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1.	�டரக்�க்�	�ட்டாள்	��	

தஞ்ைசைய அ�த்�, நஞ்ைசயன்பட�் என்�ம்
�றப்பான ஒ� �ற்றர ் இ�ந்த�. அவ்�ரில்... �டட்ாள்,
�டன், மட�், மைடயன், ேபயன் என்� ஐந்� ேபரக்ள்
ெந�ங்�ய நண்பரக்ளாக இ�ந்தாரக்ள். இந்த ஐந்�
ேபரக்�ம் கல்�ய�� என்ப� ெகாஞ்சம் �ட
இல்லாதவரக்ள். நிழ�க்காகக்�ட பள்ளிக் �ட வாச�ல்
ஒ�ங்காதவரக்ள். கல்� அ�� இல்ைலெயன்ப� �ட
ெபரி� இல்லாதவரக்ள்; �ய அ��ம் அற்றவரக்ள்.
மற்றவரக்ள் ��ம் அ��ைரைய�ம் ேகடக்
மாடட்ாரக்ள்; தாங்கள் ெசய்வ�தான் சரி என்�
��வாரக்ள். இவரக்�க்� எந்த ேவைல�ம் ெதரியா�.
அ�மட�்மல்லாமல் அவரக்ள் எந்த ேவைலைய�ம்
ெசய்ய ��ப்ப�ல்லாத ேசாம்ேப�கள். 

இவரக்ள� ெபய�க்� ஏற்றாற் ேபான்�தான்
ெசய்�ன்ற ெசயல்க�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக
இவரக்�க்� அ��ப் �ைடயா�; உலக அ�பவ�ம்
�ைடயா�. ேவைல ெசய்� �ைழக்க வைக�ம்
ெதரியா�. இவரக்�க்� ஒன்�ேம ெசய்யத் ெதரியா�
என்பதால் வ�� �ம்மா இ�க்�மா? வ�� ப��னால்
வா�ம் ேபாெதல்லாம் ைகநீட�் ஏதாவ� ேகட�் சாப்�ட
��ந்தேத த�ர வ�றார சாப்�ட ��யாமல்
வா�னாரக்ள். 

எவ�ைடய �ட�்ல் ேபாய் உண�க் ேகடட்ா�ம்,
'உடம்ைப இப்ப� வளரத்்� ைவத்��க்��ரக்ேள?
எங்காவ� �� ேவைல ெசய்� �ைழத்�க் ெகாள்ள
�டாதா?' என ஏளனத்�டன் ��வாரக்ள். ஊரி�ள்ள
எல்ேலா�ம் இவரக்ைள ஏளனமாக�ம், �ண்டலாக�ம்
ேப�ய�னால் ெசாந்த ஊைர �ட�் ெவளி��க்�
ெசன்றால் �ைழத்� ெகாள்ளலாம் என்� �ரம்ானித்�
கால்ேபான ப� ெவளி��க்� ெசன்� ெகாண்��ந்தனர.்
�டட்ா�க்� ஒ� ேயாசைன ேதான்�ய�. 



நாம் ஐந்� ேபரக்�ம் ஒேர இடத்�ற்�ப் ேபானால்
ேவைல�ம் �ைடக்கா�, உண�ம் �ைடக்கா�. நாம்
எல்ேலா�ம் ஒ� ��நாதைரத் ேத� கண்� ��த்�
�டரக்ளா� �டட்ால் நமக்� எந்த கஷ்ட�ம் வரா�
என்றான். 

நண்பர ் நால்வ�க்�ம் ஒன்�ம் �ரிய�ல்ைல.
இ�ந்தா�ம் �டன், அதனால் நமக்� என்ன லாபம்
�ைடக்�ம்?" என்றான். 

"நாம் எல்ேலா�ம் ஒ� �ட�்ல் ேபாய் உண�
ேகடட்ால் ேசாம்ேப� என்பாரக்ள். ஆனால் நாம்
எல்ேலா�ம் ஒ� �� ேதவ�டன் சா�யாரக்ள் ேபான்�
ெசன்றால் நம் கா�ல் ��ந்� �ம்�ட�்
மரியாைதேயா� நடந்� வ�ராற உண�ம்
அளிப்பாரக்ள்" என்றான் �டட்ாள். 

இ� சரியான ேயாசைனதான் என்� மட�்,
மைடயன், �ரக்்கன், ேபயன் ஆ�ய நான்� ேபரக்�ம்
சந்ேதாஷமைடந்தனர.் 

அய�ைர அைடந்த�ம் ஒ� சா�யாரின் மடம்
இ�ந்த�. அ� பரமாரத்்த ���ன் மடமா�ம். அங்�
ெசன்ற ஐவ�ம் தங்களின் நிைலையக் �� �டரக்ளாக
ஏற்�க் ெகாள்�ம்ப� ேகட�்க் ெகாண்டனர.் பரமாரத்்த
�� தன்ைன நா� வந்த �டரக்�க்� சற்�ம்
சைளக்காத �டட்ாள் ��வா�ம். தன� �டட்ாள் தனம்
ஊரி�ள்ளவரக்�க்�த் ெதரியக்�டா� என்பதற்காக
ஊரின் எல்ைல�ல் ��ல் அைமத்� வாழ்ந்� வந்தார.் 

இந்த வயதான காலத்�ல் தனியாக �� �டாகச்
ெசன்� சாப்��வ� ��யாத காரியமாக இ�க்�ற�.
இவரக்ைள �டரக்ளாக ஏற்�க் ெகாண்டால்... இவரக்ைள
அ�ப்� �டட்ால், அவரக்ள் ெகாண்� வ�ம் உணைவ
நிம்ம�யாக உண்� உறங்� காலத்ைதக் க�த்�
�டலாம் என்� நிைனத்� �டரக்ளான ஐந்� சரக்�க்�
�டட்ாளான - வயதான இவர ்பரமாரத்்த ��வானார.் 



2.	அன்�ள்ள	ஆ�ேய
ெநாய்ய்ய்...' என்ற சப்தம் பரமாரத்்தரின் காைதத்

பைனக்க�. ப�த்�க் ெகாண்� இ�ந்தவர,் எ�ந்�
ேமேல பாரத்்தார.் அவர ் தைலையச ் �ற்��ம் �ல
ெகா�க்கள் பறந்� ெகாண்� இ�ந்தன. உடேன தம்
�டரக்ைளக் �ப்�டட்ார.் 

“��ேதவா! இெதன்ன ��த்�ரமாக இ�க்�ற�?
இ� மா�ரிச ் �ன்னச ் �ன்னப் பறைவகைள இதற்�
�ன்� நாம் பாரத்்தேத இல்ைலேய!" என்றான் மட�். 

அப்ேபா�, ��ைவ�ம் �டரக்ைள�ம் �ல
ெகா�க்கள் க�த்தன. 

வ� தாங்காத ��, கத்�னார,் �டரக்�ம் அவ�டன்
ேசரந்்� �சச்ல் ேபாடட்னர.் 

"��நா தா! இந்தப் பறைவகள் ஏன் நம்ைமக்
க�க்�ன்றன?” எனக் ேகடட்ான், மைடயன். 

அைவ ெகா�க்கள் என்ப� பரமாரத்்த�க்�த்
ெதரியா�. உண்ைமையச ் ெசான்னால் �டரக்ள் ேக�
ெசய்வாரக்ள் என்� நிைனத்தார.் அதனால், "ஒ� சமயம்
நான் ேவடை்டயாட காட�்க்�ப் ேபா��ந்ேதன்.
அப்ேபா� ஒ� மரத்�ல் �� பறைவகள் இ�ந்தன.
எல்லாவற்ைற�ம் அம்� ேபாட�்க் ெகான்� �டே்டன்.
அதன் ஆ�கள்தான் இப்ேபா� வந்� ெதால்ைல
ெகா�க்�ன்றன" என்� ���னார.் 

உடேன �ஷ்யரக்ள், "அன்�ள்ள ஆ�ேய, எங்கள்
���ன் �ற்றத்ைத மன்னித்�, எங்க�க்�த் ெதால்ைல
தராமல் இ�ங்கள்" என்� ஒவ்ெவா� ெகா��ட�ம்
ேவண்�னாரக்ள். 

"உஸ்ஸ்... சத்தம் ேபாடாேத.... ஆ�க�க்� நாம்
ேப�வ� ேகட�்ம். அதனால் எல்லாப் பறைவகைள�ம்
தந்�ரமாகத்தான் ��க்க ேவண்�ம்” என்� ெமல்லக்
��னான் �டட்ாள். 



"��ேவ! ஒவ்ெவா� பறைவயாகப் ��த்�த் �க்�ல்
ெதாங்க �ட ேவண்�ம்!" என்� ��த்தான், �டன். 

"அைத�ட, அதற்�க் '�ச�் �ச�்' �ட�், அ�
�ரிக்கம் ெகாண்� இ�க்�ம்ேபாேத, ஊ�யால் �த்�க்
ெகாைல ெசய்க �டலாம்!" என்றான் மண்�. 

"சரி... சரி.... �த�ல் ஒவ்ெவா� பறைவயாகப்
���ங்கள்" என்� கடட்ைள இடட்ார ்��. 

மண்��ன் ெபாடை்டத் தைல�ல் உடக்ாரந்்��ந்த
ஒ� ெகா�ைவ அ�க்க நிைனத்தான் �டட்ாள். தன்
ைக�ல் இ�ந்த ெகாள்ளிக் கடை்டயால் அவன் தைல�ல்
ஓங்� ஒ� அ� அ�த்தான். 

மண்ைட�ல் ெந�ப்�ப் படட்�ம், "ஐேயா ..." என்�
கத�னான் மண்�. 

ெமல்ல ஒ� ெகா�ைவப் ��த்தான், மட�். அதற்�க்
�ச�் �ச�் காட�்னான், மைடயன். பரமாரத்்த ேரா, தம்
ைகத்த�யால் அந்தக் ெகா�ைவ ந�க்கப் பாரத்்தார.்
அதற்�ள் அ� பறந்� ேபாய் �டட்�. 

சற்� ேநரத்�ல் எல்லா ெகா�க்க�ம் ேவ� எங்ேகா
பறந்� ெசன்� �டட்ன. 

"��ேவ, இந்தப் பறைவக�க்� மந்�ரம் ெதரி�ம்
ேபா��க்�ற�. நம் �டட்த்ைதத் ெதரிந்� ெகாண்�
மாயமாய் மைறந்� �டட்ன” என்றான். 

“ேவ� வ��ல்தான் ��க்க ேவண்�ம்" என்றான்,
மண்� 

“இந்தப் பறைவக�க்� எ�ரியாக எதாவ�
�ச�்கைளப் நக்க வந்��ட ேவண்�ம். அைவ இரண்�ம்
சண்ைட ேபாட�்க் ெகாண்� இ�க்�ம். நாம்
நிம்ம�யாகத் �ங்கலாம்" என்றான் �டட்ாள். 

�டட்ாளின் �டட்ப்ப�, மடம் �ரா�ம் �டை்டப்
�ச�்கைளப் ��த்� வந்� �டட்னர.் 



இரண்� நாடக்ள் ெசன்றன. ெகா��டன் �டை்டப்
�ச�்க�ம் ேசரந்்� ெகாண்� க�த்தன. 

"ேச! ெபரிய ெதால்ைலயாகப் ேபாய்�டட்ேத! என்ன
ெசய்வ�?” என்� பரமாரத்்தர ்ேகடட்ார ்

"��ேவ! எனக்� ஓர ் அற்�தமான ேயாசைன
ேதான்� �டட்�. �டை்டப் �ச�்க்�ப் பயந்� ெகாண்�
�டை்டக் ெகா�த்�னானாம்" என்� ெசால்�றாரக்ேள!
அைதச ்ெசய்� பாரத்்தால் என்ன? என்� ேகடட்ான் மட�் 

"ஆமாம் ��ேவ! நாம் பயப்படாமல் �ரத்�டன்
ெகா�த்�ேவாம்!" என்றான் மைடயன். 

"��ேவ! அப்ப�ேய இன்ெனா� �டட்த்ைத�ம்
ெசயல்ப�த்�ேவாம்! எரி�ற மடத்ேதா� ேசரந்்� நா�ம்
எரிேவாம்!" என்றான் �டன். 

"அப்ப�ச ் ெசய்தால் ெசத்�ப் ேபாய் ��ேவாேம?"
என்றான் மண்�. 

“ெசத்தால்தான் ஆ�யாகலாம். ஆ�யாக மா�னால்
நமக்�த் ெதால்ைல த��ற �ன்னப் பறைவகைள
எல்லாம் �லபமாகப் ��க்கலாம்!" என்றான் �டன். 

"பேல �டா!" என்� அவைனப் பாராட�்னார்
பரமாரத்்தர ்

அவன் �டட்ப்ப�, மடத்�க்�க் ெகாள்ளி
ைவத்��ட�் எல்ேலா�ம் உள்ேள ெசன்� நின்றனர.் 

'��, ��' என்� ெந�ப்� ��த்�க் ெகாண்� எரிய
ஆரம்�த்த�ம், காட�்க் கத்தலாய்க் �சச்ல் ேபாடக்
ெதாடங்�னாரக்ள். 

சப்தம் ேகட�், அக்கம் பக்கம் இ�ந்தவரக்ள்
ஓ�வந்� பாரத்்தனர.் ெந�ப்ைப அைணத்த�டன்,
��ைவ�ம் �டரக்ைள�ம் ����ந்�
காப்பாற்�னாரக்ள். 



அப்ேபா�ம் "ேச! இந்த அ�� ெகடட் மக்கள் நம்
அ�ைமயான �டட்த்ைதப் பாழாக்� �டட்ாரக்ேள!"
என்� �� ��த்�க் ெகாண்டார,் பரமாரத்்தர!் 

3.	உைதக்�ற	க�ைதேய	உைழக்�ம்	

"��ேதவா! ஜ�ன்தார ் ஜம்��ங்கம் �ட�்ல் �ணி
�ைவப்பதற்� ஆள் ேதைவயாம். அந்த ேவைலையச்
ெசய்தால் என்ன?” என்� �டரக்ள் ேகடட்னர.் 

"�ணி �ைவக்�ற ெதா��க்�ப் ெபா� �மக்�ம்
க�ைத ைவத்��க்க ேவண்�ம், நம்�டம் அ�
இல்ைலேய, என்ன ெசய்வ�?" என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

"க�ைத இல்லா�டட்ால் என்ன? அதற்�ப் ப�ல்
தான் நாங்கள் இ�க்�ேறாேம!" என்� �டரக்ள் ��னர.் 

“இ�ந்தா�ம், நிஜமான க�ைத இ�ந்தால் நல்ல�!
நல்ல க�ைதயாக ஒன்� வாங்� வா�ங்கள்," என்�
உத்தர�டட்ார,் பரமாரத்்த��. 

அன்� மாைலேய அவர ்மடத்�க்�க் க�ைத ஒன்�
வந்� ேசரந்்த�. 

க�ைதையப் பாரை்வ�டட் பரமாரத்்தர,் அதன்
வாைலப் ��த்� ��க்�ப் பாரத்்தார ்! ேகாபம் ெகாண்ட
க�ைத, ��க்ெகன்� ஒ� உைத �டட்�! 

ஐேயா! என்� அல�யப� �ரப்ேபாய் ��ந்தார்
பரமாரத்்தர.் "�டட்ாள்கேள! என் ெப�ைமகைளப் பற்�
க�ைத�டம் ஒன்�ேம ெசால்ல �ல்ைலயா?" என்�
ேகாபமாகக் ேகடட்ார.் 

"��ேதவா! உங்கைளப் பற்� எல்லா
�ஷயங்கைள�ம் ெதளிவாக எ�த்�ச ் ெசான்ேனாம்!
அதனால்தான் உைதத்தேதா என்னேவா!" என்றான்
மைடயன். 

"ஆமாம் ��ேவ! அப்ப��ம் இ�க்கலாம்” என்�
ஒத்� ஊ�னான், மட�். 



"பரவா�ல்ைல. அ�க்�ற ைகதான் அைணக்�ம்.
அ�ேபால், உைதக்�ற க�ைததான் உண்ைமயாய்
உைழக்�ம். ஆைகயால், இந்தக் க�ைதேய
இ�க்கட�்ம்!" என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

���ம் �டரக்�ம் க�ைத ைவத்��ப்பைத அ�ந்த
உள்�ர ் ��டன், அைத எப்ப�யாவ� ���ச ் ெசல்ல
�டட்�டட்ான். 

ஒ�நாள், க�ைத�ன் க�த்�ல் கடட்ப்பட�் இ�ந்த
க�ற்ைற அ�ழ்த்�க் ெகாண்� இ�ந்தான். ��டன்.
ஆனால் அதற்�ள் �டரக்ள் வ�ம் சப்தம் ேகடக்ேவ
அவசரம் அவசரமாகக் க�ைதைய மட�்ம் �ர
ஓட�்�ட�், அதன் இடத்�ல் தான் நின்� ெகாண்டான். 

ெவளிேய வந்� பாரத்்த �டரக்�க்� �யப்�ம்
அ�ரச்�்�மாக இ�ந்த�. 

"இெதன்ன? க�ைத இ�ந்த இடத்�ல், மனிதன்
இ�க்�றாேன!” என்றான் �டன். 

"ஒ�ேவைள இ� மாயமந்�ரம் ெதரிந்த க�ைதயா,
இ�க்�ேமா!” எனச ்சந்ேதகப்படட்ான் மண்�. 

அதற்�ள் பரமாரத்்த�ம் வந்� ேசரந்்தார.்
“உன்ைனக் க�ைதயாகத்தாேன வாங்� வந்ேதாம். நீ
எப்ப� மனிதனாக மா�னாய்?” என்� ேகடட்ான்
�டட்ாள். 

“நான் �த�ல் மனிதனாகத்தான் இ�ந்ேதன். ஒ�
�னிவரின் ேகாபத்�க்� ஆளா� �டே்டன். அவரத்ான்
என்ைனக் க�ைதயாகப் ேபா�ம்ப�ச ் சாபம் இடட்ார.் .
இப்ேபா� சாபம் நீங்� �டட்தால் ம�ப� மனிதனாக
மா� �டே்டன்!” என்� ���னான், ��டன். 

��டனின் ெபாய்ையப் �ரிந்� ெகாள்ளாத
பரமாரத்்தர,் "மனிதைனக் க�ைதயாக மாற்�யதால்
தப்�த்ேதாம். அேத �னிவர ்�ங்கத்ைத ேயா , ��ைய
ேயா க�ைத யாக மாற்���ந்தால் இந்ேநரம்



நம்ைமெயல்லாம் சாப்�ட�்�க்�ம். நல்லகாலம்!
தப்�த்ேதாம்!” என்� ம�ழ்ந்தார.் 

�டரக்�ம், �டட்� ெதால்ைல, என்� ம�ழ்ந்தனர.் 

க�ைத இல்லாமேலேய ஜ�ன்தார ் �ட�்ல்
ேவைலக்�ச ்ேசரந்்த �டரக்ள், �ணிகைள �டை்ட கட�்,
பா� ��த்த ஒ� �டை்டக்� எ�த்�ச ்ெசன்றாரக்ள். 

"ெவள்ைள ெவேளர ்என்� இ�க்க ேவண்�ம் என்ப�
ஜ�ன்தார ் கடட்ைள" என்� ெசால்�யப�, ெவவ்ேவ�
நிறங்களில் இ�ந்த �ணிகைளக் கல்�ல் ேதய்த்�க்
��த்தான், மட�். 

ெவள்ைளயாக இ�ந்த ேவஷ்��ல் பா�ைய
ேதய்த்�ப் பசை்ச நிறமாக மாற்�னான் மைடயன். 

ஒேர �ணியாக இ�ந்தைதக் கசக்�ப் ��ந்�
��க்�, பல கண்�களாக ஆக்�னாரக்ள், �டட்ா�ம்
�ட�ம். 

‘அப்பாடா! ஒ� வ�யாக நன்றாக ெவ�த்�க் கட�்
�டே்டாம்!' என்� ம�ழ்ந்தப� ஜ�ன்தார்
�ட�்க்�ப்�றப்படட்னர.் 

“நீங்கள் ஒ� �ணி ேபாட�்ரக்ள். நான் அைதேய
பத்தாக்�க் ெகாண்� வந்��க்�ேறன்!” என்� ெப�ைம
அ�த்�க் ெகாண்டான், �டட்ாள் ! 

“ெவள்ைளையப் பசை்சயாக்� �டே்டன்!" என்�
��த்தான் மைடயன். 

�டரக்ள் ெகாண்� வந்த �ணிகைளப் �ரித்�ப்
பாரத்்த ஜ�ன்தா�க்� மயக்கேம வந்� ��ம்
ேபா��ந்த�. 

"அடப்பா�களா! ��சாய் இ�ந்தைத எல்லாம்
��த்�க் ேகா வணத் �ணிகளாய் ஆக்� �ட�்ரக்ேள ....
�த்�ெகடட்வரக்ைள நம்� இந்தக் காரியத்ைதச்



ெசய்யச ் ெசான்ேனேன!” என்� �லம்�யப� �டரக்ைள
�ரட�் அ�த்தார.் 

"உம்... நம் ெதா�ல் �றைமைய யா�ேம �ரிந்�
ெகாள்ள மாடட்ாரக்ள் ேபா��க்�றேத!" என்�
வ�த்தப்படட்ப� மடத்�க்ேக ��ம்�னாரக்ள், ஐந்�
�டரக்�ம். 

4.	உப்�க்�	வந்த	ேசாதைன,அ�ச�த்த	��
 ஒ� �ராமம் ஒன்�ல் �� ஆ�ரமத்�ல் பரமாரத்்தர்

"ன்�ம் �� இ�ந்தார.் அவ�க்� 5 �டரக்ள் உள்ளனர.்
அவரக்ள் யாவ�ேம அ� �டட்ாள்கள். எந்த ஒ�
காரியத்ைத�ம் �டட்ாள் தனமாகேவ ெசய்வாரக்ள்.
�டட்ாள்தனமான காரியங்களால் �ல சமயம் ஏமாந்�ம்
ேபாவாரக்ள். 

இப்ப�தான் ஒ�நாள் அைனவ�ம் தலயாத்�ைர
ெசல்லவதற்காக ஆயத்தம் ெசய்� ெகாண்� இ�ந்தனர்
உணைவ சைமத்� எ�த்� ெசல்ல எண்ணி, பரமாரத்்த
�� �டைன அைழத்தார.் அவனிடம் ��� பண�ம்
�ணிப் ைபைய ெகா�த்�, “நீ சந்ைதக்� ெசன்�
சமய�க்� ேதைவயான �த்தமான உப்� வாங்�வா"
என்� அ�ப்�னார.் 

�ட�ம் “சரி”ெயன ெசல்லலானான். வ��ல்
ஆற்ைற கடந்� சந்ைதைய ெசன்றைடந்தான். அங்� ஒ�
கைடக்� ெசன்ற �டன் “ஐயா �த்தமான உப்�
இ�க்�றதா? என்றான். 

கைடக்காரர ் உப்ைப அளந்� எ�த்� �டனின்
ைப�ல் ேபாட�் ெகா�த்தார.் 

உப்ைப பாரத்்த �டன் "இ� �த்தமான�தாேன?" என
�னா�னான். 

இைதக்ேகடட் கைடக்காரர,் "ஐயா, உப்�ல்
�த்தமான�; �த்தமற்ற� என்� இல்ைல. உப்� ஒேர
மா�ரிதான் இ�க்�ம்" என்றார.் 



ேகாபமாக, “ஆ... நீ என்ன இப்ப� ேப��றாய்!
உப்�ல் �த்தமான� இ�க்�ற� என �� எனக்�
����க்�றார.் ேவேறான்�ம் ேபசாமல் இ�
�த்தமானதா என்� மட�்ம் �� என்� �டட்ாள்தனமாக
ேகடட்ான் �டன். 

�யந்�ேபான கைடக்காரர,் என்ன ெசான்னா�ம்
�ரியைவக்க�லாத �டட்ாள் இவன் என்� எண்ணி,
“ஐயா உங்கள் �� அ�வாளி! நான்தான் ெதரியாமல்
ேப��டே்டன். நீங்கள் ேவண்�ெமன்றால் காய்க�கைள
சைமக்�ம் �ன் நீரில் க�வ �த்தம் ெசய்வ� ேபால்
உப்ைப�ம் க�� �த்தம் ெசய்�ெகாள்ளலாம்” என்றார.் 

இைதக்ேகடட் �டன் “இப்ேபா�தான் நீர ் சரியாக
ேயா�த்� ேப��ள்ளாய். இந்தா�ங்கள் பணம்” என்�
பணத்ைத  ெகா�த்� �ட�் அவர ் ெசான்னைத நம்�
ம�ழ்��டன் �ளம்�னான். 

ேபா�ம் வ��ல் ஆற்ைற கடந்� ெசல்�ம் ேபா�
�ட�க்� ஒ� ேயாசைன ேதான்�ய�. இந்த உப்ைப
அப்ப�ேய எ�த்�ச ் ெசன்றால், �� 'இ� �த்தமானதா'
என்� ேகட�் ேகாபமைடவார.் அைத �ட இந்த ஆற்�
நீரில் உப்ைப அல�செ்சன்றால் உப்� �த்தமா���ம்;
���க்� இ� �த்தமான�தான் என்� �றலாம்; அவ�ம்
பாராட�்வார.்' என்றவாேற உப்ைப �ணி�டன் நீரில்
�க்� எ�த்� தன் ேதா�ல் ேபாட�்க்ெகாண்�
ெசன்றான். 

ேபா�ற வ��ல் உப்� ��வ�மாக நீரில் கைரந்ேத
ேபா�ற்�. உப்� கைரந்�ேபானைத அவன்
உணர�ல்ைல. ��ம் வந்த�. �டன் வ�வைதக் கண்ட
�� "வாவா... ஏன் தாமதம்? உப்� வாங்��டட்ாயா?”
என்றவா� உள்ளி�ந்� அவசரமாக வந்தார.் 

"ஆம் ��ேவ, நீங்கள் ��ய�ேபால் �த்தமான உப்�
வாங்�வந்ேதன்” என்� �ணிப்ைபைய ெகா�த்தான்
�டன். அைத வாங்� பாரத்்த ��, “என்னடா ைப



கா�யாக உள்ள�. எங்ேகடா உப்ைபக் காேணாம்”
என்றார.் 

"இல்ைல ��ேவ, உப்� வாங்�ம்ேபா�
கைடக்காரனிடம் இ� �த்தமானதா? என்�
ேகடட்ப்ெபா�� உப்ைப நீரில் க�� �த்தம் ெசய்யலாம்
என்றான். நா�ம் வ��ற வ��ல் ஆற்� நீரில் உப்ைப
அல� எ�த்� வந்ேதன்; அவ்வள�தான்” என்றான். 

இைதக் ேகடட் ���ம்.... 'உன் ேயாசைன நல்
ேயாசைன தான்; ஆனால் உப்� எங்� ேபான� என்
சைமயைல�ம் மறந்�ேபாய் �ந்தைன�ல் ஆழ்ந்தனர்
பரமாரச் ்���ம் �டரக்�ம். 

பாரத்்�ரக்ளா! இவரக்ள் எவ்வள� ெபரிய
�டட்ாள்கள் இ�க்�றாரக்ள் என்�. 

5.	ஓைலச�்வ�	பத்�ரிைக	

“�� நாதா! நாம் ஒ� ஓைலச�்வ� பத்�ரிைக
ஆரம்�த்தால் என்ன?” என்� ேகடட்ான் �டட்ாள். 

“பத்�ரிைகயா? அதனால் நமக்� என்ன லாபம்?"
என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

"�னம் �னம் நம்ைமப் பற்�ப் �கழ்ந்� எ��க்
ெகாள்ளலாம். நமக்�ப் ��க்காதவரக்ைள ��ப்பம்
ேபால் �டட்லாம்” என்றான் �டன். 

"அப்ப�யானால் நம் பத்�ரிைகக்�த் '�னப் ���'
என்� ெபயர ்ைவக்கலாம்" என்றார ்��. 

"ெபய�க்�க் �ேழ 'ெகட�்க்காரன் ��� - எட�்
நாள் உண்ைம !' என்� ேபாடலாம்” என்றான் மண்�. 

அன்� �தல் பரமாரத்்தரின் மடம், பத்�ரிைக
அ�வலகம் ஆ�ற்�. 

பரமாரத்்தர,் '�னப் ���' நாளித�ன் ஆ�ரியராக
பத� ஏற்�க் ெகாண்டார.் மட�்�ம், மைடய�ம்



நி�பரக்ளாக நிய�க்கப்படட்னர.் 

இ�டட்த் ெதாடங்�ய�ம், நி�பரக்ளான மட�்�ம்,
பனம் ெவளிேய �றப்படட்னர.் அப்ேபா� அந்த நாட�்
அரசன், ேசாதைன ெசய்வதற்காக மா�ேவடத்�ல்
�றப்படட்ான். 

அைதக் கண்ட மட�், "அரசர ் ஏன் மா� ேவடத்�ல்
ேபா�றார?்" என்� ேகடட்ான். 

"���வதற்காக இ�க்�ம்” என்றான் மைடயன். 

