ெபான்னி

ன் ெசல் வன்

--------------------------------------------------------------------

பாகம் 5 -

ெபான்னி

யாக

ன் ெசல் வன் கதாபாத்
உற
ைற

கரம்

ரங் களின்

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

யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்
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யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்

1ன்
ரல் கள்
2 - வந்தான்
கய் யன்!
3 - கடல் ெபாங் ய !
4 - நந்
ய
5 - தாையப் ரிந்த கன்
6கய் யன் அ தான்!
7 - மக்கள்
கலம்
8 - பட ல் ப ேவட்டைரயர்
9 - கைர உைடந்த !
10 - கண்
றந்த !
11 - மண்டபம்
ந்த
12 மேக மைறந்த !
13 - ந்தைவ ேகட்ட வரம்
14 - வான
ன் சபதம்
15 - ைர தந்த !
16 - ங் ழ பாய் ந்தாள் !
17 - யாைன எ ந்த !
18 - ஏமாந்த யாைனப் பாகன்
19 நல் லம்
20 - பறைவக் ஞ் கள்
21 - உ ர் ஊசலா ய !
22 - ம ழ் ச ்
ம் , யர ம்
23 - பைடகள் வந்தன!
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அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்

யாயம் 24 - மந் ராேலாசைன
யாயம் 25 - ேகாட்ைட வாச ல்
யாயம் 26 - வான
ன் ரேவசம்
யாயம் 27 - "நில் இங் ேக!"
யாயம் 28 - ேகாஷம் எ ந்த !
யாயம் 29 - சந்ேதக பரீதம்
யாயம் 30 - ெதய் வம் ஆ னாள் !
யாயம் 31 - "ேவைள வந்
ட்ட !"
யாயம் 32 - இ
க் கட்டம்
யாயம் 33 - "ஐேயா! சா !"
யாயம் 34 - "ேபாய்
ங் கள் !"
யாயம் 35 - ரங் ப்
!
யாயம் 36 - பாண் மாேத
யாயம் 37 - இ ம் ெநஞ் இள ய !
யாயம் 38 - ந த்த நாடகமா?
யாயம் 39 - காரி ள்
ழ் ந்த !
யாயம் 40 - "நான் ெகான்ேறன்!"
யாயம் 41 - பா ேத !
யாயம் 42 - மைலயமான்
யரம்
யாயம் 43 - ண் ம் ெகாள் ளிடக்கைர
யாயம் 44 - மைலக் ைக ல்
யாயம் 45 - " ைட ெகா ங் கள் !"
யாயம் 46 - ஆழ் வா க் ஆபத் !
யாயம் 47 - நந் னி ன் மைற
யாயம் 48 - "நீ என் மகன் அல் ல!"
யாயம் 49 - ர்பாக் யசா
யாயம் 50 - ந்தைவ ன் கலக்கம்
யாயம் 51 - மணிேமகைல ேகட்ட வரம்
யாயம் 52 தைலக் த் தைட
யாயம் 53 - வான
ன் ேயாசைன
யாயம் 54 - னாகபாணி ன் ேவைல
யாயம் 55 - "ைபத் யக்காரன்"
யாயம் 56 - "சமய சஞ்
"
யாயம் 57 தைல
யாயம் 58 - க த்
மன் கைத
யாயம் 59 - ச னத் தைட

அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
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60 - அ தனின் கவைல
61 - நிச்சயதார்த்தம்
62 - ஈட் பாய் ந்த !
63 - னாகபாணி ன் வஞ் சம்
64 - "உண்ைமையச் ெசால் !"
65 - "ஐேயா, சா !"
66 - ம ராந்தகன் மைற
67 - "மண்ணர நான் ேவண்ேடன்"
68 - "ஒ நாள் இளவரசர்!"
69 - "வா க் வாள் !"
70 - ேகாட்ைடக் காவல்
71 - '
வ
உ த்த ேதவர்'
72 - யாகப் ேபாட்
73 - வான
ன்
ட் த்தனம்
74 - "நாேன
ேவன்"!
75 - பரீத ைள
76 - வடவா
ம் ய !
77 - ெந மரம் சாய் ந்த !
78 - நண்பர்கள் ரி
79 - சாைல ல் சந் ப்
80 - நிலமகள் காதலன்
81 - ைன ம் ளி ம்
82 - னத் வர்த்தகர்கள்
83 - அப் பர் கண்ட காட்
84 - பட்டா ேஷகப் பரி
85 - ற் பத் ன் உட்ெபா ள்
86 - "கனவா? நனவா?"
87 - லவரின்
ைகப்
88 - பட்டா ேஷகம்
89 - வஸந்தம் வந்த
90 - ெபான்மைழ ெபா ந்த !
91 - மலர் உ ர்ந்த !

அ
ெபான்னி

கம்

ன் ெசல் வன், கல்

எ

ய

கழ் ெபற் ற

த ழ்
னமா ம் . 1950 - 1955 ஆண்
வைர கல் வார இத ல்
ெதாடர்கைதயாக ெவளி டப் பட்ட . இப்
னத் க் க் ைடத்த
மக்கள் ஆதர காரணமாகத் ெதாடர்ந் ம் பல் ேவ
காலகட்டங் களில் இேத
னத்ைதக் கல் இதழ் ெதாடராக
ெவளி ட்ட . த ர தனி
லாக ம் ெவளி டப் பட் ப் பல
ப ப் க்கைளக் கண் ள் ள .
. . 1000 ஆம் ஆண்
வாக் ல் இ ந்த ேசாழப் ேபரரைச
அ ப் பைடயாகக் ெகாண்
இந்த வரலாற் ப்
னம்
எ தப் பட்
க் ற . ெபான்னி ன் ெசல் வன், பல் ேவ நாடகக்
க்களால் நாடகமாக ம் அரங் ேகற் றப் பட் ள் ள .
இப்

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

என 5 பாகங் களாகப் ரிக்கப் பட் ள் ள . ெமாத்தமாக 300க்
ேமற் பட்ட அத் யாயங் கைளக் ெகாண்ட .
கதாபாத்

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

யாக

கரம்

அத் யாயம்
ன்
ரல் களில் ஆர த் மலர் உ ர்ந்த வைர
91அத் யாயங் கைள உள் ளடக் ய ஐந்தாம் ப
யான யாக
கரம் . ராஜராஜா ேசாழன் அ ள் ெமா வர்மன் மக்களின் ஆதர
தனக் இ ந் ம் ம் மாசனத்ைத தன் ற் றப் ப க்
வழங் னான். அ ள் ெமா வர்மனின் சரித் ரத் ல் இந்த
நிகழ் ச ் ெபரி ம் ேபாற் றப் ப
ற .
இந்த நிகழ் ச ் ைய ைமயமாக ைவத் இந்த பாகத்ைத
எ
யதால் இதற்
யாக கரம் என ெபயர் ைவத்ததாய்
ல்
ஆ ரியர்
ப்
றார். ெபரிய ப ேவட்டைரய க் பாண் ய
ஆபத் த களின் ச த் ட்டம் ெதரிய வ
ற . அவர்கள் ஒேர
நாளில் இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மன், சக்கரவத்
ந்தர ேசாழர்
மற் ம் இளவரசர் ஆ த்த கரிகாலர் வைர ம் ெகாைல ெசய் ய
ட்டம் ட்
ன்றனர். இளவரசர் அ ள் ெமா வர்ம ம் ,
சக்கரவத்
ந்தர ேசாழ ம் காப் பாற் றப
ன்றனர். சக்கரவத்
ந்தர ேசாழைர காப் பாற் ம்
யற்
ல் மந்தா னி ேத
உ ரிழக் றார்.
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் வ வதற் ள் இளவரசர் ஆ த்தர்
இறந்
றார். ப வந் யேதவன் ேமல்
ற . நாட்
மக்கள் , ேபார் ரர்கள் அைனவ ம் அ ள் ெமா வர்ம க்
ஆதரவாய் இ க் ன்றனர். அ ள் ெமா வர்ம க்
பட்டா ேஷகம் நைடெப
ற . வந் யேதவன் எப் ப
காப் பாற் றப
ரான். அ ள் ெமா வர்மர் அரியைண
எ
றாரா? இவ் வா ஐந்தாம் பாகம் ெசல் ற .

அத்

யாயம் 1 ரல் கள்

ன்

நாைகப் பட் னம்
டாமணி ஹாரத் ல்
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ெபா ைம டன் காத் க்
ெகாண்
ந் தார். தஞ் ைசக் ச் ெசன்
தந் ைத
தாயாைரப் பார்க்க ேவண் ெமன்ற ஆர்வம் அவர்
உள் ளத் ல் ெபாங் க் ெகாண்
ந் த . இலங் ைக ன்
அரைசத் தாம் கவர எண்ணியதாகத் தம்
சாட்டப் பட்ட ற் றம் ஆதாரமற் ற என்
நி
க்க அவர்
ஆர்வம் ெகாண்
ந் தார். தந் ைத ன் வாக்ைக
நடந் ததாகத் தம்
ஏற் படக்
ய அபவாதத்ைதக்
ய ைர ல் ேபாக் க் ெகாள் ள ம் அவர்
ம் னார்.
ஆ
ம் , தம ஆர்வத்ைத ெயல் லாம் அடக் க்
ெகாண்
தமக்ைகயாரிட
ந் ெசய் வந் த
ன்னர்தான் தஞ் ைசக் ப் றப் பட ேவண் ெமன்
உ
யாக இ ந் தார். ெபா
ேபாவ என்னேமா
க ம் கஷ்டமாக இ ந் த . த்த
க்கள்
னந் ேதா ம் நடத் ய ஆராதைனகளி ம் ,
ைஜகளி ம் கலந் ெகாண்
ேநரத்ைதப்
ேபாக் னார்.
டாமணி ஹாரத் ன் வர்களிேல ட்டப் பட்
ந் த
அ ைமயான த் ரக் காட் கைளப் பார்ப்ப ல்
ேநரம் ெசன்ற .
க்க டன்,
க் யமாகச்
டாமணி ஹாரத் ன் ஆச்சாரிய
டன்
சம் பா
ப் ப ேல க ந் த ெபா
அவ க்
உற் சாகத்ைத அளித்த . ஏெனனில்
டாமணி
ஹாரத் ன் தைலைமப்
ழ் த் ைசக் கட க்
அப் பா ள் ள பற் பல நா களிேல ெவ காலம் யாத் ைர
ெசய் தவர். ன ேதசத்
ந் சாவகத்
வைர ல்
பல ஊர்க க் ம் ெசன்
வந் தவர். அந் தந் த நா கைளப்
பற்
ம் அவற்
ள் ள நகரங் கைளப் பற்
ம்

ஆங் காங்
எ த் க்

வ த்த மக்கைளப் பற்
ற வல் லவரா
ந் தார்.

ம் அவர் நன்

ன ேதசத் க் த் ெதற் ேக கடல்
ழ் ந் த பல நா கள்
அந் நாளில்
ஜயம் என்
ம் சாம் ராஜ் யத் ல்
அடங்
ந் தன. அ மண நா , காம் ேபாஜ ேதசம் ,
மானக்கவாரம் , தைலத்தக்ேகாலம் , மாபப் பாளம் ,
மா
ங் கம் , இலங் கா ேசாகம் , தாமர ங் கம் ,
இலா ரி ேதசம்
த ய பல நா க ம் நகரங் க ம்
ஜய சாம் ராஜ் யத் க் உட்பட்ேடா ,
ேநசப் பான்ைம டேனா இ ந் வந் தன.
இவற் க்ெகல் லாம் ந நாயகமாகக் கடாரம் என்
ம்
மாநகரம் இைணயற் ற ர் றப் க ட ம் ெசல் வ
வளத் ட ம்
ளங் வந் த .
அந் த நா நகரங் கைளப் பற்
வரிக் ம் ப
ஆச்சாரிய
க் ஓய்
ைடத்த ேபாெதல் லாம்
ெபான்னி ன் ெசல் வர் அவைரக் ேகட் வந் தார். அவ ம்
அ ப் ச் ச ப் ல் லாமல் ெசால்
வந் தார்.
அந் நா களில் உள் ள இயற் ைக வளங் கைளப் பற்
ம்
வர்த்தகப் ெப க்கத்ைதப் பற்
ம்
னார்.
ெபான்
ம் மணி ம் ெகா த் ச் ெசந் ெநல் ம் க ம் ம்
ெச த் ச் ேசாழ வள நாட் டன் எல் லா வைக
ம்
ேபாட்
டக்
ய றப் க்க டன் அந் நா கள்
ளங் வைதப் பற் க்
னார். பைழய
காலத்
ந் த ழகத் க் ம் , அந் த நா க க் ம்
உள் ள ெதாடர் கைளப் பற் க்
னார். பல் லவ
நாட் ச் ற் கள் அந் த ேதசங் க க் ச் ெசன்
எ ப் த்
க் ம் அற் த ற் பத் றைம வாய் ந் த
ஆலயங் கைளப் பற் ச் ெசான்னார். த ழகத்
ந்
ெசன்ற த் ர, சங் த நாட் ய கைலகள் அந் நா களில்
பர
ப் பைதப் பற்
ம்
னார். இராமாயணம் ,

மகாபாரதம் ,
த ய இ காசங் க ம் , நாயகர்,
ப் ரமணியர், வன், பார்வ ,
மால் ஆ ய
ெதய் வங் க ம் , த்த தர்ம ம் அந் த ேதசத் மக்களின்
உள் ளங் களில் கலந்
ெகாண்
ப் பைத ம் ,
ஒன்ேறாெடான்
ரித் உணர
யாதவர்களாக
அந் நாட் மக்கள் எல் லாத் ெதய் வங் கைள ம் வணங்
வ வைத ம் எ த் ச் ெசான்னார். த ழ் ெமா
ன்
தந் ைதயா ய அகஸ் ய
னிவ க் அந் த நா களில்
ேசஷ மரியாைத உண்
என்பைத ம்
அம் னிவ க் ப் பல ேகா ல் கள் கட்
ப் பைத ம்
னார்.
இைதெயல் லாம்
ம் பத்
ம் ப அ ள் ெமா வர்மர்
ேகட் த் ெதரிந் , மனத்
ம் ப ய
ைவத் க்ெகாண்டார். அந் தந் த ேதசங் க க் த் தைர
வ யான மார்க்கங் கைள ம் , கடல் வ யான
மார்க்கங் கைள ம் இளவரசர் நன்
சாரித்
அ ந் தார். வ
ல் உள் ள அபாயங் கள் என்ன, வச கள்
என்ன என்பைத ம் ேகட் அ ந் தார்.
“ வா ! அந் த நா களில் ம ப
யாத் ைர ெசய் ம் ப யாக ேநரி
ன னார்.

ம் தாங் கள்
ேமா?” என்

“ த்த பகவா ைடய த்தம் ேபால் நடக்
எதற் காகக் ேகட்
ர்கள் ?” என்றார்
“நா

ம் தங் க

டன் வரலாம் என்ற ஆைச

ம் , இளவரேச!
.
னால் தான்.”

“நான் உலகத்ைதத் றந் த சந் நியா ; தாங் கள்
ஆ ம் சக்கரவர்த்
ன்
க் மாரர். தாங் க ம் ,
நா ம் ேசர்ந் யாத் ைர ெசய் வ எப் ப ? தங் கைளச்
ல நாள் இந் த ஹாரத் ல் ைவத் க் காப் பாற் ம்
ெபா ப் ேப எனக் ப் ெப ம் பாரமா
க் ற .

எப் ேபா , என்ன ேந ேமா என்
அ த் க் ெகாள் ற …”
“ வா
ம்

ெநஞ்

‘

! அந் தப் பாரத்ைத உடேன நிவர்த்
ேறன். இந் தக் கணேம இங்
ந்

க்,

க்’ என்

ெசய் ய
…”

“இளவரேச! ஒன்
நிைனத் ஒன்ைறச்
ெசால்
ட்ேடன். தங் கைள இங் ைவத் க்
ெகாண்
ப் ப பாரமா
ந் தா ம் , அைத ஒ
பாக் யமாகக் க
ேறன். தங் கள் தந் ைதயா ய
சக்கரவர்த்
ம் , தமக்ைகயார் இைளய ராட்
ம்
த்த தர்மத் க் எவ் வளேவா உத
ெசய்
க் றார்கள் . அதற் காக நாங் கள் பட்
க் ம்
நன் க் கடனில் ஆ ரத் ல் ஒ பங் க் க்
ட
இப் ேபா நாங் கள் ெசய் வ ஈடாகா . தாங் கள் த்த
தர்மத் க் ச் ெசய்
க் ம் உத தான் அற் ப
ெசாற் பமானதா? அ ராத ரத் ன்
லமான
ஸ்
பங் கைள ம் , ஹாரங் கைள ம் ெசப் பனிடச்
ெசய் த ைகங் கரியத்ைத நாங் கள் மறக்க
மா?
அதற் ெகல் லாம் இைணயான ர உபகாரமாக
ஈழநாட் ன் மணி ம டத்ைதேய தங் க க் அளிக்கப்
கள்
ன் வந் தார்கள் . இளவரேச! அைத ஏன்
ம த் ர்கள் ? இலங் ைக ன் தந் ரச் ங் காதனத் ல்
தாங் கள் ஏ
ந் தால் ,
கப் பல் களில்
ஏராளமான பரிவாரங் க டேன, ழ் த் ைச
நா க க் த் தாங் கள் ேபாய் வரலாேம? இந் தப்
ைவப் ன் ெதாடர்ந் யாத் ைர ெசய் ய
ேவண் ெமன்ற
ப் பேம தங் கள் மனத் ல்
ேதான்
ராேத?” என்றார் ஆச்சாரிய
.
ேதவேர! இலங் ைக ராஜ லத் ன் சரித் ரத்ைதக்
ம் ‘மகா வம் சம் ’ என்
ம் ரந் தத்ைதத் தாங் கள்
ப த்த ண்டா?” என்
இளவரசர் ேகட்டார்.
“

“ஐயா! இ என்ன ேகள் ? ‘மகா வம் சம் ’ ப க்காமல்
நான் இந் தச் டாமணி ஹாரத் ன் தைலவனாக
ஆ
க்க
மா?”
“மன்னிக்க ேவண் ம் . ‘மகா வம் சம் ப த்த ண்டா?’
என்
தங் களிடம் ேகட்ட , தங் க க் ப் ப க்கத்
ெதரி மா என்
ேகட்ப ேபாலத்தான். ஆனால் அந் த
‘மகா வம் சம் ’
ம் அரச பரம் பைர ல் யார், யார்
என்ெனன்ன பயங் கரமான ெகா ம் பாவங் கைளச்
ெசய்
க் றார்கள் என்
தங் க க் த் ெதரி ம்
அல் லவா? மகன் தந் ைதையச் ைற ல் அைடத்தான்.
தந் ைத மகைன ெவட் க் ெகான்றான். தாய் மக க்
ஷ ட் க் ெகான்றாள் ; தாைய மகன்
ேல ேபாட்
வைதத்தான்… ெபற் ேறார்க க் ம் ெபற் ற மக்க க் ம்
உற இப் ப என்றால் , த்தப் பன்மார்கள் ,
மாமன்மார்கள் , ற் றன்ைன, ெபரியன்ைனமார்கள் ,
அண்ணன் தம் மார்கள் …. இவர்கைளப் பற் ச் ெசால் ல
ேவண் ய ல் ைல.
ேதவேர! இப் ப ப் பட்ட ெகா ம்
பாதகங் கைள இலங் ைக அரச
ம் பத் னர் ெசய் தனர்
என்
‘மகா வம் சம் ’
றதல் லவா?”
“ஆம் , ஆம் ! அத்தைகய ச்ெசயல் க க் அவரவர்கள்
அைடந் த தண்டைனகைள ம்
ற . அந் த
உதாரணங் கைளக் காட் மக்கைளத் தர்ம மார்க்கத் ல்
நடக் ம் ப ‘மகா வம் சம் ’ உபேத க் ற . அைத மறந்
ட ேவண்டாம் ! ‘மகா வம் சம் ’ னிதமான ரந் தம் .
உல ேல ஒப் யர்வற் ற தர்ம ேபாதைன ெசய் ம்
ல் !”
என்
ஆச்சாரிய
பரபரப் டன்
னார்.
“ வா , ‘மகா வம் சம் ’ என்ற
ைல நான்
ைற
ெசால் ல ல் ைல. இராஜ் யா கார ஆைச எப் ப
மனிதர்கைள அரக்கர்களி ம் ெகா யவர்களாக்
ற என்பைதப் பற் த்தான் ெசான்ேனன்.

அத்தைகய ெகா ம் பாவங் களினால் களங் கமைடந் த
இலங் ைகச் ம் மாதனத்ைத நான் ம தளித்த
தவறா மா?”
“மகா த் மான்களான த்த சங் கத்தார்
அதனாேலதான் இலங் ைக அரச வம் சத்ைதேய மாற் ற
ம் னார்கள் . தங் கைள
தல் வராகக் ெகாண் ,
ய வம் சம் ெதாடங் கட் ம் என்
எண்ணினார்கள் .
தாங் கள் அைத ம த்த தவ தான். இலங் ைகச்
ம் மாதனத் ல் ற்
ந் அேசாகவர்த்தனைரப் ேபால்
உலகெமல் லாம் த்த தர்மத்ைதப் பரப் ப் பா காக் ம்
வாய் ப் தங் க க் க் ைடத்த …”
“
ேதவேர! பரத கண்டத்ைத ஒ
ைட நிழ ல் ஆண்ட
அேசாகவர்த்தனர் எங் ேக? இன்
இந் தப் த்த
ஹாரத் ல் ஒளிந் ெகாண்
தங் கள் பா காப் ைப
நா
க் ம் இந் தச்
வன் எங் ேக? உண்ைம ல் ,
தங் கள் டனாகக்
ட நான் அ கைத ல் லாதவன்,
த்த தர்மத்ைத எப் ப ப் பா காக்கப் ேபா ேறன்?”
“இளவரேச! அவ் தம் ெசால் ல ேவண்டாம் . தங் களிடம்
மைறந்
டக் ம் மகா சக் ையத் தாங் கள்
அ ய ல் ைல. தாங் கள் மட் ம் த்த தர்மத்ைத
மனப் ர்வமாக ஒப் க் ெகாண்டால் அேசாகைரப் ேபால்
கழ் ெப
ர்கள் …”
“என் உள் ளத் ல் இளம் ராயத்
ந்
நாயக ம்
க ம் , பார்வ
ம் , பரேம வர ம் , நந்
ம்
ங்
ம் சண் ேக வர ம் ேகா ல்
ெகாண்
க் றார்கள் . அவர்கைளெயல் லாம்
அப் றப் ப த்
ட்டல் லவா த்த தர்மத் ற் இடங்
ெகா க்கேவண் ம் ?
ேதவேர! அ ேயைன
மன்னி ங் கள் ! தங் க டேன நான் யாத் ைர

வ
ேறன் என்
ெசான்னேபா , த்த தர்மத் ல்
ேசர்ந்
வதாக எண்ணிச் ெசால் ல ல் ைல.
கடல் கைளச் கடந்
ர ேதசங் க க் ப் ேபாய் ப்
பார்க் ம் ஆைச னால் தங் க டன் வ வதாகச்
ெசான்ேனன்! ஆனா ம் ம ப ேயா க் ம் ேபா …”
“இளவரேச! தங் கள் வார்த்ைதைய நான் தவறாகத்தான்
ரிந் ெகாண்ேடன். ஆனா ம் த்த தர்மத் க் ம்
தங் க க் ம் ெதாடர் இல் லாமற் ேபாக ல் ைல. த்த
பகவா ைடய ர்வ ஜன்மம் ஒன் ல் அவர்
ச்
சக்கரவர்த் யாக அவதரித்
ந் தார். றா ன்
உ ைரக் காப் பாற் வதற் காகத் தம சைதைய அவர்
அரிந் ெகா த்தார். அந் த
ன் வம் சத் ேல
றந் தவர் ேசாழ லத் னர். ஆைக னாேல தான்
உங் கள் லத் ல் றந் தவர்க க் ச் ‘ெசம் யன்’ என்ற
பட்டம் ஏற் பட்
க் ற . இைதத் தாங் கள் மறந்
டேவண்டாம் .”
“மறக்க ல் ைல.
ேதவேர! மறந் தா ம் என் உடம் ல்
ஓ ம் இரத்தம் என்ைன மறக்க
வ ல் ைல. ஒ
பக்கத் ல்
ச் சக்கரவர்த்
ம் , ம நீ ச் ேசாழ ம்
என்
ைடய இரத்தத் ேல ம் , சைத ேல ம் ,
எ ம் ேல ம் கலந்
ந் த , ‘ ற க் உபகாரம் ெசய் ;
மற் றவர்க க்காக உன்
ைடய நலன்கைளத் யாகம்
ெசய் !’ என்
வற்
த் க் ெகாண்ேட
க் றார்கள் .
மற் ெறா பக்கத் ல் கரிகால் வளவ ம் , ஜயாலய
ேசாழ ம் , பராந் தகச் சக்கரவர்த்
ம் என்
ைடய
இரத்தத் ேல ேசர்ந்
ந் ‘ைக ல் கத் ைய எ !
நால் வைகச் ைசனியத்ைதத் ரட் ! நா
ைச
ம்
பைட எ த் ப் ேபா! கடல் கடந் ேபா! ேசாழ
சாம் ராஜ் யத்ைத ஸ்தரித் உலகம் காணாத
மேகான்னதம் அைடயச் ெசய் !’ என்
இ த் க்

றார்கள் . இன்ெனா
றத் ல் வன யார்
ேகாச்ெசங் கணா ம் , ெதாண்ைட மண்டலம் பர ய
ஆ த்த ேசாழ ம் , மகானா ய கண்டரா த்த ம் , என்
உள் ளத் ல்
ெகாண்
‘ஆலயத்
ப் பணி ெசய் !
ெபரிய ெபரிய வாலயங் கைள ம் எ ப் ! ேம
மைலேபால் வானளா நிற் ம் ேகா ரங் கைள ைடய
ேகா ல் கைள நிர்மாணி!’ என்
உபேத த் க்
ெகாண்ேட
க் றார்கள் . என்
ன்ேனார்கள் இவ் வள
ேப க் ம் ந
ல் டந் நான்
ண்டா
ேறன்.
ேதவேர! அவர்க ைடய ெதாந் தர கைளப்
ெபா க்க
யாமல் உண்ைமயாகேவ ல சமயம்
எனக் ப் த்த சமயத்ைத ேமற் ெகாண்
த்த
வா
டலாம் என்
டத் ேதான்
ற .
க ைண
ர்ந் எனக் ப் ெபௗத்த சமயத்ைதப் பற் ச்
ெசால் ங் கள் . த்த பகவாைனப் பற் ச் ெசால் ங் கள் !”
என்றார் ெபான்னி ன் ெசல் வர்.
இைதக் ேகட்ட
ன்
கம்
க்க மலர்ச் யைடந்
ளங் ய . “இளவரேச! ெபௗத்த மதத்ைதப் பற்
ம் ,
த்த பகவாைனப் பற்
ம் தாங் கள் அ யாத என்ன
இ க்கக்
ம் ?” என்றார்.
“அேதா அந் தச் வர்களில் காணப் ப ம் த் ரக்
காட் கைள ளக் ச் ெசால் ங் கள் . அங் ேக ஓர் இராஜ
மாரர் இர ல் எ ந் ேபாகப் ரயத்தனப் ப வ
ேபால் ஒ
த் ரம் இ க் றேத? அ என்ன? அவர்
அ
ல் ப த்
க் ம் ெபண்மணி யார்? ெதாட்
ல்
ங் ம் ழந் ைத யார்? அந் த இராஜ மாரர் கத் ல்
அவ் வள கவைல
ெகாண்ட ேதாற் றம் ஏன்?” என்
இளவரசர் ேகட்டார்.
“ஐயா! த்த பகவான் இளம் ராயத் ல் தங் கைளப்
ேபால் இராஜ லத் ல் றந் த இளவரசராக இ ந் தார்.

யேசாதைர என்
ம் நிகரற் ற அழ வாய் ந் த மங் ைகைய
மணந்
ந் தார். அவர்க க் ஒ ெசல் வப் தல் வன்
றந்
ந் தான். தகப் பனார் இராஜ் ய பாரத்ைத
அவரிடம் ஒப்
க்கச் த்தமா
ந் தார். அந் தச்
சமயத் ல் த்தார்த்தர் உல ல் மக்கட் லம்
அ ப க் ம் ன்பங் கைளப் ேபாக் வதற் வ
கண்
க்க
ம் னார். இதற் காக அ ைம
மைன ைய ம் ெசல் வக் ழந் ைதைய ம்
இராஜ் யத்ைத ம்
ட் ப் ேபாகத் ர்மானித்தார். அவர்
நள் ளிர ல் அரண்மைனைய ட் ப் றப் ப ம் காட்
தான் அ . இளவரேச! இந் த வரலாற் ைறத் தாங் கள்
ன்னம் அ ந் த ல் ைலயா?”
“ஆம் , ஆம் ! பல ைற ேகட் அ ந்
ெகாண்
க் ேறன். ஆனால் இந் தச் த் ரத் ல்
பார்க் ம் ேபா மன ல் ப வ ேபால் , வா னால்
ேகட்ட வரலா ப ய ல் ைல.
ங்
ன்ற
யேசாதைரைய எ ப் ‘ த்தார்த்தர் உன்ைன ட் ப்
ேபா றார்! அவைரத் த த் நி த் !’ என்
எச்சரிக்கத்
ேதான்
ற . சரி; அ த்த த் ரத்ைதப் பற் ச்
ெசால் ங் கள் !”
த்த பகவா ைடய வரலாற் ைறக்
ப் ட்ட மற் றச்
த் ரங் கைள ம் ஒவ் ெவான்றாக ஆச்சாரிய
எ த்
ளக் வந் தார். அ ள் ெமா வர்மர் த்த
தர்மத்ைதத் த
னால் எவ் வள நன்றா
க் ம் என்ற
ஆைச
ன் இதய அந் தரங் கத் ல் இ க்கத்தான்
இ ந் த . ஆைகயால்
க்க ஆர்வத் டேன
த்தார்த்த ைடய சரித் ரத்ைதச் ெசால்
வந் தார்.
கைட
ல் த்தார்த்தர் ேபா
ட்சத் ன் அ
ல்
அமர்ந் தவம் ெசய் ஞான ஒளி ெப ம் த் ரத் க்
வந் தார். அந் தச் த் ரத்ைதக்
த் அவர் ெசான்ன

ற ெபான்னி ன் ெசல் வர், “
ேதவா! தங் கள்
க த் க் மாறாக நான் ஏேத ம் ெசான்னால்
தங் க க் க் ேகாபம் வ மா?” என்
ேகட்டார்.
“இளவரேச! நான் ஐம் லன்கைள ெவன்
மனத்ைத
அடக்க ம் ப ன்றவன். தங் கள் க த்ைதத்
தாராளமாகச் ெசால் லலாம் ” என்றார்
.
“ேபா
ட்சத் ன் அ
ல் ற்
ந் தேபா
த்தார்த்தர் ஞான ஒளி ெபற் றார் என்பைத நான்
நம் ப ல் ைல.”
ஐம் லன்கைள
ேபா
ம்

ம் உள் ளத்ைத ம் அடக் யவரா
ன்
கம்
ங் ய .

ந் த

“இளவரேச! மகா ேபா
ட்சத் ன் ஒ
ைள
அேசாகவர்த்தனரின் காலத் ல் இலங் ைகக் க்
ெகாண்
வரப் பட்ட . அந் தக் ைள, ேவர் ட்
வளர்ந் ஆ ரம் ஆண் க க் ேமலா
ம்
இன்ைறக் ம் பட் ப் ேபாகாமல் அ ராத ரத் ல்
சாலமாகப் படர்ந்
ளங் வ
ற . அந் தப் னித
ட்சத்ைதத் தாங் கேள அ ராத ரத் ல்
பார்த்
ப் ர்கள் . ன்னர், ‘நம் ப ல் ைல’ என்
ஏன்
ெசால்
ர்கள் ?” என்
ேகட்டார்.
“
ேதவேர! ேபா
ட்சேம இல் ைலெயன்
நான்
ெசால் ல ல் ைல. அதன
ல் அமர்ந்
த்தார்த்தர்
தவம் ெசய் தைத ம் ம க்க ல் ைல. அங் ேக தான் அவர்
ஞான ஒளி ெபற் றார் என்பைதத்தான் ம த் க்
ேறன். என்ைறய னம் த்தார்த்தர் மக்க ைடய
ன்பத்ைதத் ைடக்க வ காண்பதற் காகக் கட் ய
மைன ைய ம் , ெபற் ற மகைன ம் உரிைம ள் ள
இராஜ் யத்ைத ம் யாகம் ெசய் நள் ளிர ல்
றப் பட்டாேரா, அப் ேபாேத அவர் ஞான ஒளி

ெபற்
ட்டார் என் தான் ெசால்
ேறன். அைதக்
காட்
ம் ஓர் அற் தமான ெசயைல நான் எந் த
வரலாற்
ம் ேகட்ட ல் ைல. இராமர் தன் தந் ைத ன்
வாக்ைகப் பரிபாலனம் ெசய் வதற் காக, இராஜ் யத்ைதத்
யாகம் ெசய் தார். பரதர் தம் தைமயனிடம் ெகாண்ட
பக்
னால் , ‘இராஜ் யம் ேவண்டாம் ’ என்றார்.
அரிச்சந் ர மகாராஜா தாம் ெகா த்த வாக்
ைய
நிைறேவற் வதற் காக, இராஜ் யத்ைதத் றந் தார்.
ச்
சக்கரவர்த்
ம் றா க் அைடக்கலம் ெகா த்
ட்ட காரணத் னால் , தம் உடைல அ த் க்
ெகா த்தார். ஆனால் த்தார்த்தர் யா க் ம் வாக் க்
ெகா க்க ல் ைல; யாைர ம்
ப் ெசய் ய
ம் ப ல் ைல. மனித லத் ன்
ன்பத்ைதப் ேபாக்க
வ கண்
க் ம் ெபா ட் த் தாமாகேவ
எல் லாவற் ைற ம் யாகம் ெசய்
ட் ப் றப் பட்டார்.
த்த பகவான் ேபா
ட்சத் ன் அ
ல் ஞான ஒளி
ெபற் ற ற , இைதக் காட்
ம் அற் தமான ெசயல்
ஏேத ம் ெசய் த ண்டா? ஆைகயால் அரண்மைனைய
ட் ப் றப் பட்ட ேபாேத அவர் ஞான ஒளி
ெபற்
ட்டார் என்
ெசால் வ தவறா மா?”
இவ் தம் ெபான்னி ன் ெசல் வர்
ய ெமா கள்
ஆச்சாரிய
ன் ெச களில் அ தத் ளிகைளப்
ேபால்
ந் தன. “ஐயா! தாங் கள்
வ ல் ெபரி ம்
உண்ைம
க் ற . ஆ
ம் ேபா
ட்சத் ன
ேலதான் மக்களின்
ன்பங் கைளப்
ேபாக் ம் வ இன்னெதன்ப
த்த பகவா க்
உதயமா ற் . அ
ந் தான் மக்க க் ப் பகவான்
ேபாதைன ெசய் யத் ெதாடங் னார்.”
“ வா
ேகட்

! த்த பகவா ைடய ேபாதைனகைளக்
க் ேறன். அந் த ேபாதைனகைளக் காட்

ம்

அவ ைடய யாகச் ெசய ேலதான் அ க ேபாதைன
நிைறந்
ப் பதாக எனக் த் ேதான்
ற .
மன்னிக்கேவ
ம் . நா ம் அவ ைடய ெசயைலப்
ன்பற் ற
ம்
ேறன். சற்
ன்னால் , என்
ந் ைதயரின்
ன்
தக் ரல் கள் என் உள் ளத் ல்
ஓயாமல் ஒ த் , என்ைன ேவதைனப் ப த் வதாகச்
ெசான்ேனன் அல் லவா? அந் தத் ெதால் ைல
ந்
தைல அைடய
ம்
ேறன். என்ைனத் தங் கள்
டனாக ஏற் க்ெகாள்
ங் கள் !” என்றார் இளவரசர்.
“இளவரேச! தங் கைள ெயாத்த டைனப் ெப வதற்
நான் எவ் வளேவா பாக் யம் ெசய்
க்க ேவண் ம் .
ஆனால் அதற் ேவண் ய த
ம் எனக் ல் ைல;
ைதரிய ம் இல் ைல. இலங் ைக ல் த்த மகா சங் கம்
ம் ேபா தாங் கள்
ண்ணப் த் க் ெகாள் ளலாம் ”
என்றார்
.
“தங் கள் த
ையப் பற் எனக் ச் சந் ேதக ல் ைல.
ஆனால் ைதரியத்ைதப் பற் ச் ெசான்னீர ்கள் , அ
என்ன?”
“ஆமாம் ைதரிய ம் இல் ைலதான்! இரண்
னங் களாக இந் த நாைகப் பட் னத் ல் ஒ வதந்
பர க்ெகாண்
வ
ற . அைத யார் ளப்
ட்டார்கள் என்
ெதரிய ல் ைல. தாங் கள் இந் த
ஹாரத் ல் இ ப் பதாக ம் , தங் கைளப் த்த
வாக்க நாங் கள்
யன்
வ வதாக ம் ஜனங் கள்
ஒ வ க்ெகா வர் ேப க் ெகாள் றார்களாம் . இதனால்
அேநகர் ேகாபங் ெகாண்
க் றார்களாம் . இந் த
ஹாரத் ன்
மக்கள் பைட எ த் வந்
உண்ைமைய அ யேவண் ம் என் ம் ேப க்
ெகாள் றார்களாம் !”

“ஆகா! இ என்ன ைபத் யக்காரத்தனம் ? நான் த்த
மதத் ல் ேசர்வ பற் ஊரில் உள் ளவர்க க் என்ன
கவைல? நான் கா த் ணி அணிந் சந் நியாச
ஆ ரமத்ைத ேமற் ெகாண்டால் , இவர்கள் ஏன்
ேகாபங் ெகாள் ள ேவண் ம் . இத்தைனக் ம் எனக் க்
க யாணம்
ட ஆக ல் ைலேய? மைன மக்கைள
ட் ப் ேபா ேறன் என்
டக் ற் றம் மத்த
யாேத?” என்றார் இளவரசர். ‘ஐயா! ஜனங் க க் த்
தங் கள்
ேகாபம் எ
ம் இல் ைல. தங் கைள
ஏமாற் ப் த்த
வாக்க
யல் வதாக எங் கள்
ேபரிேல தான் ேகாபம் . ெவ ம் வதந் ேய இப் ப ப் பட்ட
கலக்கத்ைத உண்டாக்
க் ற . உண்ைமயாகேவ
நடந்
ட்டால் என்ன ஆ ம் ? இந் த ஹாரத்ைதேய
ஜனங் கள் தைர மட்டமாக்
வார்கள் . ஏேதா
தங் க ைடய தந் ைத ன் ஆட்
ல் நாங் கள்
நிம் ம யாக வாழ் ந் வ
ேறாம் . னந் ேதா ம் .
“ேபா

ேமத

யந்

நந்

நிழர்

ரி மன்னர்

ேசாழர் வண்ைம
ண்ைம

னித நிற் பர

ம் உல

ம்

ந் தரச்

ம் வனப் ம்
ற்

றந்

வாழ் ெகனேவ!” </div>

எனப் ரார்த்தைன ெசய் வ
ேறாம் . இந் த நல் ல
நிைலைமையக் ெக த் க்ெகாள் ள நான்
ம் ப ல் ைல. அதனாேலதான் ‘ைதரிய ல் ைல’ என்
ெசான்ேனன்” என்றார்
.
அவர்
வாய்
வதற் ள் ேள அந் தப் த்த
ஹாரத் ன் வாசற் றத் ல் மக்கள் பலரின்
ரல் கள்
ரண்
ஒ
த் எ ம் ேபேராைச ேகட்கத்
ெதாடங் ய .

அைதச் ெச ெகா த் ச்
ேநரம்
ேகட்
ட் , “இளவரேச! நான்
ய
உண்ைமெயன்
நி
க்க மக்கேள வந்
ட்டார்கள்
ேபா
க் ற . இைத எப் ப ச் சமாளிக்கப்
ேபா ேறேனா, ெதரிய ல் ைல! த்த பகவான்தான் வ
காட் ய ள ேவண் ம் !” என்றார்.
டாமணி ஹாரத் ன் ற் ப் றங் களில்
ஆ ரக்கணக்கான மக்களின்
க் ரல் ஒ
கணத் க் க் கணம் அ கமா க் ெகாண்
வந் த

அத்

.

யாயம் 2 - வந்தான்
கய் யன்!

டாமணி ஹாரத் க் ெவளிேய கடல் ெபாங் ம்
ேபா எ ம் ஓைசையப் ேபால் மக்களின் இைரச்சல் ஒ
ெப
க் ெகாண்
ந் தைதச்
ேநரம் ஆசாரிய
ம் , அ ள் ெமா வர்ம ம் ேகட் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் .
அந் தப் த்த ஹார ம் , அ ல் உள் ள
தம் மால் இந் தப் ெப ம் சங் கடத் க்
உள் ளா
ப் பைத எண்ணி இளவரசர்
மனக்கலக்கம் அைடந் தார்.
“ வா என்னால் உங் க
உண்டானைதப் பற் வ

க
க

ம்

ம்

க் இந் தத் ெதால் ைல
த்தப் ப
ேறன்” என்றார்.

“இளவரேச! தங் கள் காரணமாக இ ேபால்
மடங்
ெதால் ைல ேநர்ந்தா ம் , நாங் கள் ெபா ட்ப த்த
மாட்ேடா ம் . தாங் க ம் , தங் கள்
ம் பத்தா ம்
எங் க க் ச் ெசய்
க் ம் உத க க் இ ஒ
ைகம் மாறா மா?” என்றார்
.
“அ மட் ம் அல் ல, இம் மா ரி ஒளி மைறவாகக்
காரியம் ெசய் வ எனக் எப் ேபா ம்
ப் ப ல் ைல.
நான் இங் இ ந் ெகாண்ேட எதற் காக ‘இல் ைல’ என்
ெசால் ல ேவண் ம் ? சத் யத் க்
ேராதமான இந் தக்
காரியத் ல் தங் கைள ம் எதற் காக நான் உட்ப த்த
ேவண் ம் ? தங் க ைடய பரிவான
ச்ைச னால்
எனக் உடம் ம் , நன்றாகக் ணமா
ட்ட .
இப் ேபாேத ெவளிேய ச் ெசன்
ஜனங் களிடம் நான்
இன்னான் என்பைதத் ெதரியப் ப த் க் ெகாள் ேறன்.
தாங் கள் எனக் அைடக்கலம் அளித் ச்
ச்ைச
ெசய் என் உ ைர ம் காப் பாற் னீர ்கள் என்பைத
மக்களிடம் அ
க் ேறன். இந் தச் டாமணி
ஹாரத் க் என் காரணமாக எந் த த அப ர்த்
ம்
ஏற் படக்
டா ” என்றார் இளவரசர்.
“ஐயா! இ ல் சத் யத் க்
ேராதமான காரியம்
எ
ம் இல் ைல. தங் க ைடய எ ரிகள் தாங் கள்
இ க் ம் இடத்ைதக் கண்
க்க
யல் றார்கள் .
இந் த நாைகப் பட் னத் ல் அவர்கள் ெசன்ற இரண்
நாளாகப் பரப் உள் ள வதந்
ந் ேத அ
நிச்சயமா ற . அப் ப
க்க தாங் கள் இங் ேக
இ ப் பைதத் ெதரி யாமல் ைவத்
ப் ப ல் தவ
என்ன? அரச லத் னர் இம் மா ரி ல சமயம்
மைறந்
க்க ேவண் ய இராஜரீக தர்மத் க்
உகந் த . பஞ் ச பாண்டவர்கள் ஒ வ ஷம் அஞ் ஞாத
வாசம் ெசய் ய ல் ைலயா? அப் ேபா தர்ம த் ரர்

சத்

யத் க் மாறாக நடந் தார் என்
மா?” என்
ேகட்டார்.

ெசால் ல

“
ேதவேர! தங் கள் அ
த் ற ம் , வாதத் ற ம்
அபாரமானைவ ெயன்பைத அ ேவன். தங் க டன்
தர்க்கம் ெசய் என்னால் ெவல் ல
யா . ஆனா ம்
ஒன்
ெசால்
ேறன்; பஞ் சபாண்டவர்கள்
மைறந்
க்க ேவண் ய , அவர்கள் ஏற் க்ெகாண்ட
‘ ள் ’ காரணமாக அவ யமா
ந் த . எனக் அப் ப
அவ யம் ஒன் ம் இல் ைல. என்
ேரா கைளப் பற் ச்
ெசால்
ர்கள் . எனக் அப் ப ப் பட்ட ேரா கள் யார்?
எதற் காக என்ைன அவர்கள்
ேரா க்க ேவண் ம் ?
எனக்ேகா இராஜ் யம் ஆ வ ல்
ம் ஆைச இல் ைல.
இைதெயல் லாம் நான் ெவளி ட் ச் ெசால் , அப் ப
யாராவ எனக் எ ரிகள் இ ந் தா ம் , அவர்கைள ம்
ேந தர்கள் ஆக் க் ெகாள் ேவன். என்னால்
உங் க க் த் ெதாந் தர ம் இல் லாமற் ேபா ம் . மக்க ம்
நான் உ ேரா
ப் ப அ ந் ஏேத ம்
ப்
அைடவதா
ந் தால் அைடயட் ேம? அ ல் யா க்
என்ன நஷ்டம் ?”
“இளவரேச! தாங் கள் ெசால் வெதல் லாம் உண்ைமேய.
தங் க ைடய நிைலைம ல் நா ம் அவ் தேம எண்ணி
நடந் ெகாள் ேவன். ஆனால் அதற் த் தைடயாக நிற் ப ,
தங் கள்
ச்சேகாதரி ந் தைவப் ராட் க் நாங் கள்
ெகா த்
க் ம் வாக்
தான். பைழயாைற இைளய
ராட் ையப் ேபான்ற அ
ற் றந் த மாதர ேசாழ
லத் ல் ேதான் ய ல் ைலெயன்
தாங் கேள
பல ைற ெசால்
க்
ர்கள் . ேவ எந் த இராஜ
லத்
ம் ேதான் ய ல் ைல என்ப என் க த் .
அவர் தாம் ெசய் அ ப் ம் வைர ல் தங் கைள இங் ேக
ைவத் ப் பா காக் ம் ப ெசால்
ட் ச் ெசன்றார்.

க் யமான காரணம் இன்
அவர் அவ் தம்
ெசால்
க்கமாட்டார். ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த்
ன்
ம் பத் க்
ேராதமாகச் ேசாழ நாட் ச்
ற் றரசர்கள் பலர் ச ெசய் வதாக நாெடல் லாம்
ேபச்சாக இ ந் வ
ற . மற் ெறா பக்கத் ல்
பாண் ய நாட்ைடச் ேசர்ந்த லர் இரக யச் ச ேவைல
ெசய் வ வதாக ம் ேப க் ெகாள் றார்கள் . அந் தக்
ட்டதா க் இந் தப் த்த ஹாரத்
ள் ள நாங் கள்
உத ெசய் ேறாேமா என்
எண்ணித்தான் ஜனங் கள்
ஆத் ரம் அைடந் வாச ல் வந்
க் றார்கள் .
இந் த நிைலைம ல் தாங் கள் ெவளிேய , மக்களின்
ன்னிைல ல் தங் கைள ெவளிப் ப த் க் ெகாள் வ
உ தமான காரியமா? ேயா
ங் கள் ! அைதக் காட்
ம்
தங் கைளப் பா காக் ம்
யற்
ல்
எங் க க்ெகல் லாம் ஏேத ம் சங் கடம் ேநர்ந்தால்
ேநரட் ேம?… அதற் நாங் கள் ஒ நா ம் ன்வாங் கப்
ேபாவ ல் ைல!…”
இவ் வா தைலைமப்
ெசால் க் ெகாண்
ந் த
ேபா இன்ெனா இளம் சந் நியா அங் ேக பரபரப் டன்
வந் தார்.
“ வா ! நிைலைம ஞ் ப் ேபாய்
ட்ட .
ஆ ரக்கணக்கான மக்கள்
ழ் ந் நின்
‘இளவரசைரப்
பார்க்க ேவண் ம் ’ என்
ச்ச
றார்கள் . ‘இளவரசர்
இங் ேக இல் ைல’ என்
நாங் கள் எவ் வள ெசால்
ம்
பயனில் ைல. ‘நாங் கேள ஹாரத் க் ள் வந்
ேசா த் ப் பார்க்க ேவண் ம் ’ என்
ச்ச
றார்கள் . அவர்க க் நாம் ஏதாவ ஒ வ
ெசால் லா ட்டால் , பலாத்காரமாக உள் ேள
ந்
வார்கள் ேபா
க் ற !” என்றார்.

“அவர்க க் நாம் என்ன வ ெசால் ல
ம் ? த்த
பகவான் அவர்க ைடய மனத்ைத மாற் ற ஏேத ம் வ
னால் தான் உண் !” என்றார் தைலைமப்
.
இளவரசர் அப் ேபா “
ேதவேர! எனக் ஒ வ
ேதான்
ற . க ைண
ர்ந் ேகட்க ேவண் ம் .
தங் கள் டர்கள் நான் இங் ேக இல் ைல என்
ஜனங் க க் ச் ெசால்
க் றார்கள் . இனி நான்
ஜனங் களின்
ன்னிைல ல் ேபாய் நின்றால் , தங் கள்
டர்களின் வாக்ைகப் ெபாய் யாக் யதா ம் . அதனால்
ஒ ேவைள ஜனங் களின்
ர்க்காேவசம்
அ கமானா ம் ஆகலாம் ” என்றார்.
“நிச்சயமாய் ஆ ேய
அ ப க்க ேவண் ய
“அைதக் காட்
ெமய் யாக்

ம் . அதன் பலைன நாங் கள்
தான்” என்றார்
.

ம் தங் கள்
ேறன்…”

டர்க

ைடய வாக்ைக நான்

“இளவரேச! தங் களால் ட அ
யாத காரியம் என்
நிைனக் ேறன். இவர்கள் ெசான்ன ெசான்ன தாேன?
அைத எப் ப இனி ெமய் யாக்க
ம் ?”
“அதற் வ
க் ற ஜனங் கள் இந் த
ஹாரத் க் ள்
வதற் ள் ேள நான் இங்
ேபாய்
டலாம் அல் லவா?”

ந்

“ஆகா! எங் கைளக் காப் பாற் க் ெகாள் வதற் காக
அத்தைகய பாவச் ெசயைல நாங் கள் ெசய் ய
ேவண் மா? தங் கைள ெவளிேயற் ற ேவண் மா?”
“
ேதவேர! இ ல் பாவ ம் இல் ைல. ப
ம் இல் ைல.
இங்
ந் அைரக்காத
ரத் ல் ஆைன மங் கலத் ல்
ேசாழ மாளிைக இ க் ற . அன்ைறக் என்
சேகாதரிையப் பார்க்கச் ெசன்றப , இப் ேபா ம் உடேன

கால் வாய் வ ேய அங் ேக ேபாய்
ேறன். ற
ெசௗகரியமான ேபா
ம் வந்
ட்டால்
ேபா ற !” என்
ெசான்னார் இளவரசர்.
ஆச்சாரிய
க் இளவரசர்
ய அந் த
ேயாசைன
த்
ந் ததாகத் ேதான் ய . “ஆம் , ஆம் !
அப் ப ச் ெசய் தால் தங் கைள உடேன ெவளிப் ப த் க்
ெகாள் ளேவண் ய அவ ய ல் லாமற் ேபா ம் . தங் கள்
தமக்ைக ன் க த்ைத ம் நிைறேவற் யதா ம் .
ஆனால் கால் வாய் , ஹாரத்
ந் ெவளிேய ம்
இடத்
ம் , ஜனங் கள் நிற் கலாம் அல் லவா? அவர்கள்
பட ல் தாங் கள் ேபாவைதப் பார்க்கக்
ேம?” என்றார்.
ேதவேர! அதற் ஓர் உபாயம் ெசய் ய
ம் .
ட்டத் ல் உள் ளவர்களில் யாேர ம் ஒ வன்
ஹாரத் ற் ள் வந் ேத ப் பார்த் க் ெகாள் ளலாம்
என்
ெசால் ேவாம் ” என்றார் இளம்
.
“

“ஒ வன் வந் பார்த்தால் ேபாதாதா? அவன் ெவளி ேல
ெசன்
மற் றவர்களிட ம் ெசால் லமாட்டானா?” என்றார்
.
“அவைன இங் ேக ெகாஞ் சம் தாமதப் ப த்
ைவத்
ந் தால் , அதற் ள் இ ட்
ம் . இளவரசர்
ெவளிேயறச் ெசௗகரியமாக
க் ம் . அ மட் மல் ல,
க் ரத் ல் ஒ ெப ம் யல் அ க்கலாம் என்பதற்
அ
கள் ெதன்ப
ன்றன. இங்
ந்
பார்க் ம் ேபாேத கடல் அைலகள் மைலேபால்
எ
ன்றன. கட ன் ஆரவார ம் அ கமா வ
ற .
த்த பகவா ைடய க ைண அப் ப இ க் றேதா,
என்னேமா? ெப ம் யல் அ த் நம் ைடய இந் தச்
சங் கடம் ர ேவண் ம் என்ப பகவா ைடய த்தேமா,
என்னேமா!” என்
னார் இளம்
.

“அப் ப ெயல் லாம் ெசால் லேவண்டாம் , நம்
சங் கடம்
வதற் காகக் கடல் ெகாந் தளித்
யல் வர ேவண் மா?” என்றார்
.

ைடய
ப் ெப ம்

“ வா ! தங் கள் டர் ெசால் ம் வ ைய பரீட் த் ப்
பார்க்கலாம் என்
எனக் ம் ேதான்
ற . உள் ேள ஒ
தனி மனிதன் மட் ம் வந் தால் , ஒ ேவைள அவனிடம்
நான் ேப அவன் மனத்ைத மாற் வ
சாத் யமாகலாம் ” என்றார் இளவரசர்.
“அந் த ேயாசைன ம் என் மனத் ல் இ க் ற . இரண்
னங் க க்
ன் ேகா க்கைர
ந் ஒ
படேகாட்
ம் , அவன் மைனயா ம்
ஹாரத் ன்
வாச ல் வந் இளவரசைரப் பற்
சாரித்தார்கள் .
இளவரசர் இங் ேகதான் இ க்கேவண் ம் என்
ெசான்னார்கள் . படேகாட்
ன் மைனயாள்
ெப ங் ச்சல் ேபாட்டாள் …!”
“ஆகா! அப் ப ப் பட்ட படேகாட் யார்? அவன் ெபயர்
என்னெவன்
ெதரி மா?” என்றார் இளவரசர்.
“ஆம் ; தன் ெபயர்
கய் யன் என்
ெசான்னான்.
ேகா க்கைரத் யாக டங் கர் மகன் என்
னான்…”
“அவன் எனக் நன் ெதரிந் தவன். என்
ப் பத் க்
ேராதமாக எ
ம் ெசய் யமாட்டான். அவைன ஏன்
என்னிடம் அைழத் வர ல் ைல…?”
“அவன் ெபண்டாட்
னால் நம இரக யத்ைதக்
காப் பாற் ற
யா என்
எண்ணிேனாம் . இப் ேபா
அவ ம் அவன் மைனயா ம் மக்கள்
ட்டத் ல்
இ க் றார்கள் …”
“பழம் ந
படேகாட்

ப் பா ல்
ந் த
கய் யைன ெம

ேபாலா ற் .
வாக இங் ேக அைழத்

வந்
ங் கள் . நான் இட்ட ேகாட்ைட அவன் தாண்டேவ
மாட்டான். இ ட் ய ற
ம் வந் , அவேன
என்ைனப் பட ல் ஏற் , ஆைனமங் கலத் ச் ேசாழ
மாளிைகக் அைழத் ப் ேபாய்
வான்!” என்றார்
இளவரசர்.
ஆச்சாரிய
, “இளவரசேர! இந் தக் காலத் ல்
யாைர ம் ரணமாக நம்
வதற் ல் ைல. இந் தப்
படேகாட்
ம் , அவன மைனயா ந் தான் இரண்
நாளாக இந் தப் பட் னத் ல் தங் கைளப் பற் ய
வதந் ையப் பரப்
க்கேவண் ம் என்
க
ேறன்.”
“அப் ப ேய
ந் தா ம் அதனால் பாதக ல் ைல.
எப் ப
ம் யாேர ம் ஒ வைன காரத் க் ள்
அைழத் வரேவண் ம் அல் லவா? அவன் ெகாஞ் சம்
ெபண்டாட் ெசால்
றப ஆ
ன்றவன் தான்.
ஆனா ம் என்
ப் பத் க் மாறாக, மைனயாள்
ெசால் வைதக்
டக் ேகட்க மாட்டான்.
மானால்
அவைனேய அைழத் க் ெகாண்
வா ங் கள் !” என்றார்
இளவரசர்.
ஆச்சாரிய
ன் சம் மதத் டன், இைளய
ெவளிேய னார். அவர் ெசன்ற
ேநரத் க்ெகல் லாம் ெபரிய
இளவரேச! என் மனம்
ஏேனா நிம் ம யாகேவ இல் ைல. நா ம் ெவளி ேல
ெசன்
பார்த் வ
ேறன். ஜனங் க ைடய மேனா
நிைல எப் ப இ க் ற என்பைத ேநரில் அ ந்
வ
ேறன். என்
ைடய ச னால் இந் தப்
ராதனமான டாமணி ஹாரத் க் ம் ேக வரக்
டா ; தங் க க் ம் ங் எ
ம் ேநரக் டா !” என்
ெசால்
ட் ெவளிேய ெசன்றார்.

அத் யாயம் 3 - கடல்
ெபாங் ய !
ஹாரத் க் ெவளிேய ஆச்சாரிய
கண்ட காட்
அவ க் க் க கலக்கம் உண்டாக் வதா
ந் த .
ஆ ரக்கணக்கான மக்கள் ரண்
வந் நின்
ெகாண்
ந் தார்கள் . அவர்க ைடய ேதாற் ற ம்
அவர்கள் ேபாட்ட
ச்ச ம் அவர்கள் ஆேவசங்
ெகாண்டவர்கள் என்பைதக் காட் ன. அந் த
ஆேவசத்ைதக் ேராத ெவ யாகச் ெசய் வ
க
எளிதான காரியம் . பலர் ைககளில் வாள் , ேவல் , த
த ய ஆ தங் கைள ைவத்
ந் தார்கள் .
இன்

ம் லரின் ைக ல் கடப் பாைரகள் இ ந் தன.
க்கள் வ க் வரா ட்டால்
ஹாரத்ைதேய
இ த் த் தைரமட்டமாக்
வ என்
அவர்கள்
உத்ேத த்
ந் தனர் ேபா ம் . அதற் ேவண் ய
காரணம் இல் லாம ம் ேபாக ல் ைல. பராந் தகச்
சக்கரவர்த்
ன் காலம்
தல் அ க்க ேசாழ
நாட் க் ம் , ஈழ நாட் க் ம் த்தம் நடந் வந் த .
ேசாழநாட்
ரர் பலர் இலங் ைகப் ேபாரில்
ம ந்
ந் தார்கள் . ஏதாவ ஒன்ைறப்
க்க ல் ைலெயன்றால் , அைதச் ேசர்ந்த மற் றைவ ம்
க்காமல் ேபாவ மக்களின் இயல் அல் லவா?
இலங் ைகப் ேபார்கள் காரணமாகச் ேசாழ மக்க க்
ஏற் பட்
ந் த ஆத் ரம் அத்
ல்
யாபகமா
ந் த
ெபௗத்த மதத் ன் ேம ம் ஓரள
ம்
ந் த .
ஏதாவ ஒ
ய காரணம் ஏற் பட்டால் ேபா ம் .
த ழகத் ல்
ஞ்
ந் த ெபௗத்த ஹாரங் கள்
ம்

அவற் ல் வாழ் ந் த
க்கள்
ர்த் க்ெகாள் ளப் பாமர மக்கள்

ம் ப
த்தமா

ந் தார்கள் .

அத்தைகய சந் தர்ப்பம் இப் ேபா ஏற் பட்
ட்டதாக
ஆச்சாரிய
க
னார். யாேரா யேநாக்கம்
ெகாண்டவர்கள் இவ் தம் பாமர மக்களின் ஆத் ரத்ைத
ண்
ட்
க் றார்கள் . த்த பகவா ைடய
க ைண னாேலதான் இந் தப் ேபராபத்
ந்
ள
ேவண் ம் !… ஆச்சாரிய
ைவப் பார்த்த ம் அந் த
ஜனக்
ட்டத் ன் ஆரவாரம்
ன்ைன ட
அ கமா ற் .
“ெபான்னி ன் ெசல் வைரக் ெகா த்
ங் கள் .
இல் லா
ல்
ஹாரத்ைத இ த் த் தைர மட்டமாக்
ேவாம் ” என்பைவ ேபான்ற ெமா கள் ஏக காலத் ல்
ஆ ரக்கணக்கான ேராதம் நிைறந் த ரல் களி
ந்
ெவளியா ச் ச த் ர ேகாஷத்ைதப் ேபால் ேகட்ட .
அேத சமயத் ல் கட ன் ேபேராைச ம் அ கமா க்
ெகாண்
ப் பைத ஆச்சாரிய
கவனித் க்
ெகாண்டார். இளம்
ய உண்ைமதான்.
அள லாத ேவகம் ெபா ந் ய ெகா ம் யல் .
கடற் கைரைய ேநாக் வந் ெகாண்
க் ற . அ
க் ரத் ல் யல் கைரையத் தாக்கப் ேபா ற . இந் த
மக்களால் ஏற் ப ம் அபாயத் க் ப் ைழத்தா ம் ,
ய ன் ெகா ைம
ந்
ஹாரம் தப் ப் ைழக்க
ேவண் ம் என்ற கவைல
க் ஏற் பட்ட .
இதற் ள் வா ப
ைகயமர்த் ச் ச க்ைஞ ெசய்
ஆத் ரம் ெகாண்ட மக்களின்
ட்டத் ல்
இைரச்சல் அடங் ம் ப ெசய்
ந் தார்.
“மகா ஜனங் கேள! எங் கள் தைலவைர அைழத்
வந்
க் ேறன், சற் நிம் ம யா
ங் கள் . நீ ங் கள்

இத்தைன ேப ம் இந் த ஹாரத் க் ள் ஒேர சமயத் ல்
க
யா அல் லவா? உங் களில் யாராவ
ஒ வைரேயா, இரண்
ேபைரேயா
ப்
ங் கள் !
அவர்கள்
ஹாரத் க் ள் வந் ேத ப் பார்க்கட் ம் !
ம் வந் அவர்கள் ெசால் வைத நீ ங் கள்
ஏற் க்ெகாள் ள ேவண் ம் ! இ உங் க க் ச்
சம் மதந் தாேன? உங் களில் யார் என்
டன்
ஹாரத் க் ள் வ
ர்கள் ?” என்
ன னார்.
“ ட்டத் ல்
ற் க் கணக்கானவர்கள் “நான்
வ
ேறன்” “நான் வ
ேறன்” என்
ச்ச ட்டார்கள் .
இளம்
ம ப
ம் ைகயமர்த் , “எல் ேலா ம்
ேசர்ந்
ச்ச
வ னால் என்ன பயன்? யாராவ
ஒ வைரத் ேதர்ந்ெத ங் கள் . நான் ேயாசைன
ெசால்
ேறன். ச ப காலத் ல் , ெசன்ற ஒ மாத
காலத் க் ள் ெபான்னி ன் ெசல் வைரப் பார்த்தவர்
உங் களில் யாராவ இ ந் தால் ெசால் ங் கள் .
அப் ப ப் பட்டவைர நான் அைழத் ப் ேபா ேறன்.
இளவரசைர அைடயாளம் கண்
ெகாள் ள ம்
ெசௗகரியமா
க் ம் !” என்றார்.
ட்டத் ன்
ன்னணி ல் நின்
ெகாண்
ஒவ் ெவா
தடைவ ம் ெப ம்
ச்சல் ேபாட் க் ெகாண்
ந் த
ராக்கம் மாள் , “இேதா நாங் கள் பார்த்
க் ேறாம் ”
என்
னாள் .
படேகாட் ையப் பார்த் இளம்
வ சரியா?” என்
ேகட்டார்.

, “அப் பேன! இவள்

கய் யன் “ வா ! இவள்
வ
வ ம்
சரியல் ல. இவள் இளவரசைரச் ச பத் ல்
பார்க்க ல் ைல. நான் ெசன்ற ஒ மாதத் க் ள் ேள
ஈழநாட் ல் ெபான்னி ன் ெசல் வைரப் பார்த்த

உண்ைம. நான் அ யாமல் அவ க் ச் ெசய் த
அபகாரத் க்காகக் கா ல்
ந் மன்னிப் ம் ேகட் க்
ெகாண்ேடன். அச்சமயம் அவர் க ைண டன் என்ைனப்
பார்த் ப் ன்னைக ரிந் த , ேநற் நடந் த ேபால் என்
மனத் ல் ப ந்
க் ற . அவைர நான் லபமாக
அைடயாளம் கண் ெகாள் ள
ம் ” என்
ெசான்னான்.
“அப் ப யானால் நீ தான் இந் த ேவைலக் த்
த
யானவன். உன் மைனயாள் ெசால் வ
ம்
அவ் வள தவ
ைடயா . நீ பார்த்த இவள் பார்த்த
ேபாலத்தான் என்
எண்ணிச் ெசால்
க் றாள் .
இப் ேபா ம் நீ
ஹாரத் க் ள் ேத ப் பார்த்
ட்
வந் ெசான்னால் இவள் ஒப் க்ெகாள் வாள் .
க்கள்
தவம் ெசய் ம் த்த ஹாரத் க் ள் ெபண்
ள் ைளகைள
ற ல் ைலெயன்ப உன்
மைனயா க் த் ெதரிந் தானி க் ம் . ஆைகயால் , நீ
வா இங் ேக!” என்
இளம்
னார்.
ற
ஹாரத் ன்
ன் வாசற் ப களில் இறங் ச்
ெசன்
கய் ய ைடய ஒ கரத்ைதப் பற்
அைழத் க் ெகாண்
ம ப
ம் ப களில் ஏ னார்.
மக்கைளப் பார்த் , “இேதா இந் தப் படேகாட்
கய் யன் ச பத் ல் இளவரசைரப்
பார்த்
க் றானாம் . இவைன உள் ேள அைழத் ப்
ேபா ேறன். ஹாரம்
ம் ேத ப் பார்த்
ட் த்
ம் வந் ெசால் வான். உங் கள் எல் ேலா க் ம் இ
சம் மதந் தாேன!” என்றார்.
மக்களின்
ட்டத்
ந் சம் மதக் ரல் அவ் வள
ேவகத் டன் வர ல் ைல. லர் “சம் மதம் என்
த்தார்கள் . மற் றவர்கள் ஒ வேராெடா வர்
“இ ல் ஏதாவ ேமாசம் இ க் ேமா?” என்

இரக யமாக ேப க் ெகாண்டார்கள் . அவர்கள்
இரக யம் ேப ய ரல் கள் ேசர்ந் கட ன்
இைரச்ச டன் ேபாட்
ட்டன.
இளம்
அைதக் கவனித்
ட் , ெபரிய ர ல்
“மகா ஜனங் கேள! இேதா எங் கள் ஆச்சாரிய ம்
வந்
க் றார். உங் க க் ஏேத ம் ேகட்க
ேவண் ய இ ந் தால் அவைரக் ேகட் க்
ெகாள்
ங் கள் . அதற் ள் இந் த மனிதைன நான்
அைழத் ப் ேபாய்
ஹாரத்ைதச் ற் க் காண் த்
ட் வ
ேறன்” என்
ெசால் ப் படேகாட்
கய் யைன அைழத் க் ெகாண்
ெசன்றார்.
கம் ரமான ேதாற் றத் ட ம் சாந் தம்
ெகாண்ட
கத் ட ம் ெபா ந் த ஆச்சாரிய
ைவப்
பார்த்த ம் மக்களின் மனத் ல்
பயபக்
உண்டா ற் . அவரிடம் அ கப் ரசங் கமான ேகள்
எ
ம் ேகட்பதற் யா ம் ணி ெகாள் ள ல் ைல.
ஆச்சாரிய
சற் ேநரம் அந் த ஜனக் ட்டத்ைதப்
பார்த் க் ெகாண்
ந் தார். ன்னர், அவர்க க் ப்
ன்னால் சற் த்
ரத் ல் ெதரிந் த கடைல ம்
ேநாக் னார்.
“மகா ஜனங் கேள! நீ ங் கள் எல் ேலா ம் இங் ேக வந்
ப் ப ன் ேநாக்கத்ைத அ ந் ெகாண்ேடன்.
சக்கரவர்த்
ன்
க் மார ம் ெபான்னி ன்
ெசல் வ மான இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மரிடம்
உங் க க்ெகல் லாம் எவ் வள அன் உண்
என்ப
இன்ைறக் எனக் நன்றாய் த் ெதரிந் த . உங் கைளப்
ேபாலேவ அ ேய ம் ெபான்னி ன் ெசல் வரிடம்
அன் ைடயவன் தான். அ ள் ெமா வர்மர் கட ல்
ழ்
ட்டார் என்ற ெசய் வந் அன்
காைல ல் நான்

இேத இடத் ல் நின்
கண்ணீ ர ் அ
ெப க் ேனன்.
த்த தர்மத் ல் பற் க் ெகாண்டவர் எவ ம்
அ ள் ெமா வர்மரிடம் அன் ெகாள் ளாமல்
இ க்க
யா . த்த தர்மத் க் ம் , த்த
க்க க் ம் அவர் அத்தைகய மகத்தான
உபகாரங் கைளச் ெசய்
க் றார். த்தர்களின்
ண்ணிய ே
த் ரமா ய அ ராத ரத் ல் த்த
மன்னர்களின் காலத் ல் இ ந் தகர்ந் பாழான
ஹாரங் கைள ம் ஸ்
பங் கைள ம்
ப் பணி
ெசய் ெசப் பனி வதற் ஏற் பா ெசய் தவர்.
அப் ப ப் பட்ட உத்தமரான இளவரச க் எந் த
வைக
ம் ங் ேநர நாங் கள் உடந் ைதயாக இ க்க
மா? இளவரச க் ஒன் ம் ேநராமல் இ க்க
ேவண் ம் . அவைரக் கடல் ெகாண்ட ெசய்
ெபாய் யா
க்க ேவண் ம் என்
நாங் கள்
ரார்த்தைன ெசய் த வண்ணம் இ ந் ேதாம் .
உங் கைளெயல் லாம்
டப் ெபான்னி ன் ெசல் வரிடம்
நாங் கள் அன் ைடயவர்களா
ப் பதற் க்
காரணங் கள் உண் …”
இச்சமயத் ல்
ட்டத் ல் ஒ வன்
க் ட் ,
“அதனாேல தான் எங் க க் அச்சமா
க் ற .
உங் க ைடய அன் அபரி தமாகப் ேபாய் எங் கள்
இளவரசரின் தைலைய ெமாட்ைடய த் க் கா த் ணி
ெகா த் ப்
வாக்
ர்கேளா என்
பயப் ப
ேறாம் !” என்றான். அவைனச் ற்
நின்றவர்கள் பலர் இைதக் ேகட்ட ம் க ர் என்ற ேக ச்
ரிப்
ரித்தார்கள் .
ஆச்சாரிய
க் எப் ப ேயா அச்சமயம் ஒ
த
ஆேவசம் ஏற் பட்
ட்ட . இந் தச் சந் தர்ப்பத் ல்
மக்களின் சந் ேதகத்ைதத் ர்த் ைவப் பதற் ஒேர ஒ

நிச்சயமான வ மட் ம் உண்
என்பைத அவர் உள் ளம்
உணர்த் ய . உடேன
ன்
ன் ேயா யாமல் தம்
உள் ளத் ல் ேதான் யைதப் ன்வ ம் ெமா களில்
சபதமாக ெவௗத ட்டார்.
“சக்கரவர்த்
ன்
க் மார ம் ெபான்னி ன்
ெசல் வ மான இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மைரப் த்த
சமயத்ைத ேமற் ெகாள்
ம் ப தான் ேகாரமாட்ேடன்.
அவேர
ன்வந் தா ம் ஏற் க்ெகாள் ள மாட்ேடன்.
உலைக ஆளப் றந் தவ ம் , உங் கள் அன்ைபக்
கவர்ந்தவ மான ேகாமகைனத் தைலைய
ெமாட்ைடய த் க் கா த் ணி அளிக் ம்
ைகங் கரியத்ைத நான் ஒ நா ம் ெசய் யமாட்ேடன்.
அதற் உடந் ைதயாக ம் இ க்க மாட்ேடன். இவ் வா
த்த பகவா ைடய பத்ம சரணங் களின்
ஆைணயாகச் சபதம் ெசய் ேறன்! த்தம் கச்சா !
தர்மம் கச்சா ! சங் கம் கச்சா !”
இ

ழக்கம் ேபான்ற கம் ரத் டன் உணர்ச் த ம் பக்
ய இந் த ெமா கைளக் ேகட்ட ம் அங் ேக
ந் த அத்தைன மக்களின் உள் ளங் க ம் ஒ
ெபரிய மா தைல அைடந் தன. பலர் கண்களில்
கண்ணீ ர ் த ம் ய .
ேநரம் நிசப் தம் நில ய .
ஆச்சாரிய
ெதாடர்ந்
னார்:- “ேசாழ நாட்
மக்களின் கண்
க் க் கண்ணான இளவரசைரக்
த் நீ ங் கள் எல் ேலா ம் இவ் வள
ரத்ைத
ெகாண்
ப் ப இயல் தான். ெபான்னி ன்
ெசல் வைரக்
த்த கவைல இப் ேபா உங் க க் த்
ர்ந் ேபா
க்கலாம் . இனிேமல் உங் கள்
ம் பம் ,
, வாசைலப் பற் ச்
கவைல ெகாள்
ங் கள் .
மகா ஜனங் கேள! இ வைர ல் நாம் இந் தப்
பக்கத் ேலேய கண் ம் ேகட்
ராத ெகா ம் யல்

நம் ைம ெந ங்
அேதா, உங் கள்

க் ெகாண்
ப் பதாகத் ேதான்
ற .
ன் பக்கமாகத்
ம் ப் பா ங் கள் !”

ஜனங் கள்
ம் ப் பார்த்தார்கள் .
யப ேய
அவர்க ைடய வாழ் க்ைக ல் என் ேம காணாத
அ சயமான காட் ையக் கண்டார்கள் . அ சயமான
காட் மட் மன் , பயங் கரமான காட்
ந் தான்.
கடலான ெபாங் ேம யர்ந் வானத் ல் ேமேல
ேமேல வந் ெகாண்
ந் த கரிய ெகாண்டல் கைளத்
ெதாட் க் ெகாண்
ந் த . அந் தக் கரிய நிறத் தண்ணீ ர ்
மைலயான நின்ற இடத் ல் நிற் க ல் ைல. ேமேல
ேமேல நகர்ந் வந் ெகாண்
ந் த . ஜனங் கள் நின்ற
இடத்
ந் பார்க் ம் ேபா அந் த மைலயான
அவர்கள் இ க்
டம் வைர ல் வந் தால் , அவர்கள்
மட் மல் ல. டாமணி ஹாரேம
ழ் ப் ேபாவ
ண்ணம் என்
ேதான்
ற .
இந் தக் காட் ையப் பார்த் மக்கள் ர த் நின்ற ,
ஆச்சாரிய
ம ப
ம் , “அேதா, நீ ங் கள் எல் லா ம்
வ க் ம் நாைகப் பட் னத்ைதப் பா ங் கள் !” என்
ெசான்னார்.
நாைகப் பட் னம் நகரம்
டாமணி ஹாரத் க் ச்
வட ைச ல் அைமந்
ந் த . ெவ
ரத் க்
ெவ
ரம் பர
ந் த . கடற் கைரைய அ த் ப்
பண்டக சாைலகள் , ங் கம் வாங் ம் கட் டங் கள்
த யைவ இ ந் தன. அவற் க் அப் பால் ஜனங் கள்
வ க் ம்
கள் ஆரம் பமா க் ழக் ேமற்
ம் ,
ெதற் வடக்
ம் மார் அைரக் காத
ரத் க் ேமேல
பர
ந் தன.
கடல் ெபாங் ப் பண்டக சாைலக ம் , ங் கச்
சாவ க ம் இ ந் த இடத்ைதெயல் லாம் தாண் க்

ெகாண்
வந் பட் னத் ன் ெத க்களி ம்
வதற்
அச்சமயம் ஆரம் த்
ந் த . கட ல் இ ந் த
பட க ம் , நாவாய் க ம் எங் ேகேயா ஆகாசத் ல்
அந் தரமாகத் ெதாங் வ ேபால் தண்ணீ ர ் மைலகளின்
உச்
ல் காட் அளித் , இப் ப
ம் அப் ப
ம் ஆ க்
ெகாண்
ந் தன. பட களின் பாய் மரங் கள் ேபயாட்டம்
ஆ ச் க்
றாகப் ேபாய் க் ெகாண்
ந் தன.
“மகா ஜனங் கேள! ஒ காலத் ல் கா ரிப் பட் னத்ைதக்
கடல் ெகாண்ட என்
ேகள் ப் பட்
க் ேறாம் .
அம் மா ரியான பத் நம நாைகப் பட் னத் க்
வராமல் த்த பகவான் காப் பாற் வாராக! ஆனா ம்
நீ ங் கள் உடேன
ம் ச் ெசன்
உங் கள் ழந் ைத
ட் கைள ம் , உைடைமகைள ம்
மானவைர
காப் பாற் க் ெகாள் ள
ய ங் கள் !” என்
ஆச்சாரிய
தழதழத்த ர ல்
னார்.
இைதக் ேகட்ட ம் அந் த ஜனக்
ட்டமான கடல் அைல
ேபாலேவ ைரந் , நகரத்ைத ேநாக் நகரலா ற் .
ன்னணி ல் நின்றவர்கள் ஓடத் ெதாடங் னார்கள் .
ன்னால் நின்றவர்கள் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்
ஓ னார்கள் .
த ல்
ட்டமாக நகர்ந்தார்கள் . ற
நாலா ற ம் த ஓ னார்கள் . ல நி ட
ேநரத் ற் ள் சற்
ன்னால் ெப ம் ஜனத் ரள் நின்
ெகாண்
ந் த இடம் ெவ ைமயாகக் காட் அளித்த .
படேகாட்
கய் யனின் மைனயாள் ராக்கம் மாள்
மட் ம் நின்ற இடத் ேலேய நின்
“என்
ஷன்!” “என்
ஷன்!” என்
கத் னாள் .
“தாேய! உன்
ஷ க் , ஒன்
பத் ரமாகத்
ம் வந் ேச
காப் பாற் க்ெகாள் !” என்றார்

ம் ஆபத் ேநரா .
வான். நீ உன்ைனக்
.

“இல் ைல, இல் ைல! என்
ஷைன ட்
ட் , நான்
எப் ப ப் ேபாேவன்? நான் ேகா
க் ள் வ
ேறன்”
என்றாள் ராக்கம் மாள் .
டா அம் மா!
டா ! த்த சந் நியா கள் வ
ஹாரத் க் ள் ெபண் ள் ைளகள் வரக் டா
உனக் த் ெதரியாதா?” என்றார்
.
“

க்
!

ம்

இச்சமயத் ல் அந் த மாெப ம் ஜனக்
ட்டத் ேல
ஓடாமல் , ன் தங் நின்
ெகாண்
ந் த மனிதன்
ஒ வன் ராக்கம் மாைள அ
வந் தான். அவள்
காேதா ஏேதா ெசான்னான். அவ ைடய கரத்ைதப்
த் க் கரகரெவன்
இ த்தான். அவள் அவ டன்
ேவண்டா ெவ ப் டன் ேபாகத் ெதாடங் னாள் .
“ஆகா, இந் த மனிதன் யார்? இவ க் ம் இந் தப்
ெபண்
க் ம் என்ன உற ?” என்
எண்ணிய வண்ணம்
ஆச்சாரிய
ஹாரத் க் ள் ெசன்றார்.
ெபான்னி ன் ெசல் வர் இ ந் த இடத்ைத அ
னார்.
கய் யன் இதற் ள் அ சயெமல் லாம் நீ ங் கப்
ெபற் றவனாய் இளவரசர்
வைதப் பக்
டன்
ேகட் க் ெகாண்
ந் தான்.
“
கா! இன் ர நீ
ம் வந் என்ைனப் பட ல்
ஏற் ஆைனமங் கலத் க் அைழத் ப் ேபாக ேவண் ம் ”
என்
இளவரசர்
னார்.
ஆச்சார்ய
, “இளவரேச! இர வைர ல்
காத்
க்க ேவண் ய ல் ைல. ஜனக் ட்டம்
கைலந்
ட்ட . தாங் கள் இப் ேபாேத றப் பட்
ேபாகலாம் ” என்
ெசான்னார்.

ப்

ன்னர், ெவளி ல் நடந் தவற் ைறச் ல வார்த்ைதகளில்
னார். “ வா ! ஜனங் கள் தான் கைலந் ேபாய்

ட்டார்கேள! நான் எதற் காகப் ேபாகேவண்
என்றார் இளவரசர்.

ம் ?”

“அவர்கள்
ம் வரமாட்டார்கள் என்ப என்ன
நிச்சயம் ? ேம ம் ,
க்களா ய எங் கள் வாக்ைக
ெமய் யாக் வதாகச் சற்
ன் ெசான்னீர ்கள் அல் லவா?
அைத நிைறேவற் அ ள ேவண் ம் !” என்றார்
.
உண்ைம என்னெவன்றால் ெபாங் வ ம் கடல் அந் த
டாமணி ஹாரத்ைத
ேநரத் க்ெகல் லாம்
க அ த்
ம் என்
ன் உள் ளத் ல் ஒ
உண்டா
ந் த . ஆைகயால் இளவரசைர
அவசரமாக ெவளிேயற் ற
ம் னார். ஆைனமங் கலம்
கடற் கைர
ந்
ழக்ேக சற் த்
ரத் ல் இ ந் த .
ஆைக னால் ெபாங் வ ம் கடல் அவ் வள
ரம்
ேபாய் எட்ட
யா . எட் னா ம் அங் ள் ள கப்
ெபரிய ேசாழ மாளிைக
ழ்
டா .
இளவரசர்
ன் க த்ைத ஏற் க் ெகாண்டார்.
உடேன பட ெகாண்
வ மா கட்டைள றந் த .
இதற் ைட ல் அங் ேக
ந் த த்த
க்கைளப்
பார்த் ஆச்சாரிய
, “நாம் க ைணேய வ வமான
த்த பகவாைனச் ேசர்ந்தவர்கள் . இப் ேபா
நாைகப் பட் னத் மக்க க் ப் ெப ம் ேசாதைன
ேநரிட்
க் ற . கடல் ெபாங் நகரத் க் ள்
ேவகமாக
வைதக் கண்ேடன். ய ன் ேவகத் னால்
களின்
ைரகள் த ப் பறக் ன்றன. மரங் கள்
தடதடெவன்
ந்
ன்றன.
நாைகப் பட் னத்
ம் , அக்கம் பக்கத்
ம் வ க் ம்
மக்களில் வேயா கர்க ம் ழந் ைதக ம்
எத்தைனேயா ேபர் தப் க் ம் வைக அ யா த த் க்
ெகாண்
ப் பார்கள் . நீ ங் கள் அைனவ ம் நாலா ற ம்
ெசன்
உங் கள் கண்
ன்னால்

கஷ்டப் ப
றவர்க க் உங் களால் இயன்ற
உத கைளச் ெசய் ங் கள் . ழந் ைதகைள ம்
வேயா கர்கைள ம்
த ல் கவனி ங் கள் . ச த் ர
ராஜனின் ேகாபத்
ந் எத்தைன ேபைரக்
காப் பாற் றலாேமா காப் பாற் ங் கள் ! நான் வயதானவன்.
இங் ேகேய இ ந் மாைல ேநரத் ப் ைஜையக்
கவனித் க் ெகாள் ேறன்” என்றார்.
இைதக் ேகட்ட ம்
க்கள் அங்
ந் அகன்
ெசன்றார்கள் . கால் வா ல் பட வந் ேசர்ந்த .
இளவரசர் ஆச்சாரிய
க் வணக்கம் ெச த்
ைடெபற் அ ல் ஏ க் ெகாண்டார்.
கய் ய ம்
ஏ ப் பட தள் ளத் ெதாடங் னான். பட கண்
க்
மைற ம் வைர ல்
அைதேய பார்த் க் ெகாண்
நின்
ந் தார். அவ ைடய
கத்ைதச் ற்
அ ர்வமான ேஜா ஒன்
ரகாசப் ப த் க்
ெகாண்
ந் த .

அத்

யாயம் 4 - நந்
ய

பட கால் வா ல் ேபாய் க் ெகாண்
ந் த ேபா
இளவரசர் நி ஷத் க் நி ஷம் கால் வா ன் நீ ர்மட்டம்
அ கமா க் ெகாண்
ப் பைதக் கவனித்தார். பட
தத்தளித் க் ெகாண்
ந் த .
கய் யன் அைதச்
ெச த் வதற் ெவ பா பட் க் ெகாண்
ந் தான்.
ய ன் ேவக ம்
னா க்
னா அ கமா க்

ெகாண்
ந்

ந் த
ந்

.இ
ற
ெகாண்

ம் மரங் கள் சடசடெவன்
ந் தன.

நந் மண்டபத்ைத ெந ங் ப் பட வந் த . இளவரசர்
அந் த மண்டபத்ைதப் பார்த்தார். நந்
ன் தைலக்
ேமேல தண்ணீ ர ் வந்
ந் த . இ
ந் நீ ர் மட்டம்
எவ் வள உயர்ந்
ந் த என்
நன் ெதரிய வந் த .
கய் யா! படைகச்
நி த் ” என்
இளவரசர்
னார்.
கய் யன் படைக நி த் னான். ஆனால்
அதன் ஆட்டத்ைத நி த்த
ய ல் ைல.
“

இளவரசர் பட
ந் தா க்
த் நந்
மண்டபத் ல் இறங் னார். ன்னர் அதன் அ
ல்
ந்
ந் த ஒ மரத்ைதப்
த் க்ெகாண்
மண்டபத் ன் ேமல் கரத் ன்
ஏ னார்.
அங் ேக
ந்
ற்
ற் ம் பார்த்தார். கால் வாய் க் க்
ழ் ப் றம்
ம் ஒேர ஜலப் ரளயமாக இ ந் த .
ெதன்னந் ேதாப் ல் பா மரங் க க் ேமல் அதற் ள்
ந்
ட்
ந் தன. இைடெவளி வ யாகப்
பார்த்தேபா , கடல் ெபாங் அந் தத் ெதன்னந் ேதாப் ன்
ைன வைர ல் வந்
ட்டதாகத் ெதரிந் த .
வடக்ேக, டாமணி ஹாரம் இ ந் த ைசைய
அ ள் ெமா வர்மர் ேநாக் னார். ஹாரத் ன் ெவளிப்
ப க்கட் கள் வைர ல் கடல் ெபாங் ப் பர
ந் த
ெதரிந் த .
ெபான்னி ன் ெசல் வ ைடய மனத் ல் அப் ேபா
எண்ணம் உதயமா ற் . அ அவ ைடய உடல்
ம்
ர்க் ம் ப ெசய் த .
“

கய் யா! படைகத்
ஹாரத்ைத ேநாக்

ப் க்ெகாண்
ேபா!
!” என்றார் இளவரசர்.

ஓர்

அ கமாகப் ேப ப் பழக்க ல் லாதவ ம் , இளவரசரிடம்
அள றந் த பக் ெகாண்டவ மான யாக டங் கரின்
மகன் ஏன் என்
டக் ேகளாமல் படைகத்
ப் ச்
டாமணி ஹாரத்ைத ேநாக் ச் ெச த் னான்.
வ

ம் ேபா ஆன ேநரத்ைதக் காட்
ம் ேபா ம் ேபா
ைறவாகேவ ேநரமா ற் . ஆனால்
இளவரச க்ேகா ஒவ் ெவா
நா
ம் ஒ
கமாக
இ ந் ெகாண்
ந் த . பட
ஹாரத்ைத அைடந் த
ேபா ெபாங் வந் த கடல் ஏறக் ைறய ஹாரம்
வைத ம்
ழ் ந் ெகாண்
ந் த . நீ ர் மட்டம்
ேமேல ஏ க் ெகாண்
ந் த . ஈழநாட்
ள் ள
ஹாரங் கைளப் ேபால் நாைகப் பட் னம்
டாமணி
ஹாரம் அக்காலத் ல் அவ் வள கம் ரமாகேவா
உயரமாகேவா அைமந்
க்க ல் ைல. இன்
ம்
ெகாஞ் சம் தண்ணீ ர ் ேமேல ஏ னால்
ஹாரத் ன்
மண்டப கரம் ட
ம் என்ற நிைலைம
ஏற் பட்
ந் த .
இளவரசர் பட
ந் தா த் தண்ணீ ரில்
காம
ந் த ஒ மண்டபத் ன் ேமல் தளத் ல்
த்தார். அங்
ங் ம் பரபரப் டன் ஓ னார்.
ஹாரத் ன் அ த்தளத் க் அவர் ேபாகாமல் ேமல்
மாடங் களில் ஒவ் ெவா ப
யாகத் ேத க் ெகாண்
வந் தார். ேமல் மாடங் களிேலேய ல இடங் களில் மார்
அள தண்ணீ ரில் அவர்
ந் ெசல் ல
ேவண் யதா
ந் த .
ேம ம் ேம ம் ஏமாற் றம் ஏற் பட் க் ெகாண்
ந் த .
கைட
ல் ெகௗதம த்தரின் உ வச் ைல
அைமந்
ந் த இடத் க் வந் ேசர்ந்தார். அந் தச்
ைல ன் மார் அள க் த் தண்ணீ ர ் ஏ
ந் த .
அங் ேக இளவரசர் நின்
ற்
ற் ம் பார்த்தார்.

தண்ணீ ரில் னிந் ம் பார்த்தார். அவ ைடய
வா
ந் எ ந் த ம ழ் ச்
ம்
யப் ம் கலந் த
‘ஆஹா!’ ஒ அவர் ேத வந் தைத அைடந்
ட்டார்
என்பதற் அ
யாக இ ந் த .
ஆம் ; த்தர் ைல ன் அ
ல் தண்ணீ க் ள் ேள
பகவா ைடய பத்ம சரணங் கள் இரண்ைட ம் இ கக்
கட் க் ெகாண்
ஆச்சாரிய
உட்கார்ந்
ெகாண்
ந் தார். ெபான்னி ன் ெசல் வர் தண்ணீ ரில்
ப்
ன் கரங் கள் இரண்ைட ம்
ைல
ந் பலவந் தமாக
த்
ட் அவைரத்
க் எ த்தார். தண்ணீ க் ள் ேள
ைவத்
க் வ இேலசாக இ ந் த . தண்ணீ க் ெவளிேய
வந் த ற அவ் வள இேலசாக இல் ைல.
ஆஜா பா
ம் , நல் ல ப ஷ்ட மான அந் த
ன்
உடல் கனம் இளவரசைரத் ணறச் ெசய் த .
“

கய் யா!

கய் யா!” என்

ரல் ெகா

த்தார்.

“இேதா வந் ேதன்!” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட
கய் யன் படைகக் ெகாண்
வந் தான்.
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ஆச்சாரிய
ெகாண்
படைக ேநாக்
ைரந்
அவ ைடய கால் கள் த மா ன.

அத்

ைவத்
ெசன்றார்.

க்

யாயம் 5 - தாையப்
ரிந்த கன்

க்

இளவரசர் த்த
ைவ ம்
க் க்ெகாண்
கய் யன் ெகாண்
வந் நி த் ய பட ேல
த்தார். அவர்
த்த ேவகத் ல் அந் தச்
ய பட
ேபயாட்டம் ஆ ய . ஒ கணம் க ழ் ந்
ம்
ேபால ம் இ ந் த .
கய் யன்
கப்
ரயத்தனப் பட் ப் பட க ழாமல் காப் பாற் னான்.
“
ைகயா! இனிேமல் படைக
! ஆைனமங் கலம்
அரண்மைனக்
!” என்
ெபான்னி ன் ெசல் வர்
உரத்த ர ல்
னார். அச்சமயம் உச்சநிைலைய
அைடந்
ந் த யற் காற் ம் , ய ல் ெபாங் வந் த
கட ம் ேபாட்ட இைரச்ச னால் அவர்
ய
கய் யன் கா ல்
ழ ல் ைல. ஆ
ம் இளவரசரின்
கத்ேதாற் றத்
ந் அவ ைடய
ப் பத்ைத
அ ந் ெகாண்ட
கய் யன் படைகச் ெச த்தத்
ெதாடங் னான். டாமணி ஹாரத் ன்
க்
ெகாண்
ந் த மண்டபச் கரங் களின்
ம் த்தர்
ைலகளின்
ம் ேமாதாமல் படைகச் ெச த் வ
க ம் க னமா
ந் த .
ைகயன் ெப ம்
ய
ம்
க் காற்
ம் ந க் கட ல் பட
ெச த் ப் பழக்கப் பட்டவனாதலால் ெவ லாவகமாகச்
ெச த் க் ெகாண்
ேபானான். அைதப் பார்த்
இளவரசர் யந் தார். அவ க் ச் சற் உத
ெசய் யலாம் என்
அவ க் த் ேதான் ய . ஆனால்
த்த
ைவப்
த்
ந் த
ைய ட்
டத்
தயங் னார். அதற் ஏற் றாற் ேபால் ,
ெரன்
இளவரச ைடய
ந்
த் க் ெகாள் ளப்
ரயத்தனம் ெசய் தார். அச்சமயம் பட
த்த
பகவானின் ைல ன் அ ேக ேபாய் க் ெகாண்
ந் த .
இப் ேபா கடல் ெவள் ளம் அச் ைல ன் கண்கள் வைர
ஏ
ந் த . இன்
ம் ல நி டத் ல் ைலேய
ம் என்ப ல் ஐய ல் ைல.

இளவரசர்
ைவ இ கப்
த் க் ெகாண்டார்.
பார்ப்பதற்
க ெமன்ைமயான ேதகம் உைடயவராகக்
காணப் பட்ட இளவரசரின் கரங் களில் எவ் வள வ ைம
இ ந் த என்பைத அ ந்
யந் தார் என்பைத
அவ ைடய
கத் ேதாற் றம் காட் ய . ெநஞ் ேல உரம்
இ ந் தால் , உட
ம் வ ைம உண்டா ம் ேபா ம் !
இத்தைனக் ம் பல நாள் ரத் னால் ெம ந்
ந் த
உடம் !
த்தரின் ைலையத் தாண் ப் பட ேபா ற் .
க் ெகாண்
ந் த அச் ைலையப்
பார்த்
ெகாண்ேட
ந் தார். ைல ைர ல் மைறந் த .
ன் கண்களில் தாைர தாைரயாகக் கண்ணீ ர ்
ெப
ய .
“இளவரேச! என்ன காரியம் ெசய்

ர்?” என்றார்

க்

.

அவ ைடய உத களின் அைச
ந் என்ன
ெசால் றார் என்பைதத் ெதரிந் ெகாண்ட இளவரசர்
ன் கா ன் அ
ல் னிந் , “ வா ! அந் தக்
ேகள் ைய நான் அல் லவா ேகட்க ேவண் ம் ? என்ன
காரியம் ெசய் யத் ணிந் ர்கள் ?” என்றார்.
“இளவரேச! இந் த ஹாரம் ஐந்
ஆண் க க்
ன்னா
ந் இங் ேக இ ந் வ
ற . மகானா ய
தர்மபாத
னிவரின் காலத் ேல
ட இ ந் த . ர
ைசவர்களான பல் லவ சக்கரவர்த் கள் இைத
அ க்காமல்
ட் ைவத்தார்கள் . அப் ப ப் பட்ட ராதன
ஹாரம் என் காலத் ல் , என் கண்
ன்னால்
ட்ட . ெசங் கல்
ப் பணி னாலான இந் த
ஹாரம் இந் தக் கடல் ெவள் ளத் க் த் தப் ப
யா !
ெவள் ளம் வ ந் த ற
ல ட் ச் வர்கேள

ச்ச
க் ம் ! ஹாரம் ேபான ற நான் மட் ம்
எதற் காக உ ேரா இ க்க ேவண் ம் ?” என்றார்

.

“ ஹாரம் இ ந் அ ந் தால் , ம ப
ம்
ப் பணி
ெசய் கட் க்ெகாள் ளலாம் . த்த பகவா ைடய
த்த
ந் தால் நாேன
ம் ப ம் கட் க் ெகா ப் ேபன்.
தாங் கள் ேபாய் ட்டால் என்னால் தங் கைளத்
ப் க்
ெகாண்
வர
யாேத?” என்றார் இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்மர்.
கட ம் ய ம் ேசர்ந் ேபாட்ட இைரச்ச னால்
அவர்களால் ேம ம் ெதாடர்ந்
வாதம் ெசய் ய
ய ல் ைல. மற் ம் , ற்
றங் களில் நால றத்
அவர்கள் கண்ட ேகாரக் காட் கள் அவர்கைளப் ேபச
யாதப ெசய்
ட்டன.

ம்

ந் த பாய் மரங் க டேன ெபரிய ெபரிய
நாவாய் க ம் , ன்னஞ்
ன்
க் ம் பட க ம்
கடற் பக்கத்
ந் கைரைய ேநாக் வந்
ெகாண்
ந் தன. அவற் ல் பல கைர தட்
ம் ,
கட் டங் களின் ேமல் ேமா
ம் , ேபயாட்டம் ஆ ய
மரங் களின்
இ த் க் ெகாண் ம் , க்
றாக
ெநா ங்
ந் தன. ெப ங் காற் ல்
களின்
ைரகள் அப் ப ேய ய் த் க் ெகாண்
பறந் ெசன்
ெவள் ளத் ல்
ந் தன. ேவ
ல
ைரகள்
தந்
ெகாண்
ந் தன. அவற் ல் லவற் ல் மனிதர்கள்
ந் த ரமத் டன் ெதாத் க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
ஓெவன்
அவர்கள் ஓல ட் க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
ெபரிய ெபரிய மரங் கள் காற் ல்
ந்
ந் தன.
ந் த மரங் களில் ல தந்
தந் ெசன்றன.
தந் த மரங் கைளப்
த் க் ெகாண்
ல மனிதர்கள்
உ ர் தப் ப
யன்றார்கள் . ஆ மா கள் ெவள் ளத் ல்

அல க்ெகாண்
தந் ெசன்றன. இத்தைகய
ேகாரமான காட் கைளப் பார்த் ப் பார்த் இளவரச ம்
ம் மனங் க ந் தார்கள் . அந் த நிைலைம ல்
தங் களால் ஒன் ம் உத ெசய் ய
ய ல் ைலேய என்ற
எண்ணம் அவர்க ைடய ேவதைனைய
அ கப் ப த் ய .
கய் யன் அப் பால் இப் பால் பார்க்காமல் படைக சர்வ
ஜாக் ரைதயாகச் ெச த் க்ெகாண்
ெசன்றான்.
டாமணி ஹாரம் நாைகப் பட் னத் ல்
கடற் கைரேயாரமாக இ ந் த . அங்
ந் கால் வாய்
ரம் வைர ல் ெதற் த் ைசைய ேநாக் ச்
ெசன்ற . ற ெதன்ேமற் காக அைரக்காதம் வைர ல்
ெசன் , அங்
ந்
ண் ம்
ம் த் ெதன்
ைச ல்
ேநராகச் ெசன்ற . இந் த இரண்டாவ
ப் பத் ன்
ைன ேலதான் ஆைன மங் கலம் அரண்மைன
இ ந் த .
வ ந
ல் இ ந் த நந் மண்டபத் ன் அ
ல் பட
வந் த ேபா , நந்
ம்
ந் த
மட் மல் லாமல் ேமல் மண்டபத் ன்
ளிம் ைபத்
ெதாட் க்ெகாண்
ெவள் ளம் ெசன்ற . மண்டபத் க்
அப் பால் நாலா ற ம் பர இ ந் த ெதன்னந்
ேதாப் களில்
க்கால் வா மரங் கள் காற் னால்
ந்
ந்
ட்டன. ஞ்
ந் த மரங் களின்
உச்
ல் மட்ைடகள் ஆ ய தைல ரி ேகாலமாகப்
ேபய் கள் ஆ வ ேபாலேவ இ ந் த . அவற் ல் ல
மட்ைடகள் காற் னால் ய் க்கப் பட் ெவ
ரத் க்
அப் பால் ெசன்
ந் தன.
நந் மண்டபத் ன் உச்
ல் தாையப் ரிந் த
கன் க் ட் ஒன்
எப் ப ேயா வந்
ெதாத் க்ெகாண்
ந் த . அ நாலா ற ம் பார்த்

ப்

பார்த்
ரண்
த்த . உடம் ைப அ க்க
ர்த் க் ெகாண்ட . அதன் கால் கள் ந ங் க்
ெகாண்
ந் தன. அந் தக் கன்
‘அம் மா’ என்
எ ப்
னக் ரல் பட ல் ெசன்
ெகாண்
ந் தவர்களின்
கா ல் இேலசாக
ந் த .

ய

“ஐேயா! பாவம் ! தாையப் ரிந் த இந் தக் கன் ன் க
என்ன ஆ ேமா!” என்
இளவரசர் எண்ணிய அேத
சமயத் ல் , ஒ ெபரிய ெதன்ைன மரம்
ெரன்
ந் மண்டபத் ன்
ன் றத் ல்
ந் த .
ன் பக்கமாக
ந்
ந் தால் , கன் க் ட்
ன்
ேமேலேய அ
ந்
க் ம் .
மரம்
ந் த ேவகத் னால் தண்ணீ ரில் ஒ ெபரிய
அைல ளம் மண்டபத் ல் ேமேல தா வந் த .
ன்னேம ந ங் க் ெகாண்
ந் த கன்
ட் அந் த
அைலையச் சமாளிக்க
யாமல் த மா
ந் த .
மண்டபத் ன் உச்
ந் அைல னால் அ
ெவள் ளத் ல் உந் த் தள் ளப் பட் த் தத்தளித்த .
இளவரசர் இ வைர ல் த்த
ைவத் தம்
கரங் களினால்
த் க் ெகாண்
ந் தார். கன் க் ட்
மண்டபத் ன் உச்
ந் உந் த் தள் ளப் பட்டைதப்
பார்த்த ம் , “ஆகா” என்
சத்த ட் ப்
ைவப்
த் க் ெகாண்
ந் த
ைய ட்டார்.
அக்கணேம ெவள் ளத் ல்
த்தார்.
படேகாட்
கய் யன்
ப் ைபப் பட ல் ேபாட்
ட் இளவரசைரக் ெகட் யாகப்
த் க்ெகாண்டான்.
அவைன இளவரசர் க ங் ேகாபத் டன் பார்த்
ட்
“
!” என்
ைகைய உத னார். அதற் ள்
இரண்
எட் ல் நீ ந் ச் ெசன்
கன் க் ட்
ன்
ன்னங் கால் கள் இரண்ைட ம் ெகட் யாகப்
த் க்

ெகாண்டார். கன் க் ட்
ம் உ ர்
ள் ள
இயற் ைகயான ஆைச னால் தைலைய மட் ம்
தண்ணீ க் ேமேல ைவத் க் ெகாண்
க்க
ரயத்தனப் பட்ட .
கன் க் ட் ையப்
த்
இ த் க்ெகாண்
படைக ேநாக் வந் தார். இளவரசர்
அவ க் க் ைக ெகா த் உத னார். இ வ மாகச்
ேசர்த்
த ல் கன்
ட் ையப் பட ல் ஏற் னார்கள் .
ன்னர் இளவரசரின் உத
னால் ஆச்சாரிய
பட ல் ஏ க் ெகாண்டார்.
இத்தைன ேநரம் எப் ப ேயா சமாளித் க் ெகாண்
ந் த
கன் க் ட் ஒ ஆட்டம் ஆ ய ம் , கால் த மா த்
ெதாப் ெபன்
ந் த . நல் ல ேவைளயாக, பட ன்
உட் றத் ேல தான்
ந் த .
அதன் அ
ல்
உட்கார்ந்தார். கன் ன் தைலையத் தம் ம
எ த்
ைவத் க்ெகாண்
அைதத் தட க் ெகா க்கத்
ெதாடங் னார்.
ேதவேர! சற்
ன்னால்
டாமணி ஹாரத் ல்
த்த பகவானின் சரணங் கைளப்
த் க் ெகாண்
ராணத் யாகம் ெசய் யப் பார்த் ர்கேள? அப் ப த்
தாங் கள் ெசய்
ந் தால் , இந் த வா ல் லா வைன
இப் ேபா காப் பாற்
க்க
மா?” என்
இளவரசர் ேகட்டார்.
“

“ஐயா நான் ெசய் ய இ ந் த ற் றத்ைதச் ெசய் யாமல்
த த் ர்கள் அதற் காக நன்
ைடேயன். ஆம் , இந் தக்
கன் ன் உ ைரக் காப் பாற் ய என் மன க்
நிம் ம யளிக் ற . டாமணி ஹாரம் இ ந்
தகர்ந் ேபாய் ட்டால்
ட இனி அவ் வள கவைலப் பட
மாட்ேடன்” என்றார்
.

“ஆச்சாரியேர! ஒ கன் ன் உ ைரக்
காப் பாற் யதனாேல எப் ப மன நிம் ம
ெப
ர்கள் ? இன்
இந் தப் ய னால் எவ் வள
வன்கள் கஷ்டப் ப
ன்றன? எவ் வள
ஆ ரக்கணக்கான மக்கள் – ஆண்கள் , ெபண்கள் ,
ழந் ைதகள் , வேயா கர்கள் , கஷ்டப் ப
றார்கள் ?
எத்தைன வா ல் லா வன்கள் ஆ மா கள் ,
ைரகள் , பறைவகள் , உ ைர இழக்க ேநரி ம் ?
இந் தத் ன்பங் க க்ெகல் லாம் பரிகாரம் என்ன?” என்
ேகட்டார் இளவரசர்.
“ஐயா! நம் மால் இயன்றைதத்தான் நாம் ெசய் யலாம் .
அதற் ேமல் நாம் ெசய் யக்
ய ஒன்
ல் ைல.
இயற் ைக உற் பாதங் கைளத் த க் ம் சக் நமக்
இல் ைல. யற் காற் ைற நாம் கட் ப் ப த்த
மா?
ெப மைழையத் த க்க
மா? அல் ல மைழ
ெபய் ம் ப ெசய் யத்தான்
மா? கடல் ெபாங்
வ ம் ேபா அைத நாம் த த் நி த்
ட
மா?
ஆகா! கடல் க க் அப் பால் உள் ள ைழத் ேதசங் களில்
எரிமைல ெந ப் ைபக் கக் வைத ம் , கம் பம் ேநர்ந்
ளப் பைத ம் நான் பார்த்
க் ேறன்.
அவற் க்ெகல் லாம் நாம் என்ன ெசய் யலாம் ? நம் கண்
ன்னால் கஷ்டப் பட் த் த க் ம் வ க் உத
ெசய் யத்தான் நம் மால்
ம் !”
“
ேதவேர! இயற் ைக உற் பாதங் கள் ஏன்
உண்டா ன்றன? யற் காற் ம் கம் ப ம் ஏன்
நிகழ் ன்றன? ெகாள் ைள ேநாய் கள் ஏன் வ
ன்றன?
அவற் னால் மக்க ம் , மற் றப் ராணிக ம் அைட ம்
ன்பங் க க் ப் ெபா ப் பாளி யார்? நம் மால்
இயற் ைக ன் உற் பாதங் கைளத் த க்க
யா .
ஆனால் கட ளால்
ட
யாதா? கட ள் ஏன்

இத்தைகய உற் பாதங் கைளத் த க்காமல் வரா
இவற் னால் கஷ்டப் ப வைதப் பார்த் க்
ெகாண்
க் றார்?” என்
இளவரசர் ேகட்டார்.

கள்

“ெபான்னி ன் ெசல் வா! தாங் கள் இப் ேபா ேகட்ட
ேகள் க் ஆ காலம்
தல் மகான்க ம் ,
னிவர்க ம்
ைட ெசால் ல
யன்
க் றார்கள் .
ஆனால் அைவ எல் ேலா க் ம்
ப் அளிப் பதாக
இல் ைல. ஆைக னாேலேய த்த பகவான் கட ைளப்
பற் ஏ ம் ெசால் ல ல் ைல. கட ைளப் பற் ய
ஆராய் ச்
ேலேய இறங் க ல் ைல. ‘ ற க் உத
ெசய் ங் கள் . ற ைடய கஷ்டங் கைளப் ேபாக்க
ய ங் கள் , அந் த
யற்
ேல தான் உண்ைமயான
ஆனந் தம் அைட ர்கள் . அ
ந்
க க்கங் கைளக்
கடந் த நிர்வாண நிைலைய அைட ர்கள் !’ என்
த்த
பகவான் ேபா த்தார்” என்
னார்.
பட

நந் மண்டபத்
ந் ேமற் த் ைச ல்
ம் , ஆைன மங் கலத்ைத ேநாக் ப் ேபாய் க்
ெகாண்
ந் த . ெபான்னி ன் ெசல் வரின் உள் ளம்
ந் தைன ல் ஆழ் ந்
ந் த . சற்
ன்
ெவளி ட்ட த்த சமயக் ெகாள் ைகேயா தம
ன்ேனார்களின் சமயக் ெகாள் ைகைய அவர்
மனத் ள் ேளேய ஒப் ட் ப் பார்த்தார். ற க் உத
ெசய் ம் கடைமையச் ைசவ, ைவஷ்ணவ சமயங் க ம்
வற்
த்
ன்றன. ‘பேராபகாரம் இதம் சரீரம் ’ என்ற
மகா வாக் ய ம் இ க் ற . ஆனால் அேத சமயத் ல்
கட ளிடம் நம் க்ைக ைவத் ப் பக் ெசய் ம்
கடைமைய ம் நம்
ன்ேனார்கள்
வற்
த்
க் றார்கள் . கட ைளச் சம் ஹார
ர்த் யான த் ரனாக ம் , க ணா ர்த் யான மகா
ஷ்
வாக ம் உ வங் ெகா த் ப்

ேபாற்
க் றார்கள் . கட
க் ஜகன்மாதா உ வம்
ெகா த் ஒேர சமயத் ல் அன்ேப வ வான
உமாேத யாக ம் , ேகார பயங் கர ரணபத் ரகாளியாக
இ க்க
மா? ஏன் இ க்க
யா ? ெபற் ற
ழந் ைதைய ஒ சமயம் தாயார் அன் டன் கட் த்
த
க் ெகாஞ்
றாள் . இன்ெனா சமயம் ேகா த் க்
ெகாண்
அ க்க ம் ெசய் றாள் . ஏன் அ க் றாள்
என்ப
ல சமயம் ழந் ைதக் ப் ரிவ ல் ைல.
ஆனால் அ க் ம் தாயா க் த் தான் ெபற் ற
ழந் ைத டம் அன் இல் ைல என்
ெசால் ல
மா?…
இ ட்
ற சமயத் ல் பட ஆைனமங் கலத்
ந் த
ேசாழ மாளிைகைய அ
ய . ெபாங் வந் த கடல்
அந் த மாளிைகைய எட்ட ல் ைலெயன்பைத பட ல்
வந் தவர்கள் கண்டார்கள் . அரண்மைனக்க
ல்
அைமந்
ந் த அலங் காரப் ப த் ைற ல்
ெகாண் ேபாய்
கய் யன் படைக நி த் னான்.
அ வைரக் ம் இயற் ைக ம் பட ல் ெசன்றவர்களிடம்
ஓரள க ைண ெசய் த . ெப ம் யல் அ த் க் கடல்
ெபாங் வந் தா ம் , ெப மைழ மட் ம் ெபய் யத்
ெதாடங் க ல் ைல.
ற் றேலா நின்
ந் த .
பட
ெப

அரண்மைன ஓரத் ல் வந் நின்ற ற தான்
மைழ
த் க் ெகாண்
ெபய் ய ஆரம் த்த .

ஆைனமங் கலத் அரண்மைனக் காவலன்
அரண்மைன ன்
ன் வாச ல் ைக ல் ஒ
வர்த் ையப்
த் க் ெகாண்
நின்றான்.
ற் ப் றங் களி
ந் அன் ர அைடக்கலம்
வதற் காக ஓ வந்
ந் த ஜனங் கேளா அவன்
ேப க் ெகாண்
ந் தான். பட ஒன்
வந்
ப த் ைற ல் நின்றைதக் கண்ட ம் காவலன்
வர்த் ையத்
க் ப்
த்தான். ெபான்னி ன்

ெசல் வரின்
கம் அவன் கண்ணில் பட்ட . உடேன
மற் றைதெயல் லாம் மறந்
ட் ப் ப த் ைறைய
ேநாக் ஓட்டமாக ஓ னான்.
இதற்

ள் பட
ந் இளவரச ம் , ஆச்சாரிய
ம் ப க்கட் ல் இறங் னார்கள் . கன்ைற
ெமள் ளப்
த் க் கைர ல் இறக்
ட்டார்கள் .
காவலன் இளவரசரின் கா ல்
ழப் ேபானான். அவர்
அவைனப்
த் த் த த்தார். காவலன் ைக
ந் த
வர்த் கால் வா ல்
ந் ஒ கணம் டர் ட்
எரிந்
ட் மைறந் த .
“இளவரேச! டாமணி ஹாரத்ைதப் பற் நாேன
கவைலப் பட் க் ெகாண்
ந் ேதன்! தாங் கள் இங் ேக
வந்
ட்ட
க ம் நல் லதாய் ப் ேபா ற் ” என்றான்
காவலன்.
“நான்
டாமணி
ெதரி மா?”

ஹாரத்

ல் இ

ப் ப

உனக்

த்

“ெதரி ம் , ஐயா! இைளய ராட்
ம் , ெகா ம் பா
ர்
இளவர
ம் வந்
ந் தேபா ெதரிந் ெகாண்ேடன்.
யாரிட ம் ெசால் ல ேவண்டாம் என்
இைளய ராட்
பணித்
ட் ச் ெசன்றார்…”
“அைத இன்ன ம் நீ நிைறேவற் றத்தான் ேவண்
மாளிைக வாச ல்
ப் பவர்கள் யார்?”

ம் .

“கடற் கைரேயாரத் க் ராமங் களில் கடல்
ந்
ட்டதால் ஓ வந் தவர்கள் . இர தங் வதற் இடங்
ேகட் க் ெகாண்
ந் தார்கள் . அச்சமயம் தாங் கள்
வந் ர்கள் , அவர்கைள ரட்
ேறன்…”
“ேவண்டாம் ! ேவண்டாம் ! அவர்கள் எல் ேலா க் ம்
இ க்க ம் ப க்க ம் இடங் ெகா உண ப் ெபா ள் கள்

இ க் ம் வைர ல் சைமயல் ெசய் சாப் ட ம் ெகா
ஆனால் என்ைனப் பற் அவர்களிடம் ெசால் ல
ேவண்டாம் . உன் வர்த் கால் வா ல்
ந்
அைணந் த ம் நல் லதாய் ப் ேபா ற் . எங் கைள ேவ
வ யாக அரண்மைன ேமன்மாடத் க்
அைழத் க்ெகாண்
ேபா!” என்றார் இளவரசர்.

.

அவர்கள் அரண்மைனக் ள் ரேவ த்த ம் யல்
காற் ேறா ெப மைழ ம் ேசர்ந் ‘ேசா’ என்
ெகாட்டத்
ெதாடங் ய ம் சரியா
ந் தன.

அத்

யாயம் 6 கய் யன்
அ தான்!

தஞ் ைச நக க் அ
ல் , மந் தா னி ஏ
ந் த
பல் லக் ன்
ன்னால் மரம்
ந்
ந் த அேத
னத் ல் , ர நாராயண ஏரி ல் காற் அ த் க்
கைரேயார
ந் த பட நகர்ந் ேபான அேத ேநரத் ல் ,
நாைகப் பட் னத் ல் நிகழ் ந் த சம் பவங் கைளேய ெசன்ற
அத் யாயங் களில்
ேனாம் என்பைத ேநயர்கள்
அ ந்
ப் பார்கள் .
அன் ர
வ ம் நாைகப் பட் ன ம் , அதன்
ற் ப் றங் க ம் ஒேர அல் ேலாலகல் ேலாலமாக
இ ந் தன. அவரவர்க ம் உ ர் ைழத்
ந் தால்
ேபா ம் என்ற நிைலைம ல் ஒ வ க்ெகா வர் உத
ெசய் ெகாள் வ ம் இயலாத காரியமா
ந் த .
ஆ
ம் த்த
க்கள் நாைகப் பட் னத் ன்

களில் அைலந் ஜனங் க
ரிந் வந் தார்கள் .

க்

இயன்றவைர உத

அேத இர ல் ஆச்சாரிய
ம் ெபான்னி ன்
ெசல் வ ம் ஆைனமங் கலம் ேசாழ மாளிைகக் ள்
ெவ ேநரம் கண்
த்
ந் ேப க்
ெகாண்
ந் தார்கள் . இந் தக் க ம் ய னால் கடல்
ெபாங் யதால் கடற் கைரேயாரத் மக்கள் எவ் வள
கஷ்ட நஷ்டங் க க் உள் ளாவார்கள் என்பைதப் பற்
ேப ப் ேப க் கவைலப் பட்டார்கள் .

ப்

அரண்மைன மணியக்காரைன இளவரசர் அைழத்
அரண்மைனக் களஞ் யங் களில் தானியம் எவ் வள
இ க் ற என் ம் , ெபாக் ஷத் ல் பணம் எவ் வள
இ க் ற என் ம்
சாரித்தார். களஞ் யங் கள்
நிைறயத் தானியம் இ ந் தெதன்
ெதரிந் த .
நாைகக் காேராணத் ல் , நீ லாயதாட் அம் மனின்
ஆலயத்ைதப்
ப் த் க் க ங் கல்
ப் பணி
ெசய் வதற் காகச் ெசம் யன் மாேத அ ப் ைவத்த
ெபாற் கா கள் பன்னிெரண்
ெசப் க் டங் கள் நிைறய
இ ப் பதாக ம் ெதரிந் த .
“
ேதவேர! த்த பகவா ைடய த்தத் க் உகந் த
ைகங் கரியத்ைதத் தாங் கள் ெசய் வதற் ேவண் ய
வச கள் இ க் ன்றன. அரண்மைனக்
களஞ் யங் களில் உள் ள தானியம்
வைத ம்
ஏைழக க் , உணவளிப் ப ல் ெசல
ங் கள் .
ெசப் க் டங் களி ள் ள ெபாற் கா கள் அவ் வளைவ ம்
இழந் தவர்க க்
நிேயாகம் ெசய் ங் கள் !”
என்றார் இளவரசர் ெபான்னி ன் ெசல் வர்.
“அ எப் ப நியாயமா ம் ? தானியத்ைதயாவ
உபேயா க்கலாம் . தங் கள் ெபரிய பாட் யார்,

ெசம் யன் மாேத யார், ஆலயத்
ப் பணிக்காக
அ ப்
ள் ள பணத்ைத ேவ காரியத் க்காக ெசல
ெசய் யலாமா? அந் த
தாட் வ த்தப் பட மாட்டாரா?”
என்றார் ஆச்சாரிய
.
“ஆச்சாரியேர! என் ெபரிய பாட் யா க் நான்
சமாதானம் ெசால் க்ெகாள் ேவன். இப் ெபா
இந் தப்
பணத்ைத ஏைழ எளியவர்களின்
யரத்ைதத்
ைடப் பதற் காகச் ெசல ெசய் ேவன். வ ங் காலத் ல்
என் பாட் யாரின் உள் ளம் ம ழ் ந்
ரிக் ம் ப இந் தச்
ேசாழ நாெடங் ம்
வாலயங் கைள எ ப் க்
ெகா ப் ேபன். ெபரிய ெபரிய ேகா ரங் கைள
அைமப் ேபன். இந் த மா ரி கடல் ெபாங் வந் தா ம்
க அ க்க
யாத உயர ள் ள ஸ்
கைள
எ ப் ேவன். தஞ் ைச மாநகரில் த
ண ேம என்
ெசால் ம் ப
ண்ைணயளா ம் உயரம் ெபா ந் ய
ேகா ரத் டன் ெபரியெதா ேகா ைலக் கட் ேவன்!
ஐயா! இன்
ப் ேபான டாமணி ஹாரம்
மண்ேணா மண்ணாய் ப் ேபானா ம் கவைலப் பட
ேவண்டாம் . அதற் அ காைம ல் கல் னால்
ப் பணி ெசய்
ரளயம் வந் தா ம் அைசக்க
யாத ெபரிய டாமணி ஹாரத்ைத எ ப் க்
ெகா ப் ேபன்!” என்
இளவரசர் ஆேவசம் த ம் பக்
னார்.
“ெபான்னி ன் ெசல் வா! வ ங் காலத்ைதப் பற் த்
தாங் கள் இத்தைன உற் சாகத் டன் ேப வ எனக்
க்க ம ழ் ச் த
ற !” என்றார்
.
“ஆம் , ஆம் , இந் த உல ல் நான்
த்
ந் ஏேதா
ெபரிய காரியங் கள் ெசய் ய ேவண் ெமன்ப
இைறவ ைடய த்தம் . ஆைக னாேலேய என்
உ
க் ேநர்ந்த எத்தைனேயா அபாயங் களி
ந்

என்ைனக் காப் பாற்
க் றார். இன்ைறக் ப்
டப்
பா ங் கள் . இந் த
கய் யன் எப் ப ேயா நல் ல
சமயத் ல் வந் ேசர்ந்தான். இல் லா
ல் தாங் க ம் ,
நா ம்
டாமணி ஹாரத் க் ள் ேளேய
இ ந்
ப் ேபாம் . கடல் ெபாங் வந் இவ் வள
க் ரத் ல்
ஹாரத்ைத
க அ த்
ம் என்
எண்ணி
க்க மாட்ேடாம் .”
“அ உண்ைமதான், ஐந்
ஆண் களாக நடவாத
சம் பவம் இன்
ற் பக ல் ஒேர
ர்த்த ேநரத் ல்
நடந்
ம் என்
யார் எ ர்பார்த்
க்க
ம் ?
க ைணக் கடலா ய த்த பகவான் ெபாங் வந் த
கட ன் ேகாபத்
ந் தங் கைளக் காப் பாற் னார்.
தங் கள்
லம் என் அற் பமான உ ைர ம்
காத்த ளினார். தாங் கள் ெசய் ய உத்ேத க் ம்
காரியத்ைத நான் ரணமாக ஒத் க் ெகாள் ேறன்.
அரசாங் கப் ெபாக் ஷத்
ந் எ த் ச் ெசல
ெசய் தால் தனா காரி ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
ேகாபங் ெகாள் வார். ஆலயத்
ப் பணிக்காக
நிேயா ப் பைதக்
த் தங் கள்
ப் பாட் யார்
ேகா த் க்ெகாள் ள மாட்டார். அவ் தம் தாங் கள்
ெசய் வ உ தமான . ஆனால் , இந் த மகத்தான
ண்ணிய காரியத்ைதத் தாங் கேள
ன்னின்
நடத் வ அல் லேவா ெபா த்தமா
க் ம் ? இந் த
ஏைழச் சந் நியா அவ் வள ெபரிய ெபா ப் ைப ஏற் க
யா !…”
“
ேதவேர! நான்
ன்னின்
நடத் னால் என்ைன
ெவளிப் ப த் க் ெகாள் ளேவண் ய அவ யம் ஏற் ப ம் .
பாண்டவர்களின் அக்ஞாத வாசத்ைதப் பற் த் தாங் கள்
ய என் ெநஞ் ல் ப ந்
க் ற . நம ெசந் த ழ்

நாட் ப் ெபாய் யாெமா
நிைன க் வந் த .
‘வாய் ைம எனப் ப

வ

ப்

லவரின் வாக்

யாெதனின் யாெதன்

ம்

ம்

ைம இலாத ெசால் லல் ’ </div>
என்

ம்

‘ெபாய் ைம

ம் வாய் ைம இடத்

நன்ைம பயக்

ைர ர்ந்த

ெமனின்’ </div>

என் ம் த ழ் மைற
றதல் லவா? என்ைன நான்
இச்சமயம் ஜனங் க க் ெவளிப் ப த் க் ெகாள் வதால்
நாட் ல் ழப் ப ம் கலக ம்
ைளயலாம் என்
அ
ற் றந் த என் தமக்ைகயார் க
றார். நான்
மைறந்
ப் பதனால் யா க் ம் எத்தைகய ைம ம்
இல் ைல. ஆைகயால் ய ன் ெகா ைம னால்
கஷ்டப் பட் த் த க் ம் மக்க க் த் தாங் கள் தான்
அரண்மைன ல் உள் ள ெபா ைளக் ெகாண்
உத
ரிய ேவண் ம் ” என்றார் இளவரசர்.
“ெபான்னி ன் ெசல் வ! என் மனம் எதனாேலா
மா
ட்ட . தங் கைள ெவளி ட் க் ெகாண்
மக்க க் உத ெசய் ய இ ேவ சரியான த ணம்
என்
என் மனத் ல் உ த்
க் ற . அ ேவ த்த
பகவா ைடய த்தம் என்
க
ேறன்” என்றார்
.
இச்சமயம் யாேரா ம் ம் ரல் ேகட் இ வ ம்
க் ட் த்
ம் ப் பார்த்தார்கள் .
கய் யன் ஒ
ைல ல் உட்கார்ந்
கத்ைதக் ைககளால்
க்ெகாண்
ம்
ம்
அ
ெகாண்
ந் தான்.
இளவரசர் அவனிடம் ெசன்
ைகையப்
அைழத் க்ெகாண்
வந் தார்.

த்

“
கய் யா! இ
ேகட்டார்.

என்ன? ஏன் அ

றாய் ?” என்

“என் மைனயாள் … என் மைனயாள் …” என்
த மாற் றத் டன்
கய் யன் ேம ம்

ம்

னான்.

“ஆமாம் , ஆமாம் ! உன் மைன ைய நாங் கள் அ ேயா
மறந்
ட்ேடா ம் . அவள் இன் ர
ய
ம்
மைழ
ம் என்ன ஆனாேளா என்
உனக் க் கவைல
இ ப் ப இயல் தான். ஆ
ம் இந் த நள் ளிர
ேநரத் ல் ெசய் யக்
ய ம் ஒன்
ல் ைல. ெபா
ந் த ம் உன் மைனயாைளத் ேத க்
கண்
க்கலாம் ” என்றார் இளவரசர்.
“ஐயா அதற் காக நான் வ ந் த ல் ைல. அவ க்
ஆபத் ஒன் ம் ேநர்ந் ரா . இைதப் ேபால்
எத்தைனேயா பயங் கரமான யைல ம் ,
ெவள் ளத்ைத ம் அவள் சமாளித்
க் றாள் !” என்றான்
கய் யன்.
“

ன் எதற் காக அ

றாய் ?” என்

இளவரசர் ேகட்டார்.

படேகாட் தட் த் த மா ப் ன்வ ம்
வரங் கைளக்
னான்:- “அவைளப் பற் நான் என்ெனன்னேமா
சந் ேதகப் பட்டைத நிைனத் வ த்தப் ப
ேறன்.
அவள் தான் என்ைன வற்
த் க் ேகா க்கைர
ந்
இங் ேக அைழத் க் ெகாண்
வந் தாள் . தாங் கள்
டாமணி ஹாரத் ல் இ க்கக்
ம் என்
அவள்
தான் ெசான்னாள் . அவ ைடய கட்டாயத் க்காகேவ
நான் வந் ேதன். தங் க க் ஏேதா ங் ெசய் ய
நிைனக் றாேளா என்
டப் பயந் ேதன். அ எவ் வள
ச என்
இப் ேபா ெதரிந் த . சற்
ன்னால்
தாங் கள் இந் த படேகாட் ஏைழையக்
த் ப்
பாராட் ப் ேப னீர ்கள் . கட ள் என்
லம் தங் கள்

உ ைரக் காப் பாற் யதாகக்
னீர ்கள் . ஆனால்
என்ைன இந் தக் காரியத் க்
ண் யவள் என்
மைனயாள் . அவைளப் பற் ச் சந் ேத த்ேதாேம என்
நிைனத்தேபா என்ைன
அ ைக வந்
ட்ட !”
இைதெயல் லாம் ேகட் க்ெகாண்
ந் த இளவரசர்
ெபான்னி ன் ெசல் வரின் உள் ளத் ல் ேவெறா ஐயம்
இப் ேபா உ த்த . “அப் பேன! உன் மைனயாள்
க்க
உத்த . அவைளப் பற் நீ சந் ேத த்த தவ தான்.
ஆனால் அவ க் நான் இங் ேக இ ப் ப எப் ப த்
ெதரிந் த ?” என்
ேகட்டார்.
“என் அத்ைத ம் , என் தங் ைக ங் ழ
ம்
நாைகப் பட் னத் க் ப் பட ல் றப் பட்டார்கள் .
அ
ந் என் மைனயாள் ஒ வா ஊ த் த்
ெதரிந் ெகாண்டாள் .”
“எந் த அத்ைத?” இளவரசர் பரபரப் டன் ேகட்டார்.
“ஐயா, ஈழத்
அபாயங் களி

ல் தங் கைளப் பல ைற
ந் காப் பாற் ய ஊைம அத்ைததான்.”

“ஆகா! அவர்கள் இப் ேபா எங் ேக? உன் அத்ைத ம்
ங் ழ
ம் என்ன ஆனார்கள் ? இங் ேக றப் பட்
வந் தார்கள் என்
னாேய?”
“ஆம் ; றப் பட் வந் தார்கள் . ஆனால் அவர்கள்
ரயாணம் தைடப் பட்
ட்ட !” என்
ெசால்
ேம ம்
கய் யன்
ம்
ம்
அழத் ெதாடங்

ட்
னான்.

ெபான்னி ன் ெசல் வர் க்க கவைல அைடந்
அவைனச் சமாதானப் ப த்
வரங் கைளக் ேகட் த்
ெதரிந் ெகாண்டார். ஈழத் அர ைய யாேரா
ர்க்கர்கள் பலவந் தமாகப்
த் க்ெகாண்
ேபானைத அ ந் த ம் இளவரச க் வந் த ேகாபத் க்

அள ல் ைல. அவர்கைள ராக்கம் மாள் த க்கப்
பார்த்தாள் என் ம் , அதற் காக அவைள அ த் மரத் ல்
ேசர்த் ைவத் க் கட்
ட் ப் ேபானார்கள் என் ம்
அ ந் தேபா ராக்கம் மாளின் ேபரில் ஏற் பட்
ந் த ஐயம்
நீ ங்
ட்ட . இளவரச க் அவள் ேபரில் இப் ேபா
ம ப் ம் அ மான ம் வளர்ந்தன.
“
ேதவேர! ேகட் ர்களா! இந் த உலகத் ல் நான்
ேபாற் ம் ெதய் வம் ஒன்
உண்
என்றால் ,
ஈழத்தர யா ய மந் தா னி ேத தான். அந் த ஊைம
மாதர க் எந் த தமான ங் ம் ெசய் தவர்கைள நான்
மன்னிக்க
யா . ப ேவட்டைரயர்கள் என்ைனச்
ைறப் ப த்தக் கட்டைள றப் த்த
த் நான்
ம் ேகாபம் ெகாள் ள ல் ைல. ஆனால் ஊைம
ராணிக் ஏேத ம் அவர்கள் ங் ெசய்
ந் தால் ,
ஒ நா ம் என்னால் ெபா க்க
யா .
ப ேவட்டைரயர் லத்ைத அ ேயா அ த்
ட்
ம காரியம் பார்ப்ேபன். என்ைனப் ெபற் ற அன்ைன ம் ,
என் ெசாந் தத் தந் ைத ம் ஈழத் அர க் த் ங்
ெசய்
ந் தா ம் , அவர்கைள என்னால் மன்னிக்க
யா .
ேதவேர! நாைளக்ேக நான் தஞ் சா
க் ப்
ரயாணப் படப் ேபா ேறன். யாபாரிையப் ேபால்
ேவடம் ண்
இந் த படேகாட்
கய் யைனத்
ைணக் அைழத் க்ெகாண்
ளம் பப் ேபா ேறன்.
ஈழத்தர ையப் பற் அ ந் ெகாண்டாலன்
என்
மனம் இனி நிம் ம அைடயா ! ஆச்சாரியேர!
ய னால் கஷ்டப் பட்டவர்க க் உத ெசய் ம்
ைகங் கரியத்ைதத் தாங் கள் தான் நடத்த ேவண் ம் .
தங் கள் ெபயரால் நடத்தப் ரியப் படா ட்டால் ‘ஈழத்
நாச் யார் அறச்சாைல’ என்
ைவத் நடத் ங் கள் .
ஈழத்தர
த்த மதத் ல் பற் க் ெகாண்டவர் என்ப
தங் க க் த் ெதரி ேமா? என்னேமா? ‘ தத்
’ என்

மக்கள் அைழக் ம் ேபாதத்
ல் உள் ள த்த
க்களின் மடத் ேலதான் அவர் சாதாரணமாக
வ ப் ப வழக்கம் !” என்றார் இளவரசர். த்த
ம்
இதற் மா ெசால் லாமல் ஒப் க் ெகாண்டார்.
ம நாள் ய ன் உக் ரம் தணிந் த . ெபாங் வந் த
கட ம் ன்வாங் ச் ெசன்ற . ஆனால் அவற் னால்
ஏற் பட்ட நாசேவைலகள் வர்ணைனக்
அப் பாற் பட்
ந் தன. நாைகப் பட் னம் நகரில் பா
க க் ேமல்
ைரகைள இழந்
ட் ச் வர்களாக
நின்றன. அந் த
களில் ஒன் ல் இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்மர் யாபாரி ன் ேவடத் ல் ேதாளில்
ஒ
ட்ைடையச் மந் நடந் ெகாண்
ந் தார். அவர்
ன்னால்
கய் யன் இன்
ம் ஒ ெபரிய
ட்ைடையச் மந் நடந் ெகாண்
ந் தான்.
ய னா ம் ெவள் ளத் னா ம் ேநர்ந்
ந் த
அல் ேலாலகல் ேலாலங் கைளப் பார்த் க்ெகாண்
அவர்கள் ேபானார்கள் .
இ ந் த
ஒன் ன் வரின் மைற
ந் ஒ ெபண்
அவர்கள் வ வைதப் பார்த் க்ெகாண்ேட
ந் தாள் .
அவள் ேவ யா ம் இல் ைல.
கய் யனின் மைனயாள்
ராக்கம் மாள் தான். இளவரச ம் ,
கய் ய ம் அவள்
நின்ற இடத் க் அ
ல் வ ம் வைர ல் அவள்
ெபா ைமேயா காத்
ந் தாள் .
ெரன்
ெவளிப் றப் பட் ஓ வந் இளவரசரின்
ன்னால்
வந் கா ல்
ந் தாள் .
கய் யன் அவ ைடய
கவனத்ைதக் கவர
யன்றாள் . உதட் ல்
ரைல
ைவத் ச் ச க்ைஞ ெசய் தான். ‘உஷ், உஷ்’ என்
எச்சரித்தான். ஒன் ம் பயன்பட ல் ைல.
“சக்கரவர்த் த்
மகேன! ரா
ரேன!
ெபான்னி ன் ெசல் வா! ேசாழ நாட் ன் தவப்

தல் வா!

டாமணி ஹாரத் ல்
ப் ேபாய் டாமல்
தாங் கள் ைழத் வந் ர்களா? என் கண்கள் என்ன
பாக் யம் ெசய் தன!” என்
ச்ச ட்டாள் .
ல் அச்சமயம் அங்
ங் ம் ேபாய் க்
ெகாண்
ந் தவர்கள் அத்தைன ேப ைடய கவன
இப் ெபா
இளவரசரின்பால்
ம் ன.

அத்

ம்

யாயம் 7 - மக்கள்
கலம்

ஓடக்கார
கய் யன் தன் மைன ேபாட்ட
க் ரைலக் ேகட் த்
க் ட் த் ைகத்தான்.
ம ப
ம் அவைளப் பார்த் க் ைக னால்
ச க்ைஞகள் ெசய் ெகாண்ேட “ெபண்ேண! என்ன
உள
றாய் ? உனக் ப் ைபத் யமா?” என்றான்.
“எனக் ஒன் ம் ைபத் ய ல் ைல. உனக் ப்
ைபத் யம் , உன் அப் ப க் ப் ைபத் யம் , உன்
பாட்ட க் ப் ைபத் யம் . உனக் இவைர அைடயாளம்
ெதரிய ல் ைல? ஈழத்ைத ெவற் ெகாண் , மன்னன்
ம ந் தைன மைல நாட் க் த் ரத் ய ரைர உனக்
இன்னாெரன்
ெதரிய ல் ைலயா? சக்கரவர்த்
ன்
க் மாரைர, ேசாழநாட் மக்களின் கண்ணின்
மணியானவைர, காேவரித்தாய் காப் பாற் க் ெகா த்த
தவப் தல் வைர உன்னால் அைடயாளம் கண்
ெகாள் ள
ய ல் ைலயா? அப் ப யானால் , இவேரா எதற் காக

நீ றப் பட்டாய் . எங் ேக ேபாகப்
ராக்கம் மாள் .

றப் பட்டாய் ?” என்றாள்

இளவரசர் இப் ேபா
க் ட் , “ெபண்ேண! நீ என்ைன
யார் என்ேறா தவறாக நிைனத் க்ெகாண்டாய் . நான்
ஈழநாட்
ந் வந் த யாபாரி. நான்தான் இவைன
என்
டன் வ காட் வதற் காக அைழத் க் ெகாண்
றப் பட்ேடன்! உன்ேனா அைழத் க்ெகாண்
ேபா!
ண்
ச்சல் ேபாடாேத!” என்றார்.
இந் தப் ேபச் நடந் ெகாண்
க் ம் ேபாேத
அவர்கைளச் ற்
ம் ஜனங் கள்
ட்டார்கள் .
ட்டம் நி ஷத் க் நி ஷம் அ கமா க்
ெகாண்
ந் த . வந் தவர்கள் எல் லா ம் இளவரசைர
உற் ப் பார்க்கலானார்கள் .
அப் ேபா ராக்கம் மாள் இன்
ம் உரத்த ர ல் , “ஆ!
ெதய் வேம! இ என்ன ெபான்னி ன் ெசல் வ க் ச்
த்தப் ரைமயா? கட ல்
ழ் ய ேபா நிைனைவ
இழந்
ட் ர்களா? அல் ல அந் தப் பா
த்த
க்கள் இப் ப த் தங் கைள மந் ரம் ேபாட்
ேவெறா வர் என்
எண்ணச் ெசய்
ட்டார்களா?
அல் ல – ஐையேயா! அப் ப
ம் இ க் மா? தாங் கள்
இறந் ேபாய் தங் கள்
ேமனி ல் எவேன ம்
ட் க்
பா ம்
த்ைத ெதரிந் தவன் வந்
ந்
க் றானா? அப் ப ெயல் லாம் இ க்க
யா !
ேகாமகேன! நன்றாக ேயா த் ப் பா ங் கள் ! தாங் கள்
யாபாரி அல் ல. ந் தரேசாழ சக்கரவர்த்
ன்
ப் தல் வர். உலகத்ைத ஒ
ைட நிழ ல் ஆளப்
றந் தவர். சந் ேதக
ந் தால் தங் கள் உள் ளங் ைககைளக்
கவனமாகப் பா ங் கள் . சங் சக்கர ேரைககள்
இ க் ம் !” என்
கத் னாள் .

உடேன இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் தம் இ
ைககைள ம் இ க
க் ெகாண்டார். “ெபண்ேண! நீ
வாைய
க்ெகாண்
ம் மா இ க்க மாட்டாயா!”
என்
ெசால்
ட் ,
கய் யைனப் பார்த் , “இ
என்ன ெதால் ைல? இவ ைடய
ச்சைல நி த்த
உன்னால்
யாதா?” என்
ேகட்டார்.
கய் யன் தன் மைன
ன் அ
ல் வந் காேதா ,
“ராக்கம் மா! உனக் ப் ண்ணியமாய் ப் ேபாகட் ம் !
ேபசாம
! இளவரசர் யா க் ம் ெதரியாமல்
யாபாரி ேவஷத் ல் தஞ் சா ர் ேபாக
ம்
றார்!”
என்றான்.
“அடபா மகேன! இைத
ன்னா ேய ெசால்
க்கக்
டாதா? த்த மடத் ல் இளவரசர் இ க்கேவ மாட்டார்
என்
ெசான்னாேய? அந் தப் த் ேயா தான்
இப் ேபா ம் இ ந்
க் றாய் ! ஐையேயா! என்ன ற் றம்
ெசய்
ட்ேடன்! ஆைச
யால் உள
ட்ேடேன!
பா ப் ப ேவட்டைரயர்கள் தங் கைளச் ைறப் ப த் ப்
ப வாங் கச் சமயம் பார்த் க் ெகாண்
க் றார்கேள!
அ ெதரிந்
ந் ம் இப் ப த் தங் கைள
ப ரங் கப் ப த்
ட்ேடேன! இளவரேச! ஆனா ம்
நீ ங் கள் அஞ் சேவண்டாம் . ப ேவட்டைரயர்கள் தங் கள்
ேமனி ல் ஓர் அ
க் ம் ங் ெசய் ய
யா .
என்ைனப் ேபா ம் , என் கணவைனப் ேபா ம் லட்ச
லட்சம் ேபர்கள் தங் கள் கட்
ல் நின்
தங் கைளப்
பா காக்க ஆயத்தமா
க் றார்கள் !” என்றாள் .
உடேன தன்ைனச் ற்
ம் நின்ற ெப ங்
ட்டத்ைதப்
பார்த் , “நான் ெசான்னைத நீ ங் கள் எல் லா ம்
ஆேமா க்
ர்கள் அல் லவா? உங் களில் யாேர ம்
ப ேவட்டைரயர் கட் ையச் ேசர்ந்தவர்கள் உண்டா?
அப் ப யானால் , அவர்கள் இப் ப
ன்னால் வா ங் கள் !

என்ைன
த ல் ெகான்
ட் ப் ற இளவரச
ங் ெசய் ய எண்
ங் கள் !” என்
அல னாள் .

க்

த்

அ வைர ல் அடங் காத யப் டன் பார்த் க் ேகட் க்
ெகாண்
ந் த மக்கள் , “ெபான்னி ன் ெசல் வர் வாழ் க!
ஈழம் ெகாண்ட ரா
ரர் வாழ் க!” என்
ஒ ெபரிய
ேகாஷத்ைதக் ளப் னார்கள் . அைதக் ேகட்
ட்
ேம ம் பல மக்கள் ரண்
வந் அங் ேக
னார்கள் .
அப் ப வந் தவர்களிேல நாைகப் பட் னம் நகரத் ன்
எண்ேபராயத் தைலவர் ஒ வ ம் இ ந் தார். அவர்
ட்டத்ைத லக் க் ெகாண்
ன்னால் வந்
“ேகாமகேன! தாங் கள் இந் த நகரின்
டாமணி
ஹாரத் ல் இ ந் வ வதாகக் ேகள் ப் பட்ேடா ம் .
அந் த வதந் ைய நாங் கள் நம் ப ல் ைல, இப் ேபா
உண்ைம அ ந் ேதாம் . ேநற் அ த்த ெப ம் யல் இந் த
நகரத் ல் எத்தைனேயா நாசங் கைள
ைள த்
க் ற . ஆனா ம் தங் கைளப் த்த
ஹாரத்
ந் பத் ரமாய் ெவளிக்ெகாணர்ந்தேத,
அைத
ன்னிட் ப் ய ன் ெகா ைமகைளெயல் லாம்
மறந்
ேறாம் . இந் த நகரில் தங் க ைடய பாதம்
பட்ட இந் நகரின் பாக் யம் !” என்
னார்.
இளவரசர் இனிேமல் தன்ைன மைறத் க்ெகாள் ளப்
பார்ப்ப ல் பயனில் ைல என்
கண்
ெகாண்டார்.
“ஐயா! தங் க ைடய அன் க்
க்க நன் , இந் த நகர
மாந் தரின் அன் என்ைனப் பரவசப் ப த்
ற .
ஆனால் ெவ
க் யமான காரியமாக நான்
தஞ் சா
க் அவசரமாகப் ேபாக ேவண்
க் ற .
ரயாணம் தைடப் படக்
டா என்பதற் காகத்தான்
இப் ப
யாபாரி ன் ேவடம் ண்
றப் பட்ேடன்.
எனக்
ைட ெகா ங் கள் !” என்றார்.

அப் ேபா
ட்டத்
ந் ஒ
ரல் ளம் ய .
“ டா
டா ! இளவரசர் இங் ேக ஒ நாளாவ தங்
ஏைழகளா ய எங் களின் உபசாரத்ைதப்
ெபற் க்ெகாண் தான் றப் படேவண் ம் ” என்
உரக்கச் சத்த ட் க்
ய அக் ரல் .
அைதப் ன்பற் இன்
ம் ஆ ரமா ரம் ரல் கள்
“ டேவ
டா ! இளவரசர் ஒ நாளாவ இங் ேக தங்
இைளப் பா
ட் த்தான் ேபாகேவண் ம் !” என்
ச்ச ட்டன.
எண் ேபராயத் ன் தைலவர் அப் ேபா “ேகாமகேன! என்
நகர மக்களின் அன்ைப ம் , உற் சாகத்ைத ம்
பார்த் ர்களா? எங் கள் உபசாரத்ைதத் தாங் கள் ஏற் க்
ெகாண்
ஒ ேவைளயாவ எங் கள்
ந் தாளியாக
இ ந்
ட் த்தான் ேபாக ேவண் ம் . த்த
க்கள்
ெசய் த பாக் யம் நாங் கள் ெசய் ய ல் ைலயா? ேநற்
இந் நகர மாந் தர் தங் கைளப் த்த
க்கள் மைறத்
ைவத்
க் றார்கள் என்
சந் ேதகப் பட் ச் டாமணி
ஹாரத்ைதேய தகர்த் மண்ேணா
மண்ணாக்
டப் பார்த்தார்கள் . அந் தச் சமயத் ல்
யல் வந்
ட்ட ! நாங் கள் ெசய் யத் தவ யைதப்
யல் ெசய்
ட்ட . ஹாரம் இ ந் மண்ேணா
மண்ணா
ட்ட !” என்
ெசான்னார்.
அைதக் ேகட்ட இளவரசர் “ஐயா! தாங் கள் த்த
க்கள்
ற் றம் மத் ய சரியல் ல.
என்
ைடய ேவண் ேகா க்காகேவ
க்கள் த்த
ஹாரத் ல் என்ைன ைவத்
ந் தார்கள் . ேநாய்
வாய் ப் பட் உ
க் மன்றா ய என்ைன யம ைடய
பாசக் க ற்
ந் காப் பாற் னார்கள் . டாமணி
ஹாரம்
ந்
ட்ட என்
ேகட் என் மனம்

ேவதைனப் ப
ற . அைதத்
ப் க் கட் க்
ெகா ப் ப என்
ைடய கடைம!” என்றார்.
“ஆகா! இெதல் லாம்
ன்னேர எங் க க் த் ெதரியாமல்
ேபா ற் ேற! இப் ேபா ெதரிந்
ட்டப யால்
டாமணி
ஹாரத்ைத நாங் கேள
ப் த் க் கட் க் ெகா த்
ேவாம் . இளவரேச! தாங் கள் ஒ ேவைள எங் கள்
ந் தாளியாக மட் ம் இ ந்
ட் ப் ேபாக
ேவண் ம் !” என்றார் எண்ேபராயத் ன் தைலவர்.
“ஆமாம் , ஆமாம் !” என்
ப னா ரக்கணக்கான
மக்களின்
ரல் கள் எ ெரா ெசய் தன.
“இளவரேச! இங் ேக தங் வ னால் ஏற் ப ம்
தாமதத்ைதச் சரிப் ப த் க் ெகாள் ளலாம் . தாங் கேளா
கால் நைடயாகப் றப் பட்
க்
ர்கள் . யல் மைழ
காரணமாகச் ேசாழ நாட் ச் சாைலகள் எல் லாம்
தைடப் பட் க் டக் ன்றன. ந களிெலல் லாம் ரண
ெவள் ளம் ேபா ற . கால் நைடயாகச் ெசன்
எப் ேபா
ேபாய் ச் ேசர் ர்கள் ? தங் கைள யாைன
ைவத்
ஊர்வலமாக அ ப்
ேறாம் . தங் க டன் நாங் கள்
அைனவ ம் வந் தஞ் சா
க்ேக ெகாண்
ட்
வ
ேறாம் ” என்றார் எண்ேபராயத் ன் தைலவர். அவர்
ேப க் ெகாண்
க்ைக ல் ஜனங் களின்
ட்டம்
ேம ம் அ கமா க் ெகாண்
ந் த .
இளவரசர் ேயா த்தார் ‘காரியம் என்னேவா ெகட் ப்
ேபாய்
ட்ட ; இரக யம் ெவளியா
ட்ட .
ராக்கம் மாள்
டத்தனமாகக்
ச்ச ட்
ெவளிப் ப த்
ட்டாள் .
டத்தனத் னால்
ெவளிப் ப த் னாளா?… அல் ல ேவ ஏேத ம்
ேநாக்கம் இ க் மா? எப் ப
ந் தா ம் இந் த நகர
மக்களின் அன்ைப
க்ெகாண்
உடேன றப் ப வ

இயலாத காரியம் . அதனால் இவர்கள் மனக்கஷ்டம்
அைடவார்கள் . அேதா , உத்ேதசத்
ள் ள ேநாக்கம்
ேம ம் தவ னா ம் தவ
ம் . மத் யானம்
வைர ேல ம் இ ந் இவர்கைளச்
சமாதானப் ப த்
ட் த்தான் ேபாகேவண் ம் .
ய னால் கஷ்ட நஷ்டங் கைள அைடந் தவர்க க் ச்
ஆ தல்
ட் ப் ேபாக வச யாக ம்
இ க் ம் . ஆகா! நான் இச்சமயம் என்ைன
ெவளிப் ப த் க் ெகாள் வதால் நாட் ல் ழப் பம்
ைள ம் என்
இைளய ராட்
ந் தைவ
னாேர?
அ எவ் வள உண்ைமயான வார்த்ைத? என்
தமக்ைகையப் ேபான்ற அ வாளி இந் த உல ேலேய
யா ம் இல் ைல தான்! தஞ் ைசச் ம் மாதன உரிைமையப்
பற் ப் ேப
றார்கேள? உண்ைம ல் , ந் தைவ
ேத ைய அல் லவா ம் மாதனத் ல் அமர்த்த
ேவண் ம் ?…’
இவ் வா ெபான்னி ன் ெசல் வர் ந் த் க்
ெகாண்
ந் த ேபா ஜனக் ட்டம் ேம ம் அ கமா
வ வைதக் கண்டார். அவர்க ைடய
கல ம்
வளர்ந் வ வைத அ ந் தார். ய ன்
ெகா ைமகைள ம் , ய னால்
ைளந் த
ேசதங் கைள ம் மக்கள் அ ேயா மறந்
ட்டதாகத்
ேதான் ய . எங்
ந் ேதா, யாைனகள் ,
ைரகள் ,
ைககள் ,
ச் ன்னங் கள் , ெகா கள் , ேபரிைக,
எக்காளம்
த ய வாத் யங் கள் எல் லாம் வந் ேசர்ந்
ட்டன.
அைரப் பகல் ேநரமாவ இங் ேக தங்
ட் த்தான்
றப் பட ேவண் ம் என்
இளவரசர்
ெசய் தார்.
எண்ேபராயத் ன் தைலவைரப் பார்த் , “ஐயா!
இவ் வள மக்களின் அன்ைப ம் றக்கணித்
ட்

நான் ேபாக
ம் ப ல் ைல. ற் பகல் வைர ல் இங் ேக
இ ந்
ட் மாைல ல் றப் ப
ேறன். அதற் காவ
அ ம ெகா ப் ர்கள் அல் லவா?” என்றார்.
இளவரசர் தங் ச் ெசல் லச் சம் ம த்
ட்டார் என்ற
ெசய் பர ய ம் ஜனக் ட்டத் ன் உற் சாகம் எல் ைல
கடந்
ட்ட .
கலத்ைத ெவளிப் ப த் ம்
வ கைளக் கைடப்
க்கத் ெதாடங் னார்கள் .
வாத் யங் கள்
ழங் கத் ெதாடங் ன. ஆங் காங் ேக
களில் கத்
ைளயாட் , க
ைளயாட் ,
ரைவக்
த்
த யைவ ஆரம் பமா ன.
ஜனங் கைள ம் அவர்க ைடய
கல
ைளயாட் க்கைள ம் கடந் ெகாண்
நாைகப் பட் னத் ச் ேசாழ மாளிைகக் ச் ெசல் வ
ெபரி ம் கஷ்டமா ற் . எப் ப ேயா கைட
ல்
ேபாய் ச் ேசர்ந்தார்கள் .
மாளிைகக் ள் இளவரசர்
ேநரம்
டத் தங்
இைளப் பாற
ய ல் ைல. ஏெனனில் , அவர்
ெவளிப் பட்ட ெசய் அக்கம் பக்கத் க்
ராமங் க க்ெகல் லாம் பர
ட்ட . ஜனங் கள் ரள்
ரளாக வந்
ந் ெகாண்
ந் தார்கள் .
இளவரசைரப் பார்க்க ேவண் ம் என்ற தங் கள் ஆவைலத்
ெதரியப் ப த் க் ெகாண்டார்கள் .
இளவரச ம் அ க்க ெவளி ல் வந்
ஜனக் ட்டத் னிைடேய ெசன்
அவர்க ைடய ே
ம
லாபங் கைளப் பற் க் ேகட்டார். ய னால்
ைளந் த
கஷ்ட நஷ்டங் கைளப் பற் அ தாபத் டன்
சாரித்தார். தாம் தஞ் சா
க் ப் ேபான டேன
ஜனங் கள் அைடந் த கஷ்டங் க க் ப் பரிகாரம்
ைடக்க ஏற் பா ெசய் வதாகக்
னார். அைதப் பற்
ஜனங் கள் அவ் வள உற் சாகமைடய ல் ைல

என்பைத ம் கண்
ெகாண்டார். ஜனங் கள்
ஒ வேராெடா வர் “ப ேவட்டைரயர்களின்
அ காரத் க்
ஏற் ப மா?” என்
ேப க்ெகாண்ட ம் அவர் கா ல்
ந் த .
சக்கரவர்த்
ன் உடல் நிைலையப் பற்
ம் ,
அ த்தப
ம் மாதனத் க் வரக்
யவைரப்
பற்
ம் அடக்கமான ர ல் , ஆனால் இளவரசர் கா
ம் ப யாகப் பல ம் ேப னார்கள் .

ல்

இதற் ைட ல் நாைகப் பட் னம் நகரின்
ஐம் ெப ங்
ன் அ காரிக ம் , எண்ேபராயத் ன்
தைலவர்கள் அைனவ ம் வந் ேசர்ந்
ட்டார்கள் .
இளவரச க்
ந் அளிக்கப் ெப ந் தர ஏற் பா கள்
நடந் தன. இளவரசைரப் பார்க்க வந் த ஜனத் ர க்
உணவளிக் ம் ஏற் பா க ம் நடந் தன. ய னால்
நஷ்டமான ேபாக நகரில் எஞ்
ந் த தானியங் கள்
எல் லாம் வந்
ந் தன. க காய் கைளப் பற் ேயா
கவைலேய இல் ைல.
ந் த வாைழ மரங் களின்
வாைழக்காய் க் ைலகைள ம் ,
ந் த ெதன்ைன
மரங் களின் ெதன்ைன ைலகைள ம் ெகாண்
ஒ
லட்சம் ேப க்
ந் தயாரித்
டலாேம?
ந் கள்
ந் , றப் பட ேவண் ய சமயம்
ெந ங் ற் . இளவரசர் ேசாழ மாளிைக ன்
ேமன்மாடத்
கப் ல் வந் ைக ப் க் ெகாண்
நின்றார்.
ல் ஒ ெபரிய ேகாலாகலமான ஊர்வலம்
றப் ப வதற் எல் லாம் ஆயத்தமா
ந் தன. இளவரசர்
ஏ ச் ெசல் வதற் அலங் கரிக்கப் பட்ட யாைன ஒன்
வந் நின்ற .
ன்னா ம் ன்னா ம்
ைரகள் ,
ரிஷபங் கள்
த யைவ நின்றன.
ச் ன்னங் க ம் ,
ெகா க ம் ஏந் யவர்க ம் , பல த
வாத் யக்காரர்க ம் அணிவ த் நின்றார்கள் .

மக்கேளா ேநற் மாைல ெபாங் எ ந் த கடைலப் ேபால்
ஆரவாரித் க் ெகாண்
கண்
க்ெகட் ய
ரம்
நின்றார்கள் .
இளவரசர் ெவளித் ேதாற் றத் க் ப் ன்னைக த்த
கத் டன் ெபா ந் தார். அவர் உள் ளத் ேலா
ெப ங் கவைல
ெகாண்
ந் த . ெபற் ற தாையக்
காட்
ம் ப ன்மடங் அவ ைடய அன்ைபக்
கவர்ந்
ந் த ஈழத் ராணி ன் க ையப் பற் அ ந்
ெகாள் ள அவர் உள் ளம்
த்த .
கய் யன்
மைன
டம் இன்
ம்
வரம் ேகட் த் ெதரிந்
ெகாள் ளலாம் என்
எண்ணி
ந் தார். அவேளா ஜனக்
ட்டத் ல் மைறந்
ட்டாள் .
கய் யன் மட் ம்
ண் ய த் க் ெகாண்
இளவரசைரத் ெதாடர்ந்
ேசாழ மாளிைகக் வந் ேசர்ந்தான். அவன் மைன
ராக்கம் மாள் என்ன ஆனாள் என்ப அவ க் ம்
ெதரிய ல் ைல.
மற் ெறா பக்கத் ல் இளவரசைர ேவெறா கவைல
பற் க் ெகாண்
ந் த . சக்கரவர்த்
ன்
ப் பத் க்
ேராதமாகத்தான் இராஜ் யத்ைதக்
ைகப் பற் ற
ம் வதாய்
ன்னேமேய
ப ேவட்டைரயர்கள் ெசால் க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
இந் த ஜனங் கள் ெசய் ம் ஆர்ப்பாட்டங் களின்
காரணமாக அவர்கள்
ற் உண்ைம என்
ஏற் பட்
டலாம் அல் லவா?
எப் ப யாவ இந் த நகர மாந் தர்களின் அன் ச்
ழ
ந் தப் த் ப் ேபானால் ேபா ம் என்
இளவரச க் த் ேதான்
ட்ட . இந் த நிைலைம ல்
அவர் சற் ம் எ ர்பாராத இன்ெனா சம் பவம்
நிகழ் ந் த . ஜனங் களிடம்
ைட ெபற் க் ெகாள்
ம்
பாவைன ல் இளவரசர் ம் ட் க் ெகாண்
நின்ற

ேபா

, ஜனக்
ட்டத்ைத லக் க் ெகாண்
ஐம் ெப ங்
ன் அ காரிக ம் , எண்ேபராயத் ன்
தைலவர்க ம் மாளிைக ன் வாச ல் வந்
நின்றார்கள் .
ன்ேனற் பாட் ன்ப நிகழ் ந் த ேபால் ,
ல நி ட ேநரம் ேபரிைக
ர , எக்காளம்
த ய
வாத் யங் கள் கடெலா ைய ம்
அடக் க்ெகாண்
ஒ த்தன. சட்ெடன்
அவ் வள
வாத் யங் க ம் நின்றேபா , அப் ெப ங் ட்டத் ன்
நிசப் தம் நில ய . அச்சமயத் ல் நகர தைலவர்களில்
யவராகக் காணப் பட்ட ஒ வர் மாளிைக
ன்
வாச ல் இ ந் த நிலா ேமைட
ஏ நின்
ெகாண்
கம் ரமான ர ல்
னார்.
“ெபான்னி ன் ெசல் வ! ஒ
ண்ணப் பம் . நாைக
நகைர ம் அக்கம் பக்கத் க் ராமங் கைள ம் ேசர்ந்த
ஜனங் களின் சார்பாக ஒ ேகாரிக்ைக. சக்கரவர்த்
ன்
உடல் நிைலையப் பற் நாங் கள் அைனவ ம் கவைல
ெகாண்
க் ேறாம் . அைதப் ேபாலேவ நாங் கள்
ேகள் ப் ப ம் இன்ெனா ெசய்
ம் எங் க க் க்
கவைல த
ற . ப ேவட்டைரயர்க ம் , பல
ற் றரசர்க ம் ேசர்ந் சக்கரவர்த் க் ப் ற
ம ராந் தகத் ேதவ க்
ட்டத்
ர்மானித்
ப் பதாக அ
ேறாம் . ம ராந் தகத்ேதவர்
இன்
வைர ல் ேபார்க்களம் ெசன்
அ யாதவர். அவர்
பட்டத் க் வந் தால் உண்ைம ல்
ப ேவட்டைரயர்கள் தான் இராஜ் யம் ஆ வார்கள் .
ற் றரசர்கள் ைவத்தேத சட்டமா
க் ம் . இளவரசர்
ஆ த்த கரிகாலர்
ன்
ஆண்
காலமாகச் ேசாழ
நாட் க் வரேவ ல் ைல. அதற் ஏேதாேதா
காரணங் கள் ெசால் றார்கள் . அவ க் ம டம்
ட் க்ெகாள் ள
ப் ப ல் ைல என்
றார்கள் .
அப் ப யானால் அ த்தப நியாயமாகப் பட்டத் க்

வரேவண் யவர் யார்? ேசாழ நா தவம் ெசய் ெபற் ற
தல் வ ம் , காேவரித் தாய் காப் பாற் த் ெகா த்த
ெசல் வ ம் , ஈழம் ெவன்ற ரா
ர மான தாங் கள்
தான்… மக்கேள! நான்
ய உங் க க்ெகல் லாம்
சம் மதமான காரியமா?” என்
அந் த
யவர் ற்
ம்
நின்ற ஜனத் ரைளப் பார்த் க் ேகட்க ம் , எட் த்
ைச ம் ந ங் ம் ப யான ேபெரா
அக் ட்டத்
ந் எ ந் த ; “ஆம் , ஆம் ; எங் கள்
க த் ம் அ ேவ!” என்
ப னா ரம் ரல் கள்
ன.
அைதத் ெதாடர்ந் ேகா
த்தன. இவ் வள
ேகாஷங் க ம் ேசர்ந் உ த்ெதரியாத ஒ ெப ம்
இைரச்சலாகக் ேகட்ட .
ம ெமா ெசால் வதற் காக இளவரசரின் உத கள்
அைசயத் ெதாடங் ய , ஏேதா மந் ர சக்
னால்
கட் ண்
அடங் ய ேபால் அந் தப் ேபரிைரச்சல்
அடங் ய .
“ஐயா! நீ ங் கள் எல் லா ம் என்னிடம் ெகாண்
க் ம்
அன்ைபக் கண்
ஆனந் தப் ப
ேறன். ஆனால் அந் த
அன்ைப நீ ங் கள் காட் ம்
தம்
ைறயாக இல் ைலேய?
என் அ ைமத் தந் ைத – ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த்
இன்
ம்
ய வந் தராக இ க் றார் என்பைத நீ ங் கள்
மறந்
ட்டதாகத் ேதான்
ற . ‘சக்கரவர்த் நீ
வாழ ேவண் ம் ’ என்
என்
டன் ேசர்ந் நீ ங் க ம்
ரார்த் க்க ேவண் ம் . சக்கரவர்த்
யவந் தராக
இ க் ம் ேபா அவ க் ப் ற பட்டத் க் யார்
என்பைதப் பற் ேயா ப் ப ஏன்?”
நகரத் தைலவர்களின்
தல் தைலவரான
யவர்
இளவரசரின் இக்ேகள் க் ச் சரியான ைட
ைவத்
க் றார். “ெபான்னி ன் ெசல் வ! ேசாழ
நாட் ல் ஒ மன்னர் உ ேரா
க் ம் ேபாேத,

அ த்தப பட்டத் க் ரியவர் யார் என்பைத
நிர்ண த்
வ ெதான்
ெதாட் வந்
க் ம்
வழக்கம் . ம ைர ெகாண்ட ர ம் , ல் ைலயம் பலத் க்
ேகா
க் ப் ெபாற் ைர ேவய் ந் தவ மான மகா
பராந் தக சக்கரவர்த் , தம் காலத் ேலேய தமக் ப் ன்
பட்டத் க் வர ேவண் யவர்கைள
ைறப் ப த்
ட ல் ைலயா? அதன்ப தாேன தங் கள் தந் ைத
ம் மாசனம் ஏ னார்?” என்றார்.
“ஆம் , ஆம் ! ஆைகயால் , இப் ேபா ம் அ த்த பட்டத் க்
உரியவைரப் பற் ச் சக்கரவர்த் தாேன ர்மானிக்க
ேவண் ம் ? நீ ங் க ம் , நா ம் அைதப் பற்
ேயா ப் ப ம் , ேப வ ம்
ைற அல் லேவ!” என்றார்
இளவரசர்.
“ெபான்னி ன் ெசல் வ! சக்கரவர்த் க் த்தான் அந் த
உரிைம உண்
என்பைத ஒப் க்ெகாள் ேறாம் .
சக்கரவர்த்
ேயச்ைசயாக
ெசய் யக்
யவரா
ந் தால் அ சரியா ம் . தற் ேபா
சக்கரவர்த் ையப் ப ேவட்டைரயர்கள் தஞ் ைசக்
ேகாட்ைடக் ள் ைறப் ப த் அல் லேவா
ைவத்
க் றார்கள் . இளவரேச! இன்
ம் ெசால் லப்
ேபானால் , சக்கரவர்த் உ ேரா இ க் றாரா
என்பைதப் பற் ேய எங் களில் பல க் ச்
சந் ேதகமா
க் ற . தங் க டன் ெதாடர்ந்
தஞ் ைசக் வந் அந் தச் சந் ேதகத்ைதத் ர்த் க்
ெகாள் ள
ம்
ேறாம் . அ ர்ஷ்டவசமாகச்
சக்கரவர்த் நல் லப யாக இ ந் தால் , அவரிடம் எங் கள்
ப் பைதத் ெதரி த் க் ெகாள் ேவாம் . அவ க் ப்
ற் பா தாங் கள் தான் ங் காதனம் ஏறேவண் ெமன்
ண்ணப் த் க் ெகாள் ேவாம் . ற , சக்கரவர்த்
ெசய் றப ெசய் யட் ம் !”

ெபரியவர் சக்கரவர்த் உ ேரா
க் றாரா
என்பைதப் பற் ச் சந் ேதகப் பட் க்
ய வார்த்ைதகள்
இளவரசரின் உள் ளத் ல் ஒ ெப ம்
ைல
உண்டாக் ன. இத்தைன நா ம் அவர் அ ந் ராத
ேவதைன ம்
ம் ஏற் பட்டன. சக்கரவர்த்
ன்
உ
க் ஏேதா ஆபத் ெந ங்
ட்ட ேபால ம்
அைதத் த க்க
யாத
ரத் ல் தாம் இ ப் ப
ேபால ம் ஒ
ரைம உண்டா ற் . ஈழத் ராணிைய
யாேரா
ர்க்கர்கள் பலவந் தமாகப்
த் க் ெகாண்
ேபான வர ம் நிைன க் வந் த . இனி ஒ கண ம்
தாம யாமல் தஞ் ைச ேபாய் ச் ேசர ேவண் ம் என்ற
பரபரப் ஏற் பட்ட . ஒ
ல னா ேநரத் ல்
இளவரசர் தாம் ெசய் யேவண் ய இன்னெதன்
ர்மானித் க் ெகாண்டார். இவர்க டன் வாத ட் க்
ெகாண்
ப் ப ல் பயனில் ைல. ரயாணப் ப வ தான்
தாமதமா ம் . இப் ேபா இவர்கள் ேபச்ைச ஒப் க்
ெகாண்டதாகச் ெசால் ப் ரயாணப் பட்
ட்டால் ,
வ
ல் ேபாகப் ேபாக ேவ உபாயங் கைளக்
கண்
த் க் ெகாள் ளலாம் .
“ஐயா! உங் க ைடய
ப் பத் க் நான்
க்ேக
நிற் க ல் ைல. சக்கரவர்த் ையப் பற் த் தாங் கள்
ய அவைரத் தரி க்க ேவண் ெமன்ற என்
கவைலைய அ கரித்
ட்ட . நான் உடேன றப் பட
ேவண் ம் . நீ ங் க ம் சக்கரவர்த் ையத் தரி க்க
ம் னால் தாராளமாக என்
டன் வா ங் கள் .
பட்டத் உரிைமையப் பற் ச் சக்கரவர்த் என்ன
ெசால்
றாேரா, அைதக் ேகட் நாம் அைனவ ம்
நடந் ெகாள் ேவாம் !” என்றார்.
ேநரத் க் ெகல் லாம் இளவரசர் யாைன
ஏ க்
ெகாண்
ரயாணப் பட்டார். ஆ ரக்கணக்கான மக்கள்

அடங் ய ஒ மாெப ம் ஊர்வலம் தஞ் ைசைய ேநாக்
றப் பட்ட . ேபாகப் ேபாக இளவரச டன் ெதாடர்ந்த
ஊர்வலம் ெபரிதா க் ெகாண்
ந் த .

ப்

அத் யாயம் 8 - பட ல்
ப ேவட்டைரயர்
யல் அ த்த அன்
காைல ேலதான் ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் கடம் ரி
ந் தஞ் ைசக் ப்
றப் பட்டார் என்ப ேநயர்க க் நிைன
க் ம் .
ெகாள் ளிட ந வைர ல் அவர் வழக்கமான பாைத ேல
ெசன் , ன்னர் ெகாள் ளிடக் கைரச் சாைல வ யாக
ேமற் ேநாக் த்
ம் னார். ேசாழ நாட் க்
ராமங் களின் வ யாக அவர் நீ ண்ட ரயாணம் ெசய் ய
ம் ப ல் ைல. ேமற் ேக ெசன்
ைவயாற் க்
ேநராக ெகாள் ளிடத்ைதக் கடக்க
ம் ச் ெசன்றார்.
வழக்கம் ேபால்
ற் க்கணக்கான பரிவாரங் க டன்
இச்சமயம் ெபரிய ப ேவட்டைரயர் றப் பட ல் ைல.
தாம் ேபாவ ம் வ வ ம்
ய வைர ல் எவ ைடய
கவனத்ைத ம் கவராம
க்க ேவண் ெமன்
நிைனத்தார். ஆைகயால் பத் ப் ேபைரத்தான் தம் டன்
அைழத் ப் ேபானார்.
ைவயாற் க் ேநேர ெகாள் ளிடத் க் வட
கைர ல் ப ேவட்டைரயர் வந் தேபா அந் தப் ெபரிய
ந
ல் ெவள் ளம் இ கைர ம் ெதாட் க்ெகாண்
ரவாகமாகப் ேபாய் ெகாண்
ந் த . அங்
ந் த
ய

பட ல்
ைரகைளக் ெகாண் ேபாவ இயலாத
காரியம் . ெப ங் காற் க் அ
கள் காணப் பட் க்
ெகாண்
ந் தன. ஆைகயால்
ம் ப் ேபாவதற் ச்
ெசௗகரியமாக இ க்கட் ம் என்
ைரகைள
வடகைர ல்
ட்
ட் ப் ப ேவட்டைரயர் தம் டன்
வந் த பத்
ரர்க டன் பட ல் ஏ னார். பட ந
ந
ல் ெசன்
ெகாண்
ந் தேபா
யல்
வ த்
ட்ட . படேகாட் கள் இ வ ம் எவ் வளேவா
கஷ்டப் பட் ப் படைகச் ெச த் னார்கள் . ந
ெவள் ளத் ன் ேவகம் படைகக் ழக் ேநாக் இ த்த .
யல் அைத ேமற் ேநாக் த் தள் ளப் பார்த்த .
படேகாட் கள் படைகத் ெதற் ேநாக் ச் ெச த்த
யன்றார்கள் . இந் த
ன்
த சக் க க் இைட ல்
அகப் பட் க் ெகாண்ட பட
ம் த்
ம் ச்
சக்கராகாரமாகச் ழன்ற .
ப ேவட்டைரயரின் உள் ளத்
ம் அப் ெபா
ஒ
ெப ம் யல் அ த் ச் ழன்
ெகாண்
ந் த .
நந் னி ன் எ ரில் இ க் ம் ேபா அவ ைடய அ
மயங் ப் ேபாவ சாதாரண வழக்கம் . அவள்
வெதல் லாம் சரியாகேவ அவ க் த் ேதான் ம் .
வாழ் நாெளல் லாம் தமக் ப்
க்காம
ந் த ஒ
காரியத்ைத நந் னி ெசால் ம் ேபா அ
ெசய் வதற் ரியதாகேவ அவ க் த் ேதான்
ம் .
ஏேத ம் மன ல்
சந் ேதக
ந் தா ம்
அவ ைடய வாய் , “சரி சரி! அப் ப ேய ெசய் ேவாம் ”
என்
ம் . ெசால் ய ற , வாக் த் தவ
எ
ம் ெசய் வதற் அவர்
ம் வ ல் ைல.
இப் ேபா ம் அவைரத் தஞ் ைசக் ப் ேபாய் ம ராந் தகைர
அைழத் வ ம் ப நந் னி ெசான்னேபா சரி என்
ஒத் க்ெகாண்
ட்டார். ரயாணம் ளம் ய ற

அ சம் பந் தமாகப் பற் பல ஐயங் கள் எ ந் அவர்
உள் ளத்ைத வைதத்தன. நந் னி ன் நடத்ைத ல்
அ
வள ம் களங் கம் ஏற் படக்
ம் என்
அவர்
எண்ண ல் ைல. ஆ
ம் நந் னிைய ெயாத்த
ராய ைடய
ன்
வா பர்க க் மத்
ல்
அவைளத் தனிேய ட்
ட் வந்
க் ேறாம் என்ற
எண்ணம் அ க்க அவர் மனத் ல் ேதான்
ேவதைன
தந் த .
கந் தமாறன், வந் யத்ேதவன், ஆ த்த கரிகாலன் ஆ ய
வர்
ம் அவர் ேராதம் ெகாள் வதற் க் காரணங் கள்
இ ந் தன. ெபாக் ஷ நிலவைற ல் நள் ளிர ல் தா ம்
நந் னி ம் ேபாய் க்ெகாண்
ந் த ேபா , கந் தமாறன்
எ ர்ப்பட் , நந் னிைய “தங் கள் மகள் ” என்
ப் ட்ட அவர் ெநஞ் சத் ல் ப க்கக் காய் ச் ய
இ ம் னால்
ேபாட்ட ேபால் ப ந்
ந் த .
அப் ேபா உண்டான ேராதத் ல் அவைனக் ெகான்
ம் ப யாகேவ காவல க் இரக யக்
கட்டைள ட்
ட்டார். ன்னால் அைதப் பற்
வ ந் னார். எப் ப ேயா கந் தமாறன்
ைழத்
ட்டான்.
அவன் எப் ப ப் ைழத்தான், நிலவைறக் காவலன்
எப் ப மாண்டான், என்
ம்
வரத்ைத இன்ன ம்
அவரால் அ ய
ய ல் ைல. அதற் ப் ற
கந் தமாறன் தம் அரண்மைன ேலேய லநாள்
இ ந் தைத ம் , நந் னி அவ க் ச் ரத்ைத டன்
பணி ைட ெசய் தைத ம் அவரால் மறக்க
ய ல் ைல.
ற வந் யத்ேதவ ம் கடம் ரில் இ க் றான்.
தன்
த ல் அந் த அ கப் ரசங் வா பைனப்
பார்த்த ேம அவ க் அவைனப்
க்க ல் ைல. ற
அவன் தஞ் சா ரில் சக்கரவர்த்
டம் தனியாக ஏேதா

எச்சரிக்ைக ெசய் ய
ம் யைத ம் தஞ் ைசக்
ேகாட்ைட
ந் ஒ வ ம் அ யாமல் தப்
ஓ யைத ம் அ ந் தேபா அவ ைடய ெவ ப்
அ கமா ற் . அச்சமயம் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
அவன் தப் ச் ெசன்றதற் நந் னி உத
ெசய்
க்கலாம் என்
ப் பாகச் ெசான்னைத ம்
அவர் மறக்க ல் ைல. அ ஒ நா ம் உண்ைமயாக
இ க்க
யா . ஏெனனில் அவன்
ந் தைவ
ராட் க் ம் , இளவரசர் அ ள் ெமா க் ம் அந் தரங் கத்
தன் என்
ெதரிய வந்
க் ற . ஆைகயால்
அவ க் ம் நந் னிக் ம் ெதாடர் ஏ ம்
இ க்க
யா . ஆனா ம் , அவைன ம்
நந் னிைய ம் ேசர்த் எண்ணிப் பார்த்த
ேபாெதல் லாம் ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் இ ம்
இதயத் ல் அனல்
ற் .
ற ஆ த்த கரிகாலர் இ க்கேவ இ க் றார். அவர்
ன் ஒ சமயம் ஒ ேகா ல் பட்டரின் மகைளக்
க யாணம் ெசய் ெகாள் ள
ம் னார் என்ப ம் ,
அவர்தான் நந் னி என்ப ம் , அவர் கா க்
எட்
ந் த . அவர்கள் இப் ேபா
சந் த்
க் றார்கள் . எதற் காக? ஒன்
நிச்சயம் ,
ஆ த்த கரிகாலன் ெபரிய
ரடனா
க்கலாம் .
ெபரிேயார்களிடம் மரியாைத
இல் லாதவனா
க்கலாம் . ஆனால் அவன் ேசாழ
லத் ல் உ த்தவன். அந் தக் லத் ேல யா ம்
றனில்
ைழ ம் ேராகத்ைதச் ெசய் த ல் ைல.
கரிகால ம் ெபண்கள்
ஷயமான நடத்ைத ல் மா
ம வற் றவன். ஆனால் நந் னி? அவைளத் தாம்
இவ் வள
ரம் நம் அவள்
ப் பப் ப ெயல் லாம்
நடந் வந்
ப் ப சரிதானா? அவ ைடய
நடத்ைத ல் மா ஒன் ம் இல் ைலெயன்ப நிச்சயமா?

அவ ைடய ர்ேவாத்தரேம இன்
ம் அவ க் ச் சரி
வரத் ெதரியா . அவ ைடய சேகாதரன் காலாந் தக
கண்டன் அவைளப் பற் ச் ெசால் லாமற் ெசால் ப்
பல ைற எச்சரித்
க் றான்.
‘தம்
யேத சரியாகப் ேபாய்
ேமா? நந் னி
தம் ைம வஞ் த்
வாளா? ஆகா! கைதகளில்
ெசால்
றார்கேள! அ ேபான்ற வஞ் சக ெநஞ் ச ள் ள
ஸ் ரீகள் உண்ைம ேலேய உலகத் ல் உண்டா?
அவர்களில் ஒ த் நந் னியா?…’
இப் ப எண்ணியேபா ெபரிய ப ேவட்டைரயரின்
உள் ளத் ல் ேராதக் கனல் ெகா ந்
ட்ட என்றால் ,
அேத சமயத் ல் நந் னி ன்
அவர் ெகாண்
ந் த
ேமாகத்
ம் ஜ வாைல
ய . இவற் னால்
உண்டான ேவதைனைய மறப் பதற் காகப்
ப ேவட்டைரயர் தம் தைலைய ஆட் க் ெகாண் ,
ெதாண்ைடைய ம் கைனத் க் ெகாண்டார். பத் ப்
ேப க் மத்
ல் இ க் ேறாம் என்ற நிைன தான்
அவர் தம ெபரிய தடக்ைககளினால் ெநற்
ல்
அ த் க்ெகாள் ளாமல் தைட ெசய் த . அவைர
அ யாமல் ெபரிய ெந
ச் க்கள் வந்
ெகாண்
ந் தன. பட ன்
ளிம் கைள இ க் ப்
த் க் ெகாண்
பற் கைளக் க த் க்ெகாண் ,
“எல் லா உண்ைமகைள ம் இன்
ம் இரண்
னங் களில் ெதரிந் ெகாண்
ேறன்! இ வைர
ெசய் த தவ ேபால் இனிேமல் ஒ நா ம்
ெசய் வ ல் ைல!” என்
சங் கல் பம் ெசய் ெகாண்டார்.

அத்

யாயம் 9 - கைர
உைடந்த !

ப ேவட்டைரயரின் மனத் ல்
ெகாண்
ந் த
ேவதைனையப் பட ேல இ ந் த மற் றவர்கள் உணரக்
ட ல் ைல. யற் காற் ல் பட அகப் பட் க்
ெகாண்டதன் காரணமாகேவ அவர் அவ் வள
சங் கடப் ப வதாக நிைனத்தார்கள் . ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் மேனா ைதரியத் ல் நிகரற் றவர் எனப்
ெபயர் வாங்
ந் தவர். அவேர இவ் வள கலங் ப்
ேபானைதப் பார்த் , மற் றவர்களின் மனத்
ம்
ெகாண்ட . எந் த ேநரம் பட க
ேமா என்
எண்ணி,
அைனவ ம் தப் ப் ைழப் பதற் ேவண் ய
உபாயங் கைளப் பற்
ம் ேயா த் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் .
கைட யாக ெவ ேநரம் பட த த் க் தத்தளித்த
ற , கைர ஏற ேவண் ய ைறக் அைரக் காத
ரம்
ழக்ேக ெசன் , கைரைய அ
ய . “இனிக் கவைல
இல் ைல” என்
எல் லா ம் ெப
ச்
ட்டார்கள் .
அச்சமயத் ல் ந க்கைர ல் யற் காற் னால்
ேபயாட்டம் ஆ க் ெகாண்
ந் த மரங் களில் ஒன்
தடார் என்
ந்
ந் த .
ந் த மரத்ைதக்
காற்
க் க் ெகாண்
வந் பட ன் அ
ல்
தண்ணீ ரில் ேபாட்ட . படைகத்
ப் அப் பால்
ெச த் வதற் ஓடக்காரர்கள் ெப
யற்
ெசய் தார்கள் . ப க்க ல் ைல. மரம் அ ேவகமாக வந்
பட ேல ேமா ய . பட ‘தடால் ’ என்
க ழ் ந் த .
ம கணம் பட ல் இ ந் தவர்கள் அைனவ ம்
தண்ணீ ரில்
ந்
தந் தார்கள் .

மற் றவர்கள் எல் லா ம் பட க ழ் ந் தால் தப் ப்
ைழப் ப பற் ேய எண்ணிக்
ெகாண்
ந் தார்களாதலால் , அவ் வா உண்ைம ல்
நிகழ் ந்
ட்ட ம் , அந் த அபாயத்
ந்
சமாளிப் பதற் ஓரள ஆயத்தமா
ந் தார்கள் .
கைரைய ெந ங் ப் பட வந்
ட்
ந் தப யால்
லர் நீ ந் ச் ெசன்
கைரைய அைடந் தார்கள் . லர்
மரங் களின்
ெதாத் க்ெகாண்
நின்றார்கள் . லர்
ைக ல் அகப் பட்டைதப்
த் க் ெகாண்
தண்ணீ ரில்
தந் ெகாண்
ந் தார்கள் .
ஆனால் ப ேவட்டைரயர் ேவ
ந் தைனகளில்
ஈ பட்
ந் தப யால் , பட க் ேநர்ந்த பத்ைத
எ ர்பார்க்கேவ இல் ைல. பட க ழ் ந் த ம் தண்ணீ ரில்
ட்டார். அவைரப் ரவாகத் ன் ேவகம் ெவ
ரம் அ த் க் ெகாண்
ேபாய்
ட்ட . ல
ைற
தண்ணீ ர ்
த் ,
க்
ம் கா
ம் தண்ணீ ர ் ஏ ,
ண த் த மா கைட
ல் ஒ வா சமாளித் க்
ெகாண்
அவர் ரவாகத் க் ேமேல வந் தேபா
படைக ம் காண ல் ைல; பட ல் இ ந் தவர்கள்
யாைர ம் காண ல் ைல.
உடேன அந் தக் ழவரின் ெநஞ் ல் பைழய ரத் வம்
ளிர்த் எ ந் த . எத்தைனேயா ேபார்களில்
க
ஆபத்தான நிைலைம ல் ணி டன் ேபாரா ெவற்
ெபற் ற அந் த மாெப ம் ரர் இந் தக் ெகாள் ளிடத்
ெவள் ளத் ட ம் ேபாரா ெவற் ெகாள் ளத்
ர்மானித்தார். ற்
ற் ம் பார்த்தார். ச பத் ல்
தந் வந் த ஒ மரக்கட்ைடைய எட் ப்
த் க்ெகாண்டார். கைரையக்
ைவத் நீ ந் தத்
ெதாடங் னார். ெவள் ளத் ன் ேவகத் ட ம் , ய ன்
ேவகத் ட ம் , ஏக காலத் ல் ேபாரா க் ெகாண்ேட

நீ ந் னார். ைக சைளத்தேபா
ேநரம் ெவ மேன
தந் தார். பல ைற ந க்கைரைய ஏற
யன்றேபா
மைழ னால் ேசறா
ந் த கைர அவைர ம ப
ம்
ந
ல் தள் ளி ட்ட . உடேன ட்
ட்ட கட்ைடையத்
தா ப்
த் க் ெகாண்டார்.
இவ் தம் இ ட் ஒ ஜாமத் க் ேமலா ம் வைர ல்
ேபாரா ய ற ந ப் ப க்ைக ல் நாணற் கா
மண்
வளர்ந்
ந் த ஓரிடத் ல் அவ ைடய கால் கள்
தைரையத் ெதாட்டன. ன்னர், வைளந் ெகா த்த
நாணற் தர்களின் உத ையக் ெகாண்
அக் ழவர்
தட் த் த மா நடந் , கைட யாகக் கைர ஏ னார்.
அவைரச் ற்
ம் கனாந் தகாரம்
ழ் ந்
ந் த .
பக்கத் ல் ஊர் எ
ம் இ ப் பதாகத் ெதரிய ல் ைல.
மைலயாற் க் எ ரில் கைர ஏற ேவண் ய
ஓடத் ைறக் ச் மார் ஒன்றைரக் காத
ரம் ழக்ேக
வந்
க்க ேவண் ெமன்
ேதான் ய . ஆம் , ஆம் !
டந் ைத நகரத் க் அ
ேலதான் தாம் கைர
ஏ
க்க ேவண் ம் . இன் ர எப் ப யாவ
டந் ைத
நக க் ேபாய் ட
மா?…
யல் அப் ேபா தான் ரண உக் ரத்ைத அந் தப்
ரேதசத் ல் அைடந்
ந் த .
றா ரம் ேபய் கள்
ேசர்ந் சத்த
வ ேபான்ற ேபேராைச காைதச்
ெச
படச் ெசய் த . மரங் கள் சடசடெவன்
ந்
ந் தன வானத் ல் அண்ட கடாகங் கள் ெவ த்
வ ேபான்ற இ
ழக்கங் கள் அ க்க ேகட்டன.
ெப மைழ ேசாெவன்
ெகாட் ய .
‘எங் ேகயாவ பாழைடந் த மண்டபம் அல் ல பைழய
ேகா ல் இல் லாமலா ேபா ம் ? அ ல் தங் இரைவக்
க க்க ேவண் ய தான். ெபா
ந் த ற தான்

ேமேல நைடையத் ெதாடங் க ேவண் ம் ’ என்
கட் க் ெகாண் , தள் ளா ந ங் ய கால் கைள ஊன்
ைவத்த வண்ணம் ந க்கைரேயா நடந் ெசன்றார்.
ந
ல் கைர ன்
ளிம் ைபத் ெதாட் க் ெகாண்
ெவள் ளம் ேபாய் க்ெகாண்
ந் த . மைழ ெபய் தப யால்
கைர ேமேல ம் ஓரள தண்ணீ ரா
ந் த . இ ட்ைடப்
பற் ேயா ெசால் ல ேவண் யதா ல் ைல. ஆகேவ, அந் த
ரக் ழவர் நடந் ெசன்ற ேபா , தம் எ ரிேல ந க்
கைர ன்
க்ேக ெகாஞ் சம் தண்ணீ ர ் அ கமாக
ஓ யைதப் பற் அ க கவனம் ெச த்த ல் ைல.
ெரன்
ழங் கால் அள ஜலம் வந்
ட்ட ம் ,
சற் த் தயங் ேயா த்தார். ெதாைடயள ஜலம்
வந் த ம்
க் ட்டார். அதற் ேமேல ேயா ப் பதற்
அவகாசேம இ க்க ல் ைல. ம கணம் அவர் தைல
ப் றத் தண்ணீ ரில்
ந் தார். ெகாள் ளிடத் ன் கைர
உைடத் க் ெகாண்
அந் த இடத் ல் ெதற் ேநாக் ப்
பாய் ந் ெகாண்
ந் த ெவள் ளம் அவைர உ ட் ப்
ரட் அ த் க் ெகாண்
ேபா ற் . கைரக் அப் பால்
பள் ளமான ரேதசமானப யால் அவைர ஆழமாக,
இன்
ம் ஆழமாக அதல பாதாளத் க்ேக அ த் க்
ெகாண்
ேபாவ ேபா
ந் த . பட க ழ் ந் ந
ல்
ேபாய் க் ெகாண்
ந் த ெவள் ளத் ல்
ழ் யேபா
அவர் சற் எளிதாகேவ சமாளித் க் ெகாண்டார்.
இப் ேபா அவ் தம்
ய ல் ைல. உ ண் , ரண் ,
உ ண்
ரண் , ேழ ேழ ேபாய் க் ெகாண்
ந் தார்.
கண் ெதரிய ல் ைல; கா ேகட்க ல் ைல. நி ர்ந்
நின்
ேமேல வர ம்
ய ல் ைல,
ச் த் ண ய .
யாேரா ஒ பயங் கர ராட்சதன் அவைரத் தண்ணீ ரில்
அ க் அ க் த் தைல ப் றப் ரட் ப் ரட் அேத
சமயத் ல் பாதாளத்ைத ேநாக் இ த் க் ெகாண்
ேபானான்.

‘ஆகா அந் த ராட்சதன் ேவ யா ம் இல் ைல!
ெகாள் ளிடத் ன் கைரைய உைடத் க்ெகாண் ,
உைடப் ன் வ யாக அ ேவகமாகப் பாய் ந் த
ெவள் ளமா ய ராட்சதன்தான்! அவ ைடய ேகாரமான
ந் பயங் கரமான உ ட்ட
ந் தப் ப்
ைழக்க
மா? கால் தைர ல் பாவ ல் ைலேய?
ைகக் ப்
எ
ம் அகப் பட ல் ைல?
ச் த்
ண
றேத? க த்ைதப்
த் த்
வ
ேபா
க் றேத? கா ெச
ப
றேத! ர்க்கா
பரேம வரி! ேத ! நான் இந் த பத்
ந்
ைழப் ேபனா? அ பா நந் னி! உன்னால் எனக்
ேநர்ந்த க ையப் பார்! ஐேயா! பாவம் ! உன்ைன அந் த
ர்த்தர்கள் மத்
ல்
ட்
ட் வந் ேதேன? ச் !
உன் அழைகக் கண்
மயங் , உன் நிைலையக் கண்
இரங் , உன்ைன மணந் ெகாண்ட ல் நான் என்ன
கத்ைதக் கண்ேடன்? மன அைம இழந் தைதத் த ர
ேவ என்ன பலைன அ ப த்ேதன்? கைட
ல் ,
இப் ப க் ெகாள் ளிடத் உைடப் ல் அகப் பட் த்
ண த் ண்டா ச் சாகப் ேபா ேறேன! அ பத் நா
ேபார்க்காயங் கைளச் மந் த என் உடம் ைபப் ைதத்
ரக்கல் நாட் ப் பள் ளிப் பைட
டப் ேபாவ ல் ைல! என்
உடைல யா ம் கண்ெட க்கப் ேபாவ
ட இல் ைல!
எங் ேகயாவ ப பள் ளத் ல் ேசற் ல் ைதந்
டப்
ேபா ேறன்! என் க என்ன ஆ ற் என்
ட
யா க் ம் ெதரியாமேல ேபாய் டப் ேபா ற ! அல் ல
எங் ேகயாவ கைர ேல ெகாண்
ேபாய் என் உடம் ைப
இவ் ெவள் ளம் ஒ க் த் தள் ளி
ம் ! நாய் நரிகள்
ங் த் ன்
ப யாறப் ேபா ன்றன!…’
ல நி ட ேநரத் ற் ள் இைவ ேபான்ற எத்தைனேயா
எண்ணங் கள் ப ேவட்டைரயர் மனத் ல் ேதான்

மைறந் தன.
இழந் தார்!…

ன்னர் அ ேயா

அவர் நிைனைவ

தடார் என்
தைல ல் ஏேதா
ட் ய ம் , ண் ம்
நிைன வந் த . ைககள் எைதேயா,
க ங் கல் ைலேயா, ெகட் யான தைரையேயா –
த் க்ெகாண்
ந் தன. ஏேதா ஒ சக் அவைர
ேமேல ெகாண் வந் உந் த் தள் ளிய . அவ ம்
ச்ச
ந் த
சக் ையப் ரேயா த் , கரங் கைள
ஊன்
ேமேல எ ம் ப் பாய் ந் தார். ம நி டம் ,
ெகட் யான க ங் கல் தைர ல் அவர் டந் தார்.
கஷ்டப் பட் க் கண்கைளத் றக்கப்
ரயத்தனப் பட்டார். இ க அ ங் க் டந் த
கண்ணிைமகள்
றந் த ம் , எ ேர ேதான் ய
ேஜா அவ ைடய கண்கைளச் சச் ெசய் த . அந் த
ேஜா
ல் ர்க்கா பரேம வரி ன்
க மண்டலம்
தரிசனம் தந் த ! ேத ! உன் க ைணேய க ைண!
என்
ைடய அைம யற் ற மண்
லக வாழ் ைவ
த்
ண்
ல ல் உன்
ைடய சந் நிதானத் க்ேக
அைழத் க் ெகாண்டாய் ேபா ம் !…
இல் ைல, இல் ைல! இ
ண்
லகம் இல் ைல.
மண்
லகத்
ள் ள அம் மன் ேகா ல் . எ ேர தரிசனம்
அளிப் ப அம் ம ைடய க் ரகம் . தாம்
ந்
டப் ப கர்ப்பக்
ஹத்ைத அ த் ள் ள அர்த்த
மண்டபம் . அம் ம க் அ
ல்
க்
க்ெகன்
ய பம் எரிந் ெகாண்
க் ற . அதன்
ெவளிச்சந் தான் சற்
ன் தம் கண்கைள அவ் வள
சச் ெசய் த ! ெவளி ேல இன்
ம் ‘ேசா’ என்
மைழ
ெகாட் க் ெகாண்
க் ற . ய ம்
அ த் க்ெகாண்
க் ற . அவ் வள
ய ம்
மைழ ம் ேத ேகா
ன் கர்ப்பக்
ஹத் ல்

ஒளிர்ந்த பத்ைத அைசக்க
ய ல் ைல! அ ஒ
நல் ல ச னேமா? ர்க்கா பரேம வரி தம் டம்
ைவத் ள் ள க ைணக் அ
ேயா? எத்தைன ெபரிய
பத் க்கள் வந் தா ம் தம
வன் மங்
டா என்
எ த் க் காட் வ ேபால அல் லவா இ க் ற ? ஜகன்
மாதா ன் க ைணேய க ைண! தம பக் ெயல் லாம் ,
தாம் ெசய் த சைன எல் லாம் ண் ேபாக ல் ைல.
ழவர் தட் த்த மா எ ந் நிற் க
யன்றார். அவர்
உடம் ந ங் ய . ெவ ேநரம் ெவள் ளத் ேலேய
டந் த ப யால் உடம்
ல் ட் ந ங் வ
இயல் தான் அன்ேறா? அம் மன் சந் நி
ல் ைர
வதற் காகத் ெதாங் ய ணிைய எ த் உடம் ைப
நன்றாகத் ைடத் க்ெகாண்டார். தம ஈரத் ணிையக்
கைளந் எ ந்
ட்
ைரத் ணிைய அைர ல்
உ த் க் ெகாண்டார்.
அம் மன் சந் நி
ல் உைடந் த ேதங் காய்
கள் ,
பழங் கள் , நிேவதனத் க்கான ெபாங் கல் ரசாதங் கள் –
எல் லாம் ைவத்
ப் பைதக் கண்டார். ேத க் ப் ைஜ
ெசய் வதற் காக வந் த சாரி ம் ,
ரார்த்தைனக்காரர்க ம் எல் லாவற் ைற ம் அப் ப
அப் ப ேய ேபாட்
ட் ஓ ப் ேபா
க்கேவண் ம் .
ஏன் அவர்கள் அப் ப ஓ னார்கள் ? ய க் ம்
மைழக் ம் பயந் ஓ னார்களா? அல் ல
ெகாள் ளிடத் க் கைர ல் உைடப் ஏற் பட்
ட்டைதப்
பார்த்
ட் ஓ னார்களா? எ வா
ந் தா ம் சரி,
தாம் ெசய் த ண்ணியந் தான்! ர்க்கா பரேம வரி
தம் ைம உைடப் ெவள் ளத்
ந் காப் பாற் ய
மட் மல் ல. தம் ைடய ப
வதற் ப் ரசாத ம்
ைவத் க் ெகாண்
காத்
க் றாள் .

இன் ரைவ இந் தக் ேகா
ேலேய க க்கேவண் ய
தான். இைதக் காட்
ம் ேவ தக்க இடம் ைடக்கப்
ேபாவ ல் ைல. உைடப் ெவள் ளம் இந் தச்
ய
ேகா ைல ஒட் த்தான் பாய் ந் ெசல் ல ேவண் ம் .
அதனால் ேகா
க்ேக ஆபத் வரலாம் . ேகா ைலச்
ற்
ம் ெவள் ளம்
ப த் க் ெகாண்
க் ம் .
அஸ் வாரத்ைதேய தகர்த்தா ம் தகர்த்
ம் .
ஆ
ம் இன்
இர க் ள் ேள அப் ப ஒன் ம்
ேநர்ந்
டா . அவ் தம் ேநர்வதா
ந் தா ம்
சரிதான். இன் ர இந் தக் ேகா ைல ட் ப்
ேபாவதற் ல் ைல. உடம் ல் ெதம் இல் ைல;
உள் ளத்
ம் சக் இல் ைல…
பயபக்
டன் ப ேவட்டைரயர் ேத
ன்
சந் நிதானத்ைத ெந ங் னார். அங்
ந் த
ரசாதங் கைள எ த் ேவண் ய அள அ ந் னார்.
ச்சத்ைதப் பத் ரமாக ைவத்
னார். ேத
ன்
ன்னிைல ல் நமஸ்காரம் ெசய் ம் பாவைன ல்
ப த்தார். கண்கைளச் ற் க்ெகாண்
வந் த .
ேநரத் க் ள் ப ேவட்டைரயர் ெப ந்
ல் ஆழ் ந்
ட்டார்.

அத்

யாயம் 10 - கண்
றந்த !

த ல் ந ெவள் ளத்
ம் , ன்னர் உைடப்
ெவள் ளத்
ம் அகப் பட் த் ண்டா யப யால்
ெபரி ம் கைளப் பைடத்
ந் த ப ேவட்டைரயர் ெவ

ேநரம் நிைனவற் , உணர்ச் யற் , கட்ைடையப் ேபால்
டந்
ங் னார். ேவண் ய அள
ங் ய ற ,
இேலசாக நிைன க ம் , கன க ம் ேதான் ன. ஒ
சமயம் ர்க்கா பரேம வரி, ேகா ல்
க் ரகத்
ந்
றப் பட் நா அ எ த் ைவத்
நடந் அவர் அ
ல் வந் தாள் . அனல்
ய
கண்களினால் அவைர உற் ேநாக் ய வண்ணம்
வாய் மலர்ந்தாள் . ‘அேட, ப ேவட்டைரயா! நீ ம் உன்
லத்தா ம் தைல ைற தைல ைறயாக எனக்
ேவண் யவர்கள் . ஆைகயால் உனக் எச்சரிக் ேறன்.
உன்
ைடய அரண்மைன ல் நீ ெகாண்
ைவத்
க் றாேய. அந் த நந் னி என்பவள் மனிதப்
ெபண் உ க் ெகாண்ட ராட்ச
! உன்
ைடய
லத்ைத ம் , ேசாழர் லத்ைத ம் ேவெரா அ த் ப்
ேபா வதற் காக வந் தவள் . அதற் ச் சரியான சமயத்ைத
எ ர்பார்த் க் ெகாண்
க் றாள் . அவைள
அரண்மைன
ந் ம் , உன் உள் ளத்
ந் ம்
அப் றப் ப த்
ட் ம காரியம் பார்!
இல் லா ட்டால் , உனக் ம் உன்
லத் க் ம் என் ம்
அ யாத அப ர்த் ஏற் ப ம் …!’
இவ்
க்

தம் எச்சரித்
ரகத் க் ள்

ட்
ந்

த் ேத
கலந்

ம் ச் ெசன்
ட்டாள் …!

ப

ேவட்டைரயர்
க் ட் எ ந் தார். அவர் உடம்
ெடன்
ந ங் க் ெகாண்
ந் த . தாம் கண்ட
கன தான் என்
நம் வ அவ க் ச் சற் ச்
ரமமாகேவ இ ந் த . ஆ
ம் அப் ப த்தான் இ க்க
ேவண் ம் என்
ர்மானித் க் ெகாண்டார்.
ெபா
நன்றாக
ந்
ந் த . ய ன் உக் ரம்
தணிந்
ந் த . மைழ நின்
ேபா
ந் த . ‘ேசா’
ெவன்ற சத்தம் மட் ம் ேகட் க் ெகாண்
ந் த .

ேகா ல் ெவளி மண்டபத் ன்
ளிம் ல் அ
ல் வந்
நின்
ற்
ற் ம் பார்த்தார். அவர் கண்ட காட்
உற் சாகமளிப் பதாக இல் ைல.
ெகாள் ளிடத் ன் உைடப் இதற் ள்
கப் ெபரிதாகப்
ேபா
ந் த . ந ெவள் ளத் ல் ஏறக் ைறயப் பா
அந் த உைடப் ன் வ யாகக்
ெவன்
பாய் ந்
ெகாண்
ந் ததாகத் ேதான் ய . ழக் த்
ைச
ம் , ெதற் த் ைச
ம் ஒேர ெவள் ளக் காடாக
இ ந் த . ேமற் ேக மட் ம் ேகா ைல அ த் ச்
ரம் வைர ல் ெவள் ளம்
ேபாட் க் ெகாண் ,
ள் ளிக்
த் க் ெகாண்
ேபா ற் . அப் பால் ட்ைட
மரங் க ம் தர்க ம் அடர்ந்
ந் த காட் ப் ரேதசம்
ெவ
ரத் க் க் காணப் பட்ட . அ
ப் றம் யம்
ராமத்ைத அ த்த காடா
க்க ேவண் ெமன் ம் ,
அந் தக் காட் ன் ந
ல் எங் ேகேயாதான் கங் க மன்னன்
ப க்
ரக் கல் நாட் ய பைழய பள் ளிப் பைடக்
ேகா ல் இ க்க ேவண் ம் என் ம் ஊகம் ெசய் தார்.
அந் தப் பள் ளிப் பைட உள் ள இடத் ல்
வ ஷங் க க்
ன்னால் நடந் த மாெப ம் த்தம்
அவர் நிைன க் வந் த . அந் தப் ேபாரில் ேசாழர்
லத் க் உத யாகத் தம
ன்ேனார்கள் ெசய் த ர
சாகஸச் ெசயல் கைள ம் ஞாபகப் ப த் க் ெகாண்டார்.
அப் ப ப் பட்ட தம பழம் ெப ங் லத் க் இந் த
நந் னி னால் உண்ைம ேலேய அவக்ேக
ேநர்ந்
ேமா? ர்க்கா பரேம வரி தன கன ேல
ேதான் க்
ய ல் ஏேத ம் உண்ைம இ ந் தா ம்
இ க் ேமா…?
எப் ப
ந் தா ம் இனி சர்வ ஜாக் ரைதயாக
ேவண் ம் . நந் னி ன் அந் தரங் கம்
என்னெவன்பைத ம் கண்
த்ேதயாக ேவண்

க்க
ம் .

த ல் , இங்
ந் ெசன்ற றகல் லவா, மற் றக்
காரியங் கள் ?
ப் றம் யம் ராமத்ைத அைடந் தால்
அங் ேக ஏேத ம் உத ெபறலாம் . க ழ் ந் த பட
ந்
தம் ைமப் ேபால் ேவ யாேர ம் தப் ப்
ைழத்
ந் தால் , அவர்க ம் அங் ேக
வந்
க்கக்
ம் . ஆனால் ெவள் ளத்ைதக் கடந்
ப் றம் யம் ராமத் க் ப் ேபாவ எப் ப ?
இந் தக் ேகா ைலச் ற் உைடப் ெவள் ளம் இப் ப ச்
ேபாட் க்ெகாண்
ஓ
றேத! இ ல் ஒ மத
யாைன இறங் னால்
ட அ த் த் தள் ளிக் ெகாண்
ேபாய்
ேம? இைத எப் ப த் தாண் ச் ெசல் வ ?
உைடப் ெவள் ளம் ேகா ைலச் ற் க்
ேதாண் க்
ப த் க் ெகாண்
ப் ப
ேகா ல் எப் ேபா
ேமா ெதரியா !
பரேம வரி ன் சக்
னால்
ழாம
உண் . ஆ
ம் , அங்
ந் ெவளிேய
உைடப் ெவள் ளம் வ ந் த ற ேபாவ
எத்தைன நாள் ஆ ேமா ெதரியா .

ேழ ேழ
ண்ணம் .
ர்க்கா
ந் தால் தான்
வ எப் ப ?
என்றால் ,

நல் லேவைள, ேவெறா வ இ க் ற . ேகா
க்
எ ேர ரம் மாண்டமாக வளர்ந்
ந் த ேவப் பமரம்
ஒன்
இ ந் த . யற் காற் ேல ழாமல் அ
எப் ப ேயா தப் ப் ைழத்த . ஆனால் ேகா ைலச்
ற் த் ள் ளிச் ெசன்
ெகாண்
ந் த உைடப்
ெவள் ளம் அந் த ேவப் ப மரத்ைதச் ற்
ம்
ட் க்
ப த் க் ெகாண்
ந் ததால் , ேகா ல்
வதற்
ன்னால் , அந் த மரம்
வ நிச்சயம் . மரம்
ந் தால் அேநகமாக ேமற் த் ைச
ள் ள காட் ப்
ரேதசத் க் ஒ பாலத்ைதப் ேபால் அ
ழக்
ம் .
இல் லா ட்டா ம் , ெவள் ளம் மரத்ைத அ த் க்
ெகாண்
ேபாய் , எங் ேகயாவ கைரேயாரத் ல்

ேசர்க் ம் . மரம்
ந் த டேன அதன் ேமல் ெதாத்
ஏ க் ெகாண்டால் , ஒ வா அங்
ந் தப் ப்
ைழக்கலாம் .
அ வைர ல் இக்ேகா
ேலேய இ க்க
ேவண் ய தான். ேத
ன் க ைண னால் இன்
ம்
ஒ நாள் ப யா வதற் ம் ரசாதம்
ச்ச
க் ற .
மரம்
ம் வைர ல் , அல் ல ெவள் ளம் வ
ம்
வைர ல் அங் ேகேய ெபா ைம டன் காத்
க்க
ேவண் ய தான். அைதத் த ர ேவ என்ன ெசய் வ ?
அவசரப் ப வ ல் பயன் ஒன்
ல் ைல. நம் மால்
இவ் ல ல் இன்
ம் ஏேதா ெபரிய காரியங் கள் ஆக
ேவண்
ப் பதனாேலதான், ேத ஜகன்மாதா, நம் ைம
ெவள் ளத் ல் சாகாமல் காப் பாற்
க் றாள் .
ஆத ன் ேமேல நடக்க ேவண் யதற் ம் , ர்க்கா
பரேம வரிேய வ காட் வாள் அல் லவா? அன்
பகல்
ெசன்ற . இன்
ம் ஓர் இர ம் , பக ம் க ந் தன. யல் ,
தான் ெசன்ற டெமல் லாம் அதாஹதம் ெசய்
ெகாண்ேட ேமற் த் ைசைய ேநாக் ச் ெசன்
ட்ட .
வான ம்
ட்
ட்ட . ஆனால் ர்க்கா ேத
ன்
ேகா
ல் அகப் பட் க் ெகாண்ட ப ேவட்டைரய க்
மட் ம்
தைல ட்ட ல் ைல. ெகாள் ளிடத் ெவள் ளம்
ைறந் த ேபாலக் காணப் பட்ட . ஆனால் உைடப்
வரவரப் ெபரிதா க் ெகாண்
வந் த . ேகா ைலச்
ற் ச் ெசன்ற ெவள் ளம் ைறய ல் ைல. ஆழம்
என்னேமா அ கமா க் ெகாண்ேட இ க்க ேவண் ம் .
அைத அளந் பார்ப்ப எப் ப ? அல் ல அந் த உைடப்
ெவள் ளத் ல் இறங் நீ ந் ச் ெசல் வ பற் த்தான்
நிைனத் ப் பார்க்க ம்
மா?

கைட யாக, அன்
ரியன் அஸ்த க் ம் ேநரத் ல்
ப ேவட்டைரயர் எ ர்பார்த்தப ேகா
க்
எ ேர
ந் த ெப ம் ேவப் பமர ம்
ந் த .
ந் த
மரம் நல் ல ேவைளயாக உைடப் ெவள் ளத் ன் ேமற் க்
கைரையத் ெதாட் க் ெகாண்
டந் த . அதன்
வ யாக அப் பால் ெசல் வதற் ப் ப ேவட்டைரயர்
ஆயத்தமானார். இர ேல றப் பட் அந் தக் காட் ப்
ரேதசத் ல் எப் ப வ கண்
த் ப் ேபாவ
என்ப பற் ச்
தயங் னார். ல கண
ேநரத் க் ேமல் அந் தத் தயக்கம் நீ த்
க்க ல் ைல.
உடேன றப் பட ேவண் ய தான் என்
ெசய் ,
தம் ைம அந் தப் ேபராபத்
ந் காத்த ளிய ர்க்கா
பரேம வரிக் நன்
ெதரி ப் பதற் காகச் சந் நி ைய
ெந ங் னார். சந் நி
ல்
ந் நமஸ்கரித்தார்.
அச்சமயத் ல் அவர் உடம்
ர்க் ம் ப யான ரல்
ஒன்
ேகட்ட .
த ல் ர்க்ைகயம் மன் தான்
ேப
றாேளா என்
ேதான் ய . ற , இல் ைல, ரல்
ெவளி ல்
ரத் க் அப் பா
ந் வ
ற
என்
ெதளிவைடந் தார்.
“மந் ரவா
ரல் .

! மந்

ரவா

!” என்

ப்

ட்ட

அந் தக்

ற

ம ப
ம் “ர தாஸா! ர தாஸா!” என்
ய .
ன் எப் ெபா ேதா ேகட்ட ரல் ேபாலத்
ேதான் ய .
ப

ேவட்டைரயர் எ ந்
ன் மண்டபத் க் வந் தார்.
ண் மைற ல் நின்
ரல் வந் த இடத்ைத
ேநாக் னார். உைடப் ெவள் ளத் க் அப் பால் ,
ந் த
ேவப் பமரத் ன்
னிப் ப
க் அ
ல் ஓர் உ வம்
நின்
ெகாண்
க்கக் கண்டார். “மந் ரவா !

மந் ரவா !” என்
ம்
க் ரல் , அவ க் த் தம்
சேகாதரன்
ன்ெனா சமயம்
யவற் ைற
ஞாபகப் ப த்
ற . ர்க்காேத
ன்
க ைண னால் தாம் அ வைர அ ந் ராத மர்மத்ைத
அ ந் ெகாள் ளப் ேபா ேறாேமா என்ற எண்ணம்
உ த்த . ஆத ன் அைசயாமல் நின்றார்.
அக்கைர ல் நின்ற உ வம் ,
ந் த ேவப் ப மரத் ன்
வ யாக உைடப் ெவள் ளத்ைதக் கடந் வரத்
ெதாடங் யைதப் பார்த்தார். தம் வாணாளில் அ வைர
ெசய் ராத ஓர் அ சயமான காரியத்ைதப்
ப ேவட்டைரயர் அப் ேபா ெசய் தார். ேகா ல்
ன்
மண்டபத் ல் சட்ெடன்
ப த் க் ெகாண்டார்.
ங் வ ேபாலப் பாசாங் ெசய் தார்.
ர தாஸன் என்
ம் மந் ரவா ையப் பற் அ ந்
ெகாள்
ம் ஆைச அவைர அவ் வளவாகப் பற் க்
ெகாண்ட . அவன் நந் னிையப் பார்ப்பதற் காகச் ல
சமயம் அவர் அரண்மைனக் வந் த மந் ரவா யாகேவ
இ க்கேவண் ம் . அவ க் ம் நந் னிக் ம் உள் ள
ெதாடர் உண்ைம ல் எத்தைகய ? அவைன இந் த
இடத் ல் , இந் த ேவைள ல் , ேத அைல றவன் யார்?
எதற் காகத் ேத
றான்? இைதெயல் லாம்
ெதரிந் ெகாண்டால் , ஒ ேவைள நந் னி தம் ைம
உண்ைம ேலேய வஞ் த் வ
றாளா என்பைதப்
பற் அ ந் ெகாள் ளலாம் அல் லவா? ர தாஸன்
மட் ம் அவரிடம் க் க் ெகாண்டால் ,
அவனிடத்
ந் உண்ைமையத் ெதரிந்
ெகாள் ளாமல்
வ ல் ைல என்
மனத் ல் உ
ெகாண்டார்.
ங் வ ேபால் பாசாங் ெசய் தவரின் அ
ல் அந் த
மனிதன் வந் தான். ண் ம் “ர தாஸா! ர தாஸா!”

என்

ப்

ட்டான்.

ஆகா! இந் தக் ரல் ? கடம் ர் மாளிைக ல்
ன்ெனா
தடைவ ேவலனாட்டம் ஆ க்
ெசான்னாேன, அந் தத்
ேதவராளன்
ரல் ேபால் அல் லவா இ க் ற ?
இவ ைடய க த்ைதப்
த் இ க் உண்ைமையச்
ெசால் ம் ப ெசய் யலாமா? ேவண்டாம் ? இன்
ம்
சற் ப் ெபா ப் ேபாம் . இவன்
லமாக மந் ரவா
ர தாஸைனப்
ப் பதல் லவா
க் யமான காரியம் ?
“மந் ரவா ! ரியன் அஸ்த ப் பதற் ள் ேளேய
ங்
ட்டாயா? அல் ல ெசத் த் ெதாைலந்
ேபாய் ட்டாயா?” என்
ெசால் க்ெகாண்ேட வந் த
மனிதன், ப ேவட்டைரயரின் உடம் ைபத் ெதாட்
அவ ைடய
கம் ெதரி ம் ப
ரட் னான் அப் ப ப்
ரட்
ம் ப ேவட்டைரயர் ஆடாமல் அைசயாமல்
டந் தார்.
ன் மாைல ம்
ன்னிர ம் கலந் மயங் ய அந் த
ேநரத் ல் , மங் கலான ெவளிச்சத் ல் , ேதவராளன்
(ஆமாம் , அவேனதான்!) ப ேவட்டைரயரின்
கத்ைதப்
பார்த்தான். தன் கண்கைள நன்றாகத்
ைடத் க்ெகாண்
இன்ெனா தடைவ உற் ப்
பார்த்தான்.
ம் , பயங் கர ம் , ஆச்சரிய ம் ,
அவநம் க்ைக ம் கலந் ெதானித்த ஈனக் ர ல் ‘ஊ
ஊ!’ ‘ஓ!ஓ!’ ‘ஆ!ஆ!” என்
ஊைள ட்ட வண்ணம்
அவ் டத்ைத ட் ஓட்டம்
த்தான்!
ப ேவட்டைரயர் கண்ைணத் றந் நி ர்ந்
உட்கார்ந் பார்ப்பதற் ள் ேள அவன் ேகா
க்
ன்னா
ந் த ப
டத் றந் த மண்டபத்ைத இரண்
எட் ல் தாண் ச் ெசன் , ேவப் ப மரப் பாலத் ன்
ேவகமாக நடக்கத் ெதாடங்
ட்டான்.
ம் ப்

பார்ப்பதற் க் ட ஒ கண ம் நில் லாமல்
அ
ைரவாக அம் மரத் ன்
ஓட்ட ம் தாவ மாகச்
ெசன் , அக்கைரைய அைடந் தான். ம கணம்
தர்க ம் மரங் க ம் அடர்ந்த காட் ல்
மைறந்
ட்டான். ப ேவட்டைரயர் அவன்
ரண்
தா ஓ வைதக் கண்ெகாட்டா யப் டன் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தார். காட் ல் அவன் மைறந் த ம் , சமயம்
ேநர்ந்தேபா அவைனப்
க்காமல் தாம்
ட்
ட்ட
தவேறா என்ற ஐயம் அவைரப் பற் க் ெகாண்ட .
உடேன, அவ ம்
த் எ ந் ஓ னார்.
ேதவராளைனப் ேபால் அவ் வள ேவகமாக மரப்
பாலத் ன் ேபரில் அவரால் தா ச் ெசல் ல
ய ல் ைல.
ெமள் ள ெமள் ளத் தட் த் த மா க் ைளகைள
ஆங் காங்
த் க் ெகாண் தான் ேபாக
ேவண்
ந் த .
அக்கைரைய அைடந் த ம் , காட் ப் ரேதசத் க் ள் ேள
ஒற் ைறய ப் பாைத ஒன்
ேபாவ ெதரிந் த . அைத
உற் ப் பார்த்தார். ேசற் ல்
தாகக் கால கள்
ப ந்
ந் த ெதரிந் த . அந் த வ
ேலதான்
ேதவராளன் ேபா
க்க ேவண் ெமன்
ர்மானித்
ேமேல ைரவாக நடந் தார்.
அ
ன்னிலாக் காலமானா ம் , வானத் ல் இன்
ம்
ேமகங் கள்
ழ் ந்
ந் தப யால் நல் ல இ ட்டாகேவ
இ ந் த . காட் ப் ரேதசத் ல் என்னெவல் லாேமா
சத்தங் கள் ேகட்டன. ய
ம் மைழ
ம் அ பட் க்
கஷ்டங் க க் உள் ளா
ந் த காட் ல் வா ம்
வரா கள் கணக்கற் றைவ மைழ நின்ற னால்
ஏற் பட்ட க்ழ்ச் ையத் ெதரி த் க் ரல்
ெகா த் க்ெகாண்
அங்
ங் ம் சஞ் சரித்தன.

ஒற் ைறய ப் பாைத
ரம் ேபாய் நின்
ட்ட .
ஆனால் ப ேவட்டைரயர் அத் டன் நின்
ட
ம் ப ல் ைல. அன் ர
வ ம் அந் தக் காட் ல்
அைலந்
ரி ம் ப ேநர்ந்தா ம் அந் தத்
ேதவராளைன ம் , அவன் ேத ப் ேபா ம் மந் ரவா
ர தாஸைன ம்
த்ேத
வ என்
ர்மானித் க்
ெகாண் , காட் ப் தர்களில் வ கண்ட இடத் ல்
ைழந் ெசன்றார். ஒ ஜாம ேநரம் காட் க் ள்
அைலந் த ற சற் த்
ரத் ல் ெவளிச்சம் ஒன்
ெதரிவைதப் பார்த்தார். அந் த ெவளிச்சம் நின்ற இடத் ல்
நில் லாமல் ேபாய் க் ெகாண்
ந் தப யால் அ வ
கண்
ப் பதற் காக யாேரா ைக ல் எ த் ச் ெசல் ம்
ந் ன் ெவளிச்சமாகேவ இ க்க ேவண் ம் என்ப
ெதரிந் த .
அந் த ெவளிச்சத்ைதக்
ைவத் க் ெகாண்
ெவ
ைரவாக நடந் தார். ெவளிச்சத்ைத ெந ங் ச் ெசன்
ெகாண்
ந் தார். கைட யாக, அந் தச்
ந்
ெவளிச்சம் காட் ன் ந ேவ ஒ பாழைடந் த
மண்டபத்ைத ெவளிச்சம் ேபாட் க் காட் வ ேபால்
காட்
ட் உடேன மைறந் த . அந் த மண்டபம்
ப் றம் யத்
ள் ள
ப
ன் பள் ளிப் பைடக்
ேகா ல் தான் என்பைதப் ப ேவட்டைரயர் பார்த்த
உடேன ெதரிந் ெகாண்டார். பள் ளிப் பைடைய ெந ங்
ஒ பக்கத் ச் வர் ஓரமாக நின்
கா ெகா த் க்
ேகட்டார்.
ஆமாம் ; அவர் எ ர்பார்த்த
இரண்
ேபர் ேப ெகாண்
ர ல் ேப ய ப யால் ேப

ண் ேபாக ல் ைல.
ந் த ேகட்ட . உரத்த
ய ெதளிவாகக் ேகட்ட

“மந் ரவா ! உன்ைன எத்தைன ேநரமாகத் ேத க்
ெகாண்
க் ேறன், ெதரி மா? நீ ஒ ேவைள வர

.

யாமற் ேபாய்
ட்டேதா, அல் ல உன்ைன ந் தான்
யமன் ெகாண்
ேபாய்
ட்டாேனா என்
பயந்
ேபாேனன்!” என்றான் ேதவராளன்.
மந் ரவா ர தாஸன் கடகட ெவன்
ரித்தான்.
“யமன் என்னிடம் ஏன் வ
றான்? ந் தர ேசாழைன
அவ ைடய இரண்
ள் ைளகைள ம் தான் யமன்
ெந ங் க் ெகாண்
க் றான். நாைளய னம்
அவர்க ைடய வாழ் நாள்
ந்
ம் !” என்றான்
மந் ரவா .
அச்சமயம் வானத்ைத ம்
ரகாசப் ப த் க் ெகாண்

அத்

ைய ம்
ன்னல் ஒன்

ம் ,

ன்னிய

யாயம் 11 - மண்டபம்
ந்த

ன்னல் ெவளிச்சத் ல் , அங் ேக நின்
ேப யவர்கள்
இ வ ைடய ேதாற் றங் கைள ம் ப ேவட்டைரயர் ஒ
கணம் பார்த் த் ெதரிந் ெகாண்டார். அவர்களில்
ஒ வனா ய ர தாஸைன இரண்ெடா தடைவ அவர்
தம அரண்மைன ேலேய பார்த்த ண் . அவன்
மந் ர த்ைதகளில் ேதர்ந்தவன் என்
நந் னி
ய ண் . அவ ைடய சேகாதரன் காலாந் தக
கண்டன் இந் த மந் ரவா ையப் பற் ேய தான்
சந் ேதகப் பட் அவைர எச்சரித்
க் றான்.
இன்ெனா வன், கடம் ர் அரண்மைன ல்
ேவலனாட்டம் ஆ ய ேதவராளன். அவைனத் தாம்

.

பார்த்த அ தானா
தல் தடைவ? அவ ைடய
உண்ைமப் ெபயர் என்ன?… அப் ப
ம் ஒ ேவைள
இ க்க
மா? ெந ங் காலத் க்
ன் அவரால்
அரசாங் க உத் ேயாகத்
ந்
லக்கப் பட்ட
பரேமச் வரனா அவன்?… இ க்கட் ம் ; இவர்கள் ேம ம்
என்ன ேப
றார்கள் ேகட்கலாம் .
“ர தாஸா! நீ இப் ப த்தான் ெவ காலமாகச் ெசால் க்
ெகாண்
க் றாய் . ‘நாள் ெந ங்
ட்ட ’ ‘யமன்
ெந ங்
ட்டான்’ என்ெறல் லாம் தற்
றாய் ? யமன்
வந் யார் யாைரேயா ெகாண்
ேபா றான்! ஆனால்
ன்
வ ஷங் களாகப் ப த்த ப க்ைகயாய் க்
டக் ம் ந் தர ேசாழைனக் ெகாண்
ேபாவதாக
இல் ைல. அவ ைடய மாரர்கைளேயா, யமன்
ெந ங் வதற் ேக அஞ்
றான். ஈழநாட் ல் நாம்
இரண்
ேப ம் எத்தைனேயா
யன்
பார்த்ேதாேம?…”
“அதனால் ற் ற ல் ைல, அப் பேன! யமதர்மராஜன்
உன்ைன ம் என்ைன ம்
டப் த் சா !
ன்
ேபைர ம் ஒேர னத் ல் ெகாண்
ேபாவதற் காக
இத்தைன கால ம் காத் க் ெகாண்
ந் தான். அந் தத்
னம் நாைளக் வரப் ேபா ற . நல் ல ேவைளயாக,
நீ ம் இங் ேக வந் ேசர்ந்தாய் ! சரியான யம
தன் நீ !
ஏன் இப் ப ந ங்
றாய் ! ெகாள் ளிட ெவள் ளத் ல்
அகப் பட் க் ெகாண்டாயா? பட ெகாண்
வந்
ைவத்
க் றாய் அல் லவா?”
“ைவத்
க் ேறன், ஆனால் படைக ெவள் ள ம்
காற் ம் அ த் க்ெகாண்
ேபாகாமல் காப் பாற் வ
ெப ம் பாடாய் ப் ேபாய் ட்ட ! உன்ைன இத்தைன
ேநரம் எங் ெகல் லாம் ேத வ ?… ர தாஸா! ஏன் என்
உடம் ந ங்
ற என்
ேகட்டாய் அல் லவா? சற்
ன்னால் , யமதர்மராஜைன நான் ேந க் ேநர்

பார்த்ேதன். இல் ைல, இல் ைல; யம க் அண்ணைனப்
பார்த்ேதன். அதனால் சற் உண்ைம ேலேய பயந்
ேபாய்
ட்ேடன்…”
“பரேமச் வரா! என்ன உள
றாய் ? யமனாவ , அவன்
அண்ணனாவ ? அவர்கைளக் கண்
உனக் என்ன
பயம் ? அவர்கள் அல் லேவா உன்ைனக் கண்
அஞ் ச
ேவண் ம் ?”
ர தாஸன் மற் றவைனப் ‘பரேமச் வரன்’ என்
அைழத்த ம் ப ேவட்டைரயர்
க் ற் றார். தாம்
சந் ேதகப் பட்ட உண்ைமயா ற் ! யமதர்ம ைடய
அண்ணன் என்
அவன்
ப் ட்ட தம் ைமத்தான்
என்பைத ம் அ ந் ெகாண்டார். அவைன உடேன
ெந ங் ச் ெசன்
க த்ைதப்
த் ெந த் க்
ெகால் ல ேவ
ெமன்
அவர் உள் ள ம் ைகக ம்
த்தன. ேம ம் அவர்க ைடய ேபச்ைசக்
ேகட்கேவ
ம் என்ற ஆவ னால் ெபா ைமயாக
இ ந் தார். நந் னிையப் பற் அவர்கள் இன்
ம் ேபச்
எ க்க ல் ைல. ந் தர ேசாழரின்
ம் பத் க்ேக நாைள
யமன் வரப் ேபா றான் என்
மந் ரவா
யதன்
க த் என்ன? உண்ைம ேலேய ேஜா டம் பார்த் ச்
ெசால் றானா? இவ ைடய மந் ர சக் ையப் பற்
நந் னி
யெதல் லாம் உண்ைமதாேனா? ஒ ேவைள
இவன்
றப ெதய் வா னமாக நடந்
ட்டால் ?…
தம் ைடய ேநாக்கம் நிைறேவ வ எளிதாகப் ேபாய்
ம் ! ேசாழ சாம் ராஜ் யத்ைதப் பங்
ெசய் யேவண் ய அவ யம் ஏற் படா ! ஆனால் இந் தப்
பரேமச் வரன்?… இவ க் என்ன இந் த ஷயத் ல்
கவைல? ஆம் ; ஆம் ; இ ப வ ஷங் க க்
ன்னால்
‘ேசாழ லத்ைதேய அ த்
டப் ேபா ேறன்’ என்
சபதம் ெசய்
ட் ப் ேபானவன் அல் லவா இவன்?…

ஆகா! தம் ைமப் பற் த்தான் அவன் ஏேதா ேப
என்ன ெசால்
றான் என்
ேகட்கலாம் !

றான்!

“நீ என்னிடம் ெசால்
ந் தப இன்
காைலேய இங்
நான் வந் ேதன். ஆனால் உன்ைனக் காண ல் ைல.
காற்
ம் மைழ
ம் அ பட் எங் ேகயாவ
ச பத் ல் ஒ ங் இ க் றாயா என்
ற் ப் றெமல் லாம் ேத அைலந் ேதன். ெகாள் ளிடத்
உைடப் க் அ
ல் ஒ
ய ேகா ல் இ க் ற .
அ ல் யாேரா ப த்
ப் ப ேபாலத் ேதான் ய . ஒ
ேவைள நீ தான் அசந்
ங்
றாேயா என்
அ
ல்
ேபாய் ப் பார்த்ேதன்… யாைரப் பார்த்ேதன் என்
நிைனக் றாய் ? சா
ாத் ெபரிய ப ேவட்டைரயைனத்
தான்!…”
மந் ரவா , ‘ஹாஹாஹா’ என்
உரத் ச் ரித்தான்.
அைதக் ேகட்ட வனத் ல் வா ம் பறைவகள் ‘
ச்’ ‘
ச்’
என்
சத்த ட்டன; ஊைமக் ேகாட்டான்கள் உ
ன.
“ப ேவட்டைரயைனப் பார்த்தாயா? அல் ல
அவ ைடய சாைசப் பார்த்தாயா?” என்
ர
ேகட்டான்.

தாஸன்

“இல் ைல; சா இல் ைல. ப் றப் ப த்
ந் தவைனத்
ெதாட் ப் ரட் ப் ேபாட்
கத்ைத நன்றாக உற் ப்
பார்த்ேதன். ர தாஸா! யம க் அண்ணன்கள் இரண்
ேபர் இ க்க
மா? ப ேவட்டைரயைனப் ேபாலேவ,
அேத
கம் , அேத ைச, அேத காய வ க்கள் –
இவற் டன் மனிதன் இ க்க
மா?”
“நீ பார்த்தவன் ப ேவட்டைரயன்தான்! சந் ேதக
ேநற் மாைல ப ேவட்டைரயன் பட ல் ஏ க்
ெகாள் ளிடத்ைதத் தாண் க் ெகாண்
ந் தான்.
கைரய
ல் வந் தேபா பட காற் னால்

ல் ைல.

க

ழ் ந்
ட்ட . அவ ைடய பரிவாரங் களில் தப் ப்
ைழத் க் கைரேய யவர்கள் இப் ேபா
டக்
ெகாள் ளிடக் கைரேயாரமாகப் ப ேவட்டைரயைனத்
ேத க் ெகாண்
க் றார்கள் . அவன் ெவள் ளத் ல்
ழ் ச் ெசத் ப் ேபா
க்கலாம் என்
சந் ேதகப் ப
றார்கள் . உைடப் வைர ல் ேபாய் ப்
பார்த்
ட் அவர்கள்
ம் வ ம் ேபா ேப யைத
நான் ேகட்ேடன். ஆைகயால் , நீ பார்த்தவன்
ப ேவட்டைரயனாகேவ இ க்கக்
ம் . ஒ ேவைள
அவ ைடய ேரதத்ைதப் பார்த்தாேயா, என்னேமா!”
“இல் ைல, இல் ைல. ெசத் ப் ேபா
ந் தால் கண்
கள்
ெதரி மா? நான் ரட் ப் பார்த்தவ ைடய கண்கள்
நன்றாக
ந் தன. கைளத் ப் ேபாய் த்
ங் க்
ெகாண்
ந் தான் ேபா
க் ற ?…”
ட்டாேள! நீ என்ன ெசய் தாய் ! அவைனச் ம் மா ட்
ட் வந் தாயா? தைல ேல ஒ கல் ைலத்
க் ப்
ேபாட்
க்கக்
டாதா?…”
“

“ப ேவட்டைரயன் தைலையப் பற் உனக் த்
ெதரியா . அவன் தைல ேல கல் ைலப் ேபாட்டால் ,
கல் தான் உைடந்
ள் ளா ம் !”
“அப் ப யானால் , ெகாள் ளிடத்
ெவள் ளத் லாவ அவைன இ

உைடப்
த்
ட்

க்கலாேம?”

“நான்தான் ெசான்ேனேன? அவைனக் கண்ட ம் எனக்
யம ைடய அண்ணைனக் கண்ட ேபால் ஆ
ட்ட .
கடம் ரில் அவன்
ன்னால் ேவலனாட்டம்
ஆ யேபா
ட என் ெநஞ் ‘ க், க்’ என்
அ த் க்
ெகாண் தானி ந் த . என்ைன அவன் அைடயாளங்
கண்
ெகாண்டானானால் …”

“அைத நிைனத்

, இப் ேபா

எதற்

ந

ங்

றாய் ?”

“அவன் உ ேரா
க் ம் வைர ல் எனக் க் ெகாஞ் சம்
லாய் த்தானி க் ம் . நீ ெசான்னப ெசய் யாமற்
ேபாேனாேம, அவைன ெவள் ளத் ல் ரட் த் தள் ளாமல்
வந்
ட்ேடா ேம என்
கவைலயா
க் ற …”
“ஒ கவைல ம் ேவண்டாம் , ஒ
தத் ல் ெபரிய
ப ேவட்டைரயன் உ ேரா
ப் பேத நல் ல .
அப் ேபா தான், ந் தரேசாழ ம் , அவ ைடய
ள் ைளக ம் இறந் ஒ ந் த ற ேசாழ நாட் ச்
ற் றரசர்கள் இ
ரிவாய் ப் ரிந் நின்
சண்ைட
வார்கள் . ப ேவட்டைரயர்க ம்
சம் வைரயர்க ம் ஒ பக்கத்
ம் , ெகா ம் பா
ர்
ேவளா ம்
க்ேகாவ
ர் மைலயமா ம் இன்ெனா
பக்கத்
ம் இ ந் சண்ைட
வார்கள் . அ
நம் ைடய ேநாக்கத் க்
க்க அ
லமா
க் ம் .
அவர்கள் தங் க க் ள் சண்ைட
ம் ேபா நாம்
பாண் ய நாட் ல் இரக யமாகப் பைட ரட் ச்
ேசர்க்கலாம் …”
“ர தாஸா! ‘அத்ைதக்
ைச
ைளத்தால் த்தப் பா’
என்ற கைதயாகப் ேப
றாய் ! ந் தர ேசாழ க் ம்
அவ ைடய இ
தல் வர்க க் ம் நாைளக் இ
ேநர்ந்தால் அல் லவா நீ ெசான்னப ேசாழநாட் த்
தைலவர்கள் சண்ைட ேபாட் க் ெகாள் வார்கள் ?
ன்
ேப க் ம் நாைளக்ேக
வ ம் என்ப என்ன
நிச்சயம் ? உனக் ஒ ெசய் ெதரி மா?…”
“எைதச் ெசால்

றாய் ?”

“நாைகப் பட் னத் ல் அ ள் ெமா வர்மன்
உ ேரா
க் றானாம் ! மக்கள் அவைனச்
ழ் ந் ெகாண்
அவேன ேசாழ நாட் ன் சக்கரவர்த்

ஆக ேவண் ம் என்
ஆர்ப்பரிக்
ேகள் ப் பட்டாயா?”

றார்களாம் ! நீ

ர தாஸன் ம ப
ம் ரித்
ட் , “நான்
ேகள் ப் பட ல் ைல; எனக்ேக அ ெதரி ம் .
அ ள் ெமா வர்மைனப் த்த ஹாரத்
ந்
ெவளிப் ப த் ய யார் என்
நிைனக் றாய் ? நம்
ேரவதாஸக் ரம த்த ைடய மகள் ராக்கம் மாள் தான்!
அவள் தான் படேகாட்
கய் ய ைடய மைன !”
என்றான்.
“அதனால் என்ன? அ ள் ெமா வர்மன்
ெவளிப் பட்டதனால் என்ன லாபம் ? அவைன இனி
எப் ேபா ம் லட்சக்கணக்கான ஜனங் கள் அல் லவா
ழ் ந் ெகாண்
ப் பார்கள் ? ஈழ நாட் ல் அவன்
இரண்
ன்
ேப டன் இ ந் தேபாேத நம் ைடய
யற் ப க்க ல் ைலேய” என்றான் ேதவராளன்.
“அ
ம் நல் ல தான் என்
ெசான்ேனேன?
ேப க் ம் ஒேர நாளில் யமன் வ வதற்
இ க் ம் ேபா …”
“ர தாஸா! லட்சம் ேப க் மத்
இளவரசனிடம் யமன் எப் ப ெந
ெசால் ல ல் ைலேய?”

ன்

ல் உள் ள
ங் வான்? அைத நீ

“ெந ங் வான், அப் பேன ெந ங் வான்! யாைனப்
பாக ைடய அங் சத் ன்
னி ல் யமன்
உட்கார்ந்
ப் பான்! சரியான சமயத் ல்
இளவரச ைடய உ ைர வாங் வான்! பரேமச் வரா!
ேசாழ நாட் மக்கள் இளவரசைன யாைன
ஏற் ைவத் ஊர்வலம்
ட் க் ெகாண்
தஞ் ைசைய
ேநாக் வ வார்கள் . அந் த யாைனைய ஓட் ம்
பாக க் வ
ல் ஏதாவ ஆபத் வந்
ம் .

அவ ைடய இடத் ல் நம் ேரவதாஸக் ரம த்தன்
யாைனப் பாகனாக அம வான்? அப் றம் என்ன
நடக் ம் என்பைத நீ ேய ஒ வா ஊ த் க்ெகாள் !”
“ர தாஸா! உன் த் க்
ர்ைமக் இைண இல் ைல
என்பைத ஒத் க் ெகாள் ேறன். ரம த்தன் எ த்த
காரியத்ைத
ப் பான் என்
நாம் நம்
க்கலாம் .
ந் தரேசாழன்
ஷயம் என்ன? அவ க் என்ன
ஏற் பா ெசய்
க் றாய் ?” என்றான் ேதவராளன்.
“ப ேவட்டைரய ைடய க
ல நிலவைர ல் ேசாமன்
சாம் பவைன ட்
ட் வந்
க் ேறன். ைக ல்
ேவலா தத் டன்
ட் வந்
க் ேறன்.
அங் ேக
ந்
ந் தர ேசாழன் அரண்மைனக் ச்
ரங் கப் பாைத ேபா ற . ந் தர ேசாழன்
ப த்
க் ம் இடத்ைதேய ேசாமன் சாம் பவ க் ச்
ட் க் காட்
க் ேறன். இரண்
கண்
ம்
ெதரியாத
டன்
ட நான்
ப் ட்ட இடத் ல் நின்
ேவைல எ ந்
ந் தர ேசாழைனக் ெகான்
டலாம் .
ேசாமன் சாம் பவைன ‘அவசரப் படாேத; நாைள வைர ல்
ெபா த் க் ெகாண்
!’ என்
எச்சரித்
ட்
வந்
க் ேறன்…”
“அ

எதற் காக? சமயம் ேந
ப் பதல் லவா நல் ல ?”

ம் ேபா

காரியத்ைத

“ ட்டாள் ! ந் தரேசாழன்
ன்னதாகக்
ெகாைல ண்டால் , அந் தச் ெசய் ேகட்ட ம் அவன்
மாரர்கள் ஜாக் ரைதயா
டமாட்டார்களா? அந் த
ேநாயாளிக் ழவன் இறந் தான் என்ன உபேயாகம் ?
அ இ க்கட் ம் ; நீ என்ன ெசய் ெகாண்
வந்
க் றாய் ? கடம் ர் மாளிைக ல் எல் ேலா ம்
எப் ப
க் றார்கள் ? அங் ேக நாைள இர நடக்கப்

ேபா ற காரியம் அல் லவா எல் லாவற் ைற
க் யமான ?”

ம்

ட

“கடம் ரில் எல் லாம் ேகாலாகலமாகத்தான் இ ந்
வ
ற . க யாணப் ேபச் ம் , காதல்
நாடகங் க மா
க் ன்றன. நீ என்னேமா அந் தப்
ப
ர் ராணிைய நம்
ப் ப எனக் ப்
க்கேவ
இல் ைல…”
“ப
ர் ராணியா அவள் ? பாண் மாேத என்
ெசால் !
ர பாண் யர் இறப் பதற் இரண்
நாைளக்
ன்னால் அவைளத் தம் பட்ட ம
யாக் க்
ெகாண்டைத மறந்
ட்டாயா? ர பாண் யர்
மரணத் க் ப் ப க் ப் ப வாங் க அவள் சபதம்
ெசய்
ப் பைத மறந்
ட்டாயா? ஒ வாரத் க்
ன்னால் இேத இடத் ல் அவள் பாண் ய மாரன்
ைக
ந் பாண் ய லத்
ரவாைளப் ெபற் க்
ெகாள் ள ல் ைலயா…?”
“ஆமாம் , ஆமாம் ! ஆனால் ேநற் மாைல உன்
பாண் மாேத
ர நாராயண ஏரி ல் உல் லாசப் பட
யாத் ைர ெசய்
ட் த்
ம் வந் தைத நீ
பார்த்
க்க ேவண் ம் …”
“உல் லாசமா ராமல் ன் எப் ப
க்க ேவண் ம்
என் றாய் ? மனத் ல் உள் ளைத மைறத் ைவக் ம்
த்ைதைய நந் னிையப் ேபால் கற்
ப் பவர் யா ம்
ைடயா . இல் லா ட்டால் , ப ேவட்டைரயரின்
அரண்மைன ல்
ன்
வ ஷம் காலந் தள் ள
மா?
அங் ேக இ ந் தப நம் ைடய காரியங் க க்
இவ் வள உத தான் ெசய்
க்க
மா? ஆமாம் ,
ப ேவட்டைரயைன நீ சற்
ன் ெகாள் ளிடக்கைரத்
ர்க்ைகயம் மன் ேகா
ல் பார்த்ததாகக்
னாேய?

அவைன ஏற் வந் த பட க ழ் ந் தைதப் பற்
ேகள் ப் பட்ேடன். ப ேவட்டைரயன் எப் ேபா
கடம் ரி
ந்
றப் பட்டான்? ஏன்?…”

நா

ம்

“ஏன் என்
எனக் உ
யாகத் ெதரியா . ம ராந் தகத்
ேதவைனக் கடம்
க் அைழத் வரப் றப் பட்டதாகச்
ெசான்னார்கள் . ேநற் க் காைல ப ேவட்டைரயன்
ளம் ச் ெசன்றான். அவன் ெசன்ற ற இளவரசர்கள்
ேவட்ைடயாடச் ெசன்றார்கள் . இளவர மார்கள் ர
நாராயண ஏரிக் ஜலக் ரீைட ெசய் யச் ெசன்றார்கள் .
இளவரசர்க ம் இளவர க ம்
ம் வந் த
கலமான காட் ைய நீ பார்த்
ந் தாயானால்
இவ் வள நம் க்ைகேயா ேபசமாட்டாய் !…”
“அைதப் பற் நீ ெகாஞ் ச ம் கவைலப் படேவண்டாம் .
ப ேவட்டைரயைனத் தஞ் ைசக் அ ப்
ைவத்த
ந் ேத பாண் மாேத
ன் மனைத அ ந்
ெகாள் ளலாேம?”
“ெபண்களின் மனைத யாரால் அ ய
ம் ? அந் தக்
ழவைன ஊ க் அ ப் ய ப வாங் ம்
ேநாக்கத் க்காக ம் இ க்கலாம் , காதல் நாடகம்
நடத் வதற் காக ம் இ க்கலாம் …”
“என்ன உள
றாய் , பரேமச் வரா! நந் னி அந் தப்
பைழய கைதைய அ ேயா மறந்
ட்டாள் .
கரிகாலைன அவள் இப் ேபா
ஷம் ேபாலத்
ேவ
க் றாள் !”
“கரிகாலைனப் பற் நான் ெசால் ல ல் ைல. அவ ைடய
தன் வந் யத்ேதவைனப் பற் ச் ெசால்
ேறன்.
இரண்
ன்
தடைவ நந் னி அவைனத் தப் ச்
ெசல் ம் ப
ட்டைத நீ மறந்
ட்டாயா?”

மந் ரவா கலகலெவன்
ரித்
ட் , “ஆமாம் ;
வந் யத்ேதவன் எதற் காகப் ைழத்
க் றான் என்ப
க் ரத் ேலேய ெதரி ம் . அ ெதரி ம் ேபா நீ
மட் ந் தான் ஆச்சரியப் ப வாய் என்
எண்ணாேத!
இன்
ம் ெராம் பப் ேபர் ஆச்சரியப் ப வார்கள் !
க் யமாக, ந் தர ேசாழரின் ெசல் வக் மாரி ந் தைவ
ஆச்சரியப் ப வாள் . அவள் எந் தச்
மார
வா ப க் த் தன் உள் ளத்ைதப்
ப ெகா த்
க் றாேளா, அவேன அவ ைடய
தைமயன் ஆ த்த கரிகாலைனக் ெகான்றவன் என்
அ ந் தால் ஆச்சரியப் படமாட்டாளா!” என்றான்.
“என்ன ெசால் றாய் , ர தாஸா! உண்ைமயாகேவ
வந் யத்ேதவனா கரிகாலைனக் ெகால் லப் ேபா றான்?
அவன் நம் ேமா ம் ேசர்ந்
ட்டானா, என்ன?”
“அெதல் லாம் இப் ேபா ேகட்காேத! கரிகாலைனக்
ெகால் ம் ைக யா ைடய ைகயாக இ ந் தால் என்ன?
பாண் ய லத்
ன் ன்னம் ெபா த்த ரவாள்
அவைனக் ெகால் லப் ேபா ற . அவைனக் ெகான்ற ப
வந் யத்ேதவன் தைல
ழப் ேபா ற ! நம் ைடய
ராணி ன் சாமர்த் யத்ைதப் பற் இப் ேபா என்ன
ெசால்
றாய் ?”
“நீ ெசான்னப எல் லாம் நடக்கட்
ெசால்
ேறன்”.

ம் ;

ற் பா

ேகள் ,

“ேவ எ நடந் தா ம் நடக்கா ட்டா ம் ,
கரிகால ைடய ஆ நாைள இர க் ள் ரிவ
நிச்சயம் . நந் னி ஏற் க்ெகாண்ட ெபா ப் ைப
நிைறேவற் ேய
வாள் . நம் ைடய ெபா ப் ைப
நாம் நிைறேவற் ற ேவண் ம் …”
“நம்

ைடய ெபா

ப்

என்ன?”

ம்

“நாைள இர கடம் ர் மாளிைக
ந் ெவளிேய ம்
ரங் கப் பாைத ல் ஆயத்தமாக காத்
க்க ேவண் ம் .
காரியம்
ந் த ம் நந் னி அதன் வ யாக வ வாள் .
அவைள அைழத் க் ெகாண்
இர க் ரேவ ெகால்
மைலைய அைடந்
ட ேவண் ம் . அங் ேக இ ந்
ெகாண் , ேசாழ நாட் ல் நைடெப ம்
அல் ேலாலகல் ேலாலத்ைதப் பார்த் க்
ெகாண்
ப் ேபாம் . ஒ ேவைள ெசௗகரியப் பட்டால் …”
“ெசௗகரியப் பட்டால் , என்ன?”
“ப ேவட்டைரயனின் க
ல நிலவைற ல் ேசர்த்
ைவத்
க் ம் ெபா ள் கைளெயல் லாம் ரங் கப் பாைத
வ யாகக் ெகாண் ேபாய் ச் ேசர்க்க ேவண் ம் . ேசாழ
நாட் ப் ெபாக் ஷத்
ந் ெகாண் ேபான
ெபா ள் கைளக் ெகாண்ேட ேசாழ நாட் ன்
ேபார்
ெதா க்கப் பைட ரட் வ எவ் வள
ெபா த்தமா
க் ம் ?”
இவ்

தம்

ட்

ம

ப

ம் ர

தாஸன்

ரித்தான்.

ேதவராளனாக ந த்த பரேமச் வரன், “சரி, சரி! ஆகாசக்
ேகாட்ைடைய ெராம் பப் ெபரிதாகக் கட்
டாேத!
த ல் ெகாள் ளிடத்ைதத் தாண்
அக்கைரைய
அைடந் , கடம் ர் ேபாய் ச் ேசரலாம் . கடம் ரில் நீ
ெசான்னப எல் லாம் நடக்கட் ம் ! ற ,
ப ேவட்டைரய ைடய ெபாக் ஷத்ைதக்
ெகாள் ைளய ப் ப பற் ேயா க்கலாம் . என்ன
ெசால்
றாய் ? இப் ேபாேத ளம் பலாமா? இரேவ
ெகாள் ளிடத்ைதத் தாண்
ேவாமா?” என்றான்.
“ேவண்டாம் , ேவண்டாம் ! ெபா
ஏ னால் ேபா ம் . அதற் ள் காற்

ந் த ம் பட
ம் நன்றாக

ல்

அடங்
ைறந்

ம் . ஆற்
ம் .”

ெவள் ள

“அப் ப யானால் , இன் ர
மண்டபத் ேலேய ப த்

ம் ெகாஞ் சம்

இந் தப் பள் ளிப் பைட
க்கலாமா?”

ர

தாஸன் சற் ேயா த்தான். அப் ேபா சற்
ரத் ல் நரிகள் ஊைள
ம் சத்தம் ேகட்ட .
ர தாஸ ைடய உடல் ந ங் ற் .
“ர தாஸா! ேகவலம் நரிகளின்
ரைலக் ேகட்
இப் ப ந ங்
றாய் ?” என்றான் ேதவராளன்.

ஏன்

“அப் பேன! ேகா க்கைரப் ைத ேசற் ல் க த்
வைர ல் நீ ைதபட்
ந் , ற்
ம்
நரிகள்
நின்
உன்ைனத் ன்பதற் காகக் காத்
க் ம்
பயங் கரத்ைத நீ அ ப த்
ந் தால் இப் ப
ெசால் லமாட்டாய் ! ங் கத் ன் கர்ஜைனைய ம் , மத
யாைன ன் ஓலத்ைத ம் ேகட் , எனக் ப் பயம்
உண்டாவ ல் ைல. நரி ன் ஊைளையக் ேகட்டால் ைல
ந ங்
ற . வா! வா! இந் தச்
காட் ல் இராத்
தங் கேவண்டாம் . ேவ எங் ேகயாவ
ராமத் க் ப்
பக்கமா ள் ள ேகா ல் அல் ல சத் ரத் ல் தங் ேவாம் .
இல் லா ட்டால் , ெகாள் ளிடக் கைர
ள் ள ர்க்ைகக்
ேகா ைலப் பற் ச் ெசான்னாேய? அங் ேக ேபாேவாம் .
இன்ன ம் அந் தக் ழவன் அங் ேக ப த்
ந் தால் ,
ெவள் ளத் ல் அவைன இ த்
ட்
டலாம் . அ ேவ
அவ க் நாம் ெசய் ம் ேப த யா
க் ம் .
நாைளக் ம நாள் வைர ல் அவன் உ ேரா
ந் தால் ,
ெராம் ப ம் மனத் யரத் க் ஆளாக ேநரி ம் !”
ேமற்
ய சம் பா
ைணைய ஏறக் ைறய ஒன்
டாமல் ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ேகட் க்
ெகாண்
ந் தார். அவர்கள் ேப ய ஒவ் ெவா

ம்

வார்த்ைத ம் அவ ைடய ெச களில் ஈயத்ைதக்
காய் ச் ஊற் வ ேபா
ந் த . அவ ைட ெநஞ் ஒ
ெபரிய எரிமைல ன் கர்ப்பத்ைதப் ேபால்
க் ழம் பா க் ெகா த்த . தாம் காத த் க்
க யாணம் ெசய் ெகாண்ட ெபண், ரபாண் யன்
மரணத் க்காகச் ேசாழ லத் ன்
ப வாங் க
வந் தவள் என்ப ம் ,
ன்
வ ஷங் களாக அவள் தம் ைம
ஏமாற் வ
றாள் என்ப ம் ெசால் ல
யாத
ேவதைன ம் அவமானத்ைத ம் அவ க்
உண்டாக் ன.
ஆ தைல ைறயாகச் ேசாழர் லத் க் ம் , ப
ர்
வம் சத் க் ம் நிைலெபற் வளர்ந் வ ம் உற கைள
அச்சமயம் ப ேவட்டைரயர் நிைனத் க் ெகாண்டார்.
பார்க்கப் ேபானால் , ந் தர ேசாழ ம் அவ ைடய
மக்க ம் யார்? ந் தர ேசாழ ைடய பாட் ப
ர்
வம் சத்ைதச் ேசர்ந்தவள் அல் லவா? ந் தர ேசாழ ைடய
மக்கள்
தமக் ஏற் பட்ட ேகாபெமல் லாம் ச ப
காலத்த அல் லவா? ஆ த்த கரிகாலன் ஏேதா
ள் ைளத்தனமாக நடந் ெகாண்டான்
என்பதற் காக ம் , மைலயமாைன நமக் ப்
க்க ல் ைல என்பதற் காக ம் , எவ் வள
பயங் கரமான ச ச் ெசயல் க க் இடங்
ெகா த்
ட்ேடா ம் ? ேசாழர் லத் ன் ராப்
பைகவர்களான பாண் ய நாட் ச் ச காரர்கள்
நம் ைடய அரண்மைன
ந் ெகாண் ,
நம் ைடய நிைலவைறப் ெபாக் ஷத்
ந்
ப் ேபான ெபா ைளக் ெகாண்
ேசாழ லத் க்
ேராதமாகச் ச காரச் ெசயல் கைளச் ெசய் ய அல் லவா
இடம் ெகா த்
ட்ேடா ம் ! ஆகா! இந் தச் சண்டாளர்கள்
ெசான்னப நாைள இர க் ள்
ன்
இடங் களில்
ன்
பயங் கரமான ெகாைலகள் நடக்கப்

ேபா ன்றனவா? நம் ைடய உட ல்
ச் இ க் ம்
வைர ல்
யன்
அவற் ைறத் த த்ேதயாகேவண் ம் .
இன்
ம் அ ப நா ைக ேநரம் இ க் ற . அதற் ள்
எவ் வளேவா காரியங் கள் ெசய்
டலாம் . இர க் ரேவ
டந் ைத ெசன்
தஞ் ைசக் ம் , நாைகப் பட் னத் க் ம்
ெசய் அ ப்
ட் க் கடம்
க் க் ளம் ப
ேவண் ம் . இந் தப் பாதகர்கள் அங் ேக ேபாய் ச்
ேசர்வதற் ள் நாம் ேபாய் டேவண் ம் !”…
இவர்கைளக் கடம்
க் வ ம் ப
வதா? இந் த
இடத் ேலேய இவர்கைளக் ெகான்
ேபாட்
ட் ப்
ேபாய்
வ நல் லதல் லவா? நம் டம் ஆ தம்
ஒன்
ல் ைல, இல் லா ட்டால் என்ன? வஜ் ரா தத்ைத
நிகர்த்த நம் ைககள் இ க் ம் ேபா ேவ ஆ தம்
எதற் . ஆனால் இவர்கள் ஒ ேவைள
ய கத் கள்
இைட ல் ெசா
ைவத்
க்கக்
ம் . அவற் ைற
எ ப் பதற் ேக இடங் ெகா க்காமல் இரண்
ேப ைடய
க த்ைத ம் இ க் ப்
த் ெந த் க் ெகான்
ட
ேவண் ம் …
ஆனால் அவ் வா இவர்க டன் இந் த இடத் ல் சண்ைட
ப் ப உ தமா? ‘இவர்களிடம் ெதரிந் ெகாள் ள
ேவண் ய ஷயங் கைளத் ெதரிந் ெகாண்டா
ட்ட . நாம் வ ப ம் லெதய் வமா ய ர்க்கா
பரேம வரிேய பட க ழச் ெசய் , இந் தப் பயங் கர
இரக யங் கைளத் ெதரிந் ெகாள்
ம் ப யா ம்
ெசய்
க் றாள் . சக்கரவர்த் க் ம் , அவ ைடய
மாரர்க க் ம்
பத் ேநரிடாமல்
பா காப் பதல் லவா நம் ைடய
க் யமான கடைம?
அ
ம் ; கடம் ரில் கரிகால க் எ
ம் ேநராமல்
த ப் ப
க க
க் யமான . அப் ப எதாவ
ேநர்ந்
ட்டால் நமக் ம் நம
லத் க் ம் அ யாத

ப ச் ெசால் ஏற் பட்
ம் . ஆ தைல ைறயாகச்
ேசாழ லத் க் ப் ப
ர் வம் சத் னர் ெசய்
க் ம்
உத கள் எல் லாம் மைறந் மண்ணா
ம் . ெபண்
என்
எண்ணி, நம அரண்மைன ல் ெகாண்
வந்
ைவத்
ந் த அரக்
னால் கரிகாலன்
ெகால் லப் பட்டால் , அைதக் காட்
ம் நமக்
ேநரக்
ய அவக்ேக ேவ ஒன்
ல் ைல.’
‘ஆகா! அத்தைகய அழ ய வ வத் க் ள் ேள அவ் வள
பயங் கரமான ஆலகால ஷம் நிைறந்
க்க
மா?
ன்
உலகத்ைத ம் மயக்கக்
ய ேமாகனப்
ன்னைகக் ப் ன்னால் இவ் வள வஞ் சகம்
மைறந்
க்க
மா? இந் தச் சண்டாளர்கள் சற்
ன்னால் ெசான்னெதல் லாம் உண்ைமயாக இ க்க
மா?…’
ப

ேவட்டைரய ைடய உள் ளத் ல் ேகாபத் ெகா ந்
ட் எரி ம் ப ெசய் த அந் தச் ச காரர்களின்
வார்த்ைதகள் ஒ
தத் ல் அவ க்
ப் ைய ம் அளித்
ந் தன. நந் னி ச காரியாக
இ க்கலாம் . தம் டம் அன் ெகாண்டதாக ந த்
வஞ் த் ஏமாற் வந்
க்கலாம் . ஆனால் அவள்
கரிகாலன் ேதா கந் தமாறன் அல் ல வந் யத்ேதவன்
ேதா ேமாகம் ெகாண்ட காரணத் னால் தம் ைம
வஞ் க்க ல் ைல! அந் த ெமௗ கச்
வர்கைள அவள்
ெபா ட்ப த்த ல் ைல. அவ ைடய அந் தரங் க
ேநாக்கத் க் அவர்கைள ம்
உபேயாகப் ப த் வதற் காகேவ அவர்களிடம்
கமாகப் ேப ப் பழ வ
றாள் !
இந் தச் ெசய் ப ேவட்டைரயரின் அந் தரங் கத் ன்
அந் தரங் கத் க் ள் ேள அவைர ம் அ யாமல்
ப் ைய அளித்த . கரிகாலன் ெகால் லப் படாமல்

த க்க ேவண் ய , தம் ல ெகௗரவத்ைதப்
பா காத் க் ெகாள் ள ம் , தமக் என்ெறன்ைறக் ம்
அ யாத அப ர்த் ேநராமல் த த் க் ெகாள் ள ம்
மட் ம் அல் ல; நந் னிைய அத்தைகய ேகாரமான
பாவகாரியத்
ந் தப்
ப் பதற் காக ந் தான்.
ஒ ேவைள அவ ைடய மனத்ைதேய மாற்
தல் டச் சாத் யமாகலாம் . இந் தச் சண்டாளச்
ச காரர்களிடம் அகப் பட் க் ெகாண்
ப் பதால் அவள்
ேவ வ
ன்
இவர்க க் உடந் ைதயா
க்கலாம்
அல் லவா? இவர்கைள இங் ேகேய ெகான்
ஒ த்
ட்டால் நந் னிக்
தைல ைடக்கலாம்
அல் லவா?…
இவ் வா எண்ணி அந் த ரக் ழவர் தம் ைமய யாமல்
ெதாண்ைடையக் கைனத் க் ெகாண்டார். ம் ம
கர்ஜைன ேபான்ற அந் தச் சத்தம் ச க்காரர்கள்
இ வைர ம்
க் டச் ெசய் த .
“யார் அங் ேக?” என்றான் ேதவராளனா
பரேமச் வரன்.
அதற் ேமல் தாம் மைறந்
உ த ம் ஆகா என்
க
ெவளிப் பட் வந் தார்.

ய

ப் ப சாத் யம் இல் ைல,
ப் ெபரிய ப ேவட்டைரயர்

மைழக்கால இ ட் ல்
ெரன்
ேதான் ய அந் த
ெந ய ெபரிய உ வத்ைதக் கண்
ச காரர்கள்
இ வ ம் ைகத் நின்றேபா , “நான் தான் யம க்
அண்ணன்!” என்
ட் ப் ப ேவட்டைரயர்
ரித்தார்.
அந் தக் கம் ரமான
வைத ம் ந ந

ரிப் ன் ஒ அவ் வனப்
ங் கச் ெசய் த .

ரேதசம்

வந் தவர் ப ேவட்டைரயர் என்
அ ந் த ம் ர தாஸன்,
ேதவராளன் இ வ ம் தப் ஓடப் பார்த்தார்கள் ! ஆனால்
ப ேவட்டைரயர் அதற் இடம் ெகா க்க ல் ைல. தம்
நீ ண்ட கரங் கள் இரண்ைட ம் நீ ட் இ வைர ம்
த்
நி த் னார். அவ ைடய வல ைக ர தாஸ ைடய
ஒ
ஜத்ைதப் பற் ய . வஜ் ரா தத்ைதக் காட்
ம்
வ ைம ெபா ந் ய அந் தக் கரங் களின்
கள்
அவ்
வைர ம் க்
க்காடச் ெசய் தன.
எவ் வள தான் ைக ல் வ இ ந் தா ம் இ வைர ம்
ஏக காலத் ல் சமாளிக்க
யா என்
எண்ணிப்
ப ேவட்டைரயர் ேதவராளைனத் தைலக் ப் ற
ம் ப
ேழ தள் ளினார். ேழ
ந் தவன்
ல்
ஒ காைல ஊன்
ைவத் க்ெகாண்
ர தாஸ ைடய
க த்ைத இரண்
ைககளா ம் ெந க்கத்
ெதாடங் னார். ஆனால் ேதவராளன் ம் மா
இ க்க ல் ைல. அவ ைடய இ ப் ல் ெச
ந் த
கத் ையச் ரமப் பட் எ த் த் தன்ைன
த் க்
ெகாண்
ந் த கா ல் த்தப் பார்த்தான்.
ப ேவட்டைரயர் அைத அ ந் ெகாண்டார். இன்ெனா
கா னால் அவ ைடய ைக மணிக்கட்ைட ேநாக் ஒ
பலமான உைத ெகா த்தார். கத் ெவ
ரத் ல்
ேபாய்
ந் த . ேதவராள ைடய ஒ ைக ம் அற்
ந்
ட்ட ேபால் வனற் றதா ற் . ஆனால் அேத
சமயத் ல் அவைன
த்
ந் த கால்
ந
ய .
ேதவராளன் சட்ெடன்
ெநளிந் ெகா த் ெவளிேய
வந்
த் எ ந் தான். உைதபடாத ைக ல்
ஷ்
னால் ப ேவட்டைரயைர ேநாக் க் த்தத்
ெதாடங் னான். அந் தக் த் க்கள் க ங் கல் பாைறச்
வர்
வன ேபாலா ன. த் ய
ேதவராள ைடய ைகதான் வ த்த . அ
ம்

இன்ெனா ைகையப் ேபால் ஆ
ேதான் ய .

ேமா என்

இதற் ைட ல் ர தாஸன் தன் க த்
ந்
ப ேவட்டைரய ைடய கரங் கைள லக்கப்
ெப
யற் ெசய் தான்; ஒன் ம் ப க்க ல் ைல.
ழவ ைடய இ ம் ப்
ம் தளர ல் ைல.
ர தாஸ ைடய
கள்
ங் கத் ெதாடங் ன.
உள க் ள க் ெகாண்ேட “ேதவராளா! க் ரம் !
க் ரம் ! ேகா ல் ேமேல ஏ ! மண்டபத்ைதக் ேழ
தள்
!” என்றான்.
ேதவராளன் உடேன பாய் ந் ெசன்
பள் ளிப் பைடக்
ேகா
ன் ேமல் மண்டபத் ன்
ஏ னான். அங் ேக
மண்டபத் ன் ஒ ப
ல் ள ஏற் பட் இனிச்
நகர்ந்தா ம் ேழ ழக்
ய நிைல ல்
இ ந் த . அைத
ன்னேம அவர்கள்
கவனித்
ந் தார்கள் . ர தாஸன் அைதத்தான்
ப்
றான் என்
ேதவராளன் ெதரிந்
ெகாண்டான். மண்டபத் ன் இ ந் த ப
ையத் தன்
ச்ச
ந் த வ ைவெயல் லாம் ரேயா த் நகர்த் த்
தள் ளினான். அ
ம் ேபா அத டனி ந் த மரம்
ஒன்ைற ம் ேசர்த் த் தள் ளிக் ெகாண்
ந் த .
ப

ேவட்டைரயர், ேமேல
ந் த மண்டபம் நகர்ந்
ழப் ேபாவைதத் ெதரிந் ெகாண்டார். ஒ ைகைய
ர தாஸ ைடய க த்
ந் எ த் ேமேல
ந்
ம் மண்டபத்ைதத் தாங் க் ெகாள் ள
யன்றார்.
ர தாஸன் அப் ேபா ெப
யற் ெசய் அவ ைடய
ந் தப் அப் பால் நகர்ந்தான். மர ம் ,
மண்டப ம் ப ேவட்டைரயர் ேபரில்
ந் தன.
ப ேவட்டைரயர் தைல ல்
ந் நிைன இழந் தார்.

அத்

யாயம் 12 மைறந்த

!

மேக

ெந ேநரத் க் அப் பால் ப ேவட்டைரய க் ச்
நிைன வந் தேபா , அவர் ஒ பயங் கரமான
ேபார்க்களத் ல் இ ப் பைதக் கண்டார். வாள் கள்
ஒன்ேறாெடான்
ேமா ஜணஜணெவன்
ஓங் கார ஒ
ளப் ன. ஒ பக்கத் ல் ஜய ேபரிைககள்
ழங் க்
ெகாண்
ந் தன. அவற் டன் ேசர்ந்
ஆ ரக்கணக்கான ரல் கள் , “மகா ராஜா ராஜ
பாண் ய மன்னர் வாழ் க! பாண் ய ேரா கள் ழ் க!”
என்
ேகாஷ ட்டன. இன்ெனா பக்கத் ல்
ஆ ரக்கணக்கான ரல் கள் , “கங் க மன்னன்
ந்
ட்டான்! ஓ ங் கள் ! ஓ ங் கள் ” என்
க் ர ட்டன.
ஓ
றவர்கைளத் த த் நி த் ம் ரல் கள் ல ம்
ேகட்டன.
அப் ேபா
ெரன்
ஒ கணம் ேபார்க்களத் ல்
நிசப் தம் நில ய . ப ேவட்டைரயர் ற்
ற் ம்
பார்த்தார். இரண்
கால் கைள ம் இழந் த ஜயாலய
ேசாழைன இன்ெனா ெந
யர்ந்த ஆஜா
பா வான
மனிதன் தன் ேதாள் களிேல
க் க் ெகாண்
வந் தான்.
ேதாள்
அமர்ந்
ந் தவன் இரண்
கரங் களி ம்
இரண்
ராட்சத வாள் கைள ஏந் க்ெகாண்
ந் தான்.

“ேசாழ ரர்கேள! நில் ங் கள் ! பல் லவர்கேள!
ஓடா ர்கள் ! ஆ
ம் சா !
ம் சா ! என்ைனப் ன்
ெதாடர்ந் வா ங் கள் ! எ ரிகைளச் ன்னா ன்னம்
ெசய் ேவாம் !” என்
அவன் ேகா
த்தான்.
ஓடத் ெதாடங்
ந் த ேசாழ – பல் லவ ரர்கள்
ஜயாலய ேசாழைனப் பார்த்
ட் , அவன்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்
ட் நின்றார்கள் .
அவர்க ைடய
கங் களிேல ேசார் ம்
ம் நீ ங்
ண் ம் ர ம் , ரக்கைள ம் ேதான் ன. ன்
வாங் யவர்கள்
ன்ேனறத் ெதாடங் னார்கள் . இந் த
அ சய மா த க் க் காரணமா
ந் த ஜயாலய
ேசாழைன ண் ம் ப ேவட்டைரயர் பார்த்தார்.
அவைனத் ேதாளிேல தாங் க் ெகாண்
ந் த ரைன ம்
பார்த்தார். அ சயம் ! அ சயம் ! அப் ப தாங் க்
ெகாண்
நின்ற ரன் தாேமதான் என்பைதக் கண்டார்.
அந் தப் ப ேவட்டைரயர் ஒ ைகயால் தம் ேதாளின்
ந் த இ கா ம் இல் லாத ஜயாலய ேசாழைனப்
த் க்ெகாண்
இன்ெனா ைக ல்
த்
ந் த
நீ ண்ட கத் ையச் ழற் க் ெகாண்ேட எ ரிகளிைடேய
ந் தார். அவர்கள் இ வ ம் ேபான இடெமல் லாம்
பாண் ய ரர்களின் தைலகள் தைர ல் உ ண்
ந் தன.
ேபார் நிைலைம அ ேயா மா
ட்ட . பாண் ய
ைசனியம் த ஓ ய . ேசாழ, பல் லவர்கள்
ெவன்றார்கள் . எட் த் க் ம் அ
ம் ப
ஜயேபரிைககள்
ழங் ன. பல் லவ சக்கரவர்த் க்
ன்னால்
ஜயாலய ேசாழர் அமர்ந்
ந் தார்!
அவ க் அ
ல் ப ேவட்டைரயர் நின்றார். பல் லவ
சக்கரவர்த் , ேசாழ மன்னைரப் பார்த் , “ ரா
ரேர!
உம் மாேல இன்
ேதால்
ெவற் யா ற் ! இனிச்

ேசாழ நா
தந் ர நா ! நீ ம் உம
ரப் தல் வன்
ஆ த்த ம் உங் கள் சந் த க ம் என்ெறன் ம் தந் ர
மன்னர்களாகச் ேசாழ நாட்ைட ஆ
ர்கள் !” என்றார்.
உடேன ஜயாலய ேசாழர் தமக்க
ல் நின்ற
ப ேவட்டைரயைரப் பார்த் , “அத்தான்!
தங் களாேலதான் இந் த ெவற் நமக் க் ட் ய .
தந் ர ேசாழ நாட் ன் ேசநா ப யாக ம் ,
தனா காரியாக ம் உம் ைம நிய க் ேறன். உம
சந் த க ம் ேசாழ லத் க் உண்ைமயா
க் ம்
வைர ல் தனா காரிகளாக ம் , ேசநா ப களாக ம்
இ ப் பார்கள் !” என்றார். ப ேவட்டைரயரின் காயங் கள்
நிைறந் த
கம் ெப
தத்தால் மலர்ந்த .
ெரன்
அந் த
கத் ல் க ங் ேகாபம் ேதான் ய .
அந் தப் பைழய ப ேவட்டைரயர் இந் தப்
ய
ப ேவட்டைரயைரப் பார்த்தார். “அட பா ! ேரா !
சண்டாளா! என்
லத்ைதக் ெக க்க வந் த ேகாடாரிக்
காம் ேப! ஆ தைல ைறயாகச் ேசர்த்த அ ைமயான
ரப் கைழெயல் லாம் நாசமாக் க் ெகாண்டாேய?
ேந தத் ேராகம் , எஜமானத் ேராகம் ெசய் தாேய?
ேசாழ லத் ன் பரம் பைரப் பைகவர்க க்
உன்
ைடய ட் ேல இடங் ெகா த்தாேய? உன்
ைடய
ெபாக் ஷத்
ந் ெபா ள் ெகா த்தாேய?
உன்னால் அல் லேவா இன்
ேசாழ லத் க் இ
ேநரப் ேபா ற ! உற் ற ப உலகம் உள் ள அள ம்
மாறேவ மாறா !” என்
ச த்தார். ச த்த
ப ேவட்டைரயரின் கண்களில் கண்ணீ ர ் தாைர
தாைரயாகப் ெப
ய .
ற மற் ம் பல ப ேவட்டைரயர்கள் வந் தார்கள் .
ஒவ் ெவா வ ம் தாம் தாம் ெசய் த ரச் ெசயல் கைளக்
னார்கள் . ஒவ் ெவா வ ம் ப ேவட்டைரயைரச்

ச த்தார்கள் . ன்னர் எல் லா ம் ேசர்ந் ச த்தார்கள் .
“சண்டாளா! லத் ேராக ம் , ராஜத் ேராக ம்
ெசய்
ட்டாேய? நாங் கள் உ ைரக் ெகா த் ச்
சம் பா த்த ரப் கைழெயல் லாம் நாசமாக்
ட்டாேய! உன் த் ஏன் இப் ப ேபா ற் ?”
என்றார்கள் .
ப ேவட்டைரயர்கள் மைறந் தார்கள் . ெகா ம் பா
ர்
ேவளிர்க ம் ,
க்ேகாவ
ர் மைலயமான்க ம்
வந் தார்கள் . தன்னந் தனிேய நின்ற ப ேவட்டைரயைரச்
ழ் ந் ெகாண்டார்கள் . “ ச் ! நீ ம் மனிதனா? ேசாழர்
லத்ைத நீ ம் உன் பரம் பைர ந் தான் தாங் வந் த
என்
ெப ைம அ த் க் ெகாண்டாேய? இப் ேபா
என்ன ெசால்
றாய் ? ேசாழ லத் க் நீ யமனாக
மா
ட்டாேய? பாதகா! உன் ப ஷ எங் ேக?” என்
எக்காளம் ெகாட் ச் ரித்தார்கள் .
அவர்க க்
ன்னால்
ட்டமாக நின்ற ேசாழ நாட்
மக்கள் கல் ைல ம் , மண்ைண ம் வாரிப்
ப ேவட்டைரயர்
எ யத் ெதாடங் னார்கள் .
அச்சமயம் ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த் அந் தக்
ட்டத்ைத
லக் க் ெகாண்
பலமற் ற கால் களினால் தள் ளா
நடந் வந் தார். ேவளிர்கைள ம் , மைலயமான்
மற் றவர்கைள ம் ேகாபமாகப் பார்த்தார். “ ச் ! என்ன
காரியம் ெசய்
ர்கள் ? ரா
ரரான
ப ேவட்டைரயர் தா கல் ைல ம் மண்ைண ம்
எ
ர்கள் ? அவைரயா ேரா என்
ர்கள் ?
ப ேவட்டைரயரின்
ேராகத் னால் நா ம் என்
ல ம் அ ந் ேபானா ம் ேபா ேறாம் . நீ ங் கள்
யா ம் அவைரக் ற் றம் ெசால் ல ேவண்டாம் !
தனா காரி! வா ம் என்
டன் அரண்மைனக் !”
என்றார். ஜனக் ட்டம் கைலந் ேபா ற் . ந் தர

ேசாழ ம் மைறந் தார். தம் காலாந் தக கண்டர் மட் ம்
ப ேவட்டைரயர் ன்னால் நின்றார். “அண்ணா!
நம் டம் இவ் வள நம் க்ைக ைவத்
க் றாேர
சக்கரவர்த் ! அவ க் த் ேராகம் ெசய் யலாமா?
அவ ைடய லத்ைத அ க்க வந் த ெபண் ேபைய நம்
அரண்மைன ல் ைவத் க் ெகாண்
க்கலாமா?”
என்றார். உடேன அவ ம் மைறந் தார்.
வந் யத்ேதவ ம் , கந் தமாற ம் அவர்கைள ெயாத்த
வா பர்க ம் ெபரிய ப ேவட்டைரயைரச் ழ் ந்
ெகாண்டார்கள் . “ ைச நைரத்த ழவா! உனக் ஆைச
மட் ம் நைரக்க ல் ைலேய? ெபண் ேமாகத் னால்
அ ந் ேபானாேய? உன் உடம்
ள் ள ‘அ பத் நா ’
ண்க ம் இப் ேபா என்ன ெசால்
ன்றன? அைவ
ரத் ன் பரிசான
ப் ண்களா? அல் ல
ேராகத் ன்
யான
ப் ண்களா?” என்
ேகட்
ட் க் கலகலெவன்
ரித்தார்கள் .
அவர்கைளக் ெகால் வதற் காகப் ப ேவட்டைரயர் தம்
உைட வாைள எ க்க
யன்றார். ஆனால் உைடவாள்
இ க்கேவண் ய இடத் ல் அைதக் காண ல் ைல.
இச்சமயத் ல் ந் தைவப் ராட் வந் தாள் .
வா பர்கைள ேநாக் க் ைகயமர்த் ச் ரிப் ைப
நி த் னாள் . “பாட்டா! இவர்க ைடய ைளயாட் ப்
ேபச்ைசத் தாங் கள் ெபா ட்ப த்த ேவண்டாம் . தங் கள்
அரண்மைன ல் உள் ள ெபண் ேவடங் ெகாண்ட
ஷப் பாம் ைபத் ரத்
ங் கள் ! எல் லாம் சரியா
ம் !” என்றாள் . அவர்கள் மைறந் தார்கள் .
ப ேவட்டைரயர் லத்ைதச் ேசர்ந்த ெபண்கள் வரத்
ெதாடங் னார்கள் . பத் ேபர்,
ேபர், ஆ ரம் ேபர்;
ஆ தைல ைறையச் ேசர்ந்தவர்கள் வந் , அவைரச்
ழ் ந் ெகாண்டார்கள் . “ஐையேயா! உனக் இந் தக்

க யா ேநரேவண் ம் ! நம் ைடய ரக் லத் க்
உன்னால் இந் தப் ெப ம் ப யா ஏற் பட ேவண் ம் !
நாங் கள் எங் கள் கணவன்மார்கைள ம் ,
அண்ணன்மார்கைள ம் , தம் மார்கைள ம் , பத்
மாதம் மந் ெபற் ற ள் ைளகைள ம் ேசாழ
நாட் க்காகப் ேபார்க்களத் க் அ ப் ைவத்ேதாேம?
அவர்கள் இரத்தம் ந் உ ைரக் ெகா த் ப் ப
ர்
வம் சத் க் இைண ல் லாப் கைழத் ேத த்
தந் தார்கேள? அைதெயல் லாம் ஒ ெநா
ல்
ேபாக்க த் க் ெகாண்டாேய?” என்
கத னார்கள் .
“ெபண்கேள! வாைய
க்ெகாண்
அந் தப் ரத் க் ப்
ேபாங் கள் . என்னால் ஒ ப
ம் உண்டாகா !” என்
ப ேவட்டைரயர் கஷ்டப் பட் ப் ப ல்
னார்.
அப் ேபா அந் தப் ெபண்கள் ஒ
ைச ல் ட் க்
காட் னார்கள் . யமதர்மராஜன் எ ைமக்கடா
வாகனத் ல் ஏ க்ெகாண்
ைக ல் ேவ ம் , பாசக்
க
ம் எ த் க் ெகாண்
வந் தான்;
ப ேவட்டைரயைர ெந ங் னான். ேபா ற ேபாக் ல் ,
“ப ேவட்டைரயா! உனக்
க்க வந் தனம் ! ந் தர
ேசாழ ைடய உ ைர ம் அவ ைடய மக்கள் இ வர்
உ ைர ம் ஒேர நாளில் ெகாண்
ேபாக உத
ெசய் தாய் அல் லவா? உனக் என் நன் !” என்
னான் யமதர்மராஜன்.
“இல் ைல, இல் ைல! நான் உனக் உத ெசய் ய ல் ைல;
ெசய் யமாட்ேடன்! உன்ைனத் த ப் ேபன்! யமேன! நில் !
நில் !” என்
ப ேவட்டைரயர் அல னார். யமைனத்
த த் நி த் வதற் காக ைரந் ெசல் ல
யன்றார்.
ஆனால் அவைர ஏேதா ஒ சக்
த் நி த் ய .
ஏேதா ஒ ெபரிய பாரம் அவைர அ க் ய . நின்ற
இடத்
ந் அவரால் நகர
ய ல் ைல.

“பார்த்தாயா! நாங் கள் ெசான்ன சரியாகப்
ேபாய் ட்டேத!” என்
ட் ப் ப ேவட்டைரயர்
லப் ெபண்கள் ஓெவன்
சத்த ட் ப் லம் னார்கள் .
அவர்களில் பலர் ஓப் பாரி ைவத் அ தார்கள் .
அவர்க ைடய அ
ர ன் சத்தம் நி டத் க் நி டம்
அ கமா வந் த . ப ேவட்டைரயரால் அைதச் ச க்க
ய ல் ைல. அவர் ேபச
யன்றார். ஆனால் அ ைகச்
சத்தத் ல் அவர் ேபச் மைறந்
ட்ட . அ ைக ம் ,
லம் பைல ம் ேகட்கச் ச க்க ல் ைல. இரண்
ைககளினா ம் ெச கைளப் ெபாத் க் ெகாள் ள
யன்றார். ஆனால் அவ ைடய ைகக ம் அைசவற் க்
டந் தன. அவற் ைற எ க்கேவ
ய ல் ைல.
ஒ ெப
யற் ெசய் கரங் கைள உத எ த்தார்.
அந் த
யற்
ேல அவ ைடய கண்ணிைமக ம்
றந் ெகாண்டன. சட்ெடன்
நிைன வந் த .
அத்தைன ேநர ம் அவர் அ ப த்தைவ மனப்
ரைம ல் கண்ட காட் கள் என்பைத உணர்ந்தார்.
ஆனால் ஓலக் ரல் மட் ம் ேகட் க் ெகாண்
ந் த .
சற் க் கவனித் க் ேகட்டார். அைவ ெபண்களின் ஓலக்
ரல் அல் ல; நரிகளின் ஊைளக் ரல் !
அவர் நிைன இழந்
இேலசாகக் கா ல்
வந் த .
“

ழவன் ெசத்

ெகாண்
ந் த சமயத் ல்
ந் த சம் பாஷைண ஞாபகத்

ப் ேபாய்

ட்டான்!” என்ற

ஒ

க்

ரல் .

“நன்றாகப் பார்! ப ேவட்டைரய ைடய உ ர் ெராம் பக்
ெகட் யமன்
ட அவன் அ
ல் வரப் பயப் ப வான்!”
என்ற மற் ெறா
ரல் .
“யமன் பயப் பட்டா ம் நரி பயப் படா . ெகாஞ் ச நஞ் சம்
உ ர் ச்ச
ந் தா ம் நரிகள் சரிப் ப த்
ம் .

ெபா
ச்ச

க்

ம் ேபா
ம் !”

ழவனின் எ

ம் கள் தான்

“நல் ல சமயத் ல் நீ ளந் த மண்டபத்ைதத் தள் ளினாய் .
இல் லா
ல் நான் அந் தக் க ைய அைடந்
ப் ேபன்.
ழவன் என்ைனக் ெகான்
ப் பான்!”
“எங் ேக? மண்டபத்ைத நகர்த்த

மா, பார்க்கலாம் !”

சற் ப் ெபா த் , “ ளி ட அைசய ல் ைல! ஒ
பைகவ ைடய பள் ளிப் பைடையக் ெகாண்
இன்ெனா வ க் ம் ரக்கல் நாட்
ட்ேடா ம் ” என்
ட் மந் ரவா கலகலெவன்
ரித்தான்.
“ ரித்த ேபா ம் , வா! பட
ஆற் ேறா ேபாய்
டப் ேபா
ெகாள் ளிடத்ைதக் தாண்ட

ய் த் க் ெகாண்
ற . அப் றம்
யா !”

இந் த வார்த்ைதகைள ஞாபகப் ப த் க் ெகாண்
ப ேவட்டைரயர் தம் ைடய நிைல இன்னெதன்பைத
ஆராய் ந் தார். ஆம் ; அவர்
பள் ளிப் பைட மண்டபத் ன்
ஒ பா
ந்
டந் த . அதன் ெபரிய பாரம் அவைர
அ க் க் ெகாண்
ந் த . ஆனால்
ச்
ட
றேத, எப் ப ?
நல் லேவைளயாக, மண்டபத்ேதா
ந் த மரம் அவர்
ேதாளின்
ப ந் அதன் ேபரில் மண்டபம்
ந்
ந் த . மண்டபத்ைதெயாட்
ந் த மரந் தான்
அவர் உ ைரக் காப் பாற் ய . மண்டபம் ேநேர அவர்
ேமல்
ந்
ந் தால் மார் ம் தைல ம் ெநா ங் ப்
ேபா
க் ம் . ழவனார் தம் ைடய உடம் ன்
வ ைமைய எண்ணித் தாேம ஆச்சரியப் பட்டார். அந் தப்
ெபரிய பாரத்ைத இத்தைன ேநரம் மந் ம் தம் ைடய
உ ர் ேபாக ல் ைலெயன்பைத உணர்ந் ெகாண்டார்.

ஆனால் இவ் வள ெகட் யான உ
காப் பாற் க் ெகாள் ள
மா?

ைர இன்ன

ம்

ஆம் ; எப் ப யாவ காப் பாற் க் ெகாண்ேடயாக
ேவண் ம் . காப் பாற் க் ெகாண்
ேசாழ லத் க்
ேநர
ந் த அபாயத்ைதத் த க்க ேவண் ம் . அப் ப த்
த க்கா ட்டால் அவ ைடய லத் க் என் ம்
அ யாத ப இவ் ல ல் ஏற் ப வ நிச்சயம் .
வா லகத் க் ப் ேபானால் அங் ேக ம் அவ ைடய
தாைதயர்கள் அைனவ ம் அவைரச் ச ப் பார்கள் .
ஆைகயால் , எந் தப் பா பட்டா ம் இந் த மரத்ைத ம்
மண்டபத்ைத ம் அப் றப் ப த் எ ந்
க்க
ேவண் ம் . ஐேயா! எத்தைன ேநரம் இங் ேக இப் ப
நிைன இழந்
டந் ேதாேமா என்னேமா
ெதரிய ல் ைலேய? இதற் ள் ஒ ேவைள நாம் த க்க
ம் ம்
பரீதங் கள் ேநரிட்
க் ேமா?
இதற் ைட ல் நரிகளின் ஊைளக் ரல் ெந ங்
ெந ங் வந் ெகாண்
ந் த . நரிகள்
ச்
ம்
சத்தம் அவர் தைலக் அ
ல் ேகட்ட ! ஆகா! இந் த
நரிக க் க்
டவா ப ேவட்டைரயைனக் கண்
இளக்காரமாகப் ேபாய் ட்ட ? பார்க்கலாம் ஒ ைக!
ப ேவட்டைரயர் ஒ ைக னால் மட் ம் அல் ல, இரண்
ைககளினா ம் பார்க்கத் ெதாடங் னார். தம் உடம் ல்
ச்ச
ந் த பலம்
வைத ம் ரேயா த் அவர்
ந்
டந் த மரத்ைதத்
க்க
யன்றார். மரம்
தாக உயர உயர, அதன் ேமல் நின்ற மண்டபப் பாைற
நகர்ந் சரியத் ெதாடங் ய . இைட ைடேய அவர்
ெசய் த ஹ காரங் கள் ெந ங் வந் த நரிகைள அப் பால்
நக ம் ப ெசய் தன.
ஒ
கம் எனத் ேதான் ய ஒ நா ைக
யன்ற ற
அவைர அ க் க் ெகாண்
ந் த மர ம் மண்டபப்

பாைற ம்
அப் பால் நகர்ந் அவைர
தைல
ெசய் தன. அந் த
யற்
னால் அவ க் ஏற் பட்ட
ரமம் காரணமாகச்
ேநரம் அப் ப ேய டந் தார்.
ெபரிய ெந
ச் கள்
ட்டார். ஆகாசத்ைத
அண்ணாந் பார்த்தார். மண்டபத் க் ச்
ச பமாதலா ம் , ய ல் மரங் கள் பல
ந்
ட்
ந் த ப யா ம் வானெவளி நன்றாகத் ெதரிந் த .
இப் ேபா க ேமகங் கள் வானத்ைத
மைறத்
க்க ல் ைல. ைவரப் ெபாரிகள் ேபான்ற
எண்ணற் ற நட்சத் ரங் கள் ெதரிந் தன. இேலசான
ேமகங் கள் அவற் ைறச்
மைறத் ம் ன்னர்
றந்
ட் ம் அ ேவகமாகக் கைலந் ேபாய் க்
ெகாண்
ந் தன.
சட்ெடன்
வானத் ல் வட ைச ல் ேதான் ய ஒ
த் ரமான நட்சத் ரம் அவ ைடய கவனத்ைதக்
கவர்ந்த . அடடா! ல நாைளக்
ன் அவ் வள
நீ ளமான வாைலப் ெபற்
ந் த
மேக வா இப் ேபா
இவ் வள
ப் ேபா
க் ற ? அந் த
நட்சத் ரத் ன் ஒ
ைன ல் மார் ஒ அ நீ ளம்
ெவளி ய ைகத் ரள் ேபால நீ ண்
ந் த . பத்
நாைளக்
ன்
ட வானத் ன் ஒ ேகாணம்
ம்
நீ ண்
ந் த வால் இப் ப க்
ட்ட காரணம்
என்ன?….
வானத்
ந் பார்ைவைய அகற் ச் ற்
ற் ம்
பார்த்தார். நரிகள் இன்
ம் ேபாக ல் ைலெயன்பைதக்
கண்டார்! பத் , இ ப , ஐம் ப நரிகள் இ க் ம் .
அவற் ன் கண்கள் ெந ப் த் தணல் கைளப் ேபால்
காட் ன் இ ளில் ெஜா த் க் ெகாண்
ந் தன. ழவன்
எப் ேபா சாகப் ேபா றான் என்
காத் க்
ெகாண்
ந் தன ேபா ம் ! ேபாகட் ம் ! ேபாகட் ம் !

அவ் வள மரியாைத ப
காட்
ன்றனேவ!…

ேவட்டைரயனிடம் இந் த நரிகள்

ெரன்
வான ம்
ம் அந் த வனப் ரேதசம்
வ ம் ஒளி மயமா ன. ப ேவட்டைரயரின் கண்கள்
ன. அ
ன்னல் அல் ல, ேவ என்னவா
க்கக்
ம் ? வானத்ைதக் ேநாக் னார். ஜாஜ் வல் யமாகப்
ரகா த்த ஒ
ப் பந் தம் வான வட்டத் ேல ஒ
ேகாணத் ல் ரயாணம் ெசய் ெகாண்
க்கக்
கண்டார். அதன்
ரகாசம் அவ ைடய கண்கைளக்
சச்
ெசய் த . கண்ைண ஒ கணம்
ட் த் றந்
பார்த்தார். அந் தத் ப் பந் தம்
தா ப் ேபா
ந் த ;
வர வர ஒளி ைறந் வந் த ;
ெரன்
அ
மைறந் ேத ட்ட . பைழயப இ ள்
ழ் ந் த .
இந் த அ சயம் என்னவா
க் ம் என்
ப ேவட்டைரயர் ந் த் க் ெகாண்ேட ண் ம்
வானத்ைத ேநாக் னார்.
ய
மேக சற்
ன்
இ ந் த இடத்ைதப் பார்த்தார். அங் ேக அைதக்
காண ல் ைல. ஆகா!
மேக தான்
ந்
ட்ட !
இதன் க த் என்ன? இதன்
ைள என்ன? உலகத் ல்
ஏேத ம்
பரீதம் நடக்கப் ேபாவதற் அ
தான்.
ராஜ
ம் பத் னர் யா க்காவ
பத் ேநரி வதற்
அைடயாளம் . வால் நட்சத் ரம் மைற ம் ேபா அரச
லத்ைதச் ேசர்ந்த யாேர ம் மரணம் அைடவார்கள் .
இ ெவ காலமாக மக்களிைடேய பர
க் ம்
நம் க்ைக. அப் ப ெயல் லாம் ைடயா என்
ெசால் ேவா ம் உண் . அதன் உண்ைம ம்
ெபாய் ைம ம் நாைளக் த் ெதரிந்
ம் . நாைளக்கா?
இல் ைல! இன்ைறக்ேக ெதரிந் ேபாய்
ம் …! அேதா
ழ் வானம் ெவ த்
ட்ட ! ெபா
லரப்
ேபா ற ! இன்
இர க் ள்
ன்
இடங் களில்
ன்

பரீத பயங் கர நிகழ் ச் கள் நைடெபறக்
ம் . அைவ
நடக்கப் ேபா ம்
வரம் நமக் மட் ம் ெதரி ம் .
அவற் ைறத் த க் ம் சக்
ம் நமக் த்தான் உண் .
த ப் ப ல் ெவற் ெபற் றால்
மேக
ந் த
அபச னத்ைதக் ட ெவற் ெகாண்டதா ம் .
இல் லா
ல் … அைதப் பற் எண்ணேவ
ப ேவட்டைரயரால்
ய ல் ைல. த த்ேதயாக
ேவண் ம் ! ேசாழர் லத்ைதச் ேசர்ந்த
வைர ம்
காப் பாற் ேயயாக ேவண் ம் .
தம
தல் கடைம – க
க் யமான கடைம ஆ த்த
கரிகாலைனக் காப் பாற் வ தான்! அவ க்
பத்
வந் தால் அதன் ப தன் தைல ல் ேநராக
ம் .
ஆைகயால் ெகாள் ளிடத்ைதத் தாண் க் கடம்
க்
உடேன ேபாய் ச் ேசரேவண் ம் . அதற்
ன்னால் ,
டந் ைதக் ச் ெசன் , தஞ் ைசக் ம் , நாைகக் ம்
எச்சரிக்ைக அ ப்
ட் ப் ேபாவ நல் ல . ன்னர்,
வசம் ேபால் நடந்
ட் ப் ேபா ற . தாம்
ெசய் யக்
ய அவ் வள தான்!
ப ேவட்டைரயர் எ ந்
க்க
யன்றார்.
உடம் ெபல் லாம் ரணமாக வ த்த . மரம்
ந்
ந் த
இடம் மார் ல் ெபா க்க
யாத ேவதைனைய
உண்டாக் ற் . ஒ கால்
ந்
ட்ட ேபால்
ேதான் ய . ேதகம்
வ ம் பல் ேவ காயங் கள்
பட்
ந் தன.
அவற் ைறெயல் லாம் அந் த ரக் ழவர்
ெபா ட்ப த்த ல் ைல. பல் ைலக் க த் க்ெகாண்
ஒ
ெப ம்
யற் ெசய் எ ந் நின்றார்; ற்
ற் ம்
பார்த்தார். நல் ல ேவைளயாக, அவ ைடய
மரணத் க்காகக் காத்
ந் த நரிகள் அதற் ள் ஓ ப்
ேபாய் ட்
ந் தன.
மேக
ந் தேபா உண்டான

ஒளி ெவள் ளத்ைதக் கண்
ேபா ன ேபா ம் !

ரண்

அைவ ஓ ப்

டந் ைத நகரம் அங்
ந் எந் தத் ைச ல்
இ க்கலாம் என்பைத ஒ வா நிர்ண த் க் ெகாண்
றப் பட்டார். டமாகக் கால் கைள ஊன்
ைவத்
நடக்கத் ெதாடங் னார். வ ெயல் லாம் யல் அ த்
மரங் கள்
ந்
டந் தன. ெப மைழ னா ம்
ெகாள் ளிடத் உைடப் னா ம் ெவள் ளக் காடாக
இ ந் த . இந் த இைட
கைளெயல் லாம்
ம்
ெபா ட்ப த்தாமல் ப ேவட்டைரயர் நடந் தார்.
உள் ளத் ன் ெகாந் தளிப் உட ன்
ரமங் கைளெயல் லாம் மறந்
டச் ெசய் த .
ஆனா ம் ேநரம் ேபாய் க் ெகாண்ேட இ ந் த . ெபா
ந் இரண்
ஜாம ேநரம் ஆன சமயத் ல் டந் ைத
நகைர அவர் அ
னார். அந் த மாநகரின் மத் யப்
ரேதசத் க் ப் ேபாக அவர்
ம் ப ல் ைல. அவைர
இந் தக் ேகாலத் ல் பார்த்தால் ஜனங் கள் வந்
ழ் ந்
ெகாள் வார்கள் . என்ன, ஏ என்
ேகட்பார்கள் . அவர்
ெசய் ய
ம் ய காரியத்ைதத் ரிதமாக ம்
றைமயாக ம் ெசய் ய
யாமற் ேபாய்
ம் .
ஆைக னால் நகரின்
ைன ேலேய, ஜன
ெந க்க ல் லாத இடத் ல் , யாைரயாவ
த் ,
தஞ் ைசக் ம் நாைகக் ம் ஓைல அ ப் ப ேவண் ம் .
ற ஒ வாகனம் சம் பா த் க் ெகாண்
கடம்
க் க் ளம் ப ேவண் ம் . ர்க்ைக அம் மன்
ேகா
க் அ
ள் ள ேஜா டர் ஞாபகம் அவ க்
வந் த ஆம் ; அ தனிப் பட்ட ரேதசம் அக்கம்
பக்கத் ல் ேவ
கள் இல் ைல. ேஜா டர் த ந் த
மனிதர்; இனிய இயல் பைடத்த மனிதர். இராஜ
ம் பத் க் ம்
தன் மந் ரிக் ம் ேவண் யவர்.

அதனால் என்ன? யாரா
ந் தா ம் இந் தக்
காரியத்ைதச் ெசய் வார்கள் . இராஜ
ம் பத் க்
ேவண் யவராக
ப் பதால் இன்
ம் ஆர்வத் டன்
ெசய் வார். ஆகா! ேஜா ட க் உண்ைம ல் ேஜா டம்
ெதரி மா, ேஜா ட சாஸ் ரத் ல் உண்ைம உண்டா
என்பைத ம் இச்சமயத் ல் பரிேசா த் ப் பார்த்
டலாம் .
அம் மன் ேகா ைல ம் , ேஜா டர் ட்ைட ம்
ப ேவட்டைரயர் அ
ச் ெசன்றார். ேகா
க்
ன்னா
ந் த ெந ய ெபரிய மரம் , ய ல்
ந்
ந்
டந் த .
த ல் அவ ைடய கவனத்ைதக்
கவர்ந்த . அ த்தாற் ேபால் ேகா ைல அ த் நின்ற
இரட்ைடக்
ைர ட் ய ரதத் ன் ேபரில் அவ ைடய
பார்ைவ
ந் த . அ
த் ரமான அைமப் ள் ள
ரதம் . அந் த ரதத் ன் ேமற் ப
ஓர் ஓடத்ைதப் ேபால்
அைமந்
ந் த . ெவள் ளம் வ ம் காலங் களில்
அவசரமாகப் ரயாணம் ெசய் ய ேநர்ந்தால் இம் மா ரி
ரதங் கைள உபேயாகப் ப த் வார்கள் . ெபரிய
ந கைளக் கடக் ம் ேபா ,
ெரன்
ந
ல் ெவள் ளம்
அ கமா
ட்டால் ஓடத்ைத ரதத்
ந் தனியாகக்
கழற்
டலாம்
ைரகைள அ ழ் த்
ட்டால் அைவ
நீ ந் ப் ேபாய் க் கைர ஏ
ம் . ரதத் ல் வந் தவர்கள்
ஓடத்ைதக் தள் ளிக் ெகாண்
ேபாய் க் கைர ேசரலாம் .
இத்தைகய ரதங் கள் ேசாழ நாட் ன் அ ர்வமாகத் தான்
உண் . இ யா ைடய ரதமா
க் ம் ? அரண்மைன
ரதமா
க்க ேவண் ம் ; அல் ல
தன் மந் ரி ன்
ரதமாக இ க்கேவண் ம் . இ ல் வந் தவர்கள் இப் ேபா
ேஜா டர் ட் க் ள் ேஜா டம் ேகட் க்
ெகாண்
க் றார்கள் ேபா ம் ! அவர்கள் யாராக
இ க் ம் ? ரத சார ையக் ேகட்கலாமா? ேவண்டாம் !

அவன் தம் ைமப் பார்த்
ரண்
ேபானா ம் ேபாவான்.
ேஜா டர் ட் க் ள் ேநேர ரேவ த் ப் பார்த்
வேத நலம் . அங் ேக வந்
ப் பவர்கள்
யாரா
ந் தா ம் இந் த ரதத்ைதக் ேகட் வாங் க்
ெகாண்டால் , கடம் ர்
ம் ச் ெசல் ல வச யாக
இ க் ம் அல் லவா?
ேஜா டர் ட் வாச க் ப் ப ேவட்டைரயர் வந் த
ேபா உள் ேள ெபண்
ரல் கள் ேகட்டன. ழவ க்
க் வாரிப் ேபாட்ட . யா ைடய ரல் ? ஏன்? இைளய
ராட்
ந் தைவ ரல் ேபால அல் லவா இ க் ற ?
அவள் எதற் காக இங் ேக வந் தாள் ? இந் தச் சமயம் பார்த்தா
வரேவண் ம் ?…
த ல் இப் ப எண்ணியவர் உடேன
மனத்ைத மாற் க் ெகாண்டார். அவ் தமானால் ,
இைளய ராட் யாக இ ந் தால் , ெராம் ப நல் லதாய் ப்
ேபா ற் . பழம் ந
ப் பா ல்
ந் த ேபாலா ற் .
ந் தைவ ேத
ன் கா ல்
ஷயத்ைதப் ேபாட்
ட்டால் தம் ைடய பாரேம நீ ங் ய ேபாலா ம் .
அவ ைடய தந் ைதக் ம் , தம் க் ம் நிகழக்
ய
ஆபத்ைதப் பற் க்
ப் பாகச் ெசால்
ட்டால் , ற
அந் தச் சாமர்த் யசா யான ெபண் ேவண் ய
ன்
ஜாக் ரைத எ த் க் ெகாள் வாள் . ற தாம்
நிம் ம யாகத்
ம் க் கடம்
க் ப் ேபாகலாம் .
அங் ேகயல் லவா தம் ைடய
க் யமான கடைம
இ க் ற ?
ப ேவட்டைரயர் ேஜா டர் ட் வாச ல் ரேவ த்த
ேபா ,
ன்ெனா தடைவ நாம் பார்த்
க் ம் அேத
காவல் காரன், – ேஜா டரின் டன் – அவைரத் த த்
நி த் னான். ப ேவட்டைரயர் அப் ேபா
ந் த
ேகாலத் ல் அவைர அவனால் அைடயாளங்
கண் ெகாள் ள
ய ல் ைல. ஆைக னாேலேய “நில் !”

என்
அதட் ம் ர ல்
ட் த் த த்தான்.
ப ேவட்டைரயர் ஒ
ைற ஹ ங் காரம் ெசய்
ட்
அவன் க த்ைதப்
த் த் தள் ளினார். டன்
ட் க்கரணம் அ த் க் ெகாண்
ேபாய்
ல்
ந் தான். ப ேவட்டைரயர் மதயாைனையப் ேபால்
அ ர நடந் ேஜா டரின் ட் க் ள்
ந் தார்.

