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பகுதி - 1
‘ஜவங்டகடயேக் கண்டைரால் பயேமிருக்கராஜதரா?’
“ஜவலிருக்கும் ஜபராத!”
“சிறத்டத சறுமைராஜமை?”
“ஆமைராம்; சிரித்தக்ஷகராண்ஜடை அடதத் தரத்திப் பிடிப்ஜபன்!”
“கண்ணராளரா! கராட்டிஜல நராட்டிலுள்ஜளராருக்கு என்ன ஜவடல? ஏன் இந்த ஜவட்டடை? மைன்னன்
மைனமைகிழ மைதர கீதம் ஜகட்கலராம், நடைனம் கராணலராம்; மிருக ஜவட்டடையேராடி ஆபத்டத அடணத்தக்
ஷகராள்வதிஜல ஓர் ஆனந்தமைரா?”
“வீரருக்கு ஜவட்டடை ஷவண்ணிலராச் ஜசராறு! ஷவஞ்சமைஜர விருந்த! ஜதராட்டைத்தப்பூடவத் ஷதராட்டுப்
பறித்தக் ஷகராண்டடையில் ஷசருகும் ஜகராடதயேர் களிப்பதஜபரால், ஜவலரால் ஜவங்டகடயேக் குத்திக்
ஷகரான்று, அதன் ஜதராடலயும் நகத்டதயும் எடுத்த வரும்ஜபராத எமைக்குக் களிப்ப.
“ஆபத்தரான விடளயேராட்டு.”
“அஞ்சராஜத அஞ்சுகஜமை! வீரரின் ஆரம்பப்பள்ளி அததரான்.”
“எனக்ஷகன்னஜமைரா, நீங்கள் எவ்வளவு ஷசரான்ன ஜபராதிலும் ஷநஞ்சிஜல தடிப்ப இருக்கிறத.”
“சிற்றிடடைஜயே! ஜசராகிக்கராஜத, சுந்தர முகத்தின் ஜசராபிதம் சிடதகிறத, உன் பன்னடகடயே எனக்குத் தரா,
நரான் பறப்படை ஜவண்டும்.”
“பன்னடக ஜபராதமைரா?”
“வள்ளல்கள், ஜகட்டைதற்கு ஜமைலும் தருவர், ஜதவீ! நீ உன் பக்தனுக்கு வரந்தர மைறுப்பராயேரா?”
“எவ்வளவு சமைர்த்தரான ஜபச்சு! சரசத்தில் நீஜர முதல் பரிசு ஷபறுவீர்.”
“உண்டமை! உன்டனப் ஷபறும் என்டன, ஊரரார் அங்ஙனஜமை கருதகின்றனர்.
“பூங்கராவில் இவ்விதம் ஜபசி மைகிழ்வடத விட்டுப், ‘பறப்படுகிஜறன் பலிஜவட்டடைக்கு’ என்று
கூறுகிறீஜர! ஷநஞ்சிலிரக்க மைற்றவஜர! ஷகராஞ்சுவடத விடும்.”
“வஞ்சி! வடதக்கராஜத, ஜநரமைராகிறத. நிடனப்பிஜல ஏஜதஜதரா ஊறுகிறத.”
“ஊறும், ஊறும். ஊஹஹும், அத முடியேராத, நடைவராத, கூடைராத, என்ன தணிச்சல்! என்ன டச! எவ்வளவு
ஆனந்தம்!”
“அணுச் சஞ்சலஜமைனும் இல்லராத இடைம்!”
“கீதராமைரா?”
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“யேராழின் நரம்பகள் தடைவப்பட்டைபின், இடச விழராஜதரா!”
“அரச அடவயிஜல பலவரராக அமைரலராம் நீர்!”
“ஜவண்டைராமைம்மைரா! பலவர்கள் ஷதராழில்ஷகட்ஜடை விட்டைத. முன்ப நம் நராட்டுப் பலவர்கள், ஓடும் அருவி,
பராடும் குயில், ஆடுகின்ற மையில், தள்ளும் மைரான், மைலர்ச்ஜசராடல, மைராத உள்ளம் முதலியேன பற்றிப் பராடி
மைகிழ்வித்தனர். இப்ஜபராஜதரா, மைச்சராவதராரமைராம், மைராபலி கராடதயேராம், ஏஜதஜதரா கடதகடளயேன்ஜறரா கூறி
வராழ்கின்றனர்; அந்த ஜவடல எனக்கு ஏன்?”
“நராதரா! நீர் என்ன, அடவகடள நம்பவில்டலயேரா. நமைத மைன்னர்கள், அந்தக் கராடதகடளக் கடைவுள் அருள்
ஷபறக் ஜகட்கின்றனஜர! நராடு முழுதம் நம்பகிறஜத, உமைக்கு அத பிடிக்கவில்டலஜயேரா?”
“கராதக்கு இனியே கற்படன என்று, பரட்டைரின் ஷபரான்ஷமைராழிகளுக்கு நம் நராடு இடைந்தந்தவிட்டைத.
குயிலி! அடத எண்ணுடகயில் ஷநஞ்சங் குமுறுகிறத. நராட்டைவரின் நராட்டைம் இப்ஜபராத மைண்ணில்
இல்டலஜயே, விண்ணிலன்ஜறரா ஷசன்றுளத.”
“உண்டமை! அங்குதராஜன, ஜதவர் வராழ்கின்றனர்; மூவர் உடறகின்றனர்!”
“ஜதவரும், மூவரும் ஜதன் பூசியே நஞ்சு! விண், ஷவளி! ஆங்கு உலகம் கற்பிப்பவன் ஓர் சூதக்கராரன். அடத
நம்பகிறவன் ஏமைராளி!”
“எத எப்படிஜயேரா கிடைக்கட்டும் என் தடரஜயே! எனக்குத் ஜதவரும் மூவரும் நீஜயே!
“வரானமுதம் நீ!”
“பரார்த்தீர்களரா! நீஜர இப்ஜபராத ஜதவராமிருதம் என்று, அந்தக் கடதடயே நம்பித்தரான் கூறுகிறீர்?”
“நம்பிக்டகயேல்ல! என் நரம்பிலும் அந்த விடன ஷமைல்ல ஷமைல்லப் பரவி வருகிறத. அதினின்று
நம்மைவரில் தப்பிஜனரார் மிகச் சிலஜர. இனி வருங்கராலத்திஜல இந்த நஞ்சு, நந்தமிழ்நராட்டடை என்ன
பராடுபடுத்தஜமைரா அறிஜயேன். அன்று நம்மைவர் வராழ்ந்ததற்கும் இன்று நராம் இருப்பதற்கும் வித்தியேராசம்
அதிகமைராகத்தரான் இருக்கிறத. எங்கிருந்ஜதரா இங்கு குடிபகுந்த ஜபராரிடைஜவரா, பராடுபடைஜவரா இடசயேராமைல்
ஷபராய்யுடரடயே ஷமைய்ஷயேன்றுடரத்த வராழும் ஆரியேருக்கு, அரச அடவயிஜல இடைங் கிடடைத்தவிட்டைத.
மைன்னன் எவ்வழிஜயேரா அவ்வழிஜயே மைக்களும்!”
“பராவம்! ஆரியேர்கள் என்ன ஷசய்கிறரார்கள்? ஏஜதரா ஜவள்வி என்றும் ஜவதஷமைன்றும் கூறிக்
ஷகராண்டுள்ளனர். பசுஜபரால் இருக்கின்றனர். படடை எனில் பயேந்ஜதராடுகின்றனர். நராம் இடும் பிச்டசடயே
இச்டசயுடைன் ஏற்று, ஷகராச்டசத் தமிழ் ஜபசி ஊரிஜல ஓர் பறத்தில் ஒதங்கி வராழ்கின்றனர். எங்ஜகரா உள்ள
தமைத ஜதவடனத் ஷதராழுத, உடைல் இடளத்த உழல்கின்றனர். நம்டமை என்ன ஷசய்கின்றனர்?”
“நம்டமை ஒன்றும் ஷசய்யே முடியேவில்டல! மைனமிருக்கிறத மைரார்க்கம் இன்னமும் கிடடைக்கவில்டல.
நராட்டிஜல வீரருக்ஜக இன்னமும் இடைமிருக்கிறத. நராட்கள் பல ஜபராயினபின், நம்மைவர் நிடல யேராதராஜமைரா
அறிஜயேன். பலி எலியேராகுஜமைரா? தமிழர் தராசரராவஜரரா என்றும் நரான் அஞ்சுகிஜறன்.
“வீண் பீதி! ஆரியேர் ஏதம் ஷசய்யேரார், நராதரா! பலருக்குத் தூதவரராக இருந்த, இருதயே கீதத்டத ஒலிவிக்கச்
ஷசய்கின்றனர். அவர்கள்மீத ஏஜனரா உமைக்கு வீணரான ஓர் ஷவறுப்ப!”
“கண்ஜண! கவடல தரும் ஜபச்டச விடுஜவராம். கராலம் கடுகிச் ஷசல்கிறத. நரான் ஜபராகுமுன் கனி ரசம்
பருகினரால், என் கடளப்ப தீரராஜதரா! ஏஜதரா, இப்படி தடியிடடை தவளத் தள்ளராஜத மைராஜன! விடை
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மைராட்ஜடைன்! இந்த மைராடனப் பிடிக்கராவிட்டைரால், மைதம் பிடித்த யேராடனடயேயும், மைடுவிஜல மைடறயும்
பலிடயேயும் ஜவட்டடையேராடை முடியுஜமைரா? நில்! ஓடைராஜத!!”
“அஜதரா, கராலடிச் சத்தம். ஆமைராம்! அரசிளங்குமைரிதரான். சுந்தரிஜதவியின் சதங்டக ஒலிதரான் அத.
ஜபராய்வராரும் கண்ணராளரா! ஜேராக்கிரடதயேராக ஜவட்டடையேராடும். மைரான் ஜவட்டடையேல்ல, மைங்டகயேர்
ஜவட்டடையுமைல்ல, பலி, கரடி, கராட்டுப்பன்றி முதலியே தஷ்டை மிருகங்கள் உலவும் கராடு.”
“இடளயே ரராணியேராரின் குரலரா ஜகட்கிறத?”
“ஆமைராம்! அரசிளங்குமைரி அம்மைங்டகயின் குரல்தரான்!”
“பூங்கராவிஜல நம்டமைக் கண்டுவிட்டைரால்?”
“நராம் இதவடர அரசிளங்குமைரியின் கண்களில் படைவில்டல, ஆனரால் கராதக்கு விஷயேம் எட்டித்தரான்
இருக்கிறத!”
“யேரார் ஷசரால்லிவிட்டைரார்கள்?”
“ஷசரால்வராஜனன்? என் கண்களின் ஷமைராழிடயே அவள் அறியேராத ஜபராக முடியுமைரா? அம்மைங்டகயும் ஒரு
ஷபண்தராஜன! அஜதரா கூப்பிடுகிறரார்கள். என்டனத்தரான். பூக்குடைடல எங்ஜக? ஷகராடுங்கள் இரு இஜதரா
வந்ஜதனம்மைரா! வந்தவிட்ஜடைன்! இத இருபத்திஏழராவத முத்தம்! ஜபராதம் கராலடிச் சத்தம்
கனமைராகிவிட்டைத விடும், பறப்படுகிஜறன்.
“மைற்றடதப் பிறகு மைறவராஜத, நரான் வருகிஜறன். தஞ்சமைடடைந்தவடனத் தள்ளமைராட்டைராய் என்று என்
ஷநஞ்சு உடரக்கிறத.
“சரி! சரி! ஜவட்டடை முடிந்ததம் விடரந்த வராரீர்; மைராடல ஷதராடுத்த டவப்ஜபன்.”
“மைதிஜயே! மைறவராஜத, நரான் வருகிஜறன்.”
“குஜலராத்தங்கச் ஜசராழன் அரண்மைடனப் பூங்கராவிஜல நடைந்த கராதற்கராட்சி, நராம் ஜமைஜல தீட்டியேத.
அந்தப்பரத்திஜல, அரசிளங்குமைரி அம்மைங்டகத் ஜதவியின் ஆருயிர் ஜபரான்றிருந்த ஜதராழி, தன்
கராதலடனக் கராண, பூங்கரா பகுந்தராள். அவளுக்கராக மைராமைரத்தடியிஜல கராத்தக் கிடைந்த வீரன், ஷதன்றல்
கண்டைவன்
ஜபரால், தராவிக் குதித்ஷதழுந்த டதயேடல ஆரத் தழுவினரான். டகயிலிருந்த பூக்குடைடல தடரயில் விழ,
கூந்தல் சரியே, ஜகராடத குதூகலமைராகத் தன் கராதலடனக் கட்டித் தழுவிக் ஷகராண்டைராள். அவர்கள் கிளப்பியே
‘இச்’ஷசராலி ஜகட்டை பறடவகள், மைரக்கிடளவிட்டு மைற்ஜறரார் கிடளக்குத் தராவின.
“வரானம் தல்லியே நிறத்ஜதராடு விளங்கிற்று. கதிஜரரான் ஒளிப்பிழம்பராக மைட்டுஜமை இருந்தரான்,
ஷவப்பத்டத வீசும் ஜவடள பிறக்கவில்டல. கராடல மைலர்ந்தத, மைராந்தர் கண் மைலர்ந்த ஜநரம். மைராடல
மைலரும் கராதல் அரும்பராகி இருந்தத எனினும், என்று அவனுக்குக் கராடலயிஜலஜயே மைலர்ந்த மைராடலயில்
அவன் வீடு திரும்ப ஷநடுஜநரம் பிடிக்கும். ஜவட்டடைக்குச் ஷசல்கிறரான் அன்று! ஜவட்டடைக்குப்
பறப்படுமுன், ஜவல்விழியேராடளக் கண்டு, விருந்தண்டு ஜபராக மைனம் தூண்டியேத. கரால்கள்
ஜவலிகடளயும் முட்பதடரயும் தராண்டின. கள்ளத்தனமைராக உள்ஜள நுடழந்தரான். கராவலன் கராணவில்டல
என்பத அவன் நிடனப்ப.
கராவலனுக்குக் கண்ணுமுண்டு, கருத்தமுண்டு! எனஜவ கராதலர் கூடிப் ஜபசுவடதக் கண்டுங்கராணராதவன்
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ஜபரால், பலமுடற இருந்ததஜபரால் அன்றும் இருந்தரான். ஜமைலும், அந்த வஞ்சி அரசிளங்குமைரியின்
ஆருயிர்த்ஜதராழி குணவதி. ஜகரால மையில் சராயேலும், கிளி ஷமைராழியும், கனக நிறமும், கருடண உள்ளமும்
ஷபற்ற பண்பினள். அவளத கராதலன் வீரர்க்ஜகரார் திலகம். மைன்னன் குஜலராத்தங்கனின் குதிடரப்
படடைத்தடலவருள் ஒருவன். வீரத்தராஜலஜயே, இளம்பருவத்திஜலஜயே அந்த உயேர் நிடல ஷபற முடிந்தத.
ஷதராண்டடைமைரானிடைமிருந்த ‘ஜதராடைரா’ பரிசு ஷபற்றவருள் அவன் ஒருவன். எனஜவ இவ்விருவரும்
சந்தித்தப் ஜபச, மைன்னனின் பூங்கராடவ மைன்றலராக்கிக் ஷகராண்டைத கண்டு கராவற்கராரன்
களித்தராஜனயேன்றிக் ஜகராபித்தரானில்டல.
அவர்கள் சந்திக்கும்ஜபராத, அவன் உலகஜமை கராதல்மையேமைராக இருப்படத எண்ணுவரான்! குக்குக்கூஷவனக்
குயில் கூவி, கராதற்கீதத்டத அள்ளி அள்ளி வீசுவடத நிடனப்பரான். ஷநடு நராட்களுக்கு முன்ப, நீர்
ஷமைராள்ள அருவிக்கு வரும் நீலநிறச் ஜசடலக்கராரி ஜவலராயிடயேத் தரான் கண்டைதம், கடனத்ததம், அவள்
முதலில் மிரண்டைதம், பிறகு இணங்கியேதம் ஆகியே படழயே கராதல் நிகழ்ச்சிடயே எண்ணுவரான்.
“நடரத்ஜதன் இன்று. ஆனரால் நரானும் முன்னம் நராடிஜனன், பராடிஜனன், ஆடிஜனன் அணங்குக்கராக”
என்று மைனதில் எண்ணிக் ஷகராள்வரான். ஜதராட்டைத்த வராசலிஜல நின்று, யேராரும் உள்ஜள நுடழயேராதபடி
பரார்த்தக்ஷகராள்ளும் ஷதராழிடலவிட்டு, கராதலடரக் கராண யேராரும் பகராதபடி கராவலிருப்பரான். இதடனக்
கராதலர் அறியேரார். அவர் தம்டமையேன்றி ஜவஷறடதத்தரான் அதகராடல அறிதல் முடியும்!
அரசிளங்குமைரியின் குரல் ஜகட்டு, அடரகுடறயேராயிற்று அன்று கராதலர் விருந்த. விடரந்ஜதராடி வந்த
ஜதராழிடயேக் கண்டை அம்மைங்டக, ஜகராபித்தக் ஷகராண்டு, “கராலமும் அறியேராய், இடைமும் ஷதரியேராய்
கடைடமைடயேயும் மைறந்தராய்” என்று கடிந்தடரத்தராள். ஜதராழி தடலகுனிந்த நின்றராள். பூக்குடைடல
கராலியேராகஜவ இருந்தடதக் கண்டை மைற்றத் ஜதராழியேர், “மைனம் பறிக்கும் ஜவடலயிஜல மைலர் பறிக்க
மைறந்தராள்” என்று கூற அதவடர ஜகராபித்தத ஜபரால் பராவடன ஷசய்த அரசிளங்குமைரி, கலீர் எனச் சிரித்த,
ஜதராழியின் கன்னத்டதக் கிள்ளி, ‘கதிஜரரான் வரராவிட்டைரால் தராமைடர மைலரராத என்பரார்கஜள, அதஜபரால்
உன் அன்பன் வரராவிட்டைரால், உன் முகம் மைலருஜமைரா!’ என்று ஜகலி ஷசய்தராள். ஜதராழி அப்ஜபராததரான்
பயேந்ஷதராளிந்தராள். பயேம் ஜபரானதம் நராணம் ‘நரான் உன்டன விடுஜவனரா?’ என்றுடரத்தக் ஷகராண்ஜடை
அவடளப் பிடித்தக் ஷகராண்டைத.
“ஜவட்டடையேராடைக் கராட்டுக்குப் ஜபராகக் கிளம்பியேவன் இங்ஜக வந்தத ஏனடி?” என்று அரசிளங்குமைரி ஒரு
ஜதராழிடயேக் ஜகட்க, அவள் “இவடளக் கண்டு மைராஷனன்று மையேங்கி வந்தரான் ஜபராலும்!” என்று ஷசரால்லிச்
சிரித்தராள்.
“ஜவட்டடைக்குக் கடணகள் ஜவண்டும்; இங்கும் கடணவிடு கராட்சிதரான் நடைந்தத.” என்று கிண்டைல்
ஷசய்தராள் அரசகுமைராரி.
“ஆமைராம் ஜதவி! கராதலுக்குச் ஷசலுத்தம் கடணகள் கராட்டிஜல! கராதலுக்குக் கடணகள் கராட்டில்
அல்லஜவ!” என்றராள் குறும்பக்கராரத் ஜதராழி.
“ஆமைராம்! கராட்டில் அல்ல! நம் வீட்டுத் ஜதராட்டைத்தில்” என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை, அம்மைங்டக
கராதற்குற்றவராளிடயேக் டகப்பிடித்திழுத்தக் கரகரஷவனச் சுற்றி ஆடினராள், களித்தராள். அம்மைங்டகயும்
அதன் வயேப்பட்டைராஜளரா, என்று மைற்றத் ஜதராழியேர் சந்ஜதகித்தனர்.”
யேரார் கண்டைரார்! யேரார் கராணவல்லரார்! கராதற் கடணகள் அம்மைங்டகடயே மைட்டும் விட்டுவிடுஜமைரா! அதன்
சக்தியின் முன்ப, பட்டைத்தரசியேராக ஜவண்டியேவரும் தட்டுக்ஷகட்டுத் தடுமைராறித்தராஜன தீருவர்! கண்டைவர்
அஞ்சிடைக் கடும் ஜபராரில் தன்னிகரற்ற குஜலராத்தங்கனின் குமைரியேரானராலும், குமைரன் ஜதரான்றிக் குறுநடக
பரியின் குளிரும் விழியுடைன் ஷகராடிஷயேனத் தவண்டு சராயேத்தராஜன ஜவண்டும்!
“நடைனரராணி! கூச்சம் இப்ஜபராதிருந்த பயேன் என்ன? வரா, பந்தராடுஜவராம்” என்று அரசிளங்குமைரி
கூறினராள். நடைனரராணி என்ற ஷபயேஜர நராம் குறிப்பிட்டை ஜதராழியுடடையேத. நடைனத்திஜல மிக்கக் கீர்த்தி
வராய்ந்தவள். நராட்டினர் அதபற்றிஜயே, நடைனரராணி என்று அவடள அடழத்தனர்.
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பந்தராடினர் பராடவயேர். நடைனரராணிடயே விட்டுப் பிரிந்த அவள் கராதலன் வீரமைணியின் மைனம் படும்பராடு,
அவர்களராடும் பந்த படைராத என்னலராம். கிளிடயேக் கண்டைரால் அவள் ஷமைராழி நிடனவு! குயிடலக்
கண்டைரால் அவள் கீதக் கவனம்! மையிடலக் கண்டைரால் அவளத நடைன ஜநர்த்தியின் கவனம் அவன்
ஷநஞ்சில் ஊறும். ஷபரால்லராத பறடவகள், சும்மைராவும் இல்டல. ஜஜேராடி ஜஜேராடியேராகப் பறப்பதம்,
பராடுவதம், உண்பதமைராக உல்லராசமைராகஜவ இருந்தன. ஊரராள்ஜவரான் உல்லராசத்தக்கராக ஜவட்டடைக்குக்
கிளம்ப, வீரமைணியும் உடைன் ஷசன்றரான்! ஜவட்டடைக்கராரர் கிளப்பியே படறஷயேராலியும்,
ஊதகுழஷலராலியும், குதிடரக் குளம்ஷபராலியும், வீரர் முழக்ஷகராலியும் ஜகட்டு, ஜபடடைக் குயிலும்,
மைராடைப் பறராவும், ஜகரால மையிலும், ஷகராக்கும், வக்கராவும் பயேந்த அலறிப் பறந்ஜதராடின! பதர்களிஜல
சலசலஷவனச் சத்தம் கிளம்பிற்று. ஷதராடலவிஜல கராட்டு மிருகங்கள் உறுமுவத ஜகட்டைத. ஜமைராப்பம்
பிடித்தச் ஷசல்லும் நராய்கள், வராடல மைடைக்கி தல ø டயேக் குனிந்த தடரடயே முகர்ந்தன! இடடையிடடைஜயே
பலி ஷசன்ற அடடையேராளம் கராணப்பட்டைத. வீரர்கள் இன்று நல்ல ஜவட்டடைதரான் என்று களித்தனர்.
மைன்னன் குஜலராத்தங்கனும் வீரமைணியும் மைட்டுஜமை விசராரத்திலராழ்ந்திருந்தனர். வீரமைணியின் விசராரம்,
கராதலியிடைம் சரசச் சமைர் பரிவடத விட்டு, சத்தற்ற ஜவட்டடைக்கு வந்ஜதராஜமை என்பதனரால்!
குஜலராத்தங்கஜனரா, படக ஜவந்தர்கடள ஜவட்டடையேராடை சமையேம் கிடடைக்கவில்டலஜயே, பயேந்ஜதராடும்
மிருகங்கடளத் தராஜன ஜவட்டடையேராடை ஜவண்டி இருக்கிறத என்று கவடல ஷகராண்டைரான். குஜலராத்தங்கச்
ஜசராழனின் வீரப்பிரதராபத்டத, ஷவஞ்சமைர் பல நிரூபித்தவிட்டைதரால் ஜவந்தர் பலரும் விழியில் ஜவதடன
ஜதரான்றிடை வராழ்ந்தனர். படறஒலிஜகட்டு அன்று மிருகங்கள் பயேந்ஜதராடியும், பதங்கிக் ஷகராண்டைதம்
ஜபராலஜவ, பல மைன்னர்கள் குஜலராத்தங்கனின் படடை ஒலி ஜகட்டைஞ்சிப் பயேந்தப் பதங்கினர்.
மைன்னனின் படடைத்தடலவன், மைராவீரன் கருணராகரத் ஷதராண்டடைமைரான் “கண்டைதண்டைமைராக்கிக்
கழுகுக்கிடுஜவன், கராயும் எதிரிகள் களத்திஜல நிற்பின்” என்று முழங்கினரான். எவஜர எதிர்ப்படுவர்!
உயிரிழக்க, அரசிழக்க, எவரும் ஒருப்படைராரன்ஜறரா!
எனஜவ குறுநில மைன்னரும் குஜலராத்தங்கனுக்கு அடைங்கிஜயே வராழ்ந்தனர்! ஜதராள் தினஷவடுத்தன,
ஜவட்டடை ஒரு சிறு ஷபராழுதஜபராக்கராகுஷமைன்ஜற மைன்னன் பகுந்தரான் கராட்டிஜல. தினஷவடுக்கும்
உள்ளத்டதத் திருத்தம் நிடலகராணரா வீரமைணி, மைன்னன் பின் ஷசன்றரான், மைனடத மைங்டக பரால் விட்ஜடை
வந்தரான், வழி நடைந்தரான்.
இயேற்டக எழில் ஷசயேற்டகப் பூச்சின்றி பூரித்தக் கிடைக்கும் கராட்டினுள்ஜள, மைன்னன் குஜலராத்தங்கன் தன்
பரிவராரங்களுடைன் ஜவட்டடைக்கராகப் பகுந்த கராட்சியும், குதிடர மீதமைர்ந்த பராய்ந்த ஷசன்ற வீரர்களின்
வருடக கண்டை தஷ்டை மிருகங்கள் மிரண்ஜடைராடினதம் கண்டை வீரமைணிக்கு, குஜலராத்தங்கன், இளவரசராக
இருந்தஜபராத, வடைநராடு ஷசன்ற கராடலயில், ஜசராழநராட்டிஜல சதிகராரர் கூடிக்ஷகராண்டு,
குஜலராத்தங்கனுக்ஷகன்று கங்டக ஷகராண்டை ஜசராழன் குறித்திருந்த மைணிமுடிடயே, கங்டகஷகராண்டை
ஜசராழனுடடையே மைகன் அதிரராஜசந்திரனுக்குச் சூட்டியேதம், அதஜபராத ஜசராழமைண்டைலஜமை கராட்டுநிடல
அடடைந்ததம், பிறகு, வராடகசூடி வடைநராட்டிலிருந்த குஜலராத்தங்கன் திரும்பியேதம் சதிகராரர் பதங்கிக்
ஷகராண்டைதமைரான சம்பவமும், சமைரும், கராட்சியும் நிடனவிற்கு வரஜவ பதர்களிஜல மைடறயும்
பலிக்குட்டிகடளயும், மைரப்ஷபராந்தகளில் ஓடி ஒளியும் மைந்திகடளயும், வீறிட்டு அலறி ஓடும்
ஜவங்டகடயேயும், உறுமிக்ஷகராண்ஜடை ஓடும் கராட்டுப்பன்றிடயேயும், மிரண்ஜடைராடும் மைரான்
கூட்டைத்டதயும் கண்டு களித்தரான்.
கராட்டிஜல கடணகள் சரமைராரியேராய்க் கிளம்பின. ஆரவராரமும், ஆர்ப்பரிப்பம் படற ஒலியும் பலவுமைராகக்
கலந்த கராட்டிஜல கலக்கத்டத உண்டைராக்கிற்று. ஜவட்டடை விருந்டத மைன்னருக்குத் தந்த கராடு, வனப்ப
வராய்ந்தத. ஜவங்டக, குறிஞ்சி, ஜதக்கு, கமுகம், பன்னராகம், முதலியே மைரங்கள் நிடறந்த கராணப்பட்டைன.
உலர்ந்த கராணப்பட்டை ஓடமை மைரங்களும், படகந்த கிடைந்த வீடர மைரங்களும், கராடரச் ஷசடியும், சூடரச்
ஷசடியும் கராண்ஜபராருக்கு இயேற்டகயின் விசித்திரத்டத விளக்கின.
சந்தன மைரங்கள் ஓர் பறம், அதன்மீத தமைத உடைடல ஜமைராதி யேராடனகள் ஜதய்த்ததரால் உண்டைரான மைணம்
‘கம்’ஷமைன்று கிளம்பிற்று. இண்டைங்ஷகராடிகள் இங்குமைங்குமைராகச் சுருண்டு கிடைந்தன. மைரத்தின் ஜவஜரராடு
ஜவர்ஜபரால் மைடலப்பராம்பகள் உண்டை அலுப்ப தீரப் பரண்டுகிடைந்தன. வராடகயும் கூடகயும், மூங்கிலும்
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பிறவுமைரான பல விருட்சங்கள் விண்முட்டுஜவராம் என்றுடரப்பதஜபரால் வளர்ந்தகிடைந்தன. சிற்சில
இடைங்களிஜல குடலகுலுங்கும்வடர வராடழயும் கராணப்பட்டைன. வீரர்கள் தமைத கடணகடள விடைஜவ,
கரிக்குருவியும் கரானராங்ஜகராழியும், கராடடையும், கிள்டளயும், மையிலும், மைராடைப்பறராவும், உள்ளரான், சிட்டு,
கம்பள், குருகு, நராடர, குயில் முதலியே பறடவகள், பயேந்த கூவி, பல்ஜவறு திடசகளிஜல பறந்தன.
பறக்கும்ஜபராத பலவித ஒலி கிளம்பியேத, பதியேஜதரார் பண் ஜபரான்றிருந்தத. கரானராறு ஒருபறம்,
கராட்ஷடைருடமைக் கூட்டைம் மைற்ஜறரார்பறம், யேராடன ஒரு பறம், பலி கரடி ஜவஜறரார்பறம், வீறுஷகராண்டை
மைரங்களிலிருந்த கிலிஷகராண்டு சிறடக விரித்தப் பறந்தன ஷபரும் பறடவகள்!
குரங்குக் கூட்டைம் கீச்ஷசனச் கூவி, கிடள விட்டுக் கிடள தராவி, வீரரின் வராள் ஜவல் ஒலியேரால் கிலி
ஷகராண்டு குதித்ஜதராடின. வரால் சுழற்றின ஜவங்டககள், குள்ளநரிகள் ஊடளயிட்டைன. முட்பதர்கடளத்
தராண்டிக்ஷகராண்டு சிறுத்டதகள் சினந்ஜதராடின. கருங்கற்களிஜல, பிலங்கள் ஜதடின பராம்பகள்,
இத்தடகயே கராட்சிகடளக் கண்டு களித்த வில் வடளத்த, கடணகள் ஷதராடுத்த, விடரந்ஜதராடி
வராள்ஷகராண்டு தராக்கி, ஜவல் எறிந்த ஜவங்டகடயேயும் ஜவழத்டதயும் வீழ்த்தி, வீர விடளயேராட்டிஜல ஒரு
நராள் பூரராவும் கழித்தனர். மைன்னரும் அவர் தம் பரிவராரமும், ஜவட்டடையிஜல கிடடைத்த ஷபராருள்கடளச்
ஜசகரித்த வீடு திரும்ப மைன்னன் கட்டைடள பிறக்குஷமைன்று எண்ணியே வீரமைணி ஷபராழுத சராய்வதற்குள்
ஊர் ஷசன்றரால் மீண்டுஜமைரார்முடற பூங்கராவிஜல நடைனரராணிடயேக் கண்டு களிக்கலராம், கராட்டிஜல கண்டை
கராட்சிகடள, ஜவட்டடையேராடியே ஷசய்திகடளக் கூறிடைலராம் என்று கருதினரான். ஜமைலும் அவன் பக்குவமைராக
ஓர் பஞ்சவர்ணக் கிளிடயேப் பிடித்த டவத்திருந்தரான், அதடன நடைனரராணிக்குத் தர விரும்பினரான்.
ஆனரால் அவன் எண்ணியேத ஈஜடைறவில்டல. மைன்னன் பதியேஜதரார் கட்டைடள பிறப்பித்தரான். ‘பறப்படுக
கராஞ்சிக்கு’ என்று கூறிவிட்டைரான். பரவிகள் கராவிரிக் கடரக் கராட்டடைக் கடைந்த கச்சி ஷசல்ல விடரந்தன.
அன்று மைராடல. அரசிளங்குமைரி அம்மைங்டகயும், நடைனரராணியும், மைற்றும் சில ஜதராழியேரும், வழக்கம்
ஜபரால் களித்தராடிக் ஷகராண்டிருந்தனர். நடைனரராணியின் உள்ளம், கராட்டிஜல; கடணவிடும் கராதலன்மீஜத
இருந்தத. பலவடக விடளயேராட்டு பராடவயேர் ஈடுபட்டைனர். பரிவராரங்களுடைன் கராட்டுக் கராட்சிகடளயும்,
இடடைஜயே உள்ள நராட்டுமைராட்சிடயேயும் கண்டுகளித்த கச்சிஜபராய்ச் ஜசருமுன்னம், மைன்னன் வருடகடயே
முன்கூட்டிக் கச்சிக் கராவலனுக்குக் கூறிடை, வீரமைணிடயே விடரந்த முன்னராற் ஷசல்லுமைராறு மைன்னன்
கட்டைடளயிட்டைரான். மைன்னன் ஷமைராழிக்கு மைராற்றுஷமைராழி கூறல் எங்ஙனம் இயேலும்? பஞ்சவர்ணக்
கிளிடயே, ஜதராழஷனராருவனிடைம் தந்த, அதடனத் தன் கராதலியிடைம் தந்த. தரான் கச்சி நகருக்குக் கடுகிச்
ஷசல்லுவடதக் கூறுமைராறு ஜவண்டிக்ஷகராண்டைரான். ஷசவி மைந்தமுள்ள அத்ஜதராழன், யேராரிடைம் கிளிடயேத்
தருவத என்படதச் சரியேராகத் ஷதரிந்த ஷகராள்ளவில்டல. “நரான் மைணம் ஷசய்தஷகராள்ள இருக்கும் அம்
மைங்டகடயே நீ அறியேராஜயேரா?” என்று வீரமைணி அவசரத்தடைன் ஜகட்க, ஜதராழன் “அம்மைங்டகடயே
அறிஜயேனரா!” என்று கூறிக் ஷகராண்ஜடை கிளிடயேப் ஷபற்றுக் ஷகராண்டைரான். அவன் மைன்னன் குமைரி
அம்மைங்டகத் ஜதவிடயேஜயே, வீரமைணி குறிப்பிடுவதராகக் கருதினரான். அவடனஜயே மைன்னன் அடழத்த, “ஏ!
மைருதரா! விடரந்த நம் நகர் ஷசன்று, ஏழிடச வல்லியேராடரச் ஜசடியேருடைன் கச்சி வரச்ஷசரால்லு; நராம் அங்குச்
சின்னராட்கள் தங்க எண்ணியுள்ஜளராம்” என்று கூறிடை, மைருதன் தடலநகர் பறப்பட்டைரான்.
பஞ்சவர்ணக் கிளிஜயேராடு மைருதன் உடறயூர் ஜநராக்கியும், கவடலயுடைன் வீரமைணி கச்சி ஜநராக்கியும்
விடரகின்ற ஜவடளயிஜல, மைன்னன் குமைரி அம்மைங்டக ஜதராழியேருடைன் பூங்கராவிஜல விடளயேராடிக்
ஷகராண்டிருந்தராள். ஷபராழுத சராய்கிறத; ஜபரானவர் திரும்பக் கராஜணராஜமை என்று நடைனரராணி
ஏக்கத்தடைஜனஜயே விடளயேராட்டில் விழியும், வீரமைணியிடைம் மைனமும் ஷசலுத்திக் கிடைந்தராள்.
நடைனரராணி, பதமைரா என்ற பரத்டதயின் வளர்ப்பப்ஷபண். வனப்பம், வளம்ஷபற்ற மைனமும்,
இடசத்திறனும், நராட்டியேக் கடலத்திறனும் ஒருங்ஜக ஷபற்றவள். மைன்னன் மைனமைகிழவும், மைற்ஜறரார்
ஷகராண்டைராடைவும் ‘மைராதவிஜயேரா’ என்று கடலவல்ஜலரார் ஜபராற்றவும் வராழ்ந்த வந்தராள். அவளத அரியே
குணம், அந்தப்பரத்தக்கு எட்டி, அம்மைங்டகயின் கருடணக்கண்கள் நடைனரராணிமீத ஷசல்லும்படிச்
ஷசய்தன. நடைனரராணி அம்மைங்டகயின் ஆரூயிர்த் ஜதராழியேரானராள். பதமைரா தன் வளர்ப்பப் ஷபண்ணின்
மைனப்பராங்கு, பரத்டதயேரராக இருக்க இடைந்தரராதடதயும், பல கடல கற்று வராழஜவ பராடவ
விரும்பவடதயும் அம்மைங்டகயிடைம் கூற, “அதஜவ முடற! இனி நடைனரராணியின் உடறவிடைம் நமைத
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அரண்மைடனஜயே” என்று கூறி, அவடளத் தன்னுடைன் இருக்கச் ஷசய்தராள். நடைனரராணிடயே வீரமைணி
ஷநடுநராட்களராகஜவ ஜநசித்த வந்தரான். அவள் அரண்மைடனக்கு வந்த ஜசர்ந்த பிறகு, அடிக்கடிச்
சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடடைத்தத. கண்கள் ஜபசின; கனிந்தத கராதல். கண் கண்டைவர் “சரிஜயே” என்றனர்.
ஜகட்டைவர் “முடறஜயே” என்றனர். நடைனரராணியின் நற்குணம் நராஷடைங்கும் ஷதரியும். வீரமைணியின்
திறமும் ஜவந்தரும் மைராந்தரும் அறிவர். “ஆற்றலும் அழகும் ஆரத்தழுவஜல முடற” என்று ஆன்ஜறரார்
கூறினர். வீரமைணியின் தராய் மைட்டுஜமை “பரத்டதயேரிஜலதராஜன என்பராலனுக்குப் பராடவ கிடடைத்தராள்?
குன்ஷறடுக்கும் ஜதராளரான் என் மைகன், குறுநில மைன்னன் மைகள் அவனுக்குக் கிடடைக்கராஜளரா?” என்று
கவடலயுற்றராள். ஆனரால், வீரமைணி, நடைனரராணியிடைம் கண்டை கவர்ச்சிடயே அவனன்ஜறரா அறிவரான்!
இருண்டு சுருண்டை கூந்தல், பிடறநுதல், சிடலப் பருவம், ஷநஞ்டசச் சூடறயேராடும் சுழற்கண்கள், அரும்ப
ஜபரான்ற இதழ்கள், முத்தப் பற்கள், பிடிஇடடை இடவ கண்டு, கரும்ப ரசஷமைனும் அவள் ஷமைராழிச்சுடவ
உண்டு, கண்படடைத்ஜதராருக்குக் கராட்சிஷயேன விளங்கும் நடைனஜநர்த்திடயேக் கண்டு, டமையேல் ஷகராண்டை
வீரமைணி நடைனரராணியிடைம் ஷநருங்கிப் பழகியேதம், சித்திரம் சரியே குணத்தின் ஷபட்டைகமைராகவும்
இருப்படதயும், கருத்த ஒருமித்தருப்படதயும் கண்டு, களிஷகராண்டு, “அவடளயேன்றிப் பிறிஜதரார்
மைராடதக் கனவிலுங் கருஜதன்” என்று கூறிவிட்டைரான். மைணவிடனடயே முடித்தக்ஷகராள்ளராததற்குக்
கராரணம், தராய் கராட்டியே தயேக்கமைல்ல! தராய் தனயேனுக்குக் குறுநில மைன்னனின் மைகள் ஜதடிடை
எண்ணினராள். தனயேஜனரா, ஜகராமைளவல்லிக்கு மைணவிடனப் பரிசராக வழங்க குறுநிலம் ஜதடினரான்.
அதற்கராகக் ஷகராற்றவனிடைம் தரான் கற்ற வித்டதயேத்தடனயும் கராட்டிச் ஜசடவ பரிந்தவந்தரான்.
நடைனரராணியின் வராழ்க்டக நல்வழியிஜல அடமையே இருப்பதகண்டு, களித்த, பதமைரா நிம்மைதியேராகஜவ
நீங்கத் தயிலுற்றராள்.
பூங்கராவிஜல நடைனரராணி பதிதராகச் ஜசடியேராக அமைர்ந்த ஓர் ஆரியேக் கன்னியிடைம், தமிழர் சிறப்பப் பற்றி
எடுத்தக் கூறிக் ஷகராண்டிருந்தராள். கங்டகக் கடரயிஜல தனத இனத்தவர் கனல்மூட்டை ஓமைத்தீ
மூட்டுவடத ஆரியேக்கன்னி உடரத்திடை, நடைனமைணி “எம்மைவரின் ஓமைம் எதிரியின் படடை வீட்டடைக்
ஷகராளுத்தடகயில் கிளம்பம்” என்றுடரத்த மைகிழ்ந்தராள்.
“சகல கடல வல்லவஜள! ஜபச்சு ஜபராதம், பந்தராடுஜவராம் இனி” என்று அம்மைங்டக கூறிடை, பராடவயேர்
பந்தராடைலராயினர். உற்சராகமைற்றிருந்த நடைனரராணியின் உள்ளத்டதயும் பந்தராட்டைம் குளிரச் ஷசய்தத.
டகவடளகள் ‘கலீல் கலீல்’ என ஒலிக்க, கராற்சிலம்பகள் கீதமிடை, கூந்தல் சரியே, சூடியே பூ உதிர,
மைகரக்குடழ மைரானராட்டைமைராடை, இடடை திண்டைராடை, ‘மைன முந்தியேஜதரா, விழி முந்தியேஜதரா’. கரம் முந்தியேஜதரா’
என்று கராண்ஜபரார் அதிசயிக்கும் விதமைராக, பராடவயேர் பந்தடித்தக் களித்தனர். பூங்ஷகராடிகள் தவளத்
ஷதராடைங்கின. வியேர்டவ அரும்பினத கண்டை மைன்னன் மைகள் “பந்தராடினத ஜபராதமைடி, இனி ஜவஜறரார்
விடளயேராட்டுக் கூறுங்கள். ஓடைராமைல் அலுக்கராமைலிருக்க ஜவண்டும்” என்றுடரத்திடை, நடைனரராணி “பண்
அடமைப்ஜபராமைரா?” என்று கூற, ஆரியே மைங்டக “பதம் அடமைப்ஜபராம்” என்று கூற ‘சரி’ என இடசந்தனர்.
ஒருவர் ஒரு பதத்டதக் கூற அதன் ஓடசக்ஜகற்பவும் ஷதராடைர்ப இருக்கவுமைரான பதத்டத மைற்றவர்
இடசயுடைன் உடைஜன அடமைத்திடை ஜவண்டுஷமைன்பத அவ்விடளயேராட்டு. சிந்தடனக்ஜக ஜவடல.
ஜசயிடழயேரார் சுடனயில் தள்ளும் மீன்ஜபரால், ஜசராடலயில் தராவும் பள்ளிமைரான் ஜபரால் தராவராமைல்
குதிக்கராமைல் விடளயேராடை வழி இதஜவ.
அம்மைங்டக தவக்கினராள், பதம் அடமைக்கும் விடளயேராட்டிடன. நடைனரராணியும் ஆரியே மைங்டக
கங்கராபராலராவும் அதிஜல கலந்தஷகராண்டைனர். மைற்டறயேத் ஜதராழியேர் வியேந்தனர்.
அம்மைங்டக: நராட்டி
நடைனரராணி: இடணவிழி கராட்டி
கங்கரா: இடளயேடர வராட்டி
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அம்மைங்டக: மைனமையேல் மூட்டி
நடைனரராணி: இடச கூட்டி
கங்கரா: விரகமூட்டி
இடதக் ஜகட்டைதம் நடைனரராணி ‘விரகமூட்டி’ என்றதற்குப் பதில் ‘இன்பமூட்டி’ என்று கூறுவஜத சராலச்
சிறந்தத என்றராள். “விரகம் விசராரம்” அத ஜவண்டைராமைடி கங்கரா. அத நடைனராவுக்கு ஜநராயூட்டும்; ‘ஜவறு
கூறு’ என்று அம்மைங்டக ஜகலி ஷசய்தராள். “எனக்ஷகரான்றுமில்லடயேம்மைரா, ஆகட்டும் கங்கரா, நீ தவங்கிடு
இப்ஜபராத” என்றராள் நடைனம்.
கங்கரா: சரசஷமைராழி ஜபசி
அம்மைங்டக: வடள அணி டக வீசி
நடைனம்: வந்தராள் மைகரராசி!
என்று கூறி, கங்கராபராலராடவச் சுட்டிக் கராட்டிச் சிரித்தராள்.
“நீங்கள் இருவருஜமை பதம் அடமையுங்கள். நரான் ஜகட்டுக் ஷகராண்டிருக்கிஜறன். பரார்க்கலராம் உங்கள்
சமைர்த்டத!” என்று அம்மைங்டக கூறினதரால், ஆரியே மைங்டகயும் ஆடைலழகியும் பதமைடமைக்கலராயினர்.
நடைனம்: மைராடலயிஜல
கங்டக: மைலர்ச்ஜசராடலயிஜல
நடைனம்: மைராங்குயில் கூவிடும்ஜபராதினிஜல
கங்டக: மைதிநிடற வதனி!
நடைனம்: இதழ்தரு பதனி
கங்கரா: பருகிடைவரு குமைரன்
நடைனம்: குறுநடகயேலங்கராரன்
கங்கரா: குண்டைல மைடசந்தராடை
நடைனம்: ஜகராமைளம் விடரந்ஜதராடை
கங்கரா: மையில்கள் ஆடை
நடைனம்: மைகிழ்ந்த நராடைரா
“சரியேரான ஷமைராழி! நடைனத்தின் நிடல இததரான் இப்ஜபராத” என்று அரசகுமைராரி ஜகலி ஷசய்தராள்.
“கடடைசியில் என்டனக் ஜகலி ஷசய்யேத்தரானரா ஜதவி இந்த விடளயேராட்டு?” என்றராள் நடைனரராணி.
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“ஜகலியேல்லஜவ இத” என்று கூறிக் கன்னத்டதக் கிள்ளி கராவலன் குமைரி “மைற்ஷறரான்று ஆரம்பி பராலரா”
என்று பணிந்தராள்.
கங்கரா: பூங்கராவில் பரார் அரும்ப
நடைனம்: பூடவயேருக்ஜக அத கரும்ப
கங்கரா: மைனமில்டலஜயேல் ஜவம்ப
என்று கூறினராள். தன்டன மீண்டும் ஜகலி ஷசய்வடதத் ஷதரிந்தஷகராண்டை நடைனம், “பராய்ந்த வருகுஜத
பராம்ப” என்று கூறினராள். பராம்ப என்றதம் கங்கராபராலரா, பயேந்த ‘எங்ஜக? எங்ஜக?’ என்று அலறினராள்.
நடைனம் சிரித்தக்ஷகராண்ஜடை, “பதத்திஜல பராம்ப, நிசத்தில் அல்ல” என்று கூறிக் ஜகலி ஷசய்தராள்.
எல்ஜலராரும் டகஷகராட்டி நடகத்தனர். கங்கராபராலரா ஷவட்கிக் தடலகுனிந்தராள். அஜத சமையேம் ‘கணீர்
கணீர்’ என்று அந்தப்பரத்த மைணி அடிக்கப்பட்டைத. ‘ஏன்? என்ன விஜசஷம்? மைணி அடித்த கராரணம்
என்ன?’ என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை பராடவயேர் அந்தப்பரத்டத ஜநராக்கி ஓடினர்.‘ஜவங்டகடயேக் கண்டைரால்
பயேமிருக்கராஜதரா?’
“ஜவலிருக்கும் ஜபராத!”
“சிறத்டத சறுமைராஜமை?”
“ஆமைராம்; சிரித்தக்ஷகராண்ஜடை அடதத் தரத்திப் பிடிப்ஜபன்!”
“கண்ணராளரா! கராட்டிஜல நராட்டிலுள்ஜளராருக்கு என்ன ஜவடல? ஏன் இந்த ஜவட்டடை? மைன்னன்
மைனமைகிழ மைதர கீதம் ஜகட்கலராம், நடைனம் கராணலராம்; மிருக ஜவட்டடையேராடி ஆபத்டத அடணத்தக்
ஷகராள்வதிஜல ஓர் ஆனந்தமைரா?”
“வீரருக்கு ஜவட்டடை ஷவண்ணிலராச் ஜசராறு! ஷவஞ்சமைஜர விருந்த! ஜதராட்டைத்தப்பூடவத் ஷதராட்டுப்
பறித்தக் ஷகராண்டடையில் ஷசருகும் ஜகராடதயேர் களிப்பதஜபரால், ஜவலரால் ஜவங்டகடயேக் குத்திக்
ஷகரான்று, அதன் ஜதராடலயும் நகத்டதயும் எடுத்த வரும்ஜபராத எமைக்குக் களிப்ப.
“ஆபத்தரான விடளயேராட்டு.”
“அஞ்சராஜத அஞ்சுகஜமை! வீரரின் ஆரம்பப்பள்ளி அததரான்.”
“எனக்ஷகன்னஜமைரா, நீங்கள் எவ்வளவு ஷசரான்ன ஜபராதிலும் ஷநஞ்சிஜல தடிப்ப இருக்கிறத.”
“சிற்றிடடைஜயே! ஜசராகிக்கராஜத, சுந்தர முகத்தின் ஜசராபிதம் சிடதகிறத, உன் பன்னடகடயே எனக்குத் தரா,
நரான் பறப்படை ஜவண்டும்.”
“பன்னடக ஜபராதமைரா?”
“வள்ளல்கள், ஜகட்டைதற்கு ஜமைலும் தருவர், ஜதவீ! நீ உன் பக்தனுக்கு வரந்தர மைறுப்பராயேரா?”
“எவ்வளவு சமைர்த்தரான ஜபச்சு! சரசத்தில் நீஜர முதல் பரிசு ஷபறுவீர்.”
“உண்டமை! உன்டனப் ஷபறும் என்டன, ஊரரார் அங்ஙனஜமை கருதகின்றனர்.
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“பூங்கராவில் இவ்விதம் ஜபசி மைகிழ்வடத விட்டுப், ‘பறப்படுகிஜறன் பலிஜவட்டடைக்கு’ என்று
கூறுகிறீஜர! ஷநஞ்சிலிரக்க மைற்றவஜர! ஷகராஞ்சுவடத விடும்.”
“வஞ்சி! வடதக்கராஜத, ஜநரமைராகிறத. நிடனப்பிஜல ஏஜதஜதரா ஊறுகிறத.”
“ஊறும், ஊறும். ஊஹஹும், அத முடியேராத, நடைவராத, கூடைராத, என்ன தணிச்சல்! என்ன டச! எவ்வளவு
ஆனந்தம்!”
“அணுச் சஞ்சலஜமைனும் இல்லராத இடைம்!”
“கீதராமைரா?”
“யேராழின் நரம்பகள் தடைவப்பட்டைபின், இடச விழராஜதரா!”
“அரச அடவயிஜல பலவரராக அமைரலராம் நீர்!”
“ஜவண்டைராமைம்மைரா! பலவர்கள் ஷதராழில்ஷகட்ஜடை விட்டைத. முன்ப நம் நராட்டுப் பலவர்கள், ஓடும் அருவி,
பராடும் குயில், ஆடுகின்ற மையில், தள்ளும் மைரான், மைலர்ச்ஜசராடல, மைராத உள்ளம் முதலியேன பற்றிப் பராடி
மைகிழ்வித்தனர். இப்ஜபராஜதரா, மைச்சராவதராரமைராம், மைராபலி கராடதயேராம், ஏஜதஜதரா கடதகடளயேன்ஜறரா கூறி
வராழ்கின்றனர்; அந்த ஜவடல எனக்கு ஏன்?”
“நராதரா! நீர் என்ன, அடவகடள நம்பவில்டலயேரா. நமைத மைன்னர்கள், அந்தக் கராடதகடளக் கடைவுள் அருள்
ஷபறக் ஜகட்கின்றனஜர! நராடு முழுதம் நம்பகிறஜத, உமைக்கு அத பிடிக்கவில்டலஜயேரா?”
“கராதக்கு இனியே கற்படன என்று, பரட்டைரின் ஷபரான்ஷமைராழிகளுக்கு நம் நராடு இடைந்தந்தவிட்டைத.
குயிலி! அடத எண்ணுடகயில் ஷநஞ்சங் குமுறுகிறத. நராட்டைவரின் நராட்டைம் இப்ஜபராத மைண்ணில்
இல்டலஜயே, விண்ணிலன்ஜறரா ஷசன்றுளத.”
“உண்டமை! அங்குதராஜன, ஜதவர் வராழ்கின்றனர்; மூவர் உடறகின்றனர்!”
“ஜதவரும், மூவரும் ஜதன் பூசியே நஞ்சு! விண், ஷவளி! ஆங்கு உலகம் கற்பிப்பவன் ஓர் சூதக்கராரன். அடத
நம்பகிறவன் ஏமைராளி!”
“எத எப்படிஜயேரா கிடைக்கட்டும் என் தடரஜயே! எனக்குத் ஜதவரும் மூவரும் நீஜயே!
“வரானமுதம் நீ!”
“பரார்த்தீர்களரா! நீஜர இப்ஜபராத ஜதவராமிருதம் என்று, அந்தக் கடதடயே நம்பித்தரான் கூறுகிறீர்?”
“நம்பிக்டகயேல்ல! என் நரம்பிலும் அந்த விடன ஷமைல்ல ஷமைல்லப் பரவி வருகிறத. அதினின்று
நம்மைவரில் தப்பிஜனரார் மிகச் சிலஜர. இனி வருங்கராலத்திஜல இந்த நஞ்சு, நந்தமிழ்நராட்டடை என்ன
பராடுபடுத்தஜமைரா அறிஜயேன். அன்று நம்மைவர் வராழ்ந்ததற்கும் இன்று நராம் இருப்பதற்கும் வித்தியேராசம்
அதிகமைராகத்தரான் இருக்கிறத. எங்கிருந்ஜதரா இங்கு குடிபகுந்த ஜபராரிடைஜவரா, பராடுபடைஜவரா இடசயேராமைல்
ஷபராய்யுடரடயே ஷமைய்ஷயேன்றுடரத்த வராழும் ஆரியேருக்கு, அரச அடவயிஜல இடைங் கிடடைத்தவிட்டைத.
மைன்னன் எவ்வழிஜயேரா அவ்வழிஜயே மைக்களும்!”
“பராவம்! ஆரியேர்கள் என்ன ஷசய்கிறரார்கள்? ஏஜதரா ஜவள்வி என்றும் ஜவதஷமைன்றும் கூறிக்
ஷகராண்டுள்ளனர். பசுஜபரால் இருக்கின்றனர். படடை எனில் பயேந்ஜதராடுகின்றனர். நராம் இடும் பிச்டசடயே
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இச்டசயுடைன் ஏற்று, ஷகராச்டசத் தமிழ் ஜபசி ஊரிஜல ஓர் பறத்தில் ஒதங்கி வராழ்கின்றனர். எங்ஜகரா உள்ள
தமைத ஜதவடனத் ஷதராழுத, உடைல் இடளத்த உழல்கின்றனர். நம்டமை என்ன ஷசய்கின்றனர்?”
“நம்டமை ஒன்றும் ஷசய்யே முடியேவில்டல! மைனமிருக்கிறத மைரார்க்கம் இன்னமும் கிடடைக்கவில்டல.
நராட்டிஜல வீரருக்ஜக இன்னமும் இடைமிருக்கிறத. நராட்கள் பல ஜபராயினபின், நம்மைவர் நிடல யேராதராஜமைரா
அறிஜயேன். பலி எலியேராகுஜமைரா? தமிழர் தராசரராவஜரரா என்றும் நரான் அஞ்சுகிஜறன்.
“வீண் பீதி! ஆரியேர் ஏதம் ஷசய்யேரார், நராதரா! பலருக்குத் தூதவரராக இருந்த, இருதயே கீதத்டத ஒலிவிக்கச்
ஷசய்கின்றனர். அவர்கள்மீத ஏஜனரா உமைக்கு வீணரான ஓர் ஷவறுப்ப!”
“கண்ஜண! கவடல தரும் ஜபச்டச விடுஜவராம். கராலம் கடுகிச் ஷசல்கிறத. நரான் ஜபராகுமுன் கனி ரசம்
பருகினரால், என் கடளப்ப தீரராஜதரா! ஏஜதரா, இப்படி தடியிடடை தவளத் தள்ளராஜத மைராஜன! விடை
மைராட்ஜடைன்! இந்த மைராடனப் பிடிக்கராவிட்டைரால், மைதம் பிடித்த யேராடனடயேயும், மைடுவிஜல மைடறயும்
பலிடயேயும் ஜவட்டடையேராடை முடியுஜமைரா? நில்! ஓடைராஜத!!”
“அஜதரா, கராலடிச் சத்தம். ஆமைராம்! அரசிளங்குமைரிதரான். சுந்தரிஜதவியின் சதங்டக ஒலிதரான் அத.
ஜபராய்வராரும் கண்ணராளரா! ஜேராக்கிரடதயேராக ஜவட்டடையேராடும். மைரான் ஜவட்டடையேல்ல, மைங்டகயேர்
ஜவட்டடையுமைல்ல, பலி, கரடி, கராட்டுப்பன்றி முதலியே தஷ்டை மிருகங்கள் உலவும் கராடு.”
“இடளயே ரராணியேராரின் குரலரா ஜகட்கிறத?”
“ஆமைராம்! அரசிளங்குமைரி அம்மைங்டகயின் குரல்தரான்!”
“பூங்கராவிஜல நம்டமைக் கண்டுவிட்டைரால்?”
“நராம் இதவடர அரசிளங்குமைரியின் கண்களில் படைவில்டல, ஆனரால் கராதக்கு விஷயேம் எட்டித்தரான்
இருக்கிறத!”
“யேரார் ஷசரால்லிவிட்டைரார்கள்?”
“ஷசரால்வராஜனன்? என் கண்களின் ஷமைராழிடயே அவள் அறியேராத ஜபராக முடியுமைரா? அம்மைங்டகயும் ஒரு
ஷபண்தராஜன! அஜதரா கூப்பிடுகிறரார்கள். என்டனத்தரான். பூக்குடைடல எங்ஜக? ஷகராடுங்கள் இரு இஜதரா
வந்ஜதனம்மைரா! வந்தவிட்ஜடைன்! இத இருபத்திஏழராவத முத்தம்! ஜபராதம் கராலடிச் சத்தம்
கனமைராகிவிட்டைத விடும், பறப்படுகிஜறன்.
“மைற்றடதப் பிறகு மைறவராஜத, நரான் வருகிஜறன். தஞ்சமைடடைந்தவடனத் தள்ளமைராட்டைராய் என்று என்
ஷநஞ்சு உடரக்கிறத.
“சரி! சரி! ஜவட்டடை முடிந்ததம் விடரந்த வராரீர்; மைராடல ஷதராடுத்த டவப்ஜபன்.”
“மைதிஜயே! மைறவராஜத, நரான் வருகிஜறன்.”
“குஜலராத்தங்கச் ஜசராழன் அரண்மைடனப் பூங்கராவிஜல நடைந்த கராதற்கராட்சி, நராம் ஜமைஜல தீட்டியேத.
அந்தப்பரத்திஜல, அரசிளங்குமைரி அம்மைங்டகத் ஜதவியின் ஆருயிர் ஜபரான்றிருந்த ஜதராழி, தன்
கராதலடனக் கராண, பூங்கரா பகுந்தராள். அவளுக்கராக மைராமைரத்தடியிஜல கராத்தக் கிடைந்த வீரன், ஷதன்றல்
கண்டைவன்
ஜபரால், தராவிக் குதித்ஷதழுந்த டதயேடல ஆரத் தழுவினரான். டகயிலிருந்த பூக்குடைடல தடரயில் விழ,
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கூந்தல் சரியே, ஜகராடத குதூகலமைராகத் தன் கராதலடனக் கட்டித் தழுவிக் ஷகராண்டைராள். அவர்கள் கிளப்பியே
‘இச்’ஷசராலி ஜகட்டை பறடவகள், மைரக்கிடளவிட்டு மைற்ஜறரார் கிடளக்குத் தராவின.
“வரானம் தல்லியே நிறத்ஜதராடு விளங்கிற்று. கதிஜரரான் ஒளிப்பிழம்பராக மைட்டுஜமை இருந்தரான்,
ஷவப்பத்டத வீசும் ஜவடள பிறக்கவில்டல. கராடல மைலர்ந்தத, மைராந்தர் கண் மைலர்ந்த ஜநரம். மைராடல
மைலரும் கராதல் அரும்பராகி இருந்தத எனினும், என்று அவனுக்குக் கராடலயிஜலஜயே மைலர்ந்த மைராடலயில்
அவன் வீடு திரும்ப ஷநடுஜநரம் பிடிக்கும். ஜவட்டடைக்குச் ஷசல்கிறரான் அன்று! ஜவட்டடைக்குப்
பறப்படுமுன், ஜவல்விழியேராடளக் கண்டு, விருந்தண்டு ஜபராக மைனம் தூண்டியேத. கரால்கள்
ஜவலிகடளயும் முட்பதடரயும் தராண்டின. கள்ளத்தனமைராக உள்ஜள நுடழந்தரான். கராவலன் கராணவில்டல
என்பத அவன் நிடனப்ப.
கராவலனுக்குக் கண்ணுமுண்டு, கருத்தமுண்டு! எனஜவ கராதலர் கூடிப் ஜபசுவடதக் கண்டுங்கராணராதவன்
ஜபரால், பலமுடற இருந்ததஜபரால் அன்றும் இருந்தரான். ஜமைலும், அந்த வஞ்சி அரசிளங்குமைரியின்
ஆருயிர்த்ஜதராழி குணவதி. ஜகரால மையில் சராயேலும், கிளி ஷமைராழியும், கனக நிறமும், கருடண உள்ளமும்
ஷபற்ற பண்பினள். அவளத கராதலன் வீரர்க்ஜகரார் திலகம். மைன்னன் குஜலராத்தங்கனின் குதிடரப்
படடைத்தடலவருள் ஒருவன். வீரத்தராஜலஜயே, இளம்பருவத்திஜலஜயே அந்த உயேர் நிடல ஷபற முடிந்தத.
ஷதராண்டடைமைரானிடைமிருந்த ‘ஜதராடைரா’ பரிசு ஷபற்றவருள் அவன் ஒருவன். எனஜவ இவ்விருவரும்
சந்தித்தப் ஜபச, மைன்னனின் பூங்கராடவ மைன்றலராக்கிக் ஷகராண்டைத கண்டு கராவற்கராரன்
களித்தராஜனயேன்றிக் ஜகராபித்தரானில்டல.
அவர்கள் சந்திக்கும்ஜபராத, அவன் உலகஜமை கராதல்மையேமைராக இருப்படத எண்ணுவரான்! குக்குக்கூஷவனக்
குயில் கூவி, கராதற்கீதத்டத அள்ளி அள்ளி வீசுவடத நிடனப்பரான். ஷநடு நராட்களுக்கு முன்ப, நீர்
ஷமைராள்ள அருவிக்கு வரும் நீலநிறச் ஜசடலக்கராரி ஜவலராயிடயேத் தரான் கண்டைதம், கடனத்ததம், அவள்
முதலில் மிரண்டைதம், பிறகு இணங்கியேதம் ஆகியே படழயே கராதல் நிகழ்ச்சிடயே எண்ணுவரான்.
“நடரத்ஜதன் இன்று. ஆனரால் நரானும் முன்னம் நராடிஜனன், பராடிஜனன், ஆடிஜனன் அணங்குக்கராக”
என்று மைனதில் எண்ணிக் ஷகராள்வரான். ஜதராட்டைத்த வராசலிஜல நின்று, யேராரும் உள்ஜள நுடழயேராதபடி
பரார்த்தக்ஷகராள்ளும் ஷதராழிடலவிட்டு, கராதலடரக் கராண யேராரும் பகராதபடி கராவலிருப்பரான். இதடனக்
கராதலர் அறியேரார். அவர் தம்டமையேன்றி ஜவஷறடதத்தரான் அதகராடல அறிதல் முடியும்!
அரசிளங்குமைரியின் குரல் ஜகட்டு, அடரகுடறயேராயிற்று அன்று கராதலர் விருந்த. விடரந்ஜதராடி வந்த
ஜதராழிடயேக் கண்டை அம்மைங்டக, ஜகராபித்தக் ஷகராண்டு, “கராலமும் அறியேராய், இடைமும் ஷதரியேராய்
கடைடமைடயேயும் மைறந்தராய்” என்று கடிந்தடரத்தராள். ஜதராழி தடலகுனிந்த நின்றராள். பூக்குடைடல
கராலியேராகஜவ இருந்தடதக் கண்டை மைற்றத் ஜதராழியேர், “மைனம் பறிக்கும் ஜவடலயிஜல மைலர் பறிக்க
மைறந்தராள்” என்று கூற அதவடர ஜகராபித்தத ஜபரால் பராவடன ஷசய்த அரசிளங்குமைரி, கலீர் எனச் சிரித்த,
ஜதராழியின் கன்னத்டதக் கிள்ளி, ‘கதிஜரரான் வரராவிட்டைரால் தராமைடர மைலரராத என்பரார்கஜள, அதஜபரால்
உன் அன்பன் வரராவிட்டைரால், உன் முகம் மைலருஜமைரா!’ என்று ஜகலி ஷசய்தராள். ஜதராழி அப்ஜபராததரான்
பயேந்ஷதராளிந்தராள். பயேம் ஜபரானதம் நராணம் ‘நரான் உன்டன விடுஜவனரா?’ என்றுடரத்தக் ஷகராண்ஜடை
அவடளப் பிடித்தக் ஷகராண்டைத.
“ஜவட்டடையேராடைக் கராட்டுக்குப் ஜபராகக் கிளம்பியேவன் இங்ஜக வந்தத ஏனடி?” என்று அரசிளங்குமைரி ஒரு
ஜதராழிடயேக் ஜகட்க, அவள் “இவடளக் கண்டு மைராஷனன்று மையேங்கி வந்தரான் ஜபராலும்!” என்று ஷசரால்லிச்
சிரித்தராள்.
“ஜவட்டடைக்குக் கடணகள் ஜவண்டும்; இங்கும் கடணவிடு கராட்சிதரான் நடைந்தத.” என்று கிண்டைல்
ஷசய்தராள் அரசகுமைராரி.
“ஆமைராம் ஜதவி! கராதலுக்குச் ஷசலுத்தம் கடணகள் கராட்டிஜல! கராதலுக்குக் கடணகள் கராட்டில்
அல்லஜவ!” என்றராள் குறும்பக்கராரத் ஜதராழி.
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“ஆமைராம்! கராட்டில் அல்ல! நம் வீட்டுத் ஜதராட்டைத்தில்” என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை, அம்மைங்டக
கராதற்குற்றவராளிடயேக் டகப்பிடித்திழுத்தக் கரகரஷவனச் சுற்றி ஆடினராள், களித்தராள். அம்மைங்டகயும்
அதன் வயேப்பட்டைராஜளரா, என்று மைற்றத் ஜதராழியேர் சந்ஜதகித்தனர்.”
யேரார் கண்டைரார்! யேரார் கராணவல்லரார்! கராதற் கடணகள் அம்மைங்டகடயே மைட்டும் விட்டுவிடுஜமைரா! அதன்
சக்தியின் முன்ப, பட்டைத்தரசியேராக ஜவண்டியேவரும் தட்டுக்ஷகட்டுத் தடுமைராறித்தராஜன தீருவர்! கண்டைவர்
அஞ்சிடைக் கடும் ஜபராரில் தன்னிகரற்ற குஜலராத்தங்கனின் குமைரியேரானராலும், குமைரன் ஜதரான்றிக் குறுநடக
பரியின் குளிரும் விழியுடைன் ஷகராடிஷயேனத் தவண்டு சராயேத்தராஜன ஜவண்டும்!
“நடைனரராணி! கூச்சம் இப்ஜபராதிருந்த பயேன் என்ன? வரா, பந்தராடுஜவராம்” என்று அரசிளங்குமைரி
கூறினராள். நடைனரராணி என்ற ஷபயேஜர நராம் குறிப்பிட்டை ஜதராழியுடடையேத. நடைனத்திஜல மிக்கக் கீர்த்தி
வராய்ந்தவள். நராட்டினர் அதபற்றிஜயே, நடைனரராணி என்று அவடள அடழத்தனர்.
பந்தராடினர் பராடவயேர். நடைனரராணிடயே விட்டுப் பிரிந்த அவள் கராதலன் வீரமைணியின் மைனம் படும்பராடு,
அவர்களராடும் பந்த படைராத என்னலராம். கிளிடயேக் கண்டைரால் அவள் ஷமைராழி நிடனவு! குயிடலக்
கண்டைரால் அவள் கீதக் கவனம்! மையிடலக் கண்டைரால் அவளத நடைன ஜநர்த்தியின் கவனம் அவன்
ஷநஞ்சில் ஊறும். ஷபரால்லராத பறடவகள், சும்மைராவும் இல்டல. ஜஜேராடி ஜஜேராடியேராகப் பறப்பதம்,
பராடுவதம், உண்பதமைராக உல்லராசமைராகஜவ இருந்தன. ஊரராள்ஜவரான் உல்லராசத்தக்கராக ஜவட்டடைக்குக்
கிளம்ப, வீரமைணியும் உடைன் ஷசன்றரான்! ஜவட்டடைக்கராரர் கிளப்பியே படறஷயேராலியும்,
ஊதகுழஷலராலியும், குதிடரக் குளம்ஷபராலியும், வீரர் முழக்ஷகராலியும் ஜகட்டு, ஜபடடைக் குயிலும்,
மைராடைப் பறராவும், ஜகரால மையிலும், ஷகராக்கும், வக்கராவும் பயேந்த அலறிப் பறந்ஜதராடின! பதர்களிஜல
சலசலஷவனச் சத்தம் கிளம்பிற்று. ஷதராடலவிஜல கராட்டு மிருகங்கள் உறுமுவத ஜகட்டைத. ஜமைராப்பம்
பிடித்தச் ஷசல்லும் நராய்கள், வராடல மைடைக்கி தல ø டயேக் குனிந்த தடரடயே முகர்ந்தன! இடடையிடடைஜயே
பலி ஷசன்ற அடடையேராளம் கராணப்பட்டைத. வீரர்கள் இன்று நல்ல ஜவட்டடைதரான் என்று களித்தனர்.
மைன்னன் குஜலராத்தங்கனும் வீரமைணியும் மைட்டுஜமை விசராரத்திலராழ்ந்திருந்தனர். வீரமைணியின் விசராரம்,
கராதலியிடைம் சரசச் சமைர் பரிவடத விட்டு, சத்தற்ற ஜவட்டடைக்கு வந்ஜதராஜமை என்பதனரால்!
குஜலராத்தங்கஜனரா, படக ஜவந்தர்கடள ஜவட்டடையேராடை சமையேம் கிடடைக்கவில்டலஜயே, பயேந்ஜதராடும்
மிருகங்கடளத் தராஜன ஜவட்டடையேராடை ஜவண்டி இருக்கிறத என்று கவடல ஷகராண்டைரான். குஜலராத்தங்கச்
ஜசராழனின் வீரப்பிரதராபத்டத, ஷவஞ்சமைர் பல நிரூபித்தவிட்டைதரால் ஜவந்தர் பலரும் விழியில் ஜவதடன
ஜதரான்றிடை வராழ்ந்தனர். படறஒலிஜகட்டு அன்று மிருகங்கள் பயேந்ஜதராடியும், பதங்கிக் ஷகராண்டைதம்
ஜபராலஜவ, பல மைன்னர்கள் குஜலராத்தங்கனின் படடை ஒலி ஜகட்டைஞ்சிப் பயேந்தப் பதங்கினர்.
மைன்னனின் படடைத்தடலவன், மைராவீரன் கருணராகரத் ஷதராண்டடைமைரான் “கண்டைதண்டைமைராக்கிக்
கழுகுக்கிடுஜவன், கராயும் எதிரிகள் களத்திஜல நிற்பின்” என்று முழங்கினரான். எவஜர எதிர்ப்படுவர்!
உயிரிழக்க, அரசிழக்க, எவரும் ஒருப்படைராரன்ஜறரா!
எனஜவ குறுநில மைன்னரும் குஜலராத்தங்கனுக்கு அடைங்கிஜயே வராழ்ந்தனர்! ஜதராள் தினஷவடுத்தன,
ஜவட்டடை ஒரு சிறு ஷபராழுதஜபராக்கராகுஷமைன்ஜற மைன்னன் பகுந்தரான் கராட்டிஜல. தினஷவடுக்கும்
உள்ளத்டதத் திருத்தம் நிடலகராணரா வீரமைணி, மைன்னன் பின் ஷசன்றரான், மைனடத மைங்டக பரால் விட்ஜடை
வந்தரான், வழி நடைந்தரான்.
இயேற்டக எழில் ஷசயேற்டகப் பூச்சின்றி பூரித்தக் கிடைக்கும் கராட்டினுள்ஜள, மைன்னன் குஜலராத்தங்கன் தன்
பரிவராரங்களுடைன் ஜவட்டடைக்கராகப் பகுந்த கராட்சியும், குதிடர மீதமைர்ந்த பராய்ந்த ஷசன்ற வீரர்களின்
வருடக கண்டை தஷ்டை மிருகங்கள் மிரண்ஜடைராடினதம் கண்டை வீரமைணிக்கு, குஜலராத்தங்கன், இளவரசராக
இருந்தஜபராத, வடைநராடு ஷசன்ற கராடலயில், ஜசராழநராட்டிஜல சதிகராரர் கூடிக்ஷகராண்டு,
குஜலராத்தங்கனுக்ஷகன்று கங்டக ஷகராண்டை ஜசராழன் குறித்திருந்த மைணிமுடிடயே, கங்டகஷகராண்டை
ஜசராழனுடடையே மைகன் அதிரராஜசந்திரனுக்குச் சூட்டியேதம், அதஜபராத ஜசராழமைண்டைலஜமை கராட்டுநிடல
அடடைந்ததம், பிறகு, வராடகசூடி வடைநராட்டிலிருந்த குஜலராத்தங்கன் திரும்பியேதம் சதிகராரர் பதங்கிக்
ஷகராண்டைதமைரான சம்பவமும், சமைரும், கராட்சியும் நிடனவிற்கு வரஜவ பதர்களிஜல மைடறயும்
பலிக்குட்டிகடளயும், மைரப்ஷபராந்தகளில் ஓடி ஒளியும் மைந்திகடளயும், வீறிட்டு அலறி ஓடும்
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ஜவங்டகடயேயும், உறுமிக்ஷகராண்ஜடை ஓடும் கராட்டுப்பன்றிடயேயும், மிரண்ஜடைராடும் மைரான்
கூட்டைத்டதயும் கண்டு களித்தரான்.
கராட்டிஜல கடணகள் சரமைராரியேராய்க் கிளம்பின. ஆரவராரமும், ஆர்ப்பரிப்பம் படற ஒலியும் பலவுமைராகக்
கலந்த கராட்டிஜல கலக்கத்டத உண்டைராக்கிற்று. ஜவட்டடை விருந்டத மைன்னருக்குத் தந்த கராடு, வனப்ப
வராய்ந்தத. ஜவங்டக, குறிஞ்சி, ஜதக்கு, கமுகம், பன்னராகம், முதலியே மைரங்கள் நிடறந்த கராணப்பட்டைன.
உலர்ந்த கராணப்பட்டை ஓடமை மைரங்களும், படகந்த கிடைந்த வீடர மைரங்களும், கராடரச் ஷசடியும், சூடரச்
ஷசடியும் கராண்ஜபராருக்கு இயேற்டகயின் விசித்திரத்டத விளக்கின.
சந்தன மைரங்கள் ஓர் பறம், அதன்மீத தமைத உடைடல ஜமைராதி யேராடனகள் ஜதய்த்ததரால் உண்டைரான மைணம்
‘கம்’ஷமைன்று கிளம்பிற்று. இண்டைங்ஷகராடிகள் இங்குமைங்குமைராகச் சுருண்டு கிடைந்தன. மைரத்தின் ஜவஜரராடு
ஜவர்ஜபரால் மைடலப்பராம்பகள் உண்டை அலுப்ப தீரப் பரண்டுகிடைந்தன. வராடகயும் கூடகயும், மூங்கிலும்
பிறவுமைரான பல விருட்சங்கள் விண்முட்டுஜவராம் என்றுடரப்பதஜபரால் வளர்ந்தகிடைந்தன. சிற்சில
இடைங்களிஜல குடலகுலுங்கும்வடர வராடழயும் கராணப்பட்டைன. வீரர்கள் தமைத கடணகடள விடைஜவ,
கரிக்குருவியும் கரானராங்ஜகராழியும், கராடடையும், கிள்டளயும், மையிலும், மைராடைப்பறராவும், உள்ளரான், சிட்டு,
கம்பள், குருகு, நராடர, குயில் முதலியே பறடவகள், பயேந்த கூவி, பல்ஜவறு திடசகளிஜல பறந்தன.
பறக்கும்ஜபராத பலவித ஒலி கிளம்பியேத, பதியேஜதரார் பண் ஜபரான்றிருந்தத. கரானராறு ஒருபறம்,
கராட்ஷடைருடமைக் கூட்டைம் மைற்ஜறரார்பறம், யேராடன ஒரு பறம், பலி கரடி ஜவஜறரார்பறம், வீறுஷகராண்டை
மைரங்களிலிருந்த கிலிஷகராண்டு சிறடக விரித்தப் பறந்தன ஷபரும் பறடவகள்!
குரங்குக் கூட்டைம் கீச்ஷசனச் கூவி, கிடள விட்டுக் கிடள தராவி, வீரரின் வராள் ஜவல் ஒலியேரால் கிலி
ஷகராண்டு குதித்ஜதராடின. வரால் சுழற்றின ஜவங்டககள், குள்ளநரிகள் ஊடளயிட்டைன. முட்பதர்கடளத்
தராண்டிக்ஷகராண்டு சிறுத்டதகள் சினந்ஜதராடின. கருங்கற்களிஜல, பிலங்கள் ஜதடின பராம்பகள்,
இத்தடகயே கராட்சிகடளக் கண்டு களித்த வில் வடளத்த, கடணகள் ஷதராடுத்த, விடரந்ஜதராடி
வராள்ஷகராண்டு தராக்கி, ஜவல் எறிந்த ஜவங்டகடயேயும் ஜவழத்டதயும் வீழ்த்தி, வீர விடளயேராட்டிஜல ஒரு
நராள் பூரராவும் கழித்தனர். மைன்னரும் அவர் தம் பரிவராரமும், ஜவட்டடையிஜல கிடடைத்த ஷபராருள்கடளச்
ஜசகரித்த வீடு திரும்ப மைன்னன் கட்டைடள பிறக்குஷமைன்று எண்ணியே வீரமைணி ஷபராழுத சராய்வதற்குள்
ஊர் ஷசன்றரால் மீண்டுஜமைரார்முடற பூங்கராவிஜல நடைனரராணிடயேக் கண்டு களிக்கலராம், கராட்டிஜல கண்டை
கராட்சிகடள, ஜவட்டடையேராடியே ஷசய்திகடளக் கூறிடைலராம் என்று கருதினரான். ஜமைலும் அவன் பக்குவமைராக
ஓர் பஞ்சவர்ணக் கிளிடயேப் பிடித்த டவத்திருந்தரான், அதடன நடைனரராணிக்குத் தர விரும்பினரான்.
ஆனரால் அவன் எண்ணியேத ஈஜடைறவில்டல. மைன்னன் பதியேஜதரார் கட்டைடள பிறப்பித்தரான். ‘பறப்படுக
கராஞ்சிக்கு’ என்று கூறிவிட்டைரான். பரவிகள் கராவிரிக் கடரக் கராட்டடைக் கடைந்த கச்சி ஷசல்ல விடரந்தன.
அன்று மைராடல. அரசிளங்குமைரி அம்மைங்டகயும், நடைனரராணியும், மைற்றும் சில ஜதராழியேரும், வழக்கம்
ஜபரால் களித்தராடிக் ஷகராண்டிருந்தனர். நடைனரராணியின் உள்ளம், கராட்டிஜல; கடணவிடும் கராதலன்மீஜத
இருந்தத. பலவடக விடளயேராட்டு பராடவயேர் ஈடுபட்டைனர். பரிவராரங்களுடைன் கராட்டுக் கராட்சிகடளயும்,
இடடைஜயே உள்ள நராட்டுமைராட்சிடயேயும் கண்டுகளித்த கச்சிஜபராய்ச் ஜசருமுன்னம், மைன்னன் வருடகடயே
முன்கூட்டிக் கச்சிக் கராவலனுக்குக் கூறிடை, வீரமைணிடயே விடரந்த முன்னராற் ஷசல்லுமைராறு மைன்னன்
கட்டைடளயிட்டைரான். மைன்னன் ஷமைராழிக்கு மைராற்றுஷமைராழி கூறல் எங்ஙனம் இயேலும்? பஞ்சவர்ணக்
கிளிடயே, ஜதராழஷனராருவனிடைம் தந்த, அதடனத் தன் கராதலியிடைம் தந்த. தரான் கச்சி நகருக்குக் கடுகிச்
ஷசல்லுவடதக் கூறுமைராறு ஜவண்டிக்ஷகராண்டைரான். ஷசவி மைந்தமுள்ள அத்ஜதராழன், யேராரிடைம் கிளிடயேத்
தருவத என்படதச் சரியேராகத் ஷதரிந்த ஷகராள்ளவில்டல. “நரான் மைணம் ஷசய்தஷகராள்ள இருக்கும் அம்
மைங்டகடயே நீ அறியேராஜயேரா?” என்று வீரமைணி அவசரத்தடைன் ஜகட்க, ஜதராழன் “அம்மைங்டகடயே
அறிஜயேனரா!” என்று கூறிக் ஷகராண்ஜடை கிளிடயேப் ஷபற்றுக் ஷகராண்டைரான். அவன் மைன்னன் குமைரி
அம்மைங்டகத் ஜதவிடயேஜயே, வீரமைணி குறிப்பிடுவதராகக் கருதினரான். அவடனஜயே மைன்னன் அடழத்த, “ஏ!
மைருதரா! விடரந்த நம் நகர் ஷசன்று, ஏழிடச வல்லியேராடரச் ஜசடியேருடைன் கச்சி வரச்ஷசரால்லு; நராம் அங்குச்
சின்னராட்கள் தங்க எண்ணியுள்ஜளராம்” என்று கூறிடை, மைருதன் தடலநகர் பறப்பட்டைரான்.
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பஞ்சவர்ணக் கிளிஜயேராடு மைருதன் உடறயூர் ஜநராக்கியும், கவடலயுடைன் வீரமைணி கச்சி ஜநராக்கியும்
விடரகின்ற ஜவடளயிஜல, மைன்னன் குமைரி அம்மைங்டக ஜதராழியேருடைன் பூங்கராவிஜல விடளயேராடிக்
ஷகராண்டிருந்தராள். ஷபராழுத சராய்கிறத; ஜபரானவர் திரும்பக் கராஜணராஜமை என்று நடைனரராணி
ஏக்கத்தடைஜனஜயே விடளயேராட்டில் விழியும், வீரமைணியிடைம் மைனமும் ஷசலுத்திக் கிடைந்தராள்.
நடைனரராணி, பதமைரா என்ற பரத்டதயின் வளர்ப்பப்ஷபண். வனப்பம், வளம்ஷபற்ற மைனமும்,
இடசத்திறனும், நராட்டியேக் கடலத்திறனும் ஒருங்ஜக ஷபற்றவள். மைன்னன் மைனமைகிழவும், மைற்ஜறரார்
ஷகராண்டைராடைவும் ‘மைராதவிஜயேரா’ என்று கடலவல்ஜலரார் ஜபராற்றவும் வராழ்ந்த வந்தராள். அவளத அரியே
குணம், அந்தப்பரத்தக்கு எட்டி, அம்மைங்டகயின் கருடணக்கண்கள் நடைனரராணிமீத ஷசல்லும்படிச்
ஷசய்தன. நடைனரராணி அம்மைங்டகயின் ஆரூயிர்த் ஜதராழியேரானராள். பதமைரா தன் வளர்ப்பப் ஷபண்ணின்
மைனப்பராங்கு, பரத்டதயேரராக இருக்க இடைந்தரராதடதயும், பல கடல கற்று வராழஜவ பராடவ
விரும்பவடதயும் அம்மைங்டகயிடைம் கூற, “அதஜவ முடற! இனி நடைனரராணியின் உடறவிடைம் நமைத
அரண்மைடனஜயே” என்று கூறி, அவடளத் தன்னுடைன் இருக்கச் ஷசய்தராள். நடைனரராணிடயே வீரமைணி
ஷநடுநராட்களராகஜவ ஜநசித்த வந்தரான். அவள் அரண்மைடனக்கு வந்த ஜசர்ந்த பிறகு, அடிக்கடிச்
சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடடைத்தத. கண்கள் ஜபசின; கனிந்தத கராதல். கண் கண்டைவர் “சரிஜயே” என்றனர்.
ஜகட்டைவர் “முடறஜயே” என்றனர். நடைனரராணியின் நற்குணம் நராஷடைங்கும் ஷதரியும். வீரமைணியின்
திறமும் ஜவந்தரும் மைராந்தரும் அறிவர். “ஆற்றலும் அழகும் ஆரத்தழுவஜல முடற” என்று ஆன்ஜறரார்
கூறினர். வீரமைணியின் தராய் மைட்டுஜமை “பரத்டதயேரிஜலதராஜன என்பராலனுக்குப் பராடவ கிடடைத்தராள்?
குன்ஷறடுக்கும் ஜதராளரான் என் மைகன், குறுநில மைன்னன் மைகள் அவனுக்குக் கிடடைக்கராஜளரா?” என்று
கவடலயுற்றராள். ஆனரால், வீரமைணி, நடைனரராணியிடைம் கண்டை கவர்ச்சிடயே அவனன்ஜறரா அறிவரான்!
இருண்டு சுருண்டை கூந்தல், பிடறநுதல், சிடலப் பருவம், ஷநஞ்டசச் சூடறயேராடும் சுழற்கண்கள், அரும்ப
ஜபரான்ற இதழ்கள், முத்தப் பற்கள், பிடிஇடடை இடவ கண்டு, கரும்ப ரசஷமைனும் அவள் ஷமைராழிச்சுடவ
உண்டு, கண்படடைத்ஜதராருக்குக் கராட்சிஷயேன விளங்கும் நடைனஜநர்த்திடயேக் கண்டு, டமையேல் ஷகராண்டை
வீரமைணி நடைனரராணியிடைம் ஷநருங்கிப் பழகியேதம், சித்திரம் சரியே குணத்தின் ஷபட்டைகமைராகவும்
இருப்படதயும், கருத்த ஒருமித்தருப்படதயும் கண்டு, களிஷகராண்டு, “அவடளயேன்றிப் பிறிஜதரார்
மைராடதக் கனவிலுங் கருஜதன்” என்று கூறிவிட்டைரான். மைணவிடனடயே முடித்தக்ஷகராள்ளராததற்குக்
கராரணம், தராய் கராட்டியே தயேக்கமைல்ல! தராய் தனயேனுக்குக் குறுநில மைன்னனின் மைகள் ஜதடிடை
எண்ணினராள். தனயேஜனரா, ஜகராமைளவல்லிக்கு மைணவிடனப் பரிசராக வழங்க குறுநிலம் ஜதடினரான்.
அதற்கராகக் ஷகராற்றவனிடைம் தரான் கற்ற வித்டதயேத்தடனயும் கராட்டிச் ஜசடவ பரிந்தவந்தரான்.
நடைனரராணியின் வராழ்க்டக நல்வழியிஜல அடமையே இருப்பதகண்டு, களித்த, பதமைரா நிம்மைதியேராகஜவ
நீங்கத் தயிலுற்றராள்.
பூங்கராவிஜல நடைனரராணி பதிதராகச் ஜசடியேராக அமைர்ந்த ஓர் ஆரியேக் கன்னியிடைம், தமிழர் சிறப்பப் பற்றி
எடுத்தக் கூறிக் ஷகராண்டிருந்தராள். கங்டகக் கடரயிஜல தனத இனத்தவர் கனல்மூட்டை ஓமைத்தீ
மூட்டுவடத ஆரியேக்கன்னி உடரத்திடை, நடைனமைணி “எம்மைவரின் ஓமைம் எதிரியின் படடை வீட்டடைக்
ஷகராளுத்தடகயில் கிளம்பம்” என்றுடரத்த மைகிழ்ந்தராள்.
“சகல கடல வல்லவஜள! ஜபச்சு ஜபராதம், பந்தராடுஜவராம் இனி” என்று அம்மைங்டக கூறிடை, பராடவயேர்
பந்தராடைலராயினர். உற்சராகமைற்றிருந்த நடைனரராணியின் உள்ளத்டதயும் பந்தராட்டைம் குளிரச் ஷசய்தத.
டகவடளகள் ‘கலீல் கலீல்’ என ஒலிக்க, கராற்சிலம்பகள் கீதமிடை, கூந்தல் சரியே, சூடியே பூ உதிர,
மைகரக்குடழ மைரானராட்டைமைராடை, இடடை திண்டைராடை, ‘மைன முந்தியேஜதரா, விழி முந்தியேஜதரா’. கரம் முந்தியேஜதரா’
என்று கராண்ஜபரார் அதிசயிக்கும் விதமைராக, பராடவயேர் பந்தடித்தக் களித்தனர். பூங்ஷகராடிகள் தவளத்
ஷதராடைங்கின. வியேர்டவ அரும்பினத கண்டை மைன்னன் மைகள் “பந்தராடினத ஜபராதமைடி, இனி ஜவஜறரார்
விடளயேராட்டுக் கூறுங்கள். ஓடைராமைல் அலுக்கராமைலிருக்க ஜவண்டும்” என்றுடரத்திடை, நடைனரராணி “பண்
அடமைப்ஜபராமைரா?” என்று கூற, ஆரியே மைங்டக “பதம் அடமைப்ஜபராம்” என்று கூற ‘சரி’ என இடசந்தனர்.
ஒருவர் ஒரு பதத்டதக் கூற அதன் ஓடசக்ஜகற்பவும் ஷதராடைர்ப இருக்கவுமைரான பதத்டத மைற்றவர்
இடசயுடைன் உடைஜன அடமைத்திடை ஜவண்டுஷமைன்பத அவ்விடளயேராட்டு. சிந்தடனக்ஜக ஜவடல.
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ஜசயிடழயேரார் சுடனயில் தள்ளும் மீன்ஜபரால், ஜசராடலயில் தராவும் பள்ளிமைரான் ஜபரால் தராவராமைல்
குதிக்கராமைல் விடளயேராடை வழி இதஜவ.
அம்மைங்டக தவக்கினராள், பதம் அடமைக்கும் விடளயேராட்டிடன. நடைனரராணியும் ஆரியே மைங்டக
கங்கராபராலராவும் அதிஜல கலந்தஷகராண்டைனர். மைற்டறயேத் ஜதராழியேர் வியேந்தனர்.
அம்மைங்டக: நராட்டி
நடைனரராணி: இடணவிழி கராட்டி
கங்கரா: இடளயேடர வராட்டி
அம்மைங்டக: மைனமையேல் மூட்டி
நடைனரராணி: இடச கூட்டி
கங்கரா: விரகமூட்டி
இடதக் ஜகட்டைதம் நடைனரராணி ‘விரகமூட்டி’ என்றதற்குப் பதில் ‘இன்பமூட்டி’ என்று கூறுவஜத சராலச்
சிறந்தத என்றராள். “விரகம் விசராரம்” அத ஜவண்டைராமைடி கங்கரா. அத நடைனராவுக்கு ஜநராயூட்டும்; ‘ஜவறு
கூறு’ என்று அம்மைங்டக ஜகலி ஷசய்தராள். “எனக்ஷகரான்றுமில்லடயேம்மைரா, ஆகட்டும் கங்கரா, நீ தவங்கிடு
இப்ஜபராத” என்றராள் நடைனம்.
கங்கரா: சரசஷமைராழி ஜபசி
அம்மைங்டக: வடள அணி டக வீசி
நடைனம்: வந்தராள் மைகரராசி!
என்று கூறி, கங்கராபராலராடவச் சுட்டிக் கராட்டிச் சிரித்தராள்.
“நீங்கள் இருவருஜமை பதம் அடமையுங்கள். நரான் ஜகட்டுக் ஷகராண்டிருக்கிஜறன். பரார்க்கலராம் உங்கள்
சமைர்த்டத!” என்று அம்மைங்டக கூறினதரால், ஆரியே மைங்டகயும் ஆடைலழகியும் பதமைடமைக்கலராயினர்.
நடைனம்: மைராடலயிஜல
கங்டக: மைலர்ச்ஜசராடலயிஜல
நடைனம்: மைராங்குயில் கூவிடும்ஜபராதினிஜல
கங்டக: மைதிநிடற வதனி!
நடைனம்: இதழ்தரு பதனி
கங்கரா: பருகிடைவரு குமைரன்
நடைனம்: குறுநடகயேலங்கராரன்

19

கங்கரா: குண்டைல மைடசந்தராடை
நடைனம்: ஜகராமைளம் விடரந்ஜதராடை
கங்கரா: மையில்கள் ஆடை
நடைனம்: மைகிழ்ந்த நராடைரா
“சரியேரான ஷமைராழி! நடைனத்தின் நிடல இததரான் இப்ஜபராத” என்று அரசகுமைராரி ஜகலி ஷசய்தராள்.
“கடடைசியில் என்டனக் ஜகலி ஷசய்யேத்தரானரா ஜதவி இந்த விடளயேராட்டு?” என்றராள் நடைனரராணி.
“ஜகலியேல்லஜவ இத” என்று கூறிக் கன்னத்டதக் கிள்ளி கராவலன் குமைரி “மைற்ஷறரான்று ஆரம்பி பராலரா”
என்று பணிந்தராள்.
கங்கரா: பூங்கராவில் பரார் அரும்ப
நடைனம்: பூடவயேருக்ஜக அத கரும்ப
கங்கரா: மைனமில்டலஜயேல் ஜவம்ப
என்று கூறினராள். தன்டன மீண்டும் ஜகலி ஷசய்வடதத் ஷதரிந்தஷகராண்டை நடைனம், “பராய்ந்த வருகுஜத
பராம்ப” என்று கூறினராள். பராம்ப என்றதம் கங்கராபராலரா, பயேந்த ‘எங்ஜக? எங்ஜக?’ என்று அலறினராள்.
நடைனம் சிரித்தக்ஷகராண்ஜடை, “பதத்திஜல பராம்ப, நிசத்தில் அல்ல” என்று கூறிக் ஜகலி ஷசய்தராள்.
எல்ஜலராரும் டகஷகராட்டி நடகத்தனர். கங்கராபராலரா ஷவட்கிக் தடலகுனிந்தராள். அஜத சமையேம் ‘கணீர்
கணீர்’ என்று அந்தப்பரத்த மைணி அடிக்கப்பட்டைத. ‘ஏன்? என்ன விஜசஷம்? மைணி அடித்த கராரணம்
என்ன?’ என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை பராடவயேர் அந்தப்பரத்டத ஜநராக்கி ஓடினர்.
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பகுதி - 2
அம்மைங்டகயும், நடைனரராணியும் அரண்மைடனக்குள் ஷசன்றனர். குஜலராத்தங்கச் ஜசராழனின் ஜதவி,
தியேராகவல்லி அவர்கடள எதிர்ஷகராண்டைடழத்த, “மைங்கரா! மைன்னர் கராஞ்சபரம் ஜபராகிறராரராம். என்டனயும்
வரச் ஷசரான்னரார். கராடலயில் பறப்படுகிஜறன். நீயும் வருகிறராஜயேரா?” என்று ஜகட்க, “நரான் வரவில்டல
அம்மைரா” என்று அம்மைங்டக கூறிவிட்டைராள். ஷசய்தி ஷகராண்டுவந்த மைருதன், அம்மைங்டகடயே
வணங்கிவிட்டு, “ஜதவீ! இஜதரா இந்தப் பஞ்சவர்ணக்கிளிடயே வீரமைணி தங்களிடைம் தரச் ஷசரான்னரார்”
என்று கூறிக் கிளிடயேத் தர, அம்மைங்டக ஆச்சரியேப்பட்டு, நடைனரராணிடயே ஜநராக்கியேபடி, “ஜகட்டைராஜயேரா
நடைனம், வீரமைணி கிளிடயே எனக்குத் தரச் ஷசரான்னரானராஜமை” என்று கூறிடை, நடைனம் “நராட்டிஜலயும்
கராட்டிஜலயும் கிடடைக்கும் எந்த உயேர்தரப் ஷபராருளும் தங்களுக்குக் குடிபடடைகள் தரக்
கடைடமைப்பட்டிருக்கிறரார்கள்” என்று கூறினராள். ஆனரால், நடைனரராணிக்குக் ஷகராஞ்சம் மைனக்கஷ்டைந்தரான்.
இடதத் ஷதரிந்தஷகராண்டைராள் ஆரியேப்ஷபண் கங்கராபராலரா! ஆகஜவ, இருவரிடடைஜயேயும் விஜரராதத்டத
மூட்டிவிடை வழி கிடடைத்தவிட்டைத என்று எண்ணிக் களித்தராள். நடைனரராணி இருக்கும்வடர,
அரண்மைடனயிஜல தனக்குச் சரியேரான ஷசல்வராக்குக் கிடடைக்கராத என்று கங்கராபராலரா கருதினராள்.
அம்மைங்டகயிடைம் தனக்குச் ஷசல்வராக்கு ஏற்பட்டுவிட்டைரால், ஆரியே குலத்தக்ஜக ஜசராழ மைண்டைலத்திஜல
உத்திஜயேராகம் உயேர்ஸ்தரானம் கிடடைக்கும்படி ஷசய்யேமுடியுமைல்லவரா! பஞ்சவர்ணக்கிளியுடைன்,
அம்மைங்டக படுக்டகயேடற ஷசன்று, தங்கக் கூண்டிஜல கிளிடயே விட்டு, ஜவடிக்டக பரார்த்தக்
ஷகராண்டிருக்டகயில், நடைன ரராணியிடைம், பராலரா “நடைனம்! என்னடி பரிசு ஜவறு யேராருக்ஜகரா
விழுந்தவிட்டைத ஜபராலிருக்கிறஜத. உனக்கல்லவரா கிளிடயே அவர் அனுப்பியிருக்க ஜவண்டும். எதற்கராக
அரசகுமைராரிக்கு அனுப்பினரார்?” என்று ஜகட்டைராள். அவள் ஜபச்சு, ஜகராபத்டதயும் ஜரராஷத்டதயும்
நடைனத்திடைம் மூட்டை ஜவண்டுஷமைன்று இருந்தத. இந்தச் சூடத ஒருவராறு ஷதரிந்தஷகராண்டை நடைனரராணி,
பராலராவின் நராடவ அடைக்கினராள்.
மைந்தச் ஷசவியேன் மைருதன் ஷசய்த இந்தச் சங்கடைத்டத ஏதமைறியேராத வீரமைணி, நடைனத்டத எண்ணியேபடி கச்சி
ஷசன்று, மைன்னன் வருகிறரார் என்ற ஷசய்திடயே, கச்சிநகர்க் கராவலனிடைம் கூறிவிட்டு, மைன்னடன
வரஜவற்பதற்கரான ஏற்பராடுகடளச் ஷசய்வதிஜல ஈடுபட்டிருந்தரான்.
மைன்னன் தன் பரிவராரங்களுடைன், கராட்டடைக் கடைந்த, கச்சி நகர் ஜநராக்கிச் ஷசன்று ஷகராண்டிருந்தரான்.
உடறயூரிலிருந்த தியேராகவல்லி தன் ஜசடியேருடைன், மைன்னன் கட்டைடளக்கிணங்கக் கச்சிநகர் ஷசல்ல
ஏற்பராடுகள் ஷசய்த ஷகராண்டிருந்தராள். அம்மைங்டக ஷசன்றரால், தரானும் உடைன் ஷசல்லலராம், ஷசன்றரால்
வீரமைணிடயேக் கராணலராம், என்று நடைனம் எண்ணினராள்.