“ஒவ்ெவா� �டாக எட�்ப் பாரக்்�றாேர, ஏன்?” என்�
சந்ேதகம் ெகாண்டான், மட�். 

"எந்த �ட�்ல் ெகாள்ைளய�க்கலாம் எனத் �டட்ம்
�ட�்�றார”் என்� �ளக்�னான், மைடயன் 

“அப்ப�யானால் இைதச ்�ம்மா �டக்�டா�. �தல்
பக்கத்�ேலேய ெபரிதாக எ�த ேவண்�ம்!” என்றான்
மட�். 

மடத்�க்� வந்த�ம், �ரட�் வந்த ெசய்�கைள
எ�தத் ெதாடங்�னாரக்ள். - 

ேவ�ேய ப�ைர ேமய்�ற�! ெபா�ச ் ெசாத்ைதக்
ெகாள்ைளய�க்க அரசேர �டட்ம்!! 

இர� ேநரத்�ல், மா� ேவடத்�ல் ஒவ்ெவா� �டாக
எட�்ப் பாரத்்தார.் 

இந்தத் தைலப்�ன் �ழ், அரசைரக் கண்டப�த்
தாக்� எ��னாரக்ள். 

ேதரத்�ல் நம்ைம எ�ரத்்�ப் ேபாட�்
ேபாடட்வரக்ைளச ்மமா �டக்�டா�. ப� வாங்�ேய �ர
ேவண்�ம்" என்றான் 

“மந்�ரிகள் ேபா�ம் ஊழல் பட�்யல் தயாரிப்ேபாம்
என்� கத்�னான் �டன். 



உடேன மட�்�ம் மைடய�ம் �ழ்க்கண்டவா�
ெசய்�கைள எ��னாரக்ள். 

அர� பணத்�ல் அடட்காசம்! தளப� தம்�சா�
��த்� �ட�்க் கலாடட்ா! 

அ��ெகடட் அைமசச்ர ் அப்�சா�, ஆ� கட�்
��ட�் லஞ்சம் வாங்�னார.் 

ஊழேலா ஊழல்! மந்�ரி மலரவ்ண்ணன் மா� ��
கட�்ய மரம்ம் என்ன? 

இளவரசர ் இந்�ரனின் �ைல! இளம் ெபண்ணின்
ைகையப்��த்��த்� வம்�! 

இேத ேபால் தங்க�க்�ப் ��க்காதவரக்ைள
எல்லாம் ��ப்பம் ேபால் தாக்� எ��னாரக்ள். 

"நம்ைமப் பற்�க் ெகாஞ்சம் �கழ்ந்� எ��க்
ெகாள்ேவாேம!" என்றான் �டட்ாள். 

“என்ன எ��வ�?” எனக் ேகடட்ான் �டன். 

��ட�் மன்னர ் பரமாரத்்தரின் சாதைன! ஒேர
நாளில் ெதாடரந்்� �ப்ப� ��ட�் ��த்தார!் என்�
எ��னான், �டட்ாள். 

'மண்ணில் �ர�வ� எப்ப�?' என்ற தைலப்�ல்
மண்ணில் �ர�வதால் உடல் நலம் ஏற்ப�ம் எனப் ேபட�்
ெகா�த்தான் மட�்! 

'ெதாப்ைப வளரப்்ப� எப்ப�?' என்ற ஆராய்ச�்க்
கட�்ைரைய அ��யல்' ப���ல் எ��னார்
பரமாரத்்தர.் 

‘பரமாரத்்த�க்�ச ் �ைல! மக்கள் ேபாராடட்ம்!
'தத்�வத் தந்ைத' பரமாரத்்த  ���க்�ம், அவர�
�டரக்�க்�ம் �ைல ைவக்க       ேவண்�ம் என்� ேகாரி,
மக்கள் ேபாராடட்ம் நடத்�னாரக்ள். இந்தச ் �ைலைய



அரண்மைனக்� எ�ேரதான் ைவக்க ேவண்�ம் என்�ம்
மக்கள் ேகாஷ�டட்ப� ஊரவ்லம் ெசன்றாரக்ள்! 

இேத ேபால் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் தங்கைளப் பற்�க்
கண்டப� ��க்�ைவத்தனர.் 

எல்லாவற்ைற�ம் ெகாண்� ேபாய்ப் பரமாரத்்தரிடம்
ெகா�த்த�ம், “எல்லாம் நன்றாகத்தான்
எ����ப்�ரக்ள். ��ந்த�ம் �ற்��ட�் வா�ங்கள்”
என்� ���ட�்ப் ப�த்� �டட்ார.் 

ெபா�� ��ந்த�ம், �டரக்ள் பத்�ரிைககைள
எ�த்�க் ெகாண்� �ற்கப் ேபானாரக்ள். 

"�னப் ��� வாங்கைலேயா, �னப் ���! நா�
பக்கம் நாற்ப� கா�!" என்� கத்�னான் �டட்ாள். 

�லர ் ஓ�வந்� ஓைல�ல் எ�தப்படட்
பத்�ரிைகைய வாங்�ப் பாரத்்தனர.் ெசய்�கைளப்
ப�த்� �ட�் அ�ரச்�் அைடந்தனர.் 

ெசய்�, அரச�க்�ம் மற்ற அைமசச்ரக்�க்�ம்
எட�்ய�. ந� தவறாத மன்னைனப் பற்��ம், அவன�
மந்�ரிகைளக் இ�த்�ம் கண்டப� தவறா
எ��யதற்காகப் பரமாரத்்தர ் ��ம், �டரக்ள் ��ம்
�ற்றப்பத்�ரிைக' வா�க்கப்படட்�. 

பரமாரத்்தேரா, “இெதல்லாம் உண்ைம என்� யார்
ெசான்ன�? பத்�ரிைக�ன் ெபயைரப் பா�ங்கள்,
'�னப் ��� சான்� தாேன ேபாட�்�க்�ேறாம்" என்�
��னார.் 

அதன் �ன் ���ம், �டரக்�ம் ��தைல
ெசய்யப்படட்னர.் 

6.	காணாமல்	ேபான�	யார்?	
ெபா�� ��யாத �ன்னிர� ேநரத்�ல் பரமாரத்்த

�� பயணம் ெசய்�ெகாண்��ந்தேபா�, ஆ� ஒன்�



��க்�டட்�. ஆ� ேவகமாக ��ப்பாய்ந்�
ெகாண்��ந்த�. 

ஆற்�ல் 'சல சல' இைரசச்ல் இ�ப்பதால், 'அ�
��த்�க் ெகாண்��க்�ற�' என்� �� க��னார.்
அதனால், 'இந்த ேவைள�ல் ஆற்ைறக் கடப்ப� ஆபத்�'
எனப் பயந்தார.் எனேவ, 'ஆ� �ங்�ம் ேவைள�ல்
கடப்ப� நல்ல�' என்� ��� ெசய்தார.் 

ஆற்�ன் கைர�ல் இ�ந்த ஒ� மரத்த��ல் தன�
�டரக்�டன் ஓய்ெவ�த்�க் ெகாண்��ந்தார.் 

��� ேநரம் க�த்�, �� தன� �டரக்ளில்
ஒ�வனான மட�்ைய அைழத்தார.் அவன் ைக�ல் ஒ�
ெகாள்ளிக் கடை்டையக் ெகா�த்�, ஆற்�ன் அ��ல்
ெசன்�, 'அ� இன்�ம் ��த்�க் ெகாண்��க்�றதா?
�ங்கத் �வங்��டட்தா?' என்� பாரத்்� வ�மா�
அ�ப்�னார.் 

மட�், தன் ���ன் கடட்ைளைய ஏற்� ெகாள்ளிக்
கடை்டையக் ைக�ல் ��த்�க் ெகாண்�, ஆற்ைற
ெந�ங்�னான். 

ஆற்� நீர ் தன் ேமல் பட�்�டாத ப�, எட�் நின்�
ெகாண்�, ெகாள்ளிக்கடை்டைய நீரில் அ�ழ்த்�னான்.
அ� �ரீெரன்� ஒ��டன் அைணந்� �டட்�. 

அந்த ஒ�ையக் ேகடட்�ம் மட�் பத�ப் ேபானான்.
ேவகமாகக் ��ைவ ேநாக்� ஓ� வந்தான். 

"��ேவ! ஆ� ��த்�க் ெகாண்��க்�ற�.
ெகாள்ளிக் கடை்டயால் அைதக் ெதாடட்�டன் ��
�டட்�. நல்ல ேவைள தப்�ேயா� வந்� �டே்டன்" என்�
பயந்� ெகாண்ேட ��னான். 

அதைனக் ேகடட் ��, "நீ ேபாய்ச ் ேசா�த்�ப்
பாரத்்��ட�் வந்த� நல்லதாய்ப் ேபா�ற்�. ஆ�
��த்�க் ெகாண்��க்�ம் இந்த ேநரத்�ல் நாம்
ஆற்ைறக் கடந்தால் ஆற்�ன் ெபால்லாத



ேகாபத்�க்�ள்ளா���ப்ேபாம். அ� நன்றாகத் �ங்�ம்
வைர ெபா�த்��ந்�, அதன்�ன் பயணத்ைதத்
ெதாடரே்வாம்” என்� ���ட�் அமரந்்தார.் 

�டரக்ள், அவரவரக்�க்�த் ெதரிந்த கைதகைளக்
��ப் ெபா�ைதப் ேபாக்�க் ெகாண்��ந்தனர.்
ெபா�� ெவ�க்க ஆரம்�த்த�. அயரந்்� �ங்�ய ��
��க்�ட�் எ�ந்தார.் மைட யைன அைழத்தார.்
"மைடயா! ெபா��, �லா ஆரம்�த்��டட்�.
இப்ேபாதாவ� ஆ� �ங்��றதா, ��த்�க்
ெகாண்��க்�றதா என்� பாரத்்��ட�்வா" என்�
��னார.் 

உடேன மைடயன், மட�் ெகாண்� வந்� ேபாடட்
அைணந்� ேபான ெகாள்ளிக் கடை்டைய எ�த்�க்
ெகாண்� ஆற்ைற ெந�ங்�னான். கடை்டைய நீ�க்�ள்
�டட்ான். எந்த�த ஒ��ம் ஏற்பட�ல்ைல. அவ�ைடய
ம�ழ்ச�்க்� அளேவ இல்ைல. ேவகமாக ஓ� வந்தான். 

"��! இப்ேபா� ஆ� நன்றாக அயரந்்� �ங்�க்
ெகாண்� இ�க்�ற�" என்� ��னான். 

“அப்ப�யா, இ�தான் சரியான ேவைள. யா�ம் எந்த
ஒ��ம் எ�ப்பாமல் �க�ம் அைம�யாக வா�ங்கள்.
சப்தம் ேபாடட்ால் ஆ� ��த்�க் ெகாள்�ம்” என்� தன்
�டரக்ைள எசச்ரித்� �ட�் ெமல்ல ெமல்ல அ�ெய�த்�
ைவத்� �� ஆற்ைற ேநாக்� நடக்க, �டரக்�ம் �ன்
ெதாடாந்தனர.் பயந்� ெகாண்ேட ஆற்ைறக் கடந்�, ஒ�
வ�யாக அக்கைர வந்� ேசரந்்தனர.் 

தன்�ைடய �டரக்ள் அைனவ�ம் பத்�ரமாக வந்�
ேசரந்்��டட்ாரக்ளா என்� சரிபாரக்்க �� எண்ணினார.்
தன� �டரக்ளில் ஒ�வைன அைழத்�, “�டேன!
என்ைன�ம் ேசரத்்� நாம் ஆ� ேபர.் நாம் அைனவ�ம்
பத்�ரமாக இ�க்�ேறாமா? நம்�ல் யாைரயாவ�
அந்தப் ெபால்லாத ஆ� ��ங்��டட்தா? எனச்
சரிபாரத்்� எண்ணிக்��?" என்� ��னார.் 



அ�ஷ்� தன் �ன்னால் நிற்பவரக்ைள ஒன்�
இரண்� என்� எண்ண ஆரம்�த்தான். தன்ைன மட�்ம்
ேசரக்்காமல் மற்றவரக்ைள மட�்ம் எண்ணி, "��ேவ,
ஐந்� ேபரத்ான் உள்ேளாம்” என்� ��னான். 

ஆ� ேபரில் ஒ�வைரக் காேணாம் என்� ��
��க்�ட�்ப் ேபானார.் தங்களில் ஒ�வைர ஆ�
��ங்��டட்� என்� அைனவ�ம்
அ�ரச்�்யைடந்தனர.் 

அதனால், �� �ண்�ம் எண்ணிப் பாரக்்�மா�
மற்ெறா� �டனிடம் ��னார.் அவ�ம் தன்ைன
�ட�்�ட�் மற்றவரக்ைள மட�்ம் எண்ணி �ட�்,
"��ேவ, ேமாசம் ேபாேனாம். அ�ஷ்� எண்ணிய�
சரிேய! நம்�ல் ஒ�வைரக் காேணாம். ஜவரத்ான்
உள்ேளாம் என்� அல�னான் 

இப்ப�ேய மற்ற �டரக்�ம், ���ம் தங்கைளச்
ேசரக்்காமேலேய எண்ணி ஐவரத்ான் என்� ���
ெசய்தனர.் தங்களில் ஒ�வைர இழந்� �டட் ேசாகத்�ல்
அ��ெகாண்��ந்தனர.் 

���க்� ஆத்�ரம் தாங்க�ல்ைல. தன் �டரக்ளில்
ஒ�வைர அபகரித்�க் ெகாண்ட ஆற்�ன் ��
க�ங்ேகாபம் ெகாண்டார.் அதைனப்பலவா�ப�த்�க்
�� சாப�டட்ார.் 

���ம் �டரக்�ம் �யரம் தாங்காமல் அ�� �லம்ப
ஆரம்�த்��டட்னர.் ஆற்ேறா� ேபானவன் தங்களில்
யார ் என்� அ�ந்� ெகாள்ளா மேல ேய �க்கம்
ெகாண்டாட ஆரம்�த்��டட்னர.் 

அந்த ேநரத்�ல் வ�ப்ேபாக்கன் ஒ�வன் ���ம்,
�டரக்�ம் இ�ந்த இடத்ைத ேநாக்� வந்�
ெகாண்��ந்தான். அவரக்ள் �யரத்�ல்
ஆழ்ந்��ப்பைதக் கண்� அ�தாபம் ெகாண்டான்.
காரணம் என்ன என்� அவரக்ளிடம் �சாரித்தான்.
�டரக்ள் நடந்தைதக் �� ேம�ம் அ�தனர.் வ�ப்



ேபாக்கன் அவரக்ைள எண்ணிப்பாரத்்தான். அவரக்ளின்
மடைமைய எண்ணி மன�ற்�ள் �ரித்�க் ெகாண்டான். 

"அன்பரக்ேள! நடந்த� நடந்ததாக இ�க்கட�்ம்.
ேபானவரக்ைள �ட�்ம் மந்�ர சக்� என்னிடம் உண்�.
உங்களில் ஆ� ��ங்�ய நபைர �ட�்த் த��ேறன்.
அதற்� என்ன சன்மானம் ெகா�ப்�ரக்ள்?" என்�
வ�ப்ேபாக்கன் ேகடட்ான். 

"ஐயா, எங்களில் காணாமல் ேபானவைரத் தாங்கள்
�ட�்க் ெகா�த்தால் எங்களிடம் உள்ள பணம்
��வைத�ம் தந்� ���ேறாம். தங்க�க்� நாங்கள்
என்�ம் நன்�க் கடன் படட்வரக்ளாக இ�ப்ேபாம்" என்�,
�� ெந�ழ்ந்� ��னார.் 

வ�ப்ேபாக்கன் தான் ைக�ல் ஒ� ��ந்த�ைய
வத்��ந்தான். அதைன எ�த்தவா�, “இந்தக்
ேகா�ல்தான் மந்�ர சக்� இ�க்�ற�. நீங்கள்
வரிைசயாக நில்�ங்கள். இந்தத் த�யால் �த�ல்
நிற்பவர ் ���ல் தட�்ேவன். அவர ் ஒன்�' என்�
���ட�்த் தன் ெபயைரக் �றேவண்�ம்" என்�
��னான்.

வ�ப்ேபாக்கன் ��யவாேற, �� வரிைச�ல்
�த��ம் அதைனய�த்� �டரக்�ம் வரிைசயாக
நின்றனர.் �த�ல் ���ன் ���ல் கம்பால்
தட�்னான். அவர,் “ஒன்�. என் ெபயர ் பரமாரத்்த ��”
என்� ��னார.் 

அ�த்தவைனத் தட�்ய�ம் “இரண்�” என்� ��த்
தன் ெபயைர�ம் ெசான்னான். 

இவ்வாேற மற்றவரக்�ம் ���ல் தட�்ய�ம்
தங்கள் ெபய�டன் எண்ணிக்ைகைய�ம் ��னர.் 

கைட�யாக நின்றவன் “ஆ�, என் ெபயர ் �டன்”
என்� ��ய�ம் அவரக்ள் அைனவ�க்�ம் ம�ழ்ச�்
தாங்க�ல்ைல. 'காணாமல் ேபானவன் �ைடத்�



�டட்ான், இப்ேபா� ஆ� ேபா உள்ேளாம்' என்� ��
ஆனந்தக்�த்தா�னர.் 

தங்களில் ஒ�வைன �ட�்த் தந்த வ�ேபாக்கனின்
அ�சய ஆற்றைல எண்ணி �யந்தனர.் அவைனப்
ேபாற்�ப் �கழ்ந்�, தங்களிட��ந்த பணம்
��வைத�ம் தந்தனர.் 

அ��ஷ்டத்ைத நிைனத்�க் கட��க்� நன்ற
��னான் ேபாக்கன். 

7.	கால்	�ைளத்த	�ன்கள்	

கட�க்�ச ் ெசன்� �ன் ��க்க ேவண்�ம் என்ற
ஆைச மட�்க்� ஏற்படட்�. தன் ��ப்பத்ைதக் ���டம்
ெதரி�த்தான். 

அைதக் ேகடட் மைடயன், “��ேவ! பக�ல்
ேபானால், ெபரிய ெபரிய அைலகள் நம்ைமச ்சாக�த்�
��ம். அதனால் ராத்�ரி�ல் தான் ேபாக ேவண்�ம்”
என்றான். 

“ஆமாம் ��ேவ! அப்ேபா� தான் கடல் �ங்�க்
ெகாண்� இ�க்�ம்!" என்றான், மண்�. 

"ஒேர இ�டட்ாக இ�க்�ேம? என்ன ெசய்வ�?" எனக்
ேகடட்ான் �டன். 

“என் ைக�ல் தான் ெகாள்ளிக்கடை்ட இ�க்�றேத!"
என்றான், �டட்ாள். 

கடல் என்ற�ேம பரமாரத்்த�க்�ப் பயமாக
இ�ந்த�. இ�ந்தா�ம், '�டரக்ள் தன்ைனக் ேகாைழ
என்� நிைனத்� �டக்�டா�' என்பதால் சம்மதம்
ெதரி�த்தார.் 

�டரக்ள் ம�ழ்ச�்ேயா� ஆ�க்� ஒ� �ண்�ல்
தயார ்ெசய்தனர.் 



இர� வந்த�. ���ம் �டரக்�ம் ெகாள்ளிக்கடை்ட
ெவளிசச்த்�ல் �ன் ��க்கப்�றப்படட்ாரக்ள். 

கடற்கைர ஓரத்�ல் பட� ஒன்� இ�ந்த�. அ�ல்
பரமாரத்்த�ம், அவர� ஐந்� �டரக்�ம் ஏ�க்
ெகாண்டனர.் மட�்�ம், மைடய�ம் ��ப்�ப்
ேபாடட்னர.் 

�டன் �ண்�ைலப் ேபாடட்ான். அவன் ேபாடட்
�ண்��ல் தவைள ஒன்� மாட�்ய�. 

அைதக் கண்ட �டரக்ள், "இெதன்ன? ��த்�ரமாக
இ�க்�றேத!" என்� ேகடட்னர.் 

அ� தவைள என்பைத மறந்த பரமாரத்்தர ் “இ��ம்
ஒ� வைக �ன்தான் அ�கமாக �ன்� ெகா�த்�
�டட்ால் இப்ப�க் கால்கள் �ைளத்� ��ம்” என்�
�ளக்கம் ��னார.் 

"அப்ப�யானால், கால் �ைளத்த �ன்கைளக் கட�்ப்
ேபாட�், �ட�்ேலேய வளரக்்கலாம்!" என்றான் மட�். 

அதற்�ப் �ற�, மண்� ேபாடட் �ண்��ல் ஒ�
��ய �ன் மட�்ேம மாட�்ய�. 

"��நாதா! எனக்� ஒ� ேயாசைன ேதான்��ற�.
பட�க்� ெவளிேய நிைறய �ன்கள் இ�ந்தா�ம்
ெகாஞ்சம் தான் நமக்�க் �ைடக்�ன்றன. அதனால்
பட�ல் �ல ஓடை்டகைளப் ேபாட�், பக்கத்�ல் ெகாஞ்சம்
�ச�்கைள ைவத்� ��ேவாம்! அந்தப் �ச�்கைளத்
�ன்பதற்காக, �ன்கள். ஓடை்ட வ�யாகப் பட�க்�ள்
வ�ம். உடேன லபக் என்� ��த்�க் ெகாள்ளலாம்!"
என்றான் �டட்ாள். 

"சபாஷ்! சரியான ேயாசைன!" என்� �டட்ாைளப்
பாராட�்னார,் பரமாரத்்தர.் 

அவன் ேயாசைனப்ப� பட���ந்த ஆணிகளால்,
ஆ�க்� ஒ� ஓடை்ட ேபாடட்னர.் 



அவ்வள� தான்! அப்ேபாேத கடல் நீர ்���� என்�
பட�க்�ள் பாய்ந்� வந்த�. 

அைதக் கண்ட �டரக்ள் "ஐேயா” என்� கத்�க்
ெகாண்� எ��க் ��த்தனர.் அதனால் இன்�ம்
ெகாஞ்சம் ஆடட்ம் கண்ட� பட�. 

அதற்�ள் பட� ��வ�ம் நீர ்நிரம்� �டேவ, பட�
கட�க்�ள் �ழ்�ய�. ���ம் �டரக்�ம் லேபா �ேபா
என்� அல�யப� நீ�க்�ள் தத்தளித்தனர.் 

அவரக்ள் ேபாடட் சப்தத்ைதக் ேகட�், அங்� வந்த
�ல �னவரக்ள் நீந்�ச ் ெசன்� அைனவைர�ம்
காப்பாற்�னர.் 

மடத்�க்� வந்� ேசரந்்த �டரக்ள், “நம் பட� எப்ப�க்
க�ழ்ந்த�?" என்� ேகடட்னர.் 

“கட�ம், �ன்க�ம் ேசரந்்� ச�த் �டட்ம் ெசய்�
தான் நம் படைகக் க�ழ்த்� �டட்ன! என்றார்
பரமாரத்்தர.் 

"அப்ப�யானால், எப்ப�யாவ� கட�ன் ��ைர�ம்
�ன்களின் ெகாடட்த்ைத�ம் அடக்க ேவண்�ம்” என்றான்
மட�் 

��ேவ! ��ந்தவைர �ன்கைளப் ��த்�க் ெகான்�
��ேவாம்” என்றான் மைடயன். 

"ஆமாம்! �ம்மா �டக்�டா�. ம�ப��ம் �ன்
��ப்ேபாம். வா�ங்கள்” என்றான் �டட்ாள். 

ம�நா�ம் �ன்��க்கப் �றப்படட்னர.் 

கட�க்�ள் ெசன்ற�ம், “��ேவ! எங்கைள �ட
உங்கள் �� தான் �ன்க�க்�க் ேகாபம் அ�கமாக
இ�க்�ம். அதனால், �ண்�ல் ேபா�வதற்�ப் ப�ல்,
உங்கைளேய க�ற்�ல் கட�் கட�க்�ள் இறக்�
���ேறாம்" என்றான் மட�். 



"உங்கைளக் க�ப்பதற்காகக் கட�ல் உள்ள எல்லா
�ன்க�ம் வ�ம். உடேன நாங்கள் எல்லா �ன்கைள�ம்
��த்� ���ேறாம்" என்றான் மைடயன். 

�� சற்� ேநரம் ேயா�த்தார.் "நீங்கள் ெசால்வ�ம்
சரி” என்றார.் 

உடேன �டரக்ள் அவைரக் க�ற்�ல் கட�், கட�ல்
�க்� ேபாடட்னர.் நீசச்ல் ெதரியாத பரமாரத்்தர,்
நீ�க்�ள் �ழ்�ய�ம் �ச�்�ட ��யாமல் ��த்தார.் 

நீரின் ேமல் பரப்�ல் காற்�க் ���கள் வ�வைதக்
கண்ட �டரக்ள், “அேடயப்பா! நம் �� நிைறய
�ன்கைளப் ��க்�றார ்ேபா��க்�ற�" என்றனர.்

பரமாரத்்தரின் வ�� ��வ�ம் நீர ் நிரம்�யதால்
���கள் வ�வ� நின்றன. 

எல்லா �ன்கைள�ம் ��த்� �டட்ார ் என்�
நிைனத்த �டரக்ள், நீரி��ந்� ��ைவத் �க்�னர.் 

ஆனால், பரமாரத்்தேரா மயங்�க் �டந்தார.் 

“�ன்கேளா� நீண்ட ேநரம் சண்ைட ேபாடட்தால்
கைளத்� �டட்ார!்" என்றான் மட�். 

கண் ��த்த பரமாரத்்தர,் “�டரக்ேள! இன்�ம் நம்
��, கட�க்� இ�க்�ம் ேகாபம் �ர�ல்ைல. எப்ப�ேயா
இந்தத் தல தப்�த்�க் ெகாண்ேடாம். இனிேமல், கடல்
பக்க ேபாகேவண்டாம்!" என்றார.் 

கைட��ல் கடைல�ம் �ன்கைள�ம் �ட�்ய ப�
அைனவ�ம் கைர ேசரந்்தனர.் 

8.	��ஷ்ணா	!	�டைவ	ெகா�!	

பரமாரத்்த ���ம் �டரக்�ம் ெபாரி வாங்�ச்
சாப்�டட்ப� மடத்�க்�த் ��ம்�க் ெகாண்�
இ�ந்தனர.் அப்ேபா�, பக்கத்�த் ெத��ல் ெத�க்�த்�
ஒன்� நடக்க இ�ந்த�. அ�ல் காப்பதற்காக, ��ஷ்ணர்



ேவடம் ேபாட�்க் ெகாண்� அந்த வ�யாக வந்தார்
ஒ�வர.் 

அவைரப் பாரத்்த �டரக்ள், நிஜமான ��ஷ்ணர்
தான் வ��றார ்என்� நம்�னாரக்ள். 

“அேதா பா�ங்கள் ��ேதவா! ��ஷ்ண பரமாத்மார்
வ��றார!்" என்� ��த்தான் மட�்.. 

"ஆமாம் ��ேவ! ைக�ல் �ல்லாங்�ழல் �ட
ைவத்��க்�றார!்” என்றான் மைடயன். 

பரமாரத்்த�ம் அவைரக் கட�ள் என்ேற நம்�னார!்
உடேன நன்றாக இ�ந்த தன்
ேவஷ்�ையக்��த்��ட�்க் ெகாண்டார!் 

"�டரக்ேள, நீங்க�ம் உங்கள் �ணிகைள இேத
ேபால் ��த்�க் ெகாள்�ங்கள்” என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

"��த் �ணிகைளக் ��ப்பதா?!... ஏன் ��ேவ?!"
என்� ேகடட்ான், �டட்ாள். 

“�த்� ெகடட்வேன! ஏன் என்� ேகடக்ாேத. �க்�ரம்
��! அப்ேபா�தான் நாம் ஏைழகள் என்� அவர்
நம்�வார!்" என ஆைண�டட்ார ்பரமாரத்்த ��. 

�டரக்ள் ஐவ�ம், ���ன் கடட்ைளப்ப�
கட�்��ந்த ேவட�்கைளக் ��த்�க்கந்தல் கந்தலாக
ஆக்�னாரக்ள்! 

உடேன பரமாரத்்தர ்ேவகமாகச ்ெசன்�, ��ஷ்ணர்
ேவடம் ேபாடட்வர ்கா�ல் ��ந்� வணங்�னார!் 

"பாஞ்சா�க்�ப் �டைவ ெகா�த்� மானம் காத்�
��ஷ்ணா! அேத ேபால் நீதான் எங்க�க்�ம் ஆ�க்�
ஒ� �டைவ ெகா�த்� எங்கள் மானத்ைதக் காப்பாற்ற
ேவண்�ம். என்� ேவண்�னார ்பரமாரத்்தர.் 

"��ேவ! நமக்� எதற்�ப் �டைவ?" என்� ேகடட்ான்
மண்� . 



"அதாேன?... நமக்� ேவட�் அல்லவா ேதைவ!"
என்றான் �டன். 