அத்

யாயம் 13 - ந்தைவ
ேகட்ட வரம்

ேஜா டரின் ட் க் ள் ப ேவட்டைரயர் ரேவ த்த
ேபா அங் உண்ைமயாகேவ ந் தைவப் ராட்
ம் ,
வான
ம் இ ந் தார்கள் . ஈழத் ராணிையப் ெபா
ந் த ம் காணாத
ந்
ந் தைவ ன் மனம்
அைம ைய இழந்
ட்ட . அேத சமயத் ல்
ங் ழ
ம் காணாமற் ேபான அவ ைடய
கலக்கத்ைத அ கமாக் ற் .
தன் மந் ரி
அநி த்தைரப் பார்க்கச் ெசன்றாள் . அச்சமயத் ல்
அங் ேக அ ள் ெமா ச் ேசாழைனப் பற் ச் ெசய்
வந்
ந் த . நாைகப் பட் னத் ல் அ த்த ய ன்
காரணமாக அவன் ெவளிப் பட ேநர்ந்தெதன் ம் ரளான
மக்கள்
அவைன ெவற்
ழக்கத் டன் தஞ் ைசக்
அைழத் வ
றார்கள் என் ம் அ ந் தாள் .
ந் தைவ ன் பரபரப் எல் ைலையக் கடந்
ட்ட .
இதனால் ஏேதா பரீதம் வரப் ேபா ற என்
க
னாள் . ெபான்னி ன் ெசல் வைன வ
ல்

சந் த் ப் ேப த் தஞ் ைச ல் நடந் தைதெயல் லாம்
ெதரி க்க ேவண் ம் என்
ம் னாள் . அவன் ெப ம்
ஜனக்
ட்டம் ைட ழத் தஞ் ைசக் ேகாட்ைட ல்
ரேவ க்க
ம் னால் , ப ேவட்டைரயரின்
பைட ரர்கள் அவைனத் த த் நி த்த
ய வார்கள் .
இதற் ைட ல்
க் ரம ேகசரி ெதன்
ரேதசத் ப்
பைடக டேன ெகா ம் பா
ர் வைரக் ம் வந்
ட்டார்
என்
ெதரிய வந்
ந் த . இரண்
பைடக ம்
தஞ் ைசக்க
ல் ேமா க் ெகாள்
ம் ப ேநரிடலாம் .
அதனால் தந் ைத ன் உள் ளம் ண்ப ம் என்ப
நிச்சயம் . அதனால் அவ ைடய உ
க்ேக அபாயம்
ேநர்ந்
டலாம் . ேம ம் என்ெனன்ன ைள ேமா,
யா க் த் ெதரி ம் ? யற் காற் ன் காரணமாகக்
மக்களின் உள் ளங் கள் ெகாந் தளித் க்
ெகாண்
க் ன்றன. ஏதாவ ஒ
யாஜம் ஏற் பட
ேவண் ய தான்; ேசாழ நாேட அ
ம் ப யான ெப ம்
உள் நாட் க் கலகம்
ண்
டக்
ம் . ற அைத
நி த் வ எப் ப ? வந் த ன்னர் நி த்த
ய வைதக்
காட்
ம் ,
ன்னாேலேய த க்கப் பார்ப்ப அவ யம்
அல் லவா? இல் லா
ல் இத்தைன கால ம் ெசய் த
யற் ெயல் லாம் ணா
ேம? ஆத ன்
அ ள் ெமா ச் ேசாழைன வ
ேலேய சந் த் ப்
பைழயாைற ல்
காலத் க் நி த் க் ெகாள் ள
ேவண் ம் . கடம் ரி
ந் ெபரிய
ப ேவட்டைரயைர ம் த
க்க ேவண் ம் .
அ ள் ெமா க் இராஜ் யம் ஆ ம் ஆைச இல் ைல
என்பைத அவ க் த் ெதரி த் , அவ ைடய சம் மதம்
ெபற் ற ற தான், தஞ் ைசக் அவைன அைழத் ப்
ேபாக ேவண் ம் …
இவ் தம் தனக் ள் ந் த்
ெசய் ெகாண்
தந் ைத டம்
டச் ெசால் க் ெகாள் ளாமல் ,

,

அன்ைன ட ம் அநி த்தரிட ம் மட் ம்
ெசால்
ட் , இைண ரியாத வான ைய ம்
அைழத் க்ெகாண்
றப் பட்டாள் . பைழயாைறக் ப்
ேபா
ன்
டந் ைத ேஜா டைர இன்ெனா தடைவ
பார்த்
ட
ம் னாள் . கவைல அ கம்
ஏற் ப ம் ேபா வ ங் காலத்ைதப் பற் ேஜா டம்
பார்த் அ ய
ம் வ மனித இயல் அல் லவா?
வழக்கம் ேபால் அம் மன் ேகா
க் அ
ல் ரதத்ைத
ட்
ட் , ேஜா டர் ட் க் ள்
ந் தாள் .
ேஜா டரிடம் அவ ைடய கவைலையத் ெதரி க்கத்
ெதாடங் ச்
ேநரம்
ட ஆக ல் ைல. அதற் ள்
ட் வாச ல் ஏேதா தட டல் நைடெப ம் சத்தம்
ேகட்ட .
க் யமாக, ப ேவட்டைரயரின் ஹ ங் காரம்
அவ க் ேராமாஞ் சனம் உண்
பண்ணிய . அந் த
மா ரி கம் ரமாக ஹ ங் காரம் ெசய் யக்
யவர்
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ஒ வர்தான். த க்க
யன்ற
ேஜா டரின் டைனத் தள் ளி ட் ப் ப ேவட்டைரயர்
உள் ேள வ வதாகக் காணப் பட்ட . அவர் எப் ப இங் ேக
வந் தார்? எதற் காக வ
றார்? அ
ம் இந் த
ேவைள ல் ?
ஆகா! ஒ ேவைள ேஜா டம் ேகட்கத்தான் வ
றார்
ேபா ம் ! அவர் ேஜா ட டன் ேப வைதக் ேகட்டால் ஒ
ேவைள அவ ைடய மனத் ல் உள் ள எண்ணங் கள்
ெதரியக்
ம் . இராஜ் யத் க் ம் , இராஜ லத் க் ம்
ெபரிய ெந க்க ேநர்ந்
க் ம் இச்சமயத் ல் , ெபரிய
ப ேவட்டைரயரின் மனப் ேபாக் த் ெதரிந் தால்
எவ் வளேவா ெசௗகரியமா
க் ம் . அைதத் ெதரிந்
ெகாள் ள இப் ேபா ஒ சந் தர்ப்பம் ேநர்ந்
க் ற .
ேம ம் , தா ம் , வான
ம் அங் இ ப் பைதப்
பார்த்தால் , அவர் என்ன எண்ணிக் ெகாள் வாேரா

என்னேமா ஏன்? தவறாகத்தான் எண்ணிக் ெகாள் வார்!
சந் ேதக ல் ைல. ஆைகயால் அவர் கண்ணில் படாமல்
மைறந்
ப் ப தான் நல் ல …
ந் தைவ, ேஜா டரிடம் ஜாைட னால் தன
ேநாக்கத்ைதத் ெதரி த்
ட் வான ைய ம்
ைகையப்
த் அைழத் க் ெகாண்
அவசரமாக
அ த்த அைறக் ள் ேள ெசன்றாள் . அவர்கள்
ந் த
அைற ன் கத சாத்தப் பட தட்சணேம
ப ேவட்டைரயர் உள் ேள ரேவ த்தார். பரபரப் டன்
எ ந் நின்
ம் ட்ட ேஜா டைர உற் ப்
பார்த்
ட் ச் ற்
ற் ம் ேநாக் னார். அவர்
கத் ல்
யப் க் ம் , ஏமாற் றத் க் ம் அ
ெதன்பட்ட . இ ஒ கண ேநரந் தான். உடேன
சமாளித் க்ெகாண் , “ேஜா டேர! நான் யார்
ெதரி றதா? தனா காரி ெபரிய ப ேவட்டைரயேன
தான்! ஏன் இவ் வா ேபந் த
க்
ர்? அவ் வள
உ மா ப் ேபா
க் ேறனா? உம் மால் எனக் ஒ
க் யமான காரியம் ஆக ேவண்
க் ற ! ஒ
ெபரிய உத நீ எனக் ச் ெசய் ய ேவண் ம் .
த ல்
சாப்
வதற் ஏேத ம் இ ந் தால் ெகாண்
வா ம் ;
ெராம் பப் ப யா
க் ற . சாப் ட் க் ெகாண்ேட
ெசால் ல ேவண் யைதச் ெசால் ேறன்” என்றார்.
ேஜா டர் தட் த் த மா , “ஐயா! இந் த ஏைழ
எளியவனால் தங் க க் என்ன ெபரிய உத
ேதைவயா
க்க
ம் ? இந் தக்
ைசையத் ேத த்
தாங் கள் வந் த என்
ன்ேனார் ெசய் த பாக் யம் .
தங் க ைடய அந் தஸ் க் தக்கப
ந் அளிக்க
என்னால் இயலா . ஆனா ம் இந் தக்
ைச ல்
உள் ளைவெயல் லாம் தங் க ைடயைவதான். தய
ெசய் அம ங் கள் , நின்
ெகாண்
க்
ர்கேள?

தங் கைளப் பார்த்த டேன
க் ட் ப் ேபாேனன்.
அதனால் தங் கைளத் தக்கப வரேவற்
உபசரிப் பதற் த் தவ
ட்ேடன். ஆகா! இந் த
எளியவ ைடய
ைச ல் தாங் கள் அம வதற் த்
த
யான ஆசனம்
ட இல் ைல. ெபரிய மன ெசய்
அந் தப் பலைக ேல உட்கார ேவண் ம் ” என்
சற்
ன்
ந் தைவ ம் வான
ம் உட்கார்ந்
ந் த
பலைககைளச் ட் க் காட் னார்.
ப ேவட்டைரயர் அப் பலைககைள ம் அவற் ன்
அ
ல் ந்
ந் த மலர்கைள ம் உற் ப்
பார்த்
ட் , “ேஜா டேர! இல் ைல; எனக் உட்கார
ேநர ல் ைல. ஏதாவ சாப்
வதற் க் ெகா க்கக்
ய இ ந் தால் இைல ேல ற் க் ைக ேல
ெகா த்
ர். தஞ் ைசக் அவசரமாக ஒ ெசய்
அ ப் ப ேவண் ம் என் சேகாதரன் காலாந் தக
கண்ட க் … ஓைல ம் , எ த்தாணி ம்
த
ரா?….ேவண்டாம் ! ஓைல எ
க் ெகாண்
க்க
ேநர ல் ைல. என்
த் ைர ேமா ரத்ைதக்
ெகா க் ேறன். அைத எ த் க் ெகாண்
நீ ர் தஞ் சா ர்
உடேன ேபாக
மா? அல் ல வாச ல் நின்றாேன
உம
டன், நல் ல த யனாக இ க் றான். அவைன
அவசரமாக அ ப் ப
மா?” என்
ேகட்டார்.
“தங் கள் கட்டைள எ ேவா, அப் ப ேய ெசய் ேறன்.
நா ம் , என் ட ம் , இரண்
ேப ம் ேவ
மானா ம்
ேபா ேறாம் . ஆனால் , தனா ப ! ெபரிய மன ெசய்
ேநரம் இந் த ஏைழ ன்
ைச ல் அமர்ந் , இந் த
எளியவன் அளிக் ம் அ ைதத் தாங் கள் அ ந்
ட் ப்
ேபாக ேவண் ம் !”
“ேஜா டேர! எதற் காக உம் ைம ஏைழ என் ம் எளியவன்
என் ம் அ க்க ெசால் க் ெகாள்
ர்? உம் ைடய

ட்ைடத் ேத அரசர்க ம் , அர ளங் மரிக ம்
அ க்க வ வ ண்
என்
ேகள் ப் பட்
க் ேறன்.
நான் ஒ வேன உம் டம் ேஜா டம் ேகட்க வராதவன்.
அ தவ என்பைத உணர்ந் ெகாண்ேடன். ஒ ேவைள
உம் டம் ேகட்
ந் தால் இம் மா ரி பயங் கர பத் கள்
ஏற் படாம
ந்
க்கலாம் …”
“ஐயா! தங் கள் ெமா கள் எனக் ப் ெபரி ம்
கவைலையத் த
ன்றன. என்ன பத் ேநர்ந்த
தங் கைள இந் தக் ேகாலத் ல் பார்த்த ம் நான்
க் ட்ட சரிதான். ய
ம் , ெவள் ளத்
ம்
க் க்ெகாண் ர்களா? ெகாள் ளிடம் உைடப்
எ த் க்ெகாண்ட என்
ேகள் ப் பட்ேடன்.
ஒ ேவைள, அதனால் …? தனா ப !…”
“ப
ர் இைளயராணி ெசௗக் யமா
அல் லவா?” என்
ேஜா டர் ேகட்ட , ப
பயங் கரத்ெதானி ல் ரித்தார்.

?

க் றார்கள்
ேவட்டைரயர்

“இல் ைல, இல் ைல! ப
ர் இைளயராணிக் ஒன் ம்
ேநர ல் ைல. அவள் ெகாள் ளிடத் ல்
ச் ெசத் ப்
ேபாய்
ட ல் ைல. இ வைர ல் கடம் ர்
அரண்மைன ல் ெசௗக் யமாகேவ இ க்க ேவண் ம் .
ஆனால் அந் தச் சண்டாளி நாைள இந் த ேநரம் வைர ல்
உ ேரா இ ப் பாளா என்
நான் ெசால் ல
யா .
ேஜா டேர! நீ ர் ெசால் ல
மா? இராஜ
ம் பங் கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் எல் லா ைடய
ஜாதகங் க ம் உம் டம் இ ப் பதாகக்
ேகள் ப் பட்
க் ேறன். அ உண்ைமயா?
நந் னி ன் ஜாதகம் , நான்
ழ வய ல் அ
ெகட்
மணந் ெகாண்ட ேமா னிப் ேப ன் ஜாதகம்
இ க் றதா?”

ேஜா டர் ேம ம் பத ப் ேபானவராய் , “தனா ப ! இ
என்ன ெசால்
ர்கள் ? என்ைனச் ேசாதைன
ெசய்
ர்களா? இைளய ராணி ன் ஜாதகம் என்னிடம்
இல் ைல. அவர் றந் த நா ம் ேவைள ம் தாங் கள்
ெதரி த்தால் ஜாதகம் கணிக்க
ம் ” என்றார்.
“ேவண்டாம் ; ேவண்டாம் , நந் னி ன் ஜாதகத்ைத
நாேன கணித் க் ெகாள் ேவன். அவ ைடய ஆ ைள
நாேன, என் ைக னாேலேய,
கட்டத் ர்மானித்
ட்ேடன். மற் றவர்க ைடய ஜாதகத்ைதப் பற் த்
ெதரிந் தால் ெசால் ங் கள் . சக்கரவர்த்
ன் ஆ ர்ப்
பாவம் எப் ப
க் ற ?… ஆகா! தைலைய
அைசக்
ர்! நீ ர் ெசால் ல மாட் ர். உம் ைம நான்
ேசா ப் பதாகேவ எண்
ர். அல் ல உம் ைடய
ேஜா ட சாஸ் ரம் எல் லாேம ெவ ம் ரட்ேடா ,
என்னேமா, யார் கண்ட ?… ேஜா டேர! ஜாதகம் ஒ
றம்
இ க்கட் ம் . ல காலமாக வானத் ல் ேதான் க்
ெகாண்
ந் த
மேக இன்
காைல ல்
வானத்
ந்
ல்
ந் மைறந் தேத, அ
உமக் த் ெதரி மா? ெதரிந் தால் , அதன் ெபா ள் என்ன
என்
ெசால் லக்
மா? அ ஏேத ம் ெபரிய
உற் பாதத்ைதக்
ப்
றதா? சக்கரவர்த் க்ேகா,
அவ ைடய மக்க க்ேகா ேநரப் ேபா ற பத்ைதக்
ப்
றதா? இைதக் ட நீ ர் ெசால் ல
ம ப் பதா
ந் தால் உம் ைடய ேஜா டம் ெவ ம்
ரட் த்தான்!”
“தனா ப ! அப் ப
கட்ட ேவண்டாம் . இராஜாங் க
சம் பந் தமான காரியங் களில் ேஜா டம் பார்க்கக்
டா
என்ப எங் கள் ெதா
ன் பரம் பைர மர . இன்
காைல ல்
மேக
ந் தைத நான் கண்ணால்
பார்க்க ல் ைல. ஏேதா ஜகஜ் ேஜா யான ெவளிச்சம்

ேதான் யைதக் கண்
ஆச்சரியப் பட் உடேன எ ந்
ெவளி ல் ெசன்
பார்த்ேதன். ல நாளாக வால்
வந் ெகாண்
ந் த
மேக ைவக் காண ல் ைல.
மேக ேதான் வ ம்
வ ம் அரச லத் னர்க்
அ ர்ஷ்டத்ைதக்
ப்
வதாகச் ெசால் வார்கள் .
ஆனால் அ ேஜா ட சாஸ் ரத்ைதச் ேசர்ந்ததல் ல.
ஜனங் களின் ெதான்
ெதாட்ட நம் க்ைக. அ ல் எனக்
அவ் வளவாக நம் க்ைக ைடயா . இன்
காைல ல்
டச் சக்கரவர்த் ெசௗக் யம் என்
ெதரிந்
ெகாண்
க் ேறன்.”
“அ நம அ ர்ஷ்டந் தான். இன் ர சக்கரவர்த் க்
ஒன் ம் ேநரிடாம
க்க ேவண் ம் . நாைள வைர ல்
அவர் ம் மா
ந் தால் அப் றம் கவைல ல் ைல.
ெபான்னி ன் ெசல் வைனப் பற் ஏேத ம் ெதரி மா?…
“ேநற் ர ெவ ேநரத் க் ப் ற இளவரசர்
வா ர் வந் ேசர்ந்
ப் பதாகக் ேகள் ப் பட்ேடன்.
தனா ப ! ப னா ரம் , லட்சம் மக்கள் அவைரச்
ழ் ந் வந் ெகாண்
க் றார்களாம் . அவ ைடய
ப் பத் க்
ேராதமாக அவைரத் தஞ் ைசக்
அைழத் வ
றார்களாம் .”
“ஆகா! அவர்கள் மட் ம் இளவரசைரத் தஞ் ைச ல்
ெகாண்
ேபாய் ச் ேசர்த்_
ட்டால் எவ் வளேவா
நன்றா
க் ம் . ஆனால்
மா?
லட்சக்கணக்கானவர்கள்
ழ் ந்
ந் தா ம் , யமைனத்
த த் நி த்த
மா? ெசால் ம் , ேஜா டேர,
ெசால் ம் ! நீ ர் ேஜா டம் ெசால் லா ட்டா ம் நான்
ெசால்
ேறன். சக்கரவர்த் க் ம் , அவ ைடய
மாரர்கள் இ வ க் ம் இன்ைறக் ப் ெபரிய கண்டம்
காத்
க் ற . யமதர்மன் அவர்கைள ெந ங்
ெந ங் வந் ெகாண்
க் றான். சக்கரவர்த்
ன்

யமன் ப
ர் மாளிைகையச் ேசர்ந்த ெபாக் ஷ
நிலவைற ல் மைறந்
க் றான். அ ள் ெமா
ன்
யமன் யாைனப் பாக ைடய அங் சத் ேல
ஒளிந்
க் றான். அவர்கள் இ வைர ம் த த்
நி த் ச் சக்கரவர்த் ைய ம் ெபான்னி ன்
ெசல் வைன ம் காப் பாற் வ உம் ைடய ெபா ப் .
என்
த் ைர ேமா ரத்ைத எ த் க்ெகாண்
உம்
டன் தஞ் ைசக் ப் ேபாகட் ம் . நீ ர்
வா ர் ெசன்
இளவரச க் எச்சரிக்க ேவண் ம் , ெசய் ரா? உடேன
றப் ப
ரா?”
ேஜா டர் தத்தளித் ப் ேபானார். ப ேவட்டைரய க்
த்தப் ரைம
த்
ட்டதா என்ற சந் ேதகம் அவன்
மனத் ல் ேதான் ய . ஆனால் அப் ப
ம் நிச்சயமாகச்
ெசால் வதற் ல் ைல.
வெதல் லாம் அ
க் ப்
ெபா த்தமாகேவ இ க் ற . ஆத் ரத் ட ம்
பரபரப் ட ம் ேப னா ம் , உண்ைமையச்
ெசால்
றவராகேவ ேதான்
ற . இந் தப்
ேபச்ைசெயல் லாம் இைளய ராட்
ம் ேகட் க்
ெகாண்
ப் பார். அவ ைடய க த்ைதத் ெதரிந்
ெகாள் ள ேவண் ம் . எப் ப யாவ இந் தக் ழவைர
இங்
ந் உடேன அ ப்
ட ேவண் ம் .
“ ர்க்கா பரேம வரி ன் அ ளினால் தங் க ைடய
கட்டைளைய என்னால் இயன்றவைர நிைறேவற்
ைவப் ேபன்?”
இப் ப ேஜா டர்
யேபா உள் ேள
அணி ம் பாதச் லம் ன் ஒ ேகட்ட .

ந்

ெபண்கள்

“ஆகா! ர்க்கா பரேம வரி பாதச் சதங் ைகைய ஒ த்
அ ள் ரி றாள் . இனி, நான் கடம்
க் த்
ம் பலாம் ,
இேதா றப் ப
ேறன்….”

“தனா ப ! ப யா
எளியவன் ட் ல் அ

க் ற என் ர்கேள? இந் த
ெசய்
ட் …”

“ேவண்டாம் , ேவண்டாம் ! என் ப , தாகம் எல் லாம் பறந்
ேபாய் ட்டன. நா ம் கடம்
க் ப் பறந்
ேபாகேவண் ம் . ஆலயத் க் அ
ல் ரதம் ஒன்
நிற் றேத. அ யா ைடய , ேஜா டேர? அைத நான்
எ த் ச் ெசல் லப் ேபா ேறன். ெகாள் ளிடக்கைர
ெசன்ற ம்
ப் அ ப்
ேறன். ஓடத்ைத
மட் ம் எ த் க் ெகாண் ….”
“ஐயா! அந் த ரதம் … அந் த ரதம் … என் ேபரில் க
ர்ந் அைத எ த் ப் ேபாக ேவண்டாம் …”

ைண

“ேஜா டேர! நீ ர் ணாகக் கவைலப் படா ர். ேசாழ
நாட் ன் பட்டத் இளவரச ைடய உ ைரக்
காப் பாற் வதற் காக நான் அந் த ரதத்ைத எ த் ப்
ேபா ேறன். ர்க்கா ேத ேய அதற் ச் சம் மதம்
த வாள் . ம ப
ம் பாதச் லம் ைப ஒ க்கச் ெசய்
ேத அ ள் ரிந் தால் , சம் மதம் ைடத்ததாக அ ந்
ெகாள் ேவன் அேதா, ேக ம் .”
இவ் தம் ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
க்
ெகாண்
க்ைக ல் , இைளய ராட்
ந் தைவ
பக்கத் அைற ன் கதைவத் றந் ெகாண்
இேலசாகப் பாதச் லம் ஒ க்க நடந் வந் தாள் .
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் அவைளப் பார்த்
யப் பைடய ல் ைல;
க் ற ம் இல் ைல.
“தாேய! நான் ஊ த்த சரிதான். அ த்த அைற ல் நீ
இ க்க ேவண் ம் என்
க
ேனன். உன்
கத்ைதப்
பார்த் ப் ேப வதற் எனக் த் ைதரியம் இல் ைல.
ஆைக னாேலேய உன் கா ல்
ழட் ம் என்
இவ் வள சத்தம் ேபாட் ப் ேப ேனன்; ேஜா டரிடம்

நான் ெசான்னைதெயல் லாம் ேகட்
அல் லவா?”

க் ெகாண்டாய்

“ஐயா! மன்னிக்க ேவண் ம் . நான் ெசய் த ைழைய
மன்னிக்க ேவண் ம் . இந் த ட் ல் தாங் கள்
ெரன்
ரேவ த்த ேபா , தாங் கள் தான் என்பைத என்னால்
நிச்சயமாக அ ய
ய ல் ைல. அதனால்
தங் க ைடய ேபச்ைச ஒட் க் ேகட் ம் ப ேநர்ந்த ,
மன்னிக்க ேவண் ம் !” என்றாள் ந் தைவ.
“தாேய! நான் உன்ைன மன்னிப் பதற் ஒ காரண ம்
ஏற் பட ல் ைல. உன்னிடந் தான் நான் மன்னிப் க் ேகட்க
ேவண் ம் . மன்னிப் க் ேகாரத் த
ைடயவனா
என்பேத எனக் ச் சந் ேதகமா
க் ற .
இன் ர க் ள் கடம் ர் ெசன் , பட்டத் இளவரச க்
எ
ம் ேநராமல் த த்ேதனானால் , உன்னிடம்
மன்னிப் க் ேகா வதற் நான் த
ெப ேவன்.
ன்
வ ஷங் களாக இந் தக் ழவனின் கண்கள் ,
ேமாகாந் தகாரத் னால்
ந் தன. என் கண்கைளத்
றப் பதற் நீ எவ் வளேவா ரயத்தனம் ெசய் தாய் .
எத்தைனேயா
ப் கள் ெசான்னாய் . ஒன் ம் என்
கா ல் ஏற ல் ைல. என் சேகாதரன் காலாந் தக
கண்ட ம் என் கண்கைளத் றக்க
யன்றான். அவன்
யற்
ம் ப க்க ல் ைல. ேநற் ர
ர்க்கா
பரேம வரி ன் க ைண னால் பாண் ய நாட் ச்
ச காரர்கள் இ வரின் சம் பாஷைணைய ஒட் க் ேகட்க
ேநர்ந்த . அதன் பலனாகேவ உண்ைமைய அ ந் ேதன்.
அந் தச் சண்டாளிைய, ச காரிைய, ஷநாகத்ைத, என்
அரண்மைன ேலேய ைவத்
ந் பா ட் ச் ராட்
வளர்த்ேதன். அவள் என்ைனக் லத் ேரா யாக் னாள் ;
இராஜத் ேரா யாக் னாள் . ேசாழநாட் ப்
ெபாக் ஷத்
ந் த ெபா ைள எ த் ப்

பாண் யநாட் ச் ச காரர்க க் க் ெகா த்தாள் .
அந் தப் பாத நந் னிைய இன்
இர க வதற் ள் என்
ைக னாேலேய ெகான்றாெலா ய என் ெநஞ் ல்
ெகா ந்
ம் ெந ப் அைணயா …”
இவ் வா ப ேவட்டைரயர்
வந் தேபா அவர் சற்
எ ர்பாராத ஒ காரியத்ைதக் ந் தைவ ெசய் தாள் .
ெரன்
அவர் கால
ல்
ந் வணங் னாள் .
ப ேவட்டைரயர் இன்ன ெசய் வெதன்
ெதரியாமல்
ைகத் நின்றேபா , இைளய ராட் எ ந் நின் ,
“ஐயா! எனக் ஒ வரம் ெகா த் அ ள ேவண் ம் !”
என்றாள் .
“இளவர என்ைனச் ேசா க் றாய் ேபாலத்
ேதான்
ற . ேவண்டாம் ! என்
ைடய பாவச்
ெசயல் கள் எவ் வள பயங் கரமானைவ என்பைத நன்
உணர்ந் ெகாண்ேடன். அவற் க் என்ன
ராயச் த்தம் ெசய் ெகாள் வ என்
தான்
ேயா த் க் ெகாண்
க் ேறன். அதற்
ன்னால் ,
இன்ைறயக் கண்டத்
ந் ேசாழ லத்ைதச் ேசர்ந்த
ன்
ேபைர ம் தப்
த்தாக ேவண் ம் . உன்
தந் ைதக் ம் , சேகாதரர்க க் ம் இன்
ங் ஒன் ம்
ேநரிடாம
க்க ேவண் ம் . அதற் எனக் உத ெசய் .
இன்
ஒ நாள் ேபாகட் ம் , நாைளக் நாேன உன்னிடம்
வந் , “எனக் தண்டைன என்ன?” “ ராய த்தம்
என்ன?” என்
ேகட்ேபன்!” என்றார்.
“ஐயா! தங் க க் த் தண்டைன ெகா க்கேவா,
ராயச் த்தம் ெசால் லேவா, நான்
ற் பட மாட்ேடன்.
தாங் கள் என் பாட்டனாரின் ஸ்தானத் ல் உள் ளவர். என்
தந் ைத ன் ேபாற் த க் உரியவர். உண்ைமயாகேவ,
தங் களிடம் ஒ வரம் ேகட் ேறன்…”

“அப் ப யானால் , உடேன ேகள் அம் மா! ெவ
ேப வதற் இப் ெபா
ேநர ல் ைல.”
“ெகா

ப் பதாக வாக்

அளி

ம் ேபச் ப்

ங் கள் !”

“உனக் ம் , உன்
ம் பத் க் ம் நான் ெசய்
ேராகத் க் நான் ெகா க்கக்
ய எ
ஈடாகா . நீ எ ேகட்டா ம் ெகா க் ேறன்.
ேகள் !”

ட்ட
ம்
க் ரம்

“இைளயராணி நந் னி ேத ையத் தாங் கள் ஒன்
ெசய் வ ல் ைல என்
வாக் அளிக்க ேவண் ம் .
அ தான் நான் ேகா ம் வரம் !”

ம்

“அம் மா! இ எ என்ன ைளயாட்டா? ைளயாட
இ தானா சமயம் ? என்
ைமப் ராயத் ல் நான்
த் ெகட் ப் ேபான உண்ைமதான். அதற் காக என்ைன
ப் ைபத் யக்காரனாக்
டப் பார்க் றாயா?
அந் தச் ச காரிக் நான் தக்க தண்டைன
ெகா க்கா ட்டால் , மற் ற ச காரர்கைள எப் ப த்
தண் க்க
ம் ? என் ைக னால் அவைளக்
ெகான்
ட் த்தான் ம காரியம் பார்ப்ேபன். என்
மனத்
ள் ளைதெயல் லாம் ெசால்
ட் , இந் தக்
ழவைன அவளால் கைட வைர ல் ஏமாற் ற
ய ல் ைலெயன்பைத எ த் க் காட்
ட் ,
அவைள என் வாளினாேலேய ெவட் க் ெகால் ேவன்.
அதற் க் ைறந் த தண்டைன எ
ம் அவ க் க்
ெகா த்தால் நியாயம் ெசய் தவனாக மாட்ேடன்.
அதற் ப் ற , எனக் என்ன நியாயமான தண்டைன
என்பைத ம் ேயா ப் ேபன். ேபா! அம் மா! ேபா! உன்
தந் ைதைய ம் , தம் ைய ம் இன்
வரப் ேபா ம்
கண்டத்
ந் காப் பாற் வதற் ேவண் ய
ரயத்தனம் ெசய் !…”

“ெசய் ேறன், ஐயா! ஆனால் என் சேகாதரிையப்
பா காக்க ம்
யற் ெசய் ய ேவண்டாமா? இைளய
ராணி நந் னி என் சேகாதரி. அவ க் த் தாங் கள் என்ன
ங் ெசய் தா ம் , அ
ம் ேசாழ லத் க் ச் ெசய் த
ேராகமா ம் !”
ப ேவட்டைரயர் எல் ைலக் கடந் த ைகப் ல் ஆழ் ந் தார்.
“நான் இன்ன ம் கன கண்
ெகாண்
க் ேறனா?”
என்
அவர் உத கள்
த்தன.
“இல் ைல, இல் ைல! தாங் கள் கன காண ல் ைல.
தாங் கள் காண்ப ம் ேகட்ப ம் உண்ைமதான்.
ேயா த் ப் பா ங் கள் ; பைழய சம் பவங் கைள
நிைனத் ப் பா ங் கள் . என் சேகாதரன்
அ ள் ெமா வர்மைனக் காேவரி ல்
ப்
ேபாகாமல் ஒ மாதர காப் பாற் ய
நிைன
க் றதா? அவள் தான் இைளயராணி
நந் னி ன் தாயார். இைளய ராணிையத் தாங் கள்
மணம் ரிந் அரண்மைனக் அைழத் க் ெகாண்
வந் த நாளில் , என் தந் ைத நிைன ழந்
ந் த
நிைன
க் றதா? இைளய ராணி ன் அன்ைனையக்
காண்பதாக நிைனத்ேத சக்கரவர்த்
ர்ச்ைச
அைடந் தார். அவள் இறந்
ட்டதாக ெவ காலம்
எண்ணிக் ெகாண்
ந் தார். ஆைகயால்
ெரன்
இைளய ராணிையப் பார்த்த ம் ஞாபகத்ைத
இழந் தார்….”
ப ேவட்டைரய க் ேவ
ல சம் பவங் க ம்
நிைன க் வந் தன. நள் ளிர ல் நந் னிைய அவர்
ந் தரேசாழ சக்கரவர்த்
ன்
ன்னால்
ெகாண் ேபாய் நி த் ய ம் , அவைளக் கண்
சக்கரவர்த் அல ய ம் அதற் நந் னி கற் த் க்

ய காரணங் க
வந் தன.

ம் அவ

க்

அப் ெபா

நிைன

“தாேய! நீ ேப வ
ைளயாட் அல் ல என்பைத
உணர் ேறன்.
ன்
ைளயாட் த்தான்
க
த் ரமா
க் ற . இைளயராணி உன் தமக்ைக
என்றால் , ஆ த்த கரிகால க் ம் அவள்
சேகாதரியா றாள் . இந் த உற உனக் மட் ந் தான்
ெதரி மா, இன்
ம் யார் யா க்ெகல் லாம் ெதரி ம் ?
சக்கரவர்த் க் த் ெதரி மா?
“சக்கரவர்த் இரண்
நாைளக்
ன் வைர ல்
என்
ைடய ெபரியன்ைன இறந்
ட்டதாகேவ
எண்ணிக் ெகாண்
ந் தார்.
ந் தாநாள் அந் த
தாட்
ேநரில் வந் தேபா
டப் ேபய் என்
எண்ணி ளக்ைக
ட் எ ந் தார், ற தான் நம் னார்…”
“அைதப் பற் க் ேகட்க ல் ைல, அம் மா! இைளய ராணி
தன் சேகாதரி என்ப கரிகால க் த் ெதரி மா?”
“அவ க் இதற் ள் ெதரிந்
க்க ேவண் ம் . எனக்
அவன் வாணர் லத்
ரர் ஒ வரிடம் ஓைல ெகா த்
அ ப்
ந் தான். அவரிடம் நான் ெசால்
அ ப் ேனன்…”
“ஆகா! வந் யத்ேதவன் வல் லவைரயைன
ெசால் றாயாக் ம் !”
“ஆம் , ஐயா!”
“அவன் கரிகாலனிடம் ெசால்
ப் பான் என்
ேதான்ற ல் ைல. ெசால்
ந் தா ம் , கரிகாலன்
நம்
க்க மாட்டான். எனக்ேக நம் க்ைக
உண்டாக ல் ைலேய? அவன் எப் ப நம் வான்? இைளய
ராணிக் இச்ெசய் ெதரிந்
க்க
யா ;

ெதரிந்
ந் தா ம் பயனில் ைல. ச காரர்கள் ேவ
தத் ல் தங் கள் ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் க் ெகாள் ளப்
பார்ப்பார்கள் . இன் ர அதற் க் கட்டாயம்
யற்
ெசய் வார்கள் . அம் மா! நீ ெதரி த்த ெசய் என்
ைடய
ெபா ப் ைப இன்
ம் பயங் கரமாக்
ற .
இைளயராணி நந் னி, சேகாதர ஹத் ெசய் யாமல்
பா காக் ம் கடைம எனக் ஏற் ப
ற . நான் உடேன
கடம் ர் ேபா ேறன். நீ ங் கள் வந் த ரதத்ைத எ த் க்
ெகாண்
ேபா ேறன். சக்கரவர்த் க் ம் , ெபான்னி ன்
ெசல் வ க் ம் ஒன் ம் ேநராமல் பா காப் ப
உன்
ைடய ெபா ப் !” என்றார்.
“ஐயா! தாங் கள் கவைலப் பட ேவண்டாம் . நான் இேதா
தஞ் ைசக் ப் றப் ப
ேறன். பைழயாைற
ந்
வாகனம் த
த் க் ெகாண்
ேபா ேறன்.
ெபான்னி ன் ெசல் வைனப் பற் ச்
ம்
கவைலப் படத் ேதைவ ல் ைல. அவன்
றந் த நா ம்
ேவைள ம் அவைனப் பா காக் ம் !” என்றாள் .
“ெபண்ேண! ேஜா டத்ைத நம் அஜாக் ரைதயாக
இ ந்
டாேத! ேஜா டர்கள் மனத் ற் ள் உண்ைம
ெதரிந்
ந் தா ம் ெவளிப் பைடயாகச் ெசால் ல
மாட்டார்கள் ! இரண்
ெபா ள் ெதானிக் ம் ப
ஏேத ம்
ைவப் பார்கள் . காரியம் நடந் த ற
‘ ன்னேம ெசால் ல ல் ைலயா?’ என்பார்கள் .
ேஜா டத்ைத நம் னா ம் ேஜா டக்காரர்கைள நம் ப
ேவண்டாம் !” என்
ேபா ற ேபாக் ல் ஒ
ெசால் லம் ைபப் ேபாட்
ட் ப் ப ேவட்டைரயர்
ெவளிேய னார்.
அவர் அப் பால் ெசன்ற ல னா ேநரத் க்ெகல் லாம்
ஆழ் வார்க்க யான் உள் ேள ரேவ த்தான். “ஆம் , ஆம் !
தனா காரி
யைத நான் ஆேமா க் ேறன்.

ேஜா டத்ைத நம் னா ம் , ேஜா
நம் பேவ
டா !” என்றான்.

டக்காரர்கைள

அத் யாயம் 14 வான
ன் சபதம்
ம் ரேவசமாக உள் ேள
ந் த
ஆழ் வார்க்க யாைனப் பார்த் க் ந் தைவ, “
மைல,
நீ எப் ப இங் ேக வந்
ைளத்தாய் ? எதற் காக வந் தாய் ?”
என்
ேகட்டாள் .
“அம் மணி! எல் லாம் இந் த ேஜா ய ைடய ேமாச
வார்த்ைத னால் தான்! இன்
காைல ல் இவரிடம்
‘நான் ேபா ம் காரியம் ெவற் கரமாக
மா?’ என்
ேகட்ேடன். ‘
ம் ’ என்
ெசான்னார். ஆனால் இந் த
இடத்ைத ட் ச்
ரம் ேபாகக்
ட
ய ல் ைல. காரியம் ெவற் ெப வ எப் ப ?
ஆைக னால் தான் சற்
ன் ப ேவட்டைரயர்
யைத நான் ஆேமா க் ேறன். இவ ைடய ேஜா ட
சாஸ் ரேம ஏமாற் றா அல் ல இவர்தான்
ேவண் ெமன்
ஏமாற் னாரா என்
ேகட் த் ெதரிந்
ெகாண்
ேபாக வந் ேதன். ப ேவட்டைரயரின்
ரைல
இங் ேக ேகட்ட ம் , இவர் ேபரிேலேய எனக் சந் ேதகம்
ஊர் தப் பட்ட . ஆனால் தங் கைள இங் நான் எ ர்
பார்க்கேவ ல் ைல” என்றான்.

“என்ைன நீ எ ர்பார்த்
க்க
யா தான். நீ எதற் காக
வந் தாய் ? என்ன காரியம் ெவற் அைட மா என்
ேஜா டைரக் ேகட்டாய் ? இரக யம் ஒன்
ல் ைலேய”
என்றாள் இளவர .
“தங் க க் த் ெதரிய
யாத இரக யம் இ க்க
ம் ? சக்கரவர்த்
ன் கட்டைளப் ப ேநற் ரேவ
தன் மந் ரி என்ைன நாகப் பட் னத் க் ப்
ேபா ம் ப ஏ னார் இளவரசைரக் ைகேயா அைழத்
வ வதற் காகத்தான். வ
ல் ெசம் யன் மாேத ையப்
பார்த் அவரிட ம் ஓர் ஓைலையக் ெகா த் ப்
ேபா ம் ப ஏ னார்…. தாங் கள் எப் ேபா
தஞ் ைச
ந்
ளம் னீர ்கள் , ேத ?”
“ெபா
ளம்

ந்
ேநரத் க் ப் ற
ேனாம் . இைத ஏன் ேகட் றாய் ,
மைல?”

“ெகா ம் பா
ர்ப் பைடகள் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடையச்
ழ் ந் ெகாண்
ட்டனவா என்
ெதரிந்
ெகாள் வதற் காகக் ேகட்ேடன்.”
“என்ன? என்ன?”
“ஆம் , ேத ! தங் க க் த் ெதரியாதா, என்ன? ேநற் ர
சக்கரவர்த் ையப் பார்த்
ட்
தன் மந் ரி
அவ ைடய மாளிைகக் த்
ம் வந் தேபா இரண்
ெசய் கள் காத்
ந் தன. ஒன் தான்,
நாைகப் பட் னத்
ந் இளவரசர் றப் பட்
வ
றார்; ெப ம் ஜனக் ட்டம் ைட ழ வந்
ெகாண்
க் றார் என்ப …”
“அைத நா ம் இன்
காைல அ ந் ேதன். என் தம் ைய
இங் ேக த த் நி த் க் ெகாள் வதற் காகேவ றப் பட்
வந் ேதன். இன்ெனா ெசய் என்றாேய, அ என்ன?”

ஆழ் வார்க்க யான் வான ையச் ட் க்காட் , “அம் மா!
இந் தக் ெகா ம் பா
ர் இளவர ைய எதற் காக அைழத்
வந் ர்கள் ?” என்
ேகட்டான்.
“அவள் எப் ேபா ம் வ வ ேபால் இப் ேபா ம் வந் தாள் ;
அைழத் வந் ேதன், எதற் காகக் ேகட்டாய் ?”
“இரண்டாவ ெசய் ைய இந் த இளவர
ெசால் லத் தயக்கமாய் இ க் ற .”

இ

க்

ம் ேபா

“ெசால் ,
மைல! இவள் எனக் எவ் வள
அந் தரங் கமானவள் என்ப உனக் த் ெதரியாதா?
எனக் த் ெதரியக்
ய எ
ம் இவ க் ம்
ெதரியலாம் …”
“ஆனா ம் இந் த இளவர க் ச் சம் மந் தப் பட்ட காரியம்
அ . ெதன் ைசச் ேசனா ப
க் ரம ேகசரி ஒ
மாெப ம் ைசன்யத்ைதத் ரட் க் ெகாண்
தஞ் ைசக்
ேகாட்ைடைய ெந ங் வந் ெகாண்
க் றார் என்
ேநற் ர
தன் மந் ரிக் ச் ெசய் வந் த .
ேசனா ப
ட
ந் ஓர் ஓைல ம்
தன் மந் ரிக்
வந் த . சக்கரவர்த் ையத் தஞ் ைசக் ேகாட்ைட
ம் ,
ன்ன இளவரசைர ஏேதா ஓர் இரக ய இடத்
ம்
ப ேவட்டைரயர்கள் ைறப் ப த் ைவத்
ப் பதாக
அ ல் ற் றம் சாட்
ந் த . ப ேவட்டைரயர்கள் ,
தனா காரி ெபா ப் ைப ம் , தஞ் ைசக் காவல்
ெபா ப் ைப ம் , உடேன ட் நீ ங் க ேவண் ம் என் ம் ,
இளவரசைரக் ெகாண்
வந் ஒப்
க்க ேவண் ம்
என்
எ
ந் த . இல் லா ட்டால் இன்
மாைலக் ள் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடையச் ற்
ற் ைக
ஆரம் பமா
ம் என்
எ
ந் த . அம் மணி!
தஞ் ைசக் த் ெதற் த் ைச
ம் , ேமற் த் ைச
ம்

ஏற் கனேவ ெகா ம் பா
ர் பைடகள் ெந
ட்டனேவ? தங் க க் த் ெதரியாதா?”

ங்

வந்

“ெதரியா ,
தன் மந் ரி இைதப் பற் ஒ
வார்த்ைத ம் என்னிடம் ெசால் ல ல் ைலேய?”
“ெசால்
ந் தால் , நீ ங் கள் ஒ ேவைள தஞ் ைசக்
ேகாட்ைடைய ட் ப் றப் பட்
க்க மாட் ர்கள் .
க் யமாக, ெகா ம் பா
ர் இளவர ைய உடேன
ெவளிேயற்
ட
தன் மந் ரி
ம்
க்கலாம் …”
“அ

ஏன்? இவள் அங்
ம் ?”

இ

ந் தால் என்ன ேநர்ந்

“இந் த இளவர ையச் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
ஒ ேவைள ைறப் ப த் னா ம் ப த்
வார்…”
“அவ் வள
ணிச்சல் அவ க்
ெமய் யாகேவ இைத நீ ெசால்
“ஆம் , ேத ! ேம
அ ப் ய ெசய்
ெகாள் ர்கள் …”
“என்ன? ேம

வந்
றாய் ?”

மா?

ம் ெதன் ைசச் ேசனா ப ெசால்
ையக் ேகட்டால் , தாங் கேள அ ந்

ம் என்ன?”

“இளவரசர் அ ள் ெமா வர்ம க் ம் , ெகா ம் பா
ர்
இளவர வான ேத க் ம் உடேன
மணம்
நடத் யாக ேவண் ம் . ஆ த்த கரிகாலர் தமக்
இராஜ் யம் ேவண்டாம் என்
ெசால் வதால் அ ள் ெமா ச்
ேசாழைரேய அ த்த பட்டத் க் உரியவராக வராஜ
பட்டா ேஷகம் ெசய் ய ேவண் ம் என் ம்
ேகட்
க் றார். இதற் ெகல் லாம் சம் ம க்கா ட்டால்
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடைய
ன்ேற நாைளக் ள் தைர
மட்டமாக்
ேவன் என்
ெசால்

அ ப்
க் றார். ேசாழநாட்
ஆதரிப் பதாக ம் ெதரி த்
க்

மக்கள் தம் ைம
றார்…”

இைதெயல் லாம் ேகட் க் ெகாண்
ந் த வான .
“அக்கா! என் ெபரியப் பா க் த்
ெரன்
ைபத்
த்
ட்டதா, என்ன?” என்
ஆத் ரத் டன்
ேகட்டாள் .

யம்

“ஏன் வான அப் ப ச் ெசால் றாய் ? ெவ காலமாகப்
பலர் மனத் ல் இ ந் த ஷயத்ைதேய உன் ெபரியப் பா
இப் ேபா ப ரங் கமாக அ
த்
க் றார்.
ப ேவட்டைரயர்கள் ‘ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட்ட
ேவண் ம் ’ என்ற
யற் ெதாடங்
ப் ப னால்
ெகா ம் பா
ர் மன்ன ம்
க்ேகாவ
ர்
மைலயமா ம் இவ் தம் ெவளிப் பைடயாகச் ெசால் ல
ஆரம் த்
க் றார்கள் …”
“ஆம் , தாேய!
க்ேகாவ
ர் மைலயமான்
ட
இதற் ள் ஒ ெபரிய ைசன்யத் டன் கடம் ர்
ேகாட்ைடக் ச் ச பம் வந்
ப் பார். என்னிடம் அவர்
ேப ய
ந் ேத அவ் வா தான் ஊ த்ேதன்.
தன்
மந் ரிக் ம் தகவல் ைடத்
க் ற …”
“ஆனால் இப் ேபா நான் அ ந்
க் ம் ெசய் கள்
அவர்கள் இ வ க் ம் ெதரியா . அவர்கள் இரண்
ேப ட ம் நான் ேப உள் நாட் ச் சண்ைட ேநராமல்
த த்தாக ேவண் ம் . எப் ப ச் ெசய் யப் ேபா ேறேனா,
ெதரிய ல் ைல…”
“தாேய ! நிைலைம இப் ேபா
க ம்
ற் ப் ேபாய்
ட்ட . இனிேமல் ஒ ெபரிய பாரத த்தம் நடந் ேத
ம் ேபா
க் ற …”

“இைதப் பாரத த்தம் என்
ய ெராம் ப சரி,
மைல! இப் ேபா
த்தம்
ண்டால் அ ஒ
சேகாதரச் சண்ைடயாகத்தான் இ க் ம் . உற் றார்
உற ன க் ள் ேள நிக ம் சர்வ நாச த்தமாக
இ க் ம் . வான ! இைதக் ேகள் ! என் பாட்டனாரின்
தகப் பனார் கழ் ெபற் ற பராந் தக சக்கரவர்த் ,
ப ேவட்டைரயர் லத் ல் ெபண் ெகாண்டார்.
அவ ைடய மகள் , – என்
ய பாட் , –
ெகா ம் பா
ரின் அரசைர மணந் ெகாண்டார். என்
பாட்டனார் அரிஞ் சயர் ெகா ம் பா
ர்ப் ெபண்ைண
மணந் ெகாண்டார். என் தந் ைதேயா
க்ேகாவ
ர்
மைலயமான் மகைள மணந்
க் றார். இப் ப இந் த
ன்
ல மன்னர்க ம் எங் கள் லத் டன் ெந ங் ய
உற
ண்டவர்கள் . ஒன் க் ள் ஒன்றாகக் கலந்
ேபானவர்கள் . ஆ
ம் அவர்கள் இப் ேபா கச்ைச
கட் க் ெகாண்
சண்ைடக் ஆயத்தமா
வ
றார்கள் ! இந் த
ைய என்னெவன்
ெசால் ற
– இவர்க ைடய சண்ைட னால் ேசாழ ராஜ் யேம
அ ந்
ம் ேபா
க் ற !”
“அக்கா! எனக் ப் அைதப் பற் ெயல் லாம் கவைல
இல் ைல. எப் ப யாவ சண்ைட ேபாட் க் ெகாண்
சாகட் ம் . ஆனால் இ ல் என் ெபயைர என் ெபரிய
தகப் பனார் எதற் காக இ க்க ேவண் ம் ? உடேன
ம் ப் ேபாய் என் ெபரியப் பாைவப் பார்த் சண்ைட
க்கேவண் ம் என்
ேதான்
ற …”
“அதனால் என்ன பயன், கண்ேண? நீ ெசால் வைத உன்
ெபரிய தகப் பனார் ேகட்க மாட்டார். நீ ம் நா ம்
ேசர்ந் மன்றா னா ம் பயன்படா .
வய ப்
ெபண்களா ய நாம் ெசால் வைத உன் ெபரியப் பாைவப்
ேபான்ற ழவர்கள் ேகட்க மாட்டார்கள் . என் தம்

அ ள் ெமா வர்மன்
லமாகத்தான் இந் தச் சண்ைட
ேநராமல் த க்க
ம் .
மைல! நீ ேபானவன் ஏன்
ம் வந் தாய் ? அ ள் ெமா இப் ேபா எங் ேக
இ க் றானாம் ?”
“
வா ரி
ந் ேநற் ரேவ றப் பட எண்ணியதாகக்
ேகள் . ஆனால் வ ெயல் லாம் ஒேர ெவள் ளக்காடாக
இ ப் பதால் வர
ய ல் ைலயாம் . நா ம்
பைழயாைறக் அப் பால் ேபாகப் பார்த்
யாமல்
ம் வந் ேதன். ட
ட் உைடப் ெப த் ஒேர
ச த் ரமாகச் ெசய்
க் ற …”
“எப் ப
ம் ெவள் ளம் வ
ம் . அதற் ப் ற
அ ள் ெமா இந் த வ யாக வந் தாேன ஆகேவண் ம் ?
அ வைர காத்
க்க ேவண் ய தான். அதற் ள்
தஞ் ைச ல் ஏேத ம்
பரீதம் ேநர்ந்
டப் ேபா றேத
என்
கவைலயா
க் ற .
மைல! நீ உடேன
தஞ் சா ர்
ம் ப் ேபாய் க் ெகா ம் பா
ர் மன்னைரக்
கண்
நான் ெசால் ம் ெசய் ையச் ெசால் ல
மா?
அ ள் ெமா வ ம் வைர ல் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடைய
ற் ைக ட ேவண்டாம் என்
ெதரி ப் பாயா?”
“அக்கா! நா

ம் இவ

“நீ இந் த மனித
கண்ேண?”

டன் தஞ் ைசக்

ப் ேபாகட்

மா?”

டன் ேபாய் என்ன ெசய் வாய் , என்

“ேபாய் என் ெபரிய தகப் பனா
“என்னெவன்
சண்ைட
ேகட் ச் சண்ைடைய நி

டன் சண்ைட

ப் ேபன்.”

ப் பாய் ? உன் ேபச்ைச அவர்
த்
வாரா?”

“சண்ைடைய நி த் னால் நி
நி த்தா ட்டால் எப் ப யாவ

த்தட் ம் ;
நாசமாகப் ேபாகட்

ம் .

என் ெபயைர இ ல் இ
வற்
த் ேவன்.”
“உன் ெபயைர இ

க்

க்க ேவண்டாம் என்
றார்களா? அ

எதற் காக?”

“சற்
ன் இந் த ர ைவஷ்ணவர் ெசான்னைத நீ ங் கள்
ேகட்க ல் ைலயா, அக்கா?” என்
வான
ெவட்கத் னால் தைல னிந் தாள் .
“உன்ைனப் பற் யார் என்ன ெசான்னார்கள் ?
மைல!
நீ இந் தப் ெபண்ைணப் பற் என்ன ெசான்னாய் ?”
“இவைரப் ெபான்னி ன் ெசல் வ க் மணம் ெசய் க்க
ேவண் ம் என்
ேசனா ப வற்
த் வைதப் பற் ச்
ெசான்ேனன் அல் லவா? அைதக்
ப்
றார்
ேபா
க் ற !”
“வான ! அ ல் என்ன உனக் ஆட்ேசபம் ? ெபான்னி
ெசல் வைன மணந் ெகாள் வதற் உனக் ப் ரியம்
இல் ைலயா?”

ன்

“ ரியம் இ க் றேதா, இல் ைலேயா. அைதப் பற்
இப் ேபா என்ன ேபச் ? கல் யாணத்ைத ம் ,
பட்டங் கட் வைத ம் என் ேபரில் தந் ைத ேசர்த் ப்
ரஸ்தா ப் பைதத்தான், நான் ஆட்ேச க் ேறன்.
என்ைனச் ேசாழ ம் மாசனத் ல் ஏற்
ப் பதற் காகேவ
என் ெபரிய தந் ைத இந் தச் சண்ைடைய ஆரம் க் றார்
என்றல் லவா ஏற் ப
ற ?…”
இச்சமயத் ல் ஒ ெபண்ணின்
ரல் , “ெகா ம் பா
ர்
இளவர க் ச் ம் மாசனம் ஏ வ என்றாேல ெராம் ப
ெவ ப் ப் ேபா
க் ற !” என்
யைதக் ேகட்
எல் லா ம் அக் ரல் வந் த இடத்ைதப் பார்த்தார்கள் .
அங் ேக ஓடக்காரப் ெபண்
ங் ழ நின்
ெகாண்
ந் தாள் .

ந் தைவ அவைள யப் டன் பார்த் , “ெபண்ேண! நீ
எப் ப இங் ேக வந் தாய் ? இன்
காைல உன்ைன ம் ,
ஈழத் ராணிைய ம் காணாமல் நாங் கள் ேத
அைலந் ேதாேம? உன் அத்ைத எங் ேக?” என்
ேகட்டாள் .
“ேத ! மன்னிக்க ேவண் ம் ! என் அத்ைத என்ைனப்
பலவந் தமாகப் ப
ர் அரண்மைன ன் ரங் க
வ யாகப்
த் இ த் க் ெகாண் வந்
ேகாட்ைடக் ெவளிேய அ ப்
ட்டாள் . நான் தஞ் ைச
அரண்மைன ல் ஒ நாள் இ ப் ப
ட என்
அத்ைதக் ப்
க்க ல் ைல! எனக் ம் அரண்மைன
வாழ்
க்க ல் ைலதான்! ெகா ம் பா
ர்
இளவர க் ச் ம் மாசனேம ெவ த் ப்
ேபா
க் ம் ேபா , என்ைனப் ேபான்றவர்க க்
அரண்மைன ல் வ க்க எப் ப ப்
க் ம் ?” என்றாள்
ங் ழ .
“ெபண்ேண! எைதேயா ேகட்டால் , எைதேயா
ெசால்
றாேய? உன் த்தம் சரியான நிைல ல்
இல் ைல ேபா
க் றேத?” என்றாள் ந் தைவ.
“அக்கா! அவள் த்தம் சரியாகத்தான் இ க் ற .
என்ைனக் ேகவலப் ப த் வதற் காக ேவண் ெமன்
இப் ப ப் ேப
றாள் . நான் ேசாழநாட் ன் ம் மாதனம்
ஏ மகாராணி ஆகேவண் ம் என்ற ஆைச
ெகாண்
க் ேறனாம் ! அதற் காகத் தான் தங் கள்
தம் ைய – ெபான்னி ன் ெசல் வைர – மணக்க
ம்
ேறனாம் ! இவ ைடய மன எனக் நன்றாய் த்
ெதரிந்
க் ற ” என்றாள் வான .
“பாம் ன் கால் பாம் அ
ம் என்ற பழெமா
ெபாய் யாகப் ேபா மா?” என்றாள் ங் ழ .

“ெபண்கேள! நி த் ங் கள் ! எந் தச் சமயத் ல் என்ன
ேப வ என்ேற உங் க க் த் ெதரிய ல் ைல.
ங் ழ ! உன் அத்ைத இப் ேபா எங் ேக இ க் றாள் ?”
என்
ந் தைவ ேகட்டாள் .
“ப
ர் மாளிைகையச் ேசர்ந்த ெபாக்
நிலவைற ல் இ க் றாள் …”

ஷ

“எதற் காக?”
“அங் ேக ஒ ெகாைலகாரன் ைக ல் ேவ டன் ஒளிந்
ெகாண்
க் றான். ஆகா! அவைன நாங் கள் இ வ ம்
இன்
அ காைல ல் ப த் ைவத்த பாட்ைட
நிைனத்தால் ! எங் கள் இ வைர ம் இரண்
ெபண்
ேபய் கள் என்
நிைனத் க் ெகாண்
அவன்
ரண்
ேபாய் அங்
ங் ம் ஓ யைத எண்ணினால் …!” என்
ட் ப் ங் ழ கலகலெவன்
ரித்தாள் .
இந் தப் ெபண்
க் ச் த்தப் ரைமதான் என்
ந் தைவ மன ல் எண்ணிக்ெகாண் , “அப் றம் ெசால் !
அவன் யார்? எதற் காக ஒளிந்
க் றான்? உங் க க்
எப் ப அ ெதரிந் த ?” என்
ேகட்டாள் .
“அெதல் லாம் எனக் த் ெதரியா , ேத ! என் அத்ைதக்
வாய் ேபச
ய ட்டா ம் கா ேகளா ட்டா ம் ,
நமக்ெகல் லாம் ெதரியாத ஷயங் கைளத்
ெதரிந் ெகாள்
ம் அ சயமான சக் உண் .
அரண்மைன ல் உள் ள யாேரா ஒ வைரக்
ெகால் வதற் காக அவன் அங் ேக காத்
க் றான்
என்
எப் ப ேயா அ ந் ெகாண்டாள் . ேத ! பத் த்
தைல இராவேண வர ைடய ைககைள உைடப் பதற்
என் அத்ைதப் ரயத்தனப் பட்டாேள? அ எதற் என்
ெதரி மா?”

“ெதரியா

; உனக்

த் ெதரிந் தால் உடேன ெசால்

!”

“என் அத்ைத இராவணன் கரங் கைளத் தகர்க்க
யன்றைதப் பார்த்தேபா நீ ங் கள் எல் லா ம் அவைளப்
ச் – ைபத் யக்காரி என்
நிைனத் ர்கள் . ஆனால்
என் அத்ைத ச் அல் ல. அந் த இராவணன் ைகக க்
மத்
ேலதான் ப ேவட்டைரயரின் நிலவைறப்
ெபாக் ஷத் க் ப் ேபா ம் ரங் கப் பாைத இ க் ற .”
“ஆகா! அப் ப யா?” என்

ந் தைவ அ

“ஈழத் ஊைம ராணி சக்கரவர்த்
எப் ப வந் தாள் என்ப ம் ெதரி ற
ஆழ் வார்க்க யான்.

ச

த்தாள் .

ன் அரண்மைனக்
!” என்றான்

“இத்தைன நா ம் அரண்மைன
ந் த நமக் அப் ப
ஒ
ரங் க வ இ ப் ப ெதரியாமற் ேபா ற் ேற?
இ க்கட் ம் , நீ ஏன் உடேன அரண்மைனக் வந்
எங் களிடம் இைதெயல் லாம் ெசால் ல ல் ைல? உன்
அத்ைதையத் தனியாக ட்
ட் ஏன் வந்
ட்டாய் ?”
என்றாள் இைளய ராட் .
“அத்ைத ன்
வாதந் தான் காரணம் . அங் ேக
ஒளிந்
ப் பவைனத் தான் பார்த் க்ெகாள் வதாகச்
ெசால்
என்ைன ெவளிேய அ ப்
ட்டாள் !”
“ஏன்? ஏன்? அைத ட
க் யமான காரியம் .
எதற் காகவாவ உன்ைன அ ப் னாளா?”
“ஆம் , அம் மணி!”
“அ

என்ன ெபண்ேண?”

“ெபான்னி ன் ெசல் வ க் ம் ஏேதா ஆபத் வரப்
ேபா ற என்
என்
ைடய அத்ைத தன் அ சய

சக்
இ க்

னால் ெதரிந் ெகாண்
டத் க் ப் ேபா ம் ப

க்க ேவண்
என்ைன அ

ம் . அவர்
ப் னாள் !”

“ஆகா! ெபான்னி ன் ெசல் வன் இ க்
டத்ைத ேத த்
தான் நீ ேபாய் க்ெகாண்
ந் தாயா? அப் ப யானால் ஏன்
நின்
ட்டாய் ?”
“இல் ைல, ேத ! உண்ைமையச் ெசால்
ேறன்.
அரண்மைனக் காரியங் களில் இனிேமல்
தைல
வ ல் ைலெயன்
ர்மானித்
ட்ேடன்.
ேகா க்கைரக் ப் ேபாய் க் ெகாண்
ந் ேதன்; வ
ல்
இந் த ர ைவஷ்ணவன் என்ைனச் சந் த் இங் ேக
அைழத் க் ெகாண்
வந் தான்!… நீ ங் கள் இ ப் ப
ெதரிந்
ந் தால் வந்
க்க மாட்ேடன்!”
“ெபண்ேண! அரண்மைன உனக் ஏன் அவ் வள
ெவ த் ப் ேபாய் ட்ட ? எங் கைள ஏன்
க்காமல்
ேபாய்
ட்ட ? உன்ைன யார் என்ன
ெசய்
ட்டார்கள் ?” என்
இைளய ராட்
ந் தைவ
ேகட்டாள் .
“என்ைன யா ம் எ
ம் ெசய்
ட ல் ைல. யார்
ேபரி ம் எனக் க் ைற ம் இல் ைல. ல ேப க் ச்
ம் மாதனம்
க்காம
ப் ப ேபால் எனக் ம்
அரண்மைன வாழ்
க்க ல் ைல, அவ் வள தான்!”
என்
ங் ழ
ட் , வான ையக் கைடக்
கண்ணால் பார்த் நைகத்தாள் .
அைதக் கவனித் வான ஆேவசம் வந் தவள் ேபால் ஓர்
அ
ன்னால் வந்
னாள் :- “அக்கா! இவள்
ம ப
ம் என்ைனத் தான் ஏ க் காட்
றாள் . நான்
ெசால் ேறன்; ேக ங் கள் , தங் கள்
ப் பாதங் களின்
ஆைணயாகச் ெசால் ேறன்.
ஆகாசவாணி, மாேத சாட் யாகச் சபதம்

ெசய் ேறன். ெபான்னி ன் ெசல் வர் இந் தக்
கண்டத்
ம் தப் ப் ைழத்தாரானால் , அவர்
மன வந் என்ைனக் கரம்
த் மணந்
ெகாண்டாரானால் , அத்தைகய ெப ம் ேப எனக் க்
ைடத்ததானால் , தஞ் ைச அரண்மைனச்
ம் மாதனத் ல் நான் ஒ நா ம் உட்காரேவ மாட்ேடன்
இ சத் யம் ! சத் யம் !”

அத்

யாயம் 15 தந்த !

ைர

அச்சந் தர்ப்பத் ல் ெகா ம் பா
ர் இளவர இம் மா
ஒ சபதத்ைதச் ெசய் வாள் என்
யா ம்
எ ர்பார்க்க ல் ைல. அைதக் ேகட் அைனவ ம்
ைகத் ப் ேபானார்கள் .

ரி

இைளய ராட் ேகாப ம் பரிதாப ம் கலந்
ெபாங் ய ர ல் , “ெபண்ேண! இ என்ன சபதம் ?
எதற் காகச் ெசய் தாய் ? இப் ப
ம் ஒ
டத்தனம்
உண்டா? ஏேதா ெவ
த்தவள் ேபால அல் லவா
தற்
ட்டாய் ?” என்றாள் .
“இல் ைல, அக்கா! இல் ைல! எனக் ெவ இல் ைல. என்
அ
ெதளிவா
க் ற . பல நாளாக ேயா த் என்
மனத் ற் ள்
ெசய் ைவத்
ந் தைதேய
இப் ேபா பலர் அ யக்
ேனன்” என்றாள் வான .

அதற் க் ந் தைவ ம ெமா ெசால் வதற் ள்
ங் ழ
ன் ரிப் அவள் கவனத்ைதக் கவர்ந்த .
அந் தப் ெபண்
க் உண்ைம ேலேய இப் ேபா ெவ
த்
ட்ட ேபாலத் ேதான் ய .
த ல்
கலகலெவன்
ரித்தாள் . ற
கத்ைதக் ைககளால்
க்ெகாண்
ம்
ம்
அ தாள் . ன்னர்
ெரன்
அ ைகைய நி த்
ட் ெமல் ய ர ல் ,
“அைலகட

ம் ஓய் ந்

க் க

அகக்கடல் தான் ெபாங்
என்

பாடத் ெதாடங்

வேதன்?” </div>
னாள் .

ந் தைவ ஆழ் வார்க்க யாைனப் பார்த் , “இந் த
இரண்
ெபண்க ம் ேசர்ந் என் மனத்ைத ம்
ழப் ப் ைபத் யமாக்
வார்கள் ேபா
க்
மைல! இளவரசைரப் பார்க்கப் றப் பட்டவன்
இவைள எதற் காக இங் அைழத் க் ெகாண்
வந் தாய் ?” என்
ேகட்டாள் .

ற

.

ம்

“ேத ! ெபான்னி ன் ெசல் வைரச் சந் ப் பதற் த்தான்
றப் பட் ச் ெசன்ேறன். வ ெயல் லாம் ஒேர
ெவள் ளமா
ந் தப யால் ேபாக
ய ல் ைல.
என்ைனப் ேபாலேவ இவ ம் தைடப் பட் நின்றைதப்
பார்த்ேதன். பட சம் பா த் க் ெகா த்தால்
தள் ளிக்ெகாண்
ேபாய் த்
வா ர் ேசர்ப்பதாகச்
ெசான்னாள் . அதற் காக ேஜா டரிடம்
ம் வந் ேதன்.
ேகா
க் ப் பக்கத் ல் தங் கள் ரதப் படைகப்
பார்த்த ம் சந் ேதாஷமா ற் . தங் களிடம் ேகட் ப்
பட வாங் ச் ெசல் லலாம் என்
நிைனத்ேதன். ஆனால்
ப ேவட்டைரயர் ரதத்ேதா படைக ம் ெகாண்
ேபாய்
ட்டார்!” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.

“இப் ேபா என்ன ேயாசைன ெசால் றாய் ?
ப ேவட்டைரயர்
யைதெயல் லாம் நீ ம் ேகட்
ெகாண்
ந் தாய் அல் லவா?” என்றாள் ந் தைவ.

க்

“ஆம் தாேய! அைதக் ேகட்ட ற இங் ேக ண்ேபா ம்
ஒவ் ெவா நி ஷ ம் ஒ
கமாகத் ேதான்
ற .
இந் தப் ெபண் ெசால் வ
ந் ம் சக்கரவர்த் ைய
உண்ைம ேலேய பயங் கரமான அபாயம்
ெந ங்
ப் பதாகத் ெதரி ற . அ
தன்
மந் ரிக் க்
டத் ெதரியா . ஆைகயால் தாங் கள்
ெகா ம் பா
ர் இளவர ைய அைழத் க் ெகாண்
உடேன தஞ் சா
க் ச் ெசல் ங் கள் . ெகா ம் பா
ர்
பைடகள் ஒ ேவைள ேகாட்ைடைய
ற் ைக ட்
ந் தால் தங் கைளத் த ர யாரா ம்
அப் பைடகைளத் தாண் க் ெகாண்
ேபாக
யா .
வான ேத
ம் தங் க டன் வந் தால் அ க வச யாகப்
ேபாய்
ம் . நான் இந் த ஓடக்காரப் ெபண்ைணச்
சமாதானப் ப த் அைழத் க் ெகாண் , ஒ பட
சம் பா த் க் ெகாண்
ெபான்னி ன் ெசல் வரிடம்
ேபா ேறன். ேஜா டரின் டைனப் பட ெகாண்
வ வதற் காக ஏற் கனேவ அ ப்
ட்ேடன்!” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
வான
க் ட் எ ந் தவள் அவைன ெவ க்கப்
பார்த் , “
யா !
யா ! ெபான்னி ன்
ெசல் வரிடந் தான் ேபாேவன்! ெசத்தா ம் அவர்
கால
ேலதான் சாேவன்!” என்றாள் .
அைதக் ேகட்ட ங் ழ , ‘
ச்’ என்ற ர ல் ,
“ைவஷ்ணவேர! நான் உம் டன் வர
யா !
ேகா க்கைர ல் என் காதலர்கள் என்ைன
அைழத்
க் றார்கள் ! நள் ளிர ல் ெந ப் ைபக் கக்
என் காதலர்கள் என்ைன அைழக் றார்கள் ! இளவர

ம்

ஓைல ெகா த் அ ப் னாேர, அந் த வாணர் ல
ர க் க் ட என் காதலர்கைள நான் காட் ேனன்.
அவர்களிடம் நான் ேபாகேவண் ம் !” என்
னாள் .
இ வைர
ம் இவர்க ைடய சம் பாஷைண ல்
கலந் ெகாள் ளாமல் எல் லாவற் ைற ம்
ேகட் க்ெகாண்
ைகத் நின்ற ேஜா டர் இப் ேபா
க் ட்டார். “அம் மா! அம் மா! எல் லா ம் சற் ச் ம் மா
இ ங் கள் !” என்
இைரந் கத் னார்.
ஒ நி டம் அங் ேக ேபச் ன் ஒ நின்
ந் த .
அப் ேபா ேவேறார் ஒ , – ேராமாஞ் சனத்ைத
உண்டாக் ம் ப யான ேபெரா , – யல் அ க் ம் ேபா
அைல கட ல் உண்டா ம் இைரச்சைலெயாத்த
ேபேராைச – ேகட்ட .
“தாய் மார்கேள! இந் தச் சந் தர்ப்பம் பார்த் நீ ங் கள்
இந் தப் பா
ன்
ைசக் வந் ர்கேள! நான்
நாட் க்ெகல் லாம் ேஜா டம் ெசால்
வந் தவன்.
உங் க க் எச்சரிக்ைக ெசய் அ ப் பாமல் இ ந்
ட்ேடேன?” என்
ேஜா டர் லம் னார்.
“ஐயா! இ என்ன?
ய அபாயம் எங் க
வ
ற ?” என்
ந் தைவ ேகட்டாள் .

க்

என்ன

“தாேய! அரசலாற் ல் ெவள் ளம் ெப
வடகைரைய
உைடத் க் ெகாள்
ம் ேபா
க் ற என்
காைல ேலேய என் டன் ெசான்னான். அரசலா
உைடத் க் ெகாண்டால் அந் த ஜலெமல் லாம்
காேவரி ல் வந்
ம் . காேவரி கைர ரண்டால் இந் த
ஏைழ ன்
அ ேயா
ப் ேபாய்
ம் .
காேவரிக் ெவ ச பத் ல் இந் த
இ க் ற .
வா ங் கள் ! வா ங் கள் ! ெவளிேய வா ங் கள் !” என்

ேஜா டர் கத
ஓ னார்.

க் ெகாண்

,

ட்ைட

ட்

ெவளிேய

எல் லா ம் அவைரத் ெதாடர்ந் ெவளிேய னார்கள் .
ெகாண்ட
கத் ேதாற் றத் டன் ேஜா டர், “அேதா!” என்
ட் க் காட் னார். அவர் ட் க் காட் ய ெதன்ேமற் த்
ைச ல் ஓர் அ ர்வமான காட் ெதன்பட்ட . அைரத்
ெதன்ைன மரம் உயர ைடய ஒ ப ைமயான வர், –
நீ ண்
படர்ந் ஓரள வைளந்
ந் த சாலமான வர்,
– அந் த ட்ைட ேநாக் இைரச்ச ட் க் ெகாண்
வந் தைதக் கண்டார்கள் . காேவரி ன் கைர உைடந் நீ ர்
ெவள் ளம் அப் ப ச் வைரப் ேபால் நகர்ந் வ
ற
என்பைத அங்
ந் த அைனவ ம் ஒ ெநா
ல்
அ ந் ெகாண்டார்கள் .
“அம் மா! வா ங் கள் ! எல் லா ம் ஓ வா ங் கள் ! அம் மன்
ேகா ல் மண்டபத் ன்
ஏ நிற் கலாம் ! தப் ப ேவ
மார்க்கம் இல் ைல!
மைல என் டைனப் பட
ெகாண் வர அ ப் யேத நல் லதாய் ப் ேபா ற் ! ஓ
வா ங் கள் !” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட ேஜா டர் வ
காட் னார்.
மற் றவர்க ம் அவைரப் ன்பற் னார்கள் .
ங் ழ
ன் ெவ ெயல் லாம் இப் ேபா ேபாய்
ட்ட
“ேத ! தாங் கள்
ம் அஞ் ச ேவண்டாம் . இைதக்
காட்
ம் எத்தைனேயா ெபரிய ெவள் ளங் கைள நான்
சமாளித்
க் ேறன்!” என்
க் ெகாண்ேட அவள்
ஓ னாள் . எல் லா க் ம்
ன்னதாகக் ேகா ல்
மண்டபத்ைத அைடந் அ ல் தா ஏ னாள் .
இதற் ள் ெவள் ளம் ேகா ல் அ
ம் வந்
ழ் ந்
ெகாண்
ட்ட . ேழ நின்றவர்களின்
ழங் கால்
வைர ஏ
ட்ட . ேஜா ட ம் , ஆழ் வார்க்க யா ம்

.

தத் த் த மா மண்டபத் ன்
ஏ னார்கள் .
ந் தைவ ம் , வான
ம் மட் ம் இன்
ம் ேழ
நின்றார்கள் . இ வ ம் ஏற
யன்றார்கள் , ேமேல
ந் த
ங் ழ இைளய ராட்
ன் ைககைளப்
த் த்
க்
ட்டாள் . வான மட் ம் ேழ நின்றாள் . அவள்
இரண்
தடைவ ஏற
யன்
இரண்
தடைவ ம்
ைகதவ
ட்
ட்டாள் .
ேமேல இ ந் த இ ெபண்மணிக ம் அவைளப்
த்
மண்டபத் ல்
க்
ட
யன்றார்கள் . ங் ழ ஒ
கரத்ைத ம் இைளய ராட்
ந் தைவ ஒ கரத்ைத ம்
த் த்
க் னார்கள் . வான சட்ெடன்
நி ர்ந்
பார்த்தாள் . அவ ைடய ஒ கரத்ைதப் ங் ழ
த் க் ெகாண்
ந் த ெதரிந் த . உடேன அந் தக்
ைகைய உத னாள் . அவள்
ந் ைகைய
த் க் ெகாண்டாள் .
அந் த ேவகத் ல் ந் தைவ
த்
ந் த கர ம் ந
ட்ட . வான ெதாப் ெபன்
ந் தாள் ;
தண்ணீ ரிேலதான்
ந் தாள் . அதற் ள் தண்ணீ ர ்
அவ ைடய க த் வைர ல் ஏ
ட்ட . கால் நிைல
ெகாள் ள ல் ைல; வான தண்ணீ ரில்
தந் தாள் .
ெவள் ளம் அவைள அ த் க் ெகாண்
ேபா ற் .
இவ் வள ம் ஒ கணத் ல் நடந்
ட்ட ; மண்டபத்
ேமேல
ந் தவர்கள் , “ஆ!” என்
பரிதாபமாகக்
கத னார்கள் .

ன்

ல கண ேநரத் க் ள் ெவள் ளம் வான ைய ேஜா டர்
ட் க்
ைரேமல் ெகாண்
ேபாய் ச் ேசர்த்த . அந் தக்
ைர ேமல் அவள் ஏ க்ெகாண்டாள் . “நல் ல ேவைள!
அபாயம் ஒன்
ல் ைல!” என்
எண்ணினாள் .

மண்டபத் ன் ேம
ந் தவர்க ம் அவைளப்
பார்த்தார்கள் . ட் க்
ைர
ெதாத் க்
ெகாண்டைதப் பார்த்தார்கள் . அவர்க ம் , ‘நல் ல ேவைள!
அபாயம் ஒன்
ல் ைல. பட வந் த ம் அவைள
எப் ப
ம் தப்
க்கலாம் !’ என்
க
னார்கள் .
“ ைரைய ட்
டாேத! ெகட் யாகப்
த் க்
ெகாள் !” என்
பலமாகக் கத் னார்கள் . வான
ேஜா டர் ட் க்
ைரையக் ெகட் யாகப்
த் க்
ெகாண்டாள் .
ேநரத் க்ெகல் லாம் அந் தக்
ைரேய
அைசவ ேபாலத் ேதான் ய . ‘அடடா!
இ ந்
றதா, என்ன?’ ஆம் ; ேஜா டர் ட் ச் வர்கள்
இ ந்
ந்
ட்டன. ஆனால்
ைர மட் ம்
ழ ல் ைல!
ைர, ெவள் ளத் ல்
தக்கத் ெதாடங்
ட்ட .
வான அந் தக்
ைரையக் ெகட் யாகப்
த் க்
ெகாண்
தந் தாள் . ேகா ல் மண்டபத்ைத ேநாக்
ம் ப் பார்த்தாள் .

த்

“அக்கா! நான் அவைரப் பார்க்கப் ேபா ேறன்.
ெபான்னி ன் ெசல் வைரப் பார்க்கப் ேபா ேறன்.
காேவரித்தாய் என்ைன அவரிடம் ெகாண்
ேபா றாள் !”
என்
னாள் .
அவள்
ய அவர்கள் கா ல்
ந்
க் யமாகப் ங் ழ
ன் கா ல்
என்
மனப் ர்வமாக நம் னாள் .
ேஜா டர்
ெகாண்

க்
ந்

ம் .
க்

ம் ,

ட் க்
ைர ெவள் ளத் ல்
தந் ெசன்
ந் த . வான
ம் ேபாய் க்ெகாண்
ந் தாள் .

அத்

யாயம் 16 - ங்
பாய் ந்தாள் !

ழ

ேசாழ நாட் ல் ரயாணம் ெசய் ள் ளவர்கள்
அந் நாட் ன் இயற் ைக அைமப் ல் ஒ
த் ரத்ைதக்
கவனித்
ப் பார்கள் . ேசாழ நாட்ைடச் ேசா ைட
வளநாடாகச் ெசய் ம் ந களில் ெவள் ளம் வ ம் ேபா ,
ெவள் ளத் ன் ேமல் மட்டம் ந க் இ
றங் களி
ள் ள
மட்டத் க்
க்க உயரமா
க் ம் . இவ் தம்
இ ப் ப னாேலதான் ந களில் வ ம் ெவள் ளம்
வாய் க்கால் களின் வ யாக வயல் க க் ப் பாய் வ
சாத் யமா ன்ற .
இந் த நிைல ல் ெவள் ளத்ைத ந ப் ப ைகேயா
ேபாகச் ெசய் வெதன்ப
க ம் ரமமான காரியம்
அல் லவா? ந க க் இ பக்கங் களி ம் உயரமான
கைரகள் உ
யாக அைமந்
க்க ேவண் ம் .
இல் லா
ல் , ெவள் ளம் ந ேயா ேபாவதற் ப் ப லாக,
மைழ நீ ர் நாலா ற ம் பாய் ந் ஓ வ ேபால் ஓ ச்
ேசாழ நாட்ைடத் தண்ணீ ர ் ேதங் ய ச ப் நிலமாக்
ஒன் க் ம் பயனற் றதாகச் ெசய்
ம் .
இைத
ன்னிட் ஆ காலத்
ந் ேசாழமன்னர்கள்
காேவரிக் ம் , காேவரி ன்
ைள ந க க் ம்
கைரகள் அைமப் ப ல்
க்க கவனம் ெச த் னார்கள் .
கரிகால் வளவன் ஈழ நாட்
ந்
த்தத் ல்
ேதாற் றவர்கைளச் ைறப் ப த் வந் , காேவரிக் க்
கைரெய க் ம் ேவைல ல் அவர்கைள
ஈ ப த் னான் என்
ம் வரலாற் ைற ேநயர்கள்
அ ந்
ப் பார்கள் .

காேவரி ன்
ைள ந களில் தண்ணீ ர ் நல் ல ேமல்
மட்டத் ல் வ வதற் உத யாகேவ
ரங் கத் க் ஒ
காத
ரம் ழக்ேக ேசாழ மன்னர்கள் கல் லைண
கட் னார்கள் . அந் த அைண ன்
லம் தண்ணீ ர ் மட்டம்
ேம ம் உயர்ந்
ைள ந களில் நிைறயத் தண்ணீ ர ்
பாய் வ சாத் யமா ற் .
இவ் தம் இயற் ைக அைமப் ேபா இைட டாத
ெசயற் ைக
யற் க ம் ேசர்ந்ேத ேசாழ நாட்ைடப்
பண்ைட நாளிேலேய நீ ர் வளத் ல் இைண ல் லாத
நாடாகச் ெசய்
ந் தன.
ேசாழ வள நாட் க் இவ் தம் இயற் ைக,
உத கள் ெசய் த ேபாலேவ, ல சமயம்
அபாயங் கைள ம் உண்டாக் வந் த .

ேசஷ
பரீதமான

ேசாழ மண்டலத் க் கடற் கைரக் க் ழக்ேக கட ல்
அ க்க
க் காற் க ம் , யற் காற் க ம்
ேதான் வ உண் . இக்காற் கள் ல சமயம்
கடற் கைரேயாரமாக வடக் ேநாக் ச் ெசன்
ஷ்ைண – ேகாதாவரி
கத் வாரங் களிேலா அல் ல
க ங் க நாட் ேலா, உள் ேள ரேவ த் ப் ெப மைழ
ெகாட்டச் ெசய் க ைமயான ேசதங் கைள
ைள க் ம் . ேவ
ல சமயங் களில் ேசாழ
நாட் க் ள் ேளேய ேநர யாகப் ரேவ த் ேமற்
ேநாக்
ைரந் ெசல் ம் . ேகா க்கைரக் ம் ,
ெகாள் ளிடக் கைர ன்
கத் வாரத் க் ம் மத்
ல்
இவ் தம்
க்காற் உள் நாட் ல் ரேவ ப் ப
சரித் ரத் ல் பல ைற நடந்
க் ம் சம் பவம் . ல
சமயம் அச்
க் காற் கள் ேகாரபயங் கர
பங் ெகாண்
கடைலேய ெபாங் எழச் ெசய்
கடற் கைரேயார ள் ள ஊர்கைளேய அ த்
ம் !

ம் கார் என்
வழங் ய காேவரிப் பட் னத்ைதக் கடல்
ெகாண்ட ெவ ங் கைதயன் ; சரித் ர
ஆதாரங் களினால் நி
க்கக்
ய உண்ைம
நிகழ் ச் ேயயா ம் .
ந களில் ெவள் ளம் அ கமாக வ ம் ேபா
ல சமயம்
கைரகள் உைடந்
வ ம் உண் . ந களின்
நீ ர்மட்டத்ைதக் காட்
ம்
மட்டம் தாழ் வா
க் ம்
காரணத் னால் உைடப் எ த்தா ம்
ற் ப் றெமல் லாம் ஒேர தண்ணீ ர ் மயமா
ம் .
ந க க் அ
ள் ள ஊர்கள்
ப் ேபாய்
ம் .
அப் ேபாெதல் லாம் ஜனங் கள் உ ர் தப் வதற்
அக்கம் பக்கத்
ள் ள ேகா ல் கள் உத யா
க் ம் .
ஜயாலய ேசாழனின் மகன் ஆ த்த ேசாழன் காேவரி
உற் பத் யா ம் ஸஹஸ்ய மைல
ந் அந் த மாந
கட ல் சங் கமமா ம் இடம் வைர ல்
ற் ெறட்
ஆலயங் கைள எ ப் த்தான் என்
சரித் ரம்
ற . சாதாரண காலங் களில் ேகா ல் கள்
கட ைள ஆரா ப் பதற் ப் பயன்ப வ ேபாலேவ,
ெப ெவள் ளம் வந் உைடப் ெப க் ம் காலத் ல்
மக்கள் ேகா ல் மண்டபங் களின்
ஏ உ ர்
தப் வதற் ம் உபேயாகமா
க்கட் ம் என்ப ஆ த்த
ேசாழனின் ேநாக்கமாக இ க்கலாம் அல் லவா?
ந

க்கைரகளில் உைடப் உண்டாவதன் காரணமாகச்
ல சமயம் ந களின் ேபாக்ேக மா
வ உண் .
அரி லா ம் , ட
ட்
த ய ந கள் இப் ப
பல ைற இடம் மா , ைச மா
க் ன்றன
என்பைதப் பைழய வரலா களி
ந் அ யலாம் .
இனி நம் ைடய வரலா நடந் த காலத் க்
இலங் ைகத்
ந் ேசாழ நாட் க் ப்

வ

ேவாம் .

பார்த் ேபந் ர ைடய கப் பல் வந்
ெகாண்
ந் தேபா உண்டான
க்காற் ,
வந் யத்ேதவைன
ன்னிட் இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்மைரக் கட ல்
க்கச் ெசய் த ற
கடேலாரமாகேவ ெசன்
க ங் க நாட்ைட அைடந்
மைறந் த .

,

ஆனால் அ ள் ெமா வர்மர் நாைகப் பட் னம்
டாமணி
ஹாரத் ல் தங்
ந் தேபா உண்டான
க்காற் , ேசாழ நாட் க் ள் ேளேய
ந் பற் பல
அட்டகாசங் கைளச் ெசய் ெகாண்
ேமற் ேநாக் ச்
ெசன்ற . ஒேர இர ல் அ காேவரி ன்
இ
றங் களி ம் தன் ைலகைள நடத் க் ெகாண்
ேபாய் ம நாள் ெகாங் நாட்ைட அைடந் ேதய் ந்
மைறந் த . அ
ரயாணம் ெசய் த இடங் களிெலல் லாம்
பற் பல ேசதங் கைள ைள த்த மட் மன் ; அைதத்
ெதாடர்ந் ெப மைழ ெகாட் ம் ப யாக ம் ெசய்
ெகாண்
ேபா ற் . ேமற் ேக ேபாகப் ேபாக மைழ
அ கமாகப் ெபய் த . ஆகேவ காேவரி
ம்
ெகாள் ளிடத்
ம் அவற்
ந்
ரிந் த ைள
ந களி ம் ம நாள்
தல் ெவள் ளம் அபரி தமாக
வந் த . பல ந கள் கைரகைள உைடத் க் ெகாண்டன.
மைழ னா ம் , ந களின் உைடப் னா ம் ேசாழ
நாெடங் ம் ெவள் ளக் காடா
ட்ட .
ஆனால் இவ் வள இயற் ைக பரீதங் க ம் ேசாழநாட்
மக்கைளப்
ெகாண்
ெசய ழந்
ெசய்
ட ல் ைல. இைவ அ க்க நைடெப ம்
நிகழ் ச் களாதலால் , அம் மா ரி நிைலைமகளில் என்ன
ெசய் யேவண் ம் என்பைத மக்கள் அ ந்
ந் தார்கள் .
அப் ேபாைதக் க் ேகா ல் மண்டபங் களிேலா ேவ
உயரமான இடங் களிேலா ஏ க்ெகாண்
உ ர்

தப் வார்கள் . ெவள் ளம் எவ் வள அவசரமாக வந் தேதா,
அவ் வள
ரிதமாக வ ந் ேபாய்
ம் .
கைள
இழந் தவர்கள் அக்கம் பக்கத் ல் உள் ளவர்களின்
உத ையக் ெகாண்
உடேன
கட் க்ெகாள் வார்கள் .
“ஐேயா! ேபாய்
ட்டேத! என்
தைல ல் ைகைய
ைவத் க்ெகாண்
உட்கார்ந்
டமாட்டார்கள் .
ேசார் ேசாம் பல் என்பைதேய அ யாத தன்னம் க்ைக
ெகாண்ட மக்கள் அக்காலத் ல் ேசாழ நாட் ல்
வாழ் ந்
ந் தார்கள் . இல் லா
ல் இன்ைறக் ம் உலகம்
கண்
யக் ம் ப யான அற் தங் கைள அவர்கள்
சா த்
க்க
யா அல் லவா?
வான ேகா ல் மண்டபத் ன்
ஏறாமல் தவ த்
தண்ணீ ரில்
ந் த ம்
த ல் மண்டபத் ன் ேமல்
ஏ
ந் தவர்கள் கவைல அைடந் தார்கள் . ஆனால்
உடன யாக அந் தக் கவைல மா ய . வான , ேஜா டர்
ட் க்
ைர
ெதாத் க் ெகாண்டைதப் பார்த்
அவர்க க் த் ைதரியம் உண்டா ற் . இைளய ராட்
ஓரள
கலேம அைடந் தாள் . வான ைய
அபாயகரமான நிைலைமகளில் க்க ைவப் ப
ம் ,
அவள் எப் ப ச் சமாளிக் றாள் என்
பார்ப்ப
ம்
ந் தைவ ேத க் எப் ேபா ம் உற் சாகம் இ ந் த .
ரா
ரனான தம் ைய மணந் ெகாள் ளப்
ேபா றவள் ெநஞ் த் ணி ள் ள ர மங் ைகயாக
ேவண் ெமன்ப ல் இைளய ராட் க் ச் ரத்ைத
இ ந் த . அத்தைகய ரத்ைத வான
ன் உள் ளத் ல்
வளர்க் ம் ெபா ட் த் ந் தைவ பல உபாயங் கைள ம்
தந் ரங் கைள ம் ைகயாண்
வந் தாள் . அந் த
உபாயங் கள் நல் ல பலன் அளித்
க் ன்றன என்ற
நம் க்ைக ம் அவ க் ஏற் பட்
ந் த .

ல காலமாக வான
ர்ச்ைசயைடந்
ம்
வழக்கத்ைத ட்
ட்
ந் தாள் அல் லவா? இப் ேபா
ந் தைவ ன் தந் ரம் ஒன்
ன் த்
ெதய் வா னமாகேவ வான
ன் ரத்ைதச் ேசா க் ம்
வாய் ப் ஏற் பட்
ட்ட . ற்
ம் ெவள் ளம்
ழ் ந்
க்க, ஓர் ஓட் க்
ைர ன் ேமல் வான
ெதாத் க் ெகாண்
ந் தாள் . அவள்
பயப் படா
ப் பாளா? ேஜா டரின் டன் பட ெகாண்
வந் அவைளத் தப்
க் ம் வைர ல் ைதரியத்ைதக்
ைக டா இ ப் பாளா? ஆம் ; இ ப் பாள் !
சந் ேதக ல் ைல! இத்தைன கால ம் அளித் வந் த
ப ற் இச்சமயம் பயன்படாமலா ேபாய்
ம் ?
இவ் தம் ந் தைவ எண்ண ட் க் ெகாண்
ந் தேபா
ஆழ் வார்க்க யான், “தாேய! இ என்ன?
ைர
நகர்வதாகத் ேதான்
றேத?” என்றான்.

,

“உன் கண்ணிேல ஏேதா ேகாளா ! ெவள் ளம் நகர்ந்
ெசல் ற ;
ைர நகர்வதாகத் ேதான்
ற !” என்றாள்
ந் தைவ.
இப் ப ச் ெசால் ம் ேபாேத அவ ைடய உள் ளத்
சந் ேதகம் உ த்
ட்ட . அதன் அ
கத்
காணப் பட்ட .
“அம் மா! நன்றாகப் பா
ஆழ் வார்க்க யான்.
“ஐேயா! இ

என்ன

ம்
ம்

ங் கள் !” என்றான்

பரீதம் ?” என்றாள் இைளய

“ேஜா டேர! உம் ைடய டன் க் ரம் பட
வ வானா?” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“ேபா ம் ! ேபா ம் ! ேஜா டைர
டைன ம் நம் ய ேபா ம் !

ராட் .

டன்

ம் அவ ைடய
மைல! உன்னால்

வான ையக் காப் பாற் ற
மா என்
பார்;
இல் லா ட்டால் , நாேன ெவள் ளத் ல்
க்க
ேவண் ய தான்! வான க் ஏேத ம் ேநர்ந்
அப் றம் நான் ஒ கண ம் உ ர்
ைவத்
க்கமாட்ேடன்!” என்றாள் .

ட்டால் ,

“தாேய! அபாயம் ேந ம் காலத் ேலதான் நிதானத்ைத
இழக்கக் டா . இ தங் க க் ெதரியாத அல் ல.
ெகா ம் பா
ர் இளவர க் உத ெசய் வதற் காக என்
உ ைரக் ெகா க்க ம் த்தமா
க் ேறன்; அதனால்
பயன் ஏற் பட ேவண் ேம? பட இல் லாமல் நான் மட் ம்
நீ ந் ச் ெசன்றாள் அந் தக்
ைர ல் ேபாய் நா ம்
ெதாத் ஏ க் ெகாள் ளலாம் . ெகா ம் பா
ர்
இளவர ையத் தாங் ம்
ைர என்ைன ம் ேசர்த் த்
தாங் மா? அல் ல இரண்
ேபைர ம் ெவள் ளத் ல்
அ க்
ட் க்
ைர ம் ேழ ேபாய்
மா?
இைதப் பற்
ேயா க்க ேவண் ம் …”
ங் ழ
ன் ரிப் ச் சத்தத்ைதக் ேகட் அவைள
இ வ ம்
ம் ப் பார்த்தார்கள் . “இந் த ர
ைவஷ்ணவர் ேயா த்
ப் பதற் ள் ெகா ம் பா
ர்
இளவர
ன் வாழ் க்ைக
ந்
ம் !” என்றாள்
ங் ழ .
“அப் ப ேநர்ந்தால் இந் த ஓடக்காரப் ெபண்
சந் ேதாஷப் ப வாள் !” என்
ஆழ் வார்க்க யான்
ய ம் ங் ழ
ன்
கத் ல் ஆத் ரம்
ெகா த்த .
மைல ேம ம் ெதாடர்ந்
னான்: “ஆனால் , ேத !
அவ் தம் ஒன் ம் ேநரப் ேபாவ ல் ைல! ஆ ைல ேமல்
பள் ளி ெகாண்
அ லெமல் லாம் காப் பாற் ம்
மால் ,
வான ைய ம் காப் பாற் வார். மச்ச,
ர்ம, வராக

அவதாரங் கள் எ த் இந் தப்
லைகக் காப் பாற் ய
மந் நாராயணன் ெகா ம் பா
ர் இளவர ைய ம்
காப் பாற் வார்!… அேதா பா ங் கள் ! ேஜா டர் டன்
பட டன் வ
றான்!”
ஆழ் வார்க்க யான் ட் க்காட் ய ைச ல்
உண்ைமயாக பட வந் ெகாண்
ந் த . அப் பட
ெவள் ளத் ன் ேவகத்ைத எ ர்த் இவர்கள் இ ந் த
ேகா ல் மண்டபத்ைத ேநாக் ெம வாக வந்
ெகாண்
ந் த . வான ஏ
ந் த
ைரேயா
ெவள் ளத்ேதா ேபாய் க் ெகாண்
ந் த . பட இங் ேக
வந் இவர்கைள ஏற் க் ெகாண்
ேபாவதற் ெவ
ேநரம் ஆ
ம் . அதற் ள் வான அ க
ரம் ேபாய்
வாள் . கண்
க் மைறந் தா ம் மைறந்
வாள் .
இைதெயல் லாம் எண்ணி மண்டபத் ல் ேமல்
நின்றவர்கள் பட ல் வந் த ேஜா டர் டைனப் பார்த்
உரக்கக் கத் னார்கள் ; ச க்ைஞக ம் ெசய்
பார்த்தார்கள் . தன்ைனச் க் ரம் வரச்
ெசால்
றார்கள் என்
எண்ணிக் ெகாண்
அவன்
படைக ைரவாகச் ெச த் வர
யன்றான்.
ங் ழ அப் ேபா
ந் தைவையப் பார்த் , “ேத !
எனக் அ ம ெகா ங் கள் ! நான் நீ ந் ப் ேபாய் படைக
வ ம ந் அைழத் ச் ெசன்
ெகா ம் பா
ர்
இளவர ைய ஏற் வ
ேறன்!” என்றாள் . ந் தைவ
தயங் னாள் . ங் ழ ைகையக் ெகா க்கப்
ேபாய் த்தான் வான ெவள் ளத் ல்
ந் தாள் என்ப
அவ க் நிைன இ ந் த .
“ேத என்ைன நம் ங் கள் , என்
ைடய
அஜாக் ரைத னால் தான் இளவர ெவள் ளத்

ல்

ந் தாள் . ஆைகயால் அவைர ட்ப
கடைம!” என்
ங் ழ
னாள் .

என்

ைடய

“ெபண்ேண! உன்ைன நான் நம்
ேறன். ஆனால்
வான ையத் தான் நம் ப ல் ைல!” என்றாள் ந் தைவ.
“ஆகா! நான் இ க் ம் பட ல் ஒ ேவைள ஏற ம த்
வார் என்
ர்களா? அப் ப யானால் அவைர
ஏற்
ட் நான் இறங் க் ெகாள் ேவன்!” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட ங் ழ ெவள் ளத் ல்
பாய் ந் தாள் . படைக ேநாக்
ைரந் ெசன்றாள் .
ந் தைவ ேஜா டைரப் பார்த் , “ஐயா! ேஜா டேர!
உம் ைடய சாஸ் ரத் ல் ெராம் ப நம் க்ைக
ைவத்
ந் ேதன்; இன்ைறக் அந் த நம் க்ைகைய
இழந்
ட்ேடன்!” என்றாள் .
“ஆனால் எனக் இன்ைறக் த்தான் ரண நம் க்ைக
ஏற் பட்ட . ேத ! ெகா ம் பா
ர் இளவர
ன் ஜாதகப்
ரகாரம் அவ க் இன்
ெபரிய கண்டம்
வரேவண் ம் . ப ேவட்டைரயர்
லம் அ வ ேமா
என்
நிைனத்ேதன். அப் ப வராமற் ேபாகேவ
ஆச்சரியமைடந் ேதன். ேவ
தமாகக் கண்டம் வந் த .
இளவர இந் தக் கண்டத் க் த் தப் ப் ைழப் பார்!
ஆகா! அவ ைடய அ ர்வமான ைக ேரைககள் ! அவர்
ஷயமாக நான் ெசால்
ப் பெதல் லாம்
நிைறேவ ம் , அைதப் பற் சந் ேதக ல் ைல!” என்றார்.
“அழகாய் த்தானி க் ற , அ எப் ப நிைறேவ ம் ?
வான இந் தக் கண்டத் க் த் தப் ப் ைழத்தா ம்
உம் ேஜா யம் நிைறேவறப் ேபாவ ல் ைல. சற்
ன்
உம் ைடய ட் ல் அந் தப் ெபண் ெசய் த சபதத்ைத நீ ர்
ேகட்க ல் ைலயா?” என்றாள் ந் தைவ.

“யார் என்ன சபதம் ெசய் தா ம் , என் ேஜா யம்
நிைறேவ ேய
ம் . அப் ப நிைறேவறா ட்டால் ,
என்னிட ள் ள ேஜா ட ஏ கைளெயல் லாம் காேவரி
ந
ல் எ ந்
ேறன்! இ என் சபதம் !” என்றார்
ேஜா டர்.
அப் ேபா ஆழ் வார்க்க யான், “ேஜா டேர! உம
ஏ கைள நீ ேர எ
ம் வைர ல் காேவரி மாதா
காத்
க்க ல் ைல. அவேள ெகாண் ேபாய்
ட்டாள் !”
என்றான்.
ேஜா டர் அவன்
யதன் உண்ைமைய உணர்ந்
ைகத் நின்றார். “ஆ
ம் , என் ேஜா டம்
ப க்காமற் ேபாகா !” என்
தம் வாய் க் ள் ேள
த் க் ெகாண்டார்.

அத்
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எ ந்த !

ெசன்ற அத் யாயங் களில்
ய சம் பவங் கள் நடந் த
அன்ைறக்
தல் நாள் , நாைகப் பட் ன நகர மாந் தரின்
ந் னராக இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மைர நாம்
ட்
ட் வந் ேதாம் .
ந் ெதல் லாம்
ந் த ற
அலங் கரித்த யாைன
ஏ இளவரசர் றப் பட்டார்.
எண்ணற் ற மக்கள் அவைரத் ெதாடர்ந் ‘தஞ் ைசக்
வ ேவாம் ’ என்
ளம் னார்கள் . அன் ர
இளவரச ம் அவ டன் வந் த ஜனங் க ம்
ஆ ர்
வந் ேசர்ந்தார்கள் .

ஆ ர் மக்கள் இளவரசர் வ ைகைய
ன்னதாக
அ ந்
ந் தப யால் , அவ க் இராஜரீக வரேவற்
அளித் இராேஜாபசாரங் கள் ெசய் தார்கள் . பழம் ெப ம்
ப யான
ஆ ரின்
ணவாச
ந்
டவாசல்
வைர ல் மக்கள் ரண்
நின்றார்கள் . நா இராஜ
க ம் எள்
ப் ேபாட்டால் எள்
ழாதப
ஜனக் ட்டம் நிைறந்
ந் த .
களின்
கப் க்கள்
எல் லாம் ேதாரணங் களினால்
அலங் கரிக்கப் பட்
ந் தன.
ஆ ர்ச் ேசாழ
மாளிைகைய ம் அ காரிகள் அலங் கரித்
ந் தார்கள் .
இளவரச க் மட்
ன்
அவ டன் வ ம் ரளான
மக்க க் ம்
ந் தளிக்க ஏற் பா ெசய்
ந் தார்கள் .
தல் நாளிர
ஆ ர் வ யாக ம் ெகா ம் யல்
ெசன்
ந் த . ஆனால் இளவரசர் வ ைக ல்
உண்டான
கல ேகாலாகலப் யல் ,
தல் நாள்
அ த்த யைல அ ேயா மறக்கச் ெசய்
ட்ட .
களிெலல் லாம் வாத் ய
ழக்கங் க ம் , ஆடல்
பாடல் க ம் , ரைவக்
த் க்க ம் ,
ெபாம் ைமயாட்டங் க ம் , ர
ழக்கங் க டன்
ய
கத்
ைளயாட் – க
ைளயாட் க்க ம் நடந்
ெகாண்
ந் தன.
தஞ் சா ர்ச் ேசாழ லத் னர் ல் ைலயம் பலத் ல்
ஆ ம் நடராஜப் ெப மானின் ேகா
க்
அ த்தப யாகத்
ஆ ரில் உள் ள யாகராஜப்
ெப மானின் ஆலயத் டம்
ேசஷ பக் ெகாண் ,
ஏராளமான மானியங் கள் அளித்
ந் தார்கள் . ஆனால்
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் மட் ம் அ வைர ல்
ஆ ர் வந் த ல் ைல. ஆைகயால் ேகா
க் இளவரசர்
அவ யம் வரேவண் ெமன்
ஆலயத்தார்
வற்
த் னார்கள் . இளவரச ம் ேகா
க் ப்

ேபானார். பல காரணங் களினால் அவ ைடய உள் ளம்
ெகாந் தளித் க் ெகாண்
ந் தப யால் இைறவ ைடய
க்ேகாலங் களில் அவ ைடய மனம் ரணமாக
ஈ பட
ய ல் ைல. அர்ச்சைன ஆராதைனகள்
ந் இைறவ ைடய ரசாதங் க ம் ெபற் த்
ம் ம் சமயத் ல் , ஆலயத்தார்கைளப் பார்த்
இளவரசர் “இந் தக் ேகா
ன் இைறவ க் த்
யாகராஜர் என்
ஏன் ெபயர் வந் த ?” என்
ேகட்டார்.
ேதவர்க க் ள் மகாேதவ ம் ,
வர்களில்
தல் வ மான வெப மான்
ன்
உலகங் களி ம்
வா ம் உ ர்கள் உய் ம் ெபா ட் ச் ெசய் த
யாகங் கைள ஆலயத்தார் எ த் ச் ெசான்னார்கள் .
ன்
உலகங் கைள ம் ஆக்க ம் , அ க்க ம் வல் ல
ெப மான் தம் ைடய பக்தர்க க் அ ள் ரி மா
ேமற் ெகாண்ட கஷ்டங் கைளப் பற் க்
னார்கள் .
உ ர்கள் உய் ம் ெபா ட் த் தவக்ேகாலம் ண்
மயானத் ல் தவம் ரிந் தைதப் பற் ச் ெசான்னார்கள் .
அந் தத் தவத்ைத ம் ைக ட் த் ேதவர்களின்
நன்ைமக்காக உைமைய மணந் த பற் க்
னார்கள் . எல் லா உலகங் க ம் இைறவர்,
ாடன
ர்த் யாகத் ேதான் ப் ச்ைச எ த்த வரலாற் ைறக்
னார்கள் . ல் ைல அம் பலத் ல் வந் ஆ ய
பற் ச் ெசான்னார்கள் . ட் க் மண்
மந் பாண் ய
மன்னனிடம் ரம் னால் அ பட்ட பற்
ம்
னார்கள் .
அத்தைகய யாகராஜப் ெப மான், ேகா ல் ெகாண்
எ ந் த ளி ள் ள
ஆ ரில் பைழய காலத் ல்
அ ள் ெமா வர்மரின்
ன்ேனார்கள் வ த்
வந் தைத ம் , ம நீ ச் ேசாழன் ப
க் நீ
வழங் ம்

ெபா ட் த் தன் அ ைம மகைனேய யாகம் ெசய் த
அற் தத்ைத ம் நிைன ட் னார்கள் .
இைவெயல் லாம் அ ள் ெமா வர்மரின் உள் ளத் ல்
நன் ப ந் தன. இ கா ம் த்த பகவா ைடய
யாகத்ைத நிைனந் நிைனந்
யந்
ெகாண்
ந் த இளவரசர், ேதவ ேதவரான
வெப மாைனத் யாக
ர்த் யாகச் த்தரிக் ம்
வரலா கைளப் பற் எண்ணி எண்ணி யக்கத்
ெதாடங் னார். ேமைலத் ேதசங் களிேல கட ளின்
ப் தல் வராகப் ேபாற் றப் ப ம் , அவதார
ஷன்
மக்களின் நலத் க்காகச்
ைவ ல் அைறயப் பட்
மாண்டார் என்ற வரலா ம் அவர் கா க்
எட்
ந் த . இவற் ைறெயல் லாம் பற் ச் ந் க்கச்
ந் க்க, மனித க் த் ெதய் வத்தன்ைம அளிக்கக்
ய
யாகந் தான் என்
ம் எண்ணம் அவர் மன ல்
ேவர் ஊன் ய . ஆத ன் அவைரச் ழ் ந் ள் ள மக்கள்
அைனவ ம் தம்
ள் ள அன் ன்
னால்
தம் ைமத் தஞ் ைசச் ங் காதனத் ல் அமர்த் ப் பட்டம்
ட்ட
ம் வ பற் அவர் மனம் அள ல் லாத
ேவதைன அைடந் த . இவர்க ைடய அன் ச்
ைற
ந் தப் வ எப் ப என்ப பற்
ம்
ரமாக ேயா க்கலானார்.
ஆலய வ பாட் க் ப் ற
ஆ ர் மக்கள்
இளவரச க் ப் ெப
ந் அளித்தார்கள் . அவைர
உபசரிக் ம் ெபா ட் ப் பற் பல ேகளிக்ைககைள
நடத் னார்கள் . அவற் ெலல் லாம் இளவரசரின் உள் ளம்
ஈ படா ட்டா ம் ெவளிப் பைடயாக உற் சாகம் காட்
ஏற் க் ெகாண்டார்.
ன்னர் ஏறக் ைறய ந நி
ல் இளவரசர் ேசாழ
மாளிைகக் வந் ேசர்ந்தார். அங் ேக ல பரீதமான

ெசய் கள் காத்
ந் தன. தஞ் ைசக் ேமற் ேக பலமான
மைழ ெபய் தப யால் காேவரி
ம் ெகாள் ளிடத்
ம்
அவற் ன்
ைள ந களி ம் ெப ெவள் ளம் வந் பல
இடங் களில் கைர உைடத் க் ெகாண்டதாக ம் , ஒேர
ெவள் ளக் காடாக இ ப் பதால் ேமற் ெகாண்
ரயாணத்ைதத் ெதாடர்ந் நடத் வ
கஷ்டமா
க் ெமன் ம் ெசான்னார்கள் . இரண்
நாள்
ஆ ரில் , தங் , ெவள் ளம் வ ந் த ற
றப் ப வ
உ தம் என்
ெதரி த்தார்கள் . இதற் இளவரசர்
இஷ்டப் பட ல் ைல. தஞ் ைசைய உடேன அைடய
ேவண் ெமன்ற பரபரப் அவர் உள் ளத் ல்
ெகாண்
ந் த . ந உைடப் க்க ம் , ெவள் ள ம்
அவ ைடய அந் த ஆர்வத்ைதத் தைட
ெசய்
டக்
மா, என்ன? ஆம் ; இத்தைன ஜனங் க ம்
பரிவாரங் க ம் ைட ழப் ேபாவதா
ந் தால்
ரயாணம் தைடப் படத்தான் ெசய் ம் . தாம் மட் ம்
தனிேய யாைன
ஏ ச் ெசன்றால் ரயாணம்
தைடப் படேவண் ய அவ ய ல் ைல. யாைனக்
அண்டாத ஆழம் உைடய ந எ
ம் தஞ் ைசக் ப்
ேபா ம் வ
ல் இல் ைல. அப் ப
ந் தா ம்
இளவரச க் அைதப் பற் க் கவைல ைடயா .
தண்ணீ ரிடத் ல் அவ க் எப் ேபா ம் அச்சம்
ஏற் பட்ட ல் ைல. ெபான்னி ந அவ ைடய அன்ைனக்
ேமலான அன் ைடயவள் ஆ ற் ேற? ன்னஞ்
ழந் ைதப் ராயத் ல் தான்
ப் ேபாகாமல்
காப் பாற் ய காேவரித் தாய் இப் ேபா தன்ைனக்
காப் பாற் ற மாட்டாளா?
இந் தப் ெப ந் ரளான மக்களிட
ந் எப் ப த்
தப் த் ச் ெசல் வ என்ப தான் ேகள் . அேயாத்
ன்
மக்களிட
ந் இராமர் இர க் ரேவ தப் ச் ெசன்ற
ெபான்னி ன் ெசல் வ க் நிைன வந் த . அவ் தேம

அவ ம் இர ல் ஜனங் கள்
ங் ம் சமயத் ல்
ேபாய் ட்டால் என்ன? எல் லாவற் க் ம் யாைனப்
பாகனிடம் எந் த ேநரத்
ம் றப் பட
ஆயத்தமா
க் ம் ப ெசால்
ைவப் ப நல் ல .
இந் த எண்ணம் ேதான் ய ம் யாைனப் பாகைன
அைழத் வ ம் ப அரண்மைனச் ேசவக க்
இளவரசர் கட்டைள ட்டார். ேசவகன்
க் ச் ெசன்
பார்த்
ட் உடேன
ம் வந் தான். யாைன மட் ம்
வாச ல் கட்
க் றெதன் ம் யாைனப் பாகைனக்
காேணாம் என் ம் ெதரி த்தான்.
“ஒ ேவைள
களில் நைடெப ம் ஆடல் பாடல்
களியாட்டங் கைளப் பார்க்கப் ேபா
ப் பான். அவன்
ம் வந் த ம் அைழத் வா! அல் ல யாைரயாவ
லைர அ ப் த் ேத ப் பார்க்கச் ெசால் !” என்
இளவரசர் கட்டைள ட்டார்.
“ஆகட் ம் , அரேச! படேகாட்
கய் யன் என்பவன்
ஒ வன் மாளிைக வாச ல் வந் காத்
க் றான்.
தங் கைள அவசரமாகப் பார்க்கேவண் ம் என்
அவன்
வாதம்
க் றான்!” என்றான் ேசவகன்.
படேகாட்
கய் யைன இத்தைன ேநரம்
மறந்
ந் த பற் இளவரசர் பச்சாதாபங் ெகாண்டார்.
தாம் இரக யமாகத் தப் ச் ெசல் வதற் அவன்
ஒ ேவைள உத யா
ந் தா ம் இ ப் பான். அவைன
உடேன தம் டம் அ ப் ம் ப அரண்மைனச்
ேசவக க் க் கட்டைள ட்டார்.
கய் யன் இளவரசரிடம் வந் த ம் அவ ைடய கா ல்
ந் , ேதம் அழத் ெதாடங் னான் இந் த
ட
பக்தைனச் சமாதானப் ப த் வ ம் அவனிடம்
ஷயங் கைளக் ர
ப் ப ம் ரமமான காரியந் தான்,

ஆ
ம் ெசய் யேவண் ம் .
கய் யன் தன
யரத் ன் காரணத்ைதக்
னான் அதன்
வரமாவ ;
கய் யன் நாைகப் பட் னத் ேலேய தன்
மைன
ட
ந்
ரிந்
ட்டான்.
ஆ ர் வந்
ேசர்ந்த ற அவ ம் அங் வந்
க் றாளா என்
பார்ப்பதற் காக ஜனக்
ட்டத் னிைட ல் அைலந்
ற் னான். ஒ ஜாம ேநரம் ேத ய ற இராஜ
ந்
ரிந் ெசன்ற ஒ சந் ன்
ைன ல்
அவன் மைன
ம் , இளவரசர் ஏ வந் த யாைனையச்
ெச த் ய யாைனப் பாக ம் ேபாவைதக் கண்டான்.
அவர்கள் சந் ல்
ந் த ம்
க ேவகமாக நடந்
ெசன்றார்கள் .
கய் ய ம் ெதாடர்ந் ேபானான்.
கைட யாக ஒ
ட் ன் வாச ல் நின்றார்கள் . அங் ேக
இன்ெனா மனிதன் அவர்க க்காகக் காத் க்
ெகாண்
ந் ததாகத் ேதான் ய . அவ ம்
இவர்க டன் ேசர்ந் ெகாண்டான். ற
ன்
ேப ம்
ேசர்ந் ேபானார்கள் .
கய் ய க் ஏேதேதா
சந் ேதகங் கள் உ த்தன. தன் மைன
ன்
ஒ க்கத்ைதப் பற் ேய ஐயம் ெகாண்டான்.
உண்ைமையக் கண்
க்க ஆத் ரம் அைடந் தான்.
ஆைகயால் அவர்கைளப் ேபாய் ப்
த்
டாமல்
ன்னாேலேய ேபானான். அவர்கள் ஊைரத் தாண்
வாய் க்கால் – வயல் வரப் கள் வ யாகச் ெசன்
கைட
ல் ஒ மயானத்ைத அைடந் தார்கள் .
கய் ய ைடய உள் ளம் பயங் கரத்ைத அைடந் த .
ஆ
ம் அவன்
டாமல் ெசன்
மயானத் ல் இ ந் த
ஒ மரத் ன்
ன்னால் ஒளிந் ெகாண்டான்.
ராக்கம் மா ட ம் , யாைனப் பாக ட ம் வ
ல்
ேசர்ந் ெகாண்ட மனிதன், மயானத் ல் சாம் பைலப்
க்ெகாண்
ஏேதேதா பயங் கரமான மந் ரங் கைள
உச்சரித்தான். ற யாைனப் பாகைனப் பார்த் ,
“நாைளக் காைல ல் உன் உ
க் ஆபத்

வரப் ேபா ற ! ஜாக் ரைதயா
ந்
ைழ!”
என்றான். யாைனப் பாகன் க கலக்கத் டன், “என்ன
ஆபத் ? எவ் தம் வ ம் ? ெதரிந் தால் அல் லவா
ைழக்கலாம் ?” என்றான். மந் ரவா “யாைனக் த்
ர் என்
மதம்
க் ம் ! நீ அ
ல் ெசன்ற ம்
உன்ைனக் ேழ தள் ளி ட் ஓ ம் ! உன்னால் தான்
யாைனக் மதம்
த்த என்
ஜனங் கள்
எண்
வார்கள் . உன் ைக
ள் ள அங் சத்ைதப்
ங் உன்ைனக் ெகான்
வார்கள் !” என்றான்
மந் ரவா . “ஐையேயா! தப் வதற் வ என்ன?” என்
யாைனப் பாகன் ேகட்டான். “நாைளக் காைல ல்
யாைன டம் ெந ங் காம
ந்
!” என்றான்
மந் ரவா . “அ எப் ப
ம் ? ன்னால் இராஜ
தண்டைனக் உள் ளாக ேநரி ேம?” என்
யாைனப் பாகன் அல னான். “அப் ப யானால் , என்
ட் க் வா! மந் ரித்த கவசம் த
ேறன்; அைத
அணிந் ெகாண்
ேபா! ைக ல் அங் சத்ைதக்
ெகாண்
ேபாகாேத!” என்றான் மந் ரவா . “அப் ப ேய
ஆகட் ம் , ஐயா! இளவரச க் ஏேத ம் ஆபத்
ேந மா?” என்
யாைனப் பாகன் ேகட்டான். “அ
எப் ப ச் ெசால் ல
ம் ? இளவரசர் வந் ேகட்டால்
அல் லேவா ெசால் லலாம் ?” என்றான் மந் ரவா .
கய் யன் அதற் ேமல் அங் ேக நிற் க மன ல் லாமல்
ஓ வந்
ட்டான். நாைளக் காைல ல் யாைனக்
மதம்
க்கப் ேபா ம் ெசய் ைய இளவரசரிடம்
ெசால்
எச்சரிப் பதற் காகேவ
க் யமாக ஓ
வந் தான்… இைதெயல் லாம்
ட்
கய் யன்
ண் ம் ேதம் அ தான்.
“அப் பேன! ஏன் அ
எச்சரிக்ைக ெசய்

றாய் ? நீ தான் சமயத் ல் வந்
ட்டாேய? இனி, நான் பார்த் க்

ெகாள்

ேறன்!” என்றார் ெபான்னி

ன் ெசல் வர்.

“ஐயா! இ ெலல் லாம் என் மைன சம் பந் தப் ப வ
பற் த் தான் வ ந்
ேறன். ராக்கம் மாைளப் பற்
என்ன நிைனப் ப என்ேற எனக் த் ெதரிய ல் ைல.
அவைளப் பற் ய பைழய சந் ேதகங் கள்
ம்
வ
ன்றன!” என்றான்
கய் யன்.
“அவைள நான்
த்
ேறன். நீ கவைலப் படாேத!
உடேன
ம் ப் ேபா! யாைனப் பாகைன எப் ப யாவ
ேத ப்
த் அைழத் க்ெகாண்
வா!” என்றார்
இளவரசர்.
படேகாட்
கய் யன் ேபான ற ெபான்னி ன்
ெசல் வர்
ேநரம் ந் தைன ல் ஆழ் ந்
ந் தார்.
கய் யன் கண்ட , ேகட்ட இவற் ன் ெபா ள்
என்னவா
க் ம் என்
ஊகத் னால் அ ய
யன்றார். ப ேவட்டைரயர்களின் உத்ேதசம் , பாண்
நாட் ச் ச காரர்களின்
யற் , இவற் ைறக்
த்
இைளய ராட்
யைத இளவரசர் நிைன ப த் க்
ெகாண்டார். அந் தச் ச காரர்களின்
யற்
ல் இ
ஒன்றா
க்கலாம் . அல் ல ெவ ம்
அசட் த்தனமாக ம் இ க்கலாம் . எப் ப
ந் தா ம் ,
காைல ல் நாம் என்ன ெசய் யேவண் ம் என்ப பற்
ஒ
க் வந் தார். ற , நிம் ம யாக நித் ைர ல்
ஆழ் ந் தார்.
ம நாள் அ காைல ேலேய எ ந்
ரயாணத் க்
ஆயத்தமானார். மாளிைக வாச க் வந் தார். அங் ேக
கட்
ந் த யாைன இளவரசைரப் பார்த்த ம்
ஆதரேவா
க்ைகைய நீ ட் அவைரத் தட க்
ெகா த் க் ெகாஞ் ய . “யாைனக் மதம்
க் ம் ”
என்
மந் ரவா
யதாக
கய் யன் ெசான்ன

இளவரச
என்பதற்

க் நிைன
அ
எ

வந் த . மதம்
ம் இல் ைல.

க்

ம்

“யாைனப் பாகன் எங் ேக?” என்
இளவரசர் உரத்த
ர ல் ேகட்டார். உடேன பல ரல் கள் “யாைனப் பாகன்
எங் ேக?” என்
எ ெரா ெசய் தன.
இளவரசைரப் ேபாலேவ அ காைல ல் ரயாணத் க்
ஆயத்தமாக ஜனங் கள் ரண்
வந்
ந் தார்கள் .
அவர்களிைடேய அகப் பட் க்ெகாண்
ன்னால்
வர
யாமல் ண க்ெகாண்
ந் த
கய் யைனப்
பார்த்தார். அவைன ேநாக் ச் ச க்ைஞ ெசய் யேவ
ஜனங் கள் அவ க் வ
ட்டார்கள் .
கய் யன்
அ
ல் வந் இர ல் ெவ ேநரம் ேத ய ற தன்
மைன ைய மாத் ரம் கண்
த்ததாக ம் , அவள்
தான் மயானத் க் ப் ேபானைதெயல் லாம் அ ேயா
ம த் ,
கய் ய க் ப் த் ப்
த்
ட்ட என்
யதாக ம் , யாைனப் பாகன் அகப் படேவ இல் ைல
என் ம் ெசான்னான்.
“அைதப் பற் க் கவைல இல் ைல,
கய் யா!
யாைன ன் காைலக் கட்
ள் ள சங்
ைய அ
!” என்றார் இளவரசர்.

ழ் த்

கய் யன் அவ் வா
அ ழ் த்
ட் க்ெகாண்
க் ம் ேபாேத, “இேதா
யாைனப் பாகன் வந்
ட்டான்!” என்
ஒ
ரல்
ேகட்ட . “வந்
ட்டான்! வந்
ட்டான்!” என்
பல
ரல் கள் ஒ த்தன.
ைக ல் அங் சத் டன் யாைனப் பாகன் ஓ வந்
ெகாண்
ந் தான்.
ட்டத்
ந் தவர்கள் அவசர
அவசரமாக ல க் ெகாண்
அவ க்
வ
ட்டார்கள் .

ெபான்னி ன் ெசல் வ ம் “நல் ல ேவைள!” என்
ெப
ச்
ட் , யாைனப் பாகன் ஓ
வந் ெகாண்
ந் த ைசைய ேநாக் னார்.
பாவம் ! ஒ நாள் இர அ பவத் ல் அவன் எவ் வள
மா ப் ேபா
க் றான்? பயப் ராந் ெகாண்டவனாக
அல் லவா ேதான்
றான்?
ஒ ைக ல் அங் சம் ைவத் க்ெகாண்
பாகன், யாைன ன் அ
ல் வந் அதன்
இன்ெனா ைகயால் ெதாட்டான்.

ந் த யாைனப்
க்ைகைய

யாைன உடேன அவைனத்
க்ைகயால் ழற் ப்
த் த் தைலக் ேமேல
க் ய . ேகட்டவர்கள்
ெகாள்
ம் ப யாகப் ள
ட் , யாைனப் பாகைன
எ ந் த ! யாைனப் பாகன் ெவ
ரத் ேல ேபாய்
ந் தான். அவன் ைக ல் ைவத்
ந் த அங் சம் ,
இன்
ம் அப் பாேல ேபாய்
ந் த .
“யாைனக் மதம்
த்
ட்ட !” என்ற பயங் கரம்
நிைறந் த ரல் அந் த ஜனக்
ட்டத் ேல எ ந் த .
ஜனங் கள் நாலா பக்க ம் த ஓடத்
ெதாடங் னார்கள் !

அத்

யாயம் 18 - ஏமாந்த
யாைனப் பாகன்

“சந் தர்ப்பம் என்ப கட
க் ஒ
என்பதாகத் தற் கால அ ஞர் ஒன்

ைன ெபயர்”
க் றார்.

கட ள் தாம் ெசய் ம் காரியத்ைதத் தாம் ெசய் த என்
காட் க் ெகாள் ள
ம் பாத ேபா “சந் தர்ப்பம் ” என்
ம்
ைன ெபயைரச் ட் க் ெகாள்
றாராம் ! உலக
சரித் ரத் ல்
கப் ர த் ெபற் ற ரர்கள் , அ ம்
ெப ம் காரியங் கைளச் சா த்த மகான்கள் , –
இவர்க ைடய வரலா கைளப் பார்க் ம் ேபா ,
சந் தர்ப்பம் இவர்க க்
க்க உத ெசய்
க் ற
என்பைத அ யலாம் . அவர்களிடம் கட ள்
ேசஷ
க ைண காட் அத்தைகய சந் தர்ப்பங் கைள
அ ப் வதாகச் லர்
வர். அவரவர்கள் றந் த
ேவைள ன் ம ைம; ஜாதகத் ன் பலன், ரம் மா
எ
ய, ர்வஜன்ம
ர்தம் , – என்ெறல் லாம்
வாழ் க்ைக ல் ஏற் ப ம் அ
லமான
சந் தர்ப்பங் க க் க் காரணங் கள் கற் ப் ேபா ம்
உண் .
நம் காலத் ல் காந் மகான் ெதன்னாப் ரிக்கா
ேபாவதற் ஒ சந் தர்ப்பம் ஏற் படா
ந்
ந் தால்
அவர் மனித ல ேரஷ்டர் என் ம் , அவதார
ஷன்
என் ம் மக்களால் ேபாற் றப் ப ம் நிைலைய
அைடந்
க்க
மா?
சந் ர ப் தன்
க் ரமா த்தன், ஜ
யஸ்
ஸர்,
ெநப் ேபா யன்,
க் ஆப்
ல் ங் டன், ஜார்ஜ்
வாழ் க்ைக ல் சந் தர்ப்பங் கள் எவ் வளேவா உத
ெசய்
க் ன்றன என்பைத அ ந்
க் ேறாம் .
இ
ந் , ஆண்டவன் அவ் வள பாரபட்ச ள் ளவர்
என்
கட் தல் தவறா ம் . சரித் ரத் ல்
கழ் ெபற் ற மகான்கைள ம் ரர்கைள ம் த ர
இன்
ம் எத்தைனேயா ேப க் ம் ஆண்டவன்
சந் தர்ப்பங் கைள அ ப் க் ெகாண் தானி க் றார்.

ஆனால் அந் தச் சந் தர்ப்பங் கைளப் பயன்ப த் க்
ெகாள் வ மனித ைடய சமேயா த அ ைவ ம் ,
சரியான சமயத் ல் சரியான
ெசய் ம்
ஆற் றைல ம் ெபா த்த . சந் தர்ப்பங் கைளக் ைக ந வ
றவர் ேகாடா ேகா ப் ேபர் ெபய ம் க ம்
இல் லாமல் சாதாரண வாழ் க்ைக வாழ் ந்
உலைக ட் ச் ெசல் றார்கள் . சந் தர்ப்பங் கைளச்
சரிவரப் பயன்ப த் க் ெகாள் றவர்கள் சரித் ரத் ல்
தங் கள் ெபயைர நிைலநாட்
ட் ச் ெசல் றார்கள் .
ஒேர நாளில் , ஒேர ேநரத் ல் றக் றவர்களின்
வாழ் க்ைகத் தரம் எவ் வளேவா
த் யாசமா
ப் பதற் க் காரணம் ேவ என்ன
ெசால் ல
ம் ?
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மரின் வாழ் க்ைக ல்
இப் ேபா அத்தைகய சந் தர்ப்பம் ஒன்
ேநர்ந்த . தன்
அ
ல் ெந ங் ய யாைனப் பாகைனத்
க்
எ ந் தேபா , “யாைனக் மதம்
த்
ட்ட !” என்ற
ச்சல் ளம் யேபா , அந் தச் சந் தர்ப்பம் அவைர
வந் தைடந் த . அைத அவர் பயன்ப த் க் ெகாள் ளாமல்
ட்
ந் தால் , இந் த வரலா ேவ
தமாகப்
ேபா
க் ம் . த ழ் நாட் ன் சரித் ரத் ல் இராஜராஜ
ேசாழர் உன்னத ஸ்தானத் க் வந்
க்க ம்
யா .
அ ர்ஷ்டவசமாக அந் தச் சந் தர்ப்பத்ைதத் ெதரிந்
ெகாண்
அைத உபேயாகப் ப த் க் ெகாள்
ம்
சமேயா த அ வாற் றல் அவரிடம் இ ந் த . படேகாட்
கய் யன்
தல் நாள்
ய வரலாற் ைற
நிைன ப த் க்ெகாண்டார். யாைனைய ெந ங்
வந் தவன் உண்ைமயான யாைனப் பாகன் அல் ல, ஏேதா
யேநாக்கத் டன் வந் தவன், அதனாேலதான் யாைன
அவைனத்
க் எ ந்
க் ற என்பைத ம் ஒ

ெநா
ல் ஊ த் க்ெகாண்டார். வந் தவன் யார்,
எதற் காக வந் தான் என்பைதெயல் லாம் அச்சமயம்
கண்
க்க
யன்றால் , ைடத்த சந் தர்ப்பம்
தவ ேபாய்
ம் . “யாைனக் மதம்
த்
ட்ட !”
என்ற
ச்ச னால் மக்களிைடேய உண்டான
ழப் பத்ைதப் ன்னர் பயன்ப த் க்ெகாள் ள
யா .
அந் த ஜனக் ட்டத் னிைட
ந் தப் ச் ெசன்
ய ைர ல் தஞ் ைசைய அைடவ அச்சமயம்
அவ ைடய ரதான ேநாக்கமா
ந் த . அந் த
ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் க் ெகாள் ள இைதக் காட்
ம்
சரியான சந் தர்ப்பம் ைடக்கப் ேபாவ ல் ைல.
ஆத ன்,
கய் யைனத் தம் அ
ல் அைழத் , அவன்
காேதா ஏேதா ெசால்
ட் , அவன் ேதாள்
ஏ
யாைன ன்
தா னார். அப் ப த் தா ம் ேபாேத
யாைன ேம
ந் த அம் பாரிையத் தட்
ட்டார்.
அம் பாரி ேழ
ந் உ ண்ட . ன்னர்,
யாைன டத்
ம் அதன் பாைஷ ல் ஏேதா
ெசான்னார். உடேன யாைன ய் த் க் ெகாண்
ளம் ய .
ன்ேபால, பயங் கரமான ர ல் ளி க்
ெகாண்ேட ைரவாக நடந் த .
ேநரத் க்ெகல் லாம் ஓடேவ ெதாடங்
ட்ட .
அேத சமயத் ல்
கய் யன், “ஐேயா! யாைனக் மதம்
த்
ட்ட . ஓ ங் கள் ! உடேன ஓ ங் கள் ” என்
ெப ங் ச்ச ட்டான்.
ஜனங் கள்
ன்ைனக் காட்
ம் அ க
யைடந்
நாலா ற ம் த ஓ னார்கள் . அக்கம்
பக்கத்
ந்
க்
களி ம் சந் களி ம்
ந் ஓ னார்கள் . றந்
ந் த
க க் ள்
ைழந் ஒளிந் ெகாண்டார்கள் . ேவ எதற் ம்
அஞ் சாத ர ெநஞ் ச ள் ளவர்க ம் மதங் ெகாண்ட

யாைன என்றால் ஓடத்தான் ேவண் ம் . எப் ேபர்ப்பட்ட
ரா
ரனானா ம் மதங் ெகாண்ட யாைனைய
எ ர்க்க
யா . ஆ தங் க டேன எ ர்த் நிற் ப ம்
இயலாத காரியம் . நிரா தபாணிகளான ஜனங் கள் ,
ஆண்க ம் , ெபண்க ம் ,
ேயார்க ம் , பாலர்க ம் ,
மதயாைனக்
ன்னால் த ஓடாமல் ேவ என்ன
ெசய் ய
ம் ?
ஆ ர் நகரத்ைதத் தாண் ய , இளவரசர்
யாைனைய ேநேர தஞ் சா ர்ச் சாைல ல்
ெச த் வதற் ப் ப லாக, வடேமற் த் ைசைய
ேநாக் த்
ப் னார்.
த ேலேய அவ க் வ
ல்
பைழயாைறைய அைடந் அங் ேக தம்
த்தமக்ைகயார் இ ந் தால் , அவைரப் பார்த் ப்
ேப
ட் த் தஞ் ைச ேபாகேவண் ம் என்ற எண்ணம்
இ ந் த . இப் ேபா அ ஊர் தம் ஆ ற் . மதம்
த்த யாைன
க்ேக
ந் ஓ வ தான்
இயற் ைகயா
க் ம் . தஞ் ைசச் சாைல ல் ெசன்றால்
மக்கள் தம் ைம டாமல் ெதாடர்ந் வரக்
ம் .
வ
ல் லாத வ
ல் யாைன ேபாய் ட்டால் , ஜனங் கள்
ெதாடர்ந் வர
யா !
இவ் தம் அ
ைர ல் ந் த்
ெசய் ,
யாைனைய வடேமற் த் ைச ல்
க் வ
ல்
ெச த் னார். வயல் கள் , வரப் கள் , வாய் க்கால் கள் ,
ந கள் , அவற் ன் உைடப் கள் – இைவ ஒன்ைற ம்
ெபா ட்ப த்தாமல் யாைன ஜாம் ஜாம் என்
மனம்
ேபான ேபாக் ல் ெசன்ற . இளவரசரின் உள் ள ம்
இனந் ெதரியாத உற் சாகத்ைத அைடந் ,
ண்
ந்
தைல அைடந் த பறைவையப் ேபால் ஆகாச
ெவளி ல் வட்ட ட் த் ரிந் த . தம் ைடய
வாழ் நாளில் ஒ
க் யமான கட்டத்ைத ெந ங் க்

ெகாண்
உற் சாக

க் ேறாம் என் ம் உள்
ணர்ச்
ம் பரபரப் ம் ெபாங் க் ெகாண்

ந்
ந் தன.

யாைன ஓடத் ெதாடங் ய அேத சமயத் ல்
கய் ய ம் “யாைனக் மதம்
த்
ட்ட !” என்
ச்ச ட் க் ெகாண்
ஓ னான். யாைன னால்
க்
எ யப் பட்ட பாகன்
ந் த இடத்ைதச் மாராகக்
ைவத் க்ெகாண்
ெசன்றான். இளவரசர் தங்
ந் த
ேசாழ மாளிைகக் ச் சற் த்
ரத் ல் நாெடங் ம் கழ்
ெபற் ற கமலாலயம் என்
ம் தடாகம் இ ந் த . அந் தக்
ளக்கைர ன் அ
ல் ெசன்
பார்த்தான்.
யாைனக் ப் பயந் தவர்கள் பலர் ளக்கைர ல் இறங்
நின்றார்கள் . லர் ளத் ல் தண்ணீ ரிேல
ட
இறங்
ந் தார்கள் . ஒ மனிதன் தட் த மா
நீ ந் க் கைரேய க் ெகாண்
ந் தான். அவைன
கய் யன் உற் ப் பார்த்தான்.
தல் நாளிர
யாைனப் பாகைன ம் , ராக்கம் மாைள ம்
அைழத் க்ெகாண் ேபான மந் ரவா தான் அவன்!
அ ர்ஷ்டக்காரன்! ஆ ள் ெராம் பக் ெகட் ! யாைன
க் எ ந் த ம் உ ர் ைழத்
க் றான் அல் லவா?
ைக ல் அங் சத் டன் சற்
ன் யாைனைய ேநாக்
ஓ வந் தவன் இவேனதான்…! அங் சம் என்ன ஆ ற்
என்
ெதரிய ல் ைல. அ
ம் ளத் ல்
ந்
ட்டதா?
கய் யன் அவன் அ
ல் ெசன் , “யாைனப் பாகா!
நல் ல ேவைள ைழத் எ ந் வந் தாய் ! அங் சம்
எங் ேக?” என்
ேகட்டான்.
ேரவதாஸன் என்
ம் ரம த்தன்
கய் யைன ஏற
இறங் கப் பார்த்
ட் , “என்னப் பா ேகட் றாய் ? நீ யார்?
நான் இப் ேபா தான்
ளத் ல் ளித்
ட் க் கைர
ஏ
ேறன்!” என்
ெசான்னான்.

“ஓேகா! அப் ப யா? நீ யாைனப் பாகன் இல் ைலயா?
யாைன
க் எ ந் த உன்ைன அல் லவா?
அப் ப யானால் , யாைனப் பாகன் எங் ேக இ க் றான்?”
என்
ேகட்டான்.
ரம த்தன் ேம ம் ைகப் டன், “நான் என்ன
கண்ேடன்? என்ைன ஏன் ேகட் றாய் ?” என்றான்.
“மந் ரவா ! என்ைன ஏன் ஏமாற் றப் பார்க் றாய் ?
ேநற் ர யாைனப் பாகைன இ காட் க்
அைழத் ப் ேபாய் ‘இளவரசர் ஏ ம் யாைனக் மதம்
க் ம் ’ என்
எச்சரிக்ைக ெசய் தாேய? அப் ப
க்க,
அந் த எச்சரிக்ைகைய நீ ேய மறந்
ட் யாைன டம்
அகப் பட் க் ெகாண்டாேய? அ உன் பா !
யாைனப் பாகன் எங் ேக? என் மைன ராக்கம் மாள்
எங் ேக?” என்
ேகட்டான்
கய் யன். ரம த்தனின்
கத் ல்
ன்ைன டத் ைகப் ம்
ம்
அ கமா ன.
“யாைனப் பாகனாவ ? ராக்கம் மாளாவ ? உனக்
என்ன ைபத் யமா?” என்
ெசால் க்ெகாண்ேட
ரம த்தன் ற்
ற் ம் பார்க்கலானான்.
“ஆம் , ஆம் ! யாைனக் மதம்
த்த ேபாலத்தான்
எனக் ம் ைபத் யம்
த்
க் ற ! யாைனப் பாகன்
எங் ேக என்
மட் ம் ெசால்
! இல் லா
ல் …” என்
கய் யன்
அ கார ேதாரைண ல் அவனிடம்
ேபசத் ெதாடங் னான்.
ற்
ற் ம் பார்த் க்ெகாண்
ந் த ேரவதாஸன்
இப் ேபா
கய் யைனப் பார்த் ப் ன்னைக
ரிந் தான். “நீ என்ைன ‘மந் ரவா ’ என் றாய் ! நீ
என்ைன டப் ெபரிய மந் ரவா யா
க் றாேய!
உனக் எல் லாம் ெதரிந்
க் ற ! உன்னிடம்

மைறப் ப ல் பயனில் ைல. ‘யாைனக் மதம்
க்கப்
ேபா ற ! அதன் ேபரில் ஏறேவண்டாம் ’ என்
இளவரச க் எச்சரிக்ைக ெசய் வதற் காகேவ ஓ
வந் ேதன். அதன் பலன் இப் ப ஆ ற் . உன் மைன
ம்
யாைனப் பாக ம் அங் ேக ஒ
ட் ல் இ க் றார்கள் .
அவர்கைள நீ பார்க்க
ம் னால் , நாேன அைழத் ப்
ேபா ேறன். இளவரச க் ஒன் ம் ேநர ல் ைலேய!
ெசௗக் யமா
க் றார் அல் லவா?” என்றான்.
“இளவரசர் ெசௗக் யம் . அவர்தான் உன்ைன ம் ,
யாைனப் பாகைன ம் அைழத் க்ெகாண்
வ ம் ப
எனக் க் கட்டைள ட்டார்…”
“இளவரசரிடம் எனக் நல் ல பரி வாங் த்
தரேவண் ம் ! பார்க்கப் ேபானால் , அவைர நான்
காப் பாற் ய உண்ைமதாேன? ஆ! அேதா…!” என்
மந் ரவா
யப் டன்
நி த் னான்.
மந் ரவா உற் ேநாக் ய இடத் ல் , ளத் ன்
கைரேயார
ந் த அரளிச் ெச ப் தர்களில் ேவல்
ைன ேபான்ற ஒன்
ெதரிந் த . “ஆ! அங் சம் !”
என்
ெசால் க்ெகாண்ேட மந் ரவா அந் த அரளிச்
ெச ப் தைர ேநாக் ஓ னான்.
கய் யன்
அவைன ட ைரந் ஓ அரளிச் ெச ப் தர்களில்
ந் அங் சத் ன் அ ப்
ையப்
த்
ஜாக் ரைதயாக எ த் க்ெகாண்டான்.
ன்னர்,
ம் ப் பார்த்தான்; மந் ரவா ையக்
காண ல் ைல. “அடடா ஏமாந் ேபாய் ட்ேடா ேம?”
என்ற
க்கத் டன் அங்
ங் ம் ஓ ப் பார்த்தான்,
பயனில் ைல. ளக்கைர ல்
ந் த ெப ம் ஜனக்
ட்டத் ன் மத்
ல்
ந் மந் ரவா
ரம த்தன்
மாயமாய் மைறந்
ட்டான்.

மதயாைன ஓ ப் ேபான ற , ஜனங் கள் ம ப
ம்
ம் ச் ேசாழ மாளிைகைய ெந ங் வந்
ெகாண்
ப் பைத
கய் யன் கண்டான். ஆனால்
அங் ேக அவன் நிற் க ல் ைல.
தல் நாள் மந் ரவா ைய அவன் பார்த்த
எந் தத்
ைச ல் இ ந் த என்பைத நிைனத் ப்
பார்த் க்ெகாண் , அைத ேநாக் ச் ெசன்றான்.
வ ெயல் லாம் இராஜ
களிெலல் லாம் , ஜனங் கள்
ஆங் காங்
க்
நின்
ேப க்
ெகாண்
ந் தார்கள் . மதயாைன ஓ யைதப்
பார்த்தவர்களில் லர், “யாைன ன் ேபரில் யாேரா ஆள்
இ ந் ததாகச் ேதான் ய ” என்றார்கள் . மற் ம் லர்
அைத ம த்தார்கள் . “அ எப் ப இ க்க
ம் ?
யாைனப் பாகைனத்
க் எ ந் த டேனதான் யாைன
ஓடத் ெதாடங்
ட்டேத? அதன் ேபரில் யார் ஏ
க்க
ம் ” என்றார்கள் . எல் லா ம் இவ் வா
வா த் க்ெகாண்ேட ேசாழ மாளிைகைய ேநாக் த்
ம் ச் ெசன்
ெகாண்
ந் தார்கள் . தங் கள் இதயங்
கவர்ந்த இளவரச க் அபாயம் ஒன் ம் ேநர ல் ைல
என்பைத உ
ப் ப த் க் ெகாள் வதற் ஜனங் கள்
அைனவ ம் ஆவலாக இ ந் தார்கள் .
கய் யன் ஜனங் கள் வந் த ைசக் எ ர்த் ைசையச்
ெசன்
ப் ட்ட சந் ைத அைடந் தான். அங் ேக
அப் ேபா ஜன நடமாட்டேம இ க்க ல் ைல. எல் லா ம்
இராஜ
க க் ப் ேபாய் ட்டார்கள் . இர ல் பார்த்த
ட்ைடப் பக ல் அவ் வள
லபமாக அைடயாளம்
கண்
க்க
ய ல் ைல. உற் ப்
பார்த் க்ெகாண்ேட
கய் யன் ேபானான். ஒ
மட் ம் ெவளிப் றம் ட்டப் பட்
ந் த . உள் ேள
ந்
ஏேதா
னகல் சத்தம் ேகட் க் ெகாண்
ந் த . அந் த

ட்

க் ப் பக்கத் ல் ஒ பா ம்
இ ந் த .
கய் யன் அந் தப் பா ம் ட் ல்
ந் அ த்த
ட் ன் ேமற் ைர ல் ஏ
ற் றத் ல்
த்தான்.
அவன் எ ர்பார்த்தப ேய அங் ேக யாைனப் பாகன்
ெதன்பட்டான். அவன் ெவ ெகாண்டவைனப் ேபால்
ேதான் னான். அவ ைடய கால் கைள ம் ,
ைககைள ம் கட்
ந் த மல் லாமல் ஒ
ேணா ம்
அவைனச் ேசர்த் க் கட்
ந் த . யாைனப் பாகன் தன்
ைகக்கட் க்கைளப் பல் லால் க த் அ ழ் க்கப் ெப
யற் ெசய் ெகாண்
ந் தான். ந ந
ல்
க ப் பைத நி த்
ட் க்
ச்சல் ேபாட் க்
ெகாண்
ந் தான்.
கய் யைனப் பார்த்த ம் அவன்
கத் ல்
ெதளி ஏற் பட்ட . நாைகப் பட் னத் ேலேய அவன்
கய் யைனப் பார்த்
ந் தான். இளவரச க்
ேவண் யவன் என்பைத ம் அ ந் ெகாண்
ந் தான்.
ஆைகயால் இப் ேபா பரபரப் டன், “
கய் யா!
அ ழ் த்
! அ ழ் த்
! சண்டாளர்கள் என்ைன
ஏமாற்
ட்டார்கள் ! இளவரச க் அபாயம் ஒன் ம்
ேநர ல் ைலேய?” என்றான்.
கய் யன் கட் க்கைள அ ழ் த்
ட் க்ெகாண்ேட
காைல ல் நடந் தவற் ைறச்
க்கமாகக்
ட் ,
யாைனப் பாகனிடம் அவ க் ேநர்ந்த என்னெவன்
சாரித்தான். யாைனப் பாக ம் ஒ வா
தட் த்த மா க்
னான். யாைனக் மதம்
த்தா ம் தனக் ஒன் ம் ேநராமல் மந் ரகவசம்
த வதாகச் ெசால் , இந் த ட் க் அைழத்
வந் தார்கள் என் ம் , இங் ேக வந் த ம் சாம் ராணிப்
ைக ேபாட் க் ெகாண்ேட மந் ரவா மந் ரம்
ஜ த்தான் என் ம் , அப் ேபா தனக் மயக்கமாக வந்

ங்
ந்
ட்டதாக ம் , கண்
த் ப்
பார்த்தேபா தன்ைனத்
ேணா கட் ப்
ேபாட்
ந் ததாக ம்
னான்.
இ வ ம் அந் த ட்ைட ட் ெவளிேய ச் ேசாழ
மாளிைகைய ேநாக்
ைரந் ெசன்றார்கள் . அவர்கள்
அம் மாளிைகைய அைடந் தேபா அங் ேக
ன்ைன டப்
ெப ங் ட்டம்
ப் பைத ம் ஜனங் கள்
க்கக்
கவைலேயா ேப க் ெகாண்
ப் பைத ம்
கண்டார்கள் . ஜனங் களின் கவைலக் க் காரணம் ,
இளவரசைரக் காேணாம் என்ப தான். அவ க் என்ன
ேநர்ந்த என்பைதத் ட்டமாக அ ந் தவர்கள் அங்
யா ம் இல் ைல. யாைன ேமல் ஒ வர் இ ந் தைதப்
பார்த்ததாக மட் ம் லர்
னார்கள் . அவர்
ஒ ேவைள இளவரசராக இ க்கலாம் என்
ஊ த்தார்கள் .
இளவரசர் யாைனகைளப் பழக் ம்
த்ைத ல்
கத்
ேதர்ந்தவர் என்ப ம் , யாைனகளின் பாைஷ ட
அவ க் த் ெதரி ம் என்ப ம் ேசாழ நாட் ல்
ர த்தமா
ந் தன. ஆைகயால் , மதங் ெகாண்ட
யாைன னால் ஒ வ க் ம் ங் ேநரிடாமல் அதன்
மதத்ைத அடக் ம் ெபா ட் ப் ெபான்னி ன் ெசல் வர்
யாைனேமல் ஏ ச் ெசன்
க்க ேவண் ம் என்
லர்
தங் கள் உ
யான நம் க்ைகையத் ெதரி த்தார்கள் .
இச்சமயத் ேல அங் ேக
கய் ய ம் ,
யாைனப் பாக ம் வந் தார்கள் . யாைனப் பாக க்
ேநற் ர ேநர்ந்த அங் ள் ளவர்க க் த்
ெதரிந் தேபா , அவர்க ைடய யப் ம் ைகப் ம்
பன்மடங் அ கமா ன.

யாைனப் பாகைனக் கட் ப் ேபாட்
ட் , அங் சத்ைத
எ த் க் ெகாண்
ஓ வந் தவன் ேசாழ லத் ன்
ேரா களால் அ ப் பப் பட்டவனா
க்க ேவண் ம் .
“ஒ ேவைள ப ேவட்டைரயர்கேள
அ ப்
க்கக்
ம் !” என்
லர் ஊ த் க்
யைதப் ெப ம் பாலான மக்கள் நம் னார்கள் .
அதனால் ப ேவட்டைரயர்களின்
அவர்க ைடய
ேகாபம் அ கமா ற் . அந் தக் ேகாபெவ
டேன பலர்
உடேன தஞ் ைசைய ேநாக் க் ளம் னார்கள் . யாைன
ேபான வ ைய சாரித் க் ெகாண்
ஒ
ப
ன ம் , தஞ் சா
க் ேநேர ேபா ம் சாைல ல்
மற் றவர்க ம் ேகாபாேவசத் டன் றப் பட் ச்
ெசன்றார்கள் .

அத்
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ேஜா யர் ட் ன் ஓட் க் ைரைய ம் , அத டன்
தன்
ைடய உ ைர ம் ெகட் யாகப்
த் க்
ெகாண்
ந் த வான , காேவரி ந
ன் உைடப்
ெவள் ளத் ல்
தந்
தந் ேபாய் க் ெகாண்
ந் தாள் .
ெவள் ளம் அவைள ேமேல ேமேல அைழத் க் ெகாண்
ழக் ேநாக் ச் ெசன்ற . ல சமயம் ெம வாகச்
ெசன்ற . லசமயம் ேவகமாக இ த் ச் ெசன்ற .
ேவ
ல ேபா ெபரிய ழல் களி ம் அந் த ட் க்
ைர அகப் பட் க்ெகாண்
ற் ச் ழன்
த மா க்
ெகாண்
ெசன்ற .

ெவள் ளத் ன் ஆழம் அ க ல் லாத ேமட் ப் பாங் கான
இடங் களில் ல ேபா ெசன்ற . அ , மரங் களில்
அ
ல் ெவள் ளம் எவ் வள
ரம் ஏ
க் ற
என்பைதப் பார்த்த ம் , ஆங் காங் காேவரிக் கைர
ஓர
ந் த மண்டபங் கள் எவ் வள
ரம்
க் ற என்பைதப் பார்த்த ம் ெதரிந் த .
ேமட் ப் பாங் கான இடங் களில் ேழ இறங் கலாமா என்
வான ேயா ப் பதற் ள் ஆழமான இடங் க க் ச்
ழல் கள் இ த் ப் ேபாய் ட்டன.
இறங் வதற் ம் வான க் ம் அவ் வளவாக மனம்
இல் ைல. ஏெனனில் , ெபான்னி ந
ன் அவ் ெவள் ளம்
அவைளப் ெபான்னி ன் ெசல் வர் இ க்
டத் க்
அைழத் ச் ெசல் வதாக அவ ைடய மன ல் ஒ
ேதாற் றம் ஏற் பட்
ந் த . இளவரச க் ஏற் படப்
ேபா ம் அபாயத்ைதப் ப ேவட்டைரயர்
மந் ரமாக
ய அவள் உள் ளத்
ம் ப ந்
ந் த . அவைர
அந் த அபாயத்
ந் பா காக்கேவ காேவரி ந
தன்ைன அைழத் ப் ேபாவதாக அவள் எண்ணிக்
ெகாண்டாள் .
ஆகா! அந் தப் ங் ழ க் த்தான் எவ் வள கர்வம் ?
இளவரசர் ஷயத் ல் எவ் வள உரிைம
ெகாண்டா
றாள் ? ஆ
ம் , உரிைம
ெகாண்டா வதற் க் காரணம் உண் . இன்
இளவரசர்
ைழத்
ப் பேத ங் ழ
னால் தாேன? – ஒ
நா ம் இல் ைல! – அந் தக் டந் ைத ேஜா டர்
யைதத்தான் வான ேகட்
ந் தாேள! இளவரசர்
றந் த ேவைள அப் ப ! அவ க் இம் மா ரி
கண்டங் கள் பல வரக்
ம் ! ஆனால் அவர் உ
க்
ஒன் ம் ஆபத் வரா ! உலகத்ைத ஆளப் றந் தவைரக்
ேகவலம் கட ம் ய ம் , ந ெவள் ள ம் என்ன

ெசய்
ம் ? அவர் அவ் தம் உ ர் தப் வதற்
யாேர ம் ஒ
யாஜமாக ேவண் ம் ! ங் ழ க்
அத்தைகய பாக் யம் ைடத்
க் ற ! அதற் காக
அவள் உரிைம எப் ப க் ெகாண்டாடலாம் ? – எனி ம் ,
அம் மா ரி பாக் யம் தனக் ம் ஒ தடைவ
ட்டக் டாதா என்ற ஏக்கம் வான
ன் இதய
அந் தரங் கத் ல் நீ ண்ட காலமாக இ ந்
ெகாண்
ந் த .
ல சமயம்
ைர ழன்
ம் யேபா , ன்னால்
ெவ
ரத் ல் பட ஒன்
வ வைத வான
பார்த்தாள் . அ ல் ெபண் ஒ த்
ம்
ஷன் ஒ வ ம்
இ ப் ப ம் ெதரிந் த . யார் என்
நன்றாய் த்
ெதரிய ல் ைல. ெபண், பட ெச த் யைதப்
பார்த்த ம் அவள் ஒ ேவைள ங் ழ யா
க்கலாம்
என்
ேதான் ய . தன்ைன ெவள் ளத்
ந்
காப் பாற் றத்தான் வ
றாளா? இைளய ராட்
அ ப் ைவத்
க் றாரா? ேபா ம் , ேபா ம் !
அவ க் இளவரசர் கடைமப் பட்
ப் பேத ேபா ம் .
தா ம் ேவ நன் க்கடன் பட ேவண்டாம் !
டேவ
டா ! தான் அவளால் இந் த ெவள் ளத்
ந்
காப் பாற் றப் ப தேல
டா .
ல சமயம் பட அவ க் அ
ல் ெந ங் வந்
ட்ட ேபா
ந் த
ல சமயம்
ைர ேவகமாகச்
ெசன்
படைக ெவ
ரம் ன்னால்
ட்
ட் ச்
ெசன்ற . இவ் தம் பட கண்
க் மைறந்
ந் த ஒ
சமயத் ல் ட் க்
ைர ைச
ம் த் ெதற்
ேநாக் ச் ெசல் வ ேபாலத் ேதான் ய . இவ் வா
ெவ
ரம் ேபா ற் . காேவரி ன் ெதன் கைரையத்
தாண் , ெதற் ேக ஒேர ச த் ரம் ேபாலத் ேதான் ய
ெவள் ளப் ரேதசத் ல் ெசன்ற . கைட
ல் , அந் தத்

தண்ணீ ர ் ெவள் ளத் ன் எல் ைல கண்
க் ப்
லப் பட்ட . ஆகா! இ ஒ ந
ன் கைரேபால
அல் லவா காணப் ப
ற . ஆம் , ஆம் ! இ
அரசலாற் றங் கைரதான்! காேவரி உைடப் ெவள் ளம்
ந
ல் பல ரேதசங் கைள
க அ த் க்ெகாண்
வந் இந் த ஆற் ல்
ந் கலந்
க் ற . இதன்
ெதன்கைர
ேமடாக இ ப் பதால் அதற் ள்
அடங் ச் ெசல்
ற . அந் த ந க்கைர, அதன்
மரங் களடர்ந்த ேதாற் றம் , அவ க் ப் பழக்கப் பட்ட
இடமாகத் ேதான் ய . ர்வ ஜன்ம வாசைனையப் ேபால்
ஞாபகம் வந் த . இல் ைல, இல் ைல! இந் த ஜன்மத் ல்
இரண்
ன்
தடைவ பார்த்த இடந் தான்! அவள்
நல் லம் என்
ம் ே
த் ரத்ைத ெந ங் வந்
ெகாண்
க்கேவண் ம் . அங் ள் ள ஆலயத்ைத
மழவைரயர் மகளார், ெசம் யன் மாேத , தம் அ ைமக்
கணவரான கண்டரா த்த ேசாழரின் ஞாபகமாகக்
க ங் கல்
ப் பணியாகச் ெசய் ய
ஆவல் ெகாண்
க் றார். அங் ேக ந க்கைர ல் ேசாழ
லத்தார்கள் தங் வதற் வசந் த மாளிைக ஒன் ம்
இ க் ற . ெசம் யன் மாேத ஒ சமயம் இைளய
ராட் ைய அவ் டத் க் அைழத் ச் ெசல் ல,
அவ டன் தா ம் ேபான ண் ! அந் த வஸந் த
மாளிைகையெயாட்
ந் த ேதாட்டங் களிேல ெசன்
பறைவகளின் இனிய தங் கைளக் ேகட்ப ல் தனக்
எவ் வள ஆர்வ
ந் த ! ஆகா! அப் ேபா அங் நடந் த
ஒ சம் பவம் , வான
ன் உள் ளத் ல் என் ம்
மறக்க
யாதப ஆழ் ந் ப ந்
ந் த .

அத்
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ெகா ம் பா
ரி
ந் வான பைழயாைற நக க்
வந் த
ல் , ேசாழ நாட் ன் நீ ர்வளம் அவைள ஒேர
ஆச்சரியக் கட ல் ஆழ் த்
ந் த . ெகா ம் பா
ர்ப்
பக்கத் ல் ந ஒன் ம் ைடயா ; ஏரிகள் உண் . மைழ
ெபய் ம் காலங் களில் ஏரிகள் தண்ணீ ர ் நிைறந்
த ம் க் ெகாண்
க் ம் . ேகாைடக் காலத் ல்
காய் ந்
ம் . இம் மா ரி இ கைரகைள ம் ெதாட் க்
ெகாண்
தண்ணீ ர ் த ம் ச்
க ம் ழல் க மாய்
ஓ ம் ந க ம் , வாய் க்கால் க ம் , கண்ணிக ம்
அங் ேக இல் ைல. தாமைர ம் ெசங் க நீ ம் தைழத் ப்
த் க் ெகா த்த தடாகங் கைள வான
றந் த ஊரில்
பார்க்க
யா . இவற் ைறெயல் லாம் வான பார்த் ப்
பார்த் ெமய் ம் மறந் உட்கார்ந்
ப் பாள் . ளத்
க் க் ைட
த்த தாமைர இைலகளின்
த் க்கள் ேபான்ற நீ ர்த் ளிகள் அங்
ங் ம் ஓ க்
களிப் பைதப் பார்த் ம ழ் வாள் . கமல மலர்கைள ம்
அல் ப் க்கைள ம் க வண் கள் ற் ச் ழன்
வந் ஆ ப் பா வைதக் கண்ட ம் பரவசமா
வாள் . ெபா
ேபாவேத ெதரியாமல் ேபாய்
ம் .
ஒ சமயம் வான
ம் , ந் தைவ ம் ெசம் யன்
மாேத அைழத்த ன் ேபரில் (இக்காலத் ல்
நல் லத் க் க் ேகாேனரிராஜ ரம் என்
ெபயர்
வழங்
ற .)
நல் லத் க் ப் ேபா
ந் தார்கள் .
வசந் த மாளிைக ல் தங்
ந் தார்கள் . ெசம் யன்
மாேத
ம் ந் தைவ ம் அ க்க ைசவ சமயக்
ரவர்களின் வரலா கைளப் பற்
ம் , அவர்க ைடய

ப கங் களில் கனிந் ச் ெசாட் ம் பக் ரசத்ைதப்
பற்
ம் , ேபசத் ெதாடங்
வார்கள் .
அைதெயல் லாம் ேகட் க் ெகாண்
ப் ப ல்
வான க் ச் ரத்ைத இ ப் ப ல் ைல. அைதக்
காட்
ம் வசந் த மாளிைகைய ெயாட்
ந் த
ேதாட்டங் களிேல ெசன்
பறைவகளின் இனிய
தங் கைளக் ேகட்ப
ம் , தடாகத் ேல த் க்
ங் ய தாமைர மலர்கைளச் ற் வந்
ெகாண்
ந் த க நீ ல வண் களின் இன்ப
ரீங்காரத்ைதக் ேகட்ப
ம் அவ க் ஆர்வம்
அ கமா
ந் த . இன்
ம் மாளிைக ன் ஒ
பக்கமாகச் ெசன்
ெகாண்
ந் த ந ெவள் ளம்
ேபாட் க் ெகாண்
ஓ வைத ம் , அந் தச்
களில்
அழ ய ெசக்கச் வந் த கடம் ப மலர்கள் ழன்
ெகாண்
ப் பைத ம் பார்க்க அவ க்
க்க ஆர்வம்
இ ந் த . ெகா ம் பா
ர்ப் ப
களில் இம் மா ரி
மேனாரம் யமான காட் கைளப் பார்க்க இயலாதல் லவா?
ஒ

நாள் மழவைரயர் மகளா ம் , இைளய ராட்
ந் தைவ ம் வாரஸ்யமாக ஏேதா ேப க்
ெகாண்
ந் தார்கள் . வான அவர்கள் அ
ல்
ெசன்றேபா , இைளய ராட் “வான ! நீ
ேதாட்டத் ற் ப் ேபா! சற் ேநரத் க்ெகல் லாம் நா ம்
வ
ேறன்!” என்றார். வான
கலத் டன்
ள் ளிக்
த் ஓ னாள் . ேதாட்டத் ல் சற் ேநரம் ற்
அைலந்
ட் த் தாமைரக் ளக்கைரக் ச் ெசன்றாள் .
ளக்கைர ல் வாைன மைறத் க் ெகாண்
வளர்ந்
ந் த மரங் கள் பல இ ந் தன. அவற் ல்
ெந
யர்ந் பல் ப் பர த் தைழத்
ந் த இ ப் ைப
மரம் ஒன்
ந் த . இ ப் ைபப் க்கள் உ ர்ந்
ைய
அ ேயா மைறத் க் ெகாண்
ந் தன. அவற் ன்
ந மணம் கம் ெமன்
த் ேதாட்டம்
வ ம்

பர
ந் த . அந் த மரத்த
ல் ஒ ெபரிய ேவரின்
ேபரில் வான உட்கார்ந்தாள் . அ மரத் ல் சாய் ந்
ெகாண்
ேம ம்
ம் நாலா ற ம் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தாள் . பறைவ இனங் களின் இனிய தங் கள்
அவ ைடய ெச களில் அ த ெவள் ளமாகப் பாய் ந்
ெகாண்
ந் தன. அவள் அந் த நாள் வைர அ ப த் ராத
இன்ப உணர்ச் அவள் இதயத் ல் ேதான் ய . அந் த
உள் ளக் களிப் அ க்க ெபாங் த் த ம் அவள்
ேமனிெயல் லாம் பர ய . வாழ் க்ைக இவ் வள ஆனந் த
மயமாக இ க்கக்
ம் என்
வான அன்
வைர
கன
ம் க
ய ல் ைல.
அந் த மரத்த
ந் பார்த்தால் சற் த்
ரத் ல்
ஆற் ெவள் ளம் ெதரிந் த . அவ் வப் ேபா ந
ஓட்டத் ன் இனிய காட் கைள ம் அவள் மரங் களின்
இைடெவளி வ யாகப் பார்த் க் ெகாண்
ந் தாள் .
ஒ
ைற, யாேரா ஒ வா பன் ஆற் ல் நீ ந் க்
ெகாண்
ப் ப ெதரிந் த . ெசந் நிற நீ ர்ப் ரவாகத் ல்
அவ ைடய ெபான்ெனாளிர் ேமனி பா தண்ணீ ரி ம்
பா ேமேல ம்
தந் த வனப்
க்க காட் அவள்
உள் ளத்ைதக் கவர்ந்த . ச் ! யாேரா இளம் ள் ைள
ஒ வ ைடய ேதாற் றத் ல் தன கவனம் ெசல் வ
என்ன அசட் த்தனம் ? நாணம் , மடம் என்
ம்
இயல் கைளத் தன் உடன்
றந் த ெசல் வங் களாகக்
ெகாண்
ந் த வான க் அந் த எண்ணம்
க்க
ச்சத்ைத உண்டாக் ய . அவ ைடய உள் ளக்
கட் ப் பாட்ைட ம்
க் கண்கள் ண் ம் இரண்ெடா
தடைவ ந ப் பக்கம் ெசன்றன.
வான க் த் தன் ேபரில் ேகாபேம உண்டா ற்
அங்
ந் எ ந் ேபாய் டலாமா என்
எண்ணினாள் . அச்சமயம் ேவெறா நிகழ் ச்

.

அவ ைடய உள் ளத்ைதக் கவர்ந்த . அவள்
அமர்ந்
ந் த இடத் க் அ காைம ல் , தைலக்
ேமேல பறைவக் ஞ் களின்
க் ரைலக் ேகட்
நி ர்ந் பார்த்தாள் . அங் ேக அவள் கண்ட காட்
அவ க் ஏக காலத் ல் பரிதாபத்ைத ம்
ைல ம்
உண்டாக் ன. ஒ மரக் ைள ல் கவைண ேபாலப்
ரிந் த இடத் ல் பட் க்
ஒன்
இ ந் த . அ ல் ல
பறைவக் ஞ் கள் தைலகைள நீ ட் க் ெகாண்
ந் தன.
அைவதாம் ‘
ச்’ என்
ெமல் ய ர ல் சத்த ட்டன.
அந் தச் சத்தத் ல் பய ம் , அபாய அ
ப் ம் ,
பரிதாபமான அைடக்கல ண்ணப் ப
ைற
ம்
கலந்
ந் தன. அவ் தம் கலந்
ந் ததாக வான
ன்
ெச களில் ஒ த்த .
ட் க் அ
ல் மரக் ைள ல்
ஒ காட் ப் ைன ஏ க் ெகாண்
ந் த . ெமள் ள
ெமள் ள அ
ட்ைட ெந ங் வந் ெகாண்
ந் த !
அைதப் பார்த்த வான , “ஐேயா! ஐேயா!” என்
சத்த ட்டாள் . அ த்த கணத் ல் “என்ன? என்ன?” என்
ஒ
ரல் ேகட்ட . யாேரா ைரந் ஓ வ ம் கால ச்
சத்த ம் ேகட்ட . வான அந் தப் பக்கம் பார்த்தாள் .
சற்
ன் ந ெவள் ளத் ல் நீ ந் க் ெகாண்
ந் த
வா பன்தான் கைரேய ஓ வந் ெகாண்
ந் தான்
என்பைத அவள் அ ந் தாள் .
அேத சமயத் ல் எங்
ந் ேதா இரண்
ெபரிய
பறைவகள் வந்
ட்டன.
ட்ைடச் ற் அைவ
கரா ராெவன்
கத் க் ெகாண்
வட்ட ட்டன. அைவ
அக் ஞ் களின் தா ம் தகப் ப மாகேவ இ க்க
ேவண் ம் . ஞ் கைளக் காப் பாற் வதற் காகேவ அைவ
அவசரமாக வந்
க்க ேவண் ம் என்பைத வான
உணர்ந்தாள் . இரண் ம் நீ ள
க் கள் உள் ள
பறைவகள் . மரங் ெகாத் ப் பறைவகள் என்பைவ

இைவதாம் ேபா ம் . ஒ பறைவ
ட்ைடச் ற்
அ கமாக வட்ட ட்ட . இன்ெனான்
ைனைய
ெந ங் அைத
க் னால் ெகாத் த் தாக் ம்
பாவைன டன் சத்த ட்ட ! ைனைய அந் தப்
பறைவ னால் ஒன் ம் ெசய்
ட
யா .
ைன ன் வா ல் அகப் பட்டால் ம கணம் அதன்
வ ற் க் ள் ேளேய ேபாய் ட ேவண் ய தான்.
ஆ
ம் தன்
ஞ் கைளக் காப் பதற் காக அந் தப்
பறைவ அப் ப த் ரத் டன் ேபாரா ய . தாைய ம்
தகப் பைன ம் இளம் ராயத் ேலேய இழந்
ட்ட
வான க் அந் த காட்
க்க மனக்க ைவ
உண்டாக் ய .
ைன சற் ச் ம் மா இ ந்
ட் த்
ெரன்
ன்னங் கால் ஒன்ைறக்
ட் ன் பக்கம் நீ ட் ய .
பறைவக் ஞ் கள் இ ந் த
ட் ன் ஒ
ைனைய ம்
ெதாட்
ட்ட . வான ம ப
ம் அல னாள் .
இதற் ள் அந் த வா பன் ெந ங்
ட்டான். அவைன
அ
ல் பார்ப்பதற் வான க்
க்க
ச்சமா
ந் த . ம ெமா ெசால் ல வர ல் ைல;
ேப வதற் நா எழ ல் ைல. ச க்ைஞ னால் பட்
ன்
ட்ைடச் ட் க் காட் னான்.
அ வைர ல் அந் தப் ெபண்
க் த்தான் ஏேதா
அபாயம் என்
எண்ணிக் ெகாண்
ந் தான். வான
ட் க் காட் ய இடத்ைத அண்ணாந் பார்த்தான்.
ம ப
ம் வான ைய ேநாக் ப் ன்னைக ரிந் தான்.
அவ ைடய பார்ைவ ம் , ன்னைக ம் வான
ன்
ெநஞ் சத்ைத ெந ழச் ெசய் , பறைவக் ஞ் களின்
நிைலையக்
ட மறந்
டச் ெசய் தன.
ஆனால் வா பன் உடேன அங்
ந்
ைரந் ஓ ,
மரக் ைள ன் பறைவக்
இ ந் த இடத் க் ேநர்

ேழ ெசன்
நின்றான். காட் ப் ைனைய
அதட் னான். அ
ேழ னிந் பார்த் உ
ய .
“ெபால் லாத ைனயா
க் றேத!” என்
ெசால் க்
ெகாண்ேட தைர
ந் ஒ கல் ைலப் ெபா க்
ேவகமாக ட்ெட ந் தான். கல் ைன ன்
படாமல்
அதன் அ
ல் மரக் ைளையத் தாக் ய . ைன
உடேன தா ேவ
ைள ல் பாய் ந் , அங்
ந்
இன்ெனா அடர்ந்த மரத் க் ச் ெசன்
ன்னர்
மைறந்
ட்ட .
ஆனால் இதற் ள் ேவெறா
பரீதம் ேநர்ந்
ட்ட .
ைன ல் ஒ கால் பறைவக்
ட் ன்
ைனையப்
பற் இ த்ததல் லவா? அதனால்
ஆ ப்
ேபா
ந் த
வா பனின் கல் ெல மரக் ைள ல்
தாக் ய ேவகத் னால் அ கமாக நிைல ைலந் ,
தாக அந் தக்
ைள ன் கப்
ந்
ந
ய .
ம் ந
ந்
ந் தால் காட் ப்
ைன வா
ந் தப் ய ஞ் கள் தைர ல்
ந்
மாண்
க் ம் ! நல் ல ேவைளயாகக்
ட் ன் ஒ
ைன
ைளையக் கவ் க் ெகாண்
ந் த .
அ ல் இ ந் த
ஞ் க டன் ேழ ெதாங் ஊசலா ய . ஞ் களின்
உ ர்க ம் ஊசலா ன. மரங் ெகாத் ப் பறைவகள்
ன்ைன டப்
டன் அல க்ெகாண்
ஞ் கள்
இ ந் த
ட்ைடச் ற் ச் ற் வந் தன. காற் ெகாஞ் சம்
ேவகமாக அ த்தால்
தைர ல்
ந்
ம் .
அவ் வள உயரத்
ந்
ந் தால் ஞ் கள்
ைழப் ப
ர்லபந் தான்.
வா பன் ஒ கணேநரம் ேயா த்தான்.
த ல்
மரத் ன் ேமல் தா ஏற அவன் எண்ணியதாகத்
ேதான் ய . ம கணத் ல் மனத்ைத மாற் க்
ெகாண்டதாகக் காணப் பட்ட .

வான

வ

ையப் பார்த் , “ெபண்ேண! சற் இங் ேக வா!
ேழ
ந் தால் உன் ேசைலத் தைலப் னால்
த் க் ெகாள் ! இேதா நான் ஒ ெநா
ல்
ம்
ேறன்!” என்
ெசால்
ட் ஓ னான்.

அவன் ெசான்னப ேய கச் ெசாற் ப ேநரத் ல்
ம்
வந் தான். ஆனால் இப் ேபா அவன் நடந் வர ல் ைல.
யாைன
ஏ க்ெகாண்
வந் தான். வான க் அவன்
என்ன ெசய் யப் ேபா றான் என்ப ஒ வா
ெதரிந்
ட்ட . ஆைகயால் அங்
ந் தாமைரக்
ளத் ன் ப க்கட்ைட அைடந் தாள் . ல ப கள் இறங்
உட்கார்ந் ெகாண்
யாைன ேமல் வந் த வா பன்
என்ன ெசய் றான் என்பைதப் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தாள் .
யாைன மரத்த க் வந் த ம் நின்ற . அதன்
ல்
இ ந் தப வா பன் பறைவக்
ட்ைடக் ைக னால்
தாங்
ன்னால் அ இ ந் த ைளப் ெபாந் ேல
ஜாக் ரைதயாக ைவத்தான். தாய் ப் பறைவ ம் ,
தகப் பன் பறைவ ம் இப் ேபா
ன்ைன ட அ கமாகக்
ச்ச ட்டன. ஆனால் அந் தக்
ச்ச ல் இப் ேபா
கல த்வனி ேம ட்
ப் பதாகத் ேதான் ய .
வா பன்
ன்னர்
ம் ச் ற்
ற் ம் பார்த்தான்.
“ெபண்ேண! எங் ேக ேபானாய் ?” என்
னான்.
வான ெபரி ம் நாணம் அைடந்
ெமௗனமா
ந் தாள் . வா பன் யாைன ன்
ந்
றங் னான். ன்னர் ம ப
ம் ற்
ற் ம்
பார்த்தான்.
வான மன ல் எைதேயா நிைனத்
அந் த நிைன அவ க் ப் ெப ம்

க்ெகாண்டாள் .

ேவ க்ைகயா
ந் த
வந் த . உரத்த சத்தத்

. அவைள அ யாமல் ரிப்
டன் கலகலெவன்
ரித்தாள் .

அைதக் ேகட்
ட் வா பன்
ளத் ன் ப க்கட் க்
வந் தான். வான ையப் பார்த் , “ெபண்ேண! ஏன்
ரிக் றாய் ? நீ இவ் வள பலமாகச் ரிக் ம் ப யாக
இப் ேபா என்ன ேநர்ந்
ட்ட ?” என்றான்.
வா பன்
ரல் வான
ன் ெச களில்
ந் த ம்
ம ப
ம்
ன்ேபால அவ ைடய ெநஞ் சம் ெந ழ் ந்
ெபாங் ற் ;
ச்சம்
ன்னி ம் அ கமா ற் .
அவைன ஏ ட் ப் பார்க்க
யாதப யால் , அப் ற ம் ,
இப் ற ம் பார்த் க் ெகாண்
ந் தாள் . “ெபண்ேண! ஏன்
ரித்தாய் ? ெசால் ல மாட்டாயா?” என்
ண் ம்
வா பன் ேகட்டான்.
வான மனத்ைதக் டப் ப த் க்ெகாண் ,
“ஒன்
ல் ைல. நீ ெபரிய ரனா
க் றாேய என்
எண்ணிச் ரித்ேதன். ைனேயா சண்ைட
ேபா வதற் யாைன ன் ேபரில் வந் தாய் அல் லவா?”
என் ேகட்டாள் . அைதக் ேகட் வா ப ம் ரித்தான்.
“ெபண்ேண! அ
ைனதானா? நீ ேபாட்ட
க் ரைலக்
ேகட் ப்
ேயா என்
பயந்
ட்ேடன்!” என்
ெசான்னான்.
வான க்
அவளிட

இதற் ள்
ந் த
ச்ச

ணி வந்
ம் ைறந்

ட்ட ;
ட்ட .

“ஆகா! அப் ப யா?
க்ெகா பறக் ம் ேசாழ நாட் ல்
ையக் கண் தான் எதற் காகப் பயப் படேவ
ம் ? நீ
பாண் ய நாட்டனா?” என்றாள் .
அைதக்ேகட்ட வா பனின்
கம்
ன்ைனக் காட்
சற் அ கமாக மலர்ச் அைடந் த .

ம்

“ெபண்ேண! நான் ேவற் நாட்டவன் அல் ல; இந் தச் ேசாழ
நாட்ைடச் ேசர்ந்தவன்தான்! யாைன
ஏ ேவ
ேபார்க்களங் க க் ம் ெசன்
க் ேறன். நீ யார்? எந் த
ஊர்ப் ெபண்? ெபரிய வாயா ப் ெபண்ணாக
இ க் றாேய?” என்றான்.
“யாைனப் பாகா! மரியாைதயாகப் ேப ! நான்
யாரா
ந் தால் உனக் என்ன? எதற் காக
அைதப் பற் க் ேகட் றாய் ?” என்றாள் வான .
“சரி அப் ப யானால் நான் ேகட்க ல் ைல. ெபரிய
இடத் ப் ெபண் ேபா
க் ற ! ேபா ேறன்!” என்
ெசால்
ட் அந் த வா பன் ப ேய ேமேல
ேபாகலானான்.
வான ம ப
ம்
ைளயாட் பரிகாசம் ெதானித்த
ர ல் , “யாைனப் பாகா! யாைனப் பாகா! என்ைன ம்
உன் யாைன ன் ேமல் ஏற் க்ெகாண்
ேபா றாயா?”
என்றாள் .
“சரி, ஏற் க்ெகாண்
ேபா ேறன். எனக்
த வாய் ?” என்
ேகட்டான்.

என்ன

“
யா? என் ெபரியப் பா டம் ெசால்
உனக் க்
ெகா ம் பா
ர் அரண்மைன ல் உத் ேயாகம் வாங்
த
ேறன். இல் லா ட்டால் , யாைனப் பைடக் ச்
ேசநா ப யாக்கச் ெசய் ேறன்!” என்றாள் வான .

த்

“ஓேகா! ெகா ம் பா
ர் இளவர யா தாங் கள் ?” என்றான்
அந் த வா பன். இ வைர ல் மலர்ந்
ந் த அவன
கம் இப் ேபா
ங் ய . ன்னைக மைறந் த ;
வங் கள் ெந ந் தன.
“ஏன்? ெகா ம் பா
ர் இளவர என்றால் அவ் வள
மட்டமா? உன் யாைன ேமல் ஏறக் டாதா?” என்றாள்

வான

.

“இல் ைல, இல் ைல! ெகா ம் பா
ர் அரண்மைனக்
ெகாட்டாரத் ல் எவ் வளேவா யாைனகள் இ க் ன்றன;
எத்தைனேயா யாைனப் பாகர்க ம் இ க் றார்கள் .
நான் என்னத் ற் ?” என்
ெசால்
ட் அந் த
வா பன்
என்
நடந் ேபானான். அவன்
ஒ ேவைள
ம் ப் பார்ப்பாேனா என்
சற் ேநரம்
வைர ல் வான எ ர் பார்த்தாள் . ஆனால் அவன்
ம் ேய பாராமல் நடந் ெசன்
யாைன ேமல் ஏ ப்
ேபாய் ட்டான்.
இந் தச் சம் பவம் வான
ன் உள் ளத் ல் ெவ வாகப்
ப ந்
ட்ட . அ க்க அ அவ ைடய ஞாபகத் க்
வந் த . அந் த யாைனப் பாக ைடய உ வத் ேதாற் ற ம்
மலர்ந்த
க ம் இனிய ர ம் நிைன க்
வந் தேபாெதல் லாம் உள் ளத் ல் இனந் ெதரியாத இன்ப
உணர்ச் உண்டா ற் . அவன் பறைவக் ஞ் கைளக்
காப் பாற் ற யாைனேமல் ஏ வந் தைத
நிைனத்தேபாெதல் லாம் அவைளய யாமல் நைகப்
வந் த . தனக் த்தாேன ரித் க் ெகாண்டாள் . ற
அதற் காக ெவட்க ம் அைடந் தாள் . அந் த
யாைனப் பாகனின் அகம் பாவத்ைத ம் , ெகா ம் பா
ர்
என்ற வார்த்ைதையக் ேகட்ட டேன அவன்
கத்ைதச்
க் க் ெகாண்
ேபாய் ட்டைத ம்
எண்ணியேபாெதல் லாம் அவன் ேபரில் ேகாபம்
உண்டா வளர்ந்த . ெமாத்தத் ல் , அந் த
யாைனப் பாகைனப் பற் அ க்க நிைன வந்
ெகாண்
ந் த . இ தவேறா என்ற சந் ேதக ம்
டத்
ேதான்
அவைள க ம் வ த் க் ெகாண்
ந் த .
நல் லத் க் தம தமக்ைகையப் பார்க்கப்
ெபான்னி ன் ெசல் வர் வரப் ேபா றார் என்

அரண்மைன ல் ேபச்சாக இ ந் த . ேசாழநாட் ன்
கண்மணியாக ளங் ய இளவரசைரப் பார்க்க
ேவண் ெமன்ற ஆவல் அரண்மைனப் ெபண்கள்
எல் லா க் ம் இ ந் த ேபால் வான க் ம் இ ந் த .
அதற் ச் சந் தர்ப்பம் எளி ல் ைடக்க ல் ைல.
இளவரசர் வந்
ட்டார் என்
ேபச்சாக இ ந் தேத த ர,
அவர் அந் தப் ரத் க் ள் வரேவ ல் ைல. இயற் ைக ல்
சங் ேகாசம் நிைறந் த வான ேயா மற் றத் ேதா ப்
ெபண்கைளப் ேபால் சந் தர்ப்பத்ைத உண்
பண்ணிக்
ெகாண்
ேபாய் அவைரப் பார்க்க
ம் ப ல் ைல.
நல் லத்ைத ட் இளவரசர் றப் பட்ட
அன்ைறக் த்தான் அரண்மைன ேமல் மாடத் ல் நின்
வான ெபான்னி ன் ெசல் வைரப் பார்க்க ேநர்ந்த .
அவர் யாைன ன்
ஏ ப் ரயாணமா க்
ெகாண்
ந் தார். வான தன் கண்கைள
நம் ப
ய ல் ைல என்றால் , அ சம் ரதாய
வார்த்ைதயன் . யாைனப் பாகன் என்
தான் எண்ணிக்
ேக ப் ேப ச் ரித் அ காரம் ெசய் ய ம் ணிந் த
வா பேன இந் த மாநிலம் ேபாற் ம் இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்மன் என்
கண்டால் , வான க்
அவ ைடய கண்கைள எப் ப நம் ப
ம் ? ன்னர்,
பக்கத்
ந் த ெபண்கைளப் பல ைற ேகட் த்தான்
அைத நிச்சயம் ெசய் ெகாண்டாள் . இதனால் அவள்
அைடந் த அவமானத்ைத ம் , மனேவதைன ம்
ெசால் ச் சாத் ய ல் ைல.
உலகம் ஆளப் றந் தவ க் த் ெகா ம் பா
ர்
அரண்மைன ன் யாைனக் ெகாட்டாரத் தைலவன்
உத் ேயாகம் ெசய் ைவப் பதாகத் தான் ெசான்னைத
அவள் நிைனத்தேபா ஒ பக்கம் ரிப் வந் த ! அேத
சமயத் ல் கண்களில் கண்ணீ ர ் வந் த . தன்
ைடய
டத்தனத்ைத நிைனத் வ ந் னாள் . அப் ேபா

அவ ைடய
கம்
ங் யதன் காரணம் அவைர,
“யாைனப் பாகா!” என்
அைழத்த தான் என்
நம் னாள் . நாணம் , மடம் , அச்சம் , ப ர்ப் என்
ம்
ணங் களில் ஒன் ம் இல் லாத ெபண் என்
தான்
தன்ைனப் பற் அவர் எண்ணி
ப் பார்! இைத
நிைனத்தேபா வான
ன் உள் ளம் அைடந் த
ேவதைனக் அளேவ இல் ைல. ஆற் ேலா, ளத் ேலா
ந் உ ைரேய ட்
டலாமா என்
டப்
பல ைற எண்ணினாள் . இைளய ராட்
ந் தைவ டம்
தான் ெசய் த ற் றத்ைதச் ெசால்
டப் பல ைற
யன்றாள் . ஆனால் அதற் த் ணி வர ல் ைல; நா
எழ ல் ைல. இளவரசேர ந் தைவ ேத
டம்
ெசால்
ந் தால் அவேர தன்னிடம் ேகட்
ப் பார்.
ந் தைவ ேத ேகளாத னால் இளவரசர்
ெசால் ல ல் ைல என்
ெசய் தாள் . எத்தைனேயா
மனேவதைனக் மத்
ல் இந் த எண்ணம் அவ க் ச்
ஆ தல் அளித்த . என்ைறக்காவ ஒ நாள்
ெபான்னி ன் ெசல் வரிடம் ேநரில் மன்னிப் க் ேகட் க்
ெகாண்ட ற உ ைர ட்
டலாம் என்
க
னாள் . ஆனால் அதற் ம் ைதரியம் வர ல் ைல.
பைழயாைறக் ப் ேபான ற இளவரசைரச் சந் க் ம்
சந் தர்ப்பம் ேநரலாம் என்
ேதான் யேபாெதல் லாம் ஓ
ஒளிந் ெகாண்டாள் . இளவரசரின்
ன்னால்
ேபாவைதக் காட்
ம் உ ைரேய ட்
டலாம் என்
க தலானாள் .
நல் லத் ல் நடந் தைத அ யாத
இைளய ராட்
ம் அவ ைடய ேதா மார்க ம் ,
“இந் தப் ெபண் இவ் வள
ச்சப் ப
றாேள!” என்
மட் ம் ஆச்சரியப் பட்டார்கள் ! அவ ைடய பயந் த
பாவத்ேதா இ
ம் ேசர்ந்த என்
நிைனத்தார்கள் .

ெபான்னி ன் ெசல் வர் தன்னிடம் அ வ ப் க்
ெகாள் வதற் ேவ
க் ய காரண ம் உண்
என்பைத வான
ைர ல் அ ந் ெகாண்டாள் .
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மன் ஒ காலத் ல்
உலகமா ம் சக்கரவர்த் யாவார் என்
பல ம்
நம் ய ேபால அவ ைடய றந் த ட்
ம்
நம் னார்கள் . அதனால் அவைள
அ ள் ெமா வர்ம க் மணம் ெசய் ைவத்
ட
ேவண் ெமன்
அவ ைடய ெபரிய தகப் பனார்
ட்ட ட்
ந் தார் என்ப வான க் ஒ வா
ெதரிந்
ந் த . அந் த ேநாக்கத் டேனேய அவைளப்
பைழயாைறக் ப்
க் ரம ேகசரி அ ப்
ைவத்
ப் பதாகக் ந் தைவ ேத
ன் மற் றத்
ேதா ப் ெபண்கள் அ க்க ஜாைடமாைடயாகப் ேப க்
ெகாள் வார்கள் . ல சமயம் வான
டேம ெசால் ப்
பரிக ப் பார்கள் . “ஆைக னாேலதான் நீ இளவரசர்
ன்னாேலேய ேபாகமாட்ேடன் என் றாய் ! எங் க க் த்
ெதரியாதா உன் கள் ளத்தனம் ?” என்பார்கள் . இந் த
வார்த்ைதகள் வான
ன் கா ல் நாராசமாக
ந் தன.
தான் ெகா ம் பா
ர்ப் ெபண் என்
அ ந் த ம்
யாைனப் பாக ைடய
கம்
ங் யதன் காரணம்
இ வாகேவ இ க்கலாம் அல் லவா?
இவ் வாெறல் லாம் வான
ன் இளம் உள் ளம்
ெகாந் தளித் க் ெகாண்
ந் த நிைலைம ேலதான்
ஒ நாள் ெபான்னி ன் ெசல் வர் ஈழத் ப் ேபா க் ப்
றப் பட்டார். அன்ைறக் அரண்மைன
ந்
எல் லாத் ேதா ப் ெபண்க ம் ைக ல் மங் கள
பங் க டன் நின்
அவைர வாழ் த் அ ப் ப
ஏற் பாடா
ந் த . இந் தச் சமயத்
ம் வர
யா
என்
ம க்க வான
னால் இயல ல் ைல. ேபா க் ப்
றப் ப ம் இளவரசைர ஒ
ைற பார்த்
டேவண் ம்

என்ற ஆர்வ ம் அவள் உள் ளத் ல் ெபாங் ய . வாய்
றந் ேபசா ட்டா ம் தன்
கபாவத்ைதக்
ெகாண் ம் நயன பாைஷ னா ம் அவரிடம்
மன்னிப் க் ேகட் க் ெகாள் ளலாம் என்ற சபல ம்
இ ந் த . ஆனால் அவள் எண்ணியதற் ெகல் லாம்
மாறான சம் பவம் நடந்
ட்ட . இளவரசர் அ
ல்
வந் அவைள ஏ ட் ப் பார்த்த ம் வான
உணர் ழந் , பத்ைத ம் ேபாட்
ட் த் தைர ல்
ந்
ர்ச்ைசயானாள் . இதன்
ற
நிகழ் ந் தைவெயல் லாம் வாசகர்கள் அ ந் தைவதாம்
அல் லவா?
ஓட் க்
ைர ஓடத் ல்
தந் ெசன் ெகாண்
ந் த
வான
நல் லத்ைத அ
யேபா அவ ைடய
உள் ளத் ல் ேமற்
ய சம் பவங் கள் ஒன்றன்
ன்
ஒன்றாக வந் ெசன்றன. ெபான்னி ன் ெசல் வ க் த்
தன்
அ தாப ம் உண்
என்பைத அவள்
உணர்ந்
ந் தாள் . அைத அவர் இைளய ராட்
லமாக ம் ேநரிேல ம் ெதரி த்த ம் உண் . ஆனால்
அவ ைடய அன்
ரணமைடயாத வண்ணம்
அவ் வப் ேபா தைடெசய் த
ட் க்கட்ைட ஒன் ம்
இ ந் த . அ இன்னெதன்பைத ம் அவள்
அ ந்
ந் தாள் . இளவரசர் ஒ காலத் ல்
சக்கரவர்த் யாகலாம் என்
ம் எண்ணத் ன் ேபரில்
அவைள அவர் க த் ல் கட்
டப் பார்க் றார்கள்
என்
இளவரசர் நம் ய தான் அந் த
ட் க்கட்ைட.
இவ் தம் அவர் நம் வதற் க் காரணம் இல் லாமற்
ேபாக ல் ைல. வான
ன் ெபரிய தந் ைத
இைதப் பற் ப் பல ைற ேப ய ண் . ஏன்?
இைளய ராட்
ந் தைவ ேத ேய அந் தச்
ச யாேலாசைன ல் சம் பந் தப் பட்டவர்தாம் . அ
இன்
ம் பல க் ம் ெதரிந்
ந் த . அந் த ஓடக்காரப்

ெபண்
ங் ழ
ட அைதக்
ப் ட் ப் பரிகாசம்
ெசய் ய ல் ைலயா? ஆைகயால் இளவரசர் மனத் ல்
அந் த எண்ணம் தங் நின்
அவ ைடய அன் க்ேக ஒ
ட் க்கட்ைடயாக இ ந் த ல்
யப் ல் ைலதாேன!
ஆனால் சற்
ன் வான ெசய் த சபதத்ைத இளவரசர்
அ ய ேந ம் ேபா அந் த
ட் க்கட்ைட நீ ங்
ம்
அல் லவா? அைத அவர் அ
மா ேநரி மா? தாேன
அவரிடம் ெசால்
ட்டால் என்ன? அ அசட் வான !
உனக் த்தான் அவர் ன்னால் நின்றால் வாய்
அைடத்
றேத! அவைர யாைனப் பாகன் என்
நீ
எண்ணியேபா , இந் தத்
நல் லத் ல்
சக்கரவட்டமாகப் ேப அவரிடம் ‘வாயா ப் ெபண்’ என்ற
ெபய ம் ெபற் றாய் ! அதற் ப் ற அவைர
கம்
எ த் ப் பார்க்க ம் , வாய் றந் ேபச ம் உன்னால்
ய ல் ைலேய? அநாைத வான ! ம
ைற நீ
இளவரசைரப் பார்க்க ேந ம் ேபா அப் ப ேமாசம்
ேபாய் டாேத! ணிச்ச டன் உன் மனத் ல்
உள் ளைதச் ெசால்
! “நீ ங் கள் ங் காதனம்
ஏ னா ம் நான் ஏறமாட்ேடன்! அவ் வா சபதம்
ெசய்
க் ேறன்! தாங் கள் ெவ ம்
யாைனப் பாகனாகேவ இ ந் , என்ைன ம் தங் க டன்
யாைன
ஏற் க்ெகாண்
ஒ தடைவ ெசன்றால் ,
அைதேய ெசார்க்க வாழ்
ம் ேமலாகக் க
ேவன்”
என்
ைதரியமாகச் ெசால்
!
எல் லாம் சரிதான்! ஆனால் அவ் தம் ெசால் வதற் ச்
சந் தர்ப்பம் ைடக் மா? இந் த ெவள் ளம் என்ைன எங் ேக
ெகாண் ேபாய் ச் ேசர்க்கப் ேபா ற ? கைர ேசராமேல
ச் ெசத் ப் ேபாய்
ேவேனா! ஒ நா ம்
அவ் தம் ேநரா . அேதா கைர ெதரி றேத!
நல் லத் வசந் த மாளிைக ன் ம ட கலசம்

ெதரி றேத! ஆஹா! இளவரசர் யாைனேமல் ஏ வந்
பறைவக் ஞ் கைளக் காப் பாற் ய ம் , என்
டன்
இதமாகப் ேப ய ம் ேநற் நடந் த ேபால் அல் லவா;
ேதான்
ன்றன?
இ என்ன? அேதா ஒ யாைன! அதன்ேபரில் ஒ
யாைனப் பாகன்! ெவள் ளத் ன் ேவகத்ைத அந் த யாைன
எவ் வள அலட் யமாக
ண் க்ெகாண்
ன்
நக வ ேபால் நக
ற ! அேதா கைர ஏ
ட்ட !
கைரேயா ேமற் ேநாக் ச் ெசல் ற ! யாைன ன்
ேமல் கம் ரமாக உட்கார்ந்
ப் பவன் யாரா
க் ம் ?
ஒ ேவைள… ச் ! இ என்ன ைபத் யக்கார எண்ணம் ?
இளவரசர் இங் ேக எதற் காக இப் ப த் தனியாக யாைன
வ
றார்?
ஒ
ைற யாைன
வந் த இளவரசைர
யாைனப் பாகன் என்
நான் எண்ணி ட்டால் , அப் றம்
எந் த யாைனப் பாகைனக் கண்டா ம்
இளவரசரா
க்கலாம் என்
சந் ேத க்க ேவண் மா?
என்ன அ
னம் ! இ ந் தா ம் , இவன் ெவ ம்
யாைனப் பாகனாகேவ இ ந் தா ம் , எனக் ஒ ேவைள
உத ெசய் யக்
ம் அல் லவா? என்ைன இந் த
ஓட் க் ைர இடத்
ந் , இந் தப் ெப
ெவள் ளத்
ந் , கைரேயற்
டலாம் அல் லவா?
நான் யார் என்
ெசான்னால் என்ைன யாைன ேமல்
ஏற் ப் ெபான்னி ன் ெசல் வரிடம் அைழத் க்ெகாண்
ேபாக ம்
ம் அல் லவா?
இத்தைகய எண்ணம் ேதான் ய ம் , வான ,
“யாைனப் பாகா! யாைனப் பாகா!” என்
அைழத்தாள் . அ அவன் கா ல்
ழ ல் ைலேயா,
அல் ல
ந் த ம் அவன் இலட் யம்
ெசய் ய ல் ைலேயா, ெதரியா . யாைன நிற் க ம்

இல் ைல; யாைனப் பாகன்
ம் ப் பார்க்க ம் இல் ைல!
யாைன ன் நைட ேவகமா க் ெகாண்
ந் த . ெவ
க் ரத் ல் ந க்கைர ன் வைள ஒன் ல்
ம்
யாைன ம் யாைனப் பாக ம் மைறந்
ட்டனர்.
வான இந் த ஏமாற் றத்ைதப் பற் எண்ண
வதற் ள்
ெப ம்
கரமான மற் ெறா எண்ணம் அவள் மன ல்
உ த்த . ஓட் க் ைர
ெரன்
அ ேவகமாக
ழன்
ெசல் லத் ெதாடங் யதாகத் ேதான் ய . ஆம் ,
ஆம் ! ஆற் ெவள் ளம் அங் ேக அ கமான ேவகத்ைத
அைடந்
ந் த . ந க்கைர ம் , அதன் ஓரத் ல்
வளர்ந்
ந் த ரம் மாண்டமானா
ட்சங் களின்
த மனான ேவர்க ம் அவ ைடய ச பத் ல்
ைரந்
வந் ெகாண்
ந் தன. ஓட் க் ைர ஓடம் மரங் களின்
ேவர்களில் ேமா க்ெகாள் ளப் ேபாவ நிச்சயம் . ேமா க்
ெகாண்ட ம்
ள்
ளா த் தண்ணீ ரில்
ழ்
ம் .
ற தன்
ைடய க என்ன? தப் ப் ைழத் க் கைர
ஏற
மா? ழல் களில் க் மரங் களின் ேவர்களில்
அ பட் ச் சாக ேநரி மா?
ஐேயா! இ என்ன? அந் த மரங் களின் ேவர்க க்
மத்
ல் பயங் கரமான
தைல ஒன்
வாையப் ளந்
ெகாண்
க் றேத! அ உண்ைம
தைலயா? அல் ல
ெபாம் ைமயா! அல் ல என் உள் ளத் ன்
ரைமயா?
இேதா கைர ெந ங்
ட்ட ! மரங் களின் ேவர்களின்
ேமல் ஓட் க்
ைர ேமா க்ெகாள் ளப் ேபா ற !
வான தன் கண்கைள இ க்
க்ெகாண்டாள் !
“தாேய! ர்க்கா பரேம வரி! தாய் தந் ைதயற் ற இந் த
அநாைதப் ெபண்
க் நீ தான் க ! என்ைன உன்
பாதங் களில் ேசர்த் க் ெகாள் !” என்
ரார்த்தைன
ெசய் தாள் .

அத்
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ர்

ஒ கண ேநரம் ஒ
கமாகத் ேதான்றக்
ய
சந் தர்ப்பங் கள் ல உண் . அவற் ல் ஒன் ம் , இப் ேபா
வான க் ேநர்ந்த . அவள் கண்ைண
க்ெகாண் ,
ர்க்கா பரேம வரிையப் ரார்த்தைன
ெசய் ெகாண் , ஓட் க் ைர ஓடத் ல் ழன்
ெசன்ற
ேநரம் ல னா கள் தான் இ க் ம் . ஆ
ம் அைவ
ல கங் களாகேவ அவ க் த் ேதான் ன. ன்னர்
ஏற் பட்ட ஒ ெபரிய அ ர்ச் அவ ைடய
ேதகத்ைதெயல் லாம்
க் ப் ேபாட்டேபா
அவ ைடய கண்க ம் றந் ெகாண்டன.
ைர ஓடம்
ஆற் றங் கைர மரத் ன் ேவரில் ேமா யதனால் அந் த
அ ர்ச் உண்டா ற் என்பைத அவள் அ ந் தாள் .
அதனால் அந் தக்
ைர க்கல் க்கலான ேபா
அ ர்ஷ்டவசமாக வான
ன் பா உடம் ,
வைளந்
ந் த மரக் ைளகளில் க் க்
ெகாண்
ந் த . அதனால் அவள் மரத் ன் ேவர்களில்
ேமாதப் படாமல் தப் னாள் . தன நிைலைய ஒ வா
உணர்ந் மரக் ைளகைளக் ெகட் யாகப்
த் க்
ெகாண்டாள் . ெவள் ளத் ன் ழல் அவ ைடய
கால் கைளப்
த் அ ேவகமாக இ த் க்
ெகாண்
ந் த . அந் த ேவகத் னால் கால் கள்
ய் த் க்ெகாண்
ேபாய்
ம் ேபா
ந் த . அவள்
உ த்
ந் த ேசைல ம் அவைள இ த் ,
ெவள் ளத் ல்
ட்
ட
யன்றதாகத் ேதான் ய .

வான க் அச்சமயம் அ சயமான மேனா ட ம்
ைதரிய ம் எங்
ந் ேதா வந்
ந் தன. பல் ைலக்
க த் க் ெகாண்
தன்
பலத்ைத ம் ெகாண்
எ ம் மரக் ைள ன் ேமேல தா ஏ னாள் . வைளந்
ஊசலா ய ெமல் ய ைளக க் ேமேல இரண்
கவ களாகப் ரிந் த ஒ ெபரிய ைள ல் வச யான
இடத் ல் ெகட் யாக உட்கார்ந் ெகாண்டாள் . ேசைலத்
தைலப் கைள
க் த் தண்ணீைரப்
ந் தாள் .
அப் ேபா சடபடெவன்
தண்ணீ ர ் அ ப ம் சத்தம்
ேகட்ட . சற்
ன்னால் , அவள் கண்கைள
க்ெகாள் வதற்
ன்னால் , பார்த்த
தைல ன்
நிைன வந் த .
ேழ னிந் நா பக்க ம் உற் ப் பார்த்தாள் .
த ல்
தைல ன் வால் தண்ணீைர அ க் ம் காட் மட் ம்
ெதன்பட்ட .
தைல ன் உடம் ல் ெப ம் ப
ைய
அவள் ஏ வந் த ஓட் க்
ைர ன் உைடந்
த ய
ப
கள் மைறந் க் ெகாண்
ந் தன.
தாக
தைல தன் வா ன் உத ெகாண் ம் உடம் ைப
அைசத் ம் ெநளிந் ம் அந் தக்
ைரப் ப
களி
ந்
ம்
த் க்ெகாண்
ெவளி வந் த ; அப் ப
ெவளிவந் த ம ழ் ச் ையக் காட் வதற் காக
தைல தன்
வாைய அகலப் ளந் த . வான ையப் பார்த் அ ,
“வா, வா! எப் ப
ம் நீ என் வா ல்
ழ
ேவண் ய தான்!” என்
ெசால் வ ேபா
ந் த .
வான
ம் தான் தப் ப் ைழத்த தத்ைத எண்ணிப்
பார்த் உற் சாகம் ெகாண்
ந் தாள் . “ஓேகா! அப் ப யா
ெசால் றாய் ? என்ைன
ங்
ேவன் என்றா
ெசால் றாய் ?
தைலேய! உன் ைகவரிைச, வால்
வரிைச ஒன் ம் என்னிடம் ப யா ! நீ பல் ைலக்
காட் வ
ம் உபேயாக ல் ைல. உன் ப க் என்ைன

நம்
ராேத! ேவ யாைரயாவ பார்த் க்ெகாண்
ேபா!” என்
வான
தைல டம் ேப னாள் . அந் தக்
ரைலக் ேகட்ட
தைல தன் இரண்
பயங் கரமான
கண்களா ம் அவைள உற் ப் பார்க்கத் ெதாடங் ய .
வான “ஓேகா! உன்
ைடய சபலம் உன்ைன
ட ல் ைல ேபா
க் ற !” என்
ட் ச் ற்
ற் ம் பார்த்தாள் . அவ ைடய நிைலைம சற் ப்
அளிக்கக்
யதாகேவ ேதான் ய . தண்ணீ ரின்
பக்கம் அந் தப் ெபரிய மரத் ன்
ைளகள் வைளந்
ெதாங் ன. ஆனால் கைர ன் பக்கத் ல் அப் ப த்
தாழ் ந்
ந் த ைளகைளேய காண ல் ைல.
அ மரத் ன் வ யாக இறங் னால் , அங் ேக
ேவர்கேளா ேவராக
தைல காத் க் ெகாண்
ந் த .
ந
ன் பக்கம் வைளந்
ந் த ைளகளி
ந்
த்தால் ம
ன் ழல் அவைளச் ற் ச் ற் ப்
பாதாளத் க் இ த் க் ெகாண்
ேபாகக்
காத்
ந் த . அந் தப் ெபரிய ழைலச் சற் ேநரம்
உற் ப் பார்த் க் ெகாண்
ந் தால்
டத் தைல ற் ம்
ேபாலத் ேதான் ய . “கைரப் பக்கம் ைளகள்
உயரமாக இ ந் தா ம் பாதக ல் ைல, எப் ப ேயா
த் ச் சமாளிக்கலாம் ” என்
எண்ணி,
மரக் ைளகளின் வ யாக நடந் ம பக்கம் ேபாக
எத்தனித் எ ந் தாள் .
ஏற் கனேவ ெவ ேநரம் அவ ைடய உடம் ன் ழ் ப்
ப
வ ம் தண்ணீ ரில் இ ந் தப யால் கால் கள்
ல் ட் ப் ேபா
ந் தன. எ ந் நிற் க
யன்றேபா
கால் கள் ெவடெவடெவன்
ந ங் ன. “ ச் ! கால் கேள!
உங் க க் என்ன வந்
ட்ட ?” என்
ெசால்
ட்
வான ம ப உட்கார்ந் ெகாண்டாள் . யா க் ப்

ெபா ைம அ கம் ?
தைலக்கா, தனக்கா?… என்
ேசா த் ப் பார்க்க ேவண் ய தான் ேபா ம் !
இச்சமயம் , கேஜந் ரனின்
ளிறல் சத்தம் ேகட் வான
க் ட்டாள் . சற்
ன் ந ையக்
க்ேக கடந்
கைர ஏ ேமற் ேநாக் ச் ெசன்ற யாைன
ம் வந்
ெகாண்
ந் த . அேத சமயத் ல் ஆற் ன் கைர
ஓரமாகப் பட ஒன்
வ வைத ம் கவனித்தாள் . அந் தப்
பட ல் இ வர் இ ந் தார்கள் . ஆம் , ஆம் ; அந் த இ வரில்
ஒ வன் ேஜா டரின் டன்; இன்ெனா த்
ங் ழ தான்! கைட
ல் தன்ைனக் காப் பாற்
அைழத் ப் ேபாகப் ங் ழ தானா வரேவண் ம் ?
பட மரத் ன் அ
ல் வந் த . மரக் ைள ேமல்
உட்கார்ந்
ந் த வான ையப் ங் ழ பார்த்
ட்டாள் . ரித் க் ெகாண்ேட “இளவர ! நல் ல இடம்
பார்த் ஒளிந் ெகாண் ர்கள் , க் ரம் இறங்
வா ங் கள் ! அேதா அந் த யாைன ன் ேமல் வ
ற
யார் ெதரி மா?” என்
ேகட்டாள் .
வான
ன் மனத் ல் சட்ெடன்
உண்ைம உதயமா
ட்ட . ஆனா ம் அைத உ
ப் ப த் க்
ெகாள் வதற் காக , “ெதரியாேத? யார்?” என்
ேகட்டாள் .
“தாங் கள் யாைரத் ேத க் ெகாண்
றப் பட் ர்கேளா,
அவர் தான்! இளவரசர் தான்” என்றாள் ங் ழ .
வான அடங் கா யப் டன் யாைன ன் ேமல்
வ
றவைரச் ல கண ேநரம்
பார்த் க்ெகாண்
ந் தாள் . அவர் அ
ல் வ ம்
சமயத் ல் தான் மரக் ைள ன் ேமல்
உட்கார்ந்
ப் ப
க்க அசம் பா தம் என்
ேதான் ய . ங் ழ
ன் ேயாசைனப் ப

அவ ைடய பட ல் இறங்
எண்ணிக் ேழ பார்த்தாள் .

ட ேவண் ய

தான் என்

அச்சமயம் பட ெவள் ளத் ன் ேவகத் னால்
மரத்த
ல் நிற் க
யாமல் நகர்ந் ெசல் வைதக்
கண்டாள் . பட டன் ேபாக
ம் பாமல் ங் ழ தா க்
த்தைத ம் பார்த்தாள் . ஐேயா இ என்ன? பக்கத் ல்
பயங் கர
தைல டப் பைத இந் தப் ெபண்
கவனிக்க ல் ைலயா, என்ன? ஒ கணத் ல்
ஒன்ப னா ரம் எண்ணங் கள் வான
ன் உள் ளத் ல்
எ ந் ெகாந் தளித்தன. அவள் வா
ந் ஏேதா
உள க் ள வார்த்ைதகள் வந் தன.
தைல!” என்ப மட் ம் ங் ழ
ன் கா ல்
ந் த . அவள்
ம் ப் பார்த்தாள் . ஆம் ; அவ க்
ெவ ச பத் ல் ரம் மாண்டமான
தைல அதன்
வாையப் ளந் ெகாண்
ந் த . ங் ழ
ம் ப்
பார்த்த சமயம்
தைல தன் வாைல ஓங் த் தண்ணீ ரில்
அ த்த .
“

ங் ழ எவ் வளேவா ைதரியசா தான்! எத்தைனேயா
அபாயங் கைளச் சமாளித்
க் றாள் . ஆனால் பத்த
ரத் ல் வாையப் ளந் ெகாண்
க் ம்
தைலக்
ன்னால் மேனா ைதரியத்ைத மட் ம்
ைவத் க்ெகாண்
என்ன ெசய் ய? கரணம் தப் னால்
மரணம் ! ஒ
னா
ல் உ ர் தப் பா ட்டால் ,
தைல ன் வா ல் ேபாக ேவண் ய தான்! எப் ப
உ ர் தப் வ ? ம ப
ம் பட ல் ஏ க்ெகாள் ள
ேவண் ய தான்!
இவ் வா எண்ணிப் ங் ழ தண்ணீ ரில் பாய் ந் தாள் .
பட அதற் ள் ெகாஞ் ச
ரம் ேபாய் ட்ட .
ேஜா டரின் டன் படைக அவ் டத் ல் நி த்த

யா என்
ர்மானித் ச் சற் க் ழ் ப் றம் ெசன்
கைரேயாரமாக அைத ஒ க்க எண்ணிக் ெகாண்
ேபானான். ங் ழ
ன் ஆபத்தான நிைலைய அவன்
கவனிக்க ல் ைல. படைகப்
க்கத் தா நீ ந் ச்
ெசன்ற ங் ழ அைலேமா ம் கடைலக் காட்
ம்
காேவரி ெவள் ளத் ன் கைரேயாரச் ழல்
அபாயகரமான என்
கண்டாள் . ழ ன் ேவகம்
அவைளக் ழ் ேநாக் இ த்த .
தைல அவள்
ன்னால் அவைளப்
ப் பதற் காக நகரத் ெதாடங்
ட்டெதன்பைத உணர்ந்தாள் . இந் த நிைல ல்
அவ ைடய ேசைல ன் தைலப் வைளந்
ந் த
மரக் ைளகளில் மாட் க் ெகாண்
அவ ைடய
நிைலைய ேம ம் அபாயகரமாக் ய .
இைதெயல் லாம் ேமற் ைள
அமர்ந்
ந் த வான
கண்டாள் . தன்
ங் ழ ெகாண்
ந் த
மனக்கசப் ம் , சற்
ன்னால் அவ ைடய ெகா ர
வார்த்ைத காரணமாகத் தான் ெசய் த சபத ம் , அவள்
தன்ைனக் ைக
க்
ட ேவண்டாம் என்
எண்ணிக்
ைகைய உத த் தண்ணீ ரில்
ந் த ம்
ன்னல்
ேவகத் ல் அவள் மன ல் ேதான்
மைறந் தன.
டேவ,
அப் ெபண் ெபான்னி ன் ெசல் வைரக் கட
ந்
காப் பாற் ச் டாமணி ஹாரத் ல் ெகாண்
ேபாய் ச்
ேசர்த்த ம் , அதனால் ேசாழ நா ம் , தா ம் அவ க் ப்
பட்
ந் த நன் க்கட ம் நிைன க் வந் தன. அேதா,
யாைன
அவர் வந் ெகாண்
க் றார். அவர்
வ வதற் ள் ேள இவள்
தைல வா ல் அகப் பட் க்
ெகாண்
ட்டால் , அவர் மனம் என்ன பா ப ம் ?
தன்ைனப் பற் அவர் என்ன எண்
வார்? பார்க்கப்
ேபானால் தன்ைனக் காப் பாற் ம் எண்ணத் டன்
அல் லவா இவள் ெதாடர்ந் வந் இந் த அபாயத் க்
உள் ளா
க் றாள் ?

இவ் வள எண்ணங் க ம் , இங் ேக ேநயர்கள் ப ப் பதற்
ஆன ேநரத் ல்
ற் ல் ஒ பங் ேநரத் ற் ள் ேள,
வான
ன் உள் ளத் ல் ேதான் ன. “வா ேவகம்
மேனாேவகம் ” என்
ெசால் வ ெவ ம் வார்த்ைத
அன் . எல் லா ேவகங் க க் ள்
ம் ந் தைன ன்
ேவகம் தான் அ க ேவகமான . இவ் தம் எண்ண ட்ட
ேநரத் ேலேய தன்
ைடய கடைம இன்னெதன்பைத ம்
வான நிச்ச த்
ட்டாள் . ேமற் ைள
ந் ஒ
ைள ேழ இறங் , அதன்
ப த்த வண்ணம்
ைககைளக் ேழ நீ ட் னாள் . ங் ழ
ன் தைலக்
ந் தைல வாரிப்
த் க்ெகாண்டாள் . ங் ழ ேமல்
ேநாக் ப் பார்த்தாள் . வான
ன் ைகப்
ந்
அவள் தப் ச் ெசல் ல
யல ல் ைல. ஒ கரத்ைத ேமேல
நீ ட் னாள் . வான இப் ேபா அந் தக் கரத்ைதப்
த் க்
ெகாண்டாள் . ங் ழ ைய ேமேல இ க்கத்
ெதாடங் னாள் . இன்ெனா ைக னால் மரக் ைள
ஒன்ைறப் பற் க் ெகாண்
ங் ழ
ெவள் ளத்
ந் ேமேல எ ம் னாள் . வான இ ந் த
ைள ேலேய அவ ம் தா ஏ னாள் . இரண்
ேபைர ம் தாங் க
யாமல் அந் தக் ைள வைளந் த .
ங் ழ
ம் ேமேல ஏற
யற் த்தாள் . அந் த
யற்
ல் அவ ைடய கால் கள் த மா ன.
ம கணத் ல் அவள் மரக் ைளக் ம் , ந
ெவள் ளத் க் ம் இைட ல் ெதாங் க் ெகாண்
ந் தாள் .
அவ ைடய ஒ ைகைய மட் ம் வான
ன் இ
கரங் க ம் ெகட் யாகப் பற் க் ெகாண்
ந் தன.
மரத் ன் ேவர்க க் மத்
ல் டந் த
தைல ெவளிப்
றப் ப வதற் ச்
ேநரம் ஆ ற் . இப் ேபா அ
ெவளிவந்
ட்ட . மரக் ைள
ந் ெதாங் ய
உ வத்ைதப் பார்த்
ட் , வாைய ம ப
ம்

அகலமாகத் றந் த
ஊசலா க் ெகாண்

.

ங் ழ
ந் தன.

ன் உட

ம் , உ

ம்

வான
ன் ெமல் ய கரங் கள் ங் ழ
ன் ைவர
உட ன் கனத் னால் இற்
ந்
ம்
ேபா
ந் தன. அவ ைடய உள் ளேமா எந் தக் கணத் ல்
ங் ழ தன் ைக
ந் ந
தைல ன் வா ல்
ந்
வாேளா என்ற எண்ணத் னால்
த்த .
அத்தைகய பத் ேநர்ந்
ட்டால் , ற இளவரசரின்
கத்ைத அவள் ஏ ட் ப் பார்க்கேவ
யா .
ங் ழ
ம் ேபா அவ ம்
ட
ந் உ ைர
ட்
வேத ேமலான . அப் ப த்தான் ெசய் ய
ேவண் ம் .
அேதா யாைன ெந ங் வந்
ட்ட . இளவரசர்
அதன்ேமல் வ
றார். அவர் வந் காப் பாற் ம்
வைர ல் , ங் ழ ைய ட்
டாம
க்க இந் தக்
கரங் களில் சக் இ க் மா…? யாைன ஆற் றங் கைர ல்
வந் மரத்த
ல் நின்ற . ம ப
ம் ஒ தடைவ
ளி ய , அந் தச் சத்தத்ைதக் ேகட்
தைல அந் தப்
பக்கம்
ம் ப் பார்த்த . என்ன நிைனத் க்
ெகாண்டேதா என்னேமா ம ப
ம் மரத் ன்
ேவர்க க் மத்
ல் ெசன்
ப த் க் ெகாண்ட .
வான
ம் மரக் ைள ன்
னிந் த வண்ணம்
யாைனையப் பார்த்தாள் . அதன் ேம
ந் தவைர ம்
பார்த்தாள் . ஆம் ; அவர் இளவரசர்தான்! ெபான்னி ன்
ெசல் வர்தான்!
“யாைனப் பாகா! யாைனப் பாகா! அன்ெறா நாள்
பறைவக் ஞ் கைளக் காப் பாற் ய ேபால்
இன்ைறக் இந் தப் ேபைத ெபண்கைளக் காப் பாற்

!”

என்

தனக் மட் ம் ேகட்கக்
க் ெகாண்டாள் .

ய ெமல்

ய

ர

ல்

யா ; இனி இந் த ஓடக்காரப் ெபண்ைணத் தாங் க
யா ! இனி ஒ நி ஷம் தாம த்தா ம் ேதாள்
பட்ைடகளி
ந் ைககள் தனியாகப் ய் ந்
ந்
ம் ! அப் பப் பா! இவள் ெபயர் ங் ழ !
ஆனால் என்ன கனம் கனக் றாள் ? இ ம் னால் ெசய் த
உடம் ேபால அல் லவா இ க் ற !
“யாைனப் பாகா! யாைனப் பாகா!
வரமாட்டாயா?…”

க்

ரம்

ங் ழ
ச்’ என்
கத் னாள் . அைதக் ேகட்ட
வான அவைள
தைல
த் க் ெகாண்டதாக
எண்ணினாள் . ெசால் ல
யாத பயங் கரம் அவள்
மன ல்
ெகாண்ட . கண்கைள இ க
க்ெகாண்டாள் .
அவ ைடய ைககைளப்
த் க் ழ் ேநாக் இ த் க்
ெகாண்
ந் த கனம் ேம ம் அ கமா ற் .
தைலதான் ங் ழ ையப்
த் இ ப் பதாக
எண்ணிக் கண்ைண
ய வண்ணம் அவைள இன்
ம்
ெகட் யாகப்
த் ேமேல
க்க
யன்றாள் .
“ைகைய
! வான ! ைகைய
!” என்
ெச
ல்
அ ெதன ஒ த்த இளவரசரின்
ரல் ேகட்ட . இன்ன
ெசய் ேறாம் என்
ெதரியாமல் ைகைய ட்டாள் .
அவ ைடய ேதாள் கைளப் ய் த் இ த்த பாரம்
நீ ங் ய . கண்கைளத் றந் பார்த்தாள் .
ங்
பற்
ங்

ழ ையக் கேஜந் ரன்
எ த் க் கைர ல் இறக்
ழ
ன் கண்கள்

க்ைக னால் ழற் ப்
வைதக் கண்டாள் .
ந் தன. யாைனத்

‘

க்ைக அவள்
ச்’ ட் க் கத்

ற் யேபா தான் அவள் அவ் வா
க்க ேவண் ம் .

அேதமா ரி தா ம் ஒ தடைவ கத்
ட்
ர்ச்ைசயைடந் த வான க் நிைன வந் த .
இப் ேபா அைதக்காட்
ம் பன்மடங் அபாயகரமான
நிைலைமயா
ந் ம் , தான் பயப் படாம ம் ரக்ைஞ
இழக்காம ம் இ ப் பைத நிைனக்க அவ க்ேக
யப் பா
ந் த .
தன்
ைடய ைதரியத்ைதப் பார்த் ெமச் ப் பாராட்ட
இைளய ராட் இங் ேக இல் ைலேய! ஆ
ம்
பாதக ல் ைல. எப் ப
ம் ஒ நாள் அவ க் த்
ெதரியாமற் ேபாகா . இப் ேபா என்
ைடய க என்ன?
ங் ழ ைய மட் ம் அைழத் க்ெகாண்
என்ைன
இந் த மரத் ன் ேமேலேய ட்
ட் இளவரசர்
ேபாய்
வாரா?
அவ் தம் அவர் ெசய் தால் அ என்
ைடய
அசட் த்தனத் க் ச் சரியான தண்டைனயாகத்தான்
இ க் ம் ! இல் ைல, இல் ைல! கஜராஜனின்
க்ைக
ம ப
ம் அவைள ேநாக் நீ ண்
ெகாண்
வந் த .
வான
ண் ம் ஒ தடைவ கண்கைள
க்
ெகாண்டாள் . ம கணம் அவள் மரக் ைள
ந்
க்கப் பட் க் ெகட் யான தைர ல்
டப் பட்டைத
உணர்ந்தாள் . கண்
த் ப் பார்த்தேபா தான்
ந க்கைர ல் ங் ழ க் அ
ல் நிற் பைதக்
கண்டாள் .
தன்ைன அ யாமல் எ ந் த அன் ட ம் ஆர்வத்
அந் த ஓடக்காரப் ெபண்ைணக் கட் த் த
க்
ெகாண்டாள் .

ட

ம்

ங் ழ கண்களில் நீ ர் த ம் ப, த த த்த ர ல் ,
“இளவர ! இன்
‘என் உ ைரக் காப் பாற் னீர ்கள் .
நான் உங் கைள ந ெவள் ளத் ல்
ப் ேபாகாமல்
காப் பாற் அைழத் ப் ேபாக வந் ேதன். அதற் மாறாக
நீ ங் கள் என்ைன
தைல வா
ந்
காப் பாற் னீர ்கள் . இந் த நன் ைய என் ம் மறக்க
மாட்ேடன்” என்றாள் .
“ ங் ழ ! நானா உன்ைனக் காப் பாற் ேனன்?
உன்ைன ம் என்ைன ம் அந் த யாைனப் பாகன்
அல் லவா காப் பாற் னார்? அவரிடம் உன் நன் ையக்
!” என்றாள் வான .
“என் உ ர்ேமல் எனக் அவ் வளவாக ஆைச
ஒன்
ல் ைல. ஆனால் என் அத்ைத அவ ைடய
ெசல் வப் தல் வரிடம் ஓர் அவசரச் ெசய் ெசால் ம் ப
என்ைன அ ப் னாள் . அைதச் ெசால் வதற்
ன்னால் நான் ெசத் ப் ேபாக
ம் ப ல் ைல!”
என்றாள் ங் ழ .
யாைன ன் ேம
ந் தவைர வான நி ர்ந்
பார்த்தாள் . ஏேதா ஒ
ஷமக்
கலம் அவைள
அச்சமயம் பற் க் ெகாண்
ந் த .
“யாைனப் பாகா! யாைனப் பாகா! எங் கைள உன் யாைன
ேமல் ஏற் க்ெகாண்
ேபா றாயா?” என்
ேகட்
ட் க் க ர் என்
ரித்தாள் .

அத்
ம ழ் ச ்

யாயம் 22 ம் , யர ம்

வான
ன் ரிப் ெபா
டன் கலந் த வார்த்ைதகைளக்
ேகட்
ட் , இளவரச ம் ரித் க்ெகாண்ேட
யாைன ன் ேம
ந்
றங் னார்.
“ஆகா! யாைன ஏற் றம் என்ப
க ம் க னமான
காரியம் . இராஜ் ய ம் மாசனத் ல் ஏ வ ேபாலத்தான்.
யாைன ேமல் ஏ வ ம் கஷ்டம் ; அதன்ேமல்
உட்கார்ந்
ப் ப ம் கஷ்டம் ! யாைன ேம
ந்
இறங் வ எல் லாவற் ைற ம்
டக் கஷ்டம் . ஆ
ம் ,
அந் தக் கஷ்டங் கைள ம் ல சமயம் ஒ வன்
அ ப க்க ேவண்
க் ற !” என்றார் ெபான்னி ன்
ெசல் வர்.
“ லர் அந் தக் கஷ்டத்ைத க அற் பமான
காரணங் க க்காகக் ட அ ப க் றார்கள் . பறைவக்
ஞ் கைளக் காப் பாற் வதற் காக யாைன ேமல்
ஏ க்ெகாண்
ஓ வ
றவர்க ம் உண் !” என்றாள்
வான .
“அந் தச் சம் பவம் உனக் இன்
ம் நிைன இ
வான ! நீ அைதப் பற் இன்
வைர ேபச்ேச
எ க்காத னால் மறந்
ட்டாேயா என்
எண்ணிேனன்!” என்றார் இளவரசர்.

க்

றதா,

“உலகெமல் லாம் ற் அைலந் அேநக ரச்
ெசயல் களில் ஈ ப
றவர்கள் மறந்
வார்கள் .
அரண்மைன ேலேய இ க் ம் ேபைதப் ெபண்
க்
அைத ஞாபகம் ைவத் க்ெகாள் வைத ட ேவ என்ன
ேவைல? தாங் கள் அன்ைறக் யாைன ேமல்
ஏ க்ெகாண்
வந் த ம் நிைன
க் ற ; நான்
ெகா ம் பா
ர்ப் ெபண் என்
ெசான்ன ம் தாங் கள்
கத்ைதச்
க் க்ெகாண்
ம் ப் ேபான ம்
நிைன ல் இ க் ற !”

“அதற்

அப் ேபா

காரணம் இ

ந் த

, வான

!”

“அந் தக் காரணம் இப் ேபா ம் இ க் ற , ஐயா! தாங் கள்
உலகமா ம் சக்கரவர்த்
ன் தல் வர்;
ேசாழவளநாட் ன் கண்ணின் மணி ேபான்ற
ெபான்னி ன் ெசல் வர். நாேனா ெபாட்ைடக் காட் ப்
ராந் யத் ல் றந் வளர்ந்தவள் . ற் றரசர்
லமகள் ; அ
ம் , ேபாரில் இறந் ேபானவ ைடய
அநாைத மகள் !…”
“வான ! நீ எனக் அநீ
ெசய் றாய் ! நியாயம் அற் ற
வார்த்ைத
றாய் ! ேபானால் ேபாகட் ம் ! நான்
தஞ் ைசக் அவசரமாகப் ேபாகேவண் ம் ! க் ரம்
ெசால் ! நீ எப் ப இங் ேக வந் ேசர்ந்தாய் ? தனியாக ஏன்
வந் தாய் ? ஓட் க்
ைர ேமல்
தந் வந் தாயாேம?
இந் தப் ெபண் இங் ேக எதற் காக வந் தாள் ? எப் ப
இத்தைகய ராணாபத் ல் க் க்ெகாண்டாள் ?…”
“நான் ஒ த் இங் ேக நின்
ெகாண்
ப் ப
தங் க க் ஞாபகம் வந் த பற் ச் சந் ேதாஷம் . ஒ
நி ஷம் தனியாகப் ேபச அவகாசம் ெகா த்தால் , நான்
ெசால் லேவண் யைதச் ெசால்
ட் ப் ேபாேய
ேபாய்
ேவன்!” என்றாள் ங் ழ .
அந் த இரண்
ெபண்க ம் அச்சமயம் இளவரசரின்
ன்னால் ேந க் ேநர் நின்றேபா , எப் ப ேயா
அவர்க க் அசாதாரண ைதரிய ம் , வாசாலக ம்
ஏற் பட்
ந் தன.
“ச த் ர மாரி! உன்ைன மறந்
ட்ேடன் என்றா
நிைனத்தாய் ? அ எப் ப
ம் ? நீ தான் நான்
ப் டக்
ப் ட, நின்
டப் ப ல் ெசால் லாமல்
படைகச் ெச த் க் ெகாண்
வந் தாய் ! அப் ப
அவசரமாக வந் தவள் மரக் ைளக் ம் ,
தைல ன்

றந் த வாய் க் ம் ந
ஊஞ் சலா க்ெகாண்
மறக்க
யா !” என்
ரித்தார்.

ல் நின்
ந் தைத என் ஆ ள் உள் ளள ம்
ெசால்
ட் இளவரசர்

“உன்ைனத்
க்க
யாமல்
க் ப்
த் க்ெகாண்
வான பட் க்ெகாண்
ந் த அவஸ்ைதைய ம் நான்
மறக்க
யா . ஆனால் நீ ங் கள் இ வ ம் இங் ேக
எப் ப வந் ேசர்ந் ர்கள் ? எதற் காக? யாராவ ஒ வர்
க் ரம் ெசால் ங் கள் !”
“ெபான்னி ன் ெசல் வ! தா ம் தங் கள்
த்தமக்ைக
யா ம் தங் கைள வ
ல் கண்
நி த் த்
தஞ் சா
க் ப் ேபாவைதத் தைட ெசய் வதற் காக
வந் ேதாம் . தாங் கள் தற் சமயம் தஞ் சா ர் வந் தால் ,
அங் ேக ெபரிய த்தம்
ம் என்
இைளய ராட்
அஞ்
றார். அதற்
ன்னால் சந் த் ப் ேபச
ம்
றார்…”
“இைளய
“

டந் ைத

“நீ மட்

ராட்
ல் இ

ம் எப் ப

இப் ேபா
க்

எங் ேக?”

றார்…”

இங் ேக வந் தாய் ?”

“வ
ல் டந் ைத ேஜா டர் ட் ல் நா ம் இைளய
ராட்
ம்
ேநரம் தங் ேனாம் . அந் தச் சமயத் ல்
காேவரி கைரைய உைடத் க்ெகாண்
வந் , ேஜா டர்
ட்ைடேய அ த் க்ெகாண்
வந்
ட்ட . இளவரேச!
காேவரித் தாய் தங் கைளக் ழந் ைதப் ராயத் ல்
காப் பாற் யதாகச் ெசால் றார்கள் . தங் க க் இந் தப்
ெபான்னி ந
ன் ேபரில் எவ் வளேவா ஆைச உண்
என்பைத ம் அ ேவன். ஆனால் இன்
இந் த ந
னால்
நா நகரங் க ம் , மக்கள்
கங் க ம் பட்ட

கஷ்டத்ைத நிைனப் பதற் ேக பயங் கரமா
க்
காேவரித் தாய்
கக் ெகா ைமயானவள் என்
ெசால் லத் ேதான்
ற …”

ற

.

“வான ! காேவரி அன்ைன ன் ேபரில் அப் ப ப் ப
ெசால் லாேத! இந் த மாதர க் எங் கள் ேசாழ
நாட் ன்ேபரில் அவ் வள ஆைச. அந் த ஆைச வரம்
ப் ேபா ம் ேபா கைரைய உைடத் க்ெகாண்
ளம்
றாள் . இைத அ யாதவர்கள் அன்ைன
ேபரில் ண்ப ெசால்
றார்கள் ! ஏன்! கைரைய
க்ெகாண்
வ வதற் காக ச த் ரராஜன்
ேபரில் டச் லர் ைற ெசால் றார்கள் . ஆனால்
ங் ழ அப் ப க் கடலரசன் ேபரில் ைற ெசால் ல
மாட்டாள் !” என்றார் இளவரசர்.

ன்

“மன்னி ங் கள் ! நா ம் இனிக் காேவரி அன்ைன ன்
ேபரில் ற் றம் ெசால் ல ல் ைல. நா ம் , தங் கள்
தமக்ைக ம் டந் ைத ேஜா டர் ட் ல் இ ந் தேபா
ெரன்
காேவரி ன் ஆைச ெபாங் ப்
ெப
ட்ட . தங் கள் தமக்ைக
த யவர்கள்
ஓ ப் ேபாய் க் ேகா ல் மண்டபத் ன் ேபரில்
ஏ க்ெகாண்டார்கள் . நான் என் அசட் த் தனத் னால்
மண்டபத் ன் ேபரில் ஏறத் தவ
ட்ேடன். ேஜா டர்
ட் ஓட் க்
ைரையப்
த் க்ெகாண்
தந்
வந் ேதன்…”
“உன்ைனக் காப் பாற் வதற் காகப் ங் ழ பட ல்
ஏ க்ெகாண்
வந் தாளாக் ம் .
அழகாய் த்தானி க் ற ! உங் கள் இ வைர ம் ேசர்த்
இந் தக் கேஜந் ரன் காப் பாற் ற ேவண் யதா ற் . இந் த
யாைன ன் அ ேவ அ
! உங் கள் இ வைர ம் அதன்
க்ைகயால் மாைலைய எ ப் ப ேபால் அசங் காமல்
கசங் காமல் எ த் ச் சற்
ன் கைர ல்
ட்ட !

இன்
காைல ல் இேத யாைன ைக ல் அங் சத் டன்
ேநரங் க த் ஓ வந் த யாைனப் பாகைனத்
க் ச்
ழற் ெவ
ரத் ல் ேபாய்
ம் ப எ ந் த ! அவன்
உ ர் ைழத்
ப் பேத ர்லபம் !”
“ஐேயா! அ என்ன? நாேன தங் களிடத் ல் அைதப்
பற் க் ேகட்கேவண் ம் என்
ந் ேதன்…”
“என்ைன நீ என்ன ேகட்கேவண்

ெமன்

ந் தாய் ?”

“யாைனப் பாகனா ம் , அங் சத் னா ம் தங் க க்
ஏதாவ
ங் ேநர்ந்தேதா என்
ேகட்க
ம் ேனன்.”
“ ங் ேநர இ ந் த என்ப உண்ைமதான்; அ
உனக் எப் ப த் ெதரிந் த ? ேஜா டர் ெசான்னாரா,
என்ன? அந் தப் த் இைளய ராட் க் இன்
ம் ேபாக
ல் ைலயா?”
“ேஜா டர் ெசால் ல ல் ைல! ெசான்னா ம் நாங் கள்
நம்
க்க மாட்ேடா ம் , ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
ெசான்னார்!”
“என்ன? என்ன? யார் ெசான்னார்?”
“ஆம் , இளவரேச! தனா காரி ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
தான் ெசான்னார். நாங் கள் ேஜா டர் ட் ல்
இ ந் தேபா
ம் ரேவசமாக அவர் உள் ேள ைழந்
வந் தார். தங் க க் வரக்
ய ஆபத்ைதப் பற் ச்
ெசான்னார். ஷந் தட ய அங் சத்ைதப் பற்
ம்
ெசான்னார்…!”
“ஆகா! இ ெபரிய அ சயந் தான்! அவ க் எவ் தம்
ெதரிந் த ? அவ ம் ேஜா டர் ஆ
ட்டாரா? அல் ல
ஒ ேவைள…. எல் லா ம் ெசால் வ ேபால் அவேர இந் த
ஏற் பா ெசய் தாரா?”

“இல் ைல இளவரேச! அவர் ெசய் த ஏற் பாடல் ல. பாண் ய
நாட் ச் ச காரர்கள் இரக யமாகப் ேப க்
ெகாண்
ந் தைத ஒட் க் ேகட்ட னால் அ ந்
ெகாண்டாராம் …!”
“ஓேகா! இன்

ம் ஏதாவ

அவர் ெசான்னாரா?”

“நிைனப் பதற் ம் ெசால் வதற் ம்
பயங் கரமா
க் ற . தங் கைள ம் , தங் கள்
தந் ைதைய ம் ,
த்த இளவரசரான ஆ த்த
கரிகாலைர ம் ஒேர நாளில் யம லகம் அ ப் ப அந் தச்
ச காரர்கள் ட்ட ட்
ப் பதாகச் ெசான்னார். அவர்
ஆ த்த கரிகாலைரக் காப் பாற் வதற் காகக்
கடம்
க் ம்
ைரந் ேபாய் ட்டார். தங் க க் ம்
சக்கரவர்த் க் ம் இைளய ராட் எச்சரிக்ைக ெசய் ய
ேவண் ம் என்பதாகச் ெசால்
ட் ப் ேபானார்…”
“ஆகா! அவ ைடய எச்சரிக்ைக என் ஒ வன்
ஷயத் ல் உண்ைமயா
ந் தப யால் மற் றவர்கள்
ஷயத்
ம் உண்ைமயாகத் தானி க்கேவண் ம் !
ச த் ர மாரி! நீ ஏேதா ெசால் லேவண் ம் என்றாேய?”
“ஆம் , இளவரேச! ஈழத் ஊைமராணி தங் கைள உடேன
தஞ் ைசக் அைழத் வ ம் ப என்ைன அ ப்
ைவத்தார்…”
“ஆகா! அைதப் பற் உன்னிடம் ேகட்க மறந் ேத
ேபாேனன். ஈழத் ராணிக்காகேவ நான் இவ் வள
அவசரமாகப் றப் பட் வந் ேதன். அவைரத்
தஞ் சா
க் யாேரா பலவந் தமாகக் கட் இ ந்
வந் தார்களாேம? அ உண்ைமயா?”
“உண்ைமதான், ஐயா! ஆனால்
தன் மந் ரி அநி த்தர்
நல் ல ேநாக்கத் டேனதான் அவ் தம் ெசய் தார்…”

“ஓேகா! அநி த்தர் ேவைலயா? என் தந் ைத டம்
ேசர்ப் ப் பதற் காக அைழத் ச் ெசன்
க்க ேவண்
ங் ழ !
தன் மந் ரி ன் ேநாக்கம் ெவற்
ெபற் றதா? அவர்கள் – சக்கரவர்த்
ம் ஈழத்
ராணி ம் … சந் த்தார்களா?”
“ஆம் , சந்

ம் .

த்தார்கள் !”

“என் வாழ் க்ைக மேனாரதம் நிைறேவ
ட்ட . இைதக்
காட்
ம் சந் ேதாஷமான ெசய் எனக் ேவ எ ம்
இல் ைல. என் ெபரியன்ைன அ
ல் இ க் ம் வைர ல்
என் தந் ைத ன் உ
க் அபாய ம் இல் ைல. அந் த
மாதர க் அ ர்வமான வ ங் கால
ஷ்
உண்
என்ப உனக் த் ெதரி ேம, ங் ழ !”
“ஆம் , எனக் அ ெதரி ம் ! ஈழத் ராணி இ க் ம்
வைர ல் சக்கரவர்த் க் அபாயம் இல் ைல. ஆனால் …!”
“ஆனால் என்ன? ஏன் தயங்
ச த் ர மாரி!”

நிற்

றாய்

“ெசால் லத் தயக்கமாகேவ
க் ற , நா எழ ல் ைல.
ஈழத் ராணி தம் ைடய இ
க்காலம்
ெந ங்
ட்டதாக எண்
றார். கைட யாகக் கண்
வதற்
ன்னால் தங் கைள ஒ
ைற பார்க்க
ம்
றார்!” என்றாள் .
“ெதய் வேம! இ என்ன ெசால்
றாய் ? சந் ேதாஷமான
ெசய் ையச் ெசால்
ட் , உடேன இந் தப் ேபரி
ேபான்ற ெசய் ைய ம் ெசால்
றாேய! இனி நான் ஒ
கண ம் தாம ப் பதற் ல் ைல, வான !
இைளய ராட்
டம் மன்னிப் க் ேகட் க்
ெகாண்டதாகச் ெசால் !” என்றார் இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்மர்.

அத்
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வந்தன!

தஞ் ைசமா நகரம் அன்
ம் ஒேர அல் ேலால
கல் ேலாலப் பட் க் ெகாண்
ந் த . யைல ம் ,
மைழைய ம் அவற் னால் ேநர்ந்த ேசதங் கைள ம்
மக்கைள அ ேயா மறந்
ட்டார்கள் . “ஈழங் ெகாண்ட
ரா
ர ம் , ேசாழ நாட் மக்களின் இதயங் ெகாண்ட
இளவரச மான ெபான்னி ன் ெசல் வர்
நாைகப் பட் னத் ல் யல் அ த்த அன்
ெவளிப் பட்
ட்டார்; ன்னர் தஞ் ைசைய ேநாக் வந்
ெகாண்
க் றார்; அவைரச் ங் காதனத் ல் ஏற்
ைவத் ச் சக்கரவர்த் யாக
ட் ம் ேநாக்கத் டன்
ெப ந் ரளான மக்கள் ெதாடர்ந்
வந் ெகாண்
க் றார்கள் ” என்
ம் ெசய் கள்
த யன வதந் களாகக் காற் வாக் ல் வந் தன.
ன்னர், ேநரில் இளவரசைர நாைகப் பட் னத் ல்
பார்த்தவர்கேள வந் ெசான்னார்கள் . இந் தச் ெசய்
காரணமாக, இரண்
னங் க க்
ன் ெவளி ேல
அ த்த யைலப் ேபாலேவ தஞ் ைச நகர மாந் தரின்
உள் ளத் ல் உத்ேவகப் யல் அ க்கத் ெதாடங் ய .
தஞ் ைச நகரம் என் ம் கண்ட யாத அள ல்
இளவரச க் ச் றப் பான வரேவற் அளிக்க ேவண் ம்
என்
மக்கள் ர்மானம் ெசய் தார்கள் . ேகாட்ைடக்
ெவளி ேல
ந் த றநகரத் ன்
கைள
அலங் கரிக்கத் ெதாடங் னார்கள் .
ட்டம்
ட்டமாகத்
ெத க்களிேல நின்
ேபசலானார்கள் . ேமளதாளங் கள் ,

தாைர தப் பட்ைடகள்
த ய வாத் யங் கள்
ேசகரிக்கப் பட்டன. ஆடல் பாடல் களில் ேதர்ந்தவர்கள்
இந் த ேசஷ சந் தர்ப்பத் ல் ஆற் றல் கைளெயல் லாம்
காட்
வ என்
எண்ணி ஆயத்தம்
ெசய் யலானார்கள் . மாந் தர்க ம் இளஞ் றார்க ம்
தங் கைள அலங் கரித் க்ெகாள்
ம்
தங் கைளப் பற் ச்
ந் த்தார்கள் . மற் ம் பல அவசரக்காரர்கள்
இளவரசைர வரேவற் ப ல் தாங் கள்
ந் க்ெகாள் ள
ேவண் ம் என்ற ேநாக்கத் டன் தஞ் ைச
ந் நாலா
ைசகளி ம் ெசன்ற சாைலகளில் ெகாஞ் ச
ரம்
ன்னதாகச் ெசன்
காத்
க்கத் ெதாடங் னார்கள் .
அப் ப
ன்னதாகச் றப் பட்டவர்கைள ேவ
லர்
பார்த் ப் பரிக த்தார்கள் .
றநகரம் இந் தப் பா பட்டெதன்றால் ,
ேகாட்ைடக் ள் ேள ம் ஏேதா
க் யமான சம் பவங் கள்
எ ர்பார்க்கப் ப
ன்றன என்பதற்
ைர ேலேய
அ
கள் ெதன்பட்டன.
காைல ல் வழக்கம் ேபால் ேகாட்ைட வாசல் றந் த .
க காய் , த ர், ேமார் ற் பவர்க ம் அரண்மைனகளில்
அ வல் க க் ச் ெசல் ேவா ம் வழக்கம் ேபால்
ேகாட்ைடக் ள் ெசன்
ெகாண்
ந் தார்கள் . யல் –
மைழ னால் ஏற் பட்ட ேசதங் கைளப் பற்
ைற ட் க்ெகாள் ள
ம் யவர்கள் இன்
ஒ
லர்தான் வந் தார்கள் . அவர்க ம் ேகாட்ைடக் ள்
ெசன்றார்கள் . வழக்கம் ேபால ேவளக்காரப் பைட ம்
ேகாட்ைடக் ள் ரேவ த்த .
ன்னர், ேகாட்ைட வாசற் கத கள் எல் லாம்
சடசடெவன்
சாத்தப் பட்டன. ெபரிய ெபரிய
இ ம் த்தாழ் கைளக் ெகாண்
கத கைள இ க் ம்
சத்த ம் ட் க்கைள மாட் ப் ட் ம் சத்த ம் ேகட்கத்

ெதாடங் ன. ற் பா வந் தவர்கள் காவலர்களால்
த த் நி த்தப் பட்டார்கள் .
ற் பகல் ேநரத் ல்
இம் மா ரிக் ேகாட்ைடக் கத கைளச் சாத் த் தா
ம்
காரணம் என்னெவன்
ஜனங் கள் ேபச ஆரம் த்த
சமயத் ல் இன்ெனா அ சயம் நடந் த .
ேகாட்ைடையச் ற்
ந் த அக ையக் கடப் பதற்
ஏற் பட்ட பால ம்
க்கப் பட்ட . அதற் ப் ற யா ம்
ேகாட்ைட வாசைல ெந ங் வதற் ேக
யாமல்
ேபாய் ட்ட .
ேகாட்ைட ன்
ரதான வாசலா ய வடக் வாச க் ச்
ச பமாக இ ந் தவர்கள் ேமற் வாசைல ம் ெதற்
வாசைல ம் பற்
சாரித்தார்கள் . அந் த வாசல் க ம்
வடக் வாசைலப் ேபாலேவ சாத் ப் ட்டப் பட்டன
என் ம் , பாலங் கள்
க்
டப் பட்டன என் ம்
அ ந் த ம்
க்க யப் பைடந் தார்கள் .
“இ என்ன? த்தம் ஒன் ம் நடக்க ல் ைலேய?
பைகவர்களின் ைசன்யங் கள் பைட எ த் வ வதாகத்
ெதரிய ல் ைலேய? அப் ப ப் பைடெய த் வ வதற்
ஆற் றல் வாய் ந் த பைகவர்கள் வடக்ேக, ெதற் ேக, ேமற் ேக,
ழக்ேக, எங் ம் ச பப் ரேதசத் ல் இல் ைலேய?
அப் ப ஒ ேவைள வடக்ேக இரட்ைட
மண்டலத்
ந் பைகவர்கள்
ர்ப் பாய் ச்ச ல்
வந்
வதாக இ ந் தா ம் ெகாள் ளிடத்ைத ம்
காேவரிைய ம் மற்
ள் ள ந கைள ம் தாண்
இப் ேபா எப் ப வர
ம் ? அந் த மாந களில்
ெவள் ளம் ரணப் ரவாகமாக அல் லவா ேபாய் க்
ெகாண்
க் ற ?” இவ் தெமல் லாம் தஞ் ைசக்
ேகாட்ைட ன் ற நகரத் ல் வ த்த ஜனங் கள்
ேப க்ெகாண்டார்கள் . ஒ ேவைள ெபான்னி ன்
ெசல் வைரக் ேகாட்ைடக் ள் ரேவ யாமல்

த ப் பதற் காகேவ இந் த ஏற் பா கள் எல் லாம்
ெசய் யப் ப
ன்றனேவா என்
லர் ேகள் கைளப்
ேபாட் க்ெகாண் , “அப் ப த்தான் இ க்கேவண் ம் ”
என்
ம ெமா
க்ெகாண்டார்கள் . இந் த வதந்
பரவப் பரவ, நகரமாந் தரின் உத்ேவகம் அ கமா ற் .
“ ஜயாலய ேசாழரின் வம் சத் ல் வ வ யாக வந் த
இளவரசைரக் ேகாட்ைடக் ள் ேள வராமல் த ப் பதற்
இந் தப் ப ேவட்டைரயர்கள் யார்? அப் ப ப்
ப ேவட்டைரயர்கள் உண்ைம ல்
யல் வதா
ந் தால்
ேகாட்ைட ம ல் கைளேய இ த் த் தகர்த்
ட
ேவண் ய தான்!” என்ற ேதாரைண ல் ேப ேவா ம்
இ ந் தனர்.
வதந் என் ம் மாயா தம் எப் ப க் ளம்
ன்ற ,
எப் ப அவ் வள
ைர ல் ரயாணம் ெசய் ன்ற
என்ப யாரா ம் கண்
க்க
யாத மர்மமான
காரியம் தான்.
ெரன்
இன்ெனா பயங் கரமான
வதந் மக்களிைடேய பரவத் ெதாடங் ய . ெவ
காலமாக எ ர்பார்க்கப் பட் வந் த ந் தர
ேசாழசக்கரவர்த்
ன் மரணம் ேநர்ந்
ட்ட என்ப
தான் அவ் வதந் . “சக்கரவர்த் காலமா
ட்டாராேம?
அ உண்ைமயா?” என்
த ல் ேகட்டார்கள் . அன்
அ காைல ல் வால் நட்சத் ரம் ஒ நி டம் ேஜா
மயமாக ஒளி
ட் ப்
ைய ேநாக்
ந்
மைறந் தைதப் பார்த்தவர்கள் லர், அைதேய
அத்தாட் யாகக் ெகாண்
ந் தர ேசாழர் காலமானைத
ஊர் தம் ெசய் தார்கள் . “இ உண்ைமயா ன், ேமேல
என்ன நடக்கப் ேபா ற ?” என்ப பற் க் கவைல டன்
வா க்கப் பட்ட ம் இயல் ேபயல் லவா? இராஜ் ய
உரிைம சம் பந் தமாகத் தகரா கள் ஏற் ப மா?
ற் றர கள் இ கட் யாகப் ரிந் நின்
சண்ைட
வார்களா? இத்தைகய உள் நாட் ச்

சச்சர கள் காரணமாகச் ேசாழ சாம் ராஜ் யேம
ன்னா ன்னமா
மா?
ஆண் களாகத்
தைழத் ஓங் வளர்ந் வந் த சாம் ராஜ் யத் ல் ண்
பைகவர்களின் பைடகள் உட்
மா?

ம்

இவ் தெமல் லாம் ஜனங் கள் ேப க்ெகாண்
க் ம்
ேபாேத “அேதா பைட வ
ற !” என்
க் ரல் ஒன்
எ ந் த . பல ம் அங்
ங் ம் ஓ ச் ெசன்
பார்த்தார்கள் . உயர்ந்த கட்டடங் களின்
ம் , உயரமான
மரங் களின்
ம் ஏ ப் பார்த்தார்கள் . அவ் வா
பார்த்தவர்கள் கண்ட காட் ஒேரய யாக யப் ைப ம் ,
ைகப் ைப ம் அளிப் பதாக இ ந் த .
தஞ் ைச
ந் ேமற் ேக ம் , ெதன்ேமற் த்
ைச ேல ம் றப் பட் ச் ெசன்ற
ன்
ெபரிய
சாைலகள் அக்காலத் ல் இ ந் தன. ஒன்
ெகா ம் பா
ர் வ யாக இராேம வரம் ேபா ம் சாைல;
மற் ெறான்
ம ைர வ யாகத் ெதன்பாண் ய
நாட் க் ச் ெசன்ற சாைல; இன்ெனான்
உைற ர்
வ யாகக் க
க் ம் , ேசர நாட் க் ம் ெசன்ற நீ ண்ட
அகன்ற சாைல.
அன்
ற் பக ல் ேமற்
ய
ன்
சாைலகள்
வ யாக ம் பைடகள் அணிவ த்
வந் ெகாண்
ந் தன. அவற் ல்
ன்னால் வந் த
அணிகள் கண்
க் த் ெதரிந் தனேவ த ர, ன்னால்
அந் த அணிவரிைசகள் எங் ேக
ன்றன என்பேத
ெதரிய ல் ைல. அவ் வா அப் பைட ரர்களின் அணிகள்
ன்னால் ன்னால் ெதாடர்ந் வந்
ெகாண்ேட
ந் தன.
நல் ல ேவைளயாக, அப் பைடகளின்
ன்னணி ல்
ெபரிய
க்ெகா கள் பறந் ெகாண்
ந் தப யால்

பைகவர்களின் பைடகள் என்
சந் ேத க்க இடம்
ஏற் பட ல் ைல. ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ச்
ைசன்யங் கள் தான் அைவ! ஆனால் எதற் காக
வ
ன்றன? எங்
ந் வ
ன்றன?
இன்
ம் சற் அ
ல் அப் பைடகள் ெந ங்
வந் தேபா
உ வம் தாங் ய ெகா களில்
ய
அள ல் ப த்
ந் த இலச் ைனக ம் கண்ணில்
பட்டன. அவற்
ந் , ெகா ம் பா
ர்த் தைலைமக்
உட்பட்ட பராந் தகச் ேசாழப் ெப ம் பைட ம் ,
ெதன்பாண் ய நாட்
ந் த ெதரிந் த ைகக்ேகாளர்
ெப ம் பைட ம் , ஈழத் ப் ேபாரில் ஈ பட்
ந் த
அரிஞ் சய ேசாழப் ெப ம் பைட ம் ேசர்ந்
வந் ெகாண்
ந் தனெவன்
ெதரியவந் த . இன்
ம்
ேநரத் ற் ெகல் லாம் , ெதன் ைசச்
ேசநா ப யான
க்ரம ேகசரிேய ேமற்
ய
பைடக டன் வந் ெகாண்
க் றார்கள் என்ப
தஞ் ைச நகர மாந் தர்க க் த் ெதரிந் ேபாய் ட்ட .
இ
ந் , ைசன்யங் கள் எதற் காக வ
ன்றன
என்பைத ஊ த் உணர்வ ம் எளிதா ற் .
ெகா ம் பா
ர் ெபரிய ேவளாரான
க் ரம ேகசரி,
ஈழத் ப் பட்ட
ய ேவளாரின்
மகளா ய
வான ையப் ெபான்னி ன் ெசல் வ க் மணம் ரிந்
ெகா த் , அவைரேய ேசாழ நாட் ச் ம் மாதனத் ல்
ஏற் ைவக்க
ம்
றார் என்ப ேசாழ நாட் ல்
எல் லா க் ம் ெதரிந்
ந் த ெசய் ேயயா ம் .
ழக்ேக
ந் இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் ெபா
ஜனங் களின் ஆரவாரத் டன் அைழத் வரப் ப வ ம் ,
ேமற் ேக
ந் ேசநா ப
க் ரம ேகசரி
மாெப ம் ைசன்யத் டன் அேத சமயத் ல் தஞ் ைசைய
ேநாக் வ வ ம் ஒன் க்ெகான்
ெபா த்தமா
ந் தன.

ப

ேவட்டைரயர்க ம் , அவர்க டன் ேதாழைம ண்ட
ற் றரசர்க ம் ம ராந் தக க் ப் பட்டம்
ட்டப்
ரயத்தனம் ெசய் றார்கள் என்பைத ஏற் ெகனேவ
மக்கள் அ ந்
ந் தார்கள் . ஆத ன் அவர்க ைடய
அன் க் உகந் த அ ள் ெமா ச் ெசல் வைரச்
ங் காதனம் ஏற் வதற் காகேவ ெகா ம் பா
ர்ப்
க் ரம ேகசரி தமக் உட்பட்ட மாெப ம்
ெதன் ைசப் பைடக டன் வ
றார் என்
தஞ் ைச
நகர மக்கள் ஊ த் க் ெகாண்டார்கள் . இதனால்
அவர்க ைடய உற் சாகம் ேம ம் கைர ரண்
ஓடத்
ெதாடங் ய . ச த் ரம் ேபால் ெபாங் வந் த பைட
ரர்கள் அைனவைர ம் வரேவற் உபசரிக்க ம்
ந் அளிக்க ம் அவர்கள் த்தமானார்கள் .
தஞ் ைச நகரில் அக்காலத் ல் பல ெபரிய வர்த்தகக்
னர் நடத் ய சத் ரங் கள் இ ந் தன.
ெகா ம் பா
ர் மணிக் ராமத்தார்,
ப் றம் பயம்
வலஞ் யர், ஊைற ர்த் தர்ம வணிகர், நானா
ேதசத் ைச ஆ ரத் ஐந் ற் வர் ஆ ய வர்த்தகக்
னர் நடத் ய சத் ரங் களில் அன்
ற் பக
ந் ேத ஆ ரக்கணக்கானவர்க க் உண
அளிக்க ஏற் பா கள் நடந் ெகாண்
ந் தன.
இைத அ ந் த ம் நகர மாந் தர்களின் உல் லாசம்
அ கமா
ட்ட . அங்
ங் ம் ரிவ ம் ,
க்
ப்
ேப வ மாக இ ந் தார்கள் . அவர்களில்
ற் க்
ேப ம் அ ள் ெமா வர்மரின் கட் ையச்
ேசர்ந்தவர்களா
ந் தப யால் , வரப் ேபா ம்
சம் பவங் கைளப் பற் ப் ேப வ ல் ஒளி மைற
ஒன் ம் அவ யமாகக் க த ல் ைல. பைட ரர்கள்
தஞ் ைசைய அ
வந் ஆங் காங் ேக
டாரம் அ த்
காம் ேபாடத் ெதாடங் ய ம் , நகரமாந் தர்கள் அந் த

காம் க
ெதாடங்

க்ேக ெசன்
ட்டார்கள் .

ரர்க

டன் சல் லாபம் ெசய் யத்

ரியன் மைறந் நன்றாக இ ட் வதற் ள் ேள தஞ் ைச
நகரின்
ன்
பக்கங் கைள ம் ேசனா ரர்கள்
ழ் ந்
ெகாண்
ட்டார்கள் . நாலாவ பக்கத் ல் வடவா
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடையெயாட் ச் ெசன்றப யா ம் ,
வடவாற் ல் ெப ெவள் ளம் ேபாய் க்
ெகாண்
ந் தப யா ம் , அந் தப் பக்கம் ரர்கள்
ேபாவதற் வச யாக இல் ைல. அதற்
அவ ய
ல் ைலெயன்
க
ட்
ட்டார்கள் .
தஞ் ைசக் ேகாட்ைட ன்
ரதான வடக் வாசைல
ன்னம் நாம் பார்த்
க் ேறாம் அல் லவா?
தன்
தலாக, நந் னி ேத ையத் ெதாடர்ந்
வந் யத்ேதவன் ேகாட்ைடக் ள் ரேவ த்த வாசல்
அ வன்ேறா? அதன் ேகாட்ைட வாசல் கண்
க் த்
ெதரி ம் ப யான இடத் ல் ேசனா ப
க் ரம
ேகசரி ன் ஜாைக அைமக்கப் பட்ட .
இ ட் ஒ ஜாமம் ஆன ற ேசனா ப
ேகாட்ைடையச் ற் ப் பார்த்
ட் த் தம ஜாைகக்
வந் ேசர்ந்தார். அவ க்
ன்னாேலேய அங் ேக
ஏறக் ைறய
ேபர் வந் ேசர்ந்
ந் தார்கள் .
அவர்களில் ேவளிர் பைடத்தைலவர்க ம் , ைகக்ேகாளர்
பைடத்தைலவர்க ம் , பாண் ய மண்டலத் ன்
தைலவர்க ம் , ெகாங் நாட் த் தைலவர்க ம்
இ ந் தார்கள் . ஈழ நாட் ப் ேபாரில் ெவற் கண்ட ேசாழர்
பைடத் தைலவர்க ம் பலர் இ ந் தார்கள் . இவர்கைளத்
த ர பற் பல வர்த்தக மகாசைபகளின் தைலவர்கள்
இ ந் தார்கள் :
க் யமாக ‘நானா ேதசத் ைச ஆ ரத்
ஐந் ற் வர்’ என்
உலகெமல் லாம் கழ் ெபற் ற வர்த்தக
மண்டலத் ன் தைலவர்கள் வந்
ந் தார்கள் . இவர்கள்

அயல் நா க டன் கப் பல் வாணிகம் ெசய் ம் ெப ம்
தனவந் தர்கள் . வர்த்தகப் ெபா ள் கைள ஏற் ச் ெசல் ம்
கப் பல் கைளக் காவல் ரிவதற் காகத் தாங் கேள த்தக்
கப் பல் கைள அ ப் பக்
ய வச வாய் ந் தவர்கள் .
இவர்கைளத் த ர, தஞ் சா ர் நகரத்ைதச் ேசர்ந்த
ஐம் ெப ங்
ன ம் , எண்ேபர் ஆயத் ன்
தைலவர்க ம் அைழக்கப் பட் அந் தக்
டாரத் ல்
வந்
ந் தார்கள் .

அத் யாயம் 24 மந் ராேலாசைன
ஆரம் பத் ல் வழக் கமான ேயாக ே
ம
ெகா ம் பா
ர் ெபரிய ேவளார் அங் ேக
பார்த் க்
ற ற் றார்:-

சாரைணக் ப் ற
ந் தவர்கைள

“நான் யார் யா க் த்
அ ப் ேனேனா, அவர்களில்
ஏறக் ைறய எல் லா ம் வந் இங் ேக
க்
ர்கள் .
க் ேகாவ
ர்
ழவரான மைலயமான் அரசர் மட் ம்
வர ல் ைல. அவர் வர
யாததற் த் தக் க காரணம் இ க் ம்
என்ேற நிைனக் ேறன். க ம் அபாயகரமான காரியம் என்
பல ம் க தக்
ய காரியத்ைதப் பற் ேயா க் க நாம் இங் ேக
வந்
க் ேறாம் . ேசாழ லத்தாரிட ம் , ந் தர ேசாழ
சக் கரவர்த்
ட ம் நாம் எல் லா ம் எவ் வள பக்
ெகாண்டவர்கள் என்ப உலகம் அ ந் த . அைத எவ் வளேவா
தடைவ எவ் வளேவா காரியங் களில் நி
த்
க் ேறாம் .
ஆனா ம் நாம் சக் கரவர்த்
ன்
ப் பத் க்
ேராதமாக
இங் ேக
க் ேறாம் என்
நம் எ ரிகள் ற் றம் சாட்டக்
சக் கரவர்த் ைய எ ர்த்
த்தம் ெசய் யப் பைட ரட்
வந்
க் ேறாம் என்
ட அவர்கள் ெசால் லலாம் . ஆனால்

ம் .

சக் கரவர்த் ைய நாம் தனிப் படப் பார்க் க
ற ல் ைல.
அவ ைடய அந் தரங் க
ப் பத்ைத அ ய ஒ நி ஷங் ட
அவரிடம் தனித் ப் ேபச
வ ல் ைல. ஏன் என்ப எல் லா க் ம்
ெதரிந் தேத. சக் கரவர்த்
ன் ேதக கத்ைத உத்ேத த் அவைரத்
தஞ் ைசக் ேகாட்ைட ல் ைவத்
ப் பதாகச் ெசால் லப் ப
ற .
உண்ைம ல் ப ேவட்டைரயர்கள் அவைரச் ைறப் ப த்
ைவத்
க் றார்கள் என்ேற எனக் த் ேதான்
ற . நீ ங் கள்
எல் ேலா ம் என்ன க
ர்கேளா, ெதரிய ல் ைல…”
ேசனா ப இந் த இடத் ல்
நின்ற ம் , “ஆம் , ஆம் ,” “அ
உண்ைம!” “சக் கரவர்த் ையச் ைற ல் தான்
ைவத்
க் றார்கள் ”, என்
அக் ட்டத் ல் பல ரல் கள் எ

தான்
ந் தன.

“உங் கள் ஆேமா ப்
ந் நாம் எல் லா ம் ஒத்த உணர்ச்
ம் ,
ஒேர ேநாக் க ம் ெகாண்டவர்கள் என்
ஏற் ப
ற .
ஜயாலய
ேசாழர் காலத்
ந் எத்தைனேயா ஆ ரமா ரம் ரர்கள்
இன்
ைரப் ேபார்க் களத் ல் ப ெகா த் இந் தச் ேசாழ
சாம் ராஜ் யம் இந் த மேகாந் நத நிைலக் வந்
க் ற . ேசாழ
நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்கள் என்
ெசால் க் ெகாள் ளேவ
நமக்ெகல் லாம் ெப ைமயா
க் ற . அப் ப ப் பட்ட ேசாழ
லத் க் ம் , சாம் ராஜ் யத் க் ம் எவ் தக் ைற ம் ஏற் படாமல்
பா காப் பதற் ேக நாம் இங் ேக
க் ேறாம் . சக் கரவர்த் க்
எ ராகச் ச ெசய் வதற் அல் ல. சக் கரவர்த்
ன் எ ரிகள்
அவைர
ன்
வ ஷ காலமாகச் ைற ல் அைடத்
ைவத்
க் றார்கள் . அவ க் உடல் நிைல சரியாக இல் ைல என்
காரணம் ெசால்
றார்கள் . ெதாண்
ம் ஆ ம் ண்
மந் த
ேமனியரான
ஜயாலய ேசாழர், எண்பதாவ
ராயத் ல்
ப் றம் பயம் ேபார்க் களத் ல் வந் இரண்
ைககளில் இரண்
கத் கைள ஏந் ச் சக் கரமாகச் ழற் அவர்
ந்
ெசன்ற டெமல் லாம் எ ரிகளின் தைலகைள மைலமைலயாகக்
த்தார்! அத்தைகய ரர் வம் சத் ல் றந் த ந் தர ேசாழர் ேதக
அெசௗக் யத்ைதக் காரணமாகச் ெசால் க் ெகாண்
ெவளி ல்
வரேவ ம க் றார் என்றால் , அ நம் பக்
ய காரியமா?
சக் கரவர்த் ையச் ைற ைவத்
க் ம் ேராக ந் தைனயாளர்,
ல்
னிய மாய மந் ர
த்ைதகைளக் ெகாண்
அவ க் ச்
த்தக் ழப் பத்ைத ம் உண்டாக்
ட்டார்கள் என்
ேதான்
ற . சக் கரவர்த்
ன்
த்தம் சரியான நிைல ல்
இ ந் தால் , தமக் ப் மார்ஜ னர்கைளப் ேபான்ற இரண்
ரா
ரப் தல் வர்கள் இ க் ம் ேபா , ேபார்க் களத்ைதேய கண்ணால்
கண்ட யாத ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட்ட
ம் வாரா?…”

இப் ேபா பலர் ஒேர சமயத் ல் , “சக் கரவர்த்
அ ெவன்
நமக் எப் ப த் ெதரி ம் ?” என்

ன்
ப் பம்
ேகட்டார்கள் .

“நமக் ேநர் கமாகத் ெதரியா தான். ப ேவட்டைரயர்கள்
கட்
ட்ட கைதயாக இ க் கலாம் . ஆனால் நம்
தன் மந் ரி
அநி த்தப் ரம் மராயர் ட அைத நம்
றார்…”
“அநி த்த ம் அவர்கேளா ேசர்ந்
என்றார் ட்டத் ல் ஒ வர்.

க் கலாம் ; யார் கண்ட

?”

“அப் ப
ம் இ க் கலாம் , அதன் உண்ைமைய அ ந் ெகாள் வ
நாம் இங் ேக
ப் பதன் ஒ
க் ய ேநாக் கம் . இன்ைறய னம்
இத்தஞ் ைச மாநகரில் உல
வ ம் வதந் ைய நீ ங் க ம்
அ ந்
ப் ர்கள் . நான் அைத நம் ப ல் ைல. சக் கரவர்த் ைய
உ ேரா தரி க் ம் பாக் யம் நமக்ெகல் லாம் ைடக் ம் என்ேற
நம்
க் ேறன். அப் ப அவைரத் தரி க் ம் ேபா
பட்டத்ைதப் பற் அவ ைடய
ப் பம் என்னெவன்பைத ேநரில்
ேகட் த் ெதரிந் ெகாள் ேவாம் . ஒ ேவைள சக் கரவர்த் ேய
ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட் ம்
ப் பத்ைதத் ெதரி த்தார்
என்றால் , அைத நீ ங் கள் எல் லா ம் ஒப் க்ெகாள் ர்களா?…”
“மாட்ேடா ம் ! மாட்ேடா ம் !” என்ற ெப

ங் ேகாஷம் எ

ந் த

.

“நா ம் ஒப் க்ெகாள் ள மாட்ேடன். ஏெனன்றால் , சக் கரவர்த்
ெதளி ள் ள த்த ைடயவரா
ந் தால் அவ் தம் ஒ நா ம்
ெதரி க் க மாட்டார். பராந் தகச் சக் கரவர்த்
ன் காலத் ேலேய
பட்டத் உரிைமபற்
ஷயம் ர்ந்
வா
ட்ட . ந் தர
ேசாழ ம் அவ ைடய சந் த க ேம தஞ் ைசச் ங் காதனம்
ஏறேவண்
ம் என்
அந் த மன்னர் உ ர்
ம் த வா ல்
யைத நாேன என் ெச களினால் ேகட்ேடன். ேகட்டவர்கள்
இன்
ம் பல ம் இங் ேக இ ப் பார்கள் . காலஞ் ெசன்ற மகானா ய
கண்டரா த்தர் தம் மார க் இராஜ் யம் ஆ ம் ஆைசேய
உண்டாகாத
தத் ல் அவைன வளர்க் க
யன்றார். அவ ைடய
தர்மபத் னியா ய ெபரிய ராட் யார், – வபக் ேய
உ க்ெகாண்டவரான ெசம் யன் மாேதவ கள் , –
ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட்டக்
டாெதன்ப ல்
வாதமா
ப் பைத நாம் எல் லா ம் அ ந்
க் ேறாம் .
இதற் ெகல் லாம் ஏேதா ஒ
க் ய காரணம் இ க் கத் தான்
ேவண்
ம் . அப் ப
க் ம் ேபா , ந் தர ேசாழர் ஏன்
ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட்ட ஆைசப் ப
றார்? அவர் த்தம்
சரியா ல் ைல என்பதற் இன்
ம் ஓர் உதாரண ம்
ேறன்.

ர பாண் யைனக் ெகான்
பாண் ய ைசன்யத்ைத நிர் லம்
ெசய் த ற , பாண் ய க் உத
ெசய் ய
ன்வந் த ஈழத்
அரசைனத் தண் ப் பதற் காக என் சேகாதரன் பைட எ த் ச்
ெசன்றான். அவ க் உத யாகப் ேபா ய ைசன்யங் கைள ம்
தளவாடங் கைள ம் அ ப் பத் தவ
ட்ேடா ம் . அதனால் அவன்
ேபார்க் களத் ல் ர மரணம் எய் த ேநர்ந்த . ேசாழ நாட் ன் ரப்
க க் ேநர்ந்த அந் தக் களங் கத்ைதத் ைடத் க்ெகாள்
ம்
ெபா ட் நா ம் ெபான்னி ன் ெசல் வ ம் ெசன்ேறாம் . ஈழத் ப்
பைடகைள நிர் லமாக் ேனாம் . அ ராத ரத்ைதக்
ைகப் பற் ேனாம் . ம ந் தைன மைல நாட் க் ள் ஓ ஒளிந்
ெகாள் ளச் ெசய் ேதாம் . தனா காரி ப ேவட்டைரயர் எங் க டன்
ஒத் ைழக் க ல் ைல ெயன்ப உங் க க்ெகல் லாம் ெதரி ம் .
உங் களில் இங் ேக வந்
க் ம் வர்த்தக மகா ஜனத்தைலவர்கள்
உண ப் ெபா ள் கைள அ ப் ப் ேப த
ெசய் ர்கள் . ஆனா ம்
நம் ரர்கள் எவ் வளேவா கஷ்டங் கைள அ ப க் ம் ப ேநர்ந்த .
அவ் வளைவ ம் ெபா த் க் ெகாண்
ம ந் தன் பைடகைள
நிர் லமாக் ய எதனால் ? ேசாழ லத் மா ரர்க க் ள் ேள
ஈ ல் லா மா ரரா ய ெபான்னி ன் ெசல் வர் அளித்த
உற் சாகத் னாேலதான்! அப் ப ப் பட்ட ரப் தல் வ க் த்
தந் ைதயா ய சக் கரவர்த் அளித்த பரி என்ன? இராஜத் ேராகம்
ெசய்
ட்டதாக அபாண்டம் மத் இளவரசைரச் ைறப் ப த் க்
ெகாண்
வ ம் ப கட்டைள ட்ட தான்! த்த வா னம் உைடய
ஒ வர் இவ் வா கட்டைள றப் த்
க் க
மா?…”
“ேசநா ப ! ம ப
ம் சக் கரவர்த்
ன் கட்டைளையப் பற் ேய
ேப
ர்கள் . சக் கரவர்த் தான் அக் கட்டைளைய அ ப் னார்
என்பதற் என்ன அத்தாட் ?” என்
சைப
ந் தவர்களில்
ஒ வர் ேகட்டார்.
“அதற் அத்தாட் ஒன்
ல் ைல. அதன் உண்ைமையப் பற்
ேநரில் ேகட் த் ெதரிந் ெகாள் ள
ம்
ந் தான் இங் ேக நாம்
வந் ேசர்ந்
க் ேறாம் . சக் கரவர்த்
ன் சம் மத ன்
இத்தைகய கட்டைள றந்
க் கக்
மானால் , இந் தச் ேசாழ
சாம் ராஜ் யம் எவ் வள பயங் கரமான நிைலைம ல் இ க் ற
என்பைதச் ந் த் ப் பா ங் கள் . ன்னால் நிகழ் ந் தவற் ைற ம்
எண்ணிப் பா ங் கள் . ைறப் ப த்த வந் த ரர்கள் இளவரசைரச்
ைறப் ப த்த ம த்
ட்டார்கள் . இளவரசர் தாமாகேவ
தந் ைத ன் கட்டைளக் க் ழ் ப் ப ந் பார்த் ேபந் ர
பல் லவ ைடய கப் ப ல் ஏ வந் தார். அந் தக் கப் பல் ய ல்
க் க் ெகாண்டதாம் . அப் ேபா இளவரசர் கட ல்

ழ் மாண்டதாக ஒ வதந்
றப் பட்ட . இைத நான்
நம் பேவ ல் ைல. ெபான்னி ன் ெசல் வைன ச த் ரராஜன்
அபகரித்
க் க மாட்டான் என்
உ
யாக நம் ேனன். அந் தக்
கப் ப ல் வந் த மற் ற எல் லா ம் உ ர் ைழத்
க் ம் ேபா
இளவரசர் மட் ம் எப் ப க் கட ல்
ழ் மாண்
க் க
ம் ?
ஆைகயால் இளவரசர் கைர ஏ ய ம் அவைரச் ைறப் ப த்தச் ச
நடந்
க் கேவண்
ம் . அந் தச் ழ் ச் ைய அ ந் ெகாண்ட
இளவரசர் தப் ச் ெசன்
எங் ேகேயா பத் ரமா
க் றார்;
சரியான சமயத் ல் ெவளிப் றப் பட் வ வார் என்
நம்
ந் ேதன். உங் களில் பல ம் அப் ப நம் யதாகத்
ெதரி த் ர்கள் . நம நம் க் ைக நிைறேவ ய .
நாைகப் பட் னத் ல் யல் அ த்த அன்
இளவரசர் ெவளிப் பட்டார்
என்பதாக ம் , ேசாழ நாட் மக் கள் அவைர
ஜய
ேகாலாகலத் டன் வரேவற் த் தஞ் ைசக் அைழத் வ
றார்கள்
என்பைத ம் அ ந் ேதாம் . அவர்க க் ப் பக் க பலமாக இ க் ம்
உத்ேதசத் டேனேய நா ம் இவ் டம் வந் ேசர்ந்ேதாம் . ஆனால்
வஞ் சகச் ழ் ச் க் காரர்கள் ம ப
ம் தங் கள் ைக வரிைசையக்
காட்
ட்டார்கள் …”
“என்ன? என்ன?” என்

பலர் கவைலக்

ர

ல் ேகட்டார்கள் .

“நான் இந் தக்
ட்டத் க் வ வதற் ச் ல நி டங் க க்
ன் தான் அச்ெசய்
ைடத்த . இன்
காைல ல்
வா ரி
ந் இளவரசர் றப் பட
ந் த சமயத் ல் அவர்
ஏ வந் த யாைனக் மதம்
த் , யாைனப் பாகைனத்
க்
எ ந்
ட்டதாம் . யாைன ெத ெகட் ஓ
ட்டதாம் . அப் ேபா
ஏற் பட்ட ழப் பத் ல் இளவரச ம் காணாமற் ேபாய் ட்டாராம் !…”
“ஐையேயா!”, “இ என்ன
பரீதம் ?” “ெதய் வ ம் வஞ் சகர்களின்
கட்
ல் இ க் றதா?” – என்
இப் ப ப் பலர் அங் கலாய் க் கத்
ெதாடங் னார்கள் . அவர்கைளச் ேசநா ப ைகயமர்த்
அைம யா
க் கச் ெசய் தார்.
“ெசய் ைய
த ல் ேகட்ட ம் நா ம் க கலங் ப் ேபாேனன்.
ஒ வா சமாளித் க் ெகாண்
தான் இந் தக்
ட்டத் ற் வந்
ேசர்ந்ேதன். இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் ேபார் ைன ல்
எத்தைகய நிகரில் லாத ரம் உைடயவேரா, அப் ப ேய
அ வாற் ற
ம் நிகரற் றவர், வஞ் சகர்களின்
ழ் ச் வைல ல்
அவ் வள
லபமாக அகப் பட் க் ெகாண்
டமாட்டார்.
க் ரத் ல் அவைரப் பற் நல் ல ெசய் ஏேத ம் ைடக் ம்

என்
எ ர்பார்த் க் ெகாண்
க் ன்ேறன். அதற் ைட ல் நாம்
என்ன ெசய் யேவண்
ம் , இந் த இக் கட்டான நிைலைம ல் எப் ப
நடந் ெகாள் ளேவண்
ம் என்பைதப் பற் உங் கள்
அ ப் ராயங் கைளத் ெதரிந் ெகாள் ள
ம்
ேறன்!”
இவ்

தம் ேசநா ப தாம் ெசால் ல ேவண் யைதச் ெசால்
ந் த ம் , மற் றவர்கள் தங் கள் க த் க் கைளத் ெதரி த்தார்கள் .
அவர்க ைடய க த் க் கள்
க் யமான
ஷயங் களில்
ஏறக் ைறய ஒ மா ரியாகேவ இ ந் தன. ல் லைற
வரங் களில்
மட் ேம மா ப் பட்டன. அங் ேக உள் ளவர்களின்
ர நி கள்
நாைளய னம் சக் கரவர்த் ைய ேநரில் சந் த் ப் ேபச வச
ேகாரேவண்
ம் என் ம் , அதற் வாய் ப் க் ைடத்தால்
சக் கரவர்த்
டம் “ம ராந் தகன் ேசாழ ங் காதனம் ஏ வைத
நாங் கள்
ம் ப ல் ைல” என்
ெதளிவாகத் ெதரி த்
டேவண்
ம் என் ம் பலர்
னார்கள் . “ஒன் ,
ப ேவட்டைரயர்க ைடய சர்வா காரப் பத களி
ந்
சக் கரவர்த் அவர்கைள நீ க்
டேவண்
ம் ; அல் ல சக் கரவர்த்
தஞ் சா ைர
ட் ப் பைழயாைறக் ப் ேபாய் டேவண்
ம் ” என்
இன்
ம் லர் வற்
த் னார்கள் .
“ஆ த்த கரிகால க் ஏற் ெகனேவ வராஜ் ய பட்டா ேஷகம்
ஆ
ப் பதால் அவேர அ த் பட்டத் க் உரியவர்; அவராகப்
பட்டம் ேவண்டாம் என்
ம தளித்தால் அ த்தப
ங் காதனத் க் உரிைமயாளர் அ ள் ெமா வர்மர்தான். இைதச்
சந் ேதகத் க் இடம் ைவயாமல் சக் கரவர்த்
டம் ெதரி த்
அவைர ம் ஒப் க்ெகாள் ளப் பண்ணேவண்
ம் ” என்றார்கள் , ேவ
லர், சக் கரவர்த் ையச் சந் ப் பதற் ேக வாய் ப் க்
ைடக் கா ட்டால் , ேகாட்ைடக் கத கைளத் றப் பதற்
ம த்தால் , ேகாட்ைடைய
ற் ைக ட ேவண் ய தான் என்
லர் ெசான்னார்கள் . “ ற் ைக எதற் காக? உடன யாகக்
ேகாட்ைடக் கத கைள ம் ம ள் கைள ம் தகர்க் ம் ப
ரர்கைள
ஏவ ேவண் ய தான்!” என்
லர்
னார்கள் . இளவரசைரப்
பற் ச் ெசய் வ ம் வைர ல் காத்
ப் ப நல் ல என் ம்
ஆ த்த கரிகால க் ஆள் அ ப் அவைர ம் த
த் க்ெகாள் ள
ேவண்
ம் என் ம் லர் க
னார்கள் .
“அதற் காகெவல் லாம் காத்
ப் ப ல் என்ன பயன்?
ப ேவட்டைரயர்களின் ஆ க் கத்
ள் ள ந் தர ேசாழப்
ெப ம் பைட ெகாள் ளிடத் க் அக் கைர ல் மழ நாட் ல் இ
வ
ற . தற் சமயம் ெகாள் ளிடத்
ம் மற் ற ந களி ம்

ந்

ெப ெவள் ளம் ேபாவதால் அப் பைடகள் இங் வர
யா .
ஆைகயால் ேகாட்ைடைய தகர்த் ச் சக் கரவர்த் ையப்
ப ேவட்டைரயர்களின்
ைற
ந்
ட்பதற் இ ேவ தக் க
சமயம் ” என்
வற்
த் னார்கள் ேவ
லர்.
இவ் வா
வாதம் நடந் ெகாண்
க் ைக ல் ,
டாரத் ன்
வாச ல் காவல் ரிந் ெகாண்
ந் த ரன் ஒ வன் அவசரமாக
உள் ேள வந் ேசனா ப
ன் கா ல் ஏேதா
னான். அவர்
ட்டத் னைரப் பார்த் , “இேதா வந்
ேறன். சற் ப்
ேப க்ெகாண்
ங் கள் ” என்
ெசால்
ட் ெவளிேய னார்.

அத்
மந்

யாயம் 25 - ேகாட்ைட
வாச ல்

ராேலாசைன நடந் த இடத்
ந் ெவளிவந் த
க் ரம ேகசரி, அங் ேக
ந் த
ைர ேமல் தா
ஏ னார். தஞ் ைசக் ேகாட்ைட ன் வடக் வாசைல
ேநாக்
ைரந் ெசன்றார். அேத சமயத் ல் யாைன
ஒன்
வடக் வாசைல ெந ங் வந்
ெகாண்
ந் தைதப் பார்த்தார். யாைன ன் ேமல்
யாைனப் பாகன் ஒ வ ம் , இரண்
ஸ் ரீக ம்
இ ந் தார்கள் . யாைனப் பாகன் தன் ைக ல்
ைவத்
ந் த ெகாம் ைப வா ல் ைவத் ச்
ேநரம்
ழக் னான். ன்னர் ‘
ச்’ என்
உச்ச ஸ்தா
ல்
ஒ த்த ர ல் , கணீ ர ் என் ம் ெதளிவாக ம் அவன்
யதாவ :- “ஈழத் ப் பட்ட பராந் தகன்
ய
ேவளாரின் ெசல் வப் தல் , ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய
ேவளார் ேசநா ப
க்கரம ேகசரி ன் வளர்ப் க்
மாரி, பைழயாைற இைளய ராட்
ந் தைவ

ேத
வ

ன் அ ைமத் ேதா யரான வான ேத
றார்! பராக்! பராக்! வ
ங் கள் !”

யார்

ேகாட்ைட வாச க் ச் ச பத் ல் அக க் கைரைய
அைடந் த ம் அவன் ம ப
ம் ஒ
ைற ெகாம் ைப
வா ல் ைவத் ஊ னான். அதன் எ ெரா
நிற் பதற் ள் ேள ம ப
ம் அவன்
ன்ேபான்ற
ச் க்
ர ல்
யதாவ :- “ெகா ம் பா
ர் இளவர வான
ேத யார் இைளய ராட்
ட
ந்
சக்கரவர்த் க் ச் ெசய் ெகாண்
வ
றார். ெபரிய
ப ேவட்டைரயரிட
ந்
ன்னப்
ப ேவட்டைரய க்
க் யமான ெசய்
ெகாண் வ
றார்! ேகாட்ைடக் கதைவத் ற ங் கள் !
பராக்! பராக்! ெகா ம் பா
ர் இளவர க் ம் ,
அவ ைடய ேதா
ங் ழ அம் ைமக் ம் உடேன வ
ங் கள் ! ேகாட்ைடக் கதைவத் றந்
ங் கள் !”
இவ் வா யாைனப் பாகன்
யைதக் ேகட் ச்
ேசநா ப
க் ரம ேகசரி அைடந் த யப்
இவ் வள என்
ெசால் ல
யா . அந் த
யாைனப் பாகன்
ரைல எங் ேகேயா, எப் ேபாேதா
ேகட்ட ேபா
க் றேத? அவன் யார்? யாைனப் பாகன்
யாரா
ந் தால் என்ன? யாைன ேமல் இ ப் ப
வான தானா என்பைதயல் லவா
த ல் பார்த் த்
ெதரிந் ெகாள் ள ேவண் ம் ? அவள் ேகாட்ைடக் ள்
ேபாகாமல் த த் நி த்த ேவண் ேம?
வான யா
ந் தால்
க்க நல் லதாய் ப் ேபா ற் !
இந் தச் க்கல் கள் எல் லாம்
ம் வைர ல் ழந் ைத
நம் டத் ல் இ ப் பேத நல் ல …! இவ் வா எண்ணிக்
ெகாண்ேட ேசனா ப
ைரையத் தட்
ட் க்ெகாண்
ேபாய் யாைன ன் ச பத்ைத
அைடந் தார். அவர் ன்ெனா
ைரந் வந் த ரர்களில்

ஒ
ரன் வர்த் ெகாண்
வந் தான். அதன்
ெவளிச்சத் ல் யாைன
ந் தவர்கைளப்
பார்த்தேபா ெபண்கள் இ வ ம்
ய ேவளாரின்
தல்
வான
ம் , ங் ழ
ந் தான் என்
ெதரிய
வந் த .
“ ழந் தாய் ! வான !” என்
அவர் ஏேதா ெசால் வதற் ள்
யாைனப் பாகன் ம ப
ம் ெகாம் ஊதத்
ெதாடங் னான். அவைன எப் ப நி த்தச் ெசய் வ ?
நல் ல ேவைளயாக இதற் ள் யாைனேம
ந் த
ெபண்கள் தங் கைள ெந ங் வந் த
ைர ேமல்
இ ப் பவர் யார் என்
உற் ப் பார்த்தார்கள் . உடேன,
வான , யாைனப் பாகனிடம் ஏேதா ெசால்
அவன்
ெகாம்
ழக்கத்ைத நி த்
ட் , “ெபரியப் பா!
தாங் கள் தானா? நான் ேகள் ப் பட்ட உண்ைமதான்!”
என்றாள் .
“ஆம் , ழந் தாய் ! நான்தான். ஆனால் இ என்ன
த் ரம் ? ெசய் ெகாண்
வ வதற் நீ தானா
அகப் பட்டாய் ? இைளய ராட் க் ேவ யா ம்
அகப் படாமலா ேபாய்
ட்டார்கள் ! அ
ம்
இப் ேபர்ப்பட்ட நிைலைம ல் !” என்றார் ேசனா ப

.

“ஆம் , ெபரியப் பா! இப் ேபர்ப்பட்ட
நிைலைமயா
ப் ப னாேலதான் என்ைனச் ெசய்
ெகாண்
ேபாக அ ப் னார். தாங் கள் ைசன்யத் டன்
வந் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடையச் ழ் ந்
ெகாண்
ப் பதாகச் ெசய்
ைடத்த . ேவ
யாைரயாவ அ ப் னால் ஒ ேவைள தங் கள் பைட
ரர்கள் த த் நி த்
டக்
ம் . தாங் கள்
அ ம த்தா ம் , ேகாட்ைடக் ள் ேள இ ப் பவர்கள்
கதைவத் றந்
ட ம த்
டலாம் . என்ைன அ ப்
ைவத்தால் இரண்
காரியத் க் ம்

அ
லமா
ைணக் ப்

க்கலாம் என்
அ
ங் ழ ைய ம் அ

ப்
ப்

ள் ளார்கள் .
னார்கள் …”

“ஆமாம் , ஆமாம் ! இந் த ஓடக்காரப் ெபண் ெவ
ெகட் க்காரி. அ
ன்னேம எனக் த் ெதரிந் த
ஷயந் தான். ஆனால் நீ அப் ப என்ன ெசய் ெகாண்
வந் தாய் ? இர க் ரேவ
அ ப் ப ேவண் ய
அவ் வள அவசரமான ெசய் என்ன?”
“அவசரமான ெசய் தான், ெபரியப் பா! ெபான்னி ன்
ெசல் வைரப் பற் ச் சக்கரவர்த் க் ச் ெசய் ெகாண்
வந்
க் ேறன்.”
“ஆகா! ெபான்னி ன் ெசல் வைரப் பற்
பற் உனக் ஏதாவ ெதரி மா?”

யா? அவைரப்

“ஏன்? எவ் வளேவா ெதரி ம் . அவர் ரா , ரர், ரா
ரர், காேவரி ல் அ ங் காதவர், கட ல்
ந் தா ம்
காதவர், அண் ேனாைரக் ைக டாதவர், ஆபத் ல்
உத ெசய் தவர்களிடம் நன்
மறவாதவர், அன்ைன
தந் ைத டம் பக் உள் ளவர், தமக்ைகயார் ெசால் ைலத்
தட்டாதவர், இராஜ் யத் ல் ஆைச ல் லாதவர்…”
“ேபா ம் ! ேபா ம் ! அைதெயல் லாம் நான் ேகட்க ல் ைல.
இளவரசர் ெசௗக் யமா
க் றாரா? இப் ேபா அவர்
எங் ேக
க் றார் என்
உனக் த் ெதரி மா?”
“ெசௗக் யமாக இ க் றார், ெபரியப் பா! இப் ேபா
எங் ேக
க் றார் என் ம் ெதரி ம் . ஆனால் அைதத்
தங் களிடம்
ற
யா !”
“என்ன? ெசால் ல
யாதா? என்னிடம்
டவா ெசால் ல
யா ? நீ தானா ேப
றாய் , வான ?”

“ஆம் , ெபரியப் பா! நான்தான் ேப
ேறன். இளவரசர்
இ க்
டத்ைத ஒ வரிட ம் ெசால் வ ல் ைலெயன்
வாக்களித்
க் ேறன்.”
ேசநா ப
க் ரமேகசரிக் ஆக் ேராஷம்
ெபாங் ஆத் ரம் ெபாத் க்ெகாண்
வந் த .
“ெபண்ேண! இைளய ராட்
டம் அ ப் னால்
உன்ைன நல் ல
ைற ல் வளர்ப்பாள் என்
நம் ேனன்.
இவ் வள
வாதக்காரியாக வளர்த்
ட்டாேள?
ேபா ம் , ேபா ம் ! நீ பைழயாைற ல் இ ந் த ேபா ம் .
ேழ இறங் ! உன்ைனக் ெகா ம் பா
க்
அ ப்
ட் ம காரியம் பார்க் ேறன்” என்றார்.
“ெபரியப் பா! எனக் ம் இந் தத் தஞ் சா ர் மண்ைண
க்கேவ இஷ்ட ல் ைல. ஆைக னால் தான் யாைன
ேமல் ஏ உட்கார்ந்
க் ேறன். இந் த யாைனக்
அ க்க மதம்
த்
ற . இன்
காைல ல்
ஒ வைனத்
க் எ ந்
ட்ட . ஆைக னால் ,
அ
ல் ெராம் ப ெந ங் வரா ர்கள் . நான் ெகாண்
வந்
க் ம் ெசய் கைளச் ெசான்ன ற நாேன
தங் களிடம் வந்
ேறன். என்ைனக்
ெகா ம் பா
க் அ ப் னா ம் அ ப்
ங் கள் .
இப் ேபா மட் ம் என்ைனத் த த் நி த்தா ர்கள் !”
என்றாள் வான .
க் ரமேகசரி
ேயா த்
ட் , “சரி, மகேள!
நான் உன்ைனத் த த் நி த்தாமல்
ட்
ேறன்.
ேகாட்ைடக் கத
றக்கா ட்டால் என்ன ெசய் வாய் ?”
என்றார்.
“ெபரியப் பா! நீ ங் கள் இவ் வள ெபரிய பைடக டன்
வந்
க்
ர்கேள? எதற் காக? ேகாட்ைடக் கத
றக்கா ட்டால் , உங் கள் பைடகைள ஏ க் கதைவ

உைடத் த்
வான .

றந்

டச் ெசய்

ங் கள் !” என்றாள்

க் ரமேகசரி இைதக் ேகட் ப் ெப
தம்
அைடந் தார். “மகேள! ெகா ம் பா
ர்க் ேகாமகள் ேபச
ேவண் யவா ேப னாய் . அவ யம் ஏற் பட்டால்
அவ் தேம ெசய் ேவன். ஆனால் அதற் அவ யம்
ஏற் படா . இைளய ராட்
ட
ந்
சக்கரவர்த் க் ச் ெசய் ெகாண்
வந்
க் ம்
உன்ைனத் த த் நி த்த இந் தச் ன்னப்
ப ேவட்டைரயன் யார்? அவ் தம் அவன் ஒ நா ம்
ெசய் ய மாட்டான். ஆனால் எனக்காக ம் ன்னப்
ப ேவட்டைரயனிடம் ஒ ெசய் ையச் ெசால் ! நீ
ேகாட்ைடக் ள் இ க் ம் ேபா உனக் ஏதாவ
ய
ங் ேநர்ந்தா ம் அவ ைடய லத்ைதப் ண்ேடா
அ த்
ேவன் என்
ெசால் ! நா ம் என்
ைடய
ைணவர்க ம் சக்கரவர்த் ைய ேநரில் பார்த்
அவ ைடய
ப் பத்ைத அவ ைடய வாய் ெமா யாகத்
ெதரிந் ெகாள் ள வந்
க் ேறாம் என் ம் ெசால் !
நாைளப் பகல் ெபா
ேபாவதற் ள் சக்கரவர்த் ைய
நாங் கள் தரி க்க அவன் வைக ெசய் யா ட்டால் ,
ேகாட்ைடையத் தாக்கத் ெதாடங்
ேவாம் என்
ெதரியப் ப த் !” என்றார்.
“அப் ப ேய ஆகட்

ம் , ெபரியப் பா!” என்றாள் வான

ம ப
ம் யாைனப் பாகன் ெகாம்
“ெகா ம் பா
ர் இளவர க் வ
கதைவத் றந்
ங் கள் !” என்

.

ழக் னான்.
ங் கள் ! ேகாட்ைடக்
னான்.

அத்
வான

யாயம் 26 ன் ரேவசம்

ேகாட்ைடக் ள் ேள ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ெப ம்
மனக்கலக்கத் க் உள் ளா
ந் தார். ர ரங் களில்
அவர் யா க் ம் சைளத்தவர் அல் ல. ஆனால்
தைமயனா ைடய ேயாசைனையக் ேகட்ேட எந் தக்
காரிய ம் ெசய் பழக்கப் பட்டவராதலால் இந் த
ெந க்க யான நிைலைம ல் ற இழந் த
பறைவையப் ேபால் த த்தார். அன்
காைல
தல்
ஒன்றன்
ன் ஒன்றாக பரீதமான ெசய் கள் அவர்
கா க் எட் க் ெகாண்
ந் தன.
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் கடம் ர் சம் வைரயர்
மாளிைக
ந் தஞ் ைசக் ப் றப் பட் இரண்
னங் க க் ேமலா ன என்
ஒ ெசய்
ைடத்த .
யல் அ த்த அன்
ெகாள் ளிட ந ையக் கடந்
ெகாண்
ந் த பட கள் பல
ப் ேபா ன என் ம்
அவ க் த் ெதரிந்
ந் த .
ேநரத் க்ெகல் லாம்
ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் பட ல் இ ந் த ஒ வேன
வந் ேசர்ந்தான். அவர் வந் த பட ம்
ப் ேபா ற்
என் ம் , தான்
ண த் ண்டா க் கைர ஏ வந்
ேசர்ந்ததாக ம்
னான்.
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் நாைகப் பட் னம்
டாமணி ஹாரத் ல் மைறந்
ந் ெவளிப் பட்டார்
என் ம் ெப ம் ஜனத் ர டன் தஞ் ைசைய ேநாக்
வந் ெகாண்
க் றார் என் ம் இன்ெனா ஒற் றன்

வந்
னான். இர
வா ரில் அவர்
தங் யதாக ம் , தான் இர க் ரேவ ரயாணம் ெசய்
ெவள் ளக் காடா
ந் த ரேதசங் கைளெயல் லாம்
தாண்
வந் ததாக ம் ெதரி த்தான்.
இன்
ம் சற் ேநரத் க்ெகல் லாம் சம் வைரயர்
அ ப் ய ஆள் ஒ வன் வந் ேசர்ந்தான்.
க்ேகாவ
ர் மைலயமான் ெப ம் பைட ரட் க்
ெகாண்
ப் பதாகத் ெதரி ற என் ம் ஆ த்த
கரிகாலரின் ெவ அ கமா வ
ற என் ம் ,
ஆைகயால் ெபரிய ப ேவட்டைரயைர உடேன
றப் பட் வ ம் ப சம் வைரயர் ெசய்
அ ப் யதாக ம்
னான்.
ெபரிய ப ேவட்டைரயேரா தஞ் ைசக் இன்
ம் வந்
ேசரேவ இல் ைல. அவர் உடேன றப் பட் ச் ெசல் வ
எப் ப ? யம ம் அ
ல் வ வதற் அஞ் சக்
ய அந் த
ரக் ழவைர ஒ ேவைள ெகாள் ளிடத் ெவள் ளம்
ெகாள் ைள ெகாண்
க் ேமா? – என்
ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் கலங் னார்.
இதற் அ த்தப யாக எல் லாவற்
ம் ெபரிய இ
ேபான்ற ெசய் ையத் ெதற் ேக
ந் ஒற் றர்கள்
ஓ வந் ெதரி த்தார்கள் . ெதன்
ைச
ந்
தஞ் ைசக் வந் த
ன்
ெபரிய சாைலகளி ம் ேசனா
ரர்கள் சாரிசாரியாக வந் ெகாண்
ப் பதாக ம் ,
ெகா ம் பா
ர்
க் ரம ேகசரி ம் வ வதாக ம்
அவர்கள்
னார்கள் .
இைதக் ேகட்ட டேனதான் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
ேகாட்ைடக் கத கைளெயல் லாம் சாத்
ம் ப
உத்தர ேபாட்டார். உள் ளி ந் யா ம்

ெவளிேய வைத ம் , ெவளி
ந் உள் ேள
வ வைத ம் கண் ப் பாகத் தைட ெசய்
ட்டார்.
வழக்கம் ேபால அன்
ேகாட்ைடக் ள் வந்
ேவளக்காரப் பைட னைரச் சக்கரவர்த்
ன்
அரண்மைனையச் ற்
ம் காவ க்
அைமத்
ட் த் தம் ைடய ெசாந் தப் பைட
ரர்கைளக் ேகாட்ைடக் காவ க் நிய த்தார். இந் த
வரங் கைளெயல் லாம் சக்கரவர்த் க் ம் ெதரி த்
ட ேவண் ம் என்
எண்ணினார். அதற்
ன்னால் ,
தன் மந் ரி அநி த்தைரக் கலந் ெகாள் ள ேவண் ம்
என்
ம் னார். அநி த்தரிடம் அவ க்
அவ் வளவாக நம் க்ைக ைடயா தான் என்றா ம் ,
அச்சமயம் அவர் ேகாட்ைடக் ெவளி ல் இல் லாமல்
உள் ேள
ப் ப நல் ல . தம் ைம அ யாமல் அவர்
எ
ம் ெசய் ய
யாதல் லவா? அவரிடம் ேயாசைன
ேகட் க் ெகாண்
காரியங் கள் ெசய் வதாகப் பாவைன
பண்
வ ம் நல் ல . ன்னால் ஏதாவ தவறாகப்
ேபானால் தம்
மட் ம் ற் றம் என்
யா ம் ப
மத்த
யா .
சக்கரவர்த்
டம் தாேம ேநரில் ெசால் வைதக்
காட்
ம் அநி த்தைர ம் அைழத் க்ெகாண்
ேபாய் ச் ெசால் வ
லபமா
க் ம் . இளவரசன்
அ ள் ெமா வர்ம ம் , அவ க் ப் ெபண் ெகா த் ச்
சம் பந் தம் ெசய் ெகாள் ள
ம் ய
க் ரம
ேகசரி ம் ேசர்ந் ச யாேலாசைன ெசய்
தஞ் சா ைரக் ைகப் பற் வதற் காகேவ, இ
பக்க
ந் ம் வ வதாகச் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
நம் னார். இைத பற் த் தாம் தனிப் படக்
னால்
சக்கரவர்த் நம் வ
டக் க னமா
க் ம் .
தன்

மந் ரி அநி த்த ம் ேசர்ந்
ரேவண் ம் அல் லவா?

ெசான்னால் நம்

ேய

தன் மந் ரி அநி த்த ம் ஓரள கலக்கம்
அைடந் தானி ந் தார். இைளய ராட்
ந் தைவ
அன்
காைல தஞ் ைசைய ட் ப் ேபானைதேய அவர்
அவ் வளவாக
ம் ப ல் ைல. ஈழத் ராணி ம் ,
ங் ழ
ம் காைல ல் காணாமற் ேபான
அவ ைடய உள் ளத் ன் அைம ைய ஓரள
ைலத்
ந் த . “எங் ேக ேபா
ப் பார்கள் ? எப் ப ப்
ேபா
ப் பார்கள் ? எதற் காக?” என்ெறல் லாம்
எவ் வளேவா ந் த் ம் ஒ
க் வர
ய ல் ைல.
க் ரம ேகசரி ைசன்யத் டன் வ
றார் என்
ம்
ெசய் அவ க் ப் ெப ங் கலக்கத்ைதேய உண்
பண்ணி ட்ட .
ஆனா ம் இைதெயல் லாம் உடேன சக்கரவர்த்
டம்
ெதரி க்க ேவண் ய அவ ய ல் ைல என்
ன்னப்
ப ேவட்டைரய க் அவர் ேயாசைன ெசான்னார்.
“சக்கரவர்த்
ன் மனக் ழப் பம் இன்
அ கமா
ப் பதாகக் ேகள் ப் ப
ேறன்.
மகாராணி ன் அந் தரங் கச் ேச வந்
ெதரி த்
ட் ப் ேபானாள் . இந் த நிைல ல்
க் ரமேகசரிையப் பற் ச் ெசான்னால் ,
சக்கரவர்த்
ன்
ைள
ள் ள இரத்த நாளம் ெவ த்
உ
க்ேக
ட ஒ ேவைள ஆபத் உண்டா
ம் .
ஏற் ெகனேவ, தஞ் ைச நகரத் ல் சக்கரவர்த்
காலமா
ட்டார் என்ற வதந் பர
க் றதாம் .
உண்ைமயாகேவ அப் ப ேநர்ந்
ட்டால் எத்தைன
பரீதம் ஆ ம் என்
ேயா த் ப் பா ங் கள் .
சக்கரவர்த் ைய நீ ங் கேள ெகான்
ட்டதாக வதந்
உண்டா
ம் . உங் கள்
ேரா க க்
க ம்

ெசௗகரியமாகப் ேபாய்
ம் . ஆைகயால் , ெபா த் ப்
பார்த்
ெசய் யலாம் .
க் ரம ேகசரி ன்
உத்ேதசம் இன்னெதன்
த ல் ெதரிந் ெகாள் ளலாம் .
ெபரிய ப ேவட்டைரயைரப் பற்
ம் ெபான்னி ன்
ெசல் வைரப் பற்
ம் அதற் ள் ஏேத ம் நிச்சயமான
ெசய்
ைடக்கக்
ம் . அ வைர ல் ெபா ைமயாக
இ ங் கள் ” என்
தன் மந் ரி அநி த்தர்
ய
காலாந் தக கண்ட க் ம் உ தமாகேவ ேதான் ய .
“அப் ப யானால் , சக்கரவர்த்
டம் சமயம் பார்த் ச்
ெசால் லேவண் ய காரியத்ைதத் தங் களிடேம ட்
ேறன். ேகாட்ைடப் பா காப் க் காரியங் கைள
நான் கவனிக் ேறன்” என்
ெசால்
ட் ச் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் தன் மந் ரி டம்
ைட ெபற் க்
ெகாண்டார்.
அ
தல் ேகாட்ைட ம ள் ஓரமாகச் ற் வந்
ேகாட்ைடப் பா காப் க் ேவண் ய
ன்
ஏற் பா கைளச் ெசய் வந் தார். பல நாள்
ற் ைகக்
ேகாட்ைடைய ஆயத்தமாகச் ெசய் ய ேவண் ம் .
ெகா ம் பா
ர்ப் பைடகள் ேகாட்ைடக் கதைவத்
தகர்த் ம் , ம ள் ேமல் ஏ க்
த் ம் ைகப் பற் ற
யன்றால் , அந் த
யற் ையத் ேதாற் க க்க ம்
த்தமா
க்கேவண் ம் , இதன் ெபா ட் அவ க்
நம் க்ைகயான ரர்கைள அங் கங் ேக நி த்
ைவக்கேவண் ம் . ேகாட்ைட ம ள் எங் ேகயாவ
பல னப் பட்
ந் தால் , அைதச் ெசப் பனிட் ப்
பலப் ப த்த ேவண் ம் .
இந் த ஏற் பா களில் ன்னப் ப ேவட்டைரயர் கவனம்
ெச த் க் ெகாண்
ந் தேபாேத, ெவளி ல் இ ந்
ெசய் கள் அ வதற் வ என்ன என்ப பற்
ம்
அவ ைடய உள் ளம் ந் த் க் ெகாண்
ந் த .

ம்

தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் இரக யச் ரங் க வ கள்
இரண் தான் உண் . ஒன்
ெபரிய ப ேவட்டைரயரின்
மாளிைக
ந் ெபாக் ஷ நிலவைற வ யாக
ெவளிேய ெசன்ற . இந் த வ ையச் லநாள் யா ம்
உபேயா க்க
யா . ஏெனன்றால் , அந் த வ
ெவளிேய றக்கேவண் ய இடத் ல் வடவாற் ன்
ெவள் ளம் அைல ேமா க்ெகாண்
ெசன்ற . அந் த
வ ைய அப் ேபா
றந் தால் ெவள் ளம்
நிலவைறக் ள் ேளேய
ந்
ம் .
இன்ெனா , ரங் க வ
தன் மந் ரி அநி த்தரின்
அரண்மைனக் ள் ேள இ ந்
றப் பட்ட . ஆனால்
அதன் வ யாகச் ன்னப் ப ேவட்டைரயர் அ யாமல்
யா ம் ெவளிேய ேபாகேவா, உள் ேள வரேவா
யா .
அந் த வ ேகாட்ைடச் வைரக் கடந் ெசல் ம்
இடத் ல் ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் காவல் இ ந் த .
இர இரண்டாம் ஜாமத் க் ேமேல அந் தச் ரங் க
வ யாக ெவளிேய அந் தரங் கமான ஆட்கைள அ ப் ப
ேவ
ெமன்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் எண்ண ட் க்
ெகாண்
ந் தார். கடம்
க் ம் , பைழயாைறக் ம்
ஆட்கைள அ ப் ெபரிய ப ேவட்டைரயைரப்
பற்
ம் ெபான்னி ன் ெசல் வைரப் பற்
ம்
நிச்சயமான தகவல் அ ந் வரச் ெசய் யேவண் ம் .
இம் மா ரி காலாந் த கண்டர்
ெசய்
ந் த
சமயத் ேலதான் ஒ
ரன்
ைரந் வந் , வடக்
வாச ல் ஒ யாைன ன் ேமல் இ ெபண்கள்
வந்
ப் பைதப் பற்
ம் , அவர்க க்காகக் கதைவத்
றக் ம் ப யாைனப் பாகன்
வைதப் பற்
ம்
ெதரி த்தான். வந்
க் ம் ெபண்களில் ஒ த் வான
என்
ெதரிந் த ம் ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ெபரி ம்
ஆச்சரியம் அைடந் தார். வான
ன் ெபரியப் பன்

ைசன்யத் டன் வந் ேகாட்ைடையச் ற்
ற் ைக ட்
க் ம் ேபா , அந் தப் ெபண்
ேகாட்ைடக் ள் தன்ைன
ம் ப ேகட்பதற் எவ் வள
ணிச்சல் ேவண் ம் ?
த ல் , “கண் ப் பாகக் கதைவத்
றக்க
யா ” என்
ெசால்
ட ேவண் ெமன்ேற
எண்ணினார். வடக் க் ேகாட்ைட வாச க் ப் ேபாய் ச்
ேச வதற் ள் அவ ைடய எண்ணம் மா
ட்ட .
“ேகவலம் ஒ
ெபண்
க் ப் பயந் ேகாட்ைடக்
கதைவத் றக்க ம ப் பதா? இ என் ர ரத் க்
இ க் ஆகாதா?” என்
எண்ணினார். அப் ப
எதற் காகத்தான் அந் தப் ெபண் ேகாட்ைடக் ள் வர
ம்
றாள் என்பைத அ ந் ெகாள் ள ம் அவ க்
ஆவல் உண்டா ற் .
ேகாட்ைட வாச ன் ேமல் மா
ல் ஏ நின்
பார்த்தார்.
யாைன
யாைனப் பாகைனத் த ர இ
ெபண்கள் தான் இ ந் தார்கள் என்ப நன்றாகத்
ெதரிந் த . அவர்களில் ஒ த் வான தான்
என்பைத ம் ெதரிந் ெகாண்டார். அச்சமயம்
ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய ேவளார் அவர்க டன் ேப க்
ெகாண்
ந் தார். அந் தச் சம் பாஷைண ல் ஒ
ப
ம் அவர் கா ல்
ந் த . ெபரிய ேவளார்
வான ையக் ேகாட்ைடக் ள் ேபாக ேவண்டாம் என்
ெசால் வைத ம் , வான அைத ம த் உள் ேள
ேபாேவன் என்
வாதம்
ப் பைத ம் அ ந்
ெகாண்டார். எனேவ, வான க் க் கதைவத் றந்
டலாம் என்ற எண்ணம் உ
ப் பட்ட .
ெபரிய ேவளார் அப் பால் அகன்
ெசன்ற ம் , யாைன
ேம ம் , ல அ கள் எ த் ைவத் அக ஓரத் ல்
வந் நிற் பைதக் கண்டார். யாைனப் பாகன் ெகாம் ைப
எ த் ஊ
ட்
ன் ேபாலேவ “ெகா ம் பா
ர்

இளவர க் க் ேகாட்ைடக் கதைவ றந்
ங் கள் !
ெபரிய ப ேவட்டைரயரிட
ந்
ன்னப்
ப ேவட்டைரய க் ம் , இைளய ராட்
ட
ந்
சக்கரவர்த் க் ம் ெசய் ெகாண் வ ம்
வான ேத க் ம் உடேன வ
ங் கள் !” என்
னான்.
இைதக் ேகட்ட ம் ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் மன ல்
ெகாஞ் ச நஞ் ச
ந் த சந் ேதக ம் , தயக்க ம் நீ ங்
ட்டன. ெபரிய ப ேவட்டைரயர் வான
ன்
லமாகத் தமக் ச் ெசய் அ ப் வ
த் ரமான தான். இ ல் ஏதாவ
ழ் ச் ேயா,
தந் ரேமா இ க்கக்
ம் . இ ந் தால் அைதத் தம் மால்
கண்
க்க
யாதா? இந் தச்
ெபண் தம் ைம
ஏமாற்
ட் த் தப் ப் ைழக்க
மா? பார்த் க்
ெகாள் ளலாம் !
யாைனப் பாகன் ஊ ய ெகாம் ன்
ழக்கத் க் ப்
ப ல்
ழக்கம் ேகாட்ைட வாசல் ேமல் மா
ந்
ேகட்ட , வர்த் ெவளிச்சம் ெதரிந் த . அந் த
ெவளிச்சத் ல் ேவல் களின்
ைனகள் ஒளி
த்
கழ் ந் தன. வைளத் நாேணற் றப் பட்
ந் த ல் களில்
அம் கள் ட்டப் பட் ப் றப் படச் த்தமா
ந் தன.
அவற் க் மத்
ல் ஒ மனித உ வம் ெவளிப் பட்
வந் த .
“ெகா ம் பா
ர் இளவர யா க் க் ேகாட்ைடக் கத
றந்
டப் ப ம் . யாைனைய ம் , யாைன
உள் ளவர்கைள ம் த ர ேவ யாேர ம் ன் ெதாடர
யன்றால் உடேன யம லகம் ேசர்வார்கள் !” என்
அந் த மனித உ வம் இ
ழக்கம் ேபான்ற ர ல்
கர்ஜைன ெசய் த .