இதற்குள், யேராடனப்பராகர் யேராடனடயேக் கட்டுத்தறியினின்றும் நீக்கி அலங்கரார அணிகள் பூட்டி,
பிடைரியின்மீத ஷபரான் பூ ஜவடலப்பராடைடமைந்த ஷமைத்டத டவத்தத் டதத்த அம்பராரிடயே அடமைத்த,
மைலர்மைராடலகடளச் சூட்டி யேராடனடயே அரண்மைடன வராயிலிஜல ஷகராண்டு வந்த நிறுத்தினர்.
குதிடரப்படடையினர் சிலரும், கராலராட் படடையில் ஒரு சிலரும், இரண்ஜடைரார் ஜதரும் அணி வகுத்த
நிறுத்தப்பட்டைன. தியேராகவல்லி, இந்தப் பரிவராரம் படடைசூழ, நகர இரராசவீதி வழிஜயே ஷசன்று
உடறயூடரக் கடைந்த கச்சிநகர் ஜபராகலரானரார்.
மைன்னனும் பரிவரார சகிதம் கச்சிநகர் பகுந்த அன்று, கண்ஷகராள்ளராக் கராட்சியேராக இருந்தத.
கராஞ்சிபரத்திஜல குதூகலம் ஷசரால்லி முடியேராத. வீதிகளிஜல பத மைணல் பரப்பி, நகர மைராந்தர்
ஜதராரணங்கள் அடமைத்த ஊடர அலங்கரித்தனர். மைராளிடககளுக்குப் பதச்சுண்ணம் பூசினர். வராடழ
கமுகு கட்டினர். மைகர ஜதராரணமைடமைத்தனர். ஒவ்ஷவராருவரும் தத்தமைத மைடனயிஜல மைணவிடன நடைத்தல்
ஜபராலவும் விழரா நடைப்பத ஜபரான்றும் கருதி மைகிழ்ந்த, பத்தராடடை அணிந்த பன்முறுவலுடைன் மைன்னன்
வருடகடயே எதிர்ஜநராக்கி நின்றனர்.
21

குஜலராத்தங்கனின் கீர்த்தி, மைக்களின் மைனத்டதக் கவர்ந்திருந்தத. மூஜவந்தருள் சிறந்தம், முடிமைன்னர்கள்
பலடரத் தனக்குக் கப்பம் ஷசலுத்தஜவராரராகப் ஷபற்றும், வடைநராட்டைவர் அஞ்சிடை வராழ்ந்த வல்லடமை
மிக்க மைன்னன் ஆட்சியிஜல இருப்படத ஓர் ஷபருடமை எனக் கருதியே மைக்கள் மைன்னடனக் கராணவும்,
கண்டு களிப்படடையேவும், ஜபராற்றவும், வராழ்த்தவும், சமையேம் வராய்த்தடதக் கண்டு மைகிழ்வுற்றனர்.
கவிவராணர்கள் இனி நம்டமை வறுடமைவிட்டைத என்று எண்ணினர். சிற்பிகள் நமைத திறடனக்கராட்டி
மைன்னன் மைகிழ்ச்சிடயேப் பரிசராகப் ஷபறுஜவராம் என்று கருதிக் களித்தனர். இடச வல்ஜலரார் பதப் பண்கள்
அடமைத்தனர். ஆடைலழகியேரும் சதங்டகக்கு ஷமைருகிட்டைனர். வீரர்கள் தத்தமைத ஆயுதங்கடளச் சரிபரார்த்தக்
ஷகராண்டைனர். சிலம்பக் கூடைங்களிஜல சிரிப்ப! மைராடைமைராளிடககளிஜல மைகிழ்ச்சி! ஊஷரங்கும் குதூகலம்.
கச்சிநகஜர பத்தருப் ஷபற்றஜதரா என்று வியேக்கும் வண்ணம் நகர மைராந்தர், நரானராவிதமைரான முடறகளிஜல
ஊடர அலங்கரித்தவிட்டைனர். ஊர்ப்பறத்ஜத கச்சிக் கராவலன், படடைகளுடைன், கராத்திருந்தரான். அரச
பவனிக்கராக யேராடன, குதிடர, ஜதர்கள் அணி வகுத்த நிறுத்தி டவக்கப்பட்டைன. மைன்னன் ஊர்ப்பறத்ஜத
வந்ததம், முரசு முழங்கிற்று. முரஷசராலி ஜகட்டைதம், “வந்தவிட்டைரார் மைன்னர், மைன்னர் வருகிறரார்!” என்று
ஊஜர உற்சராகத்தடைன் ஒலித்தத. பவனி நடைந்தத. ஜதராற்கருவி, தடளக் கருவி, கஞ்சக் கருவி, நரம்பக்
கருவி ஆகியே பல்ஜவறு இடசக் கருவிகள் ஒலித்தன! வராழ்த்ஷதராலி கடைஷலராலி ஜபரால் கிளம்பிற்று.
“மைன்னர் மைன்னவரா! வருக! எம்டமை வராழ்விக்கும் இடறஜயே வருக! மூஜவந்தருக்கு முதல்வரா வருக!
முத்தமிழ் வளர்க்கும் வித்தகரா வருக!” என்று பரராக்குக் கூறினர் பராணர். “டவயேகம் ஜபராற்றும் மைன்னர்
வராழ்க! வராடக சூடியே ஜவந்தர் வராழ்க! ஜசராழ குல ஜஜேராதி வராழ்க!” என்று மைக்கள் ஆனந்த ஆரவராரம்
ஷசய்தனர். வீதிகளிஷலல்லராம் மைக்கள் திரள் திரளராக நின்று மைன்னடன வராழ்த்தி வரஜவற்றனர்.
மைராடைங்கள் மீத மைங்டகயேர் நின்று மைன்னன் மீத மைலர் தூவினர். சிறு பிள்டளகள் யேராடன, குதிடர,
ஜசடனடயேக் கண்டு வியேந்தனர். ஆடைம்பர ஊர்வலத்தக்குப் பிறகு மைன்னன் சித்திர மைண்டைபம் ஷசன்று
தங்கினரான். சித்திர மைண்டைபம், முத்தமிழ் மைண்டைபமைராயிற்று. விழராக்கராண ஷவளியூரிலிருந்தம் பலர்
வந்திருந்தனர். விருந்தம் ஜவடிக்டகயும். அஜமைராகம். மைன்னன் சின்னராட்கள் அங்குத் தங்கினரான்.
இதற்குள் ஏழிடச வல்லியேராரும் வந்த ஜசர்ந்தனர். ஒவ்ஷவராரு நராளும் அறிஞர்கள் உடரயும்,
ஆடைலழகிகளின் நடைனமும், இடச விருந்தம் நடடைஷபற்றன. பல பலவர்கள் நமைத நூற்கடள
அரங்ஜகற்றினர்! பதப்பண்கடளப் பராடிக் கராட்டி இடசவராணர்கள் பரிசுகள் ஷபற்றனர். ஓவியேக்கராரரும்,
தத்தமைத திறடன மைன்னன்முன் கராட்டி மைகிழ்வித்தனர். மைன்னன் பரிசுகள் பல வழங்கி அவர்கடள
மைகிழ்வித்தரான்.
ஆனந்தமைராகச் சில நராட்கள் கழிந்த பிறகு, மைன்னன் அரச கராரியேங்கடளக் கவனிக்கலரானரான். கராட்டடைத்
திருத்தத் திட்டைங்கள், கரானராறுகடள நீர்ப்பராசனத்தக்குப் பயேன்படுத்தத் திட்டைங்கள், உழவுமுடறப்
பற்றிப் பத ஏற்பராடுகள், பராலங்கள் அடமைக்கும் திட்டைங்கள் ஜபரான்றவற்டறப் பற்றி நிபணர்களுடைன்
மைன்னன் கலந்த ஜபசினரான். மைக்களின் வராழ்க்டகயிஜல குடறபராடுகள் உள்ளனஜவரா என்று விசராரித்தரான்.
அத சமையேம் பருத்த உடைலும், நடரத்த தடலயும் படடைத்த கிழவஷரராருவர், மைன்னனிடைம் வந்த நின்று,
“மைன்னவரா! உன் ஆட்சி கண்டு ஆனந்திக்கராதவர் இல்டல. தமிழகத்தின் தனிச்சிறப்டப நீ விளக்குகிறராய்,
ஆனரால்...” என்று இழுத்தராற்ஜபரால ஜபசிடைஜவ, மைன்னன். “முதிஜயேராஜர! ஆனரால்... என்றீர்;
முடித்தீரில்டலஜயே! நரான் மைன்னன், ஆனரால் உம்ஜபரான்ற ஷபரிஜயேரார்களின் ஷமைராழிதரான் எனக்குச் சட்டைம்.
உமைத மைனதிஜல குடறயுளஜதல் தயேங்கராத கூறுக” என்று ஜகட்க, அம்முதிஜயேரார். “எனக்ஷகரான்றும் குடற
இல்டல ஷகராற்றவஜன! ஆனரால், கராலப்ஜபராக்கு என் ஷநஞ்டச வருத்தகிறத” என்றரார். “என்ன
கராலப்ஜபராக்கிஜல உள்ள குடற ஷதளியேக் கூறுமின்” என்று மைன்னன் அன்ஜபராடு வினவினரான். முதிஜயேரார்,
“அரஜச! இரண்ஜடைரார் நராட்களுக்கு முன்ப இங்ஜகரார் ஆரியேப் பண்டிதன் தனத கடல பற்றிப் ஜபசிடைக்
ஜகட்டீர். அவன் ஜபரான்ஜறரார் ஷசய்த டவத்த பிரசராரம், கராலப்ஜபராக்டகக் ஷகடுத்தவிட்டைத, என்பஜத
என் ஜபரான்றவர்களின் அபிப்பிரராயேம். தமிழகத்திற்கு ஆரியேம் பதியேஜதரார் ஆபத்ஜதரா என்று நராங்கள்
அஞ்சுகிஜறராம். அவ்வளஜவ என் குடற” என்றுடரத்தரார். மைன்னன் சற்றுஜநரம் ஜயேராசித்த விட்டு,
“ஷபரியேவஜர! அஞ்சராதீர்! அவர்களின் கடல, நீர்ஜமைல் எண்ஷணய்ஜபரால் தமிழகத்திஜல மிதப்படத
நரானும் கண்ஜடைன். நராளராவட்டைத்தில் அடத நீக்குஜவராம், இத உறுதி. ஆரியேர், தமிழகத்திஜல தமைத
ஆதிக்கத்டதப் பகுத்தரார்; பகுத்த முயேன்றரால், கனக விசயேர் கண்டை கதிஜயே கராண்பர்” என்று உறுதி கூறித்
ஜதற்றினரான்.
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“மைன்னர் மைன்னவ! சிற்றரசர்கள் கப்பம் அனுப்பியுள்ளனர். ஷகராலு மைண்டைபத்திற்கு அவர்கடள
அனுப்பஜவரா?” என்று வீரமைணி, மைன்னடனக் ஜகட்க மைன்னன் “ஆம்” என்றுடரத்தவிட்டுக்
ஷகராலுமைண்டைபம் ஷசன்றமைர்ந்தரான். குஜலராத்தங்க மைன்னருக்கு திடறயேனுப்பியே மைன்னர்கள் பலப்பலர்.
கன்னடைர், பல்லவர், டகதவர், கராடைவர், தறும்பர், வங்கர், மைரராடைர், விரராடைர், ஷகராங்கணர் முதலியே
பல்ஜவறு வட்டைரார மைன்னர்கள். ஷபரான்னும், மைணியும், ஜவழமும், பரவியும், ஆரமும் பறவுமைராக,
பலவடக திடறப்ஷபராருடள மைன்னன் முன் குவித்தக் கும்பிட்டு ஒருபறஷமைராதங்கி நின்றனர்.
கருணராகரத் ஷதராண்டடைமைரான், தூதவர்கள் கப்பம் ஷசலுத்திக் ஷகராண்டிருக்கும்ஜபராஜத, சற்றுச்
சற்றத்தடைன் கராணப்பட்டைரார். வீரமைணியும் மைற்றும் சில படடைத்தடலவர்களும், ஷமைல்ல ஏஜதரா
ஜபசிக்ஷகராண்டை மைன்னடனயும், ஷதராண்டடைமைராடனயும். மைராறி மைராறிப் பரார்த்தனர். மைன்னன், கப்பம்
ஷசலுத்திஜயேராடர ஒருபறம் நிறுத்தி, அவரவர் ஊர் வளம் விசராரித்த,‘நம்மைரால் உமைத மைன்னனுக்கு
ஏஜதனும் உதவி ஜதடவ எனில் கூசராத கூறுமின்’ என்று ஜகட்டு உபசரித்தரான். ‘அரசர்க்கரஜச! உமைத
ஆடணஜயே எமைத அரசுகடள எல்லராம் அரண்ஜபரால் கராத்த நிற்கிறத, குடற
ஜவதமில்டல’ என்றனர், திடற ஷகராணர்ந்ஜதரார்.
“கவிடதகள், கராவியேம், உயேர்கடலகள், சிற்பம் முதலியே விஜசடைங்கள் நமைத நராடுகளிஜல உள்ளனஜவரா?
நராமைறியேக் கூறுமின்” என்று மைன்னன் ஜகட்க, அவரவர்கள் தத்தம் நராட்டிஜல உள்ள நயேங்கள் உடரத்த
நின்றனர். இடவ ஒன்டறயும் ஷதராண்டடைமைரான் கவனிக்கவில்டல. அதசமையேம் ஷதராண்டடைமைரான், ஜசராழ
மைன்னனின் படடைபலக் கணக்கிஜல கவனம் ஷசலுத்தியிருந்தரான், கராரணத்ஜதராடு!
மைன்னன் திடீஷரன்று, ஷதராண்டடைமைராடன ஜநராக்கி, “திடற ஷசலுத்தத் தவறியேவர் எவஜரனுமுண்ஜடைரா?”
என்று ஜகட்டைரான். ஷகராலுமைண்டைபம் நிசப்தமைராய்விட்டைத. ஜகராபக்குரலுடைன், “ஜவந்ஜத! கலிங்கநராட்டு
மைன்னன் அனந்தவன் மைட்டுஜமை கப்பம் ஷசலுத்தவில்டல” என்று திருமைந்திர ஓடல நராயேகன் கூறினரான்.
குஜலராத்தங்கன் முகத்திஜல குறுநடக பிறந்தத! அதன் ஷபராருள் என்ன என்படத அங்கிருந்ஜதரார்
அறிவர். சடப கடலக்கப்பட்டைத. ஷதராண்டடைமைரானின் விழியும் விஷயேத்டத ஷவளிப்படுத்திவிட்டைத!
மைன்னனின் பன்முறுவல். இட்டை கட்டைடள, “தூக்குவீர் கத்திடயே!” என்பஜத! உடறகளிலிருந்த வராடள
உருவிடை இலட்சக்கணக்கரான வீரர்கள் ‘தயேரார்! தயேரார்!’ என்றனர்.
கலிங்க நராட்டு மைன்னன், ஷகடுமைதி இருந்தவராஷறன்ஜன! தமிழக முழுவதம் தடலவணங்கி நிற்கும்
தன்டமையினனரான நம் மைன்னர் மைன்னனின் மைராண்பகடள அறியேராத ஜபராயினன். மைடைத்தனமிக்க மைமைடத
ஷகராண்டைரான். மைண்ணில் அவன் குருதி ஷகராட்டுஷமைன்பதறுதி! குஜலராத்தங்கடன எதிர்த்த நின்ற
எவஜரனும் ஜதராற்கராதிருந்ததண்ஜடைரா. ஜவங்டக சறிடின் மைரான் கூட்டைம் பிடழக்குஜமைரா? மூண்டுவிடும்
ஷபரும் ஷநருப்பிஜல பஞ்சு பிடழப்பதண்ஜடைரா? கலிங்கக் கராவலனின் ஆணவஷமைனும் ஷவண்டண
நமைத அரசனின் சினஷமைனும் கனல்பட்டு உருகிவிடைராஜதரா! ஒரு ஜவந்தனின் ஆணவத்தின் பயேனராக,
பராபம், அந்தக் கலிங்க மைக்கள் ஷசரால்ஷலராணராக் கஷ்டைமைனுபவிக்கப் ஜபராகிறரார்கள். அவர்களின்
நகரங்கள் நராசமைராக்கப்படும்! வயேல்கள்ஷவளிகளராகும்! மைராளிடககள் மைண்ஜமைடுகளராகும்! இந்தக் கலிங்க
மைன்னன் எவ்வளவு பித்தன்! ஏஜனரா! வம்டப விடலஷகராடுத்த வராங்குகிறரான். குஜலராத்தங்கக்
ஷகராற்றவனின் ஜதராள்வலிடயே அறியேராதவன்ஜபரால், அகத்டதக்ஷகராண்டு, தரான் ரட்சிக்க ஜவண்டியே
மைக்கடள இம்டசக்கு உள்ளராக்கத் தணிகிறரான் என்று கராஞ்சியில் மைன்னனுடைன் வந்திருந்த படடையினரிற்
சிலர் ஜபச, மைற்றவர் “ஜபரார் வந்ஜதவிட்டைதஜபரால் ஜபசுகிறீஜர! மைன்னனின் ஓடல ஜபரானதம், கலிங்கன்
குளிரும் கராய்ச்சலும் ஷகராண்டு, திடறயுடைன் இவண்ஜபராந்த “திக்ஷகட்டும் பகழ் பரப்பியே தீரஜன!
தமிழகத்தின் ஒளிஜயே! மைன்னர் மைன்னவரா! என்டன மைன்னித்தருள்க” என்று வணங்கிவிட்டைராஜலரா!” என்று வினவினர். நரான் கலிங்க நராட்டடைக் கண்டிருக்கிஜறன். மைன்னனின் குணத்டத மைக்கள் கூறக்
ஜகட்டுமிருக்கிஜறன். மைமைடதஜயே அந்த மைன்னனுக்குத் ஜதராழன், எனஜவ அவன் மைன்னிப்பக் ஜகராரரான்!
ஜபராருக்ஜக எழுவரான்” என்று நடரத் தடலயும் வடு நிரம்பியே உடைலமும் ஷகராண்டை ஒரு வஜயேராதிக வீரர்
கூறக்ஜகட்டை மைற்றவர் அங்ஙனமைராயின் நமைக்குப் ஷபருவிருந்ததரான், சந்ஜதகமில்டல” என்று கூறி,
ஆரவராரித்த ஆயுதங்கடளத் தூக்கிச் சுழற்றி ஆடினர்.
மைன்னன் குஜலராத்தங்கன், படடைத்தடலவன் ஷதராண்டடைமைரானுடைன், தனியேடறயிஜல உடரயேராடிக்
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ஷகராண்டிருந்தரான். கவடல ஷகராண்டை முகத்தினனராக வீரமைணி, அந்த அடறயின் வராயிற்படியிஜல
கராவல்பரிந்த நின்றரான்.
“மைன்னவரா! இந்தப் ஜபராருக்கராகத் தராங்கள் ஜநரராகக் களம் பக ஜவண்டுமைரா? நரான் ஷசல்ஜவன்
ஜசடனகளுடைன், ஷவல்ஜவன் கலிங்கஜவந்தடன, உமைத கட்டைடள எனும் வில்லுக்கு நரான் அம்ப!
என்டன எய்தரால் ஜபராதராஜதரா?” என்று ஷதராண்டடைமைரான் கூறிடைக் ஜகட்டு பன்முறுவல் பூத்த மைன்னன்
அங்ஙனஜமை யேராகுக! அஞ்சரா ஷநஞ்சஜர, அன்பஜர, ஜதடவயேரான படடைபலத்ஜதராடு ஷசன்று ஷவன்று
வராரும். கலிங்கனின் கராதகளில் கங்டகக்கடரக்கராரரின் கூச்சஜல ஜகட்கிறத. அதனராஜலஜயே அவன்,
பயேலில் குதிக்கத் தணிந்தவிட்டைரான். அன்ஜறரார்நராள், ஆரியே மைன்னர்கடளச் ஜசரன் ஷசங்குட்டுவன்
ஷவன்று, சிரமீதில் கல்ஜலற்றி வந்த ஜசதிடயே கலிங்கன் மைறந்தரான்ஜபராலும்!” என்று மைன்னன் கூறினரான்.
“உடறயூருக்கு ஓடல அனுப்பிவிடுகிஜறன். வீரமைணி குதிடரப் படடைக்குத் தடலடமை தராங்குவரான். எனத
தடமையேனராரிடைம் கரிப்படடையின் ஷபராறுப்பிருக்கும். தடரப்படடைக்குத் தடலடமை நராஜன ஷகராள்கிஜறன்”
என்று ஷதராண்டடைமைரான் ஜபரார் முடறடயே விவரிக்க, மைன்னன் உலவியேபடி, “ஜசடனத் தடலவஜர! உமைத
யுசிதம்ஜபரால் ஷசய்யும். ஆனரால் ஒன்று! கலிங்க நராடு மைடலயேரண் ஷகராண்டைத. கலிங்க மைன்னனின்
மைமைடதக்குக் கராரணமும் அதஜவதரான்! எனஜவ மைடலயேரடணத் தூளராக்க, யேராடனப் படடைடயேச் சற்று
அதிகமைராகஜவ ஷகராண்டு ஷசல்லும். ஜமைலும், கலிங்கநராட்டின் மீத, நமைத படடைகள் தடர மைரார்க்கமைராகப்
பராய்வஜதராடு கடைல் மைரார்க்கமைராகவும் நமைத ஜசடனகள் ஷசன்று முற்றுடகயிடை ஜவண்டுமைராடகயேரால், நமைத
கப்பற்படடையும் தடரப்படடை கிளம்பம்ஜபராத கிளம்பட்டும். கலிங்கம் அழியேட்டும்.” என்று கூறினரான்.
“தங்கள் ஆடணடயே நிடறஜவற்றுஜவன்” என்று கூறிப் பணிந்த நின்றரான் ஷதராண்டடைமைரான். இரு வீரரின்
முகங்களும், ஜகராபத்தரால் சிவந்திருந்தன. முத்தப்ஜபரால் அரும்பியே வியேர்டவடயேத் தடடைக்கவும்
மைனமின்றி மைன்னன் நமைத படடைகடள ஷவளிஜயே கூட்டு, நரான் சில கூறல் ஜவண்டும்” என்றரான்.
சித்திர மைண்டைபத்டத அடுத்த ஷவளிஜயே படடைகள் அணிவகுத்த நிறுத்தப்பட்டைன. ஷதராண்டடைமைரான்
வீரமைணிடயே உடைன் அடழத்தக்ஷகராண்டு குதிடர மீஜதறி, அணிவகுப்டப ஒழுங்கு பரார்த்தரான், படடை
முழுவதிலும் ஷஜேராலிக்கும் முகங்களும், அவற்றுடைன் ஜபராட்டியிடும் ஒளிவீசும் ஆயுதங்களுமைராக
இருந்தன! “இந்த வடு இன்ன களத்திஜல உண்டைராயிற்று. இன்ன ஜபராரிஜல இன்ன விதமைரான ஷவற்றி நரான்
கண்ஜடைன்” என்று பழங்கடத ஜபசி நின்றனர் படடைவீரர்கள். வீரமைணியின் வராழ்க்டகயில் பதியேஜதரார்
நிடலடமை, அதராவத குதிடரப் படடைக்குத் தடலடமை தராங்கும் ஜபறு கிடடைத்ததரால், அவன் மிக்க
மைகிழ்வுடைஜன விளங்கினரான். கராதலிடயேப் பிரிந்திருக்க ஜவண்டுஜமை என்ற கவடலடயேயும் மைறந்தரான்!
பதத் தடலவடரப் ஷபற்ற குதிடரப் படடைவீரர்கள் களித்தனர். குதிடரகள் களம் பகும் கராலம்
இதஷவனக் கண்டுஷகராண்டு கரால்கடளத் தட்டி நின்றன! ‘கலிங்க வீரர்களின் மைரார்பகளிஜல இந்தக்
குளம்பகள் தராண்டைவமைராடும்’ எனக் கூறிக் குதிடரடயே வீரர்கள் தட்டிக் ஷகராடுத்தனர். குன்றுகள் பல,
வரிடசயேராக அடுக்கியேத ஜபரான்று கராட்சி தந்தன கரி வரிடச! அடவகளின் ஆரவராரம் கடைஷலராலி
ஜபரான்றிருந்தத.
ஜபரிடக ஒலித்தத; ஜபச்சு நின்றத! மைன்னவன் ஓர் யேராடன மீதமைர்ந்த, படடைவரிடச நடுஜவ வந்த
நின்றரான்; பன்னடக பூத்தரான்! வீரர்களின் முகஷமைலராம் மைலர்ந்தன! “மைன்னர் மைன்னவன் வராழ்க! தமிழ்
மைராநிலம் வராழ்க!” என்று வீரர்கள் முழக்கம் ஷசய்தனர்!
“தமிழ் மைராநிலம் வராழ்க! உண்டமை உடர அத; வீரர்கராள்! தமிழ் மைராநிலம் வராழ, அதன் கீர்த்தி பரவ,
உங்கள் குருதிடயேப் பராய்ச்ச ஜவண்டுஷமைனக் ஜகட்டுக் ஷகராள்ளஜவ இன்று இங்கு உம்டமை அடழத்ஜதன்.
மைண், ஷபண், ஷபரான் எனும் மூன்றுக்கும் மைராநிலத்திஜல ஜபரார் மூளுவதண்டு. நராம், மைண் ஜவண்டிஜயேரா,
ஷபண் ஜவண்டிஜயேரா, ஷபரான் ஜகராரிஜயேரா கலிங்கநராட்டின் மீத ஜபரார் ஷதராடுக்கவில்டல. ஜசராழவளநராடு
ஜசராறுடடைத்த! நமைத மைணிமைராடைங்களிஜல ஜதனிடடையூறியேச் ஷசம்பவள இதழ்ச் ஜசயிடழயேரார் தத்தமைத
கராதலருடைன் ஷதன்றடலயும் திங்கடளயும்ஷவன்று வராழ்கின்றனர். மைண், ஷபண், ஷபரான் எனும்
மூன்றிற்கல்ல இப்ஜபரார்; மைரானத்திற்கு! ஆம்! தமிழகத்தின் எல்டலயிஜல உள்ள ஓர் ஷகரால்டல கலிங்கம்!
24

பன்னடகப் பூந்ஜதராட்டைமைல்ல! ஷசந்தமிழ் ஷசழிக்கும் ஜசராடலயுமைல்ல! ஆனரால், கலிங்கன் கப்பம் தர
மைறுக்கிறரான்! உன் உயிர் ஜபராகராமுன்னம், உமைத குருதியில் வீரம் குதித்தராடுவத நிற்கராமுன்னம்,
தமிழகத்தின் கீர்த்தி குடறயேராமுன்னம், கலிங்கஜனரா. கடைம்பஜனரா, வங்கஜனரா, எவஜனரா திடர தர
மைறுக்கிறரான் எனில், நமைத மைரானத்டத மைராய்க்க நிடனக்கிறரான் என்ஜற ஷபராருள். மூஜவந்தரிஜல
மைற்டறஜயேரார் என்ன என்னுவர்! ஜமைஜல, கங்டகக் கடரயிஜல உலவும் ஆரியேர்கள் எவ்வளவு ஜகலி
ஷசய்வர்! குஜலராத்
தங்கனின் நராட்கள் குறுகிவிட்டைன என்று ஷகராக்கரிப்பர். ஜசராழமைண்டைலத்திஜல, ஜபரார்வீரர்கள் கூட்டைம்
கூனிவிட்டைத என்று கூவுவர், உண்டமை நிடல அதவரா! ஒதியே மைரஜமை நராம்! ஜபரார்த்திறம் இழந்ஜதராமைரா?
ஜதராள்வலியும் மைனவலியும் இழந்ஜதராமைரா? முன்ஜனராரின் பகழுக்கு நராம் மைராசுகளரா? முதஷமைராழிகளுக்குக்
கடரயேரான்களரா? ஆண்டமையேற்ற கூட்டைமைரா? அஞ்சி வராழும் ஆடமைகளரா? நயேவஞ்சக நரிகளரா? நராம்
ஏறுகள்! நராம் தமிழர்! ஷகராடலவராடளத் தூக்குஜவராம், ஷகராடுடமை கடள
ஜவராம்! மைராற்றரானின் ஆயுதங்கடள நமைத மைரார்ஷபனும் மைதிலிஜல வீசச்ஷசய்த மைகிழ்ஜவராம்.
வீரப்ஜபராரிஜல, ஷவற்றி கராண்ஜபராம், வீழ்ந்தராஜலரா, பகழ் தழுவும்ஜபறு ஷபறுஜவராம். மைறத்தமிழஜரரா,
கலிங்க நராட்டு மைன்னன் மீத ஜபரார் ஷதராடுத்தராகிவிட்டைத. உமைத குருதிடயேக் ஷகராட்டை, உடைடலக்
களத்திஜல வீழ்த்த அச்சராரம் வராங்கிவிட்ஜடைன். ஆண்டமையேராளஜர! சின்னராட்கள், சிங்கராரத் தமிழகத்டத
உங்கள் ஷசல்வக் குடும்பத்டத, கராதடல, கவிடதடயே, கராட்சிடயே, மைறந்த பிரிந்திருங்கள். வரானஜமை
கூடைராரம்; தடரஜயே பஞ்சடண; ஆயுதங்கஜள ஜதராழர்கள்; கரானராஜற கராதலி; ஜபராஜர சரசம்; இதஜவ
உங்கள் வராழ்க்டகயேராகக் ஷகராள்ளுங்கள். ஜபராரிடைத் தணிவு பிறவராதவஜர, ஒதங்கி நில்லுங்கள்
எவஜரனுமிருப்பின். அவர்கள் மீத நரான் கராஜயேன். உடறயூர் ஜபராகச் ஷசலவு தருஜவன். ஜகராடழகள்
வீரர்கள் கூட்டைத்திஜல இருத்தல் கூடைராத. பதரும் மைணியும் கலத்தல் ஜவண்டைராம்! வீரர்கஜள, இன்ஜற
தணிந்த கூறுங்கள், ஜபராருக்குத் தயேராரரா!” என்று மைன்னன் உருக்கமைராகப் ஜபசிக் ஜகட்டைரான். “தயேரார்!
தயேரார்! தயேரார்!” என்று வீரர்கள் முழக்கம் ஷசய்தனர். மைன்னவன் சிரித்தரான்.
“மைகிழ்ந்ஜதன்! வீரர்கஜள, உம்டமை வராழ்த்தகிஜறன். கலிங்கம் ஷசன்று, ஷவன்று, வராடகசூடி வருமைளவும்,
நரான் கராஞ்சியிஜலஜயே தங்கி இருக்க முடிவு ஷசய்தள்ஜளன். உங்கடள விட்டுப் பிரிந்தள்ள கராதலிகளின்
கண்கள் கக்கும் கனலினின்றும் தப்பஜவ, நரான் உடறயூர் ஜபராகராத, இங்கிருக்க எண்ணுகிஜறன்” என்று
மைன்னனுடரத்திடை, வீரர்கள் மைகிழ்ந்தனர்.
வீரமைணி, மைன்னடன வணங்கி, “மைன்னஜர, மைங்டகயேரின் விழிகளிஜல கனல் கக்குஷமைன்றீர்கள்,
உண்டமைஜயே, ஆனரால் கராதலில் கட்டுண்ஜடைரா, கிலியேரால் தராக்குண்ஜடைரா, வீரர்கள் களம் பகராத, கட்டிலடற
ஜநராக்கி நடைந்திடின், தமிழ் அணங்குகள், “இத்தடகயே ஜகராடழடயேயேரா நரான் ஷபற்ஜறன் மைணராளனராக”
என்று கூறிக் கண்களில் பனல் ஜசரார நிற்பர்” என்றரான்.
மைன்னன், “வீரமைணி மைராதர் விழி பற்றியே ஆரராய்ச்சிடயே ஷமைத்த நுணுக்கமைராகக் கண்டுள்ளராஜன,” என்று
கூறிடை, வீரமைணி ஷவட்கித் தடல குனிந்தரான். அஜத ஜவடளயில், நடைனரராணியும், ஷவட்கித் தடலகுனிந்த
இருந்தராள், அரண்மைடனயிஜல!
“அடி கங்கரா! உங்கள் நராட்டுக் கடத ஏதராகிலும் ஷசரால்ஜலன் ஜகட்ஜபராம்” என்று அம்மைங்டக ஜகட்க,
ஆரியேப் ஷபண், “ஆயிரக்கணக்கிஜல உண்டு கடதகள்; அடவகளிஜல உமைக்குப் பிடித்தமைரானத எதவராக
இருக்குஷமைன்ஜற ஜயேராசிக்கிஜறன்” என்று உடரத்தராள். நடைனரராணி “எடதயேராவத ஒன்று ஷசரால்லு
ஜகட்ஜபராம்” என்றராள். அரசிளங்குமைரி “வீரக் கடதகள் கூறு” என்று கூற, நடைனரராணி சிரித்தக்ஷகராண்ஜடை,
“அத கிடடையேராத” என்றுடரத்தராள். “ஏனில்டல ரராணி? பத்தத் தடலயும் இருபத கரங்களும் ஷகராண்டு,
அஷ்டை திக்குபராலகர்கடள ஷவன்று, மைராயேராஜேராலம் மைஜகந்திர ஜேராலம் கற்று மைராவீரஷனனப் ஷபயேஷரடுத்த
இரராவணடன எங்கள் இரராமைபிரரான் சம்ஹராரம் ஷசய்ததம், இலங்டகடயே நிர்மூலப்படுத்தியேதம்
வீரமில்டலஜயேரா? எங்கள் இனத்தினிடைஜமை இந்த நடைனராவுக்குத் தஜவஷம். நராங்களும் வீரமைரான
இனந்தரான்” என்று கங்கரா ஜகராபித்தக் கூறினராள்.
நடைனம் சராந்தமைராகஜவ பதிலுடரத்தராள். “அடி பராலரா! நீ ஷசரான்ன கடத மைனிதனுடடையேதல்லஜவ, மைகரா
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விஷ்ணுவின் அவதராரக் கடதஷயேன்று தராஜன உங்கள் பரராணம் கூறுகிறத. அரசியேரார் ஜகட்டைத, சராதராரண
மைக்களிஜல வீரரராக இருப்பவரின் கடதடயேத்தராஜன; கடைவுளின் கடதயேல்லஜவ. கடைவுளின் வீரம், தீரம்,
பரராக்கிரமைங்கள் பற்றிக் கடத ஜவண்டுஜமைரா? கடைவுள் என்றரால் எல்லராவற்டறயும் கடைந்தவர் என்றுதராஜன
ஷபராருள்.
இரராமைரின் வீரத்டதவிடை அந்தப் பரராண மூலம் வராயுவராஸ்திரம், வருணராஸ்திரம்,
அக்னியேராஸ்திரமைராகியேடவகளின் ஜவடிக்டககள்தரான் அதிகமைராக விளக்கப்படுகின்றன. அரசியேரார் அடதக்
ஜகட்கவில்டல; உங்கள் நராட்டு வீரர் கடத ஏஜதனும் கூறச் ஷசரான்னரார்கள்;ஷசரால்லு இருந்தரால்” என்று
நடைனம் விளக்கினராள். கங்கரா “எனக்ஷகரான்றும் கவனமில்டல” என்று கூறி முகத்டதச் சுளித்தக்
ஷகராள்ளஜவ அரசிளங்குமைரி “இஷதன்ன வம்பராகிவிட்டைத. வீரக் கடத கிடைக்கட்டும் மைராதடரப் பற்றி
கூறு” என்றராள். கங்கரா ஷமைமௌனம் சராதித்தராள். “நீ கூறு நடைனரா! பராலராவுக்குக் ஜகராபம் அடைங்கட்டும்”
என்று அம்மைங்டக கூறிடை, நடைனம் கடத ஷசரால்லத் ஷதராடைங்கினராள். “ஜதவீ! இத நம் நராட்டுக்கடதயேல்ல,
கங்டகக் கடரஜயேராரத்தக் கராதல் கடத என்று ஆரம்பிக்கும்ஜபராஜத, கங்கரா “ஜதவீ! ஜவண்டுஷமைன்ஜற
நடைனம் என்டன அவமைரானப்படுத்தப் ஜபராகிறராள், அதற்கராகஜவ கடத ஷசரால்ல முன் வந்தராள். நரான்
பூத்ஷதராடுக்கப் ஜபராக உத்திரவு ஷகராடுங்கள்” என்று ஜவண்டிக்ஷகராண்டைராள். “அம்மைங்டக சரி! சரி!
உங்கள் சண்டடையும் ஜவண்டைராம். கடதயும் ஜவண்டைராம்” என்று கூறிவிட்டைராள்.
நடைனரராணிக்கும் அம்மைங்டகக்கும் விஜரராத மூட்டிவிடை ஜவண்டுஷமைன்பஜத பராலராவின் திட்டைம்.
ஏற்கனஜவ அம்மைங்டக தன்னிடைம் பிரியேமைராக நடைக்கும்படியேரான வழிடயே உண்டைராக்கிக் ஷகராண்டைராள்.
ஆனரால், தன்டன நடைத்தவடதப் பரார்க்கிலும் அம்மைங்டக நடைனரராணிடயேஜயே அதிக மைரியேராடதயேராக
நடைத்தவத கங்கராவுக்குப் பிடிக்கவில்டல. எப்படிஜயேனும் நடைனத்டத அவளிருந்த பீடைத்தினின்றும் கீஜழ
இறக்கிவிடை ஜவண்டுஷமைன்று தணிவு ஷகராண்டைராள்.
நடைனத்தக்கு அரண்மைடனயிஜல வளர்ந்தள்ள ஷசல்வராக்கு வீரமைணியின் உயேர்வுக்கும் பயேன்படும்.
வீரமைணியின் உயேர்வு தமிழரின் நிடலடயே உயேர்த்தம். தமிழர் நிடல உயேருமைரானரால் ஆரியேருக்கு
அந்நராட்டிஜல ஜவடலயில்டல. ஆரியே குலத்தில் பிறந்த இன உயேர்வுக்குப் பராடுபடைராத இருப்பஜதரா!
எதற்கு இந்த ஷஜேன்மைம்? என்று எண்ணி ஏங்கினராள் பராலரா. தன்மீத கங்கரா கராய்ச்சல் ஷகராண்டிருப்படத
ஒருவராரு நடைனம் உணர்ந்தராஜளஷயேராழியே, தன்டனக் கவிழ்க்கவும் சதி ஷசய்வராள் என்று கருதவில்டல.
‘நராம் அவளுக்கு ஒரு தீங்கும் ஷசய்ஜதராமில்டல; நம்டமை அவள் என்ன ஷசய்யே முடியும்?’ என்று
கருதினராள். அம்மைங்டகயின் ஷசவியிஜல ஆரியேப் ஷபண்ணின் கலகம் பகராத என்று நம்பினராள்.
இந்நிடலயில் கலிங்க நராட்டின்மீத மைன்னன் ஜபரார் ஷதராடுத்த ஷசய்திடயேச் ஜசவகன் ஷகராண்டு வந்தரான்.
நடைனம் திடகத்தராள். கராதலன் வருவரான் என்று எதிர்பரார்த்திருந்தவளுக்குக் கலிங்கக் களம் பகுந்தரான்
என்றரால் கஷ்டைம் விடளயேராஜதரா? அவளுடடையே நிடலடயே உணர்ந்த அம்மைங்டக “நடைனம்! உன்
கராதலனுக்குக் குதிடரப் படடைத்தடலவன் பதவிடயேத் தந்தராரராம் மைன்னர். அதற்குச் சன்மைரானம் உண்டு,
என்ன ஷதரியுஜமைரா? களத்திலிருந்த வீரமைணி திரும்பியேதம் திருமைணம். திருமைணம் நடைக்கும்ஜபராத
பரிசராக அழகியே கிரராமைம் ஒன்று தரப்படும் மைன்னரரால். நரான் ஓர் முத்தமைராடல தருஜவன் பரிசராக” என்று
கூறினராள். நடைனரராணி ஜவதடனடயே மைறந்த ஷவட்கித் தடலகுனிந்த “தங்கள் அருள் இருப்பின் ஜபராதம்
அம்டமைஜயே” என்று ஷசரான்னராள்.
ஷபருமூச்டச கங்கரா அடைக்கியேபடி “எப்படிஜயேரா நடைனமைராடி, கண்டணயும் டகடயேயும் கராட்டி
மையேக்கிவிட்டைராய், சரியேரான ஆள் சிக்கிவிட்டைரார், உனக்கு ஜயேராகந்தரானடி நடைனம். ஆனரால் கலிங்கப்
ஜபராரிலிருந்த உன் கராதலன் திரும்பி வரஜவண்டும்; ஷகமௌரி பூடஜே ஷசய்” என்று ஜகலி ஷசய்யே, நடைனம்
ஷவடுக்ஷகன்று, “ஷகமௌரி பூடஜே நரான் ஷசய்தப்பயேன் என்ன? அவருடடையே கண் ஒளியும் வராள் ஒளியும்
கூர்டமையேராக இருக்கும்வடர ஷவற்றி ஒலி ஜகட்டுத்தராஜன தீரும். அவர் சராமைரான்யேமைரானவரரா?” என்று
பூரிப்படைன் ஜபசிடை, இததரான் சமையேம் என்றுணர்ந்த பராலரா “ஷதராண்டடைமைரானிடைம் இவன் என்ன
ஷசய்யேமுடியும்?” என்று ஜகட்டு நடைனத்தின் வராயிலிருந்த ஏஜதனும் வம்ப ஷவளிவரராதரா என்று
எதிர்பரார்த்தராள். “ஷதராண்டடைமைரான் தீரர், என் கராதலரும் வீரஜர! மைராற்றுக்குடறந்தவரல்லர்” என்று நடைனம்
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பதிலுடரத்தராள். கங்கரா கலகலஷவனச் சிரித்தக்ஷகராண்ஜடை “அவர் மைராற்றுக் குடறயேராதவர்தரான்
ஆனரால்...” என்று இழுத்தராள். “நரான் மைராற்றுக்குடறந்தவள் என்று கூறுகிறராயேரா?” என்று நடைனம்
ஜகராபக்குறியுடைன் ஜகட்கஜவ, அம்மைங்டக மீண்டும் அமைளி வந்தவிடைப் ஜபராகிறஷதன்று அஞ்சி “கங்டக
என்ன இருந்தராலும் உனக்கு வராய்த்தடுக்குத்தரான்” என்று கடிந்தடரத்தப் பராலராவின் வராடயே
அடைக்கினராள்.
“ஆமைராம், நரான் ஒரு நராட்டியேக்கராரிதரான். பரத்டதயின் வளர்ப்பப் ஷபண். இடதத்தராஜன நீ குறிப்பிட்டைராய்.
இததராஜன என் மைராற்றுக் குடறவு! ஜபஷ்! கங்கரா! என் பிறப்பக்கராக நரான் ஷவட்கப்படைவில்டல, என்
நடைனத்திற்கராக நரான் ஷவட்கப்படைத் ஜதடவயில்டல, என் நிடலக்கரா நரான் நராணிடைவும்
ஜவண்டியேதில்டல. என்டன நரான் நன்கு ஷதரிந்த ஷகராண்டிருக்கிஜறன், நீ உன்டன யேரார் என்று
ஷதரிந்தஷகராள்” என்று அதிகக் ஜகராபத்தடைன் ஜபசிவிட்டு “ஜதவீ! இன்று முதல் நரான் ஷவளிஜயே விடுதி
ஏற்படுத்திக்ஷகராண்டு வராழ விரும்பகிஜறன். உத்திரவு தர ஜவண்டும்” என்று அம்மைங்டகடயேப்
பணிஜவராடு ஜகட்க, அம்மைங்டக திடகத்த நிற்டகயிஜல, “ஆமைராம், தனி ஜேராடக அவசியேந்தரான் உனக்கு.
சதிகராரர்கள் கூடிடை இரகசியே இடைம் ஜவண்டைராஜமைரா?” என்று பராலரா கூறினராள்.
“என்னடி உளறுகிறராய்” என்று அம்மைங்டக அதட்டினராள். பயேந்தவள் ஜபரால் பராலரா பராசராங்கு
ஷசய்தஷகராண்டு “மைன்னிக்க ஜவண்டும். ஜகராபத்தரால் ஏஜதரா கூறிவிட்ஜடைன். நரான் அடதக் கூறியிருக்கக்
கூடைராத; என் மைனதிஜலஜயே ஜபராட்டு டவத்திருக்க ஜவண்டியேடதக் ஷகராட்டிவிட்ஜடைன். அடதத்
தயேவுஷசய்த மைறந்தவிடுங்கள்.” என்று கூறினராள். அம்மைங்டக ஒன்றும் பரியேராமைல் பராலராவின் கரத்டதப்
பிடித்திழுத்தக் கடுங்ஜகராபத்தடைன் “விடளயேராடைராஜத! உண்டமைடயே ஒளிக்கராஜத! சதிகராரர் என்று யேராடரக்
கூறினராய்? நடைனராவுக்கும் அதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? இப்ஜபராஜத கூறு; இல்டலஜயேல் நரான் உன்டனத்
தண்டிக்க ஏற்பராடு ஷசய்ஜவன்” என்று மிரட்டினராள்.
“ஐய்யேய்ஜயேரா! இஷதன்ன எனக்ஷகரான்றும் பரியேவில்டலஜயே” என்று டகபிடசந்த நின்றராள் நடைனம்.
கங்கரா, “ஜதவீ! என்டன என்னஜவண்டுமைரானராலும் ஷசய்யுங்கள்; நரான் மைட்டும் அதடனக் கூறஜவ
மைராட்ஜடைன். அதனரால் பலருக்குக் ஜகடு வரும். அந்த பராபம் எனக்கு ஜவண்டைராம். என்டன
ஜவண்டுமைரானராலும் ஜவடலடயேவிட்டு நீக்கி விடுங்கள்” என்று பிடிவராதமைராகப் ஜபசஜவ, ஜமைலும்
ஜகராபமுற்ற அம்மைங்டக “உண்டமைடயேக் கூறு” என்று உரத்தக் கூவினராள். “எப்படிச் ஷசரால்ஜவன் ஜதவீ!
என்டன மைன்னிக்க ஜவண்டுகிஜறன். நடைனராவும் வீரமைணியும் தங்கள் அன்பக்குப் பராத்திரமைரானவர்கள்.
நரான் கூறுவடதக் ஜகட்டைராஜலரா அவர்கள் இருவடரயும் தூக்குஜமைடடைக்குத் தராங்கள் அனுப்பவீர்கள்”
என்றராள் பராலரா. அம்மைங்டக மிரண்டை பரார்டவயுடைன் நடைனத்டத ஜநராக்க, நடைனம் நீர் வழியுங்
கண்களுடைன் “பராலரா! என்ன பழிடயேயேடி சுமைத்தப் பரார்க்கிறராய் கள்ள! கராதகீ!” என்று கூக்குரலிட்டு
நின்றராள்.
“நரானரா கள்ளி! உண்டை வீட்டுக்கு இரண்டைகம் ஷசய்யும் நீ உத்தமி, உன் கபடைத்டத ஷவளிப்படுத்தப்
ஜபராகும் நரான் கள்ளியேரா? ஜகள் ஜதவீ! வீரமைணியும் நடைனமும் ஜபசிக் ஷகராண்டிருந்தடத, நரான்
மைடறந்திருந்த ஜகட்ஜடைன். குஜலராத்தங்கச் ஜசராழன் பட்டைத்தக்குரியேவரல்லவராம், அவடரக்
கவிழ்த்தவிட்டு படழயே மைன்னரின் வராரிசராக உள்ள ஜவறு யேராருக்ஜகரா பட்டைம் சூட்டைப்ஜபராகிறரார்களராம்.
மைணி இதற்கராகஜவ படடையிஜல ஜசர்ந்த பக்குவமைராக நடைக்கிறராரராம். இவள் அரண்மைடனயிஜல
இருப்பதம் இதற்குத்தரானராம். இவர்களுக்கு உதவியேராக ஊரிஜல யேராரராஜரரா இருக்கிறரார்களராம்” என்று
ஷபரியேஜதரார் பழிடயேப் பராலரா சுமைத்தினராள்.
“ஜபஜயே! நரான் இதடனத் தளியும் நம்ப மைராட்ஜடைன்” என்றராள் அரசிளங்குமைரி.
“அதடன நரானறிஜவன் அம்டமைஜயே! நடைனத்தின் நடிப்ப உங்கடள ஏமைராற்றி இருப்படத நரான் நன்கு
அறிஜவன். என் ஜபச்டச நம்ப ஜவண்டைராம், தயேவுஷசய்த வீரமைணி தந்தனுப்பினராஜன கிளி அடதப்
ஜபராய்க் ஜகளுங்கள்” என்றுடரத்தராள் பராலரா.
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“பித்தமைரா இவளுக்கு? சதி என்கிறராள்; கிளி என்றுடரக்கிறராள். என்னடி ஷசரால்லும் கிளி?ஷசரான்னடதச்
ஷசரால்லும்” என்றராள் அம்மைங்டக.
“ஆமைராம்! ஷசரான்னடதத்தரான் ஷசரால்கிறத. வீரமைணி ஷசரால்லிக் ஷகராடுத்தடதச் ஷசரால்கிறத. அடதப்
ஜபராய்க் ஜகளுங்கள் யேரார் என் மைடனவி?” என்று, உடைஜன அம்மைங்டக என் மைடனவி என்று கூறும்.
நடைனராவின் உதவிடயேக் ஷகராண்டு, வீரமைணி சதி ஷசய்த, அரடசக் டகப்பற்றித் தங்கடளயும்
டகப்பற்றிவிடைக் கனவு கராண்கிறரான். தனிடமையில் கிளியுடைன் ஜபசியிருக்கிறரான் ஜபரால் ஜதரான்றுகிறத.
நரான் அகஸ்மைராத்தராய் இடதக் கண்டுபிடித்ஜதன்; கிளிடயே எடுத்தவரச் ஷசரால்லுங்கள்” என்றராள்.
“விந்டதயேரான ஜபச்சு! ஜபராடி கிளிடயே எடுத்தவரா இப்படி” என்று ஒரு ஜசடிக்கு அம்மைங்டக
கட்டைடளயிட்டைராள்.
ஓடிச் ஷசன்ற ஜதராழி, கிளியின் உடைடலத்தரான் எடுத்த வந்தராள். கிளி ஷசத்தக் கிடைந்தத.

28

பகுதி - 3
“சரி! ஆரம்பமைராய் விட்டைத சதி! ஜதவீ! நடைனம் இடதக் ஷகரான்றுவிட்டிருக்க ஜவண்டும். விஷயேத்டத
மைடறக்கஜவ கிளிடயேக் ஷகரான்றுவிட்டைராள்” என்றராள் பராலரா.
அம்மைங்டக, ஓங்கிக் கங்கராவின் கன்னத்தில் அடறந்த என் முன் நில்லராஜத! ஓடு!! என் அருடமைத்
ஜதராழியின் மீத வீணரான விபரீதத்டதச் சராட்டினராய், கிளிடயே நீதரான் ஷகரான்றிருக்க ஜவண்டும்.
கிளிடயேயும் ஷகரான்று கட்டுக்கடதடயேயும் படனந்த ஜபசுகிறராய். உங்கள் பரராணத்திஜல நடைப்பத
ஜபராலஜவ நீ நடைந்தஷகராண்டைராய். ஷபரால்லராங்குக்கராரி! நீ ஒரு ஷபண்; ஆகஜவ உன்டனத் தூக்கிலிடைச்
ஷசய்யே என் மைனம் வரவில்டல ஜபராய்விடு அரண்மைடனடயேவிட்டு” என்று கூறிவிட்டுத் ஜதம்பி நின்ற
நடைனத்டத அடணத்தக் ஷகராண்டு, “ச முட்டைராஜள! எவஜளரா ஒருவள் ஏஜதரா ஷசரான்னரால் நரான்
நம்பஜவஜனரா! அவள் உறஜவ இனி நமைக்கு ஜவண்டைராம்; வரா, நராம் ஜபராஜவராம்” என்று கூறி நடைனத்டத
அடழத்தக் ஷகராண்டு அந்தப்பரம் ஜபராய்விட்டைராள்.
கங்கரா அழவில்டல! சிரித்தராள். விடத தூவி விட்ஜடைராம்; அறுவடடைக்குக் கராலம் இருக்கிறத என்று
மைனத்திற்குள் கூறிக்ஷகராண்டு அரண்மைடனடயே விட்டு ஷவளி ஏறி ஷவளிஜயே நடைந்தராள்.
கலிங்க நராட்டிஜல கலக்கம் உண்டைராகிவிட்டைத. ஜபரார் ஷதராடுக்கச் ஜசராழன் கிளம்பினரான் என்ற ஷசய்தி
ஷகட்டைதம், ஒற்றர் ஓஜடைராடி வந்த நடைந்த வரலராற்றிடனக் கூறிவிட்டைனர். தூதவரும்
ஜபரார்ஷதராடுத்தராகிவிட்டைஷதன்று ஓடல ஷகராண்டுவந்த ஷகராடுத்தவிட்டைனர். தமைத மைன்னன் வீணரான
விஜரராதத்டத வளர்த்தக் ஷகராண்டைதரால், நராட்டிஜல ஜவதடனஜயே தராண்டைவமைராடைப்
ஜபராகிறஷதன்றுணர்ந்த மைக்கள், டகபிடசந்த ஷகராண்டைனர். கண்களிஜல மிரட்சி ஏற்பட்டுவிட்டைத.
ஜபராருக்குச் சித்தமைராகப் படடை பல இருந்தன. கராட்டைரண், கடைலரண், மைடலயேரண் ஆகியேடவகளும்
இருந்தன. ஆனரால் மைக்களின் மைன அரண் இல்டல! மைன்னனின் மைமைடத எனும் அரண் கிடைந்தத.
மைதிஜகடைர்கள் கட்டிக் ஷகராடுத்த மைனக்ஜகராட்டடையிஜல உலவிக் ஷகராண்டிருந்தரான் மைன்னன்.
குஜலராத்தங்கனுக்கு உள் நராட்டிஜலஜயே எதிர்ப்ப என்றும், படழயே மைன்னரின் மைகன் கட்சி ஒன்று
இரகசியேமைராக ஜவடல ஷசய்த வருவதராகவும், அதனரால் குஜலராத்தங்கனிடைம் குடிபடடைகளுக்கு ஷவறுப்ப
வளர்ந்திருப்பதராகவும், ஷவளிநராட்டின் மீத ஜபரார் ஷதராடுக்கஜவரா, ஷதராடுத்தராலும் ஷவற்றி ஷபறஜவரா
முடியேராத நிடலடமையிஜல ஜசராழ மைன்னன் இருப்பதராகவும், ஜசராழ மைண்டைலத்த ஆரியேர்கள் கூறினர் என்
கலிங்க நராட்டு ஆரியேர் மைன்னனிடைம் கூறினர். மைந்த மைதியினன் அதடன நம்பினரான்; வம்டப,
வரஜவற்றரான். ஜபராருக்குத் தரானும் தயேரார் என்று பதில் ஓடல விடுத்தரான். ஜபராரிடை ஆயேத்தமைரானரான், சடப
கூட்டினரான்.
“மைந்திரிமைரார்கஜள! பிரதரானியேஜர! படடைத்தடலவர்கஜள! குஜலராத்தங்கன் இந்தக் குவலயேஜமை தனக்குச்
ஷசராந்தஷமைனக் கூறுகிறரான். பிறர்மீத படக ஷகராண்டு ஜபராரிடைத் தணிகிறரான். ஜசராழன் சூரன்; நராம்
ஜகராடழகளல்ல! அவன் வீரன்; ஆனரால் நராம் மைண் ஷபராம்டமைகளல்ல! அவனிடைம் படடைகள்
உள்ளனவராம்; ஆனரால் நம்மிடைம் உள்ளடவ பதடமைகள் என்ஷறண்ணுவஜதரா! கரியும் பரியும் அதிகமைராம்;
அதற்கராகக் கர்வமும் ஜபதடமையும் மிகுவஜதரா! கலிங்கத்தின்மீத குஜலராத்தங்கன் ஜபரார்
ஷதராடுத்தவிட்டைரான். நரான் களம்பகச் சித்தமைராகிவிட்ஜடைன். உம்டமைக் கலந்த ஆஜலராசிக்கஜவ இன்று
சடப கூட்டிஜனன் என்று அனந்த வன்மைன் ஜகராபக்கனல் எழப் ஜபசித் தன் மீடசடயே முறுக்கினரான்.
சடபயிஜல நிசப்தமைராக இருந்தத. முதியேவரரான எங்கரராயேன் எனும் மைந்திரியேரார் எழுந்த நின்று “மைன்னவரா!
விந்டதயேரான ஜபச்சு நிகழ்த்தினீர்! எம்டமைக் கலந்தராஜலராசிக்கச் சடப கூட்டினீர் என்றீர்; ஆனரால் களம்பக
முடிவு ஷசய்தவிட்ஜடைஷனன்கிறீர். முடிவு கட்டியே பிறகு கலந்தராஜலராசித்தல் முடறஜயேரா? ஏற்றுக்கு அத?
என்ன பயேன்? முடிவு ஷசய்யும் அதிகராரம் முடிதரித்த உமைக்குண்டு. ஆனரால் ஜகராடிக்கணக்கரான
மைக்களுடடையே வராழ்டவத் தராங்கள் பிடி சராம்பலராகக் கருதினீர். எனஜவதரான் ஜபராரிடை முடிவு
ஷசய்தவிட்டீர். ஷபராதமைக்களிடடை ஏஜதனும் பகல இன்று சடப கூட்டுகிறீர் நன்று, நன்று உமைத
நியேராயேம்” என்றுடரத்தனர்.
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மைன்னன்: “ஓய் மைந்திரியேராஜர! வஜயேராதிகம் உமைத உடைடல மைட்டுஜமை வடளத்தவிட்டைஷதன்று
எண்ணிஜனன்; உமைத மைதியும் வடளந்தவிட்டைஷதன்று விளக்குகிறீர். ஜசராழனின் ஷசரால்லம்ப என்டனத்
தடளத்தத. இனி ஜபரார் எனும் கவசம் பூண்டைராஷலராழியே நரான் வராழ்வஷதங்ஙனம்? அவன் ஜபரார்
என்றதம் நரான் ஷபராறு என்பதரா? அவன் ‘வராள்’ என்றதம், நரான் ஜகள் ஜதவஜன என்று முடறயிட்டு
மைண்டியிடைவரா? என்டன நீர் மைன்னஷனனக் கருதராதத ரராஜேத்தஜவஷம் அடத நரான் மைன்னிப்ஜபன்.
என்டனப் ஜபராரிடைக் கூடைராத என்றுடரப்பத என்டன மைரானமைற்றவஷனனக் கூறுவதராகும். அத என்
ஆண்டமைடயேப் பழிக்குங் குற்றமைராகும். அடத நரான் மைன்னிக்க மைராட்ஜடைன். உமைத உயிர் தித்திப்பரானரால்
வீட்டிஜல இரும்; ஷவள்ளராட்டியேருடைன் விடளயேராடும். வீரர் ஒருவர் இருவர் உடைன் வரட்டும்; களம்
பகுஜவன் நரான்” என்று மைன்னன் கடிந்தடரக்கஜவ, மைந்திரி ஜசராகித்த, “அரஜச! ஆத்திரத்திற்குச்
சராத்திரமில்டல. பிஞ்சில் பழுத்தத ஷவம்பிற்று என்பர். வீரம் ஜவறு; வீம்ப ஜவறு. அரசு எனும்
சகடைத்திலுள்ள நுகத்தடிடயே ஒரு பக்கம் மைன்னன் மைற்ஜறரார் பக்கம் மைந்திரிகள் தராங்கி இழுத்தல்
ஜவண்டும் என்று ஆன்ஜறரார் கூறுவர். மைன்னரா! கராய்வதிஜல கடுகத்தடனயும் பயேன் கராண்பதற்கு
இல்டல. கிழட்டுக் ஜகராடழயேராக இஜதரா என்டனத் தராங்கள் கூறிவிட்டீர்கள். பதட்டைமிக்க பராலகஜன!
என்று தங்கடள நரான் கூற முடியேராத தராங்கள் மைன்னர் என்ற கராரணத்தரால். ஒன்று கூறுஜவன் அரசு எனும்
எந்திரத்திற்கு மைந்திரிகஜள கண்கள்; மைக்கஜள தராள்கள்; ஜதராழஜர ஜதராள்கள்; ஒற்றஜர ஷசவிகள் என்று
ஜமைஜலரார் கூறுவர்” என்று சராந்தமைராகஜவ கூறினரார்.
“ஆம்! அந்தக் கண்களிஜல சில மைங்கிவிட்டைன, அரஜச, ஜபரார் பரியேச் சித்தமைரான உமைத வீரத்டதச் சடப
வரஜவற்கிறத! கலிங்கம் வரஜவற்கிறத. வீரர் வரஜவற்கின்றனர்!” என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை திடசமுகன்
எனும் மைந்திரி எழுந்த நின்றரான். மைலர்ந்த முகத்தடைன் மைன்னன் அவடன ஜநராக்கி “சபராஷ்! நன்று!
இஃதன்ஜறரா நரான் ஜகட்க விரும்பியேத” என்று பகழ்ந்தடரத்தரான்.
“குஜலராத்தங்கனின் படடைகள் பூங்கராவுக்குள் பகுவதஜபரால் இங்கு வந்த ஜசருஜமைரா! இடடைஜயே பராலராறு,
குடசத்தடல, முகரி, ஷகரால்லி, ஷபண்டண, வயேலராறு, மைண்ணராறு, ஜபரராறு, ஜகராதராவரி, கம்டப,
ஜகராதடமை ஆகியே பல நதிகடளக் கடைக்க ஜவண்டும். கலிங்கத்தின் மீத பராயுமுன் அந்தப் படடைகள்
கடளத்தப்ஜபராகும். ஆகஜவ, அடவகடள முறியேடித்தல் எளித என்ஜபன். ஜமைலும் ஜசராழ மைண்டைலம்
சுபீட்சமைராக இருக்கிறத என்படதப் பற்றிப் ஷபருடமையேராகப் ஜபசப்படுகிறத. அரஜச! அந்தச் சுபீட்சஜமை
ஜபரார்த்திறடன மைராய்த்தவிட்டிருக்கும், மைங்கச் ஷசய்தராவதிருக்கும். எனஜவ ஜசராழனின்
சூரப்பலிகளுக்குக் கலிங்கம் அஞ்சத் ஜதடவயில்டல. அஞ்சுஜவராருக்கு நராம் வடளகள் பரிசு தருஜவராம்!
வராஜளந்தம் கரங்களுக்குக் கலிங்கத்தில் பஞ்சமில்டல” என்று திடசமுகன் ஜபசினரான்.
தடுக்குத்தனமைரான அவனத ஜபச்சுக்குச் சடபயிஜல பலர் சபராஷ் கூறினர். ஜபரார் கூடைராத என்று வராதிட்டை
எங்கரராயேன் எனும் மைந்திரியேராரின் மைதிவழி ஷசல மைன்னன் மைறுத்தவிட்டைரான். மைதங்ஷகராண்டை யேராடன
ஜபரால் ஆர்ப்பரித்தரான். ஷநருப்பப்ஷபராறி எத்தடணச் சிறிதராயினும் அத தங்க இடைங் கிடடைத்தவிட்டைரால்,
தங்குமிடைத்டத அழித்ஷதராழிக்கும் வடகஜபரால் கலிங்க மைன்ன
னின் ஷகடுமைதி எனும் சிறு தீப்ஷபராறி தங்க இடைமைளித்ததரால், கலிங்கஜமை அழியும் நிடலடயேப் ஷபற
ஜவண்டியேதராயிற்று.
“குஜலராத்தங்க மைன்னனுக்கு நரான் எளியேவனராக இருக்கலராம், திடசமுகரா! அவன் ஏவும் படடைகளுக்குமைரா
எளியேனராஜனன்?” என்று கலிங்க மைன்னன் கடுப்படைன் ஜகட்டைரான். “மைன்னவ! மைராற்றராருக்கு நமைத
வலிடமைடயேக் கராட்டைச் சந்தர்ப்பமின்றி வராடிஜனன்.ஷவற்றி மைராடலடயேத் தங்கட்கு விடரவில் தருஜவன்.
ஏன்? ஜசராழனின் சுந்தரகுமைராரி அம்மைங்டகயின் கரத்டதயும் தர இயேலும்; ஜசராகம் விடுக! உறுதியுடைன்
நமைத படடைகள் ஜபராரிடும். பதப்பத ஆயுதங்கள் குவித்தள்ஜளன். ஆயுத ஒளிஜயே பதப்பத ஆயுதங்கள்
குவித்தள்ஜளன். ஆயுத ஒளிஜயே ஜசராழனின் படடைவீரரின் கண்கடளக் கூச டவக்கும்” என்று டதரியேம்
கூறினரான் திடசமுகன். சராந்தம் ஜபராதித்த எங்கரராயேன், “ஏனப்பரா திடசமுகரா! நீ பத ஆயுதங்கடளப்
பற்றிப் பூரிப்படைன் ஜபசுகிறராய். உன் ஜபதடமைடயே என்ஷனன்ஜபன்! ஜசராழ நராட்டிஜல படடைக்கலங்கள்
மிகப் படழயேன! பதியேனன்று! ஒளி இழந்தன, வடளந்தன. இன்று அடவகடள உடலக்கூடைங்களிஜல
கராய்ச்சியும் தட்டியும், நீட்டியும், மைடைக்கியும் சரி ஷசய்தஷகராண்டிருப்பரார்கள். பத படடைக்கலன்கள்
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உன்னிடைம் ஜபராரறியேராக் கராரணத்தரால், படழயே ஆயுதம், அங்கு ஜபராரிட்டுப் ஜபராரிட்டும் பழகியேதரால்!
உன் ஆயுதம் ஒளி உள்ளன; உடறயிட்டுக் கிடைந்தரால். அவர்களின் ஆயுதங்கள் எதிரியின் உடைடலக் கீறி
இரத்தத்தில் இறங்கி, கரிடயேத் தண்டித்தப் பரிடயேச் சிடதத்த, ஒளி இழந்தம் வடளந்தம் ஜபராயினடவ.
பளபளப்பரான ஆயுதம் உள்ளவஜன! வடளந்த ஆயுதக்கராரன் வலிடமைமிக்கரான், ஜபராரிஜல
பரண்ஷடைழுந்தவன் என்படதயேன்ஜறரா அவனத படடைக்கலங்கள் கராட்டுகின்றன. உனக்கு ஆயுதம்
பளபளப்ப! குஜலராத்தங்கனுக்ஜகரா கீர்த்தி ஒளிவிட்டு வீசுகிறத! வீரன் உடைலில் பல வடுக்கள் உள்ளன!
வீம்பக்கராரனுக்கு வடு இரராத, முன்னவன் ஜபரார்க்களம் பகுந்தவன் என்பதன் அத்தராட்சி அந்த வடுக்கள்,
பின்னவன் ஜபராகப்பரட்டைன் என்பதற்கு அத்தராட்சி. வடுவற்ற வடிவமைராக அவனிருத்தல். கலிங்கத்தின்
நிடலடயே உன் கர்வம் எனும் அளவுஜகரால் ஷகராண்டு அளக்கிறராய்” என்று கண்டித்தரார். மைன்னன்
ஷவகுண்டு, “நீர் கலிங்கநராட்டு மைந்திரியேரா? ஜசராழனின் ஒற்றரரா? என்று ஜகட்டுக் ஷகராதித்தரான். ஆனரால்
அந்தச் சமையேத்தில் அவன் சிந்டதடயே மைருட்டிடும் சம்பவம் நடைந்தத. ஓஜடைராடி வந்த ஜவடலயேராள்
ஒருவன், “அரஜச! வீரமைணி என்ற குதிடரப் படடைத்தடலவன் நதிகடளக் கடைந்தவிட்டைரான். கலிங்கத்தின்
எல்டலயிஜல அவனத குதிடரப்படடை பகுந்தவிட்டைத” என்ற ஷசய்திடயேக் கூறினரான். மைன்னன்
திடசமுகடனப் பரார்த்தரான்; திடசமுகன் திக்ஷகட்டும் மைராறி மைராறி ஜநராக்கியேபடி நின்றரான்.
“மைடலக்கராஜத மைன்னரா! வீரமைணி குதிடரப்படடையுடைன் வரட்டும்; ரமைணிஜபரால், அவன் ரணகளத்டத
விட்டு ஓடும்படி ஷசய்யே நமைத படடைகடள ஏவுகிஜறன். சடளக்கராஜத; சமைரிஜல சங்கடைங்கள் ஜநரிடுவத
சகஜேந்தரான்; ஆனரால், ஜசராழனின் டசன்யேத்டத நமைத வீரஷமைனும் சண்டைமைராருதத்தரால்
அழித்ஷதராழிப்ஜபராம். இளிக்கராஜத எங்கரராயேரா! திடசமுகனின் தீர்மைரானம், இஜலஷசன்று எண்ணராஜத.
நிற்கராஜத கராவற்கராரஜன! ஓடிச்ஷசன்று, என் உத்திரடவ படடைத்தடலவர்களிடைம் கூறு, முரசு ஷகராட்டு,
ஜதராள் தட்டு, வராள்வீசு! வராடகஜதடு!” என்று ஷவறி பிடித்தவன்ஜபரால் திடசமுகன், மைன்னடனப் பரார்த்த
ஓர் ஷமைராழியும், மைதியுடரத்த மைந்திரிடயேப் பரார்த்த ஓர் ஷமைராழியும், ஜவடலயேராட்கடளப் பரார்த்த ஜவஜறரார்
ஷமைராழியுமைராகப் ஜபசினரான்.
“ஜபரார்! ஜபரார்! கடும் ஜபரார்! ஜசராழனின் படடைகளுடைன் ஜபரார்! என்ற கூக்குரலும், “எல்டல”யிஜல
எதிரிப்படடை வந்தவிட்டைதராம், குதிடரப்படடை கிளப்பியே தூசி கலிங்கத்டத ஜநராக்கி கடுகி வருகிறதராம்!
வீரமைணியேராம், ஷதராண்டடைமைரானின் ‘அம்ப’ ஜபரான்றவனராம், தரிதமைராகப் பராய்ந்திடும்
பரிப்படடையினனராம்; ஜபரார் பரிவதிஜல ஆர்வமிக்கவனராம், அவன் பகழ், விரிந்த மைலரின் மைணஷமைன
எங்கும் வீசுகிறதராம்!” என்று வீதிகளிஜல ஜபசிக் ஷகராண்டைனர். பல வீடுகளிஜல விம்முங் குரலும்,
வியேர்க்கும் முகமும், நீர்வீழ்ச்சியேன்ன கண்களும், ஷவடைஷவடைக்கும் உடைலும் ஷகராண்டை வனிடதயேர்
வராடிக் கிடைந்தனர்.
கலிங்கனின் படடைகள் அவசர அவசரமைராக அணி வகுக்கப்பட்டைன. வீரமைணியின் குதிடரப்படடையிடனத்
தராக்க கலிங்கத்தின் பரிப்படடையினர், கிளம்பினர். கிளம்பங்கராடல, மைன்னன் கண்முன் பிணமைரானராலும்
ஆகலராஜமையேன்றிப் ஜபடியேராகலராஜமைரா என்ஷறண்ணினர். எனஜவ சறினர். ஷசந்தூள் பறக்கக் குதிடரகள்
பராய்ந்தன. எல்டலடயே அணுகும்ஜபராஜத எதிரி அணி வகுத்த நின்ற ஜசராழனின் குதிடரப் படடை மீத
கடணகடளக் கடுஜவகமைராக விடுத்தனர். அம்பகள் பராய்ந்த வருவதரால் குதிடரகளின் உடைலமும்,
வீரர்களின் உடைலமும் டதக்கப்பட்டு படடைவரிடச கடலக்கப்பட்டு விட்டைதரால் கடலந்தஜபரான
படடையினுள்ஜள பகுந்த வராட்ஜபராரிட்டு, வடதத்தவிடை ஜவண்டும் என்பத கலிங்கக் குதிடரப்
படடைத்தடலவனின் கருத்த.
வீரமைணி, வீரமும் யுக்தியும் அறிந்தவன். படடை வரிடச கடலவத தனக்குப் பராதகமைராகவும், எதிரிக்குச்
சராதகமைராகவுஜமை இருக்கும் என்படத நன்கு உணர்ந்த ஷகராண்டைரான். தந்திரமைராக, எதிரியின் படடைடயே
ஷநருங்கி வருமைராறு ஷசய்த, ஜபராரிடை ஜவண்டும் என்பத வீரமைணியின் திட்டைம். எனஜவ ஜகடையேங்களரால்,
தங்கடள அம்பமைராரியினின்றும் தடுத்தக்ஷகராள்ளப் ஜபரார்வீரர்கள் பயிற்சி ஷபற்றிருப்பினும், யுக்தியேராகப்
ஜபராரிடை ஜவண்டித் தன் படடைடயேத் திருப்பிப் பின்ஜநராக்கிப் ஜபராகும்படியும், ஆனரால், ஜவகமைராகச்
ஷசன்றஜபராதிலும் விநராடியிஜல திரும்பி எதிர்ஜநராக்கிப் பராயும் ஜநராக்கத்டத மைறக்கலராகராஷதன்றும் கூறி,
உத்தரவிட்டைரான். ஜசராழனின் குதிடரப் படடைகள் பின்வராங்கி ஓடுகின்றன என்று நம்பியே கலிங்கக்
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குதிடரப் படடைத்தடலவன் டகஷகராட்டி நடகத்த, “வீரர்கராள்! விடைராதீர் அந்த வீம்பக்கராரடர” என்று
கூறினரான். கலிங்கப்படடை களிப்படைன் பராய்ந்த ஷசன்றத. ஜவகமைராகப் பராய்ந்த வரும் ஜவடளயிஜல
வீரமைணி தனத குதிடரப் படடையின் வரிடசடயே இரண்டைராகத் தண்டித்த இடடைஜயே கலிங்கப்படடை
பகுவதற்கு வழி ஜதரான்றிடைச் ஷசய்தரான். முடறயேராகச் ஷசய்யேப்பட்டை இதடன உணரராத,
முறியேடித்தவிடுவரார்கள் என்று கிலிஷகராண்டு, ஜசராழனின் படடை பிளந்தவிட்டைத என்று
கலிங்கப்படடையினர் கருதி, படடை வரிடச இடடைஜயே ஏற்பட்டை பிளவுக்குள் பராய்ந்தனர், பராய்ந்ததரான்
தராமைதம், வீரமைணி, “தூக்குவீர் கத்திடயே! தராக்குவீர் எதிரிடயே!!” என்று கர்ஜேடன பரிந்தரான். உடடைவராள்
உருவினர் ஜசராழ வீரர், இடடைஜயே வந்த கலிங்கக் குதிடரகளின் கரால்கடளத் தண்டிக்கலராயினர்! ஒரு
ஷவட்டு குதிடரயின் கராலில்! குதிடர குப்பற வீழ்ந்ததம், கலிங்க நராட்டைரானின் கழுத்தக்கு மைற்ஜறரார்
ஷவட்டு! அவன் குதிடரயுடைன் பிணமைராவரான்! இத்தடகயே முடறயினரால், கலிங்கக் குதிடரப் படடையிஜல
பலத்த ஜசதத்டத உண்டைராக்கி விடைஜவ, மிகுந்திருந்த படடை ஊருக்குள் ஓடிவிட்டைத. ஜகராட்டடை
வராயிற்கதடவத் தராளிட்டுக் ஷகராண்டைத. ஜகரால் ஷகராண்ஜடைரான் ஜகராபக்கனல் உமிழும் கண்களுடைன்
அவர்கடள ஜநராக்கிக் “ஜகராடழகஜள! நராஜன ஜநரில் களம் வருகிஜறன். நரால்வடகப் படடையும் நம் முன்
ஷகராண்டு வருக” என்று நவின்றரான். படடையும் பலமைராகக் குவிந்தத; கலிங்க மைன்னனின் ஜகராபம் கராட்டுத்
தீ ஜபரால் கராணப்பட்டைத. நறநறஷவனப் பற்கடளக் கடித்தரான். அவனுடடையே முகம் சிவந்தவிட்டைத.
டகயிஜல உருவியே வராஜளந்தி நின்றரான். அன்று அவன் இருந்தத ஜபரான்ற வீர உருவத்தடைன் அதற்குமுன்
கலிங்கம் அவடனக் கண்டைஜதயில்டல. உறுதி ஷகராண்டைரான். ஊர் அழியினும் சரிஜயே; படடைமுழுதம்
பராழராயினும் சரிஜயே; உடைலில் உயிர் உள்ளமைட்டும் ஜபராரிடுஜவன். என்று சூள் உடரத்தரான். சூரஷனனக்
கிளம்பினரான் களம் ஜநராக்கி.
“கரடுமுரடைரான பராடத! கராட்டைராறும் கடுஷவளியும் ஷகராண்டைத. கராலிடைறினரால் குழியில் விழ ஜவண்டும்.
கண்ணுக்ஷகட்டியே தூரம் வடர பச்டச இரராத. நீஜரராடடை கராதத்திற் ஷகரான்றுமிரராத. உதடுலர்ந்த, உளம்
உலர்ந்த, உயிர் உலரும் நிடல! அத்தடகயே ஷகராடியே இடைம்! மைரான்கள் தராகவிடைராய் ஷகராண்டு தத்தளித்த
ஓடும். ஜவடுவரின் அம்பகள் ஜவறு பறந்த வரும். மிக்க பயேங்கரமைரான பிரஜதசம். ஆகஜவதரான், உன்டன
அடழத்தச் ஷசல்ல என் மைனம் இடைந்தரவில்டல” என்று கராதலன் கூறிடை “தடலவஜர! முன்ப உம்டமை
விட்டுத்தனிஜயே எங்ஙனம் பிரிந்திருப்பத என்ற ஒஜர எண்ணத்தரால் மைட்டுஜமை உம்முடைன் வருகிஜறன்
என்றுடரத்ஜதன். நரான் வரலராகராஷதன்
பதற்கராக நீர் ஜபராகும் வழிகள் பற்றியே வர்ணடனடயேக் கூறக் ஜகட்டைபின், உம்முடைன் வந்ஜத தீருவத
என்று உறுதிஷகராண்டுவிட்ஜடைன். என் ஆருயிஜர! பயேந்ஜதன் மிகவும்; நீர் ஜபராக இருக்கும் இடைத்தின்
ஷகராடுடமை என்டனக் கலங்க டவத்தவிட்டைத. எவ்வளவு இன்னல்! எவ்வளவு இடுக்கண்!
இத்தடனடயேயும் நீர் சகிக்க ஜவண்டுஜமைரா! நிடனக்கும்ஜபராஜத ஷநஞ்சம் திடுக்கிடுகிறத. ஆனரால்,
அத்தடகயே பிரயேராணத்டதத் தராங்கள் ஷசய்டகயில் பராவிஜயேனராகியே நரான் இங்குச் சுகமைராக இருப்பதரா! நீர்
நீருக்குத் திண்டைராடுவத இங்கு எனக்குப் பரானகமைரா! நீர் கரடுமுரடைரான பராடதயிஜல கரால்கடுக்கச்
ஷசல்வத, இங்கு நரான் ஜசராடலயில் ஷசராகுசராக இருப்பதரா! பசியின் ஷகராடுடமைடயே நீர் அனுபவிக்கப்
பராதகி நரான் இங்கு ருசியுள்ள உண்டி தின்று உடைடலக் ஷகராழுக்க டவப்பதரா! பராடறயிஜல நீர் படுக்கப்
பஞ்சடணயேரா இந்த உடைலுக்கு? ஜவண்டைராம்! கூடைராத! ஒருஜபதம் சம்மைதிஜயேன். உமைக்கு வரும்
கஷ்டைத்டத நரான் சரி பராதி பங்கிட்டுக் ஷகராள்ஜவன். உம்டமை விஜடைன்; பிரிஜயேன்” என்று கராதலி
கூறிவிட்டைராளராம். வழியின் ஜகட்டடை எடுத்தடரத்தரால் வனிடத வர அஞ்சித் தன்டனத் தனிஜயே
ஜபராகவிடுவராள் என்று கருதியே கராதலன் ஏதங்கூற இயேலராத நின்றரானராம்.
நடைனரராணி பழந்தமிழ்ப் ஷபண்களின் தன்டமை ஷகராண்டைவள். எனஜவ, ஜபரார் இப்படி இருக்கும்,
இன்னின்ன ஆபத்தக்கள் உண்டு என்று பிறர் கூறிடைக் ஜகட்டு, அத்தடகயே ஆபத்தரான ஜவடலயிஜல தன்
அன்பன் ஈடுபட்டிருக்கும் ஜவடளயிஜல, அரண்மைடனயிஜல தரான் இருப்படத எண்ணி ஏங்கினராள்!
எவ்வளவு கஷ்டைஜமைரா! என்ஷனன்ன ஆபத்ஜதரா! எத்தடன அம்பகள் அவர்மீத சறிப் பராய்ந்த வருஜமைரா!
எவஷனவன் வராடள வீசுவராஜனரா! ஜவல், ஜவழம், ஷவஞ்சின வீரர்கள், வராள், வீரரின் ஜதராள், பலப்பல
படடைக்கலம், பராய்ந்ஜதராடி வரும் பரிகள், இத்தடனடயேயுங் கண்டு, வீரமைணி களத்திஜல இருக்கும்
ஜவடளயிஜல, அரண்மைடன வராழ்வரா நமைக்கு என்று எண்ணி நடைனரராணி ஷநராந்தராள். வீரமைணியுடைன்
ஷகராஞ்சி விடளயேராடியே கராட்சிகள், பலப்பல மைனக்கண்முன் ஜதரான்றித் ஜதரான்றி அவடள வராட்டின.
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பன்டன மைரநிழலும், முல்டலப் பதரும் அல்லி நிடறந்த ஓடடையும், அரண்மைடன மைருங்கும் அவள்முன்
ஜதரான்றித் ஜதரான்றிப் பரிகசிக்கத் ஷதராடைங்கின. ‘இங்கு உன்டனப் பிடித்திழுத்த இதழ் சுடவத்தராஜன,
அந்த இன்ப விடளயேராட்டைல்ல நடைனம்; இப்ஜபராத மைரணம் ஒருபறம் நின்று ஷகராண்டிருக்கும்,
அவனுடடையே உயிடரப் பிடித்திழுத்த என்டன அடணத்தஷகராள்ள வரா! என்று ஆர்ப்பரிக்கும்! அதன்
அடணப்பிஜல அவன் அகப்படைக்கூடைராத. ஆமைராம்! அல்லியும், முல்லயும், அல்ல, அவஷனதிரிஜல!
யேராடனயுஞ்ஜசடனயும்! குயில் கூவராத ஜகராரமைரான கூக்குரல் ஜகட்கும். “அவன் களத்திஜல நிற்கிறரான்”
என்று நடைனரராணியின் கராதருஜக யேராஜரரா சதரா கூறுவதஜபரால் எண்ணிக்ஷகராண்டு ஏங்கினராள். தனத
கராதலன் வீரன் என்பதம், ஷவஞ்சமைர் பல பரிந்த, வீரக்கழல் அணிந்தவன் என்பதம் அறிவராள்.
அறிந்தஷமைன்ன? ஆபத்த ஆபத்தத்தராஜன! “ஜபரார்! ஜபரார்!! என்று ஏன் அடிக்கடி இத்தடகயே
ஷபரால்லராங்கு ஏற்படுகிறத?” என்றுத் தன்டனத்தராஜன ஜகட்டுக் ஷகராண்டைராள். கண்ணிஜல ஜவல்
பராய்ந்தராலும், களத்டதவிட்டு ஓடைராதவன் என்ற, பகழ்ஷமைராழிக்கராகப் பண்பட்டுக் கிடைப்பதரா! ஏன் ஜபரார்
என்ற ஜபச்சுக்ஜக இடைமில்லராதபடி ஓர் பதமுடற அடமைக்கக்கூடைராத என்றும், குருதியிஜல குளித்த,
பிணத்தின் ஜமைல் நடைந்த, பகழ் ஜதடுவடதவிடை ஜவறு வழியில்டலயேரா, இந்த ஆடைவர்களுக்கு! கடல,
சிற்பம், கராவியேம் முதலியேன ஜபராதராதரா பகழ் ஜதடை என்றும், ஏஜதஜதரா எண்ணினராள் நடைனரராணி. அந்தப்
ஜபராரின்ஜபராத அவளுக்குப் ஜபராரின் பயேங்கரம் மைனத்திஜல பகுந்ததஜபரால், ஜவஷறப்ஜபராதம்
இருந்ததில்டல, பரார்க்குமிடைஷமைங்கும் ஜபரார்க்களமைராகஜவ ஷதன்பட்
டைத! எந்தச் சத்தமும், சண்டடையிஜல கிளம்பம் ஒலிஷயேனச் ஷசவிக்கு இருந்தத. யேரார் எடதப்
ஜபசினராலும், ஜபரார்க்களப் ஜபச்சராகஜவ ஜதரான்றலராயிற்று. இள நங்டகயின் இருதயேம்
அனலிடுஷமைழுகராயிற்று. அரசிளங்குமைரி நடைனராவின் மைனநிடல உணர்ந்தராள்; பரிதராபங் ஷகராண்டைராள்.
ஜபரார் மிக்கப் ஷபரால்லராங்கரானத என்று ஜபசி நடைனராவின் ஷநராந்த உள்ளத்திற்குச் சற்ஜற ஆறுதல்
வரட்டும் என்று அம்மைங்டக ஜபசலரானராள்.
கலிங்கப்படடைகடள நம் வீரர்கள் கண்டைதண்டைமைராக்குவர். அதிஜல எனக்குத் தளியும் சந்ஜதகங்
கிடடையேராத. ஆனரால், ஜபரார் என்றரால் கஷ்டைம், கலக்கம் இருந்ததரான் தீரும், இத சகஜேம். அடரக்கராத
சந்தனம் மைணப்பஜதத! ஆயினும், எனக்ஷகன்னஜமைரா நடைனம் ஜபரார் என்ற ஜபராக்ஜக பிடிக்கவில்டல.
பகழ் வருகிறத என்ற ஜபராதிலும், பண் வந்த பிறகல்லவரா பகழ்!
“ஆமைம்மைரா! ஆபத்த முதலில். அடதக் கடைந்த பின் அழியேராப் பகழ், ஆன்ஜறரார் அடதத்தராஜன அகமைகிழ்ந்த
வரஜவற்றனர்”
“என்றராலும், உலகின் எழில் பராழ்பட்டு, மைக்கள் வராழ்வு சிடதந்த, பல குடும்பங்களில் கண் கசிந்த
பகடழத் ஜதடுவத உசிதமைரா என்று நரான் ஜகட்கிஜறன்.”
“ஜபரார்க்குறிக் கராயேஜமை பகழின் கராயேம்!”
“ஜபராடி! ஜபராரின்றி மைக்கள் வராழ்ந்தரால், பகஜழ இரராஜதரா! பலவரின் கவிடத, பகழ்
ஜதடித்தரவில்டலஜயேரா!”
“தருகிறத! ஆனரால், பலவரும், ‘பகழ் களம் பகுந்ஜதரார்க்ஜக’ என்று கூறினஜர.”
“ஏஜதரா பகன்றனர்! எவஜரரா ஷமைராழிந்தனர்! எத்தடன உள்ளம் படதக்கிறத, ஒருமுடற ஜபரார் என்றதம்.
இஜதரா வீரமைணி, களம்பகுந்தத முதல் நீ விம்முறராத விநராடி உண்டைரா?”
“என்டன மைன்னிக்க ஜவண்டும், ஜதவி! நரான் கலங்குவத உண்டமைஜயே! அந்த வீரனுக்ஜகற்றவளல்ல
நரான்; ஜகராடழத்தனம் என் உள்ளத்திஜல கூத்தராடுகின்றத.”
“இயேற்டகதரான் ஜதராழி! எனினும் அஞ்சராஜத! வீரமைணி ஷவற்றி மைராடலயுடைன் வருவரான். உனக்கு
மைராடலயிடுவரான். நம் படடைபலம் நீ அறியேராததரா? இஜத ஜநரத்தில் கலிங்கத்தில் நடைக்கும் கடும் ஜபராரிஜல
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எதிரிகள் ஜதராற்று ஓடுவர், நமைத படடை முன், எந்த மைன்னனின் படடை நிற்க முடியும்?”
அரண்மைடனயிஜல இந்தப் ஜபச்சு! கராஞ்சியிஜல மைன்னன், ஜகராபங்குடறயேராத வீற்றிருந்தரான். களத்திஜல
கடும்ஜபரார் நடைந்த ஷகராண்டிருந்தத.
இரு நராட்டுப் படடைகளும் கடைடலக் கடைல் எதிர்ப்பதஜபரால், ஒன்டற ஒன்று எதிர்த்தன. உக்கிரமைரான
ஜபரார்! உருண்டைன தடலகள்! மிரண்டைன கரிகள்! படதத்தன பரிகள்! பராரகம் ஷசங்குருதி மையேமைராயிற்று!
பகல் இரவு ஜபராலராயிற்று. பட்டினமும் பறமும் கராட்ஷடைராலி! பயேங்கரமைராகப் ஜபரார் நடைந்தத.
கடைலிஜல அடலகள் பராய்ந்த வருவதஜபரால குதிடரப் படடைகள் ஒன்றின்மீஷதரான்று, நுடழ ஷகராழிக்கும்
வராயுடைன் பராய்ந்தன. மைடலகடள மைடலகள் தராக்குவத ஜபராலிருந்தத, மைதங்ஷகராண்டை யேராடனகள் ஒன்டற
ஒன்று தராக்குவத, ஜதர்கடள ஜதர்கள் தராக்கின, ஜமைகங்கள் ஒன்ஜறராஷடைரான்று ஜமைராதவதஜபரால். மின்னல்
ஒளிஜபரால் வராள்வீச்சு ஜவல் வீச்சும்! பயேற் கராற்றிஜல சிக்கியே மைரங்கள் கீஜழ சராய்வதஜபரால், வில் வீரர்கள்
விடும் கடணகள் வீரர்கடள வீழ்த்தின. ஷவட்டி வீழ்த்தப்பட்டை யேராடனகளின் உடைல்கடளக் கடரயேராகக்
ஷகராண்டு வீழ்ந்தப்ஜபரான வீரர்களின் குருதி ஆஷறன ஓடி அதிஜல பதஷவள்ளம் அடித்த வரும்
பலஷபராருள் ஜபரால், தடலயேறுபட்டை உடைலம், டககரால் தண்டிக்கப்பட்டை உடைலம், சிரங்கள், டககள்,
கரால்கள், குடைல்கள், யேராடனயின் ததிக்டககள், குதிடரயின் உடைல் முதலியேன மிதந்தன.
இருடகயிழந்தவராறு எதிரிஜல மிரண்டு ஓடிவரும் யேராடனயின் கராலடியிஜல சிக்கிக் கூழராக்கப்படுவர்.
குதிடர ஓடும்; கடண பராயும்; கழுத்தறுந்த ஒருபறம் வீழும் உடைலம் குதிடர மீத சராய்ந்த, கீஜழ
இரத்தத்டதச் ஷசராரியும்! கடணகளரால் கண்ணிழந்த யேராடனகள், கராலிடைறி இரத்தச் ஜசற்றிஜல வீழும்.
டகயேறுபட்டைவர்கள். கண் இருப்பதரால் களத்தின் ஜகராரத்டதக் கண்டும், ஏதஞ்ஷசய்யே இயேலராதரால்,
ஐஜயேரா!” என்று ஓர் முடற கூவுவதம், எதிரிகடளக் கண்டைரால், டகயிழந்தடதக் கருதராத, ‘விடைராஜத! பிடி!
ஷவட்டு! வீழ்த்த!’ என்று கூவுவதமைராகச் சடபயிஜல, மைகிழ்ந்ஜதரார் அளித்த மைராடலயுடைன் விளங்கும்
பலவர்கள்ஜபரால், எதிரியின் யேராடன தன் ததிக்டகயேரால் வீரடனத் தூக்கிச் சுழற்றி கழுத்டத ஷநறிக்க,
அந்த ஜநரத்திலும் ஷநஞ்சுறுதியுடைன், வராள்ஷகராண்டு அவன் ததிக்டகடயேத் தண்டிக்க, அறுபட்டை
ததிக்டக மைராடல ஜபரால் அவன் கழுத்திஜல இருக்க, வீரன் கீஜழ வீழ்ந்திடை, யேராடனயின் கரால் அவடன
நசுக்க, இறந்த கிடைக்கும் வீரர்கள் பலர்!
“மைன்னவன் மிக்க வல்லடமைசராலி! அவன் படடைத் தடலவன் மிக்க திறடமைசராலி! மிக்க வீரமுடடையேன
ஜசராழனின் படடைகள். களத்திஜல ஷவற்றி உண்டு. கலிங்கப் ஜபராரிஜல ஷவல்வரான். ஆனரால்...” என்று ஓர்
தவசி கராஞ்சியில், ஒரு வீதி ஓரத்தில் நின்றுஷகராண்டு, எதிஜர கூடியிருந்த மைக்களிடடைப் ஜபசலரானரான்.
ஜபரார்ச்ஷசய்திகள் ஜகட்கக் கூடினர் மைக்கள். தவசி ஏஜதரா கூறுவத ஜகட்க, மைனம் தராளவில்டல.
“ஆனரால்... என்று இழுப்பராஜனன்” என்றரான் கூட்டைத்திஜல ஒருவன்.
“ஆனரால்! ஆம், பறப்படகவர்கடள ஷவல்கிறரான் மைன்னன்; அகப்படகவர்கடள அழிக்கும் வடக
ஷதரியேரான்” என்றரார் தவசி.
“ஜவதராந்தம் ஜபசுகிறீஜரரா? ஜவஷலடுக்க வடகயேறியேராதரார், நூல் ஷகராண்டு, ஏஜதரா பிடழப்பர் என்பத
ஷதரியும் எமைக்கு. உமைத சராத்திரத்டத இங்குக் கராட்டைராதீர்” என்றனர் கூட்டைத்தில் பலர்.
தவசி சிரித்தக்ஷகராண்டு, “ஜவற்படடையேராளஜர! இந்த ஜவதராந்தி ஜபசுவத வீண் என எண்ணராதீர். நராங்கள்
வளர்க்கும் ஓமைத்தீடயேவிடை, நராட்டுப்பற்று உள்ளவர் மைனத்திஜல எழும் ஜகராபத்தீஜயே ஜதவருக்கும்
மூவருக்கும் ஏற்றமுடடையேத. நரான் வீரத்டதக் குடறகூறிஜனனரா! ஷவற்றி ஜசராழனுக்கில்டல
என்றுடரத்ஜதனரா! இப்படடை ஜதராற்கின் எப்படடை ஷஜேயிக்கும்? நரான், ஜசராழன் ஷவளிநராடுகளிஜல
ஷவற்றி ஷபற்றுப் பயேன் என்ன, ஜசராழமைண்டைலத்திஜலஜயே படகவர்கள் உண்டு; அவர்கடள
ஒழிக்கவில்டலஜயே, என்றுதரான் கூறுகிஜறன்” என்றரார்.
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“விந்டத! எமைத மைன்னனுக்கு, உள் நராட்டில் படகவரரா! ஓய்! ஜயேராகிஜயே! ஊரரார்முன் உளறுகிறீர்” என்றனர்
மைக்கள்.
“உண்டமைடயே உடரத்ஜதன். அத உளறுவதராக உமைக்குத் ஜதரான்றுகிறத. ஊர் அழியே அழியே, உமைத
மைன்னனின் பகழ் வளர்கிறத. நீர் களிக்கிறீர்; உமைக்குக் களிப்பப் பிறக்க அங்ஜக, ஜபரார்க்களத்திஜல
கண்ணீரும் இரத்தமும் கலந்ஜதராடுகிறத ஆறுஜபரால். இங்கு நீங்கள் ஷவற்றி விழரா ஷகராண்டைராடைப்
ஜபராகிறீர்கள், அங்குப் ஜபய்கள், உமைத ஜதராழர்களின் உடைடல விருந்தராக உண்டுக் கூவும்” என்றரான்
முனிவன்.
“ஜபயும் பூதமும்! பிதற்றுகிறரான்” என்று நடகயேராடினர் மைக்கள்.
“தராஷனன்ற உலகத்தில் சிறிதஜபர்கள்,
சடடைபலித்ஜதரால் கராஷராயேம் தராவடைம் பூண்டு
ஊஷனன்ற சிவபூடச தீட்டச என்பரார்
திருமைராடலக் கண்ணராஜல கண்ஜடைரா ஷமைன்பரார்-,
கராஷனன்ற கராட்டுக்குள் அடலவரார் ஜகராடி
கராரணத்டத யேறியேராமைல் கதறுவராஜர!”
என்றுடரக்கும் மைனப்பரான்டமை ஷகராண்டு, வீரத்டதயும் மைரானத்டதயும், உடழப்டபயும் மைதித்த வராழ்ந்த
வந்தத் தமிழர்கள், வஞ்சகக் கருத்தக்கடளயும், ஜகராடழக் குணத்டதயும் வரஜவற்பஜரரா! மைரானிடைம்
என்பஜத வராள்! அடத வசமைராகக் ஷகராண்டிடை இரு ஜதராள்! மைரானிடைம் என்பத குன்று; அதன்மீத தமிழர்
நின்று வராழ்ந்த கராலம் அத. அவர்கள் அக்குன்றின்மீத நின்றிருந்த ஜகராலம், மைராற்றராரின் கண்கடள
உறுத்திற்று. கராய்ந்த கருகியே ஷவளிடயேயும், கற்பராடறடயேயும், கடுஞ்சுடனடயேயும், கண்டு கவடலடயே
உண்டு, கரால்நடடைகடள ஜமைய்த்தக் ஷகராண்டு வராழ்ந்த வந்த ஆரியேரின் ஜதய்ந்த வராழ்டவக்
கங்டகக்கடரயின் பசும்பற்றடரயும் மைணி ஷகராழிக்கும் வயேலும், வயேல் மைருங்ஜக அடமைந்திருந்த
ஜதராட்டைங்களும் தலக்கிற்று. பச்டச கண்டு இச்டச ஷகராண்டை நச்சு நிடனப்பினர், கச்டசடயே வரிந்த
கட்டிக் கட்கஷமைடுத்தப் ஜபராரிட்டு வராழும் தமிழடரப் பின்னர் கண்டைனர். தங்கக் ஜகராட்டடைகளிஜல
டவரமைணிகள்ஜபரால் ஒளி விட்டு வீசி வந்த தமிழரிடடை, ஜபராரிடுவஜதரா இயேலராத. ஆனரால் என்ன?
வீழ்த்த வீரம் இல்டலஷயேனினும், வஞ்சஷமைங்ஜக ஜபராயிற்று! வல்லவனுக்குப் பல்லும் ஆயுதமைராம்.
ஆரியேருக்குக் கராய்ந்த பல் - தர்ப்டபஜயே - தமிழடர, தந்திரத்தரால் வீழ்த்த ஆயுதமைராயிற்று. “நராங்கள்
இருக்கும் விதங்கண்டு நடகப்பீர் தமிழஜர! எமைத ஜதவர்கள் மைகரா பரராக்கிரமைசராலிகள்! மைடழ ஷபய்வத
எமைத வருணஜதவனரால்! ஷநருப்பக்கு எமைத அக்கினி பகவராஜன கர்த்தரா! கராற்றுக்குக் கராவலன் எமைத
வராயு!” என்று கட்டுக்கடதகடள விட்டைனர். தமிழரிஜல, ஷதளிடவத் தறந்ஜதரார் நம்பினர். சந்த
கண்டைதம் நுடழயுஞ் சர்ப்பம்ஜபரால், மூடைமைதி இததரான் தக்க சமையேஷமைனக் கண்டு, தமிழரின்
உள்ளத்திஜல பகலராயிற்று. அந்த நிடல வந்ததராஜலஜயே தமிழரிடைம், ஆரியேமுனி, ஆண்டமைடயே இகழ்ந்த
ஜபசிடை, அரசடனப் பழித்திடை, அந்த ஜலராகம் இந்தஜலராகம் என்று பிரித்தப் ஜபசிடைத் தணிந்தரான். அன்று
தமிழ்ச் சமுதராயேம் தடல குனிந்திருக்கவில்டல! சமுதராயேத்திஜல சிலஜர சராய்ந்திருந்தனர். எனஜவ ஆரியே
முனிக்குப் ஜபசிடைல் மைட்டுஜமை எளிதராயிற்று; நம்ப டவத்தல் முடியேராத ஜபராயிற்று. எனினும் விடத
தூவிவிட்டு, வரானத்டத ஜநராக்கிடும், வறண்டை நிலத்தக்கராரன்ஜபரால், ஆரியேன் தனத சரக்டக
அவிழ்த்தரான்.
