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மதசபபமர

இப்பபபோது சில கபோலமபோக ஆண் பபோலபோரரைப் பபபோலபவே பபண் பபோலரும் கல்வி விஷயத்தில்
இந்நபோட்டில் முன்பனேற்றமரடைந்து வேருகிறபோர்கபளென்பரதை யபோவேரும் அறிவேர். பபண் பபோலபோரில்
சில சபோதியினேர் மட்டும் கல்வியில் மிக்க பமம்பபோடுற்று விளெங்குகின்றனேர். தைமிழ்
சம்பந்தைப்பட்டை மட்டில், மகம்மதியப் பபண்மணிகளில் நன்றபோகப் படித்தைவேர்கள் இருப்பதைபோகத்
பதைரியவில்ரல. ஆண் பபோலபோரில் அந்தை வேரகயிற் பல வித்துவேபோன்கள் உண்டு.
சமீப கபோலத்தில் நபோகூர் சித்தி ஜஜுரனேதைபோ பபகம் என்ற பபண்மணி எழுதிய "கபோதைலபோ
கடைரமயபோ" என்ற தைரலப்புடைன் கூடிய அபிநவே கரதைரய நபோன் பபோர்த்தைபபபோது எனேக்கு மிக்க
மகிழ்ச்சியும் வியப்பும் உண்டைபோயினே. மகம்மதியர்களுள்ளும் தைமிழ் நூல்கரளெ பயின்றுள்ளெ
பபண் மக்கள் இருக்கிறபோர்கள் என்பரதை இப்புத்தைகம் நன்கு விளெக்குகிறது. எல்லபோவேற்றிலும்
பமலபோனேது கடைரமபய என்பதும், பபரைபோபகபோரைச் பசயல் ஓவ்பவேபோருவேருக்கும்
இன்றியரமயபோதைபதைன்பதும், பபபோருளெபோரச பமலிட்டைவேர்கள் எதுவும் பசய்யத் துணிவேர்
என்பதும் இப்புத்தைகத்திற்கண்டை முக்கிய விஷயங்கள். இதைன் நரடை யபோவேரும் படித்தைறிந்து
மகிழும்படி அரமந்திருக்கிறது. கரதைப் பபபோக்கும் நன்றபோக உள்ளெது. இரடையிரடைபய பரழைய
நூல்களிலிருந்து பமற்பகபோள்கள் பகபோடுத்திருப்பது இந்நூரல எழுதியவேருக்குத் தைமிழ்
இலக்கிய 'நூல்களில் நல்ல பயிற்சியுண்படைன்பரதைக் கபோட்டுகின்றது. பபபோது மக்கள் இதைரனே
வேபோங்கிப் படித்து இன்புறுவேபோர்கபளென்று எண்ணுகிபறன்.
ஆங்கபோங்குச் சில எழுத்துப் பிரழைகளும் இலக்கணப் பிரழைகளும் உள்ளெனே. அரவே அடுத்தை
பதிப்பில் நீக்கப்படுபமன்று நம்புகிபறன்.
இங்ஙனேம்
பவே. சபோமிநபோரதையர்.