இைதக் ேகட்ட ம்
க் ரம ேகசரி ம் அவ டன்
வந் த ஆட்க ம் இன்
ம்
அப் பால் ெசன்றார்கள் .
ேகாட்ைடக் கத கள் றப் பட்டன. அக
ன் பாலம்
இறக்கப் பட்ட . யாைன, பாலத் ன் ேமல் நடந்
ெசன்றேபா , பாலம் அ ர்ந்த . வான க் ச்
அச்சம் உண்டா ற் . ஆனால் ஆபத் ஒன் ம்
ஏற் பட ல் ைல. யாைன அக
ன் அக்கைரைய
அைடந் த . றந்
ந் த கத களின் வ யாகக்
ேகாட்ைடக் ள் ரேவ த்த . ம நி டேம பாலம்
ம ப
ம்
க்கப் பட்ட . ேகாட்ைட வாசற் கத க ம்
சாத்தப் பட்டன.
வான ஏ
ந் த யாைனக் அ
ல் ன்னப்
ப ேவட்டைரயரின் யாைன வந் நின்ற . “இளவர !
வரேவண் ம் ! வரேவண் ம் ! தங் கள் ெபரிய தந் ைத
த த் ம் ேகளாமல் தாங் கள் என்
ந் தாளியாக வர
இைசந் த பற்
க்க ம ழ் ச் அைடந் ேதன்!
தங் க க் இங் ேக எந் த தமான ங் ேக ம் ேந ேமா
என்
அஞ் ச ேவண்டாம் !” என்
ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் கம் ரமான ர ல்
னார்.
“ஐயா! எனக் அத்தைகய அச்சம்
ம் இல் ைல. நான்
ெசால் ல வந் த ெசய் கைளச் ெசான்ன ற என்ைனத்
தாங் கள் பாதாளச் ைற ேல அைடத்தா ம்
கவைல ல் ைல!” என்றாள் வான .

அத்

யாயம் 27 - "நில்
இங் ேக"!

பாதாளச் ைறையப் பற் க்
ய ம் ன்னப்
ப ேவட்டைரய க் ப் பைழய நிைன கள் வந் தன.
சம் ரதாய மரியாைதப் ேபச்ைச மறந்
ட் க்
னார்!- “ஆமாம் ; நீ ஒ தடைவ பாதாளச் ைறக் ப்
ேபா
க் றாய் . இைளய ராட்
டன் ெசன்றாய் .
உள அ ய வந் தப் ஓ
ட்ட ஒற் றன் ஒ வைனப்
பற் த் தகவல் ெதரிந் ெகாள் ளப் ேபானீர ்கள்
இல் ைலயா?”
“இல் ைல, ஐயா! தாங் கள் ெசால் வ சரியல் ல. நாங் கள்
அன்
பாதாளச் ைறக் ப் ேபான ஒற் றைனப் பற்
அ ந் ெகாள் வதற் காக அல் ல. பட்டத் இளவரசர்
ஆ த்த கரிகாலர் ஓைல டன் அ ப்
ந் த
தைரப்
பற் த் ெதரிந் ெகாள் ளப் ேபாேனாம் .”
“அப் ப நீ ங் கள் எண்ணிக்ெகாண்
ேபானீர ்கள் . அவன்
ஒற் றனா,
தனா என்ப உங் க க் எப் ப த் ெதரி ம் ?
நீ ஏ ம் அ யாத
ெபண். உன்ேனா அைதப் பற்
வா த் ப் பயனில் ைல. நீ ங் கள் ேபான தான்
ேபானீர ்கேள! அவைனப் பற் ஏதாவ ெதரிந்
ெகாண் ர்களா!”
“இல் ைல, நாங் கள் எவைனப் பார்க்கப் ேபாேனாேமா,
அவன் உங் க க் க்
டத் ெதரியாமல்
தைலயா ப்
ேபாய்
ட்டான். ப
ர் இைளய ராணி நந் னி
ேத
ன் கட்டைள எங் கைள
ந் க் ெகாண்
ட்ட .
பாவம் ! நீ ங் கள் தான் என்ன ெசய் ர்கள் ?”
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் உத கைளக்
க த் க்ெகாண்டார். தம எச்சரிக்ைகையப்
ெபா ட்ப த்தாமல் தம் தைமயனார் இைளய ராணிக்
அ க இடம் ெகா த் வந் த இத்தைகய இளம்
ெபண்க க் க் ட அல் லவா ஏச்சாகப் ேபாய் ட்ட ?

இவ் தம் தம உள் ளத் ல் ேதான் ய அவமான
உணர்ச் ைய ெவளி ல் காட் க் ெகாள் ளாமல் , “உங் கள்
பங் க் நீ ங் க ம் ஓர் அைரப் ைபத் யக்காரைன
தைல ெசய் ர்கள் !” என்றார்.
“ஐயா! அைரப் ைபத் யம் என்
ஷ்ப ேசைவ ெசய்
வ ம் ேசந் தன் அ தைனத் தாேன ெசால்
ர்கள் ?
அவைர அன்
தைல ெசய் த னால் இந் தச் ேசாழ
நா எவ் வள ெபரிய நன்ைம அைடந் த என்பைத
அ ந் தால் ஆச்சரியப் பட் ப் ேபா ர்கள் !”
“ெபண்ேண! எனக் ஆச்சரியம் இனி ஒன்
ேம
ஏற் படப் ேபாவ ல் ைல. இந் தச் ேசாழ ராஜ் யம் யார்
யா க்ெகல் லாம் நன் க்கடன் பட்
க் ற என்பைத
நிைனத் ஆச்சரியப் பட் எனக் அ த் ப்
ேபாய் ட்ட . நீ
ட இப் ேபா ஏேதா ஒ
க் யமான
நன்ைமையச் ேசாழ நாட் க் ச் ெசய் வதற் காகத்தான்
வந்
க் றாய் அல் லவா?”
“ஆம் , ஐயா!
க் யமான காரியம் இல் லா ட்டால்
தங் கள் தைமயனார் அ ப்
ப் பாரா? அ
ம்
ஒன் ம் அ யாத அபைலப் ெபண்ணா ய என்ைன
அ ப்
ப் பாரா?”
“என் தைமயனா க் ப் த் சா த்தனம் அ கரித் க்
ெகாண் தான் வ
ற . உன்ைன அ ப் ய
ந் ேத
அ ெதரி ற . நீ ெகாண்
வந் த ெசய் ையச் க் ரம்
ெசால்
!”
“பாண் ய நாட் ச் ச காரர்கைளப் பற்
அலட் யமா
ந் த தவ என்
தங் களிடம்
ம் ப
ெசான்னார். ர பாண் ய ைடய ஆபத் த கள் லர்
உண்ைமயாகேவ பயங் கரச் ச ெசய் வ
றார்கள் ;
ேசாழ லத்ைதப் ப வாங் க இன்
ெக

ைவத்
க் றார்கள் . சக்கரவர்த் ையப் பத்
பா காக்கேவண் ம் என்
எச்சரிக் ம் ப

ரமாய் ப்
னார்…”

இைதக் ேகட்ட காலாந் தக கண்டார் நைகத்தார். “இந் தப்
ரமாதமான ெசய் ையத்தானா ெசால்
அ ப் னார்? ஒ ேவைள உன் ெபரிய தகப் பனார் பைட
எ த் வரப் ேபாவைதப் பற் த்தான் தகவல் ெதரிந்
ெசால்
அ ப் னாேரா என்
பார்த்ேதன். அவர்
ெவளி
ந் ெகா ம் பா
ர் ைசன்யத்ைதப்
பார்த் க் ெகாண்டால் , நான் ேகாட்ைடக் ள் ேள
சக்கரவர்த் க் ஏ ம் ேநராமல் பார்த் க் ெகாள் ேறன்.
அைதப் பற் அவ ம் , நீ ம் , இைளய ராட்
ம்
டக்
கவைலப் பட ேவண் ய ல் ைல!” என்றார்.
“ஐயா! தாங் கள் இப் ப அலட் யமாகக் க
ர்கள்
என்
ெதரிந் , ேம ம் ஒ
ஷயம் ெசால்
அ ப்
க் றார். ப
ர் இைளய ராணி ன்
அரண்மைனக் அ க்க யாேரா மந் ரவா ஒ வன்
வந் ேபான பற் த் தாங் கள் எச்சரிக்ைக
ெசய் ர்களாம் . அதற் அவர் ெச ெகாடாமல் ,
தங் கைளக் ேகா த் க் ெகாண்டாராம் . ‘தம் !
ெப ங் ற் றம் ெசய்
ட்ேடன். அந் த மந் ரவா
ர தாஸன் என்பவன்தான் பாண் யச் ச காரன். ர
பாண் ய ைடய ஆபத் த களின் தைலவன். ேசாழ
லத்ைத ேவேரா க வ க்கக் கங் கணம் கட் க்
ெகாண்
ப் பவன். அவ ைடய ஆள் ஒ வன்
இன்ைறக் ச் சக்கரவர்த்
ன்
ப வாங் க
ய வான்; அலட் யம் ேவண்டாம் . சர்வ
ஜாக் ரைத டனி க்க ம் – இ ேவ ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் தங் க க் அ ப் ய ெசய் ! என்
கடைமைய நான் ெசய்
ட்ேடன்…”

காலாந் தக கண்டர்
ைகத் த்தான்
ேபாய் ட்டார். இம் மா ரி ெசய் ையப் ெபரியவைரத்
த ர ேவ யா ம் அ ப்
க்க
யா .
“ெபண்ேண! இ உண்ைமயானால் அவர் ஏன் இங்
உடேன வர ல் ைல? உன்ைன எதற் காக அ ப் னார்…?”
“என்ைன அவர் அ ப் ப ல் ைல. அவர்
இைளய ராட்
டம்
னார். இைளய ராட்
என்ைன அ ப் ைவத்தார். ஆ த்த கரிகால க் ம்
இன்ைறக்ேக ஆபத் வர இ க் ற . ஆைகயால்
அவைரக் காப் பாற் ற அவர்
ம் ப் ேபா
க் றார்.”
“எங் ேக

ந்

? அவர் உங் கைள எங் ேக பார்த்தார்?”

“ டந் ைத ல் ேஜா டர் ட் ல் பார்த்தார். இன்
ம்
தங் க க் ச் சந் ேதகம் ெதளிய ல் ைலயானால்
இைத ம் ேக ங் கள் . தங் கள் அண்ணன் பட ல்
ெகாள் ளிடத்ைதத் தாண்
வந் தேபா
யல் அ த் ப்
பட க ழ் ந்
ட்ட . தப் ப் ைழத் க் கைரேய ப்
பள் ளிப் பைட ல் ப த்
ந் த ேபா ச காரர்கள்
ேப யைதக் ேகட் த் ெதரிந் ெகாண்டார். ஐயா!
இன்
ம் இங் ேகேய நின்
ேப க் ெகாண்
க்க
ேவண் மா? அல் ல அரண்மைனக் ப் ேபாகலாமா?”
“ெபண்ேண! நீ ெசான்னெதல் லாம் உண்ைமயாகேவ
இ க்கட் ம் . எப் ேபர்ப்பட்ட ச காரனா
ந் தா ம்
ேகாட்ைடக் காவைலக் கடந் வர
யா . நீ
ெபண்ணா
ப் பதனால் தான் உள் ேள வர ட்ேடன்…”
“ெவளிேய
ந் வரேவண் ம் என்ப என்ன?
ச காரர்கள் ேகாட்ைடக் ள் ேளேய இ ந்
ட்டால் …?”
“ஒ

நா

ம்

யாத காரியம் ….”

“சரி; அ

தங் கள் ெபா

“நிைறேவற்

ப் . என் கடைமைய…”

ட்டாய் . இனி நீ

ம்

ப் ேபாகலாம் .”

“இல் ைல, ஐயா! என் கடைம ல் ஒ பா ையத்தான்
நிைறேவற்
க் ேறன் சக்கரவர்த் ையப் பார்த்
இைளய ராட்
ன் ெசய் ையச் ெசால்
ட்டால்
வ ம் நிைறேவற் யதா ம் …”
“அந் தச் ெசய்

ைய

ம் என்னிடேம ெசால்

டலாம் .”

“
யாத காரியம் , சக்கரவர்த்
டம் ேநரில்
ெதரி க் ம் ப இைள ராட்
ன் ஆக்ைஞ. இேதா
இைளய ராட்
ன்
த் ைர ேமா ரம் !…”
“ஆ!
த் ைர ேமா ரம் யார் யாரிடேமா
வந்
ற . இைளய ராட் தான் ெகா த்தாள்
என்ப என்ன நிச்சயம் ? உன் ெபரிய தந் ைத இந் தக்
ேகாட்ைடைய
ற் ைக ட்
க் றார். உன்ைன
எப் ப நம் வ ?….”
“ஓர் அபைலப் ெபண்ணால் என்ன அபாயம்
ேநர்ந்
ம் என்
பயப் ப
ர்கள் ?”
“ெபண்ேண! ப
இன்னெதன்
அ

ர் வம் சத் னர் பயம் என்ப
யமாட்டார்கள் …”

“அப் ப யானால் என்ைன அரண்மைன வைர
ங் கள் , தாங் க ம்
ட வா ங் கள் ….”
“இன்ைறக்ெகல் லாம் சக்கரவர்த்
க ம் அ கமா
க் ற …”

ல் ேபாக

ன் மனக் கலக்கம்

“அந் தக் கலக்கத்ைதக் ர்ப்பதற் ரிய ெசய்
டன்
நான் வந்
க் ேறன், ஐயா! ஷயம் இன்னெதன்
அ ந் தால் என்ைனத் த த் த்

தாமதப் ப த்
ப
ர்கள் …”

யதற் காகத் தாங் கேள பச்சாத்தாபப்

ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
யப் க்
காட் ,
“ெபண்ேண! ஒ ேவைள ன்ன இளவரசர் –
ெபான்னி ன் ெசல் வைரப் பற் ச் ெசய் ெகாண்
வந்
க் றாயா?” என்றார்.
“ஆம் , தளப

!”

“ஆகா! ன்ன இளவரசர் கமா
க் றாரா? இப் ேபா
எங் ேக வந் ெகாண்
க் றார்? அவ க் –
ச காரர்களால் அவ க் …”
“ஆம் ; பாண் ய நாட் ச் ச காரர்களால் அவ ைடய
உ
க் ம் அபாயம் ேநர இ ந் த . ஆனால் கட ள்
அ ளால்
பத் ஒன் ம் ஏற் பட ல் ைல
ெசௗக் யமா
க் றார். இ தங் க க் ச்
சந் ேதாஷமளிக் ம் அல் லவா?”
“நல் ல ேகள் ! ன்ன இளவரசர் ெசௗக் யமா
ப் ப
பற் ச் சந் ேதாஷப் படாமல் க்கப் ப வார்களா? வா,
வா! உன்ேனா
ண் ெபா
ேபாக்க
ம் ப ல் ைல.
அரண்மைனக் வந் சக்கரவர்த்
டம் ேநரில்
ெசால் ல ேவண் யைதச் ெசால்
!”
இவ் தம்
ச் ன்னப் ப ேவட்டைரயர் தம்
யாைனைய ேமேல ெச த் னார். இளவரசைரப் பற்
அ ந் ெகாள் ள அவ க் ம் ெப ம் ஆவல்
உண்டா ற் . அவ ைடய மாப் ள் ைள ம ராந் தகன்
தஞ் ைச ம் மாசனம் ஏ வதற் அ ள் ெமா வர்மன்
ஒ ேபாட் என்பதாக அவர் என் ம் க
ய ல் ைல.
சக்கரவர்த் க் அந் த எண்ணேம இல் ைல என்பைத
அவர் அ வார். அ ள் ெமா தந் ைத ெசால் ைலத் தட்டக்

யவ ம் இல் ைல. ந் தைவ தைல ட் ஏேத ம்
ளறல் ெசய் யாம
க்க ேவண் ெமன்ப கவைல.
அவள் இப் ேபா ஏேத ம்
ழ் ச்
ெதாடங்
க் றாளா, என்ன? அ ள் ெமா ையத் தன்
வசத் ல் ைவத் க்ெகாண்
ஏேத ம் தந் ைதக் த்
தா மாறான ெசய் அ ப்
ப் பாளா? இளவரசைரப்
பற் இந் தக் ெகா ம் பா
ர்ப் ெபண் உண்ைமயாகேவ
ெசய் ெகாண்
வந்
ந் சக்கரவர்த்
டம்
னால் , அைத அவர் தம் டம் ெசால் லாமல்
இ க்கமாட்டார். அ ள் ெமா வர்மரின் உத்ேதசம்
இன்ன தான் என்
ெதரிந் ெகாண்டால் , அதற் ேகற் பத்
தாம் ெசய் ய ேவண் ய பற் த்
ர்மானித் க்ெகாள் ளலாம் அல் லவா? அச்சமயத் ல்
க் ரம ேகசரி தஞ் ைசக் ேகாட்ைட
பைட
எ த் வந்
க் ம் ச காரச் ெசயைலப் பற்
ம்
சக்கரவர்த்
டம் ெதரி த்
டலாம் அல் லவா?…
இரண்
யாைனக ம் அரண்மைன வாச ல் வந்
நின்றன. ன்னப் ப ேவட்டைரயர் இல வாக யாைன
ந்
ேழ
த்தார். இன்ெனா யாைன மைல
அைசவ ேபால் அைசந் மண்
ட் ப் ப த்த .
இரண்
ெபண்க ம் யாைனப் பாக ம் ேழ
இறங் னார்கள் . வாசற் காவலைன அைழத் ச் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் ஏேதா
னார். அவன்
அரண்மைன ன்
ன் வாசைலத் றந்
ட்டான்.
காலாந் தக கண்ட ைடய மன ல் அவ ைடய
தைமயனார் ெசால்
அ ப் யதாக வான
ெசய் உ த் க் ெகாண்
ந் த . அைத அவர்
அலட் யம் ெசய் யப் பார்த் ம்
ய ல் ைல.
க் யமாக, மந் ரவா ர தாஸைனப் பற்
அ ந் த . அவ ைடய மன அைம ைய கக்

ய

ைலத்த . ர பாண் யரின் ஆபத் த கைளப் பற்
அவர் ன்னேம அ ந்
ந் தார். ஆனால் அவர்க க் த்
தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைடக் ள் ேளேய இடம்
ைடத்
ந் த என்
அ ய ல் ைல. ப
ர் இைளய
ராணி மந் ரவா ைய அைழத் ப் ேப வெதல் லாம்
ெபரிய ப ேவட்டைரயைர ேம ம் ேம ம் தன்
வசப் ப த் வதற் காகேவ என்
அவர் நம் க்
ெகாண்
ந் தார். அண்ணன் தம் க க் ள் ேள
ேராதத்ைத வளர்ப்ப ம் , அவ ைடய
ேநாக்கமா
க்கலாம் என்
நிைனத்தார். இப் ேபா
இந் தப் ெபண் ெசால் வ
கரமான
ெசய் யாகத்தான் இ க் ற . ஆ
ம் , எந் த
மந் ரவா அல் ல ச காரன் என்ன ெசய்
ட
ம் ? தம் ைடய அ ம
ன் ச் சக்கரவர்த்
ன்
அரண்மைனக் ள் ஓர் ஈ ம் ைழய
யா .
சக்கரவர்த் ெவளி ல் வ வ ம் ைடயா .
இ ந் தா ம் அரண்மைனையச் ற்
ம் இன்
ம்
ெகாஞ் சம் பா காப் ைபப் பலப் ப த் ைவப் ப நல் ல .
யல் – ெவள் ளம் என்
ெசால் க் ெகாண் ம் ,
தல்
மந் ரிையப் பார்ப்பதற் காக என்
ெசால் க்
ெகாண் ம் அ கம் ேபர் இரண்
நாளாகக்
ேகாட்ைடக் ள் வந்
ந் தார்கள் . அவர்கள் எல் லா ம்
ெவளி ல் ேபாய் ட்டார்களா என்
ெதரியா . இன்
பக ல்
ெரன்
ேகாட்ைடக் கதைவச் சாத் ய ம்
நல் லதாய் ப் ேபா ற் . ர்ேநாக்கம் ெகாண்டவர்கள் , –
சந் ேதகாஸ்பதமான மனிதர்கள் , – யாராவ இந் தக்
ேகாட்ைடக் ள் வந்
க் றார்களா என்
நன்றாகப்
பரிேசாதைன ெசய் பார்த்
டலாம் …
இவ் தம் , யாைன ேமல் அரண்மைனைய ேநாக் வ ம்
ேபாேத எண்ண ட் க் ெகாண்
வந் தார். அரண்மைன
வாச ல் ஒ பக்கத் ல் எப் ேபா ம் ஆயத்தமா
ந் த

தம் ஆட்கைளச் ச க்ைஞயால் அைழத்தார்.
அவர்களிடம் ேகாட்ைட ன் உட்பக்கம்
வ
நன்றாய் த் ேத ச் சந் ேதகாஸ்பதமாக யார்
ெதன்பட்டா ம்
த் க் ெகாண்
வ ம் ப
கட்டைள ட்டார்.

ம்

ற , ேவளக்காரப் பைடயாரிடம் அன் ர
வ ம்
ங் காமேல அரண்மைனைய ம் ற் ப் றங் கைள ம்
காவல் ரியேவண் ெமன்
ெசால் ல எண்ணி,
அவர்க ைடய தைலவைன அ ப் ம் ப
ஆக்ஞா த்தார். இந் த நிைல ல் , யாைன ன் ேமல் வந் த
ெபண்கள் என்ன ஆனார்கள் என்
ம் ப் பார்த்தார்.
அவர்கள் அப் ேபா அரண்மைன
ன் றத் நிலா
ற் றத்ைதத் தாண்
தல் வாசற் ப க் அ
ேல
ேபாய் க் ெகாண்
ந் தார்கள் . ஆனால் ,… ஆனால் … இவன்
யார்? அவர்கைளத் ெதாடர்ந் ேபா ம் அந் த
ன்றாவ
உ வம் ? தைலப் பாைகையப் பார்த்தால் ,
யாைனப் பாகன் மா ரி ேதான் ய ! ஆகா!
யாைனப் பாகன் ஏன் ெதாடர்ந் ேபா றான்?
அரண்மைனக் ள் அவ க் என்ன ேவைல?
சக்கரவர்த்
டந் தான் அவ க் என்ன காரியம் ?
கப் பயங் கரமான ஓர் எண்ணம் அவர் மனத் ல்
ன்னைலப் ேபால் ேதான் ச் ெசால் ல
யாத
ேவதைனைய உண்டாக் ய . ேகாபக்கனைல
எ ப் ய . ஒ ேவைள இ ல் ஏேத ம்
ழ் ச்
இ க் ேமா? இவன்தான் ச காரேனா? இந் தப்
ெபண்கைள ஏமாற்
ட் , யாைனப் பாகைனப் ேபால்
வந்
க் றாேனா? நா ம் ஏமாந்
ட்ேடா ேமா? தம்
கண்
ன்னால் சக்கரவர்த் ையக் ெகால் ல வந் த ர
பாண் யரின் ஆபத் த அரண்மைனக் ள் ேள
ேபா றதாவ ? காலாந் தக கண்ட க் அவ் வள

ெபரிய அசட் ப் பட்டமா? அல் ல
க்
ேகசரி ன்
ழ் ச்
ல் ேசர்ந்ததா? எ வா
சரி, இேதா ம கணத் ல் எல் லாம் ெதரிந்
ேபாய்
ற !

ரம
ந் தா

ம்

நாேல எட் ல் நிலா
ற் றத்ைதக் காலாந் தக கண்டர்
கடந் ெசன்
யாைனப் பாகன் ச பம் அைடந் தார்.
“அேட! நில் இங் ேக!” என்
ஒ கர்ஜைன ெசய் தார்.
“நீ ஏன் உள் ேள ேபா றாய் ? யாைனப் பாக க்
அரண்மைனக் ள் என்ன ேவைல?” என்
க்ெகாண்ேட, அவ ைடய ஒ கரத்ைதத் தம
வஜ் ரா தம் ேபான்ற ைக
ஷ்
னால்
த் க்
ெகாண்டார்.
அவ ைடய ேகாப கர்ஜைனக் ரைலக் ேகட்
ட்
ன்னால் ெசன்ற இ ெபண்க ம்
ம் ப்
பார்த்தார்கள் . அவர்க ைடய
கங் கள்
பயம் ,
யப் , ஆர்வம்
த ய உணர்ச் கைளப்
ர ப த்தன. அேத சமயத் ல் ன்னைக மலர்ந்த .
வான “ஐயா!… அவர்… அவர்…” என்
ஏேதா ெசால் ல
ஆரம் த் ச்
தயங் னாள் .
ேராதத் ன் கரத்ைத அைடந்
ந் த ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் அவைளத்
ம் ப் பார்க்க ம்
இல் ைல; அவள் வார்த்ைதையப் ெபா ட்ப த் க்
ேகட்க ம்
ம் ப ல் ைல. யாைனப் பாக ைடய
த மாற் றத்
ந் அவ ைடய சந் ேதகம் ேம ம்
ேம ம் உ
ப் பட்ட .
ன்ெனா தடைவ தம் ைம
ஏமாற்
ட் த் தப் ஓ ப் ேபான வாணர் லத்
வா பேனா என்ற பரீத எண்ணம் அந் தக் கணத் ல்
ேதான் ய . ம ப
ம் தம் ைம ஏமாற்
ட் ப்

ேபாகலாம் என்
இவ் வள
வந்
க் றாேனா?…

ணிச்ச

டன்

த்த
ைய இன்
ம்
ெகட் யாக் க் ெகாண்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் “அடா!” உண்ைமையச் ெசால் !
நீ யார்? யாைனப் பாகன்தானா? அல் ல ச காரனா?
ன்ெனா தடைவ என்னிட
ந் தப் ச் ெசன்ற
ஒற் றனா? இம் ைற தப் ப
யா !” என்
ெசால் க்
ெகாண்ேட,
த்த
ைய டாமல் ‘யாைனப் பாகன்’
கத்ைதத் தம் ைம ேநாக் த்
ப் னார்.
அரண்மைன ன்
ன் மண்டபத் ல் எரிந் த பங் களின்
ெவளிச்சம் ேலசாக அந் த ‘யாைனப் பாகனின்’
கம் ரமான
கத் ல்
ந் த .
“தளப ! நான் யாைனப் பாகன்
டத்தான்.
தங் களிட
ந் என் ம் தப் ச் ெசன்ற ல் ைல.
தங் களிடம் என்ைன ஒப் க் ெகா க்கேவ
வந்
க் ேறன்!” என்றான் யாைனப் பாகன்.
காலாந் தக கண்டர் அந் த
கத்ைதப் பார்த்தார். அந் தக்
ரைலக் ேகட்டார். ேமல் உலகம் ஏ ம் இ ந் அவர்
தைல ேமல் ஒ
க்க
ந்
ட்ட ேபா
ந் த .
அவ் தமாகத் ைகத் ச் த் ரப் ப ைமேபால் நின்
ட்டார். ைகப்
ைய
வதற் க்
ட அவ க் த்
ேதான்ற ல் ைல. ைகப்
அ வாகத் தளர்ந்
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மைர
தைல ெசய் த .

அத்

யாயம் 28 - ேகாஷம்
எ ந்த !

இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மரின் அந் த இளம் ெபான்
கத் ல் என்ன மாய மந் ர சக் தான் இ ந் தேதா,
ெதரியா . இத்தைனக் ம் இளவரசர் அச்சமயம்
கத்ைதச்
க் க் ெகாள் ள ம் இல் ைல. ேகாபத் ன்
அ
ம்
டக் காட்ட ல் ைல. ெவண்ெணய்
அகப் பட் க் ெகாண்ட கண்ணைனப் ேபால்
ற் றத்ைத ஒப் க் ெகாள்
ம் பாவைன
கத் ல்
ேதான் ம் ப நின்றார். ன்னப் ப ேவட்டைரயரிடம்
ற் றம் கண்
த் க் க ந் ெகாள்
ம் அ
ேயா,
அவைர எ ர்த் ப் ேபாரா ம் ேநாக்கேமா அ
வள ம்
அவர் கத் ல் காணப் பட ல் ைல.
ஆ
ம் , அஞ் சா ெநஞ் ச ம் , அள லா மேனா ட ம்
வாய் ந் தவரான காலாந் தக கண்டரின் ைக கால் கள்
அந் தக் கணத் ல் ெவடெவடத்
ட்டன.
கத் ல்
யர்ைவ அ ம் ய . இன்ன ெசய் ேறாம் என்
ட
அ யாமல் இ ைககைள ம்
ப் வணக்கம்
ெச த் யவா , “ெபான்னி ன் ெசல் வா! ஈழங் ெகாண்ட
ரா! ேசாழ நாட் ன் தவப் தல் வா! இ என்ன ேகாலம் ?
இ என்ன காரியம் ? இவ் தம் தண் ப் பதற் என்ன
ற் றம் ெசய் ேதன் நான்?… சற்
ன் நான் ெசய் த
ைழையப் ெபா த் க் க ைண ரிய ேவண் ம் .
‘மன்னித்ேதன்’ என்
அ ள் வாக் த் தரேவண் ம் .
கண்ணி ந் பாராத
டனா
ட்ேடன்…” என்
நாத்
த த க்கக் ரல் ந ங் கக்
னார்.

ேம ம் இேத
ைற ல் ேபசப் ேபானவைர இளவரசர்
த த் , “தளப ! இ என்ன? தாங் களாவ , ற் றம்
ெசய் யவாவ ? ஒன் ம் அ யா இந் தச்
வன்
தங் கைள மன்னிப் பதாவ ?” என்றார்.
“தங் கைளப்
த் நி த் ய இந் தக் ைகைய
ெவட் னா ம் ேபா ய தண்டைன ஆகா . ‘அடா’ என்
அைழத்த என் நாைவ அ த் ப் ேபாட்டா ம் ேபாதா ….”
“தங் கள் வார்த்ைதகள் என் கா ல் நாராசமாக
ன்றன. ேபா ம் , நி த் ங் கள் ! தங் கள்
ெபா ப் ைப நிைறேவற் வதற் காகத் தங் கள்
கடைமையச் ெசய் ர்கள் . அ ல் ற் றம் என்ன? தவ
என்
ைடய . நான் இந் த ேவடத் ல் யாைனப் பாகனாக
வ ேவன் என் …”
“நான் எ ர்பார்க்கேவ இல் ைலதான். இப் ப த் தாங் கள்
ெசய் யலாமா? எதற் காக? ேசாழ நாட் ன் மகா ரைர
இப் ப யா நான் வரேவற்
க்க ேவண் ம் ? ஆசார
உபசாரங் க டன்
ன் வாச ல் வந் காத்
ந் ,
ெவற்
ர கள் எட் த் க் ம் அ
ம் ப
ழங் க
வரேவற்
க்க மாட்ேடனா?…”
“தாங் கள் அப் ப ச் ெசய் ர்கள் என்
அ ந் தான் நான்
இந் த ேவஷத் ல் வந் ேதன். அதற் ெகல் லாம் இ சரியான
ேநரமல் ல. தங் க க் த் ெதரியாதா? ச காரர்களின் ய
யற் கைளப் பற் ச் சற்
ன் ெகா ம் பா
ர்
இளவர
னாள் அல் லவா? அ உண்ைமயாக
இ க்கலாெமன்ேற எனக் த் ேதான்
ற …”
“இளவரேச! என்ைன ம் அந் தப் பாண் யச்
ச காரர்க டன் ேசர்த்
ட் ர்களா?…”

“கட ேள! என் தந் ைத சக்கரவர்த் ையப்
பா காப் பதற் த் தாங் கள் ெசய்
க் ம்
ஏற் பா கைளப் பார்த் மன ற் ள் ம ழ் ச் யைடந்
ெகாண்
க் ேறன்.
த ல் என் தந் ைதையப் பார்த்
ட் , ற …”
“ஐயா சக்கரவர்த் ையத் தாங் கள் பார்க்கக்
டாெதன்
நான் த த்
ேவன் என்
நிைனத் ர்களா? அத்தைகய பா நான் என்
தங் க க் ச் ெசால்
ந் தால் ….”
நா

“ஒ
“

ம் நான் நம்

யாேர

க்க மாட்ேடன், தளப

ம்

!”

ன் ஏன் இந் த ேவஷம் ?”

ைற ல் நான் ேகாட்ைடக் ள் வந்
க்க
மா, ேயா
ங் கள் ! ேகாட்ைடையச் ற்
ெதன் ைசச் ேசைனகள் வந்
ழ் ந்
க் ன்றன.
ெபரிய ேவளா ம் வந்
க் றார் எதற் காக
வந்
க் றார் என்
தங் க க் த் ெதரிந்
க் ம் ….”
“ேவ

“ேகாட்ைடக் கத கைள நான்
டச் ெசய் த நியாயேம
அல் லவா? அ ல் ஏேத ம் ற் றம் உண்டா?”
“ெராம் ப நியாயம் , ெபரிய ேவளாரின் த் ெகட் ப்
ேபா
க் ற . அவரால் நான் ேகாட்ைடக் ள் வ வ
தைடப் ப ம் என் தான் இந் த ேவடத் ல் வந் ேதன். அவர்
மகைள ம் அைழத் க் ெகாண் வந் ேதன். நல் ல
ேவைளயாக அவர் என்ைனக் கவனிக்க ல் ைல.
தங் க ைடய
ர்ைமயான கண்கள்
கண்
த்
ட்டன…”
“என் கண்கள்
ப் ேபா
ந் தன. அதனால் தான்
பார்த்த டன் ெதரிந் ெகாள் ள ல் ைல. தங் கைள

யாைனப் பாகன் என்
ய வார்த்ைதகைளத் தாங் கள்
க ைண
ர்ந் மன்னித்
ங் கள் …”
“அவ் தம் ெசால் லேவண்டாம் . தாங் கள் ேவ , என்
தந் ைத ேவ என்ேற நான் எண்ண ல் ைல. என்ைனச்
ைறப் ப த் க் ைகேயா ெகாண்
வ வதற் காகத்
தாங் கள் ஆள் கைள அ ப்
ந் ர்கள் …”
“கட ேள! இ என்ன வார்த்ைத? நானா ைறப் ப த்த
ஆட்கைள அ ப் ேனன்? தங் கைள உடேன
பார்க்கேவண் ம் என்பதற் காகத் தங் கள் தந் ைத –
சக்கரவர்த் – அ ப் னார்…”
“அ எனக் த் ெதரியாதா, தளப ! இலங் ைக ல் நான்
இ ந் தேபா அவர்கள் வந் தார்கள் . ‘சக்கரவர்த்
ன்
கட்டைள அல் ல; ப ேவட்டைரயர்களின் கட்டைள” என்
என் அ
ல் இ ந் தவர்கள் ெசான்னார்கள் …”
“எங் கள்

ேரா

கள் அப் ப ச் ெசால்

ப் பார்கள் …”

“நான் அவர்க க் ‘என் தந் ைத ன் கட்டைள
எப் ப ேயா, அப் ப ேய ப ேவட்டைரயர்களின்
கட்டைள ம் என் ரேமல் ெகாள் ளத்தக்க ’ என்
ேனன். கடைல ம் யைல ம் , மைழைய ம்
ெவள் ளத்ைத ம் தாண்
வந் ேதன். அரண்மைன ன்
ன் வாசைலத் தாண்
உள் ேள ேபான ம் தங் கள்
ப் பத்ைதத் ெதரிந் ெகாள் ளலாம் என்
எண்ணிேனன் தங் கள் கட்டைள ன்
தந் ைதையப்
பார்க்க ம் நான்
ம் ப ல் ைல…”
“இளவரேச! இன்
ம் என்ைனச் ேசா க்
ர்களா?
தங் கள் தந் ைதையத் தாங் கள் சந் ப் பதற் நான் என்ன
கட்டைள
வ ? தங் க டன் வரச் ெசான்னால்
வ
ேறன். இங் ேகேய நிற் கச் ெசான்னால் நின்

ப

ேறன்? இளவரசரின்
ம் கட்டைள” என்
பணி
ேவட்டைரயர்.

ப் பேம என் ர ன்ேமல்
டன்
னார் ன்னப்

“தளப தாங் கள் இங் ேகேய நிற் க ேவண் த்தான் ேந
ேபா
க் ற . அ க ேநரம் நாம் இங் நின்
ேப க்ெகாண்
ந்
ட்ேடா ம் . அேதா பா ங் கள் !”
என்றார் இளவரசர்.

ம்

ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
ம் ப் பார்த்தார். சற்
ன்,
ரத் ல் நின்ற அவ ைடய ஆட்கள் எல் லாம்
ெந ங் வந்
ப் பைதக் கண்டார். ‘அவர்கள்
மட் மல் ல; அரண்மைன வாசற் காவலர்க ம்
வந்
ட்டார்கள் . இன்
ம்
ரத் ேல நின்ற
ேவளக்காரப் பைட னரி ம் லர் ரிந் வந்
ெகாண்
ந் தார்கள் .
அ
ல் வந்
ட்டவர்கள் அைனவ ம் ெபான்னி ன்
ெசல் வைரக் கண்ெகாட்டாத ஆரவாரத் டன் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் . ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
ம் ப் பார்த்த ேநரத் ல் இளவரசரின்
கத் ல்
ளக் ெவளிச்சம் நன்றாக
ந்
கப்
ரகாசமாகத் ெதரிந் த .
ரர்களில் ஒ வன் “வாழ் க இளவரசர்!” என்றான். “வாழ் க
ெபான்னி ன் ெசல் வர்!” என்றான் இன்ெனா வன்.
“ம ந் தைனப் றங் கண்
ஈழம் ெகாண்ட ரா
ரர்
வாழ் க!” என்றான் மற் ெறா வன்.
இந் தக் ரல் கைளக் ேகட்ட டன் ேவளக்காரப்
பைட னர் அைனவ ம் அங்
ைரந் வரத்
ெதாடங் னார்கள் . பற் பல ரல் களி
ந் “வாழ் க
ெபான்னி ன் ெசல் வர்!” என்ற வாழ் த்ெதா கள்
எ ந் தன.

அரண்மைன வாசலான ப யா ம் , ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் அங்
ந் தப யா ம் அந் த ஒ
க
ெமல் யதாகத் தான் அப் ேபா எ ந் த . இளந் ெதன்றல்
காற்
தாகத் தளிர்த்த அரசமரத் ன்
அ க் ங் கால் ஏற் ப ம் ‘சல சலப் ’ச் சத்தத்ைதப்
ேபாலத்தான் ேகட்ட . ேநரமாக ஆக, நாள் ஆக ஆக,
அந் த ெமல் ய ஒ எப் ப வளர்ந் வளர்ந் ெபரிதா
மகா ச த் ரத் ன் ஆ ரமா ரம் அைலகளின்
ஆரவாரத்ைத ம்
ஞ் ய மாெப ம் ேகாஷமா ற்
என்பைதப் ன்வ ம் அத் யாயங் களில் பார்ப்ேபாம் .
“தளப ! நாம் இங் ேக நின்
ேப ய தவறாகப்
ேபா ற் . அரண்மைனக் ள் ேள ரேவ க் ம்
வைர ல் நான் என்ைனத் ெதரியப் ப த் க்ெகாள் ள
ம் பாத ன் காரணம் இப் ேபா ெதரி ற
அல் லவா?” என்
இளவரசர் ேகட்டார்.
“ெதரி ற , அரேச! நான் இவர்க க் ச் சமாதானம்
ெசால்
ட் வ
ேறன். தாங் கள் தய ெசய்
ைரந் உள் ேள ெசல் ங் கள் !” என்றார் காலாந் தக
கண்டர்.

அத்
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ெபான்னி ன் ெசல் வர் அரண்மைனக் உள் ேள ெசன்ற
ற , காலாந் தக கண்டர் அரண்மைன வாச ல் வந்

ேசர்ந் ெகாண்
ெந ங் னார்.

ந் த ேவளக்காரப் பைட

ரர்கைள

“இ என்ன
ச்சல் ? அரண்மைனக் ள் ேள சக்கரவர்த்
ேநா டன் ப த்
ப் ப உங் க க் த் ெதரியாதா?
ேகாட்ைடையச் ற் ப் பைகவர் பைட ழ் ந்
ப் ப
ெதரியாதா?” என்
க ைம ெதானிக் ம் ர ல்
ேகட்டார்.
ேவளக்காரப் பைட ன் தைலவன், “ஐயா!
ேகாட்ைடையச் ழ் ந்
ப் பவர்கள் பைகவர்கள் தானா?
ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய ேவளார் நமக் ப் பைகவர்
ஆன எப் ப ?” என்
ேகட்டான்.
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ெபாங் வந் த ேகாபத்ைத
அடக் க் ெகாண் , “அைத அவரிடந் தான் ேகட்க
ேவண் ம் ; பைகவர் இல் ைலெயன்றால் , எதற் காகச்
ைசன்யத் டன் வந் ேகாட்ைடைய
ற் ைக ட்
க் றார்?” என்
ேகட்டார்.
ன்ன இளவரசைரச் ம் மாசனத் ல் ஏற்
ட் வதற் காக என்
ேகள் ப் ப
ேறாம் ”
என்றான் ேவளக்காரப் பைடத்தைலவன்.
“

“அ உங் க க்ெகல் லாம் சம் மதமா?” என்
ப ேவட்டைரயர் ேகட்டார்.
ேவளக்காரப் பைடத்தைலவன் தன்
ம் ப் பார்த் , “நீ ங் கேள ெசால்

ன்னப்

ரர்கைளத்
ங் கள் !” என்றான்.

ரர்கள் உடேன “சம் மதம் ! சம் மதம் ! ெபான்னி ன்
ெசல் வர் வாழ் க! ஈழங் ெகாண்ட இளவரசர் வாழ் க!” என்
ேகா
த்தார்கள் .

இம்
வ

ைற அந் தக் ேகாஷம்
ைடயதா
ந் த .

ன்ைன

டஅ

க

ன்னப் ப ேவட்டைரயரின்
கம் வந் த ; ைச
த்த . ஆ
ம் பல் ைலக் க த் க் ெகாண் , “
ட் வ ெபரிய ேவளாரின் இஷ்டத்ைதப் ெபா த்ததா?
அல் ல உங் கள்
ப் பத்ைதப் ெபா த்ததா?
சக்கரவர்த்
ன்
ப் பத் க் ம ப் ஒன் ம்
இல் ைலயா?” என்
ேகட்டார்.
ரர்களில் ஒ வன், “தளப ! சக்கரவர்த்
ெசௗக் யமா
க் றாரா! நிச்சயந் தானா!” என்
ேகட்டான்.
“இ

என்ன ேகள்

?” என்

காலாந் தகர்

னார்.

“சக்கரவர்த் ையப் பற் ஊரில் ஏேதேதா வதந்
பர
க் ற . நாங் க ம் அவைர இன்
பார்க்க
ய ல் ைல! அதனால் அவ ைடய கத்ைதப் பற்
எல் லா ம்
க்க கவைல அைடந்
க் ேறாம் !” என்
ேவளக்காரப் பைட ரர்களின் தைலவன்
னான்.
“சக்கரவர்த் ைய நீ ங் கள் பார்க்க
யாத காரணம்
ன்னேம நான் ெசால் ல ல் ைலயா? சக்கரவர்த்
ன்
மனக் ழப் பம் இன்
அ கமா
ந் த . யாைர ம்
பார்ப்பதற் அவர்
ம் ப ல் ைல. சபாமண்டபத் ற்
வ வதற் ம் ம த்
ட்டார்…”
“சக்கரவர்த்
ன் மனக் ழப் பத் ற் க் காரணம்
என்ன? ஏன் எங் க க் த் தரிசனம் அளிப் பதற் ம க்க
ேவண் ம் ? நாங் கள் அைதயாவ ெதரிந் ெகாள் ளலாம்
அல் லவா?”
“நல் ல ; ெசால்
இளவரசைரப் பற்

ேறன்; ஈழத் க் ச் ெசன்
ஒன் ம் ெதரியாம
ந் த

ந் த
தான்

சக்கரவர்த்
ன் கவைல அ கமானதற் க் காரணம் .
இப் ேபா இளவரசேர வந்
ட்டப யால் …”
“இளவரசைர நாங் கள் பார்க்கேவண் ம் . நன்றாக
ெவளிச்சத் ல் பார்க்கேவண் ம் !” என்
அந் தப்
பைட னரில் ஒ
ரன்
னான்.
“ஆமாம் ; பார்க்க ேவண் ம் ! ஈழங் ெகாண்ட இளவரசர்
வாழ் க!” என்
எல் லா ம் ேசர்ந்
னார்கள் .
“இளவரசர் த ல் சக்கரவர்த் ையத் தரி க்க
ேவண் ம் . அல் லவா? ற இஷ்டப் பட்டால்
உங் கைள ம் வந் பார்ப்பார்!”
“நிச்சயந் தானா? ஒ ேவைள பாதாளச்
அ ப் பப் ப வாரா?”

ைறக்

ேவெறா நாளாக, ேவெறா சந் தர்ப்பமாக இ ந் தால் ,
ேவளக்காரப் பைட னர் இவ் வள
க்காகப்
ேப யதற் ச் ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் ரர்கள்
அவர்கள்
ேபார் ெதா த்
ப் பார்கள் . ெபரிய
ரகைளயாகப் ேபா
க் ம் . ஆனால் இளவரசரின்
கத்ைதச் சற்
ன் பார்த்த காரணத் னாேலா,
என்னேமா, காலாந் தக கண்டரின் ரர்க ம்
ெமௗனமாக நின்
ெகாண்
ந் தார்கள் . ன்னப்
ப ேவட்டைரய ைடய ைக அவ ைடய உைடவாைள
நா ய . ேமற் கண்டவா ேகட்ட ரைன ஒேர ெவட் ல்
ெவட் க் ெகான்
ட ேவண் ெமன்
ஒ கணம்
எண்ணினார். உடேன அந் தக் ேகாபத்ைதச் சமாளித் க்
ெகாண்
உரத் ச் ரித்தார்.
“இவன் ேகட்ட ேகள்
உங் கள் கா ெலல் லாம்
ந் ததல் லவா? இளவரசர் பாதாளச் ைறக்
அ ப் பப் ப வாரா என்
ேகட் றான். நல் ல ;

இளவரசைரச் ங் காதனத் ல் ஏற்
ட் வேதா,
பாதாளச் ைறக் அ ப் வேதா என்
ைடய
அ காரத் ல் இல் ைல, சக்கரவர்த்
ன்
ப் பத் ன்ப நடக் ம் . இளவரசைரப் பாதாளச்
ைறக் க் ெகாண்
ேபாவதா
ந் தா ம் , இந் த
வ ேய தான் ெகாண்
ேபாக ேவண் ம் . அப் ேபா
நீ ங் கள் அவைரப் பார்த் க் ெகாள் ளலாம் !” என்
காலாந் த கண்டர் கண்களில் கனல் பறக்கக்
ட் ,
அரண்மைனப் பக்கம்
ம் னார். ரர்கள் ண் ம்
ேகாஷ ட்டைத ம் ெபா ட்ப த்தாமல் அரண்மைன
ன் வாசைல ேநாக் ச் ெசன்றார்.
அங் ேக வாசற் ப க் அ
ல் ங் ழ
தன்னந் தனியாக நின்
ெகாண்
ப் பைதக் கண்டார்.
“ெபண்ேண! நீ ஏன் இங் ேக நின்
ெகாண்
க் றாய் ?
உன்ைன உள் ேள வர ேவண்டாம் என்
த த்
ட்டார்களா?” என்
ேகட்டார்.
“என்ைன யா ம் த க்க ல் ைல. நானாகேவ நின்
ட்ேடன் ஐயா!” என்றாள் ங் ழ .
“ஏன்?”
“ெவ நாட்களாகப்
சந் க் ம் ேவைள

ரிந்
ந் த தந் ைத ம் மக ம்
ல் எனக் என்ன அங் ேக ேவைல?”

“ேபாகட் ம் ; நீ யாவ சக்கரவர்த் உ ேரா
இ க் றார் என்
நம்
றாேய? அந் த மட் ல்
சந் ேதாஷம் !”
“நம் வ மட்
ல் ைல, சக்கரவர்த்
ெசௗக் யமா
ப் பைதக் கண்ணாேலேய
பார்த்
ட் த் தான்
ம் வந் ேதன்.”

“அேதா நிற் றார்கேள, அந் த ேவளக்காரப்
பைட னரிடம் நீ பார்த்தைதச் ெசால் ! அவர்கள்
சந் ேதகப் ப வதாகத் ேதான்
ற !” என்றார்.
“அவர்க ைடய சந் ேதகத் க் இந் த நி ஷம் வைர ல்
ஆதாரம் இல் ைல. அ த்த நி ஷம் அ உண்ைமயாகா
என்
யார் ெசால் ல
ம் ?”
“ெபண்ேண! நீ ம் ேசர்ந் என்ைனக் கலவரப் ப த்தப்
பார்க் றாயா? உங் கள் எல் லா க் ம் ைபத் யம்
த்
ட்டதா?” என்
ேகட்டார்.
“தளப ! என்ைனப் பலர் ‘ைபத் யம் ’ என்
ெசால் வ ண் . நாேன என்ைனப் ‘ைபத் யம் ’ என்
ெசால் க் ெகாள் வ
ண் . ஆனால் இந் தப்
ைபத் யத் ன் ேயாசைனையக் ேகட்டப
னால் தான்
இன்
இளவரசர் இந் தக் ேகாட்ைடக் ள் அபாயம்
இன் ப் க
ந் த . சக்கரவர்த்
உ ேரா
க் ம் ேபாேத அவைரச் சந் க்க ம்
ந் த …”
“ஆகா! இ என்ன? சக்கரவர்த்
ன் உ
க் நீ ம்
ெக ைவக் றாய் ேபா
க் றேத!
ட ஜனங் க ம்
ட்டாள் ேஜா யர்க ம் உள வைதக் ேகட் நீ ம்
தற்
றாயா? அல் ல உனக் ேவ ஏேத ம்
ெதரி மா?”
“ஜனங் க ம் ேஜா டர்க ம் மட் ந் தானா ெக
ைவக் றார்கள் ? தங் கள் தைமயனார் ெசால்
அ ப் ய ெசய் ையச் சற்
ன் ேகட் ர்கேள?”
“அ உண்ைம என்ப
காலாந் தக கண்டர்.

என்ன நிச்சயம் ?” என்றார்

“தளப ! ெகா ம் பா
ெசால் ல ேவண் ம் ?”

ர் இளவர

எதற் காகப் ெபாய்

“யார் கண்ட ? அ த்தாற் ேபால் ங் காதனம் ஏ
பட்டம
யா ம் ஆைச
க்கலாம் ..”

ப்

“தளப ! நா ம் அப் ப த்தான் எண்ணி
ந் ேதன்.
இளவர இன்
காைல ல் ெசய் த சபதத்ைதக் ேகட்ட
ற என் எண்ணத்ைத மாற் க் ெகாண்ேடன்” என்றாள்
ங் ழ .
“ெபண்ேண! ஒ ேவைள உனக்ேக அத்தைகய ஆைச
இ க் றதா, என்ன?” என்
ேகட்
ட் ச் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் இேலசாக நைகத்தார்.
“தளப ! உண்ைம ல் நான் ைபத் யக்காரிதான்!
தங் களிடம் ேபச நின்ேறன் அல் லவா?” என்
ட்
ங் ழ
ம் ப் ேபாக யத்தனித்தாள் .

ப்

காலாந் தக கண்டரிடம் உடேன ஒ மா தல்
காணப் பட்ட . “ெபண்ேண, ேகா த் க் ெகாள் ளாேத! நீ
ெசால் ல வந் தைதச் ெசால்
ட் ப் ேபா!” என்றார்.
ங் ழ ம ப
ம்
ம் , “ஆம் , ெசால் லத்தான்
ேவண் ம் . இல் லா
ல் ன்னால் நா ம்
வ த்தப் ப ேவன்; தாங் க ம் வ ந் ம் ப ேநரி ம் .
ஐயா! சக்கரவர்த்
ன் உ
க் ஏதாவ அபாயம்
ேநர்ந்தால் , நா நகரெமல் லாம் தங் கள் ேபரிேலதான்
ப ெசால் ம் . தங் க ைடய ரர்கேள
டச்
ெசால் வார்கள் !” என்றாள் .
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின்
கம்
ங் ற் . “அப் ப
ஏதாவ ேநர்ந்
ட்டால் மற் றவர்கள் ப ெசால் ம்
வைர ல் காத்
க்க மாட்ேடன். ப ச்ெசால் கா ல்
வதற் ள் ேள என் உ ர் ரிந்
ம் ! இந் த

ேவளக்காரப் பைட னர் ர்க்கா பரேம வரி ேகா
ல்
சத் யம் ெசய் தேபா , எல் லா க் ம்
த ல் சத் யம்
ெசய் வ காட் யவன் நான்!” என்றார்.
“அ ல் என்ன பயன்? ேசாழ ராஜ் யம்
சக்கரவர்த் ைய ம் இழந் , ஒ மகா ரைர ம்
இழந்
ம் ! அைதக் காட்
ம்
ன் ஜாக் ரைதயாக
இ ப் ப நல் லதல் லவா?”
“ெபண்ேண! நான்
ன் ஜாக் ரைதயாக இல் ைல என்றா
ெசால்
றாய் ? இேதா இந் த அரண்மைனையச் ற்
இவ் வள
ரர்கள் கண் ெகாட்டாமல் நின்
காத்
வ
றார்கேள! எதற் காக?
தன் மந் ரி அநி த்தர் ட
நான் அ யாமல் அரண்மைனக் ள் ேள ேபாக
யா !
ெதரி மா?”
“ெதரி ம் , தளப ! ஆனால்
அரண்மைனக் ள் ேள
ந்
அல் லவா?”

ம் , அபாயம் வரலாம்

“என்ன தற் றல் ? அரண்மைனப் ெபண்கள்
சக்கரவர்த் க்
ஷங் ெகா த் க்
ெகான்
வார்கள் என்
ெசால்
றாயா?… அல் ல
ஒ ேவைள இப் ேபா இளவரச டன் உள் ேள ேபானாேள,
அந் தக் ெகா ம் பா
ர்ப் ெபண்ணின் ேபரில்
சந் ேதகப் ப
றாயா?” என்றார்.
“ெதய் வேம! அந் தச் சா ப் ெபண்ணின் ேபரில்
சந் ேதகப் ப
றவர்க க் நல் ல க
ைடக்கா .
அவ க் அவ் வள சாமர்த் ய ம் இல் ைல. ஐயா!
இந் த அரண்மைனக் ள் வ வதற் ச் ரங் கபாைத
ஒன்
இ க் றதல் லவா?…”

ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
க் ட் , “ெபண்ேண!
அைதப் பற் உனக் என்ன ெதரி ம் ? எப் ப த்
ெதரி ம் ?
ன்
நா ேபைரத் த ர அந் தப்
பாைதையப் பற் யா க் ம் ெதரியாேத!
ெதரிந் தவர்கள் உ ேரா
ம் ப் ேபாக
யாேத?”
என்
பரபரப் டன் ேகட்டார்.
“தளப ! அைதப் பற் இன்
அ காைல ேலதான்
நான் ெதரிந் ெகாண்ேடன். அங் ேக ைக ல்
ரிய
எ ேவ டன் பாண் ய நாட் ச் ச காரன் ஒ வன்
ஒளிந் ெகாண்
ப் பைத ம் பார்த்ேதன்…”
“கட ேள! இ என்ன பயங் கரமான வார்த்ைத
ெசால்
றாய் ?… அந் த பாைத… அந் தப் பாைத… எங் ேக
ேபாய்
ற என்
ெதரி மா?”
“ெபாக் ஷ நிலவைற வ யாகப் ேபா ற !” என்றாள்
ங் ழ . “ஆகா! நீ ெசால் வ உண்ைமயாக
இ க்கலாம் . மனிதப் ெபண் உ க்ெகாண்ட அந் த மாய
ேமா னி ன் ேவைலதான் இ ! என் தைமயைன
அ ைம ெகாண்ட ெபண் ேப ன் ேவைலதான் இ .
ஐேயா! எத்தைன தடைவ நான் எச்சரித்ேதன்? ெபண்ேண!
நீ ெசால் வ சத் யமா? நீ ேய பார்த்தாயா? அந் தப்
பாைத இ க்
டம் உனக் எப் ப த் ெதரிந் த ?…
“என் அத்ைத இன்
ெதரிந் த …”

காைல

ல் அைழத்

ப் ேபானேபா

“அவள் யார் உன் அத்ைத?”
“ தன் மந் ரி ன் கட்டைள ன் ேபரில் தாங் கள்
அ ப் ய பல் லக் ல் ேகா க்கைர
ந்
ெகாண் வரப் பட்டவள் தான், ஐயா! நாம் இைதப் பற்
ேம ம் இங் ேக ேப க் ெகாண்ேட
க் ம் ேபா …”

“உண்ைமதான்! நான் உடேன ெபரிய ப
ர்
அரண்மைனக் ப் ேபாய் ேவண் ய ஏற் பா
ெசய்
ட் வ
ேறன். அதற் ள் நீ …”
“நான் இந் தப் பக்கத்
ெகாள் ேறன்…”

ைன

ல் நின்

பார்த்

க்

“ஆகா! உன்ைன நான் எப் ப நம் வ ? நீ அந் தப்
பாண் ய நாட் த் ச காரர்க க் உடந் ைதயானவள்
இல் ைல என்ப என்ன நிச்சயம் ? என்ைனப் ேபாக் க்
காட் ஏமாற்
ட் …”
“தளப , அப் ப யானால் என்
டன் தாங் க ம்
வா ங் கள் ! ஒ
வர்த் எ த் க்ெகாண்
வா ங் கள் !
இரண்
ேப மாகப் ேபாய் ப் பார்ப்ேபாம் ! ேபா ம் ேபா
எனக் த் ெதரிந் த மற் ற வரங் கைள ம்
ெசால் ேறன்…”
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் உடேன வாசற் பக்கம் ெசன்ற
தம
ரர்களில் லைர அைழத் அவர்களிடம் ஏேதா
ெசான்னார். அவர்கள் ப
ர் அரண்மைனக் ப்
ேபா றார்கள் என்
ங் ழ ஊ த் க் ெகாண்டாள் .
ரர்களில் ஒ வன் ைக ல்
த்
ந் த வர்த் ையக்
ேகாட்ைடத் தளப வாங் க் ெகாண்
வந் தார்.
“ெபண்ேண! வ காட் ச் ெசல் ! நீ ெசான்னெதல் லாம்
உண்ைமதானா என்
பார்த்
ேறன்” என்றார்
காலாந் தககண்டர்.
அப் ேபா ம் அவர் மனத் ல் ங் ழ ையப் பற் ச்
சந் ேதகம் ர ல் ைல. இந் தப் ெபண் ெபாய் ம்
ைன
ட் ம் ெசால் த் தன்ைன ஏமாற் றப்
பார்க் றாேளா, என்னேமா! ரங் கப் பாைதையப்
பற் த் தன்
லமாக அ ந் ெகாள் ள
ம்
றாேளா,

என்னேமா? அதன் வ யாகக் ெகா ம் பா
ர்
ஆட்கைளக் ேகாட்ைடக் ள்
வதற் இ ஒ
ழ் ச் ேயா என்னேமா!… அப் ப ெயல் லாம் தன்ைன
எளி ல் ஏமாற்
ட
யா இவள் அத்தைகய
உத்ேதசத் டன் தன்ைன அைழத் ப் ேபானால்
இவ க் ச் சரியான தண்டைன
க்க ேவண் ம் .
ெபரிய ப ேவட்டைரயைரப் ேபால் நான் ட ஏமாந்
ேவனா, என்ன? எல் லாவற் க் ம் இவள்
ன்னால்
ேபாகட் ம் , ரங் கப் பாைத இவ க் த் ெதரி ம் என்ப
உண்ைமதானா என்
த ல் ெதரிந் ெகாள் ளலாம் .
ற அங் ேக ச காரர்கள் ஒளிந்
ப் ப
உண்ைமதானா என்
அ யலாம் . அ
உண்ைமயா
ந் தால் , கட ேள! எத்தைகய ஆபத் !
நல் ல ேவைளயாக அைதத் த ப் ப ல் கஷ்டம்
ஒன்
ல் ைல. ெபாந் ல் ஒளிந்
க் ம் நரிையப்
ப் ப ேபால்
த் க் ெகான்
டலாம் !..
இவ் வா எண்ண ட் க் ெகாண்
ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் ங் ழ க் ப் ன்னால் நடந் தார்.
அவ ைடய நைட ல் இ ந் த ேவகத்ைதக்
த்
அ சயப் பட்டார்.
ஆம் ; ங் ழ
ன் உள் ளப் பரபரப் அப் ேபா உச்ச
நிைலைய அைடந்
ந் த . அதற் த் த ந் தாற் ேபால்
அவ ைடய நைட ம் ரிதமா
ந் த .
ங் ழ
ன் வாழ் க்ைக ல் ல காலமாகேவ
அ ர்வமான சம் பவங் கள் நடந் ெகாண்
ந் தன.
ஆனால் அன்ைறக் நிகழ் ந் தைவ ேபால் அதற்
ன்
என் ம் நடந் த ல் ைல. அ காைல ல் அவைளத்
க்கத்
ந் அத்ைத ெதாட் எ ப் னாள் .
அவர்கள் ப த்
ந் த அந் தப் ரத் ன் ேமல் மச் ப்
பலகணி ல் ேகாரமான
கம் ஒன்
ெதரிந் த ; உடேன

அ மைறந் த . மந் தா னி சத்தம் ெசய் யாமல் எ ந்
ங் ழ ைய ம் அைழத் க்ெகாண்
க் டந் த
ற் ப மண்டபத் க் ள் ேள ெசன்றாள் . ேமல் மச் ப்
பலகணி ல் பார்த்த அேத பயங் கரமான
கம்
இராவண ைடய தைலக க் ம் , அவன் ைககளினால்
தாங் க்ெகாண்
ந் த ைகைலயங் ரிக் ம் ந
ல்
ஒ கணம் ெதரிந் மைறந் த . இ வ ம் அச் ைல ன்
அ
ல் ெசன்
பார்த்தார்கள் . இராவணன்
தைலக க் இைடேய ரங் க வ ஒன்
ஆரம் பமா ச்
ெசல் ற என்
ங் ழ அ ந் தாள் . மந் தா னி
த
ம் , ங் ழ அவைளத் ெதாடர்ந் ம்
அச் ரங் கப் பாைத ல் இறங் ச் ெசன்றார்கள் .
ங் ழ க்
த ல் கண்ேண ெதரிய ல் ைல.
அத்தைகய அந் தகாரம் ரங் கப் பாைத ல்
ெகாண்
ந் த . அத்ைத ன் ைகையப்
த் க்
ெகாண்
தட் த் த மா த்தான் ேபானாள் .
பாைத
ந்
ல ப கள் ஏ ய ம் ஒ
மண்டபத் க் ள் இ வ ம் வந்
ட்டதாகத்
ேதான் ய . அங் ேக ம் இ ளடர்ந் தானி ந் த .
ைக னால் தட ப் பார்த் க் ெகாண்
ண்களி ம் ,
வர்களி ம்
ட் க்ெகாள் ளாமல் ேபாவேத
கஷ்டமா
ந் த .
ேநரத் க்ெகல் லாம் ேமேல
எங்
ந் ேதா
ய பலகணிகளின் வ யாகச் ெசாற் ப
ெவளிச்சம் வரத் ெதாடங் ய ம் , ெபா
நன்றாய் ப்
லர்ந்
க்கேவண் ம் என்
ங் ழ ஊ த்தாள் .
அத் டன் அவர்கள் ற் அைலந் ெகாண்
ப் ப
ெபாக் ஷ நிலவைற என்பைத ம் ெதரிந்
ெகாண்டாள் . ஆனால் மந் தா னி அத்ைத எந் த
மனிதைனத் ேத க்ெகாண்
வந் தாேளா, அவன்
அகப் ப வான் என்
ேதான்ற ல் ைல. இ ள்
ழ் ந் த
அந் த நிலவைற ல் ஒளிந் ெகாள் வதற் எத்தைனேயா
இடங் கள் . அவன் எங் ேக ஒளிந்
க் றாேனா,

என்னேமா? நாம் அவைனக் கண்
ப் பதற்
ன்னால் , அவன் நம் ைமக் கண்
த் ப் ன் றமாக
வந்
த் க் ெகான்றா ம் ெகான்
டலாம் ; இந் த
நிலவைற ல் ேகள்
ைற ஒன் ம் இரா .
ங் ழ இப் ப எண்ண ட் க் ெகாண்
ந் தேபா
மந் தா னி அவ ைடய அ ர்வமான ர ல் , –
மானிடக் ரல் என்ேறா, ராணி ன்
ரல் என்ேறா
கண்
க்க
யாத ர ல் , –
ச்ச ட்டாள் . அைதத்
ெதாடர்ந்
நிைறந் த ஒ மனிதக் ரல் ஓல ட்ட .
நிழல் ேபான்ற உ வம் ஒன்
தடதடெவன்
ஓ ய .
பலகணி ல்
கத்ைதக் காட் ய மனிதனாகத்தான
இ க்கேவண் ம் என்
ங் ழ
ர்மானித் க்ெகாண்டாள் . அத்ைத ன்
ரைலக் ேகட்
அவன் ேபேயா, சாேசா என்
பயந் ஓ
றான் என்
ங் ழ அ ந் தாள் . இந் த எண்ணம் அவ க் ச்
ரிப் ைப உண்டாக் ய .
ேநரத் க் ஒ
ைற
ண் ம் மந் தா னி அத்ைத அந் த மா ரி ரல்
ெகா த் அம் மனிதைன அங்
ங் ம் ெத ெகட்
ஓ அைல ம் ப ெசய் தாள் . கைட யாக அவள்
ஓ ப் ேபாய் மரக்கத ஒன் ல் ேமா க் ெகாண்டான்.
ற , அக்கதைவ தடதடெவன்
தட் னான்.
ட்
ட் நாைலந் தடைவ தட் னான். ன்னர் கத
றந் த . றந் த இடத் ல் ெபண் ஒ த் நிற் ப
ெதரிந் த . அவளிடம் அம் மனிதன் ஏேதா
னான்.
அந் தப் ெபண்
தயங் யதாக ம் , அம் மனிதன்
அவைள பய
த் யதாக ம் ேதான் ய . ற
அவள்
ம் ப் ேபானாள் . மனிதன் கத ன
ேலேய
நின்
எட் ப் பார்த் க்ெகாண்
ந் தான். சற்
ேநரத் க்ெகல் லாம் அந் தப் ெபண் ைக ல் ஒ
ளக் டன் வந் ேசர்ந்தாள் . இ வ ம் நிலவைறக் ள்
ைழந் தார்கள் . மந் தா னி, ங் ழ
ன்

ைகையப்
த் அைழத் ச் ெசன்
ஒ ெபரிய
ணின் மைற ல் நின்
ெகாண்டாள் . ளக்
ெவளிச்சத் ல் அந் த மனித ைடய
கத்ேதாற் றத்ைத
அவர்கள் நன்றாகப் பார்த் க் ெகாண்டார்கள் .
அந் த மனித ம்
ளக் க்ெகாண்
வந் த ெபண்
ம்
நிலவைற ன் உட்ப
க் ச் ெசன்றார்கள் . “ேபயாவ ?
சாசாவ ? நன்றாகப்
அைடந் ேபா
க் றாய் !
இவ் வள பயந் தவன் இந் தமா ரி காரியத் க் ஏன்
வரேவண் ம் ?” என்
அந் தப் ெபண் ேகட்ட
ங் ழ
ன் கா ல் நன்றாக
ந் த . ‘எந் த மா ரி
காரியம் ’ என்ப அவ் வள நன்றாகப் ங் ழ க்
ளங் க ல் ைல.
நிலவைறக் ள் ேள ளக் டன் அவர்கள் மைறந் த ம்
மந் தா னி ங் ழ ையக் ைகையப்
த் க்
கரகரெவன்
இ த் க் ெகாண்
ேபாய் த் றந்
ந் த
கத ன் வ யாக ெவளிேய னாள் . நைட பாைதையக்
க்ேக நடந் கடந் ஒ ெபரிய ேதாட்டத் க் ள்
அவர்கள் ரேவ த்தார்கள் . அங் ேக ஏகாந் தமான
ஓரிடத் ல் மந் தா னி ங் ழ
டம் தான் ெசால் ல
ேவண் யைதச் ச க்ைஞ பாைஷ னால் ெதரி த்தாள் .
“என்
ைடய அந் யகாலம் ெந ங்
ட்ட . நான்
கைட யாகக் கண்ைண
வதற் ள் ேள இளவரசைன
ஒ
ைற பார்க்கேவண் ம் . நீ ேபாய் இச்ெசய் ையச்
ெசால்
அவைனக் ைகேயா அைழத் வர ேவண் ம் ”
என்ப தான் அச்ெசய் .
ங் ழ அவ ைடய அத்ைத டம் ெகாண்
ந் த
அன் நாம் நன் அ ந் தேத, அம் மா ரி சமயத் ல்
அவைள ட்
ட் ப் ேபாக ம் ங் ழ க் மனம்
வர ல் ைல; அவள் வார்த்ைதையத் தட்ட ம்
இயல ல் ைல. எனி ம் , அேத சமயத் ல் ெபான்னி ன்

ெசல் வைரப் பார்ப்பதற் இ ஒ சந் தர்ப்பம் என்
ம்
எண்ணம் அவைள உடேன
க் வ ம் ப ெசய் த .
அத்ைத டம்
ைட ெபற் க் ெகாண்
ெசன்றாள் .
ேதாட்டத் ன் ம ள் ஏ க்
த் அப் பால் ெசன்
தஞ் ைச நகரின் ேகாட்ைட வாசைல ம் கடந் தாள் . அங் ேக
ஆழ் வார்க்க யாைனச் சந் த்தாள் . அவ ம்
தன்
மந் ரி ன் ஆக்ைஞ னால் ெபான்னி ன் ெசல் வைரப்
பார்ப்பதற் ேக ேபாவதாக அ ந் தாள் . அந் த ர
ைவஷ்ணவ ைடய உத
னால் அவ ைடய
ரயாண ம் ெசௗகரியமாக நடந் த .
அன்ைறக் அ ர்ஷ்டம் ெந
ம் அவள் பக்கம்
இ ந் த . டந் ைத ேஜா டர் ட் ன் வாச ல் இைளய
ராட்
ன் ரதத்ைத அவர்கள் கண்டார்கள் .
இளவரசைரப் பற் க் ந் தைவ ேத க் ஏேத ம்
ெசய் ெதரிந்
க்கலாம் என்
எண்ணி
சாரிப் பதற் காக ேஜா டர் ட் ல் ைழந் தார்கள் .
அங் ேக ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் வாய் ெமா
னால்
பாண் ய நாட் ச் ச காரர்கைளப் பற் அ ய
ேநர்ந்த . ெபாக் ஷ நிலவைற ல் , ஒளிந்
ந் தவன்
அந் தச் ச காரர்களில் ஒ வன்தான் என்பைதப்
ங் ழ நிச்ச த் க் ெகாண்டாள் . அேத சமயத் ல் ,
இளவரச க் ம் ச காரர்களினால் அபாயம் ஏற் படலாம்
என்
அந் த ேவதைனக் ஒ பரிகாரமா
ந் த .
இளவர வான ையக் காப் பாற் றப் ேபான இடத் ல்
இளவரசைர ம் சந் க்கலா ற் .
எல் லாவற் ைற ம் ட அவ க் த்
ப் அளித்த
காரியம் . தஞ் சா
க் ப் ேபாவ பற் அவ ைடய
ேயாசைனைய இளவரசர் ஏற் க் ெகாண்ட தான்.
இலங் ைக ல் தம் ைமத் ெதரியப் ப த் க் ெகாள் ளாமல்
யாைனப் பாகைனப் ேபால் அவர் யாத் ைர

ெசய் வ ண்
என்பைத அவள் அ ந்
ந் தாள் , அங் ேக
ேசநா ப ைய ம் பைட ரர்கைள ம் அவர் ரிந்
தன்ைன மட் ம் யாைன ேமல் ஏற் க்ெகாண்
கடற் கைரக்
ைரந் வந் தைத ம் அவள்
மறந்
ட ல் ைல. எனேவ இச்சமய ம் , இளவரசர்
அேத
ைறையக் கைடப்
த்தால் நல் ல என் ம் ,
அவர் தனியாகப் ேபானால் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் ள்
ேபாக இயலா என் ம் , தன்ைன ம் வான ைய ம்
அைழத் ப் ேபானால் யாைனப் பாகன் என்
எண்ணி
ட்
வார்கள் என் ம் ெசான்னாள் .
“ச த் ர மாரி! நல் ல ேயாசைன ெசான்னாய் . ஒ
ெபரிய ராஜ் யத் க்
தன் மந் ரியாக இ க்க நீ
த ந் தவள் !” என்
இளவரசர்
ய ெமா கைள
நிைனத் நிைனத் அவள் உள் ளம் ரித்த .
ஆனால் , இவ் தம் அந் த நி ஷம் வைர ல் அவள்
நிைனத்தப ேய எல் லாம் நடந்
ந் ம் என்ன
உபேயாகம் ? அவள் எ ர்பார்த்தப மந் தா னி அத்ைத
சக்கரவர்த் ப த்
ந் த அைற ல் இல் ைல! அவைளப்
பற் அங் ேக யாரிட ம்
சாரிக்க ம்
ட ல் ைல.
“என்
ைடய இ
க் காலம் ெந ங்
ட்ட ” என்
அத்ைத ச க்ைஞ னால் அ
த்தைத எண்ணிய
ேபாெதல் லாம் ங் ழ
ன் ெநஞ் ‘ப ர்’ என்ற .
‘இவ் வள
ரமம் எ த் ச் சா ர்யமாகப் ேப
இளவரசைர இங் ேக அைழத் வந்
ந் என்ன பயன்?
அத்ைதையக் காண ல் ைலேய’ அவள் ெநஞ்
த்த . நிலவைற ேலேய இன்
ம்
இ க் றாேளா என்
ேதான் ய . ஒ ேவைள அந் தப்
பாதகச் ச காரனால் அங் ேகேய
ெகால் லப் பட்
ப் பாேளா என்
எண்ணியேபா அவள்
ெநஞ்
ளந் ேத ேபா ற் .

ரங் கப் பாைத வ யாக நிலவைறக் ள் ேபாய் ப் பார்க்க
ம் னாள் . ஆனால் அரண்மைன ல் அப் ேபா
இளவரசரின் வர காரணமாக ஒேர
ேகாலாகலமா
ந் த .
க் ம் ெந க் மாகப்
ெபண்கள் ேபாவ ம் வ வ மா
ந் தார்கள் .
ட்டம்
ட்டமாக வந் சக்கரவர்த் ப த்
ந் த அைறைய
எட் ப் பார்த்
ட் ப் ேபான வண்ண
ந் தார்கள் .
இதற் ைட ல் தான் மட் ம் அந் தப் பைழய ற் ப
மண்டபத் க் த் தனியாகப் ேபாவைத யாராவ
பார்த்தால் என்ன நிைனத் க் ெகாள் வார்கள் ? அந் தச்
ச காரன் ஒ ேவைள இன்ன ம் அங் ேக இ ந் தால் ,
தான் அவனிடம் தனியாகப் ேபாய் அகப் பட் க்
ெகாள் வ ம் உ தமல் ல. எத்தைனேயா
ெநஞ் சத் ணி ள் ள ங் ழ க் ம் அந் த இ ளடர்ந்த
ெபாக் ஷ நிலவைற
பயத்ைத அளித்த .
ஆைக னாேலேய ன்னப் ப ேவட்டைரயரிடம்
ெசால் , அவைர ம் அைழத் க் ெகாண்
ேபாய்
நிலவைற ல் ேத ப் பார்க்கத் ர்மானித்தாள் .
காலாந் தக கண்டேரா வாதம் ெசய் அவர் மனத்ைதத்
ப் அைழத் ப் ேபாவதற் ச்
அவகாசம்
ஆ
ட்ட . அைத நிைனத் த்தான் அவள் இப் ேபா
க ைரவாக நடந் தாள் . ைர ல் ஏேதா பரீதம்
நடக்கப் ேபா ற என்
அவ ைடய உள்
ணர்ச்
ய . அதனால் தனக் ஏேத ம் ஆபத் ேநர்ந்தால்
பாதக ல் ைல. அத்ைதக் ஒன் ம் ேநரக் டாெதன்
மனப் ர்வமாக
ம் னாள் .
ற் ப மண்டபத் க் ள் ரேவ க் ம் சமயத் ல் ,
அரண்மைன மாடத்
ந் ஏேதா கரிய நிழல்
வ ேபா
ந் த . வர் ஓரமாக ஓர் உ வம்
ேபாவ ேபால
ந் த . அைவ உண்ைமயா அல் ல

ரைமயா என்
நின்றாள் .

பார்த்

த் ெதளிவதற் காகச் சற்

“ெபண்ேண! ஏன் நிற் றாய் ? ெபாய் ெவளிப் பட்
ேம என்
பயப் ப
றாயா?” என்
ன்னப்
ப ேவட்டைரயர்
ய கா ல்
ந் த ம் , ேமேல
ைரந் நடந் தாள் .
ற் ப மண்டபத் க் ள் ெசன்ற ம் இராவணன்
தைலக க் ம் , ைகைலயங் ரிக் ம் ந
ல் இ
வார வாசைலப் ங் ழ
ன்னப்
ப ேவட்டைரய க் ச் ட் க் காட் னாள் .
“சரிதான்! இறங்

த

ந் த

ல் !” என்றார் ேகாட்ைடத் தளப

ஏேனா ங் ழ க் த் தயக்கம் உண்டா
உடம் ந ங் ற் .

ற்

. அவள்

அேத சமயத் ல் ‘
ச்’ என்
அமா
யமான ரல்
ஒன்
ஓல
ம் சத்தம் ேகட்ட . அ தன்
ைடய
அத்ைத மந் தா னி ன்
ரல் என்பைத உடேன
உணர்ந் ெகாண்டாள் . அந் த ஓலக் ரல்
அரண்மைனக் ள் ேள சக்கரவர்த் ப த்
க் ம்
அைற
ந் வ
ற என்பைத ம் அ ந் தாள் .
உடேன அவ ைடய தயக்கம் ர்ந்
ட்ட .
ன்னப் ப ேவட்டைரயைரச்
ம்
ெபா ட்ப த்தாமல் அரண்மைன அந் தப் ரத்ைத
ேநாக்
ைரந் ஓ னாள் . ண் ம் அந் தப் பயங் கர
ஓலக் ரல் ேகட் க் ெகாண்ேட
ந் த . சக்கரவர்த்
ப த்
ந் த அைறக் ள் அவள் ரேவ த்த ேபா ,
அங் ேக ேதான் ய காட் அவள் உள் ளத் ல் ஒ ெபரிய
த் ரக் காட் ையப் ேபால் ப ந் த .

.

சக்கரவர்த் சாய் ந் ப த்த வண்ணம் தம அ ைமக்
மாரன் அ ள் ெமா
ன் ைககைளத் தம ைககளால்
த் க் ெகாண்
ந் தார். அவர்கள் இ வ க் ம்
ன்னால் மந் தா னி அத்ைத நின்
ஓல ட்டாள் . ஒ
பக்கத் ல் வான
ம் , அவைள ம மகளாகப்
ெப வதற்
ந் த மைலயமான் மக ம் நின்
ெகாண்
ந் தார்கள் . எல் லா ம் , ெவ
ெகாண்டவள் ேபால்
ச்ச ட்ட மந் தா னிையப்
பார்த் க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
ேமல் மண்டபத் ன்
கப்
ந் பாய் ந் வந் த
ேவைல அவர்களில் யா ம் கவனிக்க ல் ைல.
ங் ழ தன் அத்ைதைய ேநாக்
பாய் ந் ெசன்றாள் .

அத்
ங்
ேம

ரிய

ஒேர பாய் ச்சலாகப்

யாயம் 30 - ெதய் வம்
ஆ னாள் !

ழ எவ் வள
ைரவாக ஓடக்
யவளானா
ந் எ யப் பட்ட ேவ டன் ேபாட்
ட
யாதல் லவா? அவள் மந் தா னி அத்ைத ன் அ
பாய் ந் ெசல் வதற் ள் ேவல் அத்ைத ன்
லா ல்
பாய் ந்
ட்ட . ‘ ல் ’ என்
மற் ெறா
ைற
பயங் கரமாக ஓல ட்
ட் மந் தா னி ேழ
ந் தாள் . அேத சமயத் ல் அந் த அைற
ந் த
அத்தைன ேப ைடய ரல் களி
ந் ம் பரிதாப
ஒ கள் ளம் ன.

ம் ,
ல்

ங்

ழ ையப் ேபாலேவ மற் றவர்க ம் தைர ல்
ந் த மாதர ைய ேநாக் ஓ வர ஆயத்தமானார்கள் .
அச்சமயம் ேமல் மாடத்
ந் தடதடெவன்
சத்தம்
ேகட்ட . ல மண் பாண்டங் கள் ழ் ேநாக் ப் பல
ைசகளி ம் எ யப் பட்டன.
அவற் ல் ஒன்
சக்கரவர்த்
ன் அ
ல் டர் ட் ப்
ரகாசமாக எரிந் ெகாண்
ந் த பத் ன் ேபரில்
ந் த ; பம் அைணந் த . அைற ல் உடேன இ ள்
ழ் ந் த . ற
ேநரம் அந் த அந் தப் ர
அைற
ம் அைதச் ற்
ள் ள நீ ண்ட
தாழ் வாரங் களி ம் ஒேர ழப் பமா
ந் த .
ெவன்
மனிதர்கள் அங்
ங் ம் ேவகமாக
ஓ ம் கால ச் சத்தங் கள் ேகட்டன.
“ ளக் ! ளக் !” என்
கர்ஜைனக் ரல் அல ய

ன்னப் ப

ேவட்டைரயர்

.

“ஆகா! ஐேயா!” என்
ஒ ெபண்
ரல் அல ம் சத்தம்
ேகட்ட . அ மகாராணி ன்
ரல் ேபா
க்கேவ
எல் லா ைடய ெநஞ் சங் க ம்
க் ட் , உடல் கள்
பத ன. இத்தைன ழப் பத் க் ைடேய ங் ழ
அவ ைடய அத்ைத மந் தா னி
ந் த இடத்ைதக்
ைவத் ஓ அைடந் தாள் . அத்ைதைய அவ க்
ன்
யாேரா
க் ம
ன் ேமல் ேபாட் க்
ெகாண்
ப் பைத உணர்ந்தாள் .
இதயத்ைதப் ளக் ம் ப யான ேசாகத் ெதானி ல்
ம் ம் ர ம் , அ ைகக் ர ம் ேசர்ந் அவள் கா
ந் தன.
வாசற் ப க்க
ல் “யாரடா அவன்? ஓடாேத! நில் !” என்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ச்ச ட்டார்.

ல்

ஓ யவன் யாரா
க் ெமன்
ங் ழ ஊ த் க்
ெகாண்டாள் . அச்சமயம் இரண்
தா ப் ெபண்கள்
பங் க டன் வந் அந் த அைற ல் ரேவ த்தார்கள் .
ப ெவளிச்சத் ல் ேதான் ய காட் யா ேம
எ ர்பார்க்க
யாத அ சயக் காட் யா
ந் த .
ன்
வ ஷங் களாகக் காைல ஊன்
நடந் த யாம
ந் த சக்கரவர்த் , – கால் களின்
சக் ைய அ ேயா இழந்
ட்
ந் த ந் தரேசாழ
மன்னன், – தாம் ப த்
ந் த கட்
ந் இறங்
நடந் வந் , மந் தா னி ன் அ
ல்
உட்கார்ந்
ந் தார். அவர் அ
ல் இளவரச ம்
இ ந் தார். மந் தா னி ன்
லா ல் ஒ பக்கத் ல்
பாய் ந் இன்ெனா பக்கம் ெவளி வந்
ந் த ேவ ன்
ைன
ந் இரத்தம் க ந் ெகாண்
ந் த .
சக்கரவர்த் ப த்
ந் த கட்
ன் அ
ல்
மைலயமான் மகள் வானமாேத காணப் பட்டாள் .
அவ க் அ
ல் சக்கரவர்த் தைல ைவத் ச்
சாய் ந்
ந் த தைலயைண ல் ஒ
ரிய கத்
ெச கப் பட்
ந் த .
ளக் வந் த ம் மகாராணி கட் ைல ெவ க்கப்
பார்த்
ட் , கைர காணாத அ சயம் த ம் ய
கண்களினால் சக்கரவர்த்
ேழ உட்கார்ந்
ந் தைதப்
பார்த்தாள் . அப் ேபா ெபான்னி ன் ெசல் வர்
மந் தா னி ன் தைலைய ெமள் ளத்
க் ச்
சக்கரவர்த்
ன் ம
ல் ைவத்தார். இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்மரின் கண்களி
ந் கண்ணீ ர ் தாைர
தாைரயாக வ ந் ெகாண்
ந் த . சக்கரவர்த் ேயா
ம்
ம்
அ
ெகாண்
ந் தார்.
இவ் வளைவ ம் ங் ழ ஒ கணேநரப் பார்ைவ
பார்த்தாள் . ம கணத் ேலேய அங் நடந் த

ல்

சம் பவங் கைளெயல் லாம் ஒ வா ஊ த் த் ெதரிந்
ெகாண்டாள் . ேமேல
ந் ேவைல எ ந் தவன், அைத
ஊைம ராணி தைடெசய்
ட்டைதக்
கவனித்
க் றான். உடேன ேமேல
ந் த தட்
ட் ச் சாமான்கைள எ த்ெத ந்
ளக்ைக
அைணத்
ட்
க் றான்.
அப் ேபா ஏற் பட்ட இ ட் ல் ேழ
த் இறங் க்
கட்
ல் சக்கரவர்த் ப த்
ப் பதாக எண்ணிக்
கத்
னால் த்
ட் ஓ
க் றான்.
சக்கரவர்த் க் ஆபத் என்
அ ந் கட்
ன்
அ
ல் ஓ ய மகாராணிையத் தள் ளி ட் ப்
ேபா
க் றான். அப் ேபா தான் மகாராணி “ஐேயா”
என்
கத
க் றாள் . ன்னர் அச்ச காரன்
வாசற் ப
ன் பக்கம் ஓ அங் ேக அச்சமயம்
ரேவ த் க் ெகாண்
ந் த ன்னப்
ப ேவட்டைரயைர ம் தள் ளி ட் ஓ ப் ேபா
க்க
ேவண் ம் . இவ் வளைவ ம் ங் ழ ஊ த் த்
ெதரிந் ெகாண்டாள் . இந் தப் பாதகச் ெசயைலச் ெசய்
தப் ஓ யவைனத் ெதாடர்ந் ேபாய் ப்
க்க
ேவண் ம் என்ற எண்ணம் அவள் மனத் ல் ஒ
பக்கத் ல் உதயமா ற் . அைதக் காட்
ம் தன்
அத்ைத ன் இ
ெந ங்
ட்ட என்ற நிைன
அவள் உள் ளத் ல் ெப ங் ெகாந் தளிப் ைப
உண்டாக் ய . ஆைகயால் மந் தா னி
சக்கரவர்த்
ன் ம
ல் தைல ைவத் ப்
ப த்
ப் பைத ம் ெபா ட்ப த்தாமல் அவள் அ
ல்
ெசன்
மண்
ட் உட்கார்ந் “அத்ைத! அத்ைத!”
என்
கத னான்.
“ஐேயா! நீ ெசான்ன உண்ைமயா
ட்டேத! பா நான்
உன்ைனத் தனியாக ட்
ட் ப் ேபாேனேன!” என்

அ
லம் னாள் . ஆனால் மந் தா னிேயா அவள்
இ ந் த பக்கம்
ம் ப் பார்க்கேவ இல் ைல.
அவ ைடய கண்கள் சக்கரவர்த்
ன்
கத்ைத
ஆவ டன் அண்ணாந் பார்த்த வண்ண
ந் தன.
ஏன், அவ ைடய கரத்ைதப்
த் க்ெகாண்
கண்ணீ ர ்
உ த்த இளவரசர் ேத அவ ைடய கவனம்
ெசல் ல ல் ைல. ங் ழ ையக் கவனிப் ப எப் ப ?
ங் ழ ேம ம் லம் பத் ெதாடங் யேபா இளவரசர்
தம
ம் மைல அடக் க் ெகாண் , “ச த் ர மாரி!
இ என்ன? உன்ைன நீ மறந்
ட்டாயா? நீ
இ க்
டத்ைத மறந்
ட்டாயா?” என்
ெசால் க்
ெகாண்ேட எ ந் தார்.
ங் ழ
ம்
ெவட்கமைடந் தவளாய் த் யரத்ைத
அடக் க் ெகாண்
எ ந் நின்றாள் . “அரேச! எனக்
என் அத்ைதையத் த ர இவ் ல ல் யா ம் க
இல் ைல!” என்
ம் னாள் .
இளவரசர் தம கண்ணில் ெபாங் வந் த கண்ணீைரத்
ைடத் க்ெகாண்ேட, “ ங் ழ ! அவள் உனக்
அத்ைத! ஆனால் எனக் என் ெபற் ற தாையக் காட்
ம்
ப ன் மடங் ேமலான தாய் ! என்ைன அைழத் வரச்
ெசால்
உன்ைன அ ப் ைவத்தாள் ! ஆ
ம் என்
கத்ைத அவள் ஏ ட் க் டப் பார்க்க ல் ைல. இதன்
காரணத்ைத அ ந் தாயா?
ப் ப வ ஷங் க க்
ன்னால் ரிந் த என் தந் ைத ம் தா ம் இன்
ேசர்ந்
க் றார்கள் . அவர்க க் மத்
ல் தைடயாக
நிற் பதற் நாம் யார்?…” என்
ட் , மகாராணி
உள் பட எல் லாைர ம் ஒ தடைவ இளவரசர் ர்ந்
பார்த்தார்.

ண் ம் ங் ழ ைய ேநாக் , “ெபண்ேண!
ன்ேன ம் ல
ைற எனக் நீ உத
ெசய்
க் றாய் ! அந் த உத ெயல் லாம் அவ் வள
க் யமானைவயல் ல. இன்ைறக் , என் தா ம்
தந் ைத ம் ஒன்
ேச ம் காட் ையப் பார்க் ம்
பாக் யம் எனக் க் ைடக் ம் ப ெசய் தாய் ! இைத
நான் என் ம் மறக்கமாட்ேடன்! ச த் ர மாரி! உன்
அத்ைத இன்
எவ் வள மகத்தான ண்ணியத்ைதக்
கட் க் ெகாண்டாள் என்பைத எண்ணிப் பார்!
ச கார ைடய ெகாைல ேவல் என் தந் ைத ன் ேமல்
படாமல் காப் பாற் னாள் ! அந் த ேவைலத் தன் உடம் ல்
பா ம் ப
ம் ெசய் ெகாண்டாள் ! தன் உ ைரக்
ெகா த் ச் சக்கரவர்த்
ன் உ ைரக்
காப் பாற் னாள் ! ஒ
ைறயல் ல. இ
ைற அவைரக்
காப் பாற் னாள் ! உன் அத்ைத ன்
ேவல்
பாய் ந் தைதக் கண்ட ம்
ன்
வ ஷமாகச் சக்
இழந்
ந் த என் தந் ைத ன் கால் களில் ண் ம் சக்
வந் த . அவர் கட்
ந் எ ந் வந் தார். அதனால்
ம ப
ம் அவர் உ ர் தப் ய . ச காரன் அவ ைடய
தப்
ட்டதாக எண்ணி ளக்ைக அைணத்
ட் க் ேழ
த் வந்
ண் ம் அவ ைடய
பாதகத் ெதா ைலச் ெசய் யப் பார்த்தான். ஆனால்
சக்கரவர்த் எ ந் வந்
ட்டதால் அவ ைடய
ேநாக்கம் நிைறேவற ல் ைல. அேதா, என்ைனப் ெபற் ற
தாய் , மைலயமான்
மாரி, கைரகாணா யப் டன்
நிற் பைதப் பார்! உன் அத்ைத ன்
ேவல் பாய் ந் தைத
என்ைனப் ெபற் ற தாய் பார்த்தாள் . ம ப
ம் அந் தக்
ெகாைலகாரன் தன் ச த்ெதா ைலச் ெசய் யலாம் என்
எண்ணி அவள் ஓ வந் தாள் . அத்ைத ெசய் த உ ர்த்
யாகத்ைதத் தா ம் ெசய் ய ேவண் ெமன்
எண்ணினாள் . என் தந் ைதையத் தன் உட னால்
மைறத் அவர்
ம் அ த்த ஆ தத்ைதத் தான்

தாங் க் ெகாள் ளேவண் ம் என்
நிைனத்தாள் .
கட்
ல் என் தந் ைதையக் காணா
க்கேவதான்
“ஐேயா” என்
அல னாள் . சக்கரவர்த் அங் ேகேய
இ ந்
ந் தால் , என் தந் ைத, தாய் இ வரில் ஒ வர்
இன்
இறந்
ப் பார்கள் . ச த் ர மாரி! உன் அத்ைத
இந் தச் ேசாழ லத் க் ம் , ேசாழ நாட் க் ம் எவ் வள
ெபரிய ேசைவ ெசய்
க் றாள் என்பைத இப் ேபா
உணர்ந்தாயா? ச கார ைடய ஆ தத் னால்
சக்கரவர்த் மாண்
ந் தால் , ேசாழ சாம் ராஜ் யம்
ன்னா ன்னப் பட் ப் ேபாய்
ம் . ப ேவட்டைரயர்
லத் க் என்ெறன் ம் மாறாத ப ச் ெசால் ஏற் ப ம்
தன் தந் ைத ன் உ ைர ம் , தா ன் உ ைர ம் மட் ம்
உன் அத்ைத காப் பாற் ற ல் ைல. ப ேவட்டைரயரின்
லப் ெபயைர ம் காப் பாற் னாள் . ேசாழ நாட் க்ேக
ெப ம்
பத் ேநராமல் காப் பாற் னாள் . ேசாழ
வம் சத் க்ேக ல ெதய் வம் ஆனாள் . ங் ழ ! உன்
அத்ைதக்காக இனி நான் ஒ ெசாட் க் கண்ணீ ர ் ட
டப் ேபாவ ல் ைல. அவ க்காக நீ ம் அழ
ேவண் ய ல் ைல. ேவ யா ம்
க்கப் படேவண் ய ல் ைல! இத்தைகய ெதய் வ மரணம்
யா க் க் ைடக் ம் ?
ப் ப வ ஷங் களாகப்
ரிந்
ந் த ப க்காக உ ைரக் ெகா க் ம் பாக் யம்
யா க் க் ைடக் ம் ? அவ ைடய ம
ேல தைலைய
ைவத் க்ெகாண்
நிம் ம யாக உ ைர
ம் ேப
யா க் க் ைடக் ம் ?” என்
ட் இளவரசர்
ண் ம் ஒ
ைற ற்
ற் ம் பார்த்தார்.
அந் த அைற
ம் , வாசற் ப அ
ம் நின்றவர்கள்
அைனவ ம் தம் ைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்
ெகாண்
ந் தார்கள் என்பைதப் பார்த் க் ெகாண்டார்.
ேம ம்
னார்:

“ ங் ழ ! உன் அத்ைத இறந்
ட்டால் நீ அனாைத
ஆ
வாய் என்
அஞ் ச ேவண்டாம் . நீ இன்
ெசய் த
உத ைய நான் என் ம் மறக்கமாட்ேடன். உன்னிடம்
என்ெறன் ம் நன்
ள் ளவனா
ப் ேபன். நான் ஒ
ேவைள மறந்
ட்டா ம் , ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
மறக்க மாட்டார். உன் அத்ைத ம் , நீ ம் இன்
அவ க்
எத்தைகய உத கள் ெசய் ர்கள் ! சக்கரவர்த்
ன்
ேவேலா, கத் ேயா பாய் ந்
ந் தால் உலகம் என்ன
ெசால்
க் ம் ? தஞ் ைசக் ேகாட்ைடத் தளப யான
ப ேவட்டைரயைர ம் அந் தப் பாதகச் ெசய க்
உடந் ைத என் தான் ஊரார், உலகத்தார்
ெசால் வார்கள் . ேகாட்ைட வாச ல் ெகா ம் பா
ர்
ேவளார் ேவ காத்
க் றார். ப
ர்க் லத்ைத
அ ேயா ஒ த் க் கட் வதற் அவ க் ேவண் ய
காரணம் ைடத்
க் ம் . அவ் வள ஏன்? இன்ைறக்
நான் உன் உத
னால் ேகாட்ைடக் ள் வரா
ந் தால் ,
ேகாட்ைடத் தளப
ன் ேமல் எனக் க்
டத்தான்
சந் ேதகம் உ த்
க் ம் . ஆைகயால் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் மற் ற எல் ேலாைர ம் ட உன்னிடம்
அ க நன்
ெச த்த ேவண் ம் . அவரிடம் நீ என்ன பரி
ேகட்டா ம் ெகா ப் பார். அவ ைடய ெசாத் ேல
பா ையக் ேகட்டா ம் ெகா த்
வார்!”
இவ் வா இளவரசர்
யேபா
ன்னப்
ப ேவட்டைரயைரப் பார்த் க் ெகாண்
ந் தார்.
அவ ைடய கடைமைய அவர் சரியாக
நிைறேவற் ற ல் ைலெயன்பைத அவ க் உணர்த்த
ம் ேய ேமற் கண்டவா ேப னார். அைதச் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் அ ந் ெகாண்டார் என்பைத
அவ ைடய
கத் ல் ேதான் ய ேவதைன நன்
எ த் க் காட் ய . அவ ைடய
கத் ல்
சாதாரணமாகக்
ெகாண்
ந் த கம் ரத் ேதாற் றம்

ேபாய் ட்ட . யாைர ம் இலட் யம் ெசய் யாத, எதற் ம்
அஞ் சாத, ரப் ெப
தத் ன் அ
இப் ேபா அந் த
கத் ல் இல் லேவ இல் ைல.
ேபார்க்களத்
ந்
ற
ட் ஓ வந் த ரன்
ஒ வன், பலர் ஏ ம் ப யாக இந் த உ ைரக் காப் பாற் க்
ெகாண்
வந் த ல் என்ன பயன் என்
ெவட் மாழ் ம்
பாவைன அவ ைடய
கத் ல் இப் ேபா
காணப் பட்ட .
இளவரசர் த ல்
யைதெயல் லாம் ேகட்
உள் ள ம் உட ம் உ
ெந ழ் ந் ெகாண்
ந் த
ங் ழ அவர் பரிைசப் பற் ச் ெசான்ன ம் பைழய
ஆக்ேராஷங் ெகாண்ட ச த் ர மாரியா
ட்டாள் .
“இளவரேச! எனக் யா ைடய நன்
ம்
ேதைவ ல் ைல; பரி ம் ேவண் ய ல் ைல. எனக் த்
தஞ் சம் அளிக்க ச த் ர ராஜா இ க் றார். என் பட ம்
கால் வாய்
ைன ல் பத் ரமா
க் ற . இேதா நான்
றப் ப
ேறன். ஒ ேவைள என் அத்ைத உ ர்
ைழத்தால் ? …இல் ைல, அ
ண் ஆைச! காைல ேல
என் அத்ைத ெசால்
ட்டாள் . வரப் ேபாவைத
உணர்ந் தான் ெசான்னாள் . இனி அவள் ைழக்கப்
ேபாவ ல் ைல. எனக் இங் ேக ேவைல ம் இல் ைல
என்றாவ ஒ நாள் தாங் க ம் ெகா ம் பா
ர்
இளவர
ம் ேகா க்கைரக் வந் தால் …” என்
ப்
ங் ழ வான இ ந் த இடத்ைத ேநாக் னாள் . அந் தப்
ெபண் அகல ரிந் த கண்களினால் தன்ைன ம்
இளவரைச ம் பார்த் க் ெகாண்
ப் பைதக்
கவனித்தாள் . “ ச் ! இ என்ன ஆைச? நான்
ேபா ேறன்” என்
ட் , வாசற் ப ைய ேநாக்
ைரந் நடந் தாள் .

இ வைர ல் க் ரைம ெகாண்டவைளப் ேபால்
நின்
ந் த வான க் அப் ேபா தான்
தன்
ணர் வந் த . அவள் ங் ழ
ன் அ
ல்
வந் , “என் அ ைமத் ேதா நீ எங் ேக ேபா றாய் ?
நா ம் உன்ைனப் ேபால் அநாைததான்!…” என்
ேம ம்
ேப வதற் ள் , ங் ழ
க் ட்டாள் : “ேத நான்
தங் கள் அ ைமத் ேதா
ம் அல் ல. தாங் கள்
என்ைனப் ேபால் அநாைத ம் அல் ல; க் ரத் ல்
பைழயாைற இைளய ராட் வந்
வார்!” என்றாள் .
வான க் அப் ேபா தான் உண்ைம ல் இைளய
ராட்
ன் நிைன வந் த . “ஐேயா! அக்கா க்
இங் நடந் தெதல் லாம் ஒன் ம் ெதரியாேத! ெசய்
ெசால்
அ ப் ப ேவண் ேம?” என்றாள் .
“அதற் ம் ஒ கவைலயா? ேகாட்ைட வாச ல் தங் கள்
ெபரிய தகப் பனார் இ க் றாேர? அவரிடம் ெசான்னால்
ெசய் அ ப்
றார்” என்
ட் ப் ங் ழ
வ ம ப் பவள் ேபால் நின்ற வான ையக் ைக னால்
நகர்த்
ட் ேமேல ெசன்றாள் . வாசற் ப க்
அ
ல் ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ம ப
ம் அவைள
வ ம த் நி த் னார்.
“ெபண்ேண! ெபான்னி ன் ெசல் வர்
யைதெயல் லாம் நான் ேகட் க்ெகாண்
ந் ேதன்.
அவர்
ய
ற் ம் உண்ைம. ப
ர்க் லத் க்
அ யாத அப ர்த் உண்டாகாமல் நீ காப் பாற் னாய் ,
உனக் நான் அள ல் லாத நன் க்
கடன்பட்
க் ேறன். நீ என்ன பரி ேவண் ெமன்
ேகட்டா ம் த
ேறன்” என்றார்.
ங்
இங்

ழ
யரப் ன்னைக டன், “தளப !
ள் ளவர்களில் ல க் ச் சக்கரவர்த் உ

ர்

ைழத்த ல் சந் ேதாஷம் . ல க் அவர் நடமா ம்
சக் ெபற் ற ல் சந் ேதாஷம் . இன்
ம் ல க் ப்
ப ேவட்டைரயர் லம் அப ர்த் க் உள் ளாகாத ல்
ம ழ் ச் . என் அத்ைதக் ேநர்ந்த ர்மரணத்ைதப் பற்
யா க் ம் கவைல
ப் பதாகத் ெதரிய ல் ைல.
நானாவ அைதப் பற் க் கவைலப் பட ேவண்டாமா! என்
அத்ைதையக் ெகான்றவன் எங் ேக ேபானான் என்
ேத க் கண்
க்கப் பார்க் ேறன். தய ெசய்
எனக் வ ைய
ங் கள் !” என்றாள் .
ங் ழ
ன் இந் த வார்த்ைதகள் ேகாட்ைடத் தளப
காலாந் தக கண்டைரத்
க் வாரிப் ேபாட்டன.
“ெபண்ேண! உன்னிடம் நான் ேதாற் ேறன்.
ெகாைலகாரைன ட்
ட் ச் ம் மா நின்
ெகாண்
க் ேறன். அவைனக் கண்
க்கா ட்டால் ,
சக்கரவர்த்
ைழத்த னால் மட் ம் என் ப
ர்ந்
டா . உன் வார்த்ைதகளில் நான் அவநம் க்ைக
ெகாண்டேத தவ ! ெகாைலகாரன் எங் ேக
ேபா
ப் பான்? என்ைனத் தள் ளி ட் ஓ னான். ஆம் !
ஆம் ! ரங் க வ க் த்தான் ேபா
ப் பான். வா! எனக்
உத யாக வா! ேவ யாைர ம் அைழத் ப் ேபாக
ப் பம் இல் ைல! அவன் மட் ம் என்னிடம்
அகப் படட் ம் ! என்ன ெசய் ேறன், பார்!”
இவ் தம் ெசால் க்ெகாண்ேட ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் தம் இ ம் க் ைக னால்
ங் ழ ைய ம்
த் இ த் க் ெகாண்
மண்டபத்ைத ேநாக்
ைரந் ெசன்றார்.

ற் ப

அந் த அைற ல் இ ந் த மற் ற எல் லா ம் அப் ப
அப் ப ேய நின்றார்கள் . இளவரசர்
ப் பைத அ
ெகாண்
சக்கரவர்த்
ன் அ
ல் ேபாகாமல்

ந்

ரத் ல் ஒ ங் நின்றார்கள் . எல் லா ைடய கண்கள்
மட் ம் சக்கரவர்த்
ன் ேபரி ம் , அவர் ம
ல் தைல
ைவத் ப் ப த்
ந் த மாதர
ன் ேபரி ம் இ ந் தன.
ஆனால் ந் தர ேசாழ ம் , மந் தா னி ம்
ஒ வேராெடா வர் பரி ரணமாய் க் கலந்
ேபா
ந் தார்கள் . மற் றவர்கைளப் பற் ய எண்ணேம
அவர்க ைடய ெநஞ் ல்
வதற் இட
க்க ல் ைல.
ப் ப வ ஷத் வாழ் க்ைகையச் ல நி ஷ ேநரத் ல்
நடத்த
மா என்ப பற் மேனாதத் வ
ற் பன்னர்கள் ெபா
ைற ல் என்ன
ெசால் வார்கேளா, ெதரியா . ஆனால் ந் தர ேசாழ ம்
மந் தா னி ம் அந் தச் ல நி ஷ ேநரத் ல்
பன்ென ங் கால வாழ் க்ைகைய நடத் னார்கள்
என்ப ல் சந் ேதகம்
ல் ைல.
ப் ப வ ஷத் ல்
ஒ வேராெடா வர் ேபசக்
யைதெயல் லாம் அவர்கள்
ேப க் ெகாண்டார்கள் . மந் தா னி தனக் ரிய நயன
பாைஷ
லமாகேவ ேப னாள் . ந் தர ேசாழர்
ெப ம் பா ம் அந் த பாைஷைய அ ந் ெகாண்டார்.
இளம் ராயத் ல் தத்
ேல அவர் ல மாதகாலம்
மந் தா னி டன் ெசார்க்க வாழ் க்ைக நடத் க்
ெகாண்
ந் த காலத் ல் அவ ைடய ச க்ைஞ
பாைஷைய ம் நன் ெதரிந் ெகாண்
ந் தார்.
அவற் ைற அவர் இன்றள ம் மறந்
ட ல் ைல.
ஆைகயால் மந் தா னி இப் ேபா கண்களால் மட் ேம
ேப யேபா
ம் அவ ைடய உள் ளம் அவள் மனத் ல்
உ த்த எண்ணங் கைள அக்கணேம ெதரிந் ெகாண்ட .
அப் ப அ கமாக மந் தா னி ஷயம் எ
ம்
ெசால்
ட ம் இல் ைல. “தங் கள் ேபரில் எனக் ஒ
வ த்த ம் இல் ைல. உலைகயா ம் சக்கரவர்த் யா ய
தாங் கள் எங் ேக? கைரயர் மக ம் ஊைம ம்
ெச
மான நான் எங் ேக? தங் கள்
ன் வராமல்

நான்தான் இத்தைன கால ம் மைறந்
ரிந்
ெகாண்
ந் ேதன். அவ் வப் ேபா
ரத் ல் நின்
தரி த் மனத்ைதத்
ப் ெசய் ெகாண்
ந் ேதன்.
உ ைர
ம் த ணத் ல் தங் கள் ம
ல் ப த்
உ ைர
ம் பாக் யம் எனக் க் ைடத்தேத? இைதக்
காட்
ம் எனக் ேவ என்ன ேவண் ம் ?” –
இவ் வள தான் மந் தா னி
ய . இைதேய
ப் த்
ப் அவ ைடய உள் ள ம் கண்க ம் ெசால் க்
ெகாண்
ந் தன. அவ ைடய
கத் ேலா எல் ைலயற் ற
ஆனந் தம் த ம் க் ெகாண்
ந் த . லாப் றத் ல்
ேவல் த் ெவளி
ம் வந்
ந் த னால் அவள்
ம் ேவதைனப் பட்டதாக அவள்
கக்
ந்
ெதரிய ல் ைல. அவள் அ ேயா தன் ேதகத்ைதப்
பற் ய நிைனைவ இழந்
ட்
ந் ததாகக்
காணப் பட்ட . பறைவ,
ண்
ந்
ளம் ம்
த ணம் ெந ங்
ட்ட . இனி,
ண்ைடப் பற் அந் தப்
பறைவக் என்ன கவைல இ க்கப் ேபா ற ?
ந் தர ேசாழ ம் தம உடம் ைபப் பற் ய நிைனைவ
மறந்
ட்
ந் தார். அதனால் தாேன அவர் தம
கால் கள் பல னமைடந்
ந் தைதக்
ட மறந்
கட்
ந் இறங் மந் தா னி டம் ஓ வர
ந் த !
ஆனால் ந் தர ேசாழர் மந் தா னிையப் ேபால் ல
வார்த்ைதகள் ெசால் வேதா
ப் அைடய ல் ைல.
எத்தைன எத்தைனேயா ஷயங் கைள அவர் ெசால் க்
ெகாண்ேட
ந் தார். அவ ைடய கண்கள் ெசால் ய
ஷயங் கைள அவ ைடய உத கள் வார்த்ைதகளாக
த் க்ெகாண்ேட
ந் தன. அந் த
அைற
ந் த மற் றவர்க க் அவர் ேப ய வார்த்ைத
ஒன்
டப் ரிய ல் ைல. ஆனால் மந் தா னிக்

எல் லாம்
ளங் க் ெகாண்
வந் த . ஆேமா க்க
ேவண் ய இடத் ல் தைலைய ஆட் ஆேமா த்தாள் ;
ம க்கேவண் ய இடத் ல் தைலைய ஆட் ம த்தாள் .
ஆனந் தமைடய ேவண் ய இடத் ல் ஆனந் தப் பட்டாள் ;
ஆ தல்
றேவண் ய இடத் ல் ஆ த ம்
ெதரி த்தாள் .
“என் உ
க் உ ரானவேள! நீ இன்
எனக்காக உன்
உ ைர
றாய் ! என் உ ர் மட் ம் எத்தைன நாள்
இ க் ம் என்
எண்
றாய் ? நான் கல் ெநஞ் ச ள் ள
பா தான்; ஒத் க்ெகாள் ேறன். இராஜ் யம் ஆ ம்
க் ப் றந் தவர்கள் இவ் தம் ெநஞ் ைசக் கல் லாகச்
ெசய் ெகாள் ள ேவண்
க் ற . இல் லா
ல்
இராஜ் ய நிர்வாகம் எப் ப நடக் ம் ? தத்
ல் நான்
உன்ைன ட்
ட் வந் த
த ல் நான் ெசய் த
ெப ங் ற் றம் . அதன்
ைளவாக இன்
ம் பல
ற் றங் கைளச் ெசய் யேவண் யதா ற் . அந் தச்
ெசார்க்கத் க் இைணயான
ல் நாம் எவ் வள
ஆனந் தமாக வாழ் ந் ேதாம் ? அ நீ த்
க்கக் ெகா த்
ைவக்க ல் ைலேய? கட ேள ச ெசய்
ட்டாேர!
என்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள் எல் லா ம் ச ெசய்
ட்டார்கேள! வராஜ் ய பட்டா ேஷகம் ஆன ம்
உன்ைனத் ேத வரேவண் ெமன்
ந் ேதன். உன்ைனத்
ேத க் ேகா க்கைர வைர ல் ஓ வந் ேதன். பா கள் நீ
கட ல்
த் ச் ெசத்
ட்டாய் என்
ெசான்னார்கள் .
என்
ராண ேந தன் என்
எண்ணி
ந் த
அநி த்தேன ஏமாற்
ட்டான்… ஆமாம் , ஆமாம் ! நீ
ெசால் வ ெதரி ற . நீ கட ல்
த்த உண்ைமதான்
என் ம் ற யாேரா உன்ைனக் காப் பாற் யதாக ம்
ெசால்
றாய் . ஆனால் இ அநி த்த க் த்
ெதரிந்
ந் ம் அவன் ெசால் ல ல் ைல. அதனால் வந் த
பரீதத்ைதப் பார்! உன்ைனப் பார்க்க ேநர்ந்த

ேபாெதல் லாம் உன் ஆ ையப் பார்ப்பதாக எண்ணிக்
ெகாண்ேடன். என்ைனப் ப வாங் வதற் காக வந்
ற்
றாய் என்
நிைனத் க் ெகாண்ேடன். என்
அ ைமக் மாரைன நீ காேவரி ெவள் ளத்
ந்
எ த் க் காப் பாற்
க்க, நீ தான் அவைனக்
காேவரி ல் தள் ளி ட்டாய் என்
எண்ணிக்
ெகாண்ேடன். ஆகா! நீ மட் ம் உ ேரா
க் றாய்
என்
அ ந்
ந் தால் , என் வாழ் க்ைக எப் ப ெயல் லாம்
இ ந்
க் ம் ? இந் தப் ெபரிய சாம் ராஜ் யத் க்காக
உன்ைன நான் ைக ட்
ப் ேபன் என்
நிைனக் றாயா? ஒ நா ம் இல் ைல!…
இவ் தம் ந் தர ேசாழர் தம் உள் ளத் ல் ெபாங் த்
த ம் ய எண்ணங் கைளெயல் லாம் வாய்
வார்ைதகளினால்
த் க் ெகாண்ேட வந் தார்.
கைட யாக அவர்
னார், “இரண்
நாைளக்
ன் நீ
என்
ன் வந் தேபா உன் ேமல்
ளக்ைக
ட்ெட ந் ேதன். உன்ைன ம ப
ம் பார்த்த
ேபாெதல் லாம் அ வ ப் க் காட் ேனன்.
அதற் காகெவல் லாம் நீ என்ைன மன்னிக்கேவண் ம் . பல
வ ஷ காலமாக நீ ஆ யாக வந் என்ைனத்
ன்
த்
றாய் என்ற எண்ணத் ல் இ ந் ேதன்.
நள் ளிர ல் நீ இேத அைற ல் என்
ன் ேதான்
ஏேதேதா
னாய் . என் மக்கைள நீ ச க் றாய் என்
எண்ணிக்ெகாண்ேடன். அப் ேபா ஏற் பட்ட ெவ ப்
உன்ைன ேநரில் பார்த்தேபா ம் ர ல் ைல.
உண்ைம ல் , நீ எங் கள் லெதய் வமாக வந் தாய் !
எனக் ம் என் மக்க க் ம் ங் ேநராமல்
த ப் பதற் காக வந் தாய் ! அைதெயல் லாம் நான்
ெதரிந் ெகாள் ள ல் ைல. என் மகள் ந் தைவ எ த் க்
ய ற தான் ெதரிந் த . ஐேயா! எப் ேபர்ப்பட்ட
தவ ெசய் ேதன்! அதற் காகெவல் லாம் என்ைன

மன்னித்
. உன்னிடம் எனக் ள் ள அன்ைப இனி
எப் ப க் காட் ேவன்? அதற் வ
ல் லாமல் ெசய்
ட்டாேய! என்
மாரர்க க் ப் பட்டம் கட்ட
ேவண்டாெமன்
ெசான்னாய் . அதன் நியாயம் எனக்ேக
ெதரிந்
க் ற . ஏன் தைலைய அைசக் றாய் ? என்
நன்ைமக்காக ம் , என்
லத் ன் நன்ைமக்காக ேம
ெசான்னாய் ! அ ல் தவ ஒன்
ல் ைல. ஆனால்
இங் ள் ளவர்கள் ஏேதேதா ெசால்
என்ைனப்
ைபத் யமாக அ க்கப் பார்க் றார்கள் . உனக் க்
ழந் ைத றந் ததாகச் ெசால் றார்கள் . அ
உண்ைமயானால் ெசால்
! உன் மகன் இ ந் தால்
ெசால்
. அவ க் என்னா யன்றைதச் ெசய்
உனக் ச் ெசய் த ேராகத் க் ப் பரிகாரம்
ேத
ேறன்…”
இவ் தம் ந் தரேசாழர்
யேபா மந் தா னி பரக்கப்
பரக்க அவைரப் பார்த்
ட் ப் ற
ற்
ற் ம்
பார்த்தாள் . வாசற் ப
ன் அ
ல் நின்ற ெபான்னி ன்
ெசல் வர்
அவ ைடய பார்ைவ தங் நின்ற .
உடேன இளவரசர் தந் ைத ம் தா ம் இ ந் த இடத்ைத
ெந ங் வந் தார். தா ன் அ
ல் உட்கார்ந்தார்.
மந் தா னி இளவரசைரத் தன் ைக னால் ெதாட் க்
ெகாண்
சக்கரவர்த்
ன்
கத்ைதப் பார்த்தாள் .
“இவன் தான் என் தல் வன்!” என்
ம் ெபா ள் அந் தப்
பார்ைவ
ந்
கத் ெதளிவாக ெவளியா ற் .
இவ் வா இரண்
ன்
தடைவ மந் தா னி
சக்கரவர்த் ைய ம் ெபான்னி ன் ெசல் வைர ம் மா
மா ப் பார்த்தாள் . ன்னர் கண்கைள
க்
ெகாண்டாள் .
நி ர்ந்
ந் த அவ ைடய தைல, –
சக்கரவர்த்
ன் ம
ல் , – நன்றாகச் சாய் ந் த .

மந் தா னி ன் உ ர் அவ ைடய உடைல ட் ப்
ரிந் த . ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த்
ம்
அ தைத
இன் வைர யா ம் பார்த்த
ல் ைல; ேகட்ட
ல் ைல.
இன்ைறக் அவர் ‘ஓ’ ெவன்
கத அ தைதப்
பார்த் ம் ேகட் ம் எல் லா ம் ைகத் ப் ேபானார்கள் .
இளவரசர் அ
இ ந் தார்.

ள் ெமா

வர்மர் மட்

ேம மனத்ெதளி

டன்

அவர் சக்கரவர்த் ையப் பார்த் க்
னார்:“தந் ைதேய! என் அன்ைன ன் மரணத் க்காகத்
தாங் கள் வ ந் த ேவண் ய ல் ைல. அவர்
மரணமைடயேவ ல் ைல. ெதய் வமாக அல் லேவா
மா
க் றார்? என்ெறன்ைறக் ம் நம் ேசாழ
வம் சத் க் அவர் ல ெதய் வமாக ளங் வ வார்!”
என்றார்.
ஆ
ம் , ந் தர ேசாழர் ம்
அ வ நின்ற
பா ல் ைல. மந் தா னி ன் மரணத் க்காகத்தான்
அ தாரா? அல் ல அேத சமயத் ல் ெவ
ரத் ல்
நடந் த இன்ெனா
யர சம் பவத் ன் அ ர்ச் அவர்
உள் ளத் ல் ேதான் யதனால் அ தாரா என்
ெசால் ல
மா?
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர்
ய ேத தல் ெமா
மட் ம் உண்ைமயா ற் . ெபான்னி ன் ெசல் வர்
ற் காலத் ல் இராஜராஜ ேசாழர் என்ற ெபய டன்
ங் காதனம் ஏ யேபா ‘ஈழத் ராணி’ என்
அவர்
அைழத்த மந் தா னி ேத க்காகத் தஞ் ைச ல் ஒ
ேகா ல் எ ப் த்தார். அ
ல காலம் ‘ ங் கள
நாச் யார் ேகா ல் ’ என்ற ெபய டன்
ரபலமாக
ளங் வந் த . நாளைட ல் அதன் ெபயர் ரிந்
‘ ங் காச் யார் ேகா ல் ’ என்
ஆ ற் . இன்ைறக் ம்

தஞ் ைச நகரின் ஒ ப
ல் ‘ ங் காச் யார் ேகா
என்ற ெபய டன் ஒ
ய
லமான ேகா ல் இ
வ வைதத் தஞ் ைச ெசல்
றவர்கள்
சாரித் த்
ெதரிந் ெகாள் ளலாம் .

அத்

ல் ’
ந்

யாயம் 31 - "ேவைள
வந்
ட்ட "!

ெசன்ற அத் யாயத் ல்
ய நிகழ் ச் கேளா இந் தக்
கைதைய
த்
டக்
மானால் , எவ் வளேவா
நன்றா
க் ம் . ேநயர்களில் லர் ஒ ேவைள
அவ் தம் எ ர் பார்க்க ங்
ம் . ஆனால் அ இயலாத
காரியமா
க் ற . அேத னத் ல் ஏறக் ைறய அேத
ேநரத் ல் கடம் ர் சம் வைரயரின் மாளிைக ல் நடந் த
பயங் கர நிகழ் ச் ையப் பற் நாம் இனிச் ெசால் ல
ேவண்
க் ற .
நந் னி அவ ைடய அந் தப் ர அைற ல் தனியாக
அங்
ங் ம் நடந் ெகாண்
ந் தாள் . அவ ைடய
உள் ளத் ல்
ெகாண்
ந் த பரபரப் ைப அவ ைடய
கத்ேதாற் றம் காட் ய . அவ ைடய கண்ணில் ஓர்
அ ர்வமான ன்ெனாளி டர் ட் த் ேதான்
மைறந் த . அந் த அைறக் ள் ேள வ வதற்
அைமந்
ந் த பல வ கைள ம் அவள் அ க்க
பார்த் க் ெகாண்
ந் தாள் . அந் த வ களில் ஏதாவ
கால ச் சத்தம் ேகட் றதா என்
அவ ைடய ெச கள்
ர்ந் கவனித் க் ெகாண்
ந் தன. “ேவைள ெந ங்
ட்ட !” என்
அவ ைடய உத கள் அ க்க

த் க் ெகாண்
ந் தன. ல சமயம் அவ் தம்
த்த அவ ைடய உத கள்
த்தன. இன்
ம்
ல சமயம் அவ ைடய கண்ணிைமக ம் ,
வங் க ம்
த்தன. ஒவ் ெவா தடைவ அவள் உடம்
வ ேம ஆேவசக்கார ைடய ேதகம்
ப் ப ேபால்
பத த்
த்த .
நந் னி ப ப் பதற் காக அைமந்
ந் த பஞ் சைண
ெமத்ைத ரித்த கட்
ல் நா பக்க ம்
ைரச் ைலகள் ெதாங் ன. அைவ கட் ைல அ ேயா
மைறத் க் ெகாண்
ந் தன. நந் னி ஒ பக்கத் த்
ைரச் ைலைய ெம வாகத்
க் னாள் . ப க்ைக ல்
நீ ளவாட் ல் ைவத்
ந் த ெகாைல வாைளப் பார்த்தாள்
ெகால் லன் உைலக்களத் ல் ெஜா க் ம்
னாேலேய
ெசய் த வாைளப் ேபால் அ
ன்னிட் த் கழ் ந் த .
அத்
னால் ெமத்ைத ம் கட்
ம் ைரச் ைலக ம்
எரிந் ேபாக ல் ைல என்ப ஆச்சரியத் க்
டமா
ந் த . இைத நிைனத் ப் பார்த் த்தான், அ
ெசந் தழ னால் ெசய் த வாள் அல் லெவன் ம் ,
இ ம் னால் ெசய் த வாள் தான் என் ம் ெதரிந் ெகாள் ள
ேவண்
ந் த .
நந்

னி அந் த வாைளக் ைக ல் எ த்தாள் .
க் ப்
த்தாள் . பத் ன் ஒளி ல் அைத இன்
ம் நன்றாக
ன்னி ம் ப ெசய் பார்த் உவந் தாள் . ற , அைதத்
தன் மார் டன் அைணத் க் ெகாண்டாள் கன்னத்ேதா
ேசர்த் ைவத் க் ெகாண்
த்த ட்டாள் . அந் த
வா டன் உைறயாட ம் ெசய் தாள் . “ெதய் வ வாேள! நீ
உன்
ைடய ேவைலையச் ெசய் யேவண் ய ேவைள
ெந ங்
ட்ட ! என்ைன நீ ைக டமாட்டாய் அல் லவா?
இல் ைல, நீ என்ைனக் ைக ட மாட்டாய் ! என்
ைடய

ைககேளதான் என்ைனக் ைக
னாள் .

ட்டால்

ம் !” என்

ற , தன் கரங் கைளப் பார்த் , “கரங் கேள! நீ ங் கள்
உ
யாக இ ப் ர்களா? ச் ! இப் ேபாேத இப் ப
ந ங்
ர்கேள? சமயம் வ ம் ேபா என்ன
ெசய் ர்கள் ? ஆம் , ஆம் ! உங் கைள நம் வ ல்
பயனில் ைல. ேவ இரண்
கரங் கைளத்தான்
இன்ைறக் நான் சம் பா த் க் ெகாள் ள ேவண் ம் !”
என்றாள் .
ெரன்
நந்
ன் உடம்
வ ம் ஒ தடைவ
ர்த்த . ெவ க்கனல் பாய் ந் த கண்களினால் ேமல்
ேநாக்காகப் பார்த்தாள் . “ஆகா! நீ வந்
ட்டாயா? வா!
வா! சரியான சமயத் ேலதான் வந் தாய் ! என் அன்ேப!
என் அரேச! வா! ர பாண் யன் தைலேய! ஏன்
ைர
ஓரத் ேலேய இ க் றாய் ? இறங் வா! இங் ேக யா ம்
இல் ைல! உன் அ யாைளத் த ர ேவ யா ம் இல் ைல!
ஏன் இப் ப
த் ப் பார்த் க் ெகாண்
க் றாய் ?
வாையத் றந் ஒ வார்த்ைத ெசால் ! ‘இந் தக்
கண்டத் க் த் தப் உ ர் ைழத்தால் உன்ைனப்
பாண் ய ங் காசனத் ல் ஏற் ைவப் ேபன் என்
ெசான்னாேய! அைத நான் மறக்க ல் ைல. உனக் நான்
ெகா த்த வாக்
ைய ம் மறக்க ல் ைல. அைத
நிைனேவற் ம் ேவைள ெந ங்
ட்ட . அதற் காக
நான் எத்தைனக் காலம் ெபா ைமயாகக்
காத்
ந் ேதன்! என்ெனன்ன ேவஷங் கள் ேபாட்ேடன்? –
எல் லாம் நீ பார்த் க் ெகாண் தானி ந் தாய் ! இப் ேபா
பார்த் க் ெகாண்
! கண் ெகாட்டாமல் பார்த் க்
ெகாண்
. நீ தான் கண் ெகாட் வேத ைடயாேத!
நா ம் கண்ைண
த்
ங் க
யாமல் ெசய்
வ
றாய் ! இன்
இர உனக் ப் ப வாங்

ட்ேடனானால் , அப் றமாவ என்ைனத்
ங் க
வாய் அல் லவா?… மாட்டாயா? பாண் ய
ங் காசனத் ல் நான் ஏ அமர்வைதப் பார்த்த
ற தான் ேபாவாயா? என்
ைடய வாக்
ைய நான்
நிைறேவற் னால் , உன்
ைடய வாக்
ைய நீ
நிைறேவற் வதாகச் ெசால் றாய் ?… இல் ைல, இல் ைல!
எனக்
ங் காசன ம் ேவண்டாம் , மணி ம ட ம்
ேவண்டாம் . உன் மகன் என்
யாேரா ஒ
வைன
ெகாண்
வந் தார்கள் . அவைனச் ங் காசனத் ல் ஏற்
மணி ம டம்
ட் யா ற் . உனக் ப் ப க் ப் ப
வாங்
ட்ேடனானால் , அைதக் ெகாண்
நீ
ப் யைடவாய் ! ன்னராவ , என்ைன ட் ச்
ெசல் வாய் ! ேபாரில் இறந் தவர்கள் எல் லா ம் எந் த ர
ெசார்க்கத் க் ப் ேபா றார்கேளா, அந் த ர
ெசார்க்கத் க் நீ ம் ேபாவாய் ! அங் ேக என்ைனப்
ேபால் எத்தைனேயா ெபண்கள் இ ப் பார்கள் !
அவர்களில் ஒ த் ைய… என்ன? மாட்ேடன்
என் றாயா?… சரி, சரி! அைதப் பற் ப் ற ேப க்
ெகாள் ேவாம் ! என் அன்ேப! யாேரா வ
றார்கள்
ேபா
க் ற . நீ மைறந்
!…நா ம் இந் தப்
ப வாங் ம் வாைள மைறத் ைவக் ேறன்…”
அச்சமயம் வாசற் ப க் அ
ல் உண்ைமயாகேவ
கால ச் சத்தம் ேகட்ட . நந் னி வாைளக் கட்
ல்
ைவத் க் ெகாண்
க் ம் ேபாேத மணிேமகைல
உள் ேள வந் தாள் .
சற்
ன் ெவ
த் ப் லம் ய நந் னி ஒ
கணேநரத் ல்
ற் ம் மா தல் அைடந் தவளாய்
“நீ தானா, மணிேமகைல? வா!” என்றாள் . அவள் ர
அைம நில ய .

ல்

“அக்கா! இ என்ன? எப் ேபா ம் வா ம் ைக
இ க்
ர்கேள?” என்றாள் மணிேமகைல.

மாகேவ

ன், என்ன ெசய் வ ? ஆண்
ள் ைளகள் இவ் வள
ர்த்தர்களா
ந் தால் , நாம் வாைளத் ைணெகாள் ள
ேவண் ய தாேன?”
“

“ேத ! நான் ஒ த்
ைண இ க் ேறேன? என்னிடம்
தங் க க் நம் க்ைக இல் ைலயா?”
“உன்னிடம் நம் க்ைக இல் லாமலா என்
ைடய
அந் தரங் கத்ைதெயல் லாம் உன்னிடம் ெசான்ேனன்,
மணிேமகைல! இந் த உல ேலேய நான் நம் க்ைக
ைவத்
ப் பவள் நீ ஒ த் தான். ஆனா ம் , உன்
டப்
றந் த சேகாதர க் எ ராக உன்னால் ஒன் ம் ெசய் ய
யாதல் லவா?”
“அக்கா! எனக் க்
என்
ெசய்

டப் றந் த சேகாதரன் இல் ைல,
ெகாண்
ட்ேடன்…”

“ஏன் இவ் தம் ெசால்
சேகாதரன்…”

றாய் ? எப் ப

ம் அவன் உன்

“சேகாதரனாவ சேகாதரியாவ ? அந் த உறெவல் லாம்
ெவ ம் ரைம என்
ெதரிந் ெகாண்ேடன்.
கந் தமாறன் என்
ைடய
ப் பத் க் எ ராக, –
தன்
ைடய ெசௗகரியத் க்காக, – என்ைன வற்
த் க்
கட் க் ெகா க்கப் பார்க் றான்! உண்ைமயான
சேகாதர பாசம் இ ந் தால் , இப் ப ச் ெசய் வானா?…”
“தங் காய் ! உன்
ைடய நன்ைமக்காகேவ அவன்
உன்ைன இளவரச க் மணம் ெசய் ெகா க்க
ம் பலாம் அல் லவா?”

“ஆமாம் ; என்
ைடய நன்ைம ைமைய இவன்
கண்
ட்டானாக் ம் ! உண்ைம ல் , என்
ைடய
நன்ைமைய அவன் க தேவ ல் ைல, அக்கா!”
“ஈழம்
தல் வட ெபண்ைண வைர ல் பரந் த ேசாழ
ராஜ் யத் ன் ங் காசனத் ல் நீ பட்ட ம
யாக
ற்
க்க ேவண் ம் என்
உன் தைமயன்
ம் வ
உன்
ைடய நன்ைமக் அல் லவா?”
“இல் லேவ இல் ைல! நான் தஞ் சா ர் ராணியானால் ,
இவன்
தன் மந் ரியாகலாம் அல் ல ெபரிய
ப ேவட்டைரயைரப் ேபால் தனா காரியாகலாம் என்ற
ஆைசதான் காரணம் அக்கா! அக்கா…!” என்
மணிேமகைல ேமேல ெசால் லத் தயங் னாள் .
“ெசால் , மணிேமகைல! உன் மன ல் உள் ள
எ வானா ம் தாராளமாய் ச் ெசால் லலாம் . என்னிடம்
உனக் ள் ள அன்ைபக்
த் நீ ெசான்னெதல் லாம்
உண்ைமதாேன!”
“அக்கா! அைதப் பற் ச் சந் ேத க்க ேவண்டாம் . இந் த
உலகத் ேலேய நான் அன் ைவத்
ப் ப இரண்
ேபரிடந் தான். ஒ வர் நாங் கள் …”
“இன்ெனா

வர் யார்?”

“உங் கள் மன க்
ேகட்
ர்கள் …?”

அ

ெதரி

ம் . என்ைன ஏன்

“தங் காய் ! உனக் அ சந் ேதாஷமா
க் ம் என்
நிைனத்ேதன். கைதக ம் கா யங் க ம் நீ
ேகட்ட ல் ைலயா? ஒ ெபண்ணின் உள் ளத் ல் காதல்
உதயமானால் அைதப் பற் அவள் யாரிடமாவ ேபச
ம் வ இயல் அல் லவா? அந் தரங் கத் ேதா
என்ப
ன் எதற் காக…?”

“அ உண்ைமதான், அக்கா! என் அந் தரங் கத்ைத ம் ,
தங் களிடம் ெதரியப் ப த்
க் ேறன். ஆனால்
இப் ேபா நான் தங் களிடம் அவசரமாக வந் த ேவ ஒ
ெசய் ெசால் வதற் காக. க்க கவைல த ம் ெசய் ,
அக்கா!”
நந்

னி

க்

ட்

, “என்ன? என்ன?” என்

ேகட்டாள் .

எத்தைனேயா காலமாகத் ட்ட ட் க் ெகாண்
ந் த
என்
நிைறேவறலாம் என்
எண்ணி
ந் த
காரியத் க் ஏதாவ தடங் கல் ஏற் ப ேமா என்ற
அவள் மனத் ல்
ெகாண்ட . அதன் அ
அவள்
கத்
ம் ேதான் ய .
“அக்கா! தனா காரி ப ேவட்டைரயர் இன்
ம்
தஞ் சா
க் ப் ேபாய் ச் ேசர ல் ைலயாம் . வ
“வ
ல் என்ன ேநர்ந்த ? ஒ ேவைள மனத்ைத
மாற் க் ெகாண்
ம்
ட்டாரா?” என்
நந்
ேகட்ட ேகள்
ல்
ைறந்
க்க ல் ைல.

ல் …”
னி

“அப் ப அவர்
ம்
ந் தால் நன்றா
க் ம் ,
அக்கா! அன்ைறக் நாம் ஏரித்
ல் இ ந் தேபா
யல்
அ த்ததல் லவா? அந் தப் யல் ெகாள் ளிடத்
ம்
அப் பா ம் ெராம் பக் க ைமயாக அ த்ததாம் .
ப ேவட்டைரயர் ெகாள் ளிடத் ல் பட ல் ெசன்றேபா
யல் பலமாக இ ந் ததாம் …”
“அப் றம் ” என்
நந் னி பரபரப் டேனதான் ேகட்டாள் .
ஆ
ம் கவைலத் ெதானி
ைறந்
ந் த .
“அக்கைர ேச
“ஐேயா!”

ம் சமயத்

ல் பட

க

ழ் ந்

ட்டதாம் !”

“தப் க் கைர ஏ யவர்கள் ெகாள் ளிடக் கைர
ேத ப் பார்த்தார்கள் . தங் கள் கணவர் மட் ம்
அகப் பட ல் ைல!” என்றாள் மணிேமகைல.

ல் எங்

ம்

இந் தச் ெசய் ையக் ேகட்ட ம் நந் னி ம்
அ வாள்
என்
மணிேமகைல எ ர்பார்த் , அவ க் ஆ தல்
ெசால் லத் தயாரா
ந் தாள் . ஆனால் நந் னிேயா
அப் ப ெயான் ம் ெசய் ய ல் ைல.
ம் படபடப் க்
காட்டாமல் , அவநம் க்ைக ெதானித்த ர ல் , “இந் தச்
ெசய் உனக் எப் ப த் ெதரிந் த ?” என்றாள் .
ேவட்டைரயேரா ேபான ஆட்களில் ஒ வன்
ம் வந்
க் றான். அவன் என் தைமயனிடம்
ெசால் க் ெகாண்
ந் தான். நாேன என் கா னால்
ேகட்ேடன், அக்கா! தங் களிடம் இந் தச் ெசய் ைய
எப் ப த் ெதரி ப் ப என்
என் தைமயன் தயங் ,
இளவரசரிடம் ேயாசைன ேகட் க் ெகாண்
ந் தான்.
நான் எப் ப யாவ தங் களிடம் ெசால்
வ என்
ஓ வந் ேதன்…”
“ப

இவ் தம்
ய மணிேமகைல யரம் தாங் காமல்
ம் மத் ெதாடங் னாள் . நந் னி அவைளக் கட்
அைணத் க்ெகாண் , “என் கண்ேண! என்னிடம் நீ
எவ் வள அன் ைவத்
க் றாய் என்
ெதரிந்
ெகாண்ேடன். ஆனால் , நீ வ த்தப் பட ேவண்டாம் !”
என்றாள் .
மணிேமகைல
யப் டேனேய நந் னிைய
நி ர்ந் பார்த்தாள் . ‘இவ ைடய ெநஞ் எவ் வள கல்
ெநஞ் ?’ என்
அவள் மனத் ல் ேதான் ய எண்ணத்ைத
நந் னி ெதரிந் ெகாண்டாள் .
“தங் காய் ! க்கச் ெசய் ையக்
எனக் ஆ தல்
ெசால் வதற் காக நீ ஓ வந் தாய் . ஆனால் உனக் நான்

ேத தல்
ற ேவண்
க் ற . நீ வ த்தப் பட
ேவண்டாம் . என் கணவ ைடய உ
க் ஆபத்
ஒன் ம் வர ல் ைல என்ப நிச்சயம் . அப் ப ஏதாவ
ேநர்ந்
ந் தால் என் ெநஞ் ேச எனக்
உணர்த்
க் ம் . அதனாேலதான் நான்
கவைலப் பட ல் ைல. ஆனால் நீ ேகள் ப் பட்டைத
இன்
ம்
வரமாய் ச் ெசால் ! என் மனத் ல் ேவெறா
சந் ேதகம் உ த்
க் ற …”
“என்ன சந் ேதகம் , அக்கா?”
“உன் தைமய ம் , அந் தப் பல் லவ பார்த் ேபந் ர ம்
ேசர்ந் என் கணவ க் ஏேத ம் ெக தல் ெசய் யத்
ட்ட ட்
க் றார்கேளா என்
எண்
ேறன்.
அதற் ,
ன் ஜாக் ரைதயாக இம் மா ரி ஒ
ெசய் ைய அவர்கேள தயாரித்
க்கலாமல் லவா?”
“எனக்
ளங் க ல் ைல, அக்கா! அவர்கள் ஏன்
ப ேவட்டைரய க் த் ங் ெசய் ய ேவண் ம் ?”
“நீ பச்ைசக் ழந் ைதயாகேவ இ க் றாய் ,
மணிேமகைல! உன் தைமய ம் பார்த் ேபந் ர ம்
என்
ர் எண்ணம் ெகாண்
க் றார்கள் என்
நான் ெசால் ல ல் ைலயா? அதற் காகத்தான் இந் த
வாைள எப் ேபா ம் அ
ேலேய ைவத் க்
ெகாண்
க் ேறன் என் ம் ெசால் ல ல் ைலயா?…”
“ெசான்னீர ்கள் ; அதனால் கந் தமாறைன இனிேமல் என்
தைமயன் என்
ெசால் லேவண்டாம் என் ம் ேகட் க்
ெகாண்ேடன். அந் தப் பாதகைன என் உடன்
றந் தவனாக நான் இனிக் க தமாட்ேடன். இ ந் தா ம்
அவர்கள் ப ேவட்டைரய க் ஏன் ங் ெசய் ய
ேவண் ம் ?”

“தங் காய் ! இ
டவா நீ ெதரிந் ெகாள் ள
ய ல் ைல? ழவைரக் க யாணம் ெசய் ெகாண்
த க் ம் நான், அவர் ேபாய் ட்டால் மனத் ற் ள்
சந் ேதாஷப் ப ேவன். ற அவர்க ைடய
ர்ேநாக்கத் க் ம் இணங் ேவன் என் தான். உன்
தைமயன் இப் ப ப் பட்டவன் என்
ெதரிந்
ந் தால்
அவைன என் ட் ல் ைவத்
ந் சேகாதரைனப் ேபால்
க
பணி ைட ெசய்
க்க மாட்ேடன்.
யமேலாகத் ன் வாசல் வைர ெசன்றவைனக்
காப் பாற்
க்க மாட்ேடன்…”
“அக்கா! இனி நான் தங் கைள ட் ஒ கண ம்
மாட்ேடன். அந் த இ வரில் ஒ வர் இங் வந் தால் ,
என்
ைடய ைகயாேலேய அவர்கைளக் ெகான்
ேவன்!”

ரிய

“மணிேமகைல? அந் தக் கவைல உனக் ேவண்டாம் .
என்ைன நாேன காப் பாற் க் ெகாள் ேவன். கந் தமாற ம் ,
பார்த் ேபந் ர ம் என் அ
ல் ெந ங் னால் , என் ம்
மறக்காதப அவர்க க் ப் த் கற் த்
அ ப் ேவன். அவர்களிடம் எனக் ச்
ம்
பய ல் ைல.
ரட் இளவரசைரப் பற் மட் ந் தான்
ெகாஞ் சம் பயம் இ ந் த . நல் லேவைளயாக அந் த
அபாயத் னின்
என்ைன நீ ேய காப் பாற்
ட்டாய் !”
“நான் தங் கைளக் காப் பாற்

ேனனா? அ

எப் ப ?”

“இளவரசரின் உள் ளத்ைத நீ கவர்ந்
ட்டாய் என்பைத
அ ய ல் ைலயா, மணிேமகைல! வாணர் லத்
ரைரக் ைகையப்
த் இ த் அப் பால் தள் ளி ட்
உன்ைன அவர் ஏரித் தண்ணீ ரி
ந் எ த் க்
காப் பாற் யதன் காரணம் என்ன? அதற் ப் ற ம்

அவைர நான் கவனித் க் ெகாண் தான் வ
ேறன்.
உன் மன ற் அ ெதரிய ல் ைலயா, மணிேமகைல?”
“ெதரியாமல் என்ன? ெதரிந் தானி க் ற .
இளவரசைர நிைனத்தாேல எனக் ப் பயமா
க் ற
அவர் அ
ல் வந் தால் என் உடம் ந ங்
ற . என்
தைமயன் என்
ெசால் க் ெகாள்
ம் ராதகன்
இ க் றான் அல் லவா? அவன் ேவ ஓயாமல் என்
ராணைன வாங் க் ெகாண்
க் றான்..”
“இளவரசைர நீ மணந்
தாேன?”

ெகாள் ளேவண்

ம் என்

“ஆம் ; தனியாக என்ைன ஒ கணம் பார்த்தால் ேபா
உடேன எனக் அவன் உபேதசம் ெசய் ய ஆரம் த்
றான். அவ ைடய ெதாந் தர க்காகேவ…”

ம் ,

“அவ ைடய ெதாந் தர க்காக இளவரசைர மணந்
ெகாண்
டலாம் என்
ெசய்
ட்டாயா?”
“தாங் கள் ட இவ் தம் ெசால்
ர்கேள?” என்
மணிேமகைல ம்
அழத் ெதாடங் னாள் .
அவ ைடய கண்களில் கண்ணீ ர ் அ
ெப
ற்

.

நந் னி அவைள சமாதானப் ப த் னாள் . “ஏேதா
ைளயாட் க்காகச் ெசான்ேனன். அதற் காக இப் ப
அழ ஆரம் த்
ட்டாேய?” என்
ெசால் க்
கண்ணீைரத் ைடத்தாள் .
மணிேமகைல
சமாதானம் அைடந் த ம் “என்
கண்ேண! உன் மனத்ைத நன்றாகச் ேசா த் ப்
பார்த் ப் ப ல் ெசால் . உண்ைமயாகேவ நீ இளவரசர்
கரிகாலைர
ம் ப ல் ைலயா? அவைர மணந்
ெகாண்
ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் பட்டம
யாக
இ க்க ஆைசப் பட ல் ைலயா?” என்றாள் நந் னி.

.

“ஒ தடைவ ேகட்டா ம்
தடைவ ேகட்டா ம் என்
ப ல் ஒன் தான். அக்கா! அந் த ஆைச எனக் க்
ைடயேவ ைடயா .”
“வாணர் லத்
ப க்ெகா த்

வந் யத்ேதவரிடம் உன் மனத்ைதப்
க் றாய் என்ப ம் உண்ைம தாேன?”

“ஆம் , அக்கா! ஆனால் அவ
எப் ப
க் றேதா?”

ைடய மன

“அவ ைடய மன எப் ப
ந் தால் என்ன? அவர்
உ ேரா
ந் தால் அல் லவா அவர் மனத்ைதப் பற் க்
ேகட்க ேவண் ம் ?”
மணிேமகைல
க்
அக்கா!” என்றாள் .

ட்

, “என்ன ெசால்

ர்கள் ,

“மணிேமகைல! நீ இன்
ம் உண்ைமையத் ெதரிந்
ெகாள் ள ல் ைல. உன்
ைடய நிைலைமைய ம் , உன்
அன் க் ரியவ ைடய நிைலைமைய ம்
உணர ல் ைல. என்ைனப் பற் நீ கவைலப் ப
றாய் ;
என் கணவைரப் பற் க் கவைலப் ப
றாய் . எங் கைளப்
பற் உண்ைம ல் கவைலப் படேவண் யேத ல் ைல.
என் கணவர் எப் ேபர்ப்பட்டவர் என்ப உனக் த்
ெதரி ம் . அவர் வாயைசந் தால் இந் த நாேட அைச ம் .
ந் தரச் ேசாழ சக்கரவர்த் அவர் இட்ட ேகாட்ைடத்
தாண்ட மாட்டார். என் கணவர் வார்த்ைதக் மாறாக
தன் மந் ரி வார்த்ைதைய ம் ேகட்க மாட்டார்.
அவ ைடய ெசாந் தப் ெபண்
ள் ைளகளின்
ேபச் க் ம் ெச ெகா க்கமாட்டார்.
ப ேவட்டைரயைர வயதான ழவர் என்
உன்
தைமயைனப் ேபான்ற
டர்கள் எண்ணிப் பரிகாச ம்
ெசய் ெகாண்
க் றார்கள் . ஆனால் , அவர் ஒ
ச்
ட்டால் , உன் தைமயைன ம் , பார்த் ேபந் ரைன ம்

ேபான்ற
வா பர்கள் மல் லாந்
வார்கள் .
ஆைகயால் ப ேவட்டைரய க் யா ம் ங்
ெசய்
ட
யா . என் கண்ேண! என்ைனக்
காப் பாற் க் ெகாள் ள ம் எனக் த் ெதரி ம் . இைதக்
காட்
ம் எத்தைனேயா இக்கட்டான நிைலைமகளில்
என்ைன நான் காப் பாற் க் ெகாண்
க் ேறன்.
உண்ைமயாகேவ இப் ேபா நான்
கவைலப் ப வெதல் லாம் உன்ைனப் பற் த்தான்.
‘இந் தப் ெபண் நம் டம் இவ் வள அன்
ைவத்
க் றாேள? இவ க் ஒன் ம் ேநராம
க்க
ேவண் ேம?’ என்
கவைலப் ப
ேறன். நீ இந் த
அைறக் ள் சற்
ன் வந் தேபா
ட உன்ைனப்
பற் த்தான் ந் த் க் ெகாண்
ந் ேதன்…”
“தாங் கள் ெசால் வ ஒன் ம் ரிய
எனக் அப் ப என்ன அபாயம் வந்

ல் ைல, அக்கா!
ம் ?”

“ேபைதப் ெபண்ேண! ேவண்டாத
ஷ க்
வாழ் க்ைகப் ப வைதக் காட்
ம் ெபண்க
ேநரக்
ய அபாயம் ேவ என்ன இ க்க
“அ

ஒ

நா

க்
ம் ?”

ம் நடவாத காரியம் .”

“உன் தைமயன் உன்ைன இளவரச க்
ெசய் ப் ப என்
ர்மானம் ெசய்
தந் ைத ம் சம் ம த்
ட்டார்.”

மணம்
ட்டான்; உன்

“அவர்க ைடய ர்மான ம் சம் மத ம் என்ைன என்ன
ெசய் ம் ? நான் சம் ம த்தால் தாேன?”
“இப் ப க் ழந் ைதேபால் ேப
றாய் ! ற் றரசர்
லத் ப் ெபண்கைளக் க யாணம் ெசய் ெகா
அந் தப் ெபண்களின் சம் மதத்ைதக் ேகட் க்
ெகாண் தான் உலகத் ல் நைடெப
றதா? அ

ப் ப
ம் ,

,

லைக ம் ஆ ம் சக்கரவர்த்
ன்
த்த மாரர், –
பட்டத் க் இளவரசர், – உன்ைன மணந் ெகாள் ள
ம் னால் , அதற் யார் தைட ெசால் ல
ம் ?”
“ஏன்? என்னால்
ேவன்.”
“என்ன ெசால்

ம் . இளவரசரிடம் ேநேர ெசால்
வாய் ?”

“அவைர மணந் ெகாள் ள எனக்
என்
ெசால் ேவன்.”

இஷ்டம் இல் ைல

“காரணம் ேகட்டால் ?”
“உண்ைமயான காரணத்ைதத்தான் ெசால் ேவன். என்
மனம் அவ ைடய ேந தர் வல் லவைரயரிடம் ஈ பட்
ட்ட என்
ெசால் ேவன்.”
“ேபைதப் ெபண்ேண! இைத நீ ெசால் லேவ ேவண்டாம் .
அவர்க க் ஏற் கனேவ ெதரிந்
க் ற .”
“ெதரிந்
ந் தால் என்ைன ஏன் வற்
த்
றார்கள் ?
அப் ப அ கமாக வற்
த் னால் இேதா நா ம் ஒ
கத் ைவத்
க் ேறன் அக்கா!” என்
ெசால்
மணிேமகைல தன் இ ப் ல் ெச
ந் த
ய கத்
ஒன்ைற எ த் க் காட் னாள் .
“என் அ ைமத் தங் ைகேய! உன் அ யாைமையக் கண்
ஒ பக்கம் எனக் அ ைக வ
ற . இன்ெனா
பக்கம் ரிப் ம் வ
ற .”
“அப் ப

என்ன நான் உள

ட்ேடன் அக்கா!”

“உன்ைன யாேரா வற்
த்தப் ேபாவதாக
எண்ணி
க் றாய் . உன்
ைடய சம் மதத்ைதக்
ேகட்பார்கள் என் ம் நிைனத்
க் றாய் . அவ் தம்

ஒன் ம் அவர்கள் ெசய் யப் ேபாவ ல் ைல. நீ இளவரசைர
மணந் ெகாள் ளத் தைடயா
க் ற காரணத்ைத
நீ க்
டப் ேபா றார்கள் !”
“என்ன ெசால்

ர்கள் !”

“நீ யாரிடம் உன் மனத்ைதப் ப ெகா த்
அவ ைடய உ
க் அபாயம் ெந ங்
என்
ெசால்
ேறன்…!”

க் றாேயா,
க் ற

“ஐையேயா”
“உன் தைமயன் ஏற் ெகனேவ அவ ைடய பைழய
ேந தன்
ேவஷம் ெகாண்
க் றான். இந் த
அரண்மைன ல் ல மாதங் க க்
ன்னால்
ற் றரசர்கள்
ச் ெசய் த ச யாேலாசைனையப் பற்
இளவரசரிடம் ெசால் க் ெகா த்
ட்டான் என்
அவ க் க் ேகாபம் . தன்
ேல த் க் ெகால் ல
யற் த்ததாக ேவ
ற் றம் சாட் க்
ெகாண்
க் றான். ேவெறா காரணத் னால்
பார்த் ேபந் ர க் ம் உன் காதலன் ேபரில்
அள ல் லாத ேகாபம் …”
“இவர்க ைடய ேகாபம் அவைர என்ன ெசய்
அக்கா! அவர் த்த ரர் அல் லவா!”

ம் .

“ த்த ரரா
ந் தால் என்ன?
ெரன்
ழ் ந்
ெகாள்
ம் பல ெகாைலகாரர்க க் மத்
ல் ைக ல்
ஆ தம் ஒன் ம் இல் லாத ஒ
த்த ரன் என்ன ெசய் ய
ம் ?…”
“ஐேயா! அவைரக் ெகான்
ெசால்
ர்கள் ?”

வார்கள் என்றா

“ெகால் லமாட்டார்கள் . கண்ட ண்டமாக ெவட்
நரிக க் ம் நாய் க க் ம் ேபாட்
வார்கள் …”
“ஐேயா! என்ன கர்ண க ரம் !”
“ேகட்பதற் ேக உனக்
உண்ைம ல் நடந்

க் க ரமா
க் றேத?
ட்டால் , என்ன பா ப வாய் ?”

“அக்கா! இப் ேபாேத என் உ
ம் உள் ள ம்
க் ன்றன. நிஜமாக, அப் ப
ம் ெசய்
வார்களா? அவர் இளவரச ைடய அத் யந் த
ேந தர் ஆ ற் ேற?”
“அத் யந் த ேந தர்கள் ெகா ய பைகவர்களாக
மா வைதப் பற் நீ ேகட்ட ல் ைலயா, தங் காய் ! உன்
தைமய ம் பார்த் ேபந் ர ம் அப் ப ெயல் லாம்
இளவரசரிடம்
பம் ேபாட்
ட்
க் றார்கள் …”
“சண்டாளர்கள் ! இெதல் லாம் தங் க

க்

…”

“எனக் எப் ப த் ெதரிந் த என் தாேன ேகட் றாய் ?
இன்
பக ல் பார்த் ேபந் ரன் என்னிடம்
ைடெபற்
ெசல் ம்
யாஜ் யத்ைத ைவத் க்ெகாண்
வந்
ந் தான்…”
“அந் தப் பாதகன் எங் ேக ேபா

றான்?”

“அ க
ரம் ேபாக ல் ைல.
க்ேகாவ
ர்க்
மைலயமான் ஒ ெபரிய ைசன்யத்ைதத்
ரட் க்ெகாண்
இந் த ஊைர ேநாக் வந்
ெகாண்
க் றான் என்
நீ ேகள் ப் பட்டாய்
அல் லவா?”
“ேகள் ப் பட்ேடன், அ
ஆச்சரியப் பட்ேடன்.”

என்னத்

ற் காக என்

ழவன்

“அ
ம் உன் நி த்தமாகத்தானாம் ! இன்
மத் யானம்
இளவரசர் அைதப் பற் ப் ரஸ்தா த்தாராம் .
‘மணிேமைலைய எனக் மணம் ெசய்
ெகா க்கா ட்டால் , மைலயமான் ைசன்யம் வந் த டன்
இந் தக் ேகாட்ைட – அரண்மைன எல் லாவற் ைற ம்
தகர்த் த் தைரமட்டமாக்
டப் ேபா ேறன்!’
என்றானாம் . அப் ேபா தான் உன் தைமயன் ‘அதற் த்
தைடயா
ப் ப நாங் கள் அல் ல; உங் கள் ேந தன்
வந் யத்ேதவன்தான்’ என்றாராம் . ‘அந் தத் தைடைய
நீ க்க உங் களால்
யாதா?’ என்
இளவரசர்
ேகட்டாராம் . ‘கட்டைள அளித்தால்
ம் ’ என்றானாம்
உன் அண்ணன். என் அ ைமச் சேகாதரி!
பார்த் ேபந் ரனிடம் ேம ம் ேபச் க் ெகா த் ச் ல
வரங் கைள அ ந் ேதன். உன் ஆ
ர்க் காதல ைடய
உ
க் ஆபத் ெந ங்
ப் ப நிச்சயம் . நீ உடேன
யற் எ க்கா ட்டால் , க யாணம் ஆவதற்
ன்ேப
கணவைன இழந்
வாய் !” என்றாள் நந் னி.
இைதக் ேகட்ட மணிேமகைல ன் உட ம் உள் ள ம்
த்த ல்
யப் ஒன் ம் இல் ைல அல் லவா?
“ஐேயா! அவ க் எப் ப யாவ
ெசய் ய ேவண் ேம!” என்
தட்
னாள் .

உடேன எச்சரிக்ைக
த் த மா க் ெகாண்ேட

“எச்சரிக்ைக ெசய் யலாம் ஆனால் , உன் காதலன் த்த
ரன் என்
நீ தாேன சற்
ன்
னாய் ? அவ ைடய
உ
க் அபாயம் என்
ேகட் ப் பயந் ஓ
வானா? மாட்டான்! இன்
ம் அவ ைடய
வாதம்
அ கமா ம் ” என்றாள் நந் னி.
“தாங் கள் தான் ேயாசைன ெசால் லேவண் ம் . என் தைல
ற்
ற . என்ன ெசய் ற என்
ெதரிய ல் ைல”

என்றாள் மணிேமகைல.
“நீ இங் ேக வ ம் ேபா அைதப் பற் த்தான் ேயா த்
ெகாண்
ந் ேதன். எனக் ம் ஒன் ம் ரிய ல் ைல.
நல் ல ேவைளயாக நீ ஒ ெசய் ெகாண்
வந் தாய் .
அ
ந் , வல் லவைரயைரக் காப் பாற் ற ஒ
ேயாசைன ேதான் ய .”
“நான் ெகாண்
ெசய் ?”

வந் த ெசய்

“ப ேவட்டைரய ைடய பட க
அவைரப் பற் த் தகவல் ெதரிய
ெசான்னாய் அல் லவா?”

ந் தா? அ

க்

என்ன

ழ் ந் தெதன் ம்
ல் ைல என் ம்

ற

“ஆமாம் !”
“வந் யத்ேதவரிடம் நான் மன்றா க் ேகட் க்
ெகாள் ேறன். எனக்காக அவர் ேபாய் என் கணவைரப்
பற் ய உண்ைம ெதரிந் வரேவண் ம் என்
ேவண் க்
ெகாள் ேறன். நீ ம் எனக்காகப் பரிந் ேப . இரண்
ேபைதப் ெபண்களின் ேவண் ேகாைள அந் த ரர்
றக்கணிக்க மாட்டார். அவைர உடேன இந் த
இடத்
ந் ெவளிேய அ ப் வ தான் அவர்
உ ைரக் காப் பாற் ம் வ . ேவ உபாயம்
ஒன்
ல் ைல. அவர் ேபான ற நீ உன்
தைமயனாரிட ம் தந் ைத ட ம் இளவரசரிட ம்
ைதரியமாக உன் மனத்ைத ெவளி ட் ப் ேபசலாம் .
நா ம் உனக்காகப் ேப
ேறன். ‘இஷ்ட ல் லாத
ெபண்ைண வற்
த் வ ேசாழ லத் ல்
றந் தவர்க க் அழ அல் ல’ என்
ெசால்
ேறன்.”
“தங் கள் ேபச்ைச ம் அவர்கள் ேகட்கா
ைக ல் கத் இ க் ற !”

ட்டால் , என்

“சரி, சரி! இப் ேபா
த ல் உன் காதலைர
ெவளிேயற் க் காப் பாற் ற
யல் ேவாம் . அவர்
இ க்
டம் உனக் த் ெதரி ம் அல் லவா? நீ ேநரில்
அவைரப் பார்க்க
யா ட்டால் , உன் ேதா
சந் ரம ைய அ ப் . இல் லா
ல் , இ ம் பன்காரிைய
அ ப் , எப் ப யாவ அவைர இங் ேக
அைழத் க்ெகாண்
வா!”
“அவர் ேபாகச் சம் ம த்தா ம் இங் ேக
ந் எப் ப
ெவளி ல் ேபாவார், அக்கா! என் அண்ணன் த த்
நி த்
ட்டால் …?”
“உன் அண்ண க் ஏன் ெதரிய ேவண் ம் ,
மணிேமகைல,
தன்
த ல் அவர் இந் த அைறக் ள்
வந் உன்ைனத்
க் டச் ெசய் தாேர? அந் தச் ரங் க
வ
ேலேய அ ப்
ட்டால் ேபா ற ! க் ரம் ேபா,
தங் காய் ! வந் யத்ேதவர் இனி இந் தக் ேகாட்ைட ல்
இ க் ம் ஒவ் ெவா நி ட ம் அவ ைடய உ
க்
அபாயம் அ கமா ம் . உன் தைமயன் ஏ ம்
ெகாைலகாரர்கள் எப் ேபா அவைரத் தாக் வார்கள்
என்
நமக் என்ன ெதரி ம் ?”
“இேதா ேபா ேறன், அக்கா! எப் ப யாவ அவைர
அைழத் க் ெகாண் தான்
ம் வ ேவன்” என்
ெசால்
ட் மணிேமகைல ெசன்றாள் .
அவ ைடய கால ச் சத்தம் மைறந் த ம் ,
பக்கத்
ந் த ேவட்ைட மண்டபத் ன் இரக யக்
கதைவ யாேரா தட் வ ேபான்ற சத்தம் ேகட்ட .
நந் னி இரக
உட்கதைவத்
இ

ட் ல் ஒ

யக் கத ன் அ
றந் தாள் .
ேகாரமான

ல் ெசன்

, அதன்

கம் இேலசாகத் ெதரிந் த

.

“மந்

ரவா

! வந்

ட்டாயா?” என்றாள் நந்

“வந்
ட்ேடன், ராணி! ேவைள
என்றான் ர தாஸன்.

அத்

ம் வந்
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கட்டம்

னி.

ட்ட

”

க்

நந் னி
ம் ச் ெசன்
தன அைறக் ள்
வ வதற் காக ஏற் பட்ட ரதான வாச ன் கதைவச்
சாத் த் தாளிட் வந் தாள் . ன்னர், ைக ல் பத் டன்
ேவட்ைட மண்டபத் ன் இரக யக் கதைவத்
றந் ெகாண்
உள் ேள ரேவ த்தாள் .
மந் ரவா ர தாஸன்
ன்னேம ேகாரமான
க ைடயவன்.
கத்
ம் தைல
ம்
தாக
ஏற் பட்
ந் த காயங் களினால் அவ ைடய ேதாற் றம்
ேம ம் ேகாரமைடந்
ந் த .
நந் னி அைதப் பார்த்
உன் உடம் ெபல் லாம்

ட் , “மந் ரவா இ என்ன?
க் காயங் கள் ?” என்றாள் .

“ராணி! இ ேல தங் க க்
யப் என்ன? தங் கைளப்
ேபால் நாங் கள் அ
ைவ உண்
அ ந் பஞ் சைண
ெமத்ைத ல் ெசா சாய் ப் ப த் க் காலங் க ப் பதாக
எண்ணிக் ெகாண்
க்
ர்களா? நா ம்
பரேம வர ம் இன்
ைழத் வந்
ப் பேத ெபரிய
காரியம் , இறந் ேபான பாண் ய சக்கரவர்த்
ன்

ஆ தான் எங் கைள இன்
காப் பாற் ய …”

உ

ேரா

க்

ம் ப

“இல் ைல, ர தாஸா! இல் ைல! அவ ைடய ஆ
என்
டேனேய சதா சர்வ கால ம் இ க் ற . ஒ
நா ைகக்
ந் க்
ட என்
ன்னால் ேதான் ச்
சபதத்ைத நிைறேவற் றப் ேபா றாயா, இல் ைலயா?
என்
ேகட்ட .”
“ராணி! அதற்

த் தாங் கள் என்ன ப

ல் ெசான்னீர ்கள் ?”

“‘சபதத்ைத இன்
நிைறேவற் ேவன்; இல் லா
ல்
உ ைர மாய் த் க் ெகாள் ேவன்’ என்
ெசான்ேனன்.”
“அப் ப யானால் நாங் கள் ஓேடா வந் தேத நல் லதாய் ப்
ேபா ற் . இத்தைன காலங் க த் நீ ங் கள் உ ைர
மாய் த் க் ெகாள்
வ ல் யா க் என்ன லாபம் ? எ த்த
காரியம் அல் லேவா
ெபற ேவண் ம் ? தங் களால்
யா என்றால் …”
“
யா என்
யார் ெசான்னார்கள் ? சபதத்ைத
நிைறேவற் ேவன். அதற் ப் ற என்
ைடய உ
மாய் த் க் ெகாள் ேவன்…”

ைர

“ேவண்டாம் , ேவண்டாம் . சபதத்ைத நிைறேவற் ய
ற தாங் கள் ெசய் யக்
ய காரியங் கள் எவ் வளேவா
இ க் ன்றன. ம ைர ல் ரபாண் ய ைடய
க் மார க் உலகம யப் பட்டா ேஷகம்
ெசய் தாக ேவண் ம் …”
“அைதெயல் லாம் நீ ங் கேள பார்த்
இன்
இர என் ேவைல
ந்
ந்
ம் …”

க் ெகாள்
ங் கள் .
ம் . என் வாழ் ம்

“ராணி! ப ேவட்டைரய ைடய ெபாக் ஷத் ல் உள் ள
ர யங் கள் எல் லாம் மைலநாட் க் ப் ேபாய் ச் ேசர
ேவண் ம் . அதற் த் தங் கள் உத
ேதைவயா
க் ற !”
“சபதம்
ெகாண்

ந் த ன்ன ம் , என் கணவைர ஏமாற் க்
உ ர் வாழச் ெசால் றாயா, மந் ரவா !”

“அம் மணி! தங் கள் கணவர் யார்?”
“உலக ய என்ைன, மணந் , நா நகரங் களில்
உள் ளவர்களின் பரிகாசங் கைளெயல் லாம்
ெபா ட்ப த்தாமல் , என் ஒவ் ெவா சபதத்ைத ம்
நிைறேவற் க் ெகாண்
வ
ற உத்தமைரத்தான்
ெசால் ேறன்.”
“ராணி! ப ேவட்டைரயர் தங் கள் கணவர் அல் ல.
ஒவ் ெவா நாள் இர ம் ரபாண் யர் என் கன ல் வந்
தங் கைள அவ ைடய பட்டம
யாக நடத் ம் ப
கட்டைள
றார்…”
“மந் ரவா ! அவர் ேபச் ேவண்டாம் . இந் தக்
காயங் கெளல் லாம் உனக் எப் ப ஏற் பட்டன என்
ெசால் ல ல் ைலேய?”
“ேநற் ர ெகாள் ளிடக் கைரக் காட் ல் எங் கைள ஒ
ழப்
தாக் ய . ழப்
யானா ம் பற் க ம்
நகங் க ம்
க்க
ரா
ந் தன…”
“எப் ப த் தம்

வந் ர்கள் ?”

“பாண் ய மார க் ப் பட்டா ேஷகம் நடத் ேனாேம?
அந் தப் பள் ளிப் பைட ேகா ரத் ல் இ ந்
ந் த ப
ைய
அந் தப்
ன் ேபரில் தள் ளி ட் த் தப்
த்
வந் ேதாம் …”

“ஐேயா! பாவம் ! ழப்
சண்ைட ட் ஜ க்க

ையக்
ட நீ ங் கள் ேநர் நின்
ய ல் ைல…!”

“ஆம் , ராணி! ஒப் க்ெகாள் ேறாம் . அப் ப
க் ம்
ேபா இளம்
யா ய ஆ த்த கரிகாலைன ேந க்
ேநர் எ ர்ப்ப எப் ப ? அதனாேலதான் தந் ர
மந் ரங் கைளக் ைகயாள ேவண்
க் ற . ேத !
இன் ர தப் னால் அப் றம் நமக் ச் சந் தர்ப்பம்
ட்டப் ேபாவ ல் ைல. ந் தர ேசாழைன ம்
அ ள் ெமா வர்மைன ம் பற் ச் ெசய் வந்
ட்டால் ,
ற ஆ த்த கரிகாலன் நம் டம் அகப் படப்
ேபாவ ல் ைல…” என்றான் ர தாஸன்.
“மந் ரவா ! அவர்கைளப் பற்
நிச்சயமாகத் ெதரி மா?” என்
“இத்தைன ேநரம் அவர்க
சந் ேதக ல் ைல…”

என்ன? ஏதாவ
ேகட்டாள் நந் னி.

ைடய ஆ

ள்

ந்

“நீ ம் ேதவராள ம் ஈழத் க் ப் ேபானேபா
ெசால்
ட் த்தான் ேபானீர ்கள் .”

க்

ம் ,

இப் ப ச்

“அங் ேக அந் த ஊைமப் ைபத் யம் ஓயாமல் எங் கைளப்
ன் ெதாடர்ந் வந் ெதால் ைல ெகா த்த .
அதனால் தான்
ய ல் ைல…”
“வாணர் லத்
ரன் கட ல்
ெசான்னீர ்கள் . அவ ம் தப் ப்
ட்டான்…”

ழ் இறந்
ைழத் வந்

ட்டதாகச்

“பள் ளிப் பைடக் காட் ல் அவைன ேவைல ர்க்கச்
சந் தர்ப்பம் ைடத்த . தாங் கள் த த்
ட் ர்கள் .”
“அதற்

க்

ய காரணம் இ

ப் பதாகச் ெசான்ேனன்…”

“அ என்ன
க் ய காரணேமா ெதரியா . அவன்
இங் ேக வந் ஆ த்த கரிகாலைன இ ம் க்
கவசம் ேபால் பா காத் வ
றான்.”
“அைதப் பற்

நீ

ம் கவைலப் பட ேவண்டாம் .”

“கவைலப் பட்ேட ரேவண்
க் ற . இன்
இல் லா ட்டால் என்ைறக் ம் இல் ைல. ேத ! என்ன
ஏற் பா ெசய்
க்
ர்கள் ? நாங் கள் என்ன ெசய் ய
ேவண் ம் ?”
“இந் தச் சமயத் ல் நீ ங் கள் ஒ வ ம் இங்
வரா
ந் தாேல எனக் ப் ெபரிய உத யா
“அ

ஒ

நா

ம்

“என்னிடம் உங் க

க்

ம் …”

யாத காரியம் .”
க்

அவ் வள

நம்

க்ைக இல் ைல…”

“நம் க்ைக இ ப் ப னால் தான் வந்
க் ேறாம் .
சபதம்
ந் த ற தங் கைளப் பத் ரமாக அைழத் க்
ெகாண்
ேபாவதற் காக வந்
க் ேறாம் . எ ர்பாராத
தடங் கல் ஏதாவ ஏற் பட்டால் அதற் ம்
தயாரா
ப் ேபாம் . எந் த நி ஷ ம் தாங் கள் எங் கைள
உத க் அைழக்கலாம் .”
“நான் ேபாட்
க்
ஏற் படா . சபதம்
ம் ப ல் ைல.”

ம்

ட்டத் ல் தடங் கல் எ
ந் த ற நான் உ ேரா

“ டேவ
டா ! தாங் கள் எங் க டன் வந் ேத
ேவண் ம் . இல் ைலெயன்றால் …”

ம்
க்க

ம்

ர

“மந் ரவா ! சபதம்
ந் த ற ஒ நி ஷ ம் நான்
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ட் ல் இ க்க மாட்ேடன்…”
“அப் ப யானால் நீ ங் கள் எங் க

டன் வந்

ங் கள் !”

“என்ைன எப் ப

அைழத்

க் ெகாண்

ேபா ர்கள் ?”

“இந் தச் ரங் கப் பாைத ன்
ல் ஐயனார் ேகா ல்
இ க் ற . அதன் அ
ல் உள் ள காட் ல் ப
ர்
ராணி ன் பல் லக்ைகத் தயாராக ைவத்
க் ேறாம் .
இ ம் பன்காரி பல் லக்ைகச் ெசப் பனி வதற் ெகன்
ன்னேம ெவளி ேல ெகாண்
வந்
ட்டான். ர
பாண் யனின் தைலையக் ெகாய் தவைனப்
ப வாங் ய ேத ைய நாங் கேள பல் லக் ல் ைவத் த்
க் ச் ெசல் ேவாம் . ெபா
வதற் ள்
ெகால் மைலக் ப் ேபாய்
ேவாம் .”
“நீ ங் கள் எத்தைன ேபர் இந் த இடத்

ல் இ

க்

ர்கள் ?”

“இங் ேக நா ேபர் இ க் ேறாம் !” என்
ட்
ர தாஸன் ெம வாகக் ைகையத் தட் னான்.
அந் த மண்டபத் ல் இ ந் த பயங் கரமான ெசத்த
கங் க க் ப் ன்னால் ஒளிந்
ந் தவர்கள்
ெவளிப் பட்
கத்ைதக் காட் னார்கள் .
“பரேம வரன் எங் ேக?” என்

நந்

னி ேகட்டாள் .

“அவைன ெவளி ல் நி த்
க் ேறன். ஐயனார்
ேகா
ல் காளா கன் ஒ வன் நிஷ்ைட ெசய்
ெகாண்
ந் தான். அவைன அங்
ந் ேபாகச்
ெசால் வ ெபரிய ெதால் ைலயாய் ப் ேபாய்
ட்ட .
ம ப
ம் அவன் அங் வந்
டாமல் பார்த் க்
ெகாள்
ம் ப ேதவராளைனக் ேகா ல் வாச ல்
நி த்
ட் வந்
க் ேறன்…”
“காளா கைனப் பற் நமக் என்ன கவைல?
மந் ரவா ! ெபரிய ப ேவட்டைரயைரப் பற் ய ெசய்
ெதரி மா?” என்
நந் னி ேகட்டாள் .

ர

தாஸன்

க்

ட்

, “என்ன ெசய்

?” என்றான்.

“அவர் தஞ் சா
க் ப் ரயாணப் பட் ப் ேபானார்
அல் லவா? வ
ல் ெகாள் ளிடத்ைதப் பட ல்
கடக் ம் ேபா
யல் அ த் ப் பட க ழ் ந்
ட்டதாம் .
ப ேவட்டைரயர் கைரேயற ல் ைலெயன் ம் ,
தண்ணீ ரில்
ழ் ப் ேபாய் ட்டதாக ம்
சம் வைரய க் இன்
சாயங் காலம் ெசய்
வந்
க் றதாம் !”
“ெதய் வேம? அவர் க அப் ப யா ஆ ற் ? இத்தைன
ேநரம் தாங் கள் இந் த
க் ய வரத்ைதப் பற் ச்
ெசால் ல ல் ைலேய?”
“அைத நான் நம் ப ல் ைல, மந் ரவா
ப ேவட்டைரயர் ெகாள் ளிடத் ல்
என்
எனக் த் ேதான்ற ல் ைல.”
“எனக் ம் அந் தச் ெசய்
ராணி!”

ல் நம்

!
இறந்

ப் பார்

க்ைக இல் ைல,

“அவர் ெகாள் ளிடத் ன் இக்கைரக் நீ ந் வந்
ந் தால்
என்ன ெசய் ற ? ஒ ேவைள இன் ர இங் வந்
ட்டால் ?… இைதப் பற் த்தான்
கவைலப் ப
ேறன்…”
“ராணி! அைதப் பற் த் தங் க க் க் கவைல
ேவண்டாம் . இப் ேபா தான் எனக் ம் நிைன வ
ற .
ெகாள் ளிடத் க் அக்கைர ல் தஞ் சா ர்ச் சாைல ல்
ஆஜா பா வான மனிதர் ஒ வைர ேநற் ர
பார்த்ேதன். ஆைட ஆபரணம் ஒன் ம் அவர்
அணிந்
க்க ல் ைல. இ ட்டாக ம் இ ந் தப யால்
அைடயாளம் ெதரிய ல் ைல. இப் ேபா ேயா த்தால் ,
அந் த வ ப் ேபாக்கர் ஒ ேவைள ெபரிய

ப ேவட்டைரயராகத்தான் இ
ேதான்
ற !”

க்கேவண்

“அப் ப யானால் , நிச்சயமாக இன்
வந்
டமாட்டார் அல் லவா?”

ர

ம் என்

அவர் இங் ேக

“மாட்டேவ மாட்டார்! அைதப் பற் த் தாங் கள்
ைதரியமாக இ க்கலாம் . இப் ெபா
எங் க க்
என்ன கட்டைள
ர்கள் ?”
“மந் ரவா ! நீ ங் கள் இங் ேகேய ெபா ைம டன்
காத்
க்க ேவண் ம் . என்
ைடய அைற ல் என்ன
நடப் பதாகத் ேதான் னா ம் , எத்தைன ேப ைடய
ேபச் க் ரல் ேகட்டா ம் அவசரப் பட் உள் ேள
வரேவண்டாம் . வந் தால் காரியம் ெகட் ப் ேபா ம் . நான்
ரல் ெகா த்த ற நீ ங் கள் வந் ேச ங் கள் !”
“ராணி! தாங் கள் எப் ப க்

ரல் , ெகா

ப் ர்கள் ?”

“மந் ரவா ! நான் கலகலெவன்
ரித்
ஆ ற் என்
ெதரி ம் அல் லவா? நான்
ேகட்ேட
க்க மாட்டாய் !”

ப் பல வ
ரித் நீ

“ேத ! ஒேர ஒ சமயம் அந் தத் ஷ்ட வா பன்
வந் யத்ேதவ டன் ேப க் ெகாண்
ந் தேபா
ரிக்கக் ேகட்ேடன்…”

ஷம்

நீ ங் கள்

“ஆகா! அைதக் ட ஞாபகம்
ைவத் க்ெகாண்
க் றாயா? நல் ல ! இன்ைறக்
நான் கலகலெவன்
உரத் ச் ரிக் ம் சத்தம் ேகட்டால்
நீ ங் கள் இரக யக் கதைவத் றந் ெகாண்
உள் ேள
வா ங் கள் . காரியம்
ந்
ட்டதற் அ
அைடயாளம் . இப் ேபா ம் வந் யத்ேதவைனப் பார்த்ேத
நான் ரித் க் ெகாண்
ந் தா ம் இ ப் ேபன். அைதப்
பற் நீ ங் கள் ஆச்சரியப் படேவண்டாம் …”

“ேத ! தங் க ைடய உத்ேதசம் என்னெவன்ப
இப் ேபா எனக் த் லங்
ற …”

ஒ

வா

“ெகாஞ் சம் ெபா த்
ந் தால் , எல் லாம்
லாம் பரமா
ம் . எ ர்பாராத தடங் கல் ஏதாவ
ஏற் பட்
ட்டால் , அப் ேபா என் அ ைகக் ரல்
ேகட் ம் . உடேன வந் ேச ங் கள் …”
“அப் ப ேய ெசய் ேவாம் , ராணி! ஆனால் தங் கள்
அ ைகக் ரைலக் ேகட்க நான்
ம் ப ல் ைல.
ரிப் க் ரைலக் ேகட்கத்தான்
ம்
ேறன்”
என்றான் மந் ரவா ர தாஸன்.

அத்

யாயம் 33 - "ஐேயா!
"! சா

அேத சமயத் ல் வந் யத்ேதவன்
க்க மனச் ேசார் டன்
மாளிைகையச் ேசர்ந்த நந் தவனத் ல் உலா க்
ெகாண்
ந் தான். அந் த நந் தவனம் மாளிைக ல் ெவளி
ம ல் வர் ஓரமாக அைமந்
ந் த . இர ல் மல ம்
ஷ்பங் கள் அப் ேபா தான் மடல் அ ழ் ந்
ெகாண்
ந் தன. பன்னீர,் பாரிஜாதம் , மல் ைக,
ல் ைல
த ய மலர்களின் ந மணத்ைத ஐப் ப
மாதத் ன் வாைடக் காற் அவன் பக்கமாகக் ெகாண்
வந்
ய . “ஆகா! இந் த ேநரத் ல் பைழயாைற
அரண்மைன நந் தவனத் ல் நாம் இ க்கக்
டாதா?
அப் ப
க் ம் ேபா
ெரன்
ந் தைவ ேத
ன்
பாதச் லம் ஒ க்கக்
டாதா?” என்
அவன் மனம்

எண்ண ட்ட . “இங் ேக வந் கடம் ர் அரண்மைன ல்
அகப் பட் க் டக் ேறாேம? ெவ
த்த இளவரசரிடம்
அகப் பட் க் ெகாண்
க் ேறாேம?” என்
நிைனத்தான். ஆ த்த கரிகாலர் என்
ல் லாத
வண்ணம் அன்
மாைல அவன்
எரிந்
ந் த ம் , “இனி என்ைறக் ம் என்
கத் ல்
க்காேத! நாைளப் ெபா
ந் த ற உன்ைனப்
பற் என்
ைவத் ெதரி க் ேறன்” என்
ய ம்
அவன் மனத்ைதப் ண்ப த்
ந் தன. ஒ
நா
ல் லாத தமாக அவர் இன்
ேகா த் க்
ெகாண்
ட்டார். பாவம் ! அவர்
ைறப் பட் என்ன
பயன்? அவர் உள் ளம் அவ் தமாக
ழம்
ட்
க் ற . அவர் நிைலைய நிைனத் ப்
பார்க் ம் ேபா வந் யத்ேதவ க் அவர்
பரிதாபேம உண்டா ற் .
அன்ெறல் லாம் ஆ த்த கரிகாலரின் உன்மத்தம் உச்ச
நிைலைய அைடந்
ந் த . உற் சாக ம் ேசார் ம் ,
ேகாப ம் ,
கல ம் , ேநகப் பான்ைம ம் , ெகா ரப்
பைகைம ம் , மா மா அவைரப்
த் ஆட்
ைவத்தன. அவ ம் தம் ைமச் ற்
ந் தவர்கைள
அம் மா ரி ஆட் ைவத் க் ெகாண்
ந் தார். அ த்த
நி ஷம் அவ ைடய ேபாக் எப் ப
க் ேமா, என்ன
ெசய் வாேரா என்
அ
ந் தவர்கள் க கலங் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் .
அன்ைறக் ச் ரியன் உதயமான
ந் வந்
ெகாண்
ந் த ெசய் கள் அவ ைடய உன்மத்தத்ைத
அ கமாக்க உத ெசய் ெகாண்
ந் தன.
சம் வைரயர் தன்
தலாக அவரிடம் வந் ,
க்ேகாவ
ர் மைலயமான் பைட ரட் க் ெகாண்
வ
ற ெசய் ையத் ெதரி த்தார். அைதப் பற் த் தம

ஆட்ேசபத்ைத
ெகாண்டார்.

ம் , கண்டனத்ைத

ம் ெதரி

“மைலயமான் ெதாண்
ழவர். வய
ேமலா ற . அவர் வ வைதக்
த்
என்ன பயம் ?” என்றார் இளவரசர்.

த்

எண்ப
உங் க

க்
க்
க்

“ஐயா! ெகால் மைலத் தைலவன் வல் ல் ஓரி ன்
வம் சத் ல் வந் தவர்கள் நாங் கள் . பயம் என்றால்
இன்னெதன்
அ யாதவர்கள் . தாங் கள் இங்
ஜயம்
ெசய்
ப் பைத
ன்னிட்ேட தயங்
ேறன். தாங் கள்
மட் ம் அ ம ெகா த்தால் …”
“ ழவேரா ேபார் ரிவதற் உடேன றப் பட
ஆயத்தமா
க்
ர்கள் . அவ் வள தான்!
சம் வைரயேர! என் பாட்டைனப் பைட டன் றப் பட்
வ ம் ப நான்தான் ெசய் அ ப் ேனன்!”
“எதற் காக, இளவரேச?”
“நான் இங் ேக உங் களிடம் தனியாக அகப் பட் க்
ெகாண்
க் ேறன் அல் லவா? இங் ேக இ க் ம் ேபா
எனக் ஏதாவ ேநர்ந்தால் …”
“ேகாமகேன! அப் ப ப் பட்ட சந் ேதகம் அ
வள ம்
தங் கள் மனத் ல் இ ந் தால் , இந் தக் கணேம…”
“இங்
ெசால்

ந் என்ைனக்
ர்களாக் ம் !”

ளம்

டச்

“ஐயா! இ தங் க ைடய இராஜ் யம் . இ தங் க ைடய
அரண்மைன. இதன் உச்
ல்
க்ெகா பறக் ற .
இங்
ந் தங் கைளப் ேபாகச் ெசால் வதற் நான் யார்?
தாங் கள் அ ம ெகா த்தால் நா ம் என்
ம் பத்தா ம் இங்
ந் ேபாய்
ேறாம் .

லா ைடயார் மைலயமாைன வரவைழத் ைவத் க்
ெகாண்
தாங் கள் நிர்ப்பயமாக இங் ேக இ க்கலாம் .”
“ஓேகா! வல் ல் ஓரி ன் வம் சத் ல் றந் த நீ ங் கள்
பயம யாதவர்கள் என் ம் , ஜயாலய ேசாழரின்
லத் ல் றந் த நான் பயங் ெகாள் ளி என் ம் ெசால்
காட்
ரா?”

க்

“இளவரசரின் ைவர ெநஞ் ச ம் , ர ர ம் உலகம்
அ ந் தைவ. பன்னிரண்டாம் ராயத் ல் தாங் கள்
ேச ர்ப் ேபார்க்களத் ல்
ந் பைகவர்கைளச்
ன்னா ன்னம் ெசய்
ரா
ரன் என்
ெபயர்
ெபற் ர்கள் . ப ெனட்டாம் ராயத் ல் ம ப
ேபா க் வந் த ரபாண் யைனத் ெதாடர்ந்
ரத் ச்
ெசன்
ஒளிந்
ந் த இடத் ல் அவைனக் கண்
த்
அவன் ரத்ைதத் ண் த் க் ெகாண்
வந் ர்கள் …”
இைதக்ேகட்ட ஆ த்த கரிகாலன், “ெதரி ம் , ஐயா!
ெதரி ம் ! ஓ யவைனத் ரத் ய ரப்
நான் என் ம் ,
ெசத் ப் ேபான ர பாண் ய ைடய தைலைய
ெவட் க் ெகாண்
வந் தவெனன் ம் நீ ங் கள் எல் ேலா ம்
என்ைனப் பரிக த் ப் ேப வ எனக் த் ெதரி ம் ;
அந் தப் ப
ர் ேமா னிப் ேபய் அத்தைகய
வதந் கைளக் ளப்
ட்
க் றாள் என்ப ம்
எனக் த் ெதரி ம் !” என்
ட் ப் பயங் கரத்
ெதானி ல் ரித்தார்.
சம் வைரய க் ஏன் இந் த ெவ ெகாண்ட
இளவரசரிடம் ேபச் க் ெகா த்ேதாம் என்
ஆ

ட்ட

“ேகாமகேன! நான் எ ெசான்னா ம் தவறாகப் ேபாய்
ற . தங் கள் உ தம் எப் ப ேயா அப் ப ச்
ெசய் ங் கள் . நான் ேபாய் வ
ேறன்.”

.

“ேபாய் வ வ சரிதான்; ஆனால் இந் தக் ேகாட்ைடைய
ட் ப் ேபா ம் எண்ணத்ைத மட் ம்
ட்
ங் கள் .
இந் த அரண்மைன ல் நான் மாதங் க க்
ன்னால்
நடந் த ச யாேலாசைனையப் பற் ய உண்ைமைய
அ ந் ெகாள்
ம் வைர ல் நா ம் இந் த இடத்ைத
ட் ப் ேபாகப் ேபாவ ல் ைல; நீ ங் கள் ேபாவதற் ம்
டப் ேபாவ ல் ைல!” என்றார் ஆ த்த கரிகாலர்.
சம் வைரயரின் உத கள்
த்தன. உடம்
ந ங் ய . அவ ைடய கண்களில் கண்ணீ ர ்
த ம் ய .
இந் த நிைலையப் பக்கத் ல் இ ந் த பார்த் ேபந் ரன்
பார்த்தான். “ேகாமகேன! ேசாழக் லத்தவர் ரத் ற் ப்
கழ் ெபற் ற ேபாலேவ நீ க் ம் ெபயர் ெபற் றவர்கள் .
இந் தப் ெபரியவ க் த் தாங் கள் நீ
ெசய் ய ல் ைல.
தங் கள் வார்த்ைதகளினால் அவ ைடய மனத்ைதப்
ண்ப த்
ர்கள் . இங் நடந் த ற் றரசர்
ட்டத்ைதப் பற் ச் சம் வைரயர் ன்னேம தக்க
சமாதானம் ெசால் த் தாங் க ம் ஒப் க்
ெகாண்
க்
ர்கள் . தாங் கள் இராஜ் யம் ேவண்டாம்
என்
ெசால் க் ெகாண்
ப் பதா ம் , தஞ் சா
க் ப்
ேபாகேவ ம ப் பதா ம் , ற் றரசர்கள் ேசாழ ராஜ் யத் ன்
நன்ைமையக் க
அ த்த பட்டத் க் யார் என்பைதப்
பற் ேயா த்தார்கள் . தாங் கள் ராஜ் ய பாரத்ைத வ க்க
இைசந் தால் , அவர்கள் ஏன் ேவ ேயாசைன ெசய் ய
ேவண் ம் ? உலகெமல் லாம் ரப் கழ் பரப் ய ஆ த்த
கரிகாலர் இ க் ம் ேபா , ேபார்க்களத்ைதேய
பார்த்த யாத ம ராந் தகத்ேதவைனப் பற் இவர்கள்
கன
ம் க
வார்களா?…”
ஆ
உ

த்த கரிகாலர்
க் ட் , “ஆமாம் , ஆமாம் ! நான்
ேரா
க் ம் ேபா இன்ெனா வன் ேசாழ

ங் காதனம் ஏ வ இயலாத காரியந் தான்.
அதற் காகத்தான் என்ைன ேவைல ர்த்
டப்
பார்க் றார்கள் !” என்
ட் ம ப
ம் ஹா ஹா
ஹாெவன்
உரத் ச் ரித்தார்.
“பார்த் ேபந் ரா! நீ ம் இவர்க டன் ேசர்ந்
ெகாண்டைத நான் அ ய ல் ைலெயன்றா
நிைனத்தாய் ? கந் தமாற ம் நீ ம் அன்
நாம்
ேவட்ைடக் ப் ேபானேபா என்
ன்னாேலேய ேவைலக்
பார்த் க்ெகாண்
வந் த எனக் த் ெதரியா
என்றா நிைனத்தாய் ? என் உண்ைம நண்பனா ய இந் த
வந் யத்ேதவன் மட் ம் ெதய் வா னமாக இங் வந்
ேசர்ந் ரா ட்டால் இதற் ள் என்ைன யம லகத் க்
அ ப்
க்க மாட் ர்களா?” என்
ெசான்னார்.
பார்த் ேபந் ரன் வந் யத்ேதவைனக் கண்ணாேலேய
ெகான்
றவைனப் ேபால் பார்த்
ட் , “ஐயா!
இந் தப் பாதகன் ஏேதேதா ெசால் த் தங் கள் மனத்ைதக்
ெக த்
ட்டான். தங் க க் நான் மனத் னா ம்
ேராகம் எண்ணியதாக இவன் நி
த்
ட்டால் ,
இந் தக் கணேம…” என்றான்.
“அப் பேன! உன் மனத் ல் எண்ணிய ேராகத்ைத யார்
எப் ப நி
க்க
ம் ? நான் ேகட் ம் ேகள் க் ப்
ப ல் ேபச்ைசக் ேகட் மயங் த்தாேன என்ைன இங் ேக
அைழத் வர இவ் வள
ரயத்தனம் ெசய் ர்கள் ? இைத
இல் ைலெயன்
நீ ம க்க
மா?”
“அைத ம க்க ல் ைல, இளவரேச! ம க்க ேவண் ய
அவ ய ம் இல் ைல. ப
ர் ராணி க நல் ல
ேநாக்கத் டேன இந் தக் காரியத் ல்
தைல ட்
க் றார் என்பைத நான் நிச்சயமாய்
அ ேவன். தங் கைள இங் த
த் க் கந் தமாற ைடய

சேகாதரிையத் தங் க க் மணம் ரி த் ச் ேசாழ
நாட் ல் எவ் த உட்கலக ம் ஏற் படாமல் பார்த் க்
ெகாள் வேத அவ ைடய ேநாக்கம் . தங் க ைடய ர ல்
ேசாழ லத் மணி ம டத்ைத அணிந் பார்ப்பைதக்
காட்
ம் எங் க க்ெகல் லாம் ம ழ் ச் தரக்
ய
ேவ ஒன்
ல் ைல. என்ைன யாராவ
ைற
னா ம் ெபா த் க்ெகாள் ேவன். ப
ர்
ராணிையப் பற் நிந் ைத ெசான்னால் , அவைன
அக்கணேம இந் த வா க் ைர யாக் ேவன்!” என்
பார்த் ேபந் ரன் வந் யேதவைனப்
பார்த் க்ெகாண்ேட
, அேத சமயத் ல் வாைள ம்
உைற
ந் உ
னான்.
“ஆகா என் ர நண்பா! வாைள உைற ேல ேபாட் ைவ!
நல் ல சமயம் வ ம் ேபா ெசால் ேறன். அப் ேபா
ெவளி ல் எ க்கலாம் . வந் யத்ேதவன் ப
ர்
ராணிையப் பற் ஒன் ம் ைற
ற ல் ைல. அவ ம்
உங் கைளப் ேபாலத்தான் ம மயங் நிற் றான்.
உண்ைம ல் , ப
ர் இைளயராணி என் உடன் றந் த
சேகாதரி என்
சத் யம் ெசய் ெகாண்
க் றான்.
அைதச் ெசால் வதற் காகேவ ஓேடா
ம் வந் தான். உன்
ேபரில் அவன் ேவ
ற் றம் சாட்
றான். என்
சேகாதரைன நீ ஈழ நாட்
ந் உன் கப் ப ல்
அைழத் க் ெகாண்
வந் வ
ல் கட ல் தள் ளி
ழ் க அ த்
ட்டாய் என்
அவன் ெசால் றாேன?
அதற் உன் ப ல் என்ன?” என்றார் ஆ த்த கரிகாலர்.
அந் தச் சமயத் ல் , “நான் அதற் ப் ப ல் ெசால் ேறன்!”
என்
க் ெகாண்ேட கந் தமாறன் அங் வந் தான்.
“ேகாமகேன! கச் சந் ேதாஷமான ெசய் ெகாண்
வந்
க் ேறன். ன்ன இளவரசர் கட ல்
ச்
சாக ல் ைல. ெபான்னி ன் ெசல் வர் நாைகப் பட் னம்

டாமணி ஹாரத் ல் இத்தைன நா ம் மைறந்
இ ந் வந் தாராம் . யல் அ த் க் கடல் ெபாங்
நாைகப் பட் னம் நகரில்
ந் த ேபா அவர் ெவளிப் பட
ேநர்ந்ததாம் . லட்சக்கணக்கான ஜனங் கள் ைட ழ
இப் ேபா தஞ் சா ைர ேநாக் ப் ேபாய் க்
ெகாண்
க் றாராம் !” என்
கந் தமாறன்
கலத் டன்
னான்.
இந் தச் ெசய்
னால் கரிகாலர் உற் சாகமைடவார்
என் , எ ர்பார்த்த ல் அவன் ெப ம்
ஏமாற் றமைடந் தான்.
கரிகால ைடய ேராதம் இப் ேபா ேவ
ைச ல்
ம் ய . “என்ன? என்ன? அ ள் ெமா தஞ் சா ைர
ேநாக் ப் ேபா றானா? லட்சக்கணக்கான ஜனங் கள்
ைட ழப் ேபா றானா? எதற் காக? வல் லவைரயா? நீ
என்ன ெசான்னாய் ? இப் ேபா நடப் பெதன்ன?
என்
ைடய க த்ைத அ ந் ெகாள்
ம் வைர ல்
அ ள் ெமா நாைகப் பட் னத் ேலேய இ ப் பான் என்
ெசான்னாய் அல் லவா? இப் ேபா ஏன் தஞ் சா ைர
ேநாக் ப் ேபா றான்?…”
வந் யத்ேதவன்
க் ட் ப் ேப னான்:- “ஐயா!
இைளய ராட் அவ் வா தான் உ
யாகக்
னார்.
அதற் ப் ன்னர் என்ன காரணம் ேநர்ந்தேதா
ெதரிய ல் ைல. நான் ேவ
மானால் ேபாய் …”
“ஆகா! நீ ம் ேபாய்
ேறன் என் றாேய? நல் ல
நல் ல ! எல் லா ேம என்
ேரா கள் ஆ
ட் ர்கள் .
உங் கள்
ழ் ச் ெயல் லாம் எனக் த் ெதரி ற .
அ ள் ெமா ஏன் தஞ் சா ைர ேநாக் ப் ேபா றான்
என்
எனக் த் ெதரி ம் . அ அந் தக் ெகா ம் பா
ர்ப்
ெபரிய ேவளானின்
ழ் ச் . அவ ைடய தம் மகைள

என் சேகாதரன் க த் ல் கட் அவர்கைளச் ேசாழ
ங் காதனத் ல் ஏற் ைவக்க ேவண் ெமன்ப
அக் ழவ ைடய
ப் பம் . ெகா ம் பா
ர் ேவளா
ெதன் ைசப் பைட டன் தஞ் ைசைய ேநாக்
வ வதாகக் ேகள் ப் பட்ேடன். என் சேகாதரி
இைளய ராட்
ம் இந் தச் ழ் ச்
ல்
ஈ பட்
க் றாள் . ஆமாம் ; நீ ம்
டத்தான்…”

ம்

வந் யத்ேதவன், “இளவரேச! மன்னி ங் கள் !
ெபான்னி ன் ெசல் வ க்காவ ,
இைளய ராட் க்காவ அத்தைகய எண்ணம்
ம்
ைடயா . இ சத் யம் , நான் ேவ
மானால் , ேபாய்
உண்ைமைய அ ந் வ
ேறன்!” என்றான்.
“ஆமாம் , நீ ம் ேபாய் அவர்க ைடய ழ் ச்
ல் கலந்
ெகாள் ேறன் என் றாய் ! கந் தமாறா! இவைன உடேன
த் இந் த அரண்மைன ல் ரங் கச் ைற ஏதாவ
இ ந் தால் அ ல் அைடத்
!” என்ற ம் கந் தமாறன்
ெவ
கலத் டன் வந் யத்ேதவைன அ
னான்.
உடேன கரிகாலர் தம கட்டைளைய மாற் க்ெகாண் ,
“ேவண்டாம் ! ேவண்டாம் ! ேசாழர் லத்தவர்கள் நீ
தவறாதவர்கள் . ற் றம் நிச்சயமா றவைர ல்
தண் க்க மாட்டார்கள் . வல் லவைரயா! இனிேமல் இன்
வ ம் என்
கத் ல்
க்காேத! அ தான்
உனக் த் தண்டைன! உன்ைனத் தஞ் ைசக்
அ ப்
ேறனா, ைறக் அ ப்
ேறனா? என்பைதப்
பற் நாைளக் ச் ெசால் ேறன் ேபா! ேபா! இனி ஒ
கண ம் இங் ேக நில் லாேத! ேபாய்
” என்றார்.
கரிகால ைடய
கத்ைத அப் ேபா வந் யத்ேதவன்
பார்த்தான். அவ ைடய கைடக் கண்ணின் ச க்ைஞ
“இெதல் லாம்
ைளயாட் !” என்
ப்
வ ேபால்

ேதான் ய . ஆ
ம் உன்மத்தம் ெகாண்
ந் த
இளவரசர் பக்கத் ல் இல் லாம
ப் பேத நல் ல என்
ஒ ெநா
ல் ர்மானித் க்ெகாண்
வந் யத்ேதவன்,
“ஐயா, தங் கள் த்தம் என் பாக் யம் !” என்
ெசால்
ட் ெவளிேய னான்.
ன்னர் அன்
ற் பக ல் இளவரசரின் கட்டைள ன்
ேபரில் சம் வைரய ம் , பார்த் ேபந் ர ம்
க்ேகாவ
ர்க் ழாைர எ ர்ெகாண்
அைழத்
வ வதற் காகப் ேபானார்கள் என்
வல் லவைரயன்
வந் யத்ேதவன் ெதரிந் ெகாண்டான்.
இளவரச ம் , கந் தமாற ம் ெந ேநரம் அந் தரங் கமாக
வார்த்ைதயா க் ெகாண்
ந் தைத ம் அ ந் தான்.
இந் தச் சம் பவங் கெளல் லாம் வந் யத்ேதவ க்
க்க
மனச்ேசார்ைவ உண்டாக்
ந் தன. ம நாள்
காைல ல் இளவரசர் தனக் என்ன கட்டைள
றப் ப் பார்? தஞ் சா
க் ப் ேபா ம் ப பணிப் பாரா?
வ
ல் பைழயாைறக் ப் ேபா ம் ப
ம் ெசால் வாரா?
ெசான்னால் எவ் வள நன்றா
க் ம் ? இந் தக் கடம் ர்
மாளிைக வாழ் அவ க் ப்
க்கேவ இல் ைல. இங் ேக
யா ம் உற் சாகமாக இ ப் ப ல் ைல. இங் ேக
உள் ளவர்கள் எல் லா ம் எப் ேபா ம் எைதேயா ப
ெகா த்தவர்கைளப் ேபா
க் றார்கள் . அஸ்த த்
ட்டால் இந் த மாளிைக, மனிதர்கள் வா ம்
மாளிைகயாகேவ ேதான்ற ல் ைல. ேபய் சா கள்
ெகாண்
க் ம் பாழைடந் த மாளிைகயாகத்
ேதான்
ற . இங் ேக
ந் எப் ேபா , எப் ப க்
ளம் பப் ேபா ேறாம் ?…
இப் ப வந் யத்ேதவன் எண்ண ட்டேபா ஒ
ெபண்ணின்
ரல் , “ஐேயா சா !” என்
அல ய

அவன் கா

ல்

அத்

ந் த

.

யாயம் 34 - "ேபாய்
ங் கள் "!

“ஐேயா! சா !” என்ற
நிைறந் த ரல் வந் த
ைசைய ேநாக் வந் யத்ேதவன்
ைரந் ஓ னான்.
ஓ ம் ேபாேத அவன் உள் ளத் ல் , “இ
மணிேமகைல ன்
ரல் அல் லவா? இவள் எதற் காக
இந் ேநரத் ல் இங் வந் தாள் ? எைதப் பார்த்
ட்
இப் ப அல னாள் ? சா என்ப ஒன்
இ க்க
யா . ன் என்னவா
க் ம் ? ர ல்
உண்ைமயான பயம் ெதானித்தேத? அவைள இப் ேபா
நாம் அ
ச் ெசல் வ
ந் ஏதாவ ெதால் ைல
ஏற் ப ேமா? அவ ைடய தைமயேனா நம் ைமக்
க த் த் ன்
ட ேவண் ெமன்
க் றான். ஆ த்த
கரிகாலர் ெவ ெகாண்
க் றார். ப
ர் ராணி
மனத் ல் என்ன வஞ் சம் ைவத்
க் றாேளா, ஒன் ம்
ெதரிய ல் ைல!… என்ற எண்ணங் கள் ரிதமாகத்
ேதான்
மைறந் தன. இப் ப உள் ளத் ல் கலக்கம்
இ ந் தப யால் அவன் கவனக் ைற
அைடந்
ந் தான்.
ெரன்
ஒ பன்னீர ் மரத் ன்
ேவர் த க் த் தைர ல்
ந் தான். ேமல் ணி ன்
தைலப் , பக்கத்
ந் த ம் தரில் க் க்
ெகாண்ட .
ந் தவன் சமாளித் எ ந் உட்கார்ந்
அங் கவஸ் ரத்ைத ெமள் ள எ க்க
யன்றான்.

எத்தைனேயா பைகவர்க ம் ச காரர்க ம் ெசய் ய
யாத காரியத்ைத இந் தச்
ய மரத் ன் ேவர்
ெசய்
ட்டேத! நம் ைமக் ேழ தள் ளி ட்டேத! இ
ஏேத ம் அபச னத் க் அ
ேயா? அல் ல நம் ைம
ஆபத் க் உள் ளாக்காமல் இந் த மரேவர் த த்
ஆட்ெகாள் றேதா என்
எண்ணி வந் யத்ேதவன்
தனக் த்தாேன ன்னைக ரிந் ெகாண்டான்.
அச்சமயம் , “அம் மா! அம் மா! எங் ேக இ க்
ர்கள் ?”
என்ற ரல் ேகட்ட . அ சந் ரம
ன்
ரல் .
“இங் ேகதான இ
இ க் ேறன்! க்
ரல் .

க் ேறன். அல்
ரம் வா!” என்ற

க் ளத் ன் அ
மணிேமகைல

கால ச் சத்தங் கள் ேகட்டன. கா ல் அணி
ரங் களின் இனிய ஒ க ம் ேகட்டன.

ல்
ன்

ம்

அல் க் ளம் என்
மணிேமகைல
ய அந் தப்
ங் காவனத் ன் மத்
ல் ெசய் ன்றத் ன் அ
ல்
இ ந் த
ய பளிங் க்கல் தடாகத்ைதத்தான். அந் தக்
ளம் அல் ப்
ன் வ வத் ல்
அைமக்கப் பட்
ந் த . அ ல் ல அல் க் ெகா க ம்
ெசங் க நீ ர்க் ெகா க ம் இ ந் தன. அச்சமயம் ல
மலர்க ம் இ ந் தன. இந் த அல் க் ளத்ைத
ன்னேம
வந் யத்ேதவன் பார்த்
ந் தான். அதன் அ
ேல தான்
அவ ம்
ந்
க்க ேவண் ம் ! நல் லேவைளயாக,
அப் ெபண்கள் இ வ ம் அவைனக் கவனிக்க ல் ைல.
பகல் ேவைளயாக இ ந் அவர்கள் அவன்
ந் தைதப்
பார்த்
ந் தால் கலகலெவன்
ரித் அவ ைடய
மானம் ேபா ம் ப ெசய்
ப் பார்கள் . இப் ேபா
மணிேமகைல ன்
ைணக் ச் சந் ரம வந்

ட்டப யால் , அந் தப் ெபண்க க் த் ெதரியாமேலேய
அவன் அங்
ந் ந
ப் ேபாய்
டலாம் .
இதற் ைட ல் அந் தப் ெபண்களின் ேபச்
கா ல்
ந் த .

அவன்

“அம் மா! எைதக் கண்
பயந் ர்கள் ? ஏன் அப் ப க்
ச்ச ட் ர்கள் ?” என்றாள் சந் ரம .
“அ ேய! அந் த ம ல் வைரப் பார ! அதன் ேமேல
ஏேதா ெதரிந் த . தைல ல் சைட ம் ,
கத் ல் தா
ம்
ைச மாக ஓர் உ வம் ெதரிந் த . அதன் க த் ல் –
ெசால் லப் பயமா
க் றத !- மண்ைட ஓட் மாைல
ஒன்
அணிந்
ந் த ! நான்
ச்ச ட்ட ம் அ
மைறந்
ட்ட !” என்றாள் மணிேமகைல.
“நன்றா
க் ற , இளவர ! தங் க ைடய மனப்
ராந் தான் அ ! ேப ம் இல் ைல, சா ம் இல் ைல!
இவ் வள உயரமான ம ல் வரின் ேமல் யா ம் வந்
உட்கார்ந்
க்க ம்
யா ” என்றாள் சந் ரம .
“இல் ைலய ! என் மனப் ராந்
ல் அப் ப ப் ேபய்
சா ஒன் ம் ேதான் வ வழக்க ல் ைல…”
“ஆமாம் ! மனிதைன ெயாத்த வ வழகரின்
கந் தான்
உங் கள் கன
ம் நன
ம் ேதான் வ வழக்கம் !”
“ ச் ! இப் ேபா

ட உனக்

ைளயாட்டா?”

ன் எப் ேபா
ைளயா வ ?
ன்மாைல ேநரத்
ங் காவனத் ல் அல் க் ளத் ன ேக வந்
காத்
க்
ர்கள் .
ல் ைல மலர்களின் மணம்
கம் ெமன்
ற … ஆனால் , பாவம் , என்ன
ெசய் ற ? தாங் கள் வல் லத் இளவரசைர
“

ல்

எ

ர்பார்த்
சா வந்

“ேபா

க் ெகாண்
க்க,
ேச
ற !”

ம் ேபாதாதற்

நீ

ைச

ம் வந்

ம் தா

ேச

ம் உள் ள

றாய் !”

“என்ைனப் பார்த்
ட் த்தான் அந் தப் சா பயந்
ஓ
ட்டேதா, என்னேமா? கடம் ர் அரண்மைனப் பணிப்
ெபண் சந் ரம ையக் கண்டால் ேபய் சா கள் ,
தங் கள் , ேவதாளங் கள் எல் லாம் பயந் ஓ ம் என்ப
உலகப் ர த் யா ற் ேற!”
“சந் ரம உன் ேவ க்ைகப் ேபச்ெசல் லாம் இப் ேபா
ேவண்டாம் . உண்ைமயாகேவ நான் ம ல் வரின் ேமல்
ேகாரமான ஓர் உ வத்ைதப் பார்த்ேதன். நீ
நம் பா ட்டால் ேவண்டாம் ! நீ ேபான காரியம் என்ன
ஆ ற் என்
ெசால் !”
“ேபான காரியம் ப

க்க

ல் ைல, இளவர

!”

“ஏன்? ஏன்?”
“காஞ் இளவரச ம் , கடம் ர் இளவரச ந் தான் அங் ேக
க்
ப் ேப க் ெகாண்
க் றார்கள் . வல் லத்
இளவரசைரக் காணேவ காேணாம் .”
“ஒ ேவைள அவைர ம் எங் ேகயாவ
ட்டார்களா, என்ன?”

அ

ப்

ைவத்

“அப் ப
ம் ெதரிய ல் ைல. தங் கள் தந் ைத ம்
பல் லவ ந் தான் மைலயமான் அரசைர எ ர்ெகாள் ளப்
ேபா
க் றார்கள் . இ ம் பன்காரிையக் ேகட்ேடன்.
இன்
சாயங் காலம் கரிகாலர், வல் லத்தரசர்
ஏேதா
எரிந்
ந் தாராம் !…”
“அவ
ேபரி

க் ப் ைபத்
ம் எரிந்

யந் தான்
றார்,

த்
க்
ற ?…”

ற

, எல் லார்

“‘இன்ைறக் இனிேமல் என்
கத் ல்
க்காேத!
நாைளப் ெபா
ந் த ற வா!’ என்
ெசால்
அ ப்
ட்டாராம் !”
“ ன்னர் அவர் எங் ேக ேபா
மணிேமகைல.

ப் பார்?” என்றாள்

“இந் த மாளிைக ம ல் வ க் ள் ேளதான் எங் ேகயாவ
அைலந் ெகாண்
க்க ேவண் ம் . அதனால் தான்
ெசான்ேனன்; ஒ ேவைள அவேர சா ேபால் ேவஷம்
ேபாட் க் ெகாண்
தங் கைளப் பய
த் னாேரா
என் .”
“இல் ைல; இந் த அரண்மைன ல் ேவஷக்காரர்கள் பலர்
இ ப் ப எனக் த் ெதரி ம் . ஆனால் அவர் ேவஷம்
ேபாட் ஏமாற்
றவர் அல் ல…”
“இப் ப த்தான் நம் ைமப் ேபான்ற அபைலப் ெபண்கள்
ஷர்கைள நம் ஏமாந் ேபாவ வழக்கம் .”
“அப் ப ேய
க்கட் ம் . நீ ம ப
ம் ேபாய் த் ேத ப்
பார்! அரண்மைன ம
க் ள் ேளதாேன எங் ேகயாவ
இ க்க ேவண் ம் ? இ ம் பன் காரிைய ம் ேத ப்
பார்க்கச் ெசால் !”
“இளவர ! அந் த இ ம் பன் காரிையக் கண்டால்
எனக் ப்
க்கேவ ல் ைல,
த்
த் ப்
பார்க் றான். அவனிடம் எனக் ப் பயமாகக் ட
இ க் ற …”
“ேபய் சா க் ப் பயப் படாதவள் இ ம் பன்காரிக் ப்
பயப் ப
றாேய? ேபானால் ேபாகட் ம் . அவனிடம்
ஒன் ம் ெசால் லம
ப் பேத நல் ல . நீ ேய இன்ெனா
தடைவ ேபாய் த் ேத ப் பார்த்
ட் வா!”

“அ

வைர

ல் …”

“நான் இங் ேகேய இ
“ம

ப

ம் அந் தப்

க்
சா

“உன் ெபயைரச் ெசால்
சந்

ரம அங்
ரத் ன் ெமல்

ேறன்…”
இங்

வந் தால் ?…”

ரட் ய த்

ந் ேபாவதற்
ய ஒ ேகட்ட

அ
.

ேறன்!”
யான

ேமற்
ய சம் பாஷைணையக் ேகட் க் ெகாண்
ந் த
வந் யத்ேதவ ைடய மனத் ல் பற் பல எண்ணங் கள்
ேதான் ன. வரின் ேம
ந் எட் ப் பார்த்த ‘ சா ’
யாரா
க் ம் என்
ேயா த்தான். ஆழ் வார்க்க யான்
காளா க ைடய ேவடம் தரித் வந் தன்ைனக்
காப் பாற் ய அவன் நிைன க் வந் த . ஒ ேவைள
அந் த ர ைவஷ்ணவனாகேவ இ க் ேமா?
தஞ் சா ரி
ந் தனக் ஏேத ம்
க் யமான
ெசய்
டன் வந்
க் றாேனா? இங் ள் ளவர்க க்
அைடயாளம் ெதரியாம
க்க அப் ப ேவஷம் தரித்
வந்
க் றாேனா?
மணிேமகைல தன்ைனப் பார்க்க இவ் வள ஆவல்
ெகாண்
ப் ப ன் காரணம் என்ன? எதற் காகத்
ேதா ைய அ ப் த் ேத அைழத் க்ெகாண்
வரச்
ெசால் றாள் ? அவன்
ஷயத் ல் மணிேமகைல ன்
மேனா நிைல அவ க் ஒ வா ெதரிந்
ந் த .
அதனாேலேய அவள் அ
ல் அ கமாக
ெந ங் காம
ந் வந் தான். கந் தமாற ைடய
பைகைமைய இன்
ம்
ண்
டாம
க்க ம்
ம் னான். ஆ
ம் , இப் ேபா நந் தவனத் ல் வந்
தனிைமயாக உட்கார்ந் ெகாண்
அவைன அைழத்
வரச் ெசால்
க் றாள் . ஏேதா
க் யமான காரியம்

இல் லா ட்டால் இவ் வள
ணிச்சலான காரியத் ல்
இறங்
க்க மாட்டாள் . பாவம் ! அவ க் ம் ஏதாவ
சங் கடம் ேநர்ந்
க் றேதா, என்னேமா? அல் ல
நந் னி அவளிடம் ஏதாவ ெசய் ெசால்
அ ப்
க்கலாம் . கட ேள! இங் ேக, இந் தக் கடம் ர்
அரண்மைன ல் உள் ளவர்கள் ஒவ் ெவா வ ம்
மனத் ல் ஏேதா ஒன்ைற மைறத் ைவத் க்
ெகாண்
க் றார்கள் . சற்
ன்னால் மணிேமகைல
ய ெராம் ப உண்ைம. எல் லா ேம வஞ் சக
ேவஷதாரிகள் . இவர்க க் மத்
ல் இந் தப் ேபைதப்
ெபண் அகப் பட் க் ெகாண்
ண்டா
றாள் . ப
ர்
ராணி இந் தப் ெபண்ைண எந் தத் ய காரியத் க் ப்
பயன்ப த்தத் ட்ட ட்
க் றார்கேளா,
ெதரிய ல் ைல. ஆம் ; மணிேமகைல ன் மனத் ல்
ஏேதா சந் ேதகம் ேதான்
க்கேவண் ம் . ஏேதா ஓர்
அபாயத்ைத அவள் எ ர்பார்த்
க்கேவண் ம் .
ஆைக னாேலேய அவள் தன்
ைடய உத ைய
நா
றாள் .
அந் தக் கள் ளங் கபடமற் ற ேபைதப் ெபண்
ன்ெனா
சமயம் தனக் ச் ெசய் த உத ைய வந் யத்ேதவன்
நிைனத் ப் பார்த் க்ெகாண்டான். அவ க்
உண்ைமயாகேவ ஏேத ம் ன்பம் ேநர்ந்
ந்
தன்
ைடய உத ையக் ேகா வதா
ந் தால் , அைத
ம ப் ப நன்
ெகான்ற பாதகம் . எப் ப
ந் தா ம்
உண்ைமையத் ெதரிந் ெகாள்
வதற் இ ஒ நல் ல
சந் தர்ப்பம் . சந் ரம ேபாய் ட்டாள் ; மணிேமகைல
தனியாக இ க் றாள் . யார் கண்ட ? அவ ைடய
உத அவ க் ம ப
ம் ேதைவயா
க்கக்
ம் .
அவ ைடய சகாயத் னால் இந் தச் ழ் ச்
ெகாண்ட
அரண்மைனைய ட் ப் ேபாக
ந் தால் ட

நல் ல தான். எதற் ம் அவளிடம் இச்சமயம் ேபாய் க்
ேகட் உண்ைமையத் ெதரிந் ெகாள் ளலாம் .
அல் க் ளத் ன் கைர
ந் த பளிங் க்கல்
ேமைட ல் மணிேமகைல உட்கார்ந்
ந் தாள் .
ேமகங் கள்
ழ் ந்
ந் த வானத் ல் ஆங் காங்
ல
நட்சத் ரங் கள் டர் ட் ஒளிர்ந்த ேபால் அல் க்
ளத்
ம் அடர்த் யாகப் படர்ந்
ந் த இைலக க்
மத்
ல் மலர்கள் தைல
க் நின்றன. ற்
ம்
ழ் ந்
ந் த இ ளில் , இர ல் க் ம் அம் மலர்களின்
ெவண்ைம நிறம் நன் எ த் க் காட்டப் பட்ட . அல் க்
ளத் க் அப் பால்
ல் ைலப் தர்களில் பா மலர்ந்த
க்க ம் ெமாட் க்க ம் நீ ல நிற தானத் ல்
த் க்கைளப் ப த்த ேபால் காட் தந் தன.
இைதப் பார்த் க் ெகாண்
ந் த மணிேமகைல
தனக் ப் ன்னால் கால ச் சத்தம் ேகட் த்
க் ட் த்
ம் ப் பார்த்தாள் . கச் ச பத் ல்
வந்
ந் த உ வத்ைதக் கண்
அவசரமாக
எ ந் தேபா கால் த மா ப் ன்னா
ந் த ளத் ல்
ழப் ேபானாள் .
“ராஜ மாரி! நான்தான்!” என்
க் ெகாண்ேட
வந் யத்ேதவன் மணிேமகைலையத் தாங் ப்
த்
ெகாண்டான்.

க்

மணிேமகைல ன் உடல்
ர்த்த . இயற் ைகயாக
ஏற் பட்ட
ச்சத் னால் அவ ைடய கரங் கைளப் பற்
அப் பால் தள் ளி ட் த் தன்ைன
த் க் ெகாள் ளப்
பார்த்தாள் . ஆனால் அதற் ேவண் ய பலம் அப் ேபா
அவ ைடய கரங் களில் இல் ைல! அந் த
யற்
ல்
ம ப
ம் ன்னாேலதான் சா ம் ப ேநர்ந்த .

வந்

யத்ேதவன் இன்
ம் ெகட் யாக அவைளப்
த் த் தாங்
ன் பக்கமாகக் ெகாண்
வந் தான்.

மணிேமகைல ஒ ெப
யற் ெசய் தன்ைனச்
தாரித் க் ெகாண் , “
ங் கள் ! என்ைனத்
ெதாடா ர்கள் !” என்
ேகாபக் ர ல்
னாள் .
வந் யத்ேதவன் அவைள ட்
மன்னிக்க ேவண் ம் !” என்றான்.

ட்

, “ராஜ

மாரி!

மணிேமகைல இன்ன ம் பட படப் நீ ங் காத த
ர ல் , “தங் கைள நான் எதற் காக மன்னிக்க
ேவண் ம் ?” என்
ேகட்டாள் .
“
ெரன்
வந் தங் கைளத்
ெசய் ததற் காகத்தான்!”

க்

த

த்த

டச்

“வந் த தான் வந் ர்கள் ! எதற் காக என்ைனத் ெதாட் ப்
த் க்ெகாள் ளேவண் ம் ?” என்
மணிேமகைல
ேகட்ட ர ல் , அவள் தன்ைன நன்றாகச் தாரித் க்
ெகாண்
ட்டாள் என்ப ெவளியா ற் .
“தாங் கள்

ளத்

ல்

ழாமல்

த்

க் ெகாண்ேடன்!”

“அழகா
க் ற ! அன்
ஏரி ல்
ந் நான்
த் தத்தளித்தேபா இவ் வள பரி
காட்ட ல் ைலேய? இந் த
ழங் கால் அள தண்ணீ ர ்
உள் ள ளத் ல் நான்
ழாமல் காப் பாற் வதற் வந்
ட் ர்கேள?”
“அ

என்

ற் றந் தான்!”

“நீ ங் கள் ஒ
என்
ைடய

ற் ற
.”

ம் ெசய் ய

ல் ைல;

ற் றெமல் லாம்

“அ எப் ப ? தாங் கள் ற் றம் எ
ம் ெசய் ய ல் ைல.
என் ேபரில் ஏேதா ேகாபத் னால் இவ் தமாகச்
ெசால்
ர்கள் !”
“ ன்ெனா நாள் தாங் கள் ேவட்ைட
மண்டபத் க் ள் ளி ந்
ெரன்
நான் இ ந் த
அைற ல்
ந் ர்கள் . அன்ைறக் ம் என்ைனத்
க் ட ைவத் ர்கள் . அப் ேபாேத நான்
க் ர ட் த்
தங் கைள என் தந் ைத டம்
த் க் ெகா த்
க்க
ேவண் ம் !”
“அன்ைறக் என்ைனப் ெப ம் அபாயத்
ந்
காப் பாற் னீர ்கள் . அைத என்ைறக் ம் நான் மறக்க
மாட்ேடன்.”
“அதற் ப் ப ல் தாங் கள் நன்
ெச த் ய தத்ைத
நா ம் மறக்கமாட்ேடன். நன் ெகட்டவர்களிேல
தங் கைளப் ேபால நான் பார்த்தேத இல் ைல…”
“இளவர ! இ ெபரிய அபாண்டம் ! எந் த
நன்
ெகட்டவன்? ெசால் ங் கள் !”

தத்

ல் நான்

“தங் கைள யாேரா ெகாைலகாரர்கள் ரத் வ வதாகப்
ெபாய் ெசான்னீர ்கள் . நான் ேவட்ைட மண்டபத் க் ப்
ேபாய் ப் பார்த்
ட் வ வதற் ள் என்னிடம் ெசால் க்
ெகாள் ளாமேல
டைனப் ேபால் ஓ
ட் ர்கள் !”
“

டைனப் ேபால் ஓ

“
டைனப் ேபால் என்
தான்!”
“இளவர அன்
நிைலைம
ெதரியா …”

ட்ேடன் என்றா ெசான்னீர ்கள் ?”
ய

தவ

;

நான் எவ் வள இக்கட்டான
ந் ேதன் என்ப தங் க க் த்

டேன

“ெதரியாதவர்க
ெதரியப் ப த்
த த்தார்கள் ?”

க்

த் தாங் கள்
க்கலாேம? யார் ேவண்டாம் என்

“தங் கள் ேதா சந் ரம தான். தாங் கள் ேவட்ைட
மண்டபத் க் ள் ெசன்ற ம் சந் ரம இன்ெனா
வாசல் வ யாக வந்
ட்டாள் . அவள் கண்களில்
படாமல் இ ப் பதற் காக யாழ் க் களஞ் யத் ல் மைறந்
ெகாண்ேடன்.”
“

ற அங்
ட் ர்கள் !”

ந்

மாயமாய் மைறந்

ேபாய்

“இல் ைல; மச் ப் ப ஏ , மாடங் கைள ெயல் லாம்
தாண் , ம ல் வர் ேம ம் ஏ க்
த் த்தான்
ேபாேனன். இளவர ! அன்
என்ைன யாராவ
கண்
த்
ந் தால் , நான் ஏற் க் ெகாண்
ந் த
காரிய ம் ெகட்
க் ம் ; தங் க க் ம் வைசச் ெசால்
ஏற் பட்
க் ம் …”
“இந் தப் ேபைதப் ெபண்ைணப் பற்
எவ் வள கவைல?”

த் தங் க

க்

“உண்ைமயாகேவ கவைலதான்!”
“அப் ப யானால் , இங் ேக தாங் கள்
ம் வந்
இத்தைன நாள் ஆ ற் ேற? ெசால் லாமல் ஓ ப் ேபான
காரணத்ைதச் ெசால்
க்கலாேம?…”
“அதற் ச் சந் தர்ப்பத்ைததான் எ
ெகாண்
ந் ேதன்…”
“ஏன் ஐயா, ெவ
தாங் கள்
ம்
“சேகாதரி!…”

ர்பார்த்

க்

ம் வார்த்ைத? நான் இ க் ம்
ப் பார்ப்ப
ைடயாேத?”

க்ைகேய

“நான் தங் கள் சேகாதரி அல் ல!”
“தாங் கள் என் ேந தன் கந் தமாற
ஆைகயால் எனக் ம் சேகாதரி.”

ைடய சேகாதரி;

“கந் தமாறன் என்
ைடய சேகாதரன் அல் ல; தங் க க்
அவன் ேந த ம் அல் ல. நம் இ வ க் ம் அவன்
ெகா ய பைகவன்…”
“இளவர ! அ தான் தங் க க் த் ெதரிந்
க் றேத!
ல நாள்
ன் வைர ல் கந் தமாறன் என்
உ
க்
ரான நண்பனாக இ ந் தான். இப் ேபா
அ ேயா மா ப் ேபா
க் றான். பார்த் ேபந் ரன்
எப் ேபா என் தைலக் உைல ைவக்கலாம் என்
பார்த் க் ெகாண்
க் றான். ஆ த்த கரிகாலேரா
நி ஷத் க் நி ஷம் மா
றார். இந் த நி ஷம்
அன்பாகப் ேப
றார்; அ த்த நி ஷம் எரிந்
றார். எப் ேபா என்ன ஆபத் வ ேமா என்
எ ர்பார்த் க் காலங் க க் ேறன். இந் த நிைலைம ல்
என்
ைடய நன் ையச் ெச த் வதற் காகத் தங் கைள
நான் ேத வந் தால் ..”
“ஐயா! தங் கைளக் காப் பாற் க் ெகாள் வ
இவ் வள ஊக்கமா
ப் ப பற் நான்
அைட ேறன்…!”

ல் தாங் கள்
க்க ம ழ் ச்

“இளவர என்ைனப் பற் நான் கவைலப் பட ல் ைல.
என் உ ைரப் பற்
ம் கவைலப் பட ல் ைல.
தங் க க் என்னால் ங் எ
ம் ேநராம
க்க
ேவண் ம் என்
தான் கவைலப் பட் க்
ெகாண்
க் ேறன்.”
“கவைலப் பட் உ
க் ெகாண்ேட இ க்
மக்கள் எல் லா ேம வஞ் சகர்கள் என்
சந்

ர்கள் . ஆண்
ரம

ெசால் வாள் . அ
நிச்சயமா ற .”

உண்ைம என்

இப் ேபா

தான்

“யார் என்ன ெசான்னா ம் சரிதான். என் உ ர் உள் ள
வைர ல் தங் கைள நான் மறக்கமாட்ேடன்! தாங் கள்
எனக் ச் ெசய் த உத ைய ம் மறக்கமாட்ேடன்!”
மணிேமகைல
“ஐயா இப் ேபா
தடைவ ெசால்

ந் தைன ல் ஆழ் ந்
ந்
தாங் கள் ெசான்னைத இன்ெனா
ங் கள் ?” என்றாள் .

ட்

“ஆ ரம் தடைவ ேவண் மானா ம் ெசால் ேறன். என்
உ ர் உள் ளவைர ல் தாங் கள் ெசய் த உத ைய
மறக்கமாட்ேடன்!” என்
வந் யத்ேதவன் உ
டன்
னான்.
“ஆ ரம் தடைவ ெசான்னால் மட் ம் என்ன பயன்?
அைத நிைறேவற் ற
யற் எ க்க ேவண் ம்
அல் லவா?”
“எந் த தத்
இளவர !”

ல்

யற்

எ

ப் ப

? ெசால்

ங் கள்

“தங் கள் உ ர் உள் ள வைர ேலதான் எனக் நன்
ெச த்
ர்கள் ? ஆைகயால் தங் கள் உ ைர
த
காப் பாற் க் ெகாள் ள ேவண் ம் . தங் க க்காக
இல் லா ட்டா ம் , எனக்காகக் காப் பாற் க்
ெகாள்
ங் கள் !”
“இளவர

!இ

ல்

என்ன?…”

“ஐயா! உண்ைமையச் ெசால் ங் கள் ! சற்
ன்னால்
நா ம் என் ேதா
ம் ேப க் ெகாண்
ந் தைதத்
தாங் கள் ேகட் க் ெகாண்
ந் ர்களா?”

,

“மன்னிக்க ேவண் ம் , இளவர ! ‘ஐேயா சா !’ என்
தாங் கள்
யைதக் ேகட் ஓ வந் ேதன். அதற் ள்
தங் கள் ேதா சந் ரம வந்
ட்டாள் . உங் க ைடய
ேபச்ைசக் ேகட் ம் ப ேநர்ந்
ட்ட .”
“தங் கைள எப் ப யாவ ேத ப்
த் அைழத்
வ ம் ப அவைள நான் அ ப் ய ெதரி ம் அல் லவா?”
“கா ல்
வந் ேதன்…”

ந் த

. அதனாேலதான் தங் கைள அ

“இல் லா
ல் என் அ
ம் வந்
க்க மாட் ர்கள் .
அடடா என்ன கரிசனம் ? ேபானால் ேபாகட் ம் . தாங் கள்
எவ் வள கல் ெநஞ் சரா
ந் தா ம் என் மனம்
ேகட்க ல் ைல. தங் க க் ஆபத் என்றால் நான்
ெபா த் க் ெகாண்
க்க
ய ல் ைல.”
“இளவர ! என்
ைடய ஆபத்தான நிைலைம எனக் த்
ெதரிந் ேத
க் ற . எனக் த் ெதரியாத
ய ஆபத்
ஏேத ம் வரப் ேபா றதா?”
“ஐயா! இந் த அரண்மைனைய
ேபாய்
ங் கள் !”
“என்ைனப்

றங் காட்

“ேபார்க்களத் ல்
ச காரர்களிட
என்ன?”
“யார் ச
“ேவ

ட்

ஓடச் ெசால்

த் தாங் கள் உடேன
ர்களா?”

றங் காட் ஓடக்
டா .
ந் தப் ச் ெசல் வ ல் ற் றம்

காரர்கள் ?”

யார்? கந் தமாற

“அவர்க க்
ட் ஓட

ப் பயந்
யா .”

ம் பார்த்

ேபந்

ர

ந் தான்.”

நான் இந் த அரண்மைனைய

“என் தைமயனால் தங் க
அ ந் , நான் அைதச் ச
யா .”

க் த் ங் ேநர்வைத
த் க் ெகாண்
க்க

“இளவர ! கந் தமாற ைடய காரியங் க
எப் ப ப் ெபா ப் ஆ ர்கள் ?”

க்

த் தாங் கள்

“என் காரணமாகேவ அவ ம் பார்த் ேபந் ர ம்
தங் க க் த் ங் இைழக்கப் பார்க் றார்கள் .”
“தங் க க்காக நான்
ன்பம் அைடந் தால் அ என்
பாக் யம் . தாங் கள் ெசய் த உத க் ப் ர ெசய் ததாக
எண்ணிக் ெகாள் ேவன்…”
“நந் தனி ேத
“ஆகா! ப

ய

சரிதான்!”

ர் ராணி தங் களிடம் என்ன

னாள் !”

“உங் களிடம் உ ைரக் காப் பாற் க் ெகாள்
ம் ப ச்
ெசான்னால் , ேகட்கமாட் ர்கள் . ேவ
க் ெசய் ய
ேவண் ம் என்றார். ஐயா! தய ெசய் தாங் கள்
என்
டன் வா ங் கள் . ப
ர் ராணி தங் கைள ஏேதா ஓர்
அவசர காரியமாகப் பார்க்க ேவண் மாம் .”
“அந் த அவசரமான காரியம் என்னெவன்ப
தங் க க் த் ெதரி ம் அல் லவா?”
“ெதரி ம் ; ப ேவட்டைரயர் ெகாள் ளிடத்ைதத் தாண்
ேபா பட க ழ் ந் ேபாய் ட்டதாக ஒ ெசய்
வந்
க் ற …”
“நா

ம் ேகள்

ம்

ப் பட்ேடன்!”

“தாங் கள் உடேன ேபாய் அைதப் பற் ேய உண்ைமையத்
ெதரிந் ெகாண்
வரேவண் மாம் . அவ் தம்

தங் களிடம் ப
ேபா றார்.”

ர் ராணி ேநரில் ேகட்

க் ெகாள் ளப்

வந் யத்ேதவன்
ேயா த்
ட் ,
“இைதெயல் லாம் என்னிடம்
ன்னால்
ற ேவண்டாம்
என்
ப
ர் ராணி எச்சரிக்க ல் ைலயா?” என்றான்.
“ஆமாம் !”
“

ன் ஏன் இைதப் பற்

என்னிடம் ெசான்னீர ்கள் ?”

“என் மனம் ழம்
ப் ப தான் காரணம் . ஐயா! ல
நாைளக்
ன்னால் வைர ல் நான் கள் ளங்
கபடம யாத ெபண்ணா
ந் ேதன். யாைரப் பற்
ம்
எந் த தமான சந் ேதக ம் ெகாண்ட ல் ைல. யாைரப்
பற் ேய ம் என் ேதா கள் ைற ெசான்னா ம்
நம் வ ல் ைல. இப் ேபா எல் லாைர ம்
சந் ேத க் ேறன்; எல் லாவற் ைற ம் சந் ேத க் ேறன்.”
“என்
ேபா

கத் ல்
க் ற .”

த்த ேநரத்

னால் ஏற் பட்ட

பரீதம்

“ஒ
தத் ல் அ உண்ைமதான்! ப
ர்
இைளயராணி தங் கைள அைழத் வ ம் ப எனக்
ெசால்
அ ப் னார். அவ டன் ேப ம் ேபா ஒ
சந் ேதக ம் ேதான்ற ல் ைல. எல் லாம் சரிெயன்
ேதான் ய …. இப் பால் வந் த ம் அவர் ேபரிேலேய
சந் ேதகம் ஏற் ப
ற .”
“என்ன சந் ேதகம் , இளவர ? நந்
தங் க க் என்ன சந் ேதகம் ?”
“அவ
எண்

ம் ேசர்ந் தங் க க் த்
றாேரா என் தான்.”

னிேத
ங்

ச்

ன் ேபரில்

ெசய் ய

“இந் தச் சந் ேதகம் ஏன் வந் த
ெசய் ய
ம் ?”

? அவர் எனக்

என்ன

ங்

“அ
ம் என்னால் ெசால் ல
யா . ஆனால்
அவ ைடய ேபச் ம் நடவ க்ைகக ம் ேயா த் ப்
பார்த்தால் சந் ேதகம் உண்டாக்
ன்றன. அ க்க ஒ
நீ ண்ட வாைளக் ைக ல் ைவத் க்ெகாண்
ஏேதேதா
ேப க் ெகாண்
க் றார்.”
“ஒ ெபண்ணின் ைக ல் உள் ள வாைளக் கண்
அஞ் வ ல் ைல. அைதக்காட்
ம் …”

நான்

“ கத்
ள் ள கண்களா ற வாள் க க் அஞ்
ர்கள் .
எல் லா ம் ெசால் ம் கைததான் இ . ஐயா! நந் னி
ேத
ன் வா க் மட் ம் தங் கைள நான் பயப் படச்
ெசால் ல ல் ைல.
தன்
த ல் தாங் கள் ேவட்ைட
மண்டபத்
ந் நான் இ ந் த அைறக் ள் வந் தைத
ஞாபகப் ப த் க் ெகாள்
ங் கள் …”
“நன்றாக ஞாபகம் இ

க்

ற

…”

“ெகாைலகாரர்கள் லர் தங் கைளத் ெதாடர்ந்
வந் ததாகச் ெசான்னீர ்கள் .
த ல் அைத நான்
நம் ப ல் ைல. ற ேவட்ைட மண்டபத் க் ள் ேபாய் ப்
பார்த்ேதன். அங் ள் ள
கங் க க் ப் ன்னால் லர்
மைறந்
ப் பதாகத் ேதான் ய . அவர்கள் தங் கைளக்
ெகால் ல வந் தவர்களா, அல் ல தங் க டேனேய
வந் தவர்களா என்
அப் ேபா என்னால் நிச்ச க்க
ய ல் ைல. அவர்கைளப் பற் ச் ெசான்னால் ,
தங் கைளப் பற்
ம் ெசால் ல ேவண் யதா ம்
அல் லவா?”
“எனக் த் தாங் கள் ெசய் த ேப த எவ் வள என்பைத
இப் ேபா தான் நன் உணர்ந் ெகாள் ேறன்.”

“அதற் காக நான் அந் த ஷயத்ைத இப் ேபா
ெசால் ல ல் ைல. சற்
ன்னால் நந் னி ேத
தங் கைள அைழத் வ ம் ப என்ைன அ ப் னார்.
உடேன, ஏேதா அவரிடம் ேகட்பதற் காகத்
ம் ப்
ேபாேனன். கதைவத் தாளிட் க் ெகாண்
ந் தார்.
உள் ேள, ேவட்ைட மண்டபத்
ந் ேபச் க் ரல் கள்
இேலசாகக் ேகட்டன. ஐயா! என் சந் ேதகத்ைதத்
தங் க க் இப் ேபா ெசால்
ேறன். ேவட்ைட
மண்டபத் ல் யாேரா ஆள் கள் வந்
ஒளிந்
க் றார்கள் என்
ேதான்
ற .
அவர்க க் ம் ப
ர் ராணிக் ம் ஏேதா சம் பந் தம்
இ க்கேவண் ம் என் ம் சந் ேத க் ேறன்.”
வந் யத்ேதவன் இப் ேபா தான் நிைலைம ன்
க் யத்ைத நன் உணர்ந்தான். இன்
ஏேதா
சம் பவம் நிகழப் ேபா ற என்பதாக அவன்
உள்
ணர்ச் அவ க் ச் ெசால் க்
ெகாண்ேட
ந் த . மணிேமகைல
ய ெசய்
அவன் உள்
ணர்ச் ைய உ
ப் ப த் ன.
“இளவர ! எனக் த் தாங் கள் ஓர் உத
ெசய் யேவண் ம் !”
“என்னெவன்

ெசால்

அவ

பரீத

கள்

யம்

ங் கள் !”

“ேவட்ைட மண்டபத் க் ெவளி
ந்
ரங் கப்
பாைத
லமாக வ ம் வ ஒன்
க் ற . இப் ேபா
நந் னி ேத இ க் ம் அைற வ யாகப் ேபாவதற் ம்
ஒ வாசல் இ க் ற . இவற் ைறத் த ர
ன்றாவ
வ ஒன்
இ க் றதல் லவா?”
“ஆமாம் ; ேவைலக்காரர்கள் ேபாவதற் ெகன்
ஒ
இ க் ற . அரண்மைனக் ப்
தாக வ ம்

வ

ந் தாளிகைள அந் த வ யாகத்தான் என் தந் ைத
அைழத் ப் ேபாவ வழக்கம் …”
“இளவர ! அந் த வ யாக என்ைன இப் ேபாேத ேவட்ைட
மண்டபத் க் அைழத் ப் ேபாங் கள் !”
“எதற் காக?”
“அங் ேக வந் ஒளிந்
ப் பவர்கள் யார்? அவர்கள் என்ன
ேநாக்கத் டேன வந்
க் றார்கள் என்
கண்
ப் பதற் த் தான்…”
“தங் கைள அபாயத்
அபாயத் க்ேக இட்

ந் தப்
ச் ெசல் ம் ப

க்க வந் ேதன்.
ேகட்
ர்கள் .”

“என் இைட ல் எப் ேபா ம் கத் இ க் ற . இளவர !
ெதரியாமல் வ ம் அபாயத்ைதக் காட்
ம் ெதரிந் த
அபாயத்ைத எ ர்ப்ப எளி . அபாயத்ைத நாேம எ ர்
ெகாண்
ேபாவ இன்
ம் ேமலான .”
“ஒ நிபந் தைனக் ச் சம் ம த்தால் தங் கைள ேவட்ைட
மண்டபத் க் அைழத் ப் ேபாேவன்.”
“அ

என்ன?”

ம் தங் க டன் வ ேவன்; என் இைட
ம் ஒ
ய கத் ைவத் க் ெகாண்
க் ேறன்!” என்
மணிேமகைல தன்
ைடய கத் ைய எ த் க்
காட் னாள் .
“நா

வந்

யத்ேதவன் அதற்

“அப் ப யானால் க்
வா ங் கள் . சந் ரம
வ வதற் ள் ேபாய்

ச் சம் மதம் ெகா

த்தான்.

ரம் என்ைனப் ன்ெதாடர்ந்
இங் ேக என்ைனத் ேத
ட ேவண் ம் ” என்றாள் .

நந் தவனத்ைதக் கடந் வந் யத்ேதவைன
மணிேமகைல அைழத் ச் ெசன்றாள் . ற ,
மாளிைக ன் ஓரமாகச் வர்களின் கரிய நிழல்
அடர்ந்
ந் த இடங் களின் வ யாக அைழத் ச்
ெசன்றாள் . ற மாளிைக ல்
ந் ஜன சஞ் சாரம்
இல் லாத தாழ் வாரங் கள் , நைடபாைதகள் வ யாக
அைழத் ச் ெசன்றாள் . ன்னர், கத சாத்தப் பட்
ந் த
ஒ வாசற் ப
ன் அ
ல் வந் தாள் . அங் ேகேய
வந் யத்ேதவைன நிற் கச் ெசய்
ட்
ைரந்
ெசன்
ஒ ைக ளக்ைக எ த் வந் தாள் . கதைவத்
றந் உள் ேள ளக்ைகத்
க் க் காட் யேபா
வரிைசயாகப் ப க்கட் க்கள் அைமந் த
ய
நைடபாைத காணப் பட்ட . இ வ ம் அப் ப களில்
இறங் ச் ெசன்றார்கள் .
ேநரம் ெசன்ற ற
ன்னால் , ெசன்ற மணிேமகைல சட்ெடன்
நின் ,
ெமல் ய ர ல் , “நில் ங் கள் ! ஏேதா கால ச் சத்தம்
ேபா
க் ற , தங் க க் க் ேகட் றதா?” என்றாள் .

அத்
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ரங்

வந் யத்ேதவன் கவனமாகக் கா ெகா த் க்
ேகட்டான். ஒ நி ட ேநரம் கால ச் சத்தம் ேகட்ப
ேபா
ந் த . சட்ெடன்
அ நின்ற . ம ப
ம்
ேகட்ட . இப் ேபா அந் தச் சத்தம் ன்ேனாக் ச்
ெசல் வ ேபால் வரவரக் ைறந் த .

ப்

“ஐயா! ேமேல ேபாகத்தான் ேவண் மா?
நல் லதல் லவா?” என்றாள் மணிேமகைல.

ம்

“இளவர !
ன் ைவத்த காைலப் ன் ைவப் ப
வழக்க ல் ைல!” என்றான் வல் லவைரயன்.
“

த்தால் ,

ரங்

ப்

தான் என்

ெசால்

வ
எனக்
ங் கள் !”

“ ன்ெனா தடைவ தங் கள் ேதா சந் ரம என்ைனக்
‘ ரங்
ஞ் ’ என்
வர்ணித்தாள் அல் லவா?
கத் ற் ேகற் பத்தாேன
ம் இ க் ம் ?”
இவ் தம் ெசால் க்ெகாண்ேட வந் யத்ேதவன்,
இ கா ம் மணிேமகைல ன்
ன்னால் வந்
ெகாண்
ந் தவன், அவைளத் தாண் க்ெகாண்
ன்னால் ேபாக
யற் த்தான். அைத மணிேமகைல
த க்கப் பார்த்தாள் .
இ வ ம் ஒ வேராெடா வர் ேமா க் ெகாண்டார்கள் .
மணிேமகைல ன் ைக
ந் த ளக் தடால் என்
ந் த . இரண்
ன்
ப கள் தடதடெவன்
உ ண்
ெசன்
அைணந்
ட்ட . ன்னர் அந் த ேம
பள் ளமான நைடபாைத ல் காரி ள்
ழ் ந் த .
“இளவர ! இ என்ன இப் ப ச் ெசய்
வல் லவைரயன்.

ர்கள் ?” என்றான்

“தாங் கள் ஏன் என்ைனத் தாண் க்ெகாண்
ன்னால்
ேபாகப் பார்த் ர்கள் ?” என்றாள் மணிேமகைல.
“அபாயம் ேந ம் ேபா
ன்னால் ெபண்கைள ட் க்
ெகாண்
ேபா ம் வழக்கம் எனக் இல் ைல!” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“தங் க க் எ எ வழக்கம் , எ எ
என்
ஒ
க்க எனக் த் ெதரி த்

வழக்க
ட்டால்

ல் ைல

நலமா
க் ம் . அதற்
ெகாள் ேவன்.”
“ஆகட்
ெசால்

த் த

ந் தப

ம் , அம் மணி! அவகாசம்
ேறன்.”

நா

ைடக்

ம் நடந்
ம் ேபா

“இப் ேபா அவகாசம் இல் லாமல் என்ன? வா ங் கள் ,
ம் நந் தவனத் க் ப் ேபாகலாம் . அங் ேக
சாவகாசமாக உட்கார்ந் ெகாண்
ெசால் ங் கள் .”
“இ

ட் ல் வ வதற் த் தங் க
ம் ச் ெசல் ங் கள் !…”

“தங் கைளப் ேபான்ற ரர் அ
எனக் என்ன பயம் ?”

க்

ப் பயமா

ல் இ

“ ன்ேன வா ங் கள் , ேபாகலாம் ! வ
என்ன பயன்?”

க்

ந் தால்

ம் ேபா

ல் நிற் ப

ல்

இவ் வா ெசால் க் ெகாண்ேட
ன்னால் ேபாகப்
பார்த்த வந் யத்ேதவன் கால் த க்
ழப் பார்த்தான்.
மணிேமகைல அவன்
ந்
டாமல் தாங் ப்
த் க் ெகாண்டாள் .
“ஐயா! இந் த வ
ல் ேம பள் ளங் கள் அ கம் . ப கள்
எங் ேக, சமபாைத எங் ேக என்
இ ட் ல் கண்
க்க
யா . நான் இந் த வ
ல் எத்தைனேயா தடைவ
ேபா
க் ேறன். ப கள் ,
ப் பங் கள் உள் ள
இடெமல் லாம் நன்றாய் த் ெதரி ம் . ஆைகயால் , தாங் கள்
எவ் வள
ரா
ரராக இ ந் தேபா
ம் , என்
ைகையப்
த் க்ெகாண்
ன்னால் வ வ நல் ல .
இல் லா ட்டால் , ேவட்ைட மண்டபம் ேபாய் ச் ேசர
மாட் ர்கள் . வ
ல் கால் ஓ ந்
ந்
டப் ர்கள் !”
என்றாள் மணிேமகைல.

“இளவர ! தங் கள் கட்டைளப் ப ேய நடந்
ெகாள் ேறன், வந் தனம் !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
இ ட் ல் மணிேமகைல வல் லவைரய ைடய ஒ
கரத்ைதப் பற் க்ெகாண்டாள் . வந் யத்ேதவ ைடய
கரம்
ல் ட்
ந் தைதத் ெதரிந் ெகாண்டாள் . ‘இவர்
பைகவர்க க் அஞ் சாதவர்; ச காரர்க க் ம்
பயப் படாதவர்; இந் தப் ேபைதப் ெபண்ணின் ைகையப்
ப் பதற் இவ் தம் ஏன் பயப் ப
றார்?’ என்
அவள்
உள் ளம் எண்ண ட்ட .
ரம் இ வ ம் ெமௗனமாகச் ெசன்றார்கள் .
வந் யத்ேதவன் அ க்க த மா
ழப் பார்த்தான்.
ஒவ் ெவா தடைவ ம் அவன்
ந்
டாம
க் ம்
ெபா ட் மணிேமகைல அவ ைடய ைகைய இ க் ப்
த் க்ெகாள் ள ேவண்
ேநர்ந்த .
“நரகத்
அடர்ந்

க்

ப் ேபா ம் வ இப் ப த்தான் இ ள்
க் ம் !” என்
ெசான்னான் வந் யத்ேதவன்.

“ஓேகா! தாங் கள் நரகத் க் ப் ேபாய் ட்
வந்
க்
ர்கள் ?” என்
மணிேமகைல ேகட்டாள் .
“நான் நரகத் க் ம் ேபான ல் ைல; ெசார்க்கத் க் ம்
ேபான ல் ைல, ெபரிேயார்கள் ெசால்
க் றார்கள் !”
“அவர்க
ெசால்

க்

அவர்க ைடய ெபரிேயார்கள்
ப் பார்கள் !”

ல காலத் க்
ன் வைர ல் நா ேப க்
ன்னால் வ வதற் க்
டக்
ச்சப்
பட் க்ெகாண்
ந் த இந் தப் ெபண், இவ் வள
வாசாலக ள் ளவள் ஆன எப் ப என்
வந் யத்ேதவன் ந் த் ப் பார்த்தான்.

“நரகத் க் ப் ேபா ம் வ தான் இ ட்டா
க் ம் ;
ெசார்க்கத் க் ப் ேபா ம் வ எப் ப
க் மாம் ?”
என்றாள் மணிேமகைல.
“ஒேர ேஜா
ரகாசமா

மயமா
க்
க் மாம் !”

மாம் ; ேகா

ரியப்

“அப் ப யானால் நரகத் க் ப் ேபா ம் வ தான்
எனக் ப்
க் ம் ! ஒ
ரியேன கண்ைணக்
சப்
பண்
ற . ேகா
ரிய ைடய ெவளிச்சம்
கண்ைணக்
டாக்
ேம!” என்றாள் மணிேமகைல.
“நரகத் க் ப் ேபா ம் வ யாகப் ேபானால்
நரகத் க் த்தாேன ேபாய் ச் ேச ம் ப
க்
என்றான் வல் லவைரயன்.

ல்
ம் ?”

“தங் கைளப் ேபான்ற ர
ஷைரத் ெதாடர்ந்
ேபானால் , நரகப் பாைத வ யாகச் ெசார்க்கத் க்
ேபானா ம் ேபாகலாம் !” என்றாள் மணிேமகைல.
“தங் கைளப் ேபான்ற இளவர
ன் ைகையப்
ெகாண்
ேபானால் , நரகேம ெசார்க்கம் ஆ
என்றான் வந் யத்ேதவன்.

ப்

த் க்
ம் !”

உடேன உதட்ைடக் க த் க்ெகாண்
“இப் ப ச் ெசால்
ட்ேடா ேம? இந் தப் ெபண் ஏதாவ தவறாக எண்ணிக்
ெகாள் ளப் ேபா றாேள?” என்
கவைல ெகாண்டான்.
“தங் க ைடய கரம்
ல் ட்
ப் பைதப் பார்த்தால் ,
தாங் கள் ெசார்க்கத் க் ப் ேபா றவராக எண்ண
இட ல் ைல. ெகாைலக் களத் க் ப்
ேபா றவைரப் ேபால் தங் கள் உடம் ந ங்
ற !”
என்றாள் மணிேமகைல.

“இளவர ! இந் த ரயாணத்
ெகாைலக்களந் தான் காத்

ன்
ல் எனக் க்
க் றேதா, என்னேமா?”

“தாங் கள் தாேன
ன் ைவத்த காைலப் ன்
ைவப் ப ல் ைல என்
வாதம்
க்
ர்கள் ?
ேவட்ைட மண்டபத் ல் எத்தைன ெகாைலக்காரர்கள்
இ க் றார்கேளா என்னேமா?”
“அவர்கள் எத்தைன ேபர் ேவண் மானா ம்
இ க்கட் ம் ; அவர்க க் நான் பயப் பட ல் ைல.
தாங் க ம் நா ம் இப் ப க் ைக ேகாத் க்ெகாண்
இ ட் ல் ேபாவைதக் கந் தமாறன் பார்த்
ட்டால் …
அைதப் பற் த்தான் ேயாசைன ெசய் ேறன்.”
“ஐேயா! நான் உ ேரா
க் ம் வைர ல் என்
தைமயனால் தங் க க் ஒ ெக
ம் ேநரா . நான்
கா
ம் கன ல் பா இப் ேபா உண்ைமயாக
நடந்
க் ற ; இன்
ம் பா
ம் ஒ ேவைள
உண்ைமயானா ம் ஆகலாம் . யார் கண்ட ?” என்றாள்
மணிேமகைல.
இந் தச் சமயத் ல் ஏேதா ஒ கத
ட்டப் ப ம்
சத்தத்ைதக் ேகட் இ வ ம்
க் ட் ப் ேபாய்
நின்றார்கள் .
“ேவட்ைட மண்டபத் க் ச் ச பத் ல் வந்
ட்ேடா ம் !”
என்
மணிேமகைல ெமல் ய ர ல்
னாள் .
இதற் ள் சற் த்
ரத் ல்
ெவளிச்சம் ெதரிந் த
வரவர அவ் ெவளிச்சம் அ கமான டன் அவர்கைள
ெந ங் வந் ததாகத் ேதான் ய . மணிேமகைல
வந் யத்ேதவ ைடய கரத்ைத ட்
ட் ச் சற்
ல நின்றாள் .

.

அ

த்த நி ஷத் ல் , ஒ ைக ல்
க் ப்
த்த
ளக் டன் இன்ெனா ைக ல்
க் த்
ய
ேவைலப் பா அைமந் த
ரிய கத்
டன்
இ ம் பன்காரி அவர்க க் எ ேர ேதான் னான்.
இவர்கைளப் பார்த்த ம் அவன் அ சயத் னால்
ைகத் ப் ேபானவைனப் ேபால் நின்றான். ஆனால்
அவன் அவ் வா ேவஷம் ேபா
றான் என்ப
இ வ க் ம் ெதரிந் ேபா ற் .
“அம் மா, ஐயா! இ என்ன? இந் த இ ட் ல் இவ் தம்
தனியாகக் ளம் னீர ்கள் ? அ ைம டம் ெசான்னால்
ளக் ப்
த் க் ெகாண்
வரமாட்ேடனா? எங் ேக
றப் பட் ர்கள் ?” என்
ேகட்டான்.
“இ ம் பன்காரி! மைலயமான் பைட எ த் வ வதாகச்
ெசய் வந்
க் ற அல் லவா? ஆைகயால் ம ல்
வாசல் கள் ரங் க வாசல் கள் எல் லாம் பத் ரமாய் ப்
ட்
க் றதா என்
பார்ப்பதற் காக வல் லத்
இளவரசைர ம் அைழத் க் ெகாண்
றப் பட்ேடன்!”
என்றாள் மணிேமகைல.
“அ சயமா
பார்த்
ட்

க்
வ

ற , தாேய! நா ம் அைதத்தான்
ேறன்!” என்றான் இ ம் பன்காரி.

“அப் ப த்தான் நிைனத்ேதன், நாங் கள் வ ம் ேபா
ெகாண்
வந் த ளக் வ
ல்
ந் அைணந்
ட்ட . இங் ேக ெகாஞ் சம் ெவளிச்சம் ெதரிந் த .
நீ யாய் த்தான் இ க்க ேவண் ம் என்
எண்ணி ேமேல
வந் ேதாம் .”
“ ன்ன எஜமான் பார்க்கச் ெசான்னார்கள் ; அதனால்
ேபாய் ப் பார்த்
ட் வந் ேதன். ரங் கப்

பாைதெயல் லாம் சரிவர அைடத்
ம் ப் ேபாகலாமா தாேய!”

த் தாளிட்

க்

ற

,

“உன் ைக ல் உள் ள ளக்ைகக் ெகா த்
ட் நீ ேபா!
இந் த இளவரச க் ேவட்ைட மண்டபத்
ந் ஒ
ேவலா தம் ெபா க் எ த் க்ெகாள் ள ேவண் மாம் .
இவ ைடய ேவல் ெகாள் ளிடத் ல் ேபாய் ட்டதாம் . ஒ
ேவைள த்தம் வந் தா ம் வரலாம் அல் லவா?…”
“ஆம் , அம் மணி! த்தம் வந் தா ம் வரலாம் . ஆைகயால்
ேவற் மனிதர்கைள ேவட்ைட மண்டபத் க் ள்
அைழத் ப் ேபாகாம
ப் பேத நல் ல . தங் க க் த்
ெதரியாததா நான் ஒன் ம் ெசால் லத் ேதைவ ல் ைல.”
“அ உண்ைமதான், காரி! ஆனால் இவர் ேவற் மனிதர்
அல் ல. ன்ன எஜமா க் உ
க் உ ரான
ேந தர் ஆ ற் ேற! இன்
ம் ஏேத ம்
ய உற
ஏற் பட்டா ம் ஏற் ப ம் . நீ
ளக்ைகக் ெகா த்
ட் ப்
ேபா!” என்றாள் மணிேமகைல.
இ ம் பன்காரி ேவண்டா ெவ ப் பாக ளக்ைக
இளவர
டம் ெகா த்
ட் ப் ேபானான்.
வந் யத்ேதவ ம் மணிேமகைல ம் ேமேல நடந்
ேவட்ைட மண்டபத்ைத அ
ச் ெசன்றார்கள் .
எங்
ந் ேதா ஓர் ஆந் ைத ன்
ரல் ேகட்ட .
“இ என்ன? அரண்மைனக் ள் ேள ஆந் ைத எப் ப
வந் த ?” என்
மணிேமகைல யப் டன்
னாள் .
“ஒ ேவைள ேவட்ைட மண்டபத் க் ள் இ க் ம் ெசத்த
ஆந் ைதக் உ ர் வந்
ட்டேதா, என்னேமா?
ன்ெனா சமயம் இளவர ையப் பார்த்த ம் ெசத்த
ரங் உ ர் ெபற ல் ைலயா?” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.

ேவட்ைட மண்டபத் ன் கத ெவளிப் பக்கம்
ட்டப் பட்
ந் த . மணிேமகைல தான்
ெகாண் வந்
ந் த சா ையப் ேபாட் ப் ட்ைடத்
றந் தாள் . ற , கதைவ ம் இேலசாகத் றந் தாள் .
இ வ ம் உள் ேள ரேவ த்தார்கள் .
த ல்
ேநரம் அவர்கைளச் ற்
ம் ெசத்த யாைனகள் ,
கர கள் ,
கள் , மான்கள் ,
தைலகள் , ப ந் கள் ,
ஆந் ைதகள் , – இவற் ன் பயங் கரமான உடல் கள் தான்
ெதரிந் தன.
ளக்ைகத்
க் ப்
த் நன்றாக உற் ப்
பார்த்தேபா , அந் தப் ராணிக க் ப் ன்னால் பா
மைறந் த ம் பா மைறயாம ம் ல மனித உ வங் கள்
உட்கார்ந்
ப் ப ெதரிந் த .
அப் ேபா அவர்கள் றந் ெகாண்
வந் த ேவட்ைட
மண்டபத் ன் கத படாெரன்
சாத்தப் பட்
ட்ட

.

யார் அவ் வள பலமாகக் கதைவத் சாத்
றார்கள்
என்
ெதரிந் ெகாள் ள வந் யத்ேதவன்
ம் ப்
பார்த்தான். அேத கணத் ல் அவன்
ன்னா
ந்
பலமாகப்
த் த் தள் ளப் பட்டான்.
ன்ெனா சமயம்
அவன் எந் த வா ல் லாக் ரங் ன்
ன்னால் ஒளிந்
ெகாண்
ந் தாேனா அந் தக் ரங் ன்
ன் றத் ல்
ேபாய் ேமா க் ெகாண்டான்.
இரண்
கரங் கள் அவைனப் பலமாகப் பற் க்
ெகாண்டன. ‘ ரங் ப்
’ எவ் வள வ
ள் ள
என்பைத அப் ேபா தான் அவன் நன்றாக,
அ பவ ர்வமாகத் ெதரிந் ெகாண்டான். அவ ைடய
அைர
ந் த, கத் ைய எ க்கச் ெசய் த
யற்
ம் ப க்க ல் ைல. அப் பால் இப் பால் அவனால்
ம் பேவ
ய ல் ைல.

ரங் ன் ைககள் , அல் ல
ரங் ன் ைககேளா
ேசர்ந் வந் த இரண்
மனித ைககள் , – அவைன
அவ் வள பலமாகப்
த் க் ெகாண்டன.
இன்
ம் இரண்
ைககள் அவ ைடய அைர
கத் ைய அ ழ் த் எ த் க்ெகாண்டன.

ந் த

“ஐேயா!” என்
பயங் கரமாக அல க்ெகாண்
அவன
ல் ஓ வந் த மணிேமகைல ன் மார்ைப
ேநாக் அந் தக் கத் நீ ட்டப் பட்ட .
“சத்தம் ேபாட ேவண்டாம் ,
ேநரம் ம் மா
இ ந் தால் ,- நாங் கள் ெசால் றப ேகட்டால் ,- உங் கள்
இ வ ைடய உ
க் ம் அபாயம் இல் ைல, சத்தம்
ேபாட் ர்களானால் இ வ ம் உ ர் இழக்க ேநரி ம் .
த ல் , இந் த அ கப் ரசங் இைளஞன் இறந்
வான்!” என்ற ஒ
ரல் .
அ ர தாஸ ைடய ரல் என்
ெதரிந் ெகாண்டான்.

வந்

யத்ேதவன்

“இளவர ! சற் ச் ம் மா இ ங் கள் ! இவர்கள் எதற் காக
வந்
க் றார்கள் , என்னதான் ெசால்
றார்கள் என்
ேகட் த் ெதரிந் ெகாள் ளலாம் !” என்
ெசான்னான்
வந் யத்ேதவன்.

அத் யாயம் 36 பாண் மாேத

வந் யத்ேதவைன வா ல் லாக் ரங் ேகா ேசர்த் க்
கட் யவர்கள் , அவ க் அ
ல் வரில் மாட்
ந் த
கைலமானின் ெகாம் கேளா மணிேமகைலையச்
ேசர்த் க் கட் னார்கள் .
“மந் ரவா ! நான் தான் உங் கள் எ ரி, கடம் ர்
இளவர ைய ஏன் கட்
ர்கள் ? ட்
ங் கள் !”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
ர தாஸன் அவைனப் பார்த் , “ெபா தம் , ெபா ! பல
தடைவ நீ எங் கள் காரியத் ல்
க் ட்
க் றாய் !
ஒவ் ெவா தடைவ ம் உன்ைன நாங் கள் உ ேரா
ட் வந் ேதாம் . ஆனா ம் நீ எங் கைளப் ன்
ெதாடர்ந் வ வைத நி த்த ல் ைல!” என்றான்.
வந்

யத்ேதவன்

ரித்தான்.

“என்னப் பா, ரிக் றாய் ? வா ல் லாக் ரங் ன்
ஆ ங் கனம் அவ் வள
கலமா
க் றதா?” என்
ேகட்டான் ர தாஸன்.
“இல் ைல! நீ ெசான்னைத எண்ணிப் பார்த்
ரித்ேதன்!” என்றான் வல் லவைரயன்.
“நான் ெசான்னவற்
ரிக் றாய் ?”

ல் எைதக்

த்

த்தான்

இப் ப ச்

“உங் கைள நான் ெதாடர்ந் வ வதாகச் ெசான்னாேய?
நீ ங் கள் என்ைன டாமல் ெதாடர்ந் வ வதாக ம்
ெசால் லலாம் அல் லவா? என் காரியத் ல் நீ ங் கள்
க்
வதாக ம் ெசால் லலாம் அல் லவா? இப் ேபா
பார்! நான் கடம் ர் இராஜ மாரிைய
அைழத் க்ெகாண்
ஒ
க் யமான காரிய
நி த்தமாகப் றப் பட்ேடன். நீ
க் ட் என்ைன
இந் தக் ரங் ேகா ேசர்த் க் கட் ப் ேபாட்
க் றாய் !”

“ஓேகா! அப் ப யா சமாசாரம் ? உன் காரியத் ல் நாங் கள்
க்
வதாகேவ ைவத் க்ெகாள் . ஆனால் அவ் தம்
ேநர்வ இ தான் கைட
ைற. இன்
நீ உ ேரா
ைழத்
ட்டாயானால் , ற எங் கைளக் காணேவ
மாட்டாய் !”
“அப் ப யானால் , நான் உ ேரா
க்கப் ரயத்தனப் பட
ேவண் ய தான்! மந் ரவா ! நான் உ ேரா
தப் வதற் நீ ேய ஒ தந் ரம் ெசால் க் ெகா !”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“ேபஷாகச் ெசால் த் த
ேறன். இந் த மண்டபத்
ம்
இதற் அ த்த அைற
ம் என்ன நடந் தா ம் நீ அைதப்
பார்த் க்ெகாண்
ம் மா இ ! பதட்டமாக ஒன் ம்
ெசய் யாேத! உன் உ
க் ஆபத் ேநரா .”
“ஏன் என்ேபரில் உங் க க்
என்ைனக் ெகால் லாமல்

அவ் வள அ
ர்கள் ?”

“அப் ப க் ேகள் ! அ ெபரிய
எங் கள் ேத
ன் கட்டைள!”
“யார் உங் கள் ேத
“இன்
பாண்
ட் ல்
ரபத்
“நல் ல

மானம் ? ஏன்

ட்டாள் தனந் தான்! ஆனால்

?”

மா உனக் த் ெதரிய ல் ைல?
மாேத தான். ெபரிய ப ேவட்டைரயரின்
வந்
க் ம் ர பாண் ய சக்கரவர்த்
ன்
னி நந் னி ேத தான்!”
ரபத்

னி!”

“ ! ஷ்டச்
வேன! எங் கள் ேத ையப் பற்
ெசான்னால் உ ைர இழப் பாய் ! ஜாக் ரைத!”
“நீ ங் கள் அல் லவா ப
ர் ராணி ன்
ெசால்
ர்கள் ? இன்ெனா
ஷன்

அவ
ட் ல்

ஏேத

ம்

வந்
ப் பவைள ரபாண் ய
ெசால்
ர்கேள?”

ைடய ேத

“அதனால் என்ன? இராம ைடய பத் னி
இராவண ைடய ட் ல் ல காலம்
இ க்க ல் ைலயா?”
“இராமர் ேபாய் ச் தா ேத
வந்
ட்டாேர?”

ைய அைழத்

என்
ைத,

க்ெகாண்

“நாங் க ம் எங் கள் பாண் மா ேத ைய
அைழத் க்ெகாண்
ேபாகத்தான் வந்
க் ேறாம் .
அவர் ப
ர் அரண்மைன ல் தாமாகேவ எந் தக்
காரியத் க்காகச் ைறப் பட்
ந் தாேரா அ
இன்ைறக்
யப் ேபா ற …”
“ஆகா! அ

என்ன காரியம் ?”

“சற் ேநரம் ெபா ைமயா
! நீ ேய ெதரிந்
ெகாள் வாய் ? உன்
ஷ்டத்தனத்ைதக் காட் னாயானால் ,
நீ மட் மல் ல, இந் தப் ெபண்
ம் ர்க்க க் உள் ளாக
ேநரிட்
ம் !”
இவ் தம்
ட் ர தாஸன் எ ர்ப் பக்கத்
வரண்ைட ேபாவதற் யத்தனித்தான்.
“மந்
ட்

ரவா ! இன்
ம் ஒேர ஒ
ஷயம் ெசால்
ப் ேபா!” என்றான் வந் யத்ேதவன்.

ர தாஸன்
ம்
‘மந் ரவா ’ என்
“

ச்

ப் பார்த் , “தம் ! என்ைன
இனி அைழயாேத!” என்றான்.

ன்ேன, தங் கைள என்னெவன்

“ தன் மந் ரி என்
ேவண் ம் !”

மரியாைத

அைழக்க ேவண்
டன் அைழக்க

ம் ?”

“ஐயா! தாங் கள் எந் த மகா ராஜ் யத்
மந் ரிேயா?”

ன்

தன்

“ெதரிய ல் ைலயா, உனக் ? பாண் ய
மகாசாம் ராஜ் யத் ன்
தன் மந் ரி! பள் ளிப் பைடக்
அ
ல் நடந் த பட்டா ேஷக ைவபவத்ைத நீ பார்த் க்
ெகாண்
ந் தாேய?”
“பார்த் க்ெகாண்
மனப் ரைம என்

ந் ேதன். ஆனால் அ
நிைனத்ேதன்…”

“அதனாேலதான் அைதப் பற்
ெசால் ல ல் ைலயாக் ம் ?”

யாரிட

ஏேதா என்

ம் நீ

“இரண்ெடா வரிடம் ெசான்ேனன்; அவர்கள் என்ைனப்
ைபத் யக்காரன் என்றார்கள் . நான் ஏேதா
ர்ெசாப் பனம் கண்
க்க ேவண் ம் என்
ெசான்னார்கள் …”
“ஆகா! அவர்கள் அப் ப ேய
நிைனத் க்ெகாண்
க்கட் ம் . நீ ெவளி ல்
ெசான்னால் யா ம் நம் ப மாட்டார்கள் என்
நம்
உன்ைன நாங் க ம் உ ேரா
ட்ேடா ம் !…”
“மந்
ஒன்

ரவா ! நீ ங் கள் என்ைன உ
மட் ம் தான் காரணமா?”

“ேவ

என்ன?”

“உங் கள் ராணி எனக்காகச்

ேரா

பாரி

த்தான்

ட்டதற்

ெசய் ய

அ

ல் ைலயா?”

“அதனால் என்ன?”
“இப் ேபா
“

ைடக்

ம் அவ
ம் வைர

ைடய

பாரி

ல் ெபா

த்

எனக்
!”

க்

ைடக்

ம் .”

“மந் ரவா , உங் கள் ராணி என்ைன அவசரமாக
அைழத் வ ம் ப இந் தக் கடம் ர் இளவர ைய
அ ப் ைவத்தார். அதனாேலதான் நாங் கள் இ வ
ஒன்றாக வந் ேதாம் …”
“அப் பேன! இராணி ன் அைறக் வ வதற்
இ க் றேத! இந் த வ
ல் வ வாேனன்?”
“அைதப் பற் உன்னிடம் நான் ெசால் ல
ேவண் ய ல் ைல. ராணி ேகட்டால் ெசால்
ெகாள் ேறன்…”
“ராணி வந் ேகட்
ெகாண்
!”

ம் வைர

ல் ெபா

த்

ேவ

ம்
வ

க்
க்

“மந் ரவா ! என்ைன ம் சம் வைரயர் மாரிைய ம்
உடேன கட்ட ழ் த்
டச் ெசால் ! இல் லா ட்டால் …”
“என்ன ெசய் வாய் ?”
“இந் த மண்டபம் அ

ம் ப

ச்சல் ேபா

ேவன்!”

“நீ அப் ப க்
ச்சல் ேபாட்ட உடேன உன் ேமல்
ேவல் கள் ஒேர சமயத் ல் பா ம் , ஜாக் ரைத!”
வந் யத்ேதவன் ஒ
பார்த்தான்.
ஆம் ;
காத்

ைற

ற்

ன்
ச காரர்கள் ைக
ந் தார்கள் .

ம்
ல் ேவ

ற்

ம்

ன்
ர்ந்

டன் தயாராகக்

“தம் ! நீ ெராம் பக் ெகட் க்காரப் ள் ைள. உன்ைன
எங் க டன் ேசர்த் க் ெகாள் ளலாம் என்ற ஆைச ட
எனக் ஒ சமயம் இ ந் த . ஆனால் அந் தப்
பைழயாைற ேமா னி ன் பாசவைல ல் நீ
ந்
ட்டாய் . அ ேபானால் ேபாகட் ம் . இப் ேபா

த் சா த்தனமாகப்
நீ சாவ நிச்சயம் !”

ைழ! சத்தம் மட்

ம் ேபாட்டால்

இவ் வா ர தாஸன் எச்சரித்
ட் எ ர்ப் பக்கத் ச்
வரில் ெபா ந்
ந் த யாைன
கத்ைத ேநாக் ப்
ேபானான்.
ேநரம் வரண்ைட கா ெகா த் க்
ேகட்டான். ன்னர் அந் த யாைன ன் நீ ண்ட
தந் தங் கைளப்
த் த்
னான். அங் ேக ஒ
ய
வாரம் ஏற் பட்ட . உள் அைற ல் ரகாசமாக
ெஜா த் க் ெகாண்
ந் த பங் களின் ஒளி, வட்ட
வ வமான ரண சந் ர ைடய ெவள் ளிக்
ரணங் கைளப் ேபால ேவட்ைட மண்டபத் க் ள்
ம்
வந்
ரகாசப் ப த் ய .
வந் யத்ேதவன் பக்கவாட் ல்
ம் ப் பார்த்தான்.
இளவர மணிேமகைல தன் இ ப் ல் ெச
ந் த
கத் ைய எ த் அவைளக் கட்
ந் த
கட் க்கைள அ த்
ட்டைதத் ெதரிந் ெகாண்டான்.
மணிேமகைல இ ம் பன்காரி ட
ந் வாங் க்
ெகாண்
வந் த
ய ளக் , ேவட்ைட மண்டபத் ன்
ஒ
ைல ல் ‘
க் ’ ‘
க் ’ என்
எரிந்
ெகாண்
ந் த . அதன் ெவளிச்சம் மணிேமகைல ன்
படேவ இல் ைல. ேம ம் ச காரர்கள்
வந் யத்ேதவைனேய கவனித் க்
ெகாண்
ந் தப யால் , கடம் ர் இளவர
மணிேமகைலையக் கவனிக்க ம் இல் ைல.
மணிேமகைல கட்ைட அ ழ் த்
தைல அைடந்
ட்டைத வந் யத்ேதவன் கவனித் க் ெகாண்டான்.
உடேன வாையக்
த் க் ெகாண்
ஆந் ைத கத் வ
ேபால் கத் னான்.

த ல் ச காரர்கள்
வ ம்
ர த்
நின்றார்கள் . றந் த வாரத் ன் வ யாக உள் ேள
எட் ப் பார்த் க் ெகாண்
ந் த ர தாஸ ம்
க் ட் த்
ம் ப் பார்த்தான்.
“ஆகா? உன் ேவைலயா?” என்
ெசால் க் ெகாண்
வந் யத்ேதவைன ேநாக்
ைரந் வந் தான். அவன்
யாைனத் தந் தங் களி
ந் ைகைய எ த்த ம் ,
வரி
ந்
வாரம் மைறந் த . ம ப
ம் ேவட்ைட
மண்டபத் ல் இ ள்
ழ் ந் த . ச காரர்கள்
வ ம்
ைக ல் ேவல் க டன் வந் யத்ேதவைன ேநாக்
ைரந் ஓ வந் தார்கள் .
அவர்களில் ஒ வைன
க் ய நீ ண்ட ெகாம் கைள
உைடய மான் தாக் ய , இன்ெனா வன்
ரம் மாண்டமான கர ஒன்
ந் அவைனக் ேழ
தள் ளிய . மற் ெறா வன்
றந் த வாைய ம்
பயங் கரமான பற் கைள ம் உைடய
தைல பாய் ந் த .
ர தாஸன் தைல
ஒ ெபரிய ராட்சத ெவௗவால்
தடாெலன்
ந் த .
இவ் தம்
ெரன்
ஏற் பட்ட தாக் தல் களினால்
அவர்கள் ஒ நி டம் ெசயலற் நின்றேபா ,
மணிேமகைல வந் யத்ேதவைன அ
அவ ைடய
கட் க்கைள அ த்
ட்டாள் . வந் யத்ேதவன்
இ கா ம் தன்ைனப்
த் க் ெகாண்
ந் த
வா ல் லாக் ரங் ைகத்
க் அந் தச் ச காரர்கள் ேமல்
எ ந் தான். நால் வ ம் தங் கள்
ந் த ெசத்த
லங் களின் உடல் கைளத் தள் ளி ட் ெம வாகச்
சமாளித் எ ந் தார்கள் . இதற் ள் வந் யத்ேதவன்
ைக ல் ேவெலான்ைற எ த் க் ெகாண்
ந் தான்.
தாக்க வ
றவர்கைளத்
ப் த் தாக் வதற் த்
தயாரா
ந் தான்.

அச்சமயம் நந் னி ேத
ன் ப க்ைக அைறக்கத
நன்றாகத் றந் த . ேவட்ைட மண்டபத் க் ள்
ெவளிச்சம்
ந்
ரகாசப் ப த் ய .
ம கணம் நந் னி ேத
ம் ேவட்ைட
மண்டபத் க் ள் ேள ரேவ த்தாள் . “மந் ரவா
என்ன
டத்தனம் ? இங் ேக என்ன தட டல்
ெசய்
ர்கள் ?” என்
ேகட் க்ெகாண்ேட ேமேல
வந் தாள் .

அத் யாயம் 37 - இ
ெநஞ் இள ய
ேவட்ைட மண்டபத் க் ள் வந்
மணிேமகைலைய ம் பார்த்
ைகத் ப் ேபானாள் .
“ஓேஹா! நீ ங் கள் எப் ப
ேகட்டாள் .

!இ

ம்
!

யத்ேதவைன ம்
ட் நந் னி ம்

இங் ேக வந் ர்கள் ?” என்

! தங் கள் கட்டைள என்
தங் கள் ேதா
யப யால் வந் ேதன். ெபண்
த் ையக்
ேகட்
க்கக் டா என்
இங் வந் த ற
ெதரிந் ெகாண்ேடன்” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“ேத

“அக்கா! நான் இவ க் ப் த்
ற ல் ைல; என்
டன்
தங் கைளப் பார்க்க வ ம் ப ேவண் க் ெகாண்ேடன்!”
என்றாள் மணிேமகைல.

நந் னி தனக்
த
சமாளித் க் ெகாண்

ல் உண்டான ைகப் ைபச்
ன்னைக ரிந் தாள் .

“என் அ ைமத் ேதா ! ெபண்களா ய நாம் ,
ஷர்கைள ேவண் க்ெகாண்டால் அ
த்
ேபாலத்தான்!” என்றாள் .

வ

“ த்
வ ேபால மட் மா? கட்டைள
வ ேபால
என்
ெசால் ங் கள் ேத ! தாங் கள் என்ைன
அைழப் பதாகச் ெசால்
இளவர என்ைனக்
ைகப்
யாகப்
த் இ த் க் ெகாண்
வந் தாள் .
அதன் பலன் நான் இந் தக் ெகாைலக்காரர்களிடம்
க் க் ெகாள் ள ேவண் யதா ற் !” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“ஐயா! இங் ேக நடந்
ப் பைதப் பார்த்தால் , இவர்கள்
ெகாைலகாரர்கள் என்
ேதான்ற ல் ைலேய? நான்
இப் ேபா இங் வந் ரா ட்டால் , தாங் கள் அல் லேவா
இவர்கைளெயல் லாம் ெகான்
ர்த்
ப் ர்கள்
ேபா
க் ற !”
“அக்கா! இவர்கள் ெகாைலகாரர்கள் தான்! சற்
ன்
இவர்கள் இவைர வா ல் லாக் ரங் டேன ேசர்த் க்
கட்
ட்டார்கள் !…”
நந் னி இேலசாகச் ரித்த வண்ணம் , “மணிேமகைல!
ன்ெனா சமயம் இவர் இந் த வா ல் லாக் ரங் ன்
ன்னால் ஒளிந் ெகாண்
ந் தார் என்
ெசான்னாய்
அல் லவா! அ இவர்க க் எப் ப ேயா
ெதரிந்
க் ற !” என்றாள் .
“எப் ப ேயா இல் ைல, அக்கா! நீ ங் கள் வ வதற்
தல்
நாள் இந் த ேவட்ைட மண்டபத் ல் நான் பார்த்ததாகச்
ெசான்ேனேன, அந் த மனிதர்கள் தான் இவர்கள் !

அன்ைறக்ேக இவைரத் ரத் க் ெகாண்
வந் தார்கள் .
நல் ல ேவைளயாக இவர் அவர்களிட
ந் தப் த்
ஓ
ட்டார்!…”
“ம ப
ம் இன்ைறக் இவைர நீ ேய இவர்களிடம்
ெகாண்
வந் ேசர்த்த ஏன், மணிேமகைல? இந் த
வ
ல் எதற் காக இவைர அைழத் க் ெகாண்
வந் தாய் ?”
“அக்கா! சற்
ன் என் தைமயன் கந் தமாறன்
தங் கைளப் பார்க்கப் ேபா ேறன் என்
ெசால் க்
ெகாண்
ந் தான். அவன் கண்ணில் படேவண்டாம்
என்பதற் காக இந் த வ
ல் அைழத் வந் ேதன்; அ ேவ
நல் லதாய் ப் ேபா ற் . இல் லா ட்டால் , இந் தக்
ெகாைலகாரர்கள் …”
“தங் காய் ! இவர்கள் ெகாைலகாரர்கள் அல் ல. இவர்கள்
இவைரக் ெகால் ல ம் வர ல் ைல. இரண்
ன்
தடைவ இவர் இவர்களிடம் தனியாக அகப் பட் க்
ெகாண்
க் றார். ஆனா ம் உ ேரா
ட்
க் றார்கள் . இதன் உண்ைமைய நீ இவைரக்
ேகட்ேட ெதரிந் ெகாள் ளலாம் .”
“அப் ப யானால் , இவர்கள் யார், அக்கா! சற்
ன்னால்
இவர்கள்
ய தான் உண்ைமயா? இவர்கள்
தங் க க் த் ெதரிந் தவர்களா? தங் கைள
அைழத் க்ெகாண்
ேபாவதற் காக வந் தவர்களா?”
என்
மணிேமகைல யப் டன் ேகட்டாள் .
“ஆம் , ேதா ! என்ைனக் காப் பாற் அைழத் ப் ேபாக
வந் தார்கள் . எல் லாம்
வரமாகச் ெசால் ேறன். நீ ங் கள்
இ வ ம் என்
டன் அ த்த அைறக் வா ங் கள் !
இவர்கள் இ க்கட் ம் !” என்றாள் நந் னி.

ற

ர தாஸைனப் பார்த் , “மந் ரவா ! இந் த
இ வரில் ஒ வ க் நீ ங் கள் ஏேத ம் ங் ெசய் தால் ,
அைத எனக் ச் ெசய் த ங் காகேவ க
ேவன்.
இவர்கைள நீ ங் கள் இனி எந் த நிைலைம ல் எங்
சந் க்க ேநர்ந்தா ம்
க்க மரியாைத டன் நடத்த
ேவண் ம் !” என்றாள் .
ர தாஸன், “ேத ! மன்னிக்க ேவண் ம் . இந் த
வா ப க் நம் ைடய சங் ேகதக் ரல்
ெதரிந்
க் ற . சற்
ன் ஆந் ைதக் ரல்
ெகா த்த இவேனதான்!” என்றான்.
“அ
ந் ேத இந் த ரன் நம் ைமச் ேசர்ந்தவன் என்
ெதரிய ல் ைலயா? மந் ரவா ! உன்
ைடய த்
ர்ைம எங் ேக ேபா ற் ? ேபான ேபாகட் ம் . இனி,
நான் ம ப
ம் ெதரியப் ப த் ம் வைர ல் இங் ேக
சத்தம் எ
ம் ேகட்கக்
டா ! ஜாக் ரைத!” என்றாள்
நந் னி.
ற , நந் னி ம் மணிேமகைல ம் வந் யத்ேதவ ம்
யாைன க வாசல் வ யாக நந் னி ன் அைறக் ள் ேள
ரேவ த்தார்கள் . கத ம் உடேன அைடத் க்
ெகாண்ட .
“தங் காய் ! நீ
க்க த் சா ! இவைர ேவட்ைட மண்டப
வ யாக அைழத் வந் த நல் லதாய் ப் ேபா ற் உன்
தைமயன் இப் ேபா தான் இங்
ந் ேபா றான்.
ஆ த்த கரிகாலைர அைழத் வ வதாகச் ெசால் ப்
ேபா
க் றான். அதற் ள் உங் கைள நான் அ ப்
ட
ேவண் ம் . உங் களிடம்
ைட ெபற் க் ெகாள் ள ம்
ேவண் ம் !” என்றாள் நந் னி.
“அக்கா! இ என்ன? தங் கள் கணவைரப் பற்
உண்ைமைய அ ந் வர இவைர அ ப் பப்

ேபாவதாகவல் லேவா ெசான்னீர ்கள் ? தாங் கள்
ைட
ெபற் க் ெகாள் வதாகச் ெசால்
ர்கேள?” என்றாள்
மணிேமகைல.
“உன் தைமயனிடம் ேப ய ற அந் த எண்ணத்ைத
மாற் க் ெகாண்
ட்ேடன், தங் காய் ! ப ேவட்டைரயர்
உ ேரா இ ந் தா ம் , இல் லா ட்டா ம் நான் இனி
இங் ேக தங் க
யா . இந் த ர ம் இனி இங் ேக
இ ப் ப அபாயந் தான் ஐயா! தாங் கள் உடேன
இங்
ந்
ளம் ச் ெசல் ங் கள் . தங் கள் உ ரின்
ேமல் தங் க க் ஆைச இல் லா ட்டா ம் , இந் தப்
ெபண்ைண உத்ேத த்தாவ உடேன ேபாய்
ங் கள் !”
என்றாள் நந் னி.
“அக்கா! அவர் ேபா றதா
ந் தால் , என்ைன ம்
ட
அைழத் ப் ேபாகச் ெசால் ங் கள் . நீ ங் க ம் இவ ம்
ேபான ற இந் த அரண்மைனச் ைற ல் அைடந்
டக்க என்னால்
யா !” என்றாள் மணிேமகைல.
“இளவர ! ப
ர் ராணி ன் க த்ைதத் தாங் கள்
அ ந் ெகாள் ள ல் ைல. நான் இங்
ந்
ேபாய் ட்டால் , தாங் கள் ஆ த்த கரிகாலைர மணந்
தஞ் ைச சாம் ராஜ் யத் ன் பட்ட ம
யாக ளங் கலாம்
என்
ெசால் றார்கள் !” என்றான் வல் லவைரயன்.
“இல் ைல, நான் அவ் தம் ெசால் ல ல் ைல. ஆ த்த
கரிகாலைர மணக் ம் ர்ப்பாக் யம் எந் தப்
ெபண்
க் ம் ஏற் ப வைத நான்
ம் ப மாட்ேடன்.
அ
ம் , என் உ
க்
ரா
ட்ட மணிேமகைலக்
அந் தக் க ேநர ேவண் மா? ஐயா! தாங் கள்
ேவண் ெமன்
என் க த்ைதத் ரித் க்
ர்கள் .
தாங் கள் இப் ேபா தப் த் ச் ெசன்றால் ,
ெதா
காலத் ல் இந் தப் ெபண்ைணக் ைகப்
த்

மணந் ெகாள்
ம் பாக் யத்ைதப் ெபறக்
ம் !
மணிேமகைல! உனக் இவர்
ள் ள அன்
உண்ைமயான அன் என்றால் , உடேன இவைர
இங்
ந் ேபாகச் ெசால் !” என்றாள் நந் னி.
“ராணி! நான் ேபாகச் த்தமா
க் ேறன். தங் களிடம்
உள் ள ஒ ெபா ைள யா க் ேறன். அைதக்
ெகா த்தால் , உடேன ேபாய்
ேறன்!” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“ஐயா! என்னிடம் தாங் கள் ேகாரிப் ெபறக்
ய
அத்தைகய ெபா ள் என்ன இ க் ற ? ெசால் ங் கள் !”
“ ன் அைடயாளம் ெபா த்த வாள் ஒன்
தங் களிடம்
இ க் ற . அைதக் ெகா த்தால் ேபாய்
ேறன்.
என்
ைடய வாைளக் ெகாள் ளிடத் ெவள் ளத் ல்
ட்
ட்ேடன் என்ப தான் தங் க க் த் ெதரி ேம?”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“ஐயா! ேவட்ைட மண்டபத் ல் எத்தைனேயா வாள் க
ேவல் க ம் இ க் ன்றன. ேவண் யவற் ைற
எ த் க்ெகாண்
தாங் கள் இந் தக் கணேம
றப் படலாேம? ெபண்பாலா ய நான் என் உ ைரக்
காப் பாற் க் ெகாள் ள ைவத்
க் ம் அந் த ஒேர
ஆ தத்ைத ஏன் ேகட்க ேவண் ம் ?”

ம் ,

“ேத தங் க ைடய உ ைரக் காப் பாற் க் ெகாள் ள
மட் ந் தானா அந் த வாைள ைவத் ப் ைஜ ெசய்
வ
ர்கள் ? உண்ைமையச் ெசால் ங் கள் !”
“என் உ
க் ம் ேமலான கற் ைபக் காப் பாற் க்
ெகாள் ள ந் தான் அந் தக் கத் ைய ைவத்
க் ேறன்.”
“ேத

! ேவ

ேநாக்கம் ஒன்

ல் ைலயா?”

“ேவ

ேநாக்கம் எனக்

என்ன இ

க்கக்

ம் ?”

“ ர பாண் ய ைடய மரணத் க் ப் ப க் ப் ப
வாங் வதற் காக ம் இ க்கலாம் அல் லவா?”
“மணிேமகைல இ க் ம் ேபா நீ ர் அந் தப் ேபச்ைச
எ க்கமாட் ர் என்
நிைனத்ேதன். நா ம் இனி
மைறக்க ேவண் ய அவ யம் இல் ைல. தங் காய் ! நீ ம்
ெதரிந் ெகாள் . நான் இந் தக் கடம் ர் அரண்மைனக்
வந் த ன் ேநாக்கம் என்னெவன்
ெதரிந் ெகாள் !”
இவ் வா ெசால் ய வண்ணம் நந் னி ேத பக்கத்
கட்
ன்
ைவத்
ந் த ன் அைடயாள ட்ட
வாைளக் ைக ல் எ த் க் ெகாண்டாள் .

ல்

“ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் உட் கலகத்ைதத் ர்த்
ைவப் பதற் காக நான் இங் வர ல் ைல. ம ராந் தகத்
ேதவ க் ம் , ஆ த்த கரிகால க் ம் இராஜ் யப்
ரி ைன ெசய் ைவப் பதற் காக ம் நான் இங் ேக
வர ல் ைல. கடம் ர் அரண்மைன ல்
ந் ண்
களிப் பதற் காக ம் வர ல் ைல! தங் காய் ! உனக் த்
மணம்
த் ைவப் பதற் காக ம் வர ல் ைல.
ரபாண் யரின் தைலையக் ெகாய் த பாதகைனப்
ப க் ப் ப வாங் கேவ வந் ேதன். இ பாண் ய லத்
வாள் ! இதன் ேமல் ஆைண ட் நான் சபதம்
ெசய்
க் ேறன். அந் தச் சபதத்ைத
க்கேவ
வந் ேதன். இன் ர ஒன்
என் சபதத்ைத
ப் ேபன்;
அல் ல என் உ ைர
ப் ேபன்!” என்
நந் னி
ஆேவசம் வந் தவள் ேபால் ேப நி த் னாள் .
“அதற் நான் தைடயாக இ ப் ேபன் என் தாேன
என்ைனப் ேபாகச் ெசால்
ர்கள் ? என் உ
க்
ஆபத் வ ம் என்
பய
த்தப் பார்க்
ர்கள் ?”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.

“ஆகா! என் ப ைய
ப் பதற் நீ ர் தைட
ெசய் யப் ேபா
ரா? நல் ல காரியம் ! யார் ேவண்டாம்
என்றார்கள் ? உம் ைடய நண்பரிடம் ெசன்
இைதெயல் லாம் ெசால்
இங் ேக அவைர வராமல்
த த்
வ தாேன?”
அவரிடம் ெசால் த் தைட ெசய் ய
யா
தான் தங் களிடம் வந் ேதன். தங் க ைடய கா ல்
ந் ெகஞ் க் ேகட் க் ெகாண்டாவ தங் கைள
இந் தப் பாவ காரியம் ெசய் யாமல் த ப் பதற்
வந் ேதன்…”
“ேத
என்

“ஆகா? பாவ காரியமா? எ பாவ காரியம் ? என்
ேதா
டம் ேகட் ப் பார்க்கலாம் . மணிேமகைல! நீ
ெசால் ! நீ உன் ெநஞ் ைச ஒ வ க் அர்ப்பணம்
ெசய்
க் றாய் . அவர் காயம் பட்
நிராதரவா
க் ம் ேபா அவ ைடய பைகவன்
அவைரக் ெகால் ல வ
றான். நீ அப் பைகவன் கா ல்
ந் உன் காதலைரக் ெகால் ல ேவண்டாெமன்
ேவண் க்ெகாள் றாய் . அவன் அப் ப
ம் ேகட்காமல்
ெகான்
ட் ப் ேபா றான். அப் ப ப் பட்ட
ராதகைனப் ப வாங் வ பாவம் என்
நீ
ெசால் வாயா, என் கண்ேண!”
“ஒ நா ம் ெசால் ல மாட்ேடன், அக்கா! ஆனால்
உங் கைளப் ேபால் நான் அவன் கா ல்
ந்
ெகஞ்
க்க ம் மாட்ேடன். நாேன கத் எ த்
அவைன
ன்னாேலேய ெகான்
ப் ேபன்!” என்
ெசான்னாள் மணிேமகைல.
வந் யத்ேதவன் மணிேமகைலைய ேநாக் , “இளவர !
அந் தப் பைகவன் ஒ ேவைள தங் க ைடய ெசாந் தச்
சேகாதரர் என்
ஏற் பட்
ட்டால் ?” என்
ேகட்டான்.

“சேகாதரனா
ந் தா ம் , யாரா
ந் தா
ஒன் தான்!” என்றாள் மணிேமகைல.

ம் எனக்

“அப் ப ச் ெசால் ல , என் கண்ேண!” என்றாள் நந்

னி.

“இளவர தாம் ெசால் வ இன்னெதன்
ேயா யாமல்
ெசால்
றார். இவ ைடய தைமயன் கந் தமாறன்
என்னதான் இவ க்
ேராதமாகக் காரியம்
ெசய் தா ம் , அவைனக் ெகால் ல இவ க் மனம்
வ மா?” என்
வல் லவைரயன் ேகட்டான்.
நந் னி ம் மணிேமகைல
பார்த் க் ெகாண்டார்கள் .

ம் ஒ

வைரெயா

வர்

ன்னர் நந் னி வந் யத்ேதவைனப் பார்த் , “இ
என்ன ண் ேகள் ? நான் என்
டப் றந் த
சேகாதரைனக் ெகால் லப் ேபாவ ல் ைல.
தன்
த ல்
நீ ர் என்ைனச் சந் த்தேபா என் தைமயன்
மைல ன் ெபயைரச் ெசான்னீர.் அதனாேலதான்
உம் டம் எனக் அ மானம் உண்டா ற் .
ஆழ் வார்க்க யா ைடய நண்பர் என்பதற் காகேவ நீ ர்
பல
ைற அபாயத்
ந் தப் ச் ெசல் வதற் உத
ெசய் ேதன். ஐயா! இன்
நான் என் சபதத்ைத
க்காமல் என் உ ைர
ம் ப ேநர்ந்தால் ,
மைல டம் என்ைன மன்னிக் ம் ப ேகட் க்
ெகாண்டதாகத் ெதரி க்க ேவண் ம் . அவ ைடய
ெசாற் ப நான் நடக்கா ட்டா ம் , அவைன அ ேயா
மறந்
ட ல் ைல என்பதாகச் ெசால் ல ேவண் ம் !”
என்றாள் .
“அம் மணி! இந் தக் கபட நாடகம் இன்
ம் ஏன்?
ஆழ் வார்க்க யான் தங் கள் தைமயன் அல் ல; தாங் கள்
அந் த ர ைவஷ்ணவ ைடய சேகாதரி ம் அல் ல…”

“

ன் யார் என் தைமயன்? யா

ைடய சேகாதரி நான்?”

“தங் கள் தைமயனார் ஆ த்த கரிகாலர்தான்.
ஆைக னாேலேய தாங் கள் சேகாதர ஹத்
ேதாஷத் க் ஆளாக ேவண்டாம் என்
ேவண் க்ெகாள் ேறன். ரபாண் ய லத் க் ெகாைல
வாைள தய
ர்ந் என்னிடம் ெகா த்
ம் ப
மன்றா
ேறன்!”
“கரிகால ம் நா ம் உடன்
றந் தவர்கள் என்ற அ ர்வ
கற் பைனையத் தாங் கள் இளவரசரிடம்
ெசால்
க்
ர்கள் அல் லவா? அைத அவர்
நம் னாரா?” என்
நந் னி ஏளனப் ன்னைக டன்
ேகட்டாள் .
“நம் யதாகத்தான் ேதான் ய ; ஆனால் அவர்
மனத் ல் உள் ளைத நான் ஒன் ம் அ ேயன்…”
“அவர் மனத் ல் உள் ளைத நான் அ ேவன். அந் தப்
பைழயாைற ேமா னி ன் கற் பனா சக் ையப் பற்
அவர் ெபரி ம்
யக் றார்…”
“அம் மணீ ! நான்
ய கற் பைனயல் ல. பைழயாைற
இைளய ராட்
ன் கற் பைன அல் லேவ அல் ல. ஈழ
நாட் ல் நான் என் கண்ணால் பார்த்ேதன்…”
“என்னத்ைதப் பார்த் ர்?”
“வா னால் ேப ம் சக் அற் ற ஒ ெபண் ெதய் வத்ைதப்
பார்த்ேதன். என்ைன ம் , ஆழ் வார்க்க யாைன ம் ,
அ ள் ெமா வர்மைர ம் அந் தத் ெதய் வ மகள்
ேபரபாயத்
ந் காப் பாற் னார். அ ராத ரத் ன்
களில் நள் ளிர ல் நாங் கள் ஒ பைழய
மாளிைக ன் ஓரமாகப் ேபாய் க் ெகாண்
ந் தேபா
அவர்
ன் எ ர்பக்கத் ல் நின்
எங் கைளச்

ச க்ைஞ னால் அைழத்தார். அ ள் ெமா வர்ம ம்
நாங் க ம் அவைர ேநாக் நகர்ந்த ம் நாங் கள்
சற்
ன் நின்
ந் த ட் ன்
கப் இ ந்
ந் த
ெபான்னி ன் ெசல் வர் அந் தப் ெபண்ணர ையத் தம்
ல ெதய் வம் என்
ேபாற் வணங் னார்…”

.

“ஐயா! இந் தக் கைதக் ம் எனக் ம் என்ன சம் பந் தம் ?
அ ள் ெமா வர்மைர ேசாழ ங் காதனத் ல் அமர்த்த
ம் ம் இைளய ராட்
டம் இைதெயல் லாம் நீ ங் கள்
க்கலாம் ; அவ ம்
யந் ம ழ் ந்
ப் பாள் .
என்னிடம் ஏன் ெசால்
ர்?….”
“அதற் க் காரணம் இ க் ற . அ ராத ரத்
களில் மங் கலான நில ெவளிச்சத் ல் அந் தப்
ெபண்ணர ைய நான் சற் த்
ரத்
ந்
பார்த்தேபா , ‘தஞ் சா ரில் நாம்
ட் ப் ரிந் வந் த
ப
ர் இைளய ராணி இங் ேக எப் ப வந் ேசர்ந்தார்?’
யப் பைடந் ேதன். அம் மணி! தங் க க் ம் அவ க் ம்
உ வத்ேதாற் றத் ல் அ
வள ம்
த் யாசம் இல் ைல.
தாங் கள் ஆபரண அலங் காரங் கைள நீ க்
ட் க்
ந் தைலப் ரித் ப் ேபாட் க் ெகாண்டால் தத் பமாக
அவைரப் ேபாலேவ இ ப் ர்கள் …”
“நீ ெசால் வைத நான் ஏன் நம் பேவண் ம் ? தாங் கள்
கற் பனா சக் அ க ைடயவர் என்பைத நான்
அ ேவன். இ
ம் ஏன் உம அ ர்வ கற் பைனகளில்
ஒன்றா
க்கக்
டா ?”
“ேத

! சத்

யமாகச் ெசால்

“நீ ர் எவ் வள தான் ஆைண
என்னால் நம் ப
யா !”

ேறன்.”
ட்

ச் ெசான்னா

ம்

“ராணி! ‘நம் ப
யா ’ என்
தாங் கள் ெசால் வ
ெபாய் ! நான் ெசால் வ உண்ைம என்ப தங் க க்ேக
ெதரி ம் . அந் த உண்ைமையத் தங் கள் காரியத் க்
உபேயாகப் ப த் க் ெகாண்
க்
ர்கள் .
தன்
த ல் தங் கைளத் தஞ் ைச அரண்மைன ல் நான்
சந் த் ப் ேப க் ெகாண்
ந் தேபா இந் த மந் ரவா
ஆந் ைதையப் ேபால் கத் க்ெகாண்
வந் தான். என்ைன
அப் பால் ேபாய் இ க்கச் ெசான்னீர ்கள் . தற் ெசயலாகத்
றந்
ந் த ெபாக் ஷ நிலவைறக் ள் நான் ேபாய்
ஒளிந் ெகாண்
ந் ேதன். அப் ேபா
ல ந் ைதயான
காட் கைள நான் பார்க் ம் ப ேநர்ந்த …”
“ஆகா! அைவ என்ன அ

ர்வ காட்

கள் ?”

“கந் தமாறன் ம ராந் தகத் ேதவேரா அந் த நிலவைறப்
பாைத வ யாகப் ேபாவைதப் பார்த்ேதன்…”
“அதனால் என்ன?”
“
ேநரத் க்ெகல் லாம் அேத நிலவைற ல்
தாங் க ம் ெபரிய ப ேவட்டைரய ம் ேபாவைதப்
பார்த்ேதன். அப் ேபா நீ ங் கள் எங் ேக ேபா
ர்கள்
என்ப ெதரிந்
க்க ல் ைல. ற தான் ஊ த் த்
ெதரிந் ெகாண்ேடன். தங் கள் அன்ைன ன் ஆ
வ வத்ைதப் ேபால் ந த் ச் சக்கரவர்த் ையத்
ன்
த் வதற் காகப் ேபா
ர்கள் என்
ெதரிந் ெகாண்ேடன்…”
இத்தைன ேநரம் டமாக நின்
ேப க்ெகாண்
ந் த
நந் னி இப் ேபா
ெரன்
ேசார்வைடந் அங் ேக
டந் த ஆசனம் ஒன் ல் அமர்ந்தாள் .
“ஐயா! இன்

ம் என்ன ெதரிந்

ெகாண்

ர்கள் ?”

“தாங் க ம் ெபரிய ப ேவட்டைரய ம் நிலவைறப்
பாைத ல் ேபாய் க் ெகாண்
ந் தேபா ம ராந் தகைர
அைழத் ச் ெசன்ற கந் தமாறன்
ம்
வந் ெகாண்
ந் தான். ப ேவட்டைரயரிடம் அவன்
ஏேதா
னான். அவர் அவ டன் வர்த்
த் க்ெகாண்
வந் த காவலனிடம் ஒ ச க்ைஞ
ெசய் தார்…”
“அ

என்ன ச

க்ைஞ?”

“தங் க க் அ ெதரிந் ேத
க்க ேவண் ம் .
கந் தமாறைன
ல் த் க் ெகான்
ம் ப
ப ேவட்டைரயர் கட்டைள ட்டார். அைத நான்
த த் க் கந் தமாறன் உ ைரக் காப் பாற் ேனன். அதன்
பயனாக, அவ ைடய
ல் கத் யால் த் ய ப
என் ேபரில்
ந் த …”
நந் னி மணிேமகைலையத்
ம் ப் பார்த்
ட்
“ஐயா! ஏேதேதா ெசால்
இந் தப் ெபண்ணின் மனத்ைத
ஏன் கலக்
ர்கள் ?” என்றாள் .
“ேத ! இத்தைன கால ம் இைதெயல் லாம் பற்
யாரிட ம் ெசால் ல ல் ைல. உங் கள் ைக ல்
ைவத்
க் ம் வாைள என்னிடம் தாங் கள்
ெகா த்
ட்டால் , இனி ம் யாரிட ம்
ெசால் ல ல் ைல…”

நான்

“வாைளக் ெகா க்க
யா , ஐயா! எதற் காகக்
ெகா க்க ேவண் ம் ? யாரிடம் ேவண் மானா ம்
ெசால் க் ெகாள்
ங் கள் . இன்
ம் ஏதாவ கற் பைன
ேசர்த் ேவ
மானா ம் ெசால் க் ெகாள்
ங் கள் .
ஏன்? இப் ேபாேத கரிகாலரிடம் ெசன் , அவர் இங்
வ வைத நி த்
ங் கள் ! என்ைன ஏன் ெதாந் தர

ெசய்
ர்கள் ? ேபாங் கள் !” என்
நந் னி
அவ ைடய கண்களில் நீ ர் த ம் ய .