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பகுதி - 4
“உமைத மைன்னன், கலிங்கப் ஜபராரிஜல ஷவல்வரான்; கலகப் ஜபராரிஜல என் ஷசய்வரான்? நரான் தறவி;
எனக்கு மைன்னர் கூட்டைஜமை தரும்ப. எனஜவ நரான் தணிந்ஜத கூறுகிஜறன். பட்டைத்தக்கு வராரிசுப்படி
வரஜவண்டியே மைன்னன் வந்திருப்பின் இத்தடகயே அமைளிகள் ஏற்பட்டிரரா. தரானுண்டு, தன் அரசுண்டு
என்று இருந்திருப்பரான். இவஜனரா, எடுவராடள! வீசு தடலடயே!! என்று கூறின வண்ணமிருக்கிறரான்.
ஷகராடல! படுஷகராடல! ஜகராரம்! உயிர்வடத! நடைந்தபடி இருக்கிறத. யேராவும் இவஷனராருவனின் பகழ்
வளர! இதற்கு எவ்வளவு ஷகராடல! பராப மூட்டடைடயேச் சுமைந்த ஷகராண்டிருக்கிறரான் பரார்த்திபன்!”
என்றரான் ஜயேராகி!
ஷகராடலயேரா! ஷகராடல என்றரால், ஷகரால்லுவத என்பததராஜன ஷபராருள்! இதிஜல பராபமும் பண்ணியேமும்
என்ன ஷதராக்கிவிட்டைத. ஷதராந்தி சுமைக்கும் தந்திரவராதிஜயே! உலகிஜல, ஜபரார்க்களம் ஒன்றில்தரான்
“ஷகராடல” நடைக்கிறஜதரா! இவ்வளவு கராருண்யேம் ஜபசி கண்ணீர் வடிக்கிறீஜர, உமைத கராலடியிஜல சிக்கி
சிடதந்தஜபரான சிற்ஷறறும்ப, பழு, பூச்சி எவ்வளவு. அடவ ஷகராடலயேல்லவரா? பராபமைல்லவரா?
ஜபரார்க்களந்தரானரா ஷகராடலக்களம்! உலகஜமை அததராஜன!! சராவத, சராகடிக்கப்படுவத என்படவ
உலகிஜல விநராடி ஜதராறும் நடடைஷபறும் நிகழ்ச்சிகளல்லவரா! கராட்டிலும், நராட்டிலும், குருவிக்
கூட்டிலும், குடகயிலும், பற்றிலும், கடைலிலும், விண்ணிலும், மைண்ஷணங்கும், ஷகராடல நடைந்த
ஷகராண்ஜடை இருக்கிறத. பராபம், பண்ணியேம், என்ற ஷமைராழிஜபசி, மைன்னடன ஏசிடைத் தணிந்தீஜர, ஷகராடல
நடைவராத இடைம் எத? ஜயேராகிகளின் பர்ணசராடலகளிஜல, பக்குவமைராக வராட்டித் ஜதனில் ஷதராட்டு
தின்னப்படும் மைரானிடறச்சி, பண்ணியேத்தண்டுகளரா! பசுங்கன்றின் இடறச்சிடயேப் பதம் பரார்க்கும் முனி
சிஜரஷ்டைர்கள் பராப பராயேசத்டதப் பருகினவர்
களன்ஜறரா. எமைக்குத் ஷதரியும் எத முடற என்று! உமைத கற்படன உலகில் நராங்கள் குடி ஏறிஜடைராம்.
கட்டும் உமைத கடடைடயே. இல்டலஜயேல் நடைவும் மைன்னரிடைம். முடியுடைன் விடளயேராடு
கிறீர்; ஷதரிந்தரால் பிடி சராம்பலராக்கப்படுவீர்! ஷகடுமைதி ஷகராண்டு, கலிங்கனின் டகக்கூலிடயேத் தின்று,
கலக பத்திடயேப் பகுத்தவந்தீர், ஜபரார்க்குண மைக்களிடைம் பூடனப் ஜபச்சு ஜபசுகிறீர்.” என்று கூட்டைத்திஜல
ஒருவன் ஷகராதித்தக் கூறினரான். ஆரியேன், “ஆத்திரம் விடுக! சந்ஜதகம் ஷகராள்ளராதீர். நரான் சராத்திரத்டத
ஓதிஜனன். ஜவறில்டல. களத்திஜல நடைப்படத நீங்கள் ஆதரிப்பதரானரால், நரான் குறுக்கிடைப்
ஜபராவதில்டல.” என்று கூறினரான் விபரீதம் விடளயேராதபடி இருக்க. மைக்கள், “வந்தரான் வழிக்கு” என்று
கூறிக் டகஷகராட்டி நடகத்தனர். பின்னர் “ஓய் ஏஜதரா ஜபய் என்று ஷசரான்னீஜர, அடத உடைஜன களத்தக்கு
அனுப்பம், நல்ல விருந்த கிடடைக்கும்” என்று ஜகலி ஷசய்தனர்.
களத்திஜல, ஜசராழனின் படடைவீரர்கள், விழியினின்று கனடலயும், உடைலிலிருந்த குருதிடயேயும்
ஷசராரிந்த, ஷவடுஷவஷடைன வீரச்சிரிப்பச் சிரித்தத் தமைத நடக, நடடை, இடி, பிடியேரால், கரிகள்
திடகக்கும்படி கராட்சியேளித்தனர். மீனவர் மிரண்டைதம், ஜசரர் மைருண்டைதம், விழிஞர் விரண்டைதம்,
வந்தவர் ஷசத்ததம் எம்மைராலராயிற்ஜற என்று, முன்ப தராங்கள் முறியேடித்த கூட்டைத்தினரின் வரிடசடயேக்
கூறி, வராடள வீசிப் ஜபராரிட்டைனர், குஜலராத்தங்கனின் வீரர்கள்.
வராஜளராடு வராள் கலகலஷவனப் ஜபச, கடைகடைஷவனத் ஜதர்கள் உருண்ஜடைராடை, யேராடனகள் மிரள,
குதிடரகள் கதற, ஜகராரமைராகப் ஜபரார் நடைந்தத. ஷநருப்ஜபராடு ஷநருப்ப, மைடலஜயேராடு மைடல, கடைஜலராடு
கடைல் என்பதஜபரால், படடையுடைன் படடை உக்கிரமைராக ஜமைராதிக் ஷகராண்டைன. யேராடனயின் ததிக்டகடயே
எதிரி யேராடனயின் ததிக்டக பற்றி, முறுக்கி ஒருபறம் இழுத்ததம், தந்தத்தரால், மைண்டடைடயேக் குத்த,
கராலரால், குத்திடும் கரிடயேக் குப்பறக் கவிழ்க்கக் குத்தண்டை யேராடன முயேல்வதம், எதிர்ப்பட்டை ஜபரார்
வீரர்கடள, ஒருபறம், யேராடனகள் கரகரஷவன இழுத்த, எலும்பகடள மைளமைளஷவன முறித்தக் கீஜழ
வீழ்த்திக் கராலரால் ஜதய்ப்பதம் ஆகியே கராட்சிகள், தமிழடரயேன்றி மைற்றவடரக் கலங்க டவக்கும்
தன்டமையினதராக இருந்தன. ஷநருப்டபப் பரவச் ஷசய்யும் கராற்ஷறன, குதிடரப்படடை களத்திஜல, அங்கும்,
இங்கும், எங்கும் சுழன்று, சுழன்று சுற்றிச் சண்டைமைராருதம் மைரங்கடளச் சராய்ப்பதஜபரால், எதிரிகடளச்
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சராய்த்த அழித்தத. வீரமைணியின் திறடன வியேக்கராதரார் இல்டல. “அஜதரா வருகிறரான்! இஜதரா
பராய்கிறரான்!” என்று எதிரிகள் மிரண்டு கூறினர். கலிங்கப் படடையிஜல ஷபரும் பகுதி அழிந்தத! மைற்றத
மிரண்டைத! மைண்டியிட்டைராலன்றி மீள மைரார்க்கமில்டல! மைரார்தட்டியே மைன்னன், களத்திஜல இல்டல!
கற்ஜகராட்டடைடயே நராடிச் ஷசன்றரான். மீடசடயே முறுக்கியே மைந்திரி ஜகட்பராரற்று கிடைந்தரான். ஜவழங்கள்
பிணமைராயின! குதிடரகள் குடைலறுபட்டுக் குவிந்த கிடைந்தன! இரதங்கள் தூளராயின! படடை வரிடச
பராழராயிற்று! வராஜளந்தியே கரங்கள் குடறந்தன! ஜவதடனக்குரல் அதிகரித்தத! ஷவற்றி ஜசராழனுக்கு!
ஷதராண்டைமைரானின் ஜதராள்கள் பூரித்தன! வீரமைணியின் முகத்திஜல ஒளி வீசிற்று! ஷவன்ஜறராம்!
ஷவன்ஜறராம்! என்று ஜசராழனின் ஜசரார்விலராச் சூரர்கள் முரசு ஷகராட்டினர். கலிங்கர், களத்டத
விட்ஜடைராடைலராயினர்! மைரான் ஜவட்டடையேராடும் ஜவங்டககளராயினர் தமிழர்! கலிங்கப்ஜபரார் ஜசராழனின்
கிரீடைத்தக்கு மைற்ஜறரார் ஷவற்றிமைணி தந்தத!
ஆரியேமுனி குறிப்பிட்டை ஜபய்கள், களத்தக்கு வரக் கூடுமைரானரால், வயிறு படடைக்க உண்டிடைப் பிணங்கள்
குவிந்த கிடைந்தன.
இறந்தகிடைந்த யேராடனயின் தந்தத்டதக் ஷகராண்டு ஜபய்கள் பல்விளக்கிக் ஷகராண்டு, யேராடனயின்
எலும்பரால் நராக்டக வழித்தக் ஷகராண்டு, ஓடும் இரத்த ஆற்றிஜல வராய் கழுவிக்ஷகராண்டு, இஷ்டைமைரான
பிணத்டத வயிறுபடடைக்கத் தின்னலராம்! ஷவறும் பிணம் தின்ன விருப்பமில்டலஜயேல், அறுசுடவ
உண்டிஜயே அங்குச் சடமைக்கலராம்; அத்தடனயும் அடுக்கராக இருந்தன. பிணமைரான கலிங்கரின்
ஷவண்பற்கடளக் குவித்திடின், அரிசி! அடதக் குத்திடை உரல் ஜவண்டுஜமைரா! இஜதரா, கலிங்கரிடைமிருந்த,
ஜதரால் கிழிந்த தடரயில் உருண்டை முரசுகள். அடவகளிஜல ஷகராட்டி, யேராடனத் தந்தத்தராஜல குத்திடைலராம்!
சடமைத்திடைச் சராமைரான் ஏரராளம்! சராப்பிடைஜவரா, சகலம் தயேரார்! விருந்த தீர்ந்ததம் ஷவற்றிடலப்பராக்கு
ஜவண்டுமைரா! குதிடரயின் குளம்பகள், பராக்கு! யேராடனக் கராதகள் ஷவற்றிடல! ஜபராட்டு ஷமைல்லட்டும்
ஜபய்கள்!! ஓஜஹரா! ஷவண்சுண்ணம் ஜவண்டுஜமை! அதவும் உண்டு. கலிங்கரின் கண்களின் ஷவள்டளக்கு
மைட்டும் குடறவரா!! ஜபய்கள் ஷபருவிருந்த ஷபறலராம் என்று கூறும் விதமைராகக் கிடைந்தத களம்!
அத்தடகயே ஜபராருக்குப் பிறஜக, கலிங்க மைன்னன், தடலதப்பினரால் ஜபராதம் என்ஜறராடிவிட்டைரான்.
அவடனப் பிடித்தவர ஒரு படடை ஷசன்றத. ஓடி ஒளிபவடரயும், ஷசத்தவர் ஜபரால் படுத்திருப்ஜபராடரயும்
பிடித்திழுத்தக் டகத ஷசய்யே ஒருபடடை ஜவடல ஷசய்தத. களத்டதச் சுற்றிப் பரார்த்தக் ஷகராண்ஜடை
வீரமைணி வருடகயில், இறந்தகிடைந்த யேராடனக்குப் பக்கத்திஜல உருண்டு கிடைந்த ஒரு கலிங்கத்தரானின்,
ஈனக்குரல் ஜகட்டைத. குற்றுயிரராகக் கிடைந்தவடனக்கண்டை வீரமைணி, குதிடரடயே விட்டுக் கீஜழ குதித்த,
“கலிங்கப்படடை ஜதராற்றத, மைன்னன் மைருண்ஜடைராடி விட்டைரான். நீர் ஏன் டகதியேரானீர்” என்று கூறிவிட்டு,
வராடள உடறயினின்றும் தயேராரராக எடுத்த உருவினரான். சராய்ந்த கிடைந்த கலிங்கத்தரான், அடணயுமுன்
ஒளிவிடும் விளக்குஜபரால், ஒருமுடற சிரித்தவிட்டு, “பிணத்ஜதராடு பிணக்கு ஏன்? உயிடர இழக்கப்
ஜபராகும் என் முன் உருவி உடடைவராள் ஏன்? என்டனக் களத்டதவிட்டு அடழத்தச்ஷசல். உன்
கூடைராரத்தக்கல்ல. இங்கிருந்த சிலகராத தூரத்திஜல ஒரு குடக இருக்கிறத, வழி, நரான் கராட்டுகிஜறன்.
அங்குப் ஜபரானபின், நரான் சராகப்ஜபராகும் நரான் - வயேத முதிர்ந்த நரான், கடடைசி வடர களத்திஜல தீரமைராக
நின்று ஜபராரிட்டை நரான் - இரகசியேம் ஒன்றுடரக்க ஜவண்டும்” என்றரான்.
“கபடைம்! நரான் ஜகஜளன்” என்றரான் வீரமைணி.
“வீரஜன! சராகப்ஜபராகும் என்னிடைம் விடளயேராடைஜத! வஞ்சகமைல்ல நரான் ஜபசுவத! நரான் நிம்மைதியேராக
இறக்க, என் மைனத்தில் உள்ள பளுடவக் கீஜழ தள்ள ஜவண்டும்” என்றரான் கலிங்க வீரன்.
கலீர் எனச் சிரித்த விட்டு வீரமைணி, “பளுடவத் தராங்க நரான் சுடமைதராங்கி என்று எண்ணுகிறராஜயேரா” என்று
ஜகட்டைரான்.
“ஆம்! ஒரு சுந்தரியின் வராழ்டவத் தராங்கும் சுடமைதராங்கியேராக்கப் ஜபராகிஜறன். இந்த அபராக்கியேவரானின்
ஆடசயின் விடளவு, ஜவதடன உலகிலிருந்தம் விடுவிக்கப்படை ஜவண்டும். என் மைகடளப் பற்றியே
மைர்மைம் உன்னிடைம் உடரக்கப் ஜபராகிஜறன். ஜயேராசித்தக் ஷகராண்டிரராஜத. உன் குதிடர மீத என்டனத் தூக்கி
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டவத்தக்ஷகராள். என் இருகரால்களும் தண்டிக்கப்பட்டு விட்டைன உயிர் தண்டிக்கப்படுமுன், உன்னிடைம்
நரான் உள்ளத்தில் உள்ளடத உடரத்திடை ஜவண்டும். தூக்கு!” என்றரான் கலிங்கன்.
வீரமைணிக்குப் பரிதராபம் பிறந்தத. கலிங்க வீரஜனராவஜயேராதிகன், களத்திஜல படுகராயேத்தடைன்,
குற்றுயிரராகக் கிடைக்கும் ஜநரத்திஜல தன்டனக் ஷகஞ்சுவத கண்டு மைனம் இளகினரான். வீரமுள்ள
ஷநஞ்சினருக்கு ஈரமும் உண்டைன்ஜறரா!
கலிங்க வீரடனத் தூக்கித், தன் குதிடர மீத சராய்த்த தனத ஜமைலங்கியேரால் மைடறத்தவிட்டைரான். குதிடர மீத
தராவி உட்கரார்ந்தரான். “ஷதற்குப் பக்கமைராகக் குதிடரடயேத் தரத்த; ஜவகமைராகப்ஜபரா! வழியிஜல, யேரார்
நிறுத்தினராலும் நிற்கராஜத; என்டனக் கராட்டிக் ஷகராடுக்கராஜத; ஜகராடி பண்ணியேம் உண்டு” என்று
வஜயேராதிகன் திணறிக் ஷகராண்ஜடை கூறினரான்.
குதிடர கடுஜவகமைராக ஓடிற்று. வீரமைணி ஷசல்வடதக் கண்டு, அவனுடைனிருப்ஜபரார், தடணக்கராகக் கூடைச்
ஷசல்லலராயினர். வீரமைணி, உரத்த குரலில், அவர்கடள ஜநராக்கி, “ஜதராழர்கஜள! நீங்கள் களத்தக்கடுத்த
கூடைராரத்திஜலஜயே தங்குங்கள். நரான் ஒரு அவசர ஜவடலயேராகச் ஷசல்கிஜறன். விடரவில் வருகிஜறன்”
என்று கூறி அனுப்பிவிட்டைரான்.
“நல்ல கராரியேம் ஷசய்தராய், ஏத! நீ ஒரு தடலவன்ஜபரால் ஷதரிகிறஜத” என்றரான் வஜயேராதிகன். வீரமைணி
சிரித்தரான். ஷதற்கு திடசயிஜல இரண்டு டமைலுக்குஜமைல் ஷசன்ற பிறகு, கிழக்குப் பக்கமைராகத் திரும்பினர்,
கிழக்ஜக ஒரு டமைல் ஷசன்ற பிறகு, சிறு குன்றுகள் ஷதன்பட்டைன. அங்குக் குதிடர நிறுத்தப்பட்டைத.
மூன்றராவத குன்றிஜல ஜபரா, என்டனத் தூக்கிக்ஷகராண்டு தரான் ஜபராக ஜவண்டும்” என்றரான் வஜயேராதிகன்.
வீரமைணி வஜயேராதிகடன ஜதராள்மீத அமைர்த்திக்ஷகராண்டு, அன்படைன் அடணத்தக் ஷகராண்டைரான்.
குன்றின்மீத ஷகராஞ்ச தூர ஷசன்றதம் ஒரு ஷபரியே கற்பராடற இருந்தத. அடதத் தள்ளின பிறகு குடக
ஷதன்பட்டைத. இருள் சூழ்ந்திருந்தத. கிழவன் ஒரு மூடலயிஜல விளக்கிருக்கும் ஷகராளுத்த என்றரான்.
இருள் நீங்கியேதம், குடக, மிக சுத்தமைராக ஒருவரிருவர் வசிக்கக் கூடியே விதமைராக அடமைந்திருப்படதக்
கண்டைரான். வீரமைணி, கிழக்குப்பறமைராகத் திரும்பினதம், ஒரு கட்டில் கிடைந்தத; அதன்மீத கலிங்கவீரன்
படுக்க டவக்கப்
பட்டைரான். வீரமைணி அருஜக உட்கரார்ந்த ஷகராண்டு, “ஷரராம்ப கடளப்பராக இருக்கிறஜதரா? ஏதராவத பரானம்
பருகினரால்...” என்று விசராரித்தரான்.
“பரானமைரா! எனக்ஜகனப்பரா! ஒன்பத ஜசராழ வீரர்களின் உயிடரக் குடித்ஜதன். எனக்ஷகரான்றும் தராகவிடைராய்
இல்டல.” என்றரான் வஜயேராதிகன். வீரமைணி, பன்னடகயுடைன், “ஒன்பத ஜசராழ வீரரின் உயிடரக் குடித்தீர்;
ஆனரால், உள்ஜள ஜபரான வீரரின் உயிர்கள் உமைத உயிடரக் குடிக்கின்றன’ என்றரான் வீரமைணி.
“என் உயிடர இழக்க நரான் அஞ்சவில்டல. என் மைனம் உன் உதவியேரால் சராந்தியேரானரால், ஜபராதம். எனக்கு
வராழ்ந்த தீரஜவண்டுஷமைன்ற அவசியேமில்டல. எனக்கு எல்லராம் உண்டு; எதவும் இல்டல! ஷபராக்கிஷம்
ஏரராளமைராக உண்டு. இஜதரா இந்தப் பக்கமைராக உள்ள ஜபடழகளிஜல உள்ள பூஷணங்கள், கலிங்க நராட்டடை
விடலக்கு வராங்கி விடைலராம், அவ்வளவு இருக்கிறத. ஆனரால் இவ்வளவு ஷபராக்கிஷமுள்ள எனக்குப்
ஜபராகம் இல்டல. மைடனவி உண்டு, ஆனரால் மைகிழ்ச்சி இல்டல, மைடனவி என்னுடைன் இல்டல. மைகள்
உண்டு. மைணிஜபரால்! ஆனரால் அந்த மைணி உள்ள இடைஜமைரா எனக்குத் ஷதரியேராத. அவடளக் கண்டு பிடித்த,
என் மைகளிடைம், என் வரலராற்டறக் கூறி, ஷபற்ஜறஜன தவிர வளர்த்ஜதனில்டல என் மைகடள, அதற்கராக
என்டன மைன்னிக்கும்படி ஜகட்டுக்ஷகராண்டு, என் முயேற்சியேரால் ஈட்டியே இந்தச் ஷசல்வத்டத, என்
கராதலில் கனிந்த ஷசல்வத்திடைம் தர ஜவண்டும். உனத உடழப்பக்கராக நீ இதிஜல பராதி எடுத்தக்ஷகராள்.
என் மைகடள ஒரு முடற நரான் கண்ணரால் கண்டைரால், களிப்பக் கடைலிஜல மூழ்குஜவன். டகயிஜல தூக்கி
டவத்ஜதன், சிறு குழந்டதயேராக இருந்தஜபராத; இன்றுவடர கண்ஜடைனில்டல. எங்கு இருக்கிறராஜளரா!
என்ன கதிஜயேரா! ஏழ்டமைஜயேரா! ஜநராஜயேரா!” என்று கூறி அழுதரான்.
வீரமைணிக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்டல. வஜயேராதிகன் மிக்க ஜசராகத்தடைன் பழங்கரால நிடனவினரால்
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ஷநஞ்சு ஷநகிழ்ந்த ஜபசுவடத இடடைமைறித்தத் தன்பறுத்தவும் இஷ்டைப்படைவில்டல; அதிகமைராகப் ஜபசிக்
ஷகராண்ஜடை இருந்தரால் என்ன ஆகுஜமைரா என்றும் கவடலப்பட்டைரான். “தராயிருக்க மைகளுக்ஷகன்ன குடற!”
என்று ஜகட்டைரான்.
“தராய்! அவடளப் ஷபற்ற தராய் என்டன மைகிழ்வித்த அம் மைராத மைகளுடைன் இல்டல. தராய்ஜவறு,
மைகள்ஜவறு; தந்டதஜவறு; ஒருவஜரராடு ஒருவர் இல்டல. தயேரக் குழம்பப்பரா என் ஜசதி” என்று
கதறினரான் கிழவன்.
“பரிதராபம்! இவ்வளவு தக்ககரமைரான வராழ்க்டகயிஜல நீர் இருப்பத ஜகட்டு நரான் மிகவும்
வருந்தகிஜறன். ஷபரியேவஜர! உமைக்கு உதவிஷசய்ஜத தீருஜவன். உமைத மைகடள மூன்று மைண்டைலங்களிஜல
எங்கு இருந்தராலும் கண்டுபிடிப்ஜபன்; இத உறுதி. வடைநராடுகளிஜல வதியினும் கண்டுபிடித்ஜத
தீருஜவன். அவடள என் தங்டகயேராகப் பராவிப்ஜபன்” என்றரான் வீரமைணி.
“தங்டகயேராக இருக்கட்டும், அவள் எவடனஜயேனும் மைணந்தஷகராண்டிருப்பின்; இல்டலஜயேல் அந்த
நங்டகக்ஜகற்ற நராயேகனும் நீஜயே. வீரமும் விஜவகமும் கருடணயுங்ஷகராண்டை உள்ளமுடடையே உத்தமைஜன!
இந்தப் பராவியினிடைம் எவ்வளவு பரிவு கராட்டுகிறராய்; என் வராழ்க்டகயிஜல நரான் எத்தடனஜயேராவித
மைகிழ்ச்சி கண்ஜடைன், எவ்வளஜவரா தயேரிலும் வராடிஜனன்; ஜபரார் பல பரிந்திருக்கிஜறன். பகழும்
அடடைந்ஜதன், ஷபராற்ஷகராடி ஜபரான்றவடளப் பூசித்ஜதன், அவள் தந்த வரம், என் மைகள்; அவடள
இழந்ஜதன், இன்று அவள் என் அருஜக இருந்த, “அப்பரா!” என்று ஒருமுடற அன்ஜபராடு அடழத்தரால்,
இந்தப் பராவியின் உயிர் நிம்மைதியேராகப் பிரியும். ஆனரால் அந்த வராய்ப்ப எனக்கு இல்டல என் ஷசய்வத.
என் மைகன்ஜபரால் இன்று நீ இருக்கிறராய் நீஜயே இனி என் வரலராற்றுக்கு வராரிசு!” என்று கூறி விட்டு
வஜயேராதிகன் கடளத்தச் சராய்ந்த விட்டைரான். குளிர்ந்த நீடர முகத்திஜல ஷதளித்த, ஜமைலங்கியேரால்
ஷமைதவராக வீசினரான் வீரமைணி. இரண்ஷடைராரு நிமிடைங்களில், வஜயேராதிகன் கண்கடளத் திறந்தரான்.
அடணயேப் ஜபராகும் தீபத்தின் நிடலயிலிருந்தன அவன் கண்கள். வீரமைணி விசனித்தரான்.
“தராய்! அவடளத் ஜதடுவராஜனன்! அவள் நிம்மைதியேராக ஆண்டுஷகராண்டு இருக்கிறராள். வீரஜன! என்
மைகளின் தராய், ஒரு அரசி” என்றரான் வஜயேராதிகன்.
வீரமைணி ஆச்சரியேப்பட்டைரான். “அரசியேரா! எங்ஜக? யேரார்? நீர் ஓர் மைன்னரரா!” என்று பரபரப்படைன் ஜகட்டைரான்.
“நரான் மைன்னனல்ல! ஆனரால் என் மைனடதக் ஷகராள்டள ஷகராண்டைவள், எனக்குக் கராதல் மைதரத்டத
ஊட்டியேவள், மைகடள ஈந்தவள் சராதராரணக் குடியேல்ல, என்ஜபரால் சராமைரானியேமைரானவளுமைல்ல, ஆம்! அவள்
ஒரு அரசி! அன்பினரால் நராங்கள் பிடணக்கப்பட்ஜடைராம், வஞ்சகத்தரால் ஷவட்டைப்பட்டைத எமைத அன்பச்
சங்கிலி! எங்கள் கராதலின் கனியும் எம்டமை விட்டுப் பிரிக்கப்பட்டைத. என் வரலராறு மிகமிகச்
ஜசராகமுடடையேத” என்றரான் வஜயேராதிகன்.
“எந்த நராட்டு அரசிடயேப் பற்றி நீர் ஜபசுகிறீர்” என்று வீரமைணி ஜகட்டைரான்.
“ஜசராழமைண்டைலத்தக்கும் ஆந்திர மைண்டைலத்தக்கும் இடடைஜயே உள்ள மைலர்பரி எனும் சிற்றரசு உனக்குத்
ஷதரியுஜமைரா! ஜசராழனிடைஜமை மைலர்பரி கப்பம் கட்டுவத” என்று தவக்கினரான் வஜயேராதிகன்.
“ஆமைராம்! மைலர்பரிக்கு விதடவ மைருதவல்லி அம்டமையேரார் அரசி!” என்றரான் வீரமைணி.
“உண்டமை! அந்த மைருதஜமை, என் மைனடத மைகிழ்வித்தவள். அவளுடடையே விதடவக்ஜகராலம் ஷவளி
உலகுக்கு எனக்கு அல்ல! வீரஜன! மைலர்பரி அரசிக்கு நரான் ஆடசநராயேகனராக இருந்ஜதன்!
வஞ்சடனக்கல்ல, அதிகராரம்ஷபற அல்ல! அன்பரால் நராங்கள் இருவரும் ஜசர்க்கப்பட்ஜடைராம். ஆடிப்பராடிக்
களித்ஜதராம். அரண்மைடன என்படத மைறந்ஜதராம். ஜசராடலயிலும் சராடலயிலும் சுந்தரமைராகச்
சரசமைராடிஜனராம். அந்த நராடள எண்ணிக் ஷகராண்டைரால் என் மைனம் கடரயும். நரான் கலிங்கநராட்டிலிருந்த
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கிளம்பி, பல மைண்டைலங்கடளக் கண்டு மைகிழ்ந்த ஒருநராள் மைலர்பரி வந்ஜதன். மைலர்பரி மைருங்ஜகயுள்ள
ஒரு ஜசராடலயிஜல உலவிக்ஷகராண்டு இருக்டகயில், கம்பீரமைரான உருவுடைன் ஒரு ஆரியேன், என்டன
அணுகினரான்! அவனுடடையே நடடையும் உடடையும் என் மைனடதக் கவர்ந்தத. அவன் என்டன அன்ஜபராடு
ஏற இறங்கப் பரார்த்தரான். நரான் ஆச்சரியேத்தடைன் அவஷனதிர் நின்றிருந்ஜதன். “ஷபராருத்தமைரான பராத்திரம்!
அரண்மைடனக்ஜகற்ற பண்டைம்! என் ஜயேராகத்திற்கு ஏற்ற தண்டைம்!” என்று ஷமைல்லச் ஷசரான்னரான். “நரான்
ஆரியேஜர!” ஏஜதஜதரா கூறுகிறீர், என்டன ஏற இறங்கப் பரார்க்கிறீர், என்ன விஷயேம்? என்று ஜகட்ஜடைன்.
“குரலிஜல ஒரு குளிர்ச்சியுமிருக்கிறத. குமைரி பராடு ஷகராண்டைராட்டைந்தரான் எனக்குமைட்டுஷமைன்ன?” என்று
தன்டன மைறந்த ஜபசினரான். எனக்கு ஜகராபமும் வந்தத! அவனுடடையே ஜதராடளப் பிடித்த குலுக்கிஜனன்.
மைரத்டதப் பிடித்தராட்டினரால் கனி உதிர்வதஜபரால அவன் கலகலஷவனச் சிரித்தவிட்டு, “குழந்தராய்!
உன்டன அதிர்ஷ்டை ஜதவி அடணத்தக்ஷகராள்ள வருகிறராள். உனக்கு ஜயேராகம் பிறக்கிறத” என்று
கூறினரான், என்டன உற்று ஜநராக்கியேபடிஜயே. “அதிர்ஷ்டைஜதவியேராவத அடணத்தக் ஷகராள்வதராவத!”
என்று நரான் கூறிஜனன். ஆரியேன், என் இரு கரங்கடளயும் பற்றிக்ஷகராண்டு, “வராலிபஜன! உன்டன
அழகும் இளடமையும் ததம்பம் ஒரு அரசகுமைராரிக்கு விருந்தராக அளிக்கப் ஜபராகிஜறன்” என்றரான்.
நரான் பல மைண்டைலங்களிஜல சுற்றி வந்தஜபராத, பல சுந்தரராங்கிகடளக் கண்டு ஷசராக்கியேதண்டு. சிலர்
கிடடைக்கராததரால் கருத்த ஷகட்டைதண்டு. என்றராலும், தரானராக எனக்கு இந்த வராய்ப்ப வருவஷதன்றரால்,
எவ்வளவுதரான் குதூகலம் பிறக்கும். அவள் எப்படி இருப்பராஜளரா! எவஜளரா எக்குணங்ஷகராண்டைவஜளரா,
மைதிமுகவதிஜயேரா மைந்திமுகவதிஜயேரா, மைலர்க்ஷகராடிஜயேரா மைராமிசப்பிண்டைஜமைரா, சரசக்கராரிஜயேரா
விரசவதிஜயேரா, என்று ஒரு விநராடியிஜல என் மைனதிஜல எண்ண அடலகள் எழும்பின. என் முகத்திஜல
ஷபராலிவு பிறந்திடைக் கண்டை ஆரியேன் பன்னடகயுடைன், “கன்னி பற்றியே ஜபச்ஜச கனிருசியேராக இருக்கிறஜத!
கன்னிடயேக் கட்டித் தழுவும்ஜபராத, ஆஹரா! வராலிபஜன! எந்த நிடலயில் இருப்பராஜயேரா? என்டன
நிடனப்பராஜயேரா மைறப்
பராஜயேரா! என்று ஜகலி ஷசய்தரான்.
“என்ன ஜபச்சய்யேரா ஜபசுகிறீர்! ஜதராட்டைம் ஷதரியேராமுன்னம், ஷதராடுத்திடு மைராடலடயே என்று கூறுகிறீர்.
யேரார் அம்மைங்டக? அவ்வளவு மைலிவராகக் கிடடைக்கக் கராரணம் என்ன? என்டனக் கண்டைதம் உமைக்கு
இக்கருத்த ஏன் உதித்தத?” என்று அடுக்கடுக்கராக நரான் ஜகள்விக்கடணகடள விடுத்ஜதன். ஆரியேன்
ஷசரான்னரான், “வீரரா! நீ அறியேராஜயேரா, நராங்கள் கராலநிடல உடரப்பதடைன் கராமைநிடலயும் உடரப்ஜபரார்
என்படத. கராதற்கடணகடள எடுத்தச் ஷசல்ல எம்மிலும் மிக்கராரும் தக்கராரும் உண்ஜடைரா?
ஷபராருத்தமுடரக்க அறிஜவராம்! ஷபரான்னுக்கு ஷமைருகு ஜவண்டுவத ஜபரால், உங்களின் வராழ்வு இனிக்க
ஜவண்டுமைரானராலும், எமைத “முலராம்” பூசப்படை ஜவண்டும் குழந்தராய்! நரான் உன்டன இந்த மைலர்பரி அரசி
மைருதவல்லி என்ற மைங்டகயின் மைணராளனராக்கப் ஜபராகிஜறன்” என்றரான்.
“மைலர்பரி அரசிக்கு மைணவிடன இன்னம் நடைக்கவில்டலஜயேரா?” என்று நரான் ஜகட்ஜடைன்.
“நடைந்தத, நலிந்தத, அவள் நராயேகடன இழந்தராள் நரம்ப தன் முறுக்டக இழக்கவில்டல, ஜநத்திரத்திஜல
ஒளி குன்றவில்டல, நுதலிஜல மைதி தவழ்கிறத, இதஜழரா ஷகராவ்டவ! இடடைஷகராடிதரான்! குணஜமைரா,
தங்கம்! குயிஜலரா என்பராய், குரல் ஜகட்டைரால். ஷகராஞ்சிடும் பருவம், ஜகராலமையில் சராயேல்” என்று ஆரியேன்
வர்ணித்தரான்.
“என்டன மையேக்குகிறீர்” என்று நரான் கூறிஜனன் அடி மூச்சுக்குரலரால்.
ஆரியேன், பின்னர் ஷமைல்லச் ஷசரான்னரான், “மைருதம், விதடவ! அவளுக்கு உன்டனப் பரிசளிக்க நரான்
தீர்மைரானித்ததற்குக் கராரணம், ஆண்டைவனின் பிம்பஜமை அவடள ஆரத்தழுவி ஆனந்தமூட்டும் என்று நரான்
பலநராட்களராகக் கூறி வந்ஜதன், ஜநரான்பிருக்க டவத்ஜதன், பூடசகளுக்கும் குடறவில்டல. ஜபடத, அவள்
ஆண்டைவன் ஆரத் தழுவ முடியேராத என்படத அறியேராள். ஆண்டைவடன, உருவமைராக, உன்டனத்தரான் நரான்
ஷசய்யேப் ஜபராகிஜறன். பட்டைத்தரசி நித்தமும் பூஜிக்கும் பராகீரதி ஜகராயிலின் பூசராரி நரான்! மைலர்பரிடயே
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அவள் ஆள்கிறராள், அவள் மைனடத நரான் ஆள்கிஜறன், அவடள உனக்கு அளிக்கிஜறன், ஆனரால் ஒஜர ஒரு
நிபந்தடன நீ மைரானிடைன் என்று கூறக்கூடைராத; ஆண்டைவனின் பிம்பம், என் தஜபராவலிவரால்
தருவிக்கப்பட்டைவர் என்ஜற கூற ஜவண்டும். அவளிடைம் ஆடிப்பராடிக் களிக்கலராம், ஜஜேராடிப்பறராஜபரால்
வராழலராம், ஆனரால், எக்கராரணத்டத முன்னிட்டும், உனத உண்டமை வரலராற்டற நீ உடரத்திடைக் கூடைராத.
உனத இச்டசப்படி மைற்றவற்றிஜல நடைக்கலராம்’, என்றரான். என் ஆச்சரியேத்தடைன், சற்று ஆத்திரமும்
பகுந்தத. “ஓஜஹரா! உணர்ந்ஜதன் உமைத கபடைநராடைகத்டத! அரசியின் விதடவக் ஜகராலத்டதக் கண்டீர்,
டவதீக வஞ்சடனயேரால் ஷவன்றீர், என்டன இரவல் தந்த, அரசியின் உயிடரவிடை ஜமைலரான மைரானத்டத
உமைத உள்ளங்டகயிஜல டவத்தக்ஷகராண்டு, அரசிடயே மிரட்டி வராழச் சூத ஷசய்கிறீர். இதற்கு நரான் ஒரு
கூலியேரா! என்டன என்னஷவன்று மைதித்தீர்?” என்று ஜகட்ஜடைன். ஆரியேன், சினங்ஷகராண்டைரானில்டல,
“சகஜேமைரான எண்ணங்கஜள, உனக்குத் ஜதரான்றின. ஆனரால் அடவ அத்தடனயும் தவறு. அவடள நரான்
இப்ஜபராதம், “பராகீரதியின் அருளரால்” என் டகப்பராடவயேராகத் தரான் ஷகராண்டிருக்கிஜறன். உன்டன நரான்
உபஜயேராகிக்க ஜவண்டுஷமைன்ற அவசியேஜமை இல்டல, உலகிஜல ஆணழகன் நீ ஒருவன்தராஜனரா!” என்று
ஜகட்டுவிட்டு, “அவளுடடையே வராலிபத்தக்கு விருந்திடைஜவ இந்த ஜயேராசடன, ஜவஷறதற்குமைல்ல!
பரிதராபம்! அவளுக்கு எல்லராம் இருக்கிறத. அரசு, அந்தஸ்த, அழகு, இளடமை, ஷசல்வம் யேராவும்
இருக்கிறத; பயேன் என்ன? அவடள அடணத்தக் ஷகராண்டு, “அன்ஜப! ஆருயிஜர! இன்பஜமை!” என்று
ஷகராஞ்சிக் குலவிடை ஒருவன் இல்டல. அத அவள் குற்றமுமைல்ல! ஆடைவடரக் கராணும்ஜபராத தன் அரசு
என்ற கடிவராளத்டதப் பூட்டிஜயே இச்டச எனும் குதிடரடயே இழுத்தப் பிடிக்கிறராள். ஆனரால் அந்தப்
ஷபரால்லராத குதிடர, சும்மைராவரா இருக்கிறத! அவடளப் படைராதபராடுபடுத்தகிறத. அவடள அந்தச்
சிடறயிலிருந்த மீட்கஜவ, நரான் உன்டன அடழக்கிஜறன்.” என்றரான். என் இளடமை, ஆரியேன் கூறுவடத
ஏற்றுக்ஷகராள் என்று தூண்டிற்று, என் ஜரராஷ உணர்ச்சி, ச! ஜவண்டைராம் என்று ஷசரால்லிற்று. தடலகுனிந்த
நின்ஜறரான், தடரயிஜல, நீர் தளும்பம் கண்களுடைன், அழகு ததம்பம் அந்த அணங்கின் உருவம் ஷதரிவத
ஜபராலிருந்தத, ஷபரு மூச்ஷசறிந்ஜதன்.
என் வராலிபத்தக்கு விருந்தளிக்க, அழகும், இளடமையும், அந்தஸ்தம் படடைத்தவடளத் தர ஆரியேன் முன்
வந்தத என் ஷநஞ்சிஜல நிடனப்பச் சூழடலக் கிளப்பிவிட்டைத. நரான் அதனிடைம் சிக்கிவிட்ஜடைன். இன்று,
நடடை தளர்ந்த, ஜதகஷமைராடுக்கியே பிறகு, எவ்வுளவு ஷவறிபிடித்த அடலந்ஜதராம் இளம்பிரராயேத்திஜல
என்று எண்ணஜவண்டி இருக்கிறத. அப்ஜபராத அப்படியேரா! நல்ல மைலர், சுடவயுள்ள கனி, இன்பகரமைரான
இடச, இடவ யேராவும் ஓருருக் ஷகராண்டுலவும் மைங்டக என்றரால், நரம்பகள் நர்த்தனமைராடின, ஷநஞ்சு
அடலந்தத, ஜநத்திரம் சுழன்றத! வராலிபஜன! நீ அறியேராததரா! பராவம்! இப்ஜபராத நீயும் அந்த
நிடலயில்தரான் இருப்பராய் என்று எண்ணுகிஜறன். எவள் உன் நிடனப்பரால் ஜசராழ மைண்டைலத்திஜல
ஜசரார்ந்த கிடைக்கிறராஜளரா யேரார் கண்டைரார்கள்! பன்னடக பரிகிறராய், ஜபரார் வீரரா! ஆரியேன் அன்று என்டன
அடழத்ததஜபரால் உன்டன அடழத்தரால், உதராசனம் ஷசய்வராஜயேரா! உல்லராசத்தடைன் உலவ ஊரராரிஜல
யேரார் விரும்பரார்கள்! நரான் இடசந்ஜதன். ஆரியேன் தடல அடசத்தரான்; பின்னர் ஷசரான்னரான்;
“மைலர்பரி அரசியின் மைஜனராரதம் இனி நீஜயே! மைருதவல்லிக்கு இனி நீஜயே மைதி, நிதி, கதி. விதடவக்
ஜகராலத்திலுள்ள அந்தக் ஷகண்டடை விழிக்கிளிக்கு இனி நீஜயே வராழ்க்டகச் ஷசண்டு, பராடிடும் வண்டு!
கராதல், பூத்திடைச் ஷசய்வஜத என்ஜபரான்ஜறராரின் ஷதராண்டு. கராதல், என்றரால் சராமைரான்யேமைரா? கராதலுக்கும்
கடைவுளுக்கும் ஜபதஷமைரான்றில்டல. கரால ஜவறுபராடு அடத அழிப்பதில்டல. கவிகள் அதினின்றும்
தப்பவதில்டல. கடலக்கு அததரான் பிறப்பிடைம். உலக வராலிபர்களின் ஊஞ்சல், அந்த உத்தியேரான
வனத்திஜல இனி நீ உலவலராம். மைருதம் இனி உன் மைஜனராஹரி. ஆனரால், நரான் ஷசரான்னடத மைறவராஜத! நீ
ஆண்டைவனின் பிம்பம், ஜதவஜஜேராதி, கடைவுட் கனி; ஆமைராம், மைரானிடைனல்லன். மைரானிடை உருவந் தராங்கி
வந்த மைருதத்டத மைகிழ்விக்கப் ஜபராகும் மைஜகஸ்வரன்!” என்று ஆரியேன் கூறிடுடகயில்,
ஜகராமைளவல்லியுடைன் ஷகராஞ்சிடைப் ஜபராகிஜறராஜமை என்று குதூகலம் ஒரு பறம் என்டன இழுப்பினும்,
ஆரியேக் கடைவுட் தன்டமை பற்றியே சந்ஜதகம் மைற்ஜறரார் பறம் என்டன இழுத்தத. நரான் தராமிரபரணி,
டவடக, கராஜவரி, பராலராறு ஆகியே அழகியே நதிகடள மைராடலயேராகக் ஷகராண்டுள்ள தமிழகத்தில் இத
பற்றியே தர்க்கங்கடளக் ஜகட்டிருக்கிஜறன், தத்தவரார்த்த உடரகடளப் பலர் ஜபசிடைக் ஜகட்டைதண்டு.
எனஜவ, ஆண்டைவன், மைரானிடை உருக்ஷகராண்டு, மைங்டகயேருடைன் மைந்தகராசமைராக இருப்பத முடற என்று
ஆரியேன் ஜபசிடைக் ஜகட்டைதரால், எனக்கு,எவ்வளவு இழிந்த ஷகராள்டகடயே இந்த ஆரியேர்கள் சுமைந்த
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திரிகிறரார்கள் என்று எண்ணவும், ஷவறுப்படடையேவும் ஏற்பட்டைத. ஆனரால் என் ஷசய்வத! ‘ஜதன் பருக
வராரராய்’ என்று அவன் அடழக்கும்ஜபராத உமைத ஜதவனின் ஜசதி எப்படி? என்று ஜகட்பதரா? “சரி! உமைத
இஷ்டைப்படிஜயே நடைக்கிஜறன்” என்று சுருக்கமைராகக் கூறிவிட்ஜடைன். “விஜவகமுள்ளவஜன! ஜகள்; நராடள
இரவு எட்டு மைணிக்கு, நீ பராகீரதி ஜகராயிலுக்கு வரா! அரசி, இரவு 10 மைணிக்கு ஜமைல், ஆடடை அணி
படனந்த, பரிமைள கந்தம் பூசி, தங்கத்தட்டில் பழ வடககளும், தங்கக் ஜகராப்டபயில் பராலும்
எடுத்தக்ஷகராண்டு வருவராள் - ஒவ்ஜவரார் நராளும் இதஜபரால் வழக்கம். நராடளயேத் தினந்தரான் அரசியின்
ஆடச பூர்த்தியேராகப் ஜபராகிறத. எட்டு மைணிக்கு நீ அங்கு வந்ததம், உனக்குச் சில விஜசஷ அலங்கராரங்கள்
ஷசய்யே ஜவண்டும், ஜதவ வடிவத்தக்குத் ஜதடவயேரான “முலராம்” பூசப்படை ஜவண்டைராமைரா! பிறகு உன்டனப்
பராகீரதி சிடலக்குள் ஜபராயிருக்கச் ஷசய்ஜவன் - திடுக்கிடைராஜத அதற்கு வழி இருக்கிறத - சிடலயினுள் நீ
இருந்தஷகராண்டிருக்கும்ஜபராத, அரசி சிடலயும் உருகும்படி ஜவண்டிக் ஷகராள்வராள்; ஆரராதிப்பராள்,
அர்ச்சிப்பராள். நரான் கணகணஷவன மைணிடயே அடித்த, “அம்ஜமை! பராகீரதி! அடியேவடர இன்னமும்
ஜசராதிக்கராஜத. அரசியேரின் மைனடத வடதக்கராஜத! உன் ஜஜேராதிடயே ஆண் உருவில் ஷவளிஜயே அனுப்ப!
இகபர சுகத்டத இன்ஜற மைருதவல்லியேரார் அடடையும் மைரார்க்கத்டத அருள்!” என்று கூறுஜவன். “டமைந்தரா!
ஷமைச்சிஜனன் உனத பூஜேரா விஜசஷத்டத! குமைராரி! கண்கடள மூடிக்ஷகராள்!” என்று ஷகம்பீரமைரான குரலிஜல
கூறு. அரசியின் கண்கள் மூடுமுன்னம், சிடலயினுள்ஜள இருக்கும் விடசடயேத் திருப்ப, பராகீரதி இரு
கூறு ஆவராள். உடைஜன ஷவளிஜயே வரா! பராகீரதி படழயே நிடல ஷபறுவராள்! ஆச்சரியேத்தராலும்
ஆனந்தத்தராலும் தராக்கப்பட்டு, மைருதம் மையேக்கத்தடைன் குழந்டத குரலிஜல, “ஜதவரா!” என்று கூறுவராள்!
மைரார்ஜபராடு அடணத்தக்ஷகராள்! பரார் அப்ஜபராத அவள் மைரார்ப படைபடைஷவன அடித்தக் ஷகராள்ளப்
ஜபராவடத! பிறகு, நரான் ஜகராயில் திருவிளக்குகடளக் குளிர டவத்த விடுஜவன். மூலஸ்தரானத்டத மூடித்
தராளிட்டுவிட்டு ஷவளிஜயே ஷசல்ஜவன். விடியுமுன் வருஜவன். அதற்குள் உனத மைதனவித்டதடயேக்
கராட்டு” என்றரான்.
ஆம்! மைறு தினம், “ஜதவரா!” என்று குடழந்த கூறி, மைலர்பரி அரசி என் மீத சராய்ந்தஜபராத அவடள
மைரார்பறத்தழுவி, ஷநற்றியிஜல முத்தமுத்தராக வடிந்த வியேர்டவடயேத் தடடைத்த கன்னங்கடளத் தடைவி,
இதடழச் சுடவத்த “இன்பஜமை இன்னுயிஜர!” என்று நரான் அடழத்தஜபராத “இகபர சுகங் கண்ஜடைன்! என்
பூஜேராபலடன உண்ஜடைன். இந்த ஷஜேன்மைத்திஜலஜயே தனியேளராஜனன்” என்று மைருதம் வணங்கி, என்டன
வராழ்த்தினராள். ஆஹரா! சிவந்த ஜரராஜேரா ஜபரான்ற உடைலடமைந்த அவளுக்குத்தரான் மைனம் எவ்வளவு
ஷவள்டள! கடைல் ஜபரால் இருந்தன கண்கள். கபடைத்டதக் கண்டைராளில்டல. அவளுடடையே மிருதவரான
கன்னங்கடள என் கன்னத்தடைன் ஒத்தியேஜபராத, அப்ஜபராத அலர்ந்த மைலடர எடுத்த ஒத்திக்ஷகராள்வத
ஜபரான்று இருந்தத. அவளுடடையே அடணப்பிஜல நரான் சில நிமிடைம், என் அடணப்பிஜல அவள் சில
நிமிடைம். என் இதழ் முத்தம் விடளவித்தத சில நிமிடைம், அவள் இதழ் அதடனச் ஷசய்தத சில நிமிடைம்,
ஷபராழுத விடியுமைராஜமை! இத்தடகயே இன்பபரியிஜல இரவு ஜபராய் பகல் வருவராஜனன்!!!
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பகுதி - 5
அந்த மைடறயேராத வரானவில், மைங்கராத மைணம், என் வராழ்விஜல, நரான் கண்டைறியேராத களிப்டபத் தந்திடைஜவ,
நரான் ஆரியேனின் அடிபணிந்ஜதன்; திறம் வியேந்ஜதன். அவனத இனத்டதப் பகழ்ந்ஜதன். ‘எனக்கு இன்ப
உலக வராழ்வு தந்த ஏந்தஜல’ என்று ஷதராழுஜதன். அவன் என் நிடலடயேயும், என்னிடைம் இடழந்த கிடைந்த
மைருதத்தின் மைனடதயும் நன்கு ஷதரிந்தஷகராண்டு, நராகரிகமைரான நராட்டியேப் ஷபராம்டமைகள் என்று எம்டமை
மைனதிஜல தீர்மைரானித்தக் ஷகராண்டைரான். அவன் எதன் ஷபராருட்டு இடவகடளச் ஷசய்கிறரான் என்று
எண்ணிப் பரார்க்கும் நிடலடயே நரான் கடைந்தவிட்ஜடைன். அந்த நிலரா முகவழகியின், ஜநர்த்தியேரான
ஜநசத்திஜல நரான் ஷநஞ்டசயும் நிடனப்டபயும் இழப்ஜபன். ஜதவஜஜேராதிஜயே என்று கூறி என்டனத்
தஞ்சஷமைன்றடடைந்த அந்த வஞ்சிஜயேரா, ஷகராஞ்சியும் குலவியும், வராலிபக் ஜகராலத்டதக் கராட்டியும்,
என்டன மைகிழ்வித்தராள். பராவம் என்னுடைன் சரசமைராடுவடத அவள், பக்தியில் ஓர் பராகம் என்று
கருதினராள்.
“ரராடதயும் ருக்மைணியும், ஜகராபிடகயேரும் பிறரும் ஷபற்ற ஜபறு, இந்தச் சராமைரான்யேளுக்குக் கிடடைத்தஜத!
எவ்வளவு பூர்வ பண்ணியேமிருந்தரால் இத கிடடைக்கும் ஐயேஜன!” ஷசந்தராமைடரக் டகயேஜன. என்று
என்னிடைம் கூறினராள். ஜதவனிடைம் சரசமைராடுவத பக்திப்பராசுரம் என்று எண்ணினராள். ஆரியேன் ஷசராற்படி
ஜகட்டை என் ஷசரால்டல நம்பினராள். ஜரராஜேராவிஜல முள் இருந்த பறிக்கும் ஜநரத்திஜல டகடயே
குத்தவதஜபரால், அவளத சரசத்திஜல பக்தி சராயேல் இருப்பதகராண, என் மைனம் சற்று ஜவதடனப்பட்டைத.
சராமைரானியே மைரானிடைன்! கலிங்கத்திஜல பிறந்த, கட்கத்டத நம்பி வராழும் களத்தக் கூளம்! என்பத
ஷதரிந்தரால், அவள் என்டனத் தீண்டுவராஜளரா! சந்ஜதகஜமை! பருவம் அவளுக்கு அந்த நிடனப்டபக்
ஷகராடுப்பினும், அரசி என்ற நிடல அவடளத் தடுத்தவிட்டிருக்கும். நரானும் “ஜதவஜஜேராதி” என்ற
“தில்லு”க்கு உடைன்பட்டிரராவிட்டைரால் வரான வீதியிஜல உலவும் மைதி கண்டு மைகிழ்வதஜபரால் மைருதம்,
உப்பரிடக மீத உலராவுவடதக் கண்டு மைகிழ்வஜதராடு தீர்ந்தவிட்டிருக்கும். கண்களுக்கு விருந்த
கருத்தக்கு ஜநராய் என்று இருக்கும்!
பிரதி இரவும், நறுமைணம் வீசும் டதலம் பூசியே கூந்தலில் முல்டல சூடி, முருவலுடைன், மைருதம், ஜகராயில்
வருவராள். நரான் ஜதவ வடிவும், வராலிபத் தடிப்பம் ஷகராண்டு அவடள வரஜவற்ஜபன். அவள்
ஷதராழுவராள், நரான் தழுவிக் ஷகராள்ஜவன். “ஜதவரா” என்று அடிமூச்சுக் குரலராஜல என்டன அடழப்பராள்.
அடணப்டபத் தளர்த்தராமைல் ‘அன்ஜப!’ என்று நரான் கூறுஜவன். இதழ்கள் பிறகு இடணபிரியேரா, சில
நிமிடைங்கள்! இந்த இன்பம், பல நராள், பல வராரம், பல மைராதம், அவள் “தராய்” ஆகும் நிடல ஷபறும்வடர!
திருக்ஜகராயிலிஜல, ஜதவ பூசராரியின் திருவருளரால், நடைந்த திருவிடளயேராடைல், இந்த அளவு வடர ஷசன்றத.
பகவத் பிரசராதத்டதத் தராங்கும் பண்ணியேம் ஷபற்ஜறன், என்று பூரித்தராள் அந்தப் பூடவ. ஜதவன் என்ற
பராவடனடயேயும் மைறந்த, தந்டத என்ற நிடலயிஜல, “ஊர் அறிந்தரால்?” என்று ஜகட்ஜடைன் மைருதத்டத
கள்ளமைற்ற அவள் ஷமைல்லச் ஷசரான்னராள், “ஜதவரா! உமைத லீலரா விஜநராதத்டத நரான் என்ன கண்ஜடைன்?
தங்கள் சித்தம்ஜபரால் நரான் நடைப்ஜபன்” எனக்கு, ஜதவப் ஜபரார்டவடயேக் கழற்றி எறிந்தவிடை எண்ணம்
பிறந்த “மைருதம்! என் கண்ஜண! உன்டன நரான் ஏமைராற்றிவிட்ஜடைன்” என்று தவக்கிஜனன், உண்டமைடயேக்
கூறிடை. ஆரியேனின் படனந்தடரடயே நம்பிஜயே அவஜளரா, பன்னடகயுடைன், “என்டன ஏமைராற்றுவத உமைத
திருவிடளயேராடைலிஜல ஒன்று ஜபராலும்!” என்று கூறி, முத்தமிட்டைராள். என் சித்தம் தடுமைராறிற்று.
ஷபரான்விலங்கு எனக்கும் அவளுக்கும்! அதன் திறவுஜகரால், அந்தப் பூசராரியிடைம். சராடலயிலும்
ஜசராடலயிலும், சிற்சில சமையேங்களிஜல அரண்மைடனயிலும் யேராருங்கராணராத சமையேத்திஜல நராங்கள்
சரசமைராடிஜனராம். என் சுடமைடயே இறக்கச் சமையேமைட்டும் கிடடைக்கவில்டல. நரான் ஜதவனராகஜவ இருந்ஜதன்
- திருக்ஜகராயிலிஜலஜயே, என் மைகள் பிறந்தராள் - பராகீரதியின் மைராடலடயே உதிர்த்த, தூவினரான் ஆரியேன்.
‘தங்கள் வரப்பிரசராதம்’ என்று குடழந்த கூறினராள் மைருதம், தடலகுனிந்த நின்ஜறன் ஒரு விநராடி. பிறகு
அந்தக் குழந்டதடயேக் கண்ஜடைன். வராரி அடணத்ஜதன், முத்தமிட்ஜடைன், கண்களில் நீர் கசிந்திடை
நின்ஜறன். பராவடனடயேயும், பராசராங்டகயும் ஷவன்ஜறன். கபடைத்டதக் ஷகரான்ஜறன். திடை மைனதடைன்
“மைருதம்! நமைத குழந்டத மீத ஆடணயிட்டு இடதக் கூறுகிஜறன், என்டன நம்ப, நரான் ஜதவனுமைல்ல,
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ஜஜேராதியுமைல்ல, உன் ஜபரால் மைரானிடைப் பிறவிதரான், நரான் கலிங்க நராடு, ஷதராழில், ஜபரார் பரிவத; நரான்
இந்தப் பக்கம் வந்தஜபராத, ஆரியேன். என்டன ஜதவ ஷசராரூபம் என்றுடரத்த உனக்குத் தந்தரான். நீ எனக்கு
உல்லராசந் தந்தராய்! அதன் விடளவு, இஜதரா விடளயேராடுகிறத. இனி இந்த மைரானிடைடன நீ ஏற்றுக்
ஷகராள்வதம், தள்ளுவதம் உன் இஷ்டைம். இனி இந்தத் ஜதவபராவடனடயே நரான் தராங்ஜகன்” என்று
கூறிஜனன், என் ஜதவ கிரீடைத்டத வீசி எறிந்ஜதன், மைலர் மைராடலகடள பிய்த்த எறிந்ஜதன், அணிகடளக்
கழற்றி வீசிஜனன், அவள், “ஜதவரா! ஜதவரா!” என்று கூறித் ஜதம்பினராள். நரான் மையேக்கமுற்ஜறன். பிறகு
என்ன நடைந்தஷதன்பத எனக்குத் ஷதரியேராத. பல நராட்களுக்குப் பிறகு, நரான் கலிங்கத்தில் என் வீட்டிஜல
கராய்ச்சலுடைன் இருக்கக் கண்ஜடைன். யேராஜரரா பல்லக்கில் ஷகராண்டுவந்த என்டன விட்டுப் ஜபராயினர்,
என்று கூறினர். மீண்டும் மைலர்பரி ஜபராகத் தணிவு பிறக்கவில்டல. ஜசதிடயே ஷவளிஜயே ஷசரால்லவும்
பயேமைராக இருந்தத! கவடலடயேப் ஜபராக்க, கட்கஷமைடுத்த, கங்டகக்கு ஜமைஜலயும், கராமைரூப
நராட்டிலுமைராகப் பத்த ஆண்டுகள் திரிந்ஜதன். மைருதம் என்ன ஆனரால், குழந்டத என்ன ஆயிற்று, ஜகராயில்
பூசராரி என்ன ஆனரான், என்று ஷகராந்தளிப்ப உண்டைராகஜவ, மைராறுஜவடைம் படனந்த மைலர்பரி ஷசன்று
பராகீரதி ஜகராயிலில் தங்கிஜனன். வந்தரான் பூசராரி! சற்று வஜயேராதிகனராகக் கராணப்பட்டைரான்; அவடன
விசராரித்ஜதன். ஆரியேன் ஆயேராசப்படைராத ஜபசினரான். “ஆம்! பத்த ஆண்டுகள் பறந்தவிட்டைன!
பராலப்பருவம் மைராறிவிட்டைத. மைருதத்தின் பக்தி சிரத்டதயும் குடறந்தவிட்டைத. அவள் இன்னமும்
உன்டன ஜதவஷனன்ஜற கருதகிறராள்! திருவிடளயேராடைல் தீர்ந்தவிட்டைத, ஜதவன் மைடறந்தரான் என்று
தினமும் கூறுகிறராள். அன்று நீ டபத்தியேக்கராரத்தனமைராக நடைந்த ஷகராண்டைராய். உனக்கு கராய்ச்சடல
வருவித்த, அவள் கண்படைராமைல் மைடறத்தக் கலிங்கத்தக்கு அனுப்பிஜனன். கராடள, நீ மீண்டும் இங்கு
வந்தரால் என் ஷசய்வஷதன்று கலங்கிஜனன். வந்தரால், வராளுக்குத்தரான் பராவம், இடறயேராகி இருப்பராய். நீ
பத்திசராலித்தனமைராக பத்தராண்டுகளராக இப்பக்கஜமை தடலகராட்டைவில்டல” என்று ஜபசினரான். என் மைனம்
ஷகராதித்தத! எவ்வளவு தணிவு இவனுக்கு என்று ஜகராபம் பிறந்தத; என் ஷசய்வத! “ஆரியேஜர! நரான்
மைருதத்டத மீண்டும்...” என்று ஜகட்ஜடைன். “முடியேராத! முடியேராத! அந்தப் படைலம் முடிந்தவிட்டைத”
என்று தீர்மைரானமைராகக் கூறிவிட்டைரான் தீயேன். “என் குழந்டத எங்ஜக?” என்று ஜகட்ஜடைன். அவன்
பன்னடகயுடைன், ஜதவப் பிறவி, ஜதவரடியேராளராக இருக்கிறராள்! என்று திமிரராகப் ஜபசினரான். “எங்ஜக
இருக்கிறத குழந்டத?” என்று ஷகஞ்சிஜனன். “ஷதரியும்! கூற முடியேராத. அவள் வராழ்கிறராள், வசகரமிக்க
வனிடதயேராவராள், உனக்ஜகன் கவடல! மைருதம் உன் ஷசராப்பனத்திஜல கண்டை சுந்தரி என்று
எண்ணிக்ஷகராள். குழந்டதயும் கனவிஜல ஓர் கனி! மீண்டும் அவர்களுக்கும் உனக்கும் ஷதராடைர்ப இல்டல
- ஏற்படைராத - ஏற்படுத்த முடியேராத” என்று கூறிவிட்டைரான். மைலர்பரியில் அந்தச் சமையேம் அவனுக்கு இருந்த
அதிகராரம், அரசிக்ஜக அவன் விரும்பினரால் ஆபத்டதத் தரக் கூடியேதராம்! எனஜவ நரான் அவடன எதிர்க்க
அஞ்சி, “ஆரியேஜர, எனக்குக் குழந்டத மீஜத கவனமைராக இருக்கிறத” என்று மீண்டும் ஷகஞ்சிஜனன்.
ஆரியேன் ஓர் நீள மைணிடயே என்னிடைம் தந்த, இத, உன் ஷபண்ணின் கராதிஜல ஷதராங்கியே அணி. இடத
ஞராபகப் ஷபராருளராக டவத்தக் ஷகராள். அவள் சுகமைராக இருக்கிறராள். நீ உடைஜன ஊடரவிட்டுச் ஷசல்”
என்று கட்டைடளயிட்டைரான்.
“ஜசராழ வீரஜன இஜதரா பரார், என் கழுத்தில் தங்கச் சங்கிலியில் ஜகரார்த்தக் கட்டைப்பட்டுள்ள இந்த
நீலமைணி. இததரான் என் கண்மைணிடயே எனக்கு கவனமூட்டுகிறத. இந்த நீலமைணிடயேக் கராதிஜல
அணிந்திருந்த ஷபண்டணத்தரான் நீ ஜதடிக் கண்டுபிடிக்க ஜவண்டும்” என்று கூறி, கலிங்க வீரன் தன்
கடதடயே முடித்தரான். நீலமைணிடயேக் டகயிஜல எடுத்ததம், வீரமைணிக்கு, கலிங்கக் கிழவன் கூறியேத
மைறந்தவிட்டைத, “இந்த நீலமைணி, நமைத நடைனத்தின் ஷசவியிஜல இருப்பின், மிகமிகச் சிங்கராரமைராக
இருக்குஜமை” என்ற நிடனப்ப ஜதரான்றிற்று.
எப்படி என் கடத? நவரசமும் ததம்பகிறத, பரார்த்தராயேரா? இவ்வளவு பராரத்டதச் சுமைந்த ஷகராண்டு நரான்
இப்படி இறக்க முடியும்? வீரஜன! உன்னிடைம் நரான் என் மைனத்தில் இருந்தடதக் கூறிவிட்ஜடைன்; என்
நிதிக்கு உன்டனக் கராவலனராக்கிஜனன்; என் மைகடளக் கண்டுபிடி; அவள் மைண்வீட்டிலிருந்தரால்,
மைராளிடகக்கு அடழத்தச் ஷசல்; வராழ்க்டகயில் வடதந்த கிடைந்தரால், பணஷமைனும் மைருந்தூட்டி, அவள்
ஜநராடயேப் ஜபராக்கு; நரான் உலவியே மைலர்பரிடயே ஒரு முடற ஜபராய் பரார்; கலிங்கரும் தமிழரும், ஆந்திரரும்
தமிழரும், ஜசரரும் ஜசராழரும் களத்திஜல ஜமைராதிக்ஷகராண்டு, சிடதகின்ற ஜகராரம் நீங்க வழி கண்டுபிடி!
ஷசந்தமிழ் நராட்டடை அரிக்கும் ஷசல், எமைத நராட்டடை மைட்டும் சும்மைராவிட்டுவிடைவில்டல. கங்டகயிஜல
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உலவினர்; கராவிரிக்கும் வந்தனர். அந்த ஆரியேத்டத அழிக்க ஆயுதம் உதவராத; அறிவு ஜவண்டும்.
சராகப்ஜபராகும் நரான் சராந்ஜதராப ஜதசம் பரிகிஜறன் என்று எண்ணி எள்ளி நடகயேராடைராஜத என்று, கலிங்க
வஜயேராதிகன், கூறிக் ஷகராண்ஜடை கடளத்தக் கண்கடள மூடிக் ஷகராண்டைரான். அவன் கூறிக்ஷகராண்டைடத
வீரமைணி சரியேராகக் ஜகட்கவில்டல. அவனத ஷசவியிஜல, தூரத்திஜல குதிடரகள் ஜவகமைராக வரும் சத்தம்
ஜகட்டைத. வரவர, சத்தம் அதிகரித்தத. வஜயேராதிகடன ஜநராக்கினரான். மையேக்கமைராகிக் கிடைக்கக் கண்டைரான்.
ஜமைஜல ஒரு கம்பளத்டத எடுத்தப் ஜபரார்த்திவிட்டுக் குடக வராயிற்படி வந்த நின்றரான். கருணராகரனின்
உதவி அதிகராரி சில வீரர்களுடைன், குடகடயே ஜநராக்கித் தன் குதிடரயின் கராலடிகடள அடடையேராளம்
கண்டுபிடித்த வரக் கண்டைரான். திடகத்தரான். தரான் சவராரி ஷசய்த வந்தி
ருந்த குதிடரடயே அவர்கள் கண்டைதம், சந்ஜதராஷத்தரால் ஆரவராரித்த, “வீரமைணியின் குதிடர! இங்ஜகதரான்
எங்கராவத இருப்பரான்” என்று கூவினர். தனக்குப் படகவரரால் ஏஜதரா ஆபத்த வந்தவிட்டைஜதரா எனப்
பயேந்ஜத தன்டன அவர்கள் ஜதடிக்ஷகராண்டு வருவத வீரமைணிக்குப் பரிந்தவிட்டைத. ஆனரால்,
குடகயிஜல, அவர்கள் நுடழந்தரால், கிழவடனக் டகத ஷசய்வரார்கள். நிதிடயேக் டகப்பற்றுவரார்கள்; தரான்
ஷகராடுத்த வராக்டக நிடறஜவற்ற முடியேராத நிடலடமை தனக்கு உண்டைராகும் என்று வீரமைணி அஞ்சினரான்.
என்ன ஷசய்வத என்று ஜயேராசித்தரான். அவனத மைனதிஜல ஜயேராசடனகள் ஜதரான்றும் ஜவகத்டதவிடை அதிக
ஜவகமைராக குதிடரகள் ஓடி வந்தன. அஜதரா குடக! என்று கூச்சல். குடகக்கருஜக வந்ஜதவிட்டைனர்.
மூவர். வீரமைணி குடக வராயேற்படியேண்டடை நின்றுஷகராண்டு அவர்கடள உள்ஜள விடைராமைல் தடுக்கத்
தீர்மைரானித்தவிட்டைரான். வந்தவர்கஜளரா வீரமைணிடயேக் கண்டைதம் சந்ஜதராஷத்தடைன், “இஜதரா வீரமைணி!
நல்ல ஜவடள. ஒரு ஆபத்தம் இல்டல.” என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை, குதிடரகடளவிட்டு கீஜழ இறங்கி,
குடகடயே ஜநராக்கி நடைந்தனர். சராதராரண கராலத்திஜல, தனக்கு ஜமைலதிகராரி வரக்கண்டைரால் வீரமைணி
கராட்டும் மைரியேராடதடயேக் கராட்டைராமைலும், ஜதராழர்கடளக் கண்டைதம் வரஜவற்கும் வழக்கத்தக்கு
மைராறராகவும், உருவியே வராளுடைன், கடுகடுத்த முகத்தடைன் வீரமைணி நிற்கக் கண்டை, மூவரும் சற்றுக்
ஜகராபமும் ஷவறுப்பம் ஷகராண்டைனர். அவர்கள் அவனருஜக ஷசல்லச் ஷசல்ல அவன், அவர்கடளப்
படகவர்கள்ஜபரால் கருதவத ஷதரியேலராயிற்று. ஆகஜவ, அவர்கள் சற்றுப் பயேந்தனர்.
“வீரமைணி! இஃஷதன்ன விசித்திரமைரான நிடல! எங்கடளக் கண்டு முடறப்பத ஏன்? நராங்கள், நீ
கலிங்கரிடைம் சிக்கிவிட்டைராய் என்று கலங்கியேன்ஜறரா உன்டனத் ஜதடிக்ஷகராண்டு வந்ஜதராம். நீ எங்கடள
ஜநராக்குவத ஜவதடன தருவதராகவன்ஜறரா இருக்கிறத” என்று கூறினர். வீரமைணி,
கண்டுபிடித்தவிட்டீர்களல்லவரா? இனி ஏன் இங்கு வருகிறீர்கள். நரான் சுகமைராகத்தரான் இருக்கிஜறன்.
எந்தச் சூரனும் என்டனத் தூக்கிக்ஷகராண்டு ஜபராய்விடைவில்டல. இனி நீங்கள் ஜபராகலராம்”
என்றுடரத்தரான்.
மூவரும் ஷபராறுடமைடயேயிழந்தனர். “களத்திஜல கண்டை ஜகராரக்கராட்சிகடளக் கண்டு, மூடள
குழம்பிவிட்டைஜதரா” என்று ஜகட்டைரான் மூவரின் தடலவன். வீரமைணி ஷமைமௌனமைராக இருந்தரான். மூவரும்,
குடக வராயிற்படிடயே ஷநருங்கினர். உடடைவராடள நீட்டினரான் வீரமைணி. “இடதத் தராண்டித்தரான்,
குடகக்குள்ஜள நுடழயே ஜவண்டும்” என்று கர்ச்சடன பரிந்தரான். மூன்று உடடைவராள்கள் ஷவளிவந்தன.
ஜபரார் மூண்டுவிட்டைத முதல் ஷவட்டிஜலஜயே, மூவரின் ஒருவனின் டக தண்டிக்கப்பட்டுவிட்டைத. ஜபரார்
மும்முரமைராக நடைக்டகயிஜல, உள்ஜள, கிழவன், “ஓ” என்று அலறினரான். வீரமைணியின் மைனம்
குடகக்குள்ஜளயும், விழி ஷவளிஜயேயும் என்ற நிடலயேராகிவிட்டைத. ஷநருக்கடிடயே மைறந்தரான். வராடளக்
கீஜழ ஜபராட்டுவிட்டு, உள்ஜள ஓடினரான். மைற்றவர்கள் பின் ஷதராடைர்ந்தனர். ஒரு கூச்சலுடைன், கிழவன்
சராய்ந்தவிட்டைரான்.
தீபம் அடணந்தவிட்டைத. வீரமைணி அவடனப் பரார்த்தக் கண்ணீர் உகுத்தரான். வந்தவர்கள். “இஷதன்ன
ஜகராலம்” என்று ஜகட்டைனர். வீரமைணி இவஜனரார் கலிங்க வீரன். “இவடனக் கராப்பராற்றஜவ, நரான் இங்கு
வந்ஜதன்” என்றரான்.
“தஜரராகி!” என்றரான் வந்த தடலவன், “பராதகன்! பசுத்ஜதரால் ஜபரார்த்தியே பலி! பராடலக் குடித்த
விஷத்டதக் கக்கும் பராம்ப!” என்று பதட்டைமைராகப் ஜபசிக்ஷகராண்ஜடை, வந்தவர்கள் குடகடயே
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ஆரராய்ந்தனர். ஜபடழயிஜல ஷபராக்கிஷம் இருக்கக் கண்டைனர்.
“ஓஜஹரா! கலிங்கத்தரானிடைம் டகக்கூலி ஷபற்றுக்ஷகராண்டுதரான், கங்கராணி ஜவடலக்கு வந்தரான்” என்று
இடி முழக்கஷமைனக் கூவினரான் வந்தவரில் தடலவன்.
“வராடயே மூடு! உளறராஜத! உன் நீச நராக்டகத் தண்டித்த நரிக்கு விருந்திடுஜவன்.” என்று வீரமைணி
ஜகராபத்தடைன் கூறினரான். வந்த தடலவன், வீரமைணி சராய்ந்த கிடைந்த கிழவடனப் பரார்த்தக் ஷகராண்ஜடை
இருக்டகயில், பராய்ந்த பிடித்தக் ஷகராண்டைரான். மைற்றவர்கள் உடைஜன டககரால்கடளக் கட்டிக் கீஜழ
உருட்டினர். மிக விசித்திரமைரான கராட்சி! சறிடும் பலிகள் மூன்று சிரித்தன! ஒரு கிழச்சிங்கம் ஷசத்தக்
கிடைந்தத; ஒரு ஏறு, டககரால் கட்டுண்டு கீஜழ உருண்டு கிடைந்தத! ஏரராளமைரான ஷபராக்கிஷம்!
“ஜபரா, பலிஜகசரா! ஜபராய் எனத படடைடயேக் கூட்டிவரா!” என்று தடலவன் உத்தரவிட்டைரான். அவனும்
உத்தரவிற்கிணங்க, விடரந்த ஷசன்று, படடையுடைன் வந்த ஜசர்ந்தரான். “பிணம் இங்ஜக கிடைக்கட்டும்!
ஷபராக்கிஷத்டத மூட்டடைகளராக்கிக் குதிடரகள் மீத ஜபராடுங்கள், இந்தத் தஜரராகியின் டககரால்களில்
இரும்பத்தடளகள் ஜபராட்டுக் குதிடர மீத இறுக்கிக் கட்டுங்கள். குஜலராத்தங்கனின் உப்டபத் தின்று,
அவனுக்ஜக தஜரராகம் ஷசய்யே எண்ணியே நீசனுக்குத் தக்க தண்டைடனடயேத் ஷதராண்டடைமைரான் தருவரார்”
என்று தடலவன் உறுமினரான். வீரமைணி வராய் திறக்கவில்டல. ஆனரால், அவன் உடைல் பயேத்தரால் உதறிற்று.
வீரமைணிடயே இழுத்தக்ஷகராண்டு ஜபராய், படடைத் தடலவன் முன் நிறுத்தினர். ஷதராண்டடைமைரானின் தயேரம்
ஷசரால்லுந்தரத்தன்று. வீரமைணி தஜரராகியேரானரான் என்பத, ஆயிரம் ஜவல்ஷகராண்டு இருதயேத்டதத்
தராக்குவத ஜபராலிருந்தத. வீரன்! இவனரா தஜரராகியேராவத? என்ன ஷகராடுடமை! எங்கிருந்த பிறந்தத
இம்மைடைடமை! ஜகவலம் பணத்தக்கராக நராட்டடை, மைன்னடன, மைரானத்டதக் கராட்டிக் ஷகராடுத்த விடைவரா
தணிவத. தமிழகத்திஜல இத்தடகயே கள்ளி முடளத்தரால், பூந்ஜதராட்டைம் கராடைராகுஜமை! பஞ்சவர்ணக்
கிளிகளுக்குப் பூடனஜபரால் பள்ளிமைரான்களுக்குப் பலிஜபரால், வீரத்டத அரிக்கத் தஜரராகி கிளம்பினராஜன.
அரண்மைடனயிஜல இவனுக்கு எவ்வளவு மைதிப்ப மைன்னனுக்கு இவனிடைம் எவ்வளவு அக்கடர. எனக்கு
இவனிடைம் என்ன அன்ப! இவன் ஷசயேல் என்டன ஜவதடனக்குள்ளராக்குகிறஜத என்று எண்ணி
ஏங்கினரான். வீரமைணிஜயேரா, ஷதராண்டடைமைரானின் எதிரில் தடல குனிந்த நின்றரான். திடகப்படைன்
படடைத்தடலவர்கள் சுற்றிலும் நின்றனர். உருவியே வராளுடைன் பராதகராப்பப் படடை நின்றத.
“வீரமைணி! உண்டமைடயேக் கூறு” ஷதராண்டடைமைரானின் குரல், தக்கத்டதஜயே கராட்டிற்று. வீரமைணி
ஷமைமௌனமைராகஜவ இருந்தரான்.
“குடகயிஜல இருந்தவன் கலிங்கத்தரானரா?”
“ஆமைராம்”
“அவடனக் கராப்பராற்றஜவ நீ தணிந்தராயேரா?”
“ஆம்”
“தஜரராகி! அங்குப் ஷபராக்கிஷமிருந்தத உனக்குத் ஷதரியுமைல்லவரா?”
“ஷதரியும்”
“உன்டன அடழக்க வந்த உன் ஜதராழர்கடள எதிர்த்தராயேன்ஜறரா?”
“எதிர்த்ஜதன்”
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“என்ன தணிவடைரா உனக்கு? ஏன் இந்தத் தஜரராகம் ஷசய்தராய்?”
“தஜரராகமில்டல, தடலவரா!”
“தூர்த்தரா! என்டனத் தடலவஷனன்று மைறுமுடற கூறராஜத. உன் ஜபரான்ற உலுத்தர்களுக்கரா நரான்
தடலவன்! தஜரராகமின்றி, ஜவறு என்னடைரா அதற்குப் ஷபயேர்? கட்டித் தழுவிடும் கராமுகன், உடைல் அளவு
பரார்த்ஜதஜனயேன்றி, கூடிடும் ஜநராக்கமில்டல என்று கூறுவத ஜபராலிருக்கிறத உன் ஜபச்சு. நீசரா, எந்தக்
கண்கள் எதிரியின் பணத்டதக் கண்டு பூரித்தனஜவரா, அடவ பண்ணராகட்டும். எந்தக் கராதகளிஜல,
தஜரராகப் ஜபச்சுக்கு இடைங்ஷகராடுத்தராஜயேரா, அடவகடளக் குடடைந்ஷதடுக்கிஜறன். தஜரராகி! ஜசராழ
மைண்டைலத்திஜலயேரா, இத்தடகயே ஷசராரடண ஷகட்டை ஷஜேன்மைம் ஜேனித்தத. வஞ்சக நரிஜயே, வல்லடமையுள்ள
பலிஜபரால் ஜவடைமிட்டு நடித்தராஜயே. என் எதிஜர நிற்கிறராய் தணிவராக. உன் தடல இன்னும் பூமியிஜல
உருளவில்டல. கண்களிஜல நீரரா? நீலிக்கண்ணீர்!”
“என்டன ஷவட்டிவிடை உத்தரவிடுங்கள், வீணராகத் திட்டை ஜவண்டைராம்.”
“என்ன ஜவதராந்தம்! வஞ்சகரா! ஷவட்டுவதரா உன்டன? டககரால்களிஜல விலங்கிட்டு, எந்தக் குதிடரமீத
ஷகம்பீரமைராகவும், பூரிப்பராகவும் ஏறிக்ஷகராண்டு ஷசன்றராஜயேரா, அஜத குதிடரயின் வராலிஜல கட்டி, எந்த
நடைனத்தின் கண்களுக்கு விருந்தராக உலவி வந்தராஜயேரா, அவள் கண்களுக்கு ஜவதடன உருவராக,
கராரியுமிழும் ஷபராருளராக்கி, மூன்று மைண்டைலங்களிலும் உன்டன ஷமைராட்டடையேடித்தத் தடலயுடைன்
இழுத்தச் ஷசன்று, பிறகன்ஜறரா உயிடரப் ஜபராக்க ஜவண்டும்”
“விஷயேமைறியேராத ஜவதடனப்படுகிறீர். இருளிலிருந்த நீங்கியே பிறகு எதவும் ஷதரியும்.”
“என்னடைரா இருள்? உன் மைன இருள் தவிர ஜவறு என்ன?”
“நீர் நம்ப ஜவண்டுஷமைன்று ஏதம் கூறவில்டல. பிறஜகரார் நராள் உதவஜவ, இதடனக் கூறுகிஜறன்.
குடகயிஜல கலிங்கத்தரானுடைன் இவர்கள் என்டனக் கண்டைதம் உண்டமை; அங்குப் ஷபராக்கிஷம்
இருந்ததம் உண்டமை; அடத நரான் எடுத்தவர எண்ணினதம் உண்டமை. இவர்கடள எதிர்த்ஜதன்; இல்டல
என்றுடரக்கவில்டல. ஆனரால், தஜரராக சிந்தடன எனக்கு இல்டல. கலிங்க வீரனுக்குத் தந்த வராக்கின்படி
நரான் நடைக்க ஜவண்டும். அந்த இரகசியேத்டத ஷவளிஜயே உடரப்பதற்கில்டல. நீர் என்னஷவன்று
தீர்மைரானித்த, என்டன எப்பராடுபடுத்தினராலும், நரான் தடல குனியேத்தரான் ஜவண்டும். எனக்குச் ஜசராழஜன
மைன்னன், ஜசராழநராஜடை என் பூமி, நரான் தஜரராகிய்ல, தஜரராகியேல்ல! என்டன நம்பம்”
“உன்டனயேரா? நம்பவதரா? ஓஜஹரா! உத்தமைஜன, உன்டனச் ஜசராழநராட்டின் ஜஜேராதி ஸ்வரூபனராக்க
ஜவண்டும். ஏடைரா! மூடைர்கஜள, இவர் ஜபச்டசக் ஜகட்டும், சும்மைரா இருக்கிறீர்கள்? ஜகராயில் கட்டுங்கள்,
ஷகராட்டு முழக்கு நடைக்கட்டும்.”
“ஷகராடல, இந்தக் ஜகலிடயேவிடை ஷகராடுடமையேராக இரராத.”
இந்தப் ஜபச்சுக்குப் பிறகு, ஷதராண்டடைமைரான் ஜகராபத்தடைன், ஓங்கி ஒரு அடற ஷகராடுத்தரான் வீரமைணியின்
கன்னத்தில். பிறகு உரத்த குரலிஜல கூறினரான். “இவனத டகக்கட்டுகடள அவிழ்த்த விடுங்கள். இனி
இவன் ஜசராழ மைண்டைலத்தக்குள் நுடழயேக் கூடைராத” என்று தண்டைடன உத்திரடவக் கூறிவிட்டு,
கூடைராரத்தக்குள் ஷசன்றுவிட்டைரான்.
ஷவற்றி ‘ஊர்வலமும், விழராவும், ஷகராண்டைராட்டைமும், களிப்பமைராக’ கராஞ்சியிலும், தடலநகரிலும்
குதூகலமைராக இருந்தன. ‘கலிங்க மைன்னன் கர்வப்பட்டுக் குதித்தரான்; பிடைரியில் கரால்படை ஓடினரான்’ என்று
ஜகலி ஷசய்ஜவராரும், ‘ஜசராழச் சூரர்கள் சூறராவளிஜபரால் கிளம்பியே பின்னர்க் கலிங்கக் கூளம் நிற்குஜமைரா?’
என்று டநயேராண்டி ஷசய்பவரும், ‘ஷதராண்டடைமைரானின் தீரத்திற்குக் கலிங்கத்தரார் தவளராத என் ஷசய்வர்?
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என்று ஏளனம் ஷசய்ஜவராருமைராக மைக்கள் மைகிழ்ந்தனர். மைகனின் பகழ் ஜகட்டு முதடமைடயே மைறந்த
கூத்தராடும் தராயும், ‘என் மைகனின் ஷநஞ்சம் எஃகு; ஏறு ஜபராலும் நடடையுடடையேரான்’ என்று ஷபருடமையுடைன்
கூறிப் ‘பலியின் வயிற்றிஜல பூடனயேரா பிறக்கும்?’ என்ஷறண்ணிப் பூரிக்கும் தந்டதயும் களத்திஜல கீர்த்தி
ஷபற்ற கராதலடனக் கட்டித் தழுவி முத்தமிடை உடைலும் உள்ளமும் ஊறஷலடுக்க, ஓடி ஆடி மைகிழ்ந்திருந்த
மைங்டகயேரும், ‘ஜபரார் முடிந்தத! படகவன் ஜதராற்ஜறராடினரான்! வீரர்கள் வீடு திரும்பகின்றனர்!’ என்று
ஆனந்த கீதம் பராடியும், நடைனமைராடியும் களித்தனர். “உன் அப்பரா வருகிறராரடைரா குழந்தராய்! வந்ததம் ஜகள்,
‘என்டன விட்டு இத்தடன நராள் எங்ஜக ஜபராயிருந்தராய்?’ என்று; ஜபசமைராட்ஜடைன் ஜபரா என்று ஷசரால்லு”
என்று மைகனுக்குத் தடல சவிப் பூச்சூட்டிப் ஷபரான்னணி பூட்டிப், பரிமைளநீர் ஷதளித்த, முத்தமிட்டுக்
கட்டித் தழுவிக் ஷகராஞ்சினர் குமைரிகள். “களத்திஜல, இரத்தத்டதக் கண்டு, பிணத்டதத் தடவத்த, ஊண்
உறக்கமிழந்தவர் வருகிறரார், இனி அவருடடையே மைனமைகிழ்ச்சிக்கு என்ஷனன்ன ஷசய்வத? ஆமைராம்! அந்தப்
பச்டசநிறச் ஜசடலடயேத்தரான் கட்டிக் ஷகராள்ள ஜவண்டும். அன்ஜறரார் நராள் அடதக் கட்டிக்
ஷகராண்டிருக்கும் ஜபராததராஜன, ஜசராடலயிஜல உலவும் ஜகரால மையிஜல! என்று என்னிடைம் ஷகராஞ்சி... உம்!
என்ஷனன்னஜமைரா ஷசய்தரார். இன்று அந்தச் ஜசடலடயேத்தரான் அணிந்த ஷகராள்ள ஜவண்டும்.
ஒவ்ஷவரான்றுக்கும் ஒவ்ஜவரார் கடத ஷசரால்லுவரார் அவர். அவர் எவ்வளவு ஷமைலிந்திருக்கிறராஜரரா?
எத்தடன கராயேங்கஜளரா உடைலில்? என்ன நிடலஜயேரா? எப்ஜபராத வருவராஜறரா? என்டனக் கண்டைதம்
சிரித்தச் சல்லராபிப்பராஜரரா; அலுத்த ஷமைமௌனமைராவராஜரரா?” என்று ஏஜதஜதரா எண்ணி ஏந்திடழயேரார்கள்
ஜமைகத்டதக் கண்டு மையில் ஆடுவத ஜபராலக், கதிஜரராடனக் கண்டு மைலரும் தராமைடரஜபரால, ஆடடை அணி
படனந்த, மைராடைங்களில் உலவினர்.
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பகுதி - 6
களத்திஜல கணவர் இறந்த ஷசய்தி ஜகட்டுச் சித்தம் ஜசரார்ந்திருந்த ஜசயிடழயேரார்கள், விழரா நடைப்பதகண்டு
விம்மினர்; மைடறந்த மைணிடயே நிடனத்த அழுதனர்; உண்ணவும் மைனமின்றிச் சுருண்டுகிடைந்தனர்.
மைஜனராஹரமைரான மைராளிடக ஷநடுநராட்கள் பூட்டைப்பட்டு, கலனராகிப் பழுதி படிந்த கிடைக்கும்
ஜகராலம்ஜபரால, அம்மைராதர், திலகமின்றித், திருவிழிகளில் ஒளியின்றி, ஜமைனியில் பளபளப்பின்றி, ஆடடை
திருத்தமின்றி, சவராத, சிரிக்க முடியேராத, சிவந்த கண்களுடைன், ஜசராக பிம்பங்களராகிக் கிடைந்தனர். ஜபரார்
என்ற ஷசரால்டலக் ஜகட்டைதம் பண்பட்டை மைனம் ஷகராப்பளித்தத. “நராட்டின் நலன், மைன்னனின் கீர்த்தி,
இடவகளுக்கராக என் வராழ்விஜல இக்கதி! கூரரான வராஜளரா, ஜவஜலரா அவர் மைரார்பிஜல பராய்ந்தஜபராத
எப்படி அலறினராஜரரா? என்ன தடித்தராஜரரா? என்ன எண்ணி அழுதராஜரரா? என்ன ஜகராரம்? எவ்வளவு
ஷகராடுடமை? ஏன், சண்டடை எனும் ஓர் சுழல், வராழ்க்டகப் பூங்கராடவப் பராழராக்குகிறத? மைலர் வனத்திஜல
ஏன் இக்கள்ளி?” என்று கூறிக் கதறினர். நிலவிஜல கடறஜபரால் மைகிழ்ச்சியிஜல மூழ்கியே ஜசராழ
மைண்டைலத்திஜல, இக்கராட்சியும் இருக்கத்தரான் ஷசய்தத? ஜபரார் விடளயேராட்டைரா!
நடைனரராணியின் நிடலஜயேரா, விசித்திரமைரான ஜவதடன! கராதலன் களத்திஜல கராட்டியே தீரத்டத, அவனத
ஜபரார்த்திறன் கண்டு படகவர்கள் மைருண்ஜடைராடியேடத, அவனத அஞ்சராத ஷசயேடலக் கூறிப் பின்னர்,
அத்தடகயே வீரன் அயேர்வறியேராத் தீரன், ஜசராழ மைண்டைலச் சூரன், கடடைசியில் கலிங்க நராட்டைரானிடைம்
டகக்கூலி ஷபற்றரான், மைன்னடனக் கராட்டிக் ஷகராடுக்கத் தணிந்தரான். தஜரராகியேரானரான். ஷதராண்டடைமைரான்
அவடன நராட்டடை விட்ஜடை தரத்திவிட்டைரார், என்று கூறக்ஜகட்டை நடைனரராணி, மூர்ச்சித்த கீஜழ சராய்ந்த,
“என் கராதலனரா தஜரராகி! நன்ஷனறியேன்றி ஜவறறியேரா வீரனரா தஜரராகி! ஜசராழ நராட்டுக்கராக தன் உயிடரயும்
தரும் தூய்டமையேரான உள்ளம் படடைத்த உத்தமைனரா தஜரராகி! நரான் நம்ஜபன்! என் அருடமைக் கராதலடன
நரானறிஜவன் நன்கு. அவருக்குக் குள்ளநரிச் ஷசயேல் ஷதரியேராத. குலப் ஷபருடமைக்ஜக குவலயேத்தில்
வராழ்கிஜறராம் என்ஜற கூறும் கண்ணியேரல்லஜவரா? நராட்டடைக் கராட்டிக் ஷகராடுக்கவரா களம் பகுந்தரார்!
கடும்ஜபரார் பரிந்தரார்! எதிரிகடளத் கண்டைதண்டைமைராக்கினரார்! இல்டல! இல்டல! இதில் ஏஜதரா சூத
இருக்கும்; என் சுந்தரரூபன் மீத யேராஜரரா சதி ஷசய்திருக்கின்றனர்” என்று அழுத கூறினராள்.
அம்மைங்டகஜயேரா திடகத்தராள்; தடல அடசத்தராள்; ஜதம்பம் நடைனராடவக் கண்டைராள்; என்ன
ஷசய்வஷதன்றறியேராத விழித்தராள். நடைனரா அம்மைங்டகயின் அடியிடனப் பற்றிக் ஷகராண்டு, நீர் ஷபருகும்
ஜநத்திரங்களரால் அவடள ஜநராக்கி, “ஜதவி! உமைக்ஜக ஷதரியும். இந்த உயிடர நரான் எவர் ஷபராருட்டு
வளர்த்த வருகிஜறன் என்று. அவடரப் பிரிந்த நரான் வராழ்ஜவனரா? அவர் மைதிப்பக்குப் பங்கம் வந்த
பிறகு, எனக்குத் தங்கக் ஜகராட்டடை கிடடைப்பினும் சகிப்ஜபனரா? அவடரயும் என்டனயும் அரசனின்
ஆக்கிடன பிரிக்கிறத; மைலடரயும் மைணத்டதயும் ஜவறராக்குவஜதரா? கண்ணிலிருந்த ஒளிடயே
நீக்கிடுவஜதரா? என் மைணராளடர இழந்திடைநரான் சம்மைதிஜயேன். அவர் ஒரு குற்றமும் ஷசய்திருக்க முடியேராத;
ஷசய்யும் வடகயுமைறியேரார். ஷசந்தமிழ்நராட்டுச் சிங்கம், சூத வராத அறியேராதரார். அவடர மீட்டுத்தர
ஜவண்டுகிஜறன். என் உயிடர எனக்குத் தரானம் தரக் ஜகராருகிஜறன், நராஷடைங்கும் விழரா நடைக்கிறத;
வீதிகளிஜல பூச்சூடி மைங்களம் பராடிக் கராதலடரத் ஜதடிக் கராரிடகயேர் நடைமைராடுகின்றனர். பூங்கராவிஜல,
மைரநிழலிஜல, களத்திஜல கராட்டியே வீரத்டதக் கூறி, கராதலியின் கன்னத்டதக் கீறி, ஷநஞ்சிஜல கராதல்
ஊறிடை உடரயேராடி, உல்லராசமைராகப் பல்லராயிரவர் இருக்க, வீரத்திஜல எவருக்கும் இடளக்கராத என்
ஜவந்தர், ஜவற்றூரிஜலரா, கராட்டிஜலரா, ஜமைட்டிஜலரா, கடும் குளிரிஜலரா, சுடும் ஷவயி
லிஜலரா, நராஜடைராடியேராகச் சுற்றவும் நரான் இங்குக் கதறவுமைரான நிடல வரவரா கலிங்கப்ஜபரார் மூண்டைத!
கலிங்கப் ஜபரார், வீரர் பலரின் உயிடரக் குடித்தஜதராடு திருப்பதியேடடையேக் கூடைராதரா! ஜபராரின் பசி
தீரவில்டலயேரா! என் மைனடதப் பண்ணராக்கி, என்டனச் சித்திரவடத ஷசய்யேவும் ஜவண்டுமைரா! என்டனப்
பராரும் அம்டமைஜயே! என் வராழ்வு என்ன கதியேராவத! ஜசராழ மைண்டைலத்திஜலயிருந்த தரத்தப்பட்டை பிறகு.
தமிழடன, மைற்ற இரு மைற ஜவந்தரும் மைதிப்பஜரரா? இடைந்தருவஜரரா? என் மைன்னனின் வராழ்வு
இதஜபராலவரா ஆகஜவண்டும்?” என்று கூறினராள்.
அம்மைங்டக ஏதம் கூறராதவளராய், அரசடனக் கண்டு ஜபசுஜவராம் என்று எண்ணிக்ஷகராண்டு,
நடைனரராணிடயேத் ஜதற்றும்படி ஜதராழியேருக்குக் கூறி விட்டுத் தனத அந்தப்பரம் ஷசன்று ஜசராகத்தடைன்,
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தன் அடறக்குள் நுடழந்தராள்; திடுக்கிட்டைராள். ஏஷனனில், அங்கு, ஆரியேமைராத கங்கராபராலரா
பன்னடகயுடைன் நிற்கக் கண்டைராள். பருவத்டத ஷநறித்தபடி, “பன்னடகக்கராரி! ஏத இங்கு வந்தத?” என்று
பராலராடவ அம்மைங்டக ஜகட்டிடை, கங்கராபராலரா, “ஜதவி! இன்றராவத உமைத கண்கள் திறந்திருக்கும், கபடை
நராடைகத்டதக் கண்டுஷகராண்டிருப்பீர்கள் என்று தரான் வந்ஜதன்” என்று கூறினராள். “கபடைமும், நராடைகமும்!
மீண்டும் உளறல்” என்றராள் அம்மைங்டக மைஞ்சத்தின் மீத படுத்தக்ஷகராண்டு, கங்கராபராலரா
விசிறிக்ஷகராண்டு, உபசராரத்தக்கு வீசிக் ஷகராண்ஜடை “என் கன்னத்தில் அடறந்தீஜர! களத்திஜல நடைந்தத
ஜகட்டைபிறகு ஷதரிந்ததரா உண்டமை? கபடை ஜவடைக்கராரனின் கடத ஷவட்டை ஷவளிச்சமைராகிவிட்டைத
பரார்த்தீர்களரா? ஊர் ஷகராதிக்கிறத தராஜயே! கலிங்கனுக்கு நராட்டடைக் கராட்டிக் ஷகராடுத்தவடனக் கழுகுக்கு
இடரயேராக்க ஜவண்டியேடத விட்டுக் கருணராகரர் சராதராரணத் தண்டைடன தந்தராஜர என்று மைக்கள்
ஜகராபிக்கின்றனர். அம்ஜமை! அதமைட்டுமைல்ல! நடைனராவின் மீதம் மைக்களின் ஜகராபம் திரும்பி இருக்கிறத.
பராபம் அவள் சூதவராதறியேராத சுந்தரி! ஷகராஞ்சம் ஜபரராடச! சபலபத்தி! அவனிடைம் மையேங்கினராள்;
அவடன அவள் ஒரு சராதராரண ஜபரார்வீரன் என்ஜற நிடனப்ப
தில்டல, பவியேராளப் பிறந்தவன் என்ஜற கருதி வந்தராள். அவன் அப்படிச் ஷசய்த டவத்தரான்” என்று
ஷமைல்ல ஷமைல்ல விஷ வராடடைடயே வீசினராள்.
“மைன்னன், என் ஜவந்தன். என்று நடைனரா அவடனக் கூறினராள். கராதல் மையேக்கமைராகத்தரான் இருக்குஷமைன்று
நிடனத்ஜதன்” என்று அம்மைங்டக கூறிடை, அததரான் சமையேம் எனக்கண்டு, கங்கராபராலரா, “கராதல்
மையேக்கமைல்ல, கிரீடைத்தின் மீத ஷகராண்டை ஜமைக மையேக்கம் அம்மைணி! வீரமைணி ஜவந்தன், நடைனரராணி
அவனுக்கு ரராணி! இதஜவ அவர்களின் அந்தரங்கத் திட்டைம். அன்று குடகயிஜல நடைந்த சதி. ஷவறும்
ஷபராக்கிஷத்தக்கு என்றரா எண்ணுகிறீர்கள்? தூ! வீரமைணி பணத்தக்கராகவல்ல அந்தப் பராதகம் ஷசய்யேத்
தணிந்தத; முடிதரிக்கஜவ சதி ஷசய்தரான்” என்றராள் கங்கராபராலரா.