"காரே்மகக் கண்ணா !... இந்தா, ெபாரி! உன் இஷ்டம்
ேபால் ெகாரி!" என்றப� ெகாஞ்சம் ெபாரிையத் தந்தான்,
மட�், 

��ஷ்ணர ் ேவடம் ேபாடட்வ�க்ேகா ஒன்�ம்
�ரிய�ல்ைல. “நான் கட�ள் இல்ைல! எனக்�
ேநரமா�ற�; என்ைனப் ேபாக��ங்கள்” என்றார.் 

“கண்ண ெப�மாேன ! எங்கைள ஏ மாற்ற
நிைனக்கா�ரக்ள்" எனக் ெகஞ்�னான், �டட்ாள். 

"கண்ணா ! அன்� �ேசலர ் ெகா�த்த அவைல
மட�்ம் சாப்�டட் நீ, இந்த ஏைழப் பரமாரத்்தர ் த�ம்
ெபாரிையச ்சாப்�டத் தயங்�வ� ஏன்?" என்றார ்��. 

“ேகாபாலா ேகா�ந்தா! தய� ெசய்� ெகாஞ்சம்
ெபாரிையயாவ� சாப்��" என்றான் மைடயன். 

"ெபாரிையச ் சாப்�டா�டட்ால் �டமாடட்ாரக்ள்"
என்� நிைனத்�, ெகாஞ்சம் ெபாரிையச ் சாப்�டட்ார்
ெத�க்�த்� ந�கர ். 

"ெபாரி ெகா�த்ததற்� நன்�! நான் ேபாய்
வ��ேறன்" என்� நகரத் ெதாடங்�னார ்ந�கர,் 

“என்ன? ெபாரிையத் �ன்��ட�் �ம்மா
ேபா��ரக்ள்? எங்க�க்� ேவண்�ய வரங்கைளக்
ெகா�ங்கள்" என்றார ்பரமாரத்்த ர.் 

“வரமா?... அெதன்ன?" 

“ஆமாம்! �ேசலர ்�� ெபான்னாக மா�ய� ேபால
எங்கள் மட�ம் தங்கமாக மாற ேவண்�ம். எங்�
பாரத்்தா�ம் ெபாற்கா�க�ம், ைவரங்க�ம் �ன்ன
ேவண்�ம்!” என்றான். 



"எங்கள் கந்தல் உைடகள் படட்ாைடயாக மாற
ேவண்�ம்” என்றான் �டட்ாள். 

"வரம் தரா�டட்ால் ஆைள �டமாடே்டாம்!" என்றான்
மைடயன். 

“சரி! நீங்கள் நிைனத்தப�ேய நடக்கக் கடவ�!"
என்� அ�ள்�ரிவ� மா�ரிைகையக் காட�்னார்
ெத�க்�த்� ந�கர.் 

“ஆஹா! ெபாரிக்�ப் ெபான் ெகா�த்த ��ஷ்ணா!
உன் க�ைணேய க�ைண" என்றப� ���ம் �டரக்�ம்
அவர ்கா�ல் ��ந்� வணங்�னாரக்ள். 

‘ஆைள�டட்ால் ேபா�ம்' என்� ெத�க்�த்� ந�கர்
ஓடட்ம்��த்தார.் 

"அப்பாடா! கட�ேளேய ேநரில் பாரத்்� �டே்டாம்!
அவ�ம் ஏமாந்� ேபாய்வரம் ெகா�த்� �டட்ார!்"
என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

"��ேவ! நாம் மடத்�க்�ப் ேபா�ம்ேபா�,
மடெமல்லாம் தங்கமாக மா� �ட�்�க்�ம். மடம்
���ம் ெபாற்கா�கள் ��ர ் �டக்�ம்! அதனால்
இனிேமல் நீங்கள் நடந்� ேபாகக் �ட என்றான் மட�். 

"எங்காவ� பல்லக்�க் �ைடத்தால் வாங்�
�டலாம். என்றான் மைடயன். 

ேபா�ம் வ��ல் ஒ�வன் பாைட கட�்க் ெகாண்�
இ�ந்தான். அைதக் கண்ட �டட்ாள், “��ேவ! இேதா
பா�ங்கள் �ப்பல்லக்�! இைதேய �ைலக்� வாங்�
�டலாம்!" என்றான் மைடயன். 

பாைட கட�்யவனிடம் ெசன்ற மட�், “இந்தப்
பல்லக்� என்ன �ைல?" என்� �சாரித்தான். 

“இ� பல்லக்� இல்ைல" என்றான் பாைட
கட�்யவன். 



“நாங்கள் ஒன்�ம் ஏமாளிகள் அல்ல! இ�
பல்லக்ேகதான். உனக்� ேவண்�ய பணம் த��ேறாம்"
என்றான் மைடயன். 

�டரக்ளின் ெதால்ைலையப் ெபா�க்காமல், “நான்
ேவ� ஒன்� ெசய்� ெகாள்�ேறன்; நீங்கள் இைத
எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள்” என்றான், அவன். 

பரமாரத்்த�ம் ம�ழ்ச�்ேயா� பாைட�ல் ஏ�
அமரந்்� ெகாண்டார.் 

இ�டட்த் ெதாடங்�ய�ம், �டட்ாள் ெகாள்ளிக்
கடை்டையத் �க்�யப� �ன்ேன நடந்தான். மற்ற
�டரக்ள் பாைடையத் �க்� வந்தனர.் 

��� �ரம் வந்த�ம், “ஒேர தாகமாக இ�க்�ற�
என்றப� பாைடைய இறக்�ைவத்தாரக்ள், �டரக்ள். 

ஐந்� ேப�ம் தண்ணீைரத் ேத�ச ் ெசன்றேபா�,
பரமாரத்்தர ்��த்�க் ெகாண்டார.் "என்ன? யாைர�ேம
காேணாம்?” என்றப� �டரக்ைளத் ேத� ேவ� பக்கம்
ெசன்றார.் 

அப்ேபா� அந்த வ�யாக வந்த நாய் ஒன்�
பாைட�ல் ஏ�ப்ப�த்�க் ெகாண்ட�. 

��ம்� வந்த �டரக்ேளா, எைத�ம் கவனிக்காமல்
பைழயப� பாைடைய �க்�க் ெகாண்� �றப்படட்னர.் 

மடத்ைத ெந�ங்�ய�ம், நாய் ��த்�க்
ெகாண்ட�. 'ெலாள், ெலாள்' என்� �ைரத்த�. 

அவ்வள�தான்! பாைடையத் ெதாப்' என்� �ேழ
ேபாடட் �டரக்ள், “ஐையேயா!... இெதன்ன அ�சயம்? நம்
�� நாயாக மா� இ�க்�றாேர!” என அல�னாரக்ள். 

"அந்தக் ��ஷ்ணக் கட�ள் தான் ஏேதா மந்�ரம்
ேபாட�் �டட்ார!்" என்றான் �டட்ாள். 



“நம் மடம் �டத் தங்கமாக மாறாமல், பைழயப�
அப்ப�ேய இ�க்�றேத!" என்� �க்கப்படட்ான் மண்�. 

அப்ேபா� இ�ட�்ல் ��ந்த�த்� ஓ�வந்த
பரமாரத்்தர,் "�த்�ெகடட் �டரக்ேள! என்ைனப் பா�
வ��ேலேய �ட�் �ட�் வந்� �ட�்ரக்ேள!” எனத்
�ட�்னார.் 

"��நாதா!" அந்தக் ��ஷ்ணக் கட�ைள
நம்�ேனாம்! அவ�ம் ெபாரி வாங்�த் �ன்� �ட�்,
நம்ைமக் ைக�ட�் �டட்ாேரா!" என்�
ஒப்பாரிைவத்தனர ்�டரக்ள். 

பரமாரத்்த�ம் �டரக்�ம் ேசரந்்� ெகாண்�
�லம்�னர.் 

9.	�ரங்�	��	��!	

உைழக்காமல் உண்ண ேவண்�ம் என்ற ஆைச
பரமாரக்்க ���க்� ஏற்படட்�. அதற்காகத் தம்�ைடய
�த்�ெகடட் �டரக்�டன் ஆேலாசைன நடத்�னார.் 

"��ேதவா! ��ட�்த் ெதா�ல் ெசய்தால் என்ன?”
என் ேகடட்ான், மட�் 

“மாட�்க் ெகாண்டால் உைதப்பாரக்ேள!..." என்றான்
மைடயன். 

"அப்ப�யானால் ஒ� �ரங்ைகப் ��த்� வந்�,
அதற்�ப் ப�ற்� ெகா�க்கலாம். எல்லா
ெபா�ள்கைள�ம் ���க் ெகாண்� வர கற்�த் தரலாம்!”
என்� ேயாசைன ��னான், �டட்ாள். 

"ஆகா! அ�ைமயான �டட்ம்தான். ஆனால் எப்ப�க்
�ரங்ைகப் ��ப்ப�?" என்� ேகடட்ார,் பரமாரத்்தர.் 

"�ள்ைளயார ் ��க்கக் �ரங்காய் ��ந்த�, என்�
ெசால்�றாரக்ேள! அதன் ெபா�ள் என்ன?" எனக்
ேகடட்ான், மண்� . 



"நமக்�க் �ரங்� ேவண்�ம் என்றால், �த�ல்
�ள்ைளயாைரப் ��க்க ேவண்�ம். �ற� அ�
தானாகேவ �ரங்காக ஆ���ம்" என்� �ளக்கம்
ெசான்னான், �டன். 

"இ��ம் சரிதான். ஆகேவ, இப்ெபா�ேத ெசன்�
�ள்ைளயாைரப் ��ப்ேபாம், வா�ங்கள்" என்றப�
�றப்படட்ார ் பரமாரத்்தர.் �டரக்�ம் அவ�டன்
ெசன்றனர.் 

அரச மரத்�ன் அ��ல் இ�ந்த �ள்ைளயார்
�ைலையக் டார ் ��. "�டரக்ேள, இப்ெபா��
�ள்ைளயார ் நன்றாகத் �க் ெகாண்� இ�க்�றார.்
அதனால் சப்தம் ேபாடாமல் தலாகச ் ெசன்�, 'லபக்'
என்� �ள்ைளயாைரப் ��த்�க் ெகாள்�ங்கள்" என்�
கடட்ைள�டட்ார,் பரமாரத்்தர.் 

�டரக்�ம் மரத்ைதச ் �ற்� வந்� �ள்ைளயார்
�ைல ேமல் ��ந்� அைதக் கட�்ப் ��த்�
உ�ண்டனர.் 

அப்ேபா�, �ரங்காட�் ஒ�வனிடம் இ�ந்� தப்�
வந்த �ரங்� ஒன்� அங்ேக வந்த�. 

அைதக் கண்ட பரமாரத்்தர,் "�டரக்ேள! இேதா
�ரங்� வந்� �டட்�! �டா�ரக்ள். ���ங்கள்!" என்�
கத்�னார.் 

மட�்�ம் மைடய�ம் ேவகமாகத் �ரத்�ச ் ெசன்�
அந்தக் �ரங்ைகப்��த்��டட்னர.் 

அைதக் கண்ட பரமாரத்்தர,் “இ� சாதாரணமான
�ரங்� அல்ல. இராம�க்� �� ெசன்ற ஆஞ்சேநயேர
தான்!" என்� ெசான்னப� அதன் கால்களில் ��ந்�
வணங்�னார.் 

�டரக்�ம், “ரங்கா, ரங்கா!" என்� கன்னத்�ல்
ேபாட�்க் ெகாண்டனர.் 



மடத்�க்� வந்� ேசரந்்த�ம், "நம் �� மட�்ம்
அ�க்க� ��ட�் ��க்�றார.் ஆனால் அவர ்�டரக்ளான
நமக்ேகா ஒ� ��ட�் �டத் த�வ�ல்ைல . அதனால்
அவ�க்�ம் ெதரியாமல் ��ட�் ���க் ெகாண்�
வ�ம்ப�க் �ரங்ைக அ�ப்�ேவாம்" என்றான் மட�். 

“�ரங்ேக! எங்கள் �� ��ப்பைதக் காட�்�ம்
உயரந்்த ரகமான ��ட�்கைள எங்��ந்தா�ம்
ெகாண்� வா!” என்� அைத ஏ��டட்ான் �டட்ாள். 

அ�த்த நி�டம் �ரங்� மாயமாய் மைறந்த�. 

ஒ� மணி ேநரத்�க்�ப் �ற� �ண்�ம் ��ம்�
வந்த�. அதன் இரண்�ைககளி�ம் நிைறய படட்ா�கள்
இ�ந்தன. 

வாணக் கைடக்�ச ் ெசன்ற �ரங்�, அங்��ந்த
படட்ா�கைளச ் ��ட�் என்� நிைனத்�க் ெகாண்�
�க்�க் ெகாண்�வந்� �டட்�. 

அைதக் கண்ட மைடயன், "ெசான்னப�
��ட�்கைள ��ட�்க் ெகாண்� வந்� �டட்ேத!" என்�
ம�ழ்ந்தான். 

"ஆஞ்சேநயா! வாழ்க நீ! வளரக் உன் ெதா�ல்,
�றைம!" என்றான், �டட்ாள் 

பல வண்ணங்களில் இ�ந்த படட்ா�கைளப் பாரத்்�,
“நம் ��நாதர ் ��க்�ம் ��ட�்கள் �ரா�ம் க�ப்�
நிறம் தான். நாம் ��க்கப் ேபாவேதா, �வப்�, பசை்ச,
நீலம் என்� பல நிறங்களில் இ�க்�ன்றன” என்�
ெப�ைமப்பட�்க் ெகாண்டான் மண்�. 

படட்ா�களில் இ�ந்த �ரிையப் பாரத்்த �டன்,
“ெந�ப்� ைவப்பதற்காக என்ேற தனியாக ஒ� �ரி
ைவத்� இ�க்�றாரக்ள். அதனால், இ�தான்
உலகத்�ேலேய உயரந்்த சா� ��ட�்" என்றான். 

�டரக்ள் அைனவ�ம் ஆ�க்ெகா� ெவ�ைய
வா�ல் ைவத்�க் ெகாண்டனர.் எல்ேலார ் �ரிக்�ம்



ெகாள்ளிக்கடை்டயால் ெந�ப்�ைவத்தான், �டட்ாள். 

ஆனந்தமாகப் �ைக �டலாம் என்ற கற்பைன�ல்
�ழ்�னர ்�டரக்ள். 

அ�த்த கணம், 'டமால்.... ��ல்' என்� ஒவ்ெவா�வர்
வா��ம் இ�ந்த படட்ா� ெவ�த்த�. 

வாய் இழந்த �டரக்ள், "ஐேயா, ஆஞ்சேநயா!" என்�
அல�க் ெகாண்� உ�ண்டனர.் 

நடந்தைதக் ேகள்�ப்படட் பரமாரத்்தர,் “இனி ேம
7வ� எனக்�த் ெதரியாமல் எந்தக் காரியத்ைத�ம்
ெசய்யா�ரக்ள்” என்� எசச்ரிக்ைக ெசய்தார.் 

“��ேவ! உங்கள் ேவட�் எல்லாம் ��ந்� �டட்�.
அதனால் கட�்க் ெகாள்வதற்� நல்ல பட�்த் �ணியாகத்
��� வரச ்ெசால்�ங்கள்” என்றனர ்�டரக்ள். 

பரமாரத்்த�ம், �ணி ��� வ�வதற்�க் �ரங்ைக
�த�ப்�னார.் 

அந்நாட�் அரண்மைனக்�ள் �ைழந்த� �ரங்�. 

அரண்மைனக் �ளத்�ல் �ளித்�க் ெகாண்�
இ�ந்தான் அரசன். ப�க்கட�்களில் அவன� பட�்த்
�ணிக�ம், ைவரக் �ரீட�ம் ைவக்கப்பட�்�ந்தன.
யா�க்�ம் ெதரியாமல் அவற்ைறத் �க்�க் ெகாண்ட�,
�ரங்�. 

பட�்த் �ணிகைள�ம், ைவரக் �ரீடத்ைத�ம்
பாரத்்த ���ம் �டரக்�ம் �யப்� அைடந்தனர.் 

"�ரங்ேக! �க்�ரேம உனக்�க் ேகா�ல் கட�்க்
�ம்���ேறாம்!" என்றான் மண்�. 

பட�் ேவட�்ைய ���க்�க் கட�் �டட்ான், �டன்
ம�டத்ைத அவர ்தைல�ல் �ட�்னான், �டட்ாள். 

"இப்ேபா� பாரத்்தால் ����ய மன்னைரப் ேபால்
இ�க்��ரக்ள்” என்� �கழ்ந்தான் மட�். 



�� இ�ந்த ேவட�்கைள �டரக்ள் கட�்க்
ெகாண்டனர.் 

"வா�ங்கள்! இந்த அரச ேகாலத்�ேலேய ஊரவ்லம்
ேபாய் வ�ேவாம்!" என்� �றப்படட்ார,் பரமாரத்்தர.் 

ெத��ல் இறங்�ய ம� நி�டேம, அரச
காவலாளிகள் ��ைவ�ம் �டரக்ைள�ம் ைக�
ெசய்தனர.் 

அரசனின் ெபா�ள்கைளத் ���ய �ற்றத்�ற்காகப்
பத்� | நாள் �ைறத்தண்டைன ��க்கப்படட்�. 

"��ேவ! மனிதரக்ளால்தான் நமக்�த் ெதால்ைல
என்� நிைனத்ேதாம். ேகவலம் ஒ� �ரங்� �ட நமக்�த்
தண்டைன வாங்�க் ெகா�த்� �டட்ேத!” என்�
�லம்�னாரக்ள் �டரக்ள். 

10.	ெசாரக்்கம்	என்ற	ேசாற்�	�ட்ைட	
பரமாரத்்தர ் எங்ேகா ெவளிேய ெசன்��ந்தார.்

�டரக்ள் மட�்ம் �ண்ைண�ல் இ�ந்தனர.் அப்ேபா�
��கன் ஒ�வன் அங்ேக வந்தான். �ண்ைண�ல்
ப�த்தப�, "அப்பாடா! இப்ேபா�தான் ெசாரக்்கத்�ல்
இ�ப்ப� மா�ரி இ�க்�ற�! என்� ��னான். 

அைதக் ேகடட் மட�்க்� �யப்பாக இ�ந்த�.
"அப்ப�யானால் நீங்கள் ெசாரக்்கம் ேபாய்
இ�க்��ரக்ளா?" என்� ேகடட்ான். 

"ேநராக அங்ேக இ�ந்�தான் வ��ேறன்!" என்றான்
��கன். 

"அேடயப்பா! எங்களால் சந்�ர ேலாகேம ேபாக
பா�ய�ல்ைல. நீங்கள் எப்ப�ச ்ெசாரக்்கேலாகம் ேபாய்
வந்�ரக்ள்?" எனக் ேகடட்ான், மைடயன். 

"ெசாரக்்கத்�ல் யார ் யார ் இ�க்�றாரக்ள்?" என்�
�சாரித்தான் �டட்ாள். 



“உங்கள் ���க்�க் ��வான ேசாற்� �டை்ட
அங்ேக தான் இ�க்�றார”் என்றான் ��கன். 

“அப்ப�யா? அவர ் நலமாக இ�க்�றாரா?" என்�
ேகடட்ான் மண்�. 

"ஊ�ம்! ேபர ் தான் ேசாற்� �டை்டேய த�ர
ேசாற்�க்ேக தாளம் ேபா��றார!் கந்தல் �ணிகைளக்
கட�்க் ெகாண்�, ைபத்�யம் மா�ரி �ரி�றார!்
பாரப்்பதற்�ப் பாவமாக இ�க்�ற�!" என்றான் ��கன். 

"�ேலாகத்�ல் இ�ந்த ேபா� �கமாக
இ�ந்��ப்பார.்... அங்ேக ேபாய் இப்ப�க்
கஷ்டப்ப��றாேர!.. என்� �க்கப்படட்ான் �டன். 

"ஐயா நீங்கள் ம�ப� ெசாரக்்கத்�க்�ப்
ேபா�ரக்ளா?" என்� மட�் ேகடட்�ம், "ஓ நாைளக்ேக
ேபானா�ம் ேபாேவன்!" என்றான் ��கன். 

"அப்ப�யானால், எங்களிடம் இ�க்�ற ��த்
�ணிகைள எல்லாம் த��ேறாம். ெகாஞ்சம் பண�ம்,
��ட�்ம் ெகா�க்�ேறாம். எல்லாவற்ைற�ம் ெகாண்�
ேபாய், எங்கள் ���க்�க் ���டம் தந்� ��ங்கள்." 

��கேனா ம�ழ்ச�்ேயா� "சரி" என்� சம் உடேன.
ஐந்� �டரக்�ம் ேபாட�் ேபாட�்க் ெகாண்� இ�ந்த
�ணிமணிகள், ��ட�், பணம்  �ராைவ�ம் எ�த்�
வந்தனர.் 

“ேபா�ம் வ��ல்       சாப்��ங்கள் " என்� �ளி
சாதம் தந்தான் மட�்.  

எல்லாவற்ைற�ம் �டை்ட கட�் எ�த்�க் ெகாள்
��கன், ெசாரக்்கம் ேபாவதாகக் ���ட�்,
ஓடட்ம்��த்தான்.               

ெவளிேய ெசன்��ந்த பரமாரத்்தர ்��ம்� வந்தார்
*��ேவ! நீங்கள் இல்லாத சமயத்�ல் �ட, நாங்கள்
�த்�சா�த்தனமான ெசயல் ெசய்�ள் ேளாம்" என்
ெப�ைமேயா� ெசான்னான் மண்�. 



உங்கள் “��நாதரான ேசாற்� �டை்ட �வா�க்�
இனி கவைலேய இல்ைல!" என்றான் �டன். 

"ெசாரக்்கத்�ல் இ�ந்� ஆள் அ�ப்� இ�ந்தார.்
அவரிடம் உங்கள் ���க்�த் ேதைவயானைத எல்லாம்
ெகா�த்� அ�ப்�ேனாம்!" என்� �டட்ாள் ெசான்னான். 

பரமாரத்்த ��க்ேகா ஒன்�ம் �ளங்க�ல்ைல.
தாங்கள் ெசய்த காரியத்ைத �டரக்ள் �ளக்�ய�ம்,
“அடப்பா�களா! என இப்ப�ச ் ெசய்�ரக்ள்?" எனக்
��த்தார.் 

“நாங்கள் நல்ல� தாேன ெசய்ேதாம்?" உங்கள்
��நா� ப�யால் வாடலாமா?” என்� மட�் ேகடட்ான். 

"�டட்ாள்கேள! எனக்�க் ��நாதேர யா�ம்
�ைடயா� இ� ெதரியாதா உங்க�க்�? எவேனா
உங்கைள நன்றாக ஏமாற்� �ட�்ப் ேபாய் �டட்ாேன!"
என்� பரமாரத்்த ெசான்ன�ம், �டரக்ள் எல்ேலா�ம்
'����' என்� ��த்தாரக்ள் 

"�டரக்ேள! நீங்கள் ஏமாந்த�ம் ஒ� வைக�ல்
நல்ல� தான்! அேத �டட்த்ைதப் பயன்ப�த்�, நம் ஊர்
அரசைன நாம் ஏமாற்��டலாம்!" என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

அப்ேபாேத ���ம், �டரக்�ம் அரண்மைனக்�ப்
ேபானாரக்ள். 

“மன்னா! நாங்கள் ேநற்� ராத்�ரி ெசாரக்்கம் ேபாய்
வந்ேதாம். அங்ேக எல்ேலா�ம் நன்றாக இ�க்�றாரக்ள்.
ஆனால் உங்கள் தாத்தா மட�்ம் �சை்ச எ�த்�த்
�ரி�றார!்" என்� ���னார.் 

"ஆமாம் அரேச! ராஜ ��ம்பத்�ல் �றந்தவர்
இப்ப�ப் �சை்ச எ�க்கலாமா?” என்� மட�் ேகடட்ான். 

மைடயேனா , “அவைரப் பாரத்்தால் பரிதாபமாக
இ�க்�ற�!" என்றான். 



“நாங்கள் ம�ப��ம் நாைளக்�ச ் ெசாரக்்கேலாகம்
ேபாகப் ேபா�ேறாம். ஏராளமாகப் பண�ம் �ணி�ம்
உங்களிடம் இ�ந்� வாங்� வரச ் ெசான்னார!்"
என்����னான் �டட்ாள். 

"அப்ப�ேய உயரந்்த இனக் ��ைரயாக இரண்�
வாங்� வரச ்ெசான்னார"் என்� தள்ளி �டட்ான், மண்�. 

"எல்லாவற்ைற�ம் எங்களிடம் தந்� ��ங்கள்.
நாங்கள் பத்�ரமாகக் ெகாண்� ேபாய்க் ெகா�த்�
���ேறாம்!" என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

அரச�க்ேகா , ேகாபம் ேகாபமாக வந்த�. 

"யாரங்ேக! இந்த ஆ� �டட்ாள்கைள�ம், ஆ�
நாைளக்�ச ் �ைற�ல் தள்�ங்கள்!" என்� கடட்ைள
இடட்ான். 

"அரேச! நாங்கள் என்ன தவ� ெசய்ேதாம்?
ெசத்�ப்ேபான உங்கள் தாத்தாதான் எங்கைள
அ�ப்�னார!்" என்� ஏமாற்ற நிைனத்தார,் பரமாரத்்த
��. 

அரசேனா, "யாைர ஏமாற்றப் பாரக்்��ரக்ள்?
இன்�ம் என் தாத்தா சாகேவ இல்ைலேய! இேதா
உ�ேரா� தான் இ�க்�றார!்" என்� ெசான்னப�
பக்கத்�ல் அமரந்்��ந்த தாத்தாைவக் காட�்னான். 

"ஐையேயா! அரசரின் தாத்தா ெசத்� �டட்ாரா....
இல்ைலயா... என்� ெதரிந்� ெகாள்ளாமேலேய இப்ப�
வந்� மாட�்க் ெகாண்ேடாேம!" என்� ���ம் �டரக்�ம்
அ�தனர.் 

11.	தண்டச	்ேசாற்�த்	த�ராமன்கள்	

எப்ப�ேயா அரசைன ஏமாற்�, மட நாட�்ன் �தல்
மந்�ரி ஆ��டட்ார,் பரமாரத்்த ��. அவ�க்�த்
�ைணயாகச ் �டரக்�ம் அரண்மைன ஊ�யரக்ளாக
நிய�க்கப்படட்னர.் 



“நம் �� �தல் அைமசச்ர ் ஆ��டட்தால், இனி
கவைலேய பட ேவண்டாம்" என்� சந்ேதாஷம்
ெகாண்டனர.் ஐந்� �டரக்�ம். 

ஒ�நாள், “நம� நாட�்ப் பைட பலம் எப்ப�
இ�க்�ற�?" என்� பரமாரத்்தரிடம் ேகடட்ான்
மடமன்னன். 

இ�தான் நல்ல சமயம் என்� நிைனத்தார,்
பரமாரத்்தர.் “மன்னா! உங்களிடம் ெசால்லேவ நாக்�க்
���ற�. நம் நாட�் யாைனகள் எல்லாம் பட�்னியால்
வா� இைளத்�, பன்�கள் ேபால் ஆ��டட்ன!" என்�
���னார.் 

�டரக்�ம், "ஆமாம் அரேச! இப்ப�ேய
கவனிக்காமல் �டட்ால், ேபாரில் கடட்ாயம் ேதால்�ேய
ஏற்ப�ம்" என்� ஒத்� ஊ�னாரக்ள். 

அைதக் ேகடட் மன்னன், "அப்ப�யா? இரண்�
யாைனகைள இங்ேக அைழத்� வா�ங்கள்” என்�
கடட்ைள இடட்ான். 

மட�்�ம் மைடய�ம் ஓ�ச ்ெசன்� இரண்� பன்�க்
�ட�்கைள அரண்மைனக்�ள் ஓட�் வந்தனர.் 

அைதப் பாரத்்த அரசன், "ேச! ேச! பாரக்்கேவ
ச�க்க�ல்ைலேய! இைவயா நம் நாட�் யாைனகள்?"
என்� ேகடட்ான். 

�த�ல் மட மன்ன�க்�க் ெகாஞ்சம் சந்ேதகம்
எற்படட்�. "இ� யாைன என்றால், �ம்�க்ைகையக்
காேணாேம?” என்� ேகடட்ான். 

"மன்னா! எல்லாம் �த�ல் �ம்�க்ைக�டன் இ�ந்த
யாைனகள் தான். பட�்னி �டப்பதால் உட�ம் ெம�ந்�
�டட்�, �ம்�க்ைக�ம் ��ங்� �டட்�" என்�
�ளக்�னார ்பரமாரத்்தர.் 

"இைவ ம�ப��ம் பைழய உ�வம் அைடவதற்�
என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?" என்� ேகடட்ான் மடமன்னன். 



"மன்னா! இன்ெனா� �ஷயம். அைத�ம் பா�ங்கள்,
�ற� ைவத்�யம் ெசால்�ேறாம்” என்றார ்��. 

“நம� நாட�்க் ��ைரப் பைடக�ம் இேத ேபால்
இைளத்� �டட்ன. எல்லாம் ஆட�்க் �ட�்கள் மா�ரி
ஆ��டட்ன!” என்றான் �டன். 