முகவுரரை

புதுக்கரதைக்கு முகவுரரை எழுதுவேது பபபோதுமக்கட்கு சற்றுவியப்ரப உண்டு பண்ணலபோம்.
ஏபனேனில், அம்முகவுரரைகள் பபரும்பபோலும் வேபோசகர்கட்கு குறிப்பிட்டை புத்தைகத்ரதை
ஆதைரிக்கும்படி விண்ணப்பஞ் பசய்து பகபோள்ளும் பநபோக்கத்பதைபோடு எழுதைப்படுபரவே.
புதுக்கரதைக்கு (Novel) முகவுரரை அவேசியமில்ரலபயன்பது உண்ரமபயயபோயினும், அப்புத்தைகம்
எழுதும் ஆசிரியரின் பநபோக்கத்ரதை ஒரு சிறு அளெவு அப்புத்தைகத்ரதை வேபோசிக்கும் முன்பு,
வேபோசகர்கள் அறிந்துபகபோள்ளுமபோறு பதைரியப்படுத்துவேது இன்றியரமயபோதைபதைன்று
இம்முகவுரரைரய வேரரையலபோபனேன். சிறந்தை அறிஞர் பலரைபோல் எழுதைப்படும் புத்தைகங்கள்,
நபோபடைபோறும் பபருகிவேரும் இந்நபோளில், உயர்ந்தை கல்விரயக் கற்கபோதை மிகச் சிறிய
அறிரவேயுரடைய சிறுமியபோகிய யபோன் புத்தைகம் எழுதைத் துணிவேது பண்டிதை சபகபோதைரை
சபகபோதைரிகளிற் பலர்க்கு, எதிர்பபோரைபோதை வியப்பிரனேயும் திரகப்பிரனேயும் உண்டுபண்ணலபோம்.
ஆயினும் அப்பபரியபோர் இச்சிறு புத்தைகம் எழுதும் பநபோக்கத்ரதை சிறிது ஆரைபோய்ந்து,
இதைன்கண்ணுள்ளெ குற்றங்கரளெப்பபபோறுத்தைபோதைரிக்குமபோறு பகட்டுக்பகபோள்ளுகிபறன்.
பழைம்பபருரம வேபோய்ந்தை நமது இந்தியநபோடு, சரித்திரை ஆரைம்பகபோலத்து, மிகவுயர்ந்தை நபோகரிகத்தின்
உச்சிரய அரடைந்தை திரைபோவிடைமக்களெபோல் நம்மிந்திய நபோடுமுற்றும் பரைவியிருந்தைது. ஆரியர்கள்,
இந்தியபோவின் பபரும்பபோகத்ரதைக் ரகப்பற்றிய கபோலத்தும் திரைபோவிடை நபோகரிகம்
அழிக்கப்படைவில்ரல. அழைகிற் சிறந்தை ஆரியர்கள், திரைபோவிடைரின் நபோகரிகத்ரதை ரகயபோண்டு,
அரதை பமன்பமலும் பபருகச் பசய்தைனேர். நபோகரிகத்திற்கு அதைன் பமபோழிபய சிறந்தை
வேபோகனேமபோதைலின், பபரும்பபோலும் அம்பமபோழியின் வேளெர்ச்சியினேபோபலபய, அந்நபோகரிகத்தின்
உயர்ரவேப்பற்றி சரித்திரை அசிரியர்கள் அறிந்துபகபோள்ளுகின்றனேர். எடுத்துக்கபோட்டைபோக
உபரைபோமநபோட்டின் உயர்ந்தை நபோகரிகத்தின் பபருரமரய லத்தீன்பமபோழி பதைத¤வேபோக
பவேளிப்படுத்துகின்றது. பரழைய கிபரைக்க நபோகரிகத்தின் பபருரமரய, மகபோகவியபோகிய
பஹபோமரின் (Homer) என்றும் அழிவில்லபோ கபோவியங்களிலிருந்து நபோம் அறிந்து
பகபோள்ளுகின்பறபோம். அஃபதைபபபோல், எமது தைமிழ் நபோட்டிலும் திருக்குறள், நபோலடியபோர்
முதைலியரவேகளிலிருந்து தைமிழைரின் தைத்துவே ஞபோனேத்ரதைப் பற்றியும் நல்பலபோழுக்கத்ரதைப்
பற்றியும், மணிபமகரல, சிலப்பதிகபோரைம் முதைலியரவேகளிலிருந்து தைமிழைரின் நபோகரிகத்ரதைப்
பற்றியும் ஒருவேபோறு நபோம் பதைரிந்துபகபோள்ளுகின்பறபோம். ஆகபவே, ஒரு பமபோழிரய வேளெர்ப்பது,
அம்பமபோழிரயத் தைபோய் பமபோழியபோகக் பகபோண்டை மக்களின் கடைரமகளில் ஒன்றபோம்.
பண்ரடைக்கபோலத்து பமபோழிவேளெர்ச்சியபோனேது மிகக் கற்றுணர்ந்தை புலவேர் பபருமக்களெபோற்
பசய்யப்பட்டுவேந்தைது. அரைசர்களும், பசல்வேந்தைர்களும் அக்கவிகரளெ ஆதைரித்து ஊக்கமளித்து
வேந்தைனேர். அதைனேபோபலபய தைற்கபோலத்திலும் மிக உயர்ந்தை நூற்களெபோய்ப் புகழ்பதைத்தும் பல தைமிழ்க்
கபோவியங்களும் பவேளியபோயினே. தைமிழ் நபோட்டின் தைரல நகரைபோய் ஒரு கபோலத்திற்
சிறப்புற்பறபோங்கிய மதுரரையும் பதியில், மூன்று கபோலங்களில் இருந்தைதைபோகக் கூறப்படும் தைமிழ்ச்
சங்கத்தைபோலும் பல அறிவு நூல்கள் பவேளியிடைப்பட்டுவேந்தைனே. அரவேயும் இலக்கண இலக்கியப்
பயிற்சி உரடையபோர்க்பக இனிது விளெங்குந் தைன்ரமயனே. ஆதைலின், யபோவேர்க்கும் எளிதில்
விளெங்கும்படி, தைற்கபோல தைமிழ்ப் பபரியபோர் பலர், தைமது விடைபோ முயற்சியினேபோல் பல அறிவு
நூல்களும், பபபோழுது பபபோக்கிற்கபோக படிக்கக்கூடிய பல புதுக்கரதைகளும் பவேளியிட்டுள்ளெனேர்,
அப்பபரியபோர் தைம் உயர்ந்தை நூற்கள் சிலவேற்ரற யபோன் படித்தைபபபோழுது, உரரைநரடையில், ஒரு
சிறு புதுக்கரதை எழுதைபவேண்டுபமன்னும் விருப்பம் என்ரனே பவேகு நபோட்களெபோய்த் தூண்டியது.
யபோன் பத்திரிரககட்கு கட்டுரரைகள் அடிக்கடி வேரரைந்தைனுப்பியரதைக் கண்டை என்

