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அ�தியாய�-1 :�லிமைல� ேகாய�� 
நாஹ்ராமக்ேரா என்ற ��மைல உச�்ைய மாைல

ேநர மஞ்சள் க�ரக்ள் த��க் �டந்ததால், ஏற்ெகனேவ
ெச� ெகா�கள் அ�க�ன்� உைடந்த பாைறக�ட�ம்
அந்தப் பாைறகளி��ந்� உ�ரந்்� அக்கம் பக்கத்�ல்
ப�ந்� �டந்த �ன்னஞ்�� மணல் �ட�்க�ட���ந்த
அந்த மைலப்�ரேதசம் ெசாரண்ச ் சாையக் ெகாஞ்சம்
அ�கமாகேவ ெபற்��ந்ததல்லாமல்,
மைல�ச�்���ந்த சா�ணீ ேத��ன் ஆலயத் தங்கக்
கலசங்கள் ெவ��ல் ஜாஜ்வல்�யமாக �ன்னி, ேமவார்
நாட�்ல் க�ரவைன�ம் ேதாற்க�க்�ம் ஒளிப் �ழம்�கள்
பல உண்� என்பைதப் பைறசாற்�க் ெகாண்��ந்தன.
அந்தப் பாைலவன நாட�்ன் உஷ்ணத்ைத�ம்
உக்�ரத்ைத�ம் தப்� �ைளத்��டட் �ற்�ல ெச�கள்,
��டரக்ைளப் ேபால் மைலப்பாைற இ�க்�களி��ந்�
எட�்ப் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தன. அரசனி��ந்�
ஆண்� வைர சகல�ம் சந்ேதகம் த�ரத்்�க் ெகாள்ள
வ�ம் அந்தச ் சா�ணீ ேத��ன் ஆலயத்�ன் �ர�த்�
ராஜ்�தனம் ��வ�ம் பர�க் �டந்தேபா��ம்
அ���ந்� உச�்க்�ச ்ெசல்�ம் பாைதக்� ப�கள் ஏ�ம்
அைமக்கப்படாமல் பாைறகள் மட�்ம் ஆங்காங்�
ெவட�் �டப்பட�்�ந்ததால், எந்த நி�ஷத்��ம்
�ழாங்கற்களில் வ�க்� மைலய�வாரத்�க்�
மனிதேனா ��கேமா வந்���ம் பயங்கர நிைல�ல்
அந்தப் பாைத��ந்த�. ஆகேவ �க�ம்
அவ�ய��ந்தாெலா�ய அந்த மைல�ச�்ைய யா�ேம
நா�ம் வழக்க�ல்லா��ந்த�ல் �ைளவாக அந்த
மைலப்�ராந்�யத்�ல் மனிதர ் நடமாடட்ம்
ஏ��ல்லாமல் ஒ� பயங்கரச ் �ழ்நிைல சதா �ழ்ந்�
�டந்த�. மைல�ன் பாைத மட�்�ன்� மைல உச�்ைய
அைடந்த �ன்� அங்�ள்ள ஆலயத்�ல் ��
ெகாண்��ந்த மகா�ரக்்ைகயான சா�ணீேத��ன்
உக்�ர ெசா�ப�ம் அசச்த்ைத அள்ளி
��ம்ப�யா��ந்ததால், ��யவைர ராஜ�தனவா�கள்
அந்த மைல உச�்க்�ப் ேபாவைதத்



த�ரத்்ேத��ந்தாரக்ள். ேபானவரக்ள் ெவ� �லர.்
வாழ்க்ைக�ன் ெப�ம் �க்க�க்� ம�ந்�
ேத�யவரக்ேள ேத��ன் ஆலயத்�க்�ச ் ெசன்றாரக்ள்.
சாதாரணமாக அந்த மைல ஜனசஞ்சாரமற்ேற �டந்த�.
��� ஆசாரம் தவ�னா�ம் சா�ணீ ேத��ன்
கண்�ச�் ��ம்பத்ைத நாசம் ெசய்���ம் என்ற
நம்�க்ைக மனிதரக்ைள 'நாஹ்ராமக்ேரா' ���ந்�
சற்� எடட்ேவ ைவத்��ந்த�. ஆனால்,
சா�ணீேத�க்�ப் �ைஜ ெசய்�ம் அந்த தபஸ்�னி
எப்ப� அங்ேக வ�க்�றாள்? அவ�க்� எப்ப� ஆகாரம்
�ைடக்�ற�? இந்தக் ேகள்�கள் எதற்�ம் ஜனங்க�க்�
�ைட �ைடக்காம��க்கேவ, அவரக்ள் தபஸ்�னிக்�
உள்ள சக்�ைய�ட அ�கச ்சக்�கைளக் கற்�த்� அந்த
மைலப் பக்கம் நா�வைத அறேவ த�ரத்்��ந்தாரக்ள். 

இப்ப�ப் பல வைக��ம் ராஜ�தன மக்க�க்�ப்
��ைய�ம் பக்�ைய�ம் அளித்�வந்த நாஹ்ராமக்ேரா
�ன் க�ய பாைத�ல், அந்த மஞ்சள் ெவ��ல் நான்�
�ர�கள் ெமள்ள ஏ�ச ் ெசன்றன. �ர�களி��ந்த
நால்வ�ேம அரச வம்சத்ைதச ் ேசரந்்தவரக்ெளன்பைத
அவரக்ள் �ர�க�க்��ந்த ேசணங்களின் அலங்காரங்
க�ம் நி��த்தனெவன்றா�ம் ஒவ்ெவா�வர்
ேதாற்றத்� �ம் ெப�ம் �த்�யாசம் மண்�க் �டந்த�.
பாைத �கக் ��கலாக�ம் அபாயமாக���ந்ததால்
�ர�கள் அக்கம் பக்கத்�ல் �க�ம் கஷ்டப்பட�்ச்
ெசல்ல ேவண்�ய நிரப்்பந்த��ந்த�. அப்ப�ச ் ெசன்ற
அந்த வரிைசையப் பாரப்்பவரக்�க்�ப் �ர� �ரர்
நால்வ�க்���ந்த �பரீத �த்�யாசங்கள் ���
�ந்ைதையேய அளித்��க்�ம். அத்தைகய �ந்ைதக்
கண்க�டேனேய மைல�ச�்���ந்த ஆலயத்�ன்
�கப்�ப் ப��ல் நின்� சா�ணீ ேத��ன்
�ஜாரிணியான தபஸ்�னி�ம், ���ந்�
மைல�ச�்ைய நா� வ�ம் அந்த நான்�
மனிதரக்ைள�ம் பாரத்்தாள். ந�ப்�ர����ந்தவன்
நல்ல வேயா�கெனன்பைத�ம், அதற்� �ன் வந்தவன்
சற்� உயரம் �ைறந்��ந்தா�ம் நல்ல ேதகக்கட�்டன்



�ளங்�ய வா�பெனன்பைத�ம் �ரிந்� ெகாண்ட
தபஸ்�னி, அவைனய�த்� வந்த �ர����ந்த
ஆஜா�பா�வான வா�பைன�ம் அவன் ேசணத்ைதப்
��த்��ந்த அலட�்யத்ைத�ம் கண்�, 'எத்தைன
��க்கான வா�பன்! எதற்�ம் அஞ்சாதவன்; �க�ம்
�ன்ேகா�! ஊஹ�ம், இவனால் நாட�்க்� நன்ைம
�ைளயா�!' என்� தனக்�ள் ����த்�க்
ெகாண்டாளானா�ம், �க�ம் உயர�ம் கட�்ம் வாய்ந்த
அவன் சரீரத்ைதக் கண்� �யக்கேவ ெசய்தாள்.
கைட�ப் �ர��ல் வந்த ��வைன அலட�்யம் ெசய்�
�லக்�ய அவள் கண்கள், ந�ப்�ர����ந்த
வேயா�கைன�ம் �லக்��ட�் �ன்னா��ந்த இ�
சேகாதரரக்ைள மா�மா�க் கவனித்த �ன்�, உயரமான
அந்த வா�பனி, �த�ல் இ�ந்த �ரைமைய இழந்�,
அ�க �ல்லாதவனாய் இ�ப்��ம் பலத்�ேலா வா
கட�்ேலா ���ம் �ைறயாதவ�ம், வேயா�க�க்க
�ன்�ர��ல் வந்� ெகாண்��ந்தவ�மான வா�பனி
மாற்�க் ெகாண்டன. 

அ�க உயர�ல்லாதேதா� �ண்ைமயான ேதகம்
கட�்��ந்ததன் காரணமாகச ் சற்� �ள்ளமாகத்
ெதரிந்த அந்த வா�பன், �டமாகக் ��ைர�ல்
அமரந்்��ந்தைக�ம், தைலையச ் சற்ேற உயரத்்�
மைல�ச�்ைய அவள் ேநாக்�ய சமயத்��ம் ஒ�
நிதானம் அந்த தைல�ன் அசக்க�ல் இ�ந்தைத�ம்
ேம��ந்ேத ஓரள� கண்ட தபஸ்�னி�ன் �கத்�ல்
சற்� சாந்� நில�யதால், அவள் இதழ்கள்
�ன்��வலால் சற்ேற �க�த்தன. அவைனக் கண்டதால்
சாந்��ம் சந்�ஷ்��மைடந்த தபஸ்�னி, �ரத்ேத
மற்ெறா� மைலவா��ல் ��ந்� ெகாண்��ந்த
மாைலக் க�ரவைன�ம் அந்த வா�பைன�ம் மா�
மா�ப் பாரத்்� �ட�்த் ��ெரன ஆலயத்�க்�ள் ெசன்�
மைறந்��டட்ாள். 

அவள் ஆலயத்�ன் �கப்�ப் ப��ல் ��� ேநரம்
நின்� தங்கைள ேநாக்�யைத�ம், �ற� க�ரவைன



ேநாக்��ட�் ஆலயத்�க்�ள் ெசன்��டட்ைத�ம்
கண்ட �தல் �ர� �ரன், ந��ல் வந்� ெகாண்��ந்த
வேயா� கைன அைழத்�, ''மாமா! அேதா அந்தப் ப��ல்
நின்றாேள, அவள் யார?்'' என்� ேகடட்ான். 

�த்�ர ் ராணா ேரமல்லனின் ைமத்�ன�ம்,
�ர��ல் வந்த �வ�க்�ம் மாம�மான �ரஜ்மல்,
பாைத���ந்த பயங்கரத்�ன் காரணமாகத்
தைலையத் ��ப்பாமேல, *'ஸங்கா! அவள்தான்
தபஸ்�னி, சாரணீ ேத��ன் �ஜாரிணி!'' என்� ப�ல்
ெசான்னார.் 

இைதக் ேகடட்�ம் பக்கத்�ப் �ர��ல் �க�ம்
ஆஜா�பா�வாய் இ�ந்த ராணா�ன் ைமந்தனான
��த்�ராஜன், ''மாமா! நம்ைமக் கண்ட�ம் அவள் ஏன்
ஓ��டட்ாள்? �ரரக்ைளக் கண்டால் �ஜாரிணிக்�ப்
பயமா?'' என்� �ன�, ஒ� �ைற ேக�யாக�ம்
�ரித்தான். 

"��த்�ராஜ்! ��க்�த்தனத்�க்� இ� இட�ல்ைல .
சா�ணீேத��ன் �ஜாரிணி ெபரியதபஸ்�னி! ம�ப்�க்
�ரியவள்! உன் சேகாதரன் ஸங்கன் எவ்வள� மரியாைத
�ட�ம் அடக்கத்�ட�ம் ேகள்� ேகடட்ான், பாரத்்தாயா?
உனக்� மட�்ம் ஏனிந்தத் �ரப்்�த்�'' என்� க�ந்�
ெகாண்டார ்�ரஜ்்மல். 

''அரச வம்சத்�னர ்ஆ�ம் மன்னைனத் த�ர ேவ�
யாரிட�ம் மரியாைத காடட்ேவண்�ய அவ�ய
�ல்ைலேய, மாமா'' என்றான் ��த்�ராஜன், அந்தப்
பயங்கரப் பாைத��ம் ��ைர�ல் சற்� அனாவ�ய
மாக ஏ� நின்�. 

"தவ�, ��த்�! அரசரக்ள் ��க�க்�த் ெதய்வம்.
ஆனால், அரசரக்�க்�ம் ேமற்படட் சக்���க்�ற�.
அ� நம� ஆலயங்களி�ம் தபஸ்�களிட�ம் மண்�க்
�டக்�ற�. ஆகேவ, அந்த இடங்களில் அரச வம்சத்�னர்
�ரங்க�ம் வணங்கத்தான் ேவண்�ம்" என்றான்



ஸங்கன், ��ைர���ந்� அனாயாசமாகத் ��ம்�த்
தம்�ைய ேநாக்�. 

நம்�ட�ள்ள கத்�ைய �டச ் �றந்த ஆயகம்
தபஸ்�னி�ட��க்�றதா?'' என்� இ�மாப்பா
�ன�னான் ��த்�ராஜன். 

ஸங்கனிட��ந்� ப�ல் நிதானமாகேவ வந்த�.
ஸங்கனின் �சாலமான கண்கள் நன்றாக மலரந்்�
��த்� சேகாதரனான ��த்�ராஜைன ேநாக்�ன.
"இ�க்�ற�, ஆ�ரம் வாள்கைள�டச ் �றந்த ஆ�தம்
அவரக்ளிட ��க்�ற�'' என்றான் ஸங்கன். 

"என்ன ஆ�தம் அ�? எந்தக் கரத்�ல் �ழல்�ற�?
ெசால், ஒ� ைக பாரத்்����ேறன்'' என்� ��னான்
��த்�ராஜன். 

"தபஸ்தான் அந்த ஆ�தம். அ� கரங்களில் �ழல்வ
�ல்ைல ; இதயத்�ல் �ழல்�ற�. அதற்�க் ேகடய�ம்
உண்�. அ�தான் சாந்�. உன்னிட�ள்ள ��க்ைக
தபஸ்� களிடம் காண ��யா�. ஆத்�ர�ம் அவசர�ம்
தப�ன் �ேரா�கள் என்ப� சாஸ்�ரம்' என்றான்
ஸங்கன். 

"ஏன் அண்ணா ! இத்தைன அ�ந்��க்�ம் நீ �ற�
யா� �டலாேம. அர� யா�க்� என்பைதப் பற்�க்��
ேகடக் எதற்காக ஆலயத்�ற்� வ��றாய்? நீ
இல்ைலேயல் அ�த்தப� ேமவார ் ம�டத்ைதச்
�டேவண்�யவன் நான்தாேன?'' என்� ��த்�ராஜன்
ேகடட்ேபா�, அவன் �ர�ல் ெபாறாைம�ம்,
ஸங்கனி�ப்பதால் தனக்� அர� �ைடப்ப�
�ரல்ாபமா�ற்ேற என்ற நிைனப்பால் ஆக்ேராஷ�ம்
நிைறந்��ப்பைத �ரஜ்மல் கண்டார.் ஆகேவ சேகாதரர்
சம்பாஷைணக்�ள் அவர ் ��ந்�. "��த்�ராஜ்,
�ைறெகடட் ேபச�் ேவண்டாம். நீங்கள் இ�வர்
மட�்�ன்�க் கைட��ல் வ�ம் உங்கள் ெஜய்மல்�ம்
சா�ணீ ேத��ன் வாக்�க்�க் கட�்ப்பட�் நடப்பதாக
உ�� ெமா� ����க்��ரக்ள். ேபசாமல் வா�ங்கள்.



உங்கள் �வரில் ேமவார ்அரியைண�ல் யார ்அம�வார்
என்பைத சா�ணீேத��ன் அ�க்�ரகத்தால்
தபஸ்�னி ெதரி�ப்பாள்'' என்� சற்� கண்�த்ேத
ேப�னார.் 

��த்�ராஜன் ெதாண்ைடையச ்சற்� ஆத்�ரமாகக்
கைனத்�க்ெகாண்டான். அவைனச ் சாந்தப்ப�த்த,
ேமவார ் ராணா�னால் இளவரசனாகத்
ேதரந்்ெத�க்கப்படட்ா�ம், சா�ணீேத��ன்
வாக்�க்�க் கட�்ப்பட இைசந்� வந்த ஸங்கேன
ேபசத்ெதாடங்�, "தம்�! அரியைண�ல் அம�வ�ல்
எனக்� அ�ேயா� ��ப்ப�ல்ைல, ஆனால் அரச
சம்�ரதாய��க்�ற�. இவற்ைற நான் எப்ப�க் காற்�ல்
பறக்க�ட ���ம்? இப்ெபா�� என்ன ���ப்
ேபாய்�டட்�? நீதான் அரியைண�ல் அம�வாய் என்�
தப��னி ��ெசால்��டட்ால் நான் நாைளேய
தந்ைத�டம் ெசால்� உனக்� இளவர�ப் படட்ம் �ட�்
���ேறன்'' என்றான். 

ஸங்க�ைடய ெசாற்கள் �ரஜ்மல்�ன் கா�ல்
ேதெனனப் ெபா�ந்தன. இத்தைகய ேமன்ைமச்
�ந்தைன கள் ெபா�ந்�யவன் ேமவார ்�ங்காதனத்�ல்
அம�வதா அல்ல� �ரக்்க�ம் தன் வாள் பலத்ைத
மட�்ம் நம்���ப்பவ�மான ��த்�ராஜன் அம�வதா
என்� எண்ணிப்பாரத்்�, 'சந்ேதகேம�ல்ைல.
அரியைண�ல் ஸங்கன்தான் அம�வான்' என்�
மனத்�ற்�ள் ெசால்�க் ெகாண்�, ேலசாகச ்�ரிக்க�ம்
ெசய்தார.் 

இயற்ைகயாகேவ �ரக்்கனான ��த்�ராஜன்
அந்தச ் �ரிப்பால் �த்�ராகாரமான
ேகாபத்ைதயைடந்�, ''எதற்�ச ் �ரிக்��ரக்ள், மாமா?''
என்� இைரந்தான். 

"உங்கள் சம்பாஷைணைய எண்ணிச ் �ரித்ேதன்,
என்றார ்�ரஜ்மல். 



"அ�ல் �ரிப்பதற்� என்ன இ�க்�ற�?'' �ண்�ம்
இ�ெயன எ�ந்த� ��த்�ராஜன் ேகள்�. 

''நிரம்ப இ�க்�ற�'' என்� �ண்�ம் இகழ்ச�்�டன்
ப�ல் ெசான்னார ்�ரஜ்மல். 

“உதாரணமாக...'' 

''உன் ஆத்�ரப் ேபச�்க்�ம் ஸங்கனின் அைம�ச்
ெசாற்க�க்�ம் உள்ள �த்�யாசம்!'' 

''என்ன �த்�யாசத்ைதக் கண்�ர?்'' 

''பல �த்�யாசங்கைளக் கண்ேடன். ஒன்�ல்
நிதானம்; மற்ெறான்�ல் �ரக்்கத்தனம். ஒன்�ல்
ெபா�ள் ெச��; இன்ெனான்�ல் மடைமச ்ெச��.'' 

''மடைமயா! யா�க்� மடைம என்பைதப்
பாரப்்ேபாமா?'' என்� வாைள உ��ய ��த்�ராஜைன,
''��த்�'' என்� அ�காரம் ேதாய்ந்த ஸங்கனின் �ரல்
சற்�த் ேதக்�ய�. ஆனால் அ�த்த �நா�
ஸங்கைன�ம் ேநாக்�ச ் ��ய ��த்�ராஜன்,
"இன்ெனா��ைற மாமா�க்�ப் பரிந்� ேப�னால் நீ என்
சேகாதரன் என்பைத�ம் மறந்���ேவன்'' என்�
��னான். 

அத்தைன ஆத்�ரத்�க்�ம் ���ம் அைசயாத
ஸங்கன், "அனாவ�யக் �சச்ல் ஆத்�ரத்�ன் அ���.
அத்தைகய �சச்�ல் ஈ�ப�வ� அரச பரம்பைர�னரின்
பண் பாட�்க்� �ரணான�. இேதா ஆலயம்
வந்��டட்�. நிதானப்ப�த்�க்ெகாள். மன்னன் ��
யா�க்� என்பைத இன்�ம் �ல �நா�களில் உணரந்்�
ெகாள்ளப் ேபா�ேறாம். அதற்�ள் எதற்காக ஆத்�ரம்?''
என்� சமாதானம் ெசால்லேவ, அதற்�ேமல் உள்ேள
���னா�ம் ேம�க்� ஏ�ம் ேபசாத ��த்�ராஜன்
ெமௗனமாகக் ��ைரைய நடத்�னான். 

அவரக்ள் ஆலயத்ைத அைடந்தேபா� மாைல
நன்றாக ஏ��டட்தால், க�ரவன் மஞ்சள் நிறத்ைத



இழந்�, �வந்த நிறம் ெபற்�க் ���க் க�ரக்ைளச்
சா�ணீேத��ன் ஆலயத்�ன் �� ��யதால், எங்�ம்
ரத்த ெவள்ளம் பாய்வ�ேபால் ேதான்�ய�. அந்த ரத்தச்
�வப்ைபப் பாரத்்த �ரஜ்மல், தன் சேகாதரி
ைமந்தரக்ைள ேநாக்�, "இந்த ரத்தச ் �வப்ைப�ட
ேத��ன் நா�ம் கண்க�ம் பன்மடங்� அ�கச்
�வப்பா��க்�ம்'' என்� ��னார.் மாமன் ெசான்னைத
ஆேமா�க்�ம் �ைற�ல் ஸங்கன் தைலைய
அைசத்தான். ��வனான ெஜய்மல் ெவ�த்�ப்
பாரத்்தான். ��த்�ராஜன் மட�்ம் ஒ��ைற
உ��னான். "இயற்ைகயழைக ர�க்க நாம் இங்�
வர�ல்ைல . நடங்கள் உள்ேள '' என்� சற்�க்
கண்�த்�ம் ��னான். 

ஆலயத்�க்�ள் �க இ�ந்த �ரஜ்மல், இைதக்
ேகடட்�ம் சடெ்டன்� நின்� ��ம்�, அந்த �ன்�
ராஜ�த்�ரரக்ைள�ம் ேநாக்�, “இ� ேத��ன் ஆலயம்;
இங்� அரச�ம், ஆண்��ம் ஒன்�. ேத�க்� அ�த்தப�
இங்� வணக்கத்�க்�ரியவர ் ேத��ன் இதயம�ந்�
�� ெசால்�ம் தபஸ்�னி. ேத��ன் சந்நி��ல்
�ச�க்ேகா ேவ� ஆரப்்பாடட்ங்க�க்ேகா இட�ல்ைல;
நிைனப்��க் கட�்ம்'' என்� எசச்ரித்�த் ��ம்�
ஆலயத்�க்�ள் ��ந்தார.் �ன்� ராஜ�மாரரக்�ம்
ப�ேல�ம் ெசால்லா மல் அவைரப்
�ன்ெதாடரந்்தாரக்ள். 

ஆலயம் அப்ப�ெயான்�ம் ெபரியதல்லெவா �ம்
அதன் அைமப்� சற்� பயத்ைத ஊட�்ம் தான் இ�ந்த�.
மைலக்கற்கள் அ�கமாகச ் ெச�க்கப்பா �ைகமா�ரி
�ைடயப்பட�்�ந்ததா�ம், �ைடாம்.. �டவைரக்
�ைர�ல் சக்��ன் ெப�ம் நிைலகள்
ெச�க்கப்பட�்�ந்ததா�ம், ஆலயத்�ன் உடப்��
��ையக் �ளப்�ம் �ழ்நிைலையப் ெபற்��ந்த�
ேகா��ன் உட�்றத்�ல் காைல ைவத்த�ம் எ�ேர
ெதரிந்த சா�ணீ ேத��ன் �ரக்்கா ெசா�ப�ம், சற்�த்
ெதாங்�க்ெகாண்��ந்த �வந்த நாக்�ம்,



�வப்�த்�டட்ப் படட்தால் அக்�னிையக் கக்�வனேபால்
ெதரிந்த கண்க�ம் பாரப்்பவரக்�க்�க்
�ைலந�க்கெம�க்கச ் ெசய்தன. எதற்�ம் அஞ்சாத
��த்�ராஜன் இதயத்�ல் �ட அந்தச ்�ழ்நிைல சற்�
பயத்ைத உண்டாக்�ய தானா�ம், அைத ஒ� ெநா��ல்
�ைடத்�க்ெகாண்ட அந்த அரச�மாரன், எ�ேர��ந்த
ேத��ன் சந்நி�ையத் ைதரியத்�டன் ஏெற�த்�
ேநாக்�னான். ேத��ன் கால��ல் �ய ெவள்ைள
வஸ்�ரத்�டன் ஜபமாைலையக் ைக�ல்
��த்�க்ெகாண்� உடக்ாரந்்��ந்தாள் தபஸ்�னி.
அவள் �கத்�ல் சாந்� நில� நிற்பைத�ம், ேத��ன்
க�ைண வ�ந்� �டப்பைத�ம், அவற்�ல் ஏேதா ஒ�
�த்ெதாளி சதா �ைளயா�வைத�ம் கண்ட ஸம்
தபஸ்�னிக்�த் தைலதாழ்த்� வணங்� சா�ணீ
ேத�யா பாதகமலங்களி��ந்த மஞ்சள் ெபா�கைள
எ�த்� ெநற்��ல் இட�்க் ெகாண்டான். அண்ணனின்
அ�க பக்�ையக் கண்� ெவ�ப்பைடந்த ��த கண்�
ெவ�ப்பைடந்த ��த்�ராஜன், ராஜ ேதாரைண�ல்
ேத�க்�ம் தபஸ்�னிக்�ம் தைல ேத�க்�
அ�காைம���ந்த ப�ெயான்�ல் �க்�ம் தைல
வணங்�, ெயான்�ல் உடக்ாரந்்தான். அவ�க்�ப்
�ன்னா��ந்த ெப�ம் பாைற�ல் �ரஜ்மல்�ம்
��வனான ெஜய்மல்�ம் அமரந்்தாரக்ள்.
தபஸ்�னிக்�ச ்சற்�த் தள்ளி ஒ� ��த்ேதால் �டந்த�.
தபஸ் �னிைய ம��ைற வணங்�ய ஸங்கன் அந்தப்
��த்ேதால் �� அமரந்்தான். 

அவரக்ள் அம��ன்பாகேவ �யானத்��றங்�
�டட் தபஸ்�னி, அவரக்ள் உடக்ாரந்்� ��� ேநரத்�ற்
ெகல்லாம் தன் கண்கைள ெமல்லத் �றந்தாள். அவள்
�யானத்�ற்�ப் �ற� கண் �றந்தைதக் கண்ட
�ரஜ்மல், �� ேகட�்ம் சமயம் வந்��டட்ைத உணரந்்�,
"தபஸ்�m!'' என்� �ளித்த வண்ணம் ைககைளக்
�ப்�க்ெகாண்� எ�ந்தார.் 



எ�ந்��க்க ேவண்டாம் என்பைதக் ��ப்பா
�ணரத்்�ய தபஸ்�னி, ��� �ந்�த்��ட�்த்
ேத�ைய ஒ��ைற ேநாக்�னாள். �ற� எ�ேர��ந்த
நால்வைர�ம் ேநாக்�, "நீங்கள் வந்��க்�ம் காரியம்
ெதரி�ம்'' என்� ��ப் �ன்��வல் ெசய்தாள். 

"ெதரிந்தால் ெசால்வ�தாேன!'' என்� �ரட�்த்
தனமாகக் ேகடட்ான் �ரத்�ராஜன். 

தபஸ்�னி�ன் சாந்� ��கள் ��ெரன்�
�ரக்்ைக�ன் உக்�ரத்ைதப் ெபற்றன. "ெசால்வ�
நானல்ல, அரச�மாரேன! ெசால்வ� ேத�! என் வாயால்
ேப��றாள். நிைனப்��க்கட�்ம்'' என்� க�ம்
ெசாற்கைள உ�ரத்்த தபஸ்�னி, �ண்�ம் கண்கைள
��த் �யானத்�ல் இறங்�னாள். �நா�கள் ஏற ஏற
அவள் �கம் ெப�ம் ெபா�� ெபற்ற�. அத்�டன்
ரத்த�ம் அந்த �கத்�ல் ��ெரன்� பாய்ந்ததால் �கேம
ேத��ன் �பம்ேபால் �ரகா�த்த�. ெமள்ள ெமள்ள
அவள் வா���க்க வாரத்்ைதகள் உ�ரந்்தன! ேமவாைர
ரத்த ெவள்ளத்�ல் ஆழ்த்த உ�ரந்்த வாரத்்ைதகள் அைவ.
ேமவார ் அரியைண �ல் அமர அரச �மாரரக்ேள
இல்லாமல் அற்�ப்ேபா�ம் ப�யான பயங்கரச ்ெசாற்கள்
அைவ. அந்தச ் ெசாற்கள் அந்த �நா��ேலேய
சா�ணீேத��ன் �ன்னிைல�ேலேய ெப�ம்
நரப�கைளக் ெகா�க்�ம் உக்�ரத்�டன் எ�ந்�
ேமவார ் ராஜவம்சத்�ன் �� �� ��ய
அஸ்�ரங்கெளன ��ந்தன. 

அ�தியாய�-2 :உ�தர� 
மகா �ரக்்ைகயான சா�ணீ ேத��ன் உக்�ரச்

�ைல�ன் ��வ�களின் பக்கத்�லமரந்்� கண்கைள
��ய தபஸ்�னி�ன் �கம் �ல �நா�களில் �வந்�
ஒளிப் �ழம்பா��டட்ைதக் கவனித்த �ரஜ்மல்,
ேத��ன் சக்� தபஸ்�னி�ன் உட�ல் இறங்க
ஆரம்�த்� �டட் ெதன்பைத ஊ�த்�க் ெகாண்டதால்,
��ந்த பயபக்��டன் அவள் �கத்ைதேய கவனித்�க்



ெகாண்��ந்தார.் �வந்த அவள் �கத்ைத�ம், ேலசாக
ந�ங்�ய உத�கைள�ம் கண்ட ராணா�ன் �ன்றாவ�
�மாரனான ெஜய்மல், பயத்தால் சற்� இப்ப��ம்
அப்ப��ம் அைசந்தான். பய�ன்�ப் பக்��டன்
உடக்ாரந்்��ந்தான் ஸங்கன். பயேமா பக்�ேயா�ன்�
எைத�ம் லட�்யம் ெசய்யாமல் உடக்ாரந்்��ந்த
��த்�ராஜன், மற்ற �வர ் ��ம் ஒ� �ைற தன்
கண்கைள ஓட�், 'ேச! என்ன ேகாைழகள்! என்�
மனத்�க்�ள் க�ந்� ெகாண்டான். அப்ப�க் க�ந்�
ெகாண்ட ��த்�ராஜன் இ�ம்� மனத்ைத�ம் உைடக்க
வல்ல ஒ� ெப��ச�்ம் 'ஹ�ம்' கார�ம் தபஸ்�னி�ட
��ந்� எ�ந்� அந்த ஆலயத்ைத ஊ���ச ்ெசன்ற�.
சா�ணீ ேத��ன் ��வா���ந்� �ரணவ
சப்தம்ேபால் �ளம்�, ஆலயத்�ன் பாைறகளில் ேமா�ப்
பயங்கரமாக எ�ெரா� ெசய்த அந்த ஹ�ங்காரம்,
அவநம்�க்ைக�ல் இ�ளைடந்த இதயத்ைத�ைடய
��த்�ராஜைன�ம் ஓர ் உ�க்� உ�க்கேவ, அவ�ம்
தபஸ்�னி�ன் �கத்ைதக் �ரந்்� கவனிக்கலானான். 

தபஸ்�னி�ன் ேதகம் ஒ��ைற ந�ங்�ய�. �ற�
அடங்� உத�கள் மட�்ம் ேலசாக ந�ங்�ன. ந�ங்�ய
உத�கள் ெமள்ளத் �றந்�, ''ேமவார,் தார�்கரக்ளான
அரசரக்ள் ஆண்ட ��. அைத தரம்�ேரா�கள் ஆள
��யா�. உங்களில் எவன் தரம்வாேனா அவன்
ஆள்வான்'' என்� வாரத்்ைதகைள உ�ரத்்தன. 

இைதக் ேகடட்�ம் தபஸ்�னிைய ேநாக்�க் ைக
��த்த �ரஜ்மல், ''ராணா�ன் இந்தச ் ெசல்வரக்ள்
�வ�ம் தரம்ம் தவறாதவரக்ள்; இவரக்ளில்
அரியைண�ல் அமரத் த�ந்தவர ் யார?்'' என்�
பணி�டன் �ன�னார.் 

ஒ� �நா� தாம�த்த �ற� தபஸ்�னி�ன்
உத�கள் �ண்�ம் �றந்�, ''தரம்ம் இ�க்�ற இடத்�ல்
ெதய்வ பக்���க்�ம், ெபரியவரக்ளிடத்�ல் பணி�
இ�க்�ம்'' என்� ெசாற்கைள உ�ரத்்தன. 



இைதக் ேகடட் �ற� ��த்�ராஜனின் உள்ளம்
ெமள்ள ெமள்ள எரிமைலயாகத் ெதாடங்�ய�. ேப�வ�
ெதய்வமல்லெவன்�ம், தபஸ்�னிேய ேவண்�ெமன்�
கண்ைண ��க்ெகாண்� தன்ைன இகழ்ந்� ெளன்�ம்
நிைனத்ததால், அவன் மனம் ேபெயன எ�ந்�
வாளின்�� ெமள்ளச ்ெசன்� அமரந்்த�.

“ராணா�ன் ெசல்வர ் �வரில் தரம்�ம் ெதய்வ
ப�யம் யாரிட��க்�ற�?'' என்� �ன்றாவ. ேகள்�ைய
��னார ்�ரஜ்மல். 

இம்�ைற தபஸ்�னி �லமாக ெவளிவந்த சா�ணி
ேத��ன் �ரல் �டமாகப் ேப�ய�. "தரம் மாரக்்கத்ைத
இயற்ைக�ன் சக்�கள் �ட�்க் காட�்�ன்றன;
தரம்வான் க�ைடய �ற்காலத்�ற்�ம் அைவ சான்றாக
நிற்�ன்றன. மஞ்சள் ெவ�ல் காய்ந்த ேநரத்�ல் நீங்கள்
ஆலயத்ைத ேநாக்� வந்�ரக்ள். ஆகேவ, மஞ்ச�க்�ம்
எவ�க்�ம் சம்பந்த�ண்ேடா அவேன, ேமவாைர
அரசா�வான் என என் தபஸ்�னி உங்கைளக்
கண்ட�ம் ஊ�த்தாள். ஆனால், அவள் ஊ�க்காத
ச�னங்க�ம் நிகழ்ந்��க்�ன்றன. நீங்கள்
ஆலயத்�க்�ள் �ைழ�ம்ேபா� �ரியன் ரத்தப்
�ழம்பா� �டட்ான். ஆகேவ, ேமவாரின் அரியைண
யா�க்�க் �ைடத்தா�ம் அதற்� �ன்� அந்த
அரியைண சம்பந்தமாக ரத்தம் �ந்தத்தான் ெசய்�ம்.
ஆனால், மஞ்சளின் சம்பந்த �ள்ளவன் இ���ல்
ெவற்�யைடவான். அவேன ேமவாைர ஆள்வான்.
ேமவா�ம் அவனால் �றப்��ம் என்� ேத� ��னாள்
தபஸ்�னி�ன் �லமாக. 

''�ரிய�ல்ைல ேத�. �ளக்கேவண்�ம்'' என
ேகடட்ார ்�ரஜ்மல். 

“என் தபஸ்�னி �ளக்�வாள் என்ற� ' அந்த
அமா�ஷ்யக் �ரல். அத்�டன் தபஸ்�னி�ன்
ெதாங்�ய�. �ரஜ்மல் ெமள்ள எ�ந்தார.் வழக்கம் ேபால்
ேத� சந்நிதானத்���ந்த மந்�ர ஜலத்ைத எ�த்�த்



தபஸ்�னி�ன் �கத்�ல�த்தார.் தபஸ்�னி கண்கைள
அகல ��த்� �வைர�ம் ேநாக்�, ��த்�ராஜன்
�கத்�ல் உக்�ராகாரமான ேகாபம் தாண்டவமா�
வைத�ம், அவன் ைக�ம் வாளின் �� அமரந்்��ப்
பைத�ம், அவன் உடக்ாரந்்த நிைலைய�ட�் ஒ�
காைலப் ப��ல் ஊன்�ய வண்ணம் நின்��ப்பைத�ம்
கண்�, 'அரச�மாரன் ேகாபத்�க்� என்ன காரணம்?''
என்� ேகடக்�ம் ெசய்தாள். 

''���ள்ைள ; எ��ம் ஆத்�ர�ைடயவன்.
ேத��ன் வாக்ைகத் தவறாகப் ெபா�ள் ெகாண்��ப்
பான்'' என்� சமாதானம் ெசான்னார ்�ரஜ்மல். 

'தவறாகப் ெபா�ள் ெகாள்ள�ல்ைல மாமா, நீ இங்�
எங்கைள அைழத்� வந்ததன் �� எனக்�த் ெதரி�ற�.
ேத��ன் ெபயரால் நீங்க�ம் இந்த தபஸ்�னி�ம்
ேசரந்்� ெகாண்� நடத்�ம் நாடகம் �ரிய �ல்ைல என்�
நிைனக்க ேவண்டாம்'' என்றான் ��த்�ராஜன், �ரல்
இ�ெயன �ழங்க. 

"ஆம் ஆம், இ�ல் �� இ�க்�ற�" என்� ��னான்
��வனான ெஜய்மல்�ம். 

தபஸ்�னி ஏ�ம் �ரியாததால் ��த்தாள். ஆகேவ
�ரஜ்மல்ைல ேநாக்�, “ேத� என்ன ெசான்னாள்?'' என்�
�ன�னாள். 

''உனக்�த் ெதரியா� என்ப� பாசாங்�!'' என்�
��னான் ��த்�ராஜன். 

"இ� ேத��ன் ஆலயம். உன் ஆத்�ரத்ைதக்
காடட்ாேத'' என்� ேகாபத்�டன் தபஸ்�னி ேப��ட�்
�ண்�ம் �ரஜ்மல்ைல ேநாக்�, "ேத� என்ன
ெசான்னாள்?'' என்� ேகடட்ாள். 

�ரஜ்மல் ஏேதா மனப்பாடம் ெசா ேபால் அப்ப�ேய
வாரத்்ைதகைளக் ெகா பஸ்�னி�ன் ��கள், எதற்�ம்
அைசயாம�ம், ேகாைல �ட�் நகராம�ம் நிதானத்ைத
இம்�யள�ம் ெமக்காம�ம் உடக்ாரந்்��ந்த ஸங்கைன



ேநாக்�ன அ�த்த �நா� நிரப்்பயத்�டன் �டட்மாகத்
தன� ைகைய அவைன ேநாக்� நீட�், ''அேதா
அவன்தான் ேமவார ் அரியைண�ல் அம�வான்.
ேகா��ல் இத்தைன இட��க்க, ��த்ேதா�ல்
உடக்ாரந்்தவன் அவன்தான். ��த்ேதால், மான்ேதால்,
ஆட�்த்ேதால் இைவ �ன்�ல் அரசரக்ள் உடக்ா�வ�
சம்�ரதாயம். இ� �தல்ச�னம், இரண்டாவ�,
��த்ேதா�ன் க�ப்�ப் �ள்ளிக�க்�ைட மஞ்சள்
�ட�்க்கள் இ�க்�ன்றன. த�ர அவன் ெநற்���ம்
ேத��ன் பாதகமலத்�ன் மஞ்சள் �லக��க்�ற�.
ேத� ெசான்ன மஞ்சள் சம்பந்தம் இ�தான். இ�
இரண்டாவ� ச�னம்...'' என்� தபஸ்�னி ெசால்லாக
ெகாண்� ேபாைக�ேலேய, இ� இ�ெயன்� எ�
��த்�ராஜனின் ேகாப நைக, ேத��ன்  ஆலயத்ைத 
 ����க்க ெசய்த� ''�ன்றாவ� ச�னத்ைத �ளக்க  நீ
ேதைவ�ல்ைல, �ஜாரிணி! நான் �ளக்��ேறன்.
ேமவார ் அரியைண�ல் அந்தத் தரம்த்�ன் ெசா�பம்
அம�ம் �ன்� ரத்தம் �ந்தப்ப�ம் என்� ேத�
ெசான்னாள். �� நிைறந்த உங்கள் நாடகத்�ன்
�ன்றாம் ப��ைய நான் நிைறேவற்� ைவக்�ேறன்"
என்� ெசால்�க் கடட்டம் அ��ம் ப�யாக இைரந்த
��த்�ராஜன், கண்ணிைமக்�ம் ேநரத்�ல் கத்�ைய
உ��, உடக்ாரந்்��ந்த ஸங்கள்  ேதாளில் ஒ� ெவட�்
ெவட�்னான். அந்த ெவடை்டத் ெதாடரந்்� அ�த்த
�ன்� ெவட�்க�ம் ஸங்கனின் மற்ற ேதாளி�ம்
����ம் ��ந்தனெவன்றா�ம் ஸங்கன் வாைள
மட�்ம் உ�வ�ல்ைல . ���, ேத��ன் சந்நிதானத்�ல்
பாய எ�ந்� நின்றான். 

"நீ என்ன ேப�யா! �த்�ரியனில்ைலயா! எ�
வாைள! ேத� ேதைவ�ல்ைல. நம� வாள்கள்
�ரம்ானிக்கட�்ம், யார ்அரசர ்என்பைத?" என்� ��ய
��த்�ராஜன் �ண்�ம் வாைள ஓங்�னான். அப்ெபா�
�ம் ஸங்கன் வாைள உ�வ�ல்ைல. ��த்�ராஜ் வாைள
�ரஜ்மல்�ன் வாள் த�த்த�. அ�த்த �நா� இ�வாள்
க�ம் பல�ைற ேமா� ஆலயெமங்�ம் பயங்கர



ஒ�கைளக் �ளப்�ன. அந்த ஒ�கேளா� ஒ�யாக,
"ேவண்டாம், இ� ேத��ன் ஆலயம். இங்� ேபா�க்�ம்
�ச�க்�ம் இட�ல்ைல, இட�ல்ைல '' என்� தபஸ்�னி
இடட் �சச்ல் ஆலயத்�ன் பாைறகளில் எ�ெரா�
ெசய்தேத ெயா�ய சண்ைட �ம்�ரமாக நடந்�
ெகாண்� தானி�ந்த�. வாடே்பாரில் �றந்த
��த்�ராஜ�ம், அவ�க்� வாைளச ்�ழற்றச ்ெசால்�
ைவத்த �ரஜ்மல்�ம் யா�க்� வன்ைம அ�கம் என்�
நிரண்�க்க ��யா வண்ணம் சண்ைட�டட்ாரக்ள்.
��த்�ராஜ�க்� எத்தத் �ைம�ம் �ைள�க்க
இஷ்டப்படாத �ரஜ்மல் எத்தைன ஜாக்�ரைதயாக
வாைளச ் �ழற்��ம், ��த்�ராஜனின்
�ரக்்கத்தனத்தால் இ�வர ்உடல்களி�ம் காயங்கள் பல
பட�்க் ��� ஆறாகப் ெப�கத் ெதாடங்�ய�. ஆழமான
காயங்கள் மாமன் உட��ம் ம�மகன் உட��ம்
படட்தா�ம், ேபாரின் உக்�ரத்ைத இ�வ�ம் ச�க்க
��யாததா�ம், ரத்த ேசதம் அள�க்� ��
ஏற்படட்தா�ம் இ�வ�ம் �ரைணயற்�ப் ���ல்
��ந்தாரக்ள். 

அப்ப� ��ந்த இ�வைர�ம் அ��ய ஸங்கன்
தபஸ்�னி�ன் உத� ெகாண்� தன் ஆைடகைளக்
��த்� அவரக்ள் ரத்தத்ைதத் �ைடத்�, கட�்ம்
ேபாட�்�ட�் ெஜய்மல்ைலத் ேத�னான். ேகாைழயான
ெஜய்மல் ஆலயத்�ன் எந்தப் ப����ம் காணா�
ேபாகேவ, ''தபஸ்�னி! நான் ேபாய் ெஜய்மல்ைல
அ�ப்��ேறன். நீங்கள் இவரக்ைளப் பாரத்்�க்
ெகாள்�ங்கள்'' என்� ��, ெவளிேயற �யன்ற
ஸங்கைன, ''நில் ஸங்கா!'' என்� த�த்தாள் தபஸ்�னி.
அப்ெபா��தான் �தன் �தலாக அவன் ெபயைரச்
ெசான்னாள் அவள். 

"ஏன், தாேய? நான் ேபாய் இவரக்ைள எ�த்�ச்
ெசல்ல �ரரக்ைள அ�ப்��ேறன். அ�வைர என் தம்�
ெஜய்மல் இவரக்�டனி�க்கட�்ம்" என்றான் ஸங்கன். 



"இவரக்ைள அ�ப்ப நான் ஏற்பா� ெசய்�ேறன்.
ஆனால், ெஜய்மல்ைலத் ேதடாேத'' என்றாள் தபஸ்�னி. 

'ஏன்?'' �வரம் ஏ�ம் �ரியாமல் �ழப்பத்�டன்
ேகடட்ான் ஸங்கன். 

'உன்ைனத் �ரத்்�க்கடட் �ைண அைழத்�வர
ெஜய்மல் ேபா��க்�றான். நீ ெபரிய �ரன்தான்;
இ�ப்��ம் பல�க்� �ன்� ஒ�வன் என்ன ெசய்ய
���ம்? �ல நாடக்�க்� ேமவாைர �ட�்ப் ேபாய்��.
இல்லா��ல் ரத்தத்தால் �ம்மாதனத்ைதச ் சம்பா�க்க
��ம்�ம் இந்தப் ��த்�ராஜன் உன்ைனக் ெகான்�
��வான்'' என்தாள் தபஸ்�னி. 

''சா�க்� நான் அஞ்��ேறெனன்� நிைனக்��ர்
களா?'' என்� ஸங்கன் ேகடட்ான். 