"அப்ப�யா? �யப்பாக இ�க்�றேத! என்ன
ெசய்யலாம் ெசால்�ங்கள்" என்றான் மன்னன். 

"மன்னா! நாங்கள் அ�ைமயான �டட்ம் -
ைவத்�ள்ேளாம். அதன்ப� ஆ�ரம் ெபாற்கா�கள்
ெசல்வா அந்த ஆ�ரம் ெபாற்கா�கைள�ம் எங்களிடேம
ெகா� ��ங்கள். நாங்கள் எல்லாவற்ைற�ம் பைழயப�
�ண்டாச�் ���ேறாம்!" என்றனர,் �டட்ா�ம்,
�ட�ம் 

மடமன்னன் ெபரிய கஞ்சன். அதனால் ஆ�ரம்
ெபாற்காக ெசலவ�க்க மனம் வர�ல்ைல . 

“ேவ� ஏதாவ� ேயாசைன இ�ந்தால் ெசால்�ங்கள்!"
என்� கடட்ைள�டட்ான். 

"ேச! நம் �டட்ம் எல்லாம் பாழா� �டட்ேத!" என்�
வ�ந்�னார,் பரமாரத்்தர.் �டரக்�க்�ம் ஆத்�ரமாக
இ�ந்த�. 

"அரேச! எல்லா யாைனகைள�ம், ��ைரகைள�ம்
நாட�்ல் உள்ள வயல்களில் ேமய��ேவாம்! ெகாஞ்ச
நாளில் சரியா���ம்!" என்றான் மண்�. 

“இைத ேவண்�மானால் ெசய்யலாம்!" என்றான் 

பரமாரத்்தரின் ஆைண�ன்ப�, மடநாட�்ல் உள்ள
பன்�கள், ஆ�கள் அைனத்�ம் அ�ழ்த்� �டப்படட்ன. 

எல்லாம் ேசரந்்� ெகாண்�, �� மக்களின்
வயல்களில் ெசன்� ேமயத் ெதாடங்�ன. இரண்ேட
நாளில் எல்லா வைகயான தானியங்க�ம் பாழா�
�டட்ன. 



அ�த்த மாதேம நா� ��வ�ம் பஞ்சம் ஏற்படட்�.
பலேபர ்ேசாற்�க்ேக வ��ல்லாமல் இறந்தனர.் 

பரமாரத்்த�ம், �டரக்�ம் ஒ� பய�ம் இன்�த்
தண்டச ் ேசாற்�த் த�ராமன்களாக இ�ப்பைதக் கண்ட
மன்னன், எல்ேலாைர�ம் �ரட�் அ�த்தான். 

'அடடா! எப்ப�யாவ� ஆ�ரம் ெபாற்கா�கைளச்
சம்பா�த்� �டலாம் என்� நிைனத்ேதாம். கைட��ல்
இப்ப�ப் பாழா� �டட்ேத!' என்� �லம்�யப�
பைழயப� மடத்�க்ேக ��ம்�னாரக்ள். 

12.	தவைளக்	�ட்�ச	்�டன்	

�டட்ா�ம் �ட�ம் த�ர பரமாரத்்த ���ம் மற்ற
�டரக்�ம் ராஜ ���ல் காத்��ந்தனர.் அந்த நாட�்
மன்னன் ேதரில் ஊரவ்லமாக வந்� ெகாண்�
இ�ந்தான். 

தங்கள் அ�ேக ேதர ் வந்த�ம், ைக�ல் தயாராக
ைவத்��ந்த ெசத்�ப் ேபான தவைளைய�ம்,
ஓணாைன�ம் ேதரின் சக்கரத்�ல் ேபாடட்ான், மட�். 

அதன் �� சக்கரம் ஏ� நகரந்்த�ம், ந�ங்�ப் ேபான
தவைளைய�ம் ஓணாைன�ம் �க்� வந்தான்,
மைடயன். 

பரமாரத்்தர,் ேத�க்� �ன்னால் ெசன்�, "ஐேயா!
என் �டரக்ைளக் ெகான்� �டட்ாேய! இ� தான் நீ
��மக்கைளக் காப்பாற்�ம் �ைறயா?” என்�
�சச்�டட்ார.் 

மட�்�ம் மைடய�ம் ேசரந்்� ெகாண்�, "ஐேயா,
ெகாஞ்ச ேநரத்�க்� �ன்னால் எங்கேளா� �ரித்�ப்
ேப�க் ெகாண்� இ�ந்�ரக்ள். அதற்�ள் இப்ப� ந�ங்�க்
�ழ் �ழாக ஆ��ட�்ரக்ேள!” என்� ஒப்பாரிைவத்தனர.் 

அரச�க்�ம் அைமசச்ரக்�க்�ம் ஒன்�ம்
�ரிய�ல்ைல "யாைரக் ெகான்ேறன்?" எனக் ேகடட்ான்,



மன்னன். 

“என் அ�ைமயான �டரக்ளான �டட்ாைள�ம்
�டைன�ம் நீதான் ேதர ் ஏற்�க் ெகான்� �டட்ாய்!"
என்� �ற்றம் சாட�்னார.் ��. 

"அப்ப�யானால், எங்ேக அவரக்ள் உடல்கள்?" என்�
மந்�ரி ேகடட்ார.் 

'இேதா இைவதான்' என்றப�, ந�ங்�ப் ேபான
தவைளைய�ம், ஓணாைன�ம் காட�்னார,் பரமாரத்்தர!் 

எல்ேலா�க்�ம் �யப்பாக இ�ந்த�. 

“இ� தவைள அல்லவா? இந்தக் தவைளயா உன்
�டன்?" எனக் ேகடட்ான், மன்னன். 

"இ� ஓணான்! இ�வா உன் �டன்? யாைர ஏமாற்றப்
பாரக்்�றாய்?" என்� ேகாபமாகக் ேகடட்ார,் ஓர்
அைமசச்ர.் 

"அரேச! நான் எதற்� உன்ைன ஏமாற்ற ேவண்�ம்?
உண்ைமயாகேவ இந்தத் தவைள�ம் ஓணா�ம் என்
�டரக்ள்தாம். நம்ைமப் ேபால மனிதரக்ளாகத்தான்
இவரக்ள் இ�ந்தாரக்ள். ஒ� மந்�ரவா��ன் சாபத்தால்
இப்ப� ஆ��டட்ாரக்ள்!" என்� ெபாய் ��னார,்
பரமாரத்்தர.் 

"தவைளதான் என்றா�ம் மனிதரக்ைளப் ேபாலேவா
ேப�வான்! ஓணான்தான் என்றா�ம் �னம் ��
ெபாற்காக சம்பா�த்�க் ெகாண்� வந்� ெகா�ப்பான்!"
என்� ���னான் மண்� . 

இைதக் ேகட�், அரச�க்�ம் மந்�ரிக�க்�ம்
ெப�ம் சங்கடமாக இ�ந்த�. 

“சரி... நடந்த� நடந்� �டட்�. இப்ேபா� என்ன
ெசால்��ரக்ள்?" என்� ேகடட்ார,் அைமசச்ர.் 



“என்ன ெசய்வதா? இவரக்ைள ைவத்�த்தாேன
எங்கள் �ைழப்ேப நடந்த�. அதனால், ம�ப��ம் இேத
தவைளக்�ம் ஓணா�க்�ம் உ�ர ் ெகா�ங்கள்.
இல்லா�டட்ால், �னம் �� ெபாற்கா�கைள நீங்கள்
தான் தர ேவண்�ம்," என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

ேவ� வ� ெதரியாத மன்னன், “ம�ப��ம் உ�ர்
ெகா�க்க ��யா�. அதனால் �னம் �� ெபாற்கா�
தந்� ���ேறன்," என்� ஒப்�க் ெகாண்டான். 

"மடத்�க்� வந்த�ம், ெசத்�ப் ேபான
தவைளைய�ம் ஓணாைன�ம் காட�் ராஜாைவேய
ஏமாற்� �டே்டாம்! இனிேமல் �ன�ம் �� ெபாற்கா�
�ைடக்கப் ேபா�ற�," என்� ��த்தாரக்ள், 

"�டட்ாைள�ம் �டைன�ம் பாரத்்�, நீங்கள்
இரண்� ேப�ம் ெசத்� �டட்தாகக் �� �டே்டாம்.
ஆைகயால் இனிேமல் மடத்ைத �ட�் ெவளிேய
ேபாகேவ �டா�. தப்�த் தவ� ெவளிேய
ேபானீரக்ளானால் மாட�்க் ெகாள்ேவாம். ஜாக்�ரைத!"
என்� எசச்ரிக்ைக ெசய்தார,் ��. 

ஒேர வாரம் க�ந்த�. இர� ேநரத்�ல் எல்ேலா�ம்
�றடை்ட �ட�்த் �ங்�க் ெகாண்� இ�ந்தனர.் 

�டட்ா�ம் �ட�ம் மட�்ம் ��த்�க் ெகாண்டனர.்
'ேசா! ஊர ் �ற்� ஒ� வாரம் ஆ�ற�! யா�க்�ம்
ெதரியாமல் ஒ� �ற்�ச ் �ற்�க் ெகாண்� வந்�
�டலாம்!' என்� ஆைசப்படட்னர.் 

ைக�ல் ெகாள்ளிக் கடை்ட�டன் இ�வ�ம் ெவளிேய
�றப்படட்னர.் இரண்� ெத� �ற்�வதற்�ள், இர�க்
காவலரக்ள் கண்ணில் பட�் �டட்னர!் 

உடேன இ�வைர�ம் �ரத்�ப் ��த்தனர.் ெபா��
��ந்த�ம், மற்ற �டரக்�ம் ���ம்ைக�
ெசய்யப்படட்னர.் 



"ஆைள உ�ேரா� ைவத்�க் ெகாண்ேட ெசக்க
�டட்தாக ஏமாற்�னீரக்ள். அதனால், இப்ேபா�
உண்ைமயாகேவ இவரக்ள் இ�வைர�ம் ேதர ் ஏற்�ச்
சாக�க்கப் ேபா�ேறன்!" என்றான், மன்னன். 

அைதக் ேகடட் ���ம் �டரக்�ம், அல�னாரக்ள்.
"ஐேயா, மன்னா! ெதரியாமல் ெசய்� �டே்டாம்.
உங்களிடம் இ�ந்� வாங்�ய பணத்ைத எல்லாம்
��ப்�க் ெகா�த்� ���ேறாம். மன்னித்� �ட�்
��ங்கள், என்� அரசனின் கால்களில் ��ந்தார.்
�டரக்�ம் �ேழ��ந்� ேவண்�னாரக்ள். 

மன்ன�ம் 'ேபானால் ேபா�ற�' என்� மன்னித்�
அைனவைர�ம் ��தைல ெசய்தான்! 

13.	தா�	��த்தா�ம்	ெதாப்ைப	�ைறயா�	

��ெரன்� பரமாரத்்தரின் ப�க்ைக அைற
�ப்��த்� எரிந்� ேபான�. அத்�டன் ���ன் தா��ம்
ெகாஞ்சம் ெபா�ங்� �டட்�! அைதக் கண்� �டரக்ள்
ஐவ�ம் கவைல�டன் இ�ந்தனர.் 

"��ேதவா! உங்கள் �ன்ற� நீள�ள்ள தா�,
இப்ப�க் ��ந்தா�யாக ஆ��டட்ேத!" என்� அ�தான்,
மட�், 

"ேபானால் ேபாகட�்ம். இதற்காகக் கவைலப்
படா�ரக்ள். �ைச �ைறந்தா�ம் �ரம் �ைறயா�. தா�
�ைறந்தா�ம் ெதாப்ைப �ைறயா�, என்ற பழெமா�
உங்க�க்�த் ெதரியாதா? இேதா என் ெதாப்ைப
அப்ப�ேய இ�க்�ற� பா�ங்கள்," என்றார,் பாமாரக்்கர.் 

அைதக் ேகட�் �டரக்ள் ம�ழ்ந்தனர.் 

"��ேவ! இப்ப�ேய இ�ந்தால் வ�ற்ைறக்
கவனிப்ப� எப்ப�?" எனக் ேகடட்ான் மைடயன். 

"��நாதா! ேநற்� அரசரின் �றந்த நாள் �ழா
நைடெபற்ற�. அப்ேபா�, உடல் ஊனம் உள்ளவரக்�க்�



ேவைலத�ம் �டட்ம் ஒன்ைற அ��த்தாரக்ள். அதனால்
எப்ப�யாவ� நாங்கள் உடல் ஊனம் உள்ளவரக்ள் மா�ரி
ந�த்�ச ்சம்பா�த்� வ��ேறாம்” என்றான், �டட்ாள். 

"சரி. எல்ேலா�ம் ஒன்றாகப் ேபானால்தான்
ெதால்ைல வ��ற�. அதனால் தனித்தனிேய ேபாய்
வா�ங்கள். ஊைம மா�ரி�ம், ெச�� மா�ரி�ம்,
��டாக�ம், ெநாண்�யாக�ம் ந��ங்கள். மண்�
மட�்ம் எனக்�த் �ைணயாக இங்ேகேய இ�க்கட�்ம்"
என்� ��, தம் ெதாப்ைப�ல் வ�ந்த �யரை்வையத்
ெதாட�்�ரத்�லகம் இட�் அ�ப்�னார,் ��. 

பைடத் தளப��டம் ெசன்ற மட�், ஏதாவ� ேவைல
த�ம்ப� ேகடட்ான். 

“நான் ஒ� ரக�யம் ெசால்�ேறன். அைத அரசரிடம்
ெசால்��ட�் வா” என்றார,் தளப�. 

ெச�டனாக ந�த்தால் ேவைல �ைடக்�ம் என்�
நிைனத்த மட�், "என்ன? �டலங்காயா?" நான் பாரத்்த�
இல்ைலேய! என்றான். 

தளப� ம�ப� ரக�யத்ைதச ்ெசான்னார.் 

"ஓேகா! மன்ன�க்� ஒேர ஒ� �க்�தான்
இ�க்�றதா? ெதரி�ேம!" என்றான், மட�், 

தைல�ல் அ�த்�க் ெகாண்ட தளப�, 'இந்தச்
ெச�ட�்ம் பயைல ைவத்�க் ெகாண்� என்ன ெசய்வ�?
����த்தார.் 

அைத ேகடட் மட�்க்�க் ேகாபம் வந்த�. - ெச�டன்?
நீ ெச�டன்! உங்க ராஜா ெச�டன்! அவங்க காம்
ெச�டன்!" என்� �ட�்னான். 

அவ்வள�தான். அ�த்த நி�டம், மட�்�ன்
கா�களில் ஈயத்ைதக் காய்ச�் ஊற்�ங்கள், என்�
கடட்ைள�டட்ார,் தளப� 



14.	ெதாப்ைப	கைரசச்ான்	ேல�யம்!	

��ெரன்� பரமாரத்்தரின் ெதாப்ைப ெபரிதா�க்
ெகாண்ேட ேபான�. உடக்ாரந்்தால் நிற்க ��ய�ல்ைல;
நின்றால் உடக்ார ��ய�ல்ைல. இைதக் கண்ட �டரக்ள்
�க�ம் கவைலப்பட ஆரம்�த்தனர.் 

"��ேவ! �னம் �னம் உங்கள் ெதாப்ைப ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாக வளரந்்� ெகாண்ேட ேபா�றேத!
எங்க�க்ெகல்லாம் பயமாக இ�க்�ற�" என்றான்
மட�். 

"வ�� இவ்வள� ெபரியதாய் இ�க்�றேத! ஒ�
ேவைள உங்க�க்�க் �ழந்ைத ஏதாவ� �றக்கப்
ேபா�றதா?" என்� ஆசச்ரியப்படட்ான் �டன். 

"��ேவ! இைத இப்ப�ேய �ட�்�டக் �டா�.
அப்�றம் ஒ� நாைளக்� உங்கள் ெதாப்ைப டமார ்என்�
ெவ�த்� ��ம் என்� பயம் காட�்னான் மைடயன் 

"ஐையேயா!" என்� அல�ய பரமாரத்்தர,் “இதற்�
என் ெசய்வ�?" என்� ேகடட்ார.் 

“�த்த ைவத்�யர ் யாரிடமாவ� காடட்லாம்" என்�
ேயாசைன ெசான்னான் மண்�. 

“ைவத்�யரிடம் ேபானால் நிைறய ெசலவா�ம்.
அதனால் நாங்கேள காட�்க்�ச ் ெசன்� ��ைககள்
ப�த்� வ��ேறாம். அ���ந்� ஏதாவ� ேல�யம்
தயாரித்�ச ் சாப்�டட்ால், ெதாப்ைப கைரந்� ��ம்!"
என்� ேவெறா� ேயாசைன ெசான்னான்,�டட்ாள். 

உடேன �டன், ���� என்� பரண்ேமல் ஏ�,
ெசல்லரித்�ப் ேபான பைழய ஓைலச ் �வ�கைள
எல்லாம் எ�த்�ப் ப�த்�ப் பாரத்்தான். 

"��ேவ! ெதாப்ைப கைரசச்ான் ேல�யம் என்ப�
பற்� இ�ேல எ����க்�! இ�ல் ��ப்�ட�்�க்�ம்



ெச�கைள நாங்கள் ெகாண்� வ��ேறாம்” என்றப�
�ேழ��த்தான். 

எப்ப�யாவ� ெதாப்ைப கைரந்தால் ேபா�ம் என்�
நிைனத்த பரமாரத்்தர,் “�டரக்ேள! �க்�ரம்
�றப்ப�ங்கள். நிைறய ேல�யம் தயாரித்தால் அைத
மற்றவரக்�க்�ம் �ற்� �டலாம்" என்�
அ�ப்�ைவத்தார.் 

காட�்க்�ச ்ெசன்ற �டரக்ள், "ெதாப்ைப கைரசச்ான்
��ைக" எ� என்� ெதரியாமல் ��த்தாரக்ள்.
அப்ேபா� சற்�த் �ரத்�ல் �னிவர ் ஒ�வர ் ஒட�்ய
வ��டன் தவம் ெசய்� ெகாண்��ந்தார.் 

அவைரக் கண்ட மட�், இவர ்வ�� இவ்வள� ஒட�்
இ�க்�றேத என்� ஆசச்ரியப்பட�் அவரிடம் ேபானான். 

"�னிவேர! இந்தச ்ெச�களில் ெதாப்ைப கைரசச்ான்
ெச� எ� என்� ெதரி�மா?" என்� பலமாகக் கத்�
அவர� தவத்ைதக் கைலத்தான். 

ேகாபம் ெகாண்ட �னிவர,் “எந்தச ் ெச�
நா��றேதா, அ�தான் நீ ேகட�்ம் ெச�!" என்�
ேவண்�ெமன்ேற ெசால்� அ�ப்�னார!் | 

�னிவர ்ெசான்னைத நம்�ய �டரக்ள், கண்ட கண்ட
இைலகைள�ம் ப�க்க ஆரம்�த்தாரக்ள். சாப்�டட்ால்
பல �யா�கைள உ�வாக்��ற இைலகைள எல்லாம்
ப�த்� �டை்ட கட�்னாரக்ள். 

�டரக்ள் ப�த்� வந்த இைலகைள ேமாந்த
பரமாரத்்தர,் �கத்ைதச ்�ளித்தார.் “நன்றாக நா��ற�!
எப்ப��ம் என் ெதாப்ைப கைரந்� ��ம்!" என்�
ம�ழ்ந்தார.் அதன்�ற�, “�க்�ரம் ஆகட�்ம்!
எல்லாவற்ைற�ம் கலந்� அைரத்� வா�ங்கள்" என்�
கடட்ைள�டட்ார.் 

�டட்ா�ம் �ட�ம் இைலகைளத் �ண்�
�ண்டாகக் �ள்ளிப் ேபாடட்னர.் மட�்�ம் மைடய�ம்



கல்�ல் ைவத்� அைரக்க ஆரம்�த்தனர.் அப்ேபா�
இைல�ல் இ�ந்� நாற்றம் வரேவ, ஒ�வர ் �க்ைக
இன்ெனா�வர ்��த்�க் ெகாண்� இன்ெனா� ைகயால்
அைரத்தனர.் 

எல்லாவற்ைற�ம் வ�த்�ச ் சட�்�ல் ேபாடட்னர.்
அைத அ�ப்�ல் ைவத்�க் காய்ச�்னான். 

அதன்�ற� �டரக்ள் அைனவ�ம் ேல�யத்ைத
உ�ண்ைட ��த்� எ�த்�க் ெகாண்� ���டம்
ேபானாரக்ள்.       

"எங்கள் அ�ைம ��ேவ! இேதா, ெதாப்ைப
கைரசச்ான் ேல�யம் தயார!் உடேன இைதச்
சாப்��ங்கள்" என்� பரமாரத்்தைர ேவண்�னாரக்ள். 

பாரப்்பதற்�க் ெகாழ ெகாழ என்�ம் கன்னங்கேரல்
என்�ம் இ�ந்த ேல�யத்ைதக் கண்ட�ேம
பரமாரத்்தரின் �கம் பல ேகாணலாக மா�ய�. 

�டட்ாளிட��ந்� ஓர ் உ�ண்ைடைய வாங்�
�க்க�ேக ெகாண்� ேபானார.் அ���ந்� வந்த
நாற்றம் அவர ்வ�ற்ைறக் கலக்�ய�. 

"��ேவ! ேயா�க்கா�ரக்ள் நீங்கள் உ�ர ் வாழ
ேவண்�மானால் உங்கள் ெதாப்ைப கைரய ேவண்�ம்.
உங்கள் ெதாப்ைப கைரய ேவண்�மானால் இைதச்
சாப்�ட�்த்தான் ஆக ேவண்�ம். ேவ� வ��ல்ைல!"
என்� ��னான், மட�் 

பரமாரத்்த�ம். ேவ� வ��ன்� இரண்�
உ�ண்ைடகள் ��ங்�னார.் 

"��ேவ! இைத�ம் சாப்�ட�் ��ங்கள்.
அப்ேபா�தான் ெதாப்ைப �க்�ரம் கைர�ம்!" என்ற ப�
இன்�ம் �ல உ�ண்ைடகைள அவர ் வா�ல்
கடட்ாயமாகத் �ணித்தனர,் �டட்ா�ம் �ட�ம். 

பரமாரத்்தர ் தம் ெதாப்ைபையக் கைரப்பதற்காக
ஏேதா ஒ� ேல�யம் சாப்��வதாகக் ேகள்�ப்படட் ஊர்



மக்களில் �லர,் தாங்க�ம் அந்த ேல�யத்ைதச ்சாப்�ட
ஆைசப்படட்னர.் 

அந்த நாட�் அரச�க்�ம் ெபரிய ெதாப்ைப
இ�ந்ததால், அவ�ம் பரமாரத்்தர ் தயாரித்த
ேல�யத்ைத வாங்�ச ்சாப்�ட�் �டட்ான் 

ேநரம் ெசல்லச ் ெசல்ல, எல்ேலா�க்�ம் வ�
கலக்�ய�. "ஐேயா! என் ெதாப்ைப வ�க்�றேத!" -
பரமாரத்்த�ம், மற்ற ெதாப்ைபக்காரரக்�ம் அலற
ஆரம்�க்க �க்�றேத!" என்� 

ெதாப்ைப கைரசச்ான் ேல�யம் என்� நிைனத்த
கண்டைத�ம் சாப்�டட்தால், அைனவ�க்�ம்
வ�ற்�ப்ேபாக்க ஏற்பட�் �டட்�. எல்ேலா�ம்
��ந்த�த்�க் ெகாண்� ஏரிக் கைரக்� ஓ�னாரக்ள். 

மன்னரின் நிைலைம�ம் ேமாசமா� �டேவ,
பரமாரத்்தர ்�� ேகாபம் ெகாண்டார.் 

"இத்தைனக்�ம் காரணமான அந்தக் ��ைவப் பத்�
நாடக்�க்�ச ் �ைற�ல் அைடத்�ப் பட�்னி
ேபா�ங்கள்!" என்� ஆைண�டட்ார ்மன்னர.் 

�ைற���ந்� தள்ளா�யப� அந்தக் ��ைவக்
கண்ட �டரக்�க்� �யப்பாகப் ேபா�ற்�. �ன்�
�ங்���ந்த அவர� ெதாப்ைப இப்ேபா� கைரந்�
அளவாக இ�ந்த�. 

"��ேவ! நாங்கள் தயாரித்த ேல�யம் தான் உங்கள்
ெதாப்ைபையக் கைரத்��க்�ற�” என்� �டரக்ள்
ெப�ைமேயா� ெசான்னாரக்ள். 

"ேல�யமாவ�, மண்ணாங்கட�்யாவ�! ேசா�
தண்ணி இல்லாமல் பத்� நாடக்ள் �ைற�ல் பட�்னி
�டந்ேதன். அதான் இப்ப� ஆ��டே்டன்!" என்றப� ப�க்
கைளப்பால் ��ண்� ��ந்தார.் பரமாரத்்தர.் 

15.	ேதாட்டத்�ல்	ேம��	



அக்கம் பக்கம் இ�ந்தவரக்ள் உத��டன்
ேதாடட்த்�ல் �ைர ப�ரிட�் இ�ந்தனர,் ���ம்
�டரக்�ம். 

ெச�கள் நன்றாக வளரந்்�, தள தள என்� இ�ந்தன
வ�நாள் காைல�ல் எ�ந்� பாரத்்த மட�், "ஐேயா!
ேபாச�்! ேபாச�்!" என்� அல�னான். 

பரமாரத்்த�ம், மற்ற �டரக்�ம் ேதாடட்த்�க்�
ஓ�னாரக்ள். 

ெமாத்தம் �ன்� பாத்�கள் இ�ந்தன. அ�ல் ஒ�
பாத்��ல் இ�ந்த ெச�கைள மா� ஒன்� ேமய்ந்�
�ட�்�ந்த�. 

"அடடா! நாம் எவ்வள� கஷ்டப்பட�் வளரத்்�
வ��ேறாம்; எல்லாம் இப்ப�ப் பாழா� �டட்ேத” என்�
வ�த்தப்படட்ார ்பரமாரத்்தர.் 

ெச�கைள மா� ேமயாமல் இ�ப்பதற்காகத் தம்
�டரக்ைள ேயாசைன ��மா� ேகடட்ார.் 

"��ேவ! அந்த மா� வந்� ேமய்வதற்� �ன்� நாேம
ெகாஞ்சம் �ைரையப் ப�த்� அதற்� ேபாட�் �டலா
�டட்ாள். 

"நாம் ப�ரி�வைத மா� சாப்�டாமல் இ�க்க
வண்�மானால் மாட�்க்ெகன்� தனியாக ஒ�
பாத்��ல் �ைர பைதத்� �டட்ால் ேபா�ம். அைத
மட�்ம் சாப்�ட�் �ட�்ப் ேபாய்��ம்!" என்றான்
�டன். 

"�த்�ெகடட்வரக்ேள! நீங்கள் ெசால்�றப� ெசய்தா�ம் 
 நமக்�த்தாேன நஷ்டம்? அைத�ம்  �ன்�  இைத�ம்
�ன்���ேம!” என்� அவரக்ைளத் �ட�்னார,்
பரமாரத்்தர.்  

அப்ேபா� மண்��க்� ஒ� ேயாசைன ேக
"ராத்�ரி�ல் மட�்ம்தாேன ேமய்�ற�? அதனால் �னம்
இர� வந்த�ம் எல்லாச ் ெச�கைள�ம் ��ங்� பக்



மைறத்� ைவத்� �டலாம்! ெபா�� ��ந்த�ம்,
பைழயப� �டலாம்!" என்றான். 

இந்த ேயாசைன�ம் சரிப்பட�் வரா� என்�
பரமாரக்்தர ்���டட்ார.் 

"தைழகள் எல்லாம் ேமேல இ�ப்பதால்தான் �ன்�
���ற�, �ரா ெச�கைள�ம் ��ங்�, தைல�ழாக
நட�் ��ேவாம்! ேவர ் மட�்ம் ேமேல இ�ப்பைதப்
பாரத்்�, மா� ஏமாந்� ேபாய்��ம்!” என்� ெசான்னான்
மட�். 

"ஆமாம்! இ�தான் சரியான வ�!” என்�, ஒ�
பாத்��ல் இ�ந்த ெச�கைள மட�்ம் ��ங்�த்
தைல�ழாக நட�் ைவத்தனர.் 

ேவர ் ��வ�ம் மண்�க்� ேமேல இ�ந்ததால்
ெச�கள் ��வ�ம் ஒேர நாளில் ெசத்��டட்ன. - 

"��ேவ! இந்தச ் ெச�களின் �� பாைனகைள
க�ழ்த்� �� �டட்ால் ேபா�ம். ெச�கைளத் ேத�ப்
பாரத்்� �ட�் மா� ஏமாந்� ேபாய்��ம்!" என்�
ெசான்னான் மைடயன். 

ம�நாேள, சந்ைத���ந்� ஏராளமான பாைனக்
வாங்� வந்தனர.் ஒவ்ெவா� ெச��ன் ��ம் ஒவ்ெவா�
பைனையக் க�ழ்த்� ைவத்தனர.்  

�ரிய ெவளிசச்ம் படாததால், பத்ேத நாளில்
இரண்டாவ� பாத்��ல் இ�ந்த ெச�க�ம், வா�
வதங்� �டட்ன. 