உற்றபோர்உறவினேரும், என் சிபனேகிதிகளும் அங்ஙனேபம யபோன் ஒரு புத்தைகம்
எழுதைபவேண்டுபமன்று பபரிதும் விரும்பினேபோர், அன்னேபோர் தைம் விருப்பத்ரதையும், எனேது
விரழைரவேயும் நிரறபவேற்றுவேபோன் பவேண்டிபய இச்சிறு புத்தைகத்ரதை பவேளியிடுகின்பறன்.
எங்கள் விருப்பம் ஈபடைறுமபோறு அருள்பபோலித்தை எல்லபோம் வேல்ல இரறவேரனேத் துதிக்கின்பறன்.
இக்கரதையில், தைரலமகனேபோய்வேரும் சுபரைந்திரைன் என்பபோன், கடைரமயின் பபபோருட்டு தைன்
வேபோழ்க்ரகயின்பத்ரதைபய தியபோகஞ் பசய்கின்றபோன். கதைபோ நபோயகியபோகிய விஜய சுந்தைரி என்னும்
மின்னேபோள். தைங்கடைரமயினின்றும் வேழுவிவிடை எண்ணுங்கபோரல, உலகினில் உயிர்வேபோழ்வேபோன்
ஒவ்பவேபோருவேனும், எல்லபோவேற்றிலும் கடைரமரயபய தைன் வேபோழ்க்ரகயிற் பிரைதைபோனேமபோய்க்
பகபோள்ளெபவேண்டுபமனேச் சுபரைந்திரைன் எடுத்துக்கபோட்டுகின்றபோன். இக்கரதையில் இன்னும் பல
சிறந்தை நீதிகளும் எடுத்துக்கபோட்டைப்பட்டிருக்கின்றனே, பபபோது மக்கள் இப்புத்தைகத்ரதை ஆதைரித்து,
எனேக்கு பமன் பமலும் ஊக்கத்து அளிக்குமபோறு தைபோழ்ரமயுடைன் பகட்டுக்பகபோள்ளுகின்பறன்.
இப்புத்தைகத்ரதை அச்சிடுமபோறு என்ரனேப் பலமுரறயும் தூண்டிய என் உற்றபோர்
உறவினேர்கட்கும், தைபோய் நபோட்டின் விடுதைரலப் பபபோரிற்கலந்து, சிரற பசன்ற பதைசபக்தைரும்,
தைற்பபபோது பதைன் தைஞ்ரச ஜில்லபோ கபோங்கிரைஸ் கமிட்டியில் தைரலவேரைபோக இருந்துவேரும், எனேது
பபோட்டைனேபோர் மு.ய, நவேபோபு சபோகிபு மரரைக்கபோயர் அவேர்கட்கும், நபோகூர் வேபோசியும், பபரும்பபோலும்
சிங்ரகயில் வேதிந்து பல பபபோதுத்பதைபோண்டுகளில் ஈடுபட்டிருப்பவேரும், பபண் மக்களின்
முன்பனேற்றத்திலும் பதைனினுமினிய தைமிழ் பமபோழியின் அபிவிருத்தியிலும் மிக்க ஆர்வேமும்.
விடைபோமுயற்சியுமுள்ளெ சபகபோதைரைர் S. பசய்யது அஹமது அவேர்கட்கு என் மனேமபோர்ந்தை நன்றி
என்றும் உரித்தைபோகுக.
நச்சுரடை சில நபோகங்கரளெத் தைனேக்குக் குடிகளெபோய்க் பகபோண்டை இவ்வூரின் சிலர் தைம்
தூற்றுதைலுக் கஞ்சி, பத்திரிரககட்கு பபயர் பபபோடைபோது கட்டுரரைகள் வேரரைந்தைனுப்புமபோறு அன்று
என்ரனேத் தூண்டியவேரும், இன்று தைமது பச்சிளெங்குழைவிகரளெ பரிதைவிக்கவிட்டு பரைமனேடி
எய்தியவேருமபோனே எனேது அரும்பபருஞ் சிற்றன்ரனேயபோர் ஹதீஜபோ நபோச்சியபோர்க்கு இப்புத்தைகத்ரதை
என் மனேமபோர்ந்தை பிரீதியுடைனும் அனுதைபோபத்துடைனும் அர்ப்பணஞ் பசய்கின்பறன்.
அம்மபோதைரைசியின் ஆத்மபோ சபோந்தியரடையுமபோறு எல்லபோம் வேல்ல இரறவேனேடி பதைபோழுது
பவேண்டுகின்பறன்.
நபோகூர்
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சித்திஜஜுரனேதைபோ பபகம்.

மஸலசம சமகம தநத மதல பபண தமசழ எழததகளர - சசததச
ஜஜமனதக பபகம
முஸ்லிம் சமூகம் தைமிழைகத்தில் ஒரு சிறுபபோன்ரம சமூகம். மற்ரறய சமூகங்கரளெ ஒப்பு
பநபோக்ரகயில் படித்தைவேர் விழுக்கபோடு குரறவேபோகவுள்ளெ சமூகம். பமபோத்தை இந்திய நபோட்டிபல
பபண்களின் படிப்பறிவு குரறவேபோக இருக்கும் பபபோது சிறுபபோன்ரம இனேத்ரதைச் பசபோல்ல
பவேண்டியது இல்ரல. பமலும் பபண்கள் குடும்பம் தைவிரை கல்வி பகள்விகளில் ஈடுபடுதைல்
என்பது ஆச்சர்யமபோகப் பபோர்க்கப்பட்டை 20 ம் நூற்றபோண்டின் ஆரைம்ப கபோலத்தில் எல்பலபோர்
புருவேங்கரளெயும் உயர்த்தை ரவேத்தை ஒரு பபண் ஆசிரிரய, பதிப்பபோளெர் சித்தி ஜஜுரனேதைபோ
பபகம் அவேர்கள். ஆச்சர்யத்திலும் ஆச்சர்யமபோனே விஷயம் சித்தி ஜஜுரனேதைபோ பபகம் மூன்றபோம்
வேகுப்புவேரரை மட்டுபம படித்தைவேர். ஆனேபோல் இவேர் பநடுங்கரதைகள், சிறுகரதைகள், கட்டுரரைகள்
எழுதினேபோர் என்பரதைவிடை எழுதிக்குவித்தைபோர் என்பபதை உண்ரம. ஒரு பபண் எழுதும் பபபோது
அரதை பவேளியிடை ஆதைரைவு இருக்கபோது என்பரதை அறிந்து இவேபரை தைனேது நூல்கரளெ
பவேளியிட்டும் உள்ளெபோர்.

இத்தைரகய ஆச்சர்யமபோனே பபண்மணிரய பற்றி நபோன் முதைலில் அறிந்து பகபோண்டைது துபபோய்
நகரில்தைபோன். ஷபோர்ஜபோ தைமிழ் மன்றத்தில் என்ரனேப் பபச அரழைத்திருந்தை திரு.சரடையன் சபோபு
அவேர்கள் இந்தை அம்ரமயபோர் பற்றிய ஒரு அறிமுகக் கட்டுரரைரயக் கபோட்டினேபோர். இப்படி
நூதைனேமபோக இலக்கியப்பபோரதை வேகுத்தை சித்தி ஜஜுரனேதைபோ பபகம் பற்றி பமலும் அறிந்து
பகபோள்ளெ, அவேரைது பரடைப்புகரளெ இலத்திரைன் பதிவுகளெபோக முதுபசபோம் கூடைத்தில் நிரைந்தைரைப்
படுத்தை நபோன் அவேர் வேபோழ்ந்தை நபோகூருக்குப் பயணப்பட்படைன்.