"இல்ைல .'' 

"�ன் எதற்� நான் பயப்பட ேவண்�ம்?''

 ''��க்�. ேத��ன் ஆைணக்�.'' 

''��க்� நான் அஞ்ச�ல்ைல . ஆனால், ேத��ன்
ஆைணக்� அஞ்��ேறன்.'' 

“நீ ேமவார ் அரியைண�ல் அமரந்்� ேமவா�க்�
மங்களத்ைதச ் ெசய்யேவண்�ம் என்ப� ேத��ன்
ஆைண. உன் ெநற்����க்�ம் அவள் மஞ்சள் காப்�
அதற்� அத்தாட�். எப்ெபா��ம் மஞ்சள்தான் உன்
கவசம். எந்தக் காரணத்ைத �ன்னிட�்ம் மஞ்சள்
நிறத்ைதப் �றக்கணிக் காேத. அ� உன் பா�காப்�
என்பைத மறவாேத. உன்னால் ேமவார ் ெப�ம்
�கழைட�ம். ஆனால், இ� நீ மைறந்�ைறய ேவண்�ய
காலம். மைறந்��.'' 

மைறவ� �ர�க்� அழகா?'' 

''அைத�டப் ப�ங்�வ� ��க்� அழகா என்� ேகள்.
அடங்க ேவண்�ய சமயத்�ல் அடங்�, எழ ேவண்�ய



சமயத்�ல் எ�பவேன �ரன், ஏகசக்கர�ரத்�ல்
�ராம்மண ேவடத்��ம், �ராடத்�ல் பல
ேவடங்களி�ம் உைறந்� வாழ்ந்த பாண்டவரக்ள்
ேகாைழகளா? ேபா மகேன, ேபா; ேமவார ் எல்ைலைய
�ட�்ப் ேபாய்��. அ� தற்சமயம் ��கலான
எல்ைலதான். �ன்னால் �ஸ்தாரப்ப�ம்.'' 

இைதக் ேகடட் ஸங்கன் ெசான்னான்: “தபஸ்�னி!
ேபா�ேறன். ஆனால் பயந்தல்ல. எனக்�ப் ப�ல், அர�
�� ஆைச ைவத்��க்�ம் என் சேகாதரன் அரைச
ஆளட�்ம் என்ற எண்ணத்தால் ேபா�ேறன்'' என்� ��
�ட�்த் ��ம்�ய ஸங்கன் இடக்கண்ணில் ெப�ம்
அம்ெபான்� பாய்ந்த�. தபஸ்�னி வா�ைல
ேநாக்�னாள். அம்ைப எய்த ெஜய்மல் ��ைர�ேத�
மைலசச்ரி�ல் ஓ�க் ெகாண்��ந்தான். 

தபஸ்�னி ஸங்கைன ேநாக்�னாள். அம்�
கண்ணில் பாய்ந்த அந்த ேநரத்��ம் ஸங்கன்
நிதானத்ைத இழக்காதைதக் கண்ட தபஸ்�னி,
சரித்�ரத்�ன் மகா ��ஷரக்ளில் ஒ�வன் �ன்� தான்
நிற்பைதக் கண்� ெகாண்டாள். அதனால் ஏற்படட்
மரியாைத�ன் காரணமாக ஸங்கைன உடக்ாரச்
ெசால்�, அவன் தைலையத் தன் ம��ல்
சாய்த்�க்ெகாண்�, அம்ைப ெமள்ளப் ��ங்� �ட�்,
தைலையப் ப��ல் சாய்த்��ட�், ேத��ன்
மாைல���ந்த ��ைக இைலகள் �லவற்ைற
ேத��ன் ஆலய �ளக்� எண்ெண�ல் ேதாய்த்�த்
ேத��ன் �ளக்ெகாளி�ேலேய வாட�், ஸங்கன்
கண்ணில் ைவத்�க் கட�், �ல �நா�கள ஏேதா
ஜ�த்தாள். 

�ற� ெசான்னாள், “இனிக் காத்��க்க ேநர�ல்ைல
மகேன; �றப்ப�. உன் தம்� மற்�ம் �ல �ரரக்ைள
அைழத்� வ��ன் �றப்ப� " என்�. 

"எங்� ேபாவதற்�ப் �றப்பட ேவண்�ம், தாேய?
ேகவலம், அர�க்காகச ் சேகாதரைர எ�ரக்்க



இஷ்ட�ல்ைல எனக்�" என்றான் ஸங்கன், வ�த்தம்
ேதாய்ந்த �ர�ல். 

''நம� இஷ்டப்ப� உலகத்�ல் எ��ம் நடப்ப �ல்ைல
�ழந்தாய். த�ர அரச ��ம்பத்�ல் �றந்த உனக்�ச்
சாதாரண மக்க�க்�ல்லாத கடைமகள் உண்�. ஆகேவ,
ேபா, தப்���'' என்றாள் தபஸ்�னி. 

"எங்� ேபாகட�்ம்?' என்� ேகடட்ான் ஸங்கன். 

தபஸ்�னி சற்� ேநரம் கண்கைள �� ஏேதா
ேயா�த்தாள். �ற�, கண்கைளத் �றந்�, ேத�ைய
நீண்ட ேநரம் ேநாக்�னாள். "ேத�, மஞ்சைள நா�ச்
ெசல்ல உத்தர���றாள்'' என்றாள் இ��யாக. 

“�ரிய�ல்ைலேய, தாேய'' என்றான் ஸங்கன். 

தபஸ்�னி�ன் ெசாற்கள் ஆேவசத்�டன் ெவளி
வந்தன. ேத�ேய �ண்�ம் ேப�வ� ேபால் ேதான்�ய�
ஸங்க�க்�. தபஸ்�னி அவைனத் ��ம்�ப் பாராமல்,
ேத��ன் ��களில் தன் ��கைள நாட�்க் ெகாண்�,
''ஸங்கா! ேபா! மஞ்சள் ஆற்றங்கைரக்�ப் ேபா'' என்�
மந்�ரம் ெசால்வ� ேபால் ெசாற்கைள உ�ரத்்தாள். 

அ�தியாய�-3 :ஆ�டவ� த���த� 
மஞ்சள் ஆற்றங்கைரக்�ப் ேபா!'' என்� மகா

�ரக்்ைகயான சா�ணீ ேத�ேய வாய் �றந்� ேப�ய�
ேபால், உணரச்�் ேவகத்�டன் தபஸ்�னி�ன்
வா���ந்� உ�ரந்்த ெசாற்கைளக் ேகட�்ங்�ட,
ஸங்கன் அந்த ஆலயத்ைத �ட�் நகர மன�ல்லாமல்,
ெவட�்க் காயங்க�டன் �டந்த தம்�
��த்�ராஜைன�ம் மாமன் �ரஜ் மல்லைன�ம் கட�்ப்
ேபாடாத தன் ஒற்ைறக் கண்ணால் பாரத்்�க் ெகாண்�
நின்றான், ேத��ன் கண்கேளா� தன் கண்கைள
இைணத்��ந்த தபஸ்�னி �ல �நா�கள் ஸங்கைனத்
��ம்�ப் பாரக்்க�ல்ைல ெயன்றா�ம், ��ம்�ப்



பாரத்்த�ம் எல்ைலயற்ற �யப்ைப அைடந்�, "ஸங்கா! நீ
இன்�ம் �றப்பட�ல்ைல ?'' என்� ேகடட்ாள். 

"இல்ைல , தாேய" என்றான் ஸங்கன், தபஸ்�ன்
ேநாக்�. 

''ஒற்ைறக் கண்ணில் அம்� பாய்ந்� கடட்ம்
பட�்�ந்த அந்தச ் சமயத்��ம் நிதானத்ைத இழக்காம்
தம்�ைய�ம் மாமைன�ம் அ�தாபத்�டன் பாரத்்�க்
ெகாண்� ெவளிேய ெசல்லாமல் நின்ற அந்த அரச
�மாரைன ேநாக்�ய தபஸ்�னி, ''என் வங்கார ் ஏன்
தயங்��றாய்'' என்� �ன�னாள். 

''தம்�க்�ம் மாம�க்�ம் காயங்கள் பலமாகப்
பட�்�க்�ன்றன, தாேய. அவரக்ைள நிராதாவாய் எப்ப�
�ட�்ச ்ெசல்ேவன்" என்� ேகடட்ான் ஸங்கள். 

''ஸங்கா ேத��ன் ஸந்நி��ல் நிராதர� என்ப
�ல்ைல . உலகத்�ல் ேத�ைய�ட ேவ� ஆதர� எ�?''
என்� ேகடட்ாள் தபஸ்�னி. 

''தாேய! தவறாக நிைனக்க ேவண்டாம், மகா
சக்��டத்�ேலா தங்களிடத்�ேலா அபசாரப்ப�ம்
ேநாக்கம் எனக்�ல்ைல. ேத��ன் க�ைண�னால்தான்
அவள் சந்நிதானத்�ல் ரத்தக்களரி ஏற்படட் �ன்�ங்�ட
இவ்��வ�ம் உ��டனி�க்�றாரக்ள் என்ப� என்
க�த்�. ஆனால், இங்��ந்� ேமவார ்தைலநகரம் நீண்ட
�ரம் இ�க்�றேத. இந்தக் ேகா�ைலச ் சாதாரணமாக
மனிதர ் அ��வ�ம் �ரல்பமா�ற்ேற. நீங்கள் எப்ப�
அரண்மைனக்�ச ் ெசய்�ய�ப்ப ���ம் என்� தான
ேயா�க்�ேறன் " என்� ப�ல் ெசான்னான் ஸங்கன். 

"மைலய�வாரத்���ந்� அைரக் காதத்�ல்
�ராமம் இ�க்�ற� ஸங்கா. அங்� ச�ரப்்�ஜன்
ேகா��ம் �ற�. உனக்�த் ெதரியாதா'' என்� ேகடட்ாள்  
தபஸ்�னி. 

''ஆம் தாேய! ேகா���க்�ற�. அங்� நீங்கள்
எப்ப�ச ்ெசல்ல ���ம்?'' 



"ஏன் ெசல்ல ��யா�?'' 

''இந்த மைலசச்ரி�ல் ��ைரகளில் வ�வேத
எங்க�க்�க் கஷ்டமா��ந்த�....'' 

"நீங்கள் ராஜவம்சத்�ச ் ெசல்வரக்ள். வழவழத்த
அரண்மைனத் தைர�ல் நடக்�ம்ேபா� பணிமக்கள்
உங்கள் பாதங்க�க்�ப் படட்ாைட �ரிப்பாரக்ள். எனக்�
அந்தப் பழக்க�ல்ைலேய. காயக் �ேலச�ம், கல்��ம்
�ள்ளி�ம் நடப்ப�ம் என்ைனப் ேபான்றவரக்�க்�ச்
சகஜந்தாேன. எத்தைனேயா �ைற நான் ச�ரப்்�ஜன்
ேகா���க்�ம் �ராமத்�க்�ப் ேபா��க்�ேறன்''
என்றாள் தபஸ்�னி. 

தபஸ்�னி இத்தைன �ளக்கமாகக் ���ம்
தம்�ைய�ம் மாமைன�ம் அந்த நிைல�ல்
�ட�்ப்ேபாக இஷ்ட�ல்லாத ஸங்கன் ��� ேநரம்
தயங்�னான். அவன் தயக்கத்ைதத் தபஸ்�னி�ம்
கவனித்தாளாைகயால் ெமள்ளப் �ன்��வல் ெகாண்�
�ன�னாள், "இன்�ம் சந்ேதகம் �ர�ல்ைலயா,
ஸங்கன்?" என்�. 

"சந்ேதகேம��ல்ைல , தாேய!'' என்� ெமன்�
��ங்�னான் ஸங்கன். 

"சந்ேதகம் இ�க்�ற� ஸங்கா! சேகாதர பாச�ம்
உன்ைன இ�க்�ற�. அந்தப்பாசம், இேதா �டக்�ம்
இந்தப் ��த்�ராஜ�க்���ந்தால் ேமவார,் ேமவாைர
மட�்மல்ல. இந்தப் பாரத நாடை்டேய ஆ�ம். ஆனால்
இந்த நாட�்ல் சேகாதரர ் சண்ைட �ராண
காலத்���ந்� ெதாடரந்்� வ�ம் ஒ� ெபரிய சாபம்..
ெசய்வ�?'' என்றாள் தபஸ்�னி. சற்� வாய் �ட�்ச்
�ரித்�.

ஸங்கன் ஒ� �ைற தன் ஒ� கண்ணால் அலம்
இதயத்ைதேய ஊ��� ��பவன் ேபால் பாரக்்க �ற�
தைலையக் �னிந்� ெகாண்�, �டமற்ற கா� "தாேய!
நீங்கள் ஒ� வரம் தரேவண்�ம்'' என்றான். 



�யப்� ����ல்லாத �கத்�டன் ஸங்கைனப்
பாரத்்தாள் தபஸ்�னி. அவன் உள்ளத்�ல் ஓ�க்
ெகாண்��ந்த எண்ணங்கைள �கத் ெதளிவாகப் �ரிந்�
ெகாண்டதால் அ�தபாப�ம் அந்த �கத்�ல் உதயமா
�ற்�. ''என்ன வரம், ஸங்கா ?'' என்� �ன�னாள்
தபஸ்�னி அ�தாபத்ைதக் �ர��ம் காட�். 

''ச�ரப்்�ஜன் ேகா��க்�ச ் ெசல்ல அ�ம�
ேவண்�ம்" என்றான் ஸங்கன். 

"அங்� உனக்� ஆபத்� காத்��க்�றேத!" என்�
வ�த்தத்�டன் ெதரி�த்தாள் தபஸ்�னி. 

''ஆபத்தா! எனக்கா!'' என்� �யப்�டன் �ன�னான்
ஸங்கன். 

"ஆம், ஸங்கா !" 

இன்�ம் என்ன ஆபத்� எனக்� ஏற்படக்��ம்?'' 

ஆபத்�ன் அஸ்�வாரத்ைத நிைனத்�ப் பார.்"

"ஆபத்�ன் அஸ்�வாரமா?'' 

ஆம், ஸங்கா! மண்�ம் ெபான்�ந்தான் ஆபத
அஸ்�வாரங்கள். மண்ணம் ெபான்�ம் பலர ் ஆைச
�ண்��ன்றன. அந்த மண்�ம் ெபான்�ம் ஒ�வ�க்�
உரியதா��க்�ம்ேபா� மற்றவரக்ள் அவன் ��
�ேராதம் ெகாள்��றாரக்ள். �ேராதம் பஞ்சமா
பாதகங்கைள �ைள�க்�ற�. ஆைகயால், உன்னிடம்
�ேராதம் அைன வ�க்�ம் ஏற்ப�வ� சகஜமல்லவா?
உன் சேகாதரரக்ளின் ரத்தப் பாசேம, ஆைசயால்
அ�ந்��ப்பைத நீ பாரக்்க �ல்ைலயா?'' 

தபஸ்�னி�ன் ெசாற்கள் �ற்�க்� �� உண்ைம
ெயன்பைத ஸங்கன் உணரந்்��ந்தா�ம் �ண்�ம்
ேகடட்ான், ''சேகாதரரக்ளால் ஆபத்� ேநரலாம். ஆனால்
ஒ�வன் இேதா காயமைடந்� �டக்�றான், இன்ெனா�
வன் அம்ெபய்� ஓ��டட்ான். இனி ச�ரப்்�ஜன்



ேகா��ள்ள �ராமத்�ல் என்ைன எ�ரப்்பவர ்யாரி�க்
�றாரக்ள்?'' என்�. 

தபஸ்�னி �ண்�ம் �ன்னைக �ரிந்�,
�ரச்ை்சயாக இ�ந்த ��த்�ராஜைன ேநாக்�னாள்.
"ஸங்கா, இந்த ராஜ�மாரன் ேகா�ஷ்டன், ஆனால் �ரன்''
என்�, ��தாக ஓர ்உண்ைமையக் கண்���த்த� ேபால்
ெசான்னாள். 

இைத எதற்காகச ்ெசால்�றாள் தபஸ்�னி என்பைத
அ�யாத ஸங்கன், ''ஆம், தாேய! ��த்�ராஜன் மகா
�ரன்' என்� ஆேமா�த்தான். 

''இவன் ேந�க்� ேநர ் ேபார ் ெசய்ய வல்லவன்''
என்றாள் தபஸ்�னி. 

''ஆம், தாேய!'' என்� அைத�ம் ஆேமா�த்தான்
ஸங்கன். 

“ஆனால், சற்� �ன்� மைறந்��ந்� ��ட�்த்
தனமாக உன் கண்ணில் அம்ெபய்��ட�் ஓ�னாேன
உன் தம்�, அவன் �ரனல்ல ஸங்கா'' என்�
உணரத்்�னாள் தபஸ்�னி. 

"��வன்'' என்� தாங்�ப் ேப�னான் ஸங்கன், 

''ஆண்ைம�ல் மட�்மல்ல, �த்���ம் ��வன்.
மைறந்� அண்ணைனக் ெகால்ல �ய�ம் வஞ்சகன்.
அவைன நம்�வதற்�ல்ைல. அவன் உன்ைன ஆடக்ைளக்
ெகாண்� வைளக்கத் தவறமாடட்ான். ஆைகயால்,
எங்�ம் தாம�க்காேத, ஸங்கா! ேநராக
மஞ்சளாற்றங்கைரக்�ப் ேபா, ேத��ன் கடட்ைளப்ப�
நட. ெவ� �க்�ரம் நீ ேமவார ்அரியைண�ல் அம�வாய்.
இவரக்ைளப்பற்�க் கவைலப்படாேத. இவரக்ைள நான்
அரண்மைன�ல் ேசரத்்� ���ேறன்'' என்�
வற்��த்�க் ��னாள் தபஸ்�னி. 

ச�ரப்்�ஜன் ேகா�ல் ப��க்�ப் ேபாவதற்ேக
தனக்� உத்தர� இல்ைலெயன்பைத தபஸ்�னி�ன்



வாரை்தகளால் சந்ேதகமறப் �ரிந்� ெகாண்ட ஸங்கன்
�க்கம் �ரண் ேடா�ய உள்ளத்�டன் தபஸ்�னி�டம்
�ைடெபற்�க் ெகாண்�, சா�ணீேத��ன் ஆலயத்ைத
�ட�் ெவளிேய வந்�, �ர��ேத�க்ெகாண்�
மைலசச்ரி�ன் பாைத�ல் இறங்�னான். பாைத�ல்
இறங்�ய சமயத்��ம் ஸங்கனின் எண்ணங்கள்
காய�ற்� ஆலயத்�ல் �டந்த தன் தம்�ைய�ம்
மாமைன�ம் வைளய வந்� ெகாண்��ந்த தால்
மைலய�வாரத்�க்� வந்த �ன்��ட அவன்
எண்ணங்களில் ���ம் மா�தல் ஏற்பட�ல்ைலயாைக
யால், 'ஏன், ச�ரப்்�ஜன் ேகா��க்�ப் ேபானால்தான்
என்ன?' என்� நிைனத்தான் ஸங்கன். அவன்
ஒற்ைறக்கண், மஞ்சளாற்�க்�ச ் ெசல்ல ேவண்�ய
பாைத���ந்� சற்� �ல�, �ரத்ேத��ந்த ேதாப்�
ஒன்ைறக் கவனித்த�. 'அந்தத் ேதாப்� கால் காதத்�க்�
ேம��க்�ம். அைதய�த்�த் தாேன இ�க்�ற�
ச�ரப்்�ஜன் ேகா�ல்? அங்� ேபாய்க்
ேகா�ல�காரிகளிடம் ெசான்னாேல ஆள�ப்�வாரக்ள்.
நான் �ராமத்�க்�க்�டப் ேபாக ேவண்�ய
அவ�ய�ல்ைலேய' என்� �ண்�ம் �ண்�ம் நிைனத்த
ஸங்கன், சா�ணீ ேத�ைய ஒ� �ைற மனத்�ல்
�யானித்�, ''மன்னிக்கேவண்�ம், தாேய, மரணகாயத்�
��க்�ம் இ�வ�க்�ம் உடன�யாக உத�ய�ப்பாமல்
என்னால் மஞ்சள் ஆற்�க்�ச ் ெசல்ல ��ய�ல்ைல''
என்� ��க்ெகாண்�, �ர�ையத் ேதாப்�ன் பாைதைய
ேநாக்�த் ��ப்�னான். 

நிரம்ா�ஷ்யமான பாைலவனப் பாைத�ல் ���
ேநர�ம் ேதாப்�ப்ப���ல் ��� ேநர�ம் பயணம்
ெசய்த ஸங்கன், இ�ட�் நன்றாக ஏ� ைமெயன
ைவயகத்ைதக் க�ந்� ெகாண்ட சமயத்�ல் ச�ரப்்�ஜன்
ேகா�ைல அைடந்தான். ேதாப்�ன் ெதன்�ற
�கப்���ந்த ச�ரப்்�ஜன் ேகா��ல் அப்ெபா��
�தல் ஜாம �ைஜ நடந்� ெகாண்��ந்த�. ஊைர�ட�்த்
தள்ளிய ேதாப்���ந்த காரணத்தால் �டட்ம்
ஏ��ல்லாத அந்தக் ேகா��க்�ள் ெசன்ற ஸங்கன்,



அரச்ச்கரக்ளில் ஒ�வர ் ச�ரப்்�ஜ�க்�ப் �ைஜ ெசய்�
ெகாண்��ப்பைத�ம் மற்ெறா�வர ் ேகா��ன் ெப�
மணிையக் ைக�ெல�த்� அ�க்கத் ெதாடங்�
�டட்ைத�ம் கண்� கரப்்பக்�ரகத்�ன் �கப்�ேலேய
நின்� தைல வணங்�னான். 

ஏ�ம் ேபசாமல் �ன்�றத்�ல் நின்� தைல
வணங்�ய தால் ஸங்கன் வந்��ப்பைத அ�யாத
அரச்ச்கரக்ள் தங்கள் கடைம�ேலேய கண்�ங்
க�த்�மா��ந்தனர.் ஸங்க�ம் ச�ரப்்�ஜனின்
கட��ம் ெபரிய கண்களின் க�ைண ெவள்ளத்�ல்
அ�ந்�, அந்த அழ�ய �ரத்்�ையேய
பாரத்்�க்ெகாண்� நின்றான். �ஷ்��ன் ஆ�ர
நாமங்கைள�ம்  பக்��டன் ெசால்� அரச்ச்ைன ெசய்�
ெகாண்��ந்த அரச்ச்கர ் ''பய��த் பயநாசன்:'' என்
இடத்�ற்� வந்த�ம் ��� �ன்��வல் ெசய்த ஸங்கள்
ச�ரப்்�ஜைன மனத்தால் வணங்�, "�ர�, ‘பய��த்:
அதாவ� பயத்ைதத் த�பவ�ம் நீ பயநாசன் : பய நாசம்
ெசய்பவ�ம் நீ' என்� மந்�ரம் ெசால்��றேத. என்
�ஷயத்�ல் உன் ��ைப எப்ப�? பயத்ைதக்
ெகா�க்�றாயா, பயத்ைத நிவரத்்�க்கப் ேபா�றாயா?
உன் ஆலயப்�றம் வந்தால் எனக்� ஆபத்� உண்�. பயம்
உண்� என்� தபஸ்�னி ெசான்னாேள, அைத
உண்ைமயாக்கப் ேபா�றாயா?'' என்� ேகடட்ான். 

நிரந்தரமாகச ் ெச�க்கப்பட�்�ந்த ேபா��ம்
ச�ரப்்�ஜன் �க்ரகம் ��தாகத் தன்ைன ேநாக்�
மந்தகாசம் ெசய்வ� ேபால ேதான்�ய� ஸங்க�க்�.
அந்த மந்தகாசத்�க் காரணம் என்னெவன்� ெதரியாமற்
ேபானா�ம் அரச்ச்ைன�ல் மனத்ைதப் ப�ய ைவத்தான்
ஸங்கன். அவன் மனம் பயத்ைத உத�ய�, ஆபத்ைத
நிைனப்பைத அறேவ த�ரத்்த�. தாயான ஜா�வம்சத்�
ராணியால் �ழந்ைத �தல் பக்� மாரக்்கத்�ல் பழக்கம்
பட�்�ந்த ஸங்கன், ெமௗனமாய் ஆண்டவென�ேர
நின்� ஸஹஸ்ர நாமங்கைள�ம் காதால் ப��க்
ெகாண்��ந்தான். அரச்ச்ைன ��ந்த�ம் ��ம்�ய



அரச்ச்கர,் எ�ேர ஸங்கன் நின்றைதக் கண்�
�ர�த்தார.் மணிய�த்�க் ெகாண்��ந்த அரச்ச்கர்
��ெரன மணிைய நி�த்�, 'இளவ கவனிக்க�ல்ைல …’
என்� சமாதானம்  ெசால்ல �யன்றார.் 

"அரசரக்்கரச�க்�ப் �ைஜ ெசய்� ெகாண்��ந்�ரக்ள்.
அப்ேபா� மாநில மன்னர ்  �லத்தாைரக் கவனிப்ப�ம்
தவ�. ஆண்டவன் �ைஜ�ல் �ைளப்ப� தான் நியாயம்.
�ரத்்தம் ெகா�ங்கள்; �ள� ெகா�ங்கள்'' என்� ஸங்கன்
ைகைய நீட�்னான். �ரத்்தக் �ண்ணத்ைத அரச்ச்கர்
ைக�ேலந்�னார.் அ���ந்� ஓர ் உத்�ரணி�ல்
�ரத்்தத்ைத ெமாண்� எ�த்தார.் ஆனால், அந்தத்
�ரத்்தம் நீட�்க்�டந்த ஸங்கன் ைககளில் �ழ�ல்ைல,
ஏந்�ய உத்�ரணி ஏந்�யப�ேய நின்ற�. அரச்ச்கரின்
கண்கள் வா�ற்ப�ைய ெவ�த்� ேநாக்�ன. அ�ல்
�த�ஞ்�ய பயம் தாண்டவமா�ய�. 

அ�தியாய�-4 :வா�� ேகா�� 
ச�ரப்்�ஜனின் ஆராதைனத் �ரத்்தத்ைதக் ெகா�க்க

எ�ந்த அரச்ச்கரின் ைக அப்ப�ேய நிைலத்� நின்�
�டட்ைத�ம் அவ�ைடய கண்க�ம் வா�ற்ப�ைய
ெவ�த்� ேநாக்�ப் ��ெகாண்� �டட்ைத�ம் கண்ட
லங்கன், அதன் காரணத்ைத அ�ய ��ம்�த் ��ெரனத்
த�ம்�னான். கரப்்பக்�ரகத்�க்�ச ் சற்�த் தள்ளிப்
பத்�ப்பன்னிரண்� �ரரக்ள் உ��ய வா�ம் ைக�மாய்
நற்பைதப் பாரத்்த ஸங்கன், அவரக்ள் தன்ைன �ரத்்�க்
கடட்ேவ வந்��க்�றாரக்ள் என்பைத உணரந்்�
ெகாண்ட தன்�, அவரக்ைள ஏ�யவன் தன் தம்�ையத்
த�ர ேவ� யா���க்க ��யாெதன்�ம் ஊ�த்�க்
ெகாண்டானாைக யால், அவரக்ைள ேநாக்�, ''ெதய்வ
சந்நிதானத்�ல் வாைள உ��வ� ராஜ�த்�ரரக்ள்
வழக்கமல்ல, ெவளிேய ப�ங்���க்�ம் ெஜய்மல்�டன்
நில்�ங்கள். இேதாலம் உங்கைளத்
��ப்�ப்ப�த்��ேறன்'' என்� ���ட�் �ண்�ம்
அரச்ச்கைரப் பாரத்்�த் ��ம்�, "ெதய்வகாரியம் �ற்க



ேவண்டாம். �ரத்்த�ம் �ள��ம் ெகா�ங்கள்'' என்�
பைழயப� ைக நீட�்னான். 

அரச்ச்கர ் அவன் �ணிைவக் கண்� அசந்�
ேபானார.் எப்ேபரப்்படட் �ரனா��ந்தா�ம் பத்�ப்
பன்னிரண்� ேபர ்�ன்� என்ன ெசய்ய ���ம் என்�
எண்ணினார.் அத்�டன், ேயாசைனக�க்ேகா
�வாதத்�க்ேகா அப்ெபா���ந்த நிைலைம
இடங்ெகாடாெதன்ற காரணத்தால், உத்�ரணிைய
மற்�ெமா� �ைற �ரத்்த பாத்�ரத்�ல் ெமாண்�
எ�த்� �ரத்்தத்ைத ஸங்கன் ைக�ல் ெகா�த்தார.்
�ரத்்தத்ைத ��ந்த பயபக்��டன் உ�ஞ்�, �ள��ம்
உண்�, தன� இடக்ைக�ல் தங்கத்தால் ெசய்�
�டட்ப்பட�்�ந்த ராஜ�த்�ைரக் கங்கணத்ைதக் கழற்�
ச�ரப்்�ஜன் ��வ�களில் ைவத்�, அரச்ச்கைர
அைழத்� ''ஸ்வா�! இந்தக் கங்கணம் இங்ேகேய
இ�க்கட�்ம். அவ�யம் வ�ம்ேபா� உங்களிடம்
�தைன அ�ப்��ேறன். நீங்கேள எ�த்� வா�ங்கள்''
என்� ���ட�், ம�ப� வாசற்ப�ைய ேநாக்�த்
��ம்�னான். 

பைழய இடத்�ல் நின்ற �ரரக்ளில் ஒ�வன்�ட
இல்லாதைதக் கவனித்த ஸங்கன் ��ப்��டன்
�ன்��வல் ெசய்�ெகாண்�, ''வ��ேறன், ஸ்வா�'
என்� அரச்ச்கரிடம் ���ட�்க் �ளம்ப �யன்றவைன
அரச்ச்கர ் த�த்�, 'அரச�மாராடட் �ரரக்ள் வா�ற்
பக்கந்தான் ேபா��க்�றாரக்ள்' என்றார.் 

அங்�தான் அவரக்ைளப் ேபாகச ்ெசான்ேனன்'' என்ற
லங்கன், வா��க்காகக் காைல ம�ப��ம் எ�த்�
ைவத்தான். 

ம�ப��ம் அவைன அரச்ச்கர ் த�த்தார.் ''அரச
�மாரா! நீ அ�த்தப� ���ட ேவண்�யவனா�ற்ேற!''
என்றார.் 

"இ�ந்தால் ���ட ேவண்�யவன்தான்'' என்றான்
ஸங்கன், சரவ் சாதாரணமாக. 



"இ�க்�ம் ெபா�ப்�ம் ���ட ேவண்�யவர்
க�க்� உண்�. அவரக்ள் உ�ர,் ��கள் ெசாத்�.
இஷ்டப்ப� அைதப் ேபாக்�க் ெகாள்ள அவரக்�க்�
உரிைம இல்ைல" என்� �ண்�ம் மன்றா�னார்
அரச்ச்கர.் 

"இப்ெபா�� என்ைன என்ன ெசய்யச்
ெசால்���ரக்ள்?'' என்� ஸங்கன் ேகடட்ான்
�யப்�டன். 

“இந்தக் கரப்்பக்�ரகத்�ன் �ன்�றத்�ல் ரக�ய வ�
இ�க்�ற�'' என்� �ட�்க் காட�்னார ்அரச்ச்கர.் 

"அ�ல் ேபாவ� தரம்மல்ல.''

 "ஏன்?'' 

''வா��ல் வந்� ேபாரா�வதாக �ரரக்�க்�
வாக்�க் ெகா�த்��க்�ேறன். அந்த வாரத்்ைதைய
நம்� இங்� ரத்தம் �ந்தாமல் அவரக்ள் ெவளி�ல்
ேபா��க் �றாரக்ள். ஸங்கன் வாரத்்ைத தவறமாடட்ான்
என்ப� ேமவாரில் அைனவ�க்�ம் ெதரி�ம். அந்த
நற்ெபயைரக் ெக�த்�க் ெகாள்ள ��யா�. �ரன்
சண்ைடக்�ப் பயந்� ேகாைழயாகக் ேகா��ன்
�ன்�றத்�ல் ஓட�ம் ��யா�. த�ர, எனக்�ப்
பா�காப்�ம் இ�க்�ற�. என்ைன யா�ம் அ�க்க�ம்
��யா�.'' 

"என்ன பா�காப்�, அரச�மாரா? 

'சா�ணீேத��ன் மஞ்சள் காப்� என்
ெநற்����க்�ற�. மஞ்சளின் சம்பந்தம்
எனக்��க்�ம் வைர எனக்� அ��ல்ைல என்�
தபஸ்�னி ����க்�றாள். '' 

ஸங்கனின் உ��யான இந்தச ் ெசாற்கைளக் ேகட்
அரச்ச்கர ் ஆசச்ரியப்பட�்ப் ேபானார.் 'ெதய்வத்�
ேகா�ல் �ைஜ ெசய்பவரக்ளிட�ம் இத்தைன �ட
நம்�க்ைக�ள்ளவரக்�ம் உலகத்���க்�றாரக்ேள!



என்� �யப்ெபய்�னா�ம், ''அரச�மாரா! ெதய்வ
நம்�க்ைகயால் �த்�க்காத� எ���ல்ைல . ஆனால்,
மனித எசச்ரிக்ைக�ம் அவ�யமல்லவா?'' என்�
�ன�னார.் 

ஸங்கன் அவைர ேநாக்�ச ் �ரித்தான். "ெதய்வத்
தனம் ��க்��ம்ேபா� மனித எசச்ரிக்ைக
அரத்்தமற்றதா�ற�" என்� ���ட�், ேமற்ெகாண்�
எ��ம் ேபசாமல், இைட���ந்த வாைள உ��,
ெதய்வத்�ன் கால��ல் தாழ்த்�த் தன் தைலைய�ம்
நன்றாகத் தாழ்த்� வணங்��ட�் வா�ைல ேநாக்�ச்
ெசன்றான். அவன் ெசன்றைதப் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த
இ� அரச்ச்கரக்�ம் பயத்தால் ஒ� �நா�
ந�ங்�னாரக்ள். அ�த்த �நா� ச�ப்�ஜன் சந்நி�க்
கதைவ நன்றாகச ் சாத்�க் ெக டாரக்ள். அ�த்த �ல
�நா�களில் ெவளிேய உரா�ம் சத்தம் ேகடட்�.
இளவரசைன எப்ப�யாவ� பா�காக்க ேவண்�ெமன
இ� அரச்ச்கரக்�ம் �ஜைனத் ��க்க ஆரம்�த்தாரக்ள். 

உ��ய வா�டன் ேகா�ல் வா�ைல வா
அைடந்த�ேம இரண்� பக்கங்களி��ந்� இ� �ரரக்ள்
அவன் �� பாய்ந்தாரக்ள். எ�ேர��ந்�ம் இ�வர்
வாள்கைளப் பாய்ச�்னர.் சற்� �ன்ேன நகரந்்தால்
�ன்�ற�ம் மற்றவரக்ள் தன்ைன வைளத்�க் ெகாள்ளக்
��ம் என்� நிைனத்த ஸங்கன், ேகா��ன் �ன்�றச்
�வேரார மாகச ்சாய்ந்�ெகாண்� ெவ� �ரிதமாக �ன்
�றத்��ம் பக்கவாட�்�ம் வாைளச ் �ழற்�னான்.
இலக்� பாரத்்� மந்�ரத்�ல் �ழல்வ� ேபால் �ழன்ற
ஸங்கனின் நீண்ட வாள் தாக்�யதால் பக்கப்
ப��களி��ந்� இ�வர ் அல� �ழ்ந்தனர.் எ�ேர
வந்தவரக்ளில் ஒ�வனின் வாள் ஆகாயத் �ல் பறந்த�.
இந்த நிகழ்ச�்களால் �தன் �தலாகப் பாய்ந்த
�ரரக்ளின் தாக்�தல் சற்� ேதக்கமைடயேவ மரங்களின்
�ன்னா��ந்த ெஜய்மல்�ன் �ரல் எ�ந்த�.
''�டா�ரக்ள்! உம், ேபாங்கள், வைளத்�க் ெகாள்�ங்கள்
அவைன'' என்� உற்சாகப்ப�த்�ய�. ஆரம்ப நிகழ்ச�்



களால் தங்கள் பலத்�ல் சந்ேதகமைடந்த �ரரக்ள் சற்�
தாம�க்கேவ; ஒற்ைறக் கண்�டன் நிைலைமைய
ஆராய்ந்� பலமாக நைகத்த ஸங்கன், "ெவளிேய வா,
தம்�! �ரிய வம்சத்���த்தவரக்ள் �ன்னால் தங்�
�ரரக்ைள �ன்னால் ஏ�வ� �ைடயா�'' என்�
அைழத்தான். 

அந்த அைழப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ளாத ெஜய்மல், 'உம்!
�டா�ரக்ள் அவைன. ஒ�வன் சா�ணீ ேத��ன்
ஆலயத் �ல் இறந்��டட்ான். இன்ெனா�வன்
ச�ரப்்�ஜ�க்�ப் ப�யா��டட்ால் நான்தான் அரசன்.
உங்க�க்�ப் பத�கள் த�ேவன், ெபாற்கா�கைள
அள்ளிக் ெகாட�் ேவன். இல்ைலேயல், நீங்கள் தைலநகர்
��ம்�ய�ம் இவ�க்�ப் ப�ல் உங்கைள அ�த்�
��ேவன்'' என்� ��னான். 

பத�, ெபான் ஆைசகைளக் காட�்யதா�ம்,
ெசான்னப� ெசய்யா�டட்ா�ம் தைலநகரில் காத்��க்
�ம் தண்டைனையக் காட�் ெஜய்மல்
பய��த்�யதா�ம் �ண்டப்படட் �ரரக்ள் �ண்�ம்
ஸங்கைன ேநாக்� வந்தாரக்ள். �ைளைவப் பற்�
எப்ெபா��ேம �ந்�க்காத ஸங்கன் நன்றாகக் ேகா�ல்
�வரில் சாய்ந்� ெகாண்�, தன� வாளால்
�ப்�றத்��ம் �ழ்ந்த வாள்கைளத் ேதக்�னான்,
�ண்�ம் �ன் ெசன்�, �ன் வந்� தாக்�ய வாள்கைள
�கச ்சாமரத்்�யமாகத் த�த்�ம், இைடெவளி �ைடத்த
சமயங்களில் எ�ரிகளின் உடல் �� வாைளப்
பாய்ச�்�ம் ேபாரிடட்ான். ஒ� கண்
கட�்ப்ேபாட�்�ந்ததா�ம், உட�ல் ஏற்ெகனேவ
��த்�ராஜன் ெவட�்ய காயங்களா �ம்
ேகா�ல்வா�ற் �� �ளக்�ல் �த்�ரன் ேபால
பயங்கரமாகத் �லங்�ய அவன் உ�வத்ைதக் கண்�ம்,
வாள் தங்கைள அ��ம் ேவகத்ைதக்கண்�ம், தாக்�ய
சமயங்களில் அந்த வா�க்��ந்த அமா�ஷ்ய
பலத்ைதக் கண்�ம் அஞ்�ய �ரரக்ள், ெமள்ள ெமள்ள
இைடெவளி ெகா�க்கத் ெதாடங்�னாரக்ள். ஆள்பலம்



அ�க ��ந்தா�ம் மேனாபலம் �ைறபவரக்ள்
காரி�த்�யைடய ��யாெதன்ற �ரம்ானத்தால்
உந்தப்படட் ஸங்கன் சடெ்டன்� �வைர �ட�் �ல�,
எ�ேர ��ெரனப் பாய்ந்�, எ�ேர��ந்த இ�வர�்�
வாைளப் பாய்ச�் இ�த்தான். அ�த்த �ல
�நா�க�க்�ள் நாைலந்� �ரரக்ள் ஸங்கன் வா�க்�ப்
ப�யா��டட்ைத மைற� ��ந்� பாரத்்த ெஜய்மல்
ெப�ம் ��யைடந்தான். அவன் மட�்ம் அன்�
அசச்த்�க்� இடங்ெகாடா��ந்தால், ேமவாரின்
அரியைண அவ�க்� நிசச்யமாய்க் �ைடத் ��க்�ம்.
ஆனால், உர�ல்லாத அவன் இதயத்�ல் அசச் ் ��ந்�
ெகாண்டதால், தன� �யற்� ேதால் யைடந்���ெமன
எண்ணித் ��ெரனத் தன் �ர��ல் ஏ�ப் �ர�ையத்
தட�்னான். எ�ரப்ாராத �தமாக �ர��ன் கால�ச்
சத்தம் ேகடட்�ம் ம�ண்� ஒ� கணம் ��த்த அவன்
�ரரக்ள், தைலவன் ஓ��டட்ாெனன்பைத அ�ந்த�ம்
���ெடன்� �ன்வாங்�னாரக்ள். அவரக்ள்
�ன்வாங்�ய�ம் அவரக்ைளத் �ரத்த �ற்படட் ஸங்கன்
மற்���வரக்ைள ெவட�்ச ் சாய்த்தான். அந்த இ�
�ரரக்ள் சாய்ந்த �ல �நா�க�க்�ள்ளாக வாள்களின்
சத்தம் மைறந்�, �ர�கள் ஓ�ம் கால�ச ் சத்தம்
ேதாப்ைப ஆடெ்காண்ட�. அந்தச ் சத்த�ம் ெமள்ள
ெமள்ள அடங்கேவ, எ�ேர மாண்� �டந்தவரக்ைள
ேநாக்�னான் ஸங்கன். 

ஆ� ேபர ் இறந்� �டந்தாரக்ள். மற்�ம் �லர்
�ற்���டனி�ந்தாரக்ள். அவரக்ள் ���ைய�ம் மண்
உ�ஞ்�க்ெகாண்��ந்த�. தபஸ்�னி தன்ைன இங்�
ெசல்ல ேவண்டாெமன்� ��ய� எத்தைன சரியா�
�டட்ெதன்பைத உணரந்்த ஸங்கன், அவள் �ரக்்க
��ஷ்�ையப் ெபரி�ம் �யந்தான். அந்தத் �ரக்்க
��ஷ்�யால் �ைளத்த நம்�க்ைக அவன் ஆ�டக்ாலம்
�ரா�ம் இ�ந்த�. அந்த நம்�க்ைக �ைளத்த அந்தச்
சமயத்�ல்�ட ��த்�ராஜைன�ம் மாமைன�ம்
எண்ணிய ஸங்கன் �ண்�ம் ஆலயத்�ள் ெசன்�



அரச்ச்கரக்ைள அைழத்�, சா�ணீ ேத� ஆலயத்�க்�
ஆடக்ைள அ�ப்�மா� ��னான். 

ஸங்கன் வந்� அைழத்த�ம் ��ந்த பயத்�டன்
கரப்்பக்�ரகத்�ன் கதைவத் �றந்த அரச்ச்கரக்ள்
உ��ய வா�டன் அவன் நிற்பைதப் பாரத்்�, அவன்
ெவற்� யைடந்��டட்ான் என்பைதப் �ரிந்�
ெகாண்டா�ம் அவன் இடத்ேதாளி�ம் மார�்�ம்
��தாகக் கத்�க் காயங்கள் ஏற்பட�்�ப்பைதக் கண்�,
''அரச �மாரா! காயங்கள் பலமா��க்�ன்றனேவ''
என்றாரக்ள். 

“அதற்� என்ன ெசய்யேவண்�ம்!'' என்� ேகடட்ான்
ஸங்கன், 

“�ராமத்�க்�ள் ெசன்றால் ம�த்�வரக்ள்
இ�க்�றாரக்ள்'' என்றார ்அரச்ச்கரக்ளில் ஒ�வர.் 

"ம�த்�வத்�க்� இ� சமயமல்ல. நான் �க்�ரம்
ெசல்ல ேவண்�ம். சா�ணீ ஆலயத்�ல் காயமைடந்த
இ�வர ் இ�க்�றாரக்ள். அவரக்�க்� உதவ
மனிதரக்ைள அ�ப்�ங்கள்" என்� ���ட�்ப்
ப��க்�க் காத்�ராமல் ேகா�ைல�ட�் ெவளிேய
வந்�, தன் �ர��ல் ஏ�க் ெகாண்டான். ஏ�ய�ம் �ல
அ�கேள ெச�த்���ப்பான். �ற� ேயாசைன
வந்ததால் ேசணத்ைத இ�த்� அைத நி�த்�னான்.
�ண்�ம் �த்�ர ் ெசன்� நடந்தைதத் தந்ைத�டம்
ெதரி�த்தாெலன்ன என்� நிைனத்தான். தந்ைத�டம்
ெதரி�த்தால் நீ� ெசயலாற்�ம், தரம்ந்தவறாத ேமவார்
ராணா மல்லர,் படட்த்� இளவரசைனக் ெகால்ல �யன்ற
�ற்றத்�க்காகத் தம்�களி�வைர�ம் ேதசப் �ரஷ்டம்
ெசய்வார ்அல்ல� ெகான்� ��வார ் என்� எண்ணிய
ஸங்கன், 'ேகவலம், மண்ணாைசக்காகத் தம்�கைள
இழப்பதா? ��த்�தான் அரியைண�ல் அமரட�்ேம.
நான் ஓ� �டட்தாகேவ இ�க்கட�்ம் என்� ��க்
ெகாண்டதன்�, "ேத��ன் ஆைணப்ப� நா நடக்க,
மஞ்சளாற்றங்கைரக்�த்தாேன ேபாக ேவண்�ம் என்�



�ரம்ானித்�க் ெகாண்டான். ஆகேவ, வடக்ெகல்ைலைய
ேநாக்�ப் �ர�ைய நடக்க �டட்ான். 

