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அத் யாயம் ெக லக் கைர ல் ஆர த் பட நகர்ந்த ! வைர
46அத் யாயங் கைள உள் ளடக் ய நான்காம் ப
யான
மணிம டம் . வந் யேதவன் ஆ த்தர் கடம் ர் மாளிைகக்
ெசல் ல டாமல் த க்க பார்க் றான். இ ந் ம் இளவரசர்

ஆ த்த கரிகாலர், பார்த் ேபந் ர பல் லவன், வந் யேதவன்,
கந் தமாறன் ஆ ேயார் கடம் ர் சம் வைரயன் மாளிைகக்
வ
றார்கள் .
ேகா
ர் மைலயமான் பா
ரம் வைர
வந்
வ ய ப்
றார்.
இேத ேநரத் ல் தஞ் சா ரில்
தன்மந் ரி அநி த்தர்,
ைவத் யர் மகன்
னாகபாணி ன்
லம்
ேகா க்கைர
ந்
மந் தா னி அம் ைமயாைர ப
ர்
இைளயராணி ன் பல் லக் ல் கடத்
வர ெசய் றார். வ ம்
வ
ல் ய ன் காரணமாக னாகபாணி ன் ேமல் மரம்
ஒன்
ந்
ற . இந் த சந் தர்ப்பத் ல் ங் ழ
மந் தா னி அம் ைமயா க் ப லாக பல் லக் ல்
ஏ க்ெகாள் றாள் .
பாண் ய ஆபத் த கைள ன்ெதாடர்ந்
மந் தா னி
அம் ைமயார் ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் நிலவைறக்
வ
றாள் . மந் தா னி சக்கரவர்த் ையப் பார்க் றார். அேத
ேநரத் ல் ஆ த்த கரிகாலர் நந் னிைய பார்க் றார்.
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யாயம் 1 - ெக லக்
கைர ல்

ைனப் பா நாட்ைட வளப் ப த் ய இனிய நீ ர்ப்
ெப க் ைடய ந களில் ெக லம் ந
ம் ஒன் . அப் பர்
ெப மாைன ஆட்ெகாண்ட இைறவன் எ ந் த ளி
ந் த
வ ைக ரட்டானம் இந் த ந க் கைர ல்
இ க் ற . ந் தர ர்த் ையத் த த்தாட்ெகாண்ட
ெப மான் வா ம்
நாவ
ர் இந் ந
ன்
அ
ேலதான் இ க் ற . இந் த இரண்
ே
த் ரங் க க் ம் மத்
ல் ெதாண்ைட
நாட்
ந் ந நாட் க் ம் ேசாழ நாட் க் ம்
ெசல் ம் இராஜபாட்ைட அந் த நாளில் அைமந்
ந் த .
இராஜபாட்ைட ெக ல ந ையக் கடக் ம் ைற
எப் ேபா ம் கலகலெவன்
இ க் ம் . ந க் கைர ல்
உள் ள மரங் களில் பறைவகளின்
ரல் க ம் , அைவ
இறைக அ த் க்ெகாள்
ம் சத்த ம் ேகட் க்
ெகாண்
க் ம் . ரயாணிகள் அங் ேக
வண் களி
ந் மாட்ைட அ ழ் த்
ட் க் கட் ச்
சாதம் உண்பார்கள் . உண்
ம் ேபா அவர்கள்
ைளயாட்டாக வானில் எ
ம் ேசாற் ைறக்
காக்ைககள் வந் அப் ப ேய ெகாத் க் ெகாண்
ேபா ம் . இவற் ைறெயல் லாம் பார்க் ம் இளம் றார்கள்
ைக தட் ஆரவாரித் ம் , ‘ஆஹ ’ என்
யப் ெபா கள்
ெசய் ம் , கலகலெவன்
ரித் ம் , தங் கள்
கலத்ைத ெவளி
வார்கள் .

ஐப் ப மாதம் ஆரம் பத் ல் ெக ல ந
ல் வழக்கத்ைத
ட அ கமாகேவ ெவள் ளம் ேபாய் க்ெகாண்
ந் த .
இதனால் உச் ேவைள ல் அங் ேக கட் ச் சாதம்
அ ந் வதற் காகத் தங் ய ரயாணிகளின் ஆரவார
ஒ க ம் அ கமா
ந் தன. அந் த ஒ கெளல் லாம்
அ ங் ப் ேபா ம் ப யான ஒ ெப ம் ஆரவாரம்
ெரன்
சற் த்
ரத் ல் சாைல ல் எ ந் த
ேகட் ப் ரயாணிகள்
யப் ற் றார்கள் . அவர்களில்
லர் கைரேய ப் பார்த்தார்கள் .
த ல்
ப் படலம்
மட் ேம ெதரிந் த . ற யாைன,
ைர, பல் லக் ,
பரிவட்டம் ஏந் ேவார் த ய இராஜ பரிவாரங் கள்
வ வ ெதரிந் த .
அ
ல் அப் பரிவாரங் கள்
ெந ங்
வந் த ம் கட் யக்காரர்களின்
ழக்கம்
ெதளிவாகக் ேகட்ட .
“பன்னிரண்டாம் ராயத் ல் ேபார்க்களம்
ந் த ரா
ரர், ரபாண் யன் தைலெகாண்ட ேகாப் பரேகசரி,
இரட்ைட மண்டலத்தார் ெசாப் பனத் ல் கண்
அஞ் ம்
ங் கம் , ெதாண்ைட மண்டலா ப , வட ைச மாதண்ட
நாயகர்,
ன்
உலக ைடய ந் தரேசாழ
சக்கரவர்த்
ன்
மகனார், ஆ த்த கரிகால ேசாழ
மகாராஜா வ
றார்! பராக்!”
இ
ழக்கக் ர ல் எட் த் ைச ம் எ ெரா
ெசய் ம் ப எ ந் த இந் தக் ேகாஷத்ைதக் ேகட்ட ம்
ெக ல ந த் ைற ல் இ ந் தவர் அைனவ ம் அவசர
அவசரமாகக் கைரேய னார்கள் . அத்தைகய ரா
ரைனக் காண ேவண் ெமன்ற ஆவ டன்
ந த் ைற ல் ந
ல் வ
ட்
ட் இ
ற ம்
அவர்கள் ஒ ங்
நின்றார்கள் .
கட் யக்காரர்கள் , எக்காளம் ஊ ேவார், பரிச் ன்னம்
ஏந் ேவார் ஆ யவர்கள்
த ல் வந் தண்ணீ ர ்த்

ைறைய அைடந் தார்கள் . பரிவாரங் க க் ப்
ன்னால்
ன்
ைரகள் ஒன் ன் பக்கம் , ஒன்றாக
வந் தன,
ன்
ைரகள்
ம்
ன்
இளம் ரர்கள்
ற்
ந் தார்கள் . அவர்கைளத்
ரத் ல் பார்த்த ேபாேத
ஜனங் கள் அவர்கைளச் ட் க் காட் இன்னார்
இன்னவர் என்
ேபசத் ெதாடங் னார்கள் . “ந
ல்
உள் ள
ைர
வ
றவர்தான் ஆ த்த கரிகாலர்!
ெபாற் ரீடத்ைதப் பார்த்த டேன ெதரிய ல் ைலயா?
ெவய் ல் ப ம் ேபா எப் ப
ரீடம் ெஜா க் ற !”
என்றான் ஒ வன்.
“இந் தக் ரீடத்ைதப் ேபாய் ச் ெசால் லப் ேபா றாேய?
கரிகால் வளவன் அணிந்
ந் த மணி ம டத்ைத இவர்
ர ல் தாங் ம் ேபாதல் லவா பார்க்க ேவண் ம் ? அ
ேகா
ரியப் ரகாசமாகக் கண்கள்
ம் ப
ெஜா க் மாம் !” என்றான் இன்ெனா வன்.
“அ கரிகால் வளவன்
ரீடம் அல் ல தம் ! அப் ப ச்
சம் ரதாயமாகச் ெசால் வ தான். பராந் தக
சக்கரவர்த்
ன் காலத் ல் ெசய் த
மணிம டத்ைதத்தான் இப் ேபா
ந் தர ேசாழர்
அணிந்
க் றார். இன்
ம் எத்தைன நாைளக்ேகா,
ெதரிய ல் ைல!” என்றான் மற் ெறா வன்.
“ ந் தர ேசாழரின் வாழ் நாைள இப் ப த்தான்
ல
காலமாக எண்ணிக் ெகாண்
க் றார்கள் . அவர்
ரஞ்
யா
ப் பார் என்
ேதான்
ற !” என்றான்
த ல் ேப யவன்.
“நன்றா
க்கட் ம் . அவர் உ ேரா
நா நகரெமல் லாம் ழப் ப ல் லாம

க் ம் வைர
க் ம் !”

“அப் ப
ம் ெசால் வதற் ல் ைல; ெபான்னி ன்
ெசல் வைனக் கடல் ெகாண்
ட்டதாகச் ெசய்

ல்

வந் த
ந் , ேசாழ நாெடங் ம் ஒேர அல் ேலால
கல் ேலாலமா
க் றதாம் . எப் ேபா சண்ைட
ேமா என்
அங்
ந் வந் தவர்கள் எல் லாம்
ெசால்
வ
றார்கள் .”
“யா

க்

ம் யா

க்

ம் சண்ைட? எதற் காகச் சண்ைட?”

“ப ேவட்டைரயர்க க் ம் , ெகா ம் பா
ர்
ேவளாள க் ம் சண்ைட
ம் என்
ெசால் றார்கள் .
அப் ப ெயான் ம் ஏற் படாமல் த ப் பதற் காகத்தான்
கடம் ர் சம் வைரயர் மாளிைக ல் ற் றரசர்கள்
றார்களாம் . ஆ த்த கரிகால ம் அங் ேகதான்
ேபா றாராம் .”
“
ைரகள் ெந ங்
வந்
ட்டன; இைரந்
ேபசா ர்கள் !” என்
ஒ வன் எச்சரித்
ட் , “இளவரசர்
ஆ த்த கரிகாலரின்
கம் எவ் வள
வாட்டமைடந்
க் ற பார்த்தாயா?” என்
ேகட்டான்.
“அவர் கம் வாட்டமைடந் ல் லாமல் எப் ப
க் ம் ?
ஆ த்த கரிகால க் த் தம்
ன் ேபரில் ராணன்.
அப் ப ப் பட்ட தம் ையப் பற் த் தகவல்
ெதரிய ல் ைலெயன்றால் தைமய க்
வ த்தமா ராதா? தந் ைதேயா
நடமாட்ட ல் லாம
க் றார்!”
“இெதல் லாம் உலகத் ல் இயற் ைக, தம் !
இளவரச ைடய
கவாட்டத் க் க் காரணம்
இைவெயல் லாம் அல் ல. இரட்ைட மண்டலத்தார்
பைடெய த் ப் ேபாக ேவண் ம் என்
கரிகால க்
ஆைச; அ ைக ட ல் ைலேய என் தான் கவைல!”
“அ ஏன் ைக ட ல் ைல? யார் இவைரப்
பைடெய த் ப் ேபாக ேவண்டாம் என்

த

க்

றார்கள் ?”

“ேவ யார்? ப ேவட்டைரயர்கள் தான்!
பைடெய ப் க் ேவண் ய தளவாட சாமக்
ெகா க்க ம க் றார்களாம் !”

ரிையகள்

“ஏேதேதா இல் லாத காரணங் கைளெயல் லாம் கற்
ெசால்
றார்கள் . உண்ைமக் காரணம் உங் கள்
ஒ வ க் ம் ெதரிய ல் ைல” என்றான் ஒ வன்.

த்

ச்

“எல் லாம் ெதரிந் தவேன! உண்ைமக் காரணத்ைத நீ தான்
ெசால் ேலன்!” என்
இன்ெனா வன் ேகட்டான்.
த்த கரிகாலர் யாேரா ஒ பாண் ய நாட் ப் ெபண்
காதல் ெகாண்
ந் தாராம் . இளவரசர்
வடெபண்ைணப் ேபா க் ச் ெசன்
ந் த ேபா , ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் அப் ெபண்ைண மணந்
ெகாண்
ட்டாராம் . அவள் தான் இப் ேபா ப
ர்
இைளயராணியாக
ளங் ச் ேசாழநாட் ல்
சர்வா காரம் ெச த்
றாள் . அ
ந் ஆ த்த
கரிகாலரின் மனேம ேபத த் ப் ேபாய் ட்டதாம் !”
“ஆ

“இ க்கலாம் ; இ க்கலாம் ? உலகத் ல் எல் லாச்
சண்ைடக க் ம் யாராவ ஒ ெபண்தான்
காரணமா
ப் பாள் என்
ெபரியவர்கள்
ெசால்
க் றார்கள் அல் லவா?”
“எந் தப் ெபரியவர்கள் , தம் , அப் ப ச்
ெசால்
க் றார்கள் ? த்தப் ைபத் யக்காரத்தனம் !
இளவரசர் ஒ ெபண்ைண
ம் னார் என்றால் , அவள்
ேபாய் ஒ அ ப வய க் ழவைன மணந்
ெகாள்
வாளா? ெசால்
றவர்கள் ெசான்னால்
ேகட்பவர்க க் ம இல் ைலயா?”

“அப் ப யானால் ஆ த்த கரிகால க் இன்
ம்
க யாணமாகாம ப் பாேனன்? நீ ர்தான் ெசால் ேம?”
“ ம் மா இ ங் கள் ! இேதா ெந ங்
வந்
ட்டார்கள் .
இளவரச க் வல
றத் ல் வ
ன்றவன்தான்
பார்த் ேபந் ர பல் லவன் ேபா
க் ற . இட
றத் ல் வ
ன்றவன் யார்? வாணர் லத்
வந் யத்ேதவனா?”
“இல் ைல; இல் ைல! கடம் ர் சம் வைரயர் மகன்
கந் தமாறன். ஓைல ெகா த் அ ப் னால் இளவரசர்
ஒ ேவைள வரமாட்டார் என்
சம் வைரயர் தம்
மகைனேய அவைர அைழத் வர அ ப்
க் றார்.”
“இ
ெதரி

ந் ஏேதா
ற .”

ஷயம்

க

க்

யமான

என்

“அந் த
க் யமான
ஷயம் இராஜரீக
சம் பந் தமானதாக ம் இ க்கலாம் . ஆ த்த
கரிகால க் த்
மணம் ஆகா
க் ம் வைர ல்
ற் றரசர்கள் அவைர வைல ேபாட் ப்
க்க
யன்
ெகாண் தானி ப் பார்கள் .
தன்
த ல் அவைர
மணந் ெகாள்
ம் ெபண் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன்
ங் காதனத் ல் அம ம் பாக் யம் ெப வாள்
அல் லவா?”
ேமற் கண்டவாெறல் லாம் ெக ல ந க்கைர ல்
ேவ க்ைக பார்த் க் ெகாண்
நின்
ந் த ஜனங் கள்
பல தமாகப் ேப க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
ன்
ைரக ம் வந் தண்ணீ ர ்க் கைரேயாரம் நின்றன.
ைரக க் ப் ன்னால் வந் த ரதம் சற்
அப் பால் ,
அரச மரத்த
ல் நின்ற . அந் த ரதத் ல் எண்ப
ராயமான ரக் ழவர்
க்ேகாவ
ர் மைலயமான்
இ ந் தார். தண்ணீ ர ்க் கைர ஓரத் ல்
ைர ேம
ந் த

வண்ணம் ஆ
பார்த்தான்.

அத்

த்த கரிகாலன்

ம்

அவைரப்

யாயம் 2 - பாட்ட
ேபர ம்

ம் ,

ன்னால் ரதத் ல் வந் த ழவர் ச க்ைஞ ெசய் யேவ,
ஆ த்த கரிகாலன்
ைரையத்
ப் க் ெகாண்
அவர் ற்
ந் த ரதத் ன் அ
ல் ெசன்றான்.
ழந் தாய் ! கரிகாலா! நான் இவ் டத் ல் உங் களிடம்
ைட ெபற் க் ெகாண்
க்ேகாவ
ர் ேபாக
எண்
ேறன். ேபாவதற்
ன்னால் உன்னிடம் ல
க் ய
ஷயங் கள் ெசால் ல ேவண் ம் . சற் க்
ைர
ந் இறங்
அந் த அரச மரத்த
ள் ள
ேமைடக் வா!” என்றார்.
“

“அப் ப ேய ஆகட் ம் , தாத்தா!” என்
ஆ த்த கரிகாலன்
ைர
ந்
ேழ
த்தான். ழவ ம்
ரதத்
ந் இறங் னார். இ வ ம் அரசமரத்த
ேமைடக் ச் ெசன்றார்கள் .
அப் ேபா பார்த் ேபந் ரன், கந் தமாறைனப் பார்த் ,
“நல் ல ேவைளயாய் ப் ேபா ற் . இந் தக் ழவர் ‘ ேடன்
ெதாேடன்’ என்
நம் டன் ெந
ம் வந்
வாேரா எனப் பயந் ெகாண்
ந் ேதன்” என்றான்.
“அப் ப த் ெதாடர்ந் வந் தால் இவைர ெவள் ளாற்
ரவாகத் ல் தள் ளி
க அ த்
வ என்

ன்
நான்

எண்ணி
ந் ேதன்!” என்றான் கந் தமாறன். இ வ ம்
தங் கள் ேபச் ல் தாங் கேள ரித் ம ழ் ந் தார்கள் .
ஆ த்த கரிகாலைனப் பார்த் மைலநா
உைடயாரா ய
க்ேகாவ
ர் மைலயமான்
ெசால் ல ற் றார்:“ஆ த்தா! இன்ைறக் இ பத் நான்
ஆண் க க்
ன்னால் நீ
றந் தாய் !
க்ேகாவ
ரில் என்
ைடய
அரண்மைன ேலதான்
றந் தாய் ! அச்சமயம் நடந் த
ெகாண்டாட்டங் கள் ேநற்
நடந் த ேபால் எனக்
ஞாபக
க் ன்றன. உன்
ைடய லத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்க ம் , என்
ைடய
ையச்
ேசர்ந்தவர்க ம் , ேசாழ நாட்ைட ம் ெதாண்ைட
நாட்ைட ம் ேசர்ந்த ற் றரசர்கள் பல ம்
வந்
ந் தார்கள் . இவர்கள் எல் ேலாைர ம் ேசர்ந்த
ரர்கள்
ப் ப னா ரம் ேபர் வந்
ந் தார்கள் .
அவர்க க்ெகல் லாம் நடந் த
ந் ன்
மரிைசையச்
ெசால்
யா . உன் தந் ைத ன் பட்டா ேஷக
ைவபவத் ன்ேபா
ட அத்தைகய
ந் க ம்
ேகாலாகலங் க ம் நைடெபற ல் ைல. என்
ெபாக் ஷத் ல் என்
ன்ேனார்கள் காலத்
ந்
வ ஷங் களாகச் ேசர்த் ைவத்
ந் த ெபா ள்
அவ் வள ம் அந் த
ன்
நாள் ெகாண்டாட்டத் ல்
ர்ந் ேபாய்
ட்ட !”
“அச்சமயம் உன்
ைடய ெகாள்
ப் பாட்டனாரா
பராந் தக சக்கரவர்த் ேய
க்ேகாவ
க்
வந்
ந் தார். உன் ெபரிய பாட்டனார்
கண்டரா த்த ம் , உன் தந் ைத ந் தர ேசாழ ம்
வந்
ந் தார்கள் . ஆண்
ழந் ைத றந் த ெசய்
அ ந் த ம் அவர்கள் அைனவ ம் அைடந் த
ஆனந் தத் க் அளேவ ல் ைல. ேசாழ லத்ைத

ய

ளங் க ைவப் பதற் நீ
றந்
ட்டாய் என்
கலம் அைடந் தார்கள் . உன் பாட்டனின்
த்த
தைமயன்மார்க க் அ வைர ல் சந் த
ல் ைல.
அரிஞ் சய க் ம் உன் தகப் பன் ஒேர மகனாக
ளங் னான். அவன் உன்
ராயத் ல்
மன்மதைனெயாத்த அழ டன்
ளங் னான், ேசாழ
லத் ேலா அல் ல த ழகத் ச் ற் றரசர்
வம் சத் ேலா அவ் வள அழ ைடய ள் ைளைய யா ம்
அதற்
ன் கண்ட ல் ைல. இதனால் உன் தந் ைதக் ச்
ல சங் கடங் க ம் ேநர்ந்தன.
ம் பத்தார்
அைனவ க் ம் அவன் ெசல் லப் ள் ைளயாக
இ ந் தான். அரண்மைனப் ெபண் ர்கள் அவ க் ப்
ெபண் ேவடம் ேபாட் ப் பார்த் ம ழ் ந் தார்கள் . ‘இவன்
மட் ம் ெபண்ணாய் ப் றந்
ந் தால் ?’ என்
ேப ப் ேப ப் ரித்தார்கள் . உன் தந் ைதக் த் தங் கள்
ெபண்ைணக் ெகா ப் பதற் இலங் ைக
தல்
ந் ய
பர்வதம் வைர ல் உள் ள மன்னா மன்னர்க ம் ,
ற் றரசர்க ம் தவம்
டந் தார்கள் . அர்ச் னைன ம்
மன்மதைன ம் நிகர்த்த அழகன் அவன் என்ப டன்
ேசாழ ங் காதனத் க் உரியவன் என்ற
எண்ணத் னா ம் அவ் வள ஆர்வத் டன்
இ ந் தார்கள் . உன் தந் ைதைய ம மகனாகப்
ெப ம் ேப கைட
ல் எனக் க் ைடத்த .”
“எங் கள் வம் சத் ல் நாங் கள் ஆண் ஆகட் ம் , ெபண்
ஆகட் ம் ேமனி அழ க் ப் ெபயர் ேபானவர்கள் அல் ல.
ஆண்
ள் ைளகள் உடம் ல் எத்தைனெகத்தைன ேபார்க்
காயங் கைளப் ெப
ேறாேமா அவ் வள க்
அழ ைடயவர்களாக எண்ணிக் ெகாள் ேவாம் . எங் கள்
லத் ப் ெபண்க க் க் கற் ம் , ண ம் தான்
அழ ம் , ஆபரண ம் . உன் தந் ைதக் என் மகைளக்
க யாணம் ெசய் வெதன்
ர்மானித்தேபா ,

மைலயமானா
ம் அல் ேலால கல் ேலாலப் பட்ட .
அவ் வள க் த் த ழகத் ச் ற் றரசர்கள் எல் லா ம்
அ ைய ெகாண்டார்கள் ; அைத நான்
ெபா ட்ப த்த ல் ைல.
ன்
உலகம்
ர க் ம் ப யாக உன் ெபற் ேறார்களின்
மணம்
தஞ் ைச ல் நடந் த . என்றா ம் அப் ேபா நடந் த
ெகாண்டாட்டத்ைதக் காட்
ம் நீ
றந் த ேபா
க்ேகாவ
ரில் நடந் த ெகாண்டாட்டந் தான் அ கக்
கலமா
ந் த . உனக் என்ன ெபயர் ைவப் ப
என்ப பற் க்
கலமான சர்ச்ைச நடந் த . லர்
உன்
லத்
ன்ேனாரில்
கப் கழ் ெபற் ற கரிகால்
வளவன் ெபயைர இடேவண் ம் என்றார்கள் . நா ம்
இன்
ம் ல ம் உன் ெபரிய பாட்டனார்
இராஜா த் யர் ெபயைரத்தான் ைவக்க ேவண் ம்
என்
வற்
த் ேனாம் . கைட
ல் இரண்ைட ம்
ேசர்த் ‘ஆ த்த கரிகாலன்’ என்
உனக் நாமகரணம்
ெசய் தார்கள் .”
“அேதா பார்! ஆ த்தா!
நாவ
ரின் ேகா ல் கரம்
ெதரி ற . நம் ஆ ரர் ந் தர ர்த் அ கள்
றந் த
ஸ்தலம் அ . அங் ேக, இன்ைறக் இ பத்ைதந்
ஆண் க க்
ன்னால் உன் ெபரிய பாட்டனார்
இராஜா த்ய ேசாழர் காம் ெசய்
ந் தார்.
கைதகளி ம் , கா யங் களி ம் வ ம் எத்தைனேயா
ரர்கைளப் பற் க் ேகட்ட ந்
க் ேறன். இந் த ரத்
த ழகத் ல் எவ் வளேவா ரர்கைளப்
பார்த்
க் ேறன். ஆனால் இராஜா த்யைரப்
ேபான்ற இன்ெனா
ரைரப் பார்த்த
ல் ைல;
ேகட்ட
ல் ைல. ேபார்க்களத் ல் அவர் ேபார்
ெசய் வைதப் பார்த்தவர்கள் யாரா
ந் தா ம் ,
அப் ப த்தான் ெசால் வார்கள் .”

“ஒ மாெப ம் ைசன்யத்ைதத் ரட் க் ெகாண்
வடநாட் ன்
பைடெய த் ச் ெசல் ல அவர் இங் ேக
ஆயத்தம் ெசய்
ெகாண்
ந் தார். இரட்ைட
மண்டலத் அரசனா ய கன்னரேதவைன
ய த் ,
மானியேகடம் என்
ம் அவ ைடய தைலநகைரத்
தைரமட்டமாக்க ேவண் ம் என்
அவர் உ
ெகாண்
ந் தார்.
ன்ெனா காலத் ல் பல் லவ
லத் மாமல் ல சக்கரவர்த் வாதா நகைர அ த்த
ேபால் , மானியேகட நகைர அ ேயா அ த்தால் தான்
இரட்ைட மண்டலத்தாரின் ெகாட்டம் அடங் ம் , என் ம் ,
தா ம் மாமல் லைரப் ேபால் கழ் ெபறலாம் என் ம்
இராஜா த்யர் எண்ணினார். அதற் ேவண் ய
மாெப ம் ைசன்யத்ைதத் ரட் வெதன்றால் இேலசான
காரியமா? மாமல் லர் ஏ வ ஷ காலம் பைட
ரட் யதாகச் ெசால் வார்கள் . அவ் வள காலம்
தனக் ேவண் ய ல் ைலெயன் ம்
ன்
அல் ல
நா ஆண் கள் ேபா ம் என் ம் இராஜா த்யர்
னார். பைட ரட் ச் ேசர்ப்பதற் ம் , ரட் ய
பைடக க் ப் ேபார்ப் ப ற் த வதற் ம் , த ந் த
ரேதசம் இந் தக் ெக லம் ஆற் க் ம் ெதன்ெபண்ைண
ந க் ம் இைடப் பட்ட நா தான் என்
ேதர்ந்ெத த்தார்.”
“ஆ த்தா! அந் த நாளில் இந் த இ ந க க் ம்
இைட
ள் ள ரேதசத்ைத நீ பார்க்கக் ெகா த்
ைவக்க ல் ைல. அந் தக் காட் கைளப் பார்த்தவர்கேளா,
உ ர் உள் ள வைர ல் அைத மறக்க மாட்டார்கள் .
நாவ
ரில் இராஜா த்யர் ப் ப னா ரம்
ரர்க டன் தங்
ந் தார். ெபண்ைண
ஆற் றங் கைர ல்
ரில் ேசர நாட் ச் ற் றரசன்
ெவள் ளன்
மரன் இ ப னா ரம் ரர்க டன்
காம்
ெசய்
ந் தான். உன் பாட்டன் அரிஞ் சயன் என்
டன்

க்ேகாவ
ரில் இ ந் தான். நா ம் , அரிஞ் சய ம்
ஐம் ப னா ரம் ரர்கைள ஆயத்தம் ெசய் ேதாம் .
இன்
ம் ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய ேவளான், இன்
ேசாழ நாட் க் ச் சனியனாக
ைளத்
க் ம்
ப ேவட்டைரயன், கடம் ர் சம் வைரயன், இந் தத்
ைனப் பா நாட் ன்
ற் றரசனாக
ைனயதைரயன், மழநாட் மழவைரயன்,
ன்றத் ர்க் ழான், ைவ ம் பராயன்
த யவர்கள்
தத்தம் பைடக டன் இந் த இரண்
ந க க் ம்
இைட ல் தங்
ந் தார்கள் . யாைனப் பைடக ம் ,
ைரப் பைடக ம் ெதரிந் த ைகக்ேகாளரின்
ன்
ைகப் பைடக ம் இங் ேக
காம் ேபாட்
ந் தன.
இப் ப த் தங்
ந் த பைடக க் ள் ேள அ க்க
ப ற் ப் ேபார்கள் நடக் ம் . யாைனகேளா
யாைனகள் ேமா ம் ேபா
கம் பம் வந்
ட்டதாகத்
ேதான் ம் .
ைரப் பைடகளின் அணிவ ப் கள் ேவல்
த்த ரர்க டன் பாய் ந் ெசல் ங் கால் எ ம்
சத்தம் ரளய கால ச த் ரம் ெபாங் வ வ
ேபா
க் ம் . ரர்கள்
ல் களி
ந் அம் கள்
ட் ப் பழ க் ெகாள்
ம் ேபா அந் தச் சரமாரி னால்
வானேம மைறந்
ம் . எ ரிப் பைடகைளத்
தாக் வதற் காக ஆ ரமா ரம் ரர்கள் ‘நாவேலா
நாவல் ’ என்
ஏககாலத் ல் கர் த் க் ெகாண்
ளம் ப் பா ம் ேபா உலகத் ன்
ெந ங்
ட்டதாகேவ ேதான் ம் . இைதெயல் லாம் ேவ க்ைக
பார்ப்பதற் த் ரள்
ரளாக ஜனங் கள் வ வார்கள் .”
இந் தத்
ைனப் பா நாட்
ம் ந நாட்
ம்
உள் ள ஜனங் கள்
க நல் லவர்கள் அேதா
ரம்
ந் தவர்கள் . இங் ேக பைட ரண்
ந் தேபா
அவர்க ைடய
வசாயத் க் ப் ெப ம் ந் தகங் கள்
ேநர்ந்தன. அைதெயல் லாம் அவர்கள்

ெபா ட்ப த்த ல் ைல. இத்தைகய மக்க க் நன்
ெதரி த் க் ெகாள் வதற் காகேவ இராஜா த்யர் இந் த
இரண்
நாட்
ம் பல ஏரிகள் ேதாண்
த்தார்.
ெகாள் ளிடத்
ந்
ய ஆ ெவட் க் ெகாண்
வந்
ர நாராயண ரத் ஏரி ல் நிரப் வதற் ம்
ஏற் பா ெசய் தார். ஆ த்தா! அந் த ஏரி ன் வளத் னால்
ெப நன்ைம அைடந் தவன் கடம் ர் சம் வைரயன்.
அவன் அன்ைறக் இராஜா த்யரின் அ பணிந்
நின்ற நிைலைய ம் இன்
அைடந்
க் ம் ெசல் வச்
ெச க்ைக ம் ஒப் ட் ப் பார்த்தால் எனக் ப் ெப
யப் உண்டா ற !..”
ஆ த்த கரிகாலன்
க் ட் , “தாத்தா! சம் வைரயர்
ெச க்ைகப் பற் த் தங் க க் என்ன கவைல?
தக்ேகாலத் ல் நடந் த த்தத்ைதப் பற் ச்
ெசால் ங் கள் . இந் தக் ெக லக் கைர ல் ரட் ய
மாெப ம் ைசனியம் எப் ேபா இங்
ந்
றப் பட்ட ?
அவ் வள
ன்ேனற் பா கள் ெசய்
ந் ம் , என் ெபரிய
பாட்டனார் அவ் வள ெபரிய மகா ரரா
ந் ம் , ஏன்
நம் பைடகள் தக்ேகாலத் ல் ேதால்
ற் றன?
தாங் க ம் அந் தப் ேபாரில் கலந் ேபாரிட்டவர்
அல் லவா? ஆைகயால் ேநரில் பார்த் த் ெதரிந்
ெகாண்
ப் ர்கேள?” என்றான்.
“ஆம் , நா ம் அந் தப் ேபார்க்களத் ல் இ ந் ேதன்.
அைதப் பற் த்தான் உனக் ச் ெசால் லப் ேபா ேறன்.”
“இராஜா த்யர் இங் ேக பல வைகப் பைடகள்
ரட் த்
ர ேதசங் க க் ச் ெசன்
ேபார் ெசய் வதற் ப்
ப ற் அளித் க் ெகாண்
ந் தார் அல் லவா? ல
காரணங் களினால் உத்ேத த்
ந் த காலத் க் ள்
அவர் றப் பட
ய ல் ைல. இலங் ைக ல் ம ப
ம்
ேபார்
ண்டதாகச் ெசய்
வந் த . அைத

ெவற் கரமாக
ப் பதற் ேம ம் பைடகள் அ ப் ப
ேவண்
ந் த . ெதற் ேக ஒ பைகவைன ைவத் க்
ெகாண்
வடக்ேக ெந ந் ரம் ேசாழ நாட் ன்
க் ய
ேசனா ரர்க ம் , தளப க ம் ேபாவைதச்
சக்கரவர்த்
ம் ப ல் ைல. ‘இலங் ைகப் ேபார்
ந் ததாகச் ெசய்
வந் த ற
றப் படலாம் ’ என்
வந் தார். இராஜா த்ய ம் தந் ைத ன்
வார்த்ைதையத் தட்ட
யாமல் ெபா ைம டன்
காத்
ந் தார். ஆனால் பைகவர்கள் அவ் தம்
காத்
க்க இணங் க ல் ைல. இரட்ைட மண்டலச்
சக்கரவர்த் கன்னரேதவ ம் அேத சமயத் ல் ேசாழ
நாட் ன்
பைட எ ப் பதற் காகப் ெபரிய ைசன்யம்
ேசர்த் க் ெகாண்
வந் தான். அந் த மாெப ம்
ைசன்யத் டன் அவன் ெதற் ேநாக் ப் றப் பட்
ட்டான். கங் க நாட் மன்னன்
க ம் , தன் ெப ம்
பைட டன் கன்னரேதவேனா ேசர்ந் ெகாண்டான்.
வட கட ம் ெதன் கட ம் ஒன்
ேசர்ந்தாற் ேபால்
இரட்ைட மண்டல ைசன்ய ம் , கங் க நாட் ப்
கன்
ைசன்ய ம் ேசர்ந் ஒ மகா ச த் ரமா
ன்ேன
வந் த . அந் தச் ச த் ரத் ல் யாைனகளா ய
ங் லங் கள் ஆ ரக்கணக்
ம்
ைரகளா ய
மகர ன்கள் ப னா ரக்கணக்
ம் இ ந் தன.
ரளய காலத் ல் ஏ கட ம் ேசர்ந் ெபாங் வ
ேபால் ெபாங்
ன்ேன வந் த அந் தச் ேசனா
ச த் ரம் ெதன்னாட்ைட அ ேயா
ழ் க
அ த்
ம் என்
ேதான் ய . அந் தச்
ைசன்யத்ைதப் பற் ய
வரங் கைளத் ெதரிந்
ெகாண்
ன்னால் வா ேவக மேனாேவகமாக
ஓ வந் அ
த்த நம் ஒற் றர்கள் அவ் வா
ெசான்னார்கள் .”

“ஆனால் இ
ம் ஒ
தத் ல் நல் லேத என்
பராந் தக
சக்கரவர்த்
னார். நம் ைடய ைசன்யங் கைளத்
ெதாைல ரம் ரயாணம் ெசய் யப் பண்ணி, ரயாணக்
கைளப் டன் பைகவர்களின் நாட் ல் எ ரி
ைசன்யத் டன் ேபார் ரியச் ெசய் வைதக் காட்
ம்
எ ரி ைசன்யங் கைள நம நாட் க் ச் ச பமாக
இ த் அவர்கைள நாலா ற ம் மடக் , அதம்
ெசய் வ தான் நல் ல ேபார் ைற என்
சக்கரவர்த்
னார். எ ரி ைசன்யம் வடேவங் கடம் வைர ெந ங்
ட்டெதன்
ெதரிந் த ற தான்
ரயாணப் ப வதற்
அ ம ெகா த்தார்.”
“அ ம
ைடத்தேதா, இல் ைலேயா, இராஜா த்யர்
றப் பட்
ட்டார்.
ன்
லட்சம் காலாள் ரர்க ம் ,
ஐம் ப னா ரம்
ைர ரர்க ம் , ப னா ரம் ேபார்
யாைனக ம் , இரண்டா ரம் ரதங் க ம் ,
ந் ற்
ப தளப க ம் ,
ப் பத் ரண்
ற் றரசர்க ம் அப் ெப ம் ைசன்யத் ல் ேசர்ந்
ெசன்றார்கள் . அவர்களில் ஒ வனாகச் ெசல் ம்
பாக் யம் எனக் ம்
ைடத்த . ஆனால் உ ர்
ைழத் த்
ம் வந் த ர்பாக் யசா
ம் ஆேனன்.”
“ ன்
நாள்
ரயாணத் க் ப் ற காஞ் க்
வடக்ேக இரண்
காத
ரத் ல் தக்ேகாலம் என்
இடத் ல் நம் பைடக ம் எ ரி பைடக ம்
ேபார்க்களத் ல் சந் த்தன!”

ம்

த்தா! ராணங் களில் ேதேவந் ர க் ம்
த் ரா ர க் ம் நடந் த த்தம் பற் க்
ேகட்
க் ேறாம் . இராமராவண த்தம் , பாண்டவர் –
ெகௗரவர் த்தம் பற்
ம் அ ந்
க் ேறாம் .
தக்ேகாலத் ல் நடந் த ேகார த்தத்ைத ேநரில்
பார்த்தவர்கள் அந் த த்தங் கள் எல் லாம் அற் பமானைவ
“ஆ

என்ேற ெசால் வார்கள் . நம் ைடய பைடகைளக்
காட்
ம் எ ரிகளின் பைடகள் மார் இரண்
மடங்
அ கமா
ந் தன. ஐந் லட்சம் ரர்க ம்
ப் ப னா ரம் ேபார் யாைனக ம் அச்ைசன்யத் ல்
இ ந் ததாகத் ெதரி ற . இ ந் தால் என்ன? உன்
ைடய
ெபரிய பாட்டனார் இராஜா த்யைரப் ேபான்ற
ேசனா ப அந் தச் ைசன்யத் ல் இல் ைல. ஆைகயால்
ரல ்
ம் ஜயல ்
ம் நம் ைடய
பக்கத் ேலேய இ ந் வ வதாகத் ேதான் ய .”
“பத் நாள் வைர ல் த்தம் நடந் த . இ பக்கத்
ம்
இறந் ேபான ரர்கைளக் கணக் எ ப் ப
அசாத் யமா ற் . ேபார்க்களங் களில் கரிய
ன் கைளப் ேபால் யாைனகள் இறந்
ந்
டந் தன. இ பக்கத்
ம் ேசதம்
அ கமா
ந் தா ம் , எ ரிகளின் கட் ேய
ைர ல்
பல னமைடந் த . இதற் க் காரணம் என்னெவன்பைத
எ ரிகள் கண்
ெகாண்டார்கள் .
க் ெகா ையக்
கம் ரமாகப் பறக்க
ட் க் ெகாண்
இராஜா த்யரின்
யாைன ேபா
டெமல் லாம் ஜயல ்
ம் ெதாடர்ந்
ேபா றாள் என்பைத அ ந் ெகாண்டார்கள் .
எங் ெகங் ேக நம பைட ல் ேசார் ஏற் ப
றதாகத்
ெதன்பட்டேதா, அங் கங் ேக இராஜா த்யரின் யாைன
ேபாய் ச் ேசர்ந்த . அந் த யாைனைய ம் அதன்
ற்
ந் த ர
ஷைர ம் பார்த்த ம் நம் ரர்கள்
ேசார் நீ ங்
ம் மடங் பலம் ெபற்
எ ரிகைளத்
தாக் னார்கள் . இைதெயல் லாம் பத் நா ம் கவனித்
வந் த பைகவர்கள் ஒ ப பாதகமான ழ் ச்
ெசய் தார்கள் . அ
ழ் ச் என்
ன்னால் தான்
ெதரியவந் த . ழ் ச் ெசய் தவ ம் அைத நிைறேவற்
ைவத்தவ ம் கங் க மன்னன்
கன் தான்.
ெரன்
அந் தப் பாதகன் தன் யாைன ன்
சமாதானக்

ெகா ையப் பறக்க
ட் க் ெகாண்
இரண்
ைககைள ம் தைலக் ேமல்
க் க் ெகாண்
`சரணம்
சரணம் !’ என்
க் ெகாண்
வந் தான். அச்சமயம்
இராஜா த்யேர ச பத் ல் இ ந் தார்.
க் ெகா
பறந் த அவ ைடய யாைன ன் அம் பாரிையப் பார்த்த
ன்னேர
கன் அவ் வா ெசய்
க்க ேவண் ம் .
மகா ரரா ய இராஜா த்யர் இவ் வா ஒ பைக
மன்னன் ‘சரணாக ’ என்
ெசால் க் ெகாண்
வ வைதப் பார்த்த ம் மனம் இள
ட்டார். இரட்ைட
மண்டலச் சக்கரவர்த் ேய ேபாைர நி த்த, சமாதானம்
ேகா
றாரா அல் ல அவைரப் ரிந்
கன் மட் ம்
நம் டன் ேசர வ
றானா என்
ெதரிந் ெகாள் ள
ம் னார். ஆைகயால் சங் கநாதம் ெசய்
தன்ைனச்
ற் நின்ற ெமய் க்காப் பாளைர
லகச் ெசய் தார்.
கன் ஏ
ந் த யாைனையத் தாம் ஏ
ந் த
யாைனக் அ
ல் வ ம் ப ச க்ைஞ ெசய் தார்.
கன் இராஜா த்யரின் அ
ல் வ ம் வைர ல்
ைக ப் ய வண்ணம் வந் தான். அவ ைடய
கண்களி
ந் கண்ணீ ர ் ெப
யைத ம்
இராஜா த்யர் பார்த்தார். இதனால் அவ ைடய மனம்
இன்
ம் இள
ட்ட .
“ெதா ைக ள்
ம் பைடெயா ங் ம் ஒன்னார்
அ தகண் ணீ ம் அைனத் ” </div>
என்
ம் த ழ் நாட் ப் ெப ம் லவரின் வாக்
அச்சமயம் இராஜா த்யரின் ஞாபகத் ல்
இ க்க ல் ைல. கண்ணீைரக் கண்
கைரந்
ட்டார்.
இன்
ம் ச பமாகப்
கைன வர ட் , ‘என்ன ேச ?’
என்
ேகட்டார். அதற் அவன்
ய ம ெமா
இராஜா த்யைர அ வ ப் க் ெகாள்
ம் ப ெசய் த .
இரட்ைட மண்டலப் பைடக க் த் ேதால்
நிச்சயம்

என்
ெதரிந்
ட்டால் சரணாக அைடந்
ம் ப
கன்னர ேதவனிடம் தான்
யதா ம் , அவன் அைத
ம த்
ட்டப யால் தான் மட் ம் தனிேய ரிந்
வந் சரணாக அைடயத் ர்மானித்ததாக ம்
கன்
னான். இைதக் ேகட்ட ம் இராஜா த்யர் அவைனக்
க ைமயாக நிந் த்தார்.”
அத்தைகய நீ சைனத் தாம் தம் கட்
ல் ேசர்த் க்
ெகாள் ள
யா என் ம் ,
ம் ப் ேபா ம் ப
ம்
க் ெகாண்
க் ம் ேபாேத,
கன் கண்
க் கண்
றக் ம் ேநரத் ல் அந் தப் பயங் கரமான வஞ் சகச்
ெசயைலப் ரிந்
ட்டான். மைறவாய் ைவத்
ந் த
ல் ைல ம் , அம் ைப ம் எ த்
ல் ல் நாேணற்
அம் ைபப் ட் எய்
ட்டான். அந் தக் ெகா ய
ஷம்
ேதாய் ந் த அம் எ ர்பாராத சமயத் ல்
இராஜா த்யரின் மார் ல் பாய் ந் த ம் அவர் சாய் ந் தார்.
இப் ப ப் பட்ட வஞ் சைனைய யா ம்
எ ர்பார்க்க ல் ைலயாதலால் ற்
ம் நின்ற ரர்கள்
என்ன ேநர்ந்த என்பைதேய
ேநரம் ெதரிந்
ெகாள் ள ல் ைல. இராஜா த்யர்
கைனத்
ம் ப்
ேபா ம் ப கட்டைள ட்ட மட் ம் அவர்கள் கா ல்
ந் த . உடேன
கன் தன் யாைனைய
ரட்
அ த் க் ெகாண்
ஓ ப் ேபானான்!”
“இராஜா த்யர் யாைன ேம
ந் தப ேய
மரணமைடந் தார் என்ற ெசய்
பர ய ம் நம
பைடையச் ேசர்ந்தவர்கள் அைனவ க் ம்
தனித்தனிேய தைல ல் இ
ந் த ேபால்
ஆ
ட்ட . அந் த மாெப ம் யரத் னால்
த்தத்ைதேய மறந்
ட்டார்கள் . ற் றரசர்கள் ,
தளப கள் , பைட ரர்கள் எல் லா ேம ெசயல் இழந்
லம் பத் ெதாடங்
ட்டார்கள் . அந் த நிைலைம ல்

பைகவர்களின் ைக ஓங்
ட்ட ல் ஆச்சரியம்
இல் ைலயல் லவா?
ேநரத் க்ெகல் லாம் நம
ைசனியம் ன் வாங் க ேவண் ய அவ யம் ஏற் பட்
ட்ட . ஓ
றவர்கைளத் ரத் வ எல் லா க் ேம
எளி தாேன? அப் ப ஓ வந் தவர்களில் நா ம்
ஒ வன்தான்! இந் தக் ெகா ல ந க்கைர வைர ேல
டப் பைகவர்களின் ைசனியம் வந்
ட்ட . இங் ேக
வந் த ற தான் நாங் கள் ய உணர் ெபற் த்
ம்
நின்ேறாம் . பைகவர்கைளத் த த் நி த் ேனாம் .
நான்
க்ேகாவ
ரி
ந் என்
ம் பத்தாைர
அைழத் க் ெகாண்
ேபாய் ேமற் ேக மைல நாட் ல்
இ க் ம் என்
ைடய ேகாட்ைட ல்
ட்ேடன். அந் த
மைலச்சார ேலேய பைடகைளத் ரட் ேனன். இந் தக்
ெக ல ந வைர ல் வந்
ட்ட பைகவர்கைள
அவ் வப் ேபா தாக் க் ெகாண்
வந் ேதன். ஆ
ம்
அப் ேபா வந் த பைகவர்கள் பல வ ஷ காலம் இந் தப்
ப
ைய
ட் ப் ேபாக ல் ைல. அங்
ங் ம் தங் த்
ெதால் ைல ெகா த் க் ெகாண் தானி ந் தார்கள் .
காஞ் நகர் அவர்கள் வசத் ேல தான் இ ந் த .
ன்
ஆண் க க்
ன்னால் நீ
ரபாண் யைன
ய த்த ற இந் தப் பக்கம் வந் தான் காஞ்
நகைர ட்டாய் …”
ஆ த்த கரிகாலன் ண் ம்
க் ட் , “தாத்தா!
இெதல் லாம் எனக்
ன்னேம ெதரிந் த தான்! ஆனால்
தக்ேகாலப் ேபாைரப் பற்
ம் இராஜா த்யர்
வரலாற் ைற ம் எத்தைன தடைவ ேகட்டா ம் எனக்
அ ப் ப ல் ைல. இப் ேபா இராஜா த்யைரப் பற்
எனக் எதற் காக நிைனப் ட் னீர ்கள் ? அைதச்
ெசால் ங் கள் !” என்றான்.

“ ழந் தாய் ! உன் ெபரிய பாட்டனார் இராஜா த்யர்
ேசாழ சாம் ராஜ் யத்ைத இலங் ைக
தல் கங் ைக ந
வைர ல்
ஸ்தரிக்க ஆைச ெகாண்
ந் தார். அந் த
ஆைச நிைறேவறாமேல உ ர் நீ த்தார். அவைரப்
ேபான்ற மகா ரன் என் ேபரன் ஆ த்த கரிகாலன் என்
நா நகரெமல் லாம் ேபச்சா
க் ற . அவர் சா க்க
நிைனத்த காரியத்ைத நீ சா க்கப் ேபா றாய் என்
இத்த ழகெமங் ம் ஜனங் கள் ேப க்
ெகாண்
க் றார்கள் . ஆனால் இராஜா த்யைரப்
ேபால் நீ ம் வஞ் சத் ற் ஏமாந் ேபாகக் டா
என்பதற் காகேவ அவ ைடய வரலாற் ைற உனக்
நிைன ட் ேனன்…”
“தாத்தா! என் ெபரிய பாட்டனார் ேபார்க்களத் ல்
பைகவர்களின் வஞ் சைன னால் உ ைர இழந் தார்.
அைத இப் ேபா எனக் எதற் காக
நிைன ட்
ர்கள் ? நான் ேபார்க்களத் க் ப்
ேபாக ல் ைலேய? என்ைன வஞ் க்கக்
ய
பைகவர்களின் மத்
ம் ேபாக ல் ைலேய? என்
தந் ைத ன் அத்யந் த நண்பர்கைளயல் லவா பார்க்கப்
ேபா ேறன்? அவர்கள் என்ைன எந் த
தத் ல் ,
எதற் காக வஞ் க்கப் ேபா றார்கள் ?” என்றான் ஆ த்த
கரிகாலன்.
“ேகள் , கரிகாலா! எ ரிகள் ெதா த ைக
ம் அ த
கண்ணீ ரி ம் ெகா ய ஆ தம் இ க்கக்
ம் என்
ய
வள்
வர் ெப மான், ெவளிப் பைகையக்
காட்
ம் உட்பைக ெகா ய என் ம்
க் றார்.
‘வாள் ேபால் பைகவைர அஞ் சற் க அஞ்
ேகள் ேபால் பைகவர் ெதாடர் ’ </div>

க

வாைளப் ேபால் ெவளிப் பைடயாக எ ர்த் நிற் ம்
பைகவர்களிடம் பயம் ேவண் ய ல் ைல.
ேந தர்கைளப் ேபால் ந க் ம் பைகவர்களிடேம
பயப் பட ேவண் ம் என்
ெசால்
க் றார்.
ழந் தாய் ! ேகளிைரப் ேபால் ந க் ம் பைகவர்களின்
மத்
ல் இப் ேபா ேபா றாய் . நான் ேவண்டாம் என்
த த் ம் ேகளாமல் நீ ேபா றாய் . ஏேதா ராஜ் யம்
சம் பந் தமாகத் தகரா ேநர்ந்
ட்டதாக ம் அைதத்
ர்த் ைவக்கப் ேபாவதாக ம் உன்ைன
அைழத்
க் றார்கள் . சம் வைரயன் மகள்
ஒ த் ைய உன் க த் ல் கட்
ட உத்ேத த்
உன்ைன அைழத்
ப் பதாக ம் அ
ேறன். ஆனால்
அவர்க ைடய உண்ைமயான ேநாக்கம் இன்னெதன்ப
எனக் ம் ெதரியா ; நீ ம் அ ந்
க்க
யா .
உனக் ப் ெபண் ெகா ப் பதற் இந் தப் பாரத ேதசத் ல்
மன்னர்கள் பலர் காத்
க் றார்கள் . இந் தச்
சம் வைரயன் மகள் தான் ேவண் ெமன்ப ல் ைல.
இராஜ் யத்ைத உனக் ப் பா என் ம்
ம ராந் தக க் ப் பா என் ம் ரித் க் ெகா த் ச்
சமாதானம் ெசய் க்கப் ேபா றார்கள் என் ம்
ேகள் ப் ப
ேறன். அ ல் என்ன
இ க் ேமா,
ழ் ச் இ க் ேமா, எனக் த் ெதரியா . எ
எப் ப யானா ம் , நான் உடேன
க்ேகாவ
க் ச்
ெசன்
என்
ைடய பா காப் ப் பைடகைளெயல் லாம்
ரட் க் ெகாண்
வந் ெவள் ளாற் றங் கைர ல்
தங்
ப் ேபன். சம் வைரயர் அரண்மைன ல்
இ க் ம் ேபா உனக் ஏேத ம் சந் ேதகம்
ேதான் னால் எனக் உடேன ெசால்
அ ப் !…”
இச்சமயம் ஆ த்த கரிகால ைடய கவனம் தன் பக்கம்
இல் ைல என்பைத ம் ேவ பக்கம்
ம்
க் றெதன்பைத ம் மைலயமான் கண்டார்.

“தாத்தா! அேதா பா ங் கள் !” என்
ஆ த்த கரிகாலன்
கலக்கத் டன்
ய வார்த்ைதகைள அந் த ரக் ழவர்
ேகட் , அந் தத் ைசைய உற்
ேநாக் னார்.

அத்

யாயம் 3 - ப
றா ம்

ந்

ம் ,

ஆ த்த கரிகாலன் ட் க்கா ய ைச ல்
ஆற் றங் கைர மண்டபம் ஒன்
இ ந் த . அ கல்
ேவைல னால் ஆன மண்டபம் . வ ப் ேபாக்கர்கள்
ெவய்
ம் மைழ
ம் தங் வதற் காக யாேரா
தர்மவான் அைதக் கட்
க்க ேவண் ம் . அந் த
மண்டபம் ெவய்
ம் மைழ
ம் ெவ காலம்
அ ப் பட்
ைம ன் அ
கைள காட் க்
ெகாண்
ந் த . மண்டபத் ன்
ைனகளில் ற் ப
ேவைலப் பா உைடய உ வங் கள் ல காணப் பட்டன.
அைவ இன்னைவ என்
ழவரா ய மைலயமா க் த்
ெதரிய ல் ைல.
“பார்த் ர்களா, தாத்தா!” என்றான் ஆ

த்த கரிகாலன்.

“ ழந் தாய் ! அந் த மண்டபத்ைதத்தாேன
ெசால்
றாய் ? அ ல் ேவ ஒன் ம் எனக் த்
ெதரிய ல் ைலேய? மண்டப ம் ெவ ைமயாகத்தான்
இ க் ற , அ ல் யா ம் இ ப் பதாகக்
காண ல் ைலேய!” என்றார்.
“தாத்தா! உங் க க் வயதா
ட்ட என்
இப் ேபா
தான் எனக் நன்றாய் த் ெதரி ற . அதனால் கண்
பார்ைவ ன்
க் ற . அேதா பா ங் கள் ! ஒ

ெபரிய இராஜாளி! எத்தைன ெபரிய ? அதன்
ற கள்
எவ் வள
சாலம் ? ெகா ைம! ெகா ைம! அ தன்
கால் களில் ஒ
ன்னஞ்
றாைவப்
த் க்
ெகாண்
க் றேத; ெதரிய ல் ைலயா? இராஜாளி ன்
ரிய நகங் கள்
த் ப் றா ன் இரத்தம்
ந்
றேத, ெதரிய ல் ைலயா? கட ேள, இ என்ன
ந் ைத! அேதா இன்ெனா
றாைவப் பா ங் கள் ,
தாத்தா! அந் தப் பயங் கரமான இராஜாளி ன் அ
ல்
வட்ட
ற ! அ இராஜாளி டம் எப் ப க்
ெகஞ்
ற ? இராஜாளி ன் கால் களில் அகப் பட் க்
ெகாண்
க் ம் றா அத ைடய காதலனாக இ க்க
ேவண் ம் ! காதல க் உ ர்ப் ச்ைச ெகா க் ம் ப
அ ெகஞ்
ற ! தாத்தா! அந் தப் றா ெகஞ்
றதா?
அல் ல இராஜாளி டம் சண்ைடக் ப் ேபா றதா?
இறைக அ த் க் ெகாள் வைதப் பார்த்தால்
சண்ைடக் ப் ேபாவதாகேவ ேதான்
ற . கட ேள!
அந் தப் ெபண்
றா க் என்ன ைதரியம் பா ங் கள் !
இராஜாளி டன் சண்ைடக் ப் ேபா ற ! காதல ைடய
உ ைரக் காப் பாற் வதற் காக அந் தப் பயங் கர
ராட்சத டன் ேபாராடப் ேபா ற ! தாத்தா! இராஜாளி
மனம் இரங் ம் என்
நிைனக்
ர்களா? இரங் கா !
இரங் கா ! ஒ நா ம் இரங் கா ! இம் மா ரி
எத்தைனேயா றாக்கைள அ ெகான்
ன்
ெகா த் க் டக் ற ! சண்டாள இராஜாளிேய! இேதா
உன்ைனக் ெகான்
ேபா
ேறன்!” என்
க்
ெகாண்ேட ஆ த்த கரிகாலன் பக்கத் ல்
டந் த ஒ
ழாங் கல் ைல எ த்
எ ந் தான். அந் தக்
ழாங் கல் மண்டபத்ைத ேநாக் ச் ெசன்
அதன் ஒ
ைன ல் பட்
ட் க் ேழ
ந் த .
ஆ த்த கரிகாலன், “ராட்சதேன! உனக் நன்றாய்
ேவண் ம் !” என்
ெசால்
ட் , இ இ என்

பயங் கரமாகச்

ரித்தான்.

ேபரப் ள் ைள ன்
த்த வா னத்ைதப் பற்
ஏற் கனேவ ழவ க் ச்
சந் ேதகம் இ ந் த
இப் ேபா இன்
ம் அ கமா ற் .
“தாத்தா! ஏன் என்ைன இப் ப ெவ
பார்க்
ர்கள் ? மண்டபத் ன் அ
பா ங் கள் ” என்றான் கரிகாலன்.

.அ

த் ப்
ல் ேபாய் ப்

அவ் தேம மைலயமான் மண்டபத்ைதச் சற்
ெந ங் ச் ெசன்
கரிகாலனின் கல்
ந் த இடத்ைத
உற் ப் பார்த்தார். அங் ேக ஒ
ற் பம் காணப் பட்ட .
அந் தச் ற் பத் ல் இராஜாளி ஒன்
தன் கால்
நகங் களில் ஒ
றாைவக் ெகாத் த்
க் க்
ெகாண்
ப் ப ேபால ம் , இன்ெனா
றா அந் த
இராஜாளி டன் பாயப் ேபாவ ேபால ம் தத் பமாக
அைமக்கப் பட்
ந் த .
மைலயமான்
ம் வந் , “ ழந் தாய் ! எனக்
வயதா
ட்ட என்ப உண்ைமதான்! கண் பார்ைவ
ன் ேபால் ல் யமாக இல் ைல. அ
ல் ெசன்
உற் ப் பார்த்த ற தான் ெதரிந் த நல் ல ற் ப
ேவைல!” என்றார்.
“நல் ல ற் ப ேவைலயா? ற் ப அற் தம் என்
ெசால் ங் கள் தாத்தா! மேகந் ரவர்மர் – மாமல் லர்
காலத் ச் ற் ப சக்கரவர்த் யாேரா ஒ வன் இைத
ெசய்
க்க ேவண் ம் .
த ல் பார்த்த ம்
உண்ைமயாகேவ நடப் ப ேபாலேவ எனக் த்
ேதான்
ட்ட !” என்றான் கரிகாலன்.
“ஆ த்தா! அற் தம் அந் தக் கல் ேல மட்
உன் கண்ணி ம் இ க் ற ; உன் மனத்

ம்

ம் இல் ைல!
ற் ள் ேள ம்

இ

க் ற . இந் த வ யாக எவ் வளேவா ரயாணிகள்
னந் ேதா ம் ேபா றார்கள் . அவர்களில்
க்கால் வா ப் ேபர் இந் தச் ற் ப அற் தத்ைதக்
கவனித் க்
ட இ க்க மாட்டார்கள் . மற் ம் பலர்
பார்த் ம் பார்க்காத ேபாலேவ ேபாய்
வார்கள் .
உன்ைனப் ேபால் ஒ
லர் தான் ஒ
ற் பத்ைதப்
பார்த் இவ் வள ஆச்சரியப் ப வார்கள் !…”
“நான் ஆச்சரியப் பட ல் ைல, தாத்தா!
ேகாபப் ப
ேறன். அந் த ற் பத்ைத இப் ேபாேத
இ த் த் தள் ளி ட ேவண் ெமன்
எனக் ஆத் ரம்
உண்டா ற . இவ் வள ெகா ரமான ற் பத்ைத
அைமத்தவைன அ கமாகப் கழ் ந் பாராட் வ
ட
எனக் ப்
க்க ல் ைல!”
“கரிகாலா! இ என்ன
ந் ைத? உன்
ைடய ைவர
ெநஞ் எப் ேபா இவ் வள இளக்கம் ெகா த்த ?
இராஜாளி றாைவக் ெகான்
ன்ப அத ைடய
இயற் ைக. ங் கராஜா ஆட் னிடம் இரக்கம் ெகாள் ள
ஆரம் த்தால் அ
ங் கராஜா அல் ல; அ
ம்
ஆடாகத்தான் ேபாய்
ம் . ம் மாசனத் ல் ற்
ந்
அர
ரிய ஆைசப் ப
றவர்கள் பைகவர்கைள ம்
ச காரர்கைள ம் ெகான் தான் ஆக ேவண் ம் .
சக்கரவர்த் யா
ந் உலைக ஒ
ைட நிழ ல்
ஆளப் றந் தவர்கள் பைகயரசர்கைளக் ெகான் தான்
ரேவண் ம் . இராஜாளி றாைவக் ெகால் லா ட்டால் ,
அ இராஜாளியா
க்க
மா? இைதப் பற் ஏன்
உனக் இவ் வள கலக்கம் ?” என்றார் மைலயமான்.
“தாத்தா! நீ ங் கள் ெசால் வெதல் லாம் சரிதான் ஆனால்
அந் தப் ெபண்
றா அப் ப த் த ப் பைதப் பார்த்த ற
இராஜாளிக் இரக்கம் வர ேவண்டாமா? ெபண்
க்
இரங்
ஆைண
தைல ெசய் ய ேவண்டாமா? ஐயா!

நீ ங் கேள ெசால் ங் கள் , உங் கள் பைகவன் ஒ வைன
நீ ங் கள் ெகால் லப் ேபா ம் சமயத் ல் அவ ைடய
காத
க்ேக வந்
ஷ க் உ ர்ப் ச்ைச
ேகட்டால் என்ன ெசய் ர்கள் ? அப் ேபா உங் கள் மனம்
இரங் காம
க் மா..?” என்
கரிகாலன் ேகட்டான்.
“அப் ப ஒ ெபண்
க்ேக வந் தால் அவைள என் இட
கா னால் உைதத்
ட் என் பைகவைனக்
ெகால் ேவன். கரிகாலா! அைதப் பற் ச் சந் ேதகேம
இல் ைல. பைகவர்கள் ‘ெதா த ைக னில் ’ ஆ தம்
ைவத்
ப் பார்கள் என் ம் , அவர்கள் ‘அ த
கண்ணீ ரி ம் ’ ஆ தம் மைறந்
க் ம் என் ம்
வள்
வர்
க் றார். ஆண்களின் கண்ணீைரக்
காட்
ம் ெபண்களின் கண்ணீ ர ் அபாயமான .
ஏெனனில் , ெபண்களின் கண்ணீ க் இளகச் ெசய் ம்
சக் அ கம் உண் . அப் ப மனத்ைத இளக ட்
றவனால் இவ் ல ல் ெபரிய காரியம் எைத ம்
ெசய் ய
யா அவன் ெபண்களி ம் ேக
ெகட்டவனாவான்!”
“தாத்தா! இ என்ன? ெபண்கைளப் பற் ஏன் நீ ங் கள்
இவ் வள
ைறவாகப் ேப
ர்கள் ? ெபண்கைளப்
பற் க் ைறவாய் ப் ேப வ என் தாயாைர ம்
ைற ப த் வதாகாதா?”
“ ழந் தாய் ! ேகள் ! உன் தாயாரிடம் நான் ைவத்
ந் த
அன் க் இந் த உலகத் ல் இைண ஒன் ேம இல் ைல.
எனக் ஆ
ள் ைளகள்
றந் தார்கள் . மைன ம் ,
அர்ச் னைன ம் ஒத்த ரர்களாய் வளர்ந்தார்கள் .
அவ் வள ேபைர ம் த்தகளத் ல் ப
ெகா த்
ட்ேடன். அவர்கள் இறந் த ெசய்
வந் தேபாெதல் லாம் நான் வ த்தப் பட ல் ைல. ஆனால்
உன் தாயாைர மணம் ெசய்
ெகா த் அ ப்

ைவத்தேபா அவள் சாம் ராஜ் ய ங் காதனத் ல் அமரப்
ேபா றாள் என்
ெதரிந்
ந் ம் என் மனம் அைடந் த
ேவதைனையச் ெசால்
யா . ஆனால் அந் த
ேவதைனைய ெவளிப் பைடயாகக் காட் க்
ெகாண்ேடனா? இல் ைல! அவளிடந் தான்
ெவளி ட்ேடனா? அ
ம் இல் ைல. உன் தாைய மணம்
ெசய்
ெகா ப் பதற்
தல் நாள் அவைளத் தனியாக
அைழத் என்ன ெசான்ேனன்? ேகள் , கரிகாலா! ‘மகேள!
மாநிலம் ரக்கப் ேபா ம் மன்னைன நீ மணந்
ெகாள் ளப் ேபா றாய் ! அதற் காக ம் நீ கர்வம்
அைடயாேத! அவ் வள
கழ் வாய் ந் த கணவைன
மணந் ெகாள் வ னால் உனக் க் கஷ்டந் தான்
அ கமா
க் ம் . உன் அரண்மைன ல் பணி
ெசய் ம் பணிப் ெபண்கள் பல ம் உன்ைனக் காட்
ம்
சந் ேதாஷமா
ப் பார்கள் . க்கப் ப வதற் ம்
ேவதைனப் ப வதற் ம் உன்ைன நீ ஆயத்தம் ெசய்
ெகாள் . உனக் க் ழந் ைதகள்
றக்கா ட்டால் உன்
ஷன் ேவ ஸ் ரீகைள கட்டாயம் மணந்
ெகாள் வான். அைத நிைனத் நீ ேவதைனப் படக்
டா .
உனக் மக்கள்
றந் தால் அவர்கைள ர மக்களாய் நீ
வளர்க்க ேவண் ம் . அவர்கள் ேபார்க்களத் ல் உ ர்
ட்டதாகச் ெசய்
வந் தால் ஒ ெசாட் க் கண்ணீ ர ்
ட
டக் டா . உன் கணவன் சந் ேதாஷமா
ந் தால்
நீ ம் சந் ேதாஷமா
! உன்
ஷன்
க்கப் பட்டால் நீ
அவைனச் சந் ேதாஷப் ப த்தப் பார்! உன் ப
ேநாய் ப் பட்டால் நீ அவ க் ப் பணி ைட ெசய் ! உன்
கணவன் இறந் தால் நீ ம் உடன்கட்ைட ஏ
! உன்
ெநஞ் ல் உ ரம் ெகாட் னா ம் உன் கண்களில்
மட் ம் கண்ணீ ர ் ெசாட்டக்
டா ! மைலயமான்
வம் சத் ல் ெபண்க ைடய லாச்சாரம் இ !’ என்
இவ் தம் உன் அன்ைனக் ப் த் ம
ேனன்.
அம் மா ரிேய உன் அன்ைன இன்
வைர நடந்

வ
றாள் ; நடத் வ
றாள் . கரிகாலா! உன்ைன ம்
உன் சேகாதரைன ம் இைண ல் லாத ரர்களாக
வளர்த் வந்
க் றாள் . உன் தந் ைத ேநாய் ப் பட்ட
ன்னர் இர பகல் அவர் பக்கத்
ந் அவேள
எல் லாப் பணி ைடகைள ம் ெசய்
வ
றாள் . உன்
அன்ைனைய என் மகளாகப் ெபற் றைத
நிைனக் ம் ேபாெதல் லாம் என் ேதாள் கள் ரிக் ன்றன!”
என்றார் மைலயமான்.
“தாத்தா! என் தாைய நிைனக் ம் ேபாெதல் லாம் நான்
அைட ம் ெப
தத் க் ம் அள ல் ைல. ஆனால்
ஒன்
ேகட் ேறன் ெசால் ங் கள் ! என் தந் ைத ன்
ெகா ய பைகவன் ஒ வன் அவைரக் ெகால் வதற் க்
கத் ைய ஓங் க் ெகாண்
வ வதாக ைவத் க்
ெகாள்
ங் கள் . என் தாயார் அப் ெபா
என்ன
ெசய் வாள் ?
ன்னால் நின்
கண்ணீ ர ் ெப க் க்
கணவைனக் காப் பாற் ம் ப அப் பைகவைன ேவண் க்
ெகாள் வாளா?
க் யமாக, அப் ப வ
ற பைகவன்
என் அன்ைனக் த் ெதரிந் தவனாக ம் இ ந்
ட்டால் …”
“ ழந் தாய் ! உன் தாயார் ஒ நா ம் அப் ப ப்
பைகவனிடம் உ ர்ப் ச்ைச ேகட்கமாட்டாள் .
மைலயமான் மகள் அவ் தம் ஒ கா ம் தான்
றந் த
லத்ைத ம் ,
ந் த லத்ைத ம்
அவமானப் ப த்தமாட்டாள் . அவ ைடய
ஷ ைடய
பைகவைனத் தனக் ம் ெகா ய பைகவனாகேவ
க
வாள் . பைகவன்
ன்னால் ைக ப் பமாட்டாள் ;
கண்ணீ ம்
டமாட்டாள் , கணவன் உ ர் றந் தால்
உடேன அவன்
ந் தா ம் உ ைர
வாள் !
அல் ல மனத்ைதக் கல் லாகச் ெசய்
ெகாண்
உ ேரா
ப் பாள் ; பைகவைனப் ப க் ப் ப

வாங் வதற் காக மட்
ெகாண்
ப் பாள் !”

ேம உ

ைர ைவத்

க்

இைதக் ேகட்ட ஆ த்த கரிகாலன் ஒ ெந ய
ெப
ச்
ட் , “தாத்தா! நான் ேபாய் வரவா?”
என்றான்.
“அவ

யம் ேபாகத்தான் ேவண்

மா?”

“அைதப் பற் இன்
ம் என்ன சந் ேதகம் , தாத்தா! பா
வ க் ேமேல வந் தா
ட்டேத?”
“ஆம் , பா வ க் ேமல் வந் தா
ட்ட நா ம்
த ல் உன்ைனப் ேபாக ேவண்டாம் என்ேறன்;
அப் றம் ேபா ம் ப ெசான்ேனன். உன் தம் ையப்
பற் ய ெசய்
ேகட்ட ற நீ ேபாவேத நல் ல என்
ர்மானித்ேதன். அ ள் ெமா வர்மன் இறந்
ப் பான்
என்
நான் நம் ப ல் ைல…”
“நா

ம் நம் ப

ல் ைல…”

“உன் தந் ைத ன் இளம் ராயத் ல் ல காலம் அவர்
இ க்
டம் ெதரியாம
ந் த . அ ேபால்
அ ள் ெமா
ம் ஏேத ம் ஒ
ல்
ஒ ங்
ப் பான். ல நாைளக்ெகல் லாம் வந்
ேசர்வான் என்ேற நம்
ேறன்! ஆனா ம் அச்ெசய்
ேசாழ நாெடங் ம் ெகாந் தளிப் ைப உண்டாக்
ட்
க் ற என்
அ
ேறன். உன் ெபற் ேறார்க ம்
கவைல ல் ஆழ் ந்
ப் பார்கள் . இச்சமயம் அவர்கள்
பக்கத் ல் இ ந் நீ ஆ தல் ெசால் வ அவ யம் .
அப் ப ப் ேபா ம் ேபா ப ேவட்டைரயர்களின்
ேரா யாகப் ேபாவைதக் காட்
ம் , ேநகமாய் ப்
ேபாவ நல் ல . ஆைக னால் தான் நீ சம் வைரயர்
அைழப் க் இணங் ப் ேபாவதற் ச் சம் ம த்ேதன்.

அவன் ேவண் ெமன்ேற என்ைன அைழக்க
அைழத்
ந் தால் நா ம் வந்
ப் ேபன்.

ல் ைல

“தாத்தா! எனக்காக அவ் வள
ரம் நீ ங் கள்
பயப் ப
ர்களா? என்ைன அவ் வள
ைக னாலாகாதவன் என்
எண்ணி
ட் ர்களா?”
என்
ேகட்டான் கரிகாலன்.
“இல் ைல, தம் ! இல் ைல! நீ எத்தைகய ரா
ரன்
என்ப எனக் த் ெதரியாதா? ெகா ய ஆ தங் கைளத்
தரித்த ப னா ரம் பைகவர்களின் ந
ல் நான்
உன்ைனத் தன்னந் தனியாக நம் அ ப் ேவன்.
ஆனால் கண்ணீ ர ் ெப க் உன் மனத்ைதக் கலங் கச்
ெசய் யக்
ய ஒ ெபண்ணின்
ன்னால் உன்ைனத்
தனியாக அ ப் வதற் மட் ம் பயப் ப
ேறன்.”
“சம் வைரயர் மகள் அப் ப ெயல் லாம் ஜால த்ைத ல்
ேதர்ந்தவள் என்
நான் ேகள் ப் பட ல் ைல, தாத்தா!
ஆண் மக்கள்
ன்னால் வ வதற் ேக அஞ் சக்
ய
ெபண்ணாம் அவள் ; கந் தமாறன் ெசால்
க் றான்.
நா ம் அப் ப ெயல் லாம் அவசரப் பட் த் தாய்
தந் ைதயர் சம் மதம் இல் லாமல் ஒ காரியத்ைத
ெசய்
டமாட்ேடன். உங் க ைடய பழங்
ல்
றந் த இரண்
ெபண்கள் இன்
ம் மணமாகாமல்
இ க் றார்கள் என்ப ம் எனக் நன்றாகத் ெதரி ம் ..”
“ஆ த்தா, அைதப் பற் ச் ந் தைனேய எனக் இல் ைல.
என்
த்த மக ைடய ெபண்கள் இரண்
ேபர்
மணப் ராயம் வந் தவர்கள் இ க் றார்கள் தான்.
ஆனால் அவர்கைள உன் க த் ல் கட் ம் எண்ணம்
எனக் ச்
ம் இல் ைல. ஏற் ெகனேவ ேசாழ நாட் ச்
ற் றரசர்கள் பல ம் என்
ெபாறாைம ம் ,
பைகைம ம் ெகாண்
க் றார்கள் . இ
ம் ேவ

ேசர்ந்
ட்டால் ேகட்க ேவண் ய ல் ைல. அதற் ப்
ப லாகச் சம் வைரயர் மகைளேய நீ கட் க்
ெகாண்டால் நான் ஒ வா
ப் அைடேவன்.
எனக்ேகா வய அ கமா
ட்ட ; உடல் தளர்ந்
ட்ட . ல சமயம் உள் ள ம் ெந ழ் ந்
ற .
ம ப
ம் என் அ ைமப் ேபரைனக் காணமாட்ேடேனா,
இ தான் உன்ைன நான் பார்ப்ப கைட
ைறேயா
என்ெறல் லாம் ல சமயம் எண்ணிக் ெகாள் ேறன்.
இனிேமல் என்னால் உனக் உத
எ
ம் இல் ைல.
ய ேந தர்கள் லர் உனக் அவ யம் ேவண் ம் .
உன்
ஷயத் ல் ரத்ைத ெகாள் ளக்
யவர்கள்
ேவண் ம் . ஆைகயால் சம் வைரயர் மகைள நீ மணந்
ெகாண்டால் நான் உண்ைம ல் ம ழ் ச் ேய
அைடேவன்.”
“தாத்தா! உங் கள் ம ழ் ச் க்காகக்
ட அைத நான்
ெசய் ய
யா . சம் வைரயர் மாளிைகக் நான்
ந் தாளியாகப் ேபாவ அவ ைடய ேநகத்ைத
ம்
ம் அல் ல; அவர் மகைள மணம் ரிய ம்
அல் ல. நீ ங் கள் அ பற் நிம் ம யா
க்கலாம் .”
“அப் ப யானால் எதற் காகப் ேபா றாய் , ழந் தாய் !
என்னிடம் உண்ைமையச் ெசால் லக்
டாதா?
உன்
ைடய நண்பர்கள் இ வ ம் ேப க்
ெகாண்
ந் த ல் ல வார்த்ைதகள் அவ் வப் ேபா என்
கா ல்
ந் தன. ெபரிய ப ேவட்டைரயன் அ ப
வய க் ேமல் க யாணம் ெசய்
ெகாண்டாேன, அந் த
ேமா னிப் சா உனக் ஓைல அ ப்
க் றாள்
என் ம் , அதனாேலதான் நீ கடம் ர் வரச் சம் ம த்தாய்
என் ம் அவர்கள் ேப க் ெகாண்டார்கள் அ
உண்ைமயா?”

“ஆம் தாத்தா! அ
கரிகாலன்.

உண்ைமதான்!” என்றான் ஆ

த்த

“கட ேள! இ என்ன காலம் ? கரிகாலா! நான்
ெசால் வைதக் ேகள் . நீ
றந் த ேசாழ லம்
இரண்டா ரம் ஆண் களாக வாைழய வாைழயாக
வந் த ெப ைம ெபற் ற லம் . உன்
டாய
தாைதகள்
லர் உலகத்ைத ஒ
ைட ல் ஆண்ட
சக்கரவர்த் களா
ந்
க் றார்கள் . ல சமயம்
உைற ைர ம் அதன் ற் ப் றத்ைத ம் மட் ம்
ஆண்ட
நில மன்னர்களா
ந்
க் றார்கள் . லர்
ஏகபத் னி
ரதம் ெகாண்
இராம ராைனப் ேபால
இ ந் த ண் . லர் பல தாரங் கைள மணம் ெசய்
ெகாண்
ரப் தல் வர்கள் பலைர ஈன்ற ண் . லர்
வபக்தர்கள் , லர்
மா ன் பக்தர்கள் ; லர்
‘சா
ல் ைல; த
ல் ைல’ என்
ெசால்
வந் தார்கள் . ஆனால் அவர்களில் யா ம் தங் கள்
நடத்ைத ல் களங் க ண்டா மா நடந் த ல் ைல.
றன் மைன
ைழந் த ல் ைல. ழந் தாய் ! கன்னிப்
ெபண்களா
ப் பவர்கள் எத்தைன ேபைர
ேவண் மானா ம் மணந் ெகாள் . உன் பாட்டனின்
தந் ைத – கழ் ெபற் ற பராந் தகச் சக்கரவர்த் , ஏ
ெபண்கைள மணந் ெகாண்டார், அவைரப் ேபால் நீ ம்
மணந் ெகாள் . ஆனால் ெபரிய ப ேவட்டைரயைன
மணந் ெகாண்ட மாயேமா னிையக் கண்ெண த் ம்
பாராேத!”
“மன்னிக்க ேவண் ம் தாத்தா! அந் த மா ரி ற் றம்
ஒன் ம் நான் ெசய் யமாட்ேடன். ேசாழ லத் க் ம்
மைலயமான்
லத் க் ம் களங் கம் உண்
பண்ண
மாட்ேடன்!”

“அப் ப யானால் அவள் அைழப் க்காக ஏன் ேபா
ழந் தாய் ?”

றாய் ?

“உண்ைமைய உங் களிடம் ெசால்
ட்ேட ேபா ேறன்.
அவ க் ஒ சமயம் நான் ஒ ெபரிய ங்
ெசய் ேதன். அதற் காக அவளிடம் மன்னிப் க் ேகட் க்
ெகாள் ளப் ேபா ேறன்” என்றான் கரிகாலன்.
“இ என்ன வார்த்ைத? ஒ ெபண்ணிடம் நீ மன்னிப் க்
ேகட் க் ெகாள் வதாவ ? என் கா னால் ேகட்கச் ச க்க
ல் ைலேய?” என்றார் மைலயமான்.
ஆ த்த கரிகாலன்
ேநரம் தைல னிந் த
வண்ணமாக இ ந் தான். ற மனத்ைதத்
டப் ப த் க் ெகாண் , பாட்டனாரிடம் பைழய
வரலாற் ைற ஒ வா
னான். ரபாண் யைனத்
தான் ேத ச் ெசன்
அவன் ஒளிந்
ந் த இடத்ைதக்
கண்
த்தைத ம் , நந் னி
க் ட்
உ ர்ப் ச்ைச ேகட்டைத ம் , தான் அைதக் ேகட்காமல்
ஆத் ரப் பட் அவைனக் ெகான்றைத ம் அ
தல்
தன் மனம் நிம் ம
ல் லாமல் அைலப்
வைத ம்
பற்
வரமாகக்
னான்.
“அந் த ஞாபகம் என்ைன ஓயாமல் கஷ்டப் ப த் க்
ெகாண்
க் ற . தாத்தா! அவைள ஒ தடைவ
பார்த் மன்னிப் க் ேகட் க் ெகாண்டால் தான் என்
மனம் நிம் ம அைட ம் . அவ ம் ேபானைதெயல் லாம்
மறந்
டத் தயாரா
ப் பதாகக் காண்
ற .
இராஜ் யத் ல் ழப் பம்
ைளயாமல் பார்த் க்
ெகாள் வ
ம் ரத்ைதக் ெகாண்
க் றாள் .
அதற் காகேவ என்ைன அைழத்
க் றாள் . ேபா ம்
காரியத்ைத
த் க் ெகாண்
ெவ
க் ரமாகேவ
காஞ் க் த்
ம்
ேவன், தாத்தா!
ம்

வந் த ம் என் தம் ையக் கண்
த் க் ெகாண்
வ வதற் காகக் கப் பல் ஏ ப் றப் ப ேவன்” என்றான்
ஆ த்த கரிகாலன்.
ழவர் மைலயமான் ஒ ெப
ச்
ட் ,
“இ வைர ல்
ளங் காம
ந் த பல
ஷயங் கள்
இப் ேபா எனக்
ளங்
ன்றன. இன்
வைர
மர்மமாக இ ந் த பல காரியங் கள் அர்த்தமா ன்றன.
ைய ெவல் ல யாரா ம்
யா என்ப
நிச்சயந் தான்!” என்றார்.

அத்

யாயம் 4 - ஐயனார்
ேகா ல்

ெக ல ந க் கைர ல் பாட்ட ம் ேபர ம் ேப க்
ெகாண்
ந் த அேத சமயத் ல் ெகாள் ளிடத் ன்
வடகைர ல் உள் ள
க்கானாட்
ள்
ர் என்
ம்
ஊரில் பைழய நண்பர்களான ஆழ் வார்க்க யா ம் ,
வந் யத்ேதவ ம் ஒ
ேநாதமான காரியத் ல்
ஈ பட்
ந் தார்கள் . அக்காலத் ல் வட காேவரியா ய
ெகாள் ளிட ம் ெதன் காேவரிையப் ேபாலேவ ண்ணிய
ந யாகக் க தப் பட் வந் த . லாமாதத் ல்
னந் ேதா ம் கானாட்
ள்
ர் ஆலயத் ல் ேகா ல்
ெகாண் ள் ள வெப மான் இடபா டராகக்
ெகாள் ளிடக் கைரக் எ ந் த ளி ஸ்நானத் க்
வந் ள் ள பக்தர்க க் ச் ேசைவ த வ வழக்கம் .
மத் யான ேவைள ல் ஒவ் ெவா நா ம்
உற் சவமாகேவ இ க் ம் . அக்கம் பக்கத்
ராமங் களி
ந் பக்தர்கள்
ரண்
வ வார்கள் .

ஷ்
ேகா
அந் தக் ேகா
ஆேராகணித்

ல் அந் த ஊரில்
தாக இ ப்
ம்
ந் ம் பகவான் க ட வாகனத் ல்
க் ெகாள் ளிடக் கைரக் எ ந் த
வார்.

இவ் தம் லா மாதத் ல் வட காேவரி ல் ஸ்நானம்
ெசய் வதற் காக வந்
ந் த
ஜனக் ட்டத் னிைடேய ஆழ் வார்க்க யான் ஒ நாவல்
ைளைய மண்ணில் நட் ைவத் ெகாண் , “நாவேலா
நாவல் ! நாவேலா நாவல் ! இந் த நாவலந்
ல்
ைவஷ்ணவ சமயேம ேமலான சமயம் என்
நிைலநாட் வதற் வாதப் ேபார் ரிய வந் ள் ேளன்.
ைசவர்கள் , சாக்தர்கள் , அத்ைவ கள் , காபா கர்கள் ,
காலா கர்கள் , த்தர்கள் , சமணர்கள் யார்
ேவ
மானா ம் வாதப் ேபார் ரிய வரலாம் . அவர்கள்
ெவற் ெபற் றால் அவர்கைள என் ேதாள்
க்
ைவத் க் ெகாண்
ஊைரச் ற் வலம் வ ேவன்,
அவர்கள் ேதாற் றால் இ ப் த் ணிையத் த ர
மற் றைதெயல் லாம் இங் ேக ெகா த்
ட் ப் ேபாக
ேவ
ம் ! நாவேலா நாவல் ” என்
கத் க்
ெகாண்
ந் தான். அவ க்
ன்னால் த் ராட்ச
மாைலகள் , மகர கண் கள் , கமண்டலங் கள் ,
ண்டலங் கள் , பட் ப் தாம் பரங் கள் , ெபாற் கா கள்
ஆ யைவ
ந்
டந் தன. இவற்
ந் ெவ
ேநரம் வாத ட் ப் பலைர வாதப் ேபாரில் ெவன்
க்க
ேவண் ம் என்ப ெதளிவா
ந் த . அவ க் ப்
பக்கத் ல் கடம் பமரம் ஒன் ல் சாய் ந் ெகாண்
வந் யத்ேதவன் ைக ல் உ
ய கத்
டன் நின்
ெகாண்
ந் தான். இப் ேபா அவ ைடய அைர ல்
உ த் ய ஒ
ணி ம் , ைக ல் ஒ கத்
ம் மட் ம்
தான் இ ந் தன. அவ ைடய ேதாற் றத்
ந்
ஆழ் வார்க யான்
பலாத்காரத்ைதப் ரேயா க்கப்
பார்த்தவர்கைள அவன் கத் ைய
ப் பய
த்

அ ப்
க்க ேவண் ம் என்
ேதான் ய . அந் தச்
சமயத் ல்
ட்டமாக ம் , ேகா
த் க் ெகாண் ம் வந் த
ைசவர்
ட்டம் ஒன்ைறப் பார்த் அவன்
ய
ெமா களி
ந் ம் அ ெவளியா ற் .
“எச்சரிக்ைக! நியாயமாக வாதப் ேபார் ெசய் ேவார்
ெசய் யலாம் . அத்
இந் த ைவஷ்ணவன்
யாராவ ைகைய ைவத்தால் இந் த வா க்
இைரயாவார்கள் !” என்
ய டன், கத் ைய ம் இ
ைற ழற் னான். ேகாபத் டன் வந் த ைசவர்கள்
சாந் தமைடந் தார்கள் . அவர்களில் ஒ வர், “ஓ
ைவஷ்ணவேன! ஏேதா நீ இன்ைறக் வாதத் ல்
ெஜ த்
ட்டதாக எண்ணிக் கர்வம் ெகாள் ளாேத!
நாைர
க் ப் ேபா! அங் ேக உன்ைன வா ல்
ெவன்
ற
ட் ஓடச் ெசய் யக்
ய
நம் யாண்டார் நம் இ க் றார்!” என்றார்.
“உங் கள்
நாைர ர் நம் ையத்
நாராயண ரத்
அனந் த பட்டரிடம் வந் வாத டச் ெசால் ங் கள் !
அங் ேக நா ம் ஒ ேவைள இ ந் தா ம் இ ப் ேபன்!”
என்
னான் ஆழ் வார்க்க யான்.
பல ைற அவன் “நாவேலா நாவல் !” என்
ம்
யா ம்
தாக வாத ட வர ல் ைல. எனேவ, நாவல்
ைளைய எ த்
ட் ச் சங் சக்கரம் ெபா த்த
ெவற் க் ெகா ைய ஆழ் வார்க்க யான் நட்டான்.
பக்கத் ல் நின்
எல் லாவற் ைற ம் பார்த் க்
ெகாண்
ந் த ைவஷ்ணவர்கள் லர் உடேன அ
ல்
வந் அவைனத்
க் த் ேதாளில் ைவத் க்ெகாண் ,
“நாராயணேன நம் ெதய் வம் !
நாெமல் லா ம்
ெசய் வம் !” </div>

என்
பா க் ெகாண்
த்தா னார்கள் . ற
அவர்கள் , “ ர ைவஷ்ணவேன! எங் கள் இல் லத் க்
வந் அ
ெசய்
அ ள ேவண் ம் !” என்
ரார்த் த்தார்கள் . “அங் ஙனேம ஆ க!” என்
ஆழ் வார்க்க யான் கம் ரமாகக்
ட்
வந் யத்ேதவைன ம் அைழத் க் ெகாண்
ெசன்றான்.
இ வ ம் ளிேயாைர,
க்கண்ண
,
த ேயான்னம் ஆ யவற் ைற வ
ட் ம் ப ஒ ைக
பார்த்தார்கள் . ஆழ் வார்க்க யான் தான் வாதப் ேபரில்
சம் பா த்த ெபா ள் களில் அங் கவஸ் ரமாக
அணியக்
ய தாம் பரம் ஒன்ைற மட் ம்
வந் யத்ேதவனிடம் ெகா த்
ட் மற் றவற் ைற
ைவஷ்ணவர்களிடம் ெகா த் அவற் ன்
ெப மானத் க் ப் ெபாற் கழஞ் கள் ெபற் க்
ெகாண்டான். ைவஷ்ணவ சமயத் ன் ேமன்ைமைய
நிைலநாட் க் ெகாண்
வடக்ேக ஹரித்வாரம் வைர ல்
ேபாக ேவண்
ப் பதால் தனக் ப் ெபாற் கா கள்
ேதைவ என்பதாக அவன் ெதரி த் க் ெகாண்டான்.
ைவஷ்ணவர்க ம் மன வந் ெபா ள் களின்
ெப மானத் க் அ கமாகேவ ெபாற் கா கள்
ெகா த்தார்கள் . ெபற் க் ெகாண்
ஆழ் வார்க்க யா ம் வந் யத்ேதவ ம் ற் பக ல்
கடம் ைர ேநாக் ப் ரயாணமானார்கள் .
ெகாள் ளிடத் ல் அப் ேபா ெப ெவள் ளம் ேபாய் க்
ெகாண்
ந் தப யால் அவர்கள் ஏ வந் த
ைரகைளக் ெகாண்
வர
ய ல் ைல. அவர்கள்
ந ையக் கடந் த ஓடத் ல் ஜனங் கள் அ கமாக
ஏ
ந் தப யால் , பட கைரைய அைட ம்
சமயத் ல் க ழ் ந்
ட்ட . மற் றவர்கைளப் ேபால்
வந் யத்ேதவ ம் ஆற்
ெவள் ளத் ல்
ந் நீ ந் க்
கைர ேசர ேவண் யதா ற் . அச்சமயம் அத்தைன

காலமாக எத்தைனேயா ெந க்க யான
நிகழ் ச் களி ம் வந் யத்ேதவன் காப் பாற் க்
ெகாண்
வந் த அவ ைடய அைரக்கச்சச்
ம்
அ ல் அவன் பத் ரப் ப த் ைவத்
ந் த
இலச் ைனக ம் , இைளய ராட் தந் த ஓைல ங் ட
ந ெவள் ளத் ல் ேபாய் ட்டன. அவற் டன் இ ந் த
ெபான் நாணயங் க ம் ேபாய் ட்டன.
ய
ைரகள்
வாங் வதற் ப் பணம் ேசகரிப் பதற் காேவ ேமற்
ய
க் ைய அவர்கள் ைகயாண்டார்கள் . க் ப த் க்
ெகாஞ் சம் பண ம்
ைடத்த . ஆனால் அந் த
ராமாந் தரப் ப
களில்
ைர எங் ம்
ைலக் க்
ைடக்கா என் ம் ெதரிந் த . கடம் ர் ராமத் ல்
வாரம் ஒ நாள் நைடெப ம் சந் ைத ல் ஒ ேவைள
ைரகள்
ற் பைனக் வரலாம் ; இல் லா
ல்
ப் பா ரிப்
ர் ெசன்
வாங் க ேவண் ம் .
கடம்
க் ப் ேபாவதா, ேவண்டாமா என்ப பற்
அந் த நண்பர்க க் ள்
வாதம் நடந் த . அ ல் உள் ள
சாதக பாதகங் கைளப் பற்
வா த்தார்கள் .
கடம் ரில் ஆ த்த கரிகாலரின் வ ைகையப் பற்
ஏேத ம் ெசய்
ைடத்தா ம்
ைடக்கலாம் .
காஞ்
ந்
றப் பட்
ட்டாரா, எந் த வ யாக
வ
றார் என்
ஏேத ம் தகவல் ெதரிந் தால் நல் ல
அல் லவா? ஆனால் கடம் ரில் ெதரிந் தவர்களின்
கண்ணில் படக்
டா . கந் தமாறைனச் சந் க்க
ேநர்ந்
ட்டால் ஆபத்தாய் ப் ேபாய்
ம் . ஒ ேவைள
ப ேவட்டைரயரின் பரிவாரங் கள் இதற் ள்
வந்
ந் தால் , அ
ம் ெதால் ைலத்தான்!
“ைவஷ்ணவேன! உனக் த்தான் இர
க்கத் ெதரி ேம? சம் வைரயர்

ல் வர் ஏ
ைர

க்

லாயத்
ந் இரண்
ைரகைளக் ெகாண்
வந்
டலாேம?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“நான் வர் ஏ க்
ப் ேபன். ஆனால்
ைரக க்
வர் ஏ க்
க்கத் ெதரிய ேவண் ேம?” என்றான்
ைவஷ்ணவன்.

ச்

ர்ப் பரிவாரங் கள் அங் ேக வந்
ந் தால் , இரண்
ைரகைள அ த் க் ெகாண்
ேபாகலாம் . அவர்கள்
ன்ெனா சமயம் கடம் ரில் என்
ைடய
ைரைய
ரட் ய த்தார்கள் அல் லவா? அதற் ப் ப க் ப் ப
வாங் க ேவண் ம் ” என்றான் வாணர் ல ரன்.
“ப

ல மாதங் க க்
ன் கடம் ரில் அவர்கள்
சந் த்த பற்
ம் அன்
இர நடந் த அ ர்வ
சம் பவங் கைளப் பற்
ம் வ ெந கப் ேப க்
ெகாண்
வந் தார்கள் . இ வ ம்
ரியன் அஸ்த க் ம்
சமயத் க் க் கடம் ைர அைடந் தார்கள் . கடம் ர்
அவர்கள் எ ர்பார்த்த ேபால் அமர்க்களப் பட் க்
ெகாண் தானி ந் த . அரண்மைன ம் ேகாட்ைட
வாச ம் ெகா களா ம் ேதாரணங் களா ம் ெதாங் கல்
மாைலகளா ம் அலங் கரிக்கப் பட்
ளங் ன.
ேகாட்ைட வாச
ம் சரி, ம ள் வைரச் ற்
ம் சரி,
ன்ைன
டக் காவல் பலமாக இ ந் த . பட்டத்
இளவரசர் ஆ த்த கரிகாலர் வ
றார் என்றால் ேகட்க
ேவண் மா? அேத சமயத் ல் தனா காரி ெபரிய
ப ேவட்டைரய ம் ராணி டன் வரப் ேபா றார்.
இரண்
ேப ைடய பரிவாரங் க ம் வ வார்கள் . ல
நாைளக் ஊர் தட டல் பட் க்ெகாண் தானி க் ம் .
இைதெயல் லாம் பற் க் கடம் ர்க் கைடத்ெத
ல்
ஜனங் கள் ேப க் ெகாண்
ந் தைத இ நண்பர்க ம்
ேகட்டார்கள் . ஜனங் கள் ேபச்
ந் இ சாரா ம்

இன்
ம் வந் ேசர ல் ைல என்
ெதரிந் த .
சம் வைரயர் மகன் கந் தமாறன் ஆ த்த கரிகாலைர
அைழத் வரக் காஞ் க்ேக றப் பட் ப்
ேபா
க் றான் என் ம் ெதரிந் த . இந் தப்
பரபரப் பான ேபச் க்க க் ைட ல் லர் ‘கடல்
ெகாண்
ட்ட’ இளவரசன் அ ள் ெமா வர்மைனப்
பற்
ம் ெமல் ய ர ல் ேப னார்கள் . அவ் வள
ெபரிய க்க சம் பவம் நடந்
க் ம் ேபா இங் ேக
ந் க க் ம் களியாட்டங் க க் ம் ஏற் பா நடந்
வ வ பல க் ப்
க்க ல் ைல என்ப
ஜாைடமாைடயாக அவர்கள் ேப க் ெகாண்ட
ந்
ெதரிந் த .
ஆழ் வார்க்க யா ம் , வந் யத்ேதவ ம் இந் தப்
ேபச் கைளெயல் லாம் கா ெகா த் க் ேகளாதவர்கள்
ேபால் ேகட் க் ெகாண்
ஊைரத் தாண் ப்
ேபானார்கள் . ஊ க் ள் எங் ேக ம் இர தங் க அவர்கள்
ம் ப ல் ைல. ஊ க் அப் பால் ச பத் ல்
எங் ேகயாவ பாழைடந் த மண்டபம் அல் ல சத் ரம்
சாவ இல் லாமலா ேபா ம் ? அப் ப
ல் லா ட்டால் ,
இர
ரநாராயண ரத் க் ப் ேபாய் த் தங்
வ
நல் ல . அங் ேக ள் ள ெபரிய ெப மாள் ேகா
ன்
ற் க்கால் மண்டபத் ல் நிம் ம யாகப் ப த்
உறங் கலாம் .
தன் நாள் இர நிகழ் ச் க க் ப் ற
ஓர் இர நல் ல
க்கம் அவர்க க்
அவ யமா
ந் த . கடம் ைரத் தாண் ச்
சாைலேயா
ரம் ெசன்ற ம் அடர்த் யான
ங் ல் கா ஒன் ம் அதற் ள் ஐயனார் ேகா ல்
ஒன் ம் ெதரிந் தன.
“ைவஷ்ணவேர! இனிேமல் என்னால் நடக்க
யா
இர இந் தக் ேகா
ல் ப த்
க்கலாம் . யார்

.

கண்ணி ம் படாம
ப் பதற்
என்றான் வந் யத்ேதவன்.

இ

நல் ல இடம் !”

“அப் பேன! நீ ெசால் வ தவ . இம் மா ரி இடங் க
நம் ைமப் ேபால் இன்
ம் யாராவ வந் ேசர
மாட்டார்கள் என்ப என்ன நிச்சயம் ?” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
“அப் ப வ
றவர்கள்
ைரக
வந் தவர்களானால் ெராம் ப நல் ல
வந் யத்ேதவன்.

க்

டன்
” என்றான்

“இந் த
ங் ல் காட் க் ள் எந் தக்
ைர ம் ைழய
யா . மனிதர்கள் ைழந் ெசல் வேத க னமான
காரியம் ஆ ற் ேற!”
“எங் ேகயாவ ஒற் ைறய ப் பாைத ஒன்
ேபாகா . ேகா ல் சாரி வரக்
யவ
இ ந் தாேன ஆகேவண் ம் ?”

இல் லாமற்
ேய ம்

இ வ ம் அடர்த் யாக மண் க் டந் த
ங் ல்
தர்கைளச் ற் ச் ற் வந் , கைட யாகக்
கலான ஒற் ைறய ப் பாைத ஒன்ைறக்
கண்
த்தார்கள் . அதன் வ யாக உடம் ல்
ட்கள்
றாமல் நடந் ேபாவ
க ம் ரயாைசயாக
இ ந் த . இவ் தம்
ரம் ெசன்ற ற
ெகாஞ் சம் இைடெவளி காணப் பட்ட . அ ல்
ய
ஐயனார் ேகா ல் இ ந் த . ேகா
க் எ ேர ப
ட ம் அைதெயாட் மண்ணினால் ெசய்
காளவா ல் டப் பட்ட யாைனக ம்
ைரக ம்
வரிைசயாக ைவக்கப் பட்
ந் தன. ஐயனா க்
ேவண் தல் ெசய்
ெகாள்
ம் பக்தர்கள் இவ் தம்
மண்ணினால் ெசய் த
ைரக ம் யாைனக ம்
ெகாண்
வந் ைவப் ப வழக்கம் .

அவற் ைற பார்த்த ம் வந் யத்ேதவன், “
ைரகைளப்
பற் இவ் வள கவைலப் ப
ேறாேம? ஐயனாைரக்
ேகட் இரண்
ைரகள் வாங் க் ெகாள் ளலாேம?”
என்றான்.
“மண்
பழெமா

ைரைய நம் ஆற் ல் இறங் கக்
டா என்ற
ெதரியாதா!” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.

“ைவஷ்ணவேன! எங் கள் ஐயனார் க ம் சக் வாய் ந் த
ெதய் வம் . ேகட்ட வரத்ைத உடேன ெகா க்கக்
யவர்,
உங் கள்
ஷ்
ைவப் ேபால் பக்தர்கைளத்
த க்க ட் ப் பட்டப் பக ல்
ங் க்
ெகாண்
ப் பவர் அல் ல!” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“அப் ப யானால் இந் த மண்
ைரக க்
ெகா த்தா ம் ெகா ப் பார் என்
ெசால்
நல் லதாய் ப் ேபா ற்
பணம்
ச்சம் !”

உ ர்
! ெராம் ப

“உண்ைமயான பக் இ ந் தால் , மண்
ைரக ம்
உ ர் ெப ம் ! பார்க்கப் ேபானால் நம் ைடய
உடம் கள் மட் ம் என்ன? ரம் மேதவன் மண்ணினால்
ெசய்
உ ர் ெகா த்த தாேன?”
“நன்
ெசான்னாய் , தம் ! இந் த உடம் மண்ணினால்
ெசய் த உடம் என்பைத மறந்
ேறாம் . அைத
அ க்க ஞாபகப் ப த் க் ெகாள் வதற் காகத்
மண்ைணக் ைழத் ெநற்
ம் , உடம்
ம்
இட் க் ெகாள்
ம் ப ைவஷ்ணவ ஆச்சாரிய
ஷர்கள் கட்டைள ட்
க் றார்கள் !”
வந் யத்ேதவன் “உஷ்!” என்
ெசால் ,
ஆழ் வார்க்க யா ைடய ைகையப்
த் க் ெகாண்
இன்ெனா ைக னால் எ ேர ட் க் காட் னான்.
ரியன் அஸ்த த் ச்
ேநரம் ஆ
ட்ட .

,

நாலா ற ம் இ ண்ட
ங் ல் ேதாப் க் ள்
ழ் ந்
ந் த அச்
ய இைடெவளி ல்
க மங் கலாகத்
ெதரிந் த ெவளிச்சத் ல் ஐயனா ைடய வாகனங் கள்
உ ர் ெபற்
அைசவதாகத் ேதான் ன. ஒ யாைன ம் ,
ஒ
ைர ம் இடம் ெபயர்ந் நகர்ந்தன. கண்ணால்
கண்ட இந் த அற் தத்ைத நம் வதா, இல் ைலயா என்
ெதரியாமல் வந் யத்ேதவன்
ேநரம் ைகத்
நின்றான். ஆனா ம் ஐயனா ைடய அற் த சக் ைய
ஆழ் வார்க்க யா க் உடேன உணர்த்
டக்
ய
சந் தர்ப்பத்ைத இழக்க ம் அவ க் மனம் வர ல் ைல.
“ைவஷ்ணவேர! பார்த் ரா?” என்
அவன்
ெசால் வதற் ள் , ஆழ் வார்க்க யான் அவ ைடய
ைகைய இ க் ப்
த் , உதட் ல்
ரல் ைவத் ச்
ச க்ைஞ காட் , ேபச்ைச நி த் னான். ன்னர்,
இ க் ப்
த்த ைக னால் வந் யத்ேதவைனப்
பற் யவா அவைன இ த் க் ெகாண்
அந் த
ங் ல் த க் ப் ன்னால் ெசன்
நன்றாக மைறந்
நின்றான்.
ைர ம் யாைன ம் அைசந்
ல க்
ெகா த்தன அல் லவா? அப் ப
ல க் ெகா த்
இைடெவளி ஏற் பட்ட இடத் ல் ஒ மனித ைடய தைல
மட் ம் ெதரிந் த . அந் தத் தைல அப் பா ம் இப் பா ம்
ம் நா
ற ம் பார்த்த . ஐயனா ைடய
ப
டத் க் பக்கத் ல் இம் மா ரி ஒ தைல மட் ம்
ேதான்
நாலா ற ம் ழன்
த்த காட்
கப்
பயங் கரமா
ந் த . எவ் வளேவா பயங் கரங் கைளப்
பார்த்
ந் த வந் யத்ேதவ ைடய ெமய்
ர்த்த ;
ஆனால் தன்ைனப்
த்
ந் த ஆழ் வார்க்க யான் ைக
ம் ந க்க றாம ம் தளராம ம் இ ந் தைத
அ ந் வந் யத்ேதவன் ெநஞ்
ெகாண்டான்.

இவர்கள் பார்த் க் ெகாண்
க் ம் ேபாேத அந் தத்
தைல எ ம் ேமேல வந் த . ஒ மனித ைடய மார்
வைர ல் ெதரிந் த . ற அம் மனிதன்
ைமயான
உ வத் டன்
ளம் ேமேல வந் தான். அம் மனிதன்
ெவளி வந் த இடத் ல் ஒ
ய ள , கரிய, இ ள்
ழ் ந் த பாதாள லத் வாரத்ைதப் ேபால, பயங் கரமாக
வாையத் றந் ெகாண்
ந் த . சற்
உற் ப் பார்த்த
ன்னர் அந் த மனிதன் யார் என்ப ம் அவர்க க் த்
ெதரிந்
ட்ட . கடம் ர் மாளிைக ல் பணியாளனாக
இ ந் ெகாண்ேட ர தாஸ ைடய ச க் ம் ப
ம்
ேசர்ந்
ந் த இ ம் பன்காரிதான் அவன்.
இைத இ வ ம் ஏக காலத் ல் அ ந் ெகாண்ட ம்
ஒ வைரெயா வர் பார்த் த் தங் கள்
யப் ைபச்
ச க்ைஞ னாேலேய ெதரி த் க் ெகாண்டார்கள் .
இ ம் பன்காரி றந்
ந் த வாரத்ைத அப் ப ேய
ட்
ட் , ம ப
ம் ஒ தடைவ ற்
ற் ம்
பார்த்
ட் ஐயனார் ேகா ைல ேநாக் நடந் தான்.
ேகா ல் கதைவத் றந் ெகாண்
உள் ேள ேபானான்.
ேநரத் க்ெகல் லாம் ேகா
க் ள் ேள
ந்
க்
க் என்
ெவளிச்சம் ெதரிந் த .
ேகா
க் ள்
ளக்ேகற் றப் பட்
க் ற என்பைத
அ ந் ெகாண்டார்கள் .
“தம்

! இைதப் பற் என்ன நிைனக் றாய் ?” என்
க் ம் ர ல் அ யான் ேகட்டான்.

“ஐயனார் சக்
ள் ள ெதய் வம் என்
நிைனக் ேறன்;
ைரக் உ ர் வந் தைதப் பார்க்க ல் ைலயா?”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“அ சரி! இப் ேபா
நிைனக் றாய் ?”

வந் தாேன, அவைனப் பற்

என்ன

“அவன் ஐயனார் ேகா ல் சாரி ேபா
க்
ேபாய் ச் வா தரிசனம் ெசய் யலாமா?”

ற

. நா

ம்

“ெகாஞ் சம் ெபா ! இன்
ம் யாராவ
வா
தரிசனத் க் வ
றார்களா என்
பார்த் க்
ெகாள் ளலாம் .”
“இன்
ம் யாேர ம் வ
நிைனக்
ர்களா?”
“

வார்கள் என்

ன் எதற் காக இவன்

“ சாரி ேகா
என்ன?”
“தம்

க்

ளக்
ளக்

! அவன் யார் என்

ப் ேபா
ப் ேபா

ெதரிய

றான்?”
வ

ல் ஆச்சரியம்

ல் ைலயா?”

“நன்றாய் த் ெதரி ற , ெகாள் ளிடத் ன் ெதன் கைர
எனக் க்
ைர வாங் க் ெகாண்
வந்
ெகா த்தாேன? அந் த இ ம் பன்காரி இவன்தான்!
இப் ேபா ம் இவனிடம்
ைர ேகட்கலாம் என்
பார்க் ேறன்..”
“நல் ல ேயாசைன ெசய் தாய் .”
“உமக்

ப்

க்க

ல் ைலயா?”

“இ ம் பன்காரி உனக் க்
ைர வாங் க்
ெகா த்தவன் மட் ம் அல் ல; ர தாஸன்
ட்டத்ைதச்
ேசர்ந்தவன்.”
“அப் ப யானால் இன்ெனா நல் ல ேயாசைன
ேதான்
ற .” “என்ன? என்ன?”
“இ ம் பன்காரி ஐயனார் ைகங் கரியத் ல்
ஈ பட்
க் ம் ேபா , அவன் எங்
ந் வந்

ல்

ைளத்தான் என்பைதப் பார்த் த் ெதரிந்
வரலாம் என்
எண்
ேறன்.”
“அ

எப் ப

ம் ?”

“அவன் ெவளிேய வந் த
யாதா?”
“

ெகாண்

வாரத்

யலாம் , ஆனால் அ

ல் நான் உள் ேள ேபாக

ல் உள் ள அபாயங் கள் …”

“அபாயம் இல் லாத காரியம் எ

?”

“அப் றம் உன் இஷ்டம் ?”
“ைவஷ்ணவேர! நீ ங் கள் இங் ேக
ந் என்ன
நடக் றெதன்
பார்த் க் ெகாண்
ங் கள் …”
“அதற் ெகன்ன கஷ்டம் ? நான் இ ந் பார்த் க்
ெகாண்
க் ேறன். ரங் க வ எங் ேக ேபா ம் என்
உனக் ஏதாவ ேதான்
றதா?”
“ேதான்
ற
என்
ெதரிந்

வா , ேதான்
ெகாள் ள
ம்

“அைத நீ எதற் காகத் ெதரிந்
“ஏேத ம் ஒ
கண்ட ?”

சமயத்

ற !அ
ேறன்.”

சரிதானா

ெகாள் ள ேவ

ம் ?”

ல் உபேயாகப் படலாம் யார்

அச்சமயம் சற் த்
ரத் ல் ேவ ேபச் க் ரல் கள்
ேகட்டன. “தாம ப் பதற் ேநர ல் ைல ைவஷ்ணவேர!
நான்
ம் வ
ற வைர ல் இங் ேகேய இ ப் ர்
அல் லவா? அல் ல
க் ரீவன் வா க் ச் ெசய் த
ேபால் ெசய்
ரா!”
“உ
நீ

ர் உள் ள வைர ல் இங் ேகேய இ
ம் வ வ என்ன நிச்சயம் ?”

க்

ேறன் ஆனால்

“உ

ர் இ

ந் தால் நா

ம்

ம்

வ

ேவன்…”

இவ் தம் ெசால் க் ெகாண்ேட வந் யத்ேதவன் நாேல
பாய் ச்ச ல் வாரம் ெதரிந் த இடத்ைத ேநாக்
ஓ னான். அதற் ள் இறங் னான், ம கணேம அந் த
இ ண்ட பள் ளத் ல் மைறந் தான். லத் வாரம்
அவைன அப் ப ேய
ங்
ட்டதாகத் ேதான் ய .
ேகா
க் ள் ெசன்
ந் த இ ம் பன்காரி ெவளிேய
வந்
ற்
ற் ம் பார்த்தான், றந்
ந் த வாரம்
கண்ணில் பட்ட . உடேன அவ் டம் ெசன்
ப
டத் க் ப் பக்கத் ல் நாட்டப் பட்
ந் த
லா தத்ைதச் ழற் த்
னான்.
இடம் ெபயர்ந் அகன்
ந் த யாைன ம்
ைர ம்
ம ப
ம் ெந ங்
வந் தன. வாரம் அைடப் பட்
இ ந் த இடம் ெதரியாமல் மைறந்
ட்ட ! இந் தக்
காரியத்ைதச் ெசய்
ட் இ ம் பன்காரி ம ப
ம்
வாசற் ப யண்ைட வந் தான். அேத சமயத் ல்
ர தாஸன், ேசாமன் சாம் பவன்
த யவர்க ம் ேவ
ைச
ந் வந் ேசர்ந்தார்கள் . ஆழ் வார்க்க யான்
ங் ல் காட் க் ப் ன்னால் இன்
ம் நன்றாக
மைறந் ெகாண்டான். ேகா ல் வாசற் ப ேமல்
ர தாஸன் உட்கார்ந் ெகாண்டான் மற் றவர்கள் அவன்
எ ேர தைர ல் அமர்ந்தார்கள் .
“ேதாழர்கேள! நாம் ைகக் ெகாண்ட
ரதம் நிைறேவ
சமயம் ெந ங்
ட்ட !” என்றான் ர தாஸன்.
“இவ் வா
‘ெந ங்
ெகாண்

தான் ஆ மாதமாக ‘ெந ங்
ட்ட ’ என்
ெசால் க்
க் ேறாம் ” என்றான் ஒ வன்.

“ஆம் , அ ல் தவ ஒன்
அந் த நாள் ெந ங்
வந்

ட்ட

’

ல் ைல; ஆ மாதமாகேவ
ெகாண்
ந் த .
ரல் ட்

ம்

எண்ணக்
ய நாள் கணக் ல் ெந ங்
ட்ட .
ஆ த்த கரிகாலன் காஞ் ைய
ட் க் ளம்
ட்டான்
என்ற ெசய்
வந்
க் ற .
ேகாவ
ர்க் ழவன்
அவைனத் த த் நி த்தச் ெசய் த ரயத்தனம்
ப க்க ல் ைலயாம் !”
“வ
ல் ேவ யாராவ த
என்ப என்ன நிச்சயம் ?”

த்

நி

த்த மாட்டார்கள்

“ஆ த்த கரிகாலன்
ன் ைவத்த காைலப் ன்
ைவக் றவன் அல் ல, இனி யார் த த்தா ம் ேகட்க
மாட்டான்…”
“அவ ைடய சேகாதரி ெசால்
ேபாய் ச் ேசர்ந்தால் …”

அ

ப்

ய ெசய்

“அ எப் ப ப் ேபாய் ச் ேசர
ம் ? ெசய்
ெகாண்
ேபான வா பைனத்தான் காட் ல் கட் ப் ேபாட்
ட்
வந் ேதாேம?”
“அழ தான்! அவைன இன்
காைல ல்
ெகாள் ளிடத் ன் வடகைர ேல பார்த்ேதன். அவேனா
நம இன்ெனா பைகவ ம் ேசர்ந்
க் றான்.”
“அ
“ேபா

யார்?”
ைவஷ்ணவ ேவஷதாரி!”

“அப் ப யானால் நாம் ஜாக் ரைதயா
க்க
ேவண் ய தான். அவர்கள் ஆ த்த கரிகாலைனச்
சந் க்காமல் த க்கப் பார்க்க ேவண் ம் .”
“ ம் ைப
ட் வாைலப்
க் ற கைதயாக
இ க் ற . ைக ல் அகப் பட்டவைன அங் ேக ஒ
வ யாகத் ர்த்
க்கலாம் . ராணி எதற் காக அவைன
உ ேரா
டச் ெசான்னாள் என்
ெதரிய ல் ைல….”

“ேதாழர்கேள! எனக் ம் அ அப் ேபா
ரியாமல் தான்
இ ந் த . அப் றம் ெதரிந் ெகாண்ேடன்; ராணி
என்ைன ம்
ஞ்
ட்டாள் என்பைத
ஒத் க்ெகாள் ேறன். க
க் யமான ஒ
ேநாக்கத் டன் தான் வந் யத்ேதவைன உ ேரா
டச்
ெசான்னாள் ராணி. அைத நீ ங் கள் இப் ேபா ெதரிந்
ெகாள் ள ேவண் ய அவ ய ல் ைல.
வந் யத்ேதவைனப் பற் க் கவைல ேவண்டாம் . ஆனால்
அந் த ைவஷ்ணவைனக் கண்டால்
ம் தயங் காமல்
உ ைர வாங்
ட் ம காரியம் பா ங் கள் …”
என்றான் ர தாஸன்.

அத்

யாயம் 5 - பயங் கர
நிலவைற

லத் வாரத் க் ள் ைழந் த வந் யத்ேதவன்
ல
ப கள் இறங் ச் ெசன்றான். ற சம தைரயாக
இ ந் த ; க க இேலசாக ெவளிச்சம் ெதரிந் த .
பத் ப் ப ைனந் அ ெசன்றான். ஏேதா வண் ச்
சக்கரம் ற் வ ேபால் ஒ சத்தம் ேகட்ட .
ெரன்
இ ள் வந் க ந் அவைன
ங்
ெகாண்ட . சம் பந் த ல் லாத காரியத் ல் தைல டக்
டா என்
பல
ைற ர்மானித் க் ெகாண்டைத
எண்ணினான்.
‘நாம் றப் பட்ட காரியம் என்ன? எவ் வள
க் யமான ? அைத
த் இப் ேபா இந் தப்
பாதாளச் ரங் க வ
ல் ரேவ த்ேதாேம? இ எங் ேக
ெகாண்
ேபாய் ச் ேசர்க் ேமா? என்னேமா! அங் ேக

என்ெனன்ன வைக அபாயங் கள் காத்
க் ேமா? என்ன
அ
னமான காரியத் ல் இறங் ேனாம் . நம் ைடய
அவசர த் நம் ைம
ட் எப் ேபா ேபாகப்
ேபா ற ?’
இந் த எண்ணங் கள் அவன் கால் களின் ேவகத்ைதக்
ைறத்தன.
ம் ப் ேபாய் டலாம் என்
எண்ணி,
வந் த வ ேய
ம் னான்; ப கள் தட் ப் பட்டன.
ஆனால் ேமேல வாரத்ைதக் காண ல் ைல; தட த்
தட ப் பார்த்தான் பயனில் ைல. யாேரா ேம
ந்
வாரத்ைத
க்க ேவண் ம் . வந் யத்ேதவ க்
யர்த்
த்
ட்ட . ேம ம் பரபரப் டன்,
டப் பட்ட வாரத்ைதத் றப் பதற்
யன்றான்.
இதற் ள் , எங் ேகேயா ெவ ெவ
ரத் ல் , யாேரா
ேப ம் ரல் ேகட்ப ேபா
ந் த ; ேவ ேவ
ரல் கள்
ேகட்டன. ஒ ேவைள அவன் எங்
ந்
லத் வாரத் ல் ரேவ த்தாேனா, அந் த ஐயனார்
ேகா ல் வாச ல் மனிதர்கள் ேப ம் ரலாக ம்
இ க்கலாம் . இ ம் பன்காரி யாைரேயா
எ ர்பார்த் த்தாேன
ளக் ப் ேபாட்டான்? அவர்கள்
வந்
க்கலாம் , இ உண்ைமயா மானால் அவன்
அச்சமயம் லத் வாரத்ைதத் றக்க வ
கண்
த் ெவளிேய தல் ெப ந் தவறாக
யலாம் . அவர்கள் எத்தைன ேநரம் அங் உட்கார்ந்
ேப க் ெகாண்
ப் பார்கேளா ெதரியா .
இ ம் பன்காரி ன்
ட்டாளிகளான ர தாஸன்
த ய
ச காரர்களானால் ெந ேநரம் ேப க் ெகாண்
க்க
ம் . அவர்கள் எதற் காக இங் ேக
க் றார்கள் ?
என்ன ேப
றார்கள் ? என்ன ச ெசய் றார்கள் ?
இைதெயல் லாம் அந் த ரைவஷ்ணவன் கவனித் க்
ெகாண்
ப் பான். நாம் இங் ேக
ச்
ட் ம் ப ,
உடம் ல்
யர்த் க் ெகாட் ம் ப நின்

காத்
ப் பைதக் காட்
ம் , ேமேல ெகாஞ் ச
ரம்
ேபாய் ப் பார்ப்பேத நல் ல . ணிந் இறங் ய
இறங் யா
ட்ட , இந் தச் ரங் க வ எங் ேகதான்
ேபா ற என்பைதக் கண்
ப் ப ேமல்
அல் லவா?…”
இவ் வா
கட் க்ெகாண்
வந் யத்ேதவன்
ன்
ைவத்த காைல ம ப
ன் ைவத் நடந் ெசல் லத்
ெதாடங் னான். ேழ சமதைர என்றா ம்
ண் ம்
ர மாக இ ந் த . பாைறையக் ைடந் எ த்
அந் தப் பாதாள வ ைய அைமத்
க்க ேவண் ம் .
அந் த வ எங் ேக ேபாய் ச் ேச ம் என்ப அவன்
மனத் ல் ஓர் உத்ேதசம் ேதான்
ந் த . அேநகமாக
அ கடம் ர் சம் வைரயர் மாளிைகக் ள் ேபாய்
ய
ேவண் ம் . அந் த மாளிைக ல் எங் ேக ேபாய்
றேதா என்னேமா! ஒ ேவைள ெபாக் ஷ
அைற ல்
யலாம் அல் ல அரண்மைனப்
ெபண் ர்கள் வாசம் ெசய் ம் அந் தப் ரத் ல்
யலாம் . அரசர்க ம் ற் றரசர்க ம் வ க் ம்
அரண்மைனகளி
ந் அத்தைகய ரங் கப் பாைதகள்
இ க் ம் என்ப அவன் அ ந் த
ஷயந் தான். ஏதாவ
ேபரபாயம் ேந ம் காலங் களில் அரண்மைன
ந்
ஓ த் தப் க்க ேவண் ய சந் தர்ப்பம் ேநர்ந்தால் ,
அத்தைகய பாைதகைள உபேயா ப் பார்கள் .
அரண்மைனப் ெபண் ைர அப் றப் ப த் வ
அவ யமாதலால் அத்தைகய பாைதகள் அந் தப் ரத் ல்
சாதாரணமாக
வ ண் .
க் யமான
ெபாக் ஷங் கைள எ த் க் ெகாண்
ேபாவ ம்
அவ யமாதலால் , ெபாக் ஷ நிலவைற
லமாக ம்
அந் த வ கள் ேபாவ வழக்கம் . இந் த வ எங் ேக ேபாய்
றேதா, என்னேமா? இ ம் பன்காரி இவ் வ யாக
வந் ெவளிேய
ப் பதால் , அேநகமாகப் ெபாக் ஷ

அைற ல் தான் ேபாய்
ம் . ெபரிய
ப ேவட்டைரயரின் ெபாக் ஷங் கைள அவர்
அ யாமல் இைளய ராணி
லம் இச்ச காரர்கள்
ைற
வ ேபால் , சம் வைரயரின்
ெபாக் ஷத்ைத ம் ெகாள் ைள டத் ட்டம்
ேபாட்
க் றார்கள் ேபா ம் ! ஆ த்த கரிகால ம்
மற் றவர்க ம்
ந் தாளிகளாக வர
க் ம் இந் தச்
சந் தர்ப்பத் ல் இவர்கள் இம் மா ரி காரியத் ல்
ரேவ ப் பதன் காரணம் என்ன? ஒ ேவைள ேவ
ேநாக்கம் ஏேத ம் இ க்க
மா?
ப் றம் பயம்
பள் ளிப் பைடக் காட் ல் பார்த்த ம் ேகட்ட ம்
வந் யத்ேதவ க் நிைன வந் தன. ப
ர்
ராணி டம் இ ந் த ன் அைடயாளம் ெபா த்த நீ ண்ட
வாள் அவன் மனக்கண்
ன்ேன வந் ஒ கணம்
ெஜா த்த . வந் யத்ேதவ க் உடம்
ர்த்த .
ெபாக் ஷத்ைதக் ெகாள் ைள
வைதக் காட்
ம்
இன்
ம் பயங் கரமான ேநாக்கம் இவர்கள்
ைவத்
ந் தா ம் ைவத்
க்கலாம் . இந் த வ எங் ேக
ேபா றெதன்பைத நிச்சயமாகத் ெதரிந் ெகாண்டால்
அவர்க ைடய ெகா ய ேநாக்கம் நிைறேவறாமல்
த ப் பதற் ப் பயன்பட்டா ம் படலாம் .
ரங் க வ
ல் நடக்க ஆரம் த் ச் ல நி ஷ
ேநரந் தான் உண்ைம ல் ஆ ற் ; ஆனா ம் இ ண்ட
வ யா
ந் தப யால் ெந ேநரமாகத் ேதான் ய .
காற் ப் ேபாக் இல் லாதப யால்
ச் த் ண ய ;
ேம ம்
யர்த் க் ெகாட் ய . ஐயனார்
ேகா
ந் கடம் ர் மாளிைக எவ் வள
ரம்
என்
எண்ணியேபா அவ க்
த ல்
மைலப் பா
ந் த ஆனால் ம ப
ம் ேயா த்தான்.
மாளிைக ன்
ன் வாச
ந் வைளந் ம் ற்
ம்
ெசன்ற ெத க்களின் வ யாக ம் , ன்னர் காட் ப்

பாைதகளின் வ யாக ம் வந் தப யால் அவ் வள
ரமாகத் ெதரிந் த . அரண்மைன ன்
ன்
ப
ந் ேநர்வ யாக வந் தால் ஐயனார் ேகா ல்
அவ் வள
ரத் ல் இரா .
ல்
ந் அம்
ட்டால் ேபாய்
ழக்
ய
ரந் தான் இ க் ம் . அ
உண்ைமயானால் , இதற் ள் அரண்மைன ெவளி
ம ைள அவன் ெந ங்
வந்
க்க ேவண் ேம….
ஆம் ; அப் ப த்தான், ேமேல எங்
ந் ேதா
ெரன்
வந் யத்ேதவன் ேமல் ளிர்ந்த காற்
ப் ெபன்
அ த்த .
யர்த்
த்
ர்ச்ைசயைட ம்
நிைலக் வந்
ந் த வந் யத்ேதவ க் அந் தக் காற்
த்
ர் தந் த . அண்ணாந் பார்த்தான்; உயரத் ல்
ெவ
ரத் ல்
ெவளிச்சம் ெதரிந் த . ேபச் க்
ரல் க ம் ேகட்டன. ம ல் வரின் ேமல் ஆங் காங்
ரர்கள் இ ந் காவல் ரிவதற் காக அைமத்த
ெகாத்தளங் களில் அ ஒன்றாக இ க்க ேவண் ம் .
அதன் வ யாகச் ரங் கப் பாைத ல் காற் ப்
வதற் ஏற் பா ெசய்
க்க ேவண் ம் . ஆனால்
காற் த்தான் கலாேம த ர, மனிதர்கள் ேழ
இறங் வதற் ேகா ேமேல ஏ வதற் ேகா அங் ேக வச
ஒன்
ல் ைலெயன்பைத ம் வந் யத்ேதவன்
கண்டான்.
கடம் ர் அரண்மைனக் ள்
ந் தா
ட்டெதன்ற
எண்ண ம் ேம
ந் வந் அவன்
அ த்த
ளிர்ந்த காற் ம் அவ க் ப் த்
ைர அளித் ப்
ய உற் சாகத்ைத உண்
பண்ணின. ரங் கப் பாைத
ேபாய் ச் ேச ம் இடம் இனி ச பத் ேல தான் இ க் ம் .
அ ெபாக் ஷ நிலவைறயா
க் மா? ெபரிய
ப ேவட்டைரயைரப் ேபால் சம் வைரய ம் ஏராளமான
த் ம் , பவள ம் , ரத் ன ம் , ைவர ம் , தங் க

நாணயங் க ம் ேசர்த் ைவத்
ப் பாரா? அங் ேக
பார்த்த ேபால் இங் ேக ம் அந் த ஐ வரியக்
யல் க க் ைட ல் ெசத்த மனிதனின்
எ ம் க்
டக் மா? தங் க நாணயங் களின் ேபரில்
லந் வைல கட்
க் மா?
இம் மா ரி எண்ணிக் ெகாண்ேட ேபான வந் யத்ேதவன்
கா ல் ஏேதா தட் ப் பட் த்
க் ட்டான். அப் றம்
அ ப க்கட் என்
ெதரிந் ைதரியம் அைடந் தான்.
ஆம் ; அந் தப் ப க்கட் ல் ஏ யான ம் ெபாக் ஷ
நிலவைறையக் காணப் ேபாவ நிச்சயம் .
இல் லா ட்டால் , ெபண்கள் வ க் ம்
அந் தப் ரமா
க்கலாம் , அப் ப யானால் தன் பா
ஆபத் தான்! ஆ! கந் தமாறன் தங் ைக மணிேமகைல!
அந் த க நிறத் அழ அங் ேக இ ப் பாள் ! ஒ சமயம்
அவைள மணந் ெகாள்
ம் ேயாசைன தனக்
இ ந் தைத நிைனத்தேபா வந் யத்ேதவன் ன்னைக
த்தான். அந் தப் ன்னைகையப் பார்த் ம ழ அங்
யா ம் இல் ைலதான்! ஒ ேவைள அந் தப் ரத் மாதர்
அலங் ேகாலமாக இ க் ம் சமயத் ல்
ெரன்
அவர்களிைடேய தான் ேதான் னால் ! இைத நிைனக்க
அவ க் ச் ரிப் ேப வந்
ட்ட .
ரித்த ம கணேம, அவ ைடய உடம் ன் ரத்தம்
உைறந் இதயத்
ப் நின் , கண்
கள்
ங் ம் ப யான பயங் கரத் ேதாற் றத்ைத அவன்
கண்டான். ப க்கட் ல் ஏ னான் அல் லவா? ேமல்
ப
ல் கால் ைவத்த ம் , இனி ஏ வதற் ப்
ப
ல் ைலெயன்
உணர்ந் நாம் எங் ேக
வந்
க் ேறாம் என்பைத அ ந் ெகாள் ளச்
ற்
ற் ம் பார்த்தான்.
ெகாள் ளிக் கண்கள்
அவைன உற் ப் பார்த்தன. அந் தக் கண்கள் எல் லாம்

பயங் கரமான காட்
கங் களின் கண்கள் !
த ல்
ஏற் பட்ட
ல் , வந் த வ ேய
ம்
ட
யத்தனித்தான். ஆனால் ன்னால் வ ையக் காேணாம் .
ேமற் ப
ல் அவன் கால் ைவத்த ம் ன்னால் ஏேதா
சத்தம் ேகட்ட . ரங் க வ தானாக
க் ெகாண்
ட்ட ேபா ம் ! ஆனால் இ என்ன ேகார பயங் கரம் ?
இவ் வள காட்
கங் க ம் தனக்காக இங் ேக
காத்
க் ன்றனேவ! ேவங் ைகப்
கள் ,
த்ைதகள் , ங் கங் கள் , கர கள் , காட் எ ைமகள் ,
ஓநாய் கள் , நரிகள் , காண்டா
கங் கள் ! அேதா இரண்
யாைனகள் ! எல் லாம் தன்
பாய் வதற் கல் லவா
ஆயத்தமாக இ க் ன்றன? ஏன் இன்
ம் பாய ல் ைல?
அேதா, அவ் வள
ரம் மாண்டமான ப ந் ! ஐேயா!
அந் த ராட்சத ஆந் ைத! ஆள்
ங்
ெவௗவால் ! தான்
காண்ப கனவா? அல் ல ..இ என்ன? இங் ேக ஒ
தைல டக் றேத? வாையப் ளந் ெகாண்
ேகாரமான பற் கைளக் காட் க் ெகாண்
டக் றேத?
தைல தண்ணீ ரில் அல் லவா இ க் ம் ? இ
ெவ ந் தைரயல் லவா? காட்
கங் க க் மத்
ல்
இந் த
தைல எப் ப வந் த ?…
“அம் மா! ைழத்ேதன்!” என்
வாய் ட் க்
னான்
வந் யத்ேதவன். தன்ைனச் ழ் ந்
ந் த அந் த
கங் கள் எல் லாம் உ ர் உள் ள
கங் கள்
அல் லெவன்பைத உணர்ந்தான். சம் வைரயர் லத்தார்
ேவட்ைடப் ரியர்கள் என்
கந் தமாறன்
ந் த
நிைன வந் த . அந் த வம் சத் னர் ேவட்ைடயா க்
ெகான்ற
கங் களில் லவற் ன் ேதாைலப்
பதன்ப த் , உள் ேள பஞ் ம் ைவக்ேகா ம் அைடத்
உ ர் லங் கைளப் ேபால் ைவத்
க் ம் ேவட்ைட
மண்டபம் ஒன்
அந் த மாளிைக ல் உண்
என்
கந் தமாறன்
ய ம் நிைன வந் த . அந் த ேவட்ைட

மண்டபத் ள் இப் ேபா தான் வந்
ப் பைத
வந் யத்ேதவன் அ ந் ெகாண்டான். ஆ
ம்
த ல் ஏற் பட்ட
னால் உண்டான உடம் ந
நிற் பதற்
ேநரம் ஆ ற் .

க்கம்

ன்னர் ஒவ் ெவா
கமாக அ
ல் ெசன்
பார்த்தான். ெதாட் ப் பார்த்தான், அைசத் ப்
பார்த்தான்,
த் ம் பார்த்தான். அந் த
கங் க க்
உ ர் இல் ைல என்பைத நிச்சயமாகத் ெதரிந்
ெகாண்டான். ன்னர், என்ன ெசய் வெதன்
ேயா த்தான். வந் த வ தானாக
க் ெகாண்
ட்ட . அைத ம ப
ம் கண்
த் க் ெகாண்
வந் த வ ேய ெசல் வதா? அல் ல இந் த பயங் கர
மண்டபம் கடம் ர் மாளிைக ல் எந் தப் ப
ல்
இ க் ற என்
கண்
ப் பதா? ேவ எந் த
அைறக் ள் ேள ம் இங்
ந் வ ேபா றதா என்
கண்
க் ம்
யற்
ல் இறங் வதா? வர்களில்
எங் ேகயாவ கத இ க் றதா என்
பார்த் க்
ெகாண்
ற் ச் ற் வந் தான். ெவளிப் பைடயாகத்
ெதரி ம் கத ஒன் ம் இல் ைல. வர்கைளெயல் லாம்
ெதாட் ப் பார்த் க் ெகாண் ம் தட் ப் பார்த் க்
ெகாண் ம் வந் தான் ஒன் ம் பயன்பட ல் ைல.
ேநரமாக ஆக வந் யத்ேதவ க் க் ேகாபம் அ கமா
வந் த . ‘இந் த அநாவ யமான காரியத் ல் ரேவ த்
இப் ப வந் மாட் க் ெகாண்ேடா ேம’ என்
ஆத் ரம்
ஆத் ரமாக வந் த . வர்களின் ஓரமாகச் ற் வந்
ெகாண்
ந் தேபா ஓரிடத் ல் ஒ யாைன ன்
கம்
க்ைக ட ம் தந் தங் க ட ம் வேரா ேசர்த் ப்
ெபா த்தப் பட்
ப் பைதப் பார்த்தான்.
“நாசமாய் ப் ேபான யாைனேய! நீ நகர்ந்
ெகா த்தல் லவா என்ைன இந் தச் ைறச்சாைலக்

ள்

ெகாண்
ேசர்த்தாய் ?” என்
அந் த யாைனைய
ேநாக் த் ட் னான். யாைன ேபசா
ந் த உ ர்
உள் ள யாைனேய ேபசா . உ ரில் லாத நா ம் உ
ம்
அைடத்த யாைன என்ன ெசய் ம் ?
க்ைகையக்
ட
ஆட்டாமல் ம் மா இ ந் த .
“என்ன நான் ேகட் ேறன், ேபசாமல் இ க் றாய் ?” என்
ெசால் க்ெகாண்ேட வந் யத்ேதவன் யாைன ன்
தந் தங் கைளப்
த் க் ெகாண்
ஒ
னான். அ த்த
னா
ல் அந் த மாயாஜாலம்
நடந் த .
தந் தத்ைதத்
ய ம் , வேரா ஒட்
ந் த
யாைன ன் கா அைசந் த . அைசந் த மட் மல் ல
மடங்
நகர்ந் ெகா த்த . அங் ேக வரில் ஒ ெபரிய
வாரம் ெதரிந் த . அடங் கா
யப் டன்
வந் யத்ேதவன் அந் தத் வாரத் க் அ
ல்
கத்ைத நீ ட் எட் ப் பார்த்தான்.
பார்த்த இடத் ல் ஒ ெபண்ணின்
கம் ெதரிந் த . அ
ஓர் இளம் ெபண்ணின்
கம் ; கரிய நிறத் அழ ய
ெபண்ணின்
கம் . அந் த
கத்
ந் த ெபரிய
கண்கள் இரண் ம்
ரிந்
த் க்ெகாண்
ந் தன,
ஆச்சரியம் ! ஆச்சரியம் ! அந் தப் ெபண்ணின்
கத் க்
அ
ல் வந் யத்ேதவன் தன்
ைடய
கத்ைத ம்
கண்டான். ஒ ெபண்
க் அவள் காதலன்
த்தம்
ெகா க்க எத்தனித்தால் எப் ப
கத்ைத அ
ல்
ெகாண்
ேபாவாேனா அந் த நிைல ல் வந் யத்ேதவன்
தன்
கத்ைத ம் அந் தப் ெபண்ணின்
கத்ைத ம்
பார்த்தான். ஏற் ெகனேவ அகன்
த் க்
ெகாண்
ந் த அப் ெபண்ணின் கண்கள் இப் ேபா
இன்
ம் அகலமாக
ரிந் , ெசால் ல
யாத
யப் ைபக் காட் ன.
யப் டன்
பய ம்

அப் பார்ைவ ல் ர ப த்த . ஒ கணம் அந் தப்
ெபண்
கம் அப் ப ப் பார்த் க் ெகாண்
ந் த .
அ த்த கணம் அவள் தன் ெசக்கச் வந் த இதழ் கைளக்
த் க் “ …!” என்
சத்த ட்டாள் .
வந் யத்ேதவைனத்
ெரன்
ல் பற் க்
ெகாண்ட . அந் தத்
ல் யாைனத் தந் தத்
ந்
தன்
ைடய ைககைள எ த்தான். அ த்த கணத் ல்
யாைன யாைனயாக ம் , வர் வராக ம் நின்ற .
வாரத்ைத ம் காேணாம் , ெபண்ைண ம் காேணாம் .
ல் வண் கள் ரீங்காரம் ேபால் காைதத் ைளத்த ‘ ’
என்ற அந் தப் ெபண்ணின்
ர ம் ேகட்க ல் ைல.
வந் யத்ேதவ ைடய ெநஞ் படபடப் அடங் கச்
ேநரம் ஆ ற் . தான் கண்ட ேதாற் றத்ைதப் பற் அவன்
ந் தைன ல் ஆழ் ந் தான்.

அத் யாயம் 6 மணிேமகைல
சம் வைரயரின் ெசல் வப் தல் யான மணிேமகைல
கலம் நிைறந் த ெபண், தந் ைத ம் தா ம் தைமயன்
கந் தமாற ம் அவைளக் ழந் ைதப் ராயம்
தல்
அன் ம் ஆதர மாய் ப் ேபணி வளர்த் வந் தார்கள் .
சம் வைரயரின் அரண்மைன ல் அவள் ெகா ங் ேகால்
அர யாக
ளங்
வந் தாள் . அவள் இட்டேத
மாளிைகக் ள் சட்டமாக நடந் வந் த . ல
காலத் க்
ன் வைர ல் மணிேமகைல ன்
வாழ் ைக ஆட்ட ம் பாட்ட ம் களியாட்ட மாகக்
க ந் வந் த . நாைலந் மாதத் க்
ன்னால்

அவ ைடய வாழ் க்ைக ல்
தன்
தலாக ஒ
தடங் கல் ஏற் பட்ட . அவள
ப் பத் க்
ேராதமான காரியத்ைத அவள் ெசய் ய ேவண் ம்
என்
ட் ப் ெபரியவர்கள்
வாதம்
க்க
ஆரம் த்தார்கள் . ‘
வாதம் உதவா ’ என்ற பாடத்ைத
ட் ப் ெபரியவர்க க் மணிேமகைல எவ் வள தான்
உபேத த் ம் பயன் தரா ேபா
ந் த .
இரண்
ன்
வ ஷமாகக் கந் தமாறன்
ேபார்க்களங் களி
ந்
ம்
ட் க்
வ ம் ேபாெதல் லாம் அவ ைடய ேந தன்
வல் லவைரயைனப் பற் அவளிடம்
வான்.
அவ ைடய ர ர சாமர்த் யங் கைளப் பற்
ம் ,
த் சா ர்யத்ைதப் பற்
ம் வானளாவப் கழ் வான்.
அழ ல் மன்மதன் என் ம் , ரத் ல் அர்ச் னன்
என் ம் , க்
ல்
ஷ்ண பகவான் என் ம்
யந்
வர்ணிப் பான். “அவன் தான் உனக் ச் சரியான
கணவன். ஷ்டத்தனத்ைத அடக் உன்ைனக்
கட் க் ள் ைவத்
க்கக்
யவன்” என்பான்.
இைதெயல் லாம் அ க்க ேகட்க ேவண் ெமன்
மணிேமகைலக் ஆைசயா
க் ம் . அேத சமயத் ல்
ெவளிப் பைடயாகக் கந் தமாறன்
அவள் எரிந்
வாள் ; அவ டன் சண்ைட
ப் பாள் .
“இப் ப ெவ மேன ெசால் க் ெகாண்ேட
க் றாேய?
ஒ நாள் அைழத் க் ெகாண்
தான் வாேயன்! அவன்
சாமர்த் யத்ைதப் பார்த்
ேறன்” என்பாள் .
“ஆகட் ம் ; ஆகட் ம் !” என்
ெகாண்
ப் பான்.