“ஜபராடி ஷபரால்லராங்குக்கராரி” என்று அம்மைங்டக கங்கராபராலராடவத் திட்டினராஜள ஷயேராழியே மைனதிஜல,
“இருக்குஜமைரா! நடைந்திருந்தரால்தரான் நராம் என்ன கண்ஜடைராம். வீரமைணி மீத கருணராகரர் வீணராகவரா தமைத
அதிகராரத்டதச் ஷசலுத்தியிருப்பரார் இருக்கும்; அரண்மைடனகளிஜல இத நடைப்பததராஜன. வீர
மைணிக்கு இந்த விபரீதபத்தி இருந்திருக்கக்கூடும். யேரார் கண்டைரார்கள்? பராம்ப என்ன பரார்டவக்குக்
ஜகவலமைராகவரா இருக்கிறத! சிறுத்டததரான் என்ன சிரித்தக் குலுங்கி நடைக்கும் சிங்கராரியின் ஜமைலராடடை
ஜபரான்ற ஜபரார்டவயில்தரான் இருக்கிறத. வீரமைணியின் ஷவளித் ஜதராற்றந்தராஜன, நடைனராவுக்குத் ஷதரியும்.
அவன் தஜரராகிதரான்! நராட்டுக்கு, நமைக்கு, நடைனராவுக்கு, தமிழகத்தக்ஜக தஜரராகிதரான் சந்ஜதகமில்டல”
என்று முடிவு ஷசய்தஷகராண்டைராள்.
ஒரு படி ஜமைஜலறிவிட்ஜடைராம் என்றுணர்ந்த கங்கராபராலரா, “ஜதவி! ஊரிஜல கூடிக் கூடிப் ஜபசிக்
ஷகராள்கிறரார்கள். அந்தத் தஜரராகியின் தடணயேராக இருந்த வந்தவடளயும் நராட்டடை விட்டுத் தரத்த
ஜவண்டுஷமைன்று” என்று ஆரம்பித்தராள். அம்மைங்டக சறி எழுந்த “ச! இஷதன்னடி ஷகராடுடமை. அவன்
தஜரராகம் ஷசய்தரால், அவள் என்ன ஷசய்வராள்? அவடனத் தண்டித்தத முடற; அரச நீதி. அவள் என்ன
குற்றம் ஷசய்தராள்? அடத நரான் ஒருஜபராதம் அனுமைதிக்க மைராட்ஜடைன். அவள் என் ஜசடி; ஜதராழி. அந்தக்
ஷகராடியிடடையேராளின் கண்களிரண்டும் குளமைராகிவிட்டைன; பராபம்! அவளத அழுகுரடலக் ஜகட்கச்
சகியேராமைஜல நரான் இங்கு வந்தவிட்ஜடைன். அவள்மீத, கரம் டவக்க எவர் தணிவர்? கண்டைதம் பரிதராபம்
ஷகராள்வர். மைக்கள் ஏஜதரா மைருண்டு, ஆத்திரத்திஜல ஜபசுகின்றனர்” என்றராள்.
“மைக்களின் ஆத்திரம், மைணிமுடிகடளக் கூடை அகற்றியிருக்கிறஜத ஜதவி!” என்று கங்கரா கிளறினராள்.
“சதி பரியும் கூட்டைமைல்லடி தமிழர்” என்றராள் அம்மைங்டக.
“நரானறிஜயேன் அம்டமைஜயே! எமைத நராட்டிஜல மைக்களுக்கு அடைங்கிஜயே மைன்னர்கள் வராழ்வர்” என்றராள்
கங்கரா, சராதஜபரால். “உன் நராடு! அத எத? ஓ! உன் மூதராடதயேர், முதன் முதல் சஞ்சரித்த நராடு என்று
ஷபராருளரா? எனக்குத் ஷதரியும் அந்நராட்டு அதி ஆச்சரியேப் பழக்க வழக்கங்கள். ஏனடி கங்கரா!
அவரில்லராவிட்டைரால் என்ன; அவர் கரால் ஜஜேராடு ஆளட்டும் என்று கூறின மைக்கள், அஜயேராத்தி
நராட்டினர்தராஜன?” என்று ஜகட்டுவிட்டு, டகஷகராட்டி நடகத்தராள் அரசகுமைராரி. ஜகராபத்டத அடைக்கிக்
50

ஷகராண்டை கங்கராபராலரா, “அத ஜதவ கடதயேன்ஜறரா?” என்று விடடை கூறினராள். “உங்கள் ஜதவ கடத
கிடைக்கட்டும், நீ ஜபராய் ஜதம்பிக் கிடைக்கும் நடைனராவுக்குத் ஜதறுதல் கூறு, ஜபரா” என்று கூறிக் கங்கராடவ
அனுப்பிவிட்டுக் கவடலயுடைன், மைஞ்சத்திஜல மைன்னனின் மைகள் படுத்தக் கிடைந்தராள்.
வீரமைணி, நடைனராடவ எண்ணி ஏங்கினரான். அவள் மைனம் என்ன பராடுபடுஜமைரா என்று நிடனத்த
ஷநராந்தரான். கலிங்கக் கராட்டிலும், ஜமைட்டிலும் சுற்றினரான். பணிந்த கலிங்கரும் தன்டனக் கண்டைரால்,
ஷகராடுடமை பரிவர் என்பத அவனுக்குத் ஷதரியும். எனஜவ, ஒருவர் கண்ணிலும்படைராமைல் ஒளிந்த
வராழலராயினரான். ஜவடைர்களுடைன் ஜவடைனரானரான். கல் ஷவட்டுஜவராருடைன் கலந்தரால் கல் ஷவட்டுவரான்.
மைண் சுமைப்ஜபராருடைன் ஜசர்ந்தரால், மைண் சுமைப்பரான். உலவினரான். என்ன ஷசய்வத என்று ஷதரியேராமைல்.
நடைனராவுக்கு அரண்மைடனயிஜல அபராரமைரான ஷசல்வராக்கு இருப்பதரால், எப்படியேராவத அரசகுமைராரி
மூலமைராக மைன்னனின் மைனத்டத மைராற்றி, தன்டன மீட்பராள் என்று கருதி
னரான். எவ்வளவுதரான் ஷவளிப்படடையேராக, குடகயிஜல நடைந்த விஷயேத்டதக் கூறினராலும், மைன்னன் நம்ப
மைராட்டைராஜன என்று பயேந்தரான். ஜமைலும், விஷயேஜமைரா, ஓர் ரராணியுடடையே வராழ்டவப் பராதிக்கக் கூடியேத. ஒரு
நீலமைணிதரான் இருந்த ஆதராரம்! அத ஒளிவிட்டைஜத ஷயேராழியேப் ஜபசுமைரா! யேரார் ஷசரால்வரார்கள் தனத
தூய்டமைடயேப் பற்றி, என எண்ணி மைனம் பண்ணரானரான். நடைனராவின் இன்பக் கனடவக் ஷகடுத்ஜதன்;
மைன்னனின் மைகிழ்ச்சிடயேக் குடலத்ஜதன்; வீரர்கள் கூட்டைத்திற்ஜகரார் ஜகலிக் கூத்தராஜனன் என்று
நிடனத்தரான். இங்கு வீரமைணி இவ்விதமிருக்க, நடைனராஜவரா நறுமைலர்த் ஜதராட்டைத்திஜல உலவினராள்; மைலர்
பறித்தராள்; மைராஷனனத் தள்ளி விடளயேராடினராள்; மைடியிஜல தடலடயேச் சராய்த்தக் ஷகராண்டு மைதரமைரான
ஷமைராழி ஜபசும் மைணராளனின் ஷநற்றிடயேத் தடைவினராள். இந்த இன்ப விடளயேராட்டிஜல இருந்தவள்
திடீஷரன அந்தகராரம் கண்டைராள்; ஐஜயேரா என்று அலறினராள்; பராம்ப! என்று படதத்தராள்; பராஜரன் உன்
முகத்டத என்று கடிந்தடரத்தராள்; கராலிஜல முள் டதத்தஜத என்று கதறினராள்; கராடு மைடல வனம்
சுற்றினராள்; கழுகு ஷகராத்தகிறஜத என்று கூறினராள்; கலிங்கம் அழியேட்டும் என்றும், கராதலஜர வருக
என்றும், மைணராளஜன எனக்கு மைன்னன் என்றும் குளறினராள். இவ்வளவும் படுக்டகயில் ஜேஜூர ஜவகத்தில்;
மையேக்கத்தில்!!
அரசிளங்குமைரியின் ஷசராற்படி, ஷசன்ற கங்கரா பராலரா, நடைனரா மையேக்கமுற்றுக் கீஜழ சராய்ந்திருக்கக்
கண்டைராள். அன்று முதல் பத்த நராட்கள் வடர, நடைனராவுக்கு மையேக்கமும் ஜேஹுரமும் அடைக்க முடியேராத அளவு
ஏற்பட்டைத. அந்த மையேக்கத்திஜலதரான் நடைனரா, தனத கராதல் விடளயேராட்டடைப் பற்றி எண்ணியும், தனக்கு
வந்த கஷ்டைத்டத எண்ணிக் கலங்கியும், ஜேஹுர ஜவகத்தரால் குளறியும், தனத படுக்டகயில் பரண்டு
கிடைந்தராள். அரண்மைடன டவத்தியேர் அற்பதரானந்தர், தமைத மைற்ற அலுவல்கடள மைறந்த நடைனராவுக்கு
அருடமையேரான மூலிடககளரால் முடறப்படி ஷசய்த மைருந்த வடககடள அன்படைன் ஷகராடுத்த, “எப்படியும்
அவடள உயிர்ப்பிப்ஜபன், நரான் டகபிடித்த பிறகு, மைரணம் அவடள அணுகுமைரா?” என்று சூள் உடரத்த,
இரவு பகல் தூங்கராத, நடைனராவுக்கு அருஜக அமைர்ந்திருந்த, உபசராரம் ஷசய்யேலரானரார். அடிக்கடி
அரசிளங்குமைரியும் நடைனராடவப் பரார்த்தவிட்டுப் ஜபராவராள். டவத்தியேடர, “மிக்க ஜேராக்கிரடதயேராகக்
கவனிக்க ஜவண்டும், கடல, இளடமை, அழகு, தூய்டமை யேராவும் உம்முடடையே மைருந்தினரால்தரான் பிடழக்க
ஜவண்டும்” என்று கூறுவராள். டவத்தியேர், இளித்தக் ஷகராண்ஜடை, “அரசகுமைராரி! அடிஜயேனுடடையே
திறடமைடயே அறியேராதரார் ஷசராற்பம், ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரால், அருந்தமிழர் கற்ற அரியே
முடறகடள நரான் அறிஜவன்; மூலிடககளின் இடைமும் இயேல்பம் ஷதரிந்தவன்; ஜநராய் மூலங்
கண்டைறிஜவன்; ஷநராடியிஜல தீர்ப்ஜபன் எப்பிணியும். நடைனராவுக்கு. மைனம் குழம்பி இருக்கிறத; மையேக்கம்
ஜமைலிட்டுக் கிடைக்கிறத; பயேத்தினரால் பராடவ பதறியிருக்கிறராள். ஆகஜவ ஜேஹுரம். இத இப்ஜபராத
குடறந்த விடும்” என்று கூறி, நடைனராவின் ஷநற்றிடயேத் ஷதராட்டுப் பரார்த்தக்ஷகராண்ஜடை, “ஷகராஞ்சம்
இருக்கிறத ஜபராய் விடும் ஜநராய்” என்று கூறுவரான். அந்த ஜநரத்தில் மைட்டும், ஜவஜறரார் டவத்தியேர்,
அற்பதரானந்தரின் நராடிடயேப் பிடித்தப் பரார்த்தராலன்ஜறரா ஷதரியும். கராமை நராடி கடு ஜவகமைராக அவருக்கு
அடித்தக் ஷகராண்டிருப்பத! நடைனராவின் ஜநராய் குடறயேக் குடறயே டவத்தியேரின் ஜநராய் வளர்ந்த
ஷகராண்ஜடை இருந்தத. அவ்வளவு வசகரமைரான மைங்டகயின் அருஜகயிருந்த, உபசராரம் ஷசய்தவரல்லர்
டவத்தியேர். அதவடரயில் மைணமைராகராதவர்; மைன்னரின் ஆதரவு ஷபற்றவர். மையேக்கமுற்ற நடைனராவுக்கு
மைருந்த தர வரவடழக்கப்பட்டைரார்; அவளழடகக் கண்டு மையேங்கினரார்; அவள் மையேக்கத்டதப் ஜபராக்க
மைடலயுச்சியிலிருந்த மூலிடககள் எடுத்த வரச் ஷசய்தரார். ஆனரால், பராபம், அவருடடையே மைன
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மையேக்கத்டதப் ஜபராக்கும் மூலிடக, அருஜகதரான் இருந்தத; எதிஜர, மைஞ்சத்தில்!
பத்த நராட்களுக்குப் பிறகு நடைனரராணிக்கு ஜநராய் குடறந்தத; மையேக்கம் தீர்ந்தத; ஜேஹுரம் நின்றத.
டவத்தியேர் பூரித்தரார். அரசகுமைராரி ஆனந்தங் ஷகராண்டைராள்; “ஜநராய் ஜபரானராலும், படுக்டகயிஜலஜயே
இருக்க ஜவண்டும்; பராலும் பழரசமும், ஜதனும் உணவராக இரண்ஜடைரார் மைராதமிருக்க ஜவண்டும்;
ஜதகத்திஜல ஏற்பட்டுள்ள திடீர் அதிர்ச்சி ஜபராக ஓய்வு ஜவண்டும்; மூன்று ஜவடளச் சூரணம் முடறப்படி
சராப்பிட்டைராக ஜவண்டும்; நரான் கூடைஜவ, இருந்த உபசராரம் ஷசய்த, குறியேறிந்த குணம் ஷசய்யே ஜவண்டும்”
என்று குடழந்த கூறினரார் டவத்தியேர். அவருக்கு, அவளருஜக இருக்க, அவளுக்கு உபசராரம் ஷசய்யே, நராடி
பரார்க்க, ஷநற்றியிஜல அரும்பம் வியேர்டவடயேத் தடடைக்க, அவள் அயேர்ந்த தூங்கும்ஜபராத பக்கத்திஜல
உட்கரார்ந்த ஷகராண்டு அவளழடகக் கண்டு ஷபருமூச்ஷசறியே இரண்ஜடைரார் மைராதங்களல்ல, இரண்ஜடைரார்
ஆண்டுகள் சந்தர்ப்பம் கிடடைத்தராலும் சலிக்கராத! அவ்வளவு இன்பமைளித்தத, அவளருஜக இருப்பத!
ஆகஜவ, அவர் அரசகுமைராரியிடைம் கூறி, அந்தப்பரத்திஜல, தனி ஜேராடகயிஜல நடைனரராணி தங்கி இருந்திடை
ஜவண்டும்; பலரும் வந்த ஜபசிடுதல் கூடைராத; தன் பரார்டவயிஜலஜயே டவத்தக் ஷகராள்ள ஜவண்டும்.
தனிடமையில் இருந்தரால், வீரடன எண்ணி விம்முவராள்; உடைஜன ஓடிப்ஜபரான கராய்ச்சல் வந்ஜதஷனன்று
கூறும். பலரும் ஜபசினராஜலரா, படதத்தப் ஜபசுவராள்; உடைல் உரம் ஷகடும். எனஜவ, அவடள இங்ஜகஜயே
தனிடமையேராக இருக்கச் ஷசய்யே ஜவண்டும். என் சிகிச்டச முடறப்படி நடைந்தஷகராள்ள ஜவண்டும் என்று
ஏற்பராடு ஷசய்த ஷகராண்டைரான். ஒரு ஷபரியே ஜகராட்டடைடயே முற்றுடகயிடும் படடை ஜபரால, டவத்தியேன்
நடைனராடவ முற்றுடகயிடுகிறரான்; ஜமைராப்பம் பிடிக்கிறரான் என்படத அரசகுமைராரி
அறிந்தஷகராள்ளவில்டல. அவனத டவத்தியேத் திறடமைடயேப் பலரும் வியேந்தனஜரயேன்றி, அவனத
வஜயேராதிகம் திடீஷரன வராலிப உணர்ச்சி ஷபற்றுவிட்டைடத அவர்கள் அறியேவில்டல.
நடைனராவுக்ஜகரா, டவத்தியேரின் விபரீத ஜயேராசடன ஷதரியேராத. ஜநராய்க் குடறயேக் குடறயே, அவளுக்கு
எப்படி அரண்மைடனடயே விட்டு ஷவளிஜயே ஜபராவத? எங்ஷகங்கு சுற்றினரால் வீரமைணி கிடடைப்பரார்? என்ற
எண்ணஜமை ஜமைலிட்டைத. யேராரும் தனக்கு உதவி ஷசய்யே மைராட்டைரார்கள் என்படதயும் அவள் ஷதரிந்த
ஷகராண்டைராள். வீரமைணி ஜபரானராஷலன்ன! ஜசராழ மைண்டைலம் ஆண் ஏறுகள் இல்லராத இடைமைரா! என்று
கூறுவஜரஷயேராழியே, தன் மைனநிடலடயேத் ஷதரிந்த நடைக்கும் ஜதராழியேர் இல்டல என்படதக் ஷதரிந்தக்
ஷகராண்டைராள். நன்றராக எழுந்த நடைமைராடும் சக்தி ஷபற்றதம், கள்ளத்தனமைராக ஓடிவிடை ஜவண்டியேததரான்
என்ற தீர்மைரானத்தக்கு வந்தராள். அடதப் பற்றி நிடனக்கவும், ஷவளிஜயே ஜபராய் இடதச் ஷசய்யேலராம்
அடதச் ஷசய்யேலராம் என்று ஜயேராசடனகள் ஷசய்யேவும், நடைனராவுக்கு ஜநரமிருந்தஜதஷயேராழியே,
டவத்தியேரின் நிடலடமைடயேத் ஷதரிந்த ஷகராள்ள ஜநரமில்டல.
டவத்தியேர், ஷவளிஜயே ஜபராய்வரும் வழக்கத்டதக் கூடை விட்டுவிட்டைரார். ஜதராட்டைத்தக்குச் ஷசல்வரார். மைலர்
ஜதடி நடைனராவிற்குத்தர! அந்தப்பரச் சடமையேற்கூடைம் ஜபராவரார், பழம் பரால் ஜதன் ஷகராண்டுவர,
நடைனராவுக்கராகஜவ! மைற்ற ஜநரத்திஜல, அவள் மைஞ்சத்திஜல, இவர் பக்கத்தில் ஒரு ஆசனத்தில் இந்த
நித்யேவிருந்த அவருக்கு எவ்வளஜவரா ருசி தந்தத. ஆனரால், கனிடயேக் கண்டைரால் பறித்தத் தின்ன
ஜவண்டுஷமைன்ற நிடனப்ப அதிகரிக்க அதிகரிக்க, ஜவலி முள் பராரராத; ஜதராட்டைக் கராவலராளி வருவராஜனரா
என்ற பயேத்டதயும் கவனியேராத; பறிக்கத் தூண்டுமைல்லவரா! எவ்வளவு நராட்கள் தரான் அவர் “தவங்”
கிடைப்பரார். கடடைசியில் வரங்ஜகட்ஜடை தீருவத என்ற முடிவுக்கு வந்தரார். வீரமைணிடயே மைறந்தவிடை
ஜவண்டும், வராழ்க்டகக்கு அவன் சரியேரான வழிகராட்டியேல்ல, என்று தவக்கினரார். அவளுடடையே சலிப்பம்
சங்கடைமும் அவருக்கு என்ன ஷதரியும்! ஜமைலும் ஜமைலும், அஜத விஷயேமைராகப் ஜபசலரானரார். ஷமைல்ல
ஷமைல்ல, அவர் மைனநிடலடயே ஷவளியிட்டைரார். நடைனரா மிரண்டைராள்! இத ஓர் பத விபத்த, இதினின்றும்
எப்படித் தப்பஜவன் என்று திடகத்தராள். நிதரானமைராகவும், தன் உறுதிடயேக் கராட்டும் விதத்திலும்,
டவத்தியேருக்குக் கூறினரான், முடியேராத என்படத. வீரமைணியிடைம் கட்டுண்டு கிடைக்கும் அந்தத்
ஷகராடியிடடையேராடள, டவத்தியேர் தமைத வராக்குச் சராதர்யேம் ஷவன்று விடும் என்று எண்ணித் தமைத
ஜவடலடயே மும்முரமைராகச் ஷசய்த வந்தரார். ஓர் நராள் விவகராரம் முற்றிவிட்டைத. டவத்தியேரின் குரலில்
ஜவதடன பிறந்தத, நடைனராவுக்கு நடுக்கம் ஏற்பட்டைத. டவத்தியேர், சிறு குழந்டதக்குப் ஷபரியேவர்கள்
பத்திமைதி கூறும் பராவடனயிஜல ஜபசினரார்.
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“அவன் ஒரு ஷகராடலகராரன்; நரான் இரட்சகன்! அவன் இரத்தம் குடிப்பவன்; நரான் ஆபத்பராந்தவன்.
அவனரால் எத்தடனஜயேரா குடும்பங்கள் ஜகராஷவனக் கதறின; ஆறுதலும் பன்சிரிப்பம், மைகிழ்ச்சியும், நரான்
அளித்தள்ஜளன் பல குடும்பங்களுக்கு. எத்தடனஜயேரா மைராதர்கள் வயிஷறரிந்த அவடனச் சபித்தனர்;
எத்தடனஜயேரா தராய்மைரார்கள் என்டனக் டகஷயேடுத்தக் கும்பிட்டு வராழ்த்தி இருக்கிறரார்கள் ஷதரியுமைரா!
எத்தடனஜயேரா இடளஞர்களின் வராழ்க்டகடயே அவன் பராழராக்கினரான்; எத்தடனஜயேரா குடும்பங்களில்
அடணயே இருந்த விளக்குகடள நரான் அடணயேராமைற் ஷசய்திருக்கிஜறன். அவனுடடையே கீர்த்தி,
எவ்வளஜவரா, ஜபர்கடளக் கல்லடறக்கு அனுப்பிற்று. அதடன ஜயேராசித்தப் பரார். இவ்வளவும் நடைனரா,
அவன் ஓர் தஜரராகி என்படத மைறந்த ஜபசுவத. அந்தச் ஷசயேடலயும் கவனித்தரால், அவடனக் கராண்பதம்
தீத என்ஜற கற்ஜறரார் கூறுவர். கனிஜயே! என்மீத கருடண கராட்டு.”
டவத்தியேர் ஜபசினரார், அந்த வஞ்சிக்ஷகராடி ஜவதடனயுடைன் பரண்டைராள். விட்டைரானரா? ஜமைலும்
தராக்கினரான் ஷவறிஷகராண்டை டவத்தியேன்.
“ஷகராஞ்சும் கிளிடயேத் தள்ளிவிட்டு, ஷகராத்தம் வல்லூடற வளர்ப்பரார்களரா! ஜசடவ பரியும் என்டன
உதராசனம் ஷசய்த விட்டுச் சராடவத்தரும் அவடன ஜநசிக்கிறராய். எட்டிடயே, இனிப்ஷபன்று
எண்ணுகிறராய். ஜவண்டைராம் இந்தப் பிடிவராதம். வினயேமைராகக் கூறுகிஜறன், உன் ஏவலுக்கு எதிர்ஜநராக்கி
நிற்ஜபன். உன் விழி எடதக் கூறுஜமைரா அவ்வழி நடைப்ஜபன். நரான் மைராதரிடைம் டமையேல் ஷகராண்டு அடலந்த
திரிபவனல்லன். அந்தப் பருவமும் கடைந்தவன். ஷபண்ஜண! நீ மைட்டும் என்டன அடிடமை ஷகராண்டைரால்
ஜபராதம், உன் ஜசடவஜயே, என் சிந்தடனயேராகக் ஷகராண்டு வராழ்ஜவன்.” டவத்தியேரின் ஷமைராழிஜகட்டு,
நடைனரா மைன மிக ஷநராந்தராள். அகலத் திறந்திருந்த அவளத கண்களிலிருந்த ஷபருகியே நீர்த்தளிகள்,
அவடனக் கண்டு பயேந்ஜதராடுவன ஜபராலக் கன்னத்திஜல பரண்டைன. ஜவதடனடயேப் ஷபராறுத்தக்
ஷகராண்டு அந்த விஜவக சிந்தராமைணி ஷவகுண்டுடரக்கராமைல் சராந்தமைராகஜவ, “டவத்தியேஜர! நல்ல
மைருந்தகள் இருக்கலராம்; ஆனரால் நராடிப் பரீட்டச ஷதரியே ஜவண்டியேத முக்கியேமைல்லவரா? இல்டலஜயேல்,
எந்த மூலிடக கிடடைத்தம் என்ன பயேன்? எந்த முடற ஷதரிந்தம் என்ன பிரஜயேராசனம்? என் மைனம்
நராடுவத யேராடர என்படதக் கண்டைறியேராமைல். உமைத மைனம்ஜபரான ஜபராக்கின்படி ஷமைராழிக்கு வழி
விடுகிறீஜர, அதசரியேரா! நரான் முழு மைனதடைன் கராதலிக்கும் அன்பரின் வீரத்டதக் ஜகலி ஷசய்கிறீர். உமைத
ஜபச்டசக் ஜகட்டை பிறகு நீர் தந்த பச்சிடலப் பராகின் கசப்ப எனக்கு இனிப்பராகத் ஜதரான்றுகிறத!
ஈட்டிக்கும், வராளுக்கும், ஜவலுக்கும், சூலுக்கும் கடணக்கும், கழிக்கும் இடடைஜயே நின்று, ஜபராரிட்டு
ஷவற்றி பல கண்டை வீரடர, நீர் ஷகராடலகராரர் என்று கடிந்தடரக்கிறீர். தணலிஜல ஷவந்த ஷவளிஜயே வந்த
தங்கமைல்லவரா அவர். அவருடடையே உயிர் குடிக்க எத்தடன கூரியே வராட்கள் தடித்தன. எவ்வளவு அம்பகள்
அவர் உடைடலத் டதத்தன. உடைலிஜல எத்தடன வடுக்கள்! ஜதர்ச்சக்கரம், யேராடனயின் ததிக்டக,
குதிடரயின் கராற்குளம்ப, ஜகராபங் ஷகராண்டை வீரர்களின் ஆயுதம் இடவகட்குத் தப்பி வீரமைராக
ஷவற்றிக்ஷகராடி நராட்டியேவடரயேரா நீர் தூற்றுவத, உமைத ஷபராறராடமையும், தஜவஷமும், ஜபராக உணர்வும்
ஜபராக்க ஏஜதனும் மைருந்த கிடடைக்கவில்டலயேரா? என்று கூறினராள். டவத்தியேரின் முகங் ஜகராணிற்று;
அகஜமைரா ஆத்திரக் கூடைராயிற்று. உடைல் படதக்க நின்றரான் அவள் எதிரில்.
“ஒன்று ஜகளும் டவத்தியேஜர! உமைத கீர்த்தி என் ஷசவியில் வீழ்ந்தத” என்று ஜபச்டசத் தவக்கினராள்
பராடவ. அவன் முகத்திஜல பன்னடக தவழ்ந்தத. “என் கீர்த்திடயேக் ஜகட்டுமைரா என்டன நிரராகரிக்கிறராய்”
என்று ஜகட்டைத அப்பன்னடக. “பிறஜக உம்டமை நரான் கண்ஜடைன்” என்றராள் நங்டக. உடைஜன,
டவத்தியேரின் முகத்தில் கவடல குடி ஷகராண்டைத. பருவ முதிர்ச்சி, உடைல் தளர்ச்சி ஆகியேடவகடள அவள்
பரார்த்தராள்; ஆகஜவ நம்டமை ஏற்கராள் என்ற எண்ணம் உண்டைரானதரால், “மைகிழ்ந்ஜதன்! ஜபராற்றிஜனன்”
என்று ஜமைலுமுடரத்தராள் அம்மையிலராள். டவத்தியேனுக்குச் சந்ஜதராஷம் மீண்டும் உதயேமைராயிற்று. நராம்
உட்ஷகராண்டை மூலிடக நமைத முதடமைடயே மைராற்றராமைலரா ஜபராய்விடும்; வயேத அதிகமைரானராஷலன்ன? நமைத
ஷகம்பீரம் ஷகட்டைராவிட்டைத? அடதக் கண்ஜடை அவள் மைகிழ்ந்திருக்க ஜவண்டும் என்று எண்ணினரான்
அந்த ஏமைராளி.
அவள் ஜமைலும் கூறினராள், “இன்றும் உமைத திறடமைடயே நரான் பராரராட்டுகிஜறன். நரான் உயிஜரராடு உங்கள்
முன் நிற்பஜத உமைத அபூர்வ மைருந்தின் சக்தியினரால் தரான் என்படத உணருகிஜறன். உமைத உதவிடயே நரான்
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மைறக்க மைராட்ஜடைன்.” கிழவன், குமைரியின் முகத்டத உற்று ஜநராக்கினரான். அந்தப் பரார்டவ, “உதவி ஷசய்த
என்டன உல்லராசப்படுத்த; உன்டன எனக்குத் தந்திடு.” என்று ஜகட்டைத. அவனத ஜநராக்கு, நிடனப்ப,
யேராவும் ஷநராடியிஜல தூளராகும்படி, நடைனரா கூறினராள். “ஆனரால், உம்டமைக் கராதலிப்பத முடியேராத கராரியேம்;
என் ஷநஞ்டச அவரிடைம் நரான் தந்த ஷநடுநராளராகிவிட்டைன.”
டவத்தியேருக்கு வலி அதிகரித்தத. விழியிஜல ஜகராபம் குதித்ஷதழும்பிற்று. “அவன் பிரமைராதமைரான வீரன்
என்று எண்ணுகிறராய். நடைனரா! அவன் ஜபரால் ஆட்ஷகரால்லிகள் அனந்தம்; என் ஜபரால் இதமைளிப்ஜபரார்
இலட்சத்தில் ஒருவர் கூடைக் கிடடையேராத” என்று கூறினரார்.
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பகுதி - 7
“அரச மைன்றத்திஜல என்ஜறனும் ஓர் நராள் உமைத அருடமையேரான வராதத்திறடமைடயேக் கராட்டுமைய்யேரா;
எனக்குத் ஷதரியேராத வராதம்பரியே” என்றராள் மைங்டக. “ஜபடதடமை மைராதர்க்கு அணிகலமைராம்!” என்றரார்
டவத்தியேர். “மைருந்தக்கராக நீர் பல சுவடிகடளப் படித்திருப்பீர்; அத ஏட்டுச்சுடர. எனக்ஜகன்
டவத்தியேஜர அடவ! ஜகளும்; ‘யேராடன வரும் பின்ஜன மைணிஜயேராடச வரும் முன்ஜன’ என்பதஜபரால, நீர்
என்டன நராடி வருவதற்கு முன்ப, உமைத கீர்த்தி என் கராடதத் ஜதடி வந்தத. அவர் விஷயேம் அப்படியேல்ல!
அவடர நரான் முதலிஜல கண்ஜடைன்! அவருடடையே கீர்த்தி என்னஷவன்று அப்ஜபராத நரானறிஜயேன். உமைத
கீர்த்திடயேக் ஜகட்டு எங்ஙனம் பராரராட்டுகிஜறஜனரா அத ஜபரால், அவடரக் கண்டு என் ஷநஞ்சஷமைனும்
ஜகராயிலில் அவடர இருக்கச் ஷசய்தவிட்ஜடைன். மைற்றவர்கள் இந்தச் ஜசராழ மைண்டைலத்திஜல, வராள் வீச்சு,
ஈட்டி எறிதல், குதிடரச் சவராரி ஆகியே வீரவிடளயேராட்டிஜல வீரமைணிக்கு நிகர் யேராருமில்டல என்று பகழக்
ஜகட்ஜடைன், அவர் ஷநஞ்சிஜல பகுந்த பின்னர். அவரத திறடமைடயே நரான் கண்டைதமில்டல, கராண
ஜவண்டுஷமைன்று கருதினதமில்டல. என்டன அவருடடையே வராள் வீச்சு வீழ்த்தவில்டல. அவரிடைம் நரான்
ஷநஞ்டசத் தந்த பிறஜக, என் ஜநத்திரரானந்த பூபதி, நிகரற்ற ஓர் ஜபரார் வீரர் என்படத அறிந்ஜதன்.
எம்டமைப் பிரிக்கும் மைருந்த உம்மிடைம் இல்டல. வீஜண சிரமைப்படை ஜவண்டைராம். உண்டமையிஜல உமைத
திறடமை கண்டு நரான் வியேக்கிஜறன். ஆனரால் வியேப்பத ஜவறு. விரும்பவத என்பத ஜவறு”
என்றுடரத்தராள் நடைனரா.
“என் திறமைறிந்தம் என்னிடைம் உனக்கு அன்ப உண்டைராகவில்டலயேரா?” என்று ஜகட்டைரார் டவத்தியேர்.
“திறடமைடயேக் கண்டு வியேந்ததம், ஒரு ஷபண், அந்த ஆடைவடனக் கராதலிப்பத என்று இருந்தரால்,
டவத்தியேஜர! ஷபண்கள் எத்தடன எத்தடன ஆடைவடர, நித்தம் நித்தம் கராதலிக்க ஜவண்டி ஜநரிடும்
ஷதரியுமைரா! கடழக் கூத்தன் படன உயேரத்தில் நின்று பம்பரம்ஜபராற் சுழன்றராடுவரான்; பரார்க்க மிக்க
ஆச்சரியேமைராக இருக்கிறத! பராணனின் பராடைல் பரமைரானந்தமூட்டுகிறத. கவியின் கற்படன உள்ளத்டத
உருக்குகிறத. ஓவியேக்கராரரின் சித்திரம் சித்தமைடதக் களிப்பக் கடைலிற் ஷசலுத்தகிறத. அடலகடைடல
அடைக்கி மைரக்கலம் ஷசலுத்தஜவரான், பலிடயேயும் பிறடவயும் ஜவட்டடையேராடிப் பிடிப்பவன், மைல்யுத்தம்
ஷசய்த மைரார்நிமிர்த்தம் மைறவன், ஜபராரில் ஷவற்றி ஷபற்றுக் கழலணிந்ஜதரான், ஆகியேவருடடையே ஷசயேல்
திறடமையேராக இல்டலயேரா? எந்தத் திறடமைடயேக் கண்டு வியேப்படடையேராமைல் இருக்கிஜறராம். ஏன்?
அரண்மைடனயின் விகடை கவியின் திறடமை கண்டு வயிறு ஷவடிக்கச் சிரிக்கிஜறராம்! இவ்வளவு ஜபருடடையே
திறடமைடயேக் கண்டு சந்ஜதராஷித்தரால் அவர்கடளக் கராதலிப்பத என்று ஷபராருள் இருப்பின். டவத்தியேஜர!
உலகம் ஓர் விபரீதபரியேராகி விடுஜமை! இடதஜயேனும் உணரக்கூடைராதரா?” என்றுடரத்தராள் நடைனரராணி.
“ஷபண்ஜண! உன் ஜபச்சிஜல அலங்கராரம் இருக்கிறத; அறிவு கராணப்படைவில்டல.”
“தங்கள் மைனக்கண் குருடைராகிவிட்டைத, அதற்கு மைருந்திடுங்கள் முதலில்”
“மைமைடத, மைகரா ஷகராடியே வியேராதி”
“வியேராதியின் ஷகராடுடமை ஷதரிந்தம் அடத ஏன் வளர்த்தக் ஷகராள்கிறீர்? உமைத ஜபச்சு அடதத்தரான்
கராட்டுகிறத.”
“இரக்கமைற்ற உனக்கு இயேற்டக இவ்வளவு அழடகத் தருவராஜனன்! குற்றுயிரராக நீ மைஞ்சத்திஜல படுத்தக்
கிடைந்தஜபராத, எத்தடன இரவுகள் உனக்கராக இந்தக் கண்கடள மூடைராமைல் கராத்திருந்ஜதன்? எவ்வளவு
கவடல ஷகராண்ஜடைன்? ஜீவசக்தி உன் உடைலில் மீண்டும் வருவதற்கராக எவ்வளவு பராடுபட்ஜடைன்? ஜவறு
ஜவடலகடள விடுத்ஜதன்; நீ பிடழத்ஷதழுந்தரால் ஜபராதஷமைன்றிருந்ஜதன். உன்டனச் சராவுக் கிடைங்கிஜல
தள்ளிவிட்டிருப்பரார்கள்; நரான் உன்டன உலகிஜல உலவ டவத்ஜதன். நன்றிஷகட்டை நங்டகஜயே! ஷநராந்த
உள்ளத்டத நீ ஜமைலும் வராட்டுகிறராய். நரான் உன் ஷபராருட்டுப்பட்டை கஷ்டைம் எவ்வளவு என்பத உனக்குத்
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ஷதரியுமைரா?”
“ஜபஷராகத் ஷதரியும்! என்டன ஈன்றஜபராத என் தராய் பட்டை கஷ்டைத்டதவிடைத் தராங்கள் அதிகம்பட்டிருக்க
முடியேராத. என் தராஜயே தடுத்தராலும் நரான் அவடர ஷநஞ்சிலிருந்த ஷவளிஜயே தள்ள முடியேராத. என் இருதயே
சித்திரத்டத அழிக்க முடியேராத.”
“நீ அழிந்தரால்...”
என்று ஜகட்டுவிட்டு டவத்தியேர், மிகக் ஜகராபமைராக நடைனராவின் அடறடயே விட்டு ஷவளிஜயே ஷசன்றரார்.
“நீர் என்ன தர்வராசரரா, விஸ்வராமித்திரரரா அவடளச் சபிக்க!” என்று ஜகலி ஷசய்தவிட்டுச் சிரித்தராள்
கங்கராபராலரா. அவள், டவத்தியேர் நடைனராவிடைம் ஜபசியேடதக் ஜகட்டுக் ஷகராண்டிருந்தராள் மைடறந்திருந்த.
டவத்தியேர் ஷவளிஜயே ஜகராபமைராக வந்ததம், வழி மைறித்தக் ஜகட்டைராள்.
“எங்கள் ஜபச்சு...” என்று இழுத்தரார் அற்பதரானந்தர். “கனி ஷகராடுக்க வந்ஜதன், கராதிஜல விழுந்தத” என்று
பராலரா முடித்தராள்.
“இடத ஷவளிஜயே ஷசரால்லராஜத பராலரா! உன்டனக் ஷகஞ்சிக் ஜகட்டுக் ஷகராள்கிஜறன்” என்று டவத்தியேர்
ஜவண்டினரார். பராலரா “இரகசியேத்டதக் கராப்பராற்றுகிஜறன்; பரிசு உண்ஜடைரா...” என்று ஜபரம் ஜபசினராள்.
“வரா! ஷவளிஜயே ஜபராய் ஜபசுஜவராம். ஏன்? என் வீட்டுக்ஜக வரா, அங்கு...” என்று ஜபசிக் ஷகராண்ஜடை
நடைந்தரார் டவத்தியேர். “அங்கு, என்டனயும் கண்ஜண கனிஜயே, என்று சரசஷமைராழி ஜபசி, இடசயேராவிட்டைரால்
சபிப்பீஜரரா, என்று திகில் வருகிறஜத!” என்று ஜமைலும் ஜகலி ஷசய்தபடி, பின் ஷதராடைர்ந்தராள் பராலரா.
“கங்கரா! நரான் என்ன கராமுகனரா” என்றரார் டவத்தியேர்.
“கண் இருக்கிறஜத உமைக்கு. கண்ணுக்கு உருவராக எத ஷதரிந்தராலும், கருத்தச் சுழலுமைராம். இஜதரா பராரும்,
ஜதஜவந்திரன் நித்தநித்தம் ஜஜேராதி ஸ்வரூபங்களரான அரம்டப, ஊர்வசி, திஜலராத்தடமை ஆகியேவர்கடளக்
கண்டு களிப்பவன். பராருங்கஜளன், ஒரு நராள், எங்ஜகரா பர்ணசராடலயிஜல இருந்த ஒரு ரிஷிபத்தினிடயேக்
கண்டைரான்; கராதல் ஷகராண்டைரான். ஆண்களின் சுபராவம் அததராஜன” என்று ஆரியேக்கன்னி ஜகட்டைஜபராத,
டவத்தியேரின் மைனதிஜல, “ஆமைராம்! இவள் சுந்தரியேராகத்தரான் இருக்கிறராள். அந்த மைண்டடைக் கர்வங்
ஷகராண்டைவளிடைம் மைண்டியிட்டைடத விடை இவளிடைம் ஷகராஞ்சம் ஜேராடடைகராட்டி இருந்தராலும் ஜபராதஜமை!
இடசவராஜள!” என்று ஜதரான்றிற்று. மைனதிஜல நடைனராவின் சித்திரம்; பக்கத்திஜல பராலரா. இருவடரயும்
ஒப்பிட்டைரான். இருவரும் இளடமை எழில் உள்ளவர்கஜள. ஆனராலும், அந்த நடைனராவின் வசகரம்
இவளிடைமில்டலஜயே! என்று ஏங்கினரான். இருவருமைராக டவத்தியேரின் வீடு ஜபராய்ச் ஜசர்ந்தனர். ஜநரத்டத
வீணராக்கராமைல் பராலரா, ஜபச்டசத் தவக்கினராள்.
“டவத்தியேஜர! ஜவட்டடையேராடியே பலி வடலயில் வீழ்ந்தத ஜபரான்ற நிடல, ஆண்கள், தராங்கள் விரும்பம்
கன்னி இடசயே மைறுத்தரால் ஷபறுவரராம். உமைக்குள்ள நிடல அததரான். நரான் ஷதரிந்த ஷகராண்ஜடைன்.
ஆனரால் ஷவறும் ஆத்திரம் பயேன் தரராத. சபித்த விடைவும் முடியேராத” என்றராள். விசராரத்திலராழ்ந்த
டவத்தியேர், “பராலரா! அப்படியேரானரால், நரான் அவடள மைறக்கத்தரான் ஜவண்டுமைரா? அந்த ஒளி வீசும்
கண்கடள, தடிக்கும் அதரத்டத, ஷகராடி இடடைடயே...” என்று ஷபருமூச்சுடைன் ஜபசலரானரார்.
“சரி! சரி! அவடள நீர் வர்ணித்தக் ஷகராண்டிருப்படதக் ஜகட்டுக் ஷகராண்டிருக்க நரான் வரவில்டல. அவள்
அதிரூபவதியேரா இல்டலயேரா என்பத பற்றி எனக்ஷகரான்றும் கவடல இல்டல. அவடளப் பிச்டச ஜகட்டீர்;
அவள் கராறித் தப்பினராள். நீர் இப்ஜபராத என்ன ஷசய்யேப் ஜபராகிறீர். அததரான் ஜகள்வி” என்றுடரத்தராள்.
‘என்ன ஷசய்வத? ஏங்கிச் சராவத” என்றரார் டவத்தியேர். “அவளுக்கராகவரா?” என்று ஜகட்டைராள் பராலரா.
டவத்தியேரின் ஷபருமூச்சுதரான் பதில் கூறிற்று.
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“நீர் இறந்தவிட்டைரால், அவடள அடடைந்ததராக அர்த்தமைரா?” என்று ஜகட்டைராள் பராலரா.
“ஷவந்த பண்ணிஜல, ஜவடலக் குத்தகிறராய்! என்டன என்ன ஷசய்யேச் ஷசரால்கிறராய்”
“வஞ்சந் தீர்த்தக் ஷகராள்.”
“கற்பழிப்பதரா?”
“ச! அவடள அழிப்பத. ஏன், உன்னிடைம் வடக வடகயேரான விஷமில்டலயேரா! ஏதராவஷதரான்டற
மைருந்தடைஜனரா, உணவுடைஜனரா, கலந்த தந்தரால் ஒழிகிறராள். உனக்கு இணங்க மைறுத்த அவள், பிறகு
எவனராவத ஒரு வீரனுடைன் கூடி ஆடிக் கிடைப்படதக் கண்டைரால், நீ பழுப் ஜபரால் தடிக்க மைராட்டைராயேரா?”
“தடிப்ஜபன். ஆனரால், அதற்கராக அவடளக் ஷகரால்வதரா! சச்ச! கூடைராத அக்ஷகராடுஞ்ஷசயேல்”
“ஓஜஹரா! கராவியேணியே உத்ஜதசமைரா?”
“அதவுமில்டல”
“டவத்தியேஜர! உடைலிஜல, ஜநராயூட்டும் கிருமிகள் இருந்தரால், கிருமிகடள அழிக்க நீர்
மைருந்திடுவதில்டலயேரா? கிருமிகள் சராகுஜமை என்று பரிதராபப்பட்டைரால், கிருமி, ஆடளக் ஷகரால்லராதரா?
நடைனரா, உமைத வராழ்டவ வடதக்கும் கிருமி. நீர் அந்தக் கிருமிடயே அழிக்கராவிட்டைரால், உம்டமைக் கிருமி
அழித்தவிடும்.”
“ஆமைராம்!”
“எதற்ஷகடுத்தராலும் ஆமைராம், ஆமைராம், என்று கூறுகிறீர். தணிவராக எடதஜயேனும் ஷசய்யேச் ஷசரான்னரால்,
ஐஜயேரா, ஆகராத, என்கிறீர். சுத்தப் பித்தக்ஷகராள்ளியேராக இருக்கிறீர்.”
“பராலரா! நீ ஜபசுவடதக் ஜகட்கஜவ எனக்குப் பயேமைராக இருக்கிறத.”
“ஜகராடழத்தனம். உமைக்கு ஜரராஷம் இல்டல. அரண்மைடனயிஜல ஒரு பணிப்ஷபண் அவள். அவள்
உம்டமைக் கராறித் தப்பினராள், உமைக்கு உணர்ச்சி இல்டல. நரான் ஆணராக இருந்த, எனக்கு அக்கதி
ஜநரிட்டிருந்தரால் நடைனரா இவ்வளவு ஜநரம் உயிஜரராடு இருக்க முடியுமைரா? மைரானத்டத இழக்க உமைக்கு
மைனமிருக்கிறத. உமைத இஷ்டைப்படி ஷசய்யும். எனக்ஷகன்ன. அரண்மைடனயிஜல, இனி, உம்டமைப்
பற்றித்தரான் ஓயேராத ஜகலி ஷசய்வரார்கள். நீர் தடல கராட்டினரால் ஜபராதம்; இஜதரா பராரடி, மைருந்த ஷகராடுக்க
வந்த கிழவன், நடைனராடவ இழுத்தரானராம்; அவள் உடதத்தராளராம் என்று ஜகலி ஷசய்வரார்கள்.”
“உண்டமைதரான். ஊர் பூரராவும் ஜகலி ஷசய்யும்.”
“பிறகு உமைத மைதிப்பப் ஜபராகும்”
“ஜபராய்விடும். ஆ-மைரா-ம்”
“அரண்மைடன டவத்தியேமும் ஜபராகும்”
“ஆமைராம்”
“இவ்வளவு ஆபத்தம் அந்த ஒரு சிறுக்கியினரால்”
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“என் வராழ்வுக்ஜக ஷபரியே ஆபத்த”
“பத்தி இருந்தரால், அடத நீக்கிக் ஷகராள்ளலராம்”
“ஷபராற்ஷகராடி ஜபரான்றவடள விஷமிட்டுக் ஷகரால்வதரா?”
“ஜவண்டைராம், ஜவண்டைராம்! அவள், ஜவஜறரார் பருஷனிடைம் ஷகராஞ்சி விடளயேராடும்ஜபராத, நீர் அங்ஜக
ஜபராய், அவனுக்கு அடடைப்பந்தராங்கும்.”
“பராலரா! பதட்டைமைராகப் ஜபசராஜத”
“ஜபசினரால் என்ன? ஷபண்ணுக்குப் பயேப்படுபவர் நீர். என்டன மிரட்டுகிறீஜர”
இந்தச் சம்பராஷடணக்குப் பிறகு, அவசர அவசரமைராக டவத்தியேர், தமைத மைருந்தப் ஷபட்டிகடளத்
ஜதடினரார். ஒரு சிறு கருநிற மைராத்திடரடயே எடுத்தரார். கண்களிஜல மிரட்சியுடைன், அடதப் பராலராவிடைம்
ஷகராடுத்தரார். “இடத அவள் உட்ஷகராண்டைரால் ஒழிந்தராள். விஷம் பருகிச் ஷசத்தராஷளன்று யேராரராலும்
கண்டுபிடிக்க முடியேராத. அவ்வளவு அபூர்வமைரானத இத. இயேற்டகயேரான மைரணமைராகஜவ ஜதரான்றும்.
பராலரா! இனி என்ஷனதிரில் இரராஜத. என் மைனம் மைராறிவிடும் ஜபரா! ஜபரா! நடைனரா ஒழியேட்டும்” என்று
கூவினரார். பராலரா, ஆவலுடைன் அந்த மைராத்திடரடயேப் ஷபற்றுக் ஷகராண்டு, “இத ஆண் மைகனின் தீரம்.
டவத்தியேஜர! உமைத வராக்குப் பலிக்கும். விடரவிஜல நீர் நடைனராவின் மைரணச்ஷசய்திடயேக் ஜகட்பீர்” என்று
கூறிவிட்டு, விடடை ஷபற்றுக் ஷகராண்டைராள். அவள் வராயிற்படிடயேத் தராண்டும் முன்னம், டவத்தியேர்,
மீண்டும் அடழத்தரார்.
“ஏன்? மைனம் மைராறிவிட்டைதரா?” என்று பராலரா ஜகட்டைராள்.
“இல்டல! ஆனரால், உனக்கு நடைனரா மீத இவ்வளவு விஜரராதம் ஏன்?” என்று ஜகட்டைரார்.
“உமைக்ஜகன் அவளிடைம் அவ்வளவு பிஜரடமை உண்டைராயிற்று.” என்று ஜகட்டைராள் பராலரா.
“யேராருக்குத்தரான் உண்டைராகராத” என்று ஷபரு மூச்ஷசறிந்தரார் டவத்தியேர்.
“நீர் அவள் அழகிஜல ஷசராக்கினீர்; நரான் அவளுடடையே நிடல கண்டு, நிடனப்பக் கண்டு அவடள
ஷவறுக்கிஜறன். அவள் எனக்கும் நஞ்சு; உமைக்குந்தரான்! அவள் ஒழியேத்தரான் ஜவண்டும்” என்றராள்.
“என்ன இருந்தராலும், பராலரா! நடைனராவுக்கு விஷங்ஷகராடுக்க எனக்கு மைனம் இடைந்தரவில்டலஜயே” என்றரார்
டவத்தியேர்.
“அத சரி! கிடடைத்த மைராத்திடரடயே இழக்க நரான் இடசஜவனரா? டவத்தியேஜர, நீர் நமைத சம்பராஷடணடயே,
முற்றிலும் மைறந்தவிடும். நீர் ஏவியே மைரணம், அவடளத் தழுவக் கராண்பீர் விடரவில்” என்றராள் பராலரா.
“என் பின்ஜனராடு வரா. ஊர்ப்பறமைராக உள்ள சத்திரத்தக்கு” என்று ஒரு குரல் ஜகட்டைத. கங்கரா
திடுக்கிட்டைராள். உருவம் முகத்டதக் கராட்டினதம், “நீயேரா? என்ன விஜசஷம்?” என்று ஜகட்டைராள். “அங்ஜக
ஷசரால்கிஜறன், நடை” என்று அதிகரார ஜதராரடணயிஜல அந்த உருவம் கூறிக் ஷகராண்ஜடை நடைந்தத, பராலரா
அதடனப் பின் ஷதராடைர்ந்தராள். உருவம் சரியேராக ஷவளிஜயே ஷதரியேராதபடி ஜமைஜல ஓர் ஜபரார்டவயுடைன்
கராணப்பட்டைத.
இருவரும் ஊர்க்ஜகராடியிலிருந்த சத்திரத்டத அடடைந்தனர். கூற்றுமுற்றும் பரார்த்த விட்டு, வந்தவன்
பராலராடவப் பரார்த்த, “பராலரா! நீ சுத்த மைக்கு! ஒரு கராரியேமும் நடைப்பதில்டல. அரண்மைடனயிஜல ஒரு தளி
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கூடைக் கலகம் ஏற்படைவில்டல; மைராதரா மைராதரா பணம் ஷபறுவத மைட்டுஜமை ஜவடல என்று எண்ணுகிறராய்.
நமைத ஜநராக்கம் ஈஜடைற ஒரு வழியும் ஷசய்யேக் கராஜணராம்” என்று கடிந்தடரத்தரான். பராலராவின் முகத்திஜல
ஜகராபமும் சலிப்பம் கலந்த வீசிற்று. ஏஜதரா ஜபச வராஷயேடுத்தராள், வந்தவன், அடதத் தடுத்தவிட்டு,
ஜமைலும் ஜபசினரான்: “பராலரா! உனக்கு மைட்டுந்தரான் இந்த அர்ச்சடன என்று எண்ணராஜத; எனக்குந்தரான்.
இன்று வந்த ஓடலயிஜல, எனக்கும் ஒரு முழு நீளமுள்ள அர்ச்சடன நடைந்திருக்கிறத. கலிங்கப்ஜபரார்
நடைந்தஜபராத ஜசராழ மைண்டைலத்திஜல கலகம் நடைக்கும்படி ஏன் தூண்டைவில்டல? எதற்கு நீ
ஷஜேனனஷமைடுத்தராய்? குல முன்ஜனற்றத்டதக் கவனியேராத நீ பிறந்த பயேன் என்ன? என்ஷறல்லராம்
எனக்கும் வசவு கிடடைத்திருக்கிறத. நரான் எவ்வளஜவரா கரடியேராகத்தரான் கத்திஜனன், ஜபராடர ஆதரிக்க
ஜவண்டைராஷமைன்று; பலிக்கவில்டல. நரான் என்ன ஷசய்ஜவன்? பராலரா! நமைக்கு அவர் கட்டைடளகள்
பிறப்பிக்கிறராஜரஷயேராழியே நமைக்கிருக்கும் கஷ்டைங்கள் ஷதரிகிறஜதரா? ஜசராழமைண்டைலம் என்ன மைலர்பரியேரா?
அங்குத் தரான் ஒரு ஸ்திரீ கிடடைத்தராள்; அவர் ஆட்டி டவக்கிறரார். இங்கு முடியுஜமைரா? பராலரா எனக்கு
இருக்கும் கஷ்டைந்தராஜன உனக்குமிருக்கும். இருந்தராலும், அவர் ஷசரால்லியேனுப்பியேடத உனக்குக்
கூறிஜனன். என் மீத ஜகராபங் ஷகராள்ளராஜத” என்றுடரத்தரான்.
“பதஞ்சலி! உன் மீத ஜகராபித்த என்ன பயேன்? நரானும் என்னராலரானடதச் ஷசய்த தரான் பரார்க்கிஜறன்.
ஒன்றும் சரியேராக முடிவதில்டல. இப்ஜபராதம் ஒரு அருடமையேரான ஏற்பராடு என் மைனதிஜல இருக்கிறத.
எனக்கு அந்தப்பரத்திஜல ஒரு தடடையேராக இருக்கும் நடைனரா என்கிற நராட்டியேக்கராரிடயேக் ஷகரான்றுவிடைத்
தீர்மைரானித்தவிட்ஜடைன். அருடமையேரான விஷம் கிடடைத்திருக்கிறத ஒரு டவத்தியேனிடைமிருந்த. அவளிடைம்
கராதல் ஜவண்டினரான்; அவள் மைறுத்தராள். இடடையிஜல நுடழந்ஜதன்; இடதப் ஷபற்ஜறன்” என்று கூறி,
மைராத்திடரடயேப் பராலரா கராட்டினராள்.
“விஷமிடுவதரா?” என்று ஜகட்டைராள் பதஞ்சலி.
“ஏன்? பராபம் சூழ்ந்த ஷகராள்ளுஜமைரா?” என்று ஜகலியேராகக் ஜகட்டைராள் பராலரா.
“பராவமும் பண்ணியேமும்! அந்தப் பயேல்கடள ஒழிக்கத்தராஜன அடதக் கூறிஜனராம். நரான் ஜயேராசிப்பத
அதற்கல்ல பராலரா! ஷகராடல கடடைசி ஜவடலயேராக இருக்க ஜவண்டும். ஜகவலம் ஒரு பணிப்ஷபண்ணின்
ஷசல்வராக்டகப் ஜபராக்கவரா, ஷகராடலயில் ஈடுபடை ஜவண்டும். பராலரா! ஒரு ஷகராடல ஷசய்வதன் மூலம் ஒரு
ரராஜ்யேமைராவத கிடடைக்க ஜவண்டைராமைரா? அல்லத நமைத ஆரியேத்தக்கு ஆபத்டத விடளவிக்கும் ஷபரியே
வீரனராவத ஒழியே ஜவண்டும். நீ, ஜகவலம் ஒரு ஜவடலக்கராரிக்கராக, இடதச் ஷசய்வதரா?” என்று பராலராடவ
ஜகட்டுவிட்டு, பராலராடவ உற்றுப் பரார்த்தரான். அவனத பரார்டவ மைனதிலுள்ளஷததஷவன்படதக்
கராட்டிற்று. பராலரா பதறினராள். “பதஞ்சலி! ஆபத்தராக முடியும். இடத மைன்னனுக்ஜகரா, அவன் மைகளுக்ஜகரா
தந்தரால். நீ அடதத்தரான் ஜயேராசிக்கிறராய் என்பத ஷதரிகிறத. ஆனரால் நரான் அவ்வளவுக்குத் தணியே
மைராட்ஜடைன்” என்று பராலரா கூறினராள்.
“இப்ஜபராத ஜவண்டைராம்! சமையேம் கிடடைக்கும். நடைனராடவப் பற்றி நீ கவடலப்படைராஜத. அவள் அதிக
நராட்களுக்கு இங்கு இருக்க முடியேராத. ஊரிஜல, அவள் மீத பல வதந்திகடளப் பரப்பம் ஜவடலடயே
நரான் பரார்த்தக் ஷகராள்கிஜறன். நடைனரா ஒழிவராள் ஊடரவிட்டு. பிறகு, பதங்கியிருந்த பராயும் பலிஜபரால்,
இந்த மைராத்திடரடயேக் ஷகராண்டு நீ கராரியேத்டதச் ஷசய்யேலராம். நரான் அவருக்கு உன் விஷயேமைராகத்
ஷதரிவிக்கிஜறன்” என்று கூறிவிட்டு, ஷசலவுக்குப் ஷபராருள் தந்தராள். பின்னர் இருவரும் பிரிந்த
ஜபராயினர்.
ஜவதடனப்பட்டை டவத்தியேருக்கு, விஷ மைராத்திடரடயேக் ஷகராடுத்தவிட்டை பிறகு, கிலி அதிகமைராகிவிட்டைத.
நடைனரா மீத இருந்த ஜகராபங்கூடை அதனரால் குடறயேலராயிற்று. அவள் அழடக
யும், எண்ணினரார். அவடளக் ஷகரால்வதரா என்று பதறினரார். பராலரா, தஜவஷத்தினரால், நடைனராடவக்
ஷகரான்ஜற விடுவராஜள! என்ன ஷசய்வத என்று ஏங்கினரார். கராதல் முறிவு, ஜகராபம், ஆத்திரம் ஆகியே பல
ஜநராய்களரால் தராக்கப்பட்டை டவத்தியேருக்கு, இந்த ஜவதடனயும் ஜசரஜவ, அவருடடையே மைனஜமை
குழம்பிவிட்டைத. தடலவலிக்கு மைருந்த ஜகட்ஜபராருக்கு மைரார்வலி ஜபராக்கும் மைருந்த; கராய்ச்சலுக்கு
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மைருந்த ஜகராருஜவராருக்கு கராசஜநராய் மைருந்த; குமைட்டைல் ஜபராக்கும் மைருந்த என்று ஜகட்ஜபராருக்குக் குஷ்டை
நிவராரணி என்று ஷகராடுத்த வரலரானரார். ஊஷரங்கும் டவத்தியேருக்கு வந்தற்ற மைனக்குழப்பஜமை
ஜபச்சராகிவிட்டைத. டவத்தியேரின் ஜநராடயேப் ஜபராக்க ஜவஜறரார் டவத்தியேடர, அரசர் அனுப்பி டவத்தரார்.
பதஞ்சலி கூறினபடி, ஊரிஜல, நடைனராடவப் பற்றியே வதந்திகள் பரவலராயின. கழனி, ஜமைடு, சராவடி,
ஜதராட்டைம், கடடைவீதி, எங்கும், “தஜரராகம் பரிந்த வீரமைணிக்கு அவள் கராதலிதராஜன! அவள் இங்கு
இருக்கலராமைரா? பராம்பக்குப் பராலூற்றுவதரா? ஷநருப்பக்கு முத்தமிடுவதரா? அவளும் ஒழியேத்தரான்
ஜவண்டும். அவடளயும் ஊடரவிட்டு ஓட்டித்தரான் தீர ஜவண்டும். அவள் ஏஜதரா ஆடியும் பராடியும் நமைத
அரசிளங்குமைரிடயே மையேக்கிவிட்டைராள். மைன்னர் இனி ஒரு விநராடி அந்தப் பணிப்ஷபண்டண
அரண்மைடனயிஜல இருக்க விடைக்கூடைராத” என்று கூவினர் மைக்கள். அரண்மைடனக்கும் ஷசய்தி எட்டிற்று.
மைன்னரிடைம் பலர் ஷமைல்ல ஷமைல்லச் ஜசதிடயேக் கூறினர். “மைக்களின் மைனம் ஜகராபக்குழம்பராகிவிட்டைத,
இந்த ஜநரத்திஜல ஏஜதனும் ஷசய்யேராவிட்டைரால், ஆத்திரப்பட்டை மைக்கள் ஏஜதனும் ஷசய்வர்” என்று
மைந்திரிகள் கூறினர். அந்தப்பரத்திஜல, ஜசடியேர் டகபிடசந்த ஷகராண்டைனர். அரசிளங்குமைரி, “இஷதன்னடி
பராலரா! இந்த மைக்கள் ஏஜதஜதரா கூவுகிறரார்களராம். அவன் தஷ்டைன். தஜரராகி. நடைனரா மீத என்ன குற்றம்
சுமைத்த முடியும்” என்று ஜகட்டைராள். “எனக்ஷகன்ன ஷதரியும்? உங்கள் மைக்கள் எடதயும் நிதரானித்தப்
பரார்த்த, உடர ஜபராட்டுப் ஜபசுவர் என்று கூறிக் ஷகராண்டிருப்பீஜர” என்று பராலரா ஜகலி ஷசய்தராள்.
இத்தடகயே சுழலுக்கிடடைஜயே இருந்த சுந்தரராங்கி, இடதக் குறித்தக் கவடலப்படைவில்டல. அவளுடடையே
நிடனப்ஷபல்லராம், யேராருமைறியேராதபடி எப்படி ஷவளிஜயே ஜபராவத என்பதிஜலஜயே இருந்தத.
கங்கராபராலராவுக்குச் சிக்கலரான பிரச்சிடனயேராகிவிட்டைத. விஷமூட்டிக் ஷகரால்வதரா? ஆத்திரப்படும்
மைக்கடளக் ஷகராண்ஜடை நடைனராடவ விரட்டி விடுவதரா? பிறகு, விஷத்டத யேராருக்கு உபஜயேராகிப்பத? என்று
ஜயேராசிக்கலரானராள்.
அன்றிரவு, ஓர் ஜதராழி நடைனராவிடைம், தனியேராக வந்த, மைக்களின் மைனம் மைத உண்டை குரங்கராக
இருப்படதயும், அரண்மைடன வராயிலுக்கு வந்த ஆர்ப்பராட்டைம் ஷசய்யேப் ஜபராவதராக வதந்தி
இருப்படதயும் கூறி, அரசிளங்குமைரி சில கராவலருடைன், நடைனராடவக் கராஞ்சிக்கு அனுப்பி டவத்தல்
உசிதஷமைன்று எண்ணுவதராகவுங் கூறி, நடைனராவின் இஷ்டைஷமைன்னஷவன்று ஜகட்டைராள். தப்பிஜயேராடை
இதஜவ சரியேரான சந்தர்ப்பம் என்று எண்ணியே நடைனரா, பயேந்தவள்ஜபரால் நடித்த, “அரசிளங்குமைரி
கூறுவஜத சரியேரான ஜயேராசடன. அதிகமைராக ஆட்கள் கூடைராத. ஒஜர ஒரு கராவலராளி மைட்டும் வரட்டும். நரான்
இப்ஜபராஜத மைராறுஜவடைமைணிந்த ஷகராண்டு பறப்படுகிஜறன். அரசகுமைராரியிடைம் ஜபராய்ச் ஷசரால்”
என்றுடரத்தவிட்டு, மைகிழ்ச்சிஜயேராடு ஆணுடடை அணிந்த ஷகராண்டைராள். அரசகுமைராரி ஒரு கராவலுடைன்
அங்கு வந்த நடைனராவுக்குத் டதரியேங்கூறி, மைக்கடளச் சில நராட்களிஜல சமைராதரானப்படுத்தி விடுவரார்
மைன்னர். பிறகு நீ மைறுபடியும் வந்த ஜசரலராம். நடைனரா! உனக்கு இப்படி இடிஜமைல் இடி வருவத கண்டு
என் மைனம் பற்றி எரிகிறத. என்ன ஷசய்வதடி! மைன்னனராக இருந்தராலும், மைக்களின் மைனப்ஜபராக்டகக்
கவனித்தத் தராஜன நடைந்தராக ஜவண்டும். மைக்களுக்கராகத்தராஜன மைன்னன். ஆகஜவ நீ மைனடதக் குழப்பிக்
ஷகராள்ளராஜத. உன்டன நரான் டகவிட்டு விடுவதராக எண்ணராஜத. உன்டனப் பிரிந்திருக்கவும் மைனம்
இடசயேவில்டல. அதிலும் நீ ஜநராய்வராய்ப்பட்டு இப்ஜபராத தரான் ஷகராஞ்சம் ஜதறியிருக்கிறராய்.
இந்நிடலயிஜல உன் மைனம் ஜநராக டவக்கின்றனர் மைக்கள். சில நராட்கள் கராஞ்சியில் இரு. பிறகு நராம்
படழயேபடி இங்ஜக மைகிழ்ந்திருப்ஜபராம்” என்று அன்பஷமைராழி ஜபசி ஆரத்தழுவிக் கன்னத்டத
முத்தமிடுடகயில், கண்ணீர் ஷபருகுவத கண்டு, “கண்ஜண நடைனரா! கராஞ்சிக்குப் ஜபராய்ச் சில தினங்கள்
இருக்கத்தராஜன ஷசரான்ஜனன். இதற்கு அழுவதரா?” என்று ஜதற்றினராள். நடைனராவின் அழுடகயின்
கராரணம் அரசகுமைராரிக்குத் ஷதரியுஜமைரா! ஷசல்வமைராக வராழ்ந்த மைன்னர் குடும்பத்தின் ஆதரவு ஷபற்று வந்த
இடைத்டதவிட்டு, பராய்மைரமைற்ற கப்பல் ஜபரால் இனி உலகிஜல சுற்றப் ஜபராகிஜறராஜமை என்ற தக்கத்தரால்
அவள் அழுதராள். சில நிமிடைங்கள் ஜசராகத்திலராழ்ந்திருந்தனர் இருவரும். பிறகு, ஜதராட்டைத்டதக் கடைந்த,
அரண்மைடனப் பின்பற வராயிடல அடடைந்த, அங்குத் தயேராரராக இருந்த குதிடரகளிஜல, நடைனராவும்,
கராவலராளியும் ஏறிக்ஷகராண்டு, அரசகுமைராரியிடைம் விடடை ஷபற்றுக் ஷகராண்டைனர். குதிடரகள் கடுஜவகமைராக
ஓடைலராயின.
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அஜத ஜநரத்திஜல, டவத்தியேரின் மைனம் மிக அதிகமைராகக் குழம்பிவிட்டைதரால், அவர் படுக்டகடயே
விட்ஷடைழுந்த வீட்ஷடைதிரில் வந்த நின்று ஷகராண்டு, “அடி நடைனரா! நீ எத்தடன கராலம் இனி உயிஜரராடு
வராழ முடியும்? அதிஜல ஜசர்க்கப்பட்டுள்ள மூலிடக என்ன ஷதரியுஜமைரா!” என்றும், “பராலரா!
ஷகராடுத்தவிட்டைராயேரா விஷத்டத? முடித்தவிட்டைராயேரா கராரியேத்டத? பராலில் கலந்த ஷகராடுத்தராயேரா,
பழத்திஜல ஜசர்த்தராயேரா?” என்றும், பிதற்றிக் ஷகராண்டு நிற்பதம் வழியிஜல ஜபராஜவரார் வருஜவராடரப்
பரார்த்த, நரான் அரண்மைடன டவத்தியேன் ஏரராளமைரான ஷசராத்த இருக்கிறத. எனக்கு என்னடைரா குடற?
என்டனக் கலியேராணம் ஷசய்த ஷகராள்ள அந்த நடைனரா மைறுத்தராஜள அவடளச் சும்மைரா விடுஜவஜனரா? ஒஜர
ஒரு மைராத்திடரடயேக் ஷகராடுத்ஜதன், அவ்வளவுதரான்! தூங்கி விட்டைராள். இனி ஊர் ஜேனங்கள் கூடி
ஓஷவன்று அலறினராலும், ஓடிப் ஜபரான வீரமைணி ஓலமிட்டைழுதராலும், அவள் எழுந்திருக்கஜவ முடியேராத”
என்று கூறுவதம், இங்குமைங்கும் ஓடுவதமைராக இருக்கக் கண்டு மைக்கள் டவத்தியேரின் பத்தி
ஷகட்டுவிட்டைத பராவம் என்று பரிதராபப்
பட்டைனர். டவத்தியேன் அரண்மைடன வராயிடல அடடைந்தரான். வராயிற்கராப்ஜபரான், டவத்தியேருக்கு
மைரியேராடதயேராக வழிவிட்டு, “இந்த ஜநரத்தில் எங்ஜகஜயேரா?” என்று வினயேமைராகக் ஜகட்டைரான்.
“ஏன்? நடைனராடவப் பரார்க்கப் ஜபராகிஜறன். உனக்ஷகன்ன?” என்று ஜகராபமைராகப் பதில் கூறினரார்
டவத்தியேர்.
“நடைனராடவக் கராண இந்த ஜநரத்திலரா? என்ன விஜசஷம்?” என்று ஜவடலயேராள் ஜகட்க, டவத்தியேர்
ஜவடலயேராளின் முதடகத் தட்டிக் ஷகராடுத்த, “அத பரமை இரகசியேம். யேராரிடைமும் கூறராஜத. நடைனரா
ஷசத்தவிட்டைராளரா? இருக்கிறராளரா? என்று பரார்க்கஜவ ஜபராகிஜறன்” என்று கூறினரார். ஜவடலயேராள்
டவத்தியேரின் ஜபச்டசயும் முகத்டதயுங் கண்டு, சந்ஜதகங்ஷகராண்டு, டவத்தியேர் பித்தன் ஜபரால்
பிதற்றுகிறரார் என்று ஷதரிந்த, இந்த நிடலயிஜல இவடர உள்ஜள ஜபராகவிடைக் கூடைராஷதனத் தீர்மைரானித்த,
ஷமைல்ல அவடர வழிமைறித்த நின்று, “டவத்தியேஜர! கராடலயிஜல ஜபராய்ப் பரார்க்கலராம். இப்ஜபராத
உள்ஜள ஜபராக ஜவண்டைராம்” என்று தடுத்தரான். உடைஜன டவத்தியேருக்குக் ஜகராபம் பீறிட்ஷடைழுந்தத.
அஜடை! அற்பகுணம் படடைத்தவஜன, அஜயேராக்யேரா! என்டன யேராஷரன்று எண்ணினராய்? நரான் அரண்மைடன
டவத்தியேன்; யேராசகம் ஜகட்க வருபவனரா? ஜபராக்கிரி! ஜபரான மைராதந்தராஜனடைரா உனக்குப் பூரண சந்திரச்
சூரணம் ஷகராடுத்த, உனக்கு வந்த முடைக்குவராதத்டதப் ஜபராக்கிஜனன். உன் தராய்க்கு வந்த குளிர்
கராய்ச்சலுக்குக் குளிடக ஷகராடுத்ஜதன். என்டன இப்ஜபராத உள்ஜள விடை நீ மைறுக்கிறராஜயே மைடடையேரா!
என்று கூவினரார். ஜவடலயேராள் ஆத்திரமைடடையேராத, பக்குவமைராகஜவ அவடரப் பிடித்தக் ஷகராண்டு,
“பதறராதீர்! டவத்தியேஜர உரக்கக் கூவராதீர்” என்று சராந்தமைராகப் ஜபசிக் ஷகராண்டு, ஜவறு ஜவடலயேராட்கடள
அடழத்த, டவத்தியேடர, மைரியேராடதயேராக அடழத்தக் ஷகராண்டு மைன்னரிடைம் ஷகராண்டு ஜபராய்விடுங்கள்”
என்று கூறினரான்.
“சரி! ஜடை! ஒருவன் முன்னரால் நடை, மைற்றவன் பின்னராஜவ வரா!” என்று டவத்தியேர் உத்தரவிட்டு விட்டு,
ஷகம்பீரமைராக நடைக்கலரானரார்.
அஜத ஜநரத்தில் அரசகுமைராரி முன்னரால் ஆரியேப்ஷபண் கங்கராபராலரா நடைந்த ஷசன்று ஷகராண்டிருந்தராள்.
அவள் டகயிஜல பரால் நிரம்பியே தங்கக் கிண்ணத்டத ஏந்திக் ஷகராண்டிருந்தராள். பராலராவின் முகத்திஜல
ஷவற்றிக்குறி ஷதன்பட்டைத. பராலிஜல, மைராத்திடர கடரத்தவிட்டிருந்தராள்!
“டவத்தியேர் என்றரால், வக்கராஷவன்ஜறரா ஷகராக்கு என்ஜறரா எண்ணிக் ஷகராண்டைராள் அந்தத் தஷ்டைச்சிறுக்கி.
அந்த மைராத்திடர ஜவடல ஷசய்யும்ஜபராததராஜன, அவளுக்கு என் திறடமை ஷதரியேப் ஜபராகிறத” என்று
ஜகராபமைராகக் கூறியே டவத்தியேடர, ஜவடலயேராட்கள் “எந்த மைராத்திடர? எந்தப் ஷபண்?” என்று ஜகட்டைனர்.
“அத அரண்மைடன ரகசியேம். ஷவளிஜயே ஷதரியேக் கூடைராத. ஆனரால், நீங்கள் ஜயேராக்யேர்கள். உங்களிடைம்
ஷசரான்னரால் பரவராயில்டல. அந்த நடைனராவுக்கு விஷங்ஷகராடுக்க ஏற்பராடு ஷசய்தவிட்ஜடைன்” என்று
பூரிப்ஜபராடு டவத்தியேர் ஷசரான்னரார். திடுக்கிட்டை ஜவடலயேராட்கள், “நிஜேமைராகவரா?” என்று ஜகட்க
டவத்தியேர் சறி விழுந்த, நரான் பளுகுஜவனரா? ஜபராய்க் ஜகளுங்கள் பராலராடவ கருப்ப மைராத்திடர
ஷகராடுத்ஜதனரா இல்டலயேரா என்று. முட்டைராள்கஜள! தீட்டியே சித்திரம் சரியேராக இல்லராவிட்டைரால் கடலத்த
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விடுவத, கட்டியே வீடு கலனராகிவிட்டைரால் இடித்தத் தள்ளுவத, பழம் அழுகினரால் குப்டபயிஜல வீசுவத
- இததராஜன முடற. அவள் சராகக் கிடைந்தராள். இந்த அற்பதரானந்தர் அவளுக்கு உயிர்ப்பிச்டச ஷகராடுத்தரார்.
ஆனரால் அவஜளரா! அஜடையேப்பரா உங்களிடைம் ஷசரால்வதற்ஷகன்ன. என்டனக் ஷகரால்லத் தணிந்தராள்”
என்று கூறிச் ஜசராகித்தரார். “ஒருவருக்கும் தீங்கு ஷசய்யேராத நடைனராவரா, உம்டமைக் ஷகரால்லத் தணிந்தராள்.
எப்படி? எதனரால்? ஏன்?” என்று ஜவடலயேராட்கள் படைபடைத்தக் ஜகட்டைனர். “ஏன் என்பத எனக்குத்
ஷதரியேராத. எதனரால் என்பத ஷதரியும்” என்று கூறிவிட்டு டவத்தியேர் ஷமைமௌனமைராக இருந்தரார்.
ஜவடலயேராட்கள், எதனரால்? எதனரால்? என்று ஜகட்டைனர்.
கத்தியேராலரா?
டவத்தியேர் இல்டல என்று தடல அடசத்தரார்.
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பகுதி - 8
ஈட்டிக் ஷகராண்டு குத்த வந்தராளரா?
டவத்தியேர், “எனக்கு டவத்தியேத்தடைன் ஜபராரிடைவுந் ஷதரியும்” என்று கூறிவிட்டு, அவள் என்டனத் தன்
அழகரால் ஷகரால்ல முடனந்தராள். அந்த இரு கண்கள் நஞ்டசப் ஷபராழிந்தன. அவள் ஜபச்சு, ஈட்டிஜபரால்
குத்திவிட்டைத. ஆனரால், அவள் தனத அழகரால் என்டனக் ஷகரால்லப் பரார்த்தராள்; நராஜனரா என்
அறிவினரால் அவடளக் ஷகரான்றுவிடை ஏற்பராடு ஷசய்தவிட்ஜடைன்” என்று டவத்தியேர் கூறினதம்,
ஜவடலயேராட்களில் ஒருவன், மிரண்ஜடைராடினரான் மைன்னனிடைம். கும்பிட்டுக் டக கட்டி, தக்கம் ஷநஞ்டச
அடடைக்க, “மைன்னர் மைன்னவரா! நமைத டவத்தியேர், மைனங்குழம்பியேதரால், நடைனராவுக்கு விஷமிட்டுக்
ஷகரால்ல ஏற்பராடு ஷசய்தவிட்டைராரராம்” என்று கூறிடை மைன்னரும் மைருண்டு, அம்மைங்டகயின் அடறக்கு
விடரந்ஜதராடி, “கண்ஜண! மைங்கரா! நடைனரா எங்ஜக? அந்த நராச நிடனப்பக்கராரன், நடைனராவுக்கு விஷமிடை
ஏற்பராடு ஷசய்தரானராஜமை.” என்று ஜகட்டைரான். மைன்னன் மைகள், தந்டதஜயே! நடைனராவுக்கு ஆபத்ஷதரான்றும்
ஜநரிடைராத இடைத்திஜல இருக்கிறராள், ஊரிஜல ஜேனங்கள் ஏஜதரா ஆத்திரமைராக இருப்பதராகக்
ஜகள்விப்பட்ஜடைன். நடைனராடவ கராஞ்சிக்கு அனுப்பிவிட்ஜடைன்.” என்றராள்.
மைன்னனும் அவன் குமைராரியும் ஜபசிக் ஷகராண்டிருக்டகயிஜல கங்கராபராலராவின் முகம் பயேத்தரால்
ஷவளுக்கத் ஷதராடைங்கிற்று; உடைல் பதறலராயிற்று; டகயிலிருந்த பரால்ஷசராம்ப கீஜழ நழுவி
வீழ்ந்தவிட்டைத. பரால் தடரயில் ஓடிற்று. அரசகுமைராரி, கங்கராடவப் பிடித்தக்ஷகராண்டு, “என்னடி பராலரா!
என்ன உடைம்பக்கு? ஏன் இப்படித் தடிக்கிறராய்!” என்று ஜகட்டுக் ஷகராண்டிருக்டகயில், டவத்தியேர்
தடலவிரி ஜகராலமைராக உள்ஜள பகுந்த, பராலராடவப் பரார்த்த “முடிந்தவிட்டைதரா கராரியேம்? ஒழிந்தராளரா?
விஷம் எப்படி?” என்று ஜகட்டைரான். “பராலரா மூலமைராகத்தரான் இந்தப் பராதகத்டதச் ஷசய்யேச் ஷசரான்னராயேரா?”
என்று மைன்னன் மிரட்டினரான். டவத்தியேர், “பராதகமைரா? இதவரா பராதகம். ஜபஷ்! மைகரா நீதிமைரான் நீர்.” என்று
கூவினரான். பராலரா, மிரள மிரள விழித்தராள், கூவினதரால் கடளத்த டவத்தியேன், பரால்ஷசம்டப எடுத்த
மிச்சமிருந்த பராடல மைளமைளஷவனப் பருகினரான். பராலரா, “ஜவண்டைராம் பராடலச் சராப்பிடைராதீர்.
அதிஜலதரான் விஷ மைருந்டத கடரத்ஜதன்!” என்று கூச்சலிட்டைராள். “ஆ! என் விஷம் எனக்ஜகயேரா” என்று
டவத்தியேனும், “அடி கள்ளி! என் மைகளுக்கரா விஷமிடைத் தணிந்தராய்” என்று மைன்னரும், “தஜரராகி!
அன்ஜபராடு பணிவிடடை ஷசய்வதராகப் பராசராங்கு ஷசய்தராஜயேடி” என்று அரசகுமைராரியும் ஆத்திரத்தடைன்
கூவினர். டவத்தியேர் சராயேத் ஷதராடைங்கினரார். பராலரா, ஷமைல்ல நழுவ யேத்தனித்தராள், ஜவடலயேராட்கள்
பிடித்தக் ஷகராண்டைனர். “தள்ளுங்கள் இந்தச் தஜரராகிடயேச் சிடறயிஜல” என்று மைன்னன் கட்டைடளயிட்டு
விட்டு, டவத்தியேடரக் கவனிக்கலரானரான். டவத்தியேஜரரா, சிகிச்டசஜயே ஜதடவயில்லராப் ஜபறு ஷபற்றரார்.
“விடுகிஜறனரா பரார் உன்டன” என்று டவத்தியேர் பிணமைரானரார்.
“மைரணம் ஷகராடிதரா? மைனக்குழப்பத்ஜதராடு கூடியே வராழ்க்டக ஷகராடிதரா?” என்று கராஞ்சிடயே ஜநராக்கிச்
ஷசன்று ஷகராண்டிருந்த நடைனரா, கராவலராளிடயேக் ஜகட்டைராள். ஷபராழுத ஜபராக்குக்கராக ஏஜதஜதரா ஜபசிக்
ஷகராண்டிருந்தனர். இடடைஜயே இக்ஜகள்வி பிறந்தத. கராவலன், “மைனக்குழப்பத்ஜதராடு கூடியே வராழ்வுதரான்
மிகவும் ஷகராடியேத” என்று பதில் கூறிவிட்டு, ஆனரால் மைனக்குழப்பம் நீங்கும் மைரார்க்கம்
ஏற்பட்டுவிட்டைரால், வராழ்வு தலங்குமைல்லவரா? அதற்கராகத்தரான் சற்றுப் ஷபராறுத்தக் ஷகராண்டைரால், பிறகு
நிம்மைதி ஏற்பட்டைதம், வராழ்வின் பயேடனப் ஷபற முடியும். கஷ்டைம் ஏற்பட்டைதம் கலங்கி உயிடரப்
ஜபராக்கிக் ஷகராண்டைரால், ஷபரியே நஷ்டைமைராகுமைல்லவரா?” என்று கூறினரான்.
“உண்டமைதரான்! உத்தமைன் என்ற உன் ஷபயேருக்ஜகற்றபடிஜயே, உன் எண்ணமும் இருக்கிறத. ஆனரால்,
ஒருவர் இறந்த ஜபரானரால், வருத்தப்படும் ஆட்கள் இருந்தரால், அந்த மைரணத்தரால் கஷ்டைமும் விடளயும்;
நஷ்டைமும் உண்டு. ஆனரால் என்டனப் ஜபரால ஒரு அபடல; திக்கற்றவள்; கஷ்டைமைனுபவித்தக் ஷகராண்டு
கராலந்தள்ளுவடதவிடை இறந்த ஜபராவதரால் நஷ்டைஷமைரான்றுமில்டலயேல்லவரா?” என்று ஜகட்டைராள் நடைனரா.
கராவலராளி, “உமைத ஜகள்வி எனக்கு வருத்தமூட்டுகிறத. உமைத மைரணத்தரால் யேராரும் வருத்தமைடடையே
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மைராட்டைரார்கள் என்று நீர் எண்ணுவத, உமைத நண்பர்களுக்கு நீர் தஜரராகம் ஷசய்வத ஜபரான்றதராகும். ஏஜதரா
ஷபராழுத ஜபராகப் ஜபசுகிறீர் என்று எண்ணிஜனன். உண்டமையிஜலஜயே நீர் தற்ஷகராடல ஷசய்த ஷகராள்ளப்
ஜபராவதராக எண்ண ஜவண்டியிருக்கிறத உமைத விபரீதமைரான ஜபச்டசக் ஜகட்டைபின். தயேவு ஷசய்த
ஷதளிவராகத் ஷதரிந்த ஷகராள்ளுங்கள். தற்ஷகராடல ஜகராடழத்தனம்; தஜரராகம்” என்று படைபடைத்தக்
கூறினரான் கராவலராளி. சில நிமிடைங்கள் இருவரும் ஷமைமௌனமைராகஜவ ஷசன்று ஷகராண்டிருந்தனர். கராவலராள்
மீண்டும் ஜபச்டசத் தவக்கினரான்.
“தங்களின் தயேரம் நரான் அறியேராததல்ல; வீரமைணி எனக்கு நண்பர்” என்றரான். “நண்பர்! உன் நண்பருக்கராக
என்ன பிரயேராடச எடுத்தக் ஷகராண்டைராய்? நட்பின் இலட்சணம் என்ன? அவர்மீத அபராண்டைம்
சுமைத்தப்பட்டை ஜபராத ஏன் வராய் ஷபராத்திக் கிடைந்தீர்கள்? ஒரு ஜபச்சுப் ஜபசினீர்களரா? இப்ஜபராத அவர்
எங்கு இருக்கிறராஜரரா? என்ன கதிஜயேரா? யேரார், அவர் விஷயேமைராக அக்கடர கராட்டினரார்கள்? உத்தமைரா! உன்
மீத ஜகராபிப்பதராக எண்ணராஜத. என் மைனக்ஷகராதிப்ப என்டன இவ்வராறு ஜபசச் ஷசய்தத. என் நிடலடயே
நீ அறிந்த ஷகராண்டைதராகச் ஷசரான்னராய். எனக்கு உதவி ஷசய்வராயேரா? அவரன்றி நரான் வராழ முடியேராத.
கராஞ்சியிஜல ஜபராய் தங்கிவிடை நரான் பறப்படைவில்டல. இஜத பிரயேராணம், அவடரத் ஜதடுவதற்கராக என்று
மைராறிவிடை ஜவண்டும், என்டன உன் தங்டகயேராகப் பராவித்த என்னுடைன் நீயும் வரா. இருவருமைராகப் பல
நராடுகடளச் சுற்றிப் பரார்த்த அவடரக் கண்டுபிடிக்கலராம்.” என்று நடைனரா ஷகஞ்சினராள். உத்தமைன், அந்த
ஜயேராசடனடயே மைறுத்த எவ்வளஜவரா ஜபசிப் பரார்த்தரான். ஆனரால் அவனுடடையே வராதங்கஷளல்லராம்,
நடைனராவின் விழியிஜல பரண்ஜடைராடியே கண்ணீரரால் கடரந்த ஜபராயின. அவனும், வீரமைணிடயேத் ஜதடும்
கராரியேத்திஜல ஈடுபடை இடசந்தரான். ஆனந்தத்தரால் நடைனரா, குதிடரயின் முதடகத் தட்டிக் ஷகராடுத்தராள்.
“பஜல! ஜபஷ்! சரியேரான சமைர்த்தனடைரா நீ” என்று, மைலர்பரியிஜல, அரண்மைடனக் குருவராகவும் அரசிடயே
ஆட்டிப் படடைப்பவனராகவும் இருந்த வந்த சூத்ரதராரி, தன் முன், குத்தச்சண்டடை, ஈட்டி எறிதல், ஜவல்
விடுதல், அம்ப எய்தல் முதலியே விர விடளயேராட்டடைச் ஷசய்த கராட்டியே, வீரடனத் தட்டிக் ஷகராடுத்தரார்.
அந்த வீரன், முகமைலர்ச்சியின்றிக் டககளிஜல படிந்திருந்த பழுதிடயேத் தட்டிக் ஷகராண்ஜடை நின்றரான்.
இத்தடகயே பகழ்ச்சியினரால், பரிசுகளரால், பூரிப்ப அடடையே, அவன் என்ன, ஊர் சுற்றும் வஸ்தராதரா?
படடைக்குத் தடலவன்; பரம்படர வீரன்; எதிரிகள் கண்டு வியேக்கும் ஏறு; மைன்னர் மைன்றத்தில் மைதிப்படைன்
திகழ்ந்த மைணியேராயிற்ஜற அவன். மைலர்பரி எனும் சிற்றரசுக்குச் ஷசல்லராக இருந்த ஒரு ஆரியேனின்,
பரிசுக்கும் பகழ்ச்சியுடரக்கும் மைகிழ்வரானரா? வீரமைணிஜயே மைராறுஜவடைத்தில், மைல்யுத்தக்கராரனராக
மைலர்பரியில் வந்திருந்தரான். அவனுடடையே வீர விடளயேராட்டடைக் கண்டு வியேந்த ஆரியேன், அவடனத்
தனக்குப் பராதகராவலனராக அமைர்த்திக் ஷகராள்ளத் தீர்மைரானித்தப் ஜபரம் ஜபசினரான்.
“மைல்லஜன! இப்படி நீ ஊரூருக்குச் சுற்றிக் கிடைப்படதவிடை, இந்த அரசில் ஊதியேம் ஷபற்றுச் சமைஸ்தரான
ஜசவகம் ஷசய்யேலராஜமை. சம்மைதமைரா உனக்கு?
“சந்ஜதராஷம். தங்கள் சித்தம்ஜபரால் நடைக்கிஜறன்”
“ஊதியேம் என்ன ஜவண்டும், ஜகள்”
“இதவடர ஒருவரிடைம் ஊதியேம் ஷபற்ற வழக்கஜமையில்டல. ஆனரால் ஊர் உடழப்படதத் தின்று
வராழ்ந்ததமில்டல.”
“அததரான் ஜயேராக்கியேனின் ஷசயேல். ஆனரால் இங்கு, சமைஸ்தரான ஜசவகம்,- இழிவரானதல்ல.”
“தங்களிடைம் ஜசடவ ஷசய்வத ஜதவஜசடவக்குச் சமைரானமைன்ஜறரா”
“ஷமைச்சிஜனன் உன் அறிடவயும் ஆற்றடலயும். இன்று முதல் நீ நம்மிடைம் ஜவடலக்கமைர்ந்தவிடு. தனி
விடுதியும் ஆட்களும் தருகிஜறன். ஷசலவு பற்றிக் கவடலப்படைராஜத. உன் திறடமைடயேக் ஷகராண்டு, ஒரு
சிறுபடடை தயேராரிக்க ஜவண்டும், ஜதவி ஜசடன என்ற ஷபயேருடைன்.”
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ஜதவிஜசடன! ஜதவிக்குச் ஜசடன ஜவண்டுமைராம்! ஜதவிக்கரா, இந்தத் திருப்பிரம்மைத்தக்கரா? ஜதவி!
சகலஜலராக ரட்சகி, ஷஜேகன்மைராதரா என்று கூறுகிறரான்; அவள் டகயிஜலந்தியுள்ள சூலம், எத்தடனஜயேரா
ஷகராடியேரின் உயிடரக் குடித்த இரத்தக்கடற படிந்தத என்று பூஜிக்கிறரான். ஜதவியின் திருவிழியிஜல
தீப்ஷபராறி கிளம்பினரால் திக்ஷகட்டும் தீக்கிடரயேராகும் என்று சிந்தபராடுகிறரான். என்டனச் ஜசடன
தயேராரித்தக் ஷகராடு - ஜதவி ஜசடன - என்று ஜகட்கிறரான். இந்த ஆரியேனின் அந்தரங்க ஜநராக்கத்டத,
அரசிஜயேரா, மைக்கஜளரா அறிவதராகக் கராஜணராம். எவ்வளவு ஷசல்வராக்கு! மைதயேராடனகடள அடைக்கும்
வீரர்கள் இவன் முன் மைண்டியிடுகின்றனர். உடைலில் டதத்த அம்ப ஒடிந்தராலும், எதிரியின் யேராடனயின்
தந்தத்டத ஒடிக்கும் வீரமிக்க ஜபரார் மைரபினர் இவன்முன் ஆடமைகளராகின்றனர். அம்பிக்ஜக! என்று
கூவுகின்றரான், ஆயிரக்கணக்கரான மைக்கள் இவனடி வீழ்கின்றனர்.
வீரத்டதப் ஜபராற்றியேத கண்டுள்ஜளன்; பலவடரப் பகழ்வத ஜகட்டுள்ஜளன்;அழடகப் பூஜித்தத
அறிஜவன்; அரசடன அடுத்ததம் அறிந்தஜத; ஆரியேடன ஏன், எக்கராரணம் பற்றி நமைத தமிழ் மைக்கள்
வராழ்த்தி வணங்குகின்றனர்; ஷபராய்யுடர ஜகட்டுப் பூரிக்கின்றனர்; இப்பலிஜயேரா பசுத்ஜதரால் ஜபரார்த்தக்
கிடைக்கிறத. ஜயேராகம் பரிவதராகக் கூறும் அவன் மைனத்திஜல, எவ்வளவு சூத ஷகராழுந்த விட்ஷடைரிகிறத!
ஜமைலுலடகக் கண்டைதராகக் கூறும் அவன் விழிகளிஜல, ஜபரராடச கூத்தராடுகிறத. ஆண்டைவனிடைம்
அளவளராவுவதராகக் கூறும் அவன் நடடை ரராஜேநடடையேராகவன்ஜறரா மைராறுகிறத. கலிங்கக்கிழவன் குடகயிற்
கூறியேத நடைந்ததில் ஆச்சரியேமில்டலஜயே. மைனிதடனத் ஜதவஷனன்று கூறி அரசிடயே மையேக்கினரான்; இத
ஆச்சரியேமைரா! இல்லராத, கராணராத, ஈஜரழு பதினராலு ஜலராகத்டத மைக்கள் நம்பம்படிச் ஷசய்தவிட்டைராஜன!
இனித் தன் அதிகராரத்டதக் கராப்பராற்றிக் ஷகராள்ள ஜவண்டிஜயேரா, அல்லத அரசிடயே அடிஜயேராடு
நீக்கிவிட்டு முடிதரிக்கஜவரா சூத ஷசய்கிறரான். அதற்ஜக ஜதவி ஜசடன திரட்டுகிறரான். நன்று, நன்று,
ஜசடன திரட்டுஜவன், ஆனரால் அத ஜதவி ஜசடனயேரா அல்லத அரசியின் ஜசடனயேரா என்படத நரான்
பரார்த்தக் ஷகராள்கிஜறன். நடைனரா! உன் நிடனவுக்கராக என் ஷநஞ்சம் குமுறுகிறஜதயேன்றி, இந்த ஆரியேனின்
சூதக்கு நரான் அஞ்சவில்டல என்று வீரமைணி மைலர்பரியில் எண்ணிக்ஷகராண்டு ஜதவிஜசடனக்குத் தக்க
ஆட்கடளத் திரட்டிப் பயிற்சி தந்த வந்தரான். நராளுக்கு நராள், இச்ஜசடன வளருவடதயும், விதவிதமைரான
ஜபரார்ப்பயிற்சி ஷபற்று வருவடதயுங் கண்டு ஆரியேன் களித்தரான். அவனுடடையே கபடைத்டத நன்கறிந்த
வீரமைணி, மிக நன்றராக நடித்தரான். ஷமைல்ல ஷமைல்ல, ஆரியேனின் முழுநம்பிக்டகக்குப் பராத்திரமைரானரான்.
அடிக்கடி அவன், மைணியிடைம் ஆஜலராசடன ஜகட்கவுந் ஷதராடைங்கினரான். ஆனரால், ஆரியேனுக்குக் கடடைசிச்
ஷசயேலில் இறங்கத் தணிவு பிறக்கவில்டல. மைரத்தின் உச்சி ஏறி, மைதரமைரான கனிடயேத் ஷதராட்டுப்
பறிக்கும் ஜநரத்தில், ஜவலியேருஜக சந்தடி ஜகட்டுத், ஜதராட்டைக்கராரன் வந்த விட்டைராஜனராஷவன்று
திடுக்கிடும் திருட்டுப்பயேலின் மைஜனராநிடலயிஜல ஆரியேன் இருந்தரான். அரசன் - மைலர்பரி மைன்னன் - என்ற
ஷபயேர் ஒன்றுதரான் இல்டலஜயேஷயேராழியேச் சகல அதிகராரமும் அவனிடைஜமை இருந்தத. ஆனரால், அந்தப்
ஷபயேர் மீத ஜபரராவல் பிறந்தத. எவ்வளவு அதிகராரம் இருந்த என்ன பிரஜயேராசனம்? அரசு, என் ஷசராற்படி
ஆடுகிறத என்றராலும் என்ன பலன்? முடி ஓர் முண்டடையிடைம் இருக்கிறத. ஜேடடைதராஜன எனக்கு முடி!
இந்தக் கராவிடயேக் கடளந்தவிட்டு, அரச உடடையுடைன் நரான் கராட்சி தந்தரால், என் இனத்தவருக்கு
எவ்வளவு மைதிப்பப் பிறக்கும்? ஆநிடரகள் ஜமைய்த்தக் ஷகராண்டு வந்த ஆரியேன் மைனிதடர ஜமைய்த்திடும்
மைன்னனரானரான் என்று ஷபருடமை பிறக்குஜமை! கரடுமுரடைரான நிலத்திஜல, கராயும் ஷவளியிஜல, குன்றுகளின்
இடடையிஜல, தத்தளித்த நமைத கூட்டைம், குளிர்ந்த கங்டகயில் மூழ்கி, வராழ்வு வளம் ஷபற்றுவிட்டைனர். பல
மைண்டைலங்களிலும் இன்று பகுந்த சிறித சிறித ஷசல்வராக்கும் கண்டைனர். ஆனரால்! அரசு என்றரால், அத
அலராதியேரான ஆனந்தஜமை தரும். இனத்தின் எதிர்கராலத்டதச் சிறப்படடையேதராக்கலராம். இந்த மைலர்பரிக்கு
நரான் மைன்னனராகிவிட்டைரால், எந்த மைண்டைலத்திலும் நம் இனத்தவருக்கு இடைம் கிடடைக்கும். ஏன்! சில
கராலம் ஷசன்ற பிறகு இந்த இடைஜமை ஆரியே நராடைராகியும் விடைலராம். ஆலயே அதிகராரி அரசின் அதிகராரம்
ஷபறுவத ஆகராத கராரியேமைரா! வல்லவனுக்குப் பல்லும் ஆயுதம். ஓர் நல்ல சந்தர்ப்பத்டதப் பரார்த்த
அரசிடயே ஒழித்தவிடை ஜவண்டும். முடி பிறகு நம் கராலடியில் கிடைக்கும். ஜவடள - சரியேரான ஜவடள வர
ஜவண்டும். மைணி வீரன், திறடமைசராலி. ஆனரால் அவனுக்குப் ‘பக்தி’ ஏற்படைவில்டல. என் கட்டைடளகடள
நிடறஜவற்றுகிறராஜனயேன்றி அவன் கண்களிஜல, அந்தத் தராசத்தன்டமை ஜதரான்றவில்டல. அத
ஏற்படைராதவடர, அவடன எப்படி நம்ப முடியும்? என்று ஆரியேன் எண்ணினரான்.
மைலர்பரி அரசிஜயேரா, “ஜதவிஜசடன’க்கராகச் ஷசலவுக்குப் பணந்தருவடத திருப்பணி என்ஷறண்ணி
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மைகிழ்வதம், மீண்டும் ஜதவதரிசனம் சரசமும் கிடடைக்குமைரா என்று ஆரியேடனக் ஜகட்பதமைராக
இருந்தராஜளயேன்றி, ஜசடன தன்டன ஒழிக்கஜவ தயேராரிக்கப்பட்டிருப்படத அறியேராள். ஆரியேனின்
மைதஜவடைம் அரசிடயேப் பரிபூரணமைராக ஏமைராற்றிவிட்டைத.
ஜவடைம் எப்படி?
மிகத் திறடமையேராக இருக்கிறத!
என் ஷபயேர், இனி என்ன ஷதரியுமைரா?
குணராளன் என்று அடழக்கட்டுமைரா?
அத அவருக்குப் ஷபராருத்தமைரான ஷபயேர். எனக்கு அத ஷபராருந்தமைரா! என்டன இனித் ஷதராண்டைன் என்று
அடழக்க ஜவண்டும்.
நராக்ஷகழராஜத.