���க்�ம், �டரக்�க்�ம் ஒேர கவைலயாகப்
ேபாய்�டட்�. "��ேவ! அந்தப் ப� மாடை்டப் ��த்�க்
கட�் �டட்ால் ேபா�ம். நாேம �னம் பால் கறந்�
சாப்�டலாம்! மாட�்க்காரன் வந்� ேகடட்ால் ெச�கைள
ேமய்ந்ததற்காகத் தண்டைனயாக நிைறய பணத்ைத�ம்
வாங்�க் ெகாள்ளலாம்" என்� ��னான் மைடயன். 



“இப்ேபா�தான் நமக்� இரண்� வ�களில் லாபம்!"
என்றப� ��த்தான் மட�். 

ம�நாள் இர� ெவளிசச்ம் ெதரிவதற்காகக் ைக�ல்
ெகாள்ளிக் கடை்டைய ைவத்�க் ெகாண்டான், �டட்ாள்.
���ம், �டரக்�ம் ேதாடட்த்�ல் ப�ங்�க் ெகாண்டனர.் 

இந்தத் தடைவ வழக்கமான மாட�்க்�ப் ப�ல்
எ�ம்�ம் ேதா�மாய் இ�ந்த ேவெறா� ப�மா� வந்த�. 

மாடை்டக் கண்ட�ம் ப�ங்���ந்த ���ம்
�டரக்�ம் தடால் என்� அதன் ேமல் ��ந்�
�ரண்டாரக்ள். 

மாட�்ன் வாைலப் ��த்� ��க்�னான் �டன்.
அதன் �கத்�ல் �� ேபாடட்ான், �டட்ாள். வ�ற்�ன்
ேமல் ஏ�க் ��த்தான் மைடயன். 

"அப்பாடா! ஒ� வ�யாகத் ��ட�் பாடை்டக்
கண்���த்� �டே்டாம்!" என்ற பரமாரத்்த�ம்
�டரக்�ம் ம�ழ்ச�்ேயா� ப�க்கச ்ெசன்றாரக்ள். 

ெபா�� ��ந்த�ம், அந்த ஊரிேலேய ெபரிய
�ரடனான �னியாண்�, தன் மாடை்டத் ேத�க்
ெகாண்� வந்தான். 

பரமாரத்்த�ம் �டரக்�ம் தன் மாடை்ட கட�்
ைவத்��ப்பைதப்பாரத்்�ப் பயங்கரமாகக் ேகாபம்
ெகாண்டான் 

“ேடய்! உங்க�க்� எவ்வள� ��ர ் இ�ந்தால் என்
மாடை்டக் கட�் ைவப்�ரக்ள்? மாட�்க்�ச ் ��
ேபாடட்தற்�ம், அதன் காைல ஒ�த்�க் கட�்ப்
ேபாடட்தற்�ம் ேசரக்்க மரியாைதயாகப் பணத்த எ�த்�
ைவ�ங்கள்!" என்� கத்�யப்ப�  ��ைவ�ம்
�டரக்ைள�ம் உைதக்க ஆரம்�த்தான். 

"�ைர�ம் ேவண்டாம்; பண�ம் ேவண்டாம். ஆைள
பாரக்்கலாேம!" என்� �டட்ால் ேபா�ம்" என்�



அல�யப� ���ம், �டரக்�ம் மடத்ைத �டே்ட ஓடத்
ெதாடங்�னாரக்ள். 

16.	நரகேலாகத்�ல்	பரமாரத்்தர்	
மட�்�ம் மைடய�ம் கன்னத்�ல் ைக ைவத்�க்

ெகாண்�, கவைலேயா� இ�ந்தனர.் 

மண்��ம் �ட�ம் “ேபானாேர! எங்கள் ��
ெசத்�ப் ேபானாேர!" என்� �க்கால் அ�� ெகாண்�
இ�ந்தனர.் 

"இனி ேமல் யார ் ��ட�்க்� நான் ெகாள்ளி
ைவப்ேபன்? எங்கைளத் தனியாக �ட�்ட�், இப்ப�
அநியாயமாச எங்� ெசத்�ட�்ங்கேள!" என்� ஒப்பாரி
ைவத்தான், �டட்ாள். 

அதன் �ற�, ஐந்� �டரக்�ம் மடத்�க்� எ�ேர
ெத��ல் கட�்ப்��த்� உ�ண்டாரக்ள். 

 “ெசத்�ப்ேபான நம் ��, எங்ேக ேபா��ப்பார?்”
என்றான் மட�் . 

“எமேலாகத்�க்�ப் ேபானால் பாரக்்கலாம்" 

“ஒ� ேவைள, ெசாரக்்கத்�க்�ப் ேபா��ப்பாேரா?” 

"நம் �� நிைறய பாவம் ெசய்தவர.் அதனால்
நரகத்�க்�த் தான் ேபா��ப்பார”் 

�டட்ா�ம் �ட�ம் இப்ப�ப் ேப�க் ெகாண்�
இ�ந்தனர.் 

“நா�ம் நரகத்�க்�ப் ேபானால் நம் ��ைவப்
பாரக்்கலாேம!” என்� ேயாசைன ெசான்னான், மண்�. 

“நம் ��ைவ �ண்�ம் பாரப்்பதற்� இ� தான் ஒேர
வ�!" என்� ��த்தான் மைடயன். 

உடேன மண்��ம் �ட�ம் ைகேகாரத்்தப�,
ேதாடட்த்�ல் இ�ந்த �ணற்�ல் ��த்தனர.் 



�டட்ாேளா, ைக�ல் இ�ந்த ெகாள்ளிக் கடை்டயால்
தைல�ல் ெந�ப்�ைவத்�க் ெகாண்டான். 

சற்� ேநரத்�க்ெகல்லாம், பரமாரத்்த ���ன்
அ�ைமச ்�டரக்ள் ஐந்� ேப�ம் உ�ைர �டட்னர.் 

எங்� பாரத்்தா�ம் ஒேர �ைக மயமாக இ�ந்த�.
�டரக்�க்ேகா, ஒன்�ேம �ரிய�ல்ைல. 

“நாம் தான் ெசத்� �டே்டாேம, ம�ப��ம் இப்ேபா�
எங்ேக இ�க்�ேறாம்?” என்� ேகடட்ான் மட�். 

அப்ேபா�, "அேதா பா�ங்கள், நரேலாகம்!" என்�
கத்�னான் மைடயன். 

நரகத்�ற்� வந்� ேசரந்்� �டட்ைத உணரந்்த �டர்
�க�ம் ம�ழ்ச�் அைடந்தனர.் 

"வா�ங்கள், நம் ��ைவத் ேத�ப் பாரப்்ேபாம்!" என்
ஒவ்ெவா� இடமாகப் பரமாரத்்தைரத் ேத�க் ெகான்
ெசன்றாரக்ள். 

ஓரிடத்�ல் ெபரிய ெபரிய ெசக்�கள் �ழன்�
ெகாண்� இ�ந்தன. பாவம் ெசய்த �லைர அத�ள்
ேபாட�் ந�க்�க் ெகாண்� இ�ந்தனர.் 

அைதப் பாரத்்த மட�்�ம் மைடய�ம், "நம் ��,
இதன் உள்ேள இ�ந்தா�ம் இ�ப்பார!்" என்�
ெசான்னப� ெசக்�க்�ள் தைலைய �டட்ாரக்ள். 

அவ்வள�தான்! "ஐேயா! ஐையேயா!" என்� தைல
ந�ங்� ரத்தம் ஒ�கக் �ேழ ��ந்தனர.் 

இன்ெனா� இடத்�ல், உயரமான ெகாப்பைரகளில்
எண்ெணய் ெகா�த்�க் ெகாண்� இ�ந்த�. 

அைதப் பாரத்்த �டட்ாள், “நம் ��ைவ இந்தக்
ெகாப்பைர�ல் தான் ேபாட�்�ப்பாரக்ள்!" என்�
��க்ெகாண்ேட, ெகாப்பைரக்�ள் எ��க் ��த்தான்! 



�டட்ாள் ��வைதக் கண்ட �டன், தா�ம் ஓ�ப்
ேபாய் ஒ� ெகாப்பைர�ல் ��த்தான்! 

ெகா�க்�ம் எண்ெணய் உடல் ��வ�ம் படட்�ம்,
லேபா �ேபா என அல�யவா� இ�வ�ம் க�ண்�
��ந்தனர.் 

மண்� மட�்ம் பல இடங்களில் பரமாரத்்தைரத்
ேத�க் ெகாண்ேட ெசன்றான். 

நாக ேலாகத்�ன் சனி �ைல�ல் ஏராளமான
�ற�க் கடை்டகைள  ைவத்�த் '�� ��' என்� எரி�ம்
அ�ப்ைபக் கண்டான். 

நம் �� இந்த ெந�ப்�க்� உள்ேள ஒளிந்� ெகாண்�
இ�ந்தா�ம் இ�ப்பார ்என்றப� அதற்�ள் �ைழந்தான். 

அ�த்த கணம், "ஆ. ெந�ப்�! அம்மா� ெந�ப்�!"
என்� கத�யவா� ��ந்� �ரண்டான். 

இேத சமயத்�ல், நாக ேலாகத்�ல் கடட்ப்பட�்
இ�ந்த �ஷ மண்டலத்�ல் பரமாரத்்தர ் அல�க்
ெகாண்� இ�ந்தார.் 

அவைரச ்�ற்��ம் ராடச்த ேதள்க�ம், பாம்�க�ம்,
நண்�க�ம் பைடெய�த்� வந்தன. 

"ஐேயா, ேதேள! நீ வாழ்க! உன் ெகா�க்� வாழ்க!
என்ைன மட�்ம் ெகாடட்ாேத!" என்� �ம்�டட்ார.் 

அதற்�ள் ஐந்� �டரக்�ம் அவர ் இ�க்�ம்
இடத்�ற்� வந்� ேசரந்்தனர.் 

"ஐேயா! பாம்�, பாம்�!" என்� அல�யப� �ண்ைண
ேம��ந்� தடால் என்� �ேழ ��ந்தார,் பரமாரத்்தர.் 

�டரக்ள் அைனவ�ம் ஓ� வந்� பாரத்்தாரக்ள். 

அப்ெபா��தான் பரமாரத்்தர ் �ற்�ம் �ற்�ம்
பாரத்்தார.் நல்ல காலம்! மடத்�ல் தான் இ�க்�ேறன்.
நரக ேலாகத்�ல் பாட�்க் ெகாண்ட� ேபால ெவ�ம்



கன�தான் கண்��க்�ேறன்!" ஊ� ம�ழ்�டன்
ெதாப்ைபையத் தட�க் ெகாண்டார.் 

�டரக்�ம் ம�ழ்ச�்�டன் ��த்தாரக்ள். 

17.	நரப�	சா�யார்	
பரமாரத்்த�ம் �டரக்�ம் கந்த�ரம் என்ற ஊ�க்�ள்

�ைழந்தாரக்ள். அப்ேபா� அந்த ஊர ் மக்கள் ெப�ம்
அசச்த்�ல் இ�ந்தாரக்ள். 

அதற்�க் காரணம் 'நரப� சா�யார'் நாகப்பா அந்த
கார,் உல��றான் என்ப�தான்! 

"��ேவ! நாம் எந்தக் காரியத்ைதச ் ெசய்தா�ம்
நமக்ேக ஆபத்தாக ���றேத! அ� ஏன்?” என்� மட�்
ேகடட்ான். 

"நாம் எல்ேலா�ம் ேபான �ற��ல் நிைறய பாவம்
ெசய்� �டே்டாம் ேபா��க்�ற�!" என்றார்
பரமாரத்்தர.் 

"��ேவ! உடேன இதற்� ஏதாவ� பரிகாரம் ெசய்ேத
ஆக ேவண்�ம்" என்� ெசான்னான், �டட்ாள். 

���ம் �டரக்�ம் அன்� இரேவ ரக�யமாக
ஆேலாசைன ெசய்தாரக்ள். 

"��ேவ! �னிவரக்ைளப் ேபால யாகம் ெசய்தால்
நாம் பாவம் எல்லாம் ேபாய்��ம்” என்றான் �டன். 

“அதற்� நிைறய பணம் ெசலவா�ம். நம்மால்
��யா�. ேவண்�மானால், நரப� ெகா�க்கலாம்"
என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

"நரப�யா? ஐையேயா!" என்� �டரக்ள் அைனவ�ம்
அல�னாரக்ள். 

“�டரக்ேள! நமக்� நல்ல காலம் �றக்க
ேவண்�மானால், நரப� ெகா�த்ேத ஆக ேவண்�ம்;



ேவ� வ�ேய இல்ைல” என்� சரிவாகச ்ெசால்��டட்ார்
பரமாரத்்தர.்        

"அப்ப�யானால் யாைரப் ப� ெகா�ப்ப�?" என்�
ேகடட்ான் மண்�, 

"ேவ� யாைரயாவ� ��க்கப் ேபானால் மாட�்க்
ெகாள்ேவாம்! அதனால், �டரக்ேள... உங்களில் யாராவ�
ஒ�வரத்ான் ப�யாக ேவண்�ம்! இந்த நல்ல ெசய�க்�
யார ்�ன் வ���ரக்ள்?" என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

அவ்வள�தான்! 

"ஐேயா நான் ப�யா��டட்ால், அப்�றம் உங்கள்
��ட�்க்�க் ெகாள்ளி ைவப்ப� யார?்” என்� அழ
ஆரம்�த்தான் �டட்ாள். 

"ஐையேயா நான் மாடே்டன்" என்� �ட�ம்
�க்கால் அ�தான். 

"��ேவ! நாங்க�ம் ப�யாக மாடே்டாம்” என்றப�
மற்ற �டரக்�ம் �ர ஓடப்பாரத்்தனர.் 

பரமாரத்்த�க்� என்ன ெசய்வெதன்ேற
ெதரிய�ல்ைல. ெந�ேநரம் தா�ைய உ��க் ெகாண்�
ேயாசைன ெசய்தார.் 

"சரி, �டரக்ேள! நீங்கள் யா�ம் ப�யாக ேவண்டாம்!
ேவ� ஒ� வ� ேதான்��ற�. அதன்ப�ச ் ெசய்ேவாம்"
என்� ெசால்�ப் ப�த்� �டட்ார ்பரமாரத்்தர.் 

ம�நாள், �டரக்ள் அைனவ�ம் "எங்கள் �� நரப�
ெகா�க்கப் ேபா�றார"் என்� ஊர ் ��வ�ம்
ெப�ைமேயா� ெசால்�க் ெகாண்� �ரிந்தாரக்ள்.  

அதனால், அந்த ஊர ் அரச�க்�ம் ெசய்� எட�்
பரமாரத்்தைர, நரப� சா�யார ்நாகப்பா என்� தவறாக
நிைன �டட்ான். 



"நாகப்பாைவ�ம் அவன் �டட்த்ைத�ம் ைக
ெமய்�மாகப் ��த்� வா�ங்கள்” என்�
ஆைண�டட்ான். 

நரப� இ�வதற்காகக் ��ப்�டட் நா�ம் வந்த�
பரமாரத்்த�ம் �டரக்�ம் யா�க்�ம் ெதரியாமல்
ப�ங்�ப் ப�ங்�ச ்ெசன்� ெகாண்� இ�ந்தாரக்ள். 

ஊரக்் ேகா��ல் இ�ந்த காளி ேகா�ைல
அைடந்த�ம் பரமாரத்்தர ்பரமசந்ேதாஷம் அைடந்தார.் 

மண்ைட ஓட�் மாைல�ம், நீளம் நீளமான
பற்க�மாக இ�ந்த பத்ரகாளி �ைலையப் பாரத்்த
�டரக்ள் பயந்� ந�ங்�னாரக்ள். “ஏ, காளியம்மா!
வாக்�க் ெகா�த்தப� உனக்� நரப� ெகா�க்கப்
ேபா�ேறாம்! நீதான் எங்கைளக் காப்பாற்ற ேவண்�ம்.
ெஜய் காளி" என்� காளி�ன் கால்களில் ��ந்�
வணங்�னார ்பரமாரத்்தர.் 

�டரக்�ம் 'தடால்' என்� ��ந்� �ம்�டட்ாரக்ள். 

ந� இர� ஆ��டட்ைத அ��ப்பதற்�,
அரண்மைன�ல் இ�ந்� மணிேயாைச ேகடட்�. 

அப்ேபா�, ேகா�ைலச ் �ற்��ம் மைறந்தப�
நின்� ெகாண்��ந்த அரண்மைனக் காவலரக்ள்
����ப்பானாரக்ள். 

"�டரக்ேள! �க்�ரம் நாம் ெகாண்� வந்த உ�ைரப்
ப� �டத்�ன் �� ைவ�ங்கள்!" என்�
அவசரப்ப�த்�னார.் பரமாரத்்தர.் 

பரமாரத்்த�� கைதகள் �டரக்�ம் அவசர
அவசரமாகத் தாங்கள் ெகாண்� வந்த உ�ைரப்ப�
�டத்�ல் ைவத்தனர.் 

"ஓம்.... ரீம்... பத்ரகாளி!.... இந்தா நரப�!" என்�
ஆேவசமாய்க் கத்�யப�, ப� �டத்�ன் ��
ெகா�வாைள ��னார,் பரமாரத்்தர.் 



உடேன அரண்மைன �ரரக்ள் ஓ�வந்�
பரமாரத்்தைர�ம் �டரக்ைள�ம்
�ற்�வைளத்�ப்��த்தனர.் 

பரமாரத்்தர ்யாைரப் ப��டட்ார ்என்� எல்ேலா�ம்
ஆவேலா� ப��டத்ைதப்பாரத்்தனர.் 

அங்ேக... ஒ� பல்�, இரண்� �ண்டா�க்�டந்த�. 

அரண்மைன �ரரக்�க்� ஒேர அ�ரச்�்யாக�ம்,
ஆசச்ரியமாக�ம் இ�ந்த�. 

"ேச, நரப� சா�யார ் என்� நிைனத்ேதாம். இவர்
நரபல்� சா�யாராக அல்லவா இ�க்�றார"் என்றப�
பரமாரத்்தைர�ம் �டரக்ைள�ம் அரசனிடம் அைழத்�ச்
ெசன்றாரக்ள். 

மன்னா!ஏன் எங்கைளக்ைக� ெசய்தாய்? நாங்கள்
ெசய்த தவ� என்ன?" என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

"நரப� ெகா�ப்ப� எங்கள் நாட�்ச ் சடட்ப்ப�
�ற்றம்" என்றான் மன்னன். 

"நாங்கள் என்ன, மனிதரக்ைளயா ப�
ெகா�த்ேதாம்? ேகவலம் ஒ� பல்�ையத்தாேன
ெகான்ேறாம்" என்� ெசான்னார ்பரமாரத்்தர.் 

“அ�தான் நீங்கள் ெசய்த தவ� காங்கள் நாட�்
மக்களின் �லெதய்வம் பல்�! என் நாட�்க் ெகா��ல்
இ�ப்ப�ம் பல்� �ன்னம்! அந்தப் பல்�ையக் ெகான்�,
அவமரியாைத ெசய்த �ற்றத்�ற்காக உங்கள்
அைனவைர�ம் �ைற�ல் இட ஆைண���ேறன்"
என்� கடட்ைள�டட்ான், கந்த�ர மன்னன் 

"ஐேயா! நரப� ெகா�த்தால் நல்ல� நடக்�ம் என்�
நிைனத்ேதாம். அ��ம் ஆபத்�ல் ெகாண்� வந்� �ட�்
�டட்ேத என்� �லம்�யப� ���ம் �டரக்�ம்
�ைறக்�ச ்ெசன்றாரக்ள் 

18.	ெநாண்�க்	��ைர	



பரமாரத்்த ���க்� ஒ� பணக்காரன் இலவசமாக
ஒ� ��ைரையக் ெகா�த்தான். 

அந்தக் ��ைரேயா �ழ� தட�்ப் ேபா��ந்த�. ஒ�
கண் ெநாள்ைள! ஒ� கா� �ளி! �ன் கால்களில் ஒன்�
ெநாண்� �ன் கால்கள் �ங்�ப் ேபாய் இ�ந்தன. 

உடம்� �ரா�ம் ெசா���த்�, பாரப்்பதற்�
அ�ங்கமாக இ�ந்த�. இ�ந்தா�ம், பரமாரத்்த�க்�ம்
�டரக்�க்�ம் பரம சந்ேதாஷம் "பணம் ெசல�
ெசய்யாமல் இலவசமாகக் �ைடத்தேத!" என்�
நிைனத்தனர.் 

"��ேவ! க�வாளம் கட�்வதற்� வார ் இல்ைல.
அதனால் ைவக்ேகால் �ரிையச ்�ற்� �டலாம்!" என்�
அப்ப�ேய ெசய்தான் மட�். 

பரமாரத்்த�� கைதகள் �� உடக்ா�வதற்காக,
��ந்� ேபான பைழய கந்தல் ேகாணி ஒன்ைறக்
��ைரேமல் ேபாடட்ான் மண்�. எ�க்கம் �ைவப்
ப�த்� மாைலயாக்� ��ைர�ன் க�த்�ல்
அணி�த்தான், �டட்ாள். 

இவரக்ள் ெசய்வைதப் பாரப்்பதற்� ஊேர ��
�டட்�. ��ைரக்� எல்லா அலங்கார�ம் ��ந்த�.       

ெதாந்��ம், ெதாப்ைப�மாய் இ�க்�ம்
பரமாரத்்தர,் ��ைர�ன் ேமல் ெப�ைமேயா� ஏ�
உடக்ாரந்்தார.் அவ்வள�தான்! 

கனம் தாங்காமல் வ�யால் ��ைர அலற
ஆரம்�த்த�. ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய் அப்ப�ேய ப�த்�
�டட்�. 

"ேச, ேச! இெதன்ன சண்�த்தனம் பண்��ற�?"
என்� ச�த்�க் ெகாண்ேட �ேழ இறங்�னார ்��. 

�டட்ா�க்� ஒ� ேயாசைன ேதான்�ய�. ைக�ல்
ைவத்��ந்த ெகாள்ளிக்கடை்டையக் ெகாண்� ேபாய்
��ைர�ன் கா�ல் ைவத்தான். உடேன அ�



��க்ெகன்� உைதத்�க் ெகாண்� எ�ந்த�. இப்ப��ம்
அப்ப��மாக ெகாஞ்ச �ரம் ஓ� நின்ற�. 

ம�ப��ம் �� அதன் ேமல் உடக்ாரந்்தார.் இப்ேபா�
மட�், அதன் வாைலப் ��த்� ��க்�னான். ேகாபம்
ெகாண்ட ��ைர எட�் ஓர ்உைத �டட்�. 

அ� உைதத்த உைத�ல் �ேழ ��ந்� �ரண்ட
மட�்க்� நா�பற்கள் உைடந்� �டட்ன!
வாெயல்லாம்ரத்தம். 

அப்ேபா� அ�த்த ஊரின் எல்ைல வந்த�.
அங்��ந்த மணியக்காரன் இவரக்ைள நி�த்�னான். 

"ெவளி�ரக்் ��ைரக்� வரி கடட் ேவண்�ம். பத்�ப்
பணம் எ�ங்கள்" என்றான். 

"வரியா? நான் ஏ� வ��ற ��ைரக்� வரி
வாங்கலாமா? அ��ம் இ� இனாமாகேவ வந்த ��ைர.
இதற்� வரி கடட் மாடே்டாம்!" என்� ��னார ்��. 

“எ�வானா�ம் சரி. வரி ெகா�க்கா�டட்ால்
�டமாடே்டன்” என்� ெசால்� அவரக்ைள மடக்�னான்,
மணியக்காரன். 

"நாம் ெகாடாக் கண்டன் என்றால் இவன் �டாக்
கண்டனாய் இ�க்�றாேன!" என்� நிைனத்� ஐந்�
பணம் ெகா�த்தனர.் 

"இன்�ம் ஐந்� பணம் ெகா�ங்கள்" 

“ஒ� ��ைரக்� ஐந்� பணம்தாேன வரி?” 

“ஒ� பக்கம் மட�்ம் ேபா�ம் ��ைரக்�த்தான் ஐந்�
பணம். உங்கள் ��ைர �ன்னா�ம் ேபா�றேத!" 

“இெதன்ன அநியாயம்?" என்� வ�த்தப்பட�் ேம�ம்
ஐந்� பணம் தந்தனர.் 

“இந்தக் ��ைரயால் நமக்� எவ்வள� பணம்
நஷ்டமா�றக?" என்� ெசான்னப� பயணத்ைதத்



ெதாடரந்்தனர.் 

இைத எல்லாம் பாரத்்த ���க்� உதறல் எ�த்த�. 

"�டரக்ேள! எனக்�ப் பயமாக இ�க்�ற�. நான் �
இறங்� ���ேறன்!” என்றார.் 

"��ேவ! நீங்கள் கவைலேய பட ேவண்டாம்.
அப்ப�ேய உடக்ாரந்்� இ�ங்கள். நாங்கள் கவனித்�க்
ெகாள்�ேறாம்!" என்� ப�ல் ெசான்னான் �டட்ாள். 

மண்��க்�ம் மைடய�க்�ம் ேவ� ஒ� ேயாசைன
உ�த்த�. 

��ைரக்� �ன்னால் நின்� ெகாண்�, �கத்ைதக்
ேகாணலாக்�, கண்கைள உ�ட�், உதடை்டப் ��க்�,
"ஆ.... ஊ.... ஊ....” என்� ஊைள�ட�்ப்பயம்
காட�்னாரக்ள். 

இதனால் ��ைர ஒேரய�யாக �ரண்�, ெமல்ல
ெமல்லப் �ன் பக்கமாக நடக்க ஆரம்�த்த�! ���க்�ம்,
�டரக்�க்�ம் அ�சயமாக�ம், ம�ழ்ச�்யாக�ம்
இ�ந்த�. �ற்� இ�ந்தவரக்ள் ைகதட�்ச ் �ரிக்க
ஆரம்�த்தாரக்ள். 

ெதாடரந்்� �ன் பக்கமாகேவ ��ைர ஓட�ம்
ெதாடங்�ய�. 

“ெநாண்�க் ��ைர! ெநாள்ைளக் ��ைர!
���க்ேகற்ற ��ைர! க�ைதேபால எட�் உைதக்�ம்!
நாையப் ேபால் ஆைளக் க�க்�ம்! ஓரம் ேபாங்ேகா!
வ�ைய ��ங்ேகா !" என்� பா�யப� �டரக்ள் ேபாய்க்
ெகாண்� இ�ந்தனர.் 

�ன்பக்கமாகேவ ஓ�வ� ��ைரக்�ப்பழ�
�டட்�. 

ஒ� வ�யாக ஊ�க்�ள் �ைழந்�, ஒ� மடத்�க்கள்
ேபானாரக்ள். அப்ேபா� இர� ேநரம். எல்ேலா�க்�ம்



கைளப் இ�ந்ததால், ��ைரையக் கட�்ப்ேபாட மறந்�,
�ங்� �டட்ன. 

காைல�ல் எ�ந்� ஆ�க்ெகா� பக்கமாகத் ேதாம்
ெகாண்� ேபானாரக்ள். 

கைட��ல் ஒ� வய�க்�ப் பக்கத்�ல் அந்தக்
��ைர கடட்ப்பட�் இ�ந்த�! 

"இ� இர� ��வ�ம் என் வய�ல் இறங்�
ப�ரக்ைள எல்லாம் நாசம் ெசய்� �டட்�. அதற்�ப்
ப�லாகப் பத்�ப் பணம் ெகா�த்தால்தான் ��ைரைய
��ேவன்” என்� ெசான்னான், அைதக் கட�்
ைவத்��ந்த உழவன். 

அவனிடம் ேபரம் ேப� நான்� பணம் ெகா�த்�
�ட�்க் ��ைரைய ஒட�் வந்தனர.் 

"�... �... இந்தக் ��ைரயால் நமக்�ப் ெப�ம்
ெதால்ைல. என் மானேம ேபா�ற�! ேபசாமல் இைத
�ட�் �டலாம்!" என்� வ�த்தப்படட்ார ்��. 

அப்ேபா� அங்��ந்த ஒ�வன், "��ைரக்�ப் �ைட
��த்�ள்ள�. அதனால்தான் இப்ப� ஆ�ற�. அந்தப்
�ைடையக் க�த்� �டட்ால் எல்லாம் சரியா� ��ம்.
ெசலேவா� ெசலவாக எனக்�ம் ஐந்� பணம்
ெகா�ங்கள்" என்� ேயாசைன ெசான்னான். ���ம்,
�டரக்�ம் �க்கால் அ�� ெகாண்ேட அவனிடம் பணம்
ெகா�த்தனர.் 

�ற�, ��ைர�ன் ஒ� காைதப் ��த்�க் ெகாண்�
“ஆ ! �ைடெயல்லாம் இந்தக் கா�ேலதான் இ�க்�ற�.
இதனால்தான் ஏற்கனேவ ஒ� காைத
அ�த்��க்�றாரக்ள். இப்ேபா� இந்தக் காைத�ம்
அ�த்� �டட்ால் சரியா� ��ம்!" என்றான்,
ஏமாற்�க்காரன். 