கந் தமாறன் க

க்

மணிேமகைல ம் ஒ வா வல் லவைரயன்
வந் யத்ேதவைனக் கற் பைனக் கண்ணால் கண்

,

மானஸ உல ல் அவேனா ேப ப் பழ , ரித்
ைளயா , சண்ைட ேபாட் ச் சமாதானம் ெசய் ,
இப் ப ெயல் லாம் பகற் கன காண்ப ல் காலம் ேபாக்
வந் தாள் . அவ ைடய அந் தரங் கத் ேதா களிடம் ல
சமயம் தன் தைமய ைடய ேந தனான வாணர் ல
ரைனப் பற் ப் ேப ம ழ் ந் ம் வந் தாள் . இத்தைகய
இனிய பகற் கன க க் நா மாதங் க க்
ன்னால் எ ர்பாராத ஓர் இைட
ேநர்ந்த .
கந் தமாறன் ேவ ஸ்வரத் ல் ேபச ஆரம் த்தான். “
வாச ம் பத
ம் அந் தஸ் ம் அற் ற அந் த அநாைதப்
ைபயைன மறந்
!” என்
றலானான். தஞ் சா ர்ச்
ம் மாசனத் ல் அவைள ஏற் ைவக்கத்
ர்மானித்
ப் பதாக ஆைச காட் னான். ன்னர்
ஒ நாள் , ெதளிவாகேவ
ஷயத்ைதச் ெசால்
ட்டான். ஏற் கனேவ ன்னப் ப ேவட்டைரயரின்
மகைள மணந் தவனான ம ராந் தக க் இவைள ம்
மணம் ரிந் ெகா க்கப் ேபாவதாக ம்
னான்.
ம ராந் தகன் தான் அ த்த சக்கரவர்த் யாகப்
ேபா றான் என்
ஜாைடமாைடயாகச் ெசான்னான்.
ம ராந் தகைன மணந் தால்
ன்
உலகங் க க் ம்
மணிேமகைல சக்கரவர்த் னியாக
ளங் வாள்
என் ம் , அவள் வ ற் ல் றக் ம் ள் ைள ம்
ஒ ேவைள சாம் ராஜ் யம் ஆ ம் ேப ெப வான்
என் ம்
னான். இதற் ெகல் லாம் அவ ைடய
ெபற் ேறார்க ம் ஒத் ப் பா னார்கள் .
ஆனால் மணிேமகைலக் இந் தப் ேபச் ஒன் ம்
க்க ல் ைல, வந் யத்ேதவைனப் பற் க் ேகட் க்
ேகட் அவள் மனம் அவனிடம் ஈ பட்
ந் த .
அ மட் மல் ல ம ராந் தகன்
ரமற் றவன் என் ம் ,
ேபார்க்களத்ைதேய பார்த் அ யாதவன் என் ம் ,

ேநற்
வைர உடம் ெபல் லாம்
த் ராட்சம்
அணிந் சா யார் ஆகப் ேபாவதாகச் ெசால்
வந் தவன் என் ம் அ ந்
ந் தாள் . ேபாதாதற்
ஏற் ெகனேவ அவ க் ஒ க யாணம் ஆ
ந் த .
தஞ் சா ர் அரண்மைனப் ெபண்கேளா க ம்
கர்வக்காரிகள் . தங் க க் த்தான் நாகரிகம் ெதரி ம்
என்
எண்ணி மற் ற ஊர்க்காரர்கைள அலட் யம்
ெசய் றவர்கள் . இைதெயல் லாம் எண்ணி மணிேமகைல
க்க எரிச்சல் ெகாண்டாள் . தஞ் சா ர்ச் ம் மாசனம்
ைடப் பதா
ந் தா ம் சரி, ேதவேலாகத் த்
ேதேவந் ர ைடய ம் மாசனேம
ைடப் பதா
ந் தா ம் சரி, ம ராந் தகைன மணந்
ெகாள் ள
யா என்
அடம்
த்தாள் .
அப் றம் இன்ெனா ெசய்
ெதரிய வந் தேபா
அவ ைடய மன உ
வ வைடந் த . ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் கடம்
க் வந்
ந் தேபா
ன்ேனா இைளயராணி நந் னி ம் வந்
ந் ததாகச்
ெசான்னார்கள் . ஆனால் அவள்
அந் தப் ரத் க் ள் ேளேய வர ல் ைல. கடம் ர்
அரண்மைனப் ெபண்கைளப் பார்க்க ம் இல் ைல. இ
த ல்
யப் ைப அளித்த . அரண்மைனப் ெபண் ர்
அைதப் பற் பரிகாசமாக ம் நிந் தைனயாக ம் ேப க்
ெகாண்டார்கள் . ற ெகாஞ் சம் ெகாஞ் சமாக உண்ைம
ெதரிந் த .
பல் லக் ல் இைளயராணி
வர ல் ைலெயன் ம் ம ராந் தகன் வந்
ந் தான்
என் ம் அ ந் தேபா மணிேமகைல ன் அ வ ப்
அ கமா ற் . “ ச் ! இப் ப ப் பயந் ெகாண்
பல் லக் ல் ெபண் ேவஷம் தரித் க் ெகாண்
வ
றவைனயா நான் மணவாளனாக வரிப் ேபன்?
ஒ நா ம் இல் ைல!” என்
மணிேமகைல
உ
யைடந் தாள் .

ம ராந் தகன்
பல் லக் ல் அரண்மைனக்
வந்
ந் த அேத சமயம் கந் தமாறனின்
ேந தன்
வந் யத்ேதவ ம் வந்
ந் தான். அவன்
அந் தப் ரத் க் வந் சற்
ேநரம் தான் இ ந் தான்.
எங்
ந் ேதா அப் ேபா மணிேமகைலக் அள லாத
நாணம் வந் பற் க் ெகாண்ட . மற் றப் ெபண்களின்
ன்னாேலேய நின்றாள் . வந் யத்ேதவைன ேந க்
ேநர்,
கத் க்
கம் , நன்றாகப் பார்க்கக்
ட ல் ைல. ஆ
ம் மற் றவர்க க் ப் ன்னால்
அைர ைறயாகப் பார்த்த அவ ைடய கைள
ெபா ந் ய, ன்னைக த ம் ய
கம் அவள்
உள் ளத் ல் ப ந்
ட்ட . அவ ைடய ர ம் அவன்
ேப ய ல வார்த்ைதக ம் அவ ைடய ஞாபகத் ல்
நிைலத்
ட்டன.
ஆைகயால் ம ப
ம் தைமயன் கந் தமாற டன்
மணிேமகைல
ல் லா
வாதம் ெதாடங் னாள் .
க்கண் பைடத்த வெப மாேன வந் ெசான்னா ம்
தான் ம ராந் தகைன ஒ கா ம் மணக்க
யா
என்றாள் . வந் யத்ேதவைனச்
ேநரேம
பார்த்
ந் த ேபா
ம் அவனிடம் தன் அந் தரங் கம்
ெசன்
ட்டைத ம் அவள்
ப் பாக உணர்த் னாள் .
கந் தமாற க் இ அள ல் லாத ேகாபத்ைத
உண்டாக் ற் .
த ல் நல் ல வார்த்ைதயாகச்
ெசால் ப் பார்த்தான் பயன்பட ல் ைல. ன்னர்,
“வந் யத்ேதவன் என்
ேந தன் அல் ல; என் பரம
ேரா . என்ைனப் ன்னா
ந்
ல் த் க்
ெகால் லப் பார்த்தவன்; அவைன நீ மணந்
ெகாள் வதா
ந் தால் உன்ைன ம் அவைன ம்
ேசர்த் க் ெகான்
ேவன்!” என்றான்.
ல்
ஏற் பட்
ந் த கத் க் காயத்ைதக் காட் னான். ப
ர்

இைளயராணி ன் பரிவான
ச்ைச
ைழத் எ ந் தைத ம்
னான்.
“என் ேபரில் உனக் எள் ளத்தைன
இ ந் தால் , வந் யத்ேதவைன மறந்

னால் உ

ர்

வாசமாவ
!”

இைதக் ேகட்டப் ற மணிேமகைல ன் மனம்
உண்ைம ல் மா
ட்ட . கந் தமாறனிடம் அவள்
க்க
ரியம் ைவத்
ந் தாள் . அவைனக் ெகால் ல
யற்
ெசய் த பைகவைனத் தான் மணந் ெகாள் வ இயலாத
காரியந் தான். ஆைகயால் வந் யத்ேதவைன மறக்க
யன்றாள் . ஆ
ம் இேல ல்
ற
காரியமா ல் ைல, அ க்க , எ ர்பாராத சமயங் களில் ,
அவ ைடய ன்னைக த ம் ய
கம் அவள்
மனக்கண்ணின்
ன் வந் ெகாண்
ந் த . பகற்
கன களி ம் வந் த , இராத் ரி ல் கண்ட
கன களி ம் வந் த !
இதனாெலல் லாம் ல மாத காலமாக மணிேமகைல
அவ க் இயற் ைகயான
கலத்ைத இழந்
ந் தாள் .
ேசாக ம் ேசார் ம் அவைளப்
த்தன. க யாணப்
ப வம் வந்
ட்ட தான் இதற் க் காரணம் என்
ேயார் நிைனத்தார்கள் . ராய ெமாத்த ேதா கள்
அவைள அ
த் ப் பரிகாசம் ெசய் தார்கள் .
ேவ க்ைக
ைளயாட் கள்
லம் அவைள
உற் சாகப் ப த்த ேதா மார்கள்
யன்றார்கள் அ
ஒன் ம் ப க்க ல் ைல.
ம ப
ம் ெசன்ற ல நாளாக மணிேமகைல
உற் சாகம் ெகாள் ளத் ெதாடங்
ந் தாள் .
ம ராந் தக க் அவைள மணம் ெசய்
ெகா க் ம்
எண்ணத்ைத அவள் ெபற் ேறார்க ம் தைமயன்
கந் தமாற ம் ைக ட்டைத அ ந் த ல்
உற் சாகம்

உண்டா ற் . சக்கரவர்த்
ன்
த்த தல் வ ம்
பட்டத் இளவரச மான ஆ த்த கரிகால க்
மணிேமகைலையக் ெகா ப் ப பற் அவர்கள்
ஜாைடமாைடயாகப் ேப ய அவள் கா ல்
ந் த

.

ஆ த்த கரிகாலரின்
ர, ர பராக் ரமங் கைளப் பற்
அ யாதவர்கள் , ஆண்களிேலா, ெபண்களிேலா
த ழகத் ல் யா ம் இல் ைல. அவர் ஏேதா
காரணத் னால் மணம் ரிந் ெகாள் ள ம த்
வ
றார் என்பைத ம் அ ந்
ந் தார்கள் .
அப் ப ப் பட்டவைர மணந் ெகாள் வ என்றால் , அ
கன
ம் க த
யாத பாக் யம் அல் லவா? இந் தப்
பரந் த பரத கண்டம்
வ
ம் எத்தைன ராஜ லப்
ெபண்கள் அந் தப் ேப ெப வதற் காகத் தவம்
டக் றார்கள் ; இைதெயல் லாம் எண்ணி மணிேமகைல
ஒ வா உற் சாகம் ெகாண்டாள் .
காஞ்
ந் ஆ த்த கரிகால ம் ,
தஞ் சா ரி
ந் ெபரிய ப ேவட்டைரய ம் கடம் ர்
மாளிைகக்
ந் தாளிகளாக வரப் ேபா ம் ெசய்
அவ க்
ண் ம் பைழய மா ரி
கலத்ைத
அளித்த . இந் தத் தடைவ ப ேவட்டைரயர் தம்
இைளயராணிைய ம் அைழத் வ
றார்.
நந் னிேத
தன் தைமயன் உ ைரக் காப் பாற் யவள் .
அவ ைடய அழைக ம் ணத்ைத ம்
அ வாற் றைல ம் பற் மணிேமகைல
கந் தமாறனிட
ந் ெராம் ப ம்
ேகள் ப் பட்
ந் தாள் . இந் தப்
ய க யாணப்
ேபச் க் க் காரணமானவேள ப
ர் இைளயராணி
தான் என் ம் கந் தமாறன் ெசால்
ந் தான். அவள்
கடம் ர் அரண்மைன ல் இ க் ம் ேபா அவைளத்
தக்கப உபசரிப் ப ல் மணிேமகைல
ன்னால் நிற் க

ேவண் ம் என் ம் ெசால்
ந் தான்.
மணிேமகைல ன் உள் ள ம் அதற் த்தக்க
பரிபக் வம் அைடந்
ந் த . ப
ர் ராணி டம்
நல் லப யாக ேநகம் ெசய்
ெகாண்
அவ ைடய
பழக்கத் னால் தஞ் சா ர் அரண்மைனப் ெபண்கைள
நாகரிகத் ல் ேதாற் க க்கக்
யவளாகத் தான்
ஆ
ட ேவண் ம் என்
ஆைசப் பட்டாள் .
ஆத ன் ஒ வார காலமாக மணிேமகைல ஒேர
உற் சாகத் ல்
ழ்
ந் த டன், பரபரப் டன்
அரண்மைன ல் அங்
ங் ம் ஓ
ந் தாளிக க்
ேவண் ய வச கைள ேமற் பார்ைவ ெசய் வ ல்
ஈ பட்
ந் தாள் .
க் யமாகப் ப
ர்
இைளயராணிக்ெகன்
ஒ க்கப் பட்
ந் த
அரண்மைனப் ப
ல் சகல வச க ம் ஏற் ப த்
ைவப் ப ல் அவள் கவனம் ெச த் னாள் . தைமயன்
ேவ ெசால்
ந் தான் அல் லவா? ஆைகயால்
அரண்மைனப் பணியாளர்கைள வ த் எ த்
ட்டாள் . அவ ைடய ேதா கைள ம் வைதத்
ட்டாள் . ப
ர் ராணி தங் கப் ேபா ம் அைற ல்
ஒவ் ெவா ெபா ைள ம்
ப் ப தடைவ ெபயர்த்
எ த் ெவவ் ேவ இடத் ல் ைவக் ம் ப
வற்
த் னாள் .
இளவரசர் ஆ த்த கரிகாலர் தம் ைடய
ேந தர்க டன் தங் கப் ேபா ம் அைறகைள ம்
அ க்க ப் ேபாய் ப் பார்த் வந் தாள் . யாேரா
பார்த் ேபந் ரன் என்பவன் அவ டன் வரப்
ேபா றானாம் . அவன் எப் ப ப் பட்டவேனா, என்னேமா?
இந் தக் காலத் ல் யார் எவ் தம் மா வார்கள் என்
யார் கண்ட ? தன் தைமய ைடய ேந தனா
ந் த
வந் யத்ேதவன் ஆ த்த கரிகாலரின் பரிவாரத்ைதச்

ேசர்ந்தவன்தான்! அவன் மட் ம் இத்தைகய ேநகத்
ேரா யாக மாறா
ந் தால் , இப் ேபா அவ ம் வந்
கலந் ெகாள் வான் அல் லவா? ஆம் ! எவ் வள தான்
மணிேமகைல ேவ பரபரப் பான காரியங் களில்
ஈ பட்
ந் தா ம் , அந் தச் ேநகத் ேரா ைய
அ ேயா மறக்க
ய ல் ைல!
ப
ர் ராணி அன்
இரேவ அேநகமாக வந்
வாள்
என்
ெசான்னார்கள் . ஆைகயால் கைட யாக
நந் னி ன் அைற அலங் காரத்ைத மணிேமகைல
ேமற் பார்ைவ ெசய்
ெகாண்
ந் தாள் . அப் ேபா
ப
ர் ராணிக்காகச் வர் ஓரமாகப் ெபா த்
ைவக்கப் பட்
ந் த
கம் பார்க் ம் கண்ணா
ன்
எ ரில் வந் தாள் . தன்
ைடய
கத்ைத அ ல் பார்த் க்
ெகாண்டாள் .
ேநரம் நிதானமாகேவ பார்த்தாள் .
அப் ப ெயான் ம் தன்
கம் அழ ல் ைறந் ததல் ல
என்
தனக் த்தாேன
ெசய்
ப்
அைடந் தாள் . கண்ணா ைய
ட் ப் ேபாக எண்ணிய
ேபா , அ ல் இன்ெனா
க ம் ெதரிந் த . அ தன்
கத் ன் ெவ அ
ல் வந் கன்னத்ேதா கன்னம்
ஒட் ம் நிைலக் வந்
ட்ட . அவள் கன ல்
அ க்க ேதான் த் ெதால் ைல ெசய்
ெகாண்
ந் த
வாணர் ல ரனின்
கந் தான் அ . அவைள
அ யாமல் அவ ைடய வாய்
ந் , ‘ !’ என்
சத்த ட்ட . அ த்த கணம் கண்ணா
ல் அவள்
கம்
மட் ந் தான் ெதரிந் த மற் ெறா
கம்
மைறந்
ட்ட .

அத்

யாயம் 7 - வா
ரங்

ல் லாக்

மணிேமகைல
ேநரம் ேயாசைன ல் ஆழ் ந் தாள் .
தான் சற்
ன் கண்ட ேதாற் றம் ெவ ம் ரைமதானா?
அல் ல கன ல் கண்ட ேதாற் றமா? கனவாக இ ந் தால்
தான்
ங் க் ெகாண்டல் லவா இ க்க ேவண் ம் ?
தன்ைனத் தாேன ெதாட் ப் பார்த் க் ெகாண்டாள் ;
இல் ைல, தான்
ங் க ல் ைல. ப
ர்
இைளயராணிக்காக ஆயத்தமா
க் ம் அந் தப் ர
அைற அல் லவா இ ? பளிங் க் கண்ணா
ல் தன்
கம் இேதா நன்றாகத் ெதரி ற . அேதா த்
ளக்
எரிந் ெகாண்
க் ற . கண்ணா க் எ ேர வைர
உற் ப் பார்த்தாள் . அங் ேக ஓர் இரக ய வாசல் இ ப் ப
அவ க் த் ெதரி ம் . அைத ெவளி
ந் ம்
றக்கலாம் ; உள் ளி ந் ம் றக்கலாம் . மணிேமகைல
அந் த இடத் ல் வர் ஓரமாக நின்
காைதச் வேரா
ஒட் ைவத் உற் க் ேகட்டாள் . அவ் டத் ல் வேரா
வராக இ ந் த இரக யக் கத மரத் னால்
ஆன தான். ஆைகயால் உள் ேள ேவட்ைட மண்டபத் ல்
ஏேதா ஓைசப் பட்ட ேபால் ேகட்ட .
மணிேமகைல ெம வாக இரக யக் கதைவ றந் தாள் .
ேவட்ைட மண்டபத் ல் எட் ப் பார்த்தாள் . அந் த
மண்டபத் ன் ெப ம் ப
ல் இ ள்
ழ் ந்
ந் த .
ஒ
ைல ல்
ய அகல்
ளக் எரிந்
ெகாண்
ந் த .
ெரன்
அச்
ய
ளக் ன் ஒளி
மங் ற் , அ த்த கணம்
ன் ேபால் ரகா த்த .
ஏேதா ஓர் உ வம் அவ் ளக் ன்
ன் றமாகக்
க்ேக ெசன்ற ேபா
ந் த .

அக்காரணத் னால் தான்
ளக் ஒ கணம் மைறந்
அ த்த கணம் ரகா த்
க்க ேவண் ம் . அப் ப
ளக்ைக ஒ கணம் மைறத்த உ வம் அதன்
கம் –
தான் சற்
ன் கண்ணா
ல் கண்ட
கம் தானா?
அல் ல இ
ம் தன்
த்தக் ேகாளா தானா?
மணிேமகைல எட் ப் பார்த்தப ேய ைகையத்
தட் னாள் , “யார் அங் ேக?” என்
ெமல் ய ர ல்
ேகட்டாள் . ப
க் ஒ கைனப் க் ரல் ேகட்ட .
ெவௗவால் ஒன்
தான் ேமல்
ைர ல் ெதாங் ய
இடத்
ந்
ளம் ‘ வ் ’ெவன்
பறந் ேபாய் ,
ைர ல் இன்ெனா இடத்ைதப் பற் க் ெகாண்
ெதாங் ற் . ம ப
ம்
க க இேலசான இ மல்
சத்தம் .
மணிேமகைல அவ் வாசற் ப
சந் ரம !” என்
உரத்த ர
“ஏன் அம் மா!” என்

ப

ல் நின்றப ேய, “அ ேய
ல்
னாள் .

ல் வந் த

“ைக
ளக்ைக எ த் க் ெகாண்
என்றாள் மணிேமகைல.

.
உடேன இங்

வா!”

சற்
ேநரத் க்ெகல் லாம் ஒ பணிப் ெபண் ைக ல்
ளக் டன் வந் தாள் . “இங் ேகதான்
ளக் நன்றாக
எரி றேத? எதற் அம் மா,
ளக் ?”
“ேவட்ைட மண்டபத் க் ள் ேள ேபாய் ப் பார்க்க
ேவண் ம் ஏேதா ஓைச ேகட்ட .”
“ெவௗவால் இறைக அ த் க் ெகாண்
ேவ என்ன இ க்கப் ேபா ற ?”

க்

“இல் ைலய ! சற்
ன் இந் தப் பளிங் க்
கண்ணா
ல் பார்த் க் ெகாண்
ந் ேதன்.

ம் , அம் மா!

ெரன்

என்
கத் க்
ெதரிந் தத !”

ப் பக்கத்

ல் இன்ெனா

கம்

“அந் த
கம் எப் ப இ ந் த ? மன்மதன்
கம் ேபால்
இ ந் ததா? அர்ச் னன்
கம் ேபால் இ ந் ததா?” என்
ட் ப் பணிப் ெபண்
ரித்தாள் .
“என்ன , சந்

ரம

! பரிகாசமா ெசய்

றாய் ?”

“இல் ைல, அம் மா இல் ைல! நீ ங் கள் அ க்க கன ல்
காண்பதாகச் ெசான்னீர ்கேள? அவர்தான் இப் ேபா
கண்ணா
ல் ேதான் னாேரா?”
“ஆமாண் , சந்
ேபா
ந் த .”

ரம

! ஆனால் ெராம் ப ெராம் ப நிஜம்

“எல் லாப் ெபண்க க் ம் இப் ப த்தான் ஒ சமயம்
த்தப் ரைம
க் ம் . உங் க க் ம் இன்
ம்
இரண்ெடா நாள் தான் அப் ப இ க் ம் . நாைளக் க்
காஞ்
ந் வ ம் இளவரசைரப் பார்த்
ட் ர்களானால் , அந் தப் பைழய
கம் அ ேயா
மறந் ேபாய்
ம் .”
“அ இ க்கட் ம ! இப் ேபா இந் த ேவட்ைட
மண்டபத் க் ள் ேபாய் ப் பார்க்கலாம் , வா!”
ண் ேவைல, அம் மா! ேவட்ைட மண்டபத் ல் ஒேர
ம் ம் மாக இ க் ம் ேசைல ணாய் ப்
ேபாய்
ம் !”
“

“ேபானால் ேபாகட்
“இ ம ம் ம் ம
சமயத் ல் …”

ம !”
ம் வ

ம் நாைளக்

எல் ேலா

ம் வ

ம்

“ ம் மா வரட் ம் , ேவட்ைட மண்டபத்ைத இப் ேபா
ேசா த் ப் பார்த்ேதயாக ேவண் ம் ;
ளக்ைக
அைசத் அைணத்
டாமல் எ த் வா!”
இவ் தம்
க் ெகாண்ேட மணிேமகைல ேவட்ைட
மண்டபத் க் ள்
ரேவ த்தாள் . ேதா
ம்
ளக் டன்
அவைளத் ெதாடர்ந் வந் தாள் . இ வ ம் ற் ப்
பார்த் க் ெகாண்ேட வந் தார்கள் . சந் ரம
ைக
ந் த பத் க் ேமலாக ேநாக் உ ர் அற் ற
கங் கைள மட் ம் பார்த் க் ெகாண்ேட வந் தாள் .
மணிேமகைலேயா ல சமயம் தைர
ம் பார்த்தாள் .
தைர ல் ப ந்
ந் த
ல் அங்
ங் ம் கால்
வ கள் இ ந் தைதக் கவனித் க் ெகாண்டாள் .
“அம் மா, அேதா!” என்றாள் சந்
“என்ன

இப் ப ப் பத

“அேதா அந் த வா
ேபா
ந் த !”

.

றாய் ?”

ல் லாக்

“உன்ைனப் பார்த் அ
ெதரியப் ப த் யதாக்

ரம

ரங்

அைசந் த

தன் சந் ேதாஷத்ைதத்
ம் ?”

“என்ன அம் மா, என்ைனக் ேக
“நான்
ரைம
த் அைல
என்ைனப் பரிகாசம் ெசய் ய

ெசய்

ர்கேள?”

ேறன் என்
நீ மட்
ல் ைலயா?”

ம்

“ஒ ேவைள உங் கள் கண்ணா
ல் ெதரிந் த
கம்
அந் தக் ரங் ன்
கம் தாேனா என்னேமா! நாம் வந் த
வாச க் ேநேர இ க் ற , பா ங் கள் ! ரங்
ம ப
ம் அைச ற !”
“ ச் ! உன்
ளக் ன் நிழல !
ளக் ன் நிழல்
அைச ம் ேபா அப் ப க் ரங் அைசவ ேபாலத்

ெதரி ற வா ேபாகலாம் ! இங் ேக ஒ
காேணாம் !”

வைர

ம்

“அப் ப யானால் அந் தக் ரங்
கம் தான்
கண்ணா
ல் ெதரிந்
க்க ேவண் ம் . இல் லா
ல்
அேதா ேமேல உட்கார்ந்
க் றேத, அந் த ஆந் ைத ன்
கமாக இ க்கலாம் . அ நம் ைமப் பார்த் எப் ப
க் ற பா ங் கள் !”
“என்ைன ஏன் ேசர்த் க்ெகாள் றாய் ? உன் அழைகப்
பார்த் ச் ெசாக் ப் ேபாய் த்தான் அந் த ஆந் ைத அப் ப க்
கண்ெகாட்டாமல் பார்க் ற !”
“

ன்ேன, தங் கைளக் கண்ணா
கம் யா ைடய
கமா
க்

ல் எட் ப் பார்த்த
ம் ?”

“அ ேய! எனக் த் தான்
த்தப் ரைம என்
நீ
கட்
ட்டாேய? என் கன ல் அ க்க ேதான் ம்
கம்
கண்ணா
ம் ேதான்
க்கலாம் . அந் தச் ந் தர
கத்ைதப் பார்த்த கண்ணால் இந் தக் ரங் ைக ம்
ஆந் ைதைய ம் பார்க்க ேவண்
வந் தேத என்
எனக் க் கஷ்டமா
க் ற , வா , ேபாகலாம் !
கண்ணா
ல் இன்ெனா தடைவ அந் த
கம்
ெதரி மா என்
பார்க் ேறன்!”
இரண்
ெபண்க ம் ம ப
ம் வந் த வ
அந் தப் ற அைறக் ள் ேள ேபானார்கள் .

ேய

ந்

வா ல் லாக் ரங் க் ப் ன்னா
ந்
வந் யத்ேதவன் ெவளி ல் வந் தான். இரண்
ன்
தடைவ ம்
க் ல்
ந்
ந் த
ப் ைபகைளப்
ேபாக் க் ெகாண்டான். தன்ைன அவ் வள நன்றாக
மைறத்
ந் த வா ல் லாக் ரங் க் த் தன
நன் ையச் ெச த் னான்.

ரங் ேக! நீ வாழ் க! அந் தப் பணிப் ெபண் என்
கத்ைத உன்
கத்ேதா ஒப் ட்டாள் . அப் ேபா
எனக் க் ேகாபமாய் த்தான் இ ந் த . ெவளி ல் வந்
டலாமா என்
ட எண்ணிேனன், நல் ல
ேவைளயாய் ப் ேபா ற்
மனத்ைத அடக் க்
ெகாண்ேடன். நீ மட் ம் இங் ேக ஆள் உயரத் க்
நின் ரா ட்டால் என் க என்ன ஆ
க் ம் ? அந் தப்
ெபண்களிடம் அகப் பட் க் ெகாண்
ப் ேபன்! ரங் ேக!
நீ நன்றா
க்க ேவ
ம் !”
“ஏ

இப் ப ச் ெசால்
க் ம் ேபாேத, அந் தப்
ெபண்களிடம் அகப் பட் க் ெகாண்
ந் தா ம் அப் ப
ஒன் ம்
பரீதமாகப் ேபா ரா என்ற எண்ணம் அவன்
மனத் ல் ேதான் ய . அவர்கள் யார் என்பைத
ன்னேம ஊ த் க் ெகாண்
ந் தான். அவர்கள்
ேப ய வார்த்ைதகள் யா ம் அவன் கா ல் நன்றாய்
ந் தன. அ
ம் மணிேமகைல உரத்த ர ல் கணீ ர ்
என்
ேப னாள் . கன ல் கண்ட
கத்ைதப் பற்
ம்
கண்ணா
ல் பார்த்த
கத்ைதப் பற்
ம் அவள்
ஏேதா ேப னாேள, அ என்ன? பைழய சம் பவங் கள்
அவ க் நிைன வந் தன. கந் தமாறன் அ க்க
இவளிடம் தன்ைனப் பற் ேப
ப் பதாகச்
ெசால்
க் றான்.
ன் தடைவ இந் த மாளிைகக்
வந்
ந் தேபா அவைள அைர ைறயாகப் பார்த் ச்
ெசன்ற ம் , கந் தமாறன் அவைள ேவ ெபரிய இடத் ல்
மணம் ெசய்
ெகா க்கப் ேபாவதாகச் ெசான்ன ம்
ஞாபகத் க் வந் தன. இந் தப் ேபைதப் ெபண்
ஒ ேவைள அவ ைடய மனத்ைத மாற் க்
ெகாள் ளாமல் இ க் றாளா, என்ன…?
அைதப் பற் ேயா ப் பதற் இப் ேபா ேநரம் இல் ைல;
ெவளிேய ம் வ ையப் பார்க்க ேவண் ம் . யாைனத்

தந் தப்
ள் ள வ அந் தப் ரத் க் ள் ேபா ற .
ஆைகயால் அ தனக் ப் பயன்படா . தான் வந் த
வ ையத்தான் ேத ப்
க்க ேவண் ம் . இரக ய
வ களின் கத கைள உள் ேள
ந்
றப் பதற் ம்
ெவளி
ந்
றப் பதற் ம் ெவவ் ேவ
ைறகள்
உண்
என்ப அவ க் த் ெதரிந் தேத. றப் ப எப் ப
என்
கஷ்டப் பட் க் கண்
க்கலாம் . ஆனால்
இரக ய வ எங் ேக இ க் ற என்
ெதரிந் தால்
அல் லவா றப் பதற் வ கண்
க்கலாம் ? வைர
எவ் வள உற்
உற் ப் பார்த்தா ம் ஒன் ம்
ெதரிய ல் ைல; ெவளிச்ச ம் ேபாத ல் ைல. தான்
ந் த இடத் க் ப் பக்கத் ல்
தைல ஒன்
டந் த
என்ப அவன் நிைன க் வந் த . அங் ேக ேபாய்
அ
ள் ள வர்ப் ப
ையெயல் லாம் தட ப்
பார்த்தால் , ஒ ேவைள ெவளிேய ம் வ
லப் படலாம் .
இவ் வா நிைனத்
தைலக் அ
ல் ெசன்
ற் ப்
பக்கத் ச் வைரெயல் லாம் தட
தட ப் பார்த்தான்
ஒன் ம் பயன்பட ல் ைல. ேநரமாக ஆகக் கவைல
அ கரித் வந் த . இ என்ன ெதால் ைல? நன்றாக
இந் தச் ைறச்சாைல ல் அகப் பட் க் ெகாண்ேடா ேம?
கட ேள! அந் தப் ரத் க் ள்
வைதத் த ர ேவ வ
இல் ைல ேபா
க் றேத! அப் ப அந் தப் ரத் க் ள்
ந் தால் அ ல் எத்தைன அபாயங் கள் ! ஒ ேவைள
மணிேமகைல தன்னிடம் அ தாபம் காட்டலாம் .
ஆ
ம் தான் அவளிடம் இங் ேக இப் ப இரக யமாக
வந் ததற் என்ன காரணம் ெசால் வ ? “உன்னிடம்
ெகாண்ட காத னால் வந் ேதன்!” என்
ெசால் லலாமா?
அ எவ் வள ெகா ரமான ெபாய் யா
க் ம் ?
ணிந் அத்தைகய ெபாய் ெசான்னா ம் அவள்
நம் வாளா? மணிேமகைல மட் ம் தனியாய் இ ப் பாள்
என்ப என்ன நிச்சயம் ? மற் றப் ெபண்

ள் ைளக க் ைட ல் அகப் பட் க் ெகாண்டால் ?
சம் வைரயர் அ ந் தால் கட்டாயம் தன்ைனக் ெகான்ேற
ேபா வார்?
ம

ப
ம் வந் யத்ேதவ ைடய கவனம் தைர ல்
டந் த
தைல ன்
ெசன்ற . அதன் ேபரில்
அவ க் க் ேகாப ம் வந் த . “ தைலேய! எதற் காக
இப் ப வாையப் ளந் ெகாண்ேட இ க் றாய் !” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட அைத ஓங்
ஒ உைத
உைதத்தான். உைதத்த ேபா
தைல ெகாஞ் சம்
நகர்ந்த . அேத சமயத் ல் வர் ஓரமாகத் தைர ல்
ஒ
ய ள ெதரிந் த !
“ஆகா! நீ தானா வ ைய அைடத் க்
ெகாண்
க் றாய் ?
ட்டாள்
தைலேய!
ன்னாேலேய ெசால் வதற் என்ன?” என்
ெசால் க்
ெகாண்ேட வந் யத்ேதவன்
னிந்
தைலையப்
த் நகர்த் னான்.
தைல நகர நகரச் வர்
ஓரத் ல் வாரம் ெபரிதா வந் த
ேழ ப க ம்
ெதரிந் தன.

அத்

யாயம் 8 - இ ட் ல்
இ கரங் கள்

கடம் ர் அரண்மைன ல் இரக ய வ களின்
வாசல் கள் எவ் வள சாமர்த் யமாக
அைமக்கப் பட்
க் ன்றன என்பைத எண்ணி
வந் யத்ேதவன்
யந் தான். அைர ைறயாக
அவற் ைறக்
த் அ ந் தவன், அவசரமாக

இறங் கேவா ஏறேவா
யற் த்தால் அபாயம் ேநரலாம் .
பா ப் ப களில் இறங் ம் ேபா
தைல நகர்ந்
ட்டால் வர் இ க் ல் அகப் பட் க் ெகாண்
ண்டாட ேவண் யதா ம் .
தைல அைசயாமல் நிற் றதா என்
நிதானித் ப்
பார்த்
ட் , வந் யத்ேதவன்
வாரத்தண்ைட வந்
ேழ கால் ைவக்கப் ேபானான். ஆ! அ என்ன? ல
வ
ல் கால சத்தம் ேகட் றேத! வ
ற யார்?
ஒ ேவைள ஆழ் வார்க்க யானா
க் ேமா? தன்ைனத்
ேத வ
றாேனா? அவன் இங் வந் ேசராமல்
த த்
வேத நல் ல . இல் ைல இல் ைல, வ
றவன்
ஒ வன் இல் ைல. ஐந் தா ேபர் வ வ ேபால கால ச்
சத்தம் ேகட் ற . அப் ப யானால் இ ம் பன்காரி ம்
அவ ைடய
ட்டாளிக மா
க்கலாம் .
வந் யத்ேதவன் ஒேர பாய் ச்சலாகப் பாய் ந் ெசன்
ம ப
ம் வா ல் லாக் ரங் ன்
ன்னால் மைறந்
ெகாண்டான். ஆகா! இரக ய வ ையத் றந் ைவத்
ட் வந்
ட்ேடா ேம? அதனால் ஏேத ம் சந் ேதகம்
ஏற் ப மா? இல் ைல, இல் ைல! நாம் வ ம் ேபா அந் த
வ
றந் தானி ந் த . நாம் ேமற் ப
ல் ஏ ய ற
தான் வ
க் ெகாண்ட ! ஆைகயால் றந்
ப் பேத
நல் லதாய் ப் ேபா ற் . அேதா வாரத் ன் வ யாகத்
தைல ஒன்
ெதரி ற . இ ம் பன்காரி ன் தைலதான்!
இேதா ேமற் ப
ல் ஒ காைல ைவத் நின்
ற்
ற் ம் அவன் பார்க் றான். ஒ கால் மட் ம் ேழ
இ க் ற . வாரம் தானாக
க் ெகாள் ளாமல்
இ க் ம் ெபா ட் அப் ப அவன் ஒ காைலக் ழ் ப்
ப
ல் ைவத் க் ெகாண்
க் றான் ேபா ம் !
அேடேட! இந் தப் பக்கத் ல் என்ன ெவளிச்சம் ! வரில்
யாைன
கம் இ ந் த இடத்ைத
ட் ப் ெபயர் றேத!

அந் தப் ர வ
லப் ப
றேத! அந் த வாசல் வ யாக
வ
ற யார்? அேதா மணிேமகைலயல் லவா தாேன
ைக ல்
ளக் ஏந் க் ெகாண்
வ
றாள் !
இ ம் பன்காரி ஒேர பாய் ச்ச ல் ேமேல வ
றான்;
அவன் வந் த வ
க்ெகாள் ற . இ ம் பன்காரி தன்
தைலப் பாைகத் ணிைய எ த் க் ெகாண்
அ
ேல
ந் த
ன் ேம ள் ள
ைச அவசரமாகத்
தட்டத் ெதாடங்
றான்! இந் நாடகத் ன்
தான்
என்ன?
மணிேமகைல ைக
ளக்ைகத்
க் ப்
த் நா
ற ம் பார்த்தாள் . இ ம் பன்காரி ன்
அவள்
பார்ைவ
ந் த ம் அவைன அ சயத் டன்
ேநாக் னாள் . இ ம் பன்காரி
தட் வைத
நி த்
ட் ப் ப
க் மணிேமகைலைய
யப் டன்
பார்த்தான்.
“தாேய! இ என்ன? இந் த ேவைள
வந் த ?” என்றான்.

ல் இங்

“இ ம் பா; நீ தானா? என்ன ெசய்
ெகாண்
என்
மணிேமகைல
ன னாள் .

எதற் காக
க்

றாய் ?”

“அம் மா! நாைள வ
ற
ந் தாளிகைள இந் த ேவட்ைட
மண்டபத் க் அைழத் வந் காட்ட
ேவண்
க் மல் லவா? அதற் காகச் த்தம் ெசய்
ெகாண்
க் ேறன். ன்ன எஜமான் காஞ் க் ப்
ேபா ம் ேபா அவ் தம் கட்டைள இட் ச்
ெசன்றார்கள் .”
“ஆம் , இ ம் பா! இந் த அரண்மைன ேலேய ன்ன
எஜமா க் உன்னிட ம் , என்னிட ந் தான் நம் க்ைக.
ப
ர் ராணியம் மாள் தங் கப் ேபா ற அைற ல்

ஏற் பா சரியா
க் றதா என்
பார்த் க்
ெகாண்
ந் ேதன். அப் ேபா இங் ேக என்னேமா சத்தம்
ேகட்ட . நீ யாகத்தான் இ க் ம் என்
நிைனத்ேதன்,
ேவ யா க் இந் த அரண்மைன ன் இரக ய வ கள்
ெதரி ம் ? எத்தைன ேநரமாக நீ இங் ேக ேவைல ெசய்
ெகாண்
க் றாய் ?”
“ஒ நா ைகக் ேமேல இ க் ம் , தாேய! இன்
ம் ஒ
நா ைக ேவைல இ க் ற . தாங் கள் தனியாகவா
இங் ேக வந் ர்கள் அந் த வாயா ப் ெபண் சந் ரம
எங் ேக?”
“ஏேதா சத்தம் ேகட் ற என்
நான் அவைளப் ேபாய் த்
தந் ைதைய அைழத் வரச் ெசான்ேனன். நீ தாேன இங்
இ க் றாய் ? நான் ேபாய் அவைளத் த த் நி த்
ேறன்.”
இவ் தம் ெசால் க் ெகாண்ேட மணிேமகைல
ளக்ைகத்
க் ப்
த் இ ம் பன்காரி ன்
க
மா தைலக் கவனித்தாள் . அ த்தாற் ேபால் ,
வா ல் லாக் ரங் ைக ேநாக் னாள் .
ன்ெனா தடைவ
அைசந் த ேபால் , அ அைசந் தைத ம் பார்த் க்
ெகாண்டாள் .
“ஆம் , தாேய! எஜமா க் இன்
எவ் வளேவா அ வல் ,
தாங் கள் ேபாய் அவைரக்
ப் ட ேவண்டாம் என்
ெசால்
ட் நிம் ம யாகப் ப த் க் ெகாள்
ங் கள் .
எல் லா ேவைலகைள ம் நாேன பார்த் க் ெகாள் ேறன்”
என்றான் இ ம் பன்காரி. மணிேமகைல ம ப
ம் வந் த
வ ேய உள் ேள ேபானாள் இரக யக் கத
க்
ெகாண்ட .
இ ம் பன்காரி யாைன
கத்
ேநரம் வரண்ைட கா ெகா

ன
ல் ெசன்
சற்
த் உற் க் ேகட்டான்.

அ த்த அைற ல் சத்தம் ஒன் ம் இல் ைல என்
நிச்சயம் அைடந் த ற
ம் வந் தான்.
லத் வாரத்ைதத் றந் ைவத் க் ெகாண்
இ ப்
வைர ேழ ப களில் இறங்
நின்
ெகாண்டான்.
லத் வாரத் ன் உட் ற
ந் ஆந் ைத ன்
ரல்
ேகட்ட . ப
க் இ ம் பன்காரி ஆந் ைதக் ரல் ஒன்
ெகா த்தான். ல வ
ல் ஆட்கள் நடந் வ ம் சத்தம்
ேகட்ட . ன்னர் காரியங் கள் ெவ
ரிதமாக
நைடெபற் றன.
ெவௗவால் ஒன்
சடசடெவன்
றைக அ த் க்
ெகாண்
பறந் த . இ ம் பன்காரி அைதப் பார்த்தான்.
ன்னா
ந் அவன் ேபரில் வா ல் லாக் ரங்
தடால் என்
ந் த . அ
ெரன்
ந் த
ேவகத் னால் இ ம் பன்காரி ன்
ழங் கால் கள் ம ந்
அவன் த மா னான். அதனால் இன்
ம் இரண்
ப கள் அவன் ேழ இறங் க ேவண் யதா ற் . தன்
ேபரில்
ந் த இன்னெதன்
த ல்
இ ம் பன்காரிக் த் ெதரியாைமயால் அவன் உள
அ த் க் ெகாண்
ைககைள
உத னான். ற ,
உ ரற் ற வா ல் லாக் ரங் எப் ப ேயா தவ த் தன்
ேபரில்
ந்
க் ற என்
ெதரிந் த . மனத்ைதத்
ைதரியப் ப த் க் ெகாண்
அைதத்
க் நி த்தப்
பார்த்தான்.
இதற் ள் உ
ள் ள மனித ைடய கரங் கள் ேபான்ற
இரண்
கண்கள் ேமேல
ந் த
வாரத் க் ள் வந்
அவைன இன்
ம் ேழ தள் ளி அ க் ன.
இ ம் பன்காரி னால் அைத நம் பேவ
ய ல் ைல.
ஒ கணம் அவைனப் ெப ம்
த் க் ெகாண்ட .
ம ப
ம் ேம ம்
ம் பார்த்தான். வா ல் லாக்
ரங் தைல ழாகத் வார வ
ல்

இறங்
ப் பைத ம் , அதன் பா உடம் வைர ல்
ேழ வந் த ற
வாரக் கத ெந ங்
வந்
ப் பைத ம் கவனித்தான். இரண்
மனிதக்
கரங் களாகத் ேதான் யைவ தன்
ைடய மனப்
ராந் யாகத்தான் இ க்கேவண் ம் என்
நிச்சயம்
ெசய்
ெகாண்டான்.
இதற் ள்
லத் வாரத் ல் வந் தவர்கள் ெந ங்
வந்
ட்டார்கள் .
ன்னால் வந் த ர தாஸன், “அப் பேன!
என்ன இ , எதற் காக இப் ப உள அ த் க் ெகாண்
அல னாய் ? அபாயம் ஏேத ம் உண்டா? நாங் கள்
ம் ப் ேபாகவா?” என்
ேகட்டான்.
“ேவண்டாம் , ேவண்டாம் ! அபாயம் ஒன்
ல் ைல.
லத் வாரக் கதைவ றக் ம் ேபா , இந் த ராட்சதக்
ரங் எப் ப ேயா இடம் ெபயர்ந் என் தைல ல்
ந்
ட்ட ! ஒ கணம் நா ம்
அைடந்
ட்ேடன். இப் ேபா இந் தக் ரங் ேமேல ம்
ேபாகாமல் ேழ ம் வராமல் வ ைய அைடத் க்
ெகாண்
க் ற . ெகாஞ் சம் ெபா ங் கள் ; இந் தக்
ரங் ைக அகற் வ ையச் சரிப் ப த்
ேறன்”
என்றான் இ ம் பன்காரி.
த மா
ந் த இ ம் பன்காரிைய ேமேல
ந்
அ க் த் தள் ளிய கரங் கள் யா ைடய கரங் கள்
என்பைத ேநயர்கள் ஊ த்
ப் பார்கள் .
வந் யத்ேதவ ைடய அ ர்ஷ்டம் இச்சந் தர்ப்பத்
ம்
அவன் பக்கம் இ ந் த . சரியான சமயத் ல்
அவ க் ச் சரியான க் ேதான் ய . இ ம் பன்காரி
லத் வராத் ன் ப களில் நின்றப ெவௗவாைலப்
பார்த்த த ணத் ல் அவன் தைல
வா ல் லாக்
ரங் ைகத் தள் ளினான். ற அவன் தன்
ைடய
கத்ைதப் பார்க்க
யாதப நின்
ெகாண்

ைககளினால் அவைனப்
த் க் ேழ அ க் னான்.
அதன்
ன்னர் வா ல் லாக் ரங் ைக ம் தைல ழாகத்
வாரத்
ள் தள் ளினான். கைட யாக,
தைலைய ம் நகர்த்
ட்டான்.
இவ் வளைவ ம் ல கண ேநரத் ல் ெசய்
த்
ட் வந் யத்ேதவன் யாைன
கத்தண்ைட
ஓ னான். யாைனத் தந் தங் கைளப்
த் த் தன் பலம்
ெகாண்ட மட் ம் அ த் த்
ப் னான். வரில் வ
உண்டா ற்
ஆனால் மணிேமகைல உள் ளி ந்
வந் த ேபான்ற
சாலமான வ அல் ல. வட்ட
வ வமான
கலான வ ; அ கத க் ள்
கதவா
க்கலாம் .
க் கதைவ ம் றப் ப எப் ப
என்
ேயா க்க அ சமயம் அல் ல. அதற் ள் ச காரக்
ட்டம் ேவட்ைட மண்டபத் க் ள்
ந்
டலாம்
ற தான் தப் வ
ர்லபமா
ம் .
ஆகேவ, றந் த வ
கலான வ யாக இ ந் தா ம்
அதற் ள்
ந்
டேவண் ய தான்.
ர்மானித்தப ேய காரியத் ல் நிைறேவற் றத் ணிந்
அந் த வட்ட வ வமான வாரத் ல் வந் யத்ேதவன்
ந் தான். அவ ைடய தைல ம் ைகக ம் பா
உடம் ம் உள் ேள வந்
ட்டன. ச்சம் பா உடம்
உள் ேள
ந்
ரயாைசயா
ந் த . ைககளினால்
தா ப்
த் க் ெகாள் ள ஒன் ம் அகப் பட ல் ைல.
இச்சமயத் ல் உள் ேள
ந் த பம் அைணந் இ ள்
ழ் ந் த .
வந் யத்ேதவன் அபயம் ேகட் ம் ர ல் , “சந்
சந் ரம ! என்ைனக் காப் பாற் !” என்றான்.
கலகலெவன்

ரிக்

ம் ெபண்ணின்

ரம

ரல் ேகட்ட

!
.

,

“சந் ரம ! நீ இங் ேக இ ந்
ேவ க்ைக பார்க் றாய் ? இ

ெகாண்
நன்றா

தானா
க் றதா?”

அதற் ப லாக ம ப
ம் ரிப் ; அைதத் ெதாடர்ந்
“நீ இப் ப அந் தப் ரத் ல்
ட் த்தனமாக ைழவ
மட் ம் நன்றா
க் றதா?” என்
ஒ ெபண்ணின்
ரல் ேகட்ட .
அ மணிேமகைல ன்
ரல் என்
வந் யத்ேதவன்
ெதரிந் ெகாண்டான். ஆ
ம் ேவண் ெமன்ேற
“சந் ரம ! நீ வரச் ெசான்ன னால் தாேன வந் ேதன்!
ன்னால் ஆட்கள் வ
றார்கள் க் ரம் என்ைன
எ த்
இல் லா ட்டால்
பரீதம் வ ம் !” என்றான்.
“சந் ரம இவ் வள
உனக் ம் அவ க்

ெகாட் க்காரியா? இ க்கட் ம்
ேசர்த் ப் த் கற் க் ேறன்!”

“ஓேஹா! தாங் கள் இளவர மணிேமகைலயா?
அம் மணி! இந் த ஒ தடைவ மட் ம் என்ைன
மன்னித் க் காப் பாற்
ங் கள் ! இனி ேமல்
இம் மா ரி தப் க் காரியம் ெசய் ய மாட்ேடன்!
உங் க க் க் ேகா
ண்ணியம் உண் !” என்
ெகஞ் னான் வந் யத்ேதவன்.
இ ளில் இ ெமல் ய கரங் கள் வந் யத்ேதவ ைடய
ேதாள் கைளப்
த் த் தாங்
ெமள் ளக் ேழ தைர ல்
இறக்
ட்டன. வரில் ேதான் ய வாரம்
க்
ெகாண்ட .
“இளவர ! உங் க
என்றான்.

க்

அனந் த ேகா

வந் தனம் !”

“ெகாஞ் சம் ெபா ! நான் உன்ைன என்ன ெசய் யப்
ேபா ேறன் என்
ெதரிந் ெகாண்
வந் தனம்
ெச த் !”

“தாங் கள் என்ைன என்ன ெசய் தா ம் சரிதான்!
ெகாைலக்காரர்களிட
ந் என்ைனத்
தப்
த் ர்கேள! அ ேவ ேபா ம் ! அந் த அரக்கர்
ைககளினால் சாவைதக் காட்
ம் தங் க ைடய
மணிக்கரத் னால் சா ம் ப ேநர்ந்தால் அ
என்
ைடய பாக் யம் தான்!
“அேட அப் பா! ெபரிய ரா
ரனா
க் றாேய?
அப் ப உன்ைனத் ேத வ ம் ெகாைலக்காரர்கள் யார்?
ெகாஞ் சம் ெபா
த ல்
ளக் ஏற் உன்
கம்
எப் ப
க் ற என்
பார்க் ேறன்!”
“அம் மணி! என்
கத்ைத ம ப
ம் பார்க்க
ேவண் மா? தாங் கள் கண்ணா
ல் பார்த் க்
ெகாண்டேபா
ன்னால் நின்
பார்த்த ரங்
கந் தான் என்
கம் ! சந் ரம வர்ணித்தாேள?”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
இ ட் ல் ரிப் ன் ஒ
ம் , ைக வைளகள்
ங் ம்
ஓைச ம் ேகட்டன. வந் யத்ேதவன் அந் த அைறக் ள்
தைலைய நீ ட் யேபா அந் த அைற ல் எரிந்
ெகாண்
ந் த
ளக்ைக மணிேமகைல
ட்டாள் .
அதனால் இ ட்டா ற் ; இப் ேபா அதன்
ைய
அகற் ய ம் பம் டர் ட் ஒளிர்ந்த . அதன்
ஒளி ல் வந் யத்ேதவ ைடய
கத்ைதப் பார்த்த
வண்ணம் மணிேமகைல ெமய் மறந் நின்றாள் .
பக்கத் ேவட்ைட மண்டபத் ற் ள் தடதடெவன்
பலர்
ரேவ க் ம் சத்தம் அச்சமயம் ேகட்ட .

அத்

யாயம் 9 - நாய்
ைரத்த !

மணிேமகைல வந் யத்ேதவ ைடய
கத்ைதப்
பார்த்த வண்ணம் நின்றாள் . வந் யத்ேதவ ம்
ன்னைக ரிந் தவண்ணம் நின்றான். இந் தப்
ெபண்ணிடம் என்ன ெசால்
ட் எப் ப தப் ச்
ெசல் வ என்
அவன் மனம் ந் த் க்
ெகாண்
ந் த .
இச்சமயம் எங் ேகேயா
ரத்
என்ைன அைழத் ர்களா?” என்

ந் ஒ
ேகட்ட .

ரல் “அம் மா!

“இல் ைலய உன் ேவைலையப் பார்!” என்றாள்
மணிேமகைல. உடேன அவ ைடய ைகப் நீ ங்

ய

.

சற்
ன் வந் யத்ேதவன்
ந் வந் த வாரத் ன்
அ
ல் ெசன்
உட்பக்கத் த் தாைள ட்டாள் . ன்னர்
வந் யத்ேதவ க் ச் ச க்ைஞ காட் அந் த
அைற ேலேய சற் த்
ரமாக அைழத் ச் ெசன்றாள் .
சட்ெடன்
ம் நின்
“ஐயா! உண்ைமையச்
ெசால் ம் ! சந் ரம உம் ைம அைழத்ததாகக்
னீேர, அ நிஜமா?” என்
ேகட்டாள் .
“ஆம் , அம் மணி!”
“எப் ேபா

, எங் ேக பார்த்

உம் ைம அைழத்தாள் ?”

“சற்
ன்னால் தான்! அ த்த அைற ல் நான்
ரங் ன்
ன்னால் மைறந் நின்றேபா நீ ங் கள்
இ வ ம் வந் பார்த்
ட் த்
ம் னீர ்கள் . நீ ங் கள்
ம் ய ற அவள் என்ைனப் பார்த் , ‘ ரங் ேக! நீ
என்
ைடய அைறக் வந் இ க் றாயா? ேவண்டாத

சமயத் ல் வ
றவர்கைளப் பய
த் அ ப் பச்
ெசௗகரியமா
க் ம் !’ என்றாள் . அ தங் கள் கா ல்
ழ ல் ைல ேபா
க் ற !”
மணிேமகைல இளநைக ரிந் தவண்ணமாக “கா ல்
ந்
ந் தால் அவைளச் ம் மா
ட்
ப் ேபனா?”
என்றாள் .
“இளவர ! தங் கள் ேதா ேபரில் ேகா ப் ப ல் பயன்
என்ன? என்
க ம் வா ல் லாக் ரங் ன்
க ம்
ஒன்
ேபா
ந் தால் அதற் ச் சந் ரம என்ன
ெசய் வாள் ?”
“உம
ெவ

கத் க்
ரம் !”

ம் வா

ல் லாக்

ரங்

ன்

கத்

“ ரங் ன்
கத் க் ம் அதற் ேமேல ெதாங்
ஆந் ைத ன்
கத் க் ம் உள் ள
ரம் ேபா

க்

ம்

ய
க் ற

.”

“உம
கம் ரங்
க ம் அல் ல; ஆந் ைத
க ம்
அல் ல. ஆனால் , ரங் ன் ேசஷ்ைடெயல் லாம் உம் டம்
இ க் ற . ல சமயம் ஆந் ைதையப் ேபால ம்
க்
ர்! சற்
ன்னால் இேதா இந் தக்
கண்ணா
ல் எட் ப் பார்த்
த்த நீ ர் தாேன?”
“ஆம் , இளவர

, நான்தான்!”

“எதற் காக, உடேன
ெகாண் ர்?”

ன்வாங்

க் கதைவச் சாத்

க்

“இந் தக் கண்ணா
ல் என்
கத் க் அ
ல் ஒ
ேதவ கன்னிைக ன்
கம் ேபாலத் ெதரிந் த . அந் த
ேதவ கன்னிைக என்
கத்ைதப் பார்த் ப் பயந்
ெகாள் ளப் ேபா றாேள என்
நான்
த்
ந் த

யாைனத் தந் தத்
ந் ைகைய எ
தானாகச் சாத் க் ெகாண்ட .”
“அந் தத் ேதவ கன்னிைக யார் என்ப
ெதரி மா?”

த்ேதன் கத
உங் க

க்

“அந் த
ணம் எனக் த் ெதரிய ல் ைல ற
நிைனத் ப் பார்த் த் ெதரிந் ெகாண்ேடன்.”
“என்ன ெதரிந்

ெகாண்

ர்?”

“நான் பார்த்த ேதவ கன்னிைக அல் ல; ேதவ
கன்னிைககள் ஓ வந் அ பணிவதற் ரிய
மணிேமகலாேத ! கடம் ர் சம் வைரயரின் ெசல் வக்
மாரி என்
ெதரிந் ெகாண்ேடன். என்
ைடய
ஆ
ர் நண்பன் கந் தமாற ைடய அ ைமத் தங் ைக
என்ப ம் நிைன க் வந் த .”
மணிேமகைல ன்
வங் கள் ெந த்தன ஏளன ம்
ேகாப ம் கலந் த ன் ரிப் டன், “அப் ப யா? என்
தைமயன் கந் தமாறன் தங் க ைடய ஆ
ர்
நண்பனா?” என்றாள் .
“அ ல் என்ன சந் ேதகம் , இளவர ! நா மாதங் க
ன்னால் நான் இங் ஒ நாள் வந்
ந் த
நிைன ல் ைலயா? அந் தப் ரத் க்
ட வந்
தாய் மார்க க் வணக்கம் ெச த் ேனேன! அ
ஞாபகம் இல் ைலயா!”
“நன்றாய் ஞாபகம் இ க் ற அதற் ள் மறந்
மா? அந் த வல் லவைரயர் வந் யத்ேதவர் என்
வாணர் லத் இளவரசர் தாங் கள் தானா?”

க்

ம்

“ஆம் இளவர ! தங் வதற் அரண்மைன ம்
ஆ வதற் இராஜ் ய ம் இல் லாமல் ‘அைரயன்’ என்ற

லப் ெபயைர மட் ம் தாங் க் ெகாண்
க் ம் அந் த
ஏைழ நான் தான்! ஒ காலத் ல் தங் கள் தைமயன்
என்னிடம் தங் கைளப் பற் எவ் வளேவா
ெசால் ய ண் . ஒ காலத் ல் நா ம் கந் தமாற ம்
வடெபண்ைண ந க்கைர ல் காவல் ெசய்
ெகாண்
ந் தேபா , தங் கைளப் பற் அ க்க
ெசால் வான். நா ம் ஏேதேதா கன கண்
ெகாண்
ந் ேதன். ற அந் த எண்ணத்ைத மறந்
ட்ேடன்.”
மணிேமகைல ன் உள் ளத் ல் ஓர் அ சயமான
எண்ணம் ேதான் ய . இவன் தன்ைனக் த் க்
ெகால் ல
யன்றதாகக் கந் தமாறன்
னான். அ
எதற் காக இ க் ம் ? ஒ ேவைள தன்ைனப்
பற் யதாகேவ இ க் ேமா? தன்ைன இவ க் மணம்
ெசய்
ெகா க்க ேபாவ ல் ைல என்
ெசான்னதற் காகக் கந் தமாற டன்
சண்ைட ட்
ப் பாேனா? இந் த எண்ணம் அவள்
உள் ளத் ல் இன்பப் யைல உண்டாக் ய . அைத
அவள் ேகாபப் யலாக மாற் க் ெகாண்டாள் .
“ஐயா! பைழய கைதெயல் லாம் இப் ேபா ேவண்டாம் .
இந் த அரண்மைன ல் நீ ர் கள் ளத்தனமாகப்
ந் த ன்
காரணத்ைதச் ெசால் ம் ; இல் லா
ல் உடேன என்
ேதா ைய அைழத் த் தந் ைதக் ச் ெசால்
அ ப் பேவ
ம் ” என்றாள் .
“இளவர ! நான் இங் வந் த காரணத்ைத
ன்ேப
ெசான்ேனேன! ல ெகாைலகாரர்கள் என்ைனக்
ெகால் வதற் காகத் ரத் க் ெகாண்
வந் தார்கள் .
அவர்களிட
ந் தப் ஓ வந் தேபா
ல் ஒ
வாரம் ெதரிந் த . அ ஏேதா இரக யப் பாைத என்
அ ந் ெகாண்ேடன். அதன் வ யாக ஓ த்

தப் க்கலாம் என்
வந் தேபா
ெகாண்
வந் ேசர்த்த !”

, அந் த வ

இங் ேக

“ஐயா! த்த ரர் என்றால் உமக்ேக த ம் நா ம்
எத்தைனேயா அஸகாய ரர்கைளப் பற் க்
ேகட்
க் ேறன். ஆனால் உம் ைமப் ேபால் ஓட்டத்
ரைனப் பற் க் ேகட்ட ல் ைல. உத்தர மாரன்
உம் டம் ச்ைச வாங் க ேவண் ய தான்!”

ல்

வந் யத்ேதவன் மனத் ல் ரீர ் என்ற தான் அசட் ப்
ெபண் என்
நிைனத்த மணிேமகைல இப் ப த்
தன்ைனக் த் க் காட் ம் ப ஆ
ட்டதல் லவா?
“ேத ! அவர்கள் ஏெழட் ப் ேபர்! நான் ஒ வன். அவர்கள்
ஆ தபாணிகள் என்னிடம் ஆ தேம இல் ைல.
என்
ைடய அ ைம ேவல் ெகாள் ளிடத் ெவள் ளத் ல்
ேபாய்
ட்ட .”
“ெராம் ப நல் ல ! அந் தப் ப பாதக ேவல் , ேந தைனப்
ன்னா
ந்
த் க் ெகால் ம் ேவல் ஆற் ேறா
ேபானேத நல் ல !”
வந் யத்ேதவ க் த்
க் வாரிப் ேபாட்ட . அவன்
ப ல் ெசால் ல வாெய ப் பதற் ள் மணிேமகைல,
“உண்ைமையக்
ம் ெகாைலக்காரர்களிடம்
தப் வதற் காக ஓ வந் ரா? ெகாைல ெசய் வதற் காக
இங் வந் ரா?” என்
ேகட்டாள் .
வந்

யத்ேதவன்
ல் காைல ைவத்தவைனப் ேபால்
த் ” வ வா! நாராயணா! நான் யாைர ெகாைல
ெசய் வதற் காக இங் ேக வரேவ
ம் ? என் ஆ
ர்
ேந தரின் அ ைமத் தங் ைகையயா? எதற் காக?”
என்றான்.

“நான் என்ன கண்ேடன்? ‘அ ைம ேந தன்’ என்
வாய் சாமல் ெபாய் ெசால்
ேர? அப் ேபர்ப்பட்ட
அ ைம ேந தனின்
ன்னா
ந்
ேல த்
ெகால் வதற் நீ ர் யல ல் ைலயா? அ
எதற் காகேவா, அேத காரணத் க்காக, இங் ேக
யாைரேய ம் ெகாைல ெசய் வதற் நீ ர்
வந்
க்கலாம் .”

க்

ேள! இ என்ன ண் ப ? நானா கந் தமாறனின்
ல் த் ேனன்? அப் ப ப் பட்ட காரியத்ைதச்
ெசய் வதற்
ன்னால் என் ைகைய ெவட் க்
ெகாண்
ப் ேபேன? இளவர ! இத்தைகய
ப பாதகமான ெபாய் ையத் தங் களிடம் யார்
னார்கள் ?”
“கட

“என் அண்ணேன
னான் ேவ
ந் தால் நான் நம் ேய இ

யாராவ
க்க மாட்ேடன்.”

“கந் தமாறனா இப் ப க்
னான்? அப் ப யானால்
நான் உண்ைம ல் ர்ப்பாக் யசா தான்! யாேரா
அவைன
ேல த் த் தஞ் சா ர் ம ல் வ க்
அ
ல் ேபாட்
ந் தார்கள் .
ர்ச்ைசயா க் டந் த
அவைன நான்
க் க் ெகாண்
ேபாய் ச் ேசந் தன்
அ தன்
ைச ல் ேசர்த் க் காப் பாற் ேனன்.
அதற் எனக் க் ைடத்த ெவ ம யா இ ? இளவர
எதற் காக அவைன நான் ெகால் ல
யன்ேறனாம் ?
ஏதாவ காரணம் ெசான்னானா?”
“ெசான்னான், ெசான்னான்! நீ ர் என் அழைகப் ப த் ,
அவலட்சணம்
த்தவள் என்
இகழ் ந் ராம் .
தஞ் சா ர்ப் ெபண்கள் என்ைன ட அழ கள் என்
ெசான்னீராம் . அதனால் கந் தமாறன் ேகாபங் ெகாண்
உம் ைம நன்றாய் ப் ைடத்தானாம் . ேந க் ேநர்

!

சண்ைட டக் ைக னாலாகாமல் ன்னா
ந்
ட் ராம் ! இெதல் லாம் உண்ைமயா, இல் ைலயா?”

த்

“ெபாய் ! ெபாய் ! பயங் கரமான ெபாய் ; தங் கைள
அவலட்சணம் என்
ெசால் வதற்
ன்னால் , என்
நாக்ைகேய ண் த் க் ெகாண்
ப் ேபேன!
கந் தமாறன் அல் லவா அவ ைடய சேகாதரிைய நான்
மறந்
டேவண் ம் என்
வற்
த் னான்?”
“எதற் காக?”
“இராஜ் யம் ஆ ம் ேபரரசர்கள் தங் கைள மணந்
ெகாள் ளக் காத்
ப் பதால் தங் கைள நான் மறந்
ேவண் ெமன்
வற்
த் னான்.”
“நீ

ம் அ ேயா

என்ைன மறந்

ட்

ராக்

ட

ம் !”

“என்னால் அ ேயா மறக்க
ய ல் ைல ஆனால் அ
தல் தங் கைள என் அ ைமச் சேகாதரியாகக் க தத்
ெதாடங் ேனன். இளவர ! உடேன கந் தமாறனிடம்
என்ைன அைழத் ப் ேபாங் கள் ! அல் ல அவைன இங் ேக
அைழ ங் கள் . ஏன் இத்தைகய ெப ம் ெபாய் ைய அவன்
ெசான்னான் என்றாவ ெதரிந் ெகாள் ேறன், அல் ல
உண்ைம ேலேய அவன் அப் ப எண்ணிக்
ெகாண்
ந் தால் , அந் தத் தப் ெபண்ணத்ைதப்
ேபாக்
ேறன்.”
“தஞ் சா
ெசய்
“அப் ப

ரில் ஆரம் த்த காரியத்ைத இங் ேக
டலாம் என்
வந் ராக் ம் …”

ர்த்

என்றால் …”

“அங் ேக அவைனக் ெகால் ல
ப க்க ல் ைல…”

யன் ர் அந் த

யற்

“கட ேள! கந் தமாறைனக் ெகால் வதற்
அரண்மைனையத் ேத யா வ ேவன்!”
“இரக

யவ

யாக வந் த

ேவ

அவ

ைடய

எதற் காக?”

“அேதா, உற் க் ேக ங் கள் ! என்ைனக் ெகால் ல
வந் தவர்கள் அ த்த அைற ல் இன்
ம் இ க் றார்கள் .
அவர்கள் நடமா ம் சத்த ம் ேப ம் ரல் க ம்
ேகட்க ல் ைலயா?”
“அவர்கள் எதற் காக உம் ைமக் ெகால் ல வரேவ
“அவர்கைளப் பார்த்தால் மந் ரவா கள்
ேபா
க் ற . ஒ ேவைள நரப
ெகா
ட்டமா
க்கலாம் .”

க்

ம் ?”
ம்

“சகல இலட்சணங் க ம் ெபா ந் ய ராஜ மாரனா ய
உம் ைம அதற் காகப்
த்தார்கள் ேபா
க் ற ..”
என்
மணிேமகைல ரித்தாள் .
“அ தான் எனக் ம் அ சயமா
க் ற ; இந் த
ஆந் ைத
க் ம் ரங்
ஞ் க்காரைன
அவர்கள் எதற் காகப்
க்க வந் தார்கள் என்
ெதரிய ல் ைல. உங் கள் ேபச்ைசக் ேகட்ட ற ஒ
சந் ேதகம் உ க் ற . ஒ ேவைள என் நண்பன்
கந் தமாறேன இப் ப ப் பட்ட ஏற் பா ெசய்
ப் பாேனா
என் . அவனிடம் உடேன என்ைன அைழத் ச்
ெசல் ங் கள் ! ஒன்
அவ ைடய தப் ப ப் ராயத்ைதப்
ேபாக் க் ெகாள் ளட் ம் ; இல் லா ட்டால் என்ைன அவன்
ைக னாேலேய ெகான்
டட் ம் .
ெகாைலக்காரர்கைள எதற் காக ஏவ ேவண் ம் ?
அம் மணி! உடேன கந் தமாறைன அைழத்
ங் கள் !”
“ஐயா! அவ் வள அவசரப் பட ேவண்டாம் கந் தமாறன்
ஊரில் இல் ைல.”

“எங் ேக ேபா

க்

றான்?”

“காஞ் க் க் கரிகாலைர அைழத் வரப்
ேபா
க் றான். நாைள இர எல் லா ம் இங்
வார்கள் ; அ வைர ல் நீ ர்…”
“அ வைர ல் என்ைன இங் ேகேய இ
ெசால்
ர்களா? அ நியாயமல் ல!”

வந்

க்கச்

“இங் ேக இ க்கச் ெசால் ல ல் ைல இன்
ம் சற்
ேநரத் க்ெகல் லாம் இங் ேக ப
ர் இைளயராணி வந்
வாள் . ற ஈ காக்காய் இங் ேக வர
யா .
ப ேவட்டைரயர் எப் ேபர்ப்பட்டவர் என்ப உமக் த்
ெதரிந்
க் ம் . அவர் உம் ைம இங் ேக கண்டால் உடேன
கண்ட ண்டமாய் ெவட் ப் ேபாட்
டச் ெசய் வார்! ஆ!
அக் ழவ க் த்தான் ெபண்டாட்
ன் ேபரில்
எவ் வள ஆைச!” என்
ெசால்
மணிேமகைல
ரித்தாள் .
வந் யத்ேதவன்
ன் தடைவ ப ேவட்டைரயர் வந் த
ேபா நடந் தைதெயல் லாம் நிைனத் க் ெகாண்டான்.
“அப் ப யா? ப ேவட்டைரய க் ப் ப
ேபரில் ெராம் ப ெராம் ப ஆைசயா?” என்

ர் ராணி
ேகட்டான்.

“அ நா நகரம் எல் லாம் ெதரிந் த
ஷயம் ஆ ற் ேற!
ேபான தடைவ, எட் மாதங் க க்
ன்னால் இங் ேக
ஒ தடைவ அவர்கள் வந்
ந் தார்கள் . ப
ர் ராணி
அந் தப் ரத் க் வரக்
டக் ழவர் ட ல் ைல!
அப் ப க் கண்
ம் க த் மாய் ப் பா காக் றார்.
இந் தத் தடைவ ல நாள் இங் ேக இ க்கப்
ேபா றார்களாம் . ப
ர் ராணிக் த் தனி அந் தப் ரம்
ேவண் ெமன்
ஒேர தட டல் . இந் தத் தடைவயாவ
எங் கைளெயல் லாம் பார்க்கப் ேபா றாேளா –

பார்ப்பதற் க் ழவர்
ெதரிய ல் ைல.”

டப் ேபா

றாேரா,

“அப் ப யானால் நான் இப் ெபா

என்ன ெசய் யட்

ம் ?”

“அ தான் நா ம் ேயா த் க் ெகாண்
க் ேறன் – ஆ!
ஒ ேயாசைன ேதான்
ற . என் தைமயன்
கந் தமாற ைடய தனி ஆ த அைற ஒன்
இந் த
மாளிைக ல் இ க் ற . அ ல் உம் ைமக் ெகாண்
ேறன். நாைள சாயங் காலம் கந் தமாறன் வந்
வான் அ வைர ல் அங் ேகேய இ ம் . நீ ர்
ெசால் வ ன் உண்ைம, ெபாய் ையக் கந் தமாறனிடம்
ேநரில் நி
த்
டலாம் …”
“இளவர ! அ
காரியம் !”
“என்ன ஆபத்

ைறயன்

க

!

ம் ஆபத்தான

?”

“அங் ேக நான் எப் ப வந் ேசர்ந்ேதன் என்
கந் தமாறன் ேகட்டால் என்ன ப ல் ெசால் வ
“உள் ள

உள் ளப

ெசால்

ற

.”

“உள் ள உள் ளப நான் இப் ேபா
நம் ப ல் ைலேய? அ த்த அைற
வந் த ஆட்கள் இ க் ம் ேபாேத?”
“ஐயா! அைத இப் ேபாேத ேசா
“என்ன ேசா

க்கப் ேபா

?”

த்

ெசான்னைத நீ ங் கேள
ல் என்ைனத் ேத
ேறன்.”

ர்கள் ?”

“அ த்த அைறக் ள் ெசன்
அந் த மனிதர்கைளப்
பார்த்
சாரிக்கப் ேபா ேறன். அவர்கள் உம் ைமக்
ெகால் ல வந் தவர்களா? அல் ல நீ ர் அைழத்
வந் தவர்களா என்
ெதரிந் ெகாண்
வ
ேறன்.”

“ஐேயா! அவர்கள் ெபால் லாத ஷ்டர்கள் தாங் கள்
அவர்களிடம் தனியாக அகப் பட் க் ெகாண்டால் …”
“என் அரண்மைன ல் யார் என்ைன என்ன ெசய் ய
ம் ? இேதா பா ங் கள் !” என்
மணிேமகைல
யா க் ம் ெதரியாமல் தன் இ ப் ல் ெச
ந் த
ய மடக் க் கத் ைய எ த் க் காட் னாள் .
“யா ம் என் ட்ட வர
யா
வ வதா
ந் தால் நீ ர்தான்
இ க்
ேர!”

அப் ப ஏதாவ ஆபத்
ரா
ரர் இங் ேக

“அம் மணி! என்னிடம் தற் சமயம் ஆ

தம் ஒன்

ல் ைல.”

“வல் லவ க் ப் ல் ம் ஆ தம் என்
நீ ர்
ேகட்ட ல் ைலயா? உம ெபயேர வல் லவைரயர்
ஆ ற் ேற? ஆ தம் ைக ல் இ ந் தால்
ெபண் ள் ைளகள்
டச் சண்ைட ேபா வார்கள் .
ஆண் ள் ைளகள் எதற் ? உமக்
ண் கவைல
ேவண்டாம் . அங் ேக ஒ அைற ல்
தட் க்
ெகாண்
ந் தவன் எங் கள் அரண்மைன
ேவைலக்காரன்தான். மற் றவர்கைள அவன்தான் இட்
வந்
க்க ேவண் ம் . அவர்க ம் எனக் த்
ெதரிந் தவர்கள் என்ேற ேதான்
ற . அவர்கள்
எதற் காக இங் ேக வந்
க் றார்கள் என்பைதத்
ெதரிந் ெகாண்
வ
ேறன். கத க் அ
ல் நிற் க
ேவண்டாம் . அேதா அந் த மரக்களஞ் யத் க் அ
ல்
ேபாய்
மைறந் நில் ங் கள் !”
இவ் தம் ெசால் க் ெகாண்ேட மணிேமகைல ேவட்ைட
அைறக் ப் ேபா ம் வாசற் பக்கம் ெசன்
அதன்
கதைவத் றக்க
யன்றாள் . வந் யத்ேதவன்
அவசரமாக நடந் மரக்களஞ் யத் ன் அ
ல் ெசன்
மைறந் நின்றான். மரக்களஞ் யத் ன் கத கள்

றந்
ந் தன அதற் ள் ேள தற் ெசயலாகப் பார்த்தான்.
அ தானியம் ெகாட் ம் களஞ் யம் அல் லெவன்
ெதரிந் த . அைறக் ள் ேள ப ப் ப யாக
அைமந்
ந் த . ஒவ் ெவா ப
ம் யாழ் , ைண,
மத்தளம் , தாளம்
த ய இைசக்க
கள் அ க்
ைவக்கப் பட்
ந் தன. ேமேல
அண்ணாந்
பார்த்தான் ப கள் ேமற் ைர வைர ல் ேபாவதாகத்
ெதரிந் த . இதற் ள் மணிேமகைல ேவட்ைட
மண்டபத் ன் கதைவத் றந் ெகாண்
உள் ேள
ரேவ த்தாள் .
அவ ைடய ைதரியத்ைத வந் யத்ேதவன்
யந் தான்.
அேத சமயத் ல் மணிேமகைலக் ஆபத் ஒன் ம்
ேந வதற் ல் ைல என்
மனத்ைதத் டப் ப த் க்
ெகாண்டான்.
இதற் ள் அந் த அைற ன் இன்ெனா பக்கத்
கத
றந் த . “அம் மா! அம் மா!” என்
க்
ெகாண்ேட சந் ரம உள் ேள வந் தாள் .

ந்

வந் யத்ேதவன்
க் ட்டான் அவள் தன்ைனப்
பார்த்
டாம
ப் பதற் காக இைசக்க
களஞ் யத் க் ள் ைழந் தான்.
“அம் மா! அம் மா! தஞ் சா ர்க்காரர்கள் ேகாட்ைட
வாச ல் வந்
ட்டார்களாம் . மகாராணி உடேன
தங் கைள அைழத் வரச் ெசான்னார்கள் !” என்
கத்
ெகாண்ேட ற்
ற் ம் பார்த்தாள் . அவள் எ ரில்
றந்
ந் த ேவட்ைட மண்டபக் கதைவ ேநாக் ப்
ேபானாள் .
கத ன் அ
ல் நின்
பார்த்தால் வந் யத்ேதவன்
களஞ் யத் க் ள் இ ப் ப ெதரிந் ேபாய்
ம் .
ஆைகயால் அவன்
ைரவாகச் ல ப கள் ேமேல

க்

ஏ னான். ஒ
ைண ன்
அவன்
ழங் கால்
இ த் அ சப் த்த . வந் யத்ேதவன்
அைடந்
ேம ம் ல ப கள் ஏ னான். அவன் தைல
களஞ் யத் ன் ேமற் பலைக ல்
ட் ய . என்ன
ந் ைத? அந் த ேமற் பலைக வந் யத்ேதவ ைடய
மண்ைட
ட் யேபா
ேமேல ெசன்ற . ஏேதா
சந் ேதகம் ேதான்
வந் யத்ேதவன் அப் பலைகையக்
ைககளினால் ெநம் த்
க் னான். அ நன்றாய்
ேமேல ேபான டன், றந் த இடத் ன்
லமாக
ெவளிச்சம் வந் த .
ரத் ல் சலசலெவன்
சத்தம்
ேகட் க் ெகாண்
ந் த . ஒ பக்கத் ல் வானத் ல்
ன்
ம் நட்சத் ரங் க ம் ெதரிந் தன.
வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளம் உற் சாகத் னால்
ள் ளிய .
பலைகைய நன்றாக நகர்த்
ட் ேமேல ஏ னான்.
மாளிைக ன் ேமல் மச் ல் ஒ ப
க் த் தான்
வந்
ப் பைதக் கண்டான். அ
ம் அந் தப் ப
ன்ெனா நாள் அவன் கமாகக் காற்
வாங் க்
ெகாண்
ப த்
ந் த ப
தான். ெபரிய
ண்களின்
மைற ல் நின்
ற் றரசர்களின் ெகா ய
ச யாேலாசைனையப் பற் த் ெதரிந் ெகாண்ட அேத
இடந் தான். பலைகையத் தள் ளி
ன்ேபால்
னான்.
ய ற ,
ைர
ந் அப் ப ஒ வ
இ க் றெதன்
கண்
ப் ப
லபமல் லெவன்பைத
உணர்ந்தான். அைதப் பற் இப் ேபா ேயா க்க ம்
அ சயப் பட ம் அவகாசம் இல் ைல. அங்
ந் தப் ச்
ெசல் ம் வ ையப் பார்க்க ேவ
ம் . இத்தைன ேநர ம்
தனக் உத
ெசய் த அ ர்ஷ்ட ேதவைத இனி ம் உத
ெசய் யாமலா இ க்கப் ேபா ற ?

வந் யத்ேதவன் நாலா ற ம் ற் ப் பார்த்தான். எங்
ேநாக் னா ம் ெகா க ம் ேதாரணங் க ம் பறந்
அந் த அரண்மைனப் ரேதசம்
வ ம்
கண்ெகாள் ளாக் காட் யா
ந் த . அடடா!
இராேஜாபசாரம் என்ப இ தான் ேபா ம் .
வந் யத்ேதவன் அ ேமல் அ ைவத் ெமள் ள ெமள் ள
நடந் தான், ற்
ற் ம் பார்த் க் ெகாண்
நடந் தான்.
ேமல் மச் ல் எங் ம் மனித சஞ் சாரேம இல் ைல. அந் த
வைர ல் நம் அ ர்ஷ்டந் தான்
ற ெகாஞ் சம்
ைரவாகேவ நடந் தான்.
ன்ெனா தடைவ அவன் ப த்
ந் த நிலா
மாடத் க் வந் ேசர்ந்தான். அங்
ந் பார்த்தேபா
அரண்மைன ன் ெவளிம
ம் ம ள் க க் ம்
மாளிைகக் ம் ந
ந் த
ற் ற ம் , ரைவக்
த்
நடந் த இட ம் , ச யாேலாசைன நடந் த இட ம்
காணப் பட்டன. ஆனால் அந் த இடங் களில் மனிதர்கள்
யா ம் காணப் பட ல் ைல. அதற் க் காரணம்
கண்
ப் ப அவ் வள க னமான
காரியமா ல் ைல. அரண்மைன ன்
ன் வாச ல் ஒேர
அல் ேலால கல் ேலாலமா
ந் த .
ற் க்கணக்கான
வர்த் கள் ெவளிச்சம் தந் தன. ேமள தாளங் கள்
ேபரிைக
ழக்கங் க டன் மனிதர்களின்
வாழ் த்ெதா க ம் கலந் ேபெரா யாகக் ளம் ய .
ப ேவட்டைரயரின் பரிவாரங் கள் அரண்மைன
வாசைல ெந ங்
வந்
ட்டப யால் , அவர்கைள
வரேவற் பதற் காக எல் லா ம் அங் ேக
ேபா
க் றார்கள் . அதனாேலதான் இங் ேகெயல் லாம்
ஜனசஞ் சாரம் இல் ைல. ஆகா! உண்ைம ல் அ ர்ஷ்ட
ேதவைத வந் யத்ேதவன் பக்கத் ல் இ ந் தாள்
என்ப ல் சந் ேதக ல் ைல. தப் ச் ெசல் வதற் எவ் வள
அ ைமயான சந் தர்ப்பம் ; அைர நா ைகக்

ன்னா ம் இத்தைகய சமயம்
ைடத் ரா . அைர
நா ைக ன்னால் வந் தா ம் இம் மா ரி வச
ட்
ரா .
ச யாேலாசைன நடந் த இடத் க் ச் ச பமாக வந் ,
வந் யத்ேதவன் இன்ெனா தடைவ ற்
ற் ம்
பார்த்தான்; ஒ வ
ல் ைல. ேழ னிந் பார்த்தான்
அங் ேக ம் யா ம் இல் ைல. எ ரில் ம ள் வைரப்
பார்த்தான் அங் ேக ம் யா ம் …ஆ! இ என்ன? ம ள்
ேமல்
ைளக க் ந
ல் ஒ
கம் !
ஆழ் வார்க்க யா ைடய
கம் ேபால் ெதரி றேத!…
ச் ! ண் ரைம!
ன்ெனா தடைவ
ஆழ் வார்க்க யா ைடய
கம் ேபால் ெதரிந் த இடம்
அ ! ஆைகயால் அவன் மனம் அவைன அப் ப
ஏமாற்
ட்ட ! அ
ம் ஒ நல் லதற் த்தான். ம ள்
ேமல் ஏ க்
த் த் தாண் வதற் அ தான் சரியான
இடம் . அைத அவ ைடய உள் மனம் ட் க்காட்
ஞாபகப் ப த்
க் ற . வரேவற்
ந் வாச ல்
நிற் ம்
ட்டம் உள் ேள வ வதற் ள் அவன் தப் த் க்
ெசல் லேவண் ம் .
ற் றத் ல் எப் ப இறங் வ ? ஆ!
இேதா ஒ வ ! இங் ேக
ற் றத் ல் ஒ ெகாட்டைக
ேபாட்
க் ற . ரைவக் த் க்காகப் ேபாட்
க் ம்
ெகாட்டைக ேபா ம் . ெகாட்டைகக்காகப் ைதத்
ந் த
ங் ல் மரம் ஒன்
ெந
யர்ந் ேமல் மச் வைர ல்
வந்
ந் த . வந் யத்ேதவன் அைதத் தா ப்
த் க்
ெகாண்
சரசரெவன்
ேழ இறங் னான். ண் ம்
ற்
ற் ம் பார்த்தான் ஒ வ ம் இல் ைல. மச் ன்
ேமேல, தான் சற்
ன் நின்ற இடத் ல்
ண்
ணிச்
சத்தம் ேகட்ட . ஆகா! மணிேமகைல தன்ைனத் ேத
வந் தாள் ேபா ம் ! ெபால் லாத ெபண்! இச்சமயம்
அவளிடம் அகப் பட் க் ெகாண்டால் நம் பா
ர்ந்த .

ற் றத் ன்
றந் த ெவளிைய ஒேர ஓட்டமாக ஓ
வந் யத்ேதவன் கடந் தான், ம ள் வர் ஓரமாக நின்
ம் ப் பார்த்தான், மச் ன்
ஒ ெபண் உ வம்
ெதரிந் த . மணிேமகைலேயா, சந் ரம ேயா
ெதரிய ல் ைல. யாரா
ந் தா ம் தான்
ற் றத்ைத
ஓ க் கடந் தைதப் பார்த்
க்க ேவண் ம்
நல் லேவைளயாகக்
ச்சல் ேபாட ல் ைல. அவள்
யாரா
ந் தா ம் நன்றா
க்கட் ம் ! மகரா யா
இ க்கட் ம் !
இவ் தம் மன ற் ள் வாழ் த் க் ெகாண்ேட ம ள் வர்
ஓரமாக வந் யத்ேதவன்
ைரந் நடந் தான். ம ள்
ேமல் ஆழ் வார்க்க யா ைடய
கம் ெதரிந் த இடம்
வந்
ட்ட . அங் ேக வரில் ஏ வ எப் ப ? இவ் வள
உயரமா
க் றேத! வரில்
த் க் ெகாள் வதற்
ேம பள் ளம் ஒன் ேம இல் ைலேய? கட ேள!..இேதா
ஒ உபாயம் ! ரைவக் த் க் ெகாட்டைகக்காகக்
ெகாணர்ந்த
ங் ல் க கள் ல சற் த்
ரத் ல்
டந் தன; அைவ ஞ் ப் ேபானைவ ேபா ம் . ஒேர
பாய் ச்சலாகப் பாய் ந் அந் தக் க களில் ஒன்ைற
எ த் வந் தான். ம ளின் ேபரில் சாய் த் ைவத்தான்.
க
ன் உயரத் க் ம் ம ளின் உயரத் க் ம் சரியாக
இ ந் த . ஆனால் க
வரில் நிைலத் நிற் க
ேவண் ேம? ஏ ம் ேபா ந
ட்டால் ?.. ந
ட்டால் ேழ
ழ ேவண் ய தான்! அதற் காகக்
ைகையக் கட் க் ெகாண்
ம் மா இ ந் என்ன பயன்?
க ைய இரண்ெடா தடைவ அ த் ப் பார்த்
ட்
அதன் வ யாக ஏறத் ெதாடங் னான். பா
வர்
ஏ யேபா க ந வத் ெதாடங் ய .
‘ெதாைலந் ேதாம் ! ேழ
ந் தால் எ ம்
ெநா ங்
ம் !’ என்
எண்
வதற் ள் , க ,

,

ம ப
ம் உ
யாக நின்ற . ேமேல
ந் ஒ கரம்
அைதப்
த் க் ெகாண்ட ேபால் ேதான் ய !
‘நமக் ப் ைபத் யம்
ப் ப தான் பாக் !’ என்
எண்ணிக் ெகாண்
வந் யத்ேதவன் ேமேல ஏ னான்.
ம ள் வரின் ேமல்
ைனைய அவன்
த் க்
ெகாண்ட ம் க ந
க் ேழ
ந் த . அ
ந் த
சத்தம் இ
ழக்கம் ேபால் அவன் கா ல்
ந் த .
நல் ல ேவைள! ேகாட்ைட வாச ல் ஆரவாரம் இப் ேபா
இன்
ம் அ கமா
ந் த . ஆைகயால் யார் கா
ம்
ந் ரா ! ஆனால் , எ ேர அந் தப் ர ேமல் மாடத் ல்
நின்ற ெபண்! அவள் கா ல்
ந்
க் ம் . ம ள் ேமல்
தா ஏ நின்றப ம ப ஒ தடைவ வந் யத்ேதவன்
அந் தப் பக்கம்
ம் ப் பார்த்தான். இன்ன ம்
அப் ெபண் அங் ேகேய நின்
ெகாண்
ந் தாள் !
வந் யத்ேதவ ைடய
க் க் ணம் அவைன
ட் ப் ேபாக ல் ைல! ‘ேபாய் வ
ேறன்!’ என்
ெசால் ற பாவைனயாகக் ைகைய ஆட்
ட் ,
ம ளின் அப் றத் ல் இறங் கத் ெதாடங் னான்.
இறங் வ ல் அவ் வள கஷ்டம் இல் ைல. ஏெனனில்
ம ள் வரின் ெவளிப் றம் உட் றத்ைதப் ேபால்
மட்டமாக இல் ைல. ல ேம பள் ளங் கள் இ ந் தன.
பக்கத்
ந் த மரங் களின்
ைளகள் ல வரின்
ேமா உராய் ந் ெகாண்
ந் தன. அவற் ன் உத
ெகாண்
சரசரெவனக் ேழ இறங் னான்.
மணிேமகைலையத் தான் ஏமாற்
ட் வந் த பற்
நிைனத்தேபா அவ க் ச் ரிப் வந் த . அந் தச்
ரிப் ன் எ ெரா ையப் ேபால் இன்ெனா
ரிப்
எங்
ந் ேதா வந் த . வந் யத்ேதவ ைடய இரத்தம்
அவ ைடய உடம் ல் உைறந் ேபா ற் . ைககள்
ந ங் ன ேழ
ப் பதற் காகப் பார்த்தான். நாய் ஒன்
அவன்
பாயக் காத் க் ெகாண்
ப் பைதக்

கண்டான். ேமேல ஏ வைதப் பற் இனி
ேயா ப் பதற் ேக இல் ைல? ேழ
த் த்தான்
ஆகேவண் ம் .
த்தால் , இந் த நா ன் வா ல் ஒ
சைதையயாவ ெகா த் த் ரேவண் ம் . சற்
ன்
ேகட்ட
ரிப் ச் சத்தமா? அல் ல நாய் ைரத்த
சத்தமா? பக்கத் ல் யாராவ மைறந் நின்
நாைய
ஏ
ட்
க் றார்களா?.. ேமேல ஏ வ ல் அபாயம்
அ கமா? ேழ
ப் ப ல் அபாயம் அ கமா?
வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளம் ஊசலா ய !
அவ ைடய கால் க ம் , எ ம் எ ம் க்
த்த
நா ன் வா ல் அகப் படாமல் இ ப் பதற் காக
ஊசலா ன.

அத்
வந்

யாயம் 10 - மனித
ேவட்ைட

யத்ேதவன் நா ன் வா ல் அகப் படாமல் தைர ல்
க்கப் பார்ப்பதா, அல் ல ம ப
ம் ம ள் வரின்
ேமல் ஏ வதா என்
ரமாகச் ந் த் க்
ெகாண்
ந் தான். அேத சமயத் ல் பக்கத்
ந் த
மரங் களின் மைற ல் யாராவ ஒளிந்
க் றார்களா
என் ம்
ர்ைமயாகக் கவனித்தான். ஒ மரத் ன்
மைற ல் ெவள் ைளத் ணி ெதரிவ ேபா
ந் த .
சற்
ன் நா ன்
ைரப் ச் சத்தத்ேதா மனிதனின்
ரிப் க் ரல் கலந் ேகட்ட நிைன க் வந் த .
மனிதர் யாராவ உண்ைம ல் மைறந்
ந் தால் ? ஒ
மனிதேனா? பல மனிதர்கேளா? அைதத் ெதரிந்
ெகாள் ளாமல்
ப் ப ெப ந் தவறாக
ம் . நா ன்

வா
ந் தப் னா ம் மனிதர்களின் ைக ல்
அகப் ப ம் ப ேநரிடலாம் . அரண்மைன ன் ேமல்
மாடத்
ந் பார்க் ம் ேபா
ஆழ் வார்க்க யா ைடய
கம் ம ள் வர் ேமல்
ெதரிவ ேபாலத் ேதான் ய . அந் த ைவஷ்ணவன்தான்
ஐயனார் ேகா
ல் காத் க் காத் ப் பார்த் அ த் ப்
ேபாய் இங் வந் நாைய ஏ
ட் ேவ க்ைக
ெசய் றானா, என்ன? எல் லாவற் க் ம்
ப் ட் ப்
பார்த்தால் ேபா ற , “ைவஷ்ணவேர! ைவஷ்ணவேர!
இ என்ன ேவ க்ைக?” என்றான். ம ப
ம் ஒ
ரிப் ச் சத்தம் ேகட்ட ; அ ஆழ் வார்க்க யான்
ரல்
அல் ல. ஆைகயால்
ம் ப ம ள் ேமல் ஏ
அரண்மைனக் ள் இறங் வ தான் சரி. ெபரிய
ப ேவட்டைரயரின் வரேவற் தட டல் களில்
எப் ப யாவ தப் த் க் ெகாள் ளலாம் அல் ல
ரங் கவ இ க்கேவ இ க் ற . மணிேமகைல டம்
ண் ம் ெகாஞ் சம் ெகஞ் மணியம் ெசய் தாற்
ேபா ற . இல் லா
ல் ப
ர் இைளய ராணி ன்
தயைவேய சம் பா த் க் ெகாள் ள ேவண் ய தான்.
இ வைர தன்ைனக் காட் க் ெகா க்காதவள் இப் ேபா
மட் ம் காட் க் ெகா த்
வாளா?…
வந் யத்ேதவன் இறங் ய வ
ல் ம ப ேமேல ஏறத்
ெதாடங் னான். நாய் இன்
ம் உயரமாக எ ம் க்
த் க் ைரத்த . ண் ம் ரிப் ச் சத்தம் ேகட்ட .
மரத் ன் மைற
ந் ஒ உ வம் ெவளிேய வந் த
அதன் ைக ல் ஒ ேவல் இ ந் த . அவன் ேதவராளான்
என்பைத வந் யத்ேதவன் ெதரிந் ெகாண்டான்.
ேதவராளான் வந் யத்ேதவன் வரில் ெதாங் ய
இடத் ற் அ
ல் வந் தான்.
“அப் பேன! உன் உ

ர் ெவ

ெகட் !” என்றான்.

“அ
வ

தான் ெதரிந்
றாய் ?” என்

க்
வந்

“இந் தத் தடைவ நீ தப் ப
ேதவராளன் தன் ைக
வந் யத்ேதவைன ேநாக்

றேத! ஏன் ம ப
ம் என்னிடம்
யத்ேதவன் ேகட்டான்.
யா !” என்
த்
ந் த ேவைல
க்
பார்த்தான்.

வந் யத்ேதவன் தன்
ைடய ஆபத்தான நிைலைய
உணர்ந் ெகாண்டான். பா ச் வரில் ெதாங் க்
ெகாண்
ப் பவன் ேழ
ந் ேவ னால் த்தப்
பார்ப்பவ டன் எப் ப ச் சண்ைட ட
ம் ?
த்
தப் பப் பார்க்கலாம் என்றால் , ேவட்ைட நாய் ஒன்
ேமேல பாயக் காத் க் ெகாண்
க் ற .

த்

“ேதவராளா, ஜாக் ரைத! உங் கள் எஜமானி ப
ர்
ராணி ன் கட்டைளைய ஞாபகப் ப த் க் ெகாள் !
என்ைன ஒன் ம் ெசய் யேவண்டாம் என்
உங் க க்
ராணி ெசால்
இ க்க ல் ைலயா!”
ேதவராளன் ஒ ேபய் ச் ரிப் ச் ரித்
ட் , “ப
ர்
ராணி என் எஜமானி அல் ல! எந் த ஊர் ராணி ம் என்
எஜமானி அல் ல. பத் ரகாளி ர்க்கா பரேம வரிதான்
என்
ைடய எஜமானி!” என்றான்.
“என்
லெதய் வ ம் ர்க்காபரேம வரிதான்!
அவ ைடய அ ளினால் தான் ந க்கட ல் எரி ற
கப் ப
ந் தப் த் வந் ேதன். என்ைனத்
ெதாட்டாயானால் ர்க்ைக உன்ைன அதம் ெசய்
வாள் !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“நீ
ர்க்ைக ன் பக்தன் என்ப உண்ைமயானால் ,
இப் ெபா
எனக் ஒ காரியம் ெசய் ய ேவண் ம் .
அப் ேபா தான் உன்ைனக் ெகால் லாமல்
ேவன்!”
என்றான் ேதவராளன்.

“என்ன ெசய் ய ேவண் ம் ?
அப் பால் ேபாகச் ெசால் !”
“இந் தப் பக்கம் ஒ
அவைனத் ேத ப்
உன்ைனச் ம் மா

த

ல் உன்

ைடய நாைய

ர ைவஷ்ணவன் வந் தான்.
ப் பதற் நீ ஒத்தாைச ெசய் தால்
ட்
ேறன்.”

“எதற் காக அவைனப்
வந் யத்ேதவன்.

க்க ேவண்

ம் ?” என்றான்

“ ர்க்காேத க் ஒ
ர ைவஷ்ணவைனப் ப
ெகா ப் பதாக நான் சபதம் ெசய்
க் ேறன்
அதற் காகத்தான்!” என்றான் ேதவராளன்.
இந் தச் சமயத் ல் வந் யத்ேதவன் ம ள் வரில்
த் த் ெதாங் க் ெகாண்
ந் த
ய ெச
ேவேரா ெபயர்ந் வர ஆரம் த்த . ேவ ன்
ைன ல் க்காமல் எப் ப ேதவராளன் க த் ன்
ேமல்
ப் ப என்
வந் யத்ேதவன் ேயா த் க்
ெகாண்ேட “அந் த ர ைவஷ்ணவன் என் அ ைமச்
ேந தன். அவ க் ஒ ேபா ம் நான்
ேராகம்
ெசய் யமாட்ேடன். அவ க் ப் ப லாக என்ைனேய ப
ெகா த்
!” என்றான்.
“அப் ப யானால் இந் த ேவ க் இப் ேபாேத இைரயா
!” என்
ேதவராளன் ேவைலத்
க்
வந் யத்ேதவன்
பார்த்தான்.
வந் யத்ேதவன் ெச ைய
ட்
ட் ேவ ன்
ைனக் அ
ல் அைதத் தா ப்
த் க் ெகாண்
ேழ
த்தான்.
த்த ேவகத் ல் தைர ல் மல் லாந்
ந் தான். ேதவராளன் அந் த அ ர்ச் ையச்
சமாளித் க் ெகாண்
ேவைலத்
க் னான். அந் தச்
சமயத் ல் ன்னா
ந் ஓர் உ வம் ஓ வந் தன்

ைக
ந் த த
னால் ேதவராளன் தைல ல் ஓங்
ஒ ேபா ேபாட்ட . ேதவராளன் வந் யத்ேதவன்
ேபரில் ெபாத்ெதன்
ந் தான்.
நாய் தன் எஜமாைனத் தாக் யவன் ேபரில் பாய் ந் த .
ஆழ் வார்க்க யான் அதற் ம் த்தமா
ந் தான்.
தன்
ைடய ேமல் ணிைய
ரித் நா ன் தைல
ேபாட்டான். நாய் ல
னா ேநரத் க் க் கண்
ெதரியாத
டா
ந் த . அச்சமயம்
க் ப்
ேபாட் த் தயாராக ைவத்
ந் த காட் க் ெகா ைய
அதன் க த் ல் எ ந் ைவஷ்ணவன் நாைய ஒ
மரத்ேதா ேசர்த் ப் பலமாகக் கட் னான். இதற் ள்
வந் யத்ேதவன் ேதவராளைனத் தன் ேம
ந்
க் த்
தள் ளி ட் எ ந் தான். ேதவராளன் ைவஷ்ணவ ைடய
ஒேர அ
ல் நிைன இழந்
ர்ச்ைசயா க்
டந் தான். இ வ ம் இன்
ம் ல காட் க்
ெகா கைளப்
ங்
அவ ைடய கால் கைள ம்
ைககைள ம் கட் ப் ேபாட்டார்கள் . ற
வந் யத்ேதவன் ேவைல ம் , ஆழ் வார்க்க யான் ைகத்
த ைய ம் எ த் க் ெகாண்
ளம் னார்கள் .
சம் வைரயர் மாளிைக ன் வாசற் பக்கத்ைதத் த ர
மற் ற
ன்
பக்கங் களி ம் ெந ந்
ரத் க் க் கா
மண் க் டந் த . அதற் ள் ேள
ந்
ட்டால்
ெவளி ல் வ வ கஷ்டம் . ஆைகயால்
வந் யத்ேதவ ம் ஆழ் வார்க்க யா ம் ம ள் வர்
ஓரமாகேவ
ைரந் ெசன்றார்கள் .
ைரந் நடக் ம் ேபாேத ஆழ் வார்க்க யான் “நீ
த் சா என்
நிைனத்ேதன். நான் நிைனத்த தவ
என்
இப் ேபாேத ெதரிந் த ” என்றான்.

“அவசரப் பட் ச் ரங் க வ
ல்
ந் தைதச்
ெசால்
ரா? அதன்
லமாக எவ் வள பயங் கரமான
மர்மங் கைளக் கண்
த்
க் ேறன் ெதரி மா?”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“அ ஒ
றம் இ க்கட் ம் ‘ைவஷ்ணவைனக்
கண்
ப் பதற் ஒத்தாைச ெசய் றாயா?’ என்
ேதவராளன் ேகட்ட ம் ‘ஆகட் ம் ’ என்
ெசால் த்
ெதாைலப் பதற் என்ன? ணாக ஏன் அபாயத் க்
உள் ளாக ேவண் ம் ?” என்றான் ைவஷ்ணவன்.
“எல் லாம் சகவாச ேதாஷந் தான்!” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“யா ைடய சகவாசத்ைதச் ெசால் றாய் ? இத்தைன
தவ ெசய் ம் ப நான் உனக் ஒ நா ம்
ெசான்னதாக நிைனக்க ல் ைலேய?”
“உம் ைமச் ெசால் ல ல் ைல ஐயா! ெபான்னி ன்
ெசல் வைரச் ெசால்
ேறன். அவைரப் பார்த் ப் பழ
ற , ெபாய் ெசால் வதற் உள் ளம் இடம்
ெகா க்க ல் ைல…”
“உ ர் தப் வதற் காகக்
சந் தனா
ட்டாயா?”

டவா? அவ் வள

சத்

ய

“அ மட் மல் ல, நீ எங் ேகேயா பக்கத் ல்
மைறந்
க்
ர் என்
எனக் த் ெதரி ம் . நான்
உம் ைமப்
த் க் ெகா க் ேறன் என்
ேதவராளனிடம் ெசால் வைத நீ ர் ேகட் க்
ெகாண்
ந் த உண்ைம என்
நம்
ட்டால் ! இந் த
ஆபத் ச் சமயத் ல் எனக் உத
ெசய் ய
வந்
ப் ரா?”

ய

“அப் பேன! உன் அ
க்
ர்ைம அபாரம் !
சந் ேதக ல் ைல. உண்ைம ல் , ேதவராளன் ேகட்ட
ேகள் க் நீ என்ன ப ல் ெசால் லப் ேபா றாய் என்
ேகட்க நான்
ந் த ஆவலாய் த் தான் இ ந் ேதன்!”
“பார்த் ரா? நீ ர் ஒ சந் ேதகப் ராணி என்
நான்
க
ய சரியாய் ப் ேபா ற் . அைதத் த ர,
எப் ேபர்ப்பட்ட நன்ைம வ வதா
ந் தா ம் வாய்
வார்த்ைதக் க் டச் ேநகத் ேராகமாக எ
ம் நான்
ெசால் ம் வழக்க ல் ைல. ஆனால் நீ ர் ‘அய் யனார்
ேகா
ல் காத்
க் ேறன்’ என்
ெசால்
ட்
இங் வந் த எப் ப ? ரங் க வ
ல் நான்
ம்
வந்
ந் தால் உம் ைமக் காணாமல்
ண்டா
ப் ேபேன?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“ ரங் க வ
ல் நீ
ம் வந்
ந் தால் உ ேரா
வந்
ப் ப சந் ேதகந் தான். நீ ரங் க வ
ல்
ந்
ேநரத் க்ெகல் லாம் ச காரர்கள் அ ல்
ந் தார்கள் . நீ த் சா யாைகயால் நிச்சயம் ேவ
வ யாகத்தான் வ வாய் , அேநகமாக இங் ேக வர் ஏ
த் வரக்
ம் என்
எண்ணிேனன்.”
“அவ் வா

எண்ணிக் ெகாண்டா இவ்

டத்

க்

க்

வந் ர்?”

“அ மட் மல் ல ரங் கப் பாைத ல்
ந் த
ச காரர்கள் ேதவராளைன மட் ம் ெவளி ல்
காவ க் ைவத்
ட் ச் ெசன்றார்கள் . அவர்கள்
ம் வ ம் ேபா அய் யனார் ேகா
ல் யா ம்
இல் லாம
க்க ேவண்டாமா? அதற் காக ஏேதா
ச க்ைஞ ெசால்
ட் ப்
ந் தார்கள்
ேபா
க் ற . ஆனால் அ எனக் த் ெதரியா ;
எல் லா ம் ரங் கத் க் ள்
ந்
ட்டார்கள் என்
நிைனத்ேதன். நீ உள் ேள ேபாய் அகப் பட் க்

ெகாண்
க் றாேய என்
ேவ கவைலயா
ந் த .
ரங் கப் பாைதைய ெவளி
ந்
றப் பதற் என்ன
உபாயம் என்
ெதரிந் ெகாள் ள ம்
ம் ேனன்.
ஆைகயால் ப
டத் ன் அ
ல் ெசன்
அைதத்
ப் ப
யன்
ெகாண்
ந் ேதன். கால ச் சத்தம்
ேகட் த்
க் ட் த்
ம் ப் பார்த்ேதன். ேதவராளன்
ைக ல் ேவ டன் வந் ெகாண்
ந் தான். என்ைனக்
கண்ட இடத் ல் ெகான்
டச் ச காரக்
ட்டத்தார்
ெவ நாைளக்
ன்ேப ர்மானித்
ந் தார்கள் ; அ
எனக் த் ெதரி ம் . என் ைக ேலா ஆ தம் இல் ைல,
ஆைகயால் ஓட்டம்
ப் பைதத் த ர ேவ வ
இல் ைல. ேதவராள ம் ெதாடர்ந் ஓ வந்
ெகாண்
ந் தான். அடர்ந்த காடாக இ ந் தப யால்
அவனால் என்ைனப்
க்க
ய ல் ைல. ெகாஞ் ச
ேநரத் க் ப் ற என்ைன அவன் ெதாடர்ந்
வர ல் ைல என்
ேதான் ய .
ேவட்ைடையக் ைக ட்
ட்டான் என்
எண்ணிக்
காட்
ந் இனி ராஜபாட்ைடக் ப் ேபாய்
டலாம்
என்
உத்ேத த்ேதன். சற் த்
ரத் ல் ஒ
ைச
ெதரிந் த . அ ல் ஒ
ய
ளக்
க்
க்
என்
ரகா த் க் ெகாண்
ந் த . அந் தக்
ைச ல் இராஜபாட்ைடக் வ ேகட்கலாம் என்
நிைனத் அைத அ
ேனன். சற் த்
ரத்
ந்
உற் ப் பார்த்ேதன்; நல் ல ேவைளயாய் ப் ேபா ற் .
ைச வாச ல் ேதவராளன் நின்
ெகாண்
ந் தான்.
ஒ ெபண்
ள் ைள ம் , ஒ நா ம் அவன் அ
ல்
நின்றார்கள் . ேதவராளன் ெபண்
ள் ைள டம் ஏேதா
ெசால்
ட் நாைய அைழத் க் ெகாண்
ம ப
ம்
றப் பட்டான். நாய் நான் நின்ற ைசைய ேநாக் க்
ைரத்த . ஆகேவ அபாயம் இன்
ம் அ கமா ற் .
இராஜபாட்ைடக் ப் ேபா ம் உத்ேதசத்ைதக் ைக ட்

காட் வ
ேலேய
ந் ஓ வந் ேதன். நாய் அ க்க
ைரத் க் ெகாண்
வந் தப யால் அவர்கள் எங் ேக
வ
றார்கள் என்பைத நான் ஊ க்க
ந் த . ஓ
வந் ெகாண்
க் ம் ேபாேத
ைள ம் ேவைல
ெசய்
ெகாண்
ந் த . இர
வ ம் காட் ல்
ற் க் ெகாண்
ப் ப அசாத் யம் . எப் ப
ம்
அவர்கள் வந்
த்
வார்கள் . ைக ல் ேவ டன்
ய ேதவராளைன ம் வா ல் பல் டன்
ய
ேவட்ைட நாைய ம் ஏக காலத் ல் சமாளிப் ப
லபம்
அல் ல. அச்சமயத் ல் இப் ெபரிய மாளிைக ன் ம ள்
வர் ெதரிந் த . ம ளில் ஏ உள் ேள
த்
ட்டால்
எப் ப யாவ சமாளித் க் ெகாள் ளலாம் என்
எண்ணிேனன், அப் ப ேய ஏ
ட்ேடன். அச்சமயம் நீ
அரண்மைன ேமல் மாடத் ல் ஓ வந்
ெகாண்
ப் பைதப் பார்த்ேதன், நீ ம ள் ஏ ெவளிேய
ப் பதற் த்தான் ஓ வ
றாய் என்
ெதரிந்
ெகாண்
ம ப
ம் ேழ
த்ேதன். நாம் இரண்
ேப மாகச் ேசர்ந் ேதவராளைன ம் அவ ைடய
நாைய ம் சமாளித்
டலாம் என்ற நம் க்ைக
ஏற் பட்ட . இதற் ள் நாய் ைரக் ம் சத்தம் ேகட்கேவ
பக்கத்
ந் த மரத் ன் ேமேல ஏ க் ெகாண்ேடன்.
நா ம் ேதவராள ம் நான் ஏ இ ந் த மரத்ைத
அ
த்தான் வந் தார்கள் . அதற் ள் நீ ம ள்
வரி
ந் இறங் ய ேதவராளரின் கண்ணில்
பட்ட ேபா ம் . நாைய ம் அைழத் க் ெகாண்
நீ
இறங்
டத்ைத ெந ங் னான். ற நடந் தெதல் லாம்
உனக் த் ெதரி ம் …”
“ைவஷ்ணவேர!
ன் வ ைமையப் பற் உம
அ ப் ராயம் என்ன?” என்
வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.

“இ என்ன ேகள் ?
ெரன்
ன் ேபரில்
உன்
ைடய எண்ணம் ேபான , ஏன்?”
“ஒவ் ெவா வ ம் றக் ம் ேபாேத ‘இன்னா க்
இன்னப ’ என்
ரம் மேதவன் தைல ல் எ
வதாகச் ெசால் றார்கேள, அைத நீ ர் நம்
இல் ைலயா?”

ரா,

“இல் ைல! எனக்
ல் நம் க்ைக ல் ைல.
ைய
ம் நம் வதா
ந் தால் , பரந் தாமனிடம் பக்
ெசய்
உய் யலாம் என்பதற் ப் ெபா ள் இல் லாமற்
ேபாய்
ம் அல் லவா? ஆழ் வார்கள் என்ன
ெசால்
க் றார்கள் என்றால் …”
“ஆழ் வார்கள் எைதயாவ ெசால்
க்கட் ம் . எனக்
ல் ரண நம் க்ைக உண்டா
க் ற .
ன்ப ேய தான் எல் லாம் நடக் ம் என்
க
ேறன். இல் லாமற் ேபானால் இன்ைறக் நான்
தப் த் க் ெகாண்
வந்
க்க
யா …”
“அப் பேன!
னால் நீ தப் த் வர
உத
னால் தப் த் வந் தாய் ..”

ல் ைல ம

ன்

“இல் லேவ இல் ைல; என் ம என்ைன ஆழம் ெதரியாத
அபாயத் ல் ெகாண்
ேபாய் ச் ேசர்ந்த ;
என்ைன
அ
ந் கைரேயற் ய !”
இப் ப அவர்கள் ேப க் ெகாண்
க் ம் ேபாேத
காட்ைடக் கடந் வந்
ட்டார்கள் . கடம் ர்
அரண்மைன ன்
ன் வாசல் அங்
ந் ெதரிந் த .
அங் ஒேர அல் ேலாலகல் ேலாலமாக இ ந் த ம்
ெதரிந் த . ப ேவட்டைரயரின் யாைன,
ைர,
பரிவாரங் கள் ெவளி
ந் வாசைல ெந ங்
வந்
ெகாண்
ந் தன. அேமாகமாக அலங் கரிக்கப் பட்
ந் த

அரண்மைன வாச ல் சம் வைரய ம் அவ ைடய
பரிவாரங் க ம் வரேவற் பதற் க் காத்
ந் தார்கள் .
ற் க்கணக்கான வர்த் கள் இரைவப் பகலாக் க்
ெகாண்
ந் தன. ேபரிைககள் ,
ர கள் , ெகாம் கள் ,
தாைரகள் , தப் பட்ைடகள் ஒன்
ேசர்ந்
ழங் ன.
ஆழ் வார்க்க யான் வந் யத்ேதவ ைடய ைகையப்
த் இ த் , “வா! ேபாகலாம் ; யாராவ நம் ைமப்
பார்த்
டப் ேபா றார்கள் !” என்றான்.
“இந் தப் பக்கம் ஒ வ ம் பார்க்கமாட்டார்கள் ;
பார்த்தா ம் என்
ைடய
என்ைனக் காப் பாற் ம் .
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் யாைன
வந் இறங் ம்
காட் ையப் பார்க்க ேவண்டாமா?”
“அ

மட்

ந் தானா?”

“ப
ர் ராணி நந் னி அவ டன் யாைன
இறங்
றாளா, அல் ல
பல் லக் ல் வ
என்
பார்க்க ம்
ம்
ேறன்…”
“தம்
என்
வந்

ல் வந்
றாளா

!
எப் ேபா ம் உனக் அ
லமாக இ க் ம்
எண்ணாேத. ஒ மாயேமா னி ன் உ வத் ல்
உன்ைனக் ைட க ழ் த்தா ம் க ழ் த்
ம் .”

“அப் ப ெயல் லாம் மயங்
ைவஷ்ணவேர! அதற் ேவ

றவன் நான் அல் ல
ஆட்கள் இ க் றார்கள் !”

கம் ரமான யாைன வந் அரண்மைன வாச ல்
நின்ற . அதன் ேம
ந் ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
இறங் னார். அவைரத் ெதாடர்ந் ப
ர்
இைளயராணி ம் இறங் னாள் . “ஓ! இந் தத் தடைவ
இைளயராணி
பல் லக் ல் வர ல் ைல.
ப ரங் கமாகேவ அைழத் வந்
க் றார்!” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.

“அைதத் ெதரிந் ெகாள் ளத் தான்
ம் ேனன் இனி
ேபாகலாம் ” என்
வந் யத்ேதவன்
ன்னால் ெசன்றான்.
ஆனால் இப் ேபா ஆழ் வார்க்க யான்
ன் ெசல் வதற்
அவ் வள அவசரப் பட ல் ைல, ேம ம் அந் த
இடத் ேலேய நின்
ெகாண்
ந் தான். ப
ர்
இைளயராணி நந் னிையக் கண்ெகாட்டாமல்
பார்த் க் ெகாண்
ந் தான். தற் ெசயலாகேவா, அல் ல
அவ ைடய மேனா சக்
னால்
இ க்கப் பட் த்தாேனா என்னேவா நந் னி அந் தப்
பக்கம்
ம் ப் பார்த்தாள் .
ஆழ் வார்க்க யா ைடய
கம் இ ண்ட மரங் களின்
மத்
ந் எட் ப் பார்த் க் ெகாண்
ந் தைதக்
ர்ந் கவனித்தாள் . அவள்
கத் ல் உடேன
ன்
சாயல் பர ற் . இைளயராணி ன்
க மா தைலப்
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் கவனித்தார். அவள் பார்த்த
ைசைய அவ ம் ஒ தடைவ
ர்ந் ேநாக் னார்.
இரண்
உ வங் கள் ெந ங்
வளர்ந்
ந் த
மரங் களின் இ ண்ட நிழ ல் மைறந்
ெகாண்
ந் தன. உடேன சம் வைரயரின் காேதா
ஏேதா ெசான்னார். சம் வைரயர் தம் ைடய ரர்களில்
இ வ க் ஏேதா கட்டைள ட்டார்.
ப ேவட்டைரய ம் இைளயராணி ம் அேமாகமான
வாத் ய ேகாஷங் க க் ைட ல் அரண்மைன வாசல்
வ யாக உள் ேள ரேவ த்தார்கள் .
அேத சமயத் ல் இரண்
ைர ரர்கள் அரண்மைன
ம ைளச் ற்
ந் த காட் ற் ள்
ரேவ த்தார்கள் .
ைரகைளக் காட் க் ள் அவர்கள் கஷ்டத் டன்
ெச த் க் ெகாண்
ேபானார்கள் . ெவ
ரம் ெசன்
யா ம் இ ப் பதாகத் ெதரிய ல் ைல. ட்டத்தட்டக்

காட்ைடக் கடந் அப் றத் ல் சமெவளியாக இ
றந் த ைமதானத்தண்ைட வந்
ட்டார்கள் .

ந் த

“அண்ேண! காட் ல் ஒ வ ம் இல் ைல. ழவரின்
மனப் ராந் தான்!” என்றான் அவர்களில் ஒ வன்.
அச்சமயம் நாய் ஒன்
அவர்க
ஊைள ட் க் ெகாண்
வந் த
“தம் ! நாய் எப் ேபா
மற் றவன் ேகட்டான்.

ஊைள

க்ெக
.

ேர

ம் ெதரி

“யாராவ ெசத் ப் ேபானால் உைள
த ல் ேப யவன்.

மா?” என்

ம் !” என்றான்

“ேபய் சா ேவதாளம்
த யைவகைளக் கண்டா
உைள
ம் !” என்றான் இன்ெனா வன்.
“உன்ைனப் பார்த் த்தான்
சா என்
ெகாண்
ட்டேதா, என்னேமா?”
“இல் ைல, தம் ! உன்ைன ேவதாளம் என்
ெகாண்
ட்ட !”

நிைனத்

ம்

க்

எண்ணிக்

இச்சமயத் ல் அவர்க ைடய தைலக் ேமேல
பயங் கரமான ேபய் ச் ரிப் ைபக் ேகட் இ வ ம்
க் ட் அண்ணாந் பார்த்தார்கள் . இரண்
ேபரின்
தைலக் ேமேல ம் இரண்
மரக் ைளகளில் இரண்
ேவதாளங் கள் உட்கார்ந்
ந் தன! இரண்
ேவதாளங் க ம் அந் த இரண்
ரர்களின்
கன்னத்
ம் பளீர ் என்
அைறந் , க த்ைதப்
த்
ெநட் க் ேழ தள் ளின! ற , அந் தப் ெபால் லாத
ேவதாளங் கள்
ைரகளின்
ஏ க் ெகாண்
காட்ைடக் கடந் ைமதானத் ல்
ைரந் ெசன்றன!

அத்

யாயம் 11 - ேதாழனா?
ேரா யா?

மணி த்தா ந ெவள் ளாற் ல் கலக் ம் வனப்
வாய் ந் த இடத்ைதத் தாண்
ஆ த்த கரிகால ம்
அவ ைடய ேதாழர்க ம் பரிவாரங் க ம் வந்
ெகாண்
ந் தார்கள் .
தல் நாள் இர
ன்றத் ல் இளவரச க் நடந் த
உபசாரங் கைளப் பற்
ம் , அந் த ே
த் ரத் ல் நடந்
ெகாண்
ந் த ஆலயத்
ப் பணிையப் பற்
ம்
அவர்கள் ேப க் ெகாண்
வந் தார்கள் .
“
ன்றத் ல் ந் தர
காரியம் எனக் ெராம் பப்
பார்த் ேபந் ரன்.
“எைதப் பற் ச் ெசால்
கரிகாலன் ேகட்டான்.
“

ழ

ர்த்
த்

நாயனார் ெசய் த
க் ற !” என்றான்

றாய் ?” என்

ையப் பாடமாட்ேடன் என்

“அ என்ன எனக் த் ெதரியாேத?
என்றான் ஆ த்த கரிகாலன்.

ஆ

த்த

ெசான்னைதத் தான்!”
வரமாகச் ெசால் ”

ந் தர ர்த் நாயனார் ே
த் ர யாத் ைர ெசய்
ெகாண்
வந் த ெபா
ன்றம் என்
ம்
த்தாச்சலத் க் வந் தார். வழக்கம் ேபால் அந் த ஊர்
வாலயத் க் ச் ெசன்றார். பட்டர்கள் நாயனா க்
வா தரிசனம் பண்
த் , “எங் கள் ஊர் இைறவன்
ேபரி ம் ப கம் பா அ ள ேவண் ம் !” என்
ேகட் க்
ெகாண்டார்கள் .

“பார்ப்ேபாம் , இந் த ஆலயத்
ள் ள வா
ன் ெபயர்
என்ன?” என்
ந் தரர் ேகட்டார்.
ன்றம் என்ற
ெபயைரக் ெகாண்
அந் தச் வாலயத்
ள் ள
வா க்
த்த ரீ வர் என்
ெபயர்
ட்
ந் தார்கள் பட்டர்கள் . அந் தப் ெபயைரச்
ெசான்னார்கள் .
நாயனாரின்
கம்
ங் ற் ; ேபா ம் ேபா ம்
ழவைரயா பாட ேவண் ம் என்
மனத் ல் எண்ணிக்
ெகாண் , “ேபாகட் ம் , அம் மன் ெபயர் என்ன?” என்
ன னார்.
“

த்த

ரீ வரி” என்றார்கள் ேகா

“ வா க்
அம் மைன
ழ ைய
ெசால்
ேகா ைல

ல் பட்டர்கள் .

த்தான்
ழவர் என்
பட்டம் கட் னீர ்கள் .
ம்
ழ யாக்
ட் ர்கேள? ழவைன ம்
ம் என்னால் பாட
யா ேபாங் கள் !” என்
ட் ச் ந் தர ர்த் நாயனார் ேகாபமாகக்
ட் க் ளம்
ட்டார்.

ந் தர ர்த் நாயனரால் ப கம் பாடப் ெபறா ட்டால்
தங் கள் ஊர் ஆலயத் க் ம ைம ஏற் படா என்
பட்டர்கள் க
னார்கள் . ஆைகயால் ஆலயத் ல்
இன்ெனா அம் மைனப் ர ஷ்ைட ெசய்
“பாலாம் ைக” என்
ெபயர் ட் னார்கள் .
ம ப
ம் ந் தர ர்த் நாயனார் இ ந் த இடத் க் ப்
ேபாய் அவரிடம் ேமற் ப
வரத்ைதச் ெசால் த்
ம் ப ம்
ன்றம் ஆலயத் க்
ஜயம்
ெசய் யேவண் ெமன்
ேகட் க் ெகாண்டார்கள் .
ந் தர ர்த் நாயனார் ெபரிய மன ெசய்
ண் ம்
அந் த ஊ க் ச் ெசன்
பாலாம் ைக சேமத
த்த ரீ வரர்
ப கம் பா த்
த்தார்.

இந் தக் கைதையக் ேகட்
உடல்
ங் கக்
ங் கச்

ட் ஆ த்த கரிகாலன்
ரித்தான்.

“ெபரிய ப ேவட்டைரயரிடம் வந் த க ஞன் யாராவ
ஒ ேவைள ந் தர ர்த் ையப் ேபால்
ெசால்
ப் பான். ழவைன ம்
ழ ைய ம்
பாடமாட்ேடன் என்
ப் பான் அதற் காகத்தான்
அவர் நந் னிைய மணந் ெகாண்டாேரா, என்னேமா?”
என்றான்.
இைதக் ேகட் ப் பார்த் ேபந் ர ம் , கந் தமாற ம்
ந்
ந்
ரித்தார்கள் . அப் ப அவர்கள் ரித்த
ரிப் ல்
ைர ேம
ந்
ேழ
ந்
வார்கள்
ேபா
ந் த !
ரித் ஓய் ந் த ற பார்த் ேபந் ரன், “கட ள்
ைம என்பதாக ஒன்ைற, எதற் காக
ஏற் ப த்
க் றாேரா ெதரிய ல் ைல.
அவரவர்க க்
க்கப் பட்ட வய வைர ல் ஒேர
மா ரி இ ந்
ட் ச் சாவ என்
ஏற் ப த்
க்கக்
டாேதா?” என்றான்.
“கட ள் என்ன ஏற் ப த் னால் என்ன?
ைம
அைடவ ம் அைடயாத ம் தம் ைடய ைக ேல தாேன
இ க் ற ?” என்றான் கரிகாலன்.
“அ

எப் ப

ம் ?” என்

கந் தமாறன் ேகட்டான்.

“அ மன் ைவ ம் , அரவாைன ம்
ழவர்கள் என்
நாம் எண்
வ ண்டா?” மற் ற இ வ ம் ஒன் ம்
றாமல் ெமௗனமா
ந் தார்கள் .
“தஞ் சா ர் அரண்மைனச் த் ர மண்டபத் ல் என்
தாைதயர்களின்
த் ரங் கள் எல் லாம்
எ
க் ன்றன.
ஜயாலயச் ேசாழர், ஆ த்த

ேசாழர், பராந் தக சக்கரவர்த் எல் ேலா ம்
ய
ராயத்தவராகக் காட் அளிக் றார்கள் . ஆனால் என்
ெபரிய பாட்டனார் இராஜா த்யர் எப் ப இ க் றார்?
நவெயௗவன ர
ஷராக
ளங்
றார்!
இராஜா த்தர் இளம் வய ல் இறந் ேபானார். அதனால்
என்ைறக் ம் அவர் ெயௗவனம் நீ ங் காத பாக் யசா
ஆனார்! நம் ல் யா க் அத்தைகய பாக் யம்
ட்
றேதா, ெதரிய ல் ைல!”
மற் ற இ வ க் ம் இந் தப் ேபச் அவ் வளவாகப்
க்க ல் ைல. அவர்கள் ெமௗனமாகேவ இ ந் தார்கள் .
“ஏன்
ெரன்
ெமௗனமா
ட் ர்கள் ? சா என்றால்
உங் க க் ஏன் இவ் வள பயம் ? இந் த உடம்
ேபானால் இன்ெனா
த்தம்
ய உடம்
ைடக் ற . எதற் காக மரணத் க் அஞ் ச ேவண் ம் ?
என்
ைடய நண்பன் வந் யத்ேதவன் இங் ேக இ ந் தால்
என்ைன ஆேமா ப் பான். அவைனப் ேபான்ற உற் சாக
ஷைனக் காண்ப அரி . யமேலாகத் ன் வாச ல்
ெகாண்
ேபாய்
ட்டா ம் அவன்
கலமாய்
ரிப் பான்!” என்றான் இளவரசன் கரிகாலன்.
அச்சமயத் ல் அவர்க க் எ ராக சாைல ல்
இரண்
ைரகள்
ையக் ளப் க் ெகாண்
ெவ ேவகமாக வ வைத அவர்கள் பார்த்தார்கள் .
கண்
த் றக் ம் ேநரத் ல் அக்
ைரகள்
அவர்கைள ெந ங்
வந்
ட்டன. அைவ வந் த
ேவகத்ைதப் பார்த்தால் இளவரசர் ேகாஷ்
எ ரில்
வ வைதக்
டக் கவனியாமல் தாண் ப் ேபாய்
ம்
எனத் ேதான் ய . அவ் வள அகம் பாவம்
த்தவர்கள்
யார் என்
பார்ப்பதற் காகக் கந் தமாற ம் ,
பார்த் ேபந் ர ம் ேவல் கைள நீ ட் ச் சாைல ன்
க்ேக வ ம க்க ஆயத்தமானார்கள் . ஆனால் வந் த

ைரகள் அவர்க க் ச்
த் இ த் நி த்தப் பட்டன.

ரத்

ல் தடால் என்

வந்

யத்ேதவ ம் ஆழ் வார்க்க யா ம்
ைரகள்
ந்
ேழ
த்தார்கள் . வந் யத்ேதவைனக்
கண்ட ம் இளவரசன் ஆ த்த கரிகால க் க்
கலம் தாங் க ல் ைல. அவ ம்
ைர
ந்
ேழ
த்
ன்ேன ச் ெசன்
வந் யத்ேதவைனக்
கட் க் த
க் ெகாண்டான்.
“தம் ! உனக்
வய . இப் ேபா
ெபயைரச் ெசால்
ஒ கண ேநரங்
என்றான் கரிகாலன்.

தான் உன்
ட ஆக ல் ைல!”

கந் தமாற ம் , பார்த் ேபந் ர ம் இந் தக் காட் ையப்
பார்த் அைடந் த அ ைய அவர்கள்
கத் ல்
ெதரிந் த . அவர்கள் சற்
ன்னால்
ைரையச்
ெச த் க் ெகாண்
ேபாய் நின்றார்கள் .
ரத் ல் இன்
ம் ல
ைரகள் வ வைத
அவர்கள் கண்டார்கள் . ல நி ஷத் க்ெகல் லாம்
அந் தக்
ைரக ம் வந் நின்றன. அந் தக்
ைரகளின்
வந் தவர்கள் கடம் ர் ஆள் கள்
என்பைதக் கந் தமாறன் கவனித்தான். அவர்களிடம்
ெந ங் ச் ெசன்
வரம் ேகட்டான்.
ன்னர், இளவரசன் ஆ த்த கரிகாலனிடம் வந் தான்.
“ேகாமகேன! இந் த வந் யத்ேதவன் தங் க க் ம்
நண்பன்; எனக் ம் ேந தனாகத்தான் இ ந் தான்.
ஆனால் இவன்
ற் றம் மத்த
ேவண் யதா
க் ற . இவன்
ேந தத் ேரா !
இவன் என்ைன
ல் த் ப் ப காயம்
ப த் னான். ஆைகயால் இவன்
ஷயத் ல் தாங் கள்

ஜாக் ரைதயா
க்க ேவண் ம் என்
எச்சரிப் ப
கடைமயா ற !” என்றான் கந் தமாறன்.

அத்

என்

யாயம் 12 - ேவல்
ந்த !

கந் தமாறன் அவ ைடய அ ைம நண்பனா
ந் த
வந் யத்ேதவன்
ய ற் றச்சாட்ைடக் ேகட்
ஆ த்த கரிகாலன் இ இ என்
உடல்
ங் கச்
ரித்தான்.
“கந் தமாறா! வந் யத்ேதவன் உன்
ல்
த்
ட்டான் என்றா ெசால்
றாய் ? நீ
என்னத் ற் காக அவ க்
காட் னாய் ?” என்
ேகட்
ட் ம ப
ம்
ங் கக்
ங் கச் ரிக்கத்
ெதாடங் னான்.
கந் தமாற ைடய கரிய
ேகாைவப் பழம் ேபாலா

கம் வந் த ; கண்கள்
ன உத கள்
த்தன.

“ஐயா! தாங் கள் இைதச் ரிக்கக்
க
ர்களா?” என்
ேகட்டான்.

ய

ஷயமாகக்

“கந் தமாறா! நான்
ரிக்கக்
டா என்
ெசால் றாயா? ரிப் என்ப மனிதர்க க் த்
ெதய் வம் ெகா த்
க் ம் ஒ வரப் ரஸாதம் . மா
ரிக்கா ; ஆ
ரிக்கா ;
ைர ரிக்கா ; ங் கம்
ரிக்கா ; ேவ க்ைக
ைளயாட் களில்
க்க ரியம்
உள் ள ரங் கள்
டச் ரிப் ப ல் ைல. மனித ஜன்மம்
எ த்தவர்கள் மட் ந் தான்
ரிக்க
ம் . அப் ப

இ

க்க, நீ என்ைனச் ரிக்கக்
டா என் றாேய? நான்
டச் ரித் ெராம் ப காலமா ற் . நண்பா! இப் ேபா
நான்
ரிக் ம் சத்தத்ைதக் ேகட் , எனக்ேக
ஆச்சரியமா
க் ற . நீ என்ைனப் பார்த் ச் ரிக்கக்
டா என் றாேய?” என்றான் ஆ த்த கரிகாலன்.
“ஐயா! தாங் கள் ரித் ம ழ் வ பற் எனக் ம்
சந் ேதாஷந் தான். ஆனால் நான் இந் தச் ரா
ர க்
காட் யதாக எண்ணிக் ெகாண்
ரிக்க
ேவண்டாம் . நான் எ ர்பாராத சமயத் ல் , ன்னால்
மைறந்
ந் இவன் என்ைனக் த் னான்.
ர்க்காேத
ன் அ ளா ம் , நந் னி ேத
ன்
அன்பான
ச்ைச னா ேம நான்
ைழத் எ ந்
வந் ேதன். இவன் ெசய் த அந் தத் ேராகச் ெசயைலக்
த் த் தாங் கள்
சாரித் நியாயம் ெசய் ங் கள் .
அல் ல நாேன இவைனத் தண் ப் பதற் எனக்
உடேன அ காரம் ெகா ங் கள் !” என்றான் கந் தமாறன்.
“நண்பேன! நாேன அவ யம்
சாரித் நியாயம்
வழங்
ேறன், ெசம் யன்
லத் மன்னர்களிடம்
ஒ வன் நியாயம் ேகட் அவ க் நியாயம்
ட்ட ல் ைல என்ற ேபச் இ வைர ேல ைடயா .
எங் கள் பரம் பைர ன் ஆ மன்னனா ய
,
றா க் நியாயம் வழங் வதற் காகத் தன் சைதையத்
ண்
ண்டாக ெவட் க் ெகா க்க ல் ைலயா?
எங் கள் லத்ைதச் ேசர்ந்த ம நீ ச் ேசாழன் ப
க்
நியாயம் வழங் வதற் காக தன்
மாரைனேய ப
ெகா க்க ல் ைலயா! நீ றாைவ
ட, ப ைவ
ட
மட்டமானவன் அல் ல. உனக் நான் நியாயம் வழங் க
ம க்கமாட்ேடன். இவைன நான்
சாரிக் ம் வைர ல்
ெபா ைமயா
! வல் லவைரயா! உன்
ரயாணத்ைதப்
பற் ய மற் ற
வரங் கைளச் ெசால் வதற்
ன்னால் ,

கந் தமாற ைடய ற் றச்சாட் க் நீ ம ெமா
ெசால்
வ நல் ல . என்ன ெசால்
றாய் ?
இவைன நீ
ன்னா
ந்
ல் த் ய
உண்ைமயா? அப் ப யானால் , அத்தைகய ர
லட்சண ல் லாத, நீ சத்தனமான காரியத்ைத ஏன்
ெசய் தாய் ? எதற் காகச் ெசய் தாய் ?” என்
ேகட்டான்.
“இளவரேச! நான் இந் த ரா
ரைனக் த்த ம்
இல் ைல;
ல் த்த ம் இல் ைல; அ
ம் ன்னால்
மைறந் நின்
ல் த்தேவ இல் ைல.
ல்
த்தப் பட் நிைன ழந் இரத்த ெவள் ளத் ல்
டந் தவைனத் ேதாளில்
க் க் ெகாண்
ேபாய் ச்
ேசந் தன் அ தன்
ட் ல் ேபாட் க் காப் பாற் ேனன்.
ஆனால் அப் ப இவன் உ ைரக் காப் பாற் யதற் காக
நான் இப் ேபா வ த்தப் ப
ேறன். இவைன மார் ேல
த் க் ெகால் லாமற் ேபாேனாேம என்
பச்சாத்தாபப் ப
ேறன். ேநக தர்மத்ைத
ன்னிட்
என் அரச க் ச் ெசய் ய ேவண் ய கடைமையப்
றக்கணித்
ட்ேடன். ஐயா! இவன் என்ைனச்
ேநகத் ேரா என்
ெசான்னான். ஆனால் இவன்
ேநகத் ேரா மட் மல் ல; எஜமானத் ேரா . இவன்
ல் த்தப் பட்ட எங் ேக, எந் தச் சந் தர்ப்பத் ல்
என்
ேக ங் கள் ! தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைட ன் இரக ய
ரங் க வ யாக இவன் யாைரப் ப ேவட்டைரயர்
அரண்மைன ல் ெகாண்
ேபாய் ட் த்
ம் னான்
என்
ேக ங் கள் , ெபரிய ப ேவட்டைரயரின்
ெபாக் ஷ நிலவைர ல் இவன் அன் ர யாைரப்
பார்த்தான் என்
ேக ங் கள் . ஆ மாதம் ப ெனட்டாம்
ெப க்
னத் ல் இவ ைடய கடம் ர் மாளிைக ல்
என்ன நடந் த என்
ேக ங் கள் . அன்ைறக் அங் ேக
பல் லக் ல் மைறந் ெகாண்
வந் த யார் என்
ேக ங் கள் !

இந் தச் சமயத் ல் கந் தமாறன், உடல் ந ங் க, நாக் ழற,
“அேட! அற் பப் பயேல! நி த் உன் அபத்தப் ேபச்ைச!
இல் லா ட்டால் இேதா இந் த ேவ க் இைரயாவாய் !”
என்
ேவைலக் ைக ல் எ த்தான்.
ஆ

த்த கரிகாலன் அவ ைடய படபடப் ைபக் கண்
யப் பைடந் தான். கந் தமாற ைடய
ைக
ந் த ேவைலப்
ங் த் தன
இ ம் ைபெயாத்த கரங் களினால் அதன் அ க்காம் ைப
வைளத்தான். ேவல் படார் என்
ந் த . அதன் இ
ப
கைள ம் ஆ த்த கரிகாலன்
த்
ர எ ந்
ட் , “ஜாக் ரைத! என்
ேந தர்கள் என்
ன்னாேலேய சண்ைட
வைத நான் ம் மா பார்த் க்
ெகாண்
க்க
யா … பார்த் ேபந் ரா! இவர்களில்
யாராவ இனி ேவைலேயா, வாைளேயா ைக ல்
எ த்தால் உடேன அவைனச் ைறப் ப த் வ உன்
ெபா ப் !” என்றான்.
உடேன வந் யத்ேதவன் தன்னிட
ந் த வாைள
எ த் ப் பார்த் ேபந் ரனிடம் ெகா த்தான்.
பார்த் ேபந் ர ம் ேவண்டாெவ ப் பாக அந் த
வாைளப் ெபற் க் ெகாண்டான். “கந் தமாறா!
உன்
ைடய ற் றச்சாட் க் வல் லவைரயன்
ம ெமா
னான். அதன் உண்ைமையக்
த்
நாேன சாவகாசமாக
சாரித் த் ர்ப்
ேறன்.
அவன் ேகட்ட ேகள் க க் நீ
ைட ெசால் லப்
ேபா றாயா?” என்
கரிகாலன் ேகட்டான்.
கந் தமாறன் தட் த்த மா ெமன்
ங் க்
ெகாண் , “ஐயா! அந் த
ஷயங் கைளப் பற் நான்
யாரிட ம் ெசால் வ ல் ைல என்
சத் யம்
ெசய்
க் ேறன்” என்றான்.

பார்த் ேபந் ரன் இப் ேபா தைல ட் , “அரேச!
இவர்கள் ஒ வைரெயா வர் ற் றம் சாட் வ ஏேதா
ெபண்ைண பற் ய
ஷயமாகக் காண்
ற .
ஆைகயால் இவர்கைளத் தனித் தனியாகக் ேகட் த்
ெதரிந் ெகாள் வ நலம் !” என்றான்.
“ஆம் , பார்த் பா! நா ம் அப் ப த்தான் க
ேறன்.
நீ ங் கள்
ன்
ேப ம் தனித்தனியாகப் ப
ர்
இைளயராணிையப் பார்த் அவ ைடய ேமாக
வைல ல்
ந்
க்
ர்கள் . ஆைக னால் தான்
ஒ வைர ஒ வர்
ங்
டப் பார்க்
ர்கள் !” என்
கரிகாலர்
ட் ம ப
ம் ரித்தார்.
பார்த் ேபந் ர ைடய
கம்
ங் ய ; அவன்
“ ர ! தாங் கள் இன்ைறக் எந் த
க் ய
ஷயத்ைத ம் இேலசாகக் க
ச் ரிக்கத்
ர்மானித்
ப் பதாகத் ெதரி ற . நல் ல நா ம்
ெசால் ல ேவண் யைதச் ெசால்
ேறன். இந் த
வந் யத்ேதவன் ேபரில் எனக் ம் பல சந் ேதகங் கள்
இ க் ன்றன.
க் யமானைத மட் ம் இப் ேபா
ெசால்
ேறன். இவைனத் ப்
த்த கப் ப
ந்
காப் பாற் வதற் காகேவ தங் கள் அ ைமச் சேகாதரர்
ந க்கட ல் க ம் ய ல்
த்தார். ற
ெபான்னி ன் ெசல் வைரக் காணேவ இல் ைல. இவன்
மட் ம் அன்
ந் த ேமனிக் அ
ல் லாமல்
ெகாட்டாப் ளிையப் ேபால் இங் ேக வந்
ைளத்
க் றான். தங் கள் சேகாதரர் என்ன ஆனார்
என்
இவைனக் ேக ங் கள் . அவைரக் கடல்
ெகாண்
ந் தால் அதற் இந் தப் பாதகேன
காரணமாவான்!” என்றான்.
கரிகாலர் வந் யத்ேதவைனப் பார்த் “இதற்
ம ெமா ெசால்
றாய் ?” என்
ேகட்டார்.