இல்டலயேரானரால் நமைத கராரியேம் நடைக்கராஜத உத்தமைரா!
சரி தங்கள் இஷ்டைம்ஜபரால்....
பரார்த்தராயேரா! ஆரம்பத்திஜலஜயே தவறு. “தங்கள்” “திங்கள்” என்று ஜபசக்கூடைராத. நண்பரா! ஜதராழரா!
ஷதராண்டைரா! என்று அடழக்க ஜவண்டும்.
சரி ஜதராழரா!
உத்தமைஷனன்றரால், உத்தமைஜனதரான்.
இச்சம்பராஷடனக்குப் பிறகு, நடைன ரராணி ஆணுடடையுடைன், உத்தமைனுடைன் ஊரூரராய்ச் ஷசன்று தன்
கராதலடனக் கண்டுபிடிக்கும் பிரயேராணத்டதத் தவக்கினராள். பல இடைங்களிஜல சுற்றியும் தப்ஷபரான்றும்
கிடடைக்கராத தயேருற்றுக் கராட்டுவழிகளிஜல ஷசல்டகயில் ஓர் நராள், வணிகர் கூட்டைஷமைரான்று வழியில்
ஷசல்லக் கண்டு, அவர்கள் ஷசன்று வந்த பல்ஜவறு நராட்டு வளப்பங்கடளக் கூறக் ஜகட்டு அவர்களின்
வராய்ஷமைராழியேராலும், வீரமைணி பற்றியே ஜசதி ஒன்றும் ஷதரியேப் ஷபறராத, உத்தமைடனக் கண்ணீர் தளும்பம்
கண்களுடைன் நடைனரா பரார்த்தக் ஷபருமூச்ஷசறிந்தராள். ஓரிரவு, சற்று அடைர்ந்த கரானகத்டதக் கராடலயில்
கடைக்கலராம் எனக் கருதி, வணிகக் கூட்டைம், கராட்ஜடைராரத்தில் தங்கினர். நடைனராவும் உத்தமைனும்,
அவர்களுடைன் தங்கியிருக்கச் ஷசய்தனர்.
மைலர்பரியின் எல்டலக்கராடு அத. கராட்டடைக் கடைந்தரால் மைலர்பரி. கராதலருக்கு இடடைஜயே அந்த அடைர்ந்த
கராடும் ஓரிரவும் குறுக்கிட்டைன. மைலர்பரியிஜல மைல்லனராக இருந்த மைணிக்கு, கராட்டடை அடுத்த
கூடைராரத்திஜல தன் இருதயே ஜஜேராதிமைணி இருப்பத ‘ஷதரிந்தரால்’ கராட்டு மிருகங்கள் கிலி ஷகராண்ஜடைராடும்
விதத்திஜல, பராய்ந்த ஷசன்று, “கண்ஜண நடைனரா! கண்ஜடைஜன உன்டன மீண்டும்” என்று கூவியிருப்பரான்.
நடைனராவுக்கும், தன்நராதன், கராட்டடை அடுத்த மைலர்பரியிஜல இருப்பத ஷதரிந்தரால், இரவு, ஷகராடியே
மிருகம், இடவ அவடளத் தடுத்திருக்குமைரா! கராட்டிஜல, விதவிதமைரான கூச்சல், ஆனரால் அடவகளில்
ஒன்றராவத கலங்கும் கராதலருக்குத் தூத கூறவில்டல. ஆனரால் கதிஜரரான் ஒளிகண்டு, கூடைராரத்டதச்
சுருட்டிக் ஷகராண்டு பிரயேராணத்டதத் தவக்கினரால், கராடு தடுக்கவரா ஜபராகிறத, கராதலரின் சந்திப்டப!
கராதலருக்கிடடைஜயே இருந்த கடுங்கரானகத்திஜல, இரவு, எத்தடனஜயேரா விதவிதமைரான கராதல்
விடளயேராட்டுகள் நடடைஷபற்றுக் ஷகராண்டிருந்தன. நிலஷவராளியினரால், குதூகலமைடடைந்த மிருகங்கள்,
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சில ஜநரம் இடரஜதடுவதம் கராதற்களியேராட்டைமைராடுவதமைராக இருந்தன. மைடுவில் இறங்கி நீர் பருகும்
ஷபண் சிங்கத்டதக் கனிவுடைன் ஜநராக்கியேபடி, மைடுவின் கடரயிஜல நிற்கும் ஆண் சிங்கம், நிலக்கண்ணராடி
முன் நின்று டடை திருத்திக் ஷகராள்ளும் அழகு மைடனவிடயே, மைராளிடகக் கூடைத்திஜல ஷகம்பீரமைராக
நின்றுக்ஷகராண்டு பரார்த்தப் பூரிக்கும் சமைரான் ஜபரால் கராட்சி தந்தத. மைந்தியும் குரங்கும், மைரானினத்தின்
ஜஜேராடியும், மைற்றடவயும் மைந்தகராசமைராக விடளயேராடியே அவ்ஜவடளயில், நடைனரராணி, ஆண் உடடையில்,
தனத கராதலடனப் பற்றிக் கவடலயுடைன் கண்ணுறங்கராத பரண்டு ஷகராண்டிருந்தராள். உத்தமைன் சற்று
அயேர்ந்த தூங்கினரான். தூங்கிக் ஷகராண்டிருந்த வணிகர்களின் முகத்திஜல, வியேராபரார இலராபத்தரால்
விடளந்த கடள தராண்டைவமைராடிற்று.
நடுநிசிக்கு ஜமைலிருக்கும். ஷதராடலவிஜல குதிடரக் கராலடிச் சத்தம் ஜகட்டை நடைனரா திடுக்கிட்டைராள்.
நிமிடைத்திற்கு நிமிடைம் சத்தம் வளர்ந்தத. குதிடரக் கராலடிச் சத்தத்தடைன், பலர் ஒன்றராகக் கூடிப் பராடுகிற
சத்தமும் ஜகட்டைத. உத்தமைடன எழுப்பினராள். அவன் உற்றுக் ஜகட்டைரான். பல வணிகரும் விழித்தக்
ஷகராண்டைனர். சத்தத்டதக் ஜகட்டுத் திடகத்தனர். கராட்டிஜல வசிக்கும் ஏஜதரா ஓர் ஷகராள்டளக் கூட்டைத்தரார்
வருகின்றனர் என்பத விளங்கிற்று. வணிகர் திகில் ஷகராண்டைனர். வராடள எடுத்தரான் உத்தமைன், வணிகடர
அடழத்தரான். வயேத ஷசன்றவர்கள், ஷபரான் மூட்டடைகளுடைன், இப்ஜபராஜத பறப்படுங்கள், வந்த வழியேராக
உங்களுக்கு என் நண்பன் உதவி ஷசய்வரான். நராங்கள் இங்கு நின்று ஷகராள்டளயேருடைன் ஜபராரிட்டு
வருகிஜறராம். நராங்கள் அவர்கடளத் தடுத்த நிற்கும் ஜநரத்தில் நீங்கள், பக்கத்த ஊடரப் ஜபராய்ச்
ஜசரலராம். பிறகு நராங்களும் வந்தவிடுகிஜறராம் ஜமைலும் ஜயேராசிக்க ஜநரமில்டல. இந்த ஜநரத்திஜல
ஷசய்யேக் கூடியேத அததரான். சத்தம் பலமைராகக் ஜகட்கிறத. தராமைதிக்க ஜவண்டைராம் என்று உத்தமைன்
அவசரப்படுத்தி, குதிடரகடளத் தயேரார் ஷசய்த நிறுத்தி, நரால்வடர, நடைனரராணியுடைன் ஜசர்த்த வந்த
வழிஜயே ஜவகமைராகச் ஷசல்லுமைராறு அனுப்பிவிட்டு, மைற்ற வணிகர்கடள பதர்களிஜல பதங்கிக் ஷகராள்ளச்
ஷசய்த, உருவியே வராளுடைன், ஓர் ஷபரியே மைரக்கிடள மீத அமைர்ந்த ஷகராண்டு சத்தம் வரும் திக்டக
ஜநராக்கினரான். ஷவளிச்சமும் ஷதரியே ஆரம்பித்தத. நூறு ஜபருக்கு ஜமைல் டகயில் தீவர்த்திகளுடைன்
குதிடரகள் மீத அமைர்ந்த, “ஜதவிக்கு ஜஜே! ஜதவிதராசுக்கு ஜஜே!” என்று ஜகராஷமிட்டுக் ஷகராண்டு வந்தனர்.
முகமூடி ஜபராட்டை ஒருவன் அப்படடைக்குத் தடலடமை வகித்த நடைத்தி வந்தரான். பதர்களிலிருந்த
வணிகர்கள் இக்கராட்சிடயேக் கண்டு பயேந்தனர். உத்தமைன் மைரக்கிடளயிஜலஜயே இருந்த ஷகராண்டு,
ஜயேராசித்தரான், என்ன ஷசய்வஷதன்று. வணிகர்கள் கூடைராரத்தருஜக வந்த ஜசர்ந்ததம், ஷகராள்டளக்கூட்டைம்,
உள்ஜள நுடழந்த பரார்த்த, “பட்சிகள் பறந்தவிட்டைன” என்று படதத்தக் கூவின. முகமூடிக்கராரன், “இந்த
ஜவடளயிஜல எங்ஜக பறக்க முடியும். இங்கும் அங்கும் ஜதடிப் பராருங்கள்” என்று உத்தரவிட்டைரான்.
அங்ஙனம் ஜதடுடகயிஜல, வணிகர் சிலர் சிக்கினர், வராஜளராடு வராள் சந்தித்தத. உத்தமைன் மைரத்திலிருந்த
குதித்த; வீரமைராகப் ஜபராரிட்டைரான். ஆனரால் வந்தவர்கள் அதிக எண்ணிக்டக யேரானதரால், ஜபரார் முடிவு
அவர்களுக்ஜக சராதகமைராகிவிட்டைத. சில வணிகர் ஷகரால்லப்பட்டைனர், சிலர் டகத ஷசய்யேப்பட்டைனர்.
உத்தமைனுக்கு உடைஷலங்கும் கராயேம். “வணிகரின் பிணம் கிடடைத்தப் பயேன் என்ன? பணம் எங்ஜக?” என்று
படதத்தக் ஜகட்டைரான், முகமூடித் தடலவன். ஒருவரும் பதில் உடரக்கவில்டல. கூடைராரத்டதக் கிழித்தரான்,
குற்றுயிரராக இருந்தவர்கடளக் கராலரால் மிதித்தரான், ஷகராடுடமை பல பரிந்தரான். ஆனரால், ஒரு வணிகரும்,
வராய் திறக்கவில்டல. முகமூடித் தடலவன், “பிணங்கடளக் கழுகு ஷகராத்தட்டும், பிடிபட்டைவர்கடள
இழுத்தக் ஷகராண்டு பறப்படுங்கள்” என்று உத்திரவிட்டைரான். குதிடரப்படடை மைலர்பரிக்கு, கதிஜரரான் ஒளி
கிளம்பமுன் ஷசன்றத. ஜதவிஜகராயில் ஜதராட்டைத்திஜல, வணிகர்கள் டகதிகளராக்கி நிறுத்தி
டவக்கப்பட்டைனர். மைலர்பரிடயேக் ஷகராள்டள
யிடை வந்த கூட்டைத்டத ஆரியேன், ஜதவிஜசடனயின் ஓர் சிறு பகுதியேரால் எதிர்த்த, ஷகராள்டளக்கராரடரக்
ஷகரான்றும் சிடறபிடித்தம், மைலர்பரி மைக்களுக்கு மைகத்தரான ஜசடவ ஷசய்தரார் என்று பிரகடைனம்
அரசியேராரரால் ஷவளியிடைப்பட்டைத. ஊர்மைக்கள் ஷகராள்டளக்கராரடரக் கராணத் ஜதவி ஜகராயிலில் குழுமினர்.
கள்ளன், வணிகடரஜயே ஷகராள்டளக்கூட்டைம் என்று கூறி மைக்கடள ஏய்த்தரான். ஜதவிஜசடனயிஜல,
ஜகராயில் பராதகராவலுக்கு என்று அடமைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பிரிவினடர, ஆரியேன் வீரமைணிடயேக்
ஜகட்கராமைஜல அடழத்தச் ஷசன்று, வணிகர் கூட்டைத்டதத் தராக்கியேதடைன், வணிகடரஜயே ஷகராள்டளக்
கூட்டைத்தினர் என்று வராய் கூசராத கூறியேத ஜகட்டை வீரமைணி ஷவகுண்டைரான். ஜதவிஜசடன இந்தத்
திருவிடளயேராடைலுக்குத்தரானரா என்று தன்னிடைம் பயிற்சி ஷபற்ற வீரடரக் ஜகட்டைரான். தங்கள் கட்டைடள
என்ஜற ஆரியேர் கூறினர், என்று அவர்கள் கூறினர். ஆரியேனிடைம் ஜநரடியேராக வம்ப வளர்த்தக் ஷகராள்ள அத
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சமையேமைல்ல என்பதறிந்த வீரமைணி, தன் ஜபராகத்டத அடைக்கிக் ஷகராண்டு, ஆரியேன் அபரார வீரத்தடைன்,
ஜபராரிட்டுக் ஷகராள்டளக் கூட்டைத்டத அடைக்கினடதப் பராரராட்டிப் ஜபசினரான். அரசியேரார் டகத
ஷசய்யேப்பட்டை ஷகராள்டளக்கூட்டைத்டதப் பரார்டவயிடை வந்தஜபராத வீரமைணியும் உடைனிருந்தரான். ஆரியேன்
ஜமைடடைமீத நின்றுக் ஷகராண்டிருந்தரான். எதிரிஜல வரிடசயேராகக் டகதிகள் நிறுத்தி டவக்கப்பட்டிருந்தனர்.
அரசி, வீரமைணியுடைன், அவர்கடளப் பரார்டவயிட்டுக் ஷகராண்டு வருடகயில் உத்தமைன், வீரமைணிடயேக்
கண்டைரான், ஆச்சரியேத்தரால், வராய் பிளந்த நின்றரான். வீரமைணிக்கும் அஜதநிடல. இருவரும் முகமும் ஓர்
விநராடியில் மைராறிவிட்டைத. அரசி இடதக் கண்டு ஆச்சரியேப்
பட்டு, “மைணி வீரஜர! ஏன், இக்ஷகராள்டள கூட்டைத்தராரிஜல யேராஜரரா உமைக்குத் ஷதரிந்திருக்கிறதஜபரால்
ஜதரான்றுகிறஜத. இவடனக் கண்டைதம் உமைத முகம் மைராறிவிட்டைத. அவன் முகமும் மைராறிற்ஜற. இஷதன்ன
விந்டத?” என்று ஜகட்கஜவ, வீரமைணி சமைர்த்தராக, “ஜதவி! உண்டமையில் இவடனக் கண்டைதம்,
ஒருவனுடடையே முகம் என் நிடனவிற்கு வந்தத. என் தராய், விதடவயேராக இருக்டகயிஜல, ஓர் விபத்த
ஜநரிட்டைத. விசித்திரமைரான அந்நிகழ்ச்சி இந்த விநராடி என் மைனதிஜல அடலஜபரால் ஜமைராதிற்று. அத ஒரு
ஷபருங்கடத” என்று கூறி ஷபருமூச்ஷசறிந்தரான். அரசி, அவ்விடைத்டத விட்டு நடைந்தஷகராண்ஜடை, “கடத
ஷபரிதரானரால் என்ன? சுருக்கமைராகக் கூறு” என்று கட்டைடளயிடை, வீரமைணி, “என் தராய், ஜதவப் பிரசராதத்தரால்
விதடவக் ஜகராலத்திஜலஜயே ஓர் குழந்டதடயே ஈன்றராள்” என்றரான். அரசியின் முகம் மைராறிவிட்டைத.
ஜபச்சிஜல நடுக்க ஜமைற்பட்டைத. வீரமைணி அதடனத் ஷதரிந்த ஷகராண்டு ஜமைலும் ஆரம்பித்தரான்; “அழகரான
ஓர் ஆண் குழந்டத, ஆனரால், பிறந்ததம் அதடன ஊருக்கஞ்சி ஜவறு யேராரிடைஜமைரா ஷகராடுத்தவிட்டைரார்கள்.
அந்த மைகனின் முகக்குறிகடள, என்னிடைம் கூறினரார்கள். இன்று நரான் கண்டை அக்ஷகராள்டளக்கராரனின்
முகம், என் தராய் ஷசரான்ன குறிகளுடைன் இருக்கக்கண்ஜடை திடகத்ஜதன்” என்று கூறி முடித்தரான். அரசியேரால்
அதற்குஜமைல் தன் தக்கத்டத அடைக்க முடியேவில்டல என்படத வீரமைணி உணர்ந்தரான். “தரான் ஷபற்ற
குழந்டதடயேத் தத்தளிக்க விட்டு, தராய் தர்பரார் நடைத்த முடியுமைரா ஜதவி” என்று ஷசரான்னரான். “யேராடரக்
ஜகட்கிறராய் அக்ஜகள்வி” என்று அரசிக் ஜகட்டைராள். தங்கடளயும் ஜகட்கிஜறன், தங்கள் மைகளின்...” என்று
ஷமைல்லக் கூறினரான்.
அரசி முகத்டதக் டககளரால் மூடினராள். “அழஜவண்டைராம் அரசியேராஜர! நரான் தங்கள் வரலராறு ஷதரிந்தவன்.
அவர் மூலமைராகஜவ ஜகள்விப்பட்ஜடைன், இங்கு நரான் ஜவடலக்கு அமைர்ந்தஜதரா, தங்களின் இழந்த
ஷசல்வத்டதக் கண்டுபிடிக்கும் ஜநராக்கத்தடைன்தரான்” என்று ஆறுதல் கூறினரான். அரசியும் வீரமைணியும்
ஜபசிக் ஷகராண்ஜடை ஜதவியின் ஜகராவிலுக்குள் ஜபரானடதப் பரார்த்தக் ஷகராண்டிருந்த ஆரியேன் அவசர
அவசரமைராகக் டகதிகடளச் சிடறச்சராடலக்கு அனுப்ப உத்திரவு பிறப்பித்தவிட்டு, ஜகராயிலுக்குள்
பகுந்தரான். அவன் வருவடத அறிந்த வீரமைணி ‘ஆரியேன்’ என்று ஷமைல்லச் ஷசரான்னரான். அரசியும்
சஜரஷலன்று எழுந்த, ஜகராயில் மூலக்கிரஹம் ஷசன்று, ஜதவிடயேக் கும்பிட்டு நின்றராள். முத்த முத்தராக நீர்
கண்களிலிருந்த ஷவளிப்பட்டைத. “என்ன உருக்கம்! எவ்வளவு பக்தி” என்று வீரமைணி, ஆரியேனிடைம் கூறி
வியேந்தரான். “எல்லராம் அவள் சக்தி” என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை ஜதவி சிடலடயேக் கராட்டினரான் ஆரியேன்.
மைலர்பரிடயேக் ஷகராள்டளயிடை வந்த கூட்டைத்தினரிஜல ஷபரும்பராஜலரார் பிடிபட்டைனர். சிலர் தப்பிச்
ஷசன்றனர். அவர்கடளத் ஜதடிப்பிடித்த தூக்கிலிடை ஜவண்டும் என்று மைலர்பரி அரசியேரார் உத்தரவு
பிறப்பிக்க ஜவண்டும் என்று ஆரியேன் கூறினரான். அரசி ஓடல தயேராரித்தரால் ஒரு ஷநராடியில்
டகஷயேராப்பமிடுகிஜறன் என்று பதில் உடரத்திடை, உளம் மைகிழ்ந்த ஆரியேன், வீரமைணிடயே உடைனடழத்தக்
ஷகராண்டு ஜதவி ஜகராயிடலவிட்டு ஷவளிஜயே ஷசன்றரான். மைலர்பரி அரசின் உத்தரவு அண்டடை
அயேல்நராடுகளுக்கும் அனுப்பி டவக்கப்பட்டு, அங்குள்ள அரசியேலராரும், எச்சரிக்டகயேராக இருக்குமைராறு
ஆரியேன் தூண்டிவிட்டைரான்.
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இருந்த ஓர் வராலிப வணிகனும் என்னவரானரார்கள் என்று ஜகட்டைரான். ஆரியேன் சிரித்தக்ஷகராண்ஜடை ‘எனத
உத்தரவு அவர்கடளத் ஜதடி அங்கும் ஷசன்றதரால், அவர்கள் அங்கும் தங்கராத எங்ஜகரா ஷசன்றுவிட்டைனர்’
என்று கூறினரான். உத்தமைன் ஜசராகித்தரான்.
“ஜசராகியேராஜத! சிடறயிஜல உழல ஜவண்டியே உன்டன என் மைராளிடகயிஜல உபசரிக்கிஜறன். கராரணம்
என்ன ஷதரியுமைரா? உன் முகத்டதக் கண்டைதம் எனக்கு உன்னிடைம் பிஜரடமை ஏற்பட்டு
விட்டைத. உன் முகக்குறியிலிருந்த நீ ஷவகுவிடரவில், உன்னதமைரான உயேரியே பதவியில் அமைரப்
ஜபராகிறராய் என்று ஷதரிகிறத. அதற்கராகஜவ நரான் உன்னிடைம் அக்கடற ஷகராண்ஜடைன்” என்று ஆரியேன்
தனத கராரியேவராதிப் ஜபச்டச தவக்கினரான்.
வணிகடரக் ஷகராள்டளயேர் என்று பழி சுமைத்தியே பராதகன், சிடறயிலிருந்த தன்டனக் ஷகராண்டு வந்த
ஷவளிஜயே விருந்தளித்த, வினயேமைராகவும் அன்படைனும் ஜபசுவத சூதன்றி ஜவறு யேராதராக இருக்க
முடியுஷமைன்று உத்தமைன் ஷதரிந்த ஷகராள்ளராமைலில்டல. ஆனரால் பசப்பம் பராதகனின் அந்தரங்க
ஜநராக்கந்தரான் என்னஷவன்படதக் கண்டைறியே ஜவண்டுஷமைன்று, ஆரியேன்மீத எழும்பியே ஜகராபத்டத
அடைக்கிக் ஷகராண்டு “ஐயேரா! என்மீத கருடண கராட்டுவத கண்டு என் மைனம் குளிர்கிறத. என்னரால்
ஏஜதனும் ஆக ஜவண்டுஷமைன்றரால் கூறும்” என்றரான்.
“பலசராலி மைட்டுமைல்ல நீ யுக்திசராலியுங்கூடை! இப்படிப்பட்டைவர்களுக்ஜக ஜயேராக ஜேராதகம்
இருக்கிறஷதன்று ஜமைஜலரார் கூறுவர். என் இஷ்டைப்படி நடைப்பவர்கடள நரான் எத்தடன ஷபரியே
அந்தஸ்திலும் டவப்பத வழக்கம். நராஜடைராடியேராக என்டன வந்த அடுத்த மைணிவீரன், இன்று ஷபரும்
படடைத்தடலவனரானரான்” என்று ஆரியேன் தன் ஷபருந்தன்டமைக்கு ஆதராரம் கராட்டினரான். வீரமைணிடயேப்
பற்றியே விஷயேத்டதத் ஷதரிந்தஷகராள்ள விரும்பியே உத்தமைன் “மைணிவீரன் யேரார்? எங்கிருந்த இங்கு
வந்தரான்” என்று ஜகட்க, ஆரியேன் “அவனுடடையே பூர்ஜவராத்திரம் நரானறிஜயேன், மைல்லனராக இங்கு வந்தரான்,
என்னிடைம் ஜவடலக்கமைர்ந்தரான், இன்று ஜமைனிடலயில் இருக்கிறரான். அதஜபராஜவ நீயும் என்
ஷசராற்ஜகட்டைரால் சுகம் ஷபறுவராய்” என்றரான். “உத்தமைன் தடடை இல்டல! தயேராநிதியேராகக் கராணப்படும்
உம்மிடைம் நரான் ஜசடவ ஷசய்வஜத யுக்தம்; கூறும் ஜகட்கிஜறன்” என்றரான்.
உத்தமைரா ஊருக்கு அரசி உண்டு. மைகரா ஷபரால்லராதவள்; கராமைராந்தகராரம் மிக்கவள்; கர்வம் பிடித்தவள்;
வணிகரரான உங்கடளக்கூடைக் ஷகராள்டளயேர் என்று கூறுமைராறு என்டனப் பணித்தவளும் அப்பராதகிஜயே.
பரம்படரயேராக அவள் குலம் இந்நராட்டடை ஆண்டு வந்த கராரணத்தக்கராக அவள் ஆள்கிறராள் என்று கூறிப்
ஷபருமூச்ஷசறிந்தரான். உத்தமைன் சினத்டத உள்ளடைக்கிக் ஷகராண்டு, “அவ்வளவு ஷகராடியேவடள ஏன்
மைக்கள் இன்னமும் அரசியேராகக் ஷகராண்டிருக்கின்றனர். விரட்டைக் கூடைராஜதரா ஷவளிஜயே” என்று ஜகட்டைரான்.
‘வீரமிக்கவஜன! உன் ஜபரால் ஆட்கள் இங்கு இல்டல. ஒருஜவடளச் ஜசராற்றுக்கராக, எடதயும் ஷசய்வர்,
இங்குள்ள ஊடமைகள். நம் ஜபரான்றவர்கள் ஏஜதனும் ஷசய்தரால்தரான் பயேன் உண்டு. நரானும், ஏஜதஜதரா
ஜயேராசித்தக் கடடைசியில் ஓர் முடிவுக்கு வந்ஜதன், அரசி ஷகரால்லப்படை ஜவண்டும். அதவும் உன்னரால்!’
என்றரான். உத்தமைன் திடுக்கிட்டைரான். அடதப் பரார்த்த ஆரியேன், பதறராஜத! பக்குவமைரான திட்டைம்
இருக்கிறத. அரசி, ஜதவி பூடஜேக்கராகக் ஜகராயில் வருவராள். ஜதவியின் சிடலக்குள் உன்டனப் பகுத்தி
டவக்கிஜறன். நரான், “ஜதவி, உன்பக்டதடயே உன் பராதத்தில் ஜசர்த்தக்ஷகராள்” என்று கூறுஜவன். உடைஜன நீ
சிடலயின் கரத்தில் உன் கரத்டத நுடழத்த ஓங்கி அவள் மைண்டடையில் அடிக்க ஜவண்டும்” என்று
கூறினரான்.
ஓர் நராட்டடை ஆள்பவடளக் ஜகராயிலிஜல ஷகரால்வதற்கு இவ்வளவு சூதரான திட்டைமிட்டு, அடதக் கூசராத
குளறராத கூறியேத ஜகட்டை உத்தமைன், திடுக்கிட்டைரான். ஆனரால் இச்ஷசயேடல நராம் ஷசய்யே மைறுத்தரால், ஜவறு
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யேராடரயேராவத ஷகராண்டு ஷசய்தவிடுவரான். எனஜவ, நராஜமை இதற்கு ஒப்பக்ஷகராள்ள ஜவண்டும் என்று
தீர்மைரானித்த, ஆரியேடன, ஜநராக்கி, “சரி” என்று கூறினரான். “சபராஷ்!” என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை, ஆரியேன்
உத்தமைனின் முதடகத் தட்டிக் ஷகராடுத்தரான்.
“ஜதவியின் திருக்கூத்டத என்ஷனன்பத; ஜநற்றிரவு, என் ஷசராப்பனத்திஜல ஜதவி பிரசன்னமைராகி, சில
கட்டைடளகள் பிறப்பித்தராள்” என்று ஆரியேன், படடைத்தடலவன் கரிமுகனிடைம் கூறினரான். கரிமுகன்,
மைலர்பரிப் படடைகளுக்குத் தடலவன். அரசி ஆரியேன் ஷசராற்ஜகட்டு ஆடுவத கண்டு மைனம் பழுங்கி, அரச
கராரியேத்டத ஷவறுத்தக் கிடைந்தரான். மைலர்பரிப் படடைகளுக்ஜகரா, கரிமுகனிடைம் அபராரமைரான அன்ப.
கரிமுகனிடைம் கட்டைடளகடளப் படடையினர் மிகக் களிப்ஜபராடு ஷசய்வத வழக்கம். கரிமுகன் மைலர்பரி
அரச குடும்பத்திடைம் விஜசஷ அக்கடர ஷகராண்டைவன். மைலர்பரியின் நிடலடமைடயே ஜமைன்டமையுறச் ஷசய்யே
ஜவண்டும் என்பதிஜல கரிமுகனுக்கு அளவுகடைந்த பிரியேம். சுற்றுப்பறங்களிஜல இருக்கும் கராடுகடள
நராடுகளராக்க ஜவண்டும். மைடல ஜேராதியினடர அடைக்கி, அந்த மைண்டிலங்கடள மைலர்பரியில் இடணக்க
ஜவண்டும், மூஜவந்தரின் மைண்டிலங்கள் ஜபரால் மைலர்பரியும் திகழ ஜவண்டும் என்பத அவனுடடையே
எண்ணம். அரசிஜயேரா ஆரியேனின் ஷமைராழிஜகட்டுக் ஷகட்டைதரால், மைலர்பரியின் முன்ஜனற்றத்திஜல
அக்கடறஷகராண்டை கரிமுகனின் திட்டைங்கஷளடதயும் ஆதரிக்கவில்டல. கரிமுகன், படடைடயேப்
பரார்ப்பதம், ஷபருமூச்ஷசறிவதம், பராசடற ஷசல்வதம், ஜதராள் தடடைத்தக் ஷகராள்வதமைராக இருந்த
வந்தரான். கரிமுகடன அடைக்கி டவத்தவிட்ஜடைராம். இனி அவனுடடையே சக்தி சரிந்தவிடும் என்று ஆரியேன்
தீர்மைரானித்தவிட்டைரான். கரிமுகன், ஷசல்வராக்குடைனிருந்தரால், ஆரியேனுக்கு எப்ஜபராதம் ஆபத்ததரான்.
படடைத்தடலவன் கரிமுகன் அடைக்கப்பட்டைராலும், அவனிடைம் அன்ப பூண்டை படடை எந்த ஜநரத்திலும்,
கரிமுகன் ஷசராற்ஜகட்டு தன்ஜமைல் பராயும் என்று அஞ்சியே ஆரியேன், வீரமைணி கிடடைத்ததம், ஜதவிஜசடன
தயேராரித்தக் ஷகராண்டைரான். சமையேம் ஜநரிட்டைரால் “ஜதவிஜசடன”டயேக் ஷகராண்டு கரிமுகனின் படடைடயே
ஒழிக்க ஜவண்டுஷமைன்று கருதினரான். ஆரியேனின் ஆவல் அவடன ஏக கராலத்தில் பல திட்டைங்கடளத்
தயேராரிக்கச் ஷசய்தத.
கரிமுகடன அடைக்க வீரமைணி வீரமைணிக்குத் ஷதரியேராமைஜல, அரசிடயேக் ஷகரால்ல உத்தமைன்; உத்தமைனுக்குத்
ஷதரியேராமைல்தரான், கரிமுகனிடைஜமை ஆரியேன் ஷசன்றரான். மைற்ஜறரார் சதிச்ஷசயேல் பரியே. மைலர்பரி அரசி
மைராண்டைரால் மைக்கள் கரிமுகனிடைம் பற்றுக்ஷகராண்டு அவடன மைன்னனராக்கிடை எண்ணினரால், என்ன
ஷசய்வத என்று ஜயேராசித்த ஆரியேன், அரசி இருக்கும்ஜபராஜத, கரிமுகன் அரசராளப் ஜபரராடச ஷகராண்டு சூத
ஷசய்யேத் தணிந்தரான் என்ற நிடலடயே உண்டைராக்கி விட்டைரால், அரசி ஷகரால்லப்பட்டை பிறகு, தனக்கு ஒரு
எதிரியும் இல்லராத ஷசய்தவிடைலராம் என்று ஆரியேன் திட்டைமிட்டைரான்.
இந்தச் சூதரான எண்ணத்தடைன், ஆரியேன் வந்தடதக் கரிமுகன் ஷதரிந்தக்ஷகராள்ளராத, இத்தடன
நராட்களராகத் தன்டன உதராசனம் ஷசய்த ஷகராண்டிருந்த ஆரியேன், தரானராகத் தன்டனத் ஜதடிக் ஷகராண்டு
வந்திருப்பதரால் பூரித்தரான். அந்திஜவடள! ஆற்ஜறராரம்! அரச மைரத்தடியிஜல, இருவரும் நின்று ஜபசிக்
ஷகராண்டிருந்தனர். ஷசவ்வரானத்தின் அழகு ஜபராலக் கரிமுகன் முகத்திஜல சந்ஜதராஷம் தவழ்ந்தத. வர
இருக்கும் இருள்ஜபரால, ஆரியேனின் ஷநஞ்சிஜல, சூத கப்பிக் ஷகராண்டிருந்தத.
“ஜதவியின் கட்டைடள என்றரால் விளங்கவில்டலஜயே” என்று கரிமுகன் ஆரியேடனக் ஜகட்டைரான். “கரிமுகரா!
உனக்கு என்னிடைம் பிரியேம் கிடடையேராத. எனக்கும் உன்னிடைம் அப்படித்தரான், என்ஷமைராழி ஜகட்டு அரசி
நடைப்பத உனக்குப் பிடிக்கவில்டல. என் ஷமைராழி வழி ஷசல்ல நீ இடசயேராததரால், எனக்கு உன்னிடைம்
பற்றுக்கிடடையேராத. ஆகஜவ இப்ஜபராத நரான் உன்னிடைம் வந்ஜதன் என்றரால், அத என் இஷ்டைத்தினரால்
அல்ல என்படதத் ஷதரிந்தஷகராள். ஜதவி கட்டைடளயிட்டைதரால் நரான் இங்கு வந்ஜதன்” என்று ஆரியேன்
உடரத்திடைக் கரிமுகன், திடுக்கிட்டுப் ஜபராய், ஜதவியின் கட்டைடளயேரா? ஜதவிக்கும் எனக்கும் என்ன
சம்பந்தம்? ஜதவி, உன் ஆயுதம்! மைலர்பரிப் படடைத்தடலவடன மைடைக்கி டவத்த இயேந்திரம். ஆண்டமைடயே
மைலர்பரி இழந்திடைச் ஷசய்த ஷபராறி என்று ஆத்திரமைராகக் கூறினரான். ஆரியேன் பன்னடகயுடைன், “உன்
எண்ணம் இத என்பத எனக்குத் ஷதரியும். ஜதவியும் அறிந்திருப்பராள் என்படத நரான் கூற ஜவண்டுமைரா?
அவள் சர்வஜலராக ரட்சகி. எவஷனராருவன் தன்டன நிந்திக்கிறராஜனரா, எவன் தன்டன
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அலட்சியேப்படுத்தகிறராஜனரா அவடனஜயே அடணத்த ஆதரித்த, பின்னர் தன் ஷபருடமைடயே அவனும்
உணரும்படி ஷசய்யும் ஷபரு ஜநராக்கமுடடையேராள். தன்டனக் கடிக்கும் குழந்டதயின் கன்னத்டத
முத்தமிட்டுக் ஷகராஞ்சும் தராய்ஜபரால், அவடள அவமைதித்த வரும் உன்டனத் ஜதவி ஆதரிக்க
முன்வந்தராள். அவள் ஷபருடமைடயே அறியேராத நீயும் இனி அவள் ஷபருடமைடயே உணரப் ஜபராகிறராய்,
அவளடி ஷதராழப் ஜபராகிறராய், ஜதவி பக்தனராகப் ஜபராகிறராய் என்பத சத்தியேம்” என்று ஆஜவசங்
ஷகராண்டைவன்ஜபரால் ஆரியேன் ஜபசினரான். கரிமுகன் ஆச்சரியேப்பட்டைரான். “நரான் நிந்திக்கும் ஆள்
என்பதற்கராக என்டன அந்தத் ஜதவி ஆதரிக்கிறராள் என்று கூறுகிறீஜர, இத விந்டதயேல்லவரா!” என்று
ஜகட்டைரான்.
“அன்டனயின் ஜபராக்டக நீ என்ன அறிவராய்? அவள் சட்டைம், ஊனக்கண் படடைத்த உனக்கு என்ன
ஷதரியும்! அடத உணர, ஞரானக்கண் ஜவண்டும். கரிமுகரா! நமைத சுகதக்கங்கள் அவளுடடையே லீடலகள்.
இஜதரா ஷதரியும் ஷசவ்வரானம் அவளுடடையே ஆடடை! சூரியே சந்திரர் அவளுடடையே விழிகள்! அண்டைசரராசரம்
அவள் உடைல்! அவனியிலுள்ள உயிர்கஷளல்லராம், அன்டனயின் மூச்சு. அவடளக் கட்டுப்படுத்த அரச
ஆக்கிடன பயேன்படுமைரா? உங்கள் உடுக்டக ஒலியின் முன் உன் படடைஒலி, சிங்கக் கர்ஜேடனமுன், நரியின்
ஊடள ஜபராலராகும். ஷபரான்னரால் ஷசய்யேப்பட்டை சிங்கராதனஜமைறும் மைன்னர்கடளஜயே நீ அறிவராய்.
அவர்கள் முன் மைண்டியிட்டுப் பழக்கப்பட்டைவன் நீ. மைராகராளியின் ஆசனம், எத ஷதரியுஜமைரா! மைக்களின்
மைனம், அவள் ஆசனம். அவள் சினம், அரண்மைடனகடளச் சுடுகராடைராக்கும்; சுடுகராடுகடளயும் என்
அம்டமை விரும்பினரால் ஷசரார்ணபரியேராக்கிக் கராட்டுவராள். அவள் ஷபருடமை ஷசரால்லுந்தரத்தல்ல” என்று
ஜமைலும் ஜபசினரான் ஆரியேமுனி. கரிமுகன், “ஜபராதமைய்யேரா உமைத ஜபராதடன. உன் ஜதவியின்
திருக்கலியேரான குணங்கிடைக்கட்டும். இப்ஜபராத என்னிடைம் வந்த கராரணம் யேராத, அடதக்கூறு. உன்
பூஜேராரிப் பலம்படல ஆலயேத்திஜல நடைத்த” என்று கூறினரான்.
ஆரியேன் ஜகராபங்ஷகராள்ளராத, “விடியுமுன் இருட்டு அதிகரிக்கும், அதஜபராலஜவ அன்டனயின் அருள்
ஒளிடயேக் கராணப்ஜபராகும் நீ இப்ஜபராத அஞ்ஞரான அந்தகராரத்திஜல கிடைக்கிறராய். ஆனரால் நீ பராக்யேசராலி.
இப்பிறவியிஜல நீ இத்தடகயே ஜதவநிந்தடன ஷசய்கிறராஜயே தவிர, முற்பிறப்பிஜல பண்யேவரானராக
இருந்ததரால், இப்ஜபராத உனக்குத் ஜதவிப் பிரசராதம் கிடடைக்கிறத” என்று ஆரியேன் கூறினரான்.
“பிரசராதமைரா? என்ன அத? ஜதன் கலந்த பழமைரா?”
“அடதவிடைச் சுடவயுள்ளத. மைரத்தில் குலுங்கராத கனி, கூண்டில் தங்கராத ஜதனில் கலக்கப்பட்டு
அன்டனயின் உள்ளங்டக எனும் குவடளயிலிடைப்பட்டு, உனக்கு அன்படைன் ஊட்டைப்படுகிறத.”
“அழகரான ஜபச்சு, ஆனரால் ஷபராருளில்டல”
“பரியேராதத, ஷபராருளின் குற்றமைல்ல”
“ஜபராதம் பூஜேராரிஜயே! கராரியேம் கூறும், ஜதவி உம்டமை என்னிடைம் அனுப்பியே கராரணம் என்ன?”
“கரிமுகஜன! ஜகள்! ஜதவி, உன்டன மைலர்பரி மைன்னனராகும்படி கட்டைடளயிடுகிறராள். அடதக் கூறுமைராறு
என்டன இங்கு அனுப்பினராள்.”
இப்ஜபராத ஜகட்டை கரிமுகன், ஆச்சரியேத்தரால் வராய் பிளந்த நின்றரான். அவனத அந்நிடலடயே
பயேன்படுத்திக் ஷகராள்ள ஆரியேன், ஆஜவசமைராக ஜமைலும் சில ஷமைராழி பகன்றரான். ஆரியேனின் ஜபச்சுக்
ஷகட்டு, கரிமுகன் தன்டன மைறந்த நின்றரான். ஷசவ்வரானம், மைராறி இருள் சூழ்ந்த ஷகராண்டைத. ஆரியேனின்
முகத்திஜல ஷவற்றி தராண்டைவமைராடுவத கரிமுகனுக்குத் ஷதரியேவில்டல. “ஜதவி! உன்டன
மைன்னனராகும்படி கட்டைடளயிட்டு விட்டைராள். நீ உன் படடையுடைன், அரண்மைடனடயே முற்றுடகயிடை
ஜவண்டும், அரசியிடைம், ஜதவியின் கட்டைடளடயேக் கூற ஜவண்டும். அரசி முடிதறக்க இடசவராள்,
ஆலயேத்திஜல ஜபராய்ச் ஜசருவராள். நீ மைன்னனராக ஜவண்டும். இடத நீ மைறுத்தரால், மைராபராதகம் உன்டனத்
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தீண்டும். நரான் ஏஜதரா கூறிஜனன் என்று எண்ணராஜத. நீ அரசனரானவுடைன், நரான் ஆரண்யேம் ஷசன்றுவிடை
ஜவண்டுமைராம், ஜதவியின் உத்திரவு அத” என்று ஆரியேன் கூறியேத ஜகட்டு என்னரால், நம்ப முடியேவில்டல,
எனக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்டலஜயே என்று தழுதழுத்த குரலில் கரிமுகன் ஜகட்டைரான், ஆனரால் அவன்
மைனதிஜலஜயேரா ஆடச படைஷமைடுத்
தராடை ஷதராடைங்கிற்று. படடைகள் அரண்மைடனச் சூழ்ந்த ஷகராண்டு ஆர்ப்பரிப்பதம், அரசி, முடிடயே
எடுத்ஷதறிவதம், பிறகு தர்பரார் கூடித் தனக்கு முடிசூட்டுவதமைரான கராட்சிகள் அவன் மைனக்கண் முன்
ஜதரான்றின. கரிமுகன், ஆடச ஷகராண்டைராஷனன்றரால், அரச ஜபராகத்திஜல பரள ஜவண்டும் என்ற
சுயேநலத்தரால் அல்ல. தரான் ஆளத் ஷதராடைங்கினரால், படடைபலத்டதக் ஷகராண்டு, மைலர்பரியின் கீர்த்திடயே
ஜமைஜலராங்கச் ஷசய்யேலராம் என்ற ஜநராக்கத்தராஜலஜயே, அவனுக்கு அரச பீடைத்தின் மீத ஆவல் உதித்தத.
“ஜதவி கட்டைடளயிட்டைராஜளரா இல்டலஜயேரா, அத ஒருபறம் கிடைக்கட்டும், ஆரியேனிடைம் சிக்கி நராட்டடை
முடைமைராக்கியே மைலர்பரி அரசியிடைமிருந்த நராட்டடை மீட்டிடை நராம் ஏன் நமைத சக்திடயே பயேன்படுத்தக்
கூடைராத?” என்று கரிமுகன் ஜயேராசித்தரான். விநராடியிஜல கராட்டுத்தீ ஜபரால அவனுடடையே ஆவல்
மூண்டுவிட்டைத. ஆரியேடன ஜநராக்கினரான்: “சரி! நரான் படடைகளுடைன் அரண்மைடனடயே
முற்றுடகயிட்டைரால், நீ பதியேதராகச் சிருஷ்டித்தள்ள ஜதவிஜசடன என் படடையுடைன் ஜபராரிடுமைரா?” என்று
ஜகட்டைரான்.
“ஜதவியின் கட்டைடளடயே நிடறஜவற்றஜவ ஜதவிஜசடன” என்று மைறுஷமைராழி பகன்றரான் ஆரியேன்.
“மைக்கள் பரட்சி ஷசய்தரால்...” என்று கரிமுகன் இழுத்தரான்.
“ஆம்! அத படடைகளின் வலிடமைடயேவிடை ஆபத்த. ஷபரும் பயேல் அல்லவரா மைக்களின் ஜகராபம்?
அதற்கராகத்தரான் ஜதவி முதலிஜல உன்டனத் திருக்ஜகராயிடல வலம்வந்த, திருநீறணிந்த, அவளுக்குச்
சமைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள பட்டுப் பீதராம்பரங்கடள நீ அணிந்த, பிறஜக அரண்மைடனக்குச் ஷசல்ல
ஜவண்டும் என்று கட்டைடள பிறப்பித்திருக்கிறராள். நீ ஜதவியிடைம் அருள் ஷபற்று இக்கராரியேத்டதச்
ஷசய்கிறராய் என்பத ஷதரிந்தரால்தரான் மைக்கள் பரட்சி ஷசய்யேராதிருப்பர். உனக்குத் ஜதவியிடைம் பக்தி
பிறக்கும்ஜபராத பிறக்கட்டும், கனியேக் கராலம் பிறக்கும். இப்ஜபராத யுக்திக்கராகக் கவனித்தராலும், நரான்
கூறினஜத சரி என்று உனக்குத் ஜதரான்றும்” என்று ஆரியேன் ஷமைராழிந்தரான்.
“உண்டமைதரான்! ஊர்மைக்கள், என் உண்டமையேரான ஜநராக்கத்டதத் ஷதரிந்தஷகராள்ளராமைல் உறுமி, எதிர்த்த
என் முயேற்சிடயேக் ஷகடுக்கவும் முற்படுவர். ஆரியே முனிஜயே! உன் ஜயேராசடனஜயே சரி! அதன்படிஜயே
ஷசய்ஜவன். ஆனரால் ஒன்று, இக்கராரியேம் நடடைஷபறுவதற்கு மைணிவீரன் தடடையேராக இருப்பரான்! அவடன
எங்கராவத அனுப்பினரால் நல்லத” என்று கரிமுகன் கூறினரான்.
வீரமைணி இன்றிரவு ஜதவி ஜசடனயுடைன் மைலர்பரிக்குத் ஷதற்ஜக உள்ள மைடலக்கராட்டிஜல
சந்தனக்கட்டடைகடளச் ஜசமித்த டவத்தள்ள மைடலவகுப்பினடர அடைக்கி, சந்தனக்கட்டடைடயேத்
ஜதவிக்குக் ஷகராண்டு வரப் பறப்படுகிறரான். இங்கு அவன் வரும்ஜபராத சந்தன மைணத்தடைன் நுடழவரான்.
நீ அரச மைணத்தடைன் அவடன வரஜவற்று உபசரிப்பராய், இதவும் ஜதவி கட்டைடளதரான்!” என்றரான்
ஆரியேன்.
“நல்ல ஜதவி! அரசியேல் தந்திரங்கள் அவ்வளவும் அறிந்த ஜதவி திட்டைமிடுகிறராஜள” என்று கரிமுகன்
ஜகலி ஷசய்தரான். “அன்டனயின் தந்திரத்டத நீ என்ன அறிவராய்!” என்று ஆரியேன் பதிலுடரத்தரான்.
அப்ஜபராத அவன் மைனதிஜல, “மைடடையேன்! ஆரியே ஆதிக்கத்டத அடைக்கி அரசராள ஜவண்டுஷமைன்று
எண்ணுகிறரான். அதற்கு ஆரியேஷனராருவன் கூறும் ஜயேராசடனடயேத் தழுவிக் ஷகராள்கிறரான். சிலந்திக்
கூண்டடை ஷநருங்கும் பூச்சி இவன்” என்று எண்ணினரான். அந்த எண்ணம் அவன் முகத்திஜல ஓர்
ஷஜேராலிப்டபத் தந்தத.
கரிமுகன் பரட்சி முதலிலும், பிறஜக அரசியின் ஷகராடலயும் நடைத்தப்படை ஜவண்டுஷமைன்று ஆரியேன்
திட்டைமிட்டு, உத்தமைனிடைம், “தக்க சமையேம் வந்ததம் ஷதரிவிக்கிஜறன், ஷபராறுத்திரு” என்று கூறிவிட்டுக்
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கரிமுகடன உடைஜன அரசிக்கு எதிரிடடையேராகப் பரட்சி ஷசய்யும்படி தூண்டினரான். எந்த அரசில் ஜசவகம்
ஷசய்த உணவும், உடடையும், விடுதியும், பகழும், ஷசல்வராக்கும் ஷபற்ஜறராஜமைரா, அஜத அரசுக்ஜக ஊனம்
விடளவிப்பத அறமைராகுமைரா, என்று கரிமுகனின் மைனம் கலங்கிற்று. “அரசராள ஜவண்டுஷமைன்ற ஜபரராடச
பிடித்தடலந்ஜத கரிமுகன் இக்கராரியேம் ஷசய்கிறரான்” என்று அரசி எண்ணிடின் என்ன ஷசய்வத! மைக்களும்
அதஜபராலக் கருதினரால், ஆபத்தராகவன்ஜறரா முடியும் என்றும் அஞ்சினரான். மைக்கடள மையேக்க, ஜதவி
பக்தனராக ஜவடைம் ஜபராடுவஜத சிறந்த வழி என்று அவனுக்குத் ஜதரான்றிற்று. ஆனரால், பரட்சி ஷசய்வத
சரியேரா, தவறரா என்ற சந்ஜதகம் மைட்டும் அவன் மைனத்டதக் குடடைந்தபடி இருந்தத. அதிலும் முன்
அறிவிப்பின்றி, திடீஷரனப் பராய்ந்த தராக்குவதம், எந்தப் படடை தனக்குப் பராதகராப்பளிக்கும் என்று அரசி
கருதியிருந்த வருகிறராஜளரா, அஜத படடைடயேஜயே தஜரராகச் ஷசயேலுக்கு உபஜயேராகித்தக் ஷகராள்வதம்
ஒழுங்கராகுமைரா, தமிழகம் ஒப்பமைரா என்பத ஜவறு அவன் மைனத்டதக் குடடைந்தத. கரிமுகனுக்கு
உண்டமையில் அரச ஜபராகத்திஜல ஜமைராகம் இருப்பின் ஆரியேன் கூறினதம் “ஆம்” என்றுடரத்த, அரசிமீத
பராய்ந்திருப்பரான். ஆனரால் அவன் உள்ளத்தில் அத்தடகயே கள்ளச் சிந்டத இல்டல. அரசியின்
கள்ளங்கபடைமைற்ற முகமும், கருடண ததம்பம் கண்களும் கரிமுகனின் நிடனவிற்கு வரஜவ அவனத
மைனம் பதறிற்று. மைனத்திற்குச் சராந்தியும் உறுதியும் பிறந்தராலன்றித் தன்னரால் ஏதம் ஷசய்யே
முடியேராஷதன்று ஜதரான்றஜவ, தனக்கு ஆசரானராக இருந்த ஷபரியேரார் ஒருவரிடைம் ஷசன்று, விஷயேத்டத
ஷவளிப்படடையேராகக் கூறராமைல், மைடறமுகமைராகப் ஜபசலரானரான்.
“மைலர்பரி அரசு நிடலடமை தங்கட்குத் திருப்தி தருகிறதரா? தமிழ் வீரமும், ஷநறியும், அறமும்
மைலர்பரியிஜல மைணக்கிறதரா?”
“நல்ல ஜகள்வி ஜகட்டைராயேப்பரா கரிமுகரா! பராலில் விஷங் கலந்த பிறகு, தங்கக் ஜகராப்டபயிஜல உள்ள
தீஞ்சுடவப் பரால் எப்படி இருக்கும் என்று தர்க்கித்தக் ஷகராண்டு இருப்பரார்களரா! ஆரியேனிடைம் பிடிடயேக்
ஷகராடுத்தவிட்டை பிறகு மைலர்பரியிஜல தமிழ் அரசு ஏத?”
“நம்டமை ஆள்வத தமிழ் மைங்டக தராஜன! ஆரியேன் ஏவலனராகத்தராஜன இருக்கிறரான்”
“ஏவலன், கராவலர் மைகடளக் ஜகவலம் பதடமை ஜபரால ஆட்டி டவக்கிறராஜன தம்பீ! ஏதமைறியேராதரான்
ஜபரால் ஜபசுகிறராஜயே. ஆள்வத தமிழ் மைங்டக என்றராள். சிங்கத்தின் முதகில் சிறுநரி சவராரி
ஷசய்வதஜபரால, மைலர்பரி அரசின் முதகில், முனிவன் அமைர்ந்திருக்கிறரான். ஆரியேஜன ஆண்டைரால் நரான்
அஞ்சமைராட்ஜடைன். அந்த ஓர் கராட்சிஜயே தமிழர் கண்கடளத் திறந்தவிடும். அரசனராக அவன் அதிக நராட்கள்
நிடலக்க முடியேராத. இப்ஜபராத அரசி என்று ஓர் தமிழ் மைங்டக இருப்பத, ஆரியேனின் கராரியேத்தக்குத் தக்க
திடரயேராகவன்ஜறரா இருக்கிறத”
“ஜநராய் தீர வழி இல்டலயேரா?”
“யேரார் முயேன்றரார்கள் இதவடரயில்? என் முதடமை என்டனத் தடுக்கிறத. மைணிவீரனின் வறுடமை
அவனுக்குக் குறுக்ஜக நிற்கிறத. உன் பதவி உன்டன மைடைக்குகிறத. ஊர் மைக்கஜளரா உண்டமைடயே
உணரவில்டல. ஆரியேக் கற்படன அவர்களின் உணர்ச்சியின் ஊற்டறக் ஷகடுக்கிறத.”
“உண்டமை! ஆனரால், இந்த நிடலடயே மைராற்ற நராம் என்ன ஷசய்யே முடியும்? அரசிஜயேரா யேரார் கூற்டறயும்
ஜகட்பதில்டல. அரசிக்கு எதிரராகக் கராரியேம் ஷசய்வஜதரா ஷகராடியே குற்றமைராகும்.”
“எந்த நீதிப்படி குற்றம்?”
“ஏன்? அரச நீதிப்படி குற்றந்தராஜன?”
“மைனிதநீதி, அரசநீதிடயே விடைப் ஷபரித. அததரான் அரசநீதிகடள அவ்வப்ஜபராத மைராற்றியும் திருத்தியும்
வருவத”
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“ஷவளிப்படடையேராக எனக்கு உத்தரவு இடுங்கள். நரான் ஜவதடனப்பட்டு இங்கு வந்ஜதன்.”
“கரிமுகரா! உனக்கு உத்தரவு தர உன் உள்ளம் ஒன்ஜற உரிடமை ஷபற்றத. நரான், உன் சிந்தடனக்கு
ஜவண்டுமைரானரால் சில தருஜவன். உத்தரவு கிடடையேராத.”
“என்ன கூறப் ஜபராகிறீர்கள்?”
“சங்க நூற்கடளப் படித்தக் கராட்டைப் ஜபராகிஜறன். நீயும் பராடைங்ஜகட்டுப் பல நராட்களராகிவிட்டைன.”
“நராட்டு நிடலடயே எண்ணி ஷநராந்திடும் ஜநரத்திஜல ஏட்டின் கவிடயேக் கராட்டினரால்...”
“பராடைமும் உண்டு, பலனும் உண்டு.”
கரிமுகனும், அவன் ஆசரானும் இதஜபரால் உடரயேராடியே பிறகு, முதியேவர் சங்க நூற்சுவடிகடளக் ஷகராண்டு
வந்த படித்தப் ஷபராருள் கூறலரானரார். தமிழரின் வீரர், ஜபரார்த்திறம், மைக்கள் மைராண்ப ஆகியேடவகடள
விளக்கும் கவிடதகடளக் கனிரசம் எனத்தகும் ஷபராருள் அழகுடைன் எடுத்தக் கூறினரார். கரிமுகன் சங்கக்
கவிகளின் சுடவடயே ரசித்தரான் என்றஜபராதிலும், அவன் உள்ளக் ஷகராதிப்ப அடைங்கவில்டல.
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பகுதி - 10
முதியேவர் பன்னடகயுடைன், “நமைத பலவர் ஷபருமைக்களின் ஷசரால், நமைக்கு வரும் இடடையூறுகடளப்
ஜபராக்கும். ஜகள் கரிமுகரா, கலித்ஷதராடகயிஜல ஓரிடைத்திஜல, தடலவடனப் பிரிந்த தடலவி, தனியேராக
இருக்கிறராள்; முகத்திஜல வராட்டைம் கப்பிக் ஷகராண்டிருக்கிறத. தடலவஜனரா, ஷபராருள் ஈட்டைச் ஷசன்றவன்
வந்தபராடில்டல. தடலவிஜயேரா பிரிவினரால் ஷபருந்தயேர் உறுகிறராள். அதடன அவள் ஜபசிக் ஷகராண்டைரா
இருந்தராள்? ஜபசுவராஜனன், அவள் முகஜமை அகத்திஜல ஆழ்ந்த பதிந்திருந்த கவடலடயே
எடுத்தக்கராட்டிற்று. நல்ல சித்திரம், சிடதந்தரால் என்ஷனன்ஜபராம்? பராழ்பட்டைத என்று கூஜறராமைரா! அந்தத்
தடலவியின் முகத்டதக் கவி, “பராழ்பட்டை முகம்” என்றுதரான் கூறுகிறரார்.
தடலவனுடைன் கூடி வராழ்வஜத வராழ்வு, தடலவியின் முகம், அந்த வராழ்க்டக இன்பம் இருந்தரால்
மைட்டுஜமை ஷபராலிவுற்று விளங்கும். கராதவடர வளர்ந்த மைரான்விழி ஷகராண்டை மைங்டகயேராக இருக்கலராம்;
சுருண்டு அடைர்ந்த கூந்தல் கரியே ஜமைகஜமைரா என்று கூறும்விதமைராக இருக்கலராம்; முல்டலப்
பற்களிருக்கலராம் ஆனரால், இடவ இருப்பதரால் முகத்திஜல ஷபராலிவு உண்டைராகி விடைராத. அந்த விழிகள்,
கராதல் கனிந்ஷதராழுகும் இரு ஜவறு விழிகஜளராடு சந்திக்க ஜவண்டும், அப்ஜபராததரான் முகத்திஜல
“ஷபராலிவு” தவழும். மையிலுக்குத் ஜதராடக உண்டு, ஆனரால் விரித்த ஆடினரால்தராஜன ஜதராடகயின் அழகு
ஷதரியும்! மைராதரின் முகப்ஷபராலிவு, கராதலரின் பிரிவினரால் மைங்கி மைடறகிறத, மையில்ஜதராடகடயே அடைக்கி
மைடைக்கிக்ஷகராண்டு இருப்பத ஜபராலராகி விடுகிறத. அந்த நிடலடயேத்தராஜன “பராழ்பட்டை முகத்ஜதராடு
டபதல்ஷகராண்டை டமை வராஜளரா,” என்று அழகராகக் கூறினரார். “இத கலித்ஷதராடக கரிமுகரா!” என்றரார்
ஆசரான்.
“மைன்னிக்க ஜவண்டும் ஷபரியேவஜர! நரான் கராதற் கவிடதகடளக் ஜகட்டு இன்பற வந்ஜதனில்டலஜயே.
தடலவடனப் பிரிந்த அத்தடலவியின் முகம் பராழ்பட்டை கடத கிடைக்கட்டும், என் முகத்டதப் பராரும்
சற்று” என்று சலித்தக் கூறினரான். சிரித்த விட்டு, ஷபரியேவர், “கவி, அடத மைறந்தராஷரன்றரா எண்ணினராய்?
பித்தரா! ஜகள் இடத. தடலவியின் முகம் பராழ்பட்டைத என்று கூறியே÷õ டு திருப்தி ஷபறவில்டல.
தடலவியின் முகநிடல எப்படி இருந்தத என்படதத் ஷதளிவராக்க, கவி கூறினரார்:
“ஆள்பவர் கலக்குற
உடலஷபற்ற நராடுஜபராற்
பராழ்பட்டை முகத்ஜதராடு
டபதல்ஷகராண்டை டமைவராஜளரா”
ஆட்சி சரியில்டல, மைக்களின் மைராட்சிடமையும் சரியிரராதல்லவரா? ஜகரால் ஜநர்வழி நில்லராத அடலகிறத,
மைக்களின் கண்களிஜல அதனரால் நீர் அடலகிறத. மைக்கள் ஷபராலிவு குன்றிவிடுகிறத. தீயே ஆட்சியினரால்
மைக்களின் முகம் கவடலயின் இருப்பிடைமைராகி விடுகிறஜத, அதஜபரால இருந்தத தடலவடனப் பிரிந்த
தடலவியின் முகம் - இதவன்ஜறரா கவியுள்ளம். கரிமுகரா! பரிந்ததரா ஏடு படிக்கும் ஜநராக்கம்?” என்று
முதியேவர் ஜகட்டைரார்.
“நன்றராய்ப் பரிந்தத. மைதிமிக உடடைஜயேராய், தங்கள் மைனநிடல ஷதரிந்ஜதன், மைகிழ்ந்ஜதன். இன்பம் தர
ஜவண்டியே தடலவன் இல்டல, தடலவியின் முகத்தில் ஷபராலிவு இல்டல, நீதி தரஜவண்டியே அரசஷநறி
இல்டலயேரானரால் மைக்கள் முகத்தில் மைகிழ்ச்சி இல்டல. உண்டமை, உண்டமை. மீண்டும் ஷபராலிவு ஷபற...?”
என்று ஜகட்டைரான் கரிமுகன்.
“என்ன ஷசய்வத? இதஜபரால் ஏடு படிப்பததரான் வழி” என்றரார் முதியேவர்.
“மீண்டும் விடளயேராட்டைரா? இவ்ஜவடளயிலரா?” என்று முணுமுணுத்தரான் கரிமுகன்.
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“கரிமுகரா, ஜகள்!
“ஒல்குப நிழல் ஜசர்ந்தரார்க்
குடலயேராத கராத்ஜதராம்பி
ஷவல் பகழுலஜகத்த
விருந்த நராட்டுடறபவர்”
மைன்னரின் மைராண்ப விளக்கமைப்பரா இத! கடும் ஷவயிலில் நடைந்த ஷசல்கிறராய், கடளக்கிறராய், பராடதயிஜல
ஓர் மைரம் கண்டைராய், அதன் நிழலில் ஒதங்கினராய்! குளிர்ச்சி கண்டைராய். உடைஜன அந்த மைரம் “ஓ, நீ ஜபராக
ஜவண்டியே பராடத அத. அங்கு ஷவயில் என்று இங்ஜகன் வந்தராய் என்றரா கூறும்! அதஜபரால், நராம்
இருக்கும் நராட்டிஜல நல்லராட்சி இல்டலயேரானரால், நல்லராட்சி உள்ள இடைத்தக்குப் ஜபராய் வராழலராம்.
ஆனரால் அத நமைக்கு மைட்டுஜமை தராஜன நலன் பயேக்கும். நம் நராட்டைவர் அடனவரும் நலியே நராம் மைட்டும்
மைகிழ்ந்திருப்பத நல்லதல்லஜவ. பராடதயிஜல நமைக்ஜகரார் நிழல்தரும் மைரம் கிடடைத்தத, அத நம்முடைன்
வந்தவண்ணம் இருக்குஜமைரா? ஆகஜவ நல்லராட்சி இல்லராவிடைத்த, நல்லராட்சி ஏற்படுத்த, அண்டடை
அயேலிலிருக்கும் அரசர் படடை எடுத்த வருதலும், தீயே ஆட்சிடயே வீழ்த்தலும், நல்லராட்சி அடமைத்தலும்,
மைன்னர் மைராண்பகளில் ஒன்று என்று தமிழ் கூறுகிறத. இன்னமும் தயேக்கம் ஏன்?” என்று உணர்ச்சியுடைன்
ஜகட்டைரார்.
“அயேல்நராட்டு மைன்னஜர ஜவண்டுமைரா? அன்றி...” என்று கரிமுகன் இழுத்தராப்ஜபரால் ஜபசினரான். உடைஜன
முதியேவர், “அம்ப எதவரானரால் என்ன? விலங்கு சராக ஜவண்டும்” என்றரார்.
“ஷதளிந்ஜதன். உம்டமை வணங்குகிஜறன். மைலர்பரி மைக்கடள இனி நரான் விடுவிக்க முடனஜவன்” என்று
கூறிவிட்டுக் கரிமுகன் விடடை ஷபற்றுச் ஷசன்றரான்.
அரடசக் டகப்பற்ற ஆரியேன் அஜநகவிதமைரான சூதகள் ஷசய்வத வீரமைணிக்குத் ஷதரிந்தராலுங்கூடை,
அடவகடள முறியேடிக்குமைளவு ஜபராதமைரான ஆதரவு கிடடைக்கராததரால் பராயே முடியேராத திடகத்தரான்.
அரசியுடைன் அந்தரங்கமைராகப் ஜபசினதில், கராணராமைற் ஜபரான ஷபண் விஷயேமைராக அரசி கசிந்தருகுவத
ஷதரிந்தத. மைறுபடியும் சந்தித்த முழு விவரமும் ஜகட்கச் சந்தர்ப்பம் கிடடைக்கவில்டல. உத்தமைடனக்
கண்டு ஜபசவும் முடியேவில்டல. இந்நிடலயில் ஆரியேன், தன்டனத் ஜதவிஜசடனயுடைன் சந்தனக்கராடு
ஷசன்று மைடல வகுப்பினடர அடைக்கும்படி கட்டைடளயிட்டைதறிந்த கலங்கினரான். தரான் ஊரிலில்லராச்
சமையேத்திஜல ஆரியேன் யேராருக்கு என்ன ஜகடு ஷசய்த விடுவராஜனரா என்று அஞ்சினரான். ஆனரால்
மைறுத்தடரக்கஜவரா கூடைராத. ஜதவி ஜசடனயுடைன் வீரமைணி தத்தளிக்கும் மைனத்தினனராய்ச் ஷசன்றரான்.
ஆரியேன் அப்படடை ஊர் எல்டலடயேக் கடைந்ததம் ஷதராடலந்தத ஓர் பீடடை என்று எண்ணினரான்.
கரிமுகன் ஆசிரியேர் ஷமைராழிஜகட்டு, ஆயேராசம் நீங்கி, உறுதி ஷபற்றுத் தன்படடையின் முக்கியேஸ்தர்கடளக்
கலந்தராஜலராசித்தரான். கரிமுகஜன மைலர்பரி கராவலனராக ஜவண்டுஷமைன்று அவர்கள் கூறினரார்.
பரட்சிக்ஜகரார் நராள் குறித்தவிட்டைரான். பத்தராடடை பூண்டு, பூமைராடல சூடி, ஜதவி ஜகராயில் ஷசன்று
வழிபராடு பரிந்தரான். வராய் பிளந்த நின்ற மைக்களிடைம் “நரான் இதவடரயில் ஜதவிடயே நம்பராதிருந்ஜதன்.
இப்ஜபராத ஜதவியின் ஷபருடமைடயே உணர்ந்ஜதன். ஜதவராலயேம் பகுந்ஜதன்” என்று கூறி, ஊர்வலம்
வந்தரான். கள்ளச் சிந்தடனக்கரார ஆரியேனின் உள்ளம் களிப்படைன் கூத்தராடிற்று. கரிமுகனின் கராலம்
முடிந்தவிட்டைத என்று கருதினரான். யுக்திஜயே ஜயேராகம், தந்திரம், தவம் என்று கூறிப் பூரித்தரான்.
ஜதவிஜசடன ஜவறராகவும், கரிமுகன் தடலடமையிலிருந்த மைலர்பரிப் படடை ஜவறராகவும் இருந்தராலும்,
இரண்டுக்கும் ஷதராடைர்ப அறஜவ இல்லராமைற் ஜபராகவில்டல. குதிடரகளின் ஜதய்ப்ப ஜமைய்ப்பகளுக்கு
ஒஜர கூட்டைத்தினர் அமைர்த்தப்பட்டிருந்தனர். அவர்கள் ஜதவிஜசடன சந்தனக் கராட்டுச் சமைருக்குப்
பறப்படுடகயில் உடைன் வரவில்டல, ஒருவரிருவஜர வந்தனர். இதடன வீரமைணி ஊர் எல்டலஜபரானதம்
ஷதரிந்த, ஆச்சரியேப்பட்டு அவர்களிஷலராருவடன அடழத்த, “ஏன் மைற்றவர்கள் வரவில்டல” என்று
ஜகட்டைரான். “ஆரியேர் உத்தரவு” என்றரான் அவன். “ஏன்? படடை கிளம்பம்ஜபராத உடைன்
வரராதிருக்கலராஜமைரா?” என்று வீரமைணி ஜகட்க அவன், “கரிமுகனின் குதிடரப்படடைக்கு அவர்கள்
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ஜதடவயேராம், அதற்கராகஜவ, மைலர்பரியில் தங்கிவிட்டைனர். குதிடரகடளத் ஜதய்த்த ஜமைய்த்த சரியேரான
நிடலடமையில் இருக்கச் ஷசய்யும்படி ஆரியேன் உத்தரவு பிறப்பித்தரார். கடுடமையேரான ஜவடலக்குச்
சித்தமைராகக் குதிடரப்படடை இருக்க ஜவண்டுமைராம்” என்றரான்.
“வீரமைணியின் முகம் ஜகராபத்தரால் சிவந்தவிட்டைத. கரிமுகனின் படடைடயேக் ஷகராண்டு ஆரியேன் ஏஜதரா
கராரியேத்டத நிடறஜவற்றிக் ஷகராள்கிஜறன்; அதற்கு நராம் குறுக்ஜக நிற்ஜபராம் என்று அஞ்சிஜயே
சந்தனக்கராட்டுக்கு நம்டமை அனுப்பகிறரான் என்று ஷதரிந்தவிட்டைத. ஜதவிஜசடனயுடைன் திரும்பி மைலர்பரி
ஷசன்றராக ஜவண்டும் என்று எண்ணினரான். உள்ஜள ஜதவிஜசடன நுடழந்ததம், ஆரியேன் ஜகராபித்தத்
தன்டன டகத ஷசய்த கராரியேத்டதக் ஷகடுத்தவிடுவராஜனரா என்று அஞ்சினரான். அவசரப்பட்டு, இதில்
எதவும் ஷசய்வதற்கில்டலஜயே என்று ஆயேராசப்பட்டு ஜமைஜல படடைகடள ஷசல்லஷவராட்டைராத நிறுத்தி
அந்த இரவு கூடைராரமைடித்தத் தங்கும்படி ஏற்பராடு ஷசய்தவிட்டு ஜயேராசிக்கலரானரான்.
ஜதவிஜசடனடயே, கூடைராரத்திஜல இருக்கச் ஷசய்தவிட்டுத் தரான்மைட்டும் தனிஜயே மைலர்பரி ஷசன்று
வருவஷதன தீர்மைரானித்தரான். தன் பரி ஏறி, மைலர்பரி ஷசன்றரான். எவருமைறியேரா வண்ணம் ஜதவி
ஜகராயிலுக்குள் நுடழந்தரான். ஆரியேன் சிலருடைன் மிக ஷமைல்லியே குரலில் ஜபசிக் ஷகராண்டிருக்கக் கண்டு,
அங்ஜகரார் இடைத்திஜல பதங்கிக் ஷகராண்டைரான். ஜகராயில் விளக்டக ஆரியேன் தூண்டினரான். அந்த
ஷவளிச்சம், அவனுடைன் கரிமுகன் நிற்படதக் கராட்டிற்று. வீரமைணியின் உடைல் நடுங்கிற்று. பலவரான்
சூதகராரனுக்குத் தடண நிற்கிறராஜன என்று ஜசரார்ந்தரான்.
“ஜதவீ! உன் பக்தடன இனி நீதரான் இரட்சிக்க ஜவண்டும்” என்று ஆரியேன் சற்று உரத்த குரலிஜல
கூறினரான். கரிமுகன் சிரித்தக் ஷகராண்ஜடை “ஜதவிடயே ஏன் அடிக்கடி இழுக்கிறீர். நரான் நடடையுடைன்
அரசியின் மைராளிடகடயே முற்றுடகயிடும்ஜபராத ஜதவியேரா எனக்குக் கத்தி ஜகடையேம்? என்று ஜகட்டைரான்.
ஆரியேன் அதற்ஷகன்ன பதில் ஷசரான்னரான் என்படதக் ஜகட்கவும் வீரமைணி அங்கு தங்கவில்டல.
பூடனஜபரால் ஷமைல்ல அடிஷயேடுத்த டவத்தரான், ஜகராயிற்சுவடரத் தராண்டினரான், ஜபரார்டவடயே இழுத்த
முகத்டத மைடறத்தக் ஷகராண்டைரான். ஷவளிஜயே நடைந்தரான். விடரவிஜல ஊர்க்ஜகராடி ஷசன்று, அங்ஜகரார்
ஜதராட்டைத்திஜல கட்டி டவத்திருந்த குதிடரடயே அவிழ்த்த, ஏறிக் ஷகராண்டு கூடைராரத்டத ஜநராக்கிக்
கடுஜவகமைராகச் ஷசன்றரான்.
ஜகராயிடலவிட்டு ஷவளிஜயேறினரான் கரிமுகன். குழல் ஊதினரான். மைக்கள் “என்ன? என்ன?” என்று
ஜகட்கலராயினர். கரிமுகனின் படடை “கரிமுகன் வராழ்க! எமைத தடலவர் கரிமுகன் வராழ்க!” என்று
கூவிக்ஷகராண்டு கிளம்பின. மைக்கள் தீவர்த்தி ஏந்திக்ஷகராண்டு கரிமுகனின் படடை அரண்மைடனடயே
ஜநராக்கிக் ஷசல்வத கண்டு மைருண்டைனர். மூடலக்கு மூடல சிறுசிறு சச்சரவுகள். படடையினஜரரா
ஆயுதபராணிகள். மைக்கள் ஏதஞ்ஷசய்யே முடியேவில்டல. ஊர் அல்ஜலராலகல்ஜலராலப் பட்டைத.
“ஓடு! ஓடு! அகழிப் பராலத்டதத் தூக்கிவிட்டு இப்பறத்திஜல கராவல் பரியுங்கள்” என்று படடையில் ஓர்
பிரிவுக்குக் கரிமுகன் உத்தரவிட்டைரான்.
மைலர்பரிடயேச் சுற்றி அகழி! அடதக் கடைக்க ஓர் அருடமையேரான ஜவடலப்பராடுள்ள பராலம். அதடன யுத்த
கராலங்களிஜல அகற்றி டவக்கும் ஷபராறி உண்டு. அத ஷதரிந்த கரிமுகன், அரசிக்கு ஆதரவராகச்
சுற்றுபறத்தக் கூட்டைம் வரராமைலிருக்க ஜவண்டும் என்பதற்கராக, உடைஜன அப்பராலத்டத அகற்றும்படி
உத்தரவிட்டைரான். கரிமுகனின் படடையில் ஓர் பிரிவு ஷசன்று அக்கராரியேத்டதச் ஷசய்தவிட்டு, அகழின்
இப்பக்கம் கராவலிருந்தனர். எதிர் பக்கத்திஜல சற்று ஷதராடலவில் தீவர்த்திகள் ஷதரியேக் கண்டு-, “சரியேரான
ஜநரத்திஜல சரியேரானத ஷசய்ஜதராம்” என்று எண்ணிச் சந்ஜதராஷித்தனர். வீதியின் முடனகளிஜல ஆயுத
வீரர்கள் பராரரா நின்றனர், மைக்கடளத் தடுத்தக் ஷகராண்டு, படடையின் ஷபரும் பிரிவு இடறச்சலிட்டுக்
ஷகராண்டு அரண்மைடனடயேச் சுற்றி வடளத்தக் ஷகராண்டைத. அரண்மைடனக் கராவலராளிகள்
ஷகரால்லப்பட்டும், சிடறப்பட்டும் ஜபராயினர். ஜசடியேர் முகத்திலடறந்த ஷகராண்டு அழலராயினர். அரசி,
அரண்மைடன மைராடி மைண்டைபச் சராளரத்டதத் திறந்த, நிடலடமைடயேக் கண்டு மைனநிடல குடலயேராத
ஜதராழியேடர அடழத்த, ‘மைராடைத்த விளக்குகடளத் தூண்டுங்கள்! பிரகராசமைராக இருக்கட்டும்! இரண்டு
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பீடைங்கடள இங்ஜக ஜபராட்டுவிட்டு, நீங்கள் ஜபராய்ப் படுத்தறங்குங்கள். இப்பயேல் அடைங்கிவிடும்”
என்று கூறினராள்.
ஜசடியேர் ஆபத்த ஷபரு ஷநருப்ஷபனச் சூழ்ந்த வருவத கண்டு அரசியேரார், கலக்கமின்றிப் ஜபசுவத
ஜகட்டுத் திடகத்தனர். “அரண்மைடனக் கதவுகடளத் தராளிட்டு விடைலராஜமை” என்றுக் குளறிக் கூவினர்.
மைலர்பரி அரசி, “ஜபடதகஜள! பயேல் வீசும்ஜபராத மைரங்கள் ஜபரார்டவ ஜதடுகின்றனவரா! கடைல்
குமுறும்ஜபராத கப்பலுக்குக் கஷராயேமைரா கராய்ச்சுவர்! அரண்மைடனக் கதவுகடளப் ஷபயேர்த்ஷதடுக்கவரா,
இந்த அமைளி! அரசுக்கராக! அடத இழக்க நரான் உயிஜரராடு இருக்கும்வடர இடசஜயேன். ஜபராரிடும்
ஆண்மைகடனக் கண்டு ஷபண் பதங்குவத தமிழ்க்குலப் பண்பல்ல! இனிச் சில விநராடிகளிஜல கரிமுகன்
இங்ஜக வருவரான். நரான் தனித்திருந்த அவனிடைம் ஜபச ஜவண்டும், நீங்கள் ஜபராய்விடுங்கள், பயேம்
ஜவண்டைராம்” என்றுடரத்தராள்.
கதவுகள் பிளக்கப்பட்டுக் கத்திகள் வீசப்பட்டு, அரண்மைடன களமைராகிவிட்டைத! ஜசடியேர் கதறிக்
ஷகராண்ஜடைராடி அடறக்குள் பகுந்த தராளிட்டுக் ஷகராண்டைனர். பதின்மைர் மைராடி மைண்டைபம் பகுந்தனர்.
கரிமுகன், உருவியே வராளுடைன், தடலவிரி ஜகராலமைராய் நின்றரான். அரசி பன்னடகயுடைன் மைண்டைபத்தின்
மைறுஜகராடியிஜல நிற்கக் கண்டைரான். விளக்ஷகராளி கண்டைரான், அரசியின் உடைல் ஷவடைஷவடுத்தப்
ஜபராகவில்டலஜயே என்று வியேந்தரான். தன்னுடைன் வந்தவர்கடளக் கீஜழ ஷகராலுமைண்டைபத்தக்குச்
ஷசன்றிருக்கச் ஷசரால்லிவிட்டு, வராடள உடறயிலிடைராமைஜல, அரசிடயே ஜநராக்கி நடைந்தரான்.
திடீஷரனச் சதிச்ஷசயேல் பரிந்த கரிமுகனின் உண்டமை ஊழியேத்டத அரசி அறிவராளராடகயேரால், ஏஜதரா
ஆத்திரப்பட்ஜடை இக்கராரியேம் ஷசய்கிறரான் என்படத உணர்ந்த, தந்திரத்தரால் அவடனத் தடுத்திடை முடியும்
என்று தீர்மைரானித்த மைனத்திஜல திட்டைம் தயேராரித்தவிட்டைராள். இதற்குள்ளராகஜவ ஆரியேன் ஏஜதனும்
சூட்சமைம் கண்டுபிடிப்பரான். ஜதவியின் உதவிடயேத் ஜதடுவரான் என்று எண்ணி ஜகராபத்ஜதராடு
வருபவடன அந்த ஜநரத்தில் தடுத்தவிட்டைரால் ஜபராதம் என்று கருதி அதற்ஜகற்றபடி நடைக்கலரானராள்.
உருவியே வராளுடைன் தன் முன்வரும் கரிமுகடனக் கண்டு பன்சிரிப்படைன் அரசி நின்றராள். சுற்றிலும் பல
ஜபரார்வீரர்கள் நின்றராலும் கலங்கராத கரிமுகன் அரசி தளியும் பயேமின்றி நிற்பத கண்டுக் கலங்கினரான்.
அரசியேரா! அரசி ஜபரான்ற சிடலயேரா! என்று சந்ஜதகிக்க ஜவண்டியும் இருந்தத.
“என்ன கம்பீரமைரான நடடை! வருக! வருக!” என்று அரசி வரஜவற்றத ஜகட்டை கரிமுகனின் கரால்கள்
ஸ்தம்பித்தவிட்டைன. திடகத்த நின்று அரசிடயே ஏற இறங்கப் பரார்த்தரான்.
“முகத்திஜல ஏன் ஜகராபம் கூத்தராடுகிறத?” என்று ஜகட்டைராள் அரசி.
அவன் “ஜகராபமைரா? களிப்பரா?” என்று அலட்சியேமைராகக் ஜகட்டைரான்.
“களிப்ப இப்படி இருக்குமைரா? கரிமுகரா! களிப்பிருந்தரால் முகம் சுளிக்கராஜத”
“அரசிஜயே! விஷயேத்டத வளர்த்தவராஜனன். அஜதரா சத்தம் ஜகட்கிறதரா?”
“ஜகட்கிறத. எனக்குக் ஜகளராக் கராஷதன்றரா எண்ணினராய்? ‘அரசிஜயே! அரசிஜயே!’ என்று அனவரதமும் நீ
ததி ஷசய்ததரால், ஷசவி ஷகட்டைராவிட்டைத? சத்தம் நன்றராக ஜகட்கிறத, உன் டக தடிப்பதரால் கட்கம்
ஆடுகிறஜத, அத உண்டைராக்கும் சத்தமும் ஜகட்கிறத. ஷவளிஜயே ஷபருங்கூச்சல் நடைப்பதம் ஜகட்கிறத.”
“என் படடைகளின் சப்தம் அத.”
“ஆமைராம்! உன் படடைகள் எப்ஜபராதஜமை அப்படித்தரான்; ஓநராய்கள் ஜபராலக் கூவுகின்றன. உன்னிடைம்
பயேமில்டல அடவகளுக்கு!”
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“நரான் உன்டன டகதியேராக்க வந்திருக்கிஜறன்.”
“இனிஜமைலரா டகதியேராக்கப் ஜபராகிறராய்?”
“இஜத கணத்தில்! அரண்மைடனடயேச் சுற்றிலும் ஆயிரக்கணக்கரான ஜபரார்வீரர்கள் நிற்கின்றனர். இந்த
நிமிடைமுதல் நீ என் டகதி!”
“விஷயேம் சரி! ஆனரால் கணக்கு தவறு. நரான் உன் டகதியேராகி, 5 ஆண்டு 6 மைராதம் 21 நராட்களராகின்றன.
அரண்மைடனயிலல்ல நரான் டகதியேரானத. குன்றின் மீத! பகல் ஜவடலயிலுமைல்ல, இத ஜபரான்ற பராதி
இரராத்திரி ஜநரத்திலுமைல்ல; ஷசவ்வரானம் ஜதரான்றியே ஜநரத்தில். உன் படடைகளின் மிரட்டைலரால் அல்ல,
உனத அழகரால் கரிமுகரா! என்டன நீ இன்று டகத ஷசய்ததராகக் கூறுகிறராய், அத தவறு. நரான் உன்
டகதியேராகி ஐந்தராண்டுகளுக்கு ஜமைலராகின்றன.”
“என்னிடைமைரா இடதப் ஜபசுகிறராய்”
“இல்டல! கரிமுகனிடைம், என் கண்களில் உலடகக் கண்டை கரிமுகனிடைம் ஜபசுகிஜறன். என் குரலில்
கீதங்ஜகட்டை கரிமுகனிடைம்; என் அருகிலிருப்பஜத அஷ்டை ஐஸ்வரியேம் என்று பூரித்த கரிமுகனிடைம்.
பஞ்சடணயில் என்னிடைம் ஷகராஞ்சிடைத் தவங்கிடைந்த கரிமுகனிடைம் ஜபசுகிஜறன். என் கிரீடைத்தின் மீத
ஜமைராகங் ஷகராண்டை உன்னிடைமைல்ல, என் சிங்கராதனத்தின் மீத பிரடமை ஷகராண்டை ஜபயேனிடைமைல்ல!”
“ஜபராதம் நிறுத்த! திகிலரால் உன் மைனம் குழம்பி ஏஜதஜதரா பிதற்றுகிறராய்! கரிமுகனிடைம் ஜபசுகிஜறன்
என்றும் ஷசரால்லுகிறராய். என்னிடைம் ஜபசவில்டல என்றும் கூறுகிறராய், குன்றும் கராதலும் என்று
குளறுகிறராய்.”
“கரிமுகரா! உன் ஷநஞ்டச நீ ஏமைராற்றராஜத, ஐந்தராண்டுகட்கு முன்ப ஓர் நராள், அஜதரா அக்குன்றின் மீத,
நராமிருவரும் ஜபசிக் ஷகராண்டிருந்தஜபராத நீ என்டனக் கராதலிக்கவில்டலயேரா?”
“ஷவறும் பளுகு! ஷபரும் ஷபராய்! உன்டன நரான் எப்ஜபராத கராதலித்ஜதன்?”
“ச தஷ்டைஜன! இந்த ரராஜ்யேத்டத எடுத்தக் ஷகராள். ஆனரால், என் மீத கராதல் ஷகராண்டிருந்தடத மைட்டும்
மைடறக்கராஜத. ஒரு ஷபண் எடதயும் இழக்கத் தணிவராள், கராதடல மைட்டும் இழக்கச் சம்மைதியேராள். நரான்
அரசி, ஆனரால் ஓர் ஷபண் என்படத மைறவராஜத. அன்று அக்குன்றின்மீத நராம் அமைர்ந்தஷகராண்டு
ஜபசினஜபராத, நீ என்டன எவ்வளவு அன்ப கலந்த பரார்டவயுடைன் ஜநராக்கினராய், ஷபரு மூச்ஷசறிந்தராய்?
இன்று அடத மைறுக்கிறராய். அன்ஜற நரான், என்டன உனக்கு அர்ப்பணம் ஷசய்தவிட்ஜடைன். உன்டன
மைணம்பரிந்த ஷகராள்ள ஓர் நராள் ஜவண்டிஜயே ஜதவிடயேத் ததித்த வந்ஜதன். ‘ஏழராண்டுகள் கழியேட்டும்,
இஷ்டைப் பூர்த்தி உண்டைராகும்’ என்று ஜதவி வரமைளிக்கஜவ, நரான் இந்நராள்வடர எவரிடைமும் கூறராத என்
கராதடல மூடி டவத்திருந்ஜதன். நீ என்டன இன்று ஈட்டியேரால் குத்திக் ஷகரான்றராலும் இவ்வளவு
ஜவதடனயிரராத, என்டனக் கராதலித்த இன்று டகவிடுகிறராய். பராதகரா தஜரராகி!”
“எனக்கு ஒன்றுஜமை பரியேவில்டலஜயே. நரான் உன்னிடைம் கராதல் ஷமைராழி ஜபசினஜத கிடடையேராஜத.”
“ஜபச ஜவண்டுமைரா! உன் நடைவடிக்டக அடத எனக்கு உணர்த்தவில்டலஷயேன்றரா எண்ணினராய்? சரி. நரான்
பழங்கடத அவ்வளடவயும் கூறித்தரான் உன்டனத் ஷதளியே டவக்க ஜவண்டும் ஜபராலிருக்கிறத. இந்த
இடரச்சலிஜல நராம் நிம்மைதியேராக எப்படிப் ஜபச முடியும்?” இந்தப் ஜபச்சினரால் கரிமுகன், வடலயிஜல
வீழ்ந்தரான்; சராளரத்தருஜக ஷசன்றரான். ஷவளிஜயே தடல நீட்டினரான். படடையினர், அவடனக் கண்டு
ஆர்ப்பரித்தனர்! டகடயே அமைர்த்தினரான். சத்தம் அடைங்கிற்று.
“நண்பர்கஜள! நள்ளிரவிஜல நராம் வந்த கராரியேம் முடிந்தவிட்டைத. பராசடற ஷசன்று படுத்திருங்கள்.
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பகலிஜல, நராட்டின் எதிர்கரால அடமைப்ப ஏற்பராடைராகும். அரசியேரார் பணிந்தவிட்டைரார்கள்! முழு விவரம்
ஷகராலு மைண்டைபத்திஜல கூறுகிஜறன்” என்று கூறினரான். படடையின் சந்ஜதராஷ ஆரவராரம் அதிகரித்தத.
ஷஜேயேஜகராஷம் கடைஷலராலி ஜபராலராகிவிட்டைத. படடை, பிரிவு பிரிவராகப் பராசடற ஷசன்றன. அரசிஜயேரா,
அடதயுங் கவனியேராமைல் பீடைத்திஜல கரிமுகடன இருக்கக்கூறி, பலப்பல கராதற் சம்பவங்கடளக் கூறிக்
ஷகராண்ஜடை வந்தராள்.
“பதியே மைலர்த் ஜதராட்டைத்திஜல உலவும்ஜபராத என் ஜமைனி ஷபரான்னிறமைரானத என்று கூறவில்டலயேரா?”
“கவனமிருக்கிறத! ஷசரான்ஜனன். ஆனரால் அத கராதலுக்கராகக் கூறவில்டலஜயே. ஆரியேன் அன்று, அவன்
பூஜிக்கும் ஜதவியின் சிடல ஷபரான்னரால் ஷசய்யே ஜவண்டுஷமைன்று கூறினரான். ‘ஷபரான் சிடலடயேப்
பூஜிப்பராஜனன், ஷபரான்நிற ஜமைனி ஷகராண்டை எமைத அரசியேராஜர எமைக்குத் ஜதவி!’ என்று ஷசரான்னதண்டு.
கராதலித்ஜதன் என்றரா கருதினீர்.”
“அத மைட்டுந்தரானரா? ஒரு மைண்டைலத்டதத் தங்கள் கராலடியிஜல ஷகராண்டு வந்த கராணிக்டக
ஷசலுத்தஜவன்” என்று ஓர் நராள் ஷசரால்லவில்டலயேரா? அதன் ஷபராருள் என்ன?
“படடை பலத்டதக் கராட்டைஜவ அத கூறிஜனன். கராதலுக்கராக அல்லஜவ”
“இரவு பகல் எந்த ஜநரம் தங்கடளப் பற்றிஜயே எண்ணி எண்ணி ஏங்குகிஜறன் என்று ஷசரான்னதண்டைரா
இல்டலயேரா? அதவும் கராதல்ஷமைராழியேல்லவரா?”
“ஷசரான்னதண்டு! தராங்கள் அரச கராரியேத்டதக் கவனிக்கவில்டல, மைலர்பரியின் கீர்த்திடயேப் பரப்ப
முயேலவில்டல என்று ஏங்கிஜயே அடதக் கூறிஜனன். மைராடல சூட்டை அல்லஜவ”
“நரான் எடத எடதக் கராதற்ஜபச்சு என்று நம்பிஜனஜனரா அடவகடள எல்லராம் நீ மைறுத்தப் ஜபசுகிறராஜயே,
கரிமுகரா! என் மீத பிறந்த கராதடல, ஷதரால்டல நிரம்பியே அரசுக்கராக, அநியேராயேமைராகக் ஷகரான்றுவிடைராஜத”
என்று மைலர்பரி அரசி கூறினத ஜகட்டு கரிமுகனின் மைனம் மைருண்டு விட்டைத. ‘நராம் எண்ணியேத ஒன்று,
நடைப்பத ஜநர்மைராறராக இருக்கிறஜத. இஷதன்ன விபரீதம்’ என்று எண்ணித் திடகத்தரான். அரசி எதிர்ப்பராள்,
இல்டலஜயேல் கதறுவராள் என்று எதிர்பரார்த்தராஜனஷயேராழியே கராதல்ஷமைராழி ஜபசுவராள் என்று கனவுகூடைக்
கண்டைதில்டல. மைராதரிடைம் ஷநருங்கிப் பழகியுமைறியேராதவன் கரிமுகன். அதிலும் அரசியிடைம், அவன் ஒரு
நராளும் இடத எதிர்பரார்த்தவனல்லன். எனஜவ கரிமுகன் ஒன்றுந்ஜதரான்றராத விழித்தரான். அவன்
திடகப்பத ஷதரிந்த அரசி, ஜமைலும் ஜமைலும் கராதஜல ஜபசலரானராள். கர்ண கடூரமைராகிவிட்டைத
கரிமுகனுக்கு.
அகழிக்கு ஷவளிஜயே, வீரமைணியின் படடை ஆர்ப்பரிப்பதறிந்த, கரிமுகனராட்களிற் சிலர் அரண்மைடனக்கு
வந்தனர். மைராடி மீத நின்றபடிஜயே கரிமுகன், “என்ன விஷயேம்” என்று ஜகட்டைரான். “மைணியின் படடைகள்
அகழிக்கு ஷவளிஜயே இருக்கின்றன” என்றுடரத்தனர். கரிமுகன் பதில் கூறுமுன் அரசி அவனிடைம்
“கரிமுகரா! வீணராக நமைத ஆட்கள் ஒருவடரஷயேராருவர் ஷவட்டி வீழ்த்திக் ஷகராள்ள ஜவண்டைராம். மைணியின்
படடை ஜதவிக்குச் ஷசராந்தம், அடத எதிர்ப்பத பராவம்” என்றுடரத்தராள்.
“ஜதவியும் அவள் திருவடி தராங்கியேரான ஆரியேனும், அவனுக்குத் தடணயேராக உள்ள மைணியின் படடையும்
என்ன ஜயேராக்யேடத ஷகராண்டைனஷவன்படத நரானறிஜவன். நீர் குறுக்கிடை ஜவண்டைராம். ஷகராஞ்சு ஷமைராழி
ஜபசி என் ஜகராபத்டதத் தணிக்க முடியேராத. நிச்சயேமைராகக் கூறுகிஜறன், நரான் உன்டனக்
கராதலித்ததமில்டல; இனிக் கராதலிக்கப் ஜபராவதமில்டல. அரசு ஆளுந்திறடன நீ இழந்தவிட்டைராய்.
ஆகஜவ முடி தறந்தவிடைத்தரான் ஜவண்டும். இதஜவ என் முடிவரான ஜபச்சு” என்று கூறிவிட்டு “மைணியின்
படடைகள் மீத இப்பக்கமிருந்ஜத எரிஅம்பகடளச் ஷசராரியுங்கள். அகழ் சுற்றுக் கராவலடரச் சுறுசுறுப்பராக
இருக்கச் ஷசய்யுங்கள்” என்று படடைவீரருக்கு உத்தரவிட்டைரான்.
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பகுதி - 11
தனத தந்திரப்ஜபச்சு, கரிமுகடனப் பதட்டைமைராக ஏதம் ஷசய்யே ஷவராட்டைராத தடுத்திடைப்
பயேன்பட்டைஜதயேன்றி, அவனுடடையே மூலஜநராக்கத்டத மைராற்றராதத கண்டு அரசி சற்று அஞ்சினராள். மைணி
வீரனின் படடைகளும், தனக்கு உதவி ஷசய்யே முடியேராத நிடலடமையிலிருப்படதயும், ஆரியேன் ஏதம்
ஷசய்யேராதிருப்படதயும் எண்ணி ஏங்கினராள். விடியேமைட்டும் ஜபசினராலும், கரிமுகன் தன் தீர்மைரானத்டத
மைராற்றிக் ஷகராள்ள மைராட்டைரான் என்பத ஷதரிந்த திடகப்பற்று நின்றராள்.
“அரசியேராரராக நீர் இருத்தல் கூடைராஷதன்று மைட்டும் கூறுகின்ஜறஜனயேன்றி, உமைக்கு வராழ்க்டக வசதிடயேத்
தரஜவரா, மைதிப்பத் தரஜவரா, நரான் மைறுக்கவில்டல. மைலர்பரியின் நிடலடமைடயே உத்ஜதசித்த, மைலர்பரியின்
பகழ் மைங்கி வருவடதக் ஜபராக்க ஜவண்டுஷமைன்பதற்கராகஜவ நரான் இக்கராரியேத்டதச் ஷசய்யேத்
தணிந்ஜதன்” என்று கரிமுகன் தன் ஜநராக்கத்டத விளக்கியுடரத்தரான்.
ஷசரால்லம்பகள் இங்கு பறந்த ஷகராண்டிருந்தஜபராத, அகழ் வராயிலில் எரிஅம்பகள் பறந்த
ஷகராண்டிருந்தன. வீரமைணி அகடழக் கடைக்கப் பல வித முயேற்சிகள் ஷசய்த பரார்த்தரான்; முடியேவில்டல.
கரிமுகனின் படடை உள்ஜள என்ஷனன்ன கராரியேம் ஷசய்கிறஜதரா, அரசிடயேக் கராவலிஜல
டவத்தவிட்டைஜதரா, அரசியின் உயிருக்ஜக ஏஜதனும் ஆபத்த ஜநரிட்டைஜதரா என்ஷறல்லராம் வீரமைணி
எண்ணி ஏங்கினரான்.
ஆரியேன் ஜதவி ஜகராயிலிஜல ஷகராலு மைண்டைபத்திஜல ஜகராலராகலமைராக வீற்றிருந்தரான். அவனுடடையே சூத
பலித்த வருவத கண்டு சந்ஜதராஷித்தரான். கரிமுகடனக் ஷகராண்டு அரசியின் கர்வத்டத அடைக்கி
விட்ஜடைராம், கரிமுகனின் ஷசயேடலக் கண்டு ஷவறுப்படடைந்தள்ள மைக்கடளக் ஷகராண்டு இனிக்
கரிமுகடன அடைக்க ஜவண்டும் என்று தீர்மைரானித்த, ஷபராழுத விடியேட்டும் என்று எண்ணினரான்.
அரசிடயேக் கரிமுகன் அரண்மைடனயிஜல கராலங் கடைத்தவிடைவில்டல. அரசிக்கு ஜவஜறரார் வழி
ஜதரான்றிற்று. “சரி! என் முடிடயேத் தறப்பதரானரால், அடத அரச வம்சத்தராருக்ஜக தர ஜவண்டும். நீ
படடைத்தடலவன், ஆகஜவ, ஜதவி சன்னதியிஜல என் கிரீடைத்டத டவத்தவிடுகிஜறன். நீ உன் அரசிக்கு
ஜகடு ஷசய்ததஜபரால, ஜதவி ஜகராயிலிலும் உன் தடுக்குத்தனத்டதக் கராட்டி, முடிடயே எடுத்த அணிந்த
ஷகராண்டு, மைலர்பரிடயே நராலராவதரசராக்கு” என்று ஷவறுத்தக் கூறுபவள்ஜபரால் ஜபசினராள். கரிமுகன்
அதற்கு இடசந்தரான். இருவரும் ஜதவி ஜகராயிலுக்குச் ஷசன்றனர்.
ஆனந்தமைராக உள்ஜள அமைர்ந்திருந்த ஆரியேன், இந்த எதிர்பராரராத சம்பவத்டதக் கண்டு ஆச்சரியேப்பட்டைரான்.
ஏதமைறியேராதவன் ஜபராலக் கரிமுகடன ஜநராக்கி, “அரசிடயேக் டகதியேராக்கியேரா இங்கு ஷகராண்டு வந்தராய்?
உன் அக்ரமைம் அரண்மைடனஜயேராடு நிற்கட்டும், ஆலயேத்திலுமைரா நுடழந்தராய்? உன் ஜபச்டசக் ஜகட்டுப்
படடை நடைக்கவும், பயேந்த மைக்கள் பதங்கிக் ஷகராள்ளவும், நீ ஷகராக்கரிக்கவும், அரசி தயேருறுதலுமைரான
கராலம் வந்தஜத, இதற்ஷகன்ன ஷசய்வத?” என்று கூறினரான். ஆரியேனின் ஷமைராழிஜகட்டு, அரசியின் மைனம்
உருகிற்று. என்ன “வராஞ்டச இவருக்கு! ஒரு ரராஜ்யேத்டத அபகரிக்கும் அக்ரமைக்கராரனிடைம் அச்சமின்றிப்
ஜபசுகிறரார் எதிர்த்த! ஜதவியின் அருள் ஷபற்றவரிடைம் இவன் என்ன ஷசய்யே முடியும்? என்று எண்ணி,
தக்கத்டதயும் மைறந்த பன்சிரிப்படைன் ஆரியேனின் பராதத்தில் வீழ்ந்த வணங்கி, “ஆலயே அரஜச!