உடேன மட�், மண்ணில் ��ந்� �ரண்�, "�க்�ரம்
காைத அ�ங்கள்!" என்� ��த்தான். �டேனா ஓர்



அரிவாைளத் �ட�்க் ெகாண்� வந்� ெகா�த்தான். 

எல்ேலா�ம் ��த்�க் ெகாள்ள, ஏமாற்�க்காரன்,
��ைர�ன் காைத அ�த்� எ�த்தான் ! ��ைரேயா
வ� தாங்காமல் �ேழ ��ந்� கத�ய�. �ற� உ�ைர
�டட்�! 

எல்ேலா�ம் அ�த்த காைதக் ெகாண்� ேபாய் ஆழக்
�� ேதாண்�ப் �ைதத்தனர.் 

"ஒ�ந்த� �ைட! இனி ேமல் கவைல�ல்ைல!"
என்றான். ஏமாற்�க்காரன். 

பரமாரத்்த ���ம் �டரக்�ம் ம�ழ்ச�்ேயா�
அ�த்த ஊ�க்�ப் �றப்படட்ாரக்ள். 

19.	பரமாரத்்தரின்	பக்�	

பரமாரத்்தரின் ேவண்�ேகாள்ப� ம�ைர மன்னன்,
அவ�க்�ம் �டரக்�க்�ம் அரண்மைன�ல் ��ந்�
அளித்� ஒ�நாள் தங்க ைவத்தான். 

பட�் ெமத்ைத�ல் ப�த்�க் ெகாண்� இ�ந்�
பரமாரத்்தர,் �க்கம் வராமல் �ரண்� ெகாண்�
இ�ந்தார.் �டரக்ளில் மண்��க்�ம் �ட�க்�ம் மட�்ம்
�க்கம் வர�ல்ைல 

"��ேவ! சற்� ேநரம் உலா�னால் �க்கம் வ�ம்
என்� ைவத்�யர ்காைல�ல் யாரிடேமா ெசான்னாேர....
அேதேபால் நா�ம் எங்காவ� ெசன்� உலா� �ட�்
வரலாேம!" என்றான் மண்� . 

“நல்ல�! அப்ப�ேய ெசய்ேவாம்” என்� அவைனத்
தட�்க் ெகா�த்தார ்பரமாரத்்தர.் 

"ெத��ல் நடந்தால், நம்ைமத் ��டரக்ள் என்�
காவலரக்ள் ��த்�க் ெகாண்டால் என்ன ெசய்வ�?
அதனால் உப்பரிைகக்�ச ் ெசன்� உலாவலாம்!"
என்றான், �டன். 



அதன்ப�ேய மற்ற �டரக்ைள�ம் எ�ப்�க்
ெகாண்�, எல்ேலா�ம் ெம�வாக நடந்� ெசன்றனர.் 

உப்பரிைக�ன் ப�கள் இ�க்��டம் வந்த�ம், மட�்
மட�்ம் ��ைவ �ஞ்�ய �டைனப் ேபால 'கட கட' என்�
அவைரத் தள்ளிக் ெகாண்� ேவகமாக ேமேல ஏ�னான். 

நான்� ப�கள் ஏ�வதற்�ள் கால் வ�க்�த் 'தடதட
என்� உ�ண்� �ேழ வந்தான். உ�ண்� வந்த ேவகத்�ல்
���ன் ேமல் ேமா�, அவர ்�ன்னால் வந்த �டரக்ைள
ேமா�, எல்ேலா�ம் உ�ண்� �ேழ வந்� ேசரந்்தனர.் 

"மட�்ேய! அவசரப்ப��றாேய!" என்� �ட�்னார்
பரமாரத்்தர.் 

ம�ப��ம் எல்ேலா�ம் ெம�வாக ஏ�,
உப்பரிைகைய அைடந்தாரக்ள். 

அன்� �� நில� நாள். அதனால், நா�ம் நகர�ம்
அழகாகத் ெதரிந்த�. அற்�தம், அற்�தம்" என்� ��
ம�ழ்ந்தார.் 

அப்ேபா� மைடயன் மட�்ம் அல�னான். 

"என்ன? என்ன?” என்� பத�னார ்��. 

"�ளிர�்றேத" என்றான் மைடயன். 

"அப்ப�யானால் நீ மட�்ம் �ேழ ேபாய்ப் ப�த்�க்
ெகாள். நாங்கள் �ற� வ��ேறாம்” என்� பரமாரத்்தர்
ெசான்ன�ம் அவன் �ேழ இறங்�ப் ேபாய்�டட்ான். 

���ம் மற்ற �டரக்�ம் நகர அழைகக் கண்�
ெகாண்� இ�ந்தனர.் 

அரச ��களில் நிைறய காவல் இ�ந்த�.
��ைர�ல் �ரரக்ள் அப்ப��ம் இப்ப��ம் பாரா வந்�
ெகாண்� இ�ந்தனர.் 

அந்த �ரரக்ைளப் பாரத்்�க் ���க்�ம்,
��ைரகைளப் பாத்�ச ் �டரக்�க்�ம் ந�க்கம்



ஏற்படட்�. 

அதற்�ள் �ேழ இறங்�ப் ேபான மைடயன், ம�ப�
ேக ஏ� வந்�, “��ேவ... நான் �ேழ இறங்�ப் ேபாேனன்.
அந்த இரண்� ேபர.் ஒ�வன் �ண்டாக இ�ந்தான்
இன்ெனா�வ�க்�த் தா��ம் �ைச�ம் உள்ள�.
இ�வ�ம் அரண்மைனைய �ட�் ெவளிேய
ேபா�றாரக்ள். நிசச்யமாக அவங்க இரண்� ேப�ம்
��டரக்ளாகத்தான் இ�க்க ேவண்�ம்" என்�
�ச�்வாங்கக் ��னான். 

"அப்ப�யா? அப்ப�யானால் உடேன அவரக்ைளப்
��த்தாக ேவண்�ேம!" என்றபரமாரத்்தர,் "எல்ேலா�ம்
வா�ங்கள், �ேழ ேபாேவாம்” என்றப� இறங்�னார.் 

எல்ேலா�ம் ேவகமாக அரண்மைன வாச�க்�
ஓ�வந்� பாரத்்தனர.் மைடயன் ெசான்னப�
இரண்�ேபர ் �ண்டாக ஒ�வ�ம், ஒல்�யாக ஒ�வ�ம்
ேவகமாக மைறந்� மைறந்� ேபாவ� ெதரிந்த�. 

அப்ேபா� அங்ேக �ல காவலரக்ள் ஓ�வந்தாரக்ள்.
அவரக்ளிடம், "மைடயரக்ேள! அேதா பா�ங்கள், இரண்�
��டரக்ள் அரண்மைன���ந்� பணத்ைத�ம்
நைககைள�ம் ���க் ெகாண்� ேபா�றாரக்ள். ஓ�ப்
ேபாய் அவரக்ைளப் ���ங்கள்!" என்� ேகாபத்�டன்
�ட�்னார.் 

�ரரக்ள், �� காட�்ய �ைச�ல் ஓ�னாரக்ள்
பரமாரத்்த�ம், �டரக்�ம் “��டன்! ��டன்! �டாேத,
��!" என்� கத்�யப�ேய �ன்னாேலேய
�ரத்�னாரக்ள். 

அதற்�ள் சப்தம் ேகட�் அரண்மைன��ம்
நகரத்��ம் எல்ேலா�ம் ��த்�க் ெகாண்டாரக்ள்.
எல்ேலா�ம் ெத��க்� ஓ� வந்� பாரத்்தனர.் 

ராஜ ���ல் ஒேர கலவரம், �க்�ரல்கள். அப்ேபா�
�டன், “அேதா... அேதா... ���ங்கள்” என்� கத்�னான். 



பரமாரத்்த�ம் �டரக்�ம் அந்த இ�வர ்��ம் தடால்
என்� ��ந்� உ�ட�், அவரக்ைளக் ெகட�்யாகப்
��த்�க் ெகாண்டனர.் 

�ரரக்ள் அவரக்ைள �லக்�, ��டரக்ைள உற்�ப்
பாரத்்தனர.் உடேன, “அரேச! மந்�ரிேய! நீங்களா?!" என்�
�யந்தனர.் 

"எல்ேலா�ம் அரசர ் கா�ல் ��ந்�, "எங்கைள
மன்னி�ங்கள்! இந்தக் ���ம் �டரக்�ம்தான்
உங்கைளத் ��டரக்ள் என்� ��னர”் என்�
ந�ங்�யப� ��னர.் 

பரமாரத்்த�க்�ம் �டரக்�க்�ம் ஒன்�ேம
�ரிய�ல்ைல. 'அரசைரேய ��டன் என்� ெசால்�
�டே்டாேம' என்� பயந்� ந�ங்�னாரக்ள். ேகாபம்
அைடந்த மக்கள் ��ைவ�ம் �டரக்ைள�ம்
அ�ப்பதற்�ச ்ெசன்றனர.் 

உடேன அரசர,் "ெபா�மக்கேள! நா�ம் மந்�ரி�ம்
நகர ேசாதைனக்�ச ் ெசல்வ� ெதரியாமல் பரமாரத்்த
�� தவறாக நிைனத்� �டட்ார.் உண்ைம�ேல ேய
��டரக்ளாக இ�ந்��ந்தால் என்ன ஆ���க்�ம்?
ஆகேவ ��டரக்ைளப் ��க்க ேவண்�ம் என்ற நல்ல
எண்ணம் �டரக்ைள�ம், பரமாரத்்த�க்� இ�க்�ம் அரச
பக்�ைய பாராட�்�ேறன். பரமாரத்்த�ம் �டரக்�ம்
இர�ல் �ங்காமல் காவல் ெசய்வைத நிைனத்�ப்
�ரிப்பைட இதற்காக நாைளேய அவரக்�க்காக ஒ�
�ழா ெகாண்டா�ேவாம்!" என்� ��னார.் 

மக்க�ம், “பரமாரத்்த �� வாழ்க! �டரக்ள் வாழ்க!"
என்ற �ழக்க�டட்னர.் 

���ம் �டரக்�க்�ம் சந்ேதாஷமாக இ�ந்த�. 

20.	�தம்	காத்த	�ைதயல்	

பரமாரத்்த ���ம் �டரக்�ம் ப�த்�த் �ங்�க்
ெகாண்� இ�ந்தாரக்ள். 



�க்கத்�ல், "ஆகா! தங்கம்! ெவள்ளி! ைவ�ரியம்!”
என்� உள�க் ெகாண்� இ�ந்தார,் பரமாரத்்தர.் 

��க்�ட�் எ�ந்த �டரக்ள், �� உள�வைதக்
கண்� அவைர தட�் எ�ப்�னாரக்ள். 

�க்கத்���ந்� ��த்�க் ெகாண்ட பரமாரத்்தர,்
�த்� ெகடட்வரக்ேள! ஏன் என்ைன எ�ப்�னீரக்ள்?
அற்�தமான கன� ஒன்� கண்� ெகாண்� இ�ந்ேதன்.
ெக�த்� �ட�்ரக்ள் என்� �டரக்ைளத் �ட�்னார.் 

உடேன எல்ேலா�ம் அவைரச ் �ழ்ந்� ெகாண்�
கனவ என்ன கன�கண்�ரக்ள்?” என்� ேகடட்ார.் 

பரமாரத்்தர,் ��� நிைன�ப�த்�, "�ைதயல்!
�ைதயல்!" என்� கத்�னார.் 

“�ைதயலா? எங்ேக? எங்ேக?" என்� ��த்தாரக்ள்,
�டரக்ள். 

�ற�, �ற்�ம் �ற்�ம் பாரத்்� �ட�், “�டரக்ேள,
இந்த அைற�ன் �ன்னால் உள்ள ேதாடட்ம் தான் என்
கன�ல் வந்த�. ேதாடட்த்�ன் சனி �ைல�ல் ஒ�
பாைன நிைறய ெபான்�ம் ெவள்ளி�மாய்க்
�டக்�ற�!" என்� ெமல்ல ��னார.் 

"அேடயப்பா! பாைன நிைறய தங்கமா?" என்�
ம�ழ்ச�்யால் �ேழ ��ந்� �ரண்டான் மட�். 

"��ேவ! இந்தப் �ைதயைல ைவத்�க் ெகாண்�
நாம் என்ன ெசய்வ�?” என்� ேகடட்ான் �டன். 

அதற்�ள் �டட்ாள், “நம் ���க்�ப் ெபரிய
��ைரயாக, அழகான ��ைரயாக வாங்கலாேம!” என்�
ப�ல் ெசான்னான். 

"நாம் �ட ஆ�க்� ஒ� ��ைர வாங்�க்
ெகாள்ளலாம்!" என்� ம�ழ்ந்தான் மட�். 



"��ேவ! இந்த இடம் சரி�ல்ைல. இைத இ�த்�
�ட�் ராஜா�க்�ப் ேபாட�்யாக அரண்மைன கடட்
ேவண்�ம்!" என்� ேயாசைன ெசான்னான் �டன். 

"இனிேமல் நமக்�க் கவைலேய இ�க்கா�. �ன�ம்
வைட�ம் பாயாச�மாகச ் சாப்�டலாம்!" என்�
��த்தான், மைடயன், 

"��ேவ! அப்ப�யானால் நாம் எல்ேலா�ம் இப்ேபா
ஓ�ப்ேபாய் அந்த இடத்ைதத் ேதாண்�ப் பாரப்்ேபாம்"
என்றால் �டட்ாள். | 

"ஆமாம்! அ�தான் நல்ல�. பக�ல் ேதாண்�னால்
ஊர ்�ரா�ம் ெதரிந்� ��ம். அப்�றம் எல்ேலா�ம் பங்�
ேகடப்ாரக்ேள! என்றான் மைடயன். 

"மைடயன் ெசால்வ�ம் சரிதான். வா�ங்கள்,
எல்ேலா�ம் ேபாய் இப்ேபாேத ேதாண்�ேவாம்!" என்�
ேதாடட்த்�க்�ப் ேபானாரக்ள். 

ெவளிசச்ம் ெதரிவதற்காகக் ைக�ல் ெகாள்ளிக்
கடை்டையப்��த்�க் ெகாண்� நின்றான், �டட்ாள். 

யாராவ� பாரக்்�றாரக்ளா? என்� பாரத்்� �ட�்,
தம்�ைடய ைகத்த�யால் ஓர ் இடத்�ல் வடட்மாகக்
ேகா� ேபாடட்ார,் பரமாரத்்தர.் உடேன மட�்�ம்
மைடய�ம் ேவகம் ேவகமாக அந்த இடத்ைதக் ைகயால்
பரக் பரக் என்� ேதாண்ட ஆரம்�த்தாரக்ள். 

��� ேநரம் ஆன�ம், “ைக எல்லாம் வ�க்�றேத!"
என்� �ச�் வாங்க உடக்ாரந்்� �டட்னர.் 

"��ேவ! �ைதயைல �டக்�டா�!" என்றப�
�ட�ம், மண்��ம் ெதாடரந்்� பள்ளம் ப�த்தாரக்ள். 

நான்� ேப�ம் மா� மா� ேதாண்�க் ெகாண்ேட
இ�ந்தேபா�, ��ெரன்� ெவள்ைளயாக ஏேதா ஒன்�
தட�்ப்படட்�. 



“ஆ! �ைதயல்! �ைதயல்!" என்� ��த்தப� இன்�ம்
ேவகமாகத் ேதாண்�னான், மட�். 

உடேன பரமாரத்்தர ் ��க்�ள் ைகைய �ட�்ப்
பாரத்்தார.் உ�ண்ைடயாக ஏேதா ஒன்� �ைடத்த�. 

எல்ேலா�ம் ஆைசேயா� அைத ெவளிசச்த்�ல்
காட�்ப் பாரத்்தாரக்ள். 

பரமாரத்்தரின் ைக�ல் இ�ந்த� ஒ� மண்ைட ஓ�! 

அவ்வள�தான்! "ஐேயா! ஐேயா!" என்� அல�யப�
ஆ�க்ெகா� பக்கமாய் ��ந்த�த்� ஓ�னாரக்ள். 

21.	�வரசம்	மரேம!	�த்�ெகா�
மரத்த��ல், உடக்ாரந்்த நிைல�ேலேய �ங்�க்

ெகாண்��ந்தார,் பரமாரத்்தர.் ��ெரன்� ��த்�க்
ெகாண்ட பரமாரத்்தர,் "�டரக்ேள! �த்த�க்�ப் ேபா�
மரத்த��ல் ஞானம் �றந்ததாம். அ�ேபால் இப்ேபா�
எனக்� இந்த �வரசம் மரத்த��ல் �த்� �றந்�
�டட்�!" என்� ம�ழ்ச�்�டன் கத்�னார.் 

அைதக் ேகடட் �டரக்ள், “�த்த�க்� ஒ� ேபா�;
எங்கள் பரமாரத்்த�க்� ஒ� �வரசம். �த்� ெகா�த்த
மரேம... நீ வாழ்க!" என்� அந்த மரத்ைதச ் �ற்� வந்�
வணங்�னாரக்ள். 

"�டரக்ேள! நாம் யா�டனாவ� �ட�் ேசரந்்� ப�ர்
ைவப்ேபாம்; ெகாள்ைள லாபம் அ�ப்ேபாம்!" என்றார்
��. 

பரமாரத்்தரின் ேயாசைனையக் ேகள்�ப்படட்
ஒ�வன் அவரக்�டன் �டட்ாகப் ப�ர ் ெசய்வதற்�
ஒப்�க் ெகாண்டார ் 'எப்ப��ம் ���ம், �டரக்�ம்
ஏமாந்� ��வாரக்ள்' என்ற நம்�னான். 

“�ட�் வாணிகம் என்பதால், மண்�க்� ேமேல
�ைள வைத ஒ�வ�ம், ��க்�க் �ேழ �டப்பைத
இன்ெனா�வ�ம் எ�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.



அப்ேபா�தான் இ�வ�க்�ம் லாபம் சமமாக இ�க்�ம்.
உங்க�க்�ப் ��க்�க் �ேழ �ைளவ� ேவண்�மா?
ேமேல �ைடப்ப� ேவண்�மா?" என்� ேகடட்ான்,
�டட்ாளி. 

���ம் �டரக்�ம் தனியாகச ் ெசன்�
ேயா�த்தாரக்ள். "��ேவ! ��க்� ேமேல இ�ப்ப�
ேவண்டாம்! அைத யார ்காவல் காப்ப�? ��க்� அ��ல்
இ�ப்பைதேய எ�த்�க் ெகாள்ேவாம். எல்லாம்
பத்�ரமாக இ�க்�ம்!” என்றனர ்�டரக்ள். 

�டரக்ள் ேபசை்ச நம்�ய பரமாரத்்த�ம், "��க்�க்
�ேழ இ�ப்ப� எல்லாம் எங்க�க்ேக!” என்�
���டட்ார.் 

ஏமாற்ற நிைனத்த �டட்ாளிேயா, ேசாளம், கம்�,
ேகழ்வர� என்� மண்�க்�
ேமேல�ைடப்பைவயாகப்ப�ரிடட்ான்! 

ெச�கள் நன்றாகச ் ெச�த்� வளரவ்ைதக் கண்ட
பரமாரத்்தர,் "பேல! மண்�க்� ேமேலேய இவ்வள�
ெச�ப்பாக இ�ந்தால், அ��ல் இன்�ம் வளமாகக்
காய்க்�ேம! இந்தத் கடைவ நமக்� நல்ல லாபம்
நிசச்யமாகக் �ைடக்கப் ேபா�ற�! என்� ம�ழ்ந்தார.் 

�டரக்�ம், நம் �டட்ாளி நன்றாக ஏமாந்�
ேபானான். ம்�ைடய �டட்ம் அவ�க்�ப் �ரிய�ல்ைல!
என்� நிைனத்தனர.் 

அ�வைடக் காலம் வந்த�. ��ைவ�ம்
�டரக்ைள�ம் அைழத்� வந்த �டட்ாளி, "இேதா
பா�ங்கள்! ேப�ய ேபசை்ச �றக்�டா�. ��க்�
அ��ல் இ�ப்பைத நீங்கேள எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள்.
ேமேல இ�ப்பைத மட�்ம் நான் ெகாண்� ேபா�ேறன்”
என்� ��னான். 

அவன் எல்லாவற்ைற�ம் அ�த்�ச ் ெசன்ற �ற�,
���ம் �டரக்�ம் ெவ�ம் மண்ைணக் �ளற
ஆரம்�த்தாரக்ள். 



எங்� ேதாண்�னா�ம் ெவ�ம் ேவர ் மட�்ேம
இ�ந்த�. 

"��ேவ! ேமாசம் ேபாேனாம்!” என்� அல�னான்
மட�். 

"ஏேதா மாய ேவைல நடந்� �டட்�!" என்�
அ�தான் மைடயன். 

"��ேவ! பாதாள உலகத்�ல் இ�ப்பவரக்ள் தான்
எல்லாவற்ைற�ம் அ����ந்ேத ���க் ெகாண்�
ேபாய் �டட்ாரக்ள்!" என்றான் �டட்ாள். 

"இத்தைன நாடக்ள் கஷ்டப்பட�் உைழத்ேதாம்.
எல்லாம் பாழா��டட்ேத!" என்� வ�த்தப்படட்ார,்
பரமாரத்்தர.் 

"��ேதவா! அ�த்த �ைற ப�ர ் ெசய்�ம் ேபா�
ேமேல இ�ப்பைத நாம் எ�த்�க் ெகாள்ேவாம். நாம்
ஏமாந்த� ேபால அவ�ம் ஏமாற ேவண்�ம்!" என்றான்
�டன். 

அ�த்த �ைற ப�ர ்ெசய்�ம் காலம் வந்த�. இந்தத்
தடைவ மண்�க்� ேமேல இ�ப்ப� எல்லாம்
எங்க�க்�!" என்� ���டட்னர,் ���ம் �டரக்�ம். 

ம�ப��ம் ஏமாற்ற நிைனத்த �டட்ாளி, இந்தத்
தடைவ ேவரக்்கடைல�ம் மரவள்ளிக் �ழங்�ம் ப�ர்
ைவத்தான். 

���ம் �டரக்�ம் க�ைமயாக உைழத்தாரக்ள்.
"��ேவ! ெச�கள் வளமாக வளர�்ன்றன. ெகாள்ைள
லாபம் �ைடக்கப் ேபா�ற�!" என்றான் மண்�.
அ�வைட ேநரம் வந்த�. "�க்�ரம் ேமேல இ�ப்பைத
எல்லாம் ெகாண்� ேபாங்கள். நான் மண்ைண ேதாண்ட
ேவண்�ம்" என்றான் ஏமாற்�க்காரன். 

ெச��ல் ஒன்�ேம காய்க்காதைதக் கண்ட �டரக்ள்,
வா��ம் வ�ற்��ம் அ�த்�க் ெகாண்டனர.் 



“��ேதவா! இந்தத் தடைவ�ம் ேமாசம் ேபாய்
�டே்டாம்!" என்� கண்ணீர�்டட்ான் மட�். 

"இர� பகலாகக் காவல் காத்�ம் பயனில்லாமல்
ேபாசே்ச!" என்�ம் �லம்�னான் மைடயன். இ� ஏேதா
ைசத்தான் ேவைலயாகத்தான் இ�க்�ம்!" என்றான்
�டட்ாள். 

பரமாரத்்தர,் தனிைம�ல் �ந்தைன ெசய்� ஒ�
���க்� வந்தார!் “�டரக்ேள! இ� ைசத்தான்
ேவைல�மல்ல; சனீஸ்வரன் ேவைல�மல்ல!எல்லாம்
நான் ெசய்த தவ�தான்!" என்றார.் 

"என்ன! நீங்கள் ெசய்த தவறா? என்ன அ�?" என்�
�டரக்ள் �யப்ேபா� ேகடட்னர.் 

“மரத்த��ல் ப�த்�த் �ங்�யேபா�, �த்�
வந்ததாகச ்��ேனன். அ� தவ�. அந்த மரம் �வரசம்
மரம் இல்ைல என்ப� கான் ேநற்� தான் ெதரிந்த�.
ேவ� ஏேதா ஒ� மரத்த��ல் மா�ப் ேபாய்த்
தவ�தலாகத் �ங்� �டே்டன்! வா�ங்கள்,
உண்ைமயாக �வரசம் மரத்த�க்�ப் ேபாேவாம்!"
என்றார.் 

�டரக்�ம், "�வரசம் மரேம! �த்� ெகா�!" என்�
�ண்�ம் தவம் ெசய்யத் ெதாடங்�னாரக்ள். 

22.	ம�த்�வத்	ெதா�ல்	

"�� நாதா! இனிேமல் நாம் ம�த்�வத் ெதா�ல்
ெசய்தால் என்ன?" எனக் ேகடட்ான், �டட்ாள். 

"அதனால் நமக்� என்ன பயன்?" என்� பரமாரத்்த
�� ேகடட்ார.் 

"பணம் �ைடக்�ம். அத்�டன் �ண்ணிய�ம்
�ைடக்�ம்" என்றான், �டன். 

"அப்ப�ேய ெசய்ேவாம்” என்றார ்��. 



“மனிதரக்�க்� மட�்ம்தானா?” என்� ேகடட்ான்
மண்�. 

"மனிதரக்்�ம் ைவத்�யம் ெசய்ேவாம்; மாட�்க்�ம்
ெசய்ேவாம்; �ழந்ைதக்�ம் ெசய்ேவாம்; �ரங்�க்�ம்
ெசய்ேவாம்!" என்றான் மட�். 

பரமாரத்்த�ம் அவர� ஐந்� �டரக்�ம் ம�த்�வம்
ெசய்�ம் ெசய்� ஊர ்���ம் பர�ய�. 

காய்சச்லால் அவ�ப்படட் ஒ�வன் வந்தான்.
உடைலத் ெதாட�்ப் பாரத்்த மைடயன், "��ேவ! இவன்
உடம்� ெந�ப்பாகச ்���ற�!" என்றான். 

"அப்ப�யானால் உடேன உடம்ைபக் �ளிரச்�்
ெசய்ய ேவண்�ம்!" என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

"அதற்� என்ன ெசய்வ�?" எனக் ேகடட்ான் �டட்ாள் 

"இந்த ஆைளக் ெகாண்�ேபாய்த் ெதாட�்�ல் உள்ள
தண்ணீ ரில் அ�த்� ைவ�ங்கள். ஒ� மணி ேநரம்
அப்ப�ேய �டக்கட�்ம்” என்றார ்��. 

உடேன மட�்�ம் மைடய�ம் அந்த ேநாயாளிையத்
�க்�க் ெகாண்� ேபாய், ெதாட�் நீரில் ேபாடட்னர.்
�டட்ா�ம் �ட�ம் மாற்� மாற்� அவைன நீரில்
அ�த்�னாரக்ள். 

ேநாயாளிேயா “ஐேயா, அம்மா!" என்� அல�யப�
��ந்த�த்� ஓ�னான். 

ெகாஞ்ச ேநரம் க�த்� ஒ� �ழ� வந்தாள். "கண்
வ�க்�ற�” என்றாள். 

"இப்ேபா� ேநர�ல்ைல. உண் கண்ைண மட�்ம்
ேதாண்� எ�த்�க் ெகா�த்� �ட�்ப்ேபா. சரி ெசய்�
ைவக்�ேறாம். என்றான் �டட்ாள். 

�ழ�ேயா, "ஐையேயா" என்� கத்�க் ெகாண்�
ஓ�னான் 



��� ேநரம் ெசன்ற�. “உடம்ெபல்லாம் ெவட ெவட
என்� ந�ங்��ற�' என்றப� ஒ�வன் வந்தான்.. 

"�ம்மா இ�ப்பதால்தான் ஆ��ற�. உடம்�
��வ�ம் ெவ ேபாட�்க் கட�் ��ங்கள்! அப்ேபா�
எல்லாம் சரியா���ம்” என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

�டட்ா�ம் �ட�ம், வந்தவைன இ�த்�க்
ெகாண்� ெசன்� �ணில் கட�்ைவத்தனர.் 

கட�் ைவத்த �ற�ம் அவன் உடம்� ந�ங்�வைதக்
கண்ட மட�், "��ேதவா! இ� �ளிரால் வந்த ேநாய். இ�
�ர ேவண்�மானால், இவன் உடம்ைபச ் �டாக்க
ேவண்�ம்!" என்றான். 

அைதக் ேகடட் �டட்ாள் தன் ைக���ந்த
ெகாள்ளிக் கடை்டயால் ேநாயாளி�ன் உடல் ��வ�ம்
வரிவரியாகச ்�� ேபாடட்ான். 

வ�தாங்காத ேநாயாளி ��ண்� ��ந்தான். 