என்ன

“ஐயா! நான் இவ ைடய ேகள் க் ம ெமா
ெசால் வதற்
ன்னால் , இவர் ஒ ேகள் க்
ைட
ெசால் லட் ம் . ெபான்னி ன் ெசல் வைர
இலங் ைக
ந் இவர்தான் தம் ைடய கப் ப ல்
அைழத் க் ெகாண்
றப் பட்டார்.
தன் மந் ரி
அநி த்த ம் , ேசநா ப
க் ரம ேகசரி ம்
இலங் ைக ேலேய இ க் ம் ப ெபான்னி ன்
ெசல் வைரக் ேகட் க் ெகாண்டார்கள் . ஆ
ம்
தைமயன் கட்டைளையப் ெபரிதாய் ம த் இளவரசர்
இவ ைடய கப் ப ல் ஏ க் ளம் னார், அவைர ஏன்
இவர் பத் ரமாகத் தங் களிடம் ெகாண்
வந்
ேசர்க்க ல் ைல? ந க்கட ல் ெபான்னி ன் ெசல் வர்
த்த ேபா இவர் ஏன் பார்த் க் ெகாண்
நின்றார்?
ஏன் இளவரசைரத் த க்க ல் ைல? ஏைழ ம்
அநாைத மான என்ைனக் காப் பாற் வதற் காகப்
ெபான்னி ன் ெசல் வர் தம் உ
க் த் ணிந்
இறங் னாேர! ர பல் லவ லத் ன் ேதான்றலா ய
இவ ம் , இவ ைடய ஆட்க ம் இளவரசைரப்
பா காப் பதற் காக ஏன் கட ல்
க்க ல் ைல?
அவைரக் கடல் ெகாண் ேபாவைத ேவ க்ைக என்
எண்ணிப் பார்த் க் ெகாண்
நின்றார்களா…?”
பார்த் ேபந் ர ைடய
கத் ல் எள்
ம் ெகாள்
ம்
ெவ த்த . அவ ைடய ைககள்
த்தன; உத க ம்
த்தன; உடல் ஆ ய . “ஐயா! இந் த
டன் என்
ற் றம் மத்
றான் என்
ேதான்
ற . இளவரசைர
நாேன ெகான்
ட்ேடன் என்
டச் ெசால் வான்
ேபா
க் ற . இைத நான் ஒ கண ம் ெபா த் க்
ெகாண்
க்க
யா !” என்றான்.
கரிகாலன் அவைன உற்
ேநாக் , “பார்த் பா! நான்
தான் ெசான்ேனேன? என் அ ைமத் ேதாழர்களா ய

நீ ங் கள்
ன்
ேப ம் ஒ வைரெயா வர் க த் த்
ன்
ம் நிைலக் வந்
ட் ர்கள் . இதற் ெகல் லாம்
நான் உங் கள் ேபரில் ற் றம் ெசால் ல ல் ைல. அந் தப்
ப
ர் ராணி ன் சக் அப் ப ப் பட்ட என்பைத
நாேன உணர்ந்
க் ேறன். நீ ம் கந் தமாற ம்
ைர
ஏ ச் சற்
ன்னால் ெம வாகப் ேபாய் க்
ெகாண்
ங் கள் . இவ ைடய ரயாண
வரங் கைளக்
ேகட் க் ெகாண்
நான் சற் ப் ன்னால் வ
ேறன்.
உங் கள் ற் றச்சாட் கைளப் பற்
சாரித்
உண்ைமையக் கண்
க் ேறன். ஆனால் ஒன்
நிச்சயமாய் ைவத் க் ெகாள்
ங் கள் . நீ ங் கள்
ன்
ேப ம் ேநகமாக இ ந் ேத ரேவண் ம் .
ஒ வ க்ெகா வர் சண்ைட ேபாட் க்
ெகாண் ர்களானால் , அைதக் காட்
ம் எனக்
அ
ப் உண்டாக் வ ேவெறான்
ரா !”
பார்த் ேபந் ர ம் , கந் தமாற ம் ேவ வ
ன் த்
தத்தம்
ைர
ஏ
ன்னால் ெசன்றார்கள் .
அப் ேபா ஆழ் வார்க்க யான் வந் யத்ேதவன் அ
ல்
வந் அவன் காேதா , “அப் பேன! நீ ெவ
ெகட் க்காரனா
ட்டாய் ! ெபாய் ம் ெசால் லாமல்
உண்ைமைய ம் ெவளி டாமல் ெவ
சாமர்த் யமாகப் ேப த் தப் த் க் ெகாண்டாய் !”
என்றான்.
அப் ேபா தான் ஆ த்த கரிகாலன் பார்ைவ அங்
ஆழ் வார்க்க யான்
ந் த .

வந் த

“ஓேகா! இவன் யார்? எப் ேபாேதா, எங் ேகேயா பார்த்த
கமாக இ க் றேத!” என்
ேகட்டான்.
“ஆம் , அரேச!
பார்த்
க்

ல ஆண்
ர்கள் !”

க

க்

ன்

என்ைனப்

“உன்

ரல்

டக் ேகட்ட

ரலாகத்தானி

“ஆம் ஐயா!
ன்
ஆண் க க்
க் யமான ஒ த ணத் ல் என்
ேகட் ர்கள் …”

க்

ற

.”

ன்
க
ரைலக்

ஆ த்த கரிகாலரின்
கத் ல்
ெரன்
ஒ கரிய
நிழல் ேவகமாகப் படர்வ ேபா
ந் த . “ ன்
ஆண் க க்
ன்னால் … க் யமான த ணம் .. அ
என்ன?.. ைவைக ந த்
ல் பைகவைனத் ேத
அைலந் த ேபா நான் ேகட்ட ரலா? அப் ப
ம் இ க்க
மா?”
“அந் தக்
ஒளிந்
மைற

ரல் என்
ரல் தான் அரேச! பைகவன்
ந் த இடத்ைதத் தங் க க் மரத் ன்
ந் ெசான்னவன் நான்தான்!”

“ஆகா! என்ன பயங் கரமான னம் அ ? அன்ைறக்
எனக் ப்
த்
ந் த ெவ ைய நிைனத்தால்
இன்
ட உடல் ந ங்
ற . ைவஷ்ணவேன! நீ ஏன்
அன்
காட் ல் மைறந்
ந் தாய் ? எதற் காக உன்ைன
அசரீரியாக மாற் க் ெகாண்டாய் ?”
“அரேச! சற்
ன் தாங் கேள ெசான்னீர ்கேள!
தங் க க் அன்
த்
ந் த ெவ ையப் பற் !
எ ரில் கண்டவர்கைளெயல் லாம் ெவட்
ழ் த் க்
ெகாண்
ேபானீர ்கள் ல காலம் நான் உ ர் வாழ
ம் ேனன்…”
“அ மட் ந் தானா காரணம் ? ‘அசரீரி ெவளி வந்
எனக் வ காட்டட் ம் ’ என்
எவ் வளேவா
ைற
ெதாண்ைட வ க்கக்
ேனேன? அப் ேபா ம் நீ ஏன்
ெவளி வர ல் ைல?”

“நான் வளர்த்த சேகாதரி – இப் ெபா
ப
இைளயராணி அவ ைடய ராத ேகாபத்
நான்
ம் ப ல் ைல…”

ர்
ற்

ஆளாக

“அவ ைடய ராத ேகாபத் ற் நான் மட் ம்
ஆளாகலாம் என்
எண்ணினாயாக் ம் ! அட
சண்டாளா!” என்
கரிகாலர் இைட
ந் த
கத் ைய உ
னார். வந் யத்ேதவன் பயந்
ேபானான். ஆழ் வார்க்க யா ைடய வாழ் அன்ேறா
ந் த என்ேற எண்ணினான். க்க நயத் டன் “ஐயா!
இந் த ைவஷ்ணவன்
தன் மந் ரி ட
ந்
வந்
க் றான். இவன் ெகாண்
வந் த ெசய் ையக்
ேகட் க் ெகாண்
தண்
ங் கள் !” என்றான்.
“ஆகா! இவைனத் தண் த் என்ன ரேயாஜனம் ? இனி
யாைரத் தண் த் என்ன பயன்?” என்
க்
கரிகாலன் கத் ைய உைற ல் ேபாட்டான்.
கரிகாலன் ேகாபத்ைதக் கண்
வந் யத்ேதவன்
பயந் த ேபால் ஆழ் வார்க்க யான் பயந் ததாகத்
ெதரிய ல் ைல.
கத் ல்
த் ரமான
ன்னைக டன், “அரேச! தங் கள் ேகாபத்ைத என் ேபரில்
ப்
ர்கள் என்
எண்ணித்தான் இத்தைன நா ம்
தங் கைள நான் ேநரில் சந் க்காம
ந் ேதன். என்
ேபரில் என் சேகாதரி ெகாண்ட ேகாப ம் இன்
ம்
ர ல் ைல. இன்
வைர ல் என்ைனப் பார்ப்பதற் ப்
வாதமாக ம த் க் ெகாண்
க் றாள் . ஆனால்
தங் கள் ேபரில் அவ ைடய ேகாபம் ர்ந்
ட்டதாகக்
காண்
ற . நந் னி ேத
ன் அன்பான
க
ஓைலையப் பார்த்
ட் த்தாேன தாங் கள் கடம் ர்
அரண்மைனக்
ந் க் ப் றப் பட் ர்கள் ?”
என்றான்.

“ஆகா! ஷ்ட ைவஷ்ணவேன! அ உனக்
ெதரிந் த ?” என்
கரிகாலன் ேகட்டான்.

எப் ப த்

“ஐயா!
தன் மந் ரி அநி த்தன் பணியாளன் நான்.
தன் மந் ரிக் த் ெதரியாமல் இந் தச் ேசாழ
ராஜ் யத் ல் எந் தச்
ய காரிய ம் நடக்க
யா !”
என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“பார்த் க் ெகாண்ேட இ ! ஒ நாள் அந் த அன் ல்
அநி த்தைன ம் உன்ைன ம் ேசர்த் த் ேதசப்
ரஷ்டம் ெசய்
ேறன்!… இப் ேபா இ வ ம்
ைர
ஏ க் ெகாள்
ங் கள் ! என் இ பக்கத்
ம்
வந் ெகாண்
ங் கள் ேப க் ெகாண்ேட ேபாகலாம் ”
என்றான் ஆ த்த கரிகாலன்.

அத் யாயம் 13 மணிேமகைல ன்
அந்தரங் கம்
கடம் ர் மாளிைக ன்
ந் னர் ப
ல் ,
ேசஷமாக அலங் கரிக்கப் பட்
ந் த அந் தப் ரத்
அைற ல் , சப் ரமஞ் சக் கட்
ல் நந் னி சாய் ந்
ெகாண்
ந் தாள் . அவ ம் அன்ைறக்
க நன்றாக
அலங் கரித் க் ெகாண்
ளங் னாள் . அவ ைடய
கம் என்
ல் லாத எ
டன் அன்
கழ் ந் த .
அவள் பகற் கன கண்
ெகாண்
க் றாள் என்ப
அவ ைடய பா
ய கண்களி
ந் ெதரிந் த .
கண்களின் கரிய இைமகள்
த் றக் ம்
ேபாெதல் லாம்
களி
ந்
ன்னைலப் ேபான்ற

காந் த ஒளிக் ரணங் கள் ேதான்
மைறந்
ெகாண்
ந் தன. இ
ந் அவள் பார்ப்பதற்
அைரத்
க்கத் ல் இ ப் பதாகத் ேதான் னா ம்
அவ ைடய உள் ளம் உத்ேவகத் டன்
ந் த் க்
ெகாண்
ந் த என்ப நன்றாகப் லனா ற் .
இன்
ம்
ர்ந் கவனித் ப் பார்த்தால் ,
அவ ைடய பா
ய கண்களின் பார்ைவ அந் த
அைற ன் ஒ பக்கத் ல் அ ற் ண்டத்
ந்
ளம் க் ெகாண்
ந் த ைகத் ரளின்
ெசன்
ந் த என்பைத அ யலாம் . ண்டத்
ந்
ைக ரளாகக் ளம் ச்
யாக வட்ட ட் க்
ெகாண்
ேமேல ேபாய் ச் த ப் பர க் கண்
க் த்
ெதரியாமல் மைறந் ேபாய் க் ெகாண்
ந் த . அந் த
அ ற் ைகச்
களிேல நந் னி என்ெனன்ன
காட் கைளக் கண்டாேளா, ெதரியா .
ெரன்
அவள் ஒ ெப
ச்
ட்டாள் . அவ ைடய பவள
இதழ் கள் , “ஆம் , ஆம் ! நான் கண்ட கன கள் எல் லாம்
இந் தப் ைகத் ரளில் ேதான் ம்
கைளப் ேபாலேவ
ஒன்
ல் லாமல் ேபா ன. இந் தப் ைகத் ரளாவ
அ ைமயான ந மணத்ைதத் தனக் ப் ன்னால்
ட்
ட் மைற ற . என் கன கள்
ன்னால்
ட் ப்
ேபானைவெயல் லாம் ேவதைன ம் ன்ப ம் அவ
ம்
அப ர்த்
ந் தான்!” என்
த்தாள் .
அச்சமயம் “ேத
மணிேமகைல

! ேத ! உள் ேள வரலாமா!” என்
ன் ெமல் ய ரல் ேகட்ட .

“வா, அம் மா, வா! உன்
ைடய ட் ல் நீ வ வதற்
என்ைனக் ேகட்பாேனன்?” என்றாள் நந் னி.
மணிேமகைல அந் தக் கதைவத் றந் ெகாண்
ெமள் ள நடந் தான் வந் தாள் . ஆனால் அவ ைடய

கத்ேதாற் றத்
ம் நடக் ம் நைட
ம் ைக ன்
ச்
ம் உற் சாகம் த ம் யப யால் அவள்
ள் ளிக்
த் ஆ ப் பா க் ெகாண்
வ வதாகத்
ேதான் ய .
நந் னி
நி ர்ந் உட்கார்ந் , கட்
க் ப்
பக்கத்
ந் த தந் தப் டத்ைதக் காட் , அ ல்
மணிேமகைலைய உட்காரச் ெசான்னாள் .
மணிேமகைல உட்கார்ந் ெகாண் , “ேத ! தங் களிடம்
நான் எப் ப எப் ப நடந் ெகாள் ள ேவண் ெமன்
என் தைமயன் எனக் ச் ெசால் க்
ெகா த்
க் றான். ெதன் ேதசத்தாரின்
நாகரிகத்ைதப் பற் ெராம் ப ம் ெசால்
க் றான்.
ேகட்காமல் ெகாள் ளாமல்
ெரன்
இன்ெனா வர்
அைறக் ள் ைழயக்
டா என்
ெதரி த்
க் றான்!” என்றான்.
“ெதன் ேதசத்தா ம் அவர்க ைடய நாகரிக ம்
நாசமாய் ப் ேபாகட் ம் . உன் அண்ணன் உனக் ச்
ெசால் க் ெகா த்தைதெயல் லாம் உடேன மறந்
என்ைனத் ‘ேத ’ என்ேறா, ‘மகாராணி’ என்ேறா ஒ
ேபா ம்
ப் டாேத! ‘அக்கா’ என்
அைழ!”
“அக்கா! அக்கா! அ க்க உங் களிடம் நான் வந்
ெதாந் தர ெசய் வ உங் க க் க்
கஷ்டமா ராதல் லவா?”
“நீ அ க்க வந் ெதாந் தர ெசய் வ எனக் க்
கஷ்டமாய் த்தானி க் ம் ; என்ைன
ட் ப் ேபாகாமல்
இங் ேகேய இ ந்
ட்டாயானால் ஒ ெதாந் தர ம்
இரா !” என்
நந் னி ன்னைக ரிந் தாள் .

!

அந் தப் ன்னைக ல் ெசாக் ப் ேபான மணிேமகைல,
சற்
ேநரம் நந் னி ன்
கத்ைதேய பார்த் க்
ெகாண்
ந்
ட் , “தங் கைளப் ேபான்ற அழ ைய
நான் பார்த்தேத இல் ைல. த் ரங் களிேல ட
பார்த்த ல் ைல” என்
ெசான்னாள் .
“ெபண்ேண! நீ ேவ என்
ேமாகம் ெகாண்
டாேத!
ஏற் ெகனேவ நான் ஒ ‘மாய ேமா னி’ என்பதாக
உெரல் லாம் ேபச்சா
க் ற . என் பக்கத் ல் வ ம்
ஆண் ள் ைளகைள மயக்
ேறன் என்
என்ைனப்
பற் அவ
ேப
றார்கள் !”
“அக்கா! அப் ப யாராவ அவ
ேப வ என் கா
மட் ம்
ந் தால் , அவர்க ைடய நாக்ைக ஒட்ட
அ த்
ட் த்தான் ம காரியம் பார்ப்ேபன்!”
என்றாள் மணிேமகைல.

ல்

“ஊராைரக் ற் றம் ெசால் வ ல் பயனில் ைல
மணிேமகைல! நான்
ழவைரக் க யாணம் ெசய்
ெகாண்
க் ேறன் அல் லவா அதனால் அப் ப த்தான்
ேப வார்கள் !”
மணிேமகைல ன்
கம்
ங் ற் . “ஆம் , ஆம் ! அைத
நிைனத்தால் எனக் க்
ட வ த்தமாகத்தானி க் ற .
என் தைமய ம் ெசால் ச் ெசால்
வ த்தப் பட்டான்.
அதற் காக ஒ வைரப் பற் கண்டப அவ
ேபசலாமா, என்ன…?”
“ேப னால் ேப க் ெகாண்
ேபா றார்கள் ;
மணிேமகைல! அப் ேபர்ப்பட்ட தா ேத ையப் பற் க்
டத்தான் ஊரில் அவ
ேப னார்கள் . அதனால்
ைதக் என்ன நஷ்டம் வந்
ட்ட ? என்
ஷயம்
இ க்கட் ம் உன்ைனப் பற் ச் ெசால் !”

“என்ைனப் பற்
அக்கா!”

ெசால்

வதற்

என்ன இ

க்

ற

“அ , கள் ளி! இன்
மாைல ல் வந் உன் மனத் ல்
உள் ள அந் தரங் கத்ைதச் ெசால்
ேறன் என்
நீ
ட் ேபாக ல் ைலயா? இப் ேபா என்ன
ெசால் வதற் இ க் ற என் றாேய?” என்
ட் நந் னி மணிேமகைல ன் அழ ய
கன்னத்ைத இேலசாகக் ள் ளினாள் .
“அக்கா! எப் ேபா ம் எனக் இப் ப ேய தங் க டன்
இ ந்
ட ேவண் ம் என்
ஆைசயா
க் ற .
எனக்
யம் வரம் ைவத் , ெபண்கள் ெபண்கைளேய
க யாணம் ெசய்
ெகாள் ளலாம் என்
ஏற் ப த் னால்
நான் தங் க க் த் தான் மாைல
ேவன்!” என்றாள்
மணிேமகைல.
“என்ைன நீ பார்த்
ைமயாக ஒ நாள்
ட
ஆக ல் ைல! அதற் ள் இப் ப மாய் மால வார்த்ைதகள்
ேப
றாேய? அைதப் பற் எனக் ச் சந் ேதாஷம் தான்.
எனக் ப் ரியமான ேதா உன்ைனப் ேபால் ஒ த்
இல் ைலேய என்
எவ் வளேவா தாபப் பட் க்
ெகாண்
ந் ேதன். ேசாழ நாட் ன்
ற் றரசர் ட் ப்
ெபண்கள் எல் லா ம் அந் தப் பைழயாைறப்
சாைசத்தான் ேத க் ெகாண்
ேபாவார்கள் , நீ
ஒ த் யாவ எனக்
ச்ச
க் றாேய? ஆனால் நீ
சற்
ன்
ய நடவாத காரியம் . ெபண்
க் ப்
ெபண் மாைல
வ என்ப உல ல் என் ம்
நடந் த ல் ைல. யாராவ ஓர் ஆண் ள் ைளையத்தான் நீ
மணந் ெகாண்
ர ேவண் ம் …”
“கன்னிப் ெபண்ணாகேவ இ
அக்கா?”

ந்

ட்டால் என்ன,

“
யா , கண்ேண!
யா ! கன்னிப்
ெபண்ணா
க்க இந் த உலகம் உன்ைன
டேவ
டா . உன் அம் மா ம் அப் பா ம்
டமாட்டார்கள் ;
உன் தைமய ம்
ட மாட்டான். யாராவ ஓர்
ஆண் ள் ைள ன் க த் ல் உன்ைனக் கட்
ட்டால் தான் அவர்கள மன நிம் ம அைட ம் .
அப் ப நீ க யாணம் ெசய் ெகாள் வ என்
ஏற் பட்டால் யாைர மணந் ெகாள் ளப்
ரியப் ப
றாய் , ெசால் !”
“ெபயைரக்
ப்
ெசால்
ேறன்!”

ட்

க் ேக

ங் கள் , அக்கா!

“சரி சரி, அப் ப ேய ேகட் ேறன்
வபக்
ல் றந் த
ம ராந் தகத் ேதவைர மணந் ெகாள் ள
ம்
றாயா? அல் ல
ர ர பராக் ரமங் கள்
ந் த ஆ த்த கரிகால க் மாைல டப்
ரியப் ப
றாயா?”
ெரன்
மணிேமகைல எைதேயா நிைனத் க்
ெகாண்டவள் ேபால் கலகலெவன்
வாய் ட் ச்
ரித்தாள் .
“ஏன்
ரிக் றாய் , மணிேமகைல? நான் பரிகாசம்
ெசய் ேறன் என்
எண்ணிக் ெகாண்டாயா? இந் த
ஷயத்ைத
ெசய் வதற் காகேவ என்ைன உன்
தைமயன் இங் ேக
க் யமாக வரச் ெசான்னான்.
இன்
ம் சற்
ேநரத் ல் கரிகாலர் இங் ேக வந்
டக்
ம் . உன் தைமய ம் வந்
வான். உன்
அந் தரங் கத்ைத அ ந் ெசால் வதாக அவ க் நான்
வாக் க் ெகா த்
க் ேறன்” என்றாள் நந் னி.
“என் அந் தரங் கம் இன்னெதன்
எனக்ேக
ெதரிய ல் ைலேய, அக்கா! நான் என்ன ெசய் யட்

ம் !”

“எதற் காகச் ரித்தாய் , அைதயாவ
ேகட்டாள் நந் னி.

ெசால் !” என்

“ம ராந் தகர் ெபயைரச் ெசான்ன ம் ஒ
ஷயம்
ஞாபகத் க் வந் த . நா மாதத் க்
ன் அவர்
இந் த ட் க் ஒ தடைவ வந்
ந் தார். தாங் கள்
வழக்கமாக வ ம்
பல் லக் ல் ஏ க் ெகாண்
ஒ வ ம் பார்க்காமல் ைர ேபாட் க் ெகாண்
வந் தார். அந் தப் ரத் ல் எங் க க் அந் த இரக யம்
ெதரியா . தாங் கள் தான் வந்
க்
ர்கள் என்
எண்ணிக் ெகாண்
ந் ேதாம் . ‘ப
ர் ராணி ஏன்
அந் தப் ரத் க் வர ல் ைல?’ என்
ஒ வைரெயா வர்
ேகட் க் ெகாண்
ந் ேதாம் . அக்கா! ெபண்கைளப்
ெபண்கள் க யாணம் ெசய்
ெகாள் ள
யா என்
சற்
ன் ெசான்னீர ்கள் அல் லவா? ம ராந் தகைர
நான் மணந் ெகாள் வ ஒ ெபண்ைண மணம் ரிந்
ெகாள்
வ ேபாலத்தான்!…”
நந்

னி ன்னைக ரிந் , “ஆம் ! ம ராந் தகைர நீ
ம் பமாட்டாய் என் தான் நா ம் நிைனத்ேதன். உன்
அண்ணனிட ம் ெசான்ேனன். ம ராந் தகத்ேதவர்
ன்னேம என் ைமத் னர் மகைள மணந்
ெகாண்
க் றார். அவள் ெராம் ப அகம் பாவக்காரி;
அவ டன் உன்னால் ஒ நாள்
ட வாழ் க்ைக நடத்த
யா . அப் ப யானால் இளவரசர் கரிகாலரிடம் நீ
மனத்ைதச் ெச த்
ட்டாய் என்
ெசால் !” என்றாள்
நந் னி.
“அப் ப
ம் ெசால் லமாட்ேடன், அக்கா! அவைர நான்
பார்த்தேத இல் ைல, எப் ப என் மனம் அவரிடம்
ெசன்
க்க
ம் ?”

“அ ேய! இராஜ லத் க் ப் ெபண்கள் பார்த்
ட் த்தான் மனத்ைதச் ெச த் வ என்ப உண்டா?
கைதகளி ம் கா யங் களி ம் த் ரங் கைளப்
பார்த்
ட் ம் ர்த் ையக் ேகட்
ட் ம் காதல்
ெகாண்ட ெபண்கைளப் பற் நீ அ ந் த ல் ைலயா?”
“ஆம் , ஆம் ! அ ந்
க் ேறன் ஆ த்த கரிகாலர் ரா
ரர் என் ம் உலகெமல் லாம் அவர் கழ்
பர
க் றெதன் ம் அ ந்
க் ேறன். அக்கா!
ரபாண் ய ைடய தைலைய ஆ த்த கரிகாலர் ஒேர
ெவட் ல் ெவட்
ட்டாராேம? அ உண்ைமயா?”
நந் னி ன்
கம் அச்சமயம் எவ் வள பயங் கரமாக
மா ய என்பைத மணிேமகைல கவனிக்க ல் ைல.
நந் னி ல
னா ேநரம் ேவ பக்கம் பார்த் க்
ெகாண்
ந்
ட் த்
ம் னாள் . அதற் ள் அவள்
கம் பைழயப பார்ப்ேபாைர மயக் ம் ேமாகன
வ கரத் டன்
ளங் ய .
“மணிேமகைல! ஒ வ ைடய தைலைய ஒேர ெவட் ல்
ெவட்
வ ெபரிய ரம் என்
க
றாயா? அ
பயங் கர அ ரத்தனம் அல் லவா?” என்றாள் .
“நீ ங் கள் ெசால் வ எனக்
ளங் க ல் ைல அக்கா!
பைகவனின் தைலைய ெவட் வ
ரம் இல் ைலயா?
அ எப் ப அ ரத்தனமா ம் !”
“இந் த மா ரி ேயாசைன ெசய்
பார்! உனக் ெராம் ப
ேவண் யவன் ஒ வைன அவ ைடய பைகவன்
தைலைய ெவட்ட வ
றான் என்
ைவத் க்ெகாள் .
உன் தைமயைன எண்ணிக் ெகாள் அல் ல நீ மணம்
ெசய்
ெகாள் ள உத்ேத த்
க் ம் காதலன் ஒ வன்
இ ப் பதாக நிைனத் க் ெகாள் . அவன் காயம் பட்
ப த்த ப க்ைகயாகக் டக் ம் ேபா இன்ெனா வன்

அவ ைடய பைகவன் கத் ைய ஓங் க் ெகாண்
தைலைய ெவட்ட வ
றான் என்
எண்ணிக்ெகாள் .
அப் ப ெவட்ட வ
றவ ைடய ரத்ைத நீ ெமச் ப்
பாராட் வாயா?” என்
ேகட்டாள் ப
ர் ராணி.
மணிேமகைல சற்
ேயா த்
ட் , “அக்கா! க
த் ரமான ேகள்
நீ ங் கள் ேகட்
ர்கள் . ஆ
ம்
எனக் த் ேதான் ம் ம ெமா ையச் ெசால்
ேறன்.
அத்தைகய நிைலைம எனக் ஏற் பட்டால் , நான் ம் மா
பார்த் க் ெகாண்
க்க மாட்ேடன். ெகால் ல
வ
றவ ைடய ைக
ந் கத் ையப்
ங்
அவைன நான்
த் க் ெகான்
ேவன்!” என்றாள் .
நந் னி மணிேமகைலைய ஆர்வத் டன் கட் த் த
க்
ெகாண்டாள் . “என் கண்ேண! நல் ல ம ெமா
ெசான்னாய் ! இவ் வள
த் சா யா ய உனக் நல் ல
கணவன் வாய் க்க ேவண் ம் என்
கவைலயா
க் ற . ஆ த்த கரிகாலர்
ட உனக் த்
தக்க மணவாளர் ஆவாரா என்ப சந் ேதகந் தான்”
என்றாள் நந் னி.
“நா ம் அப் ப த்தான் எண்
ேறன் கரிகால ைடய
ணா சயங் கைளப் பற் க் ேகட்ட ற அவைர
நிைனத்தால் எனக் ச் சற்
பயமாகேவ இ க் ற .
என்
ைடய அந் தரங் கத்ைத, என் மனத்
ள் ளைத
உள் ளப ெசால் லட் மா அக்கா?” என்
ேகட்டாள்
மணிேமகைல.

அத்

யாயம் 14 - கன
ப க் மா?

நந் னி மணிேமகைல ன்
கவாையச் சற்
நி ர்த் ப்
த் க் ெகாண்
அவ ைடய மலர்ந்த
கண்கைள ஊ
ேநாக் னாள் .
“என் கண்மணி! உன் அந் தரங் கத்ைத நீ என்னிடம்
ெசால் லாமல் ைவத் க் ெகாள் வேத நல் ல .
பார்க்கப் ேபானால் உனக் நான் பழக்கமா
ைமயாக ஒ நாள்
ட ஆக ல் ைல. ெந நாள்
பழ ய ேதா களிடம் தான் அந் தரங் கத்ைதச் ெசால் ல
ேவண் ம் ” என்றாள் .
“இல் ைல அக்கா! உங் கைளப் பார்த்தால் எனக் ெவ
நாள் பழக்கமான ேதா மா ரிேய ேதான்
ற .
யாரிட ம் ெசால் லாத
ஷயத்ைதத் தங் களிட ம்
ெசால் ம் ப என் உள் ளம்
ண்
ற . யாரிட ம்
ேகட்கக்
டாத காரியத்ைதத் தங் களிடம் ேகட் ம்
ைதரிய ம் உண்டா ற …”
“அப் ப யானால் ேகள , கண்ேண!”
“உ ெவளித் ேதாற் றம் என்
கைதகளில்
ெசால்
றார்கேள, அ உண்ைமயாக ஏற் படக்
மா, அக்கா? நம் எ ரில் ஒ வர் இல் லாதேபா
அவர் இ ப் ப ேபாலேவ ேதான் மா?”
“ ல சமயங் களில் அப் ப த் ேதான் ம் ; ஒ வரிடம் நாம்
அ கமான ஆைச ைவத்
ந் தால் , அவ ைடய உ வம்
எ ரில் இல் லா ட்டா ம் இ ப் ப ேபாலத் ேதான் ம் .
ஒ வரிடம் அ கமான ேவஷம் ைவத்
ந் தால்
அவ ைடய உ வ ம் ேதாற் றம் அளிக் ம் , மாயக்
கண்ண ைடய கைத நீ ேகட்ட ல் ைலயா,
மணிேமகைல? ஏன்? நாடகம் டப் பார்த்
ப் பாேய?
கம் ஸ க் க்
ஷ்ணன் ேபரில் ெராம் பத் ேவஷம் .
ஆைகயால் கண்ட இடெமல் லாம்
ஷ்ணனாகத்

ேதான் ய . கத் ைய
ஏமாந் ேபானான்.
நப் ன்ைன என்
ம் ேகா ைகக் க் கண்ணன்
ெராம் ப ஆைச. அவ க் ம் கண்ணன் உ வம் இல் லாத
இடத் ெலல் லாம் ேதான் மாம் .
ைண ம் ,
மரத்ைத ம் , ந
ன் ெவள் ளத்ைத ம் கண்ணன் என்
கட் த் த
க் ெகாள் ளப் ேபாய் ஏமாற் றமைடவாளாம் !
அ ேய, மணிேமகைல, உன்ைன அந் த மா ரி
மயக்
ட்ட மாயக் கண்ணன் யார ?”
“அக்கா!
தன்
தலாக நா மாதத் க்
ன்னால்
தான் அவைர நான் ேநரில் பார்த்ேதன். அதற்
ன்னால் என் தைமயன் கந் தமாறன் அவைரப் பற்
அ க்க ெசால்
இ ந் தான். அப் ேபாெதல் லாம் அவர்
உ வம் என் கண்
ன் ேதான் வ ல் ைல. ஒ தடைவ
பார்த்த ற அ க்க என் கன ல் ேதான்
வந் தார்.
பக
ம் ல சமயம் எ ரில் அவ ைடய உ வம்
நிற் ப ேபா
க் ம் ….”
“ேநற் க் ட அந் த மாயா
ன் உ ெவளித்
ேதாற் றத்ைத நீ கண்டாய் அல் லவா?”
“ஆம் , அக்கா! உங் க

க்

எப் ப த் ெதரிந் த

?”

“என்னிடம் மந் ர சக் உண்
என்பைதப் பற்
உனக் யாராவ ெசால் ல ல் ைலயா?”
“ஆம் ; ெசான்னார்கள் அ

உண்ைமதானா, அக்கா?”

“நீ ேய பரீட் த் த் ெதரிந் ெகாள் ; உன் உள் ளத்ைதக்
ெகாள் ைள ெகாண்ட அந் த ெயௗவன ந் தர
ஷைன
யார் என்
ேவண் மானால் , என் மந் ர சக்
னால்
கண்
ெசால் லட் மா!”
“ெசால் ங் கள் , பார்க்கலாம் எனக்
ெசால் லக்
ச்சமா
க் ற .”

ம் அவர் ெபயைரச்

நந் னி
ேநரம் கண்ணிைமகைள
க்
ெகாண்
ந்
ட் த் றந் “உன் உள் ளத்ைதக்
ெகாள் ைள ெகாண்ட ஆைசக் காதலன் வாணர் லத்
வந் த வல் லவைரயன் வந் யத்ேதவன்! இல் ைலயா?”
என்றாள் .

ல்

“அக்கா! உங் களிடம் மந் ர சக் இ ப் ப
உண்ைமதான்!” என்றாள் மணிேமகைல.
“அ ெபண்ேண! எப் ேபா உன் உள் ளத்ைத அவ் வள
ரம் ஒ வ க் ப் ப ெகா த்
ட்டாேயா, அப் ேபா
ஏன் உன் தைமயனிடம் அைதப் பற் ச்
ெசால் ல ல் ைல? ம ராந் தக க் ஆைச
காட் வாேனன்? கரிகாலைர இங் ேக த
த்
ண்
ரயத்தனம் ெசய் வாேனன்? என்ைன அநாவ யமாக
இங் ேக வரவைழப் பாேனன்?”
“அக்கா! என் தைமயன் கந் தமாற
க்க ல் ைல..”

க்

அவைரப்

“அழகா
க் ற ! உன் தைமயனா கல் யாணம் ெசய்
ெகாள் ளப் ேபா றான்? ஆனால் கந் தமாறன் தாேன
வந் யத்ேதவைனப் பற் உனக் ச் ெசான்னான்
என்றாய் ? இங் ேக அவைனக்
ட் க் ெகாண்
வந் த ம்
உன் தைமயன் தாேன?”
“ஆமாம் , கந் தமாறன் தான் அவைரப் பற் ச்
ெசான்னான். அந் தப் ரத் க் ஒ நாைளக்
அைழத் க் ெகாண் ம் வந் தான். ஆனால் ற் பா
அவன் மனம் மா
ட்ட ; அதற் க் காரண ம்
இ க் ற . தஞ் சா ரில் என் தைமயைன அவர்
கத் யால் த்
ட்டாராம் , அக்கா! உங் கள்
அரண்மைன ேல என் தைமயன் காயத்ேதா ப
டந் தானாேம? உங் கள் அன்பான

த்

க்

பராமரிப் னால் தான் அவன் உ
எ ந் தாேன?”

ர்

ைழத்

“நான் ெசய் தைத உன் தைமயன் அ கப் ப த் க்
றான். அ ேபானால் ேபாகட் ம் இப் ேபா நீ
என்ன ெசய் வாய் ? உன் மனத்ைதக் கவர்ந்தவன் இப் ப
உன் தைமய க்
ேரா யா
ட்டாேன?”
“ஆனால் இவர் என்ன ெசால்

றார், ெதரி

மா?…”

“இவர் என்றால் , யார்?”
“அவர்தான்! நீ ங் கள் சற்
ன் ெபயர் ெசான்னீர ்கேள,
அவர் தான்! கந் தமாறைன அவர்
த்தேவ ல் ைலெயன்
ஆைண
றார். ேவ
யாேரா த் த் தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைட ம ள் ஓரத் ல்
ேபாட்
ந் தார்கள் என் ம் , அவர் எ த் க் ெகாண்
ேபாய் க் காப் பாற் யதாக ம் ெசால் றார்.”
“இைத எப் ேபாத
“ேநற்

அவர் உனக்

ச் ெசான்னார்?”

த்தான்..”

“ேநற்
அந் த வந் யத்ேதவைன நீ ேநரில் பார்த்தாயா,
என்ன? அவ ைடய உ ெவளித் ேதாற் றத்ைதக்
கண்டதாக அல் லவா
னாய் ?”
“அ தான் அக்கா எனக் ஒேர மனக்
ழப் பமா
க் ற . ேநற்
நான் பார்த்த அவரா,
அல் ல அவ ைடய உ ெவளித் ேதாற் றமா என்
ெதரிய ல் ைல. ேநற்
நடந் தவற் ைற எண்ணினால் ,
எல் லாம் ஒ கன மா ரி இ க் ற . அக்கா! ல
சமயம் மனிதர்கள் ெசத் ப் ேபானால் அவர்க ைடய
ஆ
வந் ேப ம் என்
ெசால் றார்கேள, அ
உண்ைமயா?”

இந் தக் ேகள்
ர ல் அள

ையக் ேகட்ட ேபா மணிேமகைல
லாத
ெதானித்த .

ன்

நந் னி ன் உட ம் ந ங் ற்
எங் ேகேயா உச்
கட்ைடப் பார்த்த வண்ணம் “ஆம் ; உண்ைமதான்!
அற் பா ளில் மாண்டவர்கள் ஆ
அப் ப
உ ேரா
ப் பவர்கைள வந்
ற் ம் . ஒ வ ைடய
தைலைய ெவட் க் ெகான்
ட்டவர்கள் என்றால் , ல
சமயம் தைல மட் ம் வ ம் . ல சமயம் உடம் மட் ம்
தனியாக வ ம் . இன்
ம் ல சமயம் இரண் ம்
தனித்தனியாக வந் , ‘ப வாங் னாயா?’ என்
ேகட் ம் !” என்றாள் .
ற மணிேமகைலையப் பார்த் உரத்த ர ல் , “அ
ெபண்ேண! நீ எதற் காக இந் தக் ேகள்
ேகட்டாய் ! உன்
காதல க் அப் ப ஏதாவ ேநர்ந்
க் ம் என்
பயப் ப
றாயா? உன் மன ல் இந் தச் சந் ேதகத்ைத
யார் ளப்
ட்டார்கள் ?” என்றாள் .
“இந் த அரண்மைன ன் ஆேவசக்காரன் ஒ வன்
இ க் றான். அவைனக்
ப் ட் அ ப் ேனன்
அவைன யாேரா ேநற் ர அ த் ப் ேபாட்
ட்டார்களாம் . அவ க் ப் ப லாக அவன்
ெபண்டாட் ேதவராட் வந் தாள் அவள் தான்
ெசான்னாள் !”
“ ச் ! அைதெயல் லாம் நீ நம் பாேத!”
“எனக் ம் நம் க்ைகப் பட ல் ைல. ெவ ம் ஆ
வ வமா
ந் தால் , ெதாட
யாதல் லவா, அக்கா!”
“ஆ ைய ம் ெதாட
யா ; உ ெவளித்
ேதாற் றத்ைத ம் ெதாட
யா . நீ ஏன் ேகட்

றாய் !

உன் உள் ளத்ைதக் கவர்ந்தவைன நீ ேநற்
பார்த்தாயா, என்ன?”

த் ெதாட்

ப்

“அ தான் ஒேர ழப் பமா
க் ற ெதாட் ப்
பார்த்த ேபால ம் இ க் ற ; ஆனால் ேவ
ல
ஷயங் கைள நிைனத் ப் பார்த்தால் சந் ேதகமாக
இ க் ற .”

ம்

“ேநற்
நடந் தைதெயல் லாம்
வரமாகச் ெசால் ல ,
ெபண்ேண! நான் உன் சந் ேதகத்ைத நிவர்த்
ெசய் ேறன்!”
“ஆகட் ம் அக்கா! நான் ஏதாவ
ன்
ன்னாக
உள னால் ேகள்
ேகட் த் ெதரிந் ெகாள்
ங் கள் !”
என்றாள் மணிேமகைல. ற அவள்
னாள் ; “ேநற்
நான்
ட்டத்தட்ட இேத ேநரத் ல் இங் ேக இ ந் ேதன்.
என் தைமயன் ெசால் ப் ேபா
ந் தப தங் க க்
இங் ேக ேவண் ய ெசௗகரியம் எல் லாம் பணிப் ெபண்கள்
சரியாகச் ெசய்
க் றார்களா என்
கவனிப் பதற் காக
வந் ேதன். ஒ
ைற, இேதா இ க் ம் கண்ணா
ல்
என்
கத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்
ந் ேதன்!”
“உன் அழைக நீ ேய பார்த்

க் ெகாண்

ந் தாயாக்

ம் …”

“அப் ப ெயான் ம் இல் ைல, அக்கா! என்
க
இலட்சணம் எனக் த் ெதரியாதா, என்ன?”
“உன்
க லட்சணத் க் என்ன ைற வந் த ? ர
இந் ராணி ம் ேமனைக ம் ஊர்வ
ம் , உன்ைனப்
பார்த் ப் ெபாறாைமப் பட மாட்டார்களா?”
“அவர்கள் எல் லா ம் உங் கள் கால்
ெபறமாட்டார்கள் அக்கா!”

ம்

“சரி, சரி! ேமேல ெசால் ! கண்ணா
பார்த் க் ெகாண்
ந் தாய் …”

ல் உன்

கத்ைதப்

“அப் ேபா
ெரன்
இன்ெனா
கம் கண்ணா
ெதரிந் த ; என்
கத் க் அ
ல் ெதரிந் த .”
“அ

உன் காதலன்

“ஆமாம் ; எனக்

த்

ல்

கந் தாேன!”
க்

வாரிப் ேபாட்ட

…”

“எதற் காகத்
க் வாரி ேபாட ேவண் ம் ? நீ தான்
அ க்க அவ ைடய
கத்ைதக் கன ல்
பார்ப்ப ண்
என்
ெசான்னாேய?”
“அதற் ம் இதற் ம் ெகாஞ் சம்
த் யாசம் இ ந் த .
கன ல் வ ம் ேபா எ ேர சற் த்
ரத் ல் ெதரி ம் .
உ ெவளித் ேதாற் றத்
ம் அப் ப த்தான். ஆனால்
இங் ேக – ன்னா
ந் ெசால் லக்
ச்சமா
க் ற …”
“பாதக

ல் ைல, ெசால் ல

கள் ளி!”

“ ன்னா
ந் கன்னத் ல்
த்த ட வ வைதப் ேபால்
இ ந் த .
க் ட் த்
ம் ப் பார்த்ேதன் ஒ வ ம்
இல் ைல. ற கண்ணா
ம் அந் த
கம்
ெதரிய ல் ைல. எனக் ஒ சந் ேதகம் உண்டா ற் .
இந் த அைறக் ப் பக்கத் ல் உள் ள ேவட்ைட
மண்டபத் ன் இரக யக் கதைவத் றந் காட் ேனன்
அல் லவா? ேநற்
கண்ணா அந் தக் கத க் ேநேர
ைவத்
ந் த . ஆைகயால் அந் தக் கதைவத் றந்
ேவட்ைட மண்டபத்
ந் யாராவ எட் ப்
பார்ப்பார்கேளா என்
ேதான் ய . அப் ப இ க்க
யா என் ம் எண்ணிேனன். அன்னிய
ஷன்
ஒ வன் அந் த ேவட்ைட மண்டபத் ல் எப் ப வந்
க்க
ம் ? ஆ
ம் சந் ேதகத்ைதத் ர்த் க்

ெகாள் வதற் காகக் கதைவத் றந் ேவட்ைட
மண்டபத் க் ள் ேபாய் ப் பார்த்ேதன்..”
நந் னி இதற் ள் ஆரவத் டன் ேகட்கத்
ெதாடங்
ந் தாள் . “ேவட்ைட மண்டபத் ல் அந் தத்
டன் ஒளிந்
ந் தானா? அகப் பட் க் ெகாண்டானா?”
என்
ேகட்டாள் .
“என்ன அக்கா, அவைரத் ‘

டன்’ என்

ர்கேள?”

“
டன் என்றால் , நிஜத்
டனா? உன் மனத்ைதக்
கவர்ந்த
டைனச் ெசான்ேனன் அ ! அவன் ேவட்ைட
மண்டபத் ல் இ ந் தானா?”
“அ தாேன அ சயம் ! அவர் அங் ேக இல் ைல. அதற் ப்
ப லாக எங் கள் அரண்மைனப் பணியாள்
இ ம் பன்காரி அந் த அைறையச் த்தம் ெசய்
ெகாண்
ந் தான். அவ ைடய
கம் அய் யனார்
ேகா ல் வாச ல் உள் ள கா ெவட் க் க ப் பன்
கம்
மா ரி இ க் ம் . ‘இங் ேக ேவ யாராவ
வந் த ண்டா?’ என்
ேகட்ேடன்; ‘இல் ைல’ என்
சா த்
ட்டான்…”
“அவன் ெபாய் ெசால்
க
றாயா?”

ப் பான் என்

“அ என்னேமா எனக் ெதரியா ஆனால் இன்ெனா
ஆள் அந் த மண்டபத் ல் ஒளிந்
ப் பதாகத்
ேதான் ய . ‘
ட் தாேன ெவளியாகட் ம் ’ என்
நான் இந் த அைறக் த்
ம் வந்
ட்ேடன்…”
“

ட்

ெவளியா

ற் றா?”

“ேக ங் கள் ! நான் இந் த அைறக் ள் வந் ேவட்ைட
மண்டபத் க் ள் ஏதாவ ேபச் க் ரல் ேகட் றதா

என்
கவனித் க் ெகாண்
ந் ேதன். ேபச் க் ரல்
ேகட்ட ! தட டலாக ஏேதா
ற சத்த ம் ேகட்ட .
நான் என்ன ெசய் யலாம் என்
ேயா த் க்
ெகாண்
க் ம் ேபாேத இந் தக் கத அைசந் த . நான்
ளக்ைக மைறத் ைவத்
ட் க் காத் க்
ெகாண்
ந் ேதன். இந் தக் கத ேலேய வட்டமான ஒ
ய உட்கத இ க் ற . அைதத் றந் ெகாண்
ஓர் உ வம் இங் ேக வரப் பார்த்த . ‘அபயம் அபயம் !
என்ைனக் காப் பாற் !’ என்ற ரல் ேகட்ட . ர ம்
உ வ ம் அவைரப் ேபால் ேதான் யப யால் அவர்
இந் த அைற ல் வ வதற் உத
ெசய்
ட்
ளக்ைகத்
ண் ேனன் பார்த்தால் அவேரதான்!”
“மணிேமகைல! இ என்ன அ சயம !
க் ரமா த்யன் கைதையப் ேபால அல் லவா
இ க் ற ?”
“இன்
ம் ேக ங் கள் ! நா மாதமாகக் கன ல்
கண் வந் தவைர ேநரில் பார்த்த ம் என் உள் ளம்
ரித்த ; உடம்
ர்த்த . ஆனால் கள் ளக்
ேகாபத் டன் அவரிடம் ேப ேனன். ‘ெபண்கள் வ க் ம்
அந் தப் ரத் ல் எப் ப அவர்
ட் த்தனமாகப்
ரேவ க்கலாம் ?’ என்
ேகட்ேடன். அவைரக்
ெகால் வதற் காக யாேரா லர் ரத் க் ெகாண்
வ வதாகக்
னார். ‘உ
க் க் பயந் ேதா ம்
பயங் ெகாள் ளி’ என்
பரிக த்ேதன். அதற் த் தம் டம்
ஆ தம் இல் ைல என்
சமாதானம்
னார். ற
தான் என் தைமயைன அவர்
ல் த் யைதப்
பற் ப் ரஸ்தா த்ேதன். ‘இல் லேவ இல் ைல’ என்
சத் யம் ெசய் தார், அக்கா!”
“நீ

ம் நம்

ட்டாயாக்

ம் !”

“அப் ேபா நம் ம் ப யாகத்தான் இ ந் த ஆனால்
ற நடந் தைதெயல் லாம் ேயா க் ம் ேபா எைத
நம் வ , எைத நம் பாம
ப் ப என்ேற
ெதரிய ல் ைல…”
“

ற

இன்

ம் என்ன அ

சயம் நடந் த

?”

“அவ டன் ேப க் ெகாண்
க் ம் ேபாேத என் ஒ
கா னால் அ த்த அைற ல் ஏதாவ சத்தம்
ேகட் றதா என்
கவனித் க் ெகாண்
ந் ேதன். பல
ேபர் நடமா ம் சத்த ம் ேபச் க் ரல் க ம் ேகட்டன.
ஆைகயால் அவைரக் ெகால் வதற் யாேரா
ெதாடர்ந் வ
றார்கள் என்ப உண்ைமயாகேவ
இ க் ம் என்
எண்ணிக் ெகாண்ேடன். ேக ங் கள்
அக்கா! அந் தச் சமயத் ல் இந் தப் ேபைத மனம்
எப் ப யாவ அவைரக் காப் பாற் ற ேவண் ம் என்
உ
ெகாண்ட . அவைரக் ெகால் ல வ
றவர்கள்
யார் என் ம் ெதரிந் ெகாள் ள
ம் ேனன்.
இ ம் பன்காரி இதற் ெகல் லாம் உட்ைகயாக
இ ப் பானா? அப் ப யானால் அவன் இவ க்
உட்ைகயா? இவைரக் ெகால் ல வ
றவர்க க்
உட்ைகயா என் ம் அ ய
ம் ேனன். ேவட்ைட
மண்டபத் க் ள் வ ம் இரக யச் ரங் க வ இவ் வள
ேப க் த் ெதரிந்
ப் பைத நிைனத் த்
ல்
உண்டா ற் . அ
ம் நீ ங் கள் இங் ேக தங் கப்
ேபா
ர்கள் என்பைத எண்ணியேபா கவைல
அ கமா ற் . தகப் பனாைரக்
ப் ட்ட ப் பலாம்
என்
நிைனத்தால் , அதற் ம் ைதரியம் வர ல் ைல.
இவர் அந் தப் ரத் க் ள் வந்
ப் பைதத் தகப் பனார்
பார்த்தால் , உடேன இவர் உ
க்ேக ஆபத்
வந்
ம் . ஆைகயால் இவைர இங் ேகேய சற்
இ க் ம் ப ெசால்
ட் , ேவட்ைட மண்டபத் ற் ள்

இ ப் பவர்கள் யார் என்
பார்த்
ட் வ வதற் காகக்
கதைவத் றந் ெகாண்
ேபாேனன். உள் ேள ஐந் தா
ஆட்கள்
ைலக்
ைல வர் ஓரமாக இ ந் தார்கள் .
என்ைனப் பார்த்
ட் அவர்கள்
ர த் நின்றதாகத்
ேதான் ய . அவர்கைள அவ் தம் பார்த்த ல் என்
மனத்
ம்
பயம் உண்டா ற் . அந் தப்
பயத்ைதப் ேபாக் க் ெகாண்
க ங் ேகாபத்ைத
வரவைழத் க் ெகாண்
அவர்கள் யார் என்
ேகட்பதற் காக வாய் எ த்ேதன். இதற் ள் , இந் த
அைற ல் என் ேதா சந் ரம மற் ெறா கத
வ யாக ‘அம் மா! அம் மா!’ என்
ப் ட் க் ெகாண்
வந் தாள் . இவர் இங் ேக இ ப் ப எனக் உடேன நிைன
வந் த . சந் ரம இவைரப் பார்த்
ட் க்
ச்சல்
ேபாடப் ேபா றாேள என்
பயந் ேபாேனன். ேவட்ைட
மண்டபத் க் ள் இ ப் பவர்கைள ம ப பார்த் க்
ெகாள் ளலாம் என்
ம் ேனன். சந் ரம ைய ம்
வ ம த் அைழத் க் ெகாண்
இந் த அைறக் ள்
வந் பார்த்ேதன். இங் ேக அவைரக் காண ல் ைல;
மாயமாய் மைறந் ேபாய் ட்டார். ‘யாராவ இங் ேக
இ ந் தார்களா?’ என்
சந் ரம ையக் ேகட்ேடன், தான்
பார்க்க ல் ைல என்றாள் . இன்
ம்
ேத ப்
பார்த்
ட் ம ப ேவட்ைட மண்டபத் க் ள்
ேபாேனன். அங் ேக ம் நான் சற்
ன் பார்த்தவர்கள்
யா ம் இல் ைல. இ ம் பன்காரி மாத் ரம்
ன் ேபாலேவ
அைறையச் த்தம் ெசய்
ெகாண்
ந் தான். ‘சற்
ன்னால் இங் ேக வந்
ந் தவர்கள் யார்? அவர்கள்
இப் ேபா எங் ேக?’ என்
ேகட்ேடன். இ ம் பன்காரி
‘இங் ேக ஒ வ ம் வர ல் ைலேய, அம் மா!’ என்
ஒேர
சா ப் பாகச் சா த்தான். அவன் வார்த்ைதைய என்னால்
நம் ப
ய ல் ைல. என் ேதா சந் ரம ேயா
என்ைனப் பரிகாசம் பண்ண ஆரம் த்
ட்டாள் .
‘அக்கா! இன்ைறக் உங் க க் ஏேதா த்தப் ரைம

தான்
த்
க் ற ! ஆள் இல் லாத
இடங் களிெலல் லாம் ஆள் இ ப் பதாகத் ேதான்
ற !’
என்றாள் . ற நீ ங் கள் எல் லா ம் ேகாட்ைட வாசைல
ெந ங்
வந் ெகாண்
ப் பதாகத் ெதரி த்தாள் .
தங் கைள வரேவற் பதற் காக என்ைன என் தந் ைத உடேன
அைழத் வரச் ெசான்னதாக ம்
னாள் . உடேன
நான் அரண்மைன வாச க் ப் றப் பட்ேடன். க் ரம்
அங் ேக வந்
வதற் காகச் சந் ரம வந் த நைட ல்
ெசன்
இரண்
கட் க்கைளத் தாண்
மச் ப் ப
வ யாக ஏ ேமல் மாடத் ல் நடந் ேபாேனன்.
அப் ேபா ம ப
ம் ஓர் அ சயத்ைதப் பார்க்க
ேநர்ந்த . அந் த வாணர் லத்
ரர் நிலா
ற் றத்ைதக்
கடந் ம ல் வர் ஓரமாகப் ேபாய் க் ெகாண்
ந் தார்.
வரில் ஒ
ங் ல் க ைய ைவத் ஏ ம ல்
வைரத் தாண் க்
ப் பைத ம் பார்த்ேதன். என்
கண்க க் அவ் வா ேதான் ய . அைவெயல் லாம்
உண்ைமயாக நடந் தைவயா அல் ல என்
த்தப் ரைமயா என்
இன்ன ம் எனக்
நிச்சயமாக ல் ைல…”
நந் னி ந் தைன ல் ஆழ் ந்
ந் தாள் . அந் த மாளிைக
வாச க் ச் சற் த்
ரத் ல் அடர்ந்த மரங் களிைடேய
ேநற்
மாைல அவள் பார்த்த இ
கங் கள் அவள்
மனக்கண்
ன் ேதான் ன. அவர்கைளப்
ப் பதற் க்
ைர ஆட்கள் ஏவப் பட்
க் றார்கள் என்பைத ம்
அவள் அ ந்
ந் தாள் . அவர்கள் ஒ ேவைள இதற் ள்
பட்
ப் பார்களா?
பட்
ந் தால் இங் ேக
ெகாண்
வரப் ப வார்களா?…
“அக்கா! உங் க க் என்ன ேதான்
ற ?” என்
ேகட் , நந் னி ன்
ந் தைனையத் தைட ெசய் தாள்
மணிேமகைல.

“எனக்கா! எனக் த் ேதான்
றைதயா ேகட் றாய் ?
உனக் ேமாகப் த்தம் நன்றாகத் தைலக்
ஏ
க் ற என்
ேதான்
ற ” என்றாள் நந் னி.
“சந் ரம ையப் ேபால் நீ ங் க
ெசய்
ர்களா?”

ம் பரிகாசம்

“நான் பரிகாசம் ெசய் ய ல் ைலய ! ேநரில் பார்த் ப்
ேப ய உனக்ேக உண்ைமயா, கனவா, த்தப் ரைமயா
என்
ெதரிய ல் ைலேய! நான் எப் ப ச் ெசால் ல
ம் ? இந் த அைற
ந் ெவளிேய ப்
ேபாவதற் ேவ ஏேத ம் இரக ய வ இ க் றதா?”
“எனக் த் ெதரிந் த வைர
இல் ைல, அக்கா!”

ல் ேவ

இரக

யவ

“நீ ம் சந் ரம
ம் ேபான வ
ல் அவ ம் ேபாய்
மச் ப் ப ஏ ப் ேபா
க்கலாம் அல் லவா?”
“அங் ேக வ
ல் பல பணிப் ெபண்கள் இ
அக்கா! அவர்க க் த் ெதரியாமல் ேபா
யா .”

ந் தார்கள் ;
க்க

“அ சயமாகத்தானி க் ற … இைதெயல் லாம் பற்
உன் தகப் பனாரிடம் நீ ெதரி க்க ல் ைலயா?”
“ெதரி க்க ல் ைல அக்கா! தகப் பனாரிடம் ெசால் லக்
ச்சமாக ம் இ க் ற ; பயமாக ம் இ க் ற .
ஒ ேவைள அவர் இங் ேக வந்
ந் தெதல் லாம்
உண்ைமயாக இ ந் தால் …”
“ஆமாம் ,
ஷர்களிடம் இைதப் பற் ெயல் லாம்
ெசால் லாம
ப் பேத நல் ல அவர்க க் ச்
ெசான்னா ம் ரியா …”

“என் தைமயனிடம் ெசால் லலாமா, ேவண்டாமா என்
ேயா த் க் ெகாண்
க் ேறன்..”
“அவனிடம் ெசான்னால் கட்டாயம் ரகைளயாக
ம் .
உன் தைமய க் இப் ேபா எப் ப யாவ உன்ைனக்
கரிகால க் க் க யாணம் பண்ணி ைவத்
ட
ேவண் ம் என்
க் ற !”
“அக்கா! நீ ங் கள் தான் எனக் உத
ெசய் ய ேவண் ம் .
கந் தமாற க் உங் களிடம் ெராம் ப
வாசம் . நீ ங் கள்
ெசான்னால் ேகட்பான்…”
“அ ெபண்ேண! நான் எந் த ேநாக்கத் டன் இங் ேக
வந் ேதேனா, அதற்
ேராதமாக என்
ைடய
உத ையேய ேகட் றாேய? ெவ ெகட் க்காரி நீ !
அப் ப ேய கரிகால க் உன்ைன மணம் ெசய்
ெகா க் ம் ேயாசைனையக் ைக ட்டா ம் ,
மற் றவைனப் பற் உனக் ஒன் ம் ெதரியாேத? அவன்
உன்ைன
ம் வான் என்ப என்ன நிச்சயம் !”
“அைதப் பற் நான் கவைலப் பட ல் ைல; அக்கா! அவர்
என்ைன
ம் னா ம்
ம் பா ட்டா ம் …”
“ெபண்களின் தைலெய த்ேத இப் ப த்தான் ேபா ம் !
ஷர் எப் ப நடந் ெகாண்டா ம் , ெபண்கள்
அவர்க க்காக உ ைர
ட ேவண் யெதன்
ஏற் பட்
க் ற ! ஏேதா உன் அ ர்ஷ்டம் எப் ப
இ க் றெதன்
பார்க்கலாம் . ம ப
ம் ேநற்
மா ரி ஏேத ம் ேநர்ந்தால் என்னிடம் ெசால் வாய்
அல் லவா?”
“உங் களிடம் ெசால் லாமல் ேவ யாரிடம் ெசால் வ
அக்கா! ேநற் ர ஒ கன கண்ேடன் அைத ம்
ெசால்
ட
ம்
ேறன்…”

“பகற் கன கண்ட ேபாதா என் , இர
ம் ேவ
கன கண்டாயா? அ என்ன? ம ப
ம் அவன்
கன ல் வந் உன்ைன ஏமாற்
ட் ப் ேபானானா?”
“இல் ைல, இல் ைல! இ ேவ
ஷயம் நிைனக்கேவ
பயங் கரமா
க் ற . காைல ேநரத் ல் கா
ம் கன
ப க் ம் என் றார்கேள? அ உண்ைமதானா, அக்கா!”
“கனைவச் ெசால் ேகட்கலாம் ! ேவ
இன்
ம் யாைரேய ம் பற் க் கன

ஷயம் என்றால் …
கண்டாயா?”

“இவைரப் பற் த்தான்! இவைர யாேரா ஒ வன்
கத் யால் த்த வ
ற ேபால் இ ந் த . இவர்
ைக ல் ஆ தம் ஒன் ம் இல் ைல. ஆனால் தைர ேல
ஒ கத் பளபளெவன்
ன்னிக் ெகாண்
டந் த .
நான் அைதத் தா எ த் க் ெகாண்
பாய் ந் ேதன்.
இவைரக் த்த வ
றவைன
த ல் நான்
த்
வ என்ற எண்ணத் டன் ஓ ேனன். அ
ல்
ெசன்ற ம் அவ ைடய
கம் ெதரிந் த . அவன் என்
தைமயன் கந் தமாறன்!…. ‘ஓ’ என்
அல க் ெகாண்
த்ெத ந் ேதன். என் உடம் ெபல் லாம்
யர்ைவ னால் ெசாட்ட நைனந்
ந் த . ெவ ேநரம்
என் ைக கால் கள் ந ங் க் ெகாண்
ந் தன. கன
அவ் வள நிஜம் ேபால இ ந் த . இ ஒ ேவைள
ப த்
மா, அக்கா!”
“அ ெபண்ேண! உன் மனம் உண்ைம ேலேய ழம்
ேபா
க் ற . நிஜமாக நடந் த
ரைமேபாலத்
ேதான்
ற . கன ேல கண்ட நிஜம் ேபாலத்
ேதான்
ற ! நல் ல ேதா எனக் க் ைடத்தாய் !
நான்தான் ைபத் யக்காரி என்றால் , நீ என்ைன ட
ஒ ப ேமேல ேபாய் ட்டாய் !” என்றாள் நந் னி.

ப்

இந் தச் சமயத் ல் சந் ரம உள் ேள வந் தாள் . “அவர்கள்
வந் ெகாண்
க் றார்களாம் ! ரநாராயண
ஏரிையத் தாண்
வந்
ட்டார்களாம் ” என்
ெதரி த்தாள் .

அத் யாயம் 15 இராேஜாபசாரம்
கடம் ர் சம் வைரயர் மாளிைக ன்
ன் வாசல் அன்
மாைல, கண்ட யாத அற் தக் காட் கைளக் கண்ட .
கண்
க்ெகட் ய
ரம் ஜனங் கள்
ரள்
ரளாக
ெந க் ய த் க் ெகாண்
நின்றார்கள் . ஆண்க ம் ,
ெபண்க ம் ,
வர்க ம் ,
க ம் ,
வேயா கர்க ம் அக் ட்டத் ல் இ ந் தார்கள் .
டமாகக் கா ன்
நிற் க ம்
யாத ழவர்க ம்
ழ க ம் ேகா ன்
நின்றார்கள் . தாங் கள்
றரால்
அங்
ங் ம் தள் ளப் ப வைதப் ெபா ட்ப த்தாமல்
அவர்கள் ஆ த்த கரிகாலரின்
ரத்
கத்ைதப்
பார்க் ம் ஆர்வத் னால் தள் ளா க் ெகாண்
நின்றார்கள் .
வர்
யர் தாங் கள்
ஜனக் ட்டத் ன் ந ேவ ந க்கப் ப வைதப்
ெபா ட்ப த்தாமல்
ண் ய த் க் ெகாண்
ன்னால் வர
யன்
ெகாண்
ந் தார்கள் . ெயௗவனப்
ெபண்கள் தங் க க் இயற் ைகயான
ச்சத்ைத
அ ேயா ைக ட் அன்னிய
ஷர்களின்
ட்டத் னிைடேய இ த் ப்
த் க் ெகாண்
ன்னால் வரப் ரயத்தனம் ெசய் தார்கள் . ெயௗவன
ஷர்கேளா, அத்தைகய இளம் ெபண்கைளச்
ம்

இலட் யம் ெசய் யாமல் , அவர்களின்
கைடக்கண்
பார்ைவையக்
டச் ெச த்தாமல் , இளவரசைர
நன்றாகப் பார்க்கக்
ய இடங் கைளப்
ப் ப ேலேய
கவனம் ெச த் னார்கள் . அவர்களில் பலர் கடம் ர்
மாளிைகக் எ ரி ம் பக்கங் களி ம் உள் ள
மரங் களின் ெதல் லாம் ஏ க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
இன்
ம் அேநகர் அந் த மாளிைக ல் ெவளி ம ள்
வரின் ேபரி ம் ஏற
யன் , அரண்மைனக்
காவலர்களால் ேழ இ த் த் தள் ளப் பட்டார்கள் .
பச்ைசக் ழந் ைதகைள இ ப் ல் ைவத் க் ெகாண்
இளம் ெபண்கள் எத்தைனேயா ேபர் அக் ட்டத் ல் பல
இன்னல் கைள அ ப த் க் ெகாண்
நின்றார்கள் .
அ த ழந் ைதகளிடம் அவற் ன் தாய் மார்கள் ,
“கண்ேண! அழாேத! ரத் த ழகத் ன் மகா ரா
ரர்
‘ ரபாண் யன் தைல ெகாண்ட’ ஆ த்த கரிகால
ேசாழர் வரப் ேபா றார்! அவைரப் பார்க் ம் ேப
ெபற் றால் நீ ம் ஒ நாள் அவைரப் ேபால் ரனாவாய் !”
என்
ெசால் ச் சமாதானப் ப த்த
யன்றார்கள் .
இம் மா ரிேய காதலர்கள் தங் கள் காத களிட ம் ,
தாய் மார்கள் தங் கள் தல் வர்களிட ம் , ஆ த்த
கரிகாலைரப் பற் ச் ெசால் க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
அந் த
தமாக ஆ த்த கரிகாலரின்
ரப் கழ்
நாெடங் ம் அக்காலத் ல் பர
ந் த .
பன்னிரண்டாவ
ராயத் ல் ேபார்க்களம்
ந்
ைக ல் கத் எ த் ப் பைகவர் பலைர ெவட்
ழ் த் யவ ம் , ேச ர்ப் ேபார்க்களத் ல் பாண் ய
ைசன்யத்ைத
ய த் , ரபாண் யன்
பாைலவனத் க் ஓ ப் பாைறக் ைக ல்
ஒளிந் ெகாள்
ம் ப ெசய் தவ ம் , பத்ெதான்பதாவ
ராயத் ல் ரபாண் ய ைடய ஆபத் த ப்

பைடையச் ன்னா ன்னம் ெசய்
அவன் ஒளிந்
ந் த
இடத்ைதக் கண்
த் அவன் தைலைய ெவட் க்
ெகாண்
வந் தவ மான இளவரசைரப் பார்ப்பதற்
யார்தான் ஆர்வம் ெகாள் ளாம
க்க
ம் ?
இத்தைகய ர
ஷைரப் பற் ச் ெசன்ற
ன்
நா
வ ஷ காலமாகப் பற் பல வதந் கள் உலா வந் தன.
ஆ த்த கரிகால க்
வராஜ பட்டா ேஷகம் ஆன
ற
ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த் க் ம் அவ க் ம்
மனத்தாங் கல் வந்
ட்ட என் ம் , ஆ த்த கரிகாலர்
தமக் ப் ன் பட்டத் க் வ வைதச் சக்கரவர்த்
ம் ப ல் ைலெயன் ம் லர் ெசான்னார்கள் .
ன்ெனா காலத் ல் காஞ்
ல் தனி ராஜ் யம்
ஸ்தா த் ப் பல் லவர் ெப ங் லத்ைதத் ெதாடங்
ைவத்த ேபால் ஆ த்த கரிகால ம் காஞ்
ல் தனி
அரைச ஏற் ப த்த
ம்
றார் என்றார்கள் லர்.
அவ ைடய தம் யா ய அ ள் ெமா வர்மனிடம்
சக்கரவர்த் அ க அன் காட் ப் பட்சபாதமாக நடந்
ெகாள் வதால் ஆ த்த கரிகால க் க் ேகாபம்
என்றார்கள் , ேவ
லர். இன்
ம் லர் இைத
அ ேயா ம த் கரிகாலைன ம் ,
அ ள் ெமா ைய ம் ேபால் ேநய பாவ ள் ள
சேகாதரர்கள் இ க்க
யா என்
சா த்தார்கள் .
இளவரச க் இன்
ம்
மணம் ஆகாம
ந் த
பற்
ம் பலர் பலவா ேப னார்கள் . அரச லத்
மங் ைக யாைர ம் கரிகாலர் மணப் பதற் ம தளித்
ஆலய பட்டர் மகைள மணந் அரியாசனம் ஏற்
க்க
எண்ணிய தான், தந் ைதக் ம் மக க் ம் ேவற் ைம
ேநர்ந்த காரணம் என் ம் லர் ெசான்னார்கள் . ஆ த்த
கரிகால க் ச் த்தப் ரைம என் ம் , பாண் ய நாட்
மந் ரவா கள்
னிய
த்ைத னால் அவைரப்
ைபத் யமாக்
ட்டார்கள் என் ம் அதனாேலேய

சக்கரவர்த் க் ப் ற அவர் ேசாழ ங் காதனம்
ஏ வைதச் ற் றரசர்கள்
ம் ப ல் ைலெயன் ம்
ேப க் ெகாண்டார்கள் .

லர்

எ எப் ப
ந் தா ம் அந் த மகா ரைரப் பார்ப்பதற்
ஜனங் கள் அள ல் லாத ஆர்வம் ெகாண்
ந் தார்கள் .
கடம் ர் மாளிைகக் இளவரசர் கரிகாலர் ஜயம்
ெசய் யப் ேபா றார் என்ற ெசய்
பர ய
ந் ேத
ற் ப் பக்கங் களில் ெப ங்
ளர்ச்
உண்டா
ந் த . அன்
மாைல வரப் ேபா றார்
என்
ெதரிந் த ற அக்கம் பக்கத் ல் இரண்
காத
ரம் வைர ல் இ ந் த எல் லா ஊர்களி
ந் ம் மக்கள்
வந்
ரண்
ட்டார்கள் .
அந் தக்
ட்டத்ைத ஜன ச த் ரம் என்
ெசால் வ
கப் ெபா த்தமா
ந் த . ஆ ரமா ரம்
ஜனங் களின் கண்டங் களி
ந் எ ந் த ேபச் க்
ரல் கள் உ த்ெதரியாத ஒேர இைரச்சலா ச த் ர
ேகாஷத்ைதப் ேபாலேவ ேகட் க் ெகாண்
ந் த .
மாளிைக ன்
ன் வாச க் எ ேர இளவரச ம்
அவ ைடய பரிவாரங் க ம் வ வதற் அரண்மைனக்
காவலர்கள் வ வ த் நின்றார்கள் . ன்னா
ந் த
ஜனங் கள் வந் ேமா யப யால்
ன்னா
ந் தவர்கள்
தள் ளப் பட் அவ் வ ைய அைடக்கப் பார்த்த ம் ,
காவலர்களால் தள் ளப் பட் அவர்கள் ண் ம் ன்னால்
ெசன்ற மான காட் , ச த் ரக் கைர ல் அைலகள்
வந் ேமா
ட் ப் ன்வாங் வைத ஒத்
ந் த .
மரத் ன் ேமல் இ ந் த ஒ வன்
ெரன் , “அேதா
வ
றார்கள் !” என்
னான். “எங் ேக? எங் ேக?”
என்
ஆ ரம் ரல் கள் எ ந் தன. ஒ
ைர
அ ேவகமாக வந் த .
ட்டத்ைதச்
ம்
ெபா ட்ப த்தாமல்
ந் பாய் ந் வந் த .

ைர ன் கால
ல் க் க் ெகாள் ளாம
க் ம் ப
ஜனங் கள் இ
ற ம் ெந க் ய த் க் ெகாண்
நகர்ந் ெகாண்
வ
ட்டார்கள் . “இளஞ்
சம் வைரயன்!” என்
கத் னார்கள் . ஆம் , வந் தவன்
கந் தமாறன் தான்!
ட்டத்
ந் தவர்கள் ேகட்ட
ேகள் க க் ப் ப ல் ெசால் லாமல் கந் தமாறன்
ேவகமாகக்
ைரையச் ெச த் க் ெகாண்
ேபாய் க்
ேகாட்ைட வாசல் அ
ல் நி த்
ட் க் ேழ
த்தான். அங் ேக நின்
ெகாண்
ந் த
சம் வைரயைர ம் ப ேவட்டைரயைர ம் பார்த்
வணங்
ட் , “இளவரசர் வ
றார்; ஆனால் த்தம்
அவ் வள
வா னத் ல் இல் ைல.
ர்
ர் என்
ேகாபம் வ
ற .
ன்ெனச்சரிக்ைக ெசய் வதற் காகேவ
வந் ேதன். நல் லப யாக இராேஜாபசாரம் ெசய்
வரேவற் க ேவண் ம் . அவர் ஏதாவ தா மாறாகப்
ேப னா ம் ப ல் ெசால் லாம
ப் ப நல் ல !”
என்றான். இவ் தம்
ட் அங் ேக நிற் காமல் ேமேல
அண்ணாந் பார்த்தான்.
ன் வாசல் ேகா ரத் ன்
ேமல் மா
ல் அரண்மைனப் ெபண்கள் காத்
ப் ப
ெதரிந் த . உடேன ேகாட்ைட வாச ல்
ந் உள் ேள
ெசன் , அங் ேக ஒ பக்கம் இ ந் த மச் ப் ப களின்
வ யாக ேமேல ஏ ச் ெசன்றான்.
ெபண்கள் இ க்
டத்ைத அைடந் த ம்
கந் தமாற ைடய கண்கள் மற் றவர்கைளப்
ெபா ட்ப த்தாமல் நந் னி ேத
இ க்
டத்ைதத்
ேத க் கண்
த்தன. அவள் அ
ல் ெசன் , “ேத !
தங் கள்
ப் பத்ைத நிைறேவற் ேனன். இளவரசைர
அைழத் வந் ேதன், அேதா வந் ெகாண்
க் றார்.
ஆனால் மதம்
த்த யாைனையப் ேபால் இ க் றார்.
அவைர எப் ப ச் சமாளிக்கப் ேபா ேறாேமா,
ெதரிய ல் ைல!” என்றான்.

“ஐயா! அைதப் பற் என்ன கவைல? மதம்
த்த
யாைனைய அடக் ஆள் வதற் த் தங் கள் சேகாதரி
இ கண்களா ய அங் சங் கள் இ க் ன்றன!”
என்றாள் நந் னி.
மணிேமகைல, “அக்கா! இ

ன்

என்ன ேபச் !” என்றாள் .

கந் தமாறன், “மணிேமகைல! ப
ர் ராணி
வ ல்
தவ ஒன்
ல் ைலேய! ஆ த்த கரிகாலைரப் ேபான்ற
ரா
ரைரப் ப யாகப் ெபறத் தவம் ெசய் ய
ேவண்டாமா?” என்றான்.
மணிேமகைல ப ல் ெசால் வதற் ள் நந் னி
“ஐயா! இளவரச டன் இன்
ம் யாேர ம்
வ
றார்களா?” என்
ேகட்டாள் .
“ஆம் , ஆம் ! பார்த் ேபந் ர பல் லவ
வந் யத்ேதவ ம் வ
றார்கள் ..”

ட்

ம் ,

நந் னி மணிேமகைலையக்
ப் பாகப் பார்த்
ட்
“எந் த வந் யத்ேதவன்? தங் க ைடய ேந தன் என்
ெசான்னீர ்கள் , அவனா?” என்றாள் .
“ஆம் , என்ைனப் ன்னா
ந்
த் க் ெகால் லப்
பார்த்த அந் தப் பரம ேந தன்தான். அவன்
எங்
ந் ேதா, எப் ப ேயா வந்
த்
ெவள் ளாற் றங் கைர ல் எங் கேளா ேசர்ந்
ெகாண்டான். இளவரச ைடய தாட்சண்யத் க்காகப்
பார்த்ேதன்; இல் லா
ல் அங் ேகேய அவைன என்
கத் க் இைரயாக்
ப் ேபன்!” என்றான்.
மணிேமகைல ன்
கம்
ங் ப்
வங் கள்
ெநரிந் தன. “அண்ணா! அவர் உங் கள்
ல் த் ய
உண்ைமயாக இ க் ம் பட்சத் ல் அவைர எதற் காக
இந் த மாளிைகக் ள் வர
டேவண் ம் ?” என்றாள் .

,

“கண்ேண! நீ ேபசாம
! அெதல் லாம்
ஷயம் . ேநற் ைறக் ச் சண்ைட ேபாட்
ெகாள் வார்கள் ; இன்ைறக் கட் ப் ர
என்றாள் நந் னி.

ஷர்களின்
க்
வார்கள் !”

கந் தமாறன் ன்னைக ரிந் , “அப் ப ெயல் லாம்
ஒன்
ல் ைல. இளவரசரின்
கத் க்காகப் பார்க்க
ேவண் யதா ற் . ஓேகா!
ைட
ைடயாகப் ஷ்பம்
ெகாண்
வந் ைவத்
க்
ர்கேள! நீ ங் கள்
இங்
ந் ெபா
ற மலர் மைழ னால் இளவரசரின்
ேகாபம் தணிந் அவர் சாந் தம் அைடந்
வார்!
அேதா வந்
ட்டார்கள் ! நான் ேழ ேபா ேறன்!” என்
ெசால்
ட் ,
ெவன்
மச் ப் ப களில்
இறங் ப் ேபானான்.
அந் த
ன் வாச ன் ேமன்மாடத்
ந் பார்க் ம்
ேபா கண்
க்ெகட் ய
ரம் பரந்
ந் த ஜன
ச த் ரத் ன் ந ேவ,
க் காற் னால் ஏற் ப ம் நீ ர்ச்
ழைலப் ேபால ஓரிடத் ல் ேதான் க் ெகாண்
ந் த .
அந் தச் ழ ன் மத்
ல் அகப் பட் க் ெகாண்ட
நாவாையப் ேபால்
ன்
ைரக ம் அவற் ன் ேமல்
வந் த ரர்க ம் ல சமயம் ேதான் னார்கள் . ம
கணம் ஜன ச த் ரத் ன் ேபரைலகளினால் அவர்கள்
மைறக்கப் பட்டார்கள் . அவ் தம் ஏற் பட்ட ழல் ேம ம்
ேம ம் ரயாணம் ெசய்
ேகாட்ைட ன்
ன் வாசைல
ெந ங் க் ெகாண்
ந் த . கைட
ல் , ேகாட்ைட
வாச க்ேக வந்
ட்ட .
ேகாட்ைட வாசைல அைடந் த
ன்
ைரகள்
ற்
ந் தவர்கள் ஆ த்த கரிகால ம் ,
பார்த் ேபந் ர ம் வந் யத்ேதவ ந் தான்.
அவர்கைளத் ெதாடர்ந் வந் த யாைன
ைர
பரிவாரங் கள் எல் லாம் ெவ
ரம் ன்னாேலேய

ம்

அந் தப் ெபரிய ஜன ச த் ர னால் தைட ெசய் யப் பட்
நின்
ட்டன.
ைரகள் வந் மாளிைக வாச ல்
நின்ற , ஒ ெபரிய
ழக்கம் எ ந் த . இ ப
ேபரிைககள் , இ
ெகாம் கள் ,
ந்
தாைரகள் ,
ஐந்
தம் பட்டங் களி
ந் எ ந் த அந் தப்
ெப
ழக்கத்ைதக் ேகட் அந் த மாெப ம் ஜன
ச த் ரத் ன் ேபரிைரச்ச ம் ஒ வா அடங் ய .
வாத் யங் களின் ெப
ழக்கம்
ேநரம்
ஒ த்
ட் ச் சட்ெடன்
அடங்
நின்ற . அப் ேபா
ஏற் பட்ட நிசப் தத் ல் கட் யங்
ேவான்
ேமன்மாடத்ைத அ த்
ந் த ஒ ேமைட
நின்
இ
ழக்கக் ர ல்
னான்:
“ ரிய வம் சத் ேல றந் த ம மாந் தாதா. அந் த
வம் சத் ேல றா க்காக உடைல அ த் க் ெகா த்த
ச் சக்கரவர்த் ,
ச் சக்கரவர்த் க் ப் ன்
ேதான் ய இராஜ ேகசரி, அவ ைடய தல் வர் பரேகசரி,
ப
க் நியாயம் வழங் வதற் காகப் தல் வைனப் ப
ெகா த்த ம நீ ச் ேசாழன், இமயமைல ல்
இலச் ைன ெபா த்த கரிகால் ெப வளத்தான்,
நலங் ள் ளி, ெந ங் ள் ளி, ெப நற் ள் ளி
ள ற் றத் த் ஞ் ய ள் ளி வளவன், ராப் பள் ளி
ஞ் ய ள் ளிவளவன், எ பத் ரண்
வாலயம்
எ ப் த்த ேகாப் ெப ஞ் ேசாழர், இவர்கள் வ வ த்
ேதான் ய ெதாண்
ம் ஆ ம் ண்
மந் த
பைழயாைற
ஜயாலயச் ேசாழர், அவ ைடய மாரர்
ஸஸ்யமைல
ந்
கார் நகரம் வைர ல் காேவரி
ந
ரத் ல் எண்பத் ரண்
வாலயம் எ ப் த்த
ஆ த்த ேசாழர், அவ ைடய மாரர் ம ைர ம் ஈழ ம்
ெகாண்
ல் ைலச் தம் பரத் ல் ெபான் மண்டபம்
கட் ய பராந் தகச் ேசாழ சக்கரவர்த் , அவ ைடய
மாரர் இரட்ைட மண்டலத் க் கன்னர ேதவன்

பைடகைள
ய த் ஆற்
ர்த் ஞ் ய ரா
ரரா ய அரிஞ் சய ேதவர், அவ ைடய மாரர் ஈழம்
தல் ட்
நா வைர ஒ
ைட நிழ ல் ஆ ம்
பைழயாைறப் பராந் தக ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த் ,
அவ ைடய
த்த மாரர் – ேகாப் ெப மகனார் –
வட ைச மாதண்ட நாயகர் – வராஜ சக்கரவர்த் –
ரபாண் யன் தைல ெகாண்ட ஆ த்த கரிகால ேசாழர்
ஜயம் ெசய்
க் றார்! பராக்! பராக்!” என்
அக்கட் யங்
ேவான்
த்த ம் மைழ ெபய்
இ இ த் ஓய் ந் த ேபா
ந் த .
உடேன அவன் அ
ந் த இன்ெனா கட் யங் காரன்
“ெகால்
மைல மன்னன் – ஒேர அம் ல் ங் கத்ைத ம்
கர ைய ம் மாைன ம் பன் ைய ம் ேசர்த் த்
ெதாைளத்த ரன் வல் ல் ஓரி – அவ ைடய
பரம் பைர ல் வ வ த் ேதான் ய ராஜா ராஜ
ராஜமார்த்தாண்ட ர கம் ர சம் வைரயன் – ேசாழ
சக்கரவர்த்
லத் ற் என் ம் ைணவன்
ரநாராயண ஏரி ன் காவலன் – ஐயா ரம் ரப்
பைட ன் தண்டநாயகன் – தன
அரண்மைன ல்
எ ந் த ளி
க் மா ேகாப் ெப மகனார் ஆ த்த
கரிகால ேசாழைர மனெமா ெமய் களால் உவந்
வரேவற் றான்! ேசாழ லத்ேதான்ற ன் வர நல் வர
ஆ க!” என்
னான்.
அவன் அவ் தம் ேபரி ேபான்ற ர ல்
த்த ம் ேமல் மா
ந் மலர் மாரி ெபா ந் த .
ஆ த்த கரிகால ம் , வந் யத்ேதவ ம் அண்ணாந்
பார்த்தார்கள் . அங் ேக இ ந் த பல ெபண்களின் ந் தர
கங் க க் ந
ல் வந் யத்ேதவ க்
மணிேமகைல ன் மலர்ந்த ன்னைக டன்
ய
கம் மட் ம் ெதரிந் த . வந் யத்ேதவ ம் ஒ கணம்

ன்
வல் ெசய் தான். உடேன தன் காரியம் எவ் வள
தவறான என்பைத உணர்ந்தவன் ேபால் ேவ
ைசைய ேநாக் னான்.
அேத சமயத் ல் ேமேல ேநாக் ய ஆ த்த கரிகாலனின்
கத் ல்
ன்ைன
டக் க க ப் அ கமா ற் ;
அவன்
ைர
ந்
ேழ
த்தான். மற் ற
இ வ ம்
ைர
ந் இறங் னார்கள் . இதற் ள்
ம ப
ம் வாத் யங் களின் ேகாஷம்
ழங் கத்
ெதாடங்
ட்ட . சற்
அடங்
ந் த ஜன
ச த் ரத் ன் ஆரவாரப் ேபெரா
ம் ண் ம்
ெபாங்
எ ந்
ட்ட .
ந் தாளிக ம் , அவர்கைள
வரேவற் பதற் வாச ல் நின்றவர்க ம் ேகாட்ைட
வாச க் ள்
ந் தார்கள் . உடேன ேகாட்ைட வாச ன்
கத கள் படார், படார் என்
சாத்தப் பட்டன.
ஆ த்த கரிகாலன்
ம் ப் பார்த்
ட் , “ஏன்
இவ் வள அவசரமாகக் கதைவச் சாத்
றார்கள் ?
தஞ் ைசக் ேகாட்ைட ல் என் தந் ைதையச் ைற
ைவத்
ப் ப ேபால் என்ைன ம் இங் ேக ைற
ைவக்கப் ேபா றார்களா, என்ன? என்
டன் வந் த
பரிவாரங் கள் என்ன ஆவ ?” என்
ேகட்டான்.
இ
ழவர்க
நின்றார்கள் .

ம்

ல கணேநரம்

ைகத்

ப் ேபாய்

ப ேவட்டைரயர் த ல் சமாளித் க் ெகாண் ,
“ேகாமகேன! இந் த ேசாழ சாம் ராஜ் யத்
ள் ள லட்ேசாப
லட்சம் ஜனங் களின் அன் நிைறந் த உள் ளங் கேள
தங் கைள ம் , தங் கள் தந் ைதைய ம்
ைறப் ப த்
க் ன்றன; தனியாகச் ைற
ைவப் ப எதற் ?” என்றார்.

“இளவரேச! தங் க ைடய தரிசனத் க்காக வந்
க் ம்
ெப ந் ரளான மக்கள் இந் தச்
ய
ைசக் ள்
ந் தால் என்ன ஆவ ? அவர்கள் ெவளி ல்
நிற் ம் ேபா அக்கம் பக்க ள் ள ேதாப் கள் எல் லாம்
ரங் கள் அ த்த ம வனம் ேபால் ஆ
ட்டன. ஜனக்
ட்டம் கைலந் த ம் தங் க டன் வந் த பரிவாரங் கைள
உள் ேள அைழத் வ
ேறாம் . அ வைர ல்
தங் க க் ேவண் ய பணி ைடகைளச் ெசய் ய இங் ேக
பணியாளர் பலர் இ க் றார்கள் …” என்றார்
சம் வைரயர்.
இச்சமயம் ேகாட்ைட ெவளி வாச ல் ஜனங் களின்
ஆரவாரம் அ கமான ேபாலக் ேகட்ட . கரிகாலன்
கந் தமாறனிடம் , “ ன் வாசல் ேமன்மா க் ப் ேபாக வ
எங் ேக?” என்
ேகட்டான்.
கந் தமாறன் மா ப் ப கள் இ ந் த இடத்ைதச் ட் க்
காட் ய ம் கரிகாலன் அந் தப் பக்கம் ேநாக்
ெவன்
நடந் ெசன்றான், கந் தமாற ம் ,
வந் யத்ேதவ ம் , பார்த் ேபந் ர ம் உடன்
ெசன்றார்கள் .
சம் வைரயர், ப ேவட்டைரயைரப் பார்த் , “இ
என்ன? வ ேயா ேபா ற சனியைன
ைலக்
வாங் ய ேபால் வாங் க் ெகாண்ேடா ேம?
இவ ைடய
ைள சரியா
ப் பதாகேவ
ேதான்ற ல் ைலேய? ன்னப் ள் ைளகளின் ேபச்ைசக்
ேகட் இந் தக் காரியத் ல் தைல ட்ேடாம் !” என்றார்.
“அப் ப என்ன ேமாசம் வந்
ட ேபா ற ? காரியம்
நடந் தால் நடக்கட் ம் ; நடக்கா ட்டால் ேபாகட் ம் ”
என்றார் ப ேவட்டைரயர்.

“காரியத்ைதப் பற் நான் ெசால் ல ல் ைல. நம் ட் ல்
இ க் ம் ேபா ஏதாவ ஏடா டமாக நடக்கக்
டா
அல் லவா? நி த்தம் ஒன் ம் சரியாக இல் ைல. அவேனா
மதம்
த்த யாைனையப் ேபால் இ க் றான்.
கத் ன் க க ப் ைப ம் , நாக் ல்
ஷத்ைத ம்
பார்த் ர்கள் அல் லவா?”
“ ல நாள் பல் ைலக் க த் க் ெகாண்
ெபா ைமயாக
இ க்க ேவண் ய தான். அந் தப் பல் லவன்
பார்த் ேபந் ரன் அவைனக் கட் க் ள் ைவத்
க்க
உத யா
ப் பான். இன்ெனா
ஷ்டச்
வன்
ன்ேனா வந்
க் றாேன, அவைனத்தான் எனக் ப்
க்க ல் ைல. அவன் ஒற் றன் என்
ட எனக் ச்
சந் ேதகம் .
ன்னால் நாம்
ட்டம் ேபாட்ட
அன்ைறக்
ட அவன் இங் வந்
ந் தான் அல் லவா?
ேநற்
மாைல இந் தக் ேகாட்ைடக் ெவளி ல் மரத் ன்
மைற ல் நின்
ந் தவ ம் அவன்தான்!”
“அவன் என் மக ைடய ேந தன் அல் லவா?
ஆைகயால் அவைனப் பற் ப் பய ல் ைல. இப் ேபா
எதற் காகப் ெபண்கள் இ க் ம் இடத் க் அவசரமாக
ேபா றார்கள் ? நா ம் ேபாேவாமா?”
இச்சமயம் , மச் ப் ப வைர ல் ேபான
பார்த் ேபந் ரன்
ம் வந் , இ ெப ம்
மன்னர்கள் ேப க் ெகாண்
ந் த இடத்ைத
அ
னான். சம் வைரயர் கைட யாகக்
வார்த்ைதகள் அவன் கா ல்
ந் தன.

நில
ய

“ஐயா! இளவரசர் ஷயத் ல் உங் க க் ேவ என்ன
சந் ேதகம் இ ந் தா ம் , ெபண்கள் சம் பந் தமான
சந் ேதகம் மட் ம் ேவண் ய ல் ைல. ெபண்கைள அவர்
கண்ெண த் ம் பார்ப்ப ல் ைல..” என்
ெசான்னான்.

ப ேவட்டைரயர் ன்னைக டன், “அப் ப யானால்
அவைர நாம் இங் ேக அைழத்த ன் ேநாக்கம் எப் ப
நிைறேவ ம் ?” என்
ேகட்டார்.
“அ சம் வைரயர்
ேசாழ சாம் ராஜ் யத்

மகளின் அ ர்ஷ்டத்ைத ம்
ன் அ ர்ஷ்டத்ைத ம் ெபா த்த

.”

“பார்த் ேபந் ரா! மணிேமகைல ன் அ ர்ஷ்டம்
ஒ
றம் இ க்கட் ம் ! வ ம் ேபாேத எதற் காக இளவரசர்
இவ் வள க க த்த
கத் டன் வ
றார்? எதற் காக
இப் ப
ஷமமாகப் ேப
றார்? அவைர நீ
எப் ப யாவ இங்
ந் சமாதானமாக அைழத் ப்
ேபானால் ேபா ம் என்
ேதான்
ற !” என்றார்
சம் வைரயர்.
“ெவள் ளாற் றங் கைர வைர ல் இளவரசர்
கமாக
கலமாக ம் வந் தார். ன்னர் இந் த
வந் யத்ேதவ ம் ைவஷ்ணவன் ஒ வ ம் வந்
ேசர்ந்தார்கள் . அவர்கள் ஏேதா ெசால்
க்க
ேவண் ம் . அ
தல் இளவரசரின்
ணம்
மா
க் ற …”

ம்

“நாங் க ம் அப் ப த்தான் நிைனத்ேதாம் இப் ேபா
என்ன ெசய் யலாம் ? அந் தத் ஷ்டப் ைபய ம்
உங் கேளா வந்
க் றாேன?”
“நீ ங் கள் ெகாஞ் சம் ெபா ைமயா
ங் கள் ; நான்
எல் லாம் சரிப் ப த்
க் ேறன். அந் தப் ைபய டன்
எனக் ம் ஒ சண்ைட இ க் ற . அைத நான் சமயம்
பார்த் த் ர்த் க் ெகாள் ேறன்” என்றான்
பார்த் ேபந் ரன்.
கரிகால ம் மற் ற இ வ ம்
ன் வாசல்
ேமன்மாடத் க் ச் ெசன்றேபா அங்
ந் த ெபண்கள்

ம்

ப் ப

ல் இறங்

வ

ம் சமயமா

ந் த

.

கரிகாலன் கந் தமாறைனப் பார்த் , “நண்பேன!
தாய் மார்கைளெயல் லாம் நமக்காக இங் வந்
காத்
க் ம் ப ெசய் யலாமா? அ ெப ந் தவ . நாம்
அல் லவா இவர்கள் இ க்
டம் ெசன்
நம
வணக்கத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம் ?” என்
ட் ப்
ெபண்மணிக க் வணங்
வ
ட் நின்றான்.
ஒவ் ெவா வராக இறங் ய ேபா கந் தமாறனிடம் யார்
யார் என்
ேகட் த் ெதரிந் ெகாண்டான்.
நந் னிையப் பார்த்த ம் , “ஓ! ப
ர் இைளய பாட்
அல் லவா? உண்ைமயாகேவ வந்
க் றார்களா?
க ம் சந் ேதாஷம் !” என்றான். நந் னி ஒன் ம்
ெசால் லாமல் அவைனத் தன்
ரிய கண்களால்
பார்த்
ட் ச் ெசன்றாள் . அப் பார்ைவ ன்
ட்சண்யத் னால் கரிகால ைடய உடம்
ந ங் ற் . ம கணேம அவன் சமாளித் க் ெகாண் ,
ன்னால் வந் த மணிேமகைலையப் பார்த் , “ஓேகா!
இவள் உன் தங் ைக மணிேமகைலயாக இ க்க
ேவண் ம் . த் ரத் ல் எ
ய கந் தர்வ
கன்னிைகையப் ேபால் இ க் றாள் . இவ க்
ைர ல் ஒ நல் ல மாப் ள் ைளையப் பார்த் க்
க யாணம் பண்ணி ைவக்க ேவண் ம் !” என்றான்.
மணிேமகைல ெவட்கத் னால்
ந் த கன்னங் க டன்
வந் யத்ேதவைனக் கைடக் கண்ணால் பார்த்
ட்
மடமடெவன்
ேழ இறங் னாள் .
ெபண்கள் எல் லா ேம ெசன்ற ற , கரிகாலன் அந் த
ேமல் மாடத் ன்
கப் க் ச் ெசன்
நின்றான்.
வாச ல் அப் ேபா தான் கைலயத் ெதாடங்
ந் த
ஜனக்
ட்ட னிைடேய ம ப
ம் ேபராரவாரம்

எ ந் த . ஜனங் கள்
ம்
வரத் ெதாடங் னார்கள் .

க் ேகாட்ைட வாசலண்ைட

அந் த ேமல் மாடத்ைதெயாட் த் தனியாக நீ ண்
அைமந்
ந் த ேமைட ல் கட் யங்
ேவான்
நிற் பைதக் கரிகாலன் கவனித்தான். அவைனச்
ச க்ைஞ னால் அ ேக வ ம் ப அைழத்தான்.
வந் த டன் ஜனங் க க் ச் ல
ஷயங் கைள
அ
க் ம் ப
னான். கட் யங்
ேவான்
ம் ச் ெசன்
ேபரிைகையச் ல தடைவ
ழக் னான். ன்னர், ஜனங் கைளச் ச க்ைஞ னால்
ேபசா
க் ம் ப ேகட் க் ெகாண்டான். ஆ த்த
கரிகாலரின்
களில் லவற் ைற
த் ச்
லவற் ைற ண் ம்
ட் , “அத்தைகய ேசாழர்
லக் ேகாமகனார் இந் தக் கடம் ர் மாளிைக ல் ஒ
வாரம் பத் நாட்கள் வைர தங்
ப் பார்.
ற் ப் ற ள் ள ஊர்க க்ெகல் லாம்
ஜயம் ெசய் வார்.
அப் ேபா அந் தந் த ஊர் மக்கைள ேநரில் கண்
அவரவர்க ைடய ைறகைளெயல் லாம் ேகட்
அ ந் ெகாள் வார்!” என்
னான்.
அவ் வள தான்! இ வைர ல் அந் த ஜனக்
ட்டத் ல்
எ ந் த ஆரவாரெமல் லாம் நிசப் தம் என்
ெசால் ம் ப யாக அவ் வள ெபரிய ேபரிைரச்சல்
ளம் ய .
கலக் ரல் க ம் வாழ் த்ெதா க ம்
கரேகாஷ ஓைச ம் ேசர்ந் கலந் எ ந்
ற் ப்
பக்கம் ெவ
ரம் ெசன்
ர நாராயண ஏரி
ந்
எ பத் நா கண்மாய் களின் வ யாகப் பாய் ந் த
தண்ணீ ர ் ெவள் ளத் ன் ஓைசைய ம் அ ங்
ம் ப
ெசய் தன.
சம் வைரய ம் ப ேவட்டைரய ம் பார்த் ேபந்
அவர்கள்
ன்னால் நின்ற இடத் ேலேய நின்

ர

ம்

ெகாண்
ந் தார்கள் . ஆ த்த கரிகாலன் அவர்கள்
நின்ற இடத்ைத ெந ங் ய ம் , “பார்த் ேபந் ரா! ஏ
இங் ேகேய நின்
ட்டாய் ? இந் தக் ழவர்க டன்
ேசர்ந் நீ ம் ச யாேலாசைன ெசய் யத் ெதாடங்
ட்டாயா?” என்
ேகட்டான்.

நீ

ழவர்கள் இ வ ம்
க் ட் க் கரிகால ைடய
கத்ைதப் பார்த்தார்கள் . அவன்
கத் ல் ன்னைக
தவழ் ந் ெகாண்
ந் த .
சம் வைரயர்
சமாளித் க் ெகாண் ,
“ேகாமகேன! சற்
ன்
ைற என்
ர்கள் ; இப் ேபா
ச என்
ர்கள் . இந் தக்
ைச ல் தாங் கள்
ந் தாளியாகத் தங்
க் ம் ேபா தங் க க்
அ
வளேவ ம் ங் ேநரா என்
ஆைண ட் க்
ேறன். அவ் தம் ேநர்வதற்
ன்னால் என்
உட
ந் உ ர் ரிந் ேபா
க் ம் !” என்றார்.
“ஐயா! எனக் த் ங் ேந ம் என்
நான் அஞ் வதாக
எண்ணினீர ்களா? ஒ லட்சம் பாண் ய நாட் ப்
பைகவர்களின் மத்
ல் இ க் ம் ேபாேத எனக் த்
ங் ேந ம் என்
நான் அஞ் ய ல் ைல. என் அ ைமச்
ேந தர்களின் மத்
ல் இ க் ம் ேபா
அஞ் வாேனன்? ஆனால் தங் க ைடய இந் த
மாளிைகையக்
ைச என்
மட் ம்
ற ேவண்டாம் ;
ஆகா! இைதச் ற்
ள் ள ம ள் வர்கள் எவ் வள
உயரம் ? எவ் வள கனம் ? தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைட ம ைள
டப் ெபரியதாக அல் லவா இ க் ற ? எந் தப்
பைகவர்கைள
ன்னிட் இவ் வள பந் ேதாபஸ்தாகக்
ேகாட்ைட கட்
க்
ர்கள் ?” என்றான் கரிகாலன்.
“இளவரேச! எங் க க்ெகன்
தனிப் பைகவர்கள் யா
இல் ைல. ேசாழ லத் ன் பைகவர்கள் எங் கள்

ம்

பைகவர்கள் ; ேசாழ
நண்பர்கள் ”.

லத்

ன் நண்பர்கள் எங் க

க்

ம்

“தங் கள் வாக்
எனக்
க்க ம ழ் ச் அளிக் ற .
இைதத் தங் கள் மாரன் கந் தமாறனிடம் ெசால்
ைவ ங் கள் . என்
ைடய நண்பனா ய வாணர் லத்
இளவரசைனக் கந் தமாறன் தன்
ைடய பைகவன் என்
க
வ
றான். இ ெப ம் ைழயல் லவா?” என்
ஆ த்த கரிகாலன்
ய ேபா கந் தமாறன்
தைலையக் னிந் ெகாண்டான்.

அத் யாயம் 16 "மைலயமானின் கவைல"
மாளிைகக் ம் ம ள் வ க் ம் இைட
ந் த
நிலா ற் றப் ப
ல் கந் தமாறன் வ காட் க்
ெகாண்
ெசல் ல, கரிகாலன் ற்
ற் ம் பார்த் க்
ெகாண்
நடந் தான். மற் ற நால் வ ம் ன்ெதாடர்ந்
ெசன்றார்கள் .
ரைவக் த் க்காக ேமைட ம் , ெகாட்டைக ம்
ேபாட்
ந் த இடத்ைத அைடந் த ம் கரிகாலன்
நின்றான்.
“ஓேகா! இ என்ன? இங் ேக என்ன நடக்கப் ேபா
என்
ேகட்டான்.

ற

?”

“ேகாமகேன! தங் க க்
ப் பமா
ந் தால் , இங் ேக
ரைவக் த் ைவக்கலாம் என்
உத்ேதசம் …”
“ஆகா! ெராம் ப நல் ல ! ரைவக் த் ைவ ங் கள் ;
ல் ப் பாட் ைவ ங் கள் . கரிகால் வளவர் நாடகம் ,

ஜயாலயச் ேசாழர் நாடகம் எல் லாம் ைவ ங் கள் .
பகெலல் லாம் காட் ல் ேவட்ைடயா வ ல் க ப் ேபாம் .
இரெவல் லாம் பாட்
ம் ,
த்
ம் க ப் ேபாம் .
சம் வைரயேர! என் பாட்டன் மைலயமான் எனக்
என்ன ெசால்
அ ப் னான், ெதரி மா! கடம் ர்
சம் வைரயன் மாளிைக ல் இ க் ம் ேபா , ‘இர ல்
ங் காேத!’ என்
எச்சரிக்ைக ெசய் தான். நான் என்
பாட்ட க் என்ன ம ெமா ெசான்ேனன் ெதரி மா?
‘பாட்டா! நான் பக ல்
ங் வ ல் ைல; இர
ம்
ங் வ ல் ைல. நான்
ங்
ன்
வ ஷம் ஆ ற .
ஆைகயால் நான்
ங் ம் ேபா
ேரா கள் எனக்
ஏேத ம் ங் ெசய்
வார்கள் என்
பயப் பட
ேவண்டாம் . நான்
த் க் ெகாண்
க் ம் ேபாேத
யாராவ
ங் ெசய் தால் தான் ெசய் யலாம் . அவ் வள
ணிச்ச ள் ள ஆண் மகன் யார் இ க் றான்?’ என்
மைலயமா க் த் ைதரியம் ெசால்
ட் வந் ேதன்!”
என்
ட் க் கரிகாலன் கடகடெவன்
ரித்தான்.
சம் வைரயர் ேகாபத் னால் ந ங் ய ர ல் , “ஐயா!
தாங் கள்
ங் னா ம் சரி,
த் க்
ெகாண்
ந் தா ம் சரி… தங் க க் எவ ம் .. இந் த
மாளிைக ல் இ க் ம் ேபா
ங் ெசய் யத் ணிய
மாட்டான்!” என்றார்.
“ஆம் , ஆம் ! கடம் ர் சம் வைரயர் மாளிைகக் ள்
எனக் த் ங் ெசய் யக்
யவன் யார் இ க்க
ம் ? அல் ல ெவளி
ந் இவ் வள ெபரிய
ம ள் வர்கைளத் தாண்
யார் வர
ம் ? யமன்
வர
யா . கடம் ர் சம் வைரயர் என்றால் யமன்
டப் பயப் ப வாேன? அந் தத்
க்ேகாவ
ர்க்
ழவனாரின்
ண் கவைலையப் பற் உங் க க் ச்
ெசான்ேனன். வயதா
ட்டதல் லவா? ல ேப க்

ட

வயதானால் மேனாைதரியம் ைறந்
ற .
அ த்தாற் ேபால் , என் ப
ர்ப் பாட்டைனப் பா ங் கள் !
எவ் வள
க்காக நடந் வ
றார்? அ ப
ராயத்ைதக் கடந் தவர் என்
யாராவ ெசால் ல
மா?” என்
ச்
நைக ெசய் தான் கரிகாலன்.
ப ேவட்டைரயர் இதற் ம ெமா ஏேத ம் ெசால் ல
ேவண் ம் என்
எண்ணித் தம ெதாண்ைடையக்
கைனத் க் ெகாண்டார். அ
ங் க கர்ஜைனையப்
ேபால்
ழங் ற் .
“பா ங் கள் ! ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ெதாண்ைடையக்
கைனத்தால் , பாெரங் ம் ந ங் ம் என்
ெசால் வ
எவ் வள சரியா
க் ற . கந் தமாறா!
வந் யத்ேதவா! பார்த் ேபந் ரா! நீ ங் கள் எல் லாம்
ப
ர்ப் பாட்டன் வய ல் இவ் வள
டமாக
இ ப் ர்களா என்
ேயா த் ப் பா ங் கள் . ஒ ேவைள
அவைரப் ேபால் ெதாண்ைடையக் கைனப் ர்கள் .
ஆனால் அவர் வய ல் அந் தப் ரத் க் ப்
ய
ெபண்ைணக் ெகாண்
வரமாட் ர்கள் . தாத்தா!
தங் க டன் இைளய ராணிைய ம் அைழத்
வந்
க்
ர்கள் ேபா
க் றேத!
ன் வாசல்
மாடத் ல் பார்த்ேதன்! இைளய ராணி எப் ப ப்
ரயாணம் ெசய்
வந் தார்கள் ?
பல் லக் லா?
ரதத் லா? அல் ல வண்
லா?”
ப ேவட்டைரயர் அப் ேபா
க் ட் , “யாைன
அம் பாரி ல் ைவத் நா நகரெமல் லாம் அ ய
அைழத் வந் ேதன்!” என்
ெப
தத் டன்
னார்.
“அப் ப த்தான் ெசய் ய ேவண் ம் , தாத்தா! இனிேமல்
எப் ேபா ம் அப் ப ேய ெசய் ங் கள் !
பல் லக் ல்
மட் ம் அைழத் வர ேவண்டாம் . அதனால் பல

ரஸமான வதந் கள் ஏற் ப
ன்றன. ஒ
ேவ க்ைகையக் ேக ங் கள் ; ப
ர் இைளயராணி
பல் லக் ல் ல சமயம் என்
த்தப் பன்
ம ராந் தகன் இரக யமாக ஏ க் ெகாண்
ஊர்
ஊராகப் ேபாய் வ
றானாம் ! இப் ப ஒ வதந்
நாெடங் ம் பர
க் ற !” என்
கரிகாலன்
இ இ என்
ரித்தான்.
ஆனால் அங்
ந் த மற் றவர்கள் யா
ஒவ் ெவா வர் மனத்
ம் ஒவ் ெவா
ஏற் பட்ட .

ம்

ன்

ரிக்க ல் ைல.
தக் கலக்கம்

வந் யத்ேதவன் தன் மனத் ற் ள் “ஐேயா!
எப் ேபர்ப்பட்ட தவ ெசய்
ட்ேடா ம் ! இந் த ெவ
த்த மனிதரிடம் எல் லாவற் ைற ம் ெசால்
ட்ேடாேம! ஒன்ைற ம்
ச்சம் ைவத் க் ெகாள் ளாமல்
ப ரங் கப் ப த்
வார் ேபா
க் றேத!” என்
எண்ணிக் கலங் னான்.
ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் உள் ளம் எரிமைல ன்
உட் ரேதசத்ைதப் ேபால,
ம் ைக மாகக் ழம்
ெகா த் க் கனன்ற .
ம் ைக ம் எரிமைல
வா ன் வ யாக வ வதற்
ன்னால் உண்டா ம்
பயங் கர உ மைலப் ேபால் அவர் ண் ம்
ெதாண்ைடையக் கைனத் க் ெகாண்டார்.

க்

அவர் ேப வதற்
ன் பார்த் ேபந் ரன் ஓர் அ
ன்னால் ெபயர்ந் வந் , “ேகாமகேன! ப
ர்
இைளயராணிைய நான் ெவ
ய காலந் தான்
பார்த் ப் பழக ேநர்ந்த . அதற் ள் ேளேய அவர்
எத்தைகய பத் னித் ெதய் வம் என்பைத அ ந்
ெகாண்ேடன். ப
ர் ராணிையப் பற் யாேர ம்
அவ
ற
ற் பட்டால் , அவைன அந் தக் கணேம என்

வா க் இைரயாக்
ெசான்னான்.

ேவன்! இ

சத்

யம் !” என்

கந் தமாறன்
ன்னால் ஓர் அ வந் நின் , “என்
ைக ல் கத் எ க்க ேவண் ய அவ யேம இல் ைல,
ப
ர் இைளயராணிையப் பற் அவ
றவைன என் ைக னாேலேய க த்ைத
ெந த் க் ெகான்
ேவன் இ சத் யம் !” என்றான்.
இைதக் ேகட்ட வந் யத்ேதவ ம் ஒ அ
ன் வந்
“நா ம் அப் ப த்தான்! ப
ர் ராணிையப் பற்
யாேர ம் தவறாகப் ேப னால் , என்
கண்பார்ைவ னாேலேய அவைனச் ட்ெடரித்
ேவன்!” என்றான்.
“ஆஹாஹா! ெகாஞ் சம் ெபா ங் கள் ; நண்பர்கேள!
என்னிடேம சண்ைடக் வந்
ர்கள்
ேபா
க் றேத! பார்த் ர்களா, தாத்தா! த ழ் ப் ெபண்
லத் ன் ெகௗரவத்ைதக் காப் பாற் வ ல் இவர்கள்
எவ் வள
ப் டன் இ க் றார்கள் ! ஆனால் ப
ர்
இைளயராணிையப் பற் யா ம் அவ
ெசால் ல ல் ைல. ெசான்னால் , நா ம் ேகட் க்
ெகாண்
ம் மா இ க்க மாட்ேடன். இந் த ரா
ரர்கள் வ ம் வைர ல் அப் ப அவ
ெசான்னவைன நான் உ ேரா ைவத்
க்க மாட்ேடன்.
ப
ர் இைளயராணி ன்
பல் லக்ைகப்
பற் த்தான்
ைற ெசால்
றார்கள் ! அந் தக் ேகாைழ
ம ராந் தகன் ப
ர் ராணி ன்
பல் லக் ல் ஊர்
ஊராக இரக யப் ரயாணம் ெசய் றானாம் ! எப் ேபா
ஆண் மகன் ஒ வன்
பல் லக் ல் இரண்
பக்கத்
ம் ைர ட் க் ெகாண்
ரயாணம்
ெசய் றாேனா, அப் ேபா இைளயராணி ம் அப் ப

ரயாணம் ெசய் தால் ,
ம் அல் லவா?”

ல அனர்த்தங் கள்

ைளயக்

“ேகாமகேன! பராந் தக சக்கரவர்த்
ன் ேபர ம்
கண்டரா த்த ைடய
மக மான ம ராந் தகத்
ேதவர் எதற் காக
பல் லக் ல் ரயாணம் ெசய் ய
ேவண் மாம் ? எனக் ஒன் ம்
ளங் க ல் ைலேய?”
என்றான் பார்த் ேபந் ர பல் லவன்.
“அதன் காரண ம் ஒ ேவ க்ைகயான காரணந் தான்!
ம ராந் தகன்
பல் லக் ல் ஏ க் ெகாண்
ஊர்
ஊராகப் ேபாய் த் தன் கட் க் ப் பலம் ரட் க்
ெகாண்
வ
றானாம் !”
“எதற் காகப் பலம்

ரட்

ற

?”

“எதற் காகவா? என் தகப் பனா க் ப் ற ேசாழ ராஜ் ய
ம் மாசனத் ல் அவன் ஏ வதற் காகத்தான்!
எப் ப
க் ற கைத? ல மாதங் க க்
ன் ஒ
நாள் இந் தக் கடம் ர் மாளிைகக் க்
ட அவன் அப் ப
பல் லக் ல் இரக யமாக வந்
ந் தானாம் .
நள் ளிர ல் ச யாேலாசைனக்
ட்டம் ஒன்
இங் ேக
நடந் ததாம் . பார்த் ேபந் ரா!
க்ேகாவ
ர்க்
ழவனார் நீ ம் என்
டன் இ ந் தேபா தாேன
இைதெயல் லாம் ெசான்னார்? ம ராந் தக க் ச்
ம் மாதனம் ஏ வதற் உள் ள ஆர்வத் னால்
அவசரப் பட் என் தந் ைதையக் ெகாஞ் சம்
க் ரமாகேவ ெசார்க்கத் க் அ ப் னா ம்
அ ப்
வான் என்
ெசான்னாேர? அெதல் லாம்
உனக் நிைன ல் ைலயா?”
“நிைன க் வ
ற , இளவரேச! அைதெயல் லாம்
அப் ேபா ம் நான் நம் ப ல் ைல; இப் ேபாேதா,

ட

நம் ப ல் ைல. தஞ் சா
க் ப் ேபாய் தங் கள் தந் ைதைய
ேநரில் தரி த்
ட் வந் த ற …”
“நீ மட் ம் என்ன? நா ங் டத்தான் நம் ப ல் ைல.
நம்
ந் தால் இந் தக் கடம் ர் மாளிைகக்
ந் தாளியாக வந்
ப் ேபனா?” என்
க்
கரிகாலன் ண் ம் எைதேயா நிைனத் க்
ெகாண்டவன் ேபால் ரித்தான்.
கடம் ர் சம் வைரயர் ெதாண்ைடையக் கைனத் க்
ெகாண் , “ேகாமகேன!
க்ேகாவ
ர் மைலயமான்
லத் க் ம் எங் கள் லத் க் ம் நீ ண்ட கால
ேராதம்
என்ப தங் க க் த் ெதரிந்
க் ம் !” என்றார்.
“ெதரியாமல் என்ன? அந் த
ேராதத்ைதப் பற் சங் கப்
லவர்கள் பா
க் றார்கேள? ெகால்
மைல
வல் ல் ஓரிைய மைலயமான்
க்காரி
சண்ைட ல் ெகான்றான். வல் ல் ஓரி ன் வம் சத் ல்
நீ ங் கள் வந் தவர்கள் ஆைகயால் அந் த
ேராதத்ைத
இன்ன ம் ைவத் க் ெகாண்
க்
ர்கள் …”
“ேகாமகேன! வல் ல் ஓரி ன் சா க் உடேன ப
வாங் கப் பட்ட . வல் ல் ஓரி ன் உற னனா ய
அ யமான் ெந மானஞ்
க்ேகாவ
ர்
பைடெய த் ச் ெசன்
அந் த ஊைர ம் அ த்தான்;
மைலயமா ைடய
ள்
ர் மைலக் ேகாட்ைடைய ம்
தைரமட்டமாக் னான்…”
“சம் வைரயேர! அ யமான் மட் ம் தனியாக அந் தக்
காரியத்ைதச் ெசய்
ட ல் ைல. என்
ன்ேனானா ய ேசாழன்
ள் ளி வளவ ைடய
உத ையக் ெகாண்
தான் மைலயமான்
அ யமான் ெவற் அைடந் தான். அந் தப் பைழய
கைதெயல் லாம் இப் ேபா எதற் ?”

“நாங் கள் மறந்
ட்டா ம் , மைலயமான்
மறப் ப ல் ைல. ஏதாவ எங் கள் ேபரில் அவன்
சாட் க் ெகாண்
க் றான்…”

ற் றம்

“நான்தான் ெசான்ேனேன? ழவ க் வயதா
ட்ட
ஆைகயால் த்
ம் த மா
ற . நான் இங் ேக
இ க் ம் ேபா எனக் ஆபத் ஒன் ம் வராமல்
பா காப் பதற் காக அவர் ஒ ெப ம் ைசன்யத்ைதத்
ரட் க் ெகாண்
வராமல் இ க்க ேவண் ேம என்
ட எனக் க் ெகாஞ் சம் கவைலயா
க் ற ….”
“இளவரேச! அப் ப
இ ந் தால் …” என்

.

ஏேத ம் தங் க க் ச் சந் ேதகம்
சம் வைரயர் த மா னார்.

“எனக் ச் சந் ேதகமா? இல் லேவ இல் ைல.
மைலயமாேனா எங் கள் உற இரண்
தைல ைறயாகத்தான். ப ேவட்டைரயேரா எங் கள்
உற ஆ தைல ைறயாகத் ெதாடர்ந்
வந்
க் ற . ப
ர் அரசேர இங் ேக வந்
க் றார்.
அவர் ேசாழ லத் க்
ேராதமாக ஏ ம் ெசய் வார்
என்
நிைனக்க எனக் ப் ைபத் யம்
த்
க் றதா?” என்
கரிகாலன்
ப் ைபத் யச்
ரிப் ச் ரித்தான்.
ப

ேவட்டைரயர் கம் ரமான ர ல் , “இளவரேச! ேசாழ
லத் க்
ேராதமாக நான் எ
ம் ெசய் ய மாட்ேடன்
இ சத் யம் . தர்ம நியாயத் க் ம்
ேராதமாக ம்
எ
ம் எப் ெபா
ம் ெசய் ய மாட்ேடன் இ இ மடங்
சத் யம் ” என்றார்.
“ஆமாம் , ஆமாம் ! தர்ம நியாயம் என்பதாக ஒன்
இ க்கத்தான் இ க் ற . அைதப் பற் த் தங் களிடம்
ேப த் ெதரிந் ெகாள் ளத்தான் வந் ேதன்.
ேவட்ைடயா ம் ேநர ம் ,
த் ப் பார்க் ம் ேநர ம்

ேபாக ஒ ந் த ேநரத் ல் சற்
தர்ம நியாயத்ைத ம்
பற் ப் ேபசலாம் ! சம் வைரயேர! இந் த
ரம் மாண்டமான அரண்மைன ல் நா ம் என்
ேந தர்க ம் தங் வதற் எந் த இடத்ைத
ஏற் ப த்
க்
ர்கள் ?” என்
ேகட்டான் கரிகாலன்.
“ஐயா! தங் க க் ம் ப
ர் மன்ன க் ம் ன்கட் ல்
ந் னர்
வைத ம் ஒ க்
ட்
க் ேறாம் . மற் றப் ப வரக்
ய ற் றரசர்கைள
எல் லாம் என்ேனா
ன் கட் ேலேய ைவத் க்
ெகாள் ேவன்…”
“ஓேகா! இன்

ம்

ற் றரசர்க

ம் வரப் ேபா

றார்களா?”

“ஆம் , இளவரேச! தங் கைள இங் ேக சந் ப் பதற் ச்
ற் ப் ற ள் ள
நில மன்னர்கள் எல் லா ம்
ஆவலா
க் றார்கள் , பல ம் வ வார்கள் .”
“வரட் ம் , வரட் ம் ! எல் லா ம் வரட் ம் ! ெராம் ப
நல் ல . ேயா த்
ெசய் ய ேவண் யைத ஒ
வ யாக
ெசய்
டலாம் . ம ராந் தக ைடய
ச யாேலாசைன ஒ
றம் இ க்கட் ம் . நாேன
உங் க டன் ேசர்ந் ஒ ச யாேலாசைன ெசய் ய
ம்
ேறன். அதற் இந் த மாளிைகையக் காட்
ம்
த ந் த இடம்
ைடக்கா !” என்றான் கரிகாலன்.

அத் யாயம் 17 ங் ழ
ன் ஆைச

நாைகப் பட் னத்
ந் ேகா க்கைர வைர ல்
ெசன்ற ஓைட ல் ங் ழ
ன் பட ேபாய் க்
ெகாண்
ந் த . ங் ழ ேயா ேசந் தன் அ த ம்
அப் பட ல் இ ந் தான். பட ேகா க்கைரைய
ெந ங் க் ெகாண்
ந் த . ஓைடக் கைர ல் தங் க
நிறத் தாழம் க்கள் மடல்
ரித் மணத்ைத அள் ளி
எங் ம்
க் ெகாண்
ந் தன. ஒ தாழம்
ன்
பச்ைசக் ளி பறந் வந் உட்கார்ந்த . அ உட்காந் த
ேவகத் ல் , தாழம் ஊஞ் சல் ஆ வ ேபால் ஆ ய .
பச்ைசக் ளி ம் அத் டன் ஆ
ட் ப் ற அதன்
தங் க நிற மடைலத் தன் பவள நிற
க் னால்
ெகாத் ய .
பட
கத்

ெந ங் ய ம் , பச்ைசக் ளி, ‘ க்
க் ெகாண்
பறந் ேதா
ட்ட .

“ றந் தால் பச்ைசக்
என்றாள் ங் ழ .
“நீ அவ் தம் எண்
கவைலேயா, எவ் வள
என்றான் ேசந் தன் அ

ளியாகப்

,

க்

றக்க ேவண்

’ என்
ம் !”

றாய் ! அதற் எத்தைன
கஷ்டேமா, யார் கண்ட ?”
தன்.

“என்ன கவைல, கஷ்டம் இ ந் தா ம் இஷ்டம் ேபால்
எல் ைலயற் ற வானத் ல் பறந் ெசல் ல
றதல் லவா? அைதக் காட்
ம் இன்பம் ேவ
உண்டா?” என்றாள் ங் ழ .
“அப் ப ப் பறந்
ரி ம் பச்ைசக்
த் க்
ண் ல் அைடத்
ேசந் தன் அ தன்.

ளிையச் லர்
றார்கேள!” என்றான்

“ஆமாம் , ஆமாம் ! அரண்மைனகளில் வா ம்
இராஜ மாரிகள் பச்ைசக் ளிகைளக்
ண்

க்

ள்

அைடத் ைவக் றார்கள் !
ர ராட்ச
கள் !
ளிகைளக்
ண் ல் அைடத்
ட் அவற் டன்
ெகாஞ்
ைளயா
றார்கள் . நான் மட் ம் ஏேத ம்
ஓர் அரண்மைனகளில் ேச ப் ெபண்ணா
ந் தால் ,
ண் ல் அைடபட்ட ளிக க்
ஷம் ைவத் க்
ெகான்
ேவன். ளிகைளப்
த் க்
ண் ல்
அைடக் ம் இராஜ மாரிக க் ம்
ஷத்ைதக்
ெகா த்
ேவன்…”
“நீ இப் ேபா ேப வைதக் ேகட்டால் , உன்ைன
ராட்ச
என்
தான் ெசால் வார்கள் !”

ம்

ர

“ெசான்னால் ெசால் லட் ம் ! நான்
ராட்ச
யா
ந் தா ம் இ ப் ேபன்;
இராஜ மாரியா
க்க மாட்ேடன்.”
“இராஜ மாரிகளின்
உனக் ஏன் இத்தைன ேகாபம்
ங் ழ ! பார்க்கப் ேபானால் அவர்கள் ேபரி ம்
பரிதாபப் பட ேவண் யதல் லவா?
ண் ல் அைடபட்ட
பச்ைசக் ளிகைளப் ேபாலத்தான் அவர்க ம்
அரண்மைனக் ள் அைடபட் க் காலம் க க்க
ேவண்
க் ற . தப் த் தவ அவர்கள் ெவளி ல்
றப் பட்டால் , எத்தைனக் கட் க்காவல் ! எத்தைன
இரக யம் ? எத்தைன ஜாக் ரைத! உன்ைனப் ேபால்
அவர்கள் பட ல் ஏ க் ெகாண் , தன்னந் தனியாக
ஓைட
ம் கட
ம் ேபாக
மா? இஷ்டப் ப
ள் ளித் ரி ம் மாைனப் ேபால் காட் ல் ற் அைலய
மா?”
“அவர்கைள யார் அைடந்
டக்கச் ெசால் றார்கள் ?
நான் ெசால் ல ல் ைலேய? இஷ்ட
ந் தால் அவர்க ம்
காட் ல் அைலந்
ரிவ தாேன?”

“இஷ்டம் மட் ம் ேபாதா ; அவரவர்க ைடய றப்
வளர்ப்ைப ம் ெபா த்த . ளிையப் ேபால நீ ம்
வானத் ல் பறக்க
ம்
றாய் அ
ற
காரியமா? கடற் கைர ல் நீ
றந் வளர்ந்தாய் .
அதனால் இவ் வள
ேயச்ைசயாக இ க்க
ற .
அரண்மைன ல் றந் வளர்ந்தவர்களால் அ
யா . இன்
ம் ஒ
த் ரத்ைதக் ேகள் . ல நாள்
ண் ல் அைடபட் இராஜ மாரிகளின் ைக னால்
உண அ ந் பழக்கப் பட்ட ளிகள்
ற
ண்ைடத்
றந்
ட்டா ம் ஓ ப் ேபாகேவ
ம் வ ல் ைல.
ரம் பறந் வட்ட ட்
ட் , ‘
ச்,
ச்’
என்
கத் க் ெகாண்
ண் க் ள்
ம் வந்
ம் . தஞ் ைச
ம் பைழயாைற
ம் உள் ள
அரண்மைனகளில் இைத நாேன ேநரில்
பார்த்
க் ேறன்….”
“அவ் தம்
ண் ல் அைடப வதற் நான் ஒ நா
சம் ம க்க மாட்ேடன். நான்
ளியா
ந் தால்
ெசால் ேறன், என்ைனக்
ண் ல் அைடத் ைவத்
அ
ட்ட வ ம் இராஜ மாரி ன் ைகைய
ெவ க்ெகன்
க த்
ேவன்…”

ம்

ண் ல் அைடபட்ட ளியா
க்க ம் நீ
ம் பமாட்டாய் . அரண்மைன ல் அைடபட்ட
அர ளங் மரியா
க்க ம் நீ
ம் ப
மாட்டாயல் லவா?”
“

“மாட்டேவ மாட்ேடன் அைதக் காட்
உ ைர
ட்
ேவன்!”

ம்

ஷந்

ன்

“அ தான் சரி; அப் ப யானால் அரண்மைன ல் வா ம்
இராஜ மாரைனக் க யாணம் ெசய்
ெகாள் ள ம் நீ
ஆைசப் படக்
டா ?”

ழ் வானத் ல் க ேமகங் கள்
ரண்
ெகாண்
ந் தன.
அவ் வப் ேபா பளீர ் பளீர ் என்
ன்னல் கள்
ன்னிக்
ெகாண்
ந் தன. இ
ன்
றல் இேலசாகக் ேகட் க்
ெகாண்
ந் த . ேசந் தன் அ தன் கைட யாகச்
ெசான்னைதக் ேகட்ட ம் ங் ழ
ன்
கண்களி
ந் ம் பளீர ் என்
ன்னல் கற் ைறகள்
றப் பட்டன.
“நான் இராஜ மாரைனக் க யாணம் ெசய்
ெகாள் ள
ஆைசப் ப வதாக உனக் யார் ெசான்ன ?” என்
ேகாபமாகக் ேகட்டாள் .
“எனக் யா ம் ெசால் ல ல் ைல; நானாகத்தான்
ெசான்ேனன். உன் மன ல் அத்தைகய ஆைச
இல் லா ட்டால் நல் லதாய் ப் ேபா ற் . நான்
ெசான்னைத மறந்
!” என்றான் ேசந் தன் அ தன்.
சற்
ேநரம் அந் தப் பட ல் ெமௗனம்
ெகாண்
ந் த . ேசந் தன் அ தன்
ப் னால் பட
தள்
ம் சத்த ம் , வறட் த் தவைளகளின்
ர ம் , கடல்
பறைவகளின் ஒ
ம் கடல் அைலகளின் ஓைச ம்
அவ் வப் ேபா
ழ் த் ைசகளில் இ
ழக்க ம்
ேகட் க் ெகாண்
ந் தன.
ேசந் தன் அ தன் ெதாண்ைடையக் கைனத் க்
ெகாண்
மனத்ைத ம் ைதரியப் ப த் க் ெகாண்
“ ங் ழ ! என் அந் தரங் கத்ைத வந் யத்ேதவன்
உன்னிடம் ெவளி ட்டதாகக்
னாய் அல் லவா?
அைதப் பற் உன் க த்ைதத் ெதரி த்தால் நல் ல .
அேதா ேகா க்கைர ன் கலங் கைர ளக்கம்
ெதரி ற . இனி உன்ேனா தனியாகப் ேப ம்
சந் தர்ப்பம்
ட்டாமற் ேபாகலாம் . நாைள நா ம்
றப் பட் ச் ெசல் ல ேவண் ம் . தஞ் ைச ல் என்

தாயாைரத் தனியாக
என்றான்.

ட்

வந்

ெவ

நாளா

ற

!”

“வந் யத்ேதவன் உனக்காக ஏன்
ெசல் ல ேவண் ம் ?
உனக் வாய் இல் ைலயா? ேகட்க ேவண் யைத ேநரில்
ேகட்
ேடன்!” என்றாள் ங் ழ .
“சரி! ேகட் ேறன்; நீ என்ைனக் க
ெகாள் வாயா?” என்
ேசந் தன் அ
“எதற் காக என்ைனக் க
ேகட் றாய் ?” என்றாள்
“உன் ேபரில் எனக்
அதனாேலதான்!”

யாணம் ெசய்
ங் ழ .

ெகாள்

அந் தரங் கமான ஆைச இ

“அந் தரங் கமான ஆைச
ெகாண் தான் ர ேவண்
“அப் ப ெயான்
வழக்கம் அப் ப

யாணம் ெசய்
தன் ேகட்டான்.

ந் தால் க
மா?”

ம் ர ேவண்
இ ந் வ

ம் ப
க்

ற

;

யாணம் ெசய்

ம் என்ப
ற ..”

ல் ைல உலக

“உன்ைனக் க யாணம் ெசய்
ெகாண்டால் எனக் நீ
என்ன த வாய் ? நான் ேவண் ம் அரண்மைன வாழ் ம் ,
ஆைட ஆபரணங் க ம் , யாைன
ைரக ம் ,
பல் லக் ம் பணிப் ெபண்க ம் உன்னால் தர
மா?”
“
யா ; அவற் க்ெகல் லாம் ேமலான அைம
ள் ள
வாழ் க்ைகையத் த ேவன். ேகள் , ங் ழ ! தஞ் ைச
நகர்ப் றத்
ள் ள அழகான ந் ேதாட்டத் ன் மத்
ல்
என்
ைச இ க் ற . அ ல் என் அன்ைன ம்
நா ந் தான் வ க் ேறாம் . நீ அங்
வந்
ட்டாயானால் , உன் வாழ் க்ைகேய மா தல்
அைடந்
ம் என் அன்ைன உன்ைன அன்ேபா
ைவத் ஆதரித் ப் பா காப் பாள் . ெபா
ந் த ம்

எ ந்
ந் , நம் ட்ைடச் ற்
ள் ள ெகா களி ம் ,
மரங் களி ம்
ங் ம் மலர்கைள இ வ ம் ேசர்ந்
த் ர
த் ரமான மாைலகளாகக் கட்டலாம் .
மாைலகைள நான் தஞ் ைசத் தளிக் ளத்தார்
ஆலயத் க் ம் , ர்க்கா பரேம வரி ன்
ஆலயத் க் ம் ெகாண்
ேபாய் க் ெகா த்
ட்
வ ேவன். அதற் ள் நீ எங் கள் ேதாட்டத்
ள் ள
தாமைரக் ளத் ல் ளித்
ட் என் அன்ைனக்
ட் ேவைலகளில் உத
ெசய் யலாம் . மாைல
ேநரங் களில் நாம்
வ ம் தாமைரக் ளத் ல் தண்ணீ ர ்
ெமாண்
ெகாண்
ேபாய் ப் ச்ெச க க்
ஊற் றலாம் . மாைல ஆன ம் நான் உனக் அ
ம்
இனிய ெதய் வத் த ழ் ப் ப கங் கைளச் ெசால் க்
ெகா ப் ேபன். உன்
ைடய ம ரமான ர ல்
அவற் ைறப் பா னால் , பா ய உன் நா ம் இனிக் ம் ;
ேகட் ம் என் கா ம் இனிக் ம் . நமக்
ப் பம்
இ ந் தால் ஆலயங் க க் ச் ெசன்
இைறவைனத்
தரி த்
ட் அத்ெதய் வப் பாடல் கைளப் பா
ட்
வரலாம் . ேகா
க் வ ம் பக்தர்க ம் ேகட்
ம ழ் வார்கள் . ங் ழ ! இைதக் காட்
ம் இனிய
வாழ் க்ைக – ம ழ் ச் அளிக் ம் வாழ் க்ைக உல ல்
ேவ என்ன இ க்க
ம் ? ேயா த் ப் பார்த் ச்
ெசால் !” இவ் தம் ேசந் தன் அ தன்
யைதெயல் லாம் ேகட்
ட் ப் ங் ழ
கலகலெவன்
ரித்தாள் .
“அ தா! நீ இனியெதன்
க
ம் வாழ் க்ைகையப்
பற் ச் ெசான்னாய் ! ஆனால் நான் எத்தைகய வாழ் க்ைக
ேவண் ெமன்
ஆைசப் ப
ேறன், ெதரி மா,
வா லகத் க் ச் ெசன்
ேதேவந் ரைன மணந்
ெகாள் ள ஆைசப் ப
ேறன். ேதேவந் ர டன்
ஐராவதத் ல் ஏ வானத் ல் ேமக மண்டலங் க க்

மத்
ல் ரயாணம் ெசய் ய
ம்
ேறன்.
ேதேவந் ர ைடய ைக
ந் த வஜ் ரா தத்ைதப்
ங்
ேமகக்
ட்டங் களின்
ரேயா க்க
ஆைசப் ப
ேறன். வஜ் ரா தத் னால்
தாக்கப் ப ம் ேபா அந் தக் கரிய ேமகங் களி
ந்
ஆ ரம் ப னா ரம்
ன்னல் கள் கற் ைறக்
கற் ைறயாகக் ளம் வான மண்டலத்ைதச் க்
றாகப் ளப் பைதப் பார்க்க ஆைசப் ப
ேறன்.
இப் ேபாெதல் லாம் வானத்
ந் இ
ந் தால்
எங் ேகேயா கட ல் அல் ல காட் ல்
ந்
றதல் லவா? நான் அப் ப இ கைள ணாக்க
மாட்ேடன். அரசர்க ம் அர க ம் , இராஜ மாரர்க ம்
இராஜ மாரிக ம் , வா ம் அரண்மைனகளாகப்
பார்த் அவற் ன் ேமல் இ கைளப் ேபா ேவன். அந் த
அரண்மைனகள் இ ந்
ந் மண்ேணா
மண்ணாவைதப் பார்த் க் களிப் ேபன். ேதேவந் ரன்
ஒ ேவைள மணந் ெகாள் ள இஷ்டப் படா ட்டால் வா
ேதவனிடம் ெசல் ேவன். அவ க் ஏற் ெகனேவ பல
மைன கள் இ ந் தா ம் பாதகம் இல் ைலெயன்
என்ைன மணந் ெகாள் ளச் ெசால் ேவன்.
அவ் வள தான், ற இந் த உலகத் ல் எப் ேபா ம்
யற் காற் ம்
க் காற் ம் சண்ட மா த ம்
அ த் க் ெகாண்ேட
க் ம் . ெபரிய ெபரிய மரங் கள்
ெபயர்ந் மாடமாளிைக ன்
ந் அவற் ைற
அ க் ம் . கட ல் ேபா ம் மரக்கலன்கள் சண்ட
மா தத் னால் தாக் ண்
கள்
களாகச் த ப்
ேபா ம் . அந் தக் கப் பல் களில் ரயாணம் ெசய் ேவார்
ெகாந் தளிக் ம் கட ல்
ந் த ப் பார்கள் .
அவர்களில் இராஜ மாரர்க ம் இராஜ மாரிக ம்
இ ந் தால் அவர்கள் ஆழ் கட ன் அ வாரத் க் ப்
ேபாகட் ம் என்
ட்
ட் , மற் றவர்கைள மட் ம்
ேபானால் ேபா றெதன்
தப் ப ைவப் ேபன்,

வா ேதவ ம் ஒ ேவைள என்ைன மணந் ெகாள் ள
ம த்தால் , அக் னி ேதவனிடம் ெசல் ேவன். அப் றம்
ேகட்க ேவண் மா? இந் த உலகேம ப் பற் எரிய
ேவண் ய தான்…!”
“ ங் ழ , ேபா ம் ! நி த் ! ஏேதா ஒ மனக்
கசப் னால் இவ் தெமல் லாம் நீ ேப
றாய் ;
மனம ந் ேயா த் ப் ேபச ல் ைல. உன் மன
நிைலைய அ ந் ெகாள் ளாமல் உன்னிடம் நான்
க யாணப் ேபச்ைச எ த்தேத என் தவ தான்,
அதற் காக என்ைன மன்னித்
! கட ள் தான்
உன்
ைடய மனக் கசப் ைபப் ேபாக் அைம அளித்
அ ள ேவண் ம் . அதற் காக நான் அல் ம் பக ம்
ரார்த்தைன ெசய்
வ ேவன்!” என்றான்.
உட்கார்ந்
ந் த ங் ழ
ெரன்
எ ந்
நின்றாள் . ஓைடக் கைர ல் இ ந் த ஒ மரத் ன்
பக்கமாக உற் ப் பார்த்தாள் . ேசந் தன் அ த ம் அந் தத்
ைசைய ேநாக் னான். மரக் ைளகளின் மத்
ல்
ஒ ெபண்மணி ன்
கம் ெதரிந் த . ேசந் தன் அ தன்
ஒ கணம் அங் ேக நின்றவளின்
கத் ல் தன்
அன்ைன ன்
கச் சாயைலக் கண்
ைகத் ப்
ேபானான். ன்னர், அவள் தன் அன்ைன
இல் ைலெயன்பைத அ ந் ெகாண்டான். தத்
ல்
வ ப் பதாகப் ங் ழ
ய தன் ெபரியம் மாவாக
இ க்க ேவண் ம் என்
ஊ த் க் ெகாண்டான்.
ங் ழ
பட
ந் தா ஓைடக் கைர ல்
த்
அந் தப் ெபண்மணிைய ேநாக்
ைரந் ஓ னாள் .

அத்

யாயம் 18 - அம்
பாய் ந்த !

ஓைடக் கைர ல் ஒ மரத் ன்
ன்னால் மைறந் ம்
மைறயாம ம் நின்ற ஊைம ராணிையப் ங் ழ
பார்த்தாள் . எ ர்பாராத சமயத் ல் எ ர்பாராத
இடத் ல் அவைளக் கண்ட னால் ங் ழ க் ச்
ைகப் உண்டா ற் . அயல் மனிதர்கைளப்
பார்ப்ப ல் ஊைம ராணிக் ப் ரியம் இல் ைல என்ப
அவ க் த் ெதரிந்
ந் த . ‘பட ல் ேசந் தன் அ தன்
இ க் றாேன, அவைனக் கண்
ஒ ேவைள அத்ைத
ஓ
வாேளா?’ என்ற எண்ணம் அவள் மனத் ல்
ேதான் ய அந் தக் கணேம அவ ைடய அத்ைத ஓடத்
ெதாடங்
ட்டாள் . ங் ழ
சட்ெடன்
ஓடத்
ந் ஓைடக் கைர ல்
த் ேமட் ல் ஏ ப்
பார்த்தாள் . அத்ைத சற் த்
ரத் ல் அடர்ந்த
காட் க் ள் மைறந் தைதக் கவனித்தாள் .
இதற்
ஏ ப்
“ ங்
என்

ள் ேசந் தன் அ த ம் கைர ல்
த் ேமட் ல்
ங் ழ
நின்ற இடத் க் வந் ேசர்ந்தான்.
ழ ! ங் ழ
ேகட்டான்.

“உனக்

த் ெதரிய

! சற்

ன் இங் ேக நின்ற

ல் ைலயா, அ

“நிச்சயமாகச் ெசால் லத் ெதரிய

யார்?”

தா?”
ல் ைல! ஒ

ேவைள…”

“ஆமாம் , என் அத்ைதத்தான்! ெசத் ப் ேபானதாக நீ
நிைனத் க் ெகாண்
ந் த உன் ெபரியம் மாதான்!”
“ஆமாம் ; அம் மா
ேதான் ய ”

ன் ஜாைட ெகாஞ் சம் இ

ந் த

ேபால்

“ெவ மேன ஏதாவ ெசால் லாேத! ன்ன அத்ைதக் ம்
ெபரிய அத்ைதக் ம் உ வ ஒற் ைம ஒன்
ல் ைல;
ணத் ல் ஒற் ைம ம் இல் ைல. ட் ல் கட் ப்
ேபாட்
க் ம் ப எங் ேக? ஏேதச்ைசயாகத் ரி ம்
ங் க ராணி எங் ேக?”
“சரி, அப் ப ேய இ க்கட்
ங் க ராணி ஓ ப் ேபாய்

ம் , ஏன் உன்ைனப் பார்த்த
ட்டாள் ?”

ங் ழ
ரித்
ட் , “உன்ைனப் பார்த்
ட்
தான் ஓ னாள் . அயல் மனிதர்கைளப் பார்ப்பதற்
அவ க் ப் ரிய
ப் ப ல் ைல” என்றாள் .

த்

“நான் அயல் மனிதன் அல் லேவ?”
“அத்ைதக் அ ெதரியாதல் லவா? ெதரிந்
ெகாண்டால் உன்ைனப் பார்த்
ட் ஓடமாட்டாள் .
ஆனால் ெதரிந் ெகாள் வதற்
ன்னால் ெராம் ப ம்
தயங் வாள் .”
“

ங்

ழ

! இப் ேபா

“அத்ைதையத் ேத ப்
“நா

ம் வரட்

என்ன ெசய் யப் ேபா
க்கப் ேபா

றாய் ?”

ேறன்.”

மா?”

“எதற் காக?”
“ெபரியம் மாைவ ேநரில் பார்த்
ெகாள் வதற் காகத்தான்.”

த் ெதரிந்

“எதற் காகப் ெபரியம் மாைவ நீ ெதரிந்
ேவண் ம் ?”