ய ேபா

,

“அம் மணி! இளவரச ைடய பாவம் எனக் நன்றாய் த்
ெதரி ம் . அவைரத் த க்க என்னால்
யா . த க்க
யன்றால் அவ ைடய
வாதம் அ கமா ம் .
ஆைக னால் தான் தங் கைள ேவண் க்ெகாள் ள
வந் ேதன்…”
“என்ைன ேவண் க்ெகாள் ள உமக் என்ன உரிைம? நீ ர்
யெதல் லாம் உண்ைமயாகேவ இ க்கட் ம் . ஈழ
நாட் ல் என்ைனப் ெபற் ெற த்த அன்ைனைய நீ ர்
பார்த்ததாகேவ இ க்கட் ம் . அதற் காக நான் ஏன் என்
சபதத்ைதக் ைக ட ேவண் ம் ? என் அன்ைனக் ச்
சக்கரவர்த் ெபரிய ேராகம் ெசய்
க் றார். அவர்
ேம ம் அவ ைடய மக்கள் ேம ம் நான் ஏன் இரக்கம்
காட்ட ேவண் ம் ? ப வாங் வதற் ேவண் ய
காரணம் இன்
ம் அ கமாகவல் லேவா ஆ ற ?”
“இல் ைல, அர இல் ைல! தங் க ைடய ப வாங் ம்
எண்ணத்ைதத் தங் கள் அன்ைன சரிெயன்
ஒப் க்ெகாள் வாரா என்
ேயா த் ப் பா ங் கள் .
சக்கரவர்த்
ன் மக்கைள அந் த
தாட் தம் உ
க்
உ ராகக் க
க் றார். அவர்களில் ஒ வைரத்
தாங் கள் தங் கள் ைக னால் ெகால் வைத அவர்
ம் வாரா என்
ேயா த் ப் பா ங் கள் ? ஒ நா ம்
ம் பமாட்டார். தங் க ைடய ெசயைல அ ந் தால்
அவர் தங் கைள ெவ ப் பார். அவர் உ ேரா
க் ம்
வைர ல் தங் கைளச் ற் வ த் க் ெகாண்
ப் பார்.
வா னால் அவர் ேபச
யா . ஆனால் அவ ைடய
கண் பார்ைவேய தங் கைள என்ைறக் ம் நரகத்
ம்
ெகா ய ேவதைன ல் ஆழ் த் க் ெகாண்
க் ம் …”

நந் னி ன் கண்களில் இப் ேபா கண்ணீ ர ் ெப
க்
ெகாண்
ந் த . கண்ணீைரத் ைடத் க்ெகாண்
ேமல் ேநாக்காகப் பார்த்தாள் . அங் ேக ஏேதா யர
மயமான காட் ையப் பார்த்தவள் ேபால் அவள்
கம்
ேவதைன அைடந் காட் ய .
“அம் மா! அம் மா! ரபாண் ய ைடய தைல ம் உட ம்
தனித்தனிேய வந் என்
ராணைன வைதத் எ ப் ப
ேபாதாதா? நீ ேவேற வந் என்ைனச் ற் ற ேவண் மா?”
என்
ெசால் க் ெகாண்ேட, அந் தக் காட் ையப்
பார்க்கச் ச க்காதவள் ேபால் கண்கைளக் ைக னால்
க் ெகாண்டாள் .
ேநரம் அந் த அைற ல்
நந் னி ன்
ம் மல் சத்தம் மட் ேம ேகட்ட .
மணிேமகைல வந் யத்ேதவைனப் பார்த் , “ஐயா!
தாங் கள் இவ் வள
ரமானவர் என்
எனக் த்
ெதரியாமல் ேபா ற் !” என்றாள் .
இைதக் ேகட்ட நந் னி உடேன தன் கண்கைளப்
ெபாத்
ந் த கரங் கைள எ த்
ட் , “அவர் ேபரில்
ற் றம் ஒன்
ல் ைல, தங் காய் ! என்
ைடய
நன்ைமக்காகத்தான் ெசால் றார். என்ைனப் ெப ம்
பாதகத்
ந் காப் பாற் வதற் காகத்தான்
ெசால்
றார்! ஆனா ம் அ என்ைன இப் ப த்
ன்
த்
ற !” என்றாள் .
ன்னர், கண்ணீ ர ் த ம் ய கண்களினால்
வந் யத்ேதவைன ேநாக் , “ஐயா! இ வைர ல் யா ம்
சா க்க
யாத காரியத்ைத நீ ர் சா த்
ட் ர்.
இேதா உம
ப் பத் ன்ப இந் த வாைள உம் டேம
ெகா த்
ேறன், ெபற் க் ெகாள்
ம் !” என்
வாைள நீ ட் னாள் . வந் யத்ேதவன் அைதப் ெபற் க்

ெகாள் ளக் ைகைய நீ ட் யேபா
வாங் னாள் :-

நந்

னி ம

ப

ம்

ன்

“ெகாஞ் சம் , ெபா ங் கள் ! வாைள எ த் ெகாள் வதற்
ன் எனக் ஓர் உத ெசய் ய
மா என்
ெசால் ங் கள் என் சபதத்ைத நிைறேவற் றாமல் நான்
இங்
ந்
ளம் னால் ேவட்ைட மண்டபத் ல்
உள் ளவர்கள் என்ைனச் ம் மா டமாட்டார்கள் .
உ ேரா
ைத ல் ைவத் ெந ப்
ட் க்
ெகா த்
வார்கள் . அதற் க் ட நான்
அஞ் ச ல் ைல. ஆனால் நான் சாவதற்
ன்னால் என்
தாைய ஒ
ைற சந் க்க
ம்
ேறன்… வாணர் ல
ரேர! நீ ர்
யைதெயல் லாம் நான்
நம் ப ல் ைலெயன்
ெசான்ேனன். அ தவ !
ஈழநாட் க் கா களில் தைல ரி ேகாலமாகத் ரிந்
ெகாண்
க் ம் என் அன்ைனையப் பற் நீ ர்
ெசால் யைதெயல் லாம் நான் நம்
ேறன். ஒவ் ெவா
வார்த்ைதைய ம் நம்
ேறன். நாேன அவைரப்
பார்த்த ம் உண் …”
“எப் ேபா

? எப் ப ?” என்

ேகட்டான் வந்

யத்ேதவன்.

ழந் ைதப் ராயத் ல் நான் ப த் த்
ங் ம் ேபா
ல சமயம்
க் ட் க் கண்
த் க் ெகாள் ேவன்.
அப் ேபா ஒ ெபண்
வம் என்
கத் ன
ல்
னிந் என்ைனக் கண் ெகாட்டாமல் பார்த்
ெகாண்
க்கக் காண்ேபன். நான் கண்
த்த ம்
அந் த உ வம் மைறந்
ம் . எனக் இ
அ சயத்ைத ம் , அச்சத்ைத ம் அளித் வந் த .
கண்ணா
ல் என்
கத்ைதப் பார்த் க் ெகாள் வ ல்
எனக் அப் ேபா
ந் ஆைச நிரம் ப உண் .
ஆைகயால் என்
கத்ேதாற் றம் என் மனத் ல் நன்றாகப்
ப ந்
ந் த . நான்
ங் ம் ேபா என்ைனக் னிந்
“

உற் ப் பார்த்த உ வம் என்ைனப் ேபாலேவ இ ப் ப
பற்
யந்
க் ேறன். என்
க ம் ஒேரமா ரி
இ க் ம் .
ட் க்
பாய் வ பற் ய கைதகைள
நான் ேகட்
ந் ேதன். என் உ ேர என் உடம் ைப ட் ப்
ரிந் தனியாக ேமேல நின்
என்
கத்ைத உற் ப்
பார்த் க் ெகாண்
க் றேதா என்
சந் ேதகப் ப ேவன். ல சமயம் , நான் இறந் ேபாய்
ட்ேடேனா, ப த்
ப் ப என் உ ரற் ற உடம் ேபா
என்
எண்ணித்
க்
ேவன். இெதல் லாம்
உண்ைமயாக, நடப் பதா, கன ல் நடப் பதா, அல் ல என்
மனப் ரைமயா, எனக் ச் த்தக் ேகாளா ஏற் பட்
ட்டதா என்ெறல் லாம் எண்ணி ேவதைனப் ப ேவன்.
எனக் ப் ராயம் வந் த ற , அப் ப நான்
கண்டெதல் லாம் உண்ைமயான ேதாற் றேமதான் என்
பல காரணங் களினால் எனக் நிச்சயமா ற் .
க் யமாக ந் தர ேசாழர் என்ைனப் பார்த் அைடந் த
ழப் பத்ைதக் கவனித் அந் த நிச்சயம் அைடந் ேதன்.
ேவ பல அ
களி ம் , ஆழ் வார்க்க யான் ல
சமயம் தவ க்
ய வார்த்ைதகளினா ம் , என்ைனப்
ேபான்ற உ வம் பைடத்த என் அன்ைன ஒ த்
இ க்கேவண் ம் என்
நிச்சயம் அைடந் ேதன். அவைர
ஒ தடைவ பார்க்கேவண் ம் , அவ ைடய ம
ேல
ப த்
ம்
அழேவண் ம் என்
என் உள் ளத் ல்
தாபம்
ெகாண்ட . ஐயா! இன்
தாங் கள்
ய
வார்த்ைதகளினால் அந் தத் தாபம் பன்மடங்
அ கமா
ட்ட . என்ைன என் தாயாரிடம் நீ ர்
அைழத் ப் ேபாவதா
ந் தால் , என் ப வாங் ம்
ேநாக்கத்ைத ட்
ேறன். இந் தப் பாண் ய
லத் வாைள உம் டம் இப் ேபாேத ெகா த்
ேறன்!” என்
ம் க்ெகாண்ேட
னாள்
நந் னி.

வந் யத்ேதவன் ந் தைன ல் ஆழ் ந் தான். “இ என்ன
வம் ? ண ெவட்டப் தம் றப் பட்
ட்டேத?” என்
எண்ணினான்.
மணிேமகைல, “ஐயா! நா ம் தங் கைள ேவண் க்
ெகாள் ேறன். அக்கா ன்
ப் பத்ைத நிைறேவற்
ைவப் பதாக வாக் க் ெகா ங் கள் ” என்றாள் .
வந்

யத்ேதவன்
ந் தால் பார்க்

க்க தயக்கத் டன், “என்னால்
ேறன்!” என்
ெசான்னான்.

“அப் ப யானால் , உடேன நாம் ளம் ப ேவண் ம் .
ஆ த்த கரிகாலர் இங் வ வதற் ள் ளம்
ட
ேவண் ம் . இங்
ந் எப் ப ப் றப் பட் ச் ெசல் வ ?
வாசல் வ அபாயகரமான , எ ேர கந் தமாற ம் ,
கரிகால ம் வந் தா ம் வ வார்கள் !” என்றாள் நந் னி.
“ேவட்ைட மண்டபத் க் ள் ளி க் ம்
வ யாக அைழத் ப் ேபா ேறன், வா
வந் யத்ேதவன்.

ரங் கப் பாைத
ங் கள் !” என்றான்

“அக்கா! நா ம் வந்
ேறன். என்ைன ம்
அைழத் ப் ேபாங் கள் !” என்றாள் மணிேமகைல.
நந் னி அைதக் கவனிக்காமேல, “ேவட்ைட
மண்டபத் க் ள் ேபாக நான்
ம் ப ல் ைல.
ர தாஸ ம் அவ ைடய ஆட்க ம் நம் ைம உ
டமாட்டார்கள் …” என்றாள் .

ேரா

“அம் மணி! தங் கள் ைக ல் உள் ள வாைள மட் ம்
என்னிடம் ெகா ங் கள் . அவர்கள் நா ேபைர ம் நான்
சமாளித் க்ெகாள் ேறன்!” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“ேவண்டாம் ! அதனால் பல சங் கடங் கள் உண்டா ம்
மணிேமகைல! இங்
ந் ெவளிேய வதற் ேவ வ

ஒன்

ம் இல் ைலயா?” என்

ேகட்டாள் நந்

னி ேத

.

மணிேமகைல
வத்ைத ெந த் க்ெகாண்
ேயா த்தாள் . “அக்கா! எனக் ேவ வ இ ப் பதாகத்
ெதரிய ல் ைல. ஆனால் இவைரேய ேக ங் கள் .
ன்ெனா சமயம் இவர் இந் த அைற
ந்
மாயமாக மைறந் ேபானார். எப் ப ப் ேபானார் என்
ேக ங் கள் !” என்றாள் . நந் னி வந் யத்ேதவன்
கத்ைதப் பார்த்தாள் .
வந் யத்ேதவன், “ஆம் , அம் மணி! ேவ ஒ வ
இ க் ற . தற் ெசயலாக அைத நான் கண்
த்ேதன்.
ஆனால் அதன் வ யாகப் ேபாவ எளிதன் . மச் க்
மச் , மாடத் க் மாடம் தா க்
க்க ேவண் ம் ,
அப் றம் ம ல் ஏ
ம்
க்க ேவண் ம் . தங் களால்
மா என்
சந் ேத க் ேறன். அைதக் காட்
ம்
மந் ரவா ைய ம் அவ ைடய ஆட்கைள ம் ஒ ைக
பார்த்
ட் ச் ரங் க வ ேபாவ எளி !” என்
ெசான்னான் வந் யத்ேதவன்.
அப் ேபா மணிேமகைல, “ஐேயா அவர்கள் வ
றார்கள்
ேபா
க் றேத!” என்
க் ட் க்
னாள் .
இ வ ம் உற் க் ேகட்டார்கள் . ஆம் ; அப் ேபா
அரண்மைன
ன்கட்
ந் அந் த அைறக்
வ ம் கால ச் சத்தம் ேகட்ட .
“ஐயா! க் ரம் ேவட்ைட மண்டபத்
ங் கள் !” என்றாள் நந் னி.

க்

ள் யாேரா

ள் ேபாய்

“மைறந் ெகாள் ள எனக் ேவ ஒ நல் ல இடம்
இ க் ற . ேத ! அந் த வாைள இப் ப க் ெகா ங் கள் !”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.

நந் னி அவனிடம் வாைளக் ெகா ப் பதற் காக அைத
ன்னால் நீ ட் னாள் . அப் ேபா அவ ைடய ைகதவ ,
வாள் தைர ல்
ந் ஜணஜண கண கணெவன்
ம்
ஒ ைய எ ப் ய .

அத்

யாயம் 38 - ந த்த
நாடகமா?

வாள் தவ த் தைர ல்
நந் னி ன் ேசாகம் த
ஒ
ம் கலந் த .

ந் தேபா எ ந் த ஒ
டன்
ம் ய ெமல் ய ரிப் ன்

அவள் பரபரப் டன், “ஐயா! ெதய் வத் ன் த்தம் ேவ
தமா
க் ற . வாள் இங் ேகேய டக்கட் ம் .
தாங் கள் உடேன ேபாய் மைறந் ெகாள்
ங் கள் !”
என்றாள் .
அைதக் கா ல் வாங் க் ெகாள் ளாமல் வந் யத்ேதவன்
னிந் வாைள எ க்கப் ேபானான். அதன்
ரிய னிப்
ப
ையப்
த் த்
க்க
யன்றான். அேத சமயத் ல்
அந் த வாளின்
ைய ஒ கா னால்
த் க்
ெகாண்டாள் நந் னி.
“ேவண்டாம் ! இளவரசர் கா ல் வாள்
ந் த சத்தம்
ேகட்
க் ம் . இங் ேக வாள் இல் லா ட்டால் அவர்
மனத் ல் சந் ேதகம் உண்டா ம் . ஏற் ெகனேவ, தங் கள்
அவ க் ச் சந் ேதகம் . ேபாய்
ங் கள் !
ன்ெனா

தடைவ மாயமாய் இங்
ந்
தடைவ ம் மைறந் ேபாய்

மைறந் த ேபால் இந் தத்
ங் கள் !” என்றாள் .

வந் யத்ேதவன் வாளின்
ைனையப்
த் எ க்க
யன்ற ல் அவன் ைக ல்
காயம் உண்டா ற் .
அவன் வாைள ட்
ட் நி ர்ந்தான். அவன் உள் ளங்
ைக ல் இேலசாக இரத்தம் க ந் தைத நந் னி
பார்த்தாள் .
“நான் உமக் க் ெகா த்த வாக்ைக நிைறேவற் ேவன்.
என் ைகயால் என் உடன் றந் தாைனக் ெகால் ல
மாட்ேடன். நீ ர் தப் த் க் ெகாள்
ம் . உம் ைம இங் ேக
அவர் கண்
ட்டால் …!”
“ேபாய்
ங் கள் ! உடேன ேபாய்
மணிேமகைல ம் ேசர்ந் ெகஞ்
ேம ம் ெந ங் க் ேகட்ட .

ங் கள் !” என்
னாள் . கால ச் சத்தம்

வந் யத்ேதவன் ேவண்டா ெவ ப் பாக
யாழ் க்க
களின் களஞ் யத்ைத ேநாக்
ைரந்
ெசன்றான். களஞ் யத் ன் கதைவத் றந் ெகாண்
உள் ேள ெசன்
மைறந் தான். கால ச் சத்தம் ெவ
ச பத் ல் , வாசற் ப க்க
ல் , ேகட்ட .
வந் யத்ேதவன் மைறந் த இடத்ைத யப் டன் உற் ப்
பார்த் க் ெகாண்
ந் த மணிேமகைலையப் பார்த் ,
“தங் காய் ! நீ ம் மைறந் ெகாள் ! கட்
ன்
ைரக க் ப் ன்னால் மைறந் ெகாள் ! நாங் கள்
ேப க் ெகாண்
க் ம் ேபா அவ க் த் ெதரியாமல்
இங்
ந் ேபாய்
!” என்றாள் நந் னி.
மணிேமகைல கட்
ன்
ைரச் ைலக் ப் ன்னால்
மைறந் த ம கணத் ல் ஆ த்த கரிகால ம்
கந் தமாற ம் உள் ேள வந் தார்கள் .

கரிகாலன் ற்
ற் ம் பார்த் க் ெகாண்ேட
நந் னிைய ெந ங் னான். கட்
ன்
ைரச் ைல
அைசந் தைத அவன் கவனித்தான். ஆனால் ,
கவனித்ததாகக் காட் க்ெகாள் ள ல் ைல.
நந் னிக் அ
ல் வந் த ம் தைர ேல டந்
ஒளி ட் க் ெகாண்
ந் த வாைளப் பார்த்தான்.
ன்னர், நந் னி ன்
கத்ைத உற் ப் பார்த்தான்.
நந் னி ன் ெநஞ் ைச ஊ
ய அந் தப் பார்ைவ ன்
ட்சண்யத்ைதப் ெபா க்க மாட்டாமல் வாைள எ க் ம்
பாவைனயாக அவள் னிந் தாள் . நந் னி ன்
ேநாக்கத்ைத அ ந் அவைள
ந் க்ெகாண்
கரிகாலன் வாைளக் ைக ல் எ த் க் ெகாண்டான்.
அதன் அ ப்
ந்
ரிய னி வைர ல்
ர்ந்
பார்த்தான். னி ல்
ய இரத்தக் கைற இ ப் பைத ம்
பார்த் க் ெகாண்டான்.
ன்னர் நந் னிைய ேநாக் , “ேத ! நாங் கள்
வ ம் ேபா ேகட்ட சத்தம் இந் த வாளின் சத்தந் தான்
ேபா
க் ற . தங் கள் ைக
ந் ந
க் ேழ
ந்
க் ற ! எங் கைள வரேவற் பதற் க் ைக ல்
வாேளந் ஆயத்தமான ேபாலத் ேதான்
ற ”
என்றான்.
ரம்
க்க இளம்
கைள ம் ரத்
ங் கங் கைள ம் வரேவற் பதற் ரிய
அ ேவயல் லவா?” என்றாள் நந் னி.
“

ற் றந் த வா
ைற

“ ர்க்கப்
க க் ம் , ங் கங் க க் ம்
ரிய
நகங் க ம் பற் க ம் ேவண் ம் . ஆனால் ள் ளித்
ரி ம் ள் ளிமா க் அைவ
ேதைவ ல் ைலெயன் தாேன கட ள் தர ல் ைல?”
என்றான் ஆ த்த கரிகாலன்.

ப

“மா ம் தன் ெகாம் கைள உபேயா க்க ேவண் ய
ேதைவ ேநரிடலாம் அல் லவா? தனக் க் ெகாம் கைள
அளித்த கட ளிடம் கைலமான் நன்
ெச த் ம்
சந் தர்ப்ப ம் ேநரிடலாம் அல் லவா? க ைண
ர்ந்
அந் த வாைள என்னிடம் ெகா த்
ங் கள் !” என்
மன்றா னாள் நந் னி.
“இல் ைல; இல் ைல! தங் கள் ைகக க் இ ஏற் றதன் .
மலர் ெகாய் ய ம் , மாைல ைனய ம் ரம் மேதவன்
பைடத்த தளிர்க்கரங் களினால் வாைள எப் ப ப்
க்க
ம் ?” என்றான் கரிகாலன்.
“ேகாப் ெப மகேன! இந் த ஏைழ ன் ைககள்
ஆர்வத் டன் மலர் ெகாய் ஆைச டன் மாைல
ைனந் த காலம் உண் . அந் த மாைலையச்
வதற் ரியவர் எப் ேபா வ வார் என்
காத்
ந்
காத்
ந் ஏமாந் த கால ம் உண் . அவ் தம்
பகற் கன கண்
வந் த காலம் ேபாய் எத்தைனேயா
கங் கள் ஆ
ட்டன. இப் ேபா இந் தத் க்கற் ற
அநாைத ன் கரங் கள் வாைளத் ைண ெகாள் ள
ேவண் ய அவ யம் ேநர்ந்
க் ற . ஐயா! அந் தத்
ைணைய ம் தாங் கள் என்னிட
ந் ப த் க்
ெகாள் ளா ர்கள் !” என்றாள் நந் னி.
“ேத ! இ என்ன ேபச் ? தங் கைளயா க்கற் ற
அநாைதெயன்
ெசால் க்ெகாள்
ர்கள் ? தங் கள்
காலால் இட்ட பணிையத் தைலயால் வ த்
நிைறேவற் வதற் எத்தைன வா ப ரர்கள் காத் க்
ெகாண்
க் றார்கள் ? இ தங் க க் த் ெதரியாதா?”
என்றான் கரிகாலன்.
“தப் த் தவ என் கால் அத்தைகய
ர்த்தர்க
தைல ேல பட்
ட்டால் அந் தக் காைல

ைடய

ெவட் க்ெகாள் ள ேவண் யதா
க் ம் , ஐயா!
அதற் ேக ம் வாள் அவ யம் அல் லவா?”
“ஐேயா! இ என்ன கர்ண க ரமான ேபச் ? பாதச்
லம் க ர் க ர் என்
ஒ க்க அரண்மைன
மாடக் டங் களில் அன்ன ம் நா
ம் நன்னைட ப ல
ேவண் ய கால் கைள ெவட் வதா? இந் த வார்த்ைதகள்
ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் கா ல்
ந் தால் அவர்
உள் ளம் என்ன பா ப ம் ?”
“ஐயா! அவைரப் பற் கவைலப் ப ேவார் யார்? அந் தக்
ழச் ங் கம் ஒ கர்ஜைன ெசய் தால் அைதக் ேகட்
ந ங் ஓ ப் ப ங் ய வா பப்
கள் இப் ேபா
எவ் வள ைதரியமாக ெவளிவந் நடமா
ன்றன?
அவர் ெகாள் ளிடத் ெவள் ளத் ல் ேபாய்
ட்டார் என்ற
ெசய் ையக் ேகட்ட ன்னர் அல் லவா வா பப்
க க் இவ் வள
ணிச்சல் வந்
ட்ட ? அந் தப்
கள் என்னிடம் ெராம் ப ம் ெந ங்
டாமல்
பார்த் க்ெகாள் வதற் காக இந் த ஆ தத்ைத
ைவத்
ந் ேதன். ப் ைப ல் டந் த என்ைன
உலகம ய அைழத் வந் அரண்மைன வாழ் ம்
அரசேபாக ம் அளித்த மகா
ஷரின் ெகௗரவத்ைதக்
காப் பதற் காக இந் த வாளின் உத ையக் ேகாரிேனன்.
தாங் கள் சற்
ன்னால் ெசான்ன ேபால் , மலர்
ெகாய் யேவண் ய கரங் களினால் வாள் ழற் றப்
ப ன்ேறன்…”
“ேத ! உண்ைம ல் அதற் காகத்தானா? இந் த வாைளத்
தாங் கள் ெபட்
ல் ைவத் ப் ைஜ ெசய் வந் த ம் ,
இைதத் தங் கள் மலரி ம் ெமன்ைமயான
கன்னங் கேளா ேசர்த் க் ெகாஞ் க் லா வந் த ம் ,
ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் ெகௗரவத்ைதக்
காப் பாற் வதற் காகத்தானா? அல் ல தங் கைளப்

பார்த் அசட்
ரிப் ச் ரித் க் ெகாண்
நிர் டர்கைள ெந ங் க ெவாட்டாமல்
த ப் பதற் த்தானா? ேவ ேநாக்கம் ஒன்
“ேவ

என்ன

தமான ேநாக்கம் இ

க்க

ெந

ங்

ம்

ல் ைலயா?”
ம் , ஐயா?”

“ஏன்? ேவ எத்தைனேயா ேநாக்கம் இ க்க
ம் ! ப
வாங் ம் ேநாக்கம் இ க்கலாம் . தாங் கள் அ பணிந்
ைக ப் க் ேகட் க் ெகாண்ட ேவண் ேகாைளப்
றக்கணித் த் தங் கள் உள் ளத் ல் அ யாத ண்ைண
உண்டாக் ய பாதகைனக் ெகான்
சபதம்
க் ம்
ேநாக்கம் இ க்கலாம் !”
நந் னி தைலையக் னிந் ெகாண்
ஒ ெந ய
ெப
ச்
ட்டாள் . ன்னர், இளவரசைன நி ர்ந்
ேநாக் , “ேகாமகேன! அம் மா ரி எண்ண ம் ஒ
சமயம் எனக் இ ந் த உண்ைமதான். அதற் காகேவ
இந் த ரவாைளப் ைஜ ெசய் வந் ேதன். எப் ேபா
அந் த ேவைள வ ம் என்
காத் க்ெகாண்
ந் ேதன்.
ஆனால் ேவைள வந் தேபா என் கரங் களில் வ
இல் லாமல் ேபாய் ட்ட ; ெநஞ் ல் உ
ல் லாம ம்
ேபாய் ட்ட . இனி இந் த வாைள என் கற் ைப ம் என்
கணவரின் ெகௗரவத்ைத ம் காப் பாற் க் ெகாள் ள
மட் ேம உபேயாகப் ப த் ேவன். க ைண ெசய்
அைத இப் ப க் ெகா ங் கள் !” என்றாள் .
“ேத அந் தப் ெபா ப் ைப நான் வ க்கக்
டாதா?
தங் க க்ேகா, தங் கள் கணவ க்ேகா ங் எண்ணிய
பாதகைனத் தண் க் ம் கடைமைய நான்
நிைறேவற் றக்
டாதா” என்றான் ஆ த்த கரிகாலன்.
“தங் க க் இ இயலாத காரியம் . இந் தத்
அநாைத ஸ் ரீ ன் நி த்தம் தங் கள் ஆ
நண்பர்கைளத் தண் க்க
மா?”

க்கற் ற
ர்

“ஏன்
யா ? நிச்சயமாய்
ம் ! நந் னி! நீ
அன்ைறக் ஏரித்
ல் வந் யத்ேதவைனப் பற் க்
யைதெயல் லாம் அப் ேபா நான் ரணமாக
நம் ப ல் ைல. ன்னால் , கந் தமாறன்
ெசால் ய
ந் அவ் வள ம் உண்ைமதான் என்
அ ந் ேதன். அந் தப் பாதகைன நீ மன்னித்தா ம் நான்
மன்னிக்கச் த்தமா ல் ைல. அவன் எங் ேக என்
ெசால் !…ெசால் லமாட்டாயா!… ேவண்டாம் ! என் கண்கள்
டா
ட ல் ைல… இேதா பார்!” என்
ஆத் ரத் டன் ஆ த்த கரிகாலன் கர்ஜைன ெசய்
ெகாண்ேட கட் ைல
ந் த ைரச் ைலைய
ேநாக் அ எ த் ைவத்தான்.
நந் னி அவன் காைலத் ெதாட் எ ந் மண்
கரங் கைளக்
த் க்ெகாண்
“ேகாமகேன!
ேவண்டாம் ! ேவண்டாம் !” என்றாள் .

ட்

க்

“நந் னி! உன் க ைணைய ேவ காரியங் க க்
ைவத் க் ெகாள் ! என் நண்பைனப் ேபால் ந த் ச் ச
ெசய் ம் சண்டாளனிடம் க ைண காட்ட ேவண்டாம் !”
என்
ெசால் ய வண்ணம் ஆ த்த கரிகாலன்
நந் னிைய
க் ெகாண்
ேமேல நடந் தான்!
நந் னி ர த் த் ைகத்தவள் ேபால் நாலா ற ம் ,
பார்த்
த்தாள் . இத்தைன ேநர ம் வாசற் ப க்
அ
ல் ைலையப் ேபால் நின் ெகாண்
ந் த
கந் தமாறைனப் பார்த் , “ஐேயா! அவைரத் த ங் கள் !”
என்
அல னாள் . கந் தமாறனா ய ைலக் உ ர்
வந் த . ஆனால் அவன் இ ந் த இடத்ைத ட்
அைசய ல் ைல. இேலசாக ஓர் அசட் ச் ரிப் ச்
ரித்
ட்
ண் ம் ைலயாக மா
ட்டான்.

கரிகாலன் ஒ ைக னால் வாைள ஓங் ய வண்ணம்
கட் ல் ைரச் ைல ன் அ
ல் ெசன் , இன்ெனா
ைக னால் ைரைய லக் னான்.
உள் ேள, ைக ல்
மணிேமகைல, ‘

ய
ரிய கத்
ச்’ என்
சத்த

டன் ேதான்
ட்டாள் .

ய

ஆ த்த கரிகாலன் ஓங் ய வா டன்
ேநரம்
ஸ்தம் த் நின்
ட் ப் ன்னர் அந் த வாளினால்
கட் ல் ைரச் ைலையக்
த்ெத ந் தான்.
“ஆகா! இந் தப் ெபண்
யா இங் ேக நிற் ற ?
அப் பப் பா! இதன் நகங் கள்
கக்
ர்ைமயா ற் ேற?”
என்
‘ஹா ஹா ஹா’ ெவன்
ரித்தான்.
ன்னர் கந் தமாறைனப் பார்த் , “நண்பா! உன்
தங் ைகைய அைழத் ப் ேபாய் அவள் தாயாரிடம்
ஒப்
த்
ட் வா! இவள் வ ற் ல் எத்தைன
க்
ட் கள் றக் ேமா ெதரியா ! இவள் இந் த ர
பாண் ய ைடய வா க் இத்தைன ேநரம்
இைரயா ச் ெசத்
ந் தால் ேசாழ நா எத்தைன ரப்
தல் வர் தல் கைள இழக் ம் ப ேநர்ந்
க் ம் ?”
என்றான்.
சற்
ன் உண்ைம ேலேய ெபண்
ேபால்
ய
மணிேமகைல ஆ த்த கரிகாலனின் வார்த்ைதகைளக்
ேகட் நாணம் அைடந் தாள் . கந் தமாறன் அவைள
அ
அைழப் பதற் ள் அவளாகேவ அந் த
அைற
ந் ெசல் ல ஆயத்தமா
ட்டாள் .
அண்ண ம் தங் ைக ம் அங்
ந் ேபான ம் ,
கரிகாலன் நந் னிையப் பார்த் , “ேத ஒ நாடகம்
ந த் அவர்கள் இ வைர ம் ேபாகச் ெசய்
ட்ேடன்.
இனிேமலாவ நம் உள் ளத்ைதத் றந் உண்ைமையப்
ேபசலாம் அல் லவா?” என்றான்.

நந் னி உண்ைமயான யப் டன் கரிகாலைன
ேநாக் , “ஐயா! தாங் கள் ந த்த நாடகமா?
அப் ப யானால் , அ ஆச்சரியமான ந ப் த்தான்!
நா ம் அைத உண்ைமெயன்ேற நம் ஏமாந்
ேபாேனன்!” என்றாள் .
“நந் னி! ந ப் ேல உனக் இைண இந் த உல ேலேய
இல் ைல என்ப என் எண்ணம் . நீ ேய ஏமாந்
ந் தால் ,
என் ந ப் த் றைமைய அவ யம் ெமச் க்ெகாள் ள
ேவண் ய தான்! ஆனா ம் , நான் வாைள
ஓங் க்ெகாண்
மணிேமகைல மைறந்
ந் த இடத்ைத
ேநாக் ப் ேபானேபா , நீ என்ைனத் த க்க ல் ைலேய?
அ ஏன்? என்
மந் ள் ள பல ற் றங் க டன் ஸ் ரீ
ஹத் ேதாஷ ம் ேசரட் ம் என்
எண்ணிப்
பார்த் க்ெகாண்
ந் தாயா?” என்
ேகட்டான்
கரிகாலன்.
“ வ வா! இந் த உலகத் ேலேய இன்ைறக் அந் தப்
ெபண் ஒ த்
டந் தான் நான் உண்ைமயான அன்
ெகாண்
க் ேறன். அவ ம் சாகட் ம் என்
ம் மாப்
பார்த் க் ெகாண்
ப் ேபனா? ைரைய நீ க் ய ம்
தாங் கேள ெதரிந் ெகாள் ர்கள் என்
எண்ணிேனன்…”
கரிகாலன்

ரித்தான்.

“இந் தச் ரிப்
நந் னி.

ன் ெபா

ள்

ளங் க

ல் ைல!” என்றாள்

“மணிேமகைலைய நான் ெகால் வதற் நீ ெசான்ன
காரணேம ேபா ம் !” என்றான் கரிகாலன்.
“இன்

ம்

ளங் க

ல் ைல!”

“நீ யாரிடமாவ அன் ெகாண்டாய் என்றால் அவேனா,
அவேளா என்
ைடய பரம ேரா யா
வார்கள் .

இ

உனக்

த் ெதரியாதா?”

“ெதரி ம் ; அத்தைகய ர ர்ஷ்டசா நான் என்
ெதரி ம் . ஆனா ம் தங் கள் ேராதம்
கள் ளங் கபடம யாத இந் த இளம் ெபண் வைர ல்
ெசல் ம் என்
நான் க த ல் ைல!”
“அல் ல உன் ேநாக்கம் ேவ
தமாக ம் இ க்கலாம் .
நான் மணிேமகைலையக் ெகான்
ட்டால் , அதற் காகக்
கந் தமாறன் என்ைனப் ப வாங் வான் என்
எண்ணி
க்கலாம் . அல் ல நான் அவைளக்
ெகால் வதற் ள் அவள் ைக
ந் த
ய கத் ைய
எ ந் என்ைனக் ெகான்
வாள் என் ம்
க
க்கலாம் …”
“ஐையேயா! இ
கற் பைனகள் !”

என்ன? எப் ப ப் பட்ட பயங் கரமான

“கற் பைனகளா? என்
ைடய பயங் கரமான
கற் பைனகைளக் காட்
ம் பயங் கரமான ேநாக்கத்ைத
நீ உன் மனத் ல் ைவத்
க் றாய் . உண்ைமையச்
ெசால் ! என் உள் ளத் ல் ெகா ந்
ட்ெடரி ம் ைய
ேம ம் வளர்க்க ேவண்டாம் ! என்ைன எதற் காக இந் தக்
கடம் ர் அரண்மைனக் வரச் ெசான்னாய் ? எதற் காகப்
ப ேவட்டைரயைரத் தஞ் ைசக் ப் ேபா ம் ப
ெசய் தாய் ? ேசாழ சாம் ராஜ் யத்ைதப் பங் ட் க்
ெகா த் ச் சமரசம் ெசய் ைவப் பதற் காகேவா,
எனக் ம் மணிேமகைலக் ம்
மணம் ெசய் த் க்
கண்
களிப் பதற் காகேவா இத்தைன
யற்
ம்
ெசய் ததாகச் ெசால் லாேத! அந் தக் கைதகைளெயல் லாம்
நான் நம் பமாட்ேடன். நம்
ந் தால் , இங்
வந்
க்க ம் மாட்ேடன்…”

“ ன் எதற் காக இங் வந் ர்கள் , ேகாமகேன! என்ன
நம் க்ைக டன் இந் த இடத் க் வந் ர்கள் ?”
“நம் க்ைகயா? எனக் ஒ
த நம் க்ைக ம்
ைடயா . என் உள் ளத் ல் நிரம்
ப் பெதல் லாம்
நிராைச ம் அவநம் க்ைக ந் தான். இந் த நாட்ைட
ட் ம் இந் த உலகத்ைத ட் ேம, நான் ேபாய் ட
ம்
ேறன். அதற்
ன்னால் உன்ைன ஒ தடைவ
பார்த்
ைட ெபற் ப் ேபாகலாம் என்
தான் வந் ேதன்.
ஒ சமயம் என்னிடம் நீ ஒ வரம் ேகாரினாய் . கா ல்
ந் மன்றா க் ேகட் க் ெகாண்டாய் . ைகெய த் க்
ம் ட் இரந் தாய் . என் ஆத் ரத் னா ம்
ர்க்கத்தனத் னா ம் நீ ேகாரியைத நான்
ெகா க்க ல் ைல. ற ஒவ் ெவா கண ம் அைத
நிைனத் வ த்தப் பட் க் ெகாண்
க் ேறன். அதற்
ஏேத ம் பரிகாரம் உண்டானால் அைதச் ெசய்
ட் ப்
ேபாகலாம் என்
வந் ேதன். நந் னி! ெசால் ! எந் த
தத் லாவ அதற் நான் பரிகாரம் ெசய் ய
ம்
என்றால் , ெசால் !”
இவ் வா இரக்கம் த ம் ம் ர ல்
ய
கரிகாலைனப் பார்த் நந் னி, “ேகாமகேன! அதற் ப்
பரிகாரம் ஒன் ம் ைடயா . இறந் தவர்கள்
இறந் தவர்கள் தான்! இறந் தவர்கைளப் ைழக்கச்
ெசய் ம் சக் இந் த உல ல் யார்க் ம் ைடயா .
கைதகளிேல கா யங் களிேல ெசால் றார்கள் . நாம்
பார்த்த ல் ைல” என்றாள் .
“இறந் தவர்கைளப் ைழக்கச் ெசய் ய
யா . அ
உண்ைமதான்! ஆனால் உ
க் உ ர் ெகா த் ப்
பரிகாரம் ேதடலாம் அல் லவா?… இேதாபார்! என்னிடம்
இனி ம் மைறக்க ேவண்டாம் . இங் நீ எதற் காக
வந் தாய் , என்ைன எதற் காக வரச் ெசான்னாய் ,

என்னத் ற் காகப் ப ேவட்டைரயைரத் தஞ் ைசக்
அ ப் னாய் என்பெதல் லாம் எனக் த் ெதரியா என்
எண்ணாேத! நீ ம் நா ம் ன்னஞ்
வர்களா
ந் த
நாளி
ந் உன் மனத் ல் எ ம் எண்ணங் கைள
அ
ம் சக் எனக் உண் . எனக் ம் ஆத் ரம் ஊட்
நீ சத்தனமான ெசயல் ரி ம் ப ெசய் வதற் காகேவ ர
பாண் ய ைடய உ
க்காக நீ மன்றா னாய் . என்
பக்கத்
ந் என்ைன வைதத் க்
ெகாண்
ப் பதற் காகேவ ெபரிய ப ேவட்டைரயைர நீ
மணந் தஞ் ைசக் வந் தாய் . நான் காஞ்
ல்
நிம் ம
டன் இ ப் ப உனக் ப் ெபா க்க ல் ைல.
அதனாேலேய இந் தக் கடம் ர் அரண்மைனக் வரச்
ெசய் தாய் . ர பாண் ய ைடய வாளினால் என்ைனக்
ெகான்
ப
க் ம் ேநாக்கத் டேனேய நீ
இவ் டத் க் வந்
க் றாய் . அந் த உன்
ைடய
ேநாக்கத்ைத தைட ன்
நிைறேவற் க்ெகாள் !
அதற் காகேவ கந் தமாறைன ம் அவன் தங் ைகைய ம்
அப் றப் ப த் ேனன். இேதா! இந் த வாைளப் ெபற் க்
ெகாள் !” என்
க் கரிகாலன் வாைள நீ ட் னான்.
நந் னி வாைள வாங் க் ெகாண்டாள் . வாைளப்
அவ ைடய ைககள் ந ங் ன. ன்னர் அவள்
உடம் ெபல் லாம் ந ங் ய . கண்களில் கண்ணீ ர ்
த ம் ய . இதயத்ைதப் ளக் ம் ேசாகக் ர ல்
ம் ம ம் ேதம் ப ம் கலந் வந் தன.

த்த

“நந் னி! இ என்ன அைதரியம் ? இந் த மனத் தளர்ச்
ஏன்? நீ பட்டர்
ம் பத் ல் வளர்ந்தவள் ; ஆனால் ர
மறக் லத் ல் றந் தவள் அல் லவா? ஆட் மந் ைத ல்
வளர்ந்தப யால் ங் கக் ட் தன் இயல் ைப
இழந்
மா? இேதா பார்! உன் அந் தரங் கத்ைத நான்
அ ேவன். உன் ப ைய
ப் பதற் க்

கந் தமாறைனேயா, பார்த் ேபந் ரைனேயா,
வந் யத்ேதவைனேயா நீ ஏ
ட ேவண்டாம் . அவர்கள்
எனக் க் ேகாபத்ைத உண்டாக்க ம் ேவண்டாம் .
உன் சபதத்ைத நீ ேய நிைறேவற் க் ெகாள் ! உன் ப ைய
உன் ைக னாேலேய
த் க்ெகாள் ! யாராவ இங் ேக
ம ப
ம் வந் ெதாைலந்
டலாம் . கந் தமாறன் தன்
தங் ைகைய அன்ைன டம் ேசர்ப் த்
ட் த்
ம்
வ வான். பார்த் ேபந் ர ம் சம் வைரய ம்
ம்
வ ம் ேநர ம் ஆ
ட்ட . அவர்க டேன என் பாட்டன்
மைலயமா ம் வந் தா ம் வரலாம் . ப ேவட்டைரயர்
ெகாள் ளிடத் ெவள் ளத் ல் ேபா
ப் பார் என்
நான்
நம் ப ல் ைல. அவ ம்
ெரன்
வந் தா ம் வரக்
ம் .
உன் ப ைய
த் ச் சபதத்ைத
நிைறேவற் க்ெகாள் ள இைதக் காட்
ம் நல் ல
சந் தர்ப்பம் வரப் ேபாவ ல் ைல. என்ைனக்
ெகால் வ னால் எனக் நீ எவ் தத் ங் ம்
ெசய் தவளாக மாட்டாய் ! ேப த ெசய் தவளாவாய் !”
என்றான்.
நந் னி ெபாங் வந் த ம் மைல அடக் க்ெகாண் ,
“ேகாமகேன! தங் களிடம் நான் எைத ம் மைறக்க ம்
இல் ைல. மைறக்க
ம் ப ம் இல் ைல. நான் இங்
வந் த ன் ேநாக்கம் பற் த் தாங் கள்
யெதல் லாம்
உண்ைமதான். தங் கைள இங் வரச் ெசான்ன ன்
ேநாக்க ம் அ தான். ஆனால் சந் தர்ப்பம்
ேநர்ந்
க் ம் சமயத் ல் என் ைககளில் வ
இல் ைல;
என் ெநஞ்
ம் ைதரியம் இல் ைல. தாங் கள் என்ைனத்
ேத வ ம் கால ச் சத்தம் ேகட்ட டேனேய என்
ைக
ந் த வாள் ந
க் ேழ
ந்
ட்ட . இேதா
பா ங் கள் ! வாைளப்
த்
க் ம் என் கரங் கள்
ந ங் வைத!” என்றாள் .

“ஆம் , ஆம் ! அைதப் பார்த் க்ெகாண்
தானி க் ேறன்.
ஆனால் அதன் காரணந் தான் எனக் த் ெதரிய ல் ைல.
உன் ெநஞ் சம் ஒ சமயம் எவ் வள
உ
யைடந்
ந் த என்பைத நான் அ ேவன்.
ேதேவந் ர க்காக வஜ் ரா தத்ைதச் ெசய் ெகா த்த
ற அ ல் தமான உேலாகத்ைதக் ெகாண்
ரம் மேதவன் உன் இ தயத்ைதப் பைடத்
க்க
ேவண் ம் என்
நான் எண்
வ ண் . அப் ப ப் பட்ட
உன் ெநஞ் இவ் தம் இள
ட்டதன் காரணம்
என்ன!…”
“தங் கள் ேதாழர் வந்
காரணம் .”

யத்ேதவர் ெசான்ன ெசய்

தான்

“ஆகா! நீ ம் நா ம் உடன்
றந் தவர்கள் என்
அவன்
கண்
த் க் ெகாண்
வந் த ெசய் ையத்தாேன
ெசால்
றாய் ? அன்ைறக் ஏரிக் கைரத்
ல் நாம்
ேப க் ெகாண்
ந் த ேபா நீ அைத
நம் ப ல் ைலெயன்
ெசான்னாேய? நம் ைம ம ப
ம்
ரித் ைவப் பதற் காக யாேரா ெசய்
க் ம்
ழ் ச்
என்
னாேய?”
“நான் அைத நம் பக் டா என் தான் பார்த்ேதன்.
அதற் காக எவ் வளேவா ரயத்தனம் ெசய் ேதன். ஆனால்
இன்
அவர்
ய ேவெறா ெசய் என்
ெநஞ்
ைய அ ேயா
ைலத்
ட்ட .”
“ஆகா! அ என்ன? இன்
ம் ஏதாவ
கற் பைனயா?
யதாக ேவ என்ன

ய
னான்?”

“என்ைனப் ெபற் ற அன்ைனையப் பற் ச் ெசான்னார்.
அவைர இலங் ைகத்
ல் பார்த்ததாகக்
னார்.
அைத நான் நம் ப ம ப் பதற் க் காரணம் எ
ம்
இல் ைல. ேகாமகேன!
ன்ெனா தடைவ நான் ஒ வரம்

ேகட்ேடன். அைதத் தாங் கள் ெகா க்க ல் ைல.
அதற் காக இன்
வைர வ த்தப் ப வதாகச்
ெசான்னீர ்கள் . இன்
ம ப
ம் ஒ வரம் ேகட்
இைதயாவ ெகா ப் ர்களா?”
“வரம் இன்ன என்
ம் ,
யா என்

ப் ட்
ெசால்

ேறன்.

க் ேகட்டால் , ெகா
ேறன்.”

க்க

“ேகாமகேன! ரபாண் ய ைடய மரணத் க் ப் ப
வாங் வதாக நான் சபதம் ெசய் த உண்ைமதான். ன்
ன்னம் ெபா த்த இந் தப் பாண் ய லத் வாளினால்
ஒன்
தங் கைள ெகால் ேவன், அல் ல என்ைன நாேன
ெகான்
ெகாண்
மாய் ேவன் என்
சபதம் எ த் க்
ெகாண்ேடன். தங் கைளக் ெகால் வதற் என் ெநஞ்
ம்
ணி இல் ைல; என் ைககளி ம் வ
இல் ைல.
என்ைன நாேன ெகான் ெகாண் , தங் கள்
ன்னாேலேய ம யலாம் என்
எண்ணினால் , அதற் ப்
ேபா ய பலம் என் ைக ல் இல் ைல. அைர ைறயாக
யன் , என் உ ர் ேபாகா ட்டால் என்ன ெசய் வ
என்
பயமா
க் ற . ஐயா! என் சபதத்ைத
நிைறேவற் வதற் உத ெசய் ங் கள் ! இந் த வாைளத்
தாங் கேள வாங் க்ெகாண் , தங் கள் ைக னால்
என்ைன ெவட் க் ெகான்
ங் கள் ! அப் ேபா என்
சபதம்
ந்
ம் . இந் த ஜன்மத் ல் மட்
ன்
இனிவ ம் ற களி ம் தங் களிடம்
நன்
ள் ளவளாேவன்!” இவ் தம்
க்ெகாண்ேட
நந் னி நீ ட் ய வாைள, ம ப
ம் ஆ த்த கரிகாலன்
வாங் க் ெகாண்டான்.
“ஹாஹாஹா” என்
அந் த அரண்மைன
ம்
எ ெரா ெசய் ம் ப பயங் கரமாகச் ரித்தான்.

அத்

யாயம் 39 - காரி
ழ் ந்த !

ள்

ஆ த்த கரிகால ைடய பயங் கரமான ெவ ெகாண்ட
ரிப் , யாழ் க்களஞ் யத் ல் ஒளிந்
ந் த
வந் யேதவ ைடய கா ல்
ந் த , அவ க்
ேராமாஞ் சனத்ைத உண்டாக் ய . ைர ல் ஏேதா
பரீதம் நிகழப் ேபா ற என்
அவ ைடய
உள்
ணர்ச்
ய . நிழல் வ வங் ெகாண்ட யம
தர்மராஜன், ைக ல் பாசக்க
டன் அந் த அைற ல்
ரசன்னமா
ந் தான். பாசக்க ற் ைற
வதற் ச்
சமயம் ேநாக் க் ெகாண்
ந் தான். ஆனால் யார்
எ யப் ேபா றான்? யா ைடய உ ைரக் ெகாண்
ேபாகப் ேபா றான்? கரிகாலன் உ ைரயா? அல் ல
நந் னி ேத
ன் உ ைரயா? ஒ ேவைள அவர்கள்
இ வைர ேம மரணம் ெந ங் க் ெகாண்
க் றதா?
சேகாதரன் சேகாதரிையக் ெகால் லப் ேபா றானா
சேகாதரி சேகாதரைனக் ெகால் லப் ேபா றாளா?
அல் ல இ வ ம் ஒ வைரெயா வர் ெகான்
ெகாண்
சாகப் ேபா றார்களா? இம் மா ரி ஏ ம்
நடவாதப த ப் பதற் காகத்தான் இைளய ராட்
தன்ைன ைரந் ேபா ம் ப அ ப் ைவத்தாள் .
தன்னால் இயன்றைதச் ெசய் தா
ட்ட . இ வரிட ம்
அவர்க க் ள் ள உறைவப் பற் ச்
ெசால் யா
ட்ட . இ வ ைடய உள் ள ம்
இள ம் ப
ம் ெசய் தா
ட்ட . ஆனா ம் , பலன்
ஏற் ப மா? ெவ ெகாண்ட கரிகாலைரேயா, ரைம
த்த நந் னிையேயா, ெகா ரச் ெசயல் எ
ம்
ெசய் யாமல் த க்க
மா? இந் தச் சமயத் ல் தான்

ந
ல்
க்
வதால் ஏேத ம் நன்ைம ைள மா?
ஒ ேவைள இ வ க் ம் மத்
ல் தன்
ைடய
உ ைரப் ப ெகா ப் ப னால் , அவர்க ைடய
ேராதம் தணி மா? இவ் வாெறல் லாம் எண்ணி
வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளக் கடல் ெகாந் தளித் க்
ெகாண்
ந் த . இன்
ம்
ெபா த் ப்
பார்க்கலாம் , – தான் அவசரப் பட் க்
க்
வ னால்
காரியம் ெகட் ப் ேபாக ேவண்டாம் என்
பல் ைலக்
க த் க் ெகாண்
நின்றான்.
கரிகால ைடய ெவ ெகாண்ட ரிப் அடங் ய ற
அவர்க ைடய சம் பாஷைண ேம ம் ெதாடர்ந்த .

,

“ஐயா! என் வாழ் நாளில் தங் க க் ம ழ் ச்
த ம் ப யான காரியம் எ
ம் நான் ெசய் த ல் ைல.
சா ம் சமயத் லாவ தாங் கள் ரித் ம
வதற் க்
காரணமான பற் ச் சந் ேதாஷம் ” என்றாள் நந் னி.
“ஆம் , நந் னி! இன்ைறக் எனக்
கச் சந் ேதாஷமான
னந் தான். இத்தைன வ ஷமாக நீ என்ைனப்
ப த் ைவத்த பாட் க்ெகல் லாம் இன்ைறக்
ஏற் படப் ேபா ற . இந் தத் தடைவ நான்
காஞ்
ந்
றப் பட்டேபா ஒ வா மனத்ைதத்
டப் ப த் க் ெகாண் தான் வந் ேதன். உன்ைன ேநரில்
பார்த்த ற ஒ ேவைள என் மனம் ச த்
ேமா
என்
பயந் ெகாண்
ந் ேதன். அதற் ட ல் லாமல் ,
நீ ேய வாைள என் ைக ல் ெகா த்
ட்டாய் !” என்
க் கரிகாலன் ண் ம் ரித்தான்.
“ேகாமகேன! எனக் ம் இன்
னந் தான். தங் கள்
ைக னால் ெவட் ண்
இறப் பைதப் ேபான்ற
இனிைமயான மரணம் எனக் க் ட்டப் ேபாவ ல் ைல.
ஒ காலத் ல் தாங் கள் என் க த் ல் மாைல ட்டப்

ேபா
ர்கள் என்
ஆைசக் கன
கண் ெகாண்
ந் ேதன். அ நிைறேவற
யாமற்
ேபா ற் . தங் கள் ைக
ள் ள வாைள என் க த் ல்
ட் க் ெகாள்
ம் ேபறாவ எனக் க் ைடக்கட் ம் .
ஐயா! ேநரம் ஆ ற , ஏன் தாம க்
ர்கள் ?” என்றாள்
நந் னி.
“பல வ ஷம் தாம த்தா
ட்ட . இன்
ம் ல
நி ஷம் தாம ப் ப னால் நஷ்டம் ஒன்
ல் ைல.
நந் னி! சற் என்ைனப் பார்! கைட
ைறயாக
என்ைனப் பார்த் என் ேகள் க் ம ெமா ெசால் !
மாைல ட்ட ேவண் ய ைக னால் , நான் ஏன் உனக்
வாள் மாைல ட்ட ேவண் ம் ? நீ ஒ காலத் ல் ஆைசக்
கன கண்ட உண்ைமயாக இ ந் தால் , இப் ேபா ஏன்
அைத நிைறேவற் க் ெகாள் ளக்
டா ? அதற் க்
தைடயாக நிற் பவர்கள் யார் என்
ெசால் ! உன்ைனக்
ெகால் வதற் ப் ப லாக அவர்கைளக் ெகான்
ட்
ம காரியம் பார்க் ேறன்!” என்றான் கரிகாலன்.
“ேவண்டாம் , ஐயா! ேவண்டாம் ! உங் க க் க் ேகா
ண்ணியம் உண் . என் காரணமாக, இனி ேவ யா
சாக ேவண்டாம் !”

ம்

“அந் தத் தைடைய ஒ ெநா
ல் நான் த
ெபா
ெசய்
ேறன். தைல
ன் ேபரில் பாரத்ைதப்
ேபாடாேத! ரம் மா எ
ய எ த்ைத நான் மாற்
எ
ேறன், பார்!…”
நந் னி
க் ட் , “ ரம் மா எ
ய எ த்ைத மாற்
எ தலாம் . ஆனால் ஒ வ ைடய றப் ைப மாற்
அைமக்க
மா?” என்
ேகட்டாள் .
“எைதப் பற் க் ேகட் றாய் , நந் னி! நம
ராயத் ல் உன்ைனப் பட்டர் லத் ப் ெபண் என்

ம் ,

அதனால் உன்
டன் ேநகம் ெசய் யக் டாெதன் ம்
என்
ம் பத் னர் ெசான்னார்கேள, அைதப் பற் யா?
இல் ைல! நீ பட்டர் லத் ல் வளர்ந்தவேளயன்
அந் தக்
லத் ல் றந் தவள் அல் ல என்பைத நீ ம் , நா ம்
ன்ேப அ ந்
ந் ேதாம் .”
“அைதப் பற் இப் ேபா ெசால் ல ல் ைல, ஐயா! தங் கள்
அ ைம நண்பர் – வாணர் லத்
ரர் – ெகாண்
வந் த
ெசய் ையப் பற் ேய ெசால்
ேறன். பைழயாைற
இைளய ராட் அவசரமாகச் ெசால் ய ப் ய
ெசய் ையப் பற் ேய
ேறன். நான் தங் கள்
சேகாதரி என்பைத இதற் ள் ளாகேவ மறந்
ட் ர்களா?”
“நந் னி! அன்ைறக் நான் உன்னிடம் அைதப் பற் ச்
ெசான்னேபா , நீ அைத நம் ப ல் ைல. உன்ைன ம்
என்ைன ம் ரித் ைவப் பதற் ச் ெசய் ம் இன்ெனா
ழ் ச் என்றாய் . ற நா ம் ேயா த் அேத
க் வந் ேதன். அைத நிச்சயம் ெசய் ெகாள் ள
ேவண் மானால் …”
“ேவண்டாம் ! ேவண்டாம் ! எனக் அைதப் பற் ச்
சந் ேதகேம இல் ைல. ேகாமகேன! தங் க க் ம் எனக்
இரத்த சம் பந் தம் ஏ
ல் ைல…”
“

ன், என்ன தைட நந்

னி?”

“நான் தங் க க் ப் பாட்டனார் ைற
ப ேவட்டைரயைர மணந் தவள் . தங் க
ைற ல் உள் ளவள் இ ேபாதாதா?”

ள் ள
க் பாட்

“நந் னி! அந் தக் கைதையச் ெசால்
ம ப
ம்
என்ைன ஏமாற் றப் பார்க்க ேவண்டாம் . உலகத் ன்
ன்னிைல ல் நீ ப ேவட்டைரயரின் இைளய

ம்

ராணியாக இ க்கலாம் . ஆனால் உண்ைம ல் நீ அவைர
மணந் ெகாள் ள ல் ைல. ஏேதா காரணார்த்தமாகேவ
அவ ைடய அரண்மைன ல் வந்
க் றாய் .
ன்ெனா தடைவ, தஞ் ைச ல் நான் ேகட்ட ேபா ,
இவ் வா தான்
னாய் . அப் ேபா நான் நம ஆைசக்
கனைவ உனக் நிைன ட் ேனன். அைத
நிைறேவற் வதற் நீ பயங் கரமான நிபந் தைனகைள
த்தாய் ! ப ேவட்டைரயைரக் ெகான் , என்
தந் ைதைய ம் , சேகாதரிைய ம்
ைற லைடத்
ட் , உன்ைனச் ேசாழ
ங் காதனத் ல் ஏற் ைவக்க ேவண் ம் என்றாய் . ெவ
ெகாண்ட ராட்ச
நீ என்
ர்மானித் க் ெகாண் ,
நான் காஞ் க் ப் ேபாேனன். அப் றம் நீ என்ைன
ட்
ட்டாயா? இல் ைல! ஓயாமல் ஒ யாமல்
கன
ம் நிைன
ம் வந் என்ைன வைதத் க்
ெகாண்
ந் தாய் . ல சமயம் அ
லம் என்ைனத்
ன்
த் னாய் . ல சமயம் ேமாகனப் ன் ரிப் ச்
ரித் என் உ ைர வைதத்தாய் ! ல சமயம்
ச் ையப் ேபால் ரித் என்ைன ம்
த்தனாக் னாய் !….”
“ேகாமகேன! தங் க ைடய மனப் ரைமக் என் ேபரில்
ஏன்
ற் றம் மத் க்
ர்கள் ? தாங் கள் எனக் ச் ெசய் த
அநீ க் ம் ெகா ைமக் ம் பலைன அ ப த் ர்கள் .
அதற் நான் என்ன ெசய் ேவன்? நான் மட் ம்
கஷ்டப் பட ல் ைலெயன்
எண்
ர்களா?
ப ேவட்டைரயரின் மாளிைக ன் க ேபாகங் களில்
ஆழ் ந்
கலமா
ந் ேதன் என்
நம்
ர்களா?”
என நந் னி ேகட்ட ர ல் ண் ம் பைழயப
ஆத் ர ம் , ெகா ர ம் ெபாங் த் த ம் ன.

இைதக் ேகட் வந்
அவ ைடய உடம்

யத்ேதவன்
படபடத்த .

ெகாண்டான்.

ஆ த்த கரிகாலரின் ஸ்வர ம் ஏறத் ெதாடங் ய .
“நீ ம் கஷ்டப் பட்டதாகவா ெசால் றாய் ?
அப் ப யானால் , இப் ேபா ஏன் நாம் ஏேதேதா
ேப க்ெகாண்
ண்ெபா
ேபாக்க ேவண் ம் ?
என்
டன் றப் பட் வ வதற் உன்
ைடய
சம் மதத்ைதத் ெதரியப் ப த் , உடேன றப் பட்
ெசல் ேவாம் . உனக்காக நான் இந் தப் ெபரிய ேசாழ
இராஜ் யத்ைதத் யாகம் ெசய்
ட் வரச்
த்தமா
க் ேறன். றந் த நாட்ைட ம் தாய்
தந் ைதயைர ம் உற் றார் உற னைர ம் றந்
ட்
வ
ேறன். கப் பல் ஏ க் கடல் கடந் ெசல் ேவாம் .
கடல் க க் அப் பால் எத்தைன எத்தைனேயா
அற் தமான வ வாந் தரங் கள் இ க் ன்றன.
அவற் ல் ஒன்ைற அைடேவாம் . உன்ைனக் காட்
ம்
இந் த இராஜ் யம் எனக் ப் ெபரியதன் .”
“ேகாமகேன! தாங் கள் இராஜ் யத்ைதத் றந் தா ம்
றப் ர்கள் ! ஆனால் இந் தக் ழ் க் ல மகள் ,
ராதனமான ேசாழ ங் காதனத் ல் ஏ வதற் ச்
சம் ம க்க மாட் ர்கள் , இல் ைலயா?” என்
ட்
நந் னி நைகத்த நைகப் ல் ப் ெபா பறந் த .
“ெபண்ேண! இைத ேவ
தமாகப் பார்! உனக்
என்ைனக் காட்
ம் ேசாழ ங் காதனம் உயர்வானதா?
என்னிடம் நீ அந் த நாளி
ந் காட் ய ரியம் எல் லாம்
ங் காதனம் ஏ மணிம டம்
ம் ஆைச னால்
ந த்த ந ப் த்தானா?” என்றான் கரிகாலன்.
“ஆகா! அப் ப ேய ைவத் க்ெகாள்
அரண்மைன வாழ் ம் , அரசேபாக

ங் கள் . எனக்
ம்

அரியாசன ம் தான் ேவண் ம் . இவற் க்காகேவ,
ப ேவட்டைரயைர நான் மணந் ேதன். இவற் க்காகேவ,
ரபாண் யைரக் காப் பாற் வதற்
யன்ேறன்..”
“அ ! பாத ! அவன் ெபயைர எதற் காக இப் ேபா
ெசால்
றாய் ?” என்
கர்ஜைன ெசய் தான் கரிகாலன்.
நந் னி ம ெமா
வதற்
ன்னால் அவன்
ெதாடர்ந் ேம ம்
னான்:- “ஆகா எனக் த்
ெதரி ற . உன்
ைடய ழ் ச் ெயல் லாம் எனக்
இப் ேபா நன்றாகத் ெதரி ற . ரபாண் ய ைடய
ெபயைரச் ெசான்னால் எனக் ஆத் ரம் வ ம் . நான்
உன்ைன உண்ைமயாகேவ ெகால் ல வ ேவன். உடேன
இங் நீ காலால் இட்டைதத் தைலயால் ெசய் யக்
காத்
க் ம் வா ப ங் கங் களில் ஒ வன் வந்
என்ைனக் ெகான்
வான் என்ப உன் அந் தரங் க
ேநாக்கம் . அ சண்டாளி! அந் த வந் யத்ேதவன் எங் ேக
இ க் றான்? எங் ேக அவைன மைறத்
ைவத்
க் றாய் , ெசால் ! இங் ேகதான் அவன் ஒளிந்
ெகாண்
க்க ேவண் ம் . நீ என்ேனா வர
ம ப் பதற் க் காரண ம் இப் ேபா நன்றாய் த்
ெதரி ற . ஆமாம் ; அவன்தான் காரணம் ! அவேனா நீ
ஓ ப் ேபாக எண்ணி
ப் ப தான் காரணம் !
ப ேவட்டைரயைர நீ இவ் டம்
ட் அ ப் யதற் ம்
அவன்தான் காரணம் . நீ ங் கள் இரண்
ேப ம் ேசர்ந்
ேப க்ெகாண் தான் இப் ப ெயல் லாம்
ழ் ச்
ெசய்
க்
ர்கள் … ஆகா! எப் ப நான் ஏமாந்
ேபாேனன்? எங் ேக அந் த பாதகன் வந் யத்ேதவன்?
எங் ேக உன்
ைடய
ய காதலன்…?”
இவ் வா ஆ த்த கரிகாலர் ெவ க்
ச்சல் ேபாட் க்
ெகாண்ேட கத் ையச் ழற் ெகாண்
அங்
ங் ம்

அந் த அைற
யாழ் க்களஞ்

ல் ஓடத் ெதாடங்
யத்ைத ெந ங்

னார். ஒ
வந் தார்.

சமயம்

அப் ேபா நந் னி ஒேர பாய் ச்சலாகப் பாய் ந் ெசன்
அவர் கால
ல்
ந் “ேகாமகேன! இைதக்
ேக ங் கள் ! உங் க க் க் ேகா
ண்ணியம் உண் .
நான் ெசால் வைதக் ேகட்
ட் ப் ற எ
ேவ
மானா ம் ெசய் ங் கள் . வாணர் ல ரைரப்
பற் த் தாங் கள்
வ அபாண்டம் . மாேத
ெபா க்க மாட்டாள் . அவ க் ஏேத ம் தாங் கள் ங்
ெசய் தால் , என் அ ைமத் ேதா மணிேமகைல
உ ைரேய ட்
வாள் ! தங் க க் மகத்தான
பாவம் சம் ப க் ம் . ேவண்டாம் ! இேதா என் ெநஞ் ைசப்
ளந் பா ங் கள் ர பாண் ய ைடய வாளினாேலேய
என் ெநஞ் ைசக்
ப் பா ங் கள் . அதற் ள் ேள
தங் க ைடய
வத்ைதத் த ர ேவ எ
ம்
இரா . இ சத் யம் ! சத் யம் ! சத் யம் !” என்
ட் நந் னி ம் னாள் .
ஆ த்த கரிகாலனின் ெவ
ண் ம்
தணிந் த
ேபால் காணப் பட்ட . “அப் ப யானால் , என்
டன்
வ வதற் நீ ஏன் ம க் றாய் ? அைதயாவ
ெசால்
! ஏன் என் ைக னால் உன்ைன ெவட் க்
ெகால் ம் ப
ண்
றாய் ? உண்ைமையச்
ெசால்
!” என்
அல னான் கரிகாலன்.
“ஆகட் ம் இேதா ெசால்
ேறன், என்
ைடய ெநஞ் ல்
தங் கைளத் த ர ேவ யா க் ம் இடம் ைடயா . இ
சத் யமான ேபா
ம் , நான் தங் க டன் வர
யா .
தங் கைள மணந் ெகாள் ள ம் இயலா . அதற் த்
தைடயா ள் ள ஒ ெபரிய காரணம் இ க் ற . ஆம்
ேகாமகேன! உண்ைம ல் அைத ெசால் வதற் காகேவ
நான் இங் ேக வந் ேதன். தங் கைள ம் வரச் ெசய் ேதன்.

அைதச் ெசால்
ட் என்ைன மன்னிக் ம் ப ேகட் க்
ெகாள் வதற் காக வந் ேதன். இந் தத் ர்பாக் யசா ைய
மறந்
ட் த் தங் கள் லத் க் ம் , பத க் ம் உகந் த
ெபண்ைண மணந் வா ம் ப ெகஞ் க் ேகட் க்
ெகாள் வதற் காக வந் ேதன். ஆனா ம் அைதச் ெசால் லத்
தயங் ேனன். அைதச் ெசால் லலாம் என்
நிைனக் ம் ேபாேத பயமா
க் ற . தங் க ைடய
ேகாபத்ைதக் ெகா ந்
ட்ெடரியச் ெசய் ேவாேமா,
அதனால் இன்
ம் என்ன ங் ேநரி ேமா என்
அச்சமா
க் ற . தாங் கள் அைம
டனி ப் பதாக
வாக் க் ெகா த்தால் ….”
“ெசால் , நந் னி ெசால் ! எவ் வள கசப் பான
ஷயமா
ந் தா ம் ேகட் ப் ெபா த் க் ெகாள் ேவன்.
சற்
ன், உன்ைன மறந்
ட் ேவ ெபண்ைண
மணந் சந் ேதாஷமா
க் ம் ப
த் ம
னாய் !
அதற் ேக நான் ேகா த் க் ெகாள் ள ல் ைலேய? ேவ
என்ன
னால் தான் ேகா த் க் ெகாள் ள ேபா ேறன்?
ஆனால் ம ப
ம் ஏதாவ கற் பைன ெசய் யாேத!…”
“ேகாமகேன! என் வாழ் க்ைகேய ஒ கற் பைன. என்
றப் ேப ஒ
ைனகைத. என் வாழ் க்ைகையச்
காலம் நீ ப் பதற் காக ம் , நான் ெகாண்ட க மத்ைத
ப் பதற் காக ம் நான் பல ைற கற் பைனக் கைத
ைனய ேவண் யதா
ந் த . இனி அதற் அவ யம்
ஒன் ம் இல் ைல. இன் டன் என் ெபாய் வாழ் க்ைகைய
த் க் ெகாள் ளப் ேபா ேறன். தங் க ைடய மனத்
ன்பத்ைத அ கமாக்கக்
டா என்பதற் காகேவ ல
உண்ைமகைள நான் அ ந் த ற ம் , தங் க க் ச்
ெசால் ல ல் ைல. தாங் கள் என்ைன
ெவ த்
டேவண் ம் என்பதற் காகேவ பல
கற் பைனகைளப் ைனந் ேதன். பல பயங் கரமான

காரியங் கைளப் ைனந் ேதன். பல பயங் கரமான
காரியங் கைளச் ெசய் ம் ப
ேனன். என் உள் ளத் ல்
ஓயாத ேபாராட்டம் நடந் ெகாண்
ந் த . என்
கடைம ம் , நான் எ த் க் ெகாண்ட சபத ம் , தங் கள்
ேபரில் ெகாண்ட காத ம் ஓயாமல் ேபாரா க்
ெகாண்
ந் தன. இவற் னால் நான் அைடந் த
யரத்ைதச் ெசால்
யா . கைட யாக, இன்
அந் தப் ேபாராட்டெமல் லாம்
ம் த ணம்
ெந ங்
க் ற . என்ைனப் பற் ய உண்ைமையச்
ெசால்
ேறன். அைதக்ேகட்ட ற என்ைனத்
தங் கள் ைக னாேலேய ெகான்
ங் கள் ! ஆனால்
ேவ யா க் ம் தாங் கள் ங் ெசய் ய ேவண்டாம் !
ண் பாவத் க் ம் ப க் ம் ஆளாக ேவண்டாம் !…”
“பாவம் ! ப ! இனிப்
தாக நான் அைடயக்
ய
பாவம் – ப என்ன இ க் ற ? ஆ
ம் ெசால் ,
நந் னி! என்
டன் வ வதற் , – நம் இளம் ராயத்
ஆைசக் கன நிைறேவ வதற் – தைடயா
க் ம்
உண்ைமயான காரணம் என்னெவன்
ெசால் ! அ
எவ் வள பயங் கரமான உண்ைமயாக இ ந் தா ம்
ெசால் ! அேதா அந் தத் ைரச் ைலக் ப் ன்னால்
யாேரா ஒளிந்
க் றார்கள் என்
நான் எண்ணிக்
ெகாண்
ந் த வைர ல் , ஒளிந்
ப் ப யார் என்
ெதரியா
ந் த வைர ல் , என் மனம் அைம
இழந்
ந் த . உன்
டன் ேப க்ெகாண்
ந் தேபா ,
என் உள் ளம் அைதப் பற் ேய எண்ண ட் க்
ெகாண்
ந் த . ஒளிந்
ந் தவள் மணிேமகைல என்
ெதரிந் த ற என்
ழப் ப ம் நீ ங் ய . உண்ைம
ெதரியா
க் ம் வைர ேலதான் பயம் , ேகாபம் ,
ழப் பம் எல் லாம் ! எவ் வள கசப் பா
ந் தா ம்
உண்ைம ெதரிந் ேபாய் ட்டால் மனம் அைம
அைடந்
ம் அல் லவா?”

“ேகாமகேன! நான் ெசால் லப் ேபா ம் ெசய்
னால்
தங் கள் மனம் உண்ைம ேலேய அைம அைடயட் ம் .
அ தான் என்
ரார்த்தைன. ஆனால் அந் தச் ெசய்
நான் தங் க டன் வ வேதா, தங் கைள மணப் பேதா
யாத காரியம் என்பைத ம் நி
க் ம் . என்
வாழ் க்ைக ன்
, என்
ன்பங் க க்
ேமாசனம் ,
– மரணம் ஒன் தான் என்பைத ம் ெதரியப் ப த் ம் .
வாணர் லத்
ரர் என்
ைடய அன்ைனையப் பற் ய
ெசய் ெகாண்
வந் தார். அ உண்ைம என்
நான்
அ ேவன். ஈழநாட் ல் ெவ ெகாண்
அைலந்
ரிந் ெகாண்
ந் த மாதர ையப் பற் நான்
அ ேவன். அவள் என் அன்ைன என்
அ ேவன். இ
மற் ம் பல க் ம் ெதரிந்
ந் த . ஏெனனில் அந் தப்
ெபண்ணர க் ம் எனக் ம் உ வத்ேதாற் றத் ல்
அைமந்
ந் த ஒற் ைமையப் பல ம்
காணக்
யதா
ந் த . என்ைன, என் தாயார் என்
லர் சந் ேத க் ம் ப
ந் த . ஆனால் என்
அன்ைனைய அத்தைகய ெவ யாளாக் ய காரணம்
இன்னெதன்பைத ம் ல காலத் க்
ன் நான்
அ ந் ெகாண்ேடன். அ என்ைனத் த ர ேவ
யா க்காவ ெதரி மா என்பைத நான் அ ேயன்.
யாரிட ம் இ வைர ல் நான் ெசான்ன ல் ைல.
இப் ேபா தான் தங் களிடம்
தன்
தலாகச் ெசால் லப்
ேபா ேறன். ஐயா! தந் ைத யார் என்பைதத் தங் க க் ச்
ெசால் லப் ேபா ேறன். க ைண
ர்ந் எனக் ச் சற்
ன் ெகா த்த வாக்
ைய நிைன ப் ப த் க்
ெகாள்
ங் கள் . ஆத் ரத் க் ம் , ேராதத் க் ம்
இடங் ெகாடா ர்கள் ”.
இவ் தம் பலமான ர்வ
ைக ேபாட் க்ெகாண்
நந் னி ஆ த்த கரிகாலைர க ெந ங் அவர்
காதண்ைட க ெமல் ய ந ங் ய ர ல் “என்ைனப்

ெபற் ற தந் ைத… தான்!” என்
ம்
ம்
அழத் ெதாடங்
ஆ த்த கரிகாலன் ஆ
ேபால் ஒ கணம்

னாள் .
னாள் .

ட்

ரம் ேதள் ெகாட் யவைனப்
த் த் ள் ளினான்.

“இல் ைல, இல் ைல, இல் ைல! ஒ நா ம் இல் ைல! நீ
ெசால் வ ெபாய் , ெபாய் ெப ம் ெபாய் !” என்
உரக்கக் கத் னான்.
ம கணேம அவ ைடய ஆேவசம் அடங் ய .
ேவதைன
ந் த ர ல் , “ஆம் நந் னி, ஆம் . நீ
ய
உண்ைமயாகேவ இ க்க ேவண் ம் . இப் ேபா எல் லாம்
எனக் த் ெதரி ற . உன் மனத் ேல நிகழ் ந்
க்கக்
ய ேபாராட்டத்ைதப் பற் ய உண்ைம ம் ெதரி ற .
நீ எவ் வள
ன்பப் பட்
க்க ேவண் ம் என்
ெதரி ற . உன்
ழப் பத் க் ம் , தயக்கத் க் ம் உன்
பயங் கரமான ேவண் ேகா க் ம் காரணம் ெதரி ற .
அன்ைறக் நீ என்
ைடய கா ல்
ந்
மன்றா யேபா , நான் உன் ேவண் ேகாைள ம த்த
எவ் வள ெபரிய ெகா ைம என்
ெதரி ற ! நந் னி!
உல ல் ேவ எத்தைனேயா ங் க க் ப்
ராயச் த்தம் உண் . ஆனால் நான் ெசய் ததற் ப்
ராயச் த்தம் ைடயா . நம் இ வ க் ம் ந
ல்
உள் ள தைட நீ ங் க வ ேய ைடயா . ஐேயா! இந் தப்
ெப ம் பாரத்ைத இத்தைன நாள் எப் ப உன் மனத் ல்
ைவத் த் தாங் க் ெகாண்
ந் தாய் ? எப் ப இந் தப்
பாதகன் இப்
ல் உ ர் வாழ் வைதச் ச த் க்
ெகாண்
ந் தாய் ? நல் ல ! நம் இ வ ைடய
வாழ் க்ைகக் ம் பரிகாரம் ஒன்
தான்! ேமாசனம்
ஒன் தான். இேதா, நந் னி! என்
ராயச் த்தம் !”

யாழ் க் களஞ் யத் ேல
ந் வந் யத்ேதவன்
ேமற்
ய சம் பாஷைணகைளெயல் லாம் ேகட் க்
ெகாண்
ந் தான். இைட ைடேய கரிகாலரின் ெவ
ர்த்தண்யமா க் ெகாண்
ந் த ேபா அவன்
அவர்க க் ைடேய ேபாக எண்ணினான். ற
அதனால் என்ன பரீதம் ேநரி ேமா என்
தயங் னான். அவர்க ைடய உணர்ச் மயமான ேபச்
அவைன ஒ
றத் ல் ெசயலற் றவனாகச் ெசய்
ெகாண்
ந் த . நந் னி தன்
ைடய தந் ைத இன்னார்
என்
ய மட் ம் அவன் கா ல் நன்றாக
ழ ல் ைல. ஆனால் அவள் என்ன
ெசால்
க்க
ம் என்
அவன் மன ல் ஓர் ஊகம்
உண்டா ற் . அ அவைனத் ‘
க் டச் ெசய் த ’
என்றா ம் , ேவ எந் த தமாகக்
னா ம் , அ
ெவ ம் சம் ரதாயமாகேவ இ க் ம் . அம் மா ரி ஒ
ெப ம் அ ர்ச் ைய அவ ைடய அ ர்ச் கள் நிைறந் த
வாழ் க்ைக ல் அவன் அ ப த்தேத ல் ைல.
கைட யாக ஆ த்த கரிகாலர் அடங் ய ெமல் ய
தழதழத்த ர ல் , நந் னி
யைத ஒப் க் ெகாள்
ம்
ைற ல் வார்த்ைத ெசால் க் ெகாண்
ந் தேபா ,
அவ ைடய ஆர்வ ம் கட் க் காவைலக் கடந் த . அவர்
உரக்கச் சத்த ட் க் ெகாண்
ந் த வைர ல் அவன்
அவ் வளவாகப் பயப் பட ல் ைல. இப் ேபா தான்
அ கமாக அஞ் னான். என்ன ெசய் யப் ேபா றாேரா
என்ற ெப ங் கவைல னால் , யாழ் க்
களஞ் யத்
ந்
தைலைய நீ ட் ப்
பார்த்தான். பார்ைவக் இலக்கான இடத் ல் நந் னி ம்
கரிகால ம் இல் ைல. ஆனால் ேவெறா காட் ையக்
கண்டான். வரில் ப ந்
ந் த நிைலக் கண்ணா
ல்
அந் தக் காட் ெதரிந் த . ேவட்ைட மண்டபத் ன்
இரக யக் கத
வாரத் ன் வ யாக ஒ ேகாரமான

கம் ெதரிந் த . மந் ரவா ர தாஸ ைடய
கந் தான்! அ த்த கணத் ல் ேவட்ைட மண்டபத் ன்
இரக யக் கத ெம வாகத் றப் பைத வந் யத்ேதவன்
கண்டான். றந் த கத ன் வ யாக
த ல் ஒ
ன் தைல ம் , ற அதன் உட ம் ெவளி
வ வைத ம் பார்த்தான். உடேன, அவ க் உடம் ல்
உ ர் வந் த . உள் ளத் ல் ஊக்கம் றந் த . கால்
ைககள் ெசயல் றன் ெபற் றன. யாழ் க் களஞ் யத் ன்
மைற
ந் தா ெவளி ல் பாய் ந் ெசல் ல
யன்றான்.
அச்சமயம் ன்னா
ந் அவ ைடய க த் ல்
வஜ் ரா தத்ைத ெயாத்த ஒ ைக ற்
வைளத் க்ெகாண்ட . அண்ணாந் ேநாக் னான்;
காளா கக் ேகாலங் ெகாண்ட ஓர் ஆஜா பா வான
உ வம் கண்
ன்ேன ெதரிந் த . ஆகா! இவன் யார்?
இங் எப் ப வந் தான்! இ என்ன இ ம் ப்
? க த்
ெநரி றேத!
ச் த் ண
றேத;
ங்
றேத!
இன்
ம் ல கண ேநரம் ேபானால் , உ ேர
ேபாய்
ேம…! வந் யத்ேதவன் ஒ ெப
யற்
ெசய் அந் த இ ம் க் ைக ன்
ையத்
த்
தளர்த் க்ெகாண்
ெவளி ல் பாய் ந் தான். பாய் ந் த
ேவகத் ல் தைர ல்
ந் தான். தைல ேல ஒ ெபரிய
பாறாங் கல் ைலப் ேபாட்ட ேபால் இ ந் த . ஒ கணம்
அவன் கண்களின்
ன் ேகா
ரியர்கள்
ேகாடா ேகா
ரணங் கைளப் பரப் க் ெகாண்
ரகா த்தார்கள் . அ த்த கணத் ல் அவ் வள
ரியர்க ம் மைறந் தார்கள் . நாலா ற ம் இ ண்
வந் த . வந் யத்ேதவன் அக்கணேம நிைனைவ
இழந் தான்.

யாழ் க் களஞ் யத்
ந் , அதன் வாச ல் டந் த
வந் யத்ேதவ ைடய உடைல
த் த்
தாண் க்ெகாண் , ஒ ேகார பயங் கரமான காளா க
உ வம் ெவளிப் பட்ட . யாழ் க் களஞ் யத் ன் அ
ல்
தடால் என்ற சத்தத்ைதக் ேகட் நந் னி
ம் ப்
பார்த்தாள் . காளா க உ வம் ைக ல் கத் ைய
உ
க் ெகாண்
தன்ைன ேநாக் வ வைதக்
கண்டாள் .
கள்
ங் ம் ப யாக யப் டன் அந் த
உ வத்ைத ேநாக் னாள் . அவள் வ ற்
ந் த
டல் கள் ேமேல ஏ மார்ைப ம் , ெதாண்ைடைய ம்
அைடத் க்ெகாண்டதாகத் ேதான் ய . கண்கைளத்
ைடத் க் ெகாண் , எ ேர பார்த்தாள் . கரிகாலன் ேழ
ந்
டக்கக் கண்டாள் . அவன் உட ல் ர
பாண் ய ைடய வாள் பாய் ந்
ந் தைத ம் கண்டாள் .
அப் ேபா அவ ைடய ெதாண்ைட
ந்
ம் ம ம் ,
ரிப் ம் கலந் த ஒ பயங் கரமான ெதானி எ ந் த . அ
அந் த அைற
ந் த கட் ல்
த ய அேசதனப்
ெபா ள் கைளக்
ட ந ங் ம் ப ெசய் த .
“அ பாத ! சண்டாளி! உன் ப ைய நிைறேவற்
ட்டயா?” என்
க்ெகாண்ேட காளா க உ வம்
அவைள ேம ம் ெந ங் வந் த .
அேத சமயத் ல் ேவட்ைட மண்டபத் ன் இரக யக்
கத ன் வ யாக உள் ேள ைழந் த
உ வத் ன்
மைற ல் ர தாஸ ம் ரேவ த்தான்,
காளா கைனப் பார்த்த டேன
ையத்
க்
எ ந் தான். அந் த அைறக் இேலசாக ெவளிச்சம் தந்
ெகாண்
ந் த ளக்ைக அந் தச் ெசத்த
ன் உடல்
தாக் ய . ளக் அ ந்
ந் த . அ
அைணவதற்
ன்னால் ஒ கண ேநரம்
மணிேமகைல ன் பயப் ராந் ெகாண்ட
கத்ைதக்

காட் ய . ‘
ச்’ ெசன்
மணிேமகைல அங்
ந்

க் ெகாண்ேட
ஓ னாள் .

அைற ல் காரி ள்
ழ் ந் த . அந் தக் காரி ளில் ேசாகந்
த ம் ய ம் மல் ர ம் , ெவ ெகாண்ட ரிப் ன்
ஒ
ம் , மரணத் த வா ல் ேகட் ம்
னகல் ஓைச ம்
மனிதர்கள்
ைரந் அங்
ங் ம் ஓ ம் கால ச்
சத்த ம் கலந் ேகட்டன.

அத்

யாயம் 40 - "நான்
ெகான்ேறன்"!

வாலங் காட் ச் ெசப் ேப களில் ேசாழ
வம் சாவளிைய வரிக் ம் ேபா ,”வா லைகப்
பார்க் ம் ஆைச னால் ஆ த்தன் அஸ்தமனத்ைத
அைடந் தான். உல ல் க என்
ம் காரி ள்
ழ் ந் த
என்
றப் பட்
க் ற . ர பாண் யன் தைல
ெகாண்ட ரா
ரனா ய ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ப்
பட்டத் இளவரசன் ஆ த்த கரிகாலன் அகால
மரணமைடந் த பற் த்தான் அவ் வா
வாலங் காட் ச் ெசப் ேபட் ல்
ெபா க்கப் பட்
க் ற .

!”

ஆ த்த கரிகாலன் மரண ற் க் டந் த கடம் ர்
அரண்மைன ன் அைற ல் அப் ேபா உண்ைமயாகேவ
காரி ள்
ழ் ந்
ந் த .
காளா கத் ேதாற் றங் ெகாண்டவனால் க த்
ெந பட் த் தைர ல் தடாெலன்
தள் ளப் பட்ட

வல் லவைரய ைடய உள் ளத்
ம் அவ் வாேற
ேநரம் இ ள்
ெகாண்
ந் த . ெகாஞ் சம்
ெகாஞ் சமாக அந் த உள் ளத் ல் ஒளி ேதான் யேபா ,
நிைன வரத் ெதாடங் யேபா , அவன் கண்க ம்
த்தன. ஆனால் அவைனச் ற்
ம்
ழ் ந்
ந் த
இ ளின் காரணத் னால் அவ ைடய கண்
க்
எ
ம் ேகாசரம் ஆக ல் ைல. ஆத ன், அவன் எங் ேக
இ க் றான், என்ன நிைலைம ல் இ க் றான்
என்ப ம் அவன் உள் ளத் ல் லப் பட ல் ைல.
மண்ைட வ த் க் ெகாண்
ந் த உணர்ச்
த ல்
ஏற் பட்ட . க த் ெந ப் பட்ட இடத்
ம் வ
ேதான் ய .
ச்
வதற் த் ணற
ேவண்
ந் தைத அ ந் தான். அந் த மண்ைட வ
எப் ப வந் த ? இந் தக் க த் வ எதனால் ஏற் பட்ட ?
ச்
வதற் ஏன் கஷ்டமா
க் ற ? ஆகா!
அந் தக் காளா கன்! அவைனக் தான் கண்ட
உண்ைமயா? அவன் தன் க த்ைத ெந த் க் ெகால் ல
யன்ற உண்ைமயா? எதற் காகக் க த்ைத
ெந த்தான்? தான் சத்தம் ேபா வைதத்
த ப் பதற் காகவா? தன்ைன அப் பால் நகரெவாட்டாமல்
த ப் பதற் காகவா? ஏன்? ஏன்? அவ ைடய இ ம் ப்
ைய
க்ெகாண்
தான் ேபாக
ம் ய எங் ேக?
ஆகா! நிைன வ
ற ! ஆ த்த கரிகாலரிடம்
ேபாவதற் காக! ஐேயா! அவர் க என்ன ஆ ற் ?
நந் னி என்ன ஆனாள் ? ர தாஸன் என்ன ெசய் தான்?
தன்ைனத் த க்கப் பார்த் த் தைர ல் தள் ளிய
காளா கன்
ற என்ன ெசய்
ப் பான்?… தான்
இப் ேபா இ ப் ப எங் ேக? பாதாளச் ைற லா?
ரங் கப் பாைத லா? கண்
கள்
ங் ம் ப யாக
வந் யத்ேதவன் ற்
ற் ம் உற் ப் பார்த்தான்.
ஒன் ேம ெதரிய ல் ைல! கட ேள இப் ப
ம் ஓர்

அந் தகாரம் உண்டா?… தான்
ந் த இடம் நந் னி ன்
அந் தப் ர அைற ல் , யாழ் க்களஞ் யத் ன் அ
ல்
என்ப நிைன வந் த . அங் ேகேய அவன்
டக் றானா? அல் ல ேவ எங் ேகயாவ
க் க்
ெகாண்
ேபாய் ப் ேபாட்
ட்
க் றார்களா? இைத
எப் ப ெதரிந் ெகாள் வ ?
இரண்
ைககைள ம் நீ ட் த் ழா ப் பார்த்தான். ஒ
ெபா ள் ைகக் த் தட் ப் பட்ட . அ என்ன? கத் ேபால்
அல் லவா இ க் ற ? ஆம் ; கத் தான்!
மடல் உள் ள
கத் ! சாதாரணக் கத் கைள ட, கச் சக்
வாய் ந் த ! எவன் ேபரிலாவ பாய் ந் தால் , அவன்
ெசத்தான்! இம் மா ரி
த் ரமான கத் ைய
எங் ேகேயா பார்த்ேதாேம? அ எங் ேக? யார் ைக ல்
பார்த்ேதாம் !… அன்
ன்னிர ல் நடந் தைவெயல் லாம்
ஒவ் ெவான்றாக நிைன க் வந் தன! இந் தக் கத்
இங் ேக எப் ப வந் த ? ஓ! இதன் மடல்
ஈரமா
க் றேத! ஈரம் எப் ப வந் த ? தண்ணீ ரா
இல் ைல! எண்ெணயா? அ
ம் இல் ைல!
இரத்தமாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் ! ஐேயா! யா ைடய
இரத்தம் ? ஒ ேவைள தன்
ைடய இரத்தேம தாேனா?
வந் யத்ேதவன் தன்
ன் மண்ைடையத் ெதாட் ப்
பார்த் க்ெகாண்டான். க த்ைதத் ெதாட் ப்
பார்த் க்ெகாண்டான். அங் ேகெயல் லாம் வ த்தேத
த ர, இரத்தம் வந் ததாகத் ெதரிய ல் ைல. உடம் ல்
ேவ எங் ம் கத் க் காயத் ன் வ இல் ைல!… ன்,
இந் த ‘
க் கத்
ன் மடல் யா ைடய இரத்தத்ைதக்
த்
ட் இங் ேக நம் அ
ல் டக் ற ? இதனால்
அவன் யாைர ம் காயப் ப த்த ல் ைல. இதற்
ன்
அவன் ைக னால் அைத எ த்த ம் இல் ைல! ன்ேன
யார் அைத உபேயா த்
ப் பார்கள் !
இ ம் பன்காரியா
க் மா? அவன் யார் ேமல் இைதப்

ரேயா த்
ப் பான்? ஒ ேவைள இ ம் பன்காரிதான்
அந் தப் பயங் கரத் ேதாற் றங் ெகாண்ட காளா கனின்
ேவடத் ல் வந் தானா? இல் ைல! இல் ைல! அப் ப
க்க
யா ! இ ம் பன்காரி அவ் வள ெந
யர்ந்த
உ வம் ெகாண்டவன் அல் ல…
இ என்ன? கால ச் சத்தமா? யாராவ வ
றார்களா?
ேபசாமல் இ க்கலாமா? ரல் ெகா க்கலாமா?
வ
றவர்கள் ைக ல்
ளக் டன் வரக் டாேதா?
எங் ேக இ க் ேறாம் என்றாவ ெதரிந் ெகாள் ளலாம்
அல் லவா? இ ட் ல் ெதரியாமல் தன்ைன
த்
டப்
ேபா றார்கேள?…
இந் த எண்ணம் ேதான் ய வந் யத்ேதவன் சட்ெடன்
எ ந் உட்கார்ந்தான். ைக ல் அந் தச்
ய கத் ைய
ஆயத்தமாக ைவத் க்ெகாண்
“யார் அங் ேக?” என்
ேகட்டான்.
அவ ைடய ரல் ஒ அவ க் அள ல் லாத யப் ைப
அளித்த . அைத அவனாேலேய அைடயாளங்
கண் ெகாள் ள
ய ல் ைல. அவ ைடய ரலாகேவ
ேதான்ற ல் ைல. அந் தக் காளா கன்
த்த
னால் அவ ைடய ெதாண்ைடக் இந் தக் ேக
ேநர்ந்
க் ற . சத்தம் ெவளி ல் வ வேத
கஷ்டமா
க் ற .
ம ப
ம் ஒ தடைவ “யார் அங் ேக?” என்
உரக்கச்
சத்த ட் க் ேகட்க
யன்றான். ஏேதா அ
ம் ஓர்
உ மல் சத்தமாக வந் தேத த ர, ரல் ஒ யாகேவ
ேதான்ற ல் ைல.
ண் ம் கால ச் சத்தம்
ைரவாகக் ேகட் நின்ற
வந் தவர் அவ ைடய ரைலக் ேகட் ப் ேபேயா

.

சாேசா என்
பயந் வந் த வ
ேபாய் ட்டார் ேபா ம் .

ேய

ம்

ப்

இைத எண்ணி வந் யத்ேதவன் ரிக்க
யன்றான்.
ரிப் க் ர ம் அம் மா ரி உ த் ெதரியாமேலதான்
ஒ த்த .
சரி; இனி உட்கார்ந்
ப் ப ேலா காத்
ப் ப ேலா
பயனில் ைல. எ ந் நடந் எங் ேக இ க் ேறாம் என்
ேசா த் ப் பார்க்க ேவண் ய தான். எ ந் நின்றான்;
கால் கள் தள் ளா ன. ஆ
ம் சமாளித் க் ெகாண்
நடந் தான். ைககைள எவ் வள நீ ட் னா ம் ஒன் ம்
தட் ப் பட ல் ைல.
ரத் ல் ஏேதா
பளபளெவன்
ெதரிந் த . ஆகா! அ
நிைலக்கண்ணா ேபால் அல் லவா இ க் ற ? அ ல்
எங்
ந் ேதா க ெமல் ய ஒளிக் ரணம் ஒன்
பட்ட னால் அ பளபளக் ற . ர தாஸன் ைக ல்
ன் உடைல எ த் க் ெகாண்
ைழந் த ேதாற் றம்
அந் தக் கண்ணா
ேலேய ர ப த்த
வந் யத்ேதவனின் நிைன க் வந் த . சரி, சரி!
நந் னி ன் அந் தப் ர அைறக் ள் ேளதான் இன்
ம்
இ க் ேறாம் . ஆனால் ஏன் இங் ேக இப் ப இ ள்
ழ் ந்
க் ற ? ஏன் நிசப் தம்
ெகாண்
க் ற ?
இந் த அைற ல் சற்
ன்னால் இ ந் தவர்கள்
அத்தைனேப ம் என்ன ஆனார்கள் ?
இவ் தம் எண்ண ட் க்ெகாண்ேட வந் யத்ேதவன்
இ ட் ல் த மா க்ெகாண்
நடந் தான்.
வாசற் ப க்க
ல் ேபானால் ஒ ேவைள ெவளிச்சம்
இ க்கலாம் , – அல் ல அங்
ந் ெவளிேய
யாைரயாவ ேகட் நடந் தைதத் ெதரிந் ெகாள் ளலாம்
என்
எண்ணிக் ெகாண்
ெசன்றான். ஏேதா கா ல்
த க்கேவ ம ப
ம் தடால் என்
ந் தான். ஆனால்

இம்

ர

ைற ஏேதா
வான ெபா ளின்
ந் தப யால் பலமாக அ பட ல் ைல. அந் த
வான ெபா ள்
ன் ேதால் என்
ெதரிந் த .
தாஸன் ைக ல் எ த் க்ெகாண்
வந் எ ந் த
த்ேதால்
அவன்
ந்
க்க ேவண் ம் …

த

மா
ந் தேபா ைக
ந் த கத் ந
ட்ட . அைதக் கண்
த் எ த் க்
ெகாள் வதற் காகக் ைகைய நீ ட் த் ழா னான். ைக ல்
வாக ஏேதா தட் ப் பட்ட . வந் யத்ேதவ ைடய
உடம் ெபல் லாம் ந ங் ய . ேராமங் கள் த் ட்
நின்றன. ெநஞ் ல்
ெகாண்ட .
‘அப் ப
ம் இ க்க
மா?’ என்
எண்ணிக்
ெகாண்ேட ம ப
ம் தட ப் பார்த்தான். ஆம் ; அ ஒ
மனித உடல் தான்! அவன் ைக ல் தட் ப் பட்ட அந் த
மனிதனின் உள் ளங் ைக!
த்ேதாைல உடேன அகற் த்
ர எ ந் தான். ற உற் ப் பார்த்தான், கண்ணா
ல்
ந் த இேலசான ஒளி ர ப த் க் ேழ டந் த
உடைல ம்
லப் ப த் ய . ஐேயா! இளவரசர்
ஆ த்த கரிகாலர் அல் லவா டக் றார்? அவர் அல் ல!
அவ ைடய உ ர் அற் ற உடல் தான்
டக் ற !
வந் யத்ேதவ ைடய ெநஞ்
ம் த் ெதாண்ைடைய
அைடத் க் ெகாண்ட . கண்களில் அவைன அ யாமல்
கண்ணீ ர ் த ம் ய ! ந ந ங் ய ைககளினால்
கரிகால ைடய உடம் ன் பல ப
கைள ம் ெதாட் ப்
பார்த்தான்.
ம் சந் ேதகத் க் இடம் இல் ைல. உ ர்
ெசன்
ட்ட ெவ ங்
தான்!
அந் த உ ரற் ற உடம் ன்
லாப் பக்கத்
ந்
ெப
ப் பக்கத் ல் வ ந்
ந் த இரத்தம் அவ ைடய
ைககைள நைனத்த . அச்சமயம் அவ க் க்
ந் தைவப் ராட்
ன் நிைன உண்டா ற் . அந் த

மாதர அவைன எதற் காக அ ப் ைவத்தாேளா,
அந் தக் காரியத் ல் அவன் ெவற் அைடய ல் ைல,
த் ேதால்
அைடந் தான்! இனி அவள்
கத் ல்
ப் ப எங் ஙனம் ? அவனால் எவ் வள
ரயத்தனம்
ெசய் ய
ேமா, அவ் வள ம் ெசய் தா
ட்ட .
ஆனா ம் பயன்பட ல் ைல,
ெவன்
ட்ட !
இளவரசரின் உ ரற் ற உடைல எ த் தன்
ைடய
ம
ேல ேபாட் க் ெகாண்டான். ேமேல என்ன ெசய் வ
என் , ெதரிய ல் ைல. ந் க் ம் சக் ையேய
இழந்
ட்டான். சத்தம் ேபாட் அல வதற் த்
ெதாண்ைட
ம் சக் இல் லாமற் ேபாய் ட்ட .
“இளவரசர் இறந்
ட்டார்; ஒப் க்ெகாண்ட காரியத் ல்
நாம் ெவற் ெபற ல் ைல; ந் தைவ ன்
கத் ல் இனி
க்க
யா !” என்
ம் இந் த எண்ணங் கேள
ம் பத்
ம் ப அவன் மனத் ல் வந்
ெகாண்
ந் தன. இவ் வா எண்ணிக் ெகாண்
அவன்
எத்தைன ேநரம் அங் ேக உட்கார்ந்
ந் தான் என்ப
அவ க்ேக ெதரியா . வர்த் ெவளிச்சத் டன்
மனிதர்கள் லர் அந் த அைறைய ெந ங்
வ
றார்கள் என்பைதக் கண்ட ற தான் அவ க்
ஓரள
ய நிைன வந் த .
கரிகால ைடய உடைலத் தன்
ைடய ம
ந்
எ த் க் ேழ ைவத்
ட் எ ந் நின்றான். பத் ப்
பன்னிரண்
ஆள் கள்
ன்வாசற் பக்க
ந்
வந் தார்கள் . அவர்களில் இ வர் வர்த்
த் க்ெகாண்
ந் தார்கள் . மற் ம் லர் ேவல்
ஏந் க்ெகாண்
வந் தார்கள் . எல் லா க் ம்
ன்னால்
கந் தமாற ம் , அவ க் அ த்தாற் ேபால் ெபரிய
சம் வைரய ம் வந் தார்கள் . வந் தவர்கள் எல் லா ைடய
கங் க ம் பயப் ராந் ையக் காட் ன. வர்த்

ெவளிச்சத் ல் ேபய த்தவர்கைளப் ேபால்
காணப் பட்டார்கள் .
கந் தமாற ைடய
கத் ல் மட் ம் ேகாப ம்
ஆத் ர ம் ெகாந் தளித் க் ெகாண்
ந் தன. அவன்
வந் யத்ேதவைனப் பார்த் ம் “அேட பாதகா!
ெகாைலகாரா! ேநகத் ேரா ! இராஜத் ேரா ! நீ
தப் த் க் ெகாண்
ஓட ல் ைலயா! ேபாய் ட்டாய்
என்றல் லவா நிைனத்ேதன்?” என்
கர்ஜைன ெசய் தான்.
ன்னர் ெபரிய சம் வைரயைர ேநாக் , “தந் ைதேய!
அேதா பா ங் கள் , ெகாைலகாரைன! ேந தன் ேபால்
ந த் ப் பாதகம் ெசய் த ப காரைனப் பா ங் கள் !
நம் ைடய வம் சத் க் அ யாத களங் கத்ைத உண்
பண்ணிய சண்டாளைனப் பா ங் கள் ! அவன்
கத்ேதாற் றத்ைதப் பா ங் கள் ! அவன் ெசய் த பயங் கரக்
ற் றம் அவன்
கத் ேலேய எ
ள் ளைதப் ேபால்
ர ப ப் பைதப் பா ங் கள் !” என்றான்.
சம் வைரயர் அதற் ெகல் லாம் ம ெமா ஒன் ம்
ெசால் லாமல் ேழ டந் த ஆ த்த கரிகால ைடய
உடைல அ
னார். அதன் தைலமாட் ல் உட்கார்ந் ,
ேநரம் உற் ப் பார்த் க் ெகாண்
ந்
ட் ,
“ஐேயா!
ேய! இ என் ட் லா ேநர ேவண் ம் ?
ந் க் என்
அைழத் ேவந் தைனக் ெகான்ற ப
என் தைல லா
ய ேவண் ம் ?” என்
லம் க்
ெகாண்ேட தம தைல ல் படார், படார் என்
அ த் க்ெகாண்
லம் னார்.
கந் தமாறன் “தந் ைதேய! நம் லத் க் அந் தப் ப ஒ
நா ம் வரா ! இேதா ெகாைலக்காரைனக் ைக ம்
ெமய் மாகப்
த்
க் ேறாம் ! இவன் இளவரசைரக்
ெகால் வதற் உபேயா த்த கத் அேதா டப் பைதப்

பா ங் கள் ! அ ல் இரத்தம் ேதாய் ந்
ப் பைதப்
பா ங் கள் !
ன்னால் நான் வந் பார்த்தேபா இவன்
இல் ைல, கத்
ம் இல் ைல. ஓடப் பார்த் ,
யாமல்
ம்
ட்டான்! ஒ ேவைள இளவரசர் உடம் ல் உ ர்
ஒட் க் ெகாண்
க் றேதா என்
பார்க்க வந் தான்
ேபா ம் ! கத் யால் த் ய ேபாதா என்
ெதாண்ைடையத்
ட் ப் ேபாக வந் தான் ேபா ம் !
தந் ைதேய! இப் ேபர்ப்பட்ட மகா பாதக க் , – ச காரத்
ேரா க் , – என்ன தண்டைன ெகா ப் ப ? எ
ெகா த்தா ம் ேபாதாேத?” என்
கந் தமாறன் ேப க்
ெகாண்ேட ேபானான்.
வந்

யத்ேதவன் ஏற் ெகனேவ ெதாண்ைட ெந த் ேபச
யாதவனா
ந் தான். கந் தமாற ைடய
வார்த்ைதகள் அவைனத் க் ரைம ெகாள் ளச் ெசய் தன.
தன்ைனப் றர் ெகாைலகாரனாகக் க தக்
ய
நிைல ல் தான் இ ப் ப அப் ேபா தான் அவ க் த்
ெதரிய வந் த . இளவரசைனக் த் க் ெகான்ற
ற் றத்ைதயல் லவா இந் தக் கந் தமாறன் தன்
மத்
றான்?
ன்ேன இவன்
ல் நான் கத் யால்
த் யதாகச் ெசான்னான். இப் ேபா இளவரசைர நான்
ெகான்
ட்டதாகேவ ெசால் றான்! நம் நிைல அப் ப
இ க் ற ! ஆகா! அந் தப் ப
ர் ேமா னி, – அழேக
வ வான ஷப் பாம் , – இதற் காகேவ
ட்ட ட்
ந் தாள் ேபா ம் ! இதற் காகேவ தன்ைனச் ல
ைற காப் பாற் னாள் ேபா ம் ! ந் தைவப்
ராட்
ன் ேபரில் இவ க் உள் ள ேராதத்ைத
இவ் தம் ர்த் க் ெகாண்டாள் ! ஆகா! அந் தச்
ெசௗந் தரிய வ வங் ெகாண்ட ெபண் ேபய் எங் ேக?
எப் ப த் தப் த்தாள் ? காரியம்
ந் த ம் மந் ரவா
ர தாஸன்
த யவர்கேளா
ரங் க வ
ல் தப்
ஓ
ட்டாள் ேபா ம் !…

இவ் வா எண்ண ட்ட வந் யத்ேதவன் ந் தைன
சட்ெடன்
இன்ெனா பக்கம்
ம் ய ! ஆ த்த
கரிகாலைரத் தான் ெகால் ல ல் ைலெயன்ப நிச்சயம் .
ஆனால் ேவ யார் ெகான்
ப் பார்கள் ? நந் னியா?
அல் ல ர தாஸனா? அல் ல காளா கனா? –
ஒ ேவைள தான் நிைன மறக் ம் த வா ல் ஒ
கணம் ேதான்
மைறந் த மணிேமகைலயாகத்தான்
இ க் ேமா? அல் ல இந் த
க் க் கத் ைய எ த்
வந் தவனான இ ம் பன்காரியாக இ க் ேமா? ஒ கால்
கந் தமாறேன தான் நந் னி ேமல் ெகாண்ட
ேமாகத் னால் இந் தப் ப பாதகத்ைதச் ெசய்
ட்
நம் ேபரில் ப ையப் ேபா
றானா? அல் ல நந் னி
ெசால் ய அ சயமான இரக யத்ைதக் ேகட்
ட் த்
தன்ைனத்தாேன ெநாந் ெகாண்ட ஆ த்த கரிகாலர்
தற் ெகாைல ெசய் ெகாண்
இறந் தாரா?
கந் தமாறன், தன் பக்கத் ல் நின்ற ஆட்கைளப் பார்த் ,
“த யர்கேள! ஏன் ம் மா நிற்
ர்கள் ? இந் தக்
ெகாைலகாரைனப்
த் க் கட் ங் கள் !” என்
கத் ய ந் தான் வந் யத்ேதவ க் த் தன
இக்கட்டான நிைலைம ம ப
ம் ஞாபகத் க் வந் த .
கந் தமாறைன அவன் இரக்க ம் , யர ம் த ம் ய
கண்களினால் பார்த்தான். ஒ ெப
யற் ெசய்
ெதாண்ைட ல் வைனத் த
த் க்ெகாண் ,
“கந் தமாறா! இ என்ன? நான் இத்தைகய ெகா ஞ்
ெசயைலச் ெசய்
ப் ேபன் என்
நீ நம்
றாயா?
எதற் காக நான் ெசய் ய ேவண் ம் ? எனக் என்ன லாபம்
இதனால் ? நண்பா!…” என்பதற் ள் கந் தமாறன், “ ச் !
நான் உன் நண்பன் அல் ல. அவ் தம்
ய உன் நாைவ
அ க்க ேவண் ம் . உனக் என்ன லாபம் என்றா
ேகட் றாய் ? ஏன் லாபம் இல் ைல? நந் னி ன்

கைடக்கண் கடாட்சத்ைதப் ெபறலாம் என்ற ஆைசதான்!
அேட! அந் தப் ப
ர் ேமா னி இப் ேபா எங் ேக?”
என்றான்.
“கந் தமாறா! உண்ைம ல் எனக் த் ெதரியா . நான்
இங் ேக நிைன ழந்
டந் ேதன். நீ ங் கள் வ வதற் ச்
சற்
ன் தான் நிைன ெபற் ேறன். நந் னி என்ன
ஆனாள் என்
எனக் த் ெதரியா . ஒ ேவைள
ரங் கப் பாைத வ யாக ெவளிேய
க்கலாம் .
ேவட்ைட மண்டபத் ல் அவ ைடய ஆட்கள் , – ர
பாண் ய ைடய ஆபத் த கள் , – நா ேபர்
காத்
க் றார்கள் , அவர்க டன் நந் னி
ேபா
க்கலாம் !”
கந் தமாறன், “ஓேகா! உன்ைன ம் ஏமாற்
ட் ேபாய்
ட்டாளாக் ம் . ஆனால் உனக் ஒன் ம் ெதரியா
என்
சா க்க ேவண்டாம் . அைத யார் நம் வார்கள் ? நீ
அவ ைடய ேமாகவைல ல்
ந்
ந் தாய் , காலால்
இட்ட காரியத்ைதத் தைல னாேல
ப் பதற் த்
தயாராய் இ ந் தாய் என்ப எனக் த் ெதரியாதா?
ஆ த்த கரிகாலேர ெசால்
க் றார். நந் னி ம்
அவரிடத் ல் உன்ைனப் பற் ய உண்ைமையச்
ெசால்
க் றாள் . அவள்
ண் ேயா, அவ க் த்
ப் த ம் என்
நிைனத்ேதா, நீ இந் தக் ெகாைல
பாதகத்ைதச் ெசய்
ட்டாய் ! உன்
ைடய
கத் ல்
த்தா ம் பாவம் !” என்றான்.
“கந் தமாறா! சத் யமாகச் ெசால்
ேறன். நான்
இளவரசைரக் ெகால் ல ல் ைல. அவர் உ ைரக்
காப் பாற் ம் ெபா ப் ைபப் பைழயாைற இைளய
ராட்
டம் நான் ஏற் க்ெகாண்
வந் ேதன்…”

“இவ் தம் ெசால் த்தான் இளவரசைர ஏமாற்
ற வஞ் சகம் ெசய்
த் க் ெகான்றாய் !
இல் லா ட்டால் , இந் த அைறக் ள் எப் ப வந்
ேசர்ந்தாய் ? எதற் காக வந் தாய் ?”

னாய் !

“கந் தமாறா! இளவரச க் ஆபத்
வரப் ேபாவைதய ந் அவைரப் பா காக்க வந் ேதன்.
அந் த
யற்
ல் ேதாற் ப் ேபாேனன். ஆனால் அ என்
ற் றம் இல் ைல. உன் தங் ைக மணிேமகைலைய
ேவ
மானால் ேகட் ப் பார் அவள் தான் என்ைன…”
“ ச் ! என் தங் ைகையப் பற் ப் ேபசாேத! அவள்
ெபயைரேய ெசால் லாேத. ஜாக் ரைத! இனி அவள்
ேபச்ைச எ த்தால் ெதரி மா? உன் க த்ைதப்
த்
ெந த் இப் ெபா ேத ெகான்
ேவன்!”
இவ் தம்
ட் க் கந் தமாறன் வந் யத்ேதவன்
பாய் ந் அவன் மார்ைப ம் ேதாள் கைள ம் ேசர்த் ப்
ைணத்
ந் த க
கைளப்
த் ஒ
க் க்
க் னான்.
ன்னர், ேழ ஆ த்த கரிகாலன் உட க்க
ல்
உட்கார்ந் ேவதைன ல் ஆழ் ந்
ந் த
சம் வைரயைரப் பார்த் , “தந் ைதேய! இவைன என்ன
ெசய் ற என்
ெசால் ங் கள் ! நம் லத் க் அ யா
அப ர்த் ைய உண்
பண்ணிய இந் தக்
ெகாைலபாதகைன என்ன ெசய் ற என்
ெசால் ங் கள் ! தாங் கள் அ ம ெகா த்தால் இவைன
இந் த நி டேம கண்ட ண்டமாக் ப் ேபா
ேறன்!
தந் ைதேய! ெசால் ங் கள் !” என்
கத் னான்.
கரிகால ைடய உடைலத் தட ப் பார்த் க்ெகாண்
ரைம
த்தவர்ேபால் உட்கார்ந்
ந் த சம் வைரயர்,
கந் தமாற ைடய
ச்சைலக் ேகட் அண்ணாந்

பார்த்தார். அவ ைடய பார்ைவ கந் தமாற க் அப் பால்
ெசன்ற . அந் த அைற ேல
ந் த கட் ல் ைரச் ைல
அைசந் தைதக் கண்டார். ம கணம்
அத் ைரச் ைலைய லக் க்ெகாண்
ஓர் உ வம்
ெவளிப் ப வைதப் பார்த்தார். கண்களில் நீ ர்
த ம்
ந் த காரணத் னால் ைரச் ைல
ந்
ெவளிப் பட் வந் த யார் என்பைத அவர் உடேன
ெதரிந் ெகாள் ள ல் ைல. இன்
ம்
அ
ல் அந் த
உ வம் வந் தைதக் கண்ட ம் அவள் தன
ெசல் வக் மாரி மணிேமகைல என்பைத அ ந்
ெகாண்டார். அதனால் அவ க் ஏற் பட்ட யப் ம் ,
அ வ ப் ம் ேவதைன டன் கலந்
கத் ல்
ேதான் ன.
“மணிேமகைல! நீ எப் ப இங் ேக வந் தாய் ?” என்
அவர்
ேகட்ட வார்த்ைதகள் , கந் தமாறைன ம்
ம் ப்
பார்க் ம் ப ெசய் தன.
“அப் பா! நான் இங் ேகேயதான் இ ந் ேதன். அவைர
ஒன் ம் ெசய் ய ேவண்டாம் என்
அண்ண க் ச்
ெசால் ங் கள் . அவர் ேபரில் ற் றம் ஒன்
ல் ைல!”
என்றாள் .
கந் தமாறன், “அப் பா! பார்த் ர்களா? இந் தப் பாதகன்
எப் ப என் தங் ைக ன் மனத்ைதக் ெக த்
க் றான்.
பார்த் ர்களா? இவன் ேபரில் ற் றம் ஒன் ம்
இல் ைலயாேம!” என்
க்ெகாண்ேட ரித்தான்.
“ஆம் , அண்ணா! நிச்சயமாக இவர் ேபரில் ற் றம்
ஒன்
ல் ைல!” என்
மணிேமகைல உ
யாகக்
னாள் . கந் தமாறைன ஒ பக்கம் ஆத் ர ம் ,
இன்ெனா பக்கம் ெவட்க ம் ேசர்ந்
ங் த்
ன்றன.

“தங் காய் ! வாைய
க்ெகாள் ! உன்ைன யார் இங் ேக
அைழத்தார்கள் ? நீ இங் ேக வந்
க்கேவ
டா . உன்
த்
வா னத் ல் இல் ைல. உடேன
ன் கட் க் ப்
ேபா! மற் றப் ெபண்கள் உள் ள இடத் க் ப் ேபா!” என்
கத் னான் கந் தமாறன்.
“இல் ைல, அண்ணா! என் த்
வா னத் ேலதான்
இ க் ற . உன் த் தான் கலங் ப் ேபா
க் ற
இல் லா ட்டால் இவர் இளவரசைரக் ெகான்றதாக நீ
ற் றம் சாட்
க்க மாட்டாய் !” என்றாள்
மணிேமகைல.

.

கந் தமாறன், “அ
ெகட்டவேள! இந் தக் ெகாைல
பாதக க் நீ ஏன் பரிந் ேப
றாய் ?” என்றான்.
“அவர் ெகாைலபாதகர் அல் ல, அதனால் தான்!” என்றாள்
மணிேமகைல.
கந் தமாறன் ஆத் ரச் ரிப் டன், “இவன்
ெகாைலபாதகன் இல் ைல என்றால் , ன்ேன யார்?
இளவரசைரக் ெகான்ற யார்? நீ ெகான்றாயா?”
என்றான்.
“ஆம் ! நான்தான் ெகான்ேறன்! இந் த வாளினால்
ெகான்ேறன்!” என்றாள் மணிேமகைல.
இந் த வார்த்ைதகைளக் ேகட் அங் ேக
ந் தவர்கள்
அவ் வள ேப ம் ைகத் ப் ேபானார்கள் . அவர்கள்
ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் யப் டன் பார்த் க்
ெகாண்டார்கள் .
ஒ கண ேநரத் ைகப் க் ப் ற கந் தமாறன்
வந் யத்ேதவைன ட்
ட் மணிேமகைல யண்ைட
பாய் ந் ஓ னான். அதன்
னிைய உற் ப் பார்த்தான்.

“அப் பா! இைதக் ேக ங் கள் . இவளால் இந் த வாைளத்
க்கேவ
ய ல் ைல. இவள் இதனால் இளவரசைரக்
ெகான்றதாகச் ெசால்
றாள் . இ இளவரசர் உடம் ல்
பாய் ந்
ந் தால் ,
ம் ப இவளால் எ த்
க்க
மா? இதன்
னி ல் பா ங் கள் ! த்தமாய் த்
ைடத்த ேபா
க் ற ! வல் லவைரயைனக்
காப் பாற் வதற் காக இப் ப ச் ெசால்
றாள் ! இவன்
ேபரில் இவ க் ஏன் இவ் வள அக்கைற? அவ் வள
ரம் இவ ைடய மனைத இந் தப் பாதகன்
ெக த்
ட்
க் றான். மாய மந் ரம் ேபாட்
மயக்
ட்
க் றான்! அவ ைடய
கத்ைதப்
பா ங் கள் ! அவன் ெசய் த ற் றம் அவன்
கத் ேலேய
எ
ப் பைதப் பா ங் கள் !” என்றான்.
உண்ைம ேலேய வந் யத்ேதவன்
கத் ல்
யப் ம் ,
ைகப் ம் ேவதைன ம்
ெகாண்
ந் தன. இத்தைன
ேநரம் ெமௗனமா
ந் தவன் இப் ேபா வாய் றந் ,
“கந் தமாறா! நீ ெசால் வ உண்ைமதான்! நான்தான்
ற் றவாளி. உன் சேகாதரி என்ைனக்
காப் பாற் வதற் காகேவ இப் ப க் கற் பைன ெசய்
ெசால்
றாள் ! இளவர ! தங் க க் நன் ! என்
உட
ந் உ ர் ரிந் த ற ம் தாங் கள் என்னிடம்
ைவத்த சேகாதர பாசத்ைத மறக்க மாட்ேடன். ஆனால் ,
தங் கள் தைமயன் ெசால் வைத இப் ேபா ேக ங் கள் !
அந் தப் ரத் க் ப் ேபாய்
ங் கள் !” என்றான்.
இைதக் ேகட்ட கந் தமாற ைடய ேராதம் கரத்ைத
அைடந் த .
ன்னேம வந்
க்க அவன் கண்கள்
இப் ேபா அனைலக் கக் ன. “அேட! எனக்காக நீ
பாரி ெசய் ம் நிைலைமக் வந்
ட்டதா? நான்
ெசால் க் ேகட்காதவள் நீ ெசால் த் தான் ேகட்பாளா?
இவள் உன்னிடம் அவ் வள சேகாதர வாஞ் ைச

ைவத்
க் றாளா? இவள் என்
டன்
றந் தவளா?
உன்ேனா
றந் தவளா? என்ைனக் காட்
ம்
உன்னிடம் இவ க் மரியாைத அ கமா? அ ஏன்?
என்ன மாயமந் ரம் ெசய் இவள் மனத்ைத அவ் தம்
ெக த்
ட்
க் றாய் ? உன்ைன நான்
ெகால் வதற் இ ேவ ேபா ேம! இேதா உன்ைன
யம லகம் அ ப்
ட் ம காரியம் பார்க் ேறன்!
உன் அ ைமச் சேகாதரி ைக ல் ைவத்
ந் த
வாளினாேலேய உன்ைனக் ெகால்
ேறன். அ
உனக் ம ழ் ச் த ம் அல் லவா?”
இவ் வா
ெகாண்

அத்

கத் க்ெகாண்ேட கந் தமாறன் வாைள ஓங்
வந் யத்ேதவன்
பாய் ந் தான்.
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இத்தைன ேநரம் அைசவற் உட்கார்ந்
ந் த
சம் வைரயர் இப் ேபா பாய் ந் எ ந்
கந் தமாற ைடய ைகையப்
த் க் ெகாண்டார்.
“அேட
டா! என்ன காரியம் ெசய் யத்
என்றார்.

ணிந் தாய் ?’

“தந் ைதேய! இந் தச் ேந தத் ேரா ையக்
ெகால் வ ேல என்ன தவ ?” என்றான் கந் தமாறன்.
“என்ன தவறா? அதனால் , நா ம் நீ ம் இந் தப்
பைழைமயான சம் வைரயர் ல ம் அ ந்
ேபாேவாம் . இவைனக் ெகான்
ட்டால்
இளவரசைர ம் , இவைன ம் ேசர்த் க்

க்

!

ெகான்
ட்டதாக நம் ேபரில் அல் லேவா ப
மத் வார்கள் ? இ
டவா உனக் த் ெதரிய
என்றார் தந் ைத.

ல் ைல?”

“அவ் வா நம் ேபரில் ப
மத்தக்
ய
வல் லைம ைடயவன் யார்? அவ் தம் ற் றம்
மத்
ட் அவன் உ
டன்
ைழத்
ப் பாேனா?”
என்
ேகட்டான் கந் தமாறன்.
“ஐேயா! அசட் ப் ள் ைளேய! உன்
ைடய ரத்ைத ம் ,
ணிச்சைல ம் இ ேலதானா காட்டேவண் ம் ?
உன்
ைடய ேயாசைனைய ஆரம் பத்
ந்
ேகட்ட னாேலதான் இந் த பரீதம் நம் ட் ல் நடந்
ட்ட ! ெபரிய ப ேவட்டைரயைர ம் , மற் றச்
ற் றரசர்கைள ம் நீ தான் இந் த ட் க் அைழத்தாய் .
ம ராந் தகத் ேதவர் இரக யமாக இங் ேக வந் த ம்
உன்னாேலதான். அ இந் த உன் அ ைமச் ேந தன்
லம் எல் லா க் ம் ெதரிந்
ட்ட . ற ஆ த்த
கரிகாலைரக் காஞ்
ந் அைழத் வந் தவ ம்
நீ தான்! ஐேயா! அதன்
ைள இப் ப யா ம் என்
நான்
நிைனக்கேவ இல் ைல! மைலயமான் – நம
லத் ன்
பைழைமயான ேரா – ெபரியெதா பைட டன்
ெந ங் வந் ெகாண்
க் றான். அவ க் என்ன
ெசால் லப் ேபா ேறன்?… ப ேவட்டைரய ம் இச்சமயம்
பார்த் ஊ க் ப் ேபாய் ட்டார்!…” என்
ச்
சம் வைரயர்
ம் ப ம் தைல ேல அ த் க்
ெகாண்டார்.
கந் தமாறன் கண்களில் நீ ர் த ம் ப, “தந் ைதேய! தாங் கள்
ணாக ேவதைனப் படேவண்டாம் . என்னால் ேநர்ந்த
பரீதத் க் நாேன தண்டைன அ ப க் ேறன்.
தாங் கள் என்ன கட்டைள
ர்கேளா, அவ் தம்
ெசய் யக் காத்
க் ேறன்!” என்றான்.

“ த ல் இந் தப் ெபண்ைண அைழத் க்ெகாண்
ேபாய்
அந் தப் ரத் ல்
ட்
ட் வா! இவள் ஏதாவ
உள னால் வா ேல ணிைய அைடத் க் ைகைய ம்
காைல ம் கட் ப் ேபாட்
ட் வா! இல் லா ட்டால்
இரக ய அைற ல் ேபாட் ப் ட்
ட் வா!” என்றார்
சம் வைரயர்.
மணிேமகைல தன் அ ைமத் தந் ைத அப் ேபா
ெகாண்
ந் த ெரௗத்ராகாரத்ைதப் பார்த்
ட்
ந ந ங் னாள் .
வந் யத்ேதவ க் இப் ேபா உடேன ஆபத்
ஒன்
ல் ைல என்பைத ம் ெதரிந் ெகாண்டாள் .
“தந் ைதேய! மன்னிக்க ேவண் ம் , தங் கள் கட்டைளப் ப
நடந் ெகாள் ேவன். கந் தமாறன் என்ைனத்
ெதாடேவண்டாம் . நாேன இேதா தாய் மார்கள் இ க் ம்
அந் தப் ரத் க் ப் ேபாய்
ேறன்!” என்
ெசால்
ட்
என்
அங்
ந் நடந்
ெசன்றாள் . கந் தமாற ம் அவைளப் ன்ெதாடர்ந்
ேபானான்.
அவர்கள் ெசன்ற டேன சம் வைரயர் தம் டன்
வந்
ந் த ஆட்கைளப் பார்த் , “இவைன அந் தக் கட் ல்
கா டன் ேசர்த் , இ க் க் கட் ங் கள் !” என்
உத்தர ட்டார்.
அவ் தேம ஆட்கள் வந் யத்ேதவைன ெந ங்
வந் தேபா அவன் அைம யாக இ ந் தான். கட் ல்
கா டன் ேசர்த் க் கட் ய ேபா ம் அவன் எவ் தத்
தடங் க ம் ெசய் ய ல் ைல. கட்
ந் த டேன அவன்,
“ஐயா! சற் ேற ேயா த் ப் பா ங் கள் ! கரிகால ைடய
அந் தரங் கத் க் ரிய நண்பன் நான். அவைரக்
ெகால் வ னால் எனக் என்ன லாபம் ? உண்ைம ல்

அவைரக் ெகான்ற பாதகர்கள் ரங் கப் பாைத வ யாகத்
தப் த் க் ெகாண்
ேபாய்
ட்டார்கள் . அவர்கைளத்
ெதாடர்ந் ேபாய் ப்
ப் பதற்
யற் ெசய் ங் கள் .
அவர்கைள நான் பார்த்
க் ேறன். என்ைன
அ ழ் த்
ட்டால் , நாேன தங் க டன் வந்
அவர்கைளப்
ப் பதற் உத ெசய் ேவன்! தப் ச்
ெசல் வதற் நான்
ரயத்தனம் ெசய் யமாட்ேடன்!”
என்றான்.
“அேட! நீ ெசால் வ உண்ைமயானால் , கரிகாலர்
ெகாைல ெசய் யப் ப ம் ேபா நீ என்ன ெசய்
ெகாண்
ந் தாய் ? ேவ க்ைகப் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தாயா?” என்றார் சம் வைரயர்.
“ஐயா? ப
ர் ராணி ம் கரிகால ம் ேப க்
ெகாண்
ந் த ேபா
ெரன் , ெகாைலகாரர்கள்
ரேவ த்தார்கள் . அவர்கைளத் த க்க நான்
யத்தனித்தேபா பயங் கரமான ேதாற் ற ைடய
காளா கன் ஒ வன் என் க த்ைதப்
த்
ெந த்தான், நான் நிைன ழந்
ட்ேடன். ம ப
ம்
நிைன வந் தேபா ஆ த்த கரிகாலர் உ ரற்
ந்
டப் பைதக் கண்ேடன்!” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
இச்சமயத் ல் அந் த மாளிைகச் வ க் அப் பால்
ெபரியெதா
ச்சல் ேகட்ட .
ஆ ரக்கணக்கானவர்களின் ேகாபக் ர
ந்
எ ந் த ேகாஷத்ைதப் ேபால் ெதானித்த .
சம் வைரயர் அைதக் கா ெகா த் க் ேகட்டார்.
வந் யத்ேதவைனப் பார்த் , “சரி! சரி! நீ ெசால் வ
உண்ைமயாகேவ இ ந் தா ம் சற் ேநரம் நீ இங் ேகேய
இ ! உன்
ைடய அ ைம நண்பரா ய இளவரச க் த்

ைணயாக இ ! அ என்ன
ச்சல் என்
பார்த்
ட் ப் ற வ
ேறன்! வந் உன் கட் ைய
ம் ெதரிந் ெகாள் ேறன்!” என்
ட் ச்
சம் வைரயர் றப் பட்டார். அவ டன் ஆட்க ம்
ளம் னார்கள் . ேபா ம் ேபா சம் வைரயரின்
கட்டைளப் ப அந் த அைற ன் கதைவச் சாத்
ெவளிப் றத் ல் தாளிட்
ட் ச் ெசன்றார்கள் .
ம ப
ம் அந் த அைற ல் இ ள்
ழ் ந் த .
வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளத் ேலா ெசால் ல
யாத
ேவதைன
ெகாண்ட ! ல மாதங் க க்
ன்னர்
அந் தக் கடம் ர் சம் வைரயர் மாளிைகக் த் தான்
வந் த
ந் நடந் தவற் ைறெயல் லாம் நிைனத் ப்
பார்த் க்ெகாண்டான். வானத் ேல அப் ேபா தான்
பார்த்த
மேக ைவ ம் அைதப் பற் மக்கள்
ேப க்ெகாண்டைத ம் ஞாபகப் ப த் க் ெகாண்டான்.
வானத் ல் வால் நட்சத் ரம் காணப் பட்டைமயால் ந் தர
ேசாழ ைடய இ
நாள் ெந ங்
ட்டதாக
எல் ேலா ம் நிைனத்தார்கள் . ந் தர ேசாழர் நீ ண்ட
நாட்களாக ேநாய் ப் பட் க் டந் தப யால் அவ் வா
மக்கள் எ ர்பார்த்த இயற் ைகதான். அதனாேலேய
அவ க் அ த்தாற் ேபால் பட்டத் க் வரக்
யவர்
யார் என்ப பற்
ம் ஜனங் கள் ேப னார்கள் . இந் த
மாளிைக ேலேய ற் றரசர்கள்
அைதப் பற் ப்
ேப னார்கள் . ஆனால் எல் லா ம் எ ர் பார்த்த
ஒன் ம் , நடந் த ஒன் மாக
ந் த . வா ப
வய ன ம் ரா
ர மான ஆ த்த கரிகாலர் மாண்
ேபானார். உ ரற் ற அவர உடல் இேதா இந் த அைற ல்
டக் ற . ேநாய் ப் பட் ள் ள ந் தரேசாழர் இன்
ம்
உ ேரா இ க் றார். ஆனால் இன்
ம் ெந ங் காலம்
இ ப் பாரா? தம அ ைமக் மாரனின் அகால மரணச்
ெசய் ைய அ ந் த ற ம் உ ேரா இ ப் பாரா?

ஐேயா! மகைனப் பார்க்க ேவண் ெமன்
தந் ைத
எவ் வள ஆவல் ெகாண்
ந் தார்? தந் ைத வந்
தங்
ப் பதற் காகக் கரிகாலர் காஞ்
ல்
ெபான்மாளிைக கட் னாேர? அந் தப் ெபான்
மாளிைக ல் தந் ைதைய வரேவற் உபசரிப் பதற் க்
ெகா த் ைவக்காமல் மாரர் ேபாய் ட்டாேர?
இ
ந் இன்
ம் என்ெனன்ன ைளயப்
ேபா றேதா, ெதரிய ல் ைல. ேசாழ சாம் ராஜ் யம்
வ ம் ஒேர யர ெவள் ளத் ல்
கப் ேபா ற .
அ மட் ந் தானா? எத்தைன தமான உட்கலகங் கள்
ைளயப் ேபா ன்றனேவா யா க் த் ெதரி ம் ?
ற் றரசர்க க் ள் ெப ஞ் சண்ைட
ளப் ேபா ற
நிச்சயம் . சற்
ன்னால் ெவளி ேல ேகட்ட சத்தம்
மைலயமா ைடய பைட ரர்கள் ேபாட்ட
சத்தமாகத்தான் இ க்கேவண் ம் ! அவர்கள் எதற் காக
அப் ப க் ேகாஷ ட்டார்கள் ? இந் தக் கடம் ர்
மாளிைகையத் தாக்கப் ேபா றார்களா, என்ன?
எதற் காக? கரிகால ைடய மரணம் பற் ய ெசய்
ஒ ேவைள அவர்க க் எட்
க் ேமா? ஆகா!
சம் வைரயர் இைத எப் ப க் சமாளிக்கப் ேபா றார்?
நம் ேபரில் கரிகாலைரக் ெகான்ற ற் றத்ைதச் மத் ச்
சமாளிக்கப் பார்ப்பார். ஆனால் அைத மைலயமான்
நம் வாரா? நம் னா ங் ட, சம் வைரயரின்
மாளிைக ல் இ நடந்
ப் பதால் அவைரச் ம் மா
ட்
வாரா?
ன்னர் இங் ேக நடந் த
ச யாேலாசைனையப் பற் மைலயமா க் த்
ெதரிந்
க்க ேவண் ம் . ெதரிந் ரா ட்டா ம்
ஆழ் வார்க்க யான் ேபாய் எச்சரித்
ட் ப்
ேபா
க் றான். ஆைக னாேலதான் பைட
ரட் க்ெகாண்
வ
றார். மைலயமான் தம்
ேபரப் ள் ைள
எவ் வள அன் ைவத்
ந் தார்
என்ப வந் யத்ேதவ க் நன்றாய் த் ெதரி ம் . இந் தச்

ெசய் ைய அ
ம் ேபா அவர் என்ன ெசய் வார் என்ப
யா க் த் ெதரி ம் ? சம் வைரயர்
ம் பத்ைதேய
நாசம் ெசய் இந் த மாளிைகைய ம் அ ேயா
அ த் ப் ேபாட்டா ம் ேபாட்
வார்.
பாவம் ! கந் தமாறன்! நல் ல ள் ைள! நம் டம் எவ் வள
ேனகமாக இ ந் தான்? அவ் வள
ேனக ம் ெகா ய
ேவஷமாக அல் லவா மா
ட்ட ? எல் லாம் அந் தப்
ப
ர் ேமா னி ன் காரணமாகத்தான்.
பார்க்கப் ேபானால் , அவ ைடய கைத ம் ேசாகமயமாக
இ க் ற . அவள் ேபரிேலதான் எப் ப க் ற் றம்
ெசால் வ ? எல் லாம்
ெசய் ம் ெகா ைமதான்…!
!
! மணிேமகைல ன்
ைய என்னெவன்
ெசால் வ ? என்னிடம் எதற் காக அவள் இவ் வள
அன் காட்டேவண் ம் ? என்ைனத் தப்
ப் பதற் காக
ன்வந் ‘நான் ெகான்ேறன்’ என்
ஒப் க்ெகாண்டாேள? இத்தைகய அன் க் இைண ஏ
– இதற் க் ைகம் மா தான் என்ன ெசய் யப்
ேபா ேறன்…?

?

வந் யத்ேதவன் தனக் ள் ேளேய ரித் க்ெகாண்டான்.
ைகம் மா ெசய் வைதப் பற் எண்
வ என்ன
ைபத் யக்காரத்தனம் ! மற் றவர்கைளப் பற் நான்
பரிதாபப் ப வ ேலதான் என்ன அர்த்தம் இ க் ற ?
என்
ைடய நிைலைமையக் காட்
ம் பயங் கரமான
பரிதாபமான நிைலைம ல் உள் ளவர்கள் ேவ யா ம்
இல் ைல! ஆ த்த கரிகாலைரக் ெகான்றதாக என்ேபரில்
ற் றம் மத்தப் ேபா றார்கள் ! நான் அந் தப்
பாதகத்ைதச் ெசய் ய ல் ைல என்
நி
ப் பதற்
எவ் தச் சாட் ய
ல் ைல. நந் னி ம் , ர தாஸன்
ட்டத்தா ம் ேபாேய ேபாய்
ட்டார்கள் . அவர்கைளத்
ெதாடர்ந் ேபாய் ப்
ப் பதற் யா ம்
யல ல் ைல.

அவர்கைள ஒ ேவைள
த்தா ங் ட நா ம்
அவர்க டன் ேசர்ந் ச ெசய் ய ல் ைல என்
எப் ப
நி
க்க
ம் ?
யா !
பட்டத் இளவரசைரக் ெகாைல ெசய் த ேரா க்
என்ன தமான தண்டைன ெகா ப் பார்கள் ? ெவ மேன
ெகாைலக் க் ெகாைல என்
தண்டைன ெகா த்
ட
மாட்டார்கள் ! இம் மா ரி காரியத்ைத இனி யா ம்
கன
ம் ெசய் ய நிைனயாத வண்ணம் பயங் கரமான
த் ரவைதத் தண்டைன ஏற் ப த் வார்கள் .
என்ன தமான தண்டைன ெகா த்தா ம்
ெகா க்கட் ம் . கரிகாலைர நான் ெகான்
ட்டதாகப்
பைழயாைற இைளய ராட்
ம் , ெபான்னி ன்
ெசல் வ ம் க
வார்கள் அல் லவா? அைதக் காட்
ம்
ேவ என்ன த் ரவைத ெகா ைமயாக
இ க்க
ம் ? ெதய் வேம! ெசன்ற
ன்
நான் மாத
காலத் ல் நான் எவ் வளேவா இக்கட் க்களில் தப்
வந் தெதல் லாம் இந் தப் பயங் கரமான அப ர்த் க்
ஆளாவதற் த்தானா…?
இவ் வாெறல் லாம் வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளத் ல்
அைலேமல் அைல எ வ ேபால் எத்தைனேயா
எண்ணங் கள் ேதான்
மைறந் ெகாண்
ந் தன.
எவ் வள ேநரம் இப் ப க் க ந் த என்
அவ க் த்
ெதரியா . இ ளடர்ந்
ந் த அந் த அைற ல்
ெரன்
ெமல் ய ைகப் படலம் பர யேபா அவ ைடய
எண்ணத் ெதாடர் கைலந் த . ‘அ என்ன ைக?
எங்
ந் வ
ற ? என்
ேயா க்கத்
ெதாடங் னான். சற் ேநரத் க்ெகல் லாம்
கச் ெசாற் ப
ெவளிச்ச ம் பர ய . அந் த ெவளிச்சத் ல் ஆ த்த
கரிகாலரின் உடல் ெதரிந் த . கத கள் சாத் யப ேய
இ ந் தன. ஆைகயால்
ளக் ெவளிச்சமாக இ க்க

யா . ன், என்ன ெவளிச்சம் ? நாலாபக்க ம்
ர்ந் கவனிக்கலானான். ைக ம் ெவளிச்ச ம்
பக்கத் ேவட்ைட மண்டபத்
ந்
ைக
வ வதற் க் காரணம் என்ன…? ஒ ேவைள
ப்
த்
க் ேமா? ேவட்ைட மண்டபத் ன் வ யாக
ரங் கப் பாைத ல் ெசன்றவர்கள் , ேவண் ெமன்ேற
ைவத்
ட் ப் ேபா
ப் பார்கேளா? அல் ல அவ ம்
மணிேமகைல ம் ேவட்ைட மண்டபத் க் ள்
வந் தேபா ெகாண்
வந் த ளக் இந் த பத் க் க்
காரணமா
க் ேமா….?
வர வரப் ைக அ கமா ற் . உஷ்ண ம் அ கரித்
வந் த .
ேநரத் க்ெகல் லாம் ேவட்ைட
மண்டபத் க் ம் அந் த அைறக் ம் இைட
ந் த
மரப் பலைகச் வர்களின் இ க் களின் வ யாகத்
ன் ஜ வாைலகள் ெதரியத் ெதாடங் ன. இன்
ம்
சற் ேநரத் க்ெகல் லாம் அக் னி பகவான் தம ேஜா
மயமான கரங் கைள நீ ட் த் ழா க் ெகாண் , இந் த
அைறக் ள் ேளேய ரேவ த்
ட்டார்!
அக் னி பகவா ைடய ரேவசத்ைதக் ெகாஞ் சேநரம்
வந் யத்ேதவன் கண்ெகாட்டா ஆர்வத் டன் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தான்.
த ல் அவ க் ஒ
கலேம
ஏற் பட்ட . “நம் ைடய கவைலகைளெயல் லாம்
அக் னி பகவான் ர்த் ைவத்
டப் ேபா றார்.
ஆ த்த கரிகால க் ம் , நமக் ம் ஒேர இடத் ல்
தகனக் ரிைய நடந்
டப் ேபா ற !” என்
எண்ணினான். ஆனால் இ
ேநரந் தான்
நிைலத்
ந் த , கரிகாலைரக் ெகான்றவன் என்ற
ற் றச்சாட் டன் இந் த உலைக ட் ப் ேபாவதற்
அவன் இஷ்டப் பட ல் ைல. சம் வைரய ம் அவ ைடய
மக ம் அப் ப த்தான் ெவளி ேல ெசால் வார்கள் .

லர் அைத நம் ப ம் ெசய் வார்கள் . யார் நம் னா ம் ,
நம் பா ட்டா ம் ெபான்னி ன் ெசல் வ ம் ந் தைவ
ேத
ம் அவ் வா நம் பக்
டா . நான் அந் தப்
பயங் கரக் ற் றத்ைதச் ெசய் ய ல் ைல என்
அவர்க க்காகேவ ம் நி
த்தாக ேவண் ம் . அ
மட் ம் அல் ல, ரா
ரரான கரிகால ைடய
ேமனிக் இ
ச் சடங் இப் ப நடக் ம் ப
டலாமா? அவ ைடய ெபற் ேறார்க ம் , உற் றார்
உற னர்க ம் அவ ைடய உ ரற் ற உடம் ைபயாவ
பார்க்க ேவண்டாமா…? ஆம் , ஆம் ! அவ ைடய உ ைரக்
காப் பாற் ற
யா ட்டா ம் அவ ைடய
உடம் ைபயாவ காப் பாற் ற ேவண் ம் . சக்கரவர்த் த்
மக க் ரிய மரியாைதக டேன இ
ச்
சடங் கைளச் ெசய் வதற் வ ேதட ேவண் ம் !…
அ வைர ல் வந் யத்ேதவன் தன்ைன
த் க்
ெகாள் ளப் ரயத்தனம் ெசய் ய ல் ைல. அவைன
எப் ப க் கட்
க் றார்கள் என்
டக்
கவனிக்க ல் ைல. இப் ேபா கவனித்தான்.
த ல்
அவ ைடய
ன் ைககள் இரண்ைட ம் ேசர்த் க் கட்
அந் தக் க ற் ைறக் ெகாண்ேட அவன் உடம்
வைத ம் கட்
ன் காேலா ேசர்த் க்
கட்
ந் தார்கள் . னியேவா நி ரேவா
ய ல் ைல. அவ ைடய பலம்
வ ம் ெச த் க்
ைகக்கட் க்கைள இ த் ம் , பல் னால் க த் ம்
அ ழ் த் க் ெகாள் ளப் பார்த்தான்;
ய ல் ைல.
அவ் வாேற உடம் ன் கட் க்கைளத்
அ ழ் க்கப்
பார்த்தான்; அ
ம்
ய ல் ைல. ஆனால் அப் ப
உடம் ைபத்
யேபா கட் ல் அைசந் த , உடேன
ஒ ேயாசைன ேதான் ய . கட் ைல இ த் க்
ெகாண்
ேவட்ைட மண்டபத் ன் இரக ய வாசைல
ேநாக் ச் ெசன்றான். அ அவ் வள எளிதாக இல் ைல.

அங் லம் அங் லமாக நகர ேவண்
ந் த . கட் ைல
இ த்த ேபாெதல் லாம் அவன் உடம் ன் கட் க்கள்
இ
ேவதைன உண்டாக் ன. ஆ
ம் ச த் க்
ெகாண்
ெசன்றான். வாசைல ெந ங் யேபா ,
சாத்
ந் த கத இ க் களின் வ யாகத்
ன்
ஜ வாைலகள் வந் ெகாண்
ந் தன. அந் த
ஜ வாைலகளில் ைகையக் கட்
ந் த க ற் க்
கத்ைதையப்
த்தான்; க ற் ல் ப்
த்த . அேத
சமயத் ல் அவ ைடய ைககள்
ம் ெந ப்
ஜ வாைலகள்
ச் ச க்க
யாத ேவதைனைய
உண்டாக் ன. ஆ
ம் ெபா த் க் ெகாண்
ந் ,
ெந ப் ப்
த் க் ைககட் அ பட்ட டேன உடம் ன்
கட் க்கைள அவசர அவசரமாக அ ழ் த் க்
ெகாண்டான். அ ழ் த்
வதற் ள் ேள கட்
ன்
ைரச் ைலகளிேல ப்
த் க் ெகாண்ட . அைற ல்
ைக ழ் ந் த . வந் யத்ேதவ ைடய உடம் ெபல் லாம்
பற் எரிவ ேபான்ற உணர்ச் உண்டா ற் .
அவ ைடய கண்களில்
த ல் எரிச்சல் கண்ட .
ன்னர் கண்ணீ ர ் த ம் ற் . கண் பார்ைவேய மங் கத்
ெதாடங் ய .
ஏ ? ஏ ? நா ம் இளவரேசா இங் ேகேய மாண்
எரிந் ேபாக ேவண் ய தான்! ஒ
தத் ல் இ
ம்
நல் ல தாேன! இளவரசைரக் காப் பாற் றத்தான்
ய ல் ைல; அவேரா சா ம் ேபறாவ எனக் க்
ைடக் ம் !… ச் . இ என்ன ேயாசைன? நான் இறப் ப
பற் க் கவைல ல் ைல இளவரச ைடய உடல் இங்
எரிந் சாம் பலானால் , எனக் அ யாத ப அல் லவா
ஏற் ப ம் ? என்ைன அ ந் தவர்கள் என்
ைடய நிைன
வ ம் ேபாெதல் லாம் என்ைனச் ச ப் பார்கேள?
அத்தைகய ப க் இடங் ெகா த் நான் ஏன்
சாகேவண் ம் ? இளவரசரின் உடைல எப் ப ேய ம்

ெவளிேய எ த் ச் ெசல் ேவன். அவ ைடய பாட்டன்
மைலயமானிடம் ஒப்
ப் ேபன். இளவரசைர நான்
ெகால் ல ல் ைல என் ம் , ெகான்றவர்கைளக்
கண்
த் க் ெகா ப் ேபெனன் ம் உ
ேவன்.
அவ் வா ஒப் க்ெகாண்ட காரியத்ைதச் ெசய்
த்த
ற நான் இறந் தால் பாதகம் இல் ைல. அ வைர ல்
எப் ப யாவ இந் த உ ைர ைவத் க் ெகாண்
க்க
ேவண் ம் …
வந் யத்ேதவன் இப் ேபா கட் க்கள் அைனத்ைத ம்
அ ழ் த் க் ெகாண்
தைல ெபற் றான். ஆனால் இ
என்ன? கட் ல் ப்
த் எரி றேத! ெவப் பம் தாங் க
ய ல் ைலேய? கண்கைளத் றக்கேவ
ய ல் ைலேய? றந் தா ம் ைக மண் க்
டப் பதால் ஒன் ேம ெதரிய ல் ைலேய?… ஆ
ம்
இளவரசரின் உடைலக் கண்
த் தான்
ஆகேவண் ம் . வந் யத்ேதவன் தைர ல் உட்கார்ந்த
வண்ணம் பரபரப் டன் ைகைய நீ ட்
ளா க்
ெகாண்
அங்
ங் ம் அவசரமாக நகர்ந் ேத னான்.
ேத ய ேநரம் ல நி ஷந் தான் இ க் ம் . ஆனால் பல
கங் கைளப் ேபால் அவ க் த் ேதான் ய .
கைட யாக இளவரசரின் உடம் அவ ைடய
ைகக க் த் தட் ப் பட்ட . அந் த உடம் ைபத்
க்
எ த் த்
க் எ த் த் ேதாளின் ேமல் ேபாட் க்
ெகாண்டான். அப் ேபா தான் ெவளிேய ேபாவ எப் ப
என்ற ேயாசைன உண்டா ற் . ேவட்ைட
மண்டபத் க் ள் ேபாவ இயலாத காரியம் ! ஆகா!
அங் ேக எத்தைனேயா காலமாகச் சம் வைரயர்கள்
ேசகரித் ைவத்
ந் த
கங் கெளல் லாம் இதற் ள்
எரிந் சாம் பலாகப் ேபா
க் ம் !… அந் த
அைற
ந் சாதாரணமாக எல் ேலா ம் ெவளிேய
ேபாவதற் ரிய ரதான வாசைல அைடந் தான். ஒ

ைக னால் கதைவ இ த் ப் பார்த்தான் கா னால்
உைதத் ப் பார்த்தான் உடம் னால் கத ன் ேபரில்
ேமா க்ெகாண் ம் பார்த்தான். “ ! ! கதைவத்
ற ங் கள் !” என்
சத்தம் ேபாட் ப் பார்த்தான். ஒன் ம்
பயன்பட ல் ைல. ச் ! என்ன அ
னம் ! யாழ் க்
களஞ் யத் ன் வ யாகத்தான் ஏ ப் ேபாக ேவண் ம் !
ஐேயா! அதற் ள் அ ேல ம் ப்
க்காமல்
இ க்கேவண் ேம? இத்தைன ேநரம் ண்ெபா
ேபாக்
ட்ேடா ேம?
இப் ேபா அந் த அைற நல் ல ரகாசமாக இ ந் த .
ஆனால் அந் தப் ரகாசம் பயன்படாதப
ைக மண் க்
டந் த . கண்ைணத் றந் பார்க்கேவ
ய ல் ைல.
கஷ்டத் டன் பார்த்தா ம் க் த் ைச ெதரிய ல் ைல.
யாழ் க்களஞ் யம் இ க்
டத்ைத உத்ேதசமாகக்
ைவத் க் ெகாண்
வந் யத்ேதவன் ஓ னான்.
வ
ல் கா ல் ஏேதா தட் ப் பட்ட . அ ‘டணார்!’ என்ற
ஒ ைய உண்டாக் ய . ‘ஆகா! அ எனக் நிைன
வந் தேபா பக்கத் ல் டந் ைகக் அகப் பட்ட
மடல் உள் ள கத் யாகேவ இ க்கேவண் ம் .
அந் தக் கத்
ல் ஏேதா ஒ மர்மம் இ க் ற . அைத
எ த் க்ெகாள் ளலாம் . வ
ல் யாராவ
க் ட் த்
த த்தால் ஒ ேவைள அந் தக் கத்
உபேயாகப் பட்டா ம் ப ம் …’
இவ் தம் எண்ணி அந் தக் கத் ையக் னிந்
எ த்தான். அப் ேபா எரிந் த கட்
ந் ெத த் வந் த
ஜ வாைலத் தணல் ஒன்
அவன் ேதாள்
ந் த .
அைதத் தட் அப் பால் எ ந்
ட் ஓ ப் ேபாய்
யாழ் க்களஞ் யத்ைத அைடந் தான். இவ் வள ேநர ம்
அவன் ேதாள்
சாத்
ந் த கரிகால ைடய
ேதகத்ைத அவ ைடய ஒ ைக இ க் ப்
த் க்

ெகாண்
ந் த . ஆனால் அவ் தம் ேதாள்
சாத் க்ெகாண்ேட களஞ் யத் ன் ப களில் ஏ வ
அசாத் யம் ேமேல கத ேவ சாத்
ந் த . எனேவ
கரிகால ைடய ேதகத்ைதக் ேழ நி த் ைவத்
ட்
ஏ ேமேல ள் ள கதைவத் றந் தான். பா க்
களஞ் யத் ல் நின்
ெகாண்
னிந் எ த்தான்.
ெதய் வேம! அதற் ள்
அக்களஞ் யத் க் ம்
வந்
ட்டேத! இன்
ம் ல நி ஷம் தாம த்
ந் தால் ,
இந் த வ
ம் இல் லாமல் ேபா
க் ம் !…
வந் யத்ேதவன் ேமல் மச் ல் கரிகால ைடய உடைலத்
க் ப் ேபாட்
ட் த் தா ம் ஏ வந் ேசர்ந்தேபா
பா
ராணன் ேபானவனாக இ ந் தான். இத்தைன
ேநரம் ெந ப்
ம் ைக
ம்
ெவந் ெகாண்
ந் தவன்
இப் ேபா
ளிர்ந்த காற்
ற் .
ேநரம் அங் ேகேய டந்
இைளப் பாறலாமா என்
ேயா த்தான்.
டா ,
டா !
ஒ நி ஷங் டத் தாம க்கக்
டா ! ப்
த்த
அக்கட்டடம் எப் ேபா இ ந்
ம் என்
யார்
கண்ட ? ம ப
ம் கரிகால ைடய உடைல எ த் த்
ேதாளில் ேபாட் க்ெகாண்
ேமல் மச் வ யாகேவ
ைரந் ெசன்றான்.
ன்ெனா தடைவ ேபான
ேபாலேவ மாட
டங் கைளக் கடந் ெசன்றான். ஆனால்
ன்ேன அவன் தனியாகப் ேபானப யால் மாளிைக
மச்
ந்
ேழ இறங் நிலா
ற் றத்ைதக் கடந்
ம ல் வர்
ஏ க்
த் ப் ேபாவ
சாத் யமா
ந் த . இப் ேபா அ
மா? அவன்
க ம் கைளத் ப் ேபா
ந் த மன்
ஆ த்த
கரிகால ைடய ேதகத்ைத ம் அல் லவா
க் ப் ேபாக
ேவண்
க் ற ?

அப் ேபா அம் மாளிைகக் ெவளிேய நாலா
பக்கங் களில் இ ந் ம் எ ந் த ெப ம் ஆரவாரக்
ச்சல்
அவன் கவனம் ெசன்ற . ஆகா! இ என்ன?
மைலயமா ைடய ரர்கள் ேகாட்ைடையத் தாக்கத்
ெதாடங்
ட்டார்கள் ேபா
க் றேத!
ன் வாசல்
கதைவத் தாக் த் தகர்க் றார்கள் ேபா
க் றேத!
ம ல் வர்
ரர் பலர் ஏ க்
க் றார்கேள!
இளவரசர் ெகாைல ண்டார் என்ற ெசய் ைய
அ ந் தான் மைலயமான் கடம் ர் மாளிைகையத்
தாக்கக் கட்டைள ட்
ட்டாரா? அப் ப யானால் ,
கரிகால ைடய உடைலத்
க் க்ெகாண்
வ ம்
என்ைனப் பார்த்தால் அவ் ரர்கள் என்ன ெசய் வார்கள் ?
ஏன்? நான்தான் அவைரக் ெகான்றதாக எண்ணிக்
ெகாள் வார்கள் ! என்ைனச் ன்னா ன்னம் ெசய்
ேபா வார்கள் ? ஆைகயால் நான்
க ஜாக் ரைதயாக
நடந் ெகாள் ள ேவண் ம் . யார் கண்ணி ம்
ெதன்படாமல் ேபாக ேவண் ம் . மைலயமான்
இ க்
டத்ைதக் கண்
த் அவரிடம் அவ ைடய
ேபரப் ள் ைள ன்
ேமனிைய ஒப் பைடத்
டேவண் ம் அதற் ப் ற நடப் ப நடந்
ட் ப்
ேபாகட் ம் …!
ன்னர், வந் யத்ேதவன்
க ஜாக் ரைதயாக
மாட டங் களின் மைற
ம் அவற் ன் நிழல்
படர்ந்
ந் த இ ளான இடங் களி ேம ப ங் நடந்
ெசன்றான். கைட யாக,
தல் தடைவ அங் ேக
வந்
ந் தேபா எவ் டத் ல் நின்
ேழ நடந் த
ற் றரசர்களின் ச யாேலாசைனையக் கவனித்தாேனா,
அவ் டத் க் வந் ேசர்ந்தான். ேழ எப் ப
இறங் வ என்பதாக ேயா த் க் ெகாண்
அவன்
அங்
ங் ம் பார்த்தேபா , வர் ஓரத் ல் ஏணி ஒன்
ைவக்கப் பட்
ந் த
லப் பட்ட . அ மட் ம் அல் ல;

ஏணி ன் பக்கத் ல் மனித உ வம் ஒன் ம் ெதரிந் த
அ யாரா
க் ம் ? ஏணிைய ைவத் க் ெகாண்
யா க்காகக் காத்
க் றான்? தான் அந் த ஏணி
வ யாகக் ேழ இறங் னால் என்ன ேந ம் ? என்ன
ேநர்ந்தா ம் சரிதான்! அந் த ஏணிைய
உபேயாகப் ப த் க் ெகாண்ேட ரேவண் ம் ! நல் ல
ேவைளயாகக் ைக ேல கத் ஒன்
இ க் ற ! எ
ேநர்ந்தா ம் பார்த் க் ெகாள் ளலாம் .

.

இந் தச் சமயத் ல்
ன் வாச க் அ
ல் ஆரவாரம்
அ கமா ற் . அ என்னெவன்
ெதரிந் ெகாள் வதற் காகேவா, என்னேவா, ஏணிக்
அ
ல் நின்ற மனிதன் சற் அப் பால் ேபானான்.
ெராம் ப நல் லதாய் ப் ேபா ற் என்
எண்ணி
வந் யத்ேதவன் ஏணி வ யாக ைரந்
ேழ
இறங் னான். அவன் ேழ இறங் த் தைர ல் காைல
ைவத்ததற் ம் , ேபான மனிதன்
ம் வ வதற் ம்
சரியா
ந் த .
“சா ! இவ் வள ேநரம் பண்ணி ட் ர்கள் !” என்
அம் மனிதன் ேகட்ட ம் , அவன் இ ம் பன்காரி என்பைத
வந் யத்ேதவன் ெதரிந் ெகாண்டான். அேத கணத் ல்
இ ம் பன்காரி யாைர எ ர்பார்த் அங் ேக காத் க்
ெகாண்
ந் தான் என்பைத ம் ஒ வா ஊ த் க்
ெகாண்டான்.
இ ம் பன்காரி அவன் அ
ல் வந் த ம்
யப் டன்,
“அேட! நீ யா? யாைரத் ேதாளில் ேபாட் க்ெகாண்
வ
றாய் ?” என்
ேகட்டான்.
“ஆம் , அப் பா! நான்தான்! காளா கச் சா யாரின் டன்!
ரணபத் ரகாளி ன் ப
டேன என்ைன
ன்னால்
அ ப் னார். அவர் ன்னால் வ
றார். உன்ைன

இங் ேகேய ஏணி டன் இ க்கச் ெசான்னார்! இேதா பார்!
இக்கத் ைய உனக் அைடயாளங் காட்டச் ெசான்னார்!”
என்
வந் யத்ேதவன்
,
கத் ையக்
காட் னான்.
இ ம் பன்காரி
சந் ேதகத் டேனேய, “இத்தைன
நாளாக நீ எனக் ச் ெசால் ல ல் ைலேய? ேபானால்
ேபாகட் ம் . சா யார் இவ் வள ேநரம் பண்
றாேர!
எப் ப இங்
ந் ெவளிேய ேபாகப் ேபா ேறாம் ?
க்ேகாவ
ர் ரர்கள் மாளிைகையச் ழ் ந்
ெகாண்
உள் ேள வர ம் ெதாடங்
ட்டார்கேள!”
என்றான்.
“அதனால் என்ன?
ட்டம் அ கமானால் நாம் தப் ச்
ெசல் வ
லபம் . அெதல் லாம் ெபரிய சா யா க் ச்
ெசால் த் தரேவண் மா? அவர் எப் ப ேயா வ
கண்
ப் பார். நீ இங் ேகேய அவர் வ ம் வைர ல்
காத்
! நான் ேபாய் நந் தவனத் ல் இ ப் பதாகச்
ெசால் !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
இ

ம் பன்காரி ன் ம ெமா க் க் காத் ராமல்
ெவன்
ேமேல நடந் தான். இ ம் பன்காரி
கண்ேணாட்டத்
ந் மைறந் த ம் , அந் த
மாளிைக ன்
ன் வாசல் ேகா ரத்ைத ேநாக்
நடந் தான்.

அத் யாயம் 42 மைலயமான்
யரம்

ன்

சம் வைரயர் ன் கட் க் வந் த ம் கந் தமாறைனத் தனியாக
அைழத் , “மகேன! நம் லத் க் என் ம் ேநராத ஆபத் இன்
ேநர்ந்
க் ற . அ
ந் நாம் தப் ப ேவண்
மானால் நான்
ெசால் வைத உடேன நீ தைட ெசய் யாமல் நிைறேவற் ற ேவண்
ம் ”
என்
னார்.
கரிகால ைடய மரணம் கந் தமாறைனப் ெபரி ம் கலங் கச்
ெசய்
ந் த . தான் வந் யத்ேதவைனக் ெகால் ல நிைனத்த
எவ் வள ெபரிய தவ என்பைத ம் அவன் உணர்ந்
ந் தான்.
“தந் ைதேய!
டனா ய என்னாேலதான் நம் லத் க் இந் த
ஆபத் ேநர்ந்
க் ற . அதற் காக என்ைன மன்னி ங் கள் .
தாங் கள் என்ன கட்டைள ட்டா ம் அைத நிைறேவற்
ைவக் ேறன்” என்றான்.
“நீ உடேன ஒ வ க் ம் ெதரியாமல் இந் த மாளிைகைய
ட்
ெவளிேயற ேவண்
ம் . நான் ப க் ம் அைற ல் கட்
க்
அ
ந்
ரங் கப் பாைத ஒன்
ேபா ற உனக் த் ெதரி ம்
அல் லவா? அ ேவட்ைட மண்டபத்
ந் ேபா ம்
ரங் கப் பாைத ல் இம் மாளிைக ன் ம ல் வரண்ைட ேபாய் ச்
ேச
ற …”
“தந் ைதேய! இந் த இக் கட்டான நிைலைம ல் தங் கைளத் தனிேய
ட்
ட் என்ைனச் ரங் க வ
ல் தப் த் ப் ேபாகச்
ெசால்
ர்களா?” என்றான் கந் தமாறன்.
“ ள் ளாய் ! அதற் ள் உன் வாக்
ைய மறந் ேப
றாேய?
ஆம் ; நீ ேபாகத்தான் ேவண்
ம் . ெகால் மைலத் தைலவன் வல் ல்
ஓரி ன் வம் சத் க் இப் ேபா நீ ஒ வன்தான் இ க் றாய் .
அவ யமா
ந் தால் , நீ அந் த மைலக் ேக ேபாய் மைறந்
வாழேவண்
ம் . ம ராந் தகத் ேதவ க் ப் பட்டங் கட் வ என்
நிச்சயமா , நான் உனக் ச் ெசய் அ ப் ய ற தான்
ம்
வரேவண்
ம் !” என்றார் சம் வைரயர்.
“மன்னிக் க ேவண்
ம் , தந் ைதேய! மைறந் வாழ் வ என்னால்
இயலாத காரியம் . வல் ல் ஓரி ன்
லத் க் அத்தைகய
ேகாைழையப் ெபற் ற அப ர்த் ேவ வர ேவண்
மா? இந் தக்
கணேம என்
ைடய இன்
ைரக் ெகா க் கச் ெசான்னீர ்களானால்
ெகா க் ேறன். ஆனால் ஒளிந் வாழ ஒ ப் பேடன்!” என்றான்
கந் தமாறன்.

சம் வைரயர்
ேயாசைன ெசய்
ட் , “மகேன! உன்ைனச்
ேசாதைன ெசய் வதற் காகக்
ேனன். ஓ த் தப் த் க்
ெகாள் ள ம் , மைறந் வாழ ம் நீ இஷ்டப் பட ல் ைல. நல் ல .
உ
க் ஆபத் ேநரக்
ய ரச்ெசய ேலதான் உன்ைன நான்
ஏவப் ேபா ேறன், ரங் கப் பாைத வ யாக உடேன ெவளிேய ச்
ெசல் ! ஆனால் ெகால்
மைலக் ப் ேபாகேவண்டாம் ! ேநேர
தஞ் சா
க் ப் ேபா! ெபரிய ப ேவட்டைரயர் அேநகமாக அங் ேக
இ க் கலாம் . இ ந் தால் அவரிடம் இங் ேக நடந் தைதச் ெசால் !
அவர் இல் லா ட்டால் , ன்னப் ப ேவட்டைரயரிட ம் ம ராந் தகத்
ேதவரிட ம் ெசால் …”
“ஐயா! இங் ேக என்ன நடந் த

என்

அவர்களிடம் ெசால் லட்

ம் !”

“இ என்ன ேகள் ? கரிகாலரின் மரணத்ைதப் பற் ச் ெசால் !
‘நாம் உத்ேத த்
ந் த காரியம்
வசத் னால் ேவ
தமாக
நடந்
ட்ட ; கரிகாலர் மாண்
ட்டார்! ம ராந் தக க் ப்
பட்டம் கட்ட இ தான் தக் க சமயம் ’ என்
அவர்க க் த்
ெதரியப் ப த் ! ‘மைலயமா ம் , ெகா ம் பா
ர் ேவளா ம்
அதற் க்
க் ேக நிற் பார்கள் . நம பலத்ைதெயல் லாம் உடேன
ரட் அந் த இரண்
ேபைர ம் அ ேயா அ த்
ட ேவண்
ம் ’
என்
!” என்றார் சம் வைரயர்.
“கரிகாலர் எப் ப மரணமைடந் தார் என்
ெசால் லட் ம் ?” என்றான் கந் தமாறன்.

அவர்கள் ேகட்டால் என்ன

“ேவ என்ன ெசால் ற ? வாணர் லத்ைதச் ேசர்ந்த
வந் யத்ேதவன் அவைரக் ெகாைல ெசய்
ட்டான் என்
!
இன்
ம் ஒ
க் யமான
ஷயம் . இைத நன்றாக ஞாபகம்
ைவத் க்ெகாள் ! வந் யத்ேதவன் ஈழ நாட் க் ப் ேபாய் த்
ம்
வந்
க் றான். அங் ேக அ ள் ெமா த் ேதவைன ம் ற
பைழயாைற ல் இைளய ராட் ைய ம் பார்த்
ட்
வந்
க் றான். அ ள் ெமா த்ேதவன் நாைகப் பட் னத் ல்
மைறந்
ந் இப் ேபா ெவளிப் பட்
ப் பதாக ஒ ெசய்
வந்
க் ற . அ ள் ெமா த்ேதவன்
ங் காதனம் ஏ ம்
ஆைச னால் அண்ணைனக் ெகால் வதற் வந் யத்ேதவைன
அ ப் ைவத்தான் என்ற வதந் ையச் ேசாழ நாட் ல் பரப் ப
ேவண்
ம் . பைழயாைற இைளய ராட்
ம் இதற்
உடந் ைதெயன்ற சந் ேதகத்ைத ம் உண்
பண்ண ேவண்
ம் .
இைதெயல் லாம் ப ேவட்டைரயர்களிட ம் ம ராந் தகத்
ேதவரிட ம் ெசால் !…

“தந் ைதேய தாங் கள் ெசால் வேத உண்ைமயாக ம் இ க் கலாம்
அல் லவா? ேநகத் ேரா யான வந் யத்ேதவன் அத்தைகய
பயங் கரமான எண்ணத் டேனேய இந் த மாளிைகக்
வந்
க் கலாம் அல் லவா?”
“இ க் கலாம் , மகேன! ஆனால் ப
ர் இைளய ராணி
ெரன்
மாயமாய் மைறந் ேபானதற் க் காரணம்
கண்
க் கேவண்
ேம? அவள் ேபரி ம் , அவ க்
உடந் ைதயா
ந் த பாண் ய நாட் ஆபத் த களின் ேபரி ம்
வல் லவைரயன் வந் யத்ேதவன்
ற் றம் சாட்
றாேன!…”
“ ற் றம் ெசய் தவன் மற் றவர்கள் ேபரில் அைதச் மத்தேவ
பார்ப்பான். இப் ேபா எனக் எல் லாம்
ளங்
ற . தந் ைதேய!
ப
ர் இைளய ராணிையப் பைழயாைறக் ந் தைவ ேத க்
எப் ேபா ம்
ப் பேத ல் ைல. கரிகாலைரக் ெகான்
ட் அேத
சமயத் ல் ப
ர் இைளய ராணிைய அபகரித் க்ெகாண்
ேபாவதற் ம் அவள் தான் ஏற் பா ெசய்
க் க ேவண்
ம் .
தன்
மந் ரி அநி த்த ம் இதற் உடந் ைத ேபா
க் ற .
அதற் காகேவ இந் த வந் யத்ேதவைன அவர்கள்
அ ப்
க் றார்கள் ! ஐேயா! அவர்க ைடய ழ் ச் ைய
அ யாமல் ேமாசம் ேபாய்
ட்ேடா ேம?”
“கந் தமாறா! ேபானைதப் பற் வ ந் வ ல் பயனில் ைல. இனி
ேமல் நடக் க ேவண் யைதப் பார்க் கேவண்
ம் . நீ உடேன
றப் பட் ச் ெசல் ! கரிகாலன் மரணச் ெசய்
ந் தர ேசாழ க் ப்
ேபாய் ச் ேசர்வதற்
ன்னால் , தஞ் ைச ல் ேவ யா க் ம்
ெதரிவதற்
ன்னால் ப ேவட்டைரயர்க க் ம் ,
ம ராந் தக க் ம் ெதரியேவண்
ம் . ஆைகயால் நீ
ைரந் ெசல் !
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் ள் ேபாவதற் ம் இரக யச் ரங் க வ
உண்
என்ப உனக் த் ெதரி ம் அல் லவா!…”
“ெதரி

ம் , ெதரி

ம் !”

“அப் ப யானால் உடேன

றப் ப

!”

“ றப் ப
ேறன், தந் ைதேய! என் தங் ைக மணிேமகைல… அவைளப்
பற் த்தான்
கவைலயா
க் ற .”
“ேவண்டாம் உனக் அந் தக் கவைல! நம் டம் அவள் உள ய
ேபால் ேவ யாரிட ம் உள வதற் நான்
டமாட்ேடன். அப் ப

அவள் உளற
ேவன்…”

ற் பட்டால் , அவைள என் ைக

“ஐேயா அதற் காகத்தான் கவைலப் ப
எண்ணித்தான் பயப் ப
ேறன்…”

னாேலேய ெகான்

ேறன். தங் கள் ேகாபத்ைத

“ேவண்டாம் ! அவ ைடய மனத்ைத மாற் ம் வ எனக் த்
ெதரி ம் ! ஆகா!
த் ரமான தான்!
த ல் அவைள நாம்
ம ராந் தகத் ேதவ க் மணம் ெசய் ெகா ப் ப என்
எண்ணிேனாம் . இைட ல் அந் த எண்ணத்ைத மாற் க்ெகாண்
கரிகால க் மணம் ெசய் ெகா க் க உத்ேத த்ேதாம் . கரிகாலர்
இன்
ணமாகக் டக் றார். நல் லேவைள, மணிேமகைல ன்
உள் ளம் அவரிடம் ெசால் ல ல் ைல. நம பைழய உத்ேதசத்ைதேய
நிைறேவற் ற ேவண் ய தான்…”
“ஆனால் தந் ைதேய! மணிேமகைல ன் உள் ளம் இப் ேபா அந் தச்
சண்டாளன் வந் யத்ேதவன் ேபரில் அல் லவா ேபா
ப் பதாகத்
ெதரி ற .”
“அெதல் லாம் ஒன்
ல் ைல மகேன! மணிேமகைலக் த் தன்
மனத்ைதத் தான் அ
ம் ராயேம இன்
ம் வர ல் ைல. அவைள
நான் கவனித் க்ெகாள் ேறன். நீ இனி ஒ கண ம் இங் ேக
தாம க் க ேவண்டாம் !”
அச்சமயம் ம ல் வர்க க் ெவளி ல் ெவ ச பத் ல் எ ந் த
ஆரவாரத்ைதக் ேகட்ட கந் தமாறன், “அப் பா! இ என்ன!
மைலயமான் பைடகள் ெந ங் வ வ ேபால் காண்
றேத?
மைலயமாைனத் தாங் கள் மாைல ல் பார்த்தேபா அந் தக் ழவன்
என்ன ெசான்னான்?” என்
ேகட்டான்.
“நல் ல மங் களகரமான ெசய் ையத்தான் ெசான்னான்.
மணிேமகைலைய ஆ த்த கரிகால க் மணம் ெசய் ெகா க் கப்
ேபா ம் ெசய் அ ந் அக் ழவன்
க் க ம ழ் ச்
அைடந் தானாம் . அேத மணப் பந் த ல் அவ ைடய மகள் வ ற் ப்
ேபத் ஒ த் ைய ம் மணஞ் ெசய் ெகா க் கலாம் என்
அைழத் வந்
க் றானாம் ! அழகா
க் றதல் லவா?
மாளிைகக் வ ம் ப நான் அைழத்ததற் , நாைளப் ெபா
ந் த ம் நல் ல
ர்த்தத் ல் வ வதாகச் ெசால்
க் றான்.
அவ ைடய ரர்கள் இப் ேபாேத வரப் ேபா ம்
மணத்ைதக்
ெகாண்டா
றார்கள் ேபா
க் ற !” இவ் தம்
ட் ச்

சம் வைரயர்
வந்
ட்ட .

ரிக் கப் பார்த்தார். ஆனால்

ரிப்

அைர

ைறயாக

“வா! வா! நாேன உன்ைனச் ரங் கப் பாைத ல் ெகாண்
ேபாய்
ட்
ட் வ
ேறன். வ
ல் ஒ
நா
ட நீ தாம க் கக்
டா . வ
ல் எங் ேகயாவ
ைர சம் பா த் க் ெகாண்
ைரந் ேபாக ேவண்
ம் !” என்றார்.
சம் வைரயர் ைக ல் ஒ
பத்ைத எ த் க் ெகாண்டார். இ வ ம்
ரங் கப் பாைத ல்
ந் தார்கள் .
ைரவாக நடந் தார்கள் .
மாளிைக ன் ம ல் வைரக் கந் தமாறன் கடந் த ற ,
சம் வைரயர் அவைனக் கட் த் த
ஆ
ட் த்
ம் னார். “ ளக் ேவண்
மா?” என்
ேகட்டதற் க்
கந் தமாறன் “ேவண்டாம் , அப் பா! எனக் இந் த வ நன்றாய் த்
ெதரிந் த தாேன? கண்ைணக் கட்
ட்டா ம் ேபாய்
ேவன்!”
என்றான்.
அவன் ரங் கப் பாைத ல் கண்
க் மைறந் த ற சம் வைரயர்
ம் னார். வ
ல் ேவட்ைட மண்டபத் க் ள்
ந் தார். அ த்த
அைற ல் ஏதாவ சத்தம் ேகட் றதா என்
கா ெகா த் க்
ேகட்டார். ஒன் ம் ேகட்க ல் ைல. லகண ேநரம் தயங் நின்றார்.
ற ,ஒ
வான ர்மானத் க் வந் தவர்ேபால் ,
ெப
ச்
ட்டார்.
ளக் ைக நன்றாகத்
ண் , ைவக் கேவண் ய
இடத் ல் ைவத்
ட்
ைரந்
ம் ச் ெசன்றார்.
ம் பச் சம் வைரயர் ன்கட் க் ச் ெசன்ற ம் , அந் தப் ரத் ப்
ெபண்கைளெயல் லாம் ஒன்
ேசர்த்தார். அவர்கள் எல் ேலா ம்
ஏற் கனேவ கலங் ப் ேபா
ந் தார்கள் . கண்ணீ ங்
கம் பைல மாகக் கந் தமாறனால் அந் தப் ரத் ல் ெகாண்
வந்
தள் ளப் பட்ட மணிேமகைலையக் ேகட் அவர்கள் ஒ வா
கரிகாலன் மரணத்ைதப் பற் த் ெதரிந் ெகாண்
ந் தார்கள் .
“ெபண்கேள! நம் லத் க் என்
ல் லாத ெப ம்
பத்
ஏற் பட்
ட்ட . எந் த நி ஷத்
ம் நீ ங் கள் இந் த மாளிைகைய
ட் ப் றப் படச் த்தமா
க் க ேவண்
ம் . பல னங் கள்
காட்
ம் , மைல
ம் காலங் க க் க ம் ணி ெபறேவண்
ம் .
எல் லா ம் அவரவர்க ைடய ஆைட ஆபரணங் கைள எ த் க்
ெகாண்
நிலா
ற் றத் க் வந் ேச ங் கள் . அ ைகச் சத்தேமா,
லம் பல் சத்தேமா ‘
க் ’ என்
டக் ேகட்கக்
டா !
ெதரி மா?” என்
எச்சரித்தார்.

ன்னர் சம் வைரயர், மாளிைக ன்
ன்வாசற் பக் கம் வந் தார்.
ன்வாசல் ேகா ரத் ன் ேமல் ஏ ெவளி ேல என்ன அவ் வள
ஆரவாரம் என்
ெதரிந் ெகாள் ள
ம் னார். அதற் அவகாசம்
ைடக் க ல் ைல. ஏெனனில் , அவர் ன் வாசைல
ெந ங் ம் ேபாேத ெவளி
ந்
ரர்கள் ேகாட்ைட
வாசற் கத கைள தகர்த் த் தள் ளி ட் உள் ேள தடதடெவன்
ந் ெகாண்
ந் தார்கள் . வாசற் காவலர்கள் அவர்கைளத்
த க் க
யன்
யாமல் ேழ
ந் ெகாண்
ந் தார்கள் .
“

இ வல் லாமல் , ேகாட்ைட ன் ம
ரர்கள் உள் ேள
ந் ெகாண்

ல் வர்
ஏ
ந் தார்கள் .

க்

த்

ம்

சம் வைரயரின் உள் ளத் ல் ெப ம்
ம் , கலக் க ம் ஏற் பட்டன.
கரிகாலன் ெகாைல ண்ட ெசய் ஒ ேவைள மைலயமா க் ம்
ெதரிந்
ட்டதா, என்ன? இதற் ள் எவ் தம் ெதரிந்
க் ம் ? –
ெதரிந் தால் ெதரியட் ம் . எப் ப
ம் ெதரிந் தாேன ரேவண்
ம் ?
ஆனால் இன்
ம்
ேநரத் க் இவர்கைள இங் ேகேய நி த் த்
தாமதப் ப த் ைவக் கேவண்
ம் . அைர நா ைக ேநரம்
தாம த்தால் ேபா மான . அதற் ள் நாம் உத்ேத த்த காரியம்
நிைறேவ
ம் …
ேகாட்ைட வாச க் ம் , மாளிைக
கப் க் ம் ந
ல் இ ந் த நிலா
ற் றத் ன் ந
ல் ெசன்
சம் வைரயர் கம் ரமாக நின்றார்.
அவர் ைக ேல
ரிய வாள்
ன்னிய . அவ க் ப் ன்னால்
ஏெழட்
ரர்கள் ெந ய ேவல் கைளப்
த் க்ெகாண்
நின்றார்கள் . அவர்களில் லர் ைக ல் வர்த் ெவளிச்சம்
ைவத் க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
வாசற் கத கைள உைடத் த் தகர்த்
ரர்கைளத் ெதாடர்ந்
க் ேகாவ
பார்த் ேபந் ர ம் வந் தார்கள் .
நிலா
பார்த்
இ வ

க்ெகாண்
ன்னால் வந் த
ர் மைலயமா ம் ,

ற் றத் ன் ந
ல் நின்ற சம் வைரயைரப் பார்த்
ட்
ேபந் ரன் மைலயமா க் அவைரச் ட் க் காட் னான்.
ம் சம் வைரயைர ேநாக் வந் தார்கள் .

அ
ல் வ ம் ேபாேத மைலயமான், “சம் வைரயேர! இ என்ன
நான் ேகள் ப் ப வ ? அத்தைகய பாதகத்ைத ம் ெசய் ரா?
ஓேகா? இ என்ன? ைக ல் வா டன் நிற்
ேர? உம உத்ேதசம்
என்ன?” என்
ேகட் க்ெகாண்ேட வந் தார்.

“அந் தக் ேகள் ைய உங் களிடம் ேகட்கத்தான் நிற் ேறன். உங் கள்
உத்ேதசந் தான் என்ன? வாசற் கதைவத் தகர்த் க் ெகாண்
வந் த ன் ேநாக் கம் என்ன? சற்
ன்னால் நான் வந் தங் கைள
அைழத்ேதன். நாைளக் நல் ல ேவைள பார்த் க்ெகாண்
வ வதாகச் ெசான்னீர ்கள் …”
“சம் வைரயேர! நல் லேவைள இப் ேபாேத வந்
ட்ட ;
அதனாேலதான் வந் ேதன். ஆ த்த கரிகாலன் எங் ேக? ர
பாண் யன் தைலெகாண்ட ரா
ரன் எங் ேக? ேச ர்ப்
ேபார்க் களத் ன் ெவற்
ரன் எங் ேக? என் ேபரன் எங் ேக?” என்
மைலயமான் ேகட்டார்.
“என்ைனக் ேகட்டால் , எனக் என்ன ெதரி ம் ? இளவரச க்
இஷ்டப் பட்ட இடத் ல் அவர் இ ப் பார். அந் த
ரட் ப்
ள் ைள டம் நான் எவ் தப் ேபச் வார்த்ைத ம் ைவத் க்
ெகாள் வ ல் ைலெயன் தான்
ன்னேம தங் களிடம் ெசான்ேனேன?
பார்த் ேபந் ர க் ம் அ ெதரிந் த ெசய் தான்!”
“அேட சம் வைரயா! இவ் வா
ண் சாக் ப் ேபாக் ச் ெசால்
ஏமாற் றப் பார்க் காேத! ஆ த்த கரிகாலைன உடேன ெகாண்
வந்
எங் களிடம் ஒப் பைடத்
! இல் லா ட்டால் , உன்
ைடய இந் தக்
ேகாட்ைட ெகாத்தளம் மாளிைக எல் லாவற் ைற ம் இ த் த்
தகர்ந் மண்ேணா மண்ணாக்
ேவன்!” என்
க் ேகாவ
ர் மைலயமான் கர் த்தார்.
“பார்த் ேபந் ரா? இந் தக் ழவன் என்ன தற்
றான்?
இவ க் த்
ெரன்
ைபத் யம்
த்
ட்டதா? இளவரசைரக்
ெகாண்
வந் இவனிடம் ஒப்
ப் பதற் நான் யார்? இவன்தான்
யார்? இளவரசைர நான்
ைறப் ப த் ைவத்
க் ேறனா?
அல் ல இவன் இளவரசைரச் ைறப்
த் க்ெகாண்
ேபாகப்
ேபா றானா?” என்றார் சம் வைரயர்.
பார்த் ேபந் ரன்
சாந் தமான ர ல் , “சம் வைரயேர!
பதறேவண்டாம் ! ழவ க் க் ேகாபம் வரக் காரணம் இ க் ற .
இேதா இந் த ஓைலையப் பா ங் கள் . தாங் கேள ெதரிந்
ெகாள் ர்கள் !” என்
ச் சம் வைரயர் ைக ல் ெகா த்தான்.
அவர் அைதப் ன்னால்
க் கப் பட்ட
நன்றாக உற் ப் பார்த்தார்.

வர்த்

ன் ெவளிச்சத்

ல்

“இளவரசர் ஆ த்த கரிகாலன் உ
க் ஆபத் . உடேன
பைடக டன் வந் காப் பாற் ற ம் ” என்
அந் த ஓைல ல்
எ
ந் த .
அைதப் ப க் ம் ேபாேத சம் வைரயர் கெமல் லாம்
ன்னர், கரிகால ைடய சடலத்ைதக் கண்ட ம் அவ
ந ங் ய ேபால் , இப் ேபா ம் ஆ ந ங் ய .
“இ
எ

என்ன ழ் ச்
க் க

! இ என்ன ச ? யார் இப் ப
ம் ?” என்
த மா னார்.

யர்த்த .
ைடய உடல்

ஓைல

“ஓைல யார் எ
னால் என்ன? ஆ த்த கரிகாலைர உடேன
இவ் டம் அைழத் வா! அல் ல அவர் இ க்
டத் க் எங் கைள
அைழத் ப் ேபா! இல் லா
ல் , என் ரர்கைள
ட் த் ேதடச்
ெசால் லட் மா?” என்
ேகட்டார் மைலயமான்.
“ஆகட் ம் , ஐயா! கரிகாலர் இ க்
டத் க் உங் கைள
அைழத் ப் ேபா ேறன். பார்த் ேபந் ரா! உனக் அந் த இடம்
ெதரி ம் . ப
ர் இைளய ராணி ன் அந் தப் ரத் க் ப்
ேபா
க் றார் என்
சற்
ன் அ ந் ேதன். அங் ேக இவைர நீ ேய
அைழத் ப் ேபா!” என்றார் சம் வைரயர்.
பார்த் ேபந் ரன், “ஆம் , தாத்தா! வா
அைழத் ப் ேபா ேறன்!” என்றான்.
இப் ப ச் ெசால்
நந் னி தங்

ங் கள் ! நாேன உங் கைள

ட் ப் பார்த் ேபந் ரன் ப
ர் இைளயராணி
ந் த அந் தப் ரம் இ ந் த க் ைக ேநாக் னான்.

“ஐேயா! இ என்ன?” என்
அல னான். ஏெனனில் , அவன் பார்த்த
க் ல் அப் ேபா
ெகா ந்
ட் எரிந் ெகாண்
ந் த .
ன் ெகா ந் க க் ேமேல கரிய ைக மண்டலம்
அடர்ந்
ந் த .
அவன் பார்த்த ைசைய எல் லா ம் பார்த்தார்கள் . “ ! !” என்ற
நிைறந் த ஒ எல் லா ைடய கண்டங் களி
ந் ம் ளம் ய .
பார்த் ேபந் ரன்
ைகப் நீ ங் யவனாய் , “சம் வைரயேர!
த ல் இந் த ஓைலைய நான் நம் ப ல் ைல. இப் ேபா நம்
ேறன்.
ஏேதா ழ் ச்
ம் , ச
ம் நடந்
க் ன்றன. பாட்டா! இந் த
ச காரர்கைள உடேன ைறப் ப த்தச் ெசால் ங் கள் ! நான் ேபாய்
இளவரசர் இ க்
டத்ைதப் பார்த் த் ேத அைழத் வ
ேறன்!”
என்
ெசான்னான்.

சம் வைரயர் ம ப
ம் பைழய ைதரியமான ர ல் “ஆமாம் ,
பார்த் ேபந் ரா! ழ் ச்
ம் ச
ம் நடந்
க் ன்றன. ஆனால்
ெசய் தவர்கள் நீ ங் கள் . என் அரண்மைன ன் கதைவத்
தகர்த் க்ெகாண்
ந் ர்கள் . உங் கள் ரர்கைள ஏ
ட் த்
ைவக் ம் ப ெசால்
க்
ர்கள் . இளவரச க் ஏேத ம்
ஆபத் என்றால் , அ
ம் உங் களாேலதான் ேநர்ந்
க் க
ேவண்
ம் ! ஜாக் ரைத! இதற் ெகல் லாம் ப க் ப் ப வாங் ம்
காலம் வ ம் !” என்றார்.
பார்த் ேபந் ரன் அவ ைடய வார்த்ைதகைளப்
ெபா ட்ப த்தாமல் ஓ னான். அேத சமயத் ல் சம் வைரயர்
ட் ப் ெபண்கள் ம் பலாக மாளிைகக் ள் ேள
ந் நிலா
ற் றத் க் வந் தார்கள் . அவர்க ைடய மனக் கலக் கத்ைத
அவர்கள்
க பாவங் கள் ெவளிப் ப த் ன. ஆனால் யா ைடய
ர
ந் ம் ஒ
னகலாவ ,
ம் மலாவ ேகட்க ல் ைல.
அவர்களில் ல ைடய கவனம் மாளிைக ன்
ன் றத் ல்
ெவளிச்சமாகத் ெதரிந் த இடத் ற் ச் ெசன்ற . ஒ வைரெயா வர்
கட் அைணத் க் ெகா ந்
ட்ெடரிந் த ச் டைரக்
காட் னார்கள் ; மணிேமகைல ம் அைதப் பார்த்தாள் . உடேன
“ஐேயா! ! ! அவர் அங் இ க் றாேர!” என்
அல க் ெகாண்
அந் தத் க் ைக ேநாக் ஓடத் ெதாடங் னாள் . சம் வைரயர்
க் ட் அவைள நி த் னார். அவ ைடய
கத் ல் பளார்
என்
ஓர் அைற ெகா த்தார். றந் த
தல் யா ம் தன்ைன
இப் ப நடத் அ யாதவளான மணிேமகைல, – சம் வைரயரின்
கண்
க் க் கண்ணான ெசல் லப் ெபண் மணிேமகைல, –
தந் ைதைய ெவ த் ேநாக் ய வண்ணம் ஸ்தம் த் நின்றாள் .
சம் வைரயர்
இரங் ய ர ல் , “அசட் ப் ெபண்ேண!
உனக் த்தான்
ன்னேம நான் எச்சரிக் ைக ெசய்
ந் ேதேன? ஏன்
எனக் த் ேகாபம் வரச் ெசய் றாய் ?” என்
ட் , “அேதா பார்!
அல அ த் க்ெகாண்
ஓடேவண் ய அவ யம் இல் ைல
என்பைதத் ெதரிந் ெகாள் !” என்றார்.
சம் வைரயர் ட் க் காட் ய ைச
ந் வந் யத்ேதவன்
தள் ளா த் தள் ளா நடந் வந் ெகாண்
ந் தான். அவ ைடய
ேதாளின் ேபரில் ஆ த்த கரிகாலன் உ ரற் ற உடைலச் சாத்
எ த் க் ெகாண்
வந் தான்.
சம் வைரய க் ம் , அவ ைடய மக க் ம் நடந் த
வாதத் ல்
கவனம் ெச த் ய மைலயமா ம் இப் ேபா வந் யத்ேதவைன

ேநாக் னார். அவன் ெமள் ள ெமள் ளத் தள் ளா வ வைத ம்
அவ ைடய ேதாளில் யாைரேயா
க் க் ெகாண்
வ வைத ம்
கண்ெகாட்டாமல் பார்த் க் ெகாண்
நின்றார். ஏேனா அவ ைடய
ைமப் ராயம் அைடந் த உடம் ந ங் ய . உள் ளத் ல் ஒ
தத்
ல் உண்டா ற் . ட்ட ெந ங் வந் தவைனப் பார்த்
ஏேதா ேகட்க
ம் னார். ஆனால் நா எழ ல் ைல. ெதாண்ைட
அ ேயா அைடத் க் ெகாண்
ட்ட .
வந்
அ

யத்ேதவன் மைலயமாைனப் பார்த்
ல் வந் தான்.

க்ெகாண்ேட அவர்

“ஐயா! இேதா இளவரசர் கரிகாலர்! ரபாண் யன் தைல ெகாண்ட
இந் த ரா
ரைர உ ேரா தங் களிடம் ெகாண்
ேசர்க் க
என்னால் இயல ல் ைல. உடைல மட் ம் க் ைரயாகாமல்
ெகாண்
ேசர்த்ேதன்.
னா ம் ச
னா ம் ெகால் லப் பட்ட
உங் கள் ேபரப் ள் ைளைய இனி நீ ங் கள் ஒப் க் ெகாள்
ங் கள் !”
என்
ட் வந் யத்ேதவன் இளவரசர் கரிகாலரின் சடலத்ைத
ெம வாகத் ேழ இறக் ப் ப க் க ைவத்தான்.
உடேன தடால் என்

தா

ம்

ேழ

ந்

நிைன

ழந் தான்.

ழவர் மைலயமான், இளவரசரின் உட க் அ
ல் உட்கார்ந்தார்.
அவ ைடய ரத்
கத்ைதச் சற் ேநரம் உற் ேநாக் னார்.
ெரன்
மைல
ங் வ ேபால் அவ ைடய உடம் ெபல் லாம்
ங் அைசந் த ! அைலகட ன் ேபராரவாரத்ைதப் ேபால்
அவ ைடய ெதாண்ைட
ந் “ஐேயா!” என்ற ேசாகக் ரல்
வந் த .
தம் இ ம் ைபெயாத்த
ய ைககளினால் தைல
மாற் மாற் அ த் க் ெகாண்டார்.

ம் மார்

ம்

“என் ெசல் வேம! உன்ைன மணக் ேகாலத் ல் பார்க் க வந் ேதேன!
ணக் ேகாலத் ல் பார்க் ேறேன” என்
எட் த் ைச ம்
த் ந ங் ம் ப யாக அல னார்.
ன்னர், அம்
ெப ங் ழவர் ஆ த்த கரிகாலன்
றந் த
ந் நடந் த சம் பவங் கைள ஒவ் ெவான்றாகக்
ப்
லம் னார். அவன்
றந் த நாளில் நடத் ய ெகாண்டாட்டங் கைளக்
ப் ட்டார். அவன்
ழந் ைதயா
ந் த ேபா தம ம
ம் ,
கரங் களி ம் , ேதாள் களி ம் ெகாஞ்
ைளயா யைதச் ெசால்
அ தார். அவ க் ேவல் எ ய ம் , வாள்
த் ச் சண்ைட

ெசய் ய ம் தாம் கற் க் ெகா த்தைதெயல் லாம் ெசான்னார்.
ப னாறாவ
ராயத் ல் ேச ர்ப் ேபார்க் களத் ல் அவன்
நிகழ் த் ய அசகாய ரத்தனமான ர பராக் ரமச் ெசயல் கைள
ஒவ் ெவான்றாகக்
த் க் த்தார்.
“ஐேயா! பாண் யேனா நடத் ய அந் த ரப் ேபார்களிேல நீ இறந்
ர ெசார்க் கம் அைடந்
க் கக்
டாதா? இந் தச் சண்டாளன்
சம் வைரய ம் , இவ டன் ேசர்ந்த ச காரர்க ம் ெசய் த
ழ் ச் க் இைரயா யா மாண்
க் க ேவண்
ம் ? அந் ேதா,
உன்ைன நாேன இவன்
ந் தாளியாகப் ேபா ம் ப ெசால்
அ ப் ேனேன? எனக் வயதா
ட்ட . உனக் இங் ேக
நண்பர்கள் ேவண்
ம் என்
எண்ணி, இவன் மகைள நீ
மணந் ெகாண்டால் , உன் கட்
ல் இ ப் பான் என்
நம்
அ ப் ேனேன, சம் வைரயன் மாளிைகக் அ ப் வதாக
எண்ணிக் ெகாண்
யம ைடய மாளிைகக்
ந் தாளியாக
அ ப்
ட்ேடேன? நான் அல் லேவா பாதகன்? நான் அல் லேவா
உன்ைனக் ெகான்றவன்?” என்
ண்
ம் ண்
ம் தம்
தைல ல் அ த் க் ெகாண்டார்.
ன்னர்
ெரன்
ேசாகத்
ந்
பட் ெரௗத் ராகாரம்
அைடந்
ற்
ற் ம் பார்த்தார். “அேட சம் வைரயா,
உண்ைமையச் ெசால் ! இளவரசர் எப் ப யடா மாண்டார்? என்ன
ழ் ச் யடா ெசய் தாய் ? ேதேவந் ரேன வந் எ ர்த்தா ம் ேந க்
ேநர் நின்
அவைன ெவன்
க் க
யாேத? எத்தைன ேபைர
அவன் ேபரில் ஏ
ட்டாய் ? அவர்கள் எங் ேக மைறந்
ந் ,
எப் ப யடா இந் த ரா
ரைனக் ெகான்றார்கள் ? உண்ைமையச்
ெசால்
!” என்
கர் த்தார்.
சம் வைரய ம் ேகாபத்ேதா “ ழவா! உன்
ைமப் ராயத்ைத
ன்னிட் ெபா த்
க் ேறன். இளவரசர் எப் ப இறந் தார் என்
உனக் எவ் வள ெதரி ேமா, அவ் வள தான் எனக் ம் ெதரி ம் !
இளவரசர் சடலத்ைதத்
க் க் ெகாண்
வந் தாேன, அவைனக்
ேகட்டால் ஒ ேவைள ெசால் வான்! என்ைனக் ேகட்ப ல் என்ன
பயன்?” என்றார்.
“அேட! உன்
ைடய மாளிைக ல் உன்
ைடய
ந் தாளியாக
இ க் ம் ேபா இச்சம் பவம் ேநர்ந்
க் ற . நீ ஒன் ம்
அ யாதவன் ேபாலப் ேப
றாய் . இைத யார் நம் வார்கள் ? நல் ல
உன்ைனச் ந் தரேசாழ சக் கரவர்த் ேகட் ம் ேபா இந் த
ம ெமா ைய அவரிடம் ெசால் ! ரர்கேள! இந் தச்

;

சம் வைரயைனச் ைறப் ப த் ங் கள் . இவ ைடய மாளிைக,
ம ல் வர் எல் லாவற் ைற ம் இ த் த் தைரேயா தைர
ஆக் ங் கள் !” என்
ழவர் இ
ழக் கம் ேபான்ற ர ல்
கட்டைள ட்டார்.
அப் ேபா தான்
ம் வந்
ந் த பார்த் ேபந் ரன்,
மைலயமாைனப் பார்த் , “ஐயா! இந் த மாளிைகைய அ க் ம்
ெபா ப் நமக் க் ைடயா . அக் னி பகவான் அந் த ேவைலைய
ேமற் ெகாண்
ட்டார்! அேதா பா ங் கள் !” என்றான்.
மைலயமான் பார்த்தார், அந் தப் ெபரிய மாளிைக ல் ஒ
ைல ல் சற்
ன் காணப் பட்ட , ெவ
க் ரமாகப் பர
வ வைதக் கண்டார். ரம் மாண்டமாக வளர்ந் வானளா க்
ெகா ந்
ட்ெட ந் த அப் ெப ந் மாட
டங் கைள ம் , மச்
ெமத்ைதகைள ம் ேகா ர கலசங் கைள ம்
ங் ப் பஸ் கரம்
ெசய் ெகாண்
ேம ம் ேம ம் இைர ேத அதன் ஆ ரம்
ப னா ரம் ெசந் நாக் கைள நீ ட் க் ெகாண்
ைரந்
வ வைதக் கண்டார். அந் த ேகார பயங் கரமான காட் ையப்
பார்த்த வண்ணமாகத்
க் ேகாவ
ர் ரர்கள் ர த்
நிற் பைத ம் கண்டார்.
“சரி!, சரி! அக் னி பகவான் நம ேவைலைய ஏற் க் ெகாண்
ட்டார். நல் ல , பார்த் ேபந் ரா! உடேன றப் ப ேவாம் .
ன்
உலகமா ம் ந் தரேசாழ சக் கரவர்த் தம
த்த மகைனப்
பார்க் க ேவண்
ம் என்
ன்
வ ஷமாகச் ெசால்
அ ப் க்
ெகாண்
ந் தார். என் மகள் வானமாேத
இளவரசைன அைழத்
வ ம் ப எனக் ச் பாரி ேமல் பாரி அ ப் க்
ெகாண்
ந் தாள் . உ ரற் ற இளவரசனின் சடலத்ைதயாவ
அவர்கள் கைட
ைற பார்க் கட் ம் . இந் த ரா
ர ைடய
உடைலச் சண்டாள சம் வைரய ைடய மாளிைகைய
ங் ய
அக் னிக் நாம் இைரயாக் க ேவண்டாம் . தஞ் சா ர்க் எ த் ச்
ெசல் ேவாம் . சக் கரவர்த்
ன் சந் நிதானத் ல் ெகாண்
ேபாய் ப்
ேபா ேவாம் . உ ர்க் கைள இழந் த
கத்ைதயாவ ெபற் ற
தா ம் தகப் பனா ம் பார்த் ப் லம் பட் ம் . இளவரசைனக்
ெகான்ற சண்டாளப் பாதகர்க க் த் தக் க தண்டைன
சக் கரவர்த் ேய
க் கட் ம் !” என்றார் மைலயமான்.

அத்

யாயம் 43 - ண்
ெகாள் ளிடக்கைர

ம்

ெகாள் ளிடத் ன் வடகைர
ள் ள
நாைர ர்
என்
ம் ராமத் ல் நம் யாண்டார் நம் என்
ம்
ைசவப் ெபரியாரின் மடாலயம் இ ந் த . அதன் வாச ல்
அரண்மைனப் பல் லக் ஒன் ம் , பல் லக் த்
க் க ம் , காவல் ரர்க ம் நின்றனர். இவர்கைளத்
த ர ராமவா கள்
ரத் ல்
ட்டம்
நின்றார்கள் . அந் தக்
ட்டத் க் மத்
ல் இரண்
ேப க் ள் ஏேதா க ைமயான வாதம் நடந் த
ேபால ம் , அைத அக் ட்டத்தார் உற் சாகத் டன்
கவனித் க் ெகாண்
வந் ததாக ம் ேதான் ய .
ஜனக்
ட்டத்ைதச் சற்
லக் க் ெகாண்
உள் ேள
எட் ப் பார்த்ேதாமானால் , நமக்
ன்ேன பழக்கமான
இ வர்தான் அங் ேக நின்
சண்ைட ட் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் என்ப ெதரியவ ம் . அவர்களில்
ஒ வன்
மைல என்ற ஆழ் வார்க்க யான் நம்
மற் ெறா வர், நம் கைத ன் ஆரம் பத் ேலேய
அவ டன் பட ல்
வாதம் ெதா த்த ர ைசவர்.
நம் யாண்டார் நம்
ன் ைசவ மடாலயத் ல் ரதான
காரியக்காரர்.
நம் யாண்டாைரப் பார்ப்பதற் காக வந்
ந் த ெபரிய
ராட் ெசம் யன் மாேத அந் த மகா டன் ஏேதா
தனிைம ல் ேபச
ம்
றார் என்பைத அ ந்
ெகாண்ட ம் , ேமற்
ய ர ைசவப் ெபரியார்

ெவளிேய வந் தார். ஆழ் வார்க்க யாைனப் பார்த்த ம்
அவ க் இயற் ைகயாகேவ ஆத் ரம் ெபாங் வந் த .
ன்ெனா தடைவ அந் த ரைவஷ்ணவ
காமணி டம்
வாதத் ல் ேதால் யைடந்
ட்ேடாம் என் ற எண்ணம் அந் த ஆத் ரத்ைத
ட் ய .
“அேட! நாமத்ைதப் ேபாட் ஊைர ஏமாற் ம் ேவஷதாரி
ைவஷ்ணவேன! இங் ேக எங் வந் தாய் ? எங் ேகயாவ
ெபாங் கல் – ளிேயாதைர ைடக்
டம்
பார்த் க்ெகாண்
ேபாவ தாேன?” என்றார்.
“ெபாங் கல் ளிேயாதைர ேவண் ய மட் ம் சாப் ட்
ட் த் தான் வ
ேறன். இங் ேக ள் ள ைசவ மடத் ல்
நீ ங் கள் எல் லா ம் சாம் பைலத் ன்
உடம்
ங் ப்
ேபாய் க் டக்
ர்கள் என்
அ ந் வந் ேதன். பாவம் !
நீ ங் கள் என்ன ெசய் ர்கள் ? உங் கள் வெப மான்
சாப் ட அன்னம் ைடக்காத காரணத் னாேலதான்
ஷத்ைத உண்டார். அப் ேபா மட் ம் எங் கள்
நாராயண
ர்த்
ன் சேகாதரி பார்வ க த்ைதப்
க்காம
ந்
ந் தால் உங் கள் வ ைடய க
யாதா
க் ம் !” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“அேட ர ைவஷ்ணவேன! நி த் உன் கைதைய! உயர
உயரப் பறக்காேத! உங் கள் ெப மான் உயர உயரப்
பறந் ம் எங் கள் வெப மா ைடய
ையக் காண
யாமல்
ம் வந் தாரில் ைலயா?”
“அ என்ன ஐயா கைத? எங் கள் மகா ஷ்
வாமனாவதாரம் எ த் வந் ,
ைய ஒ
அ
னா ம் வானத்ைத இன்ெனா அ
னா ம்
அளந் தேபா , உங் கள் வ ைடய
அந் த அ க்

க்

ேழதாேன இ ந்
க்க ேவண்
ஆழ் வார்க்க யான்.

ம் !” என்றான்

“உங் கள் மகா ஷ்
பத் த் தடைவ ேலாகத் ல்
றந் த
ந் ேத அவ ைடய வண்டவாளம்
ெவளியாக ல் ைலயா? அ
ம் எப் ப ப் பட்ட ற கள் ?
னாக ம் , ஆைமயாக ம் றந் தாேர?” என்றார் ர
ைசவர்.
“உமக் த் ெதரிந் த அவ் வள தான்! பகவான் னாகப்
றந் த எதற் காக? கட ல்
ழ் ப் ேபான நா
ேவதங் கைள ம்
ப் க்ெகாண்
வ வதற் கல் லேவா?
ஆைக னாேலதான் எங் கள் ஆழ் வா ம் ,
“ஆனாத ெசல் வத்

வானா
ேதனார்
னாய் ப்
என்

பா

அரம் ைபயர்கள் தற்

ம் ெசல் வ

ம் மண்ணர ம் யான் ேவண்ேடன்

ஞ் ேசாைல
றக்

ம் தவ
க்

ழ

ேவங் கடச் ைன

ல்

ைடேயனாேவேன!” </div>

றார்…!”

“அப் பேன! உங் கள் ஆழ் வார்கள் பன்னிரண்
ேபர்தான்!
எங் கள் நாயன்மார்கள் அ பத்
ன்
ேபர்! அைத
ஞாபகம் ைவத் க்ெகாள் !”
“ஓேகா! இப் ப ேவேற ஒ ெப ைமயா? பஞ் ச
பாண்டவர்கள் ஐந் ேபர்தான். ரிேயாதனா யர்
ேபர் என்
ெப ைமய த் க் ெகாள் ர்
ேபா
க் றேத!”
“அ கப் ரசங் ! எங் கள் நாயன்மார்கைளத்
ரிேயாதனன்
ட்டத்ேதா ஒப்
றாயா? உங் கள்
ஆழ் வார்களிேல தான் ேபயாழ் வார், தத்தாழ் வார்
எல் லா ம் உண் .”

“உங் கள் வெப மா
தாேன! அைத மறந்

ைடய கணங் கேள
ட் ராங் கா
ம் ?”

தகணங் கள்

இப் ப
ர ைவஷ்ணவ ம் , ர ைசவ ம் வாதப் ேபார்
நடத் க் ெகாண்
ந் தேபா இ தரப்
ம்
ரத்ைத ள் ளவர்கள் , இைட ைடேய ஆரவாரித்
உற் சாகப் ப த் க் ெகாண்
க் றார்கள் .
இச்சமயத் ல் மடாலயத்
ள் ளி ந்
வஞான
கண்டரா த்தரின்
த் ேத யான ெசம் யன்
மாேத
ம் , அவைர வ அ ப் வதற் காக
நம் யாண்டார் நம்
ம் ெவளிேய வ வைதக் கண் ,
அக் ட்டத் ல் நிசப் தம் நில ய .
மழவைரயன் மகளார் நம் யாண்டாரிடம்
ைட
ெபற் க் ெகாண்
வந் ஆழ் வார்க்க யாைனப்
பார்த் , “
மைல! இங் ேக
ட உன் சண்ைடைய
ஆரம் த்
ட்டாயா?” என்றார்.
“இல் ைல, ேத ! நாங் கள் மற் ேபார் நடத்த ல் ைல;
ெசாற் ேபார் தான் நடத் ேனாம் . இந் த ர ைசவ
காமணி தான்
த ேல ேபாைர ஆரம் த்தார்! எங் கள்
ெசாற் ேபார் இங் ேக
ப் பவர்க க்ெகல் லாம்
க்க
உற் சாகத்ைத அளித்த . அதனாேலதான்
மடாலயத் க் ள் ேள ரேவ யாம
ந் தார்கள் ”
என்றான்
மைல.
“அப் பேன! ெதய் வங் க க் ள் ேள உயர் தாழ்
ெசால்
ேவ க்ைகயாகக் ட வாதம் ெசய் யக் டா .
அதனால் சாதாரண ஜனங் களின் உள் ளம் ழப் பத் க்
உள் ளா ம் ! என் மாமனாரா ய பராந் தக ேதவர்
ல் ைலச் ற் றம் பலத் க் ப் ெபாற் ைர ேவய் ந் தார்.
அம் மா ரிேய ர நாராயண ரத்
ள் ள அனந்
வரர்
ேகா
க் ம்
ப் பணி ெசய் மான்யம் அளித்தார்.

அவர் காட் ய வ
ேவண் ம் !” என்

ேலேய நாம் அைனவ ம் நடக்க
னார் ெசம் யன் மாேத .

ன்னர் ேத யார்
ைக ல் ஏ க்ெகாள் ள ம் ,
ைக ேமற் ேநாக் ச் ெசன்ற . காவற் காரர்கள்
ன்
ம் ன்
ம் ெதாடர்ந்தனர். ஆழ் வார்க்க யான்
ெசம் யன் மாேத
ன்
ைகக் ச் ச பமாக நடந்
ெசன்றான்.
ரம்
ைகேபான ற , ஆழ் வார்க்க யான்
ெபரிய ராட் ையப் பார்த் , “ேத ! நம் யாண்டாைர
நம் வந் த காரியம் என்ன ஆ ற் ?” என்
ேகட்டான்.
“என் மனம் கலக்கம் நீ ங் த் ெதளி அைடந்
ட்ட
மைல! ம ராந் தகன் ங் காதனம் ஏ வைத ேவ
வ
ல் த க்க
யா ட்டால் , உலகம் அ ய
உண்ைமையச் ெசால்
வேத
ைற என்
நம் யாண்டார் ெசால்
ட்டார். நா ம் அைத
மனப் ர்வமாக ஒப் க்ெகாண்
உ
அைடந்
ட்ேடன்” என்றார் ெசம் யன் மாேத .

,

“நம் யாண்டார் அவ் தம்
வார் என் தான்
தன்
மந் ரி ம் எ ர்பார்த்தார். ஆ
ம் தாங் கள் இந் தப்
ரயாணம் வந் த
க நல் லதாய் ப் ேபா ற் . தாேய!
தாங் கள் இந் த ஷயமாக உடேன
ெசய் வதற்
இன்
ம் அ கமான அவ யம் ேநர்ந்
க் ற .
கடம் ரி
ந்
கப் பயங் கரமான ெசய்
வந்
க் ற . அ இன்
ம் இந் த ஊரில்
உள் ளவர்க க் த் ெதரியா . ெதரிந் தால் இங்
ஒ வ ம் இ ந்
க்க மாட்டார்கள் . எல் லா ம்
இளவரசரின் இ
ஊர்வலத்ைதப் பார்ப்பதற் ப்
ேபா
ப் பார்கள் !” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.

“
மைல! இ என்ன ெசால்
றாய் ? என்ன
பயங் கரமான வார்த்ைத! எந் த இளவரசர்? என்ன இ
ஊர்வலம் ?” என்
ேத ேகட்டார்.
“மன்னிக்க ேவண் ம் , தாேய! ேசாழ லத் ல் இ வைர
இம் மா ரி ர்ச்சம் பவம் நடந் த ல் ைல. கடம் ர்
அரண்மைன ல் ஆ த்த கரிகாலர் காலமானார்.
ர்மரணம் என்
ெசால்
றார்கள் . யாரால் ேநர்ந்த ,
எப் ப ேநர்ந்த என்
மட் ம் ெதரிய ல் ைல. பலர்
பலவா ெசால்
றார்கள் . ஆ த்த கரிகாலர் அகால
மரணமைடந் த ற கடம் ர் அரண்மைன
வ ம்
ப் பட் எரிந்
ட்டதாம் . இளவரசரின் சடலத்ைதத்
தஞ் ைசக் ஊர்வலமாக எ த் வ
றார்களாம் .
க்ேகாவ
ர் மைலயமான் கடம் ர்
சம் வைரயைர ம் , அவ ைடய
ம் பத்ைத ம்
ைறப் ப த் அைழத் வ
றாராம் . ஊர்வலத் ல்
ஒ லட்சம் ஜனங் க க் ேமல்
ன்
ம் ன்
ம்
வ
றார்களாம் ! அவர்கள் ெகாள் ளிடக் கைரக்
வ வதற் ள் நாம் அந் த ந ையக் கடந்
ட
ேவண் ம் !”
“
மைல! நீ ெசால் வ உண்ைம ேலேய
பயங் கரமான ெசய் தான்! வானத் ல்
மேக
ேதான் ய ன் காரணமாக ஜனங் கள் எ ர்பார்த்த
பரீதம் ேநர்ந்
ட்ட ! ஆகா! அந் த அஸகாய ரனின்
க இப் ப யா
யேவண் ம் ? ஐேயா! ந் தர
ேசாழ க் இ ெதரி ம் ேபா என்ன பா ப வார்?
ேநாய் ப் பட்
க் ம் சக்கரவர்த் க் ம் இந் தச்
ெசய்
னால் ஏதாவ ேநராம
க்க ேவண் ேம
என்
எனக் க் கவைலயா
க் ற . க ைணக்
கடலான வெப மான் தான் ேசாழ லத்ைதக்
காப் பாற் ற ேவண் ம் ” என்றார் மழவைரயர் மகளார்.

“தாேய! ேசாழ லத் க் ேநர்ந்
க் ம் ஆபத்
ஒ
ற
க்கட் ம் . இந் தத் ர்நிகழ் ச்
னால் ேசாழ
சாம் ராஜ் யேம ன்னா ன்னமா
டலாம் என்
எனக் ப் பயம் உண்டா ற .”
“அ

ஏன் அந் த எண்ணம் உனக்
மைல?”

உண்டா

ற்

,

“ேசாழ நாட் த் தைலவர்கள் – ற் றரசர்க க் ள் ேள
ெப ம் சண்ைட
ளலாம் . இவ் வா ேசாழ நாட் ல் உள்
சண்ைட னால் இரத்த ெவள் ளம்
ஓ க்ெகாண்
க் ம் ேபா ெவளி நாட் ப் பைகவர்கள்
ைதரியம் ெகாண்
பைடெய க்கத் ெதாடங்
வார்கள் ! அதன்
ைள கைளப் பற் ச் ெசால் ல
ேவண் மா, தாேய!”
“
மைல!
சண்ைட

ற் றரசர்கள் – தைலவர்க க்
ம் என்
ெசால்
றாய் ?”

ள் ேள ஏன்

“தங் க க் த் ெதரிந் த காரணந் தான், தாேய! லர்
தங் கள்
க் மாரரான ம ராந் தகர் அ த்தப
பட்டத் க் வர ேவண் ம் என்பார்கள் . மற் ம் லர்
அ ள் ெமா வர்மர்தான் ம் மாசனம் ஏறேவண் ம்
என்பார்கள் . ஏற் ெகனேவ, ெகா ம் பா
ர் ேவளாரின்
பைடகள் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடையச் ற்
ற் ைக
இட்
க் ன்றன. இளவரசரின் சடலத் டன்
மைலயமான் தஞ் ைசைய ேநாக் ப் ேபா றார்.
ப ேவட்டைரயைரச் ேசர்ந்த ற் றரசர்கள் ைசன்யம்
ரட் க் ெகாண்
க் றார்கள் . ஆைகயால் ,
தஞ் ைச
ம் , தஞ் ைசையச் ற்
ம் ேசாழ நாட்
ரர்கள் ஒ வைரெயா வர் ெகான்
ெகாண்
இரத்த
ெவள் ளம் ெப க்கப் ேபா றார்கள் . காேவரி
த ய
ஐந் ஆ களி ம் தண்ணீ ர ் ெவள் ளத் க் ப் ப லாக

இரத்த ெவள் ளம் ஓடப் ேபா ற ! மகா அ வாளியான
தன் மந் ரி அநி த்தேர கலக்கம் அைடந்
க் றார்.
ஜயாலய ம் , ஆ த்த ம் பராந் தக ம் தங் கள்
க்கணவரான கண்டரா த்த ம் நிைலநாட் , அர
ரிந் த ேசாழப் ேபரர நம் நாளில் அ ந்
ேபாய் டலாம் என்ேற பயப் ப
றார். இைதத்
த ப் பதற் அநி த்த க்ேக வ ஒன் ம்
ேதான்ற ல் ைல!” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“
மைல! இைறவன் அ ளால் இந் த மாெப ம்
சாம் ராஜ் யத் க் அத்தைகய பத் ேநராமல் நான்
த ப் ேபன். அதற் வ ைய நான் அ ேவன். அந் த
வ ையக் கைட
க்கலாமா என்
என் மனத்ைதத்
டப் ப த் க் ெகாண்
ேபாகத்தான்
நம் யாண்டாரிடம் வந் ேதன். ம ராந் தக க் ம் ,
அ ள் ெமா வர்ம க் ம் ங் காதனப் ேபாட்
ஏற் பட்டால் தாேன உள் நாட் ச் சண்ைட
ம் என்
ெசால் றாய் ?”
“ஆம் தாேய! அத்தைகய சண்ைட
ளாமல் எப் ப த்
த க்க
ம் ? ஆ த்த கரிகாலர் ராயத் ல்
த்தவர் என்ற காரணமாவ இ வைர ல் ெசால் லக்
யதா
ந் த ! இப் ேபா அவ ம் ேபாய் ட்டார்.
தங் கள்
ப் தல் வைரக் காட்
ம் அ ள் ெமா வர்மர்
இைளயவர். ஆனால் மைலயமா ம் , ேவளா ம் ேசாழ
நாட் மக்க ம் இனி அ ள் ெமா வர்ம க்ேக பட்டம்
என்
வற்
த்தப் ேபா றார்கள் . ப ேவட்டைரயர்கள்
அைத ஒத் க் ெகாள் ளப் ேபாவ ல் ைல…”
“
மைல! யார் ஒத் க்ெகாண்டா ம் சரி, ஒத் க்
ெகாள் ளா ட்டா ம் சரி, ம ராந் தகன் ங் காதனம்
ஏறமாட்டான். அைத நான் பார்த் க்ெகாள் ேவன். மகா
ஷரா ய என்
ைடய ப
ன்
ப் பத்ைத நான்

நிைறேவற் ேவன். ம ராந் தக க் ப் பட்டம்
இல் ைலெயன்
வானால் , உள் நாட் ச் சண்ைட
இல் ைலதாேன?”

ம்

“ஆம் அன்ைனேய! ேசாழ சாம் ராஜ் யம் சர்வநாசம்
அைடயாமல் , இச்சமயம் தாங் கள் காப் பாற் னால் தான்
உண் ; ேவ வ ேய ைடயா !” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
“என்னால் ஆவ ஒன்
ல் ைல. மாெதா பாகனா
மேக வரன் எனக் அத்தைகய சக் ைய அ ள
ேவண் ம் ” என்றார் ெபரிய ராட் யார்.

ய

ேநரம் இ வ ம் ெமௗனமாகச் ெசன்றார்கள் .
ெகாள் ளிடத் ன் ஓடத் ைற சற் த்
ரத் ல் ெதரிந் த

.

மைல! சற்
ன் ஒ பயங் கரமான ெசய் ையக்
னாய் . ஆ த்த கரிகாலன் உ ர் இழந் தான் என்றாய் .
ன்
உலைக ம் ஆள ேவண் ய அந் த ரா
ரன்
இறந் தேத பரீதமான ெசய் தான். இளவரசன்
ர்மரணம் அைடந் ததாகக்
னாேய? அ எப் ப ?
தன் உ ைரத் தாேன ேபாக் க் ெகாண்டானா? அல் ல
யாராவ அவைனக் ெகான்
ட்டதாகச்
ெசால் றார்களா?” என்
ெபரிய ராட்
ன னார்.
“

“ேத ! அைதப் பற் ப் பல தப் ேபச் க்கள் பர
வ
ன்றன. சம் வைரயர் ட் ல் இ நடந் தப யால்
அவர்
சந் ேதகப் பட் அவைர ம் , அவர்
ம் பத்தார்
அத்தைன ேபைர ம் மைலயமான் ைறப் ப த் க்
ெகாண்
வ
றார். சம் வைரயர் மகன் கந் தமாறன்
மட் ம் தப் ச் ெசன்
ட்டானாம் …”
“சம் வைரயரால் இ ேநர்ந்
க் ம் என்
உண்ைம ல் எனக் நம் க்ைகப் பட ல் ைல.

எவ் வள தான்
ேராத
ந் தா ம் , அவ ைடய
இல் லத் க்
ந் தாளியாக வந்
ந் த சக்கரவர்த் த்
மகைனக் ெகால் வதற் யா க் த்தான் மனம்
வ ம் ? சம் வைரயர் அப் ப ச் ெசய்
க்க
யா .
அவர் இைதப் பற் என்ன ெசால்
றாராம் ? இளவரசர்
கரிகாலரின் மரணம் எப் ப ேநர்ந்
க் ம் என்
ெசால்
றாராம் ?”
“ேத ! பைழயாைறக்
ன்ெனா சமயம்
வாணர் லத்
ர வா பன் ஒ வன் வந்
ந் தாேன,
நிைன
க் றதா? அவைனக் ந் தைவப் ராட் யார்
ஈழ நாட் க் க்
ட ஓைல டன் அ ப்
ைவக்க ல் ைலயா?”
“ஆம் , ஆம் ; ஞாபகம் இ
என்ன?”

க்

ற

. அவைனப் பற்

“இளவரசரின் உ ரற் ற சடலத் க் அ
ல் அந் த
வா பன் தான் இ ந் தானாம் . ஆைகயால் அவேனதான்
ெகான்
க்க ேவண் ம் என்
சம் வைரயர்
ெசால் றாராம் …”
“

மைல! அப் ப ஒ நா ம் ேநர்ந்
ள் ைளையப் பார்த்த ஞாபகம் எனக்

“நா ம் அப் ப த்தான் நிைனக்
சந் தர்ப்பங் க ம் , சாட் யங் க
எ ரா
க் ன்றன!”

ரா . அந் தப்
இ க் ற …”

ேறன், தாேய! ஆனால்
ம் வந் யத்ேதவ க்

“ஐேயா! பாவம் ! இைளய ராட் அந் த வா பனிடம்
ெராம் ப நம் க்ைக ைவத்
ந் தாள் . இந் தச் ெசய்
ெதரிந் தால் அவள்
த் ப் ேபாவாள் !”
“தாேய! தங் களிடம் அைதப் பற் க் ேகட் க்
ெகாள் ளலாம் என்
நிைனத்ேதன். தாங் கள்

டந் ைதக் ச் ெசன்ற ம் , இைளய ராட் ையச்
சந் த் த் தஞ் ைசக் அைழத் க் ெகாண்
ேபாவ
நல் ல …”
“அ தான் என் உத்ேதசம் . இைளய ராட் , எனக்காக
அங் ேக காத் க் ெகாண்
க் றாள் …”
“மற் றவர்கள்
லம் பராபரியாக இைளய
ெசய் ெதரிவதற்
ன்னால் தாங் கேள
ெசால்
வ தான் நல் ல …”
“அப் ப யானால் இப் ேபா
வரப் ேபாவ ல் ைலயா,

ராட் க்

ச்

நீ என்
டன்
மைல?”

“ேத ! தாங் கள் அ ம ெகா த்தால் ெகாள் ளிடத் ன்
ெதன் கைர ல் தங் களிடம்
ைட ெபற் க் ெகாள் ள
ம்
ேறன்…”
“எங் ேக ேபாகப் ேபா

றாய் ?”

“இளவரசர் கரிகாலரின் மரணத் ல் ஏேதா ஒ மர்மம்
இ க் ற . அைதக் கண்
த் வ வதற் காகப் ேபாக
ம்
ேறன்.”
“எப் ப க் கண்

ப் பாய் ?”

“ேத ! பாண் ய நாட் ச் ச காரர்கைளப் பற் த்
தங் க க்
ன்னேம ஒ
ைற ெசால்
க் ேறன்.
அச்ச காரர்களில் ஒ வைனக் ெகாள் ளிடத் ன்
ெதன்கைர ல் நான் வ ம் ேபா பார்த்ேதன்” என்றான்
மைல.
“உடேன நீ ஏன் அவைனப்
ெசல் ல ல் ைல?”

ன் ெதாடர்ந்

“ெகாள் ளிடத் ன் வடகைரக் வந் த ற தான்
கரிகாலர் மரணத்ைதப் பற் ச் ெசய் ெதரிந் த
எனக்
ைட ெகா ங் கள் ! ச காரர்கள்
சாதாரணமாகக்
ப் ேப
ற இடம் எனக் த்
ெதரி ம் …”
“சரி, ேபாய் வா! இைளய ராட்
ந் தைவ
ெசால் லட் ம் ? அவைள நிைனத்தால் எனக்
கவைலயா
க் ற .”

. அர

டம் என்ன
ெப ங்

“வந் யத்ேதவன்
ற் றம் சாட்டப் பட்டால் அைதப்
பற் க் கவைலப் படேவண்டாம் என்
ெசால் ங் கள் .
உண்ைமக் ற் றவாளிைய நான் எப் ப
ம்
கண்
த் க் ெகாண்
வ ேவன் என்
ெசால் ங் கள் !”
“இைறவன் அ ளினால் நீ ேபா ம் காரியம் ெவற்
அைடயட் ம் !” என்றார் வ பக்
ல் றந் த
ெபண்மணியான ெசம் யன் மாேத .
இதற் ள் ெகாள் ளிடக் கைர வந்
ட்ட . ெபரிய
ராட் ெசம் யன் மாேத
ம் பரிவாரங் க ம் ஏ
ெசல் வதற் காகப் பட கள் காத்
ந் தன.
ஆழ் வார்க்க யான் ேவெறா
ய பட
த் க்
ெகாண்
அவர்க க்
ன்னால்
ைரந் படைகச்
ெச த்தச் ெசால் , அங்
ந் ெசன்றான்.

ச்

!

அத்

யாயம் 44 - மைலக்
ைக ல்

ெகாள் ளிடத் ன் ெதன்கைரைய அைடந் த ம்
ஆழ் வார்க்க யான் ேமற் ைசைய ேநாக் ப் ேபானான்.
ெகாள் ளிடத் ன் உைடப் னால் எங் ம் ெவள் ளக்
காடாக இ ந் தைதப் பார்த்தான். ஆ
ம்
ெகாள் ளிடத் ல் தண்ணீ ர ் மட்டம் ைறந் வந் தைதப்
ேபால் உைடப் னால் தண்ணீ ர ் பர
ந் த
இடங் களி ம் ேவகமாகத் தண்ணீ ர ் வ ந் ெகாண்
வந் த . கைட யாகத்
ப் றம் பயத்ைத அைடந் தான்.
அந் த ஊர் மட் ம் அவ் வள ெவள் ளத் னா ம்
பா க்கப் படாமல் இ ந் தைதப் பார்த்
யந் தான்.
ஆ காலத் ல் உலகேம ரளயத் ல் ஆழ் ந் தேபா
ப் றம் பயம் மட் ம் தண்ணீ ரில்
காம
ந் த
என்
ம் வரலா இதனாேல தான் ஏற் பட்ட ேபா ம்
என்
எண்ணிக் ெகாண்
பள் ளிப் பைடக் காட்ைட
ெந ங் னான். அங் ேக ய னால் பல மரங் கள் சாய் ந்
ந்
ந் த ேபா
ம் அவன் ஒளிந் பார்ப்பதற்
ேவண் ய அடர்த்
ல் லாமற் ேபாக ல் ைல. அவ் தம்
பார்த்தேபா , பள் ளிப் பைடக் ேகா ல் வாச ல்
ஆண்கள்
வ ம் , ஒ ஸ் ரீ ம் நின்
ேப வ
ெதரிந் த . நன்றாய் உற் ப் பார்த்தேபா , எல் லா ம்
அவ க்
ன்னாேல ெதரிந் தவர்கள் என்
அ ந் தான்.
அேத பள் ளிப் பைடக் காட் ல்
தன்
த ல்
ச யாேலாசைனக்காகக்
யவர்களில் இந் த
ன்
ஆண் ள் ைளக ம் இ ந் தார்கள் . ஒ வன் ேசாமன்
சாம் பவன், இன்ெனா வன்
ரம த்தன்,
ன்றாவ
ஆள் இ ம் பன்காரி, ஸ் ரீ படேகாட்
கய் ய ைடய

மைன . அவர்களில் இ ம் பன்காரி மற் றவர்க க்
ஏேதா ெசால் க் ெகாண்
ந் தான். அச்ெசய்
அவர்க க் உற் சாகத்ைத அளித்ததாகத் ெதரிந் த
“சரி ! அப் ப யானால் நா ம் பச்ைசமைல
அ வாரத் க் உடேன றப் படலாம் . ேபாய் ச்ேசர
இரண்
நாள்
க் ம் ” என்
ேசாமன் சாம் பவன்
ய ஆழ் வார்க்க யான் கா ல்
ந் த .

.

அவர்க க்
ன்னால் தான் அங்
ந்
றப் பட்
டலாம் என்
எண்ணி ஆழ் வார்க்க யான்
ம் னான். அவ ைடய மார் க் ேநேர
ய
கத் ையக் கண்
க் ட்டான். அைதப்
த்
ந் த
ைக ங் ழ
ன் ைக என்
ெதரிந் த . ைகப்
நீ ங் ய . இ வ ம் ஒ வைரெயா வர் ெதரிந்
ன்னைக னால் தங் களின்
யப் ைபத் ெதரி த் க்
ெகாண்டார்கள் .
ச காரர்கள் அங்
ந் ேபாய் ட்டார்கள் என்
ெதரிந் த ற ஆழ் வார்க்க யான், ங் ழ !
தஞ் சா ரி
ந் நீ எப் ப இங் ேக வந் தாய் ? எதற் காக
வந் தாய் ?” என்
ேகட்டான்.
“ப

வாங்

“என்ன ப

வதற் காக வந் ேதன்” என்றாள்

ங்

ழ

.

? எதற் காக?”

“இவர்களிேல ஒ வன் என் அத்ைதையக் ெகான்
ட்
ஓ வந் த பாதகன். அப் பாதகைன டாமல்
ன்ெதாடர்ந் இவ் டத் ல் வந்
த்ேதன். இங் ேக
இன்
ம்
ன்
ேபர் அவ க்
ன்னால்
வந்
ந் தார்கள் . அ
ம் என் அண்ணன் மைன ைய
அவர்க டன் பார்த்த ம் ைகத் ப் ேபாேனன்!
அதற் ள் நீ ஒ வன் வந்
க் ட்டாய் ! இப் ேபா
என்ன ெசய் யலாம் ? நீ எனக் உத

ெசய் வதா
ந் தால் , இவர்கைள டாமல்
ெதாடர்ந் ேபாய் என் அத்ைதையக் ெகான்றவைனக்
ெகான்
ட் வ ேவன்!” என்றாள் .
“ஐேயா! பாவம் ! உன் அத்ைத என்றால் , அந் த ஊைம
ராணி மந் தா னிதாேன? அவைள எதற் காக இவர்களில்
ஒ வன் ெகான்றான்?” என்
ஆழ் வார்க்க யான்
ேகட்டான்.
“அத்ைதையக் ெகால் லேவண் ம் என்
நிைனத் க்
ெகால் ல ல் ைல. சக்கரவர்த் ையக் ெகால் ல நிைனத்
அவர் ேமல் எ ந் த ேவைல என் அத்ைத தாங் க்
ெகாண்டாள் !” என்றாள் .
“ஓேகா! அப் ப யா? ஊைம ராணி தன் உ ைரக்
ெகா த் ச் சக்கரவர்த் ையக் காப் பாற் னாளா?
இெதல் லாம் எப் ப நடந் த ? சற்
வரமாகச் ெசால் ,
ேகட்கலாம் !”
“ வரமாகச் ெசால் வதற் இ தானா சமயம் ?
அவர்கள் தப் த் க்ெகாண்
ேபாய்
வார்கேள?”
“ ங் ழ ! அவர்கள் ேபா
டம் எனக் த் ெதரி ம் .
எதற் காக, யாைரச் சந் ப் பதற் காகப் ேபா றார்கள்
என் ம் ஊ த் க் ெகாண்ேடன். வ
ேல அவர்கைளத்
தைட ெசய் யாம
ப் பேத நல் ல . அவர்கள்
ேபா
டத் க் நா ம் ேபாகலாம் . அங் ேக நான்
ெதரிந் ெகாள் ள
ம் வைதத் ெதரிந் ெகாண்ட
ற , நீ உன் ப ைய
த் க் ெகாள் ளலாம் ” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
“அப் ப யானால் றப் ப ! ேபா ம் ேபாேத தஞ் சா
நடந் தைதெயல் லாம் உனக்
வரமாகச்
ெசால் ேறன்!” என்றாள் ங் ழ .

ரில்

இ வ ம் ெகாள் ளிடத்ைதப் பட ன்
லமாகக் கடந்
அக்கைர அைடந் தார்கள் . வடேமற் த் ைசைய
ேநாக் ப் ரயாணம் ெசய் தார்கள் .
ன்
னங் கள்
இர ம் பக ம் ரயாணம் ெசய் த ன்னர், பச்ைச
மைல ன் அ வாரத்ைத அைடந் தார்கள் . அந் த
அ வாரத் ல் அடர்ந்த கா மண் க் டந் தப யால்
இவர்கள் ேத ச் ெசன்றவர்கள் எங் ேக இ க்கக்
ம்
என்பைத இேல ல் கண்
க்க
ய ல் ைல.
இவ் வள
ரயாைச டன்
ரயாணம் ெசய் வந் தேத
ணா
ேமா என்
மனச் ேசார் அைடந் தார்கள் .
ர் என்
ஆந் ைத ன்
ரல் ஒன்
ேகட்ட . ப
க்
மற் ெறா
ரல் அேத மா ரி ேகட்ட .
ஆழ் வார்க்க யா ைடய
கம் மலர்ந்த .
ங் ழ க் ச் ச க்ைஞ
லமாகப் ேபசாமல்
தன்
டன் வ ம் ப ெதரி த்தான். ஆந் ைதகளின்
ரல்
ேகட்ட இடத் ல் இைடெவளி ெதன்பட்ட . அங் ேக
ஏெழட் ப் ேபர் இ ந் தார்கள் . லர் ெந ப்
ட் ச்
சைமயல் ெசய் ெகாண்
ந் தார்கள் . மற் றவர்கள்
ேப க்ெகாண்
ந் தார்கள் .
ன்னேம அங்
இ ந் தவர்க ம்
தாக வந் ேசர்ந்தவர்க ம்
ஒ வ க்ெகா வர் ஏேதா யப் பான ெசய் ெசால் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் என்
ெதரிந் த .
ன்னேம அங்
ந் தவர்களில் ர தாஸ ம் ஒ வன்.
அவன் அப் ேபா
தாக அங் ேக வந்
ேசர்ந்தவர்க க் ச் சற் த்
ரத் ல் இ ந் த
மைலக் ைகெயான்ைறச் ட் க் காட் ஏேதா
ெதரி த் க் ெகாண்
ந் தான். இைத
ஆழ் வார்க்க யான் கவனித் க் ெகாண்டான். ெமல் ய
ர ல் , “ ங் ழ ! நான் ேத வந் தவர்கள் அந் த
ைகக் ள் ேளதான் இ க்கேவண் ம் . நான் ெமள் ளக்

ைகக் ள் ேள ைழந் பார்க் ேறன். இவர்களில்
யாராவ
ைகைய ெந ங் வந் தால் நீ ஒ
ரல்
ெகா !” என்றான்.
“ஆந் ைத கத் வ
வ ேபாலக்

ேபால் என்னால் கத்த
ேறன்” என்றாள் ங்

யா .
ழ .

ல்

மைலக் ைகக் ள் ேள காற் ம் , ெவளிச்ச ம்
ைழவதற் காகச் ல ெபரிய வாரங் கள்
ெசய் யப் பட்
ந் தன. ஆைகயால் உள் ேள ெவளிச்சம்
வந் ெகாண்
ந் த . அந் த ெவளிச்சத் ல்
ஆழ் வார்க்க யான் ஓர் அ ர்வமான காட் ையக்
கண்டான். ெபரிய ப ேவட்டைரயர் காளா கச்
சா யார்கைளப் ேபால்
த்ேதால் உைட
தரித்
ந் தார். அவர் பக்கத் ல் மண்ைட ஓட் மாைல
டந் த . அவர் உடம்
ந் ரத்தம்
கச்
ேசதமா
க்க ேவண் ம் என்
அவர் கம்
ெவ த் ப் ேபா
ந் த
ந்
ஊ க் ம் ப
ந் த . தைர ேல ப த்
ந் தவர்
அப் ேபா தான் ய நிைன ெபற் எ ந் உட்கார
யன்றதாகத் ேதான் ய . ஏேதா பயங் கர ெசாப் பன
உல
ந் அப் ேபா தான்
த்ெத ந் தவர் ேபால்
காணப் பட்டார். அவ ைடய கண்கள்
ெவன்
த்தன.
அவர் பக்கத் ல் நந் னி இ ந் தாள் . அவள் ஆபரண
அலங் காரங் கள் கைலயப் ெபற் த் தைல ரி ேகாலமாக
இ ந் தாள் . ஆ
ம் அவ ைடய வ கர ெசௗந் தரியம்
ன்ைன டப் பன்மடங் அ கமாகப் ரகா த்த .
அன் ம் ஆதர ம் , பரிதாப ம் பச்சாத்தாப ம் ,
த ம் ய ர ல் , “ஐயா! இந் தக் கஞ் ைய
அ ந் ங் கள் !” என்
க் ெகாண்ேட ஒ மண்
பாத் ரத்ைத அவரிடம் நீ ட் க் ெகாண்
ந் தாள் .

ப

ேவட்டைரயர் அவைளத்
ம் ப் பார்த்தார். அவர்
கத் ல் ஒ கணேநரம் எல் ைலயற் ற இன்பத் க்
அ
யான ன்னைக மலர்ந்த .
“நந் னி! என் ேபரர ! நீ தானா இப் ேபா ேப னாய் ?
உன்
ரல் தானா இ ? நாம் இப் ேபா எங் ேக
இ க் ேறாம் ? மரணத் ன் வாச க் ச் ெசன்
ந் த
என்ைன நீ யா
ம் பக் ெகாண் வந் ேசர்த்தாய் ?
அன்
சா த் ரி சத் யவா க் ச் ெசய் தைத இன்
நீ
எனக் ச் ெசய் தாயா? எனக் நிைன வந் த ேபா
உன்
ைடய மலர்க் ைக னால் என்
ைடய மார்ைபத்
ெதாட் ப் பார்த் க் ெகாண்
ந் ததாகத் ேதான் யேத!
அ உண்ைமயா?
ன்
ஆண்
காலமாக என்ைனத்
ெதாட ம் ம த்தவள் கைட யாக மன ரங்
ட்டாயா? எங் ேக? ெகா ! கஞ் ையக் ெகா ! உன்
ைக னால் கஞ் ெகா த்தால் அ ேவ எனக் த்
ேதவா ர்தமா ம் !” என்றார்.
இவ் தம் ெசால் க்ெகாண்ேட நந் னி ன்
ைக
ந் த மண்பாண்டத்ைத வாங் க் ெகாண்டவர்
ெரன்
அவைள ெவ த் ப் பார்க்கத்
ெதாடங் னார்! அ ேயா மா ப் ேபான பயங் கரமான
ர ல் , “அ பாத ! ராட்ச
! நீ தானா? என்ைனத்
ெதா வதற் உனக் த் ைதரியம் வந் ததா? என்
ெநஞ் ல் கத் யால் த்தப் பார்த்தாயா? அப் ேபா நான்
த் க் ெகாண்ேடனா? இந் தப் பாத் ரத் ல் இ ப் ப
உண்ைம ல் கஞ் தானா? அல் ல என்ைனக்
ெகால் வதற் கான நஞ் சா? உன் ைகயால் ெகா ப் ப
ேதவா ர்தமானா ம் எனக் அ
ஷமல் லேவா?”
என்
ட் அம் மண்பாண்டத்ைத
எ ந் தார்.
அ தடாெலன்
ைகச் வரில் ேமா ச் க்
றா ச்
த
ந் த .

அத்
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ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் ேகாபெவ நந் னிக் எந் த
தமான யப் ைப ம் உண்டாக் யதாகத்
ெதரிய ல் ைல.
ன்
ஆண்
காலமாக அந் த மகா
ரரான
ழவைர அவள் ைக ல்
த்த க ற் ன்
னி ல் ஆ ம் பாைவையப் ேபால் ஆட் ைவத் க்
ெகாண்
ந் தாள் .
தன்
தலாக, இன்ைறக் அந் தக்
க
அ ந்
ட்ட . ஆட் ைவத்தப ஆ க்
ெகாண்
ந் த பாைவ உ
ம் , ய அ
ம்
ெபற்
ட்ட . இைத நந் னி எ ர்பார்த்தவளாகத்
ேதான் ய . இனி அந் தப் பாைவ னால் அவ க்
ஆகேவண் ய காரிய ம் ஒன்
ல் ைல.
ம் பதட்டம் காட்டாமல் நந் னி எ ந் ெபரிய
ப ேவட்டைரயரின்
ன்னால் நமஸ்கரித்தாள் .
உணர்ச்
னால் த த த்
ந் த ர ல் அவள்
னாள் :“ வா என்
ைடய வார்த்ைதகள் தங் க க் த்
ேதைன ம் , ேதவா ர்தத்ைத ம்
ட இனிப் பதாகப்
பல ைற ெசால்
க்
ர்கள் . ஆனால் இன்ைறக்
நான் ெகா த்த கஞ் ையப் ேபாலேவ என்
வார்த்ைதக ம் தங் க க் நஞ்
ம்
கசப் பா
க் ம் . ஆ
ம் , க ைண
ர்ந்
தங் களிடம் இன்
இ
ைடெப வதற்
ன்னால்
ல வார்த்ைதகள் ெசால் ல அ ம ெகா ங் கள் .

‘அ ைமக் கண்மணி’ என் ம் , ‘ஆைசக்காத ’ என் ம்
என்ைன அைழத்த வா னால் இன்
பாத என் ம் ,
ராட்ச
என் ம் அைழத் ர்கள் . நான் பாத தான்;
ராட்ச
தான்!
ன்
வ ஷமாகத் தங் கைள வஞ் த்
ஏமாற் வந் ேதன். வனாந் தரத் ல் அநாைதயாக நின்ற
என்ைன அைழத் வந் அரண்மைன ல் ைவத் ர்கள் .
ேபரர க ம் , இளவர க ம் எனக் மரியாைத
ெசய் யப் பண்ணினீர ்கள் . தங் கள் உ
க்
ரான
ன்னப் ப ேவட்டைரயரிடம்
ேரா த் க் ெகாள் ள ம்
ணிந் ர்கள் . நாட் மக்க ம் நகர மக்க ம்
ய
ப ச் ெசாற் க ம் , பரிகாசப் ேபச் க்க ம் தாங் கள்
என்னிடம் ெகாண்
ந் த அ மானத்ைதப் பா க்க
ய ல் ைல. இப் ப ெயல் லாம் என்னிடம் நம் க்ைக
ைவத் இைண ல் லாச் றப் க்கள் அளித்த தங் கைள
நான் வஞ் த் வந் ேதன். அ உண்ைமதான்.
என்
ைடய ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் க்
ெகாள் வதற் காகேவ தங் கள் அரண்மைன ல் வ த்
வந் ேதன். தங் க க் த் ெதரியாமல் பல காரியங் கைளச்
ெசய் வந் ேதன். ச காரர்க டன் ெதாடர் ைவத் க்
ெகாண்
ந் ேதன். கந் தமாறன் – பார்த் ேபந் ரன்
ேபான்ற வா பர்களின் ம ைய மயக் அவர்கைள என்
காரியத் க் உபேயாகப் ப த் க் ெகாண்ேடன்.
ஆனால் , ஐயா, ஒேர ஒ காரியத் ல் மட் ம் தங் கைள
நான் வஞ் க்க ல் ைல. தங் கைள உலகம ய மணந் த
நாளி
ந் தங் கைளேய என் ப யாகக்
ெகாண்
ந் ேதன். தைல ைற தைல ைறயாக
மகா ரர்கைள அளித் வந் த தங் கள் பழம் ெப ம்
லத் க் என்
ைடய ஒ க்கத் தவ னால்
ம்
களங் கம் ஏற் பட ல் ைல. இனி ம் நான்
உ ேரா
ந் தால் , அத்தைகய களங் கம் தங் க க் ஒ
நா ம் ஏற் படா …”

“நந் னி! இ என்ன வார்த்ைத ெசால்
றாய் ? என்
லத் க் ஏற் படக்
ய களங் கம் ேவ என்ன
இ க் ற ? ஐேயா! என் ைக னால் … இந் த என்
ைக னால் … அ பா ! வாள் ஒன்
ைவத்
ந் தாேய?
அ எங் ேக? அதனால் என் ைகைய நீ ேய ெவட்
!
எனக் நீ ெசய் யக்
ய உத அ ஒன் தான்!
இல் ைல, இல் ைல! ேவண்டாம் ! இந் த ைகக் இன்
ம் ஒ
ேவைல இ க் ற . க
க் யமான ேவைல
இ க் ற . நான்
யைத உண்ைம என்
நிைனத்
அப் ப ஏதாவ ெசய்
டாேத!”
“ வா ! அப் ப ெயான் ம் நான் ெசய் யமாட்ேடன்.
எத்தைனேயா காலமாக நான் ப
க்க எண்ணி
இ ந் தவரின் ேபரிேலேய அந் த வாைள என்னால்
உபேயா க்க
ய ல் ைல. சமயம் ந
ப்
ேபாய்
ேமா என்
நான் பயந் ம ம ண்
ந் த
ேநரத் ல் தாங் கள் என் உத க் வந் ர்கள் …”
“அ பாத ! உன் உத க்கா நான் வந் ேதன்? என்ன
வார்த்ைத ெசால்
றாய் ? சண்டாளி! ெபண் உ க்
ெகாண்ட ேபேய! இம் மா ரி ேந ம் என்
ெதரிந்
ந் தால் நான் அங் வந்
க்கேவ மாட்ேடன்!
ெதய் வேம! ெகாள் ளிடத் ெவள் ளத் ேல நான்
த்
தத்தளித்த ேபாேத அந் தப் பா யமன் என்ைனக்
ெகாண்
ேபா
க்கக்
டாதா?”
“ வா ! தாங் கள் என் உத க் வர ல் ைல. என்
காரியத் ல் தங் கைள உத ெசய் ம் ப நான் ேகார ம்
இல் ைல. தாங் கள் ேசாழ மன்னர் லத் க்
உண்ைமயாக நடக்க ம் , ேசாழ லத் ன் ேசைவ ல்
உ ைரக் ெகா க்க ம் பரம் பைரயாக உ
ண்ட
லத் ல் வந் தவர். நாேனா ேசாழ லத் ன்
வஞ் சம்
ர்த் க்ெகாள் வதாக வந் தவள் . ஆைகயாேலேய

தங் களிடம் என் உண்ைம ேநாக்கத்ைத நான்
ெதரி க்க ல் ைல. ல சமயம் நான் அவ் தம் தங் கள்
லம் என் காரியத்ைத நிைறேவற் க் ெகாள் ளலாமா
என்
எண்ணிய ண் . ேயா த் ப் பா ங் கள் !
தாங் கள் இன்
‘ராட்ச
’, என் ம் ‘ெபண்
க்
ெகாண்ட ேபய் ’ என் ம் அைழக் ம் இந் தப் ேபைத ன்
க ெசௗந் தரியத் ல் கண்ைண ம் க த்ைத ம் ப
ெகா த் , அ ர்தமாக ம பானம் ெசய் தவைரப் ேபால்
ம
ழந் பல தடைவ தாங் கள் நின்ற ல் ைலயா?
அப் ேபாெதல் லாம் தங் கைளக் ெகாண்ேட என்
வஞ் சத்ைதத் ர்த் க் ெகாண்டால் என்ன என்
நான்
நிைனத்த ண் . ஆனால் தங் கைள அப் ப ப் பட்ட
ேராகச் ெசயல் ரி ம் ப ெசய் தங் கள் லத் க் க்
களங் கம் உண்டாக்க நான்
ம் ப ல் ைல.
இதனாேலேய தங் கைளக் கடம் ரி
ந் தஞ் ைசக் ப்
ேபாகச் ெசய் வதற் நான் அவ் வள பா பட்ேடன்.
தாங் க ம் ேபானீர ்கள் . ஆனால்
யான தங் கைளச்
சமயம் பார்த் த்
ம் க் ெகாண்
வந்
ட்ட !
தாங் களாக எனக் உத ெசய் ய
ன்வர ல் ைல.
ஆனால்
யான தங் கைள என் உத க் நல் ல
சமயத் ல் ெகாண்
வந் ேசர்த்த ! ஆம் ஐயா!
தான் தங் கள் மனத் ல் என் ஒ க்கத்ைதப் பற் ச்
சந் ேதகத்ைத
ட் ய . நான் ப
ப் பைதத் த ப் ப
மட் ம் தங் கள் ேநாக்கமா
ந் தால் , ப ரங் கமாகேவ
வந்
ப் ர்கள் . நான் ஒ க்கத் தவ ெசய்
தங் க க் த் ேராகம் ெசய் ேறனா என்
சந் ேதகப் பட் த்தான் ேவஷம் தரித் இரக ய வ
ல்
வந் ர்கள் . அந் த ஷயத் லாவ தங் கள் சந் ேதகம்
ர்ந் ேபா
க்க ேவண் ம் ! இல் லா
ல் ,
இப் ேபாதாவ
ர்த் க் ெகாள்
ங் கள் . மைன
ம் ,
கணவ ம் வாழ் க்ைகத் ைணவர்கள் என்
ெபரிேயார்கள் ெசால்
க் றார்கள் . நான்

தங் க க் உண்ைமயான பத் னியாக
இ ந் தப யால் தான் எனக் த் ைண ெசய் வதற்
தக்க சமயத் ல் தங் கைள
ெகாண் வந்
என்னிடம் ேசர்த்த …”

த்

“நந் னி!ேபா ம் ! நி த் ! உன் வார்த்ைதகள் என்ைனச்
த் ரவைத ெசய் ன்றன. அைதக் காட்
ம் , என்ைன
ஒேர யாகக் ெகான்
ேபாட்
! த ப் பதற் க்
ட
என் ைக ல் சக் இல் ைல! உடம்
ம் வ
இல் ைல.
வாளினால் ெகால் ல உனக் த் ைதரியம்
இல் ைலெயன்றால் , உண்ைமயாகேவ கஞ்
ல்
ஷத்ைதக் கலந் எனக் க் ெகா த்
!”
“அரேச! என்ைன மன்னி ங் கள் இல் ைல… என்ைன
உங் களால் மன்னிக்க
யா . இந் த ெஜன்மத் ல்
மன்னிக்க இயலா தான்! ஒன்
ெசால் ேறன்,ேக ங் கள் ! நாம் இ வ ம் ம ஜன்மம்
எ த் இந் தப்
ல் றந் தால் , அப் ேபா இந் தப்
ற
ன் நிைன ஒன் ம் நமக் இரா . நான்
தங் கைள வஞ் த் த் தங் கள் அரண்மைன ல்
வாழ் ந் த ம் , தங் க ைடய ெபாக் ஷத் ன் ெபா ைள
என்
ைடய ப
க் ம் காரியத் க்
உபேயாகப் ப த் ய ம் , கைட யாகக் கடம் ர்
அரண்மைன ல்
வசத் னால் ேநர்ந்த ைள ம் ,
இைவெயான் ம் தங் க க் ம் நிைன இரா .
எனக் ம் நிைன இரா . இந் த ஜன்மத் ல் தங் க க்
நான் ெசய் த ேராகத் க் , அ த்த ஜன்மத் ல்
பரிகாரம் ெசய் ய
ம்
ேறன். ம
றப் ல் நான்
தங் கைளேய மணப் ேபன். தங் க க் உண்ைமயான
வாழ் க்ைகத் ைண யாக இ ப் ேபன். இந் த
வார்த்ைதத்தான் இனி இந் த, உடம் ல் உ ர் இ க் ம்

வைர ல் எல் லாத் ெதய் வங் களிட
ெகாள் ளப் ேபா ேறன்.”

ம் நான் ேவண் க்

ெபரிய ப ேவட்டைரயர் இந் த வார்த்ைதகைளக் ேகட்
உட ம் உள் ள ம் ெந ழ் ந் , “நந் னி! நீ ேபாய்
!
உடேன இவ் டம்
ட் ப் ேபாய்
! இன்
ம்
ேநரம் இப் ப ேய நீ ேப க்ெகாண்
ந் தால் என் த் ேய
ேபத த்
ம் . என் கடைமையக் ைக
ம் ப
ேநரி ம் ! இவ் வள கால ம் உன்னால் ேநர்ந்த
அனர்த்தங் கள் ேபா ம் ! இன்ன ம் என் த் ையச் தற
அ த் ப் த் ப்
க்கச் ெசய் யாேத! ேபாய்
,
இப் ேபாேத ேபாய்
!” என்றார்.
“ வா ! மன்னி ங் கள் ! என்
டன் வந் தவர்களின்
ேயாசைனைய நான் ேகட்
ந் தால் , இதற் ள் ேள இந் தப்
பச்ைச மைலைய ம் , ெகால்
மைலைய ம் கடந்
ெகாங் நாட் க் ள் ெசன்
ப் ேபாம் . ஆனால்
தங் களிடம் ேப
ைட ெபற் க் ெகாள் ளாமல் ேபாக
எனக் மனம் வர ல் ைல. கடம் ர்க் ேகாட்ைடக்
ெவளி ேல வந் த ம் தாங் கள்
ர்ச்ைசயைடந் ர்கள் .
தங் கைள அங் ேகேய ேபாட்
ட் வந்
ம் ப
அவர்கள் ெசான்னார்கள் . அதற் ம் நான்
சம் ம க்க ல் ைல. அவர்கைளேய தங் கைளத்
க் ச்
மந் ெகாண்
வரச் ெசய் ேதன். இர பகல் நாங் கள்
இைட டாமல் நடந் வந் ம்
ன்
நாள் ஆ
ட்ட .
இங் ேக வந் த ற ம் தங் கைள ட் ப் ேபாய்
டலாம்
என்
ெசான்னார்கள் . தங் க க் நிைன வந் த ற
ெசால் க் ெகாண் தான்
ரிந் வ ேவன் என்
வாதம்
த்ேதன். அந் த என் எண்ணம் நிைற ட்ட .
தாங் கள் என்ைனக் ெகால் லப் பார்த் ர்கள் . அதற்
நியாயம் இ ந் த . ஆனால்
வசத் னால் ேவ
தமாக நடந்
ட்ட . என் உ ைர வாங் க எண்ணிய

தங் கைள நான் உ ர்ப் த்ேதன். சற்
ன் என்
ைகயால் ெகா த்த கஞ் ைய ஷம் என்
ெசால்
ட்ெட ந் ர்கள் . ஆனால்
ன்
னங் களாகத்
தாங் கள் நிைன ழந்
ந் த காலத் ல் இந் தக்
ைக னாேலதான் தங் கள் வா ல் தண்ணீ ர ் ட் க்
காப் பாற் வந் ேதன்.
ன்
ஆண்
காலம் தாங் கள்
என்ைனத் தங் கள் அரண்மைன ன் ேபரர யாக
ைவத் இைணயற் ற ெப ைம அளித் வந் ர்கள் .
அதற் க் ைகம் மா இந் த ஜன்மத் ல் நான் ெசய் ய
யா . என்றா ம் , இந் த
ன்
நாள் தங் க க் என்
ைக னால் பணி ைட ெசய் யக் ெகா த்
ைவத்
ந் ேதன். இந் த நிைன என் உ ர் உள் ள
வைர ல் எனக் த்
ப் அளித் வ ம் . ேபாய்
வ
ேறன், ஐயா! ைட ெகா ங் கள் !”
“நந் னி! என்னிடம் ஏன்
ைட ேகட் றாய் ? ேகட்காமேல
ேபாய்
! நீ இங் ேக தாம க்கத் தாம க்க, என் த்
த மா க் ெகாண்
வ ம் !”
“ஆம் ; என்ைன ம ப
ம் ெகால் ல ேவண் ம் என்
தங் க க் த் ேதான் னா ம் ேதான்
ம் . வா !
தங் கள் ைக னால் உ ர் றக் ம் ப ேநர்ந்தால் அைத
அ யாள் ெபறற் க ம் பாக் யமாகக் க
ேவன்.
ஆ
ம்
த ல் என்ைனக் ெகால் வதற் காகத்தாேன
தாங் கள் மா ேவடம் ண்
வந் ர்கள் ?”
“எதற் காக மா ேவடம் ண்
வந் ேதன்? நீ ஏேதா ஒ
காரணம்
னாய் . உன் ஒ க்கத்ைதச் சந் ேத த்
உண்ைமையக் கண்
க்க வந் ேதன் என்
னாய் .
அ சரியல் ல, நான் ப ேவட்டைரயனாக உன் ன்
ேதான் , நீ இரண்
வார்த்ைத என்னிடம் ேப
ட்டால்
என் மனம் இள
ம் என்
பயந் தான் அவ் வா
ேவடம் ேபாட் க் ெகாண்
இரக ய வ
ல் வந் ேதன்.

உனக் ப் ேப வதற் ேக இடங் ெகாடாமல் நீ ர த்
நிற் ம் ேபா உன்
கத் ைய எ ந் ெகால் ல
எண்ணி வந் ேதன். கடம் ர் அரண்மைன ேவைலக்காரன்
இ ம் பன்காரிைய பய
த் அவன் ைக
ந் த
கத் ையப்
ங் க்ெகாண்
வந் ேதன். அ
மட் மல் ல, நந் னி! ழவன் ப ேவட்டைரயன்
ெபாறாைம ெகாண்
அவ ைடய இளம் மைன ையக்
ெகான்றான் என்ற ப ச் ெசால் பர ஊர்
ரிக்கக் டா என்
நிைனத் க் காளா க ைடய
ேவடத் ல் வந் ேதன். ஆனால் சற்
ன் நீ
ய ேபால் ,
நான் ஒன்
நிைனக்க,
ேவ ஒன்
நிைனத்த .
இனி ஒ தடைவ அத்தைகய
யற் என்னால் ெசய் ய
யா . ஆைகயால் நீ ேபாய்
; இைத மட் ம்
ெசால்
ட் ப் ேபா! அச்சமயம் நான் வந்
க் ட் ரா ட்டால் , என்ன நடந்
க் ம் ? உன்
ேநாக்கத்ைத எப் ப
க்க எண்ணி
ந் தாய் ?”
“ஆம் , ஆம் ; அைத ம் ெசால் லேவண் ெமன் தான்
காத்
ந் ேதன். தங் கள் ேகாபம் என் த் ையக்
ழப்
ட்ட . வா ! தாங் கள் தஞ் ைசக் ப் ேபா ம்
ேபா ‘தங் கள் லதர்மத் க் என் ைக னால் களங் கம்
ேநரிடா ’ என்
உ
ெகா த்ேதன். அைத
நிைறேவற் றப் ெப ம் ரயத்தனம் ெசய் ேதன்.
மணிேமகைல, கந் தமாறன், வந் யத்ேதவன் இவர்களில்
ஒ வர்
லமாக என் ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் க்
ெகாள் ளலாெமன்
க் கள் ெசய் ேதன்.
க் யமாக,
மணிேமகைலைய நான் அ கமாக நம்
ந் ேதன்.
ேவ காரணத் க்காக அங் ேக மைறந் நின்ற
வந் யத்ேதவைனக் ெகால் வதற் காகக் கரிகாலர் ெவ
ெகாண்
ஓ வார்; அப் ேபா மணிேமகைல அவைரக்
ெகால் வாள் . மணிேமகைல ன் ேமற் ற் றம்
சாராம
ப் பதற் காக வந் யத்ேதவன் ‘நான்தான்

ெகான்ேறன்!’ என்
ஒப் க் ெகாள் வான். அதனால்
பைழயாைற ந் தைவ ன் ேபரில் என் வஞ் சத்ைத
ர்த் க் ெகாண்ட மா ம் – இப் ப ெயல் லாம்
ட்ட ட்
ந் ேதன். ஆனால் இதற் ெகல் லாம் அவ யம்
ஏற் படேவ இல் ைல. இளவரசர் தம் ைக னாேலேய தம்
உ ைர மாய் த் க் ெகாண்டார்…”
“இல் ைல, நந் னி! இல் ைல! கரிகாலர் தம் உ ைரத்
தாேம மாய் த் க் ெகாள் ள ல் ைல. என்ைனக்
டவா
ஏமாற் றப் பார்க் றாய் ?”
“ வா ! இ ம் பன்காரி ன் கத் ையத் தாங் கள்
அச்சமயம் எ ந் ரா ட்டால் , அ த்த கணத் ல்
கரிகாலர் தம் ைமத்தாேம ரபாண் யன் வாளினால்
மாய் த் க் ெகாண்
ப் பார்…”
“ஆம் , ஆம் ; ஒ கணம் நான் தாம த் வந்
ந் தால்
இந் தப் ெபரிய ேராகச் ெசயைலச் ெசய்
க்க
மாட்ேடன். அதற் மாறாக, உன் ேபரில்
சந் ேதகப் பட்
ப் ேபன். நந் னி!
ப் ப
நடந்
ட்ட ; இனி அைத மாற் ற
யா .
ஒ
தத் ல் எனக் ம் நல் ல ெசய்
க் ற . இ வ ம்
இன்ெனா ஜன்மம் எ த்தால் , நீ என்ைனேய
வாழ் க்ைகத் ைணவனாய் க் ெகாள் ள
ம் வதாய் க்
னாேய? அைதக் காட்
ம் இனிைமயான
வார்த்ைதகைள என் வாழ் நாளில் நான் ேகட்ட ல் ைல.
உன்னிடம்
டக் ேகட்ட ல் ைல. என் ஆ
ரி ம்
ேநரத் ல் நான் அந் த வார்த்ைதகைளத்தான் நிைனத் க்
ெகாண்
சாேவன். ஆம் , நந் னி! இந் தப் ற
ல் இனி
நீ ம் , நா ம் ேசர்ந் வாழ் க்ைக நடத்த
யா .
ஆைகயால் நீ ேபாய்
. ேபாவதற்
ன்னால் , நான்
ஆத் ரத் னால் ெகாட் ய ேபாகக் கஞ்
ச்ச
ந் தால் ெகா த்
ட் ப் ேபா! கஞ்

இல் லா ட்டால் , ெகாஞ் சம் தண்ணீ ராவ உன்
ைக னால் ெகா த்
ட் ப் ேபா!” என்றார்
ப ேவட்டைரயர்.
“ஆகட் ம் ஐயா! இவ் வள க ைண ெசய் ததற் என்
உ ர் உள் ள வைரக் ம் நன்
ெச த் ேவன்!” என்
நந் னி
ட் அ ப்
ந் கஞ் எ த் வரச்
ெசன்றாள் .
ஆழ் வார்க்க யான் அந் தச் சமயம் பார்த் க்
ைக
ந் ந
ச் ெசல் ல நிைனத்தான். ெதரிந்
ெகாள் ள
ம் யைதெயல் லாம் அவன் ெதரிந்
ெகாண்
ட்டான். இனி அங்
ப் ப ல் உபேயாகம்
இல் ைல. அபாய ம் உண் . இனிேமல் ெசய் ய
ேவண் யெதன்ன என்பைதப் பற் ெவளி ேல ேபாய்
ேயா த் க் ெகாள் ளலாம் என்
எண்ணிக் ெகாண்ேட
ெவளிேய னான்.

அத் யாயம் 46 ஆழ் வா க் ஆபத்

!

ஆழ் வார்க்க யா ம் , ங் ழ
ம் மைலய வாரத்
மரத் ன
ல் உட்கார்ந்தார்கள் . “ெபண்ேண! நான்
வந் த காரியம் ஆ
ட்ட . றப் படலாமா?” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
“ைவஷ்ணவேர! நீ ர் வந் த காரியம் ஆ
ட்டெதன்றால்
நீ ர் ேபாகலாம் . நான் வந் த காரியம் இன்
ம் ர்த்
ஆக ல் ைல!” என்றாள் ங் ழ .

“நீ என்ன காரியத்

க்காக வந் தாய் ?”

“என் அத்ைதையக் ெகான்ற பாதகைனத் ேத க்
ெகாண்
வந் ேதன்.”
“அவைனக் கண்
ச காரரின்
ட்டத்
“இ
“

க்

க்க ல் ைலயா? அேதா அந் தச்
ல் அவன் இல் ைலயா?”

றான்!”

ன்ேன என்ன?”

“அவைனத் தரிசனம் ெசய்
ண்ணியம்
கட் க்ெகாண்
ேபாவதற் காக வந் ேதனா? ெகாைலக்
ெகாைல, ப க் ப் ப வாங் வதற் காக வந் ேதன்.”
“ ங் ழ ! ற் றம் ெசய் தவர்கைளத் தண் ப் பதற்
நாம் யார்? அதற் க் கட ள் இ க் றார்!”
“கட ள் இ க் றாரா, இ ந் தா ம் மனிதர்க ைடய
ேராகச் ெசயல் கைளத் தண் க் றாரா என்ப பற்
எனக் ச் சந் ேதகமா
க் ற .”
“கட ைள ட்
ேவாம் . இந் த உல ல் ற் றம்
ெசய் தவர்கைளத் தண் க் ம் ெபா ப்
அரசர்க ைடய . அரசர்கள் நிய க் ம் அ காரிகள்
ெசய் ய ேவண் ய .”
“அரசர்க ம் , அவர்க ைடய அ காரிக
கடைமையச் சரிவரச் ெசய் யா ட்டால் ?”
“ெசய் ய

ல் ைலெயன்

நாம் எப் ப த்

ம் தங் கள்

ர்மானிப் ப

?”

“ைவஷ்ணவேர! அேதா உள் ள பாதகர்களில் ஒ வன்,
ேமல் மா
ந் ேவைல எ ந் , அன்ேப உ வான
என் அத்ைதையக் ெகான்றான். வா னால் ேபசத்
ெதரியாதவ ம் , ஒ வ க் ம் ஒ
ங் ம்

க்

நிைனயாதவ ம் , வாழ் க்ைகெயல் லாம்
ர்ப்பாக் யசா யாக இ ந் தவ மான ஒ ேபைதப்
ெபண்ைணக் ெகான்றான். சக்கரவர்த்
ம் , அவ ைடய
ராணிமார்க ம் , தஞ் ைசக் ேகாட்ைட அ காரியான
ன்னப் ப ேவட்டைரய ம்
பார்த் க்ெகாண்
ந் தார்கள் . ஆ
ம் அவைனத் தப்
ஓ ம் ப
ட்
ட்டார்கள் …”
“ ங் ழ
யாெதா

! ேசாமன் சாம் பவைனப்
ப் பதற்
யற்
ம் அவர்கள் ெசய் ய ல் ைலயா?”

“வாழ் நாெளல் லாம் என் அத்ைதைய நிராகரித்த
சக்கரவர்த் அப் ேபா அவைள ம
ல்
ேபாட் க்ெகாண்
அ தார். மற் றவர்கள் எல் ேலா ம்
க் ரைம ெகாண்
நின்றார்கள் . ‘ெகாைலகாரைனத்
ெதாடர்ந் நான் ேபா ேறன்’ என்ற ம் , ன்னப்
ப ேவட்டைரய ம் எ ந் வந் தார். ஆனால்
ரங் கப் பாைத ல் அவர்
ம் ப் ேபாக ேநர்ந்த .”
“அ

என்ன?”

“ ரங் கப் பாைத ல் நா ம் அவ ம் ெசன்றேபா
இ ளில் ஓர் ஓலக் ரல் ேகட்ட . ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் அந் தக் ரல் வந் த இடத்ைத ேநாக் ப்
பாய் ந் அங் ேக இ ந் தவைனப்
த் க் ெகாண்டார்.
‘இேதா ெகாைலகாரன் அகப் பட்
ட்டான்!’ என்
ஒ
ரல் வந் த . ‘இல் ைல, இல் ைல! நான் ெகாைல
ெசய் ய ல் ைல!’ என்
ஒ
ரல் வந் த . அ யா ைடய
ரல் என்ப
ன்னப் ப ேவட்டைரய க் த்
ெதரிந் த ம் அவர் ைகத் ப் ேபாய் , ‘ஐேயா! நீ ஏன்
இங் வந் ர்?’ என்றார். ‘ெபாக் ஷெமல் லாம்
பத் ரமாக இ க் றதா என்
பார்ப்பதற் வந் ேதன்’
என்ற இ ளில் வந் த ரல் . ‘ஐேயா! ெதய் வேம! உம் ைம

இங் ேக யாராவ பார்த்தால் என்ன
நிைனத் க்ெகாள் வார்கள் ? நீ அல் லேவா
சக்கரவர்த் ையக் ெகால் ல
யன்றதாக எண்ணிக்
ெகாள் வார்கள் ?’ என்றார் காலாந் தக கண்டர்.
‘சக்கரவர்த் ெசத் ப் ேபாய்
ட்டாரா?’ என்
ஆவ டன் ேகட்டார் ன்னப் ப ேவட்டைரய ைடய
அ ைம ம மகரான ம ராந் தகத் ேதவர். ‘அசட் ப்
ள் ைளேய! என்
டன் வா! யா ம் பார்ப்பதற்
ன்
வா!’ என்
ெசால் க் காலாந் தக கண்டர் அவ ைடய
ம மகப் ள் ைள ன் ைகையப்
த் அைழத் க்
ெகாண்
ேபாய் ட்டார். ற நான் மட் ம் இந் தக்
ெகாைலகாரைனத் ெதாடர்ந் வந் ேதன். இவ் வள
ரம்
ரமப் பட் வந் என் ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் றாமல்
ம் ப் ேபாகச் ெசால் றாயா?” என்றாள் ங் ழ .
“ெபண்ேண! நீ ஆண்
ள் ைளயாகப் றந்
க்க
ேவண் யவள் . றந்
ந் தால் ெபரியெதா
சாம் ராஜ் யத் ன் சர்வா காரியாக இ ந்
ப் பாய் . அ
ேபானால் ேபாகட் ம் . இைதக் ேகள் ஒ நியாயம்
ெசால் ! ஒ வைரக் ெகால் ல நிைனத் ,
இன்ெனா வைரத் தற் ெசயலாகக் ெகான்றவன்
ெகாைலக் ற் றம் சாட்ட
மா?”
“உம் ைடய ேகள்
எனக்
ளங் க ல் ைல.
ெகான்றவன் ெகாைலக் ற் றம் ெசய் தவன்தாேன!”
“அ எப் ப ச் ெசால் ல
ம் ? இராமாயணம்
ேகட்
ப் பாய் . தசரதர், யாைன தண்ணீ ர ்
ப் பதாக
நிைனத் , அம் ைப ட்டார். அ ரி
மாரன்
ந் த . ரி
மாரைனக் ெகான்ற ெகாைலக்
ற் றத் க்காகத் தசரதர் தண் க்கப் பட்டாரா? இல் ைல!
இப் ேபா நீ ெதாடர்ந் வந் த ேசாமன் சாம் பவைன
எ த் க்ெகாள் . அவன் சக்கரவர்த் ையக்

ெகால் வதற் காக ேவைல எ ந் தான். ஆனால்
சக்கரவர்த் உ ேரா
க் றார். உன் அத்ைத
க்ேக
வந் ேவைலத்தாங் உ ைர ட்டாள் . அவள்
தற் ெகாைல ெசய் ெகாண்டவள் தாேன? ன் ேசாமன்
சாம் பவன்
ெகாைலக் ற் றம் எப் ப ச் ேச ம் ?”
“ைவஷ்ணவேர! உம்
இ க் ற …”

ைடய நீ

ைற அ

சயமாக

“என்
ைடய நீ
ைற மட் ம் அல் ல. சர்வேலாக
நாயகனான சா
ாத் நாராயண
ர்த்
ன் நீ
ைறேய
த் ரமாகத்தான் இ க் ற . இந் த
உல ல் பாவம் ெசய் றவர்கள் ெச ப் டன்
இ க் றார்கள் . நல் லவர்கள் – ண்ணியாத்மாக்கள் –
கஷ்டப் பட் உ ைர
றார்கள் . இதற் ெகல் லாம்
கட
ைடய நியாயம் ஏேதா இ க்கத்தாேன
ேவண் ம் ?”
“நீ ம் உம் ைடய நாராயண ம் எப் ப யாவ
ேபாங் கள் . எனக் த் ெதரிந் த நியாயத்ைத நான்
நிைறேவற்
ட் த்தான் வ ேவன்.”
“ ங் ழ ! உனக்காக மட் ம் நான் இந் தப் ேபச்ைச
எ க்க ல் ைல. அேதா அந் த மைலக் ைக ல் இரண்
ேபர் இ க் றார்கள் . அவர்களில் ஒ வர் ஆ த்த
கரிகாலைரக் ெகான்றவர். ஆனால் கரிகாலைரக்
ெகால் லேவ
ெமன்
நிைனத் க் ெகால் ல ல் ைல.
ேவெறா வைரக் ெகால் ல நிைனத் எ ந் த கத் ,
இளவரசரின் ேபரில்
ந் அவைரக் ெகான்
ட்ட .
அவைரக் ெகாைலகாரர் என்
ெசால் ல
மா?”
“ைவஷ்ணவேர! என்
ைளையக் ழப் ப ேவண்டாம் .
மைலக் ைகக் ள் இ ப் பவர்கள் யார்?”

“ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் தனா காரி, தஞ் ைச
அரண்மைன ல் சர்வா காரி, இ பத் நான்
ேபார்க்களங் களில் ேபாரிட் அ பத் நா
ப் ண்கைளத் தம்
ேமனி ல் மந்
க் ம்
ரா
ரர். இைற
க் ம் ேதவர்,
நில மன்னர்
ன் மாெப ம் தைலவர். நந் னி ேத
ன் கணவர்
– ெபரிய ப ேவட்டைரயர் அந் த மைலக் ைக ல்
ற்
க் றார்…!”
இவ் வா ஆழ் வார்க்க யான் ெப ங் ர ல் கட்
ம்
வ ேபால்
னான். அேத சமயத் ல் ர தாஸன்,
ேரவதாஸன், பரேம வரன், ேசாமன் சாம் பவன்
த யவர்கள்
ெவன்
ஓ வந் தார்கள் .
ங் ழ சட்ெடன்
அப் பால்
ல நின்றாள் .
ர தாஸன், ைக ல்
ந் த ஒன்
இ ந் த . அைத
ஓங் ய வண்ணம் , ர தாஸன், “அேட ேவஷதாரி
ைவஷ்ணவேன! அன் ல் அநி த்தரின் ஒற் றேன!
கைட
ல் எங் களிடம் அகப் பட் க் ெகாண்டாயா?
நாங் கள் ெசய் த
ன்
யற்
ல் ஒன் ேலதான்
ெவற் அைடந் ேதாம் . மற் ற இரண்
ம் ேதால்
அைடந் ேதாம் . அந் தத் ேதால் கைளப் பற் எங் க க்
இனி கவைல ல் ைல.
ன்
ஆண் களாகத் ேத க்
ெகாண்
ந் த உன்ைனப்
த்
ட்ேடா மல் லவா?
இந் தத் தடைவ நீ எங் களிட
ந் தப் ப
யா ?”
என்றான்.
உடேன ஆழ் வார்க்க யான்,
ன்ைன ட உரத்த ர ல்
“அப் பேன! ேத
றவன் யார்? தப் ஓ
றவன் யார்?
எல் லா ம் அந் த சா
ாத் நாராயண
ர்த்
ன்
மாரர்கள் தான்! அவனன்
ஓர
ம் இந் த உல ல்
அைச மா? ர தாஸா! நீ ம் ேகள் ! உன்ைனச்
ேசர்ந்தவர்க ம் ேகட்கட் ம் . ேவ ேவ
ல் லைறத்

ெதய் வங் கைளெயல் லாம்
ட்
ட் சா
ாத் மகா
ஷ்
ைவச் சரணமைட ங் கள் ! பகவான்
உங் க ைடய பாவங் கைளெயல் லாம் மன்னித் க்
காப் பாற் வார்! மானிடர்க க்காக உைழத்
வாழ் க்ைகைய ணாக் ம ந் ேபாகா ர்கள் .
நாராயணைனத் ெதா
நரஜன்மம் எ த்த ன்
பலைன அைட ங் கள் , பரம பதத் ல் உங் க க் இடம்
ேத க்ெகாள்
ங் கள் ! எங் ேக என்
டன் ேசர்ந்
எல் லா ம் பா ங் கள் , பார்க்கலாம் :நாராயணேன ெதய் வம் -

நாெமல் ேலா
என்

ம்

பாடத் ெதாடங்

ெசய் ேவாம் !” </div>
னான்.

ர தாஸன் கலகலெவன்
ரித்
ட் , “ஏனப் பா
ைவஷ்ணவேன! சா
ாத் பரம வன் மட் ம் ெதய் வம்
இல் ைலயா? பரம வைனத்
த்தால் பரம பதம்
ட்டாதா?” என்றான்.
ஆழ் வார்க்க யான் உற் சாகத் டன், “பரம வன்
அ க் ம் ெதய் வம் ! நாராயணன்தான் காக் ம்
ெதய் வம் ! அன்
தைல வா ல் அகப் பட் க் ெகாண்
த த்த கஜராஜைன எங் கள் நாராயண ர்த்
காப் பாற் யைத மறந்
ட் ர்களா?” என்றான்.
“அப் பேன! கஜராஜைனக் காப் பாற் ய ஷ்
பகவான்
தைலையக் ெகால் லத்தாேன ெசய் தார்? அ ேபாலேவ
இராவணன்
ம் பகர்ணன், இரணியாட்சன், இரணிய
க
,
பாலன், தந் தவக் ரன் ஆ யவர்கைள உங் கள்
மகா ஷ்
அ த் ப் ேபாட ல் ைலயா?” என்றான்
ர தாஸன்.

“எங் கள் ெப மாளின் ைகயால் வைத ண்டவர்க ம்
சா
ாத்
ைவ ண்டத்ைத அைடவார்கள் .
இரணியைன ம் , இராவணைன ம் ,
பாலைன ம்
ெகான்ற ற அவர்க க் ப் பகவான் ைவ ண்ட
பத ைய அளித்தார். உங் கள் பரம வேனா
ரி ரர்கைள ஒேர யாக ெநற் க் கண்ணால் எரித்
அ த் ப் ேபாட்டார். அவர்க க் ேமாட்சத்ைதக்
ெகா த்தாரா?”
“சரி, சரி! உன் கைதைய நி த் ! உன்
ைடய
நாராயணன் இப் ேபா உன்ைன வந் காப் பாற் றட் ம் !”
என்
ெசால் க் ெகாண்ேட ர தாஸன் தன்
ைக
ந் த
ந் த ைய ஓங் னான். அந் தச் சமயம்
ங் ழ ஆழ் வார்க்க யா க் உத ெசய் ய
ம்
இ ப் ல் ெச
ந் த கத் ைய எ த்தாள் . அேத
ேநரத் ல் மைலக் ைக
ந் தைல ரி ேகாலமாக
ஒ ெபண்
வம் ஓ வ வைதப் பார்த்தாள் . ஒ
கணேநரம் அவைளத் தன் அத்ைத மந் தா னி என்
எண்ணிப் ர த் நின்றாள் . ன்னர், ‘இல் ைல, இவள்
ப
ர் ராணி நந் னி’ என்
ெதளிந் தாள் .
இதற் ள் நந் னி ஆழ் வார்க்க யான் அ
ல் வந்
ட்டாள் . ர தாஸ ைடய ஓங் ய ைகத ையத் தன்
கரங் களினால் த த் நி த் னாள் .
“ேவண்டாம் ! என் சேகாதரைன ஒன் ம் ெசய் யா ர்கள் !
ர தாஸா! நான் உங் கள் ராணி என்ப
உண்ைமயானால் த ையக் ேழ ேபா !” என்றாள் .
ஆழ் வார்க்க யான் அப் ேபா , “சேகாதரி உனக் நன் ;
ஆனால் இவர்களால் எனக் எந் த தத் ங் ம்
ெசய்
க்க
யா . நான் வணங் ம் ெதய் வமா ய

நாராயண
என்றான்.

ர்த்

என்ைனக் காப் பாற்

ப் பார்!”

ர தாஸன் ரித்
ட் , “எப் ப க்
காப் பாற்
ப் பார்? அன்ைறக் ப் ரஹலாதைனக்
காப் பாற் றத்
ணி
ந் வந் த ேபால் இன்
இந் த
மரத்ைதப் ளந் ெகாண்
நாராயண
ர்த்
வந்
ப் பாரா?” என்றான்.
“மந் ரவா ! என் ேபச் ல் உனக் நம் க்ைக
இல் ைலயா? நல் ல ! அேதாபார்! சற் த்
ரத் ல்
ெதரி ம் அய் யனார் ேகா ைலப் பார்! அந் தக்
ேகா
க்
ன்னால்
ன்
ைரகள் இ க் ன்றன
அல் லவா?
மந் நாராயண ைடய க ைண னால்
அந் த மண்
ைரகள் உ ர் ெபற்
ம் ! அவற் ன்
ேபரில் ேவல்
த்த ரர்கள் ஏ க்ெகாண்
வந்
உங் கைளச் ைறப்
த் என்ைனக்
காப் பாற் வார்கள் !”
ஆழ் வார்க்க யான் ேமற் கண்டவா ெசால் க்
ெகாண்ேட ைக னால் ட் க்காட் ய க்ைக
அைனவ ம் ேநாக் னார்கள் . தங் கள் கண்கைள
நம் ப
யாமல் ண்டா ப் ேபானார்கள் ! ஏெனனில்
அந் த மண்
ைர உண்ைமயாகேவ உ ர் ெபற்
அவர்கைள ேநாக் ப் பாய் ந் ஓ வந் ததாக
அவர்க க் த் ேதான் ய . ஒவ் ெவா
ைர ன்
ேபரி ம் ேவல்
த்த ரன் ஒ வன்
உட்கார்ந்
ந் தான்!

அத் யாயம் 47 நந் னி ன் மைற
ஓ

வந் த
ைரகைளப் பார்த்
யந் தவர்களில்
த ல் ய உணர் ெபற் றவன் ர தாஸன்தான்.

“ேத ! இந் தப் ேபா ைவஷ்ணவன் தன் ேவைலத்
தனத்ைதக் காண் த்
ட்டான். ‘இவன் ஒற் றன்,
இவைன நம் ப ேவண்டாம் !’ என்
எத்தைனேயா தடைவ
தங் க க் நான் எச்சரித்
க் ேறன். நம் ைமப்
ப் பதற் இவன் தன் ஆட்கைளக் ெகாண்
வந்
க் றான். ஆனால் இவனால் நம் ைமப்
க்க
யா . இவ ைடய ெதய் வமா ய நாராயணேன
வந் தா ம்
யா . வா ங் கள் ேபாகலாம் .
ைரகள்
வ வதற் ள் மைல ேமல் ஏ
டலாம் !” என்றான்
மந் ரவா .
ஆழ் வார்க்க யான், “நந் னி! இந் தப் பாதகர்க டன் நீ
ேபாகாேத! இவர்க டன் நீ ேசர்ந்த னால் ேநர்ந்த
பத் க்கள் எல் லாம் ேபா ம் !” என்றான்.
நந் னி ஆழ் வார்க்க யாைனப் பார்த் , “
மைல!
நான் ெவ நாளாக ஒன்
ேகட் க் ெகாண்
ந் ேதன்;
அ நிைன இ க் றதா? என் அன்ைன டம்
அைழத் ப் ேபா ம் ப உன்ைன ேவண் க்
ெகாண்
ந் ேதன். இப் ேபாதாவ என்ைன நீ என்
தா டம் அைழத் ப் ேபாவதாக வாக்களித்தால்
உன்
டன் வ
ேறன், இல் லா
ல் இவர்க டன்
ேபா ேறன்” என்றாள் .

னி! இனி என்னால் அ இயலாத காரியம் …!” என்
மைல ெசால் வதற் ள் ர தாஸன்
க் ட் ,
“இவன் என்ன அைழத் ப் ேபாவ ? நான் அைழத் ப்
ேபா ேறன், வா ங் கள் !” என்றான்.
“நந்

“ஆமாம் , ஆமாம் ; இவன் உன்ைன உன் அன்ைன டம்
யமேலாகத் க் அைழத் ப் ேபாவான்! உன்
அன்ைனையக் ெகான்ற ேபால் , உன்ைன ம் ெகான்
யமேலாகத் க் அ ப் ைவப் பான்! நந் னி! இந் தப்
பாதகர்க ைடய சகவாசம் இனி ம் உனக்
ேவண்டாம் . இவர்களில் ஒ வன் உன் தாையக்
ெகான்றவன்! மந் ரவா
ன்
கத்ைதப் பார்!
ெகாைலக்காரன் என்
எ
க் ற !” என்
ெசான்னான் ஆழ் வார்க்க யான்.
ர தாஸன்
கத் ல் ெகாந் தளித்த ேகாபத்
“ெபாய் ! ெபாய் !” என்
கத் னான்.

டன்,

சற்
ன் சாந் தம்
ெகாண்
ந் த நந் னி ன்
கண்களின் ெவ
ன் அ
காணப் பட்ட .
“
மைல! இ உண்ைமயா? என் அன்ைன
உண்ைம ேலேய இறந்
ட்டாளா? அவைள இனி நான்
பார்க்க
யாதா?” என்றாள் .
“சந் ேதக
ந் தால் , இேதா இந் தப் ெபண்ைணக் ேகட் த்
ெதரிந் ெகாள் . இவர்களில் ஒ வனான ேசாமன்
சாம் பவன் தான் ேவல் எ ந் உன் அன்ைனையக்
ெகான்றவன்; இவள் ேநரில் பார்த்தாள் . அத்ைதையக்
ெகான்றவைனப் ன் ெதாடர்ந் வந் தாள் ! ங் ழ !
ெசால் !” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“ஆமாம் ! நாேன என் கண்ணால் பார்த்ேதேன! என்
அத்ைதையக் ெகான்றவைனப் ப வாங் கேவ இங்

வந் ேதன்!” என்றாள்

ங்

ழ

.

நந் னி ைபத் யம்
த்தவள் ேபால் ெவ ெகாண்ட
ரிப் ச் ரித்தாள் . “ப வாங் க வந் தாயா? ப ! ப !
நான் ஒ த் ப வாங் ய இலட்சணம் ேபாதாதா?”
என்
ெசால்
ட் ர தாஸைனப் பார்த் , “ ேரா
சண்டாளா! இப் ப யா ெசய் தாய் ?” என்றாள் .

!

“ராணி! நீ நிைனப் ப தவ ! நான் ஒ
ேராக ம்
ெசய் ய ல் ைல. ேசாமன் சாம் பவன் சக்கரவர்த்
ன்
ேவைல எ ந் தான். அந் த ஊைமப் ைபத் யக்காரி
க்ேக
ந் ெசத்தாள் ! அவள் தைல
! இப் ேபா
நீ என்ன ெசால் றாய் ? எங் க டன் வரப் ேபா றாயா,
இல் ைலயா? அேதா
ைரகள் ெந ங் வந்
ட்டன!”
என்றான்.
அவ ைடய வார்த்ைதகைள நந் னி கா ல் வாங்
ெகாண்டதாகத் ேதான்ற ல் ைல.
ெரன்
ேழ
உட்கார்ந் ெகாண்டாள் . இரண்
கண்கைள ம் ,
இரண்
கரங் களால் ெபாத் க் ெகாண்டாள் . அவள்
உடம் ெபல் லாம்
ங் ம் ப
ம்
அ தாள் .
அ ைக டன் ெவ ச் ரிப் ம் கலந் வந் த .
ர தாஸன் தன் ஆட்கைளப் பார்த் , “ஓ ங் கள் ! ஓ ப்
ேபாய் மைலேய க் ெகாள்
ங் கள் ! இனி, ராணிைய
நம் வ ல் பயனில் ைல” என்றான். எல் ேலா ம்
ஓ னார்கள் .
ர

தாஸன், “ைவஷ்ணவேன! இந் தா, உன்
ஷமத் க் க்
!” என்
ெசால் க் ைக
த
னால் ைவஷ்ணவனின் தைல ல் ஒ அ
ட் ஓட்டம் எ த்தான்.

ந் த
ேபாட்

ஆழ் வார்க்க யான், “நேமா, நாராயணா!” என்
ெசால் த் தைலைய ஒ
ைற தட க் ெகாண்டான்.
ஓ யவர்கள் எல் லா ம் மைலக் ைகக் ள்
ைழந் தார்கள் . சற் ேநரத் க்ெகல் லாம் ைகக்
ேமேல ன் ன் உச்
ல் கானாரி ஆ அ
யாக
மா
ம் இடத் ன் அ ேக நின்றார்கள் .
அேத சமயத் ல்
ைரகள் மைல அ வாரத் க் வந்
ேசர்ந்தன. சரியான வ
ல் லாமல் ெபரிய ெபரிய
பாைறக் கற் கள் எங் ம் பர க் டந் தப யால்
ைரகள் வந் ேசர்வதற் இத்தைன ேநரம்
த்த .
ைரகள்
வந் தவர்களில்
ன்னால் வந் தவர்கள்
ன்னப் ப ேவட்டைரய ம் , கந் தமாற ந் தான்
என்பைத ஆழ் வார்க்க யான் பார்த் க் ெகாண்டான்.
அவர்க க் ப் ன்னால் ேசந் தன் அ தன் ஒ
ைர ன்
க ற் னால் ேசர்த் க் கட்டப் பட்
வ வைத ம் பார்த்தான்.
“வா ங் கள் ! வா ங் கள் ! நல் ல சமயத் ல் வந்
ேசர்ந் ர்கள் ” என்றான். ன்னப் ப ேவட்டைரய ம்
கந் தமாற ம்
ைரகளின்
ந்
ேழ
த்தார்கள் . ேழ உட்கார்ந்
ம் க் ெகாண்
ந் த
நந் னி ன் ேபரில்
த ல் அவர்கள் கவனம் ெசன்ற .
கந் தமாறன் நந் னி ன் அ
ல் ெசன்றான். ஏேதா
ெசால் லப் ரயத்தனப் பட்டான் ஆனால் அவன்
வா
ந் வார்த்ைதகள் வர ல் ைல.
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ஆழ் வார்க்க யாைனப்
பார்த் , “ைவஷ்ணவேன! நீ எப் ப இங் ேக வந் தாய் ?
எதற் காக வந் தாய் ?” என்
ேகட்டார்.

“தளப ! தாங் கள் யாைரத் ேத க் ெகாண்
வந் ர்கேளா, அவைரத் ேத க் ெகாண்
தான் நா
வந் ேதன். ெபரிய ப ேவட்டைரயர் அேதா அந் தக்
ைகக் ள் இ க் றார்!” என்றான்.
“நிஜமாகவா? உ ேரா இ
ப ேவட்டைரயர் ஆவேலா

க் றாரா?” என்
ேகட்டார்.

ம்

ன்னப்

“ஆமாம் , இன்
ம் உ ேரா இ க் றார். தங் கள்
தைமயனாரிடம் அ
வதற் யம ம் பயப் ப வான்
அல் லவா? ஆைகயால் அேதா அந் தக் ெகாைலக்காரர்கள்
ெசய் த
யற் தங் கள் தைமயனார் ஷயத் ல்
ப க்க ல் ைல!” என்
ெசால்
ட் த்
மைல
ன் ன் உச்
ல் நின்ற ர தாஸன்
த யவர்கைளச்
ட் க் காட் னான்.
“அவர்கள் யார்? ஏன் அவர்கைளக் ெகாைலக்காரர்கள்
என்
ெசால் றாய் ?”
“அவர்கள் தான் மந் ரவா ர தாஸ ம் அவ ைடய
ட்டத்தா ம் , ரபாண் ய ைடய ஆபத் த ப்
பைடையச் ேசர்ந்தவர்கள் . சக்கரவர்த் ையக் ெகால் ல
யன்றவர்கள் அவர்கள் தான். இளவரசர் ஆ த்த
கரிகாலைரக் ெகான்ற பா க ம் அவர்கேளதான்!”
என்றான்
மைல.
கந் தமாறன்
க் ட் , “ெபாய் , ெபாய் ! இளவரசைரக்
ெகான்றவன் வந் யத்ேதவன்! உன் ேந தன் ெசய் த
ற் றத்ைத மைறக்கப் பார்க் றாயா?” என்றான்.
“ ட்டாேள! ம் மா இ !!” என்
ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் அவைன அதட் னார்.
ன்னர் ைவஷ்ணவைனப் பார்த் , “தனா காரிைய ம்
அவர்கள் ெகால் லப் பார்த்தார்களா? எப் ப த் தப் னார்?”

என்

ேகட்டார்.

“இேதா உட்கார்ந்
ம்
இைளய ராணி ன் உத
“ஏன் இைளய ராணி அ
“அவ
ேகள்
ற

க் ெகாண்
க் ம் ப
ர்
னால் தான் தப் னார்!”
ெகாண்

ைடய அன்ைன இறந்
ப் பட்டார். அதனால் அ
சாரித் க் ெகாள் ளக்

க்

றாள் ?”

ட்டாள் என்
றார்! இெதல் லாம்
டாதா?”

“ஆம் , ஆம் ! ெபரிய ப ேவட்டைரயைர
த ல் பார்க்க
ேவண் ம் ; நீ ேபாய் நான் வந்
ப் பைதச் ெசால் !”
ன்னப் ப ேவட்டைரய க் த் தம் தைமயனாரிடம்
உள் ள பயபக் அச்சமயம்
டச்
ம் ன்ற ல் ைல.
ஆைகயால்
ெரன்
தைமயனாைரப் ேபாய் ப் பார்க்க
அவர் தயங் னார்.
“ஐயா! தங் கள் தைமயனார் இனி எங் ம்
ேபாய் டமாட்டார். நான் ேபாய் த் தாங் கள்
வந்
ப் பைதச் ெசால்
ேறன். அேதா அந் தக்
ெகாைலக்காரர்கைளப்
க்கத் தாங் கள் எ
ம்
ெசய் யப் ேபாவ ல் ைலயா?”
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் தம் ெநற் ையக் ைக னால்
அ த் க் ெகாண்
“ஆம் , ஆம் !
ன்ெனா சமயம்
இப் ப த் தான் என் த் தவ
ட்ட !
சக்கரவர்த் ையக் ெகால் ல
யன்றவைனத் தப்
ஓ ம் ப
ட்ேடன்!” என்றார்.
“அவ ம் தப்
ட ல் ைல; அேதா அந் தக் ன் ன்
ேமேல தான் இ க் றான். உங் கள் ஆட்க க் ச்
க் ரம் கட்டைள
ங் கள் !”

உடேன தளப காலாந் தகக்கண்டர் தம் டன் வந் த
ரர்கைளப் பார்த் க் கட்டைள றப் த்தார். அவர்கள்
ைரகள்
ந் இறங் க் கானாரி ந
ன் ன்
ந் அ
யாக
ம் இடத் க் அ காைம ல்
ேபாய் ச் ேசர்ந்தார்கள் . அவர்கள் அங் ேக ேசர்ந்த ம்
ேம
ந் ெபரிய ெபரிய உ ண்ைடக் கற் கள் ேழ ழ
ஆரம் த்தன. ரர்கள் அந் தக் கற் கள் தங் கள் தைல ல்
ழாமல் தப் வதற் காக அங்
ங் ம் அவசரமாக
நகர்ந்தார்கள் . இரண்ெடா வர் அக்கற் களினால்
தாக் ண்
ேழ
ந் தார்கள் .
ன்னப் ப ேவட்டைரயர், “அவர்கள் எப் ப
ஏ னார்கள் ெதரி மா?” என்
ேகட்டார்.

ேமேல

“ ைகக் ள்
ந் ஏ னார்கள் . ைக ல் இரக ய
வ இ ப் பதாகத் ேதான்
ற . வா ங் கள் , ேபாய் ப்
பார்க்கலாம் !” என்
ஆழ் வார்க்க யான்
த ல்
ெசன்றான். காலாந் தககண்ட ம் கந் தமாற ம் ன்
ெதாடர்ந்தார்கள் .
ைகக் ள் ேள
ந் ஒ ெந ய கம் ரமான உ வம்
தட் த்த மா த் தள் ளா க் ெகாண்
ெவளிேய வந் த .
ைக வாச ல் நின்
ெந ங் வ
றவர்கைள உற் ப்
பார்த்த . தைமயனாைர அைடயாளம் கண்
ெகாள் ளத்
தம் க் ச்
ேநரம்
த்த .
உடம் ெபல் லாம் காயங் க டன்
கம் ெவ த் ப்
ேரதக் கைளெபற் நின்ற ெபரிய ப ேவட்டைரயைர
அைடயாளம் ெதரிந் த ம் , ன்னப் ப ேவட்டைரயர்,
“அண்ணா!” என்
அல க் ெகாண்
ேபாய் ப் ெபரிய
ப ேவட்டைரயைரக் கட் க் ெகாண்டார்.
அண்ணனின் கண்களி
ந் கண்ணீ ர ் ெப
ய
அவ ைடய வாய் , “தம் ! நீ பல ைற எச்சரிக்ைக

.

ெசய் தாய் ! அைதப் ெபா ட்ப த்தாமல் ேமாசம்
ேபாேனன்!” என்
த த த்த ெமல் ய ர ல்
த்த . அச்சமயம் ஆழ் வார்க்க யா ம் ,
கந் தமாற ம் ைகக் ள் ரேவ க்க யத்தனித்தார்கள் .
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் அவர்கைளத் த
“எங் ேக ேபா
ர்கள் ?” என்
ேகட்டார்.
“ெகாைலக்காரர்கள் இந் தக்
ந் தார்கள் …”

ைகக்

த்

நி

த்

ள் ேள

“எந் தக் ெகாைலக்காரர்கள் ?”
“மந்

ரவா

ர

தாஸ

ம் அவ

ைடய

ட்டாளிக

ம் .”

“அவர்கள் ெகாைலகாரர்கள் அல் ல” என்றார் ெபரிய
ப ேவட்டைரயர்.
“பார்த் ர்களா? வந் யத்ேதவன்தான் ெகாைலகாரன்
என்
நான் ெசால் ல ல் ைலயா?” என்றான் கந் தமாறன்.
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் அவைன உற் ப் பார்த்
“இந் த
ட்டாள் வா பன் எப் ப இங் ேக வந்
ேசர்ந்தான்!” என்றார்.
“கந் தமாறன் தான் கடம்
வந் தான்.”
“என்ன ெசய்

ரி

ந்

ெசய்

ட்

ெகாண்

?”

“இளவரசர் கரிகாலர் இறந்
ட்ட ெசய் ையக்
ெகாண்
வந் தான். நம் ைடய பலத்ைத உடேன
ரட் ச் ேசர்த் ம ராந் தகைரச் ம் மாசனம் ஏற் ற
ஏற் பா ெசய் ய ேவண் ம் என்
சம் வைரயர் இவன்
லமாகச் ெசய் அ ப் ைவத்
க் றார்!”

“ஆகா! அப் ப யா!” என்
ெபரிய ப
ம் உற் சாக ன் க்
னார்.
நிைலைம எப் ப இ க் ற ?” என்

ேவட்டைரயர்
ற , “தஞ் சா ரில்
ேகட்டார்.

“அண்ணா! வரமாகக்
ற ேவண் ம் . தாங் கள்
க்க
பல னமாக இ க்
ர்கள் . தய ெசய் உட்கார்ந்
ெகாண்
ேபசலாமா?” என்றார் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர்.
தனா காரி
ெகாண்டார்.

ைக

ன் வாச

ேலேய உட்கார்ந்

“ஐயா! சற் இடம் ெகா த்தால் , ைகக்
ன் ன் ேமல் ஏற வ இ க் றதா என்
என்றான் ைவஷ்ணவன்.
“எதற் காக?” என்றார் ெபரிய ப

ள் ேள ேபாய் க்
பார்க்கலாம் ”

ேவட்டைரயர்.

“ர தாஸன்
ட்டத்தார் இந் தக் ைக ல்
ந் தான்
ன் ன் ேமேல ஏ னார்கள் ” என்றான்
மைல.
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் தைலைய அைசத்
ட்
“ ைகக் ள் ேபாவ ல் உபேயாக ல் ைல, அப் பேன!
அவர்கள் ேமேல
ந் பாைறையப் ரட் த் தள் ளிக்
ைக வ ைய ம் அைடத்
ட்டார்கள் . பாைற என்
ேமல்
வதற்
ந் த . என் உ ர் தப் யேத ெதய் வச்
ெசயல் தான்! ேபாங் கள் ! நீ ங் கள் இ வ ம் ேபாங் கள் !
மைல ேமல் ஏ வதற் ேவ வ இ க் றதா,
பா ங் கள் !” என்றார்.
ஆழ் வார்க்க யா ம் , கந் தமாற ம் அப் பால் ெசன்ற
ேபா ெபரிய ப ேவட்டைரய ைடய பார்ைவ ேசந் தன்
அ தன் – ங் ழ இவர்கள் ேபரில்
ந் த .
“அவர்கள் யார்? எங்

வந் தார்கள் ?” என்

ேகட்டார்.

“அந் தப் ெபண் ேகா க்கைரத் யாக டங் கரின் மகள்
ங் ழ . அவள் தன் அத்ைதையக் ெகான்றவைனத்
ேத க் ெகாண்
வந் தாள் . அவைளத் ேத க் ெகாண்
ேசந் தன் அ தன் வந் தான். ேசந் தன் அ தன் வ
காட் த்தான் நாங் கள் இங் வந் தங் கைளக்
கண்
த்ேதாம் !” என்றார் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.
“தஞ் சா ரில் நடந் தைதெயல் லாம்
வரமாகச் ெசால் !”
என்றார் ெபரிய ப ேவட்டைரயர். ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் அவ் வாேற ெசால் ல ற் றார்.
மந் ரவா க்
ட்டத் ல் ஒ வன் ெபாக் ஷ
நிலவைற ல் ஒளிந்
ந் , சக்கரவர்த் ையக்
ெகால் வதற் காகச் சமயம் பார்த்
ந் ேவைல
எ ந் தைத ம் , சக்கரவர்த் ையக் காப் பாற் வதற் காக
மந் தா னி ேத இைட ல்
ந் உ ைர
ட்டைத ம் ெசான்னார். ற அவர் ெதாடர்ந்
யதாவ :
“அண்ணா! இதற் ைட ல் ெகா ம் பா
ர் ேவளான்
ெபரிய ைசன்யத் டன்
ர் என்
தஞ் சா ர்க்
ேகாட்ைடைய
ற் ைக டத் ெதாடங் னார். தாங் கள்
இல் லாதப யால் ேவளா டன் ேபார் ெதாடங் வதா,
இல் ைலயா என்
என்னால் நிச்ச க்க
ய ல் ைல.
சக்கரவர்த் ைய ேயாசைன ேகட்க ம்
ய ல் ைல.
தன்மந் ரி அநி த்தர் ேகாட்ைடக் ள் ேள தான்
இ க் றார். அவர் தாங் கள் வந் த ற பார்த் க்
ெகாள் ளலாம் என் ம் , அ வைர ேகாட்ைடையப்
பா காத்தால் ேபா ம் என் ம்
னார்.
நல் லேவைளயாக இச்சமயத் ல் இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்ம ம் ெகா ம் பா
ர் ேவளா ைடய
மகள் வான
ம் ேகாட்ைடக் ள் வந் ேசர்ந்தார்கள் .
இளவரசர் யாைனப் பாகன் ேவடத் ல் வந் தார். வான

பைழயாைற இைளய ராட்
ட
ந் அவசரச்
ெசய் ெகாண்
வந்
ப் பதாகக்
னாள் .
ேவளா ைடய மகள் ேகாட்ைடக் ள் ேள இ ப் ப
நமக் அ
லந் தாேன என்
நிைனத் அவன் ஏ
வந் த யாைனைய உள் ேள ட்ேடன். சக்கரவர்த்
ன்
அரண்மைன வா
ேல யாைனப் பாகன் தான்
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் என்
ெதரிந் த . நான்
ெகாஞ் சம்
ரண் தான் ேபாய்
ட்ேடன். அண்ணா!
ன்ன இளவரசரிடம் ஏேதா அ சய சக் இ க்கத்தான்
ெசய் ற . அவர்
கத்ைதப் பார்த்த ம் எனக்ேக
ைக கால் ெவலெவலத்
ட்ட . ெநஞ் சம் இள
ட்ட .
என்ைன அ யாமல் என் ைககள்
ப் க் ெகாண்டன.
அவைர வணங் வரேவற் க ேவண் யதா
ட்ட .
ேசாழ நாட் மக்கள் இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர்
என்றால் தைல கால் ெதரியாமல்
த்தா வ ல்
யப் ல் ைலதாேன?…”
“ேபா ம் ேபா ம் ! அ தான் ெதரிந்
க் றேத!
அ ள் ெமா வர்மன் கட ல்
இறந் தான்
என்பெதல் லாம் கட் க்கைத என்
நான் எண்ணிய ம்
சரியாய் ப் ேபாய் ட்ட . அப் றம் நடந் தைதச் ெசால் !
இளவரசர் எதற் காக யாைனப் பாகன் ேபால ேவஷம்
ண்
ேகாட்ைடக் ள் வந் தார்?” என்
ப ேவட்டைரயர்
ேகட்டார்.
“இளவரசர் என்
ெதரிந் தால் ெகா ம் பா
ர் ேவளான்
அவைரத் த த் நி த் க் ெகாள் வான். ேகாட்ைடக் ள்
ேபாக ட மாட்டான். ேவளா ைடய பைட ரர்க ம்
ெபரிய ஆர்ப்பாட்டம் ெசய் வார்கள் என்
எண்ணி,
அவ் வா மா ேவடம் ண்
வந் தாராம் . அந் த
வைர ல் இளவரசைரப் பாராட்டத்தான் ேவண் ம் .
இளவரசர் சக்கரவர்த் ையச் சந் த் ப் ேப க்

ெகாண்
ந் த சமயத் ேலதான் ேமேல
ந்
ெகாைலகாரன் ேவல் எ ந் தான். ெதய் வா னமாக அ
அந் த ஊைமப் ைபத் யத் ன் ேபரில்
ந் அவள்
இறந் தாள் . சக்கரவர்த்
ன் ேபரில்
ந் அவர்
இறந்
ந் தால் , நம் ைடய லத் க் என் ம்
அ யாத களங் கம் ஏற் பட்
க் ம் …”
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் தம வாய் க் ள் ேள “இப் ேபா
களங் கம் ஏற் பட ல் ைலயா, என்ன? ராத களங் கள்
ஏற் பட் த் தான்
ட்ட !” என்
த்தார்.
“அண்ணா! என்ன ெசான்னீர ்கள் ?” என்
காலாந் தககண்டர் ேகட்டார்.
“ஒன்
தனா

ல் ைல; ேமேல நடந் தைதச் ெசால்
காரி.