அ�த்த இரண்� நாள்கள் இைட�டா� ப ெசய்த�ன்
மஞ்சளாற்றங்கைரக்�ச ் சற்� �ன்னா��ந்த
�ரமரரக்ளின் அரசன் கரம்சந்�ன் ஆ�கள் ேம�ம்
சமெவளிைய அைடந்தான். அவன் அந்தப் �ல் ெவளிைய
அைடந்தேபா� க�ரவன் உதயமா��டட்தால் மஞ்சள்
ெவ�ல் நன்றாகக் காய்ந்� ெகாண்��ந்த�. ஏராளமான
ெசம்ம�யா�கள் எங்�ம் ேமய்ந்� ெகாண்��ந்தன.
அங்��ந்த யாதவன், யாேரா ஒ� �ரன் �ர� ��
வ�வைதக் கவனித்த�ம், மந்ைதக்�ள் ��ந்� வந்�,
தன் க�ையத் தைர��ன்�, "யார ் நீ?'' என்�
�சாரித்தான். 

"நீண்ட �ரத்���ந்� ேவைல ேத� வந்��க்
�ேறன்'' என்றான் ஸங்கன். 

“என்ன ேவைல ெதரி�ம் உனக்�?'' என்� ேகடட்ான்
யாதவன். 

"ேபாரிடத் ெதரி�ம்?'' என்றான் ஸங்கன். 

அைதக் ேகடட் யாதவன் ெபரிதாக நைகத்தான்.
"ேபா�க்� நீ லாயக்�ல்ைலயப்பா!'' என்�ம் ��னான். 

ஸங்கன் இதழ்கள் �ன்��வலால் �ரிந்தன.
"ேபா�க்� நான் லாயக்�ல்ைலயா!'' என்�
ஆசச்ரியத்�டன் ேகடக்�ம் ெசய்தான். 

''ரத்த�ம் காய�மாக நீ வந்��ப்ப���ந்ேத
எங்��ந்ேதா ேதாற்� ஓ� வந்��க்�றாய் என்ப�
ெதரி�ற�'' என்� ��ய யாதவன், ஸங்கன் �கம்
ேசாரந்்��ப்பைதப் பாரத்்�, ''என் ��ைசக்� வா,
�ளித்� உண்� சற்� இைளப்பா�'' என்� அைழத்�க்
ெகாண்� ேபானான். 

யாதவன் உத�யால் நீரா�க் காயங்கைளக் க��,
அவன் ேபாடட் பச�்ைல ம�ந்ைதேய ஏற்� தன்



ஆைடக�க்�ப் ப�ல் அவனளித்த இைடயரக்ள்
ஆைடைய அணிந்த ஸங்கன், தன்ைன �� அைழத்�ச்
ெசல்�ம் பாைதைய நிைனத்�ப் ெபரி�ம்
�யந்தான்.யாதவன் ��ைச���ந்� �ல்வளரந்்த
சமெவளி�ன் மேனாகர ேதாற்றத்��ம் அந்த
வாழ்க்ைக�ன் மன அைம���ம் மனைத ப�
ெகா�த்�, அந்த இைடய�டன் தங்�ய நாைலந்�
நாடக்ளில் பல இைடயரக்ள் அவ�க்�
நண்பரக்ளா�னர.் இைடயரக்ளில் ஒ� இைடயனாக,
தன்ைன ஆதரித்த இைடய�க்�க் ைகயாளாக ஊ�யம்
�ரியத் ெதாடங்�னான், ேமவாைர ஆளேவண்�ய
இளவல். 

அரச உைட உ�த்�ய ேமனி ஆட�்ைடயன்
கம்பளிையப் ேபாரத்்�க் ெகாண்ட�. வாள் ��த்த ைக,
ஆ� ஓட�்ம் ேகாைலப் ��த்த�. ஆனால், வாைளச்
�ழற்றத் ெதரிந்த வன்ைம ேகாைலச ் �ழற்�வ�ல்
தனக்� இல்லாதைத ஸங்கன் ெவ� �க்�ரம்
உணரந்்தான். அவன் ேகா�க்� அடங்கா ஆ�கள்
மந்ைத���ந்� �ரிந்� ஓ�ன. யாதவன் பல�ைற
அவைனக் க�ந்� ெகாண்டான். ேகாைலப் ��த்�
ஆடை்ட வைளக்கத் ெதரியாத நீ எைதத்தான் சரியாகச்
ெசய்ய ���ம்?' என்� பல ேபா �ன்னிைல�ல்
கண்�க்க�ம் ெதாடங்�னான். 

அந்த கண்டனம் மற்ெறா�வர ் வாயா�ம்
வந்த�.அந்த இடத்ைத அைடந்த பத்தாம் நாள் மஞ்சள்
ெவ�ல் காயந்� ெகாண்��ந்த சமயத்�ல் ஆ�கள் �ல
மந்ைத���ந்� �ல� ஓடேவ. ேகால் ெகாண்�
கண்மண் ெதரியாமல் ஓ�, எதன் �ேதா
ேமா�க்ெகாண்� ��ெரன நிலத்�ல் ��ந்தான்.
��ந்தவன் தன் தைலைய �க்� பாரத்்த�ம், ��ந்த�
தான் மட�்மல்ல ெவன்பைதக் கண்� ெகாண்டான்.
எ�ேர சற்�த் �ரத்�ற்�கப்பால் ஸ்வரண்�ம்பம்
ேபான்ற ஒ� கடட்ழ��ம் நிலத்�ல் ��ந்� �டந்தாள்

அ�தியாய� – 5:ெசா�ணாேதவ� 



கண்மண் ெதரியாமல் ஆ�கைள �ரட�்ேயா�
எதன் �ேதா ேமா�த் தைர�ல் ��ந்த ஸங்கன்
தைலைய நி�ரந்்� ேநாக்�ய�ம், தான் ேமா�ய� ஒ�
�ர� என்பைத�ம், தன் ேமாத�ன் �ைளவாகேவ �ர�,
எ�ேர ��ந்� �டந்த ெபண்ைண �����ந்�
உத���க்க ேவண்�ெமன்பைத�ம் �ரிந்�
ெகாண்டான். அப்ப�ப் �ரிந்�ெகாண்ட அந்த
ேநரத்��ம் சடெ்டன எ�ந்��ந்� அந்தப் ெபண்ணிடம்
மன்னிப்�க் ேகடக்ேவா �ர�ைய �ண்�ம்
க�வாளத்ைதப் ��த்� அவள் ைக�ல் ஒப்பைடக்கேவா
அவன் மனம் இடம் தர�ல்ைல . அவள் அழைகக் கண்�
மனம் ெசயலற்�க் �டந்த�. 

�ர����ந்� தைர�ல் ��ந்� �டட் அந்தச்
சமயத்��ம் அந்த மங்ைக, �க ஒய்யாரமாக
இயற்ைக�ன் கைலக்கரம் ��ய �ற்பக் ெகா� ேபால்
�டந்தைத ஸங்கன் கவனித்தான். 

சற்ேற ஒ�க்களித்� ஒ��றமாக ��ந்��டட்
அந்தப் பாைவ, தன் இடக்ைகைய ஊன்� ேலசாகத்
தைலையத் �க்�யேபா�, அவள் அழ�ய கண்கள்
ஸங்கன் ேநாக்� ெந�ப்ைபக் கக்�ன ெவன்றா�ம்
ஸங்கன் கண்களில் அந்தக் கனல் பட�ல்ைல . அந்தக்
�ரே்வல்கள் இரண்�ன் க�ைமையேய ஸங்கன் ��கள்
ஆசச்ரய்த் �டன் ஆராய்ந்தன. ேகாபத்��ம் அழ�
உண்டானால் அதற்� உவைம தன் எ�ரிேலேய
இ�ப்பைத உணரந்்த அந்த அரச�மாரன்,
�ர����ந்� ��ந்த அ�ரச்�்�ல் அவள் ஆைடகள்
கைலந்��ந்ததன் காரணமாக பத்தைர மாற்�ப் ப�ம்
ெபான்ைன�ம் ப�க்�ம் அவன் ேமனி�ன்
பாரக்்கெவாண்ணாப் ப��கள் �ல ெவளிப்பட�்க்
�டந்தைத�ம் கவனித்தான். அப்ப� கண்�க்�ப்
�லனான அவள் மாரப்க �ளிம்�ன் �ண்ைம�ம், ஒ�
கா�ன் �ழந்தா�க்� ேமேல �கச ் ��ய அள�ேல
ெதரிந்த உ�ண்ட�ம் படை்ட�ட ெமன்ைமயான�மான
ெதாைட�ன் �ன்�ற�ம் மாைல�ன் மஞ்சள் நிற



ெவ��ல் அ�க ஒளி ெபற்�த் �கழ்வைதக் கண்ட
ஸங்கன், 'எ� எதற்� அழ� த��ற�; இவள் ேமனிக்�
மாைல ெவ�ல் ெம�� �ட�்�றதா? அல்ல� இவள்
ேமனி ெவ��க்�ல்லாத �� ெம�ைக அளிக்�றதா?'
என்� தன்ைனத்தாேன ேகட�்க் ெகாண்டான். 

அந்தச ் ெசாரண்ப் பாைவ�ன்
அங்கங்களிெலல்லாம் அந்த வா�பன் கண்கள் ��ந்�
�ரண்டன. �சாலமான ெநற்�ையத் ��ெரனச்
சந்�ரைனச ்�ழ வ�ம் ேமகம் ேபால் க�த்�, ஆனால்
தைடப்பட�்�டட் நிைல ���ந்த அவள் க�ங்�ழல்,
வைளந்த க�த்த �வ�ங்கள், சற்� எ�ப்பான நா�,
ேகாபத்தால் ����த்த சமயத்��ம் சற்ேற
ம�ந்தேதா� ேதன் �ளிரக்்�ம் ெசம்ப�த்� மலர்
இதழ்கள் ேபால் கவரச்�்�டன் காட�்யளித்த உத�கள்,
�ர����ந்� ��ந்த ேமலாைட சற்� �ல�க் கசை்ச
மட�்ேம இ�ந்ததால் அந்தக் கசை்சைய ��த் ெதரிந்த
மாரப்க �ளிம்�கள், அந்த �ளிம்�கைளத் ெதாடரந்்�
சைசக்�ள் �ைறப்பட�் ��தைலக்�த் த�த்�க
ெகாண்��ந்த ெப�ம் பரிமாணங்கள்
இைவயைனத்ைத�ம் பாரத்்� பாரத்்�ப் �ர�த்�க்
�டந்தான் ஸங்கன். 

அவன் தன்ைன அ� அ�வாக ஆராய்வைதக்
கண்ட அந்த அழ� ��ெரன எ�ந்தாள். ேகாபத்�டன்
இரண்ட� எ�த்�ம் ைவத்தாள். ஆனால், நடப்ப�
அவ்வள� எளிதா�ல்ைல . அவள் கால், ��க்�க்
�டந்த�. சற்�ச ் �ரமப்படே்ட நடந்தாள் அவள். அவள்
ெநாண்� நடந்த சமயத்�ல் அவள் இைட எத்தைன
��யதாக, எத்தைன அழகாக அைசந்த� என்பைதக்
கவனித்தான் ஸங்கன். இைடக்�க் �ேழ ெதா�க்கப்பட�்
நின்ற கால்களின் ஆரம்பப் ப��கள் எத்தைன �ண்ைம
என்பைத�ம் பாரத்்த அவன், அ�ேயா� நிைல�ைலந்�
��ந்தப�ேய �டந்தான். 

�க�ம் �ரமப்பட�் நடந்�வந்த அந்த அழ�,
ஸங்க�க்�ச ்சற்� எடட் நின்�, “ேடய், எ�ந்��" என்�



கடட்ைள�டட்ாள். அந்தக் கடட்ைளையத் தாங்�ய
ெசாற்கள் ��ந்த உஷ்ணத்�டன் உ�ரந்்தைதக் கண்ட
ஸங்கன் ெமள்ள �ன்��வல் ெசய்தான். 

அவன் �ன்��வைலக் கண்ட அவள் ேகாபம்
�ன்ைன�ட அ�கமா�ற்�. "எதற்�ச ் �ரிக்�றாய்?''
என்� எரிந்� ��ந்தாள். 

''��ந்த�ல் ேலசாகக் காயம் பட�்�க்�ற�.''
ஸங்கன் ப�ல் சாதாரணமாக ெவளிவந்த�. 

''காயம் படட்ால் �ரிப்பாரக்ளா?'' 

"ேவெறன்ன ெசய்வாரக்ள்?'' 

"அ�வாரக்ள்.'' 

'அ�� என்ன பயன்?'' 

''பயனில்ைலதான்.'

 "அப்ெபா�� அ�தாெலன்ன, �ரித்தாெலன்ன?.. 

இைதச ் ெசால்�க்ெகாண்ேட ெமள்ள எ�ந்த
ஸங்கன் சற்� �ரத்�ல் ��ந்� �டந்த தன் ேகாைலக்
ைக�ல் எ�த்�க்ெகாண்டான். அவன் �கச்
சாவதானமாக எ�ந்தைத�ம், நிதானமாகக் ேகாைல
எ�த்�க் ெகாண்டைத�ம், தன்ைனப் �ர����ந்�
தள்ளியதற்� ஒ� வாரத்்ைத�ட மன்னிப்�க்
ேகடக்ாதைத�ம் கண்ட அந்த அழ�, அவைனத் தன்
கண்களால் �ல �நா�கள் எரித்� ��பவள் ேபால்
பாரத்்தாள். ஆனால் �ல �நா�களில் அந்தக் ேகாபக்
கனல் அவள் அழ�ய ��களி��ந்� மைறந்த�. அவன்
�கத்ைதக் �ரந்்� அவள் ேவல் ��கள் ஆராய்ந்தன.
எைதேயா நிைன� ப�த்�க் ெகாள்ள �யல்வ�ேபால்
அவள் ெநற்� �ளித்த�. ��வங்கள் ெமள்ள ெந�ங்�ன.
எைதேயா ேயா�த்� ��� காணாதவள் தைலைய
ஒ��ைற ஆட�்க் ெகாண்டாள். �ற�, கைட�யாக
ஸங்கன் ெசான்ன ப�ைல நிைனத்�த் தன் ெசவ்�ய



இதழ்களில் ேலசான �ன்��வெலான்ைறப் படர�ட�்க்
ேகடட்ாள், "நீ என்ன ேவதாந்�யா?'' என்�. 

“எதற்�க் ேகட�்�ரக்ள்?'' என்� �ன�னான்
ஸங்கன், அவள் அழ�ய �ரேதசங்களில் கண்கைள
உலாவ �ட�். 

"காயம் படட்ால் �ரித்தாேய?'' 

“ஆம், �ரித்ேதன்.'' 

''அ�ைக�ம் �ரிப்�க்�ச ் சமம் என்� �ட�்க
காட�்னாேய?'' 

''ஆமாம்.'' 

''அப்ப�ப்படட்வன் ேவதாந்�யாகத்தாேன இ�
ேவண்�ம்?'' 

"ஆம்'' 

அ�வைர நிதானமாகப் ேப� வந்தவள் ��ெரனப்
ெப�ங்ேகாபத்�டன் ேகடட்ாள், ''ெபண்கைள ெவ�த்�
ெவ�த்�ப் பாரப்்ப�ம் ேவதாந்��ன் ேவைலேயா?"
என்�. 

ஸங்கன் தைலையத் தாழ்த்�க்ெகண்டான். �ற�
ெசான்னான், ''அ��ம் ஒ� வைக�ல் ேவதாந்��ன்
அ�வல்தான்'' என்�. 

ேகாபத்��ம் அவள் கண்கள் ஆசச்ரியத்தால்
மலரந்்தன. ''அழைக�ம் ஆராய்வ� ேவதாந்��ன்
ேவைலயா?'' என்� �ன�னாள். 

"ஆம்; அழ� ஆண்டவன் கரங்களி��ந்� மலரவ்�.
அைதக் காண்ப�ல் ஆண்டவைனக் காண்�ேறாம்.'' 

"அப்ப�யானால் என்னிடத்�ல் ஆண்டவனி�க்
�றானா?'' 

“இல்லா�டட்ால் இத்தைன அழ� இ�க்கா�.'' 



"என்னிடத்�ல் ஆண்டவைனக் கண்டாயா, அழைகக்
கண்டாயா?" 

"இரண்ைட�ந்தான்." 

“�ரிய�ல்ைல எனக்�!''

 "அழ� ேவ�, ஆண்டவன் ேவறல்ல.'' 

'நல்ல ேவதாந்தம் இ�. இந்த ேவதாந்தத்ைத
எல்ேலா�ம் கைடப்��த்தால் என்ன ஆ�ம்?'' 

“ேவதாந்தத்ைத எல்ேலா�ம் கைடப்��க்க
��யா�.'' 

''ஏன்?''

 ''அதற்� மனப்பக்�வம் ேவண்�ம்.'' 

''அப்ப�யா?" 

''ஆம்; ராவண ��கத்�ல், நிைல�ம் ஆைட�ம்
�ைலந்த பல ஸ்�ரீகைள அ�மார ் பாரத்்தார.் அவர்
மனம் ச�க்க�ல்ைல. அ� ேவதாந்��ன் பாரை்வ.
அழைக ர�க்�ம் ஆனால், ெபா�ளில் மனத்ைதச்
ெச�த்தா�.'' 

ஸங்கன் ேவதாந்தம் ேப�ய� அந்தப் ெபண்�க்�ப்
ெப�ம் ��த்�ரமா��ந்த�. அவன் காட�்ய கா�ய
உவைம இன்�ம் ஆசச்ரியத்ைத அளித்த�. ஒ� கண்
இழந்�, அ�படட் �ங்கம் ேபால் நின்ற அவன் �டத்ைதப்
பாரத்்�, 'இவன் எைதேயா மைறக்�றான். இவன்
ஆட�்ைடயனா��க்க ��யா�' என்� தனக்�ள்
ெசால்�க்ெகாண்டாள். 

அவள் ேயாசைன ெசய்வைதக் கண்ட ஸங்கன்
பணி�டன் �ன�னான், ''என்ன ேயா�க்��ரக்ள்
ேத�?'' என்� . 

"ேவதாந்� உண்ைம ேபச ேவண்�ய� அவ�யமா?''
என்� ேகடட்ாள் ெமல்லச ்�ரித்�. 



“ேவதாந்தத்�ன் அ�ப்பைடேய உண்ைம'' என்றான்
ஸங்கன். 

அவ�ைடய அ�த்த ேகள்�ையக் ேகடட் ஸங்கன்
ப�ரச்�்யைடந்தான். ''அப்ப�யானல் நீ யார!்
உண்ைமையச ்ெசால்'' என்றாள். 

ேகள்�ையக் ேகட�்ச ் ��� ேநரம் �ைகப்பால்
மானம் சா�த்தான் ேமவார ்இளவரசன். �ற�, �டப் �க்
ெகாண்� ��னான்: ''தற்சமயம் ஆ� ேமய்ப்பவன்.'' 

“இதற்� �ன்�?'' - �ண்�ம் எ�ந்த� ேகள்�. 

“�டட்த்தடட் இப்ப� ஒ� ேவைலதான்'' என்றான்
ஸங்கன். 

ெநா�ப் ெபா��ல் உண்ைமையப் �ரிந்�
ெகாண்டாள் அவள். உண்ைம ��ெரனப் �த்��ல்
பளிச�்டட்தால் �ல �நா�கள் ஏ�ம் ேபசாமல் நின்றாள்.
�ற� ��ெரனப் �ர��ல் ஏ�ச ்ெசன்��டட்ாள். 

அவள் ேபா�ம் �க்ைகப் பாரத்்�க்ெகாண்ேட நின்ற
ஸங்கன், �ர��ல் �டமாக அவள் அமரந்்� ெசன்ற
�ைற���ந்�ம், அலட�்யமாக அவள் க�வாளத்ைதப்
��த்�க்ெகாண்� தைலையத் ��ப்�த் தன்ைனப்
பாரத்்தைத�ங் கண்�, 'இவள் சாதாரணப்
ெபண்ணா��க்க ��யா�, அரச�மாரிதான்!' என்�
தனக்�ள்ேளேய ெசால்�க்ெகாண்�
ெப��செ்ச�ந்ததன்�, அந்தப் ெப��சை்சத்
ெதாடரந்்� ெமள்ளச ்�ரிக்க�ம் ெசய்தான். 'என் வாழ்ேவ
ஒ� ெப�ம் கைத! மன்னன் இைடயனா வ�ம்
இளவர�ையச ் சந்�ப்ப�ம் காத�ப்ப�ம் கைதகளில்
நடக்�ம். வாழ்�ல் இ� ��ைம! இெதன்ன? என்
வாழ்�ல் சகல�ம் ��ைம! அரைச இழக்க நான்
சா�ணீேத��ன் ஆலயத்�க்�ச ் ெசன்ற�ம் ��ைம!
கண்ைண�ழந்த�ம் ��ைம! இங்� ஆ� ேமய்ப்ப�ம்
��ைம! இன்�ம் எத்தைன எத்தைன ��ைமேயா!'
என்� நிைனத்� �யந்� நின்றான். 



அவன் அப்ப�ச ் �ைலேபால் நின்ற சமயத்�ல்
யாதவனான மா� வந்�, ''என்ன இப்ப� நிற்�றாய்?
ஆடை்ட யார ்கவனிப்ப�? மந்ைதேய கைலந்� �டட்ேத''
என்� �ரட�்னான். 

யாதவர ்தைலவன் வந்த�ம், அ�வைர மந்ைத�ன்
மைற�ல் ப�ங்�க்�டந்த இைடயரக்ள் ஓ�வந்�, ''மா�!
மந்ைத கைலந்த� மட�்மல்ல இவனால் இன்ேனார்
உபத்�ரவ�ம் வந்��க்�ற�'' என்� �ைற�டட்ாரக்ள். 

"என்ன அ�?'' யாதவனான மா��ன் �ர�ல் பயம்
நிரம்�க் �டந்த�. 

''சற்� �ன்� ெசாரண்ாேத� இங்� வந்��ந்
தாரக்ள்.'' 

''யார!் �நகர ் அரச�மாரியா! ராம்கரம்சந்த்�ன்
மகளா!'' என்� �ன�னான் மா�. 

''ஆம். இளவர�தான் வந்��ந்தாரக்ள். அவரக்ைள
இவன் �ர����ந்� தள்ளி�டட்ான்'' என்� �த�ஞ்�ய
���டன் ெசான்னாரக்ள் மற்ற யாதவரக்ள். 

''சரி, ெதாைலந்ேதாம், நாைளக்� இளவர�
�ரரக்�டன் வ�வாள். மன்னர ் என்ன ெசய்வாேரா!
என்ன தண்டைன �ைடக்�ேமா!'' என்� அல�னான்
மா�. 

மா� நிைனத்த� ேபால் ம��ன�ம் இளவர�
வந்தாள். ஆனால், �ரரக்ள் வர�ல்ைல , தனிப்பட
வந்தாள். அவள் �ர�க்ெக�ேர மா�, ைககட�் வாய்
�ைதத்� நின்றான். ''ேநற்� இங்��ந்தாேர, அவர்
எங்ேக?'' என்� �ன�னாள் ெசாரண்ாேத�. 

அவள் ேபசை்சக் ேகட�் ஆசச்ரியத்தால் ஸ்தம்�த்
தான் யாதவனான மா�. 'அவர ் எங்ேக! எத்தைன
மரியாைத இந்தப் ��ய அ�ைமக்�!' என்� �யந்தான்.
�ற�, ப�ேல�ம் ெசால்லாமல் ��ைசையக்



காட�்னான். ��ைசைய ேநாக்�ச ் ெசன்ற இளவர�,
�ர����ந்� இறங்�க் ��ைசக்�ள் �ைழந்தாள். 

�ைழந்தவள், ��ைச�ன் உட�்றத்���ந்த
காட�்ையக் கண்ட�ம் பல �நா�கள் ேபசாமேல
ெமௗனமாக நின்��ந்தான். ஸங்கனின் ���ப்�றம்
வா�ைல ேநாக்�த் ��ம்���ந்ததா�ம் உளேள
�ைழந்த இளவர��ம் ஓைசப்படாமல் கதைவத் �றந்�
வந்ததா�ம், அவள் வந்தைத ஸங்கன் கவனிக்க�ல்ைல
. அங்��ந்த ெப�ம் மரக்கடை்டகளில் இரண்�
�ன்�ைன உயரமாக அ�க்� அவற்�ன்��
உடக்ாரந்்�, �ழங்கால்கள் �� ைககைள
ஊன்�யவண்ணம் எ�ேர எரிந்�ெகாண்��ந்த
அ�ப்�ல் ேசாள அைடகைளத் தட�்க்
ெகாண்��ந்தான். 

அவன் உடக்ாரந்்��ந்த ேதாரைணைய�ம், இ��ய
சைதப்��ப்பால் உரம் நிைறந்த �சாலமான அவன்
��ைக�ம், காைள�ன் ��ப்�கள் ேபால் எ�ந்த
�டமான ேதாள்கைள�ம் கண்ட ெசாரண்ாேத�, ெபரிய
�ரெனா�வைனத் தான் ேநாக்�க்ெகாண்��ப்பைத
உணரந்்தாள். அத்�டன், �தல் நாள் அவன் தன்னிடம்
ேப�ய வாரத்்ைதகைள�ம் நிைனத்�, 'இவர ் சாதாரண
�ரரல்ல; ஏேதா அர�க்�ம் உரியவர.் சந்ேதக�ல்ைல .
அதற்� அந்தத் ேதாரைணேய அத்தாட�்' என்�,
எ�ம்�ய ேதாள்கைள�ம் மனத்�ற்�ள் �ட�்க் காட�்க்
ெகாண்டாள். இப்ப� ஒ�த்� தன்ைன ஆராய்ந்�
நிற்பைத அ�யாமல் ேசாள அைடகைள அ�ப்�ல்
�ட�்க் ெகாண்��ந்த ஸங்கன், அைடகைளத் ��ப்பத்
ெதரியாமல் ��ப்பேவ, இ�ம்�சச்ட�் அவன் ைக�ல்
�ட. இ� �ைற ைகைய உத�, ''ச�்! ச�்'' என்� '�'�ம்
ெகாட�்னான். அைதக் ேகடட் அவள் இன்பமாக
நைகத்தாள். 

இன்ெனா� �ைற ெந�ப்�ச ் �டட்வன் ேபால்
ஸங்கன் ��ெரன எ�ந்� ��ம்�னான். அவன்
��ம்�ய ேவகத்�ல் சரிந்� �டட் அவன்



ேமலாைட���ந்� ெவளிப்படட் அகன்ற மாரை்ப�ம்,
அ���ந்த பல த�ம்�கைள�ம் கண்ட ெசாரண்ாேத�,
தன் ஊகம் சரிதாெனன்� ��� ெசய்� ெகாண்டதால்
�ண்�ம் ஒ� �ைற நைகத்தாள். 

அவைளக் கண்ட�ம் ஸங்கன் �ல �நா�கள்
�ழம்�னான்; சற்� சங்கடப்பட�ம் ெசய்தான். �றக
ஏேதா ேபசேவண்�ெமன்பதற்காக, 'எதற்�ச ் �ரிக்
��ரக்ள்?'' என்� ேகடட்ான். 

"ெதரியாத ேவைலையச ் ெசய்தால் சங்கடம்
ஏற்ப�வ� இயற்ைகதாேன!'' என்றாள் ெசாரண்ா ேத�,
ப��க்�. 

''அதற்�ம் உங்கள் �ரிப்�க்�ம் சம்பந்தம் �ளங்க
�ல்ைல '' என்றான் ஸங்கன். அவ�க்� நன்றாக
�ளங்�த்தானி�ந்த�. இ�ப்��ம், அவள் வாயால்தான்
அந்தக் காரணம் வரட�்ேம என்ற ேயாசைன�ல்
அப்ப�ப் ேப�னான் ேமவாரின் இளவரசன். ப��க்�
�ண்�ம் நைகத்தாள் அவள். 

அ�தியாய�-6: சிலாதி�தன�� சி�திர� 
��ம்பத் ��ம்ப ஒ� ெபண் தன்ைனப் பாரத்்�

ஏளன நைக �ரிவதா��ந்தால் எந்த �ர�க்�ம் ேகாபம்
வரத்தான் ெசய்�ெமன்றா�ம் ஸங்கன் மட�்ம் ���ம்
நிதானத்ைத இழக்காமேல அவைள ேநாக்�,
''அரச�மாரி! நீங்கள் எதற்காக நைகக்��ரக்ள் என்பைத
நான் அ�யாம �ல்ைல " என்றான். 

'அ�ந்��ந்தால் ஏன் ேகட�்�ரக்ள்?'' என்� ேகடட்ாள்
ெசாரண்ாேத�, �ரிப்ைப நி�த்�க்ெகாண்�. 

"�ல தகவல்கைள அவரவரக்ள் வா���ந்�
வரவைழப்ப� நல்ல�" என்றான் ஸங்கன். 

ஸங்கன் சம்பாஷைணைய எந்தத் �க்�ல்
��ப்��றா ெனன்பைத அ�யாத ெசாரண்ாேத�,
''அப்ப�யா!'' என்றாள். 



"ஆம், அரச�மாரி" என்� ேம�ம் ஏேதா ெசால்லப்
ேபான ஸங்கைனத் த�த்த ெசாரண்ாேத� “என்ன!
என்ன! அரச�மாரியா?" என்றாள் �யப்�டன். 

"ஆம், ெசாரண்ாேத�! �ரமா �ல ராஜ�த்�ரரக்ள்
தைலவரான கரம்சந்�ன் மகைள ேவ� எப்ப�
அைழக்கலாம்?'' என்றான் ஸங்கன், தன் இதழ்களில்
��வல் �ட�். - 

ெசாரண்ாேத� இம்�ைற �கத்�ல் எந்த�த
ஆசச்ரியத்ைத�ம் காடட்�ல்ைல. “மறந்��டே்டன்.
இ�ல் ஊகத்�ற்� இட�ல்ைல. நான் யார ் என்பைத
மா��ம் மற்ற யாதவ�ம் ����ப்பாரக்ள். ஆனால்,
எனக்� அத்தைகய உத��ல்ைல " என்றாள் கரம்
சந்�ன் மகள். 

"உத�யா! எதற்�?'' என்� �ன�னான் ஸங்கன். 

''உங்கைள யாெரன்� அ�வதற்�. என்ைன
அ�வதற்� உங்க�க்� யாதவரக்ள்
உத�யா��ந்தாரக்ள். உங்கைள அ�ய அப்ப�
யா��ல்ைல . ஆனால்...'' என்� ம� ேபசை்ச நி�த்�ய
அரச�மாரி, அவைன �ண்� ெமா��ைற ஊ���
ேநாக்�னாள். 

ஆனால்?'' சற்� சந்ேதகத்�டன் எ�ந்த� ஸங்கனின்
ேகள்�. 

"உங்கள் ெசயல்கள் உத� �ரிந்தன...'' என்றாள்
அரச�மாரி. 

"ெசயல்களா?'' 

''ஆம். நீங்கள் அைடையச ் ��வதற்�ப் ப�ல்
ைகையச ்�ட�்க் ெகாண்�ரக்ளல்லவா?'' 

“ஆம்.''

"அந்தச ்ெசயல் ெசால்�ய�.''



"என்னெவன்�?'' 

''அ� அைட ��ம் ைகயல்லெவன்�. த�ர...''

"உம், ெசால்�ங்கள் அரச�மாரி!''

“நீங்கள் என்ைன ேநாக்�த்��ம்�னீரக்ள்.''

 ''ஆம்.''

 ''��ம்�ய ேதாரைண ெசால்�ய�...''

 "த�ர?" 

"அேதா அைவ சாட�் ெசால்�ன. யா�ம் ம�க்க
��யாத சாட�்'' என்�, ெசாரண்ாேத� தன் அழ�ய
ைகைய உயரத்்�, அவன் மாரப்கத்ைத�ம் �ன்�றத்
ேதாள்கைள�ம் �ட�்க் காட�்னாள். �ற�, அவன்
கண்ைண�ம் �ட�்க்காட�்னாள். ''அேதா அந்தக்
காயங்கைள யாதவரக்ள் உடல்களில் காண ��யா�.
ெப�ம்வாடக்ளால் எ��க்� எ�ர ் நின்� ேபார்
�ரிந்ததால் ஏற்படட் காயங்கள் அைவ. அேதா அந்தக்
கண்ணி�ம் அம்� பாய்ந்� �ல நாடக்ேள ஆ�ன்றன.
�ரத்�ன் �ன்னங்கள இைவ. இைவ ெசால்�ம் கைத
யாதவ ெனா�வன் கைதயல்ல. �ரெனா�வன்
சரித்�ரத்ைத, �த்�ரிய �லத் ேதான்றெலா�வன்
வரலாற்ைறப் பைறசாற்��ன்றன, இந்த
அைடயாளங்கள்.'' 

இப்ப�ப் ேப� உணரச்�் அ�கமாகப் ெபாங்�
வ�ந்ததால் ேபசை்ச சற்� நி�த்�னாள் அவள். ேபசப்
ேபச அவள் �கத்�ல் ஏ�ய �வப்ைபக் கண்�,
அந்�வானம் அப்ப�த்தானி�க்�ம் என்� நிைனத்த
ஸங்கன், ெமள்ள நடந்� அவள�ேக வந்� �ல �நா�கள்
அவைளப் பாரத்்�க் ெகாண்ேட நின்றான். �ற�
ெசான்னான், “அரச �மாரி! நீங்கள் சாம்ராஜ்ய �டத்�ல்
அமர ேவண்�ய வரக்ள்'' என்�. 

"அப்ப�ெயா� �டம் ஒ�நாள் �ைடக்�ம் எனக்� "
என்றாள் அரச�மாரி. 



''�ரமரரக்ள் அர� �ற்றர�. அ� ேபாதா�
உங்க�க்�. உங்கள் அ��ன் �ற�ம் எ��ன் �றப்�ம்
இ�க்க ேவண்�ய இடம் ேபரர� ஒன்�ன்
அரியைண�ல்'' என்� ஸங்கன் ��னான். 

''நாட�்ல் அப்ப���ப்ப�?'' 

“ேமவார ் ஒன்�தான். அ�ல் நீங்கள் ஏன் அமரக்
�டா�?'' 

''அமரலாம். ஆனால் அ�ல் அமரப்ேபா�றவன்
�ரக்்கன்; ேபார ்ெவ� ��த்தவன்.'' 

"யாரவன்?''

 "��த்�ராஜன்.'' 

''�ரரக்�க்� ெவ�யரக்ள் என்ற ெபயைரச்
�ட�்வ� உலக வழக்கம்.'' 

ஸங்கனின் ேபசை்சக் ேகட�் �யப்பைடந்தாள்
ெசாரண்ாேத�. என்ன காரணத்�ற்காக �ரக்்கனான
��த்�ராஜ�க்� இவன் பரிந்� ேப��றான் என்ப�
அவ�க்�ப் �ரிய�ல்ைல . ��த்�ராஜைன அவள்
பாரத்்த�ல்ைல. ேமவார ் இளவரசரக்ள் யாவைர�ேம
கண்ட�ல்ைல. அப்ப�க் கண்��ந்தால் அவள்
உண்ைமைய உணரந்்��ப்பாள். ஆனால், மஞ்சளாற்றங்
கைர���க்�ம் �ரமரரக்ள் ராஜ்யெமங்ேக?
ஹாராவளி�ல் �ைதந்� �டக்�ம் ேமவார்
ராஜ்யெமங்ேக? ெதாைல �ர��ந்த அர�ன்
இளவல்கைளப் பாரக்்�ம் வாய்ப்�தான் அந்த அழ�க்�
ஏ�? ஆகேவ ஸங்க�க்�ம் ��த்�ராஜ�க்� ��ந்த
ஜாைட ஒற்�ைமையப் �ரிந்� ெகாள்ள அவளால்
இயல�ல்ைல. இ�ப்��ம் ேகடட்ாள், “��த்�ராஜைன
உங்க�க்�த் ெதரி�மா?" என்�. 

“ெதரி�ம்'' என்றான் ஸங்கன், �ர�ல் எந்த
உணரச்�்ைய�ம் காடட்ாமல். 

"நா�ம் ேமவார ்�ரைஜகளில் ஒ�வன்.'' 



"அவ�ைடய �ரரக்ளில் ஒ�வரா?" 

"ஆம்.''

 ''ேபார ்நிகழ்ந்தால்?" 

''அவன் பக்கத்�ல் நின்� ேபார ் �ரியக் கடைமப்
படட்வன்.'' 

இந்தப் ப�ைலக் ேகடட்�ம் அரச�மாரி ��க்
�டட்ாள். ேமவார ் படட்த்� இளவரசைன 'அவன்' என்�
ஸங்கன் அைழத்த� ெப��யப்பா��ந்த� அவ�க்�.
அதற்� ேமல் அவள் அைதப்பற்�ப் ேப�வைத நி�த்�க்
ெகாண்�, ேபசை்ச ேவ� மாரக்்கத்�ல் ��ப்�னாள்.
"இன்� நான் ஏன் வந்ேதன், ெதரி�மா?'' என்� �ன
�னாள். 

"எனக்� எப்ப�த் ெதரி�ம்?" என்றான் ஸங்கன். 

“உங்கைள அரண்மைனக்� அைழக்க வந்ேதன்''
என்றாள் அரச�மாரி. 

"எதற்� ?" 

“நீங்கள் �த்�ரிய �ரர ் என்பைத ேநற்ேற �ரிந்�
ெகாண்ேடன். என் தந்ைதக்�த் �ைண நிற்க நல்ல
�ரரக்ள் ேதைவயா��க்�ற�.'' 

ஸங்கன் ��� ேநரம் ேயா�த்தான். ஆ� ேமய்க்�ம்
ேவைலைய�டப் பழக்கமான ேபாரத்்ெதா��ல்
�றந்��ந்ததால், “சரி, நாைள வ��ேறன்'' என்� ஒப்�க்
ெகாண்டான். அவள் �றப்படத் தயாரானாள். ஸங்கன்
வா�ல் வைர வந்�, அவைளப் �ர� ேமல் ஏற்�
வ�ய�ப்�னான். 

மா��ம் மற்ற யாதவரக்�ம் ��ைசக்�ச ் சற்�
�ரத்�ல் �ர�த்� நின்��ந்தாரக்ள்.
ெசாரண்ாேத�யால் தங்க�க்�ம் ஸங்க�க்�ம்
ஆபத்� வ�ெமன்� நிைனத்�க் ெகாண்��ந்த
யாதவரக்�க்� ெசாரண்ா ேத� நீண்ட ேநரம்



��ைசக்�ள் தாம�த்தேத �யப்பா��ந்த�. த�ர,
அவள் ெவளி�ல் ஸங்க�டன் �ரித்�ப் ேப�க் ெகாண்�
வந்த� அைத�டப் ெப�ம்�யப்பா��ந்த�.
எல்லாவற்ைற�ம்�ட அபரி�தமான ஆசச்ரிய�ம்
ம�நாள் காத்��ந்த�. கரம்சந்�ட��ந்� வந்த �ரர்
இ�வர ் ஸங்க�க்�த் தைலதாழ்த்� வணங்�, ��ந்த
பயாைத�டன் அவைன அரண்மைனக்� அைழத்�ச்
ெசன்றாரக்ள். மா��ம் மற்ற யாதவரக்�ம் �ர�ப்�ன்
உச�்ைய அைடந்தாரக்ள். 

அேத ேநரத்�ல் ெசாரண்ாேத��ம் தன� அந்தப்
�ரத்�ல் ஓர ் ஆண்மகனின் �த்�ரத்ைதப் பாரத்்�த்
�ைகத்� நின்� ெகாண்��ந்தாள். அவள் �ர�ப்�க்�க்
காரணம் �ரியாத ேதா�ெயா�த்�, "என்னம்மா! அப்ப�
ஆசச்ரியப்ப���ரக்ள்? இவரத்ான் ��த்�ராஜ்.
ேமவாரின் அரியைண ஏற��க்�ம் இளவரசன்!" என்�
�ளக்�னாள். 

ெசாரண்ாேத��ன் அழ�ய உத�கள் ெமள்ள
அசங்�ன. ''இந்தச ் �த்�ரத்ைத யார ் வைரந்த�?''
என்றாள். 

“�வார ் �லத்தைலவன் �லா�த்தன் - ��த்�
ராஜனின் உ�ரத்்ேதாழன்.'' 

''இைத அ�ப்�ய�ம் �லா�த்தன் - ��த்�
ராஜனின் உ�ரத்்ேதாழன்." 

"இைத அ�ப்�ய�ம் �லா�த்தனா?''

 "ஆம்."

 ''எதற்காக?" 

"உங்கைளப் ��த்�ராஜ�க்� மண��க்க.'' 

ேமற்ெகாண்� - ெசாரண்ாேத� ப�ேல�ம்
ெசால்லாமல் ெமௗனமாக, ''அேத கண்கள்! அேத ��வம்!
ஆனால், பாரை்வ�ல் மட�்ம் ��� �த்�யாசம். இந்தக்
கரவ்ம் அந்தப் பாரை்வ�ல் இல்ைல. அந்தப் பாரை்வ�ல்



ஆழம் இ�க்�ற�. �ரத்�டன் சாந்த�ம் கலந்த� அ�''
என்� அவள் உத�கள் ����த்தன. ெகாஞ்ச
நஞ்ச��ந்த சந்ேதகத்ைத�ம் �ளக்க உள்ேள
�ைழந்தார ் தந்ைத. ெபண் ��த்�ராஜைன உற்�ப்
பாரத்்�க் ெகாண்��ப்பைதப் பாரத்்�, ''அம்மா! இவன்
ேமவார ்படட்த்�ல் அமரப் ேபா�றவன். நீ பாக்�யசா�"
என்றார.் 

ேவ� யாேரா படட்த்�க்� வ�வதா��ந்தேத''
என்றாள் ெசாரண்ாேத�. 

"படட் ம���ன் �தல்வன் ஸங்கன். ஆனால்,
அவன் எங்ேகா மைறந்��டட்ான்" என்றார ்கரம்சந்த். 

"ஏன்?" என்� ேகடட் அரச�மாரி, படத்���ந்�
கண்கைள நீக்�ச ் சேரெலன்� தந்ைதைய ேநாக்�த்
��ம்�னாள். ��ம்�னவள் வா�ற்ப�ைய
ேநாக்�ய�ம் �ைல ெயன நின்றாள். கரம்சந்�ம்
��ம்�னார.் ��ம்�னவர ் ��க்�டட்ார.் அவர்
உத�கள் மட�்ம் �த�ஞ்�ய ஆசச்ரியத்�ன் வசப்பட�்,
''ஸங்கன்! ேமவார ் இளவரசன்!'' என்ற ெசாற்கைள
உ�ரத்்தன. 

அ�தியாய�-7:ைக�ப���தவ� 
ேமவார ் இளவலான ஸங்கன் அப்ப�த் ��ெரனத்

தம� அரண்மைன�ல் ேதான்�ய� �ரமர�ல ராஜ
�தரனான கரம்சந்த்�க்�ப் ேபராசச்ரியமா��ந்தேத
ெயா�ய, அவர ் �த்�ரி ெசாரண்ாேத�க்� அ�
எத்தைகய �யப்ைப�ம் அளிக்க�ல்ைல . யாதவரக்ள்
��ைச�ல் அவைனப் பாரத்்த�ம், அவன் யாதவனல்ல
என்பைத�ம் �த்�ரிய �ரன் என்பைத�ம்,
அர�ரிைமக்�ப் �றந்தவன் என்பைத�ம் �ரிந்�
ெகாண்��ந்த ெசாரண்ாேத�, பா�த்தன்
அ�ப்���ந்த �த்�ரத்ைதக் கண்ட�ம் கன
யாெரன்பைத ெநா�ப்ெபா��ல் ஊ�த்�க் தாள.
��த்�ராஜன் �த்�ரத்�ற்�ம் ஸங்க�க்� ��ந்த



�கஜாைட ஒற்�ைமைய�ம், ேமவார ் இளவரசன்
��ெரன மைறந்� �டட்ாெனன்� ராஜ�தனத்�ல்
உல�ய வதந்�ைய�ம் இைணத்�ப் பாரத்்த
ெசாரண்ாேத�க்� உண்ைம ெவடட்
ெவளிசச்மா��டட்�. ஆனால், ஸங்கன் யாதவரக்ளிடம்
மைறந்��ந்த �வரங்கைள அ�யாத கரம்சந்த் மட�்ம்,
��ெரன ஸங்கன் தம் அரண்மைன�ல் வந்�
�ைளத்தைதப்பற்�ப் �ர�ப்ைபேய அைடந்தார.்
ஸங்கைனப் பல�ைற ேமவார ் தைலநகரில்
பாரத்்��ந்த கரம்சந்த்�க்� ஸங்கைன அைடயாளங்
கண்���ப்ப� அப்ப�ெயா� ெப�ங்கஷ்டமா�ல்ைல. 

ஸங்கைன அைடயாளம் கண்���த்�க்ெகாண்ட
தால் �ல �நா�கள் வாயைடத்� நின்ற கரம்சந்த், ''இந்த
எளியவன் இ�ப்�டத்�ற்� ேமவாரின் படட்த்�
இளவரசன் வந்த� �ரமரரக்ள் ெசய்த பாக்�யம்' என்�
�கமன் �� அவைன வரேவற்றார.் 

இைதக் ேகடட்�ம் �கத்�ல் ��வல் சற்ேற படர,
கம்�ர நைட நடந்�, வா�ற்ப�ையத் தாண்�,
அரண்மைன�ன் அந்தப் ெப�ங்�டத்�க்�ள் �ைழந்த
ஸங்கன், எ�ேர��ந்த ��த்�ராஜன் படத்ைத�ம்
ேநாக்� �ட�்க் கைட�யாகத் தன் கண்கைள
கரம்சந்த்�ன்�� ��ப்�, ''தாங்கள் தவறாக
ம�ப்�ட�்�ட�்ரக்ள். ேமவாரின் படட்த்�க்�ரியவன்
அேதா இ�க்�றான்'' என்� ��த்�ராஜன் படத்ைதச்
�ட�்க் காட�்னான். 

கரம்சந்த் ஸங்கைன ஆசச்ரியத்�டன் ேநாக்�
�ட�்ச ்ெசான்னார,் ''படட்த்�க்�ரியவர ்உரிைமைய�ம்
கடைமைய�ம் காற்�ல் பறக்க�ட�் மைறந்ததால்
இவர ்படட்த்�க்�ரியவரானார'்' என்�. 