ெகாள் ள

ேசந் தன் அ தன் தன் ெபரியம் மா ன் பைழய
வரலாற் ைறச்
ங் ழ
டம் அ ந்
ெகாண்
ந் தப யால் அவைளப் பார்க்க

ம்

ஆவலா
ந் தான். அத் டன் ெபரியம் மா தன்
கட்
ந்
ங் ழ
ன் மனத்ைத மாற் வதற்
உத
ெசய் யக்
ம் என்ற ஆைச ம் அவ க்
இ ந் த .
“எத்தைனேயா காரணங் கள் இ க் ன்றன; ஆனால்
ெபரியம் மாைவத் ெதரிந் ெகாள் ள
ம் வதற் க்
காரணம் ேவண் மா, என்ன?” என்றான்.
ங் ழ
சற்
ேயா த்
ட் , “சரி வா! ேபாகலாம் .
உன்ைன ம் அைழத் ச் ெசன்றால் ெபரியம் மாைவப்
ப் ப சற் ப் ரயாைசயாக இ க் ம் . ஆனா ம்
யார்
றார்கள் ? படைக இங் ேகேய கட் ப் ேபாட்
ட் ப் ேபாகலாம் !” என்றாள் .
அவ் தேம படைக ஒ தாழம் ப் தரின் அ
ல்
மைறவாக
ட் க் கட்
ம் ேபாட்
ட் இ வ ம்
ேகா க்கைரக் காட்ைட ேநாக் ச் ெசன்றார்கள் .
நடந் ெகாண்ேட ேசந் தன் அ தன், “ ங் ழ !
ெபரியம் மா இலங் ைகத்
ேலா தத்
ேலா
இ க் றாள் என்
ெசான்னாயல் லவா?” என்றான்.
“ஆமாம் ,
தத்

ல சமயம் இலங் ைகத்
ம் இ ப் பாள் .”

“இங் ேக அ க்க

வ

வ

வாள் . நான் ெவ நாள்
ந் தால் வ வாள் .”

உன்ைனப் பார்க்கத்தான் வந்

“இந் தத் தடைவ ேவ
ேதான்
ற .”

ல சமயம்

ண்டா?”

“இல் ைல; அ ர்வமாகத்தான் வ
அவைளப் ேபாய் ப் பார்க்காம
“இப் ேபா

ம் ,

காரியமாக வந்

க்
க்

றாளா?”

றாள் என்

“ேவ

என்ன காரியம் ?”

“அவ ைடய
காரப் தல் வன் கட ல்
ப் ேபாய்
ட்டானா, தப் ப் ைழத் க் கைர ேசர்ந்தானா என்
ெதரிந் ெகாள் வதற் வந்
க்கலாம் . இளவரசர்
கப் பேல ப் றப் பட்ட ற கட ல்
க் காற்
அ த்த அத்ைதக் த் ெதரி ம் அல் லவா?”
“அ ள் ெமா வர்மர் இவ ைடய
காரப் தல் வரா?
அப் ப யானால் ெபரியம் மா ன் ெசாந் த மகன் யார்?”
“அ தான் எனக் த் ெதரிய ல் ைல ஒ நாள்
இல் லா ட்டால் ஒ நாள் அந் த இரக யத்ைத நான்
கண்
த் த் ெதரிந் ெகாள் ளப் ேபா ேறன்.”
“ெசாந் த மகன் உ ேரா
ேபாய்
ட்டானா?”

க்

றானா, அல் ல

“ஆம் , அவன் இறந் ேபா
க்க ங்
ெதரி ம் ?” என்
ெசான்னாள் ங் ழ

இறந்

ம் யா

க்

த்

.

சற் ப் ெபா த் , “அ தா! அத்ைதையப் பார்த்தாேய!
உன் அன்ைன ன்
க ஜாைடயா
ப் பதாகச்
ெசான்னாய் ; ேவ யா ைடய
கமாவ ஞாபகத் க்
வந் ததா?” என்
ேகட்டாள் .
“ஏேதா ஞாபகம் வ வ ேபாலத் ேதான்
ற .
ெதளிவாகத் ெதரிய ல் ைல. ேமகத் ைர ேபாட்
மைறத்த ேபா
க் ற .”
“ப

ர் இைளயராணிைய நீ அ க்க

பார்த்த

ண்டா?”

“ ல சமயம் பார்த்த ண்
ஆமாம் ! நீ ெசான்ன ற
யா ைடய
க ஜாைட என்
ெதரி ற . நந் னி
ேத
ன்
கத் ேதாற் றேமதான்! ஆச்சரியமா

இ க் றேத! அ எப் ப ஏற் பட்
எப் ப அந் த ஒற் ைமைய கண்

க்

ம் . ங் ழ
த்தாய் ?”

! நீ

“அத்ைதைய அ க்க நான் பார்த் க்
ெகாண்
க் ேறன். ப
ர் இைளயராணிையச் ல
னங் க க்
ன்னாேலதான் இேத ேகா க்கைர ல்
பார்த்ேதன்.
கத்ேதாற் றத் ன் ஒற் ைம உடேன
எனக் த் ெதரிந் ேபாய்
ட்ட .”
“காரணம் என்னவா

க்

ம் ?”

“அைத ந் தான் ஒ நாள் கண்
இன்ைறக் அத்ைதையப் பார்த்த
ேகட்கலாெமன்
க் ேறன்.”
“அத்ைதத்தான் ஊைமயா
ேப வாய் ?”
“நீ உன் தாயாேரா

ேப வ

க்கப் ேபா ேறன்.
ம் அைதப் பற் க்

ற் ேற? எப் ப

அவ

ல் ைலயா? அ

டன்

தா!”

“ஜாைட னால் ேப ேவன்
றந் த
தல் பழக்கம் .
அப் ப
ம்
ய
ஷயம் ஒன்ைறப் பற் ச்
ெசால் வதாக
ந் தால் கஷ்டந் தான்!”
“ெபரிய அத்ைத ம் நா ம் அப் ப த்தான்
ஜாைட னால் ேப க் ெகாள் ேவாம் . ஜாைட னால் ேபச
யாதைதச் த் ரம் எ
க் காட் க் ெகாள் ேவாம் .”
“ஒேர
ம் பத் ல் அக்கா, தங் ைக இ வ ம்
ஊைமயாகப் றந் த எவ் வள கஷ்டமான
ஷயம் ?
அவர்கைளப் ெபற் றவர்க க் அதனால் எவ் வள
ன்பமா
ந்
க் ம் ?”
“அ மட் மல் ல
வய ல் அக்கா ம் , தங் ைக ம்
ஓயாமல் சண்ைட ேபாட் க் ெகாள் வார்களாம் .
அதனால் தான் பாட்டனார் ெபரிய அத்ைதைய மட் ம்

அைழத் க் ெகாண்
ேபாய் த் தத்
ல்
ேய
வ த் வந் தாராம் . ெபரிய அத்ைத ன் ேபரில்
தாத்தா க் ெராம் ப ஆைசயாம் . ழந் ைத றந் த டன்
இராணியா ம் ேயாகம் இ க் ற என்
யாேரா
ேஜா யன் ஒ வன் ெசான்னானாம் . அதனால் ழந் ைத
ஊைம என்
ெதரிந் த ம் அவ ைடய மன ேவதைன
ெராம் ப அ கமா
ந் ததாம் …”
இப் ப ப் ேப க் ெகாண்ேட அவர்கள் காட் ல்
ந் தார்கள் . ெவ ேநரம் அைலந் ம் ஊைம
ராணிையக் கண்
க்க
ய ல் ைல.
“அ தா! நீ என்
டனி ப் பதனால் தான் அத்ைதையக்
கண்
க்க
ய ல் ைல. உன்ைனக் கண்
ேவண் ெமன்ேற மைறந் ெகாள் றாள் .”
“என் அ ர்ஷ்டம் அவ் வள தான் நான் நிைனத்த
எ
ம் நைடெப வ ல் ைல நான் ேபாகட் மா?”
“எப் ப ப் ேபாவாய் ? இந் தக் காட்
ந்
நான் தான் ெவளி ேல ெகாண்
ேபாய்

உன்ைன
ட ேவண்

ம் .”

இந் தச் சமயத் ல் ஓர் அ சயமான ரல் ஒ
காட் க் ள் ேள
ந் வந் த , அ மனிதக்
ரலாக ம் ேதான்ற ல் ைல;
கங் களின்
ரலாக ம்
ேதான்ற ல் ைல. இரண்
ன்
தடைவ அந் த ஒ
ேகட்ட . ஒ
வந் த ைசைய ேநாக் ச் ல மான்கள்
பாய் ந் ஓ ன.
ங் ழ
சற்
நின்
ேயா த்தாள் . “அ தா! சத்தம்
ெசய் யாமல் என்ைனத் ெதாடர்ந் வா!” என்
னாள் .
ரல் வந் த க்ைக ேநாக் இ வ ம் ெமள் ள நடந்
ெசன்றார்கள் . சற்
ேநரத் க்ெகல் லாம் அ சயமான
காட் ஒன்ைறக் கண்டார்கள் .

ஊைம ராணி ஒ மரத் ன் அ ப் ப
ல் சாய் ந்
நின்
ெகாண்
ந் தாள் . அவ ைடய ைக ல்
இளந் தளிர்கள் ல ைவத் க் ெகாண்
ந் தாள் .
அவைளச் ற்
ம் ஏெழட் அழ ய மான்கள் நின்
ெகாண்
ந் தன. அவள் ைக
ந் த தளிர்கைளத்
ன்பதற் அைவ ேபாட்
ட்டன. அவ ைடய
ேதாளின்
ஒ
ய மான்
ட் உட்கார்ந் தன்
ன்னஞ்
ய அழ ய கண்களால் அவ ைடய
கத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்
ந் த .
இந் த அ ர்வமான ேதாற் றத்ைதக் கண்
ங் ழ
ம்
அ த ம்
ேநரம் அைசயாமல் நின்றார்கள் .
த ல் ஊைம ராணி ன் ேதாள் ேம
ந் த மான்
ட் தான் அவர்கைளப் பார்த்த . பார்த்த ம் ேதாள்
ந்
ள் ளிக் ேழ
த்த . மற் ற மான்க ம்
அவர்கைளப் பார்த்
ட்டன. எல் லா மான்க ம்
அவர்கள் ெந ங்
வந் தால் பாய் ந் ஓ வதற்
ஆயத்தமாக நின்றன. ன்னர் ஊைம ராணி ம்
அவர்கைளப் பார்த்தாள் . அவள் ெதாண்ைட
ந்
இன்ெனா
த் ரமான ஒ
வந் த .
அைதக் ேகட்ட ம் மான்கள் எல் லாம் ள் ளிப் பாய் ந்
ஓ ப் ேபாய்
ட்டன. “அத்ைதக் மனிதர்களின் பாைஷ
மட் ந் தான் ெதரியா .
கங் களின் பாைஷ
நன்றாய் த் ெதரி ம் ” என்
ங் ழ
ெசால் க்
ெகாண்ேட ஊைம ராணி டம் ச க்ைஞ ெசய் தாள் .
ஊைம ராணி இம் ைற ஓட ல் ைல; ங் ழ ையப்
பார்த் ப் ப ல் ச க்ைஞ ெசய் தாள் . ங் ழ
ெந ங்
வந் த ம் ஊைம ராணி அவைளக் கட்
அைணத் க் ெகாண்
உச்
கந் தாள் .

ேசந் தன் அ தன் சற்
ெகாண்
ந் தான்.

த்

ரத்

ேலேய நின்

அத்ைத ம் ம மக ம்
ேநரம் ெமௗன
பாைஷ ல் ேப னார்கள் . ன்னர் ங் ழ
அ
அ
ல் வ ம் ப அைழத்தாள் .

தைன

ஊைம ராணி அவைன ேம ம்
ம் ல தடைவ
உற் ப் பார்த்
ட் அவன் தைல
ைக ைவத்
ஆ
ம் பாவைன ல்
ேநரம் இ ந் தாள் .
ன்னர் ைகைய அவன் தைல
ந் எ த்
ட்
ங் ழ ையக் ைகையப்
த் இ த் க் ெகாண்
ேபானாள் .
ன்
ேப ம் ஓைடக் கைரக் வந் தார்கள் . ஊைம
ராணி அங் ேகேய உட்கார்ந் ெகாண்
ங் ழ க்
ேபாய் வ ம் ப ச க்ைஞ காட் னாள் .

ப்

ப்

ங் ழ
“வா! அ தா! ட் க் ப் ேபாகலாம் , அத்ைத
வரமாட்டாளாம் . இங் ேக சாப் பா ெகாண்
வர
ேவண் மாம் ” என்றாள் .
இ

வ

ம் கலங் கைர

“ ங் ழ ! எனக்
ேகட்டான்.

ளக்ைக ேநாக்

என்ன ெசால்

ப் ேபானார்கள் .

றாய் ?” என்

அ

தன்

“உன்ேனா தஞ் ைசக் வரலாம் என்ற எண்ணம் எனக்
இ ந் த . அ இப் ேபா சாத் ய ல் ைல; அத்ைதக்
அவ ைடய ெசல் வச்
காரப் ள் ைளையப் பார்க்க
ேவண் மாம் . ஆைகயால் ம ப
ம் நாைகப் பட் னப்
ரயாணம் எனக் இ க் ற . நீ ம் உடன் வந் தால்
அத்ைத உடேன ஓ மைறந் தா ம் மைறந்
வாள் .
அவளிடம் நான் ெதரிந் ெகாள் ள ேவண் ய
வரங் கைள ம் ெதரிந் ெகாள் ள
யா ”

ேசந் தன் அ தன் ெப
ச்
ட் “நான் ெகா த்
ைவத்த அவ் வள தான், அப் ப யானால் , இப் ேபாேத
உன்னிடம்
ைடெபற் க் ெகாள் ேறன்!” என்றான்.
“இல் ைல, இல் ைல! ட் க் வந் சாப் ட்
ட் உன்
மாமன்
த யவர்களிடம்
ைட ெபற் க் ெகாண்
ேபா! இல் லா ட்டால் என்னிடம் எல் லா ம் சண்ைடக்
வ வார்கள் !”
வ
ல் இன்ெனா இடத் ல் ஒ
தரின் மைற
நின்
ஒ ெபண்
ம் ஆ
ம் ேப க்
ெகாண்
ப் பைத அவர்கள் பார்த்தார்கள் .

ல்

“ஆகா! அண்ணி ராக்கம் மாள் ேபா
க் ற .
இன்ன ம் இரக யப் ேபச்
ந் தபாடாக இல் ைல.
இப் ேபா வந்
ப் பவர்கள் யார்? அந் தப் பாண் ய
நாட் ஒற் றர்கள் தானா? ேவ யாராவதா?” என்
ங் ழ
தனக் த்தாேன ெசால் க் ெகாண்டாள் .
ராக்கம் மாள் தர் மைற
ந் ெவளிப் பட்
வந் தாள் . ங் ழ ையப் பார்த்த ம்
க் ட்டாள் . ஆனால் அைத உடேன மைறத் க்
ெகாண்
ேவகமாக அவர்களண்ைட ெந ங்
வந் தாள் .
“ ங் ழ ! இத்தைன நாள் எங் ேக ெதாைலந்
ேபா
ந் தாய் ? உன் அப் பா ம் அண்ண ம் ெராம் பக்
கவைலப் பட் ப் ேபானார்கேள!” என்றாள் .
“எதற் காகக் கவைலப் பட ேவண் ம் ? நான்
ட்ைட
ட் ப் ேபாவ இ தான்
தல் தடைவயா!”
“இந் தத் தடைவ உன் அத்ைத மகைன ம் அைழத்
ெகாண்
ேபாய்
ட்டாயல் லவா? ஒ வ க் ம்
ெசால் லாமல் நீ ங் கள் க யாணம் ெசய்
ெகாண்
ர்கேளா என்
கவைல!”

க்

“அண்ணி! இந் த மா ரி அசட் ப் ேபச்ெசல் லாம்
என்னிடம் ேபச ேவண்டாம் என்
எத்தைன தடைவ
ெசால்
க் ேறன்? இன்ெனா தடைவ இவ் வா
ேப னாேயா…?”
“இல் ைலய ெபண்ேண! இல் ைல! நீ உன் அத்ைத
மகைனக் க யாணம் ெசய்
ெகாண்டால் எனக்
என்ன? அரச மாரைனக் க யாணம் ெசய்
ெகாண்டால் எனக்ெகன்ன? இலங் ைக
ந் உன்
ெபரிய அத்ைத வந் உன்ைன ேத க் ெகாண்
ந் தாள் .
அவைள நீ பார்த்
ட்டாயா?” என்றாள் .
“இல் ைல, இன்
ங் ழ .

ம் பார்க்க

ல் ைல” என்

ெசான்னாள்

ேசர்வதற் ள் ேசந் தன் அ தனிடம் தனியாகப்
ேப ம் சந் தர்ப்பம்
ைடத்தேபா , “அ தா! ஜாக் ரைத!
அண்ணி பாண் ய நாட் ச் ச காரர்கேளா
ேசர்ந்தவள் . அவள் உன் வாையப்
ங் கப் பார்ப்பாள்
ஒன் க் ம் ப ல் ெசால் லாேத!” என்றாள் .
“இங் ேக நான் இ க் ம் இன்
ம்
ேநர ம்
ஊைமயாகேவ இ ந்
ேறன்” என்றான் ேசந் தன்
அ தன்.
அன்
ற் பக ல் ங் ழ
ம ப
ம்
நாைகப் பட் னத்ைத ேநாக் த் தன் ஓடத்ைதச்
ெச த் னாள் . பட ல் ஊைம ராணி ற்
ந் தாள் .
ஊைம ராணி ன் அ
ல் இ க் ம் ேபா
ங் ழ
எப் ேபா ம் மன நிம் ம அைடவ வழக்கம் . ஒத்த
உணர்ச்
ள் ள அவர்க ைடய உள் ளங் கள்
ஒன் க்ெகான்
அவ் தம் அைம ைய அளிப் ப ண் .
ஆனால் இம் ைற ங் ழ
ன் மனத் ல் அத்தைகய
நிம் ம ஏற் பட ல் ைல.

ல நாைளக்
ன் அேத இடத் ல் ெபான்னி ன்
ெசல் வைன உணர் இழந்
ந் த நிைல ல் அைழத்
ேபான அவ க் அ க்க நிைன வந் த . அந் த
இராஜ மாரைன இன்ெனா இராஜ மாரி டம்
ேசர்ப் ப் பதற் காகேவ தான் அத்தைன கஷ்டத் ற்
உள் ளானைத எண்ணியேபா அவ ைடய இதயத் ல்
‘
க்’ெகன்ற ேவதைன ஏற் பட்ட .
ேசந் தன் அ தைன “ஊ க் ப் ேபா” என்
த் த்
தள் ளிய ேபால் அ ப்
ட்டைத எண்ணிய ேபா
அவள் உள் ளம் இரங் ய .
இந் த எண்ணங் கைளத் த ர, அன்
அவ ைடய
தந் ைத யாக
டங் கக்கைரயர் ெசய் த எச்சரிக்ைக
அ க்க நிைன க் வந் ெகாண்
ந் த .
“ ழந் தாய் ! உன்
ைடய ேபாக் வரத் க்கைளக்
ெகாஞ் சம் கட் ப் ப த் க் ெகாண்டால்
நன்றா
க் ம் . யார் யாேரா
ப்
மனிதர்கள்
இங் ேக வந் ெகாண்
க் றார்கள் . எதற் காக
வ
றார்கள் என்
ெதரிய ல் ைல. இராஜ் யத் ல்
ஏேதேதா ச கள் நடந் ெகாண்
க் ன்றன. அவற்
நீ அகப் பட் க் ெகாள் ளாேத! நம் ைடய
ம் பம்
என்ெறன்ைறக் ம் ேசாழ லத் மன்னர்
ம் பத் க் க் கடைமப் பட்ட ! இைத மறந்
டாேத!” என்
அவ ைடய தந் ைத
னார்.
தந் ைத ன் எச்சரிக்ைகேயா அண்ணி ன் இரக ய
நடவ க்ைககைள ம் ேசர்த் எண்ணியேபா
ங் ழ க் என்
ல் லாத
ல் உண்டா ற் .
‘ஒ ேவைள அந் தப்
மனிதர்கள் தன்ைனத் ேத க்
ெகாண் தான் வந்
ப் பார்கேளா? தன்ைனத்
ெதாடர்வ ன்
லம் ெபான்னி ன் ெசல் வன்

ல்

இ

க்
டத்ைதக் கண்
க்க
யல் வார்கேளா? தன்
லமாக அ ெவளிப் பட்டால் எவ் வள ெபரிய
ற் றமாக
ம் ?…’

ங் ழ
ன் மனக் கலக்கத்ைத அ கமாக்கக்
ய
தமாக ஓைட ன் கைரேயாரமாகக் கா களில்
சலசலப் ச் சத்தங் கள் ேகட் க் ெகாண்
ந் தன.
அப் ேபா காற் ேற அ க்க ல் ைல; எட் த் ைசக ம்
ச ெசய்
ெகாண்
காற் ைறப்
த் த் த த்
ைவத்
ப் ப ேபால் இ ந் த . அப் ப
க் ம் ேபா
ஓைடக்கைரக் கா களில் சலசலப் ஏற் படக் காரணம்
என்ன? ஊைம ராணிக் இந் தத் ெதாந் தர
ஒன்
ல் ைல. அவ க் க் கா ேகட்கா ஆைகயால்
சலசலப் ச் சத்த ம் கா ல்
ழா . அவளிடம்
அைதப் பற் ேயாசைன ேகட்க ம்
யா .
ஆனால் ஊைம ராணிக் அ கமான ேவ
ல
சக் கள் உண் . கண்ணால் பார்த் ம் , காதால் ேகட்
ெதரிந் ெகாள் ள
யாத
ஷயங் கைள ஆறாவ
லனின் உத ையக் ெகாண்
அவள்
கண் ெகாள் வாள் . அவள் அ யாத அபாயம் ஒன் ம்
தன்ைன ெந ங் க
யாதல் லவா?
இ என்ன? அத்ைத ம் கவைலேயா அ க்க
ஓைடக்கைரைய அண்ணாந் பார்த் க் ெகாண்
வ
றாேள? உண்ைம ேலேய அபாயம் ஏேத ம்
ெதாடர்ந் வ
றேதா?…
அத்ைத ஓைடக்கைரைய அ க்க
க் ரம் ெதளிவா
ட்ட . ங்
அ ேபாக் வதா
ந் த .

பார்ப்ப ன் காரணம்
ழ
ன் கவைலைய

ஓரிடத் ல் ஐந் தா மான்கள் ஓைடக்கைரப் தர்களின்
இைட ல் ெதரிந் ம் ெதரியாம ம் நின்
படைக

எட் ப் பார்த்தன! இல் ைல; படைகப் பார்க்க ல் ைல!
ஊைம ராணிையப் பார்த்தன! ஆகா! மான்கைளப்
ேபான்ற அழகான ராணிகள் உல ல் ேவ எ
ம்
இல் ைல! மான்கைளப் பைடத்த கட ள் எதற் காக
மனிதர்கைள ம் பைடத்தாேரா, ெதரிய ல் ைல!
சண்டாள மனிதர்கள் ! இவ் வள அழகான ராணிகைள
ேவட்ைடயா க் ெகால்
றவர்க ம் இ க் றார்கள்
அல் லவா?…
மான்கைளப் பார்த் , அவற் ன் அழைக நிைனத்
அ ச த்த ங் ழ
ன் கரங் கள்
ப் ப்
ேபா வைத நி த் ன; பட நின்ற .

,

ஊைம ராணி ன் ெதாண்ைட
ந் ஒ
த் ரமான ஒ
ளம் ற் . அ அன்
காைல ல்
ேகட்ட ரல் ேபால் இல் ைல. இ ல்
ம்
எச்சரிக்ைக ம் கலந்
ந் தன. அைதக் ேகட்ட
மான்க ம்
ல் அைடந்
ம் ஓடத்ெதாடங் ன.
அேத கணத் ல் எங் ேகேயா மைறவான இடத்
ந்
ஓர் அம்
ர் என்
ஒ மானின்
ைதத்த . அம்
ைதத்த மான் ேசாகம் நிைறந் த ஓல ட்ட . ஊைம
ராணி பட
ந் கைர ல் தா க்
த் க்
காயமைடந் த மாைன ேநாக் ஓ னாள் .
அவள் மானின் ச பத்ைத அைடந் த அேத சமயத் ல்
நாலா றத் ப் தர்களி ம் சலசலப் ச் சத்தம்
உண்டா ற் . அ த்த
னா களில் ஏெழட் ப் ேபர்
வந் அவைளச் ழ் ந் ெகாண்டார்கள் . அவர்களில்
பலர் ைக ல் ேவலா தங் கள் இ ந் தன.
சற் த்
ரத் ல் அவர்க க் வ காட்
வந் த ராக்கம் மா ம் காணப் பட்டாள் .

அைழத்

ஊைம ராணி தப் ஓட
யன்றாள் ;
ய ல் ைல.
தப் ஓ வ இயலாத காரியம் என்
அ ந் த ம்
ஊைம ராணி ம் மா நின்
ட்டாள் .
இரண்
ேபர் ெந ங்
க ற் னால் ணித்
இவ் வள ம்
ேபாேத ல

வந் அவ ைடய ைககைளக்
க் கட் னார்கள் .

ங் ழ
பார்த் க் ெகாண்
னா ேநரத் ல் நிகழ் ந்

க் ம்
ட்டன.

ஊைம ராணி ன் கரங் கைளக் க ற் னால்
கட்
றார்கள் என்பைத அ ந் த ம் ங் ழ
பட
ந் பாய் ந்
ச்ச ட் க் ெகாண்
ஓ
வந் தாள் . ைக
ந் த
ப் ைப ஓங் க் ெகாண்
வந் தாள் .
ஊைம ராணிையச் ற் நின்றவர்களில் ஐந் தா ேபர்
ங் ழ ைய ேநாக் ஓ வந் தார்கள் . அவைளப்
த் இ த் க் ெகாண்
ேபாய் ப் பட ல்
க் ப்
ேபாட் க் க ற் னால் இ க் க் கட்
ட்டார்கள் .
ற
ம் ச் ெசன்றார்கள் ; அவர்க டன்
சாவதானமாக வந் த ஊைம ராணிைய ம் அைழத் க்
ெகாண்
ல
னா ேநரத் ல் மைறந்
ட்டார்கள் .

அத்
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ங் ழ
தன்ைனப் பட டன் ேசர்த் க் கட்
ந் த
கட் கைள அ ழ் க்க அவசர அவசரமாக
யன்றாள் .
அ அவ் வள இல வான காரியமாக இல் ைல.

சண்டாளப் பா கள் ! க ற் ைறத் தா மாறாக
ட்
ச் க் ேமல்
ச்சாகப் ேபாட்
ந் தார்கள் .
ங் ழ
ன்
ய கத் பட ன் அ
ல்
டந் த .
ஒ கரத் க்காவ
தைல ைடத்தால் கத் ைய
எ த் க் கட் க்கைள அ த் எரியலாம் . ஆனால்
பா கள் மணிக்கட் கைளச் ேசர்த் த்தான் பலமாகப்
ன் றத் ல் கட்
ந் தார்கள் . ங் ழ
க ம்
கஷ்டப் பட் க் னிந் பற் களினால் கத்
ன்
ையக் கவ்
எ த் க் ெகாண்டாள் . பற் களினால்
கவ் ய வண்ணேம கத் ையப்
த் க் ெகாண்
க ற் ைற ஓரிடத் ல் அ த்தாள் . ைககளின் கட் ச்
தளர்ந்த . ஒ ைகைய க ம் ரயாைச ன்
ேபரில் கட்
ந்
தைல ெசய்
ெகாண்டாள் .
ற க
கைள அ ப் ப
எளிதா ற் .
கட் களி
ந்
ம்
த் க் ெகாள் வதற்
ஏறக் ைறய ஒ நா ைக ேநரம் ஆ
ட்ட . இந் தச்
சமயத் ல் ஓைடக்கைர
கால ச் சத்தம் ேகட்ட .
ற ஒ நிழல் ெதரிந் த . தன்ைனக் கட் ப்
ேபாட்டவர்களில் ஒ வன்தான்
ம் வ
றான்
ேபா ம் ! அல் ல தான் கட் கைள அ ழ் த் க்
ெகாண்
தப்
டாமல் பார்த் க்ெகாள் வதற் காக
ஒ வைனப் ன்னால்
ட் ைவத் ச்
ெசன்
க் றார்கள் ேபா ம் ! அவன் தன் கண்
ன்னால் ெதரிந் த ம் ைக
ந் கத் ைய அவன்
எ ந் ெகான்
வ என்
ங் ழ
ர்மானித் க் ெகாண்
அதற் ஆயத்தமாகக்
கத் ையப்
த் க் ெகாண்
ந் தாள் . ஆனால்
எத்தைகய ஏமாற் றம் ?
“

ங் ழ ! ங்
ரல் ேகட்ட .

ழ

!” என்

ேசந் தன் அ

த

ைடய

அ

த்த
னா அ த ைடய பயப் ராந்
ற் ற
கம் ஓைடக் கைர ன் ேம
ந் எட் ப் பார்த்த

.

ங் ழ
கத் ைய இ ப் ல் ெச
க் ெகாண்டாள் .
அ த ம் அவைளப் பார்த்
ட்டான்.
“ ங் ழ ! நீ உ ேரா இ க் றாயா?” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட பாய் ந் ஓ வந் தான்.
“நான் உ ேரா
ப் ப உனக்
கஷ்டமா
க் றதாக் ம் ! ேவண் மானால் உன்
ைகயாேலேய ெகான்
ட் ப் ேபாய்
! ஆனால்
அவ் வள ைதரியம் உனக் எங்
ந் வரப்
ேபா ற ?” என்றாள் ங் ழ .
வா! எவ் வள ெகா ரமான வார்த்ைதகைளக்
றாய் ? நான் எதற் காக உன்ைனக் ெகால் லப்
ேபா ேறன்? நீ தான் உன் வார்த்ைதகளினால் என்ைனக்
ெகால்
றாய் !” என்றான் அ தன்.
“

வ!

“ ன்ேன, சற்
ன்னாேலேய ஏன் வந்
க்கக்
டா ?
கட் க்கைள நானாக அ த்
த் க்
ெகாள்
வதற் எவ் வள கஷ்டப் பட் ப் ேபாேனன்,
ெதரி மா?” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட ங் ழ
எ ந் நிற் க
யன்றாள் . கால் கள் க
களில்
தா மாறாகச் க் க் ெகாண்
ந் தப யால் த மா
ழப் பார்த்தாள் . அ தன் அல ப் ைடத் க் ெகாண்
அவைளப்
த்
ழாமல் த த்தான்.
“ஐையேயா! இப் ப யா பா கள் உன்ைனக் கட் ப்
ேபாட்
ட் ப் ேபானார்கள் ? உடம் ெபல் லாம் த த்
ேபா
க் றேத!” என்றான்.
“இப் ேபா இவ் வள கரிசனப் ப
றாேய? சற்
ன்னாேலேய வ வதற் என்ன?”

ப்

“ம ப
ம் அப் ப ேய ேகட் றாேய? உனக்
இப் ேபர்ப்பட்ட ஆபத் வந்
க் ற என்
நான் என்ன
கண்ேடன்! நீ என்ைனப் ‘ேபா, ேபா’ என்
ரட் னாய்
நான் ேபாய் க் ெகாண்
ந் ேதன்…”
“ ன் எதற் காகத்
ம் வந் தாய் ? ஒ ேவைள நான்
ெசத் ப் ேபா
ந் தால் என் உடைலத் தகனம் ெசய்
ட் ப் ேபாகலாம் என்பதற் காகவா?”
“ வெப மான் ெதாண்ைட ல்
ஷத்ைத ைவத் க்
ெகாண்டார். நீ நாக் ேலேய ைவத் க்
ெகாண்
க் றாய் . உனக் ஏதாவ ஆபத்
ேநர்ந்
க்கலாம் என்
உன் அண்ணி ெசான்னைதக்
ேகட் ஓேடா
ம் வந் ேதன் அதற் நல் ல பரி
ைடத்த !”
இதற்
இறங்

ள் பட
ந் ஓைடக்கைர
ந் தாள் ங் ழ .

ல்

“இந் தக் கத் ைய உன்
எ யலாம் என்
ந் ேதன். நீ
தப் த்தாய் ; இேத கத்
னால் என் அண்ணிைய
த ல் த் க் ெகான்
ட் த்தான் ம காரியம்
பார்க்கப் ேபா ேறன் அந் தச் சண்டாளி எங் ேக
இ க் றாள் ?”
“என்ைன
ட்
ட் உன் அண்ணி ன் ேபரில்
எதற் காகப் பாய் றாய் ? அவள் ேபரில் எதற் காக
இத்தைனக் ேகாபம் ? உன்ைனப் பற் எனக் அவள்
ெசான்ன
ற் றமா?…”
“அவள் தான் என் அத்ைதையக் காட் க் ெகா த்தவள் .
தர் மைற ல் அவள் யா டேனா இரக யமாகப் ேப க்
ெகாண்
ந் தைத நீ
டத்தான் பார்த்தாேய?” என்றாள்
ங் ழ .

“நீ நிைனப் ப தவ ! உன் அண்ணி, யா டன் என்ன
இரக யம் ேப க் ெகாண்
ந் தாேளா, என்னேமா? உன்
அத்ைதைய அவள் காட் க் ெகா க்க ல் ைல என்ப
நிச்சயம் . உன் அத்ைதையப் பலாத்காரமாகப்
த் க்
ெகாண்
ேபானவர்கள் உன் அண்ணிைய ம்
மரத்ேதா ேசர்த் க் கட் ப் ேபாய்
ட்டார்கள் .
அவ ைடய தைல ல் அ த் க் காயப் ப த்
ட் ம்
ேபாய் ட்டார்கள் .”
“இ என்ன ேவ க்ைக! நம் வதற்
ய ல் ைலேய?
உன்ைன அவள் ஏமாற்
ட்
க் றாள் ! நல் ல ; நீ ஏன்
ம் வந் தாய் , அண்ணிைய எவ் டத் ல் பார்த்தாய் ,
– எல் லாம்
வரமாகச் ெசால் !” என்
பரபரப் டன்
ங் ழ
ேகட்டாள் .
ேசந் தன் அ தன் அவ் வாேற
வரமாகக்
னான்.
அவன் தஞ் சா ர்ச் ெசல் ம் சாைல ல் ேபாய் க்
ெகாண்
ந் தான். ங் ழ ையப் ரிந் ேபாக
மன ன் த் தயக்கத் டேன தான் ேபாய் க்
ெகாண்
ந் தான். அப் ேபா பக்கத் க் காட்
ந்
ஏேதா
ச்ச ம் அல ம் ர ம் ேகட்டன. பலர்
ைரந் நடந் வ ம் சத்த ம் ேகட்ட . ேசந் தன்
அ தன் சாைல ஓரத் மரம் ஒன் ன்
ன்னால்
மைறந் ெகாண்டான். ைக ல் ேவல்
த்த ரர்கள்
ஏெழட் ப் ேபர் காட் வ யாகத்
ெவன்
நடந் வந் இராஜபாட்ைட ல் ரேவ த்தார்கள் .
அவர்க க் மத்
ல் ஒ ெபண்
ள் ைள இ ப் ப
ேபாலத் ேதான் ய . மனிதர்களிைட ல் சற்
இைடெவளி ெதரிந் த ேபா மத்
ல் இ ந் தவள்
ங் ழ
ன் அத்ைத மா ரி ேதான் னாள் . அவள்
அத்ைதயாக இ க்க
யா , அ தன்
ைடய மனப்
ரைம என்
ேசந் தன் அ தன் எண்ணிக் ெகாண்டான்.

அந் த ரர்
ட்டம் ெசன்ற ற ம்
காட் ற் ள் ேள
ந் ஒ ெபண்
ள் ைள ன்
க் ரல் ேகட் க் ெகாண்
ந் த . ேசந் தன் அ தன்
த ல் ‘நமக் என்னத் ற் வம் ? நம் வ ேய நாம்
ேபாய்
டலாமா?’ என்
நிைனத்தான். ஆனா ம் மன
ேகட்க ல் ைல. யார் அல வ என்
பார்த் , தன்னால்
ஏேத ம் உத
ெசய் யக்
மானால் ெசய் யலாம்
என்
எண்ணிக்
க் ரல் வந் த ைசைய ேநாக் ப்
ேபானான். அங் ேக ராக்கம் மாள் மரத் ல்
கட்டப் பட்
ந் தைதக் கண்டான். அவள் தைல
ந்
இரத்தம் வ ந்
கெமல் லாம் ஒேர ேகாரமா
ந் த .
அ த க் அ
ல் ெந ங் கேவ பயமா
ந் த .
மனைதத் டப் ப த் க் ெகாண்
ெசன்
கட் க்கைள
அ ழ் த்
ட்டான். அ ழ் க் ம் ேபாேத ‘இந் த
அக் ரமம் யார் ெசய் த ? எதற் காகச் ெசய் தார்கள் ?
சற்
ன் சாைல ல் வந் ஏ ன மனிதர் யார்?
அவர்கள் மத்
ல் ஒ ெபண்
ள் ைள ம் ேபான
ேபா
ந் தேத! அவள் யார்?’ என்ெறல் லாம் ேகட்டான்.
‘ஆம் , தம் , அவர்கள் உன் ெபரியம் மாைவக் கட்
இ த் க் ெகாண்
ேபா றார்கள் . அைதத் த ப் பதற்
நான்
யன்ேறன். அதற் காகத்தான் என்ைன இப் ப
அ த் க் கட்
ட் ப் ேபானார்கள் . உன் மாமன்
மக ம் , ெபரியம் மா ம் பட ேல ப் ேபாய் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் . பட
ந் தான்
ெபரியம் மாைவக் கட் இ த் வந் தார்கள் .
ங் ழ
ன் க என்ன ஆ ற் ேறா ெதரிய ல் ைல
ஓ ப் ேபாய் ப் பார்!’ என்றாள் . ேசந் தன் அ தன்
க் ட் ப் ங் ழ ையத் ேத க் ெகாண்
றப் பட்டான். அச்சமயம் ராக்கம் மாள் , ‘ெகாஞ் சம்
ெபா தம் ! ங் ழ
ம் அந் த ஊைமப் சா ம்
பட ல் ஏ எங் ேக றப் பட்டார்கள் ? உனக் ெதரி மா?

உன்ைன ஏன்
ட்
ட் ப் ேபானார்கள் ? நீ எங் ேக
தனியாகக் ளம் னாய் ?’ என்
ேகட்டாள் . இப் ப
அவள் ேகட்ட ,
க் யமாக ‘ஊைமப் சா ’ என்
ெசான்ன ேசந் தன் அ த க் ப்
க்க ல் ைல.
‘எல் லாம் அப் றம் ெசால்
ேறன்’ என்
ட் ,
கால் வாைய ேநாக் ஓ வந் தான். ங் ழ ைய ம்
அந் த மனிதர்கள் அ த் ப் ேபாட்
ப் பார்கேளா,
ஒ ேவைள ெகான்ேற இ ப் பார்கேளா என்ற
பைதபைதப் டேன வந் தான். ங் ழ
உ ேரா
ப் பைத ம் இரத்தக்
காய ல் லாம
ப் பைத ம் பார்த்த ம் அவ க்
ஆ தல் உண்டா ற் …
இந் த
வரங் கைளக்
ட் , “ ங் ழ ! இப் ேபா
என்ன ெசால்
றாய் ? உன் அண்ணி ன் ேபரில் நீ
ேகா த் க் ெகாண்ட தவ தான் அல் லவா?” என்
ேசந் தன் அ தன் ேகட்டான்.
“நீ ெசால் வைதக் ேகட்டால் , அப் ப த்தான்
ேதான்
ற . அவைள எந் த இடத் ல்
ட்
ட்
வந் தாய் ? அங் ேக ேபாய் ப் பார்க்கலாம் , வா!” என்றாள்
ங் ழ .
“அவள் அங் ேகேய இ

ப் பாள் என்ப

என்ன நிச்சயம் ?”

“அங் ேக இல் லா ட்டால் அக்கம் பக்கத் ல் இ ப் பாள் .
இல் லா
ல் நம் ைம ேத க் ெகாண்
வ வாள் . அ தா!
நா ம் என் அத்ைத ம் பட ல் ஏ எங் ேக றப் பட்ேடா
ம் என்
அண்ணி ேகட்டாள் அல் லவா?”
“ஆம் , ேகட்டாள் .”
“நீ அதற் ம ெமா
நிச்சயந் தாேன?”

ெசால் ல

ல் ைலேய?

“நிச்சயந் தான். ‘ஊைமப் சா ’ என்
அவள்
ெசான்ன ம் எனக் உண்டான அ வ ப் னால்
ம ெமா ெசால் லாமேல வந்
ட்ேடன்.”
“இனிேமல் நல் ல வார்த்ைதயாக ேகட்டா ம்
ெசால் லாேத! நாங் கள் எங் ேக றப் பட்ேடா ம் என்பைத
அவள் ஏன் ெதரிந் ெகாள் ள
ம்
றாள் ? அதற்
ஏேதா காரணம் இ க்கேவண் ம் அல் லவா? அ தா!
அத்ைதையப்
த் க் ெகாண்
ேபானவர்க க் ம்
அண்ணிக் ம் ெதாடர் இல் ைல என்
நிச்சயமாகச்
ெசால் ல
யா . அண்ணி ன்
லமாக அவர்கள்
உளவ ந் ெகாண் , தங் கள் காரியம்
ந் த ம் ,
அவைள அ த் க் கட் ப் ேபாட்
ட் ப்
ேபா
க்கலாம் . அப் ப
ல் லா
ட்டா ம் , அண்ணி
ேவ ஏேதா ர்ேநாக்கத் டேன தான் எங் கைளத்
ெதாடர்ந் வந்
க்க ேவண் ம் . ஆைகயால்
அவ டன் ஜாக் ரைதயாகேவ நடந் ெகாள் !
வ ம்
அவைள நம் ேமாசம் ேபாய்
டாேத!…”
“ ங் ழ ! உன் அண்ணி ன் சந் நிதானத் ல் உன்
அண்ணன் ஊைமயாக இ ந்
வான் என்
ெசால்
க் றாய் அல் லவா? அ ேபாலேவ நா ம்
இ ந்
ேறன், ேபச ேவண் யைதெயல் லாம் நீ ேய
ேப க்ெகாள் …”
இைதக் ேகட்ட ங் ழ
ரித்தாள் . “உன்
ரிப் என்
ெச க க் இன்ன தா
க் ற .
நா க்கரசரின் ேதவாரப் ப கத்ைதப் ேபால்
இனிக் ற .” என்றான் அ தன்.
“ஏேதா தவ ச் ரித்
ட்ேடன்; அைதக் ேகட் ஏமாந்
டாேத! என் உள் ளத் ல் அனல் ெபாங்
ற ,
ெநஞ் ல் ெந ப் ப் பற் எரி ற .”

“ெநஞ் ன் தாபத்ைதத் தணிப் பதற் இைறவ ைடய
க ைண ெவள் ளத்ைதக் காட்
ம் றந் த உபாயம்
ேவ இல் ைல!” என்றான் ேசந் தன் அ தன்.

அத்

காட்

யாயம் 20 - ண்
ைவத் யர் மகன்

ம்

ேநரம் ங் ழ
ம் அவ ைடய அத்ைத மக
வ
ல் ெமௗனமாக நடந் ெசன்றார்கள் .

ம்

ங் ழ
ஒ ெந
ச்
ட் , “அ தா! உனக் ம்
எனக் ம் ஏேதா ஜன்மாந் தரத் ெதாடர் இ க் ெமன்
ேதான்
ற ” என்றாள் .
“ ர்வ ெஜன்மங் கைளப் பற் இப் ேபா யா க் என்ன
கவைல? இந் த ஜன்மத்ைதப் பற் ஏதாவ நல் ல ெசய்
இ ந் தால் ெசால் !” என்றான் ேசந் தன் அ தன்.
“ ந் ைதப் ற களின் ெசாந் தம் இந் தப் ற
ம்
ெதாட ம் என்
ெசால்
றார்கள் அல் லவா? அ
உண்ைமயாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் ; இன்
உச்
ேவைள ல் உன்ைனப் ரிந் த ேபா இனி உன்ைனப்
பார்க்கப் ேபாவேத இல் ைல என்
எண்ணிேனன்.
இரண்
நா ைகக் ள் ளாக உன்ைன ம ப
பார்க் ம் ப ேநர்ந்த ….”
“அதற் காக வ த்தப் பட ேவண்டாம் ; இந் தக் காட்
வ ையக் கடந் தஞ் சா ர்ச் சாைலைய அைடந் த ம்
நான் என் வ ேய ெசல் ேவன், நீ உன்னிஷ்டம் ேபால்
ேபாகலாம் …”

“உன்ைன நான் அப் ப த் தனிேய
ட்
டப்
ேபாவ ல் ைல. அண்ணிையக் கண்
ேப ய ற
உன்
டன் நான் தஞ் சா
க் வரப் ேபா ேறன். என்
அத்ைதக் ேநர்ந்த ன்பத் க் பரிகாரம் ேதடப்
ேபா ேறன். ேசாழ சக்கரவர்த்
ன் சந் நிதானத் ல்
ெசன்
ைற டப் ேபா ேறன்…”
“ ங் ழ
சக்கரவர்த்
ன் சந் நிதானத்ைத அைடவ
அவ் வள எளி என்
க
றாயா? நம்
ேபான்றவர்கள் தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைடக் ள் ேளேய
ரேவ க்க
யாேத?”
“ஏன்
யா ? ேகாட்ைடக் கத
றக்கா ட்டால்
கதைவ உைடத் த் றப் ேபன்! அ
யா ட்டால்
ம ள் வரில் ஏ க்
த் க் ேபாேவன்…”
“அரண்மைன வாச
என்ன ெசய் வாய் ?”

ல் காவ

க்

ம் ேசவகர்கைள

“நான் ேபா
ற
ச்சைலக் ேகட் அவர்கள்
ரண்
ேபாய் என்ைனச் சக்கரவர்த்
டம் அைழத் ப்
ேபாவார்கள் …”
ன்னப் ப ேவட்டைரயைர அப் ப ெயல் லாம்
ரட்
ட
யா . அவ ைடய அ ம
ல் லாமல் யமன்
டச் சக்கரவர்த் ைய அ
க
யா என்
தஞ் சா ர்ப் பக்கங் களில் ஜனங் கள் ேப க் ெகாள் வ
வழக்கம் . அதனாேலதான் சக்கரவர்த் இன்
ம்
உ ேரா
க் றார் என்
லர் ெசால் வைத ம்
ேகட்
க் ேறன்.”
“

“சக்கரவர்த் ையப் பார்க்க
யா ட்டால் ,
ப ேவட்டைரயர்கைளேய பார்த் இந் த
அக் ரமத் க் ப் பரிகாரம் உண்டா, இல் ைலயா என்

ேகட்ேபன்! அவர்கள் தக்க பரிகாரம் ெசய் யா ட்டால் ,
தன் மந் ரி ரம் மராயரிடம் ேபாேவன். அ
ம்
பயனில் லா ட்டால் , பைழயாைற
ள் ள ராணிகளிடம்
ேபாய்
ைற
ேவன். என் அத்ைத ன் க என்ன
ஆ ற்
என்
ெதரிந் ெகாள்
ம் வைர ல்
ஓரிடத் ல் தங் கமாட்ேடன். அவ க் இைழக்கப் பட்ட
அநீ க் ப் பரிகாரம்
ைடக் ம் வைர ல் இர பகல்
ங் க மாட்ேடன். அண்ணி என் அத்ைதைய ‘ஊைமப்
சா ’ என்
ெசான்னாள் அல் லவா? நா ம் ஒ
சாசாக மா நா நகரெமல் லாம் ற் அைலேவன்.
‘நீ !’ ‘நீ ’ என்
அல க் ெகாண்
அைலந்
ரிேவன்… அ தா நீ ம் என்ேனா வ வாயா…?”
“நிச்சயமாக வ ேவன், ங் ழ ! நீ
ம் னால்
வ ேவன். ஆனால் ஏன் நீ உன் மனத்ைத இப் ப எல் லாம்
ழம் ப
றாய் . எங் ெகல் லாேமா ெவ
ரத் க் ப்
ேபாய்
ட்டாேய?
த ல் உன் அத்ைதையக்
கண்
த் க் காப் பாற் ற ேவண் யதல் லவா
க் யமான காரியம் ? அவைளப்
த் க் ெகாண்
ேபான ஷ்டர்களிட
ந் அவைள
தைல ெசய் ய
ேவண்டாமா? உன் தந் ைத, அண்ணன்
த யவர்களிடம் ெசால் ல ேவண்டாமா?…”
“அ தா! என் அத்ைத ெதய் க சக் உள் ளவள் .
அவ க் யா ம் எந் த தமான ெக த ம் ெசய் ய
யா . தமயந் ேவடைன எரித்த ேபால கண்
பார்ைவ னாேலேய எரித்
வாள் . ஆைகயால்
அவைளப் பற் க் ட எனக் அவ் வள
கவைல ல் ைல. ஆனால் இந் தச் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ல்
பட்டப் பக ல் இவ் வள ெபரிய அக் ரமம் நடக் றேத?
பராந் தக சக்கரவர்த்
ன் காலத்
ந் இந் த
நாட் ல் தர்ம ராஜ் யம் நடப் பதாகச் ெசால்
றார்கள் .

மகா வ பக்தரா ய கண்டரா த்த மன்னர் அர
ரிந் த
நாட் ல் , ப
ம்
ம் ஒ
ைற ல் தண்ணீ ர ்
த்த என்
ெப ைம ேப க் ெகாள் றார்கள் .
ந் தர ேசாழரின் அரசாட்
ன் ழ் ேசாழ நாட் ல் எந் த
ஒ
ெபண்
ம் இர பகல் எந் த ேநரத்
ம்
பய ன் ப் ரயாணம் ெசய் யலாம் என்
பைறயைறந் ெகாண்
க் றார்கள் .
அப் ப ெயல் லாம் கழ் ெபற் ற இராஜ் யத் ல் , ஒ
தாட் ைய – கா ேகளாத ேபசத் ெதரியாத ஒ
ேபைத ஸ் ரீைய, பட்டப் பக ல் ஷ்டர்கள்
த் க்
ெகாண்
ேபாவெதன்றால் , அ எப் ப ப் பட்ட
அக் ரமம் ? என் அத்ைதையப் பற் க்
ட எனக்
அவ் வள கவைல இல் ைல. இன்ைறக் என் அத்ைதக்
ேநர்ந்த நாைளக் எனக் ேநரலாம் அல் லவா?
இன்
ம் இந் த நாட்
ள் ள கன்னிப் ெபண்கள்
பல க் ம் ேநரலாம் அல் லவா?”
ேசந் தன் அ தன் இப் ேபா
ட் , “ஆமாம் ;
அத்தைகய அபாயம் இந் த நாட் ல் இப் ேபா
இ க்கத்தான் இ க் ற . ந் தர ேசாழர்
ேநாயாளியா ப் ப த்த
ந் ேசாழ நாட் ல் தர்மம்
தைல ழா
ட்ட . கட் க்காவல் அற் ப்
ேபாய் ட்ட . கன்னிப் ெபண்க க் அபாயம் எங் ேக
என்
காத்
க் ற . ஆைகயால் கன்னிப்
ெபண்கெளல் லாம்
ய க் ரம் க யாணம் ெசய்
ெகாண்
வ தான் நல் ல !” என்றான்.
ங்

ழ

கலகலெவன்

ரித்தாள் .

“அ தா! ஒ கன்னிப் ெபண் உன்ைனக் க யாணம்
ெசய்
ெகாண்டால் அவைள உன்னால் காப் பாற் ற
மா? உனக் கத் எ த் ப் ேபார் ெசய் ய
ெதரி மா?” என்
ேகட்டாள் .

“மலர் எ த் மாைல ெதா க்க ம் ப கம் பா ப்
பரமைனத்
க்க ந் தான் நான் கற்
க் ேறன். கத்
எ த்
த்தம் ெசய் ய நான் கற் க ல் ைல. அதனால்
என்ன?
ப் ப்
த் ப் பட தள் ள நீ எனக் க்
கற் க் ெகா த்
ட ல் ைலயா? அ ேபால் வாள்
எ த் ப் ேபார் ெசய் ய ம் கற் க் ெகாண்
ேறன். ம ராந் தகத் ேதவர் ங் காதனம் ஏ
இராஜ் யம் ஆள ஆைசப் ப ம் ேபா , நான் கத் ச்
சண்ைட கற் க் ெகாள் வ தானா
யாத காரியம் ?”
என்றான் ேசந் தன் அ தன்.
இதற் ள் ங் ழ
ன் அண்ணிையக் கட் ப்
ேபாட்
ந் த மரத்த க் அவர்கள் வந் ேசர்ந்தார்கள் .
அங் ேக அந் த மாதர ையக் காண ல் ைல. அவ ைடய
மண்ைட ல் பட்ட காயத்
ந் தைர ல்
ந்
ந் த இரத்தத் ளிகைளச் ேசந் தன் அ தன்
ங் ழ க் ச் ட் க் காட் னான்.
“நன்றாக அ த்
ட்
க் றார்கள் ; அத்ைதையப்
த் க் ெகாண்
ேபானவர்க க் அண்ணி உள
ெசால் ல ல் ைலெயன்ப நிச்சயமா ற . ஆனால்
அவள் ேவ யா க்காக என்ன உள பார்த் க்
ெகாண்
ந் தாள் என்பைத எப் ப யாவ கண்
க்க
ேவண் ம் !” என்றாள் ங் ழ .
“மாமன் மகேள! இைதக் ேகள் ! இங் ேக
நடந்
ப் பெதல் லாம் காரணம் ெதரியாத மர்மமான
காரியங் களா
க் ன்றன. இரக யத் க் ள்
இரக யமாக ம் , ழ க் ள் ழலாக ம்
இ க் ன்றன. எல் லாம் இராஜாங் கத்ேதா ம் இராஜ
வம் சத்தாேரா ம் சம் பந் தப் பட்ட க்கல் களாக
இ க் ன்றன. இவற் ைறக்
த் நீ ம் நா ம் ஏன்

கவைலப் பட ேவண் ம் ? நம் ைம நாேம ஏன்
சங் கடத் க் உள் ளாக் க் ெகாள் ள ேவண்

ம் ?”

“அ தா! எவ் வள ெபரிய இராஜாங் க
ஷயமா
ந் தால் என்ன? எத்தைகய மர்மமாக
இ ந் தால் தான் என்ன? என் அத்ைத சம் பந் தப் பட்ட
காரியத் ல் நான் கவைல எ த் ப் பா படாம
க்க
மா? உன் ெபரியம் மா ன் க ையப் பற் நீ
ந் க்காம
க்க
மா?”
“என் மன ல் பட்டைத நான் ெசால் ேறன், ங் ழ !
நான் பார்த்த ஏெழட் மனிதர்க க் ந
ல் ஒ
ெபண்
ள் ைள ம் ெசன்றாள் என்
ெசான்ேனன்
அல் லவா? அவள் என் ெபரியம் மாவாக இ க்கக்
ம்
என் ம் ெசான்ேனன் அல் லவா? அவள் நடந் ேபான
தத்ைதப் பார்த்தால் , கட்டாயப் ப த் அவைள
அைழத் ப் ேபானதாகத் ேதான்ற ல் ைல. தன்
இஷ்டத் டேன யேதச்ைசயாகச் ெசன்றவள் ேபாலேவ
காணப் பட்ட …”
“இ க்கலாம் , அ தா! அப் ப
ம் இ க்கலாம் ; என்
அத்ைத ன் இயல் ேப அப் ப ! எங் ேகதான் அைழத் ப்
ேபா றார்கள் என்
ெதரிந் ெகாள் வதற் காகேவ
அவேள இஷ்டப் பட் ப் ேபா
க்கலாம் . அவ க்
ப் ப ல் லா ட்டால் , ஆ ரம் ேப க்
ந
ந் ம் அவள் தப் ச் ெசன்
வாள் .
ேகாட்ைட ெகாத்தளங் க ம் பாதாளச் ைறக ம்
ட
அவைளப் பத் ரப் ப த் ைவக்க
யா .
ஆைக னால் தான், அத்ைதக் ேநர்ந்த ஆபத்ைதப்
பற் , நான் அவ் வள கவைலப் பட ல் ைலெயன்
ெசான்ேனன். அத்ைதக் இைழக்கப் பட்ட அநீ க் ப்
பரிகாரம் ேத வேத என்
க் ய ேநாக்கம் . அந் த அநீ
இன்ைறக் இைழக்கப் பட்டதன் ; இ பத்ைதந்

ஆண்
அதற்
நிம் ம

க க்
ன்னால் ெசய் யப் பட்ட ெகா ம் அநீ
ப் பரிகாரம்
ைடக் ம் வைர ல் எனக்
இல் ைல!” என்றாள் ங் ழ .

“கட ேள! எவ் வள அசாத் யமான காரியத் ல் உன்
மனத்ைதப் ரேவ க்க
ட்
க் றாய் ?” என்
ேசந் தன் அ தன்
ஒ நீ ண்ட ெப
ச்
ட்டான்.
சற் த்
ரத் ல் ேபச் க் ரல் ேகட்ட ; ஒ
ரல்
ெபண்
ரலாகத் ேதான் ய . ேப யவர்கைளத்
தஞ் சா ர் இராஜபாட்ைட சந் ப் ல் அ த ம்
ங் ழ
ம் கண்டார்கள் .
அண்ணி ராக்கம் மா டன் ேப க் ெகாண்
ந் தவன்
பைழயாைற ைவத் யர் மகன் என்
அ ந் த ம்
ங் ழ
ன்
கத் ல் அ வ ப் ன் அ
காணப் பட்ட .
ராக்கம் மாள் ங் ழ ையப் பார்த்த ம் , “அ
ெபண்ேண! ைழத் வந் தாயா? உன்ைனக் ெகான்
ேபாட்
ப் பார்கேளா என்
பயந் ேபாேனன். இேதா
பார்! உன் அத்ைதையக் காப் பாற் ற
யன்ற ல் என்
மண்ைட ல் எவ் வள ெபரிய காயம் ? ைவத் யர்
மகனிடம் காயத் க் ம ந் ஏேத ம் இ க் றதா
என்
ேகட் க் ெகாண்
ந் ேதன்?” என்றாள் .
“கைரயர் மக க்
ம ந் ேபாட் க்
ைவத் யர் மகன்.

ஏேத ம் காயம் பட்
ந் தா ம்
ணப் ப த்
ேறன்” என்றான்

ங் ழ
அவ க் ம ெமா ெசால் லாமல் ,
“அண்ணி! அத்ைதையப்
த் க் ெகாண்
எந் தப்
பக்கம் ேபானார்கள் , உனக் த் ெதரி மா?” என்
ேகட்டாள் .

!

“நான் பார்க்க ல் ைல தஞ் சா ர்ச் சாைலேயா
ேபானதாக இந் த ைவத் யர் மகன் ெசால்
றான்…”
“அண்ணி! நா ம் அ த ம் அத்ைதையத் ெதாடர்ந்
ேபா ேறாம் . அப் பா டம் ெசால்
! வா, அ தா!”
என்
ங் ழ
அங்
ந் உடேன ேபாகத்
ெதாடங் னாள் .
அப் ேபா ைவத் யர் மகன், “ ங் ழ ! சற்
நில் !
உங் களால் அவர்கைளத் ெதாடர்ந் ேபாக
யா .
இங்
ந் சற் த்
ரத் ல் காத்
ந் த
ைரகள்
ேத அவர்கள் ேபா றார்கள் . என்னிடம்
ைர
இ க் ற ; நான் வா ேவக மேனா ேவகமாய் க்
ைரைய
ட் க் ெகாண்
ெசன்
அவர்கள் ேபாய் ச்
ேச ம் இடத்ைதக் கண்
த் உங் க க் ச்
ெசால் ேவன். அதற் ப் ர யாக நீ எனக் ஓர் உத
ெசய் ய ேவண் ம் . நீ ம் உன் அத்ைத ம் பட ல் ஏ க்
ெகாண்
எங் ேக ேபாவதற் க் ளம் னீர ்கள் ? அைத
மட் ம் ெசால்
!” என்றான்.
ங் ழ , “அண்ணி! இவ ைடய உத
எங் க
ேதைவ ல் ைல! நாங் கள் ேபா ேறாம் . அப் பா
மட் ம் ெசால்
!” என்றாள் .

க்
டம்

ைவத் யர் மகன் அப் ேபா ம்
ட ல் ைல. “ஆகா!
கைரயர் மகளின் கர்வத்ைதப் பார்! என் உத
ேதைவ
இல் ைலயாம் ! ெபண்ேண, உனக் ஏன் என் ேபரில்
இத்தைன ேகாபம் ? நீ அரச மாரைனக் க யாணம்
ெசய்
ெகாள் வைத நானா
க்ேக நின்
த த்ேதன்?
என்ைன வஞ் த் ஏமாற்
ட் ப் பட ல் ஏற் க்
ெகாண்
ேபானாேய? அந் த வாணர் லத்
வந் யத்ேதவனல் லவா உன் ஆைசக் கந் த
இராஜ மாரைன ந க்கட ல் தள் ளிக் ெகான்

ட்டான்! என் ேபரில் ேகா த் என்ன பயன்?” என்
ெசால்
ட் ‘ஹா ஹா ஹா’ என்
ெபாய் ச் ரிப் ச்
ரித்தான்.
ங் ழ
கண்களில் ப் ெபா பறக்க அவைன ஒ
தடைவ
த் ப் பார்த்
ட் அ த ைடய
ைகையப்
த் இ த் க் ெகாண்
சாைலேயா
ேமேல ெசன்றாள் . ெகாஞ் ச
ரம் ேபான ம் , “அ தா! நீ
கத் எ த் ப் ேபார் ெசய் யக் கற் க் ெகாண்ட ம்
த ல் இந் தத்
ர்த்தனா ய ைவத் யர் மகனின்
உ ைர வாங் க ேவண் ம் . உன் கத் க்
தல் ப
இவன்தான்” என்றான்.
இர ம் பக ம் வ நடந்
ங் ழ
ேசந் தன்
அ த ம் தஞ் சா ைர ேநாக் ச் ெசன்றார்கள் .
ஏெழட் க்
ைர ரர்கள் ஒ ெபண்மணிைய
அைழத் ச் ெசன்றைதக்
த் வ
ல்
சாரித் க்
ெகாண்
ேபானார்கள் . பா வ வைர ல் ெகாஞ் சம்
தகவல்
ைடத்த , அப் றம் ஒன் ம்
ைடக்க ல் ைல.
ஆ
ம் தஞ் சா ர் வைர
ம் ேபாய் த் ேத ப் பார்த்
வ என்
ேபானார்கள் .
ேசந் தன் அ த க் இந் தப் ரயாணம் ெவ
உற் சாகமா
ந் த . ங் ழ
டன் ேப க் ெகாண்
ெசன்ற உற் சாகத் க் ஒ காரணம் ; கத் ப் ப ற்
ெபற் க் ெகாண்ேட ேபான மற் ெறா காரணம் .
ேகா க்கைரக் அ
ேலேய ங் ழ க் த் ெதரிந் த
ஒ ெகால்
பட்டைற ல் அவன் ஒ கத் வாங் க்
ெகாண்
ந் தான். ேபா ம் ேபாெதல் லாம் அைதச்
ழற் க் ெகாண்ேட ேபானான். ல சமயம் எ ரில்
பைகவன் வ வதாக ம் அவ டன் சண்ைட
ேபா வதாக ம் எண்ணிக் ெகாண்
கத் ையத்
தா மாறாக
னான். அவ் வப் ேபா
ங் ழ

அவ க் க் கத் ைய இப் ப ப்
த் க்ெகாள் ள
ேவண் ம் . இப் ப ச் ழற் ற ேவண் ம் என்
கற் த்
ெகா த் க் ெகாண்
வந் தாள் . இதனால் இரண்
ேப க் ேம ரயாணம் உற் சாகமா
ந் த .

க்

தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைட கண்ெண ேர ெதன்பட்ட ேபா
தான் வந் த காரியத்ைத எப் ப ச் சா ப் ப என்ற
கவைல ங் ழ க் ஏற் பட்ட . அவ ைடய
கவைலையச் ேசந் தன் அ த ம் ேசர்ந் ப ர்ந்
ெகாண்டான். ேகாட்ைடக் ள்
ரேவ ப் பேத ரம் மப்
ரயத்தனமான காரியமா ற் ேற? ங் ழ
எண்ணி ள் ள காரியங் கைள எல் லாம் எப் ப
நிைறேவற் வ ? வந் யத்ேதவ ைடய அகட கட
சாமர்த் யங் கெளல் லாம் ேசந் தன் அ த க் நிைன
வந் தன. அவ ைடய சாமர்த் யங் களில் பத் ல் ஒ
பங் தனக் இ க்கக் டாதா? அல் ல அந் த
வந் யத்ேதவேன இந் தச் சமயம் இங் ேக வரக் டாதா!….
வந் யத்ேதவனா
ந் தால் இந் தச் சந் தர்ப்பத் ல்
எப் ப நடந் ெகாள் வான் என்
ேசந் தன் அ தன்
ந் க்கத் ெதாடங் னான். அச்சமயத் ல் சாைல ல்
பல் லக் ஒன்
வந் த . ரியன் ேமற் த் ைச ல்
மைறந் இ ள்
ழ் ந் வந் த ேநரம் .
பல் லக் ன்
ேமல் ைர ல் பைன மரச் த் ரங் கள் காணப் பட்டன.
‘ஆகா! ப
ர் இைளயராணி ன் பல் லக் ப்
ேபாலல் லவா காண்
ற ? ேகாட்ைடக் ெவளி ேலேய
ப
ர் ராணிையச் சந் த்
த் ைர ேமா ர
இலச் ைனையப் ெபற
மானால் எவ் வள
ெசௗகரியமா
க் ம் ?’ என்
அ தன் எண்ணினான்.
இைதப் ங் ழ
ட ம் ெவளி ட்டான். அவ ம் அ
நல் ல ேயாசைனதான் என்
ெசான்னாள் . ஆனால்

பல் லக் ன் உள் ேள இ க் ம் ராணிைய எப் ப ப்
பார்ப்ப ?
ைகக்
ன்
ம் காவலர்கள்
ேபா றார்கேள? பல் லக் ன் அ
ேல ேபாக
யன்றாேல அவர்கள் த ப் பார்கள் அல் லவா?
“அ தா! கவைலப் படாேத! தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைட
இன்
ம் அைரக்காதம் இ க் ற . அதற் ள் நமக்
ஏேத ம் சந் தர்ப்பம்
ட்டாமற் ேபாகா !” என்றாள்
ங் ழ .
எ

ர்பாராத
ட் ய .

அத்

தத்

ல் அச்சந் தர்ப்பம் அவர்க

க்

யாயம் 21 - பல் லக்
ஏ ம் பாக் யம்

அந் த ஆண் ல் வழக்கமாக மாரிக்காலம் ஆரம் க்க
ேவண் ய காலத் ல் ஆரம் க்க ல் ைல. இரண்
தடைவ மைழ ெதாடங் வ ேபால் ெதாடங் ச்
சட்ெடன்
நின்
ட்ட . காேவரி ஆற்
ம் அதன்
ைள ந களி ம் தண்ணீ ரப
் ் ரவாகம் வர வரக்
ைறந் வந் த .
நட நட்ட வயல் க க் த்
தண்ணீ ர ் வரத் இல் லாமல் ப ர்கள் வாடத்
ெதாடங் ன. “எல் லாம் வால் நட்சத் ரத் னால் வந் த
பத் !” என்
மக்கள் ேப க் ெகாள் ளலானார்கள் .
‘நாட் க் எல் லா
தத்
ம் ைட வ ம் ேபாலத்
ேதான்
ற ’, ‘இராஜ் ய காரியங் களில் ழப் பம் ’,
‘இளவரசைரப் பற் த் தகவல் இல் ைல’, ‘அதற் ேமல்
வான ம் ஏமாற்
ம் ேபா
க் ற ’ என்பைவ

ேபான்ற ேபச் க்கைள வ ெந
ம் ேசந் தன்
அ த ம் ங் ழ
ம் ேகட் க் ெகாண்ேட
வந் தார்கள் .
மைழ ெபய் யாம
ந் த அவர்க ைடய
ரயாணத் க் என்னேமா
ெசௗகரியமாகத்தானி ந் த . அன்
காைல
ந் ேத
ெவய் ல் ளீர ் என்
அ த்த . ற் பக ல் தாங் க
யாத
க்கமா
ந் த . இராஜபாட்ைட ல்
மரங் களின்
ளிர்ந்த நிழ ல் ெசன்ற ேபாேத
அவர்க க்
யர்த் க் ெகாட் ய .
“இ ஐப் ப மாதமாகேவ ேதான்ற ல் ைலேய?
ைவகா க் ேகாைட மா ரியல் லவா இ க் ற ?” என்
ஒ வ க்ெகா வர் ேப க் ெகாண்
ேபானார்கள் .
ப ேவட்டைரயரின் அரண்மைனப் பல் லக்
அவர்கைளத் தாண் ச் ெசன்ற
ேநரத் க் ப் ற
ெரன்
ளிர்ந்த காற்
சத் ெதாடங் ய . சாைல
மரங் களின் இைலகள் காற் ல் அைசந் தா ச்
சலசலெவன்
சத்தத்ைத உண்டாக் ன. வட ழக் த்
க் ல் இ ண்
வ வ ேபாலத் ேதான் ய .
வானத் ன் அ
கட் ல் இ ண்ட ேமகத் ரள் கள்
தைல காட் ன.
ேநரத் க் ள் ேள அந் த ேமகக்
ட்டங் கள் யாைன மந் ைத மதம் ெகாண்
ஓ வ வ
ேபால் வானத் ல் ேமா அ த் க் ெகாண்
ேமேல
ேமேல வரலா ன.
இளங் காற்
ெப ங் காற் றாக மா ய ; ெப ங் காற் ல்
ய மைழத் ளிகள்
க் ெகாண்
வந்
ந் தன.
ற் றல்
ழத் ெதாடங் க் கால் நா ைக ேநரத் ல்
‘ேசா’ என்ற இைரச்ச டன் ெப மைழ ெகாட்டலா ற் .
காற்
ம் மைழ
ம் சாைல ஓரத்
ட்சங் கள்

பட்டபாட்ைடச் ெசால்
யா . சடசடெவன்
மரக் ைளகள்
ந்
ழத் ெதாடங் ன. அப் ேபா
அவற் ல் அைடக்கலம்
ந்
ந் த பட் கள் ச் ட் க்
ெகாண்
நாலா ைசகளி ம் பறந் ேதா ன. சாைல ல்
ேபாய் க் ெகாண்
ந் த ஜனங் க ம் நாலா ற ம் த
ஓ னார்கள் .
காற்
மைழ
ந் தப் வதற் காகச் லர்
ஓ னார்கள் . மரக் ைளகள் தைல ல்
ந் சாக
ேநரி ேமா என்ற பயத் னால் மற் றவர்கள் ஓ னார்கள் .
அண்ட கடாகங் கள் ெவ ப் ப ேபான்ற இ
ழக்கத்ைதக் ேகட் அஞ் ேவ
லர் ஓ னார்கள் .
மைழ
த் க் ெகாண்ட
ேநரத் க்ெகல் லாம் ,
பகற் ெபா
ெசன்
இர ெந ங்
வந் த .
அன் ரேவ தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைடக் ள்
ரேவ த்
ட
ேவண் ம் என்ற எண்ணத்ைதச் ேசந் தன் அ த ம் ,
ங் ழ
ம் ைக ட்
ட்டார்கள் .
ேசந் தன் அ தனின் நந் தவனக்
க் அன் ர
ேபாய் ச் ேசர்ந்தால் ேபா ம் என்
ர்மானித்தார்கள் .
மைழக்கால இ ட் ல் ஒ வைரெயா வர்
ைதரியப் ப த் க் ெகாண் , ஜாக் ரைதயாக
நடந் தார்கள் .
“ ங் ழ ! ந க்கட ல் எவ் வளேவா யல் கைள ம்
ெப மைழைய ம் பார்த்தவளா ற் ேற நீ ! மைல
ேபான்ற அைலக க் மத்
ல் பட
ட் க்
ெகாண்
ேபா றவள் ஆ ற் ேற! இந் த மைழக்
இவ் வள பயப் ப
றாேய?” என்றான் ேசந் தன்
அ தன்.
“ந க்கட ல் எவ் வள தான் யல் அ த்தா ம் மைழ
ெபய் தா ம் தைல ல் மரம் ஒ ந்
ழாதல் லவா?

ந் தால் இ தாேன

ம் ?” என்றாள்

ங்

ழ

.

இவ் தம் ங் ழ
வாய்
வதற் ள்
அவர்க க் எ ேர சற் த்
ரத் ல் சடசடெவன்
மரம்
ந்
ம் சத்தம் ேகட்ட . ேசந் தன் அ தன்
ங் ழ
ன் ைகையக் ெகட் யாகப் பற் க் ெகாண்
ேமேல ெசல் வைத நி த் னான்.
“இனி அவசரப் பட் க் ெகாண்
ேபாவ ல்
உபேயாக ல் ைல. சாைல ஓரத் ல் இங் ேக ல
மண்டபங் கள் இ க் ன்றன, அவற் ல் ஒன் ல்
ேநரம் தங்
மைழ ன் ேவகம் ைறந் த ற ேமேல
ேபாகலாம் !” என்றான் ேசந் தன் அ தன்.
“அப் ப ேய ெசய் யலாம் ஆனால் மண்டபத்ைத இந் த
இ ளில் எப் ப க் கண்
ப் ப ?” என்றாள் ங் ழ

.

“ ன்னல்
ன்
ம் ேபா பார்த்தால் ெதரிந்
ம் .
இ
ற ம் கவனமாகப் பார்க்க ேவண் ம் !” என்றான்
ேசந் தன் அ தன்.
வானத்ைத ம்
ைய ம் ெபான்ெனாளி மயமாக்
கண்கைளக்
சச் ெசய் த ஒ
ன்னல்
ன்னிய .
“அேதா ஒ

மண்டபம் !” என்றான் ேசந் தன் அ

க்

தன்.

ங் ழ
ம் அந் த மண்டபத்ைதப் பார்த்தாள் . அேத
ன்னல் ெவளிச்சத் ல் அவர்க க்
ன்னால் சற் த்
ரத் ல் ஒ ெபரிய மரம்
ந்
டப் பைத ம்
பார்த்தாள் .
ந் த மரத் ன
ல் லர் க் க்
ெகாண்
ப் ப ேபாலத் ேதான் ய .
“அ தா!
ந்
டந் த மரத்ைதப் பார்த்தாயா?
அதன
ல் …” என்றாள் .

“ஆமாம் , பார்த்ேதன், அந் தக் க நமக் ம் ஏற் பட்
டப் ேபா ற . க் ரம் மண்டபத் க் ப் ேபாய் ச்
ேசரலாம் !” என்
ட் அ தன்
ங் ழ
ன்
ைகையப்
த் இ த் க் ெகாண்
மண்டபம் இ ந் த
ைசையக்
ைவத்
ைரந் ெசன்றான்.
இ வ ம் மண்டபத்ைத அைடந் தார்கள் . ெசாட்ட
நைனந்
ந் த ணிகளி
ந் தண்ணீைரப்
ந் தார்கள் . ணிையப்
ந் த ற
ங் ழ
தன்
நீ ண்ட
ந் தைல ம்
ந் தாள் .
ந் த ஜலம்
மண்டபத் ன் தைர ல்
ந்
கால் வாய் களாக
ஓ ய .
“அடாடா! மண்டபத்ைத ஈரமாக்
ங் ழ .

ட்ேடாேம?” என்றாள்

“மண்டபத் க் அதனால் ங் ஒன்
ல் ைல.
ஜலேதாஷம் காய் ச்சல் வந்
டா ! நீ இப் ப ச் ெசாட்ட
நைனந்
ட்டாேய?” என்றான் ேசந் தன் அ தன்.
“நான் கட ேலேய றந் வளர்ந்தவள் . எனக்
இன்ெனா ெபயர் ‘ச த் ர மாரி’. என்ைன மைழத்
தண்ணீ ர ் ஒன் ம் ெசய்
டா ” என்றாள் ங் ழ .
அவ ைடய உள் ளம் அப் ேபா தஞ் சா
ேகாட்ைடக் அ
ந் த சாைல ஓர
மண்டபத்
ந் நாைகப் பட் னத்
ஹாரத் க் ப் பாய் ந் ெசன்ற .
‘ச த் ர மாரி’ என்
அைழத்தவர் அந் தச்
இ ந் தார்?
“

அவைள
டாமணி

ர்க்
டாமணி

தன்
தலாக
ஹாரத் ல் அல் லவா

ங் ழ
என்
ைடய நந் தவன ம்
ைச ம்
ரத் ேலதான் இ க் ற . மைழ ட்ட ம் அங் ேக

ேபாய்
டலாம் . என் தாயார் உன்ைனச் சரியாகக்
கவனித் க் ெகாள்
வாள் !” என்
அ தன்
ய
வார்த்ைதகள் ங் ழ
ன் கா ல் அைர ைறயாக
ந் தன.
ம

ப
ம் பளிச்ெசன்
கண்ைணப் ப த்த . ஒ
ன்னல் அதன் ஒளி ல் அவர்கள்
ன்னம்
அைர ைறயாகப் பார்த்த காட் நன்றாகத் ெதரிந் த .
இ வ ம்
க் ட் ேபானார்கள் . சாைல ல்
ஏறக் ைறய அந் த மண்டபத் க் எ ேர ஒ ெபரிய
ஆலமரம் ேவேரா ப க்கப் பட்
ந்
டந் த .
சாலமாகப் படர்ந்
ந் த அதன்
ைளக ம்
க ம் தா மாறாக
ந் ம் ைதந் ம்
டந் தன. அவற் க்க
ல் இரண்
ைரக ம்
ஐந் தா மனிதர்க ம் அகப் பட் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் . அப் ப அகப் பட் க்
ெகாண்
ந் தவர்கைள
தைல ெசய்
காப் பாற் வதற் காக ேவ
லர் யன்
ெகாண்
ப் ப ெதரிந் த . அவசரம் அவசரமாக
அவர்கள்
ந்
டந் த ைளகைள அப் றப் ப த் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் . “ஐேயா!” “அப் பா!” “இங் ேக!”
“அங் ேக” “ க் ரம் !” என்பைவ ேபான்ற ரல் கள் மைழச்
சப் தத் னிைடேய ம னமாகக் ேகட்டன.
இவற் ைறெயல் லாம்
ட அ கமாகச் ேசந் தன் அ தன் –
ங் ழ
ன் கவனத்ைத ேவெறான்
கவர்ந்த .
ந்
டந் த மரத் க் ச் சற் த்
ரத் ல் ஒ
பல் லக் தைர ல் ைவக்கப் பட்
ந் த . அதன் அ
ல்
இரண்
ஆட்கள் மட் ம் நின்றார்கள் . மற் றவர்கள்
ந் த மரத் ன
ல் அகப் பட் க் ெகாண்டவர்கைளக்
காப் பாற் வ ல்
ைனந்
ந் தார்கள் ேபா ம் .

“அ தா! பல் லக்ைகப் பார்த்தாயா?” என்
ங் ழ .
“பார்த்ேதன், ப
ேபால் இ ந் த .”
“

ர் இைளயராணி

ந் த மரம் அந் தப் பல் லக்
டாதா?”

ேகட்டாள்

ன் பல் லக்

ன் ேமேல

ப்

ந்

க்கக்

“கட ேள! ஏன் அப் ப ச் ெசால் றாய் ? ப
ர்
ராணிையப் பார்த் அவள்
லமாக ஏேதா
காரியத்ைதச் சா க்கப் ேபா றதாகச் ெசான்னாேய?”
“ஆமாம் , இ ந் தா ம் , அந் தப் ப
ர் இைளயராணிைய
எனக் அவ் வளவாகப்
க்க ல் ைல!”
“
க்கா ட்டால் , அவள் ேபரில் மரம்
ேவண் மா, என்ன?”

ந்

ழ

“சாதாரணப் பட்டவர்களின் தைல ேலதான் மரம்
ழ
ேவண் மா? ராணிகளின் தைல ேல
ழக்
டாதா?…
அ ேபானால் ேபாகட் ம் ; இப் ேபா நாம்
பல் லக் ன
ல் ெசன்
ப
ர் ராணிையப் பார்த் ப்
ேபசலாமா? ேகாட்ைடக் ள் ேபாவதற் அவ ைடய
உத ையக் ேகட்கலாமா?”
“அழ தான்! ராணிையப் ேபட் காண்பதற் நல் ல
சமயம் ! நல் ல இடம் ! பல் லக் ன்
ட்டப் ேபானால்
மைழக் கால இ ட் ல்
டவ
ேறாம் என்ெறண்ணி
நம் ைம அ த் ப் ேபாட்டா ம் ேபா வார்கள் .”
“ராணிைய நான் பார்த்
எளிதா
ம் …”
“அ

எப் ப ?”

ட்டால் அப் றம் காரியம்

“என் அண்ணி
மந் ரவா ர

ன் ெபயைரச் ெசால் ேவன் அல் ல
தாஸன் அ ப் னான் என்ேபன்.”

“நல் ல ேயாசைனத்தான்! ஆனால் ராணி ன் அ
ெந ங் க
ந் தால் அல் லேவா?.. அேதா பார்,
ங் ழ .”

ல்

ண் ம் ஒ
ன்னல்
ன்னிய ; அதன் ெவளிச்சத் ல்
இரண்
ேபர் பல் லக்ைகத்
க் வ ெதரிந் த . ஆகா!
ளம்
ட்டார்களா? இல் ைல, இல் ைல! மண்டபத்ைத
ேநாக் யல் லவா பல் லக் வ வ ேபாலக் காண்
ற ?
ஆம் ,
ேநரத் ல் பல் லக் மண்டபத் ன்
கப் க் வந் ேசர்ந்த . பல் லக்ைகச் மந்
வந் தவர்கள் அைத இறக் ைவத்தார்கள் .
“ப
வ

ர் இைளயராணி நம் ைமத் ேத க் ெகாண்டல் லவா
றாள் ?” என்றாள் ங் ழ .

அ தன் அவ ைடய கரத்ைதப் பற் க் ெகாண்
மண்டபத் ன் உட் றத்ைத ேநாக் நகர
யன்றான்;
ஆனால் ங் ழ
அவ் தம் நகர ம த்தாள் .
இதற் ள் “யார் அங் ேக?” என்
ேகட்ட .

ஓர் அதட்

ம்

ரல்

பல் லக்ைகச் மந் வந் தவர்களில் ஒ வனின்
ரல்
என்பைதத் ெதரிந் ெகாண் , “பயப் படாேத, அண்ேண!
உங் கைளப் ேபால் நாங் க ம் வ ப் ேபாக்கர்கள் தான்.
மைழக்காக மண்டபத் ல் வந் ஒ ங்
க் ேறாம் !”
என்
ெசான்னாள் ங் ழ .
“சரி, சரி! பல் லக்
அேத ரல் .

ன் அ

ல் வரேவண்டாம் ” என்ற

“நாங் கள் ஏன் பல் லக் ன் அ
ல் ெந ங் கப்
ேபா ேறாம் ? பல் லக் ல் ஏ வதற் ப் பாக் யம்
ெசய்
க்க ேவண்டாமா!” என்றாள் ங் ழ .
ேசந் தன் அ தன், “வள்
வர் ெப மாள்
ட இைதப்
பற் ச் ெசால்
க் றார்.
ற் றப் ல் ெசய் த
ைனப் பயைனப் பற் க்
ம் ேபா …” என்
ெதாடங் னான்.
“ேபா ம் , ேபா ம் ! வாைய
க் ெகாண்
இ ங் கள் ! நீ ங் கள் எத்தைன ேபர்?”

ம் மா

“நாங் கள் இரண்
ேபர்தான் இன்
ம் இரண்
ேபர்
வந் தா ம் இந் த மண்டபத் ல் மைழக் ஒ ங் கலாம் !…”
என்றான் அ தன்.
தான் உண்ைமெயன்
நம் யைதேய அ தன்
ெசான்னான். அேத மண்டபத் ன் உட் றத் ல்
மைற ல்
ன்றாவ மனிதன் ஒ வன் நின்ற
அவ க் த் ெதரிந்
க்க ல் ைல.

ணின்

பல் லக் ச் மந் தவன், “நான் அப் ேபாேத ெசான்ேனன்.
மைழ வந் த ம் மண்டபத் ல் ேபாய் ஒ ங் கலாம்
என்ேறன்; ேகட்க ல் ைல. அதனால் இந் தச் சங் கடம்
ேநர்ந்த !” என்
தன் ேதாழனிடம் ெசான்னான்.
“இப் ப ஆ ம் என்
யார் அப் பா கண்ட ? மைழ
வ ப் பதற் ள் ேகாட்ைடக் ள் ேபாய் டலாம் என்
எண்ணிேனாம் . இந் த மட் ம் பல் லக் ன் ேமல் மரம்
ழாமல் ேபாச்ேச!” என்றான் அவன் ேதாழன்.
இச்சமயம் இன்ெனா
ரகாசமான ன்னல்
ன்னிய . ேசந் தன் அ தன் – ங் ழ
இ வர்க ைடய கண்க ம் கவன ம் பல் லக் ன்
ேபரிேலேய இ ந் த . ஆைகயால் அந் த ன்னல்

ெவளிச்சத் ல் , பல் லக் ன்
ைரைய
லக் க்
ெகாண்
ஒ ெபண்மணி தாங் கள் நின்ற ைசைய
உற்
ேநாக் க் ெகாண்
ந் தைத அவர்கள்
பார்த்தார்கள் . அப் ப ேநாக் ய ெபண்மணி ன்
கம்
அவர்கைளப் பார்த் இன்னார் என்
ெதரிந் ெகாண்
ன்னைக ரிந் தைத ம் கவனித்தார்கள் .
ம

னா
ழ் ந் த .

க ெமல்
என்றாள் .

மண்டபத்
ய

ர

ல்

ம் ெவளி
ங்

ழ

, “அ

ம் இ

ள்

தா! பார்த்தாயா?”

“ஆம் , பார்ேதன்”
“பல் லக்

ல் இ

ந் த

யார்?”

ர் இைளயராணிதாேன?”

“ப
“உனக்

என்ன ேதான்

ய

?”

“ப
ர் ராணிையப் ேபாலத்தான் இ
ெகாஞ் சம் சந் ேதகமாக இ ந் த .”
“சந் ேதக
“எ

ந் த

ஆனால்

ல் ைல; நிச்சயந் தான்.”

நிச்சயம் ?”

“ப
ர் ராணி அல் ல; த் ப்
தான் பல் லக் ல் இ க் றாள் !”
“உஷ்! இைரந்
“இைரந்

த்த என் அத்ைத ராணி

ேபசாேத!”

ேபசா

“என்ன காரியம் ?”

ட்டால் காரியம் நடப் ப

எப் ப ?”

“எதற் காக இத்தைன
ரம் வந் ேதாேமா, அந் தக்
காரியந் தான். அத்ைதையக் கண்
த்
ட்ேடா ம் .
அவைள
த் அைழத் ப் ேபாக ேவண்டாமா?”
“இப் ேபா அ
யாத காரியம் , ங்
எங் ேக ேபாய் ச் ேசர் ற என்
பார்த்
ற ேயா த்
தைல ெசய் வதற்

ழ ! பல் லக்
க் ெகாள் ேவாம் .
வ ேதடலாம் .”

“ ம் ைப
ட்
ட் வாைலப்
க்க ேவண் ம்
என் றாேய? அெதல் லாம்
யா ; இப் ேபா
அத்ைதைய
தைல ெசய் தாக ேவண் ம் . உனக்
பய
ந் தால் நீ ம் மா இ !”

ப்

“
தைலயாவதற் உன் அத்ைத சம் ம க்க
ேவண்டாமா? பல் லக் ல் ஏ ஜாம் ஜாம் என்
ேபாய் க்
ெகாண்
க் றாள் . எங் ேக ேபா றாள் ; எதற் காக, யார்
அவைளப்
த் வரச் ெசய் த என்ெறல் லாம் ெதரிந்
ெகாள் ள ேவண்டாமா?”
“பாதாளச் ைறக் க் ெகாண்
ேபா றார்கேளா,
என்னேமா? அப் றம் நம் மால் என்ன ெசய் ய
ம் ?”
“ஏன்
யா ? பாதாளச் ைற ல் நாேன இ ந்
ெவளி வந் தவன்தான். அரண்மைனகளில் எனக் ம்
ெகாஞ் சம் ெசல் வாக் உண் . உன் அத்ைதைய
எப் ப யாவ நான்
தைல ெசய் ேறன் இப் ேபா
ம் மா இ !”
ங் ழ
ம் அச்சமயம் ெபா
இ க்கத்தான் ேவண் ம் என்
அப் ேபா அவர்கள்
ம் எ
நிகழ் ந் த .
பல் லக் ன்
ல வ ேபா

நீ

ைம டன் ம் மா
ர்மானித்தாள் .
ர்பாராத காரியம் ஒன்

ல ய ைர இன்
ம் நன்றாய்
ந் த . அதன் உள் ளி ந் ஓர் உ

வம்

ெவளிேய வந் த . சத்தம்
ன் ப் ைன நடப் ப
ேபால் நடந் த . அ த்த
னா அவர்கள் அ
ல் வந்
ட்ட . இவ் வள ம் நல் ல இ ட் ல் நடந் தப யால் ,
மண்டபத் ன் அ ப் ப களில் நின்ற காவலர்கள்
கண்ணில் பட ல் ைல. பல் லக்
ந் ெவளிவந் தவள்
ஊைம ராணிதான் என்பைதப் ங் ழ
அந் த
இ ளி ம் நன்றாய் த் ெதரிந் ெகாண்
ட்டாள் .
ஊைம ராணி அந் த இரண்
ேபரின் ைககைள ம்
த் இ த் க் ெகாண்
அம் மண்டபத் ன்
ன்
ப
க்
ைரந் ெசன்றாள் .
ங் ழ ையத் த
க் ெகாண்
உச்
கந் ,
அவைளப் பார்த்த ல் தன் ம ழ் ச் ையத்
ெதரி த்தாள் . ன்னர், அத்ைதக் ம் ம மக க் ம்
ச க்ைஞ பாைஷ ல்
ேநரம் சம் பாஷைண
நடந் த . அந் தக் காரி ளில் அவர்கள்
ஒ வ க்ெகா வர் எப் ப த் தான் ேப க்
ெகாண்டார்கேளா? ஒ வர் க த்ைத ஒ வர் எவ் வா
தான் ெதரிந் ெகாண்டார்கேளா? அ நம் மால்
ளங் கச் ெசால் ல
யாத காரியம் .
ங் ழ
ேசந் தன் அ தனிடம் , “அத்ைத ெசால் வ
உனக் த் ெதரிந் ததா? என்ைனப் பல் லக் ல் ஏ க்
ெகாண்
ேபாகச் ெசால் றாள் . அவைள உன்
ட் க்
அைழத் ப் ேபாகச் ெசால்
றாள் !” என்றாள் .
“உன் சம் மதம் என்ன
ேகட்டான்.

ங்

ழ

?” என்

அ

தன்

“அத்ைத ெசால்
றப ெசய் யப் ேபா ேறன். ஆைளப்
த் க் ெகாண்
வரச் ெசான்னவர்கள் இன்னார்
என்
ெதரிந் ெகாள் வதற் சரியான உபாயம்
அல் லவா?”

“ேயா த் ச் ெசால் ! ங் ழ ! உபாயம் சரிதான்!
அ ல் என்ன அபாயம் இ க் ேமா!”
“அ தா! நீ கவைலப் படாேத! அத்ைத ெசான்னப
ெசய் வ னால் எனக் ஓர் அபாய ம் ஏற் படா . அப் ப
ஏற் ப வதா
ந் தால் , என் இ ப் ல் இந் தக் கத்
இ க்கேவ இ க் ற !” என்
ெசான்னாள் ங் ழ .
அத்ைதைய ம ப ஒ
ைற த
க் ெகாண்
ட் ப் ங் ழ
அவைளப் ேபாலேவ சத்தம்
ெசய் யாமல் நடந் ெசன்
பல் லக் ல்
ந்
ைரைய ம்
ட் க் ெகாண்டாள் .

அத் யாயம் 22 அநி த்தரின் ஏமாற் றம்
தன்மந் ரி அநி த்தப் ரம் மராயர் ல
னங் களாகத் தைலநகரிேலேய தங்
ந் தார்.
அவைரக் காண்பதற் அரசாங் க அ காரிகள் ,
ற் றரசர்கள் , ேசைனத் தைலவர்கள் , அயல் நாட் த்
வர்கள் , வர்த்தகக்
க்களின்
ர நி கள் , ஆலய
நிர்வா கள் , ெதன்ெமா வடெமா
த்வான்கள்
த ேயார் வந் த வண்ண
ந் தார்கள் . ஆத ன்
அவ ைடய மாளிைக ல் ேஜ,ேஜ என்
எப் ேபா ம்
ஜனக் ட்டமாக இ ந் த .
அநி த்தர் தமக்ெகனத் தனியாக காவல் பைட ைவத் க்
ெகாள் ள ல் ைல. பரிவாரங் க ம்
கக் ைறவாகேவ

ைவத் க் ெகாண்
ந் தார். ஆைகயால்
ப ேவட்டைரயர்கேளா அவ க் த் தகரா
எ வதற் க் காரணம் எ
ம் ஏற் படாம
ந் த

.

ஆனேபா
ம் , ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
த் க் ெகாண்
ந் தார்.
தன்மந் ரி தஞ் ைச
நகரில் தங் க ஆரம் த்த
ந் கட் க்காவல்
ைறந் ேபா
ந் த .
தன்மந் ரிையக் காண
ேவண் ெமன்ற
யாஜத் ல் கண்டவர்கள் எல் லாம்
ேகாட்ைடக் ள் ைழந் ெகாண்ேட இ ந் தார்கள் .
சக்கரவர்த்
ன் அரண்மைனைய அ த்
தல் மந் ரி ன் மாளிைக இ ந் தப யால் ,
அரண்மைன வட்டாரத்
ம் ஜனக்
ட்டம் அ கமா
ெகாண்
ந் த .
தன்மந் ரி ன் ெபயைரச்
ெசால் க் ெகாண் ம் அவ ைடய இலச் ைனையக்
காட் க் ெகாண் ம் அேநகம் ேபர் அங் ேக வந்
அவைரப் பார்த்த வண்ண
ந் தார்கள் .

க்

இைதெயல் லாம் ஓரள கட் ப் ப த்த ேவண் ம் என்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
ம் னார். ஆனால் ேநரில்
தன்மந் ரி டம் ேபாய் ச் சண்ைட
ப் பதற்
ேவண் ய ணிச்சல் அவ க் இல் ைல. ெபரிய
ப ேவட்டைரய ம் இ ந் தால் , இ வ மாக ேயா த்
ஏேத ம் ெசய் யலாம் . இந் தச் சமயம் பார்த் ப் ெபரிய
ப ேவட்டைரய ம் கடம்
க் ப் ேபாய்
ட்டதனால் ,
ன்னவரான காலாந் தக கண்ட க் ஒ ைக ஒ ந் த
ேபால் இ ந் த . ேகாட்ைடக் ள் ஜனக்
ட்டத்ைதச்
ேசர்த் க் கட் க் காவ க் ஊ
ைள ப் ப
ேபாதா என் ,
தன்மந் ரி அநி த்தர் அ க்க
ஏதாவ
ன்னப் ப ேவட்டைரயரிடம் உத
ேகட் ம்
பாவைன ல் அவ க் க் கட்டைள அ ப் க்
ெகாண்
ந் தார்.

ல நாைளக்
ன் ேகா க்கைரக் அ ப் வதற் ச்
ல ரர்கள் ேவண் ம் என்
ேகட்டார். காலாந் தக
கண்ட ம் ஆட்கைளக் ெகா த் உத னார். ற
ேநற் ைறக் உயர் லத் ப் ெபண்மணி ஒ வைரத்
ைவயாற்
ந் அைழத் வரேவண் ெமன் ம் ,
அதற் ப் ப
ர் அரண்மைன ன்
பல் லக்
ஒன் ம் ,
ைக
க் க ம் ேவண் ம் என் ம்
ெசால்
அ ப் னார். ன்னப் ப ேவட்டைரயர் இந் த
ேகாரிக்ைகைய ம் நிைறேவற் னார். ஆனால்
மனத் ற் ள் ‘இந் தப் ரம் மராயன் ஏேதா ழ் ச்
ல்
ஈ பட்
க் றான். அவ் தம்
பல் லக் ல் ைவத்
வரவைழக்க
ய உயர்
ம் பத் ப் ெபண்மணி யார்?
எதற் காக இங் ேக வ
றாள் . இைத எப் ப
ம்
கண்
க்க ேவண் ம் . இத்தைகய சந் தர்ப்பத் ல்
தைமயனார் இங் ேக இல் லாமற் ேபாய்
ட்டாேர?’ என்
அவர் மனச் சஞ் சலப் பட்ட .
தன்மந் ரி அநி த்தரின் மாளிைகக்
பல் லக் ல் வந் த யார் என்
ெதரிந் ெகாள் ள
இன்ெனா மனித ம் ஆவல் ெகாண்
ந் தான். அவன்
ேவ யா ம் இல் ைல; அநி த்த ரம் மராயரின்
அ ைமச் டனான ஆழ் வார்க்க யான்தான்.
ெப மைழ ெபய் த அன்ைறக் ம நாள் காைல ல்
அநி த்த ரம் மராயர் ஸ்நானபானம் , ஜபதபம் , ைஜ,
னஸ்காரம் ஆ யவற் ைற
த் க் ெகாண்
மாளிைக ல்
ன்
கப் க் வந் ேசர்ந்தார்.
தம் ைமக் காண்பதற் யாரார் வந்
காத்
க் றார்கள் என்
ேசவகைனப்
பார்த் ெகாண்
வரச் ெசய் தார். காத்
ந் தவர்களில்
ஆழ் வார்க்க யான் ஒ வன் என்
ெதரிந் த ம் , அவைன
உடேன
ட் வ ம் ப ஆக்ஞா த்தார்.

ஆழ் வார்க்க யான் தன்
ைரந் வந் பயபக்

நாதரின்
ன்னால்
னயத் டன் நின்றான்.

“
மைல! ேபான காரியம் என்ன ஆ
அநி த்தர் ேகட்டார்.
“

ற்

?” என்

ேவ! மன்னிக்க ேவண் ம் ேதால் யைடந்
ம் ேனன்” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.

“ஒ வா நான் எ ர்பார்த்த
கரிகாலைரச் சந் க்கேவ

தான் ஆ த்த
ய ல் ைலயா?”

“சந் த்ேதன் ஐயா! தாங் கள் ெசால் லச் ெசான்ன
ெசய் கைள ம் ெசான்ேனன், ஒன் ம் பயனில் ைல.
இளவரசைரக் கடம் ர் அரண்மைனக் ப் ேபாகாமல்
த க்க
ய ல் ைல…”
“இளவரசர் இப் ேபா

கடம்

ரில் தான் இ

க்

றாரா?”

“ஆம் ,
ேவ! சம் வைரயரின் மாளிைக ல் அவர்
ரேவ த்தைதப் பார்த்
ட் தான் வந் ேதன்.
இளவரச க் சம் வைரயர் இராேஜாபசார வரேவற்
அளித்தார். ற் ப் றத் மக்கள் காட் ய உற் சாகத்ைத
வர்ணிக்க
யா .”
“அெதல் லாம் எ ர்பார்க்கக்
ய தான். கடம் ர்
மாளிைகக் இன்
ம் யார்யார் வந்
க் றார்கள் ?”
“இளவரச டன் பார்த் ேபந் ர ம் வந் யத்ேதவ ம்
வந்
க் றார்கள் . இங்
ந் ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் இைளய ராணி டன் வந்
க் றார்.
இன்
ம் ந நாட்ைட ம்
ைனப் பா நாட்ைட ம்
ேசர்ந்த பல ற் றரசர்கைள ம் அைழத்
ப் பதாகக்
ேகள் ப் ப
ேறன்…”
“

க்ேகாவ

ர் மைலயமான்…”

“மணி
ேபாய்

த்தா ந வைர
ட்டார்…?”

ல் இளவரச

டன் வந்

ம்

“அந் த ரக் ழவன் ம் மா இ க்கமாட்டான். இதற் ள்
ைசனியம் ரட்டத் ெதாடங்
ப் பான்.
ெதற் ேக
ந் ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய ேவளான்
ெபரிய ைசன்யத் டன் வ வதாகக் ேகள் ப் ப
ேறன்.
இந் த ராஜ் யத் க் ேக ஒன் ம் வராமல் கட ள் தான்
காப் பாற் ற ேவண் ம் .
மைல! நீ வ ம் வ
ல்
ேசாழ நாட் மக்கள் என்ன ேப க்
ெகாண்
க் றார்கள் என்ப ஏேத ம் கா ல்
ந் ததா?”
“ ன்ன இளவரச க் ேநர்ந்த கடல்
பத்ைதப் பற் ேய
அ கம் ேப க் ெகாண்
க் றார்கள் .
ப ேவட்டைரயர்கள்
ஒேர ேகாபமா
க் றார்கள் .
லர் தங் கைள ம் ேசர்த் க் ைற
றார்கள் …”
“ஆம் , ஆம் ; ைற
வதற் அவர்க
இ க்கத்தான் ெசய் ற .
மைல!
தன்மந் ரி உத் ேயாகத்ைத
ட்
இ க் ேறன்..”

க் நியாயம்
க் ரத் ல் இந் த
ட எண்ணி

ேவ! தாங் கள் அப் ப ெசய் தால் எனக் ம்
தைல
ைடக் ம் . ஆழ் வார்களின் பா ரங் கைள நாெடங் ம்
பா யாத் ைர ெசய்
ஆனந் தமாய் க் காலம்
க ப் ேபன். எப் ேபா உத் ேயாகத்ைத
ட்
டப்
ேபா
ர்கள் , ஐயா!”
“

“இராஜ் யத் ற்
கைட யாக ஒ
அ
ந் த ம்
“அ

என்ன

யற்

பத் ேநராமல் பா காக்கக்
யற் ெசய்
பார்க்கப் ேபா
டப் ேபா ேறன்..”
ேவ?”

ேறன்;

“அந் த
யற்
ல்
க
க் யமான
தற் ப ஏ யா
ட்ட .
மைல! உன்னால் வர
யா என்
நீ
ைக ட்
ட்ட ஒ காரியத் ல் நான் ெவற் ெபற்
ட்ேடன்…”
“அ ல்
யப்
காரியேமா?”

ஒன்

ல் ைல, ஐயா! அ

என்ன

“ஈழத்
ல் த் ப்
த்தவள் ேபாலத் ரிந்
ெகாண்
க் ம் ஓர் ஊைம ஸ் ரீையத் ேத ப்
த்
அைழத் வரச் ெசான்ேனன் அல் லவா? உன்னால்
அந் தக் காரியம்
ய ல் ைல என்
ம் வந்
னாய் அல் லவா?” என்
அநி த்தர் ேகட்டார்.
“ஆம் , ஐயா! அந் த ஊைம ஸ்
“ேநற் ர
வந் தா

நம் அரண்மைனக்
ட்ட .”

“ஆகா! அ சயம! அ
சா த் ர்கள் ?”

ரீ…”
அவைளக் ெகாண்

சயம் ! இைத எப் ப ச்

“ ன்ன இளவரசர் தப் ப் ைழத்தாரா இல் ைலயா
என்
ெதரிந் ெகாள் ள அந் த ஊைமப் ெபண்
ேகா க்கைரக் வ வாள் என்
எ ர்பார்த்ேதன்.
வந் தால் அவைளப்
த் க் ெகாண்
வ ம் ப
ஆட்கைள அ ப்
ந் ேதன். நல் ல ேவைளயாக அவள்
அ க ெதாந் ர ெகா க்காமேல வந்
ட்டாள் . இந் த
ேவ க்ைகையக் ேகள் ,
மைல!
ைவயாற்
ந் அவைள
பல் லக் ல் ைவத்
அைழத் வரச் ெசய் ேதன். இதற் காகப் ப
ர்
ராணி ன்
பல் லக்ைகேய வரச் ெசய் ேதன்….”
“ஐயா ேநற்
அ த்தேத!”

மாைல ெப

ம்

ய

ம் மைழ

ம்

“ஆம் ; அதனால் வ
ல் தடங் கல் ஏற் பட்ட . எனக்
டக் கவைலயாகத்தானி ந் த . ேநற்
நள் ளிர
ேநரத் க் ப் பல் லக் வந் த ற தான்
நிம் ம யா ற் .”
“ஓேகா! நள் ளிர
ேநர ம்
த்

ஆ
ந்

க்

ட்டதா? தாங் க ம் அத்தைன
வரேவற் அளித் ர்களா?”

“
த்
ந் ேதன் ஆனால் வரேவற் பதற் நான்
ேபாக ல் ைல. ட் ப் ெபண்கைள ட்ேட வரேவற் கச்
ெசய் ேதன். ெவ
த்தவளா ற் ேற; என்ன தகரா
ெசய் றாேளா என்
கவைலயாகத்தானி ந் த . நல் ல
ேவைளயாக, அப் ப ஒன் ம் நடக்க ல் ைல. நன்றாகச்
சாப் ட்
ட் , உடேன உறங்
ட்டாள் .
மைல!
உண்ைமையச் ெசால் லப் ேபானால் , இன்ன ம்
அவைளப் பார்க் ம்
ஷயத் ல் எனக் க் ெகாஞ் சம்
பயமாய் த்தானி க் ற . நீ இச்சமயம் வந் த
நல் லதாய் ப் ேபா ற் ….”
“

ேவ! நா ம் அந் தப் ெபண்மணிையப் பார்ப்பதற்
க்க ஆவலா
க் ேறன்…”

“அப் ப யானால் , வா! அந் தப் ரத் க் ப் ேபாகலாம் .
உன்ைன ஏற் கனேவ அவ க் த் ெதரி ம் அல் லவா? நீ
ன்ன இளவரச க் ேவண் யவன் என்ப ம் ெதரி ம் .
ஆைகயால் உன்னிட ம்
கமாக
இ க்கக்
ம் .”
ம் , ட ம் மாளிைக ன்
ன் கட் க் ச்
ெசன்றார்கள் . தா மார்களிடம் ேநற் ர வந் த
ெபண்மணிைய அைழத் வ ம் ப
அநி த்தப் ரம் மராயர் கட்டைள இட்டார்.

தா மார்கள் அந் த ஸ் ரீைய அைழத்
வந் நி த் னார்கள் .
அநி த்தர் அவைளப் பார்த்
நின்றார்.
ஆழ் வார்க்க யானின்

அத்

கத்

த்
ல்

ைகத்

க் ெகாண்
ப் ேபாய்

ன்னைக தவழ் ந் த
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ேப ேமா?

.

ம்

அநி த்தர் சற்
ேநரம் ங் ழ ைய உற்
பார்த் க்
ெகாண்
ந்
ட் , அவைளக் ெகாண்
வந் த
தா மார்கைள அ
ல் அைழத்தார். அவர்களிடம்
ெமல் ய ர ல் ஏேதா ேகட்டார். அவர்கள் ம ெமா
ெசான்ன ற அந் த அைறைய
ட் அப் பால் ேபாகச்
ெசய் தார்.
ஆழ் வார்க்க யாைனப் பார்த் , “
மைல! ஏேதா தவ
ேநர்ந்
ப் பதாகத் ேதான்
ற !” என்றார்.
“ஆம் , ஐயா! அப் ப த்தான் எனக்
“இவள் இளம் ெபண்
இ க்கலாம் .”

மார் இ

“அவ் வள

”.

ட இரா

ப

ம் ேதான்

ற

ராயந் தான்

“நான் எ ர்பார்த் க் ெகாண்
ந் த மாதர
ராயம் நாற் ப இ க்க ேவண் ம் .”

க்

ப்

.”

“அதற்

ேமேல

ம் இ

க்

ம் ”

“ஆம் , ஆம் , நீ இலங் ைகத்
ல் மந் தா
பார்த்
க் றாய் அல் லவா?”
“ஆம் ; ஐயா! பார்த்
அைழத் வர ம்

னி ேத

அல் லேவ?”

ேதவேர! நிச்சயமாக அந் த அம் ைமயார்

“அப் ப யானால் இவள் யாரா
வந் ேசர்ந்தாள் ?”
“இவைளேய ேகட்
ட்டால் ேபா
ஆழ் வார்க்க யான்.
“ஊைம
“

ையப்

, தங் கள் கட்டைளப் ப இங்
யன்ேறன்,
ய ல் ைல.”

“இந் தப் ெபண் மந் தா
“இல் ைல,
இல் ைல!”

னி ேத

டம் ேகட்

க்
ற

ம் ? எப் ப

இங்

!” என்றான்

என்ன பயன்?”

த்ேதவேர! இவள் ஊைமதான் என்ப

…”

“அைதத்தான் தா மார்களிடம் ேகட்ேடன். இங்
வந் த
ந் இவள் ஒன் ம் ேபச ல் ைல என்றார்கள் .”
“
வ

ேதவேர! இவைள அைடயாளம் கண்
அைழத்
வதற் யாைர அ ப்
ந் ர்கள் ?”

“ஆகா! அந் த
என்ன?”
“எந் த
டன்,
காரியங் க க்

டன் ஏதாவ

தவ

ெசய்

ட்டானா,

ேதவேர! தாங் கள் இத்தைகய
டைன அ ப் ைவத்
ப் ர்களா?”

“ த் சா யாக காணப் பட்டான்; பைழயாைறக் நான்
ெசன்
ந் த அன் , வாணர் லத் வல் லவைரய டன்
ஒ வா பன் சண்ைட ட்டான் அல் லவா?”

“ஆம் ! பைழயாைற ைவத்

யர் மகன்

னாகபாணி.”

“அவேனதான்! உன்ைன ம் வல் லவைரயைன ம்
கரிகாலைரச் சந் க்க அ ப் ய ற அந் த ைவத் யர்
மகைனச் ைற
ந்
தைல ெசய்
அைழத்
வரப் பண்ணிேனன். நம் ஒற் றர் பைடக் த் த ந் தவன்
என்
கண் , அவைனக் ேகா க்கைரக்
அ ப் ேனன்.
ன்னம் அவன் ேகா க்கைரக் ப்
ேபாய் ப் பழக்கப் பட்டவனாம் .”
“அவன் தான் இந் தப் ெபண்ைண இங்
வந் தானா?”

அைழத்

“அைடயாளம் எல் லாம் சரியாகச் ெசால்
அ ப் ேனன். அவ ம்
ைவயாற் ல் ெகாண்
வந் ேசர்த்
ட் க் காரியம் ெவற் என்
ெசய்
அ ப்
ந் தான்…”
“ஐயா! நான் ேதாற் ப் ேபான காரியத் ல் ெவற்
அைடந் த அந் தப் த் சா ஒற் றன் இப் ேபா எங் ேக?
இந் தப் ெபண்ைணக்
த் அவைனேய
ேகட்
வ நல் லதல் லவா?”
“நல் ல தான்! ஆனால் ேநற் ர அவ க்
எ ர்பாராமல் ஒ
பத் ேநர்ந்
ட்ட …!”
“அடாடா! அவ

க்

என்ன

பத்

, எப் ப

ேநர்ந்த

?”

“
ைக ன்
ன்னால் அவ ம் வந்
ெகாண்
ந் தான். இ ட் ய ற ேகாட்ைடக்
வரேவண் ம் என்
நான் கட்டைள ட்
ந் தப யால்
அந் தப் ப ேய அந் மாைல ேநரத் ல்
ைவயாற்
ந்
றப் பட் ,
ன்னிர
ேவைள ல் ேகாட்ைடைய ெந ங் க்

ெகாண்
ந் தார்கள் .
ெரன்
ெசய் த்தான் உனக் த் ெதரிந்

யல் அ த்த
க் ேம…”

“ஆம் , ஐயா! நான்
டப் ய க் ப் பயந்
ஓரத் யாத் ைர மண்டபம் ஒன் ல்
தங்
க் ம் ப ேநர்ந்த .”

சாைல
ேநரம்

“ேகாட்ைடக் ச் சற் த்
ரத் ல்
ைக வந் தேபா
சாைல ல் ெபரிய மரம் ஒன்
ேவேரா ெபயர்ந்
ந்
ட்ட . அ ர்ஷ்டவசமாகப் பல் லக் ன்
ழாமல் ன்னால் வந் தவர்கள்
ந் த .
ைவத் யர் மகன்
னாகபாணி
ந் த மரத்த
ல்
அகப் பட் க் ெகாண்டான்..”
இவ் வா
தன்மந் ரி
யேபா , ஒ ெபண்
ரல்
“அந் தச் சண்டாளன் தைல ல் மரம் மட் ந் தானா
ந் த ? இ
ழ ல் ைலயா?” என்
ஆத் ரத் டன்
ய ேகட்ட .
தன்மந் ரி அநி த்தர் அள லாத
யப் டன்
ங் ழ ைய ேநாக் னார். அவைளப் பார்த் க்
ெகாண்ேட “
மைல! இப் ேபா ேப யவள் இந் தப்
ெபண்தானா?” என்றார்.
“ஆம் , ஐயா! அப் ப த்தான் ேதான்

ய

.”

“இ என்ன
ந் ைத? ெச
க் க் கா ேகட்
ஊைம ம் ேப மா?” என்றார் அநி த்தர்.

மா?

“ெச ட் க் க் கா ேகட்ப ம் , ஊைம ேப வ ம்
க ம்
ந் ைதயான காரியந் தான். ஆனால் சர்வசக்
வாய் ந் த
ஷ்
ர்த்
ன் பக்தரா ய தாங் கள்
மன ைவத்தால் எந் த அற் தந் தான் நடவா ? ஆழ் வார்
வாய் மலர்ந்த ளி
ப் ப என்னெவன்றால் ..”

“ேபா ம் ! ஆழ் வார்கைள இப் ேபா இங் ேக இ த்
ெதாந் தர ெசய் யாேத! இ
ஷ்
பகவானின்
க ைண னால் நடந் த அல் ல; ஏேதா தவ
நடந்
க் ற . இந் தப் ெபண் நம் ைம
ஏமாற்
க் றாள் . இவள் யார்? இவ ைடய
ேநாக்கம் என்ன? எதற் காக இவள் இத்தைன ேநர
ெச ட் ஊைம ேபால ந த்தாள் ?”
“

ேதவேர! இந் தப் ெபண்ைணேய ேகட்

த்

ம்

டலாேம?”

“அப் பேன! உன்
கத் ல் தவ ம் ன்னைகையப்
பார்த்தால் , உனக் ஒ ேவைள ெதரிந்
க்கக்
ேமா
என்
ேதான்
ற . சரி! இவைளேய ேகட்
ேறன்; ெபண்ேண! நீ ெச
இல் ைலயா? நான்
ேப வ உனக் க் கா ேகட் றதா…?”
“ஐயா! நான் ெச டா
க்கக்
டாதா என்
ல
சமயம்
ம் ய ண் . ஆனால் எனக் க் கா
ேகட்ப பற் இப் ேபா சந் ேதாஷப் ப
ேறன். அந் தச்
சண்டாளன் ைவத் யர் மகன் தைல ல் மரம் ஒ ந்
ந் த ெசய் ையக் ேகட்ேடன் அல் லவா? வா !
அவன் ெசத் ஒ ந் தானா?” என்றாள் ங் ழ .
“ஆகா! உனக் க் கா ேகட் ற ; ேபச
நீ ஊைம அல் ல!” என்றார் அநி த்தர்.

ம் ேப

றாய் ;

“நிச்சயமாய் இந் தப் ெபண் ஊைம இல் ைல!” என்றான்
டன்.
“ஆகா! நான் ஊைம ல் ைல என்பைதக் கண்
த்
ட் ர்கேள! ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ேலேய க்க
அ வாளி
தன்மந் ரி அநி த்தப் ரம் மராயர் என்
நான் ேகள் ப் பட்ட சரிதான்!” என்றாள் ங் ழ .

“ெபண்ேண! என்ைனப் பரிகாசமா ெசய் றாய் !
ஜாக் ரைத! நீ ஊைம ல் லா ட்டால் ேநற்
இர
இங் வந் த
ந் ேபசாம
ந் த ஏன்?
ஊைமேபால் ந த்த ஏன்? உண்ைமையச் ெசால்
என்
ேகட்டார் தன்மந் ரி
அநி த்தப் ரம் மா ராயர்.

!”

“ஐயா! ேநற் ர இங் நான் வந் ேச ம் வைர ல்
ேபசத் ெதரிந் தவளாக இ ந் ேதன். என்ைன ‘வாயா ’
என்
டச் ெசால் வ ண் .
தன்மந் ரி ன்
அரண்மைனையப் பார்த் இங் எனக் நடந் த
இராேஜாபசாரங் கைளப் பார்த்த ம் ர த்
ஊைமயாய் ப் ேபாேனன். உங் கள் அரண்மைனப்
ெபண்மணிகள் என்
டன் ச க்ைஞ
லமாகப்
ேப னார்கள் . அவர்கள் எல் லா ம் ஊைம என்
எண்ணி நா ம் ச க்ைஞயாக ம ெமா ெசான்ேனன்.
தங் க ைடய ேபச்ைசக் ேகட்ட ற , எனக் ம் ேபச்
நிைன வந் த ….”
“நீ ெபரிய வாயா என்ப ல் சந் ேதக ல் ைல; உன்ைன
எப் ப த்தான் ைவத் யர் மகன்
த் க் ெகாண்
வந் தான் என்பைத நிைனத்தால்
ஆச்சரியமா
க் ற . அவன்
ட்டாளா
ந் தா ம்
சாமர்த் யசா தான்.”
“ வா ! அந் தப் பா மகன் என்ைனப்
த் க்
ெகாண்
வர ல் ைல. அதற் ப்
ரயத்தனப் பட்
ந் தால் , இத்தைன ேநரம் அவன்
யமேலாகத் க் நிச்சயமாக யாத் ைர ெசய்
ெகாண்
ப் பான்!” என்
ப் ங் ழ
தன்
இ ப் ல் ெச
ந் த கத் ைய எ த் க்
காட் னாள் .

“ெபண்ேண! உனக் ப் ண்ணியமாய் ப் ேபாகட் ம்
கத் ைய இ ப் ேல ெச
க்ெகாள் . அவன் ேபரில்
உனக் ஏன் இத்தைன ேகாபம் ? அதனால் தான்
உன்ைனப்
த் வர ல் ைல என் றாேய?”
“என்ைன அவன்
த் க் ெகாண்
வர ல் ைல;
ஆனால் என்ைன அவன் ஆட்கள் பட ேல ேசர்த் க்
கட் ப் ேபாட்
ட் வந் தார்கள் . என் அண்ணிைய
மரத் ேல ேசர்த் க் கட்
ட்டார்கள் . இத்தைனக் ம்
அந் தச் சண்டாள ைவத் யர் மகன் தனக் இ ல் ஒ
சம் பந் த ம் இல் ைலெயன்
என்னிடம் ெசான்னான்..”
“அந் த வைர ல் அவன் த் சா தான் நான்
ெசான்னப ேய அவன் நடந் ெகாண்
க் றான்…”
“ஐயா!,
தன்மந் ரிேய! அந் த
ர்த்தைன அ ப்
தாங் கள் தானா? வா ல் லாப் ேபைதயா ய என்
அத்ைதையப்
த் க் ெகாண்
வரக்
கட்டைள ட்ட ம் தாங் கள் தானா?”

ய

“உன் அத்ைதயா? கைரயர் மகள் மந் தா னி உன்
அத்ைதயா? அப் ப யானால் , நீ …கலங் கைர
ளக்கத் க் காவலர் யாக டங் க க் நீ என்ன
ேவ
ம் ?” என்
அநி த்தர் ேகட்டார்.
“ஐயா! அவ

ைடய அ

ைமப்

“ஆகா! யாக டங் க க்
மகள் இ க் றாள் என்ப
ெதரியாமற் ேபா ற் !”
“இைத ெவளி

தல்

தான் நான்!”

இவ் வள வாயா யான ஒ
எனக் இ வைர

ல் ெசால் ல ேவண்டாம் , ஐயா!”

“ஏன், ெபண்ேண?”

“ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன்
தன்மந் ரி
ரம் மராய க் த் ெதரியாத
ஷயம் எ
ேம இல் ைல
என்
நாெடல் லாம் ர த்தமா
க் ற . தங் க க்
ஒன்
ெதரியா என்
ஏற் பட்டால் , தங் களிடம்
மக்க க் ள் ள ம ப் க் ப் பங் கம் வந்
டாதா?”
“ெபண்ேண! என் ம ப் ைபப் பற் எனக் க் கவைல
இல் ைல. எனக் த் ெதரியாத இன்ெனா ெசய் ைய
மட் ம் ெசால்
. உன் அத்ைதையப்
த் க்
ெகாண்
வந் தார்கள் என்றாேய, அவள் இப் ேபா
எங் ேக? நான் அ ப் ய பல் லக் ல் , நீ எப் ப
ஏ க்ெகாண்டாய் ? எவ் டத் ல் ஏ க் ெகாண்டாய் ?”
என்
அநி த்தர் ேகட்டார்.
“ஐயா! வா ல் லாத ஊைமயா
தாங் கள் எதற் காகக் ைகப் பற்
ஆட்கைள அ ப் னீர ்கள் ?”

ய என் அத்ைதையத்
க் ெகாண்
வர

“மகேள! அைத உன்னிடம் ெசால் வதற் ல் ைல; அ
ெபரிய இராஜாங் க சம் பந் தமான
ஷயம் .”
“தந் ைதேய! அப் ப யானால் , தாங் கள் ேகட்ட
ேகள் க க் நா ம் ம ெமா ெசால் ல இயலா
“ெசால்

ம் ப

“என்னிடம் ப

ெசய் வதற்
க்கா

வ

கள் இ

ன்றன!”

!”

“ெபண்ேண! உன்ைனப் பாதாளச்
அ ப் ேவன்!”
“எந் தப் பாதாளச் ைற
ைவத்
க்க
யா .”
“பாதாளச் ைறக்
வர ல் ைல.”

க்

ஒ

ைறக்

டத்

க்

ம் என்ைன அைடத்
தடைவ ேபானவர்கள்

ம்

.”

“
ம் வந் த ஒ வைன எனக் த் ெதரி ம் , ஐயா!
ேநற் க் டச் ேசந் தன் அ த டன் ேப க் ெகாண்
தான்
ரயாணம் ெசய் ேதன்…”
“அவன் யார் ேசந் தன் அ

தன்?…”

“அவன் என்
ைடய இன்ெனா அத்ைத
அவ ம் நா மாகத்தான் ேகா க்கைர
ெகாண்
ந் ேதாம் .”

ன் மகன்.
ந் வந்

“எதற் காக மகேள?”
“இந் தத் தஞ் சா ரி ள் ள மாடமாளிைக,
டேகா ரங் கைளப் பார்க்க ேவண் ெமன்
ெவ
காலமாக ஆைச உண் . சக்கரவர்த்
ந் தர ேசாழைரத்
தரி க்க ேவண் ம் என் ம் ஆவல் ெகாண்
ந் ேதன்.
சக்கரவர்த் க் உடல் நல ல் ைல என்
ெசான்னார்கேள? இப் ேபா எப் ப
க் ற ஐயா!
நான் பார்க்கலாமா?”
“அப் ப ேயதான் இ க் ற , மகேள! அ
த்
ஒன்
ல் ைல, ஆைகயால் சக்கரவர்த் ையத்
தரி க் ம் எண்ணத்ைத மறந்
!…”
“அ எப் ப மறக்க
ம் ஐயா! சக்கரவர்த் ைய
நான் பார்த்ேதயாக ேவண் ம் . பார்த் , அவ ைடய
தர்மராஜ் யத் ல் ெபண்கைளப் பலவந் தமாகப் பற் க்
ெகாண்
வ ம் அக் ரமம் நடக் ம் ெசய் ையச்
ெசால் ல ேவண் ம் …”
“ெபண்ேண! உன்ேனா ெவ ம்
வாதம் ெசய்
ெகாண்
க்க எனக் ேநரம் இல் ைல. உன்ைனப்
பலவந் தமாகப் பற் க்ெகாண்
வர நான்
கட்டைள ட ம் இல் ைல. நான் அ ப் ய பல் லக்
எப் ப ஏ க் ெகாண்டாய் , அைதச் ெசால் ! யாராவ

ல் நீ

உன்ைனப் பலவந் தமாகப்
ஏற் னார்களா?”

த்

ப் பல் லக்

ல்

“இல் ைல, வா ! அ மட் ம் இல் ைல. தஞ் ைசக்
ேகாட்ைடக் அ
ல் வ ம் சமயத் ல் இந் தப் பல் லக்
ெவ ைமயாக இ ந் த . மைழயா
க் றேத என்
நானாகேவதான் பல் லக் ல் ஏ க் ெகாண்ேடன்…”
தன்மந் ரி அநி த்தப் ரம் மராயர் தம
டனா ய
ஆழ் வார்க்க யாைனப் பார்த் , “ஒ வா எனக்
இப் ேபா
ஷயம்
ளங்
ற .வ
ல் ய ம்
மைழ மா
ந் தப் ேபா பல் லக்ைக எங் ேகேயா
இறக்
க் றார்கள் . அச்சமயம் இவள் அத்ைதையப்
பல் லக்
ந் இறக்
ட் இவள் ஏ க்
ெகாண்
க் றாள் . ைவத் யர் மகன் ேபரில் மரம்
ந்
ரக்ைஞ இழந்
ட்டப யால் அவனால்
கவனிக்க
ய ல் ைல.
ைக
க் ய மற் றவர்கள்
கவனிக்க ல் ைல. ேகாட்ைட வாச க் ச்
ச பத் ேலதான் இ நடந்
க்க ேவண் ம்
மைல!
என்
ைடய ஊகம் சரியா
க் ம் என்
உனக் த்
ேதான்
றதா?” என்
ேகட்டார்.
“ வா ! தாங் கள் இப் ேபா ஊ த் ச் ெசான்னப ேய
தான் நடந் த ; நாேன கண்ணால் பார்த்ேதன்.”
“நீ பார்த்தாயா? அ ஏன்? இத்தைன ேநரம் ஏன் வாைய
க் ெகாண்
ந் தாய் ? க் ரம் ெசால் !”
“ேநற்
ன்னிர ல் மைழக்கால இ ட் ல் ேகாட்ைட
வாசைல ெந ங்
வந் ெகாண்
ந் ேதன். ெப ம்
ய ம் மைழ ம் அ த்தன; மரங் கள்
ந்
ந் தன. சாைலேயாரத் யாத் ரிகர் மண்டபம்
ஒன் ல்
ேநரம் தங்
க்கலாம் என்
ெசன்ேறன். அங் ேக நான் ஒ ங் ய

ேநரத் க்ெகல் லாம் இந் தப் ெபண்
ம் இன்ெனா
வா ப ம் வந் தார்கள் . இவள் தன் அத்ைத மகன் என்
ெசான்னாேள, அவனாக இ க்கலாம் . ன்னல்
ெவளிச்சத் ல் அவன் க த் ல் உ த் ராட்சம்
கட்
ப் பைதப் பார்த்ேதன். ஞ் ேல ப த்த ைசவன்
என்
ெதரிந் ெகாண்
அவனிடம் ‘ைவஷ்ணவத் ன்
ெப ைமையச் ெசால் லலாம் ; சற் ப் ெபா
ேபா ம் ’
என்
எண்ணிேனன். இதற் ள் அேத மண்டபத் ன்
கப் ல் ஒ
ைகையக் ெகாண்
வந்
ைவத்தார்கள் .
ைக ன்
ைர ல்
ப ேவட்டைரயரின் பைனச் ன்னம் ெதரிந் த .
ைக
ந் ஒ ெபண் இறங்
இவர்கள் அ
ல்
வந் தாள் . மண்டபத் ல் இ ள் க ழ் ந் த இடத் ல்
ன்
ேப ம் ஏேதா ஜாைடமாைடயாகப் ேப க்
ெகாண்டார்கள் . ற இவள் ேபாய் ப் பல் லக் ல்
ஏ வைதப் பார்த்ேதன். ன்னல் ெவளிச்சத்
ந்
‘பல் லக்
ந் இறங் யவள் ேவ ; ம ப
ம்
ஏ யவள் ேவ ’ என்
ெதரிந் ெகாண்ேடன். பல் லக் த்
க் கள் இைதெயான் ம் கவனிக்க ல் ைல; மைழ
நின்ற ம் பல் லக்ைகத்
க் க் ெகாண்
றப் பட் ப் ேபாய்
ட்டார்கள் !…”
“ஆகா! அப் ப யா என்ைன ஏமாற்
ட்டார்கள் ?
இத்தைன ேநரம் ெசால் லாமல் ம் மா இ ந் தாேய? அந் த
இரண்
ேப ம் ற என்ன ெசய் தார்கள் ?”
“பல் லக் ப் ேபான ற அவர்க
ன்னர் நா ம் றப் பட்ேடன்…”

ம் ேபாய்

ட்டார்கள் ;

மைல! நீ ஏன் இைதெயல் லாம் பார்த் க் ெகாண்
ம் மா
ந் தாய் ? இவள் அத்ைதைய நீ ஏன் த த்
நி த்த ல் ைல? நீ ம் இவர்க ைடய ழ் ச்
ல்
கலந்
ட்டாயா, என்ன?”
“

“அபசாரம் ,
ேதவேர! அபசாரம் ! அத்தைகய
ேராகத்ைத நான் ெசய் யக்
யவனல் ல.
த ல் ,
இெதல் லாம் தங் கள் ஏற் பா என்
எனக் த் ெதரியா .
ப
ர் அரண்மைனப் பல் லக் ஆனப யால் , ன்னப்
ப ேவட்டைரய ைடய காரியமா
க் ம் என்
எண்ணிேனன். ேம ம் , மந் தா னி ேத ைய என்னால்
த த் நி த்த
மா? யற் காற் ைற அைண
ேபாட் நி த் னா ம் நி த்தலாம் ; அந் த மாதர ைய
நி த்த
மா? இலங் ைக ேலேய
யன்
பார்த் த்
ேதால்
அைடந் தவன்தாேன. ேம ம் அந் த
அம் மா க் என்ைன அைடயாளம் ெதரி ம் .
பார்த்த ம்
ரண்
ஓ ப் ேபாவார்கள் ; ற யாரா ம்
அவைரப்
க்க
யா …”
“அைத நிைனத்தால் ைவத் யர் மகன் ெகட் க்காரன்
என்ேற ேதான்
ற . இத்தைன
ரம் அைழத் க்
ெகாண்
வந்
ட்டான் அல் லவா?”
“
ேதவேர! இந் த
ஷயத் ல் தங் கள் ஊகம்
சரியல் லெவன்
ேதான்
ற . மந் தா னி ேத
தாேம
ம் த்தான் வந்
க்க ேவண் ம் . தஞ் ைசைய
ெந ங் ய ம் அவ ைடய மனம் மா
க்க
ேவண் ம் …”
“இ க்கலாம் ; இ க்கலாம் , ஆனா ம் இதற் ள் அ க
ரம் அந் தக் கைரயர் மகள் ேபா
க்க
யா .
இரெவல் லாம் காற் ம் மைழ மாக இ ந் ததல் லவா?
ச பத் ேலதான் எங் ேகயாவ தான் இ க்க ேவண் ம் .
மைல! எப் ப யாவ அவைளப்
த்தாக
ேவண் ம் . ஒ ேவைள இந் தப் ெபண்
க் அவள்
தங்
டம் ெதரிந்
க்கலாம் …மகேள! உன் ெபயர்
என்ன?”

“

ங்

ழ

, ஐயா!”

“ஆகா! அழகான ெபயர்! ெபயர் ைவப் ப ல்
யாக டங் கரின் சாமர்த் யத் க் இைணேய
ைடயா . ங் ழ ! உன் அத்ைத எங் ேக
தங்
ப் பாள் என்
உனக் த் ெதரிந்
க் ம் .
ெதரிந் தால் ெசால் ! அவ க் ஒன் ம் ெக தல்
ேநரா .”
ங் ழ
ேயா த்
ட் , “ வா ! என் அத்ைத
இப் ேபா இ க்கக்
ய இடம் எனக் த் ெதரி ம் .
அவைள எதற் காகத் தாங் கள்
த் க் ெகாண்
வரச்
ெசய் ர்கள் என்
ெசான்னால் , நா ம் அவள்
இ க்
டத்ைதச் ெசால் லலாம் …”
“ ங் ழ ! அ ெபரிய இராஜாங் க
ஷயம் .
அரண்மைனையப் பற் ய இரக யம் உன்னிடம்
ெசால் ல
யா .”
“நா

ம் ெசால் ல

“இந் தப் ெபண்

யா
டன் ேப

!”
ச் சாத்

யப் படா

..”

“ஐயா! ஒ நிபந் தைனைய
நிைறேவற் வதா
ந் தால் …”
“ஆகா! எனக் இந் தப் ெபண் நிபந் தைன
ேபா
றாளாம் ! அ என்ன?”
“என் அத்ைதையத் தஞ் சா ர்ச் ம் மாசனத் ல் ஏற்
ைவத் மணிம டம்
ட் வதா
ந் தால் , அவைள
நாேன அைழத் வ
ேறன்.”
“

மைல! இந் தப் ெபண்
த்
க் ற …!”

க்

ப் ைபத்

யம்

“அைத இப் ேபா தானா கண் ர்கள் ,
ேதவேர!
இவைள ஒன் ம் ேகட்கேவ ேவண்டாம் . இவள் அத்ைத
இ க்
டம் எனக் த் ெதரி ம் . இவள் அத்ைத மகன்
ேசந் தன் அ தன் ேகாட்ைடக் ச் சற் த்
ரத் ல்
ந் ேதாட்டத் ல் இ க் றான். அவ ம் அவன
அன்ைன ம் தளிக் ளத்தார் ேகா
க் ப் ஷ்ப
ைகங் கரியம் ெசய் றவர்கள் . அங் ேகதான் தாங் கள்
ேத ம் ெபண்மணி இ க் றாள் . என்
டன்
ல
ஆட்கைள அ ப் னால் , அைழத் வ
ேறன்!”
என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
ங் ழ
மைலைய எரித்
றவள் ேபாலப்
பார்த்
ட் , “அப் ப ஏதாவ ெசய் தால் , நான்
இப் ேபாேத சக்கரவர்த்
ன் அரண்மைன
ன்னால்
ெசன்
ைற
ேவன்! நீ ங் கள் ெசய் ம் அக் ரமம்
ஊெரல் லாம் அ
ம் ப ெசய் ேவன்!” என்றாள் .
“
மைல! இவைளப் பாதாளச் ைறக் அ ப்
ைவக்க ேவண் ய தான்; ேவ வ இல் ைல!” என்றார்
அநி த்தப் ரம் மராயர்.
“என் அ
ல் யாராவ வந் தால் ெகான்
என்
ங் ழ
ம
ல் ெச
ைவத்
எ த் க் காட் னாள் .

ேவன்!”
ந் த கத் ைய

“ஐயா! இந் தப் ெபண்ைண பாதாளச் ைறக் அ ப் ப
ேவண் ய ல் ைல. அதற் ப் ப லாக இைளய ராட்
ந் தைவ ேத
ன் மாளிைகக் அ ப் ைவக்கலாம் .
இைளய ராட் இப் ேபா இங் ேகதாேன இ க் றார்?
அவர் இந் தப் ெபண்ணின் ைபத் யத்ைதத் ெதளிய
ைவப் பார்! இைளய ராட் க் ம் இந் தப் ெபண்ணினால்
ஆக ேவண் ய காரியம் ஏேத ம் இ க்கலாம் !”
என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.

“எதனால் ெசால்
றாய் ? இைளய ராட் க்
ெபண்ணின்
லமாக என்ன காரியம்
ஆகேவண்
க்கப் ேபா ற …?”

இந் தப்

“
ேதவேர! தங் க க் த் ெதரியாதா? ேநற்
மாைல
இங் அ த்த யல் ேசாழ நாட் க் கடற் கைர ஓரமாக
அதாஹதம் ெசய்
ட்
க் றதாம் ! தங் கள்
அரண்மைன வாச ல் நாலா ற
ந் ம்
தர்கள்
வந் காத்
க் றார்கள் …”
“ஆம் , ஆம் ! அவர்கைளெயல் லாம் நான் இப் ேபா
பார்க்கேவண் ம் . அதற் ள் இந் தப் ெபண்ணிடம்
ேபச் க் ெகா த்த ல் ெவ ேநரம் ணா
ட்ட .
இவள் ஊைமயாகேவ றந்
ந் தால் எவ் வளேவா
நன்றா
ந்
க் ம் …”
“ேகள்
ைற ல் லாமல் ெகா ைம ெசய் யலாம்
அல் லவா?” என்
த்தாள் ங் ழ .
“நாைகப் பட் னத் க் ப் ெபரிய ஆபத் என்
ேகள் ப் ப
ேறன். கடல் ெபாங்
வந் நகைரேய
ழ் க அ த்
ட்டதாகச் ெசால் றார்கள் !…”
இந் த வார்த்ைதகைளக் ேகட்
தன் மந்
ங் ழ
இ வ ேம
க் ட்டார்கள் .

ரி அநி

“அைதப் பற் த் தங் களிடம்
சாரிப் பதற்
இைளய ராட் ேய இங் ேக வந் தா ம் வரக்
த்தான் ஆழ் வார்க்க யான்.

த்தர்,

ம் ” என்

அவன் ெசால்
வாய்
வதற் ள் ேள அரண்மைன
வாச ல் ஜயேகாஷத் ெதானிகள் ேகட்டன. “
மைல, நீ
எப் ேபா ஞான
ஷ்
ெபற் றாய் ?
இைளய ராட் தான் வ
றார் ேபா
க் ற !” என்

ெசால்
ேநாக்
அதற்
வான

க் ெகாண்
நடந் தார்.

அநி

த்தர் எ

ந்

வாசைல

ள் அேத வாசல் வ யாகக் ந் தைவ ேத
ம் உள் ேள ரேவ த்தார்கள் .

ம்

ங் ழ
அங் ேக நின்
ெகாண்
ப் பைதப்
பார்த்த ம் , இைளய ராட்
ன்
கத் ல்
ெகாண்
ந் த கவைலக்
மைறந் ,
யப் ம்
உவைக ம் ஒ ங் ேக ர ப த்தன.

அத்
இளவர

யாயம் 24 ன் அவசரம்

இளவர கைள உபசரித் வரேவற் ப் டங் களில்
உட்காரச் ெசய் த ற அநி த்தர் தா ம் அமர்ந்தார்.
“ேத , என்ைனப் பார்க்க ேவ
ெமன்
ெசால்
அ ப் னால் நாேன வந்
க்கமாட்ேடனா? இவ் வள
அவசரமாக வந் த காரணம் என்ன? சக்கரவர்த்
ெசௗக் யமா
க் றார் அல் லவா?” என்
ேகட்டார்.
“சக்கரவர்த்
ன் ேதக கம் எப் ேபா ம்
ேபா
க் ற , ஐயா! ஆனால் மன தான் ெகாஞ் ச ம்
சரியாக இல் ைல. ேநற்
இர அ த்த க ம் யல்
தந் ைத ன் மனத்ைத ெராம் ப ம் பா த்
க் ற .
இராத் ரிெயல் லாம் அவர்
ங் க ல் ைல.
ைசகளில்
வா ம் ஏைழ எளிய மக்கள் என்ன

கஷ்டப் பட்
ப் பார்கள் என்பைத எண்ணி அ க்க
லம் னார். ெபா
ந் த டன் தங் கைளப் ேபாய் ப்
பார்க் ம் ப ெசான்னார். ய னால் கஷ்ட நஷ்டம்
அைடந் தவர்க க்ெகல் லாம் உடேன உத
அளிக்க
ஏற் பா ெசய் ய ேவண் மாம் . அைதத் தங் களிடம்
ெசால் வதற் காகேவ
க் யமாக வந் ேதன்!” என்றாள்
இைளய ராட்
ந் தைவ.
“ேத ! இந் த எளியவனால் என்ன ெசய் ய
ம் ?
தன்மந் ரி என்ற ெபயர்தான் எனக் என்ப
தங் க க் த் ெதரியாதா? ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
இந் தச் சமயம் ஊைர
ட் ப் ேபா
க் றார்.
ெபாக் ஷத்ைத இ க் ப் ட் க் ெகாண் தான்
ேபா
ப் பார். அவ ைடய சம் மத ன் க்
காலாந் தககண்டரால்
டப் ெபாக் ஷ சாைலையத்
றக்க
யாேத! கஷ்ட நஷ்டங் கைள
அைடந் தவர்க க் நான் என்ன உத
ெசய் ய
ம் ?
வாச ல் பலர் வந் காத்
ப் பைதத் தாங் கள்
பார்த்
ப் ர்கள் . ஆனால் அவர்கைளப் பார்ப்பதற் ேக
எனக் ெவட்கமா
க் ற . அதனால் தான் ெவளி ல்
ெசல் லத் தயங் க் ெகாண்
க் ேறன்” என்
அநி த்தப் ரம் மராயர் பஞ் சப் பாட் ப் பா னார்.
“ஐயா! அைதப் பற் தாங் கள் கவைலப் பட ேவண்டாம்
என்
ைடய ெசாந் த உைடைமகள் அைனத்ைத ம்
ெகா க் ேறன். என் அன்ைன ம் அவ் தேம
ெகா க்கச் த்தமா
க் றார்கள் . சக்கரவர்த்
ன்
அரண்மைன ல் உள் ள எல் லாப் ெபா ள் கைள ம்
தாங் கள் எ த் க் ெகாள் ளலாம் . தந் ைத அவ் தம்
ெசால்
அ ப் னார்கள் . ஏைழகளின்
கஷ்டங் க க் த் தற் கா க, சாந் யாகேவ ம் –
ஏேத ம் ஏற் பா ெசய் ங் கள் …”

“தங் க ைடய ெசாந் த உைடைமகள் யாைனப் ப க் ப்
ேசாளப் ெபாரி ெகா த்ததாகேவ இ க் ம் . ேசாழ நா
வ ம் ேநற் ப் யல் அ த்
க் ற . எங் ெகங் ேக
என்ெனன்ன ேநர்ந்
க் ற என்ற ெசய் கேள
இன்
ம்
ட்ட ல் ைல. இேதா நிற் றாேன, என்
பரமானந் த டன், இவன் ெப ம் பயங் கரமான
ெசய் ையச் ெசால்
றான். கடல் ெபாங்
எ ந்
ேகா க்கைர
தல் நாைகப் பட் னம் வைர ல்
கடேலார ள் ள ஊர்கைளெயல் லாம்
ழ் க த்
ட்டதாம் …!”
இந் த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட ம் அங்
ந் த
ன்
ெபண்களின்
கங் க ம்
கரமான மா தைல
அைடந் தைத அநி த்தர் கவனித்தார்.
உடேன அவர் ெதாடர்ந் ஆ தலாகக்
னார்:
“ஆனால் அைத நான் நம் ப ல் ைல இவன்
வ
ெவ ம் வதந் தான். யைலக் காட்
ம் ேவகமாக
வதந் பர
க் ற . கடற் கைரப் ப
ந்
ெசய்
வ வதற் ேக இன்
ம் ேநரமாக ல் ைல.
ைர
தர்கள் வந் தா ம் இன்
மத் யானத் க்
ேமேலதான் இங் வந் ேசர
ம் . இதற் ைட ல்
நம் மால் ெசய் யக்
ய உத கைளெயல் லாம்
ெசய் வதற் ஏற் பா ெசய் யலாம் .”
இைளய ராட்
ந் தைவ தன் மனக் ழப் பத்ைதச்
சமாளித் க் ெகாண் , “ஐயா! நாைகப் பட் னம்
பற் ய வதந் என் கா
ம்
ந் த . அைதப்
பற்
ம் தங் களிடம் ேபசலாம் என்
வந் ேதன்.
இப் ேபா தாேன டாமணி
ஹாரத் ற் நாம்
நிவந் தங் கள் அளித்
ட் வந் ேதாம் ?
ஹாரத் க்
பத் ேநர்ந்தால் பாவம் , அ ல் உள் ள
க்கள்

என்ன ெசய் வார்கள் ?” என்
இடத்ைத ேநாக் னாள் .