!” என்றார்

“அப் றம் ஒ ெபரிய அற் தம் நடந் த . ெவ காலமாக
நடமாட
யாம
ந் த சக்கரவர்த் க்
ெரன்
கால் களில் சக் உண்டா
ட்ட . ஓ ப் ேபாய் அந் த
ஊைமைய எ த் ம
ல் ேபாட் க் ெகாண்
லம் ப
ஆரம் த்தார்.
ேநரம் நாங் கள் எல் லா ம் அந் தக்
காட் ையக் கண்
ர த் நின்
ெகாண்
ந் ேதாம் .
ங் ழ என்
ம் இந் த ஓடக்காரப் ெபண்தான்
‘ெகாைலகாரைனப்
க்கப் ேபா ேறன்’ என்
க்
ெகாண்
ஓ னாள் . அவள் நன்றா
க்க ேவண் ம் .
அவள்
லமாகத்தான் இன்
தங் கைள இந் த
ேகாலத் லாவ பார்க் ம் பாக் யம் ைடத்த …”
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் கண்களில் நீ ர் த ம் ப, “தம் !
ராண இ காசங் களில் தைமயனிடம் பக்
ள் ள
தம் கைளப் பற் ேகட்
க் ேறன். ஆனால் உன்ைனப்
ேபால் பக்
ள் ள சேகாதரன் அவர்களில் யா ம் இ க்க

யா . ேபாகட்
என்றார்.

ம் ; அப் றம் நடந் தைதச் ெசால் !”

“ ங் ழ ையப் ன்பற் நா ம் ெபாக் ஷ
நிலவைற
ள் ள ரங் கப் பாைத ல் ெசன்ேறன்.
அங் ேக இ ட் ல் ஒ வைனக் ைகப் பற் ேனன்.
அவன்தான் ெகாைலகாரனா
க்க ேவண் ம் என்
நிைனத்ேதன். ரைலக் ேகட்ட ம் , ம ராந் தகத் ேதவன்
என்
ெதரிந் த .”
“அவன் எதற் காக நிலவைறப் பாைத

ல் வந் தானாம் ?”

“அ எனக் ம் ெதரிய ல் ைல, ேகட்டதற் ச் சரியான
ம ெமா
ம் ெசால் ல ல் ைல. ெகாைலகாரன்
அவன்தான் என்ற சந் ேதகம் யா க்காவ
உண்டா
டப் ேபா றேத என்
எனக் ப்
பயமா
ந் த .”
“ஒ

ேவைள உண்ைம அ

தாேனா, என்னேமா?”

“இல் ைல, அண்ணா, இல் ைல! அந் தச் சா ப் ள் ைள
அவ் வள
ரத் க் ப் ேபாகக்
யவனல் ல. ேம ம் ,
ேவைல எ ந்
ட் ஓ யவைன நாேன கண்ணால்
பார்த்
ந் ேதன். ம ராந் தகன் ெபாக் ஷ
நிலவைற
ந் வ வதற் ள் இேல ல்
சம் ம க்க ல் ைல. அவைன ெம வாகச் சரிப் ப த்
அரண்மைன ல் ெகாண்
ேபாய் ேசர்த்
ட் க்
காவ ம் ேபாட்
ட் , ம ப
ம் ெபாக் ஷ
நிலவைறக் ப் ேபாக எண்ணிேனன். அதற் ள் ேவ
ெபரிய சம் பவங் கள் நடந்
ட்டன. ‘சக்கரவர்த்
இறந்
ட்டார்’ என் ம் , யாேரா அவைரக் ெகான்
ட்டார்கள் என் ம் ெவளி ேல வதந் பர
ட்ட .
உடேன ெகா ம் பா
ர் ேவளார் அவ ைடய பைட
ரர்கைளக் ேகாட்ைடையத் தாக் ம் ப க்

கட்டைள ட்
ட்டாராம் . ேவளிர் பைட டன்
ைகக்ேகாளர் பைட ம் வந் ேசர்ந் ெகாண்
ந் த .
நம
ரர்கள் அச்சமயம் ஆயத்தமாக இல் ைல.
அவர்க க் க் கட்டைள ட நா ம் ேகாட்ைட வாச ல்
இல் ைல. ஆைகயால் ேவளிர் பைட ைகக்ேகாளர் பைட
ரர்கள் ேகாட்ைடக் கத கைள உைடத் க் ெகாண் ம் ,
வர்களில் ஏ க்
த் ம் உள் ேள வரத் ெதாடங்
ட்டனர். இந் தச் ெசய் ையக் ேகள் ப் பட் நான்
ேகாட்ைட வாசல் ேபாய் ேசர்வதற் ள் ப னா ரம்
ரர்கள் ேகாட்ைடக் ள் ைழந்
ட்டார்கள் .
நம் ைடய ரர்கள் மார் இரண்டா ரம் ேபர்தான்.
அவர்கள் ெவளி
ந் வந் தவர்கேளா
ரத்ேதா
ேபாரிட்டார்கள் , நான் ேபாய் க் கட்டைள ட் ச்
சண்ைடைய நி த் ேனன். நம
ரர்கைளெயல் லாம்
ஒேர இடத் ல் ேசர்த் க்ெகாண்ேடன். இனி
ேகாட்ைடக் ள் இ ப் ப ல் பயனில் ைல என்
ெசய் ெகாண்
நம
ரர்க டன் ெவளிக்
ளம் ேனன். ேவளிர், ைகக்ேகாளர் பைடகள்
எங் கைளத் த த் நி த்தப் பார்த்தன.
த த்தவர்கைளெயல் லாம் ெவட்
ழ் த் அதாஹதம்
ெசய் ெகாண்
வந்
ட்ேடா ம் . ‘ப
ர்க்
ம் பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்காவ , ம ராந் தகத்
ேதவ க்காவ ஒ
ய ெக தல் ேநர்ந்தா ம்
ெகா ம் பா
ர் வம் சத்ைதப் ண்ேடா
அ த்
ேவன்’ என்
க் ரம ேகசரிக் ெசய்
அ ப் ேனன். ற தாங் கள் கடம் ரில் இ ப் ர்கள்
என்
எண்ணிக் ெகாண்
தங் கைளச் ேசர்வதற் காக
ைரந் வந் ேதன். எ ரில் ட
ட் ஆற் ன்
கைர ல் கந் தமாறன்
ைர ேமல் ஏ ப் பறந்
ந் ெகாண்
வந் தான். ப
ர்ப் பைன ெகா ையக்
கண்ட ம் நின்றான், அவன் ெகாண்
வந் த ெசய்
என்ைன ேம ம் ைகக் ம் ப ெசய் த . தாங் கள்

கடம் ரி
ந் தஞ் ைசக் க் ளம்
ல நாட்கள்
ஆ னெவன் ம் , தங் க க் ப் ெபரிய சம் வைரயர்
ெசய் அ ப்
ப் பதாக ம்
னான். தாங் கள்
தஞ் ைசக் வந் ேசரேவ இல் ைலெயன்
ெதரிந் த ம்
அவ ம் ைகத் ப் ேபாய் ட்டான். ற சம் வைரயர்
என்னதான் ெசய் ெசால்
அ ப் னார் என்
ேகட்ேடன். இளவரசர் கரிகாலர் இறந்
ட்டார் என் ம் ,
அவைர வந் யத்ேதவன் ெகான்
ட்டான் என் ம் ,
ஆைகயால் ம ராந் தகத்ேதவைரச் ம் மாசனத் ல்
அமர்த்த இ தான் தக்க சமயம் என் ம் , அதற்
ேவண் ய
யற் கைள உடேன ெசய் ய ேவண் ம்
என் , நம் ைமச் ேசர்ந்தவர்க க்ெகல் லாம் ஓைல
அ ப் ப் பைட ரட்ட ேவண் ம் என் ம் ெபரிய
சம் வைரயர் ெசால்
அ ப் னாராம் . இ எனக் ச்
சரியாகப் பட்ட . தாங் க ம் நம பலத்ைதத் ரட் ம்
ேவைல ல் தான் ஈ பட்
ப் ர்கெளன் ம் க் ரத் ல்
வந்
ர்கள் என் ம் நம் ேனன். நம ப
ர்ப்
பைடகைள மண்ணியாற் க் ம் ெகாள் ளிடத் க் ம்
ந
ல்
ப் றம் பயம் ேமட் ல் ெகாண்
ேபாய்
நி த் ேனன். உடேன ஓைலகள் எ தச் ெசால் ,
மழபா த் ெதன்னவன், மழவராயர், ன்றத் ர்க் ழார்,
ம்
ப் பல் லவராயர், தானெதாங் க் க ங் கராயர்,
வணங் கா
ைனயதைரயர், ேதவேசநா ப ப்
வைரயர், அஞ் சாத ங் க
த்தைரயர், இரட்ைடக்
ைட இராஜானியர் ஆ யவர்க க்ெகல் லாம்
ைரத்
வர்கைள ைரந் ேபா ம் ப அ ப் ேனன்.
அவர்கள் எல் லாைர ம் பைடகைளத் ரட் க் ெகாண்
ம் றம் பயத் க் க்
ய க் ரம் வந் ேச ம் ப
எ
க் ேறன். அண்ணா! தங் க க்
ம்
கவைல ேவண்டாம் ! ெகா ம் பா
ர் ேவளாைன ம் ,
க்ேகாவ
ர் மைலயமாைன ம் ம ப
ம் தைல
எ க்க
யாதப அ த் ப் ேபாட்
ேவாம்

ம ராந் தகத்ேதவைர ம் ங் காதனத் ல் ஏற்
ைவத்
ேவாம் !” என்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
உற் சாகம் த ம் ப ர கர்ஜைன ரிந் தார்.
ஆனால் அவ ைடய வார்த்ைதகள் ெபரிய
ப ேவட்டைரய க் ச்
ம் உற் சாகம் அளித்ததாகத்
ெதரிய ல் ைல. அவ ைடய கவனம்
ெரன்
ேவ
பக்கம்
ம் ய .
“தம்
ம்

!அ
அ

யார்?
கத் ல் ைகைய ைவத் க் ெகாண்
ெகாண்
ப் ப யார்?” என்
ேகட்டார்.

“அண்ணா! ெதரிய ல் ைலயா? அவர்தான் இைளய
ராணி! பாவம் ! தங் கைளக் காப் பாற் ற
யன்ற ல்
ெராம் பக் கஷ்டப் பட் ப் ேபா
க் றார் ேபா ம் !
அவைரப் பற் நான்
ைற
யைதெயல் லாம்
மன்னித்
ங் கள் , அண்ணா! மந் ரவா
ர தாஸ ம் அவ ைடய
ட்டாளிக ம் தங் கைளச்
ைறப்
த் க் ெகாண்
வந் தார்கள் என் ம் இைளய
ராணிதான் தங் கைளத் ெதாடர்ந் வந்
காப் பாற் னார் என் ம் அ
ேறன் அ
உண்ைமதாேன?” என்றார் காலாந் தகக்கண்டர்.
ெபரிய ப ேவட்டைரயர், “ஆம் , ஆம் ! இைளய ராணி
தான் என் உ ைர காப் பாற் னாள் . நந் னி பணி ைட
ெசய் ரா ட்டால் என்ைன நீ உ ேரா பார்த்
க்க
மாட்டாய் . உலகத் க் உண்ைம ெதரியாமேல
ேபா
க் ம் !” என்
னார்.
“இைளய ராணி ன் ஒப் பற் ற ெப ங் ணம் எனக்ேக
ெதரியாமல் ேபாய் ட்டேத! உலகத் க் எப் ப த்
ெதரி ம் ?” என்றார் காலாந் தகக்கண்டர்.

ெபரிய ப ேவட்டைரயர் அைதக் கவனியாமல் , “நந் னி
இன்
ம் இங்
ந் ேபாக ல் ைலயா? ைகப் ப கள்
வ யாக ஏ ச் ெசன்றவர்கேளா அவ ம்
ேபா
ப் பாள் என்றல் லவா நிைனத்ேதன்?” என்றார்.
“தங் கைள ட்
ட் இைளய ராணி எப் ப ப் ேபாவார்,
அண்ணா!” என்றார் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.
“அ ேபாகட் ம் ! நீ ங் கள் இந் த இடத்
வந்
ப் பைத எப் ப க் கண்
த்
ெபரியவர் ேகட்டார்.

க் நாங் கள்
வந் ர்கள் ?” என்

“
ப் றம் பயம் பள் ளிப் பைடய
ல் நாங் கள்
தங்
ந் ேதாம் . கந் தமாறன் ெகாள் ளிடக்
கைரேயாரமாகக் காவல் ரிந் ெகாண்
ந் தான்.
அங் ேக ேசந் தன் அ தன் பட ல் ஏற
யன்
ெகாண்
ப் பைதப் பார்த் , அவைனப்
த் க்
ெகாண்
வந் தான். ேசந் தன் அ தன்
ன்ெனா
தடைவ வந் யத்ேதவன் தப் ப உத ெசய் ததற் காக
அவைனச் ல காலம் நான் ைற ல் ைவத்
ந் த
தங் க க் நிைன
க் ம் . அவன் ேபரில்
கந் தமாற க் ஏற் ெகனேவ ெராம் பக் ேகாபம் .
இப் ேபா ம் ஏேதா ஒற் றன் ேவைல ெசய் றான் என்
சந் ேத த் ப்
த் க் ெகாண்
வந் தான். அவனிடம்
சாரித்தேபா தங் கைளப் பற் த் ெதரிந் த .
அவ ைடய மாமன் மகள் ங் ழ யாேரா
ெகாைலகாரைனத் ெதாடர்ந் தனிேய ெசன்றைதக்
ேகள் ப் பட் இவன் அவைளத் ேத க் ெகாண்
றப் பட்டானாம் . ங் ழ அவைனத் தன்
டன்
வரக் டா என்
ெசால் த்
ப் அ ப்
ட்டாளாம் . ஆ
ம் இவன் அவள் அ யாமல்
ன்ேனா ெதாடர்ந் ேபானானாம் . அப் ேபா
ப் றம் பயம் பள் ளிப் பைடக்க
ல் ச காரர்கள்

லர் ேசர்ந் ேப வைத அவன் ஒளிந்
ந்
ேகட்டானாம் . அப் ேபா தான் தங் கைள ர தாஸன்
ட்டம் ைறப்
த் ப் பச்ைச மைலப்
ராந் யத் க் க் ெகாண்
ேபா
ப் பதாகத்
ெதரிந் ததாம் . ங் ழ
ம் , ைவஷ்ணவன்
ஆழ் வார்க்க யா ம் பச்ைச மைலக் ப் ேபாவைத
அ ந் ெகாண்
இவ ம் அவர்க க் த் ெதரியாமல்
ன் ெதாடர
யற் த்தானாம் . இைதெயல் லாம்
ேகட்ட ம் நா ம் கந் தமாற ம் ஐம் ப
ரர்கைள
அைழத் க் ெகாண்
றப் பட்ேடா ம் . ேசந் தன் அ தன்
தா ம் வ வதாகப்
வாதம்
த்தான். அ
ம்
நல் ல தான் என்
அவைன ஒ
ைர ேமல்
கட் ப் ேபாட் அைழத் வந் ேதாம் . வந் த நல் லதாய் ப்
ேபா ற் . தங் கைளக் கண்
த்
ட்ேடா ம் . இனி
என்ன கவைல அண்ணா! உடேன றப் ப ங் கள் .
தங் க க் யாெதா
ரம ம் ஏற் படாமல் ஆட்கைளக்
ெகாண்
க் ப் ேபாக ஏற் பா ெசய் ேறன்.
இதற் ள் ேள
ப் றம் பயத் ல் ெப ம் ைசன்யம்
ேசர்ந்
க் ம் . தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைடைய ஒ ஜாம
ேநரத் ல்
ம் பக் ைகப் பற்
டலாம் !” என்
னார் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.
“ஆமாம் , தஞ் சா
க் உடேன ேபாக ேவண் ய
தான்!” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் எ ந் நின்றார். நந் னி ேத
உட்கார்ந்
ந் த இடத்ைத ேநாக் ெமல் ல ெமல் ல
நடந் தார்.
அத்தைன ேநர ம் ஒ பாைறக் கல் ன்
உட்கார்ந்
ம்
அ
ெகாண்
ந் த நந் னி, ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் ெதாண்ைடைய கைனத்த
கர்ஜைனையக் ேகட் த்
ெரன்
எ ந் நின்றாள் .

ெவ ெகாண்ட கண்களால் ற்
ற் ம் பார்த்தாள் .
அவ க்
க்க அ காைம ல் நின்ற
ஆழ் வார்க்க யான் ெம வான ர ல் “நந் னி!
இப் ேபாதாவ உன் சம் மதத்ைதச் ெசால் , என்
டன்
வ
ேறன் என்
ஒ வார்த்ைத
! இந் த நாட்ைட
ட் வடநாட் க் ப் ேபாேவாம் .
ந் தாவனம்
வடம ைர, அேயாத் , கா , ஹரித்வாரம் , ரி
ேகசம்
த யே
த் ரங் க க் ப் ரயாணம் ெசய் ேவாம் .
மந் நாராயண ைடய
நாமத்ைதச் ெசால் க்
ெகாண்
ஆழ் வார்க ைடய பா ரங் கைளப் பா க்
ெகாண்
நம் ைடய வாழ் க்ைகைய ஆனந் தமாகக்
க ப் ேபாம் . நான் என் அரசாங் க அ வைல ட்
ட்
உன்
டன் வ வதற் ஆயத்தமா
க் ேறன்”
என்றான்.
நந் னி கண்களில் நீ ர் த ம் ப அவைன ேநாக் ,
“
மைல! உனக் நான் இத்தைன ேராகம் ெசய் ம் ,
நீ என்னிடம் ைவத்த அ மானம் மாற ல் ைல, உனக் நீ
வணங் ம் நாராயணன் அ ள் ரிவார்!” என்றாள் .
அேத சமயத் ல் ங் ழ , ேசந் தன் அ தனிடம் ,
“அேதா! ப
ர் இைளய ராணிையப் பார்! என்
அத்ைதையப் ேபாலேவ ேதான்
றாள் அல் லவா?”
என்
ேகட்டாள் .
“ஆம் , தைலைய ரித் ப் ேபாட் க் ெகாண்டால் ,
தத் பமாக உன் அத்ைத மா ரிேய இ க் ற !”
என்றான் ேசந் தன் அ தன்.
“இனிேமல் என் அத்ைத இவள் தான்; அத்ைத டம்
இத்தைன நாள் ைவத்
ந் த அன்ைப இனிப் ப
ர்
இைளய ராணி டம் ைவப் ேபன்!” என்றாள் .

“என்ைன
அ தன்.

ம் ேசர்த்

க்ெகாள்

ங்

ழ

ெபரிய ப ேவட்டைரயர் இதற் ள் நந்
இடத் க் ச் ச பமாக வந்
ட்டார்.

!” என்றான்
னி நின்ற

அைதக் கண்ட நந் னி அவ க்
ன்னால்
ல்
ந் வணங் னாள் . அவ ைடய பாதங் கைளத்
ெதாட் க் கண்களில் ஒத் க் ெகாண்டாள் .
ந்
எ ந் த ம் , நந் னி ெபரிய ப ேவட்டைரயைர
ஒ
ைற பார்த்தாள் , சட்ெடன்
ம் னாள் . சற் த்
ரத் ல் ன்னப் ப ேவட்டைரயர் த ேயார்
ெகாண்
வந் நி த்
ந் த
ைரகள்
அவள்
பார்ைவ
ந் த . அைவ நின்ற இடத்ைத ேநாக்
க
ைரவாக ஓ னாள் . எல் லாவற் க் ம்
ன்னால் நின்ற
ைர ன்
தா ஏ க் ெகாண்டாள் .
ைர ன்
கக் க ற் ைறக் ைக ல்
த் க் ெகாண்
ஒ
க் க்
க் த் தட்
ட்டாள் .
ைர பாய் ந் ஓடத்
ெதாடங் ய .
அ வைரக் ம் நந் னி ன் ேநாக்கம் இன்னெதன்
அ யாமல் ெசயலற் நின்றவர்கள் இப் ேபா அவைளத்
ெதாடர யத்தனித்தார்கள் . ன்னப் ப ேவட்டைரயர்,
ஆழ் வார்க்க யான், ேசந் தன் அ தன், ங் ழ
எல் லா ேம ஓர் அ
ன்னால் எ த் ைவத்தார்கள் .
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் “நில் ங் கள் !” என்
ஒ
கர்ஜைன ெசய் தார். எல் லா ம் ம ப
ம் ெசய ழந்
நின்றார்கள் . ெபரிய ப ேவட்டைரயைரேய பார்த் க்
ெகாண்
நின்றார்கள் .
ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
ைர ேமல் ெசன்ற
நந் னி ன் உ வத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்ேட நின்றார்.
அ ேவகமாகக் காற் ைறப் ேபால் பறந் ெசன்ற அந் தக்

ைர ெவ
ைர ல் மைல அ வாரத் ன்
ஒன் ல்
ம் ய . அவர்க ைடய பார்ைவ
ைர மைறந் த .

ப் பம்
ந்

ஆம் ; ப
ர் இைளய ராணி நந் னி ேத
ம் மைறந்
ட்டாள் . இனி அவைள இக்கைத ேல நாம் காண
மாட்ேடாம் .
ஒ ேவைள பல ஆண் க க் ப் ன்னால் ேவ
இடத் ல் , ேவ
ழ் நிைல ல் கா
ம் ப ேநரலாம் யார்
ெசால் ல
ம் ?

அத்

யாயம் 48 - "நீ என்
மகன் அல் ல"!

ஆ த்த கரிகாலன் இ
ஊர்வலம் கா ரி ந க்
கைரேயாரமாகத் தஞ் ைசைய ேநாக் ச் ெசன்றேபா ,
அந் த ஊர்வலத் ல் ேசாழ நாட் மக்கள்
லட்சக்கணக்கானவர்கள் கலந் ெகாண்டார்கள் .
ரர்கைளப் ேபாற் ம் ணம் அந் நாளில் த ழகத் ல்
ெபரி ம் பர
ந் த . இைட ல் ல காலம் ேசாழ
லம் மங்
ந் . ஜயாலய ேசாழர் காலத்
ந்
ண் ம் தைலெய த்தைதக் கண்ேடா ம் அல் லவா?
ஆண் களாக அந் தக் லத் ல் றந் தவர்கள்
ஒவ் ெவா வ ம் ரப் க ல் ஒ வைரெயா வர்
ஞ் க் ெகாண்
வந் தார்கள் . ஜயாலயன் மகன்
ஆ த்தவர்மன் பல் லவ லத் ன் கைழ அ த் த்

ெதாண்ைட நாட்ைடக் ைகப் பற் னான். அவ ைடய
மகன் பராந் தகச் சக்கரவர்த் , ம ைர ம் , ஈழ ம்
ெகாண்ட ெதன்னா
வைத ம் தன் ஆட் க்
உட்ப த் னான். பராந் தகச் சக்கரவர்த்
ன்
தல் வர்கள் நால் வ ம் ஒ வைரெயா வர் ரத் ல்
ஞ் னார்கள் . அவர்களில் ஒ வன் பாண் ய நாட் ப்
ேபாரில் உ ர் றந் தான்.
த்த மகனா ய
இராஜா த்தேனா, ச த் ரம் ேபால் ெபாங் வந் த
இரட்ைட மண்டலக் கன்னர ேதவனின் ெப ம்
பைட டன் தக்ேகாலத் ல் ேபார் ெதா த் ,
அம் மாெப ம் ைசன்யத்ைத
ய த்த ற
ேபார்க்களத் ேலேய வஞ் சைன னால் ெகால் லப் பட் ,
‘யாைன ேமல் ஞ் ன ேதவன்’ ஆ னான்.
கண்டரா த்தர் வஞானச் ெசல் வரா
ம் அவ ம்
ரத் ல் ைறந் தவராக இல் ைல. ன்னர் ஆற்
ர்த்
ஞ் ய அரிஞ் சய ைடய மாரர் ந் தரேசாழர்
காலத் ல் , தக்ேகாலப் ேபா க் ப் ற
மங்
ந் த ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் கழ் ண் ம்
மேகாந் நதமைடந் த .
இவ் வா வ வ யாக வந் த ர பரம் பைர ல்
றந் தவர்களில் ஆ த்த கரிகால க் ஒப் பா
ல் ைல,
க்கா
ல் ைல என்
மக்களின் ஏேகா த்த வாக்ேக
எங் ம் ேகட்கக்
யதா
ந் த . பன்னிரண்டாம்
வய ல் ேச ர்ப் ேபார்க்களத் ல் அவன் ரிந் த ர ர
சாகசச் ெசயல் கள் அர்ச் னன் மகனான அ மன்
ன்
கைழ ம் மங் கச் ெசய்
ட்டனவல் லவா? இத்தைகய
ரா
ரன் ல வ ட காலமாகத் தஞ் ைசக் வராமல் ,
காஞ்
ேலேய தங்
ந் த காரணம் பற் ப் பல த
வதந் கள் உலா வந் தன. ற் றரசர்கள்
ழ் ச் ெசய்
ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட் ம் ேநாக்கத் டன்
ஆ த்த கரிகாலைனத் தஞ் ைசப் பக்கம் வராதப

ெசய் வ
றார்கள் என்ப ஒ வதந் .
ன்ெனா
காலத் ல் கரிகால வளவன் வடநாட் க் ப்
பைடெய த் ச் ெசன்
இமயமைல ன் உச்
ல்
க் ெகா ைய நாட்
ட் வந் த ேபால் அேத ெபயர்
ெகாண்ட ஆ த்த கரிகால ம் ெசய் ய
ம் ச் சபதம்
ெசய்
க் றான் என் ம் , அந் தச் சபதம்
நிைறேவறாமல் அவன் தஞ் ைசக் த்
ம் ப
ம் ப ல் ைலெயன் ம் , அதற் ப் ப ேவட்டைரயர்
த யவர்கள்
க்ேக நின்
த த் வ
றார்கள்
என் ம் இன்ெனா வதந் பர
ந் த .
எனேவ,
ர் என்
ஒ நாள் ஆ த்த கரிகாலன் இறந்
ட்டான் என் ம் , சம் வைரயரின் மாளிைக ல்
வஞ் சைன னால் ெகால் லப் பட்டான் என் ம் ெசய்
பரவேவ, ேசாழ நாட் மக்களின் உள் ளக் ளர்ச்
எப் ப
ந்
க் ம் என்
ெசால் ல ேவண் ய ல் ைல
அல் லவா? அந் த ர
ஷ க் இ
மரியாைத
ெசய் வதற் மக்கள் லட்சக்கணக் ேல ரண்
வந்
ேசர்ந்த
ம்
யப் ல் ைல தாேன? ஊர்வலம்
தஞ் ைசைய அ
யேபா , ஜனக் ட்டம் ஜன
ச த் ரமாகேவ ஆ
ட்ட . தஞ் ைச நகர மக்க ம்
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடையச் ற்
ம்
ழ் ந்
ந் த ெதன்
ைசப் பைட ரர்க ம்
ட்டத்ேதா
ட்டமாகச்
ேசர்ந்
ட்டார்கள் . அவர்கைளெயல் லாம்
ேகாட்ைடக் ள் அ ம த்தால் பல பரீதங் கள்
ேநரிடலாம் என்
தன்மந் ரி அநி த்தர்
எச்சரித்த ன் ேபரில் , யரக் கட ல்
ழ்
ந் த
சக்கரவர்த்
ம் அவ ைடய
ம் பத்தா ம்
ேகாட்ைடக் ெவளி ேலேய வந்
ட்டார்கள் .
ந் தர ேசாழைரப் பார்த்த ம் , அந் த மாெப ம்
ட்டத் ல் ஒ ேபரிைரச்சல் எ ந் த . “ேசாழ நாட்ைடச்

ந் தர ேசாழர் அர
ரிந் தேபா ‘ஹா’ என்ற சத்தேம
ேகட்ட ல் ைல” என்
லா சாசனங் கள்
ெசால்
ன்றன. ஆ த்த கரிகாலரின் மரணத் க்
ன்னால்
ெகாண்
ந் த நிைலைம
அச் லாசாசனங் களில் ெபா க்கப் பட்
க் ற .
இன்ைறக்ேகா “ஹா! ஹா!” “ஐையேயா!” என்ற சத்தங் கள்
லட்சகணக்கான ரல் களில் எ ந் தன. அ மன் ைவப்
ப ெகா த்த அர்ச் ன ைடய நிைன அேநக க்
வந் த . ஆனால் அ மன் ேவா பைகவர் ட்டத் க்
மத்
ல் தன்னந் தனியாக நின்
அஸகாய
ரத்தனங் கள் ெசய்
ட் உ ைர ட்டான்.
இங் ேகேயா ஆ த்த கரிகாலன் ம ராந் தகனின்
மண்ணாைச னா ம் ற் றரசர்களின் அ கார
ெவ
னா ம்
ழ் ச் க் ஆளா க் ெகால் லப் பட்டான்.
மக்களின் மனத் ல்
ெகாண்
ந் த இந் த
எண்ணத்ைத உ
ப் ப த் ம் காரியங் க ம் ெவளி ல்
நடந் தன.
ஆ த்த கரிகால ைடய சடலம் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக்
ெவளிேய எல் ேலா ம் வந் பார்க் ம் ப யாக
ைவக்கப் பட்
ந் த . அைனவ ம் வந் பார்த் க்
கண்ணீ ர ் ட்
ட் ப் ேபானார்கள் . ஆனால்
ம ராந் தகர் மட் ம் வர ல் ைல; ப ேவட்டைரயர்க ம்
வர ல் ைல.
ப ேவட்டைரயர்கள் தங் கள் நண்பர்கைளச்
ைசன்யங் க டன் ஒன்
ேசர்த் க்
ெகாண்
க் றார்கள் என்
வதந் பரவ ம்
ஆரம் த்
ந் த . எனேவ ஆ த்த கரிகால க்
ரமரணத் க் ரிய
ைற ல் ஈமச் சடங் கள் நடந்
சக்கரவர்த்
ன்
ம் பத் னர் தஞ் ைசக்

,

ேகாட்ைடக் ள் ரேவ த்த ற
ைரவாகக் கைலய ல் ைல.

ம் ஜனக்

ட்டம்

“ம ராந் தகன் ழ் க!” “ப ேவட்டைரயர்கள் ழ் க!”
என்
ம் ேகாஷங் கள்
த ல் இேலசாக எ ந் தன.
ேநரமாக, ஆக இந் தக் ேகாஷங் கள் பலம் ெபற் வந் தன.
ெரன்
ஜனக் ட்டத் ல் ஒ ப
னர் ேகாட்ைடக்
கத கைள இ த் ேமா த் றந் ெகாண்
தஞ் ைச
நக க் ள் ரேவ த்தார்கள் .
த ல் அவர்கள்
ப ேவட்டைரயர்களின் மாளிைகக் ச் ெசன்றார்கள் .
ெவளி ேல நின்
“ப ேவட்டைரயர்கள் ழ் க” என்
சத்த ட்டார்கள் .
தன்மந் ரி அநி த்தரின் கட்டைள ன் ேபரில்
ேவளக்காரப் பைட ரர்கள் ஜனங் கைளக் கைலந்
ேபாகச் ெசய் ய ேநர்ந்த .
இதற் ைட ல் , ம ராந் தகத் ேதவன் அநி த்தரின்
ட் ல் ஒளிந் ெகாண்
க் றான் என்பதாக ஒ
வதந் பர ய . ஜனங் கள் அநி த்தரின் ட்ைடப்
ேபாய் ச் ழ் ந் ெகாண்டார்கள் .
“எங் ேக அந் தப் ேப ம ராந் தகன்? ெவளிேய வரச்
ெசால் ங் கள் ம ராந் தகைன!” என்
கத் னார்கள் .
அச்சமயம் உண்ைமயாகேவ ம ராந் தகன் அநி த்தரின்
ட் க் ள் ளி ந் தான். ெவளி ேல ஜனங் களின்
க் ரைலக் ேகட்
ட் , அவன் ந ந ங் னான்.
அநி த்தைரப் பார்த் , “ தன்மந் ரி! என்ைன
எப் ப யாவ ேகாட்ைடக் ெவளிேய அ ப்
ங் கள் . ரக யச் ரங் க வ யாக அ ப்
ங் கள் .
என்ைன ஆதரிக் ம் நண்பர்க டேன நான் ேபாய் ச்
ேசர்ந் ெகாள் ேறன். இந் த உத ையத் தாங் கள்

ெசய் ம் பட்சத் ல் நான் ேசாழ ம் மாசனத் ல் ஏ
ேபா தங் கைளேய
தன்மந் ரியாக ைவத் க்
ெகாள்
ேவன்” என்
ெசான்னான்.

ம்

“ஐயா! ங் காசனம் ஏ வைதப் பற் இப் ேபா ஏன்
ேபசேவண் ம் ? இன்
ம் ந் தர ேசாழர் சக்கரவர்த்
உ
டன் இ க் றாேர” என்றார் தன்மந் ரி
அநி த்தர்.
“ ந் தர ேசாழர் தம் மார க் ஈமக் கடன் ெசய்
ட் த்
ம் வந் தைத நீ ங் கள் பார்க்க ல் ைலயா?
அவர் கம் எவ் வா ேபய த்த ேபா
ந் த
என்பைதக் கவனிக்க ல் ைலயா? நான் இந் த மச்
ேமைட
ந் பார்த் க் ெகாண்
ந் ேதன். அ க
காலம் இனி உ ேரா இ க்க மாட்டார்.
அ ள் ெமா வர்மனாவ , நானாவ
ங் காதனம் ஏ
இந் த ராஜ் யத்ைத ஆள ேவண் ம் . ந் தர ேசாழர் எனக்
பட்டம் கட்டேவ ரியப் ப
றார். நீ ங் க ம்
அன்ைன ம் எதற் காக அதற் க்
க்ேக நிற் க
ேவண் ம் ?” என்றான் ம ராந் தகன்.
“இளவரேச! தங் கள் அன்ைன
க்ேக நிற் பதற் கான
காரணம் இல் லாமல் ேபா மா? அேதா ேக ங் கள் . இந் த
ட்ைடச் ழ் ந்
க் ம் மக்களின்
ச்சைல ந் தர
ேசாழர் இஷ்டப் பட்டால் மட் ம் ேபா மா? ேசாழ நாட்
மக்கள் இஷ்டப் பட ேவண்டாமா?” என்
ட் ,
“ஆகா! இ என்ன?” என்
அநி த்தர்
ல் எட் ப்
பார்த்தார்.
பைழய
க் ர க் ப் ப லாக இப் ேபா
“அ ள் ெமா வர்மர் வாழ் க!” “ெபான்னி ன் ெசல் வர்
வாழ் க!” “ஈழங் ெகாண்ட ரா
ரர் வாழ் க!” என்ற
ேகாஷங் கள் ளம் ன.

கம் ரமான
ைர ேமேல அ ள் ெமா வர்மர் அங் ேக
வந் ெகாண்
ந் தார். அவைரப் ன் ெதாடர்ந்
அத்தைன ஜனங் க ம் ேபானார்கள் . ல நி ஷ
ேநரத் க்ெகல் லாம் அநி த்தர் ட் ன் ெவளிப் றம்
ெவ ைமயா
ட்ட . அநி த்த க்
ன்னா
ந்
ம ராந் தக ம் அந் தக் காட் ையப் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தான். அவ ைடய கண்கள் ெபாறாைமத்
னால் ேகாைவப் பழம் ேபாலச் வந் தன. “ஆகா!
இந் தப் ள் ைள டம் அப் ப என்னதான் வ கரம்
இ க் றேதா?” என்
தனக் த்தாேன ெசால் ப்
ெபா
க் ெகாண்டான்.
அநி த்தர் “இளவரேச! ஈழத் இராணிையக்
ெகான்றவைனப் ன் ெதாடர்ந்
ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் ஓ யேபா , நீ ர் அந் தப் பாதாளச்
ரங் க வ
ல் இ ந் ததற் க் காரணம் என்ன?” என்
ேகட்டார்.
“ெபான்னி ன் ெசல் வன் யாைனப் பாகன் ேவஷத் ல்
அரண்மைனக் வந் த ேபா எனக்
க்க மனச்ேசார்
உண்டா ற் . அவ ம் நா ம் ஒேர சமயத் ல் இந் தக்
ேகாட்ைடக் ள் ளி க்கப் ரியப் பட ல் ைல.
ப ேவட்டைரயர் ரங் க வ ைய எனக் க் காட் க்
ெகா த்
ந் தார். அதன் வ யாகப் ேபாய் டலாமா
என்
ேயா த் க் ெகாண்
அரண்மைனத்
ேதாட்டத்ைதச் ற் க் ெகாண்
ந் ேதன். அப் ேபா
ஒ வன் ரங் கப் பாைத வ யாக ெவளிேய வ வைதப்
பார்த்ேதன். அவன் என்ைன ெந ங் , ‘இளவரேச!
தங் கைளப் பார்க்கத்தான் வந் ேதன். ெபரிய
ப ேவட்டைரய ம் , கந் தமாற ம் தங் கைள உடேன
அைழத் வ ம் ப என்ைன அ ப் னார்கள் . தங் கள்
ம் மாசன உரிைமைய ஆதரித் நிற் கப் ெபரிய

ைசன்யங் கள் தயாரா
க் ன்றன’ என்றான்.
அவ ைடய ேதாற் றம் எனக் ச்
சந் ேதகத்ைத
உண்டாக் ற் . ‘ெபரிய ைசன்யம் தயாரா
ந் தால்
நான் ஏன் ெவளிேய வரேவண் ம் ? அவர்கேள இங்
வந் ெகா ம் பா
ர்ப் பைடகைளத் ேதாற் க த்
ட்
என்ைனச் ம் மாசனத் ல் ஏற் ைவக்கட் ேம?’
என்ேறன். அந் த மனிதன், ‘இளவரேச! அ மட் மல் ல;
தங் க ைடய றப் ைபக்
த் ஒ பயங் கரமான
மர்மம் இ க் ற . அைத ேவ யா ம் உங் க க் ச்
ெசால் லத் ணிய மாட்டார்கள் . நான் ெசால் ேவன்’
என்றான். ‘அப் ப யானால் வா! உடேன ேபாகலாம் ’
என்ேறன் நான். அதற் அவன், ‘ தன்மந் ரி
அநி த்த க் ஒ ெசய் ெசால் லேவண்
க் ற .
அைதச் ெசால்
ட் வ
ேறன். நீ ங் கள்
த ல்
ேபாய் ச் ரங் கப் பாைத ல் ஒளிந்
ங் கள் ’ என்றான்.
அதன் ேபரில் ெபாக் ஷ நிலவைறக் ள் ேபாய் நான்
காத்
ந் ேதன்.
தல் மந் ரி! தங் கைள அவன் வந்
பார்த்தானா? என்
றப் ைபக்
த்த பயங் கரமான
மர்மம் என்னவாக இ க்கக்
ம் ?” என்றான்
ம ராந் தகன்.
“இளவரேச! தங் க க் அைத ெவளி ட் ச் ெசால் ம்
உரிைம ெபற் றவர் தங் கள் அன்ைன ெசம் யன் மாேத
ஒ வர் தான். எனக் ஓரள ெதரிந்
ந் தா ம் நான்
அைதச் ெசால் லக்
டா ” என்றார் அநி த்தர்.
இந் தச் சமயத் ல் அம் மாளிைக ன் வாச ல்
ம ப
ம் கலகலப் ச் சத்தம் ேகட்ட .
தன்மந் ரி
எட் ப் பார்த்தார். “ஆகா! இேதா உங் கள் அன்ைனேய
வந்
ட்டார்!” என்றார்.
அநி

ேநரத் ற் ெகல் லாம் ெசம் யன் மாேத
த்தரின் ட் ப் ெபண்மணிகைளப் பார்த்

ப்

ேப
ட் ேமல் மா க் வந் தார். அந் தத் ேத
ன்
கத் ல் அப் ேபா ேசாகம் த ம் க் ெகாண்
ந் த .
அநி த்தர் எ ந் உபசரித் ச் ட் க் காட் ய
ஆசனத் ல் ேத உட்கார்ந்தார்.
ேநரம் தைரையக்
னிந் பார்த்த வண்ணமாக இ ந் தார். அந் த
ேமல் மாடத்
ம் மாளிைகக் ெவளி
ம்
ம்
நிசப் தம்
ெகாண்
ந் த . ன்னர் ெசம் யன்
மாேத , ம ராந் தகைன ம் , அநி த்தைர ம் ஒ
ைற பார்த்
ட் “ஐயா! என் கணவர் என் தைல
இந் தப் பாரத்ைதச் மத்
ட் ேமற் ைசக்
எ ந் த ளி ட்டார். தவ ெசய் த என்னேவா
நான்தான். ஆனால் அவர் இச்சமயம் இ ந்
ந் தால்
நான் இவ் வள
ன்பப் பட ேநர்ந் ரா ” என்றாள் .
அப் ேபா ம ராந் தகன் கண்களில் ேகாபக்கனல் பறக்க,
“நீ ஏன் இப் ப ேவதைனப் ப
றாய் ? ஏன் அ க்க என்
தந் ைத ன் ெபயைர எ க் றாய் ? தஞ் சா ர்ச்
ம் மாதனத் ல் நான் ஏறப் ேபாவெதன்னேமா நிச்சயம் .
அதற் த் தைடயாக இ ந் தவர்களில் ஒ வன் இறந்
ேபானான். அ ள் ெமா வர்மேனா என்ைன ட வய ல்
யவன். நான் உ ேரா இ க் ம் ேபா அவ க்
ஒ நா ம் பட்டம் கட்ட மாட்டார்கள் . நீ மட் ம்
க்ேக
நில் லாமல் க ைண ெசய் ய ேவண் ம் . அம் மா! ெபற் ற
ள் ைளக் த் ேராகம் ெசய் ம் அன்ைனையப் பற்
யாராவ ேகள் ப் பட்ட ண்டா? வபக்த மணியா ய
நீ ஏன் எனக் த் ேராகம் ெசய் யப் பார்க் றாய் ?”
என்றான்.
“என்
ழந் தாய் ! ெபற் ற ள் ைளக் த் தாய்
ேராதமாக
இ ப் ப பயங் கரமான ேராகம் தான். ஆனால் என்
கணவர் எனக் அவ் தம் கட்டைள ட் ச்
ெசன்
க் றார். அவ ைடய கட்டைளைய

நிைறேவற் வ என் கடைம. ெசால்
ேறன் ேகள் !
மண்ணாைச ெராம் பப் ெபால் லாத . ராஜ் யத் ன் ேமல்
ஆைச அைத டக் ெகா ய . தைல ேல
ட் க்
ெகாண்
ப் பவர்கைளப் ேபால் இவ் லகத் ல்
கவைலக் ள் ளா றவர்கள் ேவ யா
ல் ைல.
ங் காதனத் ல் ற்
ப் பவர்கைளப் ேபால் மன
அைம
ன் ச் சங் கடப் ப பவர்க ம் யா ம் இல் ைல.
தைல ேல ரீடம் ைவத் க் ெகாண்
ந் த
காரணத் னால் அல் லவா ரபாண் யன் உ ைர ட
ேநர்ந்த ? ேலாக ராஜ் யத்ைதக் காட்
ம் எவ் வளேவா
மடங் ேமலான
வேலாக சாம் ராஜ் யம் . நாம் இந் த
ஊைர ட்ேட ேபாய்
ேவாம் வா. ே
த் ர தரிசனம்
ெசய் ெகாண்
ைகைலயங் ரி வைர ேல ேபாேவாம் .
சா
ாத் ைகலாசநாதரின் க ைணக் ப்
பாத் ரமாேவாம் .”
“ஆகா! ைகலாச யாத் ைர ேபாவதற் த் தங் க க் த்
தக்க ப வம் தான்,. எனக் இன்
ம் ராயம்
ஆக ல் ைல. இந் த உலகத் ன் க க்கங் கள் எைத ம்
நான் பார்க்க ல் ைல. உடம் ெபல் லாம் சாம் பைலப்
க்
ெகாண்
‘ வ வா’ என்
ைபத் யக்காரைனப் ேபால்
அைலந்
ரி ம் ப என்ைன நீ வளர்த்
ட்டாய் .
அந் தப் பரம வ ைடய ெப ங் க ைண னாேலேய
என்னிடம் இப் ேபா ராஜ் யம் ெந ங் வந்
க் ற .
அைத ஏன் நான் ைக ட ேவண் ம் ?” என்
ேகட்டான்
ம ராந் தகன்.
“அப் பேன! உன்ைன ெந ங் வந்
க் ம் ராஜ் யம்
எத்தைனேயா அபாயங் க டன் ேசர்ந் வந்
க் ற .
நீ ங் காதனம் ஏ வதற் ஒ தைட நீ ங்
ட்ட .
ஆ த்த கரிகாலன் இறந்
ட்டான் என்
ெசான்னாய் .
சற்
ன்னால் இந் த ட்ைடச் ற் நின்

ெகாண்
ந் த ஜனங் கள்
ச்ச ட்ட உன் கா ல்
ழ ல் ைலயா? ம ராந் தகா! ஆ த்த கரிகாலன்
இறந் ததற் நீ ம் ப ேவட்டைரயர்க ேம காரணம்
என்
மக்கள் நிைனக் றார்கள் . உன்ைன எப் ப ச்
சக்கரவர்த் யாக அவர்கள் ஒப் க்ெகாள் வார்கள் ?”
“அம் மா அைதெயல் லாம் ஜனங் கள் ெவ
க் ரம்
மறந்
வார்கள் . என்ைனச் ங் காதனத் ல் ஏற்
ட்டால் என்ைனேய சக்கரவர்த் என்
ஒப் க்
ெகாள் வார்கள் . இன்
ம் ெசால் ேறன் ேகள் !
கரிகால ைடய மரணத் க் யார் காரணம் ெதரி மா?
அ ள் ெமா வர்மரின் அ ைமச் ேந தன்
வந் யத்ேதவன் தான். சம் வைரயர் ட் ல் கரிகாலன்
ெசத் க் டந் த இடத் ல் வந் யத்ேதவன்தான்
இ ந் தானாம் . சம் வைரயைர ம் ,
வந் யத்ேதவைன ம் பாதாளச் ைற ல்
ேபாட்
க் றார்கள் . தனக் ச் ம் மாதனம் ைடக் ம்
ெபா ட் த் தைமயைனக் ெகாைல ெசய் ய ஏற் பா
ெசய் தவன் அ ள் ெமா வர்மன். இ மட் ம்
ஜனங் க க் த் ெதரியட் ம் , அப் றம் ெபான்னி ன்
ெசல் வரின் க என்ன ஆ றெதன்
பார்க்கலாம் .”
ெசம் யன் மாேத தம் கண்களில் கனல் ச, “அடபா
க ைணேய உ க்ெகாண்ட அ ள் ெமா ையப் பற்
என்ன வார்த்ைத ெசால் றாய் ? உன்ைனப் ேபான்ற
ராைச
த்தவைனேய அவன் ேகா
ல் ைவத் க்
ம் டத் தயாராக இ க் றாேன. அவைனப் பற் நீ
ம ப
ம் இப் ப ச் ெசான்னால் நீ எரிவாய்
நரகத் க் த் தான் ேபாவாய் . உனக் இம் ைம
ம் ,
ம ைம
ம் க ேமாட்சம் ைடயா ” என்றாள் .
இைதக் ேகட்ட ம் ம ராந் தகன்
த்ெத ந் தான். “அ
ேபேய! உன் ெசாந் த மக க் ச் சாபம் ெகா க் றாய் .

!

என்
ைடய ேரா க் ஆ
றாய் . நீ என்
ைடய
தாயாராக இ க்க
மா? இல் லேவ இல் ைல” என்
ம ராந் தகன் உள் ளம் ெநாந் ெகா த் க்
னான்.
அப் ேபா ெசம் யன் மாேத , “அப் பா! உனக் நான்
இைத என்ைறக் ம் ெசால் லேவண்டாம் என்
ந் ேதன்.
உன்
ைடய
வாதத் னால் ெசால் ம் ப ெசய்
ட்டாய் . உண்ைம ேலேய நான் உன்ைனப் ெபற் ற
தாயார் அல் ல. நீ என் மக ம் அல் ல” என்றாள் .
ம ராந் தகன் கம் ய ர ல் , “ஆகா நான் சந் ேத த்த
உண்ைமயாகப் ேபாய் ட்ட . நீ என்
தாயாரில் லா ட்டால் என் தாயார் யார்? நான் உன் மகன்
இல் ைலெயன்றால் ன் யா ைடய மகன்?” என்றான்.
ேத
தன்மந் ரி அநி த்தைரப் பார்த் , “ஐயா!
தாங் கள் ெசால் ங் கள் . என்
ைடய அவமானத்ைத
நாேன ெசால் ம் ப தய ெசய் ைவக்க ேவண்டாம் ”
என்றாள் .
தன்மந் ரி அநி த்தர், ம ராந் தகைனப் பார்த் ச்
ெசான்னார்: “இளவரேச! தங் கைளச் ன்னஞ்
ழ ப் ப வத்
ந் எ த் வளர்த்த அன்ைனைய
மனம் ேநா ம் ப ெசய்
ட் ர்கள் . எப் ப
ம் ஒ நாள்
தாங் கள் உண்ைமைய அ ந் ெகாள் ள
ேவண் ய தான். இப் ேபாேத அைதத் ெதரிந்
ெகாள்
ங் கள் .”
ெசம் யன் மாேத க் க் கல் யாணமான
ல் தன்
வ ற் ல் ஒ
ழந் ைத றக்க ேவண் ெமன் ம்
அக் ழந் ைத ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் சக்கரவர்த் யாக
ேவண் ெமன் ம் ஆைச இ ந் த . அவள் கர்ப்பந் தரித்
ழந் ைதப் ேபற் ைற எ ர்பார்த் க் ெகாண்
ந் த
சமயத் ல் , அவ ைடய கணவர் ெவளி
க் ச்

ெசன்
ந் தார். அேத சமயத் ல் அேத காலத் ல்
அக்கா ம் தங் ைக மான இரண்
ஊைம ஸ் ரீகள்
அரண்மைனத் ேதாட்டத் ல்
ந் தார்கள் .
அவர்களில் ஒ த் கர்ப்பந் தரித்
ழந் ைதப் ேபற் ைற
எ ர்பார்த் க் ெகாண்
ந் தாள் . ெசம் யன் மாேத
ே
த் ராடனம் ெசன்
ந் த ேபா அனாைதயாகக்
காணப் பட்ட அந் த கர்ப்ப ஸ் ரீைய அைழத்
வந்
ந் தாள் . அவ ைடய சேகாதரி
தஞ் சா
க்க
ல் இ க் றாெளன்
ேகள் ப் பட் க்
கர்ப்ப ஸ் ரீக் உத ெசய் வதற் காக அவைள
வரவைழத் க் ெகாண்
ந் தாள் . ெசம் யன்
மாேத க் க் ழந் ைத றந் த .
தன்மந் ரி
அநி த்தர் ராஜ் யத் க் ப் ள் ைள றந்
ப் பதன்
ெபா ட் வாழ் த் க் ற வந் தார். அப் ேபா ெசம் யன்
மாேத கண்ணீ ர ் ட் க் ‘ேகா’ெவன்
அ தாள் .
றந் த ழந் ைத உ ரில் லாமல் அைசவற் க்
கட்ைடையப் ேபால் டந் தப யால் அவ் வா அவள்
க்கப் பட்டாள் .
“ஐயா! என் கணவன் வந் ேகட் ம் ேபா நான் என்ன
ப ல் ெசால் ேவன்?” என்
ம் ய தாள் . அவ ைடய
யரத்ைதக் கண்
ெபா க்க
யாமல் அநி த்தர் ஒ
ேயாசைன
னார். ேதாட்டத் ல்
ந் த ஊைமப்
ெபண்
க் ஓர் ஆ
ம் , ஒ ெபண்
மாக இரட்ைடக்
ழந் ைதகள் றந்
ப் பைத அவர் அ ந்
ந் தார்.
அந் த ஊைமப் ெபண்ணிடம் ெசன்
ழந் ைதகைள
அங் ேகேய ட்
ட் ப் ேபாய் ட்டால் , அவர்கள்
அரண்மைன ல் வளர்வார்கெளன்
ஜாைட னால்
ெதரி த்தார். அந் த ஊைமப் ெபண் ெவ
த்த
ைபத் யக்காரி ேபால் இ ந் தாள் .
த ல் அவள்
ழந் ைதகைளக் ெகா க்க ம த்தாள் . சற் ேநரம்
க த் க் ழந் ைதகைள ட்
ட் ஓ ேய ட்டாள் .

உடேன அநி த்தர் அவ ைடய தங் ைகையக் ெகாண்
ஆண்
ழந் ைதையச் ெசம் யன் மாேத
டம்
ெகாண்
டச் ெசய் தார். உ ரின் க் கட்ைட ேபால்
இ ந் த ழந் ைதைய ஒ வ க் ம் ெதரியாமல்
ெகாண்
ேபாய் ப் ைதத்
ம் ப ஊைமத்
தங் ைக டம் ெகா த்த ப்
ட்டார். மற் ெறா ெபண்
ழந் ைதையத் தன்
ைடய ட் க் எ த் ச் ெசன்
அங்
ந் த தன்
ைடய டன் ஆழ் வார்க்க யானிடம்
ெகா த் ப் பாண் ய நாட் க் அ ப் ைவத்
ட்டார்.
இவ் தம் ழந் ைத மாற் றம் ெசய் த ெசம் யன்
மாேத
ன் உள் ளத் ல் உ த் க் ெகாண்ேட இ ந் த .
ஒ நாள் கண்டரா த்த ேதவரிடம் உண்ைமைய ஒப் க்
ெகாண்
ட்டாள் . அந் த மகான், “அதனால்
பாதக ல் ைல! ெபண்ேண! யார் வ ற் ல் றந் த
ழந் ைதயாக இ ந் தால் என்ன? வெப மான் அளித்த
ழந் ைததான். உன் வ ற் ல் றந் த ழந் ைதையப்
ேபாலேவ வளர்த் வா. ஆனால் ேவ
லத் ல் றந் த
ள் ைள ேசாழ ங் காதனத் ல் ஏறக் டா . அப் ப ச்
ெசய் வ
லத் ேராகமா ம் . ஆைகயால்
ராயத்
ந் ேத இவைனச் வ பக்தனா ம் ப
வளர்த் வ ேவாம் . ‘ேசாழ சாம் ராஜ் யம் ேவண்டாம் .
வபக் சாம் ராஜ் யேம ேபா ம் !’ என்
இவேன
ெசால் ம் ப வளர்ப்ேபாம் . ஆனால் எந் தக் காரணத்ைத
ன்னிட் ம் இவைனத் தஞ் சா ர் ங் காதனத் ல் ஏற்
ைவப் பதற் மட் ம் நாம் உடந் ைதயாக
இ க்கக் டா . அந் தச் சந் தர்ப்பம் வ ம் ேபா நான்
உ ேரா இல் லா ட்டா ம் , நீ உ
டனி ந்
ேசாழர் லத்ைதக் காப் பாற் ற ேவண் ம் ” என்
ேகட் க்
ெகாண்டார்.

“ம ராந் தகா! நீ கண்டரா த்த ேதவ ைடய
தல் வ மல் ல. ெசம் யன் மாேத வ ற் ல் றந் த
ள் ைள மல் ல. ஊர் ற் த் ரிந் த அனாைத ஊைமப்
ெபண்ணின் மகன். உன்ைன இந் தத் ேத தம் ெசாந் தக்
ழந் ைதைய ட
மடங் அ கமாகச் ராட் ப்
பாராட் வளர்த் வந் தார். இப் ேபா அவ ைடய
க த் க் மாறாக நடக்காேத! ேத ெசால் வைதக் ேகள் ,
அதனால் உனக் நன்ைமேய ைள ம் ” என்றார்
அநி த்தர்.

அத் யாயம் 49 ர்பாக் யசா
ம ராந் தகன்
ேநரம் ரைம
த்தவன் ேபால்
உட்கார்ந்
ந் த ற
ெரன்
எ ந் நின் , அநி த்தைரப்
பார்த் , “ தன்மந் ரி! இெதல் லாம் உம
ழ் ச் ! எனக்
அப் ேபாேத ெதரி ம் ! ந் தர ேசாழரின் மக் கள் , அ
ம்
க் யமாக அ ள் ெமா வர்மன் ேபரில் உமக் ப் ரியம் .
அவ க் ப் பட்டங் கட்ட ேவண்
ம் என்ப உம் ைடய
ப் பம் .
அதற் காக, இப் ப ெயல் லாம் என் தாயாரிடம் ெபாய் ம் ைன
ட் ம்
அவ ைடய உத்தமமான மனத்ைதக்
ெக த்
க்
ர்! அன் ல் ரம் மராயேர! உமக் என்ன ங்
நான் ெசய் ேதன்? எதற் காக எனக் இந் தத் ேராகம் ெசய் யப்
பார்க்
ர்? உம் ைடய ேநாக் கத் க் காக நான் என் தாயா க்
ள் ைள ல் லாமல் ேபாக ேவண்
மா? இந் த மா ரி ஒ
பயங் கரமான பாதகச் ழ் ச் இந் த உல ல் இ வைர யா ம்
ெசய்
க் க மாட்டார்கேள?
ஷ்
பக் தர்களின்
லத் ல் வந் த
அந் தணரா ய நீ ர் இப் ப ச் ெசய் ய ேவண்
மா? இல் ைல, இல் ைல!
உம ேபரில் தவ ஒன் ம் இல் ைல. இைளய ராட்
ந் தைவ ம் ,
அ ள் ெமா வர்ம ம் ஏேதா ழ் ச் ெசய் இப் ப உம் ைமப்
பாதகம் ெசய் யப் பண்ணி
க் றார்கள் !” என்
கத் னான்.

அநி த்தர் சாவதானமான ர ல் , “இளவரேச! தங் கள் ேபரில்
எனக் அவ் வள
ேவஷம் இ ந் தால் , ெகாட்
ற மைழ ல்
மரத்த
ல்
ந்
டந் த தங் கைள எ த் வந்
க் க மாட்ேடன்.
அ ள் ெமா வர்மைரப் பற்
ம் தாங் கள் ைற ற ேவண்டாம் .
ஈழம் ெகாண்ட அவ் ரர் இந் த நி ஷத் ல் என்ன ெசய்
ெகாண்
க் றார் ெதரி மா? தஞ் ைசக் ேகாட்ைடையச்
ழ் ந் ள் ள பைட ரர்களிடத்
ம் மக் களிடத்
ம் ெசன்
நல் ல
வார்த்ைத ெசால்
அவர்கைளச் சமாதானப் ப த் வ
றார்.
அவ ைடய த்தப் பாவா ய தாங் கள் உ ேரா
க் ம் ேபா தாம்
ங் காதனம் ஏ வ தர்மம் அல் லெவன் ம் , அம் மா ரி ரர்க ம்
மக் க ம் ேகாரக் டாெதன் ம் ெசால்
அவர்கள் மனத்ைத
மாற் ச் சரிப் ப த்த
யன்
வ
றார்.”
“அப் ப யானால் , அப் ப யானால் , நீ ங் கள் சற்
ெசய் அ ள் ெமா க் த் ெதரியா அல் லவா?”
“அ

ள் ெமா

க்

ம் ெதரியா

; ேவ

யா

க்

ன் ெசான்ன

ம் ெதரியா

!”

“இனிேமல் தான் எதற் காகத் ெதரியப் ப த்த ேவண்
ம் . அநி த்தேர!
நீ ர் மட் ம் வாைய
க் ெகாண்
ப் பதாக ஒப் க்ெகாள்
ம் .
சக் கரவர்த் தங் க க் ஒ
ராமத் ல் பத் ேவ நிலந் தாேன
பட்டயத் ல் எ
மானிய சாஸனம் அளித்தார்? நான் உமக் ப்
பாண் ய நாட்ைடேய பரிசாக அளித்
ேறன்….”
“ஐயா! என்ைன வாைய
க்ெகாண்
க் கச் ெசய் வதற் ப்
பாண் ய நாட்ைடத் தரேவண் ய ல் ைல, தங் க ைடய
அன்ைன ன் கட்டைள ஒன்ேற ேபா ம் அவரிடம் ெசால் ங் கள் !”
ம ராந் தகன் தன்ைன வளர்த்த அன்ைனையப் பரிதாபமாகப்
பார்த்தான். “ ழந் தாய் ! ம ராந் தகா! அநி த்தர் ெசால் வ
சரிதான். அவ க் இ ப வ ஷத் க்
ன்னா
ந் என்
இரக யம் ெதரி ம் . அன்ைறக் அவர், ‘மகாராணி! இ
தங் க ைடய இரக யம் . தாங் கள் யாரிடமாவ ெசான்னாலன்
ேவ எவ க் ம் ெதரிய
யா . என் வாய்
லமாக ஒ நா ம்
ெவளிப் படா இ சத் யம் !’ என்
ெசான்னார். அைத இன்
வைர ல் நிைறேவற் வ
றார். ேசாழ லத் க் உண்ைமயாக
நடப் பதாக இவர் சத் யம் ெசய் ெகா த்தவர். ஆ
ம் ந் தர
ேசாழ சக் கரவர்த்
டம்
டச் ெசான்ன ல் ைல. நீ ேசாழ
ம் மாசனத் ல் ஏற நான் சம் ம த்தால் இவ ம்
ேபசாம
ந்
ப் பார்…”

“ஆம் தாேய! ேபசாம
ந்
ப் ேபன். ஆனால் உள் ளத் ல்
ெபாய் ைய ைவத் க் ெகாண்
தன்மந் ரி உத் ேயாகம்
பார்த்
க் க மாட்ேடன்.
ரங் கநாத க் ச் ேசைவ ெசய் யப்
ேபா
ப் ேபன்!” என்றார் அநி த்தர்.
“ஆனால் அதற் அவ யம் ஒன் ம் ேநரப் ேபாவ ல் ைல.
ம ராந் தகன்
ங் காதனம் ஏறமாட்டான். என்
ப் பத்ைத
நிைறேவற் வான். அவேன இராஜ் யம் ேவண்டாம் என்
ெசால்
வான்! மகேன! ‘ஆம் ’ என்
ஒப் க்ெகாள்
!” என்றாள்
ெபரிய ராட் ெசம் யன் மாேத .
“தாேய! அப் ப யானால் நான்
ங் காதனம் ஏறத் தைடயா
ப் ப
தாங் கள் ஒ வர்தானா? நான் தங் கள் வ ற் ல் றந் த
மகனில் ைலெயன்ேற ைவத் க் ெகாள் ேறன். இ ப
வ ஷத் க் ேமலாகத் தங் கள் வ ற் ல் றந் த மக க் ேமல்
அ ைமயாக வளர்த் ர்கள் . இப் ேபா எதற் காக எனக் இந் தத்
ேராகம் ெசய்
ர்கள் ? நான் உங் க க் என்ன ங் ெசய் ேதன்?”
“ ழந் தாய் ! நீ எனக் ஒ
ங் ம் ெசய் ய ல் ைல. நான்தான்
உனக் ெப ந் ங் ெசய்
ட்ேடன். இத்தைன நா ம் உன்ைன
என் வயற் ல் ெபற் ற மகைனப் ேபாலேவ வளர்த் வந்
ட்
இப் ேபா ‘நீ என் மகன் இல் ைல!’ என்
ெசால் ேறன். இதனால் உன்
மனம் எத்தைன ண்ணா ம் என்ப எனக் த் ெதரியாதா? என்
ஆ ள் உள் ள வைர ல் இைத நான் ெவளி ட் ச் ெசால்
க் க
மாட்ேடன். ஆனால் என் கணவ க் நான் ெகா த்த வாக்
ைய
நிைறேவற் ற ேவண்
ம் . நான்
ந் த ேசாழ லத் க்
ேராகம்
ெசய் யக்
டா . ேசாழ லத் ல் றக் காதவைனச் ேசாழ ல
ங் காதனத் ல் நான் ஏற் ைவக் கக்
டா . ஏற் வதற் நான்
உடந் ைதயாக ம் இ க் கக்
டா . என் மனம் இைதப் பற்
ேவதைன அைடய ல் ைலெயன்றா நிைனக் றாய் ? ‘நீ என் மகன்
அல் ல’ என்
சற்
ன்னால் ெசான்னேபா என் ெநஞ் ேச உைடந்
ேபாய் ட்ட . கைட வைர ல் ெசால் வதற் த் தயங் ேனன்,
உள் ளம் ஒேர ழப் பமா
ந் த . என்
ைடய கடைம என்ன, தர்மம்
என்ன என்
ெதரிந் ெகாள் வதற் காகேவ நம் யாண்டார்
நம்
டம் ேபா
ந் ேதன். அந் த மகான் தர்ம
மத்ைத
ளக் கமாக எ த் ச் ெசான்னார். ‘உல
ள் ள மாந் தர்
அைனவ ம் மகாேதவரின் தல் வர்கள் தான். வ பக் த
ேராமணியான தாங் கள் ‘ெசாந் தக் ழந் ைத’ என் ம் , ‘வளர்த்த
ழந் ைத’ என் ம் , ேபதம் பாராட்ட மாட் ர்கள் . தங் க ைடய
ெசாந் த ெசாத் க் கள் எல் லாவற் ைற ம் வளர்த்த மக க் ேக

ெகா ப் ர்கள் . ஆனால் இராஜ் யத் ன் சமாசாரம் ேவ . நம் ைடய
ெபாய் ன்
லம் இன்ெனா வ ைடய நியாயமான உரிைமையத்
தைடெசய் வ பாவமா ம் . ேசாழ லத் ல் றக் காதவைனத்
ெதரிந் ேசாழ ங் காதன ல் ஏற் ைவப் ப
லத் ேராகமா ம் .
தங் கள் மகனிட ம் சக் கரவர்த்
ட ம் உண்ைமையச் ெசால்
வ தான் தர்மம் ’ என்
உபேத த்தார். ேகட் க் ெகாண்
ம் வந் ேதன். மாரா! நீ என் ெசாந் த மகன் அல் ல என்
ெசால் வ ல் எனக் ச் சந் ேதாஷம் இ க் க
மா?
சக் கரவர்த்
டம் ெசால் ம் ேபா தான் இைத நான் ெப ைம டன்
ெசால் ல
மா?”
அச்சமயம் ம ராந் தகன்
ெரன்
எ ந் ெசம் யன்
மாேத
ன் கா ல்
ந் , “அன்ைனேய! எனக் இராஜ் யம்
ேவண்டாம் , ங் காதன ம் ேவண்டாம் . இங் ேக இ க் கச்
ெசான்னால் இ க் ேறன். ேதசாந் ரம் ேபாகச் ெசான்னால்
ேபாய்
ேறன். ஆனால் நான் தங் கள் மகன் அல் ல; தங் கள்
வ ற் ல் றந் தவன் அல் ல என்
மட் ம் ெசால் ல ேவண்டாம் !
யாரிட ம் ெசால் ல ேவண்டாம் ! ெசான்னீர ்களானால் அந் த
அவமானத் னாேலேய என் ெநஞ் ெவ த் இறந்
ேவன்!”
என்
கத னான்.
ெசம் யன் மாேத
கண்களில் நீ ர் த ம் ப
ந் த ஆவ டன்
ம ராந் தகைன வாரி எ த் த் தம் பக் கத் ல் உட்கார ைவத் க்
ெகாண்டார்.
“ மாரா! உன்ைன இந் தத் ன்பம் அ
கா
க் ம்
ெபா ட் த்தான் இந் த உலக இராஜ் யத் ல்
ப் ப ல் லாதவனாக ம் , வேலாக சாம் ராஜ் யத் ல்
பற் ள் ளவனாக ம் வளர்க் க
யன்
வந் ேதன். அ ல் ேதால்
அைடந் ேதன். எந் தப் பா கேளா உன் மனத்ைதக் ெக த்
ட்டார்கள் . இப் ேபா ம் ேமாசம் ேபாய் ட ல் ைல. நீ யாக உன்
மனப் ர்வமாக ‘இந் த ராஜ் யம் எனக் ேவண்டாம் . ந் தர ேசாழரின்
மகன் அ ள் ெமா ேய அரசாளட் ம் ’ என்
நா நகரம யச்
ெசால்
ட்டாயானால் , ‘நீ என் மகன் அல் ல!’ என்
ப ரங் கமாகச்
ெசால் ல ேவண் ய அவ யம் ஒன்
ல் ைல. உன் மனத்ைத
இப் ேபா
ண்ப த் யேத எனக் அள லாத ேவதைன த
ற .
இன்ைறக்
தன்மந் ரி அநி த்தரின்
ன்னிைல ல்
ஒப் க்ெகாள் .
ன்
நாைளக்ெகல் லாம் ற் றரசர்களின் மகாசைப
ம் . அச்சைப ன்
ன்னிைல ேல ம் ஒப் க்ெகாள் . ‘எனக்
இராஜ் யம் ஆ ம்
ப் பம் இல் ைல. வெப மா ைடய

ைகங் கரியத்
ம் , வாலயத்
ப் பணி
ம் ஈ பட
ம்
ேறன். என் தந் ைத தா ன் கட்டைள ம் அ தான்!
அ ள் ெமா வர்ம க் ேக பட்டம் கட் ங் கள் !’ என்
ெசால்
.
‘ேசாழ இராஜ் யத் க்
ேராதமாக எ
ம் ெசய் வ ல் ைல.
ற் றரசர்கள் யாேர ம் ர்ப் த்
னா ம் ெச
சாய் ப் ப ல் ைல’ என்
சத் யம் ெசய்
! அப் ப ச்
ெசய்
ட்டால் நானாவ ,
தன்மந் ரியாவ உன்
றப் ைபக்
த்த இரக யத்ைத ெவளி
வதற் ேக அவ யம் இரா . நீ
எப் ேபா ம் ேபால் என் கண்ணின் மணியான அ ைமப்
தல் வனா
ந் வ வாய் . நாம் இ வ ம் ேசர்ந் இந் தப் பரந் த
பாரத ேதசெமங் ம் யாத் ைர ெசல் ேவாம் . ஆங் காங் ேக வாலயத்
ப் பணிகள் ெசய் ேவாம் . அ ள் ெமா வர்மன் என்னிடம்
அள லாத பக் உள் ளவன். உன்ைனப் ேபாலேவ அவைன ம்
ெப ம் பா ம் நான்தான் வளர்த்ேதன். என் ேபச் க் அவன்
ஒ கா ம் ம ப் ெசால் ல மாட்டான்?” என்றார் மழவைரயர்
மகளான ெசம் யன் மாேத .
ம ராந் தகன் இைதக் ேகட் ெநற் ைய இரண்
ைககளினா ம்
தாங் ப்
த் க் ெகாண்
ேநரம் ந் தைன ல்
ஆழ் ந்
ந் தான். “ஆகா! எனக் ப் ராயம் ெதரிந் த
தல்
ஏேதேதா உ வ ல் லாத நிழல் ேபான்ற நிைன கள் அ க் க
ேதான்
எனக் ேவதைன அளித் வந் தன. அவற் க்ெகல் லாம்
காரணம் இப் ேபா தான் ெதரி ற . என்ைனப் ேபான்ற
ர ர்ஷ்டசா இந் த உலகத் ல் யார் உண்
? என்ன ேவைள ல் ,
என்ன ஜாதகத் ல் றந் ேதேனா ெதரிய ல் ைல. ஒேர நாளில் , ஒ
கண ேநரத் ல் தாய் தந் ைதயைர இழந் ேதன். லம் ேகாத் ரம்
இழந் ேதன். ஒ ெபரிய மகா இராஜ் யத்ைத இழந் ேதன். ஆ ரம்
வ ஷத்
ர பரம் பைர ல் வந் த ங் காதனத்ைத இழந் ேதன்.
ேந தர்கள் யாவைர ம் இழந் ேதன். ஆம் ; இந் த உண்ைம
ெதரிந் தால் அப் றம் எவன் எனக் ச் ேந தனா
க் கப்
ேபா றான்? எனக் ப் பட்டம் கட் வதற் காக உ ைரக்
ெகா ப் பதாய் ப் ரமாணம் ெசய் த ற் றரசர்கள் எல் லா ம் ஒ
ெநா
ல் என்ைனக் ைக ட்
வார்கள் !… ஆம் , என்ைனப்
ேபான்ற ர்பாக் யசா இந் த உலகம் ேதான் ய னத்
ந்
யா ம் இ ந்
க் க
யா . அம் மா! என் அ
ழம்
ற ;
ெதளிவாகச் ந் க் க
ய ல் ைல. இரண்
நாள் அவகாசம்
ெகா ங் கள் , என்
ைவச் ெசால்
ேறன்!” என்றான்.
“ ழந் தாய் ! நீ ேயா ப் பதற் என்ன இ க் ற ? என் மனைதக்
கல் லாக் க் ெகாண்
தான் இைதச் ெசால் ேறன். ஒன்
நீ யாக

இராஜ் யத்ைத றந்
வதாய் ஒப் க் ெகாள் ள ேவண்
ம் .
அல் ல நீ என் வ ற் ல் றந் த மகன் அல் ல என்பைத நா
நகரெமல் லாம் அ ய நான் ஒப் க்ெகாள் ள ேவண்
ம் . எப் ப
ம் நீ
ங் காதனம் ஏற
யா . நீ ேயா த் ச் ெசால் வதற் என்ன
இ க் ற ?” என்றாள் ெபரிய ராட் ெயன்
உலகெமல் லாம்
ேபாற் வணங் ய உத்த .
அப் ேபா அநி த்தர், “அம் மா! இரண்
நாள் அவகாசம்
ெகா ப் ப ல் தவ ஒன்
ல் ைல. மந் ராேலாசைன சைப ம்
மகாஜன சைப ம்
வதற் இன்
ம்
ன்
நாள் இ க் ற .
அ வைர இளவரசர் நிம் ம யாக ேயா த் ப் பார்க் கட் ம் !”
என்றார்.
“அம் மா! அம் மா! இந் த ரக யம் தங் கைள ம்
தன்மந் ரிைய ம்
த ர ேவ யா க் காவ ெதரி மா?” என்
ம ராந் தகன்
ெரன்
ேதான் ய ஆவ டன் ேகட்டான். அவன் உள் ளத் ல்
என்ன ய எண்ணம் ேதான் யேதா, எத்தைகய ழ் ச்
ைள டத்
ெதாடங் யேதா, நாம் அ ேயாம் .
ம

ராந் தக ைடய பரபரப் மழவைரயர் மக க் ச்
யப் ைப அளித்த . “எங் கைளத் த ர இன்
ம்
ன்
ேப க்
மட் ம் ெதரிந்
ந் த . மகேன! அவர்களில் உன் தந் ைத வேநசச்
ெசல் வரான, என்
ந் ைத ல்
ெகாண்ட கணவர், காலமா
ட்டார். தமக் ைக ம் , தங் ைக மான இரண்
ஊைம
ஸ் ரீக க் த் ெதரி ம் . அவர்களில் ஒ த் உன்ைனப் ெபற் றவள்
– இரண்
நாைளக்
ன்
ந் தர ேசாழர் அரண்மைன ல்
ர்மரணம் அைடந் தாள் . அவ ைடய உ ரற் ற உடல் அடக் கம்
ெசய் யப் படாமல் டந் தேபாேத உன்னிடம் உண்ைமையச்
ெசால்
டலாமா என்
பார்த்ேதன். ஆனால் மனம் வர ல் ைல.
உன்ைன ேவதைனப் ப த்த
ப் ப ல் லாமல் ம் மா
ந்
ட்ேடன். மகேன! உன்ைனப் ெபற் றவைள நிைனத் நீ
அ வதா
ந் தால் அ ! உன்ைன அவள் ெபற் றாேளயன் ,
அப் றம் உனக் ம் அவ க் ம் யாெதா சம் பந் த ம்
இ க் க ல் ைல. உன்ைன வந் பார்க் கேவண்
ம் என்
ட
யற் ெசய் ய ல் ைல. அவள் த்
வா னத்ைத இழந்
ச் யா ேபாய் ட்டாள் . அவைள நிைனத் நீ கண்ணீ ர ்
வதா
ந் தால்
!” என்
ெசான்னாள் ேத .
“இல் ைல, இல் ைல, தங் கைள த ர ேவ யாைர ம் அன்ைனயாக
நிைனக் க என்னால்
ய ல் ைல.
ன்னாேலேய தாங் கள்

ெசால்
ந் தா ம் அவள் அ
ேல
டப் ேபா
க் கமாட்ேடன்.
இரக யம் ெதரிந் த இன்ெனா வர் யார், அம் மா! அந் த இன்ெனா
ஊைம ஸ் ரீ யார்?” என்
ேகட்டான்.
“அவ ைடய தங் ைகதான்; இந் தத் தஞ் ைசக் ெவளி ல் நந் தவனம்
ைவத் வளர்த் வ
றவள் . என் வ ற் ல் ெசத் ப் ேபாய் க்
கட்ைட ேபால் றந் த
ைவ ம் உன்ைன ம் மாற் ப் ேபாட்டவள்
அவள் தான். ற
ஊைம ம் ெச
மாதலால் யாரிட ம்
ெசால் லமாட்டாள் . அவ க் ம் ஒ
மாரன் இ க் றான். தா ம்
மக ம் தஞ் ைசத் தளிக் ளத்தார் ஆலயத் க் ப் ஷ்ப ேசைவ
ெசய் வ
றார்கள் . அவர்க க் மானியம் ெகா த் நான்தான்
ஆதரித் வ
ேறன்.”
“ஆகா! அவர்கைள எனக் த் ெதரி ம் . தாய் , மகன் இ வைர ம்
ெதரி ம் . மகன் ெபயர் ேசந் தன் அ தன். வந் யத்ேதவன் என்ற
ஒற் றன் இங்
ந் தப் வதற் உத
ெசய் தவன். அம் மா!
ள் ைளக் இைதப் பற் ஏதாவ ெதரி மா?”
“ெதரியா , மகேன! ெதரியா ! அவ ைடய தாயார் இந் த
இரக யத்ைத யாரிட ம் ெசால் வ ல் ைல என்
என்னிடம்
சத் யம் ெசய் ெகா த்
க் றாள் . அைதப் பற் உனக் க்
கவைல ேவண்டாம் . அவைளத் த ர, நா ம்
தன்
மந் ரி ந் தான்!”
ம ராந் தக ைடய உள் ளத் ல் அச்சமயம் பயங் கரமான ய
எண்ணங் கள் பல ேதான் ன. இவர்கள் இ வ ம் இவ் லைக
ட்
அகன்றால் , உண்ைமையச் ெசால் லக்
யவர்கள் யா ேம இல் ைல
என்
எண்ணினான்.
தன்மந் ரிக் நான் எந் த தத்
ம்
கடைமப் பட்
க் க ல் ைல. இந் த மாதர ேயா உண்ைம ல் என்
அன்ைன அல் ல. இவர்களிடம் எதற் காக நான் க ைண
காட்டேவண்
ம் ? ஆகா! என்
றப் ைபக்
த்த இரக யத்ைத
அ
ப் பதாகச் ந் தர ேசாழரின் ேதாட்டத் ல்
னாேன, அவன்
யார்? ெபாக் ஷ நிலவைற ல் என்ைன வந்
க் ம் ப
ெசான்னவன் யார்? அவைன மட் ம் நான் சந் க் ம் ப ேநர்ந்தால் ?
ந் தர ேசாழைரக் ெகால் ல
யன்
அவன் அந் த ஊைம ஸ் ரீையக்
ெகான்
ட்டான். அவன் ேபரில் ற் ற ல் ைல. அவள் தான் என்
தாயார் என்
இவர்கள் ெசால்
றார்கள் . அவள் என் தாயார்
என்றால் , என் தகப் பனார் யார்? ஒ ேவைள…ஒ ேவைள இந் த
வஞ் சைன நிைறந் த ழ
ம் , இந் த ேவஷதாரிப் ரம் மராய ம்
என்ைன வஞ் க் கத்தான் பார்க் றார்கேளா? உண்ைம ல் நான்

ந் தர ேசாழரின்
எப் ப அ வ ?

மாரன் தாேனா?…ஆகா! இந் த உண்ைமைய

“மகேன! நான் ேபாய் வ
ேறன்; நன்றாக ேயா த் ச் க் ரம் ஒ
க் வந்
! ெபற் ற, தாைய டப் ப ன்மடங் அன் டன்
உன்ைன இ பத் ரண்
வ ஷம் வளர்த்த நான் உனக்
ெக தைலச் ெசால் ல மாட்ேடன். இந் த நிைலயற் ற ேலாக
இராஜ் யத்ைதத் யாகம் ெசய்
! என் ம் அ யாத வேலாக
சாம் ராஜ் யத்ைத அைடவதற் வ ேத !” என்
னாள் ெபரிய
ராட் யார்.
இச்சமயம் அவர்கள் யா ம் எ ர்பாராத ஒ சம் பவம் நடந் த .
அ ள் ெமா வர்மன் அந் த அைறக் ள் வந் தான். ேநேர ெசம் யன்
மாேத
டம் வந் நமஸ்கரித்தான்.
“ேத ! தாங் கள் தங் க ைடய அ ைமப் தல் வ க் க்
ய
த் ம ைய எனக் க்
ய த் ம யாக ம் ஏற் க்
ெகாண்ேடன். இந் தச் ேசாழ சாம் ராஜ் யம் எனக் உரியதாக
இ க் ம் பட்சத் ல் அைத நான்
யாகம் ெசய்
டச்
த்தமா
க் ேறன். தங் க ைடய ஆ
னால் என் உள் ளம்
வெப மா ைடய பாத கமலங் களில் ெசல் லட் ம் . வேலாக
சாம் ராஜ் யத் ல் ஒ
ய இடம் , தங் கள் கணவரா ய மகான்
கண்டரா த்தர் இ க் ம் இடத் க் க
ல் , எனக் க்
ைடக் கட் ம் ! அவ் வா எனக் ஆ
ங் கள் !” என்றான்.
இைதக் ேகட்ட ெசம் யன் மாேத
ம் ,
தன்மந் ரி அநி த்தப்
ரம் மராய ம் ஒ வைரெயா வர் பார்த் க் ெகாண்
ைகத்
நின்றார்கள் .
“ேத ! சற்
ன்னால் தங் கள் ெசல் வப் தல் வரிடம் தாங் கள்
ெசால் க் ெகாண்
ந் தைத நான்
ப் ப ன் க் ேகட் ம் ப யாக
ேநர்ந்
ட்ட மன்னிக் க ேவ
ம் . இந் த மாளிைகையச் ற்
நின்ற ஜனங் கைளக் ேகாட்ைடக் ெவளிேய ெகாண்
ேபாய் ச்
ேசர்த்
ட் த்
ம் வந் ேதன்.
தன்மந் ரிையப் பார்த்
ேமேல நடக் க ேவண் யைதப் பற் ப் ேப வதற் காக இந் த
மாளிைக ல் ைழந் ேதன். தாங் க ம் இங் இ ப் பதாக
அ ந் த ம் பழம் ந
ப் பா ல்
ந் த ேபாலா ற் என்
எண்ணிக் ெகாண்
வந் ேதன். தாங் கள் வழக் கத்ைதக் காட்
ம்
உரத்த ர ல் ேப னீர ்கள் , ம ராந் தகத் ேதவ ம் சத்தம் ேபாட் ப்
ேப னார். உள் ேள ரேவ க் கலாமா, ேவண்டாமா என்
தயங்
நிற் ைக ல் தங் க ைடய சம் பாஷைண ல் ஒ ப
என் கா ல்

ந் த . ேத ! உ ேரா
ப் பவர்களில் தங் க க் ம் ,
தன்மந் ரிக் ம் , ேசந் தன் அ த ைடய அன்ைனக் மட் ம்
ம ராந் தக ைடய றப் ைபக்
த்த இரக யம் ெதரி ம் என்
சற்
ன் ெசால் க் ெகாண்
ந் ர்கள் . அ சரியல் ல. எனக் ம்
என் தமக் ைகயா ய இைளய ராட் க் ம்
ட அ ெதரி ம் .
சக் கரவர்த்
ன் உ ைரக் காப் பதற் காகத் தன் இன்
ைர ஈந் த
மந் தா னி ேத ைய நான் ஈழ நாட் ல் அ க் க சந் க் க ேநர்ந்த .
த் ர பாைஷ ன்
லம் அவர் எனக் இைதெயல் லாம்
ெதரி த்தார். நான் என் தமக் ைகயாரிடம்
ேனன். இரண்
ேப ம் ேயா த் ஒ
க் வந் ேதாம் . என்
ய
தகப் பனாரா ய ம ராந் தகத் ேதவர் தான் ேசாழ ங் காசனத் ல்
ற்
க் க ேவண் யவர். அவர் தங் க ைடய ெசாந் த மகைனக்
காட்
ம் ஆ ரம் மடங் ஆதர டன் வளர்க் கப் பட்டவர். என்ைனக்
காேவரி ெவள் ளத் ல்
ழ் காமல் காப் பாற் யேதா , ன்ன ம் பல
ைற உ ர் ைழப் பதற் உத
ெசய் த மந் தா னி ேத
வ ற் ல் றந் த தல் வர். ஆைகயால் , எப் ப ப் பார்த்தா ம் ேசாழ
ங் காசனத் ல் ஏற உரிைம உள் ளவர். அவ ைடய உரிைம ல்
ஏேத ம் சந் ேதகம் இ ந் தால் , நான் அைதத் ர்த் ைவப் ேபன்!
ேசாழ ங் காசனத் ல் எனக் ள் ள பாத் யைதையத் தங் கள் பாத
தாமைரகளின் ஆைணயாகத் யாகம் ெசய் ேவன். ஆைகயால் ,
தாங் கள் ம ராந் தகத் ேதவர் தங் கள் தல் வர் அல் லெவன்
ெசால் ல ேவண் ய அவ ய
ல் ைல. ம ராந் தகர் ேசாழ
ங் காசனத்ைதத் யாகம் ெசய் ய ேவண் ய அவ ய ம் இல் ைல!”
இவ் வா ெபான்னி ன் ெசல் வர்
யைதக் ேகட் அந் த
அைற ல்
வ ம் தங் கள் வாழ் நாளில் என் ம் அைடந் ராத
யப் ைப ம் , ர ப் ைப ம் அைடந் தார்கள் . அவர்களில்
அநி த்தர் தான்
த ல் அ
த் ெதளி ெபற் றார்.
“இளவரேச! தாங் கள் இப் ேபா
ய வார்த்ைதகள் கா யத்
ம் ,
இ காசத்
ம் இடம் ெபற ேவண்
ம் . க ங் கல்
ம் ,
ெசப் ேபட்
ம் , ெபான் தக களி ம் ெபா க் கப் பட ேவண் யைவ.
ஆனால் இங் ேக ள் ள நாம் மட் ம் இந் த
ஷயத்ைதப் பற் த்
ர்மானம் ெசய் ய
யா . சக் கரவர்த் ைய ம் , மற் ற
ற் றரசர்கைள ம் கலந் தாேலா க் க ேவண்
ம் . ன்ெனா
காலத் ல் உண்ைம ெவளியானால் மக் கள் என்ன ெசால் வார்கள்
என்பைத ம் சற்
ந் த் ப் பார்க் க ேவண்
ம் . இளவரேச! மகா
சைப
வதற் இன்
ம்
ன்
னங் கள் தான் இ க் ன்றன.
அ வைர ல் நாம் ஒவ் ெவா வ ம் நிதானமாக ஆழ் ந் ேயாசைன
ெசய் பார்ப்ேபாம் !” என்றார்.

அத் யாயம் 50 ந்தைவ ன் கலக்கம்
ெசல் வத் ல் றந் ெசல் வத் ல் வளர்ந்தவள் இைளய
ராட்
ந் தைவ ேத . அழ ல் ர ைய ம் , அ
ல்
கைலமகைள ம் அ ர்ஷ்டத் ல்
மகைள ம்
ஒத்தவள் . ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த்
தல் ேசாழ
நாட் ன் சாதாரண
மக்கள் வைர ல் அவைளப்
ேபாற் னார்கள் . அரண்மைன ல் அவள் காலால்
இட்டைதத் தைல னால் ெசய் ய எத்தைனேயா ேபர்
காத்
ந் தார்கள் . ற் றரசர்கள் தங் கள் லத் ல் வந் த
அர ளங் மரிக க் க் ந் தைவ ேத
ன்
பணிப் ெபண்ணாக இ க் ம் பாக் யம் ைடக்காதா
என்
ஏங் னார்கள் . பாரத நாட் ல் அந் நாளில்
ேபரரசர்களாக ளங் ய பலரின் பட்டத் க் ரிய அரச
மாரர்கள் இைளய ராட்
ந் தைவ ன்
ைகப்
க் ம் பாக் யத் க் த் தவம் டந் தார்கள் .
அத்தைகய சகல பாக் யங் க ம் வாய் க்கப் ெபற் ற
இைளய ராட் அள ல் லாத ேசாகக் கட ல்
ழ்
இ ந் தாள் . ஆ த்த கரிகால க் அவள் ெசால்
அ ப் ய எச்சரிக்ைகெயல் லாம் பயனிலதாய் ப்
ேபா ற் . சம் வைரயர் மாளிைகக் ப் ேபாக
ேவண்டாெமன்
அவ க் அவள் அவசரச் ெசய்
அ ப்
ந் தாள் . அவ ைடய வார்த்ைதக்
எப் ேபா ம்
க்க ம ப் க் ெகா க்கக்
ய அ ைமத்
தைமயன் இந் த வார்த்ைதையத் தட்
ட் க் கடம் ர்
அரண்மைனக் ப் ேபானான். அங் ேக மர்மமான
ைற ல் அகால மரணமைடந் தான். நந் னி,
கரிகால க் ம் தனக் ம் அ ள் ெமா க் ம் சேகாதரி

என்ேற அவள் நம்
ந் தாள் . நந் னி ஏேதா ஒ
காரணத் க்காக அவன்
வஞ் சம் ெகாண்
ந் தாள்
என்பைத ம் அ ந்
ந் தாள் . நந் னி ன்
ைக னாேலேய கரிகாலன் மரணம் அைடய
ேநர்ந்
ந் தால் அைதக் காட்
ம் ேசாழ லத் க்
ஏற் படக்
ய அப ர்த்
ம் , ப
ம் ேவெற
ம்
இல் ைல. கரிகாலன் மரணத் க் ப் ற நந் னி என்ன
ஆனாள் என்ப ெதரிய ல் ைல.
அ ைமத் தைமயைனப் ப ெகா க்க ேநர்ந்த
அவ க் எல் ைல ல் லாத் யரத்ைத அளித்த . உ ர்
ரிந் இரண்
நாைளக் ப் ற ம் அவ ைடய
கத் ல்
ெகாண்
ந் த ரக் கைளைய
நிைனத் நிைனத் உ
னாள் . ஆகா!
என்னெவல் லாம் அந் த மகா ரன் கன கண்
ெகாண்
ந் தான்? கரிகால் ெப வளத்தாைனப் ேபால்
இமயமைல வைர ல் க் ஜயம் ெசய்
அம் மாமைல ன் கரத் ல்
க் ெகா ைய நாட்டப்
ேபாவதாகச் ெசால் க் ெகாண்
ந் தாேன?
அப் ப ப் பட்டவ ைடய
ேமனி அைர நா ைகப்
ெபா
ல் எரிந்
சாம் பலா
ட்ட . ேசாழ
நாட் ல் மண்ேணா மண்ணாகக் கலந்
ட்ட .
அப் ப க் கலந் த மண்ணி
ந் வ ங் காலத் ல்
ஆ ரமா ரம் ரா
ரர்கள் ேதான் வார்கள் . ேசாழ
நாட்
ந் நாலா ைசகளி ம் ெசல் வார்கள் . கடல்
கடந்
ர
ர ேதசங் க க் ச் ெசல் வார்கள் . ரப்
ேபார்கள் ரிந் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் எல் ைலைய
ஸ்தரிப் பார்கள் . ேபா
டங் களிெலல் லாம்
வானளா ய ேகா ரங் கைள உைடய ேகா ல் கைள
எ ப் வார்கள் . அைவ ேசாழ நாட் ன் ெப ைமைய
உல க் எ த் இயம் ய வண்ணம் கம் ரமாக
நிற் ம் . த ைழ ம் த ழ் க் கைலகைள ம் ைசவ

ைவஷ்ணவ சமயங் கைள ம் பரப் வார்கள் .
வர்
ேதவாரப் ப கங் க ம் ஆழ் வார்களின் பா ரங் க ம்
கடல் கடந் த நா களிெலல் லாம் ஒ ெசய் ம் . “ெவற்
ேவல் ! ர ேவல் !” என்
ம் ெவற்
ழக்கங் கள்
ேகட் ம் ….
இைவெயல் லாம் ெவ ம் கன அல் ல. நடக்கக்
யைவ
தான். அ ள் ெமா வர்மன்
றந் த ேவைள ன்
ேசஷம்
பற் ப் ெபரியவர்க ம் ேசா டர்க ம் அ பவம்
வாய் ந் த தாய் மார்க ம் ெசால்
ப் பெதல் லாம்
உண்ைமயானால் , கரிகாலன் கன
கண்டைவெயல் லாம் அ ள் ெமா வர்மன்
லமாக
நிைனவாகக்
ம் . ஆனால் , அதற் எத்தைன
இைடஞ் சல் கள்
க்ேக நிற் ன்றன? ஆகா!
இச் ற் றரசர்கள் தங் க க் ள் சல்
ைள த் க்
ெகாண்
என்ன பரீதங் கள்
ைள ப் பார்கேளா,
ெதரிய ல் ைல. மைலயமா ம் , ேவளா ம்
அ ள் ெமா வர்மைனச் ம் மாசனம் ஏற் ேய
வெதன்
ஒேர
வாதமாக இ க் றார்கள் .
ப ேவட்டைரயர்க ம் அவர்க ைடய நண்பர்க ம்
ம ராந் தக க்காகப் பைட ரட் வ
றார்கள் .
சக்கரவர்த் ேயா அ த்த த் ேநர்ந்
ட்ட இ
ெப ம்
பத் க்களால் ேசாகக் கட ல்
ஆழ் ந்
க் றார். யாரிட ம் எைதப் பற்
ம் ேபச
ம க் றார். இளம் ராயத் ல் தாம் ெசய் த பாவத்ைத
எண்ணி எண்ணிப் பச்சாதாபப் பட் க்
ெகாண்
க் றார். அவ க் த் ேத தல் ெமா
ெசால் லக்
ட யா க் ம் ைதரிய ல் ைல. அவ ைடய
ெசல் வக் மாரியா ய தனக்ேக அவைர அ
க
அச்சமா
க் றெதன்றால் மற் றவர்கைளப் பற் க்
ேகட்பாேனன்!

அ ள் ெமா வர்மன் இராஜ் யத்ைதத் யாகம் ெசய் யச்
த்தமா
க் றான். ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட்
ைவத்
ட் த் தான் ேசாழர் பைடக டன் கடல் கடந்
க் ஜயம் ெசய் ய
ம்
றான். ஆனால் , அதற் ம்
எ ர்பாராத
ட் க்கட்ைட ஏற் பட்
க் ற . ஏேதா
காரணத் னாேலா, ேசாழ நாேட ேபாற் ப் பணி ம்
ய ராட் யான ெசம் யன் மாேத தம் மக க் ப்
பட்டம் கட் வைத ஆட்ேச க் றார். காலஞ் ெசன்ற தம
கணவரின் கட்டைள என் றார். இந் தச்
க்கல் கெளல் லாம் எப் ப த் ரப் ேபா ன்றனேவா,
ெதரிய ல் ைல.
இப் ப ச் ேசாழர் லத்ைதப் பற்
ம் ேசாழ
சாம் ராஜ் யத்ைதப் பற்
ம் ஏற் பட்
க் ம் கவைலகள்
எல் லாம் ேபாதாெதன்
ந் தைவைய இன்ெனா
ெப ங் கவைல வாட் வைதத்த . அவ ைடய உள் ளம்
கவர்ந்த வாணர் ல ரைனப் பாதாளச் ைற ல்
அைடத் ைவத்
க் றார்கள் . ஆ த்த
கரிகால ைடய மரணத் க் அவைனப் ெபா ப் பாக்க
யல் றார்கள் . இ ல் அந் தப் பல் லவ லத் ப்
பார்த் ேபந் ரன்
வாதமாக இ க் றான்.
பாட்டனார் மைலயமான் ஒ ேவைள தான் ெசான்னால்
ேகட்
வார். ஆனால் சந் ேதகத் க்
ஆளா
க் ம் ஒ வன்
ஷயத் ல் ெபண்பாலா ய
தான் எப் ப த் தைல
வ ? தைமயனா ய ஆ த்த
கரிகாலைனக் காட்
ம் வ ப் ேபாக்கனாக வந் த
வந் யத்ேதவன் ேபரில் தனக் அ க அ மானம் என்
ஏற் பட்டால் , அைத ட அப ர்த் ேவ என்ன
இ க் ற ? பார்த் ேபந் ரன் ேவ
ெமன்ேற
அத்தைகய அப ர்த் ையப் பரப் பக்
யவன்.
கரிகாலன் ெகாைல ண்
டந் த இடத் ல்
வந் யத்ேதவைனக் ைக ம் ெமய் மாகச்

சம் வைரய ம் , கந் தமாற ம்
த்ததாகப்
பார்த் ேபந் ரன் ெசால் றான், இ உண்ைமயாகேவ
இ க்கலாம் . ஆனால் கரிகாலைன ஒ நி ட ம்
ட் ப் ரியக்
டா என்
தான்
ய வார்த்ைதைய
வந் யத்ேதவர் நிைறேவற்
க்க ேவண் ம் . ஆ த்த
கரிகாலைனக் ெகாைலகாரர்களிட
ந்
காப் பாற் வதற்
யன்
அ ல் ெவற்
காண
யாமல் ேதால்
ற்
க்க ேவண் ம் .
ஆனால் இைதப் பற் ய உண்ைமைய எப் ப அ ந்
ெகாள் வ ? வந் யத்ேதவைரத் தான் ேபாய் ப் பார்க்க
யன்றா ம் , அவைரச் ைற
ந் இங் ேக
த
த்தா ம் ண் சந் ேதகங் க க் ம் ப ச்
ெசாற் க க் ம் இடங் ெகா க் ம் . தன்ைனப் பற்
யா ம் எ
ம் ெசால் லத் ணியமாட்டார்கள் . அப் ப ச்
ெசான்னா ம் கவைல ல் ைல. ஆனால் கரிகால ைடய
மரணத் க் அ ள் ெமா வர்மைனேய
காரணமாக்க ம் ல வஞ் சகர்கள்
யன்
வ
றார்கள் . தான் அவசரப் பட் ஏதாவ ெசய் வதால் ,
அவர்க ைடய கட் க் ஆக்கம் உண்டா
டக் டா
அல் லவா?
ெதய் வேம! ேத ! ஜகன்மாதா! றந் த
ந் ஒ
கவைல
ன்
வாழ் ந்
ந் த எனக் எப் ேபர்ப்பட்ட
ேசாதைனைய அளித்
ட்டாய் ?….
இவ் வாெறல் லாம் ந் தைவ ன் உள் ளம் எண்ணி
எண்ணிப் ண்ணா க் ெகாண்
ந் த .
கரிகால ைடய மரணச் ெசய்
ம் , வந் யத்ேதவர்
அ ல் சம் பந் தப் பட்
க் ம் ெசய்
ம் வந் த
தல்
இைளய ராட் இர ல் ஒ கண ம்
ங் க
ய ல் ைல. இந் தச் க்கலான நிைலைம ர்வதற்
ஒ வ கண்
க்க ேயா த் ேயா த் , பல

வ கைள ேயா த்
ெகாண்
ந் தாள் .

, ஒவ் ெவான்ைற

ம் நிராகரித்

க்

அவ ைடய உ
க்
ரான ேதா வான
டம்
ட
மனம்
ட் ப் ேப வதற் ம த்தாள் . வான
ம்
அவ ைடய மேனாநிைலைய ஒ வா உணர்ந்
ெகாண்
ஏ ம் ேபசாம ம் ேகட்காம ம் இ ந் தாள் .
ந் தைவக் ப் பக்கத் ல் ெப ம் பா ம் நிழல் ேபால்
ெதாடர்ந் இ ந் ெகாண்
அந் த நிழைலப் ேபாலேவ
ெமௗனமாக ம் இ ந் வந் தாள் .
அவ் தம் சமேயா தம் அ ந்
ந் தைவ ன்
ந் தைனகளில்
க் டாமல் சர்வ ஜாக் ரைதயாக
இ ந் வந் த வான , அன்ைறக் த்
ெரன்
இைளய
ராட் ைய ெந ங் , “அக்கா! அக்கா! தங் கைளப்
பார்ப்பதற் காக ஒ ெபண் வந்
க் றாள் . கண்ணீ ம்
கம் பைல மாய் நிற் றாள் . பார்த்தால்
பரிதாபமா
க் ற !” என்
ெசான்ன ம்
ந் தைவக்ேக
யப் பாகப் ேபாய் ட்ட .
“அவள் யார்? என்ன
என்றாள் .

ஷயம் என்

நீ ேகட்க

ல் ைலயா?”

“ேகட்ேடன், அக்கா! அைதச் ெசான்னால் தங் க க்
எரிச்சல் வ ேமா, என்னேமா! சம் வைரயர் மகள்
மணிேமகைலயாம் ! ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
மாளிைக ல் சம் வைரயர்
ம் பத்ைதச் ைற
ைவத்
க் றார்கள் . இவள் ஒ வ க் ம் ெதரியாமல்
வ
சாரித் க் ெகாண்
ஓ வந்
க் றாள் . என்ன
காரியம் என்
ேகட்டால் , தங் களிடம் ேநரிேலதான்
ெசால் ேவன் என் றாள் . அவ ைடய கண்ணீ ர ் த ம் ய
கத்ைத நீ ங் கள் பார்த்தால் உடேன உங் க ைடய
மனம் ட மா
ம் !” என்றாள் வான .

“அப் ப யானால் , என் மனம் கல் மனம் என்றா
ெசால் றாய் ?” என்றாள் ந் தைவ ேகாபமாக.
“தங் க க் உண்ைம ேலேய கல் மனம் தான். அக்கா!
இல் லா ட்டால் , வந் யத்ேதவைரப் பாதாளச் ைற ல்
ட்
ட் ச் ம் மா இ ப் ர்களா?” என்றாள் வான .
“சரி, சரி, அந் தப் ெபண்ைண இங் ேக வரச் ெசால் !”
என்றாள் ந் தைவ.
வான மாைனப் ேபால்
த்ேதா , ம நி டம்
மணிேமகைலைய அைழத் க் ெகாண்
வந் தாள் .

அத் யாயம் 51 மணிேமகைல ேகட்ட வரம்
த்தப் ரைம ெகாண்டவைளப் ேபால் அப் ப
ம்
இப் ப
ம் பார்த் த்
ெவன்
த் க்
ெகாண்
மணிேமகைல உள் ேள வந் தாள் . வான
யைதப் ேபால் அவ ைடய ேதாற் றம் பார்க்கப்
பரிதாபமா
ந் த . அ
அ
அவ ைடய
க
கண்ணிைமக ம் ங் ப் ேபா
ந் தன.

ம்

ஆ
ம் எக்காரணத் னாேலா ந் தைவக் அவள்
இரக்கம் உண்டாக ல் ைல. ச ப காலத் ல் ேசாழ
லத் க் ஏற் பட்ட பத் க்க க்ெகல் லாம் கடம் ர்
சம் வைரயர் மாளிைக ேல நடந் த
ச யாேலாசைனதான் ஆ காரணம் என்பைத அவளால்

மறக்க
ய ல் ைல. கைட யாக ரா
ரனான தன்
தைமயன் கரிகாலன் அவ ைடய ட் ேலதான்
ெகாைல ண்
மாண்டான் என்
ம் எண்ண ம்
அவ க் ஆத் ர ட் க் ெகாண்
ந் த .
சட்ெடன் , இன்ெனா
ஷயம் ஞாபகம் வந் த .
இவ ைடய தைமயன் கந் தமாற ம் , வாணர் லத்
ர ம் பைழய ேன தர்கள் . அந் தச் ேநகத்ைத
ன்னிட் த்தான் வந் யத்ேதவர் கடம் ர்
மாளிைகக் ச் ெசன்
ந் தார். அங் ேக நடந் த
ச யாேலாசைனையப் பற் அ ந் வந் ெசான்னார்.
கந் தமாறன் தன் சேகாதரிைய வல் லத் இளவரச க்
மணம் ெசய் ெகா க் ம் உத்ேதச ம் ஒ காலத் ல்
ெகாண்
ந் தான். அந் தப் ெபண் இவளாகத்தான்
இ க்கேவண் ம் !…
இந் தச் ெசய் நிைன வந் த ம் , ந் தைவக்
மணிேமகைல ன்
ஒ
ய ரத்ைத
உண்டா ற் . ஆகா! இவள் எதற் காகத் தன்ைனத் ேத க்
ெகாண்
வந்
க் றாள் ? தந் ைதக்காக ம்
தைமய க்காக ம்
ைற
வதற்
வந்
க் றாளா? சம் வைரயர் மாளிைகக் த் தன்
தைமயன் கரிகாலைன அைழத்த ேபா , அவ க்
இப் ெபண்ைண மணம் ெசய் ெகா க் ம்
ரஸ்தாப ம் ெசய் யப் பட்ட . கரிகாலனிடம்
ஒ ேவைள இந் தப் ேபைதப் ெபண் தன் உள் ளத்ைதச்
ெச த்
ப் பாளா? தான் மணக்க நிைனத்தவன்
அகால மரணமைடந் ததால் இவள் த்தம் கலங்
ட்டதா? அைதப் பற் ஏேத ம் ெசால் ல
வந்
க் றாளா? அல் ல … அல் ல .. ஒ ேவைள
அப் ப
ம் இ க்கக்
மா? கந் தமாறன் தன்
ேந தைனப் பற் இவளிடம் ெசால் த்தானி க்க

ேவண் ம் . வந் யத்ேதவர் இவள் ட் ல்
தங்
ந்
க் றார்.
ன்னால் ஒ தடைவ
இ ந்
க் றார். இப் ேபா அ க நாள் தங்
இ ந்
க் றார். இவள் மனம் ஒ ேவைள
வந் யத்ேதவரிடம் ஈ பட்
க் ேமா? அப் ப யானால் ,
அவர் இவைள நிராகரித்
ப் பார் என்ப ல் ஐய ல் ைல,
அதற் வஞ் சம் ர்த் க் ெகாள்
ம் ெபா ட் இல் லாத
ெபால் லாத ப கைளெயல் லாம் அவர்
மத்த
வந்
க் றாளா?…
இவ் வள எண்ணங் க ம் அ
ைரவாகக்
ந் தைவ ன் உள் ளத் ைர ல் ேதான்
மைறந் தன.
மணிேமகைல ன் ெநஞ் சத்ைத ஊ
அ ல்
உள் ளைதத் ெதரிந் ெகாள் ள
ம்
றவள் ேபால்
ந் தைவ உற் ப் பார்த்தாள் . அந் தப் பார்ைவையத்
தாங் க
யாமல் மணிேமகைல தைல னிந் தாள் .
அவ ைடய கண்களி
ந் இரண்
கண்ணீ ர ்த்
ளிகள் தைர ல் த
ந் தன.
“ெபண்ேண! நீ ஏன் கண்ணீ ர ்
றாய் ? உன் தைமயன்
இன்
ம் உ ேரா தாேன இ க் றான்? என் தைமயன்
அல் லவா உங் கள் மாளிைக ல் ப ெகாைல
ெசய் யப் பட் இறந் தான்? அ தால் , நான் அல் லேவா அழ
ேவண் ம் ? ஆனால் என்ைனப் பார்! நான் அழ ல் ைல,
கண்ணீ ர ் ட ம் இல் ைல, மறக் லத் மாதர்கள் ர
மரணம் அைடந் தவர்கைளக்
த் அ வ
வழக்க ல் ைல!” என்றாள் ந் தைவ.
மணிேமகைல இைளய ராட் ைய நி ர்ந் ேநாக் ,
“ேத ! என் அண்ணன் வாள்
ைன ல் இறந்
ந் தால்
நா ம் அழமாட்ேடன். ஆனால் இறந் தவர்…இறந் தவர்”
என்
ேமேல ெசால் லத் தயங்
ம் னாள் .

ந் தைவ தான்
த ல் சந் ேத த்த தான்
உண்ைமயா
க்க ேவண் ம் என்
எண்ணத்
ெதாடங் னாள் . இவள் ஆ த்த கரிகாலனிடம் தன்
ெநஞ் ைசப் ப ெகா த்
க்கக்
ம் . அைதச்
ெசால் லத் தயங்
றாள் ேபா ம் ! ஐேயா, பாவம் !
அப் ப யானால் இவ க் ஆ தல் ெசால் ல
ேவண் ய தான்.
“ெபண்ேண! ெநஞ் ைசத் டப் ப த் க் ெகாள் . மனத் ல்
உள் ளைதத் ைதரியமாகச் ெசால் ! இறந் ேபானவன்
உன் தைமயன் அல் ல. என் அண்ணன் தான். அதற் காக நீ
ஏன் அழேவண் ம் ? ஒ ேவைள உங் கள் ட் ல்
ந் தாளியாக வந்
ந் த ேபா இப் ப யா
ட்டேத
என்
நிைனத் வ ந்
றாயாக் ம் ! அதற் நீ என்ன
ெசய் வாய் ? ட் ல் ெபரியவர்கள் பலர்
இ ந்
க் றார்கள் . ெபா ப் அவர்க ைடயேத…”
“இல் ைல, ேத , இல் ைல! ெபா ப் என்
ைடய தான்!
அதனாேலேய எவ் வள அடக் ப் பார்த் ம் என்
யரத்ைத அடக்க
ய ல் ைல. என் கண்களி
ந்
கண்ணீ ர ் ெப
வ ம் நிற் க ல் ைல. இந் தக் ைக ல்
த்த கத்
னால் அந் த ரா
ரைரக் ெகான்ேறன்
என்
எண்
ம் ேபா என் ெநஞ் சம் ெவ த் ச் தள்
தளா
ம் ேபால் இ க் ற …”
ந் தைவ ேத
க் ட்டவளாய் , “ெபண்ேண! இ
என்ன தற்
றாய் ? உனக் ச் த்தப் ரைம
த்
ட்டதா?” என்றாள் .
“இல் ைல, இல் ைல! எனக் ச் த்தப் ரைம இல் ைல,
த்தால் இனிேமல் தான்
க்கேவண் ம் .
உண்ைம ல் நடந் தைதேய ெசால் ேறன். ஆ த்த
கரிகாலைரக் ெகான்றவள் இந் தப் பாத தான்.

தங் களிடம் உண்ைமையச் ெசால்
ெப வதற் காகேவ வந் ேதன்…”

த் தக்க தண்டைன

“ ச் ! இ என்ன அவ
? ரா
ரனா ய என்
தைமயன், ஒ ெபண்ணின் ைகயால்
ெகாைல ண்டதாக என்ைன நம் பச் ெசால் றாயா?
இம் மா ரி ெசால் ம் ப உனக் யார் கற் த் க்
ெகா த்தார்கள் …”
“ஒ வ ம் கற் த் க் ெகா க்க ல் ைல! ேத ! நான்
ெசால் வைத யா ம் நம் பக் ட ம க் றார்கள் . என்
தைமய ம் , தந் ைத ம்
ட நான் ெசால் வைத ஒப் க்
ெகாள் ள ல் ைல.”
“ஏன் ண் கைத ெசால்
றாய் ? அவர்கள் தான் உனக்
இவ் தம் ெசால் ம் ப கற் த்
க்க ேவண் ம்
அல் ல நீ ேய உன்
ைடய தந் ைதைய ம் ,
தைமயைன ம் காப் பாற் வதற் காக இப் ப க் கற் பைன
ெசய் ெகாண்
வந் தாய் ேபா ம் !”
“ேத ! அவர்கைள ஏன் நான் காப் பாற் ற
யல
ேவண் ம் ? என்
ப் பத் க்
ேராதமாக அவர்கள்
என்ைன மணம் ெசய் ெகா க்கப் பார்த்தார்கள் .
த ல் ‘ம ராந் தகத் ேதவைரக் கட் க்ெகாள் ’
என்றார்கள் . ற
ெரன்
ஆ த்த கரிகாலைர
அைழத் வந் ‘இவைரத் தான் நீ மணந் ெகாள் ள
ேவண் ம் . மணந் ெகாண்டால் ேசாழ ங் காதனம்
ஏ வாய் !’ என்றார்கள் . அப் ப என்ைனப் ப
ெகா க்கப் பார்த்தவர்க க்காக நான் பரிந் ஏன் வர
ேவண் ம் ? அவர்கள் ெசய் த ற் றத்ைத நான் ெசய் ததாக
ஏன் ஒப் க்ெகாள் ள ேவண் ம் ? இல் லேவ இல் ைல!” என்
னாள் மணிேமகைல.

“ெபண்ேண! நீ ெசால் வ ஒன்ைற ட ஒன்
த் ரமா
க் ற . என் தைமயன் கரிகாலைன
மணந் ெகாள்
ம் பாக் யத் க்காக எத்தைனேயா
ராஜா ராஜாக்களின்
மாரிகள் தவங் டந் தார்கள் .
அப் ப
க்க உன் தந் ைத ம் தைமய ம் உன்ைனப்
ப ெகா க்க
ம் யதாக நீ ெசால் வ ஏன்?
ேசாழர் லத் ல் வாழ் க்ைகப் ப தல் அவ் வள
பயங் கரமான ன்பம் என்
நீ க
ய ஏன்?”
“ேத ! எனக் க்
டப் றந் த தமக்ைகேயா,
தங் ைகேயா, யா ம் இல் ைல. தங் கைளேய என்
உடன்
றந் த சேகாதரியாக நிைனத் ச் ெசால்
என்றாள் மணிேமகைல.

ைடய
ேறன்…”

“என் தைமயைனக் ெகான்றதாகச் ெசால்
றாய் .
என்
டன் சேகாதரி உற ெகாண்டாட எப் ப த்
ணி றாய் ?” என்
இைளய ராட் சற் க்
க ைமயாகக் ேகட்டாள் .
“எனக் அந் த உரிைம உண் . தங் கள் சேகாதரர்
கரிகாலர் என்ைனக்
டப் றந் த சேகாதரியாக
எண்ணினார். அவ் வா தம் ைகப் பட எ
ம்
இ க் றார். அைத நிைனக் ம் ேபா தான் அவைர
நான் ெகால் ம் ப ேநர்ந்த
த் என் உள் ளம்
க் ற . அதற் ப் ராயச் த்தம் என்னெவன்
ேகட்பதற் காகேவ தங் களிடம் வந் ேதன்!” என்
ட்
ண் ம்
ம் னாள் மணிேமகைல.
இைளய ராட் வான
டம் ெம வான ர ல் , ”
பாவம் ! இந் தப் ெபண்
க் உண்ைம ேலேய
த்தப் ரைம தான் ேபா
க் ற . இந் தச் சமயத் ல்
இவைள அைழத் க் ெகாண்
வந் தாேய?
ெரன்
ெவ
ற்
ட்டால் என்ன ெசய் ற ?” என்றாள் .

வான , “அக்கா! எனக் ம் கவைலயாகத்தானி
தய ெசய் ேகாபமாகப் ேபசா ர்கள் . நல் ல
வார்த்ைதயாகப் ேப அவைள
ப் அ ப்
ேவாம் !” என்றாள் .

க்

ற

.

ந் தைவ மணிேமகைலையப் பார்த் , “ெபண்ேண!
நடந் த நடந்
ட்ட . எல் லாம்
ன் ெசயல் !
வ த்தப் படாேத! என்ைன உன் தமக்ைகயாகேவ நீ
பா த் க் ெகாள் ளலாம் . ஏேதா ெசால் லேவண் ம்
என்றாேய? அ என்ன? அல் ல நீ
ம் னால்
இன்ெனா சமயம் ேவண் மானா ம் ெசால் க்
ெகாள் ளலாம் !” என்றாள் .
“இல் ைல, இல் ைல இப் ேபாேத ெசால்
ேறன்.
அக்கா! தாங் கள் ெபண்ணாய் ப் றந் தவர்கள்
ஆைகயால் , நான் ெசால் வைதத் ெதரிந் ெகாள் ர்கள் .
ஷர்களிடம் எவ் வள ெசான்னா ம் அவர்களால்
ெதரிந் ெகாள் ள
யா . ஒ ெபண் தன் உள் ளத்ைத
ஒ வ க் க் ெகா த்
ட்டாள் என்
ைவத் க்ெகாள்
ங் கள் . அப் ப ப் பட்டவர் ைக ல்
ஆ தம் ஒன்
ன்
நிராதரவாக இ க் ம் ேபா ,
இன்ெனா வன் ைக ல் ெபரிய வாைள எ த் க்
ெகாண்
அவைரக் ெகால் லப் ேபா றான் என்
ைவத் க் ெகாள்
ங் கள் . அப் ேபா அந் தப் ெபண்
உண்ைமயான அன் ள் ளவள் என்றால் , என்ன ெசய் வாள் ?
பார்த் க் ெகாண்
ம் மா இ ப் பாளா…?”
ந் தைவக் உடேன மந் தா னி ன் நிைன வந் த .
அவ ைடய கண்களில் கண்ணீ ர ் ளித்த . “அ
எப் ப ச் ம் மா பார்த் க் ெகாண்
ப் பாள் ?
க்ேக
ெசன்
தன் உ ைரக் ெகா த்தாவ தன்
காதல ைடய உ ைரக் காப் பாற் ற
யன்
ப் பாள் !”

இைதக் ேகட்ட மணிேமகைல, “ஆகா! இந் த மா ரி
ேயாசைன ெசால் ல யா ம் இல் லாமற்
ேபாய் ட்டார்கேள. அந் தப் பாத ப
ர் நந் னி ன்
ேயாசைனையக் ேகட்டல் லவா ேமாசம் ேபாய் ட்ேடன்?
என்ைனத் தன் உடன்
றந் த சேகாதரியாக பா த் , என்
காதல க் மணம் ெசய் ைவக்க ம் எண்ணி
ந் த
உத்தமைர இந் தப் பா
ன் ைககளால்
ெகான்
ட்ேடேன?” என்
ெசால்
ம் னாள் .
இைளய ராட்
ந் தைவ ேத
பார்த் , “ெவ
ற் க் ெகாண்
ெமல் ய ர ல்
னாள் .

ம்
வ

வான ையப்
ற !” என்

ன்னர், மணிேமகைலைய ேநாக் , “ெபண்ேண! அழ
ேவண்டாம் ! நடந் த என்னெவன்
ெசால் !
இல் லா ட்டால் இன்ெனா சமயம் ெசால்
றாயா?”
என்றாள் .
“இல் ைல, இல் ைல, இப் ேபாேத ெசால்
ேறன்
அக்கா! என் தைமயன் கந் தமாறன் ெவ காலமாகத் தன்
ேந தர் ஒ வைரப் பற் எனக் ச் ெசால்
வந் தான்.
அவர் ல மாதங் க க்
ன்னால் ஒ நாள் கடம் ரில்
உள் ள எங் கள் மாளிைகக் வந் தார். அவைரப்
பார்த்த டேனேய என் ெநஞ் சம் ‘இவர்தான் என் நாயகர்’
என்
ர்மானித்
ட்ட …”
இைளய ராட்
ர ல்
ந க்கத் டேனேய,
“அப் ப உன் உள் ளத்ைதக் ெகாள் ைள ெகாண்ட
பாக் யசா யார்?” என்
ேகட்டாள் .
“அவைரப் பாக் யசா என்றா ெசால்
ர்கள் ! இல் ைல,
இல் ைல. என் உள் ளம் அவரிடம் ெசன்றேபா , என்
ர ர்ஷ்ட ம் அவைரப்
த் க்ெகாண்ட . இன்
இந் தத் தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைட ன் பாதாளச் ைற ல்

அவர் அைடபட் க் டக் றார். அக்கா!
ப ேவட்டைரயர் ட் ப் ெபண்கள் ெசான்னார்கள் .
இந் தக் ேகாட்ைட
ள் ள பாதாளச் ைற ெராம் பப்
பயங் கரமாக இ க் மாேம? அதற் ள்
அைடப் பட்டவர்கள்
ம் ப உ ேரா
வ வ ல் ைலயாேம?” என்றாள் .
“அெதல் லாம் ெபாய் , ெபண்ேண! நா ம் இேதா நிற் ம்
வான
ம் பாதாளச் ைறக் ச் ல காலத் க்
ன்
டப் ேபா
க் ேறாம் ..”
“ேத ! நான் பாதாளச் ைறக் ப் ேபாக
தடைவ அவைரப் பார்க்க
மா?”
“அவர் யார் என்
ெபண்ேண!”

நீ இன்

ம் ெசால் ல

மா? ஒ

ல் ைல

“அவர் வாணர் லத் இளவரசர். ெபயர்
வந் யத்ேதவர்!” ந் தைவ ம் வான
ம்
ஒ வைரெயா வர் பார்த் க் ெகாண்டார்கள் .
வான இப் ேபா
க் ட் , “அவைரப் பற் உனக்
என்ன இவ் வள கவைல? அவ க் ம் உனக் ம் என்ன
உற ?” என்
ேகட்டாள் .
மணிேமகைல வான ையப் பார்த்
ேகட்பதற் ?” என்
ஆத் ரமாய் க்

, “நீ யார் அைதக்
னாள் .

உடேன தணிவைடந் , “ேகா த் க் ெகாள் ளாேத
அம் மா! நீ ெகா ம் பா
ர் இளவர வான அல் லவா?
உன்
ைடய ெபரிய தகப் பனார் தாேன இன்
இக்ேகாட்ைட ன் அ ப யாக இ க் றார்? உன் கா ல்
ந் ேகட் க் ெகாள் ேறன். எனக் ஒ வரம்
ெகா ! உன் ெபரிய தகப் பனார் ெபரிய ேவளாரிடம்
ெசால்
வந் யத்ேதவைரப் பாதாளச் ைற
ந்

தைல ெசய் ! அவ க் ப் ப லாக என்ைனப்
பாதாளச் ைற ல் ேபாடச் ெசால் ! இளவரசர்
கரிகாலைரக் ெகான்ற பாத நான்! என்
ற் றத்ைத
நாேன ஒப் க்ெகாள்
ம் ேபா , இன்ெனா வர் ேபரில்
ற் றம் மத் வ என்ன நியாயம் ? ேத ! தங் கைள ம்
அ பணிந் ேகட் க்ெகாள் ேறன். ெகா ம் பா
ர்
ெபரிய ேவளார் நியாயம் ெசய் யா ட்டால் , தங் கள்
தந் ைத சக்கரவர்த்
டம் ேநரில்
ைற ட் க் ெகாள் ள
ம்
ேறன். அதற் த் தாங் கள் உத ெசய் ய
ேவண் ம் !” என்றாள் மணிேமகைல.
ந் தைவ ன் உள் ளம் பல உணர்ச் களால் அைலகடல்
ேபாலக் ெகாந் தளித்த . வந் யத்ேதவைரப் பாதாளச்
ைற ல் ேபாய் ப் பார்ப்பதற் க்
ட தயங் க்
ெகாண்
ந் தாள் . இந் தப் ெபண்ேணா
வந் யத்ேதவரிடம் ெகாண்ட காதல் நி த்தமாகக்
ெகாைலக் ற் றத்ைதேய ஒப் க்ெகாள் ள
ன்வந்
க் றாள் ! ஆனால் இவள்
வ ல் எவ் வள
உண்ைம? எவ் வள கற் பைன? காதலைனக்
காப் பாற் வதற் காக இப் ப க் கற் பைன ெசய்
றாளா? ஒ ேவைள நந் னி ன்
ர்ப்ேபாதைனையப் பற் க்
னாேள, அதனால்
ம மயங் இவேள அக்ெகா ய ெசயைலச்
ெசய்
க்க ம்
மா?
இல் ைல, இல் ைல. இவளால் அந் தப் பாதகத்ைதச்
ெசய்
க்க
யா . வந் யத்ேதவைரக் ெகாைலக்
ற் றத்
ந் தப்
ப் பதற் ேக இவ் தம்
ெசால்
றாள் . இவள் ேப ம்
தத்
ந் இ நன்
ெதரி ற . இவள் ேபச்ைச யா ம் நம் பமாட்டார்கள் .
இவள் ேபச்ைச நம் வந் யத்ேதவைர
தைல
ெசய் ய ம் மாட்டார்கள் . ஆனா ம் , இவளிட
ந்

இன்
ம் ஏேத ம் ெதரிந் ெகாள் ள
மா என்
பார்க்க ேவண் ம் . கரிகால ைடய அகால மரணத் ல்
ஏேதா மர்மம் இ க் ற என்ப நிச்சயம் . அைத இந் தப்
ெபண்ணின்
லமாக ெவௗதப் ப த்த
மா?
“மணிேமகைல! உன் ெநஞ் ன் உ
ையப்
பாராட்
ேறன். உன் காதலைனக் காப் பாற் ம்
ெபா ட் நீ உன்
ைடய ற் றத்ைத ஒப் க்ெகாள் ள
ன் வந் தைதப் பாராட்
ேறன். இம் மா ரி அரிய
ெசயல் கைளக் கைதகளி ம் கா யங் களி ம் தான்
ேகள் ப் பட்
க் ேறாம் . உன்ைனப் பற் க்
க பா வதற் ச் சங் கப் லவர் யா ம் இந் த நாளில்
இல் லாமற் ேபாய் ட்டார்கள் . ஆனால் உன்
வார்த்ைதைய நான் நம் னா ம் மற் றவர்கள் நம் ப
ேவண் ேம? கரிகால ைடய உ ரற் ற உடம் க் ப்
பக்கத் ல் வந் யத்ேதவர் இ ந் ததாக உன் தந் ைத ம் ,
தைமய ம் ெசால்
றார்கேள? அவர்கள் ேபச்ைச
நம் வார்களா? உன் வார்த்ைதைய நம் வார்களா? உன்
வார்த்ைதைய நம் வதற் இன்ெனா தைட ம்
இ க் ற . வல் லத் இளவரசைர நான்தான்
அவசரமாக என் தைமயனிடம் அ ப் ேனன்.
கடம்
க் ப் ேபாகாமல் த த்
ம் ப ெசால்
அ ப் ேனன். அப் ப ப் ேபானா ம் கரிகாலைன ட்
ஒ கண ம் ரியாம
ந் அவ க் ப்
பா காப் பா
க்க ேவண் ம் என்
ெசால்
அ ப் ேனன். அன்
ம் கரிகாலனின் ெமய்
காவற் பைடையச் ேசர்ந்தவர் வல் லத் இளவரசர்.
கரிகாலன் மரணமைட ம் ேபா இவர் அ
ல்
இ ந்
க் றார். அப் ப
ந் ம் அவைனக்
காப் பாற் ற ல் ைல. ஆைக னால் கடைம ல்
தவ
ட்டவரா றார். தம் உ ைரக் ெகா த்தாவ
கரிகால ைடய உ ைர இவர் காப் பாற்
க்க

ேவண் ம் . இவேர ெகால் ல ல் ைல என்
ஏற் பட்டா
கடைம ல் தவ யதற் த் தக்க தண்டைன
உண்டல் லவா?”
“ேத

! அவர் தம

கடைம

ல்

“அதற் உன் வார்த்ைதையத் த
அத்தாட் இ க் ற ?”

ம் தவற
ர ேவ

ம் ,

ல் ைல.”

என்ன

“இேதா அத்தாட் இ க் ற ! தங் கள் தைமயனாரின்
எ த்
லமான அத்தாட் ேய இ க் ற !” என்
க்ெகாண்ேட மணிேமகைல தன் இைட ல்
ெச
ந் த ஓைல ஒன்ைற எ த் க் ெகா த்தாள் .
ந் தைவ அள ல் லா ஆர்வத் டன் அந் த ஓைலையப்
ப த்தாள் . ஆம் ; ஆ த்த கரிகாலரின் ெசாந் தக்
ைகெய த் த்தான் அ . ேவ யா க் ம்
ெதரியக் டா என்பதற் காக அவேன
எ
க் றான். ந் தைவக் த்தான்
கவரி ட்
எ
ள் ளான்.
“என் அ ைம சேகாதரியார், சக்கரவர்த் த்
மகளார்,
இைளய ராட் யார் ந் தைவ ேத க் , ஆ த்த
கரிகாலன் எ
ய . எத்தைனேயா காலமாக எனக்
இர ல்
க்கம் ைடயா .
ன்
ஆண் க க்
ன்னால் ஒ ெகா ய பாவம் ெசய் ேதன். சரணாக
அைடந் த பைகவைனக் ெகான்ேறன். அவ ம்
அவ க்காக உ ர்ப் ச்ைச ேகட்டவ ம் என்ைன
வ த் க் ெகாண்
க் றார்கள் . அவர்கள் என்ைன
நிம் ம யாகத்
ங் க
வ ல் ைல.
இன்
அ காைல ல்
க்க ல் லாமல் ெவளிேய வந் த
ேபா வால் நட்சத் ரம்
ந் மைறவைதக் கண்ேடன்.
என் உடம்
ந் ம் ஏேதா அச்சமயம் ேபாய் ட்ட .

இப் ேபா ெவ ம்
மாத் ரேம இ க் ற . சேகாதரி!
இந் தத் ர்நி த்தம் என்ேனா ேபாகட் ம் . நம்
அ ைமத் தந் ைதக் ம் , அ ள் ெமா க் ம் ஒன் ம்
ேநராமல் ஏகாம் பரநாதர் காப் பாற் றட் ம் .
நா ம் நீ ம் நம் இளம் ராயத் ல் ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் ன் உன்னதத்ைதப் பற் எவ் வளேவா
கன கண்ேடா ம் . அவற் ைற என்னால் நிைறேவற் றக்
ட ல் ைல. என் தம் நிைறேவற் வான். அவன்
ன்
உலைக ம் ஆளப் றந் தவன். அவ க்
வல் லத் ளவரசன் வந் யத்ேதவன்
ைணயாக
இ ப் பான். ேத ! வந் யத்ேதவன் நீ இட்ட பணிகைள
நன் நிைறேவற் னான் என்
அ ந்
ப்
அைடந் ேதன். இல் லா
ல் அவைன இங் ேக இவ் வள
க் யமான காரியத் க் அ ப்
க்க மாட்டாய் .
என்ைன, என்
ந் காப் பாற் ற அ ப்
க்க
மாட்டாய் .
சேகாதரி! இங் ேக எனக் ஏதாவ ேநர்ந்
ட்டால் ,
அதற் என்
ம் என்
வாத ம் தான் ெபா ப் ேப
த ர வந் யத்ேதவன் ெபா ப் அல் ல. நீ ெசால்
அ ப் யப அவன் இந் த கடம் ர் மாளிைகக்
வராமல் த க்க எவ் வளேவா
யன்றான். இந் த
மாளிைகக் வந் த ற நிழைலப் ேபால என்ைனத்
ெதாடர்ந் ெகாண்
க் றான். அதற் காகேவ இந் த
ட் ப் ெபண் மணிேமகைலையச் ேநகம்
த்
ைவத் க் ெகாண்
க் றான். அவ ைடய
உத
னால் நான் ேபாக உத்ேத த்
க் ம்
இடத் க்
ன்னதாகேவ ேபாய் ஒளிந்
ெகாண்
க் றான். எல் லாம் என்ைனக்
காப் பாற் வதற் காகத்தான். ஆனால்
ந் ம் ,

ைன வசத்
காப் பாற் ற

ந் ம் ஒ
மா?

வர் இன்ெனா

வைரக்

படம் எ த் ஆ ம் நாக சர்ப்பத் ன் ேமாகன
சக்
னால் கவரப் பட்ட
ய ராணிகள் தாங் கேள
வ யச் ெசன்
அப் பாம் க் இைரயா ம
ம் என்
ேகள் ப் பட்
ப் பாய் . அம் மா ரிேய நா ம்
நந் னி டம் ேபா ேறன். அவள் நம் சேகாதரி என்
எனக் எச்சரிக்ைக அ ப்
க் றாய் . அைத நம் ப
ய ல் ைல. ஆ
ம் அவள்
ஷயமான மர்மம்
ஏேதா ஒன்
இ க் ற . அைத அ ந் ெகாள் வதற் ேக
ேபா ேறன். எப் ப
ம் இன்
உண்ைமைய அ ந்
ெகாள் ேவன்.
என்
என்ன ஆனா ம் , வந் யத்ேதவன் ேபரில்
ற் றம் யா
ல் ைல. அவன் உன் கட்டைளையச் சரிவர
நிைறேவற் வ
றான். சேகாதரி! அந் த மாயேமா னி
நந் னி ன் வைல ல் கந் தமாற ம் ,
பார்த் ேபந் ர ம் அ ேயா
ந்
ட்டார்கள் .
அப் ப
ழாமல் தப் ப் ைழத்தவன் வந் யத்ேதவன்
ஒ வன்தான். அவ க் என்ன பரி ெகா ப் ப என்
எனக் த் ெதரிய ல் ைல. இந் த ட் ல்
கச்
ைகயான ெபண் ஒ த் இ க் றாள் . என் உடன்
றந் த சேகாதரிையப் ேபால் அவள் ேபரில் எனக் ப்
ரியம் உண்டா
ட்ட . மணிேமகைலைய
வந் யத்ேதவ க் த்
மணம் ெசய் த்தால் ,
அவ க் நல் ல பரிசாக இ க் ம் . ஆனால் , சேகாதரி,
உனக் இ சம் மதமாக இ க் ேமா, என்னேமா
ெதரியா .
என் அ ைமத் தங் காய் ! இந் த ஓைலைய அந் தப்
ெபண்ணிடந் தான் ஒப்
க்கப் ேபா ேறன்.
நல் லேவைளயாக அவ க் ப் ப க்கத் ெதரியா

.

அவைளக்
த் உன்
ப் பம் எப் ப ேயா அப் ப ச்
ெசய் ! நம்
ம் பத் ல் நீ ேய கச் றந் த அ வாளி.
உன் வார்த்ைதைய நான் தட் நடந் ேதன். அதன் பலைன
அ ப க்கப் ேபா ேறன். தம் அ ள் ெமா யாவ
உன் ேயாசைனப் ப நடந் ேசாழ சாம் ராஜ் யத்ைத
மேகாந் நத நிைலக் க் ெகாண்
வ வானாக…”
இந் த இடத் ல் எ ந் நின்
ேபா
ந் த . ஓைலையப்
ப த்
க் ம் ேபா
ந் தைவ ன் கண்களி
ந்
கண்ணீ ர ் ெசாரிந் த . கண்கைளச் சட்ெடன்
ைடத் க்
ெகாண் , மணிேமகைலையப் பார்த் , “ெபண்ேண!
இந் த ஓைல உன்னிடம் எப் ப வந் த ? யார்
ெகா த்தார்கள் ?” என்
ேகட்டாள் .
“ேத ! இளவரசேர என்னிடம் ெகா த்தார், அவைரப்
பற் நந் னி என்னெவல் லாேமா தவறாகச்
ெசால்
ந் தாள் . ஆைகயால் எனக் த்தான், காதல்
ஓைல எ
க் றார் என்
த ல் நிைனத் க்
ெகாண்ேடன். இைதத்
ல் ேபாட் ப் ெபா க்
ட
எண்ணிேனன். ற என்னதான் எ
க் றார்
என்
பார்க்கலாம் என்
நிைனத் ப் பத் ரப் ப த்
ைவத்ேதன். என் ேதா சந் ரம
டம் ெகா த் ப்
ப த் க் காட்டச் ெசான்ேனன். என்ைனத் தம் உடன்
றந் த சேகாதரி என்
எ
க் ம் ர
ஷைர
இந் தக் ைககளினால் ெகான்
ட்ேடன் என்
எண்
ம்
ேபா என் ெநஞ்
க் ற . ேத ! ப ெகாைல ெசய் த
பாத க் என்ன தண்டைன உண்ேடா அைத எனக் க்
ெகா க் ம் ப ெசய் ங் கள் !” என்
ேவண் னாள்
மணிேமகைல.
அவ ைடய பரபரப் ம் , அவள் ேப ய த
இைதக் கற் பைன ெசய் ெசால்
றாள் ,
வந் யத்ேதவைரக் காப் பாற் வதற் காகச்

ம் , அவள்

ெசால்
றாள் என்பைத நன் ெவளிப் ப த் ன.
ந் தைவ அைத அ ந் ெகாண்டாள் . ஆ
ம் அவள்
ெகாண்
வந் த ஓைல கற் பைன அல் ல. அ கரிகாலரின்
ெசாந் த எ த் . வந் யத்ேதவைரச் ைற ட்க ம்
பயங் கரமான ெகாைலக் ற் றம் அவர்
சாராமல்
த க்க ம் இந் த ஓைலேய ேபா ம் . இந் தப் ெபண் வாைய
க் ெகாண்
ந் தால் ெராம் ப அ
லமா
க் ம் .
ஆனால் எப் ப இப் ெபண்ைணச் ம் மா இ க்கப்
பண்
வ ?
“மணிேமகைல! இன்ன ம் கரிகாலைர நீ தான்
ெகான்றதாகச் சா க் றாயா?” என்
ேகட்டாள் .
“ஆம் , ேத

!”

“இந் த ஓைலையப் ப க்கச் ெசால் க் ேகட்டதாகச்
ெசால் றாய் . இ ல் உன்ைன உடன்
றந் த சேகாதரி
என்
கரிகாலன்
ப் ட்
க் றான். அவ் வள உன்
ேமல் ரியம் ைவத்
ந் தவைன நீ எதற் காகக் ெகால் ல
ேவண் ம் ?”
“ஓைலைய
ன்னதாகப் ப த்
ந் தால் , அந் தப்
பயங் கரமான காரியத்ைதச் ெசய்
க்க மாட்ேடன்.
அவ ைடய மனத்ைத அ யாமல் ெசய்
ட்ேடன்.
அந் த வஞ் ச நந் னி ம் என் மனத்ைதக் ெக த்
ைவத்
ந் தாள் .”
“எந் த

தத்

ல் ெக

த்

ந் தாள் ?”

“வந் யத்ேதவர்
கரிகாலர் ேவஷம்
ெகாண்
ப் பதாக ம் அவைரக் ெகான்றா ம்
ெகான்
வார் என் ம் அ க்க ெசால் க்
ெகாண்
ந் தாள் . அதற் த் த ந் தாற் ேபால
கரிகால ம் ைக ல் வாைள
க் க் ெகாண் , ‘எங் ேக

அந் த வந் யத்ேதவன்? அவைன இேதா
ெகான்
ேறன்!’ என்
த்தாடேவ, நான்
உண்ைமெயன்
நம்
ட்ேடன். உடேன என்
ைக
ந் த கத்
னால் ….”
“ெபண்ேண! இந் தப் ேபச்ைச ட்
. ரா
ரனா ய ஆ த்த கரிகாலைன ஓர் அபைலப் ெபண்
ெகான்றாள் என்பைத நான் நம் னா ம் உலகம்
நம் பேவ நம் பா .”
“ேத ! ேவ யார் ெகான்
க்க
ம் ?
கரிகால ைடய உடல் டந் த இ ட்டைற ல்
வந் யத்ேதவ ம் நா ம் மட் ேம இ ந் ேதாம் . அவர்
ெகால் ல ல் ைல. ன்ேன, நான்தாேன ெகான்
க்க
ேவண் ம் ?”
“நீ இப் ப ச் ெசால் வ னால் இறந் ேபான என்
தைமய க் அப ர்த் உண்டாக்
றாய் . ேம ம்
இன்ெனான்
ேயா த் ப் பார்! வாணர் லத்
இளவரசர் நீ ெகாைலக் ற் றம் ெசய் தாய் என்பைத
ஒப் க் ெகாண்
ம் மா இ ப் பாரா? நீ அவைரக்
காப் பாற் ற
ம் வ ேபால் அவர் உன்ைனக்
காப் பாற் ற
ம் ப மாட்டாரா? நீ
வாதமாகச்
ெசால் வ ேபால் அவ ம் ‘நான் தான் ெகான்ேறன்’
என்பார். நீ ெபண் என்பதற் காக உன்ைன ஒ ேவைள
மன்னித்
வார்கள் . அவைர மன்னிக்க மாட்டார்கள் .
இராஜ லத் னைரக் ெகான்ற ேரா க க்
எவ் வள பயங் கரமான தண்டைன
க்கப் ப ம் என்
உனக் த் ெதரி ம் அல் லவா? நாற் சந்
ல் நி த்
ைவத் …”
இைதக் ேகட்ட மணிேமகைல ‘ஓ’ெவன்
அ
ட்டாள் .
ேதம் அ
ெகாண்ேட, “அக்கா! தாங் கள் தான்

அவைரக் காப் பாற் ற ேவண்

ம் !” என்

கத

னாள் .

அத் யாயம் 52 தைலக் த் தைட
மணிேமகைலக் எப் ப ஆ தல்
வ என்
ந் தைவப் ராட் ேயா த்தாள் . அவ ைடய உள் ளம்
தாங் க
யாத யரத் னா ம் கவைல னா ம்
ழம்
ந் தப யால் , ேயாசைன ஒன் ம்
ேதான்ற ல் ைல.
அச்சமயத்
ேகாஷம் எ

ல் அரண்மைன வாச
ந் த .

ல் ெபரியெதா

“வான ! அ என்னெவன்
பார்! சக்கரவர்த்
ன்
மேனா நிைலைய ம் உடல் நிைலைய ம்
ட இந் த
ஜனங் கள் மறந்
றார்கள் ! இப் ப ஆரவாரம்
ெசய் றார்கள் !” என்றாள் .
வான
பார்த்

அரண்மைன ல்
கப் ல் ெசன்
எட் ப்
ட் உடேன அவசரமாகத்
ம் வந் தாள் .

ந் த பரபரப் டன், “அக்கா! அவர் வந்
ெகாண்
க் றார்!” என்றாள் .
“அவர் என்றால் யார்?” என்
ந் தைவ.

ன்னைக

“அவர்தான், அக்கா! உங் கள் தம்

!”

டன் ேகட்டாள்

உடேன ந் தைவ, “சரி அப் ப யானால் நீ இந் தப்
ெபண்ைணச் சற் அப் பால் அைழத் க் ெகாண்
என்
ெசான்னாள் .

ேபா!”

வான தயங் வைதப் பார்த்
ட் , “ க் ரம் ேபா!
உன்ைனப் பார்க்காமல் அவன் ேபாய் ட மாட்டான்.
நான் உனக் ச் ெசால்
அ ப்
ேறன்” என்றாள்
இைளய ராட்
ந் தைவ.
வான மணிேமகைல ன் ைகையப்
த்
அைழத் க் ெகாண்
அப் பால் ெசன்ற ம் ,
ெபான்னி ன் ெசல் வன் அந் த இடத் க் வந் தான்.
! இ என்ன நீ ேபா
டெமல் லாம் ஜனங் கள்
க்
ச்சல் ேபா
றார்கள் என்
ேகள் ப் பட்ேடன்.
அவர்கைள அரண்மைன வாச க்ேக அைழத் க்
ெகாண்
வந்
ட்டாேய! மனம் ண்ணா
ேவதைன ல் ஆழ் ந்
க் ம் சக்கரவர்த்
ன் கா ல்
இந் த ஜனங் களின்
ச்சல்
ந் தால் அவ க்
எவ் வள கஷ்டமா
க் ம் ?” என்றாள் .
“தம்

“நான் என்ன ெசய் யட் ம் , அக்கா! எனக் மட் ம்
மனேவதைன இல் லாமலா இ க் ற ? கரிகால ைடய
ரத்
ேமனி எரிந் சாம் பலாவதற் ள் ேள இந் த
ஜனங் கள் ‘அ ள் ெமா க் ப் பட்டம் ’ என்
ச்சல்
ேபாடத் ெதாடங்
ட்டார்கள் . இந் தக்
ச்சல் எனக்
கர்ண க ரமாக இ க் ற . ஒவ் ெவா சமயம்
ஒ வரிட ம் ெசால் க் ெகாள் ளாமல் ஓ
ேபாய் டலாமா என்
எண்
ேறன். அப் ப ச்
ெசய் தால் ழப் பம் இன்
ம் அ கமா
ேமா
என் ம் பயமா
க் ற . ம ராந் தக ம்
ற் றரசர்க ம்
ழ் ச் ெசய் என்ைன ம் ெகான்
ட்டார்கள் என்
ஜனங் கள் நம் னா ம் நம் வார்கள் .

அதனால் ஏற் படக்
என் உள் ளம்
க்

ய
ட்

பரீதங் கைள நிைனத்தால்
ந ங்
ற .”

“ஆம் , ஆம் ! அம் மா ரி ஒ கா ம் ெசய்
டாேத! அந் த
எண்ணத்ைதேய ட்
! ஜனங் கள் நிைனப் ப
ஒ
றம் இ க்கட் ம் . சக்கரவர்த்
ன் ெநஞ்
நிச்சயமாகப் ளந் ேபாய்
ம் . மந் தா னி
ேத ைய ம் , கரிகாலைன ம் நிைனத் நிைனத்
அவர் யரப் பட் க் ெகாண்
ப் ப ேபா ம் !” என்றாள்
இைளய ராட் .
“ஆைக னால் தான் நான் ஓ ப் ேபாகத் தயங்
ேறன்.
எப் ப யாவ ஜனங் க க் ம் , ரர்க க் ம் நல் ல
வார்த்ைத ெசால்
ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட்ட
அவர்க ைடய சம் மதத்ைதப் ெப வதற் ப்
பார்க் ேறன். நான் ேப ம் ேபாெதல் லாம் ஜனங் க ம்
சாவதானமாகக் ேகட் க் ெகாண்
க் றார்கள் . நான்
இப் பால்
ம் ய ம் உடேன பைழயப ேகாஷம்
ேபாடத் ெதாடங்
றார்கள் . நான் அவர்க ைடய
மனத்ைத மாற்
ட்டதாக நிைனத் க் ெகாண்
இப் பால் வ
ேறன். உடேன
க்ேகாவ
ர்ப்
பாட்ட ம் , ெகா ம் பா
ர் ேவளா ம் ேபாய் ப் பைட
ரர்க ைடய மனத்ைத மாற்
றார்கள் ! அக்கா!
அவர்கைளப் பற் உன்னிடம் ெசால் லத்தான் வந் ேதன்.
மைலயமாைன ம் ேவளாைர ம் நீ அைழத் ப் ேபச
ேவண் ம் . நான் எ ெசான்னா ம் அவர்கள் கா ல்
வாங் க் ெகாள் வ ல் ைல. நீ ெசான்னால் ஒ ேவைள
ேகட்பார்கள் …”
“நா ம் எவ் வளேவா ெசால் ப் பார்த்
ட்ேடன், தம்
அவர்கள்
வாதத்ைத மாற் ற
ய ல் ைல. ேவ
ஏேத ம் உபாயத்ைதத்தான் பார்க்கேவண் ம் ..”

!

“அக்கா! ேவளாரிடம் நீ ஒ ெசய் ையக்
க்க
மாட்டாய் . அைதச் ெசான்னால் அவர் ஒ ேவைள
எனக் ப் பட்டம் கட் வ ல் இவ் வள
வாதமாக
இ க்க மாட்டார்.”
“அ

என்ன, தம்

?”

“உன் ேதா வான ெசய்
க் ம் சபதத்ைதப் பற்
ற ேவண் ம் . அவள் என்ேனா
ங் காதனத் ல்
அம வ ல் ைல என்
சத் யம் ெசய்
க் றாள்
அல் லவா? அைதப் பற் ச் ெசான்னால் ெபரிய
ேவளா க் எனக் ப் பட்டம் கட் வ ல் அவ் வள
ரத்ைத இல் லாமல் ேபாய்
ம் !”

க்

“தம் ! அைத நான் அவரிடம் ெசால் ல ல் ைலெயன்றா
நிைனத்தாய் ? ெசால் யா
ட்ட . அதற் அவர் என்ன
ெசால் றார் ெதரி மா? ‘ஒ
ெபண்ணின்
டத்தனத் க்காக ஒ ெபரிய ராஜ் யத்ைத பாழாக்கச்
ெசால்
ர்களா? வான இல் லா ட்டால் , இந் தப் பாரத
ேதசத் ல்
இளவர கள் அ ள் ெமா க்
மாைல டக் காத்
க் றார்கள் . ங் காதனம் ஏறச்
ெசான்னா ம் ஏ வார்கள் . க மரத் ல் ஏறச்
ெசான்னால்
ட ஏ வார்கள் !” என்
ேசநா ப
ட் வான ைய ஒ ேகாபப் பார்ைவ பார்த்தார்.
அந் தப் ெபண் ந ந ங் ப் ேபாய் ட்டாள் !”
அ ள் ெமா வர்மன் ன்னைக ரிந் ,
“நல் லேவைளயாய் அப் ெபா
ர்ச்ைசயா க் ேழ
ந்
ட ல் ைலேய!” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட
ற்
ற் ம் பார்த்தான்.
“வான ைய ஒ காரியமாக அ
என்றாள் இைளய ராட் .

ப்

க்

ேறன்”

“அக்கா! நீ ம் வான
ம் என் கட்
ல் உ
யாக
இ ந் தால் ஒ மா ரி சமாளிக்கலாம் . நாம் இ வ ம்
சக்கரவர்த்
டம் ெசல் ேவாம் . சக்கரவர்த்
ன்
கண் ப் பான கட்டைளக் த்தான் இந் தக் ழவர்கள்
இ வ ம் ழ் ப் ப வார்கள் …”
“அதற் ம் , ஓர் இைட
இ க் றேத, தம் ! ெசம் யன்
மாேத
க்ேக நிற் றார்கேள? நாம் ெசால் வதற்
ேராதமாக அவர்
வாதமாகச் ெசான்னால் நம்
தந் ைதத்தான் என்ன ெசய் வார்! அவ ைடய மனேத
ேபத த் ப் ேபானா ம் ேபாய்
ம் . ஆைகயால் இ
ஷயமாகச் சக்கரவர்த் ையத் ெதாந் தர ெசய் ய ம்
எனக் ப் பயமா
க் ற .”
“அப் ப யானால் நாம் இ வ ம் ேசர்ந் ெசம் யன்
மாேத ையத் தான்
ரார்த்தைன ெசய் ேகட் க்
ெகாள் ளேவண் ம் . அவ ைடய மனத்ைத மாற் ற
யல
ேவண் ம் . ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட்டக்
டா
என்
அவர்
வாதம்
ப் பதற் க் காரணம் நாம்
ஊ த்த தான். சற்
ன்னால்
தன்மந் ரி
அநி த்தர் ட் ல் அவைரச் சந் த்ேதன்.
ம ராந் தகரிடம் இன்ைறக் த்தான் அவர்
உண்ைமையக்
னார். ‘நீ என் மகன் அல் ல’ என்
ெசான்ன ம் , நம் த்தப் பா ன்
கத்ைத நீ
பார்த்
க்க ேவண் ம் . கைள ெசாட் ம் அவ ைடய
அழ ய
கம் ேகார ராட்சதனின்
கம் ேபால
மா
ட்ட . நல் லேவைளயாக அந் தச் சமயம் நான்
ேபாய் ச் ேசர்ந்ேதன்…”
“அப் ப யா? அப் றம் என்ன நடந் த
ந் தைவ.

?” என்றாள்

“பாட்
ன்
ன்னால் ைகக் ப் நின் , ‘அம் மா!
ம ராந் தகர் தங் கள் வ ற் ல் றந் த மகன் அல் ல
என்பைத நா ம் அ ேவன். அதனால் என்ன? தாங் கள்
அ ைமயாக வளர்த்த தல் வர் தங் கள் தல் வேர
அல் லவா? ஆைகயால் அவர்தான் ம டம்
ட் க்
ெகாள் ளேவண் ம் ’ என்ேறன்..”
“அதற்
ப ல்

ப் ெபரிய
னார்?”

“அவர் ப ல்
ட்ேடன்.

ராட்

ெசம்

வதற்

யன் மாேத

ன்னால்

ம்

என்ன

வந்

“தம் ! ம ராந் தகர் ெசம் யன் மாேத
ன் தல் வர்
இல் லா ட்டா ம் , ேவ வைக ல் அவ க் ச் ேசாழ
ம் மாசனத் க் உரிைம உண்
என்
நீ
ெசால் ல ல் ைலயா? அவ ம் நம் தந் ைத ன் தல் வர்,
உன் தைமயன் என்
ற ல் ைலயா?”
“ெசால் ல

ல் ைல, அக்கா!”

“ஏன் தம் ! அதனால் நம் தந் ைதக் க் களங் கம்
உண்டா ம் என்
அஞ் னாயா? அல் ல
ன்னால்
ெசால் க்ெகாள் ளலாம் என்
எண்ணினாயா?”
“இல் ைல அக்கா! நீ ம் நா ம் இத்தைன நா ம் அைதப்
பற் க் ெகாண்
ந் த நம் க்ைக ஆதாரமற் ற என்
அ ந் ேதன், அதனால் தான் அைதப் பற் ஒன் ம்
ெசால் ல ல் ைல….”
“அ

எப் ப

தம்

?”

“ஆம் , அக்கா!
தன்மந் ரி அநி த்த க் அந் தச்
ெசய் ெயல் லாம் நன்றாய் த் ெதரி ம் . நம் தந் ைத ஈழத்
ந்
ம் வந் இரண்
ஆண் க க்
ற

ம

ராந் தக ம் நந் னி ம் இரட்ைடக் ழந் ைதகளாகப்
றந் தார்களாம் . ஆைகயால் , அவர்கள் நம் உடன்
றந் தவர்களாக இ க்க
யாதல் லவா?” என்றான்
அ ள் ெமா .
ந் தைவ
ேநரம் ேயாசைன ல் ஆழ் ந்
ட் , “அ ள் ெமா ! இ ெதரிந் ம் நீ
ம ராந் தக க் ப் பட்டத்ைதக் ெகா ப் பதற்
ம்
றாயா?” என்
ேகட்டாள் .

ந்

“ஆம் , அக்கா! எப் ப
ம் ம ராந் தகர் மந் தா னி
ேத
ன் வ ற் ல் றந் த தல் வர். ெசம் யன்
மாேத எ த் வளர்த்த தல் வர். எனக்ேகா இராஜ் யம்
ஆ வ ல்
ம் ஆைச ைடயா . உன் ேதா
வான க் ம் ங் காதனம் ஏ ம்
ப் பம் இல் ைல…”
“தம் ! இராம கைத ல் பரதர் தமக் க் ைடத்த
இராஜ் யத்ைத ேவண்டாெமன்
ெசால்
இராமைர
அைழத் வரப் ேபானார். ஹன் இைத அ ந் த ம்
‘ஆ ரம் இராமர் உனக் இைணயாக மாட்டார்’ என்
னானாம் . ‘ஆ ரம் பரதர்கள் உனக் இைணயாக
மாட்டார்கள் ’ என்
ேசாழ நாட் மக்கள் ெசால் லப்
ேபா றார்கள் .”
“ ற் பா அவர்கள் எ ேவ
மானா ம் ெசால் லட்
இச்சமயம் என்ைன ட்டால் ேபா ம் என்
க் ற
அக்கா! கைட யாக நான் ஒ
க் கண்
த்
மன ற் ள் ைவத்
க் ேறன். அைதப் பற் உன்
அ ப் ராயத்ைத அ ந் ெகாள் ள
ம்
ேறன்…”
“அ
“

என்ன

க்

, தம்

?”

டந் ைதக் அ
ல் ப ேவட்டைரயர்கள் பைட
ரட் ச் ேசர்த் வ
றார்கள் என்ப ெதரி ம்

ம் .

அல் லவா?”
“ஆமாம் ; அவர்க டன் பல ற் றரசர்க ம் வந் ேசர்ந்
ெகாண்
க் றார்கள் என் ம் ெதரி ம் . ஆனால் அ
க ம்
ய பைட என்
ேகள் ப் ப
ேறன். நம்
பாட்டனா ம் ேவளா ம் இங் ேக ைவத்
க் ம்
பைடேயா ேபானால்
ன்ேற
க்கால் நா ைக ல்
அந் தப் பைடைய அ த்
ேவாம் என்
ெசால் றார்கேள?”
“அப் ப ஒன் ம் ேநராம
ப் பதற் த்தான் க்
ெசய்
க் ேறன். ஒ வ க் ம் ெதரியாமல் நான்
மட் ம் ஒ
ைர ேமல் ஏ க் ெகாண்
ேபாய்
ப ேவட்டைரயர்களிடம் என்ைன ஒப் க் ெகா த்
ேபா ேறன். அவர்கள் என்ைனச்
ைறப் ப த்
வார்கள் . அப் றம் நம் பாட்டன்
மைலயமா ம் , ேசநா ப ெபரிய ேவளா ம் ஒன்
ெசய் ய
யா அல் லவா?”
ந் தைவ
க் ல்
ரல் ைவத் அ ச த்
“அற் தமான க் தான். தம் ! ஆனால் அ
ய அபாயம் இ க் ற !” என்றாள் .
“அ

டப்

ம்

ட் ,
ம் ஒ

என்ன, அக்கா?”

“நீ ப ேவட்டைரயர்கள் ரட் ம் பைடைய அைடந் த ம் ,
அந் தப் பைட ல் உள் ள ரர்கள் என்ன ெசய் வார்கள் ,
ெதரி மா? ‘அ ள் ெமா வர்மர் வாழ் க! ெபான்னி ன்
ெசல் வ க்ேக பட்டம் !’ என்
ச்ச டத்
ெதாடங் வார்கள் . உன்ைனச் ைற ைவப் பதற் ப்
ப லாகப் ப ேவட்டைரயர்கைளப்
த் ச் ைற
ைவத்தா ம் ைவத்
வார்கள் !”

அ ள் ெமா வர்மர்
ேநரம் ைகத் ப் ேபாய்
நின்றார். “ஆமாம் ; அந் த அபாயம் ஏற் படலாம் என்
எனக் த் ெதரியாமற் ேபா ற் . நல் ல ேவைளயாகத்
தாங் கள் எச்சரித் ர்கள் . இந் தத் தஞ் ைசப் ரிக்
ேகாட்ைடக் ள் மா ேவடம் ண்
வந் த ேபால
அங் ேக ம் மா ேவடம் ைனந் ேபா ேறன்…”
“என்னதான் மா ேவடம் ண்
ேபானா ம் , எத்தைன
ேநரம் உண்ைம ெவளிப் படா
க் ம் , தம் ?
ஒ வ க் த் ெதரிந் தால் ேபா ேம? ஒ
நா ைகக்ெகல் லாம் எல் லா க் ம் ெதரிந்
ம் .
அக்கம் பக்கத்
ள் ள ஜனங் க ம் வந்
வார்கேள!”
அ ள் ெமா
ன்
கம்
ங் ற் . “அக்கா, ன்னர்
என்னதான் என்ைனச் ெசய் யச் ெசால்
ர்கள் ? இந் த
உலகத் ல் எதற் காக நான்
றந் ேதன்? ற க் த்
ெதால் ைல ெகா ப் பதற் காகத்தானா? காேவரி ல் நான்
ந்
ய ேபாேத இறந் ேபா
க்கக்
டாதா?” என்றான்.
“தம் ! யார் கண்டார்கள் ? ேஜா டர்க ம் ேரைக
சாஸ் ரங் க ம்
யெதல் லாம் உண்ைமதாேனா,
என்னேமா! நீ ேவண்டாம் என்
தள் ளினா ம் இராஜ் ய
ல ்
உன்ைன வந் அைடவாள் ேபா
க் ற . நீ
றந் த ேவைள அப் ப இ க் ற !”
“அக்கா! தாங் க
ேசர்ந் ெகாண்

ம் நம் பாட்டன் மைலயமாேனா
ர்கள் ? தங் கள் மன ம் மா
ட்டதா?”

“பாட்டன் ேபாதைன ல் என் மனம் ச க்க ல் ைல
தம் ! ஆனால் அண்ணன் கரிகால ைடய ஓைல னால்
ெகாஞ் சம் என் மன ம் மா த்தான் இ க் ற . அவன்
கண்ட கன கைளெயல் லாம் நீ காரியத் ல்

நிைறேவற் வாய் என்
எ
ப த்த ம் …” என்
யேபா
கண்களில் கண்ணீ ர ் த ம் க்

க் றான். அைதப்
ந் தைவ ன்
ர ம் த த த்த .

ெபான்னி ன் ெசல் வன் ஆ த்த கரிகாலனிைடய
ஓைலைய வாங் ப் ப த்தான். அவ ைடய
கண்களிேல
ந் ம் கண்ணீ ர ் ெபா ந் த .
ஓைலைய அவன் ப த்
த்த ம் ந் தைவ
னாள் : “தம் ! நீ என்ன நிைனத் க் ெகாண்டா ம்
சரிதான், என் மனத் ல் உள் ளைதச் ெசால்
ேறன்.
ம ராந் தக ம் , நந் னி ம் நம் ேசாழ லத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள் அல் ல என்
ெதரிந் ெகாண்ட ல் என்
மனம் ஒ வா நிம் ம அைடந்
க் ற . ேசாழ
லத் ல் றக்காத ஒ வைனச் ேசாழ ங் காதனம் ஏறச்
ெசய் வ
ம் , எனக்
ப் பம் இல் ைல. ெசம் யன்
மாேத
ட ம் , மந் தா னி ேத
ட ம் எனக்
எவ் வள பக் இ ந் தா ம் , அவ் வள
ரம்
ட் க்
ெகா க்க என்னால்
ய ல் ைல. ம ராந் தக க் ப்
பட்டம் கட் வைத இனி ஒ கண ம் என்னால் ச த் க்
ெகாள் ளேவ
யா .”
“அக்கா! அக்கா! இ என்ன ெசால்
ர்? ெசம் யன்
மாேத
ன்னா ம் , அநி த்தர் ன்னா ம்
ம ராந் தகன்
ன்னா ம் ‘எனக் ப் பட்டம் ேவண்டாம் ’
என்
ெசால்
ட் வந் ேதன். ஆ ரமா ரம் ேபார்
ரர்கள்
ன்னா ம் மகாஜனங் களின்
ன்னா ம்
அவ் தேம ெசால்
ட் வந்
க் ேறன். இப் ேபா
என் வார்த்ைதைய றச் ெசால்
ர்களா?” என்
ேகட்டான் அ ள் ெமா வர்மன்.
“தம் ! உனக் ம் எனக் ம் நம் லெதய் வமான ர்க்கா
பரேம வரிதான் வ காட்ட ேவண் ம் . உனக் என்ன

ேயாசைன ெசால் வ என்
எனக் ம் ெதளிவாகத்
ெதரிய ல் ைல. ஆ த்த கரிகாலன் என் வார்த்ைதையக்
ேகட்
ந் தால் , இந் த மா ரி நிைலைம ஏற் பட்ேட இரா !
அந் த மகா ர க் இந் தக் க யா ேநர்ந்
க்க
ேவண் ம் ?” என்
ந் தைவ லம் னாள் .
“இந் த ஓைல தங் க க் எப் ப க் ைடத்த , அக்கா?
யார் ெகாண்
வந் தார்கள் ? எப் ேபா தங் கள் ைகக்
வந் த ? ஏன்
ன்னாேலேய ெசால் ல ல் ைல?” என்றார்
அ ள் ெமா .
“சற்
ன்னாேல தான் எனக் வந் த , சம் வைரயரின்
மகள் மணிேமகைல ெகாண்
வந் ெகா த்தாள் ..”
“ஆம் ; ஆம் ; மணிேமகைலையப் பற் நா ம்
ேகள் ப் பட்
க் ேறன். அவளிடம் இந் த ஓைல
எவ் தம் வந் த ?”
“அவேள இ க் றாள் தம் ! நீ ேய ேநரில் ேகட் த்
ெதரிந் ெகாள் ! அவள் ேபச்ைச எவ் வள
ரம் நம் வ
என்
எனக்ேக ெதரிய ல் ைல” என்றாள் இைளய
ராட் .
அ ள் ெமா வர்மன் உள் ேள வந் த டன்
மணிேமகைலைய அவன்
ன்னால் நி த் ,
வந் யேதவைனப் பற் ய ரஸ்தா க்கச்
ெசால் வெதன்
இைளய ராட்
ர்மானித்
ந் தாள் . இத்தைன சம் பாஷைணக க்
மத்
ம் அவ ைடய உள் மனம் வந் யத்ேதவர்
பாதாளச் ைற ல் இ ப் ப பற் ச் ந் த் க்
ெகாண்
ந் த . அவைரப் பற் த் தாேன ேபச்
எ க்கக் ந் தைவ
ம் ப ல் ைல. மணிேமகைலைய
அைழப் பதற் ஒ தக்க சந் தர்ப்பத்ைத
எ ர்ேநாக்
ந் தாள் . அந் தச் சந் தர்ப்பம் இப் ேபா

ைடத்த ம் , வான ையக்
மணிேமகைலைய ம் அைழத்

அைழத்
வ ம் ப

,
னாள் .

மணிேமகைல வ ம் ேபாேத கண்ணீ ர ் த ம் ய
ேசாகமயமான
கத் டன் வந் தாள் . இைதப் பார்த்த
ெபான்னி ன் ெசல் வன் அவள் யரப் ப வதற் க்
காரண
க் ற என்
எண்ணினார்.
“தம் ! இந் தப் ெபண்தான் மணிேமகைல, ஓைலைய
இவள் தான் ெகாண்
வந் தாள் , இ எப் ப இவளிடம்
வந் த என்
நீ ேய ேகட் க் ெகாள் !”
“சேகாதரி எங் கள் தைமயன் கைட யாக எ
ய
ஓைலைய நீ ெகாண்
வந் பத் ரமாக ஒப்
த்தாய் .
இதற் காக உன்னிடம் நாங் கள் என்ைறக் ம் நன்
ெச த் ேவாம் !” என்
ேமேல அ ள் ெமா வர்மன்
ெதாடர்வதற் ள் ேள, மணிேமகைல
ெரன்
அவன்
ன்னால்
ந் வணங் னாள் .
“இளவரேச! ெபான்னி ன் ெசல் வ! தாங் கள் இப் ேபா
ெசான்ன வார்த்ைத சத் யமா? என்னிடம் தாங் கள்
நன்
ெச த் வ உண்ைமயானால் ..”
இவ் வா ெசால்
ட் ேமேல ேபச
யாமல்
மணிேமகைல ம்
ம்
அழத் ெதாடங் னாள் .
“அக்கா! இ என்ன? இந் தப் ெபண் எதற் காக இப் ப
ம்
அ
றாள் ? ஒ ேவைள இவ ைடய ட் ல் நம்
தைமயன் இறக்க ேநர்ந்தேத என்
வ ந்
றாளா?”
“இல் ைல, தம் ! இவள் மனத் ல் இ ப் ப ேவெறா
காரியம் . மணிேமகைல! என்னிடம்
யைத
இளவரசரிட ம் ெசால் !” என்
ந் தைவப் ராட்
அவைளத் ைதரியப் ப த் னாள் .

“ஐயா! தங் கள் தைமயைனக் ெகான்ற பா நான்தான்.
என்ைனப் பாதாளச் ைற ல் ேபாட்
ட் அவைர
தைல ெசய் ங் கள் !” என்
அ
ெகாண்ேட
னாள் .
அ ள் ெமா வர்மன்
ைகப் டன்
ந் தைவையப்
பார்த் , “அக்கா! இவள் என்ன ெசால்
றாள் ? இந் தப்
ெபண்
க் ப் ைபத் யம்
த்
ட்டதா, என்ன?”
என்
ேகட்டார்.
“இவ க் இன்
ம் ைபத் யம்
க்க ல் ைல, தம் !
ஆனால் க் ரத் ல் வல் லத் இளவரசைரப் பாதாளச்
ைற
ந்
தைல ெசய் யா ட்டால் இவ க் ப்
ைபத் யம்
த்தா ம்
த்
ம் !” என்றாள் .
“என்ன? என்ன? யார் பாதாளச் ைற ல் இ
என்
யப் டன் ேகட்டார் அ ள் ெமா .
“ஈழ நாட் க் நான் ஓைல ெகா த் அ ப்
ல ரைர அ ேயா மறந்
ட்டாயா, தம்

க்

ற

?”

ய வாணர்
!”

ெந ங் கன
ந் அப் ெபா
தான்
த் எ ந்
இவ் லக நிைன வந் தவைரப் ேபால்
அ ள் ெமா வர்மன் ஒ நி ட ேநரம் ேதாற் றமளித்தார்.
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் ள் அவர் ரேவ த்த
ந்
ஒன்றன்
ன் ஒன்றாக நடந் த சம் பவங் கள் அவ ைடய
கவனத்ைத
ம் கவர்ந்
ந் தன. கரிகால ைடய
மரணச் ெசய் வந் த ற , ேசாழ ங் காசனத் ல்
ம ராந் தகைர ஏறச் ெசய் ம் மார்க்கத்ைதப் பற் ச்
ந் ப் ப ேலேய அவ ைடய உள் ளம்
வ ம்
ஈ பட்
ந் த . வந் யத்ேதவைனப் பற்
உண்ைம ேலேய அவர் மறந்
ட்
ந் தார். இப் ேபா
அவன் ெபயைரக் ேகட்ட ம் ஒ
ள்
த் ள் ளி, “யார்?

என்
ைடய அ ைம நண்பர் வந் யத்ேதவரா பாதாளச்
ைற ல் இ க் றார். எதற் காக? யார் அவைரச்
ைற ல் அைடத்த ?” என்
ேகட்டார்.
மணிமகைல
ய
எ த் க்
னாள் .

வரங் கைளக்

ந் தைவ அவ

க்

எல் லாவற் ைற ம் ேகட் க் ெகாண்
இ ந் த
ெபான்னி ன் ெசல் வன், “அக்கா! என்ைனப் ேபான்ற
நன்
ெகட்டவன் யா ேம இ க்க
யா . வாணர்
லத்
ரைரப் பற் நான்
சாரிக்காமேல இ ந்
ட்ேடன். அ என்
ற் றந் தான்! அவைரப் பாதாளச்
ைற ல் அைடக்கத் ணிந் தவர்கள் என்ைன டப்
ெபரிய ற் றவாளிகள் . நம் தைமயனிடம் அவ க்
எவ் வள பக் உண்
என்பைத நான் அ ேவன்.
கரிகாலரின் மரணத் க் அவைரப்
ெபா ப் பாளியாக்கத் ணிந் தவர்கள் யார்? இ என்ன
டத்தனம் ? அவைரத் தப்
ப் பதற் காக இந் தப் ெபண்
தன் ேபரில் ற் றம் மத் க் ெகாள் வ நமக்ெகல் லாம்
ஒ பாடம் கற் ப் ப ேபா
க் ற . இந் தப்
ெபண்ைண பார்க்கேவ எனக் ெவட்கமாக இ க் ற .
மற் றக் காரியங் கள் அப் றம் ஆகட் ம் . இப் ேபாேத
பாதாளச் ைறக் ச் ெசன்
வந் யத்ேதவைர
த் க் ெகாண்
வ
ேறன். சம் வைரயர்
மக க் நீ ேத தல்
!” என்
ெசால்
ட் த்
ம் ,
ெடன்
நடந் தார்.
அவர் வாசற் ப ைய அைடந் தேபா , அங் ேக
ெரன்
க்ேகாவ
ர் மைலயமா ம் ெகா ம் பா
ர்
ேவளா ம் ேதான் னார்கள் . அவர்க ைடய ேதாற் றேம
இளவரசரின் மனத் ல் ஒ
த ஐயத்ைத உண்
பண்ணிய . ெபரிய ேவளார் தம் ைக ல் ெகாண்
வந்
ந் த ேவைல வாசற் ப
ன்
க்ேக ைவத்

இளவரசைரத் த க் ம் பாவைன ல் நின்றார்.
அவ க் ப் ன்னால் மைலயமா ம் ைக ல்
த்
ந் த கத் ையக் ேழ ஊன் ய வண்ணம்
இளவரசர் ேமேல ேபாவைதத் த ப் பதற் ஆயத்தமாக
நின்றார்.
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ெப ம்
யப் ட ம்
ேகாபத் ட ம் , “ேசனா ப ! இ என்ன, என்ைனக்
டச் ைறப் ப த்தப் ேபா
ர்களா?” என்
ேகட்டார்.
“இளவரேச! இப் ேபா பாதாளச் ைறக் ப் ேபாகாமல்
தங் கைளத் தைட ெசய் ேறாம் . அவ யம் ேநர்ந்தால்
ைறப் ப த்த ம் ெசய் ேவாம் !” என்றார்
க் ரம
ேகசரி.
அவர்
ய உண்ைமயாகவா, ேவ க்ைகயாகவா
என்
ெபான்னி ன் ெசல் வ க்
ளங் க ல் ைல.
ஆனால் ேவ க்ைகையப் ெபா த் க் ெகாள்
ம் மேனா
நிைல ம் அச்சமயம் அவ க் இல் ைல. ஆைகயால்
ன்ைன டக் ேகாபமான ர ல் , “எந் த அ காரத்ைதக்
ெகாண்
தைட ெசய் ய
ன்வந் ர்கள் ?” என்றார்.
“தாங் கள் எந் த அ காரத்ைதக் ெகாண்
பாதாளச்
ைற ல் உள் ளவைன
தைல ெசய் யப்
ேபா
ர்கள் ?” என்றார் ெபரிய ேவளார்.
“ேசனா ப ! எனக் அந் த அ காரம் இல் ைலயா? நான்
யார் என்பைத மறந்
ட் ர்களா? அல் ல தங் கைளத்
தாங் கேள மறந்
ட் ர்களா?”
“என்ைன நான் மறக்க ம் இல் ைல. தாங் கள் யார்
என்பைத மறக்க
ல் ைல. நான் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக்
இன்
தளப . ஆைகயால் பாதாளச் ைறக் க்
காவலன். தாங் கள் சக்கரவர்த்
ன்
க் மாரர்,

ெபான்னி ன் ெசல் வர். ஆ
ம் தங் கள் தைமயைனக்
ெகான்றதற் காகக் ற் றம் சாட் ப் பாதாளச் ைற ல்
ைவக்கப் பட்டவைன
தைல ெசய் யத் தங் க க்
அ காரம் ைடயா . சக்கரவர்த் க் த்தான் அந் த
அ காரம் உண் . அல் ல சக்கரவர்த்
ன்
ஸ்தானத் ல்
ட் க் ெகாள் ளப் ேபா றவ க்
அந் த அ காரம் உண் . தாங் கேளா ேசாழ
ங் காதனத் ல் ஏறப் ேபாவ ல் ைலெயன்
பைறசாற் க் ெகாண்
வ
ர்கள் . ஆைகயால்
சக்கரவர்த்
ன் கட்டைள ன் ப் பாதாளச்
ைற
ந் யாைர ம்
க்க
யா !”
என்றார் ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய ேவளாரா ய
ேசனா ப
க் ரம ேகசரி.
ழந் தாய் ! ேவளார்
ய உண்ைமயான வார்த்ைத.
ன்னப் ப ேவட்டைரயன் ஓ ப் ேபானப யால் ெபரிய
ேவளாைரத் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடத் தளப யாகச்
சக்கரவர்த் நிய த்
க் றார். ஆைகயால் பாதாளச்
ைற
ந் யாைர ம்
க்க உனக் அ காரம்
இல் ைல!” என்
மைலயமான் ஆேமா த்தார்.
“

ெபான்னி ன் ெசல் வர், அவர்க க் என்ன ப ல்
ெசால் வ என்
ெதரியாமல் ெமௗனமாக நின்றார்.
மணிேமகைல ன்
ம் மல் சத்தம் ேகட் க்
ெகாண்
ந் த .

அத்
வான

யாயம் 53 ன் ேயாசைன

அ ள் ெமா வர்ம க் ம் ற் றரசர்கள் இ வ க் ம்
நடந் த வாக் வாதத்ைதக் ேகட் க் ெகாண்
நின்ற
ந் தைவ ேத இப் ேபா சற்
ன் ெசன் , “தாத்தா!
மாமா! வாச ல் நின்ேற ேபசேவண் மா? உள் ேள
வா ங் கள் ! உங் கள் ேபச்ைச
ப் ெபான்னி ன்
ெசல் வன் ஒன் ம் ெசய்
ட மாட்டான்” என்றாள் .
மைலயமா ம் , ேவளா ம் உள் ேள வந் தார்கள் . இைளய
ராட் ையப் பார்த் ேவளார், “தாேய! இளவரசர்
மட் ம் பட்டத்ைத ஏற் க்ெகாள் ளச் சம் ம த்தால் ஒ
ெதால் ைல ம் இல் ைல. அவ ைடய கட்டைளைய
நாங் கள் நிைறேவற் ற ேவண் யவர்களாேவாம் .
சக்கரவர்த் ேயா இராஜ் யத்ைத எப் ேபா இறக்
ைவப் ேபாம் என்
இ க் றார். காஞ்
ல் கரிகாலர்
கட்
ள் ள ெபான் மாளிைகக் ப் ேபாய் த் தம் ைடய
கைட க் காலத்ைத நிம் ம யாகக் க க்க
ம்
றார்!” என்றார்.
“மாமா! நீ ங் கள் இ வ ம் வந் தேபா நா ம்
இளவரசரிடம் அைதத்தான் ெசால் க்
ெகாண்
ந் ேதன். இந் தப் ெபண் இைட ல் வந்
ைற ட்டாள் . அைதக் ேகட் இளவரசர் மன ரங்
ைறக் ப் ேபாய் அவைர
தைல ெசய் ய
ம் னார்…”
“இந் த ெபண் யார்? எதற் காக இவள் இப் ப
அ
றாள் ?” என்
ேவளார் ேகட்டார்.

ம்

ச்

ம்

“ெதரிய ல் ைலயா, மாமா? இவள் தான் சம் வைரயர்
மகள் மணிேமகைல…”
“ஓேகா! சம் வைரயர் ைற ல் இ ப் பைத எண்ணி
அ
றாளாக் ம் . அழேவண்டாம் ெபண்ேண! உன்
தந் ைதைய
தைல ெசய் அைழத் வ ம் ப

சக்கரவர்த் கட்டைள றப் த்
ட்டார். பாதாளச்
ைறக் ப் பார்த் ேபந் ர பல் லவன் ேபா
க் றான்!”
என்றார் மைலயமான்.
“தாத்தா! இவள் தன் தந் ைதையப் பற் மட் ம்
கவைலப் பட ல் ைல. வாணர் லத்
ரைரப் பற் க்
கவைலப் ப
றாள் . அவைர
தைல ெசய் ங் கள் .
‘இளவரசைர நான்தான் ெகான்ேறன்’ என்
லம்
றாள் !” என்றாள் இைளய ராட் .
“ஓேகா! அப் ப இவள் ெசால் வதா
ந் தால்
இவைள ம் ேவண் மானால் பாதாளச் ைற ல்
ெகாண்
ேபாய் அைடத்
ேவாம் . வல் லத்
இளவரசைன
க்க
யா !” என்றார் ெபரிய
ேவளார்.
மணிேமகைல ம் க் ெகாண்ேட ந் தைவையப்
பார்த் , “அ தான் நான் ேகா வ ம் இளவர !
என்ைன ம் அவர் இ க்
டத் ல் ெகாண்
ேபாய்
அைடக்கச் ெசால் ங் கள் !” என்றாள் .
ேசனா ப ேவளார் தம ெநற் ைய ரலால்
ெதாட் ச் ட் க்காட் , ெமல் ய ர ல் , “இந் தப்
ெபண்
க் ச் த்தம் ேபத த்
ட்டதாகக்
காண்
ற !” என்
னார்.
இ

வைர ம் மா இ ந் த வான இப் ெபா
ேபச் ல்
க் ட் , “ெபரியப் பா! மணிேமகைல ன் த்தம்
சரியாகத் தான் இ க் ற . உங் க க் ம் ,
க்ேகாவ
ர்ப் பாட்ட க் ம் தான் த்தம் சரியாக
இல் ைல என்
ேதான்
ற . ைற ல் உள் ள
வல் லத் ளவரசர் ெபான்னி ன் ெசல் வ ைடய
அ ைமத் ேதாழர். இைளய ராட்
ட
ந் ஓைல
ெகாண் ேபாய் இலங் ைக
ந் ெபான்னி ன்

ெசல் வைர அைழத் வந் தவர். ர ெசார்க்கம் அைடந் த
இளவரச ைடய ரண நம் க்ைகக் ம்
பாத் ரமா
ந் தவர். அவர்
ற் றம் சாட் ச்
ைற ல் ைவத்
ப் பவர்க க் த்தான் த்தம்
ேகாளாறாக இ க்க ேவண் ம் !” என்றாள் .
“ஆகா! இந் தப் ெபண் எப் ேபா இவ் வள வாயா
ஆனாள் ? வான ! இைளய ராட்
ட
ந் நீ கற் க்
ெகாண்ட இ தானா? ெபரியவர்கள்
ன்னால்
வாையத் றக்காமல் ம் மா இ ப் பதற் நீ இன்
ம்
ப ல ல் ைலயா? உன்ைன ஏதாவ ேகட்டால் ப ல்
ெசால் ல ேவண் ம் . இல் லா ட்டால் வாைய
க்ெகாண்
க்க ேவண் ம் !” என்றார் ெபரிய
ேவளார்.
மைலயமான், “ேசனா ப ! இந் தக் ழந் ைத ன்
ஏன் ேகா த் க் ெகாள்
ர்கள் ? இங் ேக உள் ளவர்கள்
மனத் ல் உள் ளைதேய இவள் ெவளி ட்டாள் !” என்றார்.
ந் தைவ, “ஆம் ! மாமா! வான ைய நீ ங் க ம் நா ம்
இனி ரட்ட நிைனப் ப உ தமா ரா . நாைளக்
அவள் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் சக்கரவர்த் னியா ச்
ம் மாசனத் ல் அமர்வாள் . அப் ேபா அவ ைடய
கட்டைளையத் தாங் க ம் நா ம் நிைறேவற் ற
ேவண் யதா ம் !” என்றாள் .
“அ ள் ெமா மட் ம் இதற் இைசந் தால் ஒ
ெதால் ைல ம் இல் ைலேய? ம டா ேஷகத்தன்
பாதாளச் ைற ல் உள் ளவர்கள் அத்தைன ேபைர ம்
தைல ெசய் ம் ப கட்டைள டலாேம?” என்றார்
மைலயமான்.
“தங் கைள ம் என்ைன ம் ெவளி ல் உள் ளவர்கள்
அத்தைன ேபைர ம் பாதாளச் ைற ல்
த் ப்

ேபா ம் ப
ம் கட்டைள
ெபரிய ேவளார்.

டலாம் !” என்றார் ேசனா

ப

“ஐயா! நீ ங் கள் இ வ ம் ெபரியவர்கள் . உங் கைள
ம த் ப் ேபச ேவண்
க் றேத என்
வ த்தப் ப
ேறன். ஆ
ம் அவசரமாகச் ெசய் ய
ேவண் ய காரியத்ைத ட்
ட் ஏேதேதா
ேப
ர்கள் !” என்
இளவரசர்
வதற் ள்
ேசனா ப , “இளவரேச! ேசாழ நாட் ன் பட்டத்
உரிைமைய நிர்ண த் க் ழப் பம் ேநரிடாமல்
த ப் ப
க ம் அவசரமான காரியம் அல் லவா?”
என்றார்.
“சக்கரவர்த் ஒ வர் இ க் றார் என்பைதேய மறந்
ட் ப் ேபா
ர்கள் !” என்றார் அ ள் ெமா .
“நாங் கள் மறக்க ல் ைல. சற்
ன் சக்கரவர்த் ையப்
பார்த்
ட் த்தான்
ம் ேனாம் . அவர்தான்
இராஜ் யப் ரச்ைனையத் ர்த் ைவத்
ட் க்
காஞ்
ல் கரிகாலர் கட் ய ெபான் மாளிைக ல் ேபாய்
வ க்கப் ரியப் ப
றார்.”
“இேதா நான் சக்கரவர்த்
டம் ேபா ேறன்.
வந் யத்ேதவரின்
தைலக் க் கட்டைள வாங்
ெகாண்
வ
ேறன். ற , நீ ங் கள் ஆட்ேச க்க
மாட் ர்கள் அல் லவா?”

க்

“இளவரேச! சக்கரவர்த்
டம் தாங் கள்
வந் யத்ேதவைனப் பற் ப் ரஸ்தா ப் பேத உ தம்
அன் . பாண் ய நாட் ஆபத் த க ட ம் , நந் னி
ேத
ட ம் ேசர்ந் ச ெசய் வந் யத்ேதவன் தான்
கரிகாலைரக் ெகான்
க்க ேவண் ம் என்
சக்கரவர்த் க
றார்…”

“ஆகா! அந் த எண்ணத்ைத உண்டாக்

ய

“நாங் கள் அல் ல, இளவரேச! பார்த் ேபந்
அந் த நம் க்ைகைய சக்கரவர்த் க்
உண்டாக் யவன்…”

யார்?”
ரன் தான்

“அப் ப யானால் பல் லவைரேய நான் ேபாய் ப்
பார்க் ேறன். எந் த ஆதாரத்ைதக் ெகாண்
அம் மா
ற் றம் சாட்
றார் என்
ேகட் ேறன்.”

ரி

“பார்த் ேபந் ர பல் லவைனத் தாங் கள் இப் ேபா
சந் க்க
யா . சக்கரவர்த்
ன் கட்டைள டன்
அவன் சம் வைரயைர
தைல ெசய் ெகாண்
டந் ைதக் ப் ேபா
க் றான். அங் ேக
ப ேவட்டைரயைர ம் மற் றச் ற் றரசர்கைள ம்
சந் த் ப் ேப உடேன அவர்கைள அைழத் வ ம் ப
சக்கரவர்த் ெசால்
அ ப்
க் றார். இராஜ் ய
உரிைமையப் பற் சமரசமாகப் ேப த் ர்த் க்
ெகாள் ளலாம் என்ற ெசய் அ ப் இ க் றார்.
ம ராந் தக க்ேக பட்டம் கட்டச் சம் மதம் என் ம்
ெதரியப் ப த்
க் றார்.”
ெபான்னி ன் ெசல் வர் க மலர்ச்
டன் இைளய
ராட் ைய ம் , வான ைய ம் பார்த்
ட் , “ெராம் ப
நல் ல ெசய் ெசான்னீர ்கள் ” என்றார்.
“ெகாஞ் சங் ட நல் ல ெசய் அல் ல.
களின்
ப் பத் க் ம் , ேபார் ரர்களின் க த் க் ம் மாறாக,
என்
ம ராந் தகன் ேசாழ ங் காதனம் ஏ
றாேனா,
அன்ைறக்ேக
ஆண் களாக ேமன்ைம ெபற்
வளர்த்த ேசாழ சாம் ராஜ் யத் க்
நாசகாலம்
ஆரம் பமா ம் ” என்றார் ேசனா ப .

“அ ல் சந் ேதகேம இல் ைல; ஈழ நாட்
ந்
ெபண்ைண ந வைர ல் ழப் ப ம் கலக
ெதாடங் ம் ” என்றார் மைலயமான்.

வட
ம்

“அதற் ெகல் லாம் நீ ங் கள் இ வ ேம தைலைம வ த்
நடத்
ர்கள் ேபா
க் ற , அ உங் கள் இஷ்டம் .
அதற் ள் நான் சக்கரவர்த்
டம்
ண்ணப் பம் ெசய்
வந் யத்ேதவைர
தைல ெசய் யப் பார்க் ேறன்!”
என்
அ ள் ெமா வர்மர் அங்
ந்
ெவளிேய வதற் காகத்
ம் னார்.
“இளவரேச! சக்கரவர்த்
டம் தாங் கள் இந் தக்
ேகாரிக்ைக டன் ேபாக ேவண்டாம் . அதனால் ெப ம்
பரீதம்
ைள ம் , ேத ! தங் கள் தம் ையத் த த்
நி த் ங் கள் !” என்றார் ேசனா ப ெபரிய ேவளார்.
“ஆம் , ழந் தாய் ! வய ெசன்ற இந் தக் ழவன்
ெசால் வைதக் ேகள் !” என்றார் லா ைடயர்.
“அதனால் என்ன பரீதம் நடந்
ம் என்
க
ர்கள் ?” என்
ந் தைவ ேகட்டாள் .
“யாேரா ல பாதகர்கள் ஒ ெபாய் யான வதந் ையக்
ளப்
ட்
க் றார்கள் . அைதச் ெசால் ல ம் வாய்
ற . ெபான்னி ன் ெசல் வர் தாம் இராஜ் யம்
ஆ ம் ஆைச னால் வந் யத்ேதவைன அ ப் க்
கரிகாலைரக் ெகால் லச் ெசய் ததாக ேநற் நம் ேசனா
ரர்களிடம் இரண்
ேபர் வந் ெசான்னார்கள் …”
“ெதய் வேம! இ என்ன பயங் கரமான அபவாதம் ?”
என்றாள் இைளய ராட்
ந் தைவ.
“அந் த இ வைர ம் நம் ரர்கள் என்ன ெசய் தார்கள்
ெதரி மா? வடவாற் ெவள் ளத் ல் அ க் அ க்

எ த் க் ெகாண்
ந் தார்கள் . நான் தற் ெசயலாக
அங் ேக ேபாய் அவர்கைளக் காப் பாற் ேனன்…”
ெபான்னி ன் ெசல் வர்
க் ட் , “இவ் வள
ெகா ரமான அபவாதத்ைதச் ேசாழ நாட் ல் யா ம்
நம் பப் ேபாவ ல் ைல. நம் ரர்களின்
ெசய் ைக
ந் ேத ெதரிய ல் ைலயா?” என்றார்.
“இன்ைறக் நம் பமாட்டார்கள் , இளவரேச! மக்க ைடய
இயல் தங் க க் ெதரியா . ல காலத் க் ப் ற
ம ப
ம் இந் த வதந்
ளம் ம் . தங் கைள
அ யாதவர்கள் லர் நம் பக்
ம் . அன்னிய நா களில்
இராஜ் யத் க்காக உற னர்கள் ஒ வைர ஒ வர்
ெகான்
ெகாள் வ சர்வ சாதாரணமா
க் ற . ஈழ
நாட் இராஜ வம் சத் ன் சரித் ரம் தங் க க் த்
ெதரி ேம?”
“ேசனா ப ! ற் காலத்
என்பதற் காக இன்ைறக்
பாதாளச் ைற ல்
ட்
ெசால்
ர்களா?”

ல் ஒ ெபாய் வதந் பர ம்
என்
ராண ேந தைனப்
ைவத்
க்கச்

“ ற் காலத் ல் அல் ல, இளவரேச! இன்ைறக் த் தாங் கள்
வந் யத்ேதவனின்
தைல ல் ஊக்கம் எ த் க்
ெகாண்டால் நாைளக்ேக லர் அந் த வதந்
ல்
நம் க்ைக ெகாள் வார்கள் . சக்கரவர்த்
ன் கா
ம்
அ
ம் அதனால் தங் கள் தந் ைத ன் மனம் எவ் வள
ண்ப ம் என்
ேயா
ங் கள் !”
ெபான்னி ன் ெசல் வரின்
கம் க ேமகத் னால்
மைறக்கப் பட்ட ரண சந் ரைனப் ேபால் ஆ ற் .
ந் தைவ ேத ையப் பார்த் , “அக்கா! தாங் கள் என்ன
ெசால்
ர்கள் என்றார்.

இைளய ராட்
ன்
கம்
க்க ேவதைனையக்
காட் ய . அவர் ெபரிய ேவளாைரப் பார்த் ,
“ேசனா ப ! இத்தைகய ெகா ரமான வதந் ையப்
பரப் ப
ய ேவார் யாரா
க் ம் ?” என்
ேகட்டார்.
“வடவாற் ல் நம் ரர்கள்
க்
க் எ த் க்
ெகாண்
ந் தவர்கைள நான் தனிேய அைழத் க்
ெகாண்
ேபாய் அவர்கைள நயத்
ம் , பயத்
ம்
ேகட்ேடன். சம் வைரயர் மகன் கந் தமாறன் தான்
இவ் தம் ெசால்
அ ப் யதாகக்
னார்கள் .”
அப் ேபா மணிேமகைல
ன் வந் , “என் தைமயன்
காரியத் க்காக நான் ெவட்கப் ப
ேறன்.
நல் லவனா
ந் த என் அண்ணன் ப
ர் இைளய
ராணி ன் ேபாதைன னால் தான் இப் ப ப் பாதகனா
ட்டான். உண்ைம ல் ஆ த்த கரிகாலைரக்
ெகான்றவள் நான். என்ைனச் ைறப் ப த் ங் கள் !
வல் லத் ளவரசைர உடேன
தைல ெசய் ங் கள் !”
என்
ஆத் ர ம் அ ைக ம் ெபாங் கக்
னாள் .
இைளய ராட் அவ ைடய
ைக அன் டன்
ெதாட் , “மணிேமகைல! சாந் தமா
! நீ இவ் தம்
ெசால் வைத யா ம் நம் பமாட்டார்கள் . ேம ம் ஏேத ம்
அபவாதத்ைதக் ளப் வார்கள் . இந் தச் க்கைலத்
ர்ப்பதற் வ கண்
க்கலாம் ” என்றாள் .
ற ேசனா ப ையப் பார்த் , “ஐயா! தங் க ைடய
த் ம ைய நா ம் என் சேகாதர ம் ஒப் க்
ெகாள் ேறாம் . இப் ேபா வல் லத் ளவரசைர
தைல
ெசய் ய
யல் வதால் ண் வதந் கள் ஏற் பட இட ண்
என்ப உண்ைமதான். உண்ைமயான ற் றவாளிைய
த ல் கண்
க்க ேவண் ம் . இைதக்
த்
தன்மந் ரி அநி த்தரிடம் நான் கலந் தாேலா ப் ேபன்.

அவ ைடய டன் ஆழ் வார்க்க யான் பாண் ய நாட்
ஆபத் த கைளத் ேத க் ெகாண்
ேபா
க் றான்.
அவன் ஏேத ம் தகவல் ெகாண்
வ வான். ெபரிய
ப ேவட்டைரய ம் , ப
ர் இைளய ராணி ம் என்ன
ஆனார்கள் என்
ெதரிய ல் ைல. அவர்கள்
கண்
க்கப் பட்டா ம் உண்ைம ெவளியாகலாம் .
அதற் ைட ல் நான் இந் தப் ெபண்ணிடம் கடம் ரில்
நடந் தைதெயல் லாம் ேகட் த் ெதரிந் ெகாள் ேறன்!
அ வைர ல் பாதாளச் ைற ல் வல் லத் ளவரசர்
ெசௗகரியமா
ப் பதற் ேவண் ய ஏற் பா
ெசய் ங் கள் . அவர் இந் தப் பயங் கரமான ெகாைலக்
ற் றத்ைதச் ெசய் ய ல் ைல என்ப நிச்சயம் !” என்றாள் .
இச்சமயத் ல் , “எனக் ஒ ேயாசைன ேதான்
அக்கா?” என்றாள் ெகா ம் பா
ர் இளவர .
“ெசால் வான

!” என்றாள்

ற

;

ந் தைவ.

“ ன்ெனா தடைவ நாம் இ வ ம் பாதாளச் ைறக் ப்
ேபாய் ட் வந் ேதாேம, நிைன
க் றதா? அ ேபால்
நாம் எல் லா மாக இன்ைறக் ப் ேபாய் ப் பார்த்
ட்
வ ேவாம் . கடம் ர் இளவர ைய ம் அைழத் ப்
ேபாேவாம் !” என்றாள் வான .
ந் தைவ ெபரிய ேவளாைரப் பார்த் , “ேசனா ப
தங் கள் மாரி ன் ேயாசைனையப் பற் என்ன
ெசால்
ர்கள் ?” என்
ேகட்டாள் .

!

“என்
மாரி ம் த் சா த்தனமாகப் ேபசக்
ம்
என்
ெதரி ற . கரிகாலர் இறந் த அன் ர அேத
இடத் ல் அவ டன் இ ந் தவன் வல் லத் ளவரசன்.
அவனிடம்
சாரித்தா ம் உண்ைம லப் படலாம் ”
என்றார் ேசனா ப ெபரிய ேவளார்.

உடேனேய எல் லா ம் பாதாளச் ைறக் ச்
ெசன்றார்கள் . ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ேகாட்ைடைய
ட் ப் ேபாவதற்
ன்னாேலேய தங் க நாணயங் கள்
அச்
ம் ேவைலைய நி த்
ட்டார். ஆைகயால்
நாணயத் ெதா ற் சாைல ெவ ைமயாக இ ந் த .
காவற் காரர்க ம் லர்தான் இ ந் தார்கள் .
கள்
அைடத் ைவக்கப் பட்
ந் த இடத்ைதத் தாண் ச்
ரங் க வ
ல் ரேவ த் ச் ெசன்
வல் லத் ளவரசன்
வந் யத்ேதவன் அைடக்கப் பட்
ந் த அைறைய
அைடந் தார்கள் .
ஆனால் அங் ேக வந் யத்ேதவைன அவர்கள்
காண ல் ைல! அவ ைடய அைற ல் வரில்
மாட்
ந் த வைளயங் களில் சங்
யால்
ைணக்கப் பட்
ந் த ைவத் யர் மகன்
னாகபாணிையக் கண்டார்கள் . அவன் இவர்கைளக்
கண்ட ம் “ஐேயா! ஐேயா! என்ைன
தைல
ெசய் ங் கள் ,
தைல ெசய் ங் கள் !” என்
பரிதாபமாக அல னான்!

அத் யாயம் 54 னாகபாணி ன் ேவைல
ைவத் யர் மகன்
னாகபாணி அரசாங் கத் ல் ெபரிய
பத க் வ வெதன்
ர்மானம் ெசய்
ந் தான்.
வந் யத்ேதவைனச் சந் த்த நாளி
ந் அவ ைடய
உள் ளத் ல் இந் த ஆைச ேதான் க் ெகா ந்
ட்
ஓங் வளர்ந் ெகாண்
ந் த . இதற்
ன் அவன்

ஈ பட்ட ல காரியங் களில் அவன் அவ் வளவாக ெவற்
ெபற ல் ைல. நந் னி ேத அவனிடத் ல்
க ைண காட் ய ேபாலத் ேதான் ய . ற் பா
ப
ர் ராணி அவைன அ ேயா மறந்
ட்டாள் .
ந் தைவ ேத ையப் பார்க்கப் ேபான ேபா அவர்
அவ டன் சரியாக
கம் ெகா த் ப் ேபச ம் இல் ைல.
பைழயாைற அரண்மைன வாச ல் வந் யத்ேதவன்
‘ஒற் றன்’ என்
ற் றம் மத் ய ல் அவனிடம்
அ பட்ட தான்
ச்சமா ற் ேற த ர லாபம் ஒன் ம்
ட்ட ல் ைல.
ஆனால்
தன்மந் ரி அநி த்தர் அவைனக்
ப் ட்
அ ப் க் ேகா க்கைரக் ச் ெசன்
ராணிையப்
த் க் ெகாண்
வ ம் ப அ ப் யேபா இனித்
தான் ெபரிய பத க் வ வ நிச்சயம் என்
ெசய் ெகாண்டான். அந் தக் காரியத்ைத எப் ப யாவ
சரிவர நிைறேவற்
ட்டால் ேபா ம் ,
தன்மந் ரி ன்
தய னால் அவன் அைடயக்
டாத ஒன்
ல் ைல.
ற
தற் காரியமாக வந் யத்ேதவைன ஒ ைக
பார்க்க ேவண் ம் . அப் றம் ங் ழ
ன்
கர்வத்ைத ம் அடக் ஒ க்
ட ேவண் ம் .
இந் த மா ரி ஆகாசக் ேகாட்ைடகள் கட் க் ெகாண்
னாகபாணி ேகா க்கைர ெசன்றான். அங் ேக
ேகா க்கைர ல் ராக்கம் மாைள ெமள் ள வசப் ப த் க்
ெகாண்டான். அவள் அவனிடம் ஏமாந் ேபானாள் .
ஆபத் த க்
ட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவன் அவன் என்
எண்ணிக் ெகாண்
அவர்க ைடய
யற் கைளப்
பற் அவனிடம் ேப னாள் . அவள் உத ையக் ெகாண்
ஊைம ராணிையக் கண்
த் த் தஞ் ைசக் ேகாட்ைட
வாசல் வைர ல் ெகாண்
வந் ேசர்த்தான்.

இப் ரயாணத் ன் ேபாெதல் லாம் னாகபாணி ன்
உள் ளம் ேவைல ெசய் ெகாண்ேட இ ந் த . ஊைம
ராணி சம் பந் தமான இரக யங் கைள அ யப்
ரயத்தனம் ெசய் த . பாதாளச் ைற ல் அவன் ஒ
நாள் அைடப் பட்
ந் தேபா அங்
ந் த
ைபத் யக்காரன் ஒ வன்
ய வரங் கள்
நிைன க் வந் தன. அப் ேபா அைவ
ைபத் யக்காரனின் உளறலாக அவ க் த்
ேதான் ய . இப் ேபா அவன்
யவற் ல் உண்ைம
இ க் ம் என்
எண்ணினான்.
ஊைம ராணி ஏ இ ந் த பல் லக் தஞ் ைசக்
ேகாட்ைடக் அ
ல் வந் த சமயம் ய ம் மைழ ம்
அ த் அவன்
மரம்
ந்
ந் ததல் லவா?
அதனால் ஏற் பட்ட காயங் கள் ஆ ய ன்னர் அவன்
தன்மந் ரி அநி த்தைரப் பார்க்கப் ேபானான்.
அதற் ள் ேள க
க் யமான சம் பவங் கள் நிகழ் ந்
ட்டன. ஊைம ராணி சக்கரவர்த்
ன் உ ைரக்
காப் பதற் காக உ ைர ட்
ட்டாள் . கரிகாலர்
ெகாைல ண்
இறந்
ட்டார். அ த்த பட்டம் யா க்
என்பைதப் பற் நா நகரெமல் லாம்
அல் ேலாலகல் ேலாலப் பட் க் ெகாண்
ந் த . தஞ் ைசக்
ேகாட்ைட ெகா ம் பா
ர் ேவளாரின் வசத் க் வந்
ட்ட . ப ேவட்டைரயர்க ம் அவர்கைளச் ேசர்ந்த
ற் றரசர்க ம் பைட ரட் க் ெகாண்
ப் பதாகச்
ெசய் பர ற் . ெபரிய உள் நாட் ப் ேபார்
ளலாம்
என்பதற் அ
கள் ெதன்பட்டன.
இத்தைகய ெகாந் தளிப் பான நிைல ல் ைவத் யர்
மகன்
னாகபாணி
தன்மந் ரி அநி த்தைரப்
ேபாய் ப் பார்த்தான். ெப ம் கவைலக் கட ல்
ஆழ் ந்
ந் த அன் ல் ரம் மராயர் னாகபாணிேயா

அ கமாய் ப் ேப க் காலம் ேபாக்க
ம் ப ல் ைல. தாம்
இட்ட காரியத்ைத அவன் நிைறேவற்
ட்டப யால்
அவ க் ப் பரி ெகா த் ச் க் ரமாக அ ப்
ட
ம் னார்.
ஆனால் னாகபாணி பாதாளச் ைற ல் தான் சந் த்த
ைபத் யக்காரைனப் பற் ச் ெசால் லத் ெதாடங் ய ம்
அவ ைடய உள் ளம் அவன் பக்கம்
ம் ய .
பாண் ய ராஜ் யத் ன் ராதனமான மணி ம ட ம் ,
ேதேவந் ரன் அளித்ததாகக்
றப் ப ம் இரத் ன
ஹார ம் இலங் ைக ல் எங் ேக இ க் ன்றன என்ப
அந் தப் ைபத் யக்கார க் த் ெதரி ம் என்
ேகட்ட ம்
அநி த்தர் க்க ஆர்வம் ெகாண்டார். அந் த மணி
ம டத்ைத ம் , இரத் ன ஹாரத்ைத ம் ேத க்
கண்
ப் பதற் ப் பராந் தகச் சக்கரவர்த்
ன்
காலத்
ந்
யன் ம் பலன்
ட்ட ல் ைல.
அவற் ைறக் ைகப் பற் ம் வைர ல் பாண் ய
வம் சத்ைதச் ேசர்ந்தவன் என்பதாக யாராவ ஒ வன்
ைளத் க் ெகாண் தானி ப் பான்.
ப் றம் யத் ல் நள் ளிர ல் ஒ
ன்னஞ்
ைபயைனப் பாண் ய ங் காதனத் ல் ஏற் ம டம்
ட் ய நாடகத்ைதப் பற் அநி த்தர்,
ஆழ் வார்க்க யான்
லம் அ ந்
ந் தார். இம் மா ரி
யாராவ
லர் அவ் வப் ேபா
ளம் க்
ெகாண் தானி ப் பார்கள் . அவர்க க் ஈழத்
அரசர்க ம் , ேசர மன்னர்க ம் உத ெசய் வார்கள் .
பாண் ய நா ஒ வ யாகச் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் டன்
ேசர்த்
ட்டதாக ஏற் பட ேவண் மானால் , ேசாழ
சக்கரவர்த் ேய ம ைர
ம்
ட் க் ெகாள் ள
ேவண் ம் . அந் த ைவபவத் ன்ேபா பாண் ய
வம் சத் ன் ராதன ரீடத்ைத ம் , இரத் ன
ஹாரத்ைத ம் ேசாழ சக்கரவர்த் அணிய ேவண் ம் .

இைவெயல் லாம்
ன்னேம அநி த்தர் ர்மானித்
ந் த
காரியங் கள் . ஆைக னாேலேய ஈழ நாட் க் ப்
பைடெய த் ச் ெசன்ற ஒவ் ெவா ேசாழ
தளப
ட ம் அநி த்தர் ேமற்
ய
மணிம டத்ைத ம் , இரத் ன ஹாரத்ைத ம்
கண்
த் க் ெகாண்
வ ம் ப ெசால்
அ ப்
வந் தார். அ வைர ல் ஒ வராவ அக்காரியத் ல்
ெவற் ெபற ல் ைல. இப் ேபா பாதாளச் ைற ல்
உள் ள ஒ வ க் அைவ இ க்
டம் ெதரி ம் என்
ேகள் ப் பட்ட ம் அன் ல் அநி த்தப் ரம் மராயர்
ஆர்வம் ெகாண்ட இயற் ைகேய அல் லவா?
ைவத் யர் மகன் இன்ெனா ெசய்
ம்
னான். அ
தன்மந் ரி ன் ஆர்வத்ைத அ கமாக் யேதா
கவைலைய ம் உண்டாக் ய . அந் தப்
ைபத் யக்காரன் ேசாழ வம் சத்ைதப் பற் ஒ
மகத்தான இரக யம் தனக் த் ெதரி ம் என் ம் , ேசாழ
ங் காதனத் க் உரிைம ெகாண்டா ம் இளவரசன்
ஒ வன் உண்ைம ல் ேசாழ வம் சத்ைதச் ேசர்ந்தவேன
அல் லெவன் ம்
யதாகப் னாகபாணி ெசான்னான்.
இைதெயல் லாம் ேகட்ட ம் அநி த்தர் த ல் தாேம
பாதாளச் ைறக் ப் ேபாய் அந் தப் ைபத் யக்காரைனப்
பார்க்க எண்ணினார். ற அந் த எண்ணத்ைத மாற் க்
ெகாண்டார். தாம் அங் ேக ேபானால் , எதற் ,
என்னத் ற் என்ற ேகள் கள் ளம் ம் .
மைலயமா ம் , ேவளா ம் அநி த்தரிடம் ரண
நம் க்ைக ெகாண்
க்க ல் ைல. அவர்
சக்கரவர்த்
ன்
ப் பத் ன்ப ம ராந் தகன்
கட் ைய ஆதரிப் பதாகேவ அவர்கள் க
ந் தார்கள் .
தாம் பாதாளச் ைறக் ப் ேபானால் அ
ந்
ஏேத ம்
ய சந் ேதகங் கள் அவர்க க் ஏற் ப ம் .

சம் வைரயைரப் பார்க்கப் ேபாவதாக ம் எண்ணிக்
ெகாள் வார்கள் . இந் த அம் சத்ைதப் பற் நன் ேயா த்த
ற , அநி த்தர் ைவத் யர் மகைனேய
உபேயா த் க் ெகாள் ள
ம் னார். தம்
த் ைர
ேமா ரத்ைதக் ெகா த் ப் பாதாளச் ைறக் ச் ெசன்
அந் தப் ைபத் யக்காரைனப் பார்த் வ ம் ப
னார்.
னாகபாணி அவ் தேம அப் ைபத் யக்காரைனப்
பார்க்கப் ேபானான். பக்கத் அைற ல் வந் யத்ேதவன்
அைடக்கப் பட் க் டந் தைதப் பார்த்த ம் அவ க் க்
கலேம உண்டா
ட்ட . அந் த அைற ன் வாச ல்
நின்
வந் யத்ேதவ டன் ேபச் க் ெகா த்தான்.
வந் யத்ேதவன் அவ டன் ேபச ல் ைல. அதனால்
ஆத் ரம் அைடந் அவைன நன்றாகத் ட்
ட்
அ த்த அைறக் ப் ேபானான். உண்ைம ல் அவன்
ைபத் யக்காரன் அல் லெவன்பைதப் னாகபாணி
கண் ெகாண்டான். ற , பாண் ய நாட்
மணிம டம் – இரத் ன ஹாரம் ஆ யவற் ைறக்
த் க் ேகட்டான். ைபத் யக்காரன் உடேன
ெமௗனமானான். ேசாழ வம் சத் இரக யத்ைதப்
பற்
ம் ெசால் ல ம த்
ட்டான். “எனக்
த ல்
தைல உத்தர வாங் வா! ற தான் ெசால் ேவன்!”
என்
ட்டான்.
ம்

வந்
னாகபாணி
தன்மந் ரி டம்
தன்
ைடய ேதால் ையப் பற் க்
னான். அவைன
த் க் ெகாண்
வந் தால் நிச்சயம் பலன்
ட் ம்
என் ம் ெதரி த்தான்.
தன்மந் ரிக் ம் அ
உ தமாகத் ேதான் ய . இம் மா ரி இராஜ் ய உரிைம
பற் க் ழப் பம் ஏற் பட்
க் ம் நிைலைம ல்
அபாயகரமான இரக யங் கைளப் பற் ப் ேப ம்

ைபத் யக்காரைனச் ைற ல் ைவத்
க்கக் டா
என்
க
னார். அவைனத் தம அரண்மைனக்ேக
அைழத் வந் உண்ைமைய அ ய ேவண் ம் என்
எண்ணினார். அதன் ேபரில் ெகா ம் பா
ர் ேவளாைரப்
பார்த் அவரிடம் ஒ வா இந் தச் ெசய் ையக்
னார். ன்னப் ப ேவட்டைரயரால் பல
வ ஷங் க க்
ன்னால் ைற ல் அைடக்கப் பட்ட
ைக ைய
தன்மந் ரி ன்
ப் பத் ன்
ரகாரம்
தைல ெசய் வ ல் ெபரிய ேவளா க் ஆட்ேசபம்
ஒன் ம் ேதான்ற ல் ைல. எனேவ அப் ைபத் யக்காரக்
ைக ைய
தைல ெசய் யக் கட்டைள எ
க்
ெகா த்தார்.
அைத வாங் க் ெகாண்
னாகபாணி கர்வத் டன்
பாதாளச் ைறக் ச் ெசன்றான்.
த ல்
வந் யத்ேதவன் அைற ன் வாச ல் நின்
அவைன
தைல ெசய் ய உத்தர ெகாண்
வந்
ப் பதாகச்
ெசான்னான். வந் யத்ேதவன் அைத உண்ைம என்
நம் நன்
றத் ெதாடங் னான். உடேன
னாகபாணி தன் உண்ைம ெசா பத்ைதக்
காட்டலானான். வந் யத்ேதவைன நன்றாகத்
ட்
ட் , “உனக் நாற் சந்
ைல ல் க மரத் ன்
ேமேல தான்
தைல” என்
எகத்தாளம் ெசய் தான்.
ன்னர் அ த்த அைறக் ச் ெசன்
ைபத் யக்கார டன்
கமாகப் ேப னான். அவைனச்
வேரா ேசர்த் ப் ைணத்
ந் த சங்
கைள
அ ழ் த்
ட்டான். “இேதா உனக்
தைல உத்தர
வாங் க் ெகாண்
வந்
க் ேறன். இப் ேபாதாவ
உனக் த் ெதரிந் த இரக யங் கைள ெசால் வாயா?”
என்
ேகட்டான்.

தன்மந் ரி அநி த்தரிடம் அைழத் ப் ேபாவதற்
ன்னால் தாேன அந் த இரக யங் கைள அ ந் ெகாள் ள
ைவத் யர் மகன்
ம் னான். ைபத் யக்காரன்
தன்
ைடய
தைல ல் அவ் வள உற் சாகம்
ெகாண்டவனாகக் காணப் பட ல் ைல.
ெவளிேய வதற் ம் அவசரப் பட்டவனாகத்
ேதான்ற ல் ைல. னாகபாணி ன் வார்த்ைத ல்
அவ் வள நம் க்ைக ெகாண்டவனாக ம் ,
ெதரிய ல் ைல. “என்ன? ஏ ? உத்தர யார் ெகா த்த ?
ைற
ந் ெவளிேய வ நிச்சயமா?
ேகாட்ைட
ந் ெவளிேய ேபாக
வார்களா?”
என்
ேகட் க் ெகாண்
ந் தான்.
ெரன்
பக்கத் ச் வரி
ந்
ல கற் கள்
ெபயர்ந்
ந் தன. னாகபாணி என்னெவன்
ம் ப் பார்த்தேபா வந் யத்ேதவன் அவன்
ன்னால் நிற் பைதக் கண்டான். னாகபாணி இ ப்
ெச
ந் த கத் ைய அவசரமாக எ த் க்
ெகாண்டான். வந் யத்ேதவன் அவன்
பாய் ந்
க த்ைதக் ெகட் யாகப்
த் க் ெகாண்டான்.
ைக
ந் த கத் ைய ம் தட்
ட்டான். இ வ ம்
ேநரம் உ ண்
ரண்
வந் த த்தம்
ெசய் தார்கள் . அச்சமயம் ைபத் யக்காரன் வரில்
மாட்
ந் த சங்
ஒன்ைறத்
க் ப்
னாகபாணி ன் க த் ல் ேபாட் இ க் னான்…

ல்

அத் யாயம் 55 "ைபத் யக்காரன்"
கடம் ரி
ந் தஞ் ைசப் ரயாணத் ன்
தற் ப
ல் வந் யேதவன் ெப ம் பா ம்
நிைன ழந் த நிைல ல் இ ந் தான். கட்ைட வண்
ஒன் ல் அவைனக் கட் ப் ேபாட்
ந் தார்கள் .
கரிகாலன் உ ரிழந் த அன் ர
ைக ம்
ம்
அவைன ெவ வாக வாட்
ந் தன. ரயாணத் ன்
ேபா
நிைன ேதான் ய ேபாெதல் லாம்
கண்களின் எரிச்ச ம் , உடம் ன் ேநா ம் அவ க்
அள ல் லாத ேவதைனைய உண்டாக் ன. அைர
நிைனவாக இ ந் தேபா ஏேதேதா பயங் கரமான
ேதாற் றங் கள் அவன்
ன்ேன ேதான்
அவைன வாட்
எ த்தன. ர பாண் ய ைடய தைல மட் ம் அவன்
கத்த
ல் வந் “அேட! நீ யா என் ப க் க்
க்ேக
நிற் றாய் ?” என்
ட் க் ேகாபமாக
த்த .
நந் னி ல சமயம் அணிபணி அலங் காரங் க டன்
அவன்
ன்னால் நின்
ன்னைக ரிந் , அவைனத்
தன் மாயவைல ல் அகப் ப த்தப் பார்த்தாள் .
இன்ெனா சமயம் தைல ரிேகாலமாக நின்
கண்ணீ ர ்
ட் ப் லம் னாள் . மற் ெறா சமயம் ேபய் க்ேகாலம்
ண்
பயங் கரமாகச் ரித்தாள் . ஆ த்த கரிகாலைனத்
ெதாடர்ந் ஒ நிழ
வம் ைக ல் கத்
டன் வந்
ெகாண்
ந் த வந் யத்ேதவன் அைதத்
த ப் பதற் காகப் பாய் ந் ெசன்ற ேபாெதல் லாம்
இன்ெனா ராட்சத நிழல் வ வம் ன் றமாக வந்
அவன் க த்ைதப்
த் இ க் ய . ெகா ந்
ட்
எரிந் த ெந ப் ல் அவைன ர தாஸ ம் , அவ ைடய

ேதாழர்க ம்
க் ப் ேபாட்டார்கள் . அவன் உடம் பற்
எரிந் ெகாண்
ந் தேபா , கந் தமாறன் அவைனப்
பார்த் , “அேட ேநகத் ேரா ! உனக் நன்றாய்
ேவ
ம் !” என்றான். பார்த் ேபந் ரன் அவைனப்
பார்த் ம் , “அேட! உனக் ம் இைளய ராட்
ந் தைவக் ம்
மணம் நிச்சயமா
ட்டதா?
ர்த்தம் எப் ேபா ?” என்
ேகட்
ட் இ இ என்
ரித்தான். ேசந் தன் அ தன் அவைனத்
ந்
தப்
ப் பதற் காக எங்
ந் ேதா ஓ வந் தான்.
ைவத் யரின் மகன்
னாகபாணி ஒ மரத்த
ல்
ஒளிந்
ந் ேசந் தன் அ தன் தைல ல் ஒ ெபரிய
த யால் அ த்தான்.
உடம் ெபல் லாம் ப் பற் எரிந் தேபா
வந் யத்ேதவ க் ச் ச க்க
யாத தாகம் எ த்த .
“தண்ணீ ர ் தண்ணீ ர!் ” என்
அலற எண்ணினான்.
ஆனால் சத்தம் வர ல் ைல. ெதாண்ைட வறண்
நாக்
ங் ேமலண்ணத் டன் ஒட் க் ெகாண்
அவைனப்
ேபச
யாமல் ெசய் த . இந் த நிைல ல்
மணிேமகைல ைக ல் ெபாற் ண்ணத் ல்
ேதவா ர்தத்ைத எ த் க் ெகாண்
வந் அவன்
வா ல் ஊற் னாள் . அவ க் அவன் நன்
ற
எண்
வதற் ள் அவள் இ ளில் மைறந்
ட்டாள் !…
ஆகா இந் தப் ெபண்ணின் அன் க் ப் ர யாக
ன்
உலகங் கைள ம் அளிக்கலாம் ! ஆனால் தனக் என்
ஒ சாண் அகலம் உள் ள இராஜ் யம்
ட இல் லாத
நிைல ல் மணிேமகைலக்
ன்
உலகங் கைள ம்
ெகா ப் ப பற் நிைனப் ப என்ன அ
னம் ?
அேதா ங் ழ ! என் “காதலர்கைளப் பார்!” என்
ெகாள் ளிவாய் ப் சா கைள அவள் ட் க்
காட்
றாள் . என்ன அ சயமான ெபண்! “இந் த

மண்
லகத் ல் ஏன் உழ
றாய் ? ெபான்
லகத் க்
உன்ைன அைழத் ச் ெசல்
ேறன் பார்!” என்
றாள் . “ெபான்னி ன் ெசல் வன் உள் ள
உலகத்ைதத்தாேன ெசால்
றாய் ?” என் றான்
வந் யத்ேதவன். உடேன நாலா றத்
ந் ம்
ெகாள் ளிவாய் ப் சா கள் வந் அவைனச் ழ் ந்
ெகாள்
ன்றன. வந் யத்ேதவன்
யைடந்
கண்கைள
க் ெகாள் றான். சா கள் அவைனக்
கட் த்
க் க் ெகாண் ேபாய் க் ேகா க்கைர ன்
மணல் ேமட் ன் ேமேல க் ேழ உ ட்
ன்றன…
வந் யத்ேதவன்
க் ட் க் கண்
த் ப்
பார்க் றான். ைக ல் வர்த் கைளப்
த்த காவல்
ரர்கள் இவைன ஒ பட ல் ஏற்
க் றார்கள்
என்
ெதரிந் ெகாள் றான். இ என்ன ந ேயா,
ெதரிய ல் ைல. ெகாள் ளிடம் அல் ல காேவரி அல் ல
ட
ட் ஆறாக இ க்கலாம் … இதற் ள் ம ப
ம்
இ ள் வந் க ந் அவன் அ ைவ மைறத் க்
ெகாள் ற .
இப் ப எத்தைனேயா தமான அ பவங் க க்
ற
ெரன்
ஏ கட ம் ெகாந் தளித் ப் ெபாங் வ
ேபான்ற சத்தம் ேகட் ற . அவன் ேமேல ஒ ெபரிய
அைல வந் ேமா அவைன
ழ் க அ க் ற .
இப் ேபா வந் யத்ேதவன் ரணப் ரக்ைஞ
வந் தவனாகக் கண்
த் ப் பார்க் றான். எ ேர
சற் த்
ரத் ல் தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைட வாசல்
ெதரி ற . அவன் கட் ண்
டந் த கட்ைட வண் க்
ன்னா ம் ன்னா ம் நாலா றங் களி ம்
ஜனச த் ரமாகக் காட் அளிப் பைதக் காண்
றான்.
அத்தைன ேப ம் ேசர்ந் ஓல
ம் ஓைசதான் ஏ
கட ம் ெபாங் வ ேபான்ற சத்தமாகத் தனக் க்

ேகட்ட என்
அ
றான். ஆ த்த கரிகாலரின் கைட
ஊர்வலம் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடைய ெந ங்
ட்டப யால் தான் அவ் வள
ட்டம் என்
ெதரிந்
ெகாள் றான்.
ேநரத் க்ெகல் லாம் அத்தைன
ட்ட ம்
அவ் டம்
ட் அகன்
ெசன்
ற . அவ ம் ,
சம் வைரய ம் மட் ம் காவலர்கள் லர் ைட ழத்
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் ள் அைழத் ச்
ெசல் லப் ப
றார்கள் . ஆகா! அந் த மகா ரரின் இ
க்
ரிையகள் நடக் ம் ேபா , அவ ைடய
அந் தரங் கத் க் ரிய ேதாழனாக இ ந் த தனக்
அ
ல் இ க்க ம் இயலாமற் ேபா ற் . அவ ைடய
ர ர்ஷ்டம் இ மட் மா? கைட வைர ல்
அவ ைடய உ
க் ஆபத் வராமல் பா காக்க
எவ் வளேவா
யற் எ த் த் ேதால் யைடந் ததன்
ேபரில் அவைரக் ெகான்றதாகக் ற் றம்
மத்
க் றார்கள் ! அவ ைடய
ேமனி கடம் ர்
மாளிைக ல்
த்த
ேலேய எரிந் ேபாகாமல் ,
இத்தைகய மகா ர க் ரிய மரியாைதகைளப்
ெப ந் ரளான மக்கள் ெசய் வ சாத் யமா ம் ப
ெசய் தவன் அவன். அப் ப ப் பட்ட தன்ைன இப் ேபா
ெகாைலக்காரர்கைள ம் , ச காரர்கைள ம்
அைடக் ம் பாதாளச் ைறக் க் ெகாண்
ேபா றார்கள் . ெகாண்
ேபானால் என்ன?
க் ரத் ேலேய தன்ைனப் பற் இைளய ராட்
ம் ,
ெபான்னி ன் ெசல் வ ம்
சாரிப் பார்கள் . சாரித் த்
தான் ைற ல் அைடக்கப் பட்ட ெதரிந் த ம்
பைதபைதப் பார்கள் . உடேன ைற ன் சா ைய
எ த் க் ெகாண்
ஓ வ வார்கள் , தன்ைன
தைல
ெசய் வார்கள் . கரிகாலரின் உ ைரத் தன்னால்
காப் பாற் ற
யாமற் ேபானேபா
ம் அவ க்காகத்

தான் ெசய் த
யற் கைளெயல் லாம் அ
பாராட் வார்கள் ….

ந்

ஆனால் உண்ைமயாகேவ பாராட் வார்களா?
தன்
ைடய ஞாபகம் அவர்க க் இ க் மா?
சேகாதரைனப் ப ெகா த்தவர்கள் அந் தத் க்கத் ல்
மற் றைதெயல் லாம் மறந்
ட மாட்டார்களா? தான்
ற் றவாளி இல் ைல என்
ெசான்னால் தான்
நம் வார்களா? நம் னா ம்
ன்ேபால் தன் ேபரில்
நட் ரிைம பாராட் வார்களா?
தங் க நாணயத் ெதா ற் சாைல ன் வ யாக அவைனப்
பாதாளச் ைறக் க் ெகாண்
ேபானேபா
அவ ைடய நம் க்ைக வரவரக் ைறந் ெகாண்
வந் த . அந் தத் ெதா ற் சாைலையச் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் சற்
ன்னதாகேவ
ட்டார்.
அந் த வ
ல் அப் ேபா ஆங் காங் ேக ற் ல
காவலர்கள் மட் ேம நின்றார்கள் . அவர்கள் பைனமரச்
ன்னம் ெபா த்த பட்டயங் கைளப் ண்
க்க ல் ைல.
ெகா ம் பா
ர் ேவளார் பைழய ைறக்
காவலர்கைளெயல் லாம் அ ப்
ட் த் தம் ைடய
ஆட்கைள ஆங் ேக காவ க் ப் ேபாட்
ந் தார்.
தாகச் ைறக் ள் வந் த இ வைர ம் , அவர்கள்
ெவ க்க ெவ க்கப் பார்த்தார்கள் . ஒ வேராெடா வர்
“இவன்தான் கடம் ர் சம் வைரயன்; இவன் வாணர்
லத் வந் யத்ேதவன்; இளவரசைரக் ெகான்ற
சண்டாளர்கள் ” என்
ேப க் ெகாண்ட
வந் யத்ேதவன் கா ல்
ந் த .
க்
ண் கள்
இ ந் த அைற வ யாக அவர்கைள அைழத் ச் ெசன்ற
ேபா ேசாழர் ல மன்னர்களின் மறக் க ைணக்
அைவ ன்னங் களாகத் ேதான் ன. ம ப
ம்
றங் ய ப கள் வ யாக அைழத் ச் ெசன்

வந் யத்ேதவைன ஒ தனி அைற ல் அைடத் ப்
ட்
ட் க் காவலர்கள் ெசன்றேபா , அவ ைடய
நம் க்ைக
ம் ேபாய் ட்ட . அங்
ந் தான்
தைலயாகப் ேபாவ ல் ைல. உ ர் ேபான ற தன்
உடைலத்தான் ஒ ேவைள அங்
ந்
அப் றப் ப த் வார்கள் என்
எண்ணிக்ெகாண்டான்.
ன்னப் ப ேவட்டைரய க்
ன்னேமேய தன் ேபரில்
சந் ேதகம் . பார்த் ேபந் ர க்ேகா தன் ேபரில் ஒேர
ேவஷம் . ழவன் மைலயமா க் ப் பார்த் ேபந் ரன்
ேபச் ல் தான் நம் க்ைக. ப ேவட்டைரயர்கள் பரிந்
ேப ச் சம் வைரயர் ேபரில் ற் ற ல் ைல என்
க் ரத் ல்
தைல ெசய்
வார்கள் . தன்ைன
தைல ெசய் வதற் யார் ரத்ைத எ த் க்
ெகாள் ளப் ேபா றார்கள் ? ஒ வ ம் இல் ைல. தன் ேபரில்
ெகாைலக் ற் றேம சாட்
வார்கள் . ற் றம் சாட் ப்
ப ரங் கமாக சாரைண ெசய் வார்களா? சாரித்தால்
ஒ ேவைள அவன் உண்ைமைய எ த் ச் ெசால் ப்
பார்க்கலாம் . இல் ைல, இல் ைல! சாரைணேய
ெசய் யமாட்டார்கள் . சாரைண நடத் னால் ,
நந் னிையப் பற்
ம் , ர தாஸன்
ட்டத்ைதப்
பற்
ம் உண்ைம ெவளியாக ேவண்
க்கலாம் .
அைதெயல் லாம் யா ம்
ம் பமாட்டார்கள் . தன்ைன
அச் ைற ேலேய டந் சா ம் ப
ட்
வார்கள் .
அல் ல
சாரைண ஒன்
ன் க் கரிகாலைரக்
ெகான்றவன் என்பதாகத் ர்மானித் , நாற் சந்
ல்
ெகாண் ேபாய் க் க மரத் ல் ஏற்
வார்கள் .
ெதய் வேம!
தன் த ல் தஞ் ைசக் ப் றப் பட்
வந் தேபா அவன் உள் ளத் ல் ெபாங் க் ெகாண்
ந் த
உற் சாகம் என்ன? என்னெவல் லாம் பகற் கன கண்
ெகாண்
ந் தான்?
க் யமாக டந் ைத ேஜா டர்
ட் ல் இைளய ராட்
ந் தைவைய ம் ,

வான ைய ம் சந் த்த
ந் அவன் எப் ப ப் பட்ட
கலக் கட ல்
தந் ெகாண்
இந் தத் தஞ் ைசக்
வந் தான்! அப் ேபா
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் தன்ைன
ஒற் றன் என்
சந் ேத த் ப் பாதாளச் ைற ல்
அைடத்
வாேரா என்
அவன் அஞ் ய ண் . அ
இப் ேபா ேவெறா
தத் ல் உண்ைமயா
ட்டேத!
வானெவளி ல் உல் லாசமாகத் ரிந் பறக் ம்
பறைவையப் ேபால் வாழ் க்ைக நடத் க் ெகாண்
ந் த
தன்ைன இந் த இ ளைடந் த அைற ல் ட்
ட்டார்கேள! இ ல் தன்னால் எத்தைன காலம் இ க்க
ம் ?
யா !
யா ! உ ைர
வதற்
ஏேத ம்
ைர ல் வ ேதட ேவண் ய தான்…
இவ் வாெறல் லாம் எண்ணி எண்ணி ஏக்கமைடந்
ெசயலற் உட்கார்ந்
ந் தான் வந் யத்ேதவன்.
அந் தச் சமயத் ல் பக்கத் அைற ல் யாேரா
ெதாண்ைடையக் கைனப் ப ேகட்ட . சற்
ேநரத் க்ெகல் லாம் கர்ணக ரமான ர ல் ,
“ெபான்னார் ேமனியேன….!”
என்ற ேதவாரப் பாட ம் ேகட்ட . வந் யத்ேதவ க்
உடேன ேசந் தன் அ த ைடய ஞாபகம் வந் த .
பா யவன் அவன் இல் ைல. ேசந் தன் அ த ைடய ரல்
ெதய் கமான இனிைம ெபா ந் ய . இப் ேபா
பா
ற ரல் கர்ணக ரமான . ஆ
ம் அேத
பாடைல இங் ேக பாதாளச் ைற ல் இ ப் பவன் பா ம்
காரணம் என்ன?
வ, வா! காதால் ேகட்க
ய ல் ைல. பாதாளச்
ைற ல் அைடப் பட்
ப் ப ேபாதா என்ற இந் த
அ ர்வமான சங் தத்ைதக் ேகட் ம் தண்டைன
ேவேறயா?

“யார், அப் பா அங் ேக?” என்றான் வந்

யத்ேதவன்.

“நான்தான் ைபத்

ப

“அப் பா! ைபத்
நி த் !”
“ஏன்? என்

யக்காரன்!” என்

யக்காரா! க

ைடய பாட்

ைண

உனக்

“
க்காமல் என்ன? உன் பாட்
ெராம் பப்
க் ற ?”
“பாட்ைட நி

த்

ய

ற

ப்
எனக்

ெராம் பப்

ல் வந் த

ர்ந்
க்க

.

உன் பாட்ைட
ல் ைலயா?”

ெராம் ப
க்

றதாக்

ம் ?”

“அப் ப ஒன் ம் நீ ைபத் யக்காரனாகத்
ெதரிய ல் ைல. இந் தப் பாட்ைட உனக் யார் ெசால்
ெகா த்த ?”

க்

“நீ இப் ேபா இ க் ம் அைற ல் ல காலத் க்
ன்
இன்ெனா வா பன் வந்
ந் தான். ல நாட்கள் தான்
அவன் இ ந் தான். அப் ேபா அவன் ஓயாமல் இந் தப்
பாட்ைடப் பா க் ெகாண்
ந் தான்! எனக் அ
பாடமா
ட்ட ” என்றான்.
வந் யத்ேதவன் உடேன அந் த வா பன் ேசந் தன்
அ தன் தான் என்
ர்மானித் க் ெகாண்டான். தான்
தப் த் ச் ெசல் வதற் உத ெசய் வதற் காகச் ேசந் தன்
அ தைனச் ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ல நாட்கள்
பாதாளச் ைற ல் அைடத்
ந் தார் என்பைதக்
ேகள் ப் பட்
ந் தான். இந் த அைற ல் இ ந் தவன்
அவனாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் . ஆகா! ேசந் தன்
அ தன் எவ் வள தங் கமான ள் ைள! எத்தைகய
அ ைமயான ேந தன்!
“இந் த அைற ல் ல நாட்கள் இ ந் த வா
உனக் த் ெதரி மா?” என்
ேகட்டான்.

பன் யார்?

“ெதரியாமல் என்ன? அவன் ெபயர் ேசந் தன் அ தன்.
யாேரா ஒ ஊைமச்
ன் மகனாம் ! உண்ைம ல்
அவன் யார் என்ப மட் ம் உலகத் க் த்
ெதரிந் தால் ….?”
“ெதரிந் தால் என்ன ஆ

ம் ?”

“உலகேம தைல ழாகப் ேபாய்

ம் !”

“உலகம் தைல ழானால் , நமக் இந் தப் பாதாளச்
ைற
ந்
தைல ைடக் மா?”
“நிச்சயமாகக்

ைடக்

ம் .”

“அப் ப யானால் அவன் யார் என்

தான் ெசால் ேலன்?”

“அவ் வள
லபமாக உன்னிடம் ெசால்
ேவனா?
அைதச் ேசாழ சக்கரவர்த்
ன் கா ேல மட் ந் தான்
ெசால் ேவன்! இன்
ம் ந் தர ேசாழர்தாேன ேசாழ
நாட் ன் சக்கரவர்த் யா
க் றார்?” என்
ேகட்டான்.
“ஆமாம் ; அைதப் பற்

உனக்

என்ன சந் ேதகம் ?”

“ ல நாைளக்
ன் இங் ேக ல மா தல் கள் நடந் தன.
பைழய ைறக் காவலர்கள் எல் லாம் மா ப்
ய
ைறக் காவலர்கள் வந் தார்கள் . தங் க நாணய
வார்ப்படச் சாைலைய
ட்டார்கள் . அைத
டா
ந் தேபா , கன்னார்கள் ேவைல ெசய் ம் சத்தம்
இைட டாமல் ேகட் க் ெகாண்
க் ம் .”
“ஏன்
ட்டார்கள் ? ஏன் காவற் காரர்கள்
மா னார்கள் ?”
“ ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ேகாட்ைடக் காவைல ட்
ஓ ப் ேபாய் ட்டாராம் . ெகா ம் பா
ர் ேவளார்
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடையப்
த் க் ெகாண்டாராம் .

காவற் காரர்களின் ேபச்
ெதரிந் ெகாண்ேடன்…”

ந்

தான் இைவகைளத்

“ஓேகா! அ
ம் அப் ப யா?” என்றான் வந் யத்ேதவன்
உண்ைம ேலேய அவன் ெப
யப் பைடந் தான்.
ெகா ம் பா
ர்
க் ரம ேகசரி தன்ைன நன்
ேசா த் அ ந் தவர். அவர் ஒ ேவைள தன் ேபச்ைச
நம் த் தன்ைன
தைல ெசய் வாரா? அவரால் தான்
அ எப் ப
ம் ? இளவரசர் கரிகாலைரக்
ெகான்றவன் என்
ற் றம் சாட்டப் பட்டவைன யார்தான்
எளி ல்
தைல ெசய்
ட
ம் ?
“என்ன, தம் ெமௗனமா
ட்டாய் ? ம ப
ெதாடங் கட் மா?” என்
ைபத் யக்காரன்
ெதாண்ைடையக் கைனத்தான்.

ம் பாடத்

“ேவண்டாம் , ேவண்டாம் ! நீ
யைதப் பற்
ேயா த் க் ெகாண்
ந் ேதன். ேசந் தன் அ தன்
ஊைமச்
ன் மகன் அல் லெவன்
ெசான்னாேய?
அவன் யாரா
க் ம் என்
ேயா க் ேறன்.”
“அந் தப் ேபச்ைச

ட்

ட்

“உன்ைன எதற் காகப் ைபத்
ெகாள் றாய் ?”

ேவ

ஏதாவ

ெசால்

யக்காரன் என்

ன்
?”

ெசால்

க்

“இங் ேக வந் தவர்கள் எல் லா ம் என்ைனப்
ைபத் யக்காரன் என்
ெசால் வ னாேலதான்.”
“ஏன் அப் ப

அவர்கள் எல் லா

ம் ெசால்

றார்கள் ?”

“ஈழத் ல் பாண் ய வம் சத் மணி ம ட ம் ,
ேதேவந் ரன் அளித்த இரத் ன ஹார ம் இ க்
டம்
எனக் த் ெதரி ம் . என்ைன
தைல ெசய் தால் அைவ
இ க்
டம் ெசால் ேவன் என்
இங் ேக

வ
றவர்களிடெமல் லாம் நான் ெசால் வ ண் .
அதற் காக என்ைனப் ைபத் யம் என் றார்கள் !”
“உன்ைனப் ைபத் யம் என்
ைபத் யக்காரர்கள் .”
“நீ என் வார்த்ைதைய நம்

றவர்கள் தான் உண்ைமப்
றாயா?”

“பரி ரணமாக நம்
ேறன்; ஆனால் நான் நம்
பயன்? உனக் என்னால் ஒ உத
ம் ெசய் ய
யாேத?”
“அப் ப ெசால் லாேத! நீ இப் ேபா இ க்
அைடக்கப் ப
றவர்கள் எல் லா ம் க்
தைல ெசய் யப் ப வ வழக்கமா
என்
ெசான்னான்.

என்ன

ம் அைற ல்
ரத் ல்
ந் வ
ற ”

“அ என்ன வழக்கம் ? உதாரணங் கள் ெசால்
பார்க்கலாம் .”
“யாேரா ைவத் யர் மகன் ஒ வன், னாகபாணி
என் றவன், உன் அைற ல் அைடக்கப் பட்
ந் தான்.
அவைனப் ப
ர் ராணி நந் னி ேத வந்
தைல
ெசய் அைழத் ப் ேபானாள் . அந் த அைற ேலேய
ேசந் தன் அ தன் இ ந் தான். அவைன ந் தைவ
ேத
ம் ெகா ம் பா
ர் இளவர
ம் வந்
தைல
ெசய் தார்கள் .”
வந் யத்ேதவன் ஒ ெந ய ெப
ச்
ட்
ட் ,
“அந் த மா ரி என்ைன வந்
தைல ெசய் ய எந் த
ராணி ம் இளவர
ம் வரமாட்டார்கள் !” என்றான்.
“அப் ப யானால் நாேன உன்ைன
தைல
ெசய் ேறன்” என்றான் அ த்த அைற ல் இ

ந் தவன்.

“இப் ேபா தான் நீ ைபத் யக்காரன் ேபாலப்
ேப
றாய் !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“இல் ைல, என் வார்த்ைதைய நம் ?”
“ேவ

வ

ல் ைல, உன்ைன நம்

த்தான்

ரேவண்

ம் .”

“அப் ப யானால் , இன் ர காவலர்கள் வந் நமக்
உண அளித்
ட் ப் ேபா ம் வைர ல்
ெபா ைம டன் இ !” என்றான் ைபத் யக்காரன் என்
ெபயர் வாங் யவன்.

அத்

யாயம் 56 - "சமய
சஞ்
"

அன் ர கைட க் காவலன் வந்
ட் ப் ேபான ம்
வந் யத்ேதவன் அ த்த அைற
ந் த
ைபத் யக்காரன் என்ன ெசால் லப் ேபா றான் என்
அ ய ஆவ டன் காத்
ந் தான். அந் த அைற ன் ஒ
பக்கத் ச் வரில் எ
றாண் வ ேபால் ஏேதா சத்தம்
ேகட்ட . வந் யத்ேதவ க் ப்
, ங் கத் னிடம்
பய ல் ைல. ஆனால் ைனக க் ம் , எ க க் ம்
பயம் . இரெவல் லாம் அந் த இ ளடர்ந்த அைற ல்
எ க டன் காலங் க க்க ேவண் ேமா என்
கவைலப் பட்டவனாக, “ைபத் யக்காரா!
ங் ப்
ேபாய் ட்டாயா?” என்
ேகட்டான்.

அதற் ப ல் ஒன்
சத்தம் மட் ம் ெம

ம் வர ல் ைல. எ
றாண் ம்
வாகக் ேகட் க் ெகாண்
ந் த

.

சற் ேநரத் க்ெகல் லாம் வரி
ந்
ல கற் கள்
ெபயர்ந்
ந்
வாரம் ஒன்
உண்டா ற் . அதன்
வ யாகப் ைபத் யக்காரன்
ரல் , “அப் பேன
ங்
ட்டாயா?” என்
ேகட்ட .
“இல் ைல;
ங் க ல் ைல உனக்காகத்தான்
காத்
க் ேறன் இ என்ன ேவைல?” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
மாதத் ேவைல. அதற்
ன்னால் என் ைகச்
ையத் த த் க்ெகாள் வதற் ஆ மாதம்
த்த என்றான் ைபத் யக்காரன். சற்
ேநரத் க்ெகல் லாம் வாரத்ைத இன்
ம் ெபரிதாகச்
ெசய் ெகாண்
வந் யத்ேதவ ைடய அைறக் ள் ேள
அவன்
ந் தான்.
“இ
சங்

ஆ

வந் யத்ேதவன் அவ ைடய கரங் கைளப்
த்
இறக்
ட்ட ற , “இவ் வள கஷ்டப் பட் இந் தச்
வரில் வாரம் ெசய் தாேய? இ ல் என்ன பயன்?
ெவளிச் வரில் வாரம் ேபாட்டா ம் பயன் உண் !”
என்றான்.
“இங்
ந் ெவளிச் வர் என்பேத ைடயா .
க்
ண்
அைற ன் வ யாகத்தான் ெவளிேயற
ம் .
இந் த அைற ல சமயம் கா யாக இ ப் ப ண்
அப் ேபா
ட்டப் படாம
க் ம் . ஆைகயால் என்
அைற
ந் தப் ச் ெசல் வைத ட இங்
ந்
தப் வ
லபம் .”
“இன்ைறக் வந் த என்ைன நம் இைத ெவளிப் ப த்
ட்டாேய? நான் உன்ைனக் காட் க் ெகா த்
ட்டால்

என்ன ெசய் வாய் ?”
“ஒ வைன நம் பலாம் , நம் பக் டா என்பைதக்
ர
ந் ேத கண்
க்கலாம் . ேசந் தன் அ தைன
நம் ேவன். ஆனால் னாகபாணிைய நம் பமாட்ேடன்.
உன்
ர
ந் உன்ைன நம் பலாம் என் ம்
ெசய் ேதன். ேம ம் தப் ச் ெசல் ம் காரியம் இப் ேபா
நடந் தால் தான் நடந் த . சரியான சந் தர்ப்பம் இ தான்!”
“அ

ஏன்?”

“காவற் காரர்கள் மா
க் றார்கள் என்
ெசான்ேனன் அல் லவா? அவர்களில் இரண்
ேபர் ேப க்
ெகாண்
ந் தைதக் ேகட்ேடன்.
க்
ண்ைடத் றந்
வைதப் பற் அவர்கள் ேப க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
‘
க்
ண்ைடத் றக் ம் ேபா நம் ேமேலேய
பாய் ந்
ட்டால் என்ன ெசய் ற ?’ என்
ஒ வன்
ேகட்டான். அதற் மற் றவன் ‘சாகேவண் ய தான்!’
என்றான். இ
ந் அவர்கள்
க்
ண்ைடத்
றக்கமாட்டார்கள் என்ப நிச்சயம் .
ய
காவற் காரர்களாதலால்
ெரன்
பாய் ந் ெசன்
தப் த் க் ெகாள் ளலாம் என்
என் எண்ணம் .
எப் ப
ந் தா ம் , இங் ேகேய டந் சாவைதக்
காட்
ம்
தைலக் ஒ
யற் ெசய் பார்ப்ப
நல் லதல் லவா?”
“உண்ைமதான்!”
“ஒ வனாக
யற் ெசய் வைதக் காட்
ம் , இரண்
ேபராக
யற் ெசய் வ எளி . நீ என்ைனப் ேபால்
இல் ைல;
தாக வந் தவன், நல் ல
டகாத் ரனா
க் றாய் . இரண்
காவலர்கைள நாம்
இ வ ம் கட் ப் ேபாட்
ட் அவர்களிட
ந்

சா கைளப்
அல் லவா?”

ங்

க் ெகாண்

ெவளிேயறலாம்

“நல் ல ேயாசைனதான், எப் ெபா
“ெகாஞ் சம் ெபா
ெசால் ேறன்”.

றப் படலாம் ?”

; சரியான சமயம் பார்த்

ச்

“நா ம் ெராம் பக் கைளத் ப் ேபா
க் ேறன்,
ஒ நாள் …இரண்
நாள் ேபானா ம் நல் ல தான்.”
ற அந் தப் ைபத் யக்காரன் அவன் ைற
ந் த
காலத் ல் ெவளி உல ல் நடந் த
க் ய
சம் பவங் கைளெயல் லாம் வந் யத்ேதவனிடம் ேகட் த்
ெதரிந் ெகாண்டான். ஆ த்த கரிகாலர் இறந் தார்
என்
ேகட்ட ம் , “ஆகா, அப் ப யானால் நாம் இப் ேபா
ெவளிேய வ
க
க் யம் !” என்றான்.
“ஏன் அப் ப ச் ெசால்

றாய் ?”

“அ த்தப இராஜ் யத் க் யாைரயாவ
பட்டம் கட்ட ேவண் ம் அல் லவா?”

இளவர ப்

“இளவர பட்டம் என்ன? சக்கரவர்த் உடல்
ேநா னா ம் மனச் ேசார் னா ம்
க்கப் பட்
க் றார். இராஜ் யபாரத்ைத அ ேயா
ட் நீ ங் க
ம்
றார்!”
“யா

க்

ம

டம்

ட்

வதாகப் ேபச்

நடக்

ற

?”

ற் றரசர்கள் லர் ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட்ட
ம்
றார்கள் ! மற் ம் லர் ெபான்னி ன்
ெசல் வ க் ம டம்
ட்ட
ம்
றார்கள் !”
“

“சக்கரவர்த்

ன் க

த்

என்ன?”

“இராஜ் யத் ல் ண் சண்ைட ஏற் படாமல் த க் ம்
ெபா ட் ம ராந் தகர் ங் காதனம் ஏ வைதேய
சக்கரவர்த்
ம்
றாராம் .”
“அப் ப யானால் , நாம் க் ரத் ல் ெவளிேயற
ேவண் ய ெராம் ப ெராம் ப அவ யமா ற !” என்றான்
அந் தப் ைபத் யக்காரன்.
ற , ஈழ நாட் ல் பாண் யர் ம ட ம் , இரத் ன
ஹார ம் இ க்
டம் பற் த் தான் ெதரிந் ெகாண்ட
தத்ைத வரமாகக்
னான். ேசாழ லத்
இரக யத்ைதப் பற் ம ப
ம் வந் யத்ேதவன்
ேகட்டதற் , “அைத இப் ேபா ெசால் ல மாட்ேடன்.
இ வ ம் தப் ப் ைழத் ெவளிேய ேனாமானால்
ெசால் ேவன். இல் லா
ல் அந் த இரக யம் என்ேனா
ம ய ேவண் ய தான்!” என்றான்.
வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளம்
ரமாகச் ந் தைன ல்
ஆழ் ந் த . அந் தப் ைபத் யக்காரன் ெசால் லக்
ய
அத்தைகய இரக யம் என்னவா
க் ம் என்
ஊ க்கப் பார்த்தான். பற் பல நிழல் ேபான்ற நிைன கள்
அவ ைடய மனத் ைர ல் ேதான்
மைறந் தன.
ெரன்
ைவத் யர் மகைனப் பார்த்த ம்
வந் யத்ேதவ க் த்
க் வாரிப் ேபாட்ட . தா ம் ,
அ த்த அைற ல் உள் ளவ ம் ேசர்ந் ெசய்
க் ம்
ேயாசைனக் அவன் தைட ேபாட்
வாேனா என்
கவைலப் பட்டான். னாகபாணி ன் நயவஞ் சகப்
ேபச்ைச அவன் நம் ப ல் ைல. அவ ம்
ைபத் யக்கார ம் இவ் ஷயத் ல் ஒ
மன ைடயவர்களா
ந் தார்கள் . ஏேதா ர்
எண்ணத் டேனதான்
னாகபாணி வந்
க் றான்
என்
ெசய் ெகாண்டார்கள் . ஒ வைரச்

ைற ல்
ட்
ட் இன்ெனா வர் ெவளிேய ப்
ேபாவ ல் ைலெயன்
சபதம் எ த் க் ெகாண்டார்கள் .
ம ப
ம் னாகபாணி வந் தால் என்ன ெசய் ற
என் ம் ர்மானித் க் ெகாண்டார்கள் .
எனேவ, இரண்டாவ தடைவ னாகபாணி வந் தேபா
இ வ ம்
ன் ஜாக் ரைதயாக இ ந் தார்கள் .
ைபத் யக்காரனிடம்
த் ைர ேமா ரத்ைதக் காட்
அவ ைடய இரக யத்ைதச் ெசால் ம் ப ைவத் யர்
மகன் ேகட் க் ெகாண்
ந் த ேபா , வந் யத்ேதவன்
இரண்
அைறக க் ம் ந
ல் வரில் ஏற் ெகனேவ
ெசய்
ந் த வாரத் ன் வ யாக ஓைசப் படாமல்
ந் அந் த அைறக் ள் ேள வந் தான். னாகபாணி
ம் அவைனத் தாக்கேவ, இ வ ம் வந் த த்தம்
ெசய் தார்கள் . ேவ சமயமா
ந் தால் வந் யத்ேதவன்
ைவத் யர் மகைன ஒ ெநா
ல் ெவன்
ழ் த்
ப் பான். ேமேல ெந ப் ச் ட்ட ண்கள்
இன்
ம் நன்றாக ஆறாதப யா ம் , காளா க ராட்சதன்
அவ ைடய ெதாண்ைடையப்
த் அ க் ய
இடத் ல் இன்
ம் வ த் க் ெகாண்
ந் தப யா ம்
வந் த த்தம் நீ த்த . அச்சமயத் ல்
ைபத் யக்காரன் ைக ல் சங்
டன் வந்
னாகபாணி ன் க த் ல் ேபாட் இ க் னான்.
னாகபாணி ேழ
ந் தான்.
ற

, இ வ மாக அவைன அந் த அைற ன் வர்களில்
இ ந் த இ ம் வைளயங் க டன் ேசர்த் க்
கட் னார்கள் . அப் ப க் கட் ம் ேபாேத வந் யத்ேதவன்,
“ னாகபாணி! நாம் இ வ ம் சக்கரவர்த் ையக்
ணப் ப த் வதற் காகச் சஞ்
ைகையத் ேத
ஈழ நாட் க் ப் ேபாேனாேம, நிைன இ க் றதா?
அப் ேபா நாம் சஞ்
ெகாண்
வ வ ல் ெவற்

ெபற ல் ைல. ஆனால் இப் ேபா எங் க க் ச் ‘சமய
சஞ்
’யாக வந் ேசர்ந்தாய் ! இந் த உத க்காக க்க
வந் தனம் . ைவத் யர் மகனா ய நீ இனிேமல்
ைவத் யத் டன் நிற் ப நல் ல . ஒற் றன் ேவைல ல்
தைல ட் ஏன் ணாகக் கஷ்டத்ைத ைலக்
வாங் க்ெகாள் றாய் ?” என்
ெசான்னான்.
னாகபாணி அதற் ஒன் ம் ப ல் ெசால் ல ல் ைல.
ெரன்
ேநர்ந்த இந் த பத் னால் அவன்
ேபச் ழந் நின்றான். ஆனால் அவ ைடய கண்கள்
மட் ம் ேகாபக் கனைலக் கக் ன என்ப அவன்
ெகாண்
வந்
ேழ ேபாட்
ந் த வர்த்
ெவளிச்சத் ல் நன்றாகத் ெதரிந் த . ன்னர் இ வ ம்
ைவத் யர் மகன் ெகாண்
வந்
ந் த அ கார
த் ைரையக் ைகப் பற் க் ெகாண்டார்கள் .
னாகபாணி தைல ல் ற்
ந் த ணிைய எ த்
வந் யத்ேதவன் தன் தைல ல் ற் க் ெகாண்டான்.
அந் த அைற
ந் ெவளிவந் கதைவப்
ட் னார்கள் . ற ெமள் ள நடந் பாதாளச் ைற ன்
ப க்கட் ல் ஏ னார்கள் . வ சரியாகத்
ெதரியாதவர்களாதலால் , நிதானமாக அங்
ங் ம்
பார்த் க் ெகாண்
நடந் தார்கள் .
களின் உ மல்
சத்தம் ேகட்ட ம் இ வ க் ம் ேமேல ேபாகச்
தயக்கமாகேவ இ ந் த . ஒ ேவைள தாங் கள்
தப் வைத எப் ப ேயா அ ந்
ையக்
ண்
ந்
அ ழ் த்
ட்
ப் பார்கேளா!
வந் யத்ேதவ ம் ைபத் யக்கார ம்
க்
ண்
அைறக் ள் ேள ெம வாக எட் ப் பார்த்தார்கள் . அந் த
அைற ல் அச்சமயம் ஒேர ஒ காவலன் தான்
இ ந் தான். உ
ய
கள் இ ந் த
ண்ைட அவன்
உற் ேநாக் க் ெகாண்
ந் தான். ஒ ேவைள
க்

ண்ைடத் றந்
கைளத் தங் கள்
ஏ
ட
அவன் ேயா க் றானா, என்ன? அச்சமயம் ைவத் யர்
மகன்
ச்சல் ேபாட ஆரம் த்
ந் தான். அந் தக்
ச்சல்
இக்காவல ைடய சந் ேதகத்ைதக் ளப்
ட்
க்கலாம் அல் லவா? னாகபாணி ன் வா ல்
ணிைய அைடத்
ட் வராத எவ் வள தவறாகப்
ேபா ற் ?

அத்
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வந் யத்ேதவன்
ேநரம் வாசற் ப க்க
ல்
கவைல டன் தயங் நின்றான்.
கைளப் பார்த்த
வண்ணம் ைச ல் ைகைய ைவத்
க் க்
ெகாண்
நின்ற காவலன்
பாய் ந் அவைனத்
ர்த் க் கட்
ட் ேமேல ேபாகலாமா என்
ஒ கணம்
ேயா த்தான். ஆனால்
க்
ண் க க் அப் பால்
அ த்த வாசற் ப க்க
ல் மற் ம் இ காவலர்கள்
நிற் ப ெதரிந் த . அவர்களில் ஒ வன் இந் தக்
காவல க் ஏேதா ச க்ைஞ னால் ெதரி த்
ட்
அப் பால் ேபானான். ஒ ேவைள தன்ைனப் பற் த்தான்
அவர்கள் ஜாைடயாகப் ேப க் ெகாள் றார்கேளா?
இந் தக் காவலைனத் தாக்
ழ் த்
ட் ப் ேபானா ம் ,
அப் பால் இ ேபான்ற பல வாசற் ப க ம் அவற் ல்
காவலர்க ம் இ ப் பார்கள் . அவர்கைளெயல் லாம்
சமாளித்
ட் த் தப் ச் ெசல் ல
மா? அைதக்
காட்
ம் ஒேர பாய் ச்சலாகப் பாய் ந் ெசன்
க்
ண் கைளத் றந்
ட்டால் என்ன? அப் ேபா

ஏற் படக்
ய ழப் பத்
இ க் ம் அல் லவா?…

ல் தப்

ச் ெசல் வ

எளிதாக

இப் ப அவன் எண்ணியேபா காவலன், “ஓேகா!
தப் த் க் ெகாள் ளலாம் என்
பார்க் றாேயா?” என்
யைதக் ேகட் வந் யத்ேதவன் ஒ கணம்
க் ட்டான்.
களில் ஒன்
உ
ய . “அட நாேய!
என்
அதட் னான் காவற் காரன்.

ம் மாக்

அவன்
டன் ேப
றான் என்
அ ந் த
வந் யத்ேதவன் ரித்தான். காவற் காரன்
பார்த்தான்.

ம்
ம்

ட!”

ப்

“ ன்ேன பா ங் க, ஐயா! இந் தப்
என்ைன ரட்டப்
பார்க் ற . இ மா ரி எத்தைனேயா
கைள நான்
பார்த்
க் ேறன்! இந் தச் ங் கத் டம் அதன் ஜம் பம்
சாயா ” என்
ம ப
ம் ைசைய
க் னான்.
வந்

யத்ேதவன், “ ண் க் ள் இ க் ம் வைர ல்
ம் எ
ம் ஒன் தான்! அதன் ஜம் பம் எப் ப ச்
சா ம் ?” என்
ெசால்
ட் ைக
ந் த ெபரிய
ேவளாரின் இலச் ைனையக் காட் னான்.
“ேபாங் க, ஐயா, ேபாங் க!
தன்மந் ரி ன் ஆட்கள்
வாச ேல உங் க க்காகக் காத்
க் றார்களாம் !
க் ரம் ேபாங் க!” என்
ட் , அவர்கள் வந் த
பக்கத்ைத ேநாக் , “அேட ைபத் யக்காரா! ம் மா
இ க்கமாட்ேட!” என்
னான்.
அச்சமயம் வந் யத்ேதவன் ைபத் யக்காரனின்
ைகையப்
த் க் ெகாண்
ந் தான். அவன் ைக
ந ங் வைதத் ெதரிந் ெகாண் , ைகைய இ க்
த் த் ைதரியப் ப த் னான்.

ப்

ற , காவற் காரைனத் தாண்
இ வ ம்
ன்னால்
ெசன்றார்கள் . “
தைல ேவண் மாம்
தைல!
எல் லாைர ம்
தைல ெசய்
ட்டால் , ற எங் கள்
ைழப் என்ன ஆ ற ?” என்
அந் தக் காவலன்
ய அவர்கள் கா ல்
ந் த .
வந் யத்ேதவன் எவ் வளேவா ணி ள் ளவனா
ம் ,
அச்சமயம் அவன் ெநஞ் சம் ‘பக், பக்’ என்
அ த் க்
ெகாண்
ந் த . வாச ல்
தன்மந் ரி ன் ஆட்கள்
காத் க் ெகாண்
ப் பதாகக் காவலன் ெசான்ன
அவன் மனத் ல் ப ந்
ந் த . ைறக் ள் ேள
இ ட்டா
க் ற . அதனால் இங் ள் ள காவலர்கைள
எளி ல் ஏமாற்
ட் ச் ெசல் லலாம் . ெவளி ல்
ெவளிச்சமா
க் ேம?
தன்மந் ரி ன் மனிதர்கள்
இந் த ஆள் மாறாட்டத்ைதக் கண்
த்
ட்டால் என்ன
ெசய் ற ? ஆ
ம் பார்க்கலாம் ஒ ைக! எதற் ம்
தயாரா
க்க ேவண் ய தான்! நல் லேவைளயாக
இந் தப் ைபத் யக்கார ம் ெகட் க்காரப்
ைபத் யக்காரனா
க் றான்; சமயத் ல் ைக
ெகா ப் பான்!…
பாதாளச் ைற ன் பல வாசல் கைள ம் கடந் த ற
தங் க நாணய வார்ப்படச் சாைல ன் வாசல் கைள ம்
கடந் அவர்கள்
ைரந் ெசன்றார்கள் . ஆங் காங் ேக
இ ந் த காவலர்கள் அவர்களிட
ந் த ேவளாரின்
இலச் ைனையப் பார்த்த ம் ஒ ங் வ
ட்டார்கள் .
இவர்கைள யா ம் சந் ேத க்க ம் இல் ைல. உற் ப்
பார்க்க ம் இல் ைல. ேபா ம் ேபாேத வந் யத்ேதவன்
பரபரப் டன் ேயா த் ஒ
ட்டம் ேபாட் க்
ெகாண்டான். நீ ண்ட அைற ஒன் ல் அவர்கள்
ேபாய் க்ெகாண்
ந் த ேபா அவ ைடய ைணவன்

கா ல் , “நீ
தன்மந் ரி ட்
ேபா றாயா? என்
டன் வ

க் ப் ேபாகப்
றாயா?” என்

ேகட்டான்.

தன்மந் ரி ட் க் ப் ேபானால் ண் ம் பாதாளச்
ைறதான்! உன்
டேன வ ேவன்! நீ எங் ேக ேபாவதாக
உத்ேதசம் ?” என்றான்.
“

“கட ள் அ ள் இ ந் தால் , ஈழ நாட் க்ேக
ேபாய் டலாம் !
தன்மந் ரி ன் ஆட்க க்
ன்னால் நீ என்ைனப் ‘ னாகபாணி!’ என்
உன் ெபயர் என்ன?”
“ைபத்

ப்

!

யக்காரன்!”

“உண்ைமயான ெபயர்! உன் ெபற் ேறார்கள் ைவத்த
ெபயர்?”
“ஆ அ வா? ெபற் ேறார்கள் எனக் க் ‘கரிய
என்
ெபயரிட்டனர். ற் றத்தா ம் ஊரா ம்
‘க த்
மன்’ என்
அைழத்தார்கள் !”

மால் ’

“நல் ல ெபயர்தான்! க த்
மா! தஞ் ைச
களில் நாம்
ேபா ம் ேபா உன் ேதாைளத் ெதா ேவன். உடேன நீ
என்
டன் ஓ வரச் த்தமா இ க்க ேவண் ம் . நன்றாக
ஓ வாய் அல் லவா?”
“ஓ! ஓட்டத் ல் ஈழத்தரசன் ம
ேபாட்
ட
யா !”

ந் தன்

ட என்

டன்

வந் யத்ேதவன் ரித்தான். “நீ நல் ல
ைபத் யக்காரன்!…” என்றான்.
ெபாற் கா வார்ப்படச் சாைலையக் கடந்
ெவளி ல் வந் தார்கள் .

அவர்கள்

வந் யத்ேதவன் பயந் தப அங் ேக
தன்மந் ரி ன்
ஆட்கள் ெராம் பப் ேபர் இல் ைல. இரண்ேட இரண்
ேபர்தான் இ ந் தார்கள் . அவர்களில் ஒ வன் நல் ல
ண்டன், வந் யத்ேதவ க் அவைன எங் ேகேயா,
எப் ேபாேதா பார்த்த மா ரி இ ந் த ; ெதளிவாக
நிைன க் வர ல் ைல.
“நீ ங் கள் தாேன
தன்மந்
வந் யத்ேதவன்.

ரி

ன் ஆட்கள் !” என்றான்

“என்ன தம் , அதற் ள் ேளயா மறந்
என்றான் அவர்களில் ஒ வன்.

ேபாய்

ட்டாய் ?”

“இல் ைல, இல் ைல! நீ ங் கள் தாேன எங் கைள
தன்மந் ரி
ட் க் அைழத் ப் ேபாகப் ேபா
ர்கள் ?” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“ஆமாம் நாங் கள் தான்! நீ
தன்மந் ரி
ேபா ம் வ ையக்
ட மறந் ேபானா
ேபாய்
வாய் !”

ட்
ம்

க்

ப்

அப் ேபா க த்
மன், வந் யத்ேதவன்
யைத
நிைன
ர்ந் , “அப் பா, னாகபாணி! எனக் ப்
பயமா
க் ற !
தன்மந் ரி ம ப
ம் என்ைனப்
பாதாளச் ைற ல் தள் ளி
வாேரா, என்னேமா!”
என்றான்.
“அெதல் லாம் மாட்டார், அப் பேன! எங் கள்
தன்மந் ரி ன் சமாசாரம் உனக் த் ெதரியா
ேபா
க் ற . ஆனால் தப் த் க் ெகாள் ள மட் ம்
பார்க்காேத! அப் ப ஏதாவ , ெசய் தால் , நாங் கள்
பாதாளச் ைற ல் இ க்க ேநரி ம் !” என்றான்.
இவ் தம் ெசால்
ட்
ண்டனா
ந் தவன்

அந் த ஆட்களில்
ன்னால் நடந் தான்.

இன்ெனா வன் வந்
க த்
ம க் ம்

யத்ேதவ க் ம்
ன்னால் காவலாக வந் தான்.

தஞ் சா ர்
களில் கலகலப் ேப இல் ைல.
ஜனசஞ் சார ம் இல் ைல. ஆ த்த கரிகாலரின் இ
ச்
சடங் களினால் ஏற் பட்ட ளர்ச் கள் அடங்
ட்ட
ற ேகாட்ைடக் ள் வ த்தவர்கள் அவரவர்க ைடய
அ வல் களில் ஈ பட்
ந் தார்கள் . ேகாட்ைடக்
ெவளி ல் , ெகா ம் பா
ர்ப் பைடகள் க ைமயாகக்
காவல் ரிந் வந் தன. ேகாட்ைடக் ெவளி
ந்
யா ம் உள் ேள வ வதற் அ ம க்கப் பட ல் ைல.
வந் யத்ேதவன் இ
ற ம் உற் ப் பார்த் க் ெகாண்
நடந் தான். அந் த இரண்
ஆட்களிட
ந் ேத தப் ச்
ெசல் வ
க ம் லபம் . ஆனால் ம ப
ம்
படாமல் இ க்க ேவண் ம் ? ேகாட்ைடக் ள் ளி ந்
ெவளிேய வதற் ம் வச யாக இ க்க ேவண் ேம?
இந் த எண்ணத் னால் , வந் யத்ேதவன்
ன் இ
பக்கங் கைள ம் உற் உற் ப் பார்த் க் ெகாண்
நடந் தான்.
ெபரிய ப ேவட்டைரய ைடய அரண்மைன வாசைலத்
தாண் ச் ெசன்ற ம் , வந் யத்ேதவ ைடய பரபரப்
அ கமா ற் . அ த்தாற் ேபால் , அந் தச் சந் வரப்
ேபா ற !
ன்ெனா தடைவ ன்னப்
ப ேவட்டைரயரின் ஆட்களிட
ந் தான் தப் ஓ ச்
ெசன்ற சந் தான்! அைதத்தான் அவ ம் எ ர்பார்த் க்
ெகாண்
ந் தான். வைளந் வைளந் ெசன்ற
அச்சந் ல்
ைல
க் கள் அ கம் இ ந் தன.
இரண்
ற ம் ேதாட்டச் வர்கள் , வர்களின் ேமலாக
ெவளி ல் தாழ் ந் ெதாங் ய மரங் கள் அங் ேகதான்
இக்காவலர்களிட
ந் தப் ஓ னால் ஓடலாம் .
ன்ேபாலேவ ெபரிய ப ேவட்டைரய ைடய

மாளிைகத் ேதாட்டத்
ள்
க்கலாம் . அங் ேக
த்
ட்டால் அடர்ந்த மரங் க க் ைடேய ஒளிந் ெகாள் ள
வச யா
க் ம் .
ன்ேபாலேவ ெபாக் ஷ நிலவைறப்
பாைத
லமாக ெவளிேயற ம் இல வா
க் ம் .
ேவ வ
ல் தப் வ சாத் ய ல் ைல…
இேதா அந் தச் சந் வ
வ , வந்
ட்ட .

, அவன்

ன்

தப்

ச் ெசன்ற

வந் யத்ேதவன் க த்
ம ைடய ேதாைளத்
ெதாடலாம் என்
எண்ணினான். ஆனால் இ என்ன?
அங் ேக யார் ட்டமாக வ
றார்கள் ?
ைககள் !
ைரகள் ! ைக ல் ேவல்
த்த காவல் ரர்கள் !
இவ் வள ஆர்ப்பாட்டத் டன் வ
றார்கள் . அரச
ம் பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாகேவா, ெப ந் தர
அ காரிகளாகேவா இ க்க ேவண் ம் .
இைத உணர்ந்
தன்மந் ரி ன் ஆட்கள்
ற்
ற் ம் பார்த்தார்கள் . வந் யத்ேதவன்
கவனத்ைதக் கவர்ந்த சந் ைத அவர்க ம்
கவனித்தார்கள் . உடேன அவ் டம் ெசன்
ஒ ங்
நின்றார்கள் . தாங் கள் அைழத் வந் த இ வைர ம்
தங் க க் ப் ன்னால் நி த் ப் றர் அ யா
வண்ணம் அவர்கைள மைறத் க் ெகாண்
நின்றார்கள் .
எ ரில்
ட்டமாக வந் தவர்கள்
ைர ல் அந் த இடத்ைத
அைடந் அவர்கைளத் தாண் ச் ெசன்றார்கள் .
ன்னால் ேவல்
த்த ரர்கள் லர், ற ,
ன்
கம் ரமான ெவண்
ர களின் ேபரில் மைலயமா ம் ,
ெகா ம் பா
ர் ேவளா ம் அவர்க க் ந
ல்
ஒ வ ம் வந் தனர். ந
ல் வந் தவர் ெபான்னி ன்
ெசல் வர் என்பைத வந் யத்ேதவன் கண்டான். ஆகா!

எவ் வள ச பத் ல் இ க்
ரமாகப் ேபாய் ட்டார்?

றார்? ஆனா

ம் , எவ் வள

ஒ கணம் வந் யத்ேதவன் எண்ணினான்.
காவலர்கைள
ஓ ச் ெசன்
அவர் ன்னால்
நிற் கலாமா என் , உடேன அந் தக் க த்ைத மாற் க்
ெகாண்டான். தைமயைனக் ெகான்றதாகக் ற் றம்
சாட்டப் பட்டவ க் ப் ெபான்னி ன் ெசல் வர் தான்
எப் ப க் க ைண காட்ட
ம் ?… அல் ல
ேநக
உரிைம ெகாண்டாட
ம் ?… தன்ைனப் பார்த்த ம்
அவர் அ வ ப் அைடந் தா ம் அைடயலாம் .
பக்கத்
ள் ள மைலயமா ம் , ேவளா ம் என்ன
ெசய் வார்கள் என்
ெசால் ல
யா . இதற் ள் ,
அவர்க க் ப் ன்னால் வந் த
ைககளின்
வந் யத்ேதவன் கவனம் ெசன்ற . ஆகா! இைளய
ராட்
ந் தைவ! ெகா ம் பா
ர் இளவர வான !
சம் வைரயர் மகள் மணிேமகைல!
வந் யத்ேதவ ைடய ெநஞ் படாதபா பட்
ம் த்
த்த .
ேவ எந் தச் சந் தர்ப்பமா
ந் தா ம் , இந் த
ன்
ெபண்மணிகளில் எவைர ம் அ
உத ேகாரலாம் .
அவர்க ம் மன வந் உத ெசய் வார்கள் . ஆனா ம் ,
இப் ேபா ? ஆ த்த கரிகாலைன வஞ் சகத் ேராகம்
ெசய் ெகான்றவைனப் பார்த்தால் இைளய ராட்
ம் ,
இளவர வான
ம் எத்தைன அ வ ப் க்
ெகாள் வார்கள் ?
ேபாகட் ம் , இந் தப் ேபைதப் ெபண் மணிேமகைலைய
இவர்கள் தங் க டன் ேசர்த் க் ெகாண்
க் றார்கேள?
அதற் காக ம ழ் ச் அைடயேவண் ய தான்.
மணிேமகைல இவர்களிடம் கடம் ரில்
நடந் தைதெயல் லாம் ெசால்
ப் பாளா? தன்ைன

தப்
ப் பதற் காக ‘நான்தான் ெகான்ேறன்’ என்
ெசான்னாேள, அம் மா ரி இவர்களிட ம்
ெசால்
ப் பாளா? இல் ைல,
ெசால்
க்கமாட்டாள் . அவ் தம் ெசால்
ந் தால்
இவர்கள் அவைளத் தங் க டன் இவ் வள ஆதரவாக
அைழத் ப் ேபாகமாட்டார்கள் .
ைககள் அவர்கள் நின்
ெகாண்
ந் த சந் ைதக்
கடந் ெசன்றன. ன்னால் வந் த காவலர்க ம்
ேபானார்கள் .
“சரி வா ங் கள் ! இனி நாம் ேபாகலாம் ” என்
ெசால்
ட்
தன்மந் ரி ஆட்கள்
ன்னால்
நடந் தார்கள் .
வந்

யத்ேதவன் ஒ ெநா
ல் “இ தான் சமயம் ” என்ற
க் வந் தான். க த்
ம ைடய ேதாைளத்
ெதாட்
ட் ச் சந் வ யாக ஓட்டம்
த்தான்.
க த்
ம ம் அவைனத் ெதாடர்ந் ஓ னான்.
காவலர்கள் இ வ ம் ன்னால் ஓ வ ம் சத்தம்
ேகட்ட .
ேநரம் வைர ல்
ம் க் டப்
பார்க்காமல் இ வ ம் ஓ னார்கள் .
த ல் ,
க த்
மன்
ம் ப் பார்த்தான்.
“ஒ வன்
ன்தங்
என்றான்.

ட்டான்; ஒ

வன்தான் வ

றான்”

வந் யத்ேதவ ம்
ம் ப் பார்த் க் ண்டன்
ன்
தங்
ட்டைத அ ந் தான். ஒ வனா
ந் தா ம் ,
அவ டன் நின்
சண்ைட
க்கப் பார்ப்ப
அ
டைமயாகா . ஆைகயால் , க த்
ம க்
ச க்ைஞ காட்
ட் ேமேல ஓ னான்.

ன்ெனா தடைவ அவன் ம ள் வர் ஏ க்
த்த
அேத இடத்ைத அைடந் த ற தான் நின்றான்.
ந்
வைளந்
ந் த ைள அப் ப ேய இன்
ம் இ ந் த .
அைதப்
த் த் தா ச் வர்
ஏ க்ெகாண்டான்.
க த்
மைன ம் ைகையப்
த் த்
க்
ஏற்
ட்டான். இ வ மாக,
ந் ம த்
ந் த அந் த
மரக் ைளையச்
ஆட் த் ண் த்தார்கள் .
ன் ெதாடர்ந் வந் த ஆள் அ
ல் வந் த ம் , அவன்
ேபரில் தள் ளினார்கள் . மரக் ைள அவன் ேபரில்
ந் ததா என்பைதக் டக் கவனியாமல் வர்
ேம
ந் ேதாட்டத் ல்
த்தார்கள் . அடர்ந்த மரங் கள்
– தர்கள் இவற் னிைடேய
ந் ெசன் , மைறந்
ெகாண்
நின் , வைரக்
ைவத் ப் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் . யா ம் தங் கைளத் ெதாடர்ந்
ப் பதற் த் ேதாட்டத் க் ள்
க்க ல் ைல என்
ெதரிந் ெகாண்
ேமேல ெசன்றார்கள் .
“அப் பா! தப் ப் ைழத்ேதாம் !” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“இதற்
ேபாவ
“அதற்

ள் என்ன ஆ
ட்ட ? ேகாட்ைடக்
எப் ப ?” என்றான் க த்
மன்.
வ

இ

க்

ற

; ெகாஞ் சம் ெபா

ெவளிேய
ைமயா

!”

ப ேவட்டைரயரின் மாளிைகைய ெந ங் ய ம்
வந் யத்ேதவன் நின்றான். மாளிைக ல்
ன் ேபாலக்
கலகலப் இல் ைலதான். ஆ
ம் நடமாட்டம் இ ந் த .
இ ட் ம் ேநரத் ல் ெபாக்
நிலவைற ல்
வ தான் உ தமா
க் ம் .
இவ் தம் ர்மானித்
உட்கார்ந்தான். க த்

ஒ

மரக்கட்ைட ன்
மைன ம் உட்காரச் ெசய் தான்.

“இனி இ ட் ய ற தான் நம் ரயாணத்ைதத்
ெதாடங் க ேவண் ம் . அ வைர ல் உன்
ைடய
கைதையச் ெசால்
ேகட்கலாம் !” என்றான்.
“அ தான் ெசால் ல
ெசான்ேனேன!”

யா

என்

ன்னேம

“அப் ப யானால் , உன்ைன ெவளிேய அைழத்
ேபாக ம்
யா ”.
“நான் உண்ைமையச் ெசால் லாமல் , ஏதாவ
ெசய்
னால் என்ன பண்
வாய் ?”
“கைத – கற் பைன எ வா
ந் தா ம் ெசால்
ேநரம் ெபா
ேபாக ேவண் ம் அல் லவா?”

ப்
கற் பைன
! ெகாஞ் ச

க த்
மன் ெசால் லத் ெதாடங் னான்.
உண்ைம ேலேய அ அ ர்வமான பல சம் பவங் கள்
நிைறந் த கற் பைனக் கைத ேபாலேவ இ ந் த .

அத்
க த்
கரிய
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மால் என்
ம் க த்
மன் ேகா க்கைரக் ச்
வடக்ேக கடற் கைர ஓரத் ல் உள் ள ேதாப் த் ைற
என்
ம் ஊரினன். அங்
ந் ஈழத்
க் ப் பட
ெச த் ப் ைழப் நடத் க் ெகாண்
ந் தான். மார்
இ பத்ைதந் ஆண் க க்
ன்னால் அவன் ஒ
ைற ஈழத்
ந் ேதாப் த் ைறக்
வந் ெகாண்
ந் த ேபா
யல் அ த் க் கடல்

ெகாந் தளித்த . பட க ழாமல் கைர ல் ெகாண்
வ வதற்
க ம் ரயாைசப் பட்டான். ேகா க்கைரக்
கலங் கைர ளக் ன் அ
ல் வந் அவன் கைரைய
ெந ங் ய ேபா ஒ ெபண் அக்ெகாந் தளித்த கட ல்
தப் பைதக் கண்டான். அவள் ேபரில் இரக்கம் ெகாண்
பட ல் ஏற் ப் ேபாட் க் ெகாண்டான். அவள்
அப் ெபா
உணர்வற் ற நிைல ல் இ ந் தாள் . உ ர்
இ க் றதா, இல் ைலயா என்
டக் கண்
க்க
இயல ல் ைல. அங் ேகேய படைகக் கைரேயற் றப்
பார்த் ம்
ய ல் ைல. காற் அ த்த ைச ல்
படைகச் ெச த் க் ெகாண்
ேபாய் க் கைட
ல்
மைறக்கா என்
ம் ஊர் அ
ல் கைரைய
அைடந் தான். உணர்வற் ற அந் தப் ெபண்ைணக் கைர ல்
க் க் ெகாண்
வந் ேபாட் க் கவைல டன்
கவனித் க் ெகாண்
ந் தேபா
ைரகள் ேமேல ச்
ல ெபரிய மனிதர்கள் அப் பக்கம் வந் தார்கள் . ஆனால்
அவள் ேபச ம் இல் ைல. மற் றவர்கள் ேப வ அவன்
கா ல்
ந் ததாக ம் ெதரிய ல் ைல. “இவள் ற
ஊைமச் ெச
” என்
அவர்களில் ஒ வர்
னார்.
அவர்களின் தைலவராகத் ேதான் யவர்
க த்
மைனத் தனிேய அைழத் ஒ
ந் ைதயான
ெசய் ையக்
னார். யல் அடங் ய ம் அந் தப்
ெபண்ைண ஈழ நாட் க் அைழத் ச் ெசன்
அந் த
நாட் ேலா அல் ல அ
ல் உள் ள
ஒன் ேலா
ட்
ட் வந்
டேவண் ம் என் ம் , அதற் காகப்
ெப ம் பணம் த வதாக ம் அவர் ெசான்னார்.
அதன்ப ேய க த்
மன் ஒப் க்ெகாண்
பண ம்
ெபற் க் ெகாண்டான். கட ல் ெகாந் தளிப்
அடங் ய ம் அவைளப் பட ல் ஏற் அைழத் ச்
ெசன்றான். கடல் ந
ல் கட்ைட ஒன்ைறப்
த் க்
ெகாண்
ஒ வன்
தப் பைதக் கண்டான். க ம்
கைளத் ப் ேபா
ந் த அவைன ம் பட ல் ஏற் க்

ெகாண்டான்.
த ல் அந் தப் ெபண்
ய மனிதைனக்
கண்
ரண்டாள் . ற , அவைனக்
கவனியாம
ந் தாள் . இ வைர ம் அைழத் க்
ெகாண் ேபாய் அவன் ஈழ நாட் க் அ
ல் உள் ள ஒ
ல் இறக்
ட்டான்.
அந் தத்
ல் ஒ ெபரியவர் இ ந் தார்; அவர் இந் தப்
ெபண்ைணத் தம மகள் என்
னார்.
ன்னேம
அவள் ஊைம என் ம் , இப் ேபா தம் ைமக் ட அவள்
அ ந் ெகாள் ள ல் ைலெயன் ம்
னார். ற ,
அவைளக் கட
ந் காப் பாற் யைதக் க த்
மன்
ெசான்னான்.
ந க்கட ல் பட ல் ஏ ய மனிதர் க த்
மனிடம் ஓர்
ஓைல ெகா த் அைத இலங் ைக அரசனிடம் ெகாண்
ேபாய் க் ெகா க் ம் ப அ ப் னார். அ
ந் அவர்
ெராம் பப் ெபரிய மனிதரா
க்க ேவண் ெமன்
க த்
மன் ர்மானித் க் ெகாண்டான். இலங் ைக
மன்னனிடம் ஓைலையக் ெகா த்த ற அவ ைடய
ேபச்
ந் தன்னால் காப் பாற் றப் பட்டவர் பாண் ய
நாட் அரசர் என்பைதத் ெதரிந் ெகாண்டான்.
பாண் ய மன்னைர அைழத் வ வதற் இலங் ைக
அரசர் பரிவாரங் கைள அ ப் னார். க த்
மன்
க்க
கைளத்
ந் தப யால் அவர்க டன் ேபாக ல் ைல.
பாண் ய அரசர் ல னங் க க் ப் ற இலங் ைக
அரசரின் அரண்மைனக் வந் ேசர்ந்தார். இ
மன்னர்க ம் ேசர்ந் இலங் ைக ன் ெதன்ேகா
ல்
மைலகள்
ழ் ந்
ந் த ேராஹண நாட் க் ச்
ெசன்றார்கள் . அங் ேக ல னங் கள் தங்
ந் தார்கள் .
க த்
மன் ேபரில் ரியம் ெகாண்ட பாண் ய மன்னர்
அவைன ம் தம் டன் அைழத் ப் ேபானார். ேராஹண
நாட் ல் பல இடங் கைள ம் இலங் ைக அரசர் பாண் ய

மன்ன க் க் காட் னார். கைட யாக, யா ம் எளி ல்
ெந ங் க
யாத ஒ பள் ளத்தாக் ற் அைழத் ச்
ெசன்றார். அங் ேக ஒ மைலக் ைக ல் அள ல் லாத
ெபாற் கா கள் , நவரத் னங் கள் , ைல ம ப் ல் லாத
ஆபரணங் கள்
த யைவ ைவக்கப் பட்
ந் தன.
அவற் ைறெயல் லாம் பார்ைவ ட்ட ற , இலங் ைக
அரசர் ஒ தங் கப் ெபட் ைய எ த் த் றந்
காட் னார். அதற் ள் ேள ஜாஜ் வல் யமாகப் ரகா த்த
மணி ம டம் ஒன் ம் , இரத் ன ஹாரம் ஒன் ம்
இ ந் தன. அரசர்க ைடய சம் பாஷைண
ந்
அந் தக் ரீடம் பாண் ய வம் சத் அரசர்களின்
ராதனமான ரீடம் என் ம் , இந் த இரத் ன ஹாரம்
பாண் ய ல
தல் வ க் த் ேதேவந் ரன்
வழங் யதாகச் ெசால் லப் பட்ட ஹாரம் என் ம் ெதரிந்
ெகாண்டான். அவற் ைற எ த் க்ெகாண்
ேபா ம் ப
இலங் ைக அரசர் பாண் யைன வற்
த் னார்.
பாண் ய மன்னர் ம த்
ட்டார். ேசாழர்கைள
அ ேயா
ய த்
ட் ம ைர ல் தாம்
க்ெகாள்
ம் நாள் வ ம் ேபா , இலங் ைக ன்
அரசேர அவற் ைற எ த் க் ெகாண்
ம ைரக் வந்
உலகம் அ யத் தம் டம் அளிக்க ேவண் ம் என்
னார்.
ற , பாண் ய அரசர் க த்
மனிடம் அவன்
எ த் ப் ேபாகக்
ய அள ெபாற் கா கைளக்
ெகா த் , அந் த ஊைமப் ெபண்ைணப் பத் ரமாகப்
பராமரிக்க ஏற் பா ெசய்
ட் த்
ம் பப் பாண் ய
நாட் ல் வந் தம் டன் ேசர்ந் ெகாள்
ம் ப அ ப்
ைவத்தார்.
க த்
மன் தத்
ெபண்ைணக் காண

க் ச் ெசன்றேபா அங் ேக அந் தப்
ல் ைல. அவ ைடய தகப் பைன ம்

காண ல் ைல. இ வைர ம் ேத க் ெகாண்
ேகா க்கைரக் ப் ேபானான். அங் ேக அந் த ஊைமப்
ெபண்ைணக் கண்டான். ஆனால் அவள் அவைனத்
ெதரிந் ெகாள் ள ல் ைல. அவ ைடய ட்டாரிட
ந்
ல வரங் கைளத் ெதரிந் ெகாண்டான். அவ ைடய
தகப் பனார் உடல் ந
ற் றப யால் அவைள அைழத் க்
ெகாண்
வந் இங் ேக ட்
ட் உ ர் நீ த்தார்.
கலங் கைர ளக் ன் காவலன் அவ ைடய சேகாதரர்
என்
ெதரிந் த .
த ல் அவ க் ச் சேகாதரன் –
சேகாதரி யாைர ம் நிைன
க்க ல் ைல. ம ப
ம்
ஒ தடைவ கால் தவ க் கட ல்
ந்
காப் பாற் றப் பட்ட ற அவர்கைளெயல் லாம் அவ க்
நிைன வந் த . அவள் கர்ப்பவ யா
க் றாள்
என்பைத மற் றவர்கள் ெதரிந் ெகாண்டார்கள் . அைத
அவ ம் உணர்ந் ெப ம்
ல் ஆழ் ந் தாள் .
ேகா க்கைரக் ழகர் ேகா
க் அ க்க ெசன்
அங் ேக ைகங் கரியம் ெசய் ெகாண்
ந் தாள் .
க த்
மன் எவ் வள தான்
யன் ம் அவைன அவள்
இப் ேபா கண்
ெகாள் ள ல் ைல.
ேகா க்கைர ல் இ ந் தேபா , அந் த ஊைமப்
ெபண்ணின் தங் ைகைய அவன் சந் த்தான். அவ ம்
ஊைம என்
அ ந் அவள் ேபரில் பரிதாபம்
ெகாண்டான். அவைள மணந் ெகாண்
வாழ ம்
எண்ணினான். அதற்
ன்னால் பாண் ய மன்னரிடம்
ேபாய் த் தகவல் ெதரி த்
ட் வர
ம் னான்.
இச்சமயத் ல் ேசாழ சக்கரவர்த் கண்டரா த்தரின்
பட்டத் அர
ம் , வ பக்
ல் றந் தவ மான
ெசம் யன் மாேத ேகா க்கைரக் ழகர்
ேகா
க் ச் வா தரிசனத் க் வந் தார். அங் ேக
அந் த ஊைமப் ெபண் மந் தா னிையக் கண்
அவைளத்

தம் டன் அைழத் ச் ெசன்றார். அவ
தங் ைக வாணி ம் ேபாய் ட்டாள் .

டன் அவள்

க த்
மன் பாண் ய நா ெசன்றான். அங் ேக
பாண் ய மன்னர் ேபார்க்களம் ெசன்
ப் பதாக
அ ந் தான். ேபார்க்களத் ல் ெசன்
பாண் ய
மன்னைரச் சந் த்தேபா , அவர் அவைன இலங் ைகக்
ண் ம் ேபாய் இலங் ைக அரசனிடம் ஓைல ெகா த்
ட் வ ம் ப
னார்.
ம் வ ம் ேபா
ம ப
ம் அந் த ஊைமப் ெபண்ைண அைழத்
வ வதற் ஒ
யற் ெசய் ம் ப
ம் ெதரி த்தார்.
க த்
மன் இலங் ைக
ந்
ம் ப்
பைழயாைறக் ச் ெசன்றான். வாணி ன் நிைன
அவன் மனத்ைத ட் அகல ல் ைல.
க் யமாக
அவைளச் சந் க் ம் ஆைச னால் அவன்
பைழயாைறக் ப் ேபானான். ஆனால் அங் ேக அவைளக்
கண்டேபா அவன்
க் ட் த் ைகத் ப் ர த் ப்
பயங் கரமைட ம் ப ேநர்ந்த . அ ேணாதய ேநரத் ல்
அவன் அரசலாற் றங் கைர வ யாகப் பைழயாைறைய
ெந ங் க் ெகாண்
ந் தேபா ஆற் றங் கைர ஓரத் ல்
ெபண் ஒ த்
னிந்
ேதாண் க்
ெகாண்
ப் பைதக் கண்டான். அ
ட அவ க்
அவ் வள
யப் பளிக்க ல் ைல. அவ க் ப் பக்கத் ல்
ணி
ட்ைட ஒன்
டந் த . அதற் ள் ேள
ந் ஒ
க ெமல் ய ரல் , ன்னஞ்
ழந் ைத ன்
அ ைகக் ரல் ேகட்ட .
எந் தச் சண்டாளப் பாத உ ேரா
ழந் ைதையப்
ைதப் பதற் ஏற் பா ெசய் றாள் என்ற ஆத் ர
அ வ ப் டன் அவன் அ
ல் ெந ங் யேபா ,
ேதாண் ய ெபண் நி ர்ந்தாள் . அவள் தான் வாணி என்
க த்
மன் அ ந் ெகாண்டான்.

“தம் எனக் அப் ேபா எப் ப இ
ஊ த் க் ெகாள் !” என்றான் கரிய

ந்

க் ம் ? நீ ேய
மால் .

“அைத ஊ த் க் ெகாள் ேறன். அப் றம் கைதையச்
ெசால் !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“அப் றம் நடந் தைதச் ெசால் ல இயலா . அரச
லத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் கா ேலதான் ெசால் லலாம் !
நான் மட் ம் அப் ேபா பைழயாைறக் ப்
ேபா ரா ட்டால் எனக் ப் ன்னால் ேநர்ந்த
கஷ்டங் கள் ஒன் ம் ேநராமற் ேபா
க் ம் !” என்றான்
க த்
மன்.
“அப் ப யானால் , ளம் ! ேநேர அரச லத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்களிடம் ேபாய் ச் ெசால் லலாம் !” என்
நைகத் க் ெகாண்ேட வந் யத்ேதவன் அங்
ந்
எ ந் தான்.
க த்
மைன ம் அைழத் க் ெகாண்
ெபாக் ஷ
நிலவைறைய அ
னான். அங் ேக அப் ேபா யா ம்
இல் ைல. நிலவைறக் கத ெபரிய ட் னால்
ட்டப் பட்
ந் த . ஆனால் ெதரியாதவர்கள்
கண்
க்க
யாதப அைமக்கப் பட்
ந் த அதன்
உட்கதைவ வந் யத்ேதவன் அ த் ய ம் றந்
ெகாண்ட . இ வ ம் உள் ேள
ந் உட் றம்
தாளிட் க் ெகாண்டார்கள் .
வ
ல் ெபான்
ம் , மணி ம் ,
த் ம் ,
நவரத் னங் க ம்
த் ைவத்
ந் த இடத் ல்
வந் யத்ேதவன்
ரேவ த்தான். க த்
மகனிடம் ,
“உன்
ைடய ேராஹண நாட் மைலக் ைக ல்
இவ் வள ெசல் வங் கள் உண்டா?” என்
ேகட்டான்.

“இைத
கரிய

ட
மடங்
மால் .

உண்

!” என்

ெசான்னான்

வந் யத்ேதவன் ல தங் கக் கா கைள எ த் ம
ல்
ைவத் க் கட் க் ெகாண்ட ம் ம ப
ம்
ளம் னார்கள் . நிலவைறப் பாைத வ யாக
வந் யத்ேதவன்
ன்னால் ெசன்றான். ம ள் வரில்
அைமந்
ந் த இரக யக் கதைவ ம் றந் தான். அங் ேக
இப் ேபா காவலன் யா ம் இ க்க ல் ைல. ெவளி ேல
த ல் தைலைய மட் ம் நீ ட் எட் ப் பார்த்தான்.
வடவாற் ல் ெவள் ளம் இ கைர ம் ெதாட் க் ெகாண்
ெசன்ற . ெவ
ரத் ல் வர்த் ெவளிச்சம்
ெதரிந் த . அந் த இடத் ல் அ
ல் யா ம் இல் ைல என்
ெதரிந் ெகாண்ட ற வந் யத்ேதவன் ெவளிேய
வந் தான். க த்
ம ம் வந் த ற கதைவச்
சாத் னான். வடவாற் ைற எப் ப க் கடப் ப என்
ேயா த் க் ெகாண்
ந் தேபா பக்கத் ல்
சாய் ந்
ந் த மரத்த
ல் பட ஒன்
மரத் ன்
ேவர்களில் மாட் க் ெகாண்
நின்ற ெதரிந் த .

அத்
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தைட

னத்

மரத்த
ல் ஒ ங் நின்ற படைகப் பார்த்த ம்
வந் யத்ேதவன் அ ர்ஷ்ட ேதவைத ம ப
ம் தன்
பக்கம் வந்
ப் பதாக எண்ணி உற் சாகம் அைடந் தான்.
தனக் ப் படேகாட்டத் ெதரியா ட்டா ம் , க த்
மன்
படேகாட் வைதேய ெதா லாகக் ெகாண்டவன்.

அவ ைடய உத
டன் படைகத் தள் ளிக் ெகாண்
வடவாற் நீ ேராட்டத்ேதா ெசன்றால் , அந் த ஆற்
ெவள் ளம் ேகா க்கைரக் ப் பா வ வைர ல்
ெகாண்
ேசர்த்
ம் .
“பார்த்தாயா, க த்
மா! இந் தப் பட ஆற் ல்
அ ழாமல்
தந் வந் நமக்காகேவ காத்
க் ற .
உன்
ைடய படேகாட் ம் றைமையக் ெகாஞ் சம்
காட் னாயானால் , ெபா
வதற் ள் பா
ரம்
ேபாய் டலாம் . அப் றம்
ைர ேமல் வ
றவர்கள்
ட நம் ைமப்
க்க
யா !” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
க த்
மன்
சந் ேதகக் கண்
டன் ற்
ற் ம்
பார்த்தான். மரத் க் ப் பக்கத் ல் ஆற் றங் கைர ல்
ம ள் வேராரமாக மண்
வளர்ந்
ந் த தர்க க்
மத்
ல் ஏேதா அைசவ ேபாலத் ேதான் ய .
க த்
மன் ஒ
ய கல் ைலத்
க் ப் தர்க க்
மத்
ல் எ ந் தான். அங்
ந் ஒ
ைன ள் ளிப்
பாய் ந் வந் பட ல் ஏ க் ெகாண்ட .
வந் யத்ேதவன் ரித் க் ெகாண்ேட “படேகாட் !
என்ைன டப் ெபரிய ைதரியசா யா இ க் றாேய?”
என்
ெசால்
இன்ெனா
ய கல் ைலத்
க் ப்
பட க் ள்
ட்ெட ந் தான்.
ைன ம ப பட
ந் ெவளிேய ள் ளிப் பாய் ந்
இவர்கைள ேநாக் ஓ வந் இரண்
ேப க் ம்
இைட ல்
ந் ஓ ய .
இப் ேபா வந் யத்ேதவன்
ரண்
இரண்ட
ன்னால்
எ த் ைவத்தான். “நீ ஒன் ம் என்ைன டத் ரனாகத்
ேதான்ற ல் ைலேய?” என்
ஏளனமாகக்
னான்
க த்
மன்.

“எனக் ப் ைன என்றால் பயம் ; அ என் ேமேல
பட்டாேல, உடம் ெபல் லாம் ம ர்க் ச் உண்டா ம் .
நல் லேவைள? அ தான் ேபாய் ட்டேத! வா, ேபாகலாம் !”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“ ைன என் ேமேல
ந் தால்
ட எனக் ப் பயம்
ஒன்
ல் ைல; ஆனால்
க்ேக ேபானால் தான் பயம்
ச னத்தைட!” என்றான் க த்
மன்.
“ச னமாவ , தைடயாவ ?” என்
ெசால் க்ெகாண்ேட
வந் யத்ேதவன் க த்
மன் ைகையப்
த்
இ த் க் ெகாண்
ேபாய் ப் பட ல் ஏ னான்.
க த்
ம ம் பட ன் ஒ
ைனக் ச் ெசன்
அைத
மரங் களின் ேவர்களி
ந் தள் ளி ட
யன்றான்.
பட
நகர்ந்தேதா, இல் ைலேயா, சடசடெவன்
நா ேபர் ள் ளிப் பாய் ந் ஓ வந் கண்
த்
றக் ம் ேநரத் ல் பட ல் ஏ க் ெகாண்டார்கள் .
அவர்களில் இரண்
ேபர் வந் யத்ேதவன்
பாய் ந்
அவைனப் பட க் ள் ேள தள் ளிப் பட ன்
க் ச்
சட்டங் கேளா ேசர்த் க் கட் னார்கள் . மற் ற இ வ ம்
ேவல்
த்த ைக டன் க த்
மன் அ
ல் ெசன்
இ
ற ம் காவலாக நின்றார்கள் .
வந் த நால் வரில் தைலவனாகத் ேதான் யவன் பாதாளச்
ைறவாச
ந் தங் கைளத் ெதாடர்ந் வந் த
ப மனான மனிதன் தான் என்பைத வந் யத்ேதவன்
கண் ெகாண்டான். அவன் அதற் ள் ேள பட ேல வந்
ரங் க வ
ன் வாசல
ல் காத்
ந் தைத எண்ணி
யந் தான். அவன் சாதாரண காவலன் அல் ல. கக்
ைகேதர்ந்த ஒற் றனா
க்க ேவண் ம் என்
ர்மானித்தான். அவன் யாரா
க் ம் , எங் ேகா பார்த்த
நிைனவாக இ க் றேத என்
எண்ணிக்

ெகாண்
கா ல்

க் ம் ேபாேத அவ
ந் த .

ைடய ேபச் க்

ரல்

க த்
மைனப் பார்த் அக்காவலன், “அப் பேன!
இத்தைன வ ஷம் ைற ல் க த்
ட் ெவளிேய
வந்
க் றாய் . உடேன இந் தத் ன்ம யாளன்
வார்த்ைதையக் ேகட் ஏன் ஓடப் பார்த்தாய் ? ேபானால்
ேபாகட் ம் . உன்ைன ம ப
ம் கட் ப் ேபாட
மன ல் ைல. நான் ெசால் றைதக் ேகட் அதன்ப
ெசய் தாயானால் உனக் த் ங் ஒன் ம் ேநரா !”
என்றான்.
ஓடக்கார ம் “அப் ப ேய, ஐயா!
தன்மந் ரி எனக்
தைல அளிக்க ஆள் அ ப் னார். ஆனால் இந் த
டன் ேபச்ைசக் ேகட் நான் ெகட் ப் ேபாேனன். இனி
நீ ங் கள் ெசால் றப ெசய் ேறன். என்ைனப் பாதாளச்
ைறக் மட் ம் ம ப அ ப்
டா ர்கள் !”
என்றான்.
“ஆமாம் ; ஆமாம் !
தன்மந் ரி உன்னிடம் ல
வரங் கள் ேகட்க
ம்
றார். அவற் ைற நீ
உண்ைமயாகச் ெசால்
ட்டால் , உன்ைனப் பாதாளச்
ைறக் அ ப் பமாட்டார். ேவண் ய ெபான்
ம் ,
மணி ம் , ெபா
ம் பரி ெகா த் அ ப் வார்.
நீ ங் கள் எங் ேக ேபாவெதன்
றப் பட் ர்கள் ?”
“ஈழ நாட்

க்

ப் ேபாவெதன்

றப் பட்ேடாம் .”

“அழகா
க் ற ,
தன்மந் ரிைய ஏமாற்
ட்
ேவளாரின் காவைல
ட் , அவ் வள
ரம் ேபாய்
டலாம் என்
எண்ணினீர ்களா? ஆனால் இந் த
ரட்
வா பன் அம் மா ரி ேயாசைன ெசால் லக்
யவன்
தான்.
ன்ெனா தடைவ ன்னப் ப ேவட்டைரயரின்
காவ க் த் தப் ஓ யவன் அல் லவா? ேபாகட் ம் .

இப் ேபா படைக ஆற் நீ ர் ஓட்டத் க் எ ராகச்
ெச த்த ேவண் ம் . என்
டன் வந் தவர்களில்
ஒ வ க் த்தான் பட ெச த்தத் ெதரி ம் . அவ ம்
கற் க் ட் , வ ம் ேபா நீ ேராட்டத்ேதா வந் தப யால் ,
தட் த் த மா வந்
ட்ேடா ம் . இப் ேபா நீ ெகாஞ் சம்
உன் ைக வரிைசையக் காட்டேவண் ம் . அக்கைரக் ச்
ச பமாகப் ேபாய் அங்
ந் வடக் க் ேகாட்ைட
வாசைல ேநாக் ப் படைகச் ெச த் , பார்க்கலாம் !”
“அக்கைர ெசன்
அங்
ந் நடந் ேபாய்
ஐயா! நீ ேராட்டம் ெவ ேவகமாகச் ெசல் ற
எ ர் கமாக அ க
ரம் பட ெச த் வ
கஷ்டமா ற் ேற!”

டலாேம,
.

“அக்கைர ல் இறங் னால் , இந் த
ரட் வா பன்
ம ப
ம் ஏதாவ தகரா ெசய் வான். ஆைகயால்
ஆற் ேறா தான் ேமேல ேபாக ேவண் ம் !” என்றான்
காவலர் தைலவன்.
படைக க த்
மக ம் , மற் ெறா வ ம் தள் ளத்
ெதாடங் னார்கள் . காவலர் தைலவன்
வந் யத்ேதவனின் அ
ல் வந் “அப் பேன! உன்
ேவைலத்தனத்ைத ம ப
ம் காட்டப் பார்க்காேத!”
என்றான்.
“ஐயா! என்ைனப் பற் உமக் ெராம் பத் ெதரி
ேபா
க் றேத!” என்றான் வந் யத்ேதவன்.

ம்

“ஏன் ெதரியா ? ைவத் யர் மகைனச் ைற ேல
உனக் ப் ப லாக அைடத்
ட் , நீ ெவளி ேல
வந் தைதத்தான் பார்த் க் ெகாண்
ந் ேதேன! அப் றம்
எங் கைள ஏமாற்
ட் ஓ ப் ேபாகப் பார்த்தாய் நீ !”

வந் யத்ேதவன்
க ஆச்சரியப் பட்டவைனப் ேபால
“ஐயா! என்ைன டக் ெகட் க்காரர் தாங் கள் ! பாதாளச்
ைற ல் நடந் தைத ஒ வ ம் கவனிக்க ல் ைல என்
நிைனத்ேதன்!” என்றான்.
“தம் ! எங் கள்
தன்மந் ரி ன் கண்க ம் , கா க ம்
எட்டாத இடம் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ல் எங் ம் இல் ைல.
அைவ ஈழ நாட்
ம் உண் ; காஞ்
ம் உண் ;
கடம் ர் மாளிைக
ம் உண் ; பாதாளச் ைற
ம்
உண் . அந் த ைவத் யர் மகன்
னாகபாணி த்த
டன் என்ப
தன்மந் ரிக் ெதரி ம் . அதனாேல
தான், அவன்
ன்னால் என்ைன ம் அ ப் ைவத்தார்!”
“நான் இந் த வ யாக ெவளிேய ேவன் என்ப ம்
தன்மந் ரிக் த் ெதரிந்
ந் த ேபா ம் . அவ ைடய
கண்க ம் கா க ம் அ சயமானைவதான்.
அப் ப யானால் , நான் நிரபரா என்ப ம் , என்ைனப்
பாதாளச் ைற ல் அைடத்த தவ என்ப ம்
அவ க் த் ெதரிந்
க்க ேவண் ம் ?”
“அ
தன்மந் ரி ன் ெபா ப் அல் ல. நீ
ற் றவாளியா இல் ைலயா என்பைதத் ர்மானிப் ப
சக்கரவர்த்
ன் ெபா ப் . நீ பாதாளச் ைற
ந்
தப் ப
யன்றதற் த் தண்டைன ெகா ப் ப
ெகா ம் பா
ர் ெபரிய ேவளாரின் ெபா ப் ” என்றான்
காவலான்.
“ஐயா! என்ைன இப் ேபா
ேபா
ர்கள் ?”

எங் ேக ெகாண்

“ த ல் ெகா ம் பா
ர் ேவளாரிடம் ெகாண்
ேபா ேறன் அவர் வடக் க் ேகாட்ைட வாச ல்
காத்
க் றார்.”

“எனக்காகவா ெபரிய ேவளார் காத்
ெகாண்
க் றார்?”

க்

“ஆகா! உன் கர்வத்ைதப் பார்! ெதன்
ைச மாதண்ட
நாயக ம் , ேசாழ நாட் க்
நில மன்னர்களில்
தல்
மரியாைதக் ரிய மன்ன ம் , ேசாழ லத் ன்
பரம் பைரத் ைணவ ம் , பாண் ய லத்ைத ேவேரா
கைளந் தவ ம் , ஈழம் ெகாண்ட ரா
ர மான
ெகா ம் பா
ர் ேவளார், ேசனா ப
க் ரம
ேகசரி உனக்காகக் ேகாட்ைட வாச ல் காத் க்
ெகாண்
ப் பார் என்
நிைனத்தாயா?”
“

ன்ேன யா

க்காகக் காத்

க் ெகாண்

க்

றார்?”

ேவட்டைரயர்கைள ம் , மற் ம்
ப் றம் பயத்
ந் த ற் றரசர்கைள ம் அைழத் க்ெகாண்
பார்த் ேபந் ரன் வ
றான்…”
“ப

“ெபரிய ப

ேவட்டைரயர்

ல்

டவா?”