இவேர் எழுதிய 'கபோதைலபோ? கடைரமயபோ?' என்பது தைமிழ் முஸ்லிம் பபண் எழுதிய முதைல் நபோவேல்
என்ற அந்தைஸ்ரதைப் பபறுகிறது. இரதைப் பபறுவேபதை என் பிரைதைபோனே பநபோக்கமபோக இருந்தைது.
நண்பர் சபோபு அவேர்கள் நபோகூரில் வேபோழும் பசபோல்லரைசு ஜபோபர் முரகதீன் அவேர்கரளெ
அறிமுகப்படுத்தி ரவேத்தைபோர். இவேர் ஆச்சிம்மபோவின் (சித்தி ஜஜுரனேதைபோ பபகம்) பிள்ரளெ
பபபோன்றவேர். ஆச்சிம்மபோவிற்கு பபண்ணும், பபண் வேயத்துப் பபரைனும் உண்டு, சபகபோதைரி (half
sister) யின் மூலமபோக பிள்ரளெ உண்டு - முகம்மது ரைஃபி (கவிஞர் நபோகூர் ரூமி) (இவேரைது
அறிமுகக் கட்டுரரை இங்கு இடைம் பபறுகிறது). பசபோல்லரைசு அவேர்களும் சித்தியின் பரடைப்புகள்
தைமிழுலகம் அறிய பவேண்டி பநர்கபோணல், கட்டுரரை எழுதியவேர். (இவேரைது பநர்கபோணல் இங்கு
இடைம் பபறுகிறது). எனேபவே இவேரிடைம் அந்தை நூல் இருக்கும் என்ற நம்பிக்ரகயில் நபோன்
நபோகூர் பசன்று விட்படைன். ஆனேபோல் இவேரிடைம் அந்தை நூல் இல்ரல. என்ரனே ஆச்சிம்மபோவின்
வீட்டிற்கு அரழைத்துச் பசன்றபோர். அவேர்களிடைமும் அந்தை நூல் இல்ரல! ஆனேபோல், புத்தைகத்தின்
ஜிரைபோக்ஸ் நகபலபோன்ரற முகம்மது ரைஃபியிடைம் (ரூமி) தைபோன் பகபோடுத்தைதைபோக பசபோல்லரைசு
என்னிடைம் பசபோன்னேபோர். ஆனேபோல் ரூமி அவேர்கள் நபோகூரில் இல்ரல! எழுத்தைபோளெ நண்பர்
இரைபோ.முருகன் அவேர்கள் ரூமிரய எனேக்கு அறிமுகப்படுத்தி அந்தை நூரலச் பசன்ரனேயில் ஒரு
வேழியபோகப் பபற்றுத் தைந்தைபோர். அது 1938-ல் பவேளியபோகியுள்ளெது. அதைன் இலக்கப்பதிரவே
பசன்ரனே சபோஃப்ட் விய நிறுவேனே இயக்குநர் ஆண்படைபோ பீட்டைர் அவேர்கள் பசய்து தைந்தைபோர்.

சித்தி ஜஜுரனேதைபோ பபகம் அவேர்களின் பபரைன் பசல்லமணி ஆச்சி ரகப்படை எழுதிய பல ரடைரி
பபபோன்ற பக்கங்கரளெயும், அவேர் நூருல் இஸ்லபோம் என்ற பத்திரிரகயில் எழுதிய 'மரலநபோட்டு
மன்னேன்' என்ற பதைபோடைர் கரதைரயயும் முதுபசபோம்மில் நிரைந்தைரைப்படுத்தை என்னிடைம் தைந்தைபோர்.

சித்தி ஜஜுரனேதைபோ பபகம் அவேர்களின் முதைல் நபோவேரல இலக்கப் பதிவேபோக தைமிழ் கூறும்
நல்லுகிற்கு அளிப்பதில் தைமிழ் மரைபு அறக்கட்டைரளெ பபருரம பகபோள்கிறது. மூலத்தின் இலக்கப்
பதிரவேயும் நல்குகிறது. பமலும் பதைபோடைர்ந்து அவேரின் நூல்கள் முதுபசபோம் கூடைத்தில் பபபோது
வேபோசிப்பிற்கு ரவேக்கப்படும்.

சித்தி ஜஜுரனேதைபோ பபகம் அவேர்கள் மிகவும் தைன்னேம்பிக்ரக பகபோண்டை பபண். அது அவேரைது
இல்லத்தின் நுரழை வேபோயிலில் பதைபோங்கும் பலரகயிபலபய பதைரிகிறது. தைமிழ் ஆண்கள் BA,
MA, PhD என்று பபருரமயபோக பபபோர்டு பபபோட்டுக்பகபோள்ளும் தைமிழ் சூழைலில் இவேர் 'சித்தி
ஜஜுரனேதைபோ பபகம் - பன்னூலபோசிரிரய' என்று பலரக பபபோட்டுள்ளெபோர். இவேரைது பபண்
என்னிடைம் பசபோன்னே பசதி, சித்தி ஜஜுரனேதைபோ பபகம் தைனேது பபண்ணின் படிப்பில் மிக
கவேனேமபோக இருந்தைபோர் என்பது. தைபோன் படிக்கபோதை படிப்ரப தைனேது பபண் படித்துவிடை பவேண்டும்
என்று அவேரரை பள்ளி இறுதிவேரரை படிக்கரவேத்துள்ளெபோர். சபகபோதைரி வேயிற்றுப் பிள்ரளெயும்,
பபரைனும் பமற்படிப்பு படித்து ஆங்கில விரிவுரரையபோளெர்களெபோக உள்ளெனேர்.