இப்ேபா� இளவர�ப் படட்ம் ��த்�க்�க்
அைடத்��டட்தல்லவா?'' என்� �ன�னான் ஸங்கன். 

''ஆம், �ைடத்��டட்�. தாங்கள் இ�க்��டேமா,
இ�ப்பதாகத் தகவேலா �ைடக்காததால் ேமவார்



மன்னர ் ��த்�ராஜைனப் படட்த்� இளவரசராக
நிய�த்��க் �றார'்' என்� சற்� கண்�ப்�டன்
ெசான்னார ்கரம்சந்த். 

“என் மனம் ஆனந்தப்ப��ற�" என்றான் ஸங்கன். 

“தங்கள் தந்ைத மன�ம் மக்கள் மன�ம் ஆனந்தப்
பட�ல்ைல '' என்றார ்கரம்சந்த் ப��க்�. 

"ஏன்? ��த்� ெபரிய �ரன். என்ைன�ட வாைள
நன்றாகச ் �ழற்றக்��யவன்'' என்� ஸங்கன், ��த்�
ராஜ�க்�ப் பரிந்� ேப�னான். 

கரம்சந்த்�ன் ஆசச்ரியம் எல்ைல கடந்த�. சா�ணீ
ேத��ன் ஆலயத்�ல் நடந்த சம்பவங்கள் அந்தக்
���ய காலத்�ற்�ள் ராஜ�தனம் ��வ�ம்
பரவா�டட்ா�ம் பல இடங்களில் பர��டட்�.
மாமனான �ரஜ்மல், ேத� ஆலயத்�ல் நடந்தைத
அப்ப�ேய மன்னன் ேரமல்ல�க்� ஒப்��த்��ந்தான்.
அதனால் �னங்ெகாண்ட ேரமல்லன், �ல�னங்கள்
��த்�ராஜன் �� �ற்றங்ெகாண்டா�ம், ஸங்கன்
இ�ப்�டம் ெதரியாததா�ம், ேமவாைரப்ேபான்ற பரர�
இளவரசனின்� இ�க்க ��யாதாைகயா�ம்
த�ராஜ�க்� இளவர�ப் படட்த்ைதச ்�ட�்னான். கன்
மைறந்த காரணம், ��த்�ராஜன் ெகா�ைம ஆ�ய
அைனத்ைத�ம் உணரந்்��ந்ததால், ஸங்க�ைடய எ
மனப்பான்ைமையக் கண்� �யப்�ன் எல்ைலைய
அைடந்த கரம்சந்த், அர��டத்�ல் உடக்ார ஸங்கன்
எத்தைன த���ள்ளவன் என்பைத நிைனத்�ப்
பாரத்்தார.்அதன் �ைளவாகச ் சற்� உக்�ரத்�டேனேய
ஸங்க�க்�ப் ப�ல் ெசான்னார,் "அரைச ஏற்பவன் வாள்
�ரனாக மட�்ம் இ�ந்தால் ேபாதா�" என்�. 

“ேவெறப்ப� இ�க்க ேவண்�ம்?'' என்� ஸங்கன்
�ன�னான். 

கரம்சந்த் உடேன ப�ல் ெசால்ல�ல்ைல .
�லா�த்தன் வைரந்� அ�ப்���ந்த ��த்�ராஜன்



�த்�ரத்�ன்�� �ல �நா�கள் தம� கண்கைள
ஓட�்னார.் �ற� அந்தச ் �த்�ரத்ைதச ் �ட�்க்காட�்,
"இளவரேச! இேதா பா�ங்கள். இந்தக் கண்களில்
ேபாரெ்வ� ெதரி�ற�. உத�களில் நிதானமற்ற தன்ைம
ெதரி�ற�. இவர ்அரசரானால் ெப�ம் ேபாரக்ள் நாட�்ல்
நிக�ம். யா�டனாவ� சண்ைட ��க்�ம் மனப்பான்ைம
��க்�ற� தங்கள் சேகாதர�க்�. நாடை்டக் காக்கப்
ேபார ்வன்ைம அவ�யந்தான். ஆனால் தானாகப் ேபாைர
இ�க்�ம் தன்ைம அரச�க்�க் �டா�. அரசனின் �தல்
ேவைல மக்கைளப் பரிபா�ப்ப�; மக்க�க்� நன்ைம
பயக்�ம் காரியங்கைளச ் ெசய்வ�. ேபார ் அத்தைகய
பணியல்ல. ேபாரினால் மக்கள் அவ�யைட�றாரக்ள்.
அ��ம் அவ�யமற்ற �ண் ேபாரக்ள் நாசத்ைதேய
�ைள�க்�ம். அத்தைகய ஆட�்ையத்தான் இவரிடம்
எ�ரப்ாரக்்கலாம்'' என்றார.் 

"ேவ� யாராவ� படட்த்�க்� வந்தால் ேபார்
ேநரிடா� என்ப� என்ன நிசச்யம்?'' என்� �ன�னான்
ஸங்கன். 

"நிசச்ய�ல்ைல. ேபார ் ேநரிடலாம். உதாரணமாக
�ல்���ள்ள இஸ்லா�யர ் நம்�� பைடெய�க்கலாம்
அப்ெபா�� ேபார ் ேநரி�ம். அ� நாடை்டக் காக்�ம்
அவ�யமான ேபார.் அந்தப்ேபாைர உங்கள்
சேகாதரரிடம் நான் எ�ரப்ாரக்்க�ல்ைல. உள்நாட�்ப்
ேபாைர, ராஜ�த்ரன் ராஜ�த்ரைன அ�க்�ம் ேபாைர-
நான் எ�ரப்ாரக்்�ேறன். சேகாதரைனப் படட்த்�க்காகக்
ெகால்லத் �ணி�ம் �பாவம் ேவ� வ��ல் ெகாண்�
�டா�'' என்� ப�ல் ெசான்னார ்கரம்சந்த். 

"��த்�ராஜ் ���ள்ைள . இ�வைர ெபா�ப்
�ல்ைல. ெபா�ப்� ஏற்படட்ால் சரியா���வான்" என்�
ப�ல் ெசான்னான் ஸங்கன். 

இ�ப்��ம் கரம்சந்த் அைத ஒப்�க்ெகாள்ள
�ல்ைல. ஒப்�க்ெகாள்ள�ல்ைலெயன்பைத அவர்
�ன்��வல் நி��த்த�. அ� மட�்மல்ல, அவர்



ஸங்கனிடம் நடந்� ெகாண்ட எல்ைலயற்ற ம�ப்ைப�ம்
நி��த்த�. ேமவார ்அரியைண�ல் உடக்ார இத்தைகய
பரந்த மனப்பான்ைம�ம் �ரத்�டன் நிதான�ம்
உள்ளவேன த�ந்தவன் என்� தனக்�ள் ேலசாகச்
ெசால்�க்ெகாண்டார.் த�ர, ஸங்கைன நீண்ட ேநரம்
நிற்க ைவத்��டட்ைத அ�ந்த கரம்சந்த், “மன்னிக்க
ேவண்�ம். தங்கைள நிற்க ைவத்ேத ேப��ேறன்.
உள்ேள வா�ங்கள்'' என்றைழத்த கரம்சந்த், அ�வைர
எ��ேம ேபசாமல் ெமௗனியா��டட்
ெசாரண்ாேத�ைய ேநாக்�, ''ெசாரண்ா! நீ
வரசெ்சால்���க்�ம் அந்த �ரைன மற்ெறா� நாள்
பாரக்்�ேறன் என்� ெசால்�ய�ப்���. இன்�ம் �ல
நாடக்ள் அவன் யாதவ�டன் இ�க்கட�்ம். �த�ல் நாம்
ேமவார ்இளவரசைரக் கவனிக்க ேவண்�ம்" என்றார.் 

இைதக் ேகடட் ெசாரண்ாேத� ெமள்ள நைகத்தாள்.
அவள் �ரிப்�ன் காரணத்ைத அ�யாத கரம்சந்த்�ன்
��களில் ேகாபம் மண்�ய�. "ெசாரண்ா, நீ ��நில
மன்னனின் மகள். ஆகேவ, ேபரர�ன் இளவல்கள் வ�ம்
ேபா� நடந்� ெகாள்�ம் �ைறையக் கற்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ம். ேமவார ் இளவரசரின் �ன்� இப்ப�
நைகப்ப� சரியல்ல” என்� கண்�க்க�ம் ெசய்தார.் 

ஸங்கன் தன் ஒற்ைற ��ைய அவைள ேநாக்�த்
��ப்�னன். அந்தப் பாரை்வையச ் சந்�க்கத் �றனற்ற
ெசாரண்ாேத�, தன் கண்கைள நிலத்�ல் ஓட�்னாள்.
அைதக் கண்ட ஸங்கன் ெமள்ள நைகத்�, ''�ரமர�ல
மன்னர ் இளவர�ையக் கண்�த்�ப் பயனில்ைல''
என்றான். 

"ஏன்?" 

''என்ைனப் பாரத்்�ப் பல�ைற இளவர� ஏளனச்
�ரிப்�ச ்�ரித்��க்�றார!்" 

''உண்ைமயாகவா'' கரம்சந்த் �னத்�ன் வசப்
படட்ார.் | 



''ேவண்�மானால் இளவர�ையேய ேக�ங்கள்''
என்றான் ஸங்கன். 

கரம்சந்த் தம� ேகாப ��கைளச ் ெசாரண்ா
ேத��ன்�� ��ப்�, "இ� உண்ைமயா, ெசாரண்ா?''
என்� �ன�னார.் 

'ஆம்'' ெசாரண்ாேத� நிலத்���ந்� கண்கைள
எ�ப்பாமேல ப�ல் ெசான்னாள். 

"என்ன �ணி� உனக்�?" என்� ��னார ்கரம்சந்த். 

"�ணி�க்�க் காரணம் அ��னம்'' என்றாள்
ெசாரண்ாேத�. 

அ� �ரி�ற�!'' �ற்றத்�ல் ஏளன�ம் கலந்��ந்த�
கரம்சந்த்�ன் �ர�ல். 

"நீங்கள் நிைனக்�ம் அ��னமல்ல...'' என்�
�ண்�ம் ெதாடங்�னாள் ெசாரண்ாேத�. 

"அ��னத்�ல் பலவைக இ�க்�றதா?" 

“இ�க்�ற�. அ�ல் இவைர யாெரன்� நான்
உணராத� ஒன்�.'' 

“ெதரியாமற் ெசய்த �ற்றமா?''

 “ஆம்."

 "ேமவார ்இளவரசைரத் ெதரியாதவரக்ள் உண்டா ?'' 

இைதக் ேகடட் கரம்சந்த், அப்ெபா��தான் �தன்
�தலாக ஸங்கன் உைடையக் கவனித்தார.் பா� ெசாந்த
உைட�ம், பா� யாதவர ் உைட�ம் அணிந்��ந்த
ஸங்கைனப் பாரத்்த�ம் அவ�க்� ெமள்ள உண்ைம
�ளங்கலா�ற்�. ''அப்ப�யானால் நீ ��ய �ரர.்..?''
என்� தட�்த் த�மா�க் ேகடட்ார ்கரம்சந்த். 

'இவரத்ான்'' என்� ��ய ெசாரண்ாேத�, அதற்�
ேமல் அங்� நிற்காமல் ஸங்கன்�� தன் கண்கைள



ஒ��ைற ��ப்��ட�், உள்ேள ெசன்� �டட்ாள். 

கரம்சந்த்�ன் மனத்�ல் ஆனந்த ெவள்ளம் �ரண்
பா�ய�. ஸங்கைனச ்சந்�த்த �வரங்கைளச ்ெசாரண்ா
�தல் நாள் ��யேபா�, அவ�க்��ந்த உற்சாகத்ைத
கவனிக்கத் தவறாததால், அவள் மனப்ேபாக்ைக 4 �ரிந்�
ெகாண்ட கரம்சந்த், தம� மகளின் மனத்ைத ைன
�ரிதத்�ல் கவரந்்தவன் யாரா��க்க ���ம்
எண்ணியதாேலேய, அவைன ேநரில் அரண்மைனக்�
வரவைழத்�ப் பாரக்்கத் �ரம்ானித்தார.் அப்ெபா��
அவன் ேமவார ் இளவரசனா��க்க ���ெமன்பைத
அவர ் ெசாப்பனத்�ல் �ட நிைனக்காததால், �ழம்�க்
�டந்த அவர ்மனத்�ல், அந்த �ரன் ஸங்கேனெயன்பைத
அ�ந்த�ம், ெப� ம�ழ்ச�் ��ெகாண்ட�ல் என்ன
�யப்��க்க ���ம்? 

ஆகேவ, ஸங்கன் என்ன ம�த்�ச ் ெசால்��ம்
ேகளாமல், அவைனத் தம்�டேனேய அரண்மைன�ல்
நி�த்�க் ெகாண்டார ்கரம்சந்த். ேமவாரின் இளவரச�க்
�ரிய சகல மரியாைதக�ம் அவ�க்�க் காடட்ப்படட்ன.
ஸங்கன் எங்� ெசன்றா�ம் அவைனத் ெதாடரந்்�
ெசல்லப் ப�ைனந்� ராஜ�த்ரரக்�ம் ெமய்க்காவலாக
நிய�க்கப் படட்ாரக்ள். �லா�த்தன் அ�ப்�ய
�த்�ரத்ைத அவர ் அன்ேற எ�த்�த் ��ப்�ய�ப்�
�டட்ார.் ��த்�ராஜ�க்�ப் ெபண்ைணக் ெகா�க்க
��யாததற்� மன்னிப்�க்ேகாரி ஓர ் ஓைலைய�ம்
�லா�த்த�க்� அ�ப்�னார.் ஓைல�ல் மரியாைத
நிரம்�க் �டந்த�. ஆனால், ேகவலம், ஒ� �ற்றரசன்
தன� ெபண்ைண ேமவார ் படட்த்� இளவரச�க்�க்
ெகா�க்க ம�த்ததால் ெப�ம் �னங் ெகாண்டான்
�லா�த்தன். எப்ப��ம் �ரமரரக்ள் �ற்றரைச ஒ�த்�
��வெதன அன்� �தல் கங்கண�ம் கட�்க்
ெகாண்டான். 'எவன் ெசாரண்ா ேத�க்� மாைல
��னா�ம் அவன் என் எ�ரி' என்�, பலர்
�ன்னிைல�ல் சபத�ம் ெசய்தான். சபதத்ைதக்
ேகட�்ப் பல ராஜ �த்�ரரக்ள் நைகத்தாரக்ள். ஆனால்,



சரித்�ரம் நைகக்க�ல்ைல . �க�ம் �பரீதமான
�ைளைவ ேமவா�க்� �ைள�த்த� அந்தச ் சபதம்.
சபதத்�ன் பலன் உடேன �டட்�ல்ைலெயன்ப�
உண்ைம. ஆனால் �லா�த்தன் இதயத்�ல் அ�
எரிமைலெயனப் �ைகந்� ெகாண்��ந்த�. �ல
எரிமைலகள் ெவ�க்க நாளா�ற தல்லவா?
அப்ப�த்தானி�ந்த� �லா�த்தன் �ேராத�ம். ெவ�க்க
வ�ஷங்கள் பல ஆ�ன. ெவ�த்தேபா� அ�
ராஜ�தனத்�க்ேக ெப�ம் நாசத்ைத �ைள�த்த�. 

இப்ப� உ�வா�ம் �ேராதத்ைத அ�யாமேல
ஸங்கன் பல மாதங்கைளப் �ரமரரக்ள் �ற்றர�ல்
க�த்தான். அவன் அங்��ந்ததால், �ரமரரக்ள் �ற்றர�
நா�க்�நாள் வ�ப்படட்�. மஞ்சளாற்றங்கைர���ந்த
யாதவ�லத்ேதாைரத் தாக்� வந்த ��டர ் �டட்த்ைத
ஸங்கன் அ�ேயா� அ�த்��டட்தால் யாதவரக்ள்
பய�ல்லாமல் ஆ�கைள ேமய்த்�க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள். அதற்� �ன்ெபல்லாம் தனியாக
மஞ்சளாற்றங்கைரக்�ப் ேபாகாத ெசாரண்ாேத� தன�
அர�ல் ஏற்படட் பய நிவரத்்�யால் தனியாகேவ
மஞ்சளாற்�க்� அ�க்க� ேபாய் வந்தாள். அவள் உள்ளம்
ஆனந்தத்�ல் ஆழ்ந்� �டந்த�. காரணம், ஸங்கன்
அ����ந்த� மட�்மல்ல. ��த்�ராஜன் ேவ�
ஒ�த்�ையத் ��மணம் ெசய்� ெகாண்�
�டட்ாெனன்பைத�ம், ��த்�ராஜ�க்� ேரமல்லன்
இளவர�ப் படட்த்ைதக் கட�் �டட்ார ் என்பைத�ம்
ேகடட்�ம் அதற்� ஒ� காரணம். இனி ஸங்கன் தன்ைன
மணம் ெசய்யத் தைட ெசால்ல ��யா ெதன்� அவள்
எண்ணினாள். அ� மட�்மல்ல; இனி அவன்
ேமவா�க்�ச ் ெசல்வ�ல் அரத்்த�ல்ைலயாைகயால்
�ரமரர ்நாட�்ேலேய இ�ப்பான்; அதாவ�, தன் அ��ல்
இ�ப்பாெனன்ப� இன்ெனா� காரணம். 

இத்தைகய எண்ணங்களில் �ரிப்பைடந்த ெசாரண்ா
ேத�, ம�ழ்ச�்க்கட�ல் �ழ்�க் �டந்தாேளெயா�ய
அந்தப் பல மாதங்களில் ஸங்கைன ஒ� �ைற�டச்



சந்�க்�ம் வாய்ப்� அவ�க்�க் �டட்�ல்ைல. அவன்
�ர��ல் அமரந்்�, இ�ப்�க் கசை்சயால் கடட்ப்படட்
வாள் �ர��ன் நைட�ல் அைசய , �ரமர �ற்றர�ன்
மாற்றாைர அடக்கச ் ெசல்�ம் காட�்ைய உப்பரிைக�
��ந்� பல�ைற பாரத்்��க்�றாளானா�ம், அவைன
அ��ப் ேப�ம் சந்தரப்்பம் மட�்ம் �ைடக்க�ல்ைல.
அவ�க்� அ� எ�ரப்ாராமல் �ைடத்தேபா� அ�த்த
பல�ம் �க ேவகமாகேவ �ட�்ய�. 

மஞ்சளாற்�ல் ேதா�க�டன் அவள் நீரா�க்
ெகாண்��க்ைக�ல் அந்தப் பக்கம் வந்த ஸங்கன் தன�
�ர�க்� நீரக்ாடட் அவளி�ந்த �ைறைய அைடந்தான்.
ஆனால், அங்��ந்த ெபண்கள் �டட்த்ைதக் கண்ட�ம்
��ெரனப் �ர��ன் க�வாளத்ைதப் ��த்� இ�த்�க்
ெகாண்� ேவ� �ைறக்�ச ் ெசல்லத் ��ம்�னான்.
அவன் வ�வைதக் கண்ட�ம் ெசாரண்ாேத��ன்
ேதா�கள் கைரேய�ப் பக்கத்�த் ேதாப்�ல் மைறந்�
�டட்ார ் களானா�ம், ெசாரண்ாேத� மட�்ம்
ேவண்�ெமன்ேற தாம�த்தாள். அவன் ந�க்கைரைய
அைடந்� �ர�க்� நீர ்காடட்ாமல் ��ம்ப �ற்படட்�ம்,
ெசாரண்ாேத� சடெ்டன்� நீரி��ந்� எ�ந்�, கைரைய
அைடந்� “�ர�க்� நீர ்காட�்ங்கள்; அைத தாகத்�டன்
அைழத்�ச ்ெசல்ல ேவண்டாம்' என்றாள் ைதரியத்�டன். 

ஸங்கன் ெமள்ள �ர�ைய இ�த்�க்ெகாண்�
�ண்�ம் ��ம்� வந்தவன், ெசாரண்ாேத�ையக் கண்�
ஒ� கணம் தயங்�னான். அவள் ஈர உைட
ெவளிப்ப�த்�ய அவள் இைணயற்ற அழைகப் பாரத்்�
ஒ� �ைற அவன் உடல் ந�ங்�ய�. அவைளப் பாரத்்த
கண் ��ெரன நிலத்ைத ேநாக்�ய�. மஞ்சளாற்ைற�ம்
ஒ��ைற பாரத்்� அவைள�ம் பாரத்்த ஸங்கன், 'அவள்
மஞ்சள் நிற ேமனியழ�க்� மஞ்சளாற்�ன் நிறம் ��
ெபறா�" என்� கனக்�ள்ேளேய ெசால்�க் ெகாண்டான்.
�ற�, ேபசாமல் �ர�ைய இ�த்�க்ெகாண்� �ைற�ல்
இறங்�னான். 



ெசாரண்ாேத��ன் கண்கள், ஸங்கன் உடல்
ந�ங்�யைதேயா, அவன் �ழப்பத்ைதேயா கவனிக்கத்
தவறாததால் அவள் உள்ளத்�ல் இன்ப ெவள்ளம் ஓ�ய�.
ஒ� கண்ணில்லாத நிைல��ம் அவன் �கம் எத்தைன
கம்�ரமா��க்�ற� என்பைத நிைனத்�ப் ெப��ச�்
�ட�், ெமள்ள நடந்� தன் ேதா�களி�ந்த ேதாப்�க்�ள்
ெசன்றாள். 

�ர�க்� நீரக்ாடட் மஞ்சளாற்�த்�ைற�ல்
இறங்�ய ஸங்கன், நீண்டேநரம் கைர�ேலேய
உடக்ாரந்்� �டட்ான். அவன் மனம், சா�ணீேத��ன்
ஆலயத்���ந்� அன்� வைர நடந்த சம்பவங்கைள
எண்ணிக் ெகாண்��ந்த�. தன் மனம்
ெசாரண்ாேத��டம் அ�பட�்ச ் �க்��டட்ைத
எண்ணிப் ெப��செ்ச�ந்தான். 'ஒ� கண்ணற்றவன்,
அரைசத் �றந்� மைறந்�ைறபவன், என்னால்
அவ�க்� என்ன பயன்? அழ�க்�க் கண் ேதைவ.
�கேபாகங்க�க்� அர� ேதைவ. இரண்��ல்லாத நான்
அவைள எண்� வ�ம் �ச�' என்� தன்ைனேய
நிந்�த்�க்ெகாண்ேட நீண்ட ேநரம் �ந்தைன�ல்
ஆழ்ந்தான். 

அந்தச ் �ந்தைனையச ் ெசாரண்ாேத�ேய கைலத்
தாள. ''எத்தைன ேநரம் இப்ப� உடக்ாரந்்��ப்பதாக
உத்ேதசம்?” என்� பக்கத்���ந்� வந்த ெசாற்களால்
"�யைடந்� ��ம்�ய ஸங்கன், தன� பக்கத்�ல்
சரச�மாரி அமரந்்��ப்பைத�ம், அவள் �� ஆைட
யணிந்�, தைலையக்ேகா� ��த்�, அ�ல் ஒ�
மலைர�ம் ெச��க் ெகாண்��ப்பைத�ம் கண்�,
என்ன ெசால்வ ெதன்ற�யாமல் ஒ�கணம் �ைகத்தான்.
�ற�, "நீங்களா" என்� ேகட�் எ�ந்��க்க�ம்
�யன்றான். 

"எ�ந்��க்க ேவண்டாம். உடக்ா�ங்கள்'' என்றாள். 

"ஏன்? இங்ெகன்ன ேவைல��க்�ற�?'' என்�
�ன�னான் ஸங்கன், ெசாரண்ாேத��ன் அ��ல்



சங்கடத்�டன் ம�ழ்ச�்�ம் கலந்த �ர�ல். 

“ேவைல�ல்லாததால் உடக்ாரந்்��க்க ஆைசப்
ப��ேறன்'' என்றாள் ெசாரண்ாேத�, மஞ்சளாற்� நீைர
�ட�்க் கண்கைளத் ��ப்பாமேல. 

"ேதா�கள்?". 

"ேபாய்�டட்ாரக்ள்.''

“உங்க�க்�த் �ைண?''

"ேமவார ்இளவரசர ்இ�க்�றார.்''

 "ேமவார ்இளவரசர ்��த்�ராஜன்.''

 ''அ�மற்றவரக்�க்�."

 ''உங்க�க்� மட�்ம் சடட்ம் ேவறா?'' 

''ஆமாம். நீ��ன் சடட்ம். ேநரை்ம�ன் சடட்ம்.
அந்தச ்சடட்ப்ப� எங்க�க்� ேமவார ்இளவரசர ்ஒ�வர்
தான்.'' 

"நீங்கள் ெசால்வ� தவ�, அரச�மாரி...'' என்�
ஆரம்�த்த ஸங்கைன இைடம�த்த ெசாரண்ாேத�,
"நீங்கள் என்றைழத்தால் இனிப் ப�ல் ெசால்லமாடே்டன்''
என்றாள். 

“�ன் எப்ப� அைழப்ப�?'' என்� ேகடட்ான் ஸங்கன். 

“நீ என்றைழப்ப�.'' "அரச�மாரிையயா?'' 

"ஆமாம். �ற்றரசன் ெபண்ைணப் ேபரர�ன் இளவல்
அப்ப�த்தாேன அைழக்க ேவண்�ம்?'' 

"தவ�, அரச�மாரி. அந்தஸ்�க்�ம் கண்ணியமான
நைட�ைறக்�ம் சம்பந்த�ல்ைல. மணமாகாத ஒ�
ெபண்ணிடம் யாரா��ந்தா�ம் மரியாைத�டன் நடந்�
ெகாள்வ�தான் நியாயம்.'' 

''மணமா��டட்ால்?'' 



"அப்ெபா��ம் உரியவன்தான் நீ என்றைழக்
கலாம்." 

ெசாரண்ாேத� மஞ்சளாற்ைற �ட�்த் தன்
கண்கைள ஸங்கன் �� ��ப்�, "உரியவர்
அைழக்கலாமல்லவா?'' என்றாள். 

“அைழக்கலாம்'' என்றான் ஸங்கன். 

ெசாரண்ாேத� ேமற்ெகாண்� ேபச�ல்ைல. தன்
ைக�ெலான்ைறக் காட�் "இைதப்பா�ங்கள்'' என்றாள். 

"என்ன பாரக்்க ேவண்�ம்?' ஸங்கன் தயக்கத்�டன்
ேகடட்ான். 

“நீங்கள் ��ைர���ந்� என்ைன யாதவரக்ள்
�ன� தள்ளிய ேபா� ஏற்படட் காயத்�ன் த�ம்� இ�”
என்றாள் ெசாரண்ாேத�.       

அவள் �றங்ைகையத் தன் ைகயால் ��த்� பைற
��ப்�ப் பாரத்்தான் ஸங்கன். ெசாரண்ாேத�
கலகலெவன நைகத்தாள். ''என்ன நைகக்��ரக்ள் ேத�?"
என்� ேகடட்ான் ஸங்கன். 

"மணமாகாத ஒ� ெபண்ணின் ைகையப் பற்�ம்
உரிைம யா�க்� உண்�?'' என்� ேகடட்ாள் ெசாரண்ா
ேத�. 

ஸங்கன் அ�ரச்�்யைடந்தான். காரணம், அவள்
ேகள்� அல்ல. இன்�ம் பலரின் நைகப்� அவன் கா�ல்
��ந்த�. சேரெலன்� கைர���ந்� எ�ந்த ஸங்கன்,
ேவடை்டக்�ப் ேபாய் வந்த கரம்சந்த்�ம் மற்�ம் �ல
�ரரக்�ம் ���ம் �ரத்�ல் �ர�களில்
அமரந்்தவண்ணம் தங்கைளப் பாரத்்� நைகப்பைதக்
கண்டான். 

அ�தியாய�-8:இ�ெனா� க� 
மஞ்சளாற்றங்கைர�ல் அமரந்்த தன் மகளின்

ைகைய இன்ெனா�வன் ��த்தைதக் கண்ெகாண்�



பாரத்்த �ன்�ங்�ட, �ரமர�ல ராஜ�த்�ரன் ���ம்
�ற்ற மைடயாமல் ேக�ச ் �ரிப்�ச ் �ரித்தைத�ம்
அவ�டன் வந்��ந்த மற்ற �ரரக்�ம் அந்தக் ேக��ல்
கலந்� ெகாண்டைத�ம் கண்ட ஸங்கன், �ைகப்ைப
மட�்�ன்� ஓரள� �யப்ைப�ம் அைடந்� �ல
நி�டங்கள் ஸ்தம் �த்� நின்றான். அவன்
�ைகப்ைபேயா �யப்ைபேயா ���ம் லட�்யம்
ெசய்யாத �ரமர�ல ராஜ�த்�ரன், அ�த்த �நா� அங்�
நிற்காம�ம், தன் ெபண்ைண வாெவன்� �ட
அைழக்காம�ம், ��ெரனக் ��ைரையத்
��ப்�க்ெகாண்� ேவகமாக ெசன்� �டட்�ம், அவன்
ெ�ரைமைய ஓரள� உயரத்்தேவ ெசய்தெதன்றா�ம்,
ெசாரண்ாேத� மட�்ம் அவன் காட�்ய எந்த
உணரச்�்களி�ம் ஈ�படாமல் ெவடக்த்�க்� மட�்ம்
இடங்ெகா�த்�, அந்த ெவடக்த்தால் �கம் �வக்கப்
பக்கத்ேத நின்ற ஸங்கைனப் பாரக்்க�ம் �ராணி
யற்றவளாய்க் கண்கைள நிலத்�ல் நாட�்னாள்.
கரம்சந்த்�ன் �ர��ம் அவ�டன் வந்த �ரரக்ளின்
�ர�க�ம் கண்�க்� மைற�ம் வைர�ல் அவற்ைறேய
பாரத்்�க் ெகாண்� நின்ற ஸங்கன், தன� �கத்ைத
ெமள்ளச ்ெசாரண்ாேத�ைய ேநாக்�த் ��ப்�னான். 

ெசாரண்ாேத� அப்ெபா��ம் நிலத்ைத ேநாக்�ேய
நின்��ந்தைதக் கண்� தவறாக அரத்்தம் ெசய்�
ெசாண்ட ஸங்கன், ''ெசாரண்ாேத�! இ�ல் நீங்கள்
அசச்ம் ெகாள்வதற்� ஏ��ல்ைல. உங்கள் தந்ைத�டம்
நான் �ளக்�ச ்ெசால்�ேறன். அவர ்�ரிந்� ெகாள்வார'்'
என்� ேத�தல் ெசான்னான். 

அந்தத் ேத�தல் ெமா�கைளக் ேகடட் ெசாரண்ா
ேத�, நிலத்ைத ேநாக்� �ன்��வல் ெசய்� ெகாண்ேட
ெசான்னாள், “எனக்� அசச்ம் ஏ��ல்ைல . என்
தந்ைதக்�ம் �ளக்கம் ேதைவ�ல்ைல. அவர ் �ரிந்�
ெகாண்�ம் நாளா�ற�'' என்�. 

அவள் ெசாற்களின் அரத்்தத்ைதப் �ரிந்� ெகாள்ள
�யாமல் ஸங்கன் �ல �நா�கள் ��த்��ட�், “எைதப்



�ரிந்� ெகாண்��டட்ார,் ெசாரண்ாேத�?'' என்�
�ன�னான். 

“எைதப் �ரிந்�ெகாள்ள ேவண்�ேமா அைத'' என்ற
த�, க�க்ெகன நைகத்தாள். கலகலெவன ஸ்வர
ஜாலங்கைளப் ேபால் உ�ரந்்த அந்த �ரிப் ெபா�யால்
உணரச்�்�ல் �க்கத் ெதாடங்�ய ஸங்கள் தன்ைனத்
�டப்ப�த்�க்ெகாள்ளச ்�ற்�ம் �ற்�ம் ேநாக்�னான். 

மேனாகரமான அந்த மாைல ேநரத்�ல் ��ய
க�ரவனின் மஞ்சள் ெவ�ல், ஏற்ெகனேவ
மஞ்சளா��ந்த மஞ்சளாற்� நீைரத் தங்கமயமாக
அ�த்�க்ெகாண்��ந்த�. ராஜ�தன பாைலவனத்�ன்
மண�ங்�ட அந்த மஞ்சள் ெவ�லால் நிறம்
மா���ந்ததால், எங்�ம் ெபான் ெபா�கள் ���க்
�டப்பனேபான்ற �ரைமையச ் ��ஷ்�த்தன. இந்தச்
�ழ்நிைல�ல் நின்ற ெசாரண்ா ேத��ன் தங்க நிறக்
கன்னங்கள் ெவடக்த்தால் �வந்� �டப்பைதக் கண்ட
ஸங்கன், கரம்சந்த்ைத மறந்தான். அ�வைர�ல்
தனக்�ம் ெசாரண்ாேத�க்�ம் நடந்த உைரயாடைல�ம்
மறந்தான். 'இன்�ம் ��� ேநரம் ேபானால் க�ரவ�ம்
இவள் கன்னத்ைதப்ேபால்தாேன �வப்பான்?' என்�
மட�்ம் எண்ணினான். தனக்ெக�ேர தைல�னிந்�
நின்ற அந்த த�ணி�ன் அங்கலாவண்யங்கள்
ஒவ்ெவான்ைற�ம் ஒற்ைறக் கண்ணாேலேய
ப��னான். 

நிலத்�ேல தன் �ன் ��கைளச ் ெச�த்� நின்ற
அந்த ேநரத்��ம், ேமவார ் இளவ�ன் மனநிைலையச்
சந்ேதகமறப் �ரிந்� ெகாண்��ந்தாள் ெசாரண்ா ேத�.
ஆண்களின் பல�னத்ைத அவரக்ைளப் பாராமேல
�ரிந்� ெகாள்�ம் அந்தச ்சக்�ைய மட�்ம் ஆண்டவன்
ெபண்க�க்� அளித்�ரா�டட்ால், ெபண் சாகசம் என்ற
ெசாற்கள் உலகத்�ேலேய உ�த்��க்க மாடட்ா.
ஆண்களின் எண்ணங்கைள உண�வ��ம், உணரந்்�ம்
உணராத� ேபால் ந�ப்ப��ம் ெபண்க�க்� ஏற்ப�ம்
உவைக எல்ைலயற்ற�. அந்த உவைக�ல் அன்� �ழ்�



நின்ற ெசாரண்ாேத� ஏ�ம் அ�யாதவள்ேபால், "ஏன்
��ெரனப் ேபசை்ச நி�த்� �ட�்ரக்ள்?'' என்�
நிலத்���ந்� தைலைய உயரத்்தாமேலேய ேகடட்ாள். 

"தவ� ெசய்தவன் எப்ப�ப் ேபச ���ம், ேத�?'
என்� ேகடட்ான் ��� சங்கடத்�டன். 

"இ� சரியா��க்�ற�?" என்றாள் ெசாரண்ாேத�. 

"எ� சரியா��க்�ற�?'' ஏ�ம் �ரியாமல்
�ன�னான் ஸங்கன். 

“தாங்கள் என்ைனத் ேத� என்றைழத்த�'' என்�
ெசால்� நைகத்தாள் கரம்சந்த்�ன் மகள். 

"ேவெறப்ப� அைழப்ப�?'' என்� ஸங்கன்
ேகடட்ான். 

"ேவெறப்ப��ம் அைழக்க ேவண்டாம்; இ�ேவ
சரியா��க்�ற�'' என்ற ெசாரண்ாேத�, �கத்�ல்
��வல் �ட�்னாள். 

''அரசன் மகைள ஊ�யன் அைழக்க ேவண்�ய
�ைற அ� " என்� �ளக்க �ற்படட்ான் ஸங்கன். 

"அந்த �ைற�ம் உண்� ....'' "ேவ� �ைற
இ�க்�றதா?" 

''அரச�மாரரக்ள் வாழ்க்ைகத் �ைண�கைள
அைழக்�ம் �ைற�ம் அ�தான்! கா�ய ��ஷரக்ள்
அப்ப�த்தாேனஅைழக்�றாரக்ள்?'' என்� ெமள்ளக் 
 ேகடட்ாள் ெசாரண்ாேத�. 

இதற்�ப் ப�ேல�ம் ெசால்லாத ஸங்கள்,
பக்கத்���ந்த தன் ��ைர�ன் க�வாளத்ைதப்
��த்��த்�க் ெகாண்� வந்�, ''அரச�மாரி! உங்கள்
�ர� எங்ேக? என்� �ன�னான். 

"எதற்�க் ேகட�்�ரக்ள்?'' என்� ப��க்�க் ேகடட்ாள்
ெசாரண்ாேத�. 



"க�ரவன் மைலவா��ல் ��ம் சமயம் ெந�ங்�
�டட்�'' என்� ேமல்�ைசையச ் �ட�்க்காட�்னான்
ஸங்கன். 

க�ரவன் தன் �ரணங்களின் உக்�ரத்ைதப்
�ரணமாக அடக்�க்ெகாண்�, ெப�ம் பழம்ேபால்
நன்றாகச ்�வந்� ெமள்ள மைறய �ற்படட்ான். அந்தக்
காட�்�ல் மனத்ைதப் ப�ெகா�த்�ச ் ��� ேநரம்
நின்ற ெசாரண்ா ேத�, “என்ன அழ�, பாரத்்�ரக்ளா!''
என்� �ன�னாள். 

''அழைகப் பாரப்்பதற்காக நான் அைதச ் �ட�்க்
காடட்�ல்ைல, அரச�மாரி. இன்�ம் சற்� ேநரத்�ல்
இ�ள் க�யத் ெதாடங்���ம் என்பதற்காகேவ
காட�்ேனன்'' என்� கண்�ப்பான �ர�ல் ��னான்
ஸங்கன். அவன் �ர���ந்த அந்தக் கண்�ப்�ன்
காரணத்ைதச ் ெசாரண்ாேத� நன்றாக உணரந்்�
ெகாண்��ந்தாள். உள்ளத்�ல் ஏற்படட் பல�னத்ைத
மைறக்கேவ ஸங்கன் அந்தக் கண்�ப்ைபக் �ர�ல்
காட�்�றாெனன்பைத�ம், எக்காரணத்ைதக்
ெகாண்�ம் தன்ைனப் ேபான்ற ஒ� ெபண்�க்� உலக
நிந்ைத ஏற்படக்�டாெதன்ற உத்தம எண்ணேம அவன்
�ர�ன் உக்�ரத்�க்�க் காரணெமன்பைத�ம் �ரிந்�
ெகாண்ட ெசாரண்ாேத�, காதல் த�ம்�ம் கண்க�டன்
அவைனப் பாரத்்�, "உண்ைமதான், �க்�ரம்
இ�ட�்த்தான்��ம்'' என்றாள். 

“ஆகேவ �க்�ரம் நாம் �றப்பட ேவண்�ம்.''

"�றப்பட ேவண்�ய�தான்.''

"அதற்�த்தான் �ர�ெயங்ேக என்� ேகட�்ேறன்.'' 

"ஓேகா! அதற்�த்தான் ேகட�்ரக்ளா?'' 

''ஆம்.' 

“�ர� ேதாப்�ல் கட�்��க்�ற�.'' 

''ேபாய் அ�ழ்த்� வா.'' 



ேகாபத்�ன் வசப்படட்தால் ��ெரன ஸங்கன்
தன்னிடம் மரியாைதையக் ைக�ட�், '�ர�ைய
அ�ழ்த்� வா' என்� ��யைதக் ேகடட்�ம்,
�ஷமமாகப் �ன் ��வல் ெசய்த ெசாரண்ாேத�,
"நன்றாகச ் ெசான்னீரக்ள்! ேதாப்�ல் அேதா இ�ள்
�ழத்ெதாடங்� �டட்�. நான் தனித்�ப்
ேபாகமாடே்டன்'' என்றாள். 

"சரி. நா�ம் வ��ேறன்'' என்ற ஸங்கன், தன்
�ர�ைய இ�த்�க்ெகாண்� அவள் �ன்ேன ெசன்றான்.
இ�ள் க�யத் ெதாடங்��டட் அந்த ேநரத்�ல்
ெசாரண்ாேத��ன் அழ� �ன்ைன�டப் பன்மடங்�
அ�கமாகத் ெதரிந்த� ஸங்கனின் கண்�க்�. அவள்
�ன்ேன நடந்� ெசன்றதால் இைட ெநளிந்த அழைக�ம்,
ெவடக்த்தால் �ன்னிய நைட�ன் �ைளவாக அைசந்த
ன�ன் �ன்�ற லாவண்யத்ைத�ம் ஒற்ைறக் கண்ணால்
ப�� ெகாண்� ெசன்ற ஸங்கனின் மேனாநிைல,
�ண்�ம் ெப�ம் உணரச்�்க�க்�
இடங்ெகா�க்கலா�ற்�. தள ��ந்த�ம் இ�ட�்ன்
�ைளவாகப் பயப் ேபால் சற்�ப் �ன்னைடந்த
ெசாரண்ாேத��ன் "��ெரனத் தாக்�யதா�ம், அவள்
பயத்ைதப் ��ைரச ் ேசணத்ைத எ�ந்த ஸங்கன்
��ெரன இ� ைககளா�ம் அவைளப் ��த்ததா�ம்,
அப்ப� உடல் �ரா�ம் எ�ரப்ாராத�தமாக ஏற்படட்
ஸ்பரிசத்தால் உணரச்�்கள் கட�்கைள அ�ேயா�
அ�த்�க்ெகாண்� �டட்தா�ம் ஸங்கன் ெமய்ம்மறந்�
நின்றான். 

ேவண்�ெமன்ேற ஸங்கைன அந்தத் ேதாப்�க்�ள்
இ�த்�வந்த ெசாரண்ாேத��ன் உடல் �ரா�ம் இன்ப
உணரச்�்கள் �ன்னல் ேவகத்�ல் பாய்ந்�
ெகாண்��ந்தன. �ற்��ம் ேதாப்� மரங்கள் �ைர�ட�்
நின்றதால், அவள் சற்� ைதரியத்�டன் அவன் ��
சாயேவ ெசய்தாள். அப்ப� அவள் இஷ்டத்�டன்
சாய்ந்தைதக் கண்ட�ம், ெகாஞ்சநஞ்ச ��ந்த
உ��ையக் காற்�ல் பறக்க�டட் ஸங்கன் ைககள்,



அவள் அழ�ய ேதாள்களி��ந்� ��றங்� அவைள
வைளத்தன. அந்தக் கரங்களின் இன்பச ் �ைற�ல்
ேவண்�ெமன்ேற �ழன்றாள் ெசாரண்ாேத�. அவள்
தைல, �ன்�றமாக அவன் மார�்ல் சாய்ந்த�. தைல�ல்
பக்கவாட�்ல் ெச����ந்த ெசண்பக மலர ் தன்
�கந்தத்ைத அவன் நா�க்� ஊட�்ய�. அதனால்
இன்ேபாைத யைடந்� அவள் க�த்ைத ேநாக்�க்
�னிந்த ஸங்கன், வாசைனப் ெபா�களால்
ேதய்க்கப்படட் அவள் ேதகத்�ன் ந�மணத்ைத �கரந்்�,
'இந்தப்ெபண் மலரிடம் அந்தச ் ெசண்பக மலர ் என்ன
ெசய்ய ���ம்?' என்� மனத்ேத எண்ணினான். அ�த்த
�நா� அவன் சலனம் அகன்ற�. பயம் �ல�ய�.
ேலசாக அவைளத் த�� நின்ற அவன் கரங்கள் ��ெரன
இ��, அவைள ந�க்���வனேபால் ெநரித்தன.
வ�ைமயான அவன் உத�கள் ��ந்த �ணி�டன் அவள்
கேபாலத்�ல் ஆழப் �ைதந்த�. காலம் ேபாவ�
ெதரியாமல் நீண்ட ேநரம் அந்த நிைல�ேல நின்ற
ஸங்கன், ��ெரன அவைள ��த்�, அவள் �ர���ந்த
இடத்ைத ெவ� ேவகத்�ல் நா�, �ர�ைய அ�ழ்த்�
மத்�க்ெகாண்� வந்தான். வந்தவன் அவைள ஏறக்�ட
வம�க்காமல், ஒ� �� �ழந்ைதையத் �க்�வ�ேபால்
அவைளத் �க்�ப் �ர�ேமல் ைவத்�த் தன் �ர��ல்
சானம் ஏ�க்ெகாண்டான். "வா ெசாரண்ா! மாளிைகக்�ப்
ேபாேவாம். இனி மைறத்�ப் பயனில்ைல'' என்றான்
ஸங்கன், �டமான �ர�ல். 

அவன் கரங்களில் வ�ைமையச ் சற்��ன்பாக
அ�ப�த்த ெசாரண்ாேத�, அவன் ��ெரன ஒ�
���க்� வந்��டட்ைதக் கண்�, ெப�ம் ���கைள
நிைனத்த மாத்�ரத்�ல் ெசய்யக் ��ய இவரல்லவா
ேமவாரின் அரியைண�ல் இ�க்க ேவண்�ம்' என்�
எண்ணிப் ெப��செ்ச�ந்தாள். அவள் ெப��ச�்ன்
காரணத்ைதச ்சரியாக உணராத ஸங்கன் ெசான்னான்,
"கவைலப்படாேத, ேத�! நாேன உன் தந்ைத�டம்
இைதப் பற்�ப் ேப��ேறன்'' என்�. 



"ேபசேவண்�ய அவ�ய�ல்ைல '' என்றாள்
ெசாரண்ாேத�. 

''அவ�ய�ல்ைல !'' ஸங்கன் �ர�ல் ஆசச்ரியம்
மண்�க் �டந்த�. 

“இல்ைல .'' 

"ஏன்?" 

“தந்ைத �ன்னேம �ரிந்� ெகாண்��டட்ார ் என்�
என் ஆரம்பத்�ேலேய ெசால்ல�ல்ைலயா?" 

"அப்ப�யானால் உன் தந்ைதக்�...?'' 

என் மேனா நிைல �ன்னேம ெதரி�ம்.'' 

"அப்ப�யா!'' 