கரிமுகனின் படடைபலம் என் பட்டைத்டதத் தட்டிப் பறிக்க ஜவண்டுஷமைன்பத ஜதவியின் திரு உள்ளமைராக
இருப்பின் அடத நரான் மைராற்ற முடியுமைரா? அவள் ஆடணப்படி நடைக்கட்டும்” என்று கூறிவிட்டுக்
டககூப்பி நின்றராள்.
கரிமுகன், ஆரியேடன ஜநராக்கி, “கூறுமைய்யேரா ஜகராயிற்கராவலஜர! ஜதவியின் கட்டைடளடயேக் கூறும்” என்று
ஜபசினரான். ஆரியேன் சற்றுத் திடகத்தரான். தன் ஏற்பராட்டின்படிஜயே கரிமுகன் இப்பரட்சிடயே
நடைத்தினராஷனன்ற ஜபராதிலும், கரிமுகனின் கரம் வலுத்தள்ள அந்த ஜநரத்தில் அவன் என்ன முடிவுடைன்
ஆலயேம் வந்தள்ளராஜனரா என்று அச்சமைராகத்தரான் இருந்தத. கரிமுகடனத் ‘தஜரராகி, பரட்சிக்கராரன்’ என்று
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மைக்கள் கருத ஜவண்டியே அளவுதரான் பரட்சி இருக்க ஜவண்டுஷமைன்று ஆரியேன் நிடனத்தரான். ஆனரால்
மைக்கள் ஒஜர அடியேராக அடைங்கி விடுவர் என்று ஆரியேன் கருதவில்டல. ஷபருத்த அமைளி நடைக்கும் ஊர்
மைக்களின் எதிர்ப்ப, கரிமுகனின் படடைபலத்டத ஒடுக்கிவிடும் என்ஜற எண்ணியிருந்தரான். கரிமுகனின்
கரம் மிக அதிகமைராக ஓங்கிவிட்டைஜத என்று கலங்கினரான். இந்தச் சமையேத்திஜல ஜதவி ஜசடனடயே
ஷவளிஜயே அனுப்பியேதம் தவறு என்று எண்ணி வருந்தினரான். ஆலயேத்தக்குள் இந்த நிடலயில்
இருக்டகயில், தீ! தீ! தீ! என்று ஷபருங்கூச்சல் ஜகட்டைத. மைலர்பரி வீதியிஜல, பல இடைங்களில், ஷநருப்பப்
பிடித்தக் ஷகராண்டுவிட்டைத. தீ பரவியேபடி இருந்தத. ஊர்மைக்கள் ஓஷவனக் கூவிக்ஷகராண்டு
அல்ஜலராலகல்ஜலராப் பட்டைனர். பராசடறகளிஜல ஆயுதங்கடளப் ஜபராட்டுவிட்டு படடைவீரர்கள்,
தீயேடணக்க வந்தனர்.
கரிமுகனின் பரட்சிடயே அடைக்கத் தம்மிடைம் ஜபராதமைரான ஆயுதபலம் இல்டலஜயே என்று எண்ணி ஏங்கியே
மைக்கள் சிலர் கூடிப் ஜபசித் தத்தம் வீடுகளுக்குத் தீயிட்டுக் ஷகராள்வஷதன்றும், தீ பரவினரால், ஊரிஜல
படடையிடைம் உண்டைரான அச்சமும் பறந்த ஜபராகும் அளவு, குழப்பம் ஏற்படும்; அச்சமையேத்திஜல,
படடைவீரர்களும் ஏமைராறுவர்; அஜத ஜநரத்தில் பராசடற பகுந்த ஆயுதங்கடள எடுத்தக் ஷகராள்வஷதன்றும்,
தந்திரத் திட்டைம் வகுத்த, அதன்படிஜயே, சில தன்னலமைற்ற தியேராக பருஷர்கள், எத்தடகயே கஷ்டை
நஷ்டைஜமைற்கவும் தணிவுஷகராண்டு, தத்தமைத மைராளிடககளிஜல தீ மூட்டிவிட்டைனர். தீயேடணக்கப் பலர்
கூடுமுன், தீ பரவலராயிற்று. அவர்கள் எண்ணியேபடிஜயே ஊர்மைக்கள், பரட்சிடயேயும் கரிமுகன்
படடைடயேயும் மைறந்த தீ! தீ! எனக் கூவிக் ஷகராண்டு, ஷபண்டு பிள்டளகடளக் கராப்பராற்றவும்,
ஜபடழகடளத் ஜதடைவுமைராயினர். தமைத வீட்டு மைக்கடளக் கராப்பராற்றும் நிடனப்பமின்றி, அந்தத் தியேராகப்
பருஷர்கள், ஓஜடைராடிச் ஷசன்று, பராசடற பகுந்த, ஆயுதங்கடள வராரி வராரி எடுத்தத் தமைத
ஜதராழர்களுக்குக் ஷகராடுத்தனர். ஆயுதங்கள் கிடடைத்ததம், மைக்கள் சந்ஜதராஷ ஆரவராரம் பரிந்த, “தீர்ந்தரான்
கரிமுகன்!” என்று கூவிக் ஷகராண்டு ஆயுதங்கடளச் சுழற்றினர். இதற்குள், தீயேடணப்ப ஜவடலயும்
ஒருவராறு முடிந்தத. ஜகராயிலுக்குள்ஜள குமுறிக் கிடைந்தவர்கள் ஒரு பக்கம் தீ அடணக்கப்படுவடதயும்,
மைற்ஜறரார் பறம் ஆயுத ஒலி எழும்பவடதயும் ஜகட்டு, விஷயேம் விளங்கராத திடகத்தனர். இதனிடடையில்
அகழிவராயில் அமைளிடயேக் கண்டை ஆயுதம் தராங்கியே அறப்ஜபரார் வீரர்கள், கரிமுகனின் கட்டைடளயேரால்
ஜபராரிட்டை கூட்டைத்டதத் தராக்கி, அகழிப் பராலத்டதப் படழயேபடி ஷபராருந்தினர். மைணிவீரனின் படடைகள்
வீரராஜவசத்தடைனும் களிப்படைனும், நகருக்குள் பிரஜவசித்தன. ஆயுதமிழந்த கரிமுகன் ஆட்கள், ஒருபறம்
ஆயுதந்தராங்கியே மைக்களின் எதிர்ப்பம், மைற்ஜறரார்பறம் மைணிவீரனின் படடை தரும் உடதயும்பட்டு,
மூடலக்கு மூடல ஓடைவும், பதங்கவும், மைண்டடை ஷநராறுங்கிச் சராகவும் ஆயினர். ஷவற்றி தன் கராலடியிஜல
கிடைப்பதராக எண்ணிக் களித்திருந்த கரிமுகன், எதிர்பராரராத விதமைராகத் தீயும், ஷதருச்சண்டடையும், பராசடறச்
சூடறயேராடைலும், படடையின் திணறலும், மைணிவீரனின் பிரஜவசமும் நடைந்திடைக் கண்டு, மைனம் மைருண்டு,
ஜகராயிடல விட்டு ஷவளிஜயே ஓடினரான். ஆத்திரமைடடைந்த மைக்களின் ஆயுதங்கள் பல, அவன்
அங்கங்கடளச் சிடதத்தன. ஜகராபங்ஷகராண்டை கூட்டைத்தரால் மிதிபட்டு, மைராண்டைரான். அரசி வராழ்க! வராழ்க
மைணிவீரன்! வராழ்க தீ! தீ மூட்டியே வீரர் வராழ்க! என்ற உற்சராகக் கூச்சலுடைன் மைக்கள் மைணிவீரன்
தடலடமையில் ஊர்வலமைராகக் ஜகராவில் ஷசன்றனர். எதிர்பராரராத இத்தடன சம்பவங்கள் நடைந்ததரால்,
மைலர்பரி அரசியின் மைனம் குழம்பி, மையேங்கி, பிரக்டஞயின்றிக் கீஜழ கிடைக்க, ஆரியேன், அரசியின் முகத்தில்
நீர் ஷதளித்தக் ஷகராண்டிருப்படத வீரமைணி கண்டு, வராடள உருவினரான், இவ்வளவு அமைளிக்கும்
அக்கிரமைத்தக்கும் கராரணமைராக இருந்த ஆரியேடன ஷவட்டி வீழ்த்தவத என்ற முடிவுடைன்.
வீரமைணி ஓங்கியேவராள், மைட்டும், ஆரியேனின் கழுத்திஜல விழுந்திருந்தரால், மைலர்பரிடயேப் பிடித்திருந்த
பீடடை ஷதராடலந்திருக்கும். - தமிழகத்டத அரிக்கும் பழும் ஷசத்திருக்கும். கூரியே அந்தவராள், ஆரியேனனின்
சிரத்டதச் தண்டிக்கத் தடித்தத. உடறடயேவிட்டு ஷவளிவந்த அவ்வராள், பற்றிலிருந்த சறி
ஷவளிக்கிளம்பியே நராகம்ஜபராலவும், குடகடயே விட்டுக் கூச்சலுடைன் பராய்ந்ஜதராடி வந்த பலிஜபராலும்
இருந்தத. ஆனரால்! வீரமைணியின் கரத்திலிருந்த வராள், திடீஷரன வீரமைணியின் கரத்திலிருந்த, தடுகக்
முடியேராத சக்தியினரால், பிடுங்கப்பட்டு, சஜரஷலன ஜமைலுக்குக் கிளம்பி, ஜகராவில்கூடைச் சுவர்நடுஜவ
ஜபராய் ஒட்டிக்ஷகராண்டு நின்றத. வீரமைணி ஆச்சரியேத்தரால் இஃஷதன்ன! என்று கூவினரான். ஆரியேன்
சிரித்தவிட்டு, “அவள் ஆடணயேடைரா தம்பீ! தீபத்டத அடணக்க உன்னரால் முடியுமைரா? ஜதவியின்
பதல்வடன உன் வராள் என்ன ஷசய்யும்? அஜதரா பரார், அத ஷதராங்குவடத! ஏன் உன் உடைல் பதறுகிறத?
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முட்டைராஜள! என்டனக் ஷகரால்ல உன்னரால் முடியுமைரா? உன் வீரம் எங்ஜக? வராள் எங்ஜக?” என்று
கம்பீரமைராகப் ஜபசினரான். வீரமைணி ஆச்சரியேத்தரால் திக்பிரடமை அடடைந்திருந்ததரால், பதிலுடரக்க நரா
எழவில்டல. உருவியேவராள், உயேரப் பறந்த ஷசன்று கூடரயிஜல ஷதராங்குவடதக் கண்டு, அவன் ஏதம்
பரியேராத திடகத்தரான். கரத்டதவிட்டு கட்கத்டத ஓர் சக்தி இழுத்ததம், அடதத் தடுக்கத் தனக்குச் சக்தி
இல்லராமைற் ஜபரானதம், அவனுக்கு ஆச்சரியேத்டத மைட்டுமைல்ல, மிரட்சிடயேஜயே ஷகராடுத்தத. ஒருஜவடள,
“ஜதவி”க்கு இத்தடகயே சக்தி இருக்கிறஜதரா என்று சந்ஜதகித்தத் திடகத்தரான். ஆரியேனுக்கு ஆபத்த
வருவத அறிந்ஜத “ஜதவி” தன் கரத்திலிருந்த கட்கத்டதப் பிடுங்கி விட்டைராஜளரா, என்று எண்ணினரான்.
ஆரியேப் பரட்டடை அவன் அறிவரான். ஆனரால், கத்தி எப்படித் தன் கரத்டத விட்டு உயேரத்தராவிச் ஷசன்று
விட்டைத என்பத விளங்கராததரால், அவன் மைனம் மைருண்டைத. வீரமைணி ஆச்சரியேத்தரால் தராக்குண்டு நின்ற
சமையேம், அரசியின் கண்கள் திறந்தன; டககூப்பினராள். ஆரியேன் ஆசர்வதித்த, “அரசிஜயே! அன்டன
பரராசக்தியின் அருளரால், நீ கராப்பராற்றப்பட்டைராய், அவள் மைலரடி வணங்கு. இஜதரா பரார்,ஜமைஜல ஷதராங்கும்
கத்திடயே இத என் கழுத்டதத் ஜதடி வந்தத, ஜதவி அதடன ஜமைலுக்கு அடழத்தக் ஷகராண்டைராள். இதடன,
என்மீத வீசினரான், வீரராதி வீரன், தடலகுனிந்த நிற்கிறராஜன, இந்த மைணி! ஜகள் அவடன! பரார் அவன்
முகத்டத! வீசியே கத்தியின் சக்தி எங்ஜக? வீரரா, உன் கத்திவீச்சு, ஜதவியின் கண்வீச்சின்முன் எம்மைராத்திரம்”
என்று ஆரியேன் ஜகலிச்சிரிப்படைன் கூறினரான். வீரமைணிடயே அரசி ஜகராபத்ஜதராடு ஜநராக்கி “என்ன தணிவு
உனக்கு? மைணிவீரரா! நீயுமைரா கரிமுகன்ஜபரால் ஷகடுமைதி ஷகராண்டைராய்? அவன் என் அரடசக் கவிழ்க்கப்
பரார்த்தரான், நீ ஆரியே முனிடயேக் ஷகரால்லத் தணிந்தராஜயே. ஏன், இவ்ளவு பராதக எண்ணங்கள் பிறந்தன”
என்று ஜகராபமும் ஜசராகமும் ததம்பக் ஜகட்டைராள். வீரமைணியின் ஷசவியிஜல இடவ ஏதம் படைவில்டல.
ஷவடுக்ஷகன்று வராடள இழுத்தத எத? அந்தச் சக்தியின் மைர்மைம் என்னஷவன்று எண்ணுவதிஜலஜயே
அவனுடடையே சிந்தடன படதந்தவிட்டைத. ஆரியேன் அரசியிடைம், ‘அம்ஜமை! இவன் அணவத்டதத் ஜதவி
அழித்தராள். நரான் வராழஜவண்டும் என்பத அவள் சித்தமைராக இருக்கும்ஜபராத, இந்தப் பித்தன் என்டனக்
ஷகரால்லத் தணிந்தரால் நடைக்குமைரா? ஷநருப்டபக் கடறயேரான் எரிக்குமைரா?” என்று கூறினரான்.
“ஜதவியின் அருளரால் தராங்கள் தப்பினீர்கள். உத்தரவிடும், இவடன என்ன ஷசய்வத?” என்று அரசி
ஜகட்க, ஆரியேன், “கராரராக்கிரஜமை இவனுக்குச் சரியேரான தண்டைடன” என்று கூறிடை, வீரமைணியே ø ச் சூழ்ந்த
ஷகராண்டைனர் சில வீரர்கள். வீரமைணிக்கு வீரர்கள் தன்டனச் சூழ்ந்தஷகராண்டைஜபராததரான், தன் நிடல
ஷதரிந்தத.
‘அரசிஜயே இத ஷபரும்பழி! என்டன வீணராகச் சந்ஜதகிக்க ஜவண்டைராம், ஆரியேஜன, கரிமுகடனத்
தூண்டினவன்” என்று கூவினரான். அரசிஜயேரா ஜபரார்வீரர்கடள அடழத்த, “உம்! இழுத்தச் ஷசல்லுங்கள்
இவடன” என்று உத்தரவிட்டைராள். மைணிவீரனின் ஆட்களுக்கு, மைனம் சஞ்சலமைராக இருந்தத
என்றஜபராதிலும், அரசியின் உத்தரவுக்கு அஞ்சி, வீரமைணிடயேக் டகத ஷசய்தனர். ஜமைலும் கத்தி கூடரக்குச்
ஷசன்ற சம்பவம் அவர்களுக்கு ஆச்சரியேத்தடைன், பயேத்டதக் கிளப்பிவிட்டைத. எனஜவ வீரமைணிடயேக்
டகத ஷசய்யேராவிட்டைரால், தங்களுக்கு ஆபத்த வருஜமை என்று பயேந்தனர்.
வீரமைணிடயேச் சிடறக்கூடைத்திற்கு இழுத்தச் ஷசன்றஜபராத ஊர் மைக்கள் பதறினர். ஜகராவிலிஜல
நடடைஷபற்ற ஆச்சரியேமைரான சம்பவத்டதக் ஜகட்டு மைக்கள் ஏதம் கூற இயேலராத திடகத்தனர். ஷவற்றியின்
ஆனந்தம், ஆரியேனின் முகத்திஜல பதியேஜதரார் ஷஜேராலிப்டபத் தந்தத. கரிமுகன் ஷசத்தரான்; கர்வமிக்க
மைணிவீரன் சிடற பகுந்தரான்; ஊரிஜல நமைத மைகிடமை பற்றியே ஜபச்சராக இருக்கிறத; இனி நமைத எண்ணம்
சுலபத்திஜல ஈஜடைறும் என்று எண்ணிக் களித்தரான். உத்தமைன் மைட்டுஜமை, ஆரியேடன ஒழிக்க மிச்சமைராக
இருந்தவன். ஷபரும்பராலரானவர் ஆரியேனிடைம் ஜதவசக்தி இருக்கிறத என்று நம்பி நடுங்கினர். அரசி,
ஆரியேனின் அடிபணிந்தவிட்டு, ஆசிஷபற்று, அரண்மைடன ஷசன்றராள். அன்று முதல் ஓர் கிழடமை
வடரயில், ஜதவி சக்தியேரால், கூடரக்குப் பறந்த ஷசன்றவராள் தரிசனமும், அதற்கரான பூடசயும்
நடடைஷபற்றத. ஊர் மைக்கள், திரள் திரளராகக்கூடி வராடள வணங்கினர். சகலரும் ஜதவி சக்திஜயே, இந்த
ஆச்சரியேத்தக்குக் கராரணம் என்று கருதினர். ஆரியேப்பரட்டுகள் பற்றி அடிக்கடி ஜபராதித்த வந்த
கரிமுகனின் ஆசிரியேரிடைம் சிலர் ஷசன்று, இத பற்றிக் ஜகட்டைனர். அவரும் ஆலயேம் ஷசன்று வராடளக்
கண்டைரார்; ஷநடுஜநரம் ஜயேராசித்தரார், வீடு திடும்பினரார். ஏடுகடளப் பரட்டினரார்; சிரித்தரார். அவருக்கு
விஷயேம் விளங்கிவிட்டைத. ஆரியேன் மிக்க விஜகத்தடைன் அற்பத நிகழ்ச்சி ஏற்படைச் ஷசய்யேத் தணிந்தத
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கண்டு ஆயேராசமைடடைந்தரார். தரான் அறிந்த உண்டமைடயே ஊரராருக்கு உடரத்திடை கருதினரார். சந்தர்ப்பத்டத
எதிர்ஜநராக்கியிருந்தரார். ஊஷரங்கும் ஆரியேனின் மைகிடமைடயேப் பற்றியே ஜபச்சராகஜவ இருக்கக் கண்டு
ஏங்கினரார். ஆலயேஷமைன்பத ஆரியேக்ஜகராட்டடை என்பதம், தந்திர யேந்திரம் என்பதம், பராமைரருக்குப்
பலிபீடைம் என்பதம், சிந்தடனச் சுதந்திரத்டத இழந்தவர் சிக்கிச் சிடதயும் சிலந்திக்கூடைஷமைன்பதம்,
அவருக்குத் ஷதரியும். அதடனத் ஷதரிந்திருந்த தமிழஜரரா, அதடன மைறந்தனர். சூதகடளச் சூத்திரங்கள்
என்று நம்பியும், மைமைடதயேராளரின் ஜபராக்டக மைகிடமை என்று எண்ணவுமைரான நிடலஷபற்றத கண்டு
வராடினர். வீரமைணியின் வராள் உடறயிலிருந்த ஷவளிஜயே எடுக்கப்பட்டைதம், அத அவன் கரத்திலிருந்தம்
ஜமைலுக்கு இழுக்கப்பட்டைத ஜதவி சக்தியினராலும் அல்ல; மைந்திரத்தினராலுமைல்ல; சராதராரண கராந்த
சக்தயினராஜலதரான் என்பத அவருக்குத் ஷதரியும். ஆனரால், அவர் கூறும் ஷமைராழிஜகட்க ஆட்கள் இல்டல.
ருஜேஹு ஜகட்பர்; நீ ஷசய்த கராட்டு என்று அடறகூவுவர் என்பத ஆசிரியேருக்குத்ஷதரியும்.
தமிழர்கள் அறிவுத் திறனரால், இயேற்டகயின் கூறுகடள, உண்டமைகடளக் கண்டைறிந்த, இயேற்டகயின்
சக்திடயே, மைனிதனின் ஜதடவக்கு உபஜயேராகித்தடத அவர் நன்கு அறிந்தவர். ஜபரார் முடறகளில் தமிழர்
எவ்வளவு அபூர்வமைரான முடறகடளக் டகயேராண்டைனர் என்பத அவருக்குத் ஷதரியும். உடறயினின்றும்
எடுக்கப்பட்டை வராள் ஜமைலுக்கு எழும்பியேத ஜபரான்ற அற்பதங்கள் பலவற்டறத் தமிழர் தமைத
வராழ்க்டகயிஜல நடடைமுடறயிஜல கராட்டி வந்தத, ஏட்டினரால் அவருக்குத் ஷதரிந்தத. அத்தடகயே
ஏடுகடளத் தமிழர் மைறந்த ஆரியேக் கற்படனகள் மைலிந்த, சூதகள் ஷநளிந்த கிடைக்கும் ஆரியே ஏடுகடளக்
ஜகட்டும் படித்தம் மைதிஷகட்டு வருவத அவருக்கு மிக்க வருத்தமூட்டிற்று. வராள் சம்பவத்தின்
உண்டமைடயே ஊர் மைக்கள் உணரும்படிச் ஷசய்யேராவிட்டைரால், ஆரியேன் எத ஷசரான்னராலும் ஜகட்டு நம்பவும்
எடதச் ஷசய்தராலும் சரி என்று கூறித் தடல அடசத்தத் தராசரராகவும் தமிழர் தயேங்கமைராட்டைரார்கள் என்பத
ஷதரிந்த அவர் திகில்ஷகராண்டைரார். அரசியின் கண்கள் ஆரியே ஜநராயினரால், ஷகட்டுக் கிடைப்பத,
தமிழகத்டதஜயே ஷகடுத்தவிடும் என்று தக்கித்தரார். சுவடிகடளப் பரட்டும் தமிழ்ப் பலவர், இனி
சுஜலராகங் கூறுபவருக்கு அடடைப்பம் தராங்கும் நிடல வருஜமைரா என்று அஞ்சி, அறிவுத்டறயிஜல
ஆற்றலுள்ளவர்களராக இருந்த, அழியேராப் பகழ்ஷபற்ற அருந்தமிழ்ப் பலவர்கள் அளித்த அரியே கருத்தகள்
ஜதய்ந்த வருவடத எண்ணி மைனம் பழுங்கினரார். அதவடர மூடலயில் கிடைந்தவரும், முத்தமிழில் முழுத்
திறடமையேற்றவருமைராக இருந்த, ஷவறும் ஏடுதராங்கிகளராக இருந்த சில தமிழ்ப் பண்டிதர்கள், வராள்
சம்பவத்தரால் ஆரியேனுக்கு ஏற்பட்டை மைகிடமைடயேக் கண்டு, அவன் பகழ்பராடி, பல்லிளித்த நிற்கப்
பறப்பட்டைத கண்டு கடுங்ஜகராபங் ஷகராண்டைரார். சில்லடற அறிவும், சுயேநல ஜவட்டகயும்,
ஷபராருளராடசயும் ஷகராண்டை சில பலவர்கள் “மைணிவீரன் வீழ்ச்சி” – “ஜதவி திருவருள்” – “வராள் விடு
தூத” என்று பராக்களடமைத்த, ஆரியே பராதந்தராங்கிகளராகி அவற்டறப் படித்தப் ஷபராருள் ஈட்டைவும்
ஆரியேனின் ஆதரடவப் ஷபறவும் கிளம்பினர். தமைத கவித்திறடமைடயேக் கபடைனுக்குக் கராணிக்டகயேராகத்
தந்த, ஷபரான் ஷபற்று வராழ வழி ஷசய்த ஷகராண்டைனர். இவ்விதம், தமிழும், தமிழ் அறிவும், கடலயும்,
கடலவராணரும், ஆரியேத்தக்கு அரணராக அடமைக்கப்படுவத தன்மைரானத் தமிழ்ப் பலவருக்குத்
தராங்ஷகராணராத் தயேர் ஷகராடுத்தத. என்ன ஜநரிட்டைராலும் சரி; உண்டமைடயே உடரத்திடுவத என்று
தீர்மைரானித்தரார் பலவர். அரசிக்கு ஓர் ஓடல விடுத்தரார். அதிஜல ஆரியேன் கூறியேபடி, ஜதவி சக்தியினரால்,
வராள் கூடரயில் ஷதராங்கவில்டல என்றும், இயேற்டகயேரான ஓர் ஷபராருளின் சக்தியினராஜலஜயே, இத
நிகழ்ந்தஷதன்றும், இதடன விளக்கிடைத் தயேராரராகத் தராம் இருப்பதராகவும், சடப கூட்டினரால் அதபற்றிச்
சகலமும் ஷசப்ப முடியுஷமைன்றும் பலவர் எழுதியிருந்ததடைன், இவ்விதமைரான மைடைல் விடுத்திருக்கும்
ஷசய்திடயே நராற்சந்திகளிஜல நின்று கூறிடைவுமைரானரார். ஊருக்கு இஃஜதரார் பதியே ஆச்சரியேமைராக இருந்தத.
இவன் ஓர் பதியே பித்தன் என்று அரசி எண்ணினராள். நமைத கீர்த்திடயேக் கண்டு ஷபராறராடமைப்பட்ஜடை,
இக்கிழவன் இத ஜபராலப் ஜபசுகிறரான் என்று ஆரியே தராசரராகிவிட்டை பலவர்கள் எண்ணினர். ஆரியேஜனரா,
ஓர் எதிர்ப்ப மைடிந்தரால் மைற்ஷறரான்று பிறக்கிறஜத, என்ன ஷசய்வத என்று ஏங்கினரான்.
சடப கூடை அரசி ஏற்பராடு ஷசய்தவிட்டைராள். ஊர் திரண்டைத. ஜபராலிப் பலவர்கள், ‘ஆரியேனுக்குப்
பரிவராரகமைராக நின்றனர். அஞ்சரா ஷநஞ்சினரராகப் பலவர் சடப பகுந்தரார்; அரசிடயே வணங்கினரார்.
ஆரியேன் அவடர அலட்சியேமைராகப் பரார்த்தரான்.
“ஆரியே! ஜகளராய், ஷகண்டடை வீசி வரராலிழுத்திடும் வடகஜபரால், ஆரியேக் கராரியேம் நடடைஷபறுகிறத.
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ஜதவி திருவருள் என்று ஜபசி, நீ மைக்களுக்கு மைனமைருள் உண்டைராக்கினராய். என்று நரான் உன்மீத குற்றம்
சராட்டுகிஜறன்” என்றுகூறினரார். ஆசனத்திலமைர்ந்தபடிஜயே ஆரியேன் ஜபசினரான், பலவனிடைமைல்ல
அரசியிடைம்!
“ஜதவி திலகஜமை! இந்தப் பலவடன, இந்தக் கராரியேமைராற்றத் தராங்கள் நியேமித்த எவ்வளவு நராட்களராயின”
என்று ஜகலி ஷமைராழி ஜபசியே ஆரியேன், நடுங்கும்படி பலவன் பகன்றரார், “ஏ! பூசராரி! ஷகடுமைதி எனும்
உட்ஜகராட்டடை இடியே நராட்கள் வரும்; உன் மைமைடத ஒழியும்; வராள் சம்பவத்டதத் ஜதவியின்
வரப்பிரசராதம் என்று கூறி, ஊடர ஏய்த்தராய். இத முழுப்ஷபராய். ஷவறும் தந்திரம். மைணிவீரனின் வராள்,
கூடரயிஜல ஷதராங்குவதஜபரால எத்தடன வராடள ஜவண்டுமைரானராலும் ஷதராங்கும்படி நரான்
ஷசய்யேவல்ஜலன். வராள் மைட்டுமைல்ல! நீ வணங்கும் அந்தத் ஜதவிடயேஜயே ஷதராங்கும்படி ஷசய்ஜவன்”
ஆரியேன், “பலவஜன! கவியேராகராஜத! வராள் ஷநராறுக்கப்பட்டுவிடும். என்டனத் தூஷித்த விடு. நரான்
கவடல ஷகராள்ஜளன். என் அன்டனடயே மைட்டும் ஏளனம் ஷசய்யேராஜத, பராழராக்கராஜத? ஜதவிடயே நீ
அறியேராய்! அவளுடடையே அருளராஜலஜயே என் உப்டபத் தின்று வளர்ந்த அந்த மைணிவீரன், என்மீத வீசியே
வராள் அவன் கரத்டத விட்டு இழுத்ஷதறியேப்பட்டைத. ஜதவியின் சக்திஜயே அதற்குக் கராரணம்” என்று
கூறினரான்.
ஆரியேனின் ஜகராபத்டதக் கிளறிக் கிழக்கவி என்ன கஷ்டைத்திற்கு ஆளராவராஜனரா என்று மைக்கள் பயேந்தனர்.
பலவஜனரா, தளியும் பயேங்ஷகராள்ளவில்டல. சற்றத்தரால் முகம் சிவக்க நின்றரான்.
“ஆரியேஜன! உன் ஷமைராழியேரால் என்டனத் தவறரான வழியிஜல ஷசல்லும்படி ஷசய்யே உன்னரால் முடியேராத.
உன் மிரட்டைடல நரான் தரும்ஷபனவும் மைதிஜயேன். உன் சூத ஷதரியேராதவர்களிடைம் உன் ஷசராரூபத்டதக்
கராட்டு. தமிழன் என்ற உணர்ச்சிடயே இழக்கராதிருக்கும் என்னிடைம் கராட்டைராஜத உன் இறுமைராப்டப. நரான்
ஷபரான்னனுக்கராகப் பளுகுடரக்கும் பலவனல்லன்; பராமைரருக்குச் சராமைரம் வீசிச் ஷசராகுசராக வராழச்
ஷசரார்ணம் ஜதடும் ஜசராற்றுத் தருத்தியுமைல்ல. உண்டமைக்கு ஊழியேன். ஊர் முழுதம் உன்டன நம்பகிறத.
ஆனரால் நரான் உன்டன மைதிக்க மைறுக்கிஜறன்” என்று டதரியேமைராகக் கூறியே பலவடர ஜநராக்கி, அரசி,
“பலவஜர! ஷபராங்கராதீர்; ஷபராறுடமைடயே இழக்கராதீர்; ஷபரியேவடரப் பழிக்கராதீர். வராள் சம்பவம், ஜதவி
சக்தி இல்டல என்று கூறுகிறீர், கராரணம் கூறும், அத என்ன சக்தி என்படத எடுத்தக்கராட்டும். வீணராகத்
தூற்றுவத விஜவகமைராகராத. மைணிவீரன் கரத்திலிருந்த வராள் எப்படி அவன் கரத்டதவிட்டுப் பறந்த,
ஜமைஜல ஷசன்று ஷதராங்கிற்று, அதற்குக் கராரணங் கூறு” என்று கண்டிப்பராகக் கூறினராள். சடபஜயேரார்
டகஷகராட்டினர். பலவர், அரசியேராஜர! “மைணிவீரனின் வராள், ஜகராவில் மைராடைத்திஜல ஷதராங்குவத ஜதவி
சக்திதரான் என்று ஆரியேன் எப்படி ருசுப்படுத்த முடியும்?” என்று ஜகட்டைரார், “அவர் ஷசரால்கிறரார், நரான்
நம்பகிஜறன். நீர் மைறுக்க வந்தீர், நீஜர கராரணம் கராட்டைஜவண்டும்” என்றராள் அரசி.
“அரசியேராஜர! ஜமைகத்டதக் கண்டு மையில் ஆடுவத ஏன் ஷதரியுஜமைரா தங்களுக்கு” என்று பலவன்.
ஜகட்டைரான். ஆரியேன், “அபராரமைரான அறிவு இவருக்கு” என்று ஜகலி ஷசய்தரான். அரசியேராரும்
சிரித்திடைக்கண்டை ஷசந்தமிழ்ப் பலவன், “அரசியேஜர! சடபயினஜர! ஜமைகத்டதக் கண்டை மையில்
ஆடைக்கராரணம், அந்த ஜமைகத்திடைம், மையிலுக்கு மைகிழ்ச்சியூட்டி, மையிடலத் தன்வசம் இழுக்கும் ஓர்
கராந்தசக்தி இருப்பததரான். அதஜபராலஜவ ஜதனில் உள்ள கராந்தசக்திஜயே, வண்டுகடள ரீங்கரார மிடைச்
ஷசய்கிறத. அழகில்உள்ள கராந்தசக்திஜயே, ஒருவர் மைனடத மைற்ஷறராருவருடடையே மைனதடைன் பிடணக்கிறத.
இயேற்டகப் ஷபராருள்களுக்குள்ள கராந்த சக்தியின் தன்டமைடயே அறிந்ஜதரார், மைணிவீரனின், வராள் கராந்த
சக்தியினராஜலஜயே இழுக்கப் பட்டைத என்படத அறிவர். ஜகராயில்மைராடிக் கூடரயிஜல, ஓரிடைத்திஜல,
ஆரியேன், கராந்தக் கல்டல அடமைத்திருக்கிறரான். அந்தக் கல்லின் கராந்த சக்திஜயே, மைணிவீரனின் உருவியே
வராடள தன்னிடைம் இழுத்தக்ஷகராண்டைத. சந்ஜதகமிருப்பின், கூடரயிஜல, நரான் குறிப்பிடும் அக்கல்டலப்
ஷபயேர்த்ஷதடுத்தவிட்டுப், பிறகு, வராடளஜயேரா, ஜவறு எடதஜயேரா, ஜமைஜல ஜபராகச்ஷசய்யே உத்திரவிட்டுப்
பராருங்கள். உரத்த குரலிஜல, ஜதவி! ஜதவி! என்று ஆயிரந் தடைடவ ஆரியேன் அர்ச்சித்தப் பரார்க்கட்டும்,
அடசகிறதரா ஜதவி என்று பரார்க்கிஜறன்” என்று ஜகராபத்தடைன் கூறினரான். சடபயினர், பலவனின் ஜபச்சு,
ஆரியேனின் முகத்திஜல, ஓர் விதமைரான மைராறுதடல உண்டைராக்கியேத கண்டு, ஒருவடர ஒருவர் பரார்த்தக்
ஷகராண்டைனர். அரசிஜயேரா, ஆரியேஜனரா, பலவரின் அடறகூவலுக்குப் பதில் கூறுமுன், ஜசவகர் சிலர்
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ஓடிவந்த, “மைணி வீரன், சிடறச்சராடலயினின்று தப்பித்தக் ஷகராண்டு ஓடுகிறரான், அவடனப் பிடிக்க
ஆட்கள் கிளம்பிவிட்டைனர்” என்று கூறிடைஜவ, சடபயிஜல விஜசஷ பரபரப்ப ஏற்பட்டைத.
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பகுதி - 12
“இதவும் உன் ஜதவியின் திருவருள் ஜபராலும்” என்று பலவர் சிரித்தக்ஷகராண்ஜடை ஜகட்டைரார். சடபயிஜல
இத சிரிப்டப உண்டைராக்கவில்டல. மைணிவீரன் ஓடிவிட்டைரான் - சிடறக் கூடைத்டதவிட்டுத் தப்பித்தக்
ஷகராண்டைரான்” என்ற சத்தம் பலமைராகிவிட்டைத. குழப்பத்டத உத்ஜதசித்தச் சடபடயே அரசி கடலத்த
விட்டைனர்.
சிடறயிஜல தள்ளப்பட்டை வீரமைணி அங்குக் கராற்றும் சரியேரான உணவுமின்றிக் கராவலராளிகளின்
கடுங்ஜகராபத்தரால் தராக்கப்பட்டு, வருந்தஜவண்டுஜமை என்படதப் ஷபராருட்படுத்த வில்டல.
என்டறயேதினம் நடைனரராணிடயேப் பிரியே ஜநரிட்டைஜதரா, அன்ஜற உலகஜமை அவனுக்குக் ஷகராடுஞ்
சிடறயேராகிவிட்டைத. கலிங்கப் ஜபரார் முடிந்ததம், அக்கட்டைழகிடயே மைணம் பரிந்த ஷகராண்டு, கராதல்
சுடவடயே உண்டு களித்த வராழலராம் என்று எண்ணி இறுமைராந்திருந்தவனுக்கு, ஜநரிட்டை விபத்த, அவன்
மைனத்டத மிக வராட்டி விட்டைதரால், நடைனராடவக் கண்டு அவளுடைன் ஜபசி மைகிழும்வடர, அவன் தன்டன
ஒர் சிடறயிஜல கராலந்தள்ளும் ஓர் டகதி என்ஜற கருதிக்ஷகராண்டிருந்தரான். அவள் இல்லரா வராழ்வு,
நிலவில்லரா வரானமைராக இருந்தத. உலகு, தனத வழக்கமைரான வசகரத்டதக் கராட்டியே படிதரான் இருந்தத.
கராடலக்கதிஜரரான் உதயேமும், அதகண்டு கூடுகளிலிருந்த கிளம்பிக் கீதம் இடசத்த வண்ணம் சிறடக
விரித்தச் ஷசல்லும் பறடவகளும், கறடவப்பசு தன் கன்றுகளின் முதடக நராவினரால் அன்படைன் தடைவிக்
ஷகராடுப்பதமைராகியே கராட்சிகள் எப்ஜபராதம் ஜபரால நடைந்தவந்தன. குயில்கூவ மைறக்கவில்டல! மையில்
நர்த்தனத்டத நிறுத்தவில்டல, ஷதன்றல் வீசராமைலில்டல, இயேற்டக தன் எழிடலக்குடறத்தக்
ஷகராள்ளவில்டல. ஆனரால், இடவகள் முன்ப இன்பமூட்டியேத ஜபரால வீரமைணிக்கு இன்பந் தரவில்டல.
அவன் மைனம், ஷநய்குடறந்த தீபமைராயிற்று. கராதலற்ற வராழ்வு அவனுக்குக் கடுஞ்சிடறயேராகஜவ இருந்தத.
எனஜவ, மைலர்பரி அரசி, ஆரியேனின் மைராயேஷமைராழி ஜகட்டுத் தன்டனச் சிடறப்படுத்தியேதரால், அவன்
ஜசராதிக்கவில்டல. ஆனரால், வந்த கராரியேம் முடியேவில்டலஜயே என்று வருந்தினரான். கலிங்கக் கிழவன்
கூறியே குமைரிடயேக்கண்டுபிடிக்கவில்டல. மைலர்பரி அரசியின் கள்ளக்கராதலின் கனி அக்கன்னி,
என்பதமைட்டுஜமை அரசியுடைன் ஜபசியேதிலிருந்தஷதரிந்தத. உத்தமைன் திடீஷரன்று அங்குவந்த ஜசர்ந்த
மைர்மைம் என்ன? என்பத ஷதரியுமுன், ஆரியேனின் சதிநராடைகம் நடைக்கஜவ, கராரியேம் ஜவறுவிதமைராகிவிட்டைத.
இடவகடளத் தீரவிசராரித்தத்தக்க பரிகராரங்கள் ஜதடிக், கலிங்க கிழவனுக்குக் ஷகராடுத்த வராக்குறுதிடயே
நிடறஜவற்றிவிட்டுப் பிறகு நடைனராடவச் ஜசராழமைண்டைலத்திலிருந்த ஷவளிஏறச் ஷசய்த, எங்ஜகனும்
ஓரிடைத்தில் வராழஜவண்டும் என்பத வீரமைணியின் எண்ணம். இத ஈஜடைற முடியேராதபடி சிடறவராசம்
ஏற்பட்டைஜத. என்ஜற கருதிக்கலங்கினரான். சிடறக்கூடைத்திஜல ஆரியே முனிவனின் ஆதிக்கம் கூடைராஷதன்று
ஆரம்பத்திஜலஜயே, எதிர்த்தப் ஜபராரராடிச் சிடறப்பட்டை பலடரக் கண்டைரான். அவர்களிற்சிலர், மைனம்
உடடைந்தகிடைந்தனர். அவர்கடளத் ஜதற்றி, “இரவு எவ்வளவு இருண்டுகிடைப்பினும், விடிந்ஜத தீர
ஜவண்டுமைல்லவரா! அதஜபராலஜவ, ஆரியேம் மைலர் பரிடயே எவ்வளவு கப்பிக் ஷகராண்டிருப்பினும், தமிழ்
உணர்ச்சி ஓர் நராள் உதிக்கப்ஜபராவத உறுதி, நீங்கள் சிந்தியே இரத்தமும், வடித்த கண்ணீரும்,
வீண்ஜபராகராத. ஷவண்ஷணய்திரண்டுவரும் சமையேத் திஜல, தராழி உடடைந்த கடதஜபரால, ஆரியேனின்
சதிச்ஷசயேடல அரசியேரார் உணரும்படி ஷசய்யேச் சரியேரான சமையேம் கிடடைத்தத என்று எண்ணியே ஜநரத்திஜல,
அவன் ஏஜதரா ஓர் மைராயேவித்டத ஷசய்த, என் ஏற்பராட்டடைக் ஷகடுத்தவிட்டைரான். அதனராஜல அவன்
தடலதப்பிற்று, நரான் சிடறப்பட்ஜடைன்” என்று வீரமைணி கூறினரான்.
“அப்படி என்ன மைராயேவித்டத ஷசய்தரான்” என்று ஒருவன் ஜகட்டைரான்.
“அத உண்டமையிஜலஜயே, மைராயேந்தரான். ஜதவி ஜகராயிலிஜல, நரான், ஆரியேனின் சிரத்டத ஷவட்டைக் கத்திடயே
ஓங்கிஜனன். ஆனரால், ஏஜதரா ஓர் சக்தி, என்டகயிலிருந்த கத்திடயே ஜமைலுக்கு இழுத்தக் ஷகராண்டைத. வராள்,
ஜகராயிற்கூடரயிஜல ஜபராய்த் ஷதராங்கிற்று,” என்று வீரமைணி விளக்கினரான்.
“அப்படியேரா? ஆச்சரியேந்தரான் அத” என்று பலர் வியேந்த கூறினர்.
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இப்ஜபச்டசக் ஜகட்டுக் ஷகராண்டிருந்த ஓர் டகதி, ஜகலிச் சிரிப்படைன் ஜபசலரானரான்.
“மைகரா ஷபரியே ஆச்சரியேந்தரான்! ஜதவிஜகராயில் கூடரமீத மைராகராளி உட்கரார்ந்தஷகராண்டு, இவன்
வீசியேவராடள ஜமைலுக்கு இழுத்தக்ஷகராண்டைத. இத தராஜன உங்கள் எண்ணம். ஆச்சரியேமைராம் ஆச்சரியேம்.
பராருங்கள் என் இருகரங்கடள, இடவ ஷசய்த ஆச்சரியேம் அத. ஆமைராம்; இப்ஜபராத
எலும்பந்ஜதராலுமைராகிக் கிடைக்கும் இக்கரங்கள் ஷசய்ததந்த ஆச்சரியேந்தரான், உங்களுக்குத் திடகப்டப
உண்டைராக்கிவிட்டைத. ஏன், என்டன விடறத்தப் பரார்க்கிறீர்கள். கிழவனுக்குக் குழம்பிவிட்டைத என்று
நிடனக்கிறீர்களரா! நரான் பத்தி சுவராதீனத்தடைஜனஜயே ஜபசுகிஜறன். என் திறடமைஜயே, என்டனச் சிடறயிஜல
தள்ளிற்று. அந்தத் திறடமைஜயே ஆரியேனின் தடலடயேத் தப்படவத்தத, அத்திறடமைஜயே, இவடளச்
சிடறக்கு அனுப்பிடவத்தத” என்று அக்கிழக்டகதி ஜபசினரான். வீரமைணி அவடன அன்படைன் உபசரித்த,
‘ஷபரியேவஜர! நராங்கள் அனுபவமில்லராதவர்கள், ஆடகயினரால் தங்களின் அற உடரயின் ஷபராருள் எமைக்கு
விளங்கவில்டல. தயேவு ஷசய்த, எமைக்கு அந்த வராள் ஜமைஜலறியே விந்டதடயே விளக்குங்கள்” என்று
ஜவண்டிக் ஷகராண்டைரான். கிழவர், “அப்படிக் ஜகள்! தம்பீ! உன்டனவிடை, அதிக வினயேமைராகத்தரான், ஆரியேன்
என்னிடைம் ஜபசினரான். ஊரராளும் அரசிடயேஜயே தன் உள்ளங்டகயில் அடைக்கிடவத்தள்ள ஆரியேன்,
என்னிடைம் அன்ஜபராடும் மைரியேராடதயுடைனும் ஜபசக்ஜகட்டு நரான் சற்றுக் கர்வமைடடைந்ஜதன். நமைத
ஷபருடமைடயே உணர்ந்த, நம்மிடைம் அடைக்க ஒடுக்கமைராய் ஆரியேன் நடைந்தஷகராள்கிறரான், அவன்
மைற்றவர்கடள அடிடமை ஜபரால் நடைத்தினரால் நமைக்ஷகன்ன? நம்வடரயில் அவன் மைதிப்ப தருகிறரான் என்று
என் சுயேநலத்டத மைட்டுஜமை ஷபரிஷதன்று எண்ணிஜனன். நமைத தமிழரிற்பலர், இத்தடகயே
நிடனப்பினராஜலஜயே நராசமைராகின்றனர்.”
“என்னிடைம் ஆரியேன் சரியேராக நடைக்கிறரான். எனக்ஜகரார் ஜகடும் ஷசய்யேவில்டல. என்னிடைம் ஆணவமைராக
நடைந்தக் ஷகராள்வதில்டல, மைற்றவர்கடள அவன் எப்படி நடைத்தினரால் எனக்ஷகன்ன” என்று எண்ணுவத,
ஆரியேம் வளர மைடறமுகமைராக ஆக்கந்தருவதராகும். இதடன நரான் அன்று உணரராமைல், ஆரியேன்
அடைக்கமைராகப் ஜபசுகிறரான்; அன்படைன் ஜபசுகிறரான் என்று எண்ணி அகமைகிழ்ந்ஜதன். அதன்
விடளவுதரான்,இச்சிடறவராசம், என்று ஜபசிக்ஷகராண்ஜடை, வியேர்டவடயேத் தடடைத்தக் ஷகராள்ளலரானரான்.
அவன் ஜபச்டசக் ஜகட்டுக் ஷகராண்டிருந்தவர்களுக்குக் கிழவன் சுற்றிவடளத்தப்
ஜபசிக்ஷகராண்டிருக்கிறராஜர, விஷயேத்தக்கு வரக் கராஜணராஜமை என்று சலிப்ப ஏற்பட்டைத. அடதயும்
கிழவன் யூகித்தறிந்தஷகராண்டு “கிழவன் வம்பளக் கிறரான் என்று எண்ணுகிறீர்களரா! ஜகளுங்கள் என்
தயேர்மிக்க கடதடயே. நரான் ஓர் சிற்பி, கட்டைடை ஜவடலயில் டகஜதர்ந்தவன். எத்தடனஜயேரா மைன்னர்கள்
நரான் கட்டியே மைண்டைபத்திஜல தர்பரார் ஷசய்திருக் கின்றனர், எவ்வளஜவரா அரசகுமைராரிகளுக்கு நரான்
அழகரான உப்பரிடககள் அடமைத்தக்ஷகராடுத்திருக்கிஜறன். ஜகராட்டடை அடமைப்பதம், சுரங்க வழிகள்
அடமைத்திடுவதம், ஷபராறிகள் அடமைப்பதம், எனக்குப் பிரியேமைரான ஜவடலகள். என் திறடமைடயேத்
ஷதரிந்தஷகராண்டு ஆரியேன் ஓரிரவு, என் வீடு வந்தரான். அரசிடயே ஆட்டிடவக்கும் ஆரியேன், என் வீடு ஜதடி
வந்ததம் நரான் மைடலத்தப்ஜபராஜனன். பன்னடகயுடைன் அவடன வரஜவற்று, ஆசனத்திலமைர்த்தி
அருகினிலமைர்ந்த, “என்ன விஜசஷம்? இவ்வளவு சிரமைப்பட்டு, என்டன நராடி வந்த கராரியேம் என்ன?”
என்று வினயேமைராகப் ஜபசிஜனன்.
“மைடலயிலிருக்கும் மூலிடக ஜவண்டுபவன், மைடலயிருக் குமிடைம் ஷசல்லத்தராஜனஜவண்டும். திறடமை
மிக்கவஜன! உன்டன நரான் ஜதடிவந்ததிஜல வியேப்ஷபன்ன இருக்கமுடியும்? உன் திறடமைக்கு,
மூஜவந்தருமைன்ஜறரா உன் வீட்டு வராயேற் படியிஜல கராத்தக் கிடைக்கஜவண்டும்” என்று ஆரியேன் என்டனப்
பகழ்ந்தரான். அவன் ஏஜதரா சுயேநலத்தக்கராகஜவ என்டன முகஸ்ததி ஷசய்கிறரான் என்று ஷதரிந்தத.
ஆனராலும், அவன் பகழ்ந்தத எனக்கு ஆனந்தமைராகத் தரான் இருந்தத. ஊஷரல்லராம் இவடனப்
பகழ்கிறரார்கள், இவன் நம்டமைப் பகழ்கிறரான், என்ற நிடனப்ப என் ஷநஞ்சிஜல தவழ்ந்தத. நரான்
ஆரியேனின் வடலயில் வீழ்ந்ஜதன்.
“அப்படிஷயேரான்றும் நரான் திறடமையுடடையேவனல்லஜவ, நராஜனரார் சராதராரண சிற்பி?” என்று ஜபசிஜனன்.
“சிற்பி, என்றரால் சராதராரண விஷயேமைரா? சிருஷ்டிகர்த்தரா அல்லவரா நீ! கரடுமுரடைரான கற்கடள நீ,
கண்கவரும் உருவங்களராக் குகிறராய்; உணர்ச்சி யூட்டும் உருவங்களராகச் ஷசய்கிறராய், அத இஜலசரான
88

கராரியேமைரா! சிற்பத் திறடமை சராமைரான்யேமைரான தல்லஜவ. ஷஜேகத்திஜல உள்ள அருங்கடலகளிஜல அத சிறந்த
தன்ஜறரா! எங்ஙனம் ஓர் தராய், பத்த மைராதம் சுமைந்த, வலிடயேப் ஷபராறுத்தக்ஷகராண்டு, குழந்டதடயேப்
ஷபற்ஷறடுத்ததம், அவள் களிப்ஷபனும் கடைலில் மூழ்கி, இஜதரா பராரீர் என் சிருஷ்டிடயே! நரான் ஈன்ற
இச்ஜசய் இருக்கும் சுந்தரத்டதக் கராணீர் என்று ஷபருடமையுடைன் கூறிக்ஷகராள்வராஜளரா அத ஜபரால நீயும்,
கருங்கற் களிஜல உன் கருத்தின் திறடனயும் டகத்திறடமைடயேயும் கராட்டிக் கடலயின் இருப்பிடைமைராக்கி,
உருவமைராக்கியேதம் உள்ளப் பூரிப்ஜபராடு உலகுக்கு உடரக்கலராம், உனக்கு அந்த உரிடமை இருக்கிறத.
ஆகஜவ சிற்பிஜயே உன் சமைர்த்டத நரான் ஆண்டைவனின் சமைர்த்தக்கு ஈடைரானதராகஜவ மைதிப்பிடுஜவன்.
ஆண்டைவன் ஜகராயிலுக்கும், சிற்பியின் கூடைத்தக்கும் வித்தியேராசம் கராண்கிஜலன்” என்று ஆரியேன்
ஜபசினரான். நரான் அவன் வயேப்பட்டு, “என்னரால் ஏஜதனும் தங்கட்குக் கராரியேம் ஆக ஜவண்டுமைரா?
கூறுங்கள்; ஷசய்த தருகிஜறன்” என்று உடரத்ஜதன். அப்ஜபராத அவன் ஜதவி ஜகராயிலுக்குப் பத
மைராதிரியேரான அடமைப்பகள் ஷசய்த தரச் ஷசரான்னரான். நரான் என் திறடமைடயேக் கராட்டை, ஜகராயில்
மைண்டைபத்திஜல மூன்று இடைங்களிஜல கராந்தக் கற்கடள அடமைத்தத் தந்ஜதன், அந்தக்கற்கள்
இருக்குமிடைத்தினருஜக இரும்பராலரான எந்தப் ஷபராருடளக் கராட்டினராலும், கராந்தக் கல்லின் சக்தியேரால்
அப்ஷபராருள் ஜமைலுக்கு எழும்பிவிடும். நரான் அடமைத்தத் தந்த இந்த அற்பதக் கட்டைடை ஜவடல
முடிந்ததம். அந்தக் கபடை ஜவடைதராரி, என்மீத பழி பல சுமைத்தி இச்சிடறயிஜல தள்ளிவிட்டைரான். நரான்
ஷவளிஜயே இருந்தரால், கராந்தக் கல்லின் சக்திடயே அவன் ஜதவி திருவிடளயேராடைஷலன்று உடரத்திடை
முடியேராத. சூத பலிக்கராத. ஆகஜவ தரான் என்டன இங்ஜக அநியேராயேமைராகத் தள்ளிவிட்டைரான்” என்று
கிழவன் கூறி அழுதிடை, வீரமைணி அவடனத் ஜதற்றிவிட்டு, கத்தி ஜமைலுக்கு எழும்பியே தன் கராரணம்
விளங்கிவிட்டைதரால், மைனக் குழப்பம் நீக்கப்பட்டு, இனிச் சிடறடயேவிட்டு எங்ஙனம் ஷவளி ஏறுவத
என்று ஜயேராசடனயில் இறங்கினரான். பலப் பலஜயேராசடனகளுக்குப் பிறகு வழி ஜதரான்றிற்று. உணவு
ஷகராண்டுவருபவடனப் பிடித்த கட்டி உருட்டி விட்டு, அவன் உடடைகடளத் தரான் அணிந்த ஷகராண்டு
ஷவளிஜயே தப்பி ஓடியே டகதிகளின் கடத வீரமைணிக்குத் ஷதரியும், ஆனரால், அவ்விதமைராகப் பலர்,
தப்பித்தக் ஷகராண்டைதரால், கராவலராளிகள், சற்று எச்சரிக்டகயுடைஜனஜயே நடைந்த ஷகராண்டைனர். எனஜவ,
அந்த வழி சரியேரானதராக வீரமைணிக்குப் பயேன்படைவில்டல. சிற்பியுடைன் கலந்த ஜபசியேதராஜலஜயே,
வீரமைணிக்குச் சரியேரான வழி ஜதரான்றிற்று. “நரான் இச்சிடறயி லிருந்த தப்பித்தக்ஷகராண்டு ஜபராக
ஜவண்டுஷமைன்று நிடனத்திருந்தரால், ஷநடுநராட்களுக்கு முன்ஜப, ஜபராயிருப்ஜபன். ஆனரால் நரான்
ஷவளிஜயே ஜபரானரால், பலன் இல்டல என்ஜற உள்ஜள தங்கிவிட்ஜடைன். இதடனஜயே என் மைராளிடக என்று
கருதிவிட்ஜடைன். நீ தப்பிப்ஜபரானரால், ஏஜதனும் பலன் ஏற்படைக்கூடும். நீஜயேரா வராலிபன்; வீரன்,
உன்ஜபரான்றவர்களராஜலஜயே ஆரியே ஆதிக்கத்டத ஒழிக்க முடியும், இந்த வஜயேராதிகனரால் முடியேராத. நீ
தப்பிப்ஜபராக நரான் ஓர் மைரார்க்கம் கராட்டுகிஜறன்”, என்று கிழவன் உருக்கமைராகக் கூறினரான். வீரமைணி
ஷபரியேவஜர! உமைத தியேராக உணர்ச்சி தமிழ்ப்பண்ப இன்னமும் பட்டுப்ஜபராகவில்டல என்படதக்
கராட்டுகிறத. நரான் தப்பினரால், உம்டமை ஜபரான்ற உத்தமைர்கடளச் சிடறயிலிட்டை அக்ஷகராடியேவனின்
ஆதிக்கத்டத ஒழீக்க நிச்சயேமைராக ஜவடலஷசய்ஜவன், இனி மைலர்பரியிலிருந்த ஷகராண்டு, அக்கராரியேம்
ஷசய்யேமுடியேராத. நரான்ஜவறு மைண்டைலம் ஷசன்று, இக்கராரியேத்தக்கரான வீரடரத் திரட்டிப் படடை
எடுத்தவரஜவ எண்ணுகிஜறன் என்று உறுதிஷமைராழி கூறினரான். கிழவன், களிப்படைன், வீரமைணிடயேக்
கட்டித் தழுவிக் ஷகராண்டு, “நீ நிச்சயேமைராக ஷவற்றி அடடைவராய் என்ற நம்பிக்டக எனக்கு இருக்கிறத”
என்று பராரராட்டிப்ஜபசினரான். ஒருவரார கராலத்தில், சிற்பி, சிடறச்சராடலயிஜல கிடடைக்க கூடியே
ஷபராருள்கடளக் ஷகராண்ஜடை கருவிகள் தயேராரித்தக்ஷகராண்டு, வீர மைணிக்கு என ஏற்பட்டிருந்த
அடறக்குவரும் தராழ்வராரத்திஜல, சில கற்கடளப் ஷபயேர்த்ஷதடுத்தவிட்டுப் பள்ளம் உண்டைராக்கி
விட்டைரான். அதன்மீத கருப்பக் கம்பளிடயேக் கற்பராடற ஜபராலத் ஷதரியும்படி மூடி டவத்தரான். இந்தச்சூத
ஷதரியேராத, சிடறக் கராவலன் அன்றிரவு, வீரமைணிடயேயும் மைற்றக் டகதிகடளயும் அடறகளுக்குப்
ஜபராகச்ஷசரால்லிவிட்டுத், தராழ்வராரத்தின் வழியேராகச் ஷசன்றரான்; பள்ளத்திஜல வீழ்ந்தரான். இதடன
எதிர்பரார்த்தக் ஷகராண்டிருந்த வீரமைணி, ஒஜர அடியேராகப்பராயேந்த, கராவலராளியின் குரல்வடளடயேப்
பிடித்தழுத்திக் கட்டிப் ஜபராட்டு விட்டு அவன் உடடைகடளத் தரான் அணிந்தஷகராண்டு,
மைற்றக்கராவலராளிகடள ஏய்த்தவிட்டு ஷவளி ஏறிவிட்டைரான்.
நடுச்சராமைக் கராவலராளி, டகதிகள் சிரித்தக் ஷகராண்டும் ஜகலி ஜபசிக்ஷகராண்டும் இருக்கக்ஜகட்டு,
விளக்குகடளத் தூண்டிவிட்டு, இடைத்டதச் ஜசராதிக்கத் தராழ்வராரத்திஜல பள்ளம் இருக்கக்கண்டு,
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ஆச்சரியேப்பட்டு, அடறகடளச்ஜசராதிக்க, வீரமைணியின் அடறயிஜல ஓர் உருவம் குப்பறக்கிடைக்கக்கண்டு
அருஜகஷசன்று பரார்க்க, வீரமைணிக்குப் பதில், கராவலராளி, டககரால் கட்டைப்பட்டு உருண்டு கிடைக்கக் கண்டு,
வீரமைணி தப்பி ஓடிவிட்டைரான் என்படதத் ஷதரிந்த கூவினரான். கராவலராளிகள் ஷவளிஜயே ஷசன்று ஜதடைவும்,
அரசிக்குச்ஷசரால்லி அனுப்பவுமைராயினர். கூக்குரல் அடைங்குமுன், வீரமைணி ஊர் பறம் அடடைந்தரான்.
கராவலராளி ஜவடைத்டதக் கடலத்தவிட்டு, ஓடைலரானரான். குதிடர மீஜதறிக் ஷகராண்டு சிலர் தன்டனத் ஜதடிக்
ஷகராண்டுவரக். கண்டு, வீரமைணி, ஊருக்கடுத்திருந்த கரானகத்தக்குள் நுடழந்த, அடைர்ந்த
பகுதிக்குப்ஜபராய், அங்குக் கராணப்பட்டை ஒரு குடகயில் பகுந்தரான். குடகயிஜல வீரமைணி உள்ஜள
நுடழந்த, குடகடயேக் கூர்ந்த ஜநராக்குடகயில், இரு ஷநருப்பப்ஷபராறிகள் ஷதரிந்தன. ஷபராறிகள் வரவர
ஷபரிதராகிக் ஷகராண்ஜடை வரத்ஷதராடைங்கிற்று. கராலடிச்சத்தம் ஜகட்டைத. வீரமைணி திடுக்கிட்டைரான். தன்டன
ஜநராக்கி ஓர் பலி வருகிறஷதன்பத ஷதரிந்தத. என்ன ஷசய்வஷதன்று தீர்மைரானிக்கு முன்ப, பலி
சறிக்ஷகராண்ஜடை வீரமைணிடயே ஷநருங்கிவிட்டைத.
பலிக்கு இடறயேராவதினின்றும் தப்பித்தக் ஷகராள்ள ஓர் வழியும் இல்டலஜயே. ஷவளியேராக இருந்தராலராவத,
பலியுடைன் கட்டிப்பரண்டு ஜபராரிட்டைராவத; மைராளலராம். ஓடிச் சண்டடை ஷசய்யேமுடியேராத குடகயிலல்லவரா
சிக்கிக்ஷகராண்ஜடைராம்; எப்படித் தப்பமுடியும் என்று திடகத்த வீரமைணியின் மைனக் கண்முன், ஜகலிச்
சிரிப்படைன் ஆரியேன் நிற்பத ஜபராலவும், அவன் அடி வருடிக்ஷகராண்டு மைலர்பரி அரசி
இருப்பதஜபராலவும், நீர்பரளும் கண்களுடைன் நடைனரராணி நிற்பதஜபராலவும் ஜதரான்றிற்று. சராவுக்கும்
தனக்கும் இடடைஜயே, சிலஅடி இடைம் மைட்டுஜமை இருப்படத எண்ணினரான்; மையேக்கம் உண்டைராயிற்று;
கண்கள் மூடின; கராத குடடையும்படியேரான ஷபருங்கூச்சல் ஜகட்டு, மூடின விழிடயேத் திறந்தரான். எதிஜர
இருந்த பலி மைரணராவஸ்டதப் படுவடதக் கண்டைரான். வீரமைணிமீத பராயேப்பலி தயேராரராக இருந்தஜபராத,
குடகயின் கூடரச்சுவரின் பிலத்திலிருந்த மைடலப்பராம்ப, சறிப், பலியின் வயிற்டறத் தன் உடைலரால்
அடணத்த அழுத்திக் ஷகரால்ல முடனந்தத. திடீஷரன, மைடலப் பராம்ப, தன்டனச்சுற்றி வடளக்க
ஆரம்பிக்கஜவ பலி ஷபருங்கூச் சலிட்டுச் சுவரிஜல ஜமைராதியும், தடரயில் பரண்டும், கரால் நகங் களரால்
பராம்பின் உடைடலக் கீறியும், மைடலப்பராம்பின் பிடியிலிருந்த தன்டன விடுவித்தக்ஷகராள்ளப்
ஜபராரிட்டைத. மைடலப்பராம்ஜபரா, பிலத்திஜல பராதிஉடைடல டவத்ஷகராண்டு, மைற்ற பராதியேரால், பலியின்
வயிற்டற இறுக்கிற்று. விநராடிக்கு விநராடி, பலியின் ஜவதடன வளர்ந்தத. பராம்பின் பிடி தளரவில்டல.
பலியின் வராயிஜல நுடரத்தள்ளலராயிற்று. விழி ஷவளிவந்த விடும் ஜபராலராகிவிட்டைத. மைடலப்பராம்பின்
பிடணப்டப நீக்கமுடியேராத பலிதவித்தத. இக்கராட்சிடளக் கண்டை வீரமைணி களித்த, இததரான்
சமையேஷமைன்பத ஷதரிந்த, குடகடயே விட்டு ஷவளிஜயே வந்தவிட்டைரான். பலியின் சத்தம் வரவர
அடைங்கலராயிற்று. சரி, மைடலப்பராம்ப ஷவற்றிஷபற்று விட்டைத ஜபராலும், என்று எண்ணியேபடிஜயே,
வீரமைணி, கரானகத்திஜல ஜமைலும் ஷசன்றரான். ஒவ்ஜவரார் பதருக்கருகிலும் சலசலப்ப ஜகட்கும்
ஜபராஷதல்லராம், பலிஜயேரா, சிறுத்டதஜயேரா, என்று பயேப்படைஜவண்டி இருந்தத. கராட்டடைக்கடைக்க முடியுமைரா?
வழியிஜலஜயே பிணமைராக ஜவண்டியேததரானரா, என்று சந்ஜதகிக்க ஜவண்டி இருந்தத. எதிர்பராரராத
ஆபத்தகள் இடமை ஷகராட்டு வதற்குள் ஏற்படைக்கூடியே அந்த அடைவிடயேக் கடைந்தராகஜவண்டும்.
ஆரியேம்ஜபராலஜவ அடைவியும் உயிர்குடிக்கும் விஷவிலங்களின் விடுதிதராஜன? என்று நிடனத்த வீரமைணி
தனக்குள் நடகத்தக் ஷகராண்டைரான். ஓரிடைத்திஜல, கனி குலுங்கும் மைராமைரம் கண்டு, பழத்டதப் பறித்த
உண்ணலரானரான். அவனத ஆயேராசம் சற்றுத் தீர்ந்தத; பசித்ஷதரால்டல குடறந்தத; ஆனரால் பதியேஜதரார்
ஆபத்த வந்த ஜசர்ந்தத. வீரமைணி, இரண்ஜடைரார் கனிகடளக் டகயிஷலடுத்தக்ஷகராண்டு,
ஜபராகப்பறப்பட்டைரான்.
ஜபராகராஜத! நில்! என்று ஓர்குரல் ஜகட்டுத்திடுக் கிட்டைரான். ஆள் நடைமைராட்டைஜமை இருக்கமுடியேராத அந்த
அடைவியில். ஜபச்சுக் குரல் ஜகட்டைரால் ஆச்சரியேமைராகத்தராஜன இருக்கும். சுற்றுமுற்றும் பரார்த்தரான், யேராரும்
ஷதன்படைவில்டல. மைனப்பிரராந்தி ஜபராலும் என்று எண்ணிக்ஷகராண்டு, இரண்டைடி எடுத்த டவத்தரான்,
மைறுபடியும் அக்குரல் ஜகட்டைத ஜபராகராஜத! நில்! வீரமைணிக்கு ஆச்சரியேமைராகத்தராஜன இருக்கும்.
சுற்றுமுற்றும் பரார்த்தரான், யேராரும் ஷதன்படைவில்டல. மைனப்பிரராந்தி ஜபராலும் என்று எண்ணிக்ஷகராண்டு,
இரண்டைடி எடுத்த டவத்தரான், மைறுபடியும் அக்குரல் ஜகட்டைத ஜபராகராஜத! நில்! வீரமைணிக்கு ஆச்சரியேம்
ஜபராய், அச்சம் பிறந்த விட்டைத. யேரார் என்டனத்தடுப்பவன்? என்று கூவிக் ஜகட்டைரான். பதில் இல்டல.
மைறுபடி ஜபராகத் ஷதராடைங்கினரான்; ஜபராகராஜத! நில்! என்று மைறுபடியும் குரல் கிளம்பிற்று. மைறுபடியும்
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வீரமைணி, குரல் எப்பக்கமிருந்த வருகிறஷதன்று கவனித்தரான். மைரத்தக்கிடளயிஜல ஓர் கிளியும்,
ஜவஜறரார் பக்கத்திஜல குரங்கும் தவிர அவன் கண்களிஜல ஆள்யேராரும் ஷதன்படைவில்டல. “இஜதரா ஷபரியே
ஷதரால்டல” என்று சலித்தக் கூறிக்ஷகராண்ஜடை மைறுபடி நடைக்கலரானரான். ஜபராகராஜத! நில்! என்று
கூவிக்ஷகராண்ஜடை, மைரக்கிடளயிலிருந்த கிளி பறக்கக் கண்டு. வீரமைணி வராய்விட்டுச் சிரித்த, “அடை,
ஜபசும் கிளிஜயே! நீஜயேரா, என்டனப் பயேப்படைடவத்தராய்” என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை கிளிடயே ஜநராக்க, அத.
ஜவகமைராகப் பறந்த ஷசன்றிடைக்கண்டு, “இவ்வளு அருடமையேராக இக்கிளிக்கு யேரார் ஜபசுவதற்குப்
பழக்கப்படுத்தினரார்கள்? ஜபசும் கிளி இங்கு கராணப்பட்டைதரால் பக்கத்திஜல யேராஜரரா வசிக்கிறரார்கள், என்ற
எண்ணம் ஏற்படுகிறஜத. இங்ஜக, கராட்டிஜல யேரார் வசிக்கிறரார்கள்? என்று ஜயேராசித்தபடிஜயே
நடைக்கலரானரான். சிறித தூரம் நடைந்ததம், ஜபராகராஜத! நில்! ஜபராகராஜத! நில்! என்று உரத்த குரஷலராலி
ஜகட்டைத. கிளியேரா இப்படிக் கூவிற்று என்று திரும்பிப் பரார்க்கத் தன்டன ஜநராக்கி நராடலந்த ஜவடைர்கள்
ஓடிவரக் கண்டைரான்; நின்றரான். அவர்கள் இடளக்க இடளக்க ஓடிவந்த, வீரமைணியின் எதிஜர நின்றனர்.
அவர்களுடைன், முன்ப வீரமைணிகண்டை குரங்கும் இருக்கக்கண்டு, இக்குரங்கு ஜேராடடை கராட்டிஜயே
இவர்கடள அடழத்த வந்ததஜபராலும் என்று எண்ணி, “ஜவடைர்கஜள! நரான் ஜவற்றூர் ஜபராகக்கருதி
இக்கராட்டிஜல பகுந்ஜதன், ஜபராகராஜத நில்! என்று கூவிடும் கிளியும். ஆள் நடைமைராட்டைம் கண்டைரால்
உங்கட்குச் ஜசதிகூற ஜேராடடை ஷசய்யும் இக்குரங்கும், சற்றுத் ஷதராடலவிஜல இருக்கக் கண்ஜடைன்;
என்டனத் தடுப்பராஜனன்?” என்று வீரமைணி ஜவடைர்கடளக் ஜகட்டைரான்.
அவர்களுள் தடலவன்ஜபரால் கராணப்பட்டை ஓர் இடளஞன், “கிளியும் குரங்கும், எம்முடடையேனஜவ. நீர்
யேரார்? ஏன் இங்குவந்தீர்? டகயிஜல இருப்பத மைராங்கனிதராஜன! ஏன் பறித்தீர்?” என்று ஜகட்க, வீரமைணி,
“நரான் யேராஷரன்பத கூறினரால், உங்களுக்குத் ஷதரியேராத? நீங்கள் இக்கராட்டு ஜவடைர்கள் என்பத எனக்குத்
ஷதரிகிறத. இக்கராடு இன்னம் எவ்வளவு தூரமிருக்கிறத? எவ்வளவு ஜநரம் பிடிக்கும் இதடனக் கடைக்க”
என்று ஜவடுவத்தடலவடனக் ஜகட்டைரான். ஜவடுவத் தடலவன் சிரித்தபடி,“அடர மைணிஜநரத்திஜல, இந்த
அடைவிடயேக்கடைந்த அடுத்த ஊர் ஜபராகலராம், நராங்கள் அனுமைதித்தரால்” என்றரான்.
வீரமைணி,“நீங்கள் அனுமைதிப்பதரா? கராட்டிஜல நரான் நடைப்பதற்கு உங்கள் அனுமைதி ஏன்” என்று
ஜகட்டைரான்.
நராட்டிஜல நடைமைராடை, அரசரின் அனுமைதி ஜவண்டுமைல்லவரா?” என்று ஜவடுவத் தடலவன் ஜகட்டைரான். ஆம்,
என்று வீரமைணி பதிலிறுத்தரான். “அஜத சட்டைம் கராட்டிஜலயும் உண்டு. இங்கு அரசு எங்களுடடையேத;
ஆகஜவ எங்கள் அனுமைதி இன்றி யேராரும் இக்கராட்டிஜல நடைமைராடை முடியேராத” என்று ஜவடுவத் தடலவன்
ஷகம்பீரமைராகப் ஜபசினரான்.
வீரமைணி, “ஓஜஹரா! கராட்டைரசன் கூட்டைமைரா நீங்கள்; சரி என்டன அனுமைதிக்க ஏஜதனும் நிபந்தடன
உண்ஜடைரா” என்று ஜகட்டைரான்.
“நீர் எடுத்தச் ஷசல்லும் ஷபராருடளத் தந்தவிடை ஜவண்டும்; அததரான் இங்கு சட்டைம்” என்று
கூறிக்ஷகராண்ஜடை ஒரு ஜவடுவன் களிப்படைன் கூத்தராடினரான். மைற்றவர்களும் எடு! எடு! என்று
கூவிக்ஷகராண்டு தராளமிட்டைனர். வீரமைணி தடலவடன ஜநராக்கி, “ஷகராள்டள அடிக்கும்
ஷகராடியேவர்கள்தரானரா நீங்கள். சரி! என்னிடைம் ஒரு ஷபராருளும் இல்டல” என்று கூறினரான்.
“ஷகராள்டள, என்று நீ கூறுகிறராய், கராணிக்டக என்று நராங்கள் அடதச் ஷசரால்லுகிஜறராம். சரி, உன்னிடைம்,
ஷபராருள் இல்டல என்று நீ ஷசரான்னத முழுப்ஷபராய். உன்னிடைமிருக்கும் ஷபராருடள நரான் அறிஜவன், நீ
அடத மைடறக்க முடியேராத.” என்று ஜவடுவத்தடலவன் ஜபசினரான். அப்ஜபச்சிஜல, அதிகராரத்டதவிடை
அதிகமைராக அன்ப ஷதரானித்திடைக் கண்டை வீரமைணி ஆச்சரியேப்பட்டு “உண்டமையிஜலஜயே என்னிடைம் ஒரு
ஷபராருளும் இல்டல” என்று மீண்டும் கூறினரான்.
“இதவடர, எப்ஜபராதராவத, நம்மிடைம் சிக்கியேவர்கள் நராம் ஜகட்டைதம், ஷபராருள் இருப்பதராகக்
கூறினதண்ஜடைரா? மையில்கூடை இறகுஜபராடு என்று ஜகட்டைராலரா ஜபராடுகிறத” என்று மைற்றத்
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தடலவர்களிடைம் கூறினர். இதற்குள் மைற்றும்பல ஜவடுவர் அங்கு வந்தனர். வீரமைணிக்கு,
இவர்களிடைமிருந்த தப்பமுடியேராத என்பத விளங்கி விட்டைத.
“நிச்சயேமைராகச் ஷசரால்கிஜறன். என்னிடைம் ஷபராருள் இல்டல - என்டனச் ஜசராதித்தக் ஷகராள்ளலராம்,
டகயிஜல ஒன்றுமில்டல, மைடியிஜலயுமில்டல” என்று கூறிக்ஷகராண்டிருக்டகயிஜலஜயே ஜவடுவர்கள்
வீரமைணிடயேப் பிடித்தக்ஷகராண்டு இழுத்தச் ஷசல்லலராயினர். வீரமைணி ஜவடுவத் தடலவடன ஜநராக்கி,
“ஐயேரா! இத அநீதி! நரான் ஒருவன், நீங்கள் இவ்வளவு ஜபரராகச் சூழ்ந்த ஷகராண்டு, என்டனத்
தன்பறுத்தவத ஜபடிச்ஷசயேல். என்டன வடதத்தராலும் பலன் இல்டல. என்னிடைம் ஷபராருள் இல்டல.
நரான் பரராரி” என்று கூறினரான்.
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பகுதி - 13
“மைராதராடை, மைனமைராடை, மைன்னன் பரிவராரமைராடை, மைதனனும் நின்றராடை,
மைகிழ்வராடை, மைலரராடை மைரார்பினிஜல... ... ...”
“ஜபஷ்! ஜபஷ் ரகுவீரஜர! பதிகம் அருடமையேராக இருக்கிறஜத. மைஜகஸ்வரடனத் ததித்தப்பராடும் பக்தரும்
இவ்வளவு உருக்கமைராகப் பராடினதில்டல’
பராடியே ரகுவீரன், பராண்டியேனின் ஷகராலுமைண்டைபத்திஜல, முன்னிரவு, நடைனமைராடியே சுந்தரியிடைம்
ஷசராக்கியேதரால், அவடளக் குறித்த எண்ணி எண்ணி ஏங்கிப் பிறகு பண் இடசத்தரான். பராடுடகயில்
தன்டன மைறந்தரான், தன் நண்பனும் படடையிஜல தன்டனப்ஜபராலஜவ ஓர் தடலவனுமைராகியே, கருங்
கண்ணன் வந்தடதயும் கவனிக்கவில்டல. ரகுவீரனின் பராடைடலக்ஜகட்டு, கருங்கண்ணன் ஜகலி
ஷசய்யேஜவ, ரகுவீரன், “கண்ணரா! மைஜகஸ்வரடனக் கண்டைவர் யேரார்? நரான் கண்கண்டை கடைவுளுக்ஜக கரானம்
இயேற்றிஜனன்” என்றுடரத்தரான். பிறகு இருவருக்கும் உடரயேராடைல் நடைக்கலராயிற்று. கருங் கண்ணன்
தவக்கினரான்.
“ஜதவனரா? ஜதவியேரா?”
“ஜதவிஜயே திவ்யே தரிசனந்தந்தராள்; நடைன ஜமைடடையில் நின்றராள்; கண்கடள எய்தராள்; என்டன
ஷவன்றராள்.”
“ரணகள சூரரராகியே உம்டமையேரா?”
“ஆமைராம் கருங்கண்ணரா! இரண்டு ஜவல்கள் என் இருதயேத்திஜல பராய்ந்தன. அவள் அன்று நடைன
ஜமைடடையிஜல ஆடினராள் என்ஜற அரசரும் பிறரும் எண்ணினர்; அவள் என் இருதயேத்திஜல நின்று
ஆடினராள்”
“மைகிழ்ஜதன் நண்பஜர! கட்க ஜமைந்த முடியேராத கராலம் வந்தரால் நீர் எப்படிப் பிடழப்பீர்! மைகனும்
இல்டலஜயே கராப்பராற்ற என்று எண்ணி நரான் உம்டமைப்பற்றிக் கவடலப்பட்டை தண்டு, இனி அக்கவடல
இல்டல. கட்க ஷமைடுக்கராமைல் வராழ உனக்கு வழியிருக்கிறத. கவி பராடிப் பிடழக்கலராம்.”
“விடளயேராடைராஜத!”
“ஆமைராம்! மைராற்றரார் நமைத மைண்டைலத்தின் மீத ஜபரார் ஷதராடுக்கும் ஜவடள; மைகரா பயேங்கரமைரான கராய்ச்சல்
பரவி மைக்கடளச் சூடரயேராடும் சமையேம்; பஞ்சமும் பரவுகிறத. நண்பரா! மைதனலீடலக்கு இத சமையேமைல்ல”
“நீ இந்த ஜவதராந்தத்டதக் கராமைனிடைம் கூறு. என்னிடைம் கராரியேசித்திக்கு வழி ஷசரால்லு”
“வீதியிஜல மைக்கள் ஜவதடனயுடைன் ஜபசும் ஷமைராழி ஜகட்டிரரா”
“வீணரின் ஜபச்டச விடு” கண்ணரா!
“சராண்வயிற்றுக்கராக அவர்கள்... ... ...”
“சராகட்டும். நரான் பிடழக்க வழி ஷசரால்லு”
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“அவர்கள் ஷசத்த, நீ பிடழப்பதரா?”
“அரசநீதி ஜபசவல்ல, உம்டமை அடழத்தத. கருங்கண்ணரா! பண்ணின்மீத பூ விழுந்தராலும் ஜவதடனஜயே
தரும் நண்பரா! உன் குறும்ப என்டனக் குத்தகிறத.”
“நராடைகக்கராரி என்று அவடள நிடனத்த ஷநருங்குகிறராய். அவள் ஷநருப்ப!”
“மைணி முடிமைங்டகஜயேரா?”
“அதற்கும் ஜமைஜல!”
“அடைக்கும் உமைத ஜபச்டச. அரண்மைடனகள் கூடை என் ஆவடலத் தடுத்ததில்டல”
“உண்டமை. ஆனரால் சில சமையேம் பணிப்ஷபண்கள் கூடைப்பணியே மைறுப்பதண்டு.”
“நடைனசுந்தரிக்கு நரான் எடதயும் தருஜவன். அவள் ஜவண்டுவத நிம்மைதியேரான வராழ்வுதரான். என்னரால்
அடதத்தர முடியும்.”
“உமைத சரசம் அவளுக்குச் சஞ்சலத்டதத் தரான் தரும்.”
“சரி உபஜதசத்டத நிறுத்தம். நடைனசுந்தரிடயே நரான் எப்படியும் அடடைந்ஜத தீர ஜவண்டும், இந்த நடர,
ஊரரார் நடகப்ப, பிறரின் படக, ஆகியே எடதயும் தடடையேராக எடுத்தக் கராட்டைராஜத. கண்ணரா! நரான் என்
மைனடத எடுத்தக்கராட்டை முடியேராத. ஆனரால் இஜதரா, ஷநற்றிடயேத் ஷதராட்டுப்பரார். தணலராகி விட்டைத;
தராங்கமுடியேராத தராபம்.”
“ஐஜயேரா, பராபம்!”
ரகுவீரன் ஜபச்டச நிறுத்திவிட்டைரான். கருங் கண்ணனின் ஜதராடளப்பிடித்தக் குலுக்கினரான்,
தராடளப்பிடிக்கத் தயேராரராக இருப்படதக் கராட்டினரான். ஷமைராழிகூற ஜவண்டியேதற்குஜமைல் அவன் விழி
கூறிடைஜவ, கண்ணன், ஜவறு முடறடயேக்டகயேராள்ஜவராம் என்று கருதி, ‘அவள் என்ன அழகு?
கன்னங்கஜரஷலன்று கிடைக்கிறராள். நடைனமைராடும் ஜநரம் தவிர மைற்றச் சமையேத்திஜல, அவள் முகம்
ஜசராகபிம்பமைராக இருக்கிறத. ஜபசுவதில்டல; சிரிப்பதில்டல; ஊரில் நடைமைராடுவதில்டல. அவளிடைம் நீ
என்ன இன்பம் ஷபற முடியும்” என்று கூறிடை, ரகுவீரன் “அவள் சிரித்தரால், நரானும் சிரித்த விடுஜவன்;
ஜபசினரால் நரானும் ஜபசுஜவன்; ஆனரால், அவளுடடையே ஷமைமௌனம் என்டனக் ஷகரால்கிறத. அவளுடடையே
ஜசராகம் என்டனச் ஜசராகத்திலராழ்த்தகிறத. அவடளப் ஷபற்று அடணத்தக்ஷகராண்டு. என் கண்ஜண!
முகத்டதச் சுளித்தபடி இருக்கிறராய் என்று நரான் ஷகஞ்சிக் ஜகட்ஜபன். பஞ்சடணக்குப் பக்கத்திஜல
அக்ஷகராடி சராய்ந்தபடி, ஒன்றுமில்டல நராதரா! என்று கூறிப் பன்முறுவல் ஷசய்வராள், அந்த மைலர்ச்சி,
என்வராழ்டவஜயே மைலர டவக்கும். உப்பரிடக மீதள்ள உல்லராசிடயே உற்று ஜநராக்கும்ஜபராத,
பலகணிடயேச் சராத்திவிடுவத ஜபரால, அவடள நரான் பரார்க்கத் ஷதராடைங்குடகயில் அப்பராடவ, பூவிழிடயே
மூடி என் மைனடதப் பண்ணராக்கி விடுகிறராள். சரசக்கராரிகடளக் கண்டுள்ஜளன். ஆனரால் இவள் ஜபரால்,
சரசத்திற்ஜக இலராயேக்கரான ஓர் சிங்கராரி ஜவண்டுஷமைன்ஜற ஜசராகமைராக இருந்தடதக் கண்டைதில்டல.
அவளுடடையே ஷசராகுசு அச்ஜசராகத்தரால் ஷகடைவில்டல. அதவும் ஓர்விதமைரான ஷசராகுசராகஜவ இருக்கிறத.
தங்கச்சிடலக்குஜமைல் மைஸ்லீன் மூடி ஜபராட்டு டவத்திருப்பத ஜபரான்றிருக்கிறத” என்று கூறிக்
கவடலப்பட்டைரான். அவன் ஜபசிக் ஷகராண்டிருக்டகயிஜலஜயே, கருங்கண்ணன் ஓடல ஒன்று எழுதியேபடி
இருந்தரான். அடதக்கண்டை ரகுவீரன் ஷவகுண்டு, ஓடலடயேப்பிடுங்கி எறியேப் ஜபராடகயில்,“படித்தப்பரார்,
படதக்கராமைல்” என்று கண்ணன் கூற ரகுவீரன் படித்தரான், சந்ஜதராஷத்தரால் குதித்தபின் சரியேரான யுக்தி!
ஜபஷரான ஜயேராசடன என்று பூரித்தரான்.
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“நராடளக்குப் ஷபமௌர்ணமி விருந்ஷதரான்று நடைத்த உத்ஜதசம், அதில் தராங்கள் கலந்தஷகராண்டு, தங்கள்
நடைனத்தரால், விருந்தினடர மைகிழ்விக்க ஜவண்டுகிஜறன். மைறுக்கராமைல் பதிலிறுக்க ஜவண்டுகிஜறன்.
ரகுவீரன்.
“இந்த ஓடலடயேக் கண்ஜடை உளம் மைகிழ்ந்தரான் ரகுவீரன். ஒரு விநராடியில் மீண்டும் ஜசராகத்திலராழ்ந்தரான்.
“நண்பரா! விருந்திஜல, நமைத பிரமுகர்கள் கலந்த ஷகராண்டைரால், கருத்டத நிடறஜவற்றச் சமையேம்
கிடடைக்கராஜத” என்றரான். “பிரமுகர்கள் வந்தரால்தராஜன தடடை! பிரமுகர்ஜபரால் ஜவடை மைணிந்த சிலடர
வரவடழப்ஜபராம். மைத அருந்தி அவர்கள் மையேங்குவர். பிறகு நடைனம்; நடைனத்திஜல நரான் இலயிப்ஜபன்;
நீர் நடைத்தம் பிறகு உமைத நடைனத்டத. மைதடவ மைங்டகக்கும் தந்த விடைஜவண்டும். அத தரும்
ஆனந்தத்திஜல அவளுடடையே ஜசராகம் பறந்ஜத ஜபராகும்” என்று ஜயேராசடன கூறிவிட்டு, ஓடலடயேத்
தந்தனுப்பச் ஷசய்தரான்.
“ஜதனிஜல ஜதராய்த்தச் சராப்பிடை மைரா, பலரா, வராடழ! திடன மைராவு ஜதடவயேரான அளவு எடுத்தக் ஷகராள்.
மைரான் இடறச்சி, மிருதவராக இருக்கும் சுடவ அதிகம். மைதக்குடைங்கள் இஜதரா உள்ளன. எமைத மைன்னன்,
உமைக்கு ஒரு தளியும் மைனக்குடற வரராமைல் பரார்த்தக்ஷகராள்ளச் ஷசரால்லியிருக்கிறரார். உன்டனப்ஜபரால்
அவரிடைம் சிக்கியே சிலர் பட்டைபராடு ஷகராஞ்சமைல்ல, நீ எப்படிஜயேரா அவடர மையேக்கி விட்டைராய். உன்டன
அவர் தன் குடும்பத்தினரராகக் கருதிவிட்டைரார்.” என்று உபசராரஷமைராழி ஜபசி, வீரமைணிக்கு விதவிதமைரான
உணவு வடககடள தந்தனர், கராட்டுக் கூட்டைத்தினர். வீரமைணி, ஜவதடனடயே எதிர்பரார்த்தரான். விருந்த
கிடடைக்கக் கண்டைரான். கராட்டுக்கராவலனின் இப்ஜபராக்கு, வீர மைணிக்கு விளங்கவில்டல. உபசராரம் ஷசய்த
நின்ற ஏவலர்களும் “ஏதமைறிஜயேராம், எமைத மைன்னனின் கட்டைடள இத. உமைக்கு ரராஜஜேராபசராரம்
ஷசய்யுமைராறு உத்தரவு. அவருடடையே எண்ணம் யேராஜதரா எமைக்குத் ஷதரியேராத” என்று கூறினர். மைதம்
பிடித்ஜதராடி வரும் கராட்டைராடன, எதிர்ப்பட்டைவடரக் கராலரால் மிதித்தக் ஷகரால்லுஜமைஷயேராழியே, கரும்ப
பறித்தத் தருமைரா! சறிடும் நராகம் பல்டலக் ஷகராண்டு கடித்தக் ஷகரால்லுஜமை தவிர, படைஷமைடுத் தராடியும்,
பக்கத்தில் உலராவியும், உடைலிஜல உரசியும் சும்மைரா கிடைக்குஜமைரா! கராட்டைரசன் தன் தடலடயே ஷவட்டி
வீசுவரான் என்று நிடனத்த வீரமைணிக்குக் கராட்டைரசன் ஜகராட்டடையிஜல விருந்தம், உபசராரமும், பலமைராக
நடைக்கக் கண்டு, ஒன்றும் பரியேராத திடகத்தரான். சற்ஜற சராய்ந்தரால், ஜவடலயேராட்கள் மையில் விசிறி
ஷகராண்டு வீசவருகிறரார்கள். இரண்டைடி எடுத்த டவத்தரால், என்ன ஜதடவ என்று அடைக்க ஒடுக்கமைராக
ஜவடலயேராட்கள் ஜகட்கின்றனர். ஜதன்குடைத்டதத் திரும்பிப் பரார்த்தரால் ஒரு ஜவடலயேராள், வட்டிலிஜல
ஜதன் ஷபய்த, இப்படிஜயே பருகுகிறீரரா? திடனமைராவு கலக்கட்டுமைரா? என்று ஜகட்கிறரான்! வீரமைணியேரால்
ஆச்சரியேத்டத அடைக்கமுடியேவில்டல. இந்த மைர்மைம் என்னஷவனச் ஷதரிந்த ஷகராள்ள எண்ணியே வீரமைணி,
தூங்குவத ஜபரால் பராசராங்கு ஷசய்தரான், அந்தச் சமையேத்திஜல ஜவடலயேராட்கள் ஏதராகிலும் ஜபசுவர்,
அதிலிருந்த விஷயேத்டத ஒருவராறு ஷதரிந்தஷகராள்ளலராம் என்று நிடனத்தரான். உண்டமையேராகஜவ
வீரமைணி உறங்கியேதராகஜவ கருதியே கராவல் பரிஜவரார், வீரமைணி எதிர்பரார்த்திருந்தபடிஜயே ஜபசலராயினர்.
ஆனரால், அவர்களின் ஜபச்சு, பயேமூட்டைக்கூடியேதராக இருந்தஜதஷயேராழியே, மைர்மைத்டத விளக்கக்கூடியேதராக
இல்டல.
“ஏடைரா, ஜவங்டக! எனக்கு இந்தப் ஜபராக்ஜக ஷதரியேவில்டல.எதற்கராக நமைத மைன்னன் இந்த
வழிப்ஜபராக்கனுக்கு இவ்வளவு உபசராரம் ஷசய்கிறரார். கராரணமின்றி ஒரு கராரியேமும் ஷசய்யேமைராட்டைராஜர,
இதற்ஷகன்ன கராரணஷமைன்று ஷதரிந்த ஷகராள்ள முடியேவில்டல.”
“ஜபராடைரா, கட்டைராரி, இத ஷதரியேவில்டலயேரா? மைடல மைராதராவுக்கு மைராடு ஷவட்டுஜவராஜமை, அதற்கு முன்ப,
எருதக்கு எவ்வளவு அலங்கராரம் ஷசய்ஜவராம், கவனமிருக்கிறதரா?”
“அதற்கும் இதற்கும் என்னடைரா, சம்பந்தம்? மைடலமைராதராவுக்கு மைனிதடனப் பலிஷகராடுக்கும் வழக்கம்
கிடடையேராஜதடைரா, ஜடை! ஜவங்டக, எனக்குக் ஷகராஞ்சம் பயேமைராகக்கூடை இருக்குதடைரா”
“கட்டைராரி, நீ ஓங்கி வளர்ந்திருக்கிறராஜயேஷயேராழியே சுத்தக் ஜகராடழயேராக இருக்கிறராஜயே. பயேமைராம் பயேம்!
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இதிஷலன்னடைரா பயேமிருக்கிறத?”
“ரராஜேரா இவ்வளவு உபசராரம் ஷசய்வடதப் பரார்த்தரால், இவன் ஒருஜவடள ஷபரியே மைந்திரவராதியேராக
இருப்பராஜனரா என்று திகில் பிறக்கிறத.”
“மைந்திரமைராவத தந்திரமைராவத! மைந்திரம் ஷதரிந்தவனராக இருந்தரால்நம்மிடைம் சிக்குவரானரா? சிக்கினராலும்
கூடை, நம்டமை ஓஜரயேடியேராகக் ஷகரான்றுவிட்டிருக்க மைராட்டைரானரா? அப்படி ஷயேரான்றுமில்டல. எனக்கு ஒரு
ஜயேராசடன ஜதரான்றுகிறத. ஆனரால் ஷவளிஜயே ஷசரான்னரால் தடலஜபராகும்.”
“என்னடைரா அத, ஷசரால்லு சக்கிரம்”
“குழி ஷவட்டித் தடழஜபராட்டு மூடி டவத்த, யேராடனடயே அதிஜல விழச்ஷசய்ஜவராமைல்லவரா, அடதப்
ஜபராலத் தந்திரமைராக இவடன நமைத மைன்னன் வீழ்த்தஜவ, விருந்தூட்டுகிறரான் ஜபராலிருக்கிறத”
“நமைத ஜவலும் வராளும் இவடன வீழ்த்தராத, தந்திரத்தரால் தரான் இவடன வீழ்த்த முடியுஜமைரா!
அப்படிப்பட்டை ஆற்றல் என்ன இருக்கிறத இவனிடைம்”
ஜவடலயேராட்கள் ஜபசிக்ஷகராண்டை இந்த உடரயேராடைடலக் ஜகட்டு வியேப்ப அதிகரித்தஜத ஷயேராழியே,
விளக்கம் கிடடைக்க வில்டல.
விளக்கமும், விலராஜநராகச் சிரிப்பம் வீரமைணிக்கு மைறுதினம் கிடடைத்தத. டகயிஜல பழத்தட்டும்,
நடடையிஜல நராட்டியேமும் ஷகராண்டை நடர மூதராட்டி ஷயேராருத்தி வீரமைணிடயேத் ஜதடி வந்தராள். அவடளக்
கண்டைதம், கராவலராளிகள், பயேந்த ஒதங்கினர். அவள் அவர்கடள சட்டடை ஷசய்யேராத. வீரமைணியேருஜக
வந்த அமைர்ந்தராள். வீரமைணி, “அம்ஜமை! நீ யேரார்? இங்கு வரக் கராரணம் என்ன?” என்று ஜகட்டைரான்.
நடரமூதராட்டி, நடகத்தராள். நராலராறு பற்களிழந்திருந்தராள், அவளுடடையே சிரிப்ப ஆபராசமைராக இருந்தத.
வீரமைணியேரால் அந்தக் ஜகராரத்டதக் கண்டு சகிக்க முடியேவில்டல. சிரித்த பிறகு அக்கிழவி, “எத்தடன நராள்
கராத்தக்கிடைந்ஜதன். உன்டன அடடையே! ஏன் ஷவட்கப்படுகிறராய்! நரான் உன்டன விழுங்கிவிடைமைராட்ஜடைன்
பயேப்படைராஜத” என்று சரசமைராடைலரானரான்.
“அடை பராவி! ஈட்டியேராஜல குத்திக் ஷகரான்று விட்டிருக்கலராஜமை, இந்த ஈடள கட்டியே கிழத்டத இங்ஜக
அனுப்பி இவ்விதம் மைரானத்டதப் பறிப்பத அழகரா?” என்று வீரமைணி எண்ணி ஷநராந்தஷகராண்டைரான்.
அவனுடடையே ஷமைமௌனத்டதக் கண்டை கிழவி “பல இரவுகள் கனவு கண்ஜடைன். இன்றுதரான் என் கனவு
பலித்தத. அழகரா! என்டன கராட்டைரான் ஏமைராற்றிக்ஷகராண்ஜடை வருகிறரான் என்று எண்ணிக் ஜகராபித்தக்
ஷகராண்ஜடைன்; சலிப்பமைடடைந்ஜதன். இப்ஜபராததரான் ஷதரிகிறத, அவனுடடையே சராமைர்த்தியேம். என்
மைனதக்கு இடசந்தவன் கிடடைக்க ஜவண்டுஷமைன்று அவன் எவ்வளவு அடலந்த திரிந்த
ஷகராண்டிருந்தரான் என்று ஷதரிகிறத. என் மைனங்குளிரஜவண்டும் என்று ஷவகு பிரயேராடச எடுத்தக்
ஷகராண்டிருக்கிஜறன். ஏன் கண்ணரா! வராய் மூடிக்ஷகராண்டிருக்கிறராய்? ஊடமையேரா? என்று கிழவி
ஷகராஞ்சினரான். நஞ்டசஜயேனும் பருகி விடைலராம்; இந்த நடரத்த நராரியின் ஷமைராழிடயேக் ஜகட்கவும்
முடியேவில்டலஜயே. இத என்ன ஷகராடுடமையேரான தண்டைடன” என்று வீரமைணி எண்ணி
வியேராகூலமைடடைந்தரான்.
“நரான் கராட்டைரானின் மைராற்றராந்தராய். என்டன உனக்கு மைணமுடிக்க, கராட்டைரான் எல்லரா ஏற்பராடுகளும்
ஷசய்த விட்டைரான், மைடலமைராதரா ஜகராயிலுக்கு அலங்கராரம் ஷசய்தவிட்டைரார்கள். குடிபடடைகளின்
கூத்தக்கராகக் குடைங்குடைமைராகக்கள் இறக்கிவிட்டைரார்கள். நராடள இரவு, நமைக்குத் திருமைணம் நடைக்கப்
ஜபராகிறத. இன்ஜற நராம், ஆனந்தமைராக இருக்கலராம், ஜயேராசியேராஜத எழுந்திரு. நரான் அரச குடும்பம்; நீஜயேரா
ஓர் வழிப்ஜபராக்கனராம், இருந்தராலும் கவடலயில்டல. உன்டன நரான் அடடையே, ஒரு தங்கச்
சுரங்கத்டதஜயே, கராட்டைரானுக்குத் தந்ஜதன். அதன் இருப்பிடைம் இதவடர எனக்குமைட்டுஜமை ஷதரியும்
கராட்டைரானின் தந்டதக்கு நரான் இரண்டைராந்தராரம் அவர் இறந்தபிறகு, ஜவஷறராரு வடனக் கல்யேராணம்
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ஷசய்தஷகராண்டு தங்கச் சுரங்கத்டத அவனுக்கு அளித்த ஆனந்தமைராக வராழலராம் என்று
நிடனத்திருந்ஜதன். ஆனரால், ஷநடுநராள் கராத்திருந்தம், சரியேரா ஆள் கிடடைக்கவில்டல. தங்கச்சுரங்கம்
இருப்பத ஷதரிந்த கராட்டைரான் “உனக்கு அழகும் இளடமையுங்ஷகராண்டை ஒருவடனக் கணவனராக்கி
டவக்கிஜறன்; நீ அந்தத் தங்கச்சுரங்கத்தின் இருப் பிடைத்டத எனக்குக் கராட்டு” என்று ஜகட்டைரான். நரான்
இடசந்ஜதன், இன்று உன்டன அடடைந்ஜதன்; அவனுக்குச் சுரங்கத்டதக் கராட்டிவிட்ஜடை. ஆகஜவ இனி
நம்டமைத்தடுப்பரார் இல்டல. இந்தக் கரானகத்திஜல கராட்டைரானுக்கு, எவ்வளவு அதிகராரமுண்ஜடைரா அந்த
அளவு எனக்கும் உண்டு, அதமைட்டுந்தரானரா? நமைக்கு ஓர் ஆண் மைகன் பிறந்தரால், கராட்டைராடன நீக்கிவிட்டு,
அவடன அரசனராக்கிக் ஷகராள்ள இந்த ஆரண்யேவராசிகள் சம்மைதிப்பர், ஏஷனனில் நரான்
சராதராரணமைரானவளல்ல, என் தந்டத மைராயேரா ஜேராலக்கராரன்; எனஜவ என் ஷசரால்டலமீற இந்த
வனவராசிகளரால் முடியேராத” என்று கிழவி தன் பிரதராபத்டதக்கூறினராள். வீரமைணி தனக்கு நடைந்த வந்த
உபசராரம் எதன்ஷபராருட்டு என்படதத் ஷதரிந்தஷகராண்டைரான். கிழவியின் கராமைச்ஜசட்டடைடயேக் கண்டு,
விலரா ஜநராகச் சிரித்தவிட்டு, “அதிரூபவதியேரான உனக்கு நரான் ஏற்றவனல்லஜவ!” என்று கூறினரான்.