ட்

,

ங்

ழ

நின்ற

“ஐயா! இந் தப் ெபண் இங் ேக எப் ப வந் தாள் ?
ேகா க்கைரத் யா டங் கரின் மகள் ங் ழ
அல் லவா இவள் ?” என்
ன னாள் .
“ஆமாம் ; யாக டங் கரின்
மாரிதான் ஆனால்
அவைரப் ேபால் சா வல் ல. ெராம் பப் ெபால் லாத ெபண்
தனக் ச் சம் பந் த ல் லாத காரியங் களில் தைல ட் த்
ெதாந் தர
ைள ப் பவள் !” என்றார் தன்மந் ரி.
இைளய ராட் க் ேவ
த ஐயப் பா ேதான் ய .
அ ள் ெமா ையப் பற் உள அ வதற் காகத்தான்
ங் ழ ைய இங் ேக அநி த்தர் த
த்
க் றாேரா?
தந் ர
த்ைதகளில் ைகேதர்ந்த மந் ரியா ற் ேற?
எப் ப இ ந் தா ம் ங் ழ
ன் சார் ல் தான் இ க்க
ேவண் ெமன்
ர்மானித் க் ெகாண் ,
“அப் ப ெயான்
ல் ைலேய? ங் ழ
க நல் ல
ெபண் ஆ ற் ேற! இங் ேக வா, அம் மா!
தன்மந் ரி ஏன்
உன் ேபரில் ேகாபமா
க் றார்? அவ க் ஏேத ம்
ெதாந் தர ெகா த்தாயா?” என்றாள் .
ங் ழ
சற்
ெந ங்
வந் , “ேத !
தன்மந் ரிையேய தாங் கள் ேக ங் கள் ! நான்
தன்மந் ரிக் த் ெதாந் தர ெகா த்ேதனா அவர்
எனக் த் ெதாந் தர ெகா த்தாரா என்
ேக ங் கள் !”
என்றாள் .
“ஓேகா! நீ ம் ேகாபமாகத்தான் இ க் றாய் ! இங் ேக வா,
ெபண்ேண; என் அ
ல் உட்கார்ந் ெகாள் !” என்
இைளய ராட்
ங் ழ ையத் தன் அ
ல் உட்கார
ைவத் க் ெகாண்டாள் .

“ஐயா! இந் தப் ெபண்ைண எதற் காகத் த
த் ர்கள் ?
ஏதாவ
க் யமான காரியமா?” என்
ேகட்டாள் .
“அம் மணி! நான் இந் தப் ெபண்ைணத் த
க்க ல் ைல.
இப் ப ஒ ெபால் லாத ெபண் இ க் றாள் என்ற
ெசய் ேய எனக் த் ெதரியா இவளாகேவதான்..” என்
அநி த்தர் தயங் னார்.
“ேத !
தன்மந்
ெசால் லச் ெசால்

ரி ஏன் தயங்
றார்? ச்சத்ைத
ங் கள் !” என்றாள் ங் ழ .

“இவளாகேவதான் இவ
ெகாண்
வந் தாள் .”

ம்

ைடய அத்ைதையத் ேத க்

“யார் இவ ைடய அத்ைத? ஓேகா! ேசந் தன் அ தனின்
அன்ைனயா? ேகாட்ைடக் ெவளி ல் அல் லவா
அவர்க ைடய
இ க் ற ?”
“இல் ைல; அ தனின் அன்ைன இல் ைல; இவ க்
இன்ெனா ஊைம அத்ைத இ க் றாள் . இளவர !
தங் க க் ம் ெதரிந்
க்க ேவண் ய ெசய் தான்.
ஈழநாட் க் கா களில் த் ப்
த்தவள் ேபால் ரிந்
ெகாண்
ந் த ஊைம ஸ் ரீ ஒ வர் உண் . அந் த
மாதர ைய இங் ேக ஒ
க் யமான காரியத் க்காக
அைழத் வர
ம் ேனன். அதற் காகப் ெப
யற்
ெசய் ேதன்; கைட
ல் , ெவற்
ட் ய அந் தச்
சமயத் ல் …”
ந் தைவ ேத
ெசால்
யாத பரபரப் ைப அைடந் ,
“உண்ைமயாகவா? அந் தப் ெபண்மணி இப் ேபா இங் ேக
இ க் றாளா? நான் உடேன பார்க்க ேவண் ம் ” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட டத்ைத
ட் எ ந் தாள் .
“மன்னிக்க ேவண்
இந் தப் ெபண்

ம் ேத ! ெவற்
ட்
ட் க் காரியத்ைதக்

ம் சமயத்

ல்

ெக

த்

ட்டாள் !” என்றார்

தன்மந்

ரி.

ந் தைவ க்க ஏமாற் றத் டன்
ம் ப ம் உட்கார்ந்
“ ங் ழ ! இ உண்ைமதானா? என்ன காரியம் ெசய்
ட்டாய் !” என்றாள் .
“ேத ! என் அத்ைதைய அைழத் வ வதற்
தன்மந் ரி ைகயாண்ட
ைறையக் ேக ங் கள் .
அப் ேபா என் ேபரில் ற் றம் ெசால் லமாட் ர்கள் !”
என்றாள் ங் ழ .
ற

,
தன்மந்
னார்.

ரி நடந் தவற் ைறச்

க்கமாகக்

ேகட் க் ெகாண்
ந் த இைளய ராட் ,
“அப் ப யானால் , இந் தக் ேகாட்ைடக் ப் பக்கத்
தாேன எங் ேக ம் இ க்க ேவ
ம் ? ேத ப்
பார்க்கலாேம?” என்றாள் .

ேல

“நல் ல ேவைளயாகத் ேத ப் பார்க்க ேவண் ய அவ யம்
ட இல் ைல. ேசந் தன் அ தன்
ைச ல் இன்
காைல ல் பார்த்ததாக என் டன் ெசால்
றான்”
என்றார் தன்மந் ரி.
“அப் ப யானால் ஏன்
ண் கால தாமதம் ? மற் றக்
காரியங் கள் எல் லாம் அப் றம் பார்த் க் ெகாள் ளலாம் .
நாேம ேபாய் அைழத் வ ேவாம் ; தாங் கள்
வ வதற் ல் லா ட்டால் நான் ேபாய் வ
ேறன்
வான ! றப் ப , ேபாகலாம் !” என்றாள் .
ஆழ் வார்க்க யான் அப் ேபா
க் ட் , “ேத ! சற்
ேயா த் ச் ெசய் ய ேவண் ம் .
ய மனிதர்கள்
ட்டமாய் வ வைதக் கண்டால் அந் த அம் மாள்
ரண்
ஓடத் ெதாடங்
டலாம் . ற
யைலப்

த்தா ம் அந் த அம் மணிையப்
என்
ெசான்னான்.

க்க

யா

!”

“ஆம் ,
மைல ெசால் வ சரிதான் நம் ைமப்
பார்த்த ம் ங் ழ
ன் அத்ைத ரண்
ஓடத்
ெதாடங்
டலாம் . நம
ரயத்தனெமல் லாம்
ணா
ம் ! நீ என்ன ேயாசைன ெசால் றாய் ,
மைல?” என்
தன்மந் ரி ேகட்டார்.
“இந் தப் ெபண்மணிையேய ேபாய் அைழத் வ ம் ப
ெசால் ங் கள் . இந் த உலகத் ல் அந் த மாதர ையக்
கட் க் ள் ைவக்கக்
யவர்கள் இரண்ேட ேபர்தான்!
அவர்களில் இந் தப் ெபண் ஒ த் !”
“இன்ெனா வர் யார்?” என்
தன்மந் ரி ேகட்டதற்
ஆழ் வார்க்க யான்
தயங்
“இன்ெனா வர்
கட ல்
ட்டதாக ஊெரல் லாம்
வதந் யா
க் ற !” என்றான்.

,

ந் தைவ ேத
அைதக் கவனியாதவள் ேபால் ,
ங் ழ ையப் பார்த் , “கைரயர் மகேள! உடேன
ேபாய் , உன் அத்ைதைய இங் ேக அைழத் வா!
அவ க் இங் ேக ஒ ெக
ம் ேநரா . க
க் யமான காரியமாக உன் அத்ைதைய உடேன நான்
பார்க்க ேவண்
க் ற ! எனக்காக இந் த உத
ெசய் வாய் அல் லவா?” என்றாள் .
“ஆகட் ம் , அம் மா,
யன்
பார்க் ேறன் ஆனா ம்
தன்மந் ரி இப் ப ப் பட்ட உபாயத்ைதக்
கைடப்
த்
க்க ேவண் ய ல் ைல.
ன்னாேலேய
எனக் த் ெதரிந்
ந் தால் ..”
“ஆமாம் ;
ஷயங் கைள மைறத் ைவப் ப ல்
இம் மா ரி அசந் தர்ப்பங் கள் ேநரத்தான் ேந
ன்றன.

அைத நாேன உணர்ந் வ த்தப் பட் க்
ெகாண்
க் ேறன். க் ரம் அத்ைதைய அைழத் க்
ெகாண்
வா! அதற் ப் ற இன்ெனா
க் யமான
ேவைல உனக் இ க் ற !” என்றாள் இைளய ராட் .
“
மைல! நீ ம் இந் தப் ெபண்ேணா ேபாய் ட் வா!
ேகாட்ைட வாசல் வ யாக நீ ங் கள் வ வ ல் ஏேத ம்
ரமம் இ ந் தால் , நம அரண்மைனக் வ ம் இரக ய
வ
ல் அைழத் க் ெகாண்
வா!” என்றார் அநி த்தர்.
ங் ழ
ம் ஆழ் வார்க்க யா ம் ேபான ற
ந் தைவ
தன்மந் ரிையப் பார்த் , “ஐயா! வாச ல்
வந் காத்
ப் பவர்க க் ச் ெசால் ல ேவண் யைதச்
ெசால்
அ ப்
ட் வா ங் கள் . க
க் யமான
காரியங் கைளப் பற் த் தங் களிடம் ஆேலாசைன ேகட்க
ேவண்
க் ற !” என்றாள் .
“இேதா வந்
ேறன், தாேய! எனக் ம் தங் களிடம்
ேபச ேவண் ய
க் ற !” என்
ெசால்
ட்
அநி த்தர் ெசன்றார்.
இத்தைன ேநர ம் ெமௗனமாக இ ந் த வான , “அக்கா!
ங் ழ க் இன்ெனா
க் யமான காரியம் என்ன
ைவத்
க்
ர்கள் ? ம ப
ம் நாைகப் பட் னத் க்
அ ப் பப் ேபா
ர்களா?” என்
ேகட்டாள் .
“ஆம் வான ! நீ
ணாகக் கவைலப் படாேத!
ெபான்னி ன் ெசல் வ க் ஆபத் ஒன் ம் ேநர்ந்
டா .”
“நா ம் அவ டன் நாைகப் பட் னத்
ேபா ேறேன அக்கா!”

க்

“நீ ேபாய் என்ன ெசய் வாய் ? உன்ைனக்
காப் பாற் வதற் ேவ யாராவ ேவண்

ப்

ேம?”

“அந் த ஓடக்காரிக் என்ைனக் கண்டால்
க்கேவ ல் ைல, அக்கா!”
“எப் ப ய
“என்

அவள் மனைத நீ கண்

த்தாய் ?”

டன் அவள் ேபசேவ இல் ைல!”

“நீ ம் அவேளா
ேபச ல் ைல.”

ேபச

ல் ைல; அவ

ம் உன்ேனா

“நான் அ க்க அவள்
கத்ைதப் பார்த் க்
ெகாண்
ந் ேதன். அவள் என்ைன ஒ தடைவ டத்
ம் ப் பார்க்க ல் ைல; அவ க் ஏேதா என் ேபரில்
ேகாபம் !”
“ஆமாம , வான ! இந் த நாட் ல் உள் ள
க யாணமாகாத கன்னிப் ெபண்க க்ெகல் லாம் உன்
ேபரில் ேகாபமாய் த்தானி க் ம் . அதற் காக நீ
வ த்தப் ப வ ல் பயனில் ைல” என்
ெசான்னாள்
இைளய ராட்
ந் தைவேத .

அத் யாயம் 25 அநி த்தரின் ற் றம்
தன்மந் ரி தம் அரண்மைன ஆசார வாச ல்
காத்
ந் தவர்கைளப் பார்த் ப் ேப அ ப்
ட்
ைர ேலேய
ம் வந் தார்.
“அம் மணி! ஏேதா என்னால்
ந் த வைரக் ம் ஏற் பா
ெசய்
க் ேறன். ய னால் ேநர்ந்த ேசதங் கைள

அ ந் வர நாலா பக்க ம் ஆட்கைள
அ ப்
க் ேறன். ன்னப் ப ேவட்டைரய
ெசால்
அ ப்
க் ேறன், நம் இ வரின்
ெபா ப்
ம் ெபாக் ஷ சாைலையத் றந்
டேவண் ம் என் .”

க்

ம்

“ஐயா! ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் மாளிைகையெயாட்
நிலவைறப் ெபாக் ஷம் ஒன்
இ க் றதாேம! அ ல்
கணக் ல் லாத ெபா ள் கள்
ந் இ ப் ப
உண்ைமயா? ெபரிய ராட் ஒ தடைவ
ெசான்னார்கள் .”
“அைதத் றந் தால் அ
ள் ள ெபா ைளக் ெகாண்
ஆ ரம் ெபரிய ேகா ல் கள்
யதாய் க் கட்டலாேம
என்
அந் த அம் மா க் எண்ணம் . நான்
ட அந் த
நிலவைறக் ள் ேபான ல் ைல அம் மா! அதற் ள் ஒ
தடைவ ேபா றவர்கள் உ ேரா
ம் வ ல் ைல”
என்றார் தன்மந் ரி.
“அ ேபாகட் ம் , ஐயா! அந் த ஊைமத் தாைய இவர்கள்
அைழத் க் ெகாண்
வந்
வார்களா? ைகக்
எட் ய வாய் க் எட்டாமற் ேபாய்
ேமா என்
எனக் க் கவைலயா
க் ற ” என்றாள் ந் தைவ.
“தாேய! அந் த மாதர ையப் பற் த் தங் க க் என்ன
ெதரி ம் ? எப் ப த் ெதரிந் த ? தாங் கள் ஏன் அவைளப்
பற் இவ் வள பரபரப் அைடந்
க்
ர்கள் ?”
என்றார் அநி த்தர்.
“ஐயா! ல னங் க க்
ன் சக்கரவர்த் ேய
என்னிடம் அந் த மாதர ையப் பற் ச் ெசான்னார்.”
“என்ன? அவள் உ
என்ன?”

ேரா

ப் பதாகச் ெசான்னாரா,

“இல் ைல, ஐயா! இ பத்ைதந் வ ஷங் க க்
ன்னால் நடந் த நிகழ் ச் கைளச் ெசான்னார். அவள்
இறந் ேபாய் ட்டதாகேவ எண்ணிக்
ெகாண்
க் றார். அதனாேலதான் அவ ைடய த்தம்
கலங் ப் ேபா
க் ற . அந் த ஊைமத்தாய் கட ல்
ந் இறந் ேபாய் ட்டதாகத் தாங் கள் தாேன
ெதரிந் ெகாண்
வந் என் தந் ைத டத் ல்
ெசான்னீர ்களாம் ? ன், அந் த மாதர உ ேரா
க் ம்
ெசய்
தங் க க் எப் ப த் ெதரிந் த ?”
“தங் கைள அேத ேகள்
எண்ணிேனன். தங் க

ேகட்கேவண் ம் என்
க் எப் ப த் ெதரிந் த , ேத

?”

“அதற் ெகன்ன, ெசால் ேறன் வாணர் லத்
ரர்
ஈழத் க் ப் ேபாய் த்
ம் வந் தாேர, அவர் த ல்
ெசான்னார். ற என் தம் அ ள் ெமா …” என்
ட் , ந் தைவ தன் தவைறத் தாேன உணர்ந்தவள்
ேபால் வாையக் ைக னால் ெபாத் க் ெகாண்டாள் .
“ேத ! இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மைரப் பற் த்
தாங் கள் என்னிடம் ெசால் ல
ம் ப ல் ைலெயன்றால் ,
ெசால் ல ேவண்டாம் . தாங் கள் அந் தப் ெபயைரக்
ப் ட்டைத நான் அ ேயா மறந்
ேறன்.”
“இல் ைல, ஐயா! தங் களிடம் எல் லாவற் ைற ம்
ெசால்
வ என்ற எண்ணத் டேனேய வந் ேதன்.
ஷயங் கைள
மைறத் ைவப் ப னால்
ைமதாேன த ர, நன்ைம ஒன்
ல் ைல என்பைதக்
கண் ெகாண்ேடன். ேநற் ர எனக் அ நன்றாய் த்
ெதரிந் த . ஐயா! என் இைளய சேகாதரைனக் கடல்
ெகாண்
ேபாய் ட ல் ைல. ெபான்னி ன்
ெசல் வைனச் ச த் ரராஜன் காப் பாற் க் கைர ல்
ேசர்த்தார். அவன் இப் ேபா நாைகப் பட் னத்
ள் ள

த்த
ஹாரத் ல் இ க் றான். அவைனப்
பார்ப்பதற் காகேவ நான் நாைகப் பட் னம்
ேபா
ந் ேதன். ஆனால் தங் க க் இ எல் லாம்
ெதரி ம் என்
எனக் ஒ சந் ேதகம் உண் .”
“தாங் கள் சந் ேத த்த நியாயேம; ஆனால் ேத ,
ெதரிந் ததாக நான் காட் க் ெகாள் ள ல் ைலேய! ேவ
யா ைடய காரியத் ல் தைல ட்டா ம் தங் க ைடய
காரியத் ல் தைல
வ ல் ைல என்
ைவத் க்
ெகாண்
க் ேறன். என்
ைடய ஆட்க க் ம்
அவ் தேம கட்டைள இட்
க் ேறன். தாங் கள்
ெசய் வ எ
ேம உ தமாகத்தான் இ க் ம் என்ப
என் நம் க்ைக. நா ம் , மைலயமான் ெகா ம் பா
ர்
ேவளா ம் அ க்க ேப க் ெகாண்
க் ேறாம் ,
‘இைளய ராட் மட் ம் ஆண்
ள் ைளயாய் ப்
றந்
ந் தால் , இந் த அ ல உலகத்ைத ம்
ேசாழர்களின் ெவண்ெகாற் றக் ைட ன் ழ் ெகாண்
வந் தனியர ெச த் ஆண்
வ வாள் ’ என் .”
“அந் த மா ரி எண்ணம் எனக் இ ந் த உண்ைமதான்.
நான் ெபண்ணாகப் றந்
ந் த ேபா
ம் என்
சேகாதரர்கள்
லமாக அந் த மேனாரதம் நிைறேவ ம்
என்ற ஆைச டன் இ ந் ேதன். அந் த ஆைசைய
இப் ேபா
ட்
ட்ேடன், ஐயா! இராஜ் ய
ஷயங் களில்
ெபண்கள் தைல டேவ
டா என்
ெசய்
ட்ேடன்! பா ங் கள் , என் சேகாதரைன
நாைகப் பட் னம்
டாமணி
ஹாரத் ல் இ க் ம் ப
ெசய் ேதன் அதன்
பரீதப் பலைனப் பா ங் கள் !”
“ஒன் ம் ேநர்ந்
ட ல் ைலேய, தாேய! ெபான்னி ன்
ெசல் வைன ந க்கட ல் காப் பாற் ய ச த் ரராஜன்,
இப் ேபா கைர ல் பத் ரமா
க் ம் ேபா
ங்
ைள த்
வானா?”

“ஐயா! தாங் கள் உடேன என் தந் ைத
ைதரியம் ெசால் ங் கள் .”

டம் வந்

இவ் வா

“ஆகா! சக்கரவர்த் க் த் ெதரி மா, என்ன? இளவரசர்
டாமணி
ஹாரத் ல் இ க் ம் ெசய் ?”
“ேநற்
ேநர்ந்

இர தான் ெசான்ேனன்; ெசால்
ட்ட .”

ம் ப யாக

“ஆகா! இன்
ம் ெகாஞ் சநாள்
ெசால் லாம
ந்
ந் தால் நன்றா
ந்
க் ம் .
தாங் கள் ெசய்
ந் த
க நல் ல ஏற் பா என்
நிைனத்ேதன்! ேத ! ேசாழ நா
வ ம் ஒேர
ெகாந் தளிப் பாக
க் ற . ேநற்
அ த்த யல்
காரணமாக ெவளி ல் ஏற் பட்ட ெகாந் தளிப்
ல
நாளாகேவ ேசாழ நாட் மக்களின் உள் ளத் ல்
ெபாங் க் ெகாண்
க் ற . ம ராந் தகர்
ம்
ப ேவட்டைரயர்கள்
ம் ஜனங் கள் ஒேர
ேகாபமாக
க் றார்கள் . இளவரசைரச்
ைறப் ப த் க் ெகாண்
வரக் கப் பல் கள்
அ ப் பப் பட்டைத ம் அ ந்
க் றார்கள் .
இளவரசைரப் ப ேவட்டைரயர்கள் தான் கட ல்
ழ் க த்
ட்டதாகப் பலர் நம்
றார்கள் .
இச்சமயத் ல் இளவரசர் இந் த நாட் ல் இ ப் ப
ெதரிந் தால் மக்கள் ெகா த் எ வார்கள் . இளவரசரின்
தைல ல் இப் ேபாேத மணிம டத்ைதச் ட்
ட
ேவண் ம் என்
ெப ம்
ளர்ச் ெசய் வார்கள் .
ப ேவட்டைரயர்க ம் சண்ைடக் எப் ேபா
காந் தரம் ஏற் ப ம் என்
காத்
க் றார்கள் .
ெகா ம் பா
ர் ெபரியேவளார் ெப ம் பைட ரட் க்
ெகாண்
தஞ் ைசைய ேநாக் வந்
ெகாண்
க் றார். ேத ! ேசாழ நாட் ல் இரத்த
ெவள் ளம் ஓடப் ேபா ற என்
அஞ்
ேறன். இந் தப்

ெபரிய சாம் ராஜ் யம் சேகாதரச் சண்ைட னால்
அ ந்
ேமா என்
பயப் ப
ேறன். அப் ப ஒன்
ேநராம
க்க ேவண் ம் என்
அல் ம் பக ம்
ரங் கநாதைரப் ரார்த்தைன ெசய்
ெகாண்
க் ேறன்.”

ம்

“என்
ைடய ரார்த்தைன ம் அ ேவதான், ஐயா! என்
சேகாதரர்கள் இந் த சாம் ராஜ் யத் ன்
ம் மாசனத் ல்
ஏற ேவண் ெமன்ற ஆைசைய நான்
ட்
ட்ேடன்.
என்ைனப் ெபா த்த வைர ல் ம ராந் தக க்ேக
ட் வ ல் இப் ேபா எனக் ஆட்ேசபம் ஒன்
ல் ைல.”
“தங் க க் ஆட்ேசப ல் ைல, ஆனால் மக்க க்
ஆட்ேசபம் இ க் றேத! சக்கரவர்த் இன்
ம்
பல் லாண்
இவ் ல ல் வாழேவண் ம் . ஆனால்
வசத் னால் அவ க் ஏதாவ ேநர்ந்
ட்டெதன்றால் அன்ைறய னேம இந் தச் ேசாழ நா
வ ம் ரணகளமா
ம் …”
“ஐயா! அத்தைகய ர்க்க
ைர ேலேய ேநர்ந்
ேமா என்
எனக் ப் பயம் அ கமா
க் ற .
ேநற் ர சக்கரவர்த்
ன் நிைல க்க
கவைலக் டமா
ட்ட . அதனாேலதான் அவரிடம்
ெபான்னி ன் ெசல் வன் பத் ரமா
க் றான் என்
ெசால் ல ேவண் யதா ற் . ஆனால் , ெசால்
ம் அவர்
நம் ப ல் ைல! அவ க் நான் ெவ ேம ஆ தல்
ெசால் வதாக எண்ணிக் ெகாண்டார். பல
வ ஷங் க க்
ன்னால் மாண்
ேபான ‘ப காரி’
ஆ
அவ ைடய தல் வர்களின்
ப வாங் வதாக
எண்ணிப் ரைம ெகாண்
தற்
றார்…”
“அந் ேதா, கட ேள! என்ன
பரீதம் ? ேநற்
இர
நடந் தைதெயல் லாம்
வரமாகச் ெசால் ங் கள் !”

“அதற் காகத்தான் வந் ேதன் ஐயா! ெசால் த் தங் களிடம்
ேயாசைன ேகட்பதற் காகேவ வந் ேதன்.
ன் தடைவ
ந் தர ேசாழர் ம த் வசாைல ஏற் ப த் வதற் காக
நான் வந் த சமயத் ல் , சக்கரவர்த் எனக் அந் தப்
பைழய வரலாற் ைறக்
னார், ஈழ நாட்ைட அ த்த
ல் தாம் ஒ ங் க ேநர்ந்த ேபா , கைரயர் மகள்
ஒ த் தம் ைமக் கர க் இைரயாகாமல்
காப் பாற் ய பற் ச் ெசான்னார். ன்னர்
அத்
ேலேய ல மாத காலம் ெசாப் பன
ெசார்க்கேலாகத் ல் வாழ் வ ேபால் அந் தப்
ெபண்
டன் வாழ் ந்
ந் தைதப் பற் ச் ெசான்னார்.
ன்னர் இந் தத் தஞ் ைச ரிக் அவர் அைழத்
வரப் பட்டைத ம்
னார். அரண்மைன வாச ல்
ந் த
ட்டத் ன் மத்
ல் கைரயர் மகைளப்
பார்த்தைத ம் , ஆ
ர் நண்பரா ய தங் கைள
ட்
அவைளத் ேத க் ெகாண்
வரச் ெசான்னைத ம் ,
தாங் கள் ேத ப் ேபாய் த்
ம் வந் அவள் கட ல்
ந் இறந் தாள் என்
ெதரி த்தைத ம்
னார்.
அ
தல் அ க்க அந் தக் கைரயர் மகள் , ஆ
வ வத் ல் வந் தம் ைமத் ன்
த் வதாக ம் ச ப
காலத் ல் அவள் வ ைக அ கமா
ப் பதாக ம்
ெசான்னார்…”
“ேத

, அைதெயல் லாம் நீ ங் கள் நம்

னீர ்களா!”

“தந் ைத
ய வரலா அவ் வள
அ சயமா
ந் தப யால் என் மன ம்
க்க ழம்
ட்ட . இறந் ேபானவளின் ஆ
வந் தந் ைதையத்
ெதாந் தர ப த் வ
த்தப் ரைமயா
க்கலாம்
என்
நிைனத்ேதன். ற ேயா த் ப் பார்க்கப் பார்க்க
ேவ
ல ஐயங் கள் உண்டா ன. வான ஒ நாள்
இர , சக்கரவர்த்
ன்
க் ரைலக் ேகட் ப் ேபாய் ப்

பார்த்தாள் . ப
ர் இைளயராணி மா ரி ஓர் உ வம்
மன்னரின் எ ரில் நிற் பைதக் கண்
க் ட்
ர்ச் த்
ந் தாள் . அ
தல் அந் தக் கைரயர்
மக க் ம் , இந் தப் ப
ர் இைளயராணிக் ம் ஏேதா
சம் பந் தம் இ க்க ேவண் ம் என்
ேதான் ய .
வல் லவைரய ம் , அ ள் ெமா
ம்
ய
ந் அ
உ
யா ற் . ஐயா! நந் னி ேத
ஒ ேவைள அந் த
கைரயர் மகளின் தல் யா
க்க
மா?”
“தங் கைளப் ேபாலேவ நா ம் ஊ க்கத்தான்
ம் .
தாேய! உ வ ஒற் ைமையப் பார்த்தால் அப் ப த் தான்
க த ேவண்
க் ற . ஆனால் அ
ந் மட் ம்
நிச்ச க்க
மா? ஒ ேவைள கைரயர் மகளின்
கைட த் தங் ைகயாகக்
ட நந் னிேத
இ க்கலாம் .
இைதெயல் லாம் பற் நிச்சயமாகத் ெதரிந் தவர்கள்
இப் ேபா
ன்
ேபர்தான் இ க் றார்கள் …”
“அவர்கள் யார்,

வா

!”

“ஒ வர்தான் ெபரிய ராட் ெசம் யன் மாேத .
அவ ைடய உள் ளத் ல் ஏேதா ஒ இரக யம் இ ந்
ேவதைன ெசய்
வ
ற . ஆனால் அ
இன்னெதன்பைத அவராகச் ெசான்னாெலா ய, நாம்
ேகட் த் ெதரிந் ெகாள் ள இயலா . மகானா ய
கண்டரா த்தர் காலமா ம் த வா ல் ெபரிய ராட்
அைத அவரிடம்
னார் என்ப எனக் த் ெதரி ம் .
கண்டரா த்தர் என்னிடம் ெசால் லத் ெதாடங் னார்.
இரண்
வார்த்ைத ெசால் வதற் ள் அவ ைடய
ச்
நின்
ட்ட ..”
“மற் ற இ

வ

ம் யார், ஐயா?”

“மற் ற இ வ ம் ேபசத் ெதரியாத ஊைமகள் . ேசந் தன்
அ தனின் அன்ைன ம் ெபரியன்ைன ந் தான்.

இவர்களில் அ த ைடய அன்ைன ட
ந் நாம்
ஒன் ம் ெதரிந் ெகாள் ள இயலா . ெசம் யன்
மாேத
டம் அவள் அள லாத பக் உள் ளவள் . அந் தத்
ேத
உ ேரா
க் ம் வைர ல் இவள் ஒன் ம்
ெதரி க்க மாட்டாள் . ஆைக னால் தான் அவ ைடய
தமக்ைக மந் தா னிைய ஈழ நாட்
ந் அைழத்
வ வதற் நான் ெப ம் ரயத்தனம் ெசய்
ெகாண்
ந் ேதன்…”
“ஆகா! அந் தக் கைரயர் மகளின் ெபயர் மந் தா
அவள் உ ேரா
ப் ப தங் க க் எப் ேபா
ெதரிந் த .?”
“ேத ! இ பத்ைதந் ஆண் க க்
எனக் த் ெதரிந் த
ஷயந் தான்.”

னியா?

ேமலாக அ

“என்ன? என்ன? இ பத்ைதந் வ ஷங் களாகத்
ெதரிந் மா என் தந் ைத டம் தாங் கள் ெசால் ல ல் ைல?
ஐயா! அவள் இறந்
ட்டாள் என்ற எண்ணத் னால் என்
தந் ைத எத்தைன மேனாேவதைனக் உள் ளானார்
என்பெதல் லாம் தங் க க் த் ெதரியாதா?”
“ெதரி

ம் தாேய! ெதரி

ம் .”

“ெதரிந் மா அவரிடம் உண்ைமையச்
ெசால் லா
ந் ர்கள் ?”
அநி த்தர் ஒ ெந ய ெப
ச்
ட்டார். அவர்
உள் ளத் ல் ஒ ேபாராட்டம் நிகழ் ந் த என்பைத
அவ ைடய
கம் எ த் க்காட் ய
ன்னர் அவர்
னார்:
“ேத ! இ பத்ைதந் வ ஷங் க க்
ன்னால் நான்
ஒ
ற் றம் ெசய் ேதன்.
தன் தலாக அைத இப் ேபா
தங் களிடந் தான் ெசால்
ேறன். கைரயர் மகைளத்

ேத வ ம் ப தங் கள் தந் ைத என்ைன அ ப் னார்
அல் லவா?
ைரவாகக்
ைர
ெசல் ம்
ஆட்க டன் நா ம் ேபாேனன். ேகா க்கைர ேபாய் ச்
ேசர்ந்ேதாம் . அங் ேக ெகாந் தளித் க் ெகாண்
ந் த
கட ல் அவள் கலங் கைர
ளக் ன் உச்
ந்
ந்
ட்டாள் என்பைத அ ந் ேதாம் . அந் தப்
பயங் கரக் காட் ைய ேநரில் பார்த்தவர்கள்
ெசான்னார்கள் . யாக
டங் கேர ந ங் ய ர ல்
நாக் ழறக்
னார். அைதத்தான் நா ம்
தஞ் சா
க் வந் என் நண்பரிடம் ெதரி த்ேதன்…”
“இ

ல் தங் கள்

ற் றம் என்ன, ஐயா?” என்றாள்

ந் தைவ.

“ ற் றம் இ தான்; கைரயர் மகள் கட ல்
ந் தாேள
த ர, அ ேல
ச் சாக ல் ைல. அந் தக்
ெகாந் தளித்த கட ல் பட
ட் க் ெகாண்
வந் த
வைலஞன் ஒ வன் அவைளக் கண்ெட த் ப் பட ல்
ஏற் க் காப் பாற்
ட்டான். ேகா க்கைரக் ெவ
ரத் ல் அப் பால் அவன் வந் கைரேய னான்.
ம் வ ம் வ
ல் நான் அந் தக் கைரேய ம்
படைகப் பார்த்ேதன். அ ல் இ ந் த ெபண் யார்
என்பைத ம் ெதரிந் ெகாண்ேடன். அந் தப்
பட க்காரனிடம் நிைறயப் பணம் ெகா த் அவைளப்
பத் ரமாக இலங் ைகக் க் ெகாண்
ேபாய் ச்
ேசர்க் ம் ப
ம் அங் ேகேய இ க் ம் ப
ம்
ேனன்.
அவ ம் சம் ம த் ச் ெசன்றான். நான்
ம் த்
தஞ் ைசக் வந் கைரயரின் மகள் கட ல்
ந்
மாண்
ட்டதாகக்
ேனன். தங் கள் தந் ைதக்
நன்ைம ெசய் வதாக நிைனத் க் ெகாண் தான்
மனம ந் அத்தைகய ற் றத்ைதச் ெசய் ேதன். அந் தக்
ற் றம் இத்தைன காலத் க் ப் ற இப் ப ஒ

பரீதமான
எ ர்பார்க்க

ைளைவ உண்டாக்
ல் ைல…”

ெமன்

இைளய ராட்
ந் தைவ அப் ேபா
க் ட் , “ஐயா!
தாங் கள் ெசய் த
ற் றமா
ந் தா ம் என் தந் ைதக்
நன்ைம ெசய் ம் எண்ணத் டேனேய ெசய் ர்கள் .
ற , அக்கைரயர் மகைளப் பற் த் தாங் கள்
ேகள் ப் பட் வந் ர்களா?” என்
ேகட்டாள் .
“ஏன்? அ க்க ேகள் ப் பட் த்தான் வந் ேதன்.
இளவர ப் பட்டம்
ட் க் ெகாண்ட ம் , ந் தர ேசாழர்
ம ைரப் ேபார் ைனக் ப் ேபானார். நான் கா
ே
த் ரத் க் ச் ெசன்ேறன். ல ஆண் கள்
அங் ேகேய தங்
ேவதாகம சாத் ரங் கள்
ப ன்
ட் த்
ம் வந் ேதன். அப் ேபா
பைழயாைற ல் ஈசான பட்டரின் தந் ைத அந் தக்
கைரயர் மகேளா அந் தரங் கமாக உைரயா க்
ெகாண்
ந் தைதக் கண்
யந் ேதன். அவர் ஒ
அ சயமான ெசய் ையச் ெசான்னார். அந் தக் கைரயர்
மகள் ெபரிய ராட்
ன் அரண்மைனத் ேதாட்டத் ல்
வந்
ல நாள் தங்
ந் ததாக ம் , இரட்ைடக்
ழந் ைதகள் ெபற்
அங் ேகேய ேபாட்
ட் ஓ ப்
ேபானதாக ம்
னார். எப் ேபாதாவ நிைனத் க்
ெகாண்
ழந் ைதகைளப் பார்ப்பதற் காக அவள்
இரக யமாக வ வ ண்
என் ம் ெதரி த்தார்.
ழந் ைதகள் என்ன ஆ ன என்
ேகட்ேடன், அவர்
ெசால் ல ம த்
ட்டார். அ ெசம் யன் மாேத க்
மட் ேம ெதரிந் த இரக யம் என்
னார். நா ம்
அைதப் பற் அ கம்
ளறாம
ப் ப தான் நல் ல
என்
ம் மா
ட்
ட்ேடன். ேத ! அ ள் ெமா
ழந் ைதப் ராயத் ல் காேவரி ந
ல்
ந்
ட்டேபா , அவைனக் காேவரி அன்ைன

காப் பாற் னாள் என்
எல் லா ம் ெசால் வார்கள்
அல் லவா? அப் ப க் காப் பாற் யவள் உண்ைம ல்
கைரயர் மகள் தான் என்
என் மனத் ல் அச்சமயேம
ேதான் ய ….”
“தங் கள் உள் ளத் ல் ேதான் ய உண்ைமதான், ஐயா!
அ ள் ெமா ஈழ நாட் ல் அந் த மாதர ையப்
பார்த்
ட் வந் அவ் வா தான் ெசான்னான்.
ஆனால் இந் த
ந் ைதையக் ேக ங் கள் ! என் தந் ைத
என்ன எண்
றார் ெதரி மா? கட ல்
ந் இறந் த
கைரயர் மகள் தான் ஆ
வ வத் ல் வந் தம் மக்கள்
ப வாங் வதாக எண்
றார். ேநற் ர
ெவளி ல் க ம் யல் அ த்தேபா என் தந் ைத ன்
உள் ளப் ய ம் ேவகத்ைத அைடந் த . இர
வ ம்
அவர்
ங் கேவ இல் ைல; என்ைன ம்
ங் க ட ல் ைல.
பைழய கைதகைளெயல் லாம் ம ப ெசான்னார்.
‘கட ல்
ந் இறந் த அந் தப் ப காரிதான் இப் ேபா
என் ேபரில் ப வாங்
றாள் . அவள் தான் என்
அ ள் ெமா ையக் கட ல்
ழ் க அ த் க் ெகான்
ட்டாள் ! கரிகாலைன ம் அவள் ப வாங் காமல்
டமாட்டாள் !’ என்
அ க்க அல னார். ‘என் ஒ
மகனாவ உ ேரா
க் ம் ேபா என்ைனக் ெகாண்
ேபாக மாட்டாயா, யமேன!’ என்
கத னார். அவ க்
எவ் வளேவா நான் சமாதானம் ெசால்
ம்
ேகட்க ல் ைல. அதன் ேபரிேலதான் நாைகப் பட் னம்
த்த
ஹாரத் ல் அ ள் ெமா வர்மன்
பத் ரமா
ப் பைதப் பற் அவரிடம் ெசால் ல ேவண்
ேநர்ந்த …”
“அதற் ப் ற சக்கரவர்த்
அைடந் தாரா?”

ஆ

தல்

“அ தான் இல் ைல; அதன்
ற
த்தப் ரைம இன்
ம்
அ கமா
ட்ட !
த ல் அச்ெசய் ைய அவர்
நம் பேவ இல் ைல. ஆனால் ேநரில் பார்த்
ட் வந் ேதன்
என்
ெசான்ன ற நம் னார். ஏன் அவைன
அைழத் க் ெகாண்
வர ல் ைல என்
ேகட்டார். ளிர்
ரத் க் ப் ற
ரயாணத் க் ேவண் ய உடல்
பலம் வர ல் ைல என் ம் ,
ைர ல் அைழத் க்
ெகாண்
வர ஏற் பா ெசய் வதாக ம்
ேனன்.
ஆனால் அவைன இப் ேபா இங் அைழத் வ வதால்
இராஜ் யத் ல் ஏற் படக்
ய ழப் பத்ைதப் பற்
ம்
இேலசாகச் ெசான்ேனன். இைதக் ேகட்ட ம் அவ ைடய
மனப் ேபாக் ேவ
தமாகத்
ம்
ட்ட . ‘இந் த
இராஜ் யந் தான் என்
ள் ைளக க் யமனாக
ஏற் பட்
க் ற . இராஜ் யம் அவர்க க்
இல் ைலெயன்
ர்ந்தால் என் தல் வர்கள் உ ேரா
கமா
ப் பார்கள் . அதற் காகத்தான் அவர்கைள இங்
அைழத் வர இவ் வள அவசரப் ப
ேறன்!’ என்றார்.
ெரன்
இன்ெனா
அவர் மனத் ல்
ெகாண்ட . உக் ரமான யல் காற் னால்
ேநற் ர அரண்மைனெயல் லாம்
த் ப்
ேபா ற் . ஒ தடைவ ேபரி இ த் ஓய் ந் த ம் என்
தந் ைத ெவ ெகாண்
ட்டார். ‘மகேள!
அ ள் ெமா ைய இனி நான் பார்க்கப் ேபாவ ல் ைல.
ைழக் கட ல் ேதான் ம் யல் காற் கைள ம்
க்
காற் கைள ம் பற் எனக் நன்றாய் த் ெதரி ம் .
இன்
அ க் ம் ய னால் கடற் கைர ல் ெதன்ைன
மர உயரம் அைலகள் எ ம் ம் . உள் நாட் ல் ெவ
ரம்
கடல் ெபாங் வந்
ழ் க அ க் ம் .
காேவரிப் பட் னத்ைத அன்
ஒ நாள் கடல் ெகாண்ட
ேபால் நாைகப் பட் னத்ைத ம் ெகாண்
ேபானா ம்
ேபாய்
ம் . அ
ம் கடற் கைரக் ம் கால் வாய் க் ம்
மத்
ல் உள் ள த்த
ஹாரம் ஒ நா ம் தப் ப்

ைழக்கா . அந் தப் ப காரி கைரயர் மகள் கட ல்
என் மகைனக் ெகாண்
ேபாக
ய ல் ைல. அதற் ப்
ப லாக கைர ேலேய வந் என் மகைனக் ெகால் லப்
ேபா றாள் ! நான் ேபாய் இேதா அவைளத் த த் என்
மகைனக் காப் பாற் றப் ேபா ேறன்’ என்
கத க்
ெகாண்
எ ந்
க்க
யன்றார். அந் த
யற்
ல்
தளர்ச்
ற் ப் ப க்ைக ல்
ந் தார். ஐயா!
அப் ேபா என் தந் ைத
ம்
அ த ரைலக் ேகட்டால்
கல் ம் மைல ம் உ
ம் !” என்றாள்
இைளய ராட் .
அவ ைடய கண்களில் அப் ேபா தாைர தாைரயாகக்
கண்ணிர் வ ந் ெகாண்
ந் த .

அத்

யாயம் 26 ழப் பம்

ல்

ந் தைவ கண்ணீ ர ்
வைதப் பார்த்
ட் ,
வான
ம்
ம் மத் ெதாடங் னாள் . உலகத் ல்
எத்தைனேயா இன்ப ன்பங் கைளப் பார்த்தவரான
அநி த்தப் ரம் மராயரின் இ ம் ெநஞ் ச ம்
இள ய .
“தாேய! சக்கரவர்த் இப் ேபா ப ம்
கஷ்டங் க க்ெகல் லாம் காரணமானவன் இந் தப்
பா தான். என்ன ராயச் த்தம் ெசய்
அந் தப்
பாவத்ைதத் ர்த் க் ெகாள் ளப் ேபா ேறேனா
ெதரிய ல் ைல!” என்றார்.

“ஐயா! தங் க க் த் ெதரியாத ஒன்
ல் ைல.
ஆ
ம் எனக் த் ெதரிந் தைதச் ெசால்
ேறன்.
அந் தக் கைரயர் மகள் இறந்
ட ல் ைல.
உ ேரா
க் றாள் என்பைதத் தந் ைதக் த்
ெதரி த்
ட்டால் அவ ைடய ன்பம் ர்ந் மன
அைம ஏற் பட்
ம் . அைதச் ெசால் வதற் காகேவ
தங் களிடம் வந் ேதன். எப் ப யாவ என்
ெபரியன்ைனைய அைழத் வர ஏற் பா ெசய் ங் கள்
என்
ேகட் க் ெகாள் ள வந் ேதன். ஆனால் தாங் கேள
அதற் ப் ரயத்தனம் ெசய்
க்
ர்கள் !” என்றாள்
இைளய ராட் .
“ஆம் , அம் மா! நா ம் அத்தைகய
க் த்தான்
வந்
ந் ேதன். மந் தா னிேத
உ ேரா
க் ம்
வரத்ைதச் சக்கரவர்த்
டம் ெதரி த்
டத்
ர்மானித்
ட்ேடன். ஆனால் ெவ மேன ெசான்னால்
அவர் நம் ப மாட்டார்.
ன்ேன நான்
ய ெபாய் ,
இப் ேபா ெசால் வ தான் உண்ைம என்
எவ் தம்
அவைர நம் பச் ெசய் வ ? அதற் காகேவ அந் தத் ேத ைய
இங் ேக அைழத் வரச் ெசய் த ற ெசால் ல
எண்ணிேனன். ேநரிேல பார்த்தால் நம் ேய
ரேவண் ம் அல் லவா? அதற் காகேவ
க் யமாக
இலங் ைகத்
க் ச் ெசன்
ந் ேதன். ஆனால் தங் கள்
தம் ேயா ம் ெபரிய ேவளாேரா ம் ச ெசய் வதற் காக
நான் ஈழ நாட் க் ப் ேபாேனன் என்
ப ேவட்டைரயர்கள் சக்கரவர்த்
டம்
ெசால்
க் றார்கள் . அ இல் ைல என்
நி
ப் பதற் காகேவ ம் மந் தா னி ேத ையத் தங் கள்
தந் ைத ன்
ன்னால் ெகாண்
ேபாய் நி த்தப்
ேபா ேறன்” என்றார் அநி த்தர்.

“ஐயா! அந் த மா ரி
ெரன்
ெகாண்
ேபாய்
நி த் னால் தந் ைதக் ஏேத ம் ங் ேநரிட்டா
ேநரிடலாம் .
ன்னால் ெதரி த்
ட் த்தான்
அவர்கைளப் பார்க்கச் ெசய் யேவ
ம் !” என்றாள்
இைளய ராட் .

ம்

“ஆம் , ஆம் அவ் வா தான் ெசய் ய
உத்ேத த்
க் ேறன். இந் த ட் க் மந் தா னி
ேத
வந் ேசர்ந்த ம் ேபாய் ச் ெசால் லலாம் என்
நிைனத்ேதன். இன்
காைல அரண்மைனக் வரேவ
எண்ணி
ந் ேதன். அதற் ள்
யாக டங் கரின் மகள்
ந
ல் தைல ட் எனக் ஏமாற் றத்ைத
அளித்
ட்டாள் . அந் தப் ெபால் லாத ெபண்
க்
ஒ நாள் த ந் த தண்டைன
ப் ேபன்!” என்றார்
தன்மந் ரி.
“ஐேயா! அப் ப ஒன் ம் ெசய் யா ர்கள் அவள் நல் ல
ெபண்ேணா, ெபால் லாத ெபண்ேணா, நான் அ ேயன்.
ஆனால் அ ள் ெமா ையக் கட ல்
ப் ேபாகாமல்
காப் பாற் யவள் ங் ழ தான் அல் லவா?”
“கட ள் காப் பாற் னார் என்
ெசால் ங் கள் , தாேய!
பாற் கட ல் பள் ளிெகாண்ட பகவான் காப் பாற் னார்.
அவ ைடய அ ள் இல் லா ட்டால் , இந் தச்
ெபண்ணால் என்ன ெசய்
ட
ம் ? ேஜா ட
சாஸ் ரம் உண்ைமயானால் , ரகங் கள் ,
நட்சத் ரங் களின் சஞ் சார பலன்கள் ெமய் யானால் ,
இளவரசைரக் கட ம்
ம் ய ம் கம் ப ம் ட
ஒன் ம் ெசய் ய
யா …”
“இைறவன் அ ளின்
எ
ம் நடவா தான். ஆனால்
இைறவ ைடய சக்
ம் மனிதர்கள்
லமாகத் தாேன
இயங் க ேவண் ம் ? ங் ழ ைய ம ப
ம்

நாகப் பட் னத் க் அ ப் ப எண்ணி
க் ேறன்,
ஐயா! அல் ல , தாங் கள் ேவ
தமாக எண்ணினால் –
ப ரங் கமாகேவ அ ள் ெமா ைய இங் வரச்
ெசய் யலாம் என்
க
னால் …”
“இல் ைல, தாேய! இல் ைல! ம் மாசனம் யா க் என்ப
நிச்சயமா ம் வைரக் ம் அ ள் ெமா வர்மைனப் பற்
மக்கள் அ ந் ெகாள் ளாம
ப் பேத நல் ல . தங் கள்
தந் ைதைய இன்
வாகக் ேகட்
ட
எண்ணி
க் ேறன். ம ராந் தக க் ப் பட்டம்
கட் வதா
ந் தால் , தங் கள் தம் ைய ம ப
ம் ஈழ
நாட் க் த்
ப் அ ப்
வ நல் ல .
அ ள் ெமா வர்மர் இங் இ க் ம் ேபா
ம ராந் தக க் ம டம்
ட்டச் ேசாழ நாட் மக்கள்
ஒ நா ம் உடன்படமாட்டார்கள் . ேசாழ நா ெப ம்
ரணகளமா ம் ; ேசாழ நாட் ன் ந களில் எல் லாம்
இரத்த ெவள் ளம் ெப
ஓ ம் …”
“ஐயா! அப் ப யானால் ங் ழ ைய ம் , ேசந் தன்
அ தைன ம் ம ப நாகப் பட் னத் க் அ ப் வேத
நல் லதல் லவா?”
“அ தான் நல் ல சக்கரவர்த்
ம் னால் ஒ
அ ள் ெமா வர்மர் இரக யமாகத் தஞ் ைசக்
வந்
ட் த்
ம் ப் ேபாகலாம் !”

ைற

“ஆம் , ஆம் ! மந் தா னி ேத
ம் அ ள் ெமா
ம்
உ ேரா
க் றார்கள் என்பைத ஒ
ைற கண்ணால்
பார்த் த் ெதரிந் ெகாண்டால் தான் சக்கரவர்த்
ன்
உள் ளம் அைம அைட ம் .”
“ெபரிய இளவரசைரப் பற் த் தங் கள் தந் ைதக்
எவ் தக் கவைல ம் இல் ைல அல் லவா?”

“இல் லேவ இல் ைல; ஆ த்த கரிகால க் அபாயம்
ைள க்கக்
யவர்கள் இந் த உலகத் ேலேய
இல் ைல என்
சக்கரவர்த் நம்
க் றார். தாங் கள்
என்ன நிைனக்
ர்கள் ஐயா?”
“எனக் என்னேமா அவ் வள நம் க்ைக இல் ைல.
ேபார்க்களத் ல் ெபரிய இளவரசர் அஸகாய ரர்தான்.
ஆனால் மற் ற இடங் களில் அவைர ஏமாற் வ ம்
வஞ் ப் ப ம் கஷ்டமல் ல. ப ேவட்டைரயர்கள் அவைர
ேரா க் றார்கள் . ப
ர் இைளயராணி அவ க்
எ ராக ஏேதா பயங் கரமான இரக யச் ழ் ச் ெசய்
வ
றாள் . இந் த இரண்
ெசய் கைள ம்
கரிகால க் என் டன்
லம் ெசால்
அ ப் ேனன்.
ஆ
ம் பலன் இல் ைல. தஞ் சா
க் எவ் வள
ெசால்
ம் வர ம த்தவர் கடம் ர் சம் வைரயர்
மாளிைகக் ப் ேபா
க் றார்…”
“ஐயா! ப
ர் இைளயராணி எங் கள்
சேகாதரியா
க்கக்
ம் என்
நான் என்
தைமய க் ச் ெசய்
அ ப்
க் ேறன்.
அ
ந் காப் பாற் ம் ப
ம் வாணர் லத்
ர க் ச் ெசால்
அ ப் ேனன். ஆகா! வல் லவைரயர்
மட் ம் இப் ேபா இங் ேக இ ந்
ந் தால் ,
நாகப் பட் னத் க் அ ப்
க்கலாம் …”
“அந் தப் ள் ைள ஏதாவ சங் கடத் ல் அகப் பட் க்
ெகாள் ளாம
ப் பதற் நா ம் என் டைன அ ப்
இ ப் ேபன். இப் ேபா
டத் தாங் கள் ங் ழ ைய
அ ப் னால் ன்ேனா
மைலைய ம் அ ப் ப
உத்ேத க் ேறன்.”
“ேபானவர்கள் இன்
ெபரியன்ைன வந்

ம் வந் ேசர ல் ைலேய? என்
ட்டால் , என் ெநஞ்
ந்

க்கால் வா பாரம் இறங்
ம் ஐயா! அவர்
வந் த டேன, தாங் கள் என் தந் ைதையச் சந் த் ச்
ெசால்
ர்கள் அல் லவா? நான் என் அன்ைன டம்
ஆ
ந் எல் லாக் கைதைய ம் ெசால் யாக
ேவண் ம் …”
“ஆகா! மைலயமான் மக க் த்தான் எத்தைன
மனத் ன்பங் கள் ! அேதா ,
க்ேகாவ
ர்க்
ழவ க் இெதல் லாம் ெதரி ம் ேபா அவன் என்ன
ெசய் யப் ேபா றாேனா? தன் ேபரப் ள் ைளக க் ப்
பட்டம் இல் ைல என்
ெதரிந் தால் , இந் த நாட்ைடேய
அ த்
ேவன் என்
ஒ ேவைள மைலயமான்
ளம் பக்
ம் …”
“என் பாட்டனாைரச் சரிக்கட் ம் ேவைலைய என்னிடம்
ட்
ங் கள் . இந் தப் ெபண் வான இ க் றாேள,
இவ ைடய ெபரிய தகப் பனாைரப் பற் த்தான் எனக்
கவைலயா
க் ற . ெகா ம் பா
ர்ப் ெபண் ேசாழ
ங் காதனத் ல் ஒ நாள் ற்
க்கப் ேபா றாள் என்
அவர் ஆைச ெகாண்
க் றாராம் . இந் தப் ெபண்ணின்
மன ேல
ட அந் த ஆைச இ க் ற …”
வான இப் ேபா
க் ட்
ர ல் “அக்கா!…” என்றாள் .

ஆத்

ரம் நிைறந் த

அந் தச் சமயத் ல் , வான ேமேல ேப வதற் ள் ,
ங் ழ
உள் ேள ரேவ த்தாள் . அவள் தனியாக
வந் த கண்
ன்
ேப ம்
க் ற் றார்கள் .
“கைரயர் மகேள! உன் அத்ைத எங் ேக?
மைல
எங் ேக?” என்
தன்மந் ரி பரபரப் டன் ேகட்டார்.
“ஐயா! என் கர்வம் பங் க ற் ற . நான் ெசால் ப்
ேபானப அத்ைதைய இங் ெகாண்
வந் ேசர்க்க

ய

ல் ைல.”

“நீ ங் கள் ேபாவதற்
வ வதற் ம த்

ள் ேளேய காேணாமா? அல் ல
ட்டாளா? அப் ப யானால் …”

“இல் ைல ஐயா! ேகாட்ைடக் ள் ேள அைழத் க் ெகாண்
வந்
ட்ேடா ம் . அதற் ப் ற தான் ஜனக்
ட்டத் ேல அகப் பட் அத்ைத காணாமற்
ேபாய் ட்டார்!” என்றாள் ங் ழ . ன்னர்
அச்சம் பவம் பற் ய ன்வ ம்
வரங் கைளக்
னாள் :
மந் தா னிேத
நல் ல ேவைளயாகச் ேசந் தன் அ தன்
ட் ேலேயதான் இ ந் தாள் . அவள் அங் ேகேய
இ க் ம் ப யான காரணங் கள் ேநர்ந்
ந் தன.
ேநற் ர அ த்த ய ல் அ த ைடய
ன்னா ன்னமைடந்
ந் த . ேதாட்டத்
ந் த மரம்
ஒன்
ட் க்
ைர ேமேலேய
ந்
ந் த . ேசந் தன்
அ தேனா
தல் நாளிர மைழ ல் நைனந் த
காரணத் னால் க ம் ரம் வந் ப த் ப் தற் க்
ெகாண்
ந் தான். இரண்
சேகாதரிக ம்
ந் த
மரங் கைள அகற்
ட்ைடச் சரிப் ப த் ம்
யற்
ல்
ஈ பட்
ந் தார்கள் . ங் ழ ையக் கண்ட ம்
மந் தா னி ம ழ் ச் அைடந் தாள் .
மைலையக்
கண்
ெகாஞ் சம் தயங் னாள் . அவன் நம் ைமச்
ேசர்ந்தவன் என்
ங் ழ
ய ற ைதரியம்
அைடந் தாள் . வ
ல் ங் ழ
ம்
மைல ம்
ஊைம ராணி டம் என்ன ெசால் வ . எவ் வா
ெசான்னால் அவள் தயங் காமல் தங் க டன் வ வாள்
என்
ேப
ெசய்
ந் தார்கள் . அந் தப் ப ேய
ங் ழ
அவள் அத்ைத டம்
னாள் . சக்கரவர்த்
ேநாய் ப் பட் ப் ப த்தப க்ைகயா
ப் பதாக ம் , எந் த
ேநரத்
ம் இந் த மண்
லைக
ட் ப்

ேபாய் டலாெமன் ம் , அவ ைடய
ச் ப் ரிவதற்
ன்னால் ஊைம ராணிைய ஒ தடைவ பார்க்க
ஆைசப் ப
றார் என் ம் , ஊைம ராணிைய அவர்
இத்தைன காலமா
ம் மறக்க ல் ைலெயன் ம் ,
அவைளப் பார்த்தால் ஒ ேவைள அவர்
ய பலம்
ெபற்
இன்
ம் ல காலம் உ ர் வாழக்
ம் என் ம்
ச க்ைஞ பாைஷ ல் ெதரியப் ப த் னாள் .
அதற் காகேவ தான்
தன்மந் ரி
அநி த்தப் ரம் மராயர் அவைள எப் ப யாவ
த்
வர ஆட்கைள அ ப் யதாக ம்
தன்மந் ரி ன்
அரண்மைன ேலதான்
தல் நாளிர தான்
தங்
ந் ததாக ம்
னாள் . சக்கரவர்த்
ன்
அ ைமப் தல்
ந் தைவ ேத
ஊைம ராணிையத்
தன் தந் ைத டம் அைழத் ப் ேபாவதற் காக
தன்மந் ரி ட் ல் காத்
ப் பதாக ம்
ெதரியப் ப த் னாள் . இைதெயல் லாம் ஒ வா
ெதரிந் ெகாண்ட ற மந் தா னி ங் ழ
ட ம்
மைல ட ம் றப் பட் வர இைசந் தாள் . ேகாட்ைட
வாச க் அவர்கள் வந் ேசர்ந்தேபா ,
சக்கரவர்த்
ன் ேவளக்காரப் பைட னர்,
ேகாட்ைடக் ள்
ரேவ த் க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
அவர்கள் ேபாகட் ம் என்
ன்
ேப ம் ஒ ங்
நின்றார்கள் . ேவளக்காரப் பைடைய மந் தா னி
கண்ெகாட்டாத ஆர்வத் டன் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தாள் . ேவளக்காரப் பைடையத் ெதாடர்ந்
ஒ ெப ங் ட்டம் ேகாட்ைடக் ள் ேள ரேவ த்த .
அவர்கைளத் த த் நி த்த ம் ேகாட்ைடக்
கத கைளச் சாத்த ம் காவலர்கள் ெசய் த
யற்
ப க்க ல் ைல. “இந் தக்
ட்டத்ேதா நாம் ேபாக
ேவண்டாம் .
தன்மந் ரி அரண்மைனக் ப் ேபாகப்
ரத் ேயகமான ரங் க வ இ க் ற . அதன்
வ யாகப் ேபாகலாம் ” என்றான்
மைல. இைதப்

பற்
ங் ழ
அவ ைடய அத்ைதக் ச் ெசால் லப்
ரயத்தனப் பட்டாள் . ஊைம ராணி அைதக்
கவனியாமல் ேகாட்ைடக் ள் ேபா ம்
ட்டத்ேதா
ேசர்ந் ேபாகத் ெதாடங் னாள் .
மைல ம்
ங் ழ
ம் ன்ேனா ெசன்றார்கள் . ேகாட்ைடக் ள்
ரேவ த்த ற ம் ,
மைல ேவ தனி வ யாகப்
ேபாகலாம் என்
ெசான்னைதப் ங் ழ
ன் அத்ைத
ெபா ட்ப த்த ல் ைல.
ட்டத் டன் கலந் ேத
ெசன்றாள் .
ட்டத்ைதப் பார்த் பயப் ப ம் பாவம்
உைடயவள் இம் மா ரி ெசய் வைதக் கண்
மற் ற
இ வ க் ம்
யப் பா
ந் த . ெகாஞ் ச
ரம் ேபான
ற
ட்டத் ல் லர் மந் தா னிையக்
ப் பாகக்
கவனிக்க ஆரம் த்தார்கள் . “இந் த அம் மாைளப்
பார்த்தால் ப
ர் இைளயராணி ன் ஜாைடயாக
இல் ைலயா?” என்
ஒ வ க்ெகா வர் ேப ெகாள் ள
ஆரம் த்தார்கள் .
மைலக் ம் ங் ழ க் ம் இ
கவைலைய அளித்த . அவர்கள் மந் தா னிக்
ன்னால் ேபாய் நின்
த த் நி த்த
யன்றார்கள் .
இதற் ள் ஆழ் வார்க்க யாைனப் பார்த்தவர்கள் லர்
“இவன், யாரடா ைவஷ்ணவன்? ெபண்
ள் ைளையத்
ெதாந் தர ப த்
றான்?” என்றார்கள் . இந் த
வார்த்ைதகள் கா ல்
ந் ேவளக்காரப் பைட ல்
ன்னால் ேபானவர்கள்
ம் வந் தார்கள் . ஊைம
ராணிையச் ழ் ந் ெகாண்
மற் றவர்கைள
அப் றப் ப த் னார்கள் . அந் த ெந க்க
ல்
மைல ம் ங் ழ
ம்
ட அப் பால் தள் ளப் பட்
ல ப் ேபாக ேநர்ந்த .
ேவளக்காரப் பைட ல் ஒ வன் மந் தா னி ேத
டம்
“அம் மா! நீ யார்? உன்ைன யார் ெதாந் தர ெசய் தார்கள் ,
ெசால் ! அவைன இங் ேகேய
க் ேல ேபாட்

ேறாம் !” என்
ேகட்டான். ஊைம ராணி ம
ெசால் லாமல் நின்றாள் .
இதற் ள் ஒ வன் “இவைளப் பார்த்தால் ப
ஜாைடயாக இல் ைலயா?” என்றான்.

ெமா

ர் ராணி

இன்ெனா வன், “அப் ப த்தான் இ க்கேவண் ம் .
அதனாேலதான் இவ் வள கர்வமா
க் றாள் !”
என்றான்.
“ப
ர்க்
ட்டேம கர்வம்
மற் ெறா வன்.

த்த

ட்டம் !” என்றான்

இந் த நிகழ் ச் கள் ன்னப் ப ேவட்டைரயரின்
அரண்மைனக் ச் ச பத் ல் நிகழ் ந் தன. ஆைகயால்
என்ன சச்சர என்
ெதரிந் ெகாள் வதற் காகப் ப
ரர்கள் லர் அங் ேக வந் தார்கள் .
“ப
ர்க்
ட்டேம கர்வம்
ேவளக்கார ரன் ஒ வன்
ந் த .

த்த
ட்டம் ” என்
ய அவர்கள் கா

ல்

“யாரடா ப
ர்க்
ட்டத்ைதப் பற் நிந் தைன
ெசய் றவன்? இங் ேக
ன்னால் வரட் ம் ” என்றான்
ப
ர் ரன் ஒ வன்.
“நான்தானடா ெசான்ேனன்! என்னடா ெசய் வாய் !” என்
ேவளக்கார ரன்
ன் வந் தான்.
“நீ ங் கள் தானடா கர்வம்
பங் கமைட ம் காலம் ெந
ப
ர் ரன்.

த்தவர்கள் உங் கள் கர்வம்
ங்
ட்ட !” என்றான்

“ஆகா! எங் கள் இளவரசைரக் கட ல்
ழ் க த்
ட்டதனால் இப் ப ப் ேப
றாயா? உங் கைளப்
ேபான்ற பாதகர்கள் இ ப் பதாேலதான் யல் அ த்

ர்

ஊெரல் லாம் பாழா
ஒ வன்.

ட்ட

!” என்றான்

ட்டத்

ப
ர் ரன் ” என்னடா ெசான்னாய் ?” என்
தாக்கப் ேபானான்.

ல்

அவைனத்

ேவளக்கார ரன் அவைனத் த த்தான். ன்னர்
ட்டத் ல் ைககலப் ம் ழப் ப ம்
ச்ச ம் எ

ந் தன.

“ப
ர் வள் ளல் கள் வாழ் க!” என்
ல ம் ,
ன்
உலகம் உைடய ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த் வாழ் க!”
என்
ல ம் ேகாஷ ட்டார்கள் .
“ெகா
“
எ

ம் பா

க்ேகாவ
ந் தன.

ர் ேவளார் வாழ் க!”
ர் மைலயமான் வாழ் க!” என்ற

ரல் க

ம்

அச்சமயத் ல் ன்னப் ப ேவட்டைரயேர
ைர
ஆேராகணித் அங் வந் ேசர்ந்தார். அவைரக்
கண்ட ம் சண்ைட நின்ற . ஜனங் க ம் கைலந்
நாலா ற ம் த ஓ னார்கள் . ேவளக்காரப்
பைட னர் ன்னால் ெசன்றார்கள் . ப
ர் ரர்கள்
காலாந் தககண்டைரச் ழ் ந் ெகாண்
நடந் தைதத்
ெதரி த்தார்கள் . ங் ழ
ம் ஆழ் வார்க்க யா ம்
ஓரத் ல் ஒ ங் னார்கள் . ற்
ற் ம்
ர்ந்
கவனித்தார்கள் மந் தா னிையக் காண ல் ைல.
“ஐேயா! இ என்ன? இப் ப ேநர்ந்
ட்டேத!
தைலநகரில் அரசாட் அழகாக நடக் ற ! அத்ைதைய
எப் ப க் கண்
ப் ப ? ஏதாவ ெக தல்
ேநர்ந்
க் ேமா? யாேர ம்
த் க் ெகாண்
ேபா
ப் பார்கேளா?” என்
ங் ழ
கவைலப் பட்டாள் .

காலாந் தககண்ட ம் ப
ர் ரர்க ம் ேபான ற
நாலா ற ம் ேத ப் பார்த்தார்கள் ; மந் தா னிையக்
காண ல் ைல.
மைல, “நான் இன்
ம்
ேநரம் ேத ப்
பார்க் ேறன். நீ க் ரம் ெசன்
தன்மந் ரி ட ம்
இைளய ராட்
ட ம் ெசால் ; நாம் இரண்
ேபர்
மட் ம் ேத னால் ேபாதா .
தன்மந் ரி ம்
இைளய ராட்
ம் ஏேத ம் ஏற் பா ெசய் வார்கள் ”
என்றான்.
ங் ழ
ேபாவதற் த் தயங் னாள் . ம ப
ம்
ஆழ் வார்க்க யான், “நான் ெசால் வைதக் ேகள் உன்
அத்ைதக் ஒன் ம் ேநர்ந்
க்க
யா . ஜனக்
ட்டத் ல் யாேரா ெதரிந் த மனிதன் ஒ வைன உன்
அத்ைத பார்த்
க் றாள் . அவள் ஒ
க்ைகேய
கவனமாக ேநாக் ய
ந் ஊ க் ேறன்.
அதனாேலதான்
ட்டத்ேதா ேசர்ந் வந் தாள் .
இப் ேபா ம் அவைனத் ெதாடர்ந் தான்
ேபா
க் றாள் என்
ேதான்
ற . எப் ப
ம்
கண்
த்
டலாம் ; நீ ேபாய்
தன்மந் ரி டம்
ெசால் !” என்றான். ங் ழ
தன்மந் ரி ன்
அரண்மைனக் வந் ேசர்ந்தாள் …”
இைதெயல் லாம் ேகட்ட ந் தைவ ெபரி ம் கவைல
அைடந் தாள் . அநி த்தர் அவ் வள கவைல
ெகாண்டதாகத் ெதரிய ல் ைல.
“பார்த் ர்களா, இளவர ! கலகப் சா எப் ேபா
சந் தர்ப்பம்
ட் ம் என்
காத் க் ெகாண்
ப் பைத
அ ந் ெகாண் ர்களா? அ ள் ெமா வர்மர்
உ ேரா
க் றார் என்
ெதரியேவண் ய தான்.
ராஜ் யெமங் ம்
ண்
ம் !” என்றார்.

“தாங் கள்
தன்மந் ரியா
க் ம் வைர ல் அப் ப
ஒன் ம் ேநரா . இப் ேபா , என் ெபரியன்ைனையப்
பற் ச் ெசால் ங் கள் . நான் பயந் த ேபாலேவ
ஆ
ம் ேபா
க் றேத! அவைர எப் ப க்
கண்
ப் ப ?” என்
ேகட்டாள் .
“அந் தக் கவைல தங் க க் ேவண்டாம் ; ேகாட்ைடக் ள்
வந்
ட்டப யால் இனி நான் அ யாமல் ெவளி ல்
ேபாக
யா . அதற் த் தக்க ஏற் பா
ெசய்
ேறன். ேதட ம் ஏற் பா ெசய் ேறன். இனி,
சக்கரவர்த் ையப் பார்க்காமல் மந் தா னி ேத
இவ் டம்
ட் ப் ேபாக ம் மாட்டாள் !” என்றார்.

அத்

யாயம் 27 - ெபாக்
நிலவைற ல்

ஷ

ங் ழ
மந் தா னி ேத ைய
ட் ப் ரிந் த
இடத் ல் நாம் இப் ேபா அந் த மாதர ையத் ெதாடர்வ
அவ யமா ற . அவள்
ட்டத்
ம் ழப் பத்
ம்
மைறந்
ட்ட காரணம் பற் ஆழ் வார்க்க யான்
ய உண்ைமேயயா ம் . ேவளக்காரப் பைட டன்
ெதாடர்ந் ேகாட்ைடக் ள்
ரேவ த்த
ட்டத் ல்
மந் தா னி, ர தாஸன் என்
ம் ச காரைனப் பார்த்
ட்டாள் . ஏேத ம் ஒ
லன்
ைறவா ள் ளவர்க க்
மற் றப் லன் நன்
இயங் வ இயல் பல் லவா?
மந் தா னிக்ேகா கா ேகளா ; வாய் ேபசா .
அவ் வள க் அவ ைடய கண் பார்ைவ
ர்ைமயா
ந் த . ஆழ் வார்க்க யா ம் ,
ங் ழ
ம் மந் தா னி ேத ையேய கவனித் க்

ெகாண்
ந் தார்கள் . ஆைகயால் அவர்கள்
கண்ணிற் ப் படாத ர தாஸன் மந் தா னி
பார்ைவக் இலக்கானான்.

ன்

வரப் ேபா ம் நன்ைம ைமகைள
ன்னாேலேய
அ ந் ெகாள் ளக்
ய இயற் ைகயான உணர்ச்
அ
ம் மந் தா னிக் இ ந் த . ஆத ன் ர தாஸன்
ஏேதா ய காரியத் க்காகேவ இங் ேக வந்
க் றான்
என்பைத அவள் உணர்ந் ெகாண்டாள் . ஏற் ெகனேவ
ஈழ நாட் ல் அ ள் ெமா வர்மைன ர தாஸன் ெகால் ல
யன்றைத ம் அவள் அ ந்
ந் தாள் அல் லவா!
ஆத ன்
ட்டத்ேதா
ட்டமாகத் தஞ் ைச ன்
களில் ெசன்ற ேபா அவள் பார்ைவ ர தாஸைன
ட் அகல ல் ைல.
ழப் பத் ன் உச்சமான நிைல ல் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர்
ைர ேமேல வந் த சமயத் ல்
ஜனக் ட்டம் சடசடெவன்
கைலந் ததல் லவா?
அச்சமயம் ர தாஸ ம் இன்ெனா மனித ம் ஒ
சந் வ
ல் அவசரமாகப்
ந் ெசல் வைத
மந் தா னி பார்த்தாள் . உடேன அந் தத் ைசையக்
ைவத் அவ ம் ேவகமாகச் ெசன் , அேத சந்
வ
ல் ரேவ த்தாள் .
இ நிகழ் ந் த ஒ நி ட ேநரத் ல் , ஜனக் ட்டத் னால்
ேமா த் தள் ளப் பட்ட
மைல ம் , ங் ழ
ம்
மந் தா னிையக் கவனிக்க
ய ல் ைல. ற
பார்த்தால் அவைளக் காண ல் ைல. மந் தா னி சந்
வ
ல்
ந்
ற இரண்ெடா தடைவ
ம் ப்
பார்த்தாள் . ங் ழ
ம்
மைல ம் வ
றார்கேளா
என்
அவர்கைளக் காண ல் ைல. ஆனா ம்
ர தாஸைனத் ெதாடர்வேத,
க் யமான காரியம்
என்
எண்ணிச் ெசன்றாள் . இந் த வரலாற் ன்

ஆரம் பத் ல் வந் யத்ேதவன் காலாந் தககண்டரின்
ஆட்களிட
ந் தப் ச் ெசன்ற வ
ேலேய
ர தாஸ ம் அவ ைடய ேதாழ ம் ெசன்றார்கள் .
ர தாஸ ைடய ேதாழைன ம்
ன்னம் நாம்
சந் த்
க் ேறாம் .
ப் றம் பயம்
பள் ளிப் பைட ேல நள் ளிர ச க்
ட்டத் ேல நாம்
பார்த்த ேசாமன் சாம் பவன் என்பவன் தான் அவன்.
அவ்
வ ம் அ ேவகமாகச் சந் ெபாந் களில்
ந் ெசன்றார்கள் . ஆங் காங்
ந்
டந் த
மரங் கைளப் ெபா ட்ப த்தாமல் தாண் க்
த் ச்
ெசன்றார்கள் . மைழத் தண்ணீ ர ் ேதங் யதால்
ஏற் பட்
ந் த ேசற் க் ட்ைடகைள ம் கவனியாமல்
ெசன்றார்கள் . இன்ன ம் இேலசாகக் காற்
அ த் க்
ெகாண்
ந் தப யால் மரக் ைளகள் அைசந் தா க்
ெகாண்
ந் தன. ைளகளி
ந் அவ் வப் ேபா
தண்ணீ ர ்த் ளிகள் சலசலெவன்
ந் தன. தங் கைள
யா ம் ன் ெதாடர்வார்கள் என்ற எண்ணேம
அவர்க க் லவேலச ம் இல் ைல. ஆைகயால்
அவர்கள்
ம் ப் பாராமேல
ைரந் ெசன்றார்கள் .
ம் ப் பார்த்
ந் தா ம் மந் தா னி ேத ைய
அவர்கள் பார்த்
க்க
யா .
கைட
ல் , அவர்க ைடய ரிதப் ரயாணம் ெபரிய
ப ேவட்டைரய ைடய அரண்மைனத் ேதாட்டத் ன்
ன் ம ள் ஓரத் ல் வந் நின்ற . ய னால் ேவ டன்
ப க்கப் பட்ட மரம் ஒன்
அந் த ம ள் ேமேல
ந்
ந்
டந் த . ர தாஸ ம் ேசாமன் சாம் பவ ம்
அந் த மரத் ன்
எளி ல் ஏ ம ைளக் கடந்
அப் பால் ேதாட்டத் ல்
த்தார்கள் . அவர்கள்
ப் பைதப் பார்த்த மந் தா னி ேத
ம்

ேநரத் க்ெகல் லாம் அேத மரத் ன்
ஏ
அப் பா
ந் த ேதாட்டத் ல் இறங் னாள் .
ர தாஸன், ேசாமன் சாம் பவைனச் சற்
ரத் ேலேய
நி த்
ட் ப் ெபரிய ப ேவட்டைரயரின்
அரண்மைனைய அ
னான். ெபரிய
ப ேவட்டைரய ம் ப
ர் இைளய ராணி ம்
இல் லாதப யால் அரண்மைன ன்யமாகக்
காணப் பட்ட . எனி ம் ெபண்களின் ேபச் க் ரல்
மட் ம் ேகட்ட . ஒ
ைற இரண்
தா ப் ெபண்கள்
அந் த மாளிைக ன்
ன்
கப் க் வந் தார்கள் .
ேதாட்டத் மரங் கள் பல
ந்
ந்
டந் தைதப்
பார்த்தார்கள் .
“ஆகா! அ
இ க் ற

மார் அ த்த அேசாக வனம் மா
?” என்றாள் ஒ த் .

“நம் ைடய தா ேத
இங் ேக இச்சமயம்
இ ந்
ந் தால் , ெராம் ப மனேவதைனப் பட்
என்றாள் இன்ெனா த் .

ரியல் லவா

ப் பாள் !”

சற்
ேநரம் இவ் தம் ேப க் ெகாண்
ந்
ட்
அவர்கள்
ம் ப உள் ேள ெசல் ம் சமயத் ல்
ர தாஸன் வாையக்
த் க் ெகாண்
ஆந் ைதக்
ரல் ேபான்ற ஒ
உண்டாக் னான். தா ப் ெபண்கள்
இ வ ம்
ம் ப் பார்த்தார்கள் . ர தாஸன் நன்றாக
மைறந் ெகாண்
ந் தான். தா களில் ஒ த் “பார !
பட்டப் பக ல் ேகாட்டான் கத்
ற ! ேநற்
அ த்த
ய ல் ஆந் ைதக் ம் த்
த
ட்ட !” என்றாள் .
இன்ெனா த் ஒன் ம் ெசால் ல ல் ைல.
சற்
ேநரத் க்ெகல் லாம் ம ெமா ெசால் லாமல்
ெசன்றவள்
ம் வந் தாள் . ப
ர் அரண்மைனக்
ெபாக் ஷ நிலவைறக் ம் ந
ல் இ ந் த வஸந் த

ம்

மண்டபத் க் வந் ேசர்ந்தாள் . இந் த
மண்டபத் ேலதான் வந் யத்ேதவன் ப
ர்
ராணிையச் சந் த்தான் என்ப வாசகர்க க்
நிைன
க்கலாம் . அந் தத் ேதா ப் ெபண் ேதாட்டத்ைத
உற் ப் பார்த்தாள் . ம ப
ம் ஆந் ைத ன்
ரல்
ேகட்ட . ரல் வந் த இடத்ைத ேநாக் அந் தப் ெபண்
நடந் வந் தாள் . மரத் ன் மைற
ந் ர தாஸ ம்
ன்னால் வந் தான். காந் த சக் ெகாண்ட கண்களால்
அவைள
த் ப் பார்த்தாள் .
“மந் ரவா , வந்
ட்டாயா? இைளய ராணி
இங் ேக இல் ைலேய? எதற் காக வந் தாய் ?” என்
ேகட்டாள் .

ட

“ெபண்ேண, இைளயராணி அ ப் த்தான்
வந்
க் ேறன்!” என்றான் ர தாஸன்.
“ேபான இடத்
ம் ராணிைய நீ
எதற் காக வந் தாய் ? யா க்காவ
“ெதரிந் தால் என்ன

ட ல் ைலயா? இங் ேக
ெதரிந் தால் …”

ம் ?”

“அப் ப ச் ெசால் லாேத! ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
எங் கள் ேபரில் சந் ேதகம் ெகாண்
க் றார். என்ைன
அைழத் ஒ நாள் க ைமயாக எச்சரித்தார்.
ம ப
ம் மந் ரவா வந் தால் தம் டம் வந்
ெசால் லேவண் ம் என்
கட்டைள இட்
க் றார்…”
“அவன் ெகட்டான், ேபா! அவர்க ைடய காலெமல் லாம்
ெந ங்
ட்ட ! நீ ஒன் ம் கவைலப் படாேத!
நிலவைற ன் சா ேவண் ம் க் ரம் ெகாண்
வந்
ெகா !” என்றான் ர தாஸன்.
“ஐையேயா! நான் மாட்ேடன்!”

“இேதா பார், உன் எஜமானி ன் ேமா ரம் !” என்
ர தாஸன் இைளய ராணி ன்
த் ைர
ேமா ரத்ைதக் காட் னான்.
“இைத நீ எங் ேக
கண்ட ?”

னாேயா, என்னேமா யார்

“அ பா ! என்ைனயா
டன் என் றாய் ? இைளய
ராணிேய என்ைனக் கண்
ந ங் வைதப் பார்த்
ட் மா இப் ப ச் ெசால் றாய் ? பார்! இன் ரேவ
ஒன்ப
சா கள் வந் உன்ைன உ ேரா
மயானத் க் த்
க் ச் ெசன் …”
“ேவண்டாம் , ேவண்டாம் ! உன்
சா கள் எல் லாம்
உன்னிடேம இ க்கட் ம் . எனக்ெகன்ன வந் த ?
இைளய ராணி ன் ேமா ரத்ைதக் காட் னால் நீ
ேகட்டைதக் ெகாண்
வந் ெகா த்
ேறன்.
ஆனால் அவசரப் படாேத! ேதாட்டம் அ ந்
டப் பைதப்
பார்க்க அ க்க ெபண்கள் இங் ேக வ
றார்கள் .
எல் லா ம் சாப்
ம் சமயத் ல் நான் உன்னிடம்
சா ையக் ெகாண்
வந் ெகா க் ேறன் அ வைர
ெபா த்
…!”
“ஆகட் ம் ; எனக் ம் ெகாஞ் சம் சாப் பா ெகாண்
வா!
சாப் ட் இரண்
நாள் ஆ ற நிைறயக் ெகாண்
வா!” என்றான் ர தாஸன்.
தா ப் ெபண் ேபான ற , ர தாஸ ம் ேசாமன்
சாம் பவ ம்
ந்
டந் த மரம் ஒன் ல் ேமல்
உட்கார்ந் ேப க் ெகாண்
ந் தார்கள் . அவர்கள்
அ யாத வண்ணம் மந் தா னி ம் சற்
ரத் ல்
மைறவான இடத் ல் உட்கார்ந் ெகாண்டாள் .
ர தாஸ ம் தா ப் ெபண்
ம் ேப ய ஒன் ம்

அவ
ேபா

க் ப் ரியா
றெதன்
ஊ

ட்டா ம் ஏேதா நடக்கப்
த் க் ெகாண்டாள் .

ெவ ேநரம் க த் அத்தா ப் ெபண்
ம் வந் தாள் .
ர தாஸன் எ ந்
ன்னால் ேபானான். அவள்
ெகாண்
வந்
ந் த ேசாற்
ட்ைடைய ம் , சா க்
ெகாத்ைத ம் வாங் க் ெகாண்டான். ற , வஸந் த
மண்டபத்ைத அைடந் அங்
ந் த ெபாக் ஷ
நிலவைறக் ச் ெசன்ற நைட பாைத ல் இ வ ம்
ெசன்றார்கள் . ஒ சா , இரண்
சா ,
ன்றாவ
சா ைய ம் ேபாட் த்
ப் ய ற , ட் த்
றந் த . நிலவைற ன் உள் ேள ஒேர ம்
ட்டாக
இ ந் த .
ர தாஸன் தா ப் ெபண்ைணப் பார்த் , “அடடா! ஒன்
மறந்
ட்ேடேன! இந் த இ ட்டைற ல்
ளக்
இல் லாமல் எப் ப ேபாவ ? ஒ
ளக்காவ
வர்த் யாவ ெகாண்
வா!” என்றான்.
“பட்டப் பக ல் வர்த்
ம் ,
ளக் ம் எப் ப க்
ெகாண்
வ ேவன்? யாராவ பார்த் ச்
சந் ேதகப் பட்டால் ?”
“அ எனக் த் ெதரியா ! உனக் அவ் வள
சாமர்த் யம் இல் ைல என்றா ெசால் றாய் ? நான்
நம் பமாட்ேடன். வர்த் யாவ
பமாவ ெகாண்
வா! இல் லா
ல் இராத் ரி பன்னிரண்
ெகாள் ளிவாய் ப் சா கைள அ ப் …”
“ஐையேயா, ம் மா இ ! எப் ப யாவ ெகாண்
ெதாைலக் ேறன்” என்
னாள் அந் தத் தா
ெபண்.

வந்
ப்

“அதற் ள் நா
ர தாஸன்.

ம் சாப்

ட்

க்

ேறன்” என்றான்

ேதா ப் ெபண் அரண்மைனைய ேநாக் ச் ெசன்ற ற
ர தாஸ ம் ேசாற்
ட்ைட டன் ேதாட்டத் க் ள்
ரேவ த்தான் ேசாமன் சாம் பவனிடம் வந் தான்.
அவனிடம் ேசாற்
ட்ைடையக் ெகா த் ,
“ஒ ேவைள இரண்
ன்
நாள் நிலவைற ேலேய நீ
இ க் ம் ப ேநரலாம் . சரியான சந் தர்ப்பம்
ைடக்க
ேவண் ம் அல் லவா? ஆைகயால் இந் தச் ேசாற்
ட்ைடைய ைவத் க் ெகாள் . ேவைல எ த் க்
ெகாண்
என்ேனா சத்த டாமல் வா! அந் தப் ெபண்
வர்த் ெகாண்
வரப் ேபா
க் றாள் . அதற் ள் நீ
நிலவைறக் ள்
ந்
ட ேவண் ம் ” என்
ெசான்னான். இ வ ம் ரிதமாகச் ெசன்றார்கள் ;
மந் தா னி ம் அவர்கள் அ யாமல் ன் ெதாடர்ந்தாள் .

அத்
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பாைத

நாற் ற ம் நன்றாகப் பார்த்
ட் ர தாஸன்
றந்
ந் த நிலவைறக் கதைவச் ட் க் காட் ச்
ேசாமன் சாம் பவைன அதன் உள் ேள ேபாகச்
ெசான்னான்.
“ த ல் இ ட் ல் கண் ெதரியா அதற் காகக் கத
அ
ேலேய நின்
டாேத! உள் ேள ெகாஞ் சம்
ரமாகேவ ேபாய் நின் ெகாள் !” என்றான்.

ன்

ேசாமன் சாம் பவன் நிலவைறக் ள்
ந் த ம் அவைன
இ ள்
ங்
ட்ட ேபா
ந் த . ற , ர தாஸன்
நைடபாைத வ யாகத்
ம் நந் னிேத
ன்
வஸந் த மண்டபம் வைர ல் ெசன்றான். அங்
ந்
ப ேவட்டைரயரின் அரண்மைனையப் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தான். தா ப் ெபண்ைணத் த ர ேவ
யாராவ வந்
ட்டால் அவ ம் நிலவைறக் ள்
அவசரமாகச் ெசன்
கதைவச் சாத் க் ெகாள் வ
அவ யமா
க்கலாம் அல் லவா?
ர தாஸன் அவ் தம் வஸந் த மண்டபத் ல் நின்
ெகாண்
அரண்மைன வாசைலேய பார்த் க்
ெகாண்
ந் த சமயத் ல் , மந் தா னி
ம்
சத்த ன்
நடந் வந்
றந்
ந் த நிலவைறக் ள்
ரேவ த்தாள் . அடர்ந்த கா களில் நள் ளிர ல்
எத்தைனேயா நாள் இ ந் பழக்கப் பட்டவ க் அந் த
நிலவைற ன் இ ட் ஒ
ரமாதமா என்ன? ல
னா ேநரத் ல் கண் ெதரிய ஆரம் த்த .

ர

தாஸ டன் வந் தவன் சற் த்
ரத் ல் ஒ
டன்
ட் ெகாண்
த த்தைதப் பார்த்தாள் .
இவள் அதற் ேநர்மாறான ைச ல் ெசன்றாள் . அங் ேக
ஒ ப க்கட் காணப் பட்ட . நிலவைறப் பாைத
அங் ேக ேழ இறங் ச் ெசன்ற . ப களின் வ யாக
இறங் க் ேழ நின்
ெகாண்டாள் .
ேசாமன் சாம் பவ க் ஏேதா
சத்தம் ேகட்
க்க
ேவண் ம் . “யார் அ ? யார் அ ?” என்
ரல்
ெகா த்தான். அ
றந்
ந் த வாசல் வ யாகப் ேபாய்
ர தாஸ ைடய கா ல் இேலசாக
ந் த . அேத
சமயத் ல் அரண்மைன வாசல் வ யாகத் தா ப் ெபண்
ைக ல் வர்த்
டன் வந் ெகாண்
ந் தைத
ர தாஸன் பார்த்தான். தான்
ன்னால் ெசன்
ேசாமன்
சாம் பவ க் எச்சரிக்ைக ெசய் வதற் காக
ைரந்
நடந் தான். நிலவைற வாசற் ப க் ள்
ந் த ம் ,
“சாம் பவா! எங் ேக இ க் றாய் ?” என்ைனக்
ப் ட்டாயா?” என்றான்.
“ஆமாம் ;

ப்

ட்ேடன்!”

“அதற் ள் ேள அவசரமா? உன்
ரல் ெவளி ேல
யா க்காவ ேகட்டால் என்ன ெசய் ற ? உன்ைன
இங் ேக இப் ப ேய
ட்
ட் ப் ேபாய்
ேவன் என்
நிைனத்தாயா?”
“இல் ைல; இல் ைல! ஒ
ஷயம் ேகட்பதற் காகக்
ப் ட்ேடன்” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட ேசாமன்
சாம் பவன் ர தாஸைன அ
வந் தான்.
இச்சமயத் ல் நிலவைற ல் வாச ல் ரகாசமான
ெவளிச்சம் ெதரிந் த . “ஓேகா! அந் தப் ெபண்
வர்த்
டன் வந்
ட்டாள் ; உன்ைனப் பார்த்
டப்

ேபா றாள் . ேபா! ேபா!
ரமாகச் ெசன்
ண்
மைற ல் நில் ! க் ரம் !” என்றான் ர தாஸன்.
ேசாமன் சாம் பவன் அவசரமாகப் ன்வாங் ச்
ெசன்றான். அ த்த
னா நிலவைற ன் வாச ல்
தா ப் ெபண் ைக ல் வர்த்
டன் வந் நின்றாள் .
“மந்

ரவா

! மந்

ரவா

! எங் ேக ேபானாய் ?” என்றாள் .

“எங் ேக ம் , ேபாக ல் ைல உனக்காகத்தான் காத் க்
ெகாண்
ந் ேதன்” என்
க் ெகாண்ேட ர தாஸன்
அவைள அ
த் வர்த் ையக் ைக ல் வாங் க்
ெகாண்டான்.
“ெபண்ேண! ெவளி ல் கதைவப் ட் ெகாள் . இன்
ம்
ஒ நா ைகக்ெகல் லாம் சா
டன்
ம் வா!
கதைவத் தட் ப் பார்! நான்
ரல் ெகா த்தால் றந்
! ஒ வ ம் இல் லாத சமயமாகப் பார்த் த் ற!”
என்றான் ர தாஸன்.
“ஆகட் ம் , மந் ரவா ! ஆனா ம் உனக் எச்சரிக்ைக
ெசய் ேறன். ன்னப் ப ேவட்டைரய க் ஏேதா
சந் ேதகம் ஏற் பட்
க் ற . நீ அகப் பட் க் ெகாண்டால்
என்ைனக் காட் க் ெகா த்
டாேத!” என்
ேகட் க்
ெகாண்டாள் தா ப் ெபண்.
“ெபண்ேண! ணாகக் கலவரப் படாேத! நான்தான்
ெசான்ேனேன! காலாந் தககண்ட க்ேக இ
க் காலம்
ெந ங்
ட்ட !”
“என்ைன ஏன் ம ப வந் கதைவத் றக்கச்
ெசால்
றாய் ? நிலவைற
ந் ெவளி ல்
ேபாவதற் த்தான் ேவ வ இ க் றேத!”

“அந் த வ இன்ைறக்
ெவள் ளம் கைர ரண்
நா ைகக்ெகல் லாம்

உபேயாகப் படா ; ெவட்டாற்
ஓ
ற . நீ ேபா! சரியாக ஒ
ம்
!”

ல்

தா ப் ெபண் ெவளி ல் ெசன்
கதைவச் சாத் னாள் .
அவள் ெவளி ல் கதைவப் ட் ய அேத சமயத் ல்
ர தாஸன் உட் றத் ல் தாளிட்டான். ன்னர், ைக ல்
வர்த் ையத்
க் ப்
த் க் ெகாண்
ேசாமன்
சாம் பவன் இ க்
டம் ேநாக்
ைரந் வந் தான்.
“சாம் பவா! என்ைன என்னேமா ேகட்க ேவண்
ெசான்னாேய? இப் ேபா ேகள் ” என்றான்.
“நீ இதற்
ன் ஒ தடைவ இங்
ேசாமன் சாம் பவன் ேகட்டான்.

ெமன்

வந் தாயா?” என்

“ஒ தடைவ என்ன? பல தடைவ வந்
க் ேறன். நாம்
ேசர்த் ைவத்
க் ம் ெபா ெளல் லாம் ேவ
எங்
ந் வந் தெதன்
நிைனத்தாய் ?” என்றான்
ர தாஸன்.
“நான் அைதக் ேகட்க ல் ைல நீ சற்
ன் என்ைன
இங்
ட்
ட் ெவளி ல் ேபானாயல் லவா?
ம ப
ம் …”
“இப் ேபா
“ந

தான் வந்

ல் ஒ

க்

ேறேன?”

தடைவ வந் தாயா?”

“ந
ம் வர ல் ைல; ஓரத்
எதற் காகக் ேகட் றாய் ?”

ம் வர

ல் ைல,

“நீ ேபான
ேநரத் க்ெகல் லாம் வாசற் ப
ன்
ெவளிச்சம் சட்ெடன்
மைறந் த நான்
ணில்
ட் க்
ெகாண்ேடன்.”

“ஒ ேவைள கத தானாகச் சாத்
ெகாண்
க் ம் .”

த்

றந்

க்

“ஏேதா ஒ உ வம் உள் ேள வந் த
கால சத்த ம் நன்றாகக் ேகட்ட

ேபாலத் ெதரிந் த
.”

;

“உன்
ைடய த்தப் ரைமயா
க் ம் இந் த
நிலவைறேய அப் ப த்தான் இ ட் ேல நிழல் ேபாலத்
ெதரி ம் .
ெரன்
ெவளிச்சம் ேதான்
மைற ம் .
த் ரமான ஓைசகள் எல் லாம் ேகட் ம் . இங்
ைழந் தவர்கள் லர் பயப் ராந்
னாேலேய
ெசத் ப் ேபா
க் றார்கள் . அவர்க ைடய
எ ம் க்
கள் அங் கங் ேக டக் ன்றன.
ப ேவட்டைரயன் ேவண் ெமன்ேற அந் த
எ ம் க்
கைள எ க்காமல்
ட்
ைவத்
க் றான். ஒ வ ம் அ யாமல் இந் த
நிலவைறக் ள் ைழ றவர்கள் எ ம் க்
கைளப்
பார்த் ப் பயந் சாகட் ம் என் ..”
“அப் ப யா க்
ரேவ க்க

ம் ெதரியாமல் இந் த நிலவைற
மா, என்ன?”

ல்

“சாதாரணமாக யா ம் ைழய
யா . என்ைனத்
த ர அப் ப யா ம் ைழந்
ப் பார்கள் என்
ேதான்ற ல் ைல. நா ம் இைளயராணி அல் ல
அவ ைடய ேதா
ன் உத
னால் தான் இங்
வந்
க் ேறன்..”
“ ன்ேன மனிதர்களின் எ
ெசான்னாேய?”

ம் க்

கைளப் பற்

ச்

“அ வா? ப ேவட்டைரயன் யாைரயாவ
பயங் கரமாகத் தண் க்க
ம் னால் , நிலவைறக்
கதைவ இேலசாகத் றந் ைவத்
வான்.

ெபாக் ஷ நிலவைறையப் பற் க் ேகட்
ப் பவர்கள்
ெபா ளாைச னால் இ ல் ைழவார்கள் . அப் றம்
இைத ட் ெவளி ல் ேபாவ ல் ைல.”
“நீ ஒ வைனத் த ர இங் வந் தவன் யா ம் ெவளி
ேபான ல் ைலெயன்றா ெசால்
றாய் ?”

ல்

“ ன்ேனெயல் லாம் அப் ப த்தான் இப் ேபா இரண்
ேபைரப் பற் எனக் ச் சந் ேதகமா
க் ற …”
“யாைரச் ெசால்
வல் லவைரயைன
ெசால்
றாய் .”

றாய் என்
எனக் த் ெதரி
ம் , கந் தமாறைன ம்

ம்

“ஆமாம் .”
“அவர்கைள நாம் இன்
ைவத்
க் ேறாேம!”

ம் உ

ேரா

ட்

“எத்தைன தடைவ உனக் ச் ெசால் வ ?
வல் லவைரயைன ஒ
க் யமான
காரியத் க்காகத்தான் இைளய ராணி
ட்
ைவத்
க் றாள் . ந் தர ேசாழ ைடய லம் ந க் ம்
ேபா வந் யத்ேதவ ம் சாவான். அதற் க் காலம்
ெந ங்
ட்ட . வா! வா! இந் த நிலவைற
ள் ள
ரங் கப் பாைதகைள எல் லாம் உனக் க்
காட்
ேறன்… ஒ காரியத் ல் மட் ம்
ஜாக் ரைதயா
! இங் ேக நவரத் னக்
யல்
ைவத்
க் ம் மண்டபம் ஒன்
க் ற . அ ல்
வ ஷங் களாகச் ேசாழர்கள் ேசர்த் ைவத்த
நவரத் னங் கைளக் ப் பல் ப் பலாகப் ேபாட்
ைவத்
க் றார்கள் . அந் த நவரத் னங் களின்
ேமாகத் ல் மனத்ைதப் ப ெகா த்
ட்டால் , நீ வந் த
காரியத்ைதேய மறந் ேபானா ம் ேபாய்
வாய் !”

“ர தாஸா! யாைரப் பார்த் இந் த வார்த்ைத
ெசால் றாய் ? உன்ைனப் ேபால் நா ம்
ரபாண் ய ைடய தைலயற் ற உட ன்
சத்
ெசய்
ெகா த்தவன் அல் லவா?”

யம்

“யார் இல் ைல என்றார்கள் ? அந் த நவரத் னக்
யல் கைளப் பார்த்தேபா என் மன
டச்
ச த் ப் ேபாய்
ட்ட ; அதனாேலதான் எச்சரிக்ைக
ெசய் ேதன். இ க்கட் ம் ; வா, ேபாகலாம் ,
த ல்
ேசாழன் அரண்மைனக் ப் ேபா ம் வ ைய உனக் க்
காட்
ேறன். அைதக் காட்
ட் நான் ேபான ற
நீ ேய சாவகாசமாக இந் த நிலவைற
வைத ம்
ற் ப் பார்த் க் ெகாள்
ன்ெனா காலத் ல்
உபேயாகமாக
க்கலாம் .”
ர தாஸன் வர்த் ையப்
த் க் ெகாண்
ேமேல
நடந் தான் ேசாமன் சாம் பவன் பக்கத் ேலேய
ெசன்றான்.
ன்ெனா சமயம் ெபரிய ப ேவட்டைரய ம்
இைளயராணி நந் னி ம் ெசன்ற அேத பாைத ல்
அவர்கள் ெசன்றார்கள் . வர்த்
ன் ைக ழ் ந் த
ெவளிச்சத் ல் நிலவைற ன்
ண்க ம் அவற் ன்
நிழல் க ம் கரிய ெபரிய தங் கைளப் ேபால்
ேதான் ன. இ ளில் வா ம் ெவௗவால் கள்
பயங் கரமான ட் ப் ேபய் களின் ேதாற் றம்
ெகாண்
ந் தன. ஆங் காங்
ரம் மாண்டமான
லந் க்
க ம் அவற் ன் மத்
ல் ராட்சஸ
லந் ப் ச் க ம் காணப் பட்டன. தைர ேலா
த் ர வ வங் கள் ெகாண்ட வரா கள் ல
அ ேவகமாக ம் ல க ம் ெம வாக ம் ஊர்ந்
ெசன்றன. ர தாஸன்
ய ேபாலேவ
இனந் ெதரியாத பல தச் சத்தங் கள் ேகட்டன. ெவளிேய

இன்ன ம் அ த் க் ெகாண்
ந் த ய ன் சத்த ம்
எப் ப ேயா எங்
ந் ேதா அந் தச் ரங் க நிலவைறக் ள்
வந் எ ெரா ெசய் த .
ேசாமன் சாம் பவன்
ெரன்
க் ட்
“ர தாஸா! ஏேதா கால ச் சத்தம் ேபால்
ேகட்க ல் ைல?” என்
ேகட்டான்.

நின்

,

“ேகட்காமல் என்ன? நம் ைடய கால ச் சத்தம் ேகட்கத்
தான் ேகட் ற . ணாக ரண்
டாேத! இப் ேபா
நா ம் இ க் ம் ேபாேத இப் ப ப் பயப் பட்டாயானால் ,
இங் ேக இரண்
ன்
னங் கள் எப் ப
ப் பாய் ?”
என்றான் ர தாஸன்.
“நான் ஒன் ம் பயப் பட ல் ைல; நீ ேபான ற
ண் ராந் க் உள் ளாவைதக் காட்
ம் நீ
இ க் ம் ேபாேத ேகட் த் ெதரிந் ெகாள் ள
ம்
ேறன். இந் த நிலவைறக் ள்
ந் தவர்கள்
லர் இங் ேகேய ெசத் ப் ேபானார்கள் என்
ெசான்னாயல் லவா?” என்றான் ேசாமன் சாம் பவன்.
“ஆமாம் ; அவர்க ைடய ஆ கள் இங் ேகேய உலா க்
ெகாண்
தானி க் ம் . அதனால் என்ன? ேபய் கள் தான்
நம் ைமக் கண்
பயந் அல ேம? அந் தச்
ைபயன்
வந் யத்ேதவன் இந் த நிலவைற ல் பயப் படாமல்
இ ந் எப் ப ேயா தப் ெவளிேய
க் றான்.
எத்தைனேயா ேபய் சா கைளப் பார்த்த நா ம் நீ ம்
ஏன் பயப் பட ேவண் ம் ?”
“ேப ம் சா ம் இ க்கட் ம் , அதற் ெகல் லாம் யார்
பயப் ப
றார்கள் . ேவ
ராணிகள் ,
ஷ ஜந் கள்
இங் ேக இ க்கலாம் அல் லவா?”

“பாம் க் ம் ேத க் ம் பயப் படப் ேபா றாயா?
நம் ைமக் கண்டாேல அைவகள் வைளகளில் ேபாய்
ஒளிந் க் ெகாள்
ம் …”
“இ ந் தா ம் இரண்
ன்
நாட்கள் இங் ேகேய
இ க் ற என்றால் ேயாசைனயாகத்தான் இ க்
ர தாஸா! அதற்
ன்னாேலேய ஒ ேவைள
சந் தர்ப்பம்
ைடத்தால் …?”

ற

,

“ேவண்டாம் , ேவண்டாம் ! அந் தத் தவ மட் ம் ெசய்
டாேத! இன்ைறக் ச் ெசவ் வாய் க் ழைம; தன்,
யாழன், இரண்
நா ம் நீ காத்
க்க ேவண் ம் .
ந் தர ேசாழன் தனிைமயாக இ க் ம் ேநரம் எ
என்பைதப் பார்த் ைவத் க் ெகாள் . ந் தர
ேசாழ ைடய பட்டம
எப் ேபா ம் அவன்
அ
ேலேய இ ப் பாள் . ெவள் ளிக் ழைம இர
நிச்சயமாகத் ர்க்கா பரேம வரி ன் ேகா
க் ப்
ேபாவாள் . அன்
இர தான் நீ ம் உன் காரியத்ைத
க்க ேவண் ம் . ந் தர ேசாழ ைடய லம்
நிர் லமா ம் நாள் ெவள் ளிக் ழைம தான்.
ன் ன்னாக ஏதாவ நடந் தால் காரியம் ெகட் ப்
ேபாகலாம் !” என்றான் ர தாஸன்.
இப் ப ப் ேப க் ெகாண்ேட இ வ ம்
ைரவாக
நடந் தார்கள் . ேசாமன் சாம் பவன் மட் ம் ற்
ற் ம்
பார்த் க் ெகாண்ேட ேபானான். ஆ
ம் அவர்கள்
அ யாமல்
ண்களின் மைற ேல ஒளிந் ம்
ம்
சத்த ன் ப் பாய் ந் ம் அவர்கைளத் ெதாடர்ந் வந்
ெகாண்
ந் த ஊைம ராணி அவர்கள் கண்ணில்
பட ல் ைல. நிலவைறச் ரங் கத் ன் ஒ
பக்கத்
ந் இன்ெனா பக்கத் க் அவர்கள் வந்
ேசர்ந்தார்கள் . அவர்க க்ெக ேர ெந ஞ் வர் நின்ற .
அ ல் எங் ம் வாசல் இ ப் பதாகேவ ெதரிய ல் ைல.

ஆனால் , வரின் உச்
ல்
ெகாஞ் சம் ெவளிச்சம் வந் த

பலகணி வ

யாகக்

.

ர

தாஸன் வர்த் ையச் சாம் பவன் ைக ல் ெகா த்
ட் அந் தச் ெசங் த்தான வரில் ஆங் காங் நீ ட் க்
ெகாண்
ந் த
ண்
ர கைளப்
த் க் ெகாண்
ஏ னான். பலகணி வ யாகச்
ேநரம் பார்த் க்
ெகாண்
ந்
ட் க் ேழ சரசர என்
இறங் னான்.
“அந் தப் பலகணி வ யாக ெவளி ல்
ேவண் மா? அ தான் வ யா?” என்
ேகட்டான்.

க்க
சாம் பவன்

“இல் ைல; இல் ைல அந் தப் பலகணி வ யாக எ தான்
ைழந் ெசல் லலாம் . ஆனால் அ வ யாகப்
பார்த்தால் ேசாழன் அரண்மைன ெதரி ம் . அந் த
அரண்மைன
ம்
க் யமான இடம் ெதரி ம் ”
என்றான் ர தாஸன்.
“ ந் தர ேசாழன் ப
சாம் பவன்.

த்

க்

ம் இடமா?” என்றான்

“ஆமாம் , அங் ேக ஜன நடமாட்டம் எப் ப
க் ற
என்பைத இந் தப் பலகணி ன்
லமாகப் பார்த் நீ
ெதரிந் ெகாள் ளலாம் . இப் ேபா என்
டன் வா! நான்
ெசய் றைத நன்றாகப் பார்த் க் ெகாள் !”
இவ் தம்
ட் ர தாஸன் ேழ னிந் தான்.
உற் ப் பார்த் வட்ட வ வமான ஒ கல் ன்
காைல ைவத் அ க் க் ெகாண்
இரண்
ைக னா ம் ஒ ச ர வ வமான கல் ைலப்
த்
தள் ளினான்; ேழ ஒ வ காணப் பட்ட .
“கட
என்

த்

ேள! நிலவைறக் ள் ேள ஒ பாதாளப் பாைதயா?”
யந் தான் ேசாம் பன் சாம் பவன்.

“ஆமாம் ; இந் தப் பாைத இ ப் ப ெபரிய
ப ேவட்டைரயைர ம் இைளய ராணிைய ம் த ர
யா க் ம் ெதரியா .
ன்றாவதாக எனக் த் ெதரி ம் !
இப் ேபா உனக் ம் ெதரி ம் ! பாைதையத் றப் ப
எப் ப என்
ெதரிந் ெகாண்டாய் அல் லவா?”
இ வ ம் அப் பாைத ல் இறங் ச் ெசன்றார்கள் ;
வர்த்
ன் ெவளிச்சம்
ேநரத் ற் ெகல் லாம்
மைறந் த . ஊைம ராணி தான் மைறந் நின்ற
இடத்
ந் ஒேர பாய் ச்சலாக அங் வந் தாள் .
றந்
ந் த வ ைய உற் ப் பார்த்தாள் . அ ல்
இறங் வதற் ஓர் அ ைவத்தாள் . ற
னராேலாசைன ெசய் தவளாய் ச் சட்ெடன்
காைல
ெவளி ல் எ த்தாள் .
ேநரம் ேயாசைன ெசய்
ெகாண்
ந்
ட் ,
ன்னம் ர தாஸன் வரின்
ஏ ய இடத்ைத
ேநாக் னாள் . அங் ேக ஒேர பாய் ச்சலாகப் பாய் ந்
ெசன்
அவன் ஏ ய ேபாலேவ தா ம் வர்
ஏ னாள் . பலகணிைய அைடந் த ம் அ ல் ஏ
உட்கார்ந் ெகாண்
அப் பால் பார்த்தாள் . வைர
ஒட் னாற் ேபால் ேதாட்ட ம் அதற் கப் பால் அழ ய
மாடமாளிைக ம் ெதன்பட்டன. அந் த மாளிைகையப்
பார்த்த ம் அவ க் உடம்
ர்த்த . அதற் ள் ேள
தனக் உ ரி ம் இனியவர்கள் இ க் றார்கள்
என்பைத அவள் உள்
ணர்ச்
ய . இரக ய
வ யாகப் ேபா றவர்கள் தனக் ப்
ரியமானவர்க க் த் ங் ெசய் ம் ேநாக்கம்
ெகாண்டவர்கள் என்பைத ம் உணர்ந்தாள் .
அவர்க ைடய ய ேநாக்கத்ைதத் த க் ம் ஆற் றைலத்
தனக் க் ெகா த் அ ள ேவண் ெமன்
அவள்

அந் தராத்மா ல்
ெகாண்
ந் த ெதய் வத்ைதப்
ரார்த்தைன ெசய்
ெகாண்டாள் .
ேழ இறங்
டலாமா என்
அவள் எண்ணிய
சமயத் ல் சற் த்
ரத் ல் ெதரிந் த மாளிைக ன்
ேமன்மாடத் ல் ஓர் அ சயக் காட் ெதரிந் த . சற்
ன் அந் த இ ளடர்ந்த நிலவைற
ந் த
ர தாஸ ம் ேசாமன் சாம் பவ ம் அ ல் ஏ த்
ண்களின் மைற ல் ஒளிந் நின்றார்கள் .
அரண்மைன ன் உட்பக்கமாக உற்
உற் ப்
பார்த்தார்கள் . அப் ேபா பகல் ேநரமாதலால் அந் த
மாளிைக ன் ேமன்மாடம் நன்றாகத் ெதரிந் த .
ர தாஸன் ைக ல் வர்த் இல் ைல. சாம் பவன்
ைக ல் ேவல் மட் ம் இ ந் த . ர தாஸன் அந் த
ேவைல வாங் க் ெகாண்
மாளிைக ன் உட் றத்ைத
ேநாக் அைத எ வதற் காகக்
பார்த்தான். ஊைம
ராணி ன் ெநஞ் அச்சமயம் நின்
ட்ட
ேபா
ந் த . நல் ல ேவைளயாக ர தாஸன் ேவைல
எ ய ல் ைல. எ வ ேபால் பாவைன ெசய்
ட் ச்
ேசாமன் சாம் பவனிடம்
ம் பக் ெகா த்
ட்டான்.
ம கணம் அவர்கள் இ வ ம் அங்
ந் மைறந்
ட்டார்கள் .
ஊைம ராணி ம் பலகணி
ந்
வர் வ யாகக்
ேழ இறங் னாள் . ரங் கப் பாைத ெதன்பட்ட
இடத்ைதேய பார்த் க் ெகாண்
மைறந் நின்றாள் .
இன்
ம்
ேநரத் க்ெகல் லாம் அந் தப் பாைத ல்
ம ப
வர்த் ெவளிச்சம் ெதரிந் த . இ வ ம்
ெவளி ல் வந் தார்கள் ரங் கப் பாைதைய
னார்கள் .
“அைதத் றக் ம் வ ைய நன்றாய் த் ெதரிந்
ெகாண்டாயல் லவா?” என்
ர தாஸன் ேகட்டான்.

“ெதரிந் ெகாண்ேடன் இனி உனக் க் கவைல
ேவண்டாம் . ஒப் க் ெகாண்ட காரியத்ைத நிச்சயமாகச்
ெசய்
ப் ேபன்! ந் தர ேசாழ ைடய வாழ் க்ைக
ெவள் ளிக் ழைமேயா
வைட ம் ! இம் மா ரிேய
நீ ங் க ம் உங் கள் காரியத்ைதச் ெசய் ங் கள் ” என்றான்
சாம் பவன்.
“இைளயராணி கரிகாலைனப் பார்த் க் ெகாள் வாள்
அைதப் பற் க் கவைல ல் ைல. அந் தக் ட் ப்
கட
ந் தப் வந் நாைகப் பட் னத் ல்
இ ப் பதாகக் காண்
ற . ஆனால் இந் த தடைவ அவன்
தப் ப
யா . அவைனக் காப் பாற் வந் த இரண்
ெபண் ேபய் க ம் இப் ேபா இத்தஞ் ைச ல்
இ க் ன்றன. ஓடக்காரப் ெபண்ைண ம் ,
ஊைமச் ைய ம்
ட்டத் ல் பார்த்ேதன். அந் த ர
ைவஷ்ணவத் ேரா
ட இங் ேகதான் இ க் றான்.
ஆைகயால் ட் ப்
ம் இனித் தப் ப
யா .
நாைகப் பட் னத் க் க் ரம
த்தைன அ ப் ப
ேபா ேறன். ந் தர ேசாழ ைடய லம் இந் த
ெவள் ளிக் ழைம ந ந்
ம் …”
“அப் றம் ம

ராந் தகத்ேதவன் இ

ப் பாேன?”

“அவன் இ ந் தால் இ க்கட் ம் அப் ப ப் பட்ட ஒ
ேபைத இன்
ம் ல காலத் க் ச் ேசாழ நாட் ச்
ங் காதனத் ல் இ ந் வ வ தான் நல் ல .
பாண் யச் சக்கரவர்த் க் ம் வய வரேவண் ம்
அல் லவா?”
இவ் வா ேப க் ெகாண்ேட ர
சாம் பவ ம் வந் த வ ேயா

தாஸ
ைரந்

ம் ேசாமன்
ெசன்றார்கள் .

அத்
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அவர்கள் மைறந் த ற ஊைம ராணி ரங் கப் பாைத
ெதன்பட்ட இடத் க் வந் தாள் . உற்
உற் ப் பார்த் ப்
பாைதையத் றப் பதற்
யன்றாள் ,
ய ல் ைல.
ர தாஸன் அப் பாைதையத் றந் தேபா அவள்
ரத் ல் நின்றப யால் றக் ம் வ ைய அவள்
கவனித் ப் பார்த் க் ெகாள் ள
ய ல் ைல. இரண்
ேபரில் ஒ வனாவ அங் ேக கட்டாயம்
ம் வ வான்
என்
அவள் மனத் ல் நிச்சயமாகப் பட்
ந் த .
ஆைகயால் , அவ் டத் ேலேய காத்
க்கத்
ர்மானித்தாள் .
அவள் எ ர்பார்த்த
ண் ேபாக ல் ைல. ர தாஸைன
ெவளி ல் அ ப்
ட் ச் ேசாமன் சாம் பவன் அங் ேக
ம் வந் தான். அவன் ைக ல் வர்த் இ ந் த .
ஆனால்
ன்ைனக் காட்
ம் மங் கலாக எரிந் த .
ர தாஸனிடம் அவன் எவ் வளேவா ைதரியமாகத்தான்
ேப னான். ஆ
ம் அவன் மனத் ல்
ேபாக ல் ைலெயன்ப
ற்
ற் ம்
ரண்
பார்த் க் ெகாண்
வந் த
ந் ெதரிந் த .
ரங் கப் பாைத றந் த இடத் ன் அ
ல் வந் அவன்
டன் உட்கார்ந் ெகாண்டான். சற்
ேநரத் க்ெகல் லாம் வர்த் அைணந்
ட்ட . ற
அவன் வரின் உச்
ன்
ந் த பலகணிைய
அ க்க அண்ணாந் பார்த் க் ெகாண்
ந் தான்.
அதன் வ யாக உள் ேள வந் த ெவளிச்சம்
தாக
மங்
மைறந் ெகாண்
ந் த . நன்றாக ெவளிச்சம்
மங் ச் ரியன் அஸ்த த்
ட்ட என்
அ ந் த

ற அவன் ரங் கப் பாைதைய ம ப
ம் றக்கத்
ெதாடங் னான். இப் ேபா மந் தா னி அதன் ச பமாக
வந் நின்
ெகாண்டாள் . பாைத றந் த ; ேசாமன்
சாம் பவன் அத ள் இறங் கப் ேபானான்.
அப் ேபா அந் த நிலவைற ல் , அவ க் ெவ
ச பத் ல் , ‘
ச்’ என்ற நீ த்த ஓலக் ரல் ஒன்
ேகட்ட . ேசாமன் சாம் பவன் தன் வாழ் நாளில்
எத்தைனேயா பயங் கரங் கைளப் பார்த்தவன்தான்.
ஆ
ம் அந் த மா ரி அமா
கமான ஒ சத்தத்ைத
அவன் ேகட்ட ல் ைல. ேபய் என்பதாக ஒன்
இ ந்
அதற் க் ர ம் இ ந் தால் , அ இப் ப த்தான் இ க்க
ேவண் ம் என்
ேதான் ய .
தல் தடைவ அக் ரல்
ேகட்ட ம் சாம் பவன் தயங்
நின்றான்; அதன்
எ ெரா நிற் ம் வைர ல் காத்
ந் தான்.
இரண்டாந் தடைவ அந் த ஓலக் ரைலக் ேகட்ட ம்
அவன் உடம் ன் ேராமெமல் லாம் த் ட் நிற் கத்
ெதாடங் ய .
ன்றாந் தடைவ இன்
ம் ச பத் ல்
ேகட்ட ற அவ ைடய உ
ைலந்
ட்ட .
அந் த இ ளடர்ந்த நிலவைற ல் வ
ைற
கவனியாமல்
ட்டாம் ேபாக்காக ஓடத்
ெதாடங் னான்.
அவன் மைறந் த ம் ஊைம ராணி அந் தப் பாைத ல்
இறங் னாள் . ல ப கள் இறங் ய ற சமதைரயாக
இ ந் த . அ ல்
என்
நடந் ேபானாள் .
ேசாமன் சாம் பவன் அவள் இறங் வைதப் பார்த்
ந்
ம் வந் தா ம் அவைளப்
த்
க்க
யா
அவ் வள
ைரவாக நடந் தாள் . நரகத் க் ப் ேபா ம்
ெதாைல ல் லாத இ ண்ட வ ையப் ேபால்
ேதான் ய . ஆ
ம் அதற் ம் ஒ
இ ந் த .
ெசங் த்தான வரில்
ந் த இடத் ல் ேமேல

இைடெவளி
ெதரிந் த . ல ப க ம் ைகக் த்
ெதன்பட்டன. அவற் ன் வ யாக ஏ யேபா தைல ல்
ெரன்
ட் ய . பாதாளப் பாைத ன்
ப க க் ம் , ேமேல தைல
ட் ய இடத் க் ம் ந
ல்
ய
ய இைடெவளிகள் காணப் பட்டன. அவற் ன்
ஒன் ல் ைழந் ெவளி ல் வந் தாள் . ற்
ம் ெபரிய
ெபரிய த வ வங் கள் ெதன்பட்டன. ஈழத்
ல்
ரம் மாண்டமான ைல வ வங் கைளப்
பார்த்தவளானப யால் அந் தக் காட் அவ க் த்
ைகப் ைப உண்
பண்ண ல் ைல. தான் ெவளி வந் த
பாைத எங் ேக
ற என்பைத நன்றாய் க்
கவனித் க் ெகாண்டாள் . பத் த் தைல இராவணன் தன்
இ ப ைககளினா ம் ைகைலயங் ரிையப் ெபயர்த்
எ த் க் ெகாண்
ந் தான். மைலக் ேமேல வ ம்
பார்வ
ம் ற்
ந் தார்கள் . இராவணன் மைலையத்
க் ய இடத் ல் ேழ பள் ளமா
ந் த . ேமேல
க்
நி த் ய மைலைய அவ ைடய இ ப ைகக ம்
தாங் க் ெகாண்
ந் தன. அவற் ல் இரண்
ைகக க் மத்
ல் இ ந் த இைடெவளி வ யாக
அந் தச் ற் ப மண்டபத் க் ள் தான்
ரேவ த்
ப் பைதத் ெதரிந் ெகாண்டாள் .
ைகைலயங் ரிக் அ
ல் அப் ப ஒ பாைத
இ க் றெதன்ப சாதாரணமாகப் பார்ப்பவர்க க்
ஒ நா ம் ெதரியா . அதன் அ
ல் இறங் ப்
பார்க்கலாம் என்ற எண்ண ம் யா க் ம் ேதான்றா .
சமயத் ல் ஒளிந் ெகாள்
வதற் க்
ட அ சரியான
மைற டந் தான்.
ல மணி ேநரம் அந் தச் ற் பச் ரங் கப் பாைத ன்
அ சயத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்
ந்
ட்
மந் தா னி அச் ற் ப மண்டபத்ைதச் ற் னாள் .
ெவளிச்சம்
கக் ைறவா
ந் த ேபா
ம் இர ல்

பார்த் ப் பழக்க ற் ற அவ ைடய
ரிய கண்க க்
எல் லாம் நன்றாகத் ெதரிந் தன. ஓரிடத் ல் ேசாழ லத்
ன்ேனார்களில் ஒ வரான
ச் சக்கரவர்த்
றா ன் உ ைரக் காக்கத் தம் உட ன் சைதகைள
அ த் க் ெகா க் ம் காட்
ைல வ வத் ல்
இ ந் த .
ன் வம் சத் ல்
றந் தவர்களானப
னால் அல் லேவா ேசாழர்க க் ச்
‘ெசம் யன்’ என்
ம் பட்டம் உரியதா ற் ? அந் தச்
ற் பத்ைதக்
ர்ைமயாகக் கவனித் ப் பார்த்த ற
ஊைம ராணி அப் பால் ெசன்றாள் . ரம் மாண்டமான
வெப மா ைடய ர
ந் கங் ைக ந
ேழ
ம் காட் ஒ
ற் பத் ல் அைமந்
ந் த . அ
ல்
ப ரதன் ைக ப் ய வண்ணம் நின்
ெகாண்
ந் தான். ேழ
ந் த ப ர ந ஒ
ரம் மாண்டமான ரி
ன் வாய் வ யாகப்
ந் ,
கா வ யாக ெவளிேய ய . அப் ப ெவளிேய ய
கங் ைக ல் ஒ
ய
னிவர் ண் ைக ல்
தண்ணீ ர ் ெமாண்
ெகாண்
ந் தார். அவர்தான்
னிவர் என்
ெபயர் ெபற் ற அகஸ் யராக இ க்க
ேவண் ம் . அந் தக் ண் ைகைய அவர் இன்ெனா
ய மைல ன்
க ழ் த்தார். ண் ைக
ந்
ெப
ய ந வரவரப் ெபரிதா க் ெகாண்
ெசன்ற .
இந் தச் ற் பக் கங் ைக
ம் காேவரி
ம் , அவற் ைற
அைமத்த ேபா தண்ணீ ர ் ெப
வதற் ம் ஏற் பா
ெசய்
க்க ேவண் ம் . ஆனால் இப் ேபா அவற் ல்
தண்ணீ ர ் இல் ைல. காேவரி நீ ண்
வைளந் மைலப்
பாைறகளின் வ யாக ம் மரமடர்ந்த ேசாைலகளின்
வ யாக ம் ெசன்ற . அதன் இ
ற ம் அேநக வன்
ேகா ல் கள் இ ந் தன. கைட யாகக் காேவரி கட ல்
கலக்க ேவண் ய இடத் ல் அந் தச் ற் ப மண்டபத் ன்
ம ள் வர் இ ந் த . ஏேதா சந் ேதகப் பட் ஊைம
ராணி அந் த இடத் ல் ம ள் வரில் ைகைய ைவத்

அ க் னாள்
ய கத ஒன்
றந் த . அதன்
வ யாக ெவளிேய ய இடம் அரண்மைனத் ேதாட்டம் .
அதற் அப் பால் ெவ ச பத் ல் அரண்மைன ன்
உன்னதமான மாடங் கள் காணப் பட்டன. ற்
ற் ம்
பார்த்தாள் ; மயங் ய அந் மாைல ன் ெவளிச்சத் ல்
ேதாட்டத் ல் யா
ல் ைல என்
ெதரிந் த .
ப ேவட்டைரயரின் ேதாட்டத் ல்
ந்
டந் த
ேபாலேவ இங் ேக ம் மரங் கள்
ந்
ந்
டந் தன. ஆைகயால் ேதாட்டத் ல் யாராவ
இ ந் தா ம் அவள் ற் ப மண்டபத்
ந்
ெவளிவந் தைதப் பார்த்
க்க
யா . இன்
ம்
நன்றாய் இ ட்டட் ம் என்
ற் ப மண்டபத்ைத
ஒட் ேய நின்
காத்
ந் தாள் . ஒ ேவைள ைக ல்
ேவைல ைடய அந் த யம ங் கரன் வந் தா ம்
வரக்
ம் . ஆைகயால் , ற் ப மண்டபத் க் ள்
ம்
அ க்க எட் ப் பார்த் க் ெகாண்
ந் தாள் .
அரண்மைன ன் பங் கள் ஒவ் ெவான்றாகச் டர் ட்
எரியத் ெதாடங் ன.
ேநரத் க்ெகல் லாம்
அரண்மைன
வ ம் ஒேர ஜகஜ் ேஜா யாகக் காட்
அளித்த . ழ் அைறகளில் ஏற் ய பங் கள்
பலகணிகளின் வ யாக ெவளி ல் ஒளி
ன. ேமல்
மாடங் களில் ஏற் ய பங் கள் வானத்
நட்சத் ரங் க டன் ேபாட்
ட் க் ெகாண்
ரகா த்தன.
“ஐேயா! பகல் ேவைளையக் காட்
ம் இர
க ம்
அபாயகரமாகத் ேதான்
றேத!” என்
மந் தா னி
எண்ணினாள் .
அரண்மைனைய நா
ற ம் நன்றாக உற் ப்
பார்த்தாள் . ற் ப மண்டபத் க் ச் ச பமாக இ ந் த
அரண்மைனப் ப
ேல மட் ம் அ க
ளக் கள்

இல் ைல என்பைதக் கவனித் க் ெகாண்டாள் . காேவரி
ெவள் ளத்
ந் தான் எ த் க் காப் பாற் ய தன்
உ
க்
ரான ெசல் வக் மாரைன இலங் ைக ல்
ெகால் ல
யற் த்த பாதக ம் , அவ ைடய ேதாழ ம்
அரண்மைன ன் இந் தப் ப
ேல தான் ேமல்
மாடத் ல் ஏ நின்றார்கள் . ர தாஸன்
இன்ெனா வனிட
ந் ேவைல வாங்
யார் ேதா
எ வ ேபால்
பார்த்த இடம் இ தான். நல் ல
ேவைளயாக, இந் தப் ப
ல் அ கமாக பங் கள்
ஏற் ற ல் ைல. அதற் க் காரணம் யாதா
க்கலாம் ?..
நல் ல ; அ
ம் க் ரத் ல் ெதரிந் ேபா ற .
நன்றாக அஸ்த த் அரண்மைனத் ேதாட்டத் ல் இ ள்
ழ் ந் த டேன மந் தா னி ற் ப மண்டபத் ன்
வாச
ந்
ரண்ேடா ம் மானின் ேவகத் டன்
பாய் ந் ெசன்
அரண்மைனைய அைடந் தாள் .
அரண்மைன ன் அந் தப் ன் ப
ல் வட்ட
வ வமான தாழ் வாரங் க ம் அவற் ைறத் தாங்
நின்ற
வரிைச வரிைசயான
ண்க ம் , பல இடங் களில் ேமன்
மாடத் க் ஏ ம் ப க்கட் க ம் காணப் பட்டன.
தாழ் வாரங் களில் , ெபரிய
ந் க க் ச் சைமயல்
ெசய் ய உத ம் ரம் மாண்டமான தா ரப்
பாத் ரங் கள் , பழசாய் ப் ேபான தந் தப் பல் லக் கள் ,
ஒ ந் த ங் காதனங் கள் , இப் ப ப் பல ெபா ள் கள்
இ ந் தன. அவற் ன் மத்
ல்
ேநரம் ற் ப்
பார்த்
ட் மந் தா னி கைட யாக ஒ ப க்கட் ன்
ணிந் ஏ னாள் . ேழ இ ந் த ேபாலேவ ேமன்
மாடத்
ம் வட்ட வ வமான தாழ் வாரங் க ம்
அவற் ன் ேமற் ைரையத் தாங் ய த் ர
த் ரமான
ண்க ம் ேவைலப் பா அைமந் த
பலகணிக ம் நிலா
ன் ல் க ம் அவற் ல்
பளிங் க்கல் ேமைடக ம் காணப் பட்டன. மனித

சஞ் சாரம் அற் றதாகத் ேதான் ய அந் த ேமன்மாடக்
டங் களில் மந் தா னி ற் ச் ற் அைலந் தாள் .
மாடத் ன் உட் றத் ஓரங் க க் ப் ேபாக அவள்
க ம் தயங் னாள் . ஓரிடத் ல் உட் றத் ல்
ேழ
ந் த ப ெவளிச்சம் வ வைதக் கண்
அங் ேக
ேபாய் த்
ண் மைற ல் எட் பார்த்தாள் . ஆகா! அவள்
பார்த்த என்ன? பார்த்த கண்கைளத்
ப் பேவ
யாத காட் கைளப் பார்த்தாள் .
ஒ
சாலமான மண்டபத் ன் மத்
ல் த் ர
ேவைலப் பா அைமந் த சப் ரமஞ் சக் கட்
ல் ஒ வர்
சாய் ந் த வண்ணம் ப த்
ந் தார். அவைரச் ற்
ம்
நா ஸ் ரீக ம் இரண்
ஆடவர்க ம் அச்சமயம்
நின்றார்கள் . ப த்
ந் தவரிடம் அவர்கள் பயபக்
ெகாண்டவர்கள் என்ப அவர்க ைடய
ேதாற் றத்
ந் ெதரிந் த .
ரத் ல் இன்
ம்
அ க மரியாைத டன் இ தா ப் ெபண்கள்
நின்றார்கள் .
ஒேர ஒ
பந் தான் அந் த மண்டபத் ல் எரிந் த .
அ
ம் கட்
க் அ
ல் இ ந் த
ளக் த் தண் ன்
ெபா த்தப் பட் மங் கலான ெவளிச்சத்ைதேய தந்
ெகாண்
ந் த . ற்
ம் நின்றவர்கைள
த ல்
மந் தா னி பார்த்தாள் . அவர்களில் ஒ த் தன்
உ
க்
ரான சேகாதரன் மகள் ங் ழ
என்பைத
அ ந் தாள் . மற் றவர்கைள ம் அவள்
ன்னம் ல
தடைவ மைறவான இடங் களி
ந் பார்த்
க் றாள் .
ஆனால் , அவர்கள் எல் லாம் யார் யார் என்ப அவ் வள
நன்றாய் த் ெதரியா .
ற் நின்றவர்கைளப் பார்த்
தயக்கத் டன் மந் தா னி கட்
பார்த்தாள் . அவ ைடய ெநஞ்

ட்
க கத்
ல் ப த்
ந் தவைரப்
ஒ கணம்

ஸ்தம் த்
ட்ட . ஆம் ; அவேரதான்! எத்தைனேயா
கம் என்
ெசால் லக்
ய நீ ண்ட காலத் க்
ன்னால் தான்
ன்னஞ்
ெபண்ணாக ஓ
ைளயா க் கா களில் ரிந் ெகாண்
ந் த
காலத் ல் ஓரிடத் ல் வந் ஒ ங் , தன் உள் ளத்ைத
உ ைர ம் ெகாள் ைள ெகாண்ட மனிதர் தான். தான்
வாழ் ந்
ந் த தத் ைவச் ல காலம் ெசார்க்க
ேலாகமாக ஆக்
ந் தவர்தான். ெபரிய கப் ப ல்
ட்டமாக வந் தவர்களால் அைழத் ப்
ேபாகப் பட்டவர்தான்! ஆகா! அவர் இப் ேபா எப் ப
மா ப் ேபா
க் றார்!

ம்

ர்வ ஜன்மம் என்
ெசால் லக்
ய அந் த நாட்க க் ப்
ற ம் மந் தா னி அவைரப் பல தடைவ அவர யாமல்
பார்த்
க் றாள் . காேவரி ந
ல் உல் லாசப்
பட களில் அவர் ெசன்ற ேபா கைர ல் அடர்ந்த
தர்களின் மைற ல் ஒளிந்
ந் பார்த்
க் றாள் .
நகரங் களின் ெத க்களில் ெவண் ர கள் ட் ய தங் க
ரதத் ல்
வலம் வந் தேபா
ட்டத்ேதா
ட்டமாய்
நின்
பார்த்
க் றாள் . ஆனால் கைட யாக
அவைரப் பார்த் க் ெகாஞ் ச காலம் ஆ
ட்ட . அந் தக்
காலத் ற் ள் ேள தான் இப் ப மா ப் ேபா
க் றார்.
கத் ல் தா
ம் ைச ம் வளர்ந்
ந் தன.
கன்னங் கள் ஒட் உலர்ந் ேபா
ந் தன; ெநற்
ேல
க்கங் கள் . ஆகா! அந் தக் கண்களில் ஒ காலத் ல்
ெகாண்
ந் த காந் த ஒளி எங் ேக ேபா ற் ?
ெதய் வேம! இப் ப
ம் மனிதர்கள் மா வ உண்டா?
இலங் ைகத்
ல்
ஷஜ ரத் ல்
க்கப் பட்டவர்கள்
பலைர நீ ண்ட நாள் காய் ச்ச க் ப் ற உ ர் ேபா ம்
சமயத் ல் ஊைம ராணி மந் தா னி பார்த்த ண் .

ஆகா! ஒ சமயம் தங் கச் ரியைனப் ேபால்
ரகா த் க் ெகாண்
ந் த இவ ைடய கைள
த ம் ய
க ம் அவ் வளவாக மா ப் ேபா
க்
ஒ ேவைள இவ ைடய அந் ம கால ம் ெந ங்
ட்டேதா!

றேத!

ெரன்
மந் தா னிக் அன்
மாைல தான் பார்த்த
பயங் கரக் காட் நிைன க் வந் த . அவள் அச்சமயம்
நின்ற இடத் ேலதான் ர தாஸன் என்
ம்
ெகாைலகார ம் அவ ைடய ேதாழ ம் நின்றார்கள் .
அங்
ந் தான் ேவல் எ யக்
பார்த்தார்கள் .
ஒ ேவைள கட்
ல் ப த்
ப் பவர்
எ யத்தான்
பார்த்தார்கேளா? இந் த நிைன னால்
மந் தா னி ன் உடம் ெபல் லாம் ெவடெவடெவன்
ந ங் ய . கண்கைளச் ற் க் ெகாண்
வந் த ;
மயக்கம் வ ம் ேபா
ந் த .
ைணக் ெகட் யாகப்
த் க் ெகாண்
கால் கைள ஊன்
நின்
சமாளித் க் ெகாண்டாள் .

அத்

யாயம் 30 சாட்

ற் றச்

ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த்
ன் உள் ள ம் உட ம் ல
நாளாகப் ெபரி ம் ைநந் ேபா
ந் தன. யல் அ த்த
இர அவர்
ங் கேவ இல் ைலெயன்
இைளய ராட்
தன்மந் ரி டம்
ய
ைகப் ப த் க்
யதல் ல. அன்
பகற் ெபா
அவர் மனம்
சஞ் சலப் பட் க் ெகாண் தானி ந் த . ற் பக ல்

ன்ன ப ேவட்டைரயர் வந் அவ ைடய சஞ் சலத்ைத
அ கப் ப த்
ட்டார்.
க் யமாக,
தன்மந் ரி
அநி த்தர்
அவர் பல ற் றங் கைளச் மத் னார்.
அவர் தஞ் ைசக் வந் த
தல் ேகாட்ைடக் ள்
ஜனங் கள் வ வ பற் ய கட்
ட்டங் கள் எல் லாம்
உைடந்
ட்டன என்
னார்.
தல் மந் ரிையப்
பார்ப்பதற் வ
ேறாம் என்
யாஜத் னால்
கண்டவர்கள் எல் லாம் ேகாட்ைடக் ள் ைழ றார்கள்
என் ம் , இதனால் சக்கரவர்த்
ன் பா காப் க்ேக
பங் கம்
ைளயலாம் என் ம்
ப் ட்டார். அந் த
இரண்
ற் றங் கைள ம் ேகட்ட சக்கரவர்த் தமக் த்
தாேம ன்னைக ெசய்
ெகாண்டார். அவற் ைற அவர்
க் யமாகக் க த ல் ைல.
ஆனால் , ேம ம் காலாந் தககண்டர் மத் ய
ற் றங் கைளப் பற் அவ் தம் அலட் யம் ெசய் ய
ய ல் ைல. அன்
ெவளி ேல
ந் வந் த
ஜனங் க க் ம் ேவளக்காரப் பைட ன க் ம்
ல்
வாதம்
ற் ப் ெப ம் கலவரமா
டக்
ய
நிைலைம ஏற் பட்டெதன் ம் , அச்சமயம் நல் ல
ேவைளயாகத் தாம் அங் ேக ெசல் ல ேநர்ந்தப யால்
பரீதம் எ
ம் ேநரிடாமல் த த் இ சாராைர ம்
சமாதானப் ப த் அ ப் யதாக ம்
னார்.
தன்மந் ரி அநி த்தர் ஒ க்கத் ல்
கச் றந் தவர்
என்
நாெடல் லாம் ர த்தமா
க்க, அவ ைடய
நடவ க்ைக அதற் ேநர்மாறா
க் றெதன் ம் ,
ேகா க்கைர
ந் யாேரா ஒ ஸ் ரீையப்
பலவந் தமாகக் ைகப் பற் அவர் ெகாண்
வந்
க் றார் என் ம் , ப
ர் அரண்மைனப்
பல் லக்ைக ம் , ஆள் கைள ம் இந் தக் காரியத் க்
உபேயாகப் ப த் யதாக ம் , எதற் காக என்ப
ெதரியாமல் தாம் ஆள் கைள ம் பல் லக்ைக ம்

அ
அ

ப்
ட்டதாக ம் , ஏதாவ அப ர்த்
ப
ர்க்
ம் பத் ன் தைல ேல
னார்.

ஏற் பட்டால்
ம் என் ம்

கைட யாக இன்ெனா சந் ேதகாஸ்பதமான
சம் பவத்ைதப் பற்
ம் ெசான்னார். “ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் அரண்மைனக் யாேரா ஒ
மந் ரவா அ க்க வ வதாக அ ந் நான் கவைல
ெகாண்
ந் ேதன். அவன் இைளய ராட் ையப் பார்க்க
வ வதாக அ ந் தப யால் நடவ க்ைக எ க்கத்
தயக்கமா
ந் த . ஆ
ம் , அந் த அரண்மைன ன்
ஒ கண் ைவத்
க் ம் ப ஓர் ஒற் றைன
நிய த்
ந் ேதன். இன்ைறக் யாேரா ஒ வன்
ெபாக் ஷ மந் ரி ன் அரண்மைனத் ேதாட்டத் ல்
ன் றமாகச் வர் ஏ க்
த்தைதப் பார்த்ததாக
அந் த ஒற் றன் வந் ெசான்னான். உடேன அவைனக்
ைகப் பற் வரச் ல ஆட்கைள அ ப் ேனன். அவர்கள்
ஒ வைன அரண்மைனத் ேதாட்டத் ல் ைக ம்
ெமய் மாகப்
த் வந் தார்கள் . யார் என்
பார்த்தால் ,
தன்மந் ரி ன் அ ைமச் டனா ய
ஆழ் வார்க்க யான் என்
ெதரிய வந் த .
‘எதற் காக வர் ஏ க்
த்தாய் ?’ என்
ேகட்டதற்
அவன் ம ெமா ெசால் ல ம த்
ட்டான். ‘ தன்
மந் ரி ன் கட்டைள’ என்றான். சக்கரவர்த் !
இப் ப ெயல் லாம் இந் த அநி த்தப் ரம் மராயர் ெசய்
வந் தால் , தஞ் ைசக் ேகாட்ைடப் பா காப் க் நான்
எப் ப ப் ெபா ப் வ க்க
ம் ? என் தைமயனா ம்
ஊரில் இல் லாதப யால் இைதெயல் லாம் தங் கள் கா ல்
ேபாட ேவண் யதா ற் !”
இவ் வா
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ைற ட்ட
சக்கரவர்த்
ன் மனக் ழப் பத்ைத அ கமாக்

ற்

.