"இன்�ம் உங்க�க்�ப் �ரிய�ல்ைல ! என்
மனநிைல மட�்ம் என் தந்ைதக்�ப் �ரிந்�ரா�டட்ால்,
நீங்கள் ஆற்றங்கைர�ல் என் ைகையப் ��த்�க்
ெகாண்� உடக்ாரந்்��ந்தைதப் பாரத்்� �ட�் நைகத்�
�டட்ா ெசல்வார?்'' 

இைதக் ேகடட் ஸங்கன் ஆசச்ரியத்�ல் ஆழ்ந்தான்.
இந்தச ் �� உண்ைம தனக்� எப்ப� ெதரியாமற்
ேபாய்�டட்� என்பைத நிைனத்�, �வரிக்க இயலாத
�யப்ைப எய்�னான். 'எத்தைன ��ட�்த்தனமாக
இ�ந்� �டே்டன்...' என்� எண்ண �ற்படட் ஸங்க�க்�
அப்ெபா��தான் தனக்�க் கண் ஒன்� இல்ைலெயன்ற
நிைனப்�ம் ஏற்படட்�. 'என்ன தவ� ெசய்��டே்டன்!
ஒ� கண்ணற்ற என்ைனச ் ெசாரண்ாேத� எதற்காக
��மணம் ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம்?' என்�
தன்ைனத்தாேன ேகட�்க்ெகாண்ட ஸங்கன் இதயத்�ல்,
�ரமர�ல ராஜ�த்�ரிக்�த் தான் ெப�ந்�ங்ைக
�ைள�த்த ேசாகம் ஏற்படேவ, அந்தச ் ேசாகத்�ன்
�ைளவாகப் ெப��செ்ச�ந்தான். அத்�டன்,
"ெசாரண்ா! ெபண்கள் அ�ரஷ்்டப்ப� மணவாளன்
வாய்க்�றான்'' என்� ெசான்னான். 



''ஆம், நான் அ�ரஷ்்டம் ெசய்��க்�ேறன்'' என்றாள்
ெசாரண்ாேத�. 

''இல்ைல, ெசாரண்ாேத�. நீ அ�ரஷ்்டம் ெசய்ய
�ல்ைல . உன்ைனக் ைகப்��க்க �ய�பவன்...'' 

''ேமவார ் அரியைண�ல் அமரத் த�� வாய்ந்த
வர.்..'' 

"ஆனால்....' 

“அைதச ் சேகாதர�க்காகத் �யாகம் ெசய்த
ெப�ந்தைக." 

''அ�மட�்மல்ல, ெசாரண்ா!"

"ேவெறன்ன?'' "ஒற்ைறக் கண்ணன்.'' “இல்ைல ,
இல்ைல , தவ�.'' "தவறா ?'' 

"ஆம். இன்ெனா� கண் நானி�க்�ேறன்'' என்ற
ெசாரண்ாேத�, தன் �ர�ைய அவன் �ர��டன்
ெந�க்� அவன் ைக�� தன் ைகைய ைவத்�, “இேதா
பா�ங்கள், ��ம்பத் ��ம்ப உங்கள் �ைறகைளச்
ெசால்�க் ெகாண்��க்கா�ரக்ள்'' என்�, �ர�ல் காதல்
ெபாங்� வ�யக் ��னாள். 

அதற்�ேமல் ஏ�ம் ேபசாமல் ஸங்கன் �ர�ைய
ேவகமாக நடத்தேவ, அவ�ம் தன் �ர�ையத் �ண்�
ெமௗனமாகச ் ெசன்றாள். இப்ப�ப் ேபசாமேல ெசன்ற
இ�வ�ம், �ரமரர ் தைலநகரின் �தல் �ன்�
ெப�வா�ல்கைள�ம் ம் கடந்� அரண்மைனைய
அ��ய பா�, வா��ல் �ர�கள் பல நின்�
ெகாண்��ப்ைத�ம், ேமவாரின் �ன்னங்கைள அணிந்த
�ரரக்ள் பலர ் அவற்�ன் பக்கங்களில்
ஆ�தபாணிகளாய் நிற்பைத�ம் டனர.் அதன்
காரணத்ைதப் �ரியா� ��ைர���ந்� ��த்த
ஸங்க�ம் ெசாரண்ாேத��ம் ஒ�வைரெயா�வா
�நா� ேநரம் பாரத்்�க் ெகாண்�, �� �� என்�
அரண்மைனக்�ள் நடந்� ெசன்றனர.் அரண்மைன�ன்



�ன்�டத்���ந்த காவலெனா�வன், ஸங்க�க்காக
ேமவார ் தளப� காத்��ப்பதாகச ் ெசால்�, அவைன
கரம்சந்த்�ன் அைறக்� அைழத்�ச ் ெசன்றான்.
ெசாரண்ா ேத�ைய அந்தப்�ரத்�க்�ச ் ெசல்�ம்ப�
���ட�், கரம்சந்த்�ன் அைறக்�ச ் ெசன்றான்
ஸங்கன். அந்த அைற�ல் இ�ந்த தளப�, ஸங்கைனக்
கண்ட�ம் எ�ந்� தைல தாழ்த்� நின்றைதக் கண்�,
"�லா�த்தனா! நீ எப்ெபா�� ேமவாரின்
தளப�யனாய்?" என்� �னவ�ம் ெசய்தான். 

�லா�த்தன், தாழ்த்�ய தைலைய நி�ரத்்�,
"தங்கள் சேகாதரரக்ள் அந்தப் பத�க்�
உயரத்்�னாரக்ள்'' என்றான். 

''யார,் ��த்�ராஜனா?" என்� ேகடட்ான் ஸங்கன். 

''ஆம்'' என்ற �லா�த்தன், ஸங்கன் ஒ� கண்ைண
இழந்��ப்பைதக் கண்� �ைகத்�, "ேமவார்
இளவரசரின் கண்�க்�த் �ங்� �ைள�ப்பவ�ம்
ராஜ�தனத்�ல் இ�க்�றானா? யாரவன்?'' என்�
ேகாபத்�டன் �ன�னான். 

"அந்தக் கண் ேபானால் பாதக�ல்ைல . �லா�த்தா"
என்றான் ஸங்கன். 

“ஏன்?'' என்� அரத்்தம் �ரியாமல் �ன�னான்
�லா�த்தன். 

''அதற்� ப�ல் இன்ெனா� கண் �ைடத்��க்�ற�."
"எங்ேக அ�?'' 

"இப்ெபா�தான் உள்ேள ெசன்ற�'' என்� ��
நைகத்தான் ஸங்கன். �லா�த்தன்
நைகக்க�ல்ைல. ஏேதா ��ம்பத்தகாத சம்பவம்
நடந்��க்�றெதன்பைத அவன் பாவத்���ந்ேத
ஊ�த்�க்ெகாண்ட ஸங்கன், ''என்ன பா�த்தா, என்ன
�ேசஷம்?'' என்� �சாரித்தான், கவைல ேதாய்ந்த
�ர�ல்.



�லா�த்தன் ப�ல் ெசான்னான். ெசான்ன ப�ைலக்
ேகடட் ஸங்கன், அ�ேயா� நிைல�ைலந்� ஸ்தம்�த்�
நீண்ட ேநரம் நின்��டட்ான். அவன் வாழ்�க்�ம் �றந்த
ெபான்னாட�்க்�ம் ெப�ம் ��ப்பத்ைத அளித்த ப�ல்
அ�. 



அ�தியாய�-9:ம�ட� கா�தி��கிற�! 
மைலேபால் எதற்�ம் அைசயாமல் நிற்கக்��ய

ெநஞ்�ரம் வாய்ந்த மகா�ரனான ஸங்கன், �லா�த்தன்
ெசான்ன ப�ைலக் ேகடட்�ம், அ�ேயா�
நிைல�ைலந்� ஸ்தம்�த்� நின்��டட்ாெனன்றால்
அதற்�க் காரணம் இ�க்கத்தான் ெசய்த�. உ��க்�
ஆபத்� ேநரி�வதானா �ம் எந்த�த உணரச்�்ைய�ம்
காட�்ம் பழக்க�ல்லாத ஸங்க�ைடய �கங்�டத்
�க்கத்�ன் சாையைய அ�க மாகப் �ர�ப�க்க
�ற்படட்ெதன்றால், �லா�த்தன் ெகாண்�வந்த ெசய்�
எத்தைன பயங்கரமானதா��க்க ேவண்�ெமன்பைதச்
ெசால்லத் ேதைவ�ல்ைலயல்லவா? �லா�த்தன்
வா���ந்� �த�ல் உ�ரந்்தைவ நான்ேக
ெசாற்கள்தான். அந்த நான்� ெசாற்க�ம் நான்� �ரிய
அம்�களாக ஸங்கன் இதயத்�ல் ைதக்கேவ, ஸங்கன்
மகத்�ல் �க்கத்�ன் ேரைக பரி�ரணமாகப் படரந்்த
தன்� வ�த்தங்கலந்த ெப��செ்சான்�ம் அவன்
நா����ந்� ெவளிப்படட்�. "ேமவார ்மன்னர ்மரணப்
ப�க்ைக ���க்�றார'்' என்ற அந்த நான்ேக
ெசாற்கைளக் ேகடட் தால் மன�ைடந்த ஸங்கன், ���
ேநரம் ஸ்தம்�த்� நின்� �டட்ைத�ம், �யரம் ேதாய்ந்த
ெப��ச�் �டட்ைத�ம் கவனித்த �ரமர�ல
ராஜ�த்ரனான கரம்சந்த் �யப்�ன் எல்ைலைய
அைடந்தார.் ேமவார ் ேசனா�ப� �லா�த்தன் �த�ல்
ேபச �ற்பட�், “ேமவார ்ராஜவம்சப் �த்�ரரக்ள் மரணம்
கண்� அஞ்�வ�ல்ைல. அப்ப���க்க மரணம் ேநரிடப்
ேபா�ம் ெசய்�ையக் ேகட�் அஞ்�வ� ��ம்பத்
தக்கதல்ல" என்றான். அவன் ேபச�்ல் ஏளனம் ெபரி�ம்
கலந்��ந்தைதக் கண்ட கரம்சந்த் சற்ேற
ேகாபவசப்பட�் ெந�ப்�ப் ெபா� பறக்�ம் கண்கைள
�லா�த்தன் �� ��ப்�னார.் �லா�த்தன் இரண்டாம்
�ைறயாக ெவளி�டட் அ��ைரயால் சேரெலனச்
�யநிைலைய அைடந்� �டட் ஸங்கன், ேகாபம்
ேவண்டாெமன்� தன் ைகைய உயரத்்� கரம்சந்த்ைத
அடக்��ட�் �லா�த்தைன �க நிதானத்�டன்



ேநாக்�, "ேமவார ் தளப�கள் மரணத்ைதக் கண்�
அஞ்�வ�ண்டா �லா�த்தா?'' என்� ஏேதா
சாதாரணமாக �சாரிப்ப�ேபால் �சாரித்தான். 

''இல்ைல. அஞ்�வ�ல்ைல '' என்� �லா�த்தன்
ப�ல்��னான். 

''மன்னரக்ள் அஞ்�வ�ண்டா '' என்� �ண்�ம்
ஸங்கன் �ன�னான். 

''இல்ைல , அஞ்�வ�ல்ைல '' என்� சற்�
�ழப்பத்�டன் ெசான்னான் �லா�த்தான், இந்தக்
ேகள்� களின் க�த்ைதப் �ரிந்�ெகாள்ளாமல். 

ஸங்கனின் இதழ்களில் இகழ்ச�்ப் �ன்��வ
ெலான்� படரந்்த�. அந்த இகழ்ச�், �கத்��ம்
�ர�ப�க்க �லா�த்தைன ேநாக்�க் ேகடட்ான்,
''மன்னர ் மரணப் ப�க்ைக���க்�றார.் அவ�க்�
அைதப்பற்� அசச்�ல்ைல. அவர்
மரணமைடவைதப்பற்� அசச் �ல்ைல. அப்ப���க்க
அந்தச ்ெசய்�ைய எதற்காக இங்� ெகாண்� வந்தாய்?'' 

"மன்னர ் என்ைன அ�ப்�யதற்� அசச்மல்ல
காரணம், ேவ� காரணங்கள் இ�க்�ன்றன'' என்றான்
�லா�த்தன். 

''மற்றவரக்�க்�ம் ேவ� காரணங்கள் இ�க்கலா
மல்லவா?'' 

“இ�க்கலாம்'' 

"அப்ப���க்க ேமவார ் �லத்தான் ஒ�வ�க்�,
அசச்ம் கற்�த்�ப் ேப�ம் �ணிைவ உனக்� யார்
அளித்த�?" என்� ேகட�், தன் நீண்ட வாைள�ம்
ேநாக்�, �லா�த்தைன�ம் ஒ��ைற ேநாக்�னான்
ஸங்கன். 

ஸங்கனின் ஒற்ைறக்கண் பாரை்வ ெசன்ற
இடங்கைள�ம், அவன் நிதானமாகப் ேப�னா�ம் அவன்
�ர�ல் ேலசாகத் ெதானித்த உஷ்ணத்ைத�ம் கவனித்த



�லா�த்தன் உள்ளத்�ல் சற்ேற ��ல் ஊ�னா�ம்
அைத ெவளிக்�க் காட�்டாமல், ''ஏைழ தவ�
ெசய்��டே்டன். மன்னிக்க ேவண்�ம்'' என்�, �ர�ல்
எந்த உணரச்�்ைய �ம் காடட்ாமல் ��, தைலைய
மட�்ம் தாழ்த்� ஸங்கைன வணங்�னான். அத்�டன்
ேமற்ெகாண்�ம் ெசான்னான், �ர�! ேமவார ் நிைலைய
உள்ளப�ேய உணரந்்தால் என் பதற்றப் ேபச�்க்�ம்
�ழப்பத்�க்�ம் உங்க�க்� காரணம்  ெதரி�ம்'' என்�. 

ஸங்க�ைடய ஒற்ைறக்கண் �ண்�ம்
�லா�த்தைன ேநாக்� எ�ந்த�. ''ேமவார ் நிைல�ல்
என்ன மா�தல் ஏற்பட�்�க்�ற�?'' என்� �ன�னான்
ஸங்கன். 

"ராணா ேரமல்லர ் இறந்தால், ேமவாைர ஆள அரச
�மாரர ் யா��ல்ைல '' என்ற மற்ெறா� ெவ�ைய
எ�த்� ��னான் �லா�த்தன். 

�ந்�ய ெசய்�ைய �டப் பல மடங்� அ�க
அ�ரச்�்ையக் ெகா�த்த இந்தச ் ெசய்�யால், ஸங்கன்
மட�்�ன்� கரம்சந்த்�ம் ஸ்தம்�த்�ச ்�ல �நா�கள்
நின்ற�மல்லாமல், �த�ல் �யநிைலயைடந்த
கரம்சந்த்ேத ேகள்� ேகடக் �ற்பட�், "ெஜய்மல் என்ன
ஆனார?் ��த்� ராஜர ் என்ன ஆனார?்'' என்� சற்ேற
ந�க்கந் ெதரிந்த �ர��ம் �ன�னார.் 

''ெஜய்மல் இறந்� மாதம் இரண்டா�ற�," என்�
ப�ல் ெசான்னான் �லா�த்தன். 

"எப்ப� இறந்தார?்" என்� �ண்�ம் ஒ� ேகள்�ைய
��னார ்கரம்சந்த். 

ேதாடாராவ், �ரதானைனப் பற்�க் ேகள்�ப்
பட�்�க்��ரக்ளா?'' 

''அவைரப்பற்� யார ் ேகள்�ப்படாம��க்க
���ம்? ராஜஸ்தானின் மாெப�ம் �ரர.் இ�ப்��ம்
படட்ாணியரால் நாட�்��ந்� �ரடட்ப்படட்வா. 



"அவ�க்� ஒ� மகளி�க்�றாள். '' 

"ெதரி�ேம! தாராபாய். சதா �ல்�ம் ைக�மாகப்
ேபா�க்�ச ்ெசல்பவள்.'' 

"அவைளப் பலவந்தப்ப�த்த �யன்றார ் இளவரசர்
ெஜய்மல்.' 

''நல்ல ெஜய்மல்! மைற�டத்���ந்� அண்ணன்
�� அம்� ெதா�த்� அவர ் கண்ைண அ�க்�றான்.
அ�த்தப்ப� ராஜ�த்ர கன்னிைகையக் கற்ப�க்க
�ய��றான்! ேச ேச! இவ�ம் ஒ� ராஜ�த்ரனா!'' என்�
கரம்சந்த் அ�த்�க்ெகாண்டார.் 

இப்ப� அவர ்அ�த்�க்ெகாண்ட���ந்� ஸங்கன்
ஒற்ைறக் கண்ைண இழந்��டட்தன் காரணத்ைத
அ�ந்� ெகாண்ட �லா�த்தன், “மைற�டத்���ந்�
அம்ெபய்� அண்ணன் ��ைய அ�த்த�ம் அவரத்ானா?
அப்ப�யா னால் அவ�க்�க் �ைடத்த தண்டைன
நியாயந்தான்" என்� ��னான். 

''அப்ப� என்ன தண்டைன �ைடத்த� அவ�க்�?"
என்� �ன�னார ்கரம்சந்த், ெவ�ப்� மண்�ய �ர�ல். 

''தாராபா�ன் தந்ைத, ெஜய்மல்ைலக் ெகான்�
�டட்ார.்" 

"என்ன, நா�ழந்� பரேத�யா��க்�ம் �ரதானன்
ேமவார ்இளவரசைரக் ெகான்��டட்ாரா? அதற்� ராண
ேரமல்லர ்அவைர என்ன ெசய்தார?்'' 

இதற்� �லா�த்தன் அளித்த ப�ல் கரம்சந்த்,
ஸங்கள் இ�வைர�ேம �க்�வாரிப் ேபாடட்�. ''அந்த
ெசய்ைகக்� மன்னர ் ேதாடாராைவப் பாராட�்னார்
என்றான் �க�ம் அைம�யான �ர�ல் �லா�த்தன் 

இந்தப் ப�ைலக் ேகடட்�ம் �த�ல்
அ�ரச்�்யைடந்த ஸங்கன் �க்�ரேம, உண்ைமைய
உணரந்்� ஆேமா�ப்ப� ேபால் தைலைய ஆட�்னா�ம்
கரம்சந்த் மட�்ம் ஏ�ம் �ரியாமல்,



"�ந்ைதயா��க்�ற�, �லா�த்தேர! ெசாந்த
ைமந்தைனக் ெகான்றவைன மன்னர ் பாராட�்னாரா?'
என்� �ன�னார,் �ர�ல் �யப்� ஒ�க்க. 

''ஆம், பாராட�்னார.் ராணா ேரமல்லர ் தம்
மக்க�க்� மட�்மல்ல, தம் ஆட�்க்�ள்ளடங்�ய �றர்
மக்க�க்�ம் தந்ைத என்பைத நீங்கள் மறக்கக்�டா�.
ெஜய்மல் ெகால்லப்படட் ெசய்�ையக் ேகடட்�ம்
காரணத்ைத �க�ம் நிதானமாக �சாரித்த மன்னர,்
'ெபண்ைணக் கற்ப�க்க �யன்� தந்ைத�ன்
இதயத்�ல் ஆறாப் �ண்ைண �ைள�க்க �ய�பவன்
அைடய ேவண்�ய தண்டைன இ�தான். அங்�
அவ�க்� அந்தத் தண்டைன �ைடத்�ரா�டட்ால் இங்�
நான் அளித்��ப் ேபன்' என்� ��, ��ம்பத்�ல் ஏ�ேம
நடக்காத� ேபால் ராஜரீகத்ைதக் கவனித்தார!்" என்�
�வரித்த �லா�த்தன், ''கரம்சந்த், ேமவார்
அரசவம்சத்�ன் சரித்�ரம் எ�தப்ப�ம் ேபா�, நம�
க�ஞரக்ள் க�ைதகைளப் �ைன�ம்ேபா�, ராணா
ேரமல்லரின் ெபயைரப் பற்� அ�தமைழ ெபா�யட�்ம்.
ேரமல்லர ்வாழ்க்ைக மன்னர ்�ல ேநரை்மக்� அ�யாச்
சான்றாக �ளங்�ம்'' என்���, ேமவார ் மன்னர்
�லத்ைதேய வணங்�பவன் ேபால், ேமவார ் இ�ந்த
�க்ைக ேநாக்�த் தைல தாழ்த்�னான். 

இந்தச ்ெசய்��ன் �ைளவாகச ்��� ேநரம் அந்த
அைற�ல் ம�னேம �ழ்ந்த�. உணரச்�்கள் எல்ைல
��யதால் கரம்சந்த், �லா�த்தன், ஸங்கன் �வ�ேம
ஏ�ம் ேபச சக்�ைய இழந்� நின்றனர.் கைட�யாக
ஸங்கேந ேபசை்சத் ெதாடங்�, 'என் சேகாதரன்
��த்�ராஜ் அந்தச ் சந்தரப்்பத்�ல் எங்��ந்தான்?''
என்� ேகடட்ான். 

இந்தக் ேகள்� கா�ல் ��ந்த�ேம �லா�த்தன்
கண்கள் ��ெரனப் ெப�ைமக்க���யாகப்
பளிச�்டட்ன. ''ஒ� மகா�ரனின் சரித்�ரத்ைதப் பற்�க்
ேகட�்�ரக்ள் இளவரேச! ஆனால், அ� அத்தைன எளி�ல்



�வரிக்கக் ��யதல்ல'' என்� �லா�த்தன் �ர��ம்
ெப��தம் மண்�க் �டந்த�. 

"��க்கமாகச ்ெசால்'' என்றான் ஸங்கன். 

�லா�த்தன் கண்கள் கன�லகத்�ல் சஞ்சரித்தன.
��க்கமாகத்தான் அவன் ��த்�ராஜன் வரலாற்ைறச்
ெசான்னான். அந்தச ் ��க்கத்��ம் மண்�க்�டந்த�
ஒ� �ர ராஜ�த்ரன் சாகஸ சரித்�ரம். அைதச ்ெசால்ல
�ற்படட் �லா�த்தன் �ர�ல் இனிைம தவழ்ந்த�.
"��த்�ராஜா வரலா� ெசால்ல ஏற்படட்வன் நானல்ல.
சரித்�ர எ�த் ேதா�யரக்ள் அைதச ்ெசால்ல ேவண்�ம்.
பாமாைலகைளச ் ��ய ெபரிய �ரனின் கைத அ�.
��மைலக்ேகா�ல் சம்பவம் உங்க�க்�
நிைன��க்�ம். அந்தச ் சம்பவத் �ற்�ப் �ற� ராணா
ேரமல்லர ்�க�ம் ெவ�ண்டார.் ேமவார ்அரியைண�ல்
அமரத் ேதரந்்ெத�க்கப்படட் தங்கைள ெவடட்த்
�ணிந்ததற்காக, நீ�ேயா ேநரை்மேயா தவறாத மன்னர்
ேரமல்லர,் �ரரான ��த்�ராஜைர நா� கடத்�னார.்
ஐந்ேத �ர� �ரர ் ெதாடரந்்� வர, தம் வாள் பலத்ைத
மட�்ேம நம்� �த்�ைர �ட�்ப் �றப்படட்
��த்�ராஜர,் ேமவாரின் �ேரா�கைளப் பல
இடங்களில் அ�ேயா� அ�த்� ெவற்� வாைக ��னார.்
சதா ேமவாரின் ேமற்� அரணான நாேதால்
ேகாடை்டையச ் �ைறயா� வந்த ஹாராவளி
மைலவா�க�டன் ேபாரிட�் அவரக்ைள ஒ�க்�னார.்
�னவம்சத்ைதச ் ேசரந்்தவரக்ைள ��ய�த்தார.்
மாத்ைரசா ராஜ�த்ரரக்ைள அடக்�. ேகாத்வாரத்�ல்
அைம�ைய நிைலநாட�்னார.் இப்ப� எத்தைன
எத்தைனேயா �ரச ் ெசயல்கைள ராஜ�தனம் கண்ட�,
அ�ச�த்த�" என்� ெசால்�க்ெகாண்ேட ேபான
�லா�த்தன், உணரச்�்ப் ெப�க்கால் ��� ேநரம்
ேபசை்ச நி�த்�னான். 

ஸங்க�ம் உணரச்�் வசப்பட�்�ந்தா�ம் ெமௗனம்
சா�க்காமல், ''இத்தைகய மகா�ரன்தான் ேமவார்
அரியைண�ல் �ற்��க்கத் த�ந்தவன்'' என்�



�ர��ம் உள்ளத்�ன் உணரச்�் �ரணமாகப்
�ர�ப�க்கக் ��னான். 

ஸங்கனின் வாரத்்ைதகைளக் ேகடட் �லா�த்தன்,
உணரச்�் கைர�ரண்� ஓ�யதால் �க்கம்
ெதாண்ைடைய அைடக்கக் ��னான், ''அந்தப்
பாக்�யம் ேமவா�க்� இல்ைல '' என்� . 

''ஏன்?'' ஸங்கன் ேகள்��ல் சந்ேதகம் ஒ�த்த�. 

''கரம் சந்த்�ன் ெபண்ைண ��த்�ராஜ�க்� மண
��க்க நான் அவர ்படத்ைத அ�ப்�ேனன்.'' 

''ஆம்.'

 "அ� சாத்�ய�ல்ைலெயன்� ப�ல் வந்த�.'' ''ஆம்.'' 

''ஆகேவ, ேதாடாராவ் மகள் தாராபாைய ��த்�
ராஜர ்மணந்தார.்'' 

''சரியான ��மணந்தான். இ�வ�ம் �ர உணரச்�்
�ள்ளவரக்ள்.'' 

''அ�மட�்மல்ல, இ�வ�ம் ஆ�தபாணிகளாக
ேவடை்டக்�ம் ேபார ்�ைனக்�ம் ேபாய்க் ெகாண்��ந்
தாரக்ள்." 

“ராஜ�த்�ரிகள் வா�ம் �ல்�ம் அம்�ம் ெகாண்�
ேபாரி�வ� ��தல்ல.'' 

''உண்ைமதான், இளவரேச. இ�ப்��ம் தாரா
பாய்க்�ம் ��த்�ராஜ�க்�ம் சதா சண்ைட இ�ந்�
ெகாண்��ந்த�. �ல ேவைளகளில் மைன�ையப்
�றக்கணிக்க�ம் ெகா�ைமயாக நடத்த�ம் �ற்படட்ார்
��த்�ராஜர.் அதன் �ைள�-'' ேமேல ேபச ��யாமல்
�ண�னான் �லா�த்தன். 

''�ைள� என்ன �லா�த்தா? ெசால்'' என்�
ேகடட்ான் ஸங்கன், கவைல பாய்ந்ேதாட. 

''மரணம்."



 ''என்ன! ��த்�ராஜ�ம் மாண்��டட்ானா?'' 

"ஆம்; தங்ைக ெகா�ைமப்ப�வைதக் கண்� அவர்
ைமத்�னர ்��த்�ராஜ�க்� �ஷம் ைவத்தார.்'' 

இைதக் ேகடட் ஸங்கன் கால்கள் ந�ங்�ன. ெமள்ள
இ��ைற தள்ளா� நடந்�, சற்� �ரத்���ந்த
மஞ்சத்�ற்�ச ் ெசன்� அ�லமரந்்�, �கத்ைத இ�
ைககளி�ம் �ைதத்�க்ெகாண்டான். நீண்ட ேநரம் அவன்
ேபச�ல்ைல! மற்ற இ�வ�ங்�ட அவனி�ந்த
நிைலையக் கண்� ேபச�்ழந்� நின்றனர.் �ல
நி�டங்க�க்�ப் �ற� ேபசை்சத் ெதாடங்�ய ஸங்கன்,
''�லா�த்தா, இ� உண்ைமயா? எங்கள்
�லசெ்சல்வங்கள் இரண்�ம் மைறந்� �டட்னவா?''
என்� �ரல் த�த�க்கக் ேகடட்ான். 

''ஆம், இளவரேச! ேமவார ் ம�டம் தங்க�க்காகக்
காத்��க்�ற�'' என்றான் �லா�த்தன், ம�ழ்ச�் ���
மற்ற �ர�ல். 

''��த்�ராஜன் ஆளட�்ெமன்�தாேன நான்
சா�ணீேத��ன் ஆலயத்���ந்� �றப்பட�், ேமவார்
எல்ைலையக் கடந்� இங்� வந்ேதன்! �� இப்ப�யா
��ம்ப ேவண்�ம்!'' என்றான், ேசாகம் பரி�ரணமாகக்
�ர�ல் �ர�ப�க்க. 

"��த்�ராஜ�க்�ச ்ெசாரண்ாேத�ையக் ெகா�க்க
கரம்சந்த் ஒப்�க்ெகாண்��ந்தால் அவர ் தாராபாைய
மணந்��க்க மாடட்ார,் மரண�ம் அைடந்��க்க
மாடட்ார.்" 

"உண்ைமதான்'' என்� ஸங்க�ம் ஒப்�க்
ெகாண்டான். 

இைதக் ேகடட்�ம் கரம்சந்த்�ன் ெசாற்கள்
உக்�ரத்�டன் எ�ந்தன. “படம் வ��ன்�
ெசாரண்ாேத� தன் இதயத்ைத இவ�க்�ப்
ப�ெகா�த்��டட்ாள்'' என்� உக்�ரத்ேதா�
உணரத்்�னார ்கரம்சந்த். 



"இளவரசர ் ெகா�த்� ைவத்தவர.் இதயத்�க்�த்
த�ந்த ராணி, இைணயற்ற ேமவாரின் ம�டம்-
இரண்�ேம �ைடத்��க்�ன்றன'' என்� �லா�த்தன்
��னான். அவன் ேபச�்ல் ம�ழ்ச�் இல்ைல. ெவ�ப்�
இ�ந்த�. அைதக் கவனிக்க ஸங்கேனா, கரம்சந்த்ேதா
தவற�ல்ைல . 

அத்�டன் அந்தச ்சம்பாஷைணைய ��க்க இஷ்டப்
படட் ஸங்கன், மஞ்சத்���ந்� ��ெரன எ�ந்தான்.
"�லா�த்தா! ேமவா�க்� உடேன �றப்பட
�ர�கைள�ம் உன் �ரரக்ைள�ம் தயாரெ்சய். இன்�ம்
கால் ஜாமத்�ல் நாம் �றப்ப��ேறாம்'' என்� ��ய
ஸங்கன், ேமற்ெகாண்� அங்� நிற்காமல், அந்த
அைறைய �ட�் ெவளிப்பட�், ஆடவரக்ள் யா�ம் கடக்க
��யாத ெசாரண்ாேத��ன் அந்தப்�ரக் கட�்க்
காவலரக்ைளச ் ���ம் லட�்யம் ெசய்யாமல் கடந்�,
அவளி�க்�ம் மக்கள் ��ம் �ரேவசமாக �ைழந்தான்.
அப்ெபா�� தான் ெசாரண்ாேத� மாற்�ைட அணிந்�,
அைற���ந்த நிைலக்கண்ணா�க்ெக�ரில் தன்ைன
அழ� பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தாள். 

அ�தியாய�-10:��� கடைமக� 
அந்தப்�ர அைற�ன் நிைலக்கண்ணா� �ன்பாக

அழ� பாரத்்�க் ெகாண்� ெசாரண் �ம்பம் ேபால்
காட�்யளித்த ெசாரண்ாேத�ையப் �ன்�றமாக
அ��ய ஸங்கன், சற்� எடட்ேவ நின்�, அவள்
இைணயற்ற எ��ல் இதயத்ைதப் ப�ெகா�த்� நீண்ட
ேநரம் �ந்தைன�ல் நின்றான். அந்த மங்ைக�ன்
�ந்ைதைய அள்�ம் கவரச்�் வைள�கள் ��ெரன
�சப்படட் மாய வைலேபால ஸங்கன் �த்�ையக்
கனேவகத்�ல் கவரந்்� ெகாண்டதால், ேமவாரி��ந்த
தந்ைத�ன் அபாய நிைலையப் பற்�ய எண்ண�ம்
ஓரள� அந்த மாய வைலக்�ள் மைறயேவ ெசய்த�.
கண்�க்�ம் க�த்�க்�ம் ெதரிந்தெதல்லாம், எ�ேர
நின்ற அந்த ேமாகன உ�வந்தான். 



அவள் அணிந்��ந்த மாற்�ைட சாதாரண ெவண்
பட�்ப் �டைவதான். மஞ்சாளற்�ல் நீரா�ய சமயத்�ல்
நைனந்� �டட் �ந்த�ன் அ�ப்�றங்கைள உலரத்்தக்
�ந்த�க்� ந��ல் மாத்�ரம் �� �ன்னல் ேபாடட்
அ��ல் அைத ��ந்��ந்ததால், �ந்தல் ஓரள� �ரிக்க
�டந்த�. �ரிந்த ப���ல் ெச�கப்படட் ெசண்பகப்
�ஷ்கங்கள் இரண்�, �ந்த�ன் க�ைமக்�ைடேய
மஞ்சள் இதழ்கைள �ரித்�க்ெகாண்� ப�த்��ந்தன.
அந்த மஞ்சள் �ஷ்பங்கைளக் கவனித்த ஸங்கனின்
ஒற்ைறக் கண் ��� �ந்தைனைய மலரச ் ெசய்த�.
நாஹ்ராமக்ேரா�ன் மாதா�ன் �ைல�ம்,
தபஸ்�னி�ன் உ�வ�ம் �ந்தைன�ல் வலம் வந்தன.
'ஸங்கா! மஞ்சள்தான் உனக்� மங்களத்ைத
�ைள�க்�ம், மறவாேத அைத' என்�, அந்தச்
சமயத்�ல் �ட தபஸ்�னி�ன் இதழ்கள், �ந்தைன�ல்
எ�ந்த க�த்�கைள ஆேமா�ப்பன ேபால், அந்தச்
ெசண்பக மலரக்ள் இரண்�ம் அைற �ளக்�களில் சற்�
அ�கமாகேவ �ர�ப�த்தன. 

க�த்த �ந்த�க்�ைடேய அந்த மஞ்சள் மலரக்ள்
�ைளயா�ய அழ��ம், ெவண்பட�்ன் ேமல் �ரிந்த
�ந்த�ன் க�ைமக்�ள்ேள �ைதந்� �டந்த க�த்�ன்
பக்கப்ப���ல் ெவண்ைமைய அ�கமாக எ�த்�க்
காட�்ய இன்பத்��ம் சற்� ேநரம் நின்ற ஸங்கன், சற்�
ைதரியமாகேவ ெசாரண்ாேத�ைய ெந�ங்�, அவள்
ேதாள்ேமல் தன் ைகைய ைவத்தான். 

அந்த ஸ்பரிசத்�ல் ெசாரண்ாேத��ன் உடல்
��ங்� ெமன்ேறா , அவள் ��ெரன அசச்ப்பட�்த்
��ம்�வாெளன்ேறா ஸங்கன் நிைனத்��ந்தால் அவன்
ஏமாந்ேத ேபானான். ெசாரண்ாேத� நின்ற
நிைல���ந்� ���ம் அைசய��ல்ைல, �ன்�றம்
வந்� தன் ேதாள்ேமல் ைக ைவத்த ஸங்கைனத் ��ம்�ப்
பாரக்்க��ல்ைல. அவன் வா�ற்ப�ையத் தாண்�
அைறக்�ள் காெல�த்� ைவத்தேபாேத அவன்
வ�ைகையக் கண்ணா��ல் பாரத்்� �டட்



ெசாரண்ாேத�, அவன் ஒவ்ேவார ் அைசைவ�ம்
கவனித்�க்ெகாண்ேட இ�ந்தாளாதலால், அவள் ேதாள்
ேமல் ைகைய ைவத்தேபா� சற்� �ன்��வல் ெசய்�
ெகாண்டாேள த�ர, தைலையத் ��ப்ப�ல்ைல. அவன்
உள்ேள �ைழந்த�, �ல �நா�கள் நின்ற�, தன்ைன
அந்த ஒற்ைறக் கண்ணால் ஆராய்ந்த�, அத்தைன�ம்
பாரத்்�ப் பாரத்்� ெவடக்த்ைத�ம் இன்பத்ைத �ம்
ஒேரய�யாக அைடந்��ந்த ெசாரண்ாேத�, தன்
மனத்ைத நன்றாகக் கட�்ப் ப�த்�க்ெகாண்� உணரச்�்
கைளப் ெபரி�ம் அடக்� ைவத்��ந்தாளாைகயால்
ஸங்கைன அவள் ��ம்��ம் பாரக்்க�ல்ைல. 

அவள் உ��ையக் கண்� �ர�த்�ப் ேபான
ஸங்கன், 'அப்பா! எத்தைன க�ன இதயம்' என்�
தனக்�ள்ேள ெசால்�க்ெகாண்� அவள் ேதாைளப்
��த்�த் தனக்காகத் ��ப்�, இைட�ல் தன� இ�
ைககைள�ம் ெகா�த்� அவைள ஒ��ைற
உ�க்�னான். ெசாரண்ாேத��ன் கண்கள் ஒ� �நா�
அவன் கண்�டன் உறவா�ன. �ற�, பவள இதழ்கள்
�றந்�, ''எதற்காக இப்ப� உ�க்� ��ரக்ள்?" என்�
ேகடட்ாள். 

"�ல மரங்கைள உ�க்�னால்தான் பழம் �ைடக்
�ம்'' என்றான் ஸங்கன். 

'நாெனன்ன ெநல்�மரமா?'' 

“ஆம் “

''அப்ப�யானால் ெநல்�க்காய் �ளிக்�ேறேனா
உங்க�க்�?'' 

''அதல்ல உவைம, ெசாரண்ா,'' 

"ேவெற�?'' 

“ெநல்�க்கா�ல் தங்க��க்�றெதன்� ஆ�ரே்வத
ெசால்��ற�." 

''ஓேகா !''



 "அ��ம் மஞ்சள் நிறம்." 

"ஆம்.'' 

''மஞ்சள் நிறந்தான் எனக்� அ�ரஷ்்ட ம் என்
நாஹ்ராமக்ேரா தபஸ்�னி ����க்�றாள். வந்த�ம்
மஞ்சள் நிற ெசண்பக மலரக்ள் உன் �ந்த�ல்
�ைளயா� வைதக் கண்ேடன். �ற�, ப�த்த
ெநல்��ன் பத்தைர மாற்�ப் ப�ம்ெபான் நிறத்ைத உன்
ேமனி�ன் �றந்த இடங்களில் கண்ேடன்.'' 

''நீங்கள் க�ஞரா?'' என்� ேகடட்ாள் ெசாரண்ா ேத�,
ெபாய்க்ேகாபத்ைத �கத்�ல் காட�், 

''ஏன் ேகட�்றாய்?'' என்� �ன�னான் ஸங்கன். 

"க�கைள�ட நன்றாக வரண்ிக்��ரக்ேள!'' என்�
ெசால்�ச ்�ரித்தாள் ெசாரண்ா. 

''க�கள் வரண்ிப்ப� எதனால் ெதரி�மா?" 

"ெசால்�ங்கள்.''

"பரேதவைத�ன் அ�ளால்.'' "ெதரி�ற�,
ெதரி�ற�.'' 

"பரேதவைத அ����ந்தால் க��ன் சக்� தாேன
வ��ற�, என்ைனப் ேபான்ற சாதாரண �ர�க்�ம்"
ெசால்�ய ஸங்கன், அவள் இைட�ன் பக்கங்கைள
ெதாட�் நின்ற தன் கரங்கைள நீட�், அவள் - வைளத்�த்
தன்ைன ேநாக்� இ�த்தான். தங்� தைட�ல்லாமல்
அந்தச ் �ைறக்�ள் அவள் �ைழந்தாள். இ�வ�ம் �ல
�நா�கள் இந்த உலகத்ைத�ட�் எங்ேகா பறந்�
ெகாண்��ந்தாரக்ள். 

நிைன� மறந்�, நிைல மறந்�, ெசாரக்்கேலாகத்�ல்
சஞ்சரித்�க்ெகாண்��ந்த அந்த இ�வரில் �தன்
�தலாக ேலசாகச ்�ரைண வரப்ெபற்ற ஸங்கன், அவள்
அழ�ய சரீரத்���ந்� தன� ைககைள எ�த்�,
அவைள�ம் ���த்தான். அந்த இன்ப மாைய���ந்�



��படட்�ம், தனக்� ேமவார ் தைலநகரத்�ல்
காத்��க்�ம் �ன்பநிைல எண்ணத்�க்� வரேவ, சற்�
�க்கங் கலந்த ெப��ச�் �டட் ஸங்கன்
ெசாரண்ாேத�ைய ேநாக்�, "ெசாரண்ா! கடைம
என்ைன அைழக்�ற�. ஆைகயால், உன்னிடம்
�ைடெபற வந்ேதன்! வந்த இடத்�ல் உன்ைனக்
கண்ட�ம் கடைமைய மட�்மல்ல, உலகத்ைதேய
மறந்ேதன்'' என்� ஏேதா ேம�ம் ெசால்லப் ேபாய், ���
நிதானித்தான். 

ெசாரண்ா உடேன ப�ல் ெசால்ல�ல்ைல. அந்த
ஆடவன் வ�ய அைணப்���ந்� �ல�ய �ன்�ம்
ெகௗ�க்ெகாண்��ந்த ெவடக்த்���ந்� ��படாத
வளாய் நிலத்ைதேய ேநாக்�க் ெகாண்��ந்தாள். �ற�
சமாளித்�க்ெகாண்�, ''கடைமயா?'' என்� ஏேதா ேகடக்
ேவண்�ெமன்பதற்காக �சாரித்தாள். 

"ஆம், ெசாரண்ா! கடைமதான்'' என்றான் ஸங்கன். 

நிலத்���ந்� கண்கைள உயரத்்தாமேல ேகடட்ாள்
ெசாரண்ா, ''அதற்காகப் �ரிய ேவண்�மா?'' என்�, 

''ஆம்; �ரியத்தான் ேவண்�ம்.'' 

"இங்� உங்க�க்�க் கடைம ஏ��ல்ைலயா?'' என்�
ேகடட்ாள் ெசாரண்ாேத�, ��� சங்கடம் ெதானித்த
�ர�ல். 

ஸங்கன் அவள் ேகள்��ன் ெபா�ைளப் �ரிந்�
ெகாண்டான். ஆகேவ ��னான்: ''இ�க்�ற�, ெசாரண்ா,
ஆனால் ஒ� மனிதைனப் பல கடைமகள் அைழக்�ம்
ேபா�, எ� �தல் கடைம, எ� இரண்டாவ� கடைம, எ�
�ன்றாவ� கடைம என்பைத நிரண்�க்க ேவண்�ம்.
நிரண்�த்� அதற்ேகற்ப �ைறப்ப� நடந்� ெகாள்ள
ேவண்�ம்." 

ெசாரண்ா தன் அழ�ய ��கைள அவைன ேநாக்�
உயரத்்�னாள். "அப்ப� �ன்� கடைமகள் இப்ெபா��



�ைளத்��க்�ன்றனவா?'' என்� ேகடட்ாள்
கவைல�டன். 

''�றக்�ம்ேபாேத மனிதன் கடைமக�டன்
�றக்�றான். ஆனால், அைவ வாழ்க்ைக�ன்
பலதரப்படட் சமயங்களில் ேமா��ன்றன.'' 

''அந்தச ்சமயத்�ல் இ� ஒன்� உங்க�க்�?'' 

''ஆம்; �றந்த நாட�்ப் பணி �தல் கடைம.
இரண்டாவ� கடைம ஈன்ெற�த்த தந்ைத தாய்க்�.
�ன்றாவ� கடைம...'' சற்� நி�த்�னான். 

அவன் ெசால்ல �யன்ற� அவ�க்�த் ெதரிந்ேத
இ�ந்தா�ம், ''தயங்க ேவண்டாம், ெசால்�ங்கள்''
என்றாள். 

''ைகப்��த்த மைன�க்�" என்ற ஸங்கன் ேம�ம்
ெசான்னான்: ''ெசாரண்ா! நா� என்ைன அைழக்�ற�.
தந்ைத என்ைன அைழக்�றார.் இரண்� கடைமகைள
நிைறேவற்ற நான் ேமவார ் ெசல்லேவண்�ம். அந்தக்
கடைமகைள ��த்த�ன்� உன்ைனப் பற்�ய
கடைமையக் கவனிக்�ேறன்.'' 

ெசாரண்ாேத��ன் �ர�்�கள் ெவ� கம்�ரமாக
கனின் ஒற்ைற ��ையச ்சந்�த்தன. ''என்ைன என்றாம்
படச்மாகத்தான் ைவத்��க்��ரக்ள்!'' என்றாள், சற்�க்
ேகாபத்ைதக் �ர�ல் காட�். 

ஸங்கன் அவள் ைககளிரண்ைட�ம் ஆைச�டன்
பற்�க் ெகாண்டான். அவள் �கத்ைதப்
பயேமாதயக்கேமா இன்� ஏ�ட�் ேநாக்�னான். தந்ைத
மரணப் ப�க்ைக ���க்�ம் ெசய்� ஒ��றம்,
சேகாதரரக்ள் மாண்ட ெசய்� ஒ� �றம், எ�ேர நின்ற
காத��ன் �ணக்� ஒ� �றம்-இப்ப� �ப்�ற�ம்
வாடட்ப்படட் சமயத்��ம் நிதானத்ைதேயா
நியாயத்ைதேயா இழக்காமல் ேப�னான் ஸங்கன். 'ஆம்
ெசாரண்ா! நீ �ன்றாம் படச்ந்தான். நாடை்ட�ட, நாட�்
மக்கைள �ட, நான் எைத�ம் �தன்ைமயாக



ம�க்க�ல்ைல. என் தந்ைத, தாய் இ�வைர�ங்�ட
அ�கமாக ம�க்க�ல்ைல . அவரக்ள் நாட�்க்�
அ�த்தப�தான். ஆகேவ, உன்ைன �ன்றாம்
படச்மாகத்தான் ம�க்க ���ம். இந்த �ஷயத்�ல் நான்
ெபாய் ெசால்ல இஷ்டப்பட�ல்ைல. காதல் �ஷயத்�ல்
ெபாய் ெசால்ல சாஸ்�ரம் அ�ம�க்�ற�. அந்த
அ�ம�ையக்�ட நான் பயன் ப�த்�க் ெகாள்ள இஷ்டப்
பட�ல்ைல . ஆனால், ஒன்� ��ேவன்...'' 