“ஆமாம் ; அவர் டத்தான், இளவரசர் கரிகாலரின்
மரணத்ைதப் பற் அவ க் உண்ைம ெதரி மாம் .
அவர் வந் த ற சக்கரவர்த்
ன்
ன்னிைல ல்
சாரைண நைடெப ம் . நீ ற் றவாளி அல் லெவன்றால் ,
அப் ேபா அைத நி
க்க ேவண் ம் .”
வந் யத்ேதவன் இைதக் ேகட் ப் ெப ம் கவைல ல்
ஆழ் ந் தான். ப ேவட்டைரயர்க ம் , பார்த் ேபந் ர ம்
ேசர்ந் தன் ேபரிேலதான்
ற் றத்ைதச் மத் வார்கள் .
கட ேள! அந் தக் ற் றச்சாட் டேன
சக்கரவர்த் ைய ம் , இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்மைர ம் எப் ப நி ர்ந் பார்ப்ப ?
என்ன சாட் யத்ைதக் காட் நான்
ற் றவாளி
அல் லெவன்
நி
க்க
ம் ?

“ஐயா! நான் தங் க க் ஒ
ங் ம் ெசய் ய ல் ைலேய?
என்ைனத் தப் ப் ேபா ம் ப
ட்
ங் கள் !
உண்ைம ல் நான்
ற் றவாளி அல் ல. காலமான
இளவரச க் அத் யந் த நண்பனா
ந் தவன்.
சந் தர்ப்பவசத் னால் இத்தைகய பயங் கரக் ற் றம்
சாட்டப் பட்ேடன். தாங் கள்
தன்மந் ரி ன் ேசவகர்.
ைற
ந் த ைபத் யக்காரைனக் ெகாண்
வ ம் ப தாேன தங் க க்
தன்மந் ரி
கட்டைள ட்டார்? இவைன அைழத் ப் ேபாங் கள் ,
என்ைன ட்
ங் கள் ! உங் க க் ப் ண்ணியம்
உண் !” என்
வந் யத்ேதவன் இரக்கமாகக் ேகட்டான்.
“உன்ைன ட்
ட்டால் எனக்
என்றான் காவலன்.
“ ன்னால் சமயம் வ
ெசய் ேவன்.”

ம் ேபா

,ப

என்ன த
க்

வாய் ?”

ப் ப

ல் உத

“அப் ப ச் சமயம் வரப் ேபாவ
ல் ைல; வந் தா ம் உன்
உத எனக் த் ேதைவ ம் இல் ைல. இப் ேபா உடேன
என்ன த வாய் என்
ெசால் !”
வந் யத்ேதவ க் அவ ைடய அைரக்கச் ல் கட் க்
ெகாண்
ந் த ெபாற் கா களின் நிைன வந் த .
“உம் ைடய இரண்
ைகக ம் நிைற ம் ப
ெபாற் கா கள் த ேவன்!”
“ஆகா! அப் ப யா? ெபாற் கா களா? எங் ேக காண்
என்றான் காவலன்.
“ெகாஞ் சம் என் கட் க்கைளத் தளர்த்
அைரக்கச்
க் ற ; எ த் க் காட்
என்றான் வந் யத்ேதவன்.

!
ேறன்!”

!”

“ம ப உன் ேவைலத்தனத்ைத மட் ம் காட்
டாேத!”
என்
ெசால் க் ெகாண்ேட காவலன்
னிந்
வந் யத்ேதவ ைடய கட் க்கைளச்
தளர்த்
ட்டான்.
வந் யத்ேதவன் அந் தக் காவலரின்
கத்ைத உற்
பார்த் க்ெகாண்ேட அைரக்கச்ைச அ ழ் த் ப்
ெபாற் கா கைள எ த் ெகா த்தான்.

ப்

அக்கா கைளக் காவலன் ைக நிைறய ைவத் க்
ெகாண் , “தம் ! இக்கா கைளப் ப ேவட்டைரயரின்
ெபாக் ஷத்
ந் எ த் வந் தாயா? அல் ல
வார்ப்படச் சாைல
ந் ேத அ த் க் ெகாண்
வந் தாயா? உன் ேபரில் இப் ேபா
ன்
ற் றங் கள்
ஆ ன. ெகாைலக் ற் றம் ஒன் , ைற
ந் தப் ய
ற் றம் ஒன் , இராஜ் ய ெபாக் ஷத்
ந்
ய
ற் றம் ஒன் , ஆக
ன்
ற் றங் கள் . ஒவ் ெவா
ற் றத் க்கா ம் உன்ைனத் தனித் தனிேய க
ல்
ஏற் றலாம் ” என்றான்.
“ஐயா! ேசாழ ராஜ் யத் க் நான் எத்தைனேயா
ேசைவகள் ெசய்
க் ேறன், பல
ைற
ெசன்ேறன். என் உ ைரக் ெகா த் க் கரிகாலரின்
உ ைரக் காப் பாற் ற
யன்ேறன். இந் தச் ல
ெபாற் கா கைள என் ேசைவக் க்
யாகப் ெபற
எனக் உரிைம உண் . அ
ம் ரயாண
வச க்காகேவ எ த் க் ெகாண்ேடன்” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“இைதெயல் லாம் நீ உன்ைன சாரைண ெசய்
ெசால் க்ெகாள் !” என்றான் காவலன்.

ம் ேபா

“அப் ப யானால் , நீ ர் என்ைனக் கட்ட ழ் த்
டப்
ேபாவ ல் ைலயா?” என்
ேகட்டான் வந் யத்ேதவன்.

ழக் ல் உ க் ம்
ரியன் ேமற் ேக உ த்தா ம் ,
மாைலக் காட்
ம் பரம வன் ெபரிய ெதய் வம்
என்
ஏற் பட்டா ம் , நான் ல ெபாற் கா க க்காக
இராஜ் யத் ேராகம் ெசய் யமாட்ேடன்” என்றான்
காவலன்.
“

க த்
மன் என்ன ெசய் றான் என்
வந் யத்ேதவன்
கைடக் கண்ணால் பார்த் க் ெகாண்டான். அவன்
தன்ைன ஆர்வத் டன் ேநாக் க் ெகாண்
ச க்ைஞைய
எ ர் பார்த்
ந் தவனாகத் ேதான் யைதக்
கவனித்தான். உடேன அவ் ர வா பன் ஏற் கனேவ
தளர்த்
ட்
ந் த கட் க்கைள இன்
ம்
தளர்த் க் ெகாண்
சட்ெடன்
அந் தக் காவல ைடய
கத்
ந் த ைசைய ம் தைலக் கட்ைட ம்
த்
இ த்தான். அைவ அவன் ைகேயா வந்
ட்டன;
சா
ாத் ஆழ் வார்க்க யான் காட் அளித்தான்.
“ேவஷதாரி ைவஷ்ணவேன! நீ தானா?” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
ஆழ் வார்க்க யான் தன
ைசைய ம்
தைலப் பாைகைய ம் காப் பாற் க் ெகாள் ள
யன்ற
ேபா அவன் ைக
ந் த ெபாற் கா கள் த
ந் தன. வந் யத்ேதவன் ஒ ெநா
ல் தன்
கட் க்களி
ந்
பட் ஆழ் வார்க்க யாைனக்
ேழ தள் ளினான். சற்
ன் தன்ைனக் கட்
ந் த
க ற் ைறப் ேபாட் ஆழ் வார்க்க யாைனப் பட ன்
க் ச் சட்டங் கேளா ேசர்த் க் கட் னான். அவன்
அைர ல் தரித்
ந் த வாைள அதன் உைற
ந்
இ த் எ த் க் ைக ல் ஏந் க் ெகாண்டான்.
வந் யத்ேதவன் இச்ெசயல் களில் ஈ பட்
க்ைக ல்
க த்
மன் ம் மா இ க்க ல் ைல. அவன் அ
ல்

நின்ற காவலைனத்
ெரன்
தாக் ஆற்
ெவள் ளத் ல் ழ் த் னான். அவன் ந ெவள் ளத் ல்
ேபாராடலானான். மற் ற இ வரில் ஒ வன்
படேகாட் ைய ேநாக்
ம் இன்ெனா வன்
வந் யத்ேதவனிடத்
ம் ெந ங் னார்கள் . இ வ ம்
பயத் டன் தயங் த் தயங் ேய வந் தார்கள் .
வந் யத்ேதவன் அவைன ேநாக் வாைள
க்
ெகாண்
ன்னால் ெசன்ற ம் அவ் ரன் தானாகேவ
ெவள் ளத் ல்
த்
ட்டான். இன்ெனா வைன
இதற் ள் க த்
மன் தன் ைக
ந் த
ப் னால்
ஓங் அ த் ப் பட ல் ழ் த் னான்.
இ வ ம் ேசர்ந் அவைன ம்
க் ச் சட்டத் ல்
கட் ப் ேபாட்டார்கள் . பட , ந ெவள் ளத்ேதா ேபாய் க்
ெகாண்
ந் த . ெவள் ளத் ல்
ந் த இ வ ம்
அக்கைரைய ேநாக் நீ ந் ச் ெசல் ல
யன்
ெகாண்
ந் தார்கள் .
வந் யத்ேதவன் ஆழ் வார்க்க யான் அ
“ ர ைவஷ்ணவ காமணிேய! இப் ேபா
ெசால்
றாய் ?” என்
ேகட்டான்.

ல் ெசன்
என்ன

“என்னத்ைதச் ெசால் வ ? எல் லாம் நாராயண
ர்த்
ன் ெசயல் , கட்
றவ ம் அவன்;
கட்டப் ப
றவ ம் அவன். தள்
றவ ம் அவன்;
தள் ளப் ப
றவ ம் அவன்!
ணி ம் உள் ளான்;
ம்
ம் உள் ளான்; உன் ைக வாளி ம் உள் ளான்; என்
ேதாளி ம் உள் ளான்!”
“அப் ப யானால் , இந் த ஆற் ெவள் ளத்
உன்ைனக் கட் த்
க் இந் த ெவள் ளத்
டலாம் அல் லவா?”

ம் உள் ளான்!
ல் ேபாட்

“ ரஹலாதைனக் கல் டன் ேசர்த் க் கட் க் கட ல்
ேபாட்டார்கள் . அவைன நாராயண ர்த் காப் பாற் க்
கைர ேசர்க்க ல் ைலயா? அப் ப ப் பகவான் வந்
என்ைனக் கைரேசர்க்க
யா ட்டால் , சா
ாத்
ைவ ண்டத் க் ேநேர அைழத் க் ெகாள் றார்!”
என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
இைதக் ேகட்ட வந் யத்ேதவன்
ேயா த்
ட் ,
“இேதா பார்! நீ ல சமயம் என் உ ைரக் காப் பாற்
இ க் றாய் . என்ன எண்ணத் டன் காப் பாற் னாேயா,
ெதரியா ! எப் ப
ந் தா ம் , உன்ைன நான் ெகால் ல
ம் ப ல் ைல. ஆ
ம் , உன் உ ைரக்
காப் பாற் வதா
ந் தால் , எனக் ஓர் உத நீ ெசய் ய
ேவண் ம் !” என்றான்.
“அப் பேன! பேராபகாரம் இதம் சரீரம் என்ற ெகாள் ைக
உைடயவன் நான். என்ன உத உனக் த் ேதைவேயா,
ேகள் ! கட்ைட அ ழ் த்
ட்டால் ெசய் ேறன்” என்றான்
மைல.
“உன் சரீரத் னால் உத எனக் இப் ேபா
ேதைவ ல் ைல. எனக் ம் இவ க் ம் இரண்
ைரகள் ேவண் ம் . எதற் காக என்
ேகட் றாயா?
தப் ச் ெசல் வதற் த்தான்! அதற் ஏேத ம் வ
ெசான்னால் , உன்ைன இப் ப ேய பட ல்
தக்க ட்
ட் நாங் கள் கைர ல் இறங்
ேறாம் . பட
கைர ல் ஒ ங்
டத் ல் நீ உன் சாமர்த் யத்ைத
உபேயா த் க் ெகாண்
ைழத் க்ெகாள் !”
“என்னால்
ந் த உத ையக் ேகட் றாேய, அைதப்
பற் நான் ம ழ் ச் அைட ேறன்.”
“

ைரகள்

ைடக்க எனக்

வ

ெசால் ல

மா?”

ம் ! உங் கள் இரண்
ேப க் ம் இரண்
ைரகள் இ க்
டம் எனக் த் ெதரி ம் . வாணி
அம் ைம
உனக் த் ெதரி ம் அல் லவா?”
“

“எந் த வாணி அம் ைம?”
“தஞ் ைசத் தனிக் ளத்தார் ஆலயத் க்
ைகங் கரியம் ெசய் ம் வாணி அம் ைம
ேசந் தன் அ தனின் தாயார்.”
இவ் வா ஆழ் வார்க்க யான் ெசால்
ேபா க த்
மன் அ
ல் ெந ங்
ேகட்டான்.
த் ெதரி

ப் ஷ்பக்
ற ஊைம,

க் ெகாண்
ஆவலாகக்

ந் த

ம் நந் தவனத்

ல்

“ெதரி ம் ; அந் த
இ க் ற .”

எனக்

“அங் ேக இரண்
இ க் ன்றன.”

ைரகள் இந் தக் கணத்

ல்

“எப் ப ?”
“ஒன் , என்
ைர, வாணி அம் ைம ன்
ைசக்
அ
ல் அைதக் கட் ப் ேபாட்
ட் இந் தப் பட ல் ஏ
வந் ேதன். இன்ெனான் , ேசந் தன் அ தன் ஏ வந் த
ைர. பாவம் ! அ தன்
ைர ஏ
வழக்க ல் லாதவன். வ
ல் அந் த
ரட் க்
ைர
அவைனக் ேழ தள் ளி ட்ட .
ன்னேம ரத் னால்
பல னமைடந்
ந் தான். ேழ
ந் த அ ர்ச் யால்
ம ப
ம் ப த்
ட்டான். ைழத்தால் னர்ஜன்மம்
என்
ெசால் றார்கள் . ஆைகயால்
ைர இனி
அவ க் த் ேதைவ ரா .”
வந் யத்ேதவன்
க்க கவைல டன், “அவைனக்
கவனிக்க அங் ேக யார் இ க் றார்கள் ?” என்றான்.

“அவ ைடய தாயா ம் ,
என்றான்
மைல.
க

த்
ரேவ

ங்

ழ

ம் இ

க்

றார்கள் !”

மன்
ர் என்
அச்சம் பாஷைண ல்
த் “எந் தத் தாயார்? என்
ேகட்டான்.

இ வ ம் ஒ கணம் அவைன ஏ ட் ப் பார்த்தார்கள் .
“என்ன ேகட்டாய் ?” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“ேசந் தன் அ தன் உ
ெபரிய ராட் ெசம்
என்
ேகட்ேடன்.”

க் அபாயம் என்
ம் ெசய்
யன் மாேத க் த் ெதரி மா

“ஆமாம் ; ெசம் யன் மாேத தான் அவர்க க் ப் ஷ்ப
ைகங் கரியத் க் மானியம் ெகா த் ஆதரித்
வ
றார். ஆனால் அரண்மைனையச் ேசர்ந்தவர்கள்
எல் லா ம் இப் ேபா கரிகாலர் மரணத் னால் ஏற் பட்ட
யரத் ல்
ழ் க் டக் றார்கேள? அ தைன எங் ேக
கவனிக்கப் ேபா றார்கள் ?”
வந் யத்ேதவன் க த்
மைனப் பார்த் , “நீ என்ன
ெசால் றாய் ? ேசந் தன் அ தைன ம் அவன்
அன்ைனைய ம் ேபாய் ப் பார்த்
ட் ப் ேபாேவாமா?”
என்றான்.
க த்
மன் தைலைய அைசத் த் தன் சம் மதத்ைத
ெதரி த்தான். “அப் ப யானால் , படைகக் கைரைய
ேநாக் ச் ெச த் !” என்
வந் யத்ேதவன்
ட் ,
ஆழ் வார்க்க யாைனப் பார்த் , ” ைவஷ்ணவேன! இ ல்
ஏதாவ உன்
ழ் ச் தந் ரத்ைதக்
காண் த்
ந் தாேயா, பார்த் க்ெகாள் ! என்
ைடய
க எப் ப யானா ம் உன்ைனக் ைகலாயத் க்
அ ப்
ட் த்தான் ம காரியம் பார்ப்ேபன்!”
என்றான்.

“ேவண்டாம் , தம் ! ேவண்டாம் ! உனக் ப்
ண்ணியமாய் ப் ேபாகட் ம் . நித் ய ரிகள் ைட ழ
மந் நாராயண
ர்த் மகால ்
ச தமாக
ற்
க் ம் ைவ ண்டத் க் என்ைன அ ப் ைவ!”
என்றான் ைவஷ்ணவன்.

அத்
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கவைல

தனின்

நந் தவனத் ந
ல் இ ந் த
ல் ேசந் தன் அ தன்
ேநாய் ப் பட் ப் ப த்
ந் தான். ங் ழ அவ க்
அன் டன் பணி ைட ெசய் ெகாண்
ந் தாள் . வாணி
அம் ைம பாகம் ெசய் ெகா த்த கஞ் ையக் ெகாண்
வந் அவைன அ ந் ம் ப ச் ெசய் தாள் .
சற்
ன்னாேலதான் ந் தர ேசாழ
ஆ ரசாைல
ந் ைவத் யர் வந் ேசந் தன்
அ தைனப் பார்த்
ட் ப் ேபா
ந் தார்.
ேபா ம் ேபா அவரிடம் ங் ழ தனியாக
சாரித்தாள் .
“அ

த க் எப் ப
க் ற
வானா?” என்
ேகட்டாள் .

,

ைழத்

எ

ந்

“ ன்னேம ஒ தடைவ காய் ச்சல் வந்
பல னமா
ந் தான். அத் டன் நீ ண்ட ரயாணம்
ேபாய் த்
ம் க்
ைர ேம
ந் ம் ேழ
ந்
க் றான். அதனாெலல் லாம் பாதக ல் ைல.
ஆனால் அவன் மனத் ல் ஏேதா கவைல ைவத் க்

ெகாண்
க்
ணமைடவ

றான். அதனாேலதான் உடம்
தைடப் ப
ற !” என்றார் ைவத்

யர்.

இைத உள் ளத் ல் ைவத் க்ெகாண்
ங் ழ ,
“அ தா, உன் மனத் ல் என்ன கவைல? ஏன் உற் சாகேம
இல் லாம
க் றாய் ? உன் மனக் கவைல னால் தான்
உன் உடம்
ணப் ப வ தாமதமா ற என்
ைவத் யர் ெசால் றாேர?” என்றாள் .
அ தன் “ ங் ழ ! உண்ைமையச் ெசால் லட் மா?
அல் ல மனத் ல் ஒன்
ைவத் க்ெகாண் , ெவளி ல்
ஒன்
ேபசட் மா?” என்றான்.
ங் ழ ! “நான் அப் ப உள் ெளான் ம்
றெமான் மாகப் ேப
றவள் என்
ட் க்காட்
றாயா?” என்
ேகட்டாள் .
“ ங் ழ ! உன்
டன் ேப வேத
அபாயகரமா
க் ற . நீ ேபசாம
கத்ைதப் பார்த் ச் சந் ேதாஷப் பட்
ெகாண்
ப் ேபன்.”

ந் தால் உன்
க்

“என் அத்ைதமார்கைளப் ேபால் நா ம் ஊைமயாய் ப்
றந்
ந் தால் உனக் ச் சந் ேதாஷமா
க் ம்
அல் லவா?”
“ஒ நா ம் இல் ைல; நீ பா ம் ேபா நான் அைட ம்
ஆனந் தத் க் அளேவ ல் ைல. ெவ ம் ேபச் ேல என்ன
இ க் ற ? ஒ ேதவாரப் பண் பா !”
“அெதல் லாம்
யா ; உன் மனத் ல் என்ன கவைல
என்பைதச் ெசான்னால் தான் பா ேவன்.”
“அப் ப யானால் ெசால் ேறன் ேகள் ! என்
ைடய
கவைலெயல் லாம் என் உடம்
க் ரமாகக்

ணமா

டப் ேபா

றேத என்

தான்.”

“இ என்ன இப் ப ச் ெசால் றாய் ? உனக் உடம்
ணமாக ேவண் ம் என்
நான் எல் லாத்
ெதய் வங் கைள ம் ேவண் க் ெகாண்
க் ேறேன? நீ
ணமா
ேம என கவைலப் ப வ ஏன்?”
“என் உடம்
ணமா
ட்டால் நீ என்ைன ட்
ேபாய்
வாய் அல் லவா? அைத எண்ணித்தான்
கவைலப் ப
ேறன், ங் ழ !”

ட்

ப்

ங் ழ
ன்
கம் காைலப் பனித் ளிக டன்
ஒளிர்ந்த மலர்ந்த ெசந் தாமைர ேபால்
ளங் ய .
அவன் இதழ் களில் ன்னைக ரிந் த . கண்களில்
கண்ணீ ர ் ளித்த .
“அ தா! உன் அன்ைப எண்ணி என் ெநஞ் உ
ற
உன்ைன ட்
ட் ப் ேபாக ம் மனம் வர ல் ைல;
ேபாகா
க்க ம்
ய ல் ைல.”
“ஆமாம் , அைலகடல் உன்ைன அைழத் க்
ெகாண்
க் ற . அதனால் என்ன? நா ம் உன் ட
வ
ேறன். அதற் உன் சம் மதத்ைதத் ெதரியப் ப த்
என் உடம் ம் ணமா
ம் .”
“அ தா! நான் என் மனத் ற் ள் ெசய்
ெகாண்
க் ம் சபதம் அதற் த் தைடயா
“அ

என்ன சபதம் ?”

ஆ ம் மன்னைன மணந் அவ டன்
ங் காதனத் ல் அமர ேவண் ம் என்ப என்
மேனாரதம் . இ
யா ட்டால் கன்னிப்
ெபண்ணாகேவ காலம் க க்கச் சபதம்
ெசய்
க் ேறன்.”
“

க்

ற

.

.

.”

“ஆமாம் ; ெபான்னி ன் ெசல் வர் உன் மன ல் இடம்
ெபற்
க் றார். ஆனால் ங் ழ ! அ நடக் ற
காரியமா?”
“நீ தவறாக எண்ணிக் ெகாண்
க் றாய் .
ெபான்னி ன் ெசல் வரிடம் இச்ேசாழ நாட் ல்
றந் தவர்கள் அைனவ ம் அன்
ெகாண்
க் றார்கள் . ஆடவர்கள் , மங் ைகயர்கள் ,
வேயா கர்கள் , ன்னஞ்
ழந் ைதகள் எல் லா ம்
அ ள் ெமா வர்மரிடம் ேநயம் ெகாண்
க் றார்கள் .
அ ேபாலேவ நா ம் அவரிடம் அ மானம் ைவத்ேதன்.
அவர் காய் ச்ச டன் பட ல் டந் தேபா நீ ம் நா ம்
ேசர்ந் தான் அவ க் ப் பணி ைட ெசய்
காப் பாற் ேனாம் ….”
“அப் ப யானால் , அவரிடம் …அவரிடம் …ேவ
எண்ணம் உனக் நிச்சயமாக இல் ைலயா?”

த

“அ தா! ெபான்னி ன் ெசல் வைர மணக்கப் றந் தவள்
ேவெறா த் இ க் றாள் . அவள் ெகா ம் பா
ர்
இளவர வான . நான் அவளிடம் ஏேதா
ைளயாட்டாகப் ேபசப் ேபாக அந் தப் ெபண், ‘நான்
ங் காதனம் ஏ வ ல் ைல’ என்
சபதம் ெசய் தாள் ….”
“மன்னர் லத் ல் றந் தவள் அவ் வா ெசால் ச்
சபதம் ெசய்
க் றாள் . நீ ேயா ‘ ங் காதனம் ஏ த்தான்
ேவன்’ என் றாய் . ‘இல் லா ட்டால்
கன்னிப் ெபண்ணாகேவ காலம் க ப் ேபன்’ என்
ெசால்
றாய் .”
“அ தா! என் அத்ைத, அரசர் லத் ல் றந் தவைர
ேந த்தாள் . அதனால் அவ ைடய வாழ் க்ைக ன்ப
மயமா ற் . என் அத்ைத அைடயத் தவ ய

பாக் யத்ைத நான் என் வாழ் நாளில் அைடேவன். ஏன்
டா ?”
“உனக் அந் த ஆைச ஏற் பட்ட என்
ைடய பாக்
ைற னால் தான்!” என்றான் அ தன்.

யக்

“அப் ப ஏன் நீ நிராைசயைடய ேவண் ம் ? அரச
லத் ல் றந் தவர்தான் அரசர்களா
க்கலாம் என்
ஒன் ம் இல் ைல. உன்ைனப் ேபால் சாதாரண
ம் பத் ல் றந் தவர்கள் தங் கள் ர பராக் ரமச்
ெசயல் களினால் இராஜ் யங் கைள ஸ்தா த் ச்
ங் காதனம் ஏ
க் றார்கள் . நீ ம் இன்ைறக்
அத்தைகய சபதம் எ த் க்ெகாள் . இந் தப் ெபரிய பாரத
நாட் ேலா, கடல் கடந் த அயல் நா களிேலா உன் ஜபல
பராக் ரமத் னால் ஒ இராஜ் யத்ைத ஸ்தா க்கத்
ர்மானம் ெசய் ெகாள் . நான் உன்ைன ட் ப்
ரியாமல் உனக் த் ைணயா
க் ேறன்” என்றாள்
ங் ழ .
ங் ழ ! அத்தைகய காரியங் க க் நான்
றக்க ல் ைல. என் மனம் கத் எ த் ப் ேபார்
ெசய் வ ல் ஈ பட ல் ைல. ஒ
ராணிைய
இம் க்க ம் நான்
ம் ப ல் ைல. மணிம ட ம் ,
ங் காதன ம் என் உள் ளத்ைதக் கவர ல் ைல.
வெப மாைன ம் , வன யார்கைள ம் ஏத் ப்
பர ப் பா க் ெகாண்
காலம் க க்க
ம்
ேறன்!
ஆைகயால் உனக் ம் எனக் ம் ெபா த்த ல் ைலதான்!
உன்ைன நான் மணக்க
ம் வ
டவன்
ெகாம் த்ேத க் ஆைசப் ப வ ேபாலத்தான்.
ங் ழ ! உன்ைன இங் ேக தாம க்கச் ெசால் வ ல்
பயனில் ைல. நீ ேபாய்
! என் உடம்
ணமாவதற் காகக் காத் ராேத!” என்றான் ேசந் தன்
அ தன்.
“

அச்சமயம் அக்
ேகட்கேவ இ வ

ன் வாச ல் கால ச் சத்தம்
ம் ேபச்ைச நி த் னார்கள் .
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ெவளி ல் கால ச் சத்தம் ேகட்ட ம் ங் ழ அச்
ன் வாசற் கதைவ ேநாக் ப் ேபானாள் . அவள்
தன்ைன ட்
ட் அ ேயா ேபாய் டப் ேபா றாள்
என்
ேசந் தன் அ தன் எண்ணிப் ெப
ச்
ட்டான்.
அவள் அவ் வாசற் ப வ யாக ெவளிேய ம் ேபா தன்
உ
ம் தன் உடைல ட் ெவளிேய
ம் என்
க
னான்.
ங் ழ கதைவச் சற் த் றந் ெவளிேய
பார்த்
ட் ம ப
ம் கதைவ அைடத் த்
தாளிட்டைத ேசந் தன் அ தன் பார்த்தான். இ என்ன
ந் ைத? தாளிட்ட மட்
ல் லாமல்
ம் ப ம்
தன்ைன ேநாக் வ
றாேள?
அவ ைடய உள் ளம்
இள
ட்டேதா?
இள னால் தான் என்ன? ம ப
ம் தன்ைன ரனாக
ேவண் ம் என் ம் , ராஜ் யத்ைதப்
க்க
ேவண் ெமன் ம் , ங் காதனம் ஏ அரசாள ேவண் ம்
என் ம் இவ் வா ேபாதைன ெசய்
ெகாண் தானி ப் பாள் . உலக ஆைசகள் என்
ம் யற்
காற் னால் அைல
க் ெகாந் தளிக் ம் கடல்
அவ ைடய உள் ளம் . வெப மா ைடய பக்
ல்

ைளத் அைம
ற்
க் ம் இனிய னல் வா ைய
ஒத்த தன் மனம் . அ ல் எ ந் த
ய ெகாந் தளிப்
இவளால் ேநர்ந்த தான். ங் ழ க் ம் தனக் ம் ஒ
நா ம் ஒத் வரப் ேபாவ ல் ைல. அைதப் பற்
ண்
மேனாராஜ் யம் ெசய் வ ல் என்ன பயன்?
ங் ழ அவன் அ
ல் வந் த ம் அவைனத் தன்
வைள மலர்க் கண்களால் உற் ப் பார்த்தாள் . ேசந் தன்
அ தனின் ெநஞ் சம் தத்தளித்த .
“கதைவ ஏன் சாத் னாய் ? யார் வந் தனர்? ஒ ேவைள
அம் மா தாேனா, என்னேமா?” என்றான் அ தன்.
“யாரா இ ந் தா ம்
ேநரம் காத்
க்கட் ம் .
நம் ைடய ேபச்
ம் வைர ல் ெவளி ல்
இ க்கட் ம் . ராஜா ம் , ராணி ம் அந் தரங் கமாகப் ேப
ெகாண்
க் ம் ேபா
க்ேக வந் யா ம் தைட
ெசய் யக் டா அல் லவா?” என்றாள் .
“ராஜா – ராணி! யார் ராஜா? யார் ராணி?” என்
த மா னான் அ தன்.
“நீ ராஜா; நான் ராணி! இத்தைன ேநரம்
ெசான்னெதல் லாம் உன் மன ல் ஏறேவ இல் ைலயா?”
“இல் ைல ங் ழ ! எனக் நீ ேபாதைன ெசய் வ ல்
ம் பயனில் ைல என் தான் ெசான்ேனேன? உன்
உள் ளப் ேபாக் ம் , என் உள் ளப் ேபாக் ம்
ற் ம்
மாறானைவ; அைவ ஒத் வர மாட்டா!” என்றான்
அ தன்.
“ஒத் வ ம் ப
ங் ழ .
“அ

நாம் தான் ெசய் ய ேவண்

யாத காரியம் !”

ம் ” என்றான்

“உன்னால்
யா ட்டால் , என்னால்
ம் . அ தா!
நான் ர்மானம் ெசய்
ட்ேடன். அரச மாரைனக்
க யாணம் ெசய் ெகாண்
அரியாசனம் ஏ ம்
எண்ணத்ைத ட்
ட்ேடன். அரண்மைன வாழ் ைவ ம்
அரச ேபாகத்ைத ம்
ட்
ட்ேடன். அரண்மைன
வாழ் ைவ ம் அரச ேபாகத்ைத ம் காட்
ம் ,
உன்
ைடய அன் ேகா மடங் எனக் ப் ெபரி . நீ
என் வ க் வர ம ப் பதால் , நான் உன்
ைடய வ க்
வ ேவன். உன்ைனேய நான் மணந் ெகாள் ேவன்…”
ேசந் தன் அ தன் பரவச நிைலைய அைடந் தான்.
“ ங் ழ ! ங் ழ ! எனக் இப் ேபா
ரம்
அ க்க ல் ைலேய? நான் கன காண ல் ைலேய?
இப் ேபா நீ ெசான்ன வார்த்ைதகள் என் கா ல் தவறாக
ழ ல் ைலேய? நான் தவறாகப் ெபா ள்
ெகாள் ள ல் ைலேய?” என்றான்.
“இன்ெனா தடைவ ெசால் ேறன், ேகள் ! நீ என் வ க்
வர ம ப் பதால் , நான் உன்
ைடய வ க் வரத்
ர்மானித்
ட்ேடன். உன்ைனேய நான் மணந்
ெகாள் ேவன். என் ெபரிய அத்ைத ன் வாழ் க்ைகையப்
பற் நான் அ ந் ெகாண்
ந் த வரங் கள் என்
உள் ளத் ல் ண் ஆைசகைள உண்டாக்
ந் தன.
நியாயமாக அவள் ங் காதனத் ல் ற்
க்க
ேவண் யவள் என்
அ க்க எண்ணியதால் நா ம்
ஏன் ங் காதனம் ஏறக் டா என்ற ஆத் ரம் எனக் ம்
உண்டா
ட்ட . என் அத்ைத ெகாைலகார ைடய
ேவ னால் மரணமைடந் த ேபா , என்
ைடய ஆைச ம்
ம ந்
ட்ட . அரண்மைன ல் வாழ் றவர்கள் ப ம்
அவ கைள ம் , ேவதைனகைள ம் அ ந்
ெகாண்ேடன். அைலகட ல் பட ஓட் க் ெகாண்
ஆனந் தமாகக் க க் ம் வாழ் க்ைகக் அரண்மைன

வாழ் ஒ நா ம் இைணயாகா என்
அ ந் ேதன்.
அ தா! உனக் உடம் சரியான ம் இ வ ம்
ேகா க்கைர ெசல் ேவாம் . அங் ேக காட் க் ந
ல்
உள் ள ேகா
ல் ழகர் தன்னந் தனியாகத் ைண
எவ
ன்
இ க் றார். நாம் இ வ ம் ேகா க்கைரக்
ழக க் ப் ஷ்பத்
ப் பணி ெசய் ேவாம் . ல சமயம்
பட ல் ஏ க் கட ல் ெசல் ேவாம் . ஈழ நாட் ன் ஓரத் ல்
இனிய
கள் எத்தைனேயா இ க் ன்றன. அந் தத்
களில் ஒன் ல் ல சமயம் இறங் ேவாம் . அங் ேக நீ
ராஜாவாக ம் நான் ராணியாக ம் இ ப் ேபாம் . அந் த
ராஜ் யத் க் யா ம் ேபாட் க் வரமாட்டார்கள் .
அ தா! இதற் ெகல் லாம் உனக் ஆட்ேசபம்
ஒன்
ல் ைலேய?”
“ஒேர ஆட்ேசபந் தான், ங் ழ ! இவ் வள ெபரிய
பாக் யத் க் நான் அ கைத உள் ளவனா என்
ம்
ஆட்ேசபந் தான். இைதெயல் லாம் நீ
உண்ைமயாகத்தாேன ெசால்
றாயா? ற ெபரிய
ஏமாற் றத் க் என்ைன உள் ளாக் வதற் காகச்
ெசால் ல ல் ைலேய? இல் ைல, இல் ைல! நீ
உண்ைமயாத்தான் ெசால் றாய் . எப் ேபா
ேகா க்கைரக் ப் றப் படலாம் ?”
“உனக்

உடம்

ேநரான உடேன

றப் படலாம் .”

“எனக் உடம் ேநரா
ட்ட , ங் ழ ! நான்
ேவ
மானால் இப் ேபா எ ந் நடக் ேறன்
பார்க் றாயா?” என்
ட் ச் ேசந் தன் அ தன்
எ ந்
க்க
யன்றான்.
ங்

ழ அவன் ைகையப்
த் எ ந்
த த் , “ேவண்டாம் . இன்
ஒ நாள் மட்
ெபா த் க்ெகாள் !” என்றாள் .

க்காமல்
ம்

வாசற் கதைவ யாேரா இேலசாகத் தட் ம் சத்தம்
ேகட்ட . “அம் மா கதைவத் தட்
றாள் றந்
அம் மா டம் இந் தச் சந் ேதாஷ சமாசாரத்ைதச்
ெசால் ேவாம் ” என்றான் அ தன்.
ங் ழ ேபாய் க் கதைவத் றந் தாள் , வாச
காட் அவைளச்
யப் றச் ெசய் த .

!

ல் கண்ட

அவள் எ ர்பார்த்தப கதைவத் தட் யவள் வாணி
அம் ைம அல் ல. அரண்மைனச் ேசவகன் ஒ வன்
கதைவத் தட்
க்க ேவண் ெமன்
ேதான் ய .
கத
றந் த ம் , ேசவகன் ஒ ங் நின்றான்.
அப் பால் , ெசம் யன் மாேத
ம் , இளவரசர்
ம ராந் தக ம் நின்றார்கள் . இன்
ம்
ரத் க்
அப் பால் , பல் லக் கள் இரண்
இறக்
ைவக்கப் பட்
ந் தன.
ைக
க் க ம் ,
காவலர்க ம் மரத்த
ல் நின்றார்கள் . அவர்களில்
ஒ வன்
த் க் ெகாண்
ந் த வர்த் ெவளிச்சத் ல்
இவ் வள காட் ைய ம் கண்ட ங் ழ ெசம் யன்
மாேத
ன்
ன்னால் தைல வணங் க் ம் ட் ,
“தாேய வரேவண் ம் !” என்றாள் .
“உன் அத்ைத மக க் உடம் எப் ப
ங் ழ ! வாணி அம் ைம எங் ேக?” என்
ெகாண்ேட மழவைரயன் மாமகளா ய
எம் ெப மாட் அந் தக்
ைசக் ள் ேள

க் ற .
ேகட் க்
ய
ரேவ த்தாள் .

ம ராந் தகன் ெவளி ேலேய நின்றான். ஆனால்
அவ ைடய ேராதம் த ம் ய கண்கள் ஆர்வத் டன்
ைசக் உள் ேள ேநாக் ன. வ
றவர் வபக்த
ேராமணி ம் , தங் க க் மானியம் அளித் க்
காப் பாற் வ
றவ மான ெசம் யன் மாேத என்
அ ந் த ம் ேசந் தன் அ த ம் எ ந் தான்.

“தாேய! நல் ல சமயத் ல் வந் ர்கள் .
தன்
தல்
சந் ேதாஷமான ெசய் ையத் தங் களிடம் ெதரி த்
ஆ ெப ம் பாக் யம் எங் க க் க் ட்
க் ன்ற .
வெப மா ைடய
வ ளாேலேய இ நடந்
க்க
ேவண் ம் . இன்
ம் என் அன்ைன டம்
டச்
ெசால் ல ல் ைல. அன்ைனேய! இத்தைன காலம்
க த் ப் ங் ழ மன ரங் என்ைன மணம் ரிந்
ெகாள் ள இைசந்
க் றாள் . தாங் கள் தான்
ட இ ந்
எங் கள்
மணத்ைத நடத் ைவக்கேவண் ம் .
நாங் கள்
மணம் ெசய் ெகாண்ட ற
ேகா க்கைரக் ழகர் ேகா
க் ப் ேபாய் அங் ேக
மாைலக் ைகங் கரியம் ெசய் ய எண்ணி
க் ேறாம் !”
என்றான்.
ெசம் யன் மாேத
ன்
கத்ேதாற் றம்
இச்ெசய்
னால் அந் த மாதர ம ழ் ச் அைடந் தாரா,
கலக்கமைடந் தாரா என்பைதத் ெதரிந் ெகாள் ள
யாம
ந் த . அவ ைடய இதழ் களில் ம ழ் ச் ப்
ன்னைக ேதான் ய . ஆனால் கண்களிேலா கண்ணீ ர ்
த ம் நின்ற .
அ த ம் ங் ழ
ம் அவர் ன்னால் வணங் ய
ேபா , மாதர த த த்த ர ல் , “ ழந் ைதகேள!
இைறவன் அ ளால் உங் கள் இல் வாழ் க்ைக
இன்பமயமாக இ க்கட் ம் !” என்
ஆ
னார்.
அந் தச் சமயம் வாணி அம் ைம அங் ேக வந் ேசர்ந்தாள் .
அவளிடம் ெசம் யன் மாேத ச க்ைஞ னால்
அ த ைடய உடம் ைபப் பற் ெதரிந் ெகாள் ள
வந் ததாகக்
னார். வந் த இடத் ல் அவர்க க் த்
மணம் நடக்கப் ேபா ற ெசய் ைய அ ந்
ம ழ் ச் அைடந் ததாக ம் ெதரி த்தார். அச்சமயம்

வாணி அம் ைம
களிப் ைப ம் ஒ

ன்
கபாவ ம் கலக்கத்ைத
ங் ேக காட் வதா
ந் த .

ம் ,

ேம ம்
ேநரம் ேசந் தன் அ த ட ம் ,
ங் ழ
ட ம் ேப க்ெகாண்
ந் த ற
ெசம் யன் மாேத ெவளிக் ளம் னார்.
அவ ம் , ம ராந் தக ம் பல் லக் கள் இரண்
ைவத்
ந் த இடம் ேநாக் ச் ெசன்றார்கள் .

ம் இறக்

வ
ல் ஒ மரத்த
ல்
ய ராட் யார் நின் ,
ற்
ற் ம் பார்த்தார். அ
ல் ஒ வ ம் இல் ைல
என்பைதக் கண்ட ற , ம ராந் தகைன ேநாக் ,
“பார்த்தாயா, ம ராந் தகா! என் வ ற் ல் பத் மாதம்
மந் ெபற் ெற த்த மகன் அேதா அக்
ைச ல்
வா ம் ேசந் தன் அ தன். அவ க் ஐந்
வயதானேபாேத எனக் இச்ெசய் ெதரிந்
ட்ட .
அவன் எட் நாள் ழந் ைதயா
ந் தேபா
ச் ப்
ேபச்சற் க் டந் தைதப் பார்த் இறந்
ட்டதாக
எண்ணிேனன். ள் ைளப் பாசத் னால் உன்ைன என்
ழந் ைதயாக ஏற் க் ெகாண்
இவைனக்
ெகாண் ேபாய் ப் ைதத்
டச் ெசான்ேனன். இவைன
எ த் ப் ேபான வாணி ெவ காலம்
ம் வரேவ
இல் ைல. ஐந் ஆண்
க ந் த ற இவைள ம் ,
இப் ள் ைளைய ம் பார்த்த ம் உண்ைம ெதரிந்
ெகாண்ேடன். ஆ
ம் , உன்ைன நான் ைக ட ல் ைல.
அவன் என் வ ற் ல் றந் த மகன் என்பதற் காக
அவைன அரண்மைனக் வரவைழத் க்
ெகாள் ள
ல் ைல. எல் லாம் இைறவன்
ைளயாடல்
என்
எண்ணி உன்ைன என் வ ற் ல் றந் த மகைனக்
காட்
ம் ப ன் மடங் அ ைமயாக வளர்த்
வந் ேதன். அதற் காகெவல் லாம் எனக் இப் ேபா இந் த
வரத்ைத நீ ெகா ! ேசாழ ங் காதனம் ேவண்டாம் என்

ெசால்
! நீ ங் காதனம் ஏ வதற் க் ட நான்
ஆட்ேச க்க மாட்ேடன். ஆனால் உன் வம் சத் ல்
றக் ம் ள் ைளகள் ஊைமயாக இ ந்
ட்டால் என்ன
ெசய் ற என் தான் அஞ்
ேறன்!” என்றார்.
இவ் தம் ெசம் யன் மாேத
வந் தேபா
ம ராந் தக ைடய
கம் ேபய த்த
கமாகக்
காணப் பட்ட . அவன் மணம் ெசய் ெகாண்
ந் த
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் மக க் ஒ ெபண் மக
றந்
ந் த . அதற் இரண்
ராயம் ஆ
ம்
இன்
ம் ேபசத் ெதாடங் க ல் ைல என்ப அவ ைடய
நிைன க் வந் த .
ரைம
த் மரத்ேதா மரமாக நின்ற
ம ராந் தகைனப் பார்த் , அவைன வளர்த்த
அன்ைனயா ய மாதர , “ ழந் தாய் ! ஏன் இப் ப ேய
நின்
ட்டாய் ? வா ேபாகலாம் ! அரண்மைனக் ப்
ேபாய் நன்றாக ேயா த் நாைளக் ப் ப ல் ெசால் !”
என்றாள் .
ம ராந் தகன் தட் த்த மா , “தாேய! ேயா ப் பதற்
இனி என்ன இ க் ற ? ஒன்
ல் ைல. தாங் கள்
ேபாங் கள் ! என்
ைடய இடத் ல் அரண்மைன ல்
வளர்ந்
க்க ேவண் ய தங் கள் மாரனிடம்
ேப
ட் ப் ற வ
ேறன்!” என்றான்.
“அப் ப ேய ெசய் ! வ ம் ேபா பல் லக் ன்
ைரகைள
நன்றாக
க்ெகாண்
வா! ெகா ம் பா
ர் ரர்கள்
உன்ைனப் பார்த்
ட்டால் ஏேத ம்
ச்சல்
ேபாட்டா ம் ேபா வார்கள் !” என்
ெசால்
ட்
அம் மாதர ேமேல பல் லக்ைக ேநாக் நடந் தார்.
ம ராந் தக ைடய
கம்
ன்ைன டக் ேராத
மாற் சரிய ம் நிைறந் த பயங் கர மா தைல

ம் ,

அைடந் தைத அப் ெப
ெசன்
ட்டார்.

அத்

மாட்

கவனியாமேல அங்

ந்

யாயம் 62 - ஈட்
பாய் ந்த !

சற்

ேநரம் நின்ற இடத் ேலேய நின்றான் ம ராந் தகன்.
ைசக் ப் ேபாகலாமா, ேகாட்ைடக் ப் ேபாகலாமா என்
அவன்
உள் ளத் ல் ஒ ேபாராட்டம் நடந் த ேபாலத் ேதான் ய . ன்னர்
அவன் தன்ைனச் மந் வந் த பல் லக் ன் அ
ல் ெசன்
ைக
க் களிட ம் , காவலர்களிட ம் ஏேதா ெசான்னான்.
ைகக்
உள் ேள
ந் ஏேதா ஒ ெபா ைள ம் எ த் க் ெகாண்டான்.
ைகையத்
க் க் ெகாண்
ஆட்கள் றப் பட் ச் ெசன்றார்கள் .
அவர்க டன் வர்த் ெவளிச்ச ம் ெசன்ற .
ம ராந் தகன்
ம் பக்
ைசைய ேநாக் வந் தேபா , அவ
மாேதவ க ம் எந் த மரத் ன் ஓரமாக நின்
ேப க்
ெகாண்
ந் தார்கேளா, அந் த மரத் ன்
ன் றத்
ந்
ெரன்
ஒ மனிதன் ெவளிப் பட் வந் தைதக் கண்
ம ராந் தகன் ஒ கணம்
க் ட்டான்.

ம்

அவன் ேவ யா ம் இல் ைல. பாதாளச் ைற
ந் தப் த்
வந் யத்ேதவேனா வந்
ந் த, ‘ைபத் யக் காரன்’
க த்
மன்தான். இன்ன ம் அவன் பார்ப்பதற் ப்
ைபத் யக் காரைனப் ேபாலேவ இ ந் தான். அவ ைடய ேதாற் ற ம்
அவன்
ெரன்
அந் த இடத் ல் ெவளிப் பட்ட ம்
ம ராந் தக க் த்
ைல உண்டாக் ய ல்
யப் ல் ைலதாேன?
அ த்த கணம் ம ராந் தகன்
ைக
ந் எ த் வந் த
த் வாைள ஓங் னான். க த்
மன் அவைனக் ைகயமர்த்
“ஐயா! நில் ங் கள் ! நான் தங் கள்
ேரா அல் ல!” என்றான்.
“ ேரா அல் லெவன்றால் ,
ம ராந் தகன் ேகட்டான்.

ரிய
,

ன்ேன நீ யார்? என் நண்பனா?” என்

“ஆம் , ஐயா! நண்பன்தான்!”
ம

ராந் தகன்
ேராத ம் , யர ம் த ம் ய ர ல் ெமல் ய
ரிப் ச் ரித்
ட் , “நல் ல நண்பன்
ைடத்தாய் ! உலகேம
என்ைன ட் ந
ச் ெசல் ம் ேபா , நீ யாவ
ைடத்தாேய!”
என்றான்.
“ஆம் , ஐயா! உலகத் ல் யா ம் தங் க
உத ையத் தங் க க் நான் ெசய் ய
க த்
மன்.
“அ என்ன, ெசால்
ெசால் வைதச் க்

க்

ச் ெசய் ய
யாத
ம் !” என்றான்

பார்க் கலாம் ! ேநரமா
ரம் ெசால் !”

ட்ட

“எதற் ேநரம் ஆ
ட்ட ?” என்
க த்
ம ராந் தகைன உற் ேநாக் னான்.

மன் ேகட்

“அரண்மைனக்

எதற்

ப் ேபாவதற்

த்தான், ேவ

“தங் க க் உரிைம இல் லாத அரண்மைனக்
ேபாகப் ேபா
ர்களா?”

ட்

,

?”

த் தாங் கள்

ம்

ப்

ம ராந் தகன் ம ப
ம் அ ர்ச் அைடந் , “அேட! என்ன
ெசால்
றாய் ? உனக் என்ன ெதரி ம் ? எப் ப த் ெதரி ம் ?
ைர ேல ெசால் ! இல் லா
ல் …” என்
ைக
ந் த
த் வாைள ஓங் னான்.
“ஐயா! வாைள ஓங் க ேவண்டாம் . தங் கள் பைகவர்கள்
எ ர்ப்ப ம் ேபா உபேயா ப் பதற் த் ட் ைவத் க்
ெகாள்
ங் கள் . சற்
ன் தாங் க ம் , தங் கைள வளர்த்த ெபரிய
மகாராணி ம் இந் த மரத்த
ல் நின்
ேப க் ெகாண்
ந் ர்கள் .
நான் மரத் ன்
ன்னால் நின்றைத நீ ங் கள் இ வ ம்
கவனிக் க ல் ைல…”
“ஆகா! ஒட் க் ேகட் இரக யத்ைத அ ந் ெகாண்டாயா? அந் தத்
ணிச்ச டேனதான் என்ைன வ ம த் நி த் னாயா?”
“இல் ைல, இல் ைல! மகாராணி தங் களிடம் ெசான்ன ெசய் எனக்
ன்ேப ெதரி ம் ; அைத ட அ கமாக ம் ெதரி ம் . அந் த மாதர
தங் கைள வ ற் ல் ைவத் வளர்த்த அன்ைன அல் லெவன் ம் ,
கண்டரா த்தர் தங் கள் தந் ைத அல் லெவன் ம் அவர் தங் களிடம்
னார். தங் க ைடய அன்ைன யார் என் ம் ெசால்
இ ப் பார்.
ஆனால் தங் கள் தந் ைத யார் என்
ெசால்
இ க் கமாட்டார்.”

ம ராந் தகன் அவைன ெவ
என் ேகட்டான்.
“ஆம் , ெதரி

த்

ேநாக்

, “உனக்

அ

ெதரி

மா?”

ம் .”

ம ராந் தகன் அந் தப் ைபத் யக் காரத் ேதாற் ற ைடயவன் தான்
அவன் தந் ைத என்
உரிைம ெகாண்டாடப் ேபா றாேனா என்
அைடந் தான். அ வ ப் ம் ஆத் ர ம் நிைறந் த ர ல்
“உனக் எப் ப த் ெதரி ம் ? நீ யார்?” என்
ேகட்டான்.
“நான் தங் கள் தந் ைத ன் ஊ யன்!” என்
க த்
ய ம் , ம ராந் தகன்
கம் ெதளி ெபற் ற .
க த்
மன் சற் அ
என்
ெமல் ய ர ல்

ல் நகர்ந் வந்
னான்.

மன்

, “ஐயா! தங் கள் தந் ைத…”

ம ராந் தகன் கா ல் அவன்
ய
ந் த . ம ராந் தக ைடய
தைல ற் ய . ேழ
ழப் பார்த்தவன் சமாளித் க் ெகாண்
க த்
ம ைடய ஜங் கைள உ
யாகப் பற் க் ெகாண்
, “நீ
ய உண்ைமதானா? உண்ைமயாகேவ நான் இராஜ
மாரன்தானா?” என்
ேகட்டான்.
“ஆம் , ஐயா! இைதத் தங் களிடம் ெசால் வதற் காகேவ பல
வ ஷங் க க்
ன் நான் இங் வந் ேதன். தங் கைள
அந் தரங் கமாகப் பார்த் ப் ேபாவதற் சமயம் ேநாக் க்
ெகாண்
ந் ேதன். ர ர்ஷ்டவசமாகச் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
என்ைன அரண்மைனத் ேதாட்டத் ல் பார்த்
ட்டார்.
த் ப்
பாதாளச் ைற ல் ேபாட்
ட்டார்.”
“எப் ேபா

தப்

னாய் ? எப் ப ?”

“இன்ைறக் த்தான், வந் யத்ேதவன் என்
ம் வா பன்
ஒ வ ைடய உத
னால் தப் த் ெவளி வந் ேதன்.”
“ஆகா! நா ம் ேகள் ப் பட்ேடன்; கரிகாலைரக் ெகான்றதாகக்
ற் றம் சாட்டப் பட்டவன் அல் லவா அவன்?”
“ஆம் ; ஐயா! ஆனால் உண்ைம ல் ஆ
ெகான்றவன் அந் த வா பன் அல் ல!”

த்த கரிகாலைரக்

“அைதப் பற் நமக் என்ன கவைல? ெகான்றவனாகேவ தான்
இ க் கட் ேம? இப் ேபா எங் ேக அவன்?”

“அேதா சற் த்
ரத் ல் ெதரி ம் ேவ
ன் மைற ல்
இ க் றான். எனக் ம் , அவ க் ம் இரண்
ைரக டன்
காத்
க் றான். நான் ேநரம் ெசய் வ பற் அவன் இப் ேபா
ேகாபம் அைடந்
ப் பான். அைதப் பற் நான்
ம்
கவைலப் பட ல் ைல. எ ர்பாராத
தத் ல் தங் கைளச் சந் த்
ட்ேடன்.”
“எப் ேபா

நீ ங் கள் இங் ேக வந் ர்கள் ?” என்றான் ம

ராந் தகன்.

“சற்
ன்னாேலதான் வந் ேதாம் . இந் தக்
ைசக் அ
ல்
இரண்
ைரகள் இ க் ன்றனெவன்
ெதரிந் ெகாண்
வந் ேதாம் .
ைரகைளத் ேத க் ெகாண்
ந் தேபா தாங் க ம் ,
தங் கைள வளர்த்த அன்ைன ம் வர்த் க டன் சாைல ல்
வந் ர்கள் . அந் த ெவளிச்சத் ல்
ைரகைளக் கண்
த்ேதாம் .
நான் பல வ ஷங் க க் ப் ற வாணிையப் பார்த்ேதன்.
அவ ைடய ஊைமப் பாைஷ ல் ேப க் ெகாண்
க் ம் ேபாேத
நீ ங் கள் இந் தக்
ைசப் பக் கம்
ம் வந் ர்கள் . நீ ங் கள் இந் தக்
ைசக் த்தான் வ
ர்கள் என்
நாங் கள் எ ர்பார்க் க ல் ைல.
வந் யத்ேதவன் ேவ மைற க் ஓ
ட்டான். நா ம் வாணி ம்
இம் மரத் ன்
ன்னால்
ேநரம் நின்ேறாம் . ற அவ ம்
ைசக் ள் ேபாய் ட்டாள் . நான் மட் ம் இங் நின்
ெகாண்
ந் ேதன். அதன் பலனாகத் தங் கைளப் பார்க் ம்
சந் தர்ப்பம் ைடத்த .”
“சரி, இனிேமல் நீ என்ன ெசய் யப் ேபா

றாய் ?”

“தாங் கள் எவ் தம் ெசால்
ர்கேளா, அவ் தம் ெசய் ேறன்
ஐயா! தங் கள் றப் ைபக்
த்த உண்ைமைய அ ந் த ற ம் ,
தஞ் ைச அரண்மைனக் த்
ம் ப் ேபாகப் ேபா
ர்களா? ஒன்
ஞாபகம் ைவத் க்ெகாள்
ங் கள் தாங் கள் ேசாழ லத் இளவரசர்
அல் லெவன்ப இன்
ம் ல க் ம் ெதரி ம் .
தன்மந் ரிக் ம் ,
அவ ைடய ஒற் றன் ஆழ் வார்க் க யான் என்பவ க் ம் ெதரி ம் ,
என்ைறக் காவ ஒ நாள் …”
“ஆமாம் , ஆமாம் ! தஞ் ைச அரண்மைனக் ப் ேபாக எனக் ம்
ப் ப ல் ைலதான், நீ என்ன ேயாசைன ெசால்
றாய் ?”
“அந் த ேவ மைற ல் இரண்
ைரகள் இ க் ன்றன. தாங் கள்
ைசக் ள் ேபாவ ேபால் ேபாய் ட் அந் த ேவ ப் பக் கம்
வா ங் கள் . நான் வந் யத்ேதவ டன்
ேப க் காலம்
தாழ் த் க் ெகாண்
க் ேறன். தங் கள் ைக
ள் ள வாைள அவன்

எ ந் ெகான்
ங் கள் . இரண்
ைரகள்
நாம்
இ வ ம் ஏ ப் ேபாய்
ேவாம் . ேகா க் கைர ெசன்
இலங் ைகக் ப் ேபாேவாம் . இலங் ைக அரசர், ேசாழ லத் ன்
பைகவர். பாண் ய லத் க் ப் பரம் பைர ேந தர். நான்
இலங் ைக மன்னைர நன் அ ேவன். பாண் ய லத் ன் மணி
ம ட ம் , இரத் ன ஹார ம் இ க்
ட ம் அ ேவன் என்ன
ெசால்
ர்கள் ?”
ம ராந் தகன்
உள் ளம் அந் தச்
கட் ய .

ேநரம் ேயாசைன ெசய் தான். அவ ைடய
ல
னா ேநரத் ல் எத்தைனேயா ேகாட்ைடகள்

“ஐயா! ேநரம் ேபா
இங் ேகேய வந்

ற தங் கள்
வான்.”

“அவைனக் ெகால் லேவண்

என்ன? வந்

ம் என்றா ெசால்

“தங் க க் த் தயக் கமா
ந் தால் தங் கள் ைக
வாைள என்னிடம் ெகா ங் கள் !”

யத்ேதவன் இனி

றாய் ?”
ள் ள

த்

“ேவண்டாம் ; இந் த வா க் ேவ ேவைல இ க் ற .
வந் யத்ேதவைனப் பற் எனக் த் ெதரி ம் . அவன் நல் ல ரன்
அவைன ம் நம் டன் அைழத் க் ெகாண்
ேபாகலாேம?”
“அைழத்
“
ம

ப் ேபாகலாம் ; ஆனால் இன்ெனா

ைர?”

ைரக் என்ன ைற ? நான் இன்ன ம் பட்டத் இளவரசன்
ராந் தகன்தாேன!” என்
ட் க் ேகாபச் ரிப் ச்
ரித்தான்.

ற , “நீ ேபா! அவைனச் சற் ேநரம் ெபா ைமயாக இ க் கச்
ெசால் ! இந் தக்
ைசக் காரைனப் பார்த் ஒ வார்த்ைத
ேப
ட்
ைர ல் வந்
ேறன்!” என்றான்.
க த்
மன், வந் யத்ேதவன் மைறந் நின்ற ேவ ையத் ேத க்
ெகாண்
ேபானான். நல் ல இ ட் .
ரத் ல் இராஜபாட்ைட ல்
அவ் வப் ேபா
லர் வர்த்
த் க் ெகாண்
ேபானேபா
ெவளிச்சம் வந் த . ெவ
ரத்
ந் வந் த அந் த மங் கலான
ெவளிச்சத் ல் இரண்
கம் ரமான ர கள் ேவ களில்
கட்டப் பட் நிற் ப ெதரிந் த . ஆனால் வந் யத்ேதவைனக்
காண ல் ைல. ெமல் ய ர ல்
ப் ட் ப் பார்த்தான்; ப
க் க்
ரல் ேகட்க ல் ைல.

“சரி; அவனாகத் ெதாைலந் ேபானால் நல் லதாய் ப் ேபா
என்
க த்
மன் எண்ணிக் ெகாண்டான்.

ற்

”

வந்

யத்ேதவ ம் க த்
ம ம்
த ல் நந் தவனக்
ைசய
ல் வந் தேபா அங் ேக இ ள்
ழ் ந்
ந் த .
ைசக் ள் எரிந் த
ய
ளக்
ந்
ல ஒளிக் ரணங் கள்
ெவளிேய எட் ப் பார்த்தன.
தாமைரக் ளத் ற் த் தண்ணீ ர ் ெமாள் ளச் ெசன்ற வாணி
அம் ைமயாேரா, இ வர் இ ட் ல் வ வைதக் கண்
தயங்
நின்றாள் .
த ல் வந் யத்ேதவ ைடய
கம் அவள் பார்ைவ
ெதன்பட்ட . உடேன அவ ைடய
கம் மலர்ந்த
ன்ெனா
தடைவ ேசந் தன் அ தன், அவைன அைழத் வந் தைத அவள்
மறந்
ட ல் ைல. வரேவற் க் அ
யாகத் தைலைய
அைசத்தாள் .
ன்னால் ெதாடர்ந் வந் த க த்
மைனக் கண்ட ம் ேபய்
சாைசக் கண்டவைளப் ேபால்
அைடந் ெசயலற் ப் ர
நின்றாள் . க த்
மன் அவ டன் ச க் ைஞ பாைஷ ல் ேபச
யன் , அவ ைடய
ைய ஒ வா ேபாக் னான்.

ல்

த்

அவர்களி வைர ம் தனியாக
ட்
ட் வந் யத்ேதவன்
ைசைய அ
னான். வாசற் கத அப் ேபா தான்
தாளிடப் பட்ட . பலகணி வ யாக எட் ப் பார்த்தான். ேசந் தன்
அ தன் உ
க் மன்றா க் ெகாண்
ப் பதற் ப் ப லாக
கமலர்ச்
டன் ங் ழ
டன் ேப க்ெகாண்
ப் பைதப்
பார்த் அவ க் ச்
நிம் ம ஏற் பட்ட . அவர்க ைடய
ேபச் னிைட ல்
க் ட்
ைடெபற் க் ெகாண்
ேபாக
யல் வ உ தமா என்
ேயா த் க் ெகாண்
க் ைக ேலேய,
ெசம் யன்மாேத
ம் , ம ராந் தக ம் , அவர்க ைடய
பரிவாரங் க ம் வந்
ட்டார்கள் .
உடேன அவன்
ைசைய ட் நகர்ந் ேவ ையத் தாண்
அப் பால்
த்தான். அங் ேக கட்
ந் த
ைரகைளக் கண்ட ம்
ஆழ் வார்க் க யான் அந் த வைரக் ம் தன்ைன ஏமாற் ேமாசம்
ெசய் ய ல் ைல என்
உ
ெபற் றான். க த்
மன் வர க் காக
அங் ேகேய காத்
ந் தான்.
ைககள் , பரிவாரங் கள் , வர்த் கள் எல் லாம் ேபான ற
க த்
மன் வரா
க் கேவ, வந் யத்ேதவன் ெபா ைம
இழந் தான்.

ம்

ண்
ம் ேவ ையத் தாண் க்
த் வந் தான். மரத்த
ல்
ம ராந் தக ம் , க த்
ம ம் ேப க் ெகாண்
ப் பைதக்
கவனித்தான். ம ராந் தகன் கண்ணில் பட அவன்
ம் ப ல் ைல.
க த்
ம க் ம் , ம ராந் தக க் ம் என்ன அந் தரங் கப் ேபச்
என்ற ஐய ம் அவன் உள் ளத் ல் உ த்த . அவர்க ைடய ேபச் ல்
ஒ ப
அவன் கா ல்
ந் த .
ம ராந் தகன்
அ யாமல் வந்

ைசைய ேநாக் ப் ேபானேபா , அவைன
யத்ேதவ ம் ன் ெதாடர்ந் ேபானான்.

ம ராந் தகன்
ைச வாச ல் ெசன்
கதைவ இ க் கலாமா,
ேவண்டாமா என்
தயங் நின்றான். அப் ேபா உள் ளி ந்
கலகலெவன்
ரிப் ச் சத்தம் ேகட்ட . அந் தச் ரிப் ன்
ஒ
னால் ம ராந் தக ைடய மனம் மா
ட்டேதா, அல் ல
எண்ணி வந் த காரியத் க் த் ணி வர ல் ைலேயா, ெதரியா .
உடேன
ம் க் க த்
மன் ெசன்ற ைசைய ேநாக் ச் ெசல் லத்
ெதாடங் னான்.
வந் யத்ேதவன் அவன் கண்ணில் படாமல் தப் வதற் காக
அப் பா
ந் த ஒ மரத் ன் மைற க் ப் பாய் ந் தான். அப் ப ப்
பா ம் ேபா அவன் கண்ணில் ஒ
பரீதமான காட் ெதன்பட்ட .
ைசக் ப் ன் றச் வரில் ஒ பலகணி இ ந் த . அதன்
வ யாகக்
ைச ல் எரிந் த
ளக் ன் ஒளி
ெவளிேய வந்
ெகாண்
ந் த . அந் த ஒளி ல் ஒ மனித உ வம் ைக ல் ஒ
ட்ைடயான ஈட்
டன் பயங் கரமாக நிற் பைதக் கண்டான்.
ைச ன் பலகணி வ யாக அந் த உ வம் உள் ேள உற் ப்
பார்த்த . ன்னர் ஈட் ையப் பலகணி வ யாக உள் ேள எ
ம்
ேநாக் டன்
பார்க் கத் ெதாடங் ய . ஆனால் உடேன
எ ந்
ட ல் ைல.
பார்ப்ப ம் ம ப தைழப் ப மாக
இ ந் த . அேத சமயத் ல்
ைரகள் றப் ப ம் கால ச் சத்தம்
ேகட்ட . வந் யத்ேதவன் ஒ கண ேநரம் தத்தளித்தான்.
ைரகள் இரண்
ம் ேபாய் ட்டால் அவன் தப் ச் ெசல் வ
அசாத் யமா
ம் .
ைரையக் காப் பாற் க் ெகாள் வதற் காகப்
ேபானால் இங் ேக இந் தக் கரிய நிழல் உ வம் என்ன ெகா ய
காரியம் ெசய் ய எண்
றேதா, அைதத் த க் க
யாமற்
ேபா ம் .
வந் யத்ேதவ ைடய தத்தளிப் ஒ நி ட ேநரத் க் ேமல்
நீ க் க ல் ைல.
ைரகள் ேபானால் ேபாகட் ம் . அவன் கடைம

இப் ேபா இங் ேகதான். ைக ல் ஈட்
ேநாக் ெமள் ளச் ெசன்றான்.
ைசக் ள் ளி
ந் ‘ ல் ’ என்
ரல் , ெதளிவாகக் ேகட்ட .

டன் நின்ற கரிய உ
ஒ

ரல் ,

வத்ைத

நிைறந் த ெபண்

வந் யத்ேதவன் ஜாக் ரைதைய
ட் ஒேர பாய் ச்சலாகப்
பாய் ந் தான். ஈட் ைய உள் ேள எ ய இ ந் தவன் வந் யத்ேதவன்
ஓ வ ம் சத்தம் ேகட் த்
ம் னான்.
ம் ய ேவகத் டன் அவன்
ஈட் ைய எ ந் தான். ஈட்
வந் யத்ேதவ ைடய
லா ல் பாய் ந் த . அவன் ேழ
அவன் என்ன ஆனான் என்
டப் பாராமல் ஈட் ைய எ
அங்
ந் ஓட்டம் எ த்தான்.

ந் தான்.

ந் தவன்

அத் யாயம் 63 னாகபாணி ன் வஞ் சம்
ெபான்னி ன் ெசல் வ ம் , ந் தைவேத
தலாேனா ம் பாதாளச் ைறக் ச் ெசன்
பார்த்தேபா அங் ேக அவர்கள் வந் யத்ேதவைனக்
காண ல் ைல. அவ க் ப் ப லாக ைவத் யர் மகன்
னாகபாணிையக் கண்டார்கள் . னாகபாணி வரில்
இ ந் த இ ம் வைளயங் களில் ேசர்த் க்
கட்டப் பட்
ந் தான்.
“ஐையேயா! ெகாைலகாரன் தப் ஓ
ட்டான்!
ைபத் யக்காரன் தப் ஓ
ட்டான்” என்

ச்ச ட் க் ெகாண்
ந் தான். அவைனக் ந் தைவ
ேத க் ம் வான க் ம் நன் நிைன
ந் த .
தன்
த ல் வந் யத்ேதவ க் த் ைணயாக அவைன ம்
ேகா க்கைரக் அவர்கள் அ ப் னார்கள் அல் லவா?
னாகபாணிைய
தைல ெசய் யப் பண்ணி
சாரித்தேபா அவன் சற்
ன் அங் நடந் த
நிகழ் ச் கைளச்
க்கமாகத் ெதரியப் ப த் னான்.
தப் ஓ ப் ேபானவர்கைள ைரவாகத் ெதாடர்ந்
க்க ேவண் ெமன் ம் ஆத் ரப் பட்டான்.
ஆனால் , அவ ைடய வரலாற் ைறக் ேகட்டவர்கள் அ
ஷயத் ல் அவ் வள ஆத் ரம் ெகாள் ள ல் ைல.
வந் யத்ேதவ ைடய சாமர்த் யத்ைதப் பற்
மனத் ற் ள் அவர்கள் ெமச் க் ெகாண்ட டன்,
அச்சமயம் அவன் தப் ஓ ப் ேபானேத ஒ
தத் ல்
நல் ல என்
எண்ணிக் ெகாண்டார்கள் . மணிேமகைல
தன எண்ணத்ைத ெவளிப் பைடயாகத் ெதரி க்கத்
ெதாடங் யேபா
ந் தைவ, அவைளத் த த் ,
“தங் காய் ! ேபசாம
! இ ெபரிய இராஜாங் க ஷயம் .
ெபண்
ள் ைளகளா ய நமக் அைதப் பற் என்ன
ெதரி ம் ? உன் மன ல் இ ப் பைத என்னிடம் தனியாகச்
ெசால் !” என்றாள் .
எல் லா ம் பாதாளச் ைற ன் வாச ல் வந் தேபா
அங் ேக ேசனா ப ெபரிய ேவளா ம் வந் ேசர்ந்தார்.
ைற ல் ஏேதா தவ நடந்
ட்ட என்ற ெசய் அவர்
கா க் அதற் ள் எட்
ந் த . நடந் தவற் ைற
அ ந் தேபா ேசனா ப
ம் தப் ஓ யவர்கைளப்
ப் ப ல் அவ் வளவாகப் பரபரப் க் காட்ட ல் ைல.
உண்ைம ல் அவ ைடய மனத் ற் ள் ேள ம்
வந் யத்ேதவன்
சாட்டப் பட்
ந் த ற் றத்ைதப்
பற் ச்
ம் நம் க்ைக உண்டா
க்க ல் ைல.

அ ள் ெமா வர்மர், ந் தைவேத
த ேயார்
வந் யத்ேதவனிடம் ெகாண்
ந் த அ மானத்ைத ம்
அ ந்
ந் தார். ஆைகயால் , ேகாபம் ெகாள் வதற் ப்
ப லாக வந் யத்ேதவ ைடய
ெகட் க்காரத்தனத்ைதக்
ப் ட்
ரித்தார்.
“அந் த வாணர் ல வா பன் ெராம் ப சாமர்த் யசா
இலங் ைக, மாேதாட்டச் ைற
ந் ம் அவன்
இப் ப த்தான் ஒ தடைவ தந் ரமாகத் தப் ச்
ெசன்றான்!” என்றார்.

!

ைவத் யர் மகன்
க் ட் , “ஐயா! தப்
ஓ யவர்கைளத் ேத ப்
க்க ஏற் பா ெசய் ய
ேவண்டாமா?” என்றான்.
“ஆ! அவர்கள் எங் ேக தப் ச் ெசன்
டப் ேபா றார்கள் ?
இந் தக் ேகாட்ைடக் ள் ேளதான் இ க்க ேவண் ம் ?
பார்த் க் ெகாள் ளலாம் !” என்றார் ேசனா ப ெபரிய
ேவளார்.
னாகபாணி ஆத் ரத் டன் “இல் ைல, இல் ைல! அந் தக்
ெகாைலக்கார க் ச் ரங் கப் பாைத ெதரி ம் . அதன்
வ யாக அவன் ெவளிேய ப் ேபாய்
வான்!” என்
அல னான்.
ேசனா ப இதனால் ேகாபம் அைடந் , “ ட்டாேள! நீ
எனக் ப் த் ெசால் ல
ன் வந்
ட்டாயா? அவர்கள்
தப் ச் ெசல் வதற் நீ தாேன காரணம் ? ேவண் ெமன்ேற
அவர்க டன் ேசர்ந் நீ ேய இந் தச் ழ் ச் ெசய் தாேயா,
என்னேமா? இவைனப்
த் ம ப
ம் பாதாளச்
ைற ேல ேபா ங் கள் !” என்
பக்கத் ல் நின்ற
ரர்கைளப் பார்த் க்
னார்.

னாகபாணி ந ந ங் ப் ேபானான். “இல் ைல, ஐயா!
சத் யமாக நான் அவர்க ைடய ழ் ச்
ல்
ேசர்ந்தவன் அல் ல.
தன்மந் ரி அ ப் நான்
வந் ேதன்!” என்
ைற ட்டான்.
ெபான்னி ன் ெசல் வர்
ட் , “ஆமாம் ; இவன்
தல் மந் ரி ன் ஆள் அல் லவா? தக்க காவ டன்
அவரிடம் அ ப் ச் ேசர்த்
டலாம் .
தன்மந் ரிேய
இவ க் த் தக்க தண்டைன ெகா க்கட் ம் !” என்றார்.
அவ் வாேற ேசனா ப ைவத் யர் மகைன
தன்மந் ரி அநி த்தரிடம் ெகாண் ேபாய்
ஒப்
த்
ம் ப தம் ைடய ரர்கள் நால் வ
கட்டைள றப் த்தார்.

க்

க்

தன்மந் ரி அநி த்தர் னாகபாணி டம் ைற ல்
நடந் தவற் ைறக் ேகட் அ ந் தேபா அவ ம்
அவ் வளவாகப் பரபரப் க் காட்ட ல் ைல. அநி த்தர்
எந் த
க் யமான காரியத் க் ம் ஒ ஆைள மட் ம்
நம் அ ப் வ ல் ைல. எங் ேகயாவ ஒற் றைன
அ ப் னால் , அவைனக் கவனித் க் ெகாள் ளப்
ன்னால் இன்ெனா வைன ம் அ ப் ைவப் ப அவர்
வழக்கம் . அவ் வாேற இப் ேபா ம் ஆழ் வார்க்க யாைன
அ ப்
ந் தப யால் அவர் கவைலப் பட ல் ைல.
ஓ ப் ேபானவர்கைள அவன்
த் க் ெகாண்
வ வான் அல் ல அவர்கைளப் பற் ய ெசய் யாவ
ெகாண்
வ வான் என்
நம் னார். ஓ ப் ேபானவர்கள்
இ வ ம் ஒ வ யாக அகப் படாமேல
ஓ ப் ேபாய் ட்டால் பல ெதால் ைலகள் ர வைக
ஏற் ப ம் என்ற எண்ண ம் அவர் மன ல் இ ந் த .
எனேவ, னாகபாணி பாதாளச் ைற ல்
நடந் தவற் ைறச் ெசால்
ட் , “ஐயா! என்

டன் நா

ஆள் கைள அ ப் ைவத்தால் நாேன அவர்கைளத்
ம் ப ம் ைகப் பற் வ
ேறன்” என்
ெசான்னேபா , அநி த்த ம் அவன் ேபரில் எரிந்
ந் தார்.
“ ட்டாேள! காரியத்ைத அ ேயா ெக த்
ட்டாய் !
அந் தப் ைபத் யக்காரைனப் பற் ெவளி ல்
யா க் ேம ெதரியக் டா என்
அல் லவா உன்ைன
அ ப் ேனன். இல் லா
ல் நாேன ேபாய் அவைன
அைழத் வந்
க்கமாட்ேடனா? இப் ேபா
அரண்மைனையச் ேசர்ந்த பல க் ம் அவைனப் பற் த்
ெதரிந் ேபாய் ட்ட . அ ேபாதா என்
நீ ேவ
ம ப
ம்
ளம் பரப் ப த்தப் பார்க் றாயா? ேபா ம்
உன்
ைடய ேசைவ! நீ ஒற் றன் ேவைலக் ச்
ம்
த
அற் றவன் ேபா! இனி என்
கத் ல்
க்காேத!
இன்
நடந் தவற் ைற யாரிட ம் ெசால் லாேத!
ெசான்னதாகத் ெதரிந் தால் உன்ைனக் க
ல் ஏற் றக்
கட்டைள
ேவன்!” என்றார் அநி த்தர்.
னாகபாணி தைலையத் ெதாங் கப் ேபாட் க்ெகாண்
தன்மந் ரி ட்
ந் ெவளிேய னான்.
அவ ைடய உள் ளத் ல் ஆசாபங் கத் னால் ஏற் பட்ட
ேராதம் ெகா ந்
ட்ெடரிந் த . அந் தக்
ேராதெமல் லாம் வந் யத்ேதவன்
ம் ய .
அவனாேலதான் தனக் எ த்த காரியத் ல்
ேதால்
ம் , அப ர்த்
ம் உண்டா ன.
ேசனா ப
ம்
தன்மந் ரி ம் தன்ைனக் க ந்
ெகாள் ள ம் ேநர்ந்த . இவர்கள் எல் ேலா ம்
அலட் யமா
ந் தால் இ ந்
ட் ப் ேபாகட் ம் .
வந் யத்ேதவைனக் கண்
த் ப் ப வாங் ம்
கடைம தன்
ைடய . ைபத் யக்காரன் தப் ஓ ப்
ேபானா ம் ேபாகட் ம் . வந் யத்ேதவன் மட் ம்
டக்

டா . ேகா க்கைரக் ப் ரயாணம் ெசன்ற
நாளி
ந் தன்
ைடய ேரா அவன். கைட யாக
இந் தப் ெபரிய ங் ைகத் தனக் ச் ெசய்
க் றான்.
அவைனக் கண்
த் ப் ப வாங் ேய
ரேவண் ம் !…
இவ் வா
னாகபாணி ர்மானித் க் ெகாண்
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடைய ட் ெவளிேய னான்.
வந் யத்ேதவன் ேகாட்ைடக் ள் இ க்கமாட்டான்
என் ம் , இரக யச் ரங் கப் பாைத வ யாகப்
ேபா
ப் பான் என் ம் அவன் உண்ைம ேலேய
நம் னான். ஆனால் ரங் கபாைத எங் ேக
இ க் றெதன்றாவ , அதன் ெவளி வாசல் எங் ேக
றக் றெதன்றாவ , அவ க் த்
ெதரிந்
க்க ல் ைல. ஆ
ம் ேகாட்ைடச் வரில்
எங் ேகேயா ஓரிடத் ல் அந் த இரக யச் ரங் கப்
பாைத ன் ெவளி வாசற் ப இ க்கத்தான் ேவண் ம் .
வர் ஓரமாகப் ேபாய் ச் ற் ப் பார்த்தால் ஒ ேவைள
கண்
த்தா ம் கண்
க்கலாம் . ஏன்?
வந் யத்ேதவ ம் , ைபத் யக்கார ம் ெவளி ல்
வ ம் ேபா ைக ம் ெமய் மாக அவர்கைளப்
த்தா ம்
த்
டலாம் …
இத்தைகய எண்ணத் னால் னாகபாணி தஞ் ைசக்
ேகாட்ைட ன் ெவளிப் றத் ல் ம ைள ஒட்
வடவாற் ன் அக்கைர வ யாகப்
ேபாய் க்ெகாண்
ந் தான். ம ள் வைரக் கவனமாக
உற் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட ேபானான். ெகா ம் பா
ர்
ரர்கள் லர் ைக ல் வர்த்
டன் அவ் வப் ேபா
ம ைளச் ற் ப் ேபாய் க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
ைவத் யர் மகனிடம் இன்ன ம் அவன்
தன்மந் ரி ன் ஆள் என்பதற் அைடயாளமான

இலச் ைன இ ந் த . ஆைகயால் , ரர்கள்
எ ர்ப்பட்டால் அவன் அவர்களிட
ந் சமாளித் க்
ெகாண்
ெசல் ல
ம் . ஆ
ம் , அவன் எ த்த
காரியம் அதனால் தாமதம் ஆ ம் . ஆைகயால்
வர்த்
டன் காவல் ரர்கள் எ ேர வந் தேபாெதல் லாம்
பாைத ஓரத் ல் மரங் கள் தர்களில் மைறந் நின்
அவர்கள் அப் பால் ேபான ம் ெவளி வந் தான். இப் ப
அவன் ஒ தடைவ தர்களில் மைறந்
ெகாண்
ந் தேபா அவ க் ச் சற் த்
ரத் ல்
இன்
ம் இ வர் ஒளிந்
ப் பைதப் பார்த் த்
க் ட்டான். அவர்களில் ஒ வன் ைக ல் வாள்
இ ந் த . வர்த் ெவளிச்சம் தர்களின் வ யாக வந்
இரண்ெடா
ரணங் கள் அந் த வாளின்
பட்ட ேபா
அ ஒளி
ய . ஆனால் ஒளிந்
ந் தவர்கள் யார்
என்ப ெதரிய ல் ைல.
காவலர்கள் அப் பால் ேபான ம் அந் த இ மனிதர்க ம்
ந க் கைரக் வந்
னாகபாணி ெசன்ற ைசக்
எ ர் பக்கமாக நடந் ெசன்றார்கள் . னாகபாணி தன்
வ ேய
ரம் ெசன்றான். சட்ெடன்
அவன்
மனத் ல் ஓர் ஐயம் உ த்த . அவர்கள் இ வ ம் தப்
ஓ ய வந் யத்ேதவ ம் ைபத் யக்கார ந் தாேனா
என்னேமா? ஏன் இ க்கக் டா ? ேகாட்ைட வாசைல
ேநாக் அவர்கள் ெசன்றப யால் அவ க்
த ல்
அச்சந் ேதகம் உ க்க ல் ைல. ஆனால் வந் யத்ேதவன்
க்க தந் ரசா . ணிச்ச ம் உள் ளவன் ஆைகயால்
என்ன உத்ேதசத் டன் ேபா றாேனா, என்னேமா?…
எனேவ னாகபாணி ம்
ம் அவர்கைளச் சற் த்
ரத் ல் ன்ெதாடர்ந் ேபானான். ஒ வ ைடய
ைக ேல வாள் இ ந் தப யால் ஓ ப் ேபாய் அவர்கைள
எ ர்ப்பட ம்
ம் ப ல் ைல. அநாவ யமாக

அன்னியன் ஒ வ டன் சண்ைட ேபா ம் சமயம்
அ வல் ல. அவர்கள் தப் ஓ யவர்கள் தான் என்
நிச்சயம் ெதரிந் ெகாண்ட ற தான் எ
ம் ெசய் ய
ேவண் ம் . அவ ைடய ைக ல் த் ட் ஒன்
இ க்கேவ இ ந் த . அைதத்
ெரன்
உபேயா த்
அவ ைடய ஜன்ம ேரா ையத் ர்த் க் கட் வேத
நல் ல . அேதா வடக் க் ேகாட்ைட வாசல் ெதரி ற !
அேடேட! அங் ேக என்ன இவ் வள
ட்ட ம்
ஆர்ப்பாட்ட ம் ? பல் லக் கள் , வர்த் கள் ,
ன்
ம்
ன்
ம் அரண்மைனச் ேசவகர்கள் ! யாேரா
க் யமானவர்கள் ெவளி ல் ேபா றார்கேளா,
ம் வ
றார்கேளா ெதரிய ல் ைல!
கட ேள! இவர்கள் எங் ேக? சட்ெடன்
மாயமாய்
மைறந்
ட்டார்கேள?
க் வ
ல்
ந்
ட்டார்கள் ேபா ம் ! எங் ேக ேபா
ப் பார்கள் ?
இராஜபாட்ைடக் ப் ேபாய்
ட்டார்களா, என்ன? தப்
ஓ ய ைக கள் அவ் வள ைதரியமாக
இராஜபாட்ைடக் ச் ெசன்
க்க
மா?
இல் லா
ல் எங் ேக ேபா
க்க
ம் ?… ேசந் தன்
அ த ைடய நந் தவனக்
ைச அங் ேக ச பத் ல்
இ ப் ப
னாகபாணிக் நிைன வந் த .
ன்ெனா
ைற வந் யத்ேதவன் அங் ேக ஒளிந்
ந் தான்
என்ப ம் அவ க் த் ெதரிந்
ந் த ! ஆமாம் ! ஆமாம் !
அவர்கள் வந் யத்ேதவ ம் , ைபத் யக்கார ந் தான்.
ேசந் தன் அ தன் ட் க் த்தான் ேபா றார்கள்
ேபா ம் ! அல் ல அந் தத் தந் ரசா யான
வந் யத்ேதவன் ேவ என்ன உத்ேதசம்
ைவத்
க் றாேனா ெதரிய ல் ைல.
ேசந் தன் அ த ைடய நந் தவனம் இ ந் த ைசைய
ேநாக் ப் னாகபாணி ெசன்றான். இ ட் ல் வ

கண்
த் ச் ெசல் வ அவ் வள
லபமா ல் ைல.
தட் த்த மா நந் தவனத்ைத அைடந் தேபா அங் ேக
ைகக ம் காவலர்க ம் இ ப் பைதக் கண்
யந் தான். என்ன ெசய் தவெதன்
ெதரியாமல் அவன்
தயங் நின்றேபா ,
ைககள் றப் பட்
ட்டன.
காவலர்க ம் , ன்ெதாடர்ந் ெசன்றார்கள் .
னாகபாணி அந் த நந் தவனத் ல் நாலா ற ம் உற் ப்
பார்த்தான். ஒ ேவ
ன் ஓரமாக இரண்
ைரகளின் தைலகள் ெதரிந் தன. ைவத் யர் மகனின்
ஆர்வம் அ கமா ற் . ெமள் ள ெமள் ள நடந்
ைசைய அ
னான். ஒ மரத் ன
ல் இ வர்
நின்
ேப க் ெகாண்
ப் பைதக் கண்டான். அவர்கள்
தான் ேத வந் த ஆசா களாகத்தான் இ க்கேவண் ம் .
ைரகள் இரண்
ஆயத்தமாக நிற் ன்றனேவ, அ
எப் ப ? அவர்கள் தப் ஓ வதற் ேவ யாராவ ,
ெபரிய இடத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் , இரக யமாக உத
ரி றார்களா, என்ன? அவர்கைளத் தப் பைவக் ம்
ழ் ச்
ல் இராஜ
ம் பத் னேர
சம் பந் தப் பட்
ப் பார்கேளா? அந் தப் ைபத் யக்காரன்
தனக் ஏேதா இரக யங் கள் ெதரி ம் என்பதாக அல க்
ெகாண்
ந் தாேன, அந் த ரக யங் கள் ெவளிப் படக்
டா என்பதற் காக ஒ ேவைள இெதல் லாம்
நைடெப
றேதா?..
மரத் ன்
ன்னால் மைறந் நின்
ேப
றவர்கள் யார்
என்
உற் ப் பார்த்தான். அவர்களில் ஒ வன்
ைபத் யக்காரன்தான்; சந் ேதக ல் ைல. அவ ைடய
கம் மல் ரைல நன்றாக அைடயாளம் கண்
க்க
ந் த . அப் ப யானால் , இன்ெனா வன்
வந் யத்ேதவனாகத்தாேன இ க்கேவண் ம் ? ஆனால்
அவன் மா ரி ேதான்ற ல் ைலேய? இ என்ன அ சயம் ?

இளவரசர் ம ராந் தகைரப் ேபால் அல் லவா
ேதான்
ற ? தைல ேல இளவர க் ரீடம் ! ேதாளில்
தாம் பரம் ! க த் ல்
த் மாைலகள் ! ைககளி ம்
ஆபரணங் கள் !… ம ராந் தக க் ம் இந் தப்
ைபத் யக்கார க் ம் இைட ல் என்ன அந் தரங் கப்
ேபச் இ க்க
ம் ?
அ ஏதாவ இ ந்
ட் ேபாகட் ம் . தன்
ைடய
ஜன்ம ேரா யான வந் யத்ேதவன் எங் ேக?
பக்கத் ேலதான் எங் ேகயாவ இ க்க ேவண் ம்
சந் ேதக ல் ைல. ைக ேல வா டன் நடந் தவன்
அவேனதான்! ஒ ேவைள, ேவ ஓரத் ல்
ைரகைளப்
பார்த்ேதாேம? அவற் ல் ஒன் ன்
ஓ வதற்
ஆயத்தமாக உட்கார்ந்
க் றாேனா?
ைபத் யக்காரன் வர க்காகக் காத் க்
ெகாண்
க் றாேனா?…ஆகா! அப் ப த்தான்
இ க்கேவண் ம் . அவர்கள் தப் ச் ெசல் வதற் க்
காரணமானவர் ம ராந் தகர்தான் ேபா ம் !
ம ராந் தக ைடய
ண் த னால் தான்
வந் யத்ேதவன் கரிகாலைரக் ெகான்றான் ேபா ம் !
இப் ேபா அவர்கள் தப் த் க் ெகாண்
றப் ப வதற்
ன்னால் , ைபத் யக்காரனிடம் ம ராந் தகர் ஏேதா
ெசய் ெசால்
அ ப்
றார் ேபா ம் ! கட ேள!
இைவெயல் லாம் மட் ம் உண்ைமயாக இ ந் ,
தன்னால் அவற் ைற உண்ைம என்
நி
க்க ம்
மானால் …?
இப் ப ெயல் லாம் னாகபாணி ன் ேகாணல்
ைள
ேவைல ெசய் த . எல் லாவற் க் ம்
ைரகளின்
அ
ல் ேபாய் ப் பார்ப்ப நல் ல . அங் ேக ஒ ேவைள
வந் யத்ேதவன் தனியாக இ ந் தால் , தன் ைக
ந் த
த் ட்
னால் ஒ ைக பார்க்கலாம் . ற் பா , இந் தப்

ைபத் யக்காரைனப்
த் ப் பய
த்
உண்ைமைய அ யலாம் . ம ராந் தக ம்
ைபத் யக்கார ம் ேப க்ெகாண்
நின்ற மரத் ற்
ேநர் எ ேர ேவ க் அப் பால்
ைரகள் நின்றன.
அவர்கைளத் தாண் க்ெகாண்
அங் ேக ேபாக
யா .
வ
ல் தாமைரக் ளம் ேவ இ ந் த . ஆைகயால்
ைசக் ப் ன் றத்ைத அைடந் அங் ேக ேவ ையத்
தாண் ப் ேபாய் க்
ைரகள் நின்ற இடத்ைதச்
ேசர்வ தான் நல் ல .
னாகபாணி அவ் வாேற ெசன்
ைச ன்
ன் றத்ைத அைடந் தேபா , அவ ைடய கா ல்
ேசந் தன் அ தன்
ர ம் , ங் ழ
ன்
ர ம்
ழ் ந் தன. ங் ழ
ன்
ேகா க்கைர ல்
தன் தலாக அவைளச் சந் த்தேபாேத னாகபாணி
ேமாகம் ெகாண்
ந் தான். அவள் காரணமாகேவ
வந் யத்ேதவன்
அவ ைடய ேராதம்
அ கமா ற் . ற் பா , அவன் மந் தா னிையக்
ைகப் பற் க் ெகாண்
வரப் ேபானேபா ேசந் தன்
அ த க் ம் ங் ழ க் ம் ஏற் பட்
ந் த
நட் ரிைமையத் ெதரிந் ெகாண்
மனம்
ங் னான். ேசந் தன் அ தன்
ம் அவ க் க்
ேராதம் உண்டா
ந் த .
இப் ேபா ேசந் தன் அ த ம் , ங் ழ
ம் ம ழ் ச்
த ம் ய மலர்ந்த
கங் க டன் சல் லாபமாகப் ேப க்
ெகாண்
ந் தைதப் னாகபாணி
ைச ன்
பலகணி வ யாகப் பார்த்தான். ேசந் தன் அ தன்
அவன்
ேராதம் ெகா ந்
ட் எரிந் த . இன்
ம்
அ
ல் ெசன்
அவர்க ைடய ேபச்ைசக் கா
ெகா த் க் ேகட்டான். க யாணம் ெசய் ெகாண்
ேகா க்கைர ெசல் வ பற் ய அவர்கள் ேபச் அவன்

கா ல்
ந் த . கலகலெவன்
அவர்கள் இ வ ம்
ேசர்ந்
ரித்த ஒ , அவ ைடய ேராதக் கனைலப்
ெபாங் எழச் ெசய் த ! ச் ! கைட
ல் இந் த ஊைமப்
க்காரி ன் மகனா ங் ழ ைய அைடயப்
ேபா றான்? அந் த எண்ணத்ைதப் னாகபாணி னால்
ச க்கேவ
ய ல் ைல. வந் யத்ேதவைன ம் ,
ைபத் யக்காரைன ம் அவர்கைளப்
க் ம்
உத்ேதசத்ைத ம் அச்சமயம் அ ேயா மறந்
ட்டான்.
த ல் , இந் தத் ேதவாரம் பா ம் ேசந் தன் அ தைன
இந் த மண்
லகத்
ந் அ ப்
ட ேவண் ம் .
மற் றக் காரியங் கைளெயல் லாம் ற் பா பார்த் க்
ெகாள் ளலாம் .
இவ் தம்
ெசய் பலகணிக் ெவளிேய சற்
ஓரமாக நின்
த் ட் ையச் ேசந் தன் அ தன் ேமல்
எ யக்
பார்த்தான். தற் ெசயலாக அந் த ஈட் ைய ம்
அைத ஏந் ய ைகைய ம் மட் ம் பார்த்
ட்ட
ங் ழ ‘ ல் ’ என்
ச்ச ட்டாள் . உடேன ேசந் தன்
அ த ம் பலகணிப் பக்கம்
ம் ப் பார்த்தான்!
ஆகா! அவன் மார் ன் ேபரில் ஈட் ைய எ யச் சரியான
சந் தர்ப்பம் !
னாகபாணி ன் ைக ஈட் ைய எ ய ஓங் ய ேபா
ன்னால் தடதடெவன்
கால ச் சத்தம் ேகட்ட .
ம் ப் பார்த்தேபா ஓர் ஆள் ெவ ச பத் ல் வந்
ட்டான். இ ளில் அவன் யார் என்
ெதரிய ல் ைல.
யாரா
ந் தா ம் சரி, தன்
ைடய உத்ேதசத்ைதத்
ெதரிந் ெகாண்
தன்ைனப்
ப் பதற் ேக ஓ
வ
றான். ேசந் தன அ தன்
எ வதற் ஓங் ய
ஈட் ைய ஓ வந் தவன்
ெச த் னான். வந் தவன்
ேழ
ந் தான்.

அேத சமயத் ல் இரண்
ைரகள் றப் பட்ட சத்தம்
ேகட்ட . அவர்கள் வந் யத்ேதவ ம் ,
ைபத் யக்காரனாக ம் இ க்க ேவண் ம் .
அப் ப ெயன்றால் இ ட் ல் தன்ைனத் த க்க வந் தன்
ஈட் க் இலக்கான இளவரசர்
ம ராந் தகரா
க்கக்
ம் !.. இந் த எண்ணங் கள்
ன்னல் ேவகத் ல் னாகபாணி ன் உள் ளத் ல்
ேதான்
அவ க் ப் பயங் கரத்ைத உண்டாக் ன.
ைசக் உள் ேள
ந் ‘ஆகா’ ‘ஐேயா!’ என்ற
ரல் கள் எ ந் தன. கதைவத் றந் ெகாண்
ெவளி ல் யாேரா வ ம் சத்த ம் ேகட்ட .
னாகபாணி ஓட்டம்
த்தான். அங்
ந் தப்
ஓ வ தான் அப் ேபா
தன்ைமயாக அவன் ெசய் ய
ேவண் ய காரியம் .
ைரகள்
ஓ யவர்கைளத்
ெதாடர்ந் ேபாய் ப்
ப் ப இரண்டாவ காரியம் .
தைலகால் ெதரியாமல் னாகபாணி
ந் அ த்
ஓ னான்.
ல கண ேநரத் க்ெகல் லாம் ங் ழ
ம் ேசந் தன்
அ த ம்
ளக் டன் ெவளி ல் வந் தார்கள் .
வந் யத்ேதவன் ஈட் யால் த்தப் பட் இரத்த
ெவள் ளத் ல்
ந்
டப் பைதக் கண்டார்கள் .
அவர்கள் அைடந் த பயங் கரத்ைத ம் , யரத்ைத ம்
ெசால்
யா . க்க பரி டன் அவைன இ வ ம்
த் த்
க் க் ெகாண்
ேபாய் க்
ைசக் ள்
ேசர்த்தார்கள் . அவன் இறந்
ட ல் ைல என்
அ ந்
ஆ தல் ெபற் றார்கள் .
வாணி அம் ைம
ன்ெனா தடைவ கந் தமாற க் ச்
ெசய் த பச் ைல ைவத் யத்ைத இன்
காயம் பட்ட
வந் யத்ேதவ க் ச் ெசய் ம் ப ேநர்ந்த .

அத் யாயம் 64 "உண்ைமையச் ெசால் "!
ஆழ் வார்க்க யாைன வந் யத்ேதவன் கட் ப் ேபாட்ட
பட ஆற் ேறாட்டத்ேதா
ரம்
தந் ெசன்
கைர ேல ஒ ங் ய . ஆற் ெவள் ளத் ல் தள் ளப் பட்ட
ரர்கள் இ வ ம் தட் த்த மா க் கைர ேசர்ந்
அந் தப் பட ஒ ங்
ந் த இடத் க் வந்
ேசர்ந்தார்கள் . ஆழ் வார்க்க யான் பட
ந்
இறங் க ல் ைல. அவன் பட ேல கட் ப் பட்ட மா ரிேய
இ ந் ெகாண்
மற் றவர்கைள மைற ல் இ க் ம் ப
ெசான்னான்.
உண்ைமெயன்னெவன்றால் , வந் யத்ேதவ ம்
க த்
ம ம் தப் த் ப் ேபாய் ட ேவண் ெமன்பேத
ஆழ் வார்க்க யா ைடய ேநாக்கமா
ந் த .
தல்
மந் ரி ன்
ப் ப ம் அ ேவ என்பைத அவன்
ெதரிந் ெகாண்
ந் தான். அவ்
வ ம் அச்சமயம்
தஞ் ைச ல் இ ப் பதால் , பைழய சம் பவங் கள்
பலவற் ைறக்
த் ஆராய் ச் நடத்த ேவண் யதாக
ஏற் ப ம் . வந் யத்ேதவைன ற் றமற் றவன்
என்ப பற்
தன்மந் ரிக் ம் ,
ஆழ் வார்க்க யா க் ம் சந் ேதகேம இல் ைல. ஆ
ம்
அவன்
சாரைண நடத் வதனாேலேய பல
சங் கடங் கள் ஏற் ப ம் . பலர் மனவ த்தம் அைட ம் ப
ேநரி ம் . அந் தப் ேபச் மக்களின் கா க் எட் ம் ப
ெசய் வேத ேகடாக
ம் . அ ள் ெமா வர்மர் ஓர்

அ ைம நண்பைன இழக்க ம் ேசாழ ராஜ் யம் ஒ
றந் த ர ராஜதந் ரிைய இழக்க ம் ேநரி ம் .
வந் யத்ேதவைனப் பற் க் ந் தைவ ன் மேனா
நிைலைய ம் மணிேமகைல ன் ெவளிப் பைடயான
ஆர்வத்ைத ம்
தன்மந் ரி அ ந்
ந் தார்.
எல் லாவற் ைற ம் உத்ேத த் தான் வந் யத்ேதவன்
தப் ஓ வதற் உத ெசய் வேத அச்சமயம்
உ தமான என்
ர்மானித்தார்.
ேசந் தன் அ த ைடய நந் தவனத் ல்
ைரகைளக்
கண்
த்த ற வந் யத்ேதவ ம் , க த்
ம ம்
இந் த வடவாற் ன் கைரேயா தான்
ரயாணம்
ெசய் வார்கள் என்
மைல நம் எ ர்பார்த்தான்.
க த்
மன்
ய ேபால் அந் த ஆற் றங் கைரேயா
ெசன்றால் , பாமணி ந
ல் அ கலக் ம் இடம்
வைர ல் ேபாகலாம் . ேகா க்கைர வ
ல் பா
ரம்
ெசன்றா
ம் . ஆகேவ அந் த வ
ேலதான் அவர்கள்
வ வார்கள் . ேபா ம் ேபா அவர்கைளத் த த்
நி த் , வந் யத்ேதவனிடம் ஒ ெசய் ெசால்
அ ப் ப ேவண் ெமன்
ஆழ் வார்க்க யான் எண்ணிக்
ெகாண்
அங் காத்
ந் தான்.
அவன் எ ர்பார்த்தைதக் காட்
ம் ெகாஞ் சம் ேநரம்
அ கமாக ஆ
ட்ட . “நாம் எண்ணிய தவ ; ேவ
வ ேபா
க்கேவண் ம் ; அல் ல ஏேத ம்
எ ர்பாராத ேநர்ந்
க்க ேவண் ம் ” என்
ர்மானித் த்
மைல பட
ந் கைர ல் இறங் க
எத்தனித்தேபா ,
ரத் ல்
ைரகளின் கால ச்
சத்தம் ேகட்ட . எனேவ, ம ப
ம் கட் ப்
ேபாடப் பட்டவைனப் ேபால் டந் தான்.
ைரகள் ெந ங் வந் த ம் , “ஓேகா! யார் அங் ேக?
ெகாஞ் சம் நில் ங் கள் ! என்ைனக் கட்ட ழ் த்
ட் ப்

ேபாங் கள் !” என்

னான்.

ஆ

ம்
ைரகள் நிற் காமல் ெசன்றன.
த ல் வந் த
ைர ன் ேமல் இ ந் தவன் க த்
மன்தான்
என்பைதக் கண்டான். எனேவ, இரண்டாவ
ைர
ெந ங் யேபா ” வந் யத்ேதவா! வந் யத்ேதவா!
ெகாஞ் சம் நில் !” என்
ெப ம்
ச்ச ட்டான்.
இரண்டாவ
ைர ம் நிற் காமல் ேபா ற் .
அப் ேபா அதன் ேம
ந் தவைன ஆழ் வார்க்க யான்
பார்த்தான். கைர காணாத அ சயத் ல் ஆழ் ந் தான்.
“என் கண்களில் ஏேதா ேகாளா இ க் ற ; என் அ
ேமாசம் ெசய் ற ” என்றான்.
அவைனக் கடந் அப் பால் ெசன்ற
ைரகள்
ரம் ேபான ற நின்றன. ஒ
ைர மட் ம்
ம்
வந் த . அதன் ேம
ந் க த்
மன் இறங் னான்.
பட ன் அ
ல் வந் தான்.
“பாவம் ! இன்
மா கட் ப் பட்
க் றாய் ? எங் க க்
எவ் வளேவா ெபரிய உத ெசய் தாய் ! அதற் ப்
ர யாக உன்ைனக் கட்ட ழ் த்
ட்டாவ
ேபா ேறன். ஆனால் உன் தந் ரம் எைத ம் என்னிடம்
காட்டாேத!” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட அவன்
னிந் தேபா ,
மைல
ெரன்
கைர ல் பாய் ந்
அவன் க த்ைதப்
த் க் ேழ தள் ளி ட்டான்.
இைதச்
ம் எ ர்பாராத க த்
மன்
ேநரம்
ைகத் ச் ெசய ழந்
டந் தான். ற , “ஐேயா,
அப் பா! என்ைன ட்
! உனக் ப் ண்ணியம்
உண் . நல் ல ெசய் ய வந் தவ க் இப் ப
நம் க்ைகத் ேராகம் ெசய் யலாமா? அேதா, உன்
ேந தன் வந் யத்ேதவன் காத்
க் றான். ஆம் ;
அவன் உன்ைனத் தன் அ ைம நண்பன் என்

பாராட் க் ெகாண்
க் றான். இங் வந் உன்
காரியத்ைதப் பார்த்தால் என்ன நிைனப் பான்? நீ
உ ேரா தப் ப
யா ! என்ைன ட்
, அப் பேன!
ட்
!” என்
பரிதாபமாகப் லம் னான்.
ஆழ் வார்க்க யான் “அேட! எவ் வள
ணிச்சலாகப்
ெபாய் ெசால்
றாய் ! அந் தக்
ைர ன் ேமல்
இ ப் பவன் யார்? உண்ைமையச் ெசால் ! ெசான்னால்
ட்
ேறன் இல் லா ட்டால் அ த்த நி ஷம் உன்
உ ர் உடம் ல் இரா !” என்றான்.
“ஆம் , ஆம் ! ெபாய் தான் ெசான்ேனன். உன்ைன ஏமாற் ற
யா தான். அந் தக்
ைர ல் இ ப் பவன்
வந் யத்ேதவன் அல் ல. இளவரசர் ம ராந் தகர். என்ைன
ட்
! அவரிடம் உனக் ேவண் ய பரி கள்
வாங் த் த ேவன்!”
“சரி, சரி! பரி கள் இ
எங் ேக?”

க்கட்

ம் ! வந்

யத்ேதவன்

“அந் த நந் தவனக்
ைச ல்
ைர
ந்
இறங் ப் ேபானான். அப் றம் அவைனக் காண
“நீ ங் கள் எங் ேக ேபா

ர்கள் ?”

“வந் யத்ேதவ டன் நான் ேபாக உத்ேத
இடத் க் த் தான்.”
“அதாவ

இலங் ைகத்

ல் ைல.”

க்

த்த

.”

“ஆமாம் !”
“ம

ராந் தர் எதற் காக இலங் ைகக்

வ

றார்?”

“எனக் என்ன ெதரி ம் ? அவைரக் ேகள் ! என்
வ
ேறன் என்
ளம் வ
றார்.”

டன்

ஆழ் வார்க்க யான் க த்
ம ைடய ெநஞ் ைச ஒ
அ க் அ க் , “உண்ைமையச் ெசால் ! ம ராந் தகன்
யா ைடய மகன்?” என்
ேகட்டான்.
“இ என்ன ேகள் ? ெசம் யன் மாேத
ன்… இல் ைல,
இல் ைல ெநஞ் ைச அ க்காேத! என் உ ர் ேபாய்
ம் !
ஊைம மந் தா னி ன் மகன்.”
“ம ராந் தகனின் தகப் பன் யார்? உண்ைமையச் ெசால் !
இல் லா ட்டால் உ ேரா தப் ப மாட்டாய் !”
க த்
மன் இதற்
ெசான்னான்.

ப் ப

ல்

க ெமல்

ய

ர

ல்

“நல் ல ; ைழத்தாய் ! கைட யாக இன்
ம்
ஒன் மட் ம் ெசால்
! ேசந் தன் அ தன்
யா ைடய மகன்?”
“என்ைன ஏன் ேகட்
ெகாண்டாேய?”

றாய் ? நீ தான்

“கண்டரா த்தர் – ெசம்
மகன்தாேன?”

யன் மாேத

ன்னேம ெதரிந்
ன்

“ஆமாம் ; ஆனால் அவன் இன்
உ ேரா
ப் பதற்
நான் தான் காரணம் . ெச
ம் , ஊைம மா ய வாணி
அந் தக் ழந் ைத ெசத் ப் ேபாய் ட்டெதன்
எண்ணிப்
ைதக்கப் பார்த்தாள் . ழந் ைத அ ம் ரைலக் ேகட்
நான் காப் பாற் ேனன். அதற் காகவாவ என்ைன
இப் ேபா உ ேரா
ட்
!”
“உண்ைம ல் , அதற் காகேவதான் உன்ைன இப் ேபா
உ ேரா
ேறன்!” என்
ெசால்
ட்
ஆழ் வார்க்க யான் எ ந் தான்.

க த்
மன் பாய் ந் ஓ க்
ைர ன்
ஏ க்
ெகாண்டான். இரண்
ைரக ம் அந் த மைழக்கால
இ ட் ல் ஆற் றங் கைரேயா பாய் ந் ெசன்றன.

அத்

யாயம் 65 - "ஐேயா,
சா "!

ஆழ் வார்க்க யான் அ வைர மைறந்
ந் த தன்
ஆட்கைளத் ரட் ச் ேசர்த் க் ெகாண்
தஞ் ைசக்
ேகாட்ைட ன் வடக் வாசைல ேநாக் நடந் தான்.
க த்
ம டன் அவன்
வந் த த்தம் ெசய் த ேபா
தன் ஆட்கைள அைழயாத ன் காரணத்ைத வாசகர்கள்
ஊ த் உணர்ந்
ப் பார்கள் . அவன் நிச்சயமாகத்
ெதரிந் ெகாள் ள
ம் ய க
க் ய இரக யமான
வரங் கள் மற் றவர்கள் கா ல்
வைத அவன்
ம் பாத ல்
யப் ல் ைல அல் லவா?
பா
ரம் ெசன்ற ற , எ ேர ஒ தனி ஆள் ெவ
ெகாண்டவைனப் ேபால் ஓ வ வைதக் கண்டான்.
அப் ப ஓ வந் தவன் இ ட் ல் ஆழ் வார்க்க யான்
ட் க் ெகாண் , ன்னர் ம ப
ம் ஓடப் பார்த்தான்.
மைல நம் அவைன டாமல் ெகட் யாகப்
த் க் ெகாண்டான்.
கத்ைத உற் ப் பார்த்
ட்
“அடேட! ைவத் யர் மகன்? எங் ேக அப் பா இப் ப த் தைல
ெத க்க ஓ
றாய் ?” என்
ேகட்டான்.
“ஓேகா! ர ைவஷ்ணவனா? ேபேயா, சாேசா என்
பயந் ேபாேனன். நல் ல ; நீ எத்தைன
ரத்
ந்

இக்கைரேயா வ
றாய் ? எ ேர இரண்
ைரகள்
இரண்
ஆட்கள் ேபானார்களா?” என்றான்.
“ஆமாம் ; ேபானார்கள் ! அவர்கைளப் பற்
என்ன?”

உனக்

“எனக் என்னவா? நல் ல ேகள் ! அவர்கள் யார் என்
ெதரிந் தால் நீ இப் ப ப் பட்ட ேகள்
ேகட்கமாட்டாய் !
ஆமாம் அவர்களில் ஒ வைனயாவ உனக்
அைடயாளம் ெதரிய ல் ைலயா?”
“ஒ வன் மட் ம் எனக் த் ெதரிந் த ஆள் மா
ேதான் ய ஆனால் ..?”
“யார், யார், யார் மா

ரி ேதான்

ய

ரிதான்

?”

“வந் யத்ேதவைனப் ேபாலத் ேதான் ய .
அப் ப
க்க
யா என்
ர்மானித் க்
ெகாண்ேடன்.”
“அட பா ! அப் ப யா ர்மானித்தாய் ! அவன் சாட்சாத்
வந் யத்ேதவன்தான்!”
“என்னப் பா, உள
றாய் ? வந் யத்ேதவன் பாதாளச்
ைற ல் அல் லேவா இ ந் தான்?”
“இ ந் தான்; ஆனால் , இப் ேபா இல் ைல!
வந் யத்ேதவ ம் இன்ெனா ைபத் யக்கார ம்
ைற
ந் தப்
ட்டார்கள் . என்ைனக் கட் ப்
ேபாட்
ட் , அவர்கள் ஓ
ட்டார்கள் .”
“அடேட! நல் ல ேவைல ெசய் தார்கள் ! அவர்கள் உன்ைனக்
கட் ப் ேபா ம் ேபா உன் ைககள் என்னப் பா, ெசய்
ெகாண்
ந் தன?
த ல் , பாதாளச் ைறக் நீ
எதற் காகப் ேபானாய் ?”

“ தன்மந் ரி ன் கட்டைள ன் ேபரில் ேபாேனன்,
அைதெயல் லாம் இப் ேபா ெசால் க் ெகாண்
க்க
ேநர ல் ைல. நீ ம்
தன்மந் ரி டம் ேசவகம்
ெசய் றவன் தாேன? என்
டன் வா! அவர்கைளப்
த் க் ெகாண்
வரலாம் !…”
“எதற் காக அவர்கைளப்
த் க் ெகாண்
வரேவண் ம் ? ஓ ப் ேபானால் ேபாகட் ேம? உனக்
எனக் ம் அதனால் என்ன வந் த ?”

ம்

“ தன்மந் ரி நல் ல ஆைளப்
த் ைவத்
க் றார்!
உன்ைனப் ேபால் எல் லா ம் இ ந் தால் இந் தச் ேசாழ
ராஜாங் கம் உ ப் பட்டாற் ேபாலத்தான்! வந் யத்ேதவன்
இளவரசர் கரிகாலைரக் ெகான்றதாகக் ற் றம்
சாட்டப் பட்டவன் என்ப உனக் த் ெதரியாதா?
அ மட் மல் ல; சற்
ன்னால் அ தன்
ைசக்
அ
ல் இன்ெனா வைன ம் அவன் ஈட் யால்
த்
ட் ஓ வந்
ட்டான்…”
“ெதய் வேம! இ

என்ன? அங் ேக

த்தப் பட்டவன் யார்?”

“அ யார் என்
நான் பார்க்க ல் ைல.
வந் யத்ேதவைனத் ெதாடர்ந் நான் ஓ வந் ேதன்… சரி,
சரி; நீ என்
டன் வரா ட்டால் ேபா! வ ைய ம க்காேத!
உனக் ப் ண்ணியமாய் ப் ேபாகட் ம் ! என்ைன
!”
“ைவத் யர் மகேன! இந் த உலகத் ல் எத்தைனேயா
டர்கைளப் பார்த்
க் ேறன். அவர்கள் எல் லாைர ம்
நீ
க் அ த்
ட்டாய் ! அவர்கள்
ைர ன் ேமல்
ேபா றார்கள் . சா க் த் ணிந் தப் ஓ
றார்கள் .
நீ ஒ வன், கால் நைடயாகத் ேத ப் ேபாய் அவர்கைளப்
த்
வாயா? எனக் என்ன அைதப் பற் ? ேபா!
ேபா!”

“நீ ெசால் வ உண்ைமதான். அதனாேலேய உன்ைன ம்
ைணக் வ ம் ப
ப் ட்ேடன். நீ வர ம க் றாய் !”
“நான் வந் என்ன ெசய் ற ? அவர்கைளத் த த்
நி த்தப் பார்த்ேதன். ஒ வன் ைக
ந் த த
னால்
நன்றாய் ப் ேபாட்டான் வாங் க் ெகாண்
வந் ேதன்.
இன்
ம் அந் த வ
ர ல் ைல. எனக் அவ் வளவாகச்
சண்ைட ேபாட் ப் பழக்கம் இல் ைல. நீ ஒ ேவைள..
ஆமாம் ; உன் ைக ல் என்ன? இரத்தக் கைற மா ரி
அல் லவா இ க் ற ?”
“

ைற ேல அவர்கள் என்ைனத் தாக் க் காயப் ப
ட்டார்கள் . ெபால் லாத ராட்சதர்கள் !”

த்

“ ன்ேன, அந் த இராட்சதர்கைளத் ெதாடர்ந் கால்
நைடயாகத் தனிேய ேபா றாேய? ைற ல்
அைடக்கப் பட்
ந் த ேபாேத அவர்கள் உன்ைன இந் தப்
பா ப த்
க் ம் ேபா …”
“அப் ப யானால் என்னதான் ெசய் யச் ெசால்

றாய் ?”

“நான் உன்ைன ஒன் ம் ெசய் யச் ெசால் ல ல் ைல. என்
ேபரில் எதற் காகப் ப ேபா
றாய் ? நான் உன்
நிைலைம ல் இ ந் தால் ,
ம் ப் ேபாய் யாரிடமாவ
தக்க மனிதர்களிடம் ெசால் , ஐந் தா
ைர
ரர்கைளயாவ
ைணக் அைழத் க் ெகாண் ,
ம் ப ம் மனித ேவட்ைடக் ப் றப் ப ேவன். நா ம்
ைர ேமல் ஏ க் ைக ல் ேவ ம் வா ம் எ த் க்
ெகாண் தான்
ளம் ேவன்…”
ைவத் யர் மகன்
ேயாசைன ெசய் தான். ேசந் தன்
அ த ைடய
ைசக்க
ல் யாேரா ஒ வைனக்
த் ப் ேபாட்
ட் அவன் ஓ வந்
க் றான்.
ஒ ேவைள இராஜ லத்ைதச் ேசர்ந்த

ம ராந் தகரா
க்கக்
ம் என்ற நிைன
அவ க் க் க கலக்கத்ைத உண்டாக் ய . ஆனால்
இந் த ைவஷ்ணவன் ெசால் வ ேபால் தனியாகக் கால்
நைடயாகச் ெசல் வ
ம் ெபா ள் இல் ைல. அப் ப
நந் தவனக்
ைசய
ல் தன்
த் ட்
னால்
ந் த ம ராந் தகத் ேதவராக இ க் ம் பட்சத் ல்
அந் தக் ற் றத்ைத ம் வந் யத்ேதவன் ேபரில்
ேபா வ தான் நல் ல . ஓர் இளவரசைரக் ெகான்றவன்
இன்ெனா இளவரசைர ம் ெகால் லலாம் அல் லவா?
தண்டைன இரண் க் ம் ஒன் தாேன?… இைத
நிைனத்தேபா , னாகபாணி, ‘இரண்
இளவரசர்கைள ம் ெகான்றவன் வந் யத்ேதவன்தான்!’
என்ேற நம் பத் ெதாடங்
ட்டான்.
“ைவஷ்ணவேன! நீ ெசால் வ என்னேவா சரிதான். நான்
உன்ேனா வ
ேறன், நீ எனக் உத ெசய் ய
ேவண் ம் . யாராவ தக்க மனிதனிடம் ெசால்
என்ேனா
ைர ரர்கைள அ ப் பச் ெசால் ல
ேவண் ம் . ெபரிய மனிதர்களின் பாவம் எனக்
என்னேமா
ப வ ல் ைல. அவர்க டன் எப் ப ப்
பழ வ என் ம் ெதரிய ல் ைல. இேதா பார், நான்
ேசனா ப ெகா ம் பா
ர் ேவளாரிட ம் ,
தன்மந் ரி அன் ல் அநி த்தரிட ம் , ெசால் ப்
பார்த்ேதன் – ஓ ப் ேபானவர்கைளத்
ம் பப்
க்க
ேவண் யைதப் பற் த்தான். ல ரர்கைள என்
டன்
அ ப் ம் ப ேவண் ேனன். இரண்
ேப ம் என்ைன
ட்டாள் ,
டன் என்
ட்ட ஆரம் த்
ட்டார்கள் .
அவர்க ைடய ேநாக்கம் என்ன என்
எனக் த்
ெதரிய ல் ைல…”
“ேநாக்கம் ேவ என்ன? உன்னிடம் அவர்க க்
நம் க்ைக இல் ைல. உன்னிடம் இக்காரியத்ைத

ஒப்
க்க அவர்கள்
ம் ப ல் ைல. ைறக் ள் ேளேய
ஏமாந் , ைற
ந் தவர்கள் தப் ஓ ம் ப
ட்
ட்டாய் . அவர்கைள எங் ேக
க்கப் ேபா றாய்
என்
நிைனத்
ப் பார்கள் …”
“அவர்க ைடய நிைனைவப் ெபாய் ப் ப த்த எண்ணித்
தான் தனியாகவாவ ேபாகலாம் என்
ளம் ேனன்.
எப் ப
ம் ேகா க்கைர ல் அவர்கள் நின் தாேன ஆக
ேவண் ம் ? அங் ேக வந் யத்ேதவன் ஒளிந்
க்கக்
ய இடங் கெளல் லாம் எனக் த் ெதரி ம் . அங் ேக
எனக் உத ெசய் யக்
யவர்க ம் இ க் றார்கள் .”
“அப் ப யானால் ேபா! உன் சாமர்த்

யத்ைதப் பார்!”

“இ ந் தா ம் ,
ைர ேமேல இன்
ம் லைர ம்
அைழத் க் ெகாண்
ேபானால் நல் ல தான். நீ அதற்
உத ெசய் வாயா?”
இதற் ள் அவர்கள் இ வ ம் வடக் க் ேகாட்ைடப்
ெபரிய வாசைல ெந ங் வந்
ட்டார்கள் .
இராஜபாட்ைட ல் வடக்ேக சற் த்
ரத் ல் அம் பாரி
ைவத்த யாைனக ம் ,
ைரக ம் காலாள் ரர்கள்
பல ம் ம் பல் ம் பலாக வந் ெகாண்
ந் த
ெதரிந் த . ேகாட்ைட வாச
ம் ஒ
ம் பல் நின்ற .
வர்த் களின் ெவளிச்சத் ல் ெகா ம் பா
ர்
ேவளா ம் ,
க்ேகாவ
ர் மைலயமா ம் ,
தன்
மந் ரி அநி த்த ம் நிற் ப ெதளிவாகத் ெதரிந் த .
“உனக் ம் எனக் ம் எஜமானர் அேதா ேகாட்ைட
வாச ல் நிற் றார், அவரிடம் ேபாகலாம் , வ
றாயா?”
ைவத் யர் மகன் தயங் னான்.
“நான் ஒ தடைவ ேகட்டா
ட்ட . பயன்பட
ஒ ேவைள நீ இரண்
ேபர் தப் ஓ யைதப்

ல் ைல.

பார்த்
க் றப யால் உன் ேபச்ைச நம் னா ம்
நம் பலாம் . ஆனால் என்ைன உடன் அ ப் பச்
சம் ம ப் பாரா என்
சந் ேத க் ேறன்” என்றான்.
“நீ ெசால் வ உண்ைமதான். ேம ம் ேகாட்ைட வாச ல்
ஏேதா
க் யமான காரியத் க்காகக் காத் க்
ெகாண்
க் றார்கள் . அவர்களிடம் இச்சமயம்
ேபாவ ல் பயனில் ைல. எ ெசான்னா ம் அவர்கள்
கா ல் ஏறா . இந் தப் பக்கம் ப ேவட்டைரயர்கள்
வ வதாகக் காண்
ற . அவர்க டன் சம் வைரய ம்
வ
றார். அேதா, பார்த் ேபந் ர ம் , கந் தமாற ம்
காணப் ப
றார்கள் . அவர்களிடம் ெசால் ப்
பார்க்கலாம் . வந் யத்ேதவைனப்
ப் ப ல்
அவர்க க் த் தான் அ க ரத்ைத இ க் ம் !” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
ஊர்வலம்
ைர ல் அவர்கைள அ
ய .
ன்னால்
கட் யக்காரர்கள் ப ேவட்டைரயர்களின் ெதால் லப்
ெப ைமைய ம் , அம் மா ரிேய கடம் ர் சம் வைரயர்,
மழபா மழவைரயர், பார்த் ேபந் ர பல் லவன்,
நீ லதங் கைரயர், இரட்ைடக் ைட இராஜாளியார்
த யவர்களின்
கைள ம் ரச் ெசயல் கைள ம்
வரிைசக் ரமமாக ெசால் க் ெகாண்
வந் தார்கள் .
இைட ைடேய
ர கள்
ழங் ன. சங் கங் கள்
ஆர்த்தன.
ஊர்வலத் ன்
ன்னிைல ல் ன்னப்
ப ேவட்டைரய ம் , பார்த் ேபந் ர ம் , கந் தமாற ம்
ெவண்
ர களின்
அமர்ந் கம் ரமாக வந் தார்கள் .
அ த்தாற் ேபால் வந் த மத்தகஜத் ன் அம் பாரி ல்
ெபரிய ப ேவட்டைரய ம் சம் வைரய ம்
அமர்ந்
ந் தார்கள் . அவர்க க் ப் ன்னால் மற் றக்
நில மன்னர்கள் யாைன
ம்
ைர
ம்

வந் தார்கள் .
ன்
ம் ன்
மாக ஏறக் ைறய
ரர்கள் ைக ல் ேவ ம் , இைட ல் வா ம் தரித்
நடந் வந் தார்கள் .
இந் த ஊர்வலத் க்
ன்னால் ஆழ் வார்க்க யா ம்
ைவத் யர் மகன்
னாகபாணி ம் பாைத ந
ல்
நின்றைதப் பார்த்த ம் , ன்னப் ப ேவட்டைரயர் தம்
ைரையச்
நி த் “ைவஷ்ணவேன!
தன்மந் ரி ட
ந்
க் யமான ெசய் ஏேத ம்
உண்டா?” என்
ேகட்டார்.
“தளப !
தன்மந் ரி என்னிடம் ெசய் ஒன் ம்
அ ப் ப ல் ைல. ெசால் ல ேவண் ய ெசய் ையக்
ேகாட்ைட வாச ல் தங் களிடேம ெசால் வார். ஆனால்
க் யமான ெசய் ஒன்
க் ற ” என்
ஆழ் வார்க்க யான் நி த் னான்.
“என்ன? என்ன? என்ன?” என்
ேகட்டார்கள் .

ன்

“பாதாளச் ைற
ஓ
ட்டான்…”

யத்ேதவன் தப்

ந்

வந்

ேப

ம் ஆவ

டன்

“அ எப் ப
ம் ? அவன் என்ன இந் ர த்தா
மாயமாய் மைறந் ேபாவதற் ?” என்
ேகட்டார்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.
“இ ல் ஏேதா ழ் ச் இ க்
அவ க் ஒத்தாைச ெசய்
பார்த் ேபந் ரன்.

ற . ேவ யாராவ
க்க ேவண் ம் !” என்றான்

“எல் லாம் அந் தக் ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய ேவளாரின்
ேவைலதான்!” என்றான் கந் தமாறன்.

“அப் ப த் தப் ஓ னா ம் எங் ேக ஓ
ேகாட்ைடக் ள் ேளதாேன இ க்கேவண்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.

வான்?
ம் ?” என்றார்

“அப் ப த்தான் ேவளார் ெசால்
றார்.
தன்மந் ரி
ன் ஜாக் ரைதயாக என்ைனக் ேகாட்ைடையச் ற்
வந் பார்த் க் ெகாள்
ம் ப பணித்தார். கடம் ர்
வம் சத் ன்
அபவாதம் எ
ம் ஏற் படக் டா என்
தன்மந் ரி கவைலப் ப
றார்….”
“அப் ப க் கவைல ள் ளவர் ஒ வராவ இ க் றாேர,
அந் த வைரக் ம்
க ம்
ப் யான காரியம் ” என்
ெசான்னான் கந் தமாறன்.
“ைவஷ்ணவேன! உண்ைமையச் ெசால் ! தப்
ஓ வைதத் த ப் பதற் காக நீ ற் வ
றாயா? அல் ல
உத ெசய் வதற் காகச் ற் வ
றாயா?” என்
பார்த் ேபந் ரன் ேகட்டான். அவ க் ைவஷ்ணவன்
ேபரில் எப் ேபா ேம சந் ேதகம் தான்.
“ஐயா! ேவ சந் தர்ப்பமா
ந் தால் தங் க க் ேவ
தமாகப் ப ல் ெசால் ேவன். இப் ேபா நாம்
ெசாந் தத் ல் சண்ைட ேபா ம் சமயம் அல் ல. இந் த
ைவத் யர் மகன்
னாகபாணி, ஒ
த் ரமான
ெசய் ையக்
றான். இரண்
ேபர்
ைரகள்
ஏ ப் ேபானதாக ம் அவர்கள் தான் ைற
ந்
தப் ஓ ய வந் யத்ேதவ ம் , க த்
ம ம் என் ம்
ெசால்
றான். இரண்
ேபர்
ைர ேமேல இந் தச்
சாைல வ யாக ைரவாகப் ேபானைத நா ம்
பார்த்ேதன்.”
“ னாகபாணி! இந் த ைவஷ்ணவன் ெசால் வ
உண்ைமயா?” என்றார் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.

“சத்

யம் ; ஐயா!”

“ ன்ேன, உடேன ேபாய்
ேவளாரிடமாவ ெசால்
“அவர்கள் இ

வ

க்

தன்மந் ரி டமாவ
வதற் ெகன்ன?”

ம் என் ேபரில் அசாத்

ய ேகாபம் .”

“எதற் காக?”
“அவர்கைள நான்தான் தப் ப
“அ

ட்

ட்ேடன் என்

.”

எப் ப ?”

“பாண் ய லக் ரீட ம் இரத் ன ஹார ம்
இ க்
டம் ெதரி ெமன்
ஒ ைபத் யக்காரன்
பாதாளச் ைற ல் ெசால் க் ெகாண்
ந் தான்
அல் லவா? அவைன அைழத் வ வதற் காக அநி த்தர்
என்ைன அ ப் னார். அதற் காகப் ேபான இடத் ல்
இரண்
ேப மாகச் ேசர்ந் என்ைனப் பாதாளச்
ைற ேல கட் ப் ேபாட்
ட் த் தப்
ஓ
ட்டார்கள் !”
“ேபா ம் ேபா ம்
தன்மந் ரிக் உன்ைனப் ேபான்ற
ட்டாள் தானா இந் தக் காரியத் க் அகப் பட்டான்?”
என்
ட் ப் பார்த் ேபந் ரப் பல் லவன்
ரித்தான்.
ைவத் யர் மகன் ேகாபமாக “ஐயா! நீ ங் கள்
ரிப் பதற் காக நான் இங் ேக வர ல் ைல. உத
ெசய் வதா
ந் தால் , ெசய் ங் கள் !” என்றான்.
“என்ன உத

ேகட்

றாய் ?”

“என்
டன் நா
ைர ரர்கைள அ ப் ங் கள் .
எனக் ஒ
ைர ெகா ங் கள் . தப் ஓ யவர்கைளப்
த் க் ெகாண்
வ வ என் ெபா ப் . ஏற் கனேவ

எனக் இட்ட காரியங் கைள நான்
நிைறேவற் ற ல் ைலயா? தளப
ன்னப்
ப ேவட்டைரய க் த் ெதரி ேம?” என்றான் ைவத்
மகன்
னாகபாணி.

யர்

“நீ என்ன ெசால்
றாய் ?” என்
ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் பார்த் ேபந் ரைனக் ேகட்டார்.
ப் ப ேவண் ய தான். சக்கரவர்த் உங் கைளத்
ம் ப அைழத் வ ம் ெபா ப் ைப என்னிடம்
ஒப்
த்
க் றார். இல் லா ட்டால் நாேன இவ டன்
ேபாேவன். வந் யத்ேதவைனப்
க்க ேவண் ய
க
க் யமான காரியம் ” என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.
“அ

அச்சமயம் கந் தமாறன், “அந் தப் ெபா ப் ைப என்னிடம்
ஒப்
ங் கள் . இவ டன் நா ம் ேபா ேறன்.
வந் யத்ேதவன் யமேலாகத் ன் வாச க் ப்
ேபா
ந் தா ம் அவைனத்
ம் பப்
த் க் ெகாண்
வ
ேறன்” என்றான்.
ன்னப் ப ேவட்டைரய ம் அதற் ச் சம் ம த்தார்.
சம் வைரயர் த யவர்க க் ச் சமாதானம்
ெசால் ம் ெபா ப் ைப ம் ஏற் க் ெகாண்டார்.
உடேன கந் தமாற ம் , ைவத் யர் மக ம் மற் ம்
ரர்கள் நால் வ ம் வடவாற் ன் வடகைரேயா
ைரந் ெசல் லக்
ய
ைரகள் ேத வா ேவக
மேனாேவகமாகச் ெசன்றார்கள் .
ம ராந் தகன்
ைர ஏற் றத் ல் அவ் வள
பழக்கப் பட்டவன் அல் ல. க த்
மன் பழக்கப் பட்டவன்
ஆனேபா
ம் , பாதாளச் ைற ல் ெந ங் காலம்
இ ந் தவனானப யால் , க்க உடற் ேசார்
உற்
ந் தான். ஆ
ம் இரண்
ேப ைடய

உள் ளங் களி ம் இப் ேபா ஒ
ய உற் சாகம்
றந்
ந் த . உள் ளத் ன் பலத் னால் தளர்ச் ையச்
ச த் க் ெகாண்
அவர்கள் ரயாணம் ெசய் தார்கள் .
நள் ளிர வைர ல் ரயாணம் ெசய் த ற இ வ ம்
நின்றார்கள் . அங் ேக ந க் க்
க்ேக
ங் ல்
க கைளச் ேசர்த் க் கட் அைமந் த பாலம் ஒன்
இ ந் த . எப் ப
ம் தங் கைளப் ன்ெதாடர்ந்
க்க
ஆள் கள் வ வார்கள் என்
க த்
மன்
எ ர்பார்த்தான். ஆைகயால் , அந் த இடத் ல் ந ையக்
கடந் அக்கைர ேசர்ந்
வ நல் ல என்
எண்ணினான். ந
ன் ெதன் கைரேயா
ரம்
ெசன்
ன்னர் ேகா க்கைரப் பாைத ல்
ம் ப்
ேபாகலாம் .
அங் ேக ந ையக் கடப் பதற் இன்ெனா காரண ம்
இ ந் த . ம ராந் தகனால்
ைரையச் ெச த் க்
ெகாண்
ஆற் ெவள் ளத்ைதக் கடக்க
மா என்
க த்
மன் ஐய ற் றான். ெவள் ளம்
அ கமா
ந் தால் நிச்சயம்
யாத காரியம் .
ம ராந் தகைனப் பாலத் ன் வ யாகப் ேபாகச் ெசால்
ட் இவேன இரண்
ைரகைள ம் ஒவ் ெவான்றாக
அக்கைர ெகாண்
ேபாய் ச் ேசர்த்
டலாம் .
இந் த ேயாசைனகெளல் லாம் ம ராந் தக க் ம்
சம் மதமா
ந் த . ந ெவள் ளத் ல் இறங் வதற்
ன்னால் இ வ ம்
ரம பரிகாரம் ெசய்
ெகாள் வதற் காக மரத்த ேவரில் உட்கார்ந்தார்கள் .
ஆற் ெவள் ளம் ‘ேசா’ என்ற சத்தத் டன் ஓ க்
ெகாண்
ந் த . நாலா றத்
ந் ம்
மண் கங் களின்
ரல் கள் ளம் க் காைதத்
ைளத்தன. வானத் ல்
ைரவாகக் கைலந் ெசன்
ெகாண்
ந் த ேமகத் ரள் க க் மத்
ல்

ண் ன்கள் எட் ப் பார்த்
ெகாண்
ந் தன.

ஒற் றர் ேவைல ெசய்

ெப ம் பா ம் அரண்மைனகளில் சப் ர மஞ் சக்
கட் ல் களில் பஞ் சைண ெமத்ைதக க் மத்
ல்
உறங் ப் பழக்கமான ம ராந் தக க் நள் ளிர ல்
ஆற் றங் கைர ல் மரத் ேவர்களின்
உட்கார்ந்
க்க ேநர்ந்த
க்க மனச் ேசார்ைவ ம்
வ ங் காலத்ைதப் பற் ய
ைய ம் உண்டாக் ய .
அவ ைடய மேனாநிைலைய உள்
ணர்ச்
னால்
அ ந் க த்
மன் அவ க் த் ைதரியம் ெசால் ல
யன்றான். இலங் ைக மன்னன் ம ந் தன் பாண் ய
லத் ன் பரம் பைரச் ேந தன் என் ம் , அவனிடம்
ம ராந் தகன் ேபாய் ச் ேசர்ந்
ட்டால் ற ஒ
கவைல
ல் ைலெயன் ம் ெதரி த்தான். பாண் ய
லத் ன் மணி ம ட ம் இந் ரன் தந் த ரத் ன
ஹார ம் இலங் ைக ேல தான் இ க் ன்றன.
இ க்
ட ம் தனக் த் ெதரி ம் . அங் ேகேய ம ந் தன்
ம ராந் தக க் ப் பட்டா ேஷகம் ெசய் ைவத்
வான்! அதற் ள் ேசாழ நாட் ச் ற் றரசர்க க் ள்
ேபார்
ண்
ேசாழ சாம் ராஜ் யம் ன்னா ன்னம்
அைடந்
டப் ேபா ற . ஆ த்த கரிகாலைனக்
ெகான்
ட்டதாக ப ேவட்டைரயர் – சம் வைரயர்
கட்
ன்
மற் றவர்கள் ற் றம் சாட் வார்கள் .
ம ராந் தகன் இப் ேபா தன்
டன் வந்
ட்டப யால் ,
அவைனக் ெகான்
ட்டதாக ேவளார் கட்
ன்
ப ேவட்டைரயர்கள் ற் றம் மத் வார்கள் . இந் தப்
ப ெகாைலக க் அ ள் ெமா வர்ம ம்
உடந் ைதயாக இ ந் ததாக மக்களிைடேய வதந் பரவப்
ேபா ற . ஆைகயால் அவைன ம் மக்கள் ெவ க்கத்
ெதாடங் வார்கள் . இப் ப ெயல் லாம் ேசாழ ராஜ் யம்

ழப் பத் ல் ஆழ் ந்
க் ம் ேபா இலங் ைக மன்னன்
ஒ ெபரிய ைசன்யத்ைதத் ரட் க் ெகாண்
பாண் ய
நாட் ன்
பைடெய த் வ வான். ம ைரையக்
ைகப் பற் வான். ம ராந் தக க் உலகம் அ ய
இரண்டாந் தடைவயாக
ட்
ழா நடத்
ைவப் பான். ‘ம ராந் தகன்’ என்ற ெபயைர ம் மாற் ச்
‘ேசாழ லாந் தகப் ெப வ
’ என்ற அ ேஷகப்
ெபயைர ம்
ட் வான்!…
இவ் வாெறல் லாம் க த்
மன் ெசால்
வந் தேபா
ம ராந் தக ைடய உள் ளம்
ம் ய . அவ ைடய
வாழ் க்ைக ல் அ வைர கண் ராத உற் சாகத்ைத
அவன் அைடந் தான். ேபார்க்களங் களில் ேகட் ம் ெவற்
ர கள் அவன் கா ல் ஒ த்தன. பட்டா ேஷக
ைவபவங் க க் ரிய பலவைக இன்னிைசக் க
கள்
மற் ெறா பால்
ழங் ன. ஆ ரமா ரம் மக்களின்
ரல் கள் “பாண் ய சக்கரவர்த் வாழ் க! ேசாழ
லாந் தகப் ெப வ
வாழ் க!” என்
ேகாஷ ட்டன.
இப் ப இன்பமயமான கற் பைன உலகத் ல்
ம ராந் தகன் சஞ் சரித் க் ெகாண்
ந் தேபா , அந் தக்
கற் பைனக் கனைவக் கைலத் க் ெகாண்
ைரகளின் கால ச் சத்தம் ேகட்ட . சற் த்
ரத் ல்
வர்த் களின் ெவளிச்ச ம் ெதரிந் த . க த்
மன்
அவ் வள
ைரவாக ஆள் கள் தங் கைளத் ெதாடர்ந்
வரக்
ம் என்
எ ர்பார்க்க ல் ைல. ஆைகயால்
க்க பரபரப் டன்
த்ெத ந் , “இளவரேச!
எ ந்
ங் கள் .
ைர ேமல் ஏ ங் கள் ! அவர்கள்
வ வதற்
ன் ந ையக் கடந்
டேவண் ம் !
என்றான்.
ஒ கணத் ல் அவன்
ைர ேமல் பாய் ந் ஏ
ெகாண்டான். ம ராந் தகன்
ைர ேமல் ஏ வதற்

கஷ்டப் ப வைதப் பார்த்
ட் , “ஐயா! ஒன்
ெசய் ங் கள் . தாங் கள் பாலத் ன் ேமல் நடந் அக்கைர
ேபாய்
ங் கள் . நான் தங் கள்
ைரைய ம்
அக்கைரக் க் ெகாண்
வந் ேசர்த்
ேறன்!”
என்றான்.
“அழகா
க் ற ! என்ைனப் பயங் காளி என்
நிைனத்தாயா?
ைர ேமேல இந் த ஆற் ைறக் கடக்க
என்னால்
யா ட்டால் , அப் றம் கடல் கடந்
இலங் ைக ேபாவ எப் ப ? பாண் ய ராஜ் யத்ைதப்
த் ச் ங் காதனம் ஏ வ எப் ப ?” என்
ரியம்
ேப யப ேய ெம வாகக்
ைர ேமேல ஏ னான்.
இரண்
ைரக ம் ந
ல் இறங் ன.
ம ராந் தக ைடய
ைர தண்ணீ ர ்க் கைரயண்ைட
ெரன்
ன்னங் கால் ம ந் ப த்த . “ஐேயா!”
என்
அல னான் க த்
மன். நல் லேவைளயாகக்
ைர சமாளித் எ ந் தண்ணீ ரில் இறங் ய .
ம ராந் தக ைடய மனத் ற் ள்
ல் தான். ஆனால்
ெவளி ல் காட் க்ெகாள் ளாமல் “இ என்ன ரமாதம் ?
இப் ப ப் பயந்
ட்டாேய?” என்றான்.
ம ராந் தக ைடய
ைர ன் கா ல் ஏதாவ காயம்
பட்
ந் தேதா என்னேமா, அ ெவள் ளத் ல் மற் றக்
ைரையப் ேபால்
ைரந் ெசல் ல ல் ைல. அ க்க
அ ெவள் ளத்ேதா ெவள் ளமாகப் ேபாகப் பார்த்த .
அைதத்
ப் எ ர்க்கைரைய ேநாக் ச்
ெச த் வதற் ம ராந் தகன்
க்க ரமப் பட்டான்.
கைரேயா வந் த
ைரகளின் கால ச் சத்தேமா
ெந ங் , ெந ங் வந் ெகாண்
ந் த .
பா ஆ வைர ல் க த்
மன் இளவரச க்காக
நின்
நின்
ேபாய் க்ெகாண்
ந் தான். ற ஒ

ேயாசைன அவன் மனத் ல் உ த்த .
ம ராந் தக க் த் ைதரியம் ெசால்
ட்
அக்கைரைய ேநாக்
ைரந் ெசன்றான். கைர ல்
ஏ க்
ைரைய ஒ மரத் ன
ல் நி த் னான்.
ைர ேம
ந் பாய் ந் இறங்
ங் ல் பாலத் ன்
வ யாகத்
ம் ப ம் வடகைரக் வந் தான்.
ம ராந் தகனிட
ந் த
ய கத் ைய அவன்
ஏற் ெகனேவ வாங் ைவத் க் ெகாண்
ந் தான்.
அைதக் ெகாண்
அவசர அவசரமாகப் பாலத்
ந்
ெதாங் க் ெகாண்
ந் த க
கைள அ த்
ேபாட்டான். அ ேபா ய நீ ளமானதாகத் ெதரிந் த , ஒ
ைனையப் பாலத் ல் ேசர்த் க் கட்
ட் மற் ெறா
ைனையச் சாைல ன் ம
றத்
ந் த மரத் ன்
அ
ல் ேசர்த் க் கட் னான்.
மர நிழ னால் அ கமா
ந் த இ ட் ல் அவ் தம்
சாைல ந
ல்
க்ேக ஒ க
கட்
ந் தைத
யா ம் பார்க்க
யா அல் லவா? அ
ம்
ைர
ேமல் ேவகமாக வ
றவர்கள் நிச்சயம் பார்க்க
யா . இந் தக் காரியத்ைத அவன் ெசய்
த்த ம்
பாலத் ன் வ யாகத்
ம் ஓ
டலாமா என்
ேயா த்தான். அந் த எண்ணத்ைத மாற் க் ெகாண்
அங் ேக இ ந் த மரம் ஒன் ன் ேபரில் சரசர என்
ஏ க்
ைளகளின் மைற ல் உட்கார்ந் ெகாண்டான்.
ம ராந் தக ைடய
ைர ட்டத்தட்ட ந ையக் கடந்
அக்கைரைய ெந ங்
ந் த . இன்
ம் ல நி ஷ
அவகாசம் ைடத்தால் , கைரேமல் ஏ ம ராந் தகன்
ைர அப் பால் ெசன்
ம் . இந் த எண்ணம் அவன்
மனத் ல் ேதான்
மைறவதற் ள் சாைலேயா வந் த
ைரகள் அந் த மரத்த ைய ெந ங்
ட்டன. ஐந் தா
ைரகள் இ க் ம் , அவற் ல் இரண்
ைரகள்

ன்னணி ல் வந் தன. அைவ இரண் ம் ஒ கணம்
ன்னாகக் க த்
மன் கட்
ந் த
க் க்
க ற் னால் த க்கப் பட் த் தைல ப் ற உ ண்
ந் தன.
க த்
மன் மரத் ன் ேம
ந் தப
தன்ைனய யாமல் ‘ஹா ஹா ஹா’ என்
ரித்தான்.

ன்

பலமாகச்

ைரகள் ேம
ந்
ந் தவர்களில் ஒ
சா ! என்
பயங் கரமாக அல னான்.

வன் “ஐேயா!

ர
ந் அவன் ைவத் யர் மகன்
னாகபாணி
என்பைதக் க த்
மன் ெதரிந் ெகாண்டான்.
ந் தவன் க த் ெந த் இறந்
க்கக்
டாதா,
இன்ன ம் உ ேரா
க் றாேன என்
எண்ணிக்
ெகாண்டான்.
இன்ெனா
ைர ேம
ந்
ந் தவன்
ம்
அ ர்ச் யைடயாமல் தைர
ந் எ ந் தான். அவன்
நம பைழய நண்பன் கந் தமாறன்தான்!

அத் யாயம் 66 ம ராந்தகன் மைற

எ

ைர ம் தா மாகத்
ெரன்
உ ண்
ம் மனம் கலங் காத கந் தமாறன்,
ந்
க் ம் ேபாேத ைக ல் ேவைல

ந் த

ம்

எ த் க்ெகாண்
எ ந் தான். அவ ைடய ேநாக்கம்
ஏற் ெகனேவ ம கைரைய அ
க் ெகாண்
ந் த
ைர ன் ேபரில் ெசன்
ட்ட . அக்
ைர ேமல்
ஏ க் ெகாண்
ந் தவன் சந் ேதக ன்
வந் யத்ேதவன்தான் என்
அவன் நிச்ச த் க்
ெகாண்டான்.
வந் யத்ேதவன் ேபரில் கந் தமாறன் ெகாண்
ந் த
பைழய ேநகம் இப் ேபா க ம் பைகயாக
மா
ந் த . பல தத்
ம் வந் யத்ேதவன் ேநகத்
ேராகம் ெசய்
ட்டதாக அவன் எண்ணினான்.
தனக் ம் தன்
ம் பத் க் ம் ேநர்ந்த
அப ர்த் க்ெகல் லாம் காரணம் வந் யத்ேதவன்தான்!
தன் ட் ல் வந் தங்
ந் தேபா ெதரிந் ெகாண்ட
இரக யத்ைதப் பலரிடத்
ம் ெசால்
க் றான்.
இராஜ
ம் பத்தாரிட ம்
க் றான். எதற் காக?
ேசாழ லத் னிடம் ெகாண்ட பக்
வாசம்
காரணமாகவா? இல் லேவ இல் ைல! இந் த இரக யத்ைதச்
ெசால்
அவர்க ைடய நம் க்ைகையச் சம் பா த் க்
ெகாண்
ற அவர்க க் ம் ேராகம்
ெசய் வதற் காகத்தான்! பாண் ய நாட்
ஆபத் த க க் அவன் உத ெசய்
க் றான்
என்ப ல் சந் ேதக ல் ைல. இந் த இரட்ைடத் ேராகத்ைத
நந் னி ன்
ண் த னால் , அவன் ெசய் தானா, ேவ
தன் ெசாந் த லாபங் க
ேய ெசய் தானா என்ப
ெதரிய ல் ைல. நந் னி ன் மாய வைல ல் தா ம்
ல காலம் க்
ந் த உண்ைமேயதான்! ஆனா ம்
இம் மா ரி பயங் கரத் ேராகச் ெசயல் கைளக்
கன ேல ம் தான் ெசய் ய எண்ணி
க்க
மா?
இவற் ைறெயல் லாம்
டத் தன அ ைமச் சேகாதரி
மணிேமகைல ன் மனத்ைதக் ெக த்
ட்டதன்

ெபா ட் க் கந் தமாற க் வந் யத்ேதவன்
அள ல் லாத ேகாபம் ெபாங் க் ெகாண்
ந் த .
மணிேமகைலையச் சாம் ராஜ் ய ங் காசனத் ல்
மணிம டம் தரித் ச் சக்கரவர்த் னியாக ற்
க்கச்
ெசய் ய ேவண் ெமன்
கந் தமாறன் ஆைச
ெகாண்
க்க, அந் தக் கள் ளங் கபடமற் ற ெபண்ைணக்
‘கரிகாலைர நான்தான் ெகான்ேறன்’ என்
பலர யப்
தற் ம் ப ெசய் த ெகா ய வஞ் சகன் அல் லவா அவன்!
அவ் வள ெபரிய பாதகங் கைளச் ெசய் தவன் உ ர் தப்
ஓ ம் ப
ட்
வதா? அைதத்தான் பார்த் க்
ெகாண்
ப் பதா? ஒ நா ம் இல் ைல!
வந் யத்ேதவைன உ ேரா
த் க்ெகாண்
ேபாக
மானால் நல் ல தான்!
யாத வைர ல் ,
அவைனக் ெகான்
ெதாைலத்
ட்ேடா ம் என்ற
ஆ த டனாவ இங்
ந்
ம் ப் ேபாக
ேவண் ம் . இந் தத் ர்மானத் டேனதான் கந் தமாறன்
அந் த மனித ேவட்ைடக் ப் றப் பட்டான்.
இப் ேபா அவ ைடய
ைர எ ர்பாராத தமாகத்
த க்
ந்
ட்ட . அ இனி ைழப் பேத ர்லபம் .
ைவத் யர் மகன்
னாகபாணி ன்
ைரக் ம் அேத
க தான்!
வந் யத்ேதவேனா ந
ன் அக்கைரைய ெந ங்
ட்டான்! ன்னால் வந் த ரர்கள் அங் வந் ேசர
ேநரம்
க் ம் . அவர்கள் வந்
ட்டா ம்
ெவள் ளத்ைதக் கடந் அக்கைர ெசன்
வந் யத்ேதவைனப்
ப் ப இயலாத காரியம் .
ஆைகயால் அவைனக் ெகான்
வ ஒன்ேற
ெசய் யத் தக்க …
இவ் வள எண்ணங் க ம் கந் தமாற ைடய உள் ளத்
ல கண ேநரத் ல் ேதான்
மைறந் தன. எனேவ,

ல்

தைர
ந் எ ந் நின்ற ம் , கால் கைள நன்றாக
ஊன் க் ெகாண் , ைக
ந் த ேவைல உயர்த் க்
பார்த் ப் பலங் ெகாண்ட மட் ம்
எ ந் தான்.
ேவல் ‘ ர்’ என்ற சத்தத் டன் ெசன்
கண்
த் றக் ம்
ேநரத் ல் ம ராந் தகன் ேபரில் பாய் ந் த . ‘ ல் ’ என்
சத்த ட்
ட் , ம ராந் தகன் தண்ணீ ரில்
ந் தான்.
ைர மட் ம் தட் த்த மா கைரேமல் ஏற
யன்ற .
கச் ெசாற் ப ேநரத் க் ள் நடந்
ட்ட ேமற்
ய
நிகழ் ச் கைளெயல் லாம் மரக் ைள
ந்
பார்த் க் ெகாண்
ந் த க த்
மன், உள் ளம் பத ,
உட ம் ந ங் னான்.
இப் ப ெயல் லாம் நடக்க
ம் என்
அவன்
எ ர்பார்க்கேவ இல் ைல. ேவகமாக வந்
ெரன்
த க்
ந் த
ைரக க் அ
ல் அகப் பட் க்
ெகாண்டவர்கள் உ ேரா தப் எ ந் தா ம் ைககால்
ஒ ந் தவர்களாக எ ந்
ப் பார்கள் என்
அவன்
எண்ணி
ந் தான்.
அவன் சற் ம் எ ர்பாராதப எல் லாம் நடந்
ட்ட .
ேழ
ந் தவர்களில் ஒ வன் எ ந் நின்
ேவல்
எ ய, அ
ம் ம ராந் தகன் ேபரில்
தவறாமல்
ெசன்
பாய் ந் அவைன ெவள் ளத் ல் ழ் த்
ட்ட .
இதனால் ஏற் பட்ட
தல் அ ர்ச் ையச் சமாளித் க்
ெகாண்
பயங் கரமான
க் ர டன் ேழ பாய் ந் தான்.
ஆத் ர ெவ
னால் ஏற் பட்ட ராட்சத பலத் டன்
கந் தமாறைனத் தாக் க் ேழ தள் ளி ட் அப் பால்
ெசன்றேபா , அப் ேபா தான் தட் த் த மா எ ந்
ெகாண்
ந் த ைவத் யர் மகன் அவைனத் த க்கப்
பார்த்தான். னாகபாணிக் இதற் ள் சா பயம்

நீ ங் , மரத் ன் ேம
ெதரிந் ேபா
ந் த

ந் தவன் க

த்

மன் என்ப

.

க த்
மன் தன் உள் ளத் ல் ெபாங் ய
ேகாபத்ைதெயல் லாம் ெச த் க் ைக
ந் த
ய
கத் யால் னாகபாணிையக் த் க் ேழ
தள் ளி ட் ப் பாலத்ைத ேநாக் ஓ னான்.
ங் ல்
மரப் பாலத் ன்
ஒ மனிதன் ஓ வைதக்
கந் தமாற க் ம் னாகபாணிக் ம் ன்னால்
ைரகள்
வந் த ரர்கள் பார்த்தார்கள் . தாங் கள்
வ வதற்
ன் நிகழ் ந் தவற் ைற ஒ வா அவர்கள்
ஊ த் த் ெதரிந் ெகாண்
ைரகைள அங் ேக
நி த் னார்கள் .
கந் தமாறன் “
ஓ
றவைனப்

ங் கள் !
ங் கள் ! பாலத் ன் ேமல்
ங் கள் !” என்
னான்.

நா ேப ம்
ைர ேம
ந் தடதடெவன்
த்
பாலத் ன்
ன்னால் ெசன்ற க த்
மைனத்
ெதாடர்ந் ஓ னார்கள் .

ப்

ெரன்
இரண்டாவ
ைற ம் தள் ளப் பட் த் தைல
ப் ற
ந் த அ ர்ச்
னால்
ேநரம்
ெசயலற் க் டந் த கந் தமாறன்
ைர ேலேய
ம ப
ம் சமாளித் க் ெகாண்
எ ந் அந் த நா
ரர்க க் ப் ன்னால் தா ம் ஓ னான்.
கத்
னால் , த்தப் பட் ப் ப காய ற்
ைவத் யர் மக ம் , ஆேவசங் ெகாண்
எ
அவர்கைளப் ன் ெதாடர்ந் பாலத் ன்

ந் த
ந்
ெசன்றான்.

ஆனால் ஐந் தா அ எ த் ைவப் பதற் ள் அவ ைடய
வசக்
ன்
ட்ட . கண்கள் இ ண்
வந் தன. தைல
ற் ய . காைல ஊன்
நிற் கப் பார்த் ம்
யாமல்

தள் ளா ந ெவள் ளத் ல்
ந் தான். அவன் அவ் வா
ந் தைத
ன்னால் ெசன்றவர்கள் யா ம்
கவனிக்க ல் ைல.
பாவம் , எத்தைன எத்தைனேயா மேனாராஜ் யங் கள்
ெசய் ெகாண்
ந் த ைவத் யர் மகன்
னாகபாணி
தன்
ைடய ராைசகளில் எ
ம் நிைறேவறப்
ெபறாதவனாக உ ர் நீ த்தான்! அவன் கட் ய ஆகாசக்
ேகாட்ைடகள் எல் லாம் வடவாற் ெவள் ளத் ல்
ழ்
மைறந் தன! அவ ைடய உட க் ம் அந் த ந
ல் ஓ ய
ெப ம் ரவாகேம சமா க்
ஆ ற் .
கந் தமாறைனத் தாக் த் தள் ளி ட் ைவத் யர்
மகைனக் கத் யால் த்
ட்
ங் ல் பாலத் ன்
ைரந் ஓ ய க த்
மன், அந் தப் பாலத் ல்
க்கால் பங்
ரம் கடந் த ம் ஒ கணம் நின்
ம் ப் பார்த்தான். அப் ேபா தான்
ைரகள்
வந் த ஆட்கள் ேழ
த் ப் பாலத் ன்
ைனைய
அைடந்
ப் பைதக் கவனித்தான். உடேன அவன் ஒ
ந் ைதயான காரியம் ெசய் தான். அவன் நின்ற இடத் ல்
ங் ல் க கைள ஒன்ேறாெடான்
ேசர்த் க்
கட்
ந் த டன், ேழ ம்
ட் க் ெகா த் நி த்
இ ந் த .
னாகபாணிையக் த் ய அேத கத்
னால் அந் தக்
கட் க்கைளச் சடசட என்
அ த்
ட்டான். ேழ
ட் க் ெகா த்
ந் த க கைள ம் கா னால்
உைதத் த் தள் ளி ட் ேமேல ைரந் ஓ னான்.
அக்கைரைய அைடந் த ம் , அங் ேக ம்
ங்
க கைள மரத் ேவ டன் ேசர்த் க் கட்
க
கைள அ த்தான். உடேன பாலத் ன்

ல்
ந் த
ைனைய

அப் ப ேய ைகெகா
அப் றப் ப த் ந

த் ெநம் த்
க்
ன் ெவள் ளத்ேதா

ட்டான்.

ம

கணம் அந் த
ங் ல் க ப் பாலத் ல் ஏறக் ைறய
ன் ல் ஒ ப
தனியாகப் ய் த் க் ெகாண்
றப் பட் ஆற் ெவள் ளத்ேதா
தந் ெசல் லத்
ெதாடங் ய .
பாலத் ன் ேமேல ஓ வந் தவர்கள் , அவ் தம் அங் ேக
பாலம் ய் த் க்ெகாண்
ேபானைதக் கவனியாமல்
ேமேல ேமேல ஓ வந் ஒவ் ெவா வராக ெவள் ளத் ல்
ந் தார்கள் ! அவர்கள் எல் லா க் ம் கைட யாக வந் த
கந் தமாறன் மட் ேம அவ் வா ஆற் ல்
ழாமல்
தப் னான்.
எ

ர்பாராமல் ெவள் ளத் ல்
த் த் ண த் ண்டா ய
தைலைய நீ ட் னார்கள் .

ந் தவர்கள் தண்ணீைரக்
ற , ெவளி ல்

கந் தமாறன் அவர்கைளப் பார்த் அக்கைரக் நீ ந் ச்
ெசன்
கைரேய ம் ப சத்தம் ேபாட் க் கட்டைள
இட்டான். அவர்களில் இரண்
ேபர் அைதத் ெதரிந்
ெகாண்
அக்கைரைய ேநாக் நீ ந் ச் ெசன்றார்கள் .
மற் ற இ வர் க கப் ரயாைசப் பட் எ ர் நீ ச்சல்
நீ ந் வந் எஞ் நின்ற பாலத்ைதப்
த் க் ெகாண்
அதன் ேமல் ஏ னார்கள் .
அவர்கைள
த ல் கந் தமாறன் நன்றாகத் ட் னான்.
ஆனால் அவர்கைள ம ப
ம் நீ ந் ப் ேபாகச்
ெசால் வ ல் பயனில் ைல என்
உணர்ந்தான். எனேவ,
பாலத்
ந் இன்
ம் ல
ங் ல் க கைளப்
ங் த் ெதப் பத்ைதப் ேபால் கட் ம் ப ெசய் தான்.
அைத ெவள் ளத் ல்
தக்க ட் க் கந் தமாற ம் மற் ற

இ வ ம் அைதப்
த் க் ெகாண்
அக்கைரைய அைடந் தார்கள் .

தந்

அதற் ச் சற்
ன்னால் தட் த் த மா அக்கைர
ேசர்ந்
ந் த மற் ற இ
ரர்கைள ம் சந் த்தார்கள் .
அவர்கள் தாங் கள் கைரேய வதற் ச் சற்
ன்ேப
அக்கைர ேசர்ந்த மனிதன் இ ளில் மைறந்
ட்டதாக ம் , இரண்
ைரகள் ேபா ம் கால ச்
சத்தம் ேகட்டதாக ம் ெசான்னார்கள் .
ைரகைளத்
ெதாடர்ந் கால் நைடயாகப் ேபாவ ல் பயனில் ைல
என்
தாங் கள் நின்
ட்டதாக ம் அவர்கள்
னார்கள் .
ஆனால் கந் தமாறன் அவ் தம் நின்
வதற்
ப் ப ல் ைல. ைவத் யர் மகன்
ய,
ைற
ந் த ைபத் யக்காரன்தான் மரத்
ந்
த் த் தன்ைனத் தள் ளி ட் ப் பாலத் ன் ேமல்
ஓ யவனாக இ க்க ேவண் ம் . வந் யத்ேதவைனத்
தப்
ப் பதற் காகேவ அவன் அவ் தம் சாைலக் க்
க்ேக க ற் ைறக் கட்
ட் மரத் ன் ேமல் ஏ க்
காத்
க்க ேவண் ம் . தன்
ைடய ேவ க்
இைரயானவன் வந் யத்ேதவன்தான் என்ப ல்
ஐய ல் ைல. அவன்
ைர ேம
ந் ெவள் ளத் ல்
தைல ப் ற
ந் தைத அவன் கண்களாேலேய
பார்த்தா
ட்ட . ஆ
ம் உ ர் ரிந் த அவ ைடய
உடைலக் கண்
த் ப் பார்த்
ட்டால் , அவன்
உள் ளம் ேம ம்
ப் அைட ம் . ஒ ேவைள
தஞ் சா
க்ேக வந் யத்ேதவன் உடைல
எ த் க்ெகாண்
ேபானா ம் ேபாகலாம் . ேசாழ
லத் க் மாெப ம் ேராகம் ெசய் த ஒ வைனக்
ெகான்
ெகாண்
வந் த ெப ைமைய அைடயலாம்
அல் லவா? அதன்
லம் சம் வைரயர் லத் க்

ேநர்ந்த அப ர்த் ைய ம் ஓரள ேபாக் க்
ெகாள் ளலாம் . வந் யத்ேதவன் தப் ஓ ப் ேபாக
யன்ற ஒன்ேற அவன்
ற் றத்ைத நி
க்கப்
ேபா மான காரணம் ஆ ம் . ஆ த்த கரிகாலைரக்
ெகான்றவன் வந் யத்ேதவன் என்ப நிச்சயமா
ட்டால் , அந் தப் பயங் கரமான ப ையச் சம் வைரயர்
லம் மக்க ேவண்
ராதல் லவா?
இவ் வா ேயாசைன ெசய் ெகாண்
கந் தமாறன்
வடவாற் றங் கைரேயா
ழ் ேநாக் ச் ெசன்றான். ரர்
நால் வ ம் அவைனப் ன்பற் ச் ெசன்றார்கள் .
வந் யத்ேதவ ைடய உடல் எங் ேகயாவ கைர ல்
ஒ ங் க் டக் றதா என்
பார்த் க் ெகாண்ேட
ெசன்றார்கள் . இ ளடர்ந்த இர ேநரத் ல் இந் தக்
காரியம் அவ் வள
லபமாக இல் ைலதான். ஆ
ம்
கந் தமாறன் நம் க்ைகையக் ைக டாமல் ேமேல ேமேல
ேபானான். இவ் வா ெவ
ரம் ேபான ற
ெபரியேதார் அ
மைல
ந்
வ ேபான்ற
ஓைச ேகட்கலா ற் . அந் த ஓைச எ ந் த இடத்ைத
ெந ங் ச் ெசன்
பார்த்த ேபா , அங் ேக ந
ன்
க்ேக ஒ கலங் கல் கட்
ந் த ெதரிய வந் த .
அவ் டத் ல் தண்ணீ ர ் ேதங் நின் , அ த்தாற் ேபால்
பள் ளத் ல் அ ேவகமாக
ந்
ற் ச் ழன்
அைல
ேமா க் ெகாண்
ெசன்ற .
வந் யத்ேதவ ைடய உடல் அ வைர ல்
வந்
க் மானால் அந் தப் ெப ம் பள் ளத் ல்
ந்
அ ழ் ந் ேபா
க் ம் . ம ப
ம் ெவளி ல்
வ வதற் ப் பல நாட்கள் ஆ ம் . ஒ ேவைள
ெவளிப் படாமேல மைறந் ேபானா ம் ேபாய் டலாம் .
ஆைகயால் இனிேம ம் ேத க் ெகாண்
ேபாவ ல்
பயனில் ைல….

இவ் வா கந் தமாறன் எண்ணிக்ெகாண்
ந் தேபாேத,
ந க் கலங் கைலத் தாண் க்ெகாண்
ெவண்ணிற ைர
மயமாகப் ெபா ந் ெகாண்
ந் த நீ ேராட்டத்ேதா
ஏேதா ஒ கரிய ெபா ள்
வ ெதரிந் த . ஆகா!
அ தான் வந் யத்ேதவ ைடய உடலாக
இ க்கேவண் ம் ! இந் த மண்
லைக ட் ஒ ெபரிய
ேரா ஒ ந் ேபானான்! அவ ைடய பாவங் கைள
ஆண்டவன் மன்னிப் பாராக! – ஆனால் அ இய
ற
காரியமா? அவ ைடய பாவங் கைள ஆண்டவனால்
ட
மன்னிக்க
மா?
யா !
யா ! அவற் ன்
பலன்கைள அவன் ம
ற
ல் அ ப த்ேதயாக
ேவண் ம் அல் லவா?
எப் ப யாவ ேபாகட் ம் ; இவ் லகத் ல்
வந் யத்ேதவ ைடய வாழ் க்ைக
ந்
ட்ட . இனி,
அவைனப் பற் நாம் கவைலப் பட ேவண் ய ல் ைல.
தஞ் ைசக் த்
ம் ப் ேபாய் மற் றக் காரியங் கைளக்
கவனிக்கலாம் .
இவ் வா கந் தமாறன்
ெசய் ெகாண்
வந் த
வ ேய
ம் னான்… ஆகா! தஞ் ைச ேலதான்
அவ க் எவ் வள ெபரிய ஏமாற் றம் காத்
ந் த ?
தான் ேவல் எ ந் ெகான்
ந ெவள் ளத் ல்
ழச்
ெசய் தவன் வந் யத்ேதவன் அல் ல, இளவரசன்
ம ராந் தகன் என்
அ
ம் ேபா கந் தமாறன் எப் ப த்
க்
வான்? அவன் கா ன் ழ்
ளந்
ட்டதாகேவ ேதான் னா ம்
ம்
யப் பைடவதற் ல் ைல அல் லவா?

அத்

யாயம் 67 - "மண்ணர
நான் ேவண்ேடன்"

ப ேவட்டைரயர்கள்
தலான
நில மன்னர்களின்
ஊர்வலம் அப் பால் ெசன்ற ம் , ஆழ் வார்க்க யான் தன்
ஆட்க டேன ேசந் தன் அ த ைடய ந் ேதாட்டத்ைத
ேநாக் நடந் தான். ந் ேதாட்டத் க் ச் ச பத் ல் ஒ
மரத்த
ல் சற் மைறவாக ம ராந் தகத் ேதவரின்
ைக ம் , அைதத்
க் ம் ஆட்க ம் நின்றார்கள் .
அவர்களிடம்
சாரித் இளவரசர் கட்டைளப் ப அவர்
ம் வ வதற் காக அவர்கள் காத் க்
ெகாண்
ந் தைத அ ந் ெகாண்டான். ன்னர் ேமேல
ெசன்
ந் ேதாட்டத் க் ள்
ந் தான். தன்
டன்
வந் தவர்களிடம் ெமல் ய ர ல் அத்ேதாட்டெமல் லாம்
ற் த் ேத ப் பார்க் ம் ப
ட் த் தான் மட் ம்
ைச வாச ல் ேபாய் நின்
ெகாண்டான். உட் றம்
தாளிட்
ந் த கதவண்ைட காைத ைவத் ஒட் க்
ேகட்கலானான். ேசந் தன் அ த ம் ங் ழ
ம்
கவைல டன் ேப க் ெகாள்
ம் ரல் கள் ேகட்டன.
இைட ைடேய யாேரா ஒ வர் மரணாவஸ்ைத ல்
ன வ ேபான்ற சத்த ம் ேகட்ட .
ேதாட்டத்ைதச் ற் த் ேதடப் ேபானவர்களில் ஒ வன்
ைர ல்
ம் வந் தான். அவன் ெகாண்
வந் த
ெபா ள் கைளத்
மைல நம் கத
க் ன் வ யாக
வந் த ளக் ன் ஔதக் ரணத் ல் உற் ப் பார்த்தான்.
அைவ இளவரசர் ம ராந் தகத் ேதவர் வழக்கமாக
அணி ம் ரீடம் , இரத் ன ஹாரம் , வா வலயம்
த ய ஆபரணங் கள் என்
அ ந் ெகாண்டான்.
அவற் டன் ம ராந் தகர் உத்தரீயமாகத் தரிக் ம்

தாம் பர ம் இ ந் த . இவற் ைறப் பார்த்த ம்
ஆழ் வார்க்க யா ைடய மனத் ல் உண்டான
அவ ைடய
கத் ல் ர ப த்த .

ப்

“சரி; ேத ய ேபா ம் ! மற் றவர்கைள ம் இங் ேக
ப்
. எல் லா ம் ைக ல் ஆ தம் ஏந் எதற் ம்
ஆயத்தமாக நில் ங் கள் !” என்
ட் ,
ஆழ் வார்க்க யான்
ைச ன் கதைவ இேலசாகத்
தட் னான்.
உள் ளி ந் ம ெமா வராமற் ேபாகேவ, ண்
தடதடெவன்
கதைவ வ வாகத் தட் னான்.

ம்

“யார் அங் ேக? இங் என்ன ேவைல?” என்
ங் ழ
ன்
ரல் ேகட்ட .
“அம் மணி! நான்தான் ஆழ் வார்க்க யான் என் ற
மைல நம் தாஸன். தய ெசய் கதைவத் றந்
அ ள ேவண் ம் .
க் யமான காரியம் இ க் ற !”
என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
உள் ேள கால ச் சத்தம் ேகட்ட . ங் ழ
கதவண்ைட ல் வந் நின் , “அப் ப என்ன
க் யமான காரியம் இங் ேக உமக் ைவத்
க் ற ?
நீ ேரா ர ைவஷ்ணவர். இ ேவா வன யார்களின்
ைச. இந் த ட் ன் எஜமான க் உடம் நல ல் ைல
என்ப உமக் த் ெதரி ம் . இர ேநரத் ல் வந்
எதற் காகத் ெதாந் தர ெசய்
ர்?” என்றாள் .
ஆழ் வார்க்க யான், “ச த் ர மாரி! நான் ர
ைவஷ்ணவன்தான்; அதனாேலேய ஷ்டநிக் ரக
ஷ்டபரிபாலனம் ெசய் ம் ெபா ட் வந் ேதன். கதைவ
உடேன றக்கா ட்டால் , உைடத் த் றக்கப் ப ம் !”
என்றான்.

“ைவஷ்ணவேர! அவ் வள ெபரிய ரா
ரேரா நீ ர்?
உம
ரத்ைத எங் களிடம் காட்டவா வந் ர்?” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட ங் ழ
ைசக் கதைவத்
தடால் என்
றந் தாள் . அவ ைடய கயல்
களில்
ேகாபக் கனல் பறந் த .
ஆழ் வார்க்க யான்
தன் ேகாபத்ைதக் காட்ட
எண்ணியவள் , அவ க் அப் பால் ரர்கள் லர் நிற் ப
கண்
க் ட்டாள் . உடேன, ேகாபத்ைதத் தணித் க்
ெகாண் , “ஐயா! இ என்ன? இவர்கள் யார்? எதற் காக
இங் ேக வந்
க் றார்கள் ? உம் டேனதான்
வந் தார்களா?” என்றாள் .
“ஆம் ; என்
டேனதான் வந் தார்கள் . இராஜாங் கக்
காரியமாக வந்
க் றார்கள் . இவர்க ைடய
காரியத்ைத தைட ெசய் றவர்கள் இராஜ தண்டைனக்
உள் ளாக ேநரி ம் ” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“நல் ல இராஜாங் கக் காரியம் . நல் ல இராஜ தண்டைன.
இந் த மா ரி ேபச் க்கைள எல் லாம் ேகட்காமல்
எப் ேபா ேகா க்கைரக் ப் ேபாய் ச த் ரத் ன் அைல
ஓைசையக் ேகட் க்ெகாண்
நிம் ம யாக இ க்கப்
ேபா ேறாம் என்
க் ற . ேபாகட் ம் . இவர்கைள
எல் லாம் ெகாஞ் சம்
ரத் ல் இ க்கச் ெசால்
ட் த்
தாங் கள் மட் ம் உள் ேள வா ங் கள் . இந் த ஓட்ைடக்
ைசக் ள் ேள என்ன இராஜாங் கக் காரியம்
ைவத்
க் றேதா, ெதரிய ல் ைல. அைதப்
பார்ப்பதற் த் தாங் கள் ஒ வேர ேபாதாதா? அத்தான்
அேதா கட்
ல் ப த் ேவதைனப் பட் க்
ெகாண்
க் றார். இவர்கள் உள் ேள வந் தால் அவர்
க்
வார், அதனால் அவர் உடம் இன்
ம்
ர்ேகடைட ம் !” என்றாள் .

ஆழ் வார்க்க யான்
ைசக் ள் ரேவ த்த ம்
அவனாகேவ கதைவ ம ப
ம் சா த் த் தாளிட்டான்.
ங் ழ ! உன்
ைடய வார்த்ைத க்க
யப் பா
க் ற . இராஜாங் கக் காரியங் களின்
ேபரில் உனக் இவ் வள அ வ ப் எப் ேபா
உண்டா ற் ? பட்டத் இளவரசைர மணந்
ங் காதனம் ஏ ம் உத்ேதசம் என்ன ஆ ற் ? அவ் வா
நடக் ம் ேபா இராஜாங் கக் காரியங் களில்
க்க
க்க கவனம் ெச த் த்தாேன ஆக ேவண் ம் ?”
என்றான்
மைல.
“

“ஐயா, ைவஷ்ணவேர! அந் த உத்ேதசத்ைத நான்
அ ேயா
ட்
ட்ேடன். ெசன்ற ல னங் களில்
இராஜ் ய பாரம் தாங் வ என்ப எவ் வள சங் கடமான
காரியம் , எத்தைன மன ேவதைன த ம்
ஷயம்
என்பைதத் ெதரிந் ெகாண்ேடன். ங் காசனம்
இ க்
டத் க் ப் பத் காத ரத் ேல
வ வதற் க் ட இனி நான்
ரியப் படமாட்ேடன்.
ைவஷ்ணவேர! உமக் ஒ சந் ேதாஷச் ெசய்
ெதரி க் ேறன். என் அத்தான் ேசந் தன் அ தைன
மணந் ெகாள் ள நான்
ெசய்
ட்ேடன். சற்
ன் இங் வந் த ெசம் யன் மாேத
டம் ெசால்
அவ ைடய ஆ
ம் ெபற் க் ெகாண்ேடா ம் .
அ த க் உடம் ெகாஞ் சம் ணமான ம் இ வ ம்
ேகா க்கைரக் ப் றப் பட் ப் ேபாய்
ேவாம் …”
ஆழ் வார்க்க யான்
ெசய் ர்கள் !

க்

ட்

, “ஆகா! நல் ல

ர்மானம்

ஆனாத ெசல் வத் அரம் ைபயர்கள் தற் ழ
வானா ம் ெசல் வ ம் மண்ணர ம் யான் ேவண்ேடன்
ேதனார்

ஞ் ேசாைல

ேவங் கடச்

ைன

ல்

னாய் ப்

றக்

ம்

ைடேய னாேவேன! </div>

என்
ஆழ் வார் அ ளிச் ெசய்
க் றார் அன்ேறா?
அ ேபால நீ ங் க ம் இந் த ‘மண்ணர ேவண்டாம் ’ என்
ர்மானித் க் கட ல் ன்கேளா
ன்களாக வாழலாம்
என்
எண்ணினீர ்கள் ேபா ம் ! ஆனா ம் யார் கண்ட ?
ர ேல ரீடத்ைதச் மந்
ங் காதனத் ல் ற்
க்க
ேவண் ம் , என் ற
இ ந் தால் , அந் தப் ப ேய நடந்
ம் . ேவண்டாம் என்றா ம்
டா !” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
“ேபா ம் ஐயா! பரிகாசம் ! எதற் காக இங்
என்பைதச் ெசால் ங் கள் !” என்றாள் ங்

வந் ர்கள்
ழ .

“அம் மணி! தாங் கள் மண்ணர ஆ ம் ஆைசைய
மட் ம்
ட்ெடா த்
க்
ர்களா? அல் ல தாங் க ம்
ேசந் தன் அ த ம் இந் த மண்
ல ல் உ ேரா
வா ம் ஆைசையேய ட்ெடா த்
ட் ர்களா?
இைதத் ெதரிந் ெகாண்
ேபாகேவ வந் ேதன்!” என்றான்
ைவஷ்ணவன்.
“இ என்ன ேகள் ? இம் மண்
ல ல் இன்
ம் ல
காலம் வா ம் ஆைச எங் கள் இ வ க் ம் இ க் ற .
இன்ைறக் த்தாேன நாங் கள்
மணம் ெசய்
ெகாள் ளத் ர்மானித்
க் ேறாம் ? ைவஷ்ணவேர!
எங் க க் வாழ் த் க்
ங் கள் ! அத்தான்
ைர ல்
ணமைட மா ம் ஆ
ங் கள் !” என்றாள் ங் ழ .
“நான் வாழ் த் க்
ற ம் , ஆ
ற ம்
த்தமா
க் ேறன். ஆனால் என் வாழ் த் ம் ஆ
ம்
ணாகப் ேபாகலாகா . உங் களி வ க் ம் இவ் ல ல்
உ ேரா வா ம் எண்ணம் இ ந் தால் , பாதாளச்
ைற
ந் தவர்கள் தப் ஓ வதற் ஏன் உத
ெசய் ர்கள் ?” என்
ேகட்டான்
மைல.

ங் ழ
கத் ல்
யப் ைப வ
த் க் ெகாண் ,
“இ என்ன? எங் க க் ஒன் ேம ெதரியாேத? யா ம்
தப் ஓ வதற் நாங் கள் உத ெசய் யேவ இல் ைலேய?”
என்றாள் .
“கரிகாலைரக் ெகான்றவன் என்
ற் றம் சாட்டப் பட் ப்
பாதாளச் ைற
ந் த வந் யத்ேதவ ம் , மற் ெறா
ைபத் யக்கார ம் இன்
தப் ச் ெசன்
ட்டார்கள் .
அவர்கள் இந் த நந் தவனம் வைர ல் வந் ததாகத்
ெதரி ற . ற , இங்
ந் இரண்
ைரகளில்
இ வர் ஓ ப் ேபா
க் றார்கள் . இந் தக்
ைசக் ப்
பக்கத் ல் ஓரிடத் ல் மண்ணில் இரத்தம்
ந்
க் ற . பலர் இந் த இடத் க் வந் ேபான
அைடயாளங் க ம் இ க் ன்றன. ஆைகயால்
நீ ங் கள் தான் தப் ஓ யவர்க க் உத ெசய்
க்க
ேவண் ெமன்
அ மானிக்கப் ப
ற .
தன்மந் ரி
அநி த்த க் உங் கள் ேபரில் உள் ள அ மானத் னால்
என்ைன அ ப் ைவத்தார். ெகா ம் பா
ர் ேவளாரின்
ஆட்கள் வந்
ந் தால் உங் கைள உடேன ைறப் ப த்
இ ப் பார்கள் ?” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“ தன்மந் ரிக் ம் , உங் க க் ம்
க்க நன்
ைவஷ்ணவேர! அத்தா க் இன்
ம் இரண்
னங் களில் உடம் சரியா
ம் . உடேன நாங் கள்
றப் பட் க் ேகா க்கைர ேபாய்
ேறாம் . அப் றம்
இந் தத் தஞ் சா ர்ப் பக்கேம எட் ப் பார்ப்ப ல் ைல. அ
வைர ல் தாங் கள் தான் எங் கைள இராஜ ேசவகர்கள்
யா ம் ெதாந் தர ெசய் யாமல் உத
ரிய ேவண் ம் !”
என்
ேவண் னாள் ங் ழ .
“நான் உத
ரிவ ல் தைட ல் ைல. ஆனால் நீ ங் கள்
உண்ைமையச் ெசால் ல ேவண் ம் ! இங் ேக உங் கள்

ன்
ேபைர ம் த
என்
ேகட்டான்.

ர ேவ

யா

ம் வர

ல் ைலயா?”

“ஏன் வர ல் ைல? இப் ேபா நீ ங் கள் வந்
க்
ர்கள் !
சற்
ன்னால் ெசம் யன் மாேத
ம் இளவரசர்
ம ராந் தக ம் வந் அத்தானின் உடம் ைபப் பற்
அன் டன்
சாரித்
ட் ப் ேபானார்கள் .
இப் ேபா தான் தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைடையச் ற் எங் ேக
பார்த்தா ம் ேபார் ரர்களின் நடமாட்டமா
க் றேத?
யார் வந் தார்கேளா, யார் ேபானார்கேளா, எங் க க்
எப் ப த் ெதரி ம் ? ைவஷ்ணவேர! நீ ங் கள்
த ல் ேகட்ட
ேகள் க் மட் ம் ம ெமா நிச்சயமாகச்
ெசால்
ேறன். இங்
ந் தப் ப் ேபாவதற் நாங் கள்
யா க் ம் உத ெசய் ய ல் ைல…!”
“இ

சத்

யமான வார்த்ைதயா?”

“ஆம் ; சத் யமாகச் ெசால் ேறன். இங்
தப் ஓ வதற் நாங் கள் உத ெசய் ய

ந் யா
ல் ைல!”

ம்

“அப் ப யானால் , ைற
ந் தப் ஓ வந் த
வந் யத்ேதவன் இந் தக்
ைச ேலதான் இப் ேபா
இ க்க ேவண் ம் !” என்றான்
மைல.
அவன் இவ் தம் ெசால்
வாய்
வதற் ள் ேசந் தன்
அ தன் ப த்
ந் த க ற் க் கட்
ன் அ
ந்
ேவதைன நிைறந் த பரிதாபமான
னகல் சத்தம்
ேகட்ட .

அத்

யாயம் 68 - "ஒ
இளவரசர்"!

நாள்

ேசந் தன் அ தனின் கட்
க் அ
ந் வந் த
னகல் சத்தத்ைதக் ேகட்ட ம் , ஆழ் வார்க்க யான்,
“ஆகா! அப் ப யா சமாசாரம் ? வ பக்த காமணிகேள!
பைழய பரம வைனப் ேபால் ேமாசம் ெசய் ய ஆரம் த்
ட் ர்களா?” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட ேமேல ேபாகத்
ெதாடங் னான்.
ங் ழ தன் இைட ல் ெச
ந் த கத் ையச்
சட்ெடன்
எ த் க்காட் , “ைவஷ்ணவேன!
வெப மாைனப் ப த்த பாதகனா ய நீ இந் த உல ல்
இனி ஒ கண ம் இ க்கலாகா . ேமேல ஒ அ
எ த் ைவத்தாயானால் , உடேன ைவ ண்டம் ேபாய் ச்
ேச வாய் !” என்றாள் .
“தாேய! மகா சக் ! உன்
ைடய வார்த்ைதக் ம
வார்த்ைத உண்டா? ைவ ண்ட பத
ைடப் ப
எளிதன் . உன் ைகயால் என்ைன அங் ேக
அ ப்
ட்டாயானால் , அைதக் காட்
ம் ெபரிய
பாக் யம் எனக் ேவ என்ன ைடக்கக்
ம் ?”
என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
இச்சமயத் ல் ேசந் தன் அ தன் கட்
ந் எ ந்
வந் , “ ங் ழ ! ேவண்டாம் ! கத் ைய இ ப் ல்
ெச
க் ெகாள் ! இந் த ைவஷ்ணவன் வைனத்
த்த னால் வெப மா க் க் ைற ஒன் ம்
வந்
டா . ய வ
னா ம் நல் ல ஏற் படா .
ெபாய் ைம னா ம் ேமாசத் னா ம் நன்ைம எ
ம்
ட்டா . இந் த ைவஷ்ணவனிடம் உண்ைமையச்

ெசால்
உத ேகட்ேபாம் . இவ
ேந தன்தாேன!” என்றான்.

ம் வந்

யேதவ

க்

ச்

“அப் ப வா ங் கள் வ க் ! கபட நாடக
த் ரதாரியான
ஷ்ண பரமாத்மா ன் அ யார்க்
அ ேயைனக் ேகவலம் வபக்தர்களால் ஏமாற் ற
மா? க ணா ர்த் யான
மந் நாராயணைனச்
சரணாக என்
அைடந் தால் , அவர் அவ யம்
காப் பாற் அ
வார். ஆ
லேம என்
கத ய
கேஜந் ரைன
தைல வா
ந் காப் பாற் ய
ெப மான் அல் லேவா எங் கள்
மால் !…”
“ஆமாம் ; ஆமாம் ! உங் கள்
மால்
ைவ ண்டத்
ந் வந் ேச வதற் ள் உங் கள்
ேந தர் இந் த மண்
ல
ந் ேத ேபாய்
வார்!”
என்
ங் ழ ெசால்
ட் க் கட் ைல ேநாக்
ைரந் ெசன்றாள் .
மற் றவர்க ம் அவைளப் ன்பற் ச் ெசன்றார்கள் .
கட்
ன் ேழ ணிக்
ய னால் மைறக்கப் பட் க்
டந் த வந் யத்ேதவைனத்
க் க் கட்
ன் ேமேல
டத் னார்கள் .
வந் யத்ேதவன் நிைனவற் ற நிைல ல் இ ந் தான்.
எனி ம் அவ் வப் ேபா ேவதைனக் ர ல்
ன க்
ெகாண்
ந் தான். அதனாேலேய அவன் உட ல் உ ர்
இ க் ற என்
அ ந் ெகாள் ளக்
யதா
ந் த .
வாணி அம் ைம
ைககைள ேவகைவத் மஞ் சள்
ெபா ேசர்த் க் காயத் ல் ைவத் க் கட் வதற் காகக்
ெகாண்
வந் தாள் . ஆழ் வார்க்க யா ம் , ேசந் தன்
அ த ம் வந் யத்ேதவ ைடய ைக கால் கைள
இ க் ப்
த் க் ெகாண்டார்கள் . ங் ழ
ம் ,
வாணி அம் ைம ம் அவ ைடய காயத் ல் ேவகைவத்த

ைககைளச்
கட் னார்கள் .

டச் ட ைவத்

த்

ணிையப் ேபாட்

க்

அப் ேபா ஏற் பட்ட ேவதைன னால் வந் யத்ேதவன்
கண்
த்தான். எ ரில் ஆழ் வார்க்க யாைனப்
பார்த்த ம் “ைவஷ்ணவேன! இப் ப வஞ் சம்
ெசய்
ட்டாேய! இங் ேக என்ைன வரச்ெசால்
ட் ,
ன்ேனா என்ைனக் ெகால் வதற் ஆள் அ ப்
ட்டாயா?” என்
ழ
ட் ம ப
ம் நிைன
இழந் தான்.
ஆழ் வார்க்க யான்
கத் ல் மனச் சங் கடத் ன்
அ
ெதன்பட்ட . அைர நிைனவான நிைல ல்
வந் யத்ேதவன்
ய வார்த்ைதகள் ேசந் தன் அ தன் –
ங் ழ இவர்க க் த் தன்ைனப் பற் ம ப
ம்
ஐயத்ைத உண்டாக் இ க் ம் என்
எண்ணி அவர்கள்
கத்ைதப் பார்த்தான்.
ங் ழ
அவ க்

ன்
ச்

கத் ல் த்
ந் த ன்னைக
ைதரியத்ைத உண்டாக் ய

.

“ைவஷ்ணவேர! வந் யத்ேதவைர நீ ர்தான் இங் ேக
அ ப் ைவத் ரா?” என்
ேகட்டாள் .
“ஆம் , தாேய! ஆனால் இவைனக் ெகால் வதற் ப்
ன்ேனா நான் யாைர ம் அ ப் ைவக்க ல் ைல.”
“அ இ க்கட்
அ ப் னீர?் ”

ம் ; இங்

எதற் காக இவைர

“தப் ஓ ச் ெசல் வதற் காக அ ப் ேனன். இந் த
நந் தவனத் க் ப் பக்கத் ல் அவ க்காக ம் , அவன்
நண்ப க்கா ம் இரண்
ைரக ம் தயாராய்
ைவத்
ந் ேதன்…”

“ ன்ேன, அவர் தப் ஓட ல் ைல என்
எப் ப த்
ெதரிந் த ? இக்
ைச ல் இ ப் பைத எப் ப அ

ந் ர்?”

“அவ க்காக நான்
ட்
ந் த
ைர ல் ேவெறா வர்
ஏ க்ெகாண்
ேபாவைதப் பார்த்ேதன் அதனாேல தான்
சந் ேதகம் உண்டா ற் ….”
“
மால் ஒன்
நிைனக்கச்
நிைனத்
ட்டார்”

வன் ேவெறான்

“இ என்ன
ர், தாேய? இவன் எப் ப க் காயம்
அைடந் தான்?”
“ைவஷ்ணவேர! நீ ர் என்ன உத்ேதசத் டன் இவைர
இங் ேக அ ப் னீேரா, ெதரியா . ஆனால் இவர்
சரியான சமயத் க் இங் ேக வந் நான் க யாணம்
ெசய் ெகாள் வதற் ள் , ைகம் ெபண் ஆகாமல் ,
காப் பாற் னார்!”
இவ் வா
ங் ழ ெசால் க் ெகாண்
க் ம் ேபாேத,
ஆழ் வார்க்க யான், ேசந் தன் அ தன் இ வ ம் “என்ன?
என்ன? என்ன?” என்
அ சயத் டன் ேகட்டார்கள் .
ங் ழ அ தன் பக்கம்
ம் , “ஆமாம் , உங் களிடம்
ட நான் ெசால் ல ல் ைல. ெவளிேய ஒ வன் நின்
ஈட்
னால் தங் கைளக் த் வதற் த்தான்
பார்த்தான். அப் ேபா இவர் வந்
க் ட் ஈட் ையத்
தான் ஏற் க் ெகாண்
தங் கைளக் காப் பாற் னார்!”
என்றாள் .
ேசந் தன் அ தன் கண்களில் நீ ர் த ம் ய
எனக்காகவா என் நண்பர் இந் த ஆபத் க்
உள் ளானார்?” என்றான்.

. “ஐேயா!

“அதனால் என்ன? தாங் கள் இவைரத் தப்
ப் பதற் காக
எவ் வள ஆபத் க் உள் ளா இ க்
ர்கள் !” என்றாள்
ங் ழ .
“அம் மணி! இந் த உலகத் ல் ஒ வர் ெசய் த உத க்
உடேன ப ல் உத ெசய் வெதன்ப
க அ ர்வமான .
நல் ல ெசய் தவர்க க் க் ெக தல்
ெசய் யாம
ந் தாேல ெபரிய காரியம் . வந் யத்ேதவன்
இங் சரியான சமயத் க் வந் , ேசந் தன் அ தைனக்
காப் பாற் ய அ சயமான காரியந் தான்! ஆனால் ,
க யாணத்ைதப் பற் ஏேதா ெசான்னீர ்கேள? அ
என்ன? ைகம் ெபண் ஆகாமல் காப் பாற் யதாக ம்
ெசான்னீர ்கள் !”
“ஆம் ைவஷ்ணவேர!
ேநரத் க்
ன்னாேல தான்
நா ம் இவ ம் மணந் ெகாள் வ என்
ெசய் ேதாம் . ெசம் யன் மாேத
ன் ஆ ைய ம்
ெபற் ேறாம் . ெபரிய ராட்
ம் ச் ெசன்
கால்
நா ைகக் ள் இவர் ேமேல ஈட் பாய் வதற் இ ந் த .
என்னால்
ட அைதத் த த்
க்க
யா . அதனால்
இவர் உ
க் ஆபத் வந்
ந் தால் , என் க என்ன?
க யாணம் ஆவதற்
ன்ேப ைகம் ெபண்
ஆ
ேவனல் லவா?”
“க ணா ர்த் யான
மா ன் அ ளினால் அப் ப
ஒன் ம் ேநரா . ெசம் யன் மாேத
ன் ஆ
ம் ண்
ேபாகா . தாங் கள் இந் த உத்தம
ஷைர மணந்
ெந ங் காலம் இனி வாழ் ந்
ப் ர்கள் . ஆனால் இந் தப்
பரம சா வான ள் ைளைய ஈட் யால் த் க் ெகால் ல
யன்ற பாதகன் யாரா
க் ம் ? அவைனத் தாங் கள்
பார்த் ர்களா? அைடயாளம் ஏேத ம் ெதரிந் ததா?”

“பார்க்காமல் என்ன? ெதரியாமல் என்ன? அந் த
ைவத் யர் மகனா ய னாகபாணி என்
ம்
சண்டாளன் தான்! என் அத்ைத மந் தா னிையக்
ேகா க்கைர
ந் அக் ரமமாகப்
த் க்
ெகாண்
வந் ெகாைலகார க் ப் ப யாகச்
ெசய் தவன்தான்! ேசாழ ராஜ் யத் ல் இப் ப எல் லாம்
அக் ரமங் கள் நடக் ன்றன…”
“இ என்ன அக் ரமத்ைதக் கண்
ட் ர்கள் ?
இைத ட ஆ ரம் மடங் நடக்கப் ேபா ற . ேசாழ
நாட் ல் இன் ர அராஜகம் ஆரம் பமாகப் ேபா ற .
ற் றரசர்க க் ள் ெபரிய சண்ைட
ளப் ேபா ற .
நாெடங் ம் மக்கள் ஒ வேராெடா வர் சண்ைட ட் க்
ெகாண்
ம யப் ேபா றார்கள் !
மந் நாராயண
ர்த்
ன் அ ளினால் ஒ ெபரிய அற் தம்
நடந் தாலன்
இந் த நாட் க் வரப் ேபா ம்
பத் க்கைளத் த க்க
யா !” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
“ைவஷ்ணவேர! இ என்ன இப் ப ச் சாபம் ெகா ப் ப
ேபாலப் ேப
ர்? ேசாழ நா ெச ப் பைடய ஆ
றலாகாதா?” என்றான் அ தன்.
“நா எப் ப யாவ ேபாகட்
ேகா க்கைரக் ப் ேபாய்
ங் ழ .

ம் ! நாங் கள்
ேறாம் !” என்றாள்

“நாம் ேபாய் டலாம் . என் உ ைரக் காப் பாற் ய இந் த
உத்தம நண்பைன என்ன ெசய் வ ?” என்
ேசந் தன்
அ தன் ேகட்டான்.
“இவைன உங் களால் எப் ப
ம் காப் பாற் ற
யா
இங் ேகேய நீ ங் கள் இ ந் தா ம் பயனில் ைல.
ைற
ந் தப் ஓ யவர்கைளப்
ப் பதற்

.

இப் ேபாேத நாலாபக்க ம் ேசவகர்கள் ேத
அைல றார்கள் . ைர ல் இங் ேக ம் வ வார்கள் .
வாச ல் நிற் ம் காவலர்க க் நாேன என்ன
சமாதானம் ெசால்
அைழத் ப் ேபா ற என்
ெதரிய ல் ைல!” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“ஐயா! ைவஷ்ணவேர! நீ ர் எவ் வளேவா ெகட் க்காரர்.
தன்மந் ரி அநி த்த க்ேக ேயாசைன ெசால் லக்
யவர். ெகாைலகாரனால் ப காயம் பட்
க் ம்
இந் த வாணர் ல ரைரக் காப் பாற் ற ஒ ேயாசைன
ெசான்னால் உமக் ப் ண்ணியம் உண் . நாங் கள்
இ வ ம் என்ெறன்ைறக் ம் உமக் நன் க்
கடன்பட்
ப் ேபாம் !”
“ேத

அ

அவ் வள

லபமன்

!”

“ஐயா! நி ஷத் க் நி ஷம் எனக் மரியாைத
அ கரித் க் ெகாண்
வ
றேத! ேநற் வைர என்ைன,
‘ஓடக்காரி’ என்
அைழத் ர். சற்
ன்னால் ‘அம் மணி’
என் ர். இப் ேபா ‘ேத ’ என்
அைழக்
ர். சற் ப்
ேபானால் ‘இளவர ’ என்ேற அைழத்
ர்
ேபா
க் றேத!”
“ஆம் , இளவர ! இேதா நிைனவற் க் டக் ம் இந் த ர
வா பைனக் காப் பாற் ற ேவண் மானால் , அதற் ஒேர
ஒ வ தான் இ க் ற . தங் கைள மணந் ெகாள் ளப்
ேபா ம் இந் தப் பாக் யசா ஒ நாைளக்
இளவரசராக ேவண் ம் ! அவர் இளவரசர் என்றால் ,
தாங் க ம் இளவர தாேன?”
“ைவஷ்ணவேர! இ என்ன பரிகாசம் ? நானாவ , ஒ
நாள் இளவரசனாக இ ப் பதாவ ? எதற் காக?” என்
ேகட்டான் அ தன்.

“என் ஒ வ க் மட் ம் ெதரிந் த இரக யத்ைத
இப் ேபா உங் கள் இ வ க் ம் ெசால் லப் ேபா ேறன்.
ேக ங் கள் . இல் ைல,
த ல் இைதப் பா ங் கள் !” என்
ட் ஆழ் வார்க்க யான் தன்
டன் ெகாண்
வந்
ந் த
ட்ைடைய அ ழ் த் அவர்க க் க்
காட் னான்.
ம ராந் தகர் அணிந்
ந் த ரீட ம் ,
த்
மாைலக ம் , வா வலயங் க ம் ஜாஜ் வல் யமாய்
ெஜா த்தன. “ஆகா! இைவ இளவரசர் ம ராந் தகர்
தரித்
ந் தைவ அல் லவா? சற்
ன் இங் ேகேய
நாங் கள் பார்த்ேதாேம?” என்றான் அ தன்.
“இைவ எங்

ந்

ைடத்தன?” என்றாள்

ங்

ழ

.

“இந் த நந் தவனத் ன் ேவ ஓரத் ல் இ ந்
ைடத்தன.
இன்
ம் , நான் ெசால் ல வந் த இரக யத்ைத ம்
ேக ங் கள் . வடவாற் றங் கைரேயா நான் வந்
ெகாண்
ந் தேபா இரண்
ைரகளின்
இரண்
ேபர் ைரவாகப் ேபாய் க் ெகாண்
ந் தைதக்
கண்ேடன். அைவ நான் வந் யத்ேதவ க்காக ம் ,
இவ டன் ைற
ந் தப் ய
ைபத் யக்கார க்காக ம் இங் ேக ட் ப் ேபான
ைரகள் . அந் தப் ைபத் யக்காரைனத்
தங் க க் க் டத் ெதரி ேம?”
“ஆமாம் ; ெதரி ம் . பாண் ய வம் சத்
மணிம டத்ைத ம் , இரத் ன ஹாரத்ைத ம் பற்
யாைரப் பார்த்தா ம் உள க் ெகாண்
ந் தவன்.”
“அவேனதான்! வடவாற் றங் கைரேயா அ ேவகமாகச்
ெசன்ற
ைரகளில் ஒன் ன்
அந் தப்
ைபத் யக்காரன் இ ந் தான். இன்ெனா
ைர

ேம
ந் தவர் இளவரசர் ம ராந் தகர் ேபாலத்
ேதான் ய . இங் வந் த ற அ நிச்சயமா

ற்

“இ என்ன ந் ைத? ம ராந் தகர் எதற் காகத் தம
ஆபரணங் கைளக் கழற் எ ந்
ட் ஓட ேவண்

.”
ம் ?”

“அ தான் எனக் ம் ெதரிய ல் ைல.
தன்மந் ரி டம்
ெசால்
ஓ யவர்கைளத் ெதாடர்வதற் ஆள் கள்
அ ப் பப் ேபா ேறன். ஆனால் அதற் ள் ேள இங்
ெபரிய பரீதங் கள் நடந்
ம் என்
அஞ்
ேறன்.”
“என்ன

பரீதம் நடந்

ம் ?”

“ப ேவட்டைரயர்க ம் அவர்க ைடய கட் ையச்
ேசர்ந்த ற் றரசர்க ம் இேதா தஞ் ைசக் ேகாட்ைட
வாசைல அ
க் ெகாண்
க் றார்கள் .
ெகா ம் பா
ர் ேவளா ம் ,
தன்மந் ரி ம் ,
மைலயமா ம் அவர்கைள வரேவற் கக் ேகாட்ைட
வாச ல் காத் க் ெகாண்
க் றார்கள் . இராஜ் ய
உரிைம பற் ச் சமாதானமாகப் ேப
ெசய் ய
ேவண் ெமன்ப சக்கரவர்த்
ன்
ப் பம் ; கட்டைள.
ஆனால் ப ேவட்டைரயர்கள் சமாதானப் ேபச் த்
ெதாடங் வதற்
ன் ‘ம ராந் தகர் எங் ேக?’ என்
ேகட்பார்கள் . அவைரக் காேணாம் என்ற ம் ,
ெகா ம் பா
ர் ேவளார்
பாய் வார்கள் !
ேசநா ப தான் ெபான்னி ன் ெசல் வ க் ப் பட்டத்ைத
நிச்சயம் ெசய் ெகாள் வதற் காக ம ராந் தகைரக்
ெகான்
ட்டார் என்பார்கள் . ெபரிய ேவளார் அதற்
ம ப் ச் ெசான்னா ம் , அவரால் நி
க்க
யா .
உடேன பயங் கரமான உள் நாட்
த்தம் ஏற் ப ம் . ேசாழ
நா
ைர ல் ர் ைல ம் .”
“அதற்
ேபாய்

ள் ேள நாம் இங்
ேவாம் !”

ந்

றப் பட்

ப்

“ேத
“

!அ

யாத காரியம் !”

ன்ேன, என்ன ெசால்

ர்?”

“இந் த ரீடத்ைத ம் ஆபரணங் கைள ம் சற் ேநரம்
ேசந் தன் அ தன் அணிந் ெகாள் ளட் ம் . ெபான்னி ன்
ெசல் வைர ஏற் க் ெகாண்
வந் த யாைனைய நான்
அைழத் க் ெகாண்
வ
ேறன் அ ல் இவர் ஏ க்
ெகாள் ளட் ம் . என்
ைடய ஆட்கைள ‘ம ராந் தகர்
வாழ் க!’ என்
ேகா
த் க் ெகாண்
யாைனக்
ன்
ம் ன்
ம் ேபாகச் ெசால்
ேறன். ம ராந் தகர்
ஏ வந் த பல் லக் ம் அ
ல் இ க் ற . அ ல்
வந் யத்ேதவைனப் ேபாட் த் ைரைய ட்
ேவாம் . ேத ! தாங் கள் பல் லக் ன் பக்கமாக நடந்
வா ங் கள் . மற் றைதெயல் லாம் என்னிடம்
ட்
ங் கள் !” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“இ என்ன ைபத் யக்கார ேயாசைன?” என்றான்
ேசந் தன் அ தன்.
“இவர் ரீடத்ைத ைவத் க் ெகாண்டால் அைடயாளம்
ெதரியாமல் ேபாய்
மா?” என்றாள் ங் ழ .
“இராத் ரி ேவைள ல் யாைன ேமல்
உட்கார்ந்
ப் பவைர யார் அைடயாளம் கண்
க்க
ம் ? சந் ேதகம் ஏற் பட்டால் அல் லேவா
ர்ந்
பார்க்கப் ேபா றார்கள் ! உங் க டேனேய நா ம்
வரப் ேபா ேறன். உங் கள் எல் லாைர ம் ேகாட்ைடக் ள்
தன்மந் ரி ன் ட் ல் பத் ரமாகக் ெகாண்
ேபாய் ச் ேசர்ப்ப என் ெபா ப் . இந் த வாணர் லத்
ரைனக் காப் பாற் வதற் ேவ வ ஒன்
ல் ைல!”
இன்
ம்
அ த ம்

ேநரம்
வாதம் ெசய் த ற
ங் ழ
ம் ஆழ் வார்க்க யா

, ேசந் தன்
ைடய

ேயாசைனக்

அத்

இணங்

னார்கள் .

யாயம் 69 - "வா
வாள் "!

ப ேவட்டைரயர் சம் வைரயர் ேகாஷ்
ேகாட்ைட வாசைல அ
யேபா கட
ேமா க் ெகாள் வ ேபா
ந் த .

க்

தஞ் ைசக்
ம் கட ம்

“ேசாழ நாட் த் தனா காரி, இைற
க் ம் ேதவர்,
ப் பத்தா ேபார்க்களங் களில் அ பத் நா
ப் ண் ெபற் ற ரா
ரர் ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
ஜயமா றார்!” என்ப ேபான்ற
கைள
ஒவ் ெவா
ற் றரச க்காக ம் கட் யங்
ேவார்
கர் த்
ழங் னார்கள் . அவ் தேம ெகா ம் பா
ர்
ேவளார்,
க்ேகாவ
ர் மைலயமான்
த ேயா க் ம்
கள்
ழங் கப் பட்டன.
இைட ைடேய
ரசங் க ம் சங் கங் க ம்
ழங் ன.
ேகாட்ைடச் வர்கள் எ ெரா ெசய் தன.
ேகாட்ைட வாச ல் நின்ற ேசனா ப ெபரிய ேவளார்,
மைலயமான்,
தன்மந் ரி
த ேயார் ேழ நின்
ெகாண்
ந் தப யால் , ப ேவட்டைரயர்க ம் தத்தம்
வாகனங் களின்
ந் இறங் க ேவண் யதா ற் .
தங் கைள வாகனங் களி
ந் இறங் கச் ெசய்
ேகாட்ைடக் ள் நடத் அைழத் ப் ேபாவதற் காகேவ
அவ் வா ேசனா ப
த யவர்கள் வரேவற் ம்
பாவைன ல் ேகாட்ைட வாச ல் நின்றதாகச் ன்னப்

ப ேவட்டைரயர் எண்ணினார். அவ் வாேற
மற் றவர்களிட ம்
னார். ேசனா ப
ேகாஷ் யா டன் ேப ம் ெபா ப் ைபத் தம்
ம் ப ேகட் க் ெகாண்டார்.

டேம

ட்

ெபரிய ேவளா ம் மற் றவர்க ம் வ
றவர்க டன்
ேநரம் ேபச ேவண்
க்கலாம் என்
எ ர்
பார்த்தார்கள் . ஆைகயால் ேகாட்ைட வாசைல ம த்
நில் லாமல் , சற் அப் பா
ந் த ெகா மரத்
ைமதானத் ல் நின்
ெகாண்
ந் தார்கள் . ற் றரசர்கள்
வாகனங் களி
ந் அவர்கைள அ
வந் த ம்
ேசனா ப ெபரிய ேவளார் “வ க! வ க! ேசாழ
ராச் யத்ைதத் தாங் நிற் ம் அஷ்ட க் க் கஜங் கைள
ஒத்த ற் றரசர்கேள! வ க! உங் கள் வர னால் ேசாழ
ராச் யத் க் ம் ேசாழ லத் க் ம் நன்ைம
உண்டா க!” என்றார்.
உடேன ன்னப் ப ேவட்டைரயர், “ஆம் , ஐயா! எங் கள்
வ ைக னால் ேசாழ ராச் யத் க் நன்ைம
உண்டா க! அ ேபாலேவ தங் கள் ேபாைக னா ம்
நன்ைம ைளக!” என்ற ம் , ெபரிய ேவளாரின் கண்கள்
வந் தன.
“ஐயா! ேசாழ ராச் யத் ன் ெச ப் க்காக ம் , ேசாழ
லத் ன் க க்காக ம் நானா ைசகளி ம்
ேபாவ தான் ெகா ம் பா
ர் ேவளார் லத் ன்
வழக்கம் . என் அ ைமச் சேகாதரன் பராந் தகன்
ய
ேவளான் ஈழத் ப் ேபார்க்களத் ல் உ ர் நீ த்தைத
உலகெமல் லாம் அ
ம் . நா ம் ல நாைளக்
ன்
வைர ஈழ நாட் ேலதான் இ ந் ேதன். ண் ச் சட்
ல்
ைரேயாட் ம் கைலைய எங் கள் லத்தார்
அ யார்கள் . ேகாட்ைடச் வர்க க் ள் ேள பத் ரமாக
இ ந் ெகாண்
அரண்மைன அந் தப் ரங் கைள ம் ,

ெபாக் ஷ நிலவைறகைள ம் காத் க் ெகாண்
க் ம்
வழக்கத்ைத ம் நாங் கள் அ ேயாம் . உங் கள்
வ ைக னா ம் என்
ைடய ேபாைக னா ம் ேசாழ
லம் நன்ைம
வ உ
யானால் , ன்னர் ஒ
கண ம் இங் நிற் க மாட்ேடன்!” என்
ெபரிய ேவளார்
கர் த்தார்.
இச்சமயம்
தன்மந் ரி அநி த்தர் தைல ட் ,
“மன்னர் லத்ேதான்றல் கேள! உங் கள் எல் ேலா ைடய
வர ம் ேசாழ நாட் ற் நன்ைமேய த ம் என்ப ல்
ஐயம் என்ன? நீ ங் கள் ஒவ் ெவா வ ேம ேசாழ
ராச் யத் ன் ேமன்ைம க
த் தைல ைற
தைல ைறயாகப் பா பட்டவர்கள் . ேசாழ லத் க்
உ ைரக் ெகா த்தவர்கள் உங் கள் ஒவ் ெவா வ ைடய
பரம் பைர
ம் உண் … இப் ேபா ம் , இனி எப் ேபா ம் ,
ேசாழ நாட் க் உங் கள்
ட் ற ம் , ேசைவ ம்
ேதைவயா
க் ம் . இதனாேலேய பராந் தக ந் தர
ேசாழ சக்கரவர்த் உங் க க் ள் ேநர்ந் ள் ள
ேவற் ைமையக்
த் வ ந்
றார். தம அ ைமப்
தல் வர் ரபாண் யன் தைலெகாண்ட ரா
ரர்,
ஆ த்த கரிகாலர் அகால மரணமைடந் த
ெப ந் யரத்ைத ம் மறந் உங் கைளெயல் லாம்
ஒ
க்க அைழத்
க் றார். பட்டத் உரிைம
பற்
ம் மற் ற எல் லாப் ரச்ைனகைளப் பற்
ம்
சக்கரவர்த்
ன்
ன்னிைல ல் சமாதானமாகப் ேப
ெசய் ெகாள் ளலாம் . மன்னர் ெப மக்கேள!
உங் கைளெயல் லாம் ெபரி ம் ேவண் க் ெகாள் ேறன்.
த்த தல் வைரப் ப க்ெகா த் த் யரத் ல்
ஆழ் ந்
க் ம் சக்கரவர்த்
ன் உள் ளத்ைத உங் கள்
சல் களினால் ண்ப த்தா ர்கள் !” என்
ேகட் க்
ெகாண்டார்.

இந் த வார்த்ைதகள் அங் ேக
ந் த எல் ேலா
மனத்
ம் ைதத்தன. தங் க ைடய ெசாந் தக்
ேகாபதாபங் கைளெயல் லாம் ெவளிப் ப த் க்
ெகாள் வதற் இ தக்க சமயமல் ல என்பைத
உணர்ந்தார்கள் .

ைடய

உடேன, ன்னப் ப ேவட்டைரயர், “ தன்மந் ரி!
சக்கரவர்த்
ன்
ப் பத் ன்ப நாங் கள் நடந்
ெகாள் ளச் த்தமா
க் ேறாம் . சக்கரவர்த்
ன்
தரிசனம் எங் க க் எப் ேபா
ைடக் ம் ? இன்
இரேவ பார்க்க
மா? சக்கரவர்த்
ன்
ப் பத்ைத
அவ ைடய வாய் ெமா யாக ேநரில் ெதரிந் ெகாள் ள
ம்
ேறாம் !” என்றார்.
“தளப ! தங் கள்
ப் பம் நியாயமான
ப் பம் தான்!
அ நிைறேவ ம் என்ப
ம் சந் ேதக ல் ைல. ஆனால்
சக்கரவர்த்
ன் உடல் நிைல ம் , மன நிைல ம் ,
நீ ங் கள் எல் லா ம் அ ந் தைவ. இர வந் தால்
சக்கரவர்த்
ன் உடல் ேவதைன ம் , மன ேவதைன ம்
அ கமா ன்றன. ேம ம் ற் றரசர்க டன் பட்டத்
உரிைமையப் பற் ப் ேப வதற்
ன்னால் ,
சக்கரவர்த் ெசம் யன் மாேத
டன்
வாகப் ேபச
ம்
றார். அவ ைடய மனத்ைத மாற் ற ஒ கைட
யற் ெசய் ய
ம்
றார். எதன் ெபா ட் என்ப
உங் க க் த் ெதரி ம் . ஆைகயால் , நாைளப் பகல்
வதற் ள் ேள சக்கரவர்த் உங் கைளெயல் லாம்
அைழப் பார். இன் ர நீ ங் கள் எல் லா ம் ேகாட்ைடக் ள்
வந் அவரவர்க ைடய அரண்மைன ல் நிம் ம யாக
இ க்கேவண் ம் என்
ம்
றார். ேகாட்ைடக் ள்
அரண்மைன இல் லாதவர்க க் ேவண் ய ஜாைக
வச கள் ெசய் ெகா க் ம் ப ெபரிய ேவளா க் க்
கட்டைள ட்
க் றார்….”

ம ப
ம் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
க் ட் ,
“ தன்மந் ரி! எங் க க் ஜாைக வச கள் ேதைவ
இல் ைல. ேபார்க்களங் களில் றந் த ெவளி ல் இ க்கப்
ப ன்றவர்கள் . சக்கரவர்த் எங் கைள நாைளக் த்தான்
பார்க்கப் ேபா றார் என்றால் , இன் ர ேகாட்ைடக் ள்
நாங் கள் வரேவண் ய அவ யம் என்ன?” என்றார்.
“உங் க ைடய அரண்மைன ல் நீ ங் கள் வந் தங் காமல்
ெவளி ல் தங் கேவண் ய அவ யம் என்ன?” என்
ேகட்டார் தன்மந் ரி.
“தளப ! காலாந் தக கண்டர் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக்
வந் தங் கப் பயப் ப
றார் ேபா ம் !” என்றார்
ேசனா ப .

ள்

“பயமா? அ எப் ப
க் ம் ? க ப் பா? வப் பா?
அதற் க் ெகாம் உண்டா? ற உண்டா? ஈழத் ப்
ேபார்க்களத்
ந் அவசரமாக ஓ வந்
க் ம்
ெபரிய ேவளா க் ஒ ேவைள ெதரிந்
க்கலாம் ”
என்றார் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.
‘ஏ ஏ ? இவர்கள் இ வ ம்
ட் ேமா க் ெகாள் ளாமல்
த க்க
யா ேபா
க் றேத’ ெபரிய
ப ேவட்டைரயர், வானெவளிெயல் லாம் நிைற ம் ப
‘ஹ ம் ’ என்
சத்த ட் க் ெகாண் ,
ன்னால் வந் தார்.
அவைர எல் லா ம்
ந் த மரியாைத டன்
கவனித்தார்கள் .
“தம் ! ெகா ம் பா
ர் ேவளார், பாரி வள் ள ன்
வம் சத் ல் வந் தார். ேவளிர் லத் னர் வாக் த் தவ
நடந் த ல் ைல. ெபரிய ேவளார் நமக் ப் பா காப்
அளிப் பதாகச் ெசால் ம் ேபா , நாம் ேகாட்ைடக் ள்
ேபாவதற் என்ன தைட?” என்
ேகட்டார் ெபரிய
ப ேவட்டைரயர்.

“அண்ணா! நமக் இன்ெனா வரின் பா காப்
ேதைவ ல் ைல. வாக்
ம் ேதைவ ல் ைல.
நம் ைடய உைடவாள் க ம்
ப் ப னா ரம்
ரர்களின் ேவல் க ம் இ க் ன்றன. இந் தத் தஞ் ைசக்
ேகாட்ைட ன் தளப நான். ேகாட்ைட ம ப
ம் என்
வசம் வந் தாலன்
நான் ேகாட்ைடக் ள் ேபாகச்
சம் ம ேயன்!” என்றார் காலாந் தககண்டர்.
ேசனா ப ேவளார் ெபரிய ப ேவட்டைரயைரப்
பார்த் , “ஐயா! சக்கரவர்த் கட்டைள றப் த்தால்
அவ் வாேற ெசய் யச் த்தமா ள் ேளன்!” என்றார்.
“சக்கரவர்த்
ன் கட்டைள
இவர் ைகப் பற் னார்!” என்
ப ேவட்டைரயர்.

ன் ேபரிலா ேகாட்ைடைய
ேகட்டார் ன்னப்

“இல் ைல; வாளின் பலத்ைதக் ெகாண்
இந் தக்
ேகாட்ைடையக் ைகப் பற் ேனன்!” என்றார் ெபரிய
ேவளார்.
“வாளின் பலங் ெகாண்
ம் பக் ைகப் பற்
இப் ேபாேத ேசா த் ப் பார்க்கலாம் !” என்
ப ேவட்டைரயர் ெசால் க் ெகாண்ேட கத்
ல் ைகைய ைவத்தார்.

ேவன்!
ன்னப்
ன்

ெபரிய ப ேவட்டைரயர் தம் தம் ையக் ைக னால்
ம த் , “தம் ! வாள் எ க் ம் சமயம் இ வன் !
சக்கரவர்த்
ன்
ப் பத் ன்ப நாம் இங் ேக
வந்
க் ேறாம் !” என்றார்.
“அண்ணா! ேகாட்ைடக் ள்
ந் த ம் இவர் நம் ைமச்
ைற டமாட்டார் என்ப என்ன நிச்சயம் ?
சக்கரவர்த்
ன் கட்டைளைய எ ர்பாராமல்
ெரன்
ேகாட்ைடையத் தாக் க் ைகப் பற் யவைர

எப் ப நம் பச் ெசால்
ப ேவட்டைரயர்.

ர்கள் ?” என்

ேகட்டார்

ன்னப்

“இவைர நம் த்தாேன நம் ைடய ெபண்
ள் ைளகைள, இந் தக் ேகாட்ைட ல்
ட்
ட் நீ
ெவளிேய னாய் ? இளவரசர் ம ராந் தகைர ம்
ட்
ட் க் ளம் னாய் !” என்றார் ெபரியவர்.
“அ தவேறா என்
இப் ேபா சந் ேதகப் ப
ேறன்.
ம ராந் தக க் மட் ம் ஒ
ங்
ேநர்ந்
க்கட் ம் , ெகா ம் பா
ர்க் லத்ைத
அ ேவேரா அ த்
ட் ம காரியம் பார்ப்ேபன்!”
என்
இைரந் தார் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.
இ

வைர ல் அலட் யமாகப் ேப வந் த ேசனா ப
க் ரம ேகசரிக் இப் ேபா க ங் ேகாபம்
வந்
ட்ட ! அந் த இடத் ல் ஒ ெபரிய பரீதமான
ேமாதல் அ த்த கணேம ஏற் பட்
க்கக்
ம் .
நல் லேவைளயாக, அந் தச் சமயத் ல் ேகாட்ைட வாச ல்
ஏேதா கலகலப் ஏற் பட்ட . எல் லா ைடய கவன ம்
அங் ேக ெசன்ற .
சற்
ன்னால்
தன்மந் ரி அநி த்தர் தம் ைமச்
ச க்ைஞ னால் அைழத்த ஆழ் வார்க்க யானிடம்
ெசன்
ந் தார். அவன் ஏேதா அவரிடம் இரக யச்
ெசய்
னான். அைதக் ேகட்
ட் அவர்
ப ேவட்டைரயர்க ம் ெபரிய ேவளா ம் நின்ற
இடத்ைத அ
வந் தார். வ ம் ேபா , ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் ம ராந் தகத் ேதவைரப் பற் க்
வார்த்ைதகள் அவர் கா ல்
ந் தன.

ய

“தளப ! இளவரசர் ம ராந் தகைனப் பற் என்ன
கவைல? அவ க் யாரா ம் எவ் தத் ங் ம் ேநரிடா

.

சற்
ன்னால்
ட ம ராந் தகத் ேதவ ம் அவ ைடய
அன்ைன ெசம் யன் மாேத
ம் ேகாட்ைடக்
ெவளிேய ெசன்றார்கள் .
க்ேகா
க் ப்
ஷ்பைகங் கரியம் ெசய் ம் ேசந் தன் அ தைனப்
பார்க்கப் ேபா
ந் தார்கள் ..” என்
தன்மந் ரி
வதற் ள் காலாந் தககண்டர்
க் ட்டார்.
“ஆமாம் ; தா ம் , மக ம் ேகாட்ைடக் ெவளிேய
வந் தார்கள் . ஆனால் தாய் மட் ந் தான் ேகாட்ைடக் ள்
ம் ச் ெசன்றார்!” என்றார் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.
“ஆகா! அ
தன்மந்

உங் க
ரி.

க்

எப் ப த் ெதரிந் த

?” என்றார்

“ தன்மந் ரி! உங் களிடம் மட் ந் தான் ெகட் க்கார
ஒற் றர்கள் உண்
என்
நிைனத்தார்களா? ெவளிேய
வந் த ம ராந் தகத்ேதவர்
ம் பக் ேகாட்ைடக் ள் ேள
ேபாக ல் ைல. அதன் காரணத்ைத நான் அ ய
ேவண் ம் !” என்றார் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.
தன்மந் ரி ன்
கத் ல் ன்னைக மலர்ந்த . அேத
சமயத் ல் ேகாட்ைட வாச ல் , “இளவரசர்
ம ராந் தகத்ேதவர் வாழ் க! வாழ் க!” என்ற ேகாஷங் கள்
எ ந் தன. எல் லா ம் ேகாஷங் கள் வந் த அந் தத் ைசைய
ஆவேலா ேநாக் னார்கள் . ேகாட்ைட வாச க் ள்
ரேவ த் க் ெகாண்
ந் த யாைன ன்
இளவர க் ரீட ம் ற ஆபரணங் க ம் அணிந் த
‘ம ராந் தகர்’ ற்
ந் தார். யாைனக் ப் பக்கத் ல்
பல் லக் ஒன்
ஊர்ந் ெசன்ற .
“தளப ! ம ராந் தகத்ேதவர் ேகாட்ைடக் ள்
ம் ப்
ேபாவதற் ச்
காலதாமதம் ேநர்ந்த . வாணி
அம் ைம ன் மகன் ேசந் தன் அ தன்
ைர
ந்
ேழ
ந் ப காய ற்
க் றான். அவைனப்

பல் லக் ல் ஏற் க் ேகாட்ைடக் ள் அைழத்
வ ம் ப யாகச் ெசம் யன்மாேத ெசால்
ட்
ன்னால் ெசன்
ட்டார். அன்ைன ன்
ப் பத்ைத
மகன் நிைறேவ ைவக் றார். அ தைனப் பல் லக் ல்
ஏற் க் ெகாண்
தாம் யாைன
ெசல் றார்.
ைர ேல ம டா ேஷகம் நடக் ம் ேபா பட்டத்
யாைன
ஊர்வலம் வரேவண்
க் மல் லவா?
அதற் இப் ேபாேத ஒத் ைக ெசய் ெகாள் றார்!”
என்றார் தன்மந் ரி அநி த்தர்.

அத்

யாயம் 70 - ேகாட்ைடக்
காவல்

ேகாட்ைடக் ள் ரேவ த்த யாைனைய ம்
பல் லக்ைக ம் காலாந் தககண்டர்
ேநரம்
கவனமாக உற் ப் பார்த் க் ெகாண்
ந் தார்.
“அ

சயமா இ

க்

கக்

றேத!” என்றார்.

“என்ன அ சயம் ? எ
ன னார்.

அ

சயம் ?” என்

அநி

த்தர்

“இளவரசர் ம ராந் தகர் இவ் வள ஆர்ப்பாட்டத் டன்
ேகாட்ைடக் ள் ேள ேபாவ தான்! இளவரசர் க்க
ச்சம் உள் ளவரா ற் ேற? பல் லக் ன்
ைரைய ட் க்
ெகாண்
அல் லவா ரயாணம் ெசய் வார்?”
“என்ைறக்காவ
ேவண் ம் ? க்

ஒ
ரத்

நாள்
ல்

ச்சம் ெதளிந்
ட் க்

தாேன ஆக

ெகாள் ளேவண் யவரா

ற் ேற?”

“ம ராந் தக க்
ட்
ெசய் தா
ட்டதா? யார்

வ

என்
ெசய் தார்கள் ?”

“ஏன்? சக்கரவர்த் தான்! நாம் எல் லா மாகப் ேபாய் ச்
சக்கரவர்த்
டம் நம் சம் மதம் ெதரி த்த ம் …”
“சக்கரவர்த்
ெசய் , நாம் சம் மதம் ெகா த்
என்ன பயன்? ெகா ம் பா
ர்ப் பைடகள் அல் லவா
சம் மதம் ெகா க்க ேவண் ம் ? அவர்கள் காவல் ரி ம்
ேகாட்ைடக் ள் இளவரசர் ம ராந் தகர் இவ் வள
கலமாக யாைன ேமல் ஏ ப் ேபாவ அ சயந் தான்!”
என்றார் காலாந் தககண்டர்.
யாைன ெசன்ற ைசைய ேநாக்
ைவத்
ட் ம ப
ம்
ம்

ச் ல அ கள் எ
வந் தார்.

த்

ன்னர், ெபரிய ப ேவட்டைரயைரப் பார்த் ,
“அண்ணா! நீ ங் கள் எல் லா ம் ேகாட்ைடக் ள்
ெசல் வதற் நான்
க்ேக நிற் க ல் ைல. ஆனால் நான்
மட் ம் வர
யா . ேநற் வைர என் கட் க்
காவ க் ள் இ ந் த ேகாட்ைட ல் இன்
நான்
ற ைடய அ காரத் க் உட்பட் ப் ரேவ க்க
யா . என் மனம் இடங் ெகா க்க ல் ைல. நீ ங் கள்
ேபாய் ச் சக்கரவர்த் ையத் தரி த் அவ ைடய
ப் பம் என்னெவன்
ெதரிந் ெகாள்
ங் கள் . நான்
நம் ைசன்யத் டன் ெவளி ேலதான் இ ப் ேபன். ேம ம்
வந் யத்ேதவைனத் ேத க்ெகாண்
கந் தமாறன்
ேபா
க் றான். அவன் என்ன ெசய் ெகாண்
வ
றான் என்
அ ய நான் ஆவலா
க் ேறன்.
வந் யத்ேதவன் எப் ப ப் பாதாளச் ைற
ந்
தப் னான். யா ைடய உத
னாேல ெவளிேய னான்
என்
ெதரிந் ெகாள் ள ேவண் ம் . என்ைன மன்னித்

ட் , நீ ங் கள் எல் லா
என்றார்.

ம் ேகாட்ைடக்

ள் ேபாங் கள் !”

ெகா ம் பா
ர் ேவளார் ஏேதா ெசால் ல வாெய த்தார்.
அதற் ள் ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
ட் ,
“ேசனா ப ! இந் த
ட ைடய
ைள கலங் ப்
ேபா
க் ற . அவன் எக்ேகடாவ ெகட் ப்
ேபாகட் ம் , நாம் ேபாகலாம் , வா ங் கள் !” என்றார்.
ஆனால் ம நாள் சக்கரவர்த்
டம் இந் த வரங் கள்
எல் லாம் அ
க்கப் பட்டேபா அவர் ெபரிய
ப ேவட்டைரயரின் க த்ைத ஒப் க் ெகாள் ள ல் ைல.
காலாந் தககண்டர் வந் ேத ஆகேவண் ம் என்
வற்
த் னார்.
“என் அன்பார்ந்த தளப கேள! நீ ங் கள் எல் லா ம் என்
நம் க்ைகக் உகந் தவர்கள் . ஆனால் உங் கள்
எல் லாரி ம் நான் அ கமாக நம் க்ைக ைவத்
ந் த
ேகாட்ைடக் காவலர் காலாந் தககண்டரிடத் ேலதான்.
அவர் ஏன் வர ல் ைல அவர் வராத வைர ல்
உங் கைளெயல் லாம் நான் அைழத்த காரியம்
வாகா !” என்றார்.
ெபரிய ப ேவட்டைரயர், “சக்கரவர்த் ! மன்னிக்க
ேவண் ம் ! நான் ஒப் க் ெகாள் ற எந் த
ைவ ம் என்
சேகாதர ம் ஒப் க் ெகாள் வான்! அவன் ேநரில்
வந் தான் ஆக ேவண் ெமன்ப ல் ைல!” என்றார்.
“தனா காரி இராம க் ல ் மணன் வாய் த்த ேபால்
தங் க க் க் காலாந் தககண்டர் வாய் த் ள் ளார்
என்பைத உலகெமல் லாம் அ ந்
க் ற . ஆனா ம்
அவர் ஏன் இங் இன்ைறக் வர ல் ைல? இதற்
ன்னால் இங் நான் நடத்
ள் ள
க் யமான எல் லா
மந் ராேலாசைனகளி ம் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்

இ ந்
க் றார். அவைரக் ேகளாமல் எந் த
ம் நாம்
ெசய் த ல் ைல. அத்தைகய அ
ற் றந் த ரர்
இப் ேபா மட் ம் ஏன் வராம
க்க ேவண் ம் ?” என்
ேகட்டார் சக்கரவர்த் .
தன்மந் ரி அநி த்தர், “ெப மாேன! அதற் நான்
ம ெமா ெசால் ேறன். காலாந் தககண்டர் இன்
க்
ஞ் ய டர் ஆ
ட்டார். சக்கரவர்த்
அைழப் பதாகச் ெசால்
ம் , வ வதற் ம த்
ட்டார். ெபரிய ப ேவட்டைரய ம் எவ் வளேவா த்
ம் அவர் ேகட் க் ெகாள் ள ல் ைல! ேகாட்ைடக்
வ வதற் ம த்
ட்டார்” என்றார்.

ள்

“ஆனால் ஒன்ைற மட் ம் மறந்
டேவண்டாம் !
சக்கரவர்த்
ன்
ப் பத்ைதெயாட் நாம் இங்
ெசய் ம் எந் த
ைவ ம் தாம் ஒப் க் ெகாள் வதாகச்
ெசால்
இ க் றார்!” என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.
“ஆனா ம் இங் வ வதற் ச் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
ம த்ததற் க் காரணம் என்ன? அவர் மனத் ல் இன்
ம்
ஏதாவ
பரீத சந் ேதகம் ேதான்
க் றதா?”
“ம ண்டவன் கண்
க் இ ண்டெதல் லாம் ேபய் என்
ெசால் வ ல் ைலயா? அவ க் இப் ேபா எ
எ த்தா ம் சந் ேதகந் தான்! இங் ேக ம ராந் தகர்
பத் ரமா
க் றாரா என்ப பற் ச் சந் ேதகம் .
வந் யத்ேதவன் பாதாளச் ைற
ந் தப் ச்
ெசன்
ட்ட பற் ச் சந் ேதகம் ..”
“காலாந் தககண்டர் மனத் ல் ஏேத ம் சந் ேதகம்
உ த்தால் அதற் க் காரணம் இல் லாமற் ேபாகா !”
என்
சக்கரவர்த்
ய ம் ,
ேநரம் அங் ேக
ெமௗனம்
ெகாண்
ந் த . ஒவ் ெவா வர்
மனத்
ம் ெவவ் ேவ
ந் தைன ேதான் ய .

ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ெதாண்ைடையக் கைனத் க்
ெகாண் , “ெப மாேன! என் சேகாதர ைடய
சந் ேதகத் க் க் காரணம் இ க்கலாம் ; இல் லாம ம்
ேபாகலாம் . அவைனப் பற் நான்
ற் றம்
ற ம்
ம் ப ல் ைல. ஆனால் அவன் ேகாட்ைடக் வர
ம த்த ற் உண்ைமயான காரணம்
என்னெவன்பைதச் ெசால்
ேறன். இந் தத்
தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைட ெவ காலமாக அவ ைடய
கட் க் காவ க் ள் இ ந் ததாம் ! இப் ேபா ெபரிய
ேவளாரின் அ காரத் க் ேகாட்ைடக் காவல் மா
ட்டதாம் ! அதனால் அவன் இக்ேகாட்ைடக் ள் வர
யாதாம் ! அவ ைடய இப் ப ப் பட்ட அ கப்
ரசங் த்தனத் க் யார்தான் என்ன ெசய் ய
ம் ?”
என்றார்.
“ஏன்? நீ
ெசய் ய
சக்கரவர்த் .
சக்கரவர்த்
ெமௗனமா
ம

ம் !” என்றார்

இவ் வா
ந் தார்கள் .

ய

ந் தரேசாழச்

ம் எல் லா

ம்

ப
ம் ந் தரேசாழர், “அைமச்சர்கேள! ேசாழ
லத் ன் க க்ெகல் லாம் அ ப் பைடயான காரணம்
இந் தக் லத் மன்னர்கள் நீ
வ வாத ெந
ல் நின்
வந் த தான். என்
லத்
ன்ேனார் ஒ வர் தம
அ ைமக் மாரைனக் கன் க் ட்
ன் ேபரில் ேதைர
ஏற் க் ெகான்றதற் காக அவ க் மரணதண்டைன
த்த வரலாற் ைற நீ ங் கள் எல் ேலா ம் அ
ர்கள் .
ப க்க க் நீ
வழங் யவர்கள்
மக்க க்
எத்தைகய நீ
வழங்
ப் பார்கள் ? தங் கள்
ஆட் க் த் ைண நின்ற தளப க க் எப் ப
நியாயம் வழங்
ப் பார்கள் ? நான் மட் ம் அந் த
மர க் மாறாக நடந் ேசாழ லத் க் ஏன்

களங் கத்ைத உண்டாக்க ேவண் ம் ? ன்னப்
ப ேவட்டைரயரிட
ந் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக்
காவைலப் ெபரிய ேவளார் ைகப் பற் ய ெப ந் தவ .
என் அ ைம மகன் அகால மரணமைடந் த யரத் ல்
ழ்
ந் தப யால் ன்னப் ப ேவட்டைரய க்
இைழத்த அநீ ையப் பற் நான் ந் க்கத்
தவ
ட்ேடன். ேசனா ப இக்ேகாட்ைடக் காவைல
ண் ம் அவரிடம் மாற் க் ெகா த்
ட
ேவண் யதான்!” என்றார்.
ெகா ம் பா
ர் ெபரிய ேவளாரின்
ஈயாட ல் ைல.

கத்

ல்

க்ேகாவ
ர் மைலயமான் அப் ேபா
ன்வந் ,
“ஐயா! தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் காவல் ன்னப்
ப ேவட்டைரயரிடம் இ ந் தேபா , அந் தப் ெபா ப் ைப
அவர் சரியாக நிைறேவற் யதாகத் ெதரிய ல் ைலேய?
ச காரன் ஒ வன் இந் தக் ேகாட்ைடக் ள்
ந் ,
அரண்மைன அந் தப் ரம் வைரக் ம் வந் , தங் கள்
ேபரில் ேவல் எ
ம் ப க் ம் ேநர்ந்
ட்டேத! யாேரா
ஒர் ஊைமப் ெபண்
க் ட் த் தங் கள் உ ைரக்
காப் பாற் ம் ப ேநர்ந்
ட்டேத! அவள் அச்சமயம்
வரா ட்டால் என்ன நடந்
க் ம் ? இந் தத் தஞ் ைசக்
ேகாட்ைட ல் உள் ள ஆ தச் சாைல ல் எண்
வதற்
இயலாத வாள் க ம் , ேவல் க ம் , ஈட் க ம் அ க்
ைவத்
ந் என்ன பயன்? இங் ேக ேகாட்ைடக்
காவ க் என்
இத்தைன ரர்க ம் ேவளக்காரப்
பைடையச் ேசர்ந்த ரா
ரர்க ம் இ ந் என்ன
பயன்? தளப
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் தம
ெபா ப் ைபச் சரிவர நிைறேவற் யதாகச் ெசால் ல
மா? அவரிட
ந் நம் ெபரிய ேவளார்

ேகாட்ைடக் காவைலக் ைகப் பற்
தவறா ம் ?” என்
ேகட்டார்.

ய

எப் ப த்

“மாமா!
ன் ெகா ைமக் யார்
ற் றம் மத்
என்ன ெசய் வ ? தங் கள் அ ைமப் ேபரன் ஆ த்த
கரிகாலைனக் காப் பாற் ற உங் களால்
ந் ததா? நீ ங் கள்
எல் ேலா ம் ேசர்ந் எத்தைனேயா ரயத்தனம்
ெசய் ர்கேள?” என்றார் சக்கரவர்த் .
“அைதப் பற்
சாரிக்க ேவண் ய ம் அவ யந் தான்,
சக்கரவர்த் ! கடம் ர் அரண்மைன ல் ேநர்ந்த ெகா ய
சம் பவத் க் ப் ெபா ப் பாளி யார் என்
இன்
ம்
சாரைண நடக்க ல் ைல. அைதப் பற் ய உண்ைம
ெவளியாக ம் இல் ைல!” என்றார் மைலயமான்.
“ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் வ ைகக்காகக் காத் க்
ெகாண்
ந் ேதாம் . அவர் வந்
ட்டப யால் , இனி
சாரைண ஆரம் க்கப் பட ேவண் ம் ” என்றார்
ேசனா ப ெபரிய ேவளார்.
சாரைண ஆரம் ப் பதற்
ன்னால் , ெகாைலக்
ற் றம் சாட்டப் பட்ட வந் யத்ேதவன் பாதாளச்
ைற
ந் தப் ஓ ய எப் ப ? அதற் ப்
ெபா ப் யார் என்பைத ம் இப் ெபா ேத ர சாரிக்க
ேவண் ம் !” என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.
“

“ஆமாம் ; அ
ம் ேகள் ப் பட்ேடன், ேசனா ப
வந் யத்ேதவன் பாதாளச் ைற
ந் தப்
எப் ப ? அதற் யார் ெபா ப் ஏற் ப ?” என்
சக்கரவர்த் ேகட்டார்.

!
ஓ ய

“சக்கரவர்த் ! அதற் ம ெமா
தன்மந் ரி
அநி த்தர் ெசால் லேவண் ம் !” என்றார் ெபரிய ேவளார்.

“ ர ! அந் தப் ெபா ப் ைப நாேன ஏற் க் ெகாள் ேறன்.
வந் யேதவன் தப் ஓ ய , நான் ெசய் த ஒ
ய
தவ னால் தான். ஆனால் அவைனத்
ம் பக்
ெகாண் வந் ஒப்
க் ம் ெபா ப் ைப ம் நாேன
ஏற் க்ெகாள் ேறன். அ ல் தவ னால் உரிய
தண்டைனக் உள் ளா ேறன்” என்றார் அநி த்தர்.
“அந் தப் ெபா ப் ைப
தன்மந் ரிக்
ன்னால் என்
நண்பன் கந் தமாறன் ஏற் க்ெகாண்
ட்டான்!
பாதாளச் ைற
ந் தப் ஓ யவைனத் ரத் க்
ெகாண்
ேபா
க் றான்!” என்றான்
பார்த் ேபந் ரன்.
இந் தச் சம் பாஷைணகள் எல் லாம் நடந்
ெகாண்
க் ம் ேபா அந் த அைற ல் ெபண்மணிகள்
இ வர் அமர்ந்
ந் தனர். அவர்கள் சக்கரவர்த் னி
வானமாேத
ம் , இைளய ராட்
ந் தைவ ந் தான்.
வந் யத்ேதவைனக் கந் தமாறன்
ரத் க் ெகாண்
ேபா
க் றான் என்ற ெசய் ையக் ேகட்ட ம் இைளய
ராட்
ந் தைவ ேத
ன்
கம் மா தல்
அைடந் தைத
தன்மந் ரி அநி த்தர் மட் ேம
கவனித்தார்.
பார்த் ேபந் ரைனப் பார்த் , “பல் லவ மாரா! உன்
நண்பன் கந் தமாறன் ெவ ெகட் க்காரன்தான்! ஆனால்
ல காரியங் களில் அவைன நம் வ ல் பயனில் ைல.
அவ ைடய ெசாந் தக் கடம் ர் மாளிைக ல் வந்
தங்
ந் த ேசாழ நாட் ன் கண்
க் க் கண்ணான
இளவரசர் கரிகாலைர அவனால் காப் பாற் ற
ய ல் ைலேய? ைற
ந் தப் ஓ ய
வந் யத்ேதவைன அவனால்
க்க
மா? எனக் த்
ேதான்ற ல் ைல!” என்றார் தன்மந் ரி.

தம கைட வார்த்ைதகளில் அடங் ய
ப் ைபக்
ந் தைவப் ராட் ெதரிந் ெகாண்டாள் என்பைத ம்
கவனித் க் ெகாண்டார்.
“ேம ம் , கந் தமாற ம் , வந் யத்ேதவ ம் அத் யந் த
நண்பர்கள் என்
நான் ேகள் ப் பட்
க் ேறன்!”
என்றார் ேசனா ப ேவளார்.
“அ பைழய கைத சக்கரவர்த் ! ேசாழ லத் க் த்
ேராகம் ெசய் த யா ம் சம் வைரயர் லத் க் ச்
ேநகமா
க்க
யா !” என்றார் ெபரிய
சம் வைரயர்.
“அைதப் பற் இப் ேபா என்ன ேபச் ?
வந் யத்ேதவைனத்
ம் பக் ெகாண் வந்
ஒப்
க் ற ெபா ப் ைபத் தான்
தன்மந் ரி
அநி த்தர் ஏற் க்ெகாண்
ட்டாேர? ேசனா ப
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் காவைலத்
ம் பச் ன்னப்
ப ேவட்டைரயரிடம் ஒப்
த்
ட ேவண் ய தான்!”
என்றார் ந் தர ேசாழர்.
“சக்கரவர்த்
ன் கட்டைள இ என்றால் , நிைறேவற்
ைவக்கச் த்தமா
க் ேறன்!” என்றார் ேசனா ப
ெபரிய ேவளார்.
அவ ைடய ர ன் ெதானி ல் அவர
ெபாங் ய ேகாபம் ெவளியா ற் .

உள் ளத்

ல்

“ெகா ம் பா
ர் மாமா! தாங் கள் என்ைன ட வய
ம்
அ பவத்
ம் எவ் வளேவா
த்தவர். என் தந் ைதையப்
ேபால் தங் களிடம் நான் பக் ெகாண்டவன். தங் க க்
நான் கட்டைள ட
மா? என் அ ப் ராயத்ைதச்
ெசான்ேனன். இந் த ஷயத் ல் இங் ள் ள
மற் றவர்களின் அ ப் ராயத்ைத ம் ெதரிந் ெகாண்

ெசய் ய ேவண் யைதப் பற்
என்றார் சக்கரவர்த் .

ப்

ற

கவனிக்கலாேம?”

“எனக் அ ல்
ப் பம் இல் ைல! ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் தம கடைம ல் தவ
ட்டார்.
ஆைகயால் ேகாட்ைடக் காவைலத்
ம் பக் ெகா க்கக்
டா !” என்
கண் ப் பாக ம த் க்
னார்
க்ேகாவ
ர் மைலயமான்.
“ தன்மந்
ேகட்டார்.

ரி

ன் க

த்

என்ன?” என்

சக்கரவர்த்

“நடந் த நடந்
ட்ட . இப் ேபா ேகாட்ைடக் காவைல
மாற் வ ல் ல கஷ்டங் கள் ஏற் படக்
ம் . இராஜ் ய
உரிைம சம் பந் தமாகப் ேப
ெசய் வதற் காக
எங் கைள எல் லாம் அைழத்
க்
ர்கள் . அந் த ஷயம்
வான ற இைத எ த் க் ெகாள் ளலாம் ” என்றார்
அநி த்தர்.
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் இல் லாமல் நாம் எந் த
க் ம் வர
யா ! தனா காரி! தங் கள் க த்
என்ன?” என்
ேகட்டார் ந் தர ேசாழச் சக்கரவர்த் .
“

“மைலயமான் க த்ைத நா ம் ஒப் க்ெகாள் ேறன்.
என் சேகாதரன் தன் கடைம ல் தவ
ட்டான்.
ெபா ப் ைபச் சரிவர நிைறேவற் ற ல் ைல. ஆைகயால்
ேகாட்ைடக் காவைல அவனிடம்
ப் க் ெகா க்க
ேவண் ய ல் ைல!” என்றார் ெபரிய ப ேவட்டைரயர்.
அவ ைடய சேகாதர வாஞ் ைசைய அங்
ந் த
எல் ேலா ம் நன் அ ந் தவர்களாதலால் ெபரிய
ப ேவட்டைரயரின் ேமற்
ய ம ெமா
அைனவ க் ம்
யப் ைப உண்டாக் ய . அைதக்

காட்
ம் , சக்கரவர்த் ெதாடர்ந்
ய
யப் ைப ம் ைகப் ைப ேம உண்டாக்

அ க
ட்ட .

“தனா காரி! ன்னப் ப ேவட்டைரயர் அவ ைடய
கடைம ல் தவற ல் ைல. நா ம் தாங் க ந் தான்
அவ ைடய வார்த்ைதையக் ேகட்கத் தவ
ட்ேடா ம் .
அவர் அவ் வப் ேபா ெசய் த எச்சரிக்ைககைள ம் நாம்
இ வ ேம ெபா ட்ப த்த ல் ைல. எல் லா ம்
ேக ங் கள் . ம ைர ரபாண் ய ைடய
ஆபத் த கைளப் பற் ச் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
அ க்க எனக் எச்சரிக்ைக ெசய் வந் தார். அவர்கள்
இந் தக் ேகாட்ைடக் உள் ேளேய ெதாடர் ைவத் க்
ெகாண்
ப் பதாக ம்
னார். ஆைகயால் என்
அரண்மைனக் ம் , அந் தப் ரத் க் ம்
ட இன்
ம்
க ைமயான காவல் ேபாடேவண் ம் என்
வற்
த் னார். தனா காரி ன் அரண்மைனக் ம் ,
என் அரண்மைனக் ம் , உள் ள இரக ய வ கைள
அைடத்
ட ேவண் ம் என் ம் , இரண்
அரண்மைனக் ம் மத்
ல் காவல் ேபாட ேவண் ம்
என் ம் வற்
த் னார். ெபரிய ப ேவட்டைரயரிடம்
காலாந் தககண்டர் எவ் வள பக் ெகாண்டவர் என்ப
உங் க க்ெகல் லாம் ெதரிந் த ஷயேம. ஆ
ம்
தனா காரி ேபரிேலேய அவர் என்னிடம் கார்
ெசான்னார். தம் தைமயனார் ஏமாற் றப் பட்
வ வதாக ம் , அவர் அரண்மைன ேலேய ச காரர்கள்
வ வதாகத் தாம் சந் ேத ப் பதாக ம் ெதரி த்தார்.
ெபரிய ப ேவட்டைரயைர அவ ைடய
அரண்மைன
ந் ேவ அரண்மைனக் ப் ேபாகச்
ெசால்
டேவண் ம் என் ம் , ெபாக் ஷத்ைத ம் ,
ேவ இடத் க் மாற்
டேவண் ம் என் ம்
ேயாசைனகள்
னார். அந் த

எச்சரிக்ைககைளெயல் லாம் நான் ெச
ெகாள் ளேவ இல் ைல!…”

ல் வாங்

க்

இச்சமயம் ெபரிய ப ேவட்டைரயர் தம
ெதாண்ைடைய ஒ
ைற கைனத் க் ெகாண்டார்.
அைதக் ேகட் ச் ந் தர ேசாழர் தம் ேபச்ைச
நி த் னார்.
“சக்கரவர்த் ! என் ேபரில் தங் க ைடய க ைண
காரணமாகத் தாங் கள் ெசால் லாமல்
ட்டைத ம் நான்
ெசால்
ேறன். என்
ைடய அவமானத்ைத தாங் கள்
ெவளி ட
ம் ப ல் ைல. நாேன ெவளி ட் க்
ெகாள் ேறன். நான் ேமாக வைல ல்
ழ் மணந்
ெகாண்ட நந் னிையப் பற் என் சேகாதரன் எனக்
எச்சரிக்ைக ெசய் தான். மந் ரவா என்
ெசால் க்
ெகாண்
அவளிடம் பாண் ய நாட் ஆபத் த களின்
தைலவன் வந் ேபாவதாக ம் எச்சரிக்ைக ெசய் தான்.
மாய ேமாகத் ல்
ழ் , கண்ணிழந்
டனா
ந் த
நான் அதற் ச் ெச சாய் க்க ல் ைல. ஆனா ம் அவன்
தன் கடைம
ந் தவ யவன்தான்! அவ க்
அவ் வள நிச்சயமாகத் ெதரிந்
க் ம் ேபா அவன்
அந் தப் பாத ைய ம் , அவளிடம் வந்
ெகாண்
ந் தவர்கைள ம் கண்
த் க்
ெகான்
க்க ேவண் ம் . நான் த த்
ந் தால் ,
தைமயன் என்
பாராமல் அவ ைடய ைகவாளால்
என்ைன ம் ெகான்
க்க ேவண் ம் . அவ் தம்
ெசய் யத் தவ ய அவன் கடைமையக்
ைக ட்ட தாேன?” என்
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் தம்
ெபரிய ர ல்
யைதக் ேகட்டவர்க க்ெகல் லாம்
ெமய்
ர்த்த . அவ ைடய வார்த்ைதகளில் த ம் ய
ெசால் ல
யாத மன ேவதைனைய அ ந் ெகாண்
ஒவ் ெவா வ ம் ேவதைனப் பட்டார்கள் .

“தனா காரி! ெகாஞ் சம் ெபா ங் கள் ! தங் கள் சேகாதரர்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் கடைமையக் க
அவ் வா
ெசய் யக்
யவர்தான் அதற் நாேன தைடயாக
இ ந் ேதன். தங் கைளப் பற் யாவ , தங் கள்
இைளயராணிையப் பற் யாவ ஏதாவ
கார்
ெசால் வதா
ந் தால் , என்
கத் ேல
க்க
ேவண்டாம் என்
கட்டைள ட்ேடன். தங் க ைடய
அரண்மைன
ந் தங் கைள ேவ டத் க்
மாற்
ட் , அங் ேக ேவளக்காரப் பைடையக் ெகாண்
ைவக் ம் ேயாசைனைய ம் நிராகரித்ேதன். அப் ப
அஞ் அஞ் வாழ் ந் எதற் காக இந் த உ ைரக்
காப் பாற் க் ெகாள் ள ேவண் ம் என்
ேகட்ேடன். என்
மனத் ல்
ெகாண்
ந் த ேவதைன ம் , என் உடைலப்
பற்
ந் த ேநா ம் என்ைன வாழ் க்ைகைய
ெவ க் ம் ப ெசய்
ந் தன. ப
ர் மாமா!
எனக்காவ , என்
லத் க்காவ ேநர்ந்
க் ம் எந் தத்
ங் க் ம் தாங் கள் எவ் வைக
ம் ெபா ப் பாளியல் ல.
தங் கள் சேகாதர ம் ெபா ப் பாளியல் ல. அவற் ைற
நாேன ேத க் ெகாண்ேடன்!”
இவ் வா சக்கரவர்த்
யைதக் ேகட் க்
ெகாண்
ந் த ெபரிய ப ேவட்டைரயரின்
கண்களி
ந் கண்ணீ ர ் தாைரதாைரயாகப்
ெப
ய .
“ஆம் ; ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
அ
வள ம்
தவ ல் ைல.
தன்
தல் வந் யத்ேதவன் என்
ம் ஒ
வா பன் இங்
தன்
தல் வந்
ந் த ேபாேத
காலாந் தககண்டர் எச்சரிக்ைக ெசய் தார். அவன்
இக்ேகாட்ைடக் ெவளி ல் பல் லக் ல் வந் த ப
ர்
இைளய ராணிேயா இரக யம் ேப யதாகக்
னார்.
அவ ம் ேசாழ லத் ன் எ ரிகேளா ேசர்ந் ச

ெசய் பவனாக இ க்கலாம் என்
சந் ேதகப் பட்டார்.
ப
ர் த் ைர ேமா ரத்ைதக் காட் அவன்
ேகாட்ைடக் ள் ேள ரேவ த்தைத ம் , ப
ர்
அரண்மைன ன் அந் தப் ரத் இரக ய வ யாகேவ
அவன் இங்
ந் தப் ச் ெசன்
க்க ேவண் ம்
என் ம்
னார். அைதெயல் லாம் நான்
ெபா ட்ப த்தாமல் அலட் யம் ெசய் வந் ேதன்.
அ
ல் றந் த ேமதா யான நம் ைடய
தன்மந் ரி
அநி த்த ம் , என் ெசல் வக் மாரி இைளய ராட்
ம்
ட வந் யத்ேதவன்
ஷயத் ல் ஏமாந் ேபானார்கள் .
அவன்
லமாக
க் யமான ஓைலகள் அ ப்
ைவத்தார்கள் ….”
அநி த்தர் இச்சமயம் , “சக்கரவர்த் ! நான் ஒ ேவைள
ஏமாந் ேபா
க்கலாம் . ஆனால் இைளய ராட்
அப் ப ெயல் லாம் எளி ல் ஏமாந் ேபாகக்
யவர்
அல் ல. வந் யத்ேதவனிடம் ஓைல அ ப்
ட் , அவன்
நடவ க்ைககைளக் கவனிக்க என்ைன ஏற் பா
ெசய் ம் ப க்
னார். நான் ஈழத் க் ம் என் டன்
ஆழ் வார்க்க யாைன அ ப் ேனன். காஞ் க் ம்
அவைனத் ெதாட ம் ப அ ப் இ ந் ேதன்…”
“அப் ப ேய இ க்கட் ம் . நீ ங் கள் இ வ ம் அவனிடம்
ஏமாற ல் ைலெயன்ேற ைவத் க் ெகாள் ேவாம் .
பாதாளச் ைற
ந் அவ ம் , இன்ெனா வ ம்
தப் ச் ெசன்ற உண்ைமதாேன? அைத நீ ங் கள் யா ம்
ம க்க
யா அல் லவா? ன்னப்
ப ேவட்டைரயரிடம் இந் தக் ேகாட்ைடக் காவல்
இ ந்
ந் தால் அவ் வா அவர்கள் ஒ கா ம்
ம் ச்
ெசன்
க்க
யா . ஆைகயால் , ேசனா ப !
ன்னப் ப ேவட்டைரயைர உடேன த
த் அவரிடம்
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் காவைலத்
ம் ப ஒப்
த்

ங் கள் . என்
ேவண் மானா

ைடய கட்டைள என்
ம் ைவத் க் ெகாள்
ங் கள் !”

“அப் ப ேய, ர ! நாங் கள் இப் ேபா
ைடெபற் க்
ெகாள் ளலாமா?” என்
ேசனா ப
க் ரம ேகசரி
ேகட்டார். அவ ைடய ர ல் ஆத் ரம் தணிந்
ந் த .
ப ேவட்டைரயர்கள்
ஷயத் ல் ந் தர ேசாழர் காட் ய
அன் ம் ஆதர ம் ற் றத்ைதப் ெபா த் க்
ணத்ைதேய பாராட் ய ேனக மனப் பான்ைம ம்
ேசனா ப
ன் உள் ளத்ைத ம் உ க்
ட்
ந் தன.
அவர் ஒ கணம் அப் ப ேய ைகத் ப் ேபாய்
ட்டார்.
“ஆமாம் ; இப் ேபா எல் லா ம் ேபாகலாம் . ன்னப்
ப ேவட்டைரய ம் வந் த ற , ம ப
ம்
ேமேல
நடக்க ேவண் யைதப் பற் ப் ேபசலாம் . இராஜ் ய
உரிைமையப் பற் என் ெபரிய அன்ைன
ய
ராட் யாேரா இன்
ம் நான் ேப
க்க ல் ைல.
அதற் ம் ெகாஞ் சம் அவகாசம் ேவண் ம் !” என்றார்
சக்கரவர்த் .
அைனவ ம் றப் ப ம் சமயத் ேல பார்த் ேபந் ரன்,
“ஐயா! ேநக ேரா
ம் , இராஜத் ேரா
மான
வந் யத்ேதவைனத்
ம் பக் ெகாண்
வந்
ஒப்
க் ம் ெபா ப் ைப
தன்மந் ரி ஒப் க்
ெகாண்டார். அைத அவ க் ஞாபகப் ப த்த
ம்
ேறன். என் உ
க்
ரான ஆப் த நண்பராக
இ ந் த இளவரசர் ஆ த்த கரிகாலரின் ெகா ய
மரணத்ைத ேவ யார் மறந் தா ம் நான் மறக்க
யா . அவ ைடய மரணத் க் காரணமா
ந் த
ற் றவாளிையக் கண்
த் த் தண் த்ேதயாக
ேவண் ம் !” என்றான்.

ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ழச் ங் கத் ன்
கர்ஜைனையப் ேபால் ஒ
ைற ெதாண்ைடையக்
கைனத் க் ெகாண்டார். ஏேதா ேபச எண்ணியவர்
ன்னர் தம் க த்ைத மாற் க் ெகாண்டதாகத்
ேதான் ய . ஒன் ம் ெசால் லாமல் ெவளிேய னார்.
மற் றவர்க ம் அவைரத் ெதாடர்ந் ெசன்றார்கள் .
அன்
மாைலேய சக்கரவர்த்
ன் கட்டைளப் ப
தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைட ன் காவல் ெபா ப்
ண் ம்
ன்னப் ப ேவட்டைரயரிடம் ஒப்
க்கப் பட்ட .
த ல் அவர் அைத ஏற் க் ெகாள் ளத் தயங் னார்.
ஆட்ேசபைணக ம்
னார். இ
ம் ஏேத ம்
ழ் ச் கள் இ க்கக்
ம் என்
தம் சந் ேதகத்ைத
ெவளி ட்டார். இ சக்கரவர்த்
ன் கண் ப் பான
கட்டைள என்
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் எ த் க்
ய
ற ேகாட்ைடக் காவைல ண் ம் ஏற் க் ெகாண்டார்.
ெகா ம் பா
ர் ரர்களில் ஒ
லைரத் த ர
மற் றவர்கள் எல் ேலா ம் ேகாட்ைட
ந்
ெவளிேயற் றப் பட்டார்கள் . ேகாட்ைட வாச
ம் ம ள்
வர்களி ம்
ன்ேபால் ப
ர் ரர்கள் காவல் ரியத்
ெதாடங் னார்கள் .
இந் த மா தல்
பரீதமான ைள க க் க்
காரணமா ற் . ப
ர் ரர்க க் ம் ெகா ம் பா
ரர்க க் ம் அ க்க சச்சர
ண்
ல சமயம்
ழப் ப ம்
ைளந் த .
“ெபான்னி ன் ெசல் வர் வாழ் க!” என்
ேகாஷ
“இளவரசர் ம ராந் தகர் வாழ் க!” என்ற ேகாஷ
மா ப் ேபாட் க் ேகாஷங் களாக
எ ந் தவண்ண
ந் தன.

ம் ,
ம் மா

ர்

இந் தக் ேகாஷங் கள் நாெடங் ம் பர ன.
ெபா மக்க ம் அவற் ல் கலந் ெகாண்டார்கள் .
அ த்த
ன்
னங் களில் ேசாழ நா
வ ம் ஒேர
அல் ேலாலகல் ேலாலமா
ட்ட . வாய் ச் சண்ைட ைகச்
சண்ைடயா த் த அ ச் சண்ைடயாக
ற் ய .
க க ம் த க ம் வாள் க க் ம் ேவல் க க் ம்
இடங் ெகா த் ச் ெசன்றன.
ல நாைளக்
ன் ேசாழ வள நாட்ைடப்
பாழ் ப த் ய யைல ம் ெவள் ளத்ைத ம் ேபாலேவ
இப் ேபா ஆத் ரப் ய ம் ெவ யா ய ெவள் ள ம்
நாலா ற ம் பர நாட் ல் நாசத்ைத ைள த்தன.

அத்
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ெசம் யன் மாேத ையப் பார்க்கேவண் ெமன்
ந் தர
ேசாழர் பல ைற ெசால்
அ ப் ய ன்னர்,
அம் தாட் சக்கரவர்த் ையக் காண்பதற் வந் தார்.
சக்கரவர்த் அவர் வ ம் ெசய் அ ந் வாசற் ப
வைர ல் நடந் ெசன்
காத்
ந் வரேவற்
அைழத் ச் ெசன்றார். தம் பக்கத் ல் ம் மாசனத் ல்
ற்
க் ம் ப ேகட் க் ெகாண்டார்.
“அரசர்க்கரேச! அ த்த த் த் யரமான ெசய் கைள
ேகட் ெநாந்
க் ம் என் உள் ளம் தாங் கள் உடல் நலம்
ெபற்
ப் பைதப் பார்த் த்
ப் அைட ற .

இைறவன் அ ளால் ெந ங் காலம் தாங் கள்
ரஞ்
யாக வாழ் ந்
ந் இந் த உலகத்ைதப்
பரிபா த் வர ேவண் ம் ” என்
ய ராட் யார்
னார்.
“அன்ைனேய! என் கால் கள் ண் ம் நடக் ம் சக்
ெபற்
ப் பைதக்
ப்
ர்கள் . அைதப் பற்
எனக் ம்
ப் தான்! இந் தச் ேசாழ நாெடல் லாம்
ேபாற் வணங் ம் தாங் கள் வ ம் ேபா ம் எ ந்
வரேவற் க
யாதவனா
ந் ேதன். ஊைம ம்
ெச
மான ஒ ெதய் வப் ெபண்மணி ன் அன் ன்
சக் யால் என் கால் கள் இழந்
ந் த இயல் ைப ண் ம்
ெபற் றன. எ ந் நின் ம் , நடந் வந் ம் தங் கைள
வரேவற் ம் பாக் யம் ெபற் றவனாேனன். ஆ
ம்
ேத , நான் உ ர் வாழ் ந்
ப் ப பற் த்
ப்
அைடய ம் இல் ைல, இனி ெந ங் காலம் உ ர் வாழ
ம் ப ம் இல் ைல. தாங் கள் அத்தைகய ஆ எனக் க்
றேவண்டாம் . ைர ல் வபதம் ைடக்க
ேவண் ெமன்
வாழ் த் ங் கள் !” என்றார் ந் தரேசாழர்.
“சக்கரவர்த் ! தங் கள் லத்
தாைதயர் எல் லா ம்
ர ெசார்க்கத்ைதேயா, வபதத்ைதேயா
அைடந் தார்கள் . தங் க க் ம் பரேலாகத் ல் அவர்கள்
இடந் ேத ைவத்
ப் பார்கள் . உரிய காலம் வ ம் ேபா
வ கணங் கள் வந் தங் கைள அைழத் ப் ேபாவார்கள் .
ஆனால் அத்தைகய பதத்ைத அைடவதற் த் தாங் கள்
அவசரப் ப தல் ஆகா . இந் த உல ல் தங் க க்
இன்
ம் கடைம எவ் வளேவா இ க் ற . ேநர்ைம ெந
றழாத தங் கள் ஆட்
ன் ழ் மக்கள் ம ழ் ச்
டன்
வாழ் றார்கள் . வாலய ைகங் கரியங் கள் நாெடங் ம்
நைடெபற் வ
ன்றன. ைசவர்கள் , ைவணவர்கள் ,
த்தர்கள் , சமணர்கள்
தலான பல மதத் ன ம்

தங் கள் ஆ
ெசய் வ

ள் நீ க்க ேவண்
றார்கள் …”

ெமன்

ரார்த்தைன

“தாேய! அவர்கள் யா ம் இனி அத்தைகய ரார்த்தைன
ெசய் யலாகா . என் ஆ ள் நீ க்கப் ரார்த் ப் ப என்
மனேவதைனைய நீ க்கச் ெசய் ம்
ரார்த்தைனயா ம் . ேசாழ நா அளித்த
ரர்க க் ள் ேள ரா
ரனான ஆ த்த
கரிகாலைனப் ப ெகா த்
ட் , நான் இவ் ல ல்
ெந ங் காலம் உ ேரா இ க்க ேவண் மா? அவன்
இறப் பதற்
ன்னதாக என் உ ர் ேபா
க்கக்
டாதா?…”
“சக்கரவர்த் ! த் ர ேசாகம்
கக் ெகா ய தான்.
ஆனா ம்
ன் வ ைமையப் பற் ப் ேபைதயா ய
நான் தங் க க் ச் ெசால் ல ேவண் ய ல் ைல.
ஷ்ண
பகவான் அர்ச் ன டன் இைண ரியாத்
ேதாழரா
ந் தார். காக் ம் கட ளா ய
மா ன்
அவதாரம்
ஷ்ண பரமாத்மா. அவராேல ட
அரவாைன ம் , அ மன் ைவ ம் காப் பாற் க்
ெகா க்க
ய ல் ைல. அத்தைகய ரப் தல் வர்கள்
இறந் த ற ம் அர்ச் னன் உ ர்
வாழ் ந்
க்க ல் ைலயா? ெபற் ற ள் ைளகளின்
ஆைச இல் லாதவன் அல் லேவ அர்ச் னன்? ‘மன்
ைரக்
காக் ம் ெபா ட் நீ உன் உ ைரக் காத் க்
ெகாள் ளேவண் ம் ’ என்
ஷ்ண பரமாத்மா
ேபா த்தைத ஏற் க் ெகாண்
அர்ச் னன் உ ர்
வாழ் ந் தான். சக்கரவர்த் !
ஷ்ண பகவான்
அர்ச் ன க் ச் ெசய் த ேபாதைன தங் க க் ம்
ெபா த்தமான .”
“தாேய! அ மன் ேபார்க்களத் ல் ரப் ேபார் ரிந்
மரணமைடந் தான். ர ெசார்க்கம் எய் னான்!”

“தங் கள் மாரன் ரத் ல் அ மன்
க் க்
ைறந் தவன் அல் லேவ! பன்னிரண்டாம் வய ல் ேச ர்ப்
ேபார்க்களத்
ம் , ப ெனட்டாம் ராயத் ல்
ரபாண் யன் இ
ப் ேபாரி ம் ஆ த்த கரிகாலன்
ரிந் த ரச் ெசயல் கைள இந் த உலகம் என் ம்
மறக்காேத! அ மன் ைவக் கைட
ல் பலர் ழ் ந்
ெகாண்
அவைன நிரா தபாணியாக் அதர்ம த்தம்
ெசய் ெகான்றார்கள் . அ ேபாலேவ ஆ த்த
கரிகாலைன ம் தந் ரத்தால் தனிைமப் ப த் ச்
ச காரர்கள் பலர் ழ் ந் நின்
ெரன்
தாக் க்
ெகான்றார்கள் …”
“தாேய! அவன் இறந் த எப் ப என்பைத மட் ம் நான்
நிச்சயமாகத் ெதரிந் ெகாள் ள
மானால் என் மனம்
ஓரள நிம் ம அைட ம் .”
“ெசன்
ேபானைதப் பற் எதற் காக மனத்ைதப்
ண்ப த் க் ெகாள் ள ேவண் ம் ? கரிகால ைடய
ந் த . வால் நட்சத் ரம்
ந் த . ேசாழ நா ஒ
மகா ரைன இழந் த . ஏன் எப் ப என்
சாரித்
என்ன ஆகப் ேபா ற ?”
“உண்ைம ெதLiவாகாதப யால் , யார் யார் ேபரிேலா
சந் ேதகம் உண்டா ற . தாேய!
ைய ஆ ேசஷன்
தாங் வ ேபால் ேசாழ சாம் ராஜ் யத்ைதேய தாங்
வந் தவரான ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ேமேலேய லர்
சந் ேதகத்ைதக் ளப்
றார்கள் . ண்ப
மத்
றார்கள் .”
“அவைரேய ேகட் உண்ைமையத் ெதரிந்
ெகாள் ளலாம் அல் லவா?”
“ெபரிய ப ேவட்டைரயைரக் ேகட்க யா க் த் ைதரியம்
உண் ? எனக் இல் ைல, தாேய! எப் ப ேயா அவர் இ ல்

க் க் ெகாண்
மனம் ெநாந் ேபா
க் றார். என்ன
நடந் த என்
அவராகச் ெசால் லாத வைர ல் , அவைர
யார் ேகட்க
ம் ? அம் மா! தக்ேகாலம்
ேபார்க்களத் ல் என் ெபரிய தந் ைத இராஜா த்தர்
யாைன ேமல் ஞ்
ர ெசார்க்கம்
ந் த ன்னர்,
ேசாழ ைசன்யம் ன்னா ன்னப் பட் ச் த ஓடத்
ெதாடங் ய . ஓ ய ரர்கைள வ ம த் நி த்
ம ப
ம் ஒ ைசன்யமாக் க் கன்னரேதவன்
பைடகைள ரட் ய த்த மகா ரர் ெபரிய
ப ேவட்டைரயர். அன்
அவர் அவ் தம்
ெசய் ரா ட்டால் , இன்ைறக் ச் ேசாழ ராஜ் யேம
இ ந் ரா . தக்ேகாலத் ப் ேபாரில் அவ ைடய
ேமனி ல் அ பத் நா காயங் கள் பட்டன.
அப் ப
ம் அவர் ேசார்ந்
டாமல் ேபார்க்களத் ல்
நின்
ெவற் கண்டார். அதற் ப் ற அவர்
ேபார்க்களத் க்ேக ேபாகக் டாெதன்
கட் ப் பா
ெசய் தனா காரியாக் ேனாம் . அத்தைகயவைர, என்
தந் ைதக் ச் சமமானவைர, நான் என்ன ேகட்க
ம் ?”
“உண்ைம ெவளியாவதற்
இல் ைலயா?”

ேவ

வ

ஒன்

ம்

“வாணர் லத் வந் யத்ேதவன் கரிகால ைடய
உட ன் அ
ல் இ ந் தான் என்
ெசால் றார்கள் .
அவைனக் ேகட் உண்ைம அ யலாம் என்
எண்ணிேனன். அவ ம் பாதாளச் ைற
ந் தப்
ஓ
ட்டான். இைதப் பற் ச் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
தன்மந் ரி ேமல் ைற ெசால் வதற் நியாயம்
இ க் ற .”
இ

வைர
க் ட்

ல் ெமௗனமாக இ ந் த ந் தைவ இப் ேபா
, “தந் ைதேய! அந் த ரைர எப் ப
ம்

ெகாண்
வந் ஒப்
ஒப் க் ெகாண்
க்

ப் பதாக
தன்மந்
றாேர?” என்றாள் .

ரி ெபா

ப்

“ ழந் தாய் ! இம் மா ரி
தன்மந் ரி பல தடைவ
ெபா ப் ஒப் க்ெகாண்
க் றார். ஆனால்
நிைறேவற் வ நிச்சய ல் ைல. சம் வைரயர் மகன்
கந் தமாறன் ஓ யவைனத் ரத் க்ெகாண்
ேபா
ப் பதாக அ
ேறன். கந் தமாறன் அவ் வள
ன்ேயாசைனக்காரன் அல் ல. அவசர த்
பைடத்தவன். அ
ம் சம் வைரயர் லத் க் க்
களங் கம் உண்டாகக்
டா என்ற ஆத் ர ள் ளவன்.
அவன் வந் யத்ேதவைனத் ெதாடர்ந் ேபா
ப் ப
என் கவைலைய அ கமாக்
ற .”
“ஐயா! ெசன்
ேபானைத மறந்
நடக்கேவண் யைதப் பற் ேயா

வேத நல் ல
ங் கள் !”

. இனி

“அன்ைனேய! அதற் காகேவ தங் கைள அைழத் வரச்
ெசான்ேனன். ஆ க் ேமல் ஆள் அ ப் க்
ெகாண்
ந் ேதன். ேமேல நடக்கேவண் ய பற்
எனக் ேயாசைன
உதவ ேவண் ம் .”
“சக்கரவர்த் ! அ
ற் றந் த அைமச்சர்கள் பலர்
தங் க க் ேயாசைன ெசால் ல இ க் றார்கள் . இந் தப்
ேபைத ஸ் ரீ என்ன ேயாசைன ெசால் லப் ேபா ேறன்?
என்ைனக் கரம்
த் என்
யத்ைதப்
னிதப் ப த் ய மகா
ஷர் இவ் ல ல் வாழ் ந்
ந் த
காலத்
ம் நான் அரசாங் கக் காரியங் களில் கவனம்
ெச த் ய ல் ைல. அவர் ேதவ லகம் ெசன்ற ற
வ
ைகங் கரியத் ேலேய ஈ பட்
க் ேறன். என்னால்
என்ன ேயாசைன ெசால் ல
ம் ?”
“ேத ! ேகா த் க்ெகாள் ளக்
டா . எங் கள் ேசாழ
லத் ல் ேதான் ய ெபண்கள் எல் லா ம்

ேபைதகளா
க்க ல் ைல. இேதா இ க் றாேள, என்
அ ைம மகள் ந் தைவ அவ க் நிகரான அ
பைடத்தவர்கைள நான் கண்ட ல் ைல…”
“மன்னிக்க ேவண் ம் , ேசாழ சக்கரவர்த் ! நான் ேசாழ
லத் ல் றந் தவள் அல் லேவ? மழவைரயர் லத் ல்
றந் தவள் தாேன?” என்றார்
ய ராட் யார்.
“எந் தக் லத் ல் றந் தா ம் , ெபண்கள்
அ
ைடயவர்களாக இ க்கலாம் . றந் த லம் ,
ந் த
லம் இரண் க் ம் நன்ைம உண்டாக்கலாம் . ெபண்கள்
ெவ ம்
வாதம்
த் ப் றந் த ல ம் ,
ந் த
ல ம் அ ந் ேபாவதற் க் காரணம் ஆவ ம் உண் .
தாேய, தாங் கள் அத்தைகய ல நாசத் க் க்
காரணமாகப் ேபா
ர்களா?”
இவ் தம் ந் தர ேசாழர் ேகட்ட ம் , ெசம் யன் மாேத
ெந ப் ைப
த்தவர்ேபால்
த் , “சக்கரவர்த் ! இ
என்ன வார்த்ைத? என்னால் ஏன் ேசாழ லம் நாசம்
அைடய ேவண் ம் ? நான் அவ் வள சக் பைடத்தவள்
அல் லேவ?” என்
கண்களில் நீ ர் மல் க ம் க்ெகாண்ேட
னார்.
“ேத !
க ைமயாகப் ேப வதற் காக என்ைன
மன்னிக்க ேவண் ம் . என்
த்த மாரன் இறந் நான்
உ ேரா
க் ேறன் என்
ம் எண்ணம் என்
ெநஞ் சத்ைதப் ளந் ெகாண்ேட
க் ற . ஆனால்
இைதக் காட்
ம் எனக் ஏற் படக்
ய ன்பம்
ஒன் ம் உண் . என்
தாைதயர் காலத்
ந்
வ ப் ெபற் ப் பர வ ம் இந் தச் ேசாழ ராஜ் யம் என்
காலத் ல் ன்னா ன்னப் பட் அ ந் த என்றால் ,
அைதக் காட்
ம் ெகா ய தண்டைன எனக்
ேவெறான் ம் இல் ைல.
ன்
வ ஷங் களாக என்

அ ைமக் மாரன் கரிகாலைன நான் பார்க்காமேல
இ ந் ேதன். எனக்காகக் காஞ் நகரில் அவன் ெபான்
மாளிைக கட் னான். அங் வந் தங் ம் ப என்ைன
அ க்க ேகட் க் ெகாண்
ந் தான் நான்
ேபாக ல் ைல. என் உடல் நிைலையக் காரணமாகச்
ெசால் க்ெகாண்
ந் ேதன். உண்ைமயான காரணம்
அ வல் ல. நான் காஞ் க் ப் றப் பட் ச் ெசன்றால் ,
ப ேவட்டைரயர்களின் ேநகத் ல் அவநம் க்ைக
ெகாண்
நான் ேபாய் ட்டதாக அவர்க ம்
நிைனக்கலாம் . மற் ற ற் றரசர்க ம் ெப ந் தர
அரசாங் க அ காரிக ம் க தலாம் . அ
ந் என்ன
பரீதம் இந் தச் ேசாழ ராஜ் யத் க் ஏற் ப ேமா என்
எண்ணித்தான் நான் காஞ் க் ப் ேபாக ல் ைல. நான்
ேபா
ந் தால் ஒ ேவைள என் அ ைமக் மாரன்
கரிகாலன் இன்
உ ேரா இ ந்
ப் பான்…”
“மன்னர் மன்னா! தாங் கள் எவ் வளேவா அ வாளி.
ஆற் றல்
கப் பைடத்தவர். ஆ
ம்
ைய மாற்
எ தத் தங் களால்
ட
யா !..”
“ஆம் , அன்ைனேய!
ைய என்னால் மாற்
க்க
யா . ஆனால் என்
மாரைன அந் ய காலத் ல்
பார்க்க
யாமேலேய ேபாய் ட்டேத! அவன் மனத் ல்
க்ெகாண்
ந் த ேவதைனைய அ யாமல்
ேபாய் ட்ேடேன என்
இன்ைறக் நான் ப ம்
பச்சாத்தாபம் இல் லாமற் ேபா
க் ம் . இைதெயல் லாம்
எதற் காகச் ெசால் ேறன்? ஜயாலய ேசாழ ம் , அவர்
வ
ல் வந் த ரா
ரர்க ம் இரத்தம் ந் உ ைரக்
ெகா த் ஸ்தா த்த இந் தச் ேசாழ ராஜ் யத் ன்
நலத்ைதக் க
என் ெசாந் த
ஆசாபாசங் கைளெயல் லாம் நான் ேவேரா கைளந்
ட்
ந் தைதத் தங் க க் த் ெதரி ப் பதற் காகத்தான்.

ஆ த்த கரிகாலைன என்ன காரணத் னாேலா
ப ேவட்டைரயர்க ம் , அவர்கைளச் ேசர்ந்த
ற் றரசர்க க் ம்
க்காமல் ேபாய் ட்ட . தங் கள்
மார ம் , என் சேகாதர மான ம ராந் தகைன
எனக் ப் ற ேசாழ ங் காதனத் ல் ஏற்
ைவக்கேவண் ம் என்
ரயத்தனம் ெசய் தார்கள் .
அவர்கள் அப் ப ப் ரயத்தனம் ெசய் த ல் தவ
ஒன்
ல் ைல. மகா
ஷ ம் , வஞான த்த மான
கண்டரா த்த ைடய தல் வன் ேசாழ ங் காதனத் ல்
ஏற எல் லா தத்
ம் த
வாய் ந் தவன். உண்ைம ல்
நான்
ட் க் ெகாண்டேத தவறான காரியம் .
அப் ேபா ெபரியவர்கள் எல் லா ம் ெசான்னார்கேள
என் , ம த் ப் ேபச
யாமல் , இைசந்
ட்ேடன்.
அதன் பலன்கைள இன்
அ ப க் ேறன். என்
அ ைமக் மாரைனப் ப ெகா த்
ட் நான்
உ ேரா
க் ேறன். இவ் வள
ன்பேம எனக் ப்
ேபா ம் . இனி இந் தப் ெபரிய இராஜ் யம் உள் நாட் ச்
சண்ைட னால் அ ந் ேபாவைத என் கண்ணால்
பார்க்க
ம் ப ல் ைல. ேத ! அத்தைகய அ
இந் தச்
ேசாழ சாம் ராஜ் யத் க் ேநராமல் த ப் பதற் த்
தாங் கள் உத ெசய் யேவண் ம் !” என்றார் ந் தர
ேசாழர்.
ெசம் யன் மாேத தம் கண்களில் ளித்த கண்ணீைரத்
ைடத் க்ெகாண் , “அரசர்க்கரேச! தாங் கள்
ய
எ
ம் என் ற் ற
க் ச் சரிெயன்
ேதான்ற ல் ைல.
என்
ைடய கணவ க் ப் ற என் ைமத் ன ம்
தங் கள் தந் ைத மான அரிஞ் சய ேதவர் ங் காதனம்
ஏ னார். என் கணவர்
ப் பத் ன்ப ேய அ நடந் த .
அரிஞ் சய க் ம் ற தாங் கள் ங் காதனம் ஏற
ேவண் ம் என்ப ம் என் கணவரின்
ப் பந் தான்.
ன்
உலைக ம் ஒ
ைட ல் ஆண்ட தங் கள்

பாட்டனார் பராந் தகத்ேதவ ம் அவ் வா ஏற் பா
ெசய்
ட் ச் ெசன்றார். ஆைகயால் , தாங் கள் ேசாழ
ங் காதனம் ஏ ய ல்
ைறத் தவ எ
ம் இல் ைல.
என்
ைடய நாதர் வ பக்
ல் ஈ பட் ஆத்மா
ெசல் வராக ளங் னார். இராஜரீகக் காரியங் களில்
அவ ைடய மனம் ஈ பட ல் ைல. ஆைகயால்
அவ ைடய காலத் ல் ேசாழ ராஜ் யம்
ங் க்
ெகாண்
வந் த . தாங் கள் பட்டத் க் வந் த ற
ம ப
ம் இராஜ் யம்
ஸ்தரித்த . ெதற் ேக ம்
வடக்ேக ம் ேதான்
ந் த பைகவர்கள்
அ க்கப் பட்டார்கள் . இவ் தம் இராஜ் யம்
ேமன்ைம
வதற்
க் ய காரணமா
ந் தவன்
தங் கள் அ ைமச் ெசல் வன் ஆ த்த கரிகாலன்.
அவ க் உலகம் அ ய இளவர ப் பட்டம்
கட்டப் பட்ட . அைத மாற் என் மக க் இராஜ் ய
உரிைமைய அளிக்க ேவண் ம் என்பதற் நான் எப் ப ச்
சம் ம க்க
ம் ? நான் சம் ம த்தா ம் உலகம்
சம் ம க் மா? இராஜ் யத் ன் மக்கள் சம் ம ப் பார்களா?
சக்கரவர்த் ! உள் நாட் ச் சண்ைட னால் இராஜ் யம்
அ வைதத் த க்க
ம் வதாகச் சற்
ன்னால்
ெசான்னீர ்கள் . ஆ த்த கரிகாலைனப்
றக்கணித்
ட் என் தல் வ க் ப் பட்டம்
கட்
ந் தால் , அேத உள் நாட் ச் சண்ைட
ேநர்ந் ராதா? இராஜ் யம் அ ந் ராதா?” என்
ேகட்டார்.
“ஆம் , தாேய! அதனாேலதான் நா ம் தயங் க்
ெகாண்
ந் ேதன். எல் லாைர ம் சமரசப் ப த்
அைனவ ம் ஒப் க்ெகாள் ளக்
ய ஏற் பா ெசய் யப்
ரயத்தனப் பட்ேடன். அ ைகக்
வதற் ள் ேள,
க் ட்
ட்ட . கரிகால ைடய ஆ ள்
ந்
ட்ட . தாேய! அ த்தாற் ேபால் நான்
ெசய் யேவண் ய என்ன? தாங் கேள ெசால் ங் கள் !

இந் த இராஜ் யத் ன் ெபா ப் ைப என்னால் இனித் தாங் க
யா . யாரிடமாவ ஒப்
த்
ட் க்
கரிகால ைடய கைட
ப் பத்ைத நிைறேவற் ற
ம்
ேறன். காஞ்
ல் எனக்காகெவன்
கரிகாலன்
கட்
ள் ள ெபான் மாளிைக ல் தங் என் அந் யக்
காலத்ைதக் க க்க
ம்
ேறன். இப் ேபா யா க் ப்
பட்டம் கட் வ என்
ெசால் ங் கள் .
அ ள் ெமா ையக் காட்
ம் ம ராந் தகன்
ராயத் ல்
த்தவன். என்ைன ட இைளயவன் ஆனா ம் ,
அவ க் ச்
ய தந் ைத
ைற ல் உள் ளவன்.
ெகா ம் பா
ர் ேவளா ம் ,
க்ேகாவ
ர்
மைலயமா ம் அ ள் ெமா க் ப் பட்டம் கட்ட
ேவண் ம் என் றார்கள் . தர்மத் க் ம் நியாயத் க் ம்
ல
ைறக் ம்
ேராதமான இந் தக் காரியத் க்
நான் எப் ப உடன்பட
ம் ? அல் ல தாங் கள் தான்
எப் ப உடன்பட
ம் ? அன்ைனேய எனக் உத
ெசய் ங் கள் ! ம ராந் தக க்
ட்டத் தங் கள்
சம் மதத்ைதத் ெதரி
ங் கள் . அைத ைவத் க்ெகாண் ,
நான் ேசனா ப ெபரிய ேவளாைர ம்
க்ேகாவ
ர்
மைலயமாைன ம் சம் ம க்கச் ெசய் ேவன்! தங் கள்
சம் மதத்ைத ம் , அ ம ைய ம் ெதரி த் இந் தச்
ேசாழ சாம் ராஜ் யத்ைதக் காப் பாற் ய ண்ணியத்ைதக்
கட் க்ெகாள்
ங் கள் !” என்றார் ந் தர ேசாழ
சக்கரவர்த் .
ெசம் யன் மாேத , “ஐயா! என் சம் மதத்ைதக் ேகட்க
ேவண்டாம் . வபதம் அைடந் த என் இைறவர் எனக்
இட்ட கட்டைளக் மாறாக நான் நடக்க
யா .
ஆனால் , இராஜ் ய வகாரங் களில் நான் இனிக்
க்
வ ல் ைல. ம ராந் தகைன அைழத் அவன்
சம் மதத்ைதக் ேகட் எப் ப உ தேமா அப் ப ச்
ெசய் ங் கள் !” என்றார்.

“ஆம் , ஆம் ! ம ராந் தகைன அைழத் அவ ைடய
சம் மதத்ைதக் ேகட் க் ெகாண் தான் எ
ம்
ர்மானிக்க ேவண் ம் . அதற் ம் தங் கள் உத
ேவண் ம் , ேத ! ம ராந் தகன் எங் ேக?” என்றார்
சக்கரவர்த் .
ெசம் யன் மாேத தம் ெதாண்ைட அைடக்க, நாத்
த த க்க, “ம ராந் தகன் எங் ேக? ெசன்ற
ன்
னங் களாக அந் தக் ேகள் ையத்தான் நா ம்
ேகட் க்ெகாண்
க் ேறன் யா ம் ம ெமா
ெசால் ல ல் ைல. அரேச! என் தல் வன் எங் ேக?
ேகாட்ைடத் தளப
ன்னப் ப ேவட்டைரயைரக்
ப் ட் க் ேக ங் கள் !” என்றார்.
“ ன்னப் ப ேவட்டைரயர் தங் கைள ேகட்கேவண் ம்
என் றார். தாங் க ம் ,
தன்மந் ரி அநி த்த ம் ஏேதா
ழ் ச் ெசய் ம ராந் தகைன மைறத்
ைவத்
ப் பதாகக் ற் றம் சாட்
றார். அன்ைனேய!
இப் ேபா
ன்னப் ப ேவட்டைரயைர ம் ,
தன்மந் ரிைய ம் அைழத் வரச் ெசய் ேறன்
அ ம ெகா ங் கள் !” என்றார் சக்கரவர்த் .
“அப் ப ேய அைழத் வரச் ெசய் ங் கள் . நா ம்
அவர்கைளக் ேகட் ேறன்!” என்றார் ெசம் யன் மாேத
ந் தைவ உடேன வாசற் பக்கம் ெசன்
அங்
ந் த
காவலர்களிடம் ெசால்
அ ப் னாள் .
ப

ேநரத் க்ெகல் லாம்
தன்மந்
ேவட்டைரய ம் வந் தார்கள் .

ரி

ம்

ன்னப்

சக்கரவர்த்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ேநாக் ,
“தளப ! ேசாழ நா ேபாற் வணங் ம்
தாட் யார்,
நீ ர் ேகட்ட அேத ேகள் ையக் ேகட் றார். ‘ம ராந் தகன்
எங் ேக?’ என்
னா
றார். ம ராந் தகத் ேதவைரப்

.

பற் தாங் கள் அ ந் தைதச் ெசால்
சந் ேதகத்ைத ம் ஒளி மைற ன்
என்றார்.

ங் கள் . தங் கள்
க்
ங் கள் !”

ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
னார்: “ேத யாரின் வ
பக்
ம் ல ம் உலகம் அ ந் தைவ. ேசாழ நாட்
மக்கள் அவைர நடமா ம் ெதய் வமாகக் க
ப்
ேபாற்
ற ேபால் நா ம் ேபாற்
ேறன். நான்
இப் ேபா ெதரி த் க் ெகாள் வைதக் ற் றம்
வதாக
எண்ணக்
டா . எந் தக் காரணத்தாேலா ேத யார்
தம
மாரர் ேசாழ ங் காதனம் ஏ வைத
ம் ப ல் ைல; இ
ம் எல் லா ம் அ ந் த .
த்த
ராட் யாைரக் காட்
ம் , எனக்காவ
மற் றவர்க க்காவ அவ ைடய தல் வர் ஷயத் ல்
அ க அன் இ க்க
யா . ஆ
ம்
மர்மமா
க் ற ல ஷயங் கைள ளக் தல்
அவ யமா
க் ற . அ
ம் சக்கரவர்த்
‘ம ராந் தகைரக் ெகாண்
வ க!’ என்
அ ேய க் க்
கட்டைள இட்
ப் பதால் , என்
ைடய ல
சந் ேதகங் கைள ம் ெவளி ட ேவண்
வ
ற .
ன்
நாைளக்
ன்னால்
த்த எம் ெப மாட்
ம் ,
ம ராந் தகத் ேதவ ம் ேகாட்ைடக் ெவளிேய
ெசன்றார்கள் . ஷ்பத்
ப் பணி ெசய் ம் ேசந் தன்
அ த ைடய
ைசக் ச் ெசன்
ே
மம்
சாரித்தார்கள் . ன்னர் ேத யார் மட் ம்
ேகாட்ைடக் த்
ம் னார்.
ேநரத் க் ப் ற
நா ம் என் தைமயனா ம் ேகாட்ைட வாச க் ச் சற்
ரத் ல் நின்
ெகா ம் பா
ர் ேவளா டன்
ேப க்ெகாண்
ந் ேதாம் . ம ராந் தகத் ேதவைரப் பற்
நான்
சாரித் க்ெகாண்
ந் த சமயத் ல் யாைன
பல் லக் பரிவாரத் டன் லர் ேகாட்ைடக் ள்
ைழந் தார்கள் . ‘ம ராந் தகத்ேதவர் வாழ் க!’ என்ற

ேகாஷ ம் ேகட்ட .
தன்மந் ரி அவர்கள் தான்
அப் ேபா அைதச் ட் க் காட் னார். யாைன
ேம
ந் தவர் ம ராந் தகத் ேதவர் என்
னார்.
எனக் அைதப் பற் ச்
சந் ேதகம் ஏற் பட்ட .
ன்னர், சக்கரவர்த்
ன் கட்டைளப் ப ேகாட்ைடக்
காவல் என் வசத் ல் வந் த . என் அரண்மைன ல் தான்
ம ராந் தகர் தங் வ வழக்கம் . அன் ர அைதப் பற்
நான்
சாரிக்க ல் ைல. ம நாள்
சாரித்த ேபா என்
அரண்மைனக் வர ல் ைல என்
ெதரிந் த . ன்னர்
ேகாட்ைட
வ ம் ேத ப் பார்த் ம் , யார் யாைரேயா
சாரித் ப் பார்த் ம் , ம ராந் தகத் ேதவைரப் பற்
ஒன் ம் ெதரிய ல் ைல! ேகாட்ைடக் ள் ரேவ த்தவர்
எப் ப மாயமாய் மைறந் தார்? ேத யா ம்
தன்மந் ரி ம் இப் ெபா
தான் நான் ெசால் லப்
ேபாவதற் காக மன்னிக்க ேவண் ம் . அவர்கள் இ வ ம்
ஏேதா ழ் ச் ெசய் , ம ராந் தகர்
ெகாள்
ம் ப யான ெசய் எைதேயா அவரிடம்
ெசால் , இந் த நகைர ட் ம் , நாட்ைட ட் ேம ஓ ப்
ேபா ம் ப ெசய்
ட்டார்கள் என்
ஐ
ேறன்.
நான் ெசால் வ தவறா
ந் தால் ண் ம் ெபரிய
ராட் யாரின் மன்னிப் ைபக் ேகா
ேறன்.”
ெசம் யன் மாேத த த த்த ர ல் , “தளப !
தாங் கள் இப் ேபா
ய
ற் ம் தவ .
வெப மா ைடய பாத கமலங் கள் சாட் யாகச்
ெசால்
ேறன்.
தன்மந் ரி அநி த்தரிடம் ச பத் ல்
என்
மாரைனப் பற் ப் ேப ய
ல் ைல. ழ் ச்
ெசய் த ம் இல் ைல. அன்
மாைல நா ம்
ம ராந் தக ம் ேசந் தன் அ தன்
ைசக் ப் ேபான
உண்ைமதான். நான் அங்
ந்
றப் பட்டேபா
ம ராந் தகன்
ேநரம் க த் வ வதாகச்
ெசான்னான். அதற் ப் ற நான் அவைனப்

பார்க்க ல் ைல.
ன்
நாட்களாக நா ம் அவைனத்
ேத க் ெகாண்
தானி க் ேறன்!” என்றார்.
“ேத யார்
வைத ஒப் க்ெகாள் ேறன்
அப் ப யானால் ,
தன்மந் ரிதான் இந் த மர்மத்ைத
க்க ேவண் ம் !” என்றார் காலாந் தகர்.
“எந் த மர்மத்ைத?” என்
ேகட்டார்.

தன்மந்

ரி அநி

த்தர்

“ேத
ன் தல் வர் காணாமற் ேபான மர்மத்ைதப்
பற் த்தான்!”
“தளப ! இந் தக் ேகாட்ைட
ேத ப் பார்த்ததாகக்
ய

வ ம் தாங் கள் நன்றாகத்
உண்ைமதானா?”

“ஆம் , தங் கள் அரண்மைனையத் த ர மற் ற எல் லா
இடங் கைள ம் ேத த்
ப் பார்த்தா
ட்ட .”
“என் அரண்மைனைய மட்
என்ன?”

ம்

ட்

“தாங் கள் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன்
மரியாைத காரணமாகத்தான்!”

ட்ட காரணம்
தன்மந்

ரி என்

ற

“ஆகா! அப் ப யானால் தங் கள் கடைமையத் தாங் கள்
சரியாகச் ெசய் ய ல் ைல என்
ஏற் ப
ற . ேபான
ேபாகட் ம் . சக்கரவர்த் ! தங் க ைடய ெபரிய
அன்ைன ம் ேசாழ நா ேபாற் ம் வபக்த
ேராமணி மான
த்த எம் ராட் யார் தம
தல் வைரப் பற் என்னிடம் ஒன் ம் ெசால் ல ல் ைல.
நான் அவ டன்
ழ் ச் எ
ம் ெசய் ய ல் ைல. ஆனால்
ஒன்
ெசால் ேறன். ேத யாரின்
வ ற் ல் உ த்த
ேதவர் என்
ைடய மாளிைக ேலதான்
ன்
நாளாக
இ ந் தார். இப் ேபா இந் த அைற ன் வாச ேல வந்

தங் கைள ம் அன்ைனைய ம் தரி ப் பதற் காகக்
காத்
க் றார். அ ம ெகா த்தால் , அைழத்
வ
ேறன்!”
இவ் வா
தன்மந் ரி
ய ம் அங்
ந் தவர்கள்
ஒவ் ெவா வ ம் அைடந் த யப் ைபச் ெசால்
யா
சக்கரவர்த் , “ தன்மந் ரி! இ என்ன ேவ க்ைக!
ேத
ன் தல் வைர அைழத் வ வதற் அ ம
ேகட்பாேனன்! க் ரேம வரவைழ ங் கள் !” என்றார்.

.

தன்மந் ரி அநி த்தர் வாசற் ப யண்ைட ெசன்
ைக
தட்
ட் ம ப
ம் உள் ேள வந் தார். அ த்த கணம்
ேசந் தன் அ தைன
ன்னால்
ட் க்ெகாண்
ஆழ் வார்க்க யான் நம் வந் தான்.
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் க்க ஆத் ரத் டன்,
“ தன்மந் ரி ன் பரிகாசத் க் ஓர் எல் ைல
ேவண்டாமா?” என்
ேகட்டார்.
ஆனால் ெசம் யன்மாேத இ கரங் கைள ம் நீ ட் த்
தம்
கத் ல் அன் ம் ஆர்வ ம் த ம் ப “மகேன!”
என்
அைழத்த ம் , தளப க் மனக் ழப் பம்
உண்டா
ட்ட .
ேசந் தன் அ தன், “தாேய! என்ைன அைழக்க
இப் ேபாேத ம் தங் க க் உள் ளம் உவந் தேதா? அ
நான் ெசய் த தவத் ன் பயன்தான்!” என்
கண்களில் நீ ர்
த ம் பச் ெசால் க்ெகாண்
ெசம் யன்மாேத ைய
ெந ங் னான்.
ம ராந் தக உத்தமச் ேசாழன் என்
சரித் ரத் ல்
கழ் ெபற் ற வ பக் ச் ெசல் வைனத்
வ
வாய் த்த
ேத அன் டன் அைணத் க்ெகாண்
ெமய் மறந்
ஆனந் தக் கண்ணீ ர ் ெபா ந் தார்.

அத்

யாயம் 72 ேபாட்

யாகப்

மழவர் லத் ல் உ த்தவ ம் வஞான கண்டரா த்த
ேசாழரின் வாழ் க்ைகத் ைண
மான
ெசம் யன்மாேத ைய, ‘ ம ராந் தகத் ேதவரான
உத்தம ேசாழ ேதவைரத்
வ
வாய் த்த உைடய
ராட் யார்’ என்
அவர் காலத் ய கல் ெவட் க்கள்
ப்
ன்றன. சாதாரணமாகத் தாய் மார்கள் தம்
ழந் ைதையப் பத் மாதம் வ ற் ல் ைவத் ச் மந் ேத
ெப வார்கள் . ல தாய் மார்கள் ேவ ெபண்மணிகளின்
வ ற் ல் றந் த ழந் ைதகைளத் தங் கள்
ழந் ைதகைளப் ேபாலேவ வளர்ப்ப ம் உண் .
ெசம் யன்மாேத ேவெறா
ள் ைளைய ெவ
காலமாகத் தம் ள் ைளெயன வளர்த் வந் த
காரணத் னால் , அந் த உண்ைமைய அ ந்
ந் த
ஒ வர் ேமற் கண்டவா ‘உத்தம ேசாழைரத்
வ
வாய் த்தவர்’ என்
கல் ெவட் ேல
ப் ட்டார் ேபா ம் !
உத்தம ேசாழர் ஐந்
ராயத் ச்
வனா
ந் த
ேபாேத ெசம் யன்மாேத அவைன ம் , வாணி
அம் ைமைய ம் பார்க் ம் ப ேநர்ந்த . பல ஆண் கள்
க த் வாணி அம் ைமையச் சந் த்த ம் , அவ ைடய
ே
ம லாபங் கைளப் பற் ச் ெசம் யன்மாேத
அன் டன்
சாரித்தார். வாணி ன்
ழந் ைத என்
எண்ணிய ேசந் தன் அ தனிடம் இயற் ைகயாகேவ

அம் தாட் க் அன்
ரந் த . ழந் ைதையப் பற்
சாரித்த ேபா வாணி அம் ைம ன்
கத் ல்
ைகப் ம் , அச்ச ம் உண்டானைதக் கண்டார்.
த ல் ,
அதற் ேவ காரணங் கள் இ க்கக்
ம் என்
எண்ணினார். வாணி ேபசத் ெதரியாதவளாய்
இ ந் தப யால் ட்டமாக அவளிட
ந் ஒன் ம்
அ ந் ெகாள் ள
ய ல் ைல. ஆ
ம் வாணி
அம் ைம ஒ காலத் ல் தமக் ச் ெசய் த உத ையக்
க
ம் , அவ ைடய ழந் ைத டம் ஏற் பட்ட பாசம்
காரணமாக ம் ; தா ம் , ள் ைள ம் கவைல ன்
வாழ் க்ைக நடத் வதற் ேவண் ய உத கைளச்
ெசய் தார். தஞ் ைச நக க் அ
ல்
ந் ,
தளிக் ளத்தார் ேகா
க் ப் ஷ்பக் ைகங் கரியம்
ெசய் வ வதற் காக மானியங் க ம் அளித்தார்.
ேசந் தன் அ தன் கல்
ம் , ஒ க்கத்
ம் வ
பக்
ம் றந் வளர்ந் வந் தான். அன்ைனக்
உத யாகப் ஷ்பத்
ப் பணி ெசய் வ
ம்
க்க
ஊக்கம் காட் வந் தான். இைதக் காணக் காணச்
ெசம் யன்மாேத க் அவனிடம் இயற் ைகயாகச்
ரந் த அன் வளர்ந் வந் த . ஒ நாள் அவ ைடய
மனத் ல்
த் ரமான ஐயம் ஒன்
ேதான் ய . அ
அவ க் ஒேர சமயத் ல் இன்பத்ைத ம்
ேவதைனைய ம் , இனந் ெதரியாத
ைய ம்
உண்டாக் ய . எத்தைனேயா தமாக அந் த ஐயத்ைதப்
ேபாக் க் ெகாள் ள
யன் ம் இயல ல் ைல. றந்
ல
னங் களில் இறந் ேபான தம் ழந் ைதையப் பற் ய
நிைன அ க்க எ ந் த வண்ண
ந் தப யால் அவர்
உள் ளம் அைம ெகாள் ள ல் ைல.
கைட யாக ஒ நாள் வாணி அம் ைம டம் ெதளிவாகக்
ேகட் த் ெதரிந் ெகாள் வ என்
ர்மானித்தார்.

வாணிையத் தனியாக அைழத் வ ம் ப ெசய் தார்.
இறந் ேபான தம் ழந் ைதைய வாணி டம் ெகா த்
ஒ வ ம் அ யாமல் ைதத்
ட் வரச்ெசான்னார்
அல் லவா? அவ் வா
ைதத்த இடத் ல் அதன்
ஞாபகார்த்தமாகப் பள் ளிப் பைடக் ேகா ல் ஒன்
எ ப் ப ேவண் ம் என்
ெசால் , ைதத்த இடத்ைதச்
ெசால் ம் ப க் ேகட்டார். இந் தப் பைழய
நிகழ் ச் கைளப் பற் ய ஞாபகேம அவ க் த் ன்பம்
அளித்த . ெச
ம் ஊைம மான வாணி டம்
இைதெயல் லாம் ச க்ைஞ பாைஷ னால் ேகட்க
ேவண் யதாக இ ந் த . அ அவ க் ேம ம் ெசால் ல
யாத ேவதைனைய அளித்த .
அவ ைடய ேகள் க க்
ைட
ற வாணி க ம்
தயங் னாள் . கைட யாக ேபரர
ன் கட்டைளைய ற
யாமல் உண்ைமையச் ெசால்
ட்டாள் .
ைதப் பதற் காகத் தன்னிடம் ெகா க்கப் பட்ட ழந் ைத
உண்ைம ல் இறக்க ல் ைல என்பைத ம் , அைதத்
தனக் க் க த்
மன் என்பவன்
எ த் க்காட் யைத ம் , ன்னர் அர
டம்
ம்
வந் தால் என்ன ேநரி ேமா என்
அஞ் க்
க த்
ம டன்
மைறக்கா ெசன்றைத ம் , ல
காலத் க்ெகல் லாம் க த்
மன் தன்ைன
ட்
ட் ப் ேபாய்
ட்டப யால் , தான்
ம் ப்
பைழயாைறக் வந் தைத ம்
வரமாகக்
னாள் .
ேசந் தன் அ தன் உண்ைம ேலேய தன் வ ற் ல் பத்
மாதம் மந் ெபற் ற ள் ைளதான் என்பைத அ ந் த ம்
ெசம் யன்மாேத ஒ
றத் ல் எல் ைலயற் ற ஆனந் தம்
அைடந் தார். அவர் உடம் ெபல் லாம்
ர்த் ப் ரித்த .
கண்களி
ந் தாைர தாைரயாகக் கண்ணீ ர ்
ெபா ந் த . “மகேன!” என்
ச் ேசந் தன் அ தைனக்

கட் த் த
க் ெகாள் ள ேவண் ம் என்ற ஆர்வம்
எ ந் த . ஆ
ம் , அந் த ஆர்வத்ைதக் கட் ப் ப த் க்
ெகாண்டார். அந் த உண்ைம ெவளியானால் , அ
ந்
ஏற் படக்
ய ழப் பங் கைள எண்ணி ஒ
றம்
ெகாண்டார். “உல ல் றக் ம் எல் லாக் ழந் ைதக ம்
இைறவ ைடய ழந் ைதகேள” என்
க தக்
ய
உயர் ஞான பரிபக் வத்ைத அவ ைடய உள் ளம்
அைடந்
ந் தப யால் , ெபற் ற ள் ைள டம் தாய் க்
ஏற் படக்
ய பாசத்ைதக் கட் ப் ப த் க் ெகாள் ள
அவரால்
ந் த . “அரண்மைன ல் வளர்ந்தால் என்ன?
ைச ல் வளர்ந்தால் என்ன? இந் த நிைல ல் லா
மனித வாழ் ன் க ேபாகங் கள் எல் லாம் ெவ ம் மாைய
அல் லவா? உலக வாழ் ைவ நீ த்த ற அைடய ேவண் ய
க அல் லேவா
க் யமான ? என் ப அரச
ேபாகங் கைள ெவ த் ச் வெப மா ைடய
இைணய நிழ ல் ைளத் வாழ் க்ைக
நடத் யப யால் அவ க் ப் றந் த ள் ைள இவ் தம்
ைச ல் வாழ் ந் இைறவ க் த் ெதாண்
ெசய் ம்
ேப ெபற் றான் ேபா ம் !” என்ெறல் லாம் அ க்க
எண்ணி மனத்ைத உ
ப் ப த் க் ெகாண்டார்.
ஆ
ம் , ேசந் தன் அ தன் தம வ ற் ல் றந் த
மகன் என்
அ ந் த னால் , தாம் வளர்த்த மாரனா ய
ம ராந் தகைனச் ேசாழ ங் காதனத் ல் ஏற்
ைவக்கக் டா என்ற எண்ணம் அவர் உள் ளத் ல்
வ ப் பட்ட .
ன்னேமேய கண்டரா த்தரிடம் தாம்
ெசய் த ற் றைத அவர் ஒப் க் ெகாண்
மன்னிப் ம்
ெபற்
ந் தார். “உன் வ ற் ல் றந் த ழந் ைதயானால்
என்ன? அனாைதப் ெபண்மணிக் ப் றந் த
ழந் ைதயாய் இ ந் தால் என்ன? இைறவ ைடய
க்கண்ேணாட்டத் ல் இ வ ம் சமமானவர்கள் தான்.
ஆைகயால் ம ராந் தகைன உன் மகைனப் ேபாலேவ

வளர்த் வா! ஆனால் ேசாழ ங் காதனத் ல் அவன் ஏற
ேவண் ம் என்
ஆைசப் படாேத! அதற் இணங் க ம்
இணங் காேத! அ நான்
றந் த ேசாழ லத் க் த்
ேராகம் ெசய் ததா ம் . அப் ப ப் பட்ட நிைலைம
ஏற் ப வதா
ந் தால் நீ உண்ைமைய
ஒப் க்ெகாள் வதற் ம் தயங் காேத!” என்
கண்டரா த்தர் ேத
டம் ெசால்
அவ் வா
வாக்
ம் ெபற்
ந் தார். அந் த வாக்
ைய
எப் ப
ம் நிைறேவற் ைவக்கப் ெபரிய ராட்
ெசம் யன்மாேத நிச்ச த்
ந் தார்.
ஆனால் தங் க ைடய ெசாந் தக் மாரன் வாணி
அம் ைம ன் மகனாகக்
ைச ல் வளர்ந் வ வைத
அ யாமேலேய அந் த மகான் வபதம் அைடந்
ட்டார். இ ெதரிந்
ந் தால் , அவர் என்ன
ெசய்
ப் பார்? ேசந் தன் அ தன்
ஷயத் ல் எவ் வா
நடந் ெகாள் ள ேவண் ம் என்
கட்டைள ட்
ப் பார்?
இைதக்
த் ெசம் யன்மாேத எவ் வளேவா
ைற
ந் தைன ெசய் தார். “இைறவ ைடய த்தத் னால்
இவ் தம் ேநர்ந்
ட்ட . ஊைம ன் மகன்
அரண்மைன ல் வளரேவண் ம் என்ப ம் ேபரரசரின்
மகன்
ைச ல் வளரேவண் ம் என்ப ம்
இைறவ ைடய
ள் ளம் , அ ல் நாம்
க் டக் டா . அைத மாற் ற
யல் வதால் பல
ழப் பங் கள்
ைள ம் . தம் வளர்ப் க் மாரனின்
மனம் அதனால் ெபரி ம் ண்ப ம் . அத்தைகய
பாவத்ைதச் ெசய் யக் டா !” என்
வாகத்
ர்மானித் க் ெகாண்டார்.
இைறவ ைடய
வ ளில் அவர் ெகாண்
ந் த
இைண ல் லாத நம் க்ைக ன்
ைண னாேலேயதான் ேமற்
ய ர்மானத்ைத

அவர் காரியத் ல் நிைறேவற் வ ம் சாத் யமா ற் .
ஆ
ம் அ க்க ேசந் தன் அ தைனப் பற் அவரால்
நிைனக்காமல் இ க்க
ய ல் ைல. அவ ைடய
நிைன வ ம் ேபாெதல் லாம் இயற் ைகயான தாய் ப்
பாசம் அவ ைடய உள் ளத் ல் ெபாங் ப் ெப காம ம்
இ ப் ப ல் ைல. இந் தப் ேபாராட்டமான அவ ைடய
இதய ஆழத் ேல பல ஆண்
காலமாக நிகழ் ந்
ெகாண்
ந் த .
ெந ங் காலமாக அைணேபாட் த் த த்
ைவக்கப் பட்
ந் த ெவள் ளம்
ெரன்
ஒ நாள்
அைணைய உைடத் க் ெகாண்
ளம் வ உண்
அல் லவா? அப் ேபா ெவள் ளம் எவ் வள சக்
ட ம் ,
ேவகத் ட ம் பாய் ந் ெசல் ம் என்பைதப் பலர்
பார்த் ம் அ ப த்
ப் பார்கள் .
ெசம் யன்மாேத
ன் உள் ளத் ல் அைணேபாட் த்
த த் ைவக்கப் பட்
ந் த தாய் ப் பாசமா ய உணர்ச்
ெவள் ள ம் இப் ெபா
கைரைய உைடத் க் ெகாண்
பாய் ந் த .
தன்மந் ரி அநி த்தர் “ேத
ன்
வ ற் ல்
உ த்த ேதவர்” என்
ப் ட்ட தான் அவ் வா
ெசம் யன்மாேத உள் ளத் ன் அைண உைடவதற் க்
காரணமா ற் . அந் த வார்த்ைதகைள அநி த்தர்
ய டன் ெசம் யன்மாேத பத் மாத காலம்
ழந் ைதையத் தம் வ ற் ல் ைவத் வளர்த்த
அ பவம் அவ் வளைவ ம் ஒ
னா ப் ெபா
ல்
ம ப
ம் அ ப த்தார். தம் ைம மறந் , தாம் ெசய்
ெகாண்
ந் த சங் கல் பத்ைத மறந் , ேசந் தன்
அ தைன “என் மகேன!” என்
அைழக்க ம் , அவைனத்
த
க் ெகாண்
கண்ணீ ர ் ெவௗ ள ெப க்க ம்
ேநர்ந்த

.