சித்தி ஜஜுரனேதைபோ பபகம் தீர்க்கமபோனே பகபோள்ரகயும், விடுதைரல உணர்வும் பகபோண்டை
பபண்ணபோகத் திகழ்கிறபோர். தைனேது இஸ்லபோம் சமூகத்தில் சபோதிகள் கிரடையபோது எனினும் தைமிழை
சபோதி பவேறுபபோடுகள் பற்றி மிக அக்கரரை பகபோண்டிருக்கிறபோர். திருமூலரின் வேசனேமபோனே 'ஒன்பற
குலம், ஒருவேபனே பதைவேன்' என்று தைமிழைர்கள் வேபோழைபவேண்டுபமனே வேலியுறுத்துகிறபோர். இவேரைது
சமய சமரைச சன்மபோர்க்க பநபோக்கு இவேரைது கரதைகளில் மிளிர்கிறது. இஸ்லபோரம முதைன்ரமப்
படுத்தி இவேர் எழுதியிருந்தைபோலும், மூன்றில் ஒரு பங்குக் கரதைகள் இந்துப் பபோத்திரைங்கரளெ
ரவேத்பதை எழுதைப்பட்டுள்ளெது. பமலும் இவேர் சரைளெமபோக திருமூலர். மபோணிக்கவேபோசகர் பபபோன்றரரை
பமற்பகபோள் கபோட்டுவேதிலிருந்து இவேருக்கு ரசவே சித்தைபோந்தைப் பரிட்சயமும் இருப்பது பதைரிகிறது.
இவேரைது நரடை 'பமன்னேரடை' என்று பலர் பபபோற்றுகின்றனேர்.

அந்நரடைரய நீங்களும் வேபோசித்து மகிழை சித்தி ஜஜுரனேதைபோ பபகத்தின் இலக்கிய கூடைத்திற்கு
வேபோருங்கள்.

அன்புடைன்
நபோ.கண்ணன்
முதுபசபோம் இலக்கியக் கூடைம்

பஜர்மனி ஜஜூன் 22, 2002

பபபோருளெடைக்கம
அத்தியபோயம்
1. சிறு குடும்பம்
2. வேனேமபோளிரக
3. மபோயபோபுரி
4. பஹபோட்டைலில் சுபரைந்திரைன்
5. வேனேமபோளிரகயில் நிகழ்ந்தை நிகழ்ச்சிகள்
6. பிள்ரளெயபோர்ப்பிடிக்க குரைங்கபோய் முடிந்தைது
7. இயற்ரகயன்ரனேயின் இன்பவிரளெயபோடைல்
8. திடுக்கிடும் பசய்தியும், தியங்கியமனேமும்
9. அன்புள்ளெ அரைசன் - அதிசய கடிதைம்
10. விருந்து
11. வேஞ்சகனேபோல் வேஞ்சிக்கப்பட்டை வேஞ்சி
12. அன்பிற்கு முண்படைபோ அரடைக்குந்தைபோழ்
13. எதிர்பநபோக்கிய அபபோயம் - எழில் மிகுவேனிரதை
14. பிரிவேபோற்றபோரம
15. தியபோக பசல்வேனும் அன்புச் பசல்வியும்
16. கருப்பு மபோளிரக
17. எதிர்பபோரைபோ நிகழ்ச்சி
18. உரடைந்தை பநஞ்சத்தின் உன்னேதை பநபோக்கம்.

ககதலக? கடமமயக?

1 - ஒர சசற கடமபம
பபோண்டிய நபோட்டின் தைரலநகரைபோய் ஒரு கபோலத்தில் சிறப்புற்பறபோங்கிய மதுரரையம்பதியில், ஒரு
பகுதியின்கண், ஒரு சிறு குடும்பத்தைபோர் நமது கரதை நிகழுங்கபோரலயில் வேசித்து வேந்தைனேர்.
விமலநபோதைன் என்பபோபரை இக்குடும்பத்தைரலவேர். சுபரைந்திரைநபோதைன் என்னும் அவேர்தைம்
இளெஞ்சபகபோதைரைபனேபோருவேனும். அவேர் மரனேவிபயபோருத்தியுபம இக்குடும்பத்திலுள்ளெவேர்கள்.
இவேர்கள் மபோயபோபுரியின் அரைசகுடும்பத்ரதை சபோர்ந்தைவேர்கபளென்றும். பல்லபோண்டுகட்கு முன்னேபரை
இவேர்கடைம் முன்பனேபோர் இவ்வூரில் குடிபயறினேபரைன்றும் கூறப்பட்டைது. மபோயபோபுரியின்
அரைசவேம்ச சபோரடை பபரும்பபோலும் இவேர்கட்கிருப்பதைபோயும் ஓர் வேதைந்தியுண்டு.