“என்ன அ�?'' ''நாலாம் படச்மாக நான் க��வ�
ஒன்��க்�ற�.'' ''எ�?'' 

''என் உ�ர'்' என்� ஸங்கன் �க ெம�வாக�ம்
அலட�்யமாக�ம் அ��த்தான். 

அவன் ெசால்�யதன் ெபா�ைளப் �ரிந்�ெகாண்ட
ெசாரண்ாேத��ன் உடல் �ரித்த�. உள்ளம் உவைக
ெகாண்ட�. உ��க்�ம் ேமலாகத் தன்ைன
ேந�ப்பைதேய ேமவார ் அரச�மாரன்
��ப்���றாெனன்பைத அ�ந்� ெகாண்ட
ெசாரண்ாேத�, சங்கடத்தால் நின்ற இடத்�ேலேய ���
அைசந்தாள். அ�வைரக்�ம் பற்� நின்ற அவள்
ைககைள�ட�்ச ் சற்� �ல�ய ஸங்கன், �யரம்
ேதாய்ந்த �ர�ல் தனக்�க் �ைடத்த ெசய்�ைய
�வரிக்கத் ெதாடங்�, ''ெசாரண்ா! ேமவாரி��ந்�
�லா�த்தன் வந்��க்�றான். �யரம் த�ம்
ெசய்�ைய�ம் ெகாண்� வந்��க்�றான்'' என்�
��னான். 

�லா�த்தன் ெபயைரக் ேகடட்�ேம ஒ��ைற
ந�ங்�னாள் ெசாரண்ாேத�. ��த்�ராஜன் படத்ைத
வைரந்� அ�ப்�த் தன்ைனப் ெபண் ேகடட்� அவன்
தாெனன்பைத அ�ந்��ந்ததால் மட�்மல்ல, ஏேதா
�வரிக்க இயலாத பல காரணங்களால் �லா�த்தன்
ெபயைர ெவ�த்ேத வந்தாள். ஆகேவ, அவன் வந்��ப்
பைதக் ேகடட்�ம், "என்ன! �லா�த்தனா
வந்��க்�றான்? ேமவார ் தளப�



வந்��ப்பதாகவல்லவா ெசான்னாரக்ள்?'' என்�
��னாள், �ர�ம் ேலசாக ந�ங்க. 

"அவன்தான் இப்ெபா�� ேமவார ்நாட�்ன் தளப�.'' 

"தங்கள் தந்ைத இவைரயாதளப�யாக
நிய�த்தார?்'' 

''தந்ைத நிய�க்க�ல்ைலயாம். என் சேகாதரன்
��த்� இளவரசனா��ந்தேபா� நிய�த்தானாம்.'' 

''ஓேகா !'' 

''ஆமாம் ெசாரண்ா. இவைனத் தளப�யாக நிய�த்த
��த்��ம் இறந்��டட்ான். என் தம்� ெஜய்மல்�ம்
இறந்��டட்ான்.'' 

"யார?் உங்கள் கண்ணில் அம்ெபய்தவரா?'' 

"ஆம், ெசாரண்ா! அம்ெபய்தால் என்ன? என் தம்�
தாேன அவன்?'' 

"தம்�யா...'' ெசாரண்ா�ன் ேகள்��ல் ஏளன
��ந்த�. 

அந்த ஏளனத்ைதக் கவனித்த ஸங்கன், “ெசாரண்ா!
இத்தைகய ��ப்� ெவ�ப்�கைள நீ �ட�்�ட
ேவண்�ம். என் �ரல் என் கண்ைணக் �த்��டட்ால்
அைத நான் ெவட�்��ேவனா?'' என்றான். 

'தங்கள் கண்ைண அ�த்தவைர நான் பாராடட்
ேவண்�மா?'' 

"பாராடட்�ம் ேவண்டாம். ப�க்க�ம் ேவண்டாம்.
நாைள நீ ேமவார ் ராணியாக என் பக்கத்�ல் அமரப்
ேபா�றவள். யாைர�ம் எைத�ம் மன்னிக்�ம் மனப்
பக்�வம் ேவண்�ம் உனக்�.'' 

இைதக் ேகடட்�ம் உண்ைமைய ஓரள� ஊ�த்�க்
ெகாண்ட ெசாரண்ாேத�, ''அப்ப�யானால் உங்கள்
தந்ைத?'' என்� ேகட�் ெமன்� ��ங்�னாள். 



"மரணப் ப�க்ைக���க்�றார.் ஆகேவ, என்ைன
அைழத்�வரச ் �லா�த்தைன அ�ப்���க்�றார'்'
என்� �ளக்�ய ஸங்கைன ேநாக்�ய ெசாரண்ாேத�,
''சரி, �ளம்�ேவாம்'' என்றாள். 

'�ளம்�ேவாமா?'' ஸங்கன் ஆசச்ரியத்�டன்
ேகடட்ான். 

''ஆம், நீங்கள் ெசன்ற�ன் எனக்� இங்ெகன்ன
ேவைல?'' என்� ெசாரண்ாேத� ப��க்� �ன�னாள். 

"இப்ெபா�� வ�வதற்�ல்ைல.'' "ஏன்?" ''நமக்�த்
��மணமாக�ல்ைல .'' 

''கந்தரவ்மணம் �த்�ரியரக்�க்� அ�ம�க்கப்
ப��ற�.'' 

"உண்ைமதான், ெசாரண்ா! ஆனால், அதற்�
ேவண்�ய மனப்பக்�வம் தற்சமயம் எனக்�ல்ைல.
தந்ைத�ன் ேதகநிைல மனத்�ல் கவைலைய நிரப்�
��க்�ற�. �ல நாடக்ள் நீ இங்��, ெசாரண்ா.
��மணத்ைத ��த்�க்ெகாள். �ற� என் ம��யாக
ேமவார ் தைலநகரத்�ல் �ைழயலாம்'' என்றான்
ஸங்கன். 

ஏ�ம் �ரியாமல் ��த்தாள் ெசாரண்ாேத�.
''நீங்களில்லாமல் எனக்�த் ��மணேம�?'' என்�
ேகடட்ாள். 

''என் �ர�நி�ைய �ட�்ப்ேபா�ேறன்'' என்றான்
ஸங்கன். 

''என்ைன மணம் �ரிய உங்கள் �ர�நி�ைய �ட�்ப்
ேபா��ரக்ளா?'' �யப்�ம் ேகாப�ம் கலந்த �ர�ல்
��னாள் ெசாரண்ாேத�. 

''ஆம், ெசாரண்ாேத�! ராஜ�த்ரரக்ள் கடைமைய
நா�ச ் ெசல்�ம்ேபா� ராஜ�த்ரரக்ள் மணக்�ம்
�ைறப்ப� நீ�ம் மணந்� ெகாள். இந்த என் வா�க்�
மாைல��'' என்�, தன் வாைள உைற���ந்� சர்



என்� இ�த்�ச ் ெசாரண்ாேத��டம் ெகா�த்த
ஸங்கன், ''இதற்� மாைல�ட�் இத்�டன் ேமவா�க்�
வந்� ேசர,் ெசாரண்ாேத�'' என்� ���ட�் ����
என்� அந்த அைற���ந்� ெவளிேய�னான். 

அ�தியாய�-11: ேரம�ல� ஊக� 
ராஜ�த்ரர ்�ல வழக்கப்ப� வா�க்� மாைல��ம்

ப� ெசாரண்ாேத�க்�க் கடட்ைள�டட்தன்�
வாைள�ம் உ��க் ெகா�த்��ட�்ப் �ரமரரக்ள்
ராஜதானி���ந்� �லா�த்த�டன் �ளம்�ய ஸங்கன்
வ��ல் எந்த இடத்��ம் தாம�யாமல் ேமவாரின்
தைலநகரமான �த்�ைர �ன்� நாடக்�க்�ள்
அைடந்தான். ஸங்கன் இைளப்பாறக்�ட வ��ல் எந்த
ஊரி�ம் தங்காமல் �ர��ல் �ைரந்தைத�ம், பயண
மாரக்்கத்�ல் எந்த வாரத்்ைதைய�ம்
ேபசாதைத�ங்கண்ட �லா�த்தன் �ட,
��த்�ராஜைன �ட ஸங்கன் கடைம�ல் உ���ம்
நிதான�ம் ெகாண்டவெனன்பைத உணரந்்தா�ம்,
��த்�ராஜனிட��ந்த நட�்னா�ம், ஸங்க�க்�க்
�ைடக்கப்ேபா�ம் ம�டம் தன் நண்பனான
��த்�க்�க் �ைடத்��ந்தால் தன் நலன் எத்தைன
�ரம் ேமம் பாடைடந்��க்�ம் என்ற எண்ணத்�னா�ம்
ஸங்கனின் நிதானத்ைத�ம் உ��ைய�ங்�ட ஓரள�
ெவ�க்கேவ ெசய்தான். அப்ப�ப் பல நாளாக ேவ�ன்�க்
�டந்த அந்த ெவ�ப்ைப உணராத�னா�ம், அ�
�ற்காலத்�ல் �ைள �க்க இ�ந்த ெப�ங்ேகடை்ட
அ�யாத காரணத்தா�ம், உள்ளத்�ல் ���ம்
கள்ள�ன்�க் கடைமைய�ம், மரணப்
ப�க்ைக���ந்த தந்ைதைய�ம் மட�்ேம எண்ணிப்
�ரமரர ் ராஜதானிக்�ம் �த்��க்�ம் இைடேய��ந்த
�ரேதசத்ைதக் கனேவகத்�ல் கடந்�, �ன்றாவ� நாள்
�த்�ைர ஸங்கன் அைடந்தான். 

�த்�ர ் �க்க சாகரத்�ல் �ழ்�க் �டந்த�. சா
நாடக்ளில் வாடக்ைளச ் �ழற்��ம் ஈட�்கைள
ேகடயங்கைள�ம் தாங்�ப் ேபாரிட�்ம் ஊரில் - �மளி



�ளப்�ம் �ரரக்ளா�ம், சதா ��களில் ஏற்ப�ம்
�ர�களின் நடமாடட்ங்களா�ம் �ளம்�ம் �ர
ஒ�களால் �ழப்பட�்�க்�ம் �த்�ர,் ராணா�ன் ேதக
நிைல காரணமாக அன்� ெமௗனேம சா�த்த�.
எப்ெபா��ம் �க்கா�டட் அரசர�்ல மங்ைகயரக்ளா�ம்
மற்ற அக்கம் பக்க ராஜ�த்ர நா�களி��ந்� வ�ம்
சாதாரண மக்களா�ம் நிைறந்��க்�ம் தன்ைம
வாயந்த �த்�ரின் கைட�� �ட ஜனநடமாடட்ம்
ஏ��ன்� ெவ�செ்சன்� கைள�ழந்� �டந்த�.
��களில் நடந்த ஜனங்கள் ெமௗனமாக நடந்தாரக்ள்.
காவல் �ரி�ம் �ரரக்ள்�ட, தங்கள் �ர�கைள �க
ெம�வாக நடத்�னாரக்ள். ���ட ேவண்�ய இளவல்
நக�க்�ள் �ைழ�ம்ேபா� �ழங்க ேவண்�ய ெபரிய
ேபரிைக�ட சம்�ரதாயத்ைதெயாட�் ேலசாகச்
சப்�த்தேதெயா�ய ��கலத்�டன் ெபரிதாகச்
சப்�க்க�ல்ைல . இளவைலக் கண்ட�ம் 'பராக்' ெசால்ல
ேவண்�ய பாராக்காரரக்ள் பராக்ைக �க அைம��டன்
ெசான்னாரக்ள். சம்�ரதாயமாகத் தைலையத்
தாழ்த்�னாரக்ள். 

எல்ேலார ் �கத்��ம் �க்கம் நிரம்�க் �டந்த�.
�த்�ர ் ேசாைப இழந்� �டந்த�. உள்ள நிைலையக்
கவனிக்க ஒ� நி�டம் தன் �ர�ைய நி�த்�ய ஸங்கள்
��� ேநரம் �த்�ர ் ராஜ��ைய ஒ� �ைற ஏ�ட�்
ேநாக்�னான். �ரத்ேத ெதரிந்த அரண்மைன�ன் ம�
�ேசாதயரக்ளின் ெகா�, அரண்மைன�ல் ப�த்��ம்.
ராணாேரமல்லரின் இதயம் அ�கமாகப் படபடத்�க்க
ெகாண்��ப்பைத வ���த்த இஷ்டப்படட்�
ேபால்,காற்�ல் படபடெவன்� அ�த்�க் ெகாண்ட�.
அைத�ம் பாரத்்�ச ்�லா�த்தைன�ம் பாரத்்த ஸங்கன்
�க்கத்தால் ெப��ச�் �டட்ான். 

அந்தப் ெப��சை்சக் கவனித்த �லா�த்தன்
ேவண்� ெமன்ேற �த்தலாகச ் ெசான்னான், ''�க்கம்
�த்�ைர வைளத்�க் �டக்�ற�. ஆைகயால்தான்



���ட வ�ம் இளவ�க்� வரேவற்� சரி�ல்ைல ''
என்�. 

"�க்கம் எைதக் ��க்�ற�, �லா�த்தா?'' என்�
�ன�னான் ஸங்கன். 

"மன்னர ் இ�க்�ம் நிைலையக் ��க்�ற�'' என்�
ப�ல் ெசான்னான் �லா�த்தன். 

"இல்ைல, இல்ைல; மன்னர ் இ�க்�ம் நிைலைய
அல்ல, மன்னர ் இ�ந்த நிைலையக் ��க்�ற�'' என்�
��த்�ச ்ெசான்னான் ஸங்கன். 

�லா�த்தன் கண்கள் �யப்�டன் ஸங்கைன
ேநாக்�ன. “நீங்கள் ெசால்வ� �ளங்க�ல்ைல'
என்றான். 

''எ� �ளங்க�ல்ைல?" என்� ேகடட்ான் ஸங்கன்.
''மன்னர ்மரணப்ப�க்ைக���க்�றார.்..' 

"ஆம்."

 "அதனால் மக்கள் �க்கத்�டன் இ�க்�றாரக்ள். '' 

"அ�தான் தவ�, �லா�த்தா! ஒ�வர ் மரணப்
ப�க்ைக���ப்பதாேலா, மரணத்ைதேய அைடந்�
��வதாேலா மக்கள் �க்கப்ப�வ�ல்ைல. அப்ப�த்
�க்கப்ப�வதானால், எத்தைனேயா மன்னரக்ள்
இறந்��க் �றாரக்ள்; அவரக்ள் இறந்தேபாேதா
ேநாய்வாய்ப்படட் ேபாேதா மக்கள் �க்கப்படட்தாக
வரலா� �ற�ல்ைல. �ல�க்�த்தான் அந்தப் பாக்�யம்
�ைடக்�ற�.'' 

''அப்ப�யானால்...'' 

இன்� ேமவார ் �க்கத்�ல் ஆழ்ந்��ப்பதற்�
மன்னர ்ஏற்ெகனேவ இ�ந்த நிைலதான் காரணம். நீ�ய
அரசாண்டார.் மக்கைளத் தம் �ழந்ைதகள் ேபால
நிைனத்தார.் தம் ��ம்ப �க�க்கங்கைள�ம் மக்கள்
நல�க்� அ�த்தப�யாகேவ நிைனத்தார.்



அப்ப���க்க மன்னர ் ேபாய்�டப் ேபா�றாேர என்�
தான் மக்கள் வ�ந்��றாரக்ள். ஆகேவ மன்னரக்ள்
மரிக்�ந்த�வா�ல் மக்கள்
�க்கப்ப��றாரக்ெளன்றால், மன்னரக்ளின் அன்ைறய
நிைலயல்ல காரணம்; மன்னரக்ள் வாழ்க்ைக வளமாக
இ�ந்த காலத்�ல் எந்த நிைல�ல் இ�ந்தாரக்ள்
என்ப�தான் காரணம்'' என்� �ளக்�ய ஸங்கன்,
ேமற்ெகாண்� �லா�த்தன் ப��க்ேகா க�த்�க்ேகா
காத்�ராமல், ேநராக அரண்மைனைய ேநாக்�ப்
�ர�ைய நடத்�னான். அரண்மைனைய அைடந்த�ம்
�ர� ���ந்� ��த்த ஸங்கன், ேசணத்ைதப் �ர��ேத
எ�ந்� �ட�், அக்கம் பக்கத்���ந்த �ரரக்ள்
ஈட�்கைளத் தாழ்த்� மரியாைத ெசய்தைதக்�ட
கவனியாமல், ேநராகத் தந்ைத��க்�ம் அைறக்�ள்
ெசன்றான். 

�த்�ைரச ்�ழ்ந்� �டந்த �க்கத்�க்�ப் பன்மடா
அ�கமான �க்க நிைலைய அந்த அைற�ேல க
ஸங்கன், அரசன் பஞ்சைணைய உடேன அ�காமல்
�றந்த ெப�ங்கத�க்க��ல் சற்� ேநரம் நின்�, அைற
நிைலையக் கவனித்தான். அரசன் பஞ்சைணய
�றத்��ம் அரச�ைடய ம��கள் இ�வ�ம்
உடக்ாரந்்��ந்தாரக்ள். அரசன் �ட�்க்ெகாண்��ந்�
�ச�்க்� இைடஞ்சல்  என்ற காரணத்தால் அந்த அ
சாதாரணமாகக் கம�ம் சாம்�ராணிப்  �ைக�ன்
அைடயாளங்�ட எங்�ம் காேணாம். அரசன் மஞ்சத்ைத
எட�் எடட் இ�ந்த இரண்� �ன்� ெப�ம் �ளக்�களின்
பரக்ள் �ட அரசனின் நிைலையக் கண்� ெசய
�மந்தைவேபால் ெசங்�த்தாக நின்றன. பஞ்சைணக்�ப்
பக்கத்�ல் ��� தள்ளி உடக்ாரந்்��ந்த அரண்மைனப்
பண்�தர ் அரச�ைடய தைலக்� ஏேதா ஒத்தடம்
ெகா�த்�க்ெகாண்��ந்தார.் அைற�ன் ஒ� �ைல�ல்
ேதா�யர ் �லர,் ராணிகள் இடக்��ய ஆைணையச்
�ரேமற்ெகாள்ளத் தயாரா��ந்தனர.் 



இவற்ைறெயல்லாம் ஒ� �ைற ஆராய்ந்��டட்
ஸங்கன் �ங்க நைட நடந்�, அரசனின் பஞ்சைணைய
அைடந்�, தன் தாய் உடக்ாரந்்��ந்த இடத்�க்� அ��ல்
உடக்ாரந்்� ெகாண்டான். தாய்க்� ஆ�தலாக அவள்
ைகைய�ம் ��� தட�க்ெகா�த்தான். தா�ன்
கண்களில் நீர ் ஆறாகச ் �ரந்த�. ஆனால் தந்ைத�ன்
கண்களில் ஓர ் ஆ�த�ம் இதழ்களில் �ன்��வ�ம்
படரந்்தன. மரணசமயத்��ம் தந்ைத காட�்ய
உ��யால் ஸங்கன் எந்த �யப்ைப�ம் அைடய�ல்ைல.
ேமவார ் ராஜ ��ம்பத்�ன் ரத்தத்�ல் அந்தத் �ணி�ம்
உ���ம் ஊ���ப்பைத ஸங்கன் அ�ந்ேத��ந்தான்.
ஆகேவ தா�ன் கரத்ைத �ட�்த் தந்ைத�ன் கரத்ைத
எ�த்�த் தன் இ�ைககளி�ம் �ைறப்ப�த்�க்
ெகாண்டான். 

�ைறப்படட் அந்தக் கரம் ெப�ம் �ரன் ஒ�வனின்
கைதையச ் ெசால்�ய�. ஆ�ள் �ரா�ம் வாைளப்
��த்ததால் த�ம்ேப���ந்த அந்தக்கரத்�ன் �ரட�்த்
தனத்ைத அ�ப�த்த ஸங்கன் �கத்�ல் ெப�ைமக்��
தாண்டவமா�ய�. தந்ைத
மரணப்ப�க்ைக���க்�றார ் என்பைத அந்தச ் �ல
�நா�கள் ஸங்கன் மறந்தான். தன் தந்ைத மகா�ரர்
என்ப�ல் அவன் உள்ளெமங்�ம் ெப�ைம ��
ெகாண்ட�. ஸங்கன் �கத்�ல் எ�ந்த ெப�ைமக்
��ைய ராணாேரமல்ல�ம் கவனிக்கத் தவற�ல்ைல .
மகன் தன்ைன ��வ�ம் உணரந்்� ெகாண்��க்�றா
ெனன்பதால் ஏற்படட் உவைக உள்ளத்ைத ஆக்�ர�த்�க்
ெகாள்ளேவ, ராணா�ன் �ச�்க்�ட சற்� நிதானப்பட�்
வரத்ெதாடங்�ய�. இ�ப்��ம், ��ந்த �ரமப்பட�்
ைவத்�யைர அப்�றம் ெசல்ல உத்தர�ட�், ''சமயத்�ல்
வந்தாய், ஸங்கா'' என்� வாரத்்ைதகைள ெமல்ல உ�ர
�ட�், சாந்� நில�ய �செ்சான்ைற�ம் ெவளி�டட்ார.் 

"ெதரிந்��ந்தால் �ன்ேப வந்��ப்ேபன்'' என்றான்
ஸங்கன். 



''அவ�ய�ல்ைல . வந்த சமயம் சரி. சா�ணீ
ேத��ன் ஆைண இப்ப�த்தான்'' என்றார ் ேரமல்லர,்
அத்தைன �ரமத்��ம் �ன்��வல் ெசய்�. 

“என்ன ஆைண, தந்ைதேய?'' 

''நீ ேமவார ் மன்னனாக �� �ட ேவண்�ெமன்ப�
ேத��ன் ஆைண. அ� நடக்கேவண்�ய சமயத்�ல்
வந்தாய். அ��ம் ேத��ன் கடாடச்ம். நீ இ�ந்த
இடத்ைத அவள்தான் �ட�்க்காட�்னாள்.'' 

"அப்ப�யா!' 

''ஆமாம், ஸங்கா! தபஸ்�னிைய �சாரிக்கச்
ெசான்ேனன். மஞ்சளாற்றங்கைரக்� அ��ல் எங்காவ�
இ�ப்பாய் என்� அவள் ெசான்னாள். மஞ்சளாற்றங்
கைரக்� இப்பா��ப்ப� �ரமரர ்��நிலம். அங்� ச�ப
காலத்�ல் ெகாள்ைளக்காரரக்ள் ெவற்�ெகாள்ளப்
படட்ாரக்ள் என்பைதக் ேகள்�ப்படே்டன். �ரிந்�
ெகாண்ேடன். �ரமரர ் நாட�்க்க���ள்ள
ெகாள்ைளயரக்ள் யாெரன்� எனக்�த் ெதரி�ம்.
அவரக்ைள ெவற்� ெகாள்ளத் �ற�ள்ளவரக்ள்
ராஜ�தனத்�ல் இ�வர.் ேதவன் ��த்�, இன்ெனா�வன்
நீ. ��த்� ெதாைடனி�ந்தான்....'' மன்னன் �ரமத்தால்
வாரத்்ைதைய ��க்காமல் �டட்ான். 

தந்ைத�ன் �ரிய அ�ைவ �யந்�ெகாண்ட
ஸங்கன் ெமௗனம் சா�த்தான். ராணா�ன் அ�த்த
ேகள்� அவைனத் �க்�வாரிப் ேபாடட்�. ''அ�
இ�க்கட�்ம், ஸங்கா! நாஹ்ராமக்ேரா���ந்� நீ ஏன்
ேநராக இங்� வர�ல்ைல ?'' என்� ேகடட்ார ்ராணா. 

''நான் வந்தால் �ண்�ம் சசச்ர� ஏற்பட�்�க்�ம்''
என்றான் ஸங்கன், 

“��த்�க்�ம் உனக்�மா?"

 "ஆமாம்.''

 “த�க்க நானில்ைலயா?'' 



"இல்ைலெயன்� ெசால்ல�ல்ைல, தந்ைதேய.
ஆனால், �ள்ைளகள் சசச்ர�கைளச ் சமாளிக்�ம்
�ரப்ாக்�யத்ைத உங்க�க்� அளிக்க நான் இஷ்டப்பட
�ல்ைல . அர�க்காகச ் சேகாதர�டன் சண்ைட�ட�்ச்
சரித்�ரத்�ல் சா�வதமான அவப்ெபயைரப் ெபற�ம்
நானிஷ்டப்பட�ல்ைல .'' 

ேரமல்லர ்�கத்�ல் ெப�ைம ெபரிதாகப் படரந்்த�.
ஆனால், அைதத்ெதாடரந்்� வா���ந்� உ�ரந்்த
ெசாற்களில் க�ைமேய இ�ந்த�. 

"உன் இஷ்டத்ைதப் �ரதானமாக ைவத்த� தவ�,
ஸங்கா'' என்றார ்ராணா. 

"தந்ைதேய...''

''ம�த்�ப் ேபசாேத. நீ இளவரசனாக ���டட்ப்
படட்வன். உன் �தல் கடைம ராஜ்யத்�க்�, மக்க�க்�.
உன் சேகாதரேனா, நாேனா, மற்ற எவ�ம் அப்�றந்தான்.
நீ இளவரசனாக உன் கடைமைய நிைனத்�ப்
பாரத்்��ந்தால் நாடை்ட�ட�் ஓ���க்கமாடட்ாய்.'' 

''ஆனால்..." 

"ஆனால் என்ப� எ���ல்ைல . கடைமக்�ப்�ன்,
'ஆனால்' �ைடயா�. ஆரம்ப�ம் கடைமதான், இ���ம்
கடைமதான். ேபான� ேபாகட�்ம், ஸங்கா. இனியாவ�
உன் ��ப்� ெவ�ப்�கைள உத���. ஏெனன்றால்,
நான் ேபான�ம் நீ ����வாய்; ����ய�ன் நீ
ேமவாரின் மன்னன் என்பைத மட�்ம் நிைனப்�ல்
ைவத்�க்ெகாள். நானி�க்�ம்ேபா� ����வ�
சம்�ரதாயமல்ல, ஆனால் இைத அணியலாம். இந்தா''
என்� தம் ைக���ந்த �த்�ைர ேமா�ரத்ைதக்
கழற்� ஸங்கன் �ர�ல் ேபாடட் ராணா, "இன்� �தல்
அ�காரம் . ��வ�ம் உன்�ைடய�, ஸங்கா. உன்
�ன்ேனாரக்ள் பரிபா�த்த� ேபால் இந்த நாடை்டப்
பரிபாலனம் ெசய். இன்� இரண்� �ரமாணங்கைளச்
ெசய்ய ேவண்�ம். எ� உன் வாைள" என்றார.் 



ஸங்கன் மற�யாக உைறப்பக்கம்
ைகையக்ெகாண்� ேபானான். �ற�, சடெ்டன்� ைகைய
இ�த்�க் ெகாண்டான். இரண்ைட�ம் கவனிக்கத்
தவறாத ராணா �ன்��வல் ெசய்தார.் �ற�, தம்ைம
ேநாக்�க் �னி�ம்ப� ஸங்க�க்�ச ்ைசைக ெசய்தார.்
ஸங்கன் தைலைய ெமள்ளக் �னிந்தான். ராணா
ேரமல்லர ் ��� �ரமப்பட�்த் தைலையத் ��ப்�த்
தம� உத�கைள வரங்கன் கா�க்காகக் ெகாண்�
ெசன்றார.் �ற�, உத�கள் �ரத்்தன ெசாற்கைள. “யார்
அவள் ஸங்கா?'' என்ற ெசாற்கள், ம�ழ்ச�்�ல் �ைளந்�
�ைளயா� வந்தன. 

"யாைரப் பற்�க் ேகட�்�ரக்ள்?" என்� ஸங்க�ம்
ெம�வாகக் ேகடட்ான். 

"உன் வா�க்� மாைல�டப் ேபா�றவள்'' என்றார்
ராணா. 

ஸங்கன் ��க்�டட்ான். தந்ைதக்� இந்த �ஷயம்
எப்ப�த் ெதரிந்த� என்� ெசால்லெவாண்ணா �யப்ைப
�ம் அைடந்தான். ேரமல்லர ்�ளக்�னார.் அவர ்�ளக்க
�ளக்க ஸங்கன் �யப்� ேம�ம் �ரிந்த�. 

அ�தியாய�-12 :ஆைணக� இர�� 
வாைள உைற���ந்� எ�க்கப்ேபாய் ��ெரனக்

ைகைய இ�த்�க்ெகாண்டைதத் தந்ைத
கண்ணிைமக்�ம் ேநரத்�ல் கண்�ெகாண்டதன்�, வாள்
உைற�ல் இல்லாத காரணத்ைத�ம் ெநா�ப்ெபா��ல்
�ரிந்� ெகாண்�, ''யார ்அவள் ஸங்கா? வா�க்� மாைல
�டப் ேபா�ம் அந்தப் ெபண் யார?்' என்� ேகடட்ைதக்
கண்ட ஸங்கன், மரணப்ப�க்ைக���ந்த அந்த
ேநரத்��ம் ராணா ேரமல்லரின் ம� எத்தைன
ெதளி�டனி�க்�றெதன்பைத எண்ணிப் பாரத்்�ப்
ெப�ம் �யப்ைப மட�்�ன்�, ஓரள� சங்கட�ம் எய்�ச்
�ல �நா�கள் தன் கண்ைண மன்னரின் �ரிய
��களின் ெதாடர�்��ந்� அகற்�ப் ப�க்ைக�ல்



தாழ்த்�னான். அவன் சங்கடத்ைத உணரந்்� ெகாண்ட
மன்னர ் இதழ்களில் �ன்னைக அ�ம்�யதல்லாமல்
�ரமப்பட�் ெவளிவந்த அவ�ைடய ெசாற்களி�ம்
ஆனந்தம் நிரம்�க் �டந்த�. அத்தைகய உவைக
நிரம்�ய �ர�ல் ேரமல்லர ்�ண்�ம் ேகடட்ார,் ''யாரவள்
ஸங்கா? யார ் ேமவாரின் அரியைண�ல்
அமரப்ேபா�றவள்?'' என்�. 

ஸங்கன் ப�க்ைக���ந்� தன் கண்ைண
உயரத்்தேவா, மன்னர ் ேகடட் ேகள்�க்� ேநரிைடயாகப்
ப�ல் ெசால்லேவா �றனில்லாத நிைல�ல் இ�ந்த
ப�யால், அவன் �ற்� வைளத்�ப் ேபச �ற்பட�்,
''தாங்க�ம் என் தா�ம் இ�க்�ற வைர�ல் ேமவார்
அரியைண�ல் யா�ம் உடக்ாரப் ேபாவ�ல்ைல,
தந்ைதேய'' என்றான். 

அ�வைர மக�டன் ேப�யதால் �ரமப்படட்
ேரமல்லர,் உடேன ஸங்க�க்�ப் ப�ல் ெசால்ல
��யாமல் ��� �ண�னார.் அவர ் �ச�் �க�ம்
கஷ்டப்பட�் ெவளிவந்த�. அைதக் கண்ட ஸங்கன்,
“தந்ைதேய, நீங்கள் சற்� நிம்ம��டன் கண்ைண ��ப்
ப�ங்கள். ேப�வைத நாைள ேப�க் ெகாள்ளலாம்'' என்�
�� �ட�் எ�ந்��க்க �யன்றான். அவைன �ண்�ம்
உடக்ாரச ்ெசால்�க் ைகயால் ைசைக ெசய்த ேரமல்லர.்
��� ேநரம் ெமௗனமாகேவ இ�ந்தார.் �ற�, தைலைய
ேலசாகத் ��ப்�த் தம்�ைடய ேத�களில் ஒ�த்�ையப்
பாரத்்தார.் அந்தப் பாரை்வ�ன் ெபா�ைளப் �ரிந்�
ெகாண்ட ஸங்கனின் தாயார ் எ�ந்��ந்�, சற்�
�ரத்�ல் மஞ்சத்���ந்த �ண்ணத்���ந்� பாைல
எ�த்� வந்�, மன்னரின் வா�ல் ��� ஊற்�னாள்.
அதற்�ப் �ன்னர ்�ல ெநா�கள் கண்கைள ��ப் �ற�
�றந்தார ்ேரமல்லர.் அப்ப�த் �றந்தேபா� அவர ்�ரமம்
��� தணிந்தைத�ம். �ண்�ம் அவர ் கண்களில் ஒளி
�லங்�வைத�ம் ஸங்கன் கண்டான். 

ராணா, ஸங்கனின் ைகைய �ண்�ம் தன் ைகயால்
பற்�க்ெகாண்� வாய்�றந்� ெமள்ளச ் ெசான்னார,்



"பால் ��� சக்�ையக் ெகா�த்��க்�ற�, ஸங்கா!
இனி நாம் ேபசேவண்�யைத�ம் ேப� ��க்கலாம்''
என்�. 

''நாைள ேப�க்ெகாள்ளலாேம!'' என்� ஸங்கன்
ெகஞ்�னான். 

மன்னர ் ப�ல் உ���டன் வந்த�. ''ஸங்கா!
நாைளக்� நானி�ப்ேபேனா மாடே்டேனா, ெசால்ல
��யா�. இன்� நான் ெசால்�ம் ப�ப்�ைனையக்
ேகட�்க்ெகாள். எந்தக் காரியத்ைத�ம் நாைளக்ெகன்�
ஒத்�ப் ேபாடாேத.'' 

''சரி தந்ைதேய'' என்றான் ஸங்கன், ேவதைன
நிைறந்த உள்ளத்�டன். இ�ம்� ெநஞ்சத்�ன்
�ைளவாகத் தம் உணரச்�்கைள�ம் �ரமத்ைத�ம்
உள்ளடக்�க் ெகாண்� ேபச �ற்படட் தந்ைத�ன்
உ��ையக் கண்டதால் ஏற்படட் ெப��தம் அந்த
ேவதைன�டன் கலந்� ெகாண்ட�. 

ராணா ேரமல்லர ் �ண்�ம் ெசான்னார:் ''ஸங்கா!
நா�ம் உன் தா�ம் இ�க்�ம்வைர ேமவார்
அரியைண�ல் யா�ம் உடக்ாரப் ேபாவ�ல்ைல என்�
ெசான்னாய். உண்ைம. ஆனால், நான் இன்ேறா
நாைளேயா மைறந்� ��ேவன். நான் ேபான �ற� உன்
தா�ம் அரியைண�ல் உடக்ார ��யா�. உன் ேபச�்
பாசத்�ன் �ைள�. பாசத்ைத அ�த்���, ஸங்கா.
எ��ம் அ�க பாசம் அரியைண�ல் உடக்ா�பவ�க்�க்
�டா�.'' 

''சரி தந்ைதேய!'' ஏேதா �ளிப்�ள்ைள ப�ல்
ெசால்வ� ேபாலச ் ெசான்னான் ஸங்கன், உணரச்�்கள்
உள்ளத்ைதப் ெப�ம் அைலகளாக வைளத்�க்ெகாண்ட
காரணத்தால். 

''கவனமாகக் ேகள், ஸங்கா! ராஜ�தனம் இன்�
�ன்னா�ன்னப்பட�்க் �டக்�ற�. �ேசாதயரக்ள்,
ராேதாரக்ள், பட�்கள், ஜாதரக்ள், �வாரக்ள், �ரமரரக்ள்



எல்ேலா�ம் �ைள �ைளயாகப் �ரிந்� நிற்�றாரக்ள்.
இந்தப் பல �ைளக�க்�ைடேய சதா சண்ைட�ம்
சசச்ர�ம் ம�ந்� �டக்�ன்றன. இந்தச ் சண்ைடகள்
நீ�த்தால் ராஜ�தனம் அ�ந்���ம். எங்�ம் இஸ்லாம்
ெகா� பறக்�ற�; அ� ராஜ�தனத்ைத அ�த்� �டட்ால்
ஸனாதன தரம்ம் அ�ந்���ம். ஸனாதன தரம்ம்
அ�ந்��டட்ால் �ந்� வரக்்கம் என்ற ெபயர ்அ�ேயா�
அ�ந்���ம்...'' என்� ேப�க்ெகாண்� ேபான ேரமல்லர்
சற்� ேபசை்ச நி�த்�னார.் 

மன்ன�க்� அந்த மரணப்ப�க்ைக��ம் ஏற்படட்
ஆேவசத்ைதக் கவனித்த ஸங்கன் ேபராசச்ரிய�ம்
ெப�ைம�ம் அைடந்தான். அந்தப் ேபராசச்ரியத்தா�ம்
ெப�ைமயா�ம் ஏ�ம் ேபச ��யாமல் ெமௗனேம
சா�த்தான். 

ராணா ேரமல்லேர தன்ைன நிதானப்ப�த்�க்
ெகாண்� ேம�ம் ேபசத் ெதாடங்�, ''�ந்� வரக்்க�ம்
தரம்ம் அ�யாமல் காக்கப்பட ேவண்டமானால் ராஜ
கனம் ஒன்�படேவண்�ம். ராஜ�தனம் ஒன்�பட
ேவண்�மானால், �ரதான அரசான ேமவாரத்ான் அைத
ஒ� கைடக்�ழ் ெகாண்�வர ���ம். அப்ப� ேமவாரின்
�ைடக்�ழ் அரைசக் ெகாண்�வர ேவண்�மானால்,
அந்த ேமவார ் அரியைண�ல் உடக்ா�பவன்
�ரனா��ந்தால் மட�்ம் ேபாதா�. நிதானஸ்தனாக�ம்
ச�ப்�த்தன்ைம உள்ளவனாக�ம் இ�க்கேவண்�ம்.
அந்த இரண்�ம் ��த்��டம் இல்ைல. ஆைகயால்தான்
அவன் �த்தவனா��ந்�ம் அவைன �ட�்�ட�்
உன்ைன இளவரசனாக்�ேனன்'' என்றார.் 

இதற்�ப் ப�ல் ெசால்லாமல் வாளா��ந்த
ஸங்கைன ேநாக்�ய ேரமல்லர ் ெமள்ளப் �ன்��வல்
ெசய்தார.் ''ஸங்கா! ��த்��டம் உனக்�ள்ள அன்�
எனக்�த் ெதரி�ம். உனக்� மண்ணாைச �ைடயா�.
ெபண்ணாைச இல்லா� ேபா��ந்தால் ேமவாரி�ன் க�
எப்ப�ப் ேபா��க்�ேமா?" என்� ����த்தார.் 



அப்ெபா��தான் �னிந்த தைலைய ஸங்கன்
நி�ரத்்�, ''நான் ெபண்ணாைச ��த்தவெனன்�
நிைனக் ��ரக்ளா?'' என்� �ன�னான். 

தைலயைண�ல் ஒ� �ைற தைலையத் ��ப்�
ெமள்ள நைகத்தார ் ேமவாரின் மன்னர,் 'உன் வாைளக்
ேகள்'' என்� நைகச�்ைவ�ம் சற்�க் காட�்னார.் 

ஸங்கன் �ண்�ம் தைலையக் �னிந்� ெகாண்டான்.
ேரமல்லர ்அன்� வ��ம் ��கைள அவன் �� நாட�்,
"ஸங்கா! �ரமாணம் ெசய்ய நான் எ�க்கச்
ெசான்ன�டன் நீ வாைள எ�க்கக் ைகையக் ெகாண்�
ேபாய், அ� இல்லாததால் �ைகத்தேபாேத �ரிந்�
ெகாண்ேடன்" என்� �ர��ம் அன்� அ�தமாகப்
�ரவா�க்கச ்ெசான்னார.் 

�னிந்த தைல நி�ராமேல ேகடட்ான் ஸங்கன்,
''என்ன �ரிந்� ெகாண்�ரக்ள், தந்ைதேய?'' என்�. 

''அ� ஒ� ெபண்ணிடம் ேபாய்�டட்ெதன்�.''
''ெபண்ணிடம் ஏன் ேபாக ேவண்�ம்?" 

"ராஜ�த்ரர ் வழக்கம் உனக்�த் ெதரியா�, ஸங்கா.
�ன்� �ஷயங்கள் �றர ் ைகக�க்� மாற
ராஜ�த்ரரக்ள் சம்ம�க்க மாடட்ாரக்ள். தன் ��ைர,
மைன�, வாள் இம்�ன்ைற�ம் அவரக்ள் உ�ர்
உட���க்�ம்ேபா� யா�ம் ப�க்க ��யா�. நீ
உ��டன் வந்��க்�றாய். உன் வாள் உன்னிட�ல்ைல
...'' 

"ஆகேவ?" 

"அைத யாரிடேமா ெகா�த்��க்�றாய். வா�க்�
மாைல ��ம் அவ�ய��ந்தாெலா�ய அ� உைற�
��ந்� மைறயா�. இ�ல் ெப�ம் ஊகம்
ஏ��ல்ைலேய.'' 

மரணப் ப�க்ைக��ம் மன்னர ் காரணங்கைள
எத்தைன ேகாைவயாகச ் ெசால்�றார ் என்பைத



எண்ணிப் பாரத்்� �யந்த ஸங்கன், ''ஆம், தந்ைதேய! ஒ�
ெபண்ணிடந்தான் அைதக் ெகா�த்� வந்��க்�ேறன்''
என்றான், நிலத்�ல் தன் ஒற்ைறக் கண்ைண நாட�். 

"யாரவள், ஸங்கா?'' என்� ேகடட்ார ் மன்னர்
ஆைச�டன். 

''�ரமரர ்�ல ராஜ�மாரி'' என்றான் ஸங்கன். 

"யார,் கரம்சந்த்�ன் மகளா?'' என்� ேகடட்ார்
ேரமல்லர.் 

''ஆம்." 

"ெபயர?்''

 ''ெசாரண்ாேத�!"

 ''அழகா��ப்பாளா?" 

"ெபய�க்�த் தக்கப� இ�க்�றாள்'' என்�
இ�த்தான் ஸங்கன், சற்� ெவடக்த்�னால். 

அவன் ெவடக்த்ைத உைடக்க உ���டன் ேப�னார்
ேரமல்லர.் "ெவடக்ப்படாமல் ெசால், ஸங்கா! தந்ைத�ம்
மக�ம் ேப�ம் ேபசச்ல்ல இ�. நீ�ம் நா�ம் சாதாரணப்
�ரைஜகளா��ந்தால் இந்தக் ேகள்�கைள உன்
தாையேயா அல்ல� உன் நண்பரக்ைளேயா �ட�்த்தான்
�சாரித் ��ப்ேபன், ஆனால் நான் மன்னன்: நீ
அரியைண�ல் உடக்ாரப் ேபா�றவன். ராஜ�தனத்�ன்
நலத்ைதப் பா�காக்�ம் ெபா�ப்ைப ஏற்கப் ேபா�றவன்.
ஆகேவ, ெவடக்த்ைத �றந்���. அதற்�ப் ப�ல் கடைம
உன் உணரச்�்கைள ஆடெ்காள்ளட�்ம்'' என்றார்
கண்�ப்�டன். 

''சரி, தந்ைதேய'' என்� ��ய ஸங்கன், ராணா�ன்
�கத்ைத ஏெற�த்� ேநாக்�னான். 

''ெசாரண்ாேத� அழகா��க்�றாளா?'' என்�
ேகடட்ார ்ராணா. 



"இ�க்�றாள்." 

அைதப்பற்� அத்தைன கவைல�ல்ைல எனக்�.
கம்�ரமா��ப்பாளா, ெசால்." 

"�ள்ைளயாகப் �றந்��ந்தால் இந்த ேமவாைர
ஆளக் ��யவள்." 

''வாள் �த்ைத ?" 

''வாள் �ழற்�த�ல் மட�்மல்ல, ேவெல�வ��ம்
நிகரற்றவள். �ரமகள்.'' 

"ேரமல்லரின் �ரிய கண்கள் ஸங்கன் கண்ைணச்
��� ேநரம் சந்�த்தன. "ஆம், ஸங்கா. அவள் ேமவார்
அரியைண�ல் உடக்ாரத் த�ந்தவள்தான்'' என்றார்
கைட��ல். 

ஸங்கனின் ஒற்ைறக்கண் ஆசச்ரியத்தால்
மலரந்்த�. "எப்ப�த் ெதரிந்� ெகாண்�ரக்ள்,
தந்ைதேய?" என்� ேகடட் அவன் �ர�ல் அந்த �யப்�
�ரிந்� �டந்த�. 

''உனக்� ஒ� கண்ணில்ைல, ஸங்கா' என்�, ஏேதா
��தாக �ஷயத்ைதச ்ெசால்�வ� ேபால் ஆரம்�த்தார்
ராணா. 

"ஆம், தந்ைதேய'' என்� ஒப்�க்ெகாண்டான்
ஸங்கன். 

''ஆகேவ, உன் அழ�க்காக அவள் உன்ைன
��ம்���க்க ��யா�.'' 

ஸங்கன் வாய் �றந்� ப�ல் ெசால்ல�ல்ைல. 'சரி'
என்பதற்� அ���யாகத் தைலைய மட�்ம்
ஆட�்னான். 