இவ் தம் ெசம் யன்மாேத உணர்ச் ப் ெப க் னால்
ெமய் மறந் த நிைல ல் இ ந் தேபா
ம் , அ தன்
ய வார்த்ைதகள் அவ ைடய மனத் ல் நன்
ப ந்
ந் தன. “தாேய! என்ைன ‘மகேன!’ என்
அைழக்க இப் ேபாேத ம் தங் க க் உள் ளம்
உவந் தேதா?” என்
னான் அல் லவா?
அவ் வார்த்ைதகளின் க த் என்ன? அ த க்
அவைனப் ெபற் ற அன்ைன யார் என்ப
ன்னேமேய
ெதரி மா? ெதரிந் ம் இத்தைன காலம் அைத
ெவளிக்காட் க் ெகாள் ளாமல் இ ந் தானா?
சற் ேநரம் வார்த்ைத ெசால் ல
யாத பரவச
நிைல ல் இ ந் த ற , ெசம் யன்மாேத தம்
மனத்ைதத் டப் ப த் க் ெகாண் , “மகேன! உனக்
ன்னேம ெதரி மா, நான் உன்ைனப் பத் மாதம்
மந் ெபற் ற பா என் ? ெதரிந் என் ேபரில் ேகாபம்
ெகாண்
ந் தாயா? அதனால் என்னிடம் அைதப் பற் க்
ேகளாமல் இ ந் தாயா?” என்
த த த்த ர ல்
னார். அப் ேபா ேசந் தன் அ தன் கடல் மைட
றந் த ேபால் ன்வ மா உணர்ச் நிைறந் த
வார்த்ைதகைளப் ெபா ந் தள் ளினான்:
“தாேய! நான் தங் கள் வ ற் ல் றந் த பாக் யசா
என்பைதச் ல காலமாக அ ந்
ந் ேதன். உலகம்
ேபாற் ம் ண்ணியவ யா ய தாங் கள் ஒ நாள்
என்ைன ‘மகேன!’ என்
அைழக்கேவண் ம் என்
தவம்
ெசய் ெகாண்
ந் ேதன். தங் க ைடய மகன் என்ற
ெசால் க் த் த
யாவதற் ப் ரயத்தனம் ெசய்
வந் ேதன். அல் ம் பக ம் வெப மா ைடய
வ கைளத் யானித் க் ெகாண்
ந் ேதன்.
தாங் கேள என்ைன அைழக்கா ட்டா ம் நாேன
தங் களிடம் வ வதாகத்தானி ந் ேதன். ஆனால் இந் த

இராஜ் யத் ன் உரிைம ஷயம் ரட் ம் என்
காத்
ந் ேதன். தங் கைள ‘அன்ைன’ என்
அைழக் ம்
உரிைமையத்தான் நான் ேவண் ேனன். இராஜ் யத் க்
உரியவர் யார் என்
நிச்சயமான ற தங் களிடம்
வந் தாய் உரிைம ேகார
ம் ேனன். அம் மணி!
தங் க ைடய மனங் ேகாணாமல் நடப் பதற் காக என்
உள் ளத்ைதக் ெகாள் ைள ெகாண்ட ங் ழ ையத்
யாகம் ெசய் ய ம் த்தமா
ந் ேதன்.
நல் லேவைளயாக அவ ம் தன்
ைடய மனத்ைத
மாற் க்ெகாண்டாள் . தாேய!
ன்
நாைளக்
ன்
என் உ
க் ப் ெப ம் அபாயம் வந் த த் தங் களிடம்
நா ம் ங் ழ
ம் வணங் ஆ ெபற் க் ெகாண்ட
ேநரத் க்ெகல் லாம் அந் த அபாயம் வந் த . அந் த
அபாயத்
ந் உத்தம நண்பன் ஒ வன் என்ைனக்
காப் பாற் னான். அைதப் பற் நான் அப் ேபா
அவ் வள ம ழ் ச் அைடய ல் ைல. அவனிடம்
அவ் வளவாக நன்
ெச த்த ம் இல் ைல. இப் ேபா
அவ க் நான் எவ் வள நன் க்கடன் பட்டவன்
என்பைத உணர் ேறன். தாங் கள் என்ைன ‘மகேன’
என்
தங் கள்
வா னால் அைழத் ர்கள் அல் லவா?
இந் த நாைளக் காண நான் உ ேரா இ ந் ேதன்
அல் லவா? இ ேவ ேபா ம் ! நான் பாக் யசா
ஆ
ட்ேடன். இனி ஒன் ம் எனக் ேவண்டாம் . இங்
இப் ேபா நடந் த இங் உள் ளவர்க க் மட் ம்
ெதரிந்
க்கட் ம் . ேவ யா க் ம் ெதரிய ேவண்டாம் .
இராஜ் யத் ல் ேம ம் ழப் பம்
ைளய ேவண்டாம் !
ேகா க்கைரக் உடேன றப் பட் ப் ேபாவதற்
எனக் ம் ங் ழ க் ம்
ைட ெகா த்
அ ப் ங் கள் !”
இந் த வார்த்ைதகள் ெபரிய ராட் ெசம் யன்
மாேத
ன் உள் ளத் ல் உண்டாக் ய உணர்ச்

ப்

யைலச் ெசாற் களினால்

வரிக்க

யா

.

ம் ம ம் , கண்ணீ ம் கலந் த ெமல் ய ர ல் ,
“ ழந் தாய் நீ ேய என் உத்தமப் தல் வன்! நீ ேய
ெதய் வாம் சம் ெபா ந் ய, என் கணவரின் உத்தமக்
மாரன்!” என்
னார்.
இவ் வள ேநர ம் ந் தர ேசாழர், ன்னப்
ப ேவட்டைரயர், இைளய ராட்
ந் தைவேத
ஆ யவர்கள் ர த் ப் ேபா
ந் தார்கள் . அங் ேக
ெவளியான இரக ய ம் , அதனால்
ைளயக்
ய
பலாபலன்க ம் அவர்க ைடய உள் ளங் களில் ெப ம்
ெகாந் தளிப் ைப உண்டாக் ன.
அவர்களில் ந் தைவதான்
த ல் ேப ம் சக்
ெபற் றாள் . “தந் ைதேய! ெபரிய ராட் யார்
ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட்டக்
டா என்
வாதம்
த்த ன் காரணம் இப் ேபா தான்
ெதரி ற !”
ந் தர ேசாழ ம் , அப் ேபா
ர ப் ம் ைகப் ம் நீ ங் ,
“ஆமாம் , மாரி! ஆனால் அந் தக் காரணம் இப் ேபா
நீ ங்
ட்ட . என் ெபரிய அன்ைன ன்
வ ற் ல்
உ த்த உத்தமப் தல் வ க்
ட் வ ல் இனிேமல்
அவ க் ஆட்ேசபம் இ க்க
யா அல் லவா?”
என்றார்.
ெசம் யன்மாேத
பரபரப் டன் ந் தர
ேசாழைரப் பார்த் , “சக்கரவர்த் ! என்
மாரன் சற்
ன்
ய வார்த்ைதகைளக் ேகட்க ல் ைலயா? இந் தச்
ெசய் இங் ேக உள் ளவர்கைளத் த ர ேவ யா க் ம்
ெதரியேவ ேவண்டாம் ! என் மகன் இராஜ் ய உரிைம
ேகார ல் ைல. அைதத் தங் கள்
ன்னால் அவன்
வா னாேலேய ெதரி த்
ட்டாேன!” என்றார்.

“ஆம் ர ! இந் தச் ேசாழ இராஜ் யத் ல் ஏற் ெகனேவ
உள் ள க்கல் கள் ேபா ம் ! என்னால் ேவ
ய க்கல்
உண்டாக ேவண்டாம் . எனக்
ைட ெகா ங் கள் !
என்ைன ம் என்ைன மணந் ெகாள் ள உவந் த
ங் ழ ைய ம் ஆ ர்வ த் அ ப் ங் கள் !…
ங் ழ ! இங் ேக வா!” என்றான் அ தன்.
வாசற் ப
ன் அ
ல் நின்
ெகாண்
ந் த ங் ழ
உள் ேள வந் தாள் . ேசந் தன் அ த ம் , ங் ழ
ம்
த ல் ெசம் யன்மாேத க் நமஸ்காரம்
ெசய் தார்கள் . ன்னர், சக்கரவர்த் ைய
வணங் னார்கள் . எ ந் நின்ற ம் ேசந் தன் அ தன்,
“ ர ! நாங் கள் உடேன ேகா க்கைர ேபாக ைட
ெகா ங் கள் ! தாேய! ைட ெகா ங் கள் !” என்றான்.
ெசம் யன்மாேத சக்கரவர்த் ையப் பார்த் , “ஆம்
ஐயா! இவர்க க்
ைட ெகா த் அ ப் ேவாம் .
எனக்
ப் பமானேபா நான் ேகா க்கைர ெசன்
இவர்கைளப் பார்த் க் ெகாள் ேறன்!” என்றார்.
ந் தர ேசாழர், “அ ஒ நா ம் இயலாத காரியம் நான்
ைட ெகா க்கமாட்ேடன்!” என்றார்.
தன்மந் ரி
க் ட் , “சக்கரவர்த் ! எ
ம்
இப் ேபா
ர்மானம் ெசய் ய ேவண்டாம் . இன்
ம் ல
னங் கள் இவர்கள் என் இல் லத் ேலேய இ க்கட் ம் .
ெபரிய ராட்
ன் மகன்
ைடத்
ட்டார். ஆனால்
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் ம கர் ைடக்க ல் ைல.
அவைரப் பற் ய ெசய் வ ம் வைர ல் இவர்கள் இங்
இ க்கட் ம் . அ வைர இங் ள் ளவர்கைளத் த ர ேவ
யா க் ம் இந் த இரக யம் ெதரிய ேவண்டாம் !” என்றார்.
“அ ள் ெமா
டமாவ அவ யம் ெசால் த்தான் ஆக
ேவண் ம் !” என்றாள் இைளய ராட்
ந் தைவ ேத .

“ேவண்டாம் , ேவண்டாம் ! அ மட் ம் ெசய் ய
ேவண்டாம் ” என்
ேகட் க் ெகாண்டான் ேசந் தன்
அ தன்.
கைட யாகச் சக்கரவர்த் , “ேத ! எ எப் ப யானா ம்
ஆகட் ம் . இத்தைன னங் கள் க த் இன்ைறக் த்
தங் கள்
வ ற் ல் உ த்த மகன் உங் களிடம்
வந்
க் றான். உங் கைள உடேன ரிப் பதற் நான்
சம் ம க்க மாட்ேடன். ல னங் களாவ இங் ேக நீ ங் கள்
ேசர்ந்
ங் கள் . என் அரண்மைன ேலா,
தன்மந் ரி ன் மாளிைக ேலா தங்
ங் கள் .
இராஜ் ய உரிைமையப் பற்
வான ர்மானம் ஆன
ற இவர்கைளக் ேகா க்கைர அ ப் வ பற்
ேயா க்கலாம் . அ வைர ல் இங் ள் ளவர்கைளத்
த ர ேவ யா க் ம் இச்ெசய் ெதரியேவண்டாம் !”
என்றார்.

வான

அத்

யாயம் 73 ன்
ட் த்தனம்

அ ள் ெமா வர்மரின் மனம் ெபரி ம் கலக்கம்
அைடந்
ந் த . இராஜ் ய உரிைம சம் பந் தமாகச் ேசாழ
நாட் ல் எ ந் த ெகாந் தளிப் ன் ேவகம் நா க் நாள்
அ கமா க் ெகாண்
ந் தேத அதற்
க் ய
காரணமா ம் . அவர் மக்கைள
அைம ப் ப த் வதற் காகப் ேபான இடங் களிெலல் லாம்
மக்களின் ஆேவசந் தான் அ கமா ற் . “ெபான்னி ன்

ெசல் வேர எங் கள் மன்னர்!” “அ ள் ெமா வர்மேர
டேவண் ம் !” என்பைவ ேபான்ற ேகாஷங் கள்
எங் ெகங் ம் எ ந் நாலா ற ம்
ழங் எ ெரா
ெசய் தன.
இவற் டன் ேபாட்
ட் க்ெகாண் , “பழங்
மக்களான ப ேவட்டைரயர்கள் வாழ் க!”
“ெகா ங் ேகாலரான ெகா ம் பா
ர் ேவளார் ழ் க!”
என்பைவ ேபான்ற ேகாஷங் க ம் ற் ல இடங் களில்
ேகட் ம் . அத்தைகய இடங் களில் அ க பலம் ேதடலாம்
என்
இளவரசர் ெந ங் ச் ெசன்றால் , உடேன
அங் ள் ளவர்க ம் , “ெபான்னி ன் ெசல் வர் வாழ் க!”
என்
ழங் கத் ெதாடங் னார்கள் . ஏன்? ேகாட்ைடக்
காவ க்காக மாற் நிய க்கப் பட்
ந் த ப
ர்
ரர்கள்
டப் ெபான்னி ன் ெசல் வைரக் கண்ட ம்
தங் கள் பைழய ேகாஷங் கைளக் ைக ட் ,
“அ ள் ெமா வர்மேர
ைனயேவண் ம் !”
“ஈழங் ெகாண்ட ரா
ரர், ெபான்னி ன் ெசல் வர்
நீ
வாழ ேவண் ம் !” என்
ழங் கலானார்கள் .
இவ் வா தம் ைடய
யற் ெபா மக்களிைட
ம்
ேபார் ரர்களிடத்
ம் ெவற் ெபறாமல் ேபான
மட் மன் , தம் க த் க் மாறான ழ் நிைல
பலப் பட் வ வைதக் கண்
ெபான்னி ன் ெசல் வர்
சங் கடம் அைடந் தார். ல னங் களாக
ம ராந் தகத்ேதவர் காணப் படாமல் இ ந் த ேவ
அவ ைடய கவைலைய அ கமாக் ற் . இதன்
ெபா ட் ச் ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ெகா ம் பா
ர்
ேவளார்
ற் றம்
க் ெகாண்
ந் த அவ க் த்
ெதரிந்
ந் த . அதற் க் காரணம் இல் ைலெயன்
ெசால் ல
யா . அ ள் ெமா வர்ம க்ேக அைதப்
பற் ச்
சந் ேதகம் இல் லாமற் ேபாக ல் ைல.

தமக் ப் பட்டம்
ட்
டேவண் ம் என்
ெகா ம் பா
ர் ேவளார்,
க்ேகாவ
ர் மைலயமான்
ஆ யவர்கள் உ
ெகாண்
ந் தார்கள் . அவர்க டன்
தன்மந் ரி அநி த்த ம் கலந் ச ெசய் வ ேபாலத்
ேதான் ய . இவர்கள் எல் ேலா ம் ேசர்ந் தான்
ம ராந் தகத்ேதவைர எங் ேக ம் மைறத் ைவத்
ட்டார்கேளா, என்னேமா? அல் ல ஒ ேவைள
ம ராந் தகத்ேதவரின் உ
க்ேக அபாயம்
ைளத்
ட்டார்கேளா?
அவ ைடய அ ைமத் தைமயனாரான ஆ த்த
கரிகாலரின் மரணத் க் ப் ப ேவட்டைரயர்க ம் ,
சம் வைரயர்க ேம ெபா ப் பாளிகள் என்
ேவளா ம் ,
மைலயமா ம் க
னார்கள் . அதற் ப் ப க் ப் ப
வாங் வதாக எண்ணிக் ெகாண்
ம ராந் தக க்
ஏேத ம் ங் ெசய்
ட்டார்கேளா? ஆகா!
இவர்க க் என்ன? ேயாசைன ன்
ஏேதா ெசய்
றார்கள் . கைட யாகப் ப எல் லாம் தம் தைல ல்
அல் லேவா சார்ந்
ம் ?
இன்ைறக் ேசாழ நாட் மக்கள் இவர் ெபயைரக்
வாழ் த்
றார்கள் ? இவைரச் ங் காதனம் ஏற ேவண் ம்
என்
வற்
த்
றார்கள் . ெபா ஜனங் களின் மனம்
இப் ப ேய என்
க் மா? மக்களின் உள் ளம் அ க்க
ச க் ம் இயல் ைடயதல் லவா? இேத ஜனங் கள்
நாைளக் இவர் ேபரிேலேய ப
னா ம்
வார்கள் . ங் காதனம் ஏ வதற் காகச் த்தப் பன்
ம ராந் தகைனக் ெகாைல ெசய் த்த பாதகன் என்
ெசான்னா ம் ெசால் வார்கள் . ஏன்? கடம் ர்
மாளிைக ல் ஆ த்த கரிகாலர் இறந் ததற் க்
டத் தம்
ேபரில் ப
மத் னா ம் மத் வார்கள் . ெதய் வேம!
இத்தைகய பயங் கரமான ப கைளச் மப் பதற் காகவா

என்ைனக் காேவரி ல்
ச் சாகாமல் மந் தா னி
ேத காப் பாற் னாள் ? இன்
ெதய் வமா
க் ம்
அந் தப் ெபண்ணர தான் இந் த இக்கட்டான
நிைல
ந் என்ைனக் காப் பாற் ற ேவண் ம் .
வாழ் க்ைக ல் ஒ வன் அைடயக்
ய அப ர்த் களில்
கக் ெகா ய அப ர்த் என்ைனச் சாராமல் த த்
அ ள் ரிய ேவண் ம் .
ஈழநாட் இராஜ வம் சத் ல் ெந ங் ய உற னர்
ஒ வைரெயா வர் ெகான்
ட் ச் ங் காதனம் ஏ ய
வரலா கள் அ ள் ெமா வர்மனின் உள் ளத் ல்
ப ந்
ந் தன. ஆைகயால் அம் மா ரியான இ ைவத்
த ம் அப ர்த் தன்ைன ம் அைடயலாம் என்ற
எண்ணேம அவ க் ச் ச க்க
யாத ேவதைனைய
உண்டாக் ற் . யாரிடமாவ தம் அந் தரங் கத்ைதச்
ெசால்
ேயாசைன ேகட்கலாம் என்றால் , அதற் ம்
த
ள் ளவராக யா ம் ெதன்பட ல் ைல. அவைரச்
ற்
ள் ளவர்கள் அைனவ ேம அவ க்
ேராதமாகச் ச ெசய் றார்கள் என்
ேதான் ய .
அவர்களில் லர் உண்ைமயாகேவ அவரிடம்
ேராத
பாவம் ெகாண்
ந் தார்கள் . மற் ம் லர் அவ க்
நன்ைம ெசய் வதாக எண்ணிக் ெகாண்
பயங் கரமான
ப ைய அவர் தைல ல் மத்
வதற் ப்
ரயத்தனம் ெசய் ெகாண்
ந் தார்கள் .
இந் த நிைலைம ல் யாைர நம் வ , தம்
அந் தரங் கத்ைத யாரிடம் ெவளி ட் ஆேலாசைன
ேகட்ப என்
அவரால் நிர்ணயம் ெசய் ய
ய ல் ைல.
ஏன்? அவரிடம் இைண ல் லா அன் ெகாண்டவ ம்
அவ ைடய பக் க் உரியவ மான தமக்ைக
ந் தைவப் ராட்
டங் ட அவ க் நம் க்ைக
ன்
ட்ட . அவ ம் தனக் த் ெதரியாமல் ஏேதா

காரியம் ெசய் ெகாண்
ப் பதாகத் ேதான் ய . ஏன்!
அவ ைடய உ
க் உ ரான வான
ட அல் லவா
அவ க் த் ெதரியாமல் எைதேயா மைறத் ைவக்கப்
பார்க் றாள் ?
ட் த்தனமாக எங் ேகேயா ேபாய் ட்
மர்மமான
கபாவத் டன்
ம் வ
றாள் ?….
ேவ எைதப் ெபா த்தா ம் ெபா க்கலாம் ,
வான
ன் மர்மமான நடத்ைதைய இனிப் ெபா க்க
யா என்
அ ள் ெமா வர்மர் ர்மானித்தார்.
வான
ற்
ற் ம் பார்த் க் ெகாண்
எங் ேகேயா
தனியாகப் றப் பட் ப் ேபாவைத அவர் கவனித்தார்.
உடேன அவைள அ யாமல் ன்ெதாடர்ந்
ெசல் லலானார். அரண்மைன ன் ேமல் மாடங் களின்
தாழ் வாரங் களின் வ யாகச் ெசன் , ன்னர்க் ழ்
மாடங் களில் இறங் ச் ெசன் , இ
ற ம் ெந ய
வர்கள் அைமந் த இரக யப் பாைத வ யாக வான
ேம ம் ேம ம் ெசன்றாள் . ம ராந் தகைர
இரக யமாகச் ைறப் ப த் ைவத்
க் ம்
இடத் க் த்தான் அவள் ேபா றாள் என்
க
அ ள் ெமா வர்மர் க்க ஆர்வத் ட ம் ,
ஆத் ரத் ட ம் அவைளப் ன்ெதாடர்ந் ெசன்றார்.
கைட யாக, வான மற் ெறா ெபரிய அரண்மைனப்
ப
ைய அைடந் அங் ஓர் அைறக் ள் ரேவ த் க்
கதைவச் சாத்த
யன்றாள் . அப் ேபா
அ ள் ெமா வர்மர் பாய் ந் ெசன்
வான யால்
கதைவச் சாத்த
யாமல் ஒ காைல அைறக் ள் ேள
ைவத்தார்.
கதைவச் சாத்த
யன்ற அவ ைடய கரத்ைத இ க்
த் க்ெகாண் , “வான ! உன்
ட் த்தனம்
என்னிடம் ப க்கா ! இந் த அைற ல் நீ ங் கள் ஒளித்
ைவத்
ப் ப யார்?” என்
ேகாபமாக ன னார்.

ப்

வான ேயா ன்னைக மலர்ந்த
கத் டன், “ஐயா,
உண்ைம ல் என்
ட் த்தனம் ப த்
ட்ட ! நான்
அைழத்
ந் தால் தாங் கள் வந்
க்க மாட் ர்கள் .
உள் ேள வந் இங் இ ப் ப யார் என்
நீ ங் கேள
பார்த் க் ெகாள்
ங் கள் !” என்றாள் .
ம ராந் தகத்ேதவைர எ ர்பார்த் ச் ெசன்ற
அ ள் ெமா வர்மர், அங் ேக வல் லவைரயன்
வந் யத்ேதவன் கட்
ல் ப த்
ப் ப கண்
யப் ம் , உவப் ம் அைடந் தார்.
அவைரப் பார்த்த வந் யத்ேதவன் ப க்ைக ல்
நி ர்ந் உட்கார்ந் “ஐயா! வா ங் கள் ! இரண்
நாளாகத் தங் கைள எ ர்பார்த் க் ெகாண்
க் ேறன்.
இந் தப் ெபண்களின் ைற
ந் என்ைன
எப் ப யாவ
தைல ெசய் ங் கள் !” என்றான்.
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ைரந் ெசன்
வந் யத்ேதவன் அ
ல் அமர்ந் , “நண்பா! இ என்ன?
இங் எப் ப வந் தாய் ? பாதாளச் ைற
ந்
தப் யவன் இந் தப் ெபண்களின் ைற ல் எப் ப
அகப் பட் க் ெகாண்டாய் ? இத்தைன ேநரம் நீ ஈழத் ல்
இ ப் பாய் என்
அல் லேவா நிைனத்ேதன்? இன்
ம் ல
நாைளக்ெகல் லாம் நா ம் அங் வந் உன்
டேன
ேசர்ந் ெகாள் ளலாம் என்
எண்ணி
ந் ேதன்?”
என்றார்.
“ஆம் இளவரேச! இவ் வள ேநரம் நான் ஈழ நாட் ல்
இ க்கேவண் யவன்தான்! அங் ேக பாண் ய
வம் சத்தாரின் மணி
ைய ம் , அவர்க க் இந் ரன்
தந் த இரத் ன ஹாரத்ைத ம் ேத க் ெகாண்
க்க
ேவண் யவன். ைசவப் ைபத் யமான ேசந் தன்
அ தைன ைவத் யர் மகன் ெகால் லாமல் த க்க

யன்
இந் தத் ர்க்க க் உள் ளாேனன்.
னாகபாணி ன் ஈட் என் ேமல் பாய் ந் த ம்
நிைன ழந்
ந் ேதன். இந் தப் ெபண்மணிகளின்
ைறக் எப் ப வந் ேசர்ந்ேதன் என்ப ெதரியா .
க ைண ர்ந் நான் இங்
ந் தப் ச் ெசல் வதற்
உதவ ேவண் ம் . இல் லா ட்டால் , தங் கள் அ ைமச்
சேகாதர ம் , என் அ ைமத் தைலவ மான ஆ த்த
கரிகாலைரக் ெகான்றதாக என் ேபரில் ண் ப ையச்
மத்
வார்கள் !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
வான
க் ட் , “ஐயா! இவர்
வ தவ . இவர்
தப் ஓ ப் ேபானால் தான் அத்தைகய ப இவர்
ஏற் ப ம் . உண்ைம ெவளியா ம் வைர ல் இவர்
இங் ேகேய இரக யமாக இ க்கேவண் ம் என்ப
தங் கள்
த்தமக்ைக ன்
ப் பம் ” என்றாள் .
“இவள்
வ
ம் உண்ைம இ க் ற . நீ தப் ஓட
யன்றால் தான் அந் தப் ப உனக் ஏற் ப ம் .
என்ைன ம் அ
க்கலாம் . அைதக் காட்
ம்
உண்ைம ல் நடந் தைத உலகம் அ ய நி
ப் ப தான்
நல் ல .
த ல் , என்னிடம் ெசால் ! கடம் ரில்
நடந் தைதெயல் லாம்
வரமாகச் ெசால் !” என்றார்
ெபான்னி ன் ெசல் வர்.
வந்

யத்ேதவ ம் தான் அ ந் தப நடந் தைதெயல் லாம்
னான். எல் லாவற் ைற ம் ேகட்ட ன்ன ம் , ஆ த்த
கரிகாலரின் மரணம் ேநர்ந்த எப் ப என்பைத
இளவரசரால் நிர்ண க்க
ய ல் ைல.

அத்

யாயம் 74 - "நாேன
ேவன்!"

வந் யத்ேதவன் கைட யாகக்
னான்: “இளவரேச!
ஒேர ஒ மனிதர் மன ைவத்தால் உண்ைம ல் என்ன
நடந் த என்பைதச் ெசால்
என்ைனக் ற் றமற் றவன்
ஆக்கலாம் . அந் த ஒ வர் ெபரிய ப ேவட்டைரயர்தான்.
கடம் ர் மாளிைக ல் யாழ் க் களஞ் யத் ல்
ஒளிந்
ந் த என்ைனத்
ெரன்
க த்ைதப்
த்
இ க் க் ேழ தள் ளி
ர்ச்ைச அைடந்
ழச்
ெசய் தவர் அந் த ரப் ெப மகனாராகேவ இ க்க
ேவண் ம் என்
ஊ க் ேறன். ேவ யா ம் அங்
அச்சமயம் வந்
க்க
யா . நந் னிேத ேபரில்
சந் ேதகங் ெகாண்ட அந் தக் ழவர்தான் அவ் வா
காளா கச் ைசவராக உ க்ெகாண்
மைற டத்
ந் அங் என்ன நடக் ற என்
பார்ப்பதற் காக வந்
க்க ேவண் ம் . காளா கச்
ைசவக் ட்டத்ைதச் ேசர்ந்த இ ம் பன்காரி அவ க்
இரக ய வ
ல் வ வதற் உத ெசய்
ப் பான்.
ஆனால் அந் த மாெப ம் ர க் என்ைன
தன்
தல்
பார்த்தேபாேத என்
ெவ ப் உண்டா
ட்ட . அந் த
ெவ ப்
ற நா க் நாள் அ கமா ேய வந் த .
அவர் என் உ ைரக் காப் பாற் வதற் காக
ன் வந்
அங் உண்ைம ல் நடந் தைதச் ெசால் லப்
ேபாவ ல் ைல. நான் இந் தப் பயங் கரமான ப
ண்
இறந் தால் அவ க் ஒ ேவைள சந் ேதாஷமாகேவ
இ க் ம் . ஆைகயால் , இளவரேச! எனக் த் தப் ச்
ெசல் வதற் அ ம ெகா ங் கள் !
ந் தால் நான் ஈழ
நா ெசன்
அங் ேக பாண் ய லத்

மணி
ைய ம் , இரத் ன ஹாரத்ைத ம் , ேத க்
கண்
ப் ேபன். அல் ல இங் ேகேய உங் கள் ைக
வாளால் என்ைனக் ெகான்
ங் கள் . என்னிடம்
அள லாத அன் ைவத்
ந் த தங் கள் தைமயனாைரக்
ெகான்ற ப ையச் மந் நாற் சந்
ல் க
ல்
ஏற் றப் ப ம் க க் என்ைன ஆளாக்கா ர்கள் ! அைதக்
காட்
ம் தங் கள் ைக வாளினால் இறப் ப எனக்
எவ் வளேவா ஆ தல் அளிக் ம் ! அல் ல இந் தக்
ெகா ம் பா
ர்க் ேகாமகளின் ைக னால் நஞ் ண்
இறந் தா ம் பாதக ல் ைல. இவ ம் தங் கள்
த்தமக்ைக ேம இந் த அனாைத ன் ேபரில் க ைண
ெகாண்
யமேலாகத் ன் வாசற் ப வைரக் ம்
ெசன்
ந் தவைனத்
ம் ப ம் இவ் லகத் க்
ெகாண்
வந் ேசர்ந்
க் றார்கள் . இதற் காக
இவர்க க் நான் நன்
ெச த்தப் ேபாவ ல் ைல!”
இவ் வா வந் யத்ேதவன்
யேபா வான
இளவரசைர ேநாக் , “ேக ங் கள் ஐயா! நீ ங் கேள
ேக ங் கள் ! இந் தச் த்த ர க் ப் ேபார்க்களத் ல்
எ ரிக க்
ன்னால் நின்
ேபாரிட்
ர ெசார்க்கம்
அைட ம்
ப் பம் இல் ைலயாம் ! ெபண்களின்
ைக னால்
ஷம் அ ந் ச் சாவதற் த் தவம்
டக் றாராம் !” என்றாள் .
“இளவரேச! இவ ம் , தங் கள்
த்தமக்ைக ம் என்
ெசால் ம் நிந் ைத ெமா
னாேலேய என்ைனக்
ெகான்
வார்கள் ேபா
க் ற . அைத ட
இவர்கள் ைக னால் நஞ் அ ந் இறப் ப
ேசஷம்
அல் லவா?” என்றான் வாணர் ல ரன் வந் யத்ேதவன்.
அ ள் ெமா வர்மர் இந் தப் ேபச் க்கைளெயல் லாம் பா
கவனத் டேனதான் ேகட் க் ெகாண்
ந் தார்.
அவ ைடய மனத் ற் ள் ேவ எைதப் பற் ேயா

ரமாகச் ந் த் க் ெகாண்
ந் ததாகத்
ேதான் ய . சட்ெடன்
ஒ
த் எ ந் நின் ,
“ஆகா! நான்
ெசய்
ட்ேடன். நாேன ேசாழ
நாட் ன் சக்கரவர்த் யாக
ட் க் ெகாள் ேவன்.
நா நகரெமல் லாம் மக்கள் “அ ள் ெமா வர்மேன
ட்டேவண் ம் !” என்
ேகாஷம்
ெசய் றார்கள் . ேபார் ரர்களின்
ப் ப ம் அ ேவ!
அவர்கள் எல் லா ைடய
ப் பத்ைத ம்
நிைறேவற் ேவன். எதற் காகத் ெதரி மா? உன்ைனக்
ற் றம் அற் றவன் என்
தைல
ெசய் வதற் காகத்தான். அதனால் எனக் ஏேத ம்
அப ர்த் வ வதாக இ ந் தால் வரட் ம் ! அ என்ைனப்
பா யா ! என் ேபரில்
ேராதப் பான்ைம ெகாண்ட
ற் றரசர்கள் லர் ஒ ேவைள அந் த அப ர்த் ையப்
பரப் வதற்
யலலாம் . ஆனால் மக்கள் அைத
நம் பமாட்டார்கள் . ற் றரசர்கள் என் ேபரில் ற் றம்
மத்தத் ணிந் தால் , அ அவர்கள் ேபரிேலேய
ம் ப் ேபாய் ச் ேச ம் ! கடம் ர் மாளிைகக் ச்
ற் றரசர்கள்
ந் க் அைழத் அவைரக் ெகான்
ட்டார்கள் என்
என்னால்
ப் ச் ெசால் ல
ம் .
அத்தைகய நம் க்ைகத் ேராகத் க்காக ம் இராஜ
லத் ேராகத் க்காக ம் அவர்கள் எல் லாைர ம்
தண் க்க ம் என்னால்
ம் . எ எப் ப யானா ம்
நாேன
ட் க் ெகாள் ளப் ேபா ேறன். என் தந் ைத,
தமக்ைக இவர்களின்
ப் பத் க்
ேராதமாக
நடந் தா ம் நடப் ேபன். ஆனால் உனக் எந் த தத்
ங் ம் ேந வைத என்னால் பார்த் க் ெகாண்
ெபா த்
க்க
யா !” என்றார்.
வான ஒ
கலத் டன், “தங் க ைடய இந் த
வார்த்ைதகைளக் ேகட்பதற் இைளய ராட் இங் ேக

இல் லாமற் ேபானாேர! அவர் ன்னிைல
ம் ஒ
தடைவ இந் த வார்த்ைதகைளச் ெசால் ங் கள் !” என்றாள் .
“ஒ தடைவ என்ன? பல தடைவ ெசால்
ேறன்!
காரியத்
ம் இைதச் ெசய் காட்
ேறன்!” என்றார்
ெபான்னி ன் ெசல் வர்.
வந் யத்ேதவன் தன் கண்களில் ளித்த கண்ணீைரத்
ைடத் க்ெகாண் , “ஐயா! ஏைழ ம் அனாைத மான
என் காரணமாகத் தாங் கள் தங் க ைடய மன உ
ைய
மாற் க் ெகாண்
வதற்
ன் வந் தால் , அ
ேசாழ நா ெசய் த பாக் யமா ம் . உண்ைமையச்
ெசால் வதாக இ ந் தால் , ம ராந் தகத்ேதவைர நான்
அ ந் தவைர ல் அவர்
டச்
ம்
த
ல் லாதவர். ெபண்கைளப் ேபால்
பல் லக் ேல
ரயாணம் ெசய் இராஜ் யத் க்காகச் ச
யற் களிேல ஈ ப
றவர், ஒ சாம் ராஜ் யத்ைத
ஆளத் த
ைடயவரா? ஜயாலய ேசாழ ம் ,
பராந் தக ேசாழ ம் அலங் கரித்த ேசாழ ங் காதனத் ல்
இத்தைகய ேகாைழத்தனேம உ க்ெகாண்டவர் ஏ வ
நியாயமா? இைத இந் நாட் மக்கள்
ம் பாத ல்
யப் ஒன்
ல் ைல!” என்
ரல் த த க்கக்
னான்.
“இைத உணர்ந் தான் ம
மைறந்
ட்டார் ேபா

ராந் தகத் ேதவேர மாயமாய்
க் ற !” என்றாள் வான .

“ஆம் ; ஆம் ! அவைரத் ேத க் கண்
க் ம்
ரயத்தனத்ைத இனி ட்
டப் ேபா ேறன். நாேன
ட் க் ெகாள் ளப் ேபா ேறன்!” என்றார்
அ ள் ெமா வர்மர்.
இைதக் ேகட் க் ெகாண்ேட அச்சமயம் அவ் வைற
ரேவ த்த ந் தைவ, “தம் ! அந் த ஆைசைய

ள்

அ ேயா
ட்
! உனக் ச் ங் காதன ம் இல் ைல.
மணிம ட ம் இல் ைல. என் அ ைமத் ேதா வான
தஞ் ைசச் ங் காதனத் ல் ஏ வ ல் ைல என்
சபதம்
ெசய்
ப் பைத மறந்
ட்டாயா? அவள் இல் லாமல்
ேவெறா ெபண்ைண உன் அ
ல் ைவத் க் ெகாண்
நீ
ட் க் ெகாள் வைத நான் ஒ நா ம் என்
கண்களால் பார்த் க் ெகாண்
க்க
யா !”
என்றாள் .
“அக்கா! அந் தச் சமயத் ல் மட் ம் தாங் கள்
தங் க ைடய கண்கைள
க்ெகாண்டால் ேபா ற .
நான் ேவண் மானா ம் தங் கள் கண்கைள அச்சமயம்
ெபாத் உத
ேறன்!” என்றாள் வான .
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ந் தைவையப் பார்த் ,
“சேகாதரி, தங் கள் ேதா
ன் சபதத் க்காகச் ேசாழ
ராஜ் யம் அரசன் இல் லாமேல நடக்க
மா? நம்
தந் ைதேயா இராஜ் ய பாரத்ைத இறக் ைவத்
ட் க்
காஞ் க் ப் ேபாக ேவண் ெமன்
வாதம்
க் றார். ம ராந் தகத் ேதவேரா, மாயமாக மைறந்
ட்டார், ேவ வ தான் என்ன? எப் ப
ம் நான்
ட் க் ெகாள் ளாமல் ரா ேபா
க் றேத?
இராஜ் ய உரிைம பற் நாெடங் ம் ஒேர ெகாந் தளிப் பாக
இ ப் ப தங் க க் த் ெதரியாததல் லேவ? இந் தக்
ெகாந் தளிப் ைப, எத்தைன காலம்
ட் ைவக்க
ம் ?” என்றார்.
“தம் ! ஒ சந் ேதாஷமான சமாசாரம் . அைதத்
ெதரி ப் பதற் த் தான் நான்
ைரந் ஓ வந் ேதன்.
மைறந்
ந் த ம ராந் தகத் ேதவர் ெவளிப் பட்
ட்டார். ேசாழ லத்
ன்ேனார்கள் ெசய் த தவம் ண்
ேபாக ல் ைல! இராஜ் யம் என்ன ஆ ேமா என்
நீ
கவைலப் பட ேவண் ய ல் ைல. அவர் ேவண்டாம் என்

ெசான்னா ம் நாம்
ம டா ேஷகம் ெசய்
இைளய ராட் .

வாதம்
த் அவ க்
ைவக்கேவண் ம் !” என்றார்

அவ ைடய உற் சாகம் மற் ற
வ க் ம்
யப் ைப அளித்த . ல நாட்களாகேவ ந் தைவப்
ராட் ம ராந் தக க்
ட் வதற் ச்
சாதகமா
ந் த உண்ைமதான். ஆனால் அ ல் அவர்
இவ் வள உற் சாகம் உைடயவர் என்
இ வைர ல்
காட் க்ெகாள் ள ல் ைல.
ெபான்னி ன் ெசல் வர் அ சம் பந் தமான தம்
யப் ைப
அடக் க்ெகாண் , “ேத ! அவர் எங் ேக
மைறந்
ந் தார்? எதற் காக? எப் ப ெவளிப் பட்டார்?”
என்
ேகட்டார்.
“நமக் அ
ேலேய அவர் இ ந் வந் ம்
நம் மாேலதான் கண் ெகாள் ள
யாமல் ேபா ற் .
தம் ! ெசம் யன்மாேத
ன்
வ ற் ல்
உ த்தவர்தான் ேசாழ ங் காதனத் ல் ஏறத் த ந் தவர்.
உன் த்தப் பா க் த்தான் இந் த ராஜ் யம் நியாயமாக
உரிய . நீ ம டம் ைனயலாம் என்ற எண்ணத்ைத
அ ேயா
ட்
! ஓர் அ சயத்ைதக் ேகள் ! தம் !
நா நாைளக்
ன்னால் நம் த்தப் பா க் ஒ
ெபரிய கண்டம் வந் த . ெகாைலகாரன் ஒ வன் அவர்
த் ட் ைய
எ யக்
பார்த்தான். அைத
அவன் எ ந்
ந் தால் ம ராந் தகத்ேதவரின் உ ர்
ேபா
க் ம் . ேசாழ லத் ல் இன்ெனா அகால
மரணம் ஏற் பட்
க் ம் . அப் ப ேநராமல் த த்த ரா
ரர் யார் ெதரி மா? தம் உ ைரக் ெகா க்கத் ணிந்
நம் த்தப் பாைவக் காப் பாற் யவர் யார் ெதரி மா?”
என்
க் ெகாண்ேட இைளய ராட் தம்
சாலமான கண்கைள வந் யத்ேதவன் ேபரில்

ம் னார். அந் தக் கண்களில் த ம் ய அன் ம்
ஆர்வ ம் , நன்
ம் நன்ம ப் ம் , ஆதர ம்
அ தாப ம் வந் யத்ேதவன ெநஞ் ன் அ வாரம்
வைர ல் ெசன்
அவைனத் க்
க்காடச் ெசய் தன.
ெபான்னி ன் ெசல் வேரா யப் க் கட ல்
ஆழ் ந் தவராக, “இ என்ன அக்கா! எனக் ப்
ரிய ல் ைலேய? என் ேதாழ ம் இ பற் எனக்
ெசால் ல ல் ைலேய?” என்றார்.

ச்

“அவர் ெசால்
க்க மாட்டார் ஏெனனில் அவர் ெசய் த
காரியத் ன் ெப ைமைய அவேர உணர்ந்
க்க
மாட்டார். ேசாழ லம் அவ க் எவ் வள
கடைமப் பட்
க் ற என்
அவ க்ேக ெதரியா !”
“அக்கா!
ர்ேபா வ ேபால் ேப
ர்கள் ? எல் லாம்
ஒேர மர்மமா
க் றேத? எங் கைள ண்
ைகப் க்
உள் ளாக்காமல்
ளக்கமாகச் ெசான்னால் நல் ல ! இந் த
வாணர் ல ரர் ம ராந் தகைர எப் ப , எங் ேக, எந் த த
அபாயத்
ந் காப் பாற் னார்? ம ராந் தகத்ேதவர்
இப் ேபா எங் ேக?” என்
இளவரசர் ேகட்டார்.
“ெபான்னி ன் ெசல் வ! இேதா இன்
ம் ல னா ப்
ெபா
ல் அவேர இங் வந்
வார்! நீ இங் ேக
வந்
க் றாய் என்ப ெதரிந் , இவ் டம் அைழத்
வரச் ெசால்
க் ேறன். அவர் வாய் ெமா யாகேவ
ேகட் த் ெதரிந் ெகாள் . அல் ல எல் லாவற் ைற ம்
கண்ணால் பார்த்த ங் ழ
டம் ேகட் த்
ெதரிந் ெகாள் … இேதா அவர்கள் வ
றார்கள்
ேபா
க் ற . ஆம் ; அச்சமயம் அைறக் ெவளி ல்
கால ச் சத்தம் ேகட்ட . சற் ேநரத் க்ெகல் லாம் நா
ேபர் உள் ேள வந் தார்கள் .
தன்மந் ரி அநி த்தர்,
ஆழ் வார்க்க யான், ங் ழ , ேசந் தன் அ தன்

ஆ யவர்கள் வந் தார்கள் . ேசந் தன் அ தன் மட் ம்
வழக்கத் க் மாறாக
த் ரமாக உைட
அணிந்
ந் தான். தைல ல் இளவர க் ரீடம்
அணிந் , பட் ப் தாம் பர ம் , அரச லத் க் ரிய
ஆபரணங் க ம் ைனந்
ந் தான்.
அைறக்

ள் வந் த ேகாஷ்
னைர உள் ேள இ ந் தவர்கள்
யப் டன் பார்த்தார்கள் . “சேகாதரி! ம ராந் தகர்
வ வார் என்றல் லேவா ெசான்னீர ்கள் ? அவைரக்
காேணாேம?” என்றார் அ ள் ெமா .
“தம் ! இேதா உன்
ன்னால் இளவர க் ரீடம்
அணிந் நிற் றாேர, இவர்தான்
ெசம் யன்மாேத
ன்
வ ற் ல் உ த்த,
வஞான கண்டரா த்தரின் தல் வர். இவர்தான்
நமக்ெகல் லாம் த்தப் பன்
ைற ண்ட வபக் ச்
ெசல் வர். இத்தைன கால ம் ேசந் தன் அ தன் என்ற
ெபய டன் அஞ் ஞாத வாசம் ெசய் வந் தார். ேசாழர்
லம் ெசய் த பாக் யத் னால் இன்ைறக் ெவளிப் பட்
வந் தார். இவைரத் தான் நா நாைளக்
ன்னால்
ெகா ேயான் ஒ வன் ஈட்
னால் த் க் ெகால் ல
யன்றான். அைதத் த த் இந் த வாணர் ல ரர்
ேசாழ லத் க் இைண ல் லாத உத
ரிந் தார். நம
தன்மந் ரி ன் டரான இந் த ர ைவஷ்ணவர் இவர்
ைசவர் என்பைத ம் ெபா ட்ப த்தாமல் இவைரக்
ேகாட்ைடக் ள் ெகாண்
வந் ேசர்த்தார்!…”
இச்சமயத் ல்
மைல
க் ட் , “ேத !
இச்ைசவ க் நான் எந் த த உத
ம் ெசய் ய ம்
இல் ைல. ெசய் ய
ம் ப ம் இல் ைல. வல் லத்
இளவரசைரப் பல் லக் ல் ெகாண்
வ வ
சாத் யமா ம் ெபா ட் இவ க் மா ேவடம்
ைனந் யாைன ல் ஏற் வந் ேதன்” என்றான்.

ந் தைவ, “ஆம் , ஆம் !
மைல நம் இ வைக ல்
ேப த
ரிந்
க் றார். ம ராந் தகத் ேதவ க்
இளவர க் ரீடம் அணி த் யாைன
ஏற் க்
ெகாண்
வந் தேபா உண்ைம ேலேய இந் த நாட் ன்
ங் காதனத் க் ரியவைர அைழத் வ
ேறாம் என்
ெதரிந் ரா . அல் ல ெதரிந் தான் ெசய் தாேரா, அைத
நான் அ ேயன்! எப் ப ேய ம் இ க்கட் ம் ! தம் !
இத்தைன கால ம் ம ராந் தகத்ேதவர் என்
நாம்
எல் ேலா ம் எண்ணி
ந் தவர் உண்ைம ல்
ம ராந் தகத்ேதவர் அல் ல. இவர்தான் ேசாழ லத் ன்
தவப் பயனாக
த்த எம் ராட்
ன் வ ற் ல்
உ த்தவர். நாம் அ ய
யாத இைறவன்
ைளயாடல் இவைர இத்தைன கால ம்
ைச ல் வாழ் ந்
க்கச் ெசய் த . ஆ
ம் ேசாழர்
ெதால்
ல் றந் ததனால் வந் த ணா சயங் கள்
இவரிடம்
ெகாண்
ந் தைத நாம் எல் ேலா ம்
ஒவ் ெவா சமயம் பார்த்
யந்
க் ேறாம் .
ன்ெனா சமயம் இவர் இந் த வாணர் லத்
ரைரத்
தப் ப உன்ைன இவ ம் , ங் ழ
ம்
ேகா க்கைர
ந் நாகப் பட் னம் வைர ல்
ெகாண்
ேபாய் ச் ேசர்த்தைதத்தான் மறக்க
மா?
இவர்தான் உண்ைம ல் நம் த்தப் பா என்பைத இன்
ெசம் யன் மாேத
ன் வாய் ெமா யாக ம்
அ ந் ேதாம் . இவ ம் ஒப் க்ெகாண்டார். தம் ! இந் தப்
ண்ணிய னத் ல் இவைர நம் அரண்மைனக்
வரேவற் ேறன். இல் ைல இல் ைல! இவ ைடய ெசாந் த
அரண்மைனக் வரேவற் ேறன். இத்தைன கால ம்
நம் ைம ட் ப் ரிந் வாழ் ந் தவைர இன்
நம்
ம் பத்ேதா ஒன்
ேசர்ந்
ம் ப அைழக் ேறன்.
இத்தைன நா ம் ரிந்
ந் தவர் நம் ேமா வந்
ேசர்ந்த ைவபவத்ைத எவ் வளேவா மரிைசயாகக்
ெகாண்டாட ேவண் ம் . அதற் த் த
யான காலம்

இ வன் . இந் தச் ெசய் ைய எவ் வள
ரம் ெவளி ல்
ெதரியாமல் நமக் ள் ைவத் க் ெகாள் ேறாேமா,
அவ் வள க் நல் ல . ஆைகயால் நமக் ள் ேளேய இந் த
ைவபவத்ைத நடத் க் ெகாள் ளலாம் . த்தப் பா! இப் ப
வா ங் கள் ! ெந நாைளய ரி க் ப் ன்னர் இன்
ேசாழர் லத் ல் வந் ேசர்ந்ததற் காக எங் கள்
ம ழ் ச் ைய ேவ
தத் ல் ெதரி த் க் ெகாள் ள
ய ல் ைல. என் அ ைமச் சேகாதரர்கள்
ெவளி ர்க க் ப் ேபா ம் ேபா ம் சரி,
ம்
வ ம் ேபா ம் சரி, அவர்கள் ெநற்
ல் நான்
நீ
க் ங் மத் லகம் இ வ வழக்கம் . அ ேபாலேவ
இன்
ம் வந் ேசர்ந்த தங் கள் ெநற்
ல்
நீ ம் ங் ம ம் இ
ேறன்!”
இவ் தம்
ட் இைளய ராட்
ந் தைவ ேத
ேசந் தன் அ தன் என்
இத்தைன கால ம் ெபயர்
வழங் ய ம ராந் தகன் ெநற்
ல்
நீ ம்
ங் ம ம் இட்டார்.
அப் ேபா
தன்மந் ரி அநி த்தர் “ேசாழர்
ேதான்றல் இளங் ேகா ம ராந் தகத்ேதவர் நீ
என்
ஆ
னார்.
“வாழ் க! வாழ் க!” என்
எ ெரா ெசய் தான்.

லத்
வாழ் க!”

ஆழ் வார்க்க யான் நம்

ந் தைவ
த ல் ேபச ஆரம் த்தேபா
அ ள் ெமா வர்மர் உள் ளத் ல்
யப் த்தான்
அ கமாக இ ந் த . அ ல்
சந் ேதக ம்
கலந்
ந் த . இெதல் லாம் தம்
த்தமக்ைகயாரின்
ைளயாட்ேடா , ஏேத ம் ஒ
க் ய காரணம் பற்
இவ் தம் ேப
றாேரா என்
ட எண்ணினார். ேபாகப்
ேபாக அவ ைடய ஐயம் ர்ந்
ட்ட . ந் தைவ

ேத
ன் வார்த்ைதகள் இதய அந் தரங் கத்
ந்
வந் த அன் ணர்ச் த ம் ய வார்த்ைதகள் என்பைத
அ ந் தார். அவர் ெபரி ம் ேபாற் ய தமக்ைக ன்
உள் ளத் ல் ெபாங் ய உணர்ச் ெவள் ளம் அவைர ம்
ஆட்ெகாண்
ட்ட .
ந் தைவ ேத
லக ட்ட ம் அ ள் ெமா த்ேதவர்
ேசந் தன் அ தன் அ
ல் ெசன்
“ த்தப் பா!
ன்னேம
தங் களிடம் நான் அன் ெகாண்
ந் ேதன். தாங் கள் என்
சேகாதரரா
க்கக்
டாதா என்
எண்ணிய
ண் .
நமக் ள் இ க் ம் இரத்தத் ெதாடர் தான் அத்தைகய
உணர்ச் ைய எனக் அளித்த ேபா ம் !” என்
ச்
ேசந் தன் அ தைன ஆ ங் கனம் ெசய் ெகாண்
கண்ணீ ர ் ெப க் னார்.
வந் யத்ேதவன், “ஆகா! நான்
ன்னேம ெகாஞ் சம்
சந் ேத த்ேதன். ேசந் தன் அ தன் என் ற
வபக்த க் ள் ேள பரம் பைரயான ர இராஜ லம்
எங் ேகேயா ஒளிந் ெகாண்
க்கத்தான் ேவண் ம்
என்
எண்ணிேனன். இல் லா ட்டால் ஊ ம் ேப ம்
இல் லாதவனாக வந் த எனக் அைடக்கலம் தந்
ஆதரித் ஊைர ட் ஓட ம் உத ெசய்
ப் பாரா?
ேபரரசர் மகேன,
ன்ெனா தடைவ எனக் ச் ெசய் த
உத ைய எனக் ம ப
ம் ெசய் அ ள் ரி ங் கள் .
தங் க ைடய ம டா ே
க ைவபவத்ைதப் பார்க்கக்
ெகா த் ைவக்க ல் ைலேய என்
வ த்தமாய் த்
தானி க் ற . என்ன ெசய் யலாம் ! ஒ
ஷய ல்
எனக்
க்க ம ழ் ச் . ேசந் தன் அ தனா க் ச் ேசாழ
சாம் ராஜ் யம் ெசாந் தமாவ ேல
ட எனக் அவ் வள
ப் இல் ைல. எனக் க் கடல் கடக்க உத ெசய் த
ங் ழ அம் ைம மகாராணி ஆகப் ேபாவ ேலதான்
எனக் ப் ரிப் ! ச த் ர மாரி ன் ஆைசக் கன

இவ் வள
அவேர எ

ைர ல் நிைறேவறப் ேபா ற என்
ர்பார்த்
க்க மாட்டார்!” என்றான்.

ந் தைவ
க் ட் , “ஐயா! தாங் கள் இன்
ம் ல நாள்
இவ் வள அ கமாகப் ேபசாம
ந் தால் நல் ல .
அப் ேபா உடம்
ணப் பட் த் தப்
ஓ வதா
ந் தா ம்
ைரவாக ஓட
ம் !” என்றாள் .
ன்னர், “தம் ! அ ள் ெமா ! இத்தைன கால ம் நம
அ ைமப் பாட் யார் தம
மக க் ம டம்
ட் வைத ஏன் ஆட்ேச த்தார் என்பைத இப் ேபா நாம்
அ ந் ெகாண்ேடா ம் . நமக் க் ட பைழய
ம ராந் தகர்
வ ல் அவ் வள
ப்
ல் லாம
ந் த . ர ேசாழ லத் ல்
றந் தவர்களிடம் இ க்கேவண் ய ணா சயங் கள்
அவரிடம் இல் ைல. நம பாட் யார் எவ் வளேவா
யன்
பார்த் ம் , வபக் அவ ைடய உள் ளத் ல்
ஒட்ட ல் ைல. ரம் என்ப அவரிடம் ம ந் க் க் ட
இல் ைல. அப் ப
ந் ம் ஒ வா நாம் அவ க்ேக
ட் வதற் மனத்ைதச் சரிப் ப த் க் ெகாண்ேடா
ம் . இந் தப்
ய ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட் வ ல்
நமக்ெகல் லாம்
ப் என்ப மட்
ல் ைல,
கல ம் ரிப் ம் அைட ேறாம் . உன்ைன ம்
வல் லத் இளவரசைர ம் ந க்கட ல்
ழ் காமல்
கைரேயற் க் காப் பாற் ய ங் ழ
ங் காதனம்
ஏ வைதப் பார்க்க ம் எனக் ஆைசயாக இ க் ற .
அதற் ேவண் ய ஏற் பா கைள நம்
தன்மந் ரி
உடேன ெசய் ய ேவண் ம் !” என்றாள் .
“ேத ! ெபரிய ப ேவட்டைரயர் மன ைவத் க் கடம்
மாளிைக ேல என்ன நடந் த என்பைதச் ெசால் ல
ேவண் ம் . பைழய ம ராந் தகத்ேதவர் என்ன ஆனார்
என்ப ெதரிய ேவண் ம் . இந் த இரண்
காரிய ம்

ர்

ஆவதற்
ைவப் ப

ன்னால் ம டா ேஷகத் க்
எப் ப ?” என்றார் அநி த்தர்.

நாள்

“ெபரிய ப ேவட்டைரயரிடம் நான் ேகட் க்
ெகாள் ேறன். பைழய ம ராந் தகைரக் கண்
உங் கள் ெபா ப் !” என்றாள் ந் தைவ.

ப் ப

அப் ேபா ேசந் தன் அ தன் என்
நாம் அ வைர ல்
அைழத் வந் த இளவரசர் ம ராந் தகத்ேதவர்
ெபான்னி ன் ெசல் வைரப் பார்த் க்
னார்:
“இளவரேச! தாங் கள் என்ைனச் த்தப் பா
ைற ைவத்
மரியாைதயாக அைழத் ர்கள் . இவர்க ம் என்ைன
‘இளவரசர்’ என்
அைழக் றார்கள் . ஆனால் தங் கைள
நான் ‘மகேன’ என்
அைழப் ப சாத் ய ல் ைல.
இ பத் ரண்
ஆண்
எளிய
ைச ல் காலம்
க த்தவன்
ெரன்
இன்ைறக் என்ைனப் ேபரரசர்
லத் ல் றந் த இளங் ேகாவாகக் க
க்ெகாள் ள ம்
ய ல் ைல. உங் கள் எல் லா க் ம் ஒ
ண்ணப் பம்
ெசய் ெகாள் ேறன். வந் யத்ேதவர் தப் ஓடக்
காரணமாக இ ந் ததற் காக என்ைனச் ல நாள் பாதாளச்
ைற ல் அைடத்
ந் தார்கள் . அப் ேபா பக்கத்
அைற
ந் தவன்
லம் இன்
ெவளியான
ெசய் ைய நான் அ ந் ேதன். ஊைமத் தா ன்
ள் ைள
அரண்மைன ல் அரச மாரனாக வளர் றான் என் ம் ,
இராஜ லத் க் ழந் ைத ஊைமத் தா ன் ட் ல்
வளர்ந் வ
றான் என் ம் அவன்
னான்.
அப் ேபாேத எனக் உண்ைம ெதரிந்
ட்ட . உலகம்
ேபாற் ம் ெசம் யன் மாேத என்னிடம் காட் ய
அன் ன் காரணத்ைத ஊ த் க் ெகாண்ேடன். அவர்
என்றாவ ஒ நாள் என்ைன ‘மகேன! என்
அைழக்க
ேவண் ம் என்
ஆைசப் பட்ேடன். அந் த ஆைச இன்

நிைறேவ
ட்ட இதற்
ம் ப ல் ைல!…”

ேமல் நான் ஒன்

ம்

தல் மந் ரி
க் ட் , “இளங் ேகாேவ! தாங் கள்
ம்
ர்களா, இல் ைலயா என்ப ேகள்
அல் லேவ!
எ நியாயம் , எ
ைறைம என் தாேன
ேயா க்கேவண் ம் ?” என்றார்.
“ஆகா! நன்றாக ேயா
ங் கள் , என்ைனப் பற் ய
வைர ல் ேயாசைன அவ யேம இல் ைல. ஏற் கனேவ
ர்க்கமாக ேயா த்
ெசய்
ட்ேடன். ங் ழ
பல ைற என்னிடம் ‘அரச மாரைன மணந்
அரியாசனம் ஏறப் ேபா ேறன்’ என்
னாள் .
அதனாேலேய என் அந் தரங் கக் காதைல
நிராகரிப் பதாக ம் ெசான்னாள் . அப் ேபாெதல் லாம்
‘ெபண்ேண! உண்ைம ல் நான் அரச மாரன் தான்!
நான்
ம் னால் இந் தச் ேசாழ சாம் ராஜ் யம்
என்
ைடயதா ம் !’ என்
ற என் உள் ள ம் நா ம்
த்தன. அந் த ஆர்வத்ைதக் கட் ப் ப த் க்
ெகாண்ேடன். நாடா ம் ஆைச என் உள் ளத் ல் என் ம்
கலாகாெதன்
இைறவைன ேவண் க்ெகாண்ேடன்.
அந் த ைவராக் யத்ைத நிைறேவற் ம் ெபா ட் ப்
ங் ழ ையத் யாகம் ெசய் ய ம் உ
ெகாண்
ந் ேதன். நல் லேவைளயாக, இந் தச் ச த் ர
மாரி தனக் த் த
ல் லாத ஆைசைய ட்
ட் ,
இந் த ஏைழச் வாலயத் ெதாண்டைன மணந் ெகாள் ள
ன்வந் தாள் .”
ங்

ழ

இங் ேக
க் ட் , “ஐயா! எனக் த்
த
ல் லாத ஆைச என்
எப் ப க்
னீர ்கள் ?
உலகம் ஆ ம் சக்கரவர்த் னி ஆவதற் ம் நான் த
உைடயவேள. அப் ப
ந் ம் தங் கைள மணந்

ன்

மாைல கட் ப் ைழப் பதற் ம் ஓடம் தள் ளி
வாழ் நாைளக் க ப் பதற் ம் இைசந் ேதன்!” என்றாள் .
“அப் ப ச் ெசால் , ங்
இ ேவ ேபா ேம! த
ஏற் ப
ன்றன?

ழ

! உன் த
ைய நிைலநாட்ட
ம் த
ன்ைம ம் எப் ப

‘ றப் ஒக் ம் எல் லா உ ர்க் ம் ’
என்
ெதய் வப் லவரின் த ழ் மைற
றேத!
ஆைகயால் , உன்
ைடய பைழய மேனாரதத்ைத நீ
இப் ேபா ைக ட்
ட ேவண்டாம் . உன்ைனக்
ைகப்
க்கப் ேபா ம் இந் தப் ேபரரசன் மக க் ம்
எங் க டன் ேசர்ந் ெசால் ! த்தப் பா! தாங் கள்
தங் கள் றப் ன் உண்ைமைய அ ந் த ற ம் இந் த
ராஜ் யம் ேவண்டாம் என்
ைவராக் யம்
ெகாண்
ந் த நியாயந் தான். அ தங் கள் ற க்
ணத் ன் ெப ந் தன்ைமையக் காட்
ற . இப் ேபா
நாங் கள் எல் லா ம் ெசால்
ேறாம் , சக்கரவர்த்
ெசால்
றார்,
தன்மந் ரி ெசால்
றார், நா ம்
என் சேகாதர ம் ெசால்
ேறாம் . என் ேதா வான
ெசால் வ டன் அவ ைடய ெபரிய தகப் பனா ைடய
மனத்ைத ம் மாற்
வதற் ஒப் க்ெகாள் றாள் .
இப் ேபா ஏன் தாங் கள் ம க்க ேவண் ம் ?” என்றாள்
இைளய ராட்
ந் தைவ ேத .
“ேத ! நீ ங் கள் எல் லா ம் ெசால்
ர்கள் ஆனால் இந் த
ராஜ் யத் ல்
மக்கள் என்ன ெசால்
றார்கள் ? அ
உங் க க் ஒ ேவைள ெதரிந் ரா . நாட்
மக்கேளா பழ
ள் ள எனக் நன்றாகத் ெதரி ம் .
இந் தத் தஞ் ைச
ம் , பைழயாைற
ம் ,
டந் ைத
ம் , ேகா க்கைர
ம் ,
நாைகப் பட் னத்
ம் ஜனங் களின்
ப் பம் என்ன
என்
எனக் நன்றாய் த் ெதரி ம் . பாண் ய நாட்
ம் ,

பல் லவ நாட்
ம் , ெகாங் நாட்
ம் , ஈழ நாட்
ம்
உள் ள மக்களின்
ப் பத்ைத ம் நான் ேகள்
னால்
அ ந்
க் ேறன். ‘அ ள் ெமா வர்மேர
டேவண் ம் ’ என்ப தான் ஏேகா த்த மக்களின்
வாக் . இவ் வள ெபரிய ரளய ெவள் ளத்ைத எ ர்த்
என்னால் நீ ந் த
மா? நான் ஆைசப் பட்டா ம் இந் தப்
ெபரிய ேசாழ சாம் ராஜ் யத்ைத என்னால் ஆள
மா?
கட ேள! நீ ங் கள் எல் லா ம் ‘பைழய ம ராந் தகர்’ என்
ெசால் றவர்
ஜனங் கள் எவ் வள ெவ ப் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் என்பைத நான் அ ேவன். அந் த
ெவ ப் க்ெகல் லாம் என்ைன உரிைமயாளனாக்
டப்
பார்க்
ர்களா? ேவண்டாம் ! ேவண்டாம் ! அவ் வள
ெபரிய ங் ைக எனக் ச் ெசய் ய ேவண்டாம் . நான்
உங் களில் யா க் ம் எந் த தத் ங் ம்
ெசய் ய ல் ைலேய?”
மற் றவர்களில் யா ம் இதற் ம ெமா ெசால் வதற் ள்
ெபான்னி ன்ெசல் வர் கம் ரமாகத் தைல நி ர்ந்
நின் , “இந் தப் ேபச் இத் டன் நிற் கட் ம் ! நீ ங் கள் இந் த
அைறக் ள் வ ம் சமயத் ல் நான் “ேசாழ ராஜ் யத் க்
ட் க் ெகாள் ளப் ேபா ேறன்” என்
வந் யத்ேதவனிடம் ெசால் க் ெகாண்
ந் ேதன். அைத
நிைறேவற் ேய
ேவன்.
ய எம் ராட்
ன்
வ ற் ல் உ த்த இந் த உத்தமத் ேதாழரின்
க த்ைத ம் அ ந் ெகாண்ேடன். இராஜ் ய உரிைம
பற் இனிப் ேபச் எ
ம் ேவண்டாம் !” என்றார்.

அத்

யாயம் 75 ைள

பரீத

தஞ் ைச ரி அரண்மைன ன் அந் தரங் க
மந் ராேலாசைன மண்டபத் ல் பராந் தக ந் தர ேசாழ
சக்கரவர்த் தர்ம ங் காதனத் ல் ற்
ந் தார்.
அரண்மைனப் ெபண் ர்களில்
க் யமானவர்கள்
அவ க் இ ம ங்
ம் அமர்ந்
ந் தார்கள் . ேசாழ
நாட் அைமச்சர்க ம் , தளப க ம் ,
அர ளங் மாரர்க ம் சக்கரவர்த்
ன்
ன்னிைல ல் வணக்கமான பாவைன ல் நின்
ெகாண்
ந் தார்கள் . ெபண் ர்களிேல
த்த
எம் ராட் யான ெசம் யன் மாேத
ம் உைடய
ராட் வானமாேத
ம் , இைளய ராட்
ந் தைவ ம் , ெகா ம் பா
ர் இளவர வான
ம்
காணப் பட்டனர். அவர்க டன் கலந் நிற் பதற் த்
தயங் ய ங் ழ
ம் சற் த்
ரத் ல்
காணப் பட்டாள் . ஆடவர்களிேல ெபரிய
ப ேவட்டைரய ம் , ன்னப் ப ேவட்டைரய ம் ,
தன்மந் ரி அநி த்த ம் , ேசனா ப ெபரிய
ேவளா ம் , லா ைடயார் மைலயமா ம் , இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்ம ம் , னர் ஜன்மம் ெபற் ற ம ராந் தகத்
ேதவ ம் , பார்த் ேபந் ரப் பல் லவ ம்
தன்மந் ரிக் ப் ன்னால் சற் ஒ ங் த்
மைல ம் இ ந் தனர்.
சக்கரவர்த் சைப ல்
ந் தவர்கைளக்
கண்ேணாட்டமாகப் பார்த்
ட் , “அைழத்தவர்கள்
எல் லா ம் வந்
க் றார்களா? கடம் ர் மன்னைரக்
காேணாேம?” என்றார்.
“சம் வைரயரின் மகன் இப் ேபா தான்
தந் ைத ம் மக ம்
ைர ல் இங் வந்
என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.

ம்
ேச

வந் தான்.
வார்கள் !”

“ஓ! கந் தமாறன்
ம் வந்
ட்டானா? என்ன ெசய்
ெகாண்
வந் தான்? தப் ஓ யவர்கைளப்
த் க்
ெகாண்
வந்
ட்டானா?” என்
ந் தர ேசாழர்
னா னார்.
“இல் ைல, ர ! அவர்கைள
க்க
ய ல் ைல.
ஆனால் வந் யத்ேதவைனக் ெகான்
ட்டதாகச்
ெசால்
றான். இன்ெனா ைபத் யக்காரன்
அகப் பட ல் ைலயாம் ; தப் ப் ேபாய்
ட்டானாம் !”
என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் இப் ேபா ஒ ஹ ங் காரம்
ெசய் தார். அவர் ஏேதா ெசால் லப் ேபா றார் என்
மற் றவர்கள் எ ர்பார்த்தார்கள் . ஆனால் அவர் ஒன் ம்
ெசால் ல ல் ைல.
சக்கரவர்த் , “நான் ெசய் த தவ னால் இன்
ம்
என்ெனன்ன ைள கள் ேந ேமா, ெதரிய ல் ைல!
தல் மந் ரி! என் மனத் ல் உள் ள எண்ணங் கைள நன்
அ ந்
க்
ர், எனக் ம் என்
லத் க் ம்
க ம்
ேவண் யவர்கைள இங் ேக இப் ேபா
அைழத்
க் ேறன். எதற் காக அைழத்ேதன்
என்பைத ம் , என் க த்ைத ம் நீ ர்தான் இவர்க க்
எ த் ச் ெசால் ல ேவண் ம் . என்ைனக் காட்
ம்
ெதளிவாக உம் மால் ெசால் ல
ம் அல் லவா?”
என்றார்.
“ஆக்ைஞ, சக்கரவர்த் !” என்
தல் அைமச்சர்
ட் ச் சைபேயாைரப் பார்த் ச் ெசான்னார்:
“பல காரணங் களினால் சக்கரவர்த்
ன் உள் ளம்
ண்பட்
ப் பைத நீ ங் கள் அைனவ ம் அ
ர்கள் .
அ மன் ைவ ம் அரவாைன ம் ஒத்த ரா
ரனான
த்த மகைனச் ச பத் ல் நம் மன்னர் ப ெகா க்க

ேநர்ந்த . இளவரசர் இறந் த காரணேமா இன்ன ம்
மர்மமாக இ ந் வ
ற .
ன்
ஆண் க் காலமாக
அந் த ரத்
மகைன நம் அரசர் பார்க்க ல் ைல.
காஞ்
ல் ெபான்மாளிைக கட்
ட் த் தந் ைதைய
அங் ேக வந் தங்
க்க ேவண் ம் என்
கரிகாலர்
ெசய் க் ேமல் ெசய்
த்தார் ஆ
ம்
சக்கரவர்த் ேபாக ல் ைல. அதன் காரணம் நீ ங் கள்
எல் லா ம் அ ந் தேத. இந் தத் தஞ் ைசமா நகரில்
சக்கரவர்த்
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் பா காப் ல்
இ ந் வந் தார். நா நகரங் களில் பல த வதந் கள்
உலா வந் தன. அத்தைகய சந் தர்ப்பங் களில்
சக்கரவர்த் தஞ் ைசைய ட் ச் ெசன்றால் ,
ப ேவட்டைரயர்களிடம் அவ க் நம் க்ைக ன்
ட்டதாக யாேர ம் எண்ணக்
ம் அல் லவா?
அத்தைகய எண்ணத் க் இடம் ெகா க்க சக்கரவர்த்
ம் ப ல் ைல. நம் அரசர் ெசால் வதற் தயங் கக்
ய
ஒ ெசய் ைய நான் ெவளிப் பைடயாகச் ெசால் ேறன்.
அதற் காக இங் ேக
ள் ள மன்னர் லத் தைலவர்கள்
என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம் . நம் அரசர் ல காலமாக
உடல் ேநா ற் க் கால் களின் சக் ைய இழந்
ந் தார்.
அதனால் அவர் உள் ளம் ந
ற்
ந் த . ஆனால்
அைதக் காட்
ம் அ கமாக அவர் உள் ளத்ைதப்
ண்ப த் ய மன ேநாய் ஒன் ம் இ ந் த . ேசாழர்
ெப ங் லத் க் உற் ற ைணவர்களா ம் ,
பரம் பைரயாக அக் லத் டன் உற
ண்டவர்களா ம் ,
இந் தப் ெபரிய ேசாழ சாம் ராஜ் யத்ைதத் தாங் ம் ைவரத்
ண்களா ம் இ ந் த நீ ங் கள் ஒ வேராெடா வர்
ேவற் ைமப் பட் ப் பைகைம ண்
ந் த நம்
சக்கரவர்த்
ன் உள் ளத்ைதப் ண்ப த் உடல்
ேநாைய ம் வளர்த் வந் த . யாைன ேமல் ஞ்
ர
ெசார்க்கம் அைடந் த இராஜா த்தரின் தைலைம ல்
நீ ங் கள் அைனவ ம் ஒ
கமாகத் தக்ேகாலப்

ேபார்க்களத் ல் சண்ைட ட் ர்கள் . அந் தப்
ேபார்க்களத் ல் , இராஜா த்தர் எ ர்பாராத ர மரணம்
அைடந் தப யால் ேசாழ ைசன்யம் ேதால்
ற் ற .
ஆனால் உங் க ைடய ரத் னா ம் , உ
னா ம்
ஒற் ைம னா ம் அத்ேதால் ையேய ெவற் யாக
மாற் னீர ்கள் . இழந் த ெதாண்ைட மண்டலத்ைத ம் ,
கங் க மண்டலத்ைத ம்
ம் பக் ைகப் பற் னீர ்கள் .
ேச ர்ப் ேபார்க்களத் ல் பாண் யர்கைள
ய த் ப்
பாண் ய நாட்ைடக் ைகப் பற் நம ேநர்
ஆ ைகக் ள் ெகாண்
வந் ர்கள் . ஈழ நாட் ல்
ம ந் தைனப் றங் கண்
க்ெகா ைய
உயர்த் னீர ்கள் . இவ் வள அ ம் ெப ம் காரியங் கைள
நீ ங் கள் அைனவ ம் ஒ ைமப் பட் ச் ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் ன் நலேம உங் கள் நலம் என்
க
வந் த னாேல சா க்க
ந் த .”
“அத்தைகய நன்னிைலைம ல ஆண் களாக
மா
ட்ட . எக்காரணத் னாேலா உங் க க் ள் மன
ேவற் ைம ஏற் பட்
ட்ட . இரண்
கட் யாகப்
ரிந்
ட் ர்கள் . இந் தப் ளைவ நீ க்க ேவண் ம்
என்
நம் அரசர் ெப மான் எவ் வளேவா பா பட்டார்.
தமக் ப் ற அர ரிைம யா க் என்ப பற் த்தான்
உங் க க் ேவற் ைம என்பைத அ ந் தார். நீ ங் கள்
யா ம் அைத ேநர் கமாகச் சக்கரவர்த்
டம்
ெசால் ல ல் ைல. ஆனா ம் இைணயற் ற அ வாளியான
நம் ேபரரசர் அைத ஊ த் அ ந் தார். அர ரிைம
ஷயத்ைத உங் கள் எல் லா ட ம் கலந் மனம்
ட் ப் ேப சமரசமாகத் ர்த் ைவக்க
ம் னார்.
அவ் தம் அைதத் ர்த் ைவத்த ன்னேர காஞ் க் ச்
ெசல் வ என்
எண்ணி
ந் தார். வஞான
கண்டரா த்த ெப மானின்
க் மார க்ேக இந் தச்
ேசாழ சாம் ராஜ் யத்ைத உரிைமயாக்க

எண்ணி
ந் தார். இைத ஆ த்த கரிகாலைர ம்
ஒப் க்ெகாள் ளச் ெசய் யலாம் என்
நம்
ந் தார்.
அதற் காகேவ கரிகாலைர இங் வ ம் ப ெசால்
அ ப் க் ெகாண்
ந் தார். அதற் ைட ல் எ ர்பாராத
யர சம் பவம் நிகழ் ந்
ட்ட . கரிகாலர் கடம் ர்
மன்னரின் மாளிைகக் வ
றார் என்
அ ந் தேபா
சக்கரவர்த் மனம் ரித்தார். இதன்
லம்
உங் க க் ள் ஏற் பட்
ந் த ேவற் ைம நீ ங்
ம்
என்
எண்ணினார். கரிகாலர் சம் வைரயரின்
க் மாரிைய மணந் ெகாண்டால்
ன் ேபால்
நீ ங் கள் அைனவ ம் ஒ மனப் ப
ர்கள் என் ம்
இராஜ் ய உரிைம ஷயத்ைத ம் லபமாகத் ர்த் க்
ெகாள் ளலாம் என் ம் எண்ணினார். நா ம் அவ் தேம
நிைனத்ேதன். உங் களில் பல ம் அவ் தேம
எண்ணி
ப் ர்கள் . நம்
க்ேகாவ
ர் மன்னர் ட
அதனாேலதான் ஆ த்த கரிகாலர் கடம் ர்
ெசல் வதற் த் தைட ெசால் ல ல் ைல. ஆனால் நம்
எல் லா ைடய ஆைச ம் பங் கம் உற் ற . கடம் ர்
அரண்மைன ல் இளவரசர் கரிகாலர் அகால மரணம்
அைடந் தார்…”
“அ எப் ப ேநர்ந்த என்பைதக் கண்ட ய
ேபா ேறாமா, இல் ைலயா? இைதத் ெதரிந் ெகாண்
ேமேல நீ ங் கள் ேப வ உ தமா
க் ம் ” என்றார்
க்ேகாவ
ர் மைலயமான்.
“ஆமாம் ; அைதத் ெதரிந் ெகாள் ளாமல் ேமேல எந் த
ேயாசைன ம் ெசய் வ சாத் ய ல் ைல!” என்றார்
ேசனா ப .
“ ரப் ெப மக்கேள! நடந் த நடந்
ட்ட . ேபானைதப்
பற் க் ள க் ெகாண்
க்க ேவண்டாம் என்

சக்கரவர்த்
அநி த்தர்.

க

றார்!” என்றார்

தன்மந்

ரி

“அ எப் ப
ைறயா ம் ? ேசாழ லத் ன் நீ
பரிபாலனம் உலகப் ர த் யான . இந் த ராஜ் யத் ல்
ஒ
க்கற் ற அனாைத உ ரிழந் தா ம் , அ எப் ப
ேநர்ந்த என்
சாரிக்கப் ப
ற . அதற் யாராவ
காரணம் என்
ஏற் பட்ட ன் தக்க தண்டைன
க்கப் ப
ற . அப் ப
க்க பட்டத் இளவரசர்
என்
ய இளங் ேகா ன் அகால மரணத்ைத
எவ் வா
சாரிக்காமல்
வ ?” என்றார் ேசனா ப
ெபரிய ேவளார்.
ந் தர ேசாழர் ெப
ச்
ட் , “ெகா ம் பா
ர் மாமா!
ேக ங் கள் ! என் அ ைம மகன் அகால மரணம்
அைடந் த ல் என்ைன டத் யரம் ேவ யா க்காவ
இ க்க
மா? நாேன சாரைண ேவண்டாம்
என் ேறன். ஏன்? இங் ள் ள யா ம் அதற் ப்
ெபா ப் பாளி அல் ல என்
நிச்சயமாக அ ந் ள் ேளன்.
நான் ெசய் த பாவத் ன் பயனாக என் மகைனப் ப
ெகா த்ேதன். அதற் ப் ராயச் த்தம் என்ன உண்ேடா
ெசால் ங் கள் ! ெசய்
ேறன் ேவ காரணம் ேதட
ேவண்டாம் !” என்றார்.
ர ! தாங் கள் இப் ப ச் ெசால் வ னால்
ற் றத் க் ப் ெபா ப் பாளியான யாைரேயா காப் பாற் ற
ம்
ர்கள் என்
ஏற் ப ம் . நாட் மக்கள்
ஏற் ெகனேவ இளவரசர மரணத் ன் காரணம் பற் ப்
பலவா ேப க் ெகாள் றார்கள் . உண்ைமையக்
கண்
த் ெவட்ட ெவளிச்சமாக்
வ தான்
நல் ல . ற் றவாளி யாரா
ந் தா ம் உரிய
தண்டைனக் ஆளாக ேவண் ய தான்!” என்றார்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.
“

“ ற் ல் ஒ வார்த்ைத! அ தான் ேநர்ைமயான
இராஜரீக
ைற. இந் தப் ெப ங் ற் றத்ைத சாரித் த்
தண் க்கா ட்டால் , நாட் மக்க க் நீ
பரிபாலனத் ேலேய நம் க்ைக ன் ப் ேபாய்
ம் !”
என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.
“ெபரிேயார்கேள! இைதப் பற் ஏன் இவ் வள
ேயாசைன ம் , வாதப் ர வாத ம் ? இந் தச்
வன்
வ அ கப் ரசங் கமாக இ ந் தால் மன்னித்
அ
ங் கள் . ற் றவாளி தண் க்கப் பட்
ட்டான்!
இளவரசர் கரிகாலைனக் ெகான்றவ ம் , என்
சேகாதரி ன் வாழ் க்ைகையப் பாழாக் அவைளப்
ைபத் யமாக அ த்தவ மான பாதகன்
வந் யத்ேதவைன நாேன என் ைக ேவலால்
ெகான்
ட் த்
ம் ேனன். இன்
ம் என்னத் ற்
சாரைண?” என்றான் கந் தமாறன்.
தன்மந் ரி
த ல் ேப க் ெகாண்
ந் த ேபா
கந் தமாறன் அங் ேக வந்
ட்டான். அவன்
வந்
ந் தைத அவன்
ரைலக் ேகட்ட ற தான்
மற் றவர்கள் கவனித்தார்கள் .
அவர்களில் ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ெமல் ய ர ல் ,
“ டன்! கடம் ர் சம் வைரய க் இப் ப ப் பட்ட
ள் ைள வந்
றந் தாேன” என்
த்தார்.
தன்மந் ரி அநி த்தர், “கந் தமாறா!
வந் யத்ேதவைன நீ ேவல் எ ந் ெகான்ற
உண்ைமதானா? அவைன நீ பார்த்தாயா? இர ேநரத்
அல் லவா அவைன நீ
ரத் ச் ெசன்றாய் ?” என்றார்.
“ தன்மந் ரி! உங் க க் என் ேபரில் எப் ேபா ம்
நம் க்ைக இல் ைலெயன்பைத அ ேவன். இரவாக
இ ந் த னால் ஆைளத் ெதரியாமல் ேபா மா?”

ல்

“அவ ம் ரனா ற் ேற! உன்
ேபாட ல் ைலயா?”

டன் சண்ைட

“ஆமாம் , என்
ைடய ரத்
ம் தங் க க் நம் க்ைக
ைடயா தான். ஆைகயால் சக்கரவர்த்
டம்
ண்ணப் த் க் ெகாள் ேறன். ஓ யவர்கள் இரண்
ேபர். ஒ வன் ல வ ஷங் களாக நம் பாதாளச்
ைற
ந் த ைபத் யக்காரன். அவன் என்ைனத்
த க்க யத்தனித்தேபா இன்ெனா வன் ஆற் ன்
அக்கைரைய ெந ங் க் ெகாண்
ந் தான். ேவல்
எ ந் அவைனக் ெகான்ேறன். அவன் வாணர் லத்
வந் யத்ேதவனாகேவ இ க்கேவண் ம் .”
“இறந் ேபானவ
வர ல் ைலயா?”

ைடய உடைல நீ உன்

டன் எ

த்

“நீ ர் இப் ப ச் சந் ேத ப் ர் என்
ெதரிந்
ந் தால்
வடவாற் ெவள் ளத் ல் இன்
ம் ெகாஞ் ச
ரம் ேத ப்
ேபா
ப் ேபன். ஆனால் இந் த மந் ராேலாசைன
சைபக் வந்
க்க
யா !” என்றான் கந் தமாறன்.
“ஆமாம் , நீ வராம
ந் தால் ெப நஷ்டமா
என்றார் தளப
ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.

க்

ம் !”

“தம் ! வந் யத்ேதவைனத் ேத ப்
ப் ப ல் உனக்
என்ன அவ் வள
ரத்ைத?” என்
ெபரிய ேவளார்
க் ரம ேகசரி ேகட்டார்.
“இைதக் ேகட்க ம் ேவண் மா? என்
ைடய ட் ல்
அந் தத் யர சம் பவம் நிகழ் ந் த . உண்ைமக் ற் றவாளி
அகப் படா ட்டால் , என் ேபரி ம் , என் தந் ைத ன்
ேபரி ம் நீ ங் கள் சந் ேதகப் பட மாட் ர்களா?”
ந் தர ேசாழர் தைல ட் , “ ள் ளாய் ! கந் தமாறா!
அப் ப ெயல் லாம் ேவ யார் சந் ேதகப் பட்டா ம் நான்

சந் ேதகப் பட மாட்ேடன். உன் தந் ைதக் என்னிட ள் ள
பக்
வாசத்ைத நான் அ ேயனா? ேபாகட் ம் !
ெபரிய சம் வைரயர் எங் ேக?” என்றார்.
“சக்கரவர்த் ! எங் கள்
ம் பத் ன் அவமானத்ைத
நாேன ெசால் க்ெகாள் ள ேவண்
க் ற . நான்
வந் யத்ேதவைனக் ெகான்
ட் த்
ம் யதாக என்
தந் ைத டம் ெசால் க் ெகாண்
ந் ேதன். அைத என்
தங் ைக மணிேமகைல ேகட் க் ெகாண்
ந் தாள் . நான்
யைதக் ேகட்ட ம் அவள் என்ைனேய கத் யால்
த் க் ெகால் ல வந்
ட்டாள் . அவைளச்
சாந் தப் ப த் , அவ ைடய ெவ ையத் தணிக்க என்
தந் ைத
யன்
ெகாண்
க் றார். ைர ல் வந்
வார். இந் த மந் ராேலாசைன சைப ல் என்ன
வா றேதா, அைதத் தா ம் ஏற் க் ெகாள் வதாக
என்னிடம் ெசால்
அ ப் னார்!” என்றான் கந் தமாறன்.
“அப் பேன! உன் சேகாதரி
ன்னேமேய ‘இளவரசைர
நான் தான் ெகான்ேறன்!’ என்
த் ப்
த்தவள்
ேபாலச் ெசால் க் ெகாண்
ந் தாள் அல் லவா?” என்றார்
ழவர் மைலயமான்.
“ஆம் , ஆம் ! வந் யத்ேதவன் ெசய் த ற் றத்ைத மைறத்
அவைனத் தப்
ப் பதற் காகேவ அவ் வா அவள்
ெசான்னாள் . அப் ேபா அவள்
ப்
ைபத் யமா
க்க ல் ைல. இப் ேபா ைபத் யம்
ற் ப் ேபா
க் ற . எங் கள் லத் ல் ர ர்ஷ்டம் !”
என்றான் கந் தமாறன்.
“இளஞ் சம் வைரயேர! வந் யத்ேதவர் தான் இளவரசர்
கரிகாலைரக் ெகான்றதாக அவ் வள
ர்மானமாய் ச்
ெசால்
ர்? அ எப் ப ? நீ ேர உம் கண்ணால் பார்த் ரா?

அல் ல
என்

பார்த்தவர்கள் யாேர ம் ெசான்னார்களா?”
தன்மந் ரி ேகட்டார்.

“அைமச்சர் ஐயா! ைகப் ண்
க் க் கண்ணா
ேவண் மா? இளவரசர் இறந்
டந் த இடத் ல் அந் த
வாணர் ல ரன்தான் இ ந் தான். அவன்
கத்ைதப்
பார்த்தாேல ற் றவாளி என்
எ
ஒட்
ந் த
ேபால் ெதரிந் த . அ ேவா ப
ர் இைளய ராணி ன்
அந் தப் ரம் . அங் ேக இவன் ேவ எதற் காகப் ேபானான்?
ற் றவாளி ல் லா ட்டால் , பாதாளச் ைற
ந்
ஏன் தப் த் ஓ
க்க ேவண் ம் ?” என்றான்
கந் தமாறன்.
“பாதாளச் ைற
ந் தப் ஓ யவைனப்
த் க்
ெகாண்
வந் ஒப்
க் ம் ெபா ப் ைப
தன்மந் ரி
ஏற் க் ெகாண்டார். அைத இந் தச் சமயத் ல்
ஞாபகப் ப த்
ேறன்” என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.
“பல் லவர் லக் ேகாமகேன! நான் அவ் வா ஏற் க்
ெகாண்ட உண்ைமதான். ஆனால் இளம் சம் வைரயர்
இவ் தம் தாேம நீ ப யா
சாரித்
ெசய்
தண்டைனைய ம் நிைறேவற்
வார் என்
நான்
எ ர்பார்க்க ல் ைல. வந் யத்ேதவ ம் பழைமயான
வாணர் லத் ல் ேதான் யவர். அவ ைடய
தாைதயர் ஒ சமயம் ெபரிய இராஜ் யத்ைதேய
ஆண்டார்கள் . ேசாழர் லத் க் ப் ெபண் ெகா த்
உற
ண்டார்கள் .
நில மன்னர் லத் ல்
வந் தவர்கள்
ற் றம் ஏற் பட்டால் சக்கரவர்த் ேய
தர்மாசனத் ல் ற்
ந்
சாரித்
ெசய் வ தான் மர !” என்றார் தன்மந் ரி
அநி த்தப் ரம் மராயர்.

“ஐயா! ைற
ந் தப் ஓ யவைன
உ
ள் ளவனாகப்
த் வரலாம் அல் ல
உ ரற் றவனாக ம்
த் வரலாம் என்ப
மர தான்!” என்றான் பல் லவர் ல ரன்
பார்த் ேபந் ரன்.

ம்

“வந் யத்ேதவைன உ ரற் றவனாக ம் இளஞ்
சம் வைரயர் ெகாண் வர ல் ைலேய? வடவாற்
ெவள் ளத் ல்
ட்
ட்டல் லவா வந்
ட்டார்?” என்றார்
தன்மந் ரி அநி த்தர்.
அச்சமயத் ல் ெபரிய சம் வைரயர் அந் த
மந் ராேலாசைன மண்டபத் ல் ரேவ க்கேவ
எல் லா ைடய கண்க ம் அவர்பால்
ம் ன. அவர்
கத் ல்
ெகாண்
ந் த ேவதைனைய அைனவ ம்
கவனித்தார்கள் .
கந் தமாறன் அவர் அ
“மணிேமகைல எப் ப

ல் ெசன்
ெமல் ய ர ல்
இ க் றாள் ?” என்
ேகட்டான்.

சம் வைரயர் “அப் ப ேயதான் இ க் றாள் . உன்
அன்ைனைய அவ க் க் காவல் ைவத்
ட்
வந் ேதன்!” என்
உரத்த ர ல் , சற் க் க ைமயாகேவ
னார்.
சக்கரவர்த் சம் வைரயைரப் பார்த் , “ஐயா! தாங் கள்
தங் கள் ெசல் வக் மாரி ன் அ
ல் இ ப் ப
அவ யமானால் அவ் வாேற ெசய் யலாம் . நம் ைடய
ஆேலாசைனைய நாைள ைவத் க் ெகாள் ளலாம் ”
என்றார்.
“இல் ைல, ர ! அவள் அ
ல் நான் இ ந் பயன்
ஒன்
ல் ைல. என்
மாரன் ைக ேவ னால் உ ர்
றந் த வாணர் ல ரன் வந் யத்ேதவன் ண் ம்

உ ர் ெபற் வந் தால் ஒ
என்றார் சம் வைரயர்.

ேவைள பயன்படலாம் !”

அவர் ேபச் ல் ெதானித்த ேவதைன நிைறந் த யர ம்
மனக் கசப் ம் அந் தச் சைப ல்
ேநரம் ெமௗனம்
ெகாள்
ம் ப ெசய் த .
தன்மந் ரி அநி த்தர், “ஐயா! தங் கள் மாளிைக ல்
நடந் த பரீத சம் பவத்ைதப் பற் ப் ேப க்
ெகாண்
ந் ேதாம் . இளவரசர் தங் கள் மாளிைக ல்
அகால மரணம் அைடய ேநர்ந்த னால் தங் கள் உள் ளம்
எவ் வள
ண்பட்
க் ற என்பைத நாங் கள்
எல் லா ம் உணர்ந்
க் ேறாம் . அதற் த் தங் கைள
எந் த தத்
ம் ெபா ப் பாக்கச் சக்கரவர்த்
ம் ப ல் ைல. ஆனா ம் நா நகரங் களில்
நாளா தமான வதந் கள் பரவாம
க் ம் ெபா ட்
இளவரசரின் மரணம் எவ் தம் ேநர்ந்த என்
நிச்சயமாகத் ெதரிந் தால் நல் ல அல் லவா? இந் தச்
சைப ல்
ள் ளவர்கள் அவ் வா க
றார்கள் .
அைதப் பற் த் தாங் கள் ஏதாவ ெதரியப் ப த் வதற்
இ க் றதா? வாணர் லத் வந் யத்ேதவனால் தான்
இளவரசரின் மரணம் ேநர்ந்த என்
இளஞ்
சம் வைரயர் சா க் றார் தங் க ைடய க த்
என்ன?” என்
ேகட்டார்.
சம் வைரயர்
ேநரம் ைகத் நின்றார். ன்னர்
நாலா ற ம் பார்த்தார். அவ ைடய பார்ைவ
கந் தமாறன் ேபரில்
ந் த ம் , “ஆம் , ஆம் ! இந் த
டன்
அவ் வா தான் அன்ைறக் ம் ெசான்னான் அைத நான்
நம் ப ல் ைல; இன் ம் நம் ப ல் ைல. இவன்
வார்த்ைதையக் ேகட் இளவரசர் கரிகாலைரக் கடம் ர்
மாளிைகக் வ ம் ப அைழத்ேதன். அதனால்
இத்தைன பரீத ைள கள் ேநர்ந்
ட்டன. எனக் ம்

என்
லத் க் ம் என்
ட்ட ?” என்றார்.

ம் அ

யாத அப ர்த்

ஏற் பட்

ழவர் மைலயமான் இரங் ய ர ல் , “சம் வைரயேர!
பதற ேவண்டாம் ! நடந் த நடந்
ட்ட ! நல் ல
எண்ணத் டேன தான் தாங் கள் என் ேபரப் ள் ைளையத்
தங் கள் மாளிைகக் அைழத் ர்கள் . கரிகால ைடய
மரணத் க் த் தங் கைளப் ெபா ப் பாக்க இங் ேக யா ம்
எண்ண ல் ைல. ஆைக னால் தான் உண்ைமைய அ ய
ம்
ேறாம் . அதற் த் தாங் கள் உத ெசய் தால்
நலமா
க்கலாம் !” என்றார்.
“நான் என்ன உத ெசய் ய
ம் ? என் மகன் ஒன்
ெசால்
றான், அதற் ேநர்மாறாக என் மகள்
இன்ெனான்
ெசால்
றாள் . இ வர் ேபச்ைச ம்
என்னால் நம் ப
ய ல் ைல. எனக் ம் உண்ைம
ெதரிய ல் ைல. கண்கைளக் கட் க் காட் ேல
ட்ட ேபால் இ க் ற . உண்ைம ல் நடந் தைத
அ வதற் என்ைனக் காட்
ம் தனா காரி ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் உத ெசய் யக்
ம் அவைரக்
ேக ங் கள் . அவர்தான் எல் லாவற் க் ம்
லகாரணம் .
அவர்தான்
தன்
த ல் ம ராந் தகத் ேதவைர
ரக யமாகக் கடம்
க் அைழத் வந் தார். என்
மகைள அவ க் மணம் ெசய் ெகா க் ம் ப
ம்
ெசான்னார். அ
ந் என்
ம் பத் க் ச் சனியன்
த்த . அந் த ம ராந் தகத் ேதவேர இப் ேபா
மாயமாய் மைறந்
ட்டதாக அ
ேறன். ன்னர்,
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் தம இைளயராணிைய
அைழத் க் ெகாண்
வந் தார். காஞ்
ந்
இளவரசைர ம் வரப் பண்ணினார். இரண்
ேபைர ம்
என் மாளிைக ல்
ட்
ட் ப் ேபாய் ட்டார். ஏன்

ேபானார் என்
ேக ங் கள் . அவ ைடய இைளயராணி
இப் ேபா எங் ேக ேபானார் என்
ேக ங் கள் …!”
இவ் தம் சம் வைரயர் ெவ ெகாண்டவர் ேபால்
எைதெயல் லாேமா ேப க் ெகாண்ேட ேபானார்.
சக்கரவர்த்
க் ட் , “ேபா ம் ! ேபா ம் !
நி த் ங் கள் ! இதனாேலதான் நடந்
ட்ட
காரியத்ைதப் பற்
சாரைண ஒன் ம் ேவண்டாம்
என்
நான் ெசான்ேனன் நீ ங் கள் ேகட்க ல் ைல.
ஏற் கனேவ உங் க க் ள் ேள இ க் ம் ேவற் ைம
ேபாதாதா?
ய சல் கள் ேவ ேவண் மா?
சம் வைரயேர! உங் கள் மாளிைக ல் நடந் ததற்
நீ ங் கள் ெபா ப் பாளி அல் ல. அதனாேலதான் உங் கைள
உடேன பாதாளச் ைற
ந்
க்கச்
ெசான்ேனன். என் ரப் தல் வன் அகால மரணம்
அைடந் ததற் என்
ைடய பைழய பாவங் கள் தாம்
காரணம் . யார் ேபரி ம் ற் றம் இல் ைல. நீ ங் கள் அைதப்
பற் ஒன் ம் ெசால் ல ேவண்டாம் . ெபரிய
ப ேவட்டைரய ம் எ
ம் ெசால் ல ேவண் ய ல் ைல!”
என்றார்.
அப் ேபா ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ம் ம கர்ஜைனையப்
ேபால் ெதாண்ைடையக் கைனத் க் ெகாண்
ெப ம்
ர ல் ேப னார்: “ேசாழர் லக் ேகாமாேன! க ைண
ர்ந் மன்னிக்கேவண் ம் . நான்
ேபசாம
க்கலாகா ! என் மனத் ல் உள் ளைதக்
ேய ஆகேவண் ம் . உண்ைமைய நான் அ ந் தப
ெசால் ேய ஆகேவண் ம் . ஆம் , ெப மாேன!
உண்ைமைய எதற் காகச் ெசால் லேவண் ம் என் ம் ,
ெசால் லாமேல என்
ர க்ைஞைய நிைறேவற்
டலாம் என் ம் எண்ணிய ண் . ேசாழர் லத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்க க் ஆபத் வ ங் காலத் ல் காப் பாற் ற

யா ட்டால் என் தைலைய நாேன ெவட் க்ெகாண்
உ ர்
ேவன் என ர க்ைஞ ெசய்
ந் ேதன்.
ஆ த்த கரிகாலைரக் காப் பாற் ற என்னால்
ய ல் ைல. ஆைகயால் என்
ர க்ைஞைய
நிைறேவற் ேய ரேவண் ம் . அதற்
ன்னால்
எனக் த் ெதரிந் த உண்ைமையச் ெசால்
ட
ம்
ேறன். இல் லா ட்டால் ணான பலப் பல
சந் ேதகங் கள் ஏற் பட்
ண் ப கள் மத்தப் பட
ஏ வா ம் !”
இவ் வா ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
நி
அந் தச் சைப ல் பரி ரண ெமௗனம்
ெகாண்
ந் த . எல் லா ைடய உள் ள
கணம் கனிந் உ
ட்ட .

த்

யேபா

ம் ஒ

சக்கரவர்த் த த த்த ர ல் , “மாமா! சற்
ேயா
ங் கள் ! எதற் காகத் தாங் கள் நடந் ேபான
காரியங் கைளப் பற் ப் ேபச ேவண் ம் ?
இறந் தவர்களின் உ ர்
ம் வரப் ேபாவ ல் ைல.
தாங் கள் மனம ந் ேசாழ லத் க் எந் த தத்
ேராக ம் ெசய்
க்க மாட் ர்கள் ! ஆைகயால் , நடந்
ேபானைத மறந்
ட் இனி நடக்க ேவண் யைதப்
பற் ப் ேப ேவாம் !” என்றார்.
“இல் ைல ஐயா! நடந்
ட்டைதப் பற் நான் ேப ேய
ஆகேவண் ம் . ேசாழர் லத் க் நான் எவ் வள
ெபரிய ேராகம் ெசய் வதற்
ந் ேதன் என்
ேய
ரேவண் ம் . தங் க க் ம் எனக் ம் லெதய் வமான
ர்க்கா ேத தான் அவ் தம் ேநராமல் த த்தாள் . அந் த
அன்ைன பரேம வரிக் என் காணிக்ைகையச்
ெச த் ேய ரேவண் ம் . க ைண
ர்ந் நான்
ெசால் லப் ேபாவைதச் ெச ெகா த் க் ேக ங் கள் !”
என்றார் ெபரிய ப ேவட்டைரயர்.

அவர் ேப வைதத் தைட ெசய் ய
யா
சக்கரவர்த்
ம் ம் மா இ ந் தார்.

என்

கண்ட

ன்னர், ெபரிய ப ேவட்டைரயர் தாம்
ன்
ஆண் க க்
ன்னால் சாைலேயாரத் ல்
நந் னிையச் சந் த் அவள் ேபரில் ேமாகம் ெகாண்ட
தல் நடந் தைதெயல் லாம் ஒன்ைற ம் மைறக்காமல்
எ த் ச் ெசான்னார். தம் சேகாதரர் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் அ க்க எச்சரிக்ைக ெசய் ம் தாம்
ெபா ட்ப த்தாதைதக்
னார். நந் னி ன்
ண் த னால் ம ராந் தகத்ேதவ க் ச் ேசாழ
ங் காதனத்ைத உரிைமயாக்க எண்ணியைத ம்
அதற் காக மற் ற ற் றரசர்க டன் ேசர்ந் ச
ெசய் தைத ம்
னார். நந் னி ன்
பல் லக் ல்
ம ராந் தகைன அைழத் ப் ேபானைதப் பற்
ம்
சம் வைரயர் மாளிைக ல் நள் ளிர ல் நடந் த
ட்டத்ைதப் பற்
ம்
னார்.
தன்
த ல் ,
வந் யத்ேதவன் காரணமாகேவ நந் னி ன் ேபரில்
தமக் ச் சந் ேதகம் உ த்த என் ம் , அ
ந்
பாண் ய நாட் ச் ச காரர்கைளப் பற் ேயாசைன
ேதான் ய என் ம் ெதரி த்தார். ஆனா ம்
அவ் வப் ேபா நந் னி ன் ேமாகமா ய மாைய தம்
அ ைவ மைறத் வந் த என்
யரத்ேதா எ த் ச்
ெசான்னார். கைட யாக, ெகாள் ளிடத் உைடப்
ெவள் ளத் ல் க் க் ெகாண்டதனால் பாண் ய நாட் ச்
ச காரர்களின்
ட்டம் இன்னெதன்
அ ந்
ெகாண்டைத ம் , ைரந்
ம் க் கடம் ர்
ெசன்றைத ம்
னார். வ
ல் காளா க ைசவைரப்
ேபால ேவஷம் ண்டைத ம் , இ ம் பன்காரி ன்
உத
னால் இரக ய வ
ல் ெசன்
அந் தப் ரத்ைத
அைடந் தைத ம் யாழ் க் களஞ் யத் ல் ஒளிந்
ந்
நந் னிக் ம் , இளவரச க் ம் நடந் த சம் பாஷைணைய

ஒட் க் ேகட் ம் ஆர்வத் னால் ஒ நி டம்
தாம த்தைத ம் , அதற் ள் இளவரசர் மாண்
ந் தைத ம் ெதரி த்தார். அவைரத்
தாங் வதற் காகத் தாம் பாய் ந் ெசன்றேபா
ளக்
அைணந் தைத ம் , தம் ைமப் பலர் ழ் ந்
தாக் யைத ம் , தாம்
ர்ச்ைச ற் றைத ம் , பச்ைச
மைலக் ைக ல் தமக்
ரக்ைஞ வந் தைத ம்
ன்னர்
ம் வந் தைத ம்
வரித்தார்.
“சக்கரவர்த் ! இவ் தம் ேசாழர் லத் க் நான்
ெப ந் ேராகம் ெசய் தவனாேவன். பாண் ய நாட் ச்
ச காரர்க க் என்
ைடய அரண்மைன ேலேய
இடம் ெகா த்ேதன். நம் ைடய ெபாக் ஷத்
ந்
அவர்கள் ச ச் ெசய க் ேவண் ய ெபா ள் ெகாண்
ேபாக அ ம த்ேதன். தங் கைள ம் , தங் கள் தல் வர்கள்
இ வைர ம் ஒேர சமயத் ல் ெகான்
வதற்
அந் தச் ச காரர்கள் ட்ட ட்டார்கள் . தங் கைள
ெச
ம் ஊைம மான ஒ ெதய் வப் ெபண்மணி தன்
உ ைரக் ெகா த் க் காப் பாற் னாள் . ெபான்னி ன்
ெசல் வைரக் ேகவலம் அ வற் ற
கமா ய ஒ
யாைன காப் பாற் ய . நான் ஆ த்த கரிகாலைரக்
காக்க
யன்
ேதால்
ற் ேறன். அவ ைடய அகால
மரணத் க் நாேன ஆ
ம் , ந
ம்
ம்
காரணமாேனன். ஐயா! ர்க்கா பரேம வரி ன்
சந் நி
ல் நான் எ த் க்ெகாண்ட ர க்ைஞைய
இேதா நிைறேவற் ேவன்!” என்
ட் த் தம் நீ ண்ட
கரத் ல்
த்
ந் த வாைள
னார். அவ ைடய
ேநாக்கத்ைத அ ந் ெகாண்ட அைனவ ம்
க் ட் ப் ர த் நின்றார்கள் .
தாக
அவர் அ
ல் வந்
ந் த ெபான்னி ன் ெசல் வர் மட் ம்
சட்ெடன்
பாய் ந் ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் வாள்
ஓங் ய கரத்ைத இ க் ப்
த் க் ெகாண்டார்.

“ஐயா! ெபா ங் கள் ! வ வ யாகச் ேசாழர் லத்
மன்னர்களின்
ட்
ழா ன் ேபா
ப ேவட்டைரயர்கள் தான்
ரீடத்ைத எ த் த்
தைல ல் ைவப் ப வழக்கம் . என் பட்டா ேஷகத் ன்
ேபா ம் தங் கள் ஆ வந் த கரத் னால் தான்
ட்ட
ேவண் ம் . அதற் ப் ற தங் கள்
ப் பம் ேபால்
ெசய் ெகாள் ளலாம் அ வைர ல் ெபா த்
ங் கள் !”
என்றார்.
இந் த வார்த்ைதகள் சக்கரவர்த் ைய ம் , மற் றக்
மன்னர்கைள ம்
யப் க் கட ல் ஆழ் த் ன என்
ெசால் ல ேவண் ய ல் ைலயல் லவா?

அத்

நில

யாயம் 76 - வடவா
ம் ய !

இந் த ெந ம் கைத ல் வ ம் பாத் ரங் களில் லர்
ன்
க் ப் ன்
ரணாகப் ேப
ம் நடந் ம்
வ வைத வாசகர்கள் கவனித்
ப் பார்கள் . அதற் நாம்
ெபா ப் பாளிகள் அல் லெவன்பைதத் ெதரி த் க்
ெகாள் ேறாம் . மனித இயற் ைக என்ைறக் ம் ஒேர
மா ரி இ ப் ப ல் ைல. ழ் நிைல ம் பல் ேவ
சம் பவங் க ம் அவர்க ைடய மனப் ேபாக்ைக ம்
நடத்ைதைய ம் மாற்
ன்றன. ேநற் ைறக்
ஒ
தமாகப் ேப நடந் ெகாள் றவர்கள் இன்ைறக்
ற் ம்
ரணான
ைற ல் ேப
றார்கள் ; நடந்
ெகாள் றார்கள் .

ெபரிய ப ேவட்டைரயர் இக்கைத ன் ஆரம் பத் ல் ஒ
ெபரிய இராஜரீகச் ச யாேலாசைனக் த்
தைலவரா
ந் தார். இப் ேபா பலர ய தாம் ெசய் த
ற் றத்ைத எ த் ச் ெசால்
அதற் ப்
ராயச் த்தமாகத் தம் ரத்ைதத் தாேம ணித் க்
ெகாண்
உ ைர ட
ம் னார்.
ெபரிய சம் வைரயர் இளவரசர் கரிகாலரின் உ ரற் ற
உடைலக் கண்ட ம் அைடந் த க் ரைம ல்
எப் ப யாவ அந் தப் ப ெகாைலப் ப தம்
ம் பத் ன்
சாராமற் ேபாக ேவண் ெமன்
ம்
கவைல னால் , தம பைழய மாளிைகையேய எரிக்க
ற் பட்டார். அந் தப் ப ைய ேவ யார் தைல லாவ
மத்
டேவண் ம் என்ற ஆவல் ெகாண்
தம்
மகைன ம் அந் த
யற்
ல் ஏ
ட்டார். இப் ேபா
ற் றம் தம் ேபரில் சார ல் ைல என்
அ ந் த ற , தம்
அ ைமப் தல்
வந் யத்ேதவன் ேபரில் ெகாண்
ந் த
அன் ன் ஆழத்ைத அ ந் த ற , ேவ
தமாகப்
ேபசலானார்.
இந் தக் கைத ன் ஆரம் பத் ல்
பல் லக் ல் மைறந்
வந் த ேபா ம ராந் தகைனேய உண்ைம ம ராந் தகன்
என் ம் , அவேன ன்னால் உத்தம ேசாழ
சக்கரவர்த் யாகப் ேபா றான் என் ம் வாசகர்கள்
நம் ம் ப யாக நாம் ெசய்
ந் ேதாம் . கைதப்
ேபாக் க் அ அவ யமா
ந் த . ஏன்?
தன்மந் ரி
அநி த்த க் ஓரள பைழய இரக யங் கள்
ெதரிந்
ந் த ேபா
ம் , அவ ம் ம ராந் தகேர
ட்டப் பட ேவண் ம் என்
க
னார்.
அக்காலத் ல் நடந் த நிகழ் ச் களின்
ன் ன்
வரங் கைள அவர் ரணமாக அ ந்
க்க ல் ைல.
ஆைகயால் ேபா ம ராந் தகர் கண்டரா த்தரின்

தல் வர் அல் லெவன்றா ம் , ந் தர ேசாழ க் ம்
மந் தா னிக் ம் றந் த தல் வர் என்
எண்ணினார்.
அதனால் அவ ம் த மாற் றம் அைடந்
ன்
க் ப்
ன்
ரணாக நடந் ெகாள் ள ேவண் யதா ற் .
இந் தக் கைத ேலேய ேநர்ைம ல் றந் தவர் என் ம் ,
சத் ய சந் தர் என் ம் நாம் க
வந் த அ ள் ெமா
ேதவர் ன்
க் ப் ன்
ரணாகப் ேப யைத நாம்
கைட யாகப் பார்த்ேதாம் . இத்தைன கால ம் தமக்
அர ரிைம ேவண்டேவ ேவண்டாம் என்
ெசால் க்
ெகாண்
ந் தவர் இப் ேபா
ெரன்
தம் ேபாக்ைக
மாற் க்ெகாண் , ‘நாேன
ட் க் ெகாள் ேவன்’
என்
பலர் அ யச் ெசால் ல ஆரம் த்
ட்டார். சமய
சந் தர்ப்பங் கள் தான் அவ ைடய இந் த மா த க் க்
காரணம் என்பைத நாம் எ த் க்காட்ட ேவண் ய
அவ யம் இல் ைல அல் லவா?
ஆம் ; அ ள் ெமா த் ேதவரின் வார்த்ைதகள்
அங்
ந் ேதார் அைனவைர ம்
யப் ம் ைகப் ம்
அைடயச் ெசய் தன. அேத சமயத் ல் , அவர்க ைடய
மனத் ல் ஒ நிம் ம ைய ம் உண்டாக் ன. ேசாழ
ங் காதனம் ஏ வதற் எல் லா வைக
ம்
த
யானவ ம் உரிைம ள் ளவ ம் ெபான்னி ன்
ெசல் வர் தான் என்பைத அைனவ ம் உள் ளத் ன் உள் ேள
அந் தரங் கத் ல் உணர்ந்
ந் தார்கள் . ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் ல் வாழ் ந் த கப் ெப ம் பாலான
மக்களின்
ப் ப ம் அ ேவ என்பைத
அ ந்
ந் தார்கள் . மக்களின் ெபா
ப் பத் க்
ேராதமாக ேவெறா வைரச் ங் காதனம் ஏறச்
ெசய் தால் அதனால் ேநரக்
ய ன்
ைள கள்
எப் ப
க் ேமா என்ற கவைல ம் அவர்கள் மனத் ல்
இ ந் த . ஆனா ம் பல் ேவ காரணங் களினால்

அங்

ந் தவர்களில் யா ம் ெபான்னி ன் ெசல் வ க்
ட்ட ேவண் ம் என்
ெசால் லத் ணிய ல் ைல.

இப் ேபா ெபான்னி ன் ெசல் வேர
ன்வந் , “நாேன
ம டம்
ட் க்ெகாள் ளப் ேபா ேறன். தங் கள்
க்கரத் னால்
ட்ட ேவண் ம் !” என்
ெபரிய
ப ேவட்டைரயைரப் பார்த் க்
ய ம் ,
அைனவ ைடய உள் ளத்
ம் அைம
ம் ம ழ் ச்
ம்
உண்டா ன. “நல் ல
ஏற் பட்
ட்ட . ஆனால்
அந் த
ெசய் ய ேவண் ய தர்மசங் கடமான
ெபா ப் நம் ைம ட் ப் ேபாய்
ட்ட !” என்
உவைக ம் ஆ த ம் அைடந் தார்கள் .
ெபான்னி ன் ெசல் வரிடம்
ெகாண்
ரகா த்த
அ ர்வமான காந் த சக் யான , அவர் எ ரில் அவ க்
ேராதமாக யா ம் ேபச
யாமல் ெசய் த என்பைத
ன்னம் நாம் பார்த்
க் ேறாம் . ஏன்? ைவர ெநஞ் சம்
பைடத்த ன்னப் ப ேவட்டைரயர் டப் ெபான்னி ன்
ெசல் வைர ேநரில் கண்ட ம் தைல வணங் அவ க்
கமன்
வரேவற் றைத நாம் பார்த்ேதாம் அல் லவா?
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் தம் உ ைரத் தாேம ேபாக் க்
ெகாள்
ம்
யற் ையப் ெபான்னி ன் ெசல் வர் த த்
நி த் யைத அ ந் தார். அவ ைடய வார்த்ைத ன்
ெபா ைள ம் உணர்ந்தார். இளவரசரின் ெசய ம்
ெசாற் க ம் அவர உள் ளத்ைத ெந ழச் ெசய் தன.
உணர்ச்
னால் அவ ைடய உட ம்
ந ங் ய . கண்களில் கண்ணீ ர ் மல் ய .
நாத்த த த்த .
ஒ வா மனத்ைத ைர ல் டப் ப த் க்ெகாண்
அவர்
னார்: “ேசாழ லத் ேதான்றேல! ெபான்னி
ெசல் வா! தங் க ைடய ெசாற் கள் எனக் அள லா

ன்

ம ழ் ச் ைய அளித்தன. தாங் கேள
ட் க் ெகாள் ள
ேவண் ம் என்
நான் தங் கைள ேவண் க் ெகாள் ள
எண்ணிேனன். ேசாழ லத் க்ேக ேரா யாய் ப் ேபாய்
ட்ட எனக் அந் த ேவண் ேகாள்
க்கேவ உரிைம
இல் ைல என்
ேபசா
ந் ேதன். தங் க ைடய ெபரிய
பாட்டனா ம் மகா
ஷ மான கண்டரா த்த
சக்கரவர்த் ஓர் ஏற் பா ெசய்
ட் ப் ேபானார். தம
சேகாதரர் வம் சத் ல் வந் தவர் ங் காதனம் ஏற
ேவண் ம் என்
அந் த மகான் வற்
த் க்
னார்.
அவர் ெசய்
ந் த ஏற் பாட் க்
ேராதமாக நாங் கள்
ல காரியங் கள் ெசய் ய எண்ணிேனாம் . எங் க க் ள்
ஏற் பட்
ந் த மாற் சரியத் னால் அந் தச் வ பக்தச்
ேராமணி ன்
ப் பத் க் மாறாக
ம ராந் தகத்ேதவ க் ப் பட்டம்
ட்ட எண்ணிேனாம் .
தங் கள் தந் ைத ம் அதற் உடன்பட்
ட்டார். நாங் கள்
க
ய நிைறேவ
ந் தால் , எவ் வள ெபரிய
பரீதம் ஆ
க் ம் என்
எண்
ம் ேபா என்
ைல ந ங்
ற . இளவரேச! தங் கள் தந் ைத
ற்
க் ம் ேசாழ ங் காதனத் க் உரிைம ண்டவர்
தாங் கள் தான். ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் மணிம டத்ைத
அணிவதற் த் த
வாய் ந் தவ ம் தாங் கள் தான்!
தாங் கள் ன்னஞ்
பாலனாக இ ந் த ேபா என்
மார்
ம் ேதாளி ம் ஏந் ச் ராட்
க் ேறன்,
அப் ேபாெதல் லாம் தங் கள் அங் க அைடயாளங் கைள ம்
தங் கள் கரங் கைள அலங் கரிக் ம் ேரைககைள ம்
பார்த் , ‘இந் தப்
மண்டலத்ைதேய ஆ ம் மன்னா
மன்னர் ஆகப் ேபா
ர்கள் ’ என்
நா ம் ெசால் க்
ெகாண்
ந் ேதன். ஓடத்
ந் காேவரி ன்
ெவள் ளத் ல்
ந்
ப் ேபான தங் கைளக்
காேவரி அன்ைன கரங் களில் ஏந் எ த்தைதப் பற்
எத்தைனேயா
தடைவ ெசால்
ம ழ் ந்
க் ேறன். இந் த
ன்
வ ஷ

காலத் ேலதான் காமக் ேராத மத மாற் சரியங் கள் என்
மனத்ைதக் ெக த்
ட இடங் ெகா த்
ேரா யாய் ப்
ேபாய் ட்ேடன். ெபான்னி ன் ெசல் வ! தாங் கள் ேசாழ
ங் காதனம் ஏ மணிம டத்ைத எ த் த் தங் கள்
ர ல்
ம் த
ைய நான் இழந்
ட்ேடன், என்
கரங் க ம் இழந்
ட்டன. இந் தக் கரங் களினால் நான்
இனி ெசய் யக்
ய னிதமான காரியம் என்
ற் றத் க் ப் பரிகாரமாக என்ைன நான் மாய் த் க்
ெகாள் வ தான்.”
“இல் ைல, இல் ைல!
டேவ
டா !” என்
அந் த
மந் ராேலாசைன சைப ல் பல ரல் கள் எ ந் தன.
ந் தர ேசாழர் உ க்கம் நிைறந் த ர ல்
னார்.
“மாமா! இ என்ன வார்த்ைத? இ என்ன காரியம் ?
தாங் கள் ேசாழ லத் க் அப் ப என்ன ேராகம்
ெசய்
ட் ர்கள் ? ஒன்
ல் ைலேய? என்
ைடய
மாரர்க க் ப் ப லாக என் ெபரியப் பா ன்
மாரைரச் ங் காசனத் ல் அமர்த்த எண்ணினீர ்கள் .
அ ேசாழ லத் க் எப் ப த் ேராகம் ெசய் வதா ம் ?
என் தல் வர்கைளக் காட்
ம் என் ெபரிய தந் ைத ன்
மார க் ச் ேசாழ லத் மணிம டம் ைனய அ க
உரிைம உண்டல் லவா? இப் ேபா
ட, என் மனத் ல்
உள் ளைதச் ெசால் ல நீ ங் கள் அ ம ெகா த்தால் …”
தன்மந் ரி அநி த்தர்
ட் , “ ர ! இந் த
நாெடங் ம் ‘அ ள் ெமா வர்மேர
டேவண் ம் ’ என்ற ரல் கள் ஒ க் ன்றன. இத்தைன
நாளாக அஞ் ஞாத வாசம் ெசய் வந் த கண்டரா த்த
ேதவரின்
க் மார ம் அேத உ
ெகாண்
க் றார். ெபான்னி ன் ெசல் வ ம் அேத
க் வந்
ட்டார். இனி, அதற் மாறாக

ேயாசைன எ
என்றார்.

ம் ெசய் வ

ல் பயன் ஒன்

ல் ைல!”

“நீ ங் கள் யாேர ம் அவ் வா ேயாசைன ெசய் தா ம்
நான் ஒப் க்ெகாள் ள
யா !” என்றார் ேசந் தன்
அ தனா ய ம ராந் தகத்ேதவர்.
“என் மகன்
வ தான் சரி. இனி ேவ ேயாசைன
ெசய் ய ேவண் ய ல் ைல!” என்றார் ெசம் யன்
மாேத யார்.
“அன்ைனேய! தங் கள் வார்த்ைதக் எ ர் வார்த்ைத
றக்
யவர் இங் யா ம் இல் ைல. கட ளின்
ப் பத் ன்ப நடக்கட் ம் . ஆனா ம் ப
ர் மாமா
நம் லத் க் த் ேராகம் ெசய்
ட்டதாகக்
த் தம்
உ ைர மாய் த் க் ெகாள் ள
ம் வ
சரி ல் ைலதாேன? தங் கள்
க் மார க்
ட்ட
ேவண் ம் என்
அவர் ரயத்தனப் பட்ட ேசாழ
லத் க் த் ேராகம் ெசய் த ஆகா அல் லவா?”
என்றார் சக்கரவர்த் .
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ெதாண்ைடையக் கைனத் க்
ெகாண்
ற ற் றார்: “ஐயா! ேக ங் கள் ! என்
ைடய
யற் ப தமா
ந் தால் எவ் வள பயங் கரமான
பரீதம் நடந்
க் ம் என்பைதக் ேக ங் கள் ! இைத
நான் ெசால் லாமேல என் உ ைர மாய் த் க்ெகாள் ள
ம் ேனன்.
க் யமாக ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன்
ேமன்ைமையத் த ர ேவ எைத ம் கன
ம்
க தாதவனான என் சேகாதரன் காலாந் தககண்டரின்
மனத்ைதப் ண்ப த்தத் தயங் ேனன். ஆ
ம்
இப் ேபா என் மனத்ைதக் கல் லாக் க்ெகாண்
உண்ைமையச் ெசால்
டத் ர்மானித்
ட்ேடன்.
சக்கரவர்த் ! நாங் கள் மகான் கண்டரா த்தரின்

மாரர் என்
எண்ணிச் ேசாழ ங் காதனத் ல் ஏற்
ைவப் பதற் இ ந் தவன் ேசாழ லத் க் ப் பரம் பைரப்
பைகவனான ர பாண் ய ைடய மகன்!…”
“ஐையேயா!” “இல் ைல!” “அப் ப இ க்க
யா
என்ெறல் லாம் அச்சைப ல் ரல் கள் எ ந் தன.

!”

“உங் க க் நம் வ கஷ்டமாகத்தானி க் ம் . என்
கா னாேலேய நான் ேகட் ரா ட்டால் நா ம்
நம்
க்கமாட்ேடன். அரசர்க்கரேச! என்
ைடய
அவமானத்ைத நான் ண் ம் ெசால் க் ெகாள் ள
ேவண்
க் ற .
ன்
ஆண் க க்
ன்னால்
நான் எந் தப் ெபண்ணின்
கலாவண்யத்ைதக் கண்
மயங் ேமாக வைல ல் ழ் ந் அவைள என்
அரண்மைன ல் சர்வா காரியாக்
ைவத்
ந் ேதேனா, அவள் ரபாண் ய ைடய மகள் !
அவள் வா னால் இைத ஆ த்த கரிகாலரிடம்
ெசால் யைத நான் என் கா னால் ேகட்ேடன்.
ரபாண் யைன ஆ த்த கரிகாலர் ெகான்றதற் ப்
ப க் ப் ப வாங் கேவ ப
ர் அரண்மைனக் அவள்
வந்
ந் தாள் . அதற் த்தான் சமயம்
பார்த் க்ெகாண்
ந் தாள் . அந் தப் பாத
ம் அவ டன்
ச ெசய் தவர்க ம் கரிகாலைரக் ெகான்
ட்
ரபாண் ய ைடய மாரைனேய ேசாழ
ங் காதனத் ல் ஏற் ைவக்கத் ட்ட ட்
ந் தார்கள் .
நம் லத்ெதய் வமான ர்க்காேத
ன் அ ளினால்
அத்தைகய ெகா ய பரீதம் ேநராமல் ேபா ற் .
ர்க்கா பரேம வரி என் கண்கைளத் றப் பதற் காகேவ
அந் த வாணர் லத்
ரைன அ ப் ைவத்தாள் .
அவன்
லமாகேவ இந் த பயங் கரமான இரக யங் கைள
நான் அ ய
ந் த . இன்
ம் ல ெசய் கைள
அவனிடம் நான் ேகட்ட ய ேவண் ெமன்
இ ந் ேதன்.

அவைன இந் த இளஞ் சம் வைரயன் ெகான்
வடவாற்
ெவள் ளத் ல்
ட்
ட் வந்
ட்டான்! நிர் டன்!”
இந் த வார்த்ைதையக் ேகட் அங்
ந் ேதார்
அைனவ ம் ைகத் ப் ேபாய் நிற் ைக ல் , கந் தமாறன்
மட் ம் , “ஐயா! எப் ப
ம் அந் த வந் யத்ேதவ ம்
ச காரக் ம் ப டன் ேசர்ந்தவன்தாேன, அவைன நான்
ேவெல ந் ெகான்ற ல் ற் றம் என்ன?” என்றான்.
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் அவைனக் ேகாபமாகத்
ம் ப் பார்த்தார்.
அச்சமயம் அநி த்தர்
க் ட் , “ஐயா! வாணர் ல
ரைனக் ெகான்
ட்டதாக இவன் ெசால்
றான்
அவ் வள தாேன? இவன் ேவெல ந் ெகான்றவன்
வந் யத்ேதவன் என்ப என்ன நிச்சயம் ?” என்
ேகட்டார்.
பார்த் ேபந் ரன்
தணிவான ர ல் , “வடவாற்
ெவள் ளம்
ம் ேமற் ேநாக் ப் பாய் ந்
ெசத்தவனின் உடைலக் ெகாண்
வந் தால் ஒ ேவைள
உண்ைம ெவளியா ம் !” என்றான்.
“யார் கண்ட ? வடவாற் ெவள் ளம்
ம் ப்
பாய் ந் தா ம் பாயலாம் !” என்றார் தன்மந் ரி
அநி த்தர்.
அவ ைடய வாக்ைக ெமய் ப் ப த் வ ேபால் அ த்த
கணத் ல் ெசாட்ட நைனந்
ந் த ஈரத் ணிகளி
ந்
தண்ணீ ர ்த் ளிகைளச் ந் த ட் க் ெகாண்
வந் யத்ேதவன் அந் த மந் ராேலாசைன மண்டபத் ல்
ரேவ த்தான். அவ ைடய
கத் ன்
ரண்ட
ேதாற் ற ம் அவன் உள் ேள வந் த அலங் ேகாலமான
நிைல ம் , ெவள் ளத் ல்
ழ் இறந் தவ ைடய உடல்

ஏேதா ஒ ஜால த்ைத னால் எ ந் நடமா வ
ேபான்ற ரைமையப் பார்த்தவர்களின் உள் ளத் ல்
உண்டாக் ன.
“ஆகா! வடவாற் ன் ெவள் ளம்
ம் ேய ட்ட
இறந் தவைனேய உ ர்ப் த் க் ெகாண்
வந்
ட்ட !” என்றார் தன்மந் ரி அநி த்தர்.

!

அச்சமயம் வந் யத்ேதவன் அங் ேக அந் தக் ேகாலத் ல்
எவ் வா வந் ேசர்ந்தான் என்பைத வாசகர்க க் நாம்
அ
த்தாக ேவண் ம் . ெபான்னி ன் ெசல் வர்,
ந் தைவ ேத
த ேயார் தன்ைனத் தனிேய ட் ச்
ெசன்ற ற வந் யத்ேதவன்
க்க மனச் ேசார்
அைடந்
ந் தான். ர ரச் ெசயல் கள் ரிந்
உலகத்ைதேய ர க்க ைவக்க ேவண் ம் என்
ம்
ஆர்வம் ெகாண்
ந் தவ க் ப் பல ம் தன்ைனப்
பார்த் ப் பரிதாபம் ெகாள்
ம் ப யான நிைல ல்
இ ந் த
ம்
க்க ல் ைல. பாதாளச் ைறையக்
காட்
ம் இந் த அரண்மைன அந் த ரத் ச் ைற
ெகா யதாக அவ க் த் ேதான் ய . ெபான்னி ன்
ெசல் வரின் தய னால் அவன் ேபரில் கரிகாலைரக்
ெகான்ற ற் றத்ைதச் மத்தாம ம் , அதற் காகத்
தண்டைன அளிக்காம ம் ஒ ேவைள ட்
வார்கள் . ஆனால் அரண்மைன ல்
உள் ளவர்க க்ெகல் லாம் அவைனப் பற் ஒ சந் ேதகம்
இ ந் ெகாண் தானி க் ம் . அவைனக் களங் கம்
உள் ளவனாகேவ க
வார்கள் . இைளய ராட்
அவனிடம் காட் ம் இரக்க ம் அ தாப ம்
அவ் வள டன் நின்
ம் . ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன்
சக்கரவர்த் யாக
ட் க் ெகாள் ளப் ேபா ம்
ெபான்னி ன் ெசல் வரின்
த்தமக்ைகயாைரக்
ைகப்
த் மணந் ெகாள் வ கன
ம் நடவாத

காரியம் . அரண்மைனப் ெபண்கள் அவைன ஏேதா
ற் றம் ெசய் மன்னிப் ப் ெபற் ற ேசவகனாகேவ
ம த் நடத் வார்கள் . அைமச்சர்க ம் தளப க ம்
அவைன அ வ ப் டன் ேநாக் வார்கள் . அரச
லத் னரின் த்தம் அ க்க மாறக்
ய .
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் தான் அவன்
எத்தைன
நாள் அ மானம் காட் வ வார் என்ப யா க் த்
ெதரி ம் ?
ஆகா!
த ல் அவன் உத்ேத த்
ந் தப ேசந் தன்
அ தன்
ைசக் அ
ல்
ைர ேமல் ஏ
ந் தால்
இத்தைன ேநரம் ேகா க்கைரைய அைடந்
க்கலாம் .
ஏன்? ஈழத்
க்ேக ேபாய் ச் ேசர்ந்
க்கலாம் . தான்
ைவத் யர் மகனால் தாக்கப் பட்ட சமயத் ல்
ைர
ேமல் ஏ ச் ெசன்றவர்கள் யாரா
க் ம் ? ஒ வன்
‘ைபத் யக்காரன்’ என்
ெபயர் வாங் ய க த்
மன்.
உண்ைம ல் அவன் ைபத் யக்காரனில் ைல ழ் ச் த்
றைம க்கவன். அவ டன் ெசன்றவன் யார்? பைழய
ம ராந் தகத் ேதவைரக் காேணாம் என் றார்கேள?
அவராக இ க்கலாம் அல் லவா? ஆம் , ஆம் ! அப் ப த்தான
இ க்க ேவண் ம் ! அவர்கள் இ வ ம் ேசர்ந் தப் ச்
ெசல் வ ல் ஏேதா ெபா ள் இ க் ற . அந் த
ம ராந் தகர் உண்ைம ல் யார் என்ப
இங் ள் ளவர்க க் த் ெதரிந் தால் எத்தைன
யப் பைடவார்கள் ? அவர்கள் இ வ ம் பத் ரமாக ஈழ
நா ேசர்ந்
ட்டால் , அதன்
ைள என்னவா ம் ?
ஏன்? பாண் ய நாட் மணிம டத் க் ம் , இரத் ன
ஹாரத் க் ம் உரியவன் அவற் ைற அைடந்
வான்!
ம ந் தன் உத
டேன ம ப
ம் நாட்ைட அைடயப்
ேபார் வங் வான். அப் ப நடவாமல் மட் ம் த க்க
மானால் …த க்கக்
ய ஆற் றல் உைடயவன்

தான் ஒ வன்தான்! இங் ேக இந் த அரண்மைன அந் தப் ர
அைற ல் ஒளிந் உ ர் வாழ் வ ல் என்ன பயன்?
இவ் வாெறல் லாம் எண்ண ட் க் ெகாண்
வந் யத்ேதவன் அந் த அைற ல் அங்
ங் ம்
வட்ட ட் உலா க் ெகாண்
ந் தான். அ க்க அந் த
அைற ன் ஒ பக்கத் ச் வரில் இ ந் த பலகணி ன்
ஓரமாக வந் நின்
ஆவ டன் ெவளிேய பார்த்தான்.
அரண்மைன ன் ஒ ேகா
ல் இ ந் த ேமல் மாடத்
அைற ல் அவன் இ ந் வந் தான். அைதெயாட்
வடவா ெசன்
ெகாண்
ந் த . அங் ேக
அரண்மைன ன் ெவளிச் வேர தஞ் ைச ரிக்
ேகாட்ைட ன் ெவளிச் வராக ம் அைமந்
ந் த .
அந் தப் பலகணி வ யாக ேழ
த்தால் வடவா
ெவள் ளத் ல்
த்
டலாம் . அல் ல ெசங் த்தான
வரின் வ ேய
ரயத்தனத் டன் இறங்
ம்
வடவாற் ெவள் ளத்ைத அைடயலாம் . அந் த
ேமன்மாடத் க் க் ேழ அரண்மைனப் ெபண் ர்
ந
ல் இறங் க் ளிப் பதற் காக வாச ம்
ப த் ைற ம் இ ந் ததாகத் ேதான் ய .
ேமன்மாடத்
ந்
ேழ ெசன்
அந் த வாசைல
அைடவதற் வ எப் ப என்
ெதரிய ல் ைல.
அந் தப் ரத் தா மார்க க் ம் அர ளங் மரிக க் ம்
அ ெதரிந்
க் ம் . அவன் தப் ச் ெசல் வதா
ந் தால்
அவர்கள் அ யாமல் அல் லவா ெசல் ல ேவண் ம் …?
பலகணி ஓரத் ல் நின்
அவன் இவ் வா
ந் த் க்
ெகாண்
ந் தேபா , சற் த்
ரத் ல் ேதான் ய ஒ
காட் அவைனத்
க் டச் ெசய் த .
அவன் இ ந் த அரண்மைனக் அ த்த அரண்மைனத்
ேதாட்டத் ல் ஒ ெபண் தைல ரிேகாலமாகப் த் ப்
த்தவள் ேபால ஓ க்ெகாண்
ந் தாள் . ஆகா! அ

ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் அரண்மைனத் ேதாட்டம்
ேபால் அல் லவா இ க் ற ! ஆம் , ஆம் ! அந் தத்
ேதாட்டந் தான்! அ ல் த் ப்
த்தவள் ேபால் ஓ
ற
ெபண் யார்? ஈ வரா! மணிேமகைல ேபால் அல் லவா
இ க் ற ? அவ க் என்ன ேநர்ந்
ட்ட ? எதற் காக
அப் ப ஓ
றாள் ? கரிகாலர் மரணம் அைடந் த
அன் ர கடம் ர் மாளிைக ல் அவள் அவ க் ச்
ெசய் த உத கள் எல் லாம் நிைன க் வந்
அவ ைடய ெநஞ்
ம் ம் ப ச் ெசய் தன! அவ க் ப்
ன்னால் , அவைளத் ெதாடர்ந்
ப் பதற் காக
ஓ
றவர்கைளப் ேபால் இன்
ம் இ
ய ஸ் ரீகள்
ஓ னார்கள் . ஆனால் அவர்கள் வரவரப் ன் தங்
வந் தார்கள் . மணிேமகைலைய அவர்கள்
ப் ப
இயலாத காரியம் ! அேதா அவள் ெவளி ம ல் வரண்ைட
வந்
ட்டாள் . வர் ஓரமாக வளர்ந்
ந் த ஒ
மரத்ைதப்
த் க் ெகாண்
ம ல் வரில்
ஏ
ட்டாள் ! ஐேயா! என்ன காரியம் ெசய் றாள் ? அவள்
ைக ேல ஒ
ய கத்
ன்
றேத! அதனால்
என்ன ெசய் யப் ேபா றாள் ? கட ேள! ம ள்
வரி
ந் தைல ப் ற ந
ன் ெவள் ளத் ல்
ந்
ட்டாேள!
ன்ெனா சமயம் ர நாராயண ஏரி ல்
மணிேமகைல ம் , நந் னி ம் தண்ணீ ரில்
ம்
த வா
ந் த ம் , அவன் மணிேமகைலைய எ க்க
த ல் உத்ேத த் ப் ற நந் னிையத்
க் க் கைர
ஏற் ய ம் , அதனால் மணிேமகைல அைடந் த
ஏமாற் ற ம் , அந் த ஒ கணேநரத் ல்
வந் யத்ேதவ ைடய மனத் ல்
ப் பாய் ந்
வந் தன. அதற் ேமேல அவனால் ம் மா நிற் க
ய ல் ைல. அரண்மைன ேமல் மாடத்
ந்

பலகணி ன் வ
த்தான்.

யாக ெவளி வந்

ஆற்

ெவள் ளத்

ல்

ல கண ேநரம்
ச் த் ண ப் ன்னர் சமாளித் க்
ெகாண்
நாலா ற ம் பார்த்தான். ஆம் ; அவன்
த்த
இடத் க் அ
ல் ப த் ைற மண்டப ம் அதற்
உள் ளி ந் வ ம் வாச ம் காணப் பட்டன. அதற்
எ ர்த் ைச ேலதான் சற் த்
ரத் ல் மணிேமகைல
ம ள் ேம
ந்
ேழ
த்தாள் . நல் லேவைளயாக,
ஆற் ெவள் ளம் அவைன ேநாக் வந்
ெகாண்
ந் த . மணிேமகைல ம் ெவள் ளத் ல்
தந் வந் தால் , அவைன ேநாக் த்தான் வரேவண் ம் .
தட் த்த மா ந
ன் கைரேயாரத்ைத
வந் யத்ேதவன் அைடந் தான். ஆற் ெவள் ளத்ைத
எ ரிட் க் ெகாண்
ைரவாக நடந் ெசன்றான்.
ஆகா! அேதா மணிேமகைல தந் வ
றாள் ? அவள்
உடம் ல் உ ர் இ க் றதா? அல் ல அ உ ரற் ற
உடம் பா? ஐேயா! ம ப
ம் தன்னிடம் அன் ெகாண்ட
ஒ வரின் உ ரற் ற உடம் ைபச் மந் ெசல் ம்
ர்ப்பாக் யம் தனக் ஏற் பட்
ேமா? அடடா!
அந் தப் ெபண் தன்னிடம் எவ் வள அன்
ைவத்
ந் தாள் ? ர நாராயண ரத் ஏரிக்கைர
மண்டபத் ல் அவள் யாழ் வா த் க் ெகாண்
பா ய
பாட் ன் ெதானி, ெவௗ ள தி அவள் உடல்
தப் ப
ேபாலேவ காற் ேல தந் வந் த . வந் யத்ேதவ
அ அள ல் லாத ேவதைனைய அளித்த .

க்

அந் த ேவதைனைய எப் ப ேயா ச த் க் ெகாண்
ெவள் ளத் ேல பாய் ந் ெசன்
மணிேமகைலைய இ
கரங் களினா ம்
க் எ த் க் ெகாண்டான்.
ெதய் வங் கேள! இந் தப் ெபண்ணின் உ ைரக்
காப் பாற் க் ெகா ங் கள் ! ேசாழ நாட்
ள் ள ஒவ் ெவா

ஆலயத் க் ம் ெசன்
ஒவ் ெவா சந் நி
ம்
தைர ல்
ந்
ம்
ேறன். வன் ேகா ல் ,
ஷ்
ேகா ல் , அம் மன் ேகா ல் , அய் யனார் ேகா ல்
எல் லாவற் க் ம் ெசன்
ஒவ் ெவா ெதய் வத் க் ம்
நன்
ெச த்
ேறன்.
வா அற் ற இந் தச் சா ப்
ெபண்ணின் உ ைர மட் ம் காப் பாற் க் ெகா ங் கள் !…
இவ் வா மனத் க் ள் பல் ேவ ெதய் வங் கைள ம்
ரார்த் த்த வண்ணமாக வந் யத்ேதவன்
மணிேமகைலையப் ப த் ைற ல் ெகாண் வந்
ேசர்த்தான். ஏற் கனேவ ஈட் க் காயத் னால் மரணத் ன்
வாச க் ச் ெசன்
ம் வந் தவன் ந ெவள் ளத் ல்
ெரன்
த்த அ ர்ச்
னால் ேம ம்
பல ன ற்
ந் தான். நீ ரில்
ழ் யதனால்
கனத்
ந் த மணிேமகைலையத்
க் க் ெகாண்
ந
ல் நடந் த ேபா அவ க்
ச் வாங் ய .
அவைள ேம ம்
க் க் ெகாண்
நடப் ப இயலாத
காரியமாகத் ேதான் ய . எனேவ, ப த் ைற ன்
ேமல் ப அகலமாக இ ந் தைதப் பார்த் அதன் ேபரில்
மணிேமகைலையப் ப க்க ைவத்தான். ன்னர் என்ன
ெசய் வ என்
ஒ கணம் ேயா த்தான்.
மணிேமகைல ன் உடம் ல் இன்
ம் உ ர்க்கனல்
இ ந் த . ஆனால் அவைள
ர்ச்ைச ெதளி த்
உ ர்ப் க் ம் காரியம் தன்னால் ஆகக்
ய ல் ைல.
உடேன யாராவ ஒ ெபண்ணின் உத ேதைவ.
அரண்மைனக் ள் ெசன்
அங்
ந் யாைரயாவ
அைழத் வரேவண் ம் .
ப த் ைறக் அரண்மைனக் ள் ேள
ந்
வ வதற் காக அைமந் த வாசல் அவன் கண்
ன்
காணப் பட்ட . அதன் அ
ல் ெசன்
சாத்
ந் த
கத ன் ேபரில் தன் உடம் ல்
ச்ச
ந் த பலம்

வைத ம் ரேயா த் ேமா னான்.
அ ர்ஷ்டவசமாகக் கத ன் உட் றத் தாழ் ப் பாள்
தகர்ந் கத
றந் ெகாண்ட . றந் த கத ன்
வ யாகப்
ந் ஓ னான்.
ரம் அ
ய
பாைதயாகேவ இ ந் த . ன்னர் தாழ் வாரங் க ம்
ற் றங் க ம் வந் தன. அங் ேகெயல் லாம் யாைர ம்
காண ல் ைல. “இங் ேக யா ம் இல் ைலயா? ஒ
ெபண்ைணக் காப் பாற் வதற் யா ம் இல் ைலயா?”
என்
அல க் ெகாண்ேட அங்
ங் ம் ஓ னான்.
கைட யாக ஒ ெபரிய மண்டபத் ன் வாச ல்
ேசவகர்கள் இ வர் அவைன வ மடக் நி த்த
யன்றார்கள் . அவர்கைள
தள் ளிக் ெகாண்
உள் ேள
ந் தான். அங் ேக சக்கரவர்த் உன்னதமான
ங் காதனத் ல் அமர்ந்
ப் பைத ம் ஆடவர்கள் ,
ெபண் ர்கள் பலர் ழ் ந் நிற் பைத ம் கண்
ைகத் ப் ேபானான்.
த ல் அவன் கண்களில்
எ ர்பட்ட ெபண்மணி ங் ழ என்
ெதரிந்
ெகாண்ட ம் , அவ க் ச்
ைதரியம்
உண்டா ற் . “ச த் ர மாரி! ச த் ர மாரி!
மணிேமகைல ஆற் ல்
ந்
ட்டாள் . உடேன வந்
காப் பாற் !” என்
அல னான்.

அத்

யாயம் 77 - ெந
சாய் ந்த !

மரம்

ஆஸ்தான மண்டபத் க் ள் அந் தப் ரப் ெபண்கள்
வ வதற் ெகன்
ஏற் பட்ட வாசல் வ யாக

வந் யத்ேதவன்
ந் தான். அதனால் அவன்
த ல்
அங்
ந் த ெபண்கைளப் பார்க் ம் ப ேநர்ந்த .
அவர்களில் எல் லா க் ம் ன்னால் ஒ ங் நின்ற
ங் ழ ஏேதா சத்தம் ேகட் த்
ம் ப் பார்த்தேபா ,
வந் யத்ேதவன் ஈரத் ணிக டன் அலங் ேகாலமாக
உட்
ந் தைதக் கண்
க் ட்டாள் . அவைளப்
பார்த்த டேனதான் வந் யத்ேதவ ம்
மணிேமகைலக் ேநர்ந்த பத்ைதப் பற் க்
னான்.
அ அவ ைடய கா ல்
ந் த . அவள் அ
ல்
இ ந் த இைளய ராட்
ந் தைவ வான இவர்கள்
கா
ம்
ந் த . அவர்கள்
வ ம் வந் யத்ேதவன்
ந் த வாசல் வ யாக ைரந் ெசன்றார்கள் .
தண்ணீ ர ் ெசாட்
ந் த அைடயாளத்ைதக் ெகாண்
அவன் வந் த வ ையக் கண்
த் க்ெகாண்
ெசன்றார்கள் .
வந் யத்ேதவ ைடய வார்த்ைதகள் அந் த
மண்டபத்
ந் த மற் றவர்களின் கா ல் ெதளிவாக
ழ ல் ைல. “காப் பாற் ங் கள் !” என்ற வார்த்ைத
மாத் ரம் லர் கா ல் ேகட்ட . கந் தமாறன்
பார்த் ேபந் ரன் இவர்கள் கா ல் அந் த வார்த்ைத ட
ழ ல் ைல. ஏேதா உ த்ெதரியாத அலறல் சத்தம்
மட் ேம அவர்க க் க் ேகட்ட .
த ல் அவ்
வ ம் அப் ப அந் தப் ர வ
ல்
ந் வந் த உ வத்ைத, இறந் ேபான
வந் யத்ேதவனின் ஆ வ வேமா என்
நிைனத்தார்கள் . அகால மரணமைடந் தவர்களின்
ஆ கள் இந் த உலைக ட் ப் ேபாகாமல் இங் ேகேய
ற் அைல ம் என்ற நம் க்ைக அக்காலத் ல் பலர்
உள் ளத் ல்
ெகாண்
ந் த . “வடவா
ம் னா ம்
ம் ம் !” என்
தன்மந் ரி

அநி த்தர்
வாய்
ெசாட்ட நைனந் த ஈரத்
ேதான் ய ம் அவர்க
காரணமா
ந் த .

வதற் ள் வந் யத்ேதவன்
ணிக டன் அங் ேக வந்
க் அத்தைகய ரைம ஏற் படக்

ஆனால் வந் யத்ேதவைனத் ெதாடர்ந் வந் த
ேசவகர்கள் பரபரப் டன் உள் ேள
ந் அவைனப்
பற் க் ெகாண்ட ம் , ேமற்
ய ரைம நீ ங் ய .
“சக்கரவர்த் ! மன்னிக்கேவண் ம் . இந் தப்
ைபத் யக்காரன் அரண்மைனப் ப த் ைறக் கத
வ யாகப்
ந் ஓ வந் தான். நாங் கள் த த் ம்
ேகட்க ல் ைல!” என்
அச்ேசவகர்கள் ெசால்
ட்
வந் யத்ேதவைனத் தங் க டன் இ த் ச் ெசல் ல
யன்றார்கள் .

,

அம் மம் மா! இந் த வந் யத்ேதவ ைடய உ ர்தான்
எவ் வள ெகட் யான ? எப் ேபர்ப்பட்ட ஆபத்
ந்
எப் ப ேயா தப் த் வந்
றாேன? இந் த யப்
பார்த் ேபந் ரன் உள் ளத் ல் எ ந் த அத் டன்
ேராத ம் ெகா ந்
ட்ெடரிந் த .

ம்

எங் ேக ேபா ேறாம் என்ப ெதரியாமல் அவன் ஓ வந்
இங் ேக க் க் ெகாண்
க் றான்! இனி ஒ
ைற
அவன் தப் த் ச் ெசல் வதற் இடந் தரலாகா . இவ் வா
ஒ கணத் ல்
ெசய் ெகாண்ட பார்த் ேபந் ரன்,
சக்கரவர்த்
ன் சந் நிதானம் என்பைத ம் மறந்
பாய் ந் ெசன்
வந் யத்ேதவ ைடய ேதாள் களில்
ஒன்ைறப் பலமாகப் பற் க் ெகாண்டான்.
“இவன் ைபத் யக்காரன் அல் ல. ெகாைலக்காரன்!
ஆ த்த கரிகாலைரக் ெகான்ற வஞ் சகத் ேரா !” என்
க் ெகாண்ேட, அவைனப்
த் இ க்க
யன்ற
ேசவகர்கைள ஜாைட னால் அப் றப் ப த் னான்.

பார்த் ேபந் ரைனப் ன்ெதாடர்ந் கந் தமாற ம்
ஓ ச் ெசன்
வந் யத்ேதவ ைடய இன்ெனா
ேதாைள ம் இ கப்
த் க்ெகாண்டான். இ வ மாக
அவைன இ த் க் ெகாண்
வந்
ந் தர ேசாழ
சக்கரவர்த் அமர்ந்
ந் த தர்ம டத் க் எ ரில்
நி த் னார்கள் .
சக்கரவர்த் வந் யத்ேதவைன ஏ ட் ப் பார்த்
ட் ,
“பால் வ
ம்
க ள் ள இந் தப் ள் ைளயா என்
மகைனக் ெகான்றதாகச் ெசால்
ர்கள் ? என்னால் நம் ப
ய ல் ைலேய? இவன் தாேன ஆ த்த
கரிகாலனிட
ந் எனக் ஓைல ெகாண்
வந் தான்?”
என்றார்.
“ஆம் ; ஐயா! இவன்தான் ஓைல ெகாண்
வந் தான்! இவன்
தான் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் ெவளிேய
பல் லக் ல்
வந் த நந் னி ேத ையச் சந் த் இரக யம் ேப னான்.
இவேனதான் இக்ேகாட்ைட
ந்
ன்ெனா தடைவ
தப் ஓ னான். இப் ேபா ம் பாதாளச் ைற
ந்
தப் த் ஓ னான்!” என்றார் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.
“என்
ேல த் க் காயப் ப த்
ட் த் தப்
ஓ யவன் இவன்தான்!” என்
ெசான்னான் கந் தமாறன்.
தன்மந் ரி அநி த்தர் “ஏன், அப் பா! இவைனத் தாேன
நீ
ல் ேவெல ந் ெகான்றதாகச் சற்
ன்
ெசான்னாய் ?” என்
ேகட்டார்.
“ஆம் , ெசான்ேனன்! தாங் கள் இக்ெகாைலகார க்
ஒத்தாைச ெசய் , இவைன உ ர்ப் த் க் ெகாண்
வந் ேசர்ப் ர்கள் என்
நான் கண்ேடனா?” என்றான்
கந் தமாறன்.

ெபான்னி ன் ெசல் வர் இத்தைன ேநர ம் ெசயலற்
நின்றார். வந் யத்ேதவன் ம ப
ம் தப் ஓடப் பார்த்
ந
ல்
த்
க் றான் என் ம் , நீ ச்சல் ப ற்
ேபா ய அள ெபறாதப யால்
ம் பக் கைரேய
இப் ப த் ெத ெகட் வந் சைப ல்
ந்
க் றான்
என் ம் அவர் எண்ணிக் ெகாண்டார். இதனால் அவ க்
வந் யத்ேதவன்
றந் த ேகாபம் தணிவதற் ச்
ேநரம் ஆ ற் .
கந் தமாற ைடய கைட வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட ம் ,
ெபான்னி ன் ெசல் வர் கம் ரமாக நடந்
ன்னால்
வந் வந் யத்ேதவன் அ
ல் நின்றார்.
“தந் ைதேய! இந் த வல் லத் இளவரசர் என்
உ ர்க்
ரான நண்பர். இலங் ைக
ம் ந க்கட
எனக் ேநர்ந்த அபாயங் களில் என்ைனக்
காப் பாற் யவர். இவர் உ ர் ைழத் வந் த பற்
நான் ம ழ் ச் அைட ேறன். இவர்
ற் றம்
மத் வ என்
ற் றம் மத் வ ேபாலா ம் !”
என்றார்.
அவ ைடய ர
எல் லாைர ம்
ெசய் த .

ல் ெதானித்த அ கார ேதாரைண
ேநரம் ெமௗனமாக இ க்கச்

ன்னர் தன்மந் ரி அநி த்தர், “ெபான்னி ன்
ெசல் வ!
ேயா த் ப் பா ங் கள் ! இளம்
சம் வைரயரின் ேவ க் இைரயா மாண்டதாகச்
ெசால் லப் பட்டவர் எப் ப ேயா உ ேரா வந்
த்
க் றார். அவர்
ற் றம் என்னேமா
ஏற் கனேவ சாட்
ட்டார்கள் . ஆைகயால்
சாரித்
உண்ைமையத் ெதளிவாக்
வ நல் லதல் லவா?”
என்றார்.

ம்

பார்த் ேபந் ரன், “ஆம் , ஐயா! தாங் கள் நாைளச் ேசாழ
ங் காதனத் ல் ஏறப் ேபா றவர்கள் . எப் ேபர்ப்பட்ட
ற் றவாளியானா ம் தண் க்கேவா மன்னிக்கேவா
தங் க க் அ காரம் உண் . ஆனால்
சாரைணேய
ேவண்டாம் என்
ெசால் வ உ தமா? ண்
சந் ேதகங் க க் இடம் த மல் லவா?” என்றான்.
“அத் டன் நம் இளங் ேகா இன்ெனா
ஷயத்ைத ம்
ந் த் ப் பார்க்க ேவண் ம் . இளவரசர் தாம்
ங் காதனம் ஏ வதற் காக இந் த வந் யத்ேதவைன
அ ப் த் தம் தைமயைனக் ெகால் லச் ச ெசய் ததாக
ஒ வதந் பர வ
ற . அதற் இடந் தரக்
டா
அல் லவா?” என்றான் கந் தமாறன்.
இைதக் ேகட் அங்
ந் ேதார் அைனவ ம்
பயங் கரமைடந் நின்றார்கள் . சம் வைரயர் மட் ம்
ன் வந் கந் தமாறைனக் கன்னத் ல் ஓங் ஓர் அைற
அைறந் , “அேட
டா! உன்னால் நம பழைமயான
வம் சேம நிர் லம் ஆ
ம் ேபா
க் றேத! சமய
சந் தர்ப்பம் ெதரியாமல் உள வ ல் உனக் நிகர் ேவ
யா ம் இல் ைல?” என்
ேகாபமாகச் ெசான்னார்.
கந் தமாறன் அவ ைடய தந் ைதைய ெவ த்
ேநாக் னான். அவ ைடய உத கள்
த்தன. அ த்த
நி ஷம் அவன் என்ன ெசய்
ப் பாேனா, என்ன
ெசால்
ப் பாேனா, ெதரியா ! நல் லேவைளயாக
அச்சமயத் ல் ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ஓர் அ
ன்
வந் சம் வைரயைரப்
த் க் ெகாண்டார்.
ெதாண்ைடைய
ன்ேபால் கைனத் க் ெகாண் ,
“சம் வைரயேர! உம மகன் ெசய் த
டத்தனமான
காரியங் க க்ெகல் லாம் ராயச் த்தம் ெசய்
ட்டான்! ேசாழ சாம் ராஜ் யத் க் ஒ ெப ந் ெதாண்
ெசய்
க் றான். அைதத் ெதாரிந் ெகாள்
ம் ேபா

தாங் கேள அவைனப் ெபற் ற
த் ப் ெப ைம
அைட ர்கள் . ெகாஞ் சம் ெபா ங் கள் ! அவன்
ற் றங் ெகாள் ள ேவண்டாம் !” என்
ெசால் க்ெகாண்ேட
சம் வைரயைரப்
த் இ த் ச்
அப் பால்
ெகாண் ேபாய் நி த் னார். ன்னர் இளஞ்
சம் வைரயைனப் பார்த் , “நீ இந் த வந் யத்ேதவன்
ேவல் எ ந் ெகான்றதாகச் ெசான்னாய் அல் லவா?
இவன்தான் அப் ேபா
ைர ேமல் ந ையக் கடந் தவன்
என்
ெசால் ல
மா?” என்
ேகட்டார்.
தன்மந் ரி “ஐயா! இ பற் என் டன் ஒ
ெசால் ல அ ம க்க ேவண் ம் !” என்றார்.

வார்த்ைத

ஆழ் வார்க்க யான்
ன்னால் வந் , “ ர க்கேள! என்
ற் றத்ைத நான் ஒப் க்ெகாள் ேறன். இந் த வல் லத்
இளவரசர்
ைர ேமேல ஓடேவ இல் ைல. இவர் நம
உண்ைமயான ம ராந் தகத் ேதவைரக்
ெகாைலகாரனிட
ந் காப் பாற்
ட் க் காயம்
பட்
ந் தார். இவைர நாேன
பல் லக் ல் ஏற் க்
ேகாட்ைடக் ள் ெகாண்
வந் ேசர்த்ேதன். நா
நாளாக இங் ேகதான் இவர் இ ந் வ
றார்.
ஆைகயால் இளஞ் சம் வைரயர் இவர்
ல்
ேவெல ந்
க்க
யா !” என்றான்.
ெபரிய ப ேவட்டைரயர், “நா ம் அப் ப த்தான்
ஊ த்ேதன், சம் வைரயேர! உம மக ைடய
தவ கைள எல் லாம் மன்னித்
ங் கள் . ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் க் அவன் மகத்தான ேசைவ
ெசய்
க் றான்! அவன் ேவெல ந் ெகான்றவன் ர
பாண் ய ைடய மகனாகேவ இ க்க ேவண் ம் . அன்
மாைல
தல் பைழய ம ராந் தகைனக்
காண ல் ைலயல் லவா? ஓ ப் ேபாக
யன்றவன்
அவனாகேவ இ க்கேவண் ம் . கட ள் எத்தைன ெபரிய

பத்
என்

ந்
நி

இந் த இராஜ் யத்ைதக் காப் பாற்
த் னார்.

னார்!”

இந் த வார்த்ைதகளினால் ஏற் பட்ட யப் ம் ைகப் ம்
ர்வதற் ள் அந் த
ெப ம் ழவர் ேம ம்
னார்:
“சக்கரவர்த் ! அ ேய ைடய கைட வார்த்ைதகைளச்
ெச ெகா த் க் ேக ங் கள் !
மேக
தன்
ைடய ய காரியத்ைதச் ெசய்
ட்
மைறந்
ட்ட . தங் கள் ரப் தல் வர் ஆ த்த
கரிகால ம் மைறந்
ட்டார். ஆனா ம் தங் கள் லத்
ன்ேனார்க ம் என்
லத்
ன்ேனார்க ம் இரத்தம்
ந் உ ைரக் ெகா த் ஸ்தா த்த ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் க் நல் ல காலம் இ க் ற . இன்
ம்
ெந நாள் இந் தச் சாம் ராஜ் யம்
நிைலத்
க்கப் ேபா ற . ரிந் பர மேகாந் நத
நிைலைய அைடயப் ேபா ற . ஆைக னாேலேய,
கைதகளிேல
ட ேகட்ட யாத ெபரிய பத்
ந்
இந் தச் ேசாழ ல ம் சாம் ராஜ் ய ம் தப் ய .
அவ் தம் தப் வதற்
க் ய காரணமா
ந் தவன்,
இந் த வாணர் ல ரன் வந் யத்ேதவன்தான்! இவன்
லமாகேவ ேமாகத் ைர னால்
டப் பட்
ந் த என்
கண்கள் றந் தன. சம் வைரயர் மாளிைக ல் நாங் கள்
நள் ளிர க்
ட்டம் நடத் ய அன்
இவன் தற் ெசயலாக
அங் வந் ேசர்ந்தான். அன்ைறய னம் இந் தச்
ைபய க் த் ெதரியக் டாெதன்
மைறத் ஒ
காரியத்ைத நாம் ெசய் ய ேவண்
க் றேத என்ற
அவமான உணர்ச் எனக் உண்டா ற் . ற இவன்
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் ெவளிேய நந் னிையச்
சந் த் ப் ேப யதாக என் சேகாதரன்
னான்.
நந் னி ன் உத
னாேலேய இவன் ேகாட்ைடைய
ட் த் தப் ச் ெசன்றதாக ம்
னான். அ
ந்
என் உள் ளத் ல் சந் ேதகத் ன்
ைள ேதான்
வளர்ந்

வந் த . என்ைனச் ற்
ம் நடப் பனவற் ைற ம்
அவற் ன் காரணங் கைள ம் பற் ச் ந் க்கத்
ெதாடங் ேனன். அ க்க மாைய இ ள் வந் என்
அ ைவ
னா ம் ண் ம் ண் ம் உண்ைம
ஒளி ன்
ரணங் கள் உட்
ந் இ ைளப் ேபாக்க
யன்றன. கைட
ல் , ர்க்கா பரேமஸ்வரி ன்
ைப னால் ம ைர ஆபத் த களின்
ச யாேலாசைனையப் பற் அ ந் ேதன். நாேன
மைறந்
ந் அவர்க ைடய ேபச் க்கைளக்
ேகட் ரா ட்டால் , நம் ேய இ க்க மாட்ேடன். அதற் ப்
ற ம் , தங் கள் ெசல் வக் மாரி இைளய ராட் என்
உள் ளத்ைத ேவ
தத் ல் , ழப்
ட்டார். நந் னி
அவ ைடய சேகாதரி என் ம் , அவ க் நான் ங்
இைழக்கக்
டா என் ம் ,
னார். அவ ம்
ஒ ேவைள ஏமாந்
க்க
ேமா என்
ஐய ற் ேறன்.
எனி ம் , மா ேவடம் ண்
கடம் ர் ெசன்
உண்ைமைய அ ய
ம் ேனன் காளா கச்
ைசவர்கள் என்ைன அவர்க ைடய தைலவனாகக்
ெகாண்
ந் தார்கள் . என் அவமானத்ைதக் ேக ங் கள் ,
இந் தச் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் க் நாேன
சக்கரவர்த் யாக ேவண் ெமன்ற ேராகமான
ராைச ன்
ைதைய என் மனத் ல் நந் னி
ைதத்தாள் . காளா கக்
ட்டத்தார் அந் தத்
ராைசக் த்
பம் ேபாட் வந் தார்கள் .
ம ராந் தக க் ப் பட்டம் கட் வ ேபால் கட்
ட் ப்
ற அவைர ம் ரத்
ட் நாேன
சக்கரவர்த் யா
ட ேவண் ம் என்
அவர்கள்
ம் னார்கள் . அந் தக் காளா கர்களிேல ஒ வனான
இ ம் பன்காரி, சம் வைரயர் அரண்மைன ல்
ேசவகனாக
ந் தான். ம ைர ஆபத் த க க் ம்
அவன் ஒற் றனாக உத வந் தான். அவைனப் பய
த் ,
அச்சமயம் கடம் ர் அரண்மைன ன் ேவட்ைட

அைற ல் ம ைர ஆபத் த கள் இ ப் பைத
அ ந் ேதன். ஆ த்த கரிகாலர் நந் னி ன் அைறக் ச்
ெசன்
ப் பைத ம் , மணிேமகைல ம் ,
வந் யத்ேதவ ம் அங் ேகேய ஒளிந்
ெகாண்
ப் பைத ம் அ ந் ேதன். நந் னிக் ம் ,
கரிகால க் ம் நடக் ம் சம் பாஷைணைய
ஒட் க்ேகட் அவர்க ைடய இரக யத்ைத அ
ம்
ஆைச என் உ
ையக் ைலத்
ட்ட . நந் னிையப்
பற் ய உண்ைமைய ம் அ ந் ெகாள் ளலாம் என்ற
ஆைச எ ந் த . நந் னி ன் அைறக் ப் ேபாக யாழ் க்
களஞ் யத் ன்
லம் ஓர் இரக ய வ
இ க் றெதன்பைத அ ந் அங் ேக ேபாய் ச் ேசர்ந்ேதன்.
நல் ல சமயத் ேலதான் ேபாய் ச் ேசர்ந்ேதன்.
நந் னிையப் பற் ய உண்ைமைய அவள் வாயாேலேய
ெசால் லக்ேகட் அ ந் ேதன். ஆ த்த கரிகாலர்
நடத்ைத ல் களங் கமற் றவர் என் ம் ெதரிந்
ெகாண்ேடன். நந் னி ம் அவைளச் ேசர்ந்தவர்க ம்
ரபாண் ய ைடய சாைவப் ப வாங் வதற்
எவ் வள பயங் கரமான ட்ட ட்
க் றார்கள்
என்பைத ம் அ ந் ெகாண்ேடன். அந் தச் ச ெவற்
ெபறாமல் த க்க
யன்ேறன். ஆனால்
ைய
என்னால் ெவல் ல
ய ல் ைல. கரிகாலர் என் கண்
ன்னாேலேய உ ரற் க் ேழ
ந் தைதப் பார்க் ம்
ர்ப்பாக் யம் ெபற் ேறன்….”
இவ் தம்
ட் ப் ெபரிய ப ேவட்டைரயர் தம்
கத்ைதக் ைகயால்
க்ெகாண்
ம் னார். அந் த
ம் ம ன் ஒ , யல் அ க் ம் ேபா அைல கட ல்
எ ம் ேபேராைசைய ஒத்
ந் த . யா ம் அச்சமயம்
வாய் றந் ேபசத் ணிய ல் ைல. அைனவ ைடய
உள் ள ம் அந் த ரப் ெப ம் ழவரின் மாெப ம்
யரத்ைதக் கண்
இள ப் ேபா
ந் தன.

ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ேம ம் ேம ம் ெபாங் வந் த
ம் மைலத் தம ைவரம் பாய் ந் த இ ம் ெநஞ் ன்
உத யால் அடக் க் ெகாண்டார்.
கத்
ந்
ைகைய எ த்
ட்
ற்
ற் ம் பார்த்தார். “
வசத் னால் ஆ த்த கரிகாலர் இறந்
ட்டார். ஆனால்
ர்க்கா பரேம வரி ன் க ைண னால் , அேத
சமயத் ல் ேபராபத் க் ள் ளான ெபான்னி ன் ெசல் வர்
ைய ம் ம
னால் ெவன்
உ ர் தப் னார். ர !
சக்கரவர்த் ! ரம் மராயேர! என் அ ைமத்
ேதாழர்களான ற் றரசர்கேள! ேசாழ ங் காதனத் ல்
அ ள் ெமா வர்மைர ஏற் ைவத்
ட் ங் கள் !
அவர்
லமாக இந் தச் சாம் ராஜ் யம் மேகாந் நதத்ைத
அைடயப் ேபா ற !” என்றார்.
தன்மந் ரி அநி த்தர், “ஐயா! தங் கள்
ப் பம்
நிைறேவறத்தான் ேபா ற . ெபான்னி ன்
ெசல் வர்தான் அதற் த் தைடயா
ப் பார் என்
பயந் ேதாம் . ேசாழ நாட் ன் அ ர்ஷ்டத் னால் அவேர
ட் க்ெகாள் ள இைசந்
ட்டார்! ஆனால்
கரிகாலர் எப் ப இறந் தார் என்
தாங் கள்
ற ல் ைலேய?” என்றார்.
“அைதப் பற் ஏன் ேகட்
ர்கள் ? ெகான்ற ைக யார்
ைகயா
ந் தால் என்ன? உண்ைம ல் அவ ைடய
மரணம்
னால் ேநர்ந்த !” என்றார் அந் த ரக்
ழவர் ந ங் ய ர ல் .
“அ ெதரியா ட்டால் , இேதா ற் றம் மத்தப் பட்
நிற் ம் வா பன்
ஏற் பட்
க் ம் சந் ேதகம்
நீ ங் கா . கரிகாலன் மரணத் க்காக இவைனத்
தண் க் ம் ப ேநரி ம் ?” என்றார் தன்மந் ரி
அநி த்தர்.

“ஆகா! இவன் தா
மத்
றார்கள் ?”
“கந் தமாற

ற் றம்

ம் , பார்த்

ேபந்

மத்

வ

? யார்

ர

ம்

மத்

றார்கள் !”

“ஆகா!
டர்கள் ! கந் தமாறா! பார்த் ேபந் ரா!
நீ ங் கள் இந் த வா பன்
ற் றம் மத்தக் காரணம்
என்ன? எைதக்ெகாண்
இவன் ஆ த்த கரிகாலைரக்
ெகான்றதாகச் ெசால்
ர்கள் ?”
இதற் ம் அநி த்தேர ப ல்
னார். “இவன் அச்சமயம்
நந் னி ேத
ன் அந் தப் ரத் ல் ஒளிந்
ெகாண்
ந்
க் றான். மணிேமகைல ம் அங் ேக
இ ந்
க் றாள் . மணிேமகைல, தான் ெகான்றதாகச்
ெசால்
றாள் . அவ் தம் இ க்க
யா . அவள்
காட் ய கத்
ல் இரத்தக் கைறேய இல் ைல.
வந் யத்ேதவைனக் காப் பாற் வதற் காகேவ அவள்
அவ் தம் ெசால்
க்க ேவண் ம் அல் லவா?
வந் யத்ேதவன் மைற டத்
ந் கரிகாலைரக்
ெகான்றைத அவள் பார்த்
க்கலாம் அல் லவா?”
“மணிேமகைல ெகால் ல ல் ைல என்றால் ,
வந் யத்ேதவன் மட் ம் எப் ப க் ெகான்
எந் த ஆ தத்ைதக் ெகாண் ?”

ப் பான்?

“இந் த ஆ தத்ைதக் ெகாண் ! இரத்தம் ேதாய் ந்
காய் ந்
க் ம் இந் தக்
ரிய
க் கத் ையக்
ெகாண் !” என்
ப் பார்த் ேபந் ரன் நாம்
ன்னேம பார்த்
க் ம்
க் கத் ையக்
காட் னான்.
வந் யத்ேதவன் கரிகால ைடய உடைலத் ப்
த்த
மாளிைக
ந் எ த் வந் ேபாட்
ட் த் தா ம்
ர்ச்ைசயைடந்
ந் தேபா , அவனிட
ந்

க் கத் ையப் பார்த் ேபந் ரன் எ த்
பத் ரமாக ைவத்
ந் தான் அைத இப் ேபா
காட் னான்.

ப்
எ

த்

க்

ெபரிய ப ேவட்டைரயர் அவைன ேநாக் , “எங் ேக,
இப் ப அந் தக் கத் ையக் ெகா !” என்
ெசால்
அைத
வாங் க் ெகாண்டார்.
அைத நன்றாக உற் ப் பார்த்
ட் “ஆகா! இ
இ ம் பன்காரி ன் கத் தான்!” என்

த்தார்.

“கந் தமாறா! பார்த் ேபந் ரா! நீ ங் க ம் நா ம் இந் த
வந் யத்ேதவைன
ன்
தரம் வலம் வந்
ம் ட
ேவண் ம் ! நந் னி ன் ேமாக வைல ல் இந் தக்
ழவைனப் ேபாலேவ நீ ங் க ம்
ந்
ந் ர்கள் .
ஆனால் இவன் ஒ வன் தான் அந் த மாயவைல ல்
க்க ல் ைல. இவன் இந் தக் கத் ைய எ ய ம் இல் ைல.
ஆ த்த கரிகாலைரக் ெகால் ல ம் இல் ைல!”
“எதனால் அவ் வள நிச்சயமாகச் ெசால்
என்
தன்மந் ரி அநி த்தர் ேகட்டார்.

ர்கள் ?”

“ஆம் , நிச்சயமாகத்தான் ெசால்
ேறன். இந் தக்
கத் ைய எ ந் கரிகாலைரக் ெகான்றவன் எவன்
என்ப எனக் நன்றாய் த் ெதரி ம் !”
“யார்? யார்?”
“ஆம் , ஆம் ! அைதச் ெசால்
ட ேவண் ய தான்.
ெசால் லா ட்டால் உங் கள் சந் ேதகம் ரா . எல் லா ம்
ேக ங் கள் , இந் த வா பன் யாழ் க் களஞ் யத் ல்
ஒளிந் ெகாண்
ந் தான். நான் அதன் வ யாக இறங்
வந் ேதன். இவன் என்ைனப் பார்த் ச் சத்த டக் டா
என்பதற் காகப் ன்னா
ந் இவன் க த்ைதப்
த் ெந க் ேனன். இவன்
ங் ,

உணர் ழந்
ேழ
ந்
ட்டான். ஆ த்த
கரிகாலைரக் ெகான்ற யார் என்ப இவ க்
அச்சமயம் ெதரிந்
ட இ க்க
யா .”
“யார்? யார்? ெகான்ற

யார்?”

“இந் தத்
க் கத் ைய நான்தான்
இ ம் பன்காரி ட
ந் வாங் க்ெகாண்
வந் ேதன்.
இைத
எ ந் தவன் நாேனதான்! இந் த என்
ைடய
வல கரந் தான்! ேசாழ சக்கரவர்த் க க்
ட் ய
பரம் பைர ல் வந் த இந் தக் கரந் தான் கத் ைய எ ந் த .
ஆனால் இளவரசர் கரிகாலர்
எ ய ல் ைல.
நந் னி ன் ேபரில் எ ந் ேதன். என்ைன ேமாகவைல ல்
ஆழ் த் த் ேராகப் ப
ல் ழ் த் ய அந் த மாயப்
சாைசக் ெகான்
ட எண்ணி எ ந் ேதன்.
தவ க்
கரிகாலர்
ந் த !…”
“ஐையேயா!” “ஆஹாஹா!” என்ற
அச்சைப ல் எ ந் தன.

ரல் கள் பல

ஆண்
காலமாகப் ப
ர்க் லம் ேசாழ
லத் க் ச் ெசய்
க் ம் ெதாண் க க்ெகல் லாம்
களங் கம் உண்
பண்ணி ட்ேடன். அந் தக் களங் கத்ைத
எப் ப நீ க்கப் ேபா ேறேனா, ெதரிய ல் ைல!”
“

“அண்ணா! இேதா அந் தக் களங் கத்ைத நான்
ேபாக்
ேறன்!” என்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
கர் த்
ட் த் தம கத் ைய உ
க்ெகாண்
அண்ணன் அ
ல்
ைரந் வந் தான்.
“ேசாழ லத் க் த் ேராகம் ெசய் றவர்கள்
யாரா
ந் தா ம் அவர்கைளப் ப வாங் வதாக நீ ம்
நா ம் சபதம் ஏற்
க் ேறாம் . அந் தச் சபதத்ைத
இப் ேபா நாேன நிைறேவற் ேவன். உன்ைன இந் தக்

கணேம ெகான்
நம்
ைடப் ேபன்!” என்
ஓங் னார்.

லத் க்
ன்னப் ப

ேநர்ந்த ப ையத்
ேவட்டைரயர் கத்

“ேவண்டாம் ! ேவண்டாம் ! இங் ேக இரத்தம் ந் த
ேவண்டாம் !” என்றார் ந் தர ேசாழச் சக்கரவர்த்
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்ம ம் ,
தன்மந்
அநி த்த ம் பாய் ந் ெசன்
ன்னப்
ப ேவட்டைரயரின் ைககைளப்
த் க்
ெகாண்டார்கள் .

ைய

.

ரி

அச்சமயத் ல் ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
னார்:
“தம் ! நம் லத் க் என்னால் ேசர்ந்த ப ையத்
ைடக் ம் ேவைலைய உனக் ைவக்க மாட்ேடன்.
அத் டன் ‘தைமயைனக் ெகான்ற தம் ’ என்ற ப ைய
உனக் ம் ஏற் ப த்த மாட்ேடன். இேதா ர்க்கா
பரேமஸ்வரிக் என் சபதத்ைத நிைறேவற் ேவன்!”
என்
க்ெகாண்ேட தம் ைக
ந்
ய
க்
கத் ையத் தம மார்ைப ேநாக் ஓங் னார்.
ன்ெனா தடைவ அவர் ஓங் ய ெபரிய வாைள
ம ப
ம் உைற ல் ேபாட்
ந் தப யால் , அவர் தம
பைழய உத்ேதசத்ைத ட்
ட்டதாக மற் றவர்கள்
எண்ணிக் ெகாண்
ந் தார்கள் .
பார்த் ேபந் ரனிட
ந் வாங் க் ெகாண்
ந் த
க் கத் ைய அவர் உபேயா ப் பார் என்
யா ம்
எ ர்பார்க்க ல் ைல.
“ஐயா! ேவண்டாம் !” என்
அ ள் ெமா வர்மர்
க்ெகாண்
அவர் அ
ல் பாய் ந் வ வதற்
ெபரியப் ப ேவட்டைரயர் தம் உத்ேதசத்ைத
நிைறேவற்
ட்டார்.

ள்

ெந ங் காலம் ேவர் ட் ெந
வளர்ந்
ந் த
ேதவதா மரம் ேவ டன் ெபயர்ந் கப் ம்
ைள மாகக் ேழ
வ ேபாலத் தைர ல்
சாய் ந் தார்.
“ஹா ஹா!” “அடடா!” என்பைவ ேபான்ற
அச்சைப ல் ஒ க்கத் ெதாடங் ன.
ந் த ெபரிய ப
வந் தார்கள் .

ேவட்டைரயைர ேநாக்

ரல் கள்
ச்

லர் ஓ

அேத சமயத் ல் கண்கைள
க் ெகாண்
ங் காசனத் ல் சாய் ந் த ந் தர ேசாழர் சக்கரவர்த் ைய
ேநாக் இன்
ம் லர் ஓ னார்கள் . மந் ராேலாசைன
சைப கைலந் த .
அன் ர ெபரிய ப ேவட்டைரயர் மரணத் டன்
ேபாரா க் ெகாண்
ந் தேபா பலர் வந் அவைரப்
பார்த்
ட் ச் ெசன்றார்கள் . சக்கரவர்த்
ம் ,
அ ள் ெமா வர்ம ம் , அநி த்த ம் , இைளய ராட்
ந் தைவ ம் ட வந்
ந் தார்கள் . ேசாழ லத் க் ம்
சாம் ராஜ் யத் க் ம் ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
ெசய்
க் ம் ேசைவகைளப் பற் ச் சக்கரவர்த்
ம்
மற் றவர்க ம் பாராட் ப் ேப னார்கள் . அவர் இளம்
ராயத் ல் எத்தைனேயா ேபார்க்களங் களில் ெசய் த
ரச் ெசயல் கைளப் பற் க்
னார்கள் . தக்ேகாலத் ல்
ேதால் யைடந்
த ஓ ய ேசாழ ைசன்யத்ைத அவர்
ரட் அைமத் த் ேதால் ைய ெவற் யாக மாற் ய
ெசயைல யந் பாராட் னார்கள் . ேசாழ நாட் ன்
தனா காரியாக இ ந்
றைமயாக நிர்வாகம்
நடத் யைதப் கழ் ந் தார்கள் .
ெசன்ற
ன்
வ ஷத் ச் சம் பவங் கைளப் பற் ஒ
வார்த்ைத ம் ேபசாமல்
ைடெபற் ப் றப் பட்டார்கள் .

ன்னர் அவர்கள் நால் வ ம் , ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
ப த்
ந் த அைறக் ள் ேளேய அவர் பார்க்க
யாத
இடங் களில் மைறந் நின்
ெகாண்டார்கள் .
அச்சமயம் , ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
ஆழ் வார்க்க யாைன அைழத் க்ெகாண்
வந் தார்.
ெபரிய ப ேவட்டைரய க் எ ரில் ெகாண்
வந்
அவைன உட்கார ைவத்
ட் த் தா ம் அ
ல்
அமர்ந்தார்.
பார்ைவ ைரவாக மங் வந் த கண்களினால் ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் ஆழ் வார்க்க யாைனப் பாத்
ட் ,
“ஆகா! இந் த ைவஷ்ணவன் இங் எதற் காக வந் தான்?
நான் ைவ ண்டத் க் ப் ேபாக
ம் ப ல் ைல, தம் !
வபதம் அைடய
ம்
ேறன்!” என்றார்.
“ஐயா! நாைள உதயத் ல் ைவ ண்ட ஏகாத
ண்ணிய
நாள் ! தாங் கள் ைகலாசத் க் ப் ேபாக
ம் னா ம்
ைவ ண்டத் ன் வ யாகேவ ேபாக ேவண் ம் !”
என்றான்
மைல.
“ேவண்டாம் ! ேவண்டாம் ! நீ உன் மகா
ம் ச் ெசன் …”
“ஐயா! நான் மகா ஷ்
ன்
வர ல் ைல. என் சேகாதரி ட
வந் ேதன்.”
“அ

ஷ்

டம்

தனாக இப் ேபா
ந் ெசய் ெகாண்

யார் உன் சேகாதரி?”

“என்
டன் பல நாள் வளர்ந்த சேகாதரி, நந் னிையச்
ெசால்
ேறன். ஐயா! நந் னி தங் க க் அவ ைடய
நன் ையத் ெதரியப் ப த் ம் ப என்ைன
அ ப் னாள் . கரிகாலைரக் ெகான்ற ப அவள் ேபரில்
ழா
க் ம் ெபா ட் த் தாங் கள் அைத

ஏற் க்ெகாண்டதற் காக நன்
ெதரி க்க ெசான்னாள் .
எத்தைன ஜன்மம் எ த்தா ம் தங் கள் அன்ைப மறக்க
யா என்
ெதரி க் ம் ப ெசான்னாள் !” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
“ஆகா! அவள் இன்
ம் அப் ப நிைனக் றாளா!
நிைனத் க் ெகாண்
சந் ேதாஷப் படட் ம் .
எவ் வள தான் அவள் வஞ் சகம் ெசய் எனக் த் ங்
ரிந் தா ம் , அவைள என்னால் மறக்க
ய ல் ைல.
தன் உ ைரக் ெகா த் ச் சக்கரவர்த் ையக்
காப் பாற் ய உத்த
ன் தல்
அல் லவா அவள் ?
உண்ைமயாகேவ அ த்த ற களி ம் அவள் என்ைனத்
ேத க்ெகாண்
வந்
வாேளா, என்னேமா?” என்றார்
ப ேவட்டைரயர்.
ஏற் கனேவ மரணத் ன் சாைய படர்ந்
ந் த அவ ைடய
கத் ல் இப் ேபா இேலசான ன்னைக ேதான் ய .
“ைவஷ்ணவேன! யாராவ ஒ வரிடம் என்
உண்ைமையச் ெசால் ல ேவண் ம் உன்னிடம்
ெசால்
ேறன். நான் எ ந் த கத் இளவரசர் ேபரில்
ழ ல் ைல. அதற்
ன்ேப அவர்
ந்
ட்டார்.
நாேன இளவரசைரக் ெகான்றதாக ஒப் க்
ெகாண்டதற் க் காரணம் நந் னி ன் ேபரில் ப
ழாமல் த ப் பதற் மட் மல் ல; அைத ட
மடங்
க் யமான காரணம் உண் . அ
ல் வா!
ெசால்
ேறன்! உன் ேந தன் வந் யத்ேதவன்
இ க் றாேன, அவன் அ ைமயான ள் ைள!
அவ க் ச் ேசாழ லம் ெராம் பக்
கடைமப் பட்
க் ற . இைளய ராட்
ன்
உள் ளத்ைத அவன் கவர்ந்
ட்டான். இைளய
ராட்
டம் நான் அநாவ யமாகக் ேராதம்
பாராட் ேனன். அதற் ெகல் லாம் பரிகாரமாகக்

ற் றத்ைத நான் ஒப் க்ெகாண்
என்ைன ம் ப
ெகா த் ரா ட்டால் , வந் யத்ேதவன் ேபரில் யாராவ
களங் கம் கற் த் க் ெகாண்ேட இ ப் பார்கள் . இனி
ஒ வ ம் அவ் வா ேபசத் ணியமாட்டார்கள் .
ைவஷ்ணவேன! என்றாவ ஒ நாள் இைளய
ராட்
டம் அவைர நான்
ேவ
த்ததற் காக
என்ைனத் தைய ர்ந் மன்னிக் ம் ப ெசால் !”
ெந ேநரம் ேப யதால் அந் தத் ரக் ழவ க்
ச்
வாங் கத் ெதாடங் ய . அவர்
யைதெயல் லாம்
ேகட் க் ெகாண்
ந் த ஆழ் வார்க்க யானின் உள் ளேம
உ
ட்ட என்றால் , ன்னால் மைற டத் ல் நின்
ேகட் க் ெகாண்
ந் த ந் தைவ கண்ணி
ந்
கண்ணீ ர ் கலகலெவன்
ெபா ந் த ல்
யப் ல் ைல
அல் லவா?
“ைவஷ்ணவேன! இன்
ம் ஒ
ஷயம் .
தன்மந் ரி
ரம் மராயரிடம் ெசால் ! இலங் ைக
ந்
பாண் யன்
ரீடத்ைத ம் , இரத் ன ஹாரத்ைத ம்
எப் ப யாவ ெகாண்
வர ேவண் ம் . அதற் த்
த ந் தவன் வல் லத் இளவரசன் தான்! அவ ம் , நீ ம்
ேபாய் க் ெகாண்
வா ங் கள் . ற ம ைரக் ச் ெசன்
அங் ேக ஒ தடைவ ெபான்னி ன் ெசல் வ க்
ம டா ேஷகம் நடத்த ேவண் ம் ெதரி றதா?
அ ள் ெமா
டம் எனக்காக ஒன்
ேவண் க்ெகாள் !
அவைனப் ேபால் ேசாழ லத் க் உற் ற ைணவன்
ேவ யா ம் இல் ைல என்
ெசால் ! ேத ! ர்க்கா
பரேம வரி! என் சபதத்ைத நிைறேவற்
ட்ேடன்!
இேதா வ
ேறன்! ேசாழ லத்ைதக் காப் பாற் !”
வரவர ெம த் ெகாண்
வந் த ெபரிய
ப ேவட்டைரயரின்
ரல் அ ேயா மங்

நின்ற

.

அந் தத் ரப் ெப
அைணந் த .

அத்

ங்

ழவரின் உ

ர்ச்

ட

ம்

யாயம் 78 - நண்பர்கள்
ரி

ெகாள் ளிடப் ெப ந
ன் ப த் ைறைய ெந ங்
நா
ைரகள் வந் ெகாண்
ந் தன. நா
ைரகள்
ம் நா
ரர்கள் இ ந் தார்கள் . அவர்கள்
நமக் த் ெதரிந் தவர்கள் தாம் . பார்த் ேபந் ரன்,
கந் தமாறன், வந் யத்ேதவன், ெபான்னி ன் ெசல் வர்
ஆ யவர்கள் .
இவர்களில்
தல் இ வ ம் பட ல் ஏ க்
ெகாள் ளிடத்ைதக் கடந் வட ைச ேநாக் ப்
ெசய் ய ஆயத்தமாக வந் தனர். மற் ற இ வ ம்
அவர்க க்
ைட ெகா த் அ ப் வதற்
வந் தார்கள் .
பட

ரயாணம்

த் ைறைய அைடந் த ம் நண்பர்கள் நால் வ
ைர
ந்
ேழ இறங் னார்கள் .

ம்

“கந் தமாறா! உன் பைழய நண்பனிடம் உன்
ேகாபெமல் லாம் ேபாய்
ட்டதல் லவா? இன்ன ம்
ஏதாவ
ச்சம் ைவத் க் ெகாண்
க் றாயா?” என்
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ேகட்டார்.

“ஐயா! அவன்
ேகாபம் ைவத் க் ெகாள் ளக் காரணம்
என்ன இ க் ற ? என் அ
னத்ைத நிைனத்
நிைனத் ப் பச்சாதாபப் ப வதற் த்தான் நிைறய
காரணம் இ க் ற . நான் அவ க் இைழத்த
ங் கைளெயல் லாம் மறந் என்னிடம் பைழயப
ேநகமா
க்க
ன் வந் தாேன, அந் தப்
ெப ந் தன்ைமக் இைணேய ைடயா . என்
சேகாதரிைய ந ெவள் ளத் ல்
ச் சாகாமல்
காப் பாற் னாேன, அதற் நான் இந் த ஜன்மத் ேல
நன் க்கடன் ெச த்த
மா? என் த் எதனால்
எப் ப க் ெகட் ப் ேபா ற் என்பைத நிைனத் ப்
பார்த்தால் , எனக்ேக யப் பா
க் ற .
த ல்
உத்ேத த்தப மணிேமகைலைய இவ க் மணம்
ெசய் ைவக்காமற் ேபாேனேன? அப் ப ச்
ெசய்
ந் தால் , இன்ைறக் அவள் இவ் வா
ச் யாகப்
ேபா
க்க மாட்டாள் அல் லவா?” என்றான் கந் தமாறன்.
ஏன் அப் ப ச் ெசால்
றாய் ? ந ெவள் ளத்
ந் த அ ர்ச்
னால்
நிைன த் தவ
ஏற் பட்
க் ற . ல நாள் ேபானால் சரியா
டாதா?” என்றார் இளவரசர்.
“அ

ல்

“சாதாரண நிைன த் தவ தலாகத் ேதான்ற ல் ைல.
மற் ற எல் லாைர ம் அவ க் ஞாபக
க் ற . எல் லா
ஷயங் க ம் நிைன ல் இ க் ன்றன. என்ைன ம் ,
வந் யத்ேதவைன ம் மட் ம் அவ க் அைடயாளம்
ெதரிய ல் ைல. என்னிடம் அவள் ைவத்
ந் த அன்
எத்தைகய என்பைத எண்
ம் ேபா என் ெநஞ்
ெவ த்
ம் ேபா
க் ற . ‘ஐேயா! என் அ ைம
அண்ணைன என்
ைடய ைக னாேலேய ெகான்
ட்ேடேன!’ என்
அவள் ஓல
ம் ரல் என் கா ேலேய
இ ந் ெகாண்
க் ற …”

“அ ஏன் அப் ப அவள் ஓல டேவண்
உ ேரா இ ந் வ
றாேய?”

ம் ? நீ தான்

“நான் உ ேரா தானி க் ேறன்! இறந்
ேபா
ந் தால் எவ் வளேவா நன்றாக இ ந்
க் ம் .
ஆம் , ஐயா! வந் யத்ேதவைன நான் ெகான்
ட்டதாக ம் , அதற் காக என்ைன அவள் ெகான்
ட்டதாக ம் அவள் உ
ெகாண்
க் றாள் . ஒ
சமயம் என்ைன நிைனத் ப் லம்
றாள் . இன்ெனா
சமயம் என் ேந தைன நிைனத் க்ெகாண்
‘ஆற்
ெவள் ளம்
ம் வ மா? இறந் ேபானவர்கைளக்
ெகாண்
த மா?’ என்
லம்
றாள் . எவ் வள தான்
ெசான்னா ம் , என்ைன அவ ைடய அண்ணன் என் ம்
ஒப் க்ெகாள் வ ல் ைல. வந் யத்ேதவைன ம்
அைடயாளம் ெதரிந் ெகாள் ள
ய ல் ைல. ‘நீ யார்;
வல் லத் இளவரசைர நீ பார்த்த உண்டா?’ என்
இவனிடேம ேகட் றாள் !…”
“அப் ப யா?” என்
ெபான்னி ன் ெசல் வர்
ம் ப்
பார்த்தேபா , வந் யத்ேதவன் கண்களில் கண்ணீ ர ்
த ம் வைதக் கண்டார்.
“அடாடா! இப் ேபா வந் யத்ேதவர் வல் லத்
இளவரசரல் ல, வல் லத் அரசராகேவ ஆ
ட்டார் என்
ெதரிந் தால் அவ க் எவ் வள ம ழ் ச் ஏற் ப ம் ?
அதற் க் ெகா த் ைவக்காமல் ேபாய் ட்டேத?”
என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.
இைதக் ேகட்ட கந் தமாறன்
கத் ல்
யப் க்
ெபான்னி ன் ெசல் வைர ேநாக் னான்.
“ஆம் , அப் பா! உன் நண்ப க் வாணகப் பா
ம் பக் ெகா த் வல் லத் அரசனாக்
சக்கரவர்த்
ர்மானித்
க் றார். அம் மா

டன்

நாட்ைடத்
வெதன்
ரிேய

உனக் ம் வாணகப் பா க் அ
ல் ைவ ம் பராயர்கள்
ஆண்ட ப
ையத் தனி இராஜ் யமாக் அளிக்க
எண்ணி
க் றார். இனி, நீ ங் கள் இ வ ம் அக்கம்
பக்கத் ேலேய இ ந் வாழ ேவண் யவர்கள் .
எப் ெபா
ம் உங் கள் ேநகத் க் ப் பங் கம் ேநராதப
நடந் ெகாள் ள ேவண் ம் ” என்றார் ெபான்னி ன்
ெசல் வர்.
“சக்கரவர்த்
ன் க ைணக் எல் ைலேய இல் ைல
ேபா
க் ற . அப் ப யானால் , நான் ம ப
கடம்
க்ேக ேபாகேவண் ய ல் ைல அல் லவா?” என்
கந் தமாறன்
உற் சாகத் டன் ேகட்டான்.
“ேவண் ய ல் ைல, அங் ேக உங் க ைடய பைழய
அரண்மைனதான் அேநகமாக எரிந் ேபாய் ட்டேத?
ம ப
ம் அவ் டத் க் நீ ங் கள் ேபானால் பைழய
ஞாபகங் கள் வந் ெகாண்ேட
க் ம் . பாலாற் ன்
ெதன் கைர ேல
ய அரண்மைன
கட் க்ெகாள்
ங் கள் . உன் சேகாதரிக் உடம்
ெசௗகரியமான ம் , அங் ேக வந் அவ ம் இ க்கலாம் .”
“ேகாமகேன! இனி மணிேமகைல எங் க டன் வந்
இ ப் பாள் என்
நான் க த ல் ைல. தங் கள் பாட் யார்
ெசம் யன்மாேத யார் அவைளத் தம் டன் ஸ்தல
யாத் ைரக் அைழத் ப் ேபாவதாகச்
ெசால்
க் றார். மணிேமகைலக் ம் ெபரிய
ராட் ைய ெராம் ப ம்
த் ப் ேபா
க் ற .
இன்ைறக் க்
டப் ெபரிய ராட்
ைவயாற் க்
என் சேகாதரிைய அைழத் ப் ேபா
க் றார்.”
“ஆமாம் ; ெபரிய ேகாஷ் யாகத்தான்
ேபா
க் றார்கள் .
மணம் ரிந்
த்தப் பா ம் ற் றன்ைன ம்
டப்

ெகாண்ட என்

ேபா
க் றார்கள் . இந் த ேவ க்ைகையக் ேக ங் கள் .
ச த் ர மாரிைய இனிேமல் என் ற் றன்ைனயாக
நான் க
வர ேவண் ம் !”
“ேசாழர் லத் ல் இவ் வள அடக்கமாக ஒ
மணம்
இ வைர ல் நடந் தேத ைடயா , ம ராந் தக க் ம்
ங் ழ க் ம் நடந் த
மணத்ைதப் ேபால் !” என்றான்
பார்த் ேபந் ரன்.
“என்
ைடய ம டா ேஷகம்
ட அவ் வள
அடக்கமாகத்தான் நடக்கப் ேபா ற !” என்றார்
அ ள் ெமா .
“அ
வந்

ஒ நா ம் நடவாத காரியம் !…” என்றான்
யத்ேதவன்.

ெபான்னி ன் ெசல் வர்
க் ட்ட ேபால் ந ப் டன்,
“எ நடவா என்
றாய் ? என்
ைடய
பட்டா ேஷகமா?” என்றார்.
வந் யத்ேதவன்
ெவட்கத் டன், “இல் ைல, ஐயா!
அடக்கமாக நடப் ப இயலாத காரியம் என்ேறன்.
இப் ேபாேத மக்கள் தங் கள் ம டா ேஷகத்ைதப் பற்
சாரிக்க ம் , ேபச ம் ஆரம் த்
ட்டார்கள் !”
என்றான்.
“ேகாமகேன! தங் க ைடய
ட்
ழா க்
நாங் கள் இ க்க ேவண்டாமா? இந் தச் சமயம் பார்த்
எங் கைள வட ைசக் அ ப்
ர்கேள, ைத மாதம்
றந் த ம் பட்டா ேஷகத் க் நாள்
க்கப் ப ம்
என்
தஞ் ைச ல் ேப க் ெகாண்
ந் தார்கேள!
வந் யத்ேதவன் ெகா த் ைவத்தவன்; அ ர்ஷ்டசா ..”
என்றான் கந் தமாறன்.

“அப் ப எல் லாம் ஒன்
ல் ைல வந் யத்ேதவைர ம்
நான் க் ரத் ல் ஈழத் க் அ ப் பப் ேபா ேறன்.
நண்பர்கேள! ஒன்
நிச்சயமாக நம் ங் கள் ! என் அ ைம
நண்பர்களா ய நீ ங் கள் இல் லாமல் என் ம டா ேஷகம்
நைடெபறா !” என்
ெபான்னி ன் ெசல் வர் டமாகக்
னார்.
க்க நன் , ஐயா! ம டா ேஷகத் க் நாள்
ப் ட்ட டேன
ைர ஆட்களிடம் ஓைல ெகா த்
அ ப் ங் கள் , உடேன வந் ேச
ேறாம் ” என்றான்
கந் தமாறன்.
“

“நண்பா! அைதப் பற் என்ன கவைல? நீ ங் கள் வராமல்
நான் பட்டா ேஷகம் ெசய் ெகாள் ளப் ேபாவ ல் ைல.
இைத நிச்சயமாக நம் ங் கள் . நான் பட்டா ேஷகம்
ெசய் ெகாள் வ எதற் காக என்பைத மறந்
டா ர்கள் . அரண்மைன நிலா மாடங் களி ம்
உத் யான வனங் களி ம் உல் லாசப் ெபா
ேபாக் வதற் காக நான்
ட் க் ெகாள் ளப்
ேபாவ ல் ைல. நண்பர்கேள! ஈழ நா ெசன்ற
ந்
நான் கண்
வ ம் கற் பைனக் கன கைள உங் களிடம்
ன்னேம ெசால்
க் ேறன். இன்
ம் ஒ
ைற
ெசால்
ேறன் ேக ங் கள் ! என் பாட்டனாரின்
தந் ைதயான பராந் தகச் சக்கரவர்த்
ன் காலத் ல்
ேசாழ சாம் ராஜ் யம் அைடந்
ந் த மேகாந் நதத்ைதக்
காட்
ம் நம் ைடய காலத் ல் அ க ேமன்ைமைய
அைடய ேவண் ம் . நாலா றத்
ம் இராஜ் யத்ைத
ஸ்தரிக்க ேவண் ம் . வடக்ேக கங் ைக ந க்கைர
வைரக் ம் , ழக்ேக கடல் கடந்
ஜய ராஜ் யம்
வைரக் ம் , ேசாழ நாட் ப் பைடகள் ெசன்
க்
ெகா ைய நாட்ட ேவண் ம் . ேமற் ேக மைல நாட்ைட ம்
அப் பால் கட ல் உள் ள லட்சத்
கைள ம் ைகப் பற் ,

நம பைடகைள ம் அங் ேக நிைலத் இ க்கச்
ெசய் யேவண் ம் . மைல நாட் ல் ‘ேசர அரசன்’ ஒ வன்
எங்
ந் ேதா ளம்
க் றான். பாண்
நாட்
ம்
யாராவ ஒ பாண் யன்
ெரன்
ளம் வான்.
இந் தப்
ய ேசர, பாண் யர்க க் ப் பலம்
அளிப் பவர்கள் இலங் ைக மன்னர்கள் . ஆைகயால் ஈழ
நாட் மைலக் ைககளில் ஒளிந்
க் ம்
ம ந் தைன ம் அவ ைடய பைடகைள ம் ேத ப்
த் அவர்க ைடய பலத்ைத அ ேயா அ த்
டேவண் ம் . இலங் ைகத்
வைத ம் நம்
ஆட் க் ள் ெகாண்
வர ேவண் ம் . இராஜ் யம்
ஸ்தாரமானால் மட் ம் ேபா மா? ஈழ நாட்
ள் ள
த்தரின் ஸ்
பங் கைளத் ேதாற் க க் ம் ப யான
ெபரிய ெபரிய வாலயங் கைள ம் , ஷ்
ஆலயங் கைள ம் இந் தப் ண்ணிய
ல் எ ப் ப
ேவண் ம் . இந் த ரத்
நாட் ல் ஆ ரம்
ஆண் க க் ப் ற் பா வரப் ேபா றவர்கள் நாம் நம்
காலத் ல் ெசய் த
ப் பணிகைள கண்
ர க்க
ேவண் ம் . நண்பர்கேள! இக்கன கள் எல் லாம் என்
காலத் ல் நிைறேவறத்தான் ேபா ன்றன.
நிைறேவற் ேய
ேவன். அதற் நீ ங் கள்
ஒவ் ெவா வ ம் உத ெசய் ய ேவண் ம் .
பார்த் ேபந் ரேர! ேசாழ நாட் ேலேய க உயர்ந்த
ைசன்யப் பத ைய, என் தைமயனார் கரிகாலர் வ த்
வந் த வட ைச மாதண்டநாயகர் பத ையத் தங் க க்
அளித்
க் ேறன். அந் தப் ெபா ப் ைப நீ ர் சரிவர
நிைறேவற் ற ேவண் ம் . என் தைமயனாரின் அகால
மரணம் நம் பைகவர்களிைடேய பல த ஆைசகைள
ட்
ட்
க் ம் . ேவங் அரச ம் இராட் ர ட
மன்ன ம் ேசாழ நாட் ல் உள் ழப் பங் கள் ேநரி ம்
என் ம் , ற் றரசர்க க் ள் ேள ேபார்
ம் என் ம்
எ ர்பார்த் க் ெகாண்
ப் பார்கள் . ஆைகயால் வட

ெபண்ைணக் கைர ல் நம் ரர்கள் இ ம்
அரைணப் ேபால் நின்
காவல் ரிய ேவண் ம் . பல் லவர்
லத்ேதான்றேல! கந் தமாறைன, அங் ேக தளப யாக
நி த் ைவத்
ட் , தாங் கள் உடேன காஞ் க் த்
ம் ங் கள் . அங் ேக, என் ரச் சேகாதரர் எ
த்த
ெபான் மாளிைகையச் சக்கரவர்த் வந் தங் வதற்
உகந் ததாகச் ெசய் ைவ ங் கள் . என்
ைடய தைல ல்
ரீடத்ைத ைவத்த டேன சக்கரவர்த் காஞ் க் ப்
ரயாணமாவதற்
ம்
றார்!”
இைதக் ேகட் க் கந் தமாறன் கண்களில் நீ ர் த ம் ப,
‘ேகாமகேன! ேபார்க்களத் ல் நான் என ேபார்த்
றைமைய இன்
ம் நி
த் க் காட்ட ல் ைலேய?
எல் ைலக் காவல் பைடக் என்ைனத் தளப யாக
நிய க்
ர்கேள? நான் த
ள் ளவனா?” என்
நாத்த த க்கக் ேகட்டான்.
“நண்பா! எல் லாம் வல் ல இைறவன் எனக் ச் ல
சக் கைள அளித்
க் றார். யார் யார், எந் தப்
பணிக் த் த
ள் ளவர் என்பைத எளி ல்
கண்
க் ம் சக் ைய ம் அளித்
க் றார்.
உன்ைன வடக் எல் ைலப் பைடக் த் தளப யாக
நிய த்
ப் ப ேபால் , உன் நண்பர் வல் லத்தரசைர
ஈழப் பைடக் த் தளப யாக நிய த்
க் ேறன்!
இரண்
ேப ம் உங் கள் கடைமகைள நன்
நிைறேவற்
ர்கள் என்ற நம் க்ைக எனக்
இ க் ற ” என்றார் ெபான்னி ன் ெசல் வர்.
“இன்
ம் ல காலத் க் இவர்களில் ஒ வைர வடக்
எல் ைல
ம் , இன்ெனா வைரத் ெதற் எல் ைல
ம்
ைவத்
ப் ப நல் ல ேயாசைனதான். எங் ேகயாவ
ேசர்ந்
ந் தால் , தாங் க ம் அங் ேக இல் லாம
ந் தால் ,

பைழய ஞாபகம் வந் இ வ ம் ேமா க் ெகாண்டா
ேமா க் ெகாள் வார்கள் ” என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.
“ஐயா! இனி அம் மா ரி ஒ
என்
கந் தமாறன் ெசால்
அ
ல் ெசன்றான்.

ம்

நா ம் ேநரேவ ேநரா !”
க் ெகாண்ேட வந் யத்ேதவன்

“நண்பா! என்
ைடய தவ கைள எல் லாம் மன்னித்
ட்டாய் அல் லவா?” என்
ேகட்டான்.
வந் யத்ேதவன் அதற் வா னால் ம ெமா
றாமல்
இ கரங் கைள ம் நீ ட் க் கந் தமாறைன மார் றக்
கட் த் த
க் ெகாண்டான்.
நண்பர்கள் இ வ ம்
கண்ணீ ர ் உ த்தார்கள் .
ன்னர், பார்த்
ஆயத்தமாக இ

ேநரம் ெமௗனமாகக்

ேபந் ர ம் , கந் தமாற ம் , ெசன்
ந் த பட ல் ஏ க்ெகாண்டார்கள் .

பட ந
ல் பா
ரம் ேபா ம் வைர ல்
பார்த் க்ெகாண்
ந்
ட் ப் ெபான்னி ன்
ெசல் வ ம் , வந் யத்ேதவ ம் தஞ் ைசைய ேநாக்
ைரகைளத்
ப் னார்கள் .

அத்

யாயம் 79 - சாைல
சந் ப்

ெபான்னி ன் ெசல் வரின்
ட்
ைர ேலேய நைடெபறப் ேபா ற

ழா
என்

நா

க்

ல்

நகரெமல் லாம் ெதரிந் ேபா
ந் த . மக்கள் ஒேர
ஆர்வத் டன் அந் த ைவபவத்ைத எ ர்
ேநாக்
ந் தார்கள் .
ஆ த்த கரிகாலரின் அகால மரணம் , மந் தா னி ன்
உ ர்த் யாகம் , ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் சபத
நிைறேவற் றம் ஆ ய நிகழ் ச் கள் சக்கரவர்த்
ன்
உள் ளத்ைதப் ெபரி ம் ன் றச் ெசய்
ந் தன.
ஆ
ம் இராஜ் ய உரிைம சம் பந் தமான சச்சர கள் ஒ
மா ரி ர்ந் ேபாய் அ ள் ெமா வர்ம க்
ட் வைதச் ற் றரசர் ெபா மக்கள் அைனவ ம்
ஒ
கமாக ஆதரித்த அவ ைடய ெநாந் ேபான
உள் ளத் க் ஓரள ஆ தல் அளித் வந் த .
ைத மாதம் றந் த டேன நல் ல நாள்
ப் ட் ப்
ெபான்னி ன் ெசல் வரின் தைல ல் சாம் ராஜ் ய
பாரத்ைதச் மத்
ட் க் காஞ் க் ப் றப் பட் ச்
ெசல் லச் சக்கரவர்த்
ெசய்
ந் தார். அங் ேக
தம
ரப் தல் வன் கரிகாலன் தமக்ெகன்
நிர்மாணித்த ெபான் மாளிைக ேல ச்ச ள் ள தம்
வாழ் நாைளக் க த்
ட ம் ர்மானித்
ந் தார்.
ட் ைவபவத்ைத அ க ஆடம் பர ல் லாமல்
நடத்
ட ேவண் ம் என்
ந் தர ேசாழர்
எண்ணிய
ம்
யப் ல் ைல அல் லவா?
இந் த ஷயத் ல் அ ள் ெமா வர்ம ம் பரி ரணமாகத்
தந் ைத ன்
ப் பத்ைத நிைறேவற் ற
எண்ணி
ந் தார். ஆைகயால்
ட்
ழா
ம்
வைர ல் நா நகரங் களில் ெபா மக்களிைட ல்
அ கமாகப் ேபாவ ல் ைல என்
ர்மானித்
ந் தார்.
ெகாள் ளிடத் ன் பட த் ைற
ந் தஞ் ைசக் ேநர்
வ யாகப் ேபாவெதன்றால் ,
ைவயா நகரின்
வ யாகப் ேபாக ேவண் ம் . அந் த நக க் ள் ெசன்றால் ,

மக்கள் அவைரச் ழ் ந் ெகாண்
ஆரவாரம்
ெசய் வார்கள் என்ப நிச்சயம் . ஆைகயால் , நண்பர்கள்
இ வ ம் அந் த நகர் வ யாகப் காமல் ,
ேமற் ேக
ஒ ங் ச் ெசன்
காேவரி ந ையக் கடந் தார்கள் .
ட
ட் ந ைய அைடந் த ம் , அதன் கைரேயா
தஞ் ைச ராஜபாட்ைடைய ேநாக் ச் ெசன்றார்கள் .
ஐந் ந கள் அ த்த த் ப் பா ம் அந் த அற் தமான
ரேதசத் ன் நீ ர்வள ம் நிலவள ம் மார்க மாதத் ல்
கண்ெகாள் ளாக் காட் யாகத் கழ் ந் தன. இ கைர ம்
ெதாட் க் ெகாண்
ெவள் ளம் ஓ ம் காலத்ைதக்
காட்
ம் , அைர ஆ இனிய ன ம் , அைர ஆ மணல்
ட மாகத் ேதான் ய காட் வனப்
ந் ததா
ந் த . ந
ன் இ
றங் களி ம் ,
ெதன்ைன ம் , க
ம் , கத
ம் , க ம் ம் ெச த்
வளர்ந்
ந் தன. ேதாப் க்கள் இல் லாத
இடங் களிெலல் லாம் நன்ெசய் வயல் களில் ெபான்னிற
ெநற் ப ர்கள் ெசந் நிறக் க ர்களின் பாரந் தாங் காமல்
தைல சாய் ந்
டந் தன. இைட ைடேய வா களி ம்
ஓைடகளி ம் தைல நி ர்ந் நின்ற தாமைரக ம் ,
தங் க ம் , ெசங் க நீ ர்க ம் வர்ணச் த் ரக்
காட் யாகத் கழ் ந் தன.
இவற் ைறெயல் லாம் பார்த் ப் பார்த்
யந் ெகாண்
வந் த வந் யத்ேதவைன ேநாக் ெபான்னி ன் ெசல் வர்
“நண்பேர! இவ் வள வனப் ம் வள ம் ெபா ந் ய
இடம் இந் த உல ல் ேவ எங் ேக ம் இ க்க
மா?
இப் ப ப் பட்ட நாட் ன் சக்கரவர்த் யாக
ட் க்
ெகாள் வ எவ் வள ெபரிய பாக் யம் ? இந் தப்
பாக் யத்ைதச் ல காலத் க்
ன் வைர ல் நான்
ேவண்டாம் என்
ம தளித் க் ெகாண்
ந் தைத
நிைனத்தால் எனக்ேக யப் பா
க் ற !” என்றார்.

“எனக் அ ல்
யப் ஒன்
ல் ைல, ஐயா! அரச
லத்தவர்களின் சஞ் சல உள் ளத்ைதப் பற் அ க்க
ெபரிேயார்கள் ெசால் க் ேகட்
க் ேறன்!” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“நீ ர் ெராம் ப ெபால் லாதவர். அேதா நன்
ம்
இல் லாதவர். ஈழ நாட் ப் ேபார்ப் பைடக் உம் ைமத்
தளப ஆக் யதற் இன்
ம் நன்
டச்
ெச த்த ல் ைல. என்ைன சஞ் சல த்
ள் ளவன் என்
வைச
ர்!”
“சாதாரண மக்கள்
ஷயத் ல் வைசயாக இ ப் ப
அரச லத்தவரிைட ல் க க் க் காரணமா
க்கக்
ம் அல் லவா? இன்ைறக் ஒ வ க் மரண
தண்டைன
க்
ர்கள் . ம நாள் அவைன
மன்னித் த் தளப ஆக்
ர்கள் . இத்தைகய சஞ் சல
த்
னால் அரசர்க ைடய கழ் அ கமாகத்தாேன
ெசய் ம் ? ‘ஆகா! நம் மன்னர் எத்தைன க ைண
உள் ளவர்!’ என்
மக்கள் கழ் வார்கள் அல் லவா?”
“ஆம் , ஆம் ! ஆனால் இன்ைறக் தளப யாகச்
ெசய் தவ க் , நாைளக் மரண தண்டைன ம்
க்கலாம் அப் ேபா ஜனங் கள் என்ன ெசால் வார்கள் ?”
“ந நிைலைம தவறாமல் நீ
வழங் ம் மன்னர்
ெப மான் என் ம் , ம
நீ ச் ேசாழரின் னர் அவதாரம்
என் ம் ெசால் ப் பாராட் வார்கள் !”
ெபான்னி ன் ெசல் வர் கலகலெவன்
ரித்
ட் ,
“அப் ப யானால் , உமக் அளித்த வாணகப் பா
இராஜ் யத்ைத ம் , ஈழத் ச் ேசைன ன் தளப
பத ைய ம் நான்
ம் பப்
ங் க் ெகாண்டால் ,
உமக் அ ல் அ சயம் ஒன் ேம இராதல் லவா?”
என்றார்.

“அ சயப் பட ம் மாட்ேடன். யரப் பட ம் மாட்ேடன்.
இப் ேபா
டத் தாங் கள் என்ைன ஈழ நாட் க்
அ ப் வ எனக் ப் ெபரிய தளப பத த ம்
ேநாக்கத் டனா அல் ல என்ைன இந் த அழ ய ேசாழ
நாட் ல் இ க்கக்
டா என்
ேதச ரஷ்டனாக் ம்
ேநாக்கத் டனா என்ப எனக் ச் சந் ேதகமாகேவ
இ க் ற !”
“உண்ைம ல் இவ் வள சாமர்த் யசா யான உம் ைம
எனக்
தல் மந் ரியாக் க் ெகாண்
என்
அ
ேலேய ைவத் க்ெகாள் ளேவ எனக் ப் ரியமாக
இ க் ற . ஆனால்
தன்மந் ரி அநி த்தர்
உமக்காகத் தம பத ைய ட்
ல க் ெகாள் வார்
என்
ேதான்ற ல் ைல”.
“அ ஒன் தான் காரணமா
ந் தால் , நாேன
தன்மந் ரி அநி த்தர் அவர்களிடம் ேகட் க்
ெகாள் ேறன்”.
ெபான்னி ன் ெசல் வர் நைகத்
ட்
காரண ம் இ க் ற !” என்றார்.
“அப் ப த்தான் நா

, “இல் ைல; ேவ

ம் நிைனத்ேதன்.”

“என்ன நிைனத் ர்?”
“தாங் கள் இப் ேபாெதல் லாம் மனத்
ெகாண்
ெவளி ல் ஒன்
ெசால்

ல் ஒன்ைற ைவத்
ர்கள் என் .”

“வல் லத்தரசேர! தங் க ைடய ற் றசாட்ைட ெமய்
ஓர் உதாரணம் ெசால் ல
மா?”
“நன்றாக
ம் . தங் க ைடய ம டா ேஷக
ைவபவத் க் த் ைத மாத ஆரம் பத் ேலேய நாள்
ைவத்
க் ற . அ தங் க க் ெதரி ம் .

க்

க்க

அப் ப
க் ம் ேபா சற்
ன் நம் ைமப் ரிந்
ெசன்றவர்களிடம் , ‘நீ ங் கள் இல் லாமல் என்
ம டா ேஷகம் நைடெபறா ’ என் ர்கள் . அைதப் பற்
நான் ேவ என்ன நிைனப் ப ?” என்
ேகட்டான்.
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ம ப
ம் நைகத்
ட்
“ஆமாம் ,
ன்ேனெயல் லாம் நான் மனத் ல்
ேதான் வைத அப் ப ேய ெவளிப் பைடயாகச் ெசால் வ
என் தான் ைவத் க் ெகாண்
ந் ேதன்.
வந் யத்ேதவேரா
ேநகமான ற மந் ர
தந் ரங் களில் ப ற் ெபற் வ
ேறன்!” என்றார்.
“ ணாக எனக்
கழ் ச்
ர்கள் . தங் க க் த்
ெதரியாத மந் ர தந் ரம் உல ல் ேவ என்ன இ க்க
ம் ? யாைன ன் கா ல் ஓ ய மந் ரத் க் ம் ,
யாைனப் பாகன் ேவஷம் ேபாட் உலைக ஏமாற் ய
தந் ரத் க் ம் இைணயானைவ என்ன உண் ?”
“அப் ப ேய இ க்கட் ம் ! என்னிடேம நீ ர் இனி மந்
தந் ரங் கைளக் கற் க் ெகாள் ளலாம் .”

ர

“அவ் வா நான் அ கமாகக் கற் க் ெகாண்
ேபா ேறேன என் தான் என்ைன இலங் ைகக்
ரட்
டப் பார்க்
ர்கேளா?”

டப்

“நண்பேர! ஈழ நாட் க் ப் ேபாவ ல் தங் க
ேவைள
ப் பம் இல் ைலயா, என்ன?”

ஒ

க்

“யார் ெசான்னார்கள் , இலங் ைகக் அப் பால் இன்
ம்
ரத்
ள் ள இடங் க க் ப் ேபா ம் ப
கட்டைள ட்டா ம் றப் பட ஆயத்தமா
க் ேறன்.
எவ் வள
க் ரம் அ ப்
ர்கேளா, அவ் வள க்
ம ழ் ச் அைடேவன்!”

“என்ைன ட் ப் ரிந் ேபாவ
ம ழ் ச் யா தங் க க் ?”

ல் அவ் வள

“ஆம் , ஐயா! ேபரரசர்களிட
ந் எவ் வள
ரத் ல்
இ க் ேறாேமா, அவ் வள க் நல் ல என்ற
க்
வந்
க் ேறன்.
ரத் ல் இ ந் தால் , அரசர்க ைடய
ேநகத்ைத இழந்
டாமல் காப் பாற் க்
ெகாள் ளலாம் .”
“அப் ப யானால் தாங் கள் ஏமாற் றத்
ேநரி ம் …”

க்

உள் ளாக

“எவ் வள
ரம் ேபானா ம் தங் கள் ேநகத்ைத
நீ த் க் காப் பாற் க் ெகாள் ள
யா என்
ர்களா?”
“இல் ைல, இல் ைல, அ க காலம் என்ைனத் தாங் கள்
ரிந்
க்க
யா என்
ெசால் ேறன். ல
னங் க க்ெகல் லாம் நா ம் ஈழத் க் வந்
தங் க டன் ேசர்ந் ெகாள் வதாக
உத்ேத த்
க் ேறன். தங் கைள உடன் அைழத் க்
ெகாண்
கடல் கைளக் கடந் அப் பா ள் ள
வாந் தரங் க க்ெகல் லாம் ேபாகத்
ட்ட ட்
க் ேறன். நம் டன் ச த் ரக்
மாரிைய ம் அைழத் ப் ேபாக
ய ல் ைலேய
என் தான் வ த்தமா
க் ற …”
“ஐயா! என்
டன் ேசர்ந் தாங் கள் மந் ர தந் ரங் கள்
கற் க் ெகாண் ர்கள் . தங் க டன்
ேநகமான
ந் நான் உண்ைமையப் ேப வ
என்
ரதம் எ த் க் ெகாண்ேடன். இப் ேபா
என்
ைடய மனத் ல் உள் ளைதத் தங் களிடம்
ெசால் லட் மா?”
“தாராளமாகச் ெசால்

ங் கள் !”

“என் நண்பர் ேசந் தன் அ தனாரிட
ந் , தங் கள்
த்தப் பா ம ராந் தகத்ேதவரிட
ந் ேசாழ
சாம் ராஜ் யத்ைத தாங் கள் எ த் க் ெகாள்
ர்கள் .
அதற் ஒ மா ரி நியாயம் உண் . தாங் கேள
ட
ேவண் ம் என்ப மக்களின்
ப் பம் என்
காரணம்
காட்டலாம் . ஆனால் அவரிட
ந்
ங் ழ ைய
அபகரித்
ந் தால் , அ ேபான்ற ெப ம் ேராகச்
ெசயல் ேவ எ
ம் இ க்க
யா . அதற்
நியாயேம ெசால் ல
யா . ச த் ர மாரி இப் ேபா
ம ராந் தகத்ேதவரின் தர்ம பத் னி என்பைதத் தாங் கள்
நிைன ைவத் க் ெகாள்
ங் கள் !” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
ெபான்னி ன் ெசல் வர் கலகலெவன்
ரித்
“என்ைனத் தசகண்ட இராவணேனா ேசர்த்
ர்கள் ேபா
க் றேத!” என்றார்.

ட்

,

ன்னர், “தங் க ைடய நண்ப க் ப் பரிந் தாங் கள்
ேப வ நியாயந் தான்! ஆனால் , ங் ழ
ன்
நிைலைம என்ன? அவள் என் த்தப் பாைவ மன வந்
கல் யாணம் ெசய் ெகாண்டாளா?” என்
ேகட்டார்
அ ள் ெமா வர்மர்.
“அதற் என்ன சந் ேதகம் ? ேகாமகேன! தாங் கள் இந் தச்
ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் சக்கரவர்த் யாகலாம் . இந் தப்
மண்டலம்
வைத ம் ெவன்
ஒ
ைட நிழ ல்
ெகாண்
வந் ஆட்
ரியலாம் . ஆனால் ங் ழ
அம் ைமைய மட் ம் அவ ைடய
ப் பத் ற்
ேராதமாக எந் தக் காரிய ம் ெசய் ம் ப
கட்டாயப் ப த்த
யா . ெசம் யன்மாேத
ன்
ெசல் வப் தல் வரிடம் ங் ழ அம் ைம ெகாண்
ந் த
அன் ன் ஆழத்ைத நான் அ ந் ெகாள்
ம் ேப

ெபற் ேறன். அதற் இைணயான அன்ைப இன்
ஓரிடத் ேல தான் கண்
க் ேறன்!”
“அ எங் ேக கண் ர்கள் ? என்னிடம் அைதப் பற்
ெசால் லலாம் என்றால் , ெசால் ங் கள் !”
“ெகா ம் பா
ர் இளவர
அத்தைகய அன்ைப ேவ

ம்
ச்

வான
டந் தான் கண்ேடன்.
எங் ேக காண
ம் ?”

“ெபாய் ! ெபாய் ! உண்ைம ேப ம்
வரத்ைத
அதற் ள் ேள மறந்
ட் ேரா? மனத் ல் ஒன்ைற
ஒளித் ைவத் க் ெகாண் , ெவளி ல் ஒன்ைறத்
ரிந் ச் ெசால்
ேர?”
“இல் லேவ இல் ைல, ஐயா! மனத்
ெசால் ேறன்!”

ல் எண்ணியைதத்தான்

“ேவ எங் ேக ம் அத்தைகய காதைல நீ ர்
கண்ட ல் ைலயா?”
“இல் ைல என்

தான் ெசால்

ேறேன?”

“அேட பாதகா! இரக்கமற் ற அரக்கேன! உனக்காக ஒ
ெபண் தன் உ ைரத் யாகம் ெசய் ய
ன் வந் ம ைய
இழந்
ச் யா
க் றாள் ! அவ ைடய காதல்
ெபரியதாகத் ேதான்ற ல் ைலயா?” என்
ெபான்னி ன்
ெசல் வர் உண்ைமயான ேகாபத் டன் ேகட்டார்.
வந் யத்ேதவன்
ேநரம் வைர ெமௗனமாக
இ ந் தான். ன்னர், “ஐயா! தாங் கள் காரண
காரியங் கைள மாற் ச் ெசால்
ர்கள் .
மணிேமகைல டம் எனக் இரக்கம் இல் லாமற்
ேபாக ல் ைல. அவைள நிைனத் க் கண்ணீ ர ்
வ க் ேறன். ஆனால் அவள் ‘ ச் ’யாகப் ேபானதற்
காரணம் நான் அல் ல! அவ ைடய சேகாதரன்

க்

கந் தமாறன்! ேம ம் நாங் கள் இ வ ேம அந் தப்
ெபண்
க் இறந் தவர்களா
ட்ேடா ம் . இனி அைதப்
பற் ப் ேப என்ன பயன்?” என்றான்.
“நான் சற்
ன் ேகாபமாகப் ேப யதற் காக
வ த்தப் ப
ேறன்…” என்
ெபான்னி ன் ெசல் வர்
ஆரம் த்தார்.
“எனக் அ ல் வ த்த ம் இல் ைல, யப்
ல் ைல.
இம் மா ரி
ர்க் ேகாபத்ைத எ ர் ேநாக் த்தான்
க் ரேம இலங் ைகக் ப் றப் பட
ம் வதாகச்
ெசான்ேனன்.”
“தங் கைள இலங் ைகக் அ ப் வதற் இன்ெனா
காரண ம் உண்
என்
ெசான்ேனன் அல் லவா?”
“ஆம் ,

ர !”

ல காலம் தாங் கள்
ரேதசத் ல் இ ந்
ட் த்
ம் வந் தால் , ஒ ேவைள தங் கைள மணிேமகைல
அைடயாளம் கண்
ெகாள் ளலாம் என்
என்
தமக்ைகயார் க
றார்!”
“

“ெதரிந் ெகாண்ேடன், ஐயா! என்ைனத்
ர ேதசத் க்
அ ப் வ ல் தங் கைள ட இைளய ராட் க் அ க
ரத்ைத இ ப் பைதத் ெதரிந் ெகாண்ேடன்! நாம்
யாைரப் பற் ப் ேப க் ெகாண்
க் ேறாேமா,
அவர்கேள அேதா வ
றார்கள் !” என்
வந் யத்ேதவன்
ட் க்காட் னான்.
ட

ட் ந க்கைரேயா வந் த அந் த நண்பர்கள்
இ வ ம் அச்சமயம்
ைவயாற்
ந் தஞ் சா ர்
ேபா ம் இராஜபாட்ைடைய ெந ங் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் . அந் த இராஜபாட்ைட ல்
ன்
ம்
ன்
ம் பரிவாரங் கள் ைட ழப் பல் லக் ஒன்
வந்

ெகாண்
ந் த . அ ல் ந் தைவ ேத
ம் ,
ெகா ம் பா
ர் இளவர
ம் ற்
ந் தார்கள் .
ைரகள்
வந் த நண்பர்கள் இ வைர ம்
பார்த்த ம் அப் ெபண்மணிகளின் கண்கள்
யப் னால்
ரிந் தன. அவர்க ைடய
கங் கள் ம ழ் ச் யால்
மலர்ந்தன.

அத்
இளவர கள்
ெசல் வரின்
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காதலன்
ற்
ந் த பல் லக்ைகப் ெபான்னி
ைர ெந ங் ய .

ன்

சற்
ன்னால்
ைரைய நி த் ய வந் யத்ேதவன்,
“ஜாக் ரைத! இளவர களின் அந் தப் ெபால் லாத
பல் லக் நம் சா
ைரைய ேமா
டப் ேபா ற !”
என்றான்.
ட்டத்தட்ட அேத இடத் ல்
ன்ெனா தடைவ
நந் னி ன்
பல் லக் ன்
அவன்
ைரையக்
ெகாண்
ேபாய் ேமா
ட் க் “
ைரையப் பல் லக்
ேமா
ற !” என்
க் ர ட்ட அவ க் நிைன
வந் த . அச்சம் பவம் நடந் ஆ மாதம்
ட
ைமயாக ஆக ல் ைல. ஆனால் இந் தச்
ய
காலத் க் ள் எத்தைன எத்தைன
க் யமான
நிகழ் ச் கள் நடந் ேத
ட்டன!
ந் தைவ வந் யத்ேதவ
ஏற் பட்ட ரிப் ைப அடக்

ைடய வார்த்ைதகளினால்
க் ெகாண் , “தம் !

உங் கைளப் பார்த்தால் ஏேதா
கலமான
ஷயத்ைதப் பற் ப் ேப க் ெகாண்
வ வதாகத்
ேதான்
றேத! உங் க ைடய
கங் கள் அவ் வள
மலர்ச்
டன்
ளங்
ன்றன!” என்றாள் .
“ஆம் , அக்கா!
கலமான ஷயம் பற் த்தான் ேப க்
ெகாண்
வந் ேதாம் . ஆனால் அ உன் ேதா வான க்
அவ் வள
கலம் தரா . என்
ைடய
மண நாள்
ெந ங் வந் ெகாண்
க் றதல் லவா? நான் காதல்
ெகாண்
மணந் ெகாள் ளப் ேபா ம் மங் ைகையப்
பார்த் ம ழ் ந் ேதாம் . அவ ைடய ப
லாவண்யங் கைள பற் ப் ேப க் ெகாண்
வ
ேறாம் !”
என்றார் ெபான்னி ன் ெசல் வர்.
சற்
ன்
ரகாசமாக ளங் ய இ ெபண்களின்
கங் க ம் உடேன வாட்ட ற் றன. வான தைலையக்
னிந் ெகாண்டாள் . ந் தைவ ன்
கத் ல் ேகாபம் ,
யப் , ஐயம் , ஆத் ரம்
த ய ெவவ் ேவ பாவங் கள்
ேதான்
மைறந் தன.
“இ என்ன ெவட்கமற் ற ேபச் ? இந் தப் ெபண்ணின்
மனத்ைத வ த்தப் ப த் வ ல் உனக் என்ன
சந் ேதாஷம் ?” என்றாள் .
வான தைலைய நி ர்த் க் ந் தைவையப் பார்த்
“அக்கா, இ என்ன வார்த்ைத? எனக் எதற் காக
வ த்தம் ?” என்றாள் .

,

ஒன் க் ம் ம ெமா ெசால் லாமல் ெபான்னி ன்
ெசல் வர் ன்னைக த்த
கத் டன் நிற் பைதக் கண்ட
இைளய ராட் “ெகாள் ளிடக்கைரக்கல் லவா ேபாய் த்
ம்
ர்கள் ? அங் ேக எந் தப் ெபண்ைணப்
பார்த் ர்கள் ? எந் த ஊர்? என்ன ேபர்? என்ன லம் ?” என்
ேகட் க் ெகாண்ேட ேபானாள் .

இப் ேபா வந் யத்ேதவன்
க் ட் , “ேத ! இளவரசர்
மணக்கப் ேபா ம் லமகள் யாைர ம் நாங் கள்
பார்த்
ட் வர ல் ைல. இந் தப் பஞ் சந
ரத் ல்
ெபா ந்
ளங் ம் நிலமாமகைளத்தான் ெந
ம்
பார்த்
யந் ெகாண்
வந் ேதாம் . ேசாழ வளநாட் ன்
இயற் ைக அழ கைளப் பற் ப் ேப க் ெகாண்
வந் ேதாம் . இளவரசர் இந் த அழ ய நாட் ன்
சக்கரவர்த் யாக
ட் க்ெகாள்
ம் நாள் ெந ங்
வ
றதல் லவா? இவர் இந் த இ நிலமடந் ைத ன்
ேபரில் ெகாண்ட காதைலப் பற் த்தான்
ப் ட்டார்!”
என்றான்.
“ஆகா! என் சேகாதர க் இப் ப ெயல் லாம்
க தமாகப் ேபச
ன்ெனல் லாம்
ெதரிந்
க்க ல் ைல. அவ க் த் தாங் கள் கற் க்
ெகா த்
க்
ர்கள் ேபா
க் ற !” என்றாள் .
அ ள் ெமா வர்மர் ரித்
ட் , “நண்பேர! தங் க க்
நன்றாக ேவண் ம் ! தங் க ைடய ேநகத் க் ப் ற
எனக் த் தந் ர மந் ரெமல் லாம் வந்
க் ற என்
ன்னேம நான் ெசால் ல ல் ைலயா? என்
தமக்ைகயா க் ம் அவ் தேம ேதான்
க் ற ,
பா ங் கள் !” என்றார்.
“இ என்ன ண் ப ! தமக்ைக ம் , தம்
ம் ஒத் ப்
ேப க் ெகாண்ட ேபால் ஒேர மா ரி என் ேபரில் ற் றம்
மத்
ர்கேள?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“இன்
ம் தங் கள் ேபரில் பல ற் றங் கள் இ க் ன்றன.
என் தம் ெசால்
க்க
யாத ற் றங் க ம்
இ க் ன்றன. அவற் ைறெயல் லாம் ந ச் சாைல ல்
நின்
ெசால் ல
யா !” என்றாள் ந் தைவ.

வந் யத்ேதவன், “நான் சந் ேத
ட்ட !” என்றான்.
“என்ன சந் ேத

த்த

சரியாய் ப் ேபாய்

த் ர்கள் ?”

“என்ைன ஈழ நாட் ப் பைடக் ச் ேசனா ப யாக்
அ ப் வ என்
ற் றங் க க்காக எனக் த் வாந் தர
ட்ைச
ப் பேதயா ம் என்
சந் ேத த்ேதன்.”
“பார்த் ர்களா, அக்கா! ேசாழ லத்தாரின்
நன் ய த ல் இவ க் எவ் வள நம் க்ைக
இ க் ற என்
ெதரி ற அல் லவா?”
“நமக் இவரிடம் நன்
உண்ைம தான்!”
“இ

என்ன, நீ ங் க

ம் இல் ைல என்ப

ம் இப் ப ச் ெசால்

ர்கேள?”

“அன்னியர்கள் ெசய் ம் உத க் நன்
ெச த்தலாம் .
நண்பர்க க் ள் நன்
எப் ப ஏற் ப ம் ?
வள்
வர்
ெசால்
ப் ப ஞாப ல் ைலயா?
‘உ க்ைக இழந் தவன் ைகேபால் ஆங் ேக
இ க்கண் கைளவதாம் நட் !’ </div>
“ந
ய உைடைய எ த் க் கட்
ட்டதற் காக இைட
ைகக் நன்
ெச த்த ேவ
மா?” என்றாள் ந் தைவ.
“ேத

! நன்
க்காம

ெச த்த ேவண் யேத ல் ைல. தண்டைன
ந் தால் , அ ேவ ெபரிய நன் யா ம் !”

“தம் ! நீ ம் சரி, இவ ம் சரி, ஒன்
நிைன ைவத்
ெகாள்
ங் கள் . இவைர எனக்
உத யா
க் ம் ப யாக நம் தைமயன், ர
ெசார்க்கம் எய் ய கரிகாலன், அ ப் ைவத்தான்.

க்

அந் தக் கடைம
ந்
ட ல் ைல!” என்றாள்

இவைர நான்
ந் தைவ.

தைல ெசய்

“இவ க்
தைல தரேவ ேவண்டாம் , அக்கா! ஆ
தண்டைனயாகேவ அளித்தா ம் எனக் ச்
சம் மதந் தான்!” என்றார் இளவரசர்.

ள்

“இலங் ைக ல் இவரால் எனக் ஆகேவண் ய
காரியங் கள் ல இ க் ன்றன” என்றாள் ந் தைவ.
“ேபாவதற்
ன்னால் தங் களிடம்
ைடெபற்
ெசல் ேவன், ேத !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.

ச்

“அப் ப யானால் , பைழயாைறக் த் தாங் கள் வந்
என்னிடம்
ைடெப ம் ப இ க் ம் ” என்றாள்
ந் தைவப் ராட் .
“அக்கா! இப் ேபா எங் ேக
அ ள் ெமா வர்மர்

றப் பட் ர்கள் ?” என்
யப் டன் ேகட்டார்.

ைவயா க் ப் ேபா ேறாம் இன்
மார்க த்
வா ைரத்
நாள் அல் லவா?
ெசம் யன்மாேத
ம் ம ராந் தக ம் ங் ழ
ம்
காைல ேலேய ெசன்றார்கள் நீ ங் க ம் வ
ர்களா?”
என்றாள் ந் தைவ.
“

“இல் ைல; நாங் கள் இப் ேபா வர ல் ைல
நக க் ள் ேபாகக்
டாெதன் தான்
ஆற் றங் கைரேயா ேமற் ேக ெசன்
ம்

ைவயா
வந் ேதாம் .”

“அப் பர் ெப மான்
ைவயாற் ல் ைகலாசத்ைதேய
கண்
பரவசமைடந் தார். உங் க க் அங் ேக ேபாகேவ
க்க ல் ைல ேபா
க் ற . ஒ ேவைள நீ ங் க ம்
ர ைவஷ்ணவர்கள் ஆ
ட் ர்களா என்ன?”

“அப் ப ெயல் லாம் ஒன்
ல் ைல.
ைவயா
ெசன்றால் அப் பர் ெப மாைனப் ேபால அங் ேக ேபாக
ேவண் ெமன்ப என் எண்ணம் .”
“அப் பர் எப் ப ச் ெசன்றார்?”
“அவ ைடய பாட ேலேய ெசால்
க் றாேர!
‘யா ம் வ படாமல் ’ ெசன்றார். ஆடம் பரம்
எ
ல் லாமல் , தாம்
நா க்கரசர் என்பைதக் காட் க்
ெகாள் ளாமல் , ைஜக்காகப் ஷ்ப ம் நீ ம் ெகாண்
ெசன்ற அ யார் ட்டத் ன்
ன்னால் ெசன்றார்.
அதனால்
ைவயாற் ல் ைகலாசத்ைதேய அவர்
காண
ந் த . நாம் அங் ேக இந் த ராஜரீக
ஆடம் பரங் க டன் ெசன்றால் , நா ம் இைறவைனத்
தரி க்க
யா . ஜனங் க ம் வா தரிசனத்ைத
மறந்
ட் நம் ைமச் ற் ச் ழ் ந் ெகாண்
நிற் பார்கள் !”
“ஆமாம் , ஆமாம் ! உன்
ைடய ஜாதக ேசஷம் அப் ப !
உன்ைனக் கண்ட ம் மக்கள்
ழ் ந் ெகாண்
‘மன்னர்
மன்ன க் ேஜ! ெபான்னி ன் ெசல் வ க் ேஜ!’ என்
ேகாஷ டத் ெதாடங் வார்கள் . ஆனால் எங் க க்
அவ் வள அபாயம் இல் ைல. ேம ம் நாங் கள்
ஜனக் ட்டத் க் மத்
ல் ேபாக ம் மாட்ேடா ம் .
வா ைரத்
நா க்காகச் வா எ ந் த ளல்
நடக் ம் ேபா ,
ைவயாற்
ள் ள நம் அரண்மைன
ேமல் மாடத்
ந் ஐயா ைட இைறவைனத்
தரி த் க் ெகாள் ேவாம் .”
“அக்கா! ஒ பழம் பாடல் நிைன இ க் றதா? அண்ட
சராசரங் கைள ம் , அ ல வனங் கைள ம் , ஆகாச
ெவளி
ள் ள எல் லா நட்சத் ரங் கைள ம் பைடத்தவர்
இைறவன். அவைர ‘ஆ ைரயான்’ என் ம் , ‘
வா ைர

நட்சத் ரத் க் மட் ம் உரியவன்’ என் ம் , மக்கள்
க
வ என்ன ேபைதைம? இப் ப ப் பட்ட க த் ள் ள
அந் தப் பாடல் தங் க க் நிைன இ க் றதா?”
“நிைன
க் ற , தம் ! ஆனால் எல் லா
நட்சத் ரங் க க் ம் உரியவன்
வா ைரக்
உரியவன்தாேன?”
“சரி, நீ ங் கள் ேபாய் வா
ம் வ
ர்கள் ?”

ங் கள் ! எப் ேபா

ம்

தஞ் ைசக்

த்

“தஞ் ைசக் இப் ேபா நாங் கள்
ம் பப் ேபாவ ல் ைல
ைவயாற்
ந் பைழயாைற ேபா ேறாம் .”
“என்ன, என்ன? என்
ைடய ம டா ேஷகத் க்
இல் லாமலா ேபா
ர்கள் ?” என்றார் இளவரசர்.
“ஆம் , ஆம் ! உன்
எனக் ம் , வான

ைடய ம டா ேஷக ைவபவத்
க் ம் என்ன ேவைல?”

“ஆகா! தாங் கள் இல் லாமல் என்
நைடெபறா ?”

ைடய பட்டா

ல்

ேஷகம்

“எல் லாம் நைடெப ம் , ஏன் நைடெபறா ?
பட்டா ேஷகத் க் நாள் ைவத் க் ெகா த்தவர் யார்?
இராம ைடய பட்டா ேஷகத் க் நாள் பார்த் ச்
ெசான்னவரின் சந் த
ல் வந் தவர் அல் லேவ?”
“எனக் நாள் நட்சத் ரம் , ேசா டம் ஆ டம் எ
ம்
நம் க்ைக இல் ைல, அக்கா! நம் கடைமையச் ெசய் ம்
எல் லா நா ம் நல் ல நாள் தான்! ேசாம்
க் ம்
நாட்கேள ெகட்ட நாட்கள் !” என்றார் ெபான்னி ன்
ெசல் வர்.
“உன்
ைடய வாழ் நாட்கள் எல் லாம் அத்தைகய நல் ல
நாட்களாகேவ இ க்கட் ம் , தம் ! நாங் கள் ெசன்

ஐயாறப் பரிட ம் அறம் வளர்த்த நாய
ட ம்
உனக்காகப் ரார்த்தைன ெசய் ேறாம் !” என்றாள்
ந் தைவ.
“எனக்காக என்ன

ரார்த்தைன ெசய் யப் ேபா

ர்கள் ?”

“‘நிலமகள் ேமல் நீ ெகாண்
க் ம் காதல் ர்த்
ஆகட் ம் . உன் ம டா ேஷகம்
க் ன ன்
நைடெபறட் ம் ’ என்
ஐயா ைடய இைறவரிடம்
ரார்த் க் ேறாம் . ‘உன் உள் ளம் ேசாழர் ெதால்
க்
உரிய அற வ
ந்
லகாம
க்கட் ம் ’ என்
அறம் வளர்த்த நாய
ன் சந் நி
ல் ரார்த் த் க்
ெகாள் ேறாம் .”
“அப் ப யானால் , நீ ங் கள் என பட்டா ேஷகத்
நிச்சயமாக இ க்கப் ேபாவ ல் ைலயா?”
“பைழயாைற
ம ழ் ேறாம் .”

ந்

க்

அகக்கண்ணால் கண்

“அக்கா! தாங் கள் இந் தக் ெகா ம் பா
ர்க் ேகாமகளின்
வாதத் க் ச் சப் ைபக் கட் க் கட்
ர்கள் . இவள்
என்
டன் ேசாழ ங் காதனம் ஏ வதற் ம த்தால் ,
உலகேம அஸ்த த்
ம் என்
எண்
றாள் !
இவ ைடய ண்
வாதம்
பரீதத் ல்
யப் ேபா ற . இவ க் ப் ப லாகச் ேசாழரின்
ங் காதனத் ல் ேவெறா ெபண் அமர்ந்
டப்
ேபா றாள் ! அப் றம் என் ேபரில் ற் றம் ெசால் ப்
பயன் ஒன்
ல் ைல” என்றார் இளவரசர் ெபான்னி ன்
ெசல் வர்.
“நான் இவர்
என் ம் ற் றம் ெசான்ன ல் ைல.
இனிேம ம் ற் றம் ெசால் லப் ேபாவ ல் ைல, அக்கா!”
என்றாள் ெகா ம் பா
ர் இளவர .

“நீ ெசான்னா ம் பயனில் ைல, வான ! மண்ணாைச
ெகாண்டவர்களின் கா ல் ேவ எ
ம் ஏறா !”
என்றாள் இைளய ராட்
ந் தைவ.
“இந் த மண்ணாைசைய என் மன ல் உண்டாக் யவர்
தாங் கள் தான் என்பைத மறந்
டேவண்டாம் .
ெபண்ணாய் ப் றந் த தாங் கேள இந் த அழ ய ேசாழ
நாட்ைட ட் ப் ேபாக மனம் வர ல் ைலெயன் ம் ,
அதற் காகேவ க யாணம் ெசய் ெகாள் ளப்
ேபாவ ல் ைலெயன் ம் பல ைற என்னிடம்
ெசான்ன ல் ைலயா?” என்றார் அ ள் ெமா .
“அப் ேபாெதல் லாம் என் வார்த்ைதகள் உன் கா ல் ஏறேவ
இல் ைல. உலகத் ல் இன்
ம் எத்தைனேயா அழ ய
நா கள் இ க் ன்றன என்
ெசால்
வந் தாய் ! இந் த
வாணர் லத்
ரரின் ேபாதைனதான் உன்ைன இப் ப
நிலமடந் ைத ன் காதலன் ஆக்
ட்ட !” என்றாள்
ந் தைவப் ராட் .
“ெதய் வேம! அந் தப் ப
ம் என் ேபரிேலதானா வந்
ேவண் ம் ?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“எவ் வளேவா ெபரிய பயங் கரமான ப ையச்
மந் ர்கேள? இந் தச்
ய ப க க்கா பயந்
டப்
ேபா
ர்கள் ? தம் ! ெவ ேநரம் ேப க் ெகாண்
ந்
ட்ேடா ம் ! வா எ ந் த
ம் ேநரம் ெந ங்
ட்ட , ேபா ேறாம் !” என்
க் ந் தைவ
ைகயாள க் ச் ச க்ைஞ ெசய் தாள் . பல் லக்
ேமேல ெசன்ற .
ேநரம் அங் ேகேய நின்
பார்த் க் ெகாண்
ந்
ட் ெபான்னி ன் ெசல் வ ம் தஞ் ைசைய ேநாக் க்
ைரையச் ெச த் னார்.

ழ

சற் த்
ரம் ெசன்ற ம் பக்கத் ல் ெந ங்
வந் ெகாண்
ந் த வந் யத்ேதவைன ேநாக் ,
“நண்பேர! இந் தப் ெபண்மணிகள் உண்ைம ல் வா
தரிசனத் க் ப் ேபா றதாக எனக் த் ேதான்ற ல் ைல.
டந் ைத ேசா டர் இப் ேபா
ைவயாற் க் அ
ல்
வந்
ட்டாராம் ! அவைரப் பார்த் ச் ேசா டம்
ேகட்பதற் காகேவ ேபா றார்கள் !” என்றார்.
“ஐயா! டந் ைத ேசா டைர டத் தாங் கேள ெபரிய
ேசா டரா
க்
ர்கேள!” என்றான் வந் யத்ேதவன்.

அத்

யாயம் 81 - ைன
ளி ம்

ம்

ெபான்னி ன் ெசல் வர் ஊ த் ஆ டம்
ய
வண்ணேம நடந் த . ந் தைவ ேத
ம் , வான
ம்
ைவயாற் ல் இ ந் த ேசாழ மாளிைக ேபாய் ச்
ேசர்ந்த ம் , அங் ேகேய பல் லக்ைக ம்
பரிவாரங் கைள ம் நி த் னார்கள் . ெசம் யன்
மாேத
ம் , அவ ைடய மக ம் , ம மக ம்
ேகா
க் ச் ெசன்
ப் பைதத் ெதரிந்
ெகாண்டார்கள் . தாங் க ம் ேகா
க் ப் ேபாவதாக
மாளிைகக் காவலர்களிடம் ெசால்
ட் , ஒேர ஒ
ரைன மட் ம் ைணக் அைழத் க் ெகாண்
ேசா டர் ட்ைடத் ேத ச் ெசன்றார்கள் .
ஆம் ; டந் ைத ேசா டர் அங் ேக ெவள் ளத்
அ த் க் ெகாண்
ேபாகப் பட்ட ற

ல் தம

ைவயாற் க் வந்
ட்டார். நகரில் ழக்
ஓரத் ல் காேவரிக் கைர ல்
ய
ஒன்
கட் க்
ெகாண்
அங் ேக
க்கத் ெதாடங் னார்.
இனிேமல் பைழயாைற நகைரக் காட்
ம் தஞ் சா ர்
அ க
க் யத் வம் ெபறலாம் என்
அவர்
ேஜா யத் ன்
லம் அ ந் ெகாண்ட ம் , ஒ ேவைள
அவர்
ைவயாற் க் வந்
ேய யதற் க்
காரணமா
க்கலாம் .
ேஜா யர் ட் ன் வாசற் ப
ல் அவர்கள் ரேவ க் ம்
ேபாேத உள் ேள
ந்
க இனிய மழைலக் ர ல் ,
“வா ங் கள் , ஆடலர கேள வா ங் கள் ! நடன ராணிகேள,
வா ங் கள் !” என்
யாேரா வரேவற் றைதக் ேகட் த்
ேத மார்கள் இ வ ம்
யப் பைடந் தார்கள் .
ன்ேன
ஒ
ரட் ச் டைனக் காவற் காரனாக ைவத்
ந் தவர்
இப் ேபா இப் ப பரிந் உபசரித் அைழப் பதற்
யாைர அமர்த்
க் றார் என்ற எண்ணத் டன்
உள் ேள ரேவ த்தார்கள் .
ைர
ந் ெதாங் ய
ண் ல் அழ ய பச்ைசக்
ளி ஒன்ைறக் கண்ட ம் அவர்க ைடய யப்
நீ ங் ய . அந் த பச்ைசக் ளி ம் தைலைய இப் ப
ம்
அப் ப
ம் அைசத் , ன்
மணி ேபான்ற அதன்
ய
கண்களால் அவர்கைள உற் ப் பார்த்
ட் ,
ம ப
ம் “வா ங் கள் , ஆடல் அர கேள, வா ங் கள் !”
என்ற .
ளி ன்
ரைல ம் , ெபண்மணிகளின் பாதச்
லம் ன் ஒ ைய ம் ேகட்
ட் ச் ேசா ட ம்
உள் ேள
ந்
டத் க் வந் தார்.
ேத மார்கைளப் பார்த் த்
க் ட்டவராய் ,
“வா ங் கள் ! ேத மார்கேள! வா ங் கள் ! இந் தக்

ைச

இன்ைறக்

த்தான் பாக்

யம் ெசய் த

!” என்றார்.

பச்ைசக் ளி ம் தன் பவளவாையத் றந் , “இந் தக்
ைச இன்ைறக் த் தான் பாக் யம் ெசய் த !”
என்ற .
ேஜா டர் அைதப் பார்த் , “ ச் ! சற்
இ ! வாைய
க் ெகாள் !” என்றார்.

ேநரம்

ம் மா

“ஐயா! அைத ஏன் ேகா த் க் ெகாள்
ர்கள் ?
வ
றவர்க க் நல் ல
ைற ல் தான் வரேவற்
அளிக் ற . னந் னம் இங் பலர் வந் இந் தக்
ைசைய ‘இன்ைறக் த்தான் பாக் யம் ெசய் த
ைச’யாகச் ெசய் வார்கள் ேபா
க் ற . அ
ம்
இங் ேக ராணிக ம் அர க ம் ஓயாமல் வந்
ெகாண்
ப் பார்கள் ேபா
க் ற !” என்றாள் இைளய
ராட்
ந் தைவ.
“வா

ங் கள் ! நடன ராணிகேள! வா

ங் கள் !” என்ற

ளி.

ேஜா டர் ம ப
ம் அைத அதட்
ட் ,
“ேத மார்கேள! மன்னிக்க ேவண் ம் !
ஞான
சம் பந் தப் ெப மான் இந் த
ைவயாற் க் வந்
ந் த
ேபா
ேதா ம் ஆடல் அரங் கைளக் கண்டார்.
அவற் ல் மங் ைகமார்கள் நடனம் ப
ம் ேபா பாதச்
சதங் ைககள் ‘க ர் க ர்’ என்
ஒ ப் பைத ம் ேகட்டார்.
அவ ைடய ெதய் கப் பா ரங் களி ம்
பா
க் றார். அந் த நாளில் ேபாலேவ இன்ைறக் ம்
இந் தத்
ைவயாற் ல் நடனக்கைல ப
ம்
நங் ைகமார்கள் எத்தைனேயா ேபர் இ க் றார்கள் .
அவர்கள் அ க்க ேசா டம் ேகட்க இந் தக்
ைசையத்
ேத வ
றார்கள் ! அவர்க க் உகப் பாக
இ க்கட் ம் என்
இந் தக் ளிக் இவ் வா ெசால் லப்

பழக் ைவத்ேதன்! தய
என்றார்.

ெசய்

மன்னிக்க ேவண்

ம் !”

“இன்ைறக் அந் த ஆடல் அர கள் , நடன ராணிகள்
யாைர ம் இங் ேக காண ல் ைலேய?” என்றாள்
ந் தைவ.
“ேத ! இன்ைறக் த்
வா ைரத்
நாள் .
ஆைகயால் ஆடலர க ம் நடன ராணிக ம் ஐயாற்
இைறவன் சந் நி
ல் ேசைவ ெசய் யப்
ேபா
ப் பார்கள் . ஆனால் உண்ைம அர களா ய
நீ ங் கேள வந்
ட் ர்கள் . இந் தக்
ைச பாக் யம்
ெசய் த . நான் பாக் யம் ெசய் தவன்!” என்
பரவசமாகக்
னார் ேஜா டர்.
ற , “தய ெசய் அம ங் கள் ! இந் த ஏைழ டம்
என்ன ேகட்க வந் ர்கேளா, அைதக் ேக ங் கள் ! ெதரிந் த
வைர ல் ெசால்
ேறன்!” என்றார்.
இளவர கள் இ வ ம் உட்கார்ந்தார்கள் . ந் தைவ ஒ
ைற ெப
ச்
ட் , “ேஜா டேர! என்னத்ைதக்
ேகட்ப ? இந் த ேஜா ட சாஸ் ரத் ல் ஏேத ம் உண்ைம
இ க் றதா? என்ற ேகள் ையத்தான்
த ல் ேகட்கத்
ேதான்
ற !” என்றாள் .
“ேத ! தாங் கள் இப் ப க் ேகட்டால் , நான் என்ன
ெசால் லட் ம் ? நம் க்ைக உள் ளவர்க க் ேஜா ட
சாஸ் ரம் உண்ைம. நம் க்ைக இல் லாதவர்க க் அ
ெபாய் தான்!” என்
ெசான்னார் ேஜா டர்.
“நான் ேஜா ட சாஸ் ரத் ல் ரண நம் க்ைக
ைவத் த்தான் இ ந் ேதன். ஆனால் அந் த சாஸ் ரம் தான்
என்ைனக் ைக ட்
ட்டேத!”

“எந் த தத்
அம் மணி?”

ல் தங் கைளக் ைக

ட்

ட்ட

,

“தாங் கள் ேஜா டம் பார்த் ச் ெசான்னப எ
நடந்
க் ற ? என் தைமயன் இப் ப அகால மரணம்
அைடவான் என்
நீ ர் எப் ேபாதாவ என்னிடம்
ெசான்னீரா?”
“நான் ெசால் லலாமா, ேத . ெதரிந்
ந் தா ம் என்
வாையத் றந் ெசால் லலாமா? ெசால்
ந் தால் ,
என்ைன ம் பாண் ய நாட் ஆபத் த க டேன
ேசர்த்
க்க மாட்டார்களா? இராஜ
ம் பங் கைள ம்
இராஜாங் க காரியங் கைள ம் பற் ஏேதா
ெபா ப் பைடயாகத்தான் ெசால் லலாம் . ‘கண்டம்
இ க் ற , இைட
வ
ற , ெகட்ட ரஹம்
பார்க் ற ’ என்
ெசால் வேத ஆபத்தான . ேம ம்
ஆ த்த கரிகாலரின் ஜாதகம் என்னிடம் இல் ல ம்
இல் ைல. அைத நான் பார்த்த ம் இல் ைல!” என்றார்
ேஜா டர்.
“நீ ங் கள் பார்த்
ந் தா ம் ெசால்
க்க மாட் ர்கள் .
ெசால்
ந் தா ம் அந் த பத்ைதத் த த்
க்க
யா அல் லவா?”
“அ
எ

எப் ப
ம் , தாேய! நான் என்ன ரம் மாவா?
ன எ த்ைதப் ரம் மா னால் தான் அ த் எ த
மா?”

“அப் ப ெயன்றால் , ேஜா
ேஜா டேர!”

டம் பார்ப்ப

ல் என்ன பயன்,

“தாேய! இ என்ன இப் ப க் ேகட் ர்கள் ? தங் கைளப்
ேபான்றவர்கள் ேஜா டம் பார்க்கா ட்டால் , என்ைனப்
ேபான்றவர்கள் ைழப் ப எப் ப ? இந் த ஏைழ ன்

ைச ல் இராஜ மாரிகளின் பாதங் கள் ப
எப் ப ?” என்றார் ேஜா டர்.
இைதக் ேகட் க்
ட்டாள் . வான
அ ம் ய .

வ

தான்

ந் தைவ கலகலெவன்
ரித்
ன்
கத்
ம் ன்னைக

“ேஜா டேர! இங் ேக ேஜா டம் ேகட்க வ
றவர்கள்
எல் லாரிட ம் இப் ப த்தான் ெசால்
ர்களா?” என்
இைளய ராட் ேகட்டாள் .
“எல் லாரிட ம் இப் ப ச் ெசால் ேவனா? கைலமக ம் ,
மக ம் ஓர் உ க்ெகாண்
அவதரித்
ப் பதாகத்
தங் கைளப் பற் உலகெமல் லாம் கழ் பர
க் ற .
அத்தைகய தங் களிடம்
வாதம் ெசய் என்னால்
சமாளிக்க
மா? அதனாேல அவ் வா ெசான்ேனன்.
ஆனா ம் தாேய! நான் ேஜா டம் பார்த் ச்
ெசால் லாதைத ைவத் க் ெகாண்
ேஜா ட
சாஸ் ரத் ன் உண்ைமையத் தாங் கள்
கட்டலாமா? ெசான்னைத ைவத் க்ெகாண்
அல் லவா
கட்டேவண் ம் ? ெபான்னி ன் ெசல் வரின்
அ ர்ஷ்ட ஜாதகத்ைதப் பற் ச் ெசான்ேனன். இைட ல்
என்ெனன்னேமா ேநர்ந்த , கைட
ல் இந் தப்
மண்டலத் ன் சக்கரவர்த் யா ம் கட்டம் ெந ங்
ட்டதல் லவா? பட்டா ேஷகத் க் க்
ட நாள்
ைவத்தா
ட்டதாேம?” என்றார் ேஜா டர்.
“ஐயா! ெபான்னி ன் ெசல் வரின் பட்டா ேஷகத் க்
நாள் பார்ப்பதற் த் தங் களிடம் யா ம் வர ல் ைலயா?”
“இல் ைல, ேத ! அதற் அரண்மைனப் ேரா தர்கள்
இ க் றார்கேள!
தன்மந் ரி அநி த்தேர ேஜா ட
சாஸ் ரத் ல் வல் லவர் ஆ ற் ேற!”

“ஆம் ; ைத மாதம் ஏழாம் ேத
ப் ட்
க் றார்கள் . அ
ேஜா டேர!”

நாள்
நல் ல நாள் தானா

“ெராம் ப நல் ல நாள் , அம் மா! க நன்றாக ஆேலா
பார்த் த்தான்
ப் ட்
க் றார்கள் ”.
“பட்டா ேஷகத் க் உகந் த நல் ல நாளாக இ
ஆனால் பட்டா ேஷகம் அன்
நிச்சயம் நடக்
பார்த் ச் ெசால் ங் கள் !”
“இ என்ன ேகள்
ேவண் ம் ?”

, ேத

த்

ப்

க்கலாம் .
மா என்

ஏன் நடக்காமற் ேபாக

“
ராம ைடய பட்டா ேஷகத் க் நல் ல
நாளாகத்தான் பார்த் க்
ப் ட்டார்கள் . ஆனால்
அன்
அவ க் ப் பட்டா ேஷகம் நடக்காமற்
ேபாய் ட ல் ைலயா?”
“ேத ! ெவ ம் பட்டா ேஷகம் ெசய் ெகாள் வைதக்
காட்
ம் ேகா மடங் ெப ைம அன்
ராம க்
ஏற் பட்ட . அதனாேலேய இராமாயணம் றந் த ! அ
ேபாகட் ம் ! அம் மா ரி சந் ேதகம் தங் க க் ஏன்
இப் ேபா ஏற் பட ேவண் ம் ? தாங் கேள பட்டா ேஷகம்
அன்
நைடெபறக் டா என்
ம் வதாகக்
காண்
றேத!”
“தங் கள் ஊகம் உண்ைமதான்!”
“ெபான்னி ன் ெசல் வர் ங் காதனம் ஏ வ ல்
தங் கைளக் காட்
ம் ஆனந் தமைடயக்
யவர் ேவ
யா
ல் ைல என்
அல் லவா உலகம் க
ற ?”
“நியாயமாக நான் அத்தைகய ஆனந் தம் அைடய
ேவண் யவள் தான். ஆனால் இந் தக் ெகா ம் பா
ர்ப்

ெபண்ணின்
டப்
வாதம் எனக் அ ல் சந் ேதாஷம்
இல் லாமற் ெசய்
ட்ட . டந் ைத ல் தங் கள் ட் ல்
இவள் ெசய் த சபதம் நிைன
க் றதா?”
“சபதமா? அன்
பல பரீத சம் பவங் கள் நிகழ் ந் தன
ஒன் ம் சரியாக நிைன ல் இல் ைல!” என்றார் ேஜா டர்.
“இவளிடம் அ ைய ெகாண்ட ஓடக்காரப் ெபண்
ங் ழ ஏேதா ெசான்னாள் என்பதற் காக இவள் ஒ
சபதம் ெசய் தாள் . தன் உ ர் உள் ள வைர ல்
ங் காதனம் ஏ வ ல் ைலெயன்
னாள் ! உ ர்
ேபான ற
ங் காதனம் ஏற
மா, ேஜா டேர!”
“

யா

தான்!”

“அத்தைகய பரீதமான சபதத்ைதக் ேகட்
ட் த்தான் காேவரித்தாய் ேகாபங் ெகாண்
ெபாங்
வந் இவைன ெவள் ளத்ேதா அ த் க் ெகாண்
ேபாகப் பார்த்தாள் !”
“ஆமாம் ; எனக்
ட நிைன வ
ற . அந் தச் சபதம்
ஏேதா ைளயாட் என்றல் லவா நிைனத்ேதன்?”
“அ தான் இப் ேபா
ைனயாக
ந்
க் ற !
இவள் ங் காதனம் ஏற மாட்டாளாம் . என் சேகாதர டன்
ங் காதனம் ஏ ப் பட்டம
யாக ளங் வதற்
ேவ யாைரயாவ அவன் க யாணம் ெசய் ெகாள் ள
ேவண் மாம் . இவள் அவ ைடய அரண்மைன ல்
தா கேளா தா யாக இ ந் ெதாண்
ெசய்
வ வாளாம் ! இைதெயல் லாம் ேகட்பதற் ேக எனக் ச்
ச க்க ல் ைல, ேஜா டேர! தாங் கள் இந் தப்
ெபண்ைணப் பற் க்
ய எல் லாம்
நிைன
க் றதா?”

ேஜா டர் கமலர்ச்
டன் “நன்றாக நிைன
ற .
ேத ! நான் ேசர்த் ைவத்
ந் த ேஜா ட
ல் க டன்
பற் பல ேதசங் களின் இராஜ மாரர்கள்
இராஜ மாரிகளின் ஜாதகங் கைள ம் காேவரித்தாய்
ெகாண்
ேபாய்
ட்டாள் . ஆனால் இந் தப்
ெபண்ணர
ன் ஜாதகம் மட் ம் என் மனச் வ
ல்
ப ந்
க் ற . இவ ைடய ைக ல் உள் ள ேரைககள்
என் கண்
ன்னாேலேய நிற் ன்றன. அம் மணி! நான்
ய ேஜா டத் ல் ேவ எ ப த்தா ம்
ப க்கா ட்டா ம் இவைரப் பற் நான்
ய
ப க்காமல் ேபாகா !”
“இந் தப் ெபண்ைணப் பற் என்ன ெசான்னீர ்கள் என்ப
தங் க க் இப் ேபா நிைன
க் றதா?”
“நன்றாக நிைன
க் ற இவைர மணந் ெகாள்
ம்
பாக் யசா
மடந் ைதைய ம் நில மடந் ைதைய ம்
ஓ
வத் ல் மணந் ெகாண்டவனாவான் என்
ெசான்ேனன். இந் த மாதர ையப் பார்க் ம்
பாக் யத் க்காகத் ேதச ேதசாந் தரங் களில் உள் ள
ேபரர மார்கள் தவங் டப் பார்கள் என்
ேனன்.
இவ ைடய
வ ற் ல் உ க்கப் ேபா ம் தல் வன்
றக் ம் ேபாேத ஜயக்ெகா நாட் க் ெகாண்
றப் பான். அவன் ேபா
டெமல் லாம் , அவன்
பார்க்
டெமல் லாம் ெவற் என்
ெசான்ேனன்.”
“ஐயா! நீ ங் கள் இப் ப ெயல் லாம் ெசால் லச் ெசால் ல
என்
ைடய கவைலதான் அ கமா ற !”
ேஜா டர் சட்ெடன்
நி ர்ந் உட்கார்ந் , “ேத !
கவைலயா? எதற் க் கவைல? ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் க் ம் ேசாழர் லத் க் ம்
கவைலப் படேவண் ய காலெமல் லாம் ேபாய் ட்ட

.

இன்ைறக் ஒ
ேசஷ நாள் என்ப
நிைன
க் றதா?”
“ஆம் ; இன்ைறக் மார்க
வ க் உகந் த நாள் !”

த்

வா

ைர நாள் !

“இ ேசாழர் லத் க் ம் உகந் த நாள் . ெதய் வத்
த ழகத் க் ம் உகந் த நாள் , ேத ! ேக ங் கள் ! இேத
மார்க த்
வா ைர ல் வ
ற ஆண் களிேல
ஒன் ல் ஓர் அற் தம் நடக்கப் ேபா ற ! சங் சக்கரம்
ைக ல் ஏந் தாமேல
மா ன் ரண அம் சமான
ழந் ைத ஒன்
உ க்கப் ேபா ற ! அந் தக்
ழந் ைத ன்
லம் இந் தச் ேசாழ நா இதற்
ன்
என் ம் கண் ராத மேகாந் நதத்ைத அைடயப் ேபா ற !
ஆகா! என்ெனன்ன அ சயங் கள் நடக்கப் ேபா ன்றன!
அவற் ைறப் பார்க்க நான் ஒ ேவைள உ ேரா இ க்க
மாட்ேடன். தாங் கள் பார்த் ம ழ் வதற் நீ ண்ட காலம்
வாழ் ர்கள் !”
இப் ப ேஜா டர் ஆேவசம் வந் தவர்ேபால் ேப
வ ைக ல் ந் தைவ ம் ெமய் மறந் ேகட் க்
ெகாண்
ந் தாள் .
ெரன்
ஏேதா சத்தம் ேகட்
பார்த்தார்கள் .

இ

வ

ம்

ம்

ப்

ண்
ந் த ளி சடசடெவன்
ற கைள அ த்
ெகாண்
ந் த . அதன் ேமல் தாவ
யன் ெகாண்
ந் த ைன ன்
வான ஓர்
ஓைலச் வ ைய எ த் எ ந் தாள் !

க்

எ ந்
ட் , “அக்கா! ேஜா ட சாஸ் ரம் பய ள் ள
தான். ேஜா டர் வ ையக் ெகாண் தான் இந் த
அழகான இனிய வார்த்ைத ேப ம் ளிையக் காப் பாற் ற

ந் த ! இல் லா ட்டால் அதன்
இத்தைன ேநரம் ய் த் ப் ேபாட்

அத்

ற கைளப் ைன
க் ம் !” என்றாள் .

யாயம் 82 - னத்
வர்த்தகர்கள்

ஆ காலத்
ந் பற் பல ேதசங் களி ம் மக்கள்
வ ங் கால நிகழ் ச் கைளப் பற் அ வதற் ப்
ரயத்தனங் கள் ெசய் வந்
க் றார்கள் . ஏைழ
எளியவர்கைள ம் ப ப் ல் லாத பாமர மக்கைள ம்
ேபாலேவ அரச லத்தவர்க ம் , லைம க்க
அ வாளிக ம் எ ர்காலத்ைத ஊ
ப் பார்க்க
யன்
க் றார்கள் . ேஜா ட சாஸ் ரிகள் ,
ஆ டக்காரர்கள் , நி த்தங்
ேவார்,
ெசால் ேவார், ேரைக பார்ப்ேபார்,
த யவர்கள்
கல் ய
ம் , நாகரிகத்
ம் றந் த ச கங் களி ம்
பல் ப் ெப
ந்
க் றார்கள் . அைதப் ேபாலேவ,
ேஜா ட சாஸ் ரத் ன் உண்ைமையப் பற் ச்
சந் ேத த் , அந் தக் கைலையேய கண்டனம்
ெசய் தவர்க ம் இ ந் வந்
க் றார்கள் .
அ
ற் றந் த மங் ைகயர் லகமான இைளய ராட்
ந் தைவ ன் உள் ளத்
ம் இத்தைகய ேபாராட்டம்
அ க்க எ ந் ெகாண்
ந் த . ஆ
ம் ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் ன் வ ங் காலத்ைதப் பற் க் கவைலப் பட
ேநர்ந்த ேபாெதல் லாம் , அந் தக் கவைல ந் தைவ
ேத ையச் ேசா டர் ட்ைடத் ேத ப் ேபா ம் ப
ெசய் த .

நியாயமாகப் பார்க்கப் ேபானால் , இப் ேபா
ந் தைவ ன் உள் ளம் ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த்
ெபற்
ந் த மன அைம ையப் ெபற்
க்க ேவண் ம் .
எ ர்பாராத நிகழ் ச் கள் என்ெனன்னேவா ேநர்ந் ,
அ ள் ெமா வர்மர் ேசாழ ங் காதனம் ஏ
ட் க்
ெகாள் வ நிச்சயமா
ட்ட . ள் ைளப்
ராயத்
ந்
ந் தைவ தன் இைளய சேகாதரனிடம்
ெகாண்
ந் த எல் ைல ல் லா வாஞ் ைசைய நாம்
அ ந்
க் ேறாம் . கரங் களில் சங் , சக்கர
ேரைகக டன்
றந் த அ ள் ெமா வர்மனால் ேசாழப்
ேபரர மேகாந் நதத்ைத அைடயப் ேபா ற என்
அவள் உள் ளத் ல் பலமான நம் க்ைக
ெகாண்
ந் த . காேவரி ெவள் ளத் ல் தவ
ந் தவைன, ெதய் வேம ேபான்
வந் த ெபண்மணி
ஒ த் எ த் க் காப் பாற் ய நிகழ் ச்
ம் இன்
ம்
இ ேபான்ற ேவ பல சம் பவங் க ம் அவ ைடய
நம் க்ைகைய ேம ல் வ வைடயச் ெசய் வந் தன.
அந் த நம் க்ைக ெமய் யா ம் காலம் இப் ேபா ெந ங்
வந்
ந் த . ஆனா ம் அந் த அர ளங் மாரி ன்
உள் ளத் ல் இன்ன ம் அைம ஏற் படாமற் ேபான
காரணம் என்ன?
அ ள் ெமா வர்மைனப் பற் க்
ய ேபாலேவ
ெகா ம் பா
ர் இளவர வான
ன் ஜாதக
ேசஷத்ைதப் பற்
ம் பலர்
வந் தார்கள் .
உண்ைமயாக நாைள ம் ேகாைள ம் ஆராய் ந்
வ ங் காலத்ைத உணர்ந் தான்
னார்கேளா,
அல் ல அச்சமயம் ந் தைவ ேத க் உகப் பாக
இ க்கட் ம் என் தான் ெசான்னார்கேளா, ெதரியா .
ஒ
கமாகப் பலர் ேசர்ந்
ம் வாக்
ல சமயம்
அ சயமாக உண்ைமயா
வைதப் பார்க் ேறாம் .
இன்
ம் ல ைடய வாக் ேலேய ஏேதா ேசஷம்

இ

க்

ற . அவர்கள் ெசான்ன ெசான்னப ப த்
ற . டந் ைத
ந் ,
ைவயாற் க் வந்
ேய ய ேஜா டர், அன்ைறக் மார்க மாதத்
வா ைர நாள் என்பைத நிைன
ர்ந் , “ேசாழ
லத் க்
க்க றப் ைப அளிக்கப் ேபா ம் நன்னாள்
அ !” என்
சற் அ த்தமாகக்
ைவத்தார்.
இரண்
ஆண் க க் ப் ற , அேத மார்க த்
வா ைர ல் ேசாழர் லத் ல் ஆண்
ழந் ைத
ஒன்
றந் த . அந் தக் ழந் ைத வளர்ந் உரிய
ராயம் அைடந் த ேபா சந் ர ப் தன், அேசாகன்,
க் ரமா த்தன், ஹர்ஷவர்த்தனன் ஆ யவர்க டன்
ஒப் டக்
ய சக்கரவர்த் யா
ளங் னான்.
இராேஜந் ரன் என்ற அ ேஷகப் ெபயர் ெபற்
இலங் ைக
தல் கங் ைக வைர ல் , லட்சத்
தல்
அ ஜயத்
வைர ல் ெவற் ெகாண்
ஆைண
ெச த் னான்.
ேஜா டர்
ய வார்த்ைத இவ் தம் அ சயமான
ைற ல் ன்னால் ப த்
ட்ட . ஆனால்
அன்ைறக் அவர் அவ் தம்
யேபா
ந் தைவக்
அ ல் ரண நம் க்ைக ஏற் பட ல் ைல. வான க்ேகா
ேஜா டரின் வார்த்ைதகள் ேகாபத்ைதேய உண்டாக் ன.
அந் தக் ேகாபத்ைத உடேன காட் வதற் ஒ வ
ம்
ஏற் பட்ட . ேஜா டர் வ ையத்
க் அந் தப்
ெபண்ணர
ைன ன் ேமல் எ ந்
ட் , “ேஜா ட
சாஸ் ரத் க் ம் உபேயாகம் உண் !” என்
னாள் .
அைதக் ேகட்ட ேஜா டர்
ம் ப் பார்த்
ஷயம்
இன்னெதன்பைதத் ெதரிந் ெகாண் , “இளவர !
வல் லவ க் ப் ல் ம் ஆ தம் என்பார்கள் . அ ேபால்
தங் கள்
க்கரம் பட்ட ம ைம னால் இந் த
ஓைலச் வ
ம் ஓர் உ ைரக் காப் பாற் ய .

வ ங் காலத் ல் எத்தைன எத்தைனேயா உ ர்க க்
அபயம் அளித் க் காப் பாற் றப் ேபா ம் மலர்க்கரம்
அல் லவா!” என்றார்.
வான “அக்கா! இந் த ேஜா டர் கஸ்
வ ல்
க ம் ெகட் க்காரர் வா ங் கள் ேபாகலாம் !” என்றாள் .
“ேத ! இன்ைறக் நான் ெசால் ம் வார்த்ைதகள்
தங் க க் ப்
க்க ல் ைல. ஒ காலத் ல் நான்
யைவெயல் லாம் உண்ைமயா ேய
ம் . அப் ேபா
இந் த ஏைழைய மறந்
டா ர்கள் !” என்றார் ேஜா டர்.
ந் தைவப் ராட்
க் ட் “ஐயா! இந் தப்
ெபண்
க் த் தங் கள் வார்த்ைதகள்
க்காம ல் ைல.
ேகட்கக் ேகட்க இவள் மனத் ற் ள் சந் ேதாஷமாக
இ க் ற . ஆனால் ‘ேயாசைன ல் லாமல் ஏேதா ஒ
சபதம் ெசய்
ட்ேடா ேம’ என்
ஆத் ரப் ப
றாள் !
அந் த ஆத் ரத்ைதத் தங் கள் ஓைலச் வ
ன் ேபரில்
காட் னாள் ! அைதத் தாங் கள் ெபா ட்ப த்த
ேவண்டாம் !” என்
னாள் .
“நல் லவர்க க் வ ம் ஆத் ர ம் நல் ல பலைனேய
அளிக் ம் ! தங் கைள இனிய ெமா யால் அைழத்த என்
அ ைமக் ளி ைழத்த அல் லவா?” என்றார்
ேஜா டர்.
ன்னர் ந் தைவ ேஜா டரிடம் இன்
ம்
ேநரம்
ேப க் ெகாண்
ந் தாள் .
க் யமாக
அ ள் ெமா வர்ம க் த்
மணம் எப் ேபா நடக் ம்
என்
ேகட்டாள் . அைதப் பற் இைளய ராட்
ந் தைவக் க் கவைல ஏற் படக் காரணம் இ ந் த .
ஏெனனில் ேநற் ைறய னம் ேசனா ப
க் ரம
ேகசரி இைளய ராட்
டம் வந் , “தாேய! நான்
ெகா ம் பா
ர் ேபா ேறன். என் சேகாதரன் மகள்

வான ைய ம் அைழத்
என்
ேகட்டார்.
ந் தைவ
க் ட்
பட்டா ேஷகத் க்
என்றாள் .

ச் ெசல் லலாம் அல் லவா?”

, “மாமா! இ என்ன அவசரம் ?
இல் லாமலா ேபா
ர்கள் ?”

“தாேய! பட்டா ேஷகத் ன் ேபா வந்
ேவன் அ
வைர ல் இங் ஏன் காத்
க்க ேவண் ம் ? நான்
வ ம் ேபா ெப ம் ைசனியத்ேதா வந் ேதன்.
ெதய் வா னமாக, நம் ைடய மேனாரதம் சண்ைட
ஒன்
ல் லாமேல நிைறேவ வதா
ட்ட .
சக்கரவர்த் த்
மகன்
ட இணங்
ட்டார்.
அைத எல் லாச் ற் றரசர்க ம் ஒப் க்ெகாண்
ட்டார்கள் . இனி இவ் வள ெபரிய ைசன்யத்ைத இங்
ைவத்
க்க ேவண் ய அவ யம் இல் ைல. இவ் வள
ேப க் ம் உண அளித் நிர்வ ப் ப ம் தஞ் ைச
நகரத்தா க் ச் ரமமாக இ ந் வ
ற .
ஆைக னால் என் ைசன்யத்ைத அைழத் ப் ேபாய்
அங் கங் ேக ரித்
ட்
ட் வரேவண் ய அவ யம்
ஏற் பட்
க் ற !” என்றார் ேசனா ப .
“அப் ப ேய ெசய் ங் கள் ! ஆனால் என் ேதா வான ைய
எதற் காக அைழத் ப் ேபாக ேவண் ம் ?” என்
ேகட்டாள்
ந் தைவ.
“ேத ! அதற் ஒ காரணம் இ க் ற . ேநற்
ற் றரசர்களா ய நாங் கள் எல் ேலா ம்
ேயா த்
ஒ
க் வந் ேதாம் . தங் கள் பாட்டனார் அரிஞ் சய
ேதவரின் தந் ைதயா ய பராந் தக சக்கரவர்த்
ெபண்ணர கள் அ வைர மணந்
ந் தார். என்
ைடய
லத்
ந் ம் , லா ைடயார் லத்
ந் ம் ,
ப ேவட்டைரயர், மழவைரயர், சம் வைரயர்

லங் களி
ந் ம் ஒவ் ெவா ெபண்ைண மணந்
ெகாண்
ந் தார். ஆைகயால் அவ ைடய காலத் ல்
ற் றரசர்களிைட ல் சல் ஏ ம் இல் லாம
ந் த .
தங் க ைடய பாட்டனார் அரிஞ் சய ம் அவ் வாேற பல
ற் றரசர் லப் ெபண்கைள மணந் ெகாண்டார். அவர்
ெவற் ெகாண்ட ைவ ம் பராயர் லத்
ந் தங் கள்
பாட் யாைர மணந் ெகாண்டார். ஆனால் தங் கள்
தந் ைத இந் த நல் ல வழக்கத்ைத அ சரிக்க ல் ைல.
தங் கள் அன்ைனயா ய மைலயமான் மகளாைர மட் ம்
மணந் தார். அதனால் ற் றரசர்க க் ள் ேள
ெபாறாைம ம் , ச ம்
ைளந் தன. இனி, இந் தச் ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் ன் சக்கரவர்த் யாக
ட் க்
ெகாள் றவர்கள் பராந் தக சக்கரவர்த் ைய ம் ,
அரிஞ் சய ேதவைர ம் ேபால் பல ற் றரசர்
லங் களி
ந் ம் ெபண் ெகாள் ள ேவண் ம் என்
ேநற் ைறக் ஏகமனதாக
ெசய்
க் ேறாம் .
ெபான்னி ன் ெசல் வரின்
ட்
ழா நடந் த
ற் பா அவரிடம் இவ் வா
ண்ணப் பம் ெசய்
ெகாள் ள எண்ணி
க் ேறாம் . வான ைய ஏன்
ஊ க் அைழத் ச் ெசல் ல
ம்
ேறன் என்
தாங் கள் ஊ த் க் ெகாள் ளலாேம? அவைள இங் ேக
ட்
ந் தால் நான் உடன்ப க்ைகக்
ேராதமாக
நடக்கப் பார்க் ேறன் என்
மற் றவர்கள்
சந் ேத க்கக்
ம் ?” என்றார் ெகா ம் பா
ர் ேவளார்.
இைதக் ேகட்ட ந் தைவக் உள் ளத் ல் ெபரி ம்
ஆத் ரம் உண்டா ற் . அைத அவள் ெவளிக்காட் க்
ெகாள் ளாமல் “ேசனா ப ! அன்ைன தந் ைதைய இழந் த
தங் கள் தம் மக க் நாேன தந் ைத ம் தா மாக
இ க்க ேவண் ம் என்
ன்ெனா சமயம் ேகட் க்
ெகாண் ர்கள் , அைத மறந்
ட் ர்களா? வான ையக்
ெகா ம் பா
க் அ ப் ப
யா . அவைள ட் க்

கண ேநர ம் என்னால் ரிந்
க்க இயலா . நான்
ேவண் மானால் வான ைய ம் அைழத் க்ெகாண்
பைழயாைறக் ப் ேபாய்
ேறன்.
ட்
ழா க் க்
ட வராமல் அங் ேகேய இ ந்
ேறாம் . கல் யாணத்ைதப் பற் ய ேபச்ேச இப் ேபா
ேவண்டாம் . பட்டா ேஷகம் ஆன ற
ற் றரசர்களின்
ப் பத்ைதப் ெபான்னி ன் ெசல் வரிடம்
ெசால் ங் கள் ! ற் பா பார்த் க் ெகாள் ளலாம் !”
என்றாள் .
ேசனா

ப

ம் அைத ஒப் க்ெகாண்

ேபாய்

ட்டார்.

ந் தைவ ேத ேஜா டைரத் ேத க்ெகாண்
வ வதற் இ ஓர் அ கப் ப யான காரணம் ஆ
ஆைக னாேலேய ெபான்னி ன் ெசல் வரின்
மணத்ைதக்
த் அவ் வள கவைல டன்
ேஜா டரிடம் ேகட்டாள் .

ற்

அேத சமயத் ல் வான
ன் நிைன பைழயெதா
சம் பவத் க் ப் ேபா
ந் த . அ
ம் ஒ பறைவ
ைன ம் பாத் ரங் களா
ந் தன. ைன டன் ஒ
யாைன ம் , யாைனப் பாக ம் அ ல்
சம் பந் தப் பட்
ந் தார்கள் .

.

ம்

மரக் ைள
ந் ெதாங் ய ஒ பறைவ ன்
ட்ைட அந் தக் காட் ப் ைன தாக் அ
ந்
பறைவக் ஞ் கைளக் கபளீகரம் ெசய் ய
யன்ற .
தாய் ப் பறைவ
ட்ைடச் ற் வந்
ைனையத்
த க்கப் பார்த்த . வான அைதக் கண்
ெசய் வத யா அல னாள் . ந
ல் நீ ந் க்
ெகாண்
ந் த இைளஞன் ஒ வன் ஓ வந் பார்த்தான்.
ற அவன்
ைரந் ெசன்
ஒ யாைன ன்
ஏ
வந் தான். பறைவகள்
ண்ைட ம் அ
ந் த பச் ளம்

ஞ்
வா

கைள
ந்

ம் அந் தக் காட் ப்
காப் பாற் னான்.

ைன

ன்

அந் த இைளஞன் யாைனப் பாகன் என்
வான
அப் ேபா க
னாள் . ன்னால் அவன்தான்
ெபான்னி ன் ெசல் வன் என்
ெதரிந் த . ஆகா! அவன்
ெவ ம் யாைனப் பாகனாகேவ இ ந்
க்கக்
டாதா?
அல் ல சாதாரண ரனா
ந்
க்கக்
டாதா?
அவன் ந் தர ேசாழச் சக்கரவர்த்
ன்
மகனாக
இ ப் பதால் அல் லவா தான் இத்தைகய
ெதால் ைலக க் ஆளாக ேநர்ந்த ? தன்ைன ஒத்த
ேதா மார்க ம் , ங் ழ ேபான்றவர்க ம் , ேசாழ
நாட் ப் பட்டத்தர யாக
ம் ம் கள் ள
ேநாக்க ைடயவள் என்
என்ைனப் பற் அவ
ம் ப ேநர்ந்த …!
வான இத்தைகய நிைன களி ம் , ந் தைவ
வ ங் காலத்ைதப் பற் ேஜா டம் ேகட்ப
ம்
ஈ பட்
ந் த சமயத் ல் , ேஜா டரின் ட் வாச ல்
“ னத் ப் பட் ேவண் மா? னத் ப் பட் !” என்ற
ெப ங் ரல் ஒன்
ேகட்ட ; ேவ
ரல் க ம் ேகட்டன.
ந் தைவ ம் , வான
ம் தாங் கள் வந் ேநரமா
ட்ட என்பைத உணர்ந் எ ந் தார்கள் .
அப் ேபா ேஜா டரின் டன் உள் ேள வந் , “ வா !
னத் வர்த்தகர்கள் இ வர் வந்
க் றார்கள் .
தங் களிடம் ேஜா டம் ேகட்க ேவண் மாம் ! அவர்கைள
நாைளக் வ ம் ப ெசால் லட் மா?” என்
ேகட்டான்.
ந் தைவ, “ேவண்டாம் ! இப் ெபா ேத வரட் ம் , நாங் கள்
ைடெபற் க் ெகாள் ேறாம் ” என்
ெசால்
ட்
வான
ன் ைகையப்
த் அைழத் க் ெகாண்
றப் பட்டாள் .

இளவர கள் இ வ ம் வாச ல் வந் தேபா , அங் ேக ஒ
யாைன நிற் பைத ம் , அதன் ேமல் இரண்
ன
வர்த்தகர்கள் ெபரிய ணி
ட்ைடக டன்
உட்கார்ந்
ப் பைத ம் பார்த்தார்கள் . ேழ நின்ற
யாைனப் பாகனிடம் அந் தச் னத் வர்த்தகர்கள் ஏேதா
ேகட் க் ெகாண்
ப் பதாகத் ேதான் ய .
அவர்கள்
அ க கவனம் ெச த்தாமல் இளவர கள்
தங் க டன் வந் த ரைன அைழத் க்ெகாண்
ேசாழ
மாளிைகைய ேபாய் ச் ேசர்ந்தார்கள் .

அத்

யாயம் 83 - அப் பர்
கண்ட காட்

அன்
ன் இர ல்
வா ைரத்
ழாைவ
ன்னிட் ஐயாறப் ப ம் , அறம் வளர்த்த நாய
ம்
ைவயாற் ன்
சாலமான மாட
களில்
ேவாலக்கம் எ ந் த ளினார்கள் . ெவள் ளிப் பனி
ய ைகைலயங் ரிைய நிைன ட் மா
ெவள் ளி னால் அைமத்த ைகலாச வாகனத் ல் அன்
வா ைய ம் அம் மைன ம் அலங் கரித்
ற்
க்கச்
ெசய்
ந் தார்கள் .
ஊர்வலத் ன்
ன்னணி ல் யாைனக ம் ,
ஒட்டகங் க ம் ெபரிய ெபரிய ரிஷபங் க ம் ெசன்றன.
அவற் ன்
ஏற்
ந் த ேபரிைகக ம் ,
ர க ம்
எட் த் ைசக ம் எ ெரா ெசய் ம் ப
ழங் ன.

அவற் ன்
ன்னால் வரிைச வரிைசயாகப் பலவைகத்
ச் ன்னங் கைள ஏந் யவர்கள் ெசன்றார்கள் .
த தமான வாத் யங் கைள வா த்தவர்கள் ேகாஷ்
ேகாஷ் யாகச் ெசன்றார்கள் . நடன கணிைகயர்
ஆங் காங் நின்
நடனம் ஆ
ட் ச் ெசன்றார்கள் .
நந் பகவா ம் , சண் ேக வர ம் , நாயக ம் , வள் ளி
ேதவயாைன சேமதரான
கக் கட
ம் தனித்தனி
மானத் ல் அமர்ந் ெசன்றார்கள் . கைட
ல் ,
பார்வ
ம் , பரேம வர ம் ைகலாச வாகனத் ல்
அமர்ந் ேசைவ தந் ெகாண்
வந் தார்கள் .
இன்
ம் ன்னால் ேதவார ேகாஷ்
னர் ைண,
மத்தளம் , தாளம்
த ய இைசக்க
க டன்
அப் ப ம் , சம் பந் த ம் , ந் தர ம் பா ய
ைவயாற் த்
ப் ப கங் கைள இைசேயா
பா க்ெகாண்
நடந் வந் தார்கள் .
ன்னா ம் ,
ன்னா ம் ஆ ரமா ரம் ஜனங் கள்
கைள
அைடத் க்ெகாண்
ெமள் ள ெமள் ள ஊர்வலத்ேதா
ேபாய் க்ெகாண்
ந் தார்கள் . ஜனங் கள்
அவரவர்க ைடய மனப் ேபாக் க் ஒத்தப , லர்
யாைன, ஒட்டைக
த யவற் ைறப் பார்ப்ப
ம் , லர்
வாத் யக் ேகாஷ் களின் தங் கைளக் ேகட்ப
ம் ,
லர் ேதவ கணிைகயரின் நடனங் கைளப் பார்ப்ப
ம் ,
ெப ம் பாேலார்
ேவாலக்கம் வந் த ெதய் வ
ர்த் கைளத் தரி த் ப் பரவசமைடந்
ப் ப
ம்
ஈ பட்
ந் தார்கள் .
கண்
க்ெகட் ய
ரம்
ன்
ம் ன்
ம்
ற் க்கணக்கான வர்த் கள் ரகா த் , அந் த
அ ர்வமான ெதய் வ ஊர்வலத்ைத ஒ கன ேலாகக்
காட் யாகச் ெசய் ெகாண்
ந் த . இந் தக்
காட் ையச் ேசாழ மாளிைக ன் ேமன் மாடத்
ந்

ந் தைவ ம் , வான
ம் , ங் ழ
ம் பார்த் க்
ெகாண்
ந் தார்கள் .
தன்
த ல் வந் த
ர
மந் த
யாைனகளி
ந் , கைட த் ேதவார ேகாஷ்
வ ம்
வைர ல் ஆர்வத் டன் பார்த் ம ழ் ந் தார்கள் . பரவச
நிைல
ந் த பக்தர்கைள ம் , பல த
ேவ க்ைககளில் மனைதச் ெச த்
ந் த பாமர
மக்கைள ம் பார்த்தார்கள் . நந் ேதவர் தல் வன்
பார்வ வைர ல்
வலம் வந் த ெதய் வ
வ வங் கைள ம் அவர்கள் தரி த் ம ழ் ந் தார்கள் .
அவ் வள ஜனக்
ட்டத் க் மத்
ல் ஒ யாைன ன்
இரண்
ன வர்த்தகர்கள் ஏ க்ெகாண்
வ வைத ம் , அவர்கள் அவ் வப் ேபா யாைன
ேம
ந்
றங் ஜனக்
ட்டத் னிைட ல்
மைறந்
வைத ம் , ற ம ப
ம் வந் யாைன
ஏ க்ெகாள் வைத ம் கண்டார்கள் .
“ஆகா! இந் தச் னர்கள் இ வ ம் உண்ைம ல்
வர்த்தகர்களா? அல் ல அயல் நாட்
ந் ேவ
பார்க்க வந் த ஒற் றர்களா?” என்ற ஐயம் ந் தைவ
உள் ளத் ல் ஏற் பட்ட .

ன்

ேசாழ இராஜ் யத் அர ரிைம சம் பந் தமாகச் ல
நாளாக ஏற் பட்
ந் த தகரா கள் , ழப் பங் கள் பற் ய
ெசய் கள் உலெகங் ம் பர
க்கக்
ய
இயல் ேபயா ம் . அைத
ன்னிட் , பைக அரசர்கள் இந் த
ஒற் றர்கைளச் ன நாட் வர்த்தகர்களின் ேதாற் றத் ல்
அ ப் ைவத்
க்கக்
ம் அல் லவா?
இைதப் பற் க் ந் தைவ ம் , வான
ம் ேப க்
ெகாண்
ந் த
ங் ழ
ன் கா ல்
ந் த .
அந் தப் ெபண் “ேத ! அவர்கள் ேகா ல் ேகா ர வாச
என்ைன அ
ச் ‘ னத் ப் பட் ேவ
மா?’ என்

ல்

ேகட்டார்கள் . நான் அவர்களிடம் ‘ேசாழ மாளிைகக்
வா ங் கள் ; தஞ் ைச
ந் இளவர கள் வரப்
ேபா றார்கள் ; அவர்கள் ஒ ேவைள வாங் வார்கள் !’
என்
ெசால்
க் ேறன். ஆைகயால் ஒ ேவைள
இங் வந் தா ம் வ வார்கள் ! உங் கள் சந் ேதகத்ைத
ேநரிேலேய ேகட் த் ர்த் க் ெகாள் ளலாம் !” என்றாள் .
அச்சமயம் ைகைலயங் ரி வாகனத் ல் அமர்ந்
ந் த
ஐயாறப் ப ம் , அறம் வளர்த்த நாய
ம் ேசாழ
மாளிைக ன் வாச க் வந்
ந் தார்கள் . அங் ேக
வா ைய நி த்தச் ெசய்
பாராதைன
த யன
நடந் தன. ெதய் வ ஊர்வலத் டன் வந் த ெசம் யன்
மாேத
ம் அவ ைடய தல் வ ம்
மானம்
அங்
ந் ெசன்ற ற அரண்மைனக் ள்
ரேவ த்தார்கள் . இளவர கள்
ேமன்மாடத்
ப் பைத அ ந் அங் ேகேய வந்
ேசர்ந்தார்கள் .
உற் சவத் ன் றப் ைபக்
த் ச்
ேநரம்
சம் பாஷைண நடந் த . ன்னர், வஞான
கண்டரா த்தரின் ேத , தம் அ ைம மகைனப்
பார்த் க் “ ழந் தாய் ! இந் தத்
ைவயாற் ல் அப் பர்
ெப மான் கண்ட காட் ையப் பற் ஒ ப கம்
பா
க் றாேர! அைத நீ ஒ
ைற பா . ேகட்கலாம் !
ேதவார ேகாஷ் யார் பாடக் ேகட்ட எனக்
அவ் வளவாகத்
ப் அளிக்க ல் ைல!” என்றார்.
இளவர க ம் , ங் ழ
ம் அந் தக் ேகாரிக்ைகைய
ஆேமா த்தார்கள் . ன்னர், ேசந் தன் அ தனா ய
ம ராந் தகத் ேதவர் அந் தப் ப கத்ைதத் தம இனிய
ர ல் பா னார்:

“மாதர்ப் ைறக்கண்ணியாைன மைலயான்
மகெளா ம் பா ப்
ேபாெதா நீ ர் மந் ேதத் ப்
வாரவர் ன்
யா

ஞ்

வ

காதல் மடப்
கண்ேடனவர்
</div>

படாமல் ஐயா
ேயா

ங் களி

அைட
வ

ப் பாதம் ! கண்ட

ேவன்

ன்றேபா

வன கண்ேடன்!
யாதன கண்ேடன்!”

இந் த அ
டன் ெதாடங் ப் ன்வ ம் பத்
அ கைள ம் ம ராந் தகர் தம் ைம மறந் த நிைல
பா னார்.

ல்

ேகட் க் ெகாண்
ந் தவர்க ம் தங் கைள
மறந்
ந் தார்கள் . அன்
அப் பர் ெப மான் கண்ட
காட் கைளெயல் லாம் அவர்க ம் கண்டார்கள் .
பாடல்
ந் ,
ேநரம் வைர ல் அங் ேக ெமௗனம்
ெகாண்
ந் த . ன்னர், ந் தைவ ெசம் யன்
மாேத ையப் பார்த் , “அம் மா! அப் பர் இந் தப் ப கம்
பா ய வரலாற் ைற
ன்ெனா
ைற எனக் ச்
ெசால்
க்
ர்கள் . இப் ேபா இன்ெனா தடைவ
ெசால் ங் கள் ! இவர்க ம் ேகட்கட் ம் !” என்றாள் .
மற் றவர்க ம் வற்
த் க் ேகட்டதன் ேபரில் ெபரிய
ராட் ெசம் யன் மாேத அந் த வரலாற் ைறக்
னார்.
அப் பர் வா
ராயம்
ர்ந் உடல்
தளர்ச்
ற்
ந் த சமயத் ல் ைகைலயங் ரிக் ச்
ெசன்
இைறவைனத் தரி க்க
ம் னார். ெந
ரம்
வட ைச ேநாக் ப் ரயாணம் ெசய் தார். ேமேல நடக்க
யாமல் கைளத்
ந் தார். அச்சமயம் ஒ
ெபரியவர் அங் ேக ேதான் , “அப் பேர! ைகைலையத்

ேத

நீ எங் ேக ெசல்
ர்? ெபான்னி ந க் கைர
ள் ள
ைவயாற் க் ச் ெசல் ங் கள் ! ேலாக ைகலாசம்
அ தான்” என்
அ ளிச் ெசய் மைறந் தார். அ
இைறவன் வாக் என்
அ ந் த அப் பர்
ம் த்
ைவயா வந் தார். அந் த ஸ்தலத்ைத ெந ங் வந் த
ேபாேத அவ ைடய உள் ளம் பரவசம் அைடந் த . பல
அ யார்கள் ைக ல் ங் டைல ம் ெகண்
ல்
காேவரி நீ ம் ஏந் ஐயாறப் பைனத் தரி ப் பதற் காகச்
ெசன்
ெகாண்
ப் பைதப் பார்த்தார். அவர்கள்
இைறவ ைடய கைழப் பா க்ெகாண்
ெசன்றார்கள் .
அவர்கள் ன்னால் அப் ப ம் ெசன்றார். அப் ேபா
ைவயா நகர்ப் றத் ல் ஆ
ம் ெபண்
மாக இ
யாைனகள் வந் தன. அந் தக் களி ம்
ம் வ ம்
சக்
மாக அப் ப க் க் காட் அளித்தன. ஆலயத்ைத
அைடவதற் ள் இவ் வா பல லங் கைள ம்
பறைவகைள ம் ஆண் ெபண் வ வத் ல் அப் பர்
பார்த்தார். ேகா ெபைடேயா
க் லா வந் த ;
ஆண் ம ல் ெபண் ம ேலா ஆ ப் ைணந் வந் த ;
அ
ந் த ேசாைல ல் ஆண்
ேலா ெபண்
ல் பா க் களித் க் ெகாண்
ந் த ; இ
ழக்கக்
ர ல்
ழங் க் ெகாண்
ஏனம் ஒன்
அதன் ெபண்
இனத்ேதா ெசன்ற ; நாைர ம் அதன் நற் ைண ம்
ேசர்ந் பறந் ெசன்றன; ைபங் ளி ம் அதன்
ேபைட ம் ப மரக் ைளகளில் மழைல ேப க்
ெகாண்
ந் தன; காைள ம் ப
ம் கம் ரமாக
அைசந் நடந் ெசன்றன. இவ் வா ஆ
ம்
ெபண்
மாக அப் பர் வா களின்
ன்னால்
ேதான் யைவெயல் லாம் வ ம் சக்
மாக
அவ ைடய அகக்கண்
க்
லனா ன.
உலகெமல் லாம் சக்
ம் வ மாக ளங் வைதக்
கண்டார். “இந் த உலகேம ைகலாசம் ; தனியாக ேவ
ைகலாச ல் ைல” என்
உணர்ந்தார். இத்தைகய

ெமய் ஞான உணர்ச் ேயா ேமேல ெசன்றேபா ,
ஐயாறப் ப ம் , அறம் வளர்த்த நாய
ம் ைகலாச
வாகனத் ல் எ ந் த ளி
வலம் வ வைத ம்
பார்த்தார். தாம் அன்
றக்கண்ணா ம்
அகக்கண்ணா ம் பார்த் அ ப த்தைதெயல் லாம்
ஒவ் ெவான்றாக இனிய த
ல் இைசத் ப் பா
அ ளினார். இத்தைன கால ம் தாம் கண்ணால்
கண் ம் க த் னால் அ யாம
ந் தவற் ைற இன்
ைவயாற் ல் கண்
அ ந் ெகாண்டதாக
ஒவ் ெவா பாட ன்
ம் “கண்ட யாதன
கண்ேடன்!” என்
ம் பத்
ம் ப யந்
னார்.
ய எம் ராட் யார்
வந் த இந் த வரலாற் ைற
எல் லா ம் ெமய் மறந் ேகட் க்ெகாண்
வந் தார்கள் .
வரலா
ந் த ற ெகா ம் பா
ர் இளவர ஒ
ேகள்
ேகட்டாள் : “அம் மா! அப் பர் வா கள்
லங் ன
பறைவ இனங் களின் காதைலக்
த்
இப் ப ெயல் லாம்
யந்
யந்
க் றாேர?
மனித இனத்ைதப் பற் மட் ம் ஏன்
ப் ட ல் ைல?”
என்றாள் .
ங் ழ “மனித லத் ல் ர ப் பயைன
ம் பாமல்
உண்ைமயான அன் ெகாண்ட ஆண் – ெபண்கள்
இல் லேவ இல் ைல. அதனாேல தான் அப் பர் மனித லத்
ஆண் ெபண்கைளக்
ப் ட ல் ைல!” என்றாள் .
“அ சரியல் ல, மகேள! உன்ைன ம் , என் மகைன ம்
அப் பர் வா கள் பார்த்
ந் தால் , மனித லத் ன்
காதைல ம் ேசர்த் க் ெகாண்
பா
ப் பார்!”
என்றார் ெசம் யன் மாேத .
“ஆமாம் ; ஆமாம் !” என்
ஆேமா த்தார்கள் .

மற் ற இ

ெபண்மணிக

ம்

இந் தச் சமயத் ல் அந் த மாளிைக ன் வாச ல் ஏேதா
சலசலப் உண்டா ற் . ேசவகன் ஒ வன் உள் ேள
வந் , “ னத் ப் பட் வர்த்தகர்கள் இ வர்
வந்
க் றார்கள் . இளவர கைளப் பார்த்
ட் த்தான் ேபாேவாம் என் றார்கள் !” என்றான்.
இைளய ராட்
யப் ம் , ேகாப ம் அைடந் ,
“அவர்கள் யார் அவ் வள அ கப் ரசங் கள் ? இப் ேபா
ஒன் ம் ேவண்டாம் என்
ெசால்
அவர்கைளப் ேபாகச்
ெசால் !” என்றாள் .
இதற் ள்
ெசால்

ங் ழ , “ேத ! அவர்கைள நான் வரச்
ந் ேதன். மன்னிக்க ேவண் ம் !” என்றாள் .

“அப் ப யானால் வந்
இைளய ராட் .

ட்

ப் ேபாகட்

சற் ேநரத் க்ெகல் லாம் னத்
இரண்
ட்ைடக டேன அங்

அத்
பட்டா

ம் !” என்றாள்

வர்த்தகர்கள் இ
வந் தார்கள் .