“ஆகட் ம் , இன்
மாைல அநி த்தர் இங் ேக வ
றார்.
இைதப் பற் எல் லாம்
சாரிக் ேறன்.
க் யமாக,
ேகா க்கைர
ந் ஒ ெபண்ைணப் பலவந் தமாகப்
த் வரச் ெசான்ன
ஷயம் என் மனத்ைதப்
ண்ணாக்
க் ற . அ உண்ைம தாேன! தளப !
ம் சந் ேதகம் இல் ைலேய?” என்
ேகட்டார்.
“சந் ேதகேம இல் ைல! பல் லக் த்
க்
ம்
அவர்க டன் வந் த ரர்க ம் ேநற்
நள் ளிர ல்
என்னிடம் வந் ெசான்னார்கள் . தஞ் ைசக் ேகாட்ைடைய
அ
ய ேபா
ய ல் க் க் ெகாண்டார்களாம் .
சாைல ன் மரம் ஒன்
ெபயர்ந்
ந்
ல க்
அபாயம் ஏற் பட்டதாம் .
ைக
மரம்
ழாமல்
தப் ய ெப ம் ண்ணியம் என்
ெசான்னார்கள் .
நல் லேவைளயாக ஸ் ரீஹத் ேதாஷம்
ஏற் படாமற் ேபா ற் ! இைதப் பற்
சாரிப் பேதா
ஆழ் வார்க்க யான் காரியத்ைத ம் சக்கரவர்த்
ர
சாரைண ெசய் ய ேவண் ம் !” என்
ெதரி த்
ட் ,
காலாந் தக கண்டர் சக்கரவர்த்
டம்
ைடெபற் ச்
ெசன்றார்.
அநி த்தர் வ ம் சமயத் ல் அங் ேக இ க்கச் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர்
ம் ப ல் ைல. தா மாறாகச்
சம் பந் த ல் லாத ேகள்
ஏேத ம் தம் ைம
தன்மந் ரி
ேகட்
ணறச் ெசய் யக்
ம் என்ற அச்சம் அவர்
மன ற் ள் ேள இ ந் த .
க் யமாக
சக்கரவர்த்
டம் ய னால் அவ க் ள் ளான
ஜனங் க க் உத வதற் காகப் ெபாக் ஷ சாைலையத்
றந்
ம் ப அநி த்தர் தம்
ன்னாேலேய
உத்தர வாங்
ட்டால் ெபரிய ெதால் ைலயாகப்
ேபாய்
ம் . நாைளக் த் தைமயனாரின்
ன்னால்
எப் ப
கத்ைதக் காட் வ ?

அநி த்த ைடய வரைவ அன்
காைல
ந் ேத
சக்கரவர்த் எ ர்பார்த் க் ெகாண்
ந் தார். ஆனால்
ரியன் அஸ்த க் ம் சமயத் ல் தான்
தன்மந் ரி
வந் தார். அவ ைடய ட ெநஞ் ச ம் இப் ேபா
கலங் ப் ேபா
ந் த . அவர் எவ் வளேவா
ஜாக் ரைத டன் ேபாட்
ந் த ட்டம் தவ ப்
ேபாய் ட்ட . மந் தா னிையப் பற் ஏேத ம் ெசய்
ைடக் ம் . ன்னர் சக்கரவர்த் ையப் ேபாய் ப்
பார்க்கலாம் என்
அவர் அரண்மைனக் ப் ேபாவைதத்
தள் ளிப் ேபாட் க் ெகாண்
ந் தார். ற் பக ல்
ஆழ் வார்க்க யான் வந் ெபரி ம் தர்மசங் கடமான
ெசய் ையத் ெதரியப் ப த் னான். ஊைம ராணி
ேபா
க்கக்
ம் என்
தான் ஊ த்த
ய சந்
வ
ல் ெசன்றதாக ம் , ஒ ஸ் ரீ ப ேவட்டைரயர்
அரண்மைனத் ேதாட்டத் ம ள் வர் ஏ க்
த்த
ேபால் ேதான் யெதன் ம் , அவள் ஊைம ராணியாக
இ க்கக்
ம் என்
எண்ணி அவ ம் அந் த ம ள்
வரில் ஏ க்
த்ததாக ம் ேதாட்டத் ல் ேதட
ஆரம் ப் பதற் ள் ேள ன்னப் ப ேவட்டைரயரின்
ஆட்கள் வந்
த் க் ெகாண்டதாக ம்
னான்.
“அவர்களிடம் உண்ைமக் காரணத்ைதச் ெசால் ல
ய ல் ைல. ஐயா அதனாேலதான் தங் க ைடய
ெபயைரக்
தைல ெபற்
வரேவண் யதா ற் !” என்றான்.
இந் த
வரம்
தன்மந் ரிக் ப் ெப ம் கவைலைய
உண்டாக் ற் . “இந் தத் தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைட ல்
இவ் வள அரண்மைனகள் இ க் றேபா , ெபரிய
ப ேவட்டைரயரின் மாளிைக ேலதானா அவள்
ரேவ க்க ேவண் ம் ? ப ரங் கமாக ஆள் ட் த்
ேதடச் ெசால் லக் ட
யாேத? ஆனா ம் பார்க்கலாம் .

ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ஊரில் இல் லாத ஒ
தத் ல் நல் லதாய் ப் ேபா ற் . அரண்மைனையச்
ற்
ம் காவல் ேபாட் ைவக்கலாம் .
அவ் வரண்மைனக் உள் ேள ம் எனக் ஒ ஆள்
இ க் றான் அவ க் ம் ெசால்
அ ப்
ேறன்!
இ ந் தா ம் , இந் த ஓடக்காரப் ெபண் எவ் வள தர்ம
சங் கடத்ைத உண்டாக்
ட்டாள் ?” என்றார்
தன்மந் ரி.
“ வா ! ஓடக்காரப் ெபண்
க் ட் ரா ட்டா ம்
ஊைம ராணி தங் கள்
ப் பத் ன்ப நடந்
ப் பாள்
என்ப நிச்சய ல் ைல. எப் ப யாவ ஓ ப் ேபாகத்தான்
யன்
ப் பாள் !” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“எனக்ெகன்னேவா ஒ நம் க்ைக இ க் ற .
இத்தைன
ரம் வந் தவள் சக்கரவர்த் ையப்
பார்க்காமல் ேபாக மாட்டாள் என் . நம் மால்
ந் த
யற் கைளெயல் லாம் ெசய்
பார்க்கலாம் . ஆனால் ,
இனிேம ம் சக்கரவர்த் ையப் பார்ப்பதற் ப்
ேபாகாமல் காலம் தாழ் த் வ
ைறயன் . நீ ம் அந் த
ஓடக்காரப் ெபண்ைண அைழத் க் ெகாண்
என்
டன்
வா! இரண்
இளவரசர்கைளப் பற் ய எல் லாச்
ெசய் கைள ம் சக்கரவர்த் க் த் ெதரியப் ப த்
டேவண் ம் . ன்ன இளவரசைரக் கட
ந் கைர
ேசர்த்த ஓடக்காரப் ெபண் ேநரில் அைதப் பற் ச்
ெசான்னால் சக்கரவர்த் க் நம் க்ைக
உண்டாகலாம் ?” என்றார்.
தன்மந் ரி அநி த்த ம் , அவ ைடய ட ம் ,
ங் ழ
ம் சக்கரவர்த்
ன் அரண்மைனக் ச்
ெசன்றார்கள் . அரண்மைன
கப் ேலேய
இைளய ராட்
ம் வான
ம் அவர்க க்காகக்
காத்
ந் தார்கள் . ஊைம ராணி

அகப் பட ல் ைலெயன்ற ெசய்
இைளய ராட் க் ம்
கலக்கத்ைத அளித்த . அவள் ெபரிய ப
ர் மன்னரின்
அரண்மைனத் ேதாட்டத் ல்
ந் த ெசய்
கலக்கத்ைத
அ கப் ப த் ய . இ
ந்
பரீத
ைள
ஏேத ம் ஏற் படாம
க்க ேவண் ேம என்ற
கவைல ம் ஏற் பட்ட .
“ஐயா! ெபரிய ப
ர் மன்னரின் மாளிைக
ந்
ெவளிேய வதற் ச் ரங் க வ இ க் றதாேம? அதன்
வ யாகப் ேபாய்
ட்டால் ?”
தன்மந் ரிக் வந் யத்ேதவனின் நிைன வந் த .
“தாேய! அந் த வ ையக் கண்
ப் ப அவ் வள
லபமா
க் மா? எல் லா ம் வாணர் லத்
வா பைனப் ேபான்ற அ ர்ஷ்டசா யா
ப் பார்களா?
ஆ
ம் ேகாட்ைடக் ெவளி
ம் ஆட்கைள நி த்
ைவப் பதற் ஏற் பா ெசய் ேறன்!” என்றார்.
ன்னர் ஆழ் வார்க்க யாைன ம் ங் ழ ைய ம்
இைளய ராட்
டன்
ட்
ட்
தன்மந் ரி மட் ம்
சக்கரவர்த் ப த்
ந் த இடத் க் ச் ெசன்றார்.
சக்கரவர்த் க் ம் அவர் அ
ல் ற்
ந் த
வானமாேத க் ம் வழக்கமான மாரியாைதகைளச்
ெச த்
ட் , ய னால் ேசாழ நாெடங் ம்
ேநர்ந் ள் ள ேசதங் கைளப் பற்
சாரித் த் தக்க
ஏற் பா ெசய்
ெகாண்
ந் த னால் க் ரமாக
வர
ய ல் ைல என்
சக்கரவர்த்
டம்
ெதரியப் ப த் க் ெகாண்டார். அந் த ஏற் பா கைளப்
பற் ய
வரங் கைள அ ந் ெகாண்ட ல்
சக்கரவர்த் க் ச்
ப் உண்டா ற் .
“தனா காரி இல் லாத சமயத் ல் நீ ங் களாவ இப் ேபா
இங் இ ந் ர்கேள! அ நல் லதாய் ப் ேபா ற் !

ஆனால் இ என்ன நான் ேகள் ப் ப வ ?
ேகா க்கைர
ந் யாேரா ஒ ஸ் ரீையப்
பலவந் தமாகப்
த் வந்
க்
ராேம? சற்
ன்
ேகாட்ைடத் தளப ெசான்னார். ரம் மராயேர!
இம் மா ரி நடவ க்ைகைய உம் டம் நான்
எ ர்பார்க்க ல் ைலேய! ஒ ேவைள அதற்
க
அவ யமான காரணம் ஏேத ம் இ ந்
க்கலாம் .
அப் ப யானால் எனக் த் ெதரி க்கலாமல் லவா?
அல் ல எல் லா ேம நான் ேநாயாளியா
ட்டப யால்
என்னிடம் ஒன் ேம ெசால் ல ேவண் ய ல் ைல, என்ைன
எ
ம் ேகட்க ேவண் ய
ல் ைல என்
ைவத் க்
ெகாண்
ட் ர்களா? அ ள் ெமா வர்மன் கட ல்
காமல் தப் க் கைர ேசர்ந் நாகப் பட் னம் த்த
ஹாரத் ல் இ ப் பதாகக் ந் தைவ
றாள் .
அைதப் பற் ச் சந் ேதாஷப் ப வதா, வ த்தப் ப வதா
என்
எனக் த் ெதரிய ல் ைல. கைர ஏ யவன் ஏன்
இவ் டத் க் வர ல் ைல? அவன் தப் ப் ைழத்
பத் ரமாக இ க் ம் ெசய் ைய ஏன் இ வைர எனக்
ஒ வ ம் ெதரியப் ப த்த ல் ைல? மந் ரி! என்ைனச்
ற்
ம் நான் அ யாமல் என்னெவல் லாேமா
நைடெப
ற . என்
ைடய ராஜ் யத் ல் எனக் த்
ெதரியாமல் பல காரியங் கள் நிகழ் ன்றன.
இப் ப ப் பட்ட நிைலைம ல் உ ேரா
ப் பைதக்
காட்
ம் . .” என்
சக்கரவர்த்
வந் தேபா அவர்
ெதாண்ைட அைடத் க் ெகாண்ட ; கண்களில் கண்ணீ ர ்
த ம் நின்ற .
க்ேக ேபசக் டாெதன்ற மரியாைத னால்
இத்தைன ேநரம் ம் மா
ந் த அநி த்தர் இப் ேபா
க் ட் , “ ர ! நி த் ங் கள் . தங் க டன் எனக்
நட் ஏற் பட் நாற் ப ஆண் கள் ஆ ன்றன. இவ் வள
நா ம் தங் க ைடய நல க் எ ரான காரியம்

எ
ம் ெசய் ய ல் ைல; இனி ம் ெசய் யமாட்ேடன்.
தங் க க்
ண்ெதால் ைல ெகா க்க ேவண்டாம் என்ற
காரணத் க்காக இரண்ெடா
ஷயங் கைளத்
தங் களிடம் ெசால் லாமல்
ட்
க்கலாம் . அ
ற் றமா
ந் தால் மன்னித்
ங் கள் . இப் ேபா
தாங் கள் ேகட்டவற் க்ெகல் லாம் ம ெமா
ெசால் ேறன். க ைண ர்ந் அைம யா
க்க
ேவண் ம் ” என்
இரக்கமாகக் ேகட் க் ெகாண்டார்.
“ தன்மந் ரி! இந் த ஜன்மத் ல் எனக் இனி மன
அைம இல் ைல. அ த்த ற
லாவ மன அைம
ட் மா என்
ெதரியா . என் அ ைம மக்க ம் என்
ஆ
ர் நண்பரா ய
தன்மந் ரி ம் எனக்
எ ராகச் ச ெசய் ம் ேபா …”
“ ர , தங் க க் எ ராகச் ச ெசய் பவர்கள் யார்
என்பைதச் க் ரத் ல் அ ந் ெகாள் ர்கள் . அந் தப்
பாதகத் க் நான் உடந் ைதப் பட்டவன் அல் ல. இந் த
தன்மந் ரி பத ைய இப் ேபா நான்
ெபய க்காகேவ ைவத் க் ெகாண்
க் ேறன். ெபரிய
ப ேவட்டைரயரிடேம இந் தப் பத ையக் ெகா த்
ேறன் என்
ன்னேம பல தடைவ
ெசால்
க் ேறன். இப் ேபா ம் அதற் ச்
த்தமா
க் ேறன். என் ேபரில்
தளேவ ம்
தங் க க் அ
ப் இ ந் தால் …”
“ஆம்
தன்மந் ரி, ஆம் ! எந் த ேநரத்
ம் என்ைனக்
ைக ட் ப் ேபாய் ட நீ ங் கள் எல் ேலா ேம
த்தமா
க்
ர்கள் . என்
ச் ப் ேபா ம் வைர ல்
என்
டன் இ ந் என்
டன் சாகப் ேபா றவள் இந் த
மைலயமான் மகள் ஒ த் தான். நான் ெசய்
க் ம்
எத்தைனேயா பாவங் க க் மத்
ல் ஏேதா
ண்ணிய ம் ெசய்
க் ேறன். ஆைக னால் தான்

இவைள என் வாழ் க்ைகத்
என்றார் சக்கரவர்த் .

ைண

யாகப் ெபற் ேறன்!”

இந் த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட ம் சக்கரவர்த் க்
அ
ல் கட்
ல் ற்
ந் த வானமாேத க்
ம் ம டன் அ ைக வந்
ட்ட . அவள் உடேன
எ ந் அ த்த அைறக் ச் ெசன்றாள் .
“மன்னர் மன்னா! மைலயமான் மகைளப்
தாங் கள்
ய ஒவ் ெவா வார்த்ைத ம்
அவ ைடய
வ ற் ல் றந் த மக்க
இைணயற் ற பக்
வாசம் ெகாண்

பற் த்
சத் யம் .
ம் தங் களிடம்
க் றார்கள் .”

“ஆனா ம் என் வார்த்ைதைய அவர்கள் ம ப் ப ல் ைல.
என் கட்டைளக் ம் ழ் ப் ப வ ல் ைல. எனக் த்
ெதரியாமல் ஏேதேதா, ெசய் றார்கள் . நீ ம்
அவர்கேளா ேசர்ந் ெகாள்
ர்! அ ள் ெமா வர்மன்
கட
ந் தப் ப் ைழத் நாைகப் பட் னம் த்த
ஹாரத்
ப் ப உமக்
ன்னேம ெதரி ம்
அல் லவா? ஏன் என்னிடம் ெசால் ல ல் ைல?”
“மன்னிக்க ேவண் ம் ர ! அந் த
வரம் ேநற்
வைர ல் எனக் நிச்சயமாய் த் ெதரிந்
க்க ல் ைல.
இளவரசரின் உ
க் ஆபத் ேநரிட் ரா என்
மட் ம் உ
யா
ந் ேதன். அவர் றந் த ேவைளையக்
த் ச் ேசா டக்காரர்கள் எல் லா ம்
ப் ப
ெபாய் யா
டாதல் லவா?”
தன்மந் ரி! ேசா ட சாஸ் ரத் னால் ேநரக்
ங் க க் அளேவ இல் ைல. இந் த இராஜ் யத்
ேசா டக்காரர்கள் எல் லாைர ேம அப் றப் ப த்
எண்
ேறன். அ ள் ெமா
ன் ஜாதகத்ைதக்
ேசா டக்காரர்கள்
ப் பைத ைவத் க்
ெகாண் தான் நான் உ ேரா
க் ம் ேபாேத
“

ய
ந்
ட
த்

அவைனச் ம் மாதனத் ல் ஏற்
வதற் எல் லா
ரயத்தனப் ப
றார்கள் ; நீ ம் அவர்கைளச்
ேசர்ந்தவர்தாேன?”

ம்

“சத் யமாக இல் ைல; ர ! அதற் மாறாக, ன்ன
இளவரசர்
காலத் க் இந் தச் ேசாழ நாட் க் ள்
வராம
ந் தாேல நல் ல என்
எண்ணிேனன்.
இலங் ைகக் ப் ேபா
ந் தேபா இளவரசரிடம்
அவ் தேம ெசால்
ட் வந் ேதன். ஆனால் நான்
இப் பால் வந் த டன் ப ேவட்டைரயர்களின் ஆட்கள்
இளவரசைரச் ைறப் ப த் க் ெகாண்
வர
இலங் ைகக் வந்
க் றார்கள் . தாங் க ம் அதற் ச்
சம் மதம் அளித்
க்
ர்கள் . இந் தச் ெசய்
நா
நகரெமல் லாம் பர
க் றப யால் , ஜனங் கள்
ப ேவட்டைரயர்கள்
ஒேர ேகாபமா
க் றார்கள் .
அவர்கள் தான் இளவரசைர ஏற் வந் த கப் பைல
ேவண் ெமன்
கட ல்
ழ் க த்
ட்டதாக
ஜனங் களிைட ல் ேபச்சா
க் ற ….”
“ெபாய் ,
தன்மந் ரி! ெபாய் ! எல் லாம்
ெபாய் !
பார்த் ேபந் ர பல் லவன் எல் லாம் என்னிடம்
ட்டான். ப ேவட்டைரயர்கள் அ ப் ய கப் ப ல்
இளவரசன் வர ல் ைல. பார்த் ேபந் ர ைடய
கப் ப ல் வந் தான். வ
ல் ேவண் ெமன்
கட ல்
த்தான். இன்ெனா எரிந் த கப் ப ல் இ ந் த யாேரா
ஒ வைனக் காப் பாற் வதற் காக என்
ெசால் ,
பார்த் ேபந் ரன் த த் ம் ேகளாமல் , ெகாந் தளித்த
கட ல்
த்தான். இப் ேபா ேயா க் ம் ேபா
எல் லாேம ெபாய் ெயன் ம் என்ைன ஏமாற் வதற் காகச்
ெசய் யப் பட்ட ழ் ச் என் ம் ேதான்
ற . இந் தச்
ழ் ச்
ல் ந் தைவ ம் சம் பந் தப் பட்டவள் என்பைத
நிைனக் ம் ேபா தான் எனக் ேவதைன

தாங் க ல் ைல. இந் த உலகேம எனக் எ ராகப்
ேபானா ம் ந் தைவ என்
டன் இ ப் பாள் என்
எண்ணி
ந் ேதன். ஒ தகப் பன் தன் மகளிடம்
சாதாரணமாகச் ெசால் லத் தயங் கக்
ய
வரலா கைளெயல் லாம் ெசான்ேனன்….”
“அரசர்க்கரேச! இைளய ராட் தங் க க் எ ராக ச
ெசய் வதாய் உலகேம ெசான்னா ம் நான்
நம் பமாட்ேடன்; தாங் க ம் நம் பக் டா .
இைளய ராட் ஒ
ஷயத்ைதத் தங் களிடம்
ெசால் ல ல் ைல என்றால் , அதற் க் காரணம் அவ யம்
இ க்கேவண் ம் . ன்ன இளவரசர் தம் ேந தைனக்
காப் பாற் வதற் காகக் கட ல்
த்த ல் ெபாய்
ஒன்
ல் ைல. இளவரைச ம் அவ ைடய
ேந தைர ம் கட
ந் காப் பாற் க் கைர ேசர்த்த
ஓடக்காரப் ெபண் இேதா அ த்த அைற ல்
இ க் றாள் . இலங் ைக ல் நடந் தவற் ைற ம் ேநரில்
பார்த் அ ந் தவள் . அரேச! அவைளக்
ப் டட் மா!”
என்றார் அநி த்தர்.
சக்கரவர்த்
க்க ஆவ டன், “அப் ப யா? உடேன
அவைள அைழ ங் கள் .
தன்மந் ரி!…
ேகா க்கைர
ந் நீ ர் பலவந் தமாகப்
த் வரச்
ெசான்ன ெபண் அவள் தானா?”…என்றார்.
“ப ேவட்டைரயர் பல் லக் ல் வந் த ெபண்தான் அ த்த
அைற ல் காத்
க் றாள் . இேதா அைழக் ேறன்”
என்
அநி த்தர்
க் ைகையத் தட் ய ம் ,
ங் ழ
ம் ஆழ் வார்க்க யா ம் உள் ேள வந் தார்கள் .

அத் யாயம் 31 ன்மாைலக் கன
ங் ழ ையச் சக் கரவர்த் உற் ப் பார்த்
ட் , “இந் தப்
ெபண்ைண நான் இ வைர பார்த்த ல் ைலயல் லவா? ஆனால்
கஜாைட சற் த் ெதரிந் த மா ரி இ க் ற . ரம் மராயேர!
இவள் யார்?” என்
ேகட்டார்.
“இவள் ேகா க் கைரத்

யாக

டங் கர் மகள் ெபயர்

ங்

ழ

!”

“ஆகா! அ தான் காரணம் !” என்
சக் கரவர்த்
னார். ற
வாய் க் ள் ேள, ‘இவள் அத்ைத ன்
கஜாைட ெகாஞ் சம்
இ க் ற ! ஆனால் அவைளப் ேபால் இல் ைல; ெராம் ப
த் யாசம்
இ க் ற ’ என்
த் க் ெகாண்டார்.
அவர்
த்த
ங் ழ
ன் கா ல் இேலசாக
ந் த .
அ வைர ல் சக் கரவர்த் ையப் ங் ழ
பார்த்த ல் ைல. அவர்
அழ ல் மன்மதைன ஞ் யவர் என்
ேகள் ப் பட்
ந் தாள் .
இளவரசைரப் ெபற் ற தந் ைத அப் ப த்தான் இ க் க
ேவண்
ெமன் ம் எண்ணி
ந் தாள் . இப் ேபா உடல்
ேநா னா ம் மன ேநா னா ம்
காரப் பட் த் ேதான் ய
சக் கரவர்த்
ன் உ வத்ைதப் பார்த் த் ைகத் ப் ேபானாள் .
தன் அத்ைதையக் ைக ட்ட பற் ச் சக் கரவர்த்
டம் சண்ைட
க் க ேவண்
ம் என்
எண்ணி
ந் தைத நிைனத்
ெவட் னாள் . பயத் னா ம்
யப் னா ம்
ச்சத் னா ம்
சக் கரவர்த் ையத் தரி த்த டேன வணக் கம்
வதற் க்
ட
மறந் நின்றாள் .
“ெபண்ேண! உன் தந் ைத யாக டங் கர் கமா?” என்
சக் கரவர்த் அவைளப் பார்த் க் ேகட்டார்.
அப் ேபா தான்
ங் ழ க் ச் ய நிைன வந் த . இலங் ைக
தல்
ஷ்ணா ந வைர ல் ஒ
ைட நிழ ல் ஆ ம்
சக் கரவர்த்
ன் சந் நி
ல் தான் நிற் பைத உணர்ந்தாள் . உடேன
தைர ல்
ந் நமஸ்கரித்
ட் எ ந் ைக
ப்
வணக் கத் டன் நின்றாள் .

ந் தரேசாழர் அநி த்தைரப் பார்த் , “இந் தப் ெபண்
க் ப் ேபச
வ ம் அல் லவா? ஒ கால் இவள் அத்ைதையப் ேபால் இவ ம்
ஊைமயா?” என்
ேகட்டேபா , அவர் கம் மன ேவதைன னால்
ங் ய .
“சக் கரவர்த் ! இந் தப் ெபண்
க் ப் ேபசத் ெதரி ம் . ஒன்ப
ஸ் ரீகள் ேபசக்
யைத இவள் ஒ த் ேய ேப
வாள் !
தங் கைளத் தரி த்த அ ர்ச்
னால்
ைகத் ப் ேபா
க்
என்றார் அநி த்தர்.

றாள் ”

“ஆமாம் ; என்ைனப் பார்த்தால் எல் லா ேம ெமௗனமா நின்
றார்கள் . என்னிடம் ஒ வ ம் ஒன் ம் ெசால் வ ல் ைல!”
என்றார் சக் கரவர்த் .
ம ப
ம் ங் ழ ையப் பார்த் , “ெபண்ேண! இளவரசன்
அ ள் ெமா வர்மைன நீ ெகாந் தளித்த கட
ந்
காப் பாற் னாய் என்
தன்மந் ரி ெசால்
றார் அ
உண்ைமயா?” என்ற ந் தர ேசாழர் ேகட்டார்.
ங் ழ
தயங் த் தயங் , “ஆம் ,
ற் றமாக
ந் தால் ..” என்றாள் .
சக் கரவர்த்
ெதானித்த .

ரித்தார்; அந் தச்

ரிப்

ர !…அ
ன் ஒ

பயங் கரமாக

ரம் மராயேர! இந் தப் ெபண் ெசால் வைதக் ேக ங் கள் ! ‘அ
ற் றமா
ந் தால் ’ என் றாள் . இளவரசன் உ ைர இவள்
காப் பாற் ய ‘ ற் றமா
ந் தால் ’ என் றாள் . என் மகன் கட ல்
ச் ெசத்
க் க ேவண்
ம் என்
நான் ஆைசப் ப
ேறன்
ேபா
க் ற . அப் ப ப் பட்ட ராட்சதன் நான் என்
இவளிடம்
யாேரா ெசால்
க் றார்கள் ?
தன்மந் ரி, நாட் மக் கள்
எல் லாம் இப் ப த்தான் என்ைனப் பற் எண்ணிக்
ெகாண்
க் றார்களா?” என்
ேகட்டார் ந் தர ேசாழர்.
“

“ ர ! இவள் பயத் னால் ஏேதா ெசால்
ட்டாள் . அைதப்
ெபா ட்ப த்த ேவண்டாம் . ெபண்ேண! இளவரசைர நீ
காப் பாற் யதற் காக இந் தச் ேசாழ நாேட உனக் நன் க் கடன்
பட்
க் ற . சக் கரவர்த்
ம் அள ல் லாத ம ழ் ச்
அைடந்
க் றார். அதற் காக நீ என்ன பரி ேவண்
ேமா, அைதக்
ேகட் ப் ெபறலாம் . இப் ேபா , நடந் தைதெயல் லாம்

சக் கரவர்த்
என்றார்.

டம்

வரமாகக்

! பயப் படாமல் ெசால்

“ த ல் ஒ
ஷயத்ைத இந் தப் ெபண் ெசால் லட் ம் .
இளவரசைரக் கட
ந் காப் பாற் யதாகச் ெசால்
அவன் இளவரசன் தான் என்ப இவ க் எப் ப ெதரி
ன்னம் பார்த்த ண்டா!” என்றார் சக் கரவர்த் .

!”

றாேள,
ம் ?

“ஆம் , ர !
ன்னம் ஈழ நாட் க்
ரர்க டன் இளவரசர் கப் பல்
ஏ யேபா
ல தடைவ பார்த்
க் ேறன். ஒ
ைற இளவரசர்
என்ைனச் ‘ச த் ர மாரி’ என்
அைழத்த ம் உண்
!” என்
னாள் ங் ழ .
“ஆகா! இந் தப் ெபண்
க்
என்றார் ேசாழ சக் கரவர்த்

இப் ேபா
.

தான் ேபச்

வ

ற

!”

ன்னர்,
தன்மந் ரி அ க் க
ண் க் ேகள்
ேகட்டதன் ேபரில்
ங் ழ
வந் யத்ேதவைன இலங் ைகக் அைழத் ச்
ெசன்ற
ந் இளவரசைர நாகப் பட் னத் ல் ெகாண்
ேபாய்
ட்ட வைர ல் எல் லாவற் ைற ம்
னாள் . ஆனால் அநி த்தர்
எச்சரிக் ைக ெசய்
ந் தப யால் மந் தா னிையப் பற் மட் ம்
ஒன் ம் ெசால் ல ல் ைல.
எல் லாம் ேகட்ட ன்னர் சக் கரவர்த் , “ெபண்ேண! ேசாழ
லத் க் இைண ல் லாத உத
ெசய்
க் றாய் . அதற் ஈடாக
உனக் ச் ெசய் யக்
ய ஒன்
ல் ைல. ஆனால் ஒன்
ேகட் ேறன், ெசால் ! ேகா க் கைர ல் இளவரசைரக் கைர ேசர்ந்த
ற இங் ேக ஏன் அைழத் வர ல் ைல? ஏன் நாகப் பட் னத் க்
அைழத் ப் ேபானாய் ?” என்றார்.
“ வா ! இளவரசர் ெகா ய ரத் னால் நிைன இழந்
ந் தார்.
நாகப் பட் னம் த்த
ஹாரத் ல் நல் ல ைவத் யர்கள்
இ க் றார்கள் என்
அங் ேக அைழத் ப் ேபாேனாம் .
க் கள்
இளவரசரிடம்
க் க பக் உள் ளவர்கள் என்ப எங் க க் த்
ெதரி ம் . இளவரசைர அந் த நிைல ல் ஓடத் ல் தான் ஏற் ப்
ேபாகலாேம த ர,
ைர ேமேலா, வண்
ேலா ஏற் அ ப் ப
ந் ரா …”
“அச்சமயம் ேகா க் கைர
அவரிடம் ஏன் ெதரி க் க

ல் ப ேவட்டைரயர் இ
ல் ைல…?”

ந் தாேர,

ங் ழ
சற் த் தயங்
ட் ப் ன்னர் கம் ரமான ர ல் ,
“சக் கரவர்த் ! ப ேவட்டைரயர் இளவரச க்
ேரா என்
நாெடல் லாம் அ ந்
க் ற . அப் ப
க் க, இளவரசைரப்
ப ேவட்டைரயரிடம் ஒப்
க் க எவ் தம் எனக் மனம் ணி
என்றாள் .

ம் ?”

“ஆம் , ஆம் ! என் தல் வர்க க் ப் ப ேவட்டைரயர்கள் மட் மா
ேரா கள் ? நான்
டத்தான்
ேரா . உலகம் அப் ப த்தான்
எண்ணிக் ெகாண்
க் ற . அ ேபாகட் ம் !
தன்மந் ரி
ேநற்
இங்
அ த்த யல் நாகப் பட் னத் ல் இன்
ம்
க ைமயாக இ ந்
க் ேம? இளவரச க் ம ப
ம் ஏேத ம்
ங்
ேநரிடாம
க் க ேவண்
ேம என்
என் ெநஞ் சம்
க் ற .”
“ ர , ேசாழ நா அ ர்ஷ்டம் ெசய் த நா
மகத்தான நல் ல ேயாகம் ஆைகயால் ..”

. இப் ேபா

இந் நாட்

க்

“ேசாழ நா அ ர்ஷ்டம் ெசய் த நா தான்; ஆனால் நான்
ர ர்ஷ்டசா யா ற் ேற, ரம் மராயேர! நான் கண்ைண
வதற் ள் என் தல் வர்கைள ஒ தடைவ பார்க் க
ம்
ேறன்…”
“ஐயா! அப் ப ெயல் லாம் ெசால் லா ர்கள் , இத்தைகய
தல் வர்கைள ம் , தல் ைய ம் ெபற் ற தங் கைளப் ேபான்ற
பாக் யசா யார்? இேதா இன்ைறக் ேக ஆட்கைள அ ப்
ைவக் ேறன். இளவரசைரப் பத் ரமாய் அைழத் வ வதற் என்
டன்
மைலைய ம்
ட அ ப்
ேறன்!” என்றார்
தன்மந் ரி.
அப் ேபா தான் சக் கரவர்த் ஆழ் வார்க் க யான்
தம்
பார்ைவையச் ெச த் னார். “ஆகா! இவன் இத்தைன ேநர ம்
இங் ேக நிற் றானா? ன்னப் ப ேவட்டைரயர் இவைனப்
பற் த்தாேன ெசான்னார்? ப
ர் அரண்மைன ம ளில் ஏ க்
த்தவன் இவன்தாேன?”
“ ர , அதற் த் த ந் த காரணம் இ க் ற . அைதப் பற்
நாைளக் த் ெதரியப் ப த்த அ ம ெகா ங் கள் . ஏற் கனேவ
கைளப் பைடந்
ட் ர்கள் !” என்றார் தன்மந் ரி.

க் க

இச்சமயத் ல் மைலயமான் மக ம் , ந் தைவ ம் வான
ம்
சக் கரவர்த் அைறக் ள் ேள வந் தார்கள் . “ தன்மந் ரி!
இன்ைறக் இத் டன் நி த் க் ெகாள்
ங் கள் . சக் கரவர்த் க்
அ கக் கைளப் உண்டாகக்
டா என்
ைவத் யர்கள்
கண் ப் பாகக் கட்டைள ட்
க் றார்கள் !” என்
மகாராணி
னாள் .
ன்னர், “இந் தப் ெபண் இனிைமயாகப் பா வாளாம் . ஒ ேதவாரப்
பாடல் பாடச் ெசால் ங் கள் . சக் கரவர்த் க் க் கானம்
க ம்
க் ம் ” என்றாள் .
“ஆகட் ம் தாேய! என் டன்
ட ஆழ் வார் பா ரங் கைள நன்றாகப்
பா வான் அவைன ம் பாடச் ெசால் ேறன்!” என்றார்
தன்மந் ரி.
ங் ழ
“ ற் றா னவா
ேதவாரத்ைதப் பா னாள் .

லக் க

ர்” என்ற அப் பர்

ஆழ் வார்க் க யான் “
க் கண்ேடன் ெபான் ேமனி கண்ேடன்” என்ற
பா ரத்ைதப் பா னான்.
பாடல் ஆரம் த்த ம் ந் தர ேசாழர் கண்கைள
க் ெகாண்டார்.
ேநரத் க்ெகல் லாம் அவர் கத் ல் சாந்
ம் நிம் ம
ம்
காணப் பட்டன.
ச் நிதானமாக ம் ஒேர மா ரியாக ம் வந் த .
நல் ல நித் ைர ல் ஆழ் ந்
ட்டார் என்
ெதரிந் த .
இ ட்
ற சமயமா
ட்டப யால் தா ப் ெபண்
ளக் ேகற் க்
ெகாண்
வந் ைவத்தாள் .
தன்மந் ரி உள் ளிட்ட அைனவ ம்
அவ் வைற
ந் ெவளிேய னார்கள் . மைலயமான் மகள்
மட் ம்
ேநரம் சக் கரவர்த்
ன் அ
ல் இ ந் தாள் . அ த்த
அைற ன் வாசற் ப
ந்
ந் தைவ அவைளப் பார்த் ஏேதா
ச க் ைஞ ெசய் யேவ அவ ம் எ ந் ெசன்றாள் . ன்னர், அந் த
அைற ல் ெமௗனம்
ெகாண்ட . ந் தர ேசாழர்
ச்
ம்
சப் தம் மட் ம் இேலசாகக் ேகட் க் ெகாண்
ந் த .
தல் நாளிர சற் ம்
ங் காத காரணத் னால் கைளத் ச்
ேசார்ந்
ந் தப
னா ம் , ங் ழ
ம் ஆழ் வார்க் க யா ம்
பா ய த ழ் ப் பா ரங் களின் இனிைம னா ம் ந் தர ேசாழர்
அந் த
ன் மாைல ேநரத் ல் நித் ைர ல் ஆழ் ந் தாெரன்றா ம் ,
அவ ைடய
ல் நிைனவற் ற அைம
ெகாண்ட
லாக

இல் ைல. பைழய நிைன க ம்
ய நிைன க ம் உண்ைம
நிகழ் ச் க ம் உள் ளக் கற் பைனக ம் கன களாக உ ெவ த்
அவைர
த தமான
த் ர அ பவங் க க் உள் ளாக் ன.
அைம
ெகாண்
ந் த நீ லக் கட ல் அவ ம் ங் ழ
ம்
பட ல் ேபாய் க் ெகாண்
ந் தார்கள் . ங் ழ
படைகத் தள் ளிக்
ெகாண்ேட கட ன் ஓங் கார
க் இைசய ஒ
தம் பா க்
ெகாண்
ந் தாள் .
“ேசார் ெகாள் ளாேத மனேம – உன்
ஆர்வ ெமல் லாம் ஒ நாள் ரணமா ம் !
காரி

ள்

ழ் ந் த நீ ளிர

காைல மலர்த
தாரணி உ
அளிக்

ர்க்

ன்

ன்னர்

ம் கண்டைன அன்ேறா
ம் தாமைர

லம் களிக்

ம் அ

ண

ர்க்
ம் உ

ம்
ப் பான்!” </div>

இந் தக் தத்ைதக் ேகட் ச் ந் தர ேசாழர் ளகாங் தம்
அைடந் தார். அவ ைடய உள் ளத் ல்
ெகாண்
ந் த ேசார்
நீ ங்
உற் சாகம் த ம் ய . “இன்
ம் பா ! இன்
ம் பா !” என்
ங் ழ ையத்
ண் க் ெகாண்
ந் தார். ஆழ் கட ல்
தந்
பட ேபாய் க் ெகாண்ேட
ந் த .
ெரன்
இ ள்
ழ் ந் த ; ெப ம் காற்
அ க் கத் ெதாடங் ய .
சற்
ன் அைம யாக இ ந் த கட ல் மைல மைலயாக அைலகள்
எ ந்
ந் தன. ெதாட் ல் ஆ வ ேபால் சற்
ன்னால் ஆ க்
ெகாண்
ந் த பட இப் ேபா ேமக மண்டலத்ைத எட்
ம் அதல
பாதாளத் ல்
ந் ம் தத்தளித்த . பட ல் இ ந் த
பாய் மரங் களின் பாய் கள் க்
றாகக்
ந் காற் ல் அ த் க்
ெகாண்
ேபாகப் பட்டன. ஆ
ம் பட மட் ம் க ழாமல்
எப் ப ேயா சமாளித் க் ெகாண்
ந் த . அப் ேபாெதல் லாம்
ங் ழ
ன் பட
ம் றத்ைதச் ந் தர ேசாழ சக் கரவர்த்
யந் ம ழ் ந் ெகாண்
ந் தார்.
காற்
வந் த ேவகத்ைதப் ேபாலேவ சட்ெடன்
நின்ற . கட ன்
ெகாந் தளிப் வரவரக் ைறந் த . ண்
ம் பைழயப அைம
ஏற் பட்ட . ழ் ைச ல் வான் கட் ல் அ ேணாதயத் க்
அ
ெதன்பட்ட .
ேநரத் க்ெகல் லாம் தங் கச் ரியன்

உதயமானான். கட ன் நீ ம் ெபான் வண்ணம் ெபற் த் தகதகா
மயமாகத் கழ் ந் த . சற்
ரத் ல் ப ைமயான ெதன்னந்
ேதாப் க் கள்
ழ் ந் த
கள் ல ெதன்பட்டன. அத்
களி
ந்
ள் ளினங் கள் ம ர ம ரமான ரல் களில் இைசத்த தங் கள்
எ ந் தன. ஈழ நாட் ன் கைரேயார ள் ள
கள் அைவ என்பைதச்
ந் தர ேசாழர் உணர்ந் ெகாண்டார். அவற் ல் ஒ
ேலதான்
ந் ைதப் ற
ல் அவர் மந் தா னிையச் சந் த்தார் என்ப
நிைன வந் த .
அந் தத்
ன் ேபரில் பார்ைவையச் ெச த் க் ெகாண்ேட
“ ங் ழ ! கைட
ல் என்ைனச் ெசார்க் கேலாகத் க் ேக ெகாண்
வந் ேசர்த்
ட்டாயல் லவா? உனக் நான் எவ் தத் ல் நன்
ெச த்தப் ேபா ேறன்?” என்றார். ங் ழ
ம ெமா
ெசால் லாத கண்
அவள் பக் கம்
ம் ப் பார்த்தார் அப் ப ேய
ஸ்தம் தமா
ட்டார். ஏெனனில் , பட ல் இன்ெனா பக் கத் ல்
இ ந் தவள் ங் ழ
இல் ைல. அவள் மந் தா னி!
ப் ப
ஆண்
க க்
ன்னர் எப் ப இ ந் தாேளா, அப் ப ேய இன் ம்
இ ந் தாள் !
ல நி ஷ ேநரம் ைகத்
ந்
ட் , “மந் தா னி நீ தானா?
உண்ைமயாக நீ தானா? ங் ழ
மா ரி மாற்
வம் ெகாண்
என்ைன அைழத் வந் தவள் நீ தானா?” என்றார். தாம் ேப வ
அவ க் க் கா ேகளா என்ப நிைன வந் த . ஆ
ம்
உத களின் அைச
ந் அவர் ெசால் வ இன்னெதன்பைத
அ ந் ெகாண்டவள் ேபால மந் தா னி ன்னைக ரிவைதக்
கண்டார்.
அவள் அ
ல் ெந ங் ச் ெசல் வதற் காக எ ந் ெசல் ல
யன்றார். ஆனால் அவரால் எ ந்
க் க
ய ல் ைல. தம்
கால் கள் பயனற் ப் ேபா ன என்ப நிைன வந் த .
“மந் தா னி! நான் ேநாயாளியாய் ப் ேபாய்
ட்ேடன். உன்னிடம்
என்னால் வர
ய ல் ைல; நீ தான் என் அ
ல் வரேவண்
ம் .
இேதா பார் மந் தா னி! இனி ஒ தடைவ
ன்
உலகத் க் ம்
சக் கரவர்த் யாக
ட் வதாய் என்ைன யாேர ம்
அைழத்தா ம் நான் உன்ைன
ட் ப் ேபாகமாட்ேடன். இந் த ஈழ
நாட் க் அ
ள் ள
க க் நாம் ேபாக ேவண்டாம் . இங் ேக
யாராவ வந் ெகாண்ேட இ ப் பார்கள் . படைக ந க் கட ல்
!
ெவ
ரம் , ெதாைல ரம் , ஏ கடல் கைள ம் தாண் ச் ெசன்

அப் பால் உள் ள வாந் தரத் க் நாம் ேபாய்
ேவாம் !” என்றார்
ந் தர ேசாழர். அவர்
யைதெயல் லாம் ெதரிந் ெகாண்டவள்
ேபால் மந் தா னி ன்னைக ரிந் தாள் .
காேவரி ந
ல் இராஜ ஹம் ஸத்ைதப் ேபால் அலங் கரித்த
ங் காரப் பட ல் ந் தர ேசாழ சக் கரவர்த்
ம் அவ ைடய
பட்டத் ராணி ம் ழந் ைதக ம் உல் லாசப் ரயாணம் ெசய்
ெகாண்
ந் தார்கள் . கான
த்ைத ல் ேதர்ந்தவர்கள் பா க்
ெகாண்
ந் தார்கள் . ந் தர ேசாழர் கான இன்பத் ல் ெமய் மறந்
கண்கைள
க் ெகாண்
ந் தார்.
ெரன் , “ஐேயா! ஐேயா!”
என்ற
க் ரைலக் ேகட் க் கண்
த் ப் பார்த்தார்.
“ ழந் ைதையக் காேணாேம! அ ள் ெமா ையக் காேணாேம” என்
பல ரல் கள்
ைற ட்டன. ந் தர ேசாழர் பரபரப் டன்
ற்
ற் ம் பார்த்தார். காேவரி ன் ெவள் ளத் ல் அவ ைடய
ெசல் வக் ழந் ைதயான அ ள் ெமா ைய யாேரா ஒ ஸ் ரீ
ைக னால்
த் க் ெகாண்
தண்ணீ ரில் அ க் க் ெகால் ல
யன்
ெகாண்
ந் தாள் . ெசால் ல
யாத பயங் கரத்ைத
அைடந் த ந் தர ேசாழர் காேவரி ெவள் ளத் ல்
க் க
எண்ணினார். அச்சமயம் அந் த ஸ் ரீ ன்
கம் அவ க் த்
ெதரிந் த . அ
காரத்ைத அைடந் த மந் தா னி ன்
கம்
என்பைத அ ந் ெகாண்டார். உடேன அவ ைடய உடல் வசக்
அற் ற ஜடப் ெபா ைளப் ேபால் ஆ ற் . தண்ணீ ரில்
க் கப்
ேபானவர் பட ேலேய தடால் என்
ந் தார்.
பட ேல
ந் த அ ர்ச்
னாேல தாேனா, என்னேமா, ந் தர
ேசாழர்
ம் கன ம் ஒேர காலத் ல் நீ ங் கப் ெபற் றார். யல்
மைழ காரணமாக வழக் கத்ைத டக் ளிர்ச்
ந்
ந் த
அவ் ேவைள ல் அவ ைடய ேதகெமல் லாம்
யர்த்
ந் த .
இவ் வள ேநர ம் கண்ட ேதாற் றங் கள் எல் லாம் கன ல் கண்டைவ
என்பைத உணர்ந்தேபா அவ ைடய ெநஞ்
ந் ஒ ெப ம்
பாரத்ைத எ த்த ேபான்ற ஆ தல் ஏற் பட்ட . எ ேர பார்த்தார்
அைற ல் ஒ வ ம் இ க் க ல் ைல. பம் மட் ம் எரிந்
ெகாண்
ந் த . தாம்
ங்
ட்ட ப யால் பக் கத் அைற ல்
இ க் றார்கள் ேபா ம் ! ைகையத் தட் அைழக் கலாமா என்
எண்ணினார். “சற் ப் ேபாகட் ம் ; கன த் ேதாற் றத் ன்
அ ர்ச் கள் நீ ங் கட் ம் ” என்
எண்ணிக் ெகாண்டார்.

அப் ேபா ேமல் மச்
ந் ஏேதா க ெமல் ய சப் தம்
ேகட்ட . அ என்னவா
க் ம் ?
கத்ைதச்
தள
ப் ச்
சப் தம் வந் த க் ைக ேநாக் னார். ேமல் மச் ல்
ைணப்
த் க்
ெகாண்
ளிம் ன் வ யாக ஓர் உ வம் இறங்
வ வ ேபாலத்
ேதான் ய .

அத் யாயம் 32 - "ஏன்
என்ைன வைதக் றாய் ?"
ந் தர ேசாழர் க்க
யப் அைடந் தார்.
ேமன்மாடத்
ந் அவ் வா
ண்களின்
ளிம் ன்
வ யாக யார் இறங்
வ
ற ? எதற் காக
வரேவண் ம் ! இத்தைன ேநரம் கண்ட ழப் பமான
கன கள் நிைன வந் தன. இ
ம் கன ேல கா
ம்
ேதாற் றமா? இன்
ம் தாம்
க்கத்
ந் நன்றாக
த் க் ெகாள் ள ல் ைலயா? இந் தச் சந் ேதகத்ைதத்
ர்த் க் ெகாள் வதற் காகச் ந் தர ேசாழர் ம ப
ம்
கண்கைள
க் ெகாண்டார். ஒ நி ஷ ேநரம்
அவ் வா இ ந்
ட் க் கண்கைள நன்றாகத் றந்
அந் த உ வம் இறங் ய க்ைகப் பார்த்தார். அங் ேக
இப் ேபா ஒன் ம் இல் ைல. ஆகா! அந் தத் ேதாற் றம்
ெவ ம் ரைமயாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் .
அவர் உறங் வதற்
ன்னால் நிகழ் ந் தவற் ைற
ஞாபகப் ப த் க் ெகாண்டார்.
தன்மந் ரி ம்
அவ ைடய ட ம் இனிய ர ல் பா ய
யாக டங் கரின் மக ம் தாம்
ங் ய ற
ேபாய் ட்டார்கள் ேபா ம் . மைலயமான் மக ம்
தா மார்க ம் வழக்கம் ேபால் அ த்த அைற ேல
காத்
க் றார்கள் ேபா ம் . ந் தைவையக்
த் த்

தாம்
தன்மந் ரி டம் ைற
யைதச் சக்கரவர்த்
நிைனத் க் ெகாண்
வ த்தப் பட்டார். ந் தைவ
இைணயற் ற அ
ம் ,
ன் ேயாசைன ம் பைடத்தவள் .
இராஜ் யத் ேல ழப் பம் ஏற் படாம
க் ம் ெபா ட்
இளவரசைன நாகப் பட் னத் ல் இ க்கச்
ெசய்
க் றாள் . அைதப் பற் த் தவறாக எண்ணிக்
ெகாண்ட தம் ைடய தவ . தம அ
சரியான
நிைலைம ல் இல் ைல என்ப
ல காலமாகச் ந் தர
ேசாழ க்ேக ெதரிந்
ந் த . ன்ேன,
இைளய ராட்
ன் ேபரில் ேகா த் க் ெகாள் வ ல்
என்ன பயன்? எைத ம் அவ ைடய ேயாசைனப் ப
ெசய் வேத நல் ல . இப் ேபா
க் யமாகச் ெசய் ய
ேவண் ய நாகப் பட் னத்
ந் இளவரசைன
அைழத் வர ேவண் ய . கட ேள! ய னால்
அவ க் யாெதா ஆபத் ம் ேநரிடாமல் இ க்க
ேவண் ேம! உடன்
ந் தைவ டம் அைதப் பற் க்
ேகட்க ேவண் ம் . பக்கத் அைற ல் இ ப் பவர்கைள
அைழப் பதற் காகச் ந் தர ேசாழர் ைகையத் தட்ட
எண்ணினார்….
ஆனால் இ என்ன? தம் ைடய தைலமாட் ல் யாேரா
நடமா வ ேபால் ேதான்
றேத! ஆனால் கால ச்
சத்தம்
க ெம வாக – ைன,
த ய
கங் கள்
நடமா வ ேபால் ேகட் ற . யாரா
க் ம் ?
ஒ ேவைள மைலயமான் மகளா? தம் மாரியா? தா ப்
ெபண்ணா? தம உறக்கத்ைதக் கைலக்கக்
டா
என்
அவ் வள ெம வாக அவர்கள் நடக் றார்களா?
“யார் அ ?” என்
ெம வான ர
ேகட்டார் அதற் ப் ப ல் இல் ைல.
“யார் அ
ர ல்

ல்

ந் தர ேசாழர்

? இப் ப எ ேர வா!” என்
சற்
உரத்த
னார் அதற் ம் ம ெமா இல் ைல.

ந் தர ேசாழ க் ஓர் எண்ணம் ேதான் ய . அ
அவ க் க் ழப் பத்ைத ம்
ைல ம்
உண்டாக் ய . ‘ஒ ேவைள அவளாக இ க் ேமா?
அவ ைடய ஆ யாக இ க் ேமா? கன ேல
ேதான் ய ராத இப் ேபா ேநரி ம் வந்
ட்டாளா?
நள் ளிர ல் அல் லவா ஆைட ஆபரண
ைதயாக
ன்
மாைல ேலேய வந்
ட்டாளா? அல் ல ஒ ேவைள
நள் ளிர ஆ
ட்டதா? அவ் வள ேநரம்
ங்
ட்ேடா
மா? அதனாேலதான் ஒ ேவைள மைலயமான் மக ம் ,
தம் மாரி ம் இங் ேக இல் ைலேயா? தா ப் ெபண்க ம்
ங்
ட்டார்கேளா? ஐேயா! அவர்கள் ஏன் என்ைனத்
தனியாக
ட்
ட் ப் ேபானார்கள் ? அந் தப் பாத
கைரயர் மகளாக இ ந் தால் என்ைன இேல ல்
டமாட்டாேள? உள் ளம்
ெவ ெகாள்
ம்
வைர ல் ேபாகமாட்டாேளா?’
‘அ பா ! உண்ைம ல் நீ யாக இ ந் தால் என்
ன்னால்
வந் ெதாைல! என்ைன எப் ப ெயல் லாம் வைதக்க
ேவண் ேமா, அப் ப ெயல் லாம் வைதத்
ட் ப் ேபா!
ஏன் பார்க்க
யாதப தைலமாட் ல் உலா என்
ராணைன வாங்
றாய் ?
ன்னால் வா! இரத்த ப
ேகட்பதற் காக வந்
க் றாயா? வா! வா! நீ தான்
ம
ல் கத் ைவத்
ப் பாேய?
கர கைளக்
ெகான்ற அேத கத்
னால் என்ைன ம்
ெகான்
ட் ப் ேபாய்
! என் மக்கைள மட் ம்
ஒன் ம் ெசய் யாேத! நான் ெசய் த ற் றத் க்காக
அவர்கைளப் ப வாங் காேத! அவர்கள் உனக் ஒ
ேராக ம் ெசய் ய ல் ைலய ! நான்தான் உனக்
என்ன ேராகம் ெசய் ேதன்? கலங் கைர
ளக்கத் ன்
உச்
ல் ஏ க் கட ல்
ந் சா ம் ப நானா
ெசான்ேனன்? நீ ேய ெசய் த அந் தக் ேகாரமான
காரியத் க் என்ைன எதற் காக வைதக் றாய் ?…”

ந் தர ேசாழர் தம் ைடய தைலமாட் ல் ெவ
ச பத் ல் ஓர் உ வம் வந் நிற் பைத உணர்ந்தார்.
னால் அவ ைடய உடம் ந ங் ய .
வ ற்
ந்
டல் ேமேல ஏ ெநஞ் ைச அைடத் க்
ெகாண்ட ேபா
ந் த ! ெநஞ் ேமேல ஏ த்
ெதாண்ைடைய அைடத் க் ெகாண்ட . கண்
கள்
ங்
ெவளிேய வந்
ம் ேபா
ந் த . அவள் தான்
வந் நிற் றாள் சந் ேதக ல் ைல. அவ ைடய
ஆ தான் வந் நிற் ற . தாம் நிைனத்தப ேய
கைட யாக இரத்தப் ப வாங் வதற் வந்
க் ற .
தம் ெநஞ் ல் கத் யால் த் த் தம் ைமக் ெகால் லப்
ேபா ற . அல் ல ெவ ங் ைக னாேலேய தம்
ெதாண்ைடைய ெந த் க் ெகால் லப் ேபா றேதா,
என்னேமா? எப் ப யாவ அவள் எண்ணம்
நிைறேவறட் ம் ! தாம் இனி உ ர் வாழ் ந்
ப் ப ல்
யா க் ம் எந் த உபேயாக ம் இல் ைல. அந் தப் ேபய்
தம் ைமப் ப வாங்
ட் ப் ேபானால் தம் மக்கைள
ஒன் ம் ெசய் யாமல்
ட்
ம் அல் லவா?
இன்
ம்
நி ர்ந் அண்ணாந் பார்த்தால் ,
மந் தா னிப் ேப ன் ஆ
வ வம் தம் கண்க க் ப்
லனா ம் என்
ந் தர ேசாழ க் த் ேதான் ய .
தைலமாட் ல் அவ் வள ச பத் ல் அந் த உ வம் வந்
நிற் ப ேபா
ந் த . அதன் நிழல்
ட அவர் கத் ேல
ந் த ேபா
ந் த . ஒ கணம் நி ர்ந்
பார்ப்பதற் எண்ணினார் அவ் வள ைதரியம்
வர ல் ைல. “நான் கண்கைள இ க
க்
ெகாள் ேறன். அ ெசய் வைத ெசய்
ட் ப்
ேபாகட் ம் ” என்
ர்மானித் க் கண்கைள
க்
ெகாண்டார்.

சற்
ேநரம் அப் ப ேய இ ந் தார்; அவர் எ ர்பார்த்த
ேபால் அவர் ெநஞ் ல்
ரிய கத் இறங் க ம் இல் ைல.
அவர் ெதாண்ைடைய இரண்
ஆ
வ வக் ைககள்
த் ெந க்க ம் இல் ைல. அந் த உ வம் அவர்
தைலமாட் ல் நின்ற உ வம் அங்
ந் நகர்ந்
ேபாய் ட்டதாகத் ேதான் ய . ஆகா, கைரயர் மகள்
அவ் வள
லபமாக என்ைன
ட மாட்டாள் . இன்
ம்
எத்தைன காலம் என்ைன உ ேரா ைவத்
ந்
த் ரவைத ெசய் ய ேவண் ேமா ெசய் வாள் ?
இன்ைறக் என் கண்ணில் படாமேல
ம் த்
ெதாைலந் ேபாய் ட்டால் ேபா ம் ! சரி, சரி
யாைரயாவ
ப் டலாம் . யாராவ இந் த
அைறக் ள் ேள வந் தால் , இன்
ம் இவள் ஒ ேவைள
இங் ேகேய இ ந் தா ம் மைறந் ேபாய் த் ெதாைலவாள் !
“யார் அங் ேக? எல் லா ம் எங் ேக ேபானீர ்கள் ?” என்
உரத்த ர ல்
க் ெகாண்ேட ந் தர ேசாழர்
கண்கைளத் றந் தார்.
ஆகா! அவர் எ ேர, மஞ் சத் ல் ழ் ப் ரத் ல் , நிற் ப
யார்? அவள் தான் சந் ேதக ல் ைல; அந் த ஊைம ன்
ேபய் தான், தைல ரி ேகாலமாக நிற் ற ேபய் ! அதன்
ெநற்
ேல இரத்தம் ெகாட்
ற ! “இரத்தப் ப
வாங் க வந் ேதன்!” என்
ெசால்
ற ேபா ம் ! ந் தர
ேசாழர் உரத்த ர ல் ெவ ெகாண்டவைரப் ேபால்
அந் த ஆ
உ வத்ைதப் பார்த்த வண்ணமாகக்
கத் னார்:
“அ ஊைமப் ேபேய! நீ உ ேரா
ந் த ேபா ம் வாய்
றந் ேபசாமல் என்ைன வைதத்தாய் ; இப் ெபா
ம்
என்ைன வைதக் றாய் ! எதற் காக வந்
க் றாய் ,
ெசால் ! இரத்தப் ப வாங் க வந்
ந் தால் என்ைனப்
ப வாங்
ட் ப் ேபா; ஏன் ம் மா நிற் றாய் ? ஏன்

கத்ைத இப் ப ப் பரிதாபமாக ைவத் க்
ெகாண்
க் றாய் ? என்னிடம் ஏதாவ ேகட்க
வந்
க் றாயா? அப் ப யானால் ெசால் ! வாய்
றந் ேபச
ய ல் ைலெயன்றால் ,
ச க்ைஞ னாேல ெசால் ! ெவ மேன நின்
ெகாண்
என்ைன வைதக்காேத. உன் கண்ணில் ஏன்
கண்ணீ ர ் த ம்
ற ? ஐையேயா!
ம்
அ
றாயா,
என்ன? என்னால் ெபா க்க
ய ல் ைலேய! ஏதாவ
ெசால்
றதா
ந் தால் ெசால் ! இல் லா ட்டால்
ெதாைலந் ேபா. ேபாகமாட்டாயா; ஏன் ேபாக
மாட்டாய் ? என்ைன என்ன ெசய் ய ேவண் ெமன் தான்
எண்ணிக் ெகாண்
க் றாய் ? என் அ ைம மகைன
ன்னஞ்
ழந் ைதைய காேவரி ெவள் ளத் ல்
அ க் க் ெகால் லப் பார்த்தவள் தாேன நீ ! கட ள்
அ ளால் உன் எண்ணம் ப க்க ல் ைல. இனி ம்
ப க்கப் ேபாவ ல் ைல! அ பாத ! இன்
ம் எதற் காக
என் ெநஞ் ைசப் ளக் றவள் ேபால பார்த் க் ெகாண்
இ க் றாய் ? ேபா! ேபா! ேபாக மாட்டாயா?
ேபாகமாட்டாயா! இேதா உன்ைனப் ேபா ம் ப
ெசய் ேறன் பார்!…”
இப் ப ச் ெசால் க் ெகாண்ேட ந் தர ேசாழர் தமத
ல்
ைகக்ெகட் ம்
ரத் ல் என்ன ெபா ள்
இ க் றெதன்
பார்த்தார். பஞ் ச உேலாகங் களினால்
ெசய் த அகல்
ளக் ஒன் தான் அவ் தம் ைகக் க்
ைடப் பதாகத் ெதன்பட்ட . அைத எ த் க் ெகாண் ,
“ேபா! ேபேய ேபா!” என்
அல க் ெகாண்
மந் தா னிப்
ேப ன்
கத்ைதக்
பார்த்
எ ந் தார்.
மால்
எ ந் த சக்ரா தத்ைதப் ேபால் அந் தத் பம் டர் ட்
எரிந் த வண்ணம் அந் தப் ெபண்
வத்ைத ேநாக் ப்
பாய் ந் ெசன்ற .

அப் ேபா
ந் தர ேசாழர் ேபய் என்
க
ய அந் தப்
ெபண் உ வத் ல் வா
ந் ஓர் ஓலக் ரல்
ளம் ற் .
ந் தர ேசாழ ைடய ஏ நா
ம் – ஒ ங் , அவ ைடய
உட ம் சைத ம் எ ம் ம் எ ம் க் ள் ேள இ ந் த வ
சத் ம் உைறந் ேபா ன. பம் அந் த உ வத் ன்
கத் ன்
ழ ல் ைல. சற்
ன்னாேலேய
தைர ல்
ந் உ ண்
‘டணங் டணங் ’ என்
சத்த ட்ட .
அகல்
ளக் அைணந்
ட்ட ேபா
ம் , நல் ல
ேவைளயாக அந் த அைற ன் இன்ெனா பக்கத் ல்
ேவெறா
பம் எரிந் ெகாண்
ந் த . அதன்
மங் கலான ெவளிச்சத் ல் ந் தர ேசாழர் உற் ப்
பார்த் , மந் தா னி ன் ஆ
வ வம் இன்
ம்
அங் ேகேய நிற் பைதக் கண்டார். அத ைடய
கத் ல்
வரிக்க
யாத ேவதைன ஒ கணம் காணப் பட்ட .
ன்னர் அ கைட
ைறயாக ஒ தடைவ ந் தர
ேசாழைர அள ல் லாத ஆதங் கத் டன் பார்த்
ட் த்
ம் அங்
ந் ேபாவதற் யத்தனித்த .
அந் த ேநரத் ேலதான் ந் தர ேசாழரின் உள் ளத் ேல
தன்
தலாக ஒ சந் ேதகம் உ த்த . இ
மந் தா னி ன் ஆ
உ வமா? அல் ல அவைள
வ வ ல்
க்க
க்க ஒத்த இன்ெனா ஸ் ரீயா?
அவ டன் இரட்ைடயாகப் றந் த சேகாதரியா? அல் ல
ஒ ேவைள…ஒ ேவைள…அவேளதானா? அவள்
சாக ல் ைலயா? இன்ன ம் உ ேரா
க் றாளா?
தாம் நிைனத்தெதல் லாம் தவறா? அவேளயாக இ க் ம்
பட்சத் ல் அவள் ேபரில் தாம்
ளக்ைக எ த்
எ ந் த எவ் வள ெகா ைம! அவ ைடய
கத் ல்
சற்
ன் காணப் பட்ட பரிதாபம் மா ,
வரிக்க

யாத ேவதைன ேதான் யேத? தம் ைடய
ெகா ரத்ைத எண்ணி அவள் ேவதைனப் பட்டாேளா?
ஆகா! அேதா அவள்
ம் ப் ேபாக யத்தனிக் றாள் .
எந் தப் பக்கம் ேபாகலாம் என்
பார்க் றாள் .
“ெபண்ேண! நீ கைரயர் மகள் மந் தா னியா? அல் ல
அவ ைடய ஆ
வ வமா? அல் ல அவ டன்
றந் த
சேகாதரியா? நில் , நில் ! ேபாகாேத! உண்ைமையச்
ெசால்
ட் ப் ேபா!…”
இவ் தம் ந் தர ேசாழர் ெப ம் ர ல்
க்
ெகாண்
ந் த ேபா தடதடெவன்
பலர் அந் த
அைறக் ள்
ந் தார்கள் . மைலயமான் மகள் , ந் தைவ,
வான , ங் ழ ,
தன்மந் ரி, அவ ைடய டன்,
அத்தைன ேப ம் அைறக் ள் ேள வ
றார்கள்
என்பைதச் ந் தர ேசாழர் ஒ கண ேநரத் ல் ெதரிந்
ெகாண்டார்.
“நி த் ங் கள் ! அவள் ஓ ப் ேபாகாமல் த த்
நி த் ங் கள் ! அவள் யார், எதற் காக வந் தாள் என்பைதக்
ேக ங் கள் !” என்
ந் தர ேசாழர் அல னார்.
உள் ேள வந் தவர்கள் அவ் வள ேப ம் ஒ கணம்
யப் னால் ைகத் ப் ேபாய் நின்றார்கள் . ந் தர
ேசாழரின் ெவ ெகாண்ட
கத் ேதாற் ற ம் ,
அவ ைடய அல ம் ர ல் ெதானித்த பயங் கர ம்
அவர்க க் ப்
ைய உண்டாக் ன. மந் தா னி
ேத ைய அங் ேக பார்த்த அவர்கைள
யப்
ெவள் ளத் ல் க்
க்காடச் ெசய் த . இன்ன
ெசய் வ என்
அ யாமல் எல் லா ம் சற்
ேநரம்
அைசவற்
நின்றார்கள் .
தன்மந் ரி அநி த்தர்,
நிைலைம இன்னெதன்பைத ம் அ எவ் வா
ேநர்ந்
க்கக்
ம் என்பைத ம் ஒ வா ஊ த்

உணர்ந் ெகாண்டார். அவர் ங் ழ ையப் பார்த்
“ெபண்ேண! இவள் தாேன உன் அத்ைத?” என்றார்.
“ஆம் , ஐயா!” என்றாள்

ங்

ழ

,

.

“
மைல! ஏன் மரம் ேபால நிற் றாய் ? மந் தா னி
ேத
ஓடப் பார்க் றாள் ! அவைளத் த த் நி த் ,
சக்கரவர்த்
ன் கட்டைள!” என்றார்.
ஆழ் வார்க்க யான் தன் வாழ் நாளில்
ன் கட்டைளக் க் ழ் ப் ப ய ம

தன் ைறயாகக்
த்தான்.

“ஐயா! அைதக் காட்
ம் யற் காற் ைறத் த த்
நி த் ம் ப எனக் க் கட்டைள
ங் கள் !” என்றான்.
இதற் ள் ங் ழ
ம் மா இ க்க ல் ைல. ஒேர
பாய் ச்சலாக ஓ ச் ெசன்
அத்ைத ன் ேதாைளப்
த் க் ெகாண்டாள் . மந் தா னி அவைள உத த்
தள் ளி ட் ஓ னாள் .
ஆழ் வார்க்க யான் சட்ெடன்
ஒ காரியம் ெசய் தான்.
சற்
ன்னால்
தன்மந் ரி
த யவர்கள் ைழந்
வந் த கதவண்ைட ெசன்
அைதச் சாத் க் தாளிட்டான்.
ற கதைவ யா ம் றக்க
யாதப ைககைள
ரித் க் ெகாண்
நின்றான். ேவடர்களால்
ழ் ந்
ெகாள் ளப் பட்ட மாைனப் ேபால் நா
ற ம் பார்த்
ரண்
த்தாள் மந் தா னி. தப் ச் ெசல் வதற்
ேவ வ இல் ைல என் , தான் இறங்
வந் த வ யாக
ஏ ச் ெசல் ல ேவண் ய தான் என் ம் ர்மானித் க்
ெகாண்டாள் . அவள் ேமல் மா ைய ேநாக் ய
பார்ைவ
ந் அவ ைடய உத்ேதசத்ைத
மற் றவர்க ம் அ ந் ெகாண்டார்கள் .
ந் தர ேசாழர், “
ங் கள் ! அவைளப்
த்
நி த் ங் கள் ! அவள் எதற் காக வந் தாள் , யாைரப்

ப வாங் க வந் தாள் என்
ேக ங் கள் !” என்
ேம ம்
கத் னார்.
ணின் வ யாக ேமல் மாடத் க் ஏ ச்
ெசல் ல ஆயத்தமா
ந் த மந் தா னி ேத
டம்
ம ப
ம் ங் ழ
ஓ ெந ங் னாள் . இம் ைற
அவைளப்
த் நி த் வதற் ப் ப லாகப் ங் ழ
ைக னால் ச க்ைஞ ெசய்
ஏேதா
ற
யன்றாள் .
மந் தா னி அதன் ெபா ைளத் ெதரிந் ெகாண்டவள்
ேபால் , ேழ
ந்
டந் த அகல்
ளக்ைகச் ட் க்
காட் னாள் .
இைதக் கவனித் க் ெகாண்
ந் த ந் தைவ, “அப் பா!
ெபரியம் மா ன் ேபரில் தாங் கள் தான்
ளக்ைக எ த்
எ ந் ர்களா?” என்
ேகட்டாள் .
“ஆம் மகேள! அந் தப் ேபய் என்ைனப் பார்த்த
பார்ைவைய என்னால் ச க்க
ய ல் ைல. அதனால்
ளக்ைக எ த் எ ந் ேதன்!” என்றார் ந் தர ேசாழர்.
“தந் ைதேய! ேப மல் ல; ஆ
ம் அல் ல;
உ ேரா
க் ம் மாதர ேயதான். அப் பா! ெபரியம் மா
சாகேவ இல் ைல!
தன்மந் ரிையக் ேக ங் கள் !
எல் லாம் ெசால் வார்!” என்
ந் தைவ
ட் ,
மந் தா னி ம் ங் ழ
ம் ெமௗன வாக் வாதம்
ெசய்
ெகாண்
ந் த காட் ையப் பார்த்தாள் . உடேன
அந் த இடத் க் ப் பாய் ந் ெசன்றாள் .
“மகேள! அவளிடம் ேபாகாேத! அந் த ராட்ச
உன்ைன
ஏதாவ ெசய்
வாள் !” என்
ந் தர ேசாழர்
க்
ெகாண்ேட ந் தைவையத் த ப் பதற் காகப்
ப க்ைக
ந் பரபரப் டன் எ ந்
க்க
யன்றார்.
மைலயமான் மகள் வானமாேத
அவ ைடய
ேதாள் கைள ஆதர டன்
த் ப் ப க்ைக ல்

சாயைவத்தாள் . “ ர ! சற் ப் ெபா ங் கள் ! தங் கள்
மக க் அபாயம் ஒன் ம் ேநரா !” என்
னாள் .

அத்

யாயம் 33 - "ேசாழர்
ல ெதய் வம் "

ந் தைவ தன் அ
ல் வந் த ம் மந் தா னி அவைள
ஒ கணம் உற் ப் பார்த்தாள் . அப் ேபா யா ம்
எ ர்பாராத ஒ காரியத்ைத இைளய ராட்
ெசய் தாள் . தைர ல்
ந் மந் தா னி ன்
பாதங் கைளத் ெதாட் சாஷ்டாங் கமாக நமஸ்காரம்
ெசய் தாள் . மந் தா னி ன் கண்களில் கண்ணீ ர ்
ெப
ற் . அவள் னிந்
ந் தைவையத்
க்
எ த் அைணத் க் ெகாண்டாள் . ற
இைளய ராட் அவ ைடய ஒ ைகையத் ேதாள்
வைர ல் ேசர்த் த் தன் ைக னால் த
ப்
ைணத் க் ெகாண்
சக்கரவர்த் ப த்
ந் த
இடத்ைத ேநாக் வந் தாள் .
சக்கரவர்த் னி இப் ேபா தான் மந் தா னி ன்
கத்ைத நன்றாகப் பார்த்தார். அவ ைடய
ெநற்
ந் இரத்தம் வ வைதக் கண்டார்.
“ வா ! தாங் கள் தான்
ளக்ைக எ ந் காயப் ப த்
ட் ர்களா? ஐேயா! என்ன காரியம் ெசய் ர்கள் ?” என்
மைலயமான் மகள் அல னாள் .
“இல் ைல, இல் ைல! நான் எ ந் த
ளக் இவள் ேபரில்
ழேவ இல் ைல. அதற்
ன்னாேலேய இவள் இரத்தக்

காயத் டன் வந் நின்றாள் . ஆனால் இந் தப் பாத என்
ேபரில் ப ெசான்னா ம் ெசால் வாள் ! நீ ங் க ம்
நம்
ர்கள் . நீ ங் கள் எல் ேலா ேம அவ ைடய
பட்சத் ல் இ க்
ர்கள் . மைலயமான் மகேள!
இவளிடம் நீ
டப் பரிதாபப் ப
றாேய? இவள் யார்
என்ப உனக் த் ெதரி மா?” என்
ந் தர ேசாழர்
ேகட்டார்.
“ெதரி ம் , வா ! இவர் என்
லெதய் வம் ேசாழர்
லத் க்ேக ெதய் வம் . என் அ ைம மகன் காேவரி
ழ் ப் ேபாய்
டாமல் காப் பாற் க் ெகா த்த
ெதய் வம் அல் லவா?…”

ல்

“ஆகா! நீ
ட அவ் தம் நம்
றாயா? ந் தைவ
ஒ ேவைள அவ் வா உன்னிடம் ெசான்னாளா?”
“நாேன கண்ணால் பார்த்தைதத்தான் ெசால் ேறன்,
ந் தைவ ம் அப் ேபா
ழந் ைத அல் லவா? அவ க்
என்ன ெதரிந்
க்க
ம் ? அ ள் ெமா ையக்
காப் பாற் ய மட் ம் அல் ல, ேசாழ நாட் க் த் தங் கள்
உ ைரக் காப் பாற் க் ெகா த்த ெதய் வ ம்
இவர்தாேன! தாங் கள் தத்
ல் காட் க் கர க்
இைரயாகாமல் காப் பாற் ய ெதய் வம் அல் லவா?”
“கட ேள! அ
ட உனக் த் ெதரி மா? இவள்
இத்தைன நாள் உ ேரா இ ந் வ
றாள் என்ப
ெதரி மா?”

ம்

“ ல காலமாகத் ெதரி ம் . ெதரிந் த
தல்
இத்ேத ைய ஈழ நாட்
ந் அைழத் வ ம் ப
தன்மந் ரி டம் ெசால் க் ெகாண்
ந் ேதன்…”
“அநி த்தேர! இ என்ன மகாராணி ெசால் வ ? இவள்
உண்ைம ேலேய அந் தக் கைரயர் மகள் தானா? இவள்

உ ேரா தானி க் றாளா? இவள் இறந்
ட்டாள்
என்ப ெபாய் யா? இவள் ஆ
என்ைன வந்
ற்
றெதன்
நான் எண்ணியெதல் லாம் ரைமயா?
ஏற் ெகனேவ என் அ
ழம்
க் ற .
எல் லா மாகச் ேசர்ந் என்ைன
ப் ைபத் யமாக்
டா ர்கள் ?” என்றார் சக்கரவர்த்
ந் தர ேசாழர்.
“ ர ! இவர் கைரயர் மகள் என்ப உண்ைமதான். இவர்
இறக்க ல் ைல என்ப ம் உண்ைமதான். சக்கரவர்த் !
நான் ெபரிய ற் றவாளி. நான் ெசய் த ற் றத் க்
மன்னிப் ேப இல் ைல ஆனா ம் தங் கள்
க ைண னால் …”
“ தன்மந் ரி! இப் ேபா ெதரி ற ,
ேகா க்கைர
ந் நீ ர் பலவந் தமாகப்
த் க்
ெகாண்
வரச் ெசன்னவள் இவள் தான்! பல் லக் ல்
வந் தவள் அந் த ஓடக்காரப் ெபண் என்
நீ ர்
ய
உண்ைமயல் ல!…”
“மன்னர் மன்னா! அ ேயைன மன்னிக்க ேவண்

ம் !”

“ஆகா! மன்னிக்க ேவண் மாம் ! சக்கரவர்த் என் ம் ,
மன்னர் மன்னன் என் ம்
றப் பட்ட ஒ வன் என்ைனப்
ேபால் ஏமாற் றப் பட்ட இந் த உலகம் ேதான் ய
காலத்
ந் ேநர்ந் ரா . எனக் த் ெதரியாமல் ஏன்
இந் தக் காரியத்ைதச் ெசய் ய ேவண் ம் ? ஏன்
ன்னாேலேய ெசால்
க்கக்
டா ? இன்
சாயங் காலம் என்
டன் அத்தைன ேநரம்
ேப க்ெகாண்
ந் ர்கேள? அப் ேபா
ட ஏன்
ெசால் ல ல் ைல?
தன்மந் ரி! எனக் எல் லாம்
ளங்
ற . ப ேவட்டைரயர்கள் ெசால் வ
சரிதான் நீ ங் கள் எல் லா மாகச் ேசர்ந் எனக்
எ ராகச் ழ் ச் ெசய்
ர்கள் !”

“நாங் கள்
ழ் ச் ெசய் த என்னேமா உண்ைமதான்.
ஆனால் தங் க க் எ ராகச் ழ் ச் ெசய் ய ல் ைல.
எப் ப யாவ கைரயர் மகைளத் தங் களிடம் ெகாண்
வந் ேசர்ப் க்க ேவண் ெமன்
எண்ணிேனாம் . அவள்
கட ல்
ந் இறந் த பற் த் தங் கள் மனம்
க்க
ேவதைனப் பட் க் ெகாண்
க் ற என்
மகாராணி ன்
லமாக அ ந் நான் இந் த
க்
வந் ேதன். மகாராணி ம் அவ் தம் ஆக்ஞா த்தார்கள் .
ஆனால் அவைர அைழத் வ வ எளிய
காரியமா ல் ைல. அவர் உ ேரா
ப் பதாகச்
ெசான்னால் , தாங் கள் நம் வ
ரமமா
க் ம் .
ஆைகயால் எப் ப
ம் அவைர இந் த ஊரில் ெகாண்
வந் ேசர்த்த ற் பா தங் களிடம் ெசால் ல
எண்ணிேனன். ேநற்
மாைல ேகாட்ைட வாச க் க்
ட்டத்தட்ட வந் த ற மந் தா னி ேத
மைறந்
ட்டார். அவ க் ப் ப லாக இந் தப் ெபண் பல் லக் ல்
வந் தாள் . இன்ைறக்ெகல் லாம் ேத ையத் ேத வ ல்
ஈ பட்
ந் ேதாம் . அவர் ப
ர் அரண்மைனத்
ேதாட்டத் ன் ம ள் ஏ க்
த்தைதப் பார்த்
ட் த்தான் என் ட ம் அவ் வா ம ள் ஏ க்
த்தான். ஆனால் இந் தத் ேத
அகப் பட ல் ைல.
மைலையப் ப
ர் ஆட்கள்
த் க் ெகாண்
வந் தார்கள் . சக்கரவர்த் ! என் டைன
அக் ற் றத் க்காக மன்னிக்கப் ரார்த் க் ேறன்.”
“மன்னிப் பதற் இ ஒ
ற் றந் தானா? எவ் வளேவா
இ க் ற ! அப் றம் ெசால் ங் கள் !”
“அப் றம் , இன்
சாயங் காலம் வைர காத்
ந் ம் ,
ப
ர் அரண்மைனக் ள் ேள ேத
ம் , இவைரக்
காண ல் ைல. தாங் கள் சற்
ன்
கண்ணயர்ந்
ந் தேபா நாங் கள் எல் லா ம் அ த்த

அைற ல் இவைரப் பற் ேய ேப க் ெகாண்
ந் ேதாம் .
இவர் எங் ேக மைறந்
க்கக்
ம் என் ம் ,
இைதெயல் லாம் பற் த் தங் களிடம் எப் ப ச்
ெசால் வ , யார் ெசால் வ என் ம் ேயாசைன
ெசய்
ெகாண்
ந் ேதாம் . அதற் ள் இவராகேவ
எப் ப ேயா தங் கள் சந் நி க் வந் ேசர்ந்
க் றார்.
பழம் ந
ப் பா ல்
ந் த ேபாலா ற் !”
சக்கரவர்த் அப் ேபா மந் தா னி ேத
இ ந் த
இடத்ைத ேநாக் னார். ந் தைவ, ங் ழ
த ேயார்
அந் தப் ெபண்மணி ன் ெநற்
ந் த காயத்ைத
ஈரத் ணி னால் ைடத்
ட் ம ந் கலந் த
சந் தனக் ழம் ைப அதன் ேபரில் அப் வைதக்
கவனித்தார்.
“ டங் கர் மகேள! உன் அத்ைத ன் ெநற்
ல் காயம்
எப் ப ஏற் பட்டெதன்
ேகட் ச் ெசால் வாயா?”
என்றார்.
ங் ழ
இரண்
அ
ன்னால் வந் , “ேகட்ேடன்,
ர ! ஆனால் அத்ைத ெசால் ம் காரணம் எனக்ேக
சரியாக
ளங் க ல் ைல..” என்றாள் .
“என்னதான் ெசால்
றாள் ? நான்
ளக்ைக
எ ந் ததால் ஏற் பட்ட காயம் என்
ெசால்
றாளா?”
“இல் ைல, இல் ைல! மைல ேமல்
ட் க் ெகாண்டதால்
காயம் பட்டதாகச் ெசால் றார். இரத்தம் வ ந் தைத
அவர் கவனிக்க ல் ைலெயன் ம்
றார்…”
ந் தர ேசாழர் அப் ேபா ஒ
க அ ர்வமான காரியம்
ெசய் தார். கலகலெவன்
நைகத்தார்! அம் மா ரி அவர்
ரித்தைத மற் றவர்கள் பார்த் ப் பல வ ஷங் கள்
ஆ ன. ண் ம் ண் ம் அவர் நிைனத் நிைனத் ச்

ரித்தார். அைனவ ம் அவைரக் கவைல
பார்க்கத் ெதாடங் னார்கள் .

டன் உற்

ப்

“ தன்மந் ரி எதற் காக என்ைன எல் ேலா ம் இப் ப
உற் ப் பார்க்
ர்கள் ? எனக் ப்
தாகப் ைபத் யம்
க்க ல் ைல. பைழய ைபத் யந் தான்
ச்ச
க் ற . இப் ேபா நான்
ரிப் பதன் காரணம்
உங் க க்ெகல் லாம் ெதரிய ல் ைலயா? ேசாழ
வளநாட் ல் இவள் மைல ல் ேமா க் ெகாண்
காயம்
பட்டதாகக்
றாேள? அைத எண்ணித்தான்
ரித்ேதன். மைலையப் பற் ச் ெசால் வாேனன்? இங் ேக
ஒ
ய
க் ரகம் ெசய் யக்
டக் கல்
ைடக்காேத?
ேசாழச் சக்கரவர்த்
ன் தைல ல் யாராவ கல் ைலப்
ேபாட
ம் னால் அதற் க் ட ஒ க ங் கல்
ட்டாேத! இவள் மைல
ேமா க் ெகாண்டதாகச்
ெசால் றாளாேம? எந் த மைல ன் ேமல் ேமா க்
ெகாண்டாள் ? ங் ழ , நன்றாக ேகள் !” என்றார்.
இைதெயல் லாம் ேகட் க் ெகாண்
ந் த வான
கத் ல் அப் ேபா ஒ
ரகாசம் உண்டா ற்
சட்ெடன்
இரண்
அ
ன் வந் சக்கரவர்த்
வணக்கம் ெச த் னாள் .
“ஐயா! எனக் ஒன்
ேதான்
ெசால்
ேறன்!” என்றாள் .

ற

கட்டைள

ன்
. அவள்
க்
ட்டால்

“ேவளிர் மகேள! நீ ேவ இங் ேக இ க் றாயா? உன்ைன
இத்தைன ேநர ம் நான் கவனிக்கேவ இல் ைலேய?
இவ் வள தட ட க் ம் நீ
ர்ச்ைசயைடந்
ழாமல்
இ க் றாேய? அ ேவ ஆச்சரியந் தான்! உனக் என்ன
ேதான்
ற ? எைதப் பற் ? ெசால் !” என்
சக்கரவர்த் ஆக்ஞா த்தார்.

“இந் தத் ேத
மைல ேமல் ேமா க் ெகாண்டதால் காயம்
பட்ட என் றாேர! அைதப் பற் எனக் ஒன்
ேதான்
ற ஐயா!”
“என்ன? என்ன? நீ த் சா ப் ெபண்! உனக் ஏேத ம்
காரணம் ரிந் தா ம் ரிந்
க் ம் ! க் ரம் ெசால் !
ஈழ நாட் ல் மைல ல்
ட் க் ெகாண்
அந் த இரத்தக்
காயத் டேன இங் ேக வந்
க் றாளா?”
“இல் ைல, ஐயா; இந் த அரண்மைனத் ேதாட்டத் ல் ற் ப
மண்டபம் ஒன்
இ க் றதல் லவா? அதற் ள் ேள
இராவணன்
க் ப்
க் ம் ைகலாச மைல ஒன்
இ க் ற . ஒ ேவைள அ ல் இவர் ட் க்
ெகாண்
க்கலாம் !”
இவ் தம் வான ெசான்ன ம் அத்தைன ேப ம்
யப் க் கட ல்
ழ் ப் ேபானார்கள் . “இ க்கலாம் ;
இ க்கலாம் !” “அப் ப த்தான் இ க் ம் ” என்
ஒ வ க்ெகா வர் ெசால் க் ெகாண்டார்கள் .
ந் தைவ வான
ன் ெநற் ையத் ெதாட்
ஷ்
க ப் ப ேபால் ைகைய ெந த் , “அ என் கண்ேண!
என்ன த் சா ய நீ ! எங் க க்ெகல் லாம்
ேதான்றாத உனக் த் ேதான் யேத!” என்றாள் .
ங் ழ
அைதக் ேகாபத் டன் பார்த் க்
ெகாண்
ந்
ட் , தன்
ைடய ஊைம அத்ைத டம்
ச க்ஞா பாைஷ ல் ேப னாள்
ன்னர், “ஆமாம் ! ற் ப
மண்டபத் ல் உள் ள மைலதானாம் ! அந் த மண்டபத்ைத
நான் பார்த்
ந் தால் , எனக் ம் அ ெதரிந்
க் ம் !”
என்றாள் .
சக்கரவர்த் மந் தா னிைய உற் ப் பார்த்
ெகாண்ேட “ஆமாம் ; வ ெதரியாமல் த த்

க்
ச்

ற் ப

மண்டபத் ன் மைல ேமல்
ட் க் ெகாண்
க்
எங் ேக ேபாவதற் காக வ ேத னாேளா, ெதரிய
கைட
ல் இங் ேக வந் ேசர்ந்தாள் !” என்றார்.

றாள் .
ல் ைல

“தங் களிடம் வ வதற் த்தான் வ ேத இ க் றார்.
அைதப் பற் ச்
ம் சந் ேதகம் இல் ைல. நாேன
இவர்களிடம் ெசால் க் ெகாண்
ந் ேதன். தங் கைளத்
தரி க்காமல் இவ் டம்
ட் ப் ேபாகமாட்டார் என் …”
“நான் நம் ப ல் ைல;
தன்மந் ரி! என்னிடம் இவள்
வ வதாக இ ந் தால்
ன்னேம வந்
க்கமாட்டாளா?
இ பத்ைதந் வ ஷமாக வந்
க்கமாட்டாளா?
இத்தைன நாள் ெபா த்
ந் வ வாேனன்? என்ைனப்
ேபயாக வந்
ற் வாேனன்? ஆம் , ஆம் ! இவள் ேபய்
வ வத் ல் இ ப் பதாக எண்ணிக் ெகாண்
ந் ேதன்.
அ
ம் உண்ைம தாேன? ேபையப் ேபாலத்தான் ஈழ
நாட் க் கா மைலகளில் அைலந்
ரிந்
வந்
க் றாள் . நான் இத்தைன கால ம்
அரண்மைனச் கேபாகங் களில் ஆழ் ந் காலம்
க த்
க் ேறன். ற் றத் ன் சக் ையத்தான்
என்னெவன்
ெசால் வ ? இவைளப் ேபான்ற
உ வத்ைதக் கண்
எத்தைன தடைவ என் உள் ளம்
ரைம அைடந்
க் ற ; யார் கண்ட ? இப் ேபா
வந் தைதப் ேபால் இதற்
ன்னா ம் இரக யமாக
வந் என்ைனப் பார்த்
ட் ப் ேபானாேளா,
என்னேவா? நான்
சா என்
எண்ணி ரண்
வந் ேதன்!… இ பத்ைதந் ஆண் ! இ பத்ைதந்
கம் !”
இவ் தம் தமக் த் தாேம ேப க் றவர் ேபாலச் ெசால்
வந் த சக்கரவர்த்
ெரன்
அநி த்தரின் பக்கம்
ம் , “ தன்மந் ரி! நீ ர் ஏேதா ற் றம் ெசய் ததாகச்

ெசால்
மன்னிப் க் ேகட் ேர? அ
என்
ஆத் ரத் டன் ேகட்டார்.

என்ன

ற் றம் ?”

அநி த்தர், “சக்கரவர்த் ! ற் றவாளி டேம
ற் றத்ைதப் பற் க் ேகட்ப தர்மமா?” என்றார்.
“ ன்ேன, யாரிடம் ேகட் ற ? ஆம் , ஒ வரிட ம் ேகட்க
ேவண் ய ல் ைல. உம் ைடய
கத் ேலேய
எ
க் ற . அவள் கட ல்
ந்
இறந்
ட்டதாக வந் ெசான்னீேர? அ ேவ ெபாய் !
இ பத்ைதந் வ ஷங் களாக அந் தப் ெபாய் ைய நீ ர்
சா த் வந் ர். நா ம் நம் வந் ேதன் அநி த்தேர!
உண்ைம ேலேய உம
ற் றம்
கப்
பயங் கரமான !…”
“அதற் நான் மட் ம் ெபா ப் பாளி அல் ல, சக்கரவர்த் !
கைரயர் ல மக ம் ெபா ப் பாளிதான்! அவர் கட ல்
ந் த என்னேமா உண்ைம. ற
னர் ஜன்மம்
அைடந் தார். தங் களிடம் அவர் உ ேரா
ப் பைதச்
ெசால் ல ேவண்டாெமன்
வாக்
வாங் க்
ெகாண்டார்; வாக்
ையக் ெகா க்கா
ல்
ம ப
ம் உ ைர
ட்
ேவன் என்
ெசான்னார்.
இைவெயல் லாம் உண்ைமயா என்பைதத் தாங் கேள
அவரிடம் ேகட் த் ெதரிந் ெகாள் ளலாம் .”
“ேகட்க ேவண் யேத இல் ைல! அவ் தேம இ க் ம் .
ஆனா ம் நீ ங் கள் எல் ேலா மாகச் ேசர்ந் எனக்
எ ராகச் ச ெசய்
ர்கள் என்
நான்
ய ேல
தவ ஒன்
ல் ைல அல் லவா?” என்றார் ந் தர ேசாழர்.
“நான் ெசய் த ற் றத் க் மன்னிப் இல் ைலதான்;
மன்னிப் நான் ேகார ம் இல் ைல. ஆனா ம் பல வ
காலமாக என் மனத்
ந் த பாரம் இன்ைறக்
நீ ங்
ட்ட . இனி எனக்
ைட ெகா ங் கள் .

ஷ

வரங் கம் ெசன்
என் நாட்கைளக் க

ரங் கநாத க் ச் ேசைவ ெசய்
க்க அ ம
ங் கள் .”

“அ
யாத காரியம் , ரம் மராயேர! நீ அன்
ெசய் த
ற் றத் னால் இன்
எத்தைனேயா ழப் பங் கள்
ேநர்ந்
க் ன்றன. அவற் ைறெயல் லாம் ர்த் ைவத்
ட்டல் லவா நீ ர் ரங் கநாத க் ச் ேசைவ ெசய் யப் ேபாக
ேவண் ம் ?” என்றார் சக்கரவர்த் .

அத் யாயம் 34 இராவண க் ஆபத்

!

ந் தர ேசாழர் தம ெசல் வக் மாரிையப் பார்த் க்
“ ந் தைவ! நான்
தன்மந் ரிேயா இராஜ் ய
காரியங் கைளப் பற் க் ெகாஞ் சம் ேபச ேவண் ம் .
நீ ங் கள் ேபாய் உங் கள் காரியங் கைளப் பா ங் கள் .
ேபா ம் ேபா இைத ம் அைழத் க் ெகாண்
ேபாங் கள் ! உன் தாயார் மட் ம் இங் ேக
ேநரம்
இ க்கட் ம் !” என்றார்.
சக்கரவர்த் “இைத ம் ” என்
ப் ட்ட
மந் தா னிையத்தான். அப் ப க்
ப் ட்ட
அவள்
ஷயத் ல் அவ ைடய அ வ ப்
ெவளியா ற் .

ந்

ந் தைவ
ஏமாற் றத் டன் தந் ைதைய
ேநாக் னாள் . அைதக் கவனித்த சக்கரவர்த் , “ஆமாம் ,
இவள்
ட் க் ெகாண்ட
ற் ப மண்டபத்
ள் ள
ைகலாச மைலதானா என்பைதத் ெதரிந் ெகாள் வ
நல் ல ! இவைள அங் ேகேய அைழத் க் ெகாண்

ேபாய் க் காட் த் ெதரிந் ெகாள்
நிற் பைத என்னால் ச க்க
ய

ங் கள் ! இவள் இங் ேக
ல் ைல” என்றார்.

ந் தைவ ஏமாற் றம் நிைறந் த
கத்ேதா
மந் தா னிையக் ைகையப்
த் அைழத் க்
ெகாண்
றப் பட்டாள் . அப் ேபா மைலயமான் மகள்
ந் தைவ ன் அ
ல் வந் , அவள் கா ல் மட் ம்
ேகட் ம் ப யாக, “ ழந் தாய் ! இவள் இப் ேபா பார்க்கச்
ச க்காமல் தாேன இ க் றாள் ? அப் பா டம்
வ த்தப் ப வ ல் என்ன பயன்? உன்
ைடய
அலங் காரக் கைலத் றைமையெயல் லாம் இவளிடம்
காட் பார்க்கலாம் !” என்றாள் . ந் தைவ ன்னைக
லம் தன் சம் மதத்ைதத் ெதரிந்
ட் அங்
ந்
மந் தா னிைய அைழத் ச் ெசன்றாள் . அவர்க டன்
வான
ம் ங் ழ
ம் ெவளிேய னார்கள் .
ற
ந் தர ேசாழர் தன்மந் ரிைய ம் மைலயமான்
மகைள ம் மா மா ப் பார்த்தவண்ணம் , “நீ ங் கள்
இரண்
ேப ம் ேசர்ந் இந் தக் காரியத்ைத எதற் காகச்
ெசய் ர்கள் என்
ெதரிய ல் ைல. எனக் இதனால்
சந் ேதாஷம் உண்டா ம் என்
நீ ங் கள்
எண்ணி
ந் தால் அ ெப ம் தவ !
தன்மந் ரி!
எதற் காக நீ ர் இவ் வள
ரயத்தனப் பட் க்
ேகா க்கைர
ந் இந் தக் காட்
ராண்
ஜன்மத்ைதப்
த் க் ெகாண்
வரச் ெசய் ர்?
இப் ேபாதாவ உண்ைமையச் ெசால் ங் கள் !
இனிேமலாவ என்னிடம் எைத ம் மைறத் ைவக்க
யல ேவண்டாம் !” என்றார்.
அப் ேபா
தன்மந் ரி அநி த்தர் உணர்ச் த ம் பக்
னார்: “ஒ தடைவ ெசய் த ைழைய ம ப
ம்
ெசய் ய மாட்ேடன், இனி எந் தக் காரியத்ைத ம்
தங் களிட
ந் மைறத் ைவக்க ம் உடன்பேடன்.

உண்ைம ெவளிப் பட ேவண் ெமன்பதற் காகேவ
இப் ேபா இவ் வள
ரயத்தனம் எ த் க் ெகாண்ேடன்.
தங் களால் ஒ ெபண்மணி கட ல்
ந்
இறந் ததாகத் தங் கள் மனம் ேவதைனப் பட் க்
ெகாண்
ந் த . அந் தச் சம் பவத்ைதத் தாங் கள் மறந்
ட்டதாக ெவ காலம் நான் எண்ணிக்
ெகாண்
ந் ேதன். ஆனால் நாளாக ஆக அந் த நிைன
தங் கள் உள் ளத் ன் உள் ேள ப ந் ேவதைனைய
அ கப் ப த் க் ெகாண்
ந் ததாக அ ந் ேதன்.
க்கத் ல் தாங் கள் அைதப் பற் ய கன கண்
பல
ைற ஓல ட்டதாக மகாராணி ெசான்னார்கள் .
அதனால் தங் கைளக் காட்
ம் மைலயமான் மகளார்
அ க ேவதைன அைடந் தார்கள் . ல காலத் க்
ன்
என்னிடம் ேயாசைன ேகட்டார்கள் . அதன் ேபரில்
நாங் கள் இந் தப் ரயத்தனம் ெசய் யத் ர்மானித்ேதாம் .
தங் கள் காரணமாக இறந்
ட்டதாக தாங் கள்
நிைனத் வ ந் ய ெபண்மணிையத் தங் கள்
ன்னாேலேய ெகாண்
வந் நி த் அந் த
எண்ணத்ைதப் ேபாக்க உத்ேத த்ேதாம் . ேநரில்
ெகாண்
வந் நி த் னால் தான் தாங் கள் நம்
ர்கள்
என்
எண்ணிேனாம் . இ
ற் றமா
ந் தால் க ைண
ர்ந் மன்னிக்க ேவண் ம் !”
இைதக் ேகட்ட சக்கரவர்த் ஆத் ரம் ெபாங் கக்
யதாவ : “ ற் றந் தான்! ெப ங் ற் றம் ! இத்தைன
நா ம் இவள் ேபயாக என்ைனச் ற் க்
ெகாண்
ந் தாள் . கன ேல வந் கஷ்டப் ப த் க்
ெகாண்
ந் தாள் . ேபய் க் ப் ப லாகப் ச் ையக்
ெகாண்
வந் என்
ன்னால் நி த்
க்
ர்கள் .
இ எனக் ம ழ் ச் த ம் என்
நிைனத் ர்களா? ஒ
நா ம் இல் ைல. என்னிடம்
ன்னதாக உண்ைமையத்
ெதரி த்
ந் தால் இவைள இங் ேக அைழத் வ ம்

ேயாசைனையக் கண் ப் பாக நிராகரித்
ப் ேபன்.
ேபான ேபாகட் ம் ஏேதா ெசய் த ெசய்
ட் ர்கள் .
ெவ கஷ்டப் பட் இங் ேக இந் த ஊைமப்
ைபத் யக்காரிைய அைழத் வந் ேசர்த் ர்கேள?
ம் அவைள எப் ேபா எப் ப ப் ேபாகச் ெசய் வதாக
உத்ேதசம் ?” இவ் வா
ந் தர ேசாழர் ேகட்ட ம் ,
அநி த்தர் உண்ைம ேலேய ேபச் ழந் நின்றார்.
அப் ேபா சக்கரவர்த் னி, “ வா ! இங்
ந் என்
சேகாதரிையத்
ம் ப் ேபாகச் ெசய் வதாகேவ எனக்
உத்ேதச ல் ைல. இந் த அரண்மைன ல் என்
டேனேய
அவர் தங்
ப் பார். எனக்
ன்
றந் த
தமக்ைகையப் ேபால் பா த் இவைர நான் ேபாற் ப்
த் வ ேவன்!” என்றாள் .
“ேத ! என்னிடம் உனக் ள் ள பக் ைய இந் த மா ரி
ெமய் ப் க்க நீ
ரயத்தனப் பட ேவண் ய ல் ைல.
கண்ண ையக் காட்
ம் ேமலான கற் ன் அர
என்பைத இந் த இ பத்ைதந் ஆண் களில் நான்
கண்
க் ேறன். நான் ேநாய் ப் பட்ட
தல் நீ உன்
ெசல் வக் ழந் ைதகைள ம் மறந் எனக் ப்
பணி ைடகள் ெசய்
வ வைத ம் எனக்காக ேநான்
ேநாற்
வ வைத ம் அ ந் தானி க் ேறன்.
காட் ேல ரிந் த ஊைமப் ச் ைய அரண்மைன ேல
அைழத் ைவத் என்னிடம் உனக் ள் ள பக் ையக்
காட்ட ேவண் ய ல் ைல. மைலயமான் மகேள!
இைதக்ேகள் !
தன்மந் ரி! நீ ங் க ம் நன்றாய் க்
ேகட் க் ெகாள்
ங் கள் . எப் ேபாேதா ஒ காலத் ல்
மனித சஞ் சாரமற் ற வாந் தரத் ல் நான்
தன்னந் தனிேய தங்
ந் தேபா இந் த ஊைமப்
ச் ையப் பார்த்ேதன். அச்சமயம் இவளிடத் ல்
ரியம் ெகாண்ட ம் உண்ைமதான் இல் ைல என்

ெசால் ல ல் ைல. அதனாேலேய இன்ன ம் நான்
இவைள நிைனத் ஏங் த் த ப் பதாக நீ ங் கள்
எண்ணினால் அைத டப் ெபரிய தவ ெசய் ய
யா . அப் ேபா இவள் ேபரில் எனக் ஏற் பட்
ந் த
ரியத் க் எத்தைனேயா காரணங் கள் இ ந் தன.
அந் தப் ரியம் இந் த இ பத்ைதந் வ ஷ காலத் ல்
ற் ம் மா த் ேவஷமாக ம் அ வ ப் பாக ம்
உ ெவ த்
க் ற . கன
ம் நிைன
ம் என்ைன
அவ் வளவாக இவள் கஷ்டப் ப த் இ க் றாள் . இவள்
இந் த அரண்மைன ல் இ க் றாள் என்
ம்
எண்ணத்ைதேய என்னால் ச க்க
ய ல் ைல.
உடேன இவைள இங்
ந் அ ப்
ட் ம காரியம்
பா ங் கள் . இவைளப் ேபய் என்
நிைனத்தப யால்
இவள் ேபரில்
ளக்ைக எ த் எ ந் ேதன். உ ேரா ம்
உடம் ேபா ம் இ ப் பவள் என்
அ ந்
ந் தால் , என்ன
ெசய்
ப் ேபேனா, ெதரியா !”
இவ் வா
ந் தர ேசாழர் ேராதம் த ம் ய ர ல்
ய
ரமான வார்த்ைதகைளக் ேகட் ச்
சக்கரவர்த் னி ம்
தன்மந் ரி ம் க கலங் ப்
ேபானார்கள் . சக்கரவர்த் இவ் தம் ேப வார் என்
அவர்கள் எ ர்பார்க்கேவ இல் ைல. அநி த்தர் தாம்
ெசய் த பைழய ற் றத் க்காக மட் ேம தம் ைமச்
சக்கரவர்த் கண்டனம் ெசய் வார் என்
க
ந் தார். மகாராணிேயா சக்கரவர்த்
வாய் ட் ெவளிப் பைடயாகச் ெசால் லா ட்டா ம்
மனத் ற் ள் ம ழ் ந்
ரித் த் தன்
ைடய
ெப ந் தன்ைமயான ெசயைல ெராம் ப ம் பாராட் வார்
என்
எ ர்பார்த்தாள் .
ந் தர ேசாழரின் ெகா ய வார்த்ைதகள் அவர்க
ஏமாற் றமளித்தேதா ஓரள ெவ ப் ைப ம்

க்

ேகாபத்ைத ம் உண்டாக் ன. சக்கரவர்த் இத்தைன
ேநரம் ேப யதற் ெகல் லாம் கரம் ைவத்தாற் ேபால் ,
“ ச் , இந் த ஊைமப் ைபத் யக்காரி உல ல் உ ேரா
வாழ் ந் ரா ட்டால் என்ன நஷ்டம் ேநர்ந்
ம் ?
இவள் கட ல்
ந் த ேபா உண்ைமயாகேவ ெசத் த்
ெதாைலந் ேபா
ந் தால் எவ் வள
நன்றா
ந்
க் ம் ! எந் தப் பரம
ட்டாள்
ெமனக்கட் இவைள எ த் க் காப் பாற் னான்?”
என்றார்.
இதற் ப் ற மைலயமான் மகளால் ெபா க்க
யாமல் ேபா ற் . உ க்கம் த ம் ய
ஆேவசத் டன் அவள் , “ வா ! தங் கள் வாயால் அப் ப ச்
ெசால் லா ர்கள் ! மகாபாவம் ! நன்
மறத்தல் எவ் வள
ெகா ய பாதகம் என்
ெபரிேயார்கள் எத்தைனேயா
ேபர் ெசால்
க் றார்கேள? தங் கள் உ ைர இந் த
மாதர காப் பாற் யைத ேவ
மானா ம் மறந்
ங் கள் . ஆனால் நம் அ ைமக் மாரன்
அ ள் ெமா வர்மைன இவர் காப் பாற் யைத
மறக்கலாமா? தாங் கள் மறந் தா ம் நான் மறக்க
யா . ப னா ஜன்மத் க் ம் இந் தத் ெதய் வ
மக க் நான் நன் க் கடன் பட்
ப் ேபன்!” என்
ெசான்னாள் .
“ேத
அந் தக் கைதைய ம ப
மா ெசால்
றாய் ..?”
என்
ந் தர ேசாழர் ேம ம் ேப வதற் ள் மைலயமான்
மகள்
க் ட் க்
னாள் : “கைத அல் ல, வா !
அ ள் ெமா ேய என்னிடம் ெசான்னான். காேவரி
ெவள் ளத்
ந் தன்ைனக் காப் பாற் ய ேத தான்
ஈழத்
ம் பல ைற தன்ைனக் காப் பாற் யதாகச்
ெசான்னான். நல் ல ேவைளயாக, அவன்
நாகப் பட் னத் ற் வந்
கமா
க் றான். அவைன

அைழத் வரச் ெசய் ங் கள் . தாங் கேள ேநரில் ேகட்
ெதரிந் ெகாள்
ங் கள் !”

த்

“ஆமாம் , ஆமாம் ! அ ள் ெமா நாகப் பட் னத் ல்
இ க் றான். ஆனால் அவன் கமா
க் றான்
என்ப என்ன நிச்சயம் ? ேநற்
அ த்த ெப ம் ய ல்
அவ க் ஆபத் ேநர்ந்தேதா என்னேமா?
தன்மந் ரி! என் உள் ளத் ல் நிம் ம இல் ைல! இனந்
ெதரியாத அபாயம் ஏேதா என்
லத்ைத ெந ங் க்
ெகாண்
ப் பதாகத் ேதான்
ற . இந் தச் சமயத் ல்
இந் த ஊைமப் ச் இங் வந்
ப் ப ம் ஓர்
அபச னமாகேவ ேதான்
ற …”
“ வா ! கைரயர் லமகள் இங் ேக இச்சமயம்
வந்
ப் ப அபச னம் இல் ைல; நல் ல ச னம் . இவர்
இங்
ப் ப நம் ைடய லத் க்ேக ஒ பா காப் .
நான் இைட டாமல் ரார்த்தைன ெசய் ம் ர்க்கா
பரேம வரிேய என்
அ ள் ரிந் இந் தத் ேத ைய
அ ப் ைவத்
க் றாள் …”
“இல் லேவ இல் ைல; ர்க்கா பரேம வரி அ ப் ப ல் ைல,
சனீ வரன் அ ப்
க் றான். அந் தப் ச் ைய
உடேன
ம் ப் ேபாகச் ெசால்
ட் ம காரியம்
பா ங் கள் . நீ ங் கள்
யா என்றால் , நாேன அந் தக்
காரியத்ைதச் ெசய் ய ேவண் ய தான்..”
“ வா ! ெராம் ப ம் க ைண ர்ந் எனக் இந் த
வரத்ைதக் ெகா ங் கள் . அ ள் ெமா வந் ேச
ற
வைர ல் அவர் இந் த அரண்மைன ல் இ ப் பதற்
அ ம அளி ங் கள் !” என்
சக்கரவர்த் னி
உ க்கமான ர ல் ேகட்
ட்
ந் தர ேசாழரின்
பாதங் கைளத் ெதாட் ப் பணிந் தாள் .

“ தன்மந் ரி! ேகட் ரா? ெவ த்தெதல் லாம் பால்
என்
க
ம் மைலயமான் மகளின் ேகாரிக்ைகையக்
ேகட் ரா? கட ேள! இப் ப
ம் ஒ கபடமற் ற சா
உலகத் ல் இ க்க
மா? இவள் என்னிடம் எ
ேம
ேகா வ ல் ைல. ேபா ம் ேபா ம் இப் ப ப் பட்ட
வரத்ைதக் ேகட் றாள் . அைத ம க்க மனம் வர ல் ைல.
ஆனால் அந் த ஊைமப் ைபத் யக்காரி இங் ேக இ க் ம்
ஒவ் ெவா நி ஷ ம் எனக் நரக ேவதைனயாக
இ க் ம் . ஆைகயால் , நாைக
ந் இளவரசைன
அைழத் வர உடேன ஏற் பா ெசய் ங் கள் !”
“அப் ப ேய ெசய் ேறன் ஐயா! யாைனப் பைடக ம்
ைரப் பைடக ம் அ ப் ப் ப ரங் கமாக
இளவரசைர அைழத் வரச் ெசய் யலாமா? அல் ல …”
“மா ேவடம் ணச் ெசய்
இரக யமாக அைழத்
வரலாமா, என் தாேன ேகட்
ர்? ப ரங் கமாக
இளவரசன் வந் தால் ேசாழ நாட் ல் ெப ம் ழப் பம்
ஏற் ப ம் என்
எண்
ர்கள் அல் லவா?”
“நான் எண்
வ மட் ம் அல் ல, ர ! நிச்சயமாக
அ ந்
க் ேறன். மக்கள் பல காரணங் களினால்
ெகா ப் அைடந்
க் றார்கள் . ஏதாவ ஒ
யாஜம் ஏற் பட ேவண் ய தான்; உடேன மக்களின்
உள் ளக் ெகா ப் ெவளிேய
க் ெகாண்
வ ம் .
ப ேவட்டைரயர்க ம் ம ராந் தகத் ேதவ ம் என்ன க
அைடவார்கள் என்
ெசால் ல
யா …”
“இ என்ன ேபச் ,
தன்மந் ரி!
மக்கள் அப் ப
ர்க்கத்தனமாக நடந் ெகாண்டால் , ேசாழ நாட்
ைசன்யங் கள் எங் ேக ேபா ன?”
“ைசன்யங் களிைடேயதான் ெகா ப் அ கம் , ர !
மக்களாவ ெவ ங்
ச்சல் ழப் பத் டன் அடங்

ர

வார்கள் . ேசனா ரர்கேளா, தஞ் ைசக் ேகாட்ைடைய
ன்னா ன்னமாக் , ப ேவட்டைரயர்கைள ம்
ம ராந் தகத் ேதவைர ம் ைற ல் அைடத்
ட் ,
ஈழங் ெகாண்ட ரா
ரரா ய அ ள் ெமா வர்மைரச்
ங் காதனத் ல் ஏற்
ட்ேட ம காரியம்
பார்ப்பார்கள் …”
“அப் ப நடக்க ேவண் ெமன்
நீ ங் க ம் மனத் ற் ள்
ஆைசப் பட் க் ெகாண்
க்
ர்கள் .
ட்டாள்
ேஜா டர்கள் கட்
ட்ட கைதகைள நம் க் ெகாண்
மக்க ம் த் த மா அைல றார்கள் . ஆனால்
உங் கள் மனத் ல் ஒன்
நிச்சயமாகப் ப ய ைவத் க்
ெகாள்
ங் கள் . என் ெபரிய பாட்டனார் கண்டரா த்த
அ களின்
மாரன் ம ராந் தகேன இந் தச் ேசாழ
ம் மாசனத் க் உரிைம உைடயவன். அவ க்ேக
பட்டம் கட் ைவப் பெதன்
ர்மானித்
ட்ேடன்.
மக்கள் அதற் த் தைட ெசான்னா ம் சரி, ேதவர்க ம்
வர்க ம் வந் த த்தா ம் சரி, நான் ேகட்கப்
ேபாவ ல் ைல. என்
ைடய மாரர்கள் அதற் க்
க்ேக நின்றால் …”
“ வா ! அப் ப ஒ நா ம் ேநரா . தங் கள்
ப் பத் க் மாறாகத் தங் கள் மாரர்கள் ஒ நா ம்
தைட ெசால் ல மாட்டார்கள் . அ ள் ெமா க் இராஜ் ய
ஆைசேய ைடயா . இலங் ைக மணிம டத்ைத
அவ க் க் ெகா த்தார்கள் . அைத அவன் ேவண்டாம்
என்
ம தளித்
ட்டான். அப் ப ப் பட்டவனா தங் கள்
வார்த்ைதக் ம வார்த்ைத
றப் ேபா றான்?
கரிகாலன் மட் ம் என்ன? அவ க் த் தாங் கேள
வராஜ பட்டா ேஷகம் ெசய்
ைவத் ர்கள் அதனால்
ஒப் க் ெகாண்டான். அவ ைடய ர பராக் ரமத்ைதப்
பற் நான் ெசால் லேவ
மா? அவன் ஆைசப் பட்டால்

தானாகேவ அவ ைடய ரவாளின் உத ையக்
ெகாண்
ெபரிய இராஜ் யத்ைத ஸ்தா த் க் ெகாள் ளக்
யவன் அல் லவா? ஆனால் அவ க் ம் இராஜ் யம்
ஆ
ற ஆைச இல் ைல. தாங் கள் அவனிடம் தங் கள்
ப் பம் இன்னெதன்ப பற் ஒேர ஒ வார்த்ைத
ெசால் ல ேவண் ய தான்…”
“அந் த வார்த்ைத நான் ெசால்
டப் ேபா ேறேன,
அவன் கா ல்
ந்
டப் ேபா றேத
என்பதற் காகத்தாேன, எத்தைன ெசால்
அ ப்
ம்
இங் ேக வராமல் ஆட்டம் ேபா
றான்?”
“சக்கரவர்த் ! பட்டத் இளவரசர் காஞ்
ல்
அற் தமான ெபான் மாளிைக நிர்மாணித்
ட்
தங் களின் வ ைகக்காகக் காத்
க் றார்…”

த்

“எதற் காகக் காத்
க் றான் என்
எனக் த் ெதரி ம் .
கம் ஸன் அவ ைடய ெபற் ேறார்கைளச் ைற ைவத்த
ேபால் எங் கைளச் ைற ைவத்
ட் ச் ேசாழ
ம் மாசனம் ஏறக் காத்
க் றான். அவன்
கட்
ப் ப ெபான் மாளிைகேயா, அல் ல அரக்
மாளிைகதாேனா, யா க் த் ெதரி ம் ?”
“ வா ! கரிகாலைனப் பற் த் தாங் கள் இவ் வா
ெசால் வ ெகா ைம!” என்றாள் மைலயமான் மகள் .
“சக்கரவர்த்
ன் உள் ளத்ைத அவ் வள
ரம்
ஷமாக் ைவத்
க் றார்கள் !” என்றார்
தன்மந் ரி.
“ேவ யா ம் இல் ைல; என் மனத் ல்
ஷம் ஏற்
கரிகாலேனதான்! அவன் எனக் உண்ைமயான
மகனா
ந் தால் எத்தைன தடைவ ெசால்

யவன்

அ ப்
ம் ஏன் வர
ேகட்டார்.
“அதற் ேவ
அல் லவா?”

ல் ைல?” என்

ந் தர ேசாழர்

சரியான காரணங் க

“நீ ங் கள் தான் ஒ
தாேன?”

காரணத்ைத ஊ

ம் இ
த்

க்கலாம்

ச் ெசால்

“கரிகாலன் ெகாள் ளிடத் க் இப் பால் வந் தால்
ப ேவட்டைரயர்கள் அவைனச் ைறப் ப த்
வார்கள் என்
நாெடல் லாம் ேபச்சா
க் ற

வ

..”

“அம் மா ரி ெசால்
என் மக ைடய மனத்ைத யாேரா
ெக த்
க் றார்கள் ! இவ ைடய தகப் பன்
க்ேகாவ
ர் மைலயமான் ஒ வன், ெகா ம் பா
ர்
ேவளான் ஒ வன். நீ ங் க ம் அவர்கேளா ேசர்ந்
ெகாண் ர்கேளா, என்னேவா ெதரிய ல் ைல.”
“ வா ! நான் யாைரப் பற்
ம் அவர்க க் ப்
ன்னால் ேப ம் வழக்க ல் ைல. சற்
ன் தாங் கேள
அபாயத்ைதப் பற் ப் ேப னீர ்கள் . தங் கள் உள் ளத் ல்
அவ் தம் ேதான் வதாகச் ெசான்னீர ்கள் . தங் கள்
உள் ளத் ல் ேதான் வ
ற்
ம் உண்ைம. ேசாழர்
லத் க் அபாயம் ெந ங் க்
ெகாண் தானி க் ற . அ இரண்
வ யாக
வ
ற . இந் த நாட் ல் இப் ேபா இரண்
தமான
ச கள் நைடெபற்
வ
ன்றன.
ப ேவட்டைரயர்க ம் , சம் வைரயர்க ம் …”
“ தன்மந் ரி அநி த்தேர! நி த் ங் கள் ; ப
ர்
வம் சத்தார்
ஆண்
காலமாகச் ேசாழ லத் க் த்
ெதாண்
ெசய்
வந் தவர்கள் . ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
இ பத் நா ேபார் ைன
ம் ேபாரிட் த் தம

ேமனி ல் அ பத் நா
ண்கைளச் மந்
ெகாண்
க் றார். அப் ப ப் பட்டவர் இன்
ேசாழ
லத் க் எ ராகச் ச ெசய் றார் என்
ெசால் வைதக் காட்
ம் , ரியன் இ ட்டா
ட்ட
என் ம் , கடல் நீ ரில் ப்
த் க் ெகாண்
ட்ட
என் ம் ெசால் வைத நம் பலாம் ..”
“சக்கரவர்த் ! ரியைன ம்
ரஹணம்
க் ற .
கடல் நீ ரில் வடவா காக் னி ெகா ந்
ட்ெடரி ற
ஆனால் அைதப் பற் நான் ெசால் ல வர ல் ைல.
ப ேவட்டைரயர்கள் ேசாழ லத் க் எ ராக ச
ெசய் வதாக நான்
றேவ இல் ைல. ம ராந் தக க் ப்
பட்டம் கட் வதற் காக அவர்கள்
ந் த ரயத்தனம்
ெசய்
வ
றார்கள் ..”
“மகா வபக்தரா ய கண்டரா த்த ைடய
தல் வ க் ப் பட்டம் கட்ட எண்
வ ல் என்ன தவ
ம் மாசன உரிைம நியாயமாக ம ராந் தக க் த்
தாேன உரிய ?” என்றார் சக்கரவர்த் .

.

?

“நா ம் அைதேயதான் ெசால்
ேறன் ேம ம்
தாங் கேள மன வந் ம ராந் தகத் ேதவ க் ச் ேசாழர்
லத் மணிம டத்ைத அளிக்கத் ர்மானித்
ட் ர்கள் . அப் ப
க் ம் ேபா ப ேவட்டைரயர்
ற் றம் என்ன? தங் கள்
ப் பத்ைத நிைறேவற்
ைவக்கேவ அவர்கள்
ரயத்தனப் ப
றார்கள் ..”
“ஆைக னால் என்
ைடய நன் ய த
அவர்கள் பாத் ரமா
க் றார்கள் .”

க்

ேம

ம்

“ஆனால் , சக்கரவர்த் , தங் க ைடய சம் மதம் ெபறாத
ல காரியங் க ம் ெசய் றார்கள் . ேசாழ ராஜ் யத்ைத
இரண்டாகப் பங் ேபாட் க் காேவரிக் த்
ெதற் ேக ள் ளைத ம ராந் தகத் ேதவ க் ம் வடக்ேக

உள் ள ப
ையக் கரிகால க் ம் ெகா த்
வெதன்
ேயாசைன ெசய்
வ
றார்கள் .
சம் வைரயர் மாளிைக ல் இன்ைறய னம் அந் தப்
ேபச் நடந் வ
ற . சக்கரவர்த் !
வ ஷ
காலமாகத் தங் கள்
ன்ேனார்கள் பா பட்
ஸ்தரித்த ராஜ் யத்ைத
ஜயாலய ேசாழ ம் ஆ த்த
ேசாழ ம் மகாபராந் தக சக்கரவர்த்
ம் ஈழம்
தல்
ேகாதாவரி வைர ல் நிைலநாட் ய ேசாழ
மகாராஜ் யத்ைத இரண்டாகப் ளந் பங் ேபா வ
தங் க க் ச் சம் மதமா?”
“ தன்மந் ரி! ஒ நா ம் அதற் நான் சம் மதம்
ெகாேடன். ேசாழ இராஜ் யத்ைதப் ளப் பதற்
ன்னால்
என்ைன ெவட் ப் ளந்
ங் கள் என்
ெசால் ேவன் ப ேவட்டைரயர் அத்தைகய
யற்
ல்
இறங்
ப் பார் என்
நான் நம் ப ல் ைல. ஒ ேவைள
எனக் அ
ரியமா
க்கலாம் . என் மக க் ப் பா
இராஜ் யமாவ ெகா க்க நான் ஆைசப் படலாம் என்ற
எண்ணத் னால் அவர் இந் த ேயாசைனக்
இணங்
ப் பார். அ எனக்
ப் ப ல் ைலெயன்
ெதரிந் தால் ைக ட்
வார்.
தன்மந் ரி! இந் தச்
ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ல் ஓர் அங் ல
ஸ் ரணம்
டக்
ைறயாமல் ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட்
ைவப் ேபன். அைத என் மக்கள் எ ர்த்தா ம் சரி,
ப ேவட்டைரயேர எ ர்த்தா ம் சரி, நான் ேகட்கப்
ேபாவ ல் ைல.”
“சக்கரவர்த் ! ப ேவட்டைரயர் எ ர்த்தால்
ெபா ட்ப த்த ேவண் ய ல் ைல. தங் கள்
தல் வர்கேளா எ ர்க்கப் ேபாவ ல் ைல. ஆனால்
ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட் வதற் த் தைட
இைவெயல் லாம் அல் ல. அந் தத் தைட இன்
ம் ெபரிய

இடத்
ந் வ
ற . தாங் க ம் நா ம் இந் தச்
ேசாழ நாட் மக்கள் அைனவ ம் ேபாற் வணங் ம்
ெதய் வப் ெபண்மணி ட
ந் அந் தத் தைட
வ
ற . ல நாைளக்
ன்
ட அவரிடம் ேப ப்
பார்த்ேதன்…”
“ெசம் யன் மாேத ைய நீ ங் கள்
ப்
ர்கள் .
அந் த மாதர
ன் மனத்ைத ம் யாேரா
ெக த்
க் றார்கள் . நான் என் தல் வர்க க் ப்
பட்டம் கட்ட ஆைசப் ப வதாக ெபரிய ராட் க
வ
றார்.
தன்மந் ரி! அவைர உடேன இங்
அைழத் வ வதற் ஏற் பா ெசய் ங் கள் . நான்
அவ ைடய மனைத மாற்
ேறன்..”
“சக்கரவர்த் ! அ அவ் வள
லபம் அல் ல. மகான்
கண்டரா த்தர் தம தர்மபத் னிக் அவ் தம்
கட்டைள இட் ச் ெசன்
க் றார். அவ ைடய மரண
த வா ல் நான் அவர் அ
ல் இ ந் ேதன்.
‘ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட்டக்
டா என்பதற்
க் ய காரணம் இ க் ற ; அ என்
ைண க் த்
ெதரி ம் ’ என்
தங் கள் ெபரிய பாட்டனார்
ெசான்னார்…”
“ தன்மந் ரி! அப் ப ப் பட்ட தைட உண்ைம ல்
இ க் றதா? அ இன்னெதன்
உங் க க் த்
ெதரி மா?”
“ெதரிந்
ந் தால் , தாங் கள் ேகட் ம் வைர ல் காத் க்
ெகாண்
ப் ேபனா? ெபரிய ராட் ைய அைழத் வரச்
ெசய்
தாங் கள் தான் அைதப் பற் க் ேகட் த் ெதரிந்
ெகாள் ள ேவண் ம் …”
“ஆமாம் ; அந் த ஒ
ெகா த் வ
ற

ஷயந் தான் எனக் ம் ெதால் ைல
. ெபரிய ராட் ைய உடேன

அைழத் வ வதற் ஏற் பா ெசய் ங் கள் .
எப் ேபர்ப்பட்ட தைடயா
ந் தா ம் அைத நான்
நிவர்த் ெசய் ேறன். அவைர அைழத் வ வதற்
யாைர அ ப் பலாம் ? ஏன் என்
மாரிையேய
அ ப்
ேறன். ேத ! ந் தைவைய உடேன இங்
அைழத் வா!” என்
ந் தர ேசாழர் மைலயமான்
மகைளப் பார்த் க்
னார்.
சக்கரவர்த் க் ம்
தன்மந் ரிக் ம் நடந் த
சம் பாஷைணைய வானமா ேத
ஒ கா னால்
ேகட் க் ெகாண்
ந் தா ம் , அவ ைடய
கவனெமல் லாம் சற்
ன் அ
ந் ெசன்ற ஊைம
ராணி ன் ேபரிேலேய இ ந் த . ஆத ன் சக்கரவர்த்
ந் தைவைய அைழத் வ ம் ப ெசான்ன ம்
மைலயமான் மகள் அங்
ந் அந் தப் ரத் க்
ைரந் ெசன்றாள் . அவள் அந் தப் ரத்ைத அைடந் த
ேபா
ந் தைவ, வான , ங் ழ
ஆ யவர்கள்
ெப ங் கலக்கத் ல் ஆழ் ந்
ந் தார்கள் . அதற் க்
காரணத்ைத ம் மகாராணி உடேன ெதரிந்
ெகாண்டாள் . ஊைம ராணிைய அங் ேக காண ல் ைல.
எங் ேக என்
கவைல டன் ேகட்ட ேபா
ந் தைவ
யதாவ : “அம் மா! தங் கள் கட்டைளைய
நிைறேவற் வ
லபமான காரியமாக இல் ைல.
ஆ
ம் நாங் கள்
ன்
ேப மாகச் ேசர்ந்
வற்
த் மந் தா னி ேத ையக் ளிப் பாட் ேனாம் .
ற
ய ஆைடகள் அணி த்ேதாம் . வான
அவ ைடய
ந் தைல வாரி
ந் ெகாண்
ந் தாள் .
ங் ழ
த்ெதா த் க் ெகாண்
ந் தாள் .
ஆபரணங் கள் எ த் க் ெகாண்
ந் தேபாேத,
இவ ைடய
ச்சல் ேகட்ட .
ம் வந் பார்த்தால்
மந் தா னி ேத ையக் காண ல் ைல.
ந் தைல வாரி
ேபாட்ட டேன
ெரன்
அவர்
க் ெகாண்

ஓ ப் ேபானாராம் . அக்கம் பக்கத் அைறகளில்
எங் ேக ம் காண ல் ைல இன்ன ம் ேத க்
ெகாண்
க் ேறாம் !”
இைதக் ேகட் மைலயமான் மகள் ன்னைக ரிந் தார்.
“அவ க் அலங் காரம் ெசய் தேபா எ ரில் கண்ணா
இ ந் ததா?” என்
ேகட்டாள் . “இ ந் த ; சற் த்
ரத் ல் இ ந் த ” என்றாள் வான .
“அவ ைடய அலங் கரித்த உ வத்ைதத் தற் ெசயலாகக்
கண்ணா
ல் பார்த்
ப் பார். அ அவ க்
ெவட்கத்ைத உண்டாக்
க் ம் . அதனால் ஓ
எங் ேகயாவ மைறந் ெகாண்
ப் பார். இன்
ம்
நன்றாகத் ேத ப் பா ங் கள் . ஒ ேவைள அந் தப் ரத் ப்
ங் கா ற் ச் ெசன்
ஒளிந் ெகாண்
ந் தா ம்
இ ப் பார். ம ள் ஏ க்
ப் ப , பலகணி வ யாகக்
ப் ப ேபான்ற காரியங் கள் தான் அவ க்
வழக்கமானைவ ஆ ற் ேற?” என்றாள் சக்கரவர்த் னி.
ற எல் ேலா மாக நந் தவனத் க் ச் ெசன்
ேத னார்கள் . அங் ஊைம ராணி அகப் பட ல் ைல;
அவர்க ைடய கவைல அ கமா ற் .
தன்மந் ரி ட ம் சக்கரவர்த்
ட ம் ேபாய் த்
ெதரி க்கலாமா என்
அவர்கள் எண்ணத்
ெதாடங் யேபா எங்
ந் ேதா ‘டணார் டணார்’ என்
ஒ சத்தம் வந் த . க ங் கல் ல் இ ம் உளி னால்
ஓங்
அ ப் ப ேபான்ற ஓைச. அ எங்
ந் அந் த
ஓைச வ
ற என்
கா ெகா த் க் கவனமாகக்
ேகட்டார்கள் . ற் ப மண்டபத்
ந் வ
றெதன்
ெதரிந் த . உடேன ஒ தா ப் ெபண்ைணத் பம்
எ த் க் ெகாண்
வ ம் ப ெசால்
ட் எல் லா ம்
ற் ப மண்டபத் க் ச் ெசன்றார்கள் . ற் ப
மண்டபத் க் ள் ேள அவர்கள் ஒ
ந் ைதயான

காட் ையக் கண்டார்கள் . ஓரள ஆைட
அலங் காரங் கள் அணிந்
ளங் ய மந் தா னி
ைக ல் ஒ நீ ண்ட
ள் ள த் ைய ைவத் க்
ெகாண்
ைகலாச மைலையத் தாங் க் ெகாண்
ந் த
இராவேண வர ைடய கரங் கைள ஓங்
ஓங்
அ த் க் ெகாண்
ந் தாள் . க உ
யான கல் னால்
ெசய் யப் பட்ட ற் பமாதலால் அந் தத் தாக் த க்
இராவணன் அ வைர ல் அைசந் ெகா க்க ல் ைல.
ஆனா ம் க் ரத் ல் அவ க் ஆபத் வந்
டலாம்
என்ற நிைலைம ஏற் பட்
ந் த . ைகலாச மைலையத்
தாங்
ெகாண்
ந் த இராவண ைடய கரங் களில்
இரண்
ன்
ைககள் ஒ ந்
ட்டால் மைலேய இடம்
ெபயர்ந் அவன் தைலகளின்
இன்
ம் நன்றாக
உட்கார்ந்
டக்
ம் ! தைலகள் க்
றாக
ெநா ங்
டக்
ம் ! அத்தைகய ஆபத்தான
ெந க்க
ேலதான்
ந் தைவ
த யவர்கள் ற் ப
மண்டபத் க் ள்
ரேவ த்தார்கள் .
அவர்க ைடய வரைவப் பார்த்த ம் மந் தா னி
தன்
ைடய ைக ல்
த்
ந் த த் ையக் ேழ
ேபாட்
ட் வந் தவர்கைளப் பார்த் ப் ன்னைக
ரிந் ெகாண்
நின்றாள் . மண்டபத் க் ள்
ரேவ த்தவர்களில் ங் ழ ையத் த ர
மற் றவர்களின் உள் ளங் களில் “இவள் ஒ
ைபத் யக்காரப் ச் தான்! சக்கரவர்த் இவைளக்
கண்
அ வ ப் அைடவ ல்
யப் ஒன்
ல் ைல!”
என்ற எண்ணம் ேதான் ய .
மைலயமான் மகள் மற் றவர்கைளப் பார்த் ,
“ெபண்கேள, இைதப் பற் ச் சக்கரவர்த்
ன்
ன்னிைல ல் யா ம் ரஸ்தா க்க ேவண்டாம் !”
என்
எச்சரிக்ைக ெசய் தாள் .

அத் யாயம் 35 சக்கரவர்த்
ன் ேகாபம்
மந் தா னிைய மற் ற அரண்மைனப் ெபண் ர் ற் ப
மண்டபத் ல் கண்
த்த சமயத் ல்
சக்கரவர்த் க் ம்
தன்மந் ரிக் ம் க ைமயான
வாக் வாதம் நடந் ெகாண்
ந் த .
மைலயமான் மகள் அங்
ந் ெசன்ற டேனேய
தன்மந் ரி அநி த்தர், “மன்னர் ெப ம!
ெபண்மணிகள் இ க் ம் ேபா
ல
ஷயங் கள்
ெசால் லக் டா என்
ந் ேதன். இப் ேபா அவற் ைறச்
ெசால் த் ர ேவண் யதா
க் ற . ர
பாண் ய ைடய ஆபத் த கள் இன்ன ம் இந் த
நாட் ல் மைறந்
ரிந் ெகாண்
க் றார்கள் .
அவர்க ைடய ெகா ைமயான சபதத்ைத
நிைறேவற் வதற் த் தக்க சமயத்ைத எ ர்பார்த் க்
ெகாண்
க் றார்கள் ” என்றார்.
“இ ஒன் ம்
ல் ைலேய? எனக் த் ெதரிந் த
ெசய் தாேன? ப ேவட்டைரயர்கள் அந் தக்
காரணத்ைதக் ெகாண்ேட எனக் இத்தைன பலமான
பா காப் ஏற் ப த்
க் றார்கள் அல் லவா?” என்
சக்கரவர்த் ஏளனச் ரிப் டன்
னார்.
“ஆபத் த களின்
ஷயம் தங் க க் த்
ெதரிந் த தான். ஆனால் அந் தச் ச காரர்க க் ச்
ேசாழ ராஜ் யத் ன் ெபாக் ஷத்
ந் ேத ெபா ள்
உத
ைடத் வ
ற என்ப தங் க க் த்
ெதரிந்
க்க
யா !” என்றார் தன்மந் ரி.
“ஆகா! இ

என்ன கட்

க் கைத!” என்றார்

ந் தர ேசாழர்.

“இைதக் காட்
ம் ர ப் பான கட் க் கைதகள்
லவற் ைற ம் தங் க க் நான் ெசால் ல
ேவண்
க் ற . ெபரிய ப ேவட்டைரயரின்
ெபாக் ஷ நிலவைற
ந்
ய ெபாற் கா கள்
ஆபத் த கள்
ட்டத் ன் மத்
ல்
யலாகக்
ெகாட்டப் பட்
ந் தன. கண்ணால் பார்த்தவனா ய
டன்
மைல இேதா இ க் றான். தாங் கள்
பணித்தால் அைதப் பற்
வரமாகச் ெசால் வான்…”
“ேவண் ய ல் ைல, தைல ைற தைல ைறயாகச்
ேசாழ லத் க்காக உ ைரக் ெகா த் இரத்தம் ந்
வந் தவர்கள் ப ேவட்டைரயர்கள் . அவர்கள் என்ைனக்
ெகால் வதற் காகச் ச ெசய் ம்
ட்டத் ற் என்
ெபாக் ஷத்
ந் ெபாற் கா ெகா க் றார்கள்
என்
அரிச்சந் ரேன வந் ெசான்னா ம் நான்
நம் பமாட்ேடன்.”
“மன்னிக்க ேவண் ம் , ப ேவட்டைரயர்கள்
அத்தைகய ேராகக் ற் றத்ைத நான் மத்த ல் ைல.
அவர்க க் த் ெதரியாமேல ச காரர்க க் நம்
ெபாக் ஷத்
ந் ெபாற் கா கள் ேபாகலாம்
அல் லவா?”
“அ

எப் ப
மா, என்ன?”

ம் ? யமன் அ

யாமல் உ

ர் ேபாகக்

“யமன் ஒ ேவைள ழப் ப வத் ல் இளமங் ைக
ஒ த் ைய மணம் ெசய்
ெகாண்
ந் தால் அ
சாத்யமாகலாம் அரேச!”

ம்

“ெபரிய ப ேவட்டைரயர் இந் தப் ராயத் ல்
க யாணம் ெசய்
ெகாண்ட எனக் ம்
க்க ல் ைலதான். அைத அவரிடேம
ெசால்
க் ேறன். அதற் காக இம் மா ரிெயல் லாம்

அவர்
ச க்க

ேராகக்
யா .”

ற் றம்

மத்

வைத என்னால்

“சக்கரவர்த் ! ப ேவட்டைரயர்
நான்
ேராகக்
ற் றம் மத்த ல் ைல. அவர் மணந் ெகாண்ட
இைளய ராணி
தான் மத்
ேறன்.”
“ஆண் ள் ைளகள்
ற் றம் மத் வைதயாவ
ெபா த் க் ெகாள் ளலாம் . ர்பாக் யவ யான
அபைலப் ெபண் ஒ த்
ன்
நீ ர் ற் றம் மத்
எனக் நாராசமா
க் ற .”

வ

“எவ் வள நாராசமாக இ ந் தா ம் ப
ர் இைளய
ராணிையப் பற் ய ல உண்ைமகைளத் தங் க க்
நான் ெசால் ேய ர ேவண் ம் . ஒ தடைவ தங் க க்
நான் ஓர் உண்ைமையச் சரியான சமயத் ல்
ெசால் லாத பற் எவ் வளேவா வ த்தப் பட ேநர்ந்த .
சற்
ன் தாங் க ம் ேகா த் க் ெகாண் ர்கள் .
ஆைக னால்
ெபா ைமயாகக் ேகட்க
ேவண் ம் .”
தன்மந் ரி ன் இந் தச் சாமர்த் யமான
வார்த்ைதகைளக் ேகட் ச் சக்கரவர்த்
ன்னைக
ரிந் தார். “என் வார்த்ைதையக் ெகாண்ேட என்ைன
மடக்
ர்கள் . அ என் ெசாந் தக் காரியம் . அதற் ம்
இதற் ம் யாெதா சம் பந் த ம் இல் ைல. ஆ
ம்
ெசால் ங் கள் , ேகட் ேறன்” என்றார்.
“ப
ர் ெபரிய அரண்மைனக்
ன்
வ ஷங் க க்
ன்னால் இைளய ராணி நந் னி ேத
வந் ேசர்ந்தாள் . அ
தல் ப
ர் அரண்மைனக் ச்
ல மந் ரவா கள் அ க்க வந் ேபா றார்கள் . இ
ன்னப் ப ேவட்டைரய க் ம் ெதரி ம் . அவ க் ம்
மந் ரவா கள் வ வ
க்க ல் ைல. ஆனா ம்

தைமயனாைர எ ர்த் ப் ேபசத் ைதரிய
ம் மா இ ந் வ
றார்.”

ல் லாமல்

“சேகாதரர்கள் என்றால் , இப் ப யல் லவா இ
ேவண் ம் !”
“சேகாதர
வாசத்
வரக் டாதல் லவா?”

னால் இராஜ் யத்

க்

க்க
க் ேக

“இப் ேபா இராஜ் யத் க் என்ன ேக வந்
ட்ட ?
ஒ ேபைதப் ெபண் யாேரா மந் ரவா கைளக்
ப் ட் மந் ரம் ேபாடச் ெசால் வ னால் இராஜ் யம்
ெகட் ப் ேபாய்
மா? ப
ர் இைளய ராணி
மந் ரம் ேபாட் த்தான் எனக் ேநாய்
வந்
ட்டெதன்
ெசால்
ர்களா?”
“சக்கரவர்த் ! ப
ர் இைளய ராணிையப் பார்க்க
வ
றவர்கள் உண்ைம ல் மந் ரவா கள் அல் ல.
மந் ரவா கள் என்
ெசால் க் ெகாண்
வ ம்
ச காரர்கள் என்
சந் ேத க் ேறன். அவர்கள்
லமாக
நம் ெபாக் ஷத்
ந் ெபா ள் ேபாய் க்
ெகாண்
க் றெதன் ம் சந் ேத க் ேறன்.”
“எைதப் பற் ேவ
மானா ம் யாைரப் பற்
ேவ
மானா ம் சந் ேத க்கலாம்
ஏேத
உண்டா?”

ம்

“மன்னர் மன்னா! இன்ைறய னம் ெபரிய
ப ேவட்டைரயரின் அரண்மைனைய ம் , ெபாக் ஷ
நிலவைறைய ம் ேசாதைன ேபாட்டால் ஒ ேவைள
க் ைடக்கலாம் .”
“இைதக் காட்
ம் எனக் ப் ரிய ல் லாத காரியத்ைத
இ வைர யா ம் ெசான்ன
ைடயா . அநி த்தேர!
நீ ர் எனக் மட் ம் நண்பர். ப ேவட்டைரயர் எனக்

ன்
ன்
தைல ைறையச் ேசர்ந்த ேசாழ
சக்கரவர்த் க க் உ
க்
ரான நண்பர். ேசாழ
லத் க் இ ம் க் கவசம் ேபான்றவர். ேசாழர்களின்
பைகவர்க க் இந் ர ைடய வஜ் ரா தம்
ேபான்றவர். அப் ப ப் பட்டவ ைடய மாளிைகைய அவர்
இல் லாதேபா ேசாதைன ேபா வதா? ப ேவட்டைரயர்
தம் அரண்மைன ல் ச காரர்க க் இடம்
ெகா க் றார் என்
நம் வைதக் காட்
ம் ,
மைலயமான் மகள் ம ந் என்
ெசால்
எனக்
நஞ் ைசக் ெகா க் றாள் என்
நம் ேவன்….”
“சக்கரவர்த் ! ப ேவட்டைரய க் த் ெதரிந் இ
நைடெபற ல் ைல. ேமாகத் னால் கண்ணிழந்
க் ம்
ப ேவட்டைரய க் த் தம் எ ரில் நடப் ப
ெதரிய ல் ைல. அவர் அ யாமேல அவ ைடய
மாளிைக ச காரர்களின் தைலைம ஸ்தலமாக இ ந்
வ
ற .ப
ர் இைளய ராணிேய ச காரர்கேளா
ேசர்ந்தவள் என்
நம் வதற் இட
க் ற .”
“அந் தப் ேபைதப் ெபண்ைணக்
த்
அவ
ெசால் லப் ேபா
ர்கள் ?”