விமலநபோதைன் தைனேது உரழைப்பினேபோல் பகபோண்டு வேரும் பணத்ரதைக் பகபோண்படை மூவேரும் மிகச்
சிக்கனேமபோய் வேபோழ்க்ரக நடைத்தினேர். சுபரைந்திரைன் பல உயரிய குணங்கள் இயற்ரகயிபலபய
அரமயப் பபற்றவேனேபோயினும் கவேரலயின்றி ஊர் சுற்றி அரலவேரதைபய பதைபோழிலபோய்க்
பகபோண்டிருந்தைபோன். விமலநபோதைன், தைன் தைம்பியின் மபோட்டு பகபோண்டுள்ளெ அளெப்பரிய அன்பபோல்
அவேரனே கடிந்து ஏதுங் கூறுவேதில்ரல. ஆனேபோல், அவேர்தைம் மரனேவிபயபோ, தைங்கணவேனின்
தைம்பிரய தைன் பசபோந்தை சபகபோதைரைரனேப் பபபோன்பற எண்ணி பநசித்தைபோளெபோதைலின், அடிக்கடி
சுபரைந்திரைனிடைம் இங்ஙனேம் ஊர் சுற்றித் திரிய பவேண்டைபோபமன்றும் ஏபதைனும் ஓர் பவேரலயில்
அமர்ந்து, ஓழுங்கபோய் நடைந்து பகபோள்ளும்படியும் அன்பபோய் கடிந்து புத்தி புகட்டுவேபோள்.
இங்ஙனேம் தைன் அண்ணியபோர் அடிக்கடி கூறிவேந்தைது சுபரைந்திரைனேது மனேத்ரதை உறுத்தியது.
அன்றியும், மபோயபோபுரிக்கும், மற்றும் பிற ஊர்கட்குஞ் பசன்று பபோர்த்து வேரைபவேண்டுபமன்னும்
மபனேபோபவேழுச்சி உண்டைபோயது. ஆகபவே, தைமயனும் தைமயன் மரனேவியும், அறிந்தைபோல்
தைன்ரனேப்பபபோக விடைபோ பரைன்பறண்ணி, ஒருநபோளிரைவு ஒருவேருமறியபோவேண்ணம் தைபோன் பசர்த்து
ரவேத்திருந்தை 25 ரூபபோரய எடுத்துக்பகபோண்டு மபோயபோபுரிரய பநபோக்கிப் பிரையபோண மபோயினேபோன்.
கபோரலயில் விழித்பதைழுந்தை விமலநபோதைன் மரனேவி சுபரைந்திரைரனேப் படுக்ரகயிற்
கபோணபோரமயபோன் பவேளியிற்பசன்றிருக்கக் கூடுபமன்பறண்ணி வேபோளெபோயிருந்து விட்டைபோள்.
ஆனேபோல் பபபோழுபதைற அவேள் மனேத்தில் விவேரிக்க பவேபோண்ணபோ அச்சம் பூண்டு வேரதைத்தைது.
'வேருவேபோன் வேருவேபோன்' என்று எதிர்பபோர்த்து ஏமபோந்து பபபோனேபோள். இதைற்குபமல் உண்ரமரய
உரரைக்கபோதிருத்தைல் கூடைபோபதைன்பறண்ணி, தைங் கணவேர் வேந்தைதும் சுபரைந்திரைன் கபோரலயிலிருந்து
கபோணப்படைவில்ரல பயன்னும் உண்ரமரய உரரைத்தைனேள். திடுக்கிட்டுப்பபபோனே விமலநபோதைன்
பல ஆட்கரளெக் பகபோண்டு எங்குந்பதைடியும் அவேன் அகப்பட்டைபோனில்ரல. பல ஊர்கட்கும்
ஆளெனுப்பியதைன்றி. ஊர்க்கபோவேற்சபோவேடியிலும் எழுதி ரவேத்தைபோர். ஒன்றும் பயனேளிக்கவில்ரல.
இபதை கவேரலயபோல் ஏக்கம் பிடித்தை இருவேரும் பசய்வேதியபோபதைனேத் பதைரியபோமல் கலங்கித்
தைவித்துக் பகபோண்டிருந்தைனேர். இவேர்கடைம் நிரலரம இங்ஙனேமிருக்க, மபோயபோபுரியிரனே பநபோக்கிச்
பசன்று நமது இளெவேரல கவேனிப்பபபோம். பல ஊர்கரளெயுஞ் சுற்றிக்பகபோண்டு. வேருபவேபோர்
பபபோபவேபோரிடைங் பகட்டு மபோயபோபுரியின் எல்ரலரயக் குறுகினேபோன். ரகயிற் பணமில்ரல என்னே
பசய்வேபதைனேத் பதைரியபோது சற்று தையங்கினேன். மீண்டும் அவேனுக்கு இயல்பபோய ரதைரியம்
திரும்பி வேந்தைது. பநரைபமபோ கழிந்து பகபோண்படை பசன்றது. அன்று பபபோழுது பபபோவேதைற்கு முன்

மபோயபோபுரியின் எல்ரலக்குள் பசன்று விட்டைதைற்கரடையபோளெமபோய் அவ்பவேல்ரலயின் ஆரைம்பத்தில்
அழைகியபதைபோர் சிற்றுண்டிச்சபோரல அரமக்கப்பட்டிருந்தைது.

சுபரைந்திரைனுக்கு பசிபயபோ மிகவும் அதிகமபோயிருந்தைது. அன்றியும் வேழிப் பிரையபோணத்தினேபோலும்
மிகவுங் கரளெப்பரடைந்திருந்தைபோன். மரழைத்துளிகள் சிறு சிறு துளிகளெபோய் விழுந்து
பகபோண்டிருந்தைனே. அச்சிற்றுண்டிச் சபோரலயின் கதைவு மூடிரவேக்கப் பட்டிருந்தைது. சுபரைந்திரைன்
பமதுவேபோய்ச் பசன்று கதைரவேத்தைட்டினேபோன். சிற்றுண்டைடிச் சபோரலயின் பசபோந்தைக்கபோரைனேது
இளெம் மகபளெபோருத்தி கதைரவே திறந்தைபோள். கதைவிரனேத் திறந்து விட்டை அவ்விளெம் பபண்
சுபரைந்திரைரனேக் கண்டைதும் வியப்பபபோடு ஊற்று பநபோக்கி தைரலவேணக்கஞ் பசய்தைபோள். அவேட்கு
சிறிது பநரைம் பபச வேபோபயழைவில்ரல. பிறகு அவேள் சுபரைந்திரைரனே பநபோக்கி, "மபோட்சிரம
தைபோங்கிய பபருமபோபனே, வேருக! எங்கள் மரனேக் பகழுந்தைருளி எங்கரளெக் பகதரைவித்தை
பகபோமபோபனே வேருக!" எனேக் கூறிவிட்டு, தைன் தைபோய் தைந்ரதையரரை அரழைக்கும் பபபோருட்டு உள்பளெ
ஓடிச் பசன்றபோள். அவேள் பசய்தை தைரலவேணக்கமும், பதைபோற்றுவித்தை வியப்புக்குறியும்
சுபரைந்திரைரனே, திப்பிரைரம அரடையும்படி பசய்துவிட்டைனே. எதைற்கபோக தைனேக்கு அவேள் இத்துரண
பகதரைவேங் பகபோடுக்க பவேண்டுபமனே எண்ணி வியப்புக்கடைலுள் ஆழைந்திருக்கும் சுபரைந்திரைரனே,
அவேள் கூறிய பமபோழிகள் பின்னும் ஆச்சரியத்தில் அவேரனே ஆழ்ந்துபபபோமபோறு பசய்து
விட்டைனே. அவேன் ஒன்றுந் பதைபோன்றபோமல், வியப்பப வேடிவேபோய் பபசபோ ஊரம பபபோன்று நின்று
பகபோண்டிருந்தைபோன்.