"பல் வ� தாங்க ��ய�ல்ைல . என்ன ெசய்வ�?"
என்� ேகடட்ப� ேவெறா�வர ்வந்தார.் 

"வ�க்�ற பல்ைல எ�த்� �டட்ால் சரியா� ��ம்"
என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

�டரக்ேளா, ஆ�க்�க் ெகாஞ்சமாக எல்லா
பல்ைல�ம் கத்�யால் தட�் எ�த்�ப் ெபாடட்லமாகக்
கட�்க் ெகா�த்தனர!் 

"இனிேமல் உனக்�ப் பல்வ�ேய வரா�!" என்றார்
பரமாரத்்தர.் 

சற்� ேநரம் க�ந்த�. யாைனக்கால்
�யா�க்காரன் ஒ�வன் வந்தான். 

"உல�ேலேய இதற்� இரண்� வைக யான
ைவத்�யம்தான் இ�க்�ற�. நன்றாக இ�க்�ற காைல
ெவட�்�ட�், அந்த இடத்�ல் யாைன�ன் காைல ஒட�்



�ட ேவண்�ம். இல்லா�டட்ால் அந்தக் கா�க்�ச்
சமமாக இந்தக் கா�ல் உள்ள சைதையச ் ெச�க்�
எ�த்� �ட ேவண்�ம்" என்றார ்பரமாரத்்தர ்

யாைனக்கால் �யா�க்காரேனா, "காைல �டட்ால்
ேபா�ம்" என்� தப்�னான். 

"ஐயா! ஒேர இ�மல், ெதாடரந்்� இ��க் ெகாண்ேட
இ�க்�ேறன்" என்றப� ேவ� ஓர ்ஆள் வந்தார.் வாையத்
�றப்பதால்தாேன இ�மல் வ��ற�. வாைய
���டட்ால் என்ன? என்� நிைனத்தார,் பரமாரத்்தர.்
"இவர ் வாைய அைடத்� ��ங்கள்!” என்� கடட்ைள
இடட்ார.் 

���ன் ெசால்ப�, ��ந்த �ணிகைள எல்லாம்
��ட�், இ�மல்காரனின் வா�ல் ைவத்�த் �ணித்தான்
மட�். 

"என் ஆ� சரியாகத் தைழ �ன்னமாடே்டன்
என்�ற�" என்றப� ஒ�வன் வந்தான். அந்த ஆடை்டக்
கண்ட ��, "ெதாண்ைட�ல் ஏதாவ� அைடத்�க்
ெகாண்� இ�க்�ம்" என்றார.் 

"வாையப் ெபரிதாக ஆக்��டட்ால் ேபா�ம்"
என்றான் மைடயன். 

கத்� ஒன்ைறத் �க்�க் ெகாண்� வந்தான்.
�டட்ாள். 

அைதப் ��ங்�, ஆடை்ட ெவடட்ப் ேபானான்
�டன். 

பயந்� ேபான ஆட�்க்காரன். ஆடை்ட இ�த்�க்
ெகாண்� ஓடட்ம் ��த்தான். 

���ம் �டரக்�ம் ைவத்�யம் என்ற ெபயரில்
கண்டப� கந்� ெகாள்வைதப் பற்� எல்ேலா�ம் ேப�க்
ெகாண்டனர.் ஊர ்ெபரியவரக்ள் �� இனி ��ைவ�ம்
�டரக்ைள�ம் த�ள் �ைழய�டக்�டாெதன
��ெவ�த்தனர.் 



23.	மா�	��ப்ேபாம்,	நா�	ஆள்ேவாம்!	

அழகா�ரி ஊர ் மக்கள் ஒேர ம�ழ்ச�்யாக
இ�ந்தனர.் அதற்�க் காரணம், அன்�தான் ெபாங்கல்
பண்�ைக ஆரம்பம் ஆன�. 

பரமாரத்்த�ம் �டரக்�ம் �ட �க�ம் ����ப்பாய்
இ�ந்தனர.் 

ம�நாள் -

மாட�்ப் ெபாங்க�ம் வந்� �டட்�. 

"��ேவ.... ��ேவ...' என்� கத்�க் ெகாண்ேட ஓ�
வந்தான் மண்�. 

“இன்� சா�ங்காலம், ஊர ் எல்ைல�ல் நிைறய
பந்தயம் எல்லாம் நடக்கப் ேபா�தாம்!" 

"பந்தயமா? என்ன அ�?" என்றப� ���ம்
�டரக்�ம் அவைனச ்�ழ்ந்� ேகடட்ாரக்ள். 

"காைள மாட�்ன் ெகாம்�க�க்� வண்ணம் �ச
ேவண்�மாம். அப்�றம், ஜல்�க்கட�் �ட நடக்கப்
ேபா�தாம். ெவற்� ெப�பவரக்�க்�ப் பல
�ராமங்கைளத் தரப் ேபா�றாராம் நம் அரசர"் என்�
ெசான்னான் மண்�. 

இைதக் ேகடட்�ம் பரமாரத்்தரின் �ைள ��ரமாக
ேவைல ெசய்த�. 

"�டரக்ேள! எப்ப�யாவ� இந்தப் பந்தயத்�ல் நாம்
ெஜ�த்� �டட்ால்... நான் பல ஊரக்�க்�த் தைலவன்
ஆ���ேவன்! உங்க�க்�ம் பத� �ைடக்�ம்.
அப்�றம் நமக்� எந்தத் �ன்ப�ம் இல்ைல" 

���ன் �டட்த்ைதக் ேகடட் �டரக்ள் ம�ழ்ச�்யால்
எ�� எ��க் ��த்தனர.் 

"��ேவ! நீங்கள் கவைலேய படா�ரக்ள். எப்ப��ம்
நாங்கள் ெவற்�ெபற்�க் காட�்�ேறாம்!" என்�



�டட்ாள் ெசான்னான். 

"நம் �� மட�்ம் எப்ப�யாவ� ராஜா ஆ�
�டட்ால்.... ம�ழ்ச�்யாக இ�க்கலாேம! �தம் �தமான
��ைரகள் �ட�்ய ேதரில் ஜம்ெமன்� ஊரவ்லம்
வரலாம்!" என்� கன� கண்டான் �டன். 

"அ� மட�்மா? ெத��ல் ேபானால், எல்ேலா�ம் நம்
கா�ல் ��ந்� ��ந்� �ம்��வாரக்ேள!" என்�
�ரித்தான்,மட�்.        

"ஆமாம், ஆமாம். எனக்�ம் �ட இலவசமாக நிைறய
��ட�்கள் �ைடக்�ம். பணத்�க்�ப் ப�ல் ��டை்டேய
வரியாகக் கடட்ச ் ெசால்ல ேவண்�ம்!" என்றார்
பரமாரத்்தர.் 

"��ேவ! இன்ெனா� கடட்ைள�ம் ேபாட ேவண்�ம்.
"இனிேமல் ��தாகக் ��ைரகள் ேபா�ம் �டை்டகள்
எல்லாம் மன்ன�க்ேக ெசாந்தம்' என்� ெசால்�
�டட்ால், எல்லா ��ைரக�ம் நமக்ேக �ைடத்� ��ம்"
என்� மைடயன் ேயாசைன ெசான்னான். 

"�டரக்ேள, அற்�தமான ேயாசைனகள்!
அ�ைமயான எ�ரக்ாலம்! ெவற்� நமக்ேக! �டா�ரக்ள்...
ஒ�ங்கள்..." என்� ஆேவசமாய்க் �சச்�டட்ார,்
பரமாரத்்தார.் 

"���க்� ேஜ" என்றப� எல்ேலா�ம் ஜல்�க்கட�்
நடக்�ம் இடத்ைத ேநாக்�ப்�றப்படட்ாரக்ள். 

ஒ� ���ல் ���ம் �டரக்�ம் எ�ரப்ாராத
நிகழ்ச�் நடந்த�. 

"ஐயா! அந்த மாடை்டப் ���ங்கள்" என்�
�சச்�ட�்க் ெகாண்� ஒ� த�த்த அம்மாள்
பரங்�க்காய் ேபான்ற தன் உடைல �க்க ��யாமல்
�க்�க் ெகாண்� நடந்� வந்தாள். 

இேலசாகக் காற்� ��னால் �ட �ன்� �ைற
�ட�்க்கரணம் ேபாட�் உ��ம் அள�க்� ஒ� ப�மா�



வா�ல் �ைர வ�ய ெநாண்� ெநாண்�த் தள்ளா�
நடந்�வந்த�. அ�, அவ�க்�ப் ேபாக்�' காட�்க்
ெகாண்��ந்த�. அதன் �லா�ல் வரிவரியாக
எ�ம்�கள் ��த்�க் ெகாண்��ந்தன. 

மாட�்ப் ெபாங்கல் என்பதால் ெகாம்�க�க்�
வண்ணம் ��, ��ம் �ற்றப்பட�் இ�ந்த�. 

ெபாங்கல் தயாரித்த �ன் அைதத் தன் அ�ைமயான
ப�மாட�்க்� ஊட�்வதற்காக ஒ� ெபரிய �ண்ணத்�ல்
ைவத்��ந்தாள் அந்தக் �ண்ணம் அ�க்க�
ப�மாட�்க்� ம�ந்� கைரத்� ஊட�்வதற்�ப்
பயன்ப�த்தப்ப�வ�. எனேவ ஏேதா ம�ந்� ஊடட்
வ��றாள் என்� நிைனத்�ப் ப� தள்ளா�த் த�க்�
ஓடட்ம் ��க்கத் ெதாடங்���ந்த�. 

இதற்�ைடேய தா� �ைச�ம், ��ட�்ம் �ைக�மாக
பரமாரத்்த ���ம், அலங்ேகால ��த்�ரங்களாக
அவா� �டரக்�ம் எ�ேர வரேவ அவரக்ைளக் கண்�
மா� �ரண்ட�. 

"இேதா ஒ� ஜல்�க்கட�் காைள!
ைமதானத்���ந்� தப்� வந்��க்�ற�!" என்�
�டரக்ள் அைதச ்�ழ்ந்� ெகாண்டாரக்ள். 

"�டாேத! �டாேத! வாைலப்��! இைத அடக்�
மன்னரிடம் பரி� வாங்� �டலாம்!" என்� ��
கடட்ைள�ட எல்லா �டரக்�ம் ஒேர ேநரத்�ல் மாட�்ன்
வாைலப் ��த்� இ�த்தாரக்ள். வால் பா�யாக
அ�ந்த�. 

ேவதைன தாளாமல் �ரல் எ�ப்�ய மா�
தன்னிட��ந்த ெகாஞ்சம் நஞ்சம் சக்�ைய�ம் �ரட�்,
க�ைதேபால் ஒ� உைத �டட்�. இ�ல் மட�்க்�ம்
மைடய�க்�ம் �க்� �ய்ந்த�. இ�வ�ம் கத�க்
ெகாண்� �ரப்ேபாய் ��ந்தாரக்ள். 

"இ� மாடா? அல்ல� க�ைதயா?" என்� �ைகத்த
��. ெகாம்� இ�ப்பைதப் பாரத்்� "ெபால்லாத மாடாக



இ�க்�றேத! ெகாம்ைபப் ���ங்கள் ! அப்ேபா�தான்
அடங்�ம்!" என்� பத�யவாேற ெசான்னார.் 

�டட்ா�ம் �ட�ம் மண்��ம், மாட�்ன் �� ேபாய்
��ந்தாரக்ள். இவரக்ள் பாய்ந்த ேவகத்�ல் இரண்�
ெகாம்�க�ம் �ய்ந்� ைகேயா� வந்� �டட்ன. ப�
கால்கைள �ரித்�ப் ப�த்ேத �டட்�. 

"ஆ...! மா� அடங்� �டட்�! அடங்� �டட்�!" என்�
���ம் �டரக்�ம் ��த்தாரக்ள். 

"ஐேயா! என் கண்�ல்ல! என் ெசல்லம்.... ேபாசே்ச! ம்
நா�ப� பால் கறக்�ம் அ�ைமப் ப�ைவக் ெகான்�
பாரக்ேள!" என்� �ண்�க் �ழ� கண்ணீர ் �ட�்
ஒப்பாரி ைவக்கத் ெதாடங்��டட்ாள். 

"கவைலப்படாேத பாட�்! மாடை்ட அடக்�ய �ரச்
ெசயைல மன்னரிடம் ெசால்�, �ைடக்�ம் பரி�ப்
பணத்�ல் உனக்� நஷ்ட ஈ� ெகா�த்� ���ேறாம்!"
என்� �� அவைளச ் �டரக்ள்
சமாதானப்ப�த்�னாரக்ள். 

�ற்��ராகக் �டந்த ப� மாடை்ட ஒ� கடை்ட
வண்��ல �க்�ப் ேபாட�்க் ெகாண்� ஜல்�க்கட�்
ைமதானத்�க்�ப் ேபானாரக்ள். ேபாய் ேச�வதற்�ள்
மா� இறந்� �டட்�. 

ஜல்�க் கட�்க் காைளைய அடக்�வதாக நிைனத்�,
ேநாஞ்சான் ப� மாட�்ன் உ�ைர�ம் ேபாக்�ய
��ைவ�ம் �டரக்ைள�ம் கண்� ைமதானத்�ல்
�ரண்��ந்த மக்கள் ��ங்�க்��ங்�ச ்�ரித்தாரக்ள். 

ஆனால், ஒ� ப�ைவக் ெகான்ற �ற்றத்�ற்காகக்
���க்�ம் �டரக்�க்�ம் சாடை்டய�கள் தரப்படட்ன. 

24.	வாடைக	மாட்�க்கா?	மாட்�ன் நிழ�க்கா? 
ஒ� சமயம் பரமாரத்்த ���ம் - �டரக்ள் ஐவ�ம்

ெவளி�ர ் ெசல்லத் �டட்�டட்னர.் ஆனால், ���ற்�



வயதா� �டட்தால் பால் நடப்பதற்�ச ் �ரமமாக
இ�க்�ம் என்� எண்ணிய �டரக்ள அவர ் பயணம்
ெசய்வதற்� மட�்ம் ஒ� ெபா�ைய (காைள மாடை்ட)
வாடைகக்� அமரத்்�னர.் 

மாட�்க்காரன் ேகடட் �னக் ��யாக மாட�்
வாடைக ஐந்� கா�கள் த�வதாக ஒப்�க் ெகாண்�,
அதன்ப� பரமாரத்்த ��ைவ மாட�்ன் ேமல் அமர
ைவத்� �டரக்ள் பயணத்ைதத் ெதாடரந்்தனர.் அப்ேபா�
ேகாைடக் காலமாதலால் ெவ�ல் ெவ� க�ைமயாக
இ�ந்த�. 

அவரக்ளின் பயணத்�ன் ேபா� வ��ல் ஒ�
மணற்பரப்பான மரங்கள் எ��ம் இல்லாத ெவடட்
ெவளிையக் கடக்க ேவண்���ந்த�. ெவடட் ெவளியாக
இ�ந்தைமயால் ெவ��ம் தாங்க ��யாத ெவப்பமாக
இ�ந்த�. -ெவப்பத்�ன் க�ைமைய தாங்க ��யாத
பரமாரத்்த ���க்� நாக்� வரண்� தாகம் அ�கமா�
கண்கள் பஞ்சைடந்� மயக்கமைடந்� �ேழ ���ன்ற
நிைலைய அைடந்தார.் 

அவ�க்� �ன்னால் வந்� ெகாண்��ந்த �டரக்ள்,
��ைவ �ேழ �ழாதவா� தாங்�ப் ��த்� �ேழ மணல்
�டாதப� �ணிகைள பரப்� மாட�்ன் நிழ�ேலேய
ப�க்க ைவத்தனர.் 

���ன் மயக்கத்ைத ெதளி�க்க ��� தண்ணீைர
�கத்�ல் ெதளித்�, தண்ணீைரக் ��க்கச ் ெசய்தனர.்
��� ேநரத்�ல் ���க்� மயக்கம் ெதளிந்த�ம்
பைழயப� மாட�்ன் ேமல் உடக்ாரைவத்�ப்பயணத்ைத
ெதாடரந்்தனர.் 

ெவடட்ெவளிையக் கடந்த�ம் ஒ� இடத்�ல் தங்�
உணவ�ந்� �ட�் ��� ேநரம் ஓய்ெவ�த்தனர.் அதன்
�ன்னர ் பயணத்ைத ேமற்ெகாண்� ஒர ் ஊைர
ெசன்றைடந்தனர.் அவரக்ள் அவ்�ைர ெசன்றைடய
இர� ேநரம் ஆ��டட்ைமயால், அவ்�ரிேலேய தங்�



ம�நாள் காைல பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ள
��ெவ�த்தனர.் 

இதைன அ�ந்த அவ்�ர ்மக்கள், பண்ைணயாரிடம்
தக்க ���ம் - �டரக்�ம் வந்��க்�ம் ெசய்�ைய
�க்கனர.் பண்ைணயார,் தங்��ள்ள அவரக்�க்�
சாப்பா�ம், தங்�வதற்� இட�ம் ஏற்பா� ெசய்�
ெகா�த்தார.் 

சாப்பா� ��ந்த �ன்�, �டரக்ள் மாட�்ன் ெசாந்தக்
கார�க்� அன்ைறய மாட�் வாடைகயாக ஐந்�
கா�கைளக் ெகா�த்தனர.் 

மாட�்க்காரன் அவரக்ள் ெகா�த்த ஐந்� கா�கைள
வாங்க ம�த்தான். 

"மாட�்ன் ேமல் சவாரி ெசய்வதற்காக ஐந்�
கா�க�ம், மாட�்ன் நிழ�ன் �� ஓய்ெவ�த்தற்காக
�ன்� கா�க�ம் ேசரத்்� எட�் கா�கள் வாடைகயாகத்
தந்தால் தான் வாங்�ேவன்" என்றான் மாட�்க்�ச்
ெசாந்தக்காரன். 

"இ� என்ன அநியாயமாக இ�க்�றேத, மாடை்டத்
தான் வாடைகக்� எ�த்ேதாம். அெதப்ப� மாட�்ன்
நிழ�க்� வாடைகக் ெகா�க்க ���ம். ஆத�ன்
மாட�்ன் வாடைகைய மட�்ம் ெபற்�க் ெகாள்�ங்கள்"
என்றனர.் 

இவரக்�ைடய காரசார �வாதத்�ற்�ப் �ற� இந்த
�ஷயம் அந்த ஊர ்பண்ைணயாரிடம் ெசன்ற�. 

பண்ைணயார ்மாட�்க்காரைன அைழத்�, ஞஐயா,
தாங்கள் ேப�யப�ேய ஒ�நாள் வாடைக ஐந்� கா�கள்
அதன்ப� ெபற்�க் ெகாள்வ� தான் நியாயம்" என்றார.் 

அதற்� மாட�்க்காரன், "ஐயா நான் ஐந்� கா�
ேப�ய� மாட�்ன் ேமல் சவாரி ெசய்வதற்� மட�்ம்தான்.
ஆனால் மாட�்ன் நிழ�ல் தங்�வதற்காக அல்ல.
ஆைகயால், மாட�்ன் வாடைக ஐந்� கா�க�ம்,



நிழ�க்காக �ன்� கா�க�ம் ேசரத்்� எட�் கா�கள்
தரேவண்�ம்" என்� �ண்�ம் ��வாதம் ெசய்தான். 

"இ� �க�ம் அநியாயமாக இ�க்�ற�?" என்றார்
பண்ைணயார.் 

"இ� ஒன்�ம் அநியாயம் இல்ைல. நியாயமாகத்
தான் ேகட�்ேறன்" என்றான் மாட�்க்காரன். இதனால்
ஊர ்மக்கள் எல்ேலா�ம் ���டட்னர.் 

�ரே்வ இல்லாமல் இந்தப் �ரசச்ைன நீண்�
ெசல்வதால், மாட�்க்காரைன�ம், ��ைவ�ம்
�டரக்ைள�ம் ேநாக்�, "நான் ஒ� �ரப்்� ெசால்�ேறன்.
அதற்� நீங்கள் எல்லாம் கட�்ப்ப��ரக்ளா?" என்றார்
பண்ைணயார.் 

அதற்� மாட�்க்கார�ம், ���ம், �டரக்�ம்
கட�்ப்ப�வதாக ஒட�் ெமாத்தமாக ��னாரக்ள். 

‘இதற்� இ�தான் �கச ் �றந்த �ரப்்பா�ம்' என்�
மன�ல் நிைனத்� ெகாண்� பண்ைணயார ் மாட�்ன்
ெசாந்தக்காரைன தன் அ��ல் அைழத்�, "மாட�்ன் ��
�� ஏ� வந்தற்காக வாடைக ஐந்� கா�க�ம், மாட�்ன்
நிழ�ன் தங்�யதற்காக �ன்� கா�களின் நிழைல�ம்
ெபற்�க்ெகாள்" என்றார.் 

மாட�்க்காரன் ஒன்�ம் �ரியாமல் ��த்தான்
எவ்வள� ேயாசைன ெசய்�ம் இதன் ���
ெதரிய�ல்ைல. 

"இப்ேபா� இர� ேநரம். காைல�ல் தான்
நிழ�க்கான பணத்ைதப் பாரக்்க ���ம்" என்� ��
ம�நாள் காைல �ரியன் உதயமான�ம்
மாட�்க்காரைன அ��ல் அைழத்� மாட�்ன்
நிழ�க்கான �ன்� கா�கைள ெவ��ல் ��த்தார.் 

25.	வாழ்க	இராமர்!	வாழ்க	�ைத!	



ஒ� ேகா��க்�ள் இரண்� ��டரக்ள், �டை்ட
உைடத்�ச ் சா� �ைலகைளத் ���க் ெகாண்�
இ�ந்தாரக்ள். 

அந்த வ�ேய ெசன்ற பரமாரத்்த�ம் �டரக்�ம்
அைதக் கண்டனர.் 

"ஐயா! யார ் நீங்கள்? ஏன் இந்தச ் �ைலகைள
எ�க்��ரக்ள்?" என்� பணி�டன் ேகடட்ார ்பரமாரத்்தர.் 

��ைவ�ம் �டரக்ைள�ம் கண்ட ��டரக்ள்
�த�ல் சற்� பயந்தாரக்ள். �ற� சமாளித்�க்
ெகாண்�, "நாங்கள் ெவளி�ரில் இ�ந்� வ��ேறாம்.
இங்ேக உள்ள �ைலகைள எல்லாம் அங்ேக ெகாண்�
ேபாகப் ேபா�ேறாம்" என்றனர.் 

"ெவளி��க்கா?.. ஏன்?" என்� ேகடட்ான், மட�். 

"இந்தச ் �ைலகள் இங்ேகேய இ�ப்பதால் என்ன
பயன்? ெவளி��க்�ப் ேபானால்தான் அங்��க்�ம்
மக்க�ம் பாரப்்பாரக்ள். அப்ேபா�தான் உங்கள் ஊரின்
ெப�ைம மற்ற ஊ�க்�ம் ெதரி�ம்" என்றான், ��டரில்
ஒ�வன். 

"ஆழ்வாரக்ள், நாயன்மாரக்ள் ெசய்த ெதாண்ைட
நீங்கள் ெசய்�ம் ெதாண்�தான் ெபரிய�. உங்கள்
பக்�ைய ெமச�்�ேறன்" என்� பாராட�்னார,்
பரமாரத்்தர.் 

ஆனால், மட�்க்� மட�்ம் ெகாஞ்சம் சந்ேதகமாக
இ�ந்த�. "இைத நீங்கள் ���க் ெகாண்� ேபா��ரக்ள்"
என்றான். 

அைதக் ேகடட் ��டரக்ள், "ேச, ேச! ���வதாய்
இ�ந்தால் யா�க்�ம் ெதரியாமல் அல்லவா ��ட
ேவண்�ம்? உங்க�க்�த் ெதரிந்�தாேன எ�த்�க்
ெகாண்� ேபா�ேறாம்? இ� எப்ப�த்���வ� ஆ�ம்?"
என்� ேகடட்னர.் 



"ஆமாம்! எங்கள் �ன்னிைல�ல் நடப்பதால் இ�
��ட�் இல்ைலதான்!" என்� ஒப்�க் ெகாண்டான் மட�், 

ம�ப��ம் சா� �ைலகைளப் ெபயரத்்�
எ�த்தனர.் ��டரக்ள். 

அவரக்ள், கஷ்டப்ப�வைதக் கண்ட மைடயன்
"��ேதவா! இவரக்�டன் ேசரந்்� நா�ம் ெகாஞ்சம்
�க்� �டலாேம" என்� ேகடட்ான். 

ஒ! தாராளமாக உத� ெசய்ேவாம்" என்�
ெசால்�யவா� �ைலகைளத் �க்கப் ேபானார ்��. 

ஒ� வ�யாக இராமர ் �ைல, �ைத �ைல,
ஆஞ்சேநயர ் �ைல எல்லாவற்ைற�ம் ெபயரத்்�
எ�த்தனர.் 

"��ேவ! இவ்வள� காலமாக இந்தச ்சா� �ைலகள்
நம் ஊரில் இ�ந்தன. இப்ேபா� ெவளிநா� எல்லாம்
�ற்�ப் பாரக்்கப் ேபா�ன்றன. ஆதலால் இன்� �ேசஷ
�ைச ெசய்�தான் அ�ப்ப ேவண்�ம்" என்றான்.
�டட்ாள். 

யாராவ� ஆள் வந்��டப் ேபா�றாரக்ள் என்�
பயந்த ��டரக்ள், "�க்�ரம் ெசய்�ங்கள்" என்�
அவசரப்ப�த்�னர.் 

பரமாரத்்த�ம் அவசரம் அவசரமாக மந்�ரம்
ெசால்�யப�ேய �ைச ெசய்தார.் �டரக்�ம்
�ைலகளின் கால்களில் ��ந்� வணங்� எ�ந்தனர.் 

�ைச ��ந்த�ம் ேகா��க்� ெவளி�ல் தயாராக
இ�ந்த வண்��ல் �ைலகைளத் �க்�க் ெகாண்�
ேபாக நிைனத்தனர,் ��டரக்ள். 

அப்ேபா� பரமாரத்்த�ம், மட�், மைடயன், �டட்ாள்
ஆ�ய �ன்� �டரக்�க்�ம் உற்சாகம் அ�கம்
ஆ�ற்�. 



"சா�க்� �ைட ெகா�த்� அ�ப்ப ேவண்�ம்"
என்� ெசால்�க் ெகாண்ேட "வாழ்க இராமர!் வாழ்க
�ைத! ஆஞ்சேநய�க்� ேஜ!” என்� காட�்க் கத்தலாகக்
கத்�னாரக்ள். 

அவரக்ள் கத்�வைதக் கண்ட ��டரக்�க்�ப்
ெபா�ைம ேபாய் �டட்�. 

"அடப்பா�களா! கைட� ேநரத்�ல் சத்தம் ேபாட�்
எங்கள் காரியத்ைதேய ெக�த்� ���ரக்ள்
ேபா��க்�றேத என்� �ட�்னாரக்ள். 

"சத்தம் ேபாடட்ால் என்ன தப்�?" என்� ேகடட்ான்
மைடயன். 

��ைர �� ஏ�க் ெகாண்ட ��டரக்ள், வண்�ல
ஓட�்யப�ேய, "�டட்ாள்கேள! நாங்கள் இந்தச்
�ைலகைளத் ���க் ெகாண்� ேபா�ேறாம். இ� �ட
உங்க�க்�த் ெதரிய�ல்ைலேய!" என்� உண்ைமையக்
��னர.் 

அைதக் ேகட�்ப் பரமாரத்்த�க்�ம் �டரக்�க்�ம்
ஆசச்ரியமாக இ�ந்த�. 

"என்ன? ���க் ெகாண்� ேபா��ரக்ளா?" என்றப�
மயங்� ��ந்தான், �டட்ாள். 

"ஐேயா, ��டரக்ள் ��டரக்ள்!" என்� கத்�னான்,
மட�், 

அவரக்ைளப் ��ப்பதற்�க் ��ைர வண்��ன்
�ன்ேன ஓ�ப்ேபாய், �ேழ ��ந்� உ�ண்டான்,
மைடயன். 

பரமாரத்்தேரா, அ�ரச்�்�ல் சா�ேபால் �ைலயா�
நின்றார.் 

பரமாரத்்தரின் மடத்த�ேக வந்த�ம், ��டரக்ள்
வண்�ைய நி�த்�னர.் �ைலக�டன் மடத்�க்�ள்
ெசன்றனர.் 



உள்ேள மண்��ம், �ட�ம் இ�ந்தனர.் 

"அேடய்! நாங்கள் ெகாஞ்ச ேநரம் இங்ேக �ங்கப்
ேபா�ேறாம். அ�வைர இந்தச ்�ைலகைளப் பத்�ரமாக
ைவத்��ங்கள். �ங்� எ�ந்த�ம் �ைலகைள
எங்களிடேம ஒப்பைடத்� �ட ேவண்�ம்" என்�
கடட்ைள இடட்னர ்

அவரக்ைளப் பாரத்்� பயந்� ேபான மண்��ம்,
�ட�ம் சரி" என்� சம்ம�த்தனர.் ��� ேநரத்�ல்
��டரக்ள் �றடை்ட �ட�்த் �ங்� �டட்னர.் 

"�ைலகைளப் பத்�ரமாகப் பா�காக்க ேவண்�ேம?
என்ன ெசய்வ�?" எனக் ேகடட்ான் மண்�. 