மன்னர ்�ளக்�னார;் 'ஸங்கா! நீ அழ�ல்ைல என்�
நான் ெசால்ல�ல்ைல. உன் �கத்���க்�ம்
கம்�ரக்கைள ஒன்ேற எனக்�ப் ேபா�ம். ஆனால்,



சாதாரணப் ெபண்கள் கம்�ரத்ைத மட�்ம்
��ம்பமாடட்ாரக்ள். 'ஸரே்வந்த்ரியா நயனம் �ரதானம்'
என்ப� பழெமா�. நத்�ரியங்க�க்�ள் கண் �க்�யம்.
அவற்�ள் ஒன்ைற இழந்� �டக்�ம் உன்ைன
ேவண்�பவள் அழ�க்காக ேவண்���க்க ��யா�.
உன் அர�க்காக�ம் ��ம்� ��க்க ��யா�. �ரமரர்
நாட�்ல் அர�ரிைமயற்ற அநாைதயாக
இ�ந்��க்�றாய்! உன் �ணங்கைளக் கண்�தான்
உன்ைன அவள் ேதரந்்ெத�த்��க்க ேவண்�ம்" என்ற
ேரமல்லர,் ''ஸங்கா! நீ �த்�சா�ெயன்� எனக்�த்
ெதரி�ம். ஆனால், ெபண்ைணத் ேதரந்் ெத�ப்ப��ம் நீ
ெகட�்க்காரன் என்பைத அ�ந்� ெகாண்ேடன்!'' என்�ம்
ஆைச நிைறந்த ேக�ப் ேபசை்ச உ�ர�டட்ார.் �ற�,
எைதேயா நிைனத்�க் ெகாண்�, “ஆம் ஸங்கா! இவள்
தாராபாய் மா�ரி இ�க்கமாடட்ாேள'' என்� ��ெரன்�
ேகடட்ார,் �கத்�ல் கவைல படர. 

"யார� தாராபாய்?'' என்� �ன�னான் ஸங்கன்.
''அவள்தான் ��த்��ன் மைன�.'' "ஏன்,
அவ�க்ெகன்ன?'' 

"தாராபாய் �ர ஸ்�ரீ! சதா சண்ைட�ல்
�ரிய�ள்ளவள். எப்ெபா��ம் �ல்ைல�ம் அம்ைப�ம்
வாைள�ந் தாங்�, ��த்� ேபா��டங்க�க்ெகல்லாம்
அவ�ம் ெசன்� சண்ைட�ட�் வந்தாள்.
அரண்மைன�ல் அவள் இ�ந்தேத �ைடயா�. இவள்...'' 

"இவள் அரண்மைனைய �ட�்க் �ளம்�வ�
கைடயா�. ஜலக்�ரீைட...'' என்� ஆரம்�த்த ஸங்கன்,
மஞ்சளாற்ைற நிைனத்�க்ெகாண்� சடெ்டன்� ேபசை்ச
நி�த்�னான். 

ராணா ேரமல்லரின் ேயாசைனகள் ேவ��ைச�ல்
ஓ�க் ெகாண்��ந்தைமயால், அவர ் ஸங்கனின்
சங்கடத்ைதக் கவனிக்காமேலேய, ''ஜலக்�ரீைட,
எப்ெபா�தாவ� கணவ�டன் ேவடை்டக்�ப் ேபாவ�
இைவ ராஜ�த்ர ஸ்�ரீக�க்� இயற்ைக. ஆனால்



ஸங்கா, ��ஷன் ேபால் சதா ெவளி�ல் �ரி�ம் ராணி
ேமவா�க்� உதவா�. அந்தப்�ரத்���ந்� கணவைன
ஊக்��க்�ம் ராணிதான் ேதைவ" என்றார.் 

''அத்தைகய �ட�்ப்பறைவதான் இவள்'' என்றான்
ஸங்கன். 

''தாராபாையப் ேபான்ற காட�்ப்பறைவைய �ட
இத்தைகய �ட�்ப்பறைவதான் ேதைவ' என்ற ேரமல்லர,்
''�க�ம் ம�ழ்ச�், ஸங்கா! எனக்�ப் ெப�ம் நிம்ம�ைய
அளித்��டட்ாய். இனி நீ இரண்� �ரமாணங்கைளச்
ெசய்ய ேவண்�ம், இந்தா. என்வாைள எ�த்�க் ெகாள்''
என்�, பக்கத்���ந்த தம� படட்ாக்கத்�ையச ்�ட�்க்
காட�்னார.் 

அந்தப் படட்ாக்கத்�ைய உ��ப் ��த்�க்ெகாண்�
ஸங்கன், தந்ைதக்� எ�ரில் எ�ந்� நின்றான். 

''ஸங்கா, �தல் ஆைண இ�! உன் உ��ள்ளவைர நீ
இஸ்லா�யைர ராஜ�தனத்�க்�ள் �ைழய�டக்
�டா�'' என்றார ்ஆேவசத்�டன். 

ஸங்கன் வாைள உயரத்்� ஆைண�டட்ான். 

"இரண்டாவ� ஆைண. ஸங்கா, எக்காரணத்ைத
�ன்னிட�்ம் நீ இப்ெபா��ள்ள தளப�ைய அவன்
ஸ்தானத்���ந்� மாற்றக்�டா�" என்றார ்ராணா. 

ஸங்க�க்�த் �க்� வாரிப்ேபாடட்�, "யாைர,
�லா�த்தைனயா?'' என்� ேகடட்ான் ஸங்கன். 

"ஆம், ஸங்கா! இறக்�ந்த�வா�ல் ��த்��ன்
ேகாரிக்ைக அ�, நா�ம் அதற்�ச ் சம்ம�த்ேதன்.
ஆைகயால் நீ�ம் சம்ம�க்க ேவண்�ம்'' என்றார ்ராணா, 

ஸங்க�க்�ச ்சம்மத�ல்ைல, �லா�த்தைன அவன்
என்�ேம நம்�ய�ல்ைல . இ�ப்��ம் மரணப் ப�க்ைக
���ந்� தன் தந்ைத ேகடட்ப� �ரமாணம் ெசய்தான். 



ராணா ேரமல்லர ் நிம்ம��டன் பஞ்சைண�ல்
�ரண்டார.் நீண்ட ேநரம் ேப�யதன் �ைளவாக அவர்
�ச�் �க�ம் �ரமப்பட�் வரத்ெதாடங்�ய�.
பக்கத்���ந்த ராணிகள் அவர ் பணி�ைடக்�
�ைரந்தனர.் “ஸங்கா, நீ ெசன்� உைடகைள
மாற்�க்ெகாள்'' என்� அவன் தாய் உத்தர�டட்ாள். 

பலதரப்படட் உணரச்�்க�டன் அந்த அைறைய
�டட்கன்ற ஸங்கன், தனக்காக ஏற்பா�
ெசய்யப்பட�்�ந்த அைறக்�ள் ெசன்�, உைடகைளக்
கைளந்�, ேவ� உைடகைள மாற்�க்ெகாண்�,
அங்��ந்த பஞ்சைண�ல் அமரந்்�, தந்ைத�டட்
ஆைணகைள எண்ணி எண்ணிப் பாரத்்தான். �தல்
ஆைண அவன் மனத்�க்�ப் ��த்த� தான்.
இரண்டாவ� ஆைண அவன் ��ம்பாத�. இ�ப்��ம்,
அரசரக்ள் இனிப்�டன் கசப்ைப�ம் அ�ப�க்க
ேவண்�ய�தான் என்� �ரம்ானித்தான். 

அவன் வாழ்� �ராைவ�ம் அந்த இரண்�
ஆைணக�ம் பா�த்தன. இனிப்�டன் கசப்�ம் கலந்ேத
�ரண்டன அவன் வாழ்�ல். அந்தக் கசப்�ன் �தல்
க��யாக உ�ெவ�த்தான் �லா�த்தன். அரசர ்�ன்�
இளவரசன் இடட் ஆைணையக் ேகடட் அவன், உள்�றக்
��க�த்தான். ஆனால், அந்தக் ��கலத்ைத ெவளிக்�
மட�்ம் காடட்�ல்ைல . காலம் வரட�்ம் எனக்
காத்��ந்தான். 

அ�தியாய�-13 :ப�கார� 
சா�வாஹன சகாப்தம் 1565-ஆம் வ�ஷத்�ல்,

அதாவ� �.�. 1509-வ� வ�ஷத்�ல் ராணா ஸங்கன்
அரியைண�ல் ஏ�னான். ேமவார ் ��வ�ேம
மணக்ேகாலம் �ண்ட�. மகா�ர�ம் நிதானஸ்த�மான
ஸங்கன், ேமவாரின் �ம்மாசனத்�ல் அமரந்்�
�டட்தால், ராஜ�தனத்�க்� �� ேமாடச்ம்
இ�க்�ெமன்� க��யதன் �ைளவாக ராஜ�தனம்
��வ��ம் ��கலம் நிரம்� நின்ற�. ஆனால், ராணா



ஸங்கன் மட�்ம் மனத்�ல் எந்த�த
சந்�ஷ்���ல்லாமேல இ�ந்தான். ம�ழ்ச�்க்�
ேவண்�ய நிைல பலமாக அவைனச ் �ழ்ந்�தான்
�டந்த�. ஆனால் அ� �ழ்நிைலயாகேவ நின்�
�டட்ேதெயா�ய அவன் இதயத்�க்�ள் ��ம் சக்�ைய
அறேவ இழந்� �டந்த�. 

ராணா ேரமல்லர,் ஸங்கன் தைலநகர ் ��ம்�ய
�ன்றாவ� நாள் மண்�லைக நீத்ததால்
ப�ன்�ன்� நாள்கள் �க்கத்�ல் ஆழ்ந்� �டந்த
�த்�ர,் ப�னான்காவ� நாள் �ம்�க்�டந்த மலர்
��ெரன �க�த்� �டட்� ேபால், �கமலரந்்� இன்பக்
ேகாலம் �ண்ட�. எங்�ம் ேகாலாகலத்�ன் அரவ�ம்
ேகளிக்ைகக் �சச்ல்க�ம் வாைனப் �ளந்�
ெகாண்��ந்தன. அன்� ம�நாள் நடந்த
ம�டா�ேஷகத்�ன் ேபா� ராஜ�தனத்�ன் �மார்
எட�்க் �ைள மன்னரக்ளின் வாடக்ள் ஸங்கன்
கால்கைள ேநாக்�த் தாழ்ந்தன. அன்ேற �ரமரர்
நாட�்��ந்�, மங்கல நாண் க�த்�ல் �லங்க வந்த
ெசாரண்ாேத��ன் �சால ��க�ம் நாணத்தா�ம்
இன்பத்தா�ம் நிலத்ைத ேநாக்�த் தாழ்ந்தன. 

காத� படட்ம��யாகப் பக்கத்�ல் �ற்��க்க,
ராஜ�தனத்�ன் ெப�ங்�� �ரரக்ள் வாடக்ைளக் கா�ல்
தாழ்த்� எங்�ம் ெஜய�ஜ�பவ சப்தங்கள் வாைனப்
�ளக்க எ�ப்�ய �ரல்கள் சாதாரணமாக ஸங்க�க்�
ம�ழ்ச�்ையத்தான் அளித்��க்க ேவண்�ம். ஆனால்,
அைவ அவன் மனத்�ல் ம�ழ்ச�்ைய �ைள�க்காத�
மட�்மல்ல; இத்தைன ம�ழ்ச�் ஒ��ட�ம் ஏேதா
அபஸ்வரம் ஊ���வ� ேபான்ற �ரைம அவன்
மனத்�ல் எ�ந்� ெகாண்��ந்த�. ஆகேவ, ம�டம் ��
�மார ்இ�ப� நாடக்�க்�ப் �ற�, உப்பரிைக�ல் ஏ�
நின்� �த்�ைர ேநாக்�த் தன� ஒற்ைறக்கண்ைண
உலாவ�டட் ஸங்கன் மனத்�ல் �வரிக்க இயலாத
ேவதைனேய நிைறந்� �டந்த�. 



அப்ெபா�� இராக்காலம். ெவண்ணில� எங்�ம்
பரந்� �டந்த�. அந்த ெவண்ணில� ெதாடட்தால்
�ரத்ேத ெதரிந்த பவானி மாதா�ன் ேகா��ன் தங்கக்
கலச�ம் தங்க�ம் ைவர�ம் கலந்த� ேபால்
�த்ெதாளிெயான்ைறப் பரப்� நின்ற�. எங்�ம்
கண்�க்� ��ந்தாக இ�ந்த� நகரத்�ன் ேதாற்றம்.
நகரத்�ன் நந்தவனங்களி��ந்த ந�மலரக்ளின் இன்ப
மண�ம் காற்�ல் �தந்� வந்த�. அவற்ைறத்
ெதாடரந்்� வ�பவள் ேபால் ராணி ெசாரண்ாேத��ம்
உப்பரிைக �� ஏ�வந்�, ஸங்க�க்� ெவ� அ��ல்
நின்றாள். அப்ப� வந்தவைள ஸங்கன் ��ம்�க்�டப்
பாரக்்க�ல்ைல, அவள் ஆசச்ரியப்படட்ாள். 'என் பாத
அணிகளின் சப்தங்கள் �ட கைலக்க ��யாத
அத்தைன ஆழ்ந்த �ந்தைன எதற்�?' என்� தனக்�ள்
எண்ணிய ெசாரண்ா ேத� அவன் ேதாள் �� ெமள்ள ஒ�
ைகைய ைவத்தாள். அப்ெபா��தான் ராணா�க்�ச்
�ரைண வந்��க்க ேவண்�ம். ஏேதா �க்�வாரிப்
ேபாடட்� ேபால ��ம்�, ''யார ் ெசாரண்ாவா?'' என்�
ேகடட்ான் ஸங்கன். 

''ஏன், இப்ப� ைகைய ைவக்கக் ��ய
உரிைம�ள்ளவரக்ள் ேவ� யாராவ� ராணா�க்�
ஏற்பட�் �டட்ாரக்ளா அதற்�ள்?'' என்� ேகடட்
ெசாரண்ாேத� கலகலெவன நைகத்தாள். 

அந்த நைகப்� சற்ேற பைழய நிைன�கைளக்
கைலத்� �டட்தால் அவைள ேநாக்�த் ��ம்�த் தன்
இ� ைககளா�ம் அைணத்�க்ெகாண்ட ஸங்கன்,
"ெசாரண்ா!'' என்� �ர�ல் இன்பம் ெசாடட்
அைழத்தான். 

''ஏன்?'' ஒற்ைறச ் ெசால்ைலத்தான் அவள் ப�ல்
ேகள்�யாக ��னாள். ஆனால், அைத எ�ப்�ய �ர�ல்
இன்பக் கைதகள் பல �ைதந்� �டந்தன. 

'நீ இன்�ம் �ங்க�ல்ைலயா?'' என்� ேகடட் கன்,
அவள் தைலைய உயரத்்�, ��கைளத் தன் ஒற்ைறக்



கண்ணால் ஆராய்ந்தான். 

அவள் கண்கள் அந்த �ரன் �கத்�ல் ைதரியத்�டன்
பைதந்தன. ஏேதா பலப்பல அைழப்�கைள�ம்
��த்தன. வாய் மட�்ம் ெசால்�ய�, 'இல்ைல '' என்ற
ஒ� வாரத்்ைதைய. 

''ஏன்?" 

"�ங்கக் �டா� என்� சாஸ்�ரம்.''

"அதற்�ம் சாஸ்�ரம் இ�க்�றதா?''

''ஆகா! இ�க்�ற�.'' 

"இர�ல் �ங்கக் �டாெதன்றா?''

“ஆமாம்.'' 

''எல்ேலா�மா?'' 

"இல்ைல; ெபண்க�க்� மட�்ம்."

“அெதன்ன சாஸ்�ரமாம்?" 

''கற்�ைடய ெபண்கள் கணவன் உறங்�ய �ன்�,
உறங்�, அவன் எ�ந்��க்�ம் �ன்� எ�ந்��க்க
ேவண்�ம்." 

''அப்ப�யானால்...?'' 

''நீங்கள் உறங்க�ல்ைல , ஆகேவ நா�ம்
உறங்க�ல்ைல .'' 

''நான் இர� �ரா�ம் உறங்காமேல இ�ப்ேபன்.'' 

''அ� என்னா�ம் ���ம்.'' 

ெசாரண்ா�ன் ப�ல் �டட்வடட்மாக வந்த�
கல்���ந்த நில�ம், அைணப்�ல் நின்ற ெசாரண்ா�ன்
அழ�ய படம், ெமள்ள ெமள்ள ராணா�ன் இதயத்�
��ந்த ேவதைனைய இறக்க �ற்படட்ன. இ�ப்��ம்
லங்கள் ெசான்னான், ''ெசாரண்ா, நீ



பள்ளியைறக்�ப்ேபா. என் மனம் �ன்பக் கட�ல்
�ழ்���க்�ற�'' என்�. 

ெசாரண்ா அவன் மார�்ல் நன்றாகச ் சாய்ந்�
ெகாண்டாள். ''அந்தப் பைழய �ஷயந்தாேன?'' என்�
ேகடட்ாள். 

"ஆம், அேததான், ெசாரண்ா'' என்� ப�ல்
ெசான்னான். 

“அ� நடந்� மாதம் ஒன்�க்�ேமல் ஆ��டட்ேத"
என்றாள். 

"மாதெமன்ன, வ�ஷம் ஒன்றானா�ம் இதயம் அைத
மறக்கா�, ெசாரண்ா. தந்ைதக்� நான் ெசய்� ெகா�த்த
இரண்டாவ� சத்�யம் ராஜ�தனத்�க்�ப் ெப�ம்
ேகடை்ட �ைள�க்�ெமன்� என் உள்ளத்�ேல ஏேதா
ெசால்�ற�. வாளின்ேமல் இடட் ஆைணப்ப�
�லா�த்தைன என� தளப�யாக்��டே்டன். ஆனால்
அவன் அந்தரங்க �த்��ல் எனக்� நம்�க்ைக�ல்ைல.
அவைன நம்பாேத என்� ஏேதா ஒன்� உள்ேள ��க்
ெகாண்��க்�ற�'' என்� ெசான்ன ஸங்கன்,
�ன்பத்தால் ெப��ச�் �டட்ான். 

ெசாரண்ா�ன் கரங்கள் ஸங்கைன நன்றாக இ�கத்
த��ன. "மகா�ரரான தாங்கள், பலைர ஒேர சமயத்�ல்
எ�ரத்்�ப்  ேபாரிட�் ம�யச ்ெசய்�ம் ஆற்றல் வாய்ந்த
ெசன். ேகவலம், ஒ� மனிதைன எண்ணி இதயத்ைதக்
மா�க் ெகாள்ளலாமா?'' என்� ேகடட்ாள். 

ஸங்கன் அவள் �ைணப்���ந்� தன்ைன
���த்�க் ெகாண்� உப்பரிைக�ல் சற்�
உலா�னான், �ற�, அவ�க்� �ன் வந்� நின்�,
''இதயத்ைத நானாகக் கசக்க�ல்ைல . ��ம்பத் ��ம்ப
அ�ேவ அந்த இரண்டாவ� ஆைணைய
நிைன�ட�்�ற�. 'ஏனப்ப� ஆைண�டட்ாய்?' என்�
இதயத்�ன் ஒ� பாகம் �சாரிக்�ற�. இன்ெனா� பாகம்



'ெமள்ள அவைன உத���' என்� ேயாசைன ���ற�.
என் இதயம் இரண்டாகப் �ரிந்� �டக்�ற�'' என்றான். 

ெசாரண்ாேத� அவைன நன்றாக ஏெற�த்�,
ேநாக்�னாள். ''மகாராணா! இதயராணி ஒ�த்�
இ�ந்தால், அவன் இதய ேவதைனக்� ம�ந்தாவ�
உண்�. ஆனால், உங்கள் ேவதைனக்� ம�ந்� நா�ம்
அல்ல. இைதத் �ரம்ானிக்க வ� ஒன்�தானி�க்�ற�''
என்� ெமள்ளச ்ெசான்னாள். 

''என்ன வ�?'' என்� ஆவ�டன் ேகடட்ான் ஸங்கன். 

“உபாயம் இ�க்��டத்�ற்�ப் ேபாகேவண்�ம்.''

 "அந்த இடம் எ�?'' 

''மனிதன் மனம் அல்லற்ப�ம்ேபா� அதற்�ச்
சாந்�யளிப்ப� ேதவாலயம் ஒன்�தான்.'' 

''பவானி ஆலயத்�ற்�த்தாேன, அங்� �ன�ம் நான்
ேபாய் வ��ேறன்.'' 

''அங்கல்ல.''

 "ேவெறங்�"

 ''சா�ணீேத��ன் ஆலயத்�ற்�." 

�க�ம் நிதானத்�ட�ம் உ���ட�ம் அந்த
ேயாசைனையச ் ெசான்னாள் ெசாரண்ாேத�.
ஸங்க�ைடய ஒற்ைறக்கண்ணில் ஆசச்ரியம்
ேதான்�ய�. ''ஆமாம், ெசாரண்ா! எனக்� ஏேனா இந்த
ேயாசைன ேதான்ற �ல்ைல. என� இரண்டாவ�
ஆைணக்� தபஸ் �னிையேய �ளக்கம் ேகடக்லாம்''
என்றான் ஸங்கன், ��ப்�டன். 

''அங்�தான் தங்க�க்�ச ் சரியான �ைட
�ைடக்�ம். தங்க�க்�த்தான் அரியைண
�ைடக்�ெமன்� தபஸ்�னிதாேன ெசான்னாள்''
என்றாள் ெசாரண்ா...! 



"ஆமாம், ெசாரண்ா !'' 

''அைதக் ��ப்�ட�்ச ் ெசான்னவள், அரியைண
ஏ�ய�ம் ஏற்ப�ம் �க்கல்க�க்�ம் பரிகாரம்
ெசால்லலா மல்லவா?'' 

''ெசால்லலாம், ெசால்லலாம்'' என்� ��கலப்
படட்ான் ஸங்கன். அந்த ��கலத்தால் அப்ப�ேய
ெசாரண்ாேத�ையக் கட�்ப்��த்�, ஒ� �ழந்ைதையத்
�க்�வ� ேபால் �க்�, ''ெசாரண்ா! நீ ஏன் எனக்�
மந்�ரியாக வரக்�டா�?'' என்� ேகடட்ான். 

''அந்த உத்�ேயாக�ம் மைன�க்� உண்ெடன்�
சாஸ்�ரம் ெசால்��ற�'' என்� �ரித்தாள் ெசாரண்ா
ேத�. 

அவள் �ரிப்�, இதயத்�ன் ேவதைனைய அ�ேயா�
�ைடக்கேவ, அவைளக் ைககளில் தாங்�ய வண்ணம்
உப்பரிைக���ந்� இறங்�னான் ஸங்கன். 

"ஐேயா! ��ங்கள், மகாராஜா! ேச�கள் பாரத்்தால்
பரிகாசம் ெசய்வாரக்ள்'' என்� அவன் கரங்களில்
தத்தளித்தாள் ெசாரண்ாேத�. அைதச ் ���ம் கா�ல்
வாங்�க் ெகாள்ளாமல், அவைளத் �க்�யவண்ணேம
பள்ளியைறக்�ள் �ைழந்த ஸங்கன், அவைள �ரட�்த்
தனமாக பஞ்சைண�ல் எ�ந்� தா�ம் மலரைண�ல்
�ரண்டான். நா�ைககள் ஓ�ன. 

ம�நாடக்ாைலேய ஸங்கன் தன் ராணி�டன்
நாஹ்ரா மக்ேரா�க்�ப் �றப்பட�், �தன்�ைற
ேபாலேவ மாைல ேவைள�ல் நாஹ்ராமக்ேராைவ
அைடந்�, சா�ணீ ேத��ன் ஆலயத்�ல்
�ரேவ�த்தான். அன்� தபஸ்�னி �தல் �னம் ேபால்
ேகா�ல் வா��ல் நின்��க்க�ல்ைல . உள்ேள
ேத��ன் ����வத்�ன��ல் கண்கைள ��ய
வண்ணம் �யானத்�ல் உடக்ாரந்்��ந்தாள்.
ெசாரண்ாேத� சா�ணீேத��ன் உ�வத்ைத�ம்
பாரத்்� தபஸ்�னி�ன் ெதய்வக்கைள ெசாட�்ம்



�கத்ைத�ம் பாரத்்தாள். அந்தத் ேதவாலயத்�ன்
�ழ்நிைல பயத்ைத�ம் பக்�ைய�ம் ஒ�ங்ேக
�ைள�த்தன, அந்தப் பயத்��ம் பக்���ம் ஓர ்இன்ப
நிைனப்�ம் ஊ��� நின்ற�. 

'ேத�தாேன மஞ்சளாற்றங்கைரக்� வ�ம்ப�
இவைரப் பணித்தாள்? இல்லா�டட்ால் இவர ் எனக்�க்
இைடப்பாரா?' என்�, நன்��ம் இன்ப�ம் கலந்த
பாரை்வைய தபஸ்�னி ��ம், ேத��ன்
����வத்�ன் ��ம் ��, �ேழ மண்��ட�்
இ�வைர�ம் வணங்க�ம் ெசய்தாள். 

ஸங்க�ம் வணங்�னான். வணங்�ய
நிைல�ேலேய இ�க்�ம்ப� ெசாரண்ாேத�க்�ம்
கடட்ைள�டட்ான். நீண்ட ேநரம் தைலதாழ்த்�ய
நிைல�ல் �ேழ��ந்த அவ்��வைர�ம் கண்��த்�ப்
பாரத்்த தபஸ்�னி�ன் இதழ்களில் இளநைக
அ�ம்�ய�. அவள் ெமள்ளச ் ெசாற்கைள உ�ர�ட�்,
''மஞ்சளாற்றங்கைர பலனளித் ��க்�ற�, ஸங்கா!
ராஜ்ய�ம் �ைடத்த�, ராணி�ம் �ைடத்தாள்'' என்றாள். 

"எல்லாம் தங்கள் அ�ள் தாேய' என்றான் ஸங்கன். 

“என் அ�ளல்ல, ஸங்கா! ேத��ன் அ�ள்'' என்�
அ�த்�ச ்ெசான்னாள் தபஸ்�னி. 

“இ�ப்��ம் தங்கள் �லந்தாேன ேத� ேப��றாள்''
என்றான் ஸங்கன். 

''தவம் ெசய்தால் உன் வா�னா�ம் ேப�வாள்,
ஸங்கா. மனத்�ல் சாந்��ம் சந்�ஷ்����ந்தால் உன்
நா��ம் ேத� ேதான்�வாள்'' என்றாள் தபஸ்�னி. 

"அந்த இரண்��ல்ைலேய தாேய'' என்றான்
ஸங்கன். 

"�� உனக்� அர�, பத�, �கழ் அைனத்ைத�ம்
அளிக்�ம், ஸங்கா. ஆனால், சாந்�ைய அளிக்கா�''
என்� �டட்மாக அ��த்தாள் தபஸ்�னி. 



"ஏன் தாேய?" 

''நீ �தன் �தலாக இங்� வந்த அன்�, நீதான்
ேமவாரின் ராணா என்பைத நிரண்�த்தாள். அ�
மட�்மல்ல, உன் அரச�டம் உனக்�ப் ெப�ந்ெதால்ைல
என்�ம் அன்� இங்� நடந்த நிகழ்ச�்களால் நி��க்கப்
படட்�. உன் சேகாதரரக்ள் உன்ைனக் ெகால்லப்
பாரத்்தாரக்ள். ஆகேவ, நீ மகா பல�ள்ள
அரசனா��க்�ம் ேபா� உனக்�ப் பக்கத்�ல் சத்��
ஒ�வன் இ�ப்பான் என்ப� மட�்ம் �ரம்ானமா�ற்�.'' 

“இ�க்�றான், தாேய. ஆனால்...'' 

“அவைன நீக்க உன்னால் ��யா�. ஒ� சத்�யம்
உன்ைனக் கட�்ப்ப�த்��ற�. ஆனால், அதற்�ம் ஒ�
பரிகாரம் இ�க்�ற�.'' 

"என்ன பரிகாரம், தாேய?'' ஸங்கன் ஆவ�டன்
ேகடட்ான். 

'ேத� உனக்� மஞ்சள் பா�காப்� அளித்��க்
�றாள். ஆகேவ, ேத��ன் மஞ்சள் உன்
ெநற்����க்�ம் வைர, நீ மஞ்சளாற்ைறக் கடந்�
அப்�றம் ெசல்லாதவைர உன்ைன யா�ம் அடக்க
��யா�" என்றாள் தபஸ்�னி. 

ஸங்கன் இதயத்�ல் �ண்�ம் நம்�க்ைக ��ந்த�.
தபஸ்�னி ெகா�த்த ேத��ன் மஞ்சள் காப்ைப நிரம்ப
வாங்�க்ெகாண்� ெசாரண்ாேத��டன் தைலநகர்
��ம்�ய ஸங்கன், அன்� �தல் கவைலைய �டட்ான்.
அ�த்த ஐந்� வ�ஷங்களில் ராஜ�தனத்�ல் ெப�ம்
சாகசச ் ெசயல்கைள ஸங்கன் �ரிந்தான். பல்ேவ�
ராஜ�த்ர ��நில மன்னரக்ள் ேமவாரின் �ைடக்�ழ்
வந்தனர.் அந்த ஐந்� வ�ஷ�ம் �லா�த்தன்
ராணா�ன் நடவ�க்ைககைளக் கவனித்�க்
ெகாண்��ந்தான். அ�ல் �க்�யமாக ஒ� �ஷயத்ைதக்
கவனிக்க அவன் தவற�ல்ைல. ேமவார ் வம்ச
மன்னரக்ள் பவானி ேகா��ன் �ங்�மத்ைத



இட�்த்தான் அரியைண�ல் அமரந்்� ஆட�் �ரிவாரக்ள்.
ஆனால், ஸங்கன் அரியைண�ல் அமரந்்தேபா�ம், மற்ற
ேநரங்களி�ம் ெநற்��ல் மட�்ம் மஞ்சள் �லகெமான்�
பளிச�்டட்ைதக் கண்ட �லா�த்தன், அதன் காரணத்ைத
அ�ய �யன்றான். அரண்மைனச ் ேச�க�டன் ேப�,
ெமள்ள அந்த உள்ளரங்கத்ைத�ம் அ�ந்� ெகாண்டான்.
ராணாைவ அ�க்க ேவண்�மானால் மஞ்சளாற்றங்
கைரையக் கடக்கச ் ெசய்ய ேவண்�ம் என்ற உண்ைம
�லா�த்த�க்� �கத் ெதளிவாகத் ெதரிந்த�.
சா�ணீேத�யளித்த அந்த மஞ்சள் பா�காப்ைபத்
�றக்�ம் மாரக்்கம் எ� என்� எண்ணிப் பாரத்்தான். பல
வ�ஷங்கள் �ைட �ைடக்க�ல்ைல. �ைட �ைடத்த
�ன்� அைத உபேயா�க்க�ம், நாடை்ட நாசமாக்க�ம்
அந்தப் பாதகன் தவற�ல்ைல . 

அ�தியாய�-14 :ப�யானா 
''ராஜ்ய �ஸ்தரிப்�ம் �க�ம் உனக்�க் �ட�்ம்.

ஆனால், மனசச்ாந்� மட�்ம் �டட்ா�" என்�
சா�ணீேத� ஆலயத்�ன் தபஸ்�னி ெசான்ன�, ராணா
ஸங்கன் வாழ்�ல் �டட்வடட்மாகப்
ப�த்�க்ெகாண்��ந்த�. வ�ஷங்கள் பல ஓ�ன. அைவ
ஓ�ன ேவகத்�ல் ேமவாரின் பல�ம் ெசல்வாக்�ம்
நாற்�ைச��ம் �ரிவைடந்தன. சதா
எதற்ெக�த்தா�ம் ெபாறாைமைய�ம் �சல்கைள�ம்
�ைள�த்� ஒன்ைறெயான்� அ�த்�க் ெகாண்��ந்த
ராஜ�தனத்�ன் �ைளகள் எல்லாேம ஸங்கன்
ஆைணக்�க் காலக்�ரமத்�ல் �ழ்ப்ப�ந்தன.
என்��ல்லாத ஒற்�ைம ராஜ�தனத்�ல் ஸங்கன்
ஆட�்�ல் ஏற்படட்ைதக் கண்� �ல்����ந்த ேலா�
வம்சத்� நவாப் இப்ரா�ம் ெபரி�ம் பயம் ெகாண்டான்.
ராஜ�த்ரரக்ைள நிைனத்தேபா ெதல்லாம் தாக்�ப்
ெப�ம் ேசதம் �ைள�த்� வந்த �ல்�ப் ேபரர� ெமள்ள
ெமள்ளக் கைலந்�, ���� �ட�் அர�களாகப் �ரிந்�
ெகாண்��ந்த�. ேலா� வம்சத்�ன் தனி ஆட�் ெவ�
�ரிதத்�ல் பல�னப்பட�்க் ெகாண்��ந்தைதக்



கவனிக்கத் தவறாத �ல்� நவாப் இப்ரா�ம்,
ஸங்க�ைடய ஆ�க்கத்ைத ராஜ�தனத்�ல் ெவ�
�க்�ரத்�ல் உைடக்கா�டட்ால் ஏற்ெகனேவ எங்�ம்
�ழா�வ�ம் அவன் வ�வான கரம், �ல்�ைய�ம்
ெதாடத் தயங்கா� எனப் �ரிந்� ெகாண்டான். ஆகேவ,
அதற்கான யத்தனத்ைத�ம் ெசய்ய �ற்பட�்ப் ெப�ம்
ேசைனையத் �ரட�்னான். 

இப்ரா�ம் ேலா��ன் �யற்� அத்தைன எளி�ல்
பலன் த�வதற்கான மாரக்்கம் �லங்க�ல்ைல .
ஸங்கம்ராஜ தந்�ரத்தா�ம், �ேசாதயரக்ளின்
�ைளக்கம் �ரரக்ளிடம் அவன் காட�்ய தையயா�ம்
�த்தங்களில் ெசன்றேபாெதல்லாம் ேபாரில்
�ன்னணி�ல் நின்� ெப�ங்காயங்கைளப் ெபற்�
உடல் �ரா�ம் த�ம்� க�டன் �ளங்�ய
காரணத்தா�ம் ராஜ�தனம் �ரா�ம் அந்த மகா
�ர�க்�த் தைல தாழ்த்�ய�. ''ராணா �த்தத்�ற்�ப்
�றப்படட்ால் அவைனச ்�ழ்ந்� 80,000 ��ைர �ரரக்�ம்
����ய ஏ� மன்னரக்�ம் ஒன்ப� 'ரால் 'க�ம் ரா�ல்,
ரா�த் �த�ய வரக்்கங்களின் 104 தைலவரக்�ம், 5,000
ேபார ் யாைனக�ம் ெசன்றன" என்� சரித்�ரம்
���ற�. 

இத்தைகய ெப�ம்பைடைய, ராணா ஸங்கேன
ேநரில் அணிவ�த்� இஸ்லா�யப் பைடகைள
ேவர�க்கத் �டட்�டட்ான். இப்ரா�ம் ேலா��ம்
மால்வா நவா�ம் தங்கள் பைடகைள அைல அைலயாக
ராஜ�தனத்�ன் ேமல் ஏ�னாரக்ள். ப�ேன� �த்தங்கள்
நடந்தன. ப�ேன� �த்தங்களி�ம் ஸங்கன்
இஸ்லா�யப் பைடகைள ராஜ�தனத்�க்�ள் �ைழய
��யாதப� ��ய�த்� �ரட�்னான். ப�ேனழாவ�
�த்தத்ேதா� மால்வா நவாப மாண்டார.் ஆனால்,
இப்ரா�ம் ேலா� மாள�ல்ைல. மனம் மட�்ம்
தளரந்்��ந்தான். எப்ப��ம் கைட�யாக ஒ� ைக
பாரத்்���வெதன்ற �ரம்ானத்�ல் மஞ்சாளற்றங்
கைர���ந்த �யானா என்ற நகரத்ைத ேநாக்�ப்



ெப�ம்பைட�டன் வந்தான் இப்ரா�ம் ேலா�. இைதக்
ேகடட்�ம் ராணா ஸங்க�க்�த் �க்�வாரிப் ேபாடட்�.
இப்ரா�ம் ேலா� எதற்காகப் �யானாைவத் தாக்க
உத்ேத�க்�றான்? இ� யார ் ேயாசைனயா��க்�ம்?'
என்� தன்ைனத்தாேன ேகட�்க் ெகாண்டான். �ற�,
அந்தப் �ரத்�ல் ெசாரண்ாேத��ட�ம் ேகடட்ான்.
அவ�க்�ச ் ���ம் சந்ேதக�ல்லாததால் சடெ்டன்�
ப�ல் ெசான்னாள், ''கண்�ப்பாகச ் �லா�த்தன்
ேயாசைனயாகத் தானி�க்�ம்'' என்�. 

அந்தப்�ரத்�ன் கட�்�க்ெக�ேர உலா�ய ஸங்கன்,
அவைள உற்�ேநாக்�, "ெசாரண்ா, �லா�த்தன் என்
மனசச்ாந்�ையக் �ைலக்�ம் எமன் என்ப�ம் உண்ைம .
வஞ்சகன் என்ப�ம் உண்ைம . என்னிடம் பைகைம
�ள்ளவன் என்ப�ம் உண்ைம . ஆனால், அவ�ம்
ராஜ�த்ரன் என்பைத மறந்��டாேத' என்� ��னான். 

''அைத நான் மறக்க�ல்ைல , �ர�'' என்றாள்
ெசாரண்ாேத�. 

''எ�ரிக்� ேயாசைன ெசால்�ம் அள�க்�,
நாடை்டக் காட�்க் ெகா�க்�ம் அள�க்� எந்த
ராஜ�த்ர�ம் இ�வைடயமாடட்ான், ெசாரண்ா!'' என்�
ஸங்கன் �ண்�ம் அ�த்�ச ்ெசான்னான். 

'அத்தைன நிசச்யமா உங்க�க்�?" ெசாரண்ா�ன்
ேகள்��ல் ேக� இ�ந்த�. 

'அந்த நிசச்யம் உனக்�ல்ைலயா, ெசாரண்ா?'' என்�
�ன�னான் ஸங்கன். 

'இல்ைல .''

 ''காரணம்?'' 

''மனித�ைடய �த்� �காரத்�ல் எனக்�ள்ள
நிசச்யம்." 

''�ளங்கச ்ெசால்." 



''எப்ேபரப்்படட் உயர�்���ம் ஓர ் இ�மகன்
�றப்ப�ண்�. இதற்� அத்தாட�்கள் மனித
சரித்�ரத்�ல் அனந்தம்.'' 

"இ�க்கலாம், ெசாரண்ா. ஆனால், ராஜ�தனத்�ல்
�றந்தவன் �லா�த்தன். அ��ம் சாதாரண
வம்சத்�லல்ல, பரம்பைர பரம்பைரயாக ேமவார்
அரியைணையக் காத்� நின்�ள்ள �வார ் வம்சத்�ல்,
ராய்�ன் தைலவன். இப்ெபா�� என் பைடத்தைலவன்.
அவன் என்ைன அ�த்� வாழலாம். ஆனால்
ராஜ�தனத்ைத அ�த்� வாழ ��யா�'' என்� உ��
நிரம்�ய �ர�ல் ��னான் ஸங்கன். 

ெசாரண்ாேத� இதற்� உடேன ப�ல் ெசால்ல
�ல்ைல. பஞ்சைண�ன் ஓரத்�ல் நன்றாகத் தள்ளி
உடக்ாரந்்�, ஸங்கைன�ம் பக்கத்�ல் உடக்ா�ம்ப�
கண்ணால் ைசைக ெசய்தாள். அவள் கண்ணாைணைய
என்�ம் ம�க்காத ஸங்கன், அவள் பக்கத்�ல்
உடக்ாரந்்� ெகாள்ள, இடக்ைகையத் தனக்�ள்
�ைறப்ப�த்�க் ெகாண்ட ெசாரண்ா, ''மஹாராஜா!
தங்கள் பைடத் தைலவரிடம் தங்க�க்� நம்�க்ைக
பலமா��க்கலாம். ஆனால், மஞ்சளாற்றங் கைரைய
உங்கள் நாட�் எல்ைலயாக, அதாவ� நீங்கள்
தாண்டக்�டாத எல்ைலயாக சா�ணீேத�
வ�த்��க்�றாளல்லவா?'' என்� ெமள்ளக் ேகடட்ாள். 

''ஆம், ெசாரண்ா .''

 “இந்த மரம்ம் யா�க்�த் ெதரி�ம்?" 

"தபஸ்�னிக்�த் ெதரி�ம், உனக்�த் ெதரி�ம்,
எனக்�த் ெதரி�ம்.'' 

''அவ்வள�தானா?''

 "ஆம்." 

"இல்ைல , மகாராஜா! நம� ேச�க�க்�ம்
ெதரி�ம்.'' 



"எப்ப�த் ெதரி�ம்?" 

'எப்ப�த் ெதரி�ேமா, எனக்�த் ெதரியா�,
மகாராஜா! ஆனால் ஒ� நாள் நீங்கள் ெகா�
மண்டபத்�க்�ச ் ெசல்�ம்ேபா� �லக�ட �லகம்
ெகாண்�வரச ்ேச�ைய அ�ப்�ேனன்...'' 

"உம்.'' 

''அவள் என் தந்தப் ேபைழ���ந்� சா�ணீ
ேத��ன் மஞ்சள் காப்ைபக் ெகாண்� வந்தாள்.'' 

"உம்.'' 

''அேத ேச��டன் �லா�த்தன் பல �ைறகள்
நந்தவனத்�ல் �ரித்� �ைளயா�ப் ேப�வைத நான்
உப்பரிைக���ந்� பாரத்்��க்�ேறன்.'' 

இைதக்ேகடட் ராணா ஸங்கன் நீண்ட ேநரம்
�ந்தைன�ல் ஆழ்ந்தான். ராணி�ன் ேயாசைன எந்தத்
�க்�ல் ஓ��ற� என்பைத அவன் நன்றாகப் �ரிந்�
ெகாண்டான். இ�ந்தா�ம், அவள் வா�ன் �லேம அைத
வரவைழக்கத் �ரம்ானித்�, ''அப்ப�யானால் உன்
ஊகந்தாெனன்ன, ெசாரண்ா?'' என்� �ன�னான். 

ெசாரண்ாேத� தன் அழ�ய ��கைள உயரத்்�
ஸங்கைன நன்றாகப் பாரத்்தாள். �ற�, �ண்�ம்
��கைள நிலத்�ல் ஓட�், ''மகாராஜா! மஞ்சளாற்ைறத்
தாண்�னால் உங்க�க்�த் �ங்� ேநரி�ம் என்ப�
தபஸ்�னி�ன் வாக்�. �யானா மஞ்சளாற்றங்கைரக்�
அக்கைர� ��க்�ற�. அங்� உங்கைளச ் சந்�க்க
இப்ரா�ம் ேலா� �ரம்ானித்��க்�றான். இந்த
ேயாசைனைய அவ�க்�க் �றக்��யவன் �லா�த்தன்
ஒ�வன்தான்'' என்றாள். 

ஸங்கன் ம�ப��ம் ெமௗனம் சா�த்தான்.
கைட�யாகச ் சேரெலனப் பஞ்சைண��ந்� எ�ந்�,
"எப்ப��ம் வ�ம் ேபாைரத் த�ரக்்க ��யா�,
ெசாரண்ா! எதற்�ம் ேத��ன் மஞ்சள் காப்ைப அணிந்�



ேபா�க்�ச ் ெசல்�ேறன். அ� ெநற்���க்�ம் வைர
யா�ம் என்ைன எ��ம் ெசய்ய ��யா�'' என்�
���ட�், ராணி�ன் அந்தப்�ரத்���ந்� ெவளிேய
ெசன்றான். 

ெசாரண்ாேத� அ�த்த �ல நாடக்ள் �க்கத்�ன்
வ�வமாக �ளங்�னாள். ராணா இைணயற்ற
உ���டன் இப்ரா�ம் ேலா�ையச ் சந்�க்க �யானா
ெசன்ற ேபா�, மஞ்சள் �லகத்ைதத் தன் ைகயாேலேய
ைவத்�த்தான் அ�ப்�னாள். இ�ப்��ம், அவள்
இதயத்ைதப் ெப�ம் ேசாகம் �ழ்ந்� நின்ற�. �ரயாண
சமயத்�ல் ேவ�யர ் ஓ�ய மங்கள ஸ்ேதாத்�ரங்க�ம்
'ெஜய�ஜ�பவ' வாழ்த்ெதா�க�ம் ஓரள� சாந்�
அளித்த ேபா��ம், ெபா��ல் அவள் இதயத்ைதத்
�க்கேம �ழ்ந்� நின்ற�. 

சரித்�ரப் �ர�த்�ெபற்ற �யானா �த்தத்ைதப்
பற்�ய தகவல்கள் அ�த்த பத்தாவ� நாள் �தல் வரத்
ெதாடங்�ன.எல்லாம் மங்களமான ெசய்�கள். மனத்�ல்
ரச்�்ைய அள்ளித் ெதளிக்�ம் �ரச ்ெசய்�கள். �ர ஸ்�ரி
யான ெசாரண்ாேத� அவற்ைறக் ேகடக்க் ேகடக்,
ெசயத்ைதச ்�ழ்ந்��ந்த ேசாகத்ைத ஓரள� �றந்தாள்.
�ர� �னம் ��யற்காைல�ல் ராணா�ன் ைகப்பட
ஓைலெயான்� ெசாரண்ாேத�க்� வந்�
ெகாண்��ந்த�. ''ெசாரண்ா! இன்� என் பைடக�டன்
மஞ்சாளற்றங் கைர�ன் இந்தப் பக்கத்ைத
அைடந்��டே்டன். அ�ல் ஓரிடத்�ல் நான் மட�்ம்
தனித்� உடக்ாரந்்ேதன். எந்த இடம், ெசால்?- ஸங்கன்''
என்ற� �தல் ஓைல. 

ெசாரண்ா�க்� அந்த இடம் கண்�ன் எ�ந்த�.
தான் நீரா�ய அந்த இடம்! ஸங்கன் �ர��டன் வந்�
அைர�ைற உைட�டனி�ந்த தன்ைனச ் சந்�த்த அேத
ஆற்றங்கைரத் �ைற. பக்கத்�ல்தான் அந்தத் ேதாப்�.
அங்ேகதான் அவர ்என்ைன... ேமற்ெகாண்� நிைனக்கக்
�சச்மா��ந்த� அவ�க்�. ேபாரப்்பாசைற��ம்



கணவன் தன் காதைல மறக்க�ல்ைலெயன்பைத
உணரந்்� ெப��தங் ெகாண்டாள். 