2 வனமகளசமக
இச் சிற்றூண்டிச் சபோரலக்கு ஏறக்குரறய ஒரு ரமல் தூரைத்தில் அழைகிற் சிறந்தை வேனேமபோளிரக
பயபோன்றுண்டு. அரதைச் சுற்றிலும் விசபோலமபோனே எழில் நிரறந்தை சிங்கபோரைவேனே பமபோன்றிருந்தைது.
சில பதைன்ரனே மரைங்கள், ஒன்றிரைண்டு மபோமரைங்கள் தைவிரை அத்பதைபோட்டைத்தில் இருந்தைரவே பூத்
பதைபோட்டிகளும். 'குபரைபோடைன்' வேரிரசகளும் பகபோடிப் பந்தைல்களுந்தைபோன். அவ் வேனேமபோளிரகக்
பகதிரில் ஒரு பகபோடிப் பந்தைரின் மரறவில் அழைகியபதைபோர் ஊற்றுக் குழைபோய் நடுவில்
அரமக்கப்பட்டை வேட்டைம் ஒன்றிருந்தைது. இந்தை வேட்டைத்தில் பன்னீர் பதைத¤ப்பபதைபபபோன்று, சுழைல்
குழைபோய் நீரரைத் பதைத¤த்தைபபபோது சூரிய கிரைணங்கள் நீர்த்துளிகளில் பட்டு. இரடைவிடைபோமல்
வேபோனேவில் நிறங்கரல மிக்க அழைகபோய்த் பதைபோன்றச் பசய்தை கபோட்சி, கபோண்பபபோர் கண்ரணயுங்
கருத்ரதையும் ஒருங்பக கவேர்ந்தைது. இங்ஙனேபம பல சிறு குழைபோய்கள் ஆங்கபோங்கு பகபோடிகட்கும்
நீரூட்டினே.

இங்ஙனேம் மிக்க வேனேப்பபபோடு விளெங்கிய அவ்வேனேமபோளிரகயின் உட்புறத்தில், ஒரு
விசபோலமபோனே அரறயில் நபோன்கு ஆடைவேர் அமர்ந்து சீட்டைபோடிக்பகபோண்டிருந்தைனேர்
பமரசயின்பபரில் பல உயர்ந்தை மதுபபோனே வேரககளும், தைட்டுகளில் பலவிதைமபோனே தின்
பண்டைங்களும் ரவேக்கப் பட்டிருந்தைனே. ஒரு பணிமகன் மிக்க அடைக்க ஒடுக்கத்பதைபோடு வேபோயிலில்
நின்று பகபோண்டிருந்தைபோன்.

அவ்வேபோறு சீட்டைபோடிக் பகபோண்டிருந்தை நபோல்வேரின் பதைபோற்றமும், பிறப்பபோலும், பசல்வேத்தைபோலும்
உயர்ந்தை கண்ணியமபோனே பபரிய மனிதைர்களுரடையதைபோய்த் பதைபோன்றியது. ஒருவேர்க்கு ஏறத்தைபோழை
25 வேயதிருக்கலபோம். இயற்ரகயில் மிக்க அழைகுரடையரைபோயினும், உடைம்பு சரியபோனே
நிரலரமயிலில்லபோரமயபோபலபோ, துர்ச்பசயல் கபோரைணமபோபயபோ வேதைனேஞ்சுருங்கி, கன்னேங் குழி
விழுந்து மிக்க பமலிந்தை பதைபோற்ற முரடையரைபோய்க் கபோணப்பட்டைபோர். அவேர்க்கு மற்ற மூவேரும் மிக்க
பணிபவேபோடும், மரியபோரதைபயபோடும் நடைந்து பகபோண்டைனேர். மற்றும் அவேர்க்கருகில் பநருங்கி
உட்கபோர்ந்திருந்தை இன்பனேபோருவேர்க்கு 50 வேயதிருக்கலபோம். பரைந்தை முகமும். விசபோலநுதைலும், கம்பீரை
பதைபோற்றமும் உரடையரைபோய்த் பதைபோன்றினேபோர்.மற்று மிருந்தை இரைண்டு பபர்க்கும் நடுத்தைரை
வேயதிருக்கலபோம். அவேர்களும் உயர்வேகுப்ரபச் பசர்ந்தை பிரைபுக்கரளெப் பபபோன்பற
கபோணப்பட்டைனேர்

அப்பபபோது இரைவு மணி எட்டியிருக்கலபோம். ஆட்டைத்திபலபய முற்றும் மனேத்ரதை பசலுத்தி,
தைம்ரமயும் உலரகயும் மறந்திருந்தை மூவேரரையும், 50 ஆண்படைய்திய முற்கூறிய பபரியபோர்
பநபோக்கி மிக்க வினேயமபோய், "பநரைமபோகி விட்டைது, இபதைபோடு ஆட்டைத்ரதை நிறுத்திவிடுபவேபோம்"
என்றபோர். ஆனேபோல். அவேர்க் கூறியரதை ஒருவேரும் பசவிமடுத்தைதைபோய்த் பதைபோன்றவில்ரல. சிறிது
பநரைம் ஏபதைபோ சிந்தித்திருந்தை பபரியவேர், மீண்டும் 25 ஆண்டுரடைய பயதவேனே வேபோலிபரனே
விளித்து, 'இளெவேரைசபரை ! தைபோங்கள் இச் சூதைபோட்டைத்தில் இத்துரண ஆர்வேங் கபோட்டைலபோமபோ?
பபபோதுமக்கள் தைங்கரளெப்பற்றி பலவேபோறபோய்ப் பபசிக்பகபோள்ளுவேதைபோய் வேதைந்தி. இரைபோகுலப் பிரைபு
தைங்கரளெப் பற்றி பபபோதுமக்கள் பகட்டை அபிப்பிரைபோயங் பகபோள்ளும்படி தைந்திரைமபோய்ப் பல

சூழ்ச்சிகள் பசய்வேதைபோயுங் பகள்வியுற்பறன். ஆதைலின், முடிசூட்டும் வேரரையிலபோயினும் தைபோங்கள்
இம்மபோதிரி கபோரியங்கரளெ நிறுத்தி ரவேத்தைபல நலபமனே எண்ணுகின்பறன்" என்று பணிவுடைன்
பமபோழிந்தைபோர்.