கிழவி அவன் ஜகலிஷசய்கிறரான் என்படதத் ஷதரிந்த ஷகராள்ளவில்டல. “என் கண்களுக்கு நீ மைகரா
சுந்தரபருஷனராகத் ஜதரான்றுகிறராய். உன்டன நரான் என்றுஜமை பிரியேமைராட்ஜடைன்” என்று கூறினராள்.
“ச, கராட்ஷடைருடமைஜயே! கராமைக்கூத்தராடும் கிழப்பிணஜமை! எழுந்த ஓடு, இவ்விடைத்டதவிட்டு. இந்த
வயேதிஜல கராதலராம்; திருமைணமைராம். திமிரரா; பத்திக் ஜகராளராறரா” என்று வீரமைணி சற்றத்ஜதராடு கூவிக்
ஷகராண்ஜடை, அங்கு கிடைந்த ஓர் டகத்தடிடயே எடுத்த, கிழவியின் முதகிஜல பலமைராகஜவ அடித்தரான்.
கிழவி ஜகராஷவனக் கதறிக்ஷகராண்டு, கராட்டைரசடனத் ஜதடிக்ஷகராண்டு ஓடினராள்.
ஃஃஃ
நடைனரராணி கராமைச்ஜசட்டடைடயேக் கண்டு கலங்கி ஓடும் கட்டைம், பராண்டியே நராட்டிஜல
நடைந்தஷகராண்டிருந்தத. கராட்டைரசன் ஜகராட்டடையிஜல கராமைப்பித்தங் ஷகராண்டை கிழவிடயே வீரமைணி
விரட்டினரான், பராண்டியே நராட்டிஜலஜயேரா, நடைனரராணி கராமைப்பித்தர்களின் பிடியிஜல சிக்கராத, ஓடினராள்.
“மைலர்பரி கராட்டடை விட்ஜடைகியே நடைனரா, வணிகக் கூட்டைத் தடைன் ஜசர்ந்த பல இடைங்கள் சுற்றியும்,
வீரமைணி கிடடைக்கராததரால் ஷவந்தயேருற்றுத், தற்ஷகராடல ஷசய்த ஷகராண்டைராஜரரா? கராட்டிஜல ஏஜதனும்
மிருகத்திடைம் சிக்கி மைராண்டைராஜரரா என்று எண்ணி மைனங் குழம்பினராள். வணிகர் கூட்டைம் பராண்டியே நராடு
ஷசன்றஜபராத, நடைனராவும், உடைன் ஷசன்றராள். வராழ்க்டக எதற்ஷகன்று சலித்த ஓர் நராள், நடைனரா ஆண்
உடடைடயே அகற்றிவிட்டுத் தற்ஷகராடல ஷசய்தஷகராள்ளலராம் என்று தீர்மைரானித்த, மைதடர நகரின்
மைருங்ஜகயுள்ள சராடலயிஜல நடுநிசியிஜல, மைரக்கிடளயிஜல, தூக்கிட்டுக் ஷகராள்ளச் ஷசன்றராள்.
அதசமையேம், மைதடரயிலிருந்த ஓர் நடைனமைராத, தன்மைகடள இழந்த வருத்தத்தரால் மைன முடடைந்த, தளர்ந்த
வயேதிஜல தன்டனக் கராப்பராற்றுவரார் இல்டலஜயே என்று ஏங்கித், தூக்கிட்டுச் சராவஜதஜமைல் எனத்
தணிந்த, அஜத ஜநரத்திஜல அஜத சராடலயிஜல வந்திருந்தராள். கிழவி ஜபராகட்டும் பிறகு நமைத
ஜவடலடயே முடித்த விடுஜவராம் என்று நடைனரா எண்ணினராள். இவள் யேராஜரரா, தன் கராதலனுக்கராக இங்கு
கராத்தக் கிடைக்கிறராள் ஜபராலிருக்கிறத; அவன் வந்ததம் ஷதராடலந்த ஜபராவராள்; பிறகு நராம் உயிடரப்
ஜபராக்கிக் ஷகராள்ளலராம் என்று கிழவி எண்ணிக்ஷகராண்டைராள். ஒருவடர ஒருவர், ஜபச்சரால் ஏய்க்கப்
பரார்த்தனர்.
“வராலிபப் பருவமைராக இருக்கிறராஜயே; நடுநிசியிஜல இங்கு என்னஜவடல. வீடு ஜபராய்ப்படு, குழந்தராய் நீ
யேராருக்கராக கராத்தக் ஷகராண்டிருக்கிறராஜயேரா பராவம்; அவன்இந்த ஜவடளயில் உன்டன வஞ்சித்த விட்டு
எவளுடைஜனரா ஷகராஞ்சிக் கிடைக்கிறரான் ஜபராலிருக்கிறத. கராடலயிஜல வருவரான்; கடுகடுப்பராக இரு,
கராடலப்பிடிப்பரான்; கன்னத்டதத் தடைவுவரான்; கண்ஜண, மைணிஜயே என்று ஷகராஞ்சுவரான். அப்ஜபராத
அவனுடடையே கள்ளத் தனத்டத ஷமைல்ல ஷமைல்லக் ஜகட்டுத் ஷதரிந்தக்ஷகராள். ஜநரமைரா கிறத; ஜபராய் வீடு
ஜசர்” என்று கிழவி நடைனராவுக்குப் பத்தி கூறினராள்.
“தராஜயே! தள்ளராத வயேதிஜல, தராங்கள் ஏன் இங்ஜக உலவு கிறீர்கள். இங்கு வீசும் கராற்றும் உமைத உடைலுக்கு
ஆகராஜத. கராடலயிஜல மைராடலயிஜல உலவலராம், நடுநிசியிஜல நடைமைராடு வத ஆபத்தராயிற்ஜற எனக்குத்
97

தூக்கம் வரவில்டல; அதற்கராகச் சற்றுஜநரம் இங்கு உலவிப்ஜபராக வந்ஜதன். என் வீடு அருகராடமையிஜல
இருக்கிறத” என்று நடைனராகூறி, கிழவிடயேப் ஜபராய்விடைச் ஷசய்யே முயேன்றராள்.
“உன் வீடு அருகராடமையில்தராஜன இருக்கிறஷதன்றராய்; சரி, பறப்படு குழந்தராய், நரான் தடணக்கு
வருகிஜறன். நீயும் வீட்டிஜல படுத்தறங்கலராம். எனக்கும் படுத்தக்ஷகராள்ள இடைம் ஷகராடு; வரா,
ஜபராஜவராம்” என்று கிழவி நடைனராடவ அடழத்தராள், நடைனராவுக்கு வீடு ஏத! கிழவி ஓர் ஏமைராந்த ஜபர்வழி
ஜபராலிருக் கிறத, நராம் கூறியேடத அப்படிஜயே நம்பி விட்டைராஜள, என்ஷறண்ணி நடைனரா நடகத்தராள்.
“நடை ஜபராகலராம்” என்று கிழவி நடைனராடவத் தூண்டினராள்.
“தராஜயே! உன்னிடைம் நரான் ஷபராய் ஜபசிஜனன். என்வீடு அருகராடமையில் இல்டல. மைதடரஜயே எனக்குப்
பதியே ஊர். நரான் ஓர் அபடல. என் வராழ்க்டக ஜவதடன நிரம்பியேத, அதடன முடித்தக் ஷகராள்ளஜவ
இங்கு வந்ஜதன்” என்று நடைனரா உண்டமைடயே உடரத்திடைஜவ, கிழவி ஜசராகித்த, “பச்டசக்கிளிஜயே! இந்த
வயேதிஜல உனக்ஜகன் இந்த விபரீத ஜயேராசடன. நீ யேரார்? எந்த ஊர்? யேராருடடையே மைகள்? மைன முடடைந்த
ஜபசக் கராரணஷமைன்ன? என்று ஜகட்டு, நடைனராவின் கரங்கடளப் பற்றிக் ஷகராண்டைராள், தக்கத்டத அடைக்கிக்
ஷகராண்டு நடைனரா, “என் எடத மிகப் ஷபரித. நரான் ஜசராழமைண்டைலம், என் நராதடன இழந்ஜதன், இதவடர
அவடர மீண்டும் ஷபறலராம் என்று எண்ணி எங்ஷகங்ஜகரா ஜதடி அடலந்ஜதன்; கராணவில்டல. எனஜவ
இறந்தவிடை முடிவு ஷசய்த இங்கு வந்ஜதன்” என்று கூறினராள்.
“என்ன ஜபச்சடி ஜபசுகிறராய் ஷசரார்ண பிம்பஜமை! நீ தற்ஷகராடல ஷசய்த ஷகராள்வதரா? எத்தடன
அரண்மைடனகள் உள்ளன உன்டன வரஜவற்க? மைராளிடககளிஜல மைணி விளக்கரா யிருக்க ஜவண்டியே நீ,
மைரக்கிடளயிஜல ஷதராங்குவதரா? என்ன ஜபடதடமை! உன் தராய் தந்டதயேர் என்ன ஜவதடனப்படுவர்”
என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை, நடைனராடவத் தழுவி, முகந்தடடைத்த, அன்படைன், “அன்னஜமை என்டனப்பரார்.
நரான் வராழ்க்டகயின் கடடைசிப் படிக்கட்டிஜல நிற்கிஜறன். அதவும் கண்ணீருடைன். என் ஆடச மைகள்
இறந்தராள் சில தினங்களுக்கு முன்ப. நரான் நடடைப்பிணமைராஜனன். அவள் உலவியேவீடு சுடுகராடுஜபராலராகி
விட்டைத. நரான் இன்று தற்ஷகராடல ஷசய்தஷகராள்ளஜவ இங்கு வந்ஜதன். நீஜயேரா, வராழ்க்டகயின்
வராயேற்படியிலும் நுடழயேவில்டல. இதற்குள் மைனம் உடடைந்த இறப்பதரா? ஜவண்டைராமைடி தங்கம்! உன்
ஜவதடன முழுதம் என்னிடைம் கூறுநரான் உதவி ஷசய்கிஜறன். மைகஜள! என்டன உன் தராயேராக
ஏற்றுக்ஷகராள். நரான் பராண்டியே மைன்னனிடைம் பணியேராற்றுபவள், என் மைகள் அற்பதமைரான நடைனமைராடுபவள்.
இப்ஜபராத என்டனத் தவிக்கச் ஷசய்த
விட்டு அவள் இறந்த விட்டைராள். எனக்கராகவராவத நீ வராழ ஜவண்டும், என்னுடைன் வரா! உன்
வரலராற்டறக்கூறு. அடதக் கூற இஷ்டைமில்டலயேரானரால், ஷசரால்லவுந் ஜதடவயில்டல. இறந்த என் மைகள்
பிடழத்ஷதழுந்த வந்த விட்டைராள் என்று எண்ணிமைகிழ்ஜவன். நீ இதற்கு இடசயேராவிட்டைரால், முதலிஜல
நரான் தூக்கிட்டுக் ஷகராண்டு இறப்ஜபன்; நீ மைரக்கிடளயிஜல ஷதராங்குவடத நரான் கண்டு சகிக்க முடியேராத.
என்டனச் சராகஷவராட்டைராத தடுக்கஜவண்டுமைரானரால் நீ உயிஜரராடு இருக்க இடசயே ஜவண்டும்.
நடுநிசியிஜல, நராசத்டத நராடி நராமிருவரும் இங்கு வந்ஜதராம். நராம் ஜநசமைராகி விட்டைரால் இருவரும்
வராழலராம், ஒருவருக்ஷகராருவர் தடணயேராக. உன் நராதன் கிடடைக்கராமைற் ஜபராகமைராட்டைரான். என்டன நம்ப
கண்ஜண” என்று கிழவி ஷகராஞ்சினராள். நடைனரா, மைரணத்டத அடழத்தரால், மைற்ஜறரார் வராழ்வன்ஜறரா
நம்டமை அடழக்கிறத என்று கூறி, “தராஜயே நரான் அவருக்கராகஜவ இதவடர உயிஜரராடு இருந்ஜதன். இனி
உன்ஷபராருட்டு வராழ இடசகிஜறன், அவர் கிடடைக்கராததரால், இனியேராருக்கராக வராழஜவண்டும் என்று
சலித்ஜத சராகத் தணிந்ஜதன். இப்ஜபராத நரான் வராழ்வதரால், உனத வஜயேராதிகப் பருவம், ஜவதடன நீங்கப்
ஷபற்றிருக்கு ஷமைனத் ஷதரிகிறத. எனஜவ நரான் வராழ்வதனரால் பலன் இருக்கும் என்று ஏற்படுகிறத. நரான்
உன்மைகளராக இருக்கச் சம்மைதிக்கிஜறன், ஒஜர ஒரு கடுடமையேரான நிபந்தடன” என்று ஷசரான்னராள்.
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பகுதி - 14
“நிபந்தடன நூறு கூறு. எதற்கும் நரான் கட்டுப் படுஜவன்” என்று கிழவி கூறினராள்.
“நரான் கன்னியேராக கராலந்தள்ளுவடத நீ தடுக்கக்கூடைராத” என்றராள் நடைனரா. கிழவி, “உன் இஷ்டைம்ஜபரால்
நரான் நடைக்கிஜறன்” என்று வராக்களித்தராள். நடைனரா, பதியே வராழ்க்டகடயேத் ஷதராடைங்கினராள். “என் தங்டக
மைகள் என்ஜனராடு இருக்கிறராள்” என்று கிழவி கூறினதரால், மைன்னன் ஓர் நராள் அரண்மைடனக்கு
அடழத்தவரச் ஷசரான்னரார். நடைனராவின் அரியே நடைனத்டதக் கண்டு பராரராட்டினரார். பிறகு நடைனரா,
அரண்மைடனப் பிரதமை நடைனமைராதராக நியேமிக்கப்பட்டைராள். தனத படழயே உருவம் ஷதரியேராதிருக்க, நடைனரா
முகத்டதக் கருநிறமைராக்கிக் கராட்டும், மூலிடகத் டதலத்டத உபஜயேராகித்த வந்தராள். ஆனரால் பராண்டியே
மைன்னனின் பிரதரானியேரில் ஒருவரரான ரகுவீரஜனரா, நடைனத்டதப் ஷபற்ஜற தீரஜவண்டும் என்று
பித்தங்ஷகராண்டைரான். அவனுடடையே நண்பன், நடைனத்டத ரகுவீரன் ஜதராட்டைத்தக்கு நடைனத்தக்கராக
வரவடழத்தரான். கள்ளத்தனத்டதத் ஷதரிந்தஷகராள்ளராத அக்கன்னிடயேத் கராமைப்பித்தங்ஷகராண்டை ரகுவீரன்
சரசமைராடை அடழத்தரான், பளஷரன்ஜறரார் அடறஜயே கன்னத்தில் ஷபற்றரான். ஆடைலழகி ஓடி ஒளிந்தராள்.
“கண்ணுக்குக் கராட்சிதரான்! ஆனரால் கருத்தக்கு மிரட்சியேராகவன்ஜறரா இருந்தத. அஜடை! வலியே வடணந்த
சுகம் ஷதரியேராத இந்த வராலிபப்பயேடல உடைஜன விரட்டு; இவனத முரட்டு தனத்டத என்னரால் சகிக்க
முடியேராத. நரான் இனி ஜவறு வழி கண்டுபிடிக்கப் ஜபராகிஜறன். என் தராய்வீடுஜபராய், அங்கு, நமைத
குலத்திஜல பிறந்த ஒருவடன மைணம் பரிஜவன். எவனுமின்றிக் கிடைப்ஜபராம் என்றராஜலரா, நரான் சிறுமியேராக
இருந்தஜபராத மைந்திரவராதி ஷசரான்னராஜன அத என்டன மிரட்டுகிறத. நரான் இரண்டைராவத
கணவடனத்ஜதடிக் ஷகராள்ளராவிட்டைரால் என் தடலயிஜல இடி விழுமைராம். ஆகஜவ நரான்
எனக்ஜகற்றவடன மைணப்ஜபன். இந்தப்பயேடல விரட்டிவிடு. அவன் இங்கு இருந்தரால் என் ஜவதடன
வளரும்.” என்று கிழவி, கராட்டைரசனிடைம், தன்டன ஷவறுத்த விரட்டியே வீரமைணி விஷயேமைராகக் கூறினராள்.
அவள் விருப்பப்படி, ஜவஷறராருவடன அவள் மைணஞ் ஷசய்தஷகராள்ள இடசந்தரால், ஆபத்த தனக்கு
வரும் எனக் கராட்டைரசன் கருதினரான். கிழவிடயே மைணஞ்ஷசய்த ஷகராள்ஜவரான், கராடைராள ஜவண்டும் என்று
கிளம்பவரான், கிழவிக்குக் கராட்டுமைக்களிஜல ஒரு கூட்டைம் பக்கபலமைராகச் ஜசரும், ஜபரார்மூளும், என்பஜத
கராட்டைரசனின் அச்சம். ஆகஜவ அவன் “சில தினத்திஜல அவடனச் சரிப்படுத்தகிஜறன் - சினமுற
ஜவண்டைராம்” என்று கிழவிடயேத் ஜதற்றிவிட்டு, வீரமைணிடயே இணங்கச் ஷசய்யும் வழி யேராத என்று
ஜயேராசித்தரான்.
அஜத விதமைராகஜவ ரகுவீரன், நடைனரா தந்த அடறயினரால் திடுக்கிட்டுப்ஜபராய், தன் திட்டைம் பலிக்கராதத
கண்டு திடகத்த, ஜவறுஎன்ன ஷசய்த நடைனராடவச் சரிப்படுத்தவத என்று ஜயேராசிக்கலரானரான்.
“நமைத திட்டைம் சரியேரானதல்ல நண்பரா! விருந்த டவபவத்திஜல நடைனமைராடை வரஜவண்டும் என்று அவடள
அடழத்திருக்கக் கூடைராத, விஷயேத்டத ஷவளிப்படடையேராகக் கூறிஜயே அடழத்திருக்க ஜவண்டும்.
நடைனமைராடை அடழத்தவந்த இங்ஜக சரச மைராடைஜவ, அவள் ஜகராபித்த என்டன அடித்தராள்.” என்று
ரகுவீரன், தன் நண்பனிடைம் கூறினரான். “தவறு, திட்டைத்திஜல இல்டல. நீ பக்குவமைராக நடைந்த ஷகராள்ள
வில்டல.” என்று நண்பன் குடற கூறினரான்.
“விருந்திஜல நடைனம் என்று அடழத்தரான்; விபசராரத்தக்கு இழுத்தரான். தராஜயே! ஜபராதம் எனக்கு
இவ்வராழ்வு. ஜநராயுற்றிருந் ஜதன்டை அப்ஜபராத மைருந்திடை வந்தவன், மைண அடறக்கு வராடி என்றரான்.
இங்ஜக ரகுவீரன், விருந்ஷதன்றரான்; பிறகு கூடிடை வராடி ஜகராகிலஜமை என்று அடழத்தரான். நரான் ஜகவலம்
நடைனமைராத தராஜன, என்றுகூறிஜனன். அவன், ஆண்டைவஜன நடைன ஷசராரூபி என்று கராமைப்ஜபச்சராடினரான்.
என் நடைனம் உமைத கண்களுக்கு விருந்தராக இருக்கட்டும். என் ஜசர்க்டக விஷமைராகக் கருதப்படும். நீர்
ஷபரியே படடைத்தடலவர் என்று கூறிஜனன்; அவஜனரா, நீ கடலயின் சிகரமைல்லவரா கண்ஜண, என்று கராலில்
வீழ்ந்தரான். இத்தடகக் கராமைராந்தகராரர்களின் பிடியிலிருந்த தப்பிப்பிடழப் பதன்றி ஜவறு ஜவடலஜயே
எனக்குக் கராஜணராம். நரான், படழயேபடி நராஜடைராடியேராக ஜவண்டியேத தரான்” என்று நடைனரா ஜசராகித்தக்கூற,
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அவடள மைகளராக ஏற்றுக்ஷகராண்டிருந்த மூதராட்டி, அவடளத் ஜதற்றி, “அஞ்சராஜத தங்கஜமை! அரசனிடைஜமை
இடத நரான் கூறுகிஜறன்” என்று கூறினராள். நடைனரா, ஜகராபச் சிரிப்படைன், “அவர்கடள நரான் நன்கு
அறிஜவன் அன்டனஜயே!” என்று கூறிவிட்டு ஜயேராசடனயிலராழ்ந்தராள்.
கராட்டிஜல வீரமைணியும், பராண்டி நராட்டிஜல நடைனரராணியும் இங்ஙனம் கலங்கிக்கிடைந்த நராட்களில்,
மைலர்பரியிஜல, ஆரியேரின் அட்டைகராசமும், அரசியின் அடிடமைத்தனமும், உத்தமைனின் ஜசராகமும் வளர்ந்த
ஷகராண்டிருந்தத. ஜதவிஜகராயில் பூடஜே ஜநரத்திஜல, அரசிடயேக் ஷகரான்றுவிடைத் தீர்மைரானித்த ஆரியேமுனி,
உத்தமைடன ஓரிரவு சிடலக்குள் இருக்கக் கட்டைடள யிட்டு, அரசிடயே அடழத்தரான். நடுநிசி! சிடலக்கு
விஜசஷ அலங்கராரங்கள்! விக்ரகக் கிரஹந்தவிர மைற்று இடைங்களிஜல, இருள்! மூல ஸ்தரானத்திஜல
மைட்டும், விதவிதமைரான விளக்குகள் பிரகராசமைராக விளங்கின. ஆரியேன் அன்று தன் மைஜனராபீஷ்டைம்
நிடறஜவறப் ஜபராவதராகக் கருதிக் கர்வத்ஜதராடு இருந்தரான். உத்தமைனின் உள்ளம் இதஷவன உலுத்தன்
உணரமுடியேவில்டல. அவ்வளவு சமைரார்த்தியேமைராக உத்தமைன் தடலயேராட்டிக் கிடைந்தரான்.
நடு நிசிப் பூடஜேக்குப்பிறகு, ஜதவியின் திரு அருளரால், கராதலன், மைகள் ஆகியே இருவடரயுங்
கராணப்ஷபறுவராய் என்று அரசிக்கு, ஆரியேன் கூறியிருந்தரான். ஜபடத அடத நம்பிஜயே, பித்தஜமைலிட்டைவள்
ஜபரால, ஆலயேம் பகுந்தராள்; ஜசடியேடர அரண்மைடனக்குத் திருப்பி அனுப்பிவிட்டைராள். அந்தகராரம்
கவிந்திருந்த பிரகராரங்கடளத்தராண்டி, ஜஜேராதிமையேமைராக விளங்கியே மூலக்கிரஹம் பகுந்த, ஜதவிடயேத்
ஷதராழுதராள், ஆரியேன் சிடலக் குப்பக்கம், சிரித்தபடி நின்றரான். சில விநராடிகள், கண்கடள
மூடிக்ஷகராண்டிருந்த அரசி, கண்கடளத் திறந்தஜபராத, ஆரியேன், தீபங்கடள ஒவ்ஷவரான்றராக அடணத்தக்
ஷகராண்டிருக்கக் கண்டு, பயேந்தராள்.
“ஆரியேஜர! விளக்குகடள ஏன் அடணத்த விடுகிறீர்.’
“அவள் ஒளி முன், இவ்வற்ப ஒளிகள் எம்மைராத்திரம்? மைலர்பரி அரசிஜயே! மைராதராவின் ஜஜேராதிடயேப்பரார்,
இந்தத் தீபங்கள் நிடலயேற்றன, அவள் நிரந்தரஜஜேராதி; அடணயேரா விளக்கு.”
“உண்டமை. ஆனரால், இருள் சூழச்சூழ எனக்குத் திகிலராக இருக்கிறஜத.”
“ஜதவி! உன் குழந்டதயின் திகிடலப் ஜபராக்கு, ஓஜஹரா! ஜீவன் உள்ள வடரயில் திகில் இருக்கத் தராஜன
ஷசய்யும் என்று கூறுகிறராயேரா? சரி, அப்படியேரானரால், இவடள உன் பராதத்திஜல ஜசர்த்தக் ஷகராள்”
“ஆரியேஜர, ஏஜதஜதரா அச்சமூட்டும் ஜபச்சன்ஜறரா ஜபசுகிறீர்.”
“நச்சுப் ஷபராய்டகயிலிருந்த இன்று உன்டன நம் ஜதவி கடரஜயேற்றப் ஜபராகிறராள், நடுங்கராஜத, நளினி,
உன்டன, ஒருமுடற தழுவிக்ஷகராண்டு இன்பற... ... ...”
“ச! தூர்த்தரா! என்னிடைமைரா நீ இந்த வரார்த்டத ஜபசுகிறராய்?”
“அரசிஜயே! அவசரப் படுகிறீர், நரான் தழுவ ஆடசப்படு வதராகவரா நிடனத்தீர்? ஜபதராய், ஜதவி உன்டனத்
தழுவப் ஜபராகிறராள், நரானரா? உன்டனத் தழுவிக்ஷகராண்டைரால், உன் அரடசத் தழுவிக் ஷகராள்ள
முடியேராஜத.”
“என் அரடச நீ தழுவிக்ஷகராள்வதரா? என்டனத்ஜதவி தழுவிக்ஷகராள்வதரா? இஷதன்ன இன்று
விந்டதயேராகப் ஜபசுகிறீர், எனக்ஷகரான்றும் விளங்கவில்டலஜயே”
“விளங்கிவிடும்! சில விநராடிகளிஜல விளங்கி விடும்! மைலர்பரி அரசிஜயே என் மைராதவம் ஈஜடைறும் நராள்
இத. ஜகராயில் பூஜேராரி இப்ஜபராத நரான். நராடளஜயேரா, நரான் ஷகராலுமைண்டைபத்த அதிகராரி. உன் வராழ்நராள்
முடிந்தத?
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“ஐஜயேரா! இதிஜலஜதரா சூதிருக்கிறத. நரான் ஜபராகிஜறன்.”
“ஜகராயிற் கதவுகள் தராளிடைப்பட்டு விட்டைன. எவ்வளவு கூவினராலும் குரல் ஷவளிஜயே ஜகட்கராத. இந்த ஓர்
இரவுக்கராக, நரான் எத்தடன இரவுகள் தூங்கராத இருந்ஜதன் ஷதரியுமைரா?”
“பராதகரா! படுஜமைராசக்கராரரா! என்டனக் ஷகரால்லவரா, இங்கு அடழத்தராய்? ஜதவிஜகராயிலிஜல இந்தத்
தீயேஷசயேலரா? மைனம் கல்லரா? நரான் உன்டனப் பக்திஜயேராடு ஷதராழுதவந்ததன் பலன் இததரானரா? இந்த
ஆபத்திலிருந்த என்டனக் கராப்பராற்ற மைராட்டைராயேரா?
“ஜதவி உன்டனக் கராப்பராற்ற மைராட்டைராள்”
“ஏன்?”
“ஏனரா? அவள் என்னுடடையே ஜதவி என் சிருஷ்டி, என் ஆயுதம், என்கருவி! நீஜயே கூறு, அடிஜதவி,
நரானல்லவரா உனக்கு மைகிடமை கற்பித்ஜதன். என்னரால்தராஜன உனக்கு இந்த அபிஜஷகம், ஆரராதடன,
அலங்கராரம்.”
“என்ன ஜபச்சு இத”
“உண்டமைப் ஜபச்சு. ஜதவி, வரா. உன் சிருஷ்டிகர்த்தவராகியே நரான் அடழக்கிஜறன் உன்டன. உனக்கு
இதவடர நரான் அடிடமையேராக இருந்ஜதன். எதற்கராக? இவள்ஜபரான்ற எண்ணற்றவர்கடள உனக்கு
அடிடமையேராக்க! ஜதவியேராம் ஜதவி; சக்தியேராம் பரராசக்தி, என் இஷ்டைத்டத நிடறஜவற்றி டவக்கும் அடிடமை
இத. வீசு, உன்வராடள; உருளட்டும் இவள் தடல”
அரசிக்கும் பூஜேராரிக்கும் நடடைஷபற்ற இவ்உடரயேராடைலரால், அரசியின் அங்கம் பயேத்தரால் நடுங்கிற்று;
கூவினராள், அப்ஜபராத சிடலக்குள் இருந்த உத்தமைன், “அரசிஜயே, ஆரியேனுக்கு அடிடமைதரான் நரான்; அவன்
கட்டைடளடயே நிடறஜவற்றிடவப்பஜத என்ஜவடல; அவஜன என் சிருஷ்டிகர்த்தரா; இடத அறிந்தஷகராள்”
என்றுடரத்தரான். ஆரியேன் ஷவற்றிச்சிரிப்படைன், “ஜகட்டைராயேரா, ஜதவியின் திருவராக்டக” என்று கூவினரான்.
“நரான் ஜபசி முடிக்கவில்டலஜயே. சில சமையேம், அடிடமைஜயே எஜேமைரானுக்குத் தஜரராகியேராவதண்டு. ஆரியே
முனிஜயே! நீ அரசிக்குத் தஜரராகியேரானராய். நரான் இஜதரா உனக்குத் தஜரராகியேராகிஜறன்” என்று உத்தமைன்
கூவினரான். சிடல அடசயேக்கண்டு, சிடலயின் கரங்கள், ஆரியேனின் கழுத்டதப் பிடித்திழுத்த
ஷநரிக்கக்கண்டு, அரசி, மைருட்சியும், மைகிழ்ச்சியும் ஷகராண்டு உடைலராடை நின்றராள். “ஜகராயிற்கதவுகள்
பூட்டைப்பட்டைன; கூவினரால் சத்தம் ஷவளிஜயே ஜகட்கராத” என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை உத்தமைன்,
ஆரியேடனக்ஷகரான்றரான்.
ஜதவியின் சக்திஜயே சக்தி, என்று அழுத ஷகராண்ஜடை கூறி, அரசி, சிடலயின் பராதங்கடளப் பற்றிக்ஷகராள்ள,
உள்ஜள இருந்த உத்தமைன், ‘ஜதவியுமில்டலத் ஜதவனுமில்டல. நரான் ஓர் தமிழன்’ என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை
சிடலடயே விட்டு ஷவளிஜயே வந்த நின்று, அரசியிடைம் தன் வரலராற்டறக்கூறி, ஆரியேனின் சூத
ஷதரியேச்ஷசய்தரான். மைலர்பரி அரசி, தன்மைதியீனத்தரால் வந்த அவமைரானத்டதயும், ஆபத்டதயும், எண்ணி
வராடி உத்தமைன் தடண ஷகராண்டு, அரண்மைடன ஷசன்றராள்.
உத்தமைனுடடையே ஜயேராசடனயின்படி, மைறுதினம் ஆரியேடனத் ஜதவி தன் திருப்பராதங்களில் ஜசர்த்தக்
ஷகராண்டைராள் என்று ஊரராருக்கு அறிவிக்கப்பட்டைத. இறந்த பிறகு, தன் உடைடலக் கழுகுக்கு
இடரயேராக்கும்படி ஆரியேன் விரும்பியிருந்தரான் என்று மைக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு, ஆரியேப் பிணத்டதக்
கழுகுகள் ஷகராத்திடைச் ஷசய்யேப்பட்டைத. ஆரியேனின் சூழ்ச்சியேரால் சிடறப் பட்டிருந்த தமிழர் விடுவிக்கப்
பட்டைனர். ஆலயே வீணர்கள் விரட்டைப்பட்டைனர். தமிழ் மைணம் ஷமைல்ல ஷமைல்லக் கமைழத் ஷதராடைங்கிற்று.
உத்தமைன், நடைனரராணிடயேயும் வீரமைணிடயேயும் ஜதடிக்கண்டுபிடிக்க ஜவண்டுஷமைன்று கூறியேஜபராத,
மைலர்பரி அரசி, தனத கள்ளக்கராதலில் கனிந்த மைகடளயும் கண்டுபிடிக்க ஜவண்டுஷமைன்று கூறி, ஒரு
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நீலமைணிடயே அவனிடைம் தந்த, இத என் மைகளின் கராதணி. ஒன்று என்னிடைமும், மைற்ஷறரான்று அவள்
தந்டதயிடைமும் இருந்தத. வீரமைணி என் கராதலடரக் கலிங்கத்திஜல கண்டைராரராம், ஜமைற்ஷகராண்டு
தகவல்கடள வீரமைணி கூறு முன்ப,நரான் ஆரியேனின் அடிடமையேராக இருந்ததரால், பலவடகயேரான
இடடையூறுகள் ஜநரிட்டைத. என்னரால் முழு விவரமும் ஷதரிந்தஷகராள்ள முடியேவில்டல. நீ வீரமைணிடயேக்
கண்டைதம், இந்த நீலமைணிடயேத்தந்த, என் மைகள் விஷயேமைராகக் ஜகள், என்று கூறினராள். மைலர்பரி
தமிழ்பரியேரானடதக் கண்டுகளித்த, உத்தமைன் வீரமைணிடயேத் ஜதடைலரானரான். கராட்டைரசனும், அச்சமையேம்,
வீரமைணிடயேத் ஜதடும் ஜவடலயில் ஈபட்டிருந்தரான், கிழவிடயே மைணக்க மைறுத்த வீரமைணிடயே ஏஜதரா
மூலிடக ஷகராடுத்த, மைனடத மைராற்றி விடுவதராகக், கராட்டைரசரின் குடும்படவத்தியேன் கூறி, மைருந்த
ஷகராடுத்தரான். ஆனரால் மைருந்த, வீரமைணிக்குக் கிழவியின் மீத ஜமைராகம் பிறக்கச் ஷசய்வதற்குப் பதில்,
மூடளக்ஜகராளராறு உண்டைராகி விட்டைத. வீரமைணிக்குப் பழயே நிடனவு மைடறந்த ஜபராய், எதிர்ப்பட்ஜடைராடர
அடிப்பத, கிடடைப்படதக் தின்பத, ஓரிடைத்திஜல தங்கராத ஓடுவத, ஜபரான்ற ஷசயேல் பரியும் பித்தனராக்கி
விட்டைத. ஜவறு மைருந்தகள் தந்தவந்தனர் ஆனரால், ஓரிரவு, கட்டுகடள அறுத்தக் ஷகராண்டு. கராவலடர
ஏய்த்த விட்டு, பித்தம் பிடித்த வீரமைணி, எங்ஜகரா ஓடிவிட்டைரான், அவடனத் ஜதடிப்பரார்க்க,
நராலராபக்கங்களிலும். கராட்டைரசன் தன் ஆட்கடள ஏவினரான்.
“நண்பரா! நரான் எவ்வளஜவரா முயேன்றுதரான் பரார்க்கிஜறன்; ஆனரால், அந்த ஆடைலழகியின் நிடனவு
என்டனச் சித்திரவடத ஷசய்கிறத. அரண்மைடனயின் ஷகராலுப்ஷபராம்டமையேரா நரான்? எனக்குத் ஷதரியேராதரா?
ஷபண்பித்தங் கூடைராத; அத ஜபரராபத்த விடளவிக்குஷமைன்று, எல்லராம் ஷதரிந்த தரான் இருக்கிறத.
என்றராலும், என்னரால் அவடள மைறக்கவும் முடியேவில்டல. பயேலில் சிக்கியே கலம்ஜபரால் மைனம்
தத்தளிக்கிறத. மைனச்சராந்திக்கு மைதவருந்தினரால், அந்த மைதனசுந்தரியின் இதழ் சுடவத்தரால், இதனினும்
இனிக்குஜமை என்று ஏக்கம் பிறக்கிறத. கீதம் ஜகட்க மைனக்ஷகராதிப்டபப் ஜபராக்கிக் ஷகராள்ஜவராம் என்று
பரார்த்தராஜலரா, கீதம் எனக்கு அவள் ஜபச்டச நிடனவிற்குக் ஷகராண்டு வருகிறத.”
என்றுஜமைராகஜமைலீட்டைரால் ரகுவீரன், தன் நண்பனிடைம் கூறித் தன் தயேடரத் தடடைத்தக்ஷகராள்ள
முயேன்றரான். ஆனரால் கிளறிவிட்டைதம் ஷநருப்ப ஜமைலும் ஒளியுடைன் எரிவதஜபரால, ஆடசத் தீ அவன்
உள்ளத்டத பற்றிக் ஷகராண்டைத, நடைனரராணிக்ஜகரா ரகுவீரனின் ஜசட்டடைடயேக் கண்டைதரால் ஆடைவரின்
மைனநிடல, அதிகராரவர்க்கத்தின் ஆணவம், சமைரான்களின் ஜசட்டடை, கராமைவிகராரங் ஷகராண்டைவர்களின்
கபடைம், ஆகியேவற்டறப் பற்றியே எண்ணம், ஈட்டிஜபரால் குத்திக் குடடைந்தத. இந்நிடலவரக் கராரணம், என்
அன்படன இழந்ததராலன்ஜறரா, வீர மைணியின் சரசத்டத விரும்பியே எனக்கு இந்தக் ஜகராரணி
ஷசயேல்பரிஜவரானரா சிக்கஜவண்டும். ஜதன் குடைத்டதத்ஜதடைப்ஜபராய் ஜதள் ஷகராட்டியேதஜபராலராயிற்ஜற
என்நிடல; இன்னும் எத்தடன நராட்கள் இதடனச் சகிப்பத என்ற ஏக்கத்திஜல நடைனரராணி ஆழ்ந்தராள்.
பலபராகங்களில் ஜதடி அலுத்தக் கராட்டைரசனின் ஜவடலயேராட்கள். வீரமைணி கிடடைக்கவில்டல என்ற
ஜசதிடயேக் கூறிவிட்டுத் தமைத கரால் வீக்கத்திற்கு மூலிடக ஜதடினர். உத்தமைனும் ஊர்பல சுற்றி அடலந்த,
வீரமைணிடயேக்கராணராத விசனமைடடைந்தரான். வீரமைணிஜயேரா பித்தங்ஷகராண்டைதரால், அடைவியில் ஓடியும்
குன்றுகளிஜல கூத்தராடியும், அருவிகளில் நீந்தியும், அட்டைகராசஞ  ்ஷசய்த ஷகராண்டும், தனத படழயே
நிடலபற்றியே கருத்தின்றித் திரிந்தஷகராண்டிருந்தரான். அவனுக்கும், படழயே நிடலக்கும், அவனிடைம்
மிச்சமைராக இருந்த ஒஜர ஷதராடைர்ப, கலிங்கக்கிழவன் தந்த நீலமைணி ஒன்றுதரான். பித்தசித்தத்திலும், அந்த
நீலமைணியிடைம் மைட்டும், அவனுக்கு ஓர் பிஜரடமை. அடத இழக்கராமைல் பராதகராத்தக்ஷகராள்வதில் ஓர்
அக்கடற இருந்தத. நீலமைணிடயேப் பரார்ப்பத நடகப்பத, பிறகு அடத டகயிஜல டவத்தக்ஷகராண்டு
ஷகம்பீரமைராக நடைப்பத, மைடியிஜல பத்திரப்படுத்திவிட்டு உறங்குவத, இத வீரமைணியின் நிடலடமையேராக
இருந்தத. நீலமைணிடயே உற்றுஜநராக்கும்ஜபராத ஏஜதரா ஷகராஞ்சம் படழயே நிடனவு வருவதஜபரால்
ஜதரான்றும்; மைறுவிநராடிஜயே அந்த நிடனவு மைடறந்தவிடும். இங்ஙனம் வீரமைணி, பல இடைங்களில்
சுற்றித்திரிந்த ஷகராண்ஜடை பராண்டியே நராடுபகுந்தரான். சிற்றூர் ஒன்டறயேடுத்த சிறுகராட்டிஜல சிரித்தக்
கூத்தராடிக்ஷகராண்டு வீரமைணி ஷசன்றஜபராத, வராட்ஜபரார் நடைக்கும் சத்தம் ஜகட்டைத. விழி அகன்றத; வீரம்
ததம்பிற்று; மைடைமைடைஷவனச் சத்தம்வரும் பக்கம் ஷசன்றரான். அங்கு இருவீரர்கள் வராட்ஜபரார்
பரிந்தஷகராண்டு இருக்கக் கண்டை, அருஜக கிடைந்த பராடறமீதமைர்ந்த ஷகராண்டு, “சபராஷ்! அப்படித்தரான்
இப்பக்கம் வீசு!” என்று கூவினரான். வராட்ஜபரார் பரிந்த இருவரும் இவன் எங்கிருந்த வந்தரான் ஓர் பித்தன்
என்று ஷவகுண்டைனர். பித்தனின் ஜசட்டடைடயேக் கண்டு எங்ஜக குறிதவறிவிடுகிறஜதரா என்று அஞ்சினர்
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இருவரும். எனஜவ, கத்தி வீச்டசயும் நிறுத்திக் ஷகராண்டு, “யேராரடைரா டபத்தியேக்கராரரா! ஜபராடைரா,
இங்ஷகன்னஜவடல” என்று கூவினர்.
“எனக்கரா என்னஜவடல என்று ஜகட்கிறீர்கள். அவ்வளவு திமிரரா பிடித்தவிட்டைத. நரான் கற்றுக் ஷகராடுத்த
பராடைத்தின்படி, ஜபரார் ஷசய்கிறீர்களரா என்று நரான் ஜேராக்கிரடதயேராகக் கவனித்தக் ஷகராண்டு இருக்கிஜறன்.
உங்கள் குருவிடைஜமை குறும்பஷசய்கிறீர்களரா?” என்று வீரமைணி ஜகராபமைராகப் ஜபசினரான். ஜபராரிட்டுக்
ஷகராண்டிருந்த இருவரும் தன் சடைர்கள்; தராஜனரார் வராட்ஜபரார் ஆசிரியேன் என்ற நிடனப்ப வீரமைணிக்கு!
சண்டடைடயேயும் மைறந்தவிட்டு, இருவரும் சிரித்தவிட்டுச், “சரியேரான டபத்யேமைராக வந்த ஜசர்ந்தத” என்று
ஜபசிக்ஷகராண்ஜடை, வீரமைணியின் எதிஜர ஷசன்று கும்பிட்டு ‘குருஜவ நீங்கள் எதிஜர நின்றரால்,
எங்களுக்குப் ஜபராரிடைக் கூச்சமைராக இருக்கிறத. ஆடகயேரால் தராங்கள் தடயேஷசய்த வீடு ஜபராய்விடுங்கள்,
நராங்கள் சண்டடைடயே முடித்தக்ஷகராண்டு சக்கிரமைராக வருகிஜறராம்” என்று ஜகலிஜபசினர். வீரமைணி
அதற்கிடசயே முடியேராத என்று கண்டிப்பராகக்கூறிவிட்டு, “இந்த ஆரம்பப்பராடைத்தக்ஜக இத்தடனநராளரா?
சுத்த முட்டைராள்கள்! உம், ஆகட்டும், ஜநரமைராகிறத. ஆரம்பியுங்கள் சண்டடைடயே. ஷசரால்லிக்ஷகராடுத்த
பராடைத்டத நன்றராக நிடனவிஜல நிறுத்திச், சுத்தமைராக சண்டடைபரியே ஜவண்டும். கத்திடயேப்
பிடித்திருப்பஜத சரியேராக இல்டல, கரால் எப்ஜபராத நிமிர்ந்திருக்க ஜவண்டும். எப்ஜபராத
வடளந்திருக்கஜவண்டும் என்பதகூடைத் ஷதரியேவில்டல. உங்கள் மைண்டடையிஜல களிமைண்ஜணரா!
எத்தடன நராளடைரா இந்தப் பராடைத்டதச் ஷசரால்லிக் ஷகராடுப்பத” என்று ஜகராபமைராகப் ஜபசினரான். வயிறு
குலுங்க நடகத்தவிட்டு வீரர்கள். “ஜபராடைரா ஜபரா! ஜபராகிறராயேரா, உடதவராங்கிக் ஷகராள்கிறராயேரா” என்று
மிரட்டினர்.
“இஜதராபராருங்கள் ஒருவிநராடியிஜல உங்கள் விழிகள் பிதங்கி ஷவளிவரச்ஷசய்கிஜறன். என்னிடைமைரா,
வராலராட்டுகிறீர்கள்?” என்று வீரமைணி கூறிக்ஷகராண்ஜடை, தன்னிடைமிருந்த நீலமைணிடயே எடுத்த
அவர்களிடைம் கராட்டிஷகராண்டு மைந்திரவராதி ஜபரால் முணுமுணுத்தரான். ஒளிவிட்டுப் பிரகராசிக்கும்,
விடலயுயேர்ந்த அந்த நீலமைணிடயேக் கண்டைதம், இருவீரரும், ஆச்சரியேப்பட்டுப் பித்தனிடைம் இத்தடகயே
மைணி எவ்விதம் கிடடைத்தத என்று ஜயேராசித்த, இவடனத் தந்திரமைராகத் தம்வசப்படுத்தி நீலமைணிடயேப்
ஷபற்று மைன்னனிடைம் தர ஜவண்டும், என்று தீர்மைரானித்த நீலமைணியின் மைராயேரா சக்தியேரால் மைதி
மையேங்கியேவர்ஜபரால் பராசராங்கு ஷசய்த வீரமைணிடயே வணங்கி நின்றனர்.
“அடைங்கினீர்களரா தடடை நடுங்கிகஜள!” என்று, சிரித்தக் ஷகராண்ஜடை ஜபசினரான் வீரமைணி. “குருஜவ!
மைன்னிக்க ஜவண்டும், பிடழ ஷபராறுத்தக்ஷகராள்ள ஜவண்டும்.” என்று இருவரும் கூறி, வீரமைணியின்
தராடள வணங்குவதஜபரால நடித்த, கராடலவராரி விட்டைனர்; வீரமைணி குப்பறக்கீஜழ விழுந்ததம்,
தடலப்பராடகத் தணியினரால் டககரால்கடளப் பிடணத்தக், குதிடரமீத, மூட்டடைஜபராலப் ஜபராட்டுக்
ஷகராண்டு, வீரமைணி ஜபராட்டை கூக்குரடலப் ஷபராருட்படுத்தராமைல், பராண்டியே மைன்னனின் அரண்மைடனக்கு
ஷவகு ஜவகமைராகச் ஷசரால்லலராயினர். ஷகராஞ்சஜநரம் கூவியே பிறகு, வீரமைணி அலுத்த, மையேக்க ஜமைலிட்டு,
அடசவற்றுப் ஜபரானரான். அந்த நிடலயிஜல மைன்னனிடைம், வீரமைணிடயேக் ஷகராண்டுஜபராய்ச் ஜசர்த்தனர்.
மைன்னன் அரண்மைடனத் ஜதராட்டைத்திஜல உலவிக் ஷகராண்டிருந்தரான். எதிஜர ஷகராண்டுவந்த கீஜழ
உருட்டைப்பட்டை வீரமைணிடயே, முதலில் மூர்ச்டச ஷதளியேச் ஷசய்த, அவடனப்பிடித்த வந்தவர்கடளப்
பரார்த்த, “யேரார் இவன்? ஷசய்த குற்றம் என்ன? என்று வினவினரான்.
“மைன்னவஜன! இவன் யேராஷரன்று ஷதரியேவில்டல. கராட்டிஜல கண்ஜடைராம் தற்ஷசயேலராக. இவனிடைம் இத
இருந்தத.” என்று கூறி நீலமைணிடயே மைன்னனிடைம் தந்தனர். அடதக் கண்டைதம், பராண்டியேன் படதத்த,
“ஆ! நீலமைணி! நமைத அருடமை மைணி! இத இவனிடைம் எப்படி வந்தத? இவன் யேரார்?” என்று
ஆச்சரியேத்ஜதராடு ஜகட்டைரான். வீரமைணிக்ஜகரா, பித்தம் ஷதளியே வில்டலயேராடகயேரால், மைன்னவடன
ஏறஇறங்கப் பரார்த்த, “நீயேரார்? கராட்டைரானரா? இல்டலஜயே! அவன் உன்டனவிடை வயேதிற் சிறியேவனராயிற்ஜற!
கலிங்கத்தரானரா? இருக்கராஜத, அவன் கண் இப்படி பிரகராசிக்கராஜத. முடி தரித்திருக்கிறராய், அரசனரா? இத
ஜசராழ மைண்டைலமைரா? ஐஜயேரா! நரான் நுடழயேக் கூடைராஜத!!” என்று உளறியேபடி இருந்தரான்.
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பகுதி - 15
“இவனுக்கு மூடளக்ஜகராளராறு இருக்கிறத. நமைத சிகிச்டசச் சராடலக்கு அனுப்பங்கள். பத்தி
சுவராதீனத்திற்கு வந்ததம் விசராரிப்ஜபராம்.
“ஆ! அண்ணரா! உன்டனக்கராணராத வராடும் எனக்கு, நீல மைணிடயேக்கராணும் ஜபறராவத கிடடைத்தஜத.
முடிதரித்த, வீற்றிருக்கஜவண்டியே நீ, இந்தப் பராழும் நீலமைணியினரால், முடி இழந்தராய்; குடும்பத்டதத்
தறந்தராய்; என்ன கதியேரானராஜயேரா? நீல மைணிஜயே! உனக்கு வராஜயேத, ஜபச! ஜபசும் வராயுடடையேவஜனரா,
பித்தனராக இருக்கிறரான். என் மைனம், எடதஜயேரா எண்ணி ஏங்கு கிறஜத. எங்கள் குடும்பத்டதக் ஷகடுத்த
ஜகராரமைணிஜயே! உன் அழகு, இவ்வளவு அவதிடயேத் தந்தத. உன் மைர்மைத்டத நரான் யேராரிடைம் கூறுஜவன்.”
என்று பராண்டியேன் பலப்பல கூறிப் பிரலராபித்தத கண்டை, அவ்விரு வீரரும், “இந்தப் ஷபரால்லராத
நீலமைணிடயேத் ஷதராட்டைவருக்குப் பித்தம் பிடிக்கும் ஜபராலும், இடதக்கண்டு, மைன்னர் கண் கசிந்த,
ஏஜதஜதரா ஜபசுகிறராஜர” என்று எண்ணினர். ஜவடலயேராட்கள், வீரமைணிடயே, அரண்மைடன சிகிச்டசச்
சராடலக்கு அடழத்தச்ஷசன்றனர். வீரர்கள் ஜவந்தனிடைம் விடடை ஷபற்றுக்ஷகராண்டு ஜபராயினர்.
மைன்னஜனரா, ஓர் ஜமைடடை மீத அமைர்ந்த நீலமைணிடயே உற்று ஜநராக்கியேபடி இருந்தரான். முத்த முத்தராக
அவன் கண்களிஜல நீர் ஷவளிப்பட்டைத!
நீலமைணி எடுத்தவந்த வீரஷனராருவன், சித்தங் ஷகட்டுக் கிடைக்கிறரான், சிகிச்டசஷபற்று வருகிறரான் என்ற
விஷயேம் ஊரிஜல, பரவி, நடைனராவின் ஷசவிபகுந்தத. ஆனரால், பித்தர்கள் பலரிருக்க, இவன் ஒருவன்
தராஜனரா கிடடைத்தரான் சிகிச்டசக்கு என்று அவள் கூறினராள், அழகிகளின் அடணப்பக்கராக மைனடத
அடலயேவிடும் பித்தர்கள், ஆடைம்பரவராழ்வுக்கராக, அதிகராரத்தக்கராக, எடதயுஞ் ஷசய்யேத் தணியும்
பித்தர்கள் உண்டைல்லவரா என்றுடரத்தராள். மைருந்திடைவந்தவன் டமையேல் ஷகராண்டைடலந் தரான், ஒரு பித்தன்
எமைத மைண்டைலத்திஜல. இங்ஷகராருவன் நடைனமைராடை வராடி என்றடழத்தப் பஞ்சடணக்குப் ஜபராடி என்று
பணித்தரான்! எத்தடனஜயேரா பித்தர்கடளக் கண்டைராயிற்று, இவன் அதஜபரால் ஒருவன், என்று
அலட்சியேமைராக நடைனரா கூறினராள்.
“இவன் சராமைரான்யேனல்லன் வராட்ஜபரார்வீரன், ஜபசுவத பூரராவும் ஜபரார்பற்றிஜயே,
ஜசராழமைண்டைலத்டதப்பற்றியும் மைன்னடனப் பற்றியும், ஜபசுகிறரான் ஷபருடமையுடைன். கலிங்கப் ஜபரார்
பற்றி சிலராகித்தக்கூறுகிறரான்” என்று அரண்மைடனச் ஜசடியேர் கூறினர். “அங்ஙனமைராயின் நரான்
கராணஜவண்டும்” ஏன்றராள் நடைனரா. அரசராடண ஷபற்று நடைனரா, அந்தச் சிகிச்டசச் சராடல ஷசன்றராள்.
வீரமைணிடயேக் கண்டைராள்; கண்ணரா என்று அரண்மைடன அதிரக் கூவினராள். நடைனரா என்ஜறரார் எதிஷரராலி
கிளம்பிற்று; இரு உருவமும் ஒன்றராகப்பிடணந்த விட்டைன, இருதயேத்திஜலகிடைந்த எண்ணங்கடள
எடுத்தடரக்க முடியேராத நிடல. இதழ்கள் ஒன்டறஷயேரான்று பற்றின; பிரியே மைறுத்தன. கராவலர் ஓஜடைராடி
மைன்னனுக்குடரத்தனர். ஒருவர் முகத்டத ஒருவர் பரார்த்த “நீதரானரா? நிடனவு தரானரா? நிஜேமைரா?” என்று
ஜகட்டுக் ஜகட்டுக்களித்தனர்,
எப்படி இங்கு வந்தராய்?
எங்ஷகங்ஜக இருந்தராய்?
ஐஜயேரா, என்ஷனன்ன கஷ்டைஜமைரா?
ஏன், இப்படி ஷமைலிந்திருக்கிறராய்?
என் அன்ஜப! இன்ஜறநரான் வராழ்டவப் ஷபற்ஜறன்.
என் இன்பஜமை! எத்தடன கராலம் பிரிந்திருந்தராய்?
என்டன எங்ஷகங்குஜதடி அலுத்தராஜயேரா?
என்னரால் உனக்கு இவ்வளவு இடடையூறரா?
என்ற ஜகள்விகள், யேரார் முதலில் ஜகட்டைனர், யேரார் பிறகு ஜகட்டைனர் என்பத ஷதரியேமுடியேராத வண்ணம்,
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ஏககராலத்தில் இருவரும் ஒருவடர ஒருவர் ஜகட்டுக்ஷகராண்டைனர். இருவரும் பதில்கூற
வராய்திறந்தராரில்டல. சில ஜகள்விகளுக்குப்பதில் முத்தம்; சில ஜகள்விகளுக்குக் கராதலின் பிடணப்ப!
சில ஜகள்விகளுக்குப் பதில் கண்ணீடரத்தடடைப்பத! என்ற முடறயிலிருந்தஜத தவிர, ஒருவர்
வரலராற்டற ஒருவர் ஜகட்கமுடியேவில்டல. நடுக்கடைலில் நராவராய் ஷகடை, அடலயுடைன் ஜபராரிட்டுத்
திமிங்கிலத்திடைமிருந்த தப்பித், தத்தளித்தவனுக்குத் திடீஷரன ஓர்கலம் கிடடைத்தரால், யேராருடடையேத?
எங்ஜக ஷசல்கிறத? எங்கிருந்த இங்ஜக வந்தத?” என்று அந்த மைரக்கலத்தின் வரலராறுவிசராரிக்கவரா
மைனமிருக்கும்! ஆ! மைரக்கலம், இனி நரான் அதனிடைம் அடடைக்கலம்! உயிர்தப்பிஜனராம் என்று உவடகக்
கூத்தராடிடுவரானன்ஜறரா! அதஜபராலப், பலப்பல ஷதரால்டலகட்கு ஆளராகிப் பல்ஜவறு நராடுகளில் சுற்றி
அடலந்த கராதலர், ஒருவடர ஒருவர் கண்டைதம், ஜகள்விகள் மைனதிஜல கிளம்பி, நராவிஜல
நர்த்தனமைராடினஜவ தவிர பதில்கூறஜவரா, ஜகட்கஜவரா முடியேராதபடி அவர்கள் நிடலடமை இருந்தத.
அன்ஜப! உயிஜர! இன்பஜமை! என்று யேரார், யேராடர அடழத் தனர் என்று ஷதளிவு இல்டல. அன்ஜப, உயிஜர
என்ற சத்தம் ஜகட்டைத. ஒரு ஆண்; ஒரு ஷபண் குரல். இருகுரலிலும் கராதல் கனிவு ஜதராய்ந்த கிடைந்தத.
மைன்னனும் அவன் ஜசவகரும் வந்தனர். கராதலர் மைண்டியிட்டைனர்; “ஜநராயேறியேராத மைருந்திடை
எண்ணிஜனன்,” இவ்வீரனின் வியேராதிஜபராக்க இவ்ஜவல் விழியேராஜள மைருந்தரானராள்” என்று மைகிழ்ஜவராடு
மைன்னன்கூறி, மைராளிடகயிஜல இருவரும் இருக்கட்டும்; ஏவலர் அவர் விரும்பம்ஜபராத ஜவண்டுவடதத்
தரட்டும்; நராடளதரான் அவர்கள் நமைத உலகுவருவர்; அப்ஜபராததரான், அவர்கள் இருவர் வரலராறும் நராம்
ஜகட்டைறிதல் கூடும்; நராம் அவர்கள் நிடலடமைடயே ஒருவராறு அறிஜவராம்; ஜதடனஷமைராண்டுண்ணும்
ஜதனீடயேக் கடலத்தஜலரா, கீதத்தின் ரசத்திஜல மூழ்கி இருக்கும் இடசவராணனிடைம் ஜபசுவஜதரா,
இயேற்டகயின் எழிலில் இலயித்திருக்கும் ஓவியேக் கராரனிடைம் ஷசன்றுஓஷவனக் கூவுவஜதரா கூடைராதன்ஜறரா.
வராழ்க இக்கராதலர்! வளம் ஷபறுக இவர் வராழ்வு!!” என்று கூறிவிட்டுப் பணியேராளர் சிலடர
அமைர்த்திவிட்டுச் ஷசன்று விட்டைரான்.
“மைன்னன் ஷசன்றுவிட்டைரான் கண்ணராளரா!” என்று மைதரம் ஷபராழிந்தராள் நடைனரா. “எந்த மைன்னன்? என்று
வீரமைணி ஜகட்டைரானில்டல. “ஆயின், மைடிமீத உட்கராரு” என்று கூறினரான்.
“கண்ஜண! நராம் எங்கிருக்கிஜறராம்.”
“என் பக்கம் நீர்! உம் பக்கம் நரான்!”
“ஆமைராம்! இத எந்த மைண்டைலமைராக இருந்தரால் தரான் நமைக் ஷகன்ன? நீ இங்ஜக, உன் பக்கம் நரான்! இத
ஆனந்தபரி, ஆமைராம், நரான் இன்றுவடர ஜதடித் ஜதடித் வராடிஜனன், இஜதரா ஆனந்தபரி.”
“ஜபசராதிரும் பிரியேஜர! உமைத முகத்டதக் கண்டு எவ்வளவு கராலமைராகிவிட்டைத. வராய் திறவராதீர் நரான்
ஆடச முகத்டதச் சரியேராகப் பரார்க்க ஜவண்டும். அந்த ஜமைராகனப் பன்னடக, ஷகம்பீரத் ஜதராற்றம்,
ஆண்டமைடயே அறிவிக்கும் கண்ஷணராளி, இடவகடள நரான் உண்ணத்தடலப்படும் ஜநரத்திஜல ஒரு
ஜபச்சும் ஜபசராதீர்.”
“தங்கஜமை! ஷசல்வஜமை! மைணிஜயே.”
உரத்தக் குரல் மைங்கிற்று; தழுதழுத்த ஜபச்சுத் ஷதராடைங்கிற்று, பின்னர் உதடுகள் மைட்டுஜமை அடசந்தன.
பிறகு அதவும் இல்டல. இரண்டு உருவங்கள் ஒன்டறஷயேரான்று பின்னிக்ஷகராண்டிருக்கும் அறபதமைரான
சிடலடயேக் டகத்ஜதர்ந்த சித்திரக்கராரன் ஷசய்த டவத்ததஜபரான்ற கராட்சி. உயிர் ஓவியேம் என்பதற்கு ஒஜர
அத்தராட்சி. அவர்களின் கண்களிஜல பரண்டை நீர், இடடைஇடடைஜயே ஜகட்டை “இச்” ஷசராலி! கராதல் உலகிஜல
அவர்கள் குடிஜயேறினரார்கள். சுற்றும் முற்றும் பரார்க்க அவர்களுக்கு ஜவடலயில்டல.
ஜபசவுங்கூடைவில்டல. ஆம்! ஜசராழ மைண்டைலத்திஜல பிரிந்த பராண்டியே நராட்டிஜல சந்திப்ப. அவர்களின்
நிடலடமைடயே உணர்ந்ஜதரார், அப்பக்கம் அணுகவும் தயேங்கினர். உணவு ஜவண்டுமைரா என்று ஜகட்கவும்
பயேந்தனர். இவ்வளவு கராதல் ஷகராண்டை இருவர், எப்படித்தரான் பிரிந்திருந்தரார்கஜளரா? என்ஷனன்ன
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கஷ்டைஜமைரா? எங்ஷகங்கு ஜதடினரார்கஜளரா? என்று கராவலர்கள் ஜபசிக் ஷகராண்டைனர். நடைனராவும்
வீரமைணியும், அக்கராவலருக்குத் தத்தமைத முன்னராள் கராதற் சம்பவங்கடள நிடனவிற்குக் ஷகராண்டுவரும்
தூண்டுஜகராளராயினர். நடைனராடவக் கண்டு மைணியின் முகம் மைலர்ந்தத; மைணிடயேத் தழுவியே நடைனராவின்
நயேனம் மைலர்ந்தத. இருவரின் ஆனந்தத்டதக் கண்டை, அரண்மைடன பூரராவும், களிப்பக் கூத்தராடிற்று.
அரண்மைடனயின் ஆனந்தம், நகருக்குள்ஜளயும் நடைமைராடைத் ஷதராடைங்கிற்று. கீதம், எழும் இடைத்தில்
மைட்டுமைரா இன்பமூட்டும்! நந்தவனத்த நறுமைணம், நராலு பக்கமும் வீசராதரா!
இன்ப அருவியிஜல நீந்தியே இளங் கராதலரின் களிப்பின் படைபடைப்ப, எங்கும் நிடறநராதமைராயிற்று!
பிரிந்தகூடியே கராதலரின் களியேராட்டைச் ஷசய்திடயேக் ஜகட்டுத் ஷதரிந்த பராண்டியேன் பன்முறுவல் பூத்த,
சித்திரமைன்ன அச்சிற்றிடடையேராள் சிந்திடும் சிரிப்டப உண்டு, சிந்டதயில் கள் ஷகராண்டை குமைரனின்
குதூகலத்டத எவ்விதத்ஜதனும் குடலத் திடைல் அடைராத ஷசயேலராகும் என்றுகூறி, மைண்டைலங்கடள
மைறந்திடைச் ஷசய்வதம், கடைடமைடயேக்கூடைத் தச்சமைராகக் கருதிடைச் ஷசய்வதம், பராம்டபப்
பழுடதஷயேன்ஷறண்ணிடைச் ஷசய்வதம், பராடவயேரின் பராகுஷமைராழி தரும் சுகஜபராடதயேன்ஜறரா! தம்டமை
மைறந்த கவிவராணர் பராடிடுவதம் கராரிடகயின் ஜகராலராகலக் கூத்தில் மூழ்குவதராலன்ஜறரா என்று
எண்ணினரான். ஜமைலும், நயேனங்களில் நீர்ததம்பியேபடி நின்ற நங்டகக்கு, ஏற்ற இந்நம்பி, ஷநடுநராள்
பிரிந்திருந்த இன்று வந்த ஜசர்ந்தரான்; அவள் இழந்த இன்பத்டத மீண்டும் ஷபற்று
உண்ணத்தடலப்படும் ஜநரத்
திஜல, ஊறு விடளவித்தல் கூடைராத என்றன்ஜறரா ஆன்ஜறரார் கூறுவர். என்று கருதினரான். ஆனரால், அந்த
அணங்கு யேரார்? அவளுடடையே அடணப்பிஜல ஷசராக்கிடும் கராடள எந்நராட்டைவன்? நீலமைணி, அந்த
நீண்டைகன்ற கண்ணராளிடைம் எங்ஙனம் சிக்கிற்று? என்பதடனத் ஷதரிந்தஷகராள்ள மைன்னன் தடித்தரான்.
மைதரமைரான பழவடககடளயும், மைணம் வீசும் பஷ்பக் ஷகராத்தகடளயும், கலடவச் சந்தனத்டதயும்,
பணியேராட்கள்மூலம் அனுப்பிடவத்தரான். சந்தனம் உலருகிறத; பூங்ஷகராத்தகள் பழுதிபடிந்தள்ளன;
கனிகள் கசங்கிக் கிடைக்கின்றன; கராதலஜரரா ஜபசிக் கிடைக்கின்றனர் என்று பின்னர் வந்தடரத்தனர்
பணியேராட்கள். பரார்த்திபன், பூங்ஷகராடிஜபரான்ற அவள் ஆலிங்கனஜமை அவனுக்கு மைதரம்; கனியும்
கலடவச் சந்தனமும், முல்டல மைல்லிடக முதலியேன அவனுக்கு இதஜபராத ஜதடவயில்டலத் தரான்
என்றுகூறி, சரி, அவர்கள் பராண்டிநராட்டு அரண்மைடனயில் இருப்பதம், அவர்களின் வரலராற்றிடன
அறிந்திடைத்தடிக்கும் அரசஷனராருவன் கராத்தக்கிடைக்கிறரான் என்ற நிடனவும் ஷபறட்டும், பிறகு நராம்
அவர்கடளக் கண்டு ஜபசுஜவராம் என்று தீர்மைரானித்தக்ஷகராண்டைரான். நராடைராளும் மைன்னனுக்கு, வீடைராளும்
வனிடதயேரின் விசராலமைரான கண்களில் விரகம் வீசும்ஜபராத, கராதலரன்றி ஜவஷறதவும் ஒரு ஷபராருளராகத்
ஜதராற்றராத என்பத ஷதரியும். கராடுகளிஜல கடுஜவகத்தடைன் ஓடிடும் மைரானினங்களும், சுடன நீரருஜக
ஷபண்மைரான் ஷசன்றதம், நீரருந்த நராயேகி ஷசல்லட்டும் நரான் நிமிர்ந்தநின்று கராவல் பரிஜவன் என்று
கூறுவத ஜபராலக் ஷகராற்றவஷனன நின்றிடும் ஜநர்த்திடயே மைன்னன் கண்டைதில்டலயேரா! ஜகராணல்
ஜசட்டடையேரால் குவலயேத்டதச் சிரிக்கச் ஷசய்யும் குரங்கும், தன் கராதற்கிழத்திக்குக் கனிவுடைன் கனியூட்டும்
கராட்சிடயேக் கண்டை தில்டலயேரார் என்ன அதிசயேம் கண்டைராஜனரா இவன்? ஏன் இப்படி அந்த மைடைந்டத
ஷசன்ற திக்டகஜயே இடமைஷகராட்டைராத பரார்த்தக் கிடைக்கிறரான்? என்று ஜகலி ஷசய்திடும் நண்பர்கடளப்
ஷபராருட்படுத்தராத, கராதலரால் பிடணப்பண்டைகுமைரன், ஆயிரம் ஜகள்விகளுக்கும் ஒஜர ஷபரு மூச்சிடனப்
பதிலராகத்தருவடதப் பரார்த்திபன் தன் வராலிபப் பருத்திஜல கண்டைதில்டலயேரா! ஷதராழுவத்திஜல முரட்டுக்
கராடளகள்; முற்றத்திஜல ஜவட்டடை நராய்கள்; இங்கு மைங்கும் கராவலர்; இவற்றிடனச் சட்டடை ஷசய்யேராத
எழிலிடடையேராள் ஒருத்திக்கராக, டமைஇருட்டில் மைதில்தராவி, மைடனநுடழயும் மைறவரின், கராதல்
திருவிடளயேராட்டுகடள அவன் ஜகட்டைதண்டு. எனஜவ நடைனரராணியும், வீரமைணியும், உலடகஜயேமைறந்த,
உவடகயில் மூழ்கிக்கிடைந்தத ஜகட்டு ஆச்சரியேப்படைவுமில்டல. ஆயேராசமைடடையேவுமில்டல, இத சகஜேம்
என்று இருந்தரான்.
“இன்னுயிஜர! உன்டன இதநராள்வடர கராணராத கலங்கிஜனன்; கதி ஷகட்ஜடைஜனரா என்று கதறிஜனன்.”
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“ஊசலராடிக்கிடைந்த உயிர், விநராடிக்கு விநராடி விடடைஷபற்றுக்ஷகராள்ள எண்ணியேஜபராஷதல்லராம், என்
மைன்னடன ஒஜர ஒருமுடற கண்டுவிட்டைரால் ஜபராதம், கவடலயில்டல நீ ஜபராகலராம் என்றன்ஜறரா
உயிருக்கு உடரத்ஜதன். உத்தமைஜன, ஊண் உண்டைரா, உறக்கம் உண்டைரா!”
“எழிலுடடை நடைனரா! மைலர்பரியேராளின் ஆரியே ஜபராடத, ஆரியேனின் மைமைடத, கராட்டைரானின் கடு ஷநஞ்சு,
அங்ஜகரார் தூர்த்டதயின் கராமைக்கூத்த, பின்னர் சித்தக்குழப்பம், பலியேரால் ஆபத்த, பிலத்திஜல பராம்ப,
மைடலகளிஜல ஓட்டைம், கராடுகளிஜல உறக்கம், மைண்ஜமைடுகளிஜல உபவராசம், எனப் பலப்பல
ஷதரால்டலகள் அடடைந்ஜதன்; ஆனரால், உன்டனக் கண்ஜடைன்; அவ்வளடவயும் மைறந்ஜதன்; இனிப்பயேஜமை
இல்டல”
“கண்ணராளரா! முதலிலிருந்த முடறயேராகக் கூறும். கலிங்கப்ஜபராரிஜல, நீர் நம் கராவலருக்கு என்ன குற்றம்
இடழத்தீர்?”
“குற்றம் இடழப்பவன் நரானரா? ஜகராமைளஜமை, நீ இப்படிக் ஜகட்கலராமைரா?”
கராதலரின் இவ்வுடர தடடைப்படும்படி, பராண்டியேனின் ஷபருநடக கிளம்பிற்று, பக்கத்திஜல அவன்
நின்றடதக் கண்டு ஷகராள்ளராத, கராதலர் ஜபசிக் ஷகராண்டிருந்தனர்.
“நீயேரா, குற்றம் இடழக்கவில்டல! எவ்வளவு ஷகராடியேவன் நீ? இந்தக் ஷகராடியிடடை தவளும்படி விட்டு
டவத்தடதவிடைக் கடுங் குற்றம் ஏதளத” என்று, மைன்னன் ஜகட்டைரான். வணங்கியே படி, வீரமைணி,
“வழக்குடரப்ஜபன் ஜவந்ஜத! தண்டைடன தரும் உரிடமை உமைக்குண்டு. நரான் சுற்றராத இடைமில்டல; ஜதடைராத
மைண்டைலமில்டல. இவஜள, மின்னல்ஜபரால் மைடறந்த என் மைனடதக் குழப்பினராள். தண்டைடனக்குரியேவள்
இவஜள” என்று வீரமைணி கூறிடை, ஷவகுண்டைவள்ஜபரால நடித்த நடைனரா, “ஜவந்ஜத! ஆடிக்கிடைந்த
என்டனத் ஜதடிப் பிடித்திழுத்தரான் இக்கள்ளன்; பின்னர் ஜதம்பித்தவித்திடை விட்டுச் ஷசன்றரான்” என்று
நடைனரா வழக்குடரத்தராள். “இவ்வித விசித்திர வழக்டக விசராரித்தப் பழக்கம் நமைக்கில்டல
என்றஜபராதிலும், மைண்டைலத்த வழக்கடனத்தம் மைன்னன் விசராரித்திடுதல் முடறயேராதல் பற்றி, உமைத
வழக்கிடன விசராரித்திடுஜவராம்; ஆனரால் வழக்குடரக்கு முன்னம் வராதராடைலராஜமைரா! கட்சிக்கராரரான நீவிர்
இருவரும், உமைத ஊர் ஜபர் விவரம் கூறிடைராமுன்ப, வழக்டக விசராரிக்க முடியுமைரா? கராதற்
குற்றவராளிகளுக்கும், கராலஜதச வர்த்தமைரானம் ஜகளராத, தீர்ப்பளிப்பத எங்ஙனம்.” என்று பராண்டியேன்
ஜகட்டிடை, முத்தப் பற்கள் ஷவளிஜயே ஷதரியே, பவழ இதழ்விரியே, பசும் ஷபரான் பதடமையேன்ன நடைனரா
வீரமைணிடயேச் சுட்டிக்கராட்டி, “இவர் என் கராதலர்” என்றராள்.
விளங்கியே விஷயேமைன்ஜறரா இத. ஊர், ஜபர், விவரம் உடர, என்று மைன்னன் ஜகட்டிடை, நடைனரா ஜசராழ
மைண்டைலத்திஜல, வீரருக்கு மைணியேராக விளங்கியே வரலராறும், கலிங்கப் ஜபரார் மூண்டை கராடதயும், ஷவற்றிச்
ஷசய்தியுடைன் வீரமைணி நராடு கடைத்தப் பட்டைரான் என்ற ஜவதடனச் ஷசய்திடயேக் ஜகட்டை கூற்றும், விம்மியே
விழியுடைன் கிடைந்த ஜசராகமும், மைருத்தவன் ஷகராண்டை கராமைஜநராயும், மைராற்றராரின் சதியினரால்
ஜசராழமைண்டைலத்திஜல ஆபத்தவர இருந்ததம், அரசியேராரின் உதவியேரால் உத்தமைனுடைன் தரான்
ஜசராழநராட்டடைவிட்டு ஷவளிஜயேறியேதம், இடடைஜயே உத்தமைன் பிரியே ஜநரிட்டைதமைராகியே வரலராற்றிடன
நடைனரராணி விவரமைராகக் கூறினராள். மைன்னன் முன் இந்த வரலராறு கூறப்பட்டைதரால், மைங்டகயின் இதழ்
தப்பிற்று. இல்டலஜயேல், அவள் தன் வரலராற்றிடனக் கூறிக் ஷகராண்டிருக்டகயில், மைனம் ஷநகிழ்ந்த
வீரமைணி, நடைனராடவப்பற்றித் தழுவி முத்தமிடை எண்ணியேத, ஒருமுடற இரு முடறயேல்ல!
வீரமைணியும் பிறகு, தனத முழு வரலராற்றிடனயும் கூறினரான். கராட்டைரானின் சிற்றன்டனயின் கராமைக்
கூத்தப் படைலத்டத வீரமைணி கூறினஜபராத ஜவந்தன் விலரா ஜநராகச் சிரித்தரான்.
இருவர் வரலராற்றிடனயும் ஜகட்டைறிந்த பராண்டியேன், “ஜசராழனிடைம், நீ மைராசற்றவன் என்படத நராஜமை
கூறிடுஜவராம்; ஜசராழமைண்டைலத்திஜல நீர் மீண்டும் வசித்திடும் உரிடமைடயே வராங்கித் தருஜவராம்;
மைலர்பரியில், ஆரியேம் மைலர்ந்திருப்பதரால் தமிழகஜமை ஷகட்டை வராடடையேரால் வராடிடும். எனஜவ, அத்தத்தீயே
107

ஷசடியிடன ஜவஜரராடு கடளந்ஷதறிஜவராம்” என்று மைன்னன் அன்படைன் கூறிவிட்டு, “நீலமைணியிடன
உனக்குக் கிழவஷனராருவன், கலிங்கப்ஜபரார் முடிவின்ஜபராத, குடகயிஜல தந்தரான் என்றுடரத்தராஜயே,
அவன் எப்படி இருந்தரான், அவன் உருவத்டதச் சற்று விவரமைராகக் கூறமைராட்டைராஜயேரா” என்று வீரமைணிடயே
மைன்னன் ஜகட்டைரான். வீரமைணி தனதநிடனவிற்குத் ஷதரிந்த வடரயில் கலிங்கக் கிழவடனப்பற்றி
வர்ணித்தரான். ஆனரால் கலிங்கக் கிழவன், மைலர்பரி அரசியின் கராதற்கூத்தனராக இருந்தவனரானதரால்,
மைலர்பரி அரசியிடைம் முழுவிவரம் ஷதரிந்தஷகராள்ள முடியும் என்று ஜயேராசடன கூறினரான்.
“இறந்தவடனப்பற்றி இவ்வளவு கவடலயேரா! ஏஜதரா ஓர் நீலமைணிக்கு இத்தடன விவராதமைரா” என்று
சலித்தக் ஜகட்டைராள் நடைனரா.
“ஷபண்ஜண! உனக்குத் ஷதரியேராத இந்த நீலமைணியின் நீண்டைகடத” என்று மைன்னன் ஜசராகத்தடைன் கூறிக்
ஷகராண்ஜடை, மைடியிலிருந்த நீலமைணிடயே எடுத்தரான்; அதடனக் கண்டைதம், நடைனரராணி, படதபடதத்த,
அதடன வராங்கிப் பரார்த்த, “இதவரா நீங்கள் ஜபசியே நீலமைணி; இத, என் கராதணியேன்ஜறரா!
ஜசராழமைன்னனின் வனஜபராஜேன விழராவுக்கு நடைனமைராடை நரான் ஷசன்றஜபராத, யேராஜரரா, என் கராதணிடயேக்
கவர்ந்த ஷசன்றனர். அத தரான் இத; இதன் ஜேடத எங்ஜக?” என்று ஜகட்டைராள். மைன்னனும் வீரமைணியும்
ஒஜர சமையேத்தில் நடைனராடவ ஜநராக்கி,“இந்த நீலமைணி, உன் கராதணியேரா?” என்று ஜகட்டைனர். “ஆமைராம்,
சந்ஜதகஜமையில்டல” என்றராள் நடைனரா. “என்ன ஆச்சரியேம். நடைனரா! நீ யேரார் ஷதரியுமைரா” என்று பராண்டியேன்
பராசத்ஜதராடு ஜகட்டைரான்.
பராண்டியேன் பராசத்ஜதராடு அப்பராடவடயேப் பரார்த்த, “நடைனரா! நீ யேரார் ஷதரியுமைரா?” என்று ஜகட்டைஜபராத
நடைனராவுக்கு ஆச்சரியேமைராக இருந்தத. “ஏன்? நரான் ஜசராழமைண்டைல அரண்மைடனத் தராசியின் வளர்ப்பப்
ஷபண்” என்றராள், தழுதழுத்த குரலில்.
“மைகஜள!” என்று பராண்டியேன் கூறிக் ஷகராண்ஜடை, நடைனராவின் கரத்டதப் பிடித்திழுத்த, அடணத்தக்
ஷகராண்டு, முகத்தில் ஜதரான்றியே வியேர்டவடயேத் தடடைத்தபடி, “என் மைகஜள! நீ யேரார் என்பத ஷதரியேராமைல்
இத்தடன கராலம் வளர்ந்த வந்தராய். உன் தராடயேயும் அறியேராய், உன் தந்டதடயேயும் ஷதரியேராய் நடைனரா! நீ
என் சஜகராதரனின் மைகள்! மைலர்பரி அரசியின் மைகள்!” என்றரான். இச்ஷசரால் ஜகட்டை நடைனரா வீரமைணி
இருவரும் திடுக்கிட்டைனர்.
“மைலர்பரி அரசியின் வரலராற்றிடன நரான் அறிஜவன், கூறிஜனஜன தங்களிடைம்” என்று மைணி கூறினரான்.
“கூறினராய் குமைர! ஆனரால் கூறராதத இததரான்; ஷதரியேராத கராரணத்தரால். மைலர்பரி அரசியின் மைனடதக்
கவர்ந்த கள்ளஜன கலிங்கக் கிழவன்; அத நீ அறிந்தஜத, கலிங்கக் கிழவஜன என் அண்ணன், நீண்டை கடத
அத. ஷநஞ்சு ஜநராகும். சுருக்கமைராகச் ஷசரால்ஜவன்; ஜசராடலக்குச் ஷசல்ஜவராம் வராரீர்” என்று ஷசரால்லி
நடைனராடவயும் வீரமைணிடயேயும் பராண்டியேன் அரண்மைடனப் பூங்கராவுக்கு அடழத்தச் ஷசன்றரான்.
மைனத்திஜல பல நராடளயே சம்பவங்கள் ததம்பினதரால், மைன்னவன் வழியில் ஏதம் ஜபசவில்டல.
பராண்டியேன் நராட்டுப் பராடவயேரா? மைலர்பரி மைங்டகயேரா? அரச பரம்படரயேரா? மைலர்பரி மைங்டகயேரா? அரச
பரம்பபடரயேரா இந்த ஆடைலழகி? என்று எண்ணி ஆச்சரியேப்பட்டைரான் மைணி. விசித்திர மைராகவன்ஜறரா
இருக்கிறத. பராண்டியேநராடு தகப்பன் பிறந்த இடைம், மைலர்பரிஜயேரா தராயின் இருப்பிடைம்; வளர்ந்தஜதரா
ஜசராழ மைண்டைலம், அரச குடும்பத்தில் பிறந்த நராட்டியேத்டதப் பிடழப்பராகக் ஷகராண்ஜடைராம்; இத என்ன
விந்டத என்ஷறல்லராம் நடைனரா எண்ணி எண்ணி, பூரராவிஷயேமும் ஷதரிந்தஷகராள்ள ஆவல் ஷகராண்டைராள்.
நடைனரா டகக்கு எட்டைராக் கனிஜயேரா என்ஜறரார் கவடல வீரமைணிக்கு உதித்தத. மைன்னன் அவன்
மைனக்குடறடயே மைராற்றுபவன் ஜபரால் வீரமைணியின் முதடகத் தட்டிக்ஷகராடுத்த, “சரியேரான வீரனப்பரா நீ.
இந்த நங்டக அவளுடடையே சிறியே தகப்பனிடைம் வந்த ஜசரும்படி நீயேன்ஜறரா ஷசய்வித்தராய். ஆனராலும் நீர்
ஓர் கள்ளன். நடைனராடவப் பறித்தக்ஷகராண்டு ஜபராகத்தரான் கராத்திருக்கிறராய்” என்று கூறிவிட்டு, “நடைனரா!
அஜதரா பரார், ஓர் பளிங்கு மைண்டைபம், அருடமையேரான சித்திர ஜவடலகள் அடமைக்கப் ஷபற்றத. அதன்
அழடகப் பகழராதரார் கிடடையேராத. ஆனரால் அதன் அருஜக, நராங்கள் யேராரும் ஷசல்வஜத இல்டல. ஏன்
ஷதரியுமைரா? அந்தப் பளிங்கு மைண்டைபத்திஜலதரான், என் அண்ணன் தனத அரசுரிடமைடயேத் தறந்தரான்,
ஆண்டியேராகியேல்ல, அரசஜபராகத்டதஜயே அல்பஷமைனக் கருதம் விதத்திஜல அவனுக்கு டமையேல் ஊட்டியே
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ஓர் மைலர் விழியேராளின் சுகஜபராகத்டத ஜவண்டி! அஜதரா, அந்தப் பளிங்கு மைண்டைபப் படிக்கட்டுகளிஜல
என் தந்டத மைண்டியிட்டுக் ஜகட்டைரார் “மைகஜன என் ஷசரால்டல மீறராஜத” என்று. நரானும் “அண்ணரா!
அண்ணரா!” என்று கூறி அழுஜதன். என் அண்ணன், அன்று அங்கு நின்றதம், தந்டதயின் ஜபச்டச
ஜகட்கமைறுத்ததம், இப்ஜபராததரான் என் கண் முன்பராகஜவ நடைப்பதஜபரால் ஜதரான்றுகின்றன” என்று
பராண்டியேன் கூறிக் ஷகராஞ்ச ஜநரம் ஷமைமௌனமைராக இருந்தரான். ஆச்சரியேம் ஜமைலுக்குஜமைல்
வளருகிறஜதஷயேராழியே, விளங்கக் கராஜணராஜமை என்று வீர மைணியும் நடைனராவும் எண்ணினர். சில
வினராடிகளுக்குப் பிறகு, அரசன் அங்குக் கிடைந்த ஆசனஷமைரான்றிஜல அமைர்ந்தரான். எதிஜர பசும்
பற்றடரயில் நடைனரா உட்கரார்ந்தராள். வீரமைணி, நின்று ஷகராண்டிருந்தரான்.
“நடைனரா! நீ, என் அண்ணன் மைகள்; ஆகஜவ உனக்குப் பூரரா விஷயேமும் ஷதரிந்தராக ஜவண்டும். ஜகள், உன்
தகப்பனின் வரலராற்றிடன” என்று பீடிடகயிட்டுப் பராண்டியேன், படழயே கடதடயேக் கூறத்
ஷதராடைங்கினரான்.
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பகுதி - 16
“அன்று நல்ல நிலவு! நரான், இஜத ஜசராடலயில் ஜவஜறரார் பக்கத்திஜல உலவிக் ஷகராண்டிருந்ஜதன்.
இளவரசர், அதராவத என் தமையேன், அச்சமையேத்திஜல தடலநகரில் தங்குவரார், நரான் ஷவளியூர்கள் ஷசன்று,
ஜபரார் வீரர் விடுதிகடள அடமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்ததரால், ஆஜறழு திங்கள் அரண்மைடனயில்
இல்டல. அன்றுதரான் ஊர் வந்ஜதன். இரவு, ஜசராடலயில் உலவிக்ஷகராண்டிருந்ஜதன், நிலவின்
அழஷகராளிஜயேரா, அந்த ஒளியினரால் அலங்கரிக்கப்பட்டு அபரிமிதமைரான அழகுடைன் விளங்கியே
ஜசராடலயின் ஷசராகுஜசரா என் மைனதிடன அதிகமைராக இழுக்கவில்டல. எனக்குக் ஜகராட்டடை ஷகராத்தளம்,
அரண் அகழி, படடை வீடு முதலியேனவற்றிஜலஜயே அதிக அக்கடர. நரான், மைன்னனின் இரண்டைராம்
டமைந்தன்; பட்டைத்தக்குரியேவர் என் அண்ணன்; என் அண்ணன் ஆட்சிக்கு நராடு வந்ததம். நரான்,
படடைத்தடலவனராக ஜவண்டுஷமைன்பத என் தந்டதயின் விருப்பம். ஆகஜவ, எனக்குப் ஷபரும்பராலும்,
படடை வீஜடை உடறவிடைமைராகக் கிடைந்தத. நரானும் பல்ஜவறு நகர்களில் பராசடறகள் அடமைத்தப் பூரிப்பதம்,
கடைஜலராரக் கண்கராணிப்ப, மைடலஜயேராரக் கராவல் முதலியே பராதகராப்ப முடறகளில், பதப்பத ஏற்பராடுகள்
உண்டைராக்கிக் களிப்பதமைராக இருந்ஜதன். மைன்னனின் இருடமைந்தரும், நமைத மைண்டைலத்தக்கு இரு
கண்கள்; மூத்தவன் முடிதரித்த ஆள்வரான்; இடளயேவன், இடமைஷகராட்டைராத நின்று எதிரிகள்
நுடழயேராதபடிக் கராவல் பரிவரான் என்று மைக்கள் ஜபசிடைக்ஜகட்டு நரான் மைகிழ்வதண்டு. மூத்தவன் தூங்கரா
விளக்கு, இடளயேவன், சுழல் விளக்கு என்றுங் கூறுவர்.”
“அன்றிரவு என்ன நடைந்தத?” என்று நடைனரா குறுக்கிட்டுக் ஜகட்டைராள். மைன்னன் பராலியே பருவத்டதப்
பற்றிஜயே விரிவுடர யேராற்றத் ஷதராடைங்கியேதம். மைன்னனும், நீண்டை கடதடயேச் சுருக்கமைராகக் கூறுவதராகச்
ஷசரால்லிவிட்டு வளர்த்தக் கூடைராத என்று கருதி, “ஆமைராம்! நடைனரா! அன்றிரவு நடைந்தடதக் கூறுகிஜறன்;
ஜகள். நரான் நிலஷவராளியில் ஜசராடலயில் உலராவிக் ஷகராண்டிருந்தஜபராத, யேராழின் ஒலி ஜகட்டைத பளிங்கு
மைண்டைபத்தின் பக்கமைராக. இடச இனிடமையேராக இருந்தத! இனிடமை என்றரால் சராதராரணமைரான
இனிடமையேல்ல; ஜபரார்முடறப் பற்றியே பதத் திட்டைங்கடள மைனதிஜல சித்தரித்தக் ஷகராண்டிருந்த
என்டனஜயே இழுத்தத அந்த இனிடமை. யேராழின் இனிடமையேரால், நரான் சமைர்பற்றியே சிந்தடனடயே
மைறந்ஜதன்; இடசயில் இலயித்ஜதன். பராம்டபயும் பலிடயேயுங்கூடை வசியேப்படுத்தக் கூடியேதம்,
பண்பட்டை ஷநஞ்சுக்கு மைருந்திடைவல்லதம், பயேல் ஷகராண்டை மைனதக்கும் சராந்தி தரக்கூடியேதமைரான
இடசயின் இனிடமையில் நரான் சில விநராடி, ஜகராட்டடை ஷகராத்தளங்கடள மைறந்ஜதன்; குளிர்ந்தமைனதடைன்
உலவிஜனன். யேராழும், சூழும், என் அண்ணனுக்குத் ஜதராழர்கள். நரான் கட்கத்டத எவ்வளவு
ஜநசித்ஜதஜனரா அவ்வளவு ஜநசம், கடலயிடைம் என் அண்ணனுக்கு. நரான் பதக்ஜகராட்டடைகள் கட்டி
மைகிழ்வதஜபரால, என் சஜகராதரன், இடசவராணரின் பதியே பதியே பண்ஜகட்டு இன்பறுவரான். அகழியின்
ஆழத்தக்கும் அகலத்தக்கும் இருக்க ஜவண்டியே அளவடமைப்பப் பற்றியே ஆரராய்ச்சி எனக்கு! என்
அண்ணனுக்ஜகரா மூன்று நரம்ப யேராழுக்கும் 9 நரம்ப யேராழுக்கும் உள்ள இடச வித்தியேராச நுணுக்கத்திஜல
பிஜரடமை. எந்தப் படடை ஷகராண்டு எதிரிடயே முதலிஜல தராக்குவத, ஜவழப்படடை ஷகராண்டைரா, குதிடரப்
படடை ஷகராண்டைரா, என் பதிஜல நரான் சிந்தடனடயேச் ஷசலவிடுஜவன்; அவஜரரா, குழல் ஜகட்டைபின் யேராழ்
ஜகட்பதரா, யேராழுக்குப் பிறகு குழல் ஜகட்பதரா, எத அதிக இனிடமை பயேக்கும், இரண்டிடனயும்
ஏககராலத்திஜல ஜகட்டு இன்பறுவதரா என்பதிஜல ஜயேராசடனடயே வழங்குவரார். அன்று நரான் யேராடழக்
ஜகட்டைதம். “சரி! வழக்கமைரான விருந்தண்டு, அவர் களிக்கிறரார்; பழக்கப்படி நராம் பட்டைராளத்த
விஷயேமைராக எண்ணிக் கிடைக்கிஜறராம்” என்று எண்ணிக்ஷகராண்டு, உலவிஜனன்; ஆனரால் யேராழின்
இடசயுடைன் கலந்த கிளம்பியே ஓர் குரல் என்டனப் பளிங்கு மைராளிடகக்கு நடைந்திடைச் ஷசய்தத. ஓர்
மைங்டகயின் மைதரமைரான கீதம், மையேக்க மூட்டைக்கூடியே தனிவிதமைரான இனிடமை அக்குரலிஜல
ஜதராய்ந்திருந்தத. சுடவ பயேக்கும் குரலுடைன், ஜசராகமும் இடழத்த, ஜகட்பவரின் சித்தத்டத உருக்கிவிடைக்
கூடியே அலராதியேரானதராக அக்குரல் இருந்தத. என்டன “வரா! வரா! வந்த ஜகள்! வீணரான விஷயேத்திஜல
மூழக்கிக் கிடைக்கிறராஜயே, இஜதரா இனிடமையுடைன் இரண்டைறக் கலந்தஷகராள்” என்று அந்த இடச கூவி
அடழத்தத. ஷமைல்ல ஷமைல்ல அங்கு ஷசன்று, முல்டலப் பதரருஜக பதங்கிக் ஷகராண்ஜடைன், அந்த
மைங்டகயுடைன் என் அண்ணன் நிச்சயேம் இருப்பராரராதலரால் நரான் அவர் கண்களில் படைராத இருக்க
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ஜவண்டுஷமைன்று. ஜசராகம் ததம்பிற்று; ஜசராபிதம் வழிந்தத அந்த மைங்டகயின் சுடவமிகு பராடைலில்.
“வராயேரால் ஷசரால்ல முடியேராதபடி ஜதனிலந்த இனிப்ஜபதடி”
என்று அந்த மைங்டக பராடினஜபராத, நரான் ஷபற்ற இன்பம், வராயேரால் ஷசரால்ல முடியேராதததரான். ஜதனில்
நிச்சயேம் அந்த இனிப்டபகராண முடியேராததரான் என்று ஜதரான்றிற்று. அம்மைங்டக, இடசப் பயிற்சி
மிகுதியும் ஷபற்றதனரால் மைட்டும் அவ்வளவு ஜநர்த்தியேராக அந்தக் கீதத்டதப் பராடைவில்டல. பராடைல்,
அவளுடடையே இருதயேகீதம். கரும்டப ஆடலயிலிட்டைதம், ரசம் ஷபராழிவதஜபரால, வராழ்க்டக நிடலயேரால்,
அவள் அடடைந்த வராட்டைம், அந்தக் கீதத்டத அவளுக்குத் தந்தத. தடலவி, ஜதராழியிடைம், தடலவனின்
திருக்குணத்டதக்கூறிச் ஜசராகிக்கும் பராணியிஜல அடமைந்திருந்தத. அப்பண்
நீ என்னடி கண்டைராய் அந்த
மைன்னவன் தரும் இன்பம்!
வராயேராற்ஷசரால்ல முடியேராதடி
ஜதனிலந்த இனிப்ஜபதடி (நீ என்னடி)
தமிழ்ப்ஜபசுதல் ஜகளராச்ஷசவி
இருந்திடுவத வீஜண,
அடமைவராய் எடன மைராஜத கன
அன்படைன் தழுவிடுவராஜன, (நீ என்னடி)
ஆஹரா! நடைனரா! நரான் அதற்கு முன்பம் அதற்குப் பிறகும், ஜகட்டைதில்டல, அவ்விதமைரான பண். ஜதனிலந்த
இனிப்ஜபதடி என்று பராடும் ஜபராத,ஜதன் குடழந்தவந்த ஷசவியில் பகுந்தத. எந்த மைன்னவஜனரா! அவன்
எவ்வண்ணம் தழுவினராஜனரா? அவளன்றி யேராருக்குக்கூற முடியும்! அவஜளரா, அந்த இன்பத்டத
வராயேராற்ஷசரால்ல முடியேராதபடி என்று பராடிவிட்டைராள். நரான் பரவசமைராஜனன். ஜமைலும் பராடினராள் அந்த
வனிடத விசித்திரமைரான அடமைப்படைன் கூடியே அப்பராடைடல.
“இரஜவ பகல் நராஜள கடல
நல்விருந்தயேர் கராதல்
உருஜவ விழி, வராழ்ஜவ மைணம்
இன்ப அருவி அதன் மீதிஜல (நீ என்னடி)
இன்ப அருவியேராம்! அதன் மீதிஜல நடைமைராடும் நங்டக கண்டை இன்பத்டத நராம் எப்படிக் கராண முடியும்!
அந்தப் பராடைல் முடிந்தத, என் குரலும் “சபராஷ்! அருடமை!” என்று கூறிற்று. நரான் என்டனயும் மைறந்த
பளிங்கு மைண்டைபம் பகுந்ஜதன்; பயேந்த ஓர் வனிடத நின்றராள் என் எதிரில், பக்கத்திஜல என் முன்னவர்
இல்டல. நரான் பதறிஜனன். ஏன் ஷதரியுமைரா? பராடி என்டனப் பரவசமைராக்கியே அந்தப் பராடவ, பளிங்கு
மைண்டைபத்தில் பராதி ரராத்திரிஜவடளயில் பராகுஷமைராழி கீதத்தரால் தனத தராபத்டதக் கராட்டும்
நிடலயிலுள்ளவள் என்று நரான் கனவிலுங் கருதியேதில்டல. அத மைட்டுமைரா! என் எதிரில் நின்ற அந்தச்
சமையேமும், அவள் அணிந்திருந்த ஜகராலம் எப்படிப்பட்டைத ஷதரியுஜமைரா? ஷமைல்லியே கராவி உடடை! டதலம்
அதிகங் கண்டிரராததம் மைலர்ச்சுடமை இல்லராததமைரான கூந்தல்! டமை இல்லராத கண்கள்! சதங்டக இல்லராத
தராள்! வடளயேணியேராக் கரங்கள்! அவளுடடையே மைரார்பில் முத்த வடைஜமைரா இரத்தின கண்டிஜயேரா கிடடையேராத.
ஷசவியிஜல ஷசம்ஷபரான்நிறமைரான பஷ்பம். ஷநற்றியிஜல சந்தனத்தரால் பிடற வடிவில் ஓர் குறி.
தவக்ஜகராலத்தில் இருந்தராள் அத்டதயேல்! தவக்ஜகராலந்தரான்; ஆனரால் தராபத்தின் ஜவகத்டத அவளுடடையே
கீதம் நன்கு கராட்டிற்று. என்டனக்கண்டைதம் அவளுக்கு விழியில் நீர் தடித்தத; எனக்குப் ஷபராறி பறந்தத.
தவச்சிஜரஷ்டைஷரன்று தந்டதயேராரரால் பூஜிக்கப்படுபவரும், குலகுரு என்று ஷகராண்டைராடைப்படுபவரும்,
ஜகராயில் கட்டிப் பிரதிஷ்டடை ஷசய்த. பராண்டியேநராடு பல்வளங்கஜளராடு திகழஜவண்டுஷமைன்று பல்வடக
யேராகங்கள் ஷசய்தவரும், என் தந்டதக்கு நிழல்ஜபரால் இருந்த வந்தவரும், ஆஸ்ரமைவராசியுமைரான,
சத்யேப்பிரகராசரின், ஏகபத்ரிதரான் அவள்! என் அண்ணன் ஏகராந்தமைராகத் தங்க ஏற்பட்டை
பளிங்குமைண்டைபத்திஜல தங்கி, யேராழ்மீட்டி, ‘இன்ப அருவி அதன் மீதிஜல’ அவள்கண்டை இன்பம்,
ஜதனிலும் கிடடையேராத என்று பராடினராள். அவளுடடையே மைலரடிடயேயும், என்பிதரா பணிந்ததண்டு,
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நரானுந்தரான்! சத்யேப் பிரகராசர், அவள் அம்பிடகயின் அவதராரஷமைன்று கூறிஇருந்தரார். அவள் பூடஜேக்கராகத்
தனியேரான பணிப்ஷபண்கள்! அவளுடடையே பராதபூடஜேயிஜல பலருக்குப்பிரியேம். அவ்விதமைரானஜயேராகி
அன்றிரவு, தராபத்டதத் தராங்கராத, தனிஜயே பராடிக்கிடைந்தராள். அக்கராட்சிடயேக் கண்டைதம் எனக்குப் ஜகராபம்
கட்டுக்கடைங்க வில்டல. என் பரார்டவ அவளுக்குப் பயேத்டதக் கிளறிவிட்டைத. அவள் உடைல் நடுங்கிற்று;
ஏஜதரா ஜபச வராஷயேடுத்தராள்; என் ஜகலிச்சிரிப்ப அவள் ஜபச்டச நிறுத்திவிட்டைத. கூப்பியே கரத்தடைன் என்
எதிரில் நின்றராள். ஆம்! அவடள நரான் ஜதவியின் திரு அவதராரஷமைன்று பலமுடற கும்பிட்டைதண்டு.