இன்

ம் என்ன

ல நாைளக்
ன்
ப் றம் பயம் காட் ல்
ப
ன் பள் ளிப் பைடக் அ
ல் நள் ளிர
ேவைள ல் ம டா ேஷக ைவபவம் ஒன்
நடந் த .
ஒ ஐந் வய ப் ள் ைளச் ங் காதனத் ல் உட்கார
ைவத் ப் பாண் ய மன்னன் என் ம் பட்டம்
ட் னார்கள் . இந் த ம டா ேஷக ைவபவத் ல் கலந்
ெகாண்டவர்கள் ேசாழ லத்ைத அ ேயா நிர் லம்
ெசய் வதாக ம் சபதம் எ த் க் ெகாண்டார்கள் ..”
“

“ தன்மந் ரி! இந் தச் ெசய் ையச் ெசால்
என்ைனப்
பயப் ப த்தலாம் என்
உத்ேதசமா? என் ைககால் கள்

ந

ங்

ெமன்

எ

ர்பார்த் ரா?”

“இல் ைல, சக்கரவர்த் , இல் ைல! அந் தக் ேக க் த்ைத
நான் ஒ ெபா ட்டாக எண்ண ல் ைல. அப் ப சபதம்
எ த் க் ெகாண்ட ச காரர்
ட்டத் ல் ப
ர்
இைளய ராணி ம் இ ந் தாள் என்பைதத் தங் களிடம்
ெசால் ல
ம் ேனன்.”
“அைதெயல் லாம் அ
ல் இ ந் பார்த்
ட் வந்
தங் க க் த் ெதரி த்த த் சா யார்? அேதா
நிற் றாேன, தங் க ைடய அ ைமச் டன், அவன்
தாேன?”
“எல் லாம் நடந்
ந் த ற இவன் அங் ேக ேபாய் ச்
ேசர்ந்தான். ேநரில் பார்த்தவன் வாணர் லத்
வந் யத்ேதவன்…”
“இங் ேக ஒ தடைவ வந்
ட் த் தப்
ேபானாேன அந் த ஒற் றைனயா ெசால்
“அவன் ஒற் றன் அல் ல, ர ! தங் கள்
ஆ த்த கரிகாலரின் அந் தரங் கத் க்

ஓ ப்
ர்?”
க் மரன்
ரிய நண்பன்.”

“கரிகால க் இப் ப ப் பட்ட அந் தரங் க நண்பர்கள்
எத்தைனேயா ேபர். ஒ வர் ெசான்ன ேபால்
இன்ெனா வர் ெசால் லமாட்டார்கள் . அவன்
ய
உண்ைமயாகேவ இ க்கட் ம் . அதற் காக இப் ேபா
ெசய் யக்
ய ஒன்
ல் ைல. ெபரிய
ப ேவட்டைரய ம் இங் ேக இல் ைல; அவ ைடய
இைளய ராணி ம் இல் ைல. அவர்கள்
ம் வந் த
ற
சாரித் க் ெகாள் ளலாம் .
தன்மந் ரி! ப
ர்
இைளய ராணிையப் பற் நீ ங் கள் ெசால் லச் ெசால் ல,
அத்தைகய அ சயமான ெபண்ைணப் பார்க்க
ேவண் ம் என்
எனக்ேக ஆர்வ ண்டா
ட்ட .

ப ேவட்டைரயர் க யாணம் ெசய்
ெகாண்
வந் தேபா எனக் ஏற் பட்ட அ வ ப் னால் அந் தப்
ெபண்ைண என்
ன்னால் அைழத் வரேவண்டாம்
என்
ெசால்
ந் ேதன். அதனாேலேய அவ க்
ஒ ேவைள என் ேபரில் ேகாபம் உண்டா
ட்டேதா
என்னேமா ெதரிய ல் ைல. ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
இம் ைற
ம் வந் த ம் அவ ைடய இைளய
ராணிைய அைழத் வரச் ெசய்
அவ ைடய
ேகாபத்ைதத் ர்க்கப் ேபா ேறன்…”
“சக்கரவர்த் ! நான்
ம் வ ம் அ தான். நந் னி
ேத
ன் ேகாபத்ைதத் தணிப் பதற் இன்
ம்
க் யமான காரணங் க ம் இ க் ன்றன. நந் னி
வந் ேச ம் வைர ல் ஈழத் அர நம
அரண்மைன ல் இ ப் பதற் அ ம தரேவண் ம் …”
“ஆகா; அவைள ஈழத் அர
அல் லவா? ேபாகட் ம் ; அவ
என்ன சம் பந் தம் ?”

யாக
க் ம் ப

ட்
ட் ர்கள்
ர் ராணிக் ம்

“அைதத்தான் கண்
க்க ேவண் ம் , ர ! இ வ ம்
ேந க் ேநர் சந் த்தால் ஒ ேவைள அந் தச் சம் பந் தம்
ெதரிய வரலாம் . நந் னிேத
ேசாழ லத் ன்
ெகாண்
க் ம் பைக ம் ஒ ேவைள மாறலாம் …”
“மந் ரி! ஒ ெபண்ணின் பைகையக்
இவ் வள கவைலப் ப வ ஆச்சரியமா

த்

நீ ங் கள்
க் ற …”

“நந் னி ேத
ன் பைகையக்
த் கவைலப் படக்
காரணம் இ க் ற . அைத நான் ெசால் வ
உ தமா
க் மா என்
அஞ்
ேறன்..”
“தாங் கள் ெசால் லத் தயங் வைத ேவ
ெசால் ல
ம் ? ச்சம் ைவக்காமல்

யார் என்னிடம்

ெசால்

ங் கள் ” என்றார் சக்கரவர்த்

.

தன்மந் ரி
ேயாசைன ெசய்
ட் க்
னார். “மன்னர் ெப மாேன! இப் ேபா நான்
றப் ேபாவ
கச் க்கலான
ஷயம் . தங் க க்
அ உகந் ததா
க்க
யா . ஆ
ம்
ெபா ைம டன் ேகட்க ேவண் ம் . நந் னி
ேத ைய ம் , மந் தா னி ேத ைய ம் பார்த்தவர்கள்
அைனவ ம் அவர்க ைடய ேதாற் றத் ன்
ஒற் ைமையக்
த் அ ச க் றார்கள் …”
“உலகத் ல் இப் ப எத்தைனேயா அ சயங் கள்
இ க் ன்றன. ஒ மரத்ைதப் ேபாலேவ இன்ெனா
மரம் இ க் ற . ஒ ைபத் யம் ேபால் இன்ெனா
ைபத் யம் இ க் ற …”
“ஆனால் ஒ மரம் இன்ெனா மரத்ைதப் ேபால் ேவஷம்
ேபாட் நடப் ப ல் ைல. ஒ ைபத் யம் இன்ெனா
ைபத் யத் ன் ஆ ையப் ேபால் வந் சக்கரவர்த் ைய
இம் ப் ப ல் ைல..”
“என்ன ெசால்

ர்,

தன்மந்

ரி?”

“மந் தா னி ேத
ன் ஆ
தங் கைள இர ேநரங் களில்
வந் இம் ப் பதாக எண்ணித் தாங் கள் ேவதைனப் பட்
வந் ர்கள் …”
அவ ைடய ஆ
ெசால்
ரா?”

வர

ல் ைல, அவேள வந் தாள் என்

“இல் ைல, இல் ைல ப
ர் இைளய ராணி,
மந் தா னி ன் ஆ யாக ந த் த் தங் கைள
இம் த்
க்க ேவண் ம் என்
ெசால் ேறன்.”

ந் தர ேசாழர்
நி ர்ந் உட்கார்ந் , ேகாப ெவ
ெபாங் க, “நீ ங் கள் இப் ேபா ெசால் வ மட் ம் உண்ைம
என்
ஏற் பட்டால் , அந் த ராட்ச
ைய என்
ைக னாேலேய க த்ைத ெநரித் …” என்
வதற் ள் ,
தன்மந் ரி
க் ட் , “ேவண்டாம் ,
சக்கரவர்த் ! தங் கள் வாயால் அப் ப ெயான் ம் சபதம்
ற ேவண்டாம் !” என்
பரபரப் டன் ெசான்னார்.
“ஏன்? அவள் ேபரில் என்ன தங் க க் அவ் வள
இரக்கம் ? என்ைன அவ் வள
ரம் ேவதைனப்
ப த் யவைள என்ன ெசய் தால் தான் என்ன?” என்
ந் தர ேசாழர் ெபாங் னார்.
“எவ் வள கஷ்டப் ப த்
ந் தா ம் ,
கஷ்டப் ப த் யவர் ெந ங் ய பந் வா
க்
பட்சத் ல் … ஒ ேவைள ெசாந் தப் தல் யா
பட்சத் ல் …”என்
தன்மந் ரி
த் தயங்
நின்றார்.
“ தன்மந்
ேசாழர்.

ரி! இ

என்ன

தற் றல் ?” என்றார்

ம்
க்

ம்

ந் தர

“சக்கரவர்த் ! தங் க ைடய ெபா ைமைய
உண்ைம ல் ேசா த்
ட்ேடன். அதற் காக எனக்
உ தமான தண்டைனையக் ெகா ங் கள் . ஆனால்
நந் னி ேத ையத் தண் ப் ப பற் ப் ேபச ேவண்டாம் .
நந் னிேத
தனா காரி ப ேவட்டைரயரின் இைளய
ராணி மட் ம் அல் ல;
ன்
உலக ம் உைடய ந் தர
ேசாழ சக்கரவர்த்
ன் தல் . அவைர எந் தக்
ற் றத் க்காக யார்தான் தண் க்க
ம் ?” என்றார்
அநி த்தப் ரம் மராயர்.
இைதக் ேகட்ட சக்கரவர்த்
தன்மந் ரிைய அள ல் லாத

ேநரம்
யப் ேபா

உற்

ப்

பார்த் க் ெகாண்
ரித்தார்.

ந் தார்.

ற

‘க

ர்’ என்

“சக்கரவர்த் ! இன்ைறக்
க ம் ஸ ப னம் . இரண்
தடைவ தாங் கள் ரிக்கக் ேகட்ேடன்” என்றார்
அநி த்தர்.
“ ரம் மராயேர! இந் த அரண்மைன ல் இப் ேபா ஒ
ெபண் ைபத் யந் தான் இ க் ற என்
நிைனத்ேதன்.
நீ ர் அவைள
டப் ெபரிய ைபத் யம் என்
இப் ேபா
அ ந் ேதன். அவள் ேபசாத ஊைமப் ைபத் யம் ; நீ ர்
ேப ப் தற் ம் ைபத் யம் !” என்
ட் ச் ந் தர
ேசாழர் ம ப
ம் நிைனத் நிைனத் ச் ரித்தார்.

அத்
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ந் தர ேசாழரின்
ரிப் ஒ க் ேகட் க்
ெகாண்
க் ம் ேபாேத ெபண்மணிகள் அங்
வந் தார்கள் .
ன்னால் மகாராணி ம் அவ க் ப்
ன்னால் ந் தைவ ஒ பக்க ம் வான ஒ பக்க ம்
த் இ த் க் ெகாண்
வர மந் தா னி ம் ,
அவர்க க் ம் ன்னால் ங் ழ
ம் ஒ தா ப்
ெபண்
மாக ஊர்வலம் ேபால வந் தார்கள் . ந் தர
ேசாழரின்
ரிப் அவர்க க் ம்
கலத்ைத
உண்
பண்ணி
ந் த . மந் தா னி அவைர ஒ
கணம் நி ர்ந் பார்ப்ப ம் ம கணம் னிந்
தைரையப் பார்ப்ப மா
ந் தாள் . அவ ைடய

அலங் காரம் இப் ேபா
ரணம் அைடந்
ந் த .
ந் தைவப் ராட் அலங் காரக் கைல ல்
இைண ல் லாத ேதர்ச் ெபற் றவள் என்
அந் தக்
காலத் ல் கழ் ெபற்
ந் தாள் . அதற் காகேவ
ற் றரசர்கள் தங் கள் மகளிைர இைளய ராட்
ன்
ேதா யா
ப் பதற் பைழயாைறக் அ ப் வ
வழக்கம் . ந் தைவ தன்
த் றைமைய ம் ஊைம
ராணிைய அலங் கரிப் ப ல் பயன்ப த்
ந் தாள் .
அ உள் ளத் ல் ேதான் ய ஏேதா ஓர் உ த்ெதரியாத
உணர்ச்
னால் மந் தா னி ன் தைலக்
ந் தைல
நந் னிையப் ேபால் ஆண்டாள் கட் டன்
அலங் கரித்
ந் தாள் . இந் த அலங் காரம்
ந் த ம்
ெபண்கள் எல் ேலா க் ேம அவள் தத் பமாக
நந் னிையப் ேபா
ந் த ெதரிந்
ட்ட . காட் ேல
அைலந்
ரிந் த ேதக ஆேராக் ய ள் ள
மாதர யாதலால் ராயத் ேல இ ந் த இ பத்ைதந்
வ ஷ
த் யாசம்
டத் ெதரிய ல் ைல. மற் றப்
ெபண்மணிகள் மந் தா னி ேத ையச்
ெப ைம டேனேய அைழத் க் ெகாண்
வந் தார்கள் .
ஒவ் ெவா வ ம் ஒவ் ெவா காரணத் னால் ெப ைம
ெகாண்
ந் தார்கள் .
இந் தச் சரித் ரம் நிகழ் ந் த நாட்களில் த ழகத் ப்
ேபரரசர்க ம்
நில மன்னர்க ம் பல மைன யைர
மணப் ப சகஜமா
ந் த . ஓயாமல் ேபார்கள் நடந் த
வண்ணமா
ந் தன. அர ளங் மாரர்கேளா ேபார்
ைன ல் எப் ேபா ம்
ன்னணி ல் இ ந் தார்கள் .
ஆைகயால் லம் ந க்காமல் பா காப் பதற் காக அரச
லத்தவர் ெபண்கள் பலைர மணப் ப
வழக்கமா
ந் த . பட்ட ம
யா
ப் பவள் மற் ற
ராணிகளிடம் அ ைய ெகாள் ளாமல் அைணத்
ஆதரிப் ப ஒ
றந் த ந ங் ணமாகக் க தப் பட்ட .

இந் த
ைற ேலேய மைலயமான் மகள்
உற் சாகமா
ந் தாள் . ந் தைவ தன்
ைடய
அலங் காரத் றைமைய இவ் வள நன்றாகக் காட்ட
ந் த பற் ப் ெப ைம ெகாண்
ந் தாள் .
ைபத் யக்காரப் ச் யாகத் ேதான் யவைள
இைண ல் லா அழ வாய் ந் த இளம் ெபண்ணாகத்
ேதான் ம் ப யல் லவா அவள் ெசய்
ட்டாள் ?
ங் ழ க்ேகா தன் அத்ைதக் அரண்மைன ல்
இவ் வள இராேஜாபசாரங் கள் நடப் ப பற் க் களிப்
உண்டா
ந் த . அவள் எ ர்பார்த்ததற் ெகல் லாம்
மாறாக இங் ேக ள் ள அரண்மைனப் ெபண்கள் நடந்
ெகாண்
ந் தார்கள் அல் லவா?
இவ் வா ெப
தம் ெபாங் க அந் த அைற
ள்
ரேவ த்த ெபண்களின் ஊர்வலத்ைதச் சக்கரவர்த்
பார்த்தார். அவ ைடய ரிப் அந் த
ணேம
நின்
ட்ட . மந் தா னி ன்
ய ேதாற் றம்
அவ க்ேக அள ல் லாத ர ப் ைப அளித்த . தாம்
கண்
ன்னால் பார்ப்ப உண்ைமதானா என்
சந் ேத ப் பவர்ேபால் கண்கைளக் ைக னால்
க் ெகாண் ம் ன்னர் றந் ம் உற்
உற் ப்
பார்த்தார். சற்
ன்னால்
தன்மந் ரி ெசால் க்
ெகாண்
ந் த
வரங் கள் எல் லாம் அவர் மனத் ல்
ப ந்
ந் தன. ல காலமாக நள் ளிர ல் தன் எ ேர
ேதான் த் தன்ைன வ த் ய ெபண் உ வத் க் ம்
மந் தா னி ன் உ வத் க் ம் உள் ள ஒற் ைம
அவ க் நன்
லனா ற் . அேத சமயத் ல் ல
ேவற் ைமகள் இ ப் பைத ம் கவனித் க் ெகாண்டார்.
இைதப் பற் ய மர்மத்ைத
வ ம் ஆராய் ந்
உண்ைமைய அ ய ேவண் ம் என்
ம் ஆைச அவர்
உள் ளத்
ம் உதயமா ற் . மந் தா னி
அவ க்
த ல் ஏற் பட்
ந் த அ வ ப் அப் ப ேய மாறாமல்

இ ந் த . ஆனால் அைத ெவளி ல் காட் க்
ெகாள் ளாம
க்கத் ர்மானித்தார்.
அநி த்தரிடம் அவர், “ தன்மந் ரி! சற்
ன்
உங் கைள நான் ைபத் யம் என்ேறன். ரைம,
ைபத் யம் எல் லாம் எனக் த்தான் என்
ேதான்
ற .
இனிேமல் னந் ேதா ம் ைவத் யன் என்ைன வந்
பார்ப்ப மட் ம் ேபாதா ; மாந் ரீகைன ம் அ ப்
ைவக்க ேவண் ய தான். ப
ர் இைளய ராணிையப்
பார்க்க வ ம் மந் ரவா ையப்
த் அ ப்
ைவத்தால்
டப் பாவ ல் ைல!” என்
ெமல் ய ர ல்
னார்.
அநி த்தரின் உள் ளத் ல் ஒ
ய
க்கம்
உண்டா ற் . “அந் த மந் ரவா களில் எவ ம்
சக்கரவர்த் ைய ெந ங் காம
க்கட் ம் ” என்
மன ற் ள் ேவண் க் ெகாண்டார். ற , “மன்னர்
ெப ம! மந் ரவா எதற் ? ேவ மந் ரந் தான் எதற்
மந் நாராயண ைடய
நாமத்ைத
டச்
சக்
ள் ள மந் ரம் ேவ ஒன்
ல் ைல!” என்றார்.
ந் தைவப் ராட் , “அப் பா! என்ைன அைழத் வரச்
ெசான்னீர ்களாேம? பைழயாைறக் ப் ேபாக ேவண் ம்
என்
னீர ்களாேம? நாங் கள் எல் ேலா ேம
ேபாகலாமா?” என்றாள் .
ந் தர ேசாழர் அதற் ம ெமா ெசால் லாமல்
தன்மந் ரிையப் பார்த் , “அநி த்தேர! நான் என்
க த்ைத மாற் க் ெகாண்ேடன். இந் தப் ெபண்கள்
எதனாேலா ஒேர உற் சாகமாக இ க் றார்கள் .
ட் க் ப்
ய ம மகள் வந் த ேபாலக்
களிப் பைடந்
க் றார்கள் . இச்சமயம் இவர்கைளப்
ரிக்க எனக்
ப் ப ல் ைல. தாங் கள் சற்
ன்

?

ெசான்ன ேபால் இவர்கள் எல் லா ம் ல நாள்
இங் ேகேய தங்
க்கட் ம் . ெசம் யன் மாேத
தங் களிடம்
க்க நம் க்ைக ம் மரியாைத ம்
உள் ளவர். ஆைகயால் தாங் கேள ேநரில் ெசன்
அவைர
அைழத் க் ெகாண்
வா ங் கள் ! தங் கள் டைன
நாகப் பட் னத் க் அ ப் ங் கள் . ெபரிய
ப ேவட்டைரயைர ம் அவ ைடய இைளய
ராணிைய ம் உடேன அைழத் வர ஏற் பா
ெசய் ம் ப நாேன ன்னப் ப ேவட்டைரய க் ச்
ெசால் ேறன்!” என்றார்.
“அப் ப ேய ெசய் யலாம் , சக்கரவர்த் ! ஆனால்
எல் லா ம் வந் ேச வதற் ச் ல னங் கள்
க்கலாம் . ேநற்
அ த்த யல் மைழ காரணமாக
ந களில் எல் லாம் ரணப் ரவாகம் ஓ க்
ெகாண்
க் ற !” என்றார் தன்மந் ரி.
“அதனால் பாதகம் இல் ைல; இத்தைன நாள் ெபா த்த
நாம் இன்
ம் ல நாள் ெபா த்
ப் ப ல் நஷ்டம்
ஒன்
ல் ைல. கரிகாலைன ம் அைழத் வ வதற்
ஏற் பா ெசய் தால் எல் லா
ஷயங் கைள ம்
ெசய்
டலாம் . அவன் இன்ன ம் வ வதற்
ம த்தால் நாேன றப் பட் ப் ேபாக ேவண் ய தான்.
அைதப் பற் ப் ற ேப க் ெகாள் ளலாம் . நீ ங் கள்
நாைளக்ேக ெசன்
ெபரிய ராட் ைய எப் ப யாவ
ைகேயா அைழத் வா ங் கள் ! ேபா ம் ேபா
ய னால் கஷ்டத் ற் ள் ளான மக்கைளப் பற்
ம்
கவனி ங் கள் . நம் ைடய
ம் ப
வகாரங் களில்
கவனம் ெச த் அந் த
க் யமான காரியத்ைத
மறந் ேத
ட்ேடா ம் ” என்றார் சக்கரவர்த் .
“இல் ைல, ர ! அைத நான் மறக்கேவ இல் ைல. எல் லாக்
காரியங் க ம் சரிவர நைடெப ம் ; தாங் கள்

நிம் ம யா
க்கலாம் ” என்
ெசால்
ட்
தன்மந் ரி
ைட ெபற் ச் ெசன்றார்.
அன் ர
ந் தர ேசாழர் உண்ைம ேலேய இத்தைன
கால ம் அ ப யாத நிம் ம ைய அைடந்
ந் தார்.
கைரயர் லத் மந் தா னி இறக்க ல் ைல என்
ம்
ெசய்
ெமய் யாகேவ அவ ைடய ெநஞ் ல் ெவ
காலமாகக்
ெகாண்
ந் த ஒ ெப ம் பாரத்ைத
அகற்
ட்ட . அ ள் ெமா வர்மன் நாகப் பட் னத் ல்
இ க் றான் என்ற ெசய்
ம் அவ க் ஆ தல்
அளித்
ந் த . டாமணி
ஹாரம்
கப் பலமான
கட் டமாதலால் அ ல் உள் ளவர்க் அபாயம் ஒன் ம்
ேந வதற் ல் ைல என்ற ைதரிய ம் அவ க்
இ ந் த . ப
ர் இைளய ராணி அவ ைடய
தல் யா
க்கலாம் என்
அநி த்தர்
ப் ட்டைத
நிைனக்க நிைனக்க அவ க்
ேவ க்ைகயா
க் ற . இ சக்கரவர்த்
ன்
கத்
ம் அ க்க
நைகைய உண்டாக் ய .
மைலயமான் மகள்
த ய ெபண்க டன் அவர்
ேநரம் உல் லாசமாகப் ேப க் ெகாண்
ந் தார்.
ந் தைவ ன் அலங் காரத் றைமையப் பற் ப்
பாராட் னார்.
“காட்
ராண்
ஜன்மமாகக் காணப் பட்டவைளத்
ேதவேலாகத் இந் ராணியாக மாற்
ட்டாேய?
ஆனால் அதற் ெகல் லாம் இந் தக் ழ தானா
அகப் பட்டாள் ? வான ையப் ேபான்ற
ெபண்களிடமல் லவா உன்
றைமையக் காட்ட
ேவண் ம் ?” என்
பரிகாச ம் ெசய் தார். ற
ங் ழ
டம் அ ள் ெமா வர்மைனப் பற் ேம ம்
வரங் கள் ேகட் த் ெதரிந் ெகாண்டார்.

அதன்
ல் ங் ழ , “ வா , நான்
ேகா க்கைரக் த்
ம் ப் ேபாக அ ம
ெகா ங் கள் . நாைளக்ேக நான் றப் படலாம் அல் லவா?
என் அத்ைதையப் பற் ய கவைல இனிேமல் எனக்
இல் ைல!” என்றாள் .
“உன் அத்ைத மகன் ஒ வன் காய் ச்சல் வந்
டக் றான் என்றாேய? அவைனப் பற் க் டக் கவைல
இல் ைலயா? ேபாவதற் நீ இவ் வள அவசரப் பட
ேவண்டாம் . ல நாள் இ ந்
ட் ப் ேபா!” என்றார்
சக்கரவர்த் . ங் ழ
ெமௗனமா
ந் தாள் .
அன் ர
ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த் நிம் ம யாக
உறங் னார். கன கள்
ட அ கம் காண ல் ைல.
கண்ட கன க ம் ர்ச் ெசாப் பனங் களாக இல் ைல;
இன்பமான கன கள் . அவ க் ப் பக்கத் அைற ேல
ப த் றங் ய அரண்மைனப் ெபண் ர்க ம்
நிம் ம யாகேவ
ங் னார்கள் . அவர்களிேல
நிம் ம
ல் லாம ம் நன்றாகத்
ங் காம ம்
இ ந் தவள் மந் தா னி ஒ த் தான். இன்
நடந் த
நிகழ் ச் கள் எல் லாம் அவ ைடய மன ல் ெப ங்
ளர்ச் ைய உண் பண்ணி
ந் தன.
க் யமாக
அவ ைடய நிைன ெபாக் ஷ நிலவைறக் ம்
ரங் கப் பாைதக் ம் ஊசலா க் ெகாண்
ந் த .
இராவண ைடய கரங் கைள உைடத் அந் தச்
ரங் கப் பாைதைய
வதற் த் தான் ெசய் த
யற் ப க்காமற் ேபான பற் எண்ணி எண்ணி
அவள் மனம் நிம் ம ெகாள் ளாமல் த த்த .
ங் கா
ளக் ன் மங் கலான ெவளிச்சத் ல் ற்
ற் ம்
பார்த் க் ெகாண்ேட
ந் தாள் .
க் யமாக ேமல்
மாடங் களின் சாளரங் கைள அ க்க உற்
ேநாக் க்
ெகாண்
ந் தாள் .

நள் ளிர க ந் த ; ன்னிர ெதாடங் ய .
ன்றாவ ஜாமம் ஏறக் ைறய
ம் ேநரம்
ஆ
ட்ட . அப் ேபா ேமல் மாடத் ன் சாளரம்
ஒன் ல் ஒ ேதாற் றம் அவ க் த் ெதன்பட்ட . அேகார
பயங் கர
கம் ஒன்
அந் தச் சாளரத்ைத ஒட் னாற்
ேபா
ந் த அந் த அைறக் ள் ேள எட் ப் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தைதக் கண்டாள் . அந் த
கம்
இன்னா ைடய
கம் என்ப ம் ஒ வா அவ க் த்
ெதரிந்
ட்ட .
க் வாரிப் ேபாட் க் ெகாண்
எ ந் நின்றாள் . ம ப
ம் அந் தச் சாளரத்ைத உற் ப்
பார்த்தாள் . அங் ேக அந் த
கத்ைதக் காண ல் ைல.
பக்கத் அைற வாசற் ப வைர ல் ெமள் ள நடந்
ெசன்
எட் ப் பார்த்தாள் . அங் ேக சக்கரவர்த்
நிம் ம யாக உறங் வைதக் கண்டாள் . அந் த அைற ல்
ேமல் மாடச் சாளரங் கைள ம் உற் ப் பார்த்தாள்
ஒன் ம் ெதரிய ல் ைல.
ம்

வந்
சத்தம் ெசய் யாமல் ங் ழ ையக்
ைக னால் ெதாட் அைசத் எ ப் னாள் . அசந்
ங் ய ங் ழ
கண்
த்தாள் . ஊைம ராணி ன்
கத்ேதாற் றத்ைதக் கண்
க் ட்டாள் . ஊைம
ராணி ச க்ைஞ னால் தன்ைனத் ெதாடர்ந் வ ம் ப
அவளிடம் ெசான்னாள் . அத்ைத டம் அள லாத பக்
வாசம் ைவத்
ந் த ங் ழ
ம் சத்தம்
ெசய் யாமல் எ ந் அவைளப் ன்பற் ச் ெசன்றாள் .
ஊைம ராணி ற் ப மண்டபத்ைத ேநாக் ச் ெசன்றாள் .
ேபா ம் ேபா நைடபாைத ல் எரிந் ெகாண்
ந் த
ங் கா
ளக் ஒன்ைறக் ைக ல் எ த் க் ெகாண்
நடந் தாள் . ற் ப மண்டபத்ைத அைடந் த ம்
ங் ழ க் ச்
கவைல உண்டா ற் .
ம ப
ம் இவள் இராவணச் ற் பத்ைத உைடக்கப்

ேபா றாளா, என்ன? அப் ப யானால் அதனால் ஏற் ப
சத்தத் ல் அரண்மைன ல் உள் ளவர்கள் அத்தைன
ேப ம்
த் க் ெகாள் வார்கேள? தன் அத்ைத
ைபத் யக்காரிதான் என்
ஊர் தமல் லவா
ஆ
ம் ?

ம்

அத்ைத அந் த
யற்
ல் இறங் னால் தான் அைதத்
த த்ேதயாக ேவண் ம் . த் ையப் பலவந் தமாகப்
ங் யாவ த த்தாக ேவண் ம் … இப் ப எண்ணிக்
ெகாண்ேட அத்ைதையத் ெதாடர்ந்
ற் ப
மண்டபத் க் ள் ங் ழ
ரேவ த்தாள் . ஆ! இ
என்ன! அந் த இராவணச் ற் பத் ன் தைல ஒன்
அைச றேத? இல் ைல, இல் ைல! இராவணன் தைல
அைசய ல் ைல. இராவண ைடய தைலக க் ம் ,
ேமேல உள் ள ைகலாச மைலக் மத்
ல் ேவெறா
மனிதனின் தைல மா ரி ெதரிந் த ! உடேன அ
மைறந்
ட்ட . ண்
ரைம!
க்கக் கலக்கம் !
ளக் ன் ஒளி ல் உண்டா ம் ற் பங் களின் நிழல்
ேதாற் றமா
க்க ேவண் ம் !…
மந் தா னிக் ம் அந் தத் ேதாற் றம் லப் பட்டேதா
என்னேமா, ெதரிய ல் ைல; ஆனால் அவள் இராவணன்
ைலைய ெந ங் த்தான் ெசன்றாள் . நல் ல
ேவைளயாகப் பக்கத் ல்
டந் த த்
ன்
அவள்
கவனம் ெசல் ல ல் ைல. இராவணன் தைலகள் –
ைகக க் ம் அைவ தாங் க் ெகாண்
ந் த
ைகலாச ரிக் ம் ந
ந் த இ ளடர்ந்த ப
ல்
பத்ைதத்
க் ப்
த் க் காட் னாள் . அங் ேக ஒ
வாரம் இ ந் த ெதரிந் த . ங் ழ
ன்னேமேய
ஊ த்த சரிதான். அங் ேக ஒ
ரங் கப் பாைத ன்
ெவளித் வாரம் இ க் ற . யா ம் சந் ேத க்க
யாதப அவ் வள சாமர்த் யமாக

அைமக்கப் பட்
க் ற . அந் தச் ரங் கப் பாைத ன்
வாரத்ைத
வதற் ேக
ன்னிர ல் தன் அத்ைத
ரயத்தனப் பட்டாள் . அைத அ ந் ெகாள் ளாமல்
மற் றவர்கள் த த்
ட்டார்கள் .
இவ் தம் ங் ழ
எண்ணிக் ெகாண்
க் ம் ேபாேத
ஊைம ராணி தன் ம மக க் த் தன்ைனப் ன் பற்
வ ம் ப ச க்ைஞ ெசய்
ட் க் ைக ல்
ளக் டேன அந் தத்
வரத் ல் ரமப் பட் ப்
ந்
அ ல் இறங் ச் ெசல் லத் ெதாடங் னாள் .
தாக அவள் உடம் மைறந் வந் தைல ம்
மைறந் ைக ல்
த்
ந் த
ளக் ம் மைறந் த .
ெகாஞ் சம் ெவளிச்சம் மட் ம் ெதரிந் த . ற
ங் ழ
ம் உடம் ைப ெநளித் வைளத் த் தைல ல்
ேமா க் ெகாள் ளாமல் ஜாக் ரைதயாக அந் தச் ரங் கத்
வாரத் க் ள் இறங் னாள் . ல
கணங் க க்ெகல் லாம் அவ ம் மைறந் தாள் . ன்னர்,
ளக் ன் ஒளி ம் மைறந் த
ற் ப மண்டபத் ல்
அந் தகாரம்
ெகாண்ட .
காைல ல் மைலயமான் மக ம் ந் தைவ ம்
வான
ம் எ ந் பார்த்தேபா ஊைம ராணிைய ம்
ங் ழ ைய ம் அவர்கள் ப த்
ந் த இடத் ல்
காணாமல்
க் ட்டார்கள் . அரண்மைன
வ ம் ,
ேதாட்டத்
ம் , ற் ப மண்டபத்
ம் ேத ப் பார்த் ம்
அவர்கள் அகப் பட ல் ைல. அவர்கள் எப் ப மாயமாய்
மைறந் தார்கள் என்பைத யாரா ம் ஊ க்க
ய ல் ைல. சக்கரவர்த்
டம்
ய ேபா
த ல்
அவர்
கவைலப் பட்டார். ன்னர், “அந் தப்
ைபத் யங் கள் ேபாய் த் ெதாைலந் தேத நல் ல ! எப் ப
ெதாைலந் தால் என்ன?” என்றார். எனி ம் அவர்

உள் ளத்
ள் ேள இனந் ெதரியாத கவைல
ெகாண்டன.

அத்

யாயம் 37 - கடம்
கலக்கம்

ம் பய

ம்

ரில்

ஆ த்த கரிகாலன் கடம் ர் மாளிைகக்
வந் த
ந் அம் மாளிைக ல் நிரந் தரமாக
வ த்தவர்க ம்
ந் னராக வந் தவர்க ம்
ள் ளின்
ேமல் நிற் பவர்கள் ேபால ம் ெந ப் ன் ேமல்
நடப் பவர்கள் ேபால ம் காலங் க க்க ேவண்
ந் த .
இளவரசரின் நா
ந் எந் த நி ஷத் ல்
எந் த தமான அஸ் ரம் றப் ப ம் என்
யாரா ம்
ஊ க்க
ய ல் ைல. ஆைகயால் எல் லா ம்
த யாய் த் த த் க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
ேசாழ ம் மாசனத் ல் ம ராந் தகைன ஏற்
ைவப் பதற் ச் ெசய் யப் ப ம் ச யாேலாசைன பற் க்
கரிகாலன் அ க்க ஜாைடமாைடயாகக்
ப் ட்
மற் றவர்கைளத்
க்கச் ெசய்
வந் தான்.
ப ேவட்டைரயரால் இைதப் ெபா க்க
ய ல் ைல.
ற் றரசர்களின் அ ப் ராயத்ைதக் கரிகாலனிடம்
ெவளிப் பைடயாகச் ெசால்
ட ேவண் ய தான் என்
சம் வைரயரிடம் வற்
த் னார். சம் வைரயேரா,
“ெகாஞ் சம் ெபா ங் கள் ; எப் ப
ம் நம
ந் தாளியாக வந்
க் றான்; ெவ ம்
ரடனாக ம்
இ க் றான். ஒன்
நிைனக்க ேவெறான்றாக
ந் தால்

என்ன ெசய் ற ? நல் ல சமயம் பார்த் ச் ெசால் ேவாம் ”
என்
தள் ளிப் ேபாட் ெகாண்ேட
ந் தார்.
எப் ப அந் தப் ேபச்ைச ஆரம் ப் ப என்ற
தர்மசங் கடத்ைத அவர்க க் ைவக்காமல் ஆ த்த
கரிகாலேன ஒ நாள் எல் லா ம் ேசர்ந்
ந் த
சமயத் ல் பட்டவர்த்தனமாக அைதப் பற் க் ேகட்
ட்டான்.
ர்ப் பாட்டனிட ம் கடம் ர் மாமனிட ம் ஒ
க் யமான
ஷயத் ல் ேயாசைன ேகட்பதற் காகேவ
நான் இங் வந் ேதன். அைத இப் ேபா
ேகட்
ேறன்.
ன்
வ ஷங் க க்
ன் என்
தகப் பனார் என்ைனச் ேசாழ ராஜ் யத் ன் பட்டத்
இளவரசனாக் ப் ப ரங் கமாக
ட் னார். அதற்
நீ ங் கள் எல் லா ம் சம் மதம் ெகா த் ர்கள் . இப் ேபா
சக்கரவர்த் தம் அ ப் ராயத்ைத மாற் க்
ெகாண்
ப் பதாகத் ெதரி ற . ம ராந் தகைனச்
ம் மாசனத் ல் ஏற் ைவத்
ட்ட ேவண் ம்
என்
ம்
றாராம் . அதற் காகேவ தஞ் சா
க்
வ ம் ப யாக எனக் அைழப் க் ேமல் அைழப்
அ ப் க் ெகாண்
க் றார். நா ம் ேபாகாமல் தட் க்
க த் க் ெகாண்
க் ேறன். எதற் காகத் தஞ் சா ர்
ேபாகேவண் ம் ? ேபாய் என் தந் ைத ன் வார்த்ைதைய
ேந க் ேநர் ஏன் றக்கணிக்க ேவண் ம் ? அைத டப்
ேபாகாம
ந்
வேத நல் ல அல் லவா? ப
ர்ப்
பாட்டா! கடம் ர் மாமா! நீ ங் கள் ெபரியவர்கள் . எல் லா
நியாய ம் ெதரிந் தவர்கள் நீ ங் கேள ெசால் ங் கள் .
இராஜ் யத்ைத ம ராந் த க்
ட் க்
ெகா த்
ம் ப என் தந் ைத இத்தைன காலத் க் ப்
ற என்ைனக் ேகட்ப நியாயமா மா? அைத நான்
ம தளித்தல் ற் றமா மா?” என்
ஆ த்த கரிகாலன்
“ப

ட்டவட்டமாகக் ேகட்ட
ேபானார்கள் .

ம் , எல் லா

ேம

ைகத்

ப்

ப ேவட்டைரயர் ெதாண்ைடையக் கைனத் க்
ெகாண் , ப ல் ெசால் லச்
காலம் கடத்தலாம்
என்
எண்ணி, “ேகாமகேன! இந் த
ஷயமாகத் தங் கள்
க்ேகாவ
ர்ப் பாட்டைன ேயாசைன
ேகட்
ப் ர்கேள? மைலயமான் என்ன ெசால் றார்?”
என்றார்.
“ஆகா! அந் தக் ழவனாரின் இயல் தான்
உங் க க்ெகல் லாம் ெதரி ேம? அவ ைடய
ேபரப் ள் ைள ம் மாசனத்ைத இன்ெனா வ க்
ட் க் ெகா த்
ட அவர் சம் ம ப் பாரா? அைதக்
காட்
ம் என்ைன ம் , என்ைனப் ெபற் ற தாைய ம்
ேசர்த் அவர் ெவட் ப் ேபாட்
வார்! இப் ேபா
மைலயமான் ைசன்யம் ேசர்க்கத் ெதாடங்
ட்டார் –
அவ ைடய ேபர ைடய ங் காதன உரிைமைய
நிைலநாட் வதற் காக! ஆனால் நான் அவ ைடய
ேபச்ைசக் ேகட் மட் ம் நடக்கப் ேபாவ ல் ைல. நீ ங் கள்
எல் லா ம் எப் ப ச் ெசால்
ர்கேளா, அப் ப நடந்
ெகாள் ேவன்!” என்
கரிகாலன்
க்க சா ப்
ள் ைளையப் ேபால்
னான்.
இதனால் ஏமாந் ேபான ப ேவட்டைரயர்,
“மைலயமாைனப் ேபால் தந் ைதையத் தனயன்
எ ர்க் ம் ப
ண்
டக்
யவர்கள் நாங் கள்
அல் ல. சக்கரவர்த்
ன் கட்டைள எ வா
ந் தா ம்
அைத அ சரித் நடக்க நாம் எல் லா ம்
கடைமப் பட்டவர்கள் . ஆனால் நியாயம் இன்ன
என்பைதச் ெசால் ம் பாத் யைத நமக் உண் .
சக்கரவர்த் இந் த
ஷயமாகச் ெசால் வ ல் நியாயேம
இல் ைலெயன்
ெசால் ல
யா . இந் தச் ேசாழ

ராஜ் யத் ன்
ம ராந் தகத் ேதவ க் உரிைமேய
ைடயா என் ம் ெசால் வதற் ல் ைல. இளவரேச!
தாங் கள் ேகட் றப
னால் எங் கள் மனைத
ட் ச்
ெசால் ேறாம் .
தங் கள் இஷ்டத்ைதப் ெபா த்த .
இந் த
வாதத்ைத வள ம் ப
வ இராஜ் யத் க்
க்க அபாயகரமான என்
நாங் கள் க
ேறாம் .
ஆைகயால் , ஏேத ம் ஒ சமரச
க் வ வ
நல் ல . ேசாழ ராஜ் யம் இப் ேபா
ன்ைனப் ேபால்
இரண்
ெவள் ளா க க் மத்
ல்
க்
டக்க ல் ைல. மரி
ைன
ந்
ஷ்ைண ந
வைர ல் பர ப் படர்ந்
க் ற . இைத இரண்டாகப்
ரித்தா ம் ஒவ் ெவான் ம் ெபரிய இராஜ் யமாக
இ க் ம் . அவ் தம் ெகாள் ளிடம் ந க் த்
ெதற் ேக ள் ள ராஜ் யத்ைத ம ராந் தகத் ேதவ க் ம்
வடக்ேக ள் ள ப
ையத் தங் க க் ம் உரியெதன்
ரித் க் ெகா ப் ப நியாயமா
க் ம் இ எங் கள்
வான க த் . தாங் கள் இைத ஒப் க் ெகாண்டால்
ேமேல ெசய் ய ேவண் யைதச் ெசய் யலாம் .
சக்கரவர்த் ைய இந் த ஏற் பாட் க் ச் சம் ம க்கச்
ெசய் ம் ெபா ப் ைப நாேன ஏற் க் ெகாள் ேறன்!”
என்றார்.
ஆ த்த கரிகாலன் அப் ேபா கலகலெவன்
ரித்த
ப ேவட்டைரய ைடய வ ற் ல் அனைல
ட் ய .
“பாட்டா! ேசாழ ராஜ் யத்ைத இரண்டாகப் ரித் த்
ெதற் இராஜ் யத் ல் ப ேவட்டைரயர்க ம் வடக்
இராஜ் யத் ல் சம் வைரயர்க ம் அ காரம்
ெச த் வ சரியான பங்
தான். உங் கள் இ
ம் பங் க ம் என் பாட்ட க் த் தகப் பனார்
காலத்
ந் ெசய்
வந்
க் ம் ேசைவக் உரிய
ெவ ம தான். ஆனால் இராஜ் யத்ைதப் ரிப் ப ல்
எனக் ச்
ம்
ப் ப ல் ைல. வ வ யாக வந் த

இராஜ் யத்ைதப் பங் ட் க் ெகாள் வ ம் ஒன் தான்;
தா கட் ய மைன ைய பங் ட் க் ெகாள் வ ம்
ஒன் தான்! ழவர்களா ய உங் க க் அ
சம் மதமா
க்கலாம் ! எனக் ச் சம் மதம் இல் ைல!”
என்
கரிகாலன்
யேபா ெபரிய
ப ேவட்டைரயரின் கண்களில் ப் ெபா பறந் த .
அவர் ெகா ப் டன் எ ந் நின்றார். உைடவாைள
உைற
ந் எ ப் பதற் ம் ஆயத்தமானார்.
அச்சமயத் ல் கரிகாலன் “பாட்டா! என்ன, இதற் ள்
எ ந் ேபாகப் பார்க்
ர்கள் ? என்
ைடய
ேயாசைனைய
ம் ேகட்
ட் ப் ேபாங் கள் . ேசாழ
ராஜ் யத்ைதப் ரிப் பதற் எனக் ச் சம் மத ல் ைல. என்
லத்
ன்ேனார்க ம் , நீ ங் க ம் உங் கள்
ன்ேனார்க ம் ஐந் தைல ைறயாகப் பா பட்
எத்தைனேயா ரா
ரர்களின் உ ர்கைளப் ப
ெகா த் ச் ேசாழ ராஜ் யம் இந் த நிைலைமக்
வந்
க் ற . இைத இரண்டாகப் ரித் ச்
ய
ப
களாக் வ பாவமா ம் . ர ெசார்க்கத்
ள் ள
இராஜா த்தர் த ய நம்
ன்ேனார்கள் நம் ைமச்
ச ப் பதற் ஏ வா ம் . ஆைகயால் அந் த ேயாசைனைய
ட்
ங் கள் . இந் தப் ெபரிய ேசாழ ராஜ் யம்
வைத ம் ம ராந் தக க்ேக
ட் க் ெகா த்
ட
நான் ஆயத்தமா
க் ேறன்; அதற் நியாய ம்
உண் . என் ெபரிய பாட்டனாரின் மகன் ம ராந் தகன்.
ஆைகயால் என் தந் ைதக் ப் ப லாகேவ
ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட்
க்க ேவண் ம் .
பராந் தகச் சக்கரவர்த்
ன் ஏற் பாட் னால் என் தந் ைத
ட் க் ெகாள் ள ேவண் யதா ற் . அந் தத் தவ
அவேரா ேபாகட் ம் . ‘தந் ைதக் ப் ற மகன்’ என்ற
நிய ப் ப எனக் இந் த ராஜ் யத் ன் ேபரில் ரண
உரிைம இ ந் தா ம் அைத
ட் க் ெகா த்

ேறன். ஆனால் அதற் ஒ நிபந் தைன
இ க் ற . வட ைச ன்
பைட எ த் ச் ெசல் ல
ன்
லட்சம் ேபார் ரர் ெகாண்ட ைசன்யம் எனக்
ேவண் ம் . ைசன்யத் க் ேவண் ய தளவாட
சாமான்க ம் சாமக் ரிையக ம் ஒ வ ஷத் க்
உண ப் ெபா ள் க ம் ரட் த்தர ேவண் ம் .
மாகட ல் ெசல் லக்
ய
ந்
ெபரிய
மரக்கலங் க ம் ேவண் ம் . பார்த் ேபந் ரைனக்
கப் பல் பைடத் தைலவனாக் க் கடேலாரமாக வரச்
ெசய்
ட் நான் தைர மார்க்கமாக வட நாட் ன்
பைட எ த் ச் ெசல் ேவன். கங் ைக ந
ன்
கத் வாரத் ல் நா ம் பார்த் ேபந் ர ம்
சந் ப் ேபாம் ற ேம ம் வடக்ேக ேபாேவாம் . என்
லத்
ன்ேனான், என் ெபயர் ெகாண்ட கரிகால்
வளவன், இமயமைல
க் ெகா ைய நாட் னான்
என்
க ஞர்கள் பா ைவத்
க் றார்கள் . என்
ன்ேனார் சா த்தைத நா ம் இப் ேபா ம ப
ம்
சா ப் ேபன். என்
ைடய வாள் வ ெகாண் ம் ,
எனக் த் ைண வ ம் ரர்களின் ேதாள்
வ க்ெகாண் ம் ,
ஷ்ைண ந க் வடக்ேக
நானாகக் ைகப் பற் ம் நா க க் ச்
சக்கரவர்த் யாேவன். அன் , ேபாரில் ம ந் தால் , ேசாழ
லத் ன்
ரப் கைழ நிைல நாட் ேனாம் என்ற
ம ழ் ச்
டன்
ர ெசார்க்கம் அைடேவன். ப
ர்ப்
பாட்டா! கடம் ர் மாமா! என்ன ெசால்
ர்கள் ? இந் த
நிபந் தைனைய நிைறேவற் த் தர நீ ங் கள் ஒப் க்
ெகாள் ர்களா?”
இவ் தம் கம் ரமாக ேகட்
ட் க் கரிகாலன்
நி த் னான். ழவர்கள் இ வ ம் ைகத் ப்
ேபானார்கள் . ப ேவட்டைரயர், த மாற் றத் டன்,
“இளவரேச! தங் க ைடய நிபந் தைனைய ஒப் க்

ெகாள் ள நாங் கள் யார்? எங் க க் என்ன உரிைம?
சக்கரவர்த் ைய அல் லவா ேகட்க ேவண் ம் !” என்றார்.
கரிகாலன் ெகா த் எ ந் , இ
ழக்கக் ர ல்
கர்ஜைன ெசய் தான்: “பாட்டா! சக்கரவர்த்
ன்
ெபயைரச் ெசால்
யாைர ஏமாற் றலாம் என்
பார்க்
ர்கள் ? என்ைன ஏமாற் ற
யா ! என்
தந் ைதைய நீ ங் கள் அரண்மைன ல் ைறப் ப த்
நீ ங் கள் ஆட் ைவத்தப ஆ ம் ெபாம் ைமயாக ைவத்
ெகாண்
க்
ர்கள் ! அ எனக் த் ெதரியா என்றா
எண்ணினீர ்கள் ? ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
அ ம
ன்
யாராவ என் தந் ைதையப் பார்க்க
மா? என் தம் ைய ஈழத்
ந்
ைறப் ப த் க் ெகாண்
வ வதற் என் தந் ைத
கட்டைள ேபாட்ட சக்கரவர்த்
ன் ெசாந் த
ப் பத் னாலா? உங் கள் கட்டாயத் னாலா? ேதச
மக்களின் கண்
க் க் கண்ணான அ ைம மகைன,
ரா
ரைன, ைறப் ப த் க் ெகாண்
வ ம் ப
எந் தத் தகப் பனாவ இஷ்டப் பட் க்
கட்டைள
வானா? அ ள் ெமா ையச்
ைறப் ப த் க் ெகாண்
வந் கட ல்
ழ் க
அ த் க் ெகான்
ட்டதாக உங் கள் ேபரில் இன்
ேசாழ நாட் மக்கள் எல் லா ம் ஆத் ரப் பட் க்
ெகா த் க் ெகாண்
க் றார்கள் ….”
“இளவரேச! அத்தைகய அபாண்டமான ப ைய யார்
ெசான்ன ? ெசான்னவ ைடய நாைவத் ண் த்
அவைன ம் கண்ட ண்டமாக் ேவன்…!” என்
ப ேவட்டைரயர் அல னார்.
“ப ெசால்
றவர் ஒ வரா
ந் தால் நீ ங் கள்
கண்ட ண்டம் ெசய் யலாம் . ப னா ரம் , லட்சம் , பத்
லட்சம் ேபர் ெசால்
றார்கள் . அவ் வள ேபைர ம்

நீ ங் கள் தண் ப் பதா
ந் தால் ேசாழ நா
ணக்காடாக ம்
காடாக ம் மா
ம் .
வபக்தனா ய ம ராந் தகன் ஆட்
ரிவதற் ச் ேசாழ
நா த ந் த இராஜ் யமா
க் ம் ! ஆனால் பாட்டா!
அந் தப் ேபச்ைச நான் நம் ப ல் ைல மக்கள் அ வற் ற
டர்கள் . ஆராய் ந் பாராமல் ஒ வன் கட்
ட்ட
கைதையேய மற் றவர்க ம்
ம் ச் ெசால் க்
ெகாண்
ப் பார்கள் . ேசாழ லத் க் ப் பரம் பைரத்
ைணவர்களான நீ ங் கள் அத்தைகய ப பாதகத்ைத
ஒ நா ம் ெசய்
க்க மாட் ர்கள் . அ ள் ெமா
கட ல்
ழ்
ந் தால் அ அவ ைடய
தைல
ன் காரணமாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் .
‘ ன்
உலக ம் ஆளப் றந் தவன்’ என்
வந் த
ேஜா டர்கள் , ஆ டக்காரர்கள் , ேரைக சாஸ் ரிகள்
வா ல் மண்ைணப் ேபா வதற் காகேவ அவன் கட ல்
ழ்
மாண்
க்க ேவண் ம் . பாட்டா! நீ ங் கள்
எவ் வள ெபரிய ரா
ரரா
ந் தா ம் ந க்கட ல்
க்காற் ைற வரவைழப் பதற் ம் கப் ப ன்
பாய் மரத் ன்
இ
ழச் ெசய் வதற் ம் உங் களால்
ட
யா . ஒ ேவைள அ பாண் ய நாட்
மந் ரவா களின் காரியமா
க்கலாம் ; நீ ங் கள்
அதற் ப் ெபா ப் ல் ைல. ஆைகயால் அ ள் ெமா
ன்
க க் ம் நீ ங் கள் ெபா ப் பாளி ல் ைல. ஆனால்
‘சக்கரவர்த் ையக் ேகட் ச் ெசால் ல ேவண் ம் ’ என்
மட் ம் இனி என்னிடம் ெசால் லா ர்கள் . அப் றம் அந் த
அன் ல் ரம் மராயைனக் ேகட் ச் ெசால் ல ேவண் ம்
என்
டச் ெசால் ர்கள் . சக்கரவர்த்
ம்
தன்மந் ரி ம் ஏேதா அந் தப் பட்டங் கைளச் மந்
ெகாண்
க் றார்கள் . உங் கள்
ப் பத்ைத
அவர்கள் எ
ம் ெசய் ய
யா . ப
ர் பாட்
நந் னிேத ையக் ேகட் ச் ெசால் ேறன் என்
ேவண் மானால் ெசால் ங் கள் ..!”

இச்சமயம் கந் தமாறன்
க் ட் , “ஐயா! எங் கள்
ட் க்
ந் தாளியாக வந்
ப் பவர்கைள…” என்
ஏேதா த மாற் றத் டன் இைரந் ெசால் ல
ஆரம் த்தான்.
கரிகாலன் அவன் பக்கம் கண்களில்
எழ ேநாக் ,
ப் ரம் எரித்த வைனப் ேபாலச் ரித் “கந் தமாறன்!
இ உங் கள் டா? மறந்
ட்ேடன்! ெகால்
மைல
வல் ல் ஓரி ன் வம் சத் ல் றந் த ரா
ரன் நீ
என்பைத ம் மறந்
ட்ேடன். உன்
ட் ல் , அ
ம் நீ
இ க் ம் இடத் ல் ெகாஞ் சம் பயந் தான்
ேபசேவண் ம் ! தவறாக என்ன ெசால்
ட்ேடன். உன்
ட்
ந் தாளிகைள என்ன ெசய்
ட்ேடன்?….
கந் தமாறன்! ஏன் உன் ைககால் ந ங்
ற ? ஈழத் ல்
பர
க் ம் ந க் ஜ ரம் உனக் ம் வந்
ட்டதா?
நீ ஈழத் க் க்
டப் ேபாக ல் ைலேய!” என்றான்.
வந் யத்ேதவன் அப் ேபா , “ேகாமகேன!
கந் தமாற க் ந க் ஜ ரம் இல் ைல. தாங் கள் ப
இைளய ராணிையப் பாட் என்
ெசான்ன ல்
அவ க் க் ேகாபம் !” என்றான்.

ர்

கந் தமாறன் வந் யத்ேதவைனக் ேராதத் டன்
பார்த் க் ெகாண்
கத் ைய எ க்கத் ெதாடங் னான்.
பார்த் ேபந் ரன் அவன் ைகையப்
த் இ த்
உட்கார ைவத் க் காேதா ஏேதா ெசான்னான்
கந் தமாறன் அடங் னான். அவ ைடய உடல் மட் ம்
ேநரம் ந ங் க் ெகாண்
ந் த .
கரிகாலன் அவைனப் பார்த் ச் ரித்
ட் ,
ப ேவட்டைரயர் பக்கம்
ம் , “பாட்டா!
இளங் காைளகள் இப் ப த்தான் கட் க் கடங் காமல்
சமயம் ள் ளிக்
ப் பார்கள் . அவர்கைள நீ ங் கள்

ல

ெபா ட்ப த்த ேவண்டாம் . நீ ங் கள் எனக் ப் பாட்டன்
ைற ஆைகயால் இைளய ராணி எனக் ப்
பாட் தாேன? அப் ப நான் அைழப் ப ல் என்
பாட் க் ம் வ த்தம் இல் ைல; தங் க க் ம்
வ த்த ல் ைல. இந் தச்
ள் ைளக க் எதற் காக
ஆத் ரம் ெபாத் க் ெகாண்
வ
ற ? ேபானால்
ேபாகட் ம் ! நான் ஆரம் த்த
ஷயத்ைத
ட்
ட்
எங் ேகேயா ேபாய் ட்ேடன். என் தந் ைத –
சக்கரவர்த்
ன் ேபரில் தாங் கள் பாரத்ைதச் மத்த
ேவண்டாம் . தாங் கள் சம் ம த்தால் என் தந் ைத ம்
சம் ம த்தாற் ேபாலத்தான். ெபாக் ஷம் தங் கள்
ைக ல் இ க் ற . வட லத் க் ப் பைடெய த் ப்
ேபா ேறன் என்றால் , ேசாழ நாட்
ந்
ன்
லட்சம் என்ன,
ப் ப லட்சம் ரர்கள் ேபாட்
ட் க்
ெகாண்
வ வார்கள் .
ந்
கப் பல் கைளச்
ேசகரித் க் ெகா ப் ப
ம் கஷ்டம் ஒன்
ல் ைல.
தாங் கள் சம் ம க்க ேவண் ம் ! ம ராந் தகத் ேதவ ம்
சம் ம க்க ேவண் ம் ! அவ் வள தான்! என்ன
ெசால்
ர்கள் ?” என்
கரிகாலன் நி த் னான்.
ண த் ண்டா த் க்
க்கா ப் ேபான
ப ேவட்டைரயர் ெதாண்ைடைய ம ப
ம்
கைனத் க் ெகாண்
னார்: “ேகாமகேன! தங் கள்
அ சயமான
ப் பத் க் நான் சம் ம த்தா ம் ,
ம ராந் தகத் ேதவரின் சம் மதம் எப் ப
ம் ேவண் ம்
அல் லவா? சக்கரவர்த்
டம்
ைட ெபற் க்
ெகாள் ளாமல் தாங் கள்
க் ஜயத் க் ப் றப் பட
மா? ஆைகயால் எல் ேலா மாகத் தஞ் சா
க் ப்
ேபாேவாம் …”
“அ மட் ம்
யா ; பாட்டா, தஞ் சா
க்
ற என் தந் ைத ேவ
தமாகக் கட்டைள

ப் ேபான
ட்டால்

என்னால் அைத ற
யாமற் ேபாய்
ம் . அப் றம்
அங் ேக என் அன்ைன, மைலயமான் மகள் , இ க் றாள் .
என் சேகாதரி இைளய ராட் இ க் றாள் .
அவர்க க் நான்
றந் ேதசாந் தரம் ெசல் வ
சம் மதமா ரா . அவர்கள் ேபச்ைச
வ ம்
கஷ்டமா
க் ம் . பாட்டா! இந் த
ஷயம் இந் தக்
கடம் ர் மாளிைக ல் தான்
வாக ேவண் ம் .
தாங் கள் தஞ் ைசக் ப் ேபாய் ம ராந் தகைன இங் ேக
அைழத் வா ங் கள் . நமக் ள் ேப
ெசய் த
ற தந் ைத டம் ெதரி க்கலாம் . பைடெய ப் க்
எல் லாம் ஆயத்தமான ற நான் தஞ் ைசக் வந் என்
ெபற் ேறார்களிடம்
ைடெபற் க் ெகாண்
ளம்
ேறன். அல் ல ம ராந் தக க் இப் ேபாேத
பட்டம் கட்
ட் என் ெபற் ேறார்கள் காஞ் க்
வரட் ம் . அங் ேக நான் கட்
க் ம் ெபான்
மாளிைக ல் அவர்கைள இ க்கச் ெசய்
ட் நான்
றப் ப
ேறன்” என்றான்.
ப ேவட்டைரயர் சம் வைரயைரப் பார்த்தார்.
சம் வைரயேரா
ைர ேமட்ைடப் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தார். அவரிட
ந் உத
ஒன் ம்
ைடப் பதற் ல் ைலெயன்
கண் , ப ேவட்டைரயர்
“ேகாமகேன! தங் க ைடய கட்டைளக் மாறாக நான்
என்ன ெசால் ல
ம் ?” என்றார்.
“கட்டைள என்
ெசால் லா ர்கள் , பாட்டா! ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் ன் ேசைவ ல் தைல நைரத் ப் ேபான
தங் க க் இந் தச்
வனா கட்டைள
வ ?
என்
ைடய ரார்த்தைனைய நிைறேவற்
ைவப் பதாகச் ெசால் ங் கள் !” என்றான் ஆ த்த
கரிகாலன்.

“ஆகட் ம் ” என்
ெசால் ப் ப
கைனத் க் ெகாண்டார்.

ேவட்டைரயர்

க்க வந் தனம் , பாட்டா! அப் ப யானால் க் ரேம
றப் ப வதற் ஏற் பா ெசய் ங் கள் ! ம ராந் தகைனப்
ப ரங் கமாகேவ யாைன
ஏற் ைவத்
இவ் டத் க் அைழத் வா ங் கள் . அல் ல ெபான்
ரதத் ல் ஏற் அைழத் வா ங் கள் . இைளய
பாட்
ன்
பல் லக் மட் ம் இந் தத் தடைவ
ேவண்டாம் !” என்
ெசால்
ட் ச் ரித்தான்
கரிகாலன்.
“

ன்னர் கந் தமாறன்
த யவர்கைளப் பார்த் ,
“கந் தமாறா! உன்பா ேயாகந் தான்! உன்
ட் க்
ேம ம்
ந் தாளிகள் வரப் ேபா றார்கள் . ந் தர
ேசாழ க் ப் ற ேசாழ நாட் க் ச்
சக்கரவர்த் யாகப் ேபா ற ம ராந் தகர் வரப்
ேபா றார். அவ க் ப் பட்ட ம
யாகப் ேபா ம்
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் மகைள ம் உடன்
அைழத் வந் தா ம் வ வார். கடம் ர் மாளிைக ஒேர
ேகாலாகலமாகத் தானி க் ம் . ப
ர்ப் பாட்டனார்
தஞ் ைசக் ப் றப் படட் ம் . நாம் ேவட்ைடக் ப்
றப் படலாம் . வா ங் கள் !
ல்
த்ைத ல் ஒ
காலத் ல் நான் வல் லவனாக இ ந் ேதன்.
‘அர்ச் ன க் அ த்தப ஆ த்த கரிகாலன் தான்’
என்
ெபயர் வாங்
ந் ேதன்.
ன்
வ ஷங் களாக
ல் ைலத் ெதாடாமல்
ல்
த்ைதேய மறந் ேபாய்
ட்ட . ம ப
ம் பழக்கம் ெசய்
ெகாள் ள ேவண் ம் .
பார்த் ேபந் ரா! வந் யத்ேதவா! எல் லா ம்
ளம் ங் கள் ! ேவட்ைடக் எங் ேக ேபாகலாம் ?
ெகால் மைலக் ப் ேபாகலாமா?” என்
ெபா ப்
பைடயாகக் கரிகாலன் ேகட்டான்.

இத்தைன ேநர ம் எந் தப் ேபச்
ம் கலந்
ெகாள் ளாம
ந் த சம் வைரயர், “ேகாமகேன!
ெகால் மைல ெவ
ரத் ல் இ க் ற . அவ் வள
ரம் ேபாக ேவண் ய ல் ைல. ரநாராயண ஏரி ன்
ேமற் க் கைர ல் அடர்ந்த கா இ க் ற . அைதத்
‘தண்டகாரண்யம் ’ என்ேற ெசால் வ ண் . ேவட்ைடக்
ேவண் ய காட்
கங் க ம் அங் ேக ஏராளமாக
இ க் ன்றன. அந் தக் காட்
ந் ேவட்ைடயா க்
ெகாண்
வந் த
கங் கள் தான் நம ேவட்ைட
மண்டபத் ல் உள் ளைவ. ஏரிக்கைரக் கா ,
இம் மாளிைகக் ச் ச பத்
ம் இ க் ற . காைல ல்
ேவட்ைடயாடப் றப் பட் ச் ெசன்றால் இர
ம்
டலாம் !” என்றார்.
“அப் ப ேய ெசய் யலாம் , ஐயா! இந் த மாளிைக ல் நான்
ந் தாளியா
க் ம் வைர ல் தாங் கள் ைவத்தேத
எனக் ச் சட்டம் . தங் கள் மாரி மணிேமகைலைய ம்
ேவட்ைடக் அைழத் ப் ேபாகலாமா? அவள்
இ க்
டம் எப் ேபா ம் கலகலப் பா
க் ற !”
என்றான் ஆ த்த கரிகாலன்.
“எனக் ஆட்ேசப ல் ைல; மணிேமகைலையக் ேகட்
பார்க்கலாம் ” என்றார் சம் வைரயர்.

ப்

அப் ேபா கந் தமாறன் “ேவட்ைடக் ப் ேபா ம் இடத் ல்
ெபண்கள் எதற் ? அவர்கள் பத் ரமா
க் றார்களா
என்
பார்ப்பதற் த்தான் ேவைல சரியா
க் ம் .
ேவட்ைட ல் கவனம் ெச த்த
யா . ேம ம் ,
நந் னி ேத க் இங் ேக ைண ேவண் மல் லவா?”
என்றான்.
“ஆமாம் ; ஆமாம் கந் தமாற க் எப் ேபா ம் ப
ர்
பாட் ையப் பற் த்தான் கவைல. மணிேமகைலைய

அைழத் ப் ேபாவ ல் இன்ெனா கஷ்ட ம்
இ க் ற . அவள்
ள் ளிக்
ப் பைதப் பார்த்
ட்
மான்
ள் ளிக்
ப் பதாக நிைனத் யாராவ அவள்
ேபரில் அம் ைப
ட்டா ம்
வார்கள் . ெபண்கள்
அரண்மைன ேலேய இ க்கட் ம் , நாம் ேவட்ைடக் ப்
ேபாகலாம் . நாைள அ காைல ல் றப் பட ேவண் ம் .
இன் ர
ரைவக் த்ைதச் க் ரம்
த்
ட் ,
அவரவர்க ம் க் ரமாகத்
ங் ங் கள் . ஐயா!
ேவட்ைடக்காரர்க க்ெகல் லாம் இப் ேபாேத ெசால்
ைவத்
ங் கள் . வந் யத்ேதவா! வா! நம் ைடய
ஜாைகக் ப் ேபாகலாம் !” என்
ெசால்
ஆ த்த
கரிகாலன் வந் யத்ேதவைனக் ைகையப்
த்
இ த் க் ெகாண்
றப் பட்டான். கந் தமாற ம்
பார்த் ேபந் ர ம் அவர்கைளச்
அ ைய டன்
பார்த் க் ெகாண்
நின்றார்கள் . சம் வைரயர்
ேவட்ைடக்காரர்க க் க் கட்டைள றப் ப் பதற் காகச்
ெசன்றார். ப ேவட்டைரயர் நந் னிையத் ேத
அந் தப் ரத் க் ப் ேபானார்.

அத்
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ம த்தாள்

னி

ப ேவட்டைரயர்
உற் சாகத் டேனேய
நந் னிையப் பார்க்கப் ேபானார். கடம்
க் அவர்
றப் பட் வந் த ேபா என்ன நம் க்ைக டன்
வந் தாேரா, அ ஒன் ம் இ வைர ல்
நிைறேவற ல் ைல.
ள் ைளயா ய ஆ த்த

கரிகாலைனக் கடம் ர் மாளிைக ேல த
த்
ைவத் க் ெகாண்டால் , அவைன நயத் னா ம்
பயத் னா ம் தம் ைடய
ப் பத் ன்ப நடக்கச்
ெசய் யலாம் என்
அவர் எண்ணி
ந் தார். தா ம்
சம் வைரய ம் ெசால் வதற் அவன் கட் ப் பட்ேட
ரேவண் ம் என்
நம் னார். ேசாழ ராஜ் யம்
வதற் ம் ம ராந் தக க் உடன யாகப் பட்டம்
கட் வ
ள் ள அபாயம் அவ க் த் ெதரிந் ேத
ந் த .
வடக்ேக மைலயமா ம் , ெதற் ேக ெகா ம் பா
ர்
ேவளா ம் அதற்
ேராதமா
ப் பார்கள் . கரிகாலன்
அவர்க டன் ேசர்ந் ெகாண்டால் உள் நாட்
த்தம்
ண்ேட
ம் . அதன்
எப் ப யா ம் என்
யார்
ெசால் ல
ம் ? ெபா மக்களில் ெப ம் பாேலார்
ந் தர ேசாழ ைடய தல் வர்களின் பக்கேம
இ ப் பார்கள் . ம ராந் தக ைடய தாேய அவ க்
ேராதமா
க் றாள் . காலா கக்
ட்டத்தாைர
மட் ம் நம் உள் நாட் ப் ேபாரில் இறங் க
மா?
பாண் ய நாட்
ம் , ேசர நாட்
ம் பாலாற் க்
வடக்ேக ள் ள நா களி ம் கலகங் கள்
ளம் னா ம்
ளம் ம் . ஆைகயால் இப் ேபாைதக்
ம ராந் தக க் ப் பா ராஜ் யம் என்
ரித் க்
ெகாண்டால் , அ
ம் தஞ் ைசைய தைலநகராகக்
ெகாண்ட ெதன் ேசாழ ராஜ் யமா
ந் தால் , ற் பா
ேபாகப் ேபாகப் பார்த் க் ெகாள் ளலாம் . ெகா ம் பா
ர்
ேவளானின் ெசல் வாக்ைக ஒ வ யாகத் ர்த் க்
கட்
டலாம் . ற வடக்ேக
ம் த்
க்ேகாவ
ர்
மைலயமாைன ம் ஒ ைக பார்க்கலாம் . கரிகாலன்
ெவ ம்
ரடன், என்ைறக்காவ ஒ நாள் ஏதாவ
ஏடா டமான காரியத் ல் இறங்
அற் பா ளில்
இறக்கக்
ம் . அப் ப ேநர்ந்தால் , எல் லாக் கவைல ம்
ர்ந்த . இப் ேபாைதக் ப் பா ராஜ் யம் என்
ஏற் பா
ெசய்
ெகாள் வ நல் ல .

இைளய ராணி நந் னி ட ம் கலந் தாேலா த்த ன்
ேபரில் ெபரிய ப ேவட்டைரயர் இத்தைகய
க்
வந் , அதன்
ற தான் கடம்
க் வந் தார்.
கரிகாலைன ம் அங் அைழத் வரச் ெசய் தார்.
ஆனால் எ ர்பார்த்தப ஒன் ம் நடக்க ல் ைல.
ெபரியவர்க க் அடங்
நடப் பதற் ப் ப லாக
கரிகாலன் ெபரியவர்கைள அதட் உ ட் அ கப்
ரசங் கம் ெசய்
ெகாண்
ந் தான். அவ ைடய
ேக ப் ேபச் க்கைள ம் இ ெபா ள் ெகாண்ட
ெமா கைள ம் ப ேவட்டைரயரால் ெபா க்க
ய ல் ைல.
க் யமாக அவைரப் பற் க் கரிகாலன்
அ க்க வயதான ழவர் என்
ப் ட்ட ம் ,
இைளய ராணிையப் பாட் என்
அைழத் வந் த ம்
ரிய
ஷந் ேதாய் ந் த பாணங் கைளப் ேபால் அவைரத்
ன்
த் வந் தன. ேபா ம் ேபாதாதற் ச்
சம் வைரயரின் ேபாக் ம் அவ் வள
ப் கரமா ல் ைல. தமக் ப் பக்கபலமாக நின்
கரிகால ைடய அ கப் ரசங் கத்ைத அடக்க
யல் வதற் ப் ப லாகச் சம் வைரயர் ெப ம் பா ம்
வாைய
ெமௗனம் சா த் க் ெகாண்
ந் தார்.
ஏதாவ ேப னா ம் தயங் த் தயங்
வழவழா
ழ ழா என்
ேப னார். கரிகாலன் தம
மாளிைகக்
ந் தாளியாக வந்
ட்டப
னால்
ஏதாவ ஏடா டமாய் நடந்
டக்
டாெதன்
அப் ப
ஜாக் ரைதயாக நடந் ெகாண்
க் றார் ேபா ம் !
காரணம் எ வா
ந் தா ம் சம் வைரயரின் ேபாக்
ெகாஞ் சங் டப் ப ேவட்டைரய க் த்
ப் கரமாக
இல் ைல.
இன்ைறக் க் கரிகாலன்
ய ல் எவ் வள
ரம்
உண்ைமயான ேபச் , எவ் வள
ரம் ேக ப் ேபச் ,
எவ் வள
ரம் மன ல் ஒன்
உதட் ல் ஒன் மான

வஞ் சகப் ேபச் என்பைதக் கண்
ெகாள் வ ம்
எளிதா ல் ைல. ம ராந் தகைன ம் அங் ேக வரவைழத்த
ற ஏேத ம் ெபரிய
பரீத காரியம் ெசய் ய
உத்ேத த்
க் றாேனா என்னேமா, யார் கண்ட ?
மைலயமாைனப் ெப ம் ைசன்யத் டன் பைடெய த்
வரச் ெசய்
கடம் ர் மாளிைகைய வைளத் க்
ெகாள்
ம் ப ெசய் தா ம் ெசய் யலாம் அல் லவா?…
இைவெயல் லாவற் ைற ம் எண்
ம் ேபா
தஞ் சா
க் த்
ம் ப் ேபாய்
வேத நல் ல .
ன்னப் ப ேவட்டைரயன் நல் ல ம
. அவனிட ம்
ேயாசைன ேகட் க் ெகாள் ளலாம் . ஒ ேவைள
ம ராந் தகைன இங் அைழத் வ வதா
ந் தா ம்
எல் லா நிைலைமக் ம் ஆயத்தமாகக்
காலாந் தககண்டைனப் ெபரிய பைட ரட் க்
ெகாள் ளிடக் கைர ல் ெகாண்
வந் ைவத்
க்கச்
ெசய் யலாம் . எ எப் ப யானா ம் இைளய ராணிைய
இங் ேக இனி ேமல் இ க்கச் ெசய்
இந் த
டர்களின்
ேக ப் ேபச் க் உள் ளாக் வ
டேவ
டா .
அவைள அைழத் க் ெகாண்
ேபாய் த் தஞ் சா ரில்
ட்
வ
க்க அவ யம் . அதற் ஒ வச
இப் ேபா ஏற் பட்
க் ற அைதக் ைக
வாேனன்?
இவ் தம் ஒ
க் வந் த ம் ெபரிய
ப ேவட்டைரய க் ச்
உற் சாகம் உண்டா ற் .
க மலர்ச்
டேன நந் னி ன் அந் தப் ரத்ைத
அைடந் தார். அங் ேக அவர் வாசற் ப ய
ல் வந் த ேபா
உள் ேள
ந் கலகலெவன்
ரிப் ச் சத்தம்
வ வைதக் ேகட்டார். ஏேனா அந் தச் ரிப் ன் ஒ
அவ க் எரிச்சைல உண்டாக் ற் . தஞ் சா ர்
அரண்மைன ல் நந் னி இவ் தம் ரிப் பேத ல் ைல.

இப் ேபா என்ன
ரிக் றாள் ? அவ

கலம் வந்
டன் ேசர்ந்

ட்ட ? எதற் காகச்
ரிப் ப யார்?…

உள் ேள ரேவ த்த ம் உடன் இ ந் தவள் மணிேமகைல
என்
ெதரிந் த . இதனால் அவர் மனம்
ெதளிந் த . அவைரக் கண்ட ம் மணிேமகைல
ரிப் ைப அடக் வதற் காக இரண்
ைககளினா ம்
வாையப் ெபாத் க் ெகாண்டாள் . அப் ப
ம் அடக்க
யாமற் ேபாகேவ ரித் க் ெகாண்ேட அந் த
அைறைய
ட் ஓ ப் ேபானாள் .
நந் னி ன்
ரிப் ப ேவட்டைரயைரக் கண்ட ேம
நின்
ட்ட . அவ ைடய
க ம் வழக்கமான
கம் ரத்ைத அைடந் த . “ஐயா! வா ங் கள் ! ேயாசைன
வைடந் ததா?” என்றாள் .
“நந் னி! அந் தப் ெபண் எதற் காக அப் ப ச்
ஏன்
ரித் க் ெகாண்ேட ஓ
றாள் ?” என்
ப ேவட்டைரயர் ேகட்டார்.

ரித்தாள் ?

“அைதச் ெசால் லத்தான் ேவண் மா? ெசால்
ேறன்.
சபாமண்டபத் ல் நடந் த ேபச் க்களில் ெகாஞ் சம்
பக்கத் அைற
ந் த மணிேமகைல ன் கா ல்
ந் ததாம் . இளவரசர் ஆ த்த கரிகாலர்
பாட்டன்கைளப் பற்
ம் பாட் கைளப் பற்
ம்
பரிகாசமாகப் ேப யைதச் ெசால்
ட் அவள்
ரித்தாள் ..”
“ ! ஷ்டப் ெபண்! அவேளா
ரித்தாேய?”

ேசர்ந்

நீ

ம்

“ஆம் ; அவேளா ேசர்ந்
ரித்ேதன். அவள் அப் பால்
ேபான ம் அழலாம் என்
இ ந் ேதன். அதற் ள்
தாங் கள் வந்
ட் ர்கள் !” என்
நந் னி
ட் க்

கண்ணில் ளித்த கண்ணீைரத்
ெகாண்டாள் .

ைடத்

க்

“ஆகா! உன்ைன இப் ேபர்ப்பட்ட
டர்களின் மத்
ல்
நான் அைழத் க் ெகாண்
வந் த என் தவ . நாைளப்
ெபா
ந் த ம் நாம் தஞ் சா
க் ப் றப் பட் ப்
ேபாகலாம் . இன் ர மட் ம் ெபா த் க் ெகாள் !”
என்றார்.
“தஞ் சா
க்
காரியம் ஆ

ப் றப் படேவண் மா? ஏன்? வந் த
ட்டதா?” என்
நந் னி ேகட்டாள் .

அன்
சபா மண்டபத் ல் நடந் த ேபச் ன்
ப ேவட்டைரயர் நந் னிக் த் ெதரியப் ப

த்

கைளப்
னார்.

எல் லாவற் ைற ம் ேகட்
ட் நந் னி, “ வா !
தாங் கள் தஞ் சா
க் ப் ேபாய் வா ங் கள் நான்
வரமாட்ேடன். ஆ த்த கரிகால க்
த் கற் க் ம்
வைர ல் நான் இங்
ந்
றப் ப வதாக
உத்ேதச ல் ைல. அந் தக் கர்வம்
த்த இளவரசன்
ஒன்
தங் கள் கா ல்
ந் அவன் ேப ய பரிகாசப்
ேபச் க்க க்காக மன்னிப் க் ேகட் க் ெகாள் ள
ேவண் ம் . அல் ல தங் கள் கத் க் அவன் இைரயாக
ேவண் ம் !” என்றாள் .
“நந் னி! இ என்ன ெசால்
றாய் ? இத்தைகய
பாதகமான எண்ணம் உன் உள் ளத் ல் எப் ப உ த்த

.”

“ஐயா! எ பாதகமான எண்ணம் ? என்ைனக்
ைகப்
த் மணந் த கணவைன ஒ வன் நிந் த் ப்
ேப னால் , அவைனப் ப வாங் க ேவண் ம் என்
நான்
நிைனப் ப பாதகமா?”
“இல் ைல, நந் னி! இைதக் ேகள் ! எங் கள் ப
ர்க் லம்
ேசாழ லத்ேதா ஆ தைல ைறயாக நட் ரிைம

ெகாண்ட . அைதெயல் லாம் மறந் , அ யாச்
வன்
ஒ வன் ஏேதா உள னான் என்பதற் காக நான்
அக் லத் க்
ேராதமாய் க் கத் எ க்க
மா?
ந் தர ேசாழரின் தல் வைன, இன்
வைர ல் பட்டத்
இளவரசனா
ப் பவைன, நான் என் ைக னால்
ெகால் வதா? இ என்ன ேபச் ?” என்
ப ேவட்டைரயர் பத னார்.
கரிகால ைடய காரசாரமான வார்த்ைதகைள ேகட்ட
ேபா
ல சமயம் ப ேவட்டைரய க்ேக உைடவாளின்
ைக ெசன்ற . அப் ேபா
ரமப் பட் மனத்ைத ம்
ைகைய ம் கட் ப் ப த் க் ெகாண்டார். தம்
உள் ளத் ல்
ன்னம் ேதான் ய எண்ணத்ைத நந் னி
ெவளி ட் ச் ெசான்ன டேன அவ க் அவ் வள
பதட்டம் உண்டா ற் .
“ஐயா! தாங் கள் ேசாழக் லத்ேதா ஆ
தைல ைறயாக நட் க் ெகாண்டவர்கள் ; உற ம்
ெகாண்டவர்கள் . ஆைகயால் தாங் கள் கத் எ க்கத்
தயங் வ இயல் . ஆனால் எனக் அத்தைகய உற
ஒன்
ல் ைல. ேசாழக் லத் க் நான் எந் த
தத்
ம் கடைமப் பட்டவள் அல் ல. ஆ த்த கரிகாலன்
தங் கள் அ பணிந் மன்னிப் க் ேகட் க்
ெகாள் ளா ட்டால் , என் ைக ல் கத் எ த் நாேன
அவைனக் ெகான்
ேறன்?” என்றாள் நந் னி.
அப் ேபா அவ ைடய கண்கள் வந் ,
வங் கள்
ெநரிந்
கத்ேதாற் றேம மா
ட்ட .

அத்
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ப ேவட்டைரயர் ரித்தார். நந் னி ன்
வார்த்ைதையக் ேகட் ப் பரிகாசமாகச் ரிப் பதாய்
எண்ணிக் ெகாண்
இேலசாகத்தான்
ரித்தார். அந் தச்
ரிப் ன் ஒ யால் அந் த அைற ம் அ
ந் த சகல
ெபா ள் க ம் ந ந ங் ன. தம் ைம
அவம த்தவர்கைள நந் னி தன் ைக னாேலேய கத்
எ த் க் ெகான்
வதாகக்
யைதக் ேகட்ட
ேபா அவ ைடய உள் ளத் ல் ஒ ெப
தம்
உண்டா ற் . தம் ைடய மரியாைதையப்
பா காப் ப ல் நந் னிக் அவ் வள அக்கைற
இ க் ற என்பைத அ ந் த ல் ப ேவட்டைரய க்
இ ம்
ஏற் பட்ட . அேத ேதாரைண ல் அவள்
ேம ம் ேப க் ேகட்க ேவண் ெமன்ற ஆைச அவர்
மன ல் ஒ பக்கம் ெப
ய . மற் ெறா பக்கத் ல்
அவள் அம் மா ரிெயல் லாம் ேப வைதத் தாம்
ம் ப ல் ைல என்
காட் க் ெகாள் ள ம்
ஆைசப் பட்டார்.
“ஐயா! ஏன்
ரிக்
ர்கள் ! என் வார்த்ைத ல்
அவநம் க்ைக னால் ரிக்
ர்களா?” என்
ேகட்டாள் .
“ேத ! மந் தார மலரின் இதைழப் ேபால் ெமன்ைமயான
உன் ைக னால் கத் ைய எப் ப எ ப் பாய் என்
எண்ணிச் ரித்ேதன். ேம ம் நான் ஒ வன் இரண்
நீ ண்ட ைககைள ைவத் க் ெகாண்
உ ேரா
க் ம் ேபா ..”

“ஐயா! தங் கள் கரங் களின் ெப ைமைய ம்
வ ைமைய ம் நான் அ ேவன். யாைனத்
க்ைகைய ெயாத்த நீ ண்ட ைககள் , இந் ர ைடய
வஜ் ரா தத்ைதப் ேபான்ற வ ைம ள் ள ைககள் .
ேபார்க்களத் ல் ஆ ரமா ரம் பைகவர்கைள ெவட்
ழ் த் ய ைககள் , ேசாழ சக்கரவர்த் களின்
ரத் ல்
மணிம டத்ைத ைவத் நிைலநாட் வ ம் ைககள் .
ஆனா ம் அைதெயல் லாம் இன்
நிைனத் ப்
பார்ப்பாரில் ைல. ேநற் ப் றந் த ள் ைளகள்
தங் கைளக் ‘ ழ ’ என்
ெசால்
ஏளனம் ெசய் ம்
காலம் வந்
ட்ட . தாங் கேளா மந் ரத்தால்
கட் ண்ட சர்ப்பராஜைனப் ேபால் ேசாழ லத்தாரிடம்
ெகாண்ட பக் க் க் கட் ப் பட் ச் ம் மா இ க்க
ேவண்
க் ற . என்
ைடய கரங் கள் வைளயல்
அணிந் த ெமன்ைமயான கரங் கள் தான். ஆனா ம்
ரா
ரரா ய தங் கைள அக் னி சாட் யாகக்
ைகப்
த்த காரணத் னால் என ைகக க் ம்
சக் ஏற் பட்
க் ற . என் கற் ைபக் காத் க்
ெகாள் வதற் ம் என் கணவரின் மரியாைதைய நிைல
நி த் வதற் ம் அவ யம் ஏற் ப மானால் என்
ைகக க் ம் கத் எ க் ம் வ ைம உண்டா
ம் .
இேதா பா ங் கள் …!” என்
நந் னி
ட் ,
மஞ் சத் க் அ
ந் த ெபட் ைய ெவளிப் றமாக
நகர்த் னாள் . ெபட் ையத் றந் அதன் ேமற் றத் ல்
டந் த ஆைடகைள அப் றப் ப த் னாள் . அ
ல்
தகதகெவன்
ரகா த் க் ெகாண்
ந் த நீ ண்ட
வாைள ஒ ைக னால் அலட் யமாக எ த் த்
தைலக் ேமேல
க் ப்
த்தாள் .
ப ேவட்டைரயர் அைதப் பார்த்த வண்ணமாகச்
ேநரம் ர த் ப் ேபாய் நின்றார். ன்னர், “இந் த
ெபட் க் ள் ேள இந் த வாள் எத்தைன காலமாக

இ க் ற ? உன் ஆைட ஆபரணங் கைள
ைவத்
ப் பதாகவல் லேவா நிைனத்ேதன்?” என்றார்.
நந் னி வாைளப் ெபட்
ல்
ம் ப ைவத்
ட் ,
“ஆம் ; என் ஆைட ஆபரணங் கைள இந் தப்
ெபட்
ேலதான் ைவத்
க் ேறன். என்
ஆபரணங் க க் ள் ேள க
க் யமான ஆபரணம்
இந் த வாள் . என் கற் ைப ம் என் கணவ ைடய
ெகௗரவத்ைத ம் பா காப் பதற் ரிய ” என்றாள் .
“ஆனால் இைத நீ உபேயாகப் ப த் வதற் அவ
ஒன் ம் ஏற் படப் ேபாவ ல் ைல நான் ஒ வன்
உ ேரா
க் ம் வைர ல் !”

யம்

“அதனாேலதான் இந் த வாைள நான் ெவளி ல்
எ ப் ப ல் ைல. ஈழ நாட்
ந் ேவங்
நா
வைர ல் ேசாழ ராஜ் யத்ைதப் பா காத் க்
ெகாண்
க் ம் தங் கள் ேதாள் வ ைமயால் தங் கள்
ெகௗரவத்ைதப் பா காத் க் ெகாள் ள
யாதா?
அல் ல ேபைதயா ய என்ைனத்தான் பா காக்க
யாதா? என்றா ம் ,
க் யமான ராஜரீக
காரியங் களில் ஈ பட்
க் ம் தாங் கள் எப் ேபா ம்
என்ைனக் கட் க் காத் க் ெகாண்
க்க
யா .
தங் கைளப் ரிந்
க் ம் ேநரங் களில் என்ைன நான்
பா காத் க் ெகாள் ள ஆயத்தமாய் இ க்க ேவண் ம்
அல் லவா?”
“ேத ! அதற் அவ யம் என்ன? ேபான ேபாகட்
இனி நான் உன்ைனப் ரிந்
க்கப் ேபாவேத
இல் ைல….”

ம் ,

“ஐயா! என்
ைடய
ப் ப ம் அ தான்; ஆனால் இந் த
ஒ தடைவ மட் ம் தாங் கள் என்ைனப் ரிந்
தஞ் ைச ரிக் ப் ேபாய் வா ங் கள் ….”

“இ என்ன
வாதம் ? எதற் காக இந் தத் தடைவ மட் ம்
நான் உன்ைன இங் ேக
ட்
ட் ப் ேபாக ேவண் ம் ?”
என்
ப ேவட்டைரயர் ேகட்டேபா அவ ைடய
வங் கள் ெநரிந் தன.
“ வா ! அதற் இரண்
காரணங் கள் இ க் ன்றன.
என்ைன நீ ங் கள் இப் ேபா தங் க டன் அைழத் ப்
ேபானால் இந் த
டர்கள் ேம ம் நம் ைமக்
த் ப்
பரிக த் ச் ரிப் பார்கள் . ‘ ழவ க் இைளய
ராணி டம் அவ் வள நம் க்ைக!’ என்
ெசால் வார்கள் . அைத நிைனத்தாேல எனக் ரத்தம்
ெகா க் ற . மற் ெறா காரணம் இன்
ம்
க் யமான சம் வைரயைரத் தங் க ைடய
அத் யந் த ேந தர் என்
இத்தைன கால ம் தாங் கள்
ெசால்
வந் ர்கள் ; நம்
ம் வந் ர்கள் . ஆனால்
இளவரசர் வந் த
ந் அவ ைடய ேபச்
ம் ,
நடவ க்ைககளி ம் ஏற் பட்
க் ம் மா தைலக்
கவனித் ர்களா? தாங் கள் கவனிக்கா ட்டா ம் நான்
கவனித் க் ெகாண்
வ
ேறன்….”
“நா ம் அைதக் கவனித் த்தான் வ
ேறன். அந் த
மா த க் க் காரணம் என்னவா
க் ெமன்
ஆச்சரியப் பட் க் ெகாண்
க் ேறன்….”
“தாங் கள் கபடமற் ற உள் ள ைடயவர்; ஆைகயால்
ஆச்சரியப் ப
ர்கள் . எனக் அ ல் ஆச்சரியம்
இல் ைல. மனிதர்க ைடய ேபராைச இயல் தான்,
சம் வைரயரின் மா த க் க் காரணம் . இளவரசர்
ஆ த்த கரிகாலர் ெபண்கைள
கெம த்ேத
பார்ப்ப ல் ைலெயன் ம் க யாணேம ெசய்
ெகாள் ளப் ேபாவ ல் ைலெயன் ம் வதந் யா
ந் த
இங் அவர் வந் த
ந் அதற் ேநர்மாறாக நடந்
வ வைதப் பார்த்
ப் ர்கள் . ெபண்கள்

.

இ க்
டத் க் அ க்க வ
றார், ெகாஞ் க்
ெகாஞ் ப் ேப
றார். இதற் ெகல் லாம் காரணம்
சம் வைரயர் மகள் மணிேமகைல
அவ ைடய
மன ெசன்
ப் ப தான். ‘மணிேமகைலைய
ேவட்ைடயா வதற் அைழத் ப் ேபாகலாமா’ என்
டக் கரிகாலர் ேகட்டார் அல் லவா? இ
சம் வைரய க் ம் ெதரிந்
க் ற . ஆைகயால்
பைழய ஏற் பா கைளெயல் லாம் அவர் மறந்
ட்டார்.
தம் அ ைம மகள் தஞ் சா ர்த் தங் கச் ங் காதனத் ல்
ற்
க்கப் ேபாவ பற் க் கன காணத் ெதாடங்
ட்டார்….”
“ஆமாம் ; நீ ெசால் வ தான் காரணமா
க்க
ேவண் ம் . சம் வைரயன் இத்தைகய நீ ச ணம்
பைடத்தவன் என்
நான் கன
ம் எண்ண ல் ைல.
இரண்
மாதங் க க்
ன் தான் இேத மாளிைக ல்
ம ராந் தகைரத் தஞ் ைசச் ம் மாதனத் ல்
ஏற் ைவப் பதாக எல் ேலா ம்
ச் சபதம் ெசய் ேதாம் .
ச் ! இப் ப ப் ேபச் த் தவ
றவ ம் ஒ மனிதனா?”
என்
ப ேவட்டைரயர்
னார்.
“ வா ! அதனாேலதான் நான் தங் க டன் வர ல் ைல
என்
ெசால் ேறன். தாங் கள் இல் லாத சமயத் ல்
இவர்கள் இங் ேக என்ன ச ெசய் றார்கள் என்பைதக்
கவனித் ெகாள் ேவன். ஏேத ம் இவர்கள்
ழ் ச்
ெசய் தால் அ ப க்காமற் ெசய் ய வ ேத ேவன்.”
“நந் னி! இ ேலெயல் லாம் நீ எதற் காகப்
ேவண் ம் ?”

ரேவ

“கணவர் ரத்ைத ெகாண் ள் ள காரியத் ல்
மைன க் ம் ரத்ைத இ க்க ேவண்டாமா?

க்க

‘வாழ் க்ைகத் ைண ’ என்
எங் கைளச் ெசால் ற ?”

ற

எதற் காக

“என்ன இ ந் தா ம் இந் த
ர்க்கர்க க் ம்
நீ சர்க க் ம் ந
ல் உன்ைனத் ைண ன்
ட்
ட் நான் ேபா றதா? அ எனக் ச்
சம் மதமா ல் ைலேய!”

ேம

“எனக் இங் ேக ைண ல் லாமற் ேபாக ல் ைல.
மணிேமகைல இ க் றாள் ; எனக்காக அந் தப் ெபண்
என்ன ேவண் மானா ம் ெசய் வாள் …”
“அ உண்ைமதான் நா ம் கவனித்ேதன். உன்
ைடய
ேமாகன சக் அவைள உன் அ ைமயாக் இ க் ற .
ஆனா ம் அ எவ் வள
ரம் நிைலத்
க் ம் ?
ஆ த்த கரிகாலன்
ங் காதனத் ல் ஏ அந் தப்
ெபண்ைண சக்கரவர்த் னியாக் க் ெகாள் ளப்
ேபாவதாக ஆைச காட் னால் …”
“ஐயா! அ
ஷயத் ல் தங் க க் ச்
ம் சந் ேதகம்
ேவண் ய ல் ைல. மணிேமகைல என் க த் க்
மாறாகத் ேதவேலாகத் இந் ராணி பத ைய ம்
ஏற் க் ெகாள் ள மாட்டாள் . ‘கரிகாலன் இந் தக் கத் யால்
த் க் ெகான்
ட் வா!’ என்
நான் ெசான்னால் ,
உடேன அவ் தம் ெசய்
ட் வ வாள் . என்
ைடய
ேமாகன சக் ையப் பற் அ க்க தாங் கேள
ெசால் ர்கள் அல் லவா? அ மணிேமகைலைய
ம்
ஆட்ெகாண்
க் ற ! ேவ
மானால் , இப் ேபாேத
தங் க க் அைத நி
த் க் காட்
ேறன்!” என்றாள்
நந் னி.
ப ேவட்டைரயரின் உடம் படபடத்த . அந் தக்
உத கள்
க்க, ெதாண்ைட அைடக்க,
நாத்த த க்கக்
னார்: “ேத ! உன்
ைடய

ழவர்

சக் ைய நான் அ ேவன். ஆனால் கரிகாலன்
ஷயத் ல் நீ அம் மா ரி எ
ம் பரீடை
் ச பார்க்க
ேவண்டாம் . அவன் அ யாச்
வன். ஏேதா ெதரியாமல்
உள னான் என்பைத நாம் ெபரி ப த்தக்
டா .
கரிகாலன் மணிேமகைலைய மணந் ெகாள் ள
இஷ்டப் பட்டால் நாம் அதற் த் தைடயாக இ க்க
ேவண்டாம் !”
“ஐயா! நாம் தைட ெசய் யாம
க்கலாம் . ஆனால்
ஒன்
இ க் றேத! அைத யார் தைட ெசய் ய
ம் ?
மணிேமகைல என்னிடம் ரியங்
ெகாண்டவளா
ப் ப ேபால் நா ம் அவளிடம் பாசம்
ைவத்
க் ேறன். என்
டப் றந் த தங் ைகையப்
ேபால் அவளிடம் ஆைச ெகாண்
க் ேறன்.
அற் பா ளில் சாகப் ேபா றவ க் அவைள மணம்
ெசய்
ெகா க்க நான் எப் ப இணங் ேவன்?” என்றாள்
நந் னி. அப் ேபா அவ ைடய பார்ைவ எங் ேகேயா
ரத் ல் நடக் ம் எைதேயா பார்த் க் ெகாண்
ப் ப
ேபால ேதான் ய .
ப

ேவட்டைரயர் இன்
ம் அ க பரபரப் ைப அைடந்
னார்: “நந் னி! இ என்ன வார்த்ைத? ேசாழ
சக்கரவர்த்
ன் ேவளக்காரப் பைடக் நான் ஒ
சமயம் தைலவனா
ந் ேதன். சக்கரவர்த் ைய ம்
அவ ைடய சந் த கைள ம் உ ைரக் ெகா த்ேத ம்
பா காப் பதாகச் சத் யம் ெசய்
க் ேறன்….”
“ஐயா! அந் தச் சத் யத்ைதத் தாங் கள் ற
ேவண் ெமன்
நான் ெசால் ல ல் ைலேய?”
“உன்னால் கரிகால க் ஏேத ம் ங் ேநர்ந்தா ம்
அந் தக் ற் றம் என்ைனேய சா ம் . ‘
ள் ைள ன்
பரிகாசப் ேபச்ைசப் ெபா க்காமல்
ழவன் ப பாதகம்

ெசய்
ட்டான்’ என்
உலகம் என்ைன நிந் க் ம் .
ஆ தைல ைறயாக எங் கள் லம் ேசாழர்க க் ப்
பா காப் பாக இ ந் எ த்
க் ம் நல் ல ெபயர்
நாசமா ம் …”
“அப் ப யானால் தாங் கள் இந் த ஊைர ட்
ேபாக ேவண் ய
க ம் அவ யம் !” என்
மர்மம் நிைறந் த ர ல்
னாள் .
“எதனால் அவ் தம் ெசால்
ப ேவட்டைரயர் ேகட்டார்.

உடேன
நந் னி

றாய் ?” என்

“தங் களிடம் எப் ப ச் ெசால் வெதன்
தயங் க்
ெகாண்
ந் ேதன். இப் ேபா ெசால் ல ேவண் ய
அவ யம் ஏற் பட்
ட்ட . ர்க்கா பரேம வரி
எனக் ச் ல அ ர்வ சக் கைள அளித்
க் றாள் இ
தங் க க்ேக ெதரி ம் . ந் தர ேசாழர் இளம் வய ல்
ஸ் ரீஹத் ேதாஷத் க் உள் ளானவர் என்பைத நான்
என் மந் ர சக்
னால் அ ந் ேதன். அைதத்
தங் க க் ம் நி
த் க் காட் ேனன். அேத ேபால்
ஆ த்த கரிகால ைடய இ
க் காலம் ெந ங் க்
ெகாண்
க் ற என்பைத ம் இப் ேபா என் அகக்
கண்ணினால் காண்
ேறன். அ தங் கள் ைக னா ம்
ேநரப் ேபாவ ல் ைல; என் ைக னா ம் ேநரப்
ேபாவ ல் ைல. ஆனால் யம ைடய பாசக் க
அவைன ெந ங் க் ெகாண்
க் ற என்ப மட் ம்
நிச்சயம் . காட் ேல ேவட்ைடயாடப் ேபான இடத் ேல
அவ க் இ
ேநரலாம் ; அல் ல அரண்மைன ல்
ப த்
க் ம் ேபா ம் ேநரலாம் ;
, கர
த ய
ஷ்ட
கங் களினால் ேநரலாம் ; அல் ல அவ ைடய
ேந தர்கள்
ம் அம் தவ
ந் ம் அவன்
சாகலாம் . அல் ல ெமன்ைமயான ெபண்ணின்
கரத் ேல
த்த கத்
னால் த்தப் பட் ம் அவ க்

மரணம் ேநரலாம் . ஆனால் , ஐயா, அவ ைடய மரணம்
தாங் கள் ைகப்
த் மணந் த என்
ைடய கரத் னால்
ேநரா என்
தங் க க் ச் சத் யம் ெசய்
ெகா க் ேறன். சாைல ஓரத் ேல அநாைதயாக நின்ற
என்ைனத் தாங் கள் உலக ய மணந் இைளய ராணி
ஆக் னீர ்கள் . அத்தைகய தங் க க் என்னால் ஒ
ப
ம் ஏற் படாமல் பார்த் க் ெகாள் ேவன். அதற் காகேவ
தாங் கள் இச்சமயம் இங் இ க்க ேவண்டாம் , ேபாய்
ங் கள் என்
வற்
த் ச் ெசால் ேறன். தாங் கள்
இங் இ க் ம் சமயம் கரிகால க் என்ன
தமான
பத் ேநர்ந்தா ம் உலகத்தார் தங் கைள அத் டன்
சம் பந் தப் ப த் வார்கள் . அ ள் ெமா வர்மைனக் கடல்
ெகாண்டதற் தங் கள்
ப
ற ல் ைலயா?
அம் மா ரி இதற் ம் தங் கள் ேபரில் ற் றம்
சாட் வார்கள் . தங் களால்
பத் ேநர்ந்தெதன்
ெசால் லா ட்டா ம் தாங் கள் ஏன் அைதத்
த க்க ல் ைல என்
ேகட்பார்கள் ! ஆனால்
தங் க ைடய வஜ் ரா தம் ேபான்ற கரங் களா ம்
கரிகால க் வரப் ேபா ம்
பத்ைதத் த க்க
யா . ஆைகயால் , தாங் கள் உடேன ேபாய் ட
ேவண் ம் . என்ைனத் தங் க டன் அைழத் க் ெகாண்
ேபானால் , அைதப் பற்
ம் ண் சந் ேதகம் ஏற் ப ம் .
ன்னதாக ெதரிந்
ந் தப
னால் என்ைன ம்
அைழத் ெகாண்
ேபாய்
ட்டதாகச் ெசால் வார்கள் .
ஆைகயால் , தாங் கள் மட் ேம ேபாகேவண் ம் . என்ன
ேநர்ந்தா ம் , எப் ப ேநர்ந்தா ம் அதனால் தங் க க்
அப ர்த் எ
ம் ஏற் படாமல் பார்த் க் ெகாள் ள நான்
இங்
ப் ேபன். ஐயா! என்னிடம் அவ் வள நம் க்ைக
தங் க க் உண்டா?” என்
நந் னி ேகட்
ட் த் தன்
கரிய ெபரிய
களால் ப ேவட்டைரயரின் ெநஞ் ைச
ஊ
ப் பார்ப்பவள் ேபாலப் பார்த்தாள் . பாவம் ! அந் த
ரக் ழவர் நந் னி ன் ெசால் லம் னால் ெபரி ம்

கலங் ப் ேபா
ந் தார். அவ ைடய கண் அம் க்
ன்னால் க கலங் ப் பணிந் தார்.

அத்
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இந் த வரலா நிகழ் ந் த காலத் க் அ
ஆண் க க்
ன்னால் த ழகத் ல்
ேவந் தர்கைளத் த ர, ற் றரசர்கள் எ வர்
கழ் ெபற்
ளங் னார்கள் . அவர்க க் ‘வள் ளல் கள் ’
என்ற பட்டப் ெபய ம் வழங்
வந் த . அந் த எ வரில்
ஒ வன் ெகால்
மைல ன் தைலவனான ஓரி
என்பவன். இவன்
ல்
த்ைத ல் இைண ல் லாத
ரன் என்
ெபயர் ெபற்
ந் தான். இவன் தன் வ ய
ெபரிய
ல் ைல வைளத் நாேணற் அம் ைப
ட்டானா ன், அ இராம ரா ைடய அம் ஏ
மரங் கைளத் ெதாைளத்த ேபால்
த ல் ஒ
ையத் ெதாைளத் , ற ஒ மாைனத் ெதாைளத்
ற ஒ பன் ைய ெதாைளத் , ன்னர் ஒ
யைலத் ெதாைளத்
மாம் . இவ் வா
லவர்களால் அவ ைடய
ல்
த்ைதத் றன் பாடப்
ெபற்
ந் த . அ
ந் அவன் ‘வல் ல் ஓரி’ என்
ப்
வ ம் வழக்கமா ற் .
ெகால்
மைல வல் ல் ஓரி ன்
, அந் நாளில்
வ ைம ெபற் ற ேவந் தனாக
ளங் ய ேசரன் ேகாபம்
ெகாண்டான். அவைனத் தாக் வதற் த்
க்ேகாவ
ர்த் தைலவன் மைலயமான்

க்காரி ன்
ைணைய நா னான். காரி ன்
ரம் ஓரி ன்
ரத் க்
ைறந் ததன் . அத் டன்
மைலயமான் காரிக் ப் பைடபலம் அ கமா
ந் த .
மைலயமான், ெகால்
மைல
பைட எ த் ச் ெசன்
வல் ல் ஓரிையக் ெகான்
அவ ைடய மைலக்
ேகாட்ைடைய ம் நிர் லமாக் னான்.
அேத காலத் ல் ெகால்
மைலைய அ த்
ந் த நிலப்
ப
ல் அ கமான் ெந மானஞ் என்
ம்
நில
மன்னன் அர
ரிந் வந் தான். வல் ல் ஓரி டன்
அவன் உற
ண்டவன். வல் ல் ஓரிையக் ெகான்ற
மைலயமான் காரிைய அவன் ப வாங் க
ம் னான்.
தன்னால் மட் ம் அ
யாெதன்
எண்ணிச் ேசாழ
மன்னனா ய ள் ளி வளவனின் உத ைய நா னான்.
மைலயமானின் வ ைம அ கமா வ வ பற்
ம்
அவன் ேசரேனா ேதாழைம ெகாண்
ப் ப பற்
ம்
ள் ளிவளவ க் க் ேகாபம் இ ந் த . எனேவ ேசாழன்
ள் ளிவளவ ம் தக ர் அ கமா ம் ேசர்ந்
க்ேகாவ
ர் மைலயமாைனத் தாக் னார்கள் .
மைலயமான் ேபார்க்களத் ல் ர ெசார்க்கம்
எய் னான். மைலயமா ைடய இ இளம்
தல் வர்கைளச் ேசாழ நாட்
ரர்கள் ைறப்
த்
வந் தார்கள் . மைலயமா ைடய வம் சத்ைதேய
அ த்
ட ேவண் ெமன்
க
ந் த அ கமா ம்
ள் ளிவளவ ம் அந் தக் ழந் ைதகைளப்
ல்
க த்தள
ைதத் யாைனக் காலால் இட க்
ெகால் ம் ப கட்டைள ட்டார்கள் . மைலயமா ைடய
வள் ளன்ைமைய அ ந் , அதனால் பயன்
ய் த்
ந் த
லவர் ஒ வர் அச்சமயம் அங் வந் ேசர்ந்தார்.
மைலயமா ைடய ழந் ைதகளின் உ
க்காகச் ேசாழ
மன்னனிடம் மன்றா னார்.

“ேவந் ேத! அேதா பார்! க த் வைர
ைதக்கப் பட்
க் ம் ழந் ைதகளின்
கங் கைளப்
பார்! அந் த
கங் களில் தவ ம் ன்னைகையப் பார்!
தங் கைளக் காலால் இட க் ெகால் லப் ேபா ற
யாைனையப் பார்த் , அதன்
க்ைக ஆ வைதப்
பார்த் , அக் ழந் ைதகள் ஏேதா ேவ க்ைக என்
எண்ணிச் ரிக் ன்றன. இத்தைகய ற் றமற் ற
ழந் ைதகைளயா ெகால் லப் ேபா றாய் ? அந் தக்
ழந் ைதகள் என்ன பாவம் ெசய் தன? தகப் பன் ெசய் த
ற் றத் க்காகக் ழந் ைதகைளத் தண் க்கலாமா?”
என்றார் லவர்.
அைதக் ேகட்ட ேசாழன் மனமாற் றம் அைடந் தான். தன்
கட்டைளைய உடேன மாற் னான். ழந் ைதகைளத்
தைர
ந் எ க்கச் ெசய் தான். வய வந் த ற
அவர்களில்
த்த ள் ைளக் த்
க்ேகாவ
ர்
அரைச ம்
ம் பக் ெகா த்தான்.
அ
தல்
ற் றாண்
ற் றாண்டாகச் ேசாழ லத்
மன்னர்களிடம்
க்ேகாவ
ர் மைலயமான்
வம் சத் னர் நன்
டன் நட் ரிைம
ெகாண்
ந் தார்கள் . அந் த உற
ந் தர ேசாழர் காலம்
வைர ல் நீ த்
ந் த . மைலயமான் மகளா ய
வானமாேத ையச் ந் தர ேசாழர் மணந் பட்ட
ம
யாகக் ெகாண்
ந் தார்.
ெகால்
மைல வல் ல் ஓரி – தக ர் அ கமான்
இவர்க ைடய வம் சத் னர் அ ந் பட்டனர். ஆ
அவர்க ைடய ைள வம் சத் ல் தாங் கள்
ேதான் யதாகக் கடம் ர் சம் வைரயர்கள் ெசால்
ெகாண்டார்கள் . அவர்க ைடய
ன்ேனார்கள்
க்ேகாவ
ர் மைலயமான் வம் சத்தாரிடம்
ெகாண்
ந் த பைகைமைய சம் வைரயர்கள்

ம்
க்

மறக்க ல் ைல. ஆத ன் மைலயமா ைடய
ேபரப் ள் ைள ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் சக்கரவர்த் யாக
வைத அவர்கள்
ம் பாத
இயற் ைகேயயல் லவா? ஆ த்த கரிகால ைடய
அகம் பாவ ம் , ற் றரசர்கைளச்
ம் ம யாமல்
அவன் நடந் ெகாண்ட
த ம் சம் வைரயர்களின்
ெவ ப் வளர்வதற் ேம ம் காரணம் தந் த .
ஆைக னாேலேய கண்டரா த்த ைடய மாரன்
ம ராந் தகைனத் தஞ் ைச ம் மாதனத் ல்
ஏற் ைவக் ம்
யற்
ல் சம் வைரயர்கள் ஊக்கமாக
ஈ பட்டார்கள் .
ஆனால் கரிகாலன் கடம்
க் வந் த நாளி
ந்
ெபரிய சம் வைரயரின் உள் ளம்
தாக
மா தல் அைடயலா ற் . அவ ைடய ெசல் வப்
தல் யா ய மணிேமகைலேய அவ ைடய
மனமா த க் க் காரணமா
ந் தாள் . ஆ த்த
கரிகால ைடய உள் ளத்ைத மணிேமகைல கவர்ந்
ட்டாள் என்பதற் ப் பல அ
கள் ெதன்பட்டன.
ெபண்கைளக் கண்ெண த் ம் பாராதவன் என் ம் ,
ரம் மச்சாரியாகேவ காலத்ைதக் க க்கப் ேபா றான்
என் ம் கரிகாலைனப் பற் ேபசப் பட் வந் த .
அத்தைகயவன் கடம் ர் மாளிைகக் வந் த
ந்
அ க்க ெபண்கள் இ க் ம் இடம் ேபாவ ம்
அவர்க டன் உல் லாசமாகப் ேப வ மாக இ ந் தான்.
க் யமாக அவன் மணிேமகைல ன் ‘
ைக’ையப்
பற் அ க்க பாராட் ப் ேப னான். கரிகாலன்
வந் த
ந் மணிேமகைல ம் ஒேர உற் சாகமாக
இ ந் தாள் . அதற் க் காரணம் அவ ம் கரிகாலனிடம்
பற் க் ெகாண்ட தான் என்
ெபரிய சம் வைரயர்
க
னார். அவர்கள் இ வ ைடய
கலத்ைத ம்
பார்த் ப் பார்த் ச் சம் வைரய ம் உற் சாகம்

ெகாண்டார். கரிகாலன் மணிேமகைலைய மணந்
ெகாண்டால் தம் ெசல் வத்
மகள் ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் ன் சக்கரவர்த் னியாக
ளங் வாள் !
அவ க் ப் றக் ம் ழந் ைத ம் தஞ் ைச
ங் காதனத் க் உரியவனாவான்! இன்
க்ேகாவ
ர் மைலயமான் அைடந்
க் ம்
ெப
தத்ைத அப் ேபா தா ம் அைடயலாம் .
அதற் ெகல் லாம் தாேம எதற் காகத் தைடயாக
இ க்கேவண் ம் ? தம அ ைமக் மாரி ன்
ஏற் றத் க் த் தாேம ஏன் இைட
ெசய் ய ேவண் ம் ?
ம ராந் தக க் த் தம் மகைள மணம் ெசய் க்கலாம்
என்ற ேயாசைன
ன்னம் சம் வைரய க் இ ந் த
உண்ைமதான். ஆனால் ம ராந் தக க் ஏற் ெகனேவ
இ மைன யர் இ ந் தனர். ன்னப்
ப ேவட்டைரயரின் மகைள அவன் மணந்
ந் த டன்,
அவ க் ஓர் ஆண் மக ம் றந்
ந் த . ஆைகயால்
ம ராந் தகன்
ங் காதனம் ஏ னால்
ப ேவட்டைரயரின் வம் சத் னர்தான் பட்டத் க்
உரிைம ெப வார்கள் . மணிேமகைல தஞ் ைச
அரண்மைன ல் உள் ள பல ேச ப் ெபண்களில் தா ம்
ஒ த் யாக வாழ ேவண்
க் ம் .
ஆனால் ஆ த்த கரிகாலைன மணிேமகைல மணம்
ெசய்
ெகாண்டால் அவள் தான் பட்ட
ம
யா
ப் பாள் . அவ க் ப் றக் ம்
ள் ைளக்ேக ங் காதன உரியதா ம் .
ம ராந் தக க் ப் பட்டம்
ட் வெதன்ப
ரம் மப்
ரயத்தனமான காரியம் . மக்கள் அதற்
ேராதமா
ப் பார்கள் . மைலயமா ட ம்
ெகா ம் பா
ர் ேவளா ட ம் ேபாராட்டம்
நடத் த்தான் அைதச் சா க்க ேவண் யதா
க் ம் .

ம ராந் தக ைடய அன்ைனேய அதற் த்
தைடயா
க் றாள் . இவ் வள ெதால் ைலயான
யற் ைய எதற் காக ேமற் ெகாள் ள ேவண் ம் ?
ஆ த்த கரிகால க்
ட் வெதன்ப
ஏற் ெகனேவ
வான காரியம் . அைத
நிைறேவற் வ ல் எவ் த ர ம் ஏற் படா .
ப ேவட்டைரயர்களின்
வாதந் தான் ெபரிய
இைட றா
க் ம் . அவர்களில் ெபரிய ழவேனா
இைளய ராணி ன் ேமாகத் ல்
ழ் க் டக் றான்.
இன்
ம் எத்தைன நாைளக் அவன்
உ ேரா
ப் பாேனா, ெதரியா . இந் தக் ழவைன
நம் ஒ ெப ம் அபாயகரமான காரியத் ல்
எதற் காகத் தைல ட ேவண் ம் ? ம ராந் தகன் பக்கம்
இ ப் பதாகத் தாம் சபதம் ெசய்
ெகா த்
ப் ப
என்னேமா உண்ைமதான். அதனால் என்ன?
சபதத் க் ப் பங் கம் ெசய் யாமேல காரியத்ைத
க்க
வ
ல் லாமலா ேபா ற ? ம ராந் தகன் ஓர்
அப் பா ப் ள் ைள என்ப ெதரிந் த
ஷயந் தான்.
அவைனக் ெகாண்ேட “எனக் இராஜ் யம் ேவண்டாம் ”
என்
டச் ெசால் ம் ப ெசய்
டலாம் . அல் ல
அவ ைடய அன்ைன ன் சம் மதம் ேவண் ம் என்
வற்
த் னா ம் ேபா ேம!…
இவ் வாெறல் லாம் சம் வைரயரின் உள் ளம் ந் க்கத்
ெதாடங்
ந் த . ஆைகயால் ப ேவட்டைரயர்
தஞ் ைசக் ப் ேபா ம் ேயாசைனைய அவர் உற் சாகமாக
ஆதரித்தார். அவர் இல் லாத சமயத் ல் கரிகால டன்
அந் தரங் கமாகப் ேப அவ ைடய உள் ளத்ைத நன்
அ ந் ெகாள் ளலாம் என் ம் , ற சமேயா தம் ேபால்
நடந் ெகாள் ளலாம் என் ம் எண்ணினார். ஆத ன்

ெபரிய ப ேவட்டைரயைர அவேர ரிதப் ப த்
பரிவாரங் க டன் தஞ் ைச அ ப் ைவத்தார்.

ப்

ப ேவட்டைரயர் ரயாணப் பட் ச் ெசன்ற ற
ஆ த்த கரிகால ம் , அவ ைடய ேதாழர்க ம்
ேவட்ைடக் ப் றப் பட்டார்கள் . அவர்க டேன
மணிேமகைலைய ம் மற் ற அந் தப் ரப் ெபண்கைள ம்
அ ப் பக்
டச் சம் வைரயர் த்தமா
ந் தார்.
ஆனால் நடப் பைதெயல் லாம் ேவ ேநாக் டன்
கவனித் வந் த கந் தமாறன் அைத ஆட்ேச த்தான்.
கரிகாலன் மணிேமகைல டம் காட் ய
ரத்ைதெயல் லாம் நந் னிைய
ன்னிட் த்தான்
என்பைத அவன் உணர்ந்
ந் தான். இதனால்
கரிகாலன் ேபரில் அவ ைடய ெவ ப்
வளர்ந்
ந் த . இைத எல் லாம் தந் ைத டம்
ளக் ச்
ெசால் ல ம்
ய ல் ைல. ஆைகயால் , “ேவட்ைடயா ம்
இடத் ல் ெபண்கைளக்
ட் க் ெகாண்
ேபாய்
என்னத்ைதச் ெசய் வ ? இவர்கள்
பத் ரமா
க் றார்களா என் பார்ப்பதற் த்தான்
சரியா
க் ம் . ேம ம் இ ஐப் ப மாதம் , எந் த
நி ஷத்
ம் ெப மைழ ெதாடங் கலாம் . ஏரிக்கைரக்
காெடல் லாம் ெவள் ளமா
ம் . ெபண்கள்
ண்டா ப்
ேபாவார்கள் !” என்
ெசான்னான்.
அதன் ேபரில் சம் வைரய ம் அந் த ேயாசைனையக்
ைக ட்
ட்டார். ஆ த்த கரிகாலன் தன்
ேதாழர்களா ய பார்த் ேபந் ரன், வந் யத்ேதவன்,
கந் தமாறன் இவர்கைள ம் , மற் ற
ேவட்ைடக்காரர்கைள ம் அைழத் க் ெகாண்
றப் பட் ச் ெசன்றான்.
எல் ேலா ம் ெசன்ற ற சம் வைரயர் மாளிைக
ெவ ச்ெசன்
இ ந் த . நந் னி, மணிேமகைலையப்

பார்த் “
ஷர்கள் ட் ல் இ க் ம் ேபா நமக் த்
ெதால் ைலயாகத் ேதான்
றார்கள் . ஆனால் அவர்கள்
எங் ேகயாவ ேபாய் ட்டா ம் நமக் ச்
சங் கடமாகத்தான் இ க் ற . பரிக த் ச்
ரிப் பதற் க்
ட
ஷயம்
ைடப் ப ல் ைல!” என்றாள் .
“ஆம் , அக்கா! நாம்
ட ேவட்ைடக் ப் ேபா
க்கலாம் .
எனக் ேவட்ைட பார்க்கப் ரியம் அ கம் . என்
தந் ைதேயா ம் தைமயேனா ம் ல சமயம்
ேபாவ ண் . ஆனால் இன்ைறக் என்னேமா
கந் தமாறன்
வாதமாகத் தைட ெசய்
ட்டான்.
ஒ ேவைள உங் க க் ேவட்ைட
க்கா என்
அவ் தம் தைட ெசய் தாேனா, என்னேமா?” என்றாள்
மணிேமகைல.
“ஆமாம் ; எனக் ேவட்ைட அவ் வளவாகப்
ப் ப ல் ைலதான். இரத்தத்ைதக் கண்டாேல எனக்
லா
க் ம் . ஆனால் கந் தமாறன் அதற் காகச்
ெசால் ல ல் ைலய ! உன்ைன ம் உன்
ட்
ந் தாளிகளில் ஒ வைர ம் ரித்
ைவப் பதற் காகேவ அவ் தம் அவன் தைட ெசய்
ட்டான்!” என்றாள் .

த்

மணிேமகைல ன் கன்னங் களில்
கள்
காணப் பட்டன.
ேநரம் தைரையப் பார்த் க்
ெகாண்
ந்
ட் , “
ஷர்கள் எங் ேகயாவ
ேபாய் த் ெதாைலயட் ம் , அக்கா! அவர்கள் சகவாசேம
நமக் ேவண்டாம் . நாம் ஏரிக்கைர நீ ரா
மண்டபத் க் ப் ேபாய் நீ ர் ைளயா
ட் வரலாம் !
வ
ர்களா?” என்றாள் . நந் னி ம் அதற் ச்
சம் ம க்கேவ தந் ைத டம் ெசால்
அதற் ேவண் ய
ஏற் பா கைள மணிேமகைல ெசய் தாள் .

ரநாராயண ஏரி ன் ழ் ப் றத் ல் ெபரிய கைர ம்
அ ல் எ பத் நா மடவாய் க ம் உண்
என்பைதப்
பார்த்
க் ேறாமல் லவா? ஏரி ன் ேமற் றத் ல்
அத்தைகய ெபரிய கைர ைடயா . ஏரி நீ ரின் ஆழம்
தாகக் ைறந் வந் ஏரிக்கைர அங் ேக சம
தைரயாக அைமந்
ந் த . இன்
ம் ேமற் ேக அடர்ந்த
கா கள் மண் க் டந் தன.
இவ் தம் ஏரி நீ ர் ைறந் சம தைரயா ம்
ரேதசத் ல் ஆங் காங் ேக
ய
கள் காணப் பட்டன.
களில் மரங் க ம் ெச ெகா க ம் அடர்ந்
வளர்ந்
ந் தன. அத்
களில் ஒன் ன் கைர ல்
ப த் ைற ம் நீ ரா மண்டப ம்
அைமக்கப் பட்
ந் தன. இங் ேக கடம் ர்
சம் வைரயரின் அந் தப் ரத் ப் ெபண்கள்
நீ ரா வதற் காக ம் உல் லாசமாகப் ெபா
ேபாக் வதற் காக ம் வ வ வழக்கம் . அந் த
இடத் க் வந் ேசர ேவண் மானால் இரண்
காத ரம் ஏரிையச் ற் க் ெகாண்
வரேவண் ம் .
இதனா ம் சம் வைரயர் ட் ப் ெபண்கள்
ளிக்
டம் என்
ெதரிந்
ந் தப யா ம் அன்னிய
மனிதர்கள் அங் ேக வ வ
ைடயா .
நந் னி ம் மணிேமகைல ம் பட ேல க் ெகாண்
அந் தத்
க் இப் ேபா வந் ேசர்ந்தார்கள் . பட
ெச த்தத் ெதரிந் த இரண்
ேதா மார்கள் உடன்
வந் தார்கள் . சைமயல் ெசய் வதற் ேவண் ய
பண்டங் கைள ம் பட ல் ெகாண்
வந் தார்கள் . நீ ரா
மண்டபப் ப த் ைறைய அைடந் த ம் ேதா ப்
ெபண்கள் படைக
ட் றங்
மண்டபத் ல் சைமயல்
ெசய் யத் ெதாடங் னார்கள் . நந் னி ம்
மணிேமகைல ம்
ேநரம் ப த் ைற ல்

உட்கார்ந் வம் ேப க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
மணிேமகைல, இயற் ைக ம
க ள் ள ெபண்;
ம் ல் பற் ள் ளவள் . அவள் ப ேவட்டைரயர்
ேப வ ேபால ம் கரிகாலன், கந் தமாறன்,
பார்த் ேபந் ரன், வந் யத்ேதவன் ஆ யவர்கள்
ேப வ ேபால ம் ந த் க் காட் னாள் .
அைதெயல் லாம் பார்த் ம் ேகட் ம் நந் னி க ர், க ர்
என்
ரித் க் ெகாண்
ந் தாள் . ஆ
ம்
அவ ைடய கவனம்
வ ம் மணிேமகைல டம்
இல் ைல என்ப ம் , அவள் மனம் அவ் வப் ேபா ஏேதா
அந் தரங் க ந் தைன ல் ஈ பட்ட என்ப ம்
ெவளியா வந் த .
ெரன்
மணிேமகைல ள் ளிக்
த் எ ந்
நின்றாள் . “அக்கா! ேவட்ைடக் நாம் ேபாக ல் ைல;
ஆனால் ேவட்ைட நம் ைமத் ேத வந்
க் ற !” என்
க் ெகாண்ேட இ ப் ல் ெச
ந் த கத் ைய
எ த்தாள் .
நந் னி ம்
க் ட் எ ந் மணிேமகைல பார்த்த
ைசைய ேநாக் னாள் . அங் ேக சாய் ந் படர்ந்
ந் த
ஒ ெபரிய மரக் ைள ன்
த்ைதப்
ஒன்
காணப் பட்ட ! அந் தச்
த்ைத அவர்கள்
பாயலாமா, ேவண்டாமா என்
ேயா ப் ப ேபாலப்
பார்த் க் ெகாண்
ந் த .
அேத சமயத் ல்
இறங் ப் பாய் ந்

வ

ரத் ல்
ைரகள் தண்ணீ ரில்
ம் சத்த ம் ேகட்ட .

அத்

யாயம் 41 - கரிகாலன்
ெகாைல ெவ

ஆ த்த கரிகாலன் தான் ேவட்ைடயாடச் ெசன்
ெவ
காலமா ற்
என் ம் ,
ல் த்ைதையேய மறந்
ேபா
க்கக்
ம் என்
ெசான்னான் அல் லவா?
அன்
அவன்
ரநாராயண ஏரிக்கைரக் காட் ல்
ேவட்ைடயா யைதப் பார்த்தவர்கள் அவ் தம்
எண்ண ல் ைல. அவ ைடய
ல்
ந்
ளம் ய
அம் க க் அன்
எத்தைனேயா காட்
கங் கள்
இைரயா ன.
யல் க ம் , மான்க ம் , கர க ம் ,
த்ைதக ம் ெசத்
ந் தன.
லங் எ
ம்
கண்ணில் படாத ேபா வானத் ல் பறந் த பறைவகள்
அவ ைடய அம் கள் பாய் ந் தன. ப ந் க ம்
இராஜாளிக ம் அல க் ெகாண்
தைர ல்
ந் தன.
கரிகால ைடய ெகாைல ெவ ேநரமாக ஆக
அ கமா க் ெகாண்
ந் த . அவ டன்
ெசன்றவர்க க் அ க ேவைல இ க்க ல் ைல.
ைரக ம் மனிதர்க ம்
ட்டமாக இைரச்ச ட் க்
ெகாண்
ெசன்ற ல் காட்
கங் கள் தத்தம்
இடத்
ந்
ளம் ச் த ஓ ன. மற் றவர்கள்
ேவட்ைட ல் ெசய் த உத
அவ் வளேவதான். கரிகாலன்
பாய வந் த
கங் கள்
மற் றவர்கள் அம்
வைத ம் ேவைல எ வைத ம்
டக் கரிகாலன்
அ ம க்க ல் ைல. கந் தமாறன் ஒ தடைவ அவ் வா
கரிகாலன்
பாய் ந் வந் த கர
ன் ேபரில் அம்
எய் தான். அப் ேபா கரிகாலன் அவன் பக்கம்
ம் ப்
பார்த் , “கந் தமாறா! நீ கர ையக் ெகால் லப்
பார்த்தாயா? என்ைனக் ெகால் ல
யன்றாயா?” என்

ேகட்டான். கந் தமாறன்
கத் ல் எள்
ம் ெகாள்
ம்
ெவ த்தன. ற அவன்
ல் ைல வைளக்கேவ இல் ைல.
ஏறக் ைறய ரியன் உச் வானத்ைத அைடந் த
சமயத் ல் எல் லா ம் கைளத் ப் ேபானார்கள் . சற்
ஓய் எ த் க் ெகாண்
ம் பலாேம என்ற
ேயாசைன எல் லா ைடய மனத்
ம் ேதான் ய .
ஆனால் கரிகாலேனா கைளத் ப் ேபான
ைரைய
ேம ம் காட் வ களில் ெச த் க் ெகாண்
ேபானான்.
காைல ேநரத் ெலல் லாம் கந் தமாறன்
கரிகாலைனெயாட் ப் ேபாய் க்ெகாண்
ந் தான்.
“என்ைனக் ெகால் லப் பார்த்தாயா?” என்
கரிகாலன்
அவைனக் ேகட்ட ற கந் தமாறன்
ன்னால் தங் ப்
பார்த் ேபந் ர டன் ேசர்ந் ெகாண்டான். அவனிடம்
இளவரசரின்
ரட் த்தனமான நடத்ைதைய ம்
ேபச்ைச ம் பற் க் ைற
றத் ெதாடங் னான்.
பார்த் ேபந் ரன் அதற் ச் சமாதானம்
ற
யன்றான்.
இந் தச் சமயம் பார்த் வந் யத்ேதவன் கரிகாலைன
அ
னான். ற அவர்கள் இ வ ேம ேசர்ந்
ன்னால் ெசன்
ெகாண்
ந் தார்கள் .
வந் யத்ேதவன்
ல் ம் அம் ம் எ த் வர ல் ைல.
அவ க்
ல் த்ைத அவ் வளவாகப் பழக்க ம்
இல் ைல. ைக ல் ேவல் மட் ம் தான் ெகாண்
வந்
ந் தான். ஆைகயால் கரிகால ைடய
ேவட்ைட ல்
க் டாமல் அவன் ஜாக் ரைதயாகச்
ெசன்
வந் தான். ஏதாவ அபாயம் ேந வதாக
இ ந் தால் ேவைல உபேயா ப் பதற் மட் ம்
எச்சமய ம் ஆயத்தமாகப் ேபாய் க் ெகாண்
ந் தான்.
அதற் அவ யம் உச் ேநரம் வைர ஏற் பட ல் ைல.

கந் தமாறன் பார்த் ேபந் ரனிடம் , “இன்ைறக்
இவ் வள ேவட்ைட ஆ ய ேபாதாதா? இன்
ஒ
நாளிேலேய இந் தக் காட்
ள் ள
லங் கைளெயல் லாம் ெகான்
ர்த்
வார்
ேபா
க் றேத. இவ ைடய ேவட்ைட ெவ
தணிவதற் க் ெகால்
மைலக் த்தான் ேபாக
ேவண் ம் . ‘இன்ைறக் ப் ேபா ம் ;
ம் பலாம் ’
என்
ெசால் ங் கள் !” என்
னான்.
அதற் ப் பார்த் ேபந் ர பல் லவன், “தம் ! இளவரசரின்
உள் ளத் ல் ஏேதா ெகாந் தளித் க் ெகாண்
க் ற .
ஒ ெபரிய சாம் ராஜ் யத்ைத
ட் க் ெகா த்
வ
என்றால் இேலசான காரியமா? அந் த
ஆத் ரத்ைதெயல் லாம் ேவட்ைட ல் காட்
றார். அ
வைர ல் நல் ல தான். இல் லா
ல் உன்
ம் என்
ம் காட் வார். அவராகச் ச ப் ற் ப் ‘ேபா ம் ’
என்
ெசால் லட் ம் . நாம் தைல ட ேவண்டாம் ”
என்றான்.
இந் தச் சமயத் ல் அந் த வனம் வனாந் தரெமல் லாம்
ந ங் ம் ப யான உ மல் சத்தம் ஒன்
ேகட்ட .
கந் தமாறன்
கத் ல்
ன் அ
காணப் பட்ட

.

“ஐேயா! காட் ப் பன் ! இளவரசைர நிற் கச்
ெசால் ங் கள் !” என்றான்.
“காட் ப் பன் க் என்ன அவ் வள பயம் ?
,
கர ெயல் லாம் இளவரசரிடம் பட்ட பாட் ல் பன்
ைல?” என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.

எந் த

“நீ ங் கள் ெதரியாமல் ெசால்
ர்கள் இந் தக் கா களில்
உள் ள பன் கள்
கர கைள
ன்னா ன்னமாக்
ம் ! யாைனைய
ட் க் ேழ
தள் ளி
ம் !
ைரகள் இலட் யேம இல் ைல, அம் ம்

ேவ

ம் காட் ப் பன்
ன் ேதா ேல பட் த் ெத த்
ேம த ர அதன் உட க் ள் ேள ேபாகா !… ஐயா!
ஐயா! நில் ங் கள் ” என்
கந் தமாறன்
ச்ச ட்டான்.
அேத சமயத் ல் காட் ப் தர்களிேல ஒ
ய
ழற் காற்
அ ப் ப ேபான்ற அல் ேலாலகல் ேலாலம்
ஏற் பட்ட . ம நி டம் ட் யாைனகைளப் ேபான்ற
கரிய ெபரிய உ வம் வாய் ந் த இரண்
காட் ப் பன் கள் ெவளிப் பட்டன. அைவ ஒ கண
ேநரம் நின்
ைரகைள ம் அவற் ன்
வந் தவர்கைள ம் உற் ப் பார்த்தன.
கந் தமாறன், “ஜாக்
ச்ச ட்டான்.

ரைத ஐயா! ஜாக்

ரைத”! என்

ன் ெதாடர்ந் வந் த ேவட்ைடக்காரர்களில் லர்
இதற் ள் அங் வந் ேசர்ந்
ட்டார்கள் . அவர்கள்
தாைர தப் பட்ைடகைளப் ராணன் ேபா ற
அவசரத் டன்
ழக் க் ெகாண்
“கா
” என்
ச்ச ட்டார்கள் .
அந் தப் பன் கள் என்ன நிைனத் க் ெகாண்டனேவா
என்னேமா ெதரிய ல் ைல. ஒ ேவைள அவற் ன்
ட் கைள நிைனத் க் ெகாண்
க்கலாம் .
ட் க க் ஆபத் வராமல் த க்க ேவண் ெமன்ற
உணர்ச்
னால்
ண்டப் பட்
க்கலாம் . அல் ல
தாைர தப் பட்ைடகளின் சப் தத்ைதக் ேகட்
ரண்
க்கலாம் . பன் கள் இரண் ம் ெவவ் ேவ
ைசைய ேநாக்
ய் த் க் ெகாண்
ஓடத்
ெதாடங் ன.
கந் தமாறன் அைதப் பார்த்
ட் , “ேகாமகேன! அைவ
ேபாய் த் ெதாைலயட் ம் , ஐந் தா ேவட்ைட நாய் கள்

இல் லாமல் ஒ காட் ப் பன்
யா !” என்றான்.

ையத்

ரத்

க் ெகால் ல

கரிகாலன் அைதக் கா ல் வாங் க் ெகாள் ளாமல்
ல் ைல வைளத் அம் ைப
ட்டான். அ ஒ
பன்
ன்
ல் ேபாய் த் ைதத்தைதப் பார்த்
ட்
இளவரசன், “ஆஹா!” என்
உற் சாக ேகாஷம் ெசய் தான்.
அ த்த கணத் ல் அந் தப் பன்
உடம் ைப ஒ உ க்
உ க் ய . அம் ெத த் க் ேழ
ந் த ; பன்
ேமேல ஓ ய .
கந் தமாறன் அப் ேபா
ரித்த ரிப் ல் ஏளனத் ன்
ெதானி ெதரிந் த . கரிகாலன் அவைனப் பார்த் ,
“கந் தமாறா! எங் ேக ஒ பந் தயம் ! நா ம்
வந் யத்ேதவ ம் அந் தப் பன் ையத் ெதாடர்ந் ேபாய்
அைதக் ெகான்
எ த் க் ெகாண்
வ
ேறாம் . நீ ம்
பார்த் ேபந் ர ம் இன்ெனா பன் ையத் ரத் ப்
ேபாய் க் ெகான்
எ த் வா ங் கள் ! இந் தப் பன் கள்
இரண்ைட ம் ெகால் லாமல் அரண்மைனக் த்
ம் பக் டா !” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட
ைரையத் தட்
ட்டான். வந் யத்ேதவ ம்
அவ டன் ெசன்றான்.
அவர்கள் ெதாடர்ந் ெசன்ற காட் ப் பன்
எந் தத்
ைச ல் எந் த வ யாகப் ேபாய் க்
ெகாண்
க் றெதன்ப ெகாஞ் ச ேநரம் வைர ல்
ெதரிந் ெகாண்
ந் த . ஏெனனில் பன்
ெசன்ற
வ
ந் த ெச ெகா க ம் தர்க ம் அந் தப்
பா பட்
ந் தன. ன்னர் ஒ
ய கால் வாய்
க் ட்ட . அ காட் ல் ெபய் ம் மைழத் தண்ணீைர
ஏரி ல் ெகாண்
வந் ேசர்க் ம் கால் வாய் .
அவ் டத் க் வந் த ற பன்
எந் தப் பக்கம்
ேபா ற்
என்
கண்
க்க
ய ல் ைல.

கால் வாையக் கடந் அப் பா ள் ள காட் க் ச்
ெசன்றதா? கால் வாய் ஓரமாக இந் தப் பக்கமாகேவா,
அந் தப் பக்கமாகேவா ெசன்றதா என்பைத அ ய
ய ல் ைல.
அச்சமயம் கால் வா ன் வ யாகத் ெதரிந் த ஏரி ன்
சாலமான நீ ர்ப்பரப் ல் ெதரிந் த ஒ காட்
அவர்க ைடய கவனத்ைதக் கவர்ந்த . பட ஒன்
வந் ெகாண்
ந் த . அ
ந் தவர்கள்
ெபண்மணிகள் என் ம் அ யக்
யதா
ந் த .
ஆனால் அவர்கள் யார் என்
ெதரிந் ெகாள் ள
ய ல் ைல. வந் யத்ேதவ ம் கரிகால ம்
அச்சமயம் இ ந் த இடத்ைத ேநாக் ேய பட வ வதாக
த ல் காணப் பட்ட . ற
ைச சற் த்
ம் ,
ஏரிக் கைரேயாரமாக இ ந் த இன்ெனா
ைவ
ேநாக் ச் ெசன்
பட மைறந்
ட்ட .
“வல் லவைரயா! பட ல் வந் தவர்கள் யாரா
க் ம் ?
ெபண்மணிகள் ேபாலத் ேதான் னார்கள் அல் லவா?”
என்றான் கரிகாலன்.
“ெபண்கள் ேபாலத்தான் ேதான் ய ; அதற் ேமல்
எனக் ம் ெதரிய ல் ைல” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“ஒ ேவைள சம் வைரயர்
ெபண்களா
க் ேமா?”
“இ ந் தா
இவ் வள

ட்

ப்

ம் இ க்கலாம் ; ஆனால் அவர்கள் ஏன்
ரம் வரேவண் ம் ?”

“ஆமாம் ; அவர்களா
க்க
யா தான்…காைல ல்
ப ேவட்டைரயர் றப் பட் ப் ேபாய் ட்டார் அல் லவா?
நிச்சயந் தாேன?”

“நிச்சயந் தான், ஐயா! அரண்மைன வாசல் றப் பைத
அவர் யாைன
ெவளிேய ேபாவைத ம் நாேன
பார்த்ேதன்.”
“அவர் மட்

ம்

ந் தான் ேபானாரா?”

“ஆமாம் ; ழவர் மட்
ேபாக ல் ைல.”

ந் தான் ேபானார்; இைளய ராணி

“அந் தக் ழவைரப் ேபான்ற ரா
ரைன எங் ேக
பார்க்கப் ேபா ேறாம் ? என் பாட்டனார் மைலயமாைனக்
டப் ப ேவட்டைரய க் அ த்தப யாகத்தான்
ெசால் ல ேவண் ம் …”
“ஐயா! அந் தக் ழவர்கைளப் பற் ெயல் லாம் றர்
ெசால் த்தான் ேகட்
க் ேறன். தங் க ைடய
ரத்ைதப் ேபார்க்களத் ல் ேநரில் பார்த்
க் ேறன்;
கடம் ர் அரண்மைன
ம் பார்த்ேதன். ழவர்கள் ,
மாரர்கள் எல் லாைர ம் எப் ப ந ந ங் க அ த் க்
ெகாண்
ந் ர்கள் !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“அ உண்ைமதான், ஆனால் எதற் காக அவ் வள
தட டல் ெசய் ேதேனா, அந் தச் சந் தர்ப்பம் ெந ங்
வந்
க் ம் ேபா எனக் உள் ள ம் உட ம்
ந ங்
ன்றன. என்ைனப் ேபான்ற பயங் ெகாள் ளிக்
ேகாைழைய இந் தச் ேசாழ நாட் ேலேய
காண
யா …”
“இளவரேச! இன்
காட் ல் ேவட்ைடயா யேபா
அப் ப த் தாங் கள் பயந் ந ங் யதாகத்
ெதரிய ல் ைலேய? வன லங் கள் , பட் கள் ,
ன்ேனா வந் தவர்கள் எல் ேலாைர ம் அல் லவா ந
ந ங் கச் ெசய் ர்கள் ?”