அ�த்தநாள் ஓைல அவ�க்�ச ் சற்ேற
ேவதைனையத் தந்த�. “மஞ்சளாற்ைறத்
தாண்��டே்டன். இன்� மாைல �யானா�ல் இப்ரா�ம்
ேலா��டன் ேமா�ேவன். ெவற்� நிசச்யம். ெநற்��ல்
ேத��ன் காப்� இ�க்�ற�. கவைலப்படாேத-
ஸங்கன்.'' 

ேத��ன் காப்ைப ஸங்கன் மறக்க�ல்ைல
ெயன்பைத நிைனக்க ஓரள�க்� ெசாரண்ா�க்�
ஆ�தலா ��ந்தா�ம், மஞ்சளாற்ைற அவன்
கடந்��டட்�ல் அவள் ெப�ம் கவைலேய ெகாண்டாள்.
அ�த்த நாள் மற்ெறா� ஓைல வந்த�. அ� தந்த�
கவைலயார ் ம�ழ்ச�்யா? ெசாரண்ா�க்ேக
�ரிய�ல்ைல. 

"ேபார ் ��ந்த�. இப்ரா�ம் ேலா�ைய
��ய�த்தா��டட்�. இஸ்லா�யப் பைடகள் இனித்
தைலெய�க்க ��யா�. இப்ரா�ம் ேலா��ன் �தல்
வைன ராணாேவ தனிைம�ல் ேபாரா�ச ் �ைற��த்
��க்�றார,் �க்�ரம் ேமவார ்��ம்��ேறாம் - ராணா
உத்தர�ப்ப� ேசனா�ப� �லா�த்தன்.'' 

�ல்� அர� ��ந்��டட்ைத நிைனத்� ஒ� கணம்
ெப�ம�ழ்ச�் ெகாண்டாள் ெசாரண்ாேத�. அ�த்த
கணம் 'இந்த ஓைலைய அவர ் ஏன் எ�த�ல்ைல ?
�லா�த்தன் ஏன் எ�தேவண்�ம்?' என்� எண்ணியதால்,
அவள் இதயத்�ல் கவைல�ம் �ழ்ந்த�. 

அந்தக் கவைல�டன் அ�த்த நான்� �னங்கைளக்
க�த்தாள் ெசாரண்ாேத�. ஐந்தாவ� �னத்�ல்
நகராக்கள் �ரமாதமாக சப்�க்க, மக்கள் ெவற்� ஒ�
வாைனப் �ளக்கச ் �த்��க்�ள் �ைழந்த ராணா
ஸங்கன், ேநராகச ் ெசாரண்ாேத��ன்
அந்தப்�ரத்�க்�ச ் ெசன்றான். அவன் வரைவ
எ�ரே்நாக்� சரவ்ாபரண ��ைதயாய் ெசாரண்



�ம்பம்ேபால் நின்��ந்த ெசாரண்ாேத� ஸங்கன்
அைறக்�ள் கால� எ�த்�ைவத்த�ம் அவைன ேநாக்�
ஓ�னாள். ராணா�ன் வலக்கரம் அவைளச ் �ற்�
வைளத்த�. இன்ெனா� கரம் அவள் ���ப்
பக்கத்�ேலேய �டந்த�. ெசாரண்ாேத� ஆரம்பத்�ல்
அைதக் கவனிக்க�ல்ைல . ஸங்கன் வலக்கரத்�ன்
அ�த்�ய ���ல் �வண்� இன்பமைடந்தாள். �ற�,
அந்த இன்ெனா� கரத்ைத�ம் தன்ைனச ் �ற்�
வைளக்கத் தன் வலக்ைகயால் இ�த்தாள். அவ்வள�
தான், அவள் உணரச்�்கள் ��ெரன்� ஸ்தம்�த்தன.
அவள் ெவளிேய இ�த்த� �க்கால் ைகதான்.
''மகாராஜா?'' என்� அல�னாள் ெசாரண்ாேத�. 

அ�தியாய� -15 :ஒ�ற� ெசா�ன
ேயாசைன 

�யானா ேபாரில் கால்பாகம் ெவட�்ண்�ேபான
தன� இடக்ைகையக் கண்�, "மஹாராஜா!'' என்�
ெசாரண்ா அல�ய�ம் ப��க்�ச ்�ரிக்கேவ ெசய்தான்
ஸங்கன். சாதாரண சமயத்�ல் அ�தமயமா��க்�ம்
கணவன் �ரிப்�, ேவதைன நிைறந்த உள்ளத்�ல்
�ைளவாக அன்� ேவப்பங்காயாக இ�ந்ததால்,
ெசாரண்ா ேத� ெவ�ண்�, ''ஏன் �ரிக்��ரக்ள்.
மஹாராஜா?'' என்� �னத்�டன் �க்க�ம் ெகாந்தளித்த
�ர�ல் �ன�னாள். 

ஸங்கனின் வலக்கரம் ெசாரண்ாேத�ைய �ன்ைன
�டச ் சற்� பலமாகேவ அைணத்த� - "இந்தக் ைக
ேபானதற்� எதற்காக அல��றாய், ெசாரண்ா?'' என்�
�ண்�ம் �ரித்�க் ெகாண்ேட �ன�னான். 

நீர ் த�ம்�ய அழ�ய ��கள் அவன் �கத்ைத
ஏெற�த்�ப் பாரத்்தன. ''ஒ� ைகைய இழந்த� ெப�ம்
நஷ்டமாகப் பட�ல்ைலயா உங்க�க்�?'' என்�
இதழ்கள் ��ப்�டன் ெசாற்கைள உ�ரத்்தன. 



"இல்ைல .'' ஸங்கன் �ரல் சாதாரணமாகேவ
ெவளிவந்த�. 

“ஏன், லாபமாகப் ப��றதா?'' - ெசாரண்ாேத�
ேகள்��ல் ேகாபம் �ஞ்�ேய �டந்த�. 

''ஆம்." 

''உங்க�க்�க் ைக மட�்மல்ல, �த்தஸ்வா�ன�ம்
ேபாய்�டட்�.' 

"ஆம்." 

“என்ன, ஆமாம்?'' 

“�த்தத்ைத உன்னிடம் ப�ெகா�த்�ப் பல
வ�ஷங்கள் ஓ��டட்ன, ெசாரண்ா! அதற்� அத்தாட�்
க�ம் இரண்� இ�க்�ன்றனேவ'' என்� ப�ல் ெசான்ன
ஸங்கன், ராணி�ன் கன்னத்�ல் தன் இதழ்கைளப்
�ைதக்க�ம் ெசய்தான். 

ெசாரண்ாேத� பற்பல உணரச்�்களின் வசப்
படட்ாள். இரண்� அத்தாட�்கள் என்� கணவன்
ெசான்ன� தன� இ� �ழந்ைதகைளத்தான் என்பைத
அவள் �ரிந்� ெகாண்டதால், ெவடக்ம் அவைள ஒ�
�றத்�ல் ஆட�் ைவத்த�. ைகைய இழந்� நின்ற
கணவைனக் கண்டதால் �ன்பம் ஒ��றம் அவைள
வைதத்த�. ைகைய இழந்�ம் அவன் ேவ�க்ைகயாகப்
ேப�வ� அவ�க்� எரிசச்ைலேய உண்� பண்ணிய�.
இத்தைன உணரச்�்களால் �ண்டப்படட் அவள்,
“நன்றாகப் ேபசக் கற்�க் ெகாண்��க்��ரக்ள்?"
என்றாள், ேவெற��ம் ெசால்ல��யாத காரணத்தால். 

''ெசய�ல் மட�்ம் நாெனன்ன �ைறசச்லா?'' என்�
ேகடட்ான் ஸங்கன். 

“இப்ெபா�� �ைற�தான்.'' 

“ஏன்?''



“ெசயல்ப�ம் ைகெயான்� ேபாய்�டட்ேத.''

"ேபானாெலன்ன?'' ''அைதத்தான் லாபெமன்�
ெசால்��ட�்ரக்ேள?'' ''ஆமாம், லாபந்தான்.'

' "எப்ப� லாபேமா ?'' 

''ஒ� ைக ேபானால் அைத�டத் �றைமயான ைக
�ைடக்�ம்.'' 

"யார ் ெகா�ப்பாரக்ள்?'' “யா�ம் ெகா�க்கத்
ேதைவ�ல்ைல.'' 

கணவன் ெசால்வதன் அரத்்தம் �ரியாமல்
��த்தாள் ெசாரண்ாேத�. 'ஏன், �ரிய�ல்ைலயா,
ேத�? ெசால்�ேறன். ேகள். �ன்� எனக்� ஒ� கண்
ேபாய் �டட்தல்லவா?'' என்� ேகடட்ான் ஸங்கன். 

"ஆமாம்” என்றாள் ெசாரண்ாேத�. 

''அப்ப��ம் என்ைன மணக்க ஒப்�க்ெகாண்டாய்?''
“ஆம்.'' 

"அப்ெபா�ேத நான் ெசான்ேனன் எனக்� ஒ� கண்
இல்ைலெயன்�.'' 

''ெசான்னீரக்ள்.'' 

“அந்த இன்ெனா� கண்ணாக நீ இ�ப்பதாகக்
��னாய்!'' 

''ஆமாம்.'' 

"இப்ெபா�� ஒ� ைக ேபாய்�டட்�. ஆனால்,
இன்ெனா� ைகயாக நீ இ�ப்பாய். என்�ைடய ம
��க்�ப் ப�ல் உன் பங்கய �� �ைடத்த�. என்
�ரட�்க் கரத்�க்�ப் ப�ல் இந்தத் தளிரக்்கரந்தால்
இ�க்�றேத. இ� லாப�ல்ைலயா எனக்�?'' என்ற
ஸங்கன், அவைள ஆைச�டன் அைணத்தான். 



அவன் ெமா�களில் �லங்�ய அன்�ம், �ர�ல்
ெதானித்த ஆைச�ம் ெசாரண்ாைவ
இந்�ரேலாகத்�க்�க் ெகாண்� ேபா�ன. அத்�டன்,
ைக�ழந்� தன்ென�ேர �ரித்�க்ெகாண்� நின்ற அந்த
மண்டலா�ப�ையப் பரிதாபத்�டேனேய அவள்
ேநாக்�னாள். "நீங்கள் என்ன சமாதானம் ெசான்னா�ம்
என் மனம் மாறா�. மஞ்சளாற்றங்கைரையத்
தாண்�யதால்தான் உங்க�க்� இக் ைக ேபா�ற்�.
அைதத் தாண்�யதற்�ம் �யானாைவப் ேபார்
அரங்கமாக அைமத்ததற்�ம் அந்தப் பாதகன்
�லா�த்தன்தான் காரணம்” என்றாள் ெசாரண்ாேத�. 

ராணா ஸங்கன் அவைள அைணத்��ந்த
வலக்கரத்ைத நீக்�, வழவழத்த கேபாலங்கைளத் தட�க்
ெகா�த்�க் ெகாண்ேட ெசான்னான்: “ராணி!
�லா�த்தன் இந்தப் ேபா�க்�க் காரணமல்ல.
இப்ரா�ம் ேலா� என்ைனச ் சந்�க்கப் �யானா�ல்
காத்��ந்தான். ஆகேவ நான் அவைன அங்� ெசன்�
சந்�க்க ேவண்�யதா�ற்�. தபஸ்�னி ெசான்னப�
மஞ்சள் காப்ைப ெநற்��ல் இட�்க் ெகாண்�தான்
ேபா�க்�ச ்ெசன்ேறன். அதனால் �யானா�ல் சரித்�ரம்
�க�ம் ெவற்�ேய �ைடத்த�. இப்ரா�ம் ேலா��ன்
மகைனச ் �ைற ெசய்� ெகாண்� வந்��க்�ேறன்.
வம்சேமா தைலெய�க்க ��யா�. அத்தைகய ேபாரில்
இழந்ேதன். அ��ம் ேத��ன�ளால் இடக்ைக
ேபா�ற்�.வா�ம் ேவ�ம் ஏந்�ம் வலக்ைக அப்ப�ேய
தான் இ�க்�ற�. ேபார ் என்றால் லாபம், நஷ்டம்,
ெஜயாபஜயம் சகலத்ைத�ந்தாேன எ�ரப்ாரக்்க
ேவண்�ம்? மகத்தான ெவற்� ேமவா�க்�க்
�ைடத்��க்�ற�. அந்த ெவற்�ையச ் சம்பா�க்கப்
ேபார ்அரங்�ன் �கப்�ல் ேபாரிடட்வன் ைககளில் ஒன்�
ேபாவ� சாதாரண நஷ்டம். இதற்காக மனம் ேநாவ�
அவ�ய�ல்ைல . அ��ம் �ர ஸ்�ரீயான நீ, இந்த அற்ப
நஷ்டத்�ற்� ஏங்�வ�ம் அழகல்ல.'' 



ராணா ஸங்கன் இந்த வாரத்்ைதகைள அ�தத்�ல்
�ைழத்�த்தான் ெகாட�்னான். ஆனால்
ெசாரண்ாேத�க்� மட�்ம் அவற்றால் சாந்�
ஏற்பட�ல்ைல. �யானா�ல் இப்ரா�ம் ேலா�
வந்ததற்�ம், ஸங்கன் மஞ்சளாற்றங் கைரையத் தாண்ட
ேவண்�ய நிரப்்பந்தம் ஏற்படட்தற்�ம் �லா�த்தேன
காரணெமன்� அவள் மனத்�ல் ஏேதா
ெசால்�க்ெகாண்ேட��ந்த�. 

'ராணா கண்ைண இழந்த� சேகாதரர ்சண்ைடயால்.
�டட்மான ஏற்பா� ஏ��ல்லாமல், சேகாதரன்
ஆத்�ரத்�ல் எய்த அம்பால். ஆனால் ராணா�ன் ைக
என� அத்தைகய எ�ரப்ாராத சம்பவத்தாலல்ல.
ணா�ன் உ�ைரக் கவரச ் ெசய்யப்படட் ஏற்பா�. �ன்
மஞ்சள் ��க்காப்�னால் ைக�டன் நின்� �. இ�ல்
ஏேதா ஆழ்ந்த �ழ்ச�்�ம் �டட்�ம் இ�க்�ன்றன' என்�
ெசாரண்ாேத� அ�க்க� தனக்�ள் ெசால்�க்
ெகாண்ேட��ந்தாள். 

வ�ஷங்கள் ஓ�ன. ராணா ஸங்க�க்� ஏன்
�ழந்ைதகள் �றந்� இரண்� தவ��ம் �டட்ன. மற்ற
�ழந்ைதகளின் மலர ் �கத்��ம் கணவனின் பரந்த
�க��ம் அன்��ம் ெசாரண்ாேத� தன்
�யரங்கைள�ம் உள்�ற உ�த்�க் ெகாண்��ந்த
��ைய�ம் ஓரள� மறந்ேத இ�ந்தாள். அப்ப� அவள்
இதயத்�க்�ச ் சாந்�ையக் ெகா�க்�ம் �சகங்க�ம்
நிரம்ப இ�க்கேவ ெசய்தன. இரண்� �ழந்ைதகைள
அவள் இழந்தா�ம் �ன்றாவ� மகனான ரத்ன�ம்ம�ம்
நான்காவ� மகனான �க்ரம�த்�ம் இ� ெப�ம்
�ம்மங்களாக வளரந்்�, ேபாரி�ம் வல்லவரக்ளா�த்
தந்ைத�டன் பல ேபாரக்ளில் பங்�ம்
எ�த்�க்ெகாண்டாரக்ள். 

கணவன் �க��ம் மக்கள் �ரத்��ம் �ரிந்�
�டந்த ேமவார ் சாம்ராஜ்யத்��ம், என்��ல்லாதப�
ராஜ�த்ர ஐக்�யத்��ம் சாந்�யைடந்த அவள்



உள்ளத்ைதக் கலக்க, �ண்�ெமா� ெப�ம் பைகவன்
ராஜ�தனத்�க்� எ�ந்தான். 

ெமாகலாய சாம்ராஜ்யத்ைத இந்�யா�ல்
ஸ்தா�த்த பாபர,் பரக்ானா �ற்றர���ந்�
இத்�யாைவ ேநாக்�க் �ளம்�னான். இந்�யா�க்�
வந்த பாபர,் அவ�க்� வந்த தய�ர ் ேபா�ம்
ெசங்�ஸ்கான் ேபா�ம் ெப�ம் பைடக�டன்
வர�ல்ைல . ெசாந்த நாட�்ல் அவரக்ைளப் ேபால
ெசல்வத்�ல் �றந்� ெசல்வத்�ல் வளரந்்தவ� மலல.
வ�ைம�ன் வ�ற்�ல் �றந்தவன். அதன்
ேசாதைனகளில் �ழன்றவன். ேகவலம், இரண்டா�ரம்
ேரரக்ைளத் �ரட�்க்ெகாண்�தான்
�ந்�ஸ்தானத்�ன்�� இறங்�னான். ஆனால்,
தய��ம் ெசங்�ஸ்கா�ம் சா�க்க ��யாதைத பாபர்
சா�த்தான். அவரக்ள் நி�வ ��யாத ேபரரைச பாபர்
�ந்�ஸ்தானத்�ல் நி��னான். அந்தப் ேபரர�க்�
�ைத �ைதத்த�, மஞ்சளாற்றங்கைரக்�ப் ெபரி�ம்
அப்பா�ள்ள க�வா என்ற இடத்�ல் நடந்த ேபார,் �ைத
�ைதத்த� பாபரின் �ரம் மட�்மல்ல, மற்ெறா� ச��ம்
அ�ல் கலந்� ெகாண்ட�. 

இரண்டா�ரம் �ரரக்�டன் �ந்�ஸ்தானத்�ன்
�� இறங்�ய பாபர,் ெவ� �க்�ரம் இப்ரா�ம்
ேலா�ைய ��ய�த்�, �ல்�ைய�ம் ஆக்ராைவ�ம்
ைகப்பற்�, ஆக்ரா���ந்� ராஜ�தனத்ைத ேநாக்�க்
�ளம்�னான். ராணா ஸங்கன் ஆ�க்கம் ராஜ�தனத்�ல்
நிைலத்��க்�ம் வைர�ல் தான் ேலா�களிட��ந்�
ைகப்பற்�ய அர� தன� அல்ல என்பைத நன்றாகப்
�ரிந்� ெகாண்ட பாபர,் ெப�ம்பைட �ரட�் ராணா
ஸங்கைனச ் சந்�க்க மஞ்சாளற்ைற ேநாக்�க்
�ளம்�னான். பாபரின் ஏற்பா�கைள அவ்வப்ெபா��
ஒற்றரக்ளால் கவனித்� வந்த ராணா ஸங்க�ம், ராஜ
�தனத்�ன் பைடகைளத் �ரட�்க்ெகாண்�
�யானா�க்�க் �ளம்பத் தயாரானான். அரண்மைனக்�



ெவளிேய��ந்த �ந்��கள் ராணா �றப்ப�ம் ேநரம்
ெந�ங்��டட்ைத அ��த்தன. சங்கங்கள் சப்�த்தன. 

அந்தப்�ரத்�ல் �ரண கவசத்�டன் �ைடெபற
நின்ற ராணா ஸங்கைன ��ந்த சஞ்சலத்�டன்
ேநாக்�ய ெசாரண்ாேத�, தன் வலக்ைக ெப��ரலால்
அவன் ெநற்��ல் சா�ணீேத��ன் மஞ்சள் காப்ைபப்
ப�த்தாள். 

“ஜாக்�ரைதயாகப் ேபாய் வா�ங்கள்.
மஞ்சளாற்�ன் அக்கைர�லாவ� தங்�ங்கள்.
ஆற்றங்கைரைய�ட�் நீண்ட �ரம் ெசல்லா�ரக்ள்''
என்�ம் ேகட�்க் ெகாண்டாள். 

அன்� ஸங்கன் ப�ல் ெசான்ன� ��த்�ரமா
��ந்த� ெசாரண்ாேத�க்�. ��ேய அவன் வா�ன்
�லமாகச ் ெசாற்கைள உ�ரத்்தேதா என்�, �ன்னால்
ஒ� சமயத்�ல் நிைனத்தாள் அவள். 

சஞ்சலத்�டன் நின்ற மைன�ைய ேநாக்�ச்
ெசான்னான் ஸங்கன், ''ெசாரண்ா! மனிதரக்ள் வாழ்�
���ன் கரங்களால் வ�க்கப்ப��ற�. அ�ல்
�ன்ெனசச்ரிக்ைகக்� ஓரள�தான் இட�ண்� " என்�. 

''அதற்காக எசச்ரிக்ைகையக் ைக��வ� �ேவக
மல்ல'' என்றாள் ெசாரண்ாேத� ப��க்�. 

''சரி, ெசாரண்ா'' என்� ெசான்ன ஸங்கன்
�ன்��வல் �த்தான். 

"இைத�ம் ைக�டா�ரக்ள்'' என்�, ேத��ன் மஞ்சள்
காப்�டனி�ந்த ��ய தந்தப் ேபைழைய�ம்
கணவனிடம் ெகா�த்தாள் அவள். 

பயபக்��டன் அைத வாங்�க்ெகாண்ட ஸங்கள்,
''இ��க்�ம்வைர கவைலக்� இட�ல்ைல. ராணி.
�ைர�ல் சந்�ப்ேபாம்'' என்� ���ட�் ெவளிேய
நடந்தான். ��� ேநரத்�ற்ெகல்லாம் உப்பரிைக
�ைனப்� ��ந்�, ராணா ஸங்கன் ெசல்வைதப் பாரத்்த



ராணி�ன் மனத்ைதப் ெப��தம் ஆடெ்காண்ட�.
�ர�ப்பைட�ன் ந�நாயகமாய்ப் ெப�ம் ேவைலக்
ைக�ேலந்� ம�டத்�டன் ராணா ெசன்ற காட�் அந்த
ராஜ�தன கரி�ன் இதயத்�ல் இைணயற்ற
ெப�ைமையக் �ள� �டட்�. ''ராணாைவ
ேநரிைடயாகப் ேபாரில் ெவல்ல ெமாகலாய பாபரால்
ஒ�க்கா�ம் ��யா�'' என்� தனக்�ள்
ெசால்�க்ெகாண்டாள் ெசாரண்ாேத�. 

ப�ைனந்� நாடக்�க்ெகல்லாம் இேத பாடத்ைத
பாபரின் பைடத் தைலவரக்ள் ��ம்பப் ப�த்தாரக்ள்.
�தல் ேமாத�ல் ராணா ஸங்கனால் ��ய�க்கப்படட்
பாபரின் ெப�ம்பைட �த� ஓ�ய�. �ன்வாங்�ப் பாபர்
நிைல �ைலந்� தன் �டாரத்�ல் உடக்ாரந்்��ந்தான். 

“நவாப், ஸங்கைன ��ய�க்க நம்மால் ��யா�.
ஆழந்ெதரியாமல் கா�ட�்க்ெகாண்� �டே்டாம்''
என்றான் ெமாகலாயர ்பைடத்தைலவன். 

பாபரின் �ரிய ��கள் பைடத்தைலவைன ேநாக்�
எ�ந்தன. ''ஆழந் ெதரியாமல் கா��பவன் என்ன ெசய்ய
ேவண்�ம்?" என்� ேகடட்ான் பாபர.் 

"காைல �டக் ேவண்�ம்.''

''�யமரியாைத�டன் �டக் ��யா�டட்ால்?'' 

''அ�ழ்ந்� ேபாக ேவண்�ம்.'' 

''கைட��ல் ெசான்ன�தான் சரியான வ�.
அ�ழ்ந்� �ரத்்�ைய நிைலநாட�்க் ெகாள்ேவாம்.'' என்ற
பாபர ்�ந்�த்தான். �ற� ேகடட்ான், 

''பா�களான �ந்�க்களிடம் ஏன் ேதாற்ேறாம்?''
என்�. 

''அவரக்ள் பைடபலம் அ�கம்'' என்றான்
ேசனா�ப�. 

''அ� ஒ� காரணம். அ�த்தப�?" 



''ஸங்கன் பைடகைள நடத்�வ�ல் இைண
யற்றவன்." 

"அ��ம் ஒ� காரணம். அ�த்தப�?'' 

ப�ல் ெசால்லத் ெதரியாமல் ��த்த பைடத்
தைலவைன ேநாக்�, ஆசனத்ைத �டெ்ட�ந்த பாபர்
ெசான்னான், "நம� பாபங்கள் காரணம்'' என்�. 

''பாபமா, நவாப்'' ஆசச்ரியத்�டன் ேகடட்ான்
ெமாகலாயர ்பைடத்தைலவன். 

''அம். நான் ��க்�ேறன். நீ ��க்�றாய், �ரரக்ள்
��க்�றாரக்ள்'' என்றான் பாபர,் 

''ஆமாம், நவாப்! நீண்ட நாடக்ளாகக் ��க்
�றாரக்ள்'' என்றான் பைடத்தைலவன். 

''இஸ்லாம் ��ைய அ�ம�க்�றதா?'' என்�
��னான் பாபர.் 

"இல்ைல .'' 

“�ரஆ்ைண ச�பத்�ல் ஓ�ேனாமா?''

 "இல்ைல .''| 

''அைவ இரண்�ந்தான் ேதால்�க்�க் காரணம்.
இன்� �தல் நான் தா� வளரக்்�ேறன். ��ைய
நி�த்��ேறன். ஆண்டவைன நிைனக்�ேறன். அவரவ்�
காட�்வார'்' என்றான் பாபர.் 

அன்�ரேவ பாபரின் பாசைற�ல் ��க் கலயங்கள்
உைடக்கப்படட்ன. பாபர ் �ரஆ்னி�ம் ஆண்டவைனப்
�ராரத்்�ப்ப��ம் இறங்�னான். அன்���ந்� ஒேர
வாரத்�ல் ஒளி�ம் �ைடத்த�. ஒளிவந்த� ஓர ் ஒற்றன்
�லமாக வந்த ஒற்றன் இர�ல் வந்தான், இ�ைள�ட
கரிையப் �சக்��ய ேபார ்�ைறையச ்ெசான்னான். 

பாபர ் ஒ� �நா�தான் �ந்�த்தான். �ற�, அவன்
கண்கள் �த்ெதாளி ெபற்றன. ''சரி சரி! ராணாைவக்



க�வா�ல் சந்�க்�ேறன்'' என்றான் �டமான�ர�ல்.
வந்த ஒற்றன் �ரித்தான். பாப�ம் ெபரிதாக நைகத்தான்,
நைகத்த� மட�்மல்ல, ஒற்றன் ����ம் ெபரிதாகத்
தட�்க்ெகா�த்தான். 

அ�தியாய�-16 :வ�தி ெகா�ட ெவ�றி! 
�யானா நகரத்�க்� ெவளிேய��ந்த �டாரத்�ன்

�கப்�ல் நின்�, சற்ேற கவைலேயா�ய �கத்�டன்
வட�ழக்�ப் ப���ல் தன� ஒற்ைறக்கண்ைண ஓட�்ய
ஸங்கன், நீண்டேநரச ் �ந்தைனக்�ப் �ற�,
பக்கத்���ந்த பைடத் தைலவைன ேநாக்� ��ெரனத்
��ம்�, ''ெமாகலாயன் க�வாைவ ேநாக்�
வ��றாெனன்ப� நிசச்யந்தானா?" என்� �ன�னான். 

மற்ற பைடத்தைலவரக்ள் ப�ல் ெசால்��ன்�
�வார ் �லத் தைலவ�ம், ேமவார ் தளப��மான
�லா�த்தன் ராணாைவ ேநாக்�, "மகாராஜா�க்� என�
வாரத்்ைத�ல் நம்�க்ைக�ல்ைலயா?' என்�
�ன�னான். 

ராணா�ன் ஒற்ைறக் கண் அவ�யத்�க்�
அ�கமாகேவ �லா�த்தன் �கத்ைத ஊ���
ேநாக்�ய�. �ற�, உத�களி��ந்� உ�ரந்்த
ெசாற்களில் சந்ேதகம் ெபரி�ம் ெதானித்த�.
''நம்�க்ைக இல்லாமல் இல்ைல �லா�த்தா, ஆனால்,
பாபரின் ேபாக்� ��த்�ரமாய் இல்ைலயா உனக்�?''
என்� ேகடட்ான் ஸங்கன். 

''என்ன ��த்�ரம்... மகாராஜா�க்�த் ேதான்�
�றேதா?'' என்� �லா�த்தன் �ன�னான், ராணா�ன்
மனத்�ல் ஓ�ம் எண்ணங்கைளப் �ரிந்� ெகாள்ள
��யாமல். 

"பாபர ் தற்சமயம் இ�க்��டத்���ந்� �யானா
�க்� வர க�வா�க்�ச ் ெசல்ல ேவண்�ய அவ�ய
�ல்ைல .' 



''ஏன்?" 

''பாபர ் தளத்���ந்� ேநர ் ெதற்�ல் நா��க்
�ேறாம். க�வா சற்�த் தள்ளி இ�க்�ற�,
�யானா�க்� ேநராக வரச ்ெசௗகரியம் இ�க்�ம்ேபா�,
பாைத���ந்� �ல� இ�க்�ம் க�வாைவ ேநாக்�
ஏன் பாபர ் ��ம்��றான்?" இப்ப�க் ேகடட் ராணா
ஸங்கன் �ண்�ம் �லா�த்தைனக் �ரந்்�
ேநாக்�னான். 

�லா�த்தன் �கத்�ல் எந்த�த உணரச்�்�ம்
ெதரிய�ல்ைல . ஏேதா ��� �ழப்பம் உள்�ற
ஓ�வைதக் கண்கள் மட�்ம் �ட�்க்காட�்ன. அைதக்
கவனித்த ஸங்கன் �ண்�ம் ேகடட்ான், ''என்ன �ழப்பம்
�லா�த்தா? காரணம் �ரிய�ல்ைலயா உனக்�?''
என்�. 

�லா�த்தன் நன்றாக ராணாைவ ஏெற�த்�ப்
பாரத்்ேத ப�ல் ெசான்னான், ''�ரி�ற�, மகாராஜா'
என்�. 

''என்ன �ரி�ற�?'' 

"பாபர ் நம்ைமப் �யானா�ல் சந்�க்க இஷ்டப்பட
�ல்ைல என்ப� �ரி�ற�." 

"அ� மட�்மா?" "ேவெறன்ன காரணம் இ�க்க
���ம்?" 

“மஞ்சளாற்றங்கைரைய �ட�் நீண்ட�ரம் நம்ைம
இ�க்க�ம் �ய��றான்." 

"மஞ்சளாற்றங்கைரையப் பற்� அவ�க்� என்ன
ெதரி�ம்?" 

''அவ�க்�த் ெதரியா�டட்ாெலன்ன. யாராவ�
ெசால்�க் ெகா�த்��க்கலாம்.'' 

''யார ் ெசால்�க் ெகா�த்��ப்பாரக்ள்?'' என்�
�கத்�ல் �ழப்பம் �ளிர�்டக் ேகடட்ான் �லா�த்தன். 



"அ� க�வா�ல் ெதரி�ம்'' என்� ��ய ஸங்கன்,
மற்ற பைடத்தைலவரக்ைள ேநாக்�, "பைடத்
தைலவரக்ேள, நமக்�ள்ேளேய ஒ� �ஷப்பாம்�
இ�க்�ற�. ஆகேவ எசச்ரிக்ைகயா��ங்கள், எ�ரிக்�
இங்��ந்� உள� ெசால்�றவரக்ள் இ�க்�றாரக்ள்.
ஆகேவ, பைடகள் க�வாைவ ேநாக்� ஜாக்�ரைதயாக
நகரட�்ம்'' என்� உத்தர�டட்ான். 

இைதக் ேகடட் �லா�த்தன் ெமள்ள இைடேய
��ந்� “மகாராஜா! எனக்� ஒ� ேயாசைன ேதான்�
�ற�...!'' என்� ஆரம்�த்தான். 

"என்ன �லா�த்தா?'' என்� �ன�னான் ஸங்கன். 

"நாம் �யானாைவ �ட�்ப் �றப்படாமேல இ�ந்தால்
என்ன? நாம் இங்� தாம�த்தால் பாபர ் க�வாைய
�ட�் இங்� வந்�தாேன ஆகேவண்�ம்? என்றான். 

“ஆம். �லா�த்தா, வந்�தான் ஆகேவண்�ம்.
ஆனால், நாம் இங்� தாம�க்க ��யா�.'' 

"ஏன்?" 

''ேமவார ்மர�ல் �றந்த ேதாஷம். எ�ரி அைற��ம்
இடத்�ற்�ச ் ெசல்வ� �ேசாதயர ் பரம்பைர வழக்கம்.
க�வா�ேலேய பாபைரச ் சந்�ப்ேபாம். பைடகள்
�றப்படட�்ம்'' என்� ஆைண�டட் ராணா,
ேமற்ெகாண்� �லா�த்தைன ��ம்��ம் பாராமல்
�டாரத்�க்�ள் ெசன்�, கவசத்ைத அணிந்� தன்
ெப�ம் படட்ாக் கத்�ைய�ம் இ�ப்�ல் வரிந்� கட�்க்
ெகாண்�, இ�ப்���ந்த கசை்ச���ந்� தந்தப்
ேபைழைய எ�த்�த் ேத��ன் மஞ்சள் காப்ைப�ம்
ெநற்��லணிந்� ெவளிேய வந்தான். 

அ�த்த �ல நி�ஷங்களில் ேபாரத்்தாைரகள்
ஊ�ன. ராஜ�தனத்�ன் ெப�ம்பைடகள் ��ம்
பாைலவனத்�ன் மண�ல் பரந்� ஊரந்்தன.
யாைனகளின் ெப�ம்பைட ந��ல் ெசல்ல, காலாடக்ள்
�ன் ெதாடர, இரண்� பக்கங்களி�ம் அண்ட ேபரண்ட



பட�்�ன் ெப�ம் இற�கைளப் ேபால் ��ைரப்பைடகள்
�ைரய, ந��ல் தன் ெப�ம்�ர��ல் அமரந்்� ெசன்ற
ஸங்கன் �ற்�ம் �ற்�ம் தன் பைடயைமப்ைப�ம் அதன்
சக்�ைய�ம் கண்� ெகாண்ட ஆனந்தத்ேதா�,
ராஜ�தனத்�ன் அந்த மாெப�ம் பைட அ�யாமல்
பா�காக்க சா�ணீேத�ைய மனத்�க்�ள்
�யானிக்க�ம் ெசய்தான். அந்தத் �யான சமயத்��ம்
அவன் மனத்�ல் ��� சஞ்சல��ந்த�. தங்கச்
சஞ்சலத்�க்�க் காரணம் �ரியாமேல க�வாைவ
அைடந்த ராணா, அங்� �டாரம�த்�த் தங்�னான்.
அன்�ர� ��வ�ம் உள்ளத்�ல் சஞ்சலம் ேம�டட்தால்
�டாரத்ைத �ட�்க் �ளம்�, பைட அைமப்ைபப்
பாரத்்�ச ் �ற்� வந்த ராணா, ம�நாள் ேபா�க்�த்
தயாரா�க் �ளம்�ய ெபா��தான் சஞ்சலத்�க்�க்
காரணத்ைதப் �ரிந்� ெகாண்டான்.
பைடத்தைலவரக்ளிடம் எ�ரிையத் தாக்க ேவண்�ய
�ைறையக் �� அ�ப்� �ட�்க் கவசமணிந்�
கசை்சைய எ�த்த ஸங்கன், அ�ல் ெசாரண்ாேத�
ெகா�த்த தந்தப்ேபைழ இல்லாதைத அ�ந்தான்.
�டாரெமங்�ம் ேபைழையத் ேத�ய ராணா, அ�
�ைடக்காததால், ெவளி���ந்த �ரெனா�வைன
அைழத்� நானில்லாதேபா� �டாரத்�க்�ள் யார்
வந்த�?'' என்� க�ங்ேகாபத்�டன் �ன�னான். 

"பைடத்தைலவர ்வந்� ேபானார,் மகாராஜா'' என்�
ந�க்கத்�டன் ��னான் �ரன். 

''எந்தப் பைடத் தைலவர?்'' 

''�லா�த்தர.்'' 

ஸங்கன் �ரிந்� ெகாண்டான். "சரி, ெவளிேய ேபா!''
என்� ெசால்� �ரைன ெவளிேய அ�ப்�ய�ம்
தைலையக் �ேழ தாழ்த்�ப் ெப��ச�் �டட்ான்.
''மஞ்சளாற்ைறத் தாண்� நீண்ட �ரம் வந்��டே்டன்
தாேய, உன் மஞ்சள் காப்ைப�ம் இழந்ேதன், ���
�ரி�ற�. ேபாரில் ெவற்� ெகாண்டால் இந்தச ் சடலம்



உன் சந்நி�க்� வ�ம். இறந்தால் என் ஆத்மா உன்
சந்நி�ைய அைட�ம். எப்ப��ம் உன் சந்நி�க்�
வ��ேறன்' என்ற சா�ணீேத�ைய நிைனத்�ச ் �ல
�நா�கள் ஸ்மரித்த ஸங்கன், ேபா�க்�க்
�ளம்�னான். 

க�வா�ன் ேபார ்�வரங்கைள கரன்ல் டாட ்ெவக
அழகாகச ்ெசால்���க்�றார.் இ��ைற ��ய�க்கப்
படட் பாபர,் �ன்றாம் �ைற எப்ப� ெவற்�யைடந்தான்
என்பைத ஒளி� மைற�ல்லாமல் ெசால்�றார.் ''ேபார்
எப்ப� ���ேமா என்பைதப்பற்� பாபர ் சந்ேதகப்
பட�்க்ெகாண்��ந்த சமயத்�ல், ராணா�ன்
ைசன்னியங் களின் இடப்ப��ைய நடத்�க்
ெகாண்��ந்த �வார ்வம்சத் தைலவனான �லா�த்தன்,
��ெரனத் தன� ��ைரப்பைடக�டன் ெசன்�,
எ�ரிப்பைடக�டன் ேசரந்்� ெகாண்�, ராணா�ன்
பைடகைள எ�ரத்்தான். பாபரின் �ரம் சம்பா�க்க
��யாத ெவற்�ைய ராஜ�த்ரனின் ச� சம்பா�த்த�''
என்�றார ் கரன்ல் டாட.் மகா �ரெனா�வனின்
கைடக்காலத்ைதப் பற்� எ��ய அந்த ஆ�ரியர,் ராணா
வாழ்க்ைக�ல் கண்ட அந்த ஒ� ேதால்���ம் அவன்
�கேழ ஓங்� நின்ற� என்பைத�ம் �வரிக்கத்
தவற�ல்ைல . 

ராணா�ன் ேதால்�க்�க் காரணம் ச� என்�
சரித்�ர ஆ�ரியரக்ள் ெசான்னாரக்ள். ஆனால்,
தபஸ்�னி, ��ெயன்� அைதச ் ெசான்னாள்.
க�வா���ந்� �ன்வாங்�ய ஸங்கன், ''பாபைர
��ய�க்காமல் �த்��க்�ள் �கமாடே்டன்'' என்�
�ர�க்ைஞ ெசய்�, ேமவாரின் எல்ைல���ந்த
பஸ்வா�ல் தங்�னான். பஸ்வா�ல் �டாரத்�ல்
ேதகத்�ல் எண்ப� காயங்க�டன் ப�த்� �டந்த-
அம்மகா�ரைனப் பாரத்்� தபஸ்�னி�ன் கன்களில்�ட
இ� நீரத்்�ளிகள் எ�ந்� கன்னங்களில் அ�ண்ேடா�ன.
அவன் பஞ்சைண ஓரமாக உடக்ாரந்்��ந்த
ெசாரண்ாேத��ன் �கத்�ல் �க்கக் ���டன்



ெப�ைம�ம் �ளிர ் �ட�்க் ெகாண்��ந்த�. அவள்
கரங்களில் ஒன்� ராணா�ன் வலக்ைக�ல்
�ைறப்பட�்க் �டந்த�. அவரக்ள் தனிைம�ல் இல்ைல .
அந்த இ� ெபண்கைள�ம் ராணாைவ�ம் �ற்�,
கவசமணிந்த ராஜ�தனப் ெப�ந்தைலவரக்ள்
நின்��ந்தாரக்ள். 

ராணா�ன் கண்கள் �டாரத்ைதச ் �ற்�
வைளத்தன. �ற� உத�கள் அைசந்�
ெசாரண்ாேத��ன் கா�ல் ஏேதா ����த்தன.
அைதக் ேகடட்�ம் பஞ்சைணக்� அ��ல் வ�ம்ப�
ெசாரண்ாேத� தபஸ்�னிைய அைழத்தாள்.
நீரத்்�ளிகள் உ�ண்ேடா�ய கேபாலங் க�டன் அ��ல்
வந்த தபஸ்�னிைய பாரத்்த ஸங்கன், சற்� சக்�ைய
வரவைழத்�க்ெகாண்� “தாேய, தபஸ்�னி யான
தங்கள் கண்களில் நீர ்வரக் �டாேத!" என்றான். 

''ஆம் ஸங்கா ! வரக்�டா�. ஆனால், நம்
கட�்ப்பாட�்க்�ள் அடங்காத ேநரங்க�ம்
வாழ்க்ைக�ல் உண்� " என்றாள் தபஸ்�னி, த�த�த்த
�ர�ல். 

''உண்�, தாேய. அைத நான் �யானா��ம்
க�வா��ம் அ�ந்ேதன்'' என்� ெசான்ன ஸங்கன்
இதழ்களில் �ன்��வல் அ�ம்�ய�. 

''�யானாைவ �ட�் நீ ெவளிேயற ேவண்�யதா
�ற்�. ஆகேவ மஞ்சளாற்ைறச ்�ட�், ேத� உனக்களித்த
எல்ைலப் பா�காப்� அகன்ற�. க�வா�ல் உன்
தந்தப்ேபைழ கள� ேபா�ற்�. அங்� ேத�யளித்த
மற்ெறா� கவச�ம் �ரிந்த�.'' 

"ஆம், தாேய, ச�யால்...'' 

"இல்ைல, ஸங்கா! ��யால் என்� ெசால், ச�ைய
�ைள�த்த�ம் ��தான். �� உந்�ம் ேபா� நம்ைமப்
பா�காக்�ம் சக்�கள் நம்ைம �ட�் �ல��ன்றன.
��க்� நீ ஆடப்டட்ாய். ேத��ன் ���ள்ளம் இப்ப�.



இந்த நாடகத்�ல் �லா�த்தன் ஒ� க��. அவன்
�ந்ைத�ல் ச� உ�த்த�ம், ராஜ�தனத்�ன் ெப�ந்
ேதால்�க்� அவன் காரணமா��ந்த�ம் ���ன்
ெசயல்கள்.'' 

ெசாரண்ாேத� தபஸ்�னிைய ஆசச்ரியத்�டன்
ஏெற�த்�ப் பாரத்்தாள். தபஸ்�னி தன் கண்ணீைரத்
�ைடத்�க்ெகண்� ெசான்னாள்: ''மகாராணி! உன்
உள்ளத் �ல் ஓ�ம் எண்ணம் எனக்�ப் �ரி�ற�.
�லா�த்தன் ெசய்ைகைய நான் ஆதரிப்பதாக
நிைனக்�றாய். ஒ� கா��ல்ைல. �ந்� தரம்த்�ன்
�ந்�ஸ்தானத்�ன் �ேரா�கைள சா�ணீேத��ன்
அ�ைமயான நான் எப்ப� ஆதரிக்க ���ம்?
ஆதரிக்க�ல்ைல , ராணி. ஆனால் ேகவலம்,
ெகா��க்�ச ் சமானமான �லா�த்தன் ேமவா�க்�த்
�ங்�ைழத்� �டட்ான் என்பைத நான் ஒப்�க்
ெகாள்ள�ல்ைல. அவ்வள�தான். இந்தத் ேதால்���ம்
ராணா�ன் �கழ் மங்கா�. சரித்�ரம் இைத�ம்
ராணா�ன் ெவற்�யாகேவ ெசால்லம் ராணா�ன்
�ரத்�க்�ச ்சாட�்கள் எண்ப�. இேதாபார!்'' 

இைதச ்ெசால்�, ராணா�ன் உடல் �ரா�ம் இ�ந்த
எண்ப� காயங்கைளச ் �ட�்க்காட�்ய தபஸ்�னி,
"ெசாரண்ாேத�, இத்தைகய ஒ� மகா�ரன்
�ேசாதயரக்ள் வம்சத்�ல் �றந்த� �ைடயா�.
இத்தைகய �ர ��ஷைன, ேகவலம், �லா�த்தனா
�ழ்த்த ���ம்? ��யா� ராணி, ��யா�. ேத�
��த்த�� இைதச ் சா�த்��க்�ற�. அவள்
சங்கல்பத்�னாேலேய சரியான சந்தரப்்பத்�ல் அவள்
அளித்த பா�காப்�ம் ராணாைவ �ட�் நீங்�ய�" என்�
ெசால்�த் தன� ம����ந்� ேத��ன் மஞ்சள்
காப்ைப எ�த்�, ராணா�ன் ெநற்��ல் இடட்ாள். �ற�,
தைல தாழ்த்�க் கண்�� மந்�ரங்கைள ஜ�த்தாள்.
ெசாரண்ா ேத��ன் கண்கள் நீரத்்�ைர�ல்
��க்�டந்ததால், ராணா�ன் உத�கள் ேத�
மந்�ரத்ைத இ��ைற உசச்ரித்� நின்� �டட்ைதக்



�டக் கவனிக்க ��ய�ல்ைல அவளால். அ�த்த
இரண்� �நா�க�க்� தபஸ்�னி�ன்
உத�களி��ந்� உ�ரந்்த ேத��ன் �யான
�ேலாகங்கள் மட�்ம் அந்தக் �டாரத்�ன் ெமௗனத்ைதப்
�ளந்தன. �யானத்ைத ��த்� ராணா�ன் �கத்ைதக்
கவனித்த தபஸ்�னி, "��ந்��டட்�. ���ன்
சாதைன ��ந்� �டட்�. மஞ்சள் காப்� சாந்�ைய
அளித்� �டட்�' என்� ெசால்�க் ெகாண்� ெமள்ள
�டாரத்ைத �ட�் ெவளிேய�னாள். 
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