அவள் அன்றிரவு, என்டனக் கும்பிட்டு நின்றராள். அவள் ஜகட்கும் வரம் என்ன? ஷவளிஜயே கூறி என்
மைரானத்டத பறித்திடைராஜத என்பத தரான்! நரானரா விடுஜவன் அந்தக் கள்ளிடயே! “கராவி உடடை;
கராமைச்ஜசட்டடை! தூ!” என்று கூறி அதட்டிஜனன்.
“கராதலி!” என்ஜறரார் குரல் ஜகட்டுத் திடுக்கிட்ஜடைன். அத என் அண்ணனின் குரல்! அவளும்
திரும்பினராள். நரானும் சத்தம் வரும் திக்கில் திரும்பிஜனன். “ஒழிந்தரான் உன்டன ஆட்டிப் படடைத்த
தூர்த்தன். இஜதரா அவனுடடையே இரத்தம் ஒழுகுவத கண்டுகளி. உன் ஜகராபத்டதயும் ஜசராகத்டதயும்
இந்தச் ஷசந்நீரரால் கழுவிக்ஷகராள்” என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை என் சஜகராதரர் அங்கு வந்தரார். நரானும்
அவளும் ஏககராலத்தில், ஆ! என்று அலறிஜனராம். என் அண்ணனின் கரத்திஜல, குலகுருவின்
தடலஷதராங்கிற்று உடைலற்று! இரத்தம் ஒழுகிக் ஷகராண்டிருந்தத.
ஜபரார்க்களங்களிஜல, தடல ஜவறு உடைல்ஜவறராக அறுபட்டைடதயும், இரத்தம் ஆஷறன ஓடினடதயும்,
குருதி ஜதராய்ந்த கரத்தடைன், வீரர்கள் நிற்படதயும் நரான் கண்டைதண்டு, கலங்கியேதில்டல. ஆனரால்
நடுநிசியில், அரண்மைடனப் பூங்கராவில், அரசகுமைராரன், குலகுருவின் தடலடயே ஷவட்டி, இரத்தம் ஒழுக
ஒழுகப் பிடித்தக் ஷகராண்டு நிற்படத யேரார்தரான் கண்டு கலங்கராதிருக்க முடியும்! கடல இன்பத்திஜல
திடளத்திருக்கிறரார் அண்ணன் என்று எண்ணிக்ஷகராண்டிருந்த எனக்கு அவர் ஷகராடலத்ஷதராழிலும்
ஷசய்வத கராணக்கூசிற்று. அந்த இரவு, நிலஷவராளியிஜல நரான் கண்டைகராட்சிடயே நிடனத்தரால்
இப்ஜபராதம் நடுக்கம் பிறக்கிறத.
“நீ ஏன் இங்கு வந்தராய்?” என்று அவர் என்டனக் ஜகட்டைரார். பயேத்தரால் ஷமைய்மைறந்த நின்ஜறன். என்டன
இக்ஜகள்வி ஜகட்டு விட்டு அவர், தடலடயேக்கீஜழ ஜபராட்டைரார். அந்தச்சத்தம், எனக்கு என்
நிடலடமைடயேக் கவனத்திற்குக் ஷகராண்டுவந்தத.
“நரான் உலவிக் ஷகராண்டிருந்ஜதன். இடச ஜகட்டைத. இங்கு வந்ஜதன், இடதக்கண்ஜடைன்” என்று நரான்
படைபடைத்தக் கூறிஜனன். அவர், ஜமைலங்கியேரால் முகத்டதத் தடடைத்தக் ஷகராண்டைரார். அவஜளரா, பதடமை
ஜபராலராகிவிட்டைராள். அடசவற்று நின்று ஷகராண்டிருந்தராள், கண்களிஜல நீர் மைட்டும் வழிந்த
ஷகராண்டிருந்தத.
“தவக்ஜகராலத்திஜல உள்ள இக்கராரிடக என் கராதலுக்கு உரித்தரானவள். இவளுடடையே உடடைக்கு இவள்
ஷபராறுப்பல்ல. கராவியேரால் மூடி இவளுடடையே கருத்டதத் தூங்கடவக்கலராம் என்று, இக்கராதகன்
கருதினரான். இவனுடடையே கபடைத்டதத் ஷதரிந்த நரான் இக்கராரியேம் ஷசய்ஜதன்” என்று அண்ணன் கூறினரார்.
எனக்கு அவருடடையே விளக்கம் திருப்திடயே உண்டைராக்க வில்டல. மைனச்சராந்தி ஏற்படைராததரால், நரான், கீஜழ
உருண்டுகிடைந்த தடலடயேயும், உக்கிரத்தடைன் என் எதிஜர நின்ற சஜகராதரடனயும், நீர் பரளும்
கண்களுடைன் நின்ற அந்த நங்டகடயேயும் மைராறி மைராறி ஜநராக்கிஜனன். மைருட்சியேரால் மையேக்கம் வந்த
விடும்ஜபராலிருந்தத எனக்கு. ஜவடிக்டகடயேக் ஜகள் நடைனரா! நரான் இப்படித் தவித்தக்
ஷகராண்டிருந்ஜதஜன, அடத ஒரு தளியும் ஷபராருட்படுத்தராத, என் அண்ணன் அந்த அணங்டக அருஜக
இழுத்த அடணத்தக்ஷகராண்டு, கண்கடளத் தடடைத்த, “அஞ்சராஜத! உன் அழடக ஆயுதமைராகக் ஷகராண்டு
அக்ரமைச்ஷசயேல் பரிந்தவந்தவன் அழிந்தரான். இனி உன் வராழ்வு மைலரும், மைனம் மைருளராஜத” என்று கூறித்
ஜதற்றினரான். நரான் ஒருவன் நிற்படத
யும் அண்ணன் மைறந்த விட்டைரார். கராலடியிஜல உருண்டு கிடைந்த குரு தடலஜயேகூடை அவருக்குத்
ஷதரியேவில்டல. இந்நிடலயிஜல என் தகப்பனரார், மைன்னர், திடீஷரனச் சில கராவலராட்களுடைன் அங்குவரக்
கண்ஜடைன்.
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“அண்ணரா! அரசர்!” என்று கூறிஜனன் அச்சத்தடைன். அந்த மைங்டக, என் அண்ணனின் அடணப்பிலிருந்த
தன்டன விடுவித்தக்ஷகராண்டு, அவ்விடைத்டதவிட்டு ஓடிவிடைப் பரார்த்தராள். பன்சிரிப்படைன் என்
அண்ணன், அவள் கரத்டதப் பிடித்திழுத்த நிற்கடவத்த, “நில், ஏன் ஓடுகிறராய்?” என்று ஜகட்டைரார்.
இதற்குள் மைன்னன் அங்குவந்த ஜசர்ந்தவிட்டைரார். அவர் ஜபசுமுன்னம், எனக்குப் பயேத்தரால் பராதி உயிர்
ஜபராய்விட்டைத.
“தவமைணீ! நீ இங்குதரானரா இருக்கிறராய், உன் தராளிடன வணங்குகிஜறன். குருத்தஜரராகம் ஷசய்த
இக்ஷகராடல பராதகடன, ஷநராடியிஜல நரான் வீழ்த்தகிஜறன். நீ பிடழ ஷபராறுத்தப் பராண்டியே
மைண்டைலத்தின்மீத படக கராட்டைராத விடு, அம்டமைஜயே” என்று கூறிக்ஷகராண்ஜடை என்பிதரா, கராவி
உடடைக்கராரியின் கராலில் விழலரானரார். அவள் அடதத்தடுத்த அவடரத் தூக்கி நிறுத்தினராள். இதற்குள்
கராவலர், உருண்டு கிடைந்த தடலடயே எடுத்த ஓர் பீதராம்பரத்தில் மூடிப் பிடித்தக் ஷகராண்டைனர். இரு
கராவலர் உருவியே வராளுடைன் என் அண்ணனின் இரு மைருங்கிலும் நின்று ஷகராண்டைனர். அவர்களின்
நடைவடிக்டககடளக் கவனித்ததில், என் தந்டத, என் அண்ணடனக் டகத ஷசய்யேத் தீர்மைரானித்த விட்டைரார்
என்பத விளங்கிற்று.
“குருஜதவடனக் ஷகராடலஷசய்த விட்டைரார் உமைத மூத்த குமைராரன்” என்று யேராஜரரா சடைர் கூறிடைக் ஜகட்டுக்
ஷகராதித்ஷதழுந்த என் தந்டத, என் அண்ணடனத் ஜதடிப்பரார்த்த, ஜதராட்டைம் வந்தரார். அங்கு, குருவின்
தடல உருண்டுகிடைந்தடதக் கண்டைரார். குருவின் பத்திரி, தவமைணி அங்கு இருக்கக்கண்டு, அவளுடடையே
தஜபராபலத்தரால் மைண்டைலத்டதஜயே நிர்மூலமைராக்கி விடுவராள் என்று பயேந்த, அவடளப் பணிந்த,
மைன்னிப்பக்ஜகராரி நின்றரார்.
தவமைணியின் ஜகராலம் ஒன்று, ஷசயேல் ஜவறு; அத எனக்குக் ஜகராபமூட்டிற்று; என் பிதராஜவரா,
அவளுடடையே ஜகராலத்டதக் கண்டு மைதிமையேங்கி மைண்டியிடுகிறரார். என் அண்ணஜனரா அவளுடடையே
அழகிஜல ஷசராக்கிக் ஷகராடலயும் பரிந்தள்ளரார். இவ்வளவு நிகழ்ச்சிகடளயும் நிடனப்டபயும்
கிளரிவிட்டை அந்த நங்டக, என் பிதராடவ ஜநராக்கி, மிருதவரான குரலில் சில ஷசரால் பகன்றராள்.
“அரஜச! என்பிடழ ஷபராறுத்தருள ஜவண்டும். நரான் தவசியுமைல்ல, ஜயேராகசித்திகள் ஷபற்றவளுமைல்ல.
எவனுடடையே தடல கீஜழ உருண்டு கிடைப்பதற்கராகக் ஜகராபங்ஷகராண்டு தராங்கள், தங்களின் மூத்த
பதல்வர்மீத பராய்ந்திடை வந்திருக்கிறீஜரரா, அந்த கபடை சன்யேராசிக்கு நரான் மைகளுமைல்ல! அவனுடடையே
கருவியேராக இருந்தவந்ஜதன். எங்ஜகரா மைரத்தடியிஜலகிடைந்த ஓர் குழந்டத, பரார்க்க ரம்மியேமைராக
இருப்பதகண்டு, தவஜவடைம் படனந்த தந்திரத்தரால் வராழ்ந்தவந்த சத்யேபிரகராசர் எடுத்த வளர்த்த
வந்தரார்; அந்தக்குழந்டதயின் எழில் வளர, வளர, அவனுடடையே பகழும் ஷசல்வராக்கும் வளரலராயிற்று.
பல இடைங்களில் சுற்றித்திரிந்தவிட்டு, இங்கு வந்த ஜசர்ந்ஜதராம். ஆம்! நரான்தரான், அவன் கண்ஷடைடுத்த
குழவி இங்கு அவன், தங்கடள எப்படி எப்படிஜயேரா மையேக்கினரான், என்டனயும் ஷபரியே ஜயேராகி
என்றுகூறித் தங்கடள நம்பிடைச் ஷசய்தரான். இளடமையும் எழிலும் இருந்தம், தவஜவடைமும் கபடைத்தக்கு
உடைந்டதயுமைராக நரான் கராலங்கழித்த வருடகயிஜல, உமைத பதல்வரின் கண்கள், என் கராவி உடடைடயேக்
கிழித்ஷதறிந்த, என் இருதயேத்திஜல, இயேற்டகயேரான எண்ணங்கள் தவழுவடதயும், பர்ணசராடலயிஜல
பராழகிக்கிடைக்கும் வராழ்டவ நரான் ஷவறுக்கிஜறன் என்படதயும் ஷதரிந்த ஷகராண்டைரான். ஆமைராம்!
கடைலிற்குளித்த முத்த எடுக்கும் பணியேராஜள எங்கு குளித்தரால் முத்த கிடடைக்கும் என்படத அறிவரான்.
அதஜபராலத்தரான் அவர் என் அகத்டத மைடறத்தக் ஷகராண்டிருந்த பறக்ஜகராலத்தரால் மையேங்கராத, என்டனக்
கண்டைறிந்தரார். என் மைனம் அவடர நராடிற்று. என்டனப் பூஜிக்கப் பலர் வந்ததஜபராலஜவ அவரும் வந்தரார்.
ஆனரால் என் தவஜவடைத்டதப் பூஜிக்கராமைல், என் அன்டப ஜவண்டினரார்; நரான் அளித்ஜதன்
அகமைகிழ்ச்சியுடைன். தவக்ஜகராலத்திஜலஜயே, நரான் அவருக்குப் பிரிடயேயேராஜனன். சத்யேப்பிரகராசர் இதடன
எப்படிஜயேரா ஷதரிந்த ஷகராண்டைரார். ஷதரிந்த ஷகராண்டைரால் என்ன? என்டன என் வழிப்படி
விட்டுவிடைலராம். இல்டலஜயேல், இங்கிருந்தரால்தராஜன, இத நடைக்கும், இனி ஜவறு இடைம் ஷசல்ஜவராம்
என்றராவத இங்கிருந்த கிளம்பிவிட்டிருக்கலராம்; இல்டலஜயேல், என் அன்படர அடழத்த, அறிவுடர
பகன்று தடுத்திருக்கலராம். அதவும் இஷ்டைமில்டலஜயேல், என்டனக் ஷகரான்று விட்டிருக்கலராம். இடவ
எடதயுஞ் ஷசய்யேராத, என்ன ஷசய்தரார் ஷதரியுஜமைரா! எந்த மைடியிஜல, நரான் சிறுகுழந்டதயேராகப் படுத்தக்
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ஷகராண்டு, தூங்கிஜனஜனரா, அஜத மைடியிஜல, சராய்ந்த ஷகராண்டு, டமையேல் ஊட்டைஜவண்டுஷமைன்று
கட்டைடளயிட்டைரான். மைகளராக இத்தடன கராலம் இருந்தத ஜபராதம், இனி எனக்கு மைடனயேராளராகிவிடு
என்று கூறினரான். என்டனக் ஜகட்டைரானரா இதஜபரால். இல்டல, ஷசரால்டலச் ஷசலவிடைவில்டல. ஓரிரவு
பக்தஜகராடிகள் ஜபராய்விட்டைபிறகு, நரான் படுத்தக்ஷகராண்டிருந்த அடறயிஜல மினுக்கிக் ஷகராண்டிருந்த
தீபம் அடணந்தத; அடணக்கப்பட்டைத. ஓர் உருவம் என் மைஞ்சத்தருஜக நின்றத ஷபருமூச்சுடைன். நரான்
“அப்பரா!” என்று அலறிஜனன். அந்த உருவம் கலகலஷவனச் சிரித்திடைக் ஜகட்டுச் சித்தம் மைருண்டைத.
சத்யேபிரகராசஜர அங்கு வந்த நின்றவர். என்டன வளர்த்த தந்டதஜயே விளக்டக அடணத்தவிட்டு அங்கு
நின்றரார், என்பத ஷதரிந்தத, என் திகில் ஷகராஞ்சம் நீங்கிற்று, நரான் மைஞ்சத்திஜல எழுந்த
உட்கரார்ந்தஷகராண்டு, “என்னப்பரா இத? இப்படி மிரட்டிவிட்டீர்” என்று ஜகட்ஜடைன். அவர், என்
பக்கத்திஜல வந்த உட்கரார்ந்தரார். நரான் வழக்கமைராக அவரிடைம் ஷநருங்குவத ஜபரால் ஷநருங்கிஜனன்.
அவஜரரா என்டன என்றும் அடணத்திரராத விதமைராக அடணத்தரார், “அப்பரா!” என்று அடழத்ஜதன்.
அவஜரரா ‘மைகஜள’ என்று அடழக்கராமைல், தவமைணி என்று அடழத்தரார். குரலிஜல ஓர் மைராதிரியேரான
தழுதழுப்பத் ஷதன்பட்டைத. அவருடடையே முகத்டதச் சரியேராகப் பரார்க்கவிரும்பி, அடணப்பிலிருந்த
விடுபடை முயேன்ஜறன், அவஜரரா என்டன இறுகக் பிடித்தக் ஷகராண்டைரார். எனக்குத் திகில் பிறந்தத.
அவருடடையே வலிடமைக்கு நரான் ஈடைரா? மைஞ்சத்திஜல நரான் சராய்க் கப்பட்ஜடைன். கூவியே என் வராடயே, அவர்
தமைத வராயேரால் மூடி விட்டைரார். என் கன்னங்கள் அவருடடையே ஜகராரப்பற்களுக்கு இடரயேராயின. என் இதழ்
தடித்தத, என் உடைல் பதறிற்று, என்உயிர் ஜபராய்விடும் ஜபராலராகிவிட்டைத. மைகஜள என்று அடழத்த வந்த
அந்த கராதகன், அன்றிரவு என்டனத் தன் கராமைத்தக்குப் பலியேராக்கி விட்டைரான் அழுத அழுத என் கண்கள்
சிவந்த விட்டைன. அவஜனரா சிரித்தச் சிரித்த என்டனச் சித்திரவடத ஷசய்தரான். தரான் பயிரிட்டைஷசடி,
மைரமைராகிக் கனி தந்தரால், அதடனச்சுடவக்க ஜவறுயேராருக்கு உரிடமை உண்டு? என்று ஜகட்டைரான். என்
நிடலடமைடயே நிடனத்தராஜல நடுக்கம் பிறந்தத. ஷவளிஜயே ஷசன்று யேராரிடைம் முடறயிடுஜவன்?
எவடரயும், என் ஷமைராழிடயேக் ஜகளராவண்ணம் அவன் தடுத்த விடுவரான்! என் பிரியேபதியேராக யேராடரக்
ஷகராள்ள ஜவண்டுஷமைன்று நரான் நிச்சயித்திருந்ஜதஜனரா, அவர் முகத்தில் எங்ஙனம் விழிப்ஜபன் என்று
திடகத்ஜதன். பகலிஜல தவமைணி! மைராடலயிஜல உமைத மூத்த மைகனின் கராதற்கனி! இரவிஜல, அந்த
கராமைக்கள்ளனின் ஜபராகமைராத! இந்நிடலயிஜல எத்தடனகராலம் நரான் தள்ளமுடியும். என்னரால் சகிக்க
முடியேவில்டல. எனஜவ இவரிடைம் உண்டமைடயேக் கூறிஜனன். இவன் தடல கீஜழ உருண்டைத. என்
ஷநஞ்சிஜல இருந்தவந்த பராரம் குடறந்தத” என்று தவமைணி என்ற அந்தத் டதயேல் தன்வரலராற்றிடன
உடரத்தராள். நரான் திக்பிரடமை அடடைந்தத ஜபராலஜவ, என் தந்டதயும் திக்பிரடமை அடடைந்தரார்.
“தவஜவடைமிட்டுத் தகராத ஷசயேல் பரிந்தவந்த இந்தத் தூர்த்தன் ஒழிந்தத முடறஜயே! மைகடளஜயே
மைஞ்சத்தக்கு இழுத்த மைராபராவி ஒழிந்தத சரிஜயே இவன் தடல கீஜழ உருண்டைத கண்டு மைருண்டு. என்
மைகடனஜயேயேன்ஜறரா ஏஜதஜதரா ஷசய்திடை எண்ணிஜனன்,” என்று மைன்னர் கூறினரார். சரி ஒருவராறு
ஷதரால்டல தீர்ந்தத, என்று நரான் நிடனத்ஜதன். ஆனரால் நடைந்தத விபரீதமைராயிற்று. என் அண்ணன்,
மைன்னடர ஜநராக்கி” தந்டதஜயே! நரான் தவமைணிடயே மைணம் பரிந்தஷகராள்ளத் தராங்கள் அனுமைதி தர
ஜவண்டும்” என்று ஜவண்டினரார். இச்ஷசரால்ஜகட்டை என் தந்டத, தீ மிதித்தவர்ஜபரால் குதித்தரார்.
“பராண்டியே நராட்டுப் பரார்த்திபனராக வரஜவண்டியேவனடைரா நீ! படுஜமைராசச் ஷசயேடலப் பரியேலராகராத”
“படுஜமைராசம் நரான்பரியேவில்டல இப்பராடவடயே மைணக்க விரும்பகிஜறன். சிங்கராதனம் இச்சிங்கராரியுடைன்
நரான் வீற்றிருக்க இடைமைளித்தரால் சரி, இல்டலஜயேல், அத ஜவண்டைராம் எனக்கு”
“தவமைணி, ஜயேராகி ஜவடைந்தராங்கியிருந்த கராமிக்குப் ஜபராகப்ஷபராருளராக இருந்தராள், அவடள நீ உன்
அன்பக்கு இருப்பிடைமைராக்கினராய். ஆனரால் உன் குடும்பவிளக்கராக அவள் இருக்க முடியுமைரா?”
“அன்ப இல்லராதவிடைத்த, மைணம் இல்டல”
“நராடைராளப் பிறந்தவன் நீ, ஷவறும் ஏட்டைராளனராக இரராஜத. தவமைணி இங்குத் தங்கட்டும். அவளுடடையே
இல்லம் உனக்கு இன்ப மைராளிடகயேராகயிருக்கட்டும்; ஆனரால், அரசமைராளிடகக்கு ஜவறு ஒருவள் இருந்ஜத
தீரஜவண்டும். அததரான் முடற”
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“தந்டதஜயே! உமைத வரார்த்டதடயே மீறுதவற்கராக மைன்னிக்க ஜவண்டுகிஜறன். அவள் ஓர் கராமுகனின்
ஜசட்டடையேரால் சிடதந்தராள், அத அன்னவள் குற்றமைல்ல. என்டறயேத்தினம் நரான் அவடள உண்டமையேராகக்
கராதலிக்கத் ஷதராடைங்கிஜனஜனரா, அன்ஜற நரான் அவடள ஆஸ்ரமைத்திலிருந்த அடழத்தக் ஷகராண்டு
வந்திருக்கஜவண்டும். தவமைணிடயே நரான் அங்கு விட்டைதனரால் தரான், தகப்பனராக நடித்த அந்தத் தறுதடல
தகராத ஷசயேல்பரிந்தரான். அவனுக்குத் தண்டைடன தந்தராய்விட்டைத. இவள் ஷசய்த குற்றஷமைன்ன? ஏன்
இவடள என்னிடைமிருந்த பிரிக்கஜவண்டும்?”
“நீ அரசனின் மைகன், மூத்த பதல்வன்; இடளயே அரசன், நராடள அரசராள ஜவண்டியேவன். அத
கவனமிருக்கட்டும்!”
“இவஜளராடு, பராண்டியேநராடு என்டன ஏற்றுக் ஷகராண்டைரால் நரானிங்கு இருப்ஜபன், இல்டலஜயேல், அரசும்
ஜவண்ஜடைன்.”
இந்த உறுதியேரான ஜபச்டசக்ஜகட்டை என் தந்டத ஜகராபஜமைலிட்டு, “பராண்டியேநராஜடை ஷபரித; உன்
பிடிவராதமைல்ல! என் ஆடணஜயே ஷபரித; உன் ஆடசயேல்ல. பலஜகராடிமைக்களின் பராதகராவலனராக
இருக்கும் பணிஜயே சிறந்தத; ஒரு பராடவயுடைன் பரண்டுகிடைக்கும் ஜபராகமைல்ல. அரசன் நீதியின்
அடடையேராளம்; ஷபராறுப்பின் சிகரம்; ஜபராகத்தின் தூதனல்ல. கராரியேமும் வீரியேமும் மிளிர அவன்
விளங்கஜவண்டும்; கராதலுக்கராகக் கண்ணீரும் கம்படலயுமைராக நிற்கலராகராத. பராண்டி நராட்டுப்
பரார்த்திபனின் மைகன் இப்படி, பழுதபட்டை ஓர் பராடவக்கராகத் தனத பரம்படரப் பண்ப, பராரராளும்
உரிடமை தந்டதயின் ஜவண்டுஜகராள் எனும் இவற்டறத் தட்டைத்தணிவத மைடடைடமை, ஷகராடுடமை, இடத
நரான் அனுமைதிஜயேன். நராடு அனுமைதிக்கராத; ஜவண்டைராம் பிடிவராதம். எப்படிஜயேரா இந்த மைங்டகக்கும்
உனக்கும் சம்பந்தம் உண்டைராகிவிட்டைத. அதற்கராக ஜவண்டி. நீ மைக்களுக்குச் ஷசய்யேஜவண்டியே ஷதராண்டு
என்ன என்படதயும் அந்தத் ஷதராண்டு பரியே எத தகுதியேரான முடற என்படதயும் மைறவராஜத. தந்டத
தனயேனிடைம் தர்க்கிக்க ஜவண்டியே விஷயேமுமைல்ல இத. நீ உனத நிடலடமைடயே உணர்ந்த நடை” என்று
மைன்னர் கூறினரார்.
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பகுதி - 17
“தந்டதஜயே கராதல் என்பத தர்க்கத்தக்குக் கட்டுப்படைராத. அதடன அளக்கும் ஜகரால் கிடடையேராத,
நிறுத்திடும் தலராக்ஜகராலும் இல்டல. இதப்பற்றி அதிகம் ஜபசிடைஜவரா எனக்கு மைனம் இல்டல.
ஒன்றுமைட்டும் உடரப்ஜபன். உத்தஜமைராத்திமைரராகியே தராங்கள் அறியேராததல்ல நரான் கூறப்ஜபராவத. அரும்ப
மைலர, முகூர்த்தம் குறிப்பராரில்டல. யேரார் எவ்வளவு முயேன்றராலும் அரும்டப அவரிஷ்டைத்தக்கு
இணங்கடவத்த மைலரராகும்படிச் ஷசய்யேமுடியேராத. பகஜலராடனக் கண்டைதம், மைலர்ந்திடும் பங்கஜேத்டதப்
பட்டைத்தரசனுங்கூடை சட்டைமிட்டுத் தடுத்திடை முடியேராத. முடிஜவந்தனரானராலும், ஓர் மையிடல ஆடு என்று
கட்டைடளயிட்டுத் ஜதராடகடயே விரித்தராடைச் ஷசய்யேவும் முடியேராத. தரானராகக் களிஷகராண்டு ஆடிடும்
மையிடலயும் “நிறுத்த உன் நடைனத்டத” என்று கூறிடைமுடியேராத. அதஜபராலஜவ, தர்க்கமும், தடடை
உத்திரவும், தண்டைடனயும் நிந்தடனயும், வம்பம் வல்லடியும் வராலிப உள்ளத்திஜல மைலரும் அந்தக்
கராதல் எனும் உணர்ச்சிடயேப் பறித்தவிடை முடியேராதல்லவரா? தந்தராய்! தவமைணியின், கராவிஜயே என்டனத்
தடுக்க முடியேவில்டல. ஆஸ்ரமைமைராயிற்ஜற அங்கு ஆத்மைராவுக்கும் ஆண்டைவனுக்கும் பரஸ்பரம்
ஏற்படைஜவண்டுஜமை ஒழியே, ஆணுக்கும் ஷபண்ணுக்கும், ஆலிங்கனம் உண்டைராவத முடறயேரா என்று
தர்க்கிக்க என்மைனம் இடசயேவில்டல. கராரணம், கராலம், விடளவு, முதலியே எதடனயும்
ஷபராருட்படுத்தராத திடீஷரனக் கிளம்பம் ஜஜேராதியேன்ஜறரா கராதல்” என்று என் அண்ணன் கூறினர்.
“அத ஜஜேராதிஜயேரா, அல்லஜவரா, எனக்குத் ஷதரியேராத. இவள் இந்த மைண்டைலத்தக்ஜக ஷபருந்தீயேரானராள்.
தந்டதக்கும் மைகனுக்குமிடடைஜயே, சண்டடை மூட்டுகிறராள். பராண்டியே குடும்பத்தின் மைணிடயே
மைராசராக்குகிறராள். பராண்டியே நராட்டுக்கு ஓர் பழிச்ஷசரால் ஏற்படைச்ஷசய்த விட்டைராள், வன்னஞ்சக்கராரி!
வளர்த்த தகப்பனின் கராமைக்கூத்தக்கு இடைமைளித்த ஜவசி!” என்று என் தந்டத தவமைணி எனும்
ஷபண்டணக் கடிந்தடரத்தரார். என் அண்ணன், அச்ஷசரால்ஜகட்டு ஷவகுண்டு, “தந்டதஜயே! அரச
நீதியின்படியும், பராண்டியே பரம்படர முடறப்படியும், இவள், பட்டைத்தரசியேராகும் உரிடமை
இழந்தவளராகலராஜமை தவிர, பழிச்ஷசரால் ஜகட்டுத் தீரஜவண்டுஷமைன்று நியேதி இல்டல. அவடள நரான்
மைனமைரார என் பிரியே நராயேகியேராகக் ஷகராண்டு விட்ஜடைன். எனஜவ இனி யேரார் அவடளப் பற்றி இழிவராகப்
ஜபசத் தணிந்தராலும், நரான் சகிஜயேன்” என்று கூறினரார்.
பிறகு அங்கு நடடைஷபற்ற ஜசராகரசமைரான சம்பவங்கடள நரான் சுருக்கமைராகஜவ கூறுகிஜறன். நடைனரா! என்
தந்டத ஷகஞ்சியேத மைட்டுமைல்ல, தவமைணியும் எவ்வளஜவரா இதமைராக என் அண்ணனுக்குப் பத்தி
ஷசரான்னராள். நரானும் என்னரால் கூடுமைரான மைட்டும் அவடரத் திருப்ப முயேன்ஜறன். அவர் பிடிவராதம்
குடறவதராகத் ஷதரியேவில்டல. பிறகு என் தந்டத ஓர் பயேங்கரமைரான முடிவுக்கு வந்தரார். தடலமீத
கரங்களரால் ஜமைராதிக்ஷகராண்டைரார், தடைதடைஷவன ஓடினரார், மைடைமைடைஷவன ஏஜதஜதரா ஜபசினரார். பிறகு
“கடடைசி முடற. என் ஷசரால்டலக் ஜகள்” என்று கூறினரார். என் அண்ணன், முடியேராத என்படதத்
ஷதரிவிக்கத் தன் தடலடயே அடசத்தரார் கம்பீரமைராக. அந்தக் கம்பீரம், என்டனத் தூக்கிவராரிப் ஜபராட்டைத.
ஓர் அரசனின் ஜகராபம், ஒரு தந்டதயின் ஆத்திரம், அதமைட்டுமைரா, அரசஜபராகம் பறிமுதலராகும் என்ற நிடல
எதவும், தச்சஷமைனக் கருதியே அவருடடையே தணிவுக்குக் கராரணம், ஒரு தடி இடடையேராள்!
கராவலராளிகளில் ஒருவடன அடழத்த, அரசர் ஏஜதரா கூறினரார். அவன் விடரந்தஷசன்றரான். ஷகராஞ்ச
ஜநரத்தக்ஷகல்லராம், மைன்னரின் ஷமைய்ப்பராதகராவலர் அங்குவந்தஜசர்ந்தனர். மைன்னர், “ஆணவம்பிடித்த
இவடனயும், சராசகமிகுந்த இவடளயும் சிடறயில் தள்ளுங்கள்; தனித்தனி சிடறயில் கடுங்கராவலுடைன்
அரண்மைடனக்குள்ளராக இருக்கும் பிரத்திஜயேகச் சிடறயில்” என்று உத்தரவிட்டைரார். இருவரும்
ஷமைய்ப்பராதகராவலரரால் இழுத்தச் ஷசல்லப்பட்டைனர். மைன்னரும் மைற்றக் கராவலராளிகளும்
அரண்மைடனக்குச் ஷசன்றுவிட்டைனர். நரான் மைட்டுஜமை, ஷநடுஜநரம் சிந்தராகூலனராக உலவிக்
ஷகராண்டிருந்ஜதன். யேராருடடையே நிடலடமை எப்படி இருந்தரால்தரான் என்ன, அந்த நிலவு வழக்கம்ஜபரால்
பிரகராசித்தக் ஷகராண்டிருந்தத.

116

சிடறயிஜல, என் அண்ணன் அவருடடையே மைனத்டத விழியேராலும் ஷமைராழியேராலும் மைருட்டியே தவமைணியும்
அடடைபட்டை ஷசய்தி, ஷமைல்ல ஷமைல்ல நகருக்குள் பரவலராயிற்று. ஊரிஜல இதபற்றி விபரீதமைரான
வதந்திகள் பரவராதிருக்க ஜவண்டுஷமைன்று கருதியே என் தந்டத, வம்பளப்ஜபராருக்குக் கடுந்தண்டைடன
தரப்படும் என்று முரசடறவித்தரார். நடைந்தடதச் சுருக்கமைராக மைக்களுக்கு அறிவிக்குமைராறு பிறகு
மைந்திரிக்குக் கட்டைடளயிட்டைரார். “ஆஸ்ரமைத்திஜல இருந்த அந்தப் ஷபண் ஒரு ஜேராலக்கராரியேராம்.
இளவரசருக்கு அவள் ஏஜதரா மைருந்திட்டு மையேக்கினராளராம், அவளும் இளவரசருமைராகச் ஜசர்ந்த சதிஷசய்த,
மைன்னடரக் ஷகரால்ல முயேன்றனரராம்” என்று மைக்கள், ஜபசலராயினர். மைன்னரின் ஜகராபம்
தணிந்தபராடில்டல. பிரதரானியேர்களிஜல சிலர் சிறுடமைக் குணம் ஷகராண்டைவர்கள். அவர்கள்,
என்னராஜலஜயே, இளவரசருக்கு இந்த இடுக்கண் ஜநரிட்டைஷதன்று ஜபசிடைக் ஜகட்ஜடைன். என் மைனம்
படதத்தத. என் அண்ணனுக்குச் ஷசராந்தமைரான அரச உரிடமைடயே நரான் அபகரிக்கச் ஷசய்ஜதன் என்று கூறும்
கயேவரின் நராடவத் தண்டித்திடை எண்ணிஜனன். அவ்வளவு ஆத்திரம் எனக்கு. ஜமைராசம் ஷசய்யும்
உலுத்தனரா நரான்? எவ்வளவு இழிகுணம் இவர்களுக்கு என்று கூறிஜனன் – ஜசராகித்ஜதன்.
இளவரசர் சிடறயிஜல தள்ளப்பட்டைதம், மைந்திரிகளும், பிரதரானியேரும், என்டனக் கண்டைதம், விஜசஷ
மைரியேராடதகள் ஷசய்யேலராயினர். அத எனக்குப் பண்ணிஜல பளித்தகராடிடயே ஊற்றுவத ஜபராலிருந்தத.
என்மீத வீண் சந்ஜதகம் ஷகராண்டை அவர்கடளயும், அவர்கள் ஷபரித எனப்ஜபசும், அரச பதவிடயேயும் தூசு
எனக் கூறிவிட்டுத் தறவு பூண்டுவிடை ஜவண்டும் என்றுகூடை நிடனத்ஜதன். இந்தத் தீர்மைரானத்டதத்
தந்டதயிடைம் கூற அவரிடைம் ஷசன்ஜறன். ஆனரால் அவருடடையே விழி சிவந்திருந்தடதயும், அவருடடையே
ஷமைராழியிஜல. ஜசராகம் ஜதராய்ந்திருந்தடதயும் கண்டைதம் என்னரால் ஏதம் ஜபச முடியேவில்டல.
“கடடைசி முடறயேராக, நீ ஜபராய்க் ஜகள் அவடன. என்டனச் சராகடிக்கத்தரான் அவன் பிறந்தரானரா என்று
ஜகள். குடல தள்ளியேதம் வராடழடயே ஷவட்டி வீழ்த்தவடதயும், விழுதவிட்டைரால் ஆல் நிடலத்த
நிற்படதயும் அவனுக்குக் கூறு. பராண்டியேடனப் படுகளத்திஜல ஷகரால்ல முடியேராதஜபரான படகவர்களின்
பங்கராளியேரா, பட்டைத்தரசன் பரிடவப் ஷபரிஷதன எண்ணும் பதல்வனரா அவன் என்படதக் ஜகட்டுப்பரார்”
என்று என்னிடைம் கூறினரார். பயேடலப் ஜபராய் அடைக்கு என்று கட்டைடளயிடுவதஜபரால, இருந்தத, என்
தந்டதயின் ஷசரால். நரான் என் ஷசய்ஜவன்! சரி என்றுகூற எப்படித் டதரியேம் வரும் – முடியேராத என்றும்கூற
முடியுஜமைரா! தடல அடசத்ஜதன். தந்டத தடலடயேக் கவிழ்த்தக் ஷகராண்டைரார். தக்கம் அவடரத்
தடளத்தத. என் ஷசய்வரார் அவர்? சிடறச் ஷசன்ஜறன். கராவல் பரிஜவராடர ஷவளிஜயே ஜபராகச்
ஷசரால்லிவிட்டு, என் அண்ணன் இருந்த அடறக்குள் நுடழந்ஜதன், அவர் பன்சிரிப்ஜபராடு என்டனப்
பரார்த்த, “ஷதரியும் எனக்கு, தந்டத எப்படியும் சம்மைதிப்பரார் என்று. அவர் சம்மைதத்டதக் கூறத்தராஜன நீ
வந்தராய்?” என்று ஜகட்டைரார். எனக்கு அவர் ஷமைராழிடயேக் ஜகட்டை பிறகு, நடுக்கமும் பிறந்தத. இவ்வளவு
நம்பிக்டகயும் ஆவலும் ஷகராண்டுள்ளவருடைன், என்ன ஜபசி, மைன்னர் வழிக்கு அவடரத் திருப்பவத?
நடைக்கக்கூடியேகராரியேமைரா? என்ற எண்ணம் என்டனக் ஜகராடழயேராக்கிவிட்டைத. நரான் இந்த முயேற்சிடயேச்
ஷசய்யேராதிருப்பின் முடிஷபற ஜவண்டிஜயே நரான் சும்மைரா இருந்தவிட்ஜடைன் என்ற பழிவந்த ஜசரும். இரு
ஷநருப்பக்கிடடைஜயே சிக்கியே நரான் எவ்வளவு தவித்ஜதன் ஷதரியுஜமைரா! என் நிடலடயே ஒருவராறு யூகித்தக்
ஷகராண்டைரார் அண்ணன். அவருடடையே பன்னடக மைடறந்தவிட்டைத. ஷபராலிவு குடறந்தத. ஷபருமூச்சுடைன்
“தந்டத இடசயே மைறுக்கிறராரரா?” என்று ஜகட்டைரார். “ஆம்” என்று நரான் ஷமைதவராகக் கூறிஜனன். “சரி!”
என்று ஜகராபமைராகக் கூறிவிட்டு, அவர் அங்கிருந்த மைஞ்சத்திஜல படுத்தக்ஷகராண்டைரார். என் ஷநஞ்சு
உலர்ந்தஜபராய் இருந்தத. ஷநஞ்டச நடனத்தக் ஷகராள்ள, அங்கிருந்த நீர்க்குவடளடயே எடுத்ஜதன். என்
அண்ணன் “ஜவண்டைராம்! அந்த நீடரப் பருகராஜத” என்று கூறினரார். நரான் பயேந்தவிட்ஜடைன். ஒரு சமையேம்,
தற்ஷகராடல ஷசய்தஷகராள்ளச் நீரிஜல, ஏஜதனும் விஷம் கலந்த தயேராரராக டவத்திருக்கிறராஜரரா, என்று
திகில் பிறந்தத. அண்ணரா! என்று கூவிஜனன். “தம்பி! பயேப்படைராஜத! அதிஜல விஷமில்டல, ஆனரால்
அந்தக் குவடள நீரிஜல, என் கண்ணீர்த்தளிகள் சிந்தின. நீர்பருக அங்குச் ஷசன்ஜறன்; என் நிடலடயே
நிடனத்ஜதன்; கண்ணீர்ப் ஷபருகிக் குவடளயிஜல சிந்திற்று; நீர் ஷகட்டுவிட்டைத” என்று அவர் கூறினரார்.
அடதக்ஜகட்டை நரான், எவ்வளவு பதறிஜனன் ஷதரியுமைரா! நடைனரா! ஷநடுஜநரத்திற்குப் பிறஜக, நரான்
அவருடைன் ஜபச முடிந்தத. ஜபச்சினரால் என்ன பயேன் விடளயே ஜவண்டுஜமைரா, அத ஏற்படைவில்டல.
அதற்கு மைராறராக, என் அண்ணன் கராதடலஜயே கடலயேராகக் ஷகராண்டிருப்பவர் என்று நரான் கண்டு
ஷகராண்ஜடைன். ஒரு ஷபரும் பலவர் ஜபசுவத ஜபராலிருந்தஜத தவிர அவருடடையே ஜபச்சு,
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டமைவிழியேராளுக்கராக வீண் பிடிவராதம் ஷசய்யும் வீணுடரயேராக எனக்குத் ஜதரான்றவில்டல. அவருடடையே
வராதங்களும், மைஜனராதத்தவ ஷமைராழியும், அவருடடையே வராதங்களும், மைஜனராதத்தவ ஷமைராழியும், மிக
அழகராக இருந்தன. தந்டதயின் தக்கத்டத நரான் அவருக்கு எடுத்தடரத்ஜதன். ஒரு ஷபண்ணுக்கராகக்
குடும்பம் அழிவதராக என்று ஜகட்ஜடைன். நரான் கற்றிருந்த திறடமைடயேத் தடனடயேயும் கராட்டித்தரான் நரான்
ஜபசிப் பரார்த்ஜதன். அவ்வளடவயும் அவர் சிதறடித்தரார். அவர் அன்று கூறியே சில வராசகங்கள் பிறகு பல
இரவுகள் என் சிந்தடனக்கு ஜவடல தந்தன. அவர் அன்று கிளப்பியே பல பிரச்சிடனகளுக்கு, எனக்கு
இன்றளவும் விடடை கிடடைக்கவில்டல.
“தம்பீ! அரசனின் கடைடமை, அரச பதவியின் ஷபராறுப்ப, நிடலடமைக்ஜகற்ற நடைவடிக்டக, என்று பல
கூறினரார் தந்டத. நீயுந்தரான் கூறுகிறராய். அரசனராக ஒருவன் இருப்பதனரால் ஒரு சராதராரண மைனிதனுக்குள்ள
மிகச் சராதராரணமைரான மைனிதனுக்குள்ள மிகச் சராதராரணமைரான உரிடமைடயேயும் அரசஷனன்ற நிடலடமைக்கராக,
பதவிக்கராக இழந்த விடைஜவண்டுமைரா? அறிவுடடைடமையேரா அத? அரசஜபராகத்தக்கராக, குடும்ப
இன்பத்டதப் பறிஷகராடுக்க ஜவண்டுமைரா? அத சரியேரா” என்று என்டன அவர் ஜகட்டைரார். இன்றுவடர நரான்
அதபற்றிச் சிந்தித்தப் பரார்க்கிஜறன், சரியேரான பதில் கிடடைக்கவில்டல.
“தம்பி! பராண்டியே நராடு ஷபரித, உன் பரிவுக்ஜகற்ற மைங்டகயேல்ல! என்று தந்டத ஜகராபத்ஜதராடு கூறினரார்.
ஜகராபம் அவருடடையே சிந்தனரா சக்திடயேக் ஷகடுத்தவிட்டைத. நீ ஜயேராசித்தப் பரார்! ஒரு மைங்டகக்குக்
ஷகராடுத்த வராக்குறுதிடயே நிடறஜவற்றராத அவடளப்ஷபற ஆண்டமையில்லராத, ஜபடியேராகித் தஜரராகியேராகி,
நரான் இந்த மைண்டைலத்டத ஆண்டு என்ன பயேன்? தந்டதயின் ஜகராபத்தக்குப் பயேந்த ஒரு டதயேலின்
மைரானத்டத நசுக்க நரான் தணிந்த விட்டைரால் நராடளக்கு ஒரு மைண்டைலத்த மைக்களின் மைரானத்டதக்
கராப்பராற்றும் மைகத்தரான ஷபராறுப்டப நரான் நிடறஜவற்ற முடியுமைரா! நீ கூறு. ஏடழ எளியேவர், அபடல
அனராதிகள், எனும் எவரிடைமும் பரிவு கராட்டி, அவருடடையே சுகத்திற்கராகப் பணியேராற்றுவத
அரசபதவியின் ஜமைன்டமை என்று அறவுடர பகல்கிறரார்கஜள, அந்தப் பதவிக்கு நரான்
இலராயேக்குள்ளவனராவதற்கு ஒரு மைங்டகயேரின் மைனத்டதப் பண்ணராக்கி. வராழ்டவப் பராழராக்குவத
பயிற்சி முடறயேரா கூறு? அவள் கண்ணீர்ப் ஷபருகப் ஷபருக, நரான் பனிநீரரால் குளிப்பராட்டைப்பட்டு
பட்டைத்தரசனராவதரா? அவள் கரங்கடளப் பிடசந்தஷகராண்டு ஓர் இடைத்திஜல
அழுதஷகராண்டிருப்பத,ஜவஜறரார் இடைத்திஜல நரான் கரத்திஜல ஷசங்ஜகராஜலந்தி அரசராள்வதரா! ஒரு
பறத்திஜல, நரான் நீதியின் சின்னமைராக ஷகராலுவீற்றிருப்பத, மைற்ஜறரார் இடைத்திஜல ஓர் மைங்டக என்டன
அநீதியின் இருப்பிடைஜமை என்று கடிந்தடரப்பதரா! பராண்டியேன் நராட்டுக்கு, ஒரு பராடவயின் வராழ்டவக்
ஷகடுத்த பராதகனரா அரசனராவத? ஒரு ஷபண்டண நிர்க்கதியேராக்கும் நீசனுக்கரா மைக்கள்
ஷநடுந்தண்டைமிடுவத? ஜயேராசித்தப்பரார்” என்று அவர் அன்று ஷசரான்னரார். இதவடர பல ஷபரியேவர்கள்
இதற்குப் பலபடைப் பதில் கூறினர், எனக்குத் திருப்தியேராகவில்டல.
நடைனரா! அவர் எவ்வளவு கருத்தடைன் பல நூற்கடளப் படித்திருந்தரார் என்பத, அன்று அவர் ஜபசியேதரால்
நன்கு விளங்கிற்று. கராதலரால் தராக்குண்டைவர்களின் நிடலமைடயேப் பற்றி அவர் கூறியேவற்றிஜல
ஒன்டறக்கூற என் மைனம் என்டனத் தூண்டுகிறத. கராதலரால் தராக்குண்டு கராடுஜமைடு சுற்றியே உனக்கும்
வீரமைணிக்கும் அத நன்டமை பயேக்கும், என்றுங் கருதகிஜறன்.
ஒரு தமிழ் அணங்கின், கராதலன், ஷபராருள் ஜதடை, ஜவற்றூர் ஷசன்றரானராம், அதஜபராத, அந்தப் ஷபண்மைணி,
தன் முற்றத்திஜல, முறுவலின்றி முடைங்கிக் கிடைந்தராள். ஷநடுவழி ஷசன்றவடன நிடனத்தராள். அவன்
ஷசன்ற இடைஜமைரா, நீரும் குளிர்ச்சியும் வளடமையும் வசகரமும் இல்லராத இடைமைராம். மைடழகராணரா
மைண்டிலத்தக்கராகத் தன் மைணராளன் ஷசன்றிருப்பத ஷதரிந்த, ஷவப்பம் அவடன வராட்டுஜமை என்று அவள்
வருந்தினராளராம். வருத்தத்ஜதராடு, அந்த வனிடத வராடன ஜநராக்கினராள். ஷவண்ஜமைகக் கூட்டைத்டதக்
கண்டைராள். ஜமைகங்கஜள! என் மைணராளன் ஷசன்றுள்ள மைண்டிலத்தக்கு விடரந்த ஷசன்று, மைடழ
ஷபராழியேலராகராதரா என்று ஜகட்டைராளராம், அந்தக் கராரிடக, ஜகட்டைபின்னர், அவஜள ஜயேராசித்தராள்
ஷவண்ஜமைகம், மைடழஷபராழியும் ஆற்றலற்றதல்லவரா? நீர் இல்டலஜயே, அவற்றிடைம்! அடவ எங்ஙனம்
மைடழதரும், என்று ஜயேராசித்தராள். அயேர்தராஜளரா? இல்டல. நீர் ஷமைராண்டு உண்டு ஷவண்ணிறம் மைராற்றி
கருஜமைகமைராகுமின். கராதலன் ஷசன்றுள்ள இடைம் ஷசன்று மைடழஷபராழியேச் ஷசய்த அவன் ஷவப்பத்தரால்
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வராடுவடதப் ஜபராக்குமின் என்று ஜவண்டினராள் ஷவண்ஜமைகங்கடள! எவ்வளவு அன்ப அவளுக்கு?
கராதலன் பிரிந்ததரால் தனக்குற்ற கஷ்டைம் மைட்டுஜமை ஷபரித என்று அவள் எண்ணவில்டல. ஷவப்பமிக்க
இடைத்திஜல அவர் வருந்தவராஜர என்ற நிடனப்ஜப அவளுக்கு அதிக வருத்தமுண்டைராக்கி விட்டைத.
விடரந்தவரா! என் ஜவதடனடயேப் ஜபராக்கு! என்று மைட்டுஜமை கராதலடன ஜவண்டினராள் என்று கூறினரால்,
அவளுக்குத் தனிஜயே இருந்த தவிக்க மைனமில்டல, மைணராளனுடைன் இன்பமைராக வராழ மைனம் நராடுகிறத
என்ற அளஜவ, அவளுக்கு இருந்த அன்ப என்று ஏற்படும். எந்த மைங்டகக்கும் இத இயேல்பதராஜன!
சுகமைராகச் சந்ஜதராஷமைராக வராழத்தராஜன எவரும் எண்ணுவர். அதஜபரால் இவளும் எண்ணினராள். ஆனரால்
இந்த மைங்டக தன் சுகத்டதயும் சந்ஜதராஷத்டதயும் இரண்டைராவதராக்கினராள். ஜவற்றூர் ஷசன்றுள்ள
கராதலனுக்கு இரண்டு கஷ்டைம்; தனக்கு ஒரு கஷ்டைம் என்பதடன உணர்ந்தராள்; அவனின்றித்தரான்
வராடுவதஜபரால, அவளின்றி அவனும் வராடித்தராஜன கிடைப்பரான். ஒத்த கராதல்தராஜன தமிழ் மைரப. எனஜவ
பிரிவரால் வரும் தயேரம் இருவருக்கும் உண்டு. அஜத கஷ்டைத்தரால் கராரிடகயும் வராடுகிறராள். கராடளயும்
வராடுகிறரான். ஆனரால் கராரிடக ஷசராந்த நராட்டில் குளிர்ச்சியுள்ள இடைத்திஜல இருக்கிறராள்; அவஜனரா
அவடளப் பிரிந்திருக்கும் கஷ்டைத்ஜதராடு,ஜவஜறரார் கஷ்டைமும் அனுபவிக்கிறரான். அவன் ஷசன்று
நடைமைராடும் இடைம் ஷவப்பமிக்க ஷவளி, ஆகஜவ, அவனுக்குள்ள கஷ்டைம் இருவடகப்படும். இதடனத்
ஷதரிந்ததராஜலஜயே, அவள் ஜமைகங்கள்! அவர் அங்கு அவதிப்படுகிறராஜர, ஷவப்பத்டதப் ஜபராக்க மைடழ
தராருங்கள் என்று ஜவண்டுகிறராள். அன்ப மைட்டுமைரா! அறிவும் ததம்பகிறத அவள் ஷமைராழியிஜல!
வரானமைண்டைலத்திஜல எவஜனரா ஜதவன் உட்கரார்ந்தஷகராண்டு மைடழடயேப் ஷபராழியேச் ஷசய்கிறரான் என்று
வறட்டுப் ஜபச்சல்ல அவள் உடரத்தத. நிலத்திஜல உள்ள நிடர உண்டு கருஜமைகம், பின்னர் மைடழயேராகப்
ஷபராழிவிக்கும் என்ற அறிவு ஷமைராழி ஜபசுகிறராள் அந்த மைங்டக. “கடடைக்குப் ஜபராய் கனி ஒரு
ரூபராய்க்கும், கற்கண்டு இரண்டு ரூபராய்க்கும், சந்தனம் ஒரு வீடசயும், மைல்லிடகச் ஷசண்டு ஒரு
கூடடையும், வராங்கிக் ஷகராண்டு வரா” என்று பணியேராளுக்குக் கூறிவிட்டைரால் மைட்டும் ஜபராதமைரா? இவற்டற
அவன் கடடையிஜல ஷபறக் கராசு அவனுக்குத் தந்தனுப்பினரால்தராஜன, பழமும் பிறவும் அவன்
ஷபற்றுவருவரான்! கராசு தரராவிட்டைரால், ஷவறுங்டகயேன் என்ன ஷகராண்டு வர முடியும்? அதஜபராலஜவ
ஷவண்ஜமைகங்கஜள! நீடர ஷமைராண்டு உண்டு, கருஜமைகமைராகி, மைடழ ஷபராழிமின் என்று கூறிவிட்டைரால்
ஜபராதமைரா, நீர்நிடலயேங்கடளக் கராட்டைஜவண்டைராஜமைரா அந்த மைங்டக, நீர்நிடலயேங்கள் மைட்டுமைல்ல,
நீர்வீழ்ச்சிகடளஜயே ஷவண்ஜமைகங்களுக்குக் கராட்டுகிறராள். எங்ஜகஜயேரா எவருக்ஜகரா ஷசராந்தமைரானடவ
அல்ல அவள் கராட்டும் நீர்வீழ்ச்சிகள். அவளுடடையே ஷசராந்தச் ஷசராத்த!
“ஷவண்ஜமைகங்கஜள! இஜதரா பராருமின் அவர் இல்லராததரால் வருந்திடும் நரான், அழுதபடி யிருக்கிஜறன்.
என் கண்களிஜல ஷபராழியும் நீடரஷமைராண்டு, உண்டு, ஷவண்ணிறம் மைராறி, கருஜமைகமைராகிப், பின்னர்
ஷவப்பமிக்க இடைத்திஜல ஷசன்றுள்ள என் மைணராளன் மைகிழ, அங்கு மைடழ ஷபராழிமின், என்று, அந்த
மைங்டக ஜவண்டிக்ஷகராண்டைராளராம். அவளுடடையே அன்ப எவ்வளவு அழகு!
தம்பி! தமிழகம் இதஜபரான்ற கராதலகமைராக இருந்தத என்று அன்று என் அண்ணன் உடரத்தரார். பல
நராட்களக்குப் பிறகு, பலவஷரராருவர் ஏஜதரா ஓர் ஏட்டுச் சுருடணயிலிருந்த ஏஷழட்டைடி பராடிக்
கராட்டினரார். இக்கருத்தப்படை, ஒரு பராடைடல. நடைனரா, மைற்றும் பல கராதற் சித்திரங்கடள அவர் தீட்டினரார்
அன்று; என்ன அருடமை ஷதரியுமைரா?
கராதற் சித்திரங்கடளத் தீட்டிக் ஷகராண்ஜடை, எவ்வளவு ஜநரம் ஜவண்டுமைரானராலும், இருக்க என் அண்ணன்
தயேராரராக இருந்தராஜர தவிர, தவமைணிடயேக் டகவிடை ஒரு தளியும் சம்மைதிக்க
வில்டல. நரான் குனிந்த தடலயுடைன், என் தந்டதயிடைம் ஷசன்ஜறன். விஷயேத்டத உணர்ந்த ஷகராண்டை என்
தந்டத “ஷதரிகிறத, அந்தத் தூர்த்தன் உன் ஷசரால் ஜகட்க மைறுத்தவிட்டைரான். ஆம்! ஜபராடத குடறயேராத
அவனுக்கு. கள், உண்டைவடனஜயே ஷகடுக்கும்; கராமைம், அதினினும், ஷகராடியேத. அவன் அப்ஜபய்
வயேத்தனராகிவிட்டைரான், எனஜவ இனிப்பிறர் ஷசராற்ஜகட்கும் ஷபருங்குணம் அவனிடைமிரராத. பராம்பம்
அவனுக்கு இனிப்பழுடதயேராகத் ஜதராற்றும். படுபராதராளத்திஜல அவன் விழ இருப்படதத் தடுக்க நரான்
எடுத்தக்ஷகராண்டை முயேற்சி பலிக்கவில்டல. என் ஷசய்வத? ஒரு கராரிடகயின் கருவிழிக்கராக அவன் தன்
பரம்படர வழிடயேயும் இழக்கத் தணித்தவிட்டைரான். அவன் ஒரு பன்சிரிப்பக்குப் பலியேரானரான்! நரான்
அவனுடடையே கண்களிஜல பரளும் நீருக்குப் பலியேராவதரா? பராண்டியே மைன்னனின் நீதி, மைக்கட்கு
ஒருவிதமைராகவும் மைகனுக்கு ஜவறராகவும் இருந்தத என்ற பழிச்ஷசரால் எனக்கு வரக்கூடைராத. தடலமுடற
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தடலமுடறயேராக ஒளிவீசும், பராண்டியேப் பண்ப, பராகுஷமைராழிக்குப் பலியேரான ஒரு கராடளடயேக்
கராப்பராற்றுவதற்கராகக் ஷகடை விடுவதரா! இல்டல! அவன் என் மைகனல்லன்! என் சட்டைத்டத மீறியே
சராதராரணக் குடிகமைஜன! கட்டுக்கு அடைங்க மைறுக்கும் அவன் மீத பகிரங்கமைரான குற்றச்சராட்டுத் தயேராரித்த,
அடுத்த ஷவள்ளியேன்று, விசராரடண நடைத்திஜயே தீருஜவன். இதற்கரான கராரியேங்கடளச் ஷசய்யுமைராறு,
மைந்திரிக்குக் கூறு. இஜதரா பரார்! இன்று முதல், நீ இளவரசர் மைராளிடகடயே உனத இருப்பிடைமைராக்கிக்ஷகராள்.
அம்மைடனப் பணியேராட்களிடைம் பட்சமைராக நடை, இளவரசப் பதவிக்ஜகற்ற பண்படைன் வராழஜவண்டும்”
என்று கூறினரார். இனி, என் அண்ணன் தப்பமுடியேராத என்பத நிச்சயேமைராகிவிட்டைதரால், என்மைனம் மிக
அதிகமைராக ஜவதடனப்பட்டைத. அவர் உலவியே திருமைடனயிஜல நரான் எப்படி உலவுஜவன்? அவருடடையே
பணியேராட்களிடைம் நரான் எப்படிப் ஜபசுஜவன்? அவருடடையே உரிடமைடயேப் பறித்தக்ஷகராண்டு நரான்
எப்படி மைக்களிடடை உலவுஜவன் என்ஷறல்லராம் எண்ணி ஏங்கிஜனன் ஊரரார் எப்படியும் என்டனப்
பழிப்பரார்கள் என்று பயேந்ஜதன். நரான் ஏன் பராண்டியே மைன்னனுக்கு மைகனராப் பிறந்ஜதன்? பழிச்ஷசரால்
ஏற்கவரா? என்று தக்கித்ஜதன். என் அண்ணனுக்கு என்ன தண்டைடன தருவரார்கஜளரா என்று
திகிலடடைந்ஜதன்? அனரால், என் அண்ணஜனரா கவடலயின்றி, இச்ஷசய்திடயேக் ஜகட்டுக்ஷகராண்டைரார்.
“கராலதராமைதின்றி விசராரடண நடைத்தி, என்டன நராடு கடைத்தட்டும், அவடளயும் உடைனடழத்தச் ஷசல்ல
மைட்டும் அனுமைதி தரஜவண்டும். அவடளச் சிடறயிஜல அடடைத்த டவத்தக்ஷகராண்டு என்டன ஷவளிஜயே
தரத்தினரால், நரான் சும்மைரா இஜரன். பிறகு, பராண்டியே நராடு என் படகவர் நராடுதரான்! எந்தக் ஜகராட்டடையிஜல
அந்தத் தவமைணிடயேக் ஷகராண்டுஜபராய் டவத்திருப்பினும், எத்தடனப் பட்டைராளத்டதக் கராவலுக்கு
டவத்தராலும், நரான் நுடழந்ஜத தீருஜவன்; இத நிச்சயேம்” என்றுடரத்தராரராம் கராவலராட்களிடைம். திங்கள்
ஜபராய் ஷசவ்வராய்; பிறகு பதனும் வியேராழனும் விடிந்தத. என் ஜவதடனயும் கட்டுக்கடைங்க மைறுத்தக்
கண்ணீரராக ஷவளிவந்தத. ஷவள்ளியேன்று விசராரடண நடைந்தத. ஆனரால் என் அண்ணன் ஷசய்த
குற்றத்டதப் பற்றியே விசராரடணயேல்ல. தவமைணியின் பிஜரத விசராரடண நடைந்தத! நடைனரா! உனக்கு இத
ஜகட்டைதம் தூக்கிவராரிப்ஜபராட்டைத ஜபராலத்தரான், ஷவள்ளி விடிந்ததம் ஜவடலயேராட்கள் ஓஜடைராடி வந்த,
தவமைணி தற்ஷகராடல ஷசய்த ஷகராண்டைராள் என்று ஷசய்தி கூறியேதம் நரான் தடித்ஜதன்.
தன்னரால் தந்டதக்கும் தனயேனுக்கும் தகரராறு விடளவடதயும், அரச குடும்பத்திஜல அமைளி மூள்வடதயும்
கண்டு சகிக்க முடியேவில்டல தவமைணியேரால்! ஒரு ஷபண்ணின் ஷபராருட்டு இளவரசர் இத்தடன
இன்னடல அனுபவிப்பதரா! அரசு இழந்த, சுற்றமிழந்த தவிப்பதரா? இதற்கு நராம் இடைந்தருவதரா? என்று
ஜயேராசித்தராள். கராதஷலனும் சங்கிலியேரால் பிடணக்கப்பட்டிருந்த என் அண்ணடன விடுவிக்கத் தன்
உயிடரஜயே தியேராகம் ஷசய்யேத் தணிந்தராள். “விசராரடணயேரா? இளவரசடரயேரா, விசராரிக்கப் ஜபராகிறரார்கள்!
வீணர்கள்; அவர்கள் விஜவகமில்லராத ஆணவக்கராரர்கள்; இருதயேத்தின் தடிப்டப உணரராத மூடைர்கள்!
என்ன ஷசய்தராரராம், என் பதி! உள்ளம் உடரக்கும் வழிப்படிஜயேதரான் நடைப்ஜபன்; ஊரராள்ஜவரான்
குறுக்கிட்டைராலும் கவடலஷகராள்ஜளன் என்று கூறினரார். இத குற்றமைரா? பட்டைவர்த்தனப் ஜபச்சு;
ஷசரால்லுக்ஜகற்ற ஷசயேல், பராண்டியே மைண்டிலத்திஜல குற்றங்கள் ஜபராலும். கராதல் என்ற உணர்ச்சி,
அரண்மைடனகளிஜல நுடழயேராதபடி, மைன்னர் சட்டைதிட்டைமிடுவத, முடியுமைரா? நடைக்குமைரா? ஆகுமைரா?
மைன்னரராம் மைன்னர்! நீதியேராம் நீதி! இதற்கு ஒரு விசராரடணயேராம்! விசராரடண நடைத்தட்டும் நராடளக்கு!
விசராரடணக்குக் கூடிடும் விஜவகிகடள நரான் ஜகட்கிஜறன் சில ஜகள்விகள். பதில் கூறட்டுஜமை
பரார்ப்ஜபராம் அந்தக் கண்ணியேர்கள்” என்று வியேராழனன்று இரவு, தவமைணி, தரான் அடடைபட்டிருந்த
சிடறயிஜல கூவிக்ஷகராண்டிருந்தராளராம். எப்ஜபராதம் அடைக்கமைராக இருக்கும் தவமைணி அன்று
ஆர்ப்பரித்தத கண்டை கராவலராளிகள் கூடைக் ஷகராஞ்சம் கடிந்த தவமைணிடயேக் கள்ளி
என்றும்கராமைச்ஜசட்டடைக்கராரி என்றும் திட்டினரராம். “தூ! கூலிக்கு ஜவடல ஷசய்யும் கூளங்கஜள! வராடயே
மூடுங்கள்! என்ன ஷதரியும் உங்களுக்கு நியேராயேம்! மைந்டதயிஜல வராழும் உங்கட்கு மைனத்தின் சுதந்திரம்
என்ன ஷதரியும்? மைன்னன் ஷமைராழிக்கு மைறுஷமைராழி இல்டலஷயேன்று கூறி, மைண்டியிட்டு வராழ்ந்த, வயிறு
கழுவுங்கள். அத உங்கள் நிடல. எனக்ஷகன்ன? இந்த அரசன், எனக்கு ஒரு தரும்ப! இந்த உலகம்
எனக்குப் பிடிமைண்! சட்டைம் எனக்குச் சராக்கடடைச் ஜசறு! என்டன யேரார் என்று ஷதரிந்தஷகராள்ள முடியேராத
உங்களரால் – இன்று! நராடளக்குக் கராணுங்கள் என்டன!! நரான், யேரார் என்பத விளங்கும்!” என்று தவமைணி
ஆத்திரஷமைராழி ஜபசினராளராம். அவள் உடரத்ததன் ஷபராருள், ஷவள்ளி விடிந்ததம் விளங்கிவிட்டைத.
கரார்ஜமைகம் ஜபரால இருண்டு, மினுமினுப்படைன் விளங்கி, நீண்டு அடைர்ந்த இருந்த, கூந்தஜல அவளுக்குக்
கூர்வராளராகிவிட்டைத. அதடனக்ஷகராண்ஜடை, சங்கு ஜபரான்ற கழுத்திஜல சுருக்கிட்டுக் ஷகராண்டு, சிடற
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அடறயிஜலஜயே, பிணமைரானராள் அப்ஷபண்! ஜநராயின்றி, நலிவின்றி இருந்தவள் திடீஷரன்று இறந்ததரால்,
உடைல் ஒரு தளியும் வராடைவில்டல.
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பகுதி - 18
சுருக்கிட்டுக் ஷகராண்டிருந்ததரால், விழி சற்று ஷவளிஜயே வந்தவிட்டைத. மைற்றப்படி அலங்ஜகராலம்
இல்டல. ஷபரான்னராற் ஷசய்த பதடமைஜபராலக் கராணப்பட்டைராள். தவமைணியின் தற்ஷகராடல, ஊடரக்
கலக்கிவிட்டைத, என் தந்டதயின் மைனத்டதக் கடரத்தவிட்டைத, என்டன குழப்பம் ஷசய்தவிட்டைத, இனி,
என் அண்ணன் நிடலடமைடயேக் கூறவும் ஜவண்டுஜமைரா? ஆ! ஐஜயேரா! தவமைணி! தியேராகவல்லி! கண்மைணீ!
உன்டன இழந்ஜதஜனரா! என்று அவர் கதறியேத ஜகட்டை, அரண்மைடனவராசிகள், ஜவதடனப்
படும் ஜவங்டக ஜபசவும் ஆரம்பித்தரால் இப்படித்தரான் இருக்கும் என்று கூறினரார். என் அண்ணனுடடையே
குரலிஜல, தக்கமும் ஜகராபமும் கலந்திருந்தத.
தவமைணியின் பிஜரத விசராரடண நடைந்ஜதறியேத. இளடமையும் எழிலும், ஷகராண்டை நரான் உலவ, இந்த
அரண்மைடன இடைந்தரவில்டல, இத முடறயேரா, என்னினும் எழிலுடடையே மைங்டக உண்டைரா, என்டனப்
பரார்த்தவிட்டுப் பதில் கூறுங்கள், என்று தவமைணி ஜகட்பத ஜபராலிருந்தத. சட்டைமும் பட்டைராளமும்,
அசரனின் ஜகராபமும் ஆள்ஜவராரின் ஆர்ப்பரிப்பம், சிடறயும் பிறவும், என்டன என்ன ஷசய்யே முடியும்
என்று ஜகட்டுச் சிரிப்பத ஜபராலஜவ இருந்தத அந்தப் பிணத்தின் ஜகராலம்! பரார்த்தவர்கள்
பிரலராபிக்கராமைலில்டல! மைனத்திற்குள் மைன்னடனத் தூஷிக்கராமைலில்டல. அன்று அரண்மைடன முழுவதம்
அலங்ஜகராலமைராகத்தரான் இருந்தத. அந்தத் தக்கம் ஆற, ஒரு வராரமைராயிற்று. இதற்கிடடைஜயே, என் அண்ணன்
ஷகராதிக்கும் எண்ஷணய் நிரம்பியே ஷகராப்படரயிஜல வீழ்ந்தவரரானரார்! ஜகராஷவனக் கதறுவரார்; ஜசராறு
உண்ணரார்; ஜசராகஜமை உருவரானரார் தவமைணி இறந்தராஜள தவிர, என் அண்ணன் மைனத்திஜல மூண்டை கராதற்தீ
அடணயேவில்டல. அவள் இறந்தராள்; தந்டதயும் தனயேனும் ஒற்றுடமைப்படுவர் என்று கூற முடியேராத
நிடல உண்டைராகிவிட்டைத. சிடறயிலிருந்த விடுவித்தல், முதல் ஜவடல, என் கராதலி தற்ஷகராடல
ஷசய்தஷகராள்ள ஜவண்டியே நிடலடயே உண்டைராக்கியே கராதகனின் கழுத்டத முறிப்பததரான்! என்று என்
அண்ணன் கூறினரார். ஷவறுங்ஜகராபத்ஜதராடு மைராத்திரமைல்ல, அடசக்க முடியேராத உறுதியுடைன், ஜகட்பவர்
அச்சங்ஷகராள்ளும் விதத்திஜல! சிடறக்கதவுகடளத் தூளராக்குஜவன்; கம்பிகடளப் ஷபயேர்த்ஷதடுப்ஜபன்;
சுவரிடனப் பிளப்ஜபன் என்று இடிமுழக்க மிடைலரானரார். கராவலராளிகள் பராய்ந்தனர்! தடண ஜதடினர்.
மைன்னர் மிரண்டைரார். தவமைணி இறந்ததடைன் ஆபத்தம் ஷநருக்கடியும் ஒழிந்தத என்று கருதிஜனன்; பதியே
ஆபத்த பறப்பட்டுவிட்டைஜத! ஜவதடன இவனுக்கு ஷவறியூட்டி
விட்டைஜத! இதற்ஷகன்ன ஷசய்ஜவன் என்று கதறினரார். மீண்டும் நரான் தூதனுப்பப்பட்ஜடைன்
அண்ணனிடைம். என்டனக் கண்டைதம் அவர் ஜகராஷவனக் கதறி, இப்ஜபராதராவத திருப்தி உண்டைராயிற்றரா
அதிகரார ஆணவம் பிடித்தடலயும் உன் தந்டதக்கு? என் கண்டணத் ஜதராண்டி எடுத்தவிட்டைரார்; கராரிருள்
மையேஜமை இனி எனக்கு இவ் உலகம் என்று கூறினரார். ஷநடு ஜநரத்திற்குப் பிறஜக, அவருக்கு ஓரளவு
ஆறுதல் பிறந்தத. பிறகு நரான், மைன்னர் மிரண்டிருப்படதக் கூறிஜனன். மைகனுக்குத் தந்டத பயேந்த வராழும்
நிடலடமை கூடைராத என்று வராதிட்ஜடைன். மைன்னரின் உயிர் பிரியின் தவமைணி மீண்டும் வராரராஜள
என்றுடரத்ஜதன். மிகப் பக்குவமைராயேப் ஜபசித் தந்டதடயேக் ஷகரான்றுவிடைத் தணிந்த என் அண்ணனின்
எண்ணத்டதக் ஷகரான்ஷறராழித்ஜதன் பிறகு, அவருடடையே எதிர்கராலத்டதப் பற்றியே ஜபச்சு எழுந்தத.
வராழ்க்டகயிஜல எழும்பியே பயேல் அடைங்கிவிட்டைத, இனி படழயே நிடலடயே அடடைந்ததரான்
தீரஜவண்டும் என்றும் நரான் உவமைரான உவஜமையேங்களுடைன் ஜபசிஜனன். அவஜரரா தீயினராற் சுட்டைபண்
ஆறும்; ஆனரால் நராவினரால் சுட்டை வடு ஆறராத. ஜநராய் தீரும்; ஆனரால் உள்ளம் ஒடிந்தரால், ஓட்டுவித்டத
நடைக்கராத என்று உடரத்த விட்டைரார். “இனி உனக்கு இங்கு ஜவடல கிடடையேராத. என் ஜவடல இனி,
உலடகச் சுற்றுவத, கரானராறும் கராடும், குன்றும் குடிடசயும், மைணல்ஷவளியும் முட்பதரும், எனக்கு இனி
ஜதராழர்கள். உங்கள் அரண்மைடணயிஜல அழகிகள் ஆடுவர், பராடுவர்; இனிக் கராடுகளிஜல,
ஜதராப்பகளிஜல பறடவகள் பராடிடைக் ஜகட்டு இன்பறுஜவன் பனிநீரில் குளித்தப் பட்டைராடடை பூண்டு,
பட்டைத்தரசனராகும் ஜவடல எனக்கு ஜவண்டைராம். என்டன இனிப் பராண்டியே நராடு, உயிஜரராடு பராரராத!
இன்ஜற இப்ஜபராஜத, பட்டைத்த உரிடமை, அரண்மைடனயின் வராழ்வு, பராண்டியே நராட்டு வராசம் எல்லராம்
தறந்ஜதன். இன்றிரவு ஊரடைங்கியேதம், எனக்கு நராடு கடைக்க உத்தரவும், ஒரு வராள் ஒரு பரவி, பட்டைத்தக்கு
அரசியேராகும் ஜபறு ஷபறுபவள் அணிவதற்ஷகன நமைத ஷபராக்கிஷத்திஜல உள்ள நீலமைணி.
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ஆகியேவற்றிடனத் தரஜவண்டும். நரான் ஏற ஜவண்டியே பீடைத்திஜல நீ வீற்றிருக்கலராம். ஆனரால் என்
தவமைணி அணிந்திருக்க ஜவண்டியே நீலமைணிடயே, பராண்டியே நராட்டு ரராணியேராரும் அணியேக் கூடைராத. இந்த
என் ஜவண்டுஜகராடள நிரராகரித்தரால், நராடளக் கராடல என் பிஜரத விசராரடணடயேப் பராண்டியே மைன்னர்
நடைத்தட்டும்! அவருக்குத்தரான் பிண விசராரடணயிஜல பழக்கமிருக்கிறஜத!!” என்று அண்ணன் கூறினரார்.
வராழ்க்டகடயே அவர் எவ்வளவு ஷவறுத்தவிட்டைரார் என்பத அவருடடையே ஜபச்சிஜல ஜதராய்ந்த கிடைந்தத.
நடைனரா! “கடடைசி முடறயேராகக் கராணஜவண்டும்; நரான் வஜயேராதிகன்; அவன் மீண்டும் இங்கு
வருவதரானரால்கூடை, நரான் உயிஜரராடு இருக்கமைராட்ஜடைஜன! இன்றிரவு ஒஜர முடற அவடனக் கண்டு
அடணத்தக் ஷகராண்டைரால்தரான் என் மைனம் ஷகராஞ்சம் நிம்மைதி அடடையும்” என்று மைன்னர் ஷகஞ்சினரார்.
“என்டன அவர் பரார்க்கக் கூடைராத! தவமைணியின் மைரணத்தக்குக் கராரணமைராக இருந்த அவடரக் கண்டைதம்,
என் கரங்கள் அவருடடையே கழுத்டத ஷநறித்த விடும்” என்று அண்ணன் கூறிவிட்டைரார். அன்றிரவு
நடுநிசியில் நீலமைணிடயே நரான் எடுத்தச் ஷசன்று அவரிடைம் தந்ஜதன்; கண்களிஜல நீர் பரள நின்ஜறன்;
கராலிஜல வீழ்ந்த பணிந்ஜதன். ஒரு விநராடி அவருக்கு என்னிடைம் கனிவு எழும்பிற்று; கட்டித் தழுவினரார்,
மைறு விநராடிப் படழயேபடி நின்றரார். குதிடர ஏறினரார்; பறந்தரார் அரண்மைடனத் ஜதராட்டைத்டதவிட்டு.
அன்று கண்டைததரான் அவடர நடைனரா! பிறகு, இஜதரா நீலமைணிடயேக் கண்டைதம், அவடரக் கராண்கிஜறன்”
என்று பராண்டியேன் தன் அண்ணன் வரலராற்றிடனக் கூறி முடித்தரார்.
பராண்டியே மைண்டைலத்டதத் தறந்தவர், பல்ஜவறு நராடுகள் ஷசன்று, கலிங்கத்திஜல தங்கினரார்.
அக்கராலத்திஜலதரான், மைலர்பரிடயே மையேக்கியே ஆரியே முனவனின் தந்திரத்தரால், மைலர்பரி ரராணியின்
மைஜனராஹரனராக இருந்தரார்; நடைனரா பிறந்தராள்! முதற்கராதடலப் ஜபராலஜவ, மைலர்பரி கராதலும், சரிந்தத.
பின்னர் கலிங்கப் ஜபராரிஜல மைராண்டைரார், கராதலுக்கராகப் பட்டைத்டதத் தறந்த உன் தந்டத!
மைலர்பரிரராணிஜயே! நீ ஜசராழ மைண்டைல ஆடைலழகியேராக இருந்தஜபராத, வனஜபராஜேன விழராவிஜல கண்டு,
நீலமைணிடயே எடுத்தக்ஷகராண்டு வந்தராள், உன்டனக் கராண்பதற்குப் பதிலராக நீலமைணிடயேயேராகிலும்
கராண்ஜபராம், என்று ஜபராலும்! இவ்விதமைராகத்தரான் விஷயேம் இருந்திருக்க ஜவண்டும் என்று யூகிக்கிஜறன்.
ஆனரால் ஒரு விஷயேம் பலனராகவில்டல. அவரிடைமிருந்த நீலமைணி, உன்னிடைம் எப்படி வந்தத, என்பத
ஷதரியேவில்டல. இந்நீலமைணியிடன உனக்குத் தந்தத யேரார்? என்று பராண்டியே மைன்னன் நடைனராடவக்
ஜகட்டைரார். ‘இத என் வளர்ப்பத் தராய் தந்தத. அவள் அரண்மைடனப் பராதகி” என்று நடைனரா கூறினராள்.
பராண்டியே மைன்னர், சிரித்தக்ஷகராண்ஜடை, தவமைணிடயே இழந்த மைலர்பரி அரசிடயேப் ஷபறுமுன், இடடைஜயே,
அந்தப் பராதகிக்குக் கராதலனராக இருந்திருப்பரார்! சரி, எப்படிஜயேரா ஒன்று, நீலமைணி உனக்குத் தராஜன
ஷசராந்தம், தந்டதயின் ஷசராத்த, மைகளுக்குத்தராஜன! என்று கூறினரார் மைன்னர்.
சின்னராட்களிஜல, மைன்னர், மைராறுஜவடைத்திஜல, மைலர்பரி ஷசன்று, நடைன ரராணியின் வரலராற்றிடன அரசிக்கு
எடுத்தடரத்தரார். “என் வராழ்க்டக முழுவதம் விசராரஜமை குடிஷகராண்டிருந்தத. இந்தச் ஷசய்தி எனக்கு.
இனி பத்தயிர் தரும். அன்று ஜசராழருடடையே வனஜபராஜேன விழராவுக்கு நரான் மைராறுஜவடைத்திஜல
ஷசன்றஜபராத, நடைனரா, ஷவளியிலிருந்த வரவடழக்கப்பட்டைராள் என்றும், ஜசராழ மைண்டைலத்திஜல
நிரந்தரமைராகத் தங்குபவள் அல்லஷவன்றும் ஆரியேன் கூறினரான். அதனராஜலஜயே நரான், நடைனராடவ மீண்டும்
கராண முடியேராமைற்ஜபராய் விட்டைத. நடைனராவின் கராதலடன நரான் ஷகராடுடமைக்கு ஆளராக்கிஜனன். என்
ஷசய்வத? ஆரியேத்திடைம் சிக்கியே நரான் அறிவிழந்ஜதன், மைன்னஜர! மைராறுஜவடைத்தடைன் இங்கு வந்த, என்
வராழ்வு தலங்கும் வராசகம் உடரத்தீர். இனி ஒரு கராரியேம் உம்மைரால் ஆக ஜவண்டும். எப்படியும்,
நடைனராவும் வீரமைணியும், மைலர்பரிடயே ஆள வழிஷசய்யே ஜவண்டும். ஆனரால், நடைனரா, என் விபசராரத்தில்
பூத்த மைலர் என்பத மைட்டும் ஷதரியேக்கூடைராத. உலகம் என்டன நிந்தடன ஷசய்யுஜமை என்பதல்ல என்
கவடல! நடைனராவுக்குப் பழிச்ஷசரால் பிறக்குஜமை என்ஜற நரான் கவடல ஷகராள்கிஜறன், அவடள – என்
மைகடள – அருஜக அடழத்த, அடணத்த முத்தமிட்டு, வராழ, என் மைனம் தூண்டுகிறத;மைரானம் குறுக்ஜக
நின்று தடுக்கிறத. “மைலர்பரி மைக்கஜள! இஜதரா முழுமைதிஜபரால் முகமும், பூங்ஷகராடிஜபரால் உடைலும்,
ஷபரான்குணமும் ஷகராண்டை என் மைகடளக்கராணீர்! அவளுடடையே கணவடனப்பராரீர்! எதிரிடயேக்
கதிகலங்கச் ஷசய்யும் ஜதராள் வலியுடடையேரான், என் மைகளின் மைனக்ஜகராவிலின் ஜதவன்; என் மைருகன்,
வீரமைணிடயேப் பராரீர்! இனி இவர்கஜள உங்களின் அரசன், அரசி” என்று மைக்களிடைம் கூறிக் குதூகலிக்க
என் உள்ளம் ஊறுகிறத. ஆனரால், நடைனரா என் விதடவக் ஜகராலத்த விருந்தின் விடளவு என்பத
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ஷவளிப்படுஜமை, என்ற எண்ணம், ஜவதடனடயே ஊட்டுகிறத. நரான் என் ஷசய்ஜவன்! படதயேலின் மீத
பலி படுத்தக் கிடைக்கிறத; வீடணயின் நரம்டபச் சுற்றிக் ஷகராண்டு விஷப்பராம்ப இருக்கிறத.
இதற்ஷகன்ன ஷசய்ஜவன்? ஜபதடமையினரால் ஷகட்டை எனக்கு, என் ஷசராந்த மைகளிடைம் ஊரறியேப் ஜபசவும்
முடியேவில்டலஜயே! என் கரத்தினரால் மைணிமுடிடயே அவளுக்குச் சூட்டி மைகிழக் கருத்த எழுகிறஜத; கரம்
அதற்குப் பயேன்படை முடியேராத நிடலயிலன்ஜறரா இருக்கிறத. மைலர்பரி ரராணிவிபசராரியேராக இருந்தராளராம்
என்ற ஷசரால் மைட்டுமைரா? மைலர்பரியின் ரராணி நடைனரா, விபசராரியின் மைகள், என்று வீணர்கள் உடரப்பஜர!
ஜவற்று நராட்டைவர் இழித்தப் பழித்தப் ஜபசுவஜர! அவளுக்கு உரிடமையுள்ள, இந்த மைண்டிலத்டத அவள்
அடடையேமுடியேராத படி, என் நிடலடமையேன்ஜறரா குறுக்கிடுகிறத” என்று மைலர்பரி அரசி ஜசராகித்தராள்.
“தந்டதயின் நிடலஜயேதரான் ஜபராலும் மைகளுக்கும்! அவர் ஆளஜவண்டியே பராண்டியேநராடு, அப்ஜபறு ஷபற
முடியேராத ஜபராயிற்றல்லவரா?” என்று மைன்னர் ஷபருமூச்ஷசறிந்தரார். மைலர்பரி அரசி, “நரான்
மைறந்ஜதவிட்ஜடைன். அவர் பராண்டியே குமைராரர் என்படதத் தராங்கள் கூறினீர்கஜள! என் மைகளின் நிடனப்ப
எனக்கு, அந்த அதிசயேத்டதச் சராதராரணமைரானதராக்கிவிட்டைத. அவர் ஒரு மைறத்தமிழர் என்றுதரான் நரான்
எண்ணியிருந்ஜதன். இப்ஜபராத உமைத ஷமைராழிஜயே எனக்கு அவர் அரச குடும்பத்தில் உதித்தவர் என்படத
உணர்த்திற்று” என்றராள்.
“அத சரி! ஆனரால், தராங்கள்தரான், ‘ஜதவன்’ என்று அவடரக் கருதினீஜர, மைனிதரராகஜவ
எண்ணவில்டலஜயே!” என்றரார் மைன்னர், ஜவடிக்டகயேராக. “உண்டமைதரான்! எனக்கு அவர் ஜதவன். அதில்
சந்ஜதகமில்டல” என்று அரசியேரார் கூறிவிட்டு, “முக்கியேமைரான விஷயேத்திற்கு என்ன பதில் கூறுகிறீர்.
நடைனரா, மைலர்பரிடயே ஆளஜவண்டும்; அவள் என் மைகள் என்பதம் ஷதரியேக்கூடைராத! இந்தச் சிக்கடலத்
தீர்த்த டவக்க ஜவண்டுஜமை! என்று ஜகட்டிடை, மைன்னன் சிரித்தக்ஷகராண்ஜடை, “தராங்கள் கூறிக்
ஷகராண்டிருக்கும்ஜபராஜத, நரான் ஓர் வழி கண்டுபிடித்தவிட்ஜடைன்” என்று ஷசரான்னரான்.
‘மைரார்க்கமிருக்கிறதரா, மைன்னஜர!’ என்று மைலர்பரி அரசி ஜகட்டைராள்.
விதடவக் ஜகராலத்திஜல ஷபற்ற கராதல் விருந்தின் விடளவரான நடைனரா நராடைராள, வழி இருக்கிறத; அஜத
சமையேத்தில், ஊர் நிந்தடன பிறவராதபடி தடுக்கவும் வழி இருக்கிறத என்று பராண்டியே மைன்னர் கூறிடைக்
ஜகட்டை மைலர்பரி அரசி மைகிழ்ந்த, “என்ன வழி? எனக்குக் கூறுங்கள் விடரவராக” என்று ஆவலுடைன்
ஜகட்டைராள்.
“அரசியேராஜர! என் திட்டைம் சுலபமைரானததரான். ஆனரால் அதற்குச் ஜசராழனுடடையே ஆதரவு ஜவண்டும்”
என்று பராண்டியேன் கூறிடைக் ஜகட்டை மைலர்பரி அரசி, “ஜசராழ மைன்னருக்கு உமைத திட்டைம் பிடிக்கராமைல்
ஜபரானரால் என் ஷசய்ஜவன்” என்று ஜகட்டைராள் ஏக்கத்தடைன். “அரசியேராஜர, அஞ்சராதீர் மைலர்பரிக்கு
மைராறுஜவடைத்தில் வந்ததஜபராலஜவ, ஜசராழ மைண்டைலம் ஷசல்கிஜறன். வரலராறு முழுவடதயும் மைன்னருக்கு
உடரப்ஜபன். வீரமைணியின் மீத ஜசராழ மைன்னர் ஷகராண்டுள்ள ஷகராதிப்டப மைராற்றுஜவன். உண்டமை
ஷதரிந்தபிறகு அவஜர வீரமைணிடயே வரஜவற்பரார். தவற்டற ஜவண்டுஷமைன்ஜற ஷசய்யும் மைன்னர்களும்
தமிழ்த்தரணியில் உண்டைரா! என் திட்டைத்டதயும், அத எந்ஜநராக்குடைன் ஷசய்யேப்படுகிறத என்படதயும்
ஜசராழருக்குக் கூறுஜவன். அவரும் இடசவரார் என்ஜற நம்பகிஜறன்” என்று பராண்டியேன் கூறினரார்.
அரசியேரார்‘ ஒருவராறு மைனந்ஜதறினராள். ஆனரால் மைறுகணஜமை, திகிலுடைன் “அத சரி, பராண்டியே பூபதி! தங்கள்
திட்டைம் என்ன? அடதக் கூறவில்டலஜயே” என்று ஜகட்டைராள். பராண்டியேன் பன்னடக பூத்த முகத்தடைஜன,
“மைலர்பரிமீத, வீரமைணி படடை எடுத்த வருவரான். ஜபரார் மூளராமுன்னம் தூதவிடுவரான், மைலர்பரி அரசி,
முடிதறக்க இடசவரார்; மைக்கள் வீரமைணிடயே மைன்னரராகத் ஜதர்ந்ஷதடுப்பர். ஆரியேத்தக்கு
அடிபணிந்ததற்குக் கழுவராய் ஜதடிடை, அரசி, தன் பதவிடயேத் தறந்தத முடறஜயே என்று ஜசராழனும்,
பராண்டியேனும் கூறுவர். இததரான் என் திட்டைம்” என்றரான். “ஜபரார் மூண்டுவிட்டைரால். வீணராகப் பலர்
மைடியேஜவண்டுஜமை” என்று கவடலப்பட்டை அரசியேராருக்குப் பராண்டியேன் “அந்தப் பயேஜமைஜவண்டைராம்”
என்று கூறித் ஜதற்றினரான். மைலர்பரி அரசியிடைம் விடடைஷபற்றுக்ஷகராண்டு ஜசராழநராடு ஷசன்று பராண்டியேன்
திரும்ப முன்னம், மைலர்பரி அரசி. மைந்திரிப் பிரதரானியேராரிடைமும், ஊர்ப்ஷபரியேவர்களிடைமும்,
“ஆரியேத்தக்கு அடிடமைப்பட்டுக் கிடைந்த நரான், இனியும் நராடைராளுவத முடறயேராகராத, ஜவறு
தகுதியேரானவடர மைன்னரராக்கிக் ஷகராள்ளுங்கள்” என்று கூறி டவத்தராள். ஆனரால் ஒருவரராவத, மைலர்பரி
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அரசி மீத மைனத்தராங்கல் ஷகராள்ளவில்டல. ஆரியே நச்சரவுதரான் அழிந்ஷதராழிந்தஜத; இனியும் ஏன்
அரசியேரார் அஞ்சஜவண்டும், என்று கூறினர். பராண்டியேன் ஜசராழனிடைம் சவிஸ்தராரமைராக, வீரமைணி நடைன
ரராணி வரலராற்றிடனக் கூறினரான். ஜசராழன் தமிழ் வீரனராம் வீரமைணி தஜரராகியேல்ல; தயேருற்ற
ஒருவருக்குத் தடண நின்றதன்றி ஜவறு தீங்கிடழக்கவில்டல என்பத ஷதரிந்த, வீணராக வீரமைணிடயே
நராடு கடைத்தி விட்ஜடைராஜமை என்று வருந்தி, ஷநடுநராட்கள் பலவடகயேரான தன்பங்கடள வீரமைணி
அனுபவித்ததம், ஷகராடியிடடைக் ஜகராமைளம் நடைனம், பல பராடுபட்டைதம், தனத தலராக்ஜகரால்
சராய்ந்ததரால்தரான் என்படத உணர்ந்த வருந்தி, வீரமைணியிடைம் வருத்தத்டதத் ஷதரிவித்தக் ஷகராள்ள
விரும்பினரார். அன்ஜற அரச சடபயிஜல, வீரமைணி மீத முன்னர் படிக்கப்பட்டை குற்றப்பத்திரிடகடயே ரத்த
ஷசய்ததடைன், ஜசராழன், பராண்டியே மைன்னரும் மைலர்பரி ரராணியும் தயேராரித்த திட்டைத்டதத் தகர்க்கக்
கூடியேதரான ஜவஜறரார் அறிக்டகயும் விடுத்தரார். மைராறு ஜவடைத்தடைன் அரச சடபயிஜல இருந்த பராண்டியேன்
திடுக்
கிட்டுப் ஜபரானரார். ஆனரால் முகஜமைரா பன்னடக ஜமைடடையேராயிற்று.
“தமிழர்கஜள! நராம், கலிங்கத்தின்மீத ஜபரார்த்ஷதராடுத்த, அந்நராட்டைரண்கடளப் பிளந்ஷதறிந்த,
மைன்னடன முறியேடித்த, அந்த மைண்டைலத்டத நமைத ஆட்சியின் ஜமைற்பரார்டவக்குட்படுத்திஜனராம். கலிங்க
மைன்னன், வராரிசு இன்றி இறந்த ஜபரானரான். கலிங்கத்திஜல நராம் ஷபற்ற ஷவற்றிக்கு முக்கியே தடணயேராக
இருந்த நமைத மைறத்தமிழன் வீரமைணி. மைராசிலராமைணி என்பத விளங்கிவிட்டைதரால், இன்று நராம் நமைத
வளர்ப்பப் ஷபண் நடைனரராணிடயே வீரமைணிக்குத் திருமைணம் முடிக்கவும், நடைனரராணிக்கு நமைத
நன்ஷகராடடையேராக கலிங்கத்டதத் தரவும், தீர்மைரானித்தள்ஜளராம். வீரமைணியும் நடைனரராணியும் இதஜபராத
பராண்டியே நராட்டிஜல உள்ளனர். அவர்கள் ஒரு திங்களில் இங்கு வருவர். நமைத தடலநகரிஜல திருமைணம்
நடடைஷபறும். மைறுகணம் நடைனரராணி, கலிங்கரராணி என்று பிரகடைனம் ஷவளியிடைப்படும். அந்தச்
சந்ஜதராஷச் ஷசய்தி ஜகட்டுத் தமிழகம் மைகிழும் என்பதில் ஐயேமில்டல. கலிங்கரராணி வராழ்க!” என்று
மைன்னர் அறிக்டக படித்த முடித்தரார். கரஜகராஷமும் ஆனந்த ஆரவராரமும் அடைங்கியே பிறகு. பராண்டியேன்,
ஜசராழ மைன்னடரத் தனிஜயே அடழத்த, “மைலர்பரி அரசியின் மைனக்ஜகராட்டடைடயே இடித்தவிட்டீஜர”
என்றரான். “இடிக்கவில்டல, மைலர்பரிக்குக் கலிங்கம் ஷவளி அரணராக இருக்கும். நடைனராவும் வீரமைணியும்
கலிங்கத்டத ஆள்வர். சில கராலமைரானதம், மைலர்பரி. பராதகராப்பக்கராகக் கலிங்கத்தடைன் இடணக்கப்பட்டு,
இருநராடுகளும் நடைன–வீரக்ஜகராட்டைமைராகத் திகழும். கராலம் இடதச் ஷசய்யேட்டும். தராடயேயும் மைகடளயும்
ஒன்றுஜசர்க்க, தடலயுருட்டும் சண்டடை ஜவண்டைராஷமைன்று எண்ணிஜயே நரான், உமைத திட்டைத்தக்குப்
பதிலராக ஜவறு திட்டைமிட்ஜடைன். ஜமைலும், பராண்டியேஜர! ஆரியேரின் ஆதிக்கம் பரவராத இருக்க
ஜவண்டுமைரானரால், நராம், தனித்தனி அரசுகளராக இருப்படதவிடை ஓர் கூட்டைராட்சி அடமைப்பஜத நலன் என்று
நரான் கருதகிஜறன். கலிங்கமும் மைலர்பரியும் மைட்டுமைல்ல; ஜசர ஜசராழ பராண்டியே நராடுகளும், எல்டலப்
பறமைராக உள்ள வடுகர் நராடும் விந்தியேம் முதல் குமைரி வடர, திரராவிடைம். இங்கு ஆரியேம் பகராதபடி
பராதகராக்க, இங்குள்ளவர்கள், ஓர் கூட்டைராட்சி அடமைக்க ஜவண்டும். மைறத்தமிழரின் ஜதராள்வலி
குன்றவில்டல; ஆனரால் மைனவலி குன்றுகிறத. அடதக்கராண எனக்குக் கவடலயேராக இருக்கிறத. ஓர்
பலமைரான கூட்டைராட்சி அடமைத்தவிட்டைரால், ஆரியேத்டதத் தடுக்க வசதியேராக இருக்கும். இதபற்றிப் பிறகு
ஜயேராசிப்ஜபராம். இனி பராண்டியே மைண்டைலத்திஜல உள்ள, உனத அண்ணன் மைகள், மைலர்பரி அரசியின்
குமைராரி, என் வளர்ப்பப் ஷபண், நடைனராடவயும் அவளுடடையே நராயேகடனயும் வரவடழப்ஜபராம்;
மைலர்பரிக்கும் ஓடலவிடுப்ஜபராம்” என்றுடரத்தரான்.
மைலர்பரி திரும்பியே பராண்டியேன் கூறியே ஷமைராழி ஜகட்டை அரசிக்கு, ஓர் விதத்திஜல சந்ஜதராஷமும் மைற்ஜறரார்
விதத்திஜல ஜசராகமுமைராக இருந்தத. “என் ஷசய்வத, என் ஷசயேல் அப்படி இருந்தத” என்று கூறினராள்.
மைறுதிங்களிஜல, தமிழக மைன்னர்கள் முன்னிடலயில், நடைனரா – வீரமைணி திருமைணம் விமைரிடசயேராக
நிடறஜவறியேத. ஷநடுநராட்களுக்குப் பிறகு ஜசராழ நராடு வந்த வீரமைணிக்குச் ஷசரால்ஷலராணராச் சந்ஜதராஷம்.
நடைனராவுக்கு, அரண்மைடனயிஜல அஜமைராகமைரான வரஜவற்ப. ஜசராழரின் குமைராரி, தங்டக நடைனராடவக் கண்டு
பூரித்தராள்.
திருமைணத்டதவிடை அதிக விமைரிடசயேராக நடைனராவின் முடிசூட்டு டவபவம் இருந்தத. ஜபராரரால்
இடளத்தப் ஜபரான கலிங்கம்; இனிவளம் ஷபறும் என்று பலரும் வராழ்த்தினர். முடிசூட்டு விழரா
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முடிந்தத. இடசவிருந்த நின்ற பிறகு இரவு ஷநடுஜநரத்திற்குப் பிறகு, கலிங்கரராணியும், கலிங்கத்டத
ஷவன்ற வீரமைணியும், அரண்மைடன நந்தவனத்திஜல ஆடிப்பராடிக் ஷகராண்டிருக்டகயிஜல,
“உனக்ஷகன்னம்மைரா உல்லராசத்தக்குக் குடற! பராண்டியே நராடு தகப்பன் தரணி, மைலர்பரி தராய்நராடு,
ஜசராழநராடு வளர்ப்பத் தந்டதயூர்; கலிங்கஜமைரா, உனக்ஜக ஷசராந்தம்” என்று வீரமைணி ஜகலி ஜபசினரான்.
“ஜபராம், கண்ணராளரா! வீரம் உம்முடடையேத, விருத எனக்குக் கிடடைத்தத. ஆனரால் அன்று. நரான் முதன்
முதலராக என் தராடயே, மைலர்பரி அரசிடயேத் சந்தித்ஜதஜன, நமைத திருமைணத்திற்கு முன்னராள், அன்று
இருவரும் அழுத கண்களின் சிகப்ப என்றுஜமை மைராறராத உலகுக்கு நராங்கள் ஜவறு ஜவறுதராஜன!
இதஜபரால எங்கு உண்டு? தராடயே மைகள் அறியேராமைல் எத்தடன கராலம் தவித்தராள்; அறிந்தம் பிரிந்ஜத
வராழ்ந்தராள் என்று உலகம் கூறராஜதரா, என்ன வராழ்வு இத! அன்று என் அன்டன என்டன அடணத்த
உச்சிஜமைராந்த முத்தமிட்டைஜபராத, எனக்கு இரு கண்களிலிலும் நீரருவி கிளம்பிற்று. இன்னும் அதடன
எண்ணினரால் என்னரால் தக்கத்டத அடைக்க முடியேவில்டல” என்று நடைனரா ஜசராகத்தடைன் கூறினராள்.
“கலிங்கரராணியேராஜர! ஜசராகத்டதப் ஜபராக்க மைருந்தண்டு ஷதரியுஜமைரா” என்று வீரமைணி ஜவடிக்டகயேராகக்
ஜகட்டைரான். ஜகட்டுவிட்டு, கண்கடள மூடிக்ஷகராள். என்று ஷகஞ்சினரான். கலிங்கரராணியின் கண்களும்
மூடின. தடித்தக் ஷகராண்டிருந்த வீரமைணியின் இதழும் நடைனராவின் கனியிதடழக் கவ்வின!

முற்றும்
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