“இைவெயல் லாம் ஒ ைதரியத் ல் ேசர்ந்ததா? ேகவலம்
ஒ ேவட்ைட நாய் ேவங் ைகப்
பாய் ந்
ெகால்
ற ; காட் ப் பன்
மதயாைனேயா
சண்ைடக் ப் ேபா ற . ேவட்ைடயா ம் ைதரியம் ஒ
ைதரியமா? வல் லவைரயா, ேகள் ! நான் ெசய் த ழ் ச்
ப த்
ட்ட . ப ேவட்டைரயர் நந் னிையத்
தனியாக
ட்
ட் ச் ெசன்
ட்டார். ஆ
ம்
அவைளத் தனிைம ல் பார்த் ப் ேப வைதப் பற்
எண்ணினால் எனக் ப்
உண்டா ற !” என்றான்
ஆ த்த கரிகாலன்.
“ஐயா! அதற் காரணம் உண் ; இத்தைன கால ம்
ப
ர் இைளய ராணிையப் பற் ஒ
தமாக எண்ணி
இ ந் ர்கள் . இப் ேபா அவர் தங் கள் சேகாதரி என்பைத
அ ந்
க்
ர்கள் . அவேரா தங் கள் லத்ைதேய
அ த்
ட
ம் ம் பாண் ய நாட் ச்
ச காரர்கேளா ேசர்ந் ெகாண்
க் றார்.
இைதெயல் லாம் அவரிடம் ெசால் வ கஷ்டமான
காரியந் தான். எனக் அதற் ஒ சந் தர்ப்பம்
ைடத் ம் என்னால் ெசால் ல
ய ல் ைலேய?…”
“நண்பா! நீ அ ந் வந்
ய ெசய்
ஒவ் ெவான் ம்
க் டச் ெசய் வதாகேவ இ க் ற . இன்ன ம்
என்னால் நமப
ய ல் ைல. ஆனால் ற் ல பைழய
ஷயங் கைள ேயா த் ப் பார்த்தால் உண்ைமயாக
இ க்கலாம் என்
ேதான்
ற . எனக் ம்
அவ க்
ைட ல் எப் ெபா
ம் ஒ மாயத் ைர
இ ந் வந் த . பைழயாைற ெபரிய ராட் யார் –
ெசம் யன் மாேத யார் – நந் னி டன் நான் சகவாசம்
ைவத் க் ெகாள் ளக் டா என்
அந் த நாளில்
வற்
த் ச் ெசான்னார். ஆனால் உண்ைம

வைத ம் ெசால் ல ல் ைல; ெசால்
இவ் வளெவல் லாம் ேநர்ந் ரா …”

ந் தால்

“ெசம் யன் மாேத க்
உண்ைம ம்
ெதரிந் ராம
க்கலாம் . யாேரா அநாைத ஊைம
ஸ் ரீ ெபற்
ேபாட் ப் ேபான ெபண் என்
மட் ம்
அ ந்
க்கலாம் . ந் தர ேசாழரின் மகள் ப
ர்
இைளய ராணி என்ப ஒ ேவைள
ெதரியாம
க்கலாம் .”

அத்

யாயம் 42 - "அவள்
ெபண் அல் ல"!

இளவரசன் கரிகாலன்
ேநரம் ேயாசைன ல்
ஆழ் ந்
ந் தான். இளம் ராயத் நிைன கள் அவன்
உள் ளத் ல் அைல அைலயாக ேமா க் ெகாண்
ேதான் ,
க் ெகாந் தளித்
ட் ப் ற ேவ
நிைன க க் இடங் ெகா த்
ட் மைறந் தன.
அந் த நிைன அைலகைளப் பலவந் தமாகத் த த்
நி த் ஒ
ர்க்கமான
ச்
ட்
ட் க் கரிகாலன்.
“ேபானைதப் பற் இப் ேபா ேபசேவண்டாம் ; நடக்க
ேவண் யைதப் பற் ேபசலாம் . அதற் காகேவ
உன்ைனத் தனியாக அைழத் வந் ேதன். பந் தயத் ல்
நாம் ேதாற்
ட்ேடா ம் . பன்
ேபாய் ட்ட . இனி
என்ன ெசய் வ , எப் ப ச் ெசய் வ என்
ேயா த்
ெசய் யலாம் . வல் லவைரயா! நந் னி டம்
அவ க் ம் எனக் ம் உள் ள உறைவ எப் ப ச் ெசால் வ
என்
நிைனத்தாேல எனக் ப்
உண்டா ற . அவள்

கத்ைத நன்றாக நி ர்ந் பார்க்கக்
ட என்னால்
ய ல் ைல. தப் த் தவ ப் பார்க் ம் ேபாெதல் லாம் ,
ர பாண் ய ைடய உ
க்காக அவள் மன்றா ய
ேபா எப் ப
கத்ைத ைவத் க் ெகாண்டாேளா,
அப் ப ேய ைவத் க் ெகாள் றாள் . அவ ைடய
பார்ைவ ெநஞ் ைச வாள் ெகாண்
அ ப் ப
ேபா
க் ற . என் சேகாதரி ர பாண் யன்
காதல் ெகாண்
அவன் உ
க்காக என்னிடம்
மன்றா னாள் என்பைத நிைனத்தாேல என் ெநஞ்
உைடந்
ம் ேபா
க் ற . வல் லவைரயா! உன்
க த் என்ன? இன்ன ம் அவ க் உண்ைம
ெதரியா என்றா நிைனக் றாய் ? அவள் ந் தர
ேசாழரின் மகள் என் ம் , எங் க க்ெகல் லாம் சேகாதரி
என் ம் அ யமாட்டாள் என்றா க
றாய் ?”
“ேகாமகேன! இைவெயல் லாம் ெதரிந்
ந் தால் ,
இன்ன ம் பாண் ய நாட் ச் ச காரர்க டன்
ேசர்ந்
ப் பாரா? ேசாழ லத் க்
ேராதமாக ஒ
ள் ைளையச் ம் மாசனத் ல் அமர்த் ப் பாண் ய
நாட் மன்னனாக ம் ேசாழ சாம் ராஜ் ய
சக்கரவர்த் யாக ம் மணிம டம்
ட்
ப் பாரா?
அந் த மணிம டத்ைதத் தாங்
நிற் பதாகக் ைக ல்
கத் ஏந் ப் சபதம் ெசய்
ப் பாரா? இைவெயல் லாம்
ப் றம் பயம் பள் ளிப் பைடய
ல் நள் ளிர ல்
நடந் தைத நாேன பார்த்ேதன்..”
“இவ் வளைவ ம் பார்த்த உன்ைன நந் னி உ ேரா
ட்
ட்டைத நிைனத்தால்
யப் பா
க் ற .”
“ஐயா! எனக் அ ல்
யப் இல் ைல; ெபண் உள் ளத்
இயற் ைகயாகக்
ெகாண் ள் ள இரக்கம்
காரணமா
க்கலாம் அல் லவா?”

ல்

“வல் லவைரயா! நீ உலகம யாதவன். ெபண் உள் ளத் ல்
ெகாண் ள் ள வஞ் சக ம் வஞ் சைன ம்
எத்தைகயைவ என்ப உனக் த் ெதரியா . என்ன
ேநாக்கத் டன் உன்ைன அவள் உ ேரா
ட்டாள்
என்பைத நான் அ ேயன். ஆனால் என்ைன எதற் காக
ஓைல அ ப் வரவைழத்தாள் என்ப என்
அந் தரங் கத் க் த் ெதரிந்
க் ற .”
“இளவரேச! அ

என்ன காரணமா

க்

ம் ?”

“என்ைனக் ெகான்
ர பாண் ய க் ப் ப க் ப் ப
வாங் வதற் காகத்தான் வரவைழத்
க் றாள் ..”
“ஐயா! அப் ப ஏதாவ
பரீதம் ேநர்ந்
டப்
ேபா றெதன்
எண்ணித்தான் இைளய ராட்
ம்
தன்மந் ரி ம் என்ைன அவசரமாக அ ப்
ைவத்தார்கள் . ஆனால் அவர்கள் கடம்
க் ப் ேபாக
ேவண்டாம் என்
ெசான்னைதத் தாங் கள்
ேகட்க ல் ைல….”
“வல் லவைரயா! இைளய ராட்
ம்
தன்மந் ரி ம்
க க அ வாளிகள் தான். ஆனால்
ைய
அவர்களால்
டத் த க்க
யா அல் லவா?
அ ள் ெமா வர்மைனப் பற் ச் ேசா டர்கள்
ெசால்
ப் பைதெயல் லாம்
உண்ைமயாக் வதற் காகேவ
என்ைன இங் ேக
ெகாண்
வந் ேசர்த்
க் றேதா என்னேமா, யார்
கண்ட ? வல் லவைரயா! கந் தமாறன் என்
ன்னா
ந் அம் ைப
ட்டாேன? உண்ைம ல்
அவன் கர ையக்
ப் பார்த்
ட்டானா? என்ைனக்
ப் பார்த்
ட்டானா? நீ கவனித்தாயா?”
“நான் கவனிக்க ல் ைல, ஐயா! ஆனால் கந் தமாறன்
அத்தைகய ேராகம் ெசய் யக்
யவன் என்
நான்

ஒ

நா ம் ஒப் க் ெகாள் ளமாட்ேடன். ட் க் வந் த
ந் தாளிைய, அ
ம் சக்கரவர்த்
ன்
மாரைனப்
ன்னா
ந் அம் எய்
ெகால் லக்
யவனா
கந் தமாறன்? அவ ைடய அ
க்
ர்ைமையப் பற்
எனக் அவ் வள உயர்ந்த அ ப் ராயம் இல் ைலதான்.
ல் த்தப் பட் உணர்வற் க் டந் தவைன நான்
க் க் ெகாண்
ேபாய் க் காப் பாற் ேனன். கண்
த்த ம் என்ைனப் பார்த்தப யால் நான்தான்
அவைனக் த் யதாக எண்ணிக் ெகாண்டான்.
அப் ேபா அவன் என் ேபரில் ெகாண்ட பைகைம
இன்
ம் மாற ல் ைல. ஆனால் அவ ைடய த்
ெகாஞ் சம் கட்ைடயா
ந் தா ம் , ேராக
ந் ைத ள் ளவன் அல் ல!…”
“நண்பா! ஒ அழ ய ெபண்ணின்
ேமாகனாஸ் ரத் க் எவ் வள சக்
ண்
என்
எனக் த் ெதரியா . எவ் வள நல் லவைன ம் அ
ேராகச் ெசயல் ரியச் ெசய்
ம் …”
“ஐயா! ெபண்களின் ேமாகன சக் ையப் பற் நா ம்
அ ந் தானி க் ேறன். அதனால் நான் ஒ
நா ம் ேரா யா
டமாட்ேடன்…”
“ஆகா! மணிேமகைல நல் ல ெபண், உன்ைனத்
ேராகமான காரியம் ெசய் ம் ப ஏவமாட்டாள் …”
“நான் மணிேமகைலையச் ெசால் ல ல் ைல;
சந் ரைனப் பார்த்த கண்க க்
ன் னி
கவர்ச் கரமாகத் ேதான்ற
மா?”
“

ரண சந்

ரன் என்

யாைரக்

ப்

ரண

றாய் ?”

“இளவரேச! ேகா க்க ேவண்டாம் ; பைழயாைற இைளய
ராட் ையத்தான் ெசால்
ேறன்…”

“அேட! அ கப் ரசங் ! உல
ள் ள மன்னா
மன்னர்கள் எல் ேலா ம் ந் தைவ ன் ைகப்
க்கத்
தவம்
டக் றார்கள் . அத்தைகய என் சேகாதரிைய நீ
மனத் னா ம் நிைனக்கலாமா?”
“ஐயா! ரண சந் ர ைடய ேமாகனத்ைத ம்
தண்ெணாளிைய ம் ேலாக சக்கரவர்த் க ம்
பார்த் அ ப க் றார்கள் ; ஏைழ எளியவர்க ந் தான்
நில ல் நின்
களிக் றார்கள் . அவர்கைள யார் த க்க
ம் ?”
“ஆமாம் ; உன் ேபரில் ேகா த் க் ெகாள் வ ல்
பயனில் ைல. ெதரிந் தான் நான் உன்ைன என்
சேகாதரி டம் ஓைல டன் அ ப் ேனன். நீ ம்
அவ க் த்
ப் யாக நடந் ெகாண்டாய் . ஆனால்
பார்த் ேபந் ரனிடம் மட் ம் இைதெயல் லாம்
ெசால்
டாேத! அவன் ேசாழ லத் க்
ம மகனா த் ெதாண்ைட நாட் க் மன்னனாக
ளங் கலாம் என்
கன கண்
ெகாண்
க் றான்…”
“ஐயா! அவ் தம் ல காலத் க்
ன் வைர ல்
இ ந்
க்கலாம் . இப் ேபா கந் தமாறன்,
பார்த் ேபந் ரன் இ வ ம் நந் னி ேத
காலால் இட்ட
ேவைலையத் தைல னால் ெசய் யக்
காத்
க் றார்கள் …..”
“அைத நான் கவனித் வ
ேறன்; ஆைக னால் தான்
அவர்கள்
ஷயத் ல் எனக் ப் பயமா
க் ற .”
“எல் லாவற் ைற ம் உத்ேத க் ம் ேபா , தாங் கள்
இைளய ராணிையச் க் ரம் சந் த் எல் லா
உண்ைமகைள ம் ெசால்
வ அவ யம் என்
ேதான்
ற .”

“நண்பா! எனக் அவ் வள ைதரியம் வ ம் என்
ேதான்ற ல் ைல. எனக் ப் ப லாக நீ ேய அவைளச்
சந் த் ச் ெசால்
ட்டால் என்ன?”
“இளவரேச! நான் ெசான்னால் இைளய ராணிக்
நம் க்ைக ஏற் படா . ஒ
ைற நான் அவைர
ஏமாற்
ட் தப் த் க் ெகாண்
ெசன்
க் ேறன்.
ஆைகயால் இ
ம் ஏேதா ஒ
ழ் ச் என்
க தக்
ம் .”
“ஆனால் நான் நந் னிையத் தனியாகச் சந் ப் ப
எப் ப ? அவேளா அந் தப் ரத் ல் இ க் றாள் !”
“ஐயா! மணிேமகைல ன்
லம் அ சாத் யமா
அதற் ேவண் ய ஏற் பா நான் ெசய் ேறன்….”

ம் .

“மணிேமகைலைய நீ ைகக் ள் ேபாட் க்
ெகாண்
க் றாய் ேபா
க் ற . நல் ல
காரியந் தான்! எ எப் ப யானா ம் மணிேமகைலைய
உனக் த்
மணம் ெசய்
ட்ேடனானால் , என்
உள் ளம் ஓரள நிம் ம அைட ம் .”
“ஐயா! மணிேமகைலைய நான் என் உடன்
றந் த
சேகாதரியாகக் க
ேறன். அவ க் இன்
ம்
பன்மடங் ேமலான அ ர்ஷ்டம்
ட்டக்
ம் என்
எ ர்பார்க் ேறன்…”
“எைதப் பற்

ச் ெசால்

றாய் ?”

“ெதரிய ல் ைலயா, இளவரேச! ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன்
பட்டத் இளவரசரின் உள் ளத் ல் கன்னி மணிேமகைல
இடம் ெபற்
ப் பதாக ஊ க் ேறன். சற்
ன்
சம் வைரயர் மாரிையப் பற் ஒ மா ரி ேப ேனன்.
என் மனத்ைதத் தங் க க் த் ெதரி ப் பதற் காக
அவ் தம் ெசான்ேனன். இைளய ராட் ஒ வைரத்

த ர இந் த உல ல் றந் த ேவ எந் தப் ெபண்
ம்
மணிேமகைலக் அ
ம் ணத்
ம் இைணயாக
மாட்டார்கள் . தாங் கள் மட் ம் மணிேமகைலைய
மணந் ெகாண்டால் நம் ைடய ெதால் ைலகள்
எல் லாம் ர்ந்
ம் . சம் வைரய ம் கந் தமாற ம்
நம் டன் ேசர்ந்
வார்கள் . ப ேவட்டைரயர்கள்
தனித் ப் ேபாய்
வார்கள் . இைளய ராணி ன்
சக்
ம் ன்
ம் . ம ராந் தகத் ேதவர் ன்னர்
இராஜ் யம் என்ற ேபச்ைசேய எ க்க மாட்டார்.
ற் றரசர்களின்
ழ் ச் ைய ம் பாண் ய நாட்
ஆபத் த களின் ச ைய ம் ஒேரய யாய்
ய த்
ெவற் காணலாம் …”
“எல் லாம் சரிதான், தம் ! ஆனால் கடம்
க் நான்
மணம் ெசய்
ெகாள் வதற் காக வர ல் ைல. ஏேதா
ஒ ெபரிய ஆபத் ெந ங் க் ெகாண்
க் ற . நான்
ெசால் ேறன், ேகள் ! ப ேவட்டைரயர்
ம ராந் தகேனா
ம் வ ம் ேபா ஒ ெபரிய
பைட டன் வரப் ேபா றார்…”
“ஐயா! அப் ப யானால் நா ம்
க்ேகாவ
ர்
அரச க் ச் ெசால்
அ ப் ப் பைட ரட் க் ெகாண்
வரச் ெசய் தால் என்ன? எதற் ம்
ன் ஜாக் ரைத டன்
இ ப் ப நல் லதல் லவா?”
“நா ம் அைதப் பற் ேயா த் வ
ேறன். ஒவ் ெவா
சமயம் எனக் என்ன ேதான்
ற ெதரி மா? இந் தக்
கடம் ர் அரண்மைனையத் தைர மட்டமாக் , இங் ேக
ச யாேலாசைன ெசய் தவர்கள் அத்தைன ேபைர ம்
அரண்மைன வாச ல் க
ேலற் ற ேவண் ெமன்
ேதான்
ற . என் தந் ைதைய
ன்னிட் த்தான்
ேகாபத்ைத அடக் க் ெகாள் ேறன். அவைர மட் ம் நீ
காஞ் க் அைழத் வந்
ந் தால் …?”

“இளவரேச! அவரிடம் தங் கள் ஓைலையச் ேசர்ப்
ரம் மப் ரயத்தனமா
ட்டேத!”

ப் பேத

“ஆமாம் ; சக்கரவர்த் இந் தப் ப ேவட்டைரயர்களிடம்
நன்றாய் அகப் பட் க் ெகாண்
க் றார். என்
ெபற் ேறார்க க்ெகன்
காஞ் மா நகரில் நான் கட் ய
ெபான் மாளிைக ல் ெவௗவால் கள் சஞ் சரிக் ன்றன.
நான் உ ேரா
க் ம் ேபா அவர்கைள
அம் மாளிைக ல் வரேவற் ம் பாக் யம் எனக் க்
ைடக் ேமா, என்னேமா ெதரியா . இந் தக்
கடம் ைர ட் உ ேரா ேபாேவேனா என்
டச்
சந் ேதகமா
க் ற …”
“இளவரேச! தாங் கள் இவ்
மைலயமாைனப் பைடக
அவ யம் என்
ேதான்
“அந் த காரியத்
பார்க் ேறன்..”

க்

தம் ேபசப் ேபச,
டன் வரச் ெசால் வ
ற ..”

உன்ைனேய அ

க்க

ப் பலாமா என்

“ஐயா! மன்னிக்கேவ
ம் ! தங் கைள
ட் ஒ கண ம்
ரியேவ
டா என்
தங் கள் தமக்ைகயார் எனக் க்
கட்டைள ட்
க் றார்கள் ..”
“அைத நீ இ

வைர நன்றாக நிைறேவற்

வ

றாய் .”

“பார்த் ேபந் ர பல் லவர் இங் ேக ம் மாத்தான்
இ க் றார். ெபா
ேபாகாமல் கஷ்டப் ப
றார்…”
“ஆமாம் ; ப
ர் இைளய ராணிையப் பாராத ஒவ் ெவா
கண ம் அவ க் ஒவ் ெவா
கமாக இ க் ற .
பார்த் ேபந் ரன் ெபண்ணழ க் இவ் வள
அ ைமயானவன் என்
நான் கன
ம் க த ல் ைல.
அவைனத்தான் மைலயமானிடம் அ ப் ப ேவண் ம் .”

“சரியான ேயாசைன, ஐயா!”
“அவன் இல் லாதேபா எனக் ஏதாவ அபாயம்
ேநரிட்டால் உத க் நீ இ க்கேவ இ க் றாய் …”
“இளவரேச! யார் இ ந் தா ம் இல் லா ட்டா ம் ,
தங் க க் த் ங் ெசய் யத் ணி ள் ளவன் இந் த
உல ல் இ ப் பதாக நான் க த ல் ைல. தாங் கள்
இல் லாதேபா தங் கைளப் பற் ஏேதேதா ேப ய ரக்
ழவர்கள் தங் கைள ேநரில் பார்த்த ம் ைககால்
ந ங்
வாய் ழ த் த மா வைத ேநரில்
பார்த்ேதேன?”
“தம் ! ைக ல் கத் எ த் ப் ேபாராடக்
ய எந் த
ஆண் மக க் ம் நான் பயப் பட ல் ைல.
ன்னா
ந்
ல் அம்
டக்
ய கந் தமாறன்
ேபான்றவர்க க் ம் நான் பயப் பட ல் ைல…”
“ம ப
ெசால்

கந் தமாறைனப் பற்
ர்கேள..”

அப் ப ச்

“ேகள் , தம் ! ஒ ெபண்ணின் ெநஞ் ன் ஆழத் ல்
உள் ள வஞ் சகத் க் த்தான் அஞ்
ேறன். அவள்
மனத் ல் என்ன ைவத் க் ெகாண்
க் றாேளா என்
எண்
ம் ேபாெதல் லாம் என் உள் ளம் பைதபைதக் ற .
அவள் என்ைன மர்மமாகப் பார்க் ம் ஒவ் ெவா
பார்ைவ ம் என் ெநஞ் ல் ஈட் ையச் ெச த் வ
ேபா
க் ற . அைதப் பற் எண்ணிய உடேன என்
ைக கால் கள் ெவடெவடத் ப் ேபா ன்றன.”
“ஐயா! நந் னிேத
ன் வஞ் சகத் க் ப் பயப் பட
ேவண் ய தான் என்பைத நா ம் ஒத் க்
ெகாள் ேறன். அவ ைடய உள் ளத் ல் எவ் வள
பயங் கரமான ேவஷம்
ெகாண்
க் ற

என்பைத நான் உணர்ந்
க் ேறன். என்ைன அவர்
உ ேரா ேபாக ட்டைத நிைனக் ம் ேபா
ல சமயம்
அ ல் என்ன ழ் ச் இ க் ேமா என்
ெகாள் ேறன். ஆனால் இெதல் லாம் அவ க் உண்ைம
ெதரியாம
க் ம் காரணத் னால் தான் அல் லவா?
அவ ைடய சேகாதரர் தாங் கள் என்பைதத் ெதரி த்
ட்டால் அதற் ப் ற எந் தக் கவைல ம்
ேவண் ய ல் ைலயல் லவா?”
“அப் ப யா எண்
றாய் ? வல் லவைரயா! நீ
ெகட் க்காரன்தான். ஆனால் ெபண்களின் இயல்
அ யாத அப் பா ப் ள் ைள. நந் னிக் த் தான் ந் தர
ேசாழரின்
மாரி என்ப ெதரிந் தால் , எங் கள்
எல் ேலாரிட ம் அவ ைடய ேராதம் ஒன் க்
மடங் ஆ ம் . தஞ் ைச சாம் ராஜ் யத் ன்
சக்கரவர்த் னியாக அவ க் ப் பட்டம்
ட் வதாகச்
ெசான்ன ேபா
ம் அவ ைடய ேகாபம் ரா …”
“இளவரேச! அப் ப த் தாங் கள் க
னால் அந் தப்
ெபா ப் ைப என்னிடேம ஒப்
ங் கள் . நாேன
நந் னி டம் உண்ைம வரலாற் ைறச் ெசால் ேவன்.
அவ ைடய ேகாபத்ைத ம் தணிக்க
யல் ேவன்….”
“உன்னா ம் அ
யா , நண்பா! நந் னி ன்
ேகாபத்ைத யாரா ம் த க்க
யா . நான்
ெசால் வைத ேகள் ! எங் கள் ேசாழ லத்ைதக் காப் பாற் ற
ேவண் மானால் , ஒன்
நான் சாக ேவண் ம் ; அல் ல
அவள் சாக ேவண் ம் ; அல் ல இரண்
ேப ம் சாக
ேவண் ம் . ர பாண் யைனக் ெகான்ற வாளினால்
அவைள ம் ெகான்
ேறன்….”
“இளவரேச! இ

என்ன பயங் கரமான ேபச் ?”

“வல் லவைரயா! ஒ சாம் ராஜ் யத்ைதப்
பா காப் பதற் காக ஓர் உ ைரக் ெகால் வ
ற் றமா?
அவள் ெபண்ணா
ந் தால் என்ன? என் உடன்
றந் த
சேகாதரியாக இ ந் தால் தான் என்ன? உண்ைம ல்
அவள் ெபண் அல் ல; ெபண் உ க்ெகாண்ட மாய
ேமா னிப் ேபய் ! அவைள உ ேரா
ட் ைவத்தால்
ஜயாலய ேசாழர் காலத்
ந் பல் ப் ெப
வந்
க் ம் இந் தச் ேசாழ சாம் ராஜ் யம்
ன்னா ன்னமா
ம் … ஆகா! அ என்ன?” என்
ஆ த்த கரிகாலன்
டன் ேகட்
ட் த்
ம் ப்
பார்த்தான்.
அச்சமயம் அவர்கள் இ ந் த இடத் க் ச் சற் த்
ரத் ல் காட் ப் தர்க க் மத்
ல் ஏேதா
அல் ேலாலகல் ேலாலம் நடந் ெகாண்
ந் த .
இ வ ம்
ைரகைளத் தட்
ட் அ
ல் ெசன்
பார்த்தார்கள் . க அ ர்வமான காட் ஒன்
ெதன்பட்ட . காட் ப் பன்
ஒன் ம் ,
த்ைதப்
ஒன் ம் ெகா ரமாகச் சண்ைட ட் க் ெகாண்
ந் தன.
“ஆகா! நாம் ேத வந் தவன் இங் ேக இ
என்றான் கரிகாலன்.

க்

றான்!”

“
த்ைத நமக் ேவைல இல் லாமல் ெசய்
ேபா
க் ற !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“அப் ப யா நிைனக் றாய் ? பார்த்
என்றான் கரிகாலன்.

ம்

க் ெகாண்ேட இ

த்ைதக் ம் பன் க் ம் நடந் த அேகாரமான
த்தத்ைத இ வ ம்
ேநரம் கண்ெகாட்டாமல்
பார்த் க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
த்ைத பன்
ன்
பாய் ந் அைத நகங் களினா ம் பற் களினா ம்
தாக்க
யன்ற . ஆனால் காட் ப் பன்
ன்

!”

க னமான ேதால் ,
நகத் ற் ம் பற் க க் ம்
அைசந் ெகா க்க ல் ைல. ஆனால் பன்
ேவகமாக
ஓ வந்
த்ைதைய
ட் த் தள் ளித் தைர
ம்
மரங் களின் ேவர்களி ம் ைவத் த் ேதய் த்த
ேபாெதல் லாம்
த்ைத படாதபா பட்ட . பன்
ன்
ேகாைரப் பற் கள்
த்ைத ன் ேதாைலச்
ன்னா ன்னமாகக்
த்தன. கைட யாக ஒ
ைற
த்ைதையப் பன்
ேழ
ட் த் தள் ளியேபா அ
ெசத்த ேபாலக் டந் த .
“தம்

த்ைத ெசத்
ட்ட ! பன்
இனி நம் ேபரில்
ம் ம் ! அதற் நாம் ஆயத்தமாக ேவண் ம் !” என்
க் கரிகாலன்
ல் ல் அம் ைபப் ட் ,
ட்டான்.
!

அம் பன்
ன் க த் ல் ேபாய் த் ைதத்த . பன்
க த்ைத உத க் ெகாண்ேட
ம் ப் பார்த்த . இ
ைரகைள ம் அவற் ன்
ந் தவர்கைள ம் ஒ
கணம் கவனித்த . ற ஒ தடைவ
த்ைதையப்
பார்த்த . அதனால் இனி ஒன் ம் ஆகா என்
ெதரிந் ெகாண்ட ேபா ம் !
ர்க்க ஆேவசத் டன்
ைரகைள ேநாக் ப் பாய் ந் வந் த . கரிகாலன்
இன்ெனா அம் ைப
ல் ல் ட் வதற்
ன்னால்
அவன் ஏ
ந் த
ைரையத் தாக் ய .
தாக் த ன் ேவகத் னால்
நகர்ந்த
ைர ன்
ன்னங் கால் ஒ மரத் ன் ேவரில் அகப் பட் க்
ெகாள் ளேவ
ைர த மா க் ேழ
ந் த .
ைர ன் அ
ல் கரிகாலன் அகப் பட் க்
ெகாண்டான். பன்
ன்னால் நகர்ந் வந்
ம ப
ம் தைர ல்
டந் த
ைரைய ேநாக் ப்
பாய் ந் ெசன்ற .

அத்

யாயம் 43 - "
எங் ேக?"

ஆ த்த கரிகாலர் எப் ேபர்ப்பட்ட ஆபத் ல் அகப் பட் க்
ெகாண்டார் என்பைத வந் யத்ேதவன் கவனித்தான்.
கண்
த் றக் ம் ேநரத் ல்
ைரையச் ெச த் க்
ெகாண்
வந் பன்
ன்
தன் ைக
ந் த
ேவைலச் ெச த் னான். ேவல் பன்
ன்
த்
ேதா ன்
ேமலாகக் த் ய . பன்
உடம் ைப ஒ
க் க்
க் க் ெகாண்
ம் ய . அந் த
ேவகத் ல் வந் யத்ேதவன் ைக ல்
த்
ந் த
ேவ ன்
ந
ட்ட . பன்
ன்
ல்
இேலசாகச் ெசன்
ந் த ேவல் ந
க் ேழ
ந் த .
பன்
இப் ேபா வந் யத்ேதவன் பக்கம்
ம் ஓ
வந் த . அவன் தன் அபாயகரமான நிைலைய
உணர்ந்தான். பன்
ன் தாக் த க் அவ ைடய
ைர னால் ஈ ெகா க்க
யா . ைக ல்
ேவ ம் இல் ைல. இளவரசேரா இன்ன ம்
ைர ன்
ந் ெவளிப் ப வதற்
யன்
ெகாண்
க் றார். தான்
ைர ேம
ந் தப
ஏதாவ ஒ மரத் ன் ேமல் தா ஏ க்
ெகாண்டால் தான் தப் ப் ைழக்கலாம் . ச் !
எத்தைனேயா அபாயங் க க் த் தப் வந்
கைட
ல் ேகவலம் ஒ காட் ப் பன்
னாேலயா
ெகால் லப் பட ேவண் ம் ?…
நல் ல ேவைளயாக அ காைம ேலேய தாழ் ந் படர்ந்த
மரம் ஒன்
இ ந் த . வந் யத்ேதவன்
ைர
ந்
பாய் ந் மரத் ன்
ைள ஒன்ைறத் தா ப்
த் க்
ெகாண்டான். கால்
தல் ேதாள் வைர ல் அவ ைடய

பலத்ைத
வ ம் ரேயா த் எ ம்
ைள
ஏ க் ெகாண்டான். அேத சமயத் ல் பன்
அவ ைடய
ைரைய
ட் ய .
ைர தட் த்த மா
ழப்
பார்த் ச் சமாளித் க் ெகாண்
அப் பால் ஓ ய .
கரிகாலர் இன்ன ம்
ைர ன் அ
ல்
டந் தார்.
வந் யத்ேதவன் மரக் ைள
இ ந் தான்.
காட் ப் பன்
இ வ க் ம் ந
ல் நின்
இப் ப
ம்
அப் ப
ம்
ம் ப் பார்த்த .
இரண்
எ ரிகளில் யாைரத் தாக்கலாம் என்
அந் தக்
காட் ப் பன்
ேயாசைன ெசய் ற என்பைத
வந் யத்ேதவன் அ ந் தான். இளவரசர் இன்
ம்
ைரக் அ
ந்
த் க் ெகாண்
ெவளி
வந் தபா ல் ைல. ெவளி வந்
ட்ட ேபா
ம் பன்
ன்
தாக் தைல அவரால் அச்சமயம் சமாளிக்க
மா
என்ப சந் ேதகந் தான். அவர் ைக ல் உடேன
ரேயா க்கக்
ய ஆ தம் இல் ைல.
ல் ைல
வைளத் அம்
ட ேவண் ம் .
ைரக் அ
ல்
ந் அகப் பட் க் ெகாண்ட ல் அவ க் ப் பலமான
காயம் பட்
ந் தா ம் பட்
க்கலாம் . எப் ப
ம்
இளவரச க் ச்
சாவகாசம் ஏற் ப த் க்
ெகா ப் ப அவ யம் . இவ் வளைவ ம்
ன்னல்
ன்
ம் ேநரத் ல் வந் யத்ேதவன் ேயாசைன ெசய்
ஒ
க் வந் தான். தான் ஏ
ந் த
மரக் ைளையப் பலமாக உ க் ஆட் க் ெகாண்ேட
“ஆகா ஊ
” என்
ெபரியதாகச் சத்த ட்டான்.
அவ ைடய
அவன் ஏ

க் ப த்த . பன்
ந் த மரத்ைத ேநாக்

ர்க்காேவசத் டன்
ப் பாய் ந் வந் த .

“வரட் ம் ; வரட் ம் வந் மரத் ன் ேபரில்
ட் க்
ெகாள் ளட் ம் ” என்
வந் யத்ேதவன் எண்ணிக்

ெகாண்
க் ம் ேபாேத, அவன் ஏ உட்கார்ந்
உ க் ய மரக் ைள மடமடெவன்
ந் த .
கட ைள! இ என்ன ஆபத் ?… ைள டன் தைர ல்
ந் தால் ? அ த்த நி டேம பன்
ன் ேகாரப் பற் கள்
அவைனச் ன்னா ன்னமாகக்
த்
ம் . ேவ
ைள ஒன்ைறத் தா ப்
த் க் ெகாண்டால் தான்
ைழக்கலாம் . அப் ப த் தா ப்
க்க
யன்றான்.
க்க
யன்ற ைள சற் த்
ரத் ல் இ ந் தப யால்
ஒ ைக மட் ந் தான்
த்த .
த்த ைள
ெமல் யதா
ந் தப யால் வைளந் ெகா த்த .
ைகப்
ந வத் ெதாடங் ய , கால் கள் ஊசலா ன!
சரி! ேழ
ழ ேவண் ய தான், உடேன மரணந் தான்!
சந் ேதக ல் ைல. ஏேதா, கைட யாக ஆ த்த
கரிகாலைரக் காப் பாற் ற
ந் த அல் லவா? இைளய
ராட் இைத அ
ம் ேபா ம ழ் ச் அைடவாள்
அல் லவா? தன்
ைடய மரணத் க்காக ஒ
ளி
கண்ணீ ர ்
வாள் அல் லவா?…
ஏேதா ஒ பயங் கரமான சத்தம் ேகட்ட ! அேத
சமயத் ல் ைகப்
ம் ந
ட்ட ! வந் யத்ேதவன்
கண்கைள இ க
க்ெகாண்டான். தடால் என்
ேழ
ந் தான்;
ம் ேபாேத நிைனைவ இழந் தான்.
வந் யத்ேதவன் நிைன வந் கண்
த் ப் பார்த்த
ேபா ஆ த்தகரிகாலர் அவன்
கத் ல் தண்ணீ ர ்
ெதளித் க் ெகாண்
ப் பைதக் கண்டான். சட்ெடன்
நி ர்ந் எ ந் உட்கார்ந் , “இளவரேச!
ைழத்
க்
ர்களா?” என்றான்.
“ஆமாம் ; உன்
ைழத்
க்
“காட்

ப் பன்

ைடய தய னால் இன்
ம்
ேறன்” என்றார் ஆ த்தகரிகாலர்.
என்ன ஆ

ற்

?” என்

ேகட்டான்.

“அேதா! என்
காட் ப் பன்

இளவரசர் ட் க் காட் ய இடத்
ெசத் க் டந் த .

ல்

வந் யத்ேதவன் அைதச் சற்
உற் ப் பார்த்
ட் ,
“அரேச! இவ் வள
ன்ன உ வ ள் ள ராணி என்ன
பா ப த்
ட்ட ? கந் தமாறன் காட் ப் பன் ையக்
த் ச் ெசான்ன அவ் வள ம் உண்ைமதான்.
கைட
ல் அைத எப் ப த்தான் ெகான் ர்கள் ?” என்
ேகட்டான்.
“நான் ெகால் ல ல் ைல உன்
ைடய ேவ ம் நீ மாகச்
ேசர்ந் தான் ெகான் ர்கள் !” என்றார் இளவரசர்.
வந் யத்ேதவன் அதன் ெபா ள்
ளங் காதவைனப்
ேபால் இளவரசரின்
கத்ைதப் பார்த்தான். “என்
ைடய
ேவைலத் தாங் கள் நன்றாக
உபேயாகப் ப த்
க்
ர்கள் ! ஆனால் நான் ஒன் ம்
ெசய் ய ல் ைலேய? ஆபத்தான சமயத் ல் தங் க க்
உத
ெசய் ய
யாதவனா
ட்ேடேன?” என்றான்.
“நீ மரக் ைளையப்
த் உ க் ச் சத்த ட்டாய்
அல் லவா? அப் ேபா நான்
ைர அ
ந்
ெவளிவந் உன் ேவைல எ த் க் ெகாண்ேடன். என்
மனத் ல் ெகாந் தளித் க் ெகாண்
ந் த
ேகாபத்ைதெயல் லாம் பாவம் , இந் தப் பன்
ன் ேபரில்
ரேயா த்ேதன். ேவ னால் த்தப் பட்ட ம் அ
பயங் கரமாகச் சத்த ட்ட . என் காேத ெச டா
ம்
ேபா
ந் த . ஆனால் ேவ னால் மட் ம் அ
சாக ல் ைல. நீ மரக் ைள
ந் ந
அதன்
ேபரில்
ந் தாய் ; அந் த அ ர்ச்
னால் தான்
ெசத்த !” என்
கரிகாலர் ெசால்
ட் ச் ரித்தார்.
வந் யத்ேதவ ம் அைத நிைனத் நிைனத் ச்
ரித்தான். உடம் ைபத் தட ப் பார்த் க் ெகாண்

“பன்
ன் ேமல்
ந் த னாேலேயதான், காயம்
படாமல் தப் ேனன் ேபா
க் ற . மகா
ஷ்
வராக அவதாரம் எ த் இரணியாட்சைனக் ெகான்றார்
என்பைத இனி என்னால் நம் ப
ம் . அப் பா! எவ் வள
ர்க்கமான ராணி” என்றான்.
“இந் தச்
காட் ப் பன் ப் பார்த்
ட்
வராகவதாரத்ைத ம ப் டாேத, தம் ! வடக்ேக
ந் ய
மைலையச் ேசர்ந்த கா களிேல தைல ேல ஒற் ைறக்
ெகாம் உள் ள பன்
ஒன்
இ க் றதாம் . ஏறக் ைறய
யாைன அவ் வள ெபரியதா
க் மாம் . அந் த மா ரி
பன் யா
ந் , நீ ஏ
க் ம் மரத்ைத
ட்
ந் தால் , மரம் என்னபா பட்
க் ம் என்
ேயா த் ப் பார்!” என்றார் இளவரசர்.
“மரம் அ ேயா
ந்
ந்
க் ம் , தாங் கள்
எ ந் த ேவ ம்
ந்
க் ம் . நம் க அேதா
க யா
க் ம் . ேசாழ லத் ன் எ ரிக க்
ேவைல ச்சமாகப் ேபா
க் ம் ” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
! உண்ைமையச் ெசால் ! என்
ைர த மா
ந் த டேன நீ ேவைல எ ந் தாேய? அந் தக்
காட் ப் பன்
ன் ேமல் எ ந் தாயா? என் ேபரில்
எ ந் தாயா?” என்
ஆ த்தகரிகாலர் ேகட்டார்.
“தம்

வந் யத்ேதவன் ஆத் ரத் டன், “ஐயா!
உண்ைமயாகேவ தாங் கள் இந் த ேகள்
ேகட்
ர்களா?
அப் ப த் தாங் கள் சந் ேதகப் ப வதா
ந் தால்
பன் ையக் ெகான்
என்ைனக் காப் பாற்
க்க
ேவண் ய அவ யம் இல் ைலேய?” என்றான்.
“ஆமாம் ; ஆமாம் ! உன் ேபரில் சந் ேதகப் படக்
டா தான். நீ மரக் ைளைய ஆட் க் ெகாண்

ச்சல் ேபாட் ரா ட்டால் எனக்ேக அந் தப் பன்
யமனாக இ ந்
க் ம் . ஆனா ம் நீ ேவைல எ ந் த
ேபா ஒ கணம் எனக் அத்தைகய சந் ேதகம்
உண்டா ற் . இப் ேபாெதல் லாம் எனக் எைதப்
பார்த்தா ம் யாைரப் பார்த்தா ம் ண் சந் ேதகம்
ேதான்
ற . யமன் என்ைனத் ெதாடர்ந் வந்
ெகாண்ேட
க் றான் என்ற ரைமையப் ேபாக் க்
ெகாள் ளேவ
ய ல் ைல. யமன் இந் தப் பன்
ன்
உ வத் ல் என்ைனக் ெகால் ல வந் ததாக ம்
எண்ணிேனன்…”
“அப் ப யானால்
க நல் லதாய் ப் ேபா ற் . அரேச!
தங் கைளத் ெதாடர்ந் வந் த யமன் ெசத் ஒ ந் தான்;
இனி என்ன கவைல? கந் தமாறேனா நாம்
ேபாட்
ட்ட பந் தயத்
ம் ெஜ த்
ட்ேடா ம் .
பன் ைய இ த் க் ெகாண்
ேபாக ேவண் ய
தாேன? றப் படலாம் அல் லவா?” என்றான்
வல் லவைரயன்.
“ றப் பட ேவண் ய தான்! ஆனால் அவசரம் என்ன?
சற்
இங் ேக தங் க் கைளப் ஆ
ட் ப் ேபாகலாம் ”
என்றார் இளவரசர்.
“தாங் கள் கைளப் பைடந் ததாகச் ெசால் வைத
இப் ேபா தான்
தன்
தலாகக் ேகட் ேறன். ஆம் ,
ைர ன் அ
ல் க் ெராம் பக் கஷ்டப் பட் ப்
ேபா
ப் ர்கள் .”
“அ ஒன்
ல் ைல; உட ன் கைளப் ைபக் காட்
ம்
உள் ளத் ன் கைளப் தான் அ கமா
க் ற . வந் த
வ ெசல் ல ேவண் மா? ம ப
ம் அந் த
டர்க டன்
ேசர்ந்தல் லவா ரயாணம் ெசய் ய ேவண்
வ ம் ?

அைதக் காட்
ம் இந் த ஏரிையக் கடந்
ேபாய் ட்டால் என்ன?”
“கட ேள! இந் தச் ச த் ரம் ேபான்ற ஏரிைய நீ ந் க்
கடக்க ேவண் ம் என்றா ெசால்
ர்கள் ?
பன்
ட
ந் என்ைனத் தப் பைவத் ஏரி ல்
ழ் க த் க் ெகால் ல ேவண் ம் என்
உத்ேதசமா?”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“உனக் நீ ந் தத் ெதரியா என்ப நிைன
க் ற .
என்னால்
ட இவ் வள ெபரிய ஏரிைய நீ ந் க் கடக்க
யா . ஒ பட
ைடத்தால் காரியம்
லபமா
ம் . சற்
ன் ஒ பட பார்த்ேதாேம,
அ எங் ேகயாவ ச பத் ல் கைரேயாரமாகத் தாேன
தங்
க் ம் ? அைதத் ேத ப்
த்தால் என்ன?”
ைரகளின் க என்ன ஆவ ? காட்
கங் க க் உணவாகட் ம் என்
ட்
ேபாய் டலாமா?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“

உடேன ஏேதா ஞாபகம் வந்
ள் ளிக்
த் எ ந் , “ஐயா!
ேகட்டான்.

க்

ட்

ப்

ட்டவன் ேபால்
எங் ேக?” என்

“நா ம் அைத மறந்
ட்ேடன். பக்கத் ல்
எங் ேகயாவ மைறந்
க்கப் ேபா ற . யமன் பன்
பத் ல் வராமல் ஒ ேவைள
பத்
ம்
என்ைனத் ெதாடரலாம் அல் லவா?” என்றார் இளவரசர்.
இ
என்

வ

ம் ற் ம்
ற் ம் உற் ப் பார்க்கலானார்கள் .
ேநரம் பார்த்த ற வந் யத்ேதவன் “அேதா!”
ட் க் காட் னான்.

ஏரி ல் தண்ணீ ர ் ெகாண்
வந் ேசர்த்த அந் த
வாய் க்கால் வடக்ேக ேபாகப் ேபாக
கலா க்

ெகாண்
ெசன்ற . அவ் தம்
கலா
ந் த
இடத் ல் வாய் க்கா ன்
ஒ ெபரிய மரம்
ந்
இ கைரகைள ம் ெதாட் க் ெகாண்
ந் த .
அந் த மரப் பாலத் ன்
ெமல் ல ஊர்ந் ெசன்
அக்கைரைய ெந ங் க் ெகாண்
ந் தைத இரண்
ேப ம் கவனித்தார்கள் . இரண்
ேப ைடய மனத்
ஒேர எண்ணம் உ த்த .
“ஆகா! பட ேல வந் த ெபண்கள் !” என்
காலத் ல் வாய் ட் க்
னார்கள் .

இ

வ

ன்னர், “இந் த வாய் க்காைல அ த் ள் ள
கைர ேலதான் அந் தப் ெபண்கள் இறங்
ேவண் ம் ” என்றான் வல் லவைரயன்.
“காயம் பட்ட
இளவரசர்.

த்ைத

“பன்
ேவண்

ைய

டன்
ம் .”

எ

த்

ம் ஏக
ன்
க்க

க அபாயகரமான
ம் ெகான்

” என்றார்

ப் ேபாகத்தான்

“இந் த வாய் க்காைல எப் ப த் தாண் வ ?
மரப் பாலத் ன் ேமல் ேபாக
யாேத?”
“தண்ணீ ர ் ெகாஞ் சமாகத்தான் இ
ேபாகலாம் .”

க்

ம்

ம் ; இறங்

ைரகள்
ப்

கரிகாலரின்
ைர ம் அதற் ள் எ ந்
வந் யத்ேதவன்
ைரக் அ ேக ேபாய் நின்
ெகாண்
ந் த . எஜமானர்கள் அந் தரங் கம்
ேப ய ேபால் அைவ ம் தங் க க் ச் சற்
ன்
ேநர்ந்த அபாயத்ைதப் பற் ப் ேப க் ெகாண்டன
ேபா ம் . இ வ ம் தத்தம்
ைர
தா
ஏ னார்கள் ; வாய் க்கா ல்
ைரகைள
இறக் னார்கள் . வாய் க்கா ல் தண்ணீ ர ் அ கமாக

இல் ைலதான். ஆனால் ேச ம் உைள ம்
அ கமா
ந் தன.
ைரகள் தட் த் த
தத்தளித் ச் ெசன்றன.

மா

த்

ேகா க்கைரப் ைத ேசற் க்
கைள நிைனத் க்
ெகாண்
வந் யத்ேதவன் “இந் தச் ேச ஒன் ம்
ரமாத ல் ைல” என்
ைதரியமைடந் தான். அைதப்
பற் கரிகால க் ச் ெசால் ல ம் ெதாடங் னான்.
“நண்பா! ெவளி
ள் ள ேசற் ைறப் பற் ச் ெசால் லப்
ேபாய் ட்டாேய? மனிதர்க ைடய உள் ளத் ல் உள் ள
ேசற் ைறக்
த் என்ன க
றாய் ? ஒ தடைவ ய
எண்ணமா ற ேசற் ல் இறங்
றவர்கள் ண் ம்
கைர ஏ வ எவ் வள க னம் ெதரி மா?” என்
கரிகாலர் ேகட்டார். இளவரசரின் உள் ளம் உண்ைம ல்
ேச ேபாலக் ழம்
க் ற என்
வந் யத்ேதவன்
எண்ணிக் ெகாண்டான்.
ைரகள்
கப் ரயாைச டன் அக்கைரைய
அைடந் தன. காட் க் ள் ேள க ஜாக் ரைத டன்
நாலா ற ம் உற் ப் பார்த் க் ெகாண்
இ வ ம்
ெசன்றார்கள் . கரிகாலரின் ைக ல்
ல் ம் அம் ம்
தயாரா
ந் தன. வந் யத்ேதவன் தன் ேவைல ம்
ன் ேபரில் எ வதற் ஆயத்தமாக ைவத் க்
ெகாண்
ந் தான்.
ெரன் , காட் ல் சாதாரணமாகக் ேகட் ம்
சத்தங் கைள அடக் க் ெகாண்
ஒ ெபண்ணின் ‘
என்ற ரல் , “அம் மா! அம் மா!
!” என்
கத வ
ேகட்ட .

ச்’

மணிேமகைல மரக் ைள ன்
த்ைதையப்
பார்த்த அேத சமயத் ல் வசந் த மண்டபத் ல் சைமயல்
ேவைல ல் ஈ பட்
ந் த ேதா ப் ெபண் ஒ த்
ம்

அந் தப்
ையப் பார்த்
ட் அவ் தம் அல னாள் .
அந் தக் ரல் இ நண்பர்களின் ெச களி ம்
ந்
ேராமாஞ் சனத்ைத உண்
பண்ணிய .
ைரகைள
ேவகமாகச் ெச த் க் ெகாண்
ரல் வந் த ைசைய
ேநாக் அவர்கள் ெசன்றார்கள் . ஏரிக் கைர ன் ஒ
ப் பம்
ம் ய ம் அவர்கள் கண்ட காட்
இ வைர ம்
க் ட் த்
ல் ெகாள்
ம் ப ச்
ெசய்
ட்ட .
நந் னி ம் , மணிேமகைல ம் ப த் ைற ல்
ளிப் பதற் காக இறங் க் ெகாண்
ந் த சமயத் ல் ,
அ
ல் சாய் ந்
ந் த மரக் ைள ஒன் ன்
த்ைத
தாக ஊர்ந் ேமேல க்
ெகாண்
ந் த . பன் ேயா ேபாட்ட சண்ைட ல்
நன்றாக அ பட் க் காய ற்
ந் த அந் தச்
த்ைத
அப் ேபா தன் உ ைரக் காப் பாற் க் ெகாண்டால்
ேபா ம் என்ற நிைல ல் இ ந் த . ஆனால் இ அந் தப்
ையத் த ர ேவ யா க் ம் ெதரிந்
க்க ல் ைல.
அ த்த கணம்
த்ைத தண்ணீ ரில் நின்ற
ெபண்களின்
பாயப் ேபா றெதன்
கரிகால ம் ,
வந் யத்ேதவ ம் எண்ணினார்கள் .
வந் யத்ேதவன் ேவைல உபேயா க்கத் தயங் னான்.
ேவல் தவ ப் ெபண்களின்
ந்
ட்டால் என்ன
ெசய் வ என்
பயந் தான். கரிகால க் அத்தைகய
தயக்கம் ஒன் ம் ஏற் பட ல் ைல, வைளத்
ந் த
ல் ல் அம் ைபக் ேகார்த் நன்றாகக்
ப் பார்த்
இ த்
ட்டார். அம்
ர்ெரன்
ெசன்
த்ைத ன் அ வ ற் ல் பாய் ந் த .
த்ைத
பயங் கரமாக உ
க் ெகாண்
அப் பா
ந் த
ெபண்களின்
பாய் ந் த . அ த்த கணத் ல் என்ன
ேநர்ந்த என்பைதத் ெதளிவாகப் பார்க்க
யாதப

ஒேர ழப் பமா
ட்ட .
த்ைத ம் ெபண்கள்
இ வ ம்
ெரன்
மைறந்
ட்டார்கள் . ல
கணேநரம் க த்
வ ம் ெவவ் ேவ இடத் ல்
தண்ணீ க் ள் ளி ந் ெவளிேய தைலைய
நீ ட் னார்கள் . ஏரி ன் நீ ேரா இரத்தம் கலந் ெசக்கச்
ெசேவெலன்
ஆ ற் .

அத்

யாயம் 44 - காத
ப
ம்

ம்

இ

நண்பர்க ம் ேமற்
யவற் ைறெயல் லாம்
டன் பார்த் க் ெகாண் தானி ந் தார்கள் .
ைரகள்
ந்
த்தார்கள் . தண்ணீ ர ்
கைரேயாரம் பாய் ந் வந் தார்கள் . இதற் ள்
த்ைத
தண்ணீ ரிேல
ரம் ெசன்
ட்ட ! அ
தந் த
தத்ைதப் பார்த்தால் அ ஒ வ யாகப் ராணைன
ட்
ட்ட என்
ேதான் ய . ெபண்மணிகள்
இ வ ம்
னால் எவ் வள
காயப் ப த்தப் பட்டார்கள் என்ப ஒன் ம்
ெதரிய ல் ைல. இ வ ம் தண்ணீ ரில்
த் ப்
ெபண்மணிகைள ேநாக் ச் ெசன்றார்கள் .
த ல் வந் யத்ேதவன் மணிேமகைலைய அ
ச்
ெசன்றான். ஏெனனில் நந் னிைய ெந ங் வதற்
அவ க் அச்சமாக இ ந் த . மணிேமகைலக் க்
காயம் எ
ம் ஏற் பட ல் ைல.
ந் த ேவகத் ல்
அவ ம் தண்ணீ ரில்
ந்
ய ல்
ச் த் ண யைதத் த ர ேவெறான் ம் அவ க்
ேநர ல் ைல! வந் யத்ேதவன் தன் அ
ல் வ வைதப்

பார்த்த
அைடந்

ம் அவள் எல் ைல ல் லாத உள் ளக் ளர்ச்
கண்கைள இ க
க் ெகாண்டாள் .

கரிகாலர் வந் யத்ேதவ ைடய ைகையப்
த்
நி த் நந் னி ன் பக்கம் அ ப்
ட் த் தன்ைன
ேநாக் வ வைத அவள் அ ய ல் ைல. இரண்
ைககளினா ம் கரிகாலர் அவைளத்
க் அைணத் க்
ெகாண்
ப த் ைறப் ப களில் ஏ ேமேல ேபாய் ச்
ேசர்ந் தைர ல் ெம வாக அவைள ைவக் ம்
வைர ல் கண்ைண
த் ப் பார்க்க ல் ைல.
க் ல்
வாசம் வ
றதா என்
கரிகாலர் ரைல ைவத் ப்
பார்த்தேபா தான் கண்கைள ெமல் ல ெமல் லத்
றந் தாள் . றக் ம் ேபாேத வந் யத்ேதவனிடம் தன்
கைர காணாக் காதைலத் ெதரி க் ம் ெபா ட்
அன் ம் ஆர்வ ம் த ம் ய ேநாக் டன் பார்த்தாள் .
அவ ைடய கண்ணின்
ன் ெதரிந் தவர் இளவரசர்
கரிகாலர் என்
ெதரிந் த ம் ள் ளி எ ந் நகர்ந்
உட்கார்ந் ெகாண்டாள் .
அவ ைடய
கத் ல் அச்சமயம் ேதான் ய
ஏமாற் றத்ைதக் கவனித்த கரிகாலர் க ர் என்
ரித்தார்.
“மணிேமகைல! இ என்ன ள் ளல் ? என்ைனக் கண்
இவ் வள அ வ ப் ஏன்?” என்றார்.
“ஐயா! ேவற்
மனிதர் ைக பட்டால் ெபண்க
ச்சமா ராதா?” என்றாள் மணிேமகைல.

க்

க்

“ெபண்ேண! என்ைன ேவற்
மனிதனாக்
ட்டாயா?
எனக் ம் உனக் ம் க யாணம் ெசய்
ைவக்க ஏகப்
ரயத்தனம் நடக் றேத?” என்றார் கரிகாலர்.

“ வா ! அந் தப் ரயத்தனம் ப த்த ற தாேன
ெசாந் தமாக
ம் ? அ வைர ல் தாங் கள் ேவற்
மனிதர்தாேன?” என்றாள் மணிேமகைல.
“ஆனால் அ உனக் இஷ்டமா என்பைத நீ
ெசால் லலாம் அல் லவா?”
கடம் ர் இளவர சற்
ேயா த்
ட் , “ஐயா!
தாங் கள் ேசாழ லத்ேதான்றல் ; எல் லாம் அ ந் த
த் மான்.
ெபண்ணா ய என்னிடம் இவ் தம்
ேபசலாமா? என் தந் ைத டமல் லவா ேகட்க ேவண் ம் ?”
என்றாள் .
“ெபண்ேண! உன் தந் ைத சம் ம
சம் ம ப் பாயா?”

த்தால் நீ

“என் தந் ைத சம் ம த்த ற அவர் ேகட்டால்
ெசால் ேவன். தங் களிடம் இைதப் பற் ப் ேபசேவ
எனக் க்
ச்சமா
க் ற .
என்ைனக்
ெகால் லாம ம் , நான் தண்ணீ ரில்
ப் ேபாகாம
என்ைனக் காப் பாற் னீர ்கள் . அதனால் தங் களிடம்
ஏற் பட் ள் ள நன்
காரணமாக இத்தைன ேநர ம்
ெபா ைமயாக இ க் ேறன்…”
கரிகாலன்
ரித்
ட் , “மணிேமகைல! நீ ெவ
ெகட் க்காரி. க அ த்தமானவள் . ஆனா ம் ஏமாந்
ேபானாய் . அதற் காக என்ைன ஏமாற் றப் பார்க்க
ேவண்டாம் !” என்றார்.
“ஐயா! இ என்ன வார்த்ைத! தங் கைள இந் த அ யாப்
ெபண் ஏமாற் வதா? எதற் காக? எந் த
ைற ல் ?”
“ ணாக ஏன் ற் வைளத் ப் ேப
ப லாக வந் யத்ேதவன் உன்ைனத்
வந் கைர ேசர்ந்
ந் தால் இவ் வள

றாய் ? எனக் ப்
க் க் ெகாண்
க ரமாகப்

ம்

ேப வாயா? வந் யத்ேதவன் என்
நிைனத் த்தாேன நீ
கண்ைண
க் ெகாண்டாய் ? அேத
எண்ணத் டன்தாேன கண்ைணத் றந் ம் பார்த்தாய் !
பாவம் ! ஏமாந் ேபானாய் !” என்றான் கரிகாலன்.
மணிேமகைல ெவட்கத் டேன
ம்
அைடந் தாள் . ன்னர் ைதரியப் ப த் க் ெகாண் ,
“அரேச, தங் க க் த் தான் என் மன
ெதரிந்
க் றேத! அப் ப
க் ம் ேபா , இந் தப்
ேபைதப் ெபண்ைண எதற் காகச் ேசா க்
ர்கள் ?”
என்றாள் .
“மணிேமகைல! உன் மன எனக் த் ெதரிந்
க் ற .
அ ேபாலேவ வல் லவைரய ைடய மன ம் எனக் த்
ெதரிந்
க் ற . உன்
ைடய பரி த்தமான அன் க்
அவன் பாத் ரன் அல் லேவ என் தான் ேயா க் ேறன்.
அேதா பார், இைளய ராணி நந் னி ம்
வந் யத்ேதவ ம் சல் லாபம் ெசய் வைத! நந் னி ன்
கத் ல்
ெகாண்
க் ம்
கலத்ைதப் பார்!”
என்றார்.
மணிேமகைல அவர் காட் ய ைசையப் பார்த்தாள் .
அந் தக் கணத் ல் அ ைய என்
ம்
ஷம் அவ ைடய
பால் ேபான்ற ெநஞ் ல் ஏ
ட்ட .
அேத சமயத் ல் வந் யத்ேதவ ம் நந் னி ம் ேப க்
ெகாண்
ந் தார்கள் . நந் னி ன் ேதாள் ஒன் ல்
நகம் பட் இரத்தம் க ந் ெகாண்
ந் த .
மணிேமகைலையப் ேபால் நந் னி கண்ைண
க்ெகாள் ள ம் இல் ைல. வந் யத்ேதவன்
ைககளி
ந்
த் க் ெகாள் ள அவசரப் பட ம்
இல் ைல. வந் யத்ேதவேனா, தன் ைகையச் ட் க்
ெகாண்
ந் த ெந ப் த் தணைலக் ேழ

ேபா வ ேபால் அவசரமாக இைளய ராணிையக்
கைர ல் இறக்
ட்டான். தண்ணீ ரில்
இ ந் த
ேபா
ம் நந் னி ன் உடம் உண்ைம ேலேய
ட் க் ெகாண்
ந் த .
வந்

யத்ேதவன் உள் ளத் ல் இனந் ெதரியாத
ெகாண்ட . அவன் உடம் பத ய . நந் னி
ன்னைக டன் “ஐயா! ஏன் இவ் வள பதட்டம் ?
என்ைனப்
என்
நிைனத் க் ெகாண் ரா? அல் ல
ையக் காக்க நிைனத் த் தவறாக என்ைனக் கைர
ேசர்த்
ட்டதற் காக வ த்தப் ப
ரா?” என்றாள் .
“அம் மணி! இவ் வள ெகா ரமான வார்த்ைதகைளச்
ெசால் ல ேவண்டாம் . தங் கைளத் ெதாட் எ த்
வ ம் ப ேநர்ந்
ட்டைத நிைனத் ெநஞ்
கலக்கம் அைடந் த …”
“ ற் றம் உள் ள ெநஞ்
கலங்
ற !”
“ேத

! நான் ஒ

ற் ற

அல் லவா? அதனால்
ம் ெசய் ய

ல் ைலேய!”

ற் றம் ெசய் ய ல் ைல? தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் ள்
ரேவ ப் பதற் என் உத ைய நா னீர.்
த் ைர
ேமா ரத்ைதக் ெகா த் உத ேனன். ற என்
அந் தப் ரத் ல்
ட் த்தனமாகப் ரேவ த் ர்.
அப் ேபா ம் உமக் த் ங் ேநராமல் காப் பாற் ேனன்.
அதற் க் ைகம் மா என்ன ெசய் ர்? எனக் த்
ெதரியாமல் , என்னிடம் ெசால் க் ெகாள் ளாமல்
டைனப் ேபால தப் ஓ ப் ேபானீர.் பைழயாைற
இைளய ராட் ையச் சந் த்த ற என்னிடம்
ம்
வ வதாகச் ெசான்னீர.் அந் த வாக்
ைய
நிைறேவற் ற ல் ைல. இைவெயல் லாம் ற் றமல் லவா?”
“

“அந் தக் ற் றங் கைள ஒப் க் ெகாள் ேறன். ஆனால்
அைவ ஒவ் ெவான் க் ம் காரணம் இ க் ற . நான்
றரிடம் ேசவகம் ெசய் பவன். ஆ த்த கரிகால ைடய
கட்டைளக் க் கட் ப் பட்டவன். இைதத் தாங் கள்
எண்ணிப் பார்த்தால் என் ேபரில் ற் றம்
சாட்டமாட் ர்கள் …”
“ஆமாம் ;
ன் வா
ந் ஒ ெபண்ைணக்
காப் பாற் ற ேவண் ெமன்றால்
டக் கரிகாலன்
கட்டைள உமக் ேவண் ம் . தண்ணீ ரில்
ழ் ம்
ெபண்ைணக் கைர ேசர்ப்பதற் ம் அவ ைடய அ ம
ேவண் ம் . நான் கவனித் க் ெகாண் தானி ந் ேதன்.
அடடா! மணிேமகைலையக் காப் பாற் வ ல் இளவரசர்
எத்தைன பரபரப் க் காட் னார்? நான் நீ ரில்
ழ்
ெசத் ப் ேபா
ந் தால் சந் ேதாஷப் பட்
ப் பார்.
அவ ைடய மனைத அ யாமல் நீ ர் என்ைனக் கைர
ேசர்த்
ட் ர்…”
“அம் மணி! அவ் வா ெசால் ல ேவண்டாம் ! தாங் கள்
ஓைல அ ப் யப யால் தான் கரிகாலர்
காஞ்
ந் இவ் வள
ரம் வந்
க் றார்…”
“ஆனால் அவர் இங் வராமல் தைட ெசய் வதற் காக நீ ர்
அவசர அவசரமாக ஓ வந் ர். இைளய ராட்
ன்
ெசய்
டன் வந் ர். ஆனால் உம் ைடய
யற்
ப க்க ல் ைல. என்
ைடய காரியத் ல் நீ ர்
தைல
வதற் ச் ெசய் ம்
யற் ெயல் லாம்
இவ் வா தான் ேதாற் ப் ேபா ம் !”
நந் னி ன் இந் த வார்த்ைதகள் வந் யத்ேதவனின்
மனக் ழப் பத்ைத அ கமாக் ன. அந் த
வார்த்ைதகளின் உட்க த்ைத நந் னி ன்
கபாவத்
ந் ெதரிந் ெகாள்
ம் ேநாக்கத் டன்

அவைள உற் ப் பார்த்தான். ஆனால் நந் னி ன்
கம்
எவ் த மா த ம் இன்
வழக்கம் ேபாலப் ன்னைக
த்
ளங் ய .
நந் னி ெதாடர்ந் , “உம் ைடய ற் றத்ைத
உம் ைடய
கத்ேதாற் றேம ஒப் க் ெகாள் ற .
அமாவாைச இராத் ரி, பள் ளிப் பைடக் அ
ல் நீ ர்
என் வசம் அகப் பட் ர். என் ஆட்களிடம் ஒ ச க்ைஞ
ெசய்
ந் தால் ேபா ம் ; உம் ைமக் ெகான்
ப் பார்கள் .
அப் ேபா ம் உம் உ ைரக் காப் பாற் அ ப் ேனன்.
அதற் க் ட உமக் நன்
இல் ைல. உம் ைமப் ேபால்
நன்
ெகட்ட மனிதைர இந் த உலகத் ல் நான்
பார்த்தேத இல் ைல….”
“ேத

! என் மனத் ல் தங் களிடம் பரி ரண நன்
ெகாண்
க் ற . சத் யமாகச் ெசால் ேறன்.”

“ஆனால் இந் த ஊ க் நாம் வந் இத்தைன
நாளா
ம் உம நன் ையத் ெதரி ப் பதற் நீ ர் ஒ
யற்
ம் ெசய் ய ல் ைலேய? உம வார்த்ைதைய
நான் எப் ப நம் வ ?”
“தங் கைளத் தனியாகச் சந் க் ம் ேபா ெதரி த் க்
ெகாள் ளலாம் என்
ந் ேதன் அதற் ரிய சந் தர்ப்பம்
ைடக்க ல் ைல…”
“சந் தர்ப்பம் ஏற் ப த் க்ெகாள் ள நீ ர் ஒ
த
யற்
ம்
ெசய் ய ல் ைல.
கத் ேதாற் றத் னால் , கண்
பார்ைவ னால் ஒ
ப் ெவளி டக்
ட ல் ைல.
ஏன்? இத்தைன நாளாக என் பக்கம் நீ ர் ஒ
தடைவயாவ
ம் ப் பார்க்கக்
ட ல் ைல..”
“ேத ! தாங் கள் ேசாழ நாட் த் தனா காரி ெபரிய
ப ேவட்டைரயாரின் தர்மபத் னி…”

“அதாவ
ழவைனக் க யாணம் ெசய்
ெகாண்டவள்
என்
என்ைனப் பரிக க்
ர்; இல் ைலயா?”
“ஐேயா! தங் கைள நான் பரிக
நகரத் க் ப் ேபாேவன்…”

த்தால் ெகா ய

“ேவண்டாம் , ேவண்டாம் ! எ எப் ப
ந் தா ம் சரி;
ப ேவட்டைரயரின் ‘தர்ம பத் னி’ என்
என்ைனக்
ப் ட ேவண்டாம் , நான் அவ ைடய மைன ேய
அல் ல…”
“ஐேயா! இ

என்ன ெசால்

ர்கள் ?”

“உண்ைமையத்தான் ெசால் ேறன். பலவந் தமாக ஒ
ெபண்ைணப்
த் க் ெகாண்
வந் ைவத்
ந் தால் ,
அவள் மைன ஆ
வாளா?”
“ேத ! தாங் கள் த ழ் நாட் ப் ெபண்
லத் ல் வந் தவர்.
ெபண்
லத் ன் தர்மத் க் மாறாகத் தாங் கள் எ
ம்
ெசய் ய மாட் ர்கள் !”
“ெபண்
லத் ல் தர்மத்ைத நான்
அ ந் தானி க் ேறன். பழந் த ழ் நாட் ப் ெபண்கள்
மனத் னால் யாைரக் காத த்தார்கேளா, அவைரேய
கணவனாகக் ெகாண்டார்கள் . பலவந் த மணத் க்
அவர்கள் உடன்ப வ ல் ைல!”
“ஆனால் தாங் கள் …”
“நீ ர் ெசால் லப் ேபாவ எனக் த் ெதரி ம் .
ப ேவட்டைரய ைடய பலவந் த மணத் க் நான்
எப் ப உடன் பட்ேடன் என்
ேகட்
ர். ஒ
க் ய
ேநாக்கத் க்காகேவ உடன்பட்ேடன். பழந் த ழ் நாட்
ெபண்க க் மற் ெறா
றப் யல் ம் உண் .
அவர்கள் தங் க க் இைழக்கப் பட்ட அநீ க் ப் ப

ப்

வாங் ேய
வார்கள் . ஐயா! நீ ர் என காதல்
நிைறேவ வதற் த்தான் உத
ெசய் ய ல் ைல. என்
ேரா கள்
ப வாங் வதற் காவ உத
ெசய் ரா?”
கைட யாக நந் னி
ய ெமா கள் ஏககாலத் ல்
வந் யத்ேதவ ைடய ெநஞ் ைச வஜ் ரா தத் னால்
ளப் ப ேபால ம் , அவன் தைல ல்
ெரன்
ேபரி
வ ேபால ம் அவைனத் ண த் ண்டாடச்
ெசய் தன.
“ேத ! ேத ! இ என்ன?… காதலாவ ? ப யாவ ?
எனக் ம் தங் கள் காத க் ம் என்ன சம் பந் தம் ?
காத க் ம் ப வாங் வதற் ம் என்ன சம் பந் தம் ?…”
“சம் பந் தம் உண் ; ஆனால் அைதப் பற் ெசால் வதற்
இப் ேபா ேநரம் இல் ைல. அேதா, இளவரச ம்
மணிேமகைல ம் ெந ங்
வந்
ெகாண்
க் றார்கள் . நாைள நள் ளிர ேநரத் ல் நான்
இ க் ம் அைறக் த் தனியாக வந் தால்
ெசால்
ேறன்…”
“அ எப் ப ச் சாத் யம் , ேத ! தாங் கள் அந் தப் ரத்
இ க்
ர்கள் . நான் எப் ப அங் ேக நள் ளிர ல்
தனியாக வர
ம் ?”

ல்

“அேத அந் தப் ர அைற
ந் ம் ஒ நாள் நீ ர் யா ம்
அ யாமல் தப் த் க் ெகாண்
ெசல் ல ல் ைலயா?
ேபான வ யாகேவ அங் ேக
ம் வரலாம் அல் லவா?
உமக் மனம் மட் ம் இ ந் தால் …”
வந்
பரி

யத்ேதவ
ரணமா

ைடய ைகப் இப் ேபா
ட்ட . ஆனால் நந் னி

ன்

கத்

ல்

எவ் த மா த ம் இல் ைல. எப் ேபா
ன்னைக தவழ் ந் த .

அத்

ம் ேபாலப்

யாயம் 45 - "நீ என்
சேகாதரி"!

நந் னி ம் வந் யத்ேதவ ம் நின்ற இடத்ைத அ
இளவரச ம் மணிேமகைல ம் வந் ேசர்ந்தார்கள் .
அ
ல் வ ம் வைர ல் இளவரசர் வந் யத்ேதவைன
ேநாக் ய வண்ணம் வந் தார். ட்ட வந் த ம்
நந் னிைய ஏ ட் ப் பார்த்தார். அவ ைடய ஒ
கன்னத்
ம் ஒ ேதாளி ம் வந் த ேகா கள் ேபான்ற
காயங் களி
ந் இரத்தம் க வைதக் கண்டார்.
“ஐேயா! உங் கைள அந் தப் பாழாய் ப் ேபான
காயப் ப த்
ட்டதா, என்ன?” என்றான்.
“ஆம் , ஐயா! ஆனால் அந் தப்
என் உடம் ைபத்தான்
காயப் ப த் ய ; ெநஞ் ேல காயம்
உண்டாக்க ல் ைல!”
இந் த வார்த்ைதகள் கரிகால ைடய ெநஞ் ேல
பாய் ந் தன. அவர் ேமேல எ
ம் ெசால் வதற் ள்
மணிேமகைல நந் னி ன் அ
ல் பதட்டத் டன்
ெசன் , “ஆம் , அக்கா! நன்றாய் க்
ட்
க் றேத!
நல் ல ேவைளயாக அஞ் சனம் ெகாண்
வந்
க் ேறன்.
வா ங் கள் , ேபாட்
ேறன்! உடேன ேபாட்டால்
காயம் க் ரம் ணமா
ம் !” என்றாள் .

“தங் காய் ! இந் த மா ரி காயங் கள் எனக் ச்
சர்வசாதாரணம் எத்தைனேயா காயங் கள் பட்
ஆ
க் ன்றன. ெநஞ் ல் ப ம் காயத்ைத ஆற் ற
ஏதாவ அஞ் சனம் இ க் றதா, ெசால் !” என்றாள் .
“ஓ! இ க் ற , அக்கா! அ
மணிேமகைல ெசால்
ட்
த் அைழத் க் ெகாண்
ெசன்றாள் .

ம் இ க் ற !” என்
நந் னிையக் ைகையப்
பளிங் மண்டபத் க் ச்

இளவரச ம் வந் யத்ேதவ ம்
ன்னால் ெசன்
மண்டபத் க் அ
ல் ஒ
சாலமான மாமரத் ன்
அ
ல் அைமந்
ந் த சலைவக் கல் ேமைட ல்
அமர்ந்தார்கள் .
“ஐயா! எவ் வள
க் ரம் இங்
ந் ேபா ேறாேமா
அவ் வள க் நல் ல ! அ க ேநரம் தங் னால்
கந் தமாற ம் அவன் தந் ைத ம் ஏதாவ தவறாக
எண்ணிக் ெகாள் ளலாம் ” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“யார் ேவ
மானா ம் தவறாக எண்ணிக்
ெகாள் ளட் ம் . நம் தைலைய வாங்
வார்களா,
என்ன? இந் தப் ெபண்கள் நம் ைமப் பற் த் தவறாக
எண்ணிக் ெகாள் ளாம
ந் தால் ேபா ம் . அவர்கள்
வந் த ம் ெசால் க் ெகாண்
றப் படலாம் ” என்றார்
இளவரசர்.
சற்

ேநரத் க்ெகல் லாம் நந் னி ம் மணிேமகைல ம்
ய ஆைடகள் அணிந் அலங் கரித் க் ெகாண்
வந் தார்கள் . நந் னி ன் கன்னத்
ம் ேதாளி ம்
இரத்தக் காயம் ெதரியாதப அஞ் சனம் தட
ந் த .
“உங் களிடம்
ைட ெபற் க் ெகாண்
காத்
ந் ேதாம் ” என்றார் கரிகாலர்.

ேபாவதற் காகக்

“நன்றா
க் ற ; உச் ேவைளக் ேமலா
ட்ட
எங் க டன் இ ந் உணவ ந்
ட் த்தான் ேபாக
ேவண் ம் . இந் த ேநரத் ல் உங் கைளப் ேபாக
ட்
ட்டால் , சம் வைரயர் மகள் என்ைன
மன்னிக்கேவ மாட்டாள் ” என்றாள் ப
ர் ராணி.
“ஒ நிபந் தைன ன் ேபரில் இ க் ேறாம் ;
உங் க ைடய காயத் க் அஞ் சனம் தட
க் றாள்
மணிேமகைல. ெநஞ் சத் ன் காயத் க் ம் ஏேதா
அஞ் சனம் இ க் ற என்
ெசான்னால் அல் லவா? அ
என்ன அஞ் சனம் என்பைதத் ெதரி த்தால்
இ க் ேறாம் ” என்றார் கரிகாலர்.
“அவைளக் ேகட்காமல் நாேம அைத ஊ
பார்க்கலாேம?” என்றாள் நந் னி.

த்

ச் ெசால் லப்

“ஒ ேவைள காலப் ேபாக் னால் ஏற் ப ம் மற
ெசால்
க்கலாம் ” என்றார் கரிகாலர்.
“அ வாக இ க்க
யா
ெநஞ் ப் ண்
ம் உண்

ையச்

; காலப் ேபாக் னால் மாறாத
அல் லவா?” என்றாள் நந் னி.

“ெபண்களின்
ஷயத் ல் ெநஞ் ப் ண்
க் ஒ
நல் ல அஞ் சனம் இ க் ற ! அ தான் கண்ணீ ர!் ”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“ெபண்கைளக் ேகவலப் ப த்தச் சந் தர்ப்பம் எப் ேபா
ைடக் ம் என்
வல் லத் இளவரசர் காத்
ந் தார்;
ஆனால் அவர் ெசால் வ சரியல் ல. ல
தமான
ெநஞ் க் காயங் கள் ஏற் பட்
ட்டால் கண்ணீ ர ்
ம்
சக் ேய ேபாய்
ற . ற அ அஞ் சனமாக
எவ் தம் பயன்படக்
ம் ?” என்றாள் நந் னி.
“நாங் கள் இ வ ம் ெசான்ன சரி
நீ ங் கள் உங் கள் ஊகத்ைதச் ெசால்

ல் ைலெயன்றால் ,
ங் கள் ?” என்றான்

வந்

யத்ேதவன்.

“அதற் ெகன்ன, ெசால் ேறன்; தங் காய் ! நீ
ப்
ம்
அஞ் சனம் ெச
ன்
லமாக ெநஞ் க் ப்
ேபாவதல் லவா? யா
ம் , ழ
ம் , இனிய ர
ம்
எ ம் இன்னிைசையத் தாேன ெநஞ் ன் காயத் க்
அஞ் சனம் என்
ெசால் றாய் ?” என்றாள் நந் னி.
“ஆம் , அக்கா! உங் க க் எப் ப த் ெதரிந் த
மணிேமகைல ேகட்டாள் .

?” என்

“நான்தான் மந் ரக்காரி என்
ெசால்
க் ேறேன?
றர் மனத் ல் உள் ளைத அ
ம் சக் எனக் உண் .
ஐயா! நீ ங் கள் இ வ ம் இன்னிைச ன் அந் த அ ர்வ
சக் ைய ஒப் க் ெகாள்
ர்களா?” என்
நந் னி
ேகட்டாள் .
“ஆம் , ஆம் ! அைத ஊ க்க
யாமற் ேபான எங் கள்
தவ என்பைத ம் ஒப் க் ெகாள் ேறன். மணிேமகைல
இைசக் கைல ல் ேதர்ந்தவள் என் ம் நன்றாக யாழ்
வா ப் பாள் என் ம் கந் தமாறன்
ய ம் நிைன
வ
ற ” என்றார் கரிகாலர்.
“தைமயன் என்றால் இப் ப யல் லவா இ க்க ேவண் ம் ?
தங் ைக ன் கைழ யாரிடமாவ ெசால் லாத
நாெளல் லாம் கடம் ர் இளவரச க் ப் றவாத நாள்
ேபா
க் ற . மணிேமகைல ன் இைசத் றைனப்
பற் அவர்
ய உண்ைமதான். மணிேமகைல யாழ்
ட எ த் வந்
க் றாள் . கான த்ைத ன் ம ைம
அ யாத என்ைன மட் ம் ைவத் க் ெகாண்
பாட
ேவண் ய நிர்பந் தம் நல் ல ேவைளயாக அவ க்
இன்
இல் ைல. ஐயா! ேபைதப் ெபண்களா ய எங் கைள
இன்
க் உணவாகாமல் காப் பாற் னீர ்கள் .
அதற் நன்
நாங் கள் ெச த்த ேவண்டாமா?

எங் க டன் உணவ ந்
ட் , மணிேமகைல
இைச அ ைத ம் அ ந்
ட் த்தான் ேபாக
ேவண் ம் ” என்
வற்
த் னாள் நந் னி.

ன்

வந் யத்ேதவன் அதற் இணங் க ேவண்டாம் என்
இளவரச க் ச் ச க்ைஞ ெசய் தான். அைத அவர்
கவனிக்கேவ இல் ைல. “இளவர களின்
த்தம் எங் கள்
பாக் யம் ” என்றார் கரிகாலர்.
“மணிேமகைல! உன் மேனாரதம் நிைறேவ
சைமயல் ஆ
ட்டதா என்
ேபாய் ப் பார்!
இல் லா
ல் , சற்
ரிதப் ப த் ” என்
ஏ
நந் னி.

ட்ட

.

னாள்

மணிேமகைல உடேன எ ந் சைமயல் நடந் த இடத்ைத
ேநாக் ச் ெசன்றாள் . அேத சமயத் ல் வந் யத்ேதவ ம்
எ ந் நின்
ெகாண்
ற் ம்
ற் ம் பார்த்தான்.
அைத நந் னி கவனித்
ட் , “சற்
ன்
ற ைடய
மனத் ல் உள் ளைத அ
ம் மந் ர சக் எனக்
உண்
என்
ெசான்ேனன் அல் லவா! அைத இப் ேபா
பரீடை
் ச பார்க்க
ம்
ேறன். வல் லத் இளவரசரின்
மனத் ல் இப் ேபா ள் ள எண்ணத்ைதச் ெசால் லட் மா?”
என்
ேகட்டாள் .
கரிகாலர் ரித் க் ெகாண்ேட “ெசால்
பார்க்கலாம் !” என்றார்.

ங் கள்

“அந் தப்
ையக் ெகான்
இந் தப் ெபண்கைளக்
காப் பாற் ய ெப ந் தவ என்
பச்சாதாபப் பட் க்
ெகாண்
க் றார். இவர்கள் இ வ ம் அந் தப்
ன்
வ ற் க் ள் ேபா
ந் தால்
க்க நன்றா
க் ம்
என்
எண்ண
றார்!”

கரிகாலர் ேம ம்
இப் ப எண்ண

ரித் க் ெகாண்ேட, “நண்பா! நீ
றாயா?” என்
ேகட்டார்.

“இல் ைல, ஐயா! அப் ப நான் எண்ண ல் ைல. ஆனால்
ையப் பற்
ம் இவர்கைளப் பற்
ம் எண்ணிய
உண்ைமதான். இவர்களிடம் அகப் பட் க் ெகாண்ட
எப் ப உ ேரா தப் ப் ைழத்த என்
ஆச்சரியப் பட் க் ெகாண்
க் ேறன்!” என்றான்.
“என்ன, தம் ! உள
றாய் ?
தப் ப் ைழத்ததா?
ம ப
மா? ெசத்த
ன் உடல் தண்ணீ ரில்
தந் தேத! அ எங் ேக?” என்
இளவரச ம் எ ந்
நின்
ேகட்டார்.
“அேதா பா ங் கள் !” என்
காட் னான்.

வந்

யத்ேதவன்

ட் க்

அவர்கள் இ ந் த இடத்
ந்
ப்
ரத் ல்
மரக் ைளகளின் இைட ல் தண்ணீ ர ்க் கைர ெதரிந் த .
அங் ேக இளவர கள் வந் த பட கட் ப் ேபாட்
ந் த .
அந் தப் பட ன்
ைனைய
ன்னங் கால் களினால்
பற் க் ெகாண்
த்ைத பட ல் ஏற
யன்
ெகாண்
ந் த .
“ஆகா! இந் தப்
கரிகாலர்.

ன் உ

ர் ெவ

ெகட் !” என்றார்

“ஐயா! வா ங் கள் , ேபாய் அைதக் ெகான்
வரலாம் . காயம் பட்ட
ைய உ ேரா
தவ !” என்றான் வல் லவைரயன்.

ட்
வ

“வாணர் லத்
ரேர! நீ ங் கள் இரண்
ரர்கள் ஒ
காயம் பட்ட
க்காக ஏன்
ரமப் பட ேவண் ம் ?
மணிேமகைலையக்
ப்
ேறன். அவள் தன் ைக

ல்

உள் ள
ய கத்
னால்
வ வாள் !” என்றாள் நந் னி.

ையக் ெகான்

ட்

“பார்த்தாயா, நண்பா! ப
ர் ராணி நம
ர
ரத்ைதக்
த் அவ் வள ெப ம ப்
ைவத்
க் றார். நா ம் வரேவண் மா? நீ மட்
ேபாய் வ
றாயா?” என்றார் கரிகாலர்.
“அல் ல மணிேமகைலைய அ
நந் னி.

ம்

ப் பலாமா?” என்றாள்

“மணிேமகைலைய அ ப் பலாம் ஆனால் அந் தப் ெபண்
ஒ ேவைள காயம் பட்ட
க் ம் அஞ் சனம் தட ப்
ைழக்க ைவத் க் ெகாண்
வந்
ட்டால் என்ன
ெசய் ற ?” என்
வந் யத்ேதவன்
த்தான்.
“என்ன ேயா

க்

றாய் ?” என்றார் இளவரசர்.

“காயம் பட்ட
ன் தைலைய ெவட் க் ெகாண்
வந் ப
ர் அர
ன் கால
ல் சமர்ப் க்கலாமா
என ேயா க் ேறன். அப் ேபாதாவ அவர்
ப் யைட றாரா, பார்க்கலாம் ” என்
ெசால்
ட்
வந் யத்ேதவன்
என்
நடந் தான்.
“அந் த

டன் ெசான்னைதக் ேகட் ர்களா? காயம் பட்ட
ன் தைலைய ெவட்ட ெராம் ப ரம் ேவண் மா?”
என்
கரிகாலர் ேகட் க் ெகாண்ேட ரிக்கத்
ெதாடங் யவர், நந் னி ன்
கத்ைதப் பார்த்
ட் ப் பா
ல் ரிப் ைப நி த் னார்.
“அைதப் பற் த் தாங் கள் அல் லேவா அ
ெசால் ல ேவண் ம் ?” என்றாள் நந் னி.

ப் ராயம்

கரிகாலர் ேதகெமல் லாம்
ர்த்த . தழதழத்த
“நந் னி! கந் தமாறனிடம் நீ ஓைல ெகா த்

ர

ல் ,

அ ப் னாய் . அதனாேலதான் நான் இவ் டம் வந் ேதன்.
இல் லா ட்டால் வந்
க்க மாட்ேடன்” என்றார்.
“என் ேவண் ேகா க் இத்தைன காலங் க த்தாவ
ம ப் க் ெகா த் ர்கேள! க்க வந் தனம் !” என்றாள்
நந் னி.
“ெசன்
ேபானைதெயல் லாம் நீ மறந்
ட்டாய் என்
நிைனத்ேதன். அதனாேலதான் ஓைல அ ப் னாய்
என்
க
ேனன்…”
“ெசன்றைதெயல் லாம் மறக்க
எல் லாவற் ைற ம் மறந்
ட்

மா, ஐயா! நீ ங் கள்
ர்களா?…”

“மறக்க
யா தான் என்னா ம் மறக்க
ய ல் ைல!
நீ கண்
ம் கண்ணீ மாக நின்
என்னிடம் ஒ வரம்
ேகட்டாய் . அைத நான் ெகா க்க ல் ைல. அந் தச் சமயம்
ஏேதா ெவ ெகாண்
ந் ேதன். அைதெயல் லாம் நான்
இன்ன ம் மறக்க ல் ைலதான். ஆனால் எதற் காக
ஓைல ெகா த் அ ப் னாய் ? எதற் காக என்ைன
இவ் டம் வரச் ெசான்னாய் ?” என்
ேகட்டார் இளவரசர்.
“ஐயா! தஞ் சா
க் த் தாங் கள்
ன்
ஆண் களாக
வர ல் ைல. ேநாய் ப் பட்
க் ம் தங் கள் தந் ைதையப்
பார்க்க ம் வர ல் ைல….”
“அவர் எனக்

மட்

ம் தந் ைத அல் ல, நந்

னி!…”

“ஆம் , இைளய ராட் க் ம் தந் ைததான்! ெபான்னி ன்
ெசல் வ க் ம் தந் ைததான்! ஆ
ம் தங் கைளப்
பார்க்காத தான் தங் கள் தந் ைதக் ப்
ெப ங் ைறயாக இ க் ற . தாங் கள் வராைமக் க்
காரணம் நான் என்
சக்கரவர்த்
டம் யாேரா
ெசால்
க் றார்கள் . அதனால் அவர் என்ைனப்
பார்ப்பேத ைடயா . ஐயா! எனக் ஏற் ெகனேவ

தாங் கள் ெசய் த ங் ெகல் லாம் ேபாதாதா? இந் தப் ப
ேவ எனக் ஏற் பட ேவண் மா?…”
“ஆனால் அ உண்ைமதாேன? உன் காரணமாகத் தான்
தஞ் ைசக் நான் வர ல் ைல..”
“அப் ப யானால் , நான் தஞ் ைசைய
ட் ப் ேபாய்
ேறன். தாங் கள் தஞ் ைசக் வந் , தங் கள்
தந் ைத ன்
ம் மாசனத் ல் அமர்ந் மணிம டம்
ட் க்ெகாண் …”
“நந் னி! அ ஒ நா ம் நடவாத காரியம் . எனக் ச்
ம் மாசனத் ல் இப் ேபா ஆைச இல் ைல.
ம ராந் தகத்ேதவன்
ம் மாசனத் ல் அமர்ந்
சாம் ராஜ் யத் ன் மணிம டத்ைதச் ட் க் ெகாண்
இராஜ் யம் ஆளட் ம் …”
“ஐயா! ம ராந் தகைரத் தங் க க் நன்றாகத் ெதரி
அவரால் இந் தப் ெபரிய சாம் ராஜ் யத்ைத ஒ நாேள
ஆள
மா?”
“அவனால் ஆள
யா ட்டால் , அவ க் உத
ெசய் யப் ப ேவட்டைரயர்கள் இ க் றார்கள் ; நீ
இ க் றாய் …”

ம்

“ஐயா! தங் கள்
ப் பம் இப் ேபா நன்றாய் எனக் த்
ெதரி ற . நான் தஞ் ைச
ந் , ப
ர்
அரண்மைன
ந் , ேபாய்
ேறன்…தாங் கள்
தஞ் ைசக் வந் …”
“இல் ைல, இல் ைல! நீ தவறாக எண்
றாய் ! எனக்
அந் த எண்ணேம ைடயா . உனக் நான்
ன்னம்
ெசய் த ற் றெமல் லாம் ேபா ம் . ப
ர்
அரண்மைன
ந் உன்ைனத் ரத் ய

ம் .
ம்

பாதகத்ைத ம் நான் ேசர்த்
ேவண்டாம் …”

க் கட் க் ெகாள் ள

“ஐயா! நாம் இ வ ம் தஞ் ைச ல் இ க்க
யாதா?
அந் தப் ெபரிய நகரில் நாம் இரண்
ேப ம் இ க்க
இடம் இல் ைலயா? ஒ வைரெயா வர் பார்க்க ேவண் ய
அவ யம்
ட இல் ைலேய?”
“பார்க்க ேவண் ய அவ ய ல் லாம
க்கலாம்
ஆனால் மனத் ல் நிைனக்காமல் இ க்க
மா?
சற்
ன் நீ தான் ெசான்னாய் ! ெசன்
ேபானைதெயல் லாம் மறக்க
யா என் , உன்
ெநஞ் சத்
ள் ள காயத்ைதப் பற்
ம் ெசான்னாய் . என்
ெநஞ் சத்
ம் காயம் பட்
க் ற என்னா ம் மறக்க
ய ல் ைல.”
“மறக்க
யாமல் இ க்கலாம் ; ஆனால் மன்னிக்க
யாதா? நான் ெசய் த ற் றங் கைள இத்தைன காலம்
க த்த ற ம் மன்னிக்க
யாதா?”
நந் னி! நான் மன்னிக் ம் ப யாக நீ ஒ
ற் ற ம்
ெசய் ய ல் ைல. ற் றம் ெசய் தவன் நான்; உன்னிடம்
மன்னிப் க் ேகட்க ேவண் யவன் நான்.
காஞ்
ந்
றப் பட்ட ேபா
ட உன்னிடம்
மன்னிப் க் ேகட் ப் ெபறலாம் என்ற எண்ணத் டன்
ளம் ேனன். ஆனால் வ
ல் நான் அ ந் த ஒ
ெசய்
உன்னிடம் மன்னிப் க் ேகட்கேவ என்ைனத்
த
யற் றவன் ஆ
ட்ட .”
“ேகாமகேன! தாங் கள் என்னிடம் மன்னிப் க் ேகட்ப
எந் த வைக
ம் த
யற் ற தான். தாங் கள்
ஆ ம் சக்கரவர்த்
ன்
க் மாரர், நான் ெபற் ற
தாய் தந் ைதயரால் ைக டப் பட்ட அநாைதப் ெபண்…”

“இல் ைல, நந்

னி! நீ அநாைதப் ெபண் அல் ல….”

“தனா காரி ப ேவட்டைரயர் என்ைன மன வந்
இைளய ராணியாக அங் கரித்தார் ஆனா ம் …”

தம்

“அ மட் மல் ல, நந் னி! எப் ப உன்னிடம்
உண்ைமையச் ெசால் வ என்
தயங்
ேறன்…”
“இந் தப் ேபைதப் ெபண்ணிடம் தாங் கள் எைத
ேவண் மானா ம் தயங் காமல் ெசால் லலாம் .
வ ேயா ேபா றவர்கள் எல் லா ம் என்னிடம்
ஏேதேதா ெசால் லத் ணி றார்கள் . என்ைன வம் க்
இ த் அவம க் றார்கள் ….”
“நந் னி! இனி அவ் தம் யாேர ம் நடந் ெகாண்டால்
என்னால் ஒ கண ம் ெபா க்க
யா . நீ ெசால் ல
ேவண் ய தான் அவைன உடேன யம ல க்
அ ப்
ட் ம காரியம் பார்ப்ேபன்….”
“எப் ேபா ம் என்னிடம் தாங் கள் அத்தைகய
க ைணகாட் வந்
க்
ர்கள் . பைழயாைற இைளய
ராட் ேயா
ட எனக்காகச்
ராயத் ல்
சண்ைட
த்
க்
ர்கள் அவர் தங் கள் சேகாதரி…”
“நந் னி! நீ ம் என் சேகாதரி தான்! இைளய
ராட் ையப் ேபால நீ ம் என் சேகாதரி; நான் உன்
சேகாதரன்!”
“ேகாமகேன! நான் இன்ெனா வைர மணந் த
ந்
என்ைனத் தங் கள் சேகாதரியாகப் பா க்
ர்கள் . அ
தங் கள் லத் ன் ெப ைமக் உகந் த தான். ஆனால்
சக்கரவர்த்
ன்
க் மாரைர,
ல ம் ஆளப்
றந் தவைர, நான் எவ் வா என் சேகாதரராகக் க த
ம் …?”

“நான் ெசால் வைத நீ சரியாகப் ரிந் ெகாள் ள ல் ைல
நந் னி! உண்ைமயாகேவ நீ என் சேகாதரி;
ல ம்
ஆ ம் சக்கரவர்த்
ன்
க் மாரி…!”
இைதக் ேகட்ட நந்

னி கலகலெவன்

ரித்தாள் .

“தங் க ைடய த்தம் ழம்
க் றதா,
எனக் த்தான் ைபத் யம்
த்
க் றதா,
ெதரிய ல் ைல!” என்
னாள் .
“

த்தப்

ரைம

ம் இல் ைல! ைபத்

ய

ம் இல் ைல.”

“அப் ப யானால் , இந் தப் ேபைதையப் பரிகாசம்
ெசய்
ர்களா?”
“என்ைனப் பார்த் ச் ெசால் , நந் னி! உண்ைமயாகேவ
உன்ைனப் பரிக ப் பவனாகத் ேதான்
றதா?”
“ஐயா! தாங் கள் என்
கத்ைதப் பார்த் ச் ெசால் ங் கள் !
என்ைனப் பார்த்தால் , சக்கரவர்த்
ன்
க் மாரி
என்
ேதான்
றதா? இராஜ லத் ன் இலட்சணம்
என்
கத் ேல
ளங்
றதா?”
“நந் னி! நீ ஐந் வய ப் ெபண்ணாக இ ந் த
தல்
உன்
கத்ைத பார்த்
க் ேறன். உன்
கத் ல்
ெஜா த்த இைண ல் லாத ெசௗந் தரியத்ைதக் கண்
யந்
க் ேறன். அதற் க் காரணம் மட் ம்
இப் ேபா தான் ெதரிந் த . காஞ்
ந்
றப் பட்ட
ற ந வ
ேலதான் ெதரிந் த . ேசாழ லத் ல்
வாழ் க்ைகப் பட்டவர்களிேல ைவ ம் பராஜன் மகள்
க யாணிக் இைணயான அழ ைடயவர் யா ம்
இல் ைல என்ப உலகப் ர த்தம் . அவர் என் பாட் ;
இன்ன ம் பைழயாைற ல் உ ேரா இ ந்
வ
றார். எ ப வய ஆன ற ம் அவர் கத் ல்
ளங் ம் ெதய் கமான அழ கண்கைளக்
சச்

ெசய் ம் . அவ ைடய அழெகல் லாம் இப் ேபா
உன்னிடந் தான் தஞ் சம்
ந்
க் ற . அ என்னிடம்
இல் ைல; இைளய ராட்
டம் இல் ைல,
அ ள் ெமா
ட ம் இல் ைல. என் தந் ைத ன்
லமாக
உன்னிடத்ேததான் வந்
க் ற …”
“ஐயா! இ என்ன ெசால்
ர்கள் ? உண்ைம ேலேய
எனக் ச் த்தக் ேகாளா தான் ேபா
க் ற .
அல் ல என் கா களில் ஏேத ம் ேகாளா இ க்க
ேவண் ம் …”
“இல் ைல, நந் னி இல் ைல! த்தக் ேகாளா ம் இல் ைல;
உன் கா ேல ேகாளா ம் இல் ைல; நீ என் தந் ைத ன்
மகள் ; ஆைகயால் என் சேகாதரி! சக்கரவர்த் என்
அன்ைனைய மணப் பதற்
ன்னால் ஈழ நாட்ைடச்
ேசர்ந்த ஒ
ேல ஒ மாதர ையக் காத த் க்
காந் தர்வ மணம் ரிந் ெகாண்டார். அவ ைடய
தல்
நீ , ஆைகயால் என் சேகாதரி!” என்
கரிகாலர்
ஆ ரம் த ம் ய ர ேல
னார்.
நந் னி ெப ந் ைகப் அைடந் தவள் ேபாலச்
ேநரம் ஆ த்த கரிகாலைரப் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தாள் . ற அவ ைடய
கத் ல் ெதளி
ேதான் ய .
“ஐயா! இந் தச் ெசய் ையத்தானா தாங் கள்
காஞ்
ந்
றப் பட்ட ற அ ந் ர்கள் ?” என்
ேகட்டாள் .
“ஆம் நந் னி! அைத அ
ளங் காம
ந் த பல

ந் த ம் ஏற் ெகனேவ
ஷயங் கள் எனக்
ளங்

“ேகாமகேன! தங் க க் இந் தச் ெசய் ைய வ
ெசான்னவர் யார்? வல் லத் இளவரசரா?”

ன.”
ேல

“அவன்தான்! ஆனால் அவனாகச் ெசால் ல ல் ைல.
இைளய ராட்
ந் தைவ அவனிடம் ெசால்
அ ப் னாள் !”
“ஆகா! தங் கைள ம் என்ைன ம் ரித் ைவப் பதற்
ஆ நாளி
ந் எத்தைனேயா ழ் ச் ெசய்
வந்
க் றார்கள் . இன்ன ம் அவர்க ைடய
ழ் ச் கள்
ந் தபா ல் ைல.”
“நீ நிைனப் ப தவ நந் னி! இ ல்
ழ் ச்
ஒன்
ல் ைல.
ராயத் ல் உன்ைன ம்
என்ைன ம் ரித் ைவப் பதற் ப் ெபரிய ராட்
ெசம் யன் மாேத
ெசய் த
யற் கள் எனக் ப்
ரியாம
ந் தன. அதற் காக அள ல் லாத ேகாபம்
அைடந் ேதன். அவர் எவ் வள பயங் கரமான
பத்
ந் நம் ைமத் த த் க் காப் பாற் னார்
என்
இப் ேபா தான் ெதரி ற . ஆனால் உண்ைமைய
அவர்கள் அப் ேபாேத ெசால்
க்கலாம் . ெசால் லாத
காரணத் னால் உனக் ப் ெப ம் அநீ
ெசய் தார்கள் ;
எனக் ம் ங் ெசய்
ட்டார்கள் ; ேபான ேபாகட் ம் .
ெசன்றைதெயல் லாம் நாம் இ வ ம் மறந்
ேவாம் ;
மறக்க
யா ட்டா ம் மன்னித்
ேவாம் …”
“ஐயா! வல் லத் இளவரசர் வ
ல் தங் கைளச் சந் த்
இந் தக் கைதைய மட் ந் தான் ெசான்னாரா? இன்
ம்
ஏதாவ ெசான்னாரா?” என்
நந் னி ேகட்டாள் .
“கைத என்
ஏன்
றாய் , நந் னி! உனக்
நம் க்ைக இல் ைலயா?” என்றார் ஆ த்தகரிகாலர்.
“தாங் கள்
ய ெசய்
அவ் வள எளிதாக நம் பக்
யதா? சக்கரவர்த்
ன்
மாரியாகப் றந் நான்
இந் தக் க ைய அைடந்
க்க
மா? இவ் வள
ெகா ைமயான ன்பங் க க் உள் ளா
க்க

மா? வந் யத்ேதவன்
ய உண்ைமயாகேவ
இ க்கட் ம் . இ மட் ந் தான் அவர் ெசான்னாரா?
ேவ ஒன் ம் ெசால் ல ல் ைலயா?” என்றாள் நந் னி.
கரிகாலர்
தயங்
ட் , “ஆம் ; இன்ெனா
ெசய்
ம் ெசான்னான். நீ பாண் ய நாட் ச்
ச காரர்கேளா ேசர்ந்
ப் பதாகச் ெசான்னான்.
ேசாழர் லத்ைதேய க வ த்
டக் கங் கணம் கட் க்
ெகாண்
ப் பதாகச் ெசான்னான். அதற் காக,
ல்
ன்
ன்னம் உள் ள ெகாைலவாள் ஒன்ைற நீ ைவத் ப்
த் வ வதாக ம் ெசான்னான். ெகாள் ளிடக்கைரக்
காட் ல் பள் ளிப் பைட ன் அ
ல் யாேரா ஒ
வைன ைவத் மணிம டம்
ட் யதாக ம்
னான். நந் னி! அைதெயல் லாம் நீ இனி
மறந்
! ேசாழர் லத் ன் ெப ைமக்ெகல் லாம்
என்ைனப் ேபால் உரிைம ள் ளவள் நீ . ந் தர ேசாழ
சக்கரவர்த்
ன் தல் . எங் கள் அ ைமச் சேகாதரி.
உனக் இ வைர ெசய் த அநீ க க்ெகல் லாம்
பரிகாரம் ெசய் வேத என
தற் கடைமயாக இனி
ைவத் க் ெகாள் ேவன்…”
“ஐயா! இவ் வளைவ ம் தாங் கள் நம்
ர்கள் அல் லவா?
அப் ப
க் ம் ேபா , கடம்
க் வந் இத்தைன
நாள் வைர ல் காத்
ந் தேதன்?
ன்னா ேய
என்ைனச் சந் த் ப் ேபச ஒ
யற்
ம் ெசய் யாத
ஏன்?”
“என் மனத் ல் ஏற் பட்
ந் த ழப் பந் தான் காரணம் .
நம் ைடய
ய உறைவ என் மன ல் நிைலப் ப த் க்
ெகாள் ள அவகாச ம் ேவண்
ந் த .
எல் லாவற் ைற ம்
ளக்கமாகச் ெசால் லத் தக்க
சந் தர்ப்பத்ைத ம் எ ர்பார்த் க் ெகாண்
ந் ேதன்.
பலர் ன்னிைல ல் ெசால் லக்
ய ெசய் யா இ ?

அ

ர்ஷ்டவசமாக, ஒ காட் ப் பன்
ம் ஒ
த்ைதப்
ம் இன்ைறக் அத்தைகய
சந் தர்ப்பத்ைத எனக் ஏற் ப த் க் ெகா த்தன…”
நந் னி
க் ட் , “ஐயா! காட்
கங் கள்
ெபால் லாதைவதான்! ஆனால் மனிதர்கைளப் ேபால்
அவ் வள ெகா ைம ெசய் யக்
யைவ அல் ல. இ
இன்ைறக் த்தான் எனக் நன்
ெதரிந் த ” என்றாள் .
“சேகாதரி! ெசன்
ேபானைதெயல் லாம் மறக்க
என்
சற்
ன்னால் நீ ெசான்னாய் . அைத நா ம்
ஒப் க் ெகாண்ேடன். மறக்க
யா ட்டா ம்
மன்னிக்க ேவண் ெமன்
ேகட் க் ெகாண்ேடன்.
அதற் நீ ம ெமா ெசால் ல ல் ைல.”

மா

“ேகாமகேன! தாங் கள் இதற்
ன்னால் எனக் ச்
ெசய் த ேராகங் கள் , ற் றங் கள் எல் லாவற் ைற ம்
மன்னித்
ேவன்; ஒ ேவைள மறந் ம்
ேவன்.
ஆனால் இன்ைறக் ச் ெசய் த ேராகத்ைத என்ைறக் ம்
மறக்க ம்
யா ; மன்னிக்க ம்
யா …”
“ஐேயா! இன்ைறக் நான் என்ன ெசய் ேதன்? நான்
அ ந் ஒ
ேராக ம் உனக் ச் ெசய் ய ல் ைலேய?”
“ெசால்
ேறன் அேதா வ
ர்த்தைனப் பா ங் கள் !”

றாேன, அந் த

“வல் லவைரயைனயா ெசால்

றாய் ?”

“ஆமாம் ;
ன் தைலையக் ெகாண்
வராமல்
ெவ ங் ைக டேன வ
றாேன, அவன்தான். ஒ நாள்
அவன் தஞ் ைச ல் என்ைனப் பார்த்தான். என்
ைடய
பாதம் அவன் ேபரில் பட்டால் அைத ஒ ‘பாக் யமாகக்
க
ேவன்’ என்
ெசான்னான். அவைன என் காலால்
ெதாட் உைதக்க ம் நான் இஷ்டப் பட ல் ைல.

ேவைலக்காரர்கைள அைழப் பதாகச் ெசான்ன ற ஓ
ட்டான். அவ ைடய நீ சத்தனமான எண்ணத் க்
நான் இணங் காததற் காகத் தங் களிடம் இத்தைகய
பயங் கரமான கற் பைனகைளப் ைனந்
ெசால்
க் றான். நான்
ம் னால் தங் க ைடய
தைலையேய ெகாண்
வந்
வதாக உ
னான். இைதெயல் லாம் தங் களிடம் நான் ெசால்
டப் ேபா ேறேனா என்
அவ க் ப் பயம் .
அதற் காகேவ தாங் கள் கடம் ர் மாளிைகக் வராமல்
வ
ேல த த்
டப் பார்த்தான். அதனாேலேய
தங் க டன் இைண ரியாமல் ற் வந்
ெகாண்
க் றான். அப் ப ப் பட்ட நீ சன், என்
கா னால் ெதா வதற் க் ட நான்
ம் பாதவன், –
அவன் என் உடம்
வைத ம் அைணத் த்
க் க்
கைரேயற் ம் ப ச் ெசய் ர்கள் . அைதப் பார்த் க்
ெகாண்
ந் ர்கள் . இைத நான் மறக்க
மா?
அல் ல மன்னிக்கத் தான்
மா?”
இவ்

தம் நந் னி கண்களில் ேகாபக்கனல் ெபாங் கக்
வந் த பயங் கரமான ெமா கைளக் ேகட் க்
கரிகால ைடய தைல உண்ைம ேலேய ழலத்
ெதாடங் ய . பளிங் மண்டபம் , ஏரி ன் நீ ர், காட்
மரங் கள் எல் லாம் ழன்றன. சற்
நிதானித் க்
ெகாண் , “சேகாதரி! நந் னி! நீ ெசால் வ
உண்ைமயாக இ க்க
மா? எைத நம் வெதன்
எனக் ெமய் யாகேவ ெதரிய ல் ைல. வந் யத்ேதவன்
அவ் வள நீ சனாக இ க்கக்
மா? அவ க் இந் தப்
ேபைதப் ெபண் மணிேமகைலையத்
மணம்
ெசய் ப் ப என்
சற்
ேநரத் க்
ன்னால்
ட
எண்ணிேனேன?” என்றார்.

“ஐயா! நான் ெசால் வைத மட் ம் நீ ங் கள் நம்
ட
ேவண்டாம் . எப் ேபா ேம அவசரப் பட் த் தாங் கள்
காரியம் ெசய்
ர்கள் . இந் தத் தடைவ அப் ப ச்
ெசய் ய ேவண்டாம் . இரண்
நாள் ெபா த்
ந்
இவ ைடய நடவ க்ைககைளக் கவனித் வா ங் கள் .
தாங் கேள ெதரிந் ெகாள் ர்கள் !” என்றாள் நந் னி.

அத்

யாயம் 46 - பட
நகர்ந்த !

வந் யத்ேதவன் ஒ பக் கத் ல்
ைரந் வந் ெகாண்
மற் ெறா
றத் ல் மணிேமகைல, “அக் கா! உண
த்தமா
க் ற !” என்
ெசால் க் ெகாண்
ெந ங்
ெகாண்
ந் தாள் .

ந் தான்.
வந்

கரிகாலர் இ
ற ம் பார்த்
ட் , “நந் னி, என்ைனக் கடம் ர்
மாளிைகக் வரேவண்டாம் என்
த க் க வந் யத்ேதவன் மட் ம்
யல ல் ைல. ஆழ் வார்க் க யான் என்
ம் ைவஷ்ணவ ம் அேத
மா ரி ெசய் ையக் ெகாண்
வந் தாேன! என் தந் ைத ன் உ ர்
நண்ப ம் என் பக் க் உரியவ மான
தன்மந் ரி அநி த்த ம்
ெசால்
அ ப் னாேர?” என்றார்.
“ தன்மந் ரி அநி த்தர்! தங் கள் தந் ைத ன்
ராண ேந தர்!
ஆைக னால் தங் கள் தந் ைத ன்
ராணைனத் தாேம அபகரிக் கப்
பார்க் றார். தங் க ைடய பக் க் உரியவர்! ஆைகயால்
தங் க க் அ த்த பட்டம் இல் லாமற் ெசய் யப் பார்க் றார்…”
“ஏன்? ஏன்?”
“தாங் கள் ெவ
த்தவர் என் ம் , ெதய் வ பக் இல் லாதவர்
என் ம் அவ க் எண்ணம் . தங் கள் தம் க் ப் பட்டம் கட்
ைவத் அவைன ர ைவஷ்ணவனாக் இந் தச் ேசாழ நாட்ைடேய

ைவஷ்ணவ நாடாக்
தங் க ைடய தம் ந
அவ ைடய எண்ணத்

ட ேவண்
ெமன்ப அவ ைடய
க் கட ல் காணாமற் ேபானேபா
ேல மண்
ந் த !”

“அதற் காக என்ைனக் கடம்
என்ன?”
“அவர்க
ெசால்
“உனக்

ர் வராமல் த

ப் பம் .

க் க ேவண் ய அவ

யம்

ைடய அந் தரங் கத்ைதெயல் லாம் தங் களிடம் நான்
டலாம் அல் லவா?”
எப் ப

அவர்களின் அந் தரங் கம் ெதரி

ம் ?”

“ஐயா! அந் த ைவஷ்ணவன் ஆழ் வார்க் க யான் சேகாதரி நான்
என்பைத மறந்
ட் ர்கள் ….”
“உண்ைமயாக நீ அவ க் உடன்
றந் த சேகாதரியா? அந் தக்
கைதைய என்ைன நம் பச் ெசால் றாயா?”
“நா ம் அந் தக் கைதைய நம் ப ல் ைல. தங் கைள நம் மா
ெசால் ல ம் இல் ைல. அவ ைடய தந் ைத ன்
ட் ல் நான்
வளர்ந் வந் ேதன். ஆைகயால் என்ைனச் சேகாதரி என்
அைழத்
வந் தான். என்ைன ஆண்டாளின் அவதாரம் என்
அந் த
ைவஷ்ணவன் ெசால் வ வழக் கம் . ஊர் ஊராக அவ டன் நான்
ெசன்
ஆழ் வார்களின் பா ரங் கைளப் பா ைவஷ்ணவ
சம் ரதாயத்ைதப் பரப் ப ேவண்
ம் என்
அவ ைடய ஆைச!”
“ த்த சந் நியா னிகைளப் ேபால் உன்ைன ம் ைவஷ்ணவ
சந் நியா னியாக் க அவன்
ம் னானா?” என்
ஆ த்தகரிகாலர் ேகட்டார்.
“அப் ப ஒன்
ல் ைல. நான் அவைனக் க யாணம் ெசய்
ெகாண்
தம் ப களாகப் பா ரம் பா க் ெகாண்
ஊர் ஊராகப்
ேபாகேவண்
ம் என்ப அவன் ஆைச. ைவஷ்ணவத்ைதப் ரசாரம்
ெசய் ய நான் பல ழந் ைதகைளப் ெபற்
அளிக் க ேவண்
ம்
என்ப ம் அவன்
ப் பம் …”
“ ச் ! அந் தக் ரங்
உன்ைன அவன் தனக்
ம் னானா?”

ஞ் த்
மைன

மைல எங் ேக? நீ எங் ேக?
யாக் க் ெகாள் ள

“ஐயா! என்
ர ர்ஷ்டம் அ ! நான்
றந் த ேவைள அப் ப ! என்ைன
ெந ங்
வ ம் ஆண்
ள் ைளகள் எல் லா ம் ர்
எண்ணத் டேனேய என்ைன ெந ங்
றார்கள் …”
“ ழவன் ப ேவட்டைரய ைடய த் ேபான பாட் ல்
மற் றவர்கைளப் பற் ச் ெசால் வாேனன்?”
“ேகாமகேன! ப ேவட்டைரயைரப் பற் என் கா ல் படத்
ஷைணயாக எ
ம் ெசால் ல ேவண்டாம் . அவர் என்னிடம் ஆைச
ெகாண்டார். என்ைன உலகம ய மணந் ெகாண்டார். அநாைதப்
ெபண்ணா
ந் த என்ைன அவ ைடய
மாளிைக ல் பட்டத்
ராணியாக் ப் ெப ைமப் ப த் னார்….”
“ஆனால் உன்
ைடய
ப் பம் என்ன, நந்
உண்ைம ேலேய உன் ப யாகக் ெகாண்
அப் ப யானால் …”

னி? நீ அவைர
க் றாயா?

“இல் ைல, இல் ைல. அவரிடம் நான் அள ல் லாத நன்
ைடயவள் .
ஆனால் அவ டன் நான் மைன வாழ் க் ைக நடத்த ல் ைல. ஐயா!
நான் ஏைழக்
ல் றந் தவள் . றந் த டேன ைக டப் பட்டவள் .
ஆ
ம் என்
ைடய ெநஞ் ைச ஒேர ஒ வ க் த்தான் அர்ப்பணம்
ெசய் ேதன். அைத ஒ நா ம் மாற் க் ெகாண்ட ல் ைல….”
“நந் னி! அந் தப் பாக் யசா யார்? ேவண்டாம் ; அைதச் ெசால் ல
ேவண்டாம் . நீ யார்? உண்ைமையச் ெசால் ! நீ என் தந் ைத ன் மகள்
இல் லா
ல் , என் சேகாதரி இல் லா
ல் , ஆழ் வார்க் க யா டன்
டப் றந் தவ ம் இல் ைல என்றால் , ற நீ யார்? அைத மட் ம்
ெசால்
, நந் னி! அைதத் ெதரிந் ெகாள் ளா ட்டால்
எனக் ப் ைபத் யம் உண்ைம ேலேய
த்
ம் !” என்றார்
கரிகாலர்.
“அைத தங் க க் ெதரி க் க ேவண்
ெமன் தான் நா ம்
ம்
ேறன். ஆனால் தங் க ைடய ேதாழ ம் என்
ைடய
ேதா
ம் , இேதா ெந ங்
வந்
ட்டார்கள் . ம ப
ம்
சந் தர்ப்பம் வாய் க் ம் ேபா அவ யம் ெசால்
ேறன்” என்றாள்
நந் னி.
கச் ச பத் ல் வந்
ட்ட வல் லவைரயைனப் பார்த் ப் ப
ராணி, “ஐயா! இ என்ன ெவ ங் ைக டேன
ம்
வந்
க்
ர்கள் ?
ன் தைல எங் ேக?” என்
ேகட்டாள் .

ர்

“ேத !
ன் தைலையக் ெகாண்
வந் தங் கள் கால
சமர்ப் க் ம் பாக் யம் எனக் க் ட்ட ல் ைல!” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.

ல்

“ஆகா! இவ் வள தானா உம
ரம் ? உம
ன்ேனார்களின்
ரத்ைதப் பற் ப் பாட் கள் எல் லாம் ெசான்னீேர?
ன்
லத்
ேவந் தர்களின் தைலகைளப் ப த் க் கழனி ல் நட நட்டார்கள்
என்
ெசான்னீேர?”
“அ

என்ன அப் ப ப் பட்ட பாடல் ?” என்

கரிகாலர் ேகட்டார்.

“ஐயா! நீ ர் ெசால்
ரா? நான் ெசால் லட் மா?” என்
வந் யத்ேதவைனப் பார்த்
ன னாள் .
“ராணி! அப் ப ஒ பாடல் ெசான்னதாக எனக்
இல் ைலேய?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.

நந்

னி

ஞாபகம்

“உமக் ஞாபகம் இல் ைல. ஆனால் எனக் நன்றாய் நிைன
இ க் ற . நான் ெசால்
ேறன் ேக ங் கள் , ஐயா!
ேசைன தைழயாக் ச் ெசங்
நீ ர் ேதக்
ஆைன
த்த அ ஞ் ேசற் ல் – மான பரன்
பாேவந் தர் தம் ேவந் தன் வாணன் ப
ேவந் தர் தங் கள்

த்

நட்டான்

! </div>

எப் ப
க் ற பாட் ! ேகாமகேன! தாங் கள் பாண் யன்
ஒ வ ைடய தைலைய மட் ேம ெகாண் ர்கள் . இந் த ர ைடய
ன்ேனார்கள் , ேசர ேசாழ பாண் யர்க ைடய தைலகைளப்
ப த் க் ெகாண்
வந் கழனி ல் நட நட்டார்களாம் …!”
கரிகால ைடய
கத் ல் அ வ ப் ம் ேராத
ஆ ன. “நல் ல உழ ! நல் ல நட !” என்
ெசால்
இ என்
வாய் ட் ச் ரித்தார்.

ம் தாண்டவம்
ட் அவர் இ

வந்

யத்ேதவன் கரிகால ைடய
கத்ைதேய ஏ ட் ப் பார்க் க
ய ல் ைல. அவன் தட் த மா , “ேத ! இத்தைகய பாடல்
ஒன்ைற தங் களிடம் நான் ெசால் லேவ இல் ைலேய?” என்றான்.
“அதனால் என்ன? ஏற் ெகனேவ ெதரிந்
லத் ன் ெப ைமைய இப் ேபாதாவ

ெகாண் ரா ட்டால் உம
ெதரிந் ெகாள்
ம் !

அவ் வா
க் லத் ேவந் தர்களின்
கைளப் ப த் நட்ட
வம் சத் ல் ேகவலம் காயம் பட்ட
ஒன் ன் தைலையக் ெகாண்
வர
ய ல் ைலேய?” என்றாள் .
“ேத ! காயம் பட்ட அந் தப்
ெசத் த் ெதாைலந் ேபாய்
ெசத்த
ன் தைலைய ெவட்ட நான்
ம் ப ல் ைல.”
“அ எப் ப ?
தத் த் தத் ப் பட
பார்த்ேதேன?” என்றார் கரிகாலர்.

ல் ஏ

ட்ட

.

யைத நான்

“நான்தான் அந் தக் காட் ையத் தங் க க் க் காட் ேனன். பட ல்
ஏ ப் ப த் க் ெகாண்ட ற அ ெசத் ப் ேபா
க் ற .
ப
ர் இைளய ராணி ன்
ேமனிையக் காயப் ப த்
ட்ேடா
ேம என்ற பச்சாத்தாபத் னால் அ
ராணைன
ட்
ட்டேதா,
என்னேமா?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
கரிகாலன்
கத் ல் க க ப் ச்
தணிந்
அ ம் ய . “ஆனால் அ தண்ணீ ரிேலேய ெசத்
ேபா
க் கலாேம? பட ல் ஏ ச் சாக ேவண் ய
என்றார் கரிகாலர்.

ன்னைக
ப்
ல் ைலேய?”

“என்ைனப் ேபால் அதற் ம் தண்ணீைரக் கண்டால்
ப் ப
ேபா
க் ற . எல் லாச் சா களி ம் தண்ணீ ரிேல சாவ
எனக் ப் பயமளிக் ற !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“ஆ
ம் சற்
ன்னால் ைதரியமாகத் தண்ணீ ரில்
ட் ேர? இந் தப் ேபைதப் ெபண்களின் ேபரில் அவ் வள
ேபா
க் ற ?”

த்
க

ல் ைல
தான்

ைண

“ேத ! தண்ணீைரக் காட்
ம் எனக் ப் ெபண்கைளக் கண்டால்
அ க பயம் உண்டா ற . இளவரச ைடய
வற்
த்த க் காகத்தான்
த்ேதன். உண்ைம ல் அப் ப க்
த்
க் க ேவண் ய அவ யேம இல் ைல என்
இப் ேபா
ெதரி ற ” என்றான் வல் லவைரயன்.
“ஆம் , ஆம் ! நீ ர் தண்ணீ ரில்
ந் சாவ பற் த் தான் உமக்
பயம் . றைர
ழ் க அ த் ச் சாகச் ெசய் வ பற் உமக் ப்
பயேம இல் ைல!” என்றாள் நந் னி.

ப்

இந் தப் ேபச் க் கள் ஒன் ம் மணிேமகைலக் ப்
க் க ல் ைல
என்ப அவ ைடய
கபாவத்
ந் நன்
ெவளியா ற் .

“அக் கா, சைமத்த உண
ேபாகலாம் !” என்றாள் .

ஆ

ப் ேபாய்

ம் ; வா

ங் கள்

நால் வ ம் பளிங்
மண்டபத்ைத ேநாக் நடந் தார்கள் . அப் ேபா
இைட ைடேய மணிேமகைல வந் யத்ேதவைன ேநாக் னாள் .
அவ ைடய மன ல் ஏேதா சங் கடம் ஏற் பட்
க் றெதன் ம் ,
இளவரச ம் நந் னி ம் அவ க் ஏேதா ெதால் ைல
ெகா க் றார்கள் என் ம் அவள் தன் உள்
ணர்ச் யால்
அ ந் தாள் . “யார் தங் க க் எ ரியானா ம் நான் தங் க ைடய
கட்
ல் இ ப் ேபன்; கவைலப் பட ேவண்டாம் !” என்
நயன
பாைஷ ன்
லம் வந் யத்ேதவ க் ஆ தல்
ற
யன்றாள் .
ஆனால் வந் யத்ேதவேனா அவள் பக் கம்
ம் ப் பார்க் கேவ
இல் ைல. அவன் கவைலக் கட ல் அ ேயா
ழ் ப்
ேபானவனாகக் காணப் பட்டான்.
நந் னி ேத
ன் வஞ் சக வார்த்ைதக ம் வந் யத்ேதவன்
அவள் மத் ய பயங் கரமான ப
ம் இந் தக் கைதையத்
ெதாடர்ந் ப த் வ ம் ேநயர்க க் அ வ ப் ைப
அளித்
க் கக்
ய இயல் ேபயா ம் . எனி ம் , நாம் அ ந் ள் ள
வைர ல் அவ ைடய றப் ைப ம் வாழ் க் ைக நிகழ் ச் கைள ம்
நிைன
ர்ந்தால் அவ் வளவாக
யப் அைடய மாட்ேடா ம் .
மனிதர்களின்
ணா சயங் கள் பரம் பைர காரணமாக ரத்தத் ல்
ஊ
ள் ள இயல் களில் அைம ன்றன. ழ் நிைல னா ம்
பழக் க வழக் கங் களினா ம் வாழ் க் ைக அ பவங் களினா ம்
மா தலைட ன்றன. ஊைம ம் ெச
மான மந் தா னி காட் ேல
ெப ம் பா ம் வாழ் ந்
ந் தவள் . வன லங் களிட
ந்
தப் த் க் ெகாள் ள அவள் எவ் வளேவா ஜாக் ரைதயா
க் க
ேவண்
ந் த . தான் உ ர் தப் வதற் காகச் ல சமயம் அந் த
கங் கைளக் ெகா ரமாகக் ெகால் ல ேவண்
ம் ேநர்ந்த .
ெவ காலம் வைர ல் பால் ேபால்
ய் ைமயாக இ ந் த அவள்
உள் ளத் ல் ஒ சமயம் அன் என்
ம் அ த ஊற் ச் ரந் த .
ைர ல் , அந் த ஊற்
வறண்
அவ ைடய ெநஞ் சத்ைத வறண்ட
பாைலவனம் ஆக் ய .
ன்
ைளயாட் அவைள ஒ
ெபரிய ஏமாற் றத் க் உள் ளாக்
ட்ட . அதனால் ஏற் பட்ட
அ ர்ச் அவ ைடய த் ேய ேபத த் ப் ேபா ம் ப
ெசய்
ட்ட . எனி ம் , நாளைட ல் அவ ைடய ெநஞ் ன்
காயம் ஆ ய . அன்பா ய அ த ஊற்
ண்
ம் ரந் த . ந் தர

ேசாழரின்
ெகாண்ட காதைலெயல் லாம் அவ ைடய அ ைமப்
தல் வனா ய அ ள் ெமா ச் ெசல் வனிடம் ள் ைளப் ேரைமயாக
மாற் க் ெகாண்டாள் .
மந் தா னி ன் தல் யா ய நந் னி டம் தா ன்
ணா சயங் கள் பல இயற் ைக ல் ேதான்
ந் தன. ஆனால்
தாைய உலகம் வஞ் த்தைதக் காட்
ம் மகைள அ கமாக
வஞ் த்த . ெபற் ற தா னா ம் ைக டப் பட்டாள் . றர் ட் ல்
வளர்ந்தாள் . காட்
கங் களினால் அன்ைனக் ஏற் பட்ட
ெதால் ைலகைளக் காட்
ம் நாட் மனிதர்களால் மகள் அ கக்
ெகா ைமக க் உள் ளானாள் . இளம் ராயத் ல் அரச
லத் னரால் அவம க் கப் பட்டெதல் லாம் அவ ைடய ெநஞ் ல்
ைவரம் பாய் ந் நிைலத்
ஷத்
ம் ெகா ய ேவஷமாக
மா ய . ேவஷத் க் மாற்
அளிக் கக்
ய அன் என்
ம்
அ தம் அவ க்
ட்ட ல் ைல. அவள் யார் யாரிடம் அன்
ைவத்தாேளா அவர்கள் ஒன் , அவைள அலட் யம் ெசய்
றக் கணித்தார்கள் ; அல் ல
ர ர்ஷ்டத் க் உள் ளா மாண்
ேபானார்கள் . அவைள அவம த்தவர்க ம் அவளால்
ெவ க் கப் பட்டவர்க ம் ேமன்ைம டன் வாழ் ந் தார்கள் . ஒ
ெபண்ணின் உள் ளத்ைத நஞ்
ம் ெகா யதாக் வதற் ேவ
என்ன காரணங் கள் ேவண்
ம் ? தன்ைன வஞ் த்தவர்கைள ம்
அவம த்தவர்கைள ம் ப வாங் வைதத் த ர அவ ைடய
உள் ளத் ல் ேவ எதற் ம் இடம் இ க் க ல் ைல. அதற் ேவண் ய
ழ் ச் த் றன்கள் அன்ைன ன் கர்ப்பத் ல் இ ந் த நாளிேலேய
அவ ைடய இரத்தத் ல் ேசர்ந்
ந் தன. வாழ் க் ைக ல் அவள்
பட்ட அல் லல் க ம் ஏமாற் றங் க ம் பயங் கர அ பவங் க ம்
அவ ைடய உள் ளத்
ந் இரக் கம் , அன்
த ய
வான
பண் கைள அ ேயா
ைடத் இ ம்
ம் கல்
ம்
க னமாக்
ந் தன. இக் கைத ல் இனி வரப் ேபா ம்
நிகழ் ச் கைள நன்
அ ந் ெகாள் வதற் இந் தக் ணா சய
ளக் கத்ைத இங் ேக
ப்
வ அவ யம் என்
க
எ
ேனாம் .
உணவ ந் ம் ேவைள
ம் அவர்க க் ள் உற் சாகமான ேபச்
எ
ம் நைடெபற ல் ைல. நந் னி ம் , கரிகால ம்
வந் யத்ேதவ ம் அவரவர்க ைடய கவைல ேல
ஆழ் ந்
ந் தார்கள் . இதனால் மணிேமகைலக் த்தான்
க் க
ஆதங் கமா
ந் த . ப
ர் ராணி டன் உல் லாசமாகப் ேப

உற் சாகமாகப் ெபா
ேபாக் ம் எண்ணத் டன் அவள் , அன்
நீ ர்
ைளயாட க் ம் வன ேபாஜனத் க் ம் ஏற் பா ெசய்
ந் தாள் .
இளவரச ம் வந் யத்ேதவ ம் எ ர்பாராமல் வந் ேசர்ந்
ெகாண்ட டன் அவ ைடய உற் சாகம் அ கமா ற் . ஆனால்
அதற் ப் ற மற் ற
வ ம் ேப ய வார்த்ைதக ம் நடந்
ெகாண்ட
த ம் அவ க் ச்
ம்
ப் அளிக் க ல் ைல.
நந் னிைய ம் வந் யத்ேதவைன ம் ேசர்த் ப் பார்த்த ேபா
ஏற் பட்ட ேவதைனைய அவ ைடய ழந் ைத உள் ளம் உடேன
மறந்
ட்ட . அைதப் பற் த் தவறாக எண்ணி அ ையக்
இடங் ெகா த்த தன்
ைடய தவ என்
எண்ணித் ேத னாள் .
அதற்
ற மற் ற
ன்
ேப ம் கலகலப் ல் லாமல்
ெவன்
கத்ைத ைவத் க் ெகாண்
ந் த ம் கபடமாகப்
ேப வந் த ம் அவ க்
ளங் க ம் இல் ைல;
க் க ம் இல் ைல.
எனேவ, உணவ ந் ச்
ேநரம் ஆன ம் மணிேமகைல “அக் கா!
நாம்
ம் ப் ரயாணப் படலாமா? படைகக் ெகாண்
வரச்
ெசால் லட் மா? இவர்கள் இ வ ம் நம் டன் வ
றார்களா
அல் ல
ைர
வந் த வ ேய ேபா றார்களா?” என்
ேகட்டாள் .
அப் ேபா தான் கரிகாலர் ந் தைன உலகத்
ந் ெவளி
உலகத் க் வந் தார். “ஆ! ஆ! இந் தப் ெபண்ணின் யா ைசையக்
ேகட்காமல்
ம் வதா? ஒ நா ம்
யா . நந் னி! மறந்
ட்டாயா, என்ன? மணிேமகைல! எங் கைள ஏமாற்
டாேத!”
என்றார்.
“அைத நான் மறக் க ல் ைல. தங் கைள ம் தங் கள் ேந தைர ம்
பார்த்தால் கானத்ைதக் ேகட்கக்
யவர்களாகத் ேதான்ற ல் ைல.
ள் ளின் ேமல் நிற் ப ேபால் நிற்
ர்கள் . ஆ
ம் பாதக ல் ைல.
மணிேமகைல! எங் ேக, யாைழ எ த் க் ெகாண்
வா!” என்றாள்
நந் னி.
“எதற் காக, அக் கா?
ம் பாதவர்களின்
ன்னால் எதற் காக
என்ைன யாழ் வா க் கச் ெசால்
ர்கள் ?” என்
மணிேமகைல
ராக் ெசய் தாள் .
“இல் ைல, இல் ைல! இளவரசர்தான் ேகட்பதாகச் ெசால் றாேர.
அவ ைடய நண்ப க் ப் பாட் ப்
க் கா ட்டால் காைதப்
ெபாத் க் ெகாள் ளட் ம் ” என்றாள் நந் னி!

“கட ேள! அப் ப ெயான்
அல் ல! ேகா க் கைர ல்

ம் நான் இைசக் கைல ன்
ேரா
ங் ழ
என்
ம் ஓடக் காரப் ெபண்,

‘அைலகட ம் ஓய் ந்
க் க
அகக் கடல் தான் ெபாங் வேதன்?’ </div>
என்
ஒ பாட்
எனக் உடம்

ப் பா னாள் . அைத நிைனத்தால் இப் ேபா
ர்க் ற !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.

“ ல ேப க் ச் ல ைடய பாட் த்தான்
க் ம் . என்
பாட் உங் க க் ப்
க் ேமா என்னேமா?” என்றாள்
மணிேமகைல.

ம்

ைடய

“
க் காமற் ேபானால் , யார்
றார்கள் ? அதற் நான் ஆ
நீ யாைழ எ த் க் ெகாண்
வா!” என்றார் கரிகாலர்.

ற்

.

மணிேமகைல யாைழ எ த் க்ெகாண்
வந் தாள் . பளிங்
மண்டபத் ன் ப க் கட் ல் ேமற் ப
ல் உட்கார்ந் ெகாண்டாள் .
நரம் கைள
க் ச்
ட் னாள் . ஏ தந் கள் ெகாண்ட
யாழ் அ . ஒவ் ெவா தந்
ம் பா வைர ல் ஒ ஸ்வர ம்
அதற் ேமேல இன்ெனா ஸ்வர ம் ேபசக்
ய .
ேநரம்
யாைழ மட் ம் வா த் இன்னிைசையப் ெபா ந் தாள் .
கரிகால ம் வந் யத்ேதவ ம் உண்ைம ேலேய மற் றக்
கவைலகைளெயல் லாம் மறந்
ட்டார்கள் . யா ன் இைச ல்
உள் ளத்ைதப் ப ெகா த் ப் பரவசமானார்கள் .
ன்னர், மணிேமகைல யா ைச டன்
ர ைசைய ம் ேசர்த் ப்
பா னாள் . அப் பர், சம் பந் தர், ந் தரரின் ெதய் கமான
பா ரங் கைளப் பா னாள் .
ேநரமான ம் இளவரசர்,
“மணிேமகைல! உன்
ைடய கானம் அற் தமா
க் ற . ஆனால்
எல் லாம் பக் மயமான பாடல் கைளேய பா வ
றாய் .
அவ் வளவாக நான் பக்
ல் ஈ பட்டவனல் ல.
வபக் ையெயல் லாம் ம ராந் த க் ேக உரிைமயாக்
ட்ேடன்.
ஏதாவ காதல் பாட் ப் பா !” என்
ெசான்னார்.
மணிேமகைல ன் அழ ய கன்னங் கள் நாணத்
தயக் கம் காட் னாள் .

னால்

“ெபண்ேண! ஏன் தயங்
றாய் ? இங் ேக நீ காதல் பாட் ப்
பா னால் என்ைன உத்ேத த் ப் பா
றாய் என்
நான்

ந் தன.

எண்ணிக் ெகாள் ள மாட்ேடன். என்
மாட்டான், ஆைகயால் தயக் க ன்

ேந த ம் எண்ணிக் ெகாள் ள
ப் பா !” என்றார் கரிகாலர்.

“அப் ப யாராவ எண்ணிக் ெகாண்டால் மணிேமகைல
அதற் காகக் கவைலப் பட ம் மாட்டாள் !” என்றாள் நந் னி.
“ேபாங் கள் , அக் கா! இரண்
ஷர்கள் இ க்
டத்
பரிகாசம் ெசய் யலாமா?” என்றாள் மணிேமகைல.

ல் இப் ப ப்

“இவர்கள்
ஷர்கள் என்
நீ நிைனப் ப தான்
ச . ஒ ெசத்த
ன் தைலையக் ெகாண்
வர
யாதவர்கைள ஆண்
ள் ைளகள் என்
ெசால் ல
மா?
ற் காலத் ல் த ழ் நாட்
ர
ஷர்கள் உ
டன்
ையப்
த் அதன் வாையப் ளந்
பற் கைளப்
ங் க் ெகாண்
வந் தங் கள் நாய க க்
ஆபரணமாகச் ட் வார்களாம் ! அந் தக் காலெமல் லாம் ேபாய்
ட்ட ! ேபானால் ேபாகட் ம் ! நீ பா ! அன்ைறக் என்னிடம்
பா க் காட் னாேய? அந் த அழகான பாட்ைடப் பா !” என்றாள்
நந் னி.
மணிேமகைல யாழ் வா த் க் ெகாண்
ன்வ ம் தத்ைதப்
பா னாள் . அ என்னேமா, இத்தைன ேநரம் பா யைதக் காட்
இந் தப் பாட் ல் அவள்
ரல் இைணயற் ற இனிைம டன் அ த
ெவள் ளத்ைதப் ெபா ந் த :
“இனிய னல் அ
தவழ்
இன்பமைலச் சார ேல
கனி
கரம்

ல
த்

கன

ம் மரநிழ

ல்

உகந் தெதல் லாம்

தாேனா

நிைன

–ச

ேய

தாேனா !

ன்ைனமரச் ேசாைல
ெபான்ெனாளி

ம் மாைல

என்ைனவரச் ெசால்
கன்னல் ெமா

ேல
ேல

அவர்

பகர்ந்தெதல் லாம்

ம்

ெசாப் பனந் தாேனா

– அந் த

அற் தம் ெபாய் ேயா ?
கட்

க் காவல் தான்கடந்

கள் ளைரப் ேபால் ெமள் ள வந்
மட் லாத காத
கட்

டன்

த்தம் ஈந் தெதல் லாம்

நிகழ் ந் த
ம

ண்ேடா

ழ் ந் த

– நாங் கள்

ண்ேடா !”

இவ் வா ேம ம் ேம ம் பல கண்ணிகைள மணிேமகைல
ெவவ் ேவ பண்களில் அைமத் ப் பா வந் தாள் . அந் தக் கான
ெவள் ளத் ல் மற் ற
வ ம்
ழ் ப் ேபானார்கள் . பல
காரணங் களினால் ெநஞ் ைசக் கல்
ம் இ ம்
ம்
க னமாக் க் ெகாண்
ந் த நந் னி ன் கண்களி ம் கண்ணீ ர ்
த ம் ய . ஆ த்த கரிகாலர் இந் த உலகத்ைத அ ேயா
மறந்
ட்டார். வந் யத்ேதவன் அ க் க
க் ட்
த் க்
ெகாண்டவன் ேபால் மணிேமகைலைய ேநாக் னான்.
அப் ேபாெதல் லாம் அவள் தன்ைனேய பார்த் க் ெகாண்
ந் த
கண்
அந் த ர ைடய உள் ளம் ேம ம்
க் ட்ட . “ஐேயா!
இந் தப் ெபண்
க் நாம் என்ன ங்
ெசய்
ட்ேடா ம் ?” என்
அவன் ெநஞ் சம் பைதபைதத்த .
கான ெவள் ளத்
ம் , உணர்ச் ெவள் ளத்
ம்
ழ்
ந் தவர்கள் வரவரக் காற்
க ைமயா க் ெகாண்
வ வைதக் கவனிக் க ல் ைல. ஏரி ல்
த ல்
ய
ய
அைலகள்
ளம்
ந் தைத ம் வரவர அைவ ெபரிதா
வந் தைத ம் கவனிக் க ல் ைல. காற்
க ம் யலாக மா க்
காட் மரம் ஒன்ைற அ ேயா ெபயர்த் த் தள் ளியேபா தான்
நால் வ ம்
த் க் ெகாண்
ற்
ற் ம் பார்த்தார்கள் .
க ைமயான யல் காற்
அ ப் பைத ம் ஏரி ெகாந் தளித் ப்
ேபரைலகள் ‘ஓ’ என்ற இைரச்ச டன் எ ந்
வைத ம்
பார்த்தார்கள் .

ெரன்
நந் னி, “ஐேயா! பட எங் ேக?” என்
அல னாள் .
கட் ப் ேபாட்
ந் த இடத் ல் படைகக் காண ல் ைல. உற் ப்
பார்த்தேபா ெவ
ரத் ல் பட அைலகளால் ெமாத் ண்
நகர்ந் நகர்ந் ேபாய் க்ெகாண்
ந் த .
“ஐேயா! இப் ேபா

என்ன ெசய் வ

?” என்

நந்

னி அல

னாள் .

“உங் கள் இ வ க் ம்
ைர ஏறத்ெதரிந் தால் ஏ ப் ேபாய்
ங் கள் . நாங் கள் சமாளித் க் ெகாள் ேறாம் ” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“இந் தப் யல் காற் ல் காட்
எங் கைளச் சாக அ ப் பதற்
ேகட்டாள் .

மரங் கள் ெபயர்ந்
ந்
வ ெசய்
ர்களா?” என்
நந்

னி

“அெதல் லாம் ேவண்டாம் ; ய ன் ேவகம் தணி ம் வைர ல்
இங் ேகேய இ ந்
ேவாம் . அங் ேக ேபாய் என்ன ெசய் யப்
ேபா ேறாம் ? சைமய க் ப் பண்டங் கள் இ க் ன்றன;
பா வதற் மணிேமகைல இ க் றாள் . இவ் வள சந் ேதாஷமாகச்
ச பத் ல் நான் இ ந் த ல் ைல!” என்றார் கரிகாலர்.
“இளவரேச! அ சரியல் ல! சம் வைரய ம் , கந் தமாற
நிைனப் பார்கள் ?” என்றான் வல் லவைரயன்.
“இவேர
ையத் ேத ச் ெசன்றேபா படைக அ
ட்டார் ேபா
க் ற !” என்றாள் நந் னி.

ழ் த்

ம் என்ன
ட்

“அக் கா! ஏன்
ண் ப ெசால்
ர்கள் ? இவர் வந் தேபா பட
கைரேயாரமாகத்தாேன இ ந் த . யா ம் கவைலப் படேவண்டாம் ,
என் தந் ைத இந் தப் யல் காற் ைறப் பார்த்த ம் நம் ைணக் ப்
ெபரிய பட கைள அ ப் ைவப் பார்!” என்றாள் மணிேமகைல.
அவள்
ய சற்
ேநரத் க்ெகல் லாம் உண்ைமயா ற் .
ஏறக் ைறய கப் பல் என்
ெசால் லத் தக் க இ ெப ம் பட கள்
அத் ைவ ேநாக் வந் தன. அவற் ல் ஒன் ல் ெபரிய
சம் வைரயேர இ ந் தார். நா ேப ம் பத் ரமாய் இ ப் பைதக்
கண்
க் க ம ழ் ச் அைடந் தார். அவர்கைள ஏற் க் ெகாண்
அைலகடல் ேபால் ெபாங் க் ெகாந் தளித்த ஏரி ல் இரண்
பட க ம்
ம் ச் ெசன்றன. சம் வைரயைரத் த ர, மற் ற

நால் வரின் உள் ளங் களி
உண்டாக் க் ெகாண்

ன்

ம் க ம்
ந் த .

யல்

க் ெகாந் தளிப் ைப

ல் ெவளி
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