வ

ம்

யாயம் 84 ேஷகப் பரி

னத் வர்த்தகர்கள் இ வ ம் தைல ல் ெபரிய ெபரிய
தைலப் பாைகக ட ம்
கத் ல் அடர்த் யாக
வளர்ந்
ந் த தா
ைசக ட ம் காட்
அளித்தார்கள் . அரண்மைன ேமன்மாடத் ல் அச்சமயம்
எரிந் ெகாண்
ந் த மங் கலான பத் ன் ஒளி ல்
அவர்க ைடய
கத் ேதாற் றங் கள் ெதளிவாகப்

லப் பட ல் ைல. அவர்கள் என்ன ராயத்
என்பைதக்
டத் ெதரிந் ெகாள் ள
ய

னர்
ல் ைல.

ந் தைவ உள் ளத் ல் ேதான்
ந் த ஐயங் கள் ேம ம்
வ ப் பட்டன. அ
ல்
க்க அம் மாதர , “பட் ப்
பட்டாைடகைளப் பார்ப்பதற் இந் த ெவளிச்சம்
ேபாதா , ெபரிய வர்த் ஏற் க்ெகாண்
வா!” என்
அவ் வர்த்தகர்கைள அைழத் வந் த ேசவக க் க்
கட்டைள ட்டாள் .
“நான் ெசன்
நல் ல ளக் அ ப்
ேறன்!” என்
ட் ம ராந் தகத் ேதவர் அவ் டத்
ந்
அகன்றார். அவ டன் ெசம் யன் மாேத
ம் ெசன்றார்.
அவர்கள் ெசன்ற ன்னர் ந் தைவ ன வர்த்தகர்கைள
ேநாக் , “ஐயா! உங் க க் ஏன் இத்தைன அவசரம் ?
உங் கள் சரக் கைள நாைளப் பகல் ேவைள ல்
ெகாண்
வந் காண் க்கக்
டாதா? இர க் ரேவ
வந் ர்கேள?” என்றாள் .
“இளவர மார்கேள! மன்னிக்க ேவண் ம் ! நாங் கள்
தஞ் ைசக் வந் பல னங் கள் ஆ ன. எவ் வளேவா
ரயத்தனம் ெசய் ம் அரண்மைனக் ள் வந்
தங் கைளப் பார்க்க
ய ல் ைல. நாைள ம
னம்
நாகப் பட் னத்
ந் நாவாய் றப் ப
ற . அ ல்
நாங் க ம் றப் படேவண் ம் . அதனாேலதான்
அவசரப் பட்ேடா ம் !” என்
ன வர்த்தகர்களில் ஒ வன்
ெசான்னான்.
அவ ைடய ரல்
த் ரமாக இ ந் தா
அவன் ேப ய த ழ் நன்றாக இ ந் தைதக்
த்
அங்
ந் தவர்கள் அ சயப் பட்டார்கள் .

ம்

“ ன வர்த்தகேர! உமக் த் த ழ் ெமா
வ
றேத!” என்றாள் ந் தைவ.

க நன்றாக

“நான் இச்ேசாழ நாட் க்
யாபார நி த்தமாக வந்
தங் ச் ல காலம் ஆ ற் . அதனால் த ழ் ேபசச்
கற் க் ெகாண்ேடன். த
ம் , த ழ் நா ம் எனக் ப்
த்
க் ன்றன” என்றான் அவ் வர்த்தகன்.
“ ன் ஏன் இப் ேபா உங் கள் நாட் க் ப் றப் பட
அவசரப் ப
ர்கள் ? பட்டா ேஷகம் வைர லாவ
இ ந்
ட் ப் ேபாகக்
டாதா? அவ் வள அவசரம்
என்ன?”
“நாைள ம நாள் றப் ப ம் கப் பல் தவ
ட்டால் ,
அப் றம் எப் ேபா கப் பல் ளம் ேமா ெதரியா .
ன்ேபாலெவல் லாம் இப் ேபா அ க்க
நாைக
ந் கப் பல் கள் றப் ப வ ல் ைல!”
“அ

எதனால் ?”

“தங் க க் அதன் காரணம் ெதரியாதா ேத ! கடற்
ரயாணம்
ன்ேபால இப் ேபா
லபமா ல் ைல.
பத் ரமாக ம் இல் ைல. கடற் ெகாள் ைளக்காரர்கள்
அ கமா
ட்டார்கள் . அர நாட்
ந் ஆேவச
ெவ ெகாண்ட ரர்கள் கப் பல் களில் ஏ ேமைலக்
கடல் களி ம் ைழக்கடல் களி ம் எங் ெகங் ம்
சஞ் சரித் வ
றார்கள் . கடற் கைர ஓரங் களி ம் ,
ைற கங் களின் ச பத்
ம் ட அவர்கள் வந்
காத்
க் றார்கள் . வர்த்தகக் கப் பல் கைளக் கண்ட ம் ,
ெந ங் வந் பாய் றார்கள் .
ர்க்காேவசத் டன்
ேபார் ெசய் கப் பல் களில் உள் ளவர்கைளெயல் லாம்
ெகான் , ெபா ள் கைள ம் ெகாள் ைள ெகாண்
ேபா றார்கள் . இ காரணமாக, இப் ேபாெதல் லாம்
வர்த்தகக் கப் பல் கள் தனித் தனியாகக் ளம் ச் ெசல் ல

இய வ ல் ைல. பத் க் கப் பல் கள் , இ ப கப் பல் கள்
ேசர்ந்
றப் பட ேவண்
க் ற . அவ் வா நாைள
ம நாள் றப் ப ம் கப் பல் கள் ேபாய்
ட்டால் , ம ப
எத்தைன காலம் காத்
க்க ேவண் ேமா, ெதரியா .
ேத மார்கேள! ெபரிய மன ெசய் நாங் கள் ெகாண்
வந்
க் ம் பட் ப் பட்டாைடகைளப் பா ங் கள் !”
இவ் வா ெசால் க்ெகாண்ேட அச் ன வர்த்தகன் தான்
ெகாண்
வந்
ந் த
ட்ைடையப் ரிக்கத்
ெதாடங் னான். அம் மா ரிேய இன்ெனா வ ம்
ட்ைடைய அ ழ் த்தான்.
“வர்த்தகர்கேள! இப் ேபா உங் கள் கைடைய ரிப் ப ல்
பயனில் ைல. உங் கள் பட்டாைடகளின் தரத்ைத இர
ேநரத் ல் பார்த் நன் ெதரிந் ெகாள் ள
யா .
உங் களிடம் பட்டாைடகள் வாங் னால்
ைல
ெகா ப் பதற் ேவண் ய ெபா
ம் இங் ேக நாங் கள்
ெகாண்
வந்
க்க ல் ைல!” என்றாள் இைளய
ராட் .
த ல் ேப ய வர்த்தகன் உடேன க்க
யப் பைடந் தவைனப் ேபால் எ ந் நின்
கரங் கைள
ரித் க்
த்
ட் , “இளவர ! தங் களிடம் நாங் கள்
ைல
ப் ெப ேவாமா? நல் ல வார்த்ைத
ெசான்னீர ்கள் ! தாங் கள் இந் தப் பட்டாைடகைள ஏற்
அணிந் ெகாள் ள மன வந் தால் , அ ேவ நாங் கள்
ன்
ெஜன்மங் களில் ெசய் த தவத் ன் பயன் என்
எண்ணி
ம ழ மாட்ேடா மா? ைல
ற் பதற் காக நாங் கள்
இந் தச் சரக் கைளக் ெகாண்
வர ல் ைல,
பட்டா ேஷகப் பரி களாகக் ெகாண்
வந் ேதாம் !”
என்றான்.

“அப் ப யானால் , நீ ங் கள் தவறான இடந் ேத வந் ர்கள் .
இங் ேக ள் ள எங் களில் யா க் ம் பட்டா ேஷகம்
இல் ைல.
ட் க் ெகாள் ளப் ேபா றவர் இளவரசர்
ெபான்னி ன் ெசல் வர். அவைரத் ேத க்ெகாண்
ேபாய்
உங் கள் பரி கைளக் ெகா ங் கள் !”
“இல் ைல, ேத ! சரியான இடந் ேத த்தான் நாங் கள்
வந் ள் ேளாம் . எதற் ேக ம் ெபான்னி ன் ெசல் வரின்
தயைவப் ெபற ேவண் மானால் ,
த ல் இைளய
ராட்
ந் தைவ ேத
ன் தயைவப் ெப வ தான்
அதற் உபாயம் என்
எல் ேலா ம் ெசால்
றார்கள் !”
என்றான் ன வர்த்தகன்.
இைதக் ேகட் அங்
ந் த ெபண்ணர கள் அைனவ
நைகத்தார்கள் . “எல் லா ம் என்றால் யார்? அவ் தம்
எங் ேக, யார் ேப யைத நீ ங் கள் ேகள் ப் பட் ர்கள் ?”

ம்

“ஏன், தாேய? இன்ைறக் இந் த நகரில் நடந் த
உற் சவத் ன் ேபா
ந் த
ட்டத் ல்
டப் பலர்
ேப க்ெகாண்டார்கள் . ‘தமக்ைக ெசால் ைலத் தம்
தட்டேவ மாட்டார்’ என்
ெசால் க் ெகாண்டார்கள் .
இேதா என் ேதாழைன ேவண் மானா ம் ேக ங் கள் !”
இத்தைன ேநரம் ம் மா
ந் த அத்ேதாழன், “ஆம்
இளவர மார்கேள! அ உண்ைமதான்! ‘ெபான்னி ன்
ெசல் வ க் ப் பட்டா ேஷகம் என்றால் , அ
ந் தைவப் ராட் க் ப் பட்டா ேஷகம் ெசய் த
மா ரிதான்!’ என்
ஜனங் கள் ேப க் ெகாண்டார்கள் .
‘இனிேமல் ேசாழ நாட் ல் ெபண்ணர தான் நடக்கப்
ேபா ற ! அ நல் லரசாக ம் இ க் ம் ’ என்
ஜனங் கள் ெசால் க்ெகாண்டார்கள் .”
ம

ப

ம் இளவர

கள் ‘கலகல’ெவன்

ரித்தார்கள் .

“ஆைகயால் , இளவர மார்கேள! க ைண
ர்ந் இந் தப்
பட்டா ேஷகப் பரி கைள ஏற் க்ெகாள் ள ேவண் ம் !”
என்றான் ஒ
ன வர்த்தகன்.
“ஏற் க்ெகாண் , ெபான்னி ன் ெசல் வரிடம் எங் கள்
ேகாரிக்ைகைய ம் சமர்ப் க்க ேவண் ம் !” என்றான்
இன்ெனா வர்த்தகன்.
“என்ன ேகாரிக்ைக? ெபான்னி ன் ெசல் வரிடம்
உங் க க் என்ன காரியம் ஆகேவண் ம் ?
த ல்
அைதச் ெசால் ங் கள் !” என்றாள் ந் தைவப் ராட் .
“ேத ! அவரால் எத்தைனேயா காரியம் ஆகேவண் ம் .
எங் க க் மட் ம் அல் ல. ேசாழ நா
தல் ன ேதசம்
வைர ல் உள் ள எல் லா நாட் வர்த்தகர்க ம்
ெபா மக்க ம் அ ள் ெமா வர்மைரத் தான்
நம்
க் றார்கள் . பராந் தக சக்கரவர்த்
ன்
காலத் ல் கடல் கெளல் லாம் பத் ரமா
ந் தன. கடற்
ரயாணத் ல் யற் காற் னால் ேந ம் ஆபத்ைதத்
த ர, ேவ
த அபாயம் இல் லாம
ந் த . கட ல்
கப் பல் கைளத் தாக் க் ெகாள் ைளய ப் ப என்ப
கன
ம் ேகள் ப் படாத காரியமா
ந் த . ேசாழ
நாட் நாவாய் கள் வர்த்தகப் ெபா ள் கைள
ஏற் க்ெகாண்
இராஜபாட்ைடகளில் ெசல் வ ேபால்
நிர்ப்பயமாகச் ெசன்
ெகாண்
ந் தன. மாநக்கவாரம் ,
மா
ங் கம் , மாபப் பாளம் , இலா ரி ேதசம் ,
ஜயம் , சாவகம் , கடாரம் , காம் ேபாஜம் ஆ ய கடல்
ழ் ந் த நாட் த் ைற கங் க க் ச் ேசாழ நாட் க்
கப் பல் கள் ெசன்
ஆங் காங் ேக இறக் ம ஏற் ம
ெசய் ெகாண்
எங் கள் ன நாட் க் ச் ெசன்றன.
அவ் தேம எங் கள் ன ேதசத்
ந்
றப் பட்ட
கப் பல் க ம் ேசாழ நாட் க் த் தங் தைட ன்
வந்
ெகாண்
ந் தன. அந் தக் காலம் இப் ேபா

பழங் கனவாகப் ேபாய் ட்ட ேத ! தங் களிடம்
உண்ைமையச் ெசால்
ேறாம் . இந் தப் பட் ப்
பட்டாைடகைள தாங் கள்
ம் பக் ெகாண்
ேபானால்
பத் ரமாய் எங் கள் நாட் க் க் ெகாண் ேபாய் ச்
ேசர்ப்ேபாம் என்ப நிச்சய ல் ைல. வ
ல் அரா யக்
கடல் ெகாள் ைளக்காரர்களிடம் இந் தப் பட்டாைடகைளப்
ப ெகா ப் பைதக் காட்
ம் ேசாழ நாட்
இளவர மார்க க் ப் பரிசாக அளிப் பேத க ம்
ேசஷமான காரியமல் லவா?”
இவ் தம் அந் தச் ன வர்த்தகன் ெசால்
வந் தேபா
ந் தைவ ேத
ன் க வண் கைள ஒத்த கண்கள்
நன்
ரிந் அள லா ஆர்வம் த ம் பப்
ெபற் றைவயா ன.
“ெபான்னி ன் ெசல் வரால் அந் தக் காரியம் நைடெப ம்
என்
நீ ங் கள் நிைனக்
ர்களா? பராந் தக
சக்கரவர்த்
ன் காலத் ல் இ ந் த ேபால் ,
கடற் ரயாணம் அபாயமற் றதா ம் என்
எண்
ர்களா? மாநக்கவாரம் , மா
ங் கம் ,
கடாரம் ,
ஜயம்
த ய நா களில் ெபான்னி ன்
ெசல் வரின் கழ் பர ம் என்
நம்
ர்களா?” என்
ேகட்டாள் .
“நாங் கள் நம் வ மட் ம் என்ன? இந் தச் ேசாழ நாட்
வர்த்தகப் ெப மக்கள் எல் லா ம் நம்
றார்கள் . ஏன்?
சற்
ன் நாங் கள் ஒ ேசா டரிடம் ேபா
ந் ேதாம் .
அவ ங் டச் ெசான்னார்.”
“என்ன ெசான்னார்?”
“ெபான்னி ன் ெசல் வர் ெபரிய ெபரிய கப் பல்
பைடகைளத் ரட் க்ெகாண்
கடல் கைளக் கடந்
ெசல் வார்; ெகாள் ைளக்காரர்களின்
ட்டங் கைள

ஒ த்
வார்; கடற் ரயாணத்ைத
ன்ேபால்
நிர்ப்பயமானதாகச் ெசய்
வார்; ேசாழ நா
பராந் தக சக்கரவர்த்
ன் காலத் ல் அைடந்
ந் த
ெப ைமைய ண் ம் அைட ம் என்ெறல் லாம்
ேஜா டர் ெசான்னார். ஆனால் இதற் ெகல் லாம் ேசாழ
நாட் இளவர கள்
க்ேக நின்
தைட ளப் பாமல்
இ க்க ேவண் ம் என் ம்
னார்!”
“இவ் வள தான் ெசான்னாரா? இளவர கைளப் பற்
இன்
ம் ஏதாவ அவ
னாரா?”
“ஆகா! அவ றா? அப் ப ெயல் லாம் ஒன்
ல் ைல.
ேத ! பைழயாைற இைளய ராட் ையப் பற்
ம் ,
ெகா ம் பா
ர்க் ேகாமகைளப் பற்
ம் அவ
ெசால் றவர்கள் இந் தச் ேசாழ நாட் ல் யா ேம இ க்க
யா . அப் ப இ க்க, இளவர களின் தயைவ
எ ர்பார்த்
க் ம் ேஜா டர் மட் ம் ணிந்
ெசால் வாரா?”
“ேவ என்னதான் அந் த ேஜா
ெசான்னார்?”

டர் எங் கைளப் பற்

ச்

“இளவர மார்கள் இ வ ம் சற்
ன் அவரிடம் வந்
ட் ப் ேபானதாகக்
னார். இரண்
ேப க் ம்
ைர ல்
மணம் நடக் ம் என்
ெசான்னார்.
ேத மார்கேள! பட்டா ேஷகத் ப் பரிசாக
ஏற் க்ெகாள் ளா ட்டால்
மணப் பரி லாகவாவ
இந் தப் பட் ஆைடகைள ஏற் க் ெகாள் ள ேவண் ம் ”
என்றான்
த ல் ேப ய ன வர்த்தகன்.
இைதக் ேகட்ட வான , “அக்கா! இந் தச் ன வர்த்தகர்கள்
ெவ ம் வம் க்காரர்கள் இவர்கைளப் ேபாகச்
ெசால் ங் கள் !” என்றாள் .

“ெகாஞ் சம் ெபா வான ! இவர்க ைடய வம்
இன்
ம் எவ் வள
ரம் ேபா ற , பார்க்கலாம் !” என்
ந் தைவ ெசால்
ட் , “வர்த்தகர்கேள! ேஜா டர்
ட் வாச ல் யாைன ன்
வந் நின்றவர்கள்
நீ ங் கள் தாேன?” என்றாள் .
“ஆம் , ேத ! ேஜா டர் ட்ைடத் ேத ப் ேபானதற் ப்
பயன் உடேன ைடத்
ட்ட . நீ ங் கள் வந்
ப் பைதத்
ெதரிந் ெகாண்ேடா ம் . உங் கைளச் சந் க் ம்
பாக் யம் இன்
எங் க க் க் ைடக் ம் என்
ேஜா டர்
ய ம் ப த்
ட்ட . அம் மா ரிேய
ெகா ம் பா
ர் இளவர ையக்
த் அவர்
ய ம்
ப த்
ட்டால் எங் கள் கவைலெயல் லாம்
ர்ந்
ம் !”
வான
ெசால்

ண் ம் , “அக்கா! இவர்கைளப் ேபாகச்
ங் கள் !” என்றாள் .

“வர்த்தகர்கேள! உற் சவக்
ட்டத் னிைடேய யாைன
ஏ வந் தவர்க ம் நீ ங் கள் தாேன? அ க்க நீ ங் கள்
யாைன ேம
ந்
றங் ஜனக்
ட்டத் ல் கலந்
ெகாண் ர்கள் அல் லவா?” என்
ந் தைவ ேகட்டாள் .
“ஆம் , ேத ! வரப் ேபா ம் பட்டா ேஷகத்ைதப் பற்
ஜனங் கள் என்ன ேப க்ெகாள் றார்கள் என்
ெதரிந்
ெகாள் ள
ம் அவ் வா
ட்டத் ல்
ந்
ற்
வந் ேதாம் .”
“ஜனங் கள் என்ன ேப க்ெகாண்டார்கள் ? ெபான்னி
ெசல் வர்
ட் க்ெகாள் ளப் ேபாவைதப் பற் த்
ப் யாகத் தாேன ேப னார்கள் ?”
“இல் ைல;
ேபச ல் ைல.”

ட்

ழாைவப் பற்

ேய யா

ம்

ன்

“

ன்னர், ஜனங் கள் எைதப் பற்

“ம ராந் தகத்ேதவரின் பக்
ேப க் ெகாண்டார்கள் .”

ம

ப் ேப

னார்கள் ?”

ைமையப் பற்

ேய

“அப் ப நல் ல ஷயமாகச் ெசால் ங் கள் . ங் ழ !
ேகட்டாயா?” என்
ந் தைவ ங் ழ ையப் பார்த் ச்
ெசால்
ட் , “ம ராந் தகத் ேதவைரப் பற் இன்
ம்
என்னெவல் லாம் ெசான்னார்கள் ?” என்றாள் .
“ம ராந் தக ைடய யாகப் பண்ைபப் பற் ப்
ேப னார்கள் . ேசாழ ராஜ் யத் ல் அவ க் ப்
பாத் யைத ெகாண்டா ம் உரிைம இ ந் ம் ,
‘இராஜ் யம் ேவண்டாம் ’ என்
ெசால்
ட்டைத
பாராட் னார்கள் .”
“அப் ப யா? அதற்
ெகாண்டார்கள் ?”

க் காரணம் என்ன ெசால்

க

ம்

க்

“ம ராந் தகத்ேதவர் யாேரா ஒ பட க்காரப் ெபண்
காதல் ெகாண்
அவைளேய பட்டம
யாக் க்
ெகாள்
ேவன் என்
வாதம்
த்தாராம் . அதனால்
ஏற் ெகனேவ அவர் கட்
ந் த ற் றரசர்களின் மனம்
மா
ட்டதாம் . ‘அப் ப யானால் ம ராந் தக க் ப்
பட்டம் ைடயா ; ெபான்னி ன் ெசல் வ க்ேக பட்டம் ‘
என்
ற் றரசர்கள் ெசால்
ட்டார்களாம் . இம் மா ரி
ஜனங் கள் ேப க் ெகாண்டார்கள் . இளவர மார்கேள!
அந் தப் பாக் யசா யான ஓடக்காரப் ெபண் இங் ேக
இ ந் தால் , அவ க் ம் பட்டாைடப் பரி ெகா க்க
ம்
ேறாம் .”
ங்

ழ இப் ேபா , “ேத ! ெகா ம் பா
ர் இளவர
ய சரிதான். இந் த வர்த்தகர்கள் ெவ ம்

வம் க்காரர்கள் . இவர்கைள உடேன ேபாகச்
ெசால் ங் கள் !” என்றாள் .
“ெகாஞ் சம் ெபா
ங் ழ ! உனக் என்ன ேகாபம் ?
இவர்கள் உன்ைனப் பற் ஒன் ம் தவறாகப்
ேபச ல் ைலேய? கழ் ச் யாகத்தாேன ேப
றார்கள் ?”
என்றாள் ந் தைவ.
“இவர்கள் என்ைனப் பற் ப் கழ் ச் யாக ம் ேபச
ேவண்டாம் ; இகழ் ச் யாக ம் ேபச ேவண்டாம் ! எனக்
பரி ெகா க்க ம் ேவண்டாம் !” என்
ங் ழ
ளம் னாள் .

ப்

“அம் மணி! தாங் கள் தானா அந் தப் பாக் யவ ? ஆகா!
ஜனங் கள் ேப க்ெகாண்ட ெராம் ப சரி!” என்றான் ன
வர்த்தகர்களில் ஒ வன்.
“இன்
ம் ேவ என்ன ேப க் ெகாண்டார்கள் ?” என்
ங் ழ
ன்னைக டன் ேகட்டாள் .
“ம ராந் தகத்ேதவர் தங் கைள
ன்னிட் இந் தச் ேசாழ
ராஜ் யத்ைதேய யாகம் ெசய்
ட்டார் என்
ட்டத் ல் ஒ வர் ெசான்னேபா , அதற்
ம ெமா யாக இன்ெனா வர், ‘ ங் ழ ேத க்காக
ஒ இராஜ் யத்ைதத்தானா யாகம் ெசய் யலாம் ?
என்னிடம் ஒன்ப இராஜ் யம் இ ந்
ந் தால் அவ் வள
இராஜ் யங் கைள ம் யாகம் ெசய்
ப் ேபேன?’ என்
ெசான்னார். அவர்
யைத நா ம் ஆேமா க் ேறன்!”
என்றான் அச் ன வர்த்தகன்.
ங் ழ கள் ளக் ேகாபத் டன், “அக்கா! இந் த
அ கப் ரசங் வர்த்தகைர உடேன தண் ப் பதற் த்
தாங் கள் ஏற் பா ெசய் யேவண் ம் ; இல் லா ட்டால்

நாேன ெபான்னி
தண்டைன வாங்

ன் ெசல் வரிடம் ெசால்
இவ
க் ெகா ப் ேபன்!” என்றாள் .

க்

த்

இைத ேகட் க்ெகாண்
அப் ேபா ேமன்மாடத் க்
வந் தார் ம ராந் தகத்ேதவர். மாைல ேநரத் ப் ைஜ
ெசய்
ட் க் ைக ல் மலர்ப் ரஸாதம்
எ த் க்ெகாண்
வந் தவர், ங் ழ
ன்
வார்த்ைதகைளக் ேகட் , “இந் த வர்த்தகர்
வ ல்
தவ ஒன்
ல் ைலேய? எதற் காக அவைரத் தண் க்க
ேவண் ம் ? அவர்
யைத நா ம் ஆேமா க் ேறன்
ங் ழ !” என்றார்.
இவ் தம் ெசால் க்ெகாண்
வந் தவைர அந் தச் ன
வர்த்தகன்
ம் ப் பார்த்தேபா , ங் ழ ,
“உண்ைமயான வர்த்தகர் ெசான்னால் சரிதான்.
ேவஷதாரி வர்த்தகைர எப் ப ஆேமா க்க
ம் ?”
என்
ெசால் க்ெகாண்ேட, அந் த வர்த்தகர் தைல ல்
அணிந்
ந் த னத் த் தைலப் பாைகையப்
த்
இ த்தாள் . தைலப் பாைக ேழ
ந் த .
தைலப் பாைக டன் அவ ைடய
கத்
ந் த தா
எல் லாம் ேழ
ந் தன!
சா
ாத் வந்
அளித்த .

யேதவ

ைடய

கம் காட்

“ஐயா! காப் பாற் ங் கள் !” என்
அல க்ெகாண்ேட
வந் யத்ேதவன் மற் ெறா
ன வர்த்தகனின் க த்ைதக்
கட் க்ெகாள் ள
யன்றேபா , அவ ைடய
தைலப் பாைக ம் தா
ைச ம் கழன்
ந் தன.
ெபான்னி ன் ெசல் வர்
ேதாற் றமளித்தார்.

ன்னைக ெபா

ந் த

கத்

டன்

ன்
ெபண்மணிக
ரித்தார்கள் .

ம்

ங் கக்

ங் க நீ ண்ட ேநரம்

ெசம் யன்மாேத ேமன் மாடத் க் வந் த
அவரிடம் ஒ தடைவ ெசால்
ட் ம ப
ரித்தார்கள் .

ற
ம்

ங் ழ , “அம் மா! இவர்கைளக் ேகா
ன் அ ேக
பார்த்த ேபாேத ஒ மா ரி எனக் ச் சந் ேதகம்
ேதான்
ட்ட . அதனாேல தான் ைதரியமாக
இவர்கைள அரண்மைனக் வரச் ெசான்ேனன்!”
என்றாள் .
ம ராந் தகத்ேதவர், “ஆமாம் ; எனக் என் நண்பைனத்
ெதரிந் ேபாய் ட்ட . ஆைக னாேலதான் இவர்கைள
இங் ேக ட்
ட் நான் ைஜ ெசய் யச் ெசன்ேறன்!”
என்றார்.
“வான ! நீ ம் நா ம் தான்
ஷர்களின் கள் ள
ேவடத்ைதக் கண்
க்க
யாத அச கள்
ேபா
க் ற !” என்றாள் ந் தைவ.
“இவர்கள் எதற் காக இந் த மா ரி ேவஷம்
ேபாட் க்ெகாண்
வந் நம் ைம ஏமாற் றப்
பார்த்தார்கள் ? அைதக் ேக ங் கள் , அக்கா?” என்றாள்
ெகா ம் பா
ர்க் ேகாமகள் .
“ேகட்பாேனன், வான ! என் சேகாதரன்
இப் ப ெயல் லாம் கள் ள ேவஷம் ேபாடத் ெதரிந் தவன்
அல் ல. சகவாச ேதாஷத் னால் தான் இவ் வாெறல் லாம்
ேவடம் ேபாட ம் ெபாய் ைனந் ைரக்க ம் கற் க்
ெகாண்
க் றான்!” என்றாள் ந் தைவப் ராட் .
“ேத ! இந் தக் காரியத்
ப
மத்த ேவண்டாம் .

க் வந் யத்ேதவன்
ன வர்த்தகர்கள் மா ரி ேவஷம்

தரிக் ம் அ ர்வ ேயாசைன என் மனத்
ேதான் ய !” என்றார் அ ள் ெமா .

ேலதான்

“இம் மா ரி ேயாசைன உன் மன ல் ேதான் யதற் க்
காரணந் தான் சகவாச ேதாஷம் என்
ெசால் ேறன்.
ேபாகட் ம் , இந் த மா ரி ெபாய் ேவஷம் நீ இனிேமல்
ேபாட ேவண்டாம் !”
“அக்கா!
வள்
வர் வாய் ைம ன் ெப ைமையப்
பற் எவ் வளேவா ெசால்
க் றார். ஆனால்
அவர் ட,
ெபாய் ைம ம் வாய் ைம இடத்த;
நன்ைம பயக் ெமனின்!’ </div>
என்

ெசால்

க்

ைர ர்ந்த

றார் அல் லவா?”

“
வள்
வர் அந் தக் றைளப் பா யேபா இப் ப
அைத உபேயாகப் ப த்தப் ேபா றாய் என்
கன
க
க்க மாட்டார்.”

நீ
ம்

வள்
வைர ட்
டலாம் இராமர் வனத் க் ப்
றப் பட்டேபா தம் ைமத் ெதாடர்ந் வந் த அேயாத்
மக்கைளத்
ம் அேயாத் க் ப் ேபா ம் ப
ெசய் வதற் க் ெகாஞ் சம் ெபாய் ைமையக்
ைகயாள ல் ைலயா? ஜனங் கள்
ங் ம் ேபா எ ந்
ரதத்ைத அேயாத் ைய ேநாக் ச்
ரம் ெச த்
ட் ப் ற கங் ைகக் கைரைய ேநாக் ச்
ெச த் ம் ப
மந் ரரிடம் ெசால் ல ல் ைலயா!”
“

“தம் ! நீ எல் லாக் காரியங் களி ம் இராமைரப்
ன்பற் வதா
ந் தால் எனக்
க்க ம ழ் ச் தான்!
ேபாகட் ம் ! நீ ங் கள் இந் தப் ெபாய் ேவஷம் ண்டதால்
‘ ைர ர்ந்த நன்ைம’ என்ன உண்டா ற் ? அைதச்
ெசால் வாயா?” என்
ேகட்டாள் ந் தைவ.

“நாங் கள் இன்னார் என்பைதக் காட் க்ெகாள் ளாமல்
மக்களின்
ட்டத் ல்
ந் அங்
ங் ம்
அைலந் அவர்க ைடய உண்ைமயான மனக்
க த் க்கைள அ ய
ந் த !”
ந் தைவ
ஆர்வத் டன், “மக்கள் மனக் க
பற் என்ன ெதரிந் ெகாண்டாய் , தம் !” என்
ேகட்டாள் .

த்ைதப்

“எத்தைனேயா ெதரிந் ெகாண்ேடன், அக்கா!
க் யமாக, இந் தச் ேசாழ சாம் ராஜ் யம் பராந் தகச்
சக்கரவர்த்
ன் காலத் ல் இ ந் த ேபால்
மேகாந் நதமைடய ேவண் ம் என்பைத மக்கள்
எல் லா ம்
ம்
றார்கள் என்
அ ந் ேதன். சற்
ன்னால் நா ம் , என் நண்ப ம் ன வர்த்தகர்கள்
ேபால் ேவஷம் ேபாட் க் ெகாண்
இ ந் ேதாமல் லவா?
ேவஷம் ெபாய் யாக இ ந் தா ம் , நாங் கள்
யெதல் லாம் ெமய் தான்! உங் களி வைர ம்
சாைல ல் சந் த்
ட் த் தஞ் ைசக் நாங் கள்
ெசன்ேறாம் . தஞ் ைச ல் ேகாட்ைட வாச க் அ
ல்
உண்ைமயாகேவ இரண்
ன வர்த்தகர்கைளக்
கண்ேடா ம் . அவர்களிடம்
ைல ெகா த் இந் தப் பட்
ட்ைடகைள வாங் க் ெகாண்ேடா ம் . அவர்கைளப்
ேபால் ேவஷம் ேபாட் க்ெகாண்
ம் வந் ேதாம் .
அரா யக் கடல் ெகாள் ைளக்காரர்கைளப் பற் நான்
சற்
ன் ெசான்னெதல் லாம் அந் த வர்த்தகர்கள்
எங் களிடம்
ய தான். அரா யக் கடல்
ெகாள் ைளக்காரர்களின்
ர்க்கத்தனத்ைத நா ம் என்
நண்ப ம் ேநரிேலேய அ ப த்
க் ேறாம் . ேத !
எ எப் ப யானா ம் பட்டா ேஷக ைவபவம்
ந் த ம் நா ம் , என் நண்ப ம் ஈழ நாட் க் ப்
றப் ப வ நிச்சயம் . அங் ேக எங் கள் காரியம்

ந் த ம் கடல் க க் அப் பா ள் ள இன்
ம் பல
நா க க் ம் ெசல் ல உத்ேத த்
க் ேறாம் .
உ
டன்
ம் வ ேவாேமா, அல் ல
ேபா
டங் களில் ேபார்களத் ல் உ ைர ட்
ர
ெசார்க்கம் எய் ேவாேமா என்
ெதரியா . ஆைகயால்
நாங் கள் றப் ப ம் வைர ல் நீ ங் கள் எல் லா ம்
எங் க டேனேய இ க்கேவண் ம் என் ம் எங் க க்
ஆ
ைடெகா த் அ ப் ப ேவண் ம் என் ம்
ேகட் க் ெகாள் வதற் காகேவ அவசரமாகத் தங் கைளப்
ன் ெதாடர்ந் வந் ேதாம் .”
இவ் வா ெபான்னி ன் ெசல் வர்
வந் தேபா
ந் தைவ ேத
ன் கண்களில் நீ ர் த ம் ய .
ங் ழ த த த்த ர ல் , “ த்தம் என்
எதற் காக
ஏற் ப த்
க் றார்கேளா, ெதரிய ல் ைல.
மனிதர்கள் ஒ வைரெயா வர் ேந த் க்ெகாண்
ஆனந் தமா
க்கக்
டாதா?” என்றாள் .
“மகேள! அப் ப யல் ல! உலகம் உள் ள வைர ல் த்தம்
இல் லாமல் ரா . பரம வ ம் , பரேம வரி ம் த்தம்
ெசய் ய ேவண்
ந் தேத! உலகத் ல் தர்மத்ைத
நிைலநாட் வதற் காகப் றந் தவர்கள் லர் உண் .
அவர்கள் த்தம் ெசய் யத்தான் ேவண் ம் !”
இவ் தம் வபக்த ேராமணி ம் , பரம சா
மான
ெசம் யன்மாேத
யைதக் ேகட் அைனவ ம்
ஆச்சரியக் கட ல் ஆழ் ந் தார்கள் .

அத்

யாயம் 85 - ற் பத்
உட்ெபா ள்

ன்

ேசந் தன் அ தனா ய ம ராந் தகத்ேதவர், தம் ைமத்
வ
மந் ெபற் ற அன்ைன ெசம் யன்
மாேத ையப் பார்த் , “அம் மா! இந் த உல ல் த்தப்
ைபத் யம்
த் அைல றவர்கள் எத்தைனேயா ேபர்
இ க் றார்கள் . ேபார் ெசய் யாத நாள் எல் லாம் ண்
ேபான ெவ ம் நாளாகேவ அவர்க க் த் ேதான்
ற .
அந் தக்
ட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்தாம் என் நண்பர்
வந் யத்ேதவ ம் , ெபான்னி ன் ெசல் வ ம் . தாங் கேளா,
இைறவைனப் பற் ப் ேபசாத நாெளல் லாம் றவாத
நாள் என்
க
றவர் ஆ ற் ேற? தாங் க ம் ேபார்த்
ெதா ைல ஆதரித் ப் ேப வ
க க
ஆச்சரியமா
க் ற !” என்றார்.
அப் ேபா ெசம் யன் மாேத , “என் அ ைம மகேன!
ேவ யார் ேபார்த் ெதா ைல இகழ் ந் ேப னா ம் நீ
ேபசக்
டா . ங் ழ
ம் ேபசலாகா . வல் லத்
அரசர் ேபார்த் ெதா
ம்
வல் லவரா
ப் ப னாேலயல் லவா நீ இன்
உ ேரா
ந் இைறவைனத்
க் ம் பாடல் கைள
என் உள் ள ம் , உட ம் உ கப் பா
றாய் ?” என்றார்.
“தாேய! நான் தங் கள் அ ைமப் தல் வரின் உ ைரக்
காப் பாற் ய இ க்கட் ம் . அவ ம் , அவைரக் கரம்
த்த தங் கள் ம மக ம் என் உ ைரக்
காப் பாற் யைத நான் மறக்க
யா . ங் ழ
அம் ைமயாரின் ேபார்க் ணம் அல் லேவா நான் இன்

உ ேரா
ப் பதற்
வந் யத்ேதவன்.

க் காரணமா

க்

ற

?” என்றான்

“பரேம வர ம் , ர்க்கா பரேம வரி ம் நம்
எல் லாைர ம் காப் பாற்
றார்கள் ! அவர்க ைடய
க ைண இல் லா ட்டால் , நாம் ஒ வைரெயா வர்
காப் பாற் வ ஏ ?” என்றார் ம ராந் தகத்ேதவர்.
“ ழந் தாய் ! க ைணேய வ வமான வெப மா ம்
பல ைற ேபார் ெசய் ய ேநர்ந்த . அன் ம் அ
ம்
சாந் த ம் உ க் ெகாண்ட ஜகன் மாதாவான ர்க்கா
பரேம வரி ம் த்தம் ெசய் வ அவ யமா ற் .
இந் தப் ண்ணிய ஸ்தலத்
ள் ள ஆலயத் ல் அம் ைக
அறம் வளர்த்த நாய யாக ற்
க் றாள் . ஆ
ம்
ஆலயத் ன்
ச் ற்
ல்
ம ஷா ரமர்த் னியாக ம் , தரிசனம் த
றாள் நீ
கவனித்தாயல் லவா?” என்றார்.
“ஆம் , அன்ைனேய! கவனித்
யந் ேதன். அண்ட
சராசரங் கைள ஈன்ெற த் க் காக் ம் அன்ைன ஓர்
எ ைம மாட் ன் தைல
எதற் காக நின்
காட்
அளிக் றார் என்
எண்ணி அ ச த்ேதன்!” என்றார்
ம ராந் தகர்.
“ஆம் , ஆம் ! இந் த ஆலயத் ல் உள் ள ேத ,
ம ஷா ரைன வதம் ெசய்
த்
ட்டாள் . அதனால்
எ ைம ன் தைல ல் நிற் ம் ேத
ன்
கத் ல்
அன் ம் அ
ம்
ெகாண்
க்கக் காண்
ேறாம் .
மாமல் ல ரத் க் ைகச் ற் பங் களிேல ேத
ம ஷா ர டன் ேபாரி வ ேபால் அைமந் த ற் பம்
ஒன்
இ க் ற . அங் ேக ர்க்கா பரேம வரி ர
பயங் கர ரணபத் ர காளியாகத் தரிசனம் த
றாள் .
சகலேலாக மாதாவா ய ர்க்கா பரேம வரி, ேகவலம்

ஓர் எ ைம மாட் டன் ஏன் சண்ைட ேபாட ேவண் ம் .
அதற் இவ் வள ஆர்ப்பாட்டம் ேவண் மா என்
ெவளிப் பைடயாகப் பார்ப்பவர்க க் த் ேதான்றக்
ம் . என் அ ைமக் மாரா! நம் ெபரிேயார்களின்
உள் ளத் ல் உதயமான இத்தைகய
நிகழ் ச் க க்ெகல் லாம் உட்ெபா ள் கள் இ க் ன்றன.
அவற் ைற அ ந் ெகாள் வதற் தக்க பரிபக் வம்
ேவண் ம் . அ ந் ெகாள் ள ேவண் ெமன்
ம்
ரத்ைத ம் ேவண் ம் !”
“ேத ! எங் க க்ெகல் லாம் பரிபக் வம் இ க் றேதா
என்னேமா, ெதரியா ! ஆனால் ரத்ைத இ க் ற .
தாங் கள்
வாய் மலர்ந்த
ம் வார்த்ைத
ஒவ் ெவான்ைற ம் ரத்ைத டன்
ேகட் க்ெகாண்
க் ேறாம் ! ஏன்? நம வல் லத்
அரச ைடய ஓயாமற் ச க் ம் கண்கள்
டவல் லவா
தங் கைளேய பார்த் க் ெகாண்
க் ன்றன?” என்றார்
அ ள் ெமா .
இந் த வார்த்ைதகள் அங் ேக
கலகலப் ைப
உண்டாக் ன. வந் யத்ேதவன் அ க்க இைளய
ராட்
ன்
கத்ைத ேநாக் வைத
அ ள் ெமா வர்மர்
ப்
றார் என்
அ ந்
ெகாண்ட ெபண்மணிகள் இேலசாக நைகத்தார்கள் .
ெசம் யன் மாேத
னார்: “ ரத்ைத டன்
ேகட்பதானால் ெசால் ேறன், ேக ங் கள் . நம
ராண
இ காசங் களில் ேதவா ர த்தங் கைளப் பற் நிரம் பக்
க் றார்கள் . இவ் ல ல்
மால் அவதாரம்
எ த் ராட்சதர்கேளா சண்ைட ட்ட பற்
ம்
ெசால்
க் றார்கள் . இைறவன் உலகத்ைதப்
பைடத்த காலத்
ந் ேதவ சக் க ம் அ ர
சக் க ம் ேபாரிட் வ
ன்றன. அ ர சக் கைள

இைறவன் ஏன் பைடத்தார் என்
ேகட்டால் , அதற் ச்
ற் ற
பைடத்த நம் மால்
ைட ெசால் ல
யா .
இைறவ ைடய
ைளயாடல் அ என் தான்
ற
ம் . ெதய் வ சக் க ம் , அ ர சக் க ம் ஓயாமல்
ேபாரா வ
ன்றன என்ப மட் ம் நிச்சயம் . ல
சமயம் அ ர சக் களின் ைக ேமேலாங் வ ேபால்
காணப் ப
ற . அைவேய உலைக என்ெறன்ைறக் ம்
ஆ ம் என்
ேதான்
ன்ற . ரபத்ம ம் ,
இரணிய ம் இராவண ம் எத்தைன பல் லா ரம்
ஆண் கள் ஆட்
ரிந் தார்கள் ! ஆனா ம்
அவர்க க்ெகல் லாம் ஒ ெநா ப் ெபா
ல்
வந்
ட்ட .”
“ஆம் ; ஆம் ! ேதவர்கைளெயல் லாம் அ பணிந்
ற் ேறவல் ரிய ைவத்த தசகண்ட இராவண க்
வந் தேபா , இரண்
மனிதர்க ம் ஒ
ல
வானரர்க ம் ேசர்ந் அவைனக் லத்ேதா நாசமாக்
ட ல் ைலயா?” என்றார் ம ராந் தகத்ேதவர்.
“ஆைகயால் அ ர சக் கள் ேமேலாங் வைதக் கண்
மாந் தர்கள் மனச்ேசார் அைடந்
டக் டா . ெதய் வ
சக் கள்
ல் ெவற் ெகாள்
ம் என்
நம் த்
தர்மத்
ம் , சத் யத்
ம் நின்
ேபாராட ேவண் ம் .
அப் ப ப் ேபாரா
றவர்க க் த் ெதய் வ ம் நிச்சயம்
ைண ெசய் ம் ?”
“அன்ைனேய! ம
வந் ர்கள் !” என்

ஷா ரைனப் பற் ச் ெசால் ல
ங் ழ ஞாபகப் ப த் னாள் .

“ஆம் ; நல் ல ேவைளயாக ஞாபகப் ப த் னாய் , மகேள!
அ ர சக் கள் இரண்
வைகயானைவ. ஒன்
ெமௗ க
அ ர சக் கள் ; இன்ெனான்
ம
ட்பம் வாய் ந் த அ ர
சக் கள் . ெமௗ க அ ர சக் ையேய ம ஷா ரனாக

நம
ன்ேனார்கள் உ வகப் ப த் னார்கள் .
காட்ெட ைமக் ெவ வந் த ெகட் ஓ வைத
நீ ங் கள் பார்த்
க்
ர்களா? அப் ேபா அந் த எ ைம
யாைனைய ட அ க பலம் ெபற்
ற .
எ ர்ப்பட்ட ராணிகள் எல் லாவற் ைற ம்
ன்னா ன்னப் ப த்
ற . ெமௗ க ம் ெவ
ெகாண்ட காட் எ ைமையப் ேபால் வ ைம
ெகாண்ட . ெமௗ கம் ல சமயம் ங் காதனத் ல்
அமர்ந் ஆட் நடத்தத் ெதாடங்
ற .
இைதத்தான ம ஷா ர ைடய ஆட் என்
நம்
ன்ேனார்கள் ெசான்னார்கள் . ம ஷா ரன்
ேதவேலாகச் ங் காதனத் ல் அமர்ந் ஆட் ெச த்தத்
ெதாடங் யேபா ,
ன்
உலகங் களி ம் அல் ேலால
கல் ேலால ண்டா ற் . அ
ேவண்டாம் , அ
ல் கள் ேவண்டாம் , அ
க் கைலகள் ேவண்டாம் , இைச
ேவண்டாம் . ற் பம் , த் ரம் , ேகா ல் , ேகா ரம் ,
ஒன் ம் ேவண்டாம் . எல் லாவற் ைற ம் அ த் ப்
ேபா ங் கள் என்
ம ஷா ரன் கட்டைள ட்டான்.
ேதவர்கள் ,
னிவர்கள் , மனிதர்கள் எல் லா ம்
ந ந ங் னார்கள் . அவர்களில் பலர் ம ஷா ர க்
அ பணிந் அவ ைடய ஆட் ைய
ஒப் க்ெகாண்டார்கள் . இதனால் ம ஷா ர ைடய
அகந் ைத ம் ,
ர்க்கத்தன ம் அ கமா ன.
ெமௗ கத்ேதா அகந் ைத ம்
ர்க்கத்தன ம் ேசர்ந்
ட்டால் ேகட்க ேவண் மா? ம ஷா ர ைடய
ெகா ைமையப் ெபா க்க
யாமல்
ன்
உலகங் களி ம் மக்கள் ஓல ட்டார்கள் . அ ரர்க ம்
டச் ேசர்ந் அல னார்கள் . ர்க்கா பரேம வரி
அப் ேபா கண்
றந் தாள் . மாகாளி வ வம் ெகாண்
வந் ம ஷா ரைன வதம் ெசய் தாள் . ெமௗ க
சக் ையத் ெதய் க சக் ெவன்ற .
ன்
உலகங் க ம் ெமௗ க அ ைமத் தைள
ந்

தைல ெபற் றன. ேதவர்க ம்
னிவர்க ம்
அ ரர்க ம்
டப் ெப
ச்
ட் த் ர்க்கா
பரேம வரிைய வாழ் த் வணங் னார்கள் .
ழந் ைதகேள! இப் ேபா ங் ட இவ் ல ல் ெமௗ க
அ ர சக் கள் இல் லாமற் ேபாக ல் ைல. இந் தப்
ண்ணிய பரத கண்டத் ன் வடேமற் த் ைசக்
அப் பால் ெமௗ க அ ர சக் கள் ல
ேதான்
ப் பதாக அ
ேறன். அவர்கள்
ர்க்காேவசத் டன் ேபார் ரிந் நகரங் கைளச்
ைறயா க் ற் றமற் ற மக்கைளக் ெகான்
ேகா ல் கைள ம்
க் ரகங் கைள ம் உைடத் த்
தகர்த் நாசமாக்
றார்களாம் . அவர்கைளத் த த்
நி த்தக்
ய ெபரிய சக்கரவர்த் கள் இப் ேபா
வடநாட் ல் யா ம் இல் ைலயாம் . இந் தத் ெதய் வத்
த ழ் நாட் க் அத்தைகய க ேநரா
க்கட் ம் .
அப் ப ேநர்வதா
ந் தால் , ரமறக் லத் ல் றந் த
நீ ங் கள் அந் த அ ர சக் க டன் ேபாராடச்
த்தமா
க்க ேவண் மல் லவா?”
“கட்டாயம் த்தமா
ப் ேபாம் , தாேய! மற் ெறா
அ ர சக் கைளப் பற்
ம் ெசால் ங் கள் !” என்
வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.

வைக

“மற் ெறா வைக அ ரர்கள் அ
க்
ர்ைம ள் ளவர்கள் . அந் த அ ைவக் ெகட்ட
காரியங் களில் பயன்ப த்
றவர்கள் . அவர்கள் தவம்
ெசய் வரம் ெப வார்கள் . அைத ம் ஷ்ட
காரியங் க க்ேக பயன்ப த் வார்கள் . ரி ரரர்கள்
என்ன ெசய் தார்கள் ? ஒவ் ெவா வ ம் ஓர் உலகத்ைதேய
உண்டாக் க் ெகாண்டார்கள் . வானத் ல் பறந் ெசன்
நா நகரங் களின்
இறங் நிர் லமாக் னார்கள் .
ரபத்மன் எத்தைன தடைவ அவ ைடய தைலையக்

ெகாய் தா ம்
ய தைல அைட ம் ஆற் றைலப்
ெபற்
ந் தான். இராவணன், இந் ர த்
த ய
ராட்சதர்கள் வானத் ல் ேமகங் களில் மைறந்
ெகாண்
ேழ உள் ளவர்கள்
அஸ் ரங் கைளப்
ெபா
ம் சக் ெபற்
ந் தார்கள் . இத்தைகய ழ் ச் த்
றைம வாய் ந் த அ ர சக் கைளேய ‘ யலகன்’
என்
ம் அ ரனாக நம்
ன்ேனார்கள்
உ வகப் ப த்
க் றார்கள் . இைறவன் ஆனந் த
நடனம் ரி ம் ேபாெதல் லாம் தம் ைடய கால
ல்
அடக் ைவத்
க் ம்
யலகன்
ம்
ஞாபகம்
ைவத் க் ெகாள்
றார். ெகாஞ் சம்
கவனக் ைறவா
ந் தால்
யலகன்
ளம்
வான்.
ஷ்
ன் ஆரம் ப காலத் ல் இ ந் அ ர
சக் க டன் ெதய் க சக் கள் ேபாரா வ
ன்றன
என்பைதேய
யலகன் நமக் த் ெதரியப் ப த்
றான்.
ஆைகயால் , என் அ ைம மக்கேள! த்தேம
டா
என்
நாம் எப் ப ச் ெசால்
ட
ம் ?”
“ேத ! இ வைர ல் எங் க க்
ளங் காம
ஷயங் கைள இன்
ெதரிந் ெகாண்ேடா ம் .
எங் க க் என்ன கட்டைள இ
ர்கள் ?” என்
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ேகட்டார்.

ந் த பல

“ ழந் ைதகேள! நீ ங் கள் எப் ேபா ம் ெதய் க சக் களின்
பக்கம் நின்
ேபாரா ங் கள் என்
மட் ேம நான்
ெசால் ல
ம் . உங் க க் க் கட்டைள ட
யா .
உங் க ைடய அந் தராத்மாதான் உங் க க் க்
கட்டைள ட
ம் . அந் தக் கட்டைளையக் ேகட்
நட ங் கள் . சற்
ன்னால் , இந் தச் ெசந் த ழ் நாட்ைடச்
ற்
ள் ள கடல் களில் கப் பல் ெகாள் ைளக்காரர்கள்
ந்
ட்டதாகச் ெசான்னீர ்கள் . அதனால் த ழ் நாட்
வர்த்தகர்கள் ெபரி ம் கஷ்ட நஷ்டங் கைள

அைடவதாக ம்
னீர ்கள் . அந் தக்
ெகாள் ைளக்காரர்கைள ஒ த் நம் நாட்
வர்த்தகர்க க் ப் பா காப் அளிப் ப இராஜ
லத் ல் றந் த உங் கள் தர்மம் . இன்
கடல்
ெகாள் ைளக்காரர்க க் இடங் ெகா த்
ட்டால்
நாைளக் அவர்கள் இந் த ெதய் வத்
த ழ் நாட் ற் ள் ேள ம் ரேவ த்
டமாட்டார்களா?
இன்
ைகலாச வா யா ச் வெப மா ைடய
சந் நி
ல் வகணங் க டன் ற்
க் ம் என்
கணவர்
ய வந் தரா
ந் தால் , அவ ம் உங் க க்
இைதத்தான் ெசால்
ப் பார்!”
“ேத ! தங் கள்
உள் ளத்ைத அ ந் ெகாண்ேடா ம்
அதன்ப ேய நடந் ெகாள் ேவாம் !” என்றார் இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்மர்.
“ெபான்னி ன் ெசல் வ! நீ என்
ைடய
ப் பத்ைத
ம த் நடப் பதா
ந் தால் , இன்
ம் ஒன்
இப் ெபா
ெசால் ல
ம்
ேறன்!” என்றார் அந் தப் ெப
தாட் யார்.
“ேத ! தங் கள்
ப் பத் க் மாறாக இ வைர நான்
நடந் ததாக நிைன ல் ைலேய? அப் ப ஏேத ம்
ெசய்
ந் தால் மன்னி ங் கள் !”
“ ழந் தாய் ! இதற்
ன்னால் நீ நடந்
ெகாண்டெதல் லாம் ேவ . இனிேமல் நடக்கப் ேபாவ
ேவ . இ வைர ல் நீ அரண்மைன ன் ெசல் லக்
ழந் ைதயாக இ ந் தாய் . உன்
ப் பம் ேபால் நாங் கள்
நடந் ேதாம் . எங் கள்
ப் பத்ைத நீ ம் நிைறேவற்
ைவத்தாய் . இனி, நீ இந் த மாநிலத்ைத ஆ ம் மன்னர்
மன்னன் ஆகப் ேபா றாய் .
ட்
ழா நடந் த ற ,

உன்
ப் பத் ன்ப தான் நாங் கள் எல் ேலா
ெகாள் ள ேவண் ம் .”

ம் நடந்

“தாேய! அப் ப ச் ெசால் ல ேவண்டாம் . இனி ம் நான்
உங் கள் ெசல் லக் ழந் ைதயாகேவ இ ந் வ ேவன்
உங் கள்
ப் பப் ப ேய நடப் ேபன்.”
“அப் ப யானால் , இைதக் ேகள் ! இந் தப் ராதனமான
ேசாழர் லம் வாைழய வாைழயாகத் தளிர்த் வளர
ேவண் ம் . இராஜ லத் ல் றந் தவர்கள் எப் ேபா ம் ர
ெசார்க்கம் அைடயத் தயாரா
க்க ேவண் ய தான்.
ஆனால் லம் வளர்வதற் ம் ,
ன்ஜாக் ரைதயாக
ஏற் பா ெசய் ய ேவண் ம் . உன் தைமயன் ஆ த்த
கரிகாலன் க யாணம் ெசய் ெகாள் ளாமேல காலமா
ட்டான். ேசாழ லம் தைழப் பதற் நீ ஒ வன்தான்
இ க் றாய் ! ஆைகயால் நீ ம ப
ம் கப் பேல க் கடல்
கடந் ெவற் த்
மகைளத் ேத ப் ேபாவதற்
ன்னால் லந் தைழப் பதற் ேவண் ய ஏற் பாட்ைடச்
ெசய் யேவண் ம் . உன் ம டா ேஷகத்ேதா ேசர்த் த்
மணத்ைத ம் ைவத் க் ெகாள் . வான ையப்
ேபான்ற ெபண்ைண மைன யாகப் ெபற நீ எவ் வளேவா
தவம் ெசய்
க்க ேவண் ம் . இந் தப் ெபண்ணர
ன்
மாங் க யபலம் நீ ேபா
டெமல் லாம் மந் ரக் கவசம்
ேபா
ந் உன்ைனப் பா காக் ம் !”
“ேத ! அந் தக் கவசத்ைத அணிய நான்
த்தமாகத்தானி க் ேறன். வான தான்
ம த க் றாள் . ‘ ங் காதனம் ஏறமாட்ேடன்; சபதம்
ெசய்
க் ேறன்’ என்
வாதம்
க் றாள் !”
என்றார் இளவரசர்.
யா ம் எ ர்பாராத தமாகப் ங் ழ
தைல ட் , “ெகா ம் பா
ர் இளவர

அப் ேபா
ன் ேபச்ைச

அப் ப ேய நம்
டேவண்டாம் . நாெமல் லா ம் ேசர்ந்
ேம ம் உபசாரம் ெசய் ய ேவண் ம் என்
எண்
றார். ெபான்னி ன் ெசல் வர் இன்
ம்
ெகாஞ் சம் ெகஞ் க் ேகட்க ேவண் ம் !” என்
ெசால்
நைகத்தாள் .
இ

ேவ க்ைகப் ேபச் என்
ரித்தார்கள் . ஆனால் வான
அழத்ெதாடங் னாள் .
“அசட் ப் ெபண்ேண! இ
ம்
அ
றாய் ?” என்
வான
ன் கரத்ைதப்
ேழ ேபானாள் .

அத்

எண்ணி மற் றவர்க
மட் ம்
ம்
ம்

ம்

என்ன? எதற் காக நீ இப் ப
ந் தைவ ேகட்
ட் ,
த் அைழத் க் ெகாண்

யாயம் 86 - "கனவா?
நனவா?"

ம நாள் காைல ல் ெசம் யன் மாேத
ம ராந் தக ம் ங் ழ
ம் தஞ் ைசக்
றப் பட்டார்கள் .

ம் ,
ப்

ெபான்னி ன் ெசல் வ ம் , வந் யத்ேதவ ம்
உைற
க் ம் ,
ரங் கத் க் ம் ேபாய் வர
எண்ணி
ந் தார்கள் . ேபா ம் ேபா கரிகாலச் ேசாழர்
காலத் ல் காேவரி ந
ன் நீ ைரத் ேதக் வதற் காகக்
கட்டப் பட்ட ேபரைணைய வந் யத்ேதவ க் க்
காட் வதாக அ ள் ெமா வர்மர்
ந் தார்.

அவர்கள் றப் ப வதற்
ன்னால் ெபான்னி
ெசல் வர் ந் தைவ ேத
டம்
ைடெபற் க்
ெகாள் வதற் காகச் ெசன்றார்.
“அக்கா! தாங் கள் பைழயாைறக்
ேவண் மா?” என்றார்.

அவ

ன்

யம் ேபாக

“தம் ! நீ ங் கள் உைற
க் அவ யம் ேபாக
ேவண் மா? எங் க டன் பைழயாைறக் வரக்
என்
ேகட்டாள் .

டாதா?”

“இல் ைல, அக்கா! உைற ரில் ஆழ் வார்க்க யாைன
க் யமான காரியத் க்காகச் சந் ப் பதாகச்
ெசால்
க் ேறாம் ..” என்
ெசான்னார்.
“ஆகா! நீ
ன்மா ரி இல் ைல, தம் ! உன் மன
க ம்
ெகட் ப் ேபாய் ட்ட . என்ைன நீ இலட் யம் ெசய் வேத
இல் ைல. இந் த மா த க் க் காரணம் அந் த வல் லத்
அரசரின் ேநகந் தான் என்
க
ேறன்..”
ணாக அவர் ேபரில் ப ையப் ேபாடா ர்கள் . எனக் ப்
ராயம் வந்
ட ல் ைலயா, அக்கா! ஒ ெபரிய
இராஜ் யத் ன் சக்கரவர்த் யாக
ட் க் ெகாள் ளப்
ேபா ேறன். இனிேமலாவ என் இஷ்டப் ப நான் நடந்
ெகாள் ள ேவண்டாமா?”
“

“நன்றாக உன் இஷ்டப் ப நடந் ெகாள் ! உன்
ைடய
அ காரத்ைத என் ேபரில் காட்டாம
ந் தால் சரி! உன்
இஷ்டப் ப நான் நடக்க ேவண் ெமன்
ெசால் லாம
ந் தால் சரி.”
“ம டா ேஷகத் க் மட் ம் வந்
உங் கள் இஷ்டப் ப நடந் ெகாள்

ங் கள் . அப் றம்
ங் கள் .”

“ம டா ேஷகத் க் ப் ற ேவண் மானால் , நீ என்
ேபரில் அ காரம் ெச த்தலாம் . அ வைர என்ைனக்
கட்டாயப் ப த்த உனக் என்ன உரிைம?”
“அப் ப யானால் , நீ ங் கள் ம
வரப் ேபாவ ல் ைலயா?”
“அ வான
ன்
என்றால் நா ம் வ
வரமாட்ேடன்.”

டா

ேஷகத்

க்

ப் பம் . அவள் ேபாகேவண்
ேவன் இல் லா ட்டால்

ம்

“அந் தப் ெபண் எங் ேக அக்கா?”
“உன் அன்ைன ெபான்னி ந க் ப் ைஜ ெசய் யப்
ேபா
க் றாள் . உனக் நல் ல த் ையக் ெகா த்
அ ளேவண் ெமன்
ரார்த்தைன ெசய் யப்
ேபா
க் றாள் .”
இளவரசர் ரித்
ட் , “அவ
நிைறேவறட் ம் . நான் றப் ப

ைடய ரார்த்தைன
ேறன்” என்றார்.

“தம் ! உன்ைனப் ேபால்
ரமானவைன நான்
பார்த்தேத இல் ைல. வான இரெவல் லாம்
ங் கேவ
இல் ைல. நிைனத் நிைனத்
ம் க்
ெகாண்
ந் தாள் . காேவரிப் ப த் ைறக் ச் ெசன்
அவளிடம்
ைட ெபற் க் ெகாண்
ேபா!” என்றாள்
ந் தைவ.
“அவள்
ங் காத மட் ம் என்ன? என்
க்கத்ைத ம்
அவள் தான் ப த் க்ெகாண்
ட்டாள் ேபா
க் ற
ஒ வர் மனத்ைத ஒ வர் அ ந் நடந் ெகாள் ளத்
ெதரியா ட்டால்
ம்
அ
ெகாண்
க்க
ேவண் ய தான். இப் ப ப் பட்ட ெபண்ைணக்
கட் க்ெகாண்
வாழ் நாெளல் லாம் நான் கஷ்டப் பட
ேவண் ெமன் ர்கள் ?” என்
ெபான்னி ன் ெசல் வர்

.

ெசால்
ைரந்

ட் , அந் த அரண்மைன
ெசன்றார்.

ன்

ன் றம்

ேதாட்டத்ைதத் தாண் ய ம் ெபான்னி ந
ன்
ப த் ைற ல் வான அமர்ந்
ப் பைத ம்
பக்கத்
ந் த தட்
ந் மலர்கைள எ த் ப்
ெபான்னி ந
ன் ெவள் ளத் ல் ஒவ் ெவான்றாகப்
ேபாட் க் ெகாண்
ப் பைத ம் பார்த்தார்.
வான அவ் தம் அர்ச்சைன ெசய்
ெகாண் ரா ட்டால் , அவள் அந் தக் காேவரித் ைற ல்
அைமக்கப் பட்ட ஒ ெபண்ணின் ெபாற் ைலயாகேவ
ேதான்
ப் பாள் .
ெபான்னி ன் ெசல் வர் சத்த டாமல் ெசன்
வான க் ப் ன்னால் ேமல் ப ஒன் ல் உட்கார்ந்
ெகாண்டார். வான க் யாேரா வ
றார்கள் என்ப
ெதரிந் தானி க்க ேவண் ம் . உள்
ணர் னால் அவர்
ெபான்னி ன் ெசல் வர்தான் என்
ெதரிந் ெகாண்டாள்
ேபா ம் . ஆைகயால்
ம் ப் பாராமல் அர்ச்சைன
ெசய் வைத ம் நி த்
ட் ச் ம் மா இ ந் தாள் .
தட்
ந் த மலர்களின் இதழ் களில் பனித் ளிகள்
இரண்ெடான்
காணப் பட்டன. வான
ன் கண்
மலரின் இதழ் களி ம்
த் ப் ேபான்ற இரண்
கண்ணீ ர ்த் ளிகள் ரகா த்தன.
உதய ரியன் ப ம் ெபாற் ரணங் கள் ெபான்னி
ந
ன் ெமல் ய அைலகேளா
க் லா யேபா ,
ேசாழ சாம் ராஜ் ய மங் ைக தங் கேரைககள் ஊ
ப்
படர்ந் நீ லப் பட் ச் ேசைலைய உத்தரீயமாக அணிந்
ளங் வ ேபாலத் ேதான் ய . அந் த நீ லப் பட் ச்
ேசைல ன் இ
றங் களி ம் அைமந் த பச்ைச வர்ணப்

பட்
ெச

க் கைரையப் ேபால ந
ன் இ
றங் களி ம்
த் வளர்ந்
ந் த ப ம் ேசாைலகள் காட் தந் தன.

காேவரி ன்
ரவாகம் இைசத்த இனிய
க்
இணங் க இ
றத் ச் ேசாைலகளி ம் பலவைகப்
ள் ளினங் கள் மங் கள தங் கள் பா வாழ் த் ன.
கற் பைன உல ேல சஞ் சரித் ப் பகற் கன
காண்பதற் இட ம் ேநர ம்
ழ் நிைல ம்
க
வாய் ப் பாக இ ந் தன.
இளவரசர்
ெமௗனமா
ந் பார்த்
ட்
“வான ! பகல் கன காண்
றாயா? நான் உன்
கனைவக் கைலத்
ட்ேடனா?” என்றார்.

,

“நான் பகற் கன தான் காண்
ேறன், ஐயா! ஆனால் என்
கனைவத் தாங் கள் எப் ப கைலக்க
ம் ? இர ல்
நான் கன கண்டா ம் , அக்கன ேல ந நாயகமாக
ளங்
றவர் தாங் கள் தாேன? ஆைகயாேலேய
தங் கைளப் பக்கத் ேல பார்க் ம் ேபா , ‘இ கனவா?
நனவா?’ என்
எனக் ச் சந் ேதகம் ேதான்
ற .
‘வா ங் கள் !’ என்
அைழக்க ம் இயலாமற் ேபா ற .
ஆம் , வா ! எத்தைனேயா நாள் எத்தைனேயா
தமான பகற் கன கண்
க் ேறன். தங் கைள
தல்
த ல்
நல் லம் அரண்மைனத் ேதாட்டத் ல் நான்
சந் த்தேபா , தங் கைள யாைனப் பாகன் என்
நிைனத்ேதன். தாங் கள் சாதாரண யாைனப் பாகனாகேவ
இ க்கக்
டாதா என்
ன்னர் பல தடைவ நான்
எண்ணிய ண் . தாங் கள் ெவ ம்
யாைனப் பாகனா
ந் என்ைனத் தங் கள் ன்னால்
யாைன ன்
ஏற் ச் ெசன்றதாகப் பல ைற
கற் பைன ல் கண்
களித்ேதன். அப் ேபாெதல் லாம் ,
இந் த உலகத்ைதச் ேசர்ந்த சாதாரண கரிய யாைன ன்
ேமல் ஏ ப் ேபாவதாக எனக் த் ேதான் வ ல் ைல.

ேதவேலாகத் ல் உள் ள ஐராவதம் என்
ம் ெவள் ைள
யாைன ன் ேபரில் நான் ஏ ச் ெசல் வதாகத் ேதான் ம் .
தாங் கேள ேதேவந் ரன் என் ம் , நான் இந் ராணி
என் ம் எண்ணிக் ெகாள் ேவன்…”
“அப் ப யானால் இப் ேபா …” என்
ெபான்னி
ெசல் வர்
க் ட் ப் ேபச
யன்றைத வான
ெதாடர்ந்
னாள் :

ன்
த த்

த்

“ெகாஞ் சம் ெபா ங் கள் , அரேச! ேதேவந் ரன்
இந் ராணி என்ற கற் பைனைய உடேன மாற் க்
ெகாள் ேவன். ேதேவந் ர க் ம் , இந் ராணிக் ம்
நிம் ம ஏ ? அவர்கள் இ வ ம் தனியாக ஐராவதத் ல்
ஏ ஆனந் தப் ரயாணம் ெசய் வதற் அவகாசம் ஏ ?
ேதவர்க ம் ேத க ம் ைட ழவல் லவா
எப் ெபா
ம் ெகா
க்க ேவண் ம் ? ஆைகயால்
அந் த எண்ணத்ைத உடேன மாற் க்ெகாள் ேவன். அரசர்
லத் ல் றந் தவளா ல் லாமல் கடற் கைர ல் வா ம்
பட க்காரர்
ம் பத் ல் நான்
றந்
க்கக்
டாதா
என்
எண்ணிக் ெகாள் ேவன்.”
“ெதரி ற , வான ! எனக் த் ெதரி ற !
ங் ழ ையப் பார்த் நீ ெபாறாைமப் ப

றாய் !”

“ஆம் , அ உண்ைமதான்! இந் த உலகத் ேலேய
ங் ழ ேத ையப் பார்த் த்தான் நான்
ெபாறாைமப் ப
ேறன். அவ ைடய மேனாரதம்
நிைறேவ
ட்ட . அவ ம் அவ ைடய காதல ம்
ேகா க்கைரக் ப் ேபாய் அைல கட ல் பட
ெச த்
ம் , ழகர் ேகா
ல் ேசைவ ெசய் ம்
ஆனந் த வாழ் க்ைக நடத்தப் ேபா றார்கள் . அவர் ஏன்
என்ைனப் பார்த்
ரிக்கமாட்டார்? ரிக்கத்தான்
ரிப் பார். ஐயா! ேவ எந் த தமாகேவ ம் என்ைனத்

தண்
ரிக்

ங் கள் . ங் ழ ேத என்ைனப் பார்த்
ம் ப மட் ம் ெசய் யா ர்கள் …”

ச்

தல் நாள் இர நடந் தைதப் ெபான்னி ன் ெசல் வர்
நிைன
ர்ந்
னார்: “வான ! ெகாஞ் சம்
ெபா த் க்ெகாண்
! ேநற்
ங் ழ உன்ைனப்
பார்த் ச் ரித்தாள் அல் லவா? அவைளப் பார்த் நீ
ரிக் ம் காலம் வ ம் !”
“ வா ! நான் ங் ழ ேத ையப் பார்த் ச் ரிக்க
ம் ப ல் ைல. ேவ யாைர பார்த் ம் ரிக்க
ம் ப ல் ைல. யார் ேவண் மானா ம் என்ைனப்
பார்த் ச் ரித் க்ெகாண்
ேபாகட் ம் . தங் க ைடய
ெபான்
கத் ல் ல சமயம் ன்னைகையக்
காண்பதற் த்தான் ஆைசப் ப
ேறன். மற் றவர்கைளப்
பார்க் ம் ேபா ம் , ேப ம் ேபா ம் தங் கள்
கம்
மலர்ந்
க் ற . என்ைனப் பார்க் ம் ேபா மட் ம்
தங் கள்
வங் கள் ெநரி ன்றன. இப் ேபா
டத்
தங் கைளப் பார்ப்பதற் ேக எனக் ப் பயமா
க் ற …”
“வான ! இைதக் ேகள் ! உன்ைனப் பார்த்த ம் என்
கம்
ங் வதற் க் காரணம் இ க் ற . மற் றவர்களால்
எனக் எவ் த இைட
ம் இல் ைல. அவர்களால் என்
மன நிம் ம
ைலவ ல் ைல. உன்னால் என் உள் ளம்
அைம ைய இழக் ற . ேநற் ர நீ
ங் க ல் ைலெயன்
என் தமக்ைகயார்
னார்.
நா ம்
ங் க ல் ைல, வான ! பல னங் களாகேவ
நான்
ங் வ ல் ைல. அரண்மைன ேமன்மாடத் ல்
ப த் ஆகாசத் நட்சத் ரங் கைளப் பார்த்ேதனானால் ,
உன் கண்களின் ஒளிையத்தான் அந் த ண் ன்கள்
எனக் ஞாபகப் ப த்
ன்றன. ேசாைல மரங் கள்
காற் ல் அைசந் தா இைலகள் சலசலெவன்
சரிக் ம் ேபா , நீ உன் இனிய ர ல் கலகலெவன்

ரிக் ம் ஒ ையத்தான் ேகட் ேறன்.
வான
ெதன்றல் காற் என் ேதகத் ல் ப ம் ேபா நீ உன்
காந் தள் மலர்கைளெயாத்த ரல் களால் என்ைனத்
ெதா வதாக எண்ணிப் பரவசமைட ேறன். வான !
இப் ப ெயல் லாம் உன் நிைன என்ைன
ஆட்ெகாண்
ப் பதால் , உன்ைன ேந க் ேநர்
பார்க் ம் ேபா என்
கம்
ங்
ற .
வங் கள்
ெநரி ன்றன. என் வாழ் க்ைக ல் நான் சாதைன ெசய் ய
ம் ம் காரியங் க க்ெகல் லாம் நீ தடங் கலா
வாேயா என்
அஞ்
ேறன்….”
“ வா ! அந் தப் பயம் தங் க க் ேவண்டாம் ! தங் கள்
காரியங் க க் நான் தைடயாக இ க்கமாட்ேடன்….”
“நீ தைடயாக இ க்கமாட்டாய் . யா ேம தைடயாக
இ க்க
யா ! மாரிக்காலத் ல் ழ் த் ைச
ந்
யல் ெகாண்
வ ம் க ேமகத் ரைள நீ
பார்த்
க் றாயா, வான ! அந் த ேமகத் ரளில் மைழ
நீ ர் நிைறந்
க் ற . ன்னல் க ம் , இ க ம்
அம் ேமகத் ல் மைறந்
க் ன்றன. சண்டமா தம்
அந் த மைழ நிைறந் த ெகாண்டைலத் தள் ளிக் ெகாண்
வ
ற . அைத யாராவ த த் நி த்த
மா?
அந் த ேமகங் களின் நிைல ல் நான் இ க் ேறன்.
வான ! என் உடம் ல் எப் ேபா ம் ஒ பரபரப் இ ந்
ெகாண்
க் ற . என் உள் ளத் ல் ஏேதா ஒ ேவகம்
இ ந் ெகாண்
க் ற . கண்
க் த் ெதரியாத
ன்னல் கள்
ன்
ன்றன. கா ல் ேகட்காத இ
ழக்கங் கள் ஒ க் ன்றன. யல் க ம் ,
ைறக்காற் க ம் , சண்டமா தங் க ம் என்ைன
அைழக் ன்றன. ஏ கடல் களி ம் மைலமைலயாக
அைலகள் ளம் என்ைன வரேவற் ன்றன.
ஆ ரமா ரம் சங் கங் களின் நாத ம் ,
ர களின்

ழக்க ம் ேபார் யாைனகளின்
ளிறல் க ம்
என்ைனக் கவர்ந் இ க் ன்றன. என்ைன யா ம்
த க்க
யா , வான ! ஆனால் த க்க
யன்
எனக் மன அைம இல் லாமல் ெசய் ய
ம் …”
“ வா ! அவ் வா நான் ஒ நா ம் ெசய் ய மாட்ேடன்.
தைட ெசய் ய
யல ம் மாட்ேடன்.
ன்
உலைக ம்
ஆளப் றந் த தங் க க் உத ெசய் ய
யா ட்டா ம் இைட றாக இ க்கமாட்ேடன்.
ஆைக னாேலதான் தங் கள் அ
ல் ேசாழ
ங் காதனத் ல் உட்கார ம் ம தளிக் ேறன்.”
“வான ! ேசாழர் லச் ங் காதனம் ம ைம ல்
ெபரியதானா ம் , அள ேல
ய . அ ல் ஒ வர்தான்
அமர
ம் . சக்கரவர்த் க் ப் பக்கத் ல் ேவெறா
ங் காதனம் அைமத் , அ ல் தான் சக்கரவர்த் னி
அமரேவண் ம் .”
“ வா ! எனக் த் தாங் கள் அம ம் ங் காதனத்
ம்
இடம் ேவண்டாம் . தங் கள் அ
ல் தனிச்
ங் காதனத்
ம் இடம் ேவண்டாம் . தங் க ைடய
பட்டம
யாகச் ங் காதனத் ல் அமர்ந்
க்கப்
ண்ணியம் ெசய் தவ க் அந் தப் பாக் யம்
ைடக்கட் ம் . தங் க ைடய ெநஞ் சமா ய
ங் காதனத் ேல எனக் ச்
இடங் ெகா த் ர்களானால் , அ ேவ ஏ ெஜன்மங் களில்
நான் ெசய் த தவத் ன் பயன் என்
க
ரிப்
அைடேவன்!”
“வான ! என்னால் லபமாகக் ெகா க்க
ந் தைத நீ
ேகட்டாய் . என்
ைடய ெநஞ் சமா ய ங் காதனத் ல் நீ
ஏற் ெகனேவ இடம் தயார் ெசய் ெகாண்
ட்டாய் !
அைத நான் உனக் த் த வ ல் எவ் தத்

தைட
ல் ைல! இந் தப் ெபரிய ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன்
சக்கரவர்த் னியாக உண்ைம ேலேய நீ
ம் ப ல் ைலயா. வான கண்ேடா ர் கண்கள்
ம் ப ெஜா க் ம் நவரத் னங் கள் ப த்த
ெபாற் ரீடத்ைத உன் ர ல்
ட் க் ெகாள் ள ேவண் ம்
என்ற ஆைச உனக் இல் ைலயா?”
“அந் த ஆைச எனக் ச்
ம் இல் ைல! ேசாழ லத் ப்
ராதன மணி ம டங் கைள நான் பார்த்
க் ேறன்.
ைக ல் எ த் ப் பார்த்
க் ேறன். அவற் ல் ஒன்ைற
என் தைல ல் ைவத் க் ெகாண்டால் , அதன் கனம் என்
தைலைய அ க் க் க த்ைத ெந த்
ச்
டத்
ண ம் ப ெசய்
ம் என்
அஞ்
ேறன்.
அவ் வள வ ைம என் உட ல் இல் ைல. அவ் வள
ைதரியம் என் மனத்
ம் இல் ைல. வா !
நவரத் னங் கள் இைழத்த மணி ம டத்ைதச் மக்க
வ ைம ம் ைதரிய ம் உள் ளவர்கள் அைதச்
மக்கட் ம் . தாங் கள் கடல் கடந் த நா க க் ப்
ரயாணம் றப் ப வதற்
ன்னால் , எனக் ேவெறா
பரி ெகா த்
ட் ப் ேபாங் கள் . அரண்மைன
நந் தவனத்
ந் அழகான மலர்கைளப் ப த் த்
ெதா த் மாைல கட் த் த
ேறன். என்னால் எளி ல்
மக்கக்
ய அந் த மாைலைய என் க த் ல்
ட்
என்ைனத் தங் கள் அ ைமயாக் க் ெகாண்
ட் ப்
றப் ப ங் கள் !…”
“ ன வர்த்தகர்களிட
ந் நவரத் ன மாைலைய
உனக் பட்டா ேஷகப் பரிசாகக் ெகாண்
வந் ேதன்.”
“தங் கள் பட்டா

ேஷகத்

க்

எனக்

ப் பரி

எதற்

?”

“சரி, ேவண்டாம் ! இைத ேவ யா க்காவ ெகா த்
ேறன், வான ! நீ ம் , நா ம் ஓர் ஒப் பந் தம் ெசய்

ெகாள் ேவாம் . நான் றப் ப வதற்
ன்னர் உன்
ப் பத் ன்ப உனக் ஒ மாைல ட்
ட் ப்
ேபா ேறன். நான்
ட் ம் அந் த மணமாைலக் ப்
ப லாக நான் ஒவ் ெவா தடைவ அயல் நா களி
ந்
ம் வ ம் ேபா ம் நீ ஒவ் ெவா
மாைல டன்
காத்
க்க ேவண் ம் . கடல் கடந் த
ர
ர
ேதசங் க க்ெகல் லாம் ெசன்
க்ெகா ைய
நாட்
ட் ெவற்
ழக்கத் டன் நான்
ம்
வ ம் ேபாெதல் லாம் நீ ஒ ெவற் மாைல டன்
எனக்காகக் காத்
க்க ேவண் ம் ” என்றார் இளவரசர்.
“ஒ மாைல என்ன?
மாைலகள் ெதா த்
ைவத் க்ெகாண்
காத்
ப் ேபன். இந் தச் ேதச மக்கள்
எல் லா ம் காத்
ப் பார்கள் !” என்றாள் இளவர
வான .

அத்
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லவரின்

அ ள் ெமா வர்ம க் த்
ட்
ழா ெந ங் க
ெந ங் க, ேசாழ நா
வ ம் ஒேர ேகாலாகலமா
வந் த . ெபான்னி ன் ெசல் வ க் ப் ெபான்
வ
த் மக்களிைட ல் மா பட்ட
அ ப் ராயேம காணப் பட ல் ைல. ேசாழ நாட்
ஆண்கள் , ெபண்கள் , வேயா கர்கள் , ழந் ைதகள் , நகர
மாந் தர், ராமவா கள் , வர்த்தகர்கள் , உழவர்கள்
அைனவ ம் , ஒ
கமாகப் ெபான்னி ன் ெசல் வ க்
ட் வைதக்
கலமாக வரேவற் றார்கள் . அவர்

றந் த ேவைளையப் பற்
ம் ,
மக்களிடம் அவர்
கலந் பழ ம் அ ைமப் பண்ைபப் பற்
ம்
அைனவ ம் ெசால் ச் ெசால்
யந் ம ழ் ந் தார்கள் .
இராம க் ப் பட்டா ேஷகம் ெசய் ைவக்கத் தசரதர்
ெசய்
ட்டார் என்
அ ந் த ம் அேயாத்
மக்கள் எல் ேலா ம் எவ் வள ம ழ் ச் அைடந் தார்கள்
என்பைத இராமகாைத நன் வர்ணிக் ற .
வய
ர்ந்த ெபண்மணிகள் எல் லா ம்
ேகாசைலையப் ேபால் ஆ
ட்டார்களாம் . தத்தம்
தல் வர்க க்ேக ம டா ேஷகம் ஆகப் ேபாவதாக
எண்ணி ம ழ் ந் தார்களாம் . இளம் ெபண்கள் எல் லா ம்
தா ேத அைடந் த ஆனந் தத்ைதத் தாங் க ம்
அைடந் , தத்தம் கணவன்மார்க க்ேக
ட்டப்
ேபாவதாகக் க
த் தங் கைள ஆைட ஆபரணங் களால்
அலங் கரித் க் ெகாண்டார்களாம் . அேயாத் மா
நகரத் ல் வாழ் ந் த
ய ராயத் ஆண்மக்கள்
எல் லா ம் தசரதைனப் ேபால் ஆ
ட்டார்களாம் .
மாதர்கள் வய ன் க் கார் ேகாசைல மனத்ைத ஒத் தார்;
ேவ யர் வ ட்டெனாத் தார்; ேவ ள மகளிர் எல் லாம்
ைதைய ஒத்தார்; அன்னாள்
ர்

ைன ஒத்தாள் ; அவ்

சாதன மாந் தஎல் லாம் தயரதன் தன்ைனஒத் தார். </div>
என்
அேயாத் மக்களின் மேனாநிைலையக் கம் ப
நாடர் அற் தமாக த்தரித்
க் றார்.
அவ் வா அேயாத் மக்களின் உள் ளன்ைப ம்
நன்ம ப் ைப ம் அைடவதற் இராமர் என்ன
அ ஞ் ெசயல் ரிந்
ந் தார்? அவ ைடய
ேகாதண்டத் ன் ம ைமெயல் லாம் ற் காலத் ல்

அல் லவா ெவளியாவதற் இ ந் த . இராவணன்
த ய ராட்சதர்கைள வதம் ெசய்
ன்
உலகங் க க் ம் பயத்
ந்
தைல அளித்த
ெப ைம ன்னால் அல் லவா அவைரச் ேசர்வதாக
இ ந் த ?
வா த் ர
னிவேரா ெசன்
அவ ைடய யாகத்ைதப் ர்த் ெசய் த்
ட்
வந் தார் என்ப அேயாத் மக்க க் அவ் வளவாக
இராம ைடய ெப ைமைய உயர்த் க்
காட்
ராதல் லவா? ஏன்?
வா த் ரர்
ம்
அேயாத் க் வந் அைதச் ெசால் லக் ட இல் ைலேய?
இந் த உல ல் லர் ெசயற் கரிய ரச் ெசயல் க ம் ,
பேராபகாரச் ெசயல் க ம் ரிந் மக்களின்
உள் ளத்ைதக் கவர் றார்கள் . இன்
ம் லர் இைச
பா
ம் , நடனம் ஆ
ம் , க ைத ைனந் ம் , த் ர
ற் பக்கைலகளில் அற் தங் கைள அளித் ம் ற ைடய
ேபாற் த க் உள் ளா றார்கள் . ேவ
லர்
க
ேலேய
ைடேயாராய் , றக் ம் ேபாேத
றப் ைடேயாரமாய் ப் றந்
றார்கள் .
ப் டக்
ய காரணம் எ
ம் இன் ப்
பார்ப்பவர்க ைடய உள் ளங் கைளெயல் லாம் கவர்ந்
வ கரிக்கக்
ய சக் ைய இயற் ைக அன்ைன
அவர்க க் அளித்
றாள் . ஆகா! இயற் ைக
அன்ைன க்க பாரபட்சம் உைடயவள் ேபா ம் !
ஆனா ம் நாம் என்ன கண்ேடா ம் ? இயற் ைக அன்ைன
அத்தைகய வ கர சக் ைய அவர்க க்
அளிக் ம் ேபா அதற் இைணயாக ேவ என்ன
ர
லமான அம் சங் கைள ம் அளித்
க் றாேளா,
நமக் என்ன ெதரி ம் ?
அவ் வள
ரம் அேயாத் மாந் தரின் உள் ளன்ைபக்
கவர்ந் அவர்க ைடய ேபாற் த க்

உரியவரா
ந் த இராமர், உல ல் சாதாரண மனிதர்
யா ம் அைடயாத ன்பங் கைளெயல் லாம் அைடய
ேவண்
ந் ததல் லவா? நாட்ைடத் றந் , காட் க் ச்
ெசன் , காதல் மைன ையப் ப ெகா த் ,
ெசால் வதற் இயலாத மனேவதைனப் படேவண்
ேநர்ந்ததல் லவா?
அ ள் ெமா வர்மர் இயற் ைக அன்ைன ன்
பட்சபாதமான ச ைகக் ப் பாத் ரமானவர்.
அவ ைடய ேதாற் றேம அவைரப் பார்த்தவர்கள்
அைனவர் மனத்ைத ம் வ கரித்த . அவ ைடய இனிய
ேபச் ம் பண் க ம் அவ டன் பழக ேநர்ந்தவர்கள்
எல் லா ைடய அன்ைப ம் கவர்ந்தன. ஈழ நாட் ப்
ேபார்க்களத் க் அவர் ெசன்
ந் தேபா அவ் வளவாக
ர ரச் ெசயல் கள் ரிவதற் ச் சந் தர்ப்பங் கள்
ட்ட ல் ைல. ஆ
ம் அவ ைடய ரப்
ரதாபங் கைளப் பற் ய கற் பைனச் ெசய் கள் பல
ேசாழ நாெடங் ம் பர வந் தன. ஒ வரிடம் நாம் அன்
ெகாண்
ட்டால் , அவைரப் பற் ய எவ் வள
ைகப் ப த்தப் பட்ட க ைரகைள ம் எளி ல்
நம் வதற் ஆயத்தமா
ேறாம் அல் லவா?
ந் தர ேசாழர் ேநாய் வாய் ப் பட் நடமாட ம்
சக்
ல் லாமல் ேபான காலத்
ந் , அர ரிைம
சம் பந் தமான ழப் பங் கள் ேசாழ நாட் ல்
ஏற் படக்
ேமா என்
மக்கள் கவைலப் பட்
வந் தார்கள் . ப ேவட்டைரயர், சம் வைரயர் த ய
நில மன்னர்க ம் , ெப ந் தரத் அ காரிக ம்
ந் தர ேசாழரின் தல் வர்க க்
ேராதமாகக்
கண்டரா த்த ைடய மக க் ப் பட்டம் கட்டச் ச
ெசய் றார்கள் என்
ம் வதந்
ம் பர
ந் த .
கண்டரா த்த ைடய மாரன் ம ராந் தக க்

ேராதமாகச் ெசால் லக்
ய எ
ம் மக்க க் த்
ெதரிந்
க்க ல் ைல. ஆனால் ம ராந் தகன்
மக்களிைட ல் வந் கலந் பழ ய
ல் ைல.
தந் ைதையப் ேபால் உலக வாழ் க்ைக ல் ெவ ப் ற் ச்
வபக்
ல் ஆழ் ந்
க் றான் என்ப மட் ம்
ெதரிந்
ந் த . ஜயாலய ேசாழர் காலத்
ந்
ேசாழ ராஜ் யம்
ரிந் பரந் வந் தைத ம் , வர்த்தகம்
ெச த் மக்களின் வாழ் க்ைக உயர்ந் வந் தைத ம் ,
ேசாழ ைசன்யங் கள் ெவற் ெகாண்ட நா களி
ந்
பல தச் ெசல் வங் கள் ேசாழ நாட் ல் வந்
ந்
ெகாண்
ந் தைத ம் பார்த் க் களித் ப் ெப
தம்
அைடந்
ந் த மக்கள் , ேசாழப் ேபரர ேம ம் ேம ம்
பல் ப் பர த் தைழக்க ேவண் ெமன்
நம் னார்கள் .
வபக்
ல்
க்க
க்க ஈ பட்ட ம ராந் தகர்
ங் காதனம் ஏ னால் , ேசாழ ராஜ் யத் ன்
ன்ேனற் றம்
ெதாடர்ந் நைடெபற
மா என்
ஐ ற் றார்கள் .
அ மட் மன் , ம ராந் தகர் பட்டத் க் வந் தால்
ற் றரசர்கள் ைவத்தேத சட்டமா
க் ம் என்
மக்கள்
அஞ் னார்கள் .
ஆ த்த கரிகாலைரப் பற்
ரா
ரர் என்ற
ெப ம ப் மக்க க் இ ந் தா ம் , அவர் ங் காதனம்
ஏ வ பற்
ம் அவ் வளவாக உற் சாகம் ெகாள் ள
இட ல் லாம
ந் த . ஆ த்த கரிகாலரிடம் மக்கைள
வ கரிக் ம் இனிய பாவம் இல் ைல. எல் லா ட ம்
அவர் சரளமாகக் கலந் பழ வ ல் ைல. இைதயன் ,
கரிகாலைரப் பற் மர்மமான பல வதந் கள் உலா
வந் தன. அவர் ஏேதா ெபரிய ற் றம் ெசய்
ட்டார்
என் ம் , அவ ைடய மனச்சாட் ேய அதற் காக அவைர
வ த் க் ெகாண்
க் றெதன் ம் , அதனாேல தந் ைத
ந் தர ேசாழரின் அ மானத்ைத இழந்
ட்டார் என் ம்
வதந் கள் பர
ந் தன. இன்
ம் பல தமான

கற் பைனக் கைதக ம் கட்
டப் பட்
ந் தன.
ஆைகயால் அவர் அகால மரணமைடந் த ேபா ஒ மகா
ர க் ரிய மரியாைதைய மக்கள் ெச த் னா ம்
அ கமாக க்கப் பட் க் ெகாண்
க்க ல் ைல. வால்
நட்சத் ரத் ன் ேபரில் ப ையப் ேபாட்
ட் ஒ வா
மனைதச் சமாதானப் ப த் க் ெகாண்டார்கள் .
ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் மரண ம் , அ ேநர்ந்த
த ம் மக்க ைடய உள் ளத் ல் அவர் ேபரில்
யெதா அ மானத்ைத ம் , மரியாைதைய ம்
உண்டாக்
ந் த . அந் த ரக் ழவர்
ைமப்
ராயத் ல் மணந் ெகாண்ட மாய ேமா னி
உண்ைம ல் பாண் ய நாட் ஆபத் த கைளச்
ேசர்ந்தவள் என் ம் , அவ ைடய
ண் த னாேலதான் ெபரிய ப ேவட்டைரயரின்
மனம் ெகட் ப் ேபா
ந் தெதன் ம் , ஆ த்த
கரிகாலரின் அகால மரணத் க் ப் பாண் ய நாட்
ஆபத் த கேள காரணம் என் ம் , உண்ைமைய
அ ந் ெகாண்ட ம் ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ெசய் த
ற் றத் க் ப் ராயச் த்தமாகத் தம் ைமத் தாேம
மாய் த் க் ெகாண்டார் என் ம் வதந் கள் பர
ட்ட
ற , ஜனங் கள் ெபரிய ப ேவட்டைரயைரக்
த் ,
“ஐேயா! பாவம் !” என்
அ தாபப் பட்டார்கள் . அவர்
இறப் பதற்
ன்னால் , “ம ராந் தக க் ப் பட்டம்
கட் ம் எண்ணத்ைத ட்
ங் கள் , ெபான்னி ன்
ெசல் வ க்ேக
ட் ங் கள் !” என்
மற் ற
நில
மன்னர்க க் க் கட்டைள ட்
ட் ச்ெசன்றார்
என்ப ம் அவரிடம் மக்களின் மரியாைதைய
அ கப் ப த் ய . மக்களின் மனத் ல் உள் ள
ப் பம்
நிைறேவ வதற் ஒ ெபரிய தடங் கைல நிவர்த்
ெசய்
ட்டல் லவா அந் த மாெப ம் ர ழவர் உ ைர
நீ த்தார்? அவ ைடய நிைன வாழ் க! அவ ைடய லம்

வாழ் க! இவ் வா ஜனங் கள் நன்
உணர்ச்
அவைரப் பற் ப் கழ் ந் ேப னார்கள் .

டன்

ம ராந் தகத்ேதவர் ஷயத் ல் ஆள் மாறாட்டம்
நடந்
க் ற என்
ம்
வரம் ெபா மக்களில்
யா க் ேம ெதரிந்
க்க ல் ைல. அரச
ம் பத் னைர ம் , அவர்க டன் ெந ங் ய ெதாடர்
ெகாண்டவர்கைள ம் த ர ேவ யா க் ம் அந் தச்
ெசய் ெதரியா . பைழய ம ராந் தகர் ெப ம் பா ம்
அரண்மைனக் ள் ேளேய ெபா ைதக் க த்தார். க
அ ர்வமாகேவ ெவளிப் றப் பட்டார். அந் தச்
சந் தர்ப்பங் களி ம் அவர் ெபா மக்க டன் கலந்
பழ வ ல் ைல. அவ க்
ட் ம் ேபச் நடந்
ெகாண்
ந் தேபா
பல் லக் ல் ைவத் அவைர
அைழத் க்ெகாண்
ேபாவ வழக்கமா
ந் த .
அவ ைடய அங் க அைடயாளங் கைளக்
ர்ந்
கவனிக்கப் ெபா ஜனங் க க் ச் சந் தர்ப்பம்
ஏற் பட ல் ைல. ஆைகயால் பைழய ம ராந் தகர் ேபாய் ப்
ய ம ராந் தகர் வந் ள் ள வரேம கப்
ெப ம் பாலான மக்க க் த் ெதரியாம
ந் த .
ஆத

ன்
ைவயாற் ல் நடந் த
வா ைரத்
ழா ல்
ய ம ராந் தகைரப் பார்த்தவர்கள்
எவ ம் ஆள் ேவற் ைம எ
ம் இ ப் பதாக
அ ய ல் ைல. அவர் மைன
ங் ழ மட் ம்
ல ைடய கவனத்ைதக் கவர்ந்தாள் . அந் தப் ெபண்
‘ ன்னப் ப ேவட்டைரய ைடய மகள் ’ என்
லர்
யைத மற் ம் லர் ம த் ைரத்தார்கள் . கட ல்
பட ெச த் வந் த ஓடக்காரப் ெபண் இவள் என் ம் ,
ம ராந் தகர் ச பத் ல் இவைள மணந் ெகாண்டார்
என் ம் ெசான்னார்கள் .

அரச
ம் பத் ன ம் ,
நில மன்னர்க ம் பலதார
மணம் ெசய் ெகாள் வ அந் நாளில் சாதாரணமாக
இ ந் தப யால் யா ம் அைதப் பற்
யப்
அைடய ல் ைல. ற் றரசர்கள் பலர்
ண்
ம்
ம ராந் தகத்ேதவர் தமக் ப் பட்டம் ேவண்டாம் என்
ெசால்
ட்டார் என்
ம் வதந் மக்க க் ப்
ெபா வாகேவ அவரிடம் மரியாைதைய
உண் பண்ணி
ந் த . வபக்
ல் ைளத் ப்
பரவச நிைலைய அைடந்
ந் த அவ ைடய ேதாற் ற ம்
அந் த மரியாைதைய வளர்த்த . “ஓடக்காரப்
ெபண்ணா ய ங் ழ ைய
ன்னிட்ேட ம ராந் தகர்
ேசாழ ங் காதனத்ைத
ம் ப ல் ைல” என்ற ேபச்
இன்
ம் பல ைடய அ மானத்ைத அவர்
கவர்ந் ெகாள் ளக் காரணமா
ந் த . ெபான்னி ன்
ெசல் வ க் ப் பட்டா ேஷகம் நடந் த ம் ,
ம ராந் தகத்ேதவ க் ஏேத ம் ெபரிய பத
அளிப் பார் என் ம் ேப க் ெகாண்டார்கள் .
ட்
ழா க் இரண்
னங் க க்
ன்னா
ந் ேசாழ நாட் ன் நானா
ைசகளி
ந் ம் ஜனங் கள் தஞ் ைசைய ேநாக் வரத்
ெதாடங்
ட்டார்கள் . தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் ெவளிேய
ஒேர ஜனச த் ரமாகக் காட் அளித்த . ேகாட்ைட ன்
வாசற் கத கள் றந்
டப் பட்டன. ேகாட்ைடக் ள்
ேபாவதற் ம் ெவளிேய வ வதற் ம்
ன்னம் இ ந் த
கட் ப் பா கள் நீ க்கப் பட்டன.
ட் நாைளத் தள் ளி
ைவத் க்ெகாண்டால் சமாளிக்க
யாத
ட்டம்
ேசர்ந்
ம் என் தான் ைத றந் த டேன நாள்
ப் ட்
ந் தார்கள் . இன்
ம் ஜனங் க ைடய
ெசௗகரியத் க்காக ேவ பல ஏற் பா க ம்
ெசய்
ந் தார்கள் .

ெகா ம் பா
ர் ேவளார் தம் டன் அைழத் க் ெகாண்
வந்
ந் த மாெப ம் ெதன்
ைசப் பைட ல்
கப்
ெபரிய ப
ையப் ெபான்னி ன் ெசல் வர் கட்டைள ன்
ேபரில்
ப் அ ப்
ட்டார். தம் டன் ஆ ரம்
ரர்கைள மட் ேம ைவத் க் ெகாண்
ந் தார்.
அவ் தேம ப ேவட்டைரயர் கட் ையச் ேசர்ந்த
ற் றரசர்கள் டந் ைதக் அ
ல் ெகாண்
வந்
நி த்
ந் த ரர்க ம்
ப் அவரவர்க ைடய
இடத் க் அ ப் பப் பட்டார்கள் . ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் ேகாட்ைடப் பா காப் க்காக
வழக்கமாக ைவத்
ந் த ரர்கள் மட் ேம இப் ெபா
இ ந் தார்கள் .
ப
ர் ரர்க ம் , ெகா ம் பா
ர் ரர்க ம் ,
ேவளக்காரப் பைட ரர்க ம் தங் க ைடய பைக
மாற் சரியங் கைளெயல் லாம் மறந் ஒ வைரெயா வர்
கட் த் த
க் ெகாள் ள ம் , ேக ெசய் வ ம்
த்தா க்
க ப் ப மாக இ ந் தார்கள் .
ட்
ழாைவப்
பார்ப்பதற் த் ரள் ரளாக வந்
ந் தவண்ண
ந் த மக்க க் அவர்கள்
ய
வைர ல் உத யாக இ ந் தார்கள் . ல சமயம்
ேவ க்ைகக்காக வானர ேசஷ்ைடகளில் அவ் ரர்கள்
ஈ பட்ட ேபா
ம் ஜனங் கள் அவற் ைறப்
ெபா ட்ப த்த ல் ைல.
தஞ் ைச ேகாட்ைடக் உட் ற ம் றநகர ம்
ேதேவந் ரனின் அமராவ நகரத்ைதப் ேபால்
அலங் கரிக்கப் பட்
ளங் ன. நகரில் உள் ள ஒவ் ெவா
ட் க் ம் ெவளி ரி
ந்
ந் தாளிகள் வந்
ந் த வண்ண
ந் தார்கள் .
கைட யாக ம டா ேஷகத் க் க்
ப் ட்ட
னத்தன்
ரியன் உதயமா ற் . உ க் ம் ேபாேத

பனித் ரைளப் ேபாக் க் ெகாண்
ெபாற்
ரணங் கைளப் பரப் க் ெகாண்
ேதேஜாமயமாக
உ த்த ரியைனப் பார்த்த மாந் தர் அைனவ ம் ,
“இன்ைறக் ப் ெபான்னி ன் ெசல் வ க்
ம டா ேஷகம் அல் லவா! ஆைகயால்
ரிய ம்
ெபான்ெனாளி
த் கழ் றான்!” என்
ம ழ் ந் தார்கள் .
ம டா ேஷகத் க் ரிய ேவைள வ வதற் ெவ
ேநரம்
ன்னதாகேவ, பட்டா ேஷக மண்டபத் ன்
வாச ல் ஜனத் ரள் ேசர ஆரம் த்
ட்ட .
மண்டபத் க் ள் ேள ெபா மக்கள் அைனவ ம் இடம்
ெப தல் இயலாத காரியம் அல் லவா?
ட்
ைவபவம் நடந் த ற , ெபான்னி ன் ெசல் வர்
மண்டபத்
ந் ெவளி ல் வந் பட்டத் யாைன
ேத
வலம் ெதாடங் ம் ேபா தான் மக்கள்
அைனவ ம் அவைரக் கண்
ம ழ
ம் . அதற் காக,
ேநரம் க த் வர
மா, என்ன?
ன்னதாக வந் தால் ,
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ெபான் ம டம்
க்ெகாண்
ெவளி வ ம் ேபாேத அவைரப் பார்க்கலாேம!
ம டா ேஷக மண்டபத் க் ள் அரண்மைனையச்
ேசர்ந்தவர்கள் வ வதற் த் தனியான ன் றப் பாைத
இ ந் த . அதன் வ யாகச் ந் தர ேசாழ ம் ,
வானமாேத
ம் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்
ெசம் யன்மாேத , ம ராந் தகர், ங் ழ , ந் தைவப்
ராட் , வான ஆ யவர்க ம் வந் ேசர்ந்தார்கள் .
தன்மந் ரி அநி த்தர், ன்னப் ப ேவட்டைரயர்,
சம் வைரயர், ேசனா ப
க் ரம ேகசரி,
மைலயமான்
லா ைடயார், மற் ம் ற் றரசர்கள் ,
சாமந் தகர்கள் , வர்த்தக கணத்தைலவர்கள் , ேகாட்டத்
தைலவர்கள் , ெப ந் தர அ காரிகள் ,

வாச்சாரியார்கள் , ண்ணகர பட்டர்கள் , த ழ் ப்
ெப ம் லவர்கள் ஆ ேயார் வாச ல்
ந் த
ெப ம் ஜனக் ட்டத் ல்
ந்
ண் ய த் க்ெகாண்
உள் ேள வந் ேசர்ந்தார்கள் .
கைட
ல் ெபான்னி ன் ெசல் வ ம் , வல் லவைரயன்
வந் யத்ேதவ ம் தாமைர மலர் ேபால் அைமந் த றந் த
தங் கரதத் ல் அமர்ந் ம டா ேஷக மண்டபத் ன்
வாசைல அைடந் தேபா , ரண சந் ரைனக் கண்ட
அைலகடைலப் ேபால் அந் த ஜனச த் ரம் கரேகாஷம்
ழக் ஆரவாரம் ெசய் த .
ம டா ேஷகத் க் ரிய ைவ கச் சடங் கள் எல் லாம்
நடந் ேத ன. ேசாழ லத் மன்னர்கள் வ வ யாகப்
பட்டா ேஷக னத்தன்
ர ல்
ட் க்ெகாள்
ம்
மணி ம டம் , மார் ல் அணி ம் நவரத் ன மாைல,
இைட ல் தரிக் ம் உைடவாள் , ைக ல் ஏந் ம்
ெசங் ேகால் ஆ யவற் ைற ஒ ெபரிய த் ரத்
தாம் பாளத் ல் ைவத் ச் சைப ல் ெபரியவர்கள்
ன்னாெலல் லாம் ெகாண்
ேபானார்கள் . அவர்கள்
அத்தாம் பாளத்ைதத் ெதாட் ஆ
னார்கள் .
ன்னர், ஆஸ்தானப் லவரா ய நல் லன் சாத்தனார்
எ ந் நின்றார். அவ க் ப் ன்னால் ைக ல் யாழ்
த்த மங் ைக ஒ த் நின் , யா ன் நரம் கைள
ட் இனிய
ைய எ ப் னாள் .
லவர் நல் லன் சாத்தனார் ேசாழ லத் ன் ெதால்
ெப ைமைய ம் , அக் லத் ல் பரம் பைரயாக வந்
கழ் ெபற் ற ர மன்னர்களின் வரலாற் ைற ம்
இைச டன் கலந் த சந் தப் பாடலாகப் பாட ற் றார்.
அந் தப் பாடல்
க நீ ண்டதாக ம் இந் தக் காலத்தவர்
எளி ல் அ ந் ெகாள் ள
யாத அரிய நைட
ம்

அைமந்
இங் ேக

ந் தப யால் , அதன் சாராம் சத்ைத மட்
ப்
ேறாம் :

ம்

ரிய வம் சத் ேல ேதான் ய ம மாந் தாத ன்
லத் ல்
என்
ம் மன்னர் மன்னன் இ ந் தான்.
அவன் ஒ
றா க் த் தான் அளித்த வாக்ைக
நிைறேவற் அதன் உ ைரக் காப் பதற் காகத் தன்
உட ன் சைதைய அ த் க் ெகா த்தான். அத்தைகய
ன் வம் சத் ல் , அவ க் ப் ன் ேதான் யவர்கள்
‘ெசம் யன்’ என்
லப் ெபயர் ட் க்ெகாண்
ெப ைமயைடந் தார்கள் . ெசம் யர் லத் ல் இராஜ
ேகசரி என்
ஒ ேபரரசன் ேதான் னான். அவன் மகன்
பரேகசரி என்
கழ் ெபற் றான். இவர்க க் ப் ன்
ேதான் ய மன்னர்கள் ேகாஇராஜ ேகசரி என் ம் ,
ேகாப் பரேகசரி என் ம் மாற் மாற் ப் பட்டம்
ட் க்
ெகாண்
வந் தார்கள் . ப
க் நீ
வழங் வதற் த் தன்
அ ைமப் தல் வைனப் ப ெகா த்த ேசாழ மன்னர்
ம நீ ச் ேசாழன் என்
ெபயர் ெபற் றான். இவ க் ப்
ற் காலத் ல் ம் கார் நகரில் கரிகால் ெப வளத்தான்
என்
ம் மன்னன்
லகங் களி ம் தன் கைழப் பரப்
ளங் னான். அவன் ேசாழ நாட் ப் ெப ம் பைட டன்
வடக்ேக இமயமைல வைர ல் பைடெய த் ச் ெசன் ,
அம் மைல ன் பனி
ய கரத் ல் ேசாழ லத் ப்
இலச் ைனையப் ெபா த்தான். இவன் வ
ல்
நலங் ள் ளி, ெந ங் ள் ளி, ள ற் றத் த்
ஞ் யக் ள் ளி வளவன், வெப மா ைடய பரம
பக்தனா ய ேகாப் ெப ஞ் ேசாழன் ஆ யவர்கள்
இப் ராதன லத் க் ப் ெபய ம் க ம் அளித் ச்
வபதம் அைடந் தார்கள் .”
“

“உலகத் க்ெகல் லாம் ஒளி அளிக் ம்
ரிய பகவாைனக்
ட மாரிக்காலத் ேமகங் கள் மைறத்
வ ேபால் ,

ரிய ைடய பரம் பைர ல் வந் த ேசாழர் லத்ைதச்
ல காலம் பல் லவ பாண் யப் பைக ேமகங் கள்
மைறந்
ந் தன. அந் த ேமகங் கைளச் தற அ க் ம்
வஜ் ரா தம் ஏந் ய ேதேவந் ர க் இைணயாக
ஜயாலயச் ேசாழர் ேதான் னார். அந் தச் ேசாழர் லப்
ையக் கண்ட ம் ெப ம்
த்தைரயன் என்
ம்
எ
ெகாண்
மாண்
மைறந் த . ன்னர் அந் த
மகா ரர் தஞ் ைச நகைரக் ைகப் பற்
ர்க்கா
பரேம வரிக் க் ேகா ல் எ ப் த்தார். பல் லவர்க ம்
பாண் யர்க ம் மற் ம் பல அரசர்க ம்
ஜயாலயச்
ேசாழரின் நட்ைபக் ேகாரி அ ப் ய
வர்கள் சதா
கால ம் அந் த மன்னரின் அரண்மைன
ற் றத் ல்
காத்
ந் தார்கள் . அவ் தம் உத ேகாரி வந் த
அரசர்க க் அபயம் அளித் உத ெசய் ம்
ெபா ட்
ஜயாலயச் ேசாழர் பற் பல
ேபார்க்களங் க க் ச் ெசன்
ேபார் ரிந் தம
ேமனி ல் ெதாண்
ற் றா
ப் ண்கைளப்
ெபற் றவரானார். ஜயாலயச் ேசாழரின்
க் மாரர்
ஆ த்த ேசாழர் மாற் றார்க ைடய ேசனா ேமகங் கைளச்
த ஓடச் ெசய் ம் மற் ெறா க ரவனாகேவ
ளங் னார்.
ப் றம் பயம் ேபார்க்களத் ல்
பல் லவன் அபரா தன் பாண் யனால்
ய க்கப் ப ம் த வா ல் இ ந் தேபா , ஆ த்த
ேசாழர் யற் ட்ட ல்
வைதப் ேபால்
ந்
பாண் ய ைசன்யத்ைதச் ன்னா ன்னம் ெசய் தார்.
ன்னர், தாம் ெசய் த உத ைய ம க்காமல் ேநகத்
ேராகம் ெசய் த பல் லவ க் ப் த்
கட் ம்
ெபா ட் ெதாண்ைட நாட் க் ப் பைடெய த் ச்
ெசன்
அபரா தைன அவன் இ ந் த யாைன ேமல்
பாய் ந்
ர ெசார்க்கத் க் அ ப் னார். தம
ன்ேனானா ய ேகாச்ெசங் கணாைனப் ன்பற் ,
காேவரி ந உற் பத் யா ம் ைசயபர்வதத்
ந்

ம் கார் நகரம் வைர ல் எண்பத் ரண்
வாலயங் கைள எ ப் த்தார். ஆ த்த ேசாழரின்
தல் வரா ய பராந் தக ேசாழர் றக் ம் ேபாேத
தம் ைடய இ ேதாள் களி ம் ரல ்
ைய ம்
ஜயல ்
ைய ம் மந் ெகாண்
றந் தார்.
ெவள்
ரில் பாண் யைனப் றங் கண்ட அம் மன்னர்,
ம ைர ம் ஈழ ம் ெகாண்ட டன், ேசர நாட்
ேவழப் பைடக் ஒ
ங் கமாக ளங் னார். வடக்ேக
ங் கபத் ைர ந க் அப் பால் இ ந் த ச க்கர்க ம்
ேவங் மண்டலத்தா ம் பராந் தக ேசாழ ைடய
ெபயைரக் ேகட்
ம் ம ெசாப் பனம் கண்டவர்கள் ேபால்
ந ந ங் னார்கள் . அவ ைடய கைழக் ேகட் ப்
ெபா க்காமல் ெபாறாைம ெகாண்ட இரட்ைட
மண்டலத் க் கன்னர ேதவன் ஏ ச த் ரம் ேசர்ந்த
ேபான்ற மாெப ம் பைடையத் ரட் க்ெகாண்
பராந் தக சக்கரவர்த் ையப் ேபாரில் றங் காண
வந் தான். பராந் தகரின்
த்த தல் வரா ய இராஜா த்த
ேதவர்
ே
த் ரத்ைத ஒத்
ந் த தக்ேகாலப்
ேபார்க்களத் ல் கன்னர ேதவைன ம் அவ ைடய
மாெப ம் கடல் ேபான்ற ேசைனைய ம்
ய த் ச்
ன்னா ன்னம் ெசய் த ற யாைன ேமல் ஞ்
ர
ெசார்க்கம் எய் னார். பராந் தக ேசாழர் ல் ைலச்
தம் பரத் நடராஜப் ெப மான் ஆலயத் ல் ெபான்
மண்டபம் கட் ய ன்னர் அப் ெப மா ைடய
இைணய கைள அைடந் தார்! அவ ைடய தல் வர்
வஞான கண்டரா த்த ேதவர் வாலயப் பணிகள்
ெசய் வ ல் ஈ பட்
ந்
வ பதத்ைத அைடந் தார்.
அவ ைடய காலத் ல் ெதாண்ைட மண்டலத்ைதப்
பைகவர்க ைடய ஆ க்கத்
ந்
தைல ெசய்
ட்
நா வைர ல்
க் ெகா ைய
நிைலநாட் யவரான அரிஞ் சயத் ேதவ ம் தம
தைமயைனப் ரிந் அ க காலம் இ க்க மன ன்

ண்
லகம் எய் னார். அவ ைடய
ப் தல் வர்
ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த்
ன்னர் ேசாழ ங் காதனம்
ஏ னார். தான் ஒளிந்
ந் த ெபாந்
ந் ெவளி ல்
தைல காட் ய பாண் ய நரி ன்
பாய் ந் அைத
ண் ம் ெபாந் க் ள் ஒளிந் ெகாள்
ம் ப ெசய் தார்!
ந் தர ேசாழ சக்கரவர்த்
ன் ெவண்ெகாற் றக் ைட
நிழ ல்
ன்
உலக ம்
ம் கவைல ன்
நிர்ப்பயமாக வாழ் ந் வ
ன்றன.”
“இவ் வா ஆ ரமா ரம் ஆண் களாக ரப் கழ்
ெபற்
ளங் ம் லத் ல் வந் த ெபான்னி ன்
ெசல் வைர எம் ெமா களால் யாம் ேபாற் ற
ம் ?
அவ ைடய கைழச் ெசால் வதற் க் கைலமகேள
றந் வந் தால் ஒ ேவைள சாத் யமாகக்
ம் .
எம் ைமப் ேபான்ற கச் சாதாரண லவர்களால் இயம் பத்
தரமன் …”
இவ் தம் நல் லன் சாத்தனார் ேசாழ லப்
ெப ைமையப் பா
த்தார். அவ க் ப் ற
வடெமா ப் லவர்க ம் , த்த
க்க ம் ,
வாச்சாரியார்க ம் , ைவஷ்ணவ ஆச்சாரியர்க ம்
வாழ் த் க்
வதற் க் காத்
ந் தார்கள் . இவர்கைள
எப் ப ச்
க்கமாக
க்கச் ெசய் வ என்ப
பட்டா ேஷக
ர்த்தம் ைவத்
ப் பவர்க க் ப்
ெப ம் கவைலயாகப் ேபாய் ட்ட . அப் ப க்
கவைலப் பட்டவர்களில் ன்னப் ப ேவட்டைரய ம்
ஒ வர். அவர் தம கரத் னால் ேசாழர் லத் ப்
ராதன ரீடத்ைத எ த் ப் ெபான்னி ன் ெசல் வரின்
ர ல்
வதற் ஆயத்தமா
ந் தார்.
லவர்கைள ம் பண் தர்கைள ம் எப் ப
ைர ல்
பா
க்கச் ெசய் வ என்
எண்ணிச் ற்
ற் ம்
பார்த்த ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் ச பத் ல்
ய

ஆள் ஒ வன்
ப் ெபன்
வந் தான். ெத
ல்
ெமாய் த் நின்
ெகாண்
ந் த அவ் வள ஜனக்
ட்டத்தாைர ம் தாண்
அவன் எப் ப ஆஸ்தான
மண்டபத் க் ள் வந் தான் என்ப பல க் ம்
யப்
அளித்த . ஆனால் வந் யத்ேதவ க் அ
யப்
அளிக்க ல் ைல. மா ேவடம் ண்
ந் தவன்
ஆழ் வார்க்க யான்தான் என்பைத அ ந்
ந் த
வந் யத்ேதவன் ெபான்னி ன் ெசல் வைர ேநாக் னான்.
அவ ம் அந் த ச க்ைஞையத் ெதரிந் ெகாண்டவராகத்
ேதான் னார்.
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் கா ல் ஆழ் வார்க்க யான்
என்ன இரக யச் ெசய் ையச் ெசான்னாேனா,
ெதரியா . உடேன அவ ைடய
கத் ல் ெப ம்
கவைல ம் , கலக்க ம்
ெகாண்டன. ஒ கணம்
தயங் நின்
ட் அவைன அைழத் க் ெகாண்
அச்சபா மண்டபத் ல் அ கக்
ட்ட ல் லாத ஒ
பக்கத் க் ச் ெசன்றார்.
இைதக் கவனித்தார் ெபான்னி ன் ெசல் வர், நல் லன்
சாத்தனார் ேசாழர் லப் ெப ைமக்
வந் தேபாெதல் லாம் ைக ப் நின்
வணக்கத் டன்
ேகட் க்ெகாண்
வந் தவர், இப் ேபா அந் தப் லவைர
ேநாக் , “ஐயா! லவேர! இத்தைன ேநர ம் தாங் கள்
வந் த கெழல் லாம் என்
ன்ேனாைரப் பற் யைவ
அல் லேவா? இந் தப் ராதனப் ெப ைம வாய் ந் த
ங் காதனத் ல் அமர்ந் மணி ம டம்
ட்
ெகாள் வதற் த் த
ள் ளவனாக நான் என்ன காரியம்
ெசய்
க் ேறன்? அைதப் பற் க்
வதற் க்
கைலமகள் இங் ேக இப் ேபா
ரசன்னமாவ
சாத் ய ல் ைலயாதலால் தங் களால் இயன்ற வைர ல்
சற் எ த் இயம் பலாேம?” என்றார்.

லவர் ைகத் நின்றைதப் பார்த்த ெபான்னி ன்
ெசல் வர், “ஐயா! தாங் கள் ைகத் நிற் ப இயல் ேப,
தங் கள் ேபரில் ற் றம் இல் ைல. அவ் வா என்
ைடய
கைழப் பாட் ல் அைமத் ப் பா ம் ப யாக நான்
இன்ன ம் ஒ காரிய ம் ெசய் ய ல் ைல. இன் தான்
ெதாடங் கப் ேபா ேறன்!” என்றார்.

அத் யாயம் 88 பட்டா ேஷகம்
அ

ள் ெமா வர்மர் ெதாடர்ந்
லவைரப் பார்த் க்
னார்: “ஐயா! தங் கைள இன்
ம் ஒன்
ேகட் ேறன்.
ச் சக்கரவர்த்
தல் வஞான கண்டரா த்தர்
வைர ல் எங் கள் ேசாழ லத் மன்னர்களின் கைழத்
தாங் கள்
ரித் ைரத் ர்கள் . அைவெயல் லாம் இந் தப்
ராதன லத் ல் றக் ம் பாக் யம் ெபற் ற எனக்
எவ் வள ெபா த்தேமா, அவ் வள என்
ய தந் ைத ம்
மகான் கண்டரா த்த ேசாழரின் உத்தமத்
ப் தல் வ மான ம ராந் தகத் ேதவ க் ம்
ெபா த்தமா மல் லவா?”
லவர் “ஆம் ” என்பதற் அ
யாகத் தைலைய
அைசத்தார். சைப
ந் தவர்கள் அத்தைன ேபரின்
கண்க ம் ந் தர ேசாழரின் ம பக்கத் ல் அடக்க
ஒ க்கத் டன் அமர்ந்
ந் த ம ராந் தகத்ேதவரின்
ம் ன. இப் ேபா தான்
தாகப் பார்ப்ப ேபால்
ம ராந் தகைரக்
ர்ந் கவனிக்கத் ெதாடங் னார்கள் .

ன்னேம க்க
ச்சத் டன் அமர்ந்
ந் த ம ராந் தகர்
இப் ேபா ேம ம் சங் ேகாசம் அைடந் தவரா ப்
மாேத ையக் கண்ெகாட்டாமல் பார்த் க் ெகாண்
னிந் த தைல நி ராம
ந் தார்.
இதற் ைட ல் ம ேவடம் ண்
ந் த
ஆழ் வார்க்க யான் மண்டபத் ன் ஒ
ைலக்
அவைன அைழத் ச் ெசன்ற ன்னப்
ப ேவட்டைரயரிடம் கவைல த ம் ஒ ெசய் ையக்
னான். பாண் ய நாட் ஆபத் த கைளச்
ேசர்ந்தவ ம் , படேகாட்
கய் யனின்
மைன
மான ராக்கம் மாள் என்பவைள ம டா ேஷக
ைவபவத் க்காக வந்
ந் த ஜனத் ரளிைடேய
அவன் கண்டான். எதற் காக இங் ேக அவள்
வந்
க் றாள் என்பைத அ
ம் ெபா ட் ப் ன்
ெதாடர்ந் ெசன்றான். ன்னப் ப ேவட்டைரயரின்
அரண்மைனக் அ
ல் ஜனக்
ட்டத் ல் அவள்
மைறந்
ட்டாள் . ஆழ் வார்க்க யான் அங் ேகேய நின்
அங்
ங் ம் பார்த் க் ெகாண்
ந் த ேபா அவள்
ம ப
ம் காணப் பட்டாள் . அவ டன் இன்ெனா
ெபண் இ ப் ல் ஒ
ழந் ைத டன் ெசன்றாள் . அந் த
இன்ெனா ெபண்
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின்
மகைளப் ேபால் ேதான்றேவ ஆழ் வார்க்க யான் இன்ன
ெசய் வ என்
ெதரியாமல்
ேநரம் ைகத்தான்.
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் மகள் தான் என்
நிச்சயமாகச் ெசால் ல ம்
ய ல் ைல. ெகாஞ் ச
ரம்
அவர்க டன் ேபாய் உ
ெசய் ெகாள் ளலாம் என்
ேபானான்.
ட்டத் ல் அவர்கைளப் ன்ெதாடர்ந்
ேபாவ எளிய காரியமாக இல் ைல, அவன்
ன்
ெதாடர்ந் வ
றான் என்பைத ராக்கம் மா ம்
கவனித்
க்க ேவண் ம் . அவள்
ெரன்
ட்டத் க் மத்
ல் “ஐையேயா! இந் த ஆள்

எங் கைளத் ெதாந் தர ெசய் றான். ெபண்கைளத்
ெதாடர்ந் வந் ெதால் ைல ெகா க் றான்!” என்
ச்ச ட்டாள் . உடேன அங் நின்ற ஜனங் களில் பலர்
ஆழ் வார்க்க யாைனச் ழ் ந் ெகாண்
அவைனக்
கண் க்கத் தைலப் பட்டார்கள் . அவர்களிடம்
ஆழ் வார்க்க யான் அப் ப ெயான் ம் தான்
ெசய் ய ல் ைலெயன் ம் , இவர்கள் எல் லாைர ம் ேபால
நா ம் ம டா ேஷகக் காட் கைளப் பார்க்க வந் தவன்
என் ம் சத் யம் ெசய்
னான். அவைனச்
ழ் ந் ெகாண்ட ஜனத் ரைளச்
சமாதானப் ப த்
ட் அவன் ெவளிேய வதற் ள்
ராக்கம் மா ம் இ ப் ல் ழந் ைதேயா
ய
மற் ெறா ெபண்
ம் மைறந்
ட்டார்கள் .
ஆழ் வார்க்க யான் ேகாட்ைட வாசல் வைர ல்
அவர்கைளத் ேத க் ெகாண்
ெசன்றான். ேகாட்ைட
வாச க் ச் சற் த்
ரத் ல் ஒ
பல் லக் ல்
ழந் ைத டன்
ய ெபண் ஏ க் ெகாண்
ப் பைதக்
கண்டான். பல் லக்ைகச் ழ் ந் நா
ைர ரர்கள்
நின்றார்கள் . பல் லக் ல் அப் ெபண் ஏ ய ம் , பல் லக் ம்
ைரக ம்
ைரந் ேபாகத் ெதாடங் ன. ேம ம்
அவர்கைளத் ெதாடர்ந் ேபாகலாமா என்
ேயா ப் பதற் ள் ம டா ேஷகத்ைதப் பார்ப்பதற் காக
வந் ெகாண்
ந் த ஒ ெபரிய ஜனக் ம் பல்
ஆழ் வார்க்க யாைன இ த் த் தள் ளிக் ெகாண்
வந்
ெவ
ரம் ேகாட்ைடக் ள் ெகாண்
வந்
ேசர்த்
ட்ட . அந் தச் ெசய் ையக் ேகாட்ைடத்
தளப
டம் உடேன ெதரி ப் ப
க் யமான என்
க
ஆழ் வார்க்க யான் பட்டா ேஷக மண்டபத் க்
வந் ேசர்ந்தான். அ ள் ெமா வர்மரின் கட்டைள ன்
ேபரிேலேய தான் இவ் வா மா ேவடம்
ண்
ப் பதா ம் , ஜனக்
ட்டத் ல் அங்
ங் ம்
ரிந் ஜனங் கள் என்ன ேப க் ெகாள் றார்கள் ,

என்பைத அ ந் வந் தம் டம் ெசா ம் ப
ெபான்னி ன் ெசல் வர் பணித்ததா ம் , அந் தக்
கடைமைய நிைறேவற் வ ம் சமயத் ேலேய
ேமற் ெசான்ன நிகழ் ச் ையத் தான் கா
ம் ப
ேநர்ந்தெதன் ம் ஆழ் வார்க்க யான்
ளக் ய ற ,
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் அவ ைடய வார்த்ைதகளில்
ரண நம் க்ைக ெகாண்டார். தன்
ைடய மகளா ய
பைழய ம ராந் தகன் மைன ையப் பற் அவ க்
ன்னேம கவைல இ ந் வந் த .
மைல
ய
ெசய் அவ க் த்
ைல ைள த்
மனக் ழப் பத்ைத ம் உண்டாக்
ட்ட . தாம் தன்
அரண்மைனக் ச் ெசன்
உண்ைமைய அ ந்
வ வதாக ம் , தாம் அவசரமாகப் ேபாக ேநர்ந்தைதப்
பற்
தன்மந் ரி அநி த்தர்
லம் , ந் தர
ேசாழ க் ம் , ெபான்னி ன் ெசல் வ க் ம்
அ
க் ம் ப
ம் பணித்
ட் ச் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் அந் த மண்டபத் ல் இ ந் ெவ
ேவகமாக ெவளிேய னார்.
ஆழ் வார்க்க யான் வந் ெபான்னி ன் ெசல் வரிடம்
ெசால் ல ேவண் ய அவ யம் இ க்க ல் ைல.
த ழ் ப் லவர் நல் லன் சாத்தனாரிடம் ேப க்
ெகாண்
ந் தேபாேத இளவரசர் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர்
ம் கவனம் ெச த் வந் தார். அவர்
மண்டபத்ைத ட் அகன்ற டன் ெபான்னி ன்
ெசல் வ ைடய
கம்
ன்ைனக் காட்
ம் ஒளி
ெபா ந் யதா ற் . சக்கரவர்த்
ன் பக்கம்
ம்
நின்
அவர் கம் ரமான ர ல்
ற ற் றார்:
“தந் ைதேய! நம் ேகாட்ைடத் தளப
ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் ஏேதா க அவசர காரியமாக
ெவளிேய ெசல்
றார். அ காரணமாக இந் த

ம டா ேஷக ைவபவம் தைடப் பட ேவண் ய ல் ைல.
இந் தச் சைப ல் இன்
ம் பல ெபரிேயார்கள்
இ க் றார்கள் . ர மறக் லத்
தல் வர்கள்
இ க் றார்கள் . ேவ ம் வா ம் ஏந் எத்தைனேயா
ேபார்க்களங் களில் ேபார் ெசய்
ப் ண்
ெபற் றவர்கள் இ க் றார்கள் . அவர்களில் யாேர ம்
தங் கள் ரத்
க் கரத் னால் இந் தப் ராதன ேசாழ
லத் ன் மணிம டத்ைத எ த் ச் ட்டலாம் .
அவ் வள ேப ம் இந் தப் ெபாற் ரீடத்ைத ம்
உைடவாைள ம் ெசங் ேகாைல ம் தங் கள் ஆ வந் த
கரத் னால் ெதாட் ஆ
க் றார்கள் .
ஆைகயால் இனி என் கரத் னால் நாேன எ த்
இம் மணி ம டத்ைதச்
க் ெகாண்டா ம் தவ
ஒன்
ல் ைல. ஆனால் அப் ப ச் ெசய் வதற்
ன்னால் ,
தந் ைதேய! தங் களிடத் ம் இங் ேக ஜயம்
ெசய்
க் ம் ெபரிேயார்க க் ம் மறக்
லத்தவர்க க் ம்
ண்ணப் பம் ஒன்
ெசய்
ெகாள் ள
ம்
ேறன். றா ன் உ ைரக்
காப் பதற் காகச் சைதைய அரிந் ெகா த்த
ச்
சக்கரவர்த்
ன் பரம் பைர ல் வந் தவன் நான்.
அதனால் நம் லத்தவர் அைனவைர ம் ேபால
‘ெசம் யன்’ என்ற லப் ெபயர் ெபற்
க் ேறன்.
கன் க் ட் ைய இழந் த ப
க் நீ
வழங் ம்
ெபா ட் மக க் மரண தண்டைன
த்த ம நீ ச்
ேசாழரின் வம் சத் ல் வந் தவன் நான். நம் லத்
ன்ேனார்கள் அைனவ ம் ேபார்க்களத் ல்
ற
டாத ரர்கள் என்
கழ் ெபற் ற ேபாலேவ,
நீ
ெந
ந் அ
வள ம் தவறாதவர்கள் என்ற
கைழ ம் அைடந் வந்
க் றார்கள் .
அவர்க ைடய வ
ல் வந் தவனா ய நான் நீ
ெந க் மாறாக நடக்கலா மா? இன்ெனா வ க்
நியாயமாக உரிய ெபா ைளேயா, பத ையேயா

அபகரிக்கலாமா? நம் ஆஸ்தானப் லவர் நம் ல
ன்ேனார்கைளப் பற் அழகான சந் தக்க
ல் பா
வந் தேபா அவர்கள் அைனவ ம் என் மனக்
கண்
ன்னால் வந் தரிசனம் அளித்தார்கள் . இராஜ
ேகசரிக ம் , பரேகசரிக ம் வரிைச வரிைசயாக நின்
காட் தந் தார்கள் . நலங் ள் ளி ம் , ெந ங் ள் ளி ம் ,
ெப ங் ள் ளி ம் , ேகாச்ெசங் கணா ம் என்ைனக்
க ைண த ம் ம் கண்களால் ேநாக் ‘எங் கள் லத் ல்
உ த்த மகேன! இந் தச் ங் காதனம் உனக் உரியதா
என்
ந் த் ப் பார்!’ என்றார்கள் . ஜயாலய ம் ,
ஆ த்த ம் , பராந் தக ம் , இராஜா த்த ம் என்ைன
ரத்
களால் பார்த் , ‘ மாரா! நீ இந் தச்
ங் காதனத் ல் ஏ வதற் உரியவனாக என்ன ரச்
ெசயல் ரிந் தாய் ? ெசால் ?’ என்
ேகட்டார்கள் . நான்
அவர்க க் ம ெமா ெசால் லத் தயங் ேனன்.
ன்னர் மனத்ைதத் டப் ப த் க் ெகாண்
அவர்கைளக் ைக ப் வணங்
ண்ணப் த் க்
ெகாண்ேடன். ‘ேசாழ லத்
தல் வர்கேள! நீ ங் கள்
ெசய் த அ ம் ெப ம் ெசயல் களில் ஆ ரத் ல் ஒன்
ட
நான் ெசய் ய ல் ைல. ஆனால் உங் கள் ஆ
டன்
இனிேமல் தான் அத்தைகய காரியங் கைளச் ெசய் யப்
ேபா ேறன். நீ ங் கள் நிைலநாட் ய ேசாழ லத் ப் கழ்
ேம ம் வளர்ந்ேதாங் நீ
நிைலத்
க் ம் ப யான
காரியங் கைளச் ெசய் யப் ேபா ேறன். ெசயற் கரிய
ெசயல் கைளச் ெசய் யப் ேபா ேறன். உலகம்
யக் ம்
ெசயல் கள் ரியப் ேபா ேறன். ரா
ரர்களா ய
நீ ங் கேள பார்த் ெமச் ம் ப யான ரச் ெசயல் கைளப்
ரிந் உங் கள் எல் லா ைடய வாழ் த் க்கைள ம்
ெபறப் ேபா ேறன்!’ என்
இவ் தம் என்
ைடய லத்
ன்ேனார்களிடம் நான் ெதரி த்ேதன். அவர்க ம்
கமலர்ந் எனக் அன் டன் ஆ
னார்கள் ….”

ஆேவச உணர்ச் த ம் மா ெபான்னி ன் ெசல் வர்
வந் த ெசாற் கைளக் ேகட் க்ெகாண்
இ ந் த
அச்சைப ல் உள் ேளார் எல் லா ம் ேராமாஞ் சனம்
அைடந் தார்கள் . அவர்களில் ஒ வர் “ ரேவல் ! ெவற்
ேவல் !” என்
ழங் ய ஒ பட்டா ேஷக
மண்டபத் க் ெவளி
ம் ேகட்ட . அங் ேக
ந் த மக்களிைடேய ெப ம் ளர்ச் ைய
உண்டாக் ற் .
ெபான்னி ன் ெசல் வர் எல் லா ட ம் ேசர்ந் தா ம்
“ெவற் ேவல் ! ர ேவல் !” என்
ழங் னார்.
ழக்கம்
அடங் ய ம்
னார்: “தந் ைதேய! ேசாழ நாட்
ரர்க க் ரிய இந் த
ழக்கம் ஒ சமயம் , தங் கள்
பாட்டனார் பராந் தக சக்கரவர்த்
ன் காலத் ல்
வடெபண்ைணக் அப் பால் ங் கபத் ைர –
ஷ்ணாந வைரக் ம் ேகட்ட . அந் த ந க க்
அப் பா ள் ள ேவங் நாட்டா ம் , க ங் க நாட்டா ம்
கல் யாண ரத்தா ம் மானிய ேகடத்தா ம் அந் த
ழக்கத்ைதக் ேகட் ந ந ங் னார்கள் . இன்
ம்
ேமற் த் ைசகளி ம் , ெதற் த் ைசகளி ம் ,
ழக் த் ைசகளி ம்
மரக்கலங் களில்
ஆ ரம் ப னா ரம் ேசாழ நாட்
ரர்கள் ெசன்
இந் த
நாட் வர்த்தகத்ைதக் காப் பாற் வந் தார்கள் .
தந் ைதேய! தாங் கள் ேநாய் வாய் ப் பட் ப் ப த்த
நாளி
ந் ேசாழ நாட்
ர
ழக்கத் ன் ெதானி
ைறந்
க் ற . நாலா ற ம் பைகவர்கள்
தைலெய த் வ
றார்கள் . ேவங்
ம் , க ங் க ம் ,
கல் யாண ர ம் , மானிய ேகட ம் நம் ைம வ ச்
சண்ைடக் அைழக் ன்றன. வடக்ேக இமய மைலக்
அப் பா
ந் இந் தப் பழம் ெப ம் பாரத ேதசத் க்
வந் ெகாண்
க் ம் பைகவர்களின்
ேபராபத்ைதப் பற் அவர்கள் ந் க்க ல் ைல. ேசாழ

நாட் ன் வளத்ைதப் பார்த் ப் ெபாறாைமப் பட் ப்
ங் க் ெகாண்
க் றார்கள் . இலங் ைக ல்
ம ந் தன் இன்ன ம் பைட ரட் ச் ேசர்த்
ெகாண்
க் றான். ரபாண் யன் இறந்
ட்டா ம்
அவ ைடய லத்ைதச் ேசர்ந்தவன் என்
யார்
தைல லாவ பாண் ய நாட் மணி ம டத்ைதச்
ட் க் கலகம் உண்டாக்க
யன்
ெகாண்
க் றார்கள் . ம ந் த ம் பாண் ய நாட்
ஆபத் த க ம் ேசர்ந் ச ெசய் , ரத் ேல
அ மன் ைவ ம் , அரவாைன ம் நிகர்த்த என்
அ ைமத் தைமயனார் ஆ த்த கரிகாலரின் உ
க்
இ
ேத
ட்டார்கள் . ேமற் ேக ேசர மன்னன்
ெபரியேதார் யாைனப் பைடைய ம் மரக்கலப்
பைடைய ம் ேசகரித் க் ெகாண்
க் றான்.
ேசர க் மரக்கலப் பைடையத் தயாரித் க்
ெகா ப் ப ல் ேமற் த் ைச
ந்
தாகக்
ளம்
க் ம் ஒ
ரட் க்
ட்டத்தார் உத
ெசய் றார்கள் . ேசாழ நாட்ைடச் ழ் ந்
க் ம்
ய
ேபரபாயம் இ . தந் ைதேய! ெந ங் காலமாக அர
ேதசத்தவர்கள் கப் பல் ெதா
ல் றந்
ளங்
றார்கள் . ன ேதசம் வைர ல் ெசன்
வர்த்தகம் நடத் வ
றார்கள் . நம நாட் த்
ைற கங் க க் ம் அவர்கள் அ க்க வந்
ெசல் வ ண் . நாகரிகத் ல் றந் த அந் தப் பைழய
அரா யர்கைள அடக் ஒ க்
ட் ,
ய
அரா யக் ட்டம் ஒன்
இப் ேபா
ளம்
க் ற ,
அவர்கள் அரா யர்கள் தானா அல் ல அக்கம் பக்கத்
நாட்டவர்கேளா, நாம் அ ேயாம் . ஆனால்
ர்க்கத்தனத் ல் அவர்கைள ஞ் யவர்கைள எங் ம்
காண
யா . நாேன அவர்க ைடய ெசயல் கைள
ேநரில் பார்க் ம் ப ேநரிட்ட . என்ைனச் ைறப் ப த்
அைழத் க் ெகாண்
வ வதற் காகத் தங் கள்

கட்டைள ன் ேபரில் நம் ேகாட்ைடத் தைலவர் ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் இரண்
கப் பல் களில் ரர்கைள
அ ப் ைவத்
ந் தார்….”
ந் தர ேசாழர் இந் தச் சமயம்
க் ட் த் த த த்த
ர ல் , “மகேன! அப் ப நான் அ ப் ய காரணத்ைத நீ
அ யாயா?” என்
ேகட்டார்.
“தந் ைதேய! அைத நான் நன் அ ந் ள் ேளன். இங் ேக
அர யல் உரிைம பற் க் ழப் பம் ேநர்ந்
ந் த .
பாண் ய நாட் ஆபத் த கைளப் பற்
ம்
ேகள் ப் பட்
ந் ர்கள் . ஆைகயால் என்ைனப்
பத் ரமாகத் தங் களிடம் ெகாண்
ேசர்ப்பதற் காகேவ
ைறப் ப த் க் ெகாண் வரச் ெசான்னீர ்கள் . என்
தங் க ைடய அள ல் லாத அன் ம் பரி ந் தான்
அத்தைகய கட்டைள இ ம் ப ெசய் த . எல் லா க் ம்
அ நன் ெதரியட் ம் என் தான் இங் ேக
ெசால் ேறன். அப் ப என்ைனச் ைறப் ப த்த வந் த நம்
ரர்கள்
ற் க்கணக்கானவர்கள் . ஈழ நாட் க்
கடற் கைர ல் உைடந் த கப் ப
ந் வந்
ஒ ங்
ந் த அரா யர்கேளா பத் ேப க்
ேம
க்க மாட்டார்கள் . நம் ரர்களில் எத்தைன ேபைர
அவர்கள்
ெரன்
தாக் க் ெகான்
ட்டார்கள்
என்பைதப் பார்த்த நான் அைடந் த ேவதைன இன்ன ம்
என் மனத்ைத ட் அகல ல் ைல. அந் தப்
ய
அரா ய சா யார் ேசர மன்ன க் க் கப் பல் கட் வ ல்
உத ெசய் றார்கள் . அ மட் மல் ல, க ங் க
நாட்டா ட ம் ெதாடர் ெகாண்
இ க் றார்கள் .
ன்
நாட்டா ம் ேசர்ந் ேசாழ நாட் க் கடல்
வாணிபத்ைத அ ேயா அ த்
டத்
ர்மானித்
க் றார்கள் . கடல்
ெகாள் ைளக்காரர்களின் அர நாட்டவரா
ந் தால்

தாெனன்ன, அல் ல நம் டன் எத்தைனேயா தத் ல்
ெதாடர் ெகாண்ட ேசர ேதசத்தாரா
ந் தால்
தாெனன்ன? நம் கடல் வாணிகத்ைதக் காப் பாற்
ெகாள் ள ேவண் மானால் , நம கடற் பைடையப்
ெப க் க் ெகாள் ள ேவண் ம் . ஆ ரமா ரம்
ய
மரக்கலங் கைளக் கட்டேவண் ம் .
ய
ய
மா
கைளப் பழக்க ேவண் ம் . கப் ப ல் இ ந்
ெகாள் ைளக்காரர்க டன் ேபாரிடக்
ய ரர்கைளச்
ேசர்க்க ேவண் ம் . ைழக் கட ல் உள் ள
களில்
எல் லாம்
க் ெகா ைய நாட் , ஆங் காங் ேக நம்
ரர்கைள நி த் ைவக்க ேவண் ம் . தந் ைதேய! இந் தக்
காரியங் கைளெயல் லாம் ெசய் வதாக நம் லத்
ன்ேனார்க க் நான் வாக்
அளித்
க் ேறன்.
அைத நிைறேவற் வதற் த் தங் க ைடய அ ம
ேவண் ம் . இந் தச் சைப
ள் ள ெபரிேயார்களின்
சம் மத ம் ேவண் ம் !”
இவ் வா ெபான்னி ன் ெசல் வர்
நி த் ய டன்
ந் தர ேசாழர், “மகேன! ேசாழ லத்
ரப் கைழ நீ
வளர்ப்பதற் நான் தைட ெசய் ேவனா? ேசாழ நாட் க்
கடல் வாணிபத்ைதப் பா காப் பதற் இந் த மகா
சைப ல் உள் ள ெபரியவர்கள் தான் தைடெசால் லப்
ேபா றார்களா?” என்ற ம் , ண் ம் அச்சைப ல்
“ ரேவல் ! ெவற் ேவல் !” என்
ழக்கம் எ ந் த .
“தந் ைதேய! தாங் க ம் இச்சைபேயா ம் தைட ெசால் ல
மாட் ர்கள் . நான் ஏற் ம் காரியங் களில் ெவற் யைடய
ேவண் ம் என்
ஆ
ம் அ ப்
ர்கள் . தங் கள்
ஆ நிைறேவ நான் எ த்த காரியங் களில் ெவற்
ைடக்க ேவண் ம் என்றால் ,
த ல் என் உள் ளத் ல்
நிம் ம ஏற் பட ேவண் ம் . ‘ேநர்ைமயற் ற காரியம்
எைத ம் நான் ெசய் ய ல் ைல, என்
லத்

ன்ேனார்கள் அங் கரிக்க
யாத ெசயல் எ
ம்
நான் ரிய ல் ைல, ற க் உரியைத நான்
ஆைச னால் அபகரித் க்ெகாண்
ட ல் ைல’ என்ற
உ
ைய நான் அைடயேவண் ம் . ல தர்மத் க்
ஒவ் வாத காரியத்ைத இங் ேக நான் ெசய்
ட் ப்
றப் பட்ேடனானால் , என் உள் ளம் என்ைன வ த் க்
ெகாண்ேட
க் ம் . பைகவர்களிடம் ேபாரிட் எப் ப
ெவற் ெகாள் ேவன்? தர்மத்ைத நிைலநாட்டப்
ேபாரா
ேறாம் என்ற நம் க்ைக என் மனத் ல் எப் ப
ஏற் ப ம் ?
ன்ெனா தடைவ இலங் ைகச்
ங் காதனத்ைத நான் கவர்ந் ெகாள் ள
ஆைசப் பட்டதாக ஒ ெப ம் வதந் ஏற் பட்ட …”
“ ழந் தாய் ! அைத யா ேம நம் ப ல் ைலேய! நீ
அத்தைகய ற் றத்ைதச் ெசய் யக்
யவன் என்
எவ ம் எண்ண ல் ைல” என்றார் சக்கரவர்த் .
“தாங் கள் நம்
க்கமாட் ர்கள் , தந் ைதேய! ஆனால்
அத்தைகய ேபச் என் கா ல்
ந் த ம் என் மனம்
எவ் வளேவா ேவதைனப் பட்ட . ஈழ நாட் ப்
க்கள்
எனக் அளித்த மணி ம டத்ைத நான் ேவண்டாம் என்
ம தளித்தைத என் நண்பர்கள் இ வர் அ வார்கள் .
அவர்கள் அப் ேபா என் அ
ேலேய இ ந் தார்கள் …”
சைப ல் இ
ஆம் ! நாங் க

ந் த த்த
ம் அைத அ

க்களின் தைலவர் “ஆம் ,
ேவாம் ” என்
ெசான்னார்.

“ஒ ெபாய் யான அவ
என் உள் ளத் ல் அவ் வள
ேவதைனைய உண்டாக் ய . அைதத் தாங் கள்
நம் ப ல் ைலெயன்றால் , நம் யவர்கள் ல ம்
இ ந் தார்கள் . உண்ைமயாகேவ நான் இப் ேபா
இன்ெனா வ க் உரிைமயாக ேவண் ய
ங் காதனத்ைத அபகரித் க்ெகாண்ேடெனன்றால் ,

அதனால் இந் தச் ேசாழ லத் க் எத்தைன அப ர்த்
உண்டா ம் ? என் வாழ் நாெளல் லாம் அைதப் பற்
ேவதைனப் பட் க் ெகாண்
ப் ேபன். ேவ எந் தப்
ெபரிய காரியத்
ம் மனத்ைதச் ெச த்த
யா ,
உற் சாகமாகச் ெசய் ய ம்
யா …”
ெவ ேநரம் னிந் த தைல நி ராம
ந் த
ம ராந் தகத்ேதவர் இப் ேபா ெபான்னி ன் ெசல் வைர
அண்ணாந் பார்த் ஏேதா ெசால் வதற் ப்
ரயத்தனப் பட்டார். ெபான்னி ன் ெசல் வர்
வந் யத்ேதவைனப் பார்த் ச் ச க்ைஞ ெசய் யேவ
அவ் ரன் ம ராந் தகத்ேதவர் பக்கத் ல் ேபாய் நின்
ெகாண்டான். அவர் கா ல் மட் ம் ேகட் ம் ப யான
ெமல் ய ர ல் , “நண்பா! ந் தர ர்த் நாயனார்
பா ய
தல் ேதவாரத் ன்
தல் அ என்ன?” என்
ேகட்டான்! இந் தச் சமயத் ல் இ என்ன ேகள்
என்ற
யப் டன் ம ராந் தகர், “ த்தா! ைற
!” என்றார்.
வந் யத்ேதவன் கள் ளக் ேகாபத் டன் “என்ன, ஐயா,
என்ைனப் த்தன் என்
ர்? நீ ர் அல் லேவா ெபண் த் ப்
த் அைல
ர்? அேதா, பா ம் ! உம தர்மபத் னி
ங் ழ உம் ைமப் பார்த் ச் ரிப் பைத!” என்றான்.
இ என்ன? இந் த நல் ல ேந தன் இப் ப
ெரன்
வ ச்சண்ைடக் வ
றாேன என்ற எண்ணத் டன்
ம ராந் தகர் ெபண்மணிகள் ற்
ந் த இடத்ைத
ேநாக் னார். உண்ைம ல் , அப் ேபா
ங் ழ இவர்
பக்கம் பார்க்கேவ ல் ைல. ங் ழ , ந் தைவ, வான ,
ெசம் யன் மாேத , வானமாேத ஆ ய
அரண்மைனப் ெபண்மணிகள் யாவ ம் அள ல் லாத
ஆர்வம் கண்களில் த ம் பப் ெபான்னி ன் ெசல் வைரேய
பார்த் க் ெகாண்
ந் தார்கள் . ம ப ம ராந் தகர்
ெபான்னி ன் ெசல் வைரப் பார்த்த ேபா அவர் ேசாழ

லத் ன் ராதன மணி ம டத்ைத தம
தாங் க் ெகாண்
ப் பைதக் கண்டார்.

கரங் களில்

“தளப
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் இன்
ம்
ம்
வர ல் ைல. அதனால் என்ன?
ப் ட்ட ேவைள ல்
ட்
ழாைவ நாேன நடத்
ேறன்!
தந் ைதேய! ஜயாலய ேசாழர் தல் நம்
ன்ேனார்கள்
அணிந் வந் த இந் த மணிம டத்ைத தாங் கள் எனக்
அளிக்க உவந் ர்கள் . சாமந் தர்கள் , தளப கள் , ேகாட்டத்
தைலவர்கள் , ெபா மக்கள் அைனவ ம் அைத
அங் கரித்தார்கள் . ஆைகயால் , இந் தக் ரீடம் இப் ேபா
என் உைடைம அ
ட்ட . என் உைடைமைய நான் என்
இஷ்டம் ேபால் உபேயா க் ம் உரிைம ம் உண்
அல் லவா! என்ைன ட இந் தக் ரீடத்ைத அணியத்
த ந் தவர் இங் ேக இ க் றார். என்ைன ட ராயத் ல்
த்தவர். இந் தச் ேசாழ இராஜ் யத் க் என்ைன ட
அ க உரிைம அவ க் நிச்சயமாக இ ந் த ேபா
ம் ,
அவர் அைதக் ேகார ல் ைல. நான்
ட் க் ெகாண்
ங் காதனத் ல் அமர்வைதப் பார்த் ம ழச் த்தமாக
இங் வந்
க் றார். அவர் என் உ ைர ஒ தடைவ
காப் பாற் னார். இந் தச் ேசாழ லத் க் ேநர்வதற்
இ ந் த ெப ம்
பத் ேநரிடாமல் த த்தார்.
இப் ப ப் பட்ட றப் பான காரியம் எ
ம் நான்
இ வைர ல் இந் நாட் க் ச் ெசய் ேதனில் ைல.
ஆைகயால் இந் த மணி ம டத்ைத மகான்
கண்டரா த்தரின்
மார ம் , என்
ய தந் ைத மான
ம ராந் தகத் ேதவரின் தைல ல்
ட்
ேறன்!”
இவ் தம் ெபான்னி ன் ெசல் வர் ெசால் க் ெகாண்ேட
சக்கரவர்த்
ன் ம பக்கத் ல் ற்
ந் த
ம ராந் தகரின் அ
ேல ெசன்
அவர் ர ல்
ரீடத்ைத ைவத்தார். ம டத்ைத ைவக் ங் கால்

ம ராந் தகர் அைதத் த க்காம
க் ம் ெபா ட்
வந் யத்ேதவன்
ன் ஜாக் ரைதயாக அவர் ன்னால்
நின்
அவ ைடய ேதாள் கள் இரண்ைட ம்
நட் ரிைம டன் இ க் ப்
த் க் ெகாண்
ந் தான்.
ஆனால் ம ராந் தகேரா அப் ப ஒன் ம் ெசய் ய
யல ல் ைல. அவர் ெமய் மறந் தன் வச ழந்
உண்ைம ேலேய த் ப்
த்தவர் ேபால் நா
ற ம்
ெவ க்கப் பார்த் க் ெகாண்
ந் தார்.
மணி ம டத்ைதச் ட் ய ம் ெபான்னி ன் ெசல் வர்
“ேகாப் பரேகசரி ம ராந் தக உத்தமச் ேசாழ ேதவர்
வாழ் க!” என்
ழங் னார்.
“ேசாழ சாம் ராஜ் ய சக்கரவர்த் உத்தமச் ேசாழர்
வாழ் க!” என்
வந் யத்ேதவன் ெப ங் ர ல்
னான்.
இத்தைன ேநர ம் ர த் ப் ேபாய் நின்ற
தன்மந்
அநி த்தர் த யவர்கள் அைனவ ம் இப் ேபா
“ேகாப் பரேகசரி ம ராந் தக ேசாழர் வாழ் க!” என்
ழங் னார்கள் .

ரி

ந் தர ேசாழர் சக்கரவர்த் உணர்ச்
யால் ேப ம்
சக் ைய அ ேயா இழந்
ந் தப யால் தம்
ைக
ந் த பல நிற மலர்கைள ம ராந் தக உத்தமச்
ேசாழர்
னார்.
அரண்மைனப் ெபண்மணிக ம் சக்கரவர்த் ையப்
ன்பற் ம ராந் தகர்
மலர் மாரி ெபா ந் தார்கள் .
ம ராந் தகர்
ைகப் நீ ங் ய ம் எ ந் ேநேர
ெசம் யன் மாேத
டம் ெசன்
ம் ட் நின்றார்.
அந் த
தாட்
ன் கண்களி
ந் கண்ணீ ர ் அ
ேபாலப் ெபாங் ப் ெபா ந் ெகாண்
ந் த .

“மகேன! இைறவ ைடய
ள் ளம் இவ் வா
இ க் ற ! நீ ம் நா ம் அதற் எ ராக நடப் ப
எப் ப ச் சாத் யம் ?” என்றார்.
ெபான்னி ன் ெசல் வர், சைப ல்
ந் த மற் றப்
லவர் ெப மக்கள் , பட்டர்கள் ,
க்கள்
ஆ யவர்கைளப் பார்த் , “நீ ங் கள் இனி உங் கள்
வாழ் த் க் க ைதகைள உ தப் ப மாற் க் ெகாண்
ெசால் ங் கள் !” என்றார்.
அவர்க ம் அவசர அவசரமாக வாழ் த் க் க
மாற் அைமத் க்ெகாண்
பாடத் ெதாடங்
ம

ைதகைள
னார்கள் .

ராந் தக உத்தமச் ேசாழ க் மணி ம டம்
ட்டப் பட்ட
ேநரத் க் ள் ேள அந் தச் ெசய்
தஞ் ைச
களில்
ந் த மக்களிைட ல் பர
ட்ட . அ
ைரவாகப் பர வதற்
வந் யத்ேதவ ம் , ஆழ் வார்க்க யா ம் ெபரி ம்
காரணமாக இ ந் தார்கள் . ெபான்னி ன் ெசல் வர்
கட்டைளப அவர்கள்
களில் ஆங் காங் ேக ஆட்கைள
நி த்
ந் தார்கள் . அவர்களிடெமல் லாம்
அவசரமாகச் ெசன்
ெசால் , “ேகாப் பரேகசரி உத்தமச்
ேசாழர் ேதவர் வாழ் க!” என்
ழங் கச் ெசய் தார்கள் .
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் தமக் அளிக்கப் பட்ட
இராஜ் யத்ைதத் தம்
ய தந் ைத ம ராந் தக க்
அளித்
ட்டார் என் ம் , கடற் ெகாள் ைளக்காரர்கைள
அடக் வதற் காகப் ெபரிய கப் பல் பைட
ேசர்த் க்ெகாண்
க் ரம் றப் படப் ேபா றார்
என் ம் வாய் ெமா யான ெசய் மக்களிைடேய
ைரந் பர க் ெகாண்
ந் த . லர் இைத உடேன
நம் னார்கள் . ெபான்னி ன் ெசல் வரின்
ெப ங் ணத்ைதக் இ உகந் தேத என்
அவர்கள்
க
னார்கள் . இன்
ம் லர், “ைக ல் ைடத்த

ேபரரைச யார்தான் இன்ெனா வ க் க்
ெகா ப் பார்கள் ?” என்
ஐ ற் றார்கள் . ஏககாலத் ல்
பலவா ேப ய ப னா ரக்கணக்கான ரல் க ம் ,
“வாழ் க! வாழ் க!” என்
ம்
ழக்கங் க ம் ேசர்ந்
யற் காற் அ க் ம் ேபா அைலகட ல் ளம் ம்
ேபெரா ையப் ேபால் ஒ த்தன.
ெகாஞ் ச ேநரத் க்ெகல் லாம் அலங் கரிக்கப் பட்ட
பட்டத் யாைன ன்
அைமத்த ெபான்மயமான
அம் பாரி ல் அமர்ந் ம ராந் தக உத்தமச் ேசாழர்
பவனி ளம் ய ம் எல் லாச் சந் ேதகங் க ம்
மக்க க் த் ர்ந்
ட்டன. யாைன ன் க த் ல்
யாைனப் பாக ைடய டத் ல் அமர்ந்
ப் பவர்
ெபான்னி ன் ெசல் வர் என்பைதக் கண்ட ம்
மக்க ைடய உற் சாகம் எல் ைல கடந் ததா ற் .
“ேகாப் பரேகசரி ம ராந் தக உத்தமச் ேசாழர் வாழ் க!”
என்
மக்களின்
ரல் கள்
ழங் ன. ஆனால்
அவர்க ைடய உள் ளங் களில் ெபான்னி ன் ெசல் வரின்
ெசயற் க ஞ் ெசயேல
ெகாண்
ந் த . அைத
எண்ணியதனால் அவர்க ைடய அகங் கைளப் ேபால்
கங் க ம் மலர்ந்
ந் தன. ெபான்னி ன் ெசல் வர்
மணி ம டம்
ட் க்ெகாண் , பவனி வந் தால் மக்கள்
எவ் வள
கலத்ைத அைடந்
ப் பார்கேளா,
அைத டப் பன்மடங் அ கமான
கலத்ைத
இப் ேபா ெவளி ட்டார்கள் .
இமயமைலச் கரத் ல்
இலச் ைனையப் ெபா த்த
கரிகால் ெப வளத்தாைனப் ெபான்னி ன் ெசல் வர்
ஞ்
ட்டார் என் ம் , யாக கரத் ல் இவர் தம
இலச் ைனைய என் ம் அ யாத வண்ணம் ெபா த்
ட்டார் என் ம் அ ஞர்கள் ம ழ் ந் தார்கள் . சாதாரண
மக்கேளா, அப் ப ெயல் லாம் அணி

அலங் காரங் கைள ம் , உபமான உபேமயங் கைள ம்
ேத க் ெகாண்
க்க ல் ைல. ம ராந் தகர் தைல ல்
மணி ம டத்ைதச் ட்
ட் ப் ெபான்னி ன் ெசல் வர்
பட்டத் யாைனைய ஓட் க்ெகாண்
ெசல் ம் காட்
அவர்கள் உள் ளத்ைதப் பரவசப் ப த்
ட்ட .
ஆ க்ெகாண் ம் , பா க்ெகாண் ம் ,
ரித் க்ெகாண் ம் , வாழ் த் க் ெகாண் ம்
ஒ வைரெயா வர் கட் த் த
க் ெகாண் ம் ,
மலர்கைளத்
க் ெகாண் ம் , மஞ் சள் நிற
அட்சைதைய வாரி இைறத் க் ெகாண் ம் மக்கள் ஒேர
ேகாலாகலத் ல் தங் கைள மறந் ஆழ் ந்
ந் தார்கள் .
இவ் தம்
கலத் னால் ெமய் மறந்
த்தா க்ெகாண்
ந் த மாெப ம்
ஜனக் ட்டத் ைடேய பட்டத் யாைனையச் ெச த் க்
ெகாண்
ேபாவ எளிய காரியமா ல் ைல.
ெபான்னி ன் ெசல் வ ம் அவசரப் படாமல் ஜனங் களின்
கலத்ைதத் தா ம் பார்த் க் கவனித் க் ெகாண்
அங் கங் ேக அ
கமான
கம் ெதன்பட்டேபாெதல் லாம்
ஏேத ம் ேவ க்ைகயாகப் ேப க்ெகாண் ம் , ெமள் ள
ெமள் ள யாைனையச் ெச த் க் ெகாண்
ேபானார்.
வலம்
ந் அரண்மைனக் த்
ம் வதற் ள்
மாைல மயங்
ன்னிர வந்
ட்ட . வானத்
ண் ன்க டன்
களில் ஏற் ய பங் கள்
ேபாட்
ட் ப் ரகா த்தன. அரண்மைன
ேமேல
ந் மலர் மாரி ெபா ந் த . “யாைனப் பாகா!
யாைனப் பாகா!” என்
ஓர் இனிய ரல் ேகட்ட .
ெபான்னி ன் ெசல் வர் அண்ணாந் பார்த்தேபா
வான
ன் ன்னைக மலர்ந்த
கம் அங் ேக
ேதான் ய .

“ெபண்ேண! அஞ் சேவண்டாம் ! ம ராந் தக உத்தமச்
ேசாழரின் தர்ம இராஜ் யத் ல் யாைன ம் ,
ம்
கலந் உறவா ம் ; ைன ம் , ளி ம் ெகாஞ் க்
லா க்
ைளயா ம் !” என்றார் ெபான்னி ன்
ெசல் வர்.

அத்

யாயம் 89 - வஸந்தம்
வந்த

ம ராந் தக உத்தம ேசாழத்ேதவரின்
ட்
ழா
நடந் ஒன்றைர மாதத் க் ேமலா ற் . ன்
பனிக்காலம் வழக்கத்ைத ட ைரவாக
ைடெபற் க்ெகாண்
ெசன்ற . ெதன்றல் என்
ம்
ெதய் வ ரதத் ல் ஏ க்ெகாண்
வஸந் த காலம் வந் த .
ைபங் ளிகள் மாமரங் களின்
ங் ம நிறத்தளிர்க க்
அ
ல் தங் கள் பவழ வர்ண
க் கைள ைவத்
ஒத் ட் ப் பார்த்தன. அரச மரங் களின் தங் க
நிறத்தளிர்கள் இளங் காற் ல் அைசந் தா இைச பா ன.
ன்ைன மரங் களி
ந்
த் ப் ேபான்ற
ெமாட் க்கைள உ ர்த் க்ெகாண்
ல் கள்
ேகாலாகலமாகக்
ன. இயற் ைகத் ேத உடல்
ர்த்தாள் . மாேத
கலத் னால் ெபாங் ப்
ரித்தாள் . இைலகள் உ ர்ந் ெமாட்ைடயாகத்
ேதான் ய மரங் களில்
ெரன்
ெமாட் க்கள்
அ ம் ப் த் ெவ த்தன. மாத ப் பந் தல் க ம் ,
மல் ைக
ல் ைலப் தர்க ம் ங் ெகாத் க்களின்
பாரம் தாங் க
யாமல் த த்தன. ந களில் ரவாகம்

ைறந்
ட்ட . கைரேயாரமாகப் பளிங்
ெதளிந் த நீ ர் சலசலெவன்
ஓ க்ெகாண்

ேபான்ற
ந் த .

ேசாழ நாட் மக்கள் அக ம்
க ம் மலர்ந்
ளங் னார்கள் . வயல் களில்
ைளந்
ந் த
ெசந் ெநல் ைல அ வைட ெசய் களஞ் யங் களிேல
ெகாண் ேபாய் ச் ேசர்த்தா
ட்ட . அர யல்
சம் பந் தமான நிச்சயமற் ற நிைலைம நீ ங் க் கவைல
ர்ந்
ட்ட . நகரங் களி ம் , நாட் ப் றங் களி ம்
காமன் பண் ைக ெகாண்டா வதற் மக்கள் ஆயத்தம்
ெசய் ெகாண்
ந் தார்கள் . ஆலயங் களில் வஸந் த
உற் சவம் நடத் வதற் ம் ஏற் பா கள் நைடெபற் றன.
கள் ேச
டங் களிெலல் லாம் நாடக ேமைடகள்
அைமக்கப் பட் வந் தன.
இந் த இனிய காட் கைளெயல் லாம் பார்த் க்ெகாண்
வல் லவைரயன் பைழயாைற நகைர ேநாக் ச் ெசன்
ெகாண்
ந் தான். இந் தத் தடைவ அவன் மைறந் ம்
ஒளிந் ம் மா ேவடம் ண் ம் அந் த மாநக க் ள்
ரேவ க்க ல் ைல. றந்
ந் த ரதான நகர் வாசல்
வ யாகத் தங் தைட ன் ப்
ந் இைளய ராட்
ந் தைவ ேத
ன் அரண்மனைய அைடந் தான்.
இைளய ராட்
ந் தைவ, வான
த ய தன்
ேதா கள் பலர் ைட ழ அரண்மைன வாச க் வந்
அவ க்
கமன்
வரேவற் றாள் . ெந ந் ரம்
ரயாணம் ெசய் வந் த கைளப் த் ர்ந்த ற
தன்ைன அரண்மைன உத் யான வனத் ல் வந்
சந் த் ப் ரயாண வரங் கைளக்
ம் ப
ெசால்
ட் ச் ெசன்றாள் .
வந் யத்ேதவன் இைளப் பா வதற் அ க ேநரம்
எ த் க்ெகாள் ள ல் ைல. ஸ்நான பானங் கைள ம்
அ
ைர ல்
த் க் ெகாண்

உத் யானவனத் க் ச் ெசன்றான். அங் ேக இைளய
ராட் அவன் வரைவ எ ர்பார்த் க் காத்
ந் தாள் .
ஒ வைரெயா வர் சந் ப் ப ல் யா க் அ க ஆர்வம்
என்
ெசால் ல
யாம
ந் த . ஒ வரிடம் ஒ வர் பல
ெசய் கைளக் ேகட் அ வ ல் இ வ ம் ஆவல்
ெகாண்
ந் தார்கள் . ஆனால் அவர்க ைடய
பரபரப் க் அ மட் ந் தானா காரணம் ? தங் கள்
வ ங் கால வாழ் க்ைகையப் பற் நிச்ச த் க்ெகாள் ள
ம் ய ம் காரணமா
க்கலாம் அல் லவா?
அேசதனப் ெபா ள் களிடத்
ம் ளர்ச் ைய
உண்டாக் ய இளேவனில் , உணர்ச் நிைறந் த
அவர்க ைடய உள் ளத்
ம் ஒ பரபரப் ைப
உண்டாக்
க்கலாம் அல் லவா?
“ஐயா! தாங் கள் ெசன்
ந் த காரியத் ல் ரண ெவற்
அைடய ல் ைலெயன்
அ
ேறன் அ உண்ைமயா?”
என்
ேகட்டாள் இைளய ராட் .
“உண்ைமதான், ேத ! இ வைர ல் நான் ஏற் க்
ெகாண்ட எந் தக் காரியத் ேலதான் ரண ெவற்
அைடந்
க் ேறன்?” என்
வல் லவைரயன்
ெப
ச்
ட்டான்.
“அப் ப ச் ெசால் ல ேவண்டாம் ! என் தம் ைய ஈழ
நாட்
ந் ெகாண்
வந் ேசர்த் ர்கள் அல் லவா?
அச்சமயம் அ ள் ெமா வர்மன் வந் த னால் தாேன
இந் த வைரக் ம் ேசாழ நா தப் ப் ைழத்த ?”
என்றாள் ந் தைவ.
“அ ள் ெமா வர்ம க் அனாவ யமான அபாயத்ைத
உண்டாக் , அவைரக் க ம் ளிர் ரத் டன்
ற்
ராகக் ெகாண்
வந் ேசர்த்ேதன். அ
ம்
ங் ழ மகாராணி ன் உத
னால் தான். ேசந் தன்

அ தனிட ம் ங் ழ
ட ம் என் நண்பைர
ஒப்
த் நாகப் பட் னத் க் அைழத் ப் ேபா ம் ப
ெசான்னேபா , அவர்கள் தஞ் ைச ரிக் வந் இந் தச்
ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ல் ங் காதனம் ஏ மணி ம டம்
ட் க்ெகாள் ளப் ேபா றார்கள் என்
கன
ம் நான்
க த ல் ைல..”
“உத்தமச் ேசாழ சக்கரவர்த்
ன் உ ைரக்
காப் பாற் க் ெகா த்தவர் தாங் கள் தான் என்பைத நான்
மறந்
ட ல் ைல, அவ ம் மறந்
ட ல் ைல. ெபரிய
ப ேவட்டைரய க் ப் ப லாகத் தங் கைளச் ேசாழ
நாட் ன் தனா காரியாக்
ட ேவண் ம் என்
உத்தமச் ேசாழர்
ம் னார்…”
“நல் ல ேவைள தப்

ப்

ைழத்ேதன்!”

“அ என்ன அப் ப ச் ெசால்
ர்கள் ? இச்ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் ன் தனா காரி பத சாமான்யமானதா?
தன்மந் ரி பத ையக் காட்
ம் மாதண்ட நாயகர்
பத ையக் காட்
ம் ெபரியதா ற் ேற?
தனா காரி ன் தய இல் லாமல் சக்கரவர்த்
ட
எந் தக் காரிய ம் ெசய் ய
யாேத?”
“ேத ! ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் பாதாளப் ெபாக் ஷ
நிலவைர ல் ஒ
ைற நான் ஒளிந்
க்க ேநர்ந்த .
அப் ேபா அங் ேக ம் பல் ம் பலாகக் ெகாட்
ந் த
ெபாற் கா களின் ஒளி ல் ஒ
லந் ப் ச்
ன்
வைலையப் பார்த்ேதன். இறந் ேபான மனிதனின்
மண்ைட எ ம் ைப ம் பார்த்ேதன். இனிேமல் அந் த
ெபாக் ஷ நிலவைறப் பக்கேம ேபாகக்
டா என்
ர்மானித் க் ெகாண்ேடன்…”
இைளய ராட்
ன்னைக ரிந்
ட் , “தாங் கள்
தனா காரியானா ம் ெபாக் ஷ நிலவைறக் ப் ேபாக

ேவண் ய அவ யம் ேநரா . அந் த நிலவைற ல் இ ந் த
ெபா ள் கைளெயல் லாம் ெசல ெசய் ெபரியெதா
கடற் பைட உ வாக்க, கப் பல் கள் கட்ட அ ள் ெமா
ர்மானித்
ட்டான்.
ய சக்கரவர்த்
ன்
அ ம
ம் ெபற்
ட்டான்!” என்றாள் .
“
ய சக்கரவர்த்
ம் அவ ைடய பட்ட ம
அ ள் ெமா வர்ம டன் ேகா க்கைரக் ச்
ெசன்
ப் பதாகத் தஞ் ைச ல் அ ந் ேதன்.”

ம்

“ஆம் , அவர்கள் ேபா ம் ேபா தங் கைள ம் உடன்
அைழத் ப் ேபாக
ய ல் ைலேய என்
க்க
வ த்தப் பட் க் ெகாண்
ேபானார்கள் .”
“நான் அைதப் பற் வ த்தப் பட ல் ைல. இப் ேபா
டக் ேகா க்கைர ேபாய் அவர்க டன் ேசர்ந்
ெகாள் ேவன். அ ள் ெமா வர்மர் நான் இல் லாத சமயம்
பார்த் க் ெகா ம் பா
ர் இளவர ையக் க யாணம்
ெசய் ெகாண்ட பற் த்தான் வ ந்
ேறன்.”
“ஏன், ஐயா! தங் கள் நண்பர் என் ேதா ைய மணந்
ெகாண்ட தங் க க் ப்
க்க ல் ைலயா?”
“ெதய் வேம! அம் மா ரி நான் ெசால் ல ல் ைல. நான்
அந் தத்
மணத் க் இல் லாமற் ேபான பற் த்தான்
வ த்தப் ப
ேறன். வான ைய மணந் ெகாள் ளக்
ெகா த் ைவத்த அ ள் ெமா வர்மரின் ர்வ ஜன்ம
பாக் யம் . தங் கள் ேதா வான
ம் பாக் யசா தான்
ஆனால் எதற் காக அவ் வள அவசரப் பட்டார்கள் ?”
“அவர்கள் அவசரப் பட ல் ைல நான்தான்
அவசரப் பட்ேடன். என் தந் ைத ம் தா ம் காஞ் க் ப்
றப் பட் ப் ேபாக
ம் னார்கள் . அவர்கள்
றப் ப வதற் ள்
மணம் நடந்
ட ேவண் ெமன்

ெசான்ேனன். இதனால் ெகா ம் பா
ர் ெபரிய
ேவளாரின் மன ம் நிம் ம அைடந் த . ம டா ேஷக
னத் ல்
ெரன்
தங் கள் நண்பர் உத்தமச்
ேசாழரின் தைல ல் ேசாழ நாட் க் ரீடத்ைத ைவத்த
ெபரிய ேவளா க் ப் ெப ம் அ ர்ச் ைய
உண் பண்ணி
ந் த .”
“இன்
ம் பல ம் அப் ேபா
அைடந்
ப் பார்கள் .”

அ

ர்ச்

“எங் கள் எல் லா க் ேம அ
யப் பாகத்தானி ந் த
நண்பர்கள் இ வ ம் அந் தச் ெசய் ைய க க
இரக யமாக ைவத்
ந் ர்கள் .”
“ேத ! தங் களிடம் மட்
நிைனத்ேதன்.”

மாவ

ெசால்

ப் பார் என்

“ ல மாதங் க க்
ன்னதாக இ ந் தால்
ெசால் த்தான் இ ப் பான். என்னிடம் ேகளாமல்
அ ள் ெமா எந் த காரிய ம் ெசய் த
ைடயா
“இப் ேபா

ஏன் மா

.

.”

ட்டார்?”

“சகவாச ேதாஷந் தான்! தங் க டன் ேசர்ந்த ற தான்
என் அ ைமத் தம் இவ் வா மா
ட்டான். உள்
ம்
ற ம் ஒன்றாக இ ந் தவன் கபட நாடகத்
ம் தந் ர
மந் ரத்
ம் ேதர்ந்
ட்டான்!”
“ேத ! என் ேபரில் ண் ப
மத்த ேவண்டாம் . உத்தமச்
ேசாழ க்
ட் ய கபட நாடகத் க் த் தங் கள்
தம் தான்
வ ம் ெபா ப் பாளி. இப் ப
எல் ேலாைர ம் ஏமாற் றலாமா என்
நான்
வா த் ப்
பார்த்ேதன். இராம ரான் அேயாத் ஜனங் கைள
ஏமாற்
ட் இர க் ரேவ காட் க் ச் ெசன்றைத
அ ள் ெமா உதாரணமாக எ த் க்காட் னார்.

தங் களிடமாவ ெசால் ல ேவண்டாமா என்
ேகட்ேடன்.
தம் வாழ் க்ைக ல் ஒ
ைறயாவ தங் களிடம்
ேயாசைன ேகளாமல் ஒ காரியத்ைதச் ெசய்
தங் களிடம் ற் பா பாராட் வாங் கப் ேபாவதாகச்
ெசான்னார். ேத ! இளவரசர் ெசய் த தங் கள்
மனத் ற் உகந் த காரியந் தாேன?”
“இைதக் காட்
ம் உனக் உகந் த காரியத்ைத இனி
யா ம் ெசய் ய
யா . என் தம் க் த் தாங் கள்
இக்காரியத் ல் உத ெசய் ததற்
க்க நன் !”
என்றாள் இைளய ராட் .
“ேத ! அ
ம டம்
ெகாண்

ள் ெமா வர்மர் ங் காதனம் ஏ மணி
உலகா வைதப் பார்க்கத் தாங் கள் ஆவல்
ந் ததாக நிைனத்ேதன்.”

“ ன்னம் அப் ப நான் ஆைச ெகாண்
ந் த
உண்ைமதான். என் ேதா வான அத்தைகய சபதம்
ெசய் த ற அந் த எண்ணத்ைத மாற் க் ெகாண்ேடன்.
ேம ம் , தைமயன் ெகாைல ெசய் யப் பட் மாண்ட
உடன யாகத் தம்
ங் காதனம் ஏ னால் உலகத்தார்
என்ன நிைனப் பார்கள் ?”
“ஆம் , ேத ! இலங் ைக இராஜ வம் சத் ல் நடந்
க் ம்
பயங் கரமான ெசயல் கள் அ ள் ெமா வர்ம க் இ
ஷயத் ல் ெபரி ம் கலக்கத்ைத
உண்டாக்
ந் தன. ஆனால் அைதப் பற் க்
ட அவர்
அவ் வளவாகக் கவைலப் பட ல் ைல. என் ேபரில் அந் தக்
ெகா ய ெகாைலக் ற் றத்ைதச் லர் மத்த
யன்றேபா , என்ைனக் காப் பாற் வதற் காகேவ ேசாழ
ங் காதனத் ல் ஏற அவர் உ
ெகாண்
ந் தார்.
நல் லேவைளயாகப் ெபரிய ப ேவட்டைரயர் அந் தக்

ற் றத்ைதத் தம் ேபரில் ேபாட் க் ெகாண்
என்
அந் த ண் ப
ழாமல் காப் பாற் னார்.”
“பாவம் ! அந் தக் ழவர் ஒ வர் இல் லாதப யால் ேசாழ
நாேட ெவ ச்ேசா ப் ேபானதாகத் ேதான்
ற .”
“தைமயைனத் ெதாடர்ந் தம்
நிைனத் ப் பார்த்தால்
க்க வ

ம் ேபாய் ட்டைத
த்தமா
க் ற ”

“ஐேயா! ன்னப் ப ேவட்டைரய ம் இறந் ேத
ேபாய் ட்டாரா? நிச்சயந் தானா?” என்
ேகட்டாள்
ந் தைவ.
“நான் அவரிடம்
ைட ெபற் க்ெகாண்
றப் பட்ட
ேபா அவ க் உ ர் இ ந் த . ஆனால் ெசங் த்தான
மைல
ந்
ேழ
ந்
ட்டவர் எப் ப ப்
ைழக்க
ம் ? இறந் ேபா
க்கத்தான் ேவண் ம் .
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் மரணத் க் ம் நாேன ஒ
தத் ல் காரணமா
ந் ேதன் என்
நிைனக் ம்
ேபா என் உள் ளம்
க் ற ” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“ஐயா! அைதப் பற் ெயல் லாம் எனக்
வரமாகச்
ெசால் ங் கள் . ம டா ேஷக னத்தன்
ன்னப்
ப ேவட்டைரயைரச் சபா மண்டபத்
ந்
ெவளிேயற் வதற் த் தாங் க ம் என் தம்
ம்
ழ் ச்
ெசய் ர்கள் அல் லவா? அ ல் இ ந்
வரமாகச்
ெசால் ங் கள் . அைதப் பற் என் தம்
டம் நான்
வரம் ேகட்க
யாமற் ேபா ற் . தங் களிடம்
ேகட் த் ெதரிந் ெகாள் ளலாெமன்ேற இ ந் ேதன்.
‘ெபண்களிடத் ல் இரக யம் எைத ம் ெசால் லக்
டா ’ என்
எண்ணித்தான்
ன்னாேலேய என்னிடம்
ெசால் ல ல் ைல, இப் ெபா தாவ ெசால் லலாம்
அல் லவா?”

“ேத ! அந் தக் காரணத் ற் காகத் தங் களிடம்
ெசால் லாமல் இல் ைல. தங் கைள ஒ
ைறயாவ
ஆச்சரியப் படச் ெசய் ய ேவண் ெமன்
இளவரசர்
ம் னார்.”
“அப் ப ஒன் ம் நான் ஆச்சரியப் பட்
ட ல் ைல.
நீ ங் கள் இ வ ம் ேசர்ந் இவ் தம் ஏேதா ழ் ச்
ெசய் ெகாண்
க்
ர்கள் என்
ஊ த்ேதன்.
ஏதாவ தவ ேநர்ந்
டக்
டாேத என்
ய
கவைலப் பட் க் ெகாண்
இ ந் ேதன்.”
“உண்ைம ல் , தவ ேநர்ந் தான்
ட்ட . க
க் யமான காரியம் நிைறேவற்
ட்டா ம் ,
அதன்
லம் ேநர்ந்த ேவ
பரீதத்ைதத் த க்க
யாமல் ேபா ற் . ஒ ேவைள தங் களிடம்
ேயாசைன ேகட்
ந் தால் இந் த மா ரி ேநர்ந் ரா
என்றான் வந் யத்ேதவன்.

!”

ன்னர், ேசந் தன் அ தனா ய
ய
ம ராந் தகத்ேதவர்க் ப் பட்டம் கட்டேவண் ெமன்
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ர்மானித்த
ந் அவர்கள்
ேபாட்ட ட்டங் கள் , ெசய் த ழ் ச் கள் , நடத் ய
காரியங் கள் எல் லாவற் ைறப் பற்
ம்
வரமாகக்
னான்.
ம

ராந் தகத் ேதவ க்
ட்டப் ேபாவதாக
ன்னாேலேய ெசான்னால் , அதற் ப் பல
ஆட்ேசபங் க ம் இைட
க ம் ஏற் ப ம் என்
அ ள் ெமா வர்மர் எண்ணினார். ெகா ம் பா
ர்
ேவளா ம் ,
க்ேகாவ
ர் மைலயமா ம்
ன்ேபாலேவ அந் த ேயாசைனைய எ ர்ப்பார்கள் .
ெபரிய ப ேவட்டைரயேரா மரணத்த வா ல்
ெபான்னி ன் ெசல் வ க்ேக
ட்ட ேவண் ம் என்

ெசால்
ட் ப் ேபாய் ட்டார். அவ ைடய
ப் பத்ைத நிைறேவற் றேவ அவைரச் ேசர்ந்தவர்கள்
ம் வார்கள் . ன்னப் ப ேவட்டைரயர் தம
ம மகன் உண்ைமயான ம ராந் தகன் அல் லெவன்
ெதரிந் ெகாண்
ட்டார். படேகாட்
ன் மகளான
ங் ழ ையச் ங் காதனத் ல் அமர்த் வ ல்
அவ க் உற் சாகம் இ க்க
யா . ெசம் யன்
மாேத , ேசந் தன் அ தனா ய ம ராந் தகத்ேதவன்,
ங் ழ எல் லா ேம ஆட்ேசபைண ெசய் வார்கள் .
அவர்க ைடய ஆட்ேசபைணகைளப் றக்கணிக்கச்
ந் தர ேசாழ ம்
ம் பாதவரா
க்கலாம் . இந் தக்
காரணங் கைளெயல் லாம் மனத் ல்
ைவத் க்ெகாண் தான் ெபான்னி ன் ெசல் வர் தாம்
ெசய் யத் ர்மானித்த காரியத்ைதக் கைட நி ஷம்
வைர ல் இரக யமாக ைவத்
க்க
ம் னார்.
ம டா ேஷக சமயத் ல் தம் டம் ெகாண்ட
அன் னாேலா அல் ல ம ராந் தகரிடம் ெகாண்ட
ெபாறாைம னாேலா ஆட்ேசபைண ளப் த் தைட
ெசய் யக்
ய பரபரப் க்காரர்கள் எல் லாைர ம்
ஒவ் ெவா வராக ெவவ் ேவ காரணங் கைளச் ெசால்
ெவளி ர்க க் அ ப் ைவத்தார். தமக் உத
ெசய் ய ஒ வர் ேவண் ேம என்பதற் காக
வந் யத்ேதவனிடம் மட் ம் தம அந் தரங் க
ேநாக்கத்ைதச் ெசால்
ந் தார். இ வ ம் ேயா த் த்
ட்டங் கள் வ த் க் காரியங் க ம் கவனமாகச் ெசய்
வந் தார்கள் .
இளஞ் சம் வைரயன் கந் தமாறன், பார்த் ேபந் ரப்
பல் லவன், ெகா ம் பா
ர் ேவளார் த ேயார்கைள
ஊைர ட்ேட அ ப் யா
ட்ட . ஆனால் ன்னப்
ப ேவட்டைரயைர ஊைர ட் அ ப் வ சாத் யம்
இல் ைல. அவர் ைக னால் ெபான்னி ன் ெசல் வரின்

ர ல் மணி ம டத்ைதச் ட் வ என்ற ேபச் ம்
ஏற் பட்
ட்ட . அந் தச் சமயத் ல் ேசந் தன்
அ தனா ய
ய ம ராந் தகர் தைல ல்
ட்டச்
ெசான்னால் அவர் தைட ெசால் லாம
ப் பாரா? அவர்
ம தளித்தால் அ ெபரிய அபச னமாகக் க தப் ப ம் .
அ
ந் ேவ பல ழப் பங் க ம் ஏற் படலாம் .
ஆைகயால்
ட்
ற சமயத் ல் அவைர
மண்டபத்
ந் ெவளிேயற் வதற் ஏேத ம் க்
ெசய் ய ேவண் ம் என்
நண்பர்கள் இ வ ம்
ேயா த்தார்கள் .
ம்
ப் கரமான க் எ
ம்
ேதான்ற ல் ைல. இச்சமயத் ல் ஆழ் வார்க்க யான்
வந் ஒ
த் ரமான ெசய் ையக்
னான்.
பாண் ய நாட் ஆபத் த களான ர தாஸன்
ட்டத்தார் எங் ேக ேபானார்கள் , நந் னி ேத
இன்ன ம் அவர்க டேன இ க் றாளா,
ப் றம் பயம் காட் ல் நள் ளிர ல்
ட்டப் பட்ட
வன் எங் ேக மைறந் ைவக்கப் பட்
க் றான்
என்
ம் ெசய் கைள அ ந் வ வதற் காக
தன்மந் ரி ன் சம் மதத் டன் ஆழ் வார்க்க யாைன
அ ள் ெமா வர்மர் அ ப்
ந் தார். பாதாளச்
ைற
ந் தப் ச்ெசன்ற க த்
மன்
அவர்க டன் ேசர்ந் ெகாண்
க் றானா, கந் தமாறன்
வந் ெசான்னப பைழய ம ராந் தகன் இறந் த
உண்ைமயா, அல் ல அவ ம் தப் ப் ைழத் ச் ச க்
ட்டத்தா டன் ேசர்ந்
க் றானா என்
ெதரிந்
ெகாண்
வ வதற் ம்
மைல நம் ெசன்
ந் தான்.
அவன் இச்ெசய் கைள அ ந் வ வதற் ெவ காலம்
ஆ ம் என்
எண்ணி
ந் தார்கள் . ஆனால்
ஆழ் வார்க்க யான் ல னங் களிேலேய
ம் வந்
ட்டான்.

ர

தாஸன்
ட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க ம் , படேகாட்
ைகயன் மைன
மான ராக்கம் மாைளக்
ெகால் மைலக் அ
ல் அவன் பார்த்தான். அவள்
எங் ேக ேபா றாள் என்பைதக் கவனித் அவைளத்
ெதாடர்ந் ெசன்றால் ர தாஸன்
ட்டம்
இ க்
டத்ைதச் ேசரலாம் என்
ஆழ் வார்க்க யான்
எண்ணினான். ஆனால் ராக்கம் மாள் தஞ் ைச ரிக் ச்
ெசல் ம் மார்க்கத் ல் ெசன்ற அவ க்
யப்
அளித்த . ஆ
ம் , அவைளத் ெதாடர்வேத
ஆபத் த கைளப் பற் அ வதற் உபாயம் என்
எண்ணி மா ேவடம் ண்
அவள் அ யாதப
ன்
ெதாடர்ந் ெசன்றான். உைற
க் அ
ல் வந் த
ற தஞ் ைச ல் ெபான்னி ன் ெசல் வ க்
நடக்கப் ேபா ம்
ட்
ழாைவப் பார்ப்பதற் காக
மக்கள் ரள் ரளாகச் ெசன்
ெகாண்
ந் தார்கள் .
அந் தக்
ட்டத் ல் ராக்கம் மா ம் கலந் ெகாண்டாள் .
ஆ
ம் ஆழ் வார்க்க யான் அவைள டாமல் ன்
ெதாடர்ந் தஞ் ைச வைரக் ம் வந் தான். ராக்கம் மாள்
ட்டத்ேதா
ட்டமாகத் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் ள்
ம்
ந்
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் அரண்மைனையச்
ற் வட்ட ட்டைதக் கண்ட ம் அவ க்
க்க
யப் உண்டா ற் . உடேன அ ள் ெமா வர்மரிட ம்
வந் யத்ேதவனிட ம் ேபாய் இச்ெசய் ையத்
ெதரி த்தான். ராக்கம் மாைளச் ைறப் ப த்
டலாமா என்
த ல் அவர்கள் ேயாசைன
ெசய் தார்கள் . அப் ப ச் ெசய் யேவண்டாம் என் ம் , அவள்
எதற் காக வந்
க் றாள் என்பைதத் ெதரிந்
ெகாள் வேத
க் யமானெதன் ம் ர்மானித்தார்கள் .
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் மக க் அவள் ஏேதா
ெசய் ெகாண்
வந்
க்க ேவண் ம் என்
ஊ த்தார்கள் . ன்னப் ப ேவட்டைரயரிடம் இப் ேபா
அைதச் ெசால் ல ேவண்டாம் என் ம் ,
ட்

ழா ன் ேபா அவைரச் சபா மண்டபத்
அப் றப் ப த் வதற் அைத உபேயா த்
ெகாள் ளலாம் என் ம்
ெசய் தார்கள் .

ந்
க்

ஆழ் வார்க்க யான் ம ப
ம் ன்னப்
ப ேவட்டைரயரின் அரண்மைனக் அ
ல்
ெசன்றேபா ராக்கம் மாைளக் காண ல் ைல.
ட்
ழா க்காக வந் த ஜனக் ட்டம் ேம ம் ேம ம்
அ கமா க் ெகாண்
ந் த . ஆழ் வார்க்க யான்
அந் தக்
ட்டத் ல் கலந் நின்
அரண்மைன
வாசைலக் கவனமாகப் பார்த் க் ெகாண்
ந் தான்.
இரண்
ெபண்கள் அரண்மைன
ந் ெவளி ல்
வந் தார்கள் . அவர்களில் ஒ த் இ ப் ல்
ழந் ைதைய ம் ைவத் க் ெகாண்
ந் தாள் .
வந் தவர்களில் இன்ெனா த் தைல ல்
க்கா ட்
கத்ைதப் பா மைறத் க் ெகாண்
ந் தாள் அவள்
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் மகளா
க்கலாம் என்
மைல நம் ஊ த்தான். அவர்கைளத் த த்
நி த் வதா, அல் ல எங் ேக ேபா றார்கள் என்
பார்ப்பதா என்பைத அவனால் நிச்ச க்க
ய ல் ைல.
இதற் ள் அவர்கள் ஜனக் ட்டத் ல்
ந் மைறந்
ட்டார்கள் . ேகாட்ைட வாசைல ேநாக் த்தான் அவர்கள்
ேபா
க்கேவண் ம் என்
ஊ த் க்ெகாண்
ஆழ் வார்க்க யான் அங் ேக ேபானான். ேகாட்ைட
வாச க் அப் பால்
ரத் ல் ைவத்
ந் த
பல் லக் ல் அவர்கள் ஏ வைத ம்
ைர ரர்கள்
ைட ழப் ேபாவைத ம் பார்த்
ட்டான். இனிச்
ன்னப் ப ேவட்டைரயரிடம் இந் தச் ெசய் ையச்
ெசால் லாமல் தாம க்கக்
டா என்
சபா
மண்டபத் க் வந் தான்.

அந் தச் சமயம் ெபான்னி ன் ெசல் வர் த ழ் ப் லவைரப்
பார்த் ப் ேப ம் சமயமா
ந் த . ன்னப்
ப ேவட்டைரயரிடம் ஆழ் வார்க்க யான் ெசய் ையச்
ெசான்ன ம் அவர் உடேன அவ டன்
ளம் னார்.
தம அரண்மைனக் ச் ெசன்
மகைளத் ேத னார்.
மகள் இல் ைல என்
அ ந்
க் ட்டார்.
ஆழ் வார்க்க யான்
ய ெசய் உண்ைமயாகேவ
இ க்க ேவண் ெமன்
ர்மானித்தார்.
ம் அவர்
சபா மண்டபம் வ வதற் ள் ேள “ம ராந் தக உத்தமச்
ேசாழ சக்கரவர்த் வாழ் க!” என்
ேகாஷங் கள்
ளம் ன. சபா மண்டபத் ல் நடந் தைத அ ந் த ற
இனி அங் ேக தமக் ேவைல இல் ைல என்பைத உணர்ந்
ெகாண்டார். ல அந் தரங் கமான ஆட்கைளத் தம் டன்
அைழத் க்ெகாண்
ஓ ப் ேபான மகைளத் ேத க்
ெகாண்
றப் பட்டார். தம் ைடய தல்
ேசாழ
லத் ன் பரம் பைரப் பைகவர்களான பாண் ய லத்
ஆபத் த க டன் ேசர்வதா என்
எண்ணியேபா
அவ ைடய ெநஞ் சம் ெகா த்த . அைதக் காட்
ம்
அத்தைகய மகைளத் தம் ைக னாேலேய ெகான்
வ ேமல் என்
எண்ணி ைரந் ெசன்றார்.
அன் ர உத்தமச் ேசாழ சக்கரவர்த்
ன்
பட்டா ேஷக ஊர்வல ைவபவங் கள் ேகாலாகலமாக
நடந்
ந் த ற ஆழ் வார்க்க யான் நம்
அ ள் ெமா வர்மரிடம் அன்
மத் யானம் நடந் த
வரங் கைளக்
னான். அ ள் ெமா வர்மர்
வந் யத்ேதவேனா கலந் ேயா த்தார். ர தாஸன்
ட்டத்தார் தந் ர மந் ரங் களிேல எவ் வளேவா
ைகேதர்ந்தவர்கள் என்ப அவர்கள்
வ க் ம்
ெதரிந்
ந் த .
ன்ேகாபக்காரரான ன்னப்
ப ேவட்டைரயரால் அவர்க ைடய தந் ரத்ைத ெவல் ல
யாெதன் ம் , அவர்களிடம் க் க்ெகாண்

ஆபத் க் ள் ளாவார் என் ம் எண்ணினார்கள் . தம
அ ைம மகைளேய ெகால் வ ேபான்ற பரீதமான
காரியத்ைதச் ெசய் யக்
யவர் என் ம்
நிைனத்தார்கள் . ஆைகயால் , ன்னப்
ப ேவட்டைரயைரக் காப் பாற் அைழத்
வ வதற் ம் , பாண் ய நாட் ர தாஸன்
ட்டத்தார்
எங் ேக இ க் றார்கள் , என்ன ட்ட ட்
க் றார்கள்
என்பைத அ ந் வ வதற் ம் வந் யத்ேதவ ம் ,
ஆழ் வார்க்க யா ம் றப் பட் ப் ேபாவ நலம் என்ற
க் வந் தார்கள் .
இவ் வா
ன்னப் ப ேவட்டைரயர் தம மகைள ம்
அவைளத் தம் ைமய யாமல் அைழத் ச் ெசன்ற
ச காரர்கைள ம் ன்ெதாடர்ந் ேபாக, அவர் ெசன்ற
வ ைய ஆங் காங்
சாரித் க் ெகாண்
வந் யத்ேதவ ம் ஆழ் வார்க்க யா ம் ெசன்றார்கள் .
ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
க் ம் ெந க் மாக
அங்
ங் ம் அைலந்
ட் ச் ெசன்
க்க ேவண் ம்
என்
ன்னால் ெசன்ற இ வ ம் கண்டார்கள் .
இ
ந் அவ ைடய மகைளக் ெகாண்
ேபானவர்கள் ேவண் ெமன்
அவைர ஏமாற் ேவ
வ
ல் ேபாகச் ெசய் ய
யன்
க்க ேவண் ம் என்
கட் னார்கள் . காேவரிக் கைரேயாரமாக ேமற்
ேநாக் ெந ந் ரம் ரயாணம் ெசய் த ற ,
அமராவ ந காேவரி டன் கலக்
டத் ல் ைச
மா , அந் தக் ைளந க்கைர வ யாகத் ெதன்ேமற் த்
ைச ல் ரயாணம் ெசய் தார்கள் . ேசர நாட் க் ம்
ெகாங் நாட் க் ம் எல் ைலயாக அைமந்
ந் த
ஆைனமைலப் ரேதசத்ைத அைடந் தார்கள் .
ஆைனமைல ன் அ வாரத்ைத அைடந் த ற
ரயாணம்
கக் க னமா
ட்ட . அந் த வனப்
ரேதசத் ல் மரங் கள்
க அடர்த் யாக ம்

ெச ப் பாக ம் வளர்ந்
ந் தன. வன லங் களின்
பயங் கர உ மல் நாலா ைசகளி ம் ேகட்ட .
ைரகைளச் ெச த் க் ெகாண்
ேபாவ
க ம்
ரமமாக இ ந் த .
ைரகைள ட்
ட் க் கால்
நைடயாகப் ேபானால் காட்
கங் க க் அைவ
இைரயா
டலாம் என்ற பய ம் இ ந் த .
கைட
ல் நண்பர்கள் இ வ ம் ேமேல
ைரையச்
ெச த் ப் ேபாக இயலாத க அடர்ந்த காட் ப்
ரேதசத்ைத அைடந் தார்கள் . ச பத் ல் எங் ேகேயா
ேவ ஒ
ைர கைனக் ம் சத்தம் ேகட்ட . அந் த
இடத்ைதத் ேத ப்
த் அைடந் தேபா
ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் ஏ வந் த
ைர அங்
ப் பைத ம் ,
அைதக் காவல் ரிய ஆள் ஒ வன் இ ப் பைத ம்
கண்டார்கள் . ன்னப் ப ேவட்டைரய ம் அவ டன்
வந் த மற் ற
வ ம் அங்
ந் கால் நைடயாகச்
ெசன்
ப் பதாக அந் த ஆள் ெதரி த்தான். தங் கள்
ைரகைள ம் அந் த ஆைளப் பார்த் க் ெகாள்
ம் ப
ெசால்
ட் நண்பர்கள் ேமேல ேபானார்கள் . ரிய
ெவளிச்சேம உள் ைழயாத கனாந் தகாரம் நிைறந் த
கா களின் வ யாக அவர்கள் ெவ
ரம் ெசன்றார்கள் .
ன்னர், மரமடர்ந்த மைலப் பாைதகளில் ஏ ப்
ேபானார்கள் . பத் அ
ரத் க் அப் பால் என்ன
இ க் ற என்
ெதரிந் ெகாள் ள
யாத
பாைதகளில் அவர்கள் ேபாக ேவண்
ந் த .
கைட
ல் சற் ெவளிச்சம் ெதரிந் த ஓர் இடத்ைத
அைடந் தார்கள் . அங் ேக மைல
ந் அ
ஒன்
ெசங் த்தாக
ந் ெகாண்
ந் தப யால் இந் த
இைடெவளி ஏற் பட்
ந் த . அதற் அப் பால் ெதாடர்ந்
ரயாணம் ெசய் வ இயலாத காரியமாகத்
ேதான் ய . ஏெனனில் மைல வர் அங் ேக அவ் வள

ெசங் த்தாக ேமெல ந் த . எவ் வள ேத ப் பார்த் ம்
ேமேல ஏறப் பாைத எ
ம் ெதன்பட ல் ைல. அ
ல்
ளித் ச்
இைளப் பா
ட் த்
ம் ப் ேபாக
ேவண் ய தான் என்
நண்பர்கள் ர்மானித்தார்கள் .
ன்னப் ப ேவட்டைரய ம் அவ டன் வந் த ஆட்க ம்
வன லங் க க் இைரயா
க்க ேவண் ெமன்
எண்ணினார்கள் .
இந் தச் சமயத் ல் அவர்கள் எ ர்பாராத அ சயமான
காட் ஒன்ைறக் கண்டார்கள் . மைல ேமேல அ
ன்
ெந
ழ் ச் எங்
ந் ஆரம் பமா ற் ேறா, அங் ேக
இரண்
மனித உ வங் கள் ெதரிந் தன. ேபாரிட் க்
ெகாண்ேட அவர்கள் , அ
ம் இடத்ைத ெந ங்
வந் ெகாண்
ந் தார்கள் . அவர்கைள உற் ப்
பார்த்த ல் , இ வ ம் தங் க க் ஏற் கனேவ
அ
கமானவர்கள் தான் என்
ெதரிந் த . ஒ வர்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர், இன்ெனா வர் அவ ைடய
மகைள மணந் தவரான பைழய ம ராந் தகர், ஆகா!
சண்ைட என்ற வார்த்ைதையக் ேகட்டாேல
கத்ைதச்
க் க் ெகாண்
ந் த ம ராந் தகர் இதற் ள்
இவ் வள லாகவமாக வாைளக் ைகயாளக்
கற் க்ெகாண்
ட்ட என்ன ந் ைத! காலாந் தக
கண்ட டன் சரிசமமாகக் கத் ச் சண்ைட இ
றாேர?
ஐேயா! காலாந் தககண்டர் ன்வாங்
றாேர?
உண்ைம ேலேய கைளப் ற் ப் ன்வாங்
வ
றாரா அல் ல எப் ப
ம் தம
ம மகப் ள் ைளயா ற் ேற என்
தயங் ப் ன்வாங்
வ
றாரா? எப் ப
ந் தா ம் அபாயகரமான அ
ம்
ைனைய ெந ங் வ
றாேர! ஐேயா! அங் ேக
ெசங் த்தான அ
ப் பள் ளம் என்ப அவ க் த்
ெதரியா ேபா
க் றேத!

வந் யத்ேதவ ம் , ஆழ் வார்க்க யா ம் ெப ம்
ச்சல்
ேபாட் அவ க் எச்சரிக்ைக ெசய் ய
யன்றார்கள் .
அவர்க ைடய
யற் பயன்பட ல் ைல! அ
ம் ேபா எ ந் த ‘ேசா’ என்ற சத்தம்
ங் கங் களின் கர்ஜைனைய ம் , இ
யாைனகளின்
ளிறல் கைள ம்
ங்
டக்
ய . இந் த இரண்
மனிதர்க ைடய ரல் அந் தச் சத்தத்ைத
அடக் க்ெகாண்
ேமேல எழக்
மா, என்ன?
ஆகேவ, அவர்கள் கண்
ன்னாேலேய அந் தக் ேகாரச்
சம் பவம் நிகழ, அவர்கள் அைதப் பார்த் க்ெகாண்
ம் மா இ க்க ேவண் யதா ற் . எ ரியா ய
ம மகைனப் பார்த் ப் ேபாரிட் க்ெகாண் ,
தாகப் ன்வாங் வந் த ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
அ
ைனக் வந் கால் கள் ந
ச் ெசங் த்தான
அ
ப் பள் ளத் ல்
ந்
ட்டார்! அவ டேன
ேபாரிட் க் ெகாண்
வந் த பைழய ம ராந் தகன் பாைற
ைன ல் வந் எட் ப் பார்த்
ட் ம கணம்
மைறந்
ட்டான். ன்னப் ப ேவட்டைரயர் கால்
ந
ய இடத்
ந்
ேழ
ந் த பள் ளம் மார்
க்கால் ெதன்ைன மரம் உயரம் இ க் ம் . இவ் வள
உயரத்
ந்
ந் தவர் உ ர் ைழப் பார் என்
எ ர் பார்க்க
யா . ஆ
ம் அந் த மகா ர ைடய
உடைலயாவ பார்க்கலாம் என்
எண்ணி நண்பர்கள்
இ வ ம் அ
ப் பள் ளத் ன் அ
ல் ஓ னார்கள் .
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் உடைலக் காண ல் ைல.
அ
ந்
ந் அங் ேக ெப ம் பள் ளமா த்
தண்ணீ ர ் த ம் ச் ற்
ம் இ ந் த பாைறகளில்
ேமா க் ெகாண்
ந் த . ன்னப்
ப ேவட்டைரய ைடய உடல் அந் த ஆழமான அ
க்
ளத் ல்
க்க ேவண் ம் என்
ஊ த்தார்கள் .
ஒ
தத் ல் இ நல் ல தான். கைர ல் பாைறகளின்

ந்
ந் தால் அந் த மகா ரரின் உடல்
ன்னா ன்னமாகப் ேபா
க் ம் . ஆழமான
ளத் ேல
ந் தப யால் அந் தக் க
ந்
தப்
ட்டார். ைர ல் அவ ைடய உடைல அ
நீ ர்ச் ழல் ெவளி ல் ெகாண்
வந் தள்
ம் என்
பார்த் க் ெகாண்
ந் தார்கள் .

எ

ர்

அவர்கள் எ ர்பார்த்த
ண் ேபாக ல் ைல. ெகாஞ் ச
ேநரத் க்ெகல் லாம் ன்னப் ப ேவட்டைரயர் ெவளி ல்
வந் தார். நண்பர்கள் இ வ ம்
ைரந்
ளத் ல்
த் அவைரக் கைர ல் ெகாண்
வந்
ேசர்த்தார்கள் .
த ல் , உ ரற் ற உடல் என் தான்
எண்ணினார்கள் . ஆ
ம் ஒ ேவைள உ ர் இ க்கக்
டாதா என்ற இேலசான நம் க்ைக ம் அவர்கள்
உள் ளத் ல் இ ந் த . ஆைகயால் தண்ணீ ரில்
யவைர உ ர்ப் ப் பதற் ேவண் ய
ச்ைசகைளச் ெசய் தார்கள் . ெவ ேநரத் க் ப்
ன்னர் ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
ச்
ட் க் கண்
த் ப் பார்த்தார். அவரால் அ கம் ேபச
ய ல் ைல. ஆ
ம் ெசால் ல ேவண் யைதச் ல
வார்த்ைதகளில் ெசால்
ட்டார்.
கப் ரயாைச ன் ேபரில் காலாந் தககண்டர் அந் த
மைல உச் ைய அைடந் தார். அங் ேக ஏறக் ைறய
ேப க் ந
ல் அவ ைடய மகள் இ ந் தாள் .
ர தாஸன் காலாந் தககண்டைரத் தங் க டன் ேசர்ந்
ெகாள்
ம் ப அைழத்தான். அவ ைடய ம மகேன
பாண் ய நாட் க் உரியவன் என் ம் , அவ க் ப்
பட்டம் கட்டப் ேபாவதாக ம் , ேசர மன்ன ம் இலங் ைக
அரசன் ம ந் த ம்
ய பாண் ய க் உத ெசய் ய
ன் வந்
ப் பதாக ம்
னான். அவர்கள்
உத்ேதசங் கைள அ வதற் காக
த ல் ன்னப்

ப ேவட்டைரயர் ர தாஸன்
யைதெயல் லாம்
ேகட் க் ெகாண்
ந் தார். ன்னர், அவர்கள்
ச காரர்கள் என்
ற் றம் மத் த் தம் மாரிையத்
தம் டன் அ ப்
ம் ப ேகட்டார். “உம் ைடய
மகள் , உம் டன் வந் தால் அைழத் ப் ேபாகலாம் !”
என்றான் ர தாஸன். ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
மக ைடய
கத்ைதப் பார்த்தார். அவள் தன்
கணவ ைடய க தனக் ம் ஆகட் ம் என்
அவ டன் வர ம த்
ட்டாள் . “உன்ைன இவர்க டன்
ட் ப் ேபாவைதக் காட்
ம் என் ைக னாேலேய
ெகான்
ேறன்!” என்
க் காலாந் தககண்டர்
வாைள ஓங் னார். அ கா ம் மைறவாக இ ந் த
ம ராந் தகன் அச்சமயம்
ெரன்
ேதான்
“என்
மைன ையக் ெகால் வதற் நீ யார்?” என்
வாட்ேபார் ெதாடங் னான். இதனால்
காலாந் தகண்ட க் ச்
ைகப் உண்டா ற் .
தம் ம மகைனத் தம் ைக னாேலேய ெகான்
தம்
மாரிையக் ைகம் ெபண் ஆக் வ நியாயமா என்ற
ஐயம் அவர் மனத் ல் உ த்
ட்ட . இவ் வா
மனத் ல் ஏற் பட்ட ழப் பத் னால்
ரமாகப் ேபார்
ெசய் ய
ய ல் ைல. ேயா த் க் ெகாண்ேட ன்
வாங் னார். ன்னால் அ
ப் பள் ளம் இ ப் ப
ெதரியாமல் அ ல்
ந்
ட்டார்.
இைதெயல் லாம் தட் த்த மா ச் ெசால்
த்
ட் , “நான் இனி உ ர் ைழக்கப் ேபாவ ல் ைல என்
ெந ங்
ட்ட . என்ைன இங் ேகேய ட்
ட்
நீ ங் கள்
ைரந் ெசல் ங் கள் . ேசர நாட் ன்
ம் , ஈழ
நாட் ன்
ம் உடேன ேசாழ ைசன்யம் பைட எ த் ச்
ெசல் லட் ம் . ெபான்னி ன் ெசல் வைர ம ைரக்
அைழத் ச் ெசன்
‘ேசாழ பாண் யன்’ என்ற
அ ேஷகப் ெபயைரச் ட் ப் பட்டம் கட்டச்

ெசய் ங் கள் . இந் த
ன்
காரியங் கைள ம் உடேன
ெசய் யா ட்டால் , ேசாழ சாம் ராஜ் யத் க் ப் ேபரபாயம்
உண்டாவ நிச்சயம் . ம ப
ம் பைழயப பாண் ய
ராஜ் யம் தனியாகப் ரிந் ேபாய்
ம் ! உடேன
ைரந் ெசல் ங் கள் !” என்
காலாந் தககண்டர்
னார். அவைர இந் த நிைல ல் அனாைதயாக
ட்
ட் ப் ேபாக நண்பர்க க் மனம் வர ல் ைல.
ஆைகயால் இ வரில் ஒ வர் அவைரப் பார்த் க்
ெகாள் வ என் ம் , இன்ெனா வர் தஞ் ைசக் ப் ேபாவ
என் ம் ர்மானித்தார்கள் . இ வரில் ேவகமாகக்
ைர
டக்
யவன் வந் யத்ேதவன் ஆதலால் அவேன,
றப் பட ேவண் யதா ற் .

அத் யாயம் 90 ெபான்மைழ ெபா ந்த

!

வந் யத்ேதவன் ஆைனமைலக் காட் க் த் தான்
ெசன்
வந் த வரலாற் ைறக்
த்த ம் , ந் தைவ
அவைனப் பார்த் , “ஐயா! நீ ங் கள்
ய வரலா
க
அ சயமா
க் ன்ற . உண்ைம நிகழ் ச் கள் தானா
என்
சந் ேதக ம் ல சமயம் எனக் ஏற் பட்ட . கைத
ைனந்
வ ல் தாங் கள் ெகட் க்காரர் என்பைத
அ ேவன். அ
ம் தாங் கள் அ க்க ேபச்ைசத் நி த்
ேம ம்
ம் பார்த்
த்
ட் ப் ேபச்ைச
ெதாடங் யேபா என்
ைடய சந் ேதகம் ேம ம்
அ கமா ற் !” என்றாள் .

வந் யத்ேதவன் மற் ம் ஒ
ைற ேம ம்
ம்
பார்த்
ட் க் ந் தைவைய ேநாக் னான். “ேத !
ைனகைத ெசால் வதற் ேவ இடங் கள் இ க் ன்றன.
என்
ைடய அந் தச் சாமர்த் யத்ைதத் தங் களிடம்
இ வைர ல் நான் காட் ய ல் ைல. இைட ைடேய என்
ேபச் த் தைடப் பட்டதற் ேவெறா காரணம் உண் !”
என்றான்.
“அ
ம் ெபரிய இரக யமா? ெபண்களிடம் ெசால் லக்
டாதா?” என்
ேகட்டாள் ந் தைவப் ராட் .
“ேவ யாரிட ம் ெசால் லக்
டாத இரக யந் தான்.
ஆனால் தாங் கள் அ ம ெகா த்தால் அைத ம்
ெசால்
ேறன்!” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“உண்ைமையச் ெசால் வதற் எப் ேபா
அ ம உண் !” என்றாள் ந் தைவ.

ம் என்

ைடய

“அப் ப யானால் ெசால்
ேறன்
ற என்ைனக்
ேகா த் க் ெகாள் வ ல் பயனில் ைல. நான் தங் களிடம்
ேப க் ெகாண்
க் ம் ேபா
ல சமயம்
தற் ெசயலாகத் தங் கள்
களில் என் பார்ைவ ப ந்
ற . ேத
ன் கரிய கண்களில் என்ன அரிய
மாயம் இ க் றேதா, ெதரிய ல் ைல. அ என்ைன
அப் ப த் ைகத் நிற் ம் ப ெசய்
ற .
ம ப
ம் சமாளித் க்ெகாண்
ேபச்ைசத்
ெதாடங்
ேறன்!” என்றான்.
ந் தைவ ன் இதழ் கள்
ரிந் தன; கன்னங் கள்
ந் தன; கண்கள் ரித்தன. “ஐயா! என்
ைடய
கண்களில் அரிய மாயம் ஒன்
ல் ைல. கரிய மாய ம்
இல் ைல. ல காலமாக ைம ட் க் ெகாள் வைத ம்
ட்
ட்ேடன். என்
ைடய கண்களில் தாங் கள்
தங் க ைடய உ வத்ைதத் தான் பார்த்
ப் ர்கள் .

அ தான் தங் கைளத்
என்றாள் .

ைகப் பைடயச் ெசய்

க்

ம் !”

“ேத ! என்
ைடய உ வத்ைத நான் கண்ணா களில்
பார்த்
க் ேறன். ெதளிந் த நீ ரில் ர ப க்கப்
பார்த்
க் ேறன். அப் ேபாெதல் லாம் நான் எந் த தத்
ைகப் ம் அைடந் த ல் ைல!” என்றான் வல் லவைரயன்.
“என் கண்கைளக் கண்ணா க் ம் தண்ணீ க் ம்
ஒப்
ர்களா? கண்ணா மங்
ம் ; தண்ணீ ர ்
கலங்
ம் !” என்றாள் இளவர .
“கண்ணா மங் னால் ைடத் ச் த்தம் ெசய் ேவன்.
தண்ணீ ர ் கலங் காமல் பார்த் க்ெகாள் ேவன். தங் கள்
கண்களின் இைமகள்
த் ைர ட் என் உ வத்ைத
மைறப் பைத நான் த த் நி த்த
யாதல் லவா?”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“கண்ணா க் எ ரில் நின்றால் தான் உ வம்
ர ப க் ம் . தண்ணீ ர ் கலங் காமல்
ெதளிந்
ந் தால் தான் உ வம் ெதரி ம் . ஆனால் என்
கண்கள் றந்
ந் தா ம் , கண்ணிைமகள்
ந் தா ம் தாங் கள் என்
ன் இ ந் தா ம்
இல் லா ட்டா ம் தங் கள் உ வம் எப் ேபா ம் என்
கண்களில் ெபா
ற . இந் த அ சயத் ன் காரணம்
என்ன என்
தங் களால் ெசால் ல
மா?” என்
ந் தைவ ேகட்டாள் .
வந் யத்ேதவனின் ெமய்
ர்த்த . த
“ெதரிய ல் ைலேய, ேத !” என்றான்.

த

த்த

ர

“ெதரியா ட்டால் நான் ெசால்
ேறன்.
தங் களிடத் ேல தான் அப் ப ஏேதா ஒ மாய மந் ர
சக் இ க் ற . ேசாழ லத்ைதப் ப வாங் க வந் த

ல் ,

வ ர ெநஞ் சம் ெகாண்ட நந் னி ன் உள் ள ம்
தங் கைளக் கண்
சஞ் சலம் அைடந்
ட்டதல் லவா?”
“சற்
ன் தாங் கள் அ
னிய வார்த்ைத
என்ைனப் பரவசப் ப த் னீர ்கள் . அேத
ச் ல் , அந் தக்
ெகா ய ஷ நாகத் ன் ெபயைர ஏன்
ெசால்
ர்கள் ?”
“நந் னிைய உள் ளத் ல் நஞ் ைடய பாம் என்
நான்
ெவ த்த காலம் உண் . இப் ேபா அவைள
நிைனக் ம் ேபா எனக் அவள் ேபரில் இரக்கந் தான்
உண்டா ற ..”
“நந் னி டம் தாங் கள் இரக்கம் ெகாள் வ ேசாழ
லத்ைத நாசமாக்கவ ம் ஆலகால ஷத் டம்
இரக்கம் ெகாள் வதா ம் .”
“ஐயா! ேசாழ வம் சத்தா க் க் ல ெதய் வமா
ட்ட
மந் தா னி ேத
ன் மகள் அவள் ! என் அ ைமச்
சேகாதரன் அ ள் ெமா ையப் பல ைற காப் பாற் ய
ேத
ன் மகள் அவள் ! என் தந் ைதையச்
ச கார ைடய ேவ க் இைரயாகாமல் காப் பாற் த்
தன்
ைடய உ ைரப் ப ெகா த்த மாதர
ன் மகள்
நந் னி!”
“ஆனால் அந் தச் ச கார ைடய ேவைல எ யத்
ண் யவள் அவள் ! ஆ த்த கரிகால க் யமனாக
வந் தவள் அவள் ! ரா
ரரா ய ெபரிய
ப ேவட்டைரயரின் ம ைய மயக் ெபாம் ைம ேபால்
ஆட் ைவத்தவள் …”
“ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் ம ைய மட் ந் தானா
மயக் னாள் ? பார்த் ேபந் ர பல் லவன், கந் தமாறன்
த யவர்கைள ம் தன் ைகக் க

ஆக் க்ெகாண்டாள் ! இைவெயல் லாம் ெதரிந்
ந் ம்
அவைள என்னால் ெவ க்க
ய ல் ைல.
ரபாண் ய ைடய மரணத் க் ப் ப வாங் கேவ
இவ் வள ம் ெசய் தாள் ! எ த்த காரியத்ைத
நிைறேவற் வ ல் ெவற் அைடந் தாள் ! ர மறக்
லத் ப் ெபண்! அவள் இப் ப ெயல் லாம் பயங் கரமான
ெசயல் களில் இறங் வதற் நா ம்
காரணமா
ந் ேதன் என்பைத நிைனத்தால்
வ த்தமா
க் ற . அவ ைடய ழந் ைதப்
ராயத் ல் பைழயாைற
ந்
ரட் ய த்ேதாம் …”
“நல் ல காரியேம ெசய் ர்கள் , ேத ! தங் க ைடய
ெநஞ் ரக்கத் ன்
யால் அவள் ேசாழ லப்
பைகவ ைடய மகள் என்பைத மறந்
ட ேவண்டாம் .
ர பாண் ய ைடய மகன் ேசாழர் ட் ல் வளர்ந்
அதனால்
ைளந் த அனர்த்தம் ேபாதாதா? ர
பாண் ய ைடய மக ம் ேசாழர் ட் ல் வளர்ந்
ஆ த்த கரிகாலைரத்
மணம் ரிந் ெகாள் ள
ேநர்ந்
ந் தால் …”
“ க்க நன்ைமயாக
ந்
க் ம் , இந் த இரண்
ெப ங் லங் களின் பைகைம ர்ந் இ
ல ம் ஒ
லமா
க் ம் . ஆனால் அந் தச் ெசய்
உண்ைமயா
க் மா?”
“எைதக் ேகட்

ர்கள் , ேத

!”

“நந் னி ர பாண் யனின் மகள் என்ப
உண்ைமயா
க் மா?”
“நந் னி அவ் வா ஆ த்த கரிகாலரிடம்
யைத என்
கா னால் நாேன ேகட்ேடன். ெபரிய ப ேவட்டைரய ம்
ேகட்டார். அ தான் ெபரிய ப ேவட்டைரயரின்
மனத்ைத அ ேயா மாற் அவைர ெரௗத்ராகாரம்

ெகாள் ளச் ெசய் த . அந் தக் ெகா ய வார்த்ைததான்
இளவரசர் ஆ த்த கரிகாலரின் உ
க் ம் யமனாக
ந் த !”
ேயா
ங் கள் ! கரிகாலன்
ப
ப் பதற் காகேவ அவள் அவ் தம்
ெசால்
க்கலாம் அல் லவா? ர பாண் யைனக்
கரிகாலன் ேகாபத்
ந் காப் பாற் ற
ம் யேபா
அவேள ேவ
தமாகக்
க் றாள் . ெபற் ற
தகப் பைனக்
த் க் ‘காதலன்’ என்
எந் தப்
ெபண்ணாவ தன் வா னால் ெசால்
ப் பாளா?”
“

“ேத ! கரிகாலர் அப் ேபா ெவ
ெகாண்டவரா
ந் தார். அவள் என்ன ெசான்னாேளா,
இவர் என்னெவன்
ெபா ள் ெசய் ெகாண்டாேரா,
யா க் த் ெதரி ம் ? கரிகாலர் ெசால் ய தாேன?
அவேர ன்னால் நந் னி ‘என் தகப் பன் ர பாண் யன்’
என்
ெசான்னேபா நம்
ட்டாேர? ேம ம் ர
பாண் யன் இறந் த றேக அவ க் இ
ெதரிந்
க்கலாம் . தன்
றப் ைபக்
த்த உண்ைமைய
அ வதற் காக நந் னி என்ெனன்ன ரயத்தனங் கள்
ெசய் தாள் என்ப தங் க க் த் ெதரி ேம? நள் ளிர ல்
அவ ைடய அன்ைன ன் ஆ ையப் ேபால் ந த் ச்
ந் தர ேசாழைரப் ைபத் யம்
க்க அ க்க
ல் ைலயா? அைதத் தங் கள் ேதா பார்த்
ர்ச்ைசயைடந்
ழ ல் ைலயா..?”
“பாதாளச் ைற ல்
ன்
வ ஷமாக
அைடப் பட்
ந் தங் க டன்
தைல அைடந் த
ைபத் யக்காரைன ஆழ் வார்க்க யான் பய
த் க்
ேகட்டேபா அவன் ெசான்ன ம் தங் க க் த்
ெதரிந்
க் ம் ..”

“ெதரியாமெலன்ன? நந் னிக் ம் , அவள்
சேகாதர க் ம் தாேன தகப் பன் என்
அவன்
னான்.”
“அ

ேவ உண்ைமயாக

ம் இ

க்கலாம் அல் லவா!”

“அப் ப யானால் , ல சமயம் ெபாய் ம்
க்க
வ ைம ைடயதா ற . அரண்மைனக் ள் ேளேய
வளர்ந் சண்ைடெயன்றால் பயந் ெகாண்
ந் த
பைழய ம ராந் தகத்ேதவர் தாம் ரபாண் ய ைடய
மகன் என்
அ ந் த ம் எத்தைகய ர
ஷர்
ஆ
ட்டார் என்பைதத் தாங் கள் பார்த்
ந் தால்
ர த் ப் ேபா
ப் ர்கள் . ஒ
ைற ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் தம வ ரக் கரத்தால் என் ேதாைளப்
பற் னார். அைத நிைனத்தால் இன்ன ம் அவர்
த்த
இடத் ல் எனக் வ
ண்டா ற . அத்தைகய
மகா ர டன் நாெமல் லா ம் ‘ேகாைழ’ என்
எண்ணிய
ம ராந் தகன் சரிசமமாக வாட்ேபார் இட்ட காட் ைய
என் ம் நான் மறக்க
யா .”
“அைதக்
த்ேத எனக் ம் தங் கள் வார்த்ைத
சந் ேதகம் உண்டா ற என்
ெசான்ேனன்.”

ல்

“நம் வதற் அரிதான சம் பவந் தான். நந் னி ன்
பல் லக் ல் ரயாணம் ெசய் ெகாண்
ந் தவ
ப ேவட்டைரயர்களின் ெபயைரச் ெசான்னாேல
ந ந ங் யவ மான நாம் அ ந் த ம ராந் தகன்
ன்னப் ப ேவட்டைரய டன் வாட்ேபார் ெசய் யத்
ணிவான் என்
யார் நம் ப
ம் ? ஆ
ம் அ
உண்ைம ல் நடந் த என்பைத ஆழ் வார்க்க யான்
ம் வந் தங் க க் க்
வான்.”
“ஐயா! தாங் கள் நந் னி ேத
ய ல் ைலயா?”

ையப் பார்க்க

ம் ,

“அந் தப் ெபண் உ க்ெகாண்ட ராட்ச
பார்க்க ேவண் ம் ?”

ைய நான் ஏன்

“நந் னிையப் பற் இனி அவ் தம் ெசால் லேவண்டாம் .
என்ைறக்காவ ஒ நாள் நாேன அவைளச் சந் ப் ேபன்.
உண்ைம ல் அவ ைடய தந் ைத யார் என்
ம்
இரக யத்ைத அ ேவன். ஆனால் ஒன்
ெதரிந்
ெகாள்
ங் கள் . நந் னிையப் பற் என்னிடம் எ
ம்
தவறாகக்
ற ேவண்டாம் . அவ ைடய தகப் பனார்
யாரா
ந் தா ம் , அவ ைடய அன்ைன யார் என்ப ல்
சந் ேதக ல் ைல அல் லவா? அவளிடம் நான் அன்
ெகாள் வதற் அ ஒன்ேற ேபா ம் , அதற் ேமேல
இன்ெனா
க் ய காரண ம் இ க் ற ..”
“அ

என்ன காரணம் ?”

“நந் னி தங் களிடம் ரியம் ெகாண்
ந் தாள் .
அவ ைடய
த் ைர ேமா ரத்ைதத் தங் களிடம்
ெகா த்தாள் . தஞ் ைசக் ேகாட்ைட
ந் தப் ச்
ெசல் வதற் உத ெசய் தாள் . ெகாள் ளிடக் கைரக்
காட் ல் ர தாஸன்
ட்டத்தாரிடம் தாங் கள்
க் க்ெகாண்
ந் த ேபா ம ப
ம் தங் கள்
உ ைரக் காப் பாற் னாள் …”
“கைட யாக, ஆ த்த கரிகாலைரக் ெகான்ற
பயங் கரமான ப ைய என் ேபரில் மத் னாள்
அதற் காகேவ அத்தைன ழ் ச் க ம் ெசய் தாள் !”
“ஏன் அப் ப ச் ெசய் தாள் என்
ெதரிய ல் ைலயா?”

தங் க

“பாம் ஏன் க க் ற என்பதற்
ேவண் மா?
த்ைத ஏன் பாய்
காரணம்
ற ேவண் மா?”

க்

த்

க் காரணம் ெசால் ல
ற என்பதற் க்

னி றக் ம் ேபாேத பாம் பாகேவா,
த்ைதயாகேவா றக்க ல் ைல. நாங் கள் தான்
அவைள அப் ப ச் ெசய்
ட்ேடாம் . சந் தர்ப்பங் கள்
அவ் தம் ச ெசய்
ட்டன. தாங் க ம் அதற் க்
காரணமா
ந் ர்கள் !”
“நந்

“ஐையேயா! என் ேபரில் ஏன் ண் ப
அப் ப என்ன ங் ெசய் ேதன்?”

? நான் அவ

க்

“தாங் கள் அவ க் ஒ
ங் ம் ெசய் ய ல் ைல.
அவள் தான் தங் களிடம் அன் ெகாண்
ந் தாள் .”
“ெதய் வேம!..”
ஷர்கள் ல காரியங் களில் கண்ணி ந் ம்
டர்களா
ப் பார்கள் ேபா
க் ற . ஐயா இைதக்
ேக ங் கள் ! நந் னி ன் உள் ளம் தங் க க் த்
ெதரிய ல் ைல. நான் நன்றாகத் ெதரிந் ெகாண்ேடன்.
அந் தத் ர்ப்பாக் யசா உண்ைம ல் ர
பாண் யனிடம் அன் ெகாண்
க்க ல் ைல. ஆ த்த
கரிகாலனிடம் அவ க் உண்ைமயான ேநசம்
ைடயா . அவர்களிடம் அன் ெகாண்டதாக
ந த்தெதல் லாம் அவள் அர
டத் ல்
அமர்வதற் காகத்தான்!”
“

“இைத நா ம் அ ேவன், ேத ! அவ ைடய ராதக
ெநஞ் ல் அன் க் ச்
ம் இடேம இல் ைல!”
“அ தவ . தங் கைளக் கண்டேபா தான் அவள்
உள் ளத் ல் உண்ைமயான அன் உதயமா ற் . தங் கள்
அ மானத்ைதக் கவர்வதற் காக அவள் எ
ம் ெசய் யச்
த்தமா
ந் தாள் …”
“என் ேபரில் இளவரசைரக் ெகான்ற ப
த்தமா
ந் தாள் .”

ையச்

மத்த

ம்

“அ எதற் காக? தங் கைள என்ெறன்ைறக் ம் ேசாழ
லத்தா டன் நட் ம் , உற ம் ெகாள் ளாம
க்கச்
ெசய் வதற் த்தான்.”
“அதற் காக என்ைனத் தஞ் சா ர் இராஜ
களின்
நாற் சந்
ல் க
ல் ஏற் றச் ெசய் வதற் ஏற் பா
ெசய்
ட்டாள் . அைத ட அவ ைடய ைக ல்
த்
ந் த கத்
னாேலேய என்ைனக்
ெகான்
க்கலாேம?”
“தங் கைளக் ெகால் ல எண்ணி
ந் தால் அவ் தம்
ெசய்
க்கலாம் . அல் ல ர தாஸன்
ட்டத்ைதக்
ெகாண்
தங் கைளக் ெகால் லச் ெசய்
க்கலாம் .
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ற் றத்ைதத் தன் ேபரில்
ேபாட் க்ெகாண் ரா ட்டால் , ெபான்னி ன் ெசல் வர்
க் ட் ரா ட்டால் , தங் கைள உண்ைம ேலேய
க
ல் ஏற் றக் கட்டைள றப் த்
ந் தால் ர தாஸன்
ட்டத்தார் வந் தங் கைள
த் க் ெகாண்
ேபா
ப் பார்கள் . தாங் க ம் ஒ ேவைள இன்
ஆைனமைல ன் ேமல் ேசர்ந்
க் ம்
ட்டத் டன்
கலந் ெகாண்
ந் தா ம் இ ப் ர்கள் .”
“அத்தைகய பத்
காப் பாற் னார்.”

ேநராமல் கட

ள் தான் என்ைனக்

“ேசாழ நாட்ைட ம் காப் பாற் னார், தங் கைளப் ேபான்ற
ஒ
ரரின் ேசைவ ேசாழ சாம் ராஜ் யத் க்
நஷ்டமாகாமல் காப் பாற் னார்…”
“ேத ! ேசாழ சாம் ராஜ் யம் மகத்தான . ஐந்
லட்சம்
ரர்களின் வாள் க ம் , ேவல் க ம் இந் த ராஜ் யத்ைதக்
கண் ேபாலக் காத் நிற் ன்றன. நான் ஒ வன் இதன்
உத க் அவ் வள அவ யமா
க்க
யா ..!”

“ேசாழ நாட்ைட நலா ற ம்
ய அபாயங் கள்
ெகாண்
ப் பதாகத் தாங் கேள ெசான்னீர ்கள் .”

ழ் ந்

“அ உண்ைமதான், ேத ! ர தாஸ ைடய ழ் ச் த்
றன் அ சயமான . பாண் ய நாட் ச்
ங் காதனத் க் உரிைமயாளர் இரண்
ேபைர
உண்டாக்
ட்டான்.
ன்ேன ஒ
ழந் ைதக் க்
ெகாள் ளிடக்கைரக் காட் ல் பாண் ய மன்னன் என்
பட்டம்
ட் னான். அந் தப் பராங் சன்
ெந ஞ் ெச ய டன், இப் ேபா அமர ஜங் கன்
ெந ஞ் ெச யன் ஒ வ ம் ேசர்ந்
ட்டான்…”
“அ

யார் அமர ஜங் கன் ெந

ஞ் ெச

யன்?”

“நம் பைழய ம ராந் தகரின் ெபயர் இப் ேபா அ தான்.
பாண் ய அர க் உரிைம ெகாண்டா ேவான்,
‘ம ராந் தகன்’ என்ற ெபய டன் இ க்க
யாதல் லவா? ன்னப் ப ேவட்டைரயர் அ
ப்
பள் ளத் ல்
ந் த ம் , மைல உச்
ல் ‘பாண் யன்
அமர ஜங் கன் ெந ஞ் ெச யன் வாழ் க!’ என்
எ ந் த
ேகாஷம் அந் தப் ெபரிய அ
ம் சத்தத்ைத ம்
அடக் க்ெகாண்
எ ந் த .”
“இம் மா ரி இரண்
உரிைமயாளைர ஏற் ப த்
ைவப் ப ல் ர தாஸன்
ட்டத்தா க் என்ன லாபம் ?”
“ஒ வ க் ஏதாவ ேநர்ந்தால் இன்ெனா வன்
ைக ல் இ க்கட் ம் என் தான். ஒ வைனக் ெகாண்
இலங் ைக அரசன் ம ந் தன் உத ையப் ெபற ம் ,
இன்ெனா வைனக் ெகாண்
ேசர மன்னனின்
ட் றைவப் ெபற ம் அக் ட்டத்தார்
யற் ப் பார்கள் …”

“ஐயா! என் சேகாதர ம் தாங் க ம் ேசர்ந் ச ெசய்
உத்தமச் ேசாழரின் தைல ல் மணி ம டத்ைதச்
ட் னீர ்கள் . உத்தமச் ேசாழ க் நீ ங் கள் ெபரிய
நன்ைம ெசய்
ட்டதாக நான் க த ல் ைல. தற் சமயம்
ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் பாரத்ைத வ ப் ப அவ் வள
எளிய காரியமாகத் ேதான்ற ல் ைல…”
“ேசாழ சாம் ராஜ் ய பாரத்ைத வ ப் ப தற் சமயம்
கப்
ரயாைசயான காரியந் தான். ஆனால் அைத உத்தமச்
ேசாழரா தாங் கப் ேபா றார்? அவர் தம அன்ைனக்
உத யாக ஆலயத்
ப் பணி ல் ஈ பட் க் காலம்
க க்கப் ேபா றார். ேசாழ சாம் ராஜ் யத்ைதத் தாங் கப்
ேபா றவ ம் பா காக்கப் ேபா றவ ம் தங் கள் தம்
அ ள் ெமா த் ேதவர்தான்”
“அ உண்ைமேய. அ ள் ெமா க் அதற் ஆற் ற ம்
உண் . ஆனா ம் அவன்
ராயத் ல்
யவன்.
அ பவம் இல் லாதவன். ேசாழ சாம் ராஜ் யத்ைதத் தாங்
வந் த இ ெப ம் வ ரத்
ண்கள் – ப
ர் அரசர்கள்
ேபாய் ட்டார்கள் . ெபரியவர் நம் ைம ட்ேட ெசன்
ட்டார்! தாங் கள் ெசால் வைதப் பார்த்தால் , ன்னப்
ப ேவட்டைரயர் ைழத் வ வ ம் ர்லபம் என்
ேதான்
ற …”
“அவர் ைழத் வந் தா ம் இராஜ் யத் க்
பயன்படமாட்டார். தம மகைள ம் ம மகைன
நிைனத் ெநாந் ெகாண்
ப் பார்…”

ம்

“சம் வைரய ம் அேத நிைலைய அைடந்
ட்டார்.
னங் களில் அவ ைடய உள் ள ம் உட ம் ேசார்ந்
பல னமைடந்
ட்டன. மைலயமான்
ன்னேம
ழவர். தம ேபரர்களில் ஒ வன் இறந் ,
இன்ெனா வ க் ப் பட்ட ல் ைல என்
ஆன ம்

ல

அவ ம் அ ேயா தளர்ந் ேபானார். ெகா ம் பா
ர்ப்
ெபரிய ேவளாரின் மனம் ஒ நிைல
ல் ைல.
அ ள் ெமா
ட் க் ெகாள் ளப் ேபாவதாகச்
ெசால் க் ெகாண்
ந் கைட நி ஷத் ல் தம் ைம
ஏமாற்
ட்டைத அவரால் மன்னிக்க
ய ல் ைல.
வான ைய அ ள் ெமா மணந் த ல்
ட அவ க் த்
ப் ஏற் பட ல் ைல. இனிேமல் இராஜ் ய
வகாரங் களில் தாம் தைல
வ ல் ைல என் ம்
ெகா ம் பா
ரில் ஆலயத்
ப் பணி ெசய் யப்
ேபாவதாக ம்
ட் ப் ேபாய் ட்டார். கடம் ர்
மாளிைக ல் நடந் த ச க் ட்டத் ல் கலந் ெகாண்ட
மற் ற ற் றரசர்கள் அைனவ ம் அவர்கள் ஒன்
நிைனக்கக் காரியம் ேவறாக
ந் த பற் ெவட்
மனம் ன் ப் ேபானார்கள் . ஐயா! அ ள் ெமா க்
உத ெசய் யத் ைணவர்கள் ேவண் ம் . வாள் வ –
ேதாள் வ
டன் அ
த் றைம ம் வாய் ந் த உற் ற
நண்பர்கள் அவ க் ேவண் ம் …”
“நல் ல ேவைளயாகப் பல் லவப் பார்த் ேபந் ரர்
இ க் றார்!” என்
ெசான்னான் வந் யத்ேதவன்.
“அவ ைடய ைண வ
ம் அ ள் ெமா க் க்
ைடக் ம் என்
ெசால் வதற் ல் ைல. அவைர ஊைர
ட் அ ப்
ட் உத்தமச் ேசாழ க்
ட் ய ல் அவ க் க் ேகாபம் . அைதக் காட்
ம்
அ ள் ெமா தன் அந் தரங் கத் ேதாழராகத் தங் கைளப்
பா ப் ப அவ க் ப்
க்க ல் ைல…”
“அவ ைடய ேகாபத் க் நியாயம் இ க் ற . ேசாழ
லத் க் அவர் எவ் வளேவா ெதாண்
ெசய்
க் றார். நாேனா
தாக வந் தவன். அவரிடம்
நான் ேவ
மானால் மன்னிப் க் ேகட் க்
ெகாள் ேறன்.”

ந் தைவ
எண்ெணய்
“பார்த் ேபந்
சமாதானப் ப
என்றான் வந்

ேயா த்
ட் , “அ
ட்ட ேபாலா ம் ” என்

எரி

ற
ல்
னாள் .

ரன் மகா ரர் அவைரச்
த் வதற் ேவ வ இல் ைலயா?”
யத்ேதவன்.

“அவேர அந் த வ ையக்
தந் ைத ட ம் தம

ப் ட்டார் என்
ப் பத்ைதத் ெதரி

“பார்த் ேபந் ர பல் லவ ைடய
நிைறேவற் றச் சக்கரவர்த் ம த்

த்தார்…”

ப் பத்ைத
க்க மாட்டார்..”

“ஆனால் அ சக்கரவர்த் ையப் ெபா த்ததல் ல.
அவ ைடய மகைளப் ெபா த்த . அவ ைடய மகள்
அைத ஏற் க்ெகாள் ள ம த்
ட்டாள் ! ஆம் , ஐயா!
வாலயத் க் மலர் எ த் க் ெகா த் க்
ெகாண்
ந் தவர்
ெரன்
ங் காதனம் ஏ மணி
ம டம்
க் ெகாண்டைதப் பார்த் ப் பல் லவ லத்
ேதான்ற க் ப் ெபா க்க ல் ைல. கட ல் பட
ட் க்ெகாண்
ந் தவள் ங் காதனம் ஏ ய ம்
அவ க் ச் ச க்க ல் ைல. பைழய பல் லவ நாட் க் த்
தன்ைனச் தந் ர மன்னனாக் ச் லாசாஸனம்
எ
ம் உரிைம அளிக்க ேவண் ம் என்
ேகட்டார்….”
“ஆகா! அ எப் ப க் ெகா க்க
ராஜ் யத்ைதச் ன்னா ன்னாப் ப

ம் ? ேசாழ
த் வதா மல் லவா?”

“அந் த உரிைம ெகா க்க என் தந் ைத சம் ம த்
ட்டார். அத் டன் பல் லவ மாரர் நிற் க ல் ைல.
ன்ெனா சமயம் பல் லவ அரச மாரி ேசாழ மாரன்
ஒ வைன மணந் ெகாண்டாளாம் . அதற் ஈடாகச்
ந் தர ேசாழரின்
மாரிையத் தமக் த்
மணம்
ெசய் ெகா க்க ேவண் ம் என்
ேகாரினார்!”

இைதக் ேகட்ட ம் வந் யத்ேதவனின்
கம்
க்க மன
ேவதைனையக் காட் ய . அைத மைறத் க்
ெகாள் வதற் காக அவன்
கத்ைத ேவ பக்கம்
ப் க்
ெகாண்டான்.
ந் தைவ ன்
கம் ன் ரிப் பால் மலர்ந்த
ேவண் ெமன்ேற அவள் ேமேல ஒன் ம்
ெசால் லாம
ந் தாள் .

.

சற் ப் ெபா த் வந் யத்ேதவன், “அதற் ச்
சக்கரவர்த் என்ன ைட
னார்?” என்றான்.
“அதற் ச் சக்கரவர்த் எப் ப ப ல்
ற
ம் ? அ
அவர் மகள்
ப் பத்ைதப் ெபா த்ததல் லவா?
சக்கரவர்த் தம் மகைளக் ேகட்டார்…”
“சக்கரவர்த்
னார்?”
“பார்த் ேபந்
என்
ெசால்

த்

மகள் அதற்

ரைனக் ைக
ட்டார்!”

என்ன ப

க்கச் சம் மத

“ஏன்? ஏன்?” என்
வந் யத்ேதவன் ேகட்ட
அடங் காத ஆர்வம் த ம் ய .

ல்
ல் ைல
ர

ல்

“சக்கரவர்த் த்
மகள் காரணம்
னாள் . ெதய் வப்
ெபான்னி ந பா ம் னல் நாட்ைட ட் ,
ெவளிநாட் க் ப் ேபாக
ப் ப ல் ைல என்
னாள் .”
“அ

ஒன்

தானா காரணம் ?”

“ேவ காரண ம் இ க்கலாம் . அ ல் ரத்ைத
உள் ளவர்க க் அல் லவா ெசால் ல ேவ
ம் ?
ஏேனாதாேனா என்
ேகட்பவர்களிடம் எதற் காகச்
ெசால் ல ேவண் ம் ?” என்றாள் ந் தைவ!

“ேத ! அள ல் லாத
ேகட் ேறன்.”

ரத்ைத

டன் ஆர்வத்

ட

ம்

“அவ் வள
ரத்ைத ம் ஆர்வ ம் உள் ளவர்கள்
தாங் களாகேவ அைதத் ெதரிந் ெகாள் வார்கள் .
அவர்க க் ச் ெசால் த் ெதரிய ேவண் ய ல் ைல.”
ந் தைவ ன்
கத்ைத அப் ேபா தான்
தன்
பார்ப்பவன் ேபால் வந் யத்ேதவன் பார்த்தான்.

த

ல்

ன்னைல ன்னல் தாக் ய . அைலேயா அைல
ேமா ய . ெசார்க்கம்
க் வந் த . மண்
லகம்
ண்
லகம் ஆ ற் .
க்ேகாணத் ல்
ஷமப்
ன் ரிப் டன்
ந் தைவ “ஒ ெபண்ணின் மனத் ல்
உள் ளைத அ ய
யாமல் அவள் வா னால் ெசால் ல
ேவண் ம் என்
எ ர்பார்க் ம் ஆண் மகைனப் பற்
என்னெவன்
நிைனப் ப ? ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன்
பைகவர்க ைடய தந் ரச் ழ் ச் கைளெயல் லாம்
அவர் அ ந் ெகாள் ள
ம் என்
எவ் தம்
எ ர்பார்ப்ப ?” என்றாள் .
வந் யத்ேதவன் சற் ேநரம் ேம ம்
ம் பார்த்
ட் “ேத ! பழம் ெப ம் பல் லவ லத் ல் வந் த
பார்த் ேபந் ரன் ேகாரிய அேத ேகாரிக்ைகையத்
தங் வதற் ஒ
ைச நிழ ம் இல் லாத அனாைத
வா பன் ஒ வன் ெவளி ட்டால் , அைதப் பற் ச்
சக்கரவர்த் என்ன நிைனப் பார்?” என்றான்.
“அவர் என்ன நிைனத்தா ம் , தம் மக ைடய
என்னெவன்
ேகட்பார். அதன்ப ேய ப ல்
ெசால் வார்.”
“ேத ! சக்கரவர்த்
ெசால் வாள் ?”

ன்

க்

மாரி என்ன ப

ப் பம்

ல்

“இப் ப ச் ற் வைளத் க் ேகட் க்
கஷ்டப் ப வாேனன்? சக்கரவர்த்
டம் ேநரில் ேகட் ப்
பார்த்
டலாேம? ப ல் உடேன ெதரிந்
ற !”
என்றாள் ந் தைவ.
“அ எப் ப க் ேகட்க
ம் ? ஈழம்
தல் ேவங்
வைர ல் ஒ
ைட நிழ ல் ஆ ம் மன்னர் மன்னனின்
மகைளத் தனக் மணம் ெசய் ெகா க் ம் ப
ஊ ம் ேப
ல் லாத வா பன் உற் றார் உற னர் அற் ற
அனாைதச்
வன் எப் ப த் ணிந் ேகட்க
ம் ?”
என்றான் வல் லவைரயன்.
“வாணர் லத் ல் றந் த ர க் இவ் வள
தன்னடக்கம் எங்
ந் வந் த ?
தன்
த ல்
தாங் கள் என்ைனப் பார்த்தேபா தங் கள் லப் ெப ைம
பற் க்
யைத நான் மறந்
ட ல் ைல. ேசர ேசாழ
பாண் யர்களின் அரண்மைனகளில் ஆண்
ழந் ைதகள்
றந் தால் , அக் ழந் ைத ன் மார் அகலமா
ந் தால் ,
மாவ வாணனின் ெபயர்கள் எல் லாவற் ைற ம் அந் தக்
ழந் ைத ன் மார் ல் எ தலாம் என்
அர மார்கள்
களிப் பைடவார்கள் என் ர்கள் . வாணர் ல மன்னரின்
அரண்மைன வாச ல்
ேவந் தர்க ம்
காத்
ப் பார்கள் என் ம் , லவர்கள் அம் மன்னனிடம்
ெபற் ப் ேபா ம் பரி கைளப் பார்த் , ‘இ என்
ைர! இ என் யாைன! இ என்
ரீடம் ! இ என்
ைட!’ என்
அவர்கள் ேப க் ெகாள் வார்கள் என் ம்
ெசான்னீர ்கள் . அவ் வா ெப ைமய த் க் ெகாண்டவர்
இவ் வள அடக்கம் ெகாண்டவரான ஏன்?”
“தாங் கள் தம்
ன் ேனகந் தான் அதற் க் காரணம் .
பைழய லப் ெப ைமையக்
ச் றப் பைடயப்
பார்ப்பைத அ ள் ெமா வர்மர் ெவ க் றார். ரிய
லத் ல் ேதான் யவர்கள் என் ம் , கரிகால வளவன்

வம் சத் னர் என் ம் , ஜயாலயச் ேசாழரின் ேபரரின்
ேபரர் என் ம் ெப ைம அ த் க் ெகாள் வைத நிைனத்
அவர் ரிக் றார். ஒ நாள் அவர் என்னிடம் என்ன
ெசான்னார் ெதரி மா? என்
லத்
ன்ேனார்கள் இ
வைர ல் ெசப் ப் பட்டய ம் , லாசாஸன ம்
எ
க் ம் ேபாெதல் லாம்
ரிய வம் சத்
ந் ம் ,
ம நீ ச் ேசாழனி
ந் ம் ,
ச்
சக்கரவர்த்
ந் ம் ெதாடங் எ தச் ெசய்
வந்
க் றார்கள் . நான் அரச டம் ஏ னால் இந் த
வழக்கத்ைத மாற்
ேவன். நான் எ
க் ம்
லாசாஸனங் களி ம் ெசப் ப் பட்டயங் களி ம் நான்
சாதைன ெசய் த காரியங் கைள மட் ம் ெபா க்கச்
ெசய் ேவன். அப் ேபா அச்சாஸனங் கள்
ைனந் ைரகேளா என்ற ஐயத் க் இடந் தராத
ெமய் க் ர்த் யாக ளங் ம் !’ என்றார். ேத ! நா ம்
அவ ைடய க த்ைத ஒப் க்ெகாண்ேடன். பைழய லப்
ெப ைம ேப வைத ட்
டஉ
ெகாண்ேடன்.
தங் கள் தந் ைதயாரிடம் ெசன்
என் பைழய லப்
ெப ைமகைளக்
த் தங் கள் கரம்
க் ம்
பாக் யத்ைதக் ேகாரமாட்ேடன். அ ள் ெமா வர்ம ம்
நா ம் இந் தச் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் ேமன்ைமக்
எங் கள் ஆ ைள அர்ப்பணித்
க் ேறாம் . வடக்ேக
ந் ய பர்வதத்
ம் , ெதற் ேக ரிேகாண மைல
ம் ,
ேமற் ேக லட்சத்
ம் , ழக்ேக கடல் க க்
அப் பா ள் ள சாவகத்
ம் , கடாரத்
ம் ,
காம் ேபாஜத்
ம்
க்ெகா ையப் பறக்கச் ெசய் யத்
ர்மானித்
க் ேறாம் . நாங் கள் ேமற் ெகாண்ட
காரியங் கைள ஓரளேவ ம் சா த்த ற
ந் தர ேசாழ
சக்கரவர்த்
டம் ெசன்
இேதா நான் அணிந்
வந்
க் ம் ெவற் மாைலகைளத் தங் கள்
க் மாரி ன் க த் ல்
ட அ ம ெகா ங் கள் !’
என்
ண்ணப் த் க் ெகாள் ேவன். இலங் ைகக் ச்

ெசன்
ம ந் தைன ெவன் , பாண் யன் ம டத்ைத ம் ,
இந் ரன் ஹாரத்ைத ம் ெகாண்
வந் இளவர
ன்
ன்னால் ைவப் ேபன். ைவத்
ட் , ‘தங் கள்
க்கரத்ைதப்
ப் பதற் நான் த
ள் ளவனானால்
அந் தப் பாக் யத்ைத எனக் அளி ங் கள் !’ என்
ெப ைமேயா ேகட்ேபன்…”
“ஐயா! தங் கள் ர்மானத்ைத நான் பாராட்
ேறன்.
தங் க க் ம் பார்த் ேபந் ரர் மனப் ேபாக் க் ம் உள் ள
ேவற் ைமையக் கண்
யந் ம ழ் ேறன். ஆனால்
ஆண்
ள் ைளயா ய தாங் கள் தான் இவ் வாெறல் லாம்
ெசய் யலாம் . ெவற் கைள ம் , சாதைனகைள ம்
ெகாண்
வந் சமர்ப் க்கலாம் . அவற் ைறக்
த் ப்
ெப ைமயைடயலாம் . ெபண்ணாய் ப் றந் தவர்க க்
இைவ ஒன் ம் சாத் ய ல் ைல. அவர்க க் த்
ேதைவ ம் இல் ைல. அரச லத் ப் ெபண்க க் ச்
யம் வரம் நடத் ம் வழக்கம் நம் ேதசத் ல் ெவ காலம்
இ ந் வந் த . இப் ேபா ஏேனா மைறந்
ட்ட .
ஐயா! என் தந் ைத எனக் ஒ
யம் வரம் நடத் அதற்
இந் தப் பரந் த ேதசத்
ள் ள அத்தைன
அரச மாரர்கைள ம் அைழத்
ந் தாரானால் , என்
ைக
ள் ள மாைலைய அவர்கள் யா ைடய
க த்
ம் ேபாட்
க்க மாட்ேடன். தஞ் ைசக்
ேகாட்ைட
ந் தப் ஓ வந் , பைழயாைற ஆலய
பட்டரின்
ைண டன் ஓடேம ஓைடையக் கடந் ,
அரண்மைனத் ேதாட்டத் க் ள்
ந் என்ைனத்
தனிைம ல் சந் த்த அனாைத வா பர், அத்தைன
அரச மாரர்க க் மத்
ல் எங் ேகயாவ
இ க் றாரா என்
ேத ேவன். அவ ைடய
க த் ேலதான் என் ைக
ள் ள யம் வர மாைலையப்
ேபா ேவன்!”

வந் யத்ேதவ ைடய ெச களில் ஆ ரம்
ண்
ணிகள் ஒ த்தன. வானத்
ந் ெபான் மைழ
ெபா ந் த . தளிர்க ம் மலர்க ம்
ங் ய
மரங் களின் உச்
ல் வர்ணப் பட் ப் ச் கள்
இற கைள ரித் நடனம் ரிந் தன. இ வைர ல்
உட்கார்ந்
ந் த வந் யத்ேதவன் எ ந் நின்றான்.
“நான்
என்றாள்

ய தங் க
ந் தைவ.

க்

ப்

க்க

ல் ைலயா?”

“நன்றாகக் ேகட் ர்கள் . நான்
த்
க் ேறனா, என்
கா ல்
ந் தெதல் லாம் உண்ைமயா, அல் ல கன
காண்
ேறனா என்
ேசா த்ேதன். கன காண ல் ைல.
உண்ைம தான் என்
ெதரிந் ெகாண்ேடன்!
பாற் கடைலக் கைடந் ேதவர்கள் அ தத்ைத
அைடந் தார்கள் . அைத அ ந் அமரரானார்கள் என்
ேகட்
க் ேறன். தாங் கள் இப் ேபா
ய ெமா கள்
என்ைன அ த ண்டவனாகச் ெசய்
ட்டன. எனக் ப்
த்
ர் அளித்
ட்டன!”
ந் தைவ அப் ேபா “ஐயா! ஒன்
மாத் ரம் நிைன ல்
ைவத் க் ெகாள்
ங் கள் . நீ ங் கள் ேபா
டங் களில்
எத்தைனேயா அபாயங் க க் உட்ப
ர்கள் .
எவ் வளேவா ேபார்க்களங் களில் ேபார் ெசய் ர்கள் .
பைகவர்கள் வஞ் சகச் ழ் ச் யால் தங் கைள ேம லகம்
அ ப் ப
யற் ப் பார்கள் . அப் ப ஏதாவ தங் கள்
உ
க் அபாயம் ேநர்ந்
ட்டால் , இந் தத் ெதால்
ெப ைம வாய் ந் த ேசாழ லத் ல் றந் த ஓர் இளவர
க யாணம் ஆவதற்
ன்னாேலேய ைகம் ெபண்
ஆவாள் ! இைத மறந்
டா ர்கள் !” என்றாள் .
“ேத ! அப் ப ஒன் ம் நிச்சயமாக ேநரா . நான்தான்
அ த ண்
அமரனா
ட்ேடேன! எனக் இனி

மரணம் இல் ைல! கன இ ள்
ழ் ந் த வனாந் தரங் களில்
காற் ம் மைழ ம் க
ப் ெபய் நான்
ைச
ெதரியாமல் த மா ம் சமயங் களில் , தாங் கள்
அக்காட் மத்
ல் உள் ள ட் ல் பலகணிக் அ
ல்
ளக்ேகற் ைவத் க் ெகாண்
எனக்காகக்
காத்
ப் ர்கள் . அந் த நிைன எனக் த்
ைதரியமளித் க் காற் , மைழ கனாந் தகாரத்
ந்
தப் வதற்
ைண ெசய் ம் . அைல கட ன் ந
ல்
மரக்கலத் ல் ஏ நா ம் வார ம் மாத ம் கணக்
மறந்
க் த் ெதரியாமல் ம மயங் க் க கலங்
நிற் ம் ேபா , ஸப் தரி
மண்டலத் ன் அ
ல் என் ம்
நிைலத் நின்
டர் ட் வ காட் ம்
வ
நட்சத் ரமாகத் தாங் கள் ஒளி
ர்கள் . நான்
ைச
அ ந் என் மரக் கலத்ைதத்
ப் க் ெகாண்
வ ேவன். கடற் கைர ஓரத் ப் பாைறகளில் மாமைலகள்
ேபான்ற ேபரைலகள் தாக் க் கடல் ெகாந் தளித் க்
ெகாண்
க் ம் இர ேநரங் களில் கலங் கைர
ளக்
ந் வ ம் உ ர் காக் ம் ஒளியாகத்
தாங் கள் ரகா ப் ர்கள் . அந் தப் ரகாசத்ைதக்
ெகாண்
என் பட பாைற ல் ேமாதாமல் கைர ேல
ெகாண்
வந் ேசர்ப்ேபன். ல் ம் ண் ம்
ைளயாத
அகண்டமான பாைலவனப் ரேதசத் ல் வடைவக்
கனல் எனக் ெகா த் ம் ெவய்
ல் அனல்
ழம் ெபனச் ட் ப் ெபா க் ம் மண ல் நான்
தாகத் னால் நா உலர்ந்
யர்ைவக் கால் கள் வறண்
த த் த் தத்தளிக் ம் ேநரங் களில் ெதன்ைன
மரங் க ம் , ேதன் கத க ம்
ழ் ந் த வ ந ஊற் றாகத்
தாங் கள் எனக் உத
ர்கள் . ேத ! இந் த ரிந் பரந் த
உலகத் ல் நான் எங் ேக ேபானா ம் எத்தைன
கஷ்டங் க க் உட்பட்டா ம் ஒ நாள் கட்டாயம்
ம் வ ேவன்.
ம் வந் தங் கைளக் கரம்
த் மணந் ெகாள் ேவன். இந் த என் மேனாரதம்

நிைறேவ ம் வைர ல் என்ைன யமன் ெந ங் க
மாட்டான். அ த ண்ட அமரனாக இ ப் ேபன்!”
இவ் தம் வந் யத்ேதவன் தன் வாழ் க்ைக ல் என் ம்
ேப அ யாதவா ேப
ட் உட்கார்ந்தான். இைளய
ராட் ெமய் மறந் அவன்
கத்ைதப் பார்த்த
வண்ண
ந் தாள் . இந் த வார்த்ைதகைளெயல் லாம்
இந் த ரன்
தல்
ைறயாகத் தன்னிடம்
ெசால் ல ல் ைலெயன் ம் , எத்தைன எத்தைனேயா
ஆண் க க்
ற் பட்ட க காந் ரங் களில்
எவ் வளேவா தடைவ இேத ெசாற் ரவாகத்ைத இவனிடம்
ேகட்
ப் பதாக ம் அவ க் த் ேதான் ய .
இந் தச் த்தப் ரைம ன்
த் ரத்ைதப் பற் அவள்
ந் த் க் ெகாண்
ந் தேபா “அக்கா! அக்கா!” என்ற
வான
ன்
ரல் ேகட்ட . இ வ ம்
ம்
பார்த்தார்கள் .
வான
ைரந் அவர்கள் அ
ல் வந் , “அக்கா!
இவ க் ஓர் அவசர ஓைல வந்
க் ற .
மணிேமகைல ன் தைமயன் கந் தமாறனிட
ந்
வந்
க் ற !” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட ஓைலைய
நீ ட் னாள் .

அத்

யாயம் 91 - மலர்
உ ர்ந்த !

வந் யத்ேதவன் ஓைலைய வாங் க் ெகாண்
வான ையப் பார்த் , “இளவர ! என்ைனத் தங் க

க்

நிைன
க் றதா? அ ேயா மறந்
என்றல் லவா நிைனத்ேதன்?” என்றான்.

ட்

ர்கள்

“ஐயா! தங் கைள எவ் வா நான் மறக்க
ம் ?
எனக் ம் என் கணவ க் ம் தாங் கள் ெசய் ள் ள
உத கைளத் தான் எப் ப மறக்க
ம் ?” என்றாள்
வான .
“அதனாேலதான் நான் இல் லாத சமயம் பார்த் த் தங் கள்
மணத்ைத நடத் க் ெகாண் ர்களாக் ம் !” என்றான்.
வான
ம் ப் ன்னைக டன், “ஆமாம் ; தாங் கள்
இ ந்
ந் தால் ெபான்னி ன் ெசல் வர்
ம டா ேஷகத்ைதப் ேபால்
மண ம்
நடந்
க்கலாம் அல் லவா? தாங் கள் என்ன ழ் ச்
ெசய்
ப் ர்கேளா என்னேமா அைத யார் கண்ட ?”
என்றாள் .
“நானா ெபான்னி ன் ெசல் வ க் ம டா ேஷகம்
நடக்காதப ெசய் ேதன்? ங் ழ
டம் ேபாட்
ேபாட் க் ெகாண்
தாங் கள் ‘ ங் காதனம்
ஏ வ ல் ைல’ என்
ெசய் த சபதம் அல் லவா அதற் க்
காரணம் ? பட க்காரப் ெபண்
க் அ ர்ஷ்டம்
அ த்த ! என்
ைறப் பட் என்ன பயன்?” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“அவேள அந் த அ ர்ஷ்டத்ைத அ ப க்கட் ம் !
அதற் காக அவள் ேபரி ம் எனக்
ைற இல் ைல. தங் கள்
ேபரி ம் ைற இல் ைல ம ழ் ச் தான். ஆனால்
தங் க ைடய
மணத் க் நாள்
ப்
ம் ேபா
மட் ம் நல் ல ேசா டராகப் பார்த் நாள்
ப் டச்
ெசய் ங் கள் !” என்றாள் .

“ டந் ைத ேசா டைரேய நாள் ைவக்கச் ெசான்னால்
ேபா ற ! தங் க க்ெகல் லாம் அவரிடத் ேலதான்
நம் க்ைக!” என்
வான ையப் பார்த் ச் ெசான்னான்
வந் யத்ேதவன்.
வான ‘க ர்’ என்
ரித்
ட் இைளய ராட் ைய
ேநாக் , “அக்கா! இவர் டந் ைத ேசா டைரப் பற் ச்
ெசான்ன ம் ஒ
ஷயம் ஞாபகம் வ
ற !” என்
ெசால்
ட் ம ப
ம் கலகலெவன்
ரித்தாள் .
“எைத நிைனத் க் ெகாண்
ரிக் றாய் , வான ! ‘உன்
வ ற் ேல றக்கப் ேபா ற ள் ைள
ன்
உலகத்ைத ம் ஆளப் ேபா றான்’ என்
அந் த ேஜா யர்
உள னாேர, அைத எண்ணிச் ரிக் றாயா?” என்றாள்
ந் தைவ.
“அைத ஏன் உளறல் என்
ர்கள் , ேத ? அந் த ேஜா
ப க்கப் ேபா ற !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.

யம்

வான தன்ைன அ யாமல் ஏற் பட்ட
ச்சத் ல்
ரிப் ைப அடக் க் ெகாண்டாள் . ற , “அக்கா! நான்
ஒன்
ெசால் ல வந் தால் , தாங் கள் ேபச்ைச ேவ பக்கம்
ப்
ர்கேள? டந் ைத ேஜா டரிடம் நான் “இைளய
ராட் க் த் த ந் த கணவர் எங்
ந் வரப்
ேபா றார்?” என்
ேகட்ேடன். ‘இந் த நி ஷேம
ஆகாசத்
ந் வந்
த்தா ம்
ப் பார்!”
என்றார் ேஜா யர். ம நி டம் இவர் ேஜா ய ைடய
ட டன் சண்ைட ட் க் ெகாண்ேட உள் ேள வந்
த்தார்! அந் தச் சம் பவத்ைத நிைனத் ச் ரித்ேதன்!”
என்றாள் .
ந் தைவ ெபாங் வந் த ரிப் ைப அடக் க்ெகாண்
கள் ளக் ேகாபத் டன், “ேபா ம் உன்
ைளயாட் !

அவசரமாக வந்
என்றாள் .

க்

ம் ஓைலைய இவர் ப க்கட்

வந் யத்ேதவன் ஓைலையப் ப த்தேபா அவ
கத் ல் ேதான் ய கவைலக்
ைய இரண்
ெபண்மணிக ம் கவனித்தார்கள் .

ம் !”

ைடய

“என்ன ேச ? கந் தமாறன் என்ன எ
க் றான்?”
என்
இைளய ராட் ஆர்வத் டன் ேகட்டாள் .
“தாங் கேள ப த் ப் பா ங் கள் !” என்
வந்
ஓைலையக் ந் தைவ டம் ெகா த்தான்.
ஓைல

ல்

ன்வ

மா

எ

ந் த

யத்ேதவன்

.

“என் அ ைமத் ேதாழனா ய வல் லவைரயன்
வந் யத்ேதவ க் , நான் உனக் ச் ெசய் த
ற் றங் கைள ம் இைழத்த அநீ கைள ம்
மன்னித்
ட் , என் சேகாதரி மணிேமகைலையக்
கைட
ைற பார்ப்பதற் காக உடேன றப் பட் வந்
ேசர ம் , இளஞ் சம் வைரயன் கந் தமாறன்.”
ந் தைவ அைதப் ப த்
ட் , “ஒ
ெசய் தான். மணிேமகைல அகப் பட்
ெதரி ற !” என்றாள் .

தத் ல் இ நல் ல
ட்டாள் என்

“அ என்ன? மணிேமகைல எங் ேக ேபா
என்
வந் யத்ேதவன்
யப் டன்
ன
“மணிேமகைலையப் பற் ய ெசய்
தங் க க் த் ெதரியாதா?”
“ெதரியா

ந் தாள் ?”
னான்.

ஒன்

! தங் கைளக் ேகட்கேவ எண்ணி

ேம
ந் ேதன்.”

“நா ம் ெசால் ல
ம் ேனன்; ஆனால் இவ் வள
கல் ெநஞ் டன் அவைளப் பற்

சாரிக்காம
எ ப் ப என்

ப் பவரிடம் எப் ப
தயங் ேனன்.”

அவள் ேபச்ைச

“ேத ! மணிேமகைல ஷயத் ல் நான் கல்
ெநஞ் சனாவ எப் ப ? அவைளப் ெபா த்த வைர
நான் இறந் தவனா
ட்ேடன் அல் லவா?”
“இல் ைல; அவ க் த் தாங் கள் இறந் தவராக
இறவா வரம் ெபற் ற அமரரா
ட் ர்கள் !”
“ேபாகட் ம் ; இப் ேபாதாவ
ெசால் ங் கள் .”

ல்

ல் ைல

மணிேமகைலையப் பற்

ச்

“ெசால் வதற் ேக வ த்தமா
க் ற ெசம் யன்
மாேத மணிேமகைல தம் டன் இ க்கட் ம் என்
எவ் வளேவா ெசான்னார். சம் வைரயர் அதற்
இணங் க ல் ைல. கந் தமாறன் எல் ைலப் பா காப் க் ப்
ேபாய்
வான் என் ம் , தன் தல் யாவ தம் டன்
இ க்க ேவண் ம் என் ம் வற்
த் அைழத் ச்
ெசன்றார். கடம் ர் மாளிைக எரிந் ேபாய்
ட்டப யால் பாலாற் ன் வடகைர ல்
ய மாளிைக
கட் க் ெகாள் ள சக்கரவர்த்
ன் அ ம
ம்
ெபற் க்ெகாண்
றப் பட்டார். வ
ல் ர
நாராயண ரத் க் அ
ல் இர ேநரத்ைதக்
க ப் பதற் காகக்
டாரம் ேபாட் க் ெகாண்
தங் னார். ம நாள் ெபா
ந் பார்த்தால்
மணிேமகைலையக் காண ல் ைலயாம் . ஒ ேவைள
இங் ேக
ம் ஓ வந்
ட்டாேளா என்
பார்ப்பதற் காக ஆள் அ ப் னார். இங் ேக வர ல் ைல
என்
ெசால்
அ ப் ேனாம் . அ
தல்
எங் க க்ெகல் லாம் ஒேர கவைலயாக இ ந் த .
ஒ ேவைள ர நாராயண ஏரி ல்
ந் உ ைரேய
மாய் த் க் ெகாண்
ப் பாேளா என்
நிைனத்

நிைனத் வ ந் ேனாம் . நாலா ைசகளி ம் ஆள் கள்
ேத க் ெகாண்
ப் பதாகச் ெசய்
ைடத்த .
கந் தமாற ைடய ஓைல
ந் மணிேமகைல
இ க்
டம் ெதரிந் அவைளக் கண்
த்
ட்டார்கள் என்
ேதான்
ற .”
“அவைள நான் ேபாய் ப் பார்ப்ப ேல தான் என்ன பயன்?
என்ைன அவள் ெதரிந் ெகாள் ளப் ேபாவ ல் ைல!”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“இ ந் தா ம் தாங் கள் அவ யம் ேபாகேவண் ம் .
‘கைட
ைறயாக’ என்
கந் தமாறன்
எ
க் றான். அதன் ெபா ள் என்னேவா
ெதரிய ல் ைல” என்றாள் ந் தைவ.
“அக்கா! இவர் ெகாஞ் ச ம் ஈ இரக்கம் அற் றவர்.
மணிேமகைல ன் அன் க் க் ெகாஞ் ச ம்
பாத் ர ல் லாதவர். ஒவ் ெவா வர் அன் க்காகப் ெபரிய
சாம் ராஜ் யத்ைதேய யாகம் ெசய் றார்கள் . இவேரா
ஒ
ரயாணம் ெசய் வதற் க்
டத் தயங்
றார்!”
என்
வான ஒ ேபா ேபாட்டாள் .
வந் யத்ேதவன், “இளவர ! உலகத் ல் இராஜ் யங் கள்
ெகாஞ் சமாகத்தான் இ க் ன்றன. ஆைகயால்
அன் க்காக இராஜ் யத்ைதத் யாகம் ெசய் ற காரியம்
லராேலதான்
ம் . ஆனால்
த ல் தாங் கள்
ய உண்ைமேய. மணிேமகைல ன் அன் க்
நான்
ம் த
ல் லாதவன். ெதய் வத் னிடம்
ைவக்க ேவண் ய காதைல அவள் என்னிடம் ைவத்
ட்டாள் . நான் ேதவனல் ல, ற் றம் ைறகள் உள் ள
சாதாரண மனிதன். மணிேமகைல ன் அன்
கட
க் அர்ப்பணமாக ேவண் ய !” என்றான்.

“இ ந் தா ம் தாங் கள் ஒ தடைவ அவைளப் ேபாய் ப்
பார்த்
ட் வ வ ல் தவ ஒன்
ல் ைலேய.
கந் தமாற ம் ‘கைட த் தடைவயாக’ என் தாேன
எ
க் றான்!” என்றாள் இைளய ராட்
ந் தைவ.
“நான் ேபாகமாட்ேடன் என்
ெசால் ல ல் ைலேய?
ேபாவ ல் பயன் உண்டா என் தான் சந் ேத க் ேறன்.
நான் அவ க் இறந் ேபானவன் ஆ ற் ேற என்
தயங்
ேறன். ஆ
ம் ‘கைட த் தடைவயாக’ என்
கந் தமாறன் எ
ப் ப ன் ெபா ள் நன்றாக
ளங் க ல் ைல. அப் றம் அவைள பார்க்கக் டா
என்
கட் ப் பா
க்கப் ேபா றானா என்ன?
அல் ல
த்த மதத்தாரின் கன்யாமாடத் ல் அவைளக்
ெகாண்
ேபாய் ச் ேசர்த்
டப் ேபா றானா?”
“தாங் கள் ஒ
ெதரிந்
ந் தைவ.

நாள் ரயாணம் ெசய் தால் எல் லாம்
ற !” என்றாள் இைளய ராட்

வந் யத்ேதவன் பைழயாைற
ந்
ர
நாராயண ரத் க் ஒ நாள் தான்
ரயாணம்
ெசய் தான். ஆனால்
ன் ைறகளில் ேபாலன்
இந் தத்
தடைவ அந் த ஒ நாள் ஒ
கம் ெசல் வ ேபால்
ெசன்ற . அவ ைடய உள் ளத் ல் அவ் வள
நிைன க ம் , அ பவங் க ம்
க்
ெகாண்
ந் தன.
தன்
த ல் அவன் இந் த வ யாகத்
தஞ் ைச ெசன்றேபா எத்தைனேயா இனிய
காட் கைளக் கண்டான். எவ் வளேவா ஆகாசக்
ேகாட்ைடகள் கட் னான். அைவெயல் லாம் ஆகாசக்
ேகாட்ைடகளாகப் ேபாய் ட ல் ைல. நடக்க
யாத
பல காரியங் கள் நடந் ேத
ட்டன. ேசாழ நாட் ன்
ெசல் வக் மாரைர, த ழகெமல் லாம் ேபாற் க்

ெகாண்டா ய ர இளவரசைர, தன் ைக ல் வந் த
சாம் ராஜ் ய ம டத்ைத இன்ெனா வர் ர ல்
ட்
அதனால் ேம மைலைய ட உயர்ந்
யாக கரமாக
ளங் ம் ெபான்னி ன் ெசல் வைர அவன் உ ர்
நண்பராகப் ெபற் றான். அத்தைகய ெபான்னி ன்
ெசல் வர் ேபாற் வணங் ம் இைளய ராட்
ன்
இதயத் ல் இடம் ெபற் றான். ஈழ நாட்
ள் ள ேசாழ
ைசன்யத் ன் மாதண்ட நாயகன் பத ைய
அைடந் தான். இவ் வள ம் தன் சாமர்த் யத் னால்
என்
ெசால் ல
மா? ஒ நா
ல் ைல. கடம் ர்
மாளிைகக் அன் ர தான் தற் ெசயலாகப் ேபாய் ச்
ேசர்ந்த ம் , அங் ேக ற் றரசர்கள் ெசய் த
ச யாேலாசைனைய அ ந் த ம் ன்னால் ெதாடர்ந்த
நிகழ் ச் க க்ெகல் லாம் காரணமா ன. இந் த எட்
மாத காலத் க் ள் எவ் வள எவ் வளேவா காரியங் கள்
நடந்
ட்டன. அவற் ல் ல
க் யமானைவ.
வானத் ல் ேதான் ய
மேக தன்
ைடய பரீதச்
ெசயைலப் ரிந்
ட் மைறந் த . ஆ த்த கரிகாலர்
மைறந்
ட்டார். வால் நட்சத் ரத் க் ம் ஆ த்த
கரிகால க் ம் சம் பந் தம் இ க்க
மா?
லட்சக்கணக்கான மக்கள் அத்தைகய நம் க்ைக
ெகாண்
ப் ப ெபாய் யா மா? வானத் ல் ஊ
ஊ காலம் சஞ் சரிக் ம் ரகங் க க் ம்
நட்சத் ரங் க க் ம் , இந் த மண்
ல ல் இன்
ேதான்
நாைள மைற ம் மனிதர் வாழ் க் ம் என்ன
சம் பந் தம் இ க்க
ம் ? ஆ
ம் , மனிதர்கள் அ ய
யாத ஏேதா ஒ அ தமான சக் ஏேதா ஒ
மாற் தற் கரிய நிய மனிதர் வாழ் ைவ நடத்
ைவக் ற என்ப ல் சந் ேதக ல் ைல! இல் லா ட்டால்
ெசன்ற எட் மாதங் களில் தான் எத்தைனேயா
இ க்கண்களில் அகப் பட் க்ெகாண்
அவற்
ந்
எவ் வா
ண்
க்க
ம் ? எத்தைன, எத்தைன ேபர்

அந் தந் த இ க்கண்களி
ந் தப் த் க் ெகாள் ளத்
தனக் உத ெசய்
க் றார்கள் !
அவர்கைளெயல் லாம் அந் தந் தச் சமயத் ல் தனக்
உத
ரிவதற் காகக் ெகாண்
வந் ேசர்த்த யார்?
அந் த அ சயமான சக் ையத்தான் ெபரிேயார்கள்
இைறவன் என்
ேபாற் வணங்
றார்களா? வன்,
மால் , மகாசக் என்ெறல் லாம் ெபயர் ெகா த் ப்
பா பர
றார்களா?
க க ெந க்க யான சந் தர்ப்பங் களில் அவ க்
எ ர்பாராத தமாகக் ைடத்த உத கைள நிைனத்த
ேபா , வந் யத்ேதவ க் ஒேர யப் பா
ந் த .
உத ெசய் தவர்கைள நிைனத்த ேபா உள் ளம்
உ
ய . கந் தமாறன்
ன்னால் தனக் எவ் வள
ங் ைழத்த ேபா
ம் ,
த ல் அவன் ெசய் த
உத ைய என் ம் மறக்க இயலா . ஆழ் வார்க்க யான்
அவ க் எவ் வளேவா சகாயம் ரிந் தான். ேமா னி
உ க்ெகாண்ட ராட்ச
நந் னி ம் அவ க்
உத னாள் ! அவனிடம் இைளய ராட் இன்ன ம்
ெகாண்
க் ம் உள் ளக் கனிைவ நிைனத் நிைனத்
அவன்
யந் தான். ஓடக்காரப் ெபண்
ங் ழ
ெசய்
க் ம் உத ைய ஈேர
ற களி ம் மறக்க
யா . அவள் ேசாழ சாம் ராஜ் ய ங் காதனத் ல்
ற்
க்கத் த
வாய் ந் தவேள.
ேசந் தன் அ தனாக
த ல் அவன் அ ந் த உத்தமச்
ேசாழர் ெசய் த உத ைய என்னெவன்
ெசால் வ ?
அதற் ஈ இைண உண்டா? அவைர ைவத் யர்
மகனின் ஈட்
ந் காப் பாற் யதனால் தன்
நன் க்கடைனச் ெச த்
ட்டதா மா? ஒ
நா
ல் ைல. தன் உட ல் உ ர் உள் ளவைர ல் ேசாழ
லத் க் த் தான் ெதாண்
ெசய் வ ன்
லமாகத்தான்

அந் தக் லத் க் த் தான் பட்ட கடைனத் ர்க்க
ம் .
அப் றம் தனா காரி ெபரிய ப ேவட்டைரயர்! தம
ெந ய
ேமனி ல் அ பத் நா ேபார்க்
காயங் கைளத் தாங் ய அந் த மகா ரைரப் பார்க்கக்
ெகா த் ைவத்தால் , அ ேவ தான் ெசய் த ெப ம்
பாக் யம் என்
அவன் நிைனத்
ந் த காலம் உண் .
அவைரப் பார்த்த மல் லாமல் அவ ைடய
அனாவ யமான ேகாபத் க் ம் , ேவஷத் க் ம்
அவன் உள் ளாக ேநர்ந்த . கைட யாக, அவ் வள க் ம்
அவர் பரிகாரம் ெசய்
ட்டார். தான் எ ந் த கத்
தவ ஆ த்த கரிகாலைரக் ெகான்
ட்டதாக ஒப் க்
ெகாண் , அவைன பரீதமான ப
ந் ம்
ெகா ந் தண்டைன
ந் ம் காப் பாற் னார்! அவர்
அல் லேவா மகான்? இனி அவ க் எந் த தத் ல்
அவ ைடய நன் ையச் ெச த்த
ம் ?
இவர்கள் எல் லா
க்கட் ம் . அந் தப் ேபைதப் ெபண்
மணிேமகைல! அவள் எதற் காக இவனிடம் இத்தைகய
ெதய் கமான அன் ைவக்க ேவண் ம் ? ஏன் இப் ப ப்
ைபத் யமாக ேவண் ம் ? இவைனக் காப் பாற் ற
ேவண் க் ெகாைலக் ற் றத்ைதத் தான் ஏற் க்ெகாள் ள
ஏன்
ன் வரேவண் ம் ? எல் லாம் அந் த
டன்
கந் தமாறனால் வந் த ைன!
த ல் கந் தமாறன்
மணிேமகைல டம் இவைனப் பற் இந் ரன், சந் ரன்,
அர்ச் னன், மன்மதன் என்ெறல் லாம்
கழ் ந்
க் றான். அப் ேபாேத அந் தப் ேபைதப் ெபண்
அவ ைடய உள் ளத்ைதப் ப ெகா த்
ட்டாள்
ேபா ம் ! அெதல் லாம் வந் யத்ேதவ க் த் ெதரியா .
“என் தங் ைகைய நீ மறந்
! ெபரிய இடத் ல்
அவைளக் ெகா க்கப் ேபா ேறாம் !” என்
கந் தமாறன்
ெசான்ன ம் , வந் யத்ேதவன் உண்ைமயாகேவ அவைள

மறந்
ட
யன்றான். இைளய ராட் ையச்
சந் த்த ம் அதற் த் ைணயா
ந் த . ஆனால்
மணிேமகைலேயா தன் மனத்ைத மாற் க்
ெகாள் ள ல் ைல; மாற் ெகாள் ள
யல ம் இல் ைல.
பலர் அ ய அவள் உள் ளத்ைத ெவளிப் ப த்தத்
தயங் க ம் இல் ைல. ஆகா! என்ன இனிய ணம் பைடத்த
ெபண்! எவ் வள அடக்கம் , அமரிக்ைக! அவ ைடய
மனந் தான் எத்தைன
ய் ைமயான ! பச்ைசக்
ழந் ைதையப் ேபான்ற உள் ளம் ! உண்ைம ேலேய
அவள் ழந் ைததான்! பால் ேபான்ற மனம் ; அ ல் பல
ம் த்தனம் . தன்ைன இறந்
ட்டவனாக அவள்
எண்ணிக் ெகாண்
ப் ப
க்க நல் ல . எப் ேபா ேம
த்தப் ரைம ெகாண்டவளாக அவள் இ ந்
ட
மாட்டாேள! ல காலம் ேபானால் உள் ளம்
ெதளிந்
ம் . ேவெறா
ர வா பைன மணந்
அவள் ஆனந் த வாழ் க்ைக நடத் வாள் !.. உண்ைம ல்
இப் ப நடக் மா? அல் ல என்ைன நாேன ஏமாற் க்
ெகாள் ேறனா? மணிேமகைலைய இந் த நிைலக்
உள் ளாக் வதற் நான் ெபா ப் பாளி யாேவேனா?
‘கைட
ைற பார்ப்பதற் வர ம் ’ என்
கந் தமாறன்
எ
இ ப் ப ன் ெபா ள் என்ன? ஒ ேவைள…
ஒ ேவைள..ஆகா! அந் த எண்ணேம எவ் வள ேவதைன
த
ற !
வந் யத்ேதவ ைடய எண்ணங் களின் ேவகத்ைத ஒட்
அவன் ஏ
ந் த ர
ம் ேவகமாகச் ெசன்ற . நல் ல
ேவைளயாக ெகாள் ளிட ந
ல் ெப ெவள் ளம்
ேபாக ல் ைல. பட ம் ேதைவயாக இல் ைல.
ைர
மாற் ற ேவண் ய அவ ய ம் ஏற் பட ல் ைல.
கைரேயாரமாகச் ெசன்
ெகாண்
ந் த
ய
ரவாகத் ல்
ைரைய இறக்
ட் க் கடந் , பரந்
ரிந்
ந் த ெவண் மணல் ட் க்கைள ம் கடந்

அக்கைரைய அைடந் தான். கடம் ர் மாளிைக
ல்
எரிந் கரி ஏ ய ல
ண்க ம் வர்க மாக நின்ற
ேகாரக் காட் ையத்
ரத்
ந் ேத பார்த்
ட்
ேமேல ெசன்றான். ர நாராயண ரத் க் அ
ேலேய
கந் தமாற ைடய ஆட்கள் அவ க்காகக்
காத்
ந் தார்கள் . “ ன்ன எஜமானார் எங் ேக?” என்
ேகட்டதற் “ஏரிக்கைர ல் பட டன்
காத்
க் றார்கள் !” என்
ப ல் வந் த .
ஏரிக் கைர ல் எதற் காகக் காத்
க்க ேவண் ம் என்
ந் த் க் ெகாண்ேட வந் யத்ேதவன் ர நாராயண
ஏரிைய அ
னான். அந் த ஏரி ன் ெந
யர்ந்த கைர
ஒ ெப ம் ேகாட்ைடச் வர் ேபால் அப் பா
ந் த
தண்ணீ ரப
் ் பரப் ைப மைறத் க் ெகாண்
ந் த .
தல்
தடைவ அந் த ஏரிக்கைரக் அவன் வந் தேபா ,
ப ெனட்டாம் ெப க்
ழா க்காக அங் ேக மக்கள்
ரண்
இ ந் தைத ம் , ஆண்க ம் ெபண்க ம்
ழந் ைதக ம் ேகாலாகலமாக ஆ ப் பா
ைளயா
ந் ண்
ம ழ் ந் தைத ம் நிைன
ர்ந்தான்.
இப் ேபா அந் த ஏரிக்கைர ல் அவ் வள அ க
ஜனங் கைளக் காண ல் ைல. அங் ெகா வர்
இங் ெகா வர்தான் காணப் பட்டார்கள் . ஏரி ல் எல் லா
மைடகளி
ந் ம் அச்சமயம் தண்ணீ ர ்
ெவன்
பாய் ந் ெகாண்
ந் த . அவ் தம் தண்ணீ ர ் பா ம்
ஓைச சந் ைத இைரச்சல் ேபான்ற ேபெரா யாகக்
ேகட்ட . இச்சமயம் , ஒ
ல கணவாய் களி
ந்
மட் ம் ெமல் ய சலசல ஒ
டன் தண்ணீ ர ் பாய் ந்
ெகாண்
ந் த . ஏேதா ேசாக தத்ைதப் பா க்
ெகாண்
நடனம் ஆ ம் நாட் யப் ெபண்ணின்
லம் ன் லம் பைலப் ேபால் அ ெதானித்த .

ெசங் த்தாக உயர்ந்த ஏரிக்கைர ன் ேமல்
ைரைய
லாகவமாக வந் யத்ேதவன் ஏற் உச் ைய
அைடந் தான். அங்
ந் அவன் கண்
ன் ேதான் ய
காட்
ம் மா தலாகேவ இ ந் த . தண்ணீ ர,் நிைறந்
த ம் ஏரிக்கைரைய உைடக்க
யல் வ ேபால்
அைலேமா க் ெகாண்
க்க ல் ைல. கைர ன் அ ப்
ப
ந் தான் தண்ணீ ரப
் ் பரப் ெதாடங் ய .
தண்ணீ ரின் ெசங் கா நிறம் அ ேயா மா ப்
பளிங் ேபால் ெதளிந்
ந் த . கைரேயாரமாக
அல்
ம் , ெசங் க நீ ம் , தாமைர ம் , நீ ேலாத்பல ம்
இளம் இைல,
ற் ய இைல, இளம் ெமாட் , பா
ரிந் த ெமாட் ,
ம் மலர்ந்த மலர் என்
இவ் வள
ரி ைன டன் அடர்ந் தைழத்
ந் தன. ற் ல
இடங் களில் தண்ணீ ேர அவற் னால்
டப் பட்
ந் த .
ஏரி ன் ெதன் கைர ஓரமாக வடவாற்
ந்
நீ ேராட்டம்
க ம் ழல் க மாக வந் ஏரி நீ ரில்
கலந் ெகாண்
க்க ல் ைல. அந் த ஆற்
நீ ேராட்டத் ன் வ யாக ெவண்
ற
ரிந் த அன்னப்
பட் கைளப் ேபால் பட கள்
தந் வந்
ெகாண்
க்க
ல் ைல. ந
ன் ெவள் ளம் ஓ க்
ெகாண்
ந் த ஏரி ஓரப் ப
களில் இப் ேபா
மரங் க ம் ெச க ம் நாணல் தர்க மாகக் காட்
அளித்தன. அவற் ன் இைட ைடேய ெவள் ைளக்
ெகாக் க ம் நாைரக ம் ஒற் ைறக் கா ல் நின்
தவம்
ெசய் ெகாண்
ந் தன.
இவற் ைறெயல் லாம் கவனிப் பதற்
வந் யத்ேதவ க் ச் ல னா க க் ேமல்
ஆக ல் ைல. அதற் ள் சற் த்
ரத் ல் ஏரிக்
கைரேயாரமாக நின்ற பட அவன் காட் க் வந் த .
அந் தப் பட ல் இ ப் பவர்களில் ஒ வன் கந் தமாறன்

என்பைத ம் ெதரிந் ெகாண்டான். உடேன அந் த
இடத்ைத ேநாக் க்
ைரைய ைரந்
ெச த் னான்.
ைர ன் ேம
ந் தா க்
த்
படைக அ
னான். கந் தமாறன் ஒ ைகைய நீ ட்
வந் யத்ேதவன் கரத்ைதப்
த் ப் பட ல் ஏற் க்
ெகாண்டான். பட க்காரர்க க் ப் படைக
ம் ப
ச க்ைஞ ெசய்
ட் வந் யத்ேதவைன கண்ணீ ர ்
த ம் ய கண்களால் ேசாகமாகப் பார்த்தான்.

ப்

“நண்பா! க் ரமாகேவ வந்
ட்டாய் ! க்க வந் தனம் !
இன்
வராமல் நாைளக் நீ வந்
ந் தால் ஒ ேவைள
மணிேமகைலைய உ
டன் பார்த்
க்க
யா !”
என்றான்.
வந் யத்ேதவன் கல் ெநஞ் பைடத்தவன் என்ப
உண்ைமதான்! ெநஞ் ல் அவ் வள
உ
ல் லா ட்டால் , ெசன்ற எட் மாதத் ல் அவன்
அத்தைன காரியங் கைள அலட் யமாகச் ெசய்
க்க
மா? தனக்ேகா மற் றவர்க க்ேகா ேநரக்
ய
அபாயங் கைளப் பற் ச்
ம் ந் க்காமல் உ ைரத்
ணமாக ம த் ப் பல ெந க்க யான
சந் தர்ப்பங் களில் நடந் ெகாண்
க்க
மா?
அத்தைகய ெநஞ்
பைடத்தவன் கந் தமாறனின்
வார்த்ைதகைளக் ேகட் க் கலங்
ட்டான்.
‘கைட த் தடைவ பார்ப்பதற் ’ என்
கந் தமாறன்
எ
யதன் ெபா ள் இப் ேபா ஐய ன்
ளங்
ட்ட . அவ ைடய கண்களில் கண்ணீ ர ்
த ம் க் கலகலெவன்
கன்னங் களில் வ ந் ஓ ய
“கந் தமாறா! மணிேமகைல ன் உ
அ எப் ப ? அவள் த்தந் தாேன தவ

க்ேக ஆபத்தா?
ட்ட ? அ
ம்

.

உன்ைன ம் என்ைன ம் பற் த்தாேன!” என்
தத்தளிப் டன்
ன னான் வந் யத்ேதவன்.
“நண்பா! இப் ேபா மணிேமகைல ன் த்தம் ெதளிந்
ட்ட . ஆனால் இன்
ம் எத்தைன ேநரம்
உ ேரா
ப் பாேளா ெதரியா . உன்ைனப் பார்க் ம்
வைர ல் உ ேரா
க்க ேவண் ெமன்
ெதய் வங் கைளெயல் லாம் ேவண் க்ெகாள் ேறன்!”
என்
ெசான்னான் கந் தமாறன்.
ற
வ

அவன் அ ந் தப
மா
னான்:

நடந் த சம் பவங் கைளப்

ன்

காஞ்
ல் கந் தமாறன் சக்கரவர்த் வந்
தங் வதற் காகப் ெபான் மாளிைகையச் ெசப் பனிட் க்
ெகாண்
ந் தான். அப் ேபா சம் வைரயர்
மணிேமகைலைய ம் அைழத் க் ெகாண்
றப் பட்
ட்டதாக ேகள் ப் பட்டான். அைதத் ெதாடர்ந் , ர
நாராயண ஏரிக்கைர ல் மணிேமகைல காணாமற்
ேபாய்
ட்டாள் என்ற ெசய்
ம் ைடத்த . உடேன
பார்த் ேபந் ரனிடம்
ைடெபற் க் ெகாண்
தங் ைக ன் க ைய அ வதற் காகப் றப் பட் ஓ
வந் தான். அவ ைடய தந் ைத யர
னால்
ஏறக் ைறய த் ப்
க் ம் நிைல
ந் தார்.
‘இர ல்
டாரத் ேல ப த்தாள் . ெபா
ந் தால்
காண ல் ைல’ என்பைதத் த ர அவரிட
ந் ேவ
தகவல் எ
ம் ைடக்க ல் ைல. பைழயாைறக் ஆள்
ட்
ப் பதாகக்
னார். எரிந் பாழாய் க் டந் த
கடம் ர் மாளிைக
ம் ற் ப் றங் களி ம் ேத ப்
பார்த்தா
ட்டெதன் ம் ெசான்னார். கந் தமாறன்
தா ம் ேதட ஆரம் த்தான். பைழயாைறக் அவள்
ம் ப் ேபா
ப் பாள் என்
க த ல் ைல. ஏரி ல்
ந்
இ க்கலாம் என்
ேத ப் பார்த்

அவ ைடய உடைலயாவ கண்
க்க
ேவண் ெமன் ம் எண்ணினான். ஒ ேவைள
உ
டேன ஏரிையச் ழ் ந்
ந் த கா களில் அவள்
ற் அைலந் ெகாண்
க்கலாம் என்ற ஆைச ம்
மனத் ல் இ ந் த .
ஏரிக் கைரேயா
ற் ச் ற் அைலந் ேத னான்.
ஏரி
ந்
ளம் ய கணவாய் கேளா
ரம்
ெசன்
ேத னான். ஏரி ல்
க் ெந க்காக ம்
கைரேயாரமாக ம் பட
ட் க் ெகாண்
ேபாய் த்
ேத னான். ஏரிையச் ழ் ந்
ந் த கா களி ம்
ேத னான். இம் மா ரி மார் நா
னங் கள் பயனற் ற
ேதட்டத் ல் ெசன்ற ற , ஏரி ன் ேமற் றத் த்
ஒன் ல் அைமந்
ந் த நீ ரா மண்டபத் ன் நிைன
கந் தமாற க் ஏற் பட்ட . ேவட்ைடயாடப் ேபான
கரிகால ம் வந் யத்ேதவ ம் நீ ர் ைளயாடச் ெசன்ற
நந் னி ம் , மணிேமகைல ம் அந் த நீ ரா
மண்டபத் ல் ஒ நாள் சந் த் ப் ெபா
ேபாக் ய ம் நிைன வந் த . மணிேமகைல அந் த
இடத் க் ப் பட ன் உத
ல் லாமல் தனியாகப்
ேபாய் ச் ேசர்ந்
ப் ப அசாத் யமான காரியம் . கர ,
த்ைத
த ய வன லங் கள் நிைறந் த ேமற் ப்
ப
க் காட் ன் வ யாக அவள் தன்னந் தனியாக
அங் ேக ெசன்
க்க
மா? காட்ைடக்
கடந்
ந் தா ம் வ
ல்
கால் வாய் கள்
பலவற் ைறக் கடக்க ேவண்
ந்
க் ேம?
இ ந் தா ம் , அைத ம் பார்த்
டலாம் என்
எண்ணிக்
கந் தமாறன் பட ல் ஏ அந் த நீ ரா மண்டபத்ைத
அைடந் தான். மண்டபத்ைத ெந ங் ய ம் பைழய
நிைன கள் பல அவன் உள் ளத் ல்
க்ெகாண்
ேதான் ன.
த ல் மண்டபம் னியமாகேவ
காணப் பட்ட . யா ம் அங் ேக இ ப் பதாகத்

ேதான்ற ல் ைல. மண்டபப் ப த் ைற ல் இறங்
நின்
தான் கட் ய மனக்ேகாட்ைடகள் எல் லாம்
ணாய் ப் ேபானைத எண்ணிப் ெப
ச்
ட்டான்.
அவ ைடய ெப
ச் ன் எ ெரா ையப் ேபால்
மற் ெறா ெப
ச் ன் ஒ ேகட் த்
க் ட்டான்.
ஓ ப் ேபாய் ப் பார்த்தான். நீ ரா மண்டபத் ன் ம
பக்கத் ப் ப க்கட் ல் மணிேமகைல டந் தாள் . ஒட்
உலர்ந் வா வதங் க் டந் தாள் . அவள் ேசைல பல
இடங் களில்
ந்
ந் த . அவள் ேமனி ல் பல
இடங் களில் றல் கள் காணப் பட்டன.
த ல் அந் த
உடம் ல் உ ர் இ ப் பதாகேவ ேதான்ற ல் ைல. பல
நாள் பட் னி டந்
க் த் ைச ெதரியாமல் காட் ல்
அைலந் , கைட
ல் கைளத்
ந் இறந்
ேபானவளின் உடலாகேவ ேதான் ய . அந் தக்
காட் ையக் கண்ட கந் தமாற ைடய உள் ளத் ல்
ஆ ரம் ேவல் கள் பாய் வ ேபான்ற ேவதைன
உண்டா ற் . மணிேமகைலைய எ த் ம
ல்
ேபாட் க் ெகாண்
லம் னான். ெப
ச் ன் ஓைச
நிைன க் வரேவ, ஒ ேவைள உ ர் ஒட் க்
ெகாண்
க்கலாம் என்ற ஆைச ஏற் பட்ட . நல் ல
தண்ணீ ர ் ெகாண்
வந்
கத் ல் ெதளித்தான். வா ல்
ஊற் னான்.
றக் ம் ப உடம் ெபல் லாம்
ேதய் த்தான்.
ேநரத் க்ெகல் லாம் மணிேமகைல
கண்
றந் மலர மலர அவைன ேநாக்
த்தாள் .
“அண்ணா! நீ தானா? நான் நிைனத்த
உண்ைமயா ற் . ெசார்க்கத் க் ப் ேபானால்
உன்ைன ம் அவைர ம் காணலாம் என்
எண்ணிேனன். அவர் எங் ேக?” என்
க ெமல் ய
ர ல் ேகட்டாள் . கந் தமாறன் ெபாங் வந் த
அ ைகையச் ரமப் பட் அடக் க்ெகாண் , “வ வார்,
அம் மா, வ வார்!” என்றான்.

மணிேமகைல தான் ெசார்க்கத் ேல இ ப் பதாக
எண்
றாள் , கந் தமாறைன ம் ெசார்க்கத் ல்
பார்ப்பதாகேவ க
றாள் . வந் யத்ேதவைனப் பற்
சாரிக் றாள் என்பைத எல் லாம் கந் தமாறன் அ ந்
ெகாண்டான். அவ க் மன அ ர்ச் ஏற் படாதப
அவ ைடய நம் க்ைகையெயாட் ப் ப ல்
ச்
சமாளித்தான். இதன்
ற , மணிேமகைல ன் உடம் ல்
ேம ம் உ ர் தளிர்க்கச் ெசய் வதற் த் தான் ெசய் த
யற் கைளப் பற்
ம் , அவசரமாக ஓைல எ
வந் யத்ேதவ க் அ ப் ைவத்த பற்
ம் இளஞ்
சம் வைரயன் கந் தமாறன்
னான் கைட யாக…
“நண்பா! நீ என் ஓைலைய ம த் வந் ததற் காக என்
மனத் ல் எ ம் நன் ையச் ெசால்
யா .
மணிேமகைல இனி அ க காலம்
த்
க்கமாட்டாள் .
அைண ம் த வா ல் உள் ள பச் டைரத்
ண்
ட்டால்
ேநரம் எரி மல் லவா? அ ேபாலத்தான்
அவள் உ ர்ச் டர் ரகா க் ற .
க் யமாக,
உன்ைனக் கா
ம் ஆைசேய அவைள இன்
ம்
உ ேரா ைவத்
க் ற ! நாம் எல் லா ம்
ெசார்க்கத் ல் இ ப் பதாக அவள் நம்
க் றாள் .
மாறாக நீ எ
ம் ெசால் ல ேவண்டாம் ! அவைளப்
பார்த்த ம் உனக் த் க்கம் உண்டாவ இயல் ேப.
அைத ம் நீ கட் ப் ப த் க் ெகாண்
க
மலர்ச்
டன் ேபச ேவண் ம் !” என்
ேவண் க்
ெகாண்டான்.
பட நீ ரா மண்டபத்ைத ெந ங்
ட்ட .
யா ைச ம் ெமல் ய ர ல் பாட் ைச ம் கலந்
ேகட்டன.
வந் யத்ேதவன் கந் தமாறைன ேநாக் னான். “ஆம் ,
நண்பா! மணிேமகைல தான் யா ைச டன் ேசர்ந்

பா க் ெகாண்
க் றாள் !” என்றான். பட
ந்
அவர்கள் இறங் னார்கள் . மணிேமகைல பா வ
என்ன பாடல் என்பைத வந் யத்ேதவன் கவனமாகக்
கா ெகா த் க் ேகட்டான்.
ன்ெனா சமயம் அேத
நீ ரா மண்டபத் ல் அவள் யா ைச டன் பா ய அேத
பாடல் தான்.
“இனிய னல் அ
தவழ் இன்பமைலச் சார ேல
கனி ல ம் மரநிழ ல் கரம்
த் உகந் தெதல் லாம்
கன தாேனா -ச

ேய நிைன தாேனா

ன்ைனமரச் ேசாைல
மாைல ேல

ேல ெபான்ெனாளி

ம்

என்ைனவரச் ெசால்
பகர்ந்தெதல் லாம்

அவர் கன்னல் ெமா

ெசாப் பனந் தாேனா

– அந் த அற் தம் ெபாய் ேயா !

கட் க்காவல் தான் கடந்
ெமள் ளவந்
மட் ல் லாத காத
நிகழ் ந் த
</div>

ண்ேடா

டன் கட்

கள் ளைரப் ேபால்
த்தம் ஈந் தெதல் லாம்

– நாங் கள் ம

ழ் ந் த

ண்ேடா !”

பாடல்
ற வைர ல் வந் யத்ேதவன்
ப க்கட் ேலேய காத் க் ெகாண்
ந் தான்.
ந் த டன் ப களில் ஏ மண்டபத்ைத அைடந் தான்.
மணிேமகைல அவைனப் பார்த்த ம் யாைழக் ேழ
உ ட்
ட் எ ந்
க்க
யன்றாள் . உட ல்
பல ல் லாைமயால் கால் கைள ஊன்
நிற் க
யாமல்
தள் ளா
ழப் பார்த்தாள் . வந் யத்ேதவன் பாய் ந்
ெசன்
அவள் ேழ தைர ல்
ழாமல் தாங் க்

ெகாண்டான். ெமள் ள ெமள் ள அவைள உட்கார ைவத் த்
தா ம் உட்கார்ந் ெகாண்டான். மணிேமகைலையத்
தன் ம
ல் சாத் க் ெகாண்டான்.
மணிேமகைல அ க்க அவன்
கத்ைத அண்ணாந்
பார்த்தாள் . அவன் வந் யத்ேதவன்தானா, அவள்
ப த்
ப் ப அவ ைடய ம
ல் தானா என்பைதப்
பல ைற பார்த் உ
ெசய் ெகாண்டதாகத்
ேதான் ய .
“என் அண்ணன் என்ைன ஏமாற் ற ல் ைல. ெசார்க்கம்
ெவ ம் ெசாப் பன ல் ைல. இந் த அற் தம்
ெபாய் ல் ைல!” என்
அவள் இதழ் கள் ெம வாக
த்தன.
“ெபாய் ல் ைல, மணிேமகைல, ெபாய் ல் ைல, இ
நிச்சயமாக ெசார்க்கந் தான்! நான் வந்
ப் ப
உண்ைமதான்!” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
அவன் எவ் வள அடக் க் ெகாள் ளப் பார்த் ம்
யாமல் கண்களில் நீ ர் த ம் ய .
மணிேமகைல ன்
கத் ல் அவ ைடய கண்ணீ ர ்த்
ளிகள்
த் ப் ேபால் உ ண்
ந் தன.
அவைனய யாமல்
ம் மல் ஒ
ம் எ ந் த .
மணிேமகைல ன்
கம்
ேநரம் ெதய் கமான
ேசாைப னால் ெஜா த்த . அவ ைடய நீ ண்ட
கண்களி
ந் ெவண்ணில ன்
ரணங் கள்
ப்
ரகா த்தன.
மா ைள ெமாட்ைட நிகர்த்த அவ ைடய இதழ் கள்
ரிந் ஏேதேதா ம ரமான ெசாற் கைளப் ெபா ந் தன.
வந் யத்ேதவன் எவ் வளேவா கவனமாகக் ேகட்டான்.

ஆனால் அவள் என்ன ெசான்னாள் என்பைத மட்
அவனால் ெதரிந் ெகாள் ள
ய ல் ைல.

ம்

எதற் காகத் ெதரிந் ெகாள் ள ேவண் ம் ? அவள்
யைவ என்ன வார்த்ைதகளா
ந் தால் என்ன?
இதயமா ய ெபாற் கலசம் றந் அன்பா ய அ தம்
ெபாங் வ ம் ேபா ெவ ம் ெசாற் களின் உபேயாகம்
என்ன?
ேநரத் க்ெகல் லாம் மணிேமகைல ன்
கனி இதழ் கள்
ந் தன. கண்ணிைமகள்
ன.
கத் ல் தவழ் ந் த ெதய் க ேசாைப ன் ய . அைம
ெகாண்ட . நீ ரா மண்டபத் ன் ேமேல
படர்ந்
ந் த மரக் ைள ன்
இளந் ெதன்றல்
ய . மரக் ைள ல்
ங் ய ெசந் நிற மலர்களில்
ல உ ர்ந்தன. மணிேமகைல ன் உ
ம் அவ ைடய
உட
ந் உ ர்ந்த .
உடைலப் ரிந் த உ ர் எங் ேக ெசன்ற ? எவ் வ ேய
ெசன்ற ? மந் தமா தத் டன் கலந் ெசன்றதா?
இளங் காற் ல் எ ந் த ற் றைலகளின் இனிய ஓைச ல்
ஏ ச் ெசன்றதா? இதய தாபம் ெதானிக்கப் பா ய
ங்
ல் களின் ம ர தத் டன் ஒன்றா
ண்ணில்
பறந் ெசன்றதா? எங் ேக ெசன்ற ? சகல
வனங் கைள ம் சகல வரா கைள ம் ஆக்
அளித் அ க் ம் பரம் ெபா ளின் பாதார
ந் தத் க் ச் ெசன்றதா? அல் ல கண்ணீ ர ் ெப க் ம்
கற் ைல ேபால் நிைனவற் உட்கார்ந்
ந் த
வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளத் ேலதான் கலந் ேபாய்
ட்டதா? யா க் ம் ெதரியா . ெதரிந் தா ம் ெசால் ல
யா . ஒன்
மட் ம் நிச்சயம் . ேவ க்ைக ம்
ைளயாட் ம் ,
ம் ம்
கல ம் , ணி ம் ,
க் ம் , ணிச்ச ம் உ க்ெகாண்டவனாக இ ந் த
வந் யத்ேதவைன இனி நாம் காணப் ேபாவ ல் ைல.

கனிந் த உள் ள ம் , க ைண ம் , ேவக ம்
வந் யத்ேதவைன அந் தக் கணத் ல் வந் அைடந் தன.
மணிேமகைலயா ய ெதய் வம் அவன் இதயக்ேகா
ல்
ெகாண்டாள் . இனி அவன் எங் ேக ெசன்றா ம் , என்ன
காரியம் ெசய் தா ம் அந் தத் ெதய் வம் அவ க் த்
ைண ரி ம் .
வல் லவைரயன் வந் யத்ேதவன் நல் ல பணிகள் பல
ெசய் ய வல் லவனாவான். அவைன அ ந் த
அைனவரா ம் வந் தைன ெசய் வதற் உரியவனாக
ளங் வான்.
ரேன! உன்னிட
ந் தற் சமயம்
ைடெபற் க்
ெகாள் ேறாம் . உன்
யரம் நிைறந் த ந் தைனகளில்
நாங் கள்
க் ட
ம் ப ல் ைல.
அ ள் ெமா வர்மனின் அ ைம நண்பேன! நீ
நீ
வாழ் வாயாக! ரத் த ழரின் மர ல் உன்
நாமம்
என் ம் நிைலத்
ளங் வதாக!

ன்

ல் ெவளி
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உங் கள் பைடப் கைள ம் இங் ெவளி டலாம் அல் ல த
ன்
பழய த்தகங் கள் , சங் க இலக் யங் கைள ன்
ல் வ
ல்
ெவளி ட உங் களால்
ந்த உத ைய ெசய் யலாம் . ேம ம்
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