"நம்மால் காவல் காக்க ��யா�. ெதாைலத்�
��ேவாம். இல்லா�டட்ால் நா�ம் �ங்� ��ேவாம்.
அதனால் ேநராக மன்னரிடேம ெகாண்�ேபாய்
ஒப்பைடப்ேபாம்" என்� அரண்மைனக்�ப் ேபானாரக்ள். 

அரண்மைன�ல் பரமாரத்்த�ம் மற்ற �டரக்�ம்
அ�� ெகாண்� இ�ந்தனர.் 

மண்��ம், �ட�ம் �ைலக�டன் வ�வைதக்
கண்�, அரசன் உடப்ட அைனவ�ம் �யப்பைடந்தனர.்
நடந்தவற்ைற ேகள்�ப்படட் அரசன், "�ைலகள் ���
ேபாவதற்� உத�யாக இ�ந்த�ம் நீங்கேள! அதனால்
தண்டைன�ம் தராமல், பரி�ம் தராமல் அைனவைர�ம்
�ம்மா �ட�் ���ேறன்" என்றான். 

���ம், �டரக்�ம் தப்�த்தால் ேபா�ம் என்�
அரண்மைனைய �ட�் ஓ�வந்தனர.் 

26.	ெவள்ைள	யாைன	பறக்�ற�	

ம�ராந்தகம் மன்ன�க்�க் கண் பாரை்வ மங்�க்
காண்ேட ேபான�. "ெவள்ைள யாைன�ன் தந்தங்கைளத்
மதயத்�, கண்களில் ��க்ெகாள்ள ேவண்�ம். அப்ப�ச்



ெசய்தால் ம�ப� கண்பாரை்வ வந்���ம்," என்�
ம�த்�வரக்ள் ���டட்னர.் 

ெவள்ைள யாைனைய உ�ேரா� ��த்� வந்தால், -
ஊைரேய பரிசாகத் த�வதாக அ��த்தான். மன்னன்.
இந்தக் ெசய்� பரமாரத்்த�க்�ம், அவர� �டரக்�க்�ம்
எட�்ய�. 

"��நாதா! நமக்�த் ெதரிந்தவைர யாைன க�ப்�
நிறமாகத்தாேன இ�க்�ற�? ெவள்ைள யாைன �ட
உன் என்ன?” எனக் ேகடட்ான், மட�். 

"ேதவேலாகத்�ல் ஐராவதம் என்� ஒ� யாைன
இந்�ரனிடம் இ�க்�ற�. அ� ெவள்ைளயாக
இ�க்�மாம்." என்றான் மைடயன். 

"��ேவ! அந்த யாைனையப் ��த்�வர
உங்க�க்�த் ைதரியம் இ�க்�றதா?" என்� ேகடட்ான்,
�டட்ாள். 

உடேன ���க்�க் ேகாபம் வந்� �டட்�! 

"ேகாைழேய! என்னால் ��யாத காரியம்�ட
உண்டா? ஆனால், இந்�ர�க்�ம் எனக்�ம் ேபான
ெஜன்மத்�ல் இ�ந்ேத �ராத பைக. அதனால் அங்ேக
ேபாவதற்� நான் ��ம்ப�ல்ைல." என்� ��யப�
தா�ைய உ��க் ெகாண்டார.் 

"��ேதவா! எனக்� ஒ� ேயாசைன ேதான்��ற�...
�ட�்க்� ெவள்ைள அ�ப்ப� மா�ரி, யாைனக்�ம்
ெவள்ைள அ�த்� �டட்ால் என்ன?" என்� ேகடட்ான்,
மண்�, 

"ஆமாம் ��ேவ! யாைன�ன் ேமல் �ண்ணாம்�
தட� �டட்ால் ேபா�ம். க�ப்� யாைன ெவள்ைளயாக
மா���ம்! என்� ��த்தான், �டன். 

"ராஜா�க்�த்தான் சரியாகக் கண் ெதரியாேத!
அதனால் வளால் நம் ேமாச�ையக் கண்���க்க
��யா�!" என்� ம�ழ்ந்தான், �டட்ாள். 



ஆகா! ஆ�க்� ஒ� ஊர ் பரிசாகக் �ைடக்கப்
ேபா�ற�. இனிேமல் நாம் எல்ேலா�ம் �ட�்
ராஜாக்கள்தான்!" என்றப� மண்ணில் �ரண்டான், மட�். 

"பேல, பேல! இப்ேபா�தான் உங்கள் �ைள நன்றாக
ேவைல ெசய்�ற�!" எனப்பாராட�்னார,் பரமாரத்்தர.் 

அப்ேபாேத தன் �டரக்ைள அைழத்�க் ெகாண்�,
யாைனப்பாகனிடம் ேபானார.் 

"ஒ� நாைளக்� மட�்ம் உங்கள் யாைனைய
வாடைகக்�க் ெகா�ங்கள். ேதைவயான பணம்
த��ேறாம். நீங்க�ம் �டேவ வரேவண்�ம்," என்�
ேவண்�னான் மட�். 

பணத்�க்� ஆைசப்படட் பாக�ம் "சரி" என்�
சம்ம�த்தான். 

நன்றாக இ�ட�்ய �ற�, பாைன பாைனயாகச்
�ண்ணாம்� ெகாண்�வந்தான் , மைடயன். 

அைத எ�த்� அ�ேஷகம் ெசய்வ� ேபால,
யாைன�ன் ேமல் ஊற்�னான். �டட்ாள். 

ெகாஞ்சம் �ண்ணாம்ைப வாரி எ�த்�, பயந்�
ெகாண்ேட யாைன�ன் வா�ல் ���டட்ான், மண்�. 

பரமாரத்்த�ம் தம் ைகத் த�யால் வரி வரியாக
ெவள்ைள அ�த்தார.் 

“��ேவ! யாைன க�ப்பாக இ�க்�ம்ேபா� தந்தம்
ெவள்ைளயாக இ�க்�ற�. அ�ேபால யாைன
ெவள்ைளயாக இ�ந்தால், தந்தம் க�ப்பாக அல்லவா
இ�க்க ேவண்�ம்?" எனக் ேகடட்ான், பாகன். 

"ஆமாம்! நீ ெசால்வ�ம் சரிதான்!" என்றப� அ�ப்�க்
கரிையத் ேதய்த்�, தந்தங்களில் ���டட்ான், �டட்ாள். 

"இ� ேதவேலாகத்�ல் இ�ந்� ��த்� வந்த�
என்பைத அரசன் நம்ப ேவண்�ம். அதனால் இரண்�



இறக்ைககள் கடட் ேவண்�ம்," என்றார ்பரமாரத்்தர.் 

���ன் ேயாசைனைய உடேன
ெசயல்ப�த்�னான், �டன்.' 

எல்லா ேவைலைய�ம் ��ந்த�. யாைனையச்
�ற்� வந்� பாரை்வ�டட் ��, "அற்�தம்! இ� இந்�ர
ேலாகத்� யாைனேயதான்!" என்றப� அதன்
�ம்�க்ைகையத் ெதாட�்க் �ம்�டட்ார.் 

ம�நாள், அரண்மைனக்� �ன்னால் மக்கள் �டட்ம்
'ேஜேஜ' என்� இ�ந்த�. ெவள்ைள யாைனையப்
பாரப்்பதற்காக மந்�ரிகள் �ைட�ழ மன்ன�ம்
வந்தான். 

�றந்த ெவளி�ல் கட�் இ�ந்த யாைனையப்
பாரத்்த அரசன், "அ�சயமாக இ�க்�றேத! இந்த
யாைனைய எங்��ந்� ��த்� வந்�ரக்ள்?" என்�
ேகடட்ான். 

"ேதவேலாகம் வைர ேத�க் ெகாண்� ேபாேனாம்!"
என்� ���னான், மண்�. 

"ஐேயா! இைதப் ��க்க நாங்கள் படட் பா�
எங்க�க்�த்தான் ெதரி�ம்!" என்றான் �டன். 

"தந்தம் மட�்ம் க�ப்பாக இ�க்�றேத?" என்�
மந்�ரி ேகடட்�ம், 

“அ� ைவரம் பாய்ந்த தந்தம்! அப்ப�த்தான்
இ�க்�ம்!" என்றான் �டட்ாள். 

இவரக்ள் ேப�க் ெகாண்ேட இ�க்�ம்ேபா�,
��ெரன்� பாக்த காற்� அ�க்க ஆரம்�த்த�. உடேன
யாைன�ன் �� கடட்ப்படட் இறக்ைககள் �ய்த்�க்
ெகாண்� �ேழ ��ந்தன. 

உடேன பலத்த மைழ�ம் ெபய்ய ஆரம்�த்த�. மைழ
நீர ்யாைன�ன் �� படட்�ம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகச்



�ண்ணாம்� எல்லாம் கைரந்�, ெவள்ைள யாைன
க�ப்பாக மா�ய�. 

இைதப் பாரத்்த ���க்�ம் �டரக்�க்�ம் பயத்தால்
உடம்� ெவட ெவட' என்� ந�ங்�ய�! 

��� ேநரத்�ேலேய பரமாரத்்தரின் சாயம்
ெவ�த்� �டட்�; ஊ�ம் க�த்� �டட்�.
வழக்கம்ேபால் தண்டைனக்� ஆளானாரக்ள். 

ேதவேலாகத்�ல் ஐராவதம் என்� ஒ� யாைன
இந்�ரனிடம் இ�க்�ற�. அ� ெவள்ைள . 

அரசாங்க ைவத்�யரிடம் ேபானான், மைடயன். 

"நான் உங்க�க்� உத�யாக இ�க்�ேறன்" என்�
��னான். 

"சரி.. �க்�ரம் ஓ�ப் ேபாய் �ல ��ைககைளப்
ப�த்� வா"என்றார ்ைவத்�யர.் 

எப்ப��ம் ேவைல �ைடத்��ட ேவண்�ம் என்�
நிைனத்தான், மைடயன். அதனால், நிதானமாக எ�ந்�,
ெநாண்� ேபால ந�த்தான். 

"அடப்பா�! பாம்� க�த்த ஆ�க்�ப் பச�்ைல
ப�த்� வரச ் ெசான்னால், இப்ப� ெநாண்��றாேய?"
என்� �ட�்னார.் ைவத்�யர.் 

மைடய�க்�க் ேகாபம் ஏற்படட்�. "யாைரப் பாரத்்�
ெநாண்� என்றாய்? இேதா பார ்என் பலத்ைத" என்றப�
தன் கால்களால் ைவத்�யைர எட�் உைதத்தான். 

�ரப் ேபாய் ��ந்த ைவத்�யர,் "யாரங்ேக...
என்ைன ஏமாற்�ய இவைனத் �ணில் கட�் ைவத்�,
�ற்��ம் �� க�ைதகைள அ�ழ்த்� ��ங்கள்.
எல்லாம் ேசரந்்� இவைன உைதக்கட�்ம்” என்�
ஆைண�டட்ார.் 

தைலைமப் �லவரிடம் ேபாய் ேசரந்்தான்,�டட்ாள். 



"பைழய ஓைலகளில் எ�� இ�ப்பைதப் ப�த்�ச்
ெசால்ல ேவண்�ம். இ�தான் உன் ேவைல" என்றார்
�லவர.் 

இவரிடம் ��டைனப் ேபால் ந�த்தால் கைட�
வைர�ல் ேவைல�ல் இ�க்கலாம், என்� ���
ெசய்தான், �டட்ாள் 

�லவர ் ஓர ் ஓைலையக் ெகா�த்�ப் ப�க்கச்
ெசான்னார.் பாேளா. ஒ� கண்ைண ��க் ெகாண்�, ஒ�
கண்ைண ப்பாரத்்�, "�ஜா ேகாணி�டன் அம்மன்
ஆலயம் ெசன்றார"்  என்� ப�த்தான்,       

"அட �டட்ாேள! ராஜா ராணி�டன் அம்மன் ஆலயம்
ெசன்றார.் என்பைதத் தப்�ம் தவ�மாகப் ப�க்�றாேய,
உனக்ெகன்ன கண் ��டா?" என்� ேகடட்ார ்�லவர.் 

"�லவா! என் கண்கள் ஒன்�ம் ��� இல்ைல! இேதா
பார!்" என்றப� இரண்� கண்ைண�ம் �றந்�
காட�்னான், �டட்ாள். 

"என்ைனயா ஏமாற்�னாய்? உன்ைன என்ன
ெசய்�ேறன் பார"் என்ற �லவர ் இவைன இ�த்�ச்
ெசன்� இரண்� கண்களி�ம் �� ேபா�ங்கள் என்�
உத்தர�டட்ார.் 

�டேனா, ேநராக அரசனிடேம ெசன்றான். ஊைம
மா�ரி ந�த்தால் ேவைல �ைடத்� ��ம் என்� நம்�,
ேபசாமல் நின்றான். 

"என்ன ேவண்�ம்?" என்� ேகடட்ான் மன்னன். 

அப்ேபா�ம் ேபச�ல்ைல �டன். 

"நான் ேகட�்ேறன். நீ ேபசாமல் நிற்�றாேய?
ஊைமயா?" என்� ேகடட்ான். அரசன். 

"ெபப்... ெபப்...ேப..." என்� ஊைம மா�ரி ேப�னான்
�டன். 



"ஐேயா பாவம்! ஊைம ேபா��க்�ற�" என்றான்
மன்னன். 

அதற்�ள் ெபா�ைம இழந்த �டன், "பாவம்
பாரத்்த� ேபா�ம் மன்னா! இந்த ஊைமக்� ஏதாவ�
ேவைல ேபாட�்க் ெகா�ங்கள்" என்� ேப�னான். 

அவன் நன்றாகப் ேப�வைதக் ேகடட் அரசன், "வாய்
இ�ந்�ம் ஊைம மா�ரி ந�த்� என்ைன ஏமாற்�ய
இவன் வாையத் ைதத்���ங்கள்!" என்� கடட்ைள
இடட்ான். 

���ம், மண்��ம் மடத்�ல் இ�ந்தனர.் "அந்த
நான்� ேப�ம் ேவைல�ல் ேசரந்்� �டட்ாரக்ள்
ேபா��க்�ற�. ேவைல ��ந்�, நிைறய பணத்�டன்
��ம்� வ�வாரக்ள். அதனால், பாைன�ல் இ�க்�ம்
பைழய ேசாற்ைற நாய்க்�க் ெகாட�் ��! ��ய
ேசாறாகேவ ெபாங்�ச ் சாப்�டலாம்," என்றார.்
பரமாரத்்த��. 

அவர ் ெசான்னப� ேசாற்ைற வாரி நாய்க்�க்
ெகாட�்னான், மண்�. 

சற்� ேநரத்�க்ெகல்லாம் அ�� �லம்�யவா�
வந்� நின்ற �டரக்ைளக் கண்ட�ம், "ஐேயா! இ�ந்த
பைழய ேசாற்ைற�ம் நாய்க்�ப் ேபாட�் �டே்டாம்! இனி
எைதச ் சாப்��வ�?" என்� �லம்�யப�, ப�யால்
மயங்� ��ந்தார,் பரமாரத்்தர.் 

27.	பரமாரத்்த	��	கைத,	�ன்ேனா�
�யற்�யா�மா?	

ந�ன இலக்�ய வரலாற்ைறப் பற்� எ��ேயார,்
ேப�ேயார ் அைனவ�ம் �ரமா�னிவரின் 'பரமாரத்்த
�� கைத'கைளக் ��ப்�டத் தவ�ய�ல்ைல . 

'த��ல் உைர நைட�ல் ஆக்க இலக்�யம்
ஆக்கப்ப�வதற்கான அ�க்கல்' என்� கா. �வத்தம்��ம்
'த�ழ்க் கைத வரலாற்�ேல ஒ� ��ய பாைதையத்



�றந்� ைவத்த�' என்� இரா. தண்டா�த�ம் பரமாரத்்த
�� கைத�ன் இடத்ைத ம�ப்���ன்றனர.் 

வரலாற்�ல் இவ்�தம் ைவக்கப்ப�ம் அள�க்கான
�ல்தானா அ�? அப்ப�யானால் அ� எங்ேக
�ைடக்�ற�? �லகங்களில் பாரக்்க ���மா? ��ல்
ெமாத்தம் எத்தைன கைதகள் உள்ளன? பரமாரத்்த ��
கைத என்�ம் ெபயரில் பாட �ல்களில் காணப்ப�ம்
கைதகள் �ரமா�னிவர ் எ��யைவயா? �ல்களாக
ெவளி�டப்பட�் இன்� �த்தகச ் சந்ைத�ல்
�ைடப்பைவ நம்பகமானைவயா? இத்தைகய
ஐயங்க�க்�ப் ப�ல் ெசால்வ� என்ப�
வ�த்தப்ப�வதாகேவ அைம�ம், 

�ன்� �ற்றாண்� வரலாற்ைறக் ெகாண்ட
அந்�ைலப் பற்� �ரிவான ஆய்� ேதைவப்ப��ற�.
இ� ெதாடரந்்� அச�்ல் இல்லாைமக்கான காரணம்
பற்��ம் ஆராய ேவண்�ம். ��வர ்கைத �லாக அதன்
தளம் ��ங்��டட் வரலா�ம் ேபசப்பட ேவண்�ம்.
பரமாரத்்த �� கைத பற்�ய அ�ப்பைடத் தகவல்கள்
�டப் ேபா�மான அள� இல்ைல. இக்கைத த�வல் என்
இலத்�ன் த�ழ் அகரா��ன் �ன்னிைணப்பாக அலா
ெவளி�டப்படட்� என்�ம் 1728ஆம் ஆண்�
��சே்சரி�ல் அச�்டப்படட்� என்�ம் �ைடக்�ம்
தகவல்கள் ேபா�மானைவயாக இல்ைல. 

எனி�ம் பல்ேவ� ப�ப்பகங்கள் 'பரமாரத்்த ��
கைத என்�ம் தைலப்�ல் �ல்கைளத் ெதாடரந்்�
ெவளி�ட�் வ��ன்றன. இப்ேபா� �ற்பைன�ல்
இ�க்�ம் �ல் ஒன்�ல் உள்ள கைத���ந்� �ல
வரிகள்: 

அவ்வா� பல இடங்க�க்�ம் ெசன்��ட�் ���ம்
�டரக்�ம் மடத்�க்�த் ��ம்� வந்� ெகாண்��ந்தனர.்
அப்ெபா�� வ��ல் ��ைர ேமல் வந்� ெகாண்��ந்த
���ன் ேமல் மரக்ெகாம்� படட்�. அதனால்
அவ�ைடய தைலப்பாைக �ன்�றம் ��ந்த�. �டரக்ள்



அைத எ�த்� ைவத்��ப்பாரக்ள் என்ற நம்�க்ைக�ல்
��� ெதாைல� ெசல்�ம்வைர ேபசாமல் இ�ந்த ��
�ன்னர ் தம்�ைடய தைலப்பாைகையத் த�ம்ப�
�டரக்ளிடம் ேகடட்ார.்' 

ப�ெனடட்ாம் �ற்றாண்�ன் �ற்ப���ல்
வாழ்ந்தவரான �ரமா�னிவர ் அன்ைறக்ேக இவ்வள�
ெதளிவான உைரநைட எ��னாரா என்�ம் �னா
எ�வ� இயல்�. இன்ைறய ஆ�ரியா ஒ�வர்
எளிைமப்ப�த்�ச ் சமகால ெமா��ல் எ��ய கைத
இ� �ரமா�னிவரின் உைரநைட எப்ப� இ�ந்த�
என்பைத அ�ய ��ம்�ேவா�க்� �ல �ல்
�ைடப்ப�ல்ைல. 

ெசய்�ள் வ��ல் பைடக்கப்படட்
இலக்�யங்க�க்� உைர எ��ம் வழக்கம் த��ல் பல
�ற்றாண்�களாகேவ இ�ந்த�. அனால் உைர
நைட�ேலேய ���ைல எ�தலாம் என்பைதத்
ெதாடங்� ைவத்ேதார ் ��த்தவப் பா�ரியாரக்ேள,
த��ன் �தல் நாங்க நாலான 'தம்�ரான் வணக்கம்'
ெதாடங்�ப் பல �ல்கைள அவரக்ள் உைரநைட�ல்
எ���ள்ளனர.் 

�ரமா�னிவர ் எ���ள்ள �ப்ப�க்�ம்
ேமற்படட்வற்�ள் உைரநைட �ல்கள் பத்�. 'ெதான்�ல்
�ளக்கம் என்�ம் �க்�யமான இலக்கண �ைல�ம்
ேதம்பாவணியா�ய காப்�யத்ைத�ம் இயற்�யவர்
அவர.் ெசய்�ள் ெசய்வ�ல் ெப�வல்லைம
ெபற்��ந்தவர.் த�ழ்ப் �லவரக்ேளா� மட�்மல்லாமல்
சாதாரண மக்கேளா�ம் பழ�ம் வாய்ப்ைப அவர்
ெபற்��ந்த காரணத்தால் உைரநைடைய�ம்
எ��னார.் 

அன்ைறக்� அவர ் எ��ய உைர நைட
எப்ப�ப்படட்தா��ந்த�? �ரமா�னிவர ் எ��ய
�லக்கைதயாக இன்� பாரக்்கக் �ைடத்த ஒ�



கைத���ந்� (இ� பரமாரத்்த ���ன் கைத ஏழாவ�
என்� ��ப்� ெசால்�ற�) �ல வரிகள்: 

‘ஒ� நாளவரக்ள் மடத்�க்�த் ��ம்�
வ�ைக�லைசந் தைசந்� ��ைரேமல் வ�ம்ேபா�
�ேழ ெதாங்�ன ெவா� மரக் ெகாப்�ப்படேவ யவர்
தைலப்பாைக �றேக ��ந்ததாம். அதைனச்
�ஷரக்ெள�த்தார ்கெளன்ெறண்ணி �ம்மா வேனகந்�ர
மவர ் ெசன்ற �ன்� தைலப்பா ெகங்ேக
தா�ங்ேகாெளன்� ேகடட்ார.் அதங்ேக ��ந்த �டத்�ற்
�டக்�ெமன் றவரக்ள் ெசால்ல வவர ் ேகா�த்�
��ந்தெதல்லா ெம�க்கத் ேதைவ �ல்ைலேயா நா�ம்
ெசால்ல ேவ�ேமா ெவன்றார.் (�க்��லம்) 

இந்த ெமா�நைட�ல் இரண்� �க்�யமான
��கைள காணலாம். �தலாவ� ெசய்�ள் நைடக்�ரிய
ெசாற்பன �ைறையக் ைகயாண்�ள்ளைம. �தல்
ெதாடைர ெசாற்பனர ் நீக்� எ��னால் 'ஒ�நாள்
அவரக்ள் மடத்�க்�த் �ய வ�ைக�ல் அைசந்�
அைசந்� ��ைரேமல் வ�ம்ேபா� �ர ் ெதாங்�ன ஒ�
மரக்ெகாப்�ப் படேவ அவர ் தைலப்பாைக �.
��ந்ததாம்' என்� அைம�ம். 

இன்ைறய உைரநைட�ல் உ��கள், ஒட�்க்கள்
�த�யவற்ைற எ��ம் ேபா� ெசாற்�ணரச்�்ையப்
பயன்ப�த்��ேறாம். இ� �கக் �ைறவான அளேவ.
ஆனால் ெசய்�ளில் �ணரச்�்ையக் கடட்ாயம்
பயன்ப�த்�ேய ஆக ேவண்�ம். இல்லா�டட்ால் தைள
தட�்ம். உைர நைட�ல் ைகயாளப்ப�ம்
ெசாற்�ணரச்�்க்�ம் ெசய்�ளில் காணப்ப�ம்
ெசாற்�ணரச்�்க�க்�ம் பல ேவ�பா�கள்
உ�வா��டட்ன. ந�ன உைரநைட ெசய்��க்� உரிய
�ணரச்�்ையப் ெப�மள� த�ரத்்��டட்� என்ேற
ெசால்லலாம். உைரநைட�ல் �ல் எ���ம்
ெசய்��க்�ரிய �ணரச்�் ��கைளப் ெப�மள�
ைகயாண்� எ��ம் �ைற அக்கால வழக்� என்பைத
பரமாரத்்த �� கைத �லம் அ��ேறாம். 



�ரமா�னிவரின் உைர நைட�ல் அைமந்�ள்ள
மற்�ெமா� �க்�யக் �� ேபச�் ெமா�. தா�ங்க
ேவ�ேமா, �ச�், அ�க்� �த�ய ேபச�் வழக்�கைள
பயன்ப�த்��ள்ளார.் உைரயாடல் வ�ம்ேபா� ேப�க்
வ��ற�. ேபச�்ெமா��ன் ெதானி�ம் இக்கைத வச
அைமந்�ள்ள�. ெசய்�ள் �ணரச்�்�ம் ேபச�்ெதான�ம்
இக்கைத ெசால்ல�ல் இைணந்த நிைல இந்த
உைரநைட�ல் காணப்ப��ற�. ேபச�் ெதானி
என்பைத வாய் ெமா� மர� சாரந்்�
�ரிந்�ெகாள்ளலாம். 

எ�தப்பட�ல்ைல என்றேபா�ம் மக்கள்
வாய்ெமா�யாகக் கைதகைளச ் ெசால்�ேய
வந்��ப்பர.் வாய் ெமா�க் கைதக�க்�ரிய க�ைவேய
பரமாரத்்த �� கைதக�ம் ெகாண்��க்�ன்றன.
�டட்ாள் தனத்தால் ஏற்ப�ம் ேவ�க்ைககள்
வாய்ெமா�க் கைதயாவதற்� இன்�வைரக்�ம் பல
சான்�கள் காடட் இய�ம். க� மட�்மல்லாமல்
அத்தைகய நாட�்ப்�றக் கைத ெசால்�ம் �ைறேய
பரமாரத்்த �� கைத��ம் இ�க்�ற�. ஒ�நாள்
அவரக்ள் மடத்�க்�த் ��ம்� வ�ைக�ல்,'
தைலப்பாைக �றேக ��ந்ததாம்' ஆ�யவற்ைற
ேநாக்�னால் இ� �ளங்�ம். ேமற்காட�்ய ஏழாம் கைத
��வ��ம் இவ்�யல்ைபப் பாரக்்கலாம். 

இக்கைத�ல் ந�ன இலக்�யத் ேதாற்றத்�ற்கான
��கள் இ�க்�ன்றனவா? ெதாடக்க கால உைரநைட
�ல்கள் பலவற்��ம் காணப்ப�ம் ெசய்�ள்
�ணரச்�்�ம் வாய்ெமா� மர�ம் உள்ளேத த�ர ந�ன
இலக்�யத்�ற்� ஏற்ற கைதக் க�ேவா ெசால்�ைறேயா
���ம் இல்ைல. உைரநைட�ல் காணப்ப�ம்
ேபச�்ெதானி�ம் வாய்ெமா� மர�க்� உரியேத.
அக்காலத்�ல் உ�வான ��த்தவப் பா�ரியாரக்ள்
பலரின் (தத்�வ ேபாதகரா�ய இராபரட்-்�-ெநா��,
�கன்பால்� �த�ேயார)் உைரநைட �ல்களில்



காணப்ப�வ� ேபான்ற இயல்�கேள பரமாரத்்த ��
கைத��ம் உள்ளன. 

ஆகேவ பரமாரத்்த �� கைதைய ந�ன
இலக்�யத்�ன் �ன்ேனா� என்� ெசால்வ� அவ்வள�
ஏற்�ைடயதல்ல. உைரநைட வரலாற்�ல் அதற்�ரிய
இடத்ைத வழங்கலாம். அக்கைத�ன் உடெ்பா�ைள
�வா�க்கலாம். அக்கால உைரநைட �ல்கேளா�
இைணத்�க்காணலாம். 

ப�ெனடட்ாம் �ற்றாண்�ல் ந�ன இலக்�யம்
உ�வாவதற்கான �ழல் ���ம் உ�வாக�ல்ைல
என்�ம் உண்ைமையக் க�த்�ல் ெகாண்டால்
பரமாரத்்த ���ன் கைதைய அ�க்கல் என்�
அைழப்பைதப் பரி�லைனக்� உடப்�த்தேவ ேந�ம். 
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உங்கள் பைடப்�கைள�ம் இங்� ெவளி�டலாம் அல்ல�
த��ல் பழய �த்தகங்கள், சங்க இலக்�யங்கைள
�ன்�ல் வ��ல் ெவளி�ட உங்களால் ��ந்த
உத�ைய ெசய்யலாம். ேம�ம் �வரங்க�க்�:

h�ps://tamilebooks.org/our-project

 

 



�ற்�க்கணக்கான த�ழ் �ல்கைள (இலக்�யம்,
வரலா�, க�ைதகள், �ராணம், கைதகள், கட�்ைரகள்,
தகவல்கள், Etc.,) PDF, ePub, Mobi (Kindle) வ��ல் ப��றக்க

h�ps://TamilEbooks.Org என்ற இைணயதளத்ைத
பாரை்வ�ட�ம்.

 

நன்�.

வாழ்க த�ழ்...  வளரக் த�ழரக்ள்.
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