அங்கிருந்தை மற்றவேர், "ஆம், இளெவேரைபச! பசரனேத் தைரலவேர் கூறுவேது முற்றிலும் உண்ரமபய.
இரைபோகுலபோப்பிரைபு இவ்வேனே மபோளிரகக்கு தைங்கரளெ வேரைவேரழைத்தைது கூடை ஏதும் சூழ்ச்சியபோ
யிருக்குபமன்பற எண்ணபவேண்டி யிருக்கின்றது. பபபோது மக்களிரடை தைங்கரளெப்பற்றி பகட்டை
அபிப்பிரைபோயத்ரதைப் பரைப்பிவிட்டைபோல். அஃது இரைபோகுலனுக் கநுகூலமபோனேதைன்பறபோ?" என்றபோர்.

இன்பனேபோருவேர், "ஆம் ஒரு சபோரைபோர் இரைபோகுலனுக்கபோக உரழைத்து வேருவேதைபோய்த் பதைரிகின்றது.
தைங்களின் நடைத்ரதை பகட்டைபதைனே நிரூபிக்கப்படுமபோயின், அரதை இரைபோகுலப்பிரைபுக் கநுகூலமபோய்
உபபயபோகித்துக்பகபோள்ளெவும், அவேர்கள் விருப்புகின்றனேர்-" என்று கூறி வேரும்பபபோழுது,
இளெவேரைசர் அவேரரை அரடை மறித்து,

"ஆம், நண்பர்கபளெ! நீங்கள் இப்பபபோது கூறியரவேபயல்லபோம் உண்ரமபய. இரைபோகுலனேது
சூழ்ச்சிகரளெ அறியபோமல் நபோம் இங்கு வேரைவில்ரல. அவேன் பசய்வேனேவேற்ரற நபோம் அறிந்து
பகபோள்ளெபோதைது பபபோன்பற நடிக்கபவேண்டும். என்பபரில் குடி மக்களிரடைபய பகட்டை
அபிப்பிரைபோயம் பரைப்பப்படுமபோயின். இரைபோகுலரனேபய தைமக்கரைசனேபோய்த்
பதைரைந்பதைடுப்பபோர்கபளென்று அவேன் நம்பியிருக்கிறபோன்" என்றபோர்.

"அங்ஙனேம் அவேர் எண்ணுவேது இயல்புதைபோபனே? தைபோங்கள் அரைசரைபோய் வேரைபோவிடின்.
தைங்கட்கடுத்தைபடி அரைசுரிரமக்குரியபோர் இரைபோகுலப் பிரைபுவேன்பறபோ? அதுவேன்றி பிரைபு இரைபோகுலன்.
இளெவேரைசி விஜயபோரளெ மணக்க பபரிதும் விரும்புவேதைபோய்த் பதைரிகின்றது. இன்பனேபோரு
விஷயத்ரதையும் நபோம் முக்கியமபோய் கவேனிக்கபவேண்டும். பபபோதுமக்களின் விருப்பம்,
விஜயசுந்தைரி தைங்கட்கரைசியபோக பவேண்டுபமன்பபதை" என்றபோர் பசனேபோதிபதி கமலபோகரைர்.

"ஆம், கமலபோகரைபரை! நீர் கூறுவேது உண்ரமபய. ஆனேபோல் அரைசிளெங்குமரி விஜயம் என்ரனே
பநசிக்கின்றபோளெபோ? என்பரதை என்னேபோல் அறிந்துபகபோள்ளெ முடியவில்ரல. அவேளிடைத்து என்
மனேத்ரதை எத்துரண பவேளிப்பரடையபோய்த் திறந்து கபோட்டியபபபோதினும் அவேள் தைன்
உள்ளெக்கருத்ரதை ஒருவேரைபோலும் அறிந்துபகபோள்வேதைற் கியலவில்ரல" என்று ஒருவேபோறு
வேருத்தைத்பதைபோடு கூறினேபோர் இளெவேரைசர்.

"ஆயினும், அவேள் கடைரமத் தைவேறபோதைவேன். பபபோது மக்கள் தைன்ரனே அரைசியபோக கண்டு களிக்க
விரும்புவேரதை அவேள் நன்கறிவேபோள். குடி மக்களின் விரழைரவேயும், இறந்துபபபோனே தைன்
தைந்ரதையபோரின் விருப்பத்ரதையும் நிரறபவேற்றுவேபதை தைங்கடைபனேனே எண்ணுவேபோபளெயன்றி,
அதைற்கு மபோற்றமபோய் நடைக்கச் சிறிதும் துணியபோள்" என்றபோர் கமலபோகரைர்.

அத்துடைன் அவேர்கடைம் பபச்சு முடிவுற்றது. அதைற்குபமல் ஆட்டைத்ரதை நிறுத்தி விட்டு. ஆகபோரைம்
அருந்துதைற்கு சரமயல் கட்டிற்குச் பசன்றனேர்.

3 மகயகபரச
நபோம் கரதைரயத் பதைபோடைர்ந்து பசல்லுதைற்கு முன் மபோயபோபுரிரயப் பற்றிச் சிறிது அறிந்து
பகபோள்ளுதைல், கதைபோ நிகழ்ச்சிக்கு இன்றியரமயபோதைது பவேண்டைப்படுவேதைபோல், அரதைப்பற்றிய சில
விவேரைங்கரளெ அறிவேதைற்கபோக, நபோம் இங்பக சற்று தைபோமதிப்பபபோம்.

மபோயபோபுரி பயன்பது இரைண்டு மரலகட்கு நடுபவே, அழைகபோனே பள்ளெத்தைபோக்கில், ஆற்றங்கரரை
பயபோரைத்தில் அரமக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு மரலப்பிரைபதைசம். அப் பிரைபதைசத்ரதை அரைச
குடும்பத்தின் வேழித்பதைபோன்றலபோக வேந்தை சுசீலபரைன்பபோர் ஆட்சி புரிந்து வேந்தைபோர். அவேர்க்கு விஜய
சுந்தைரி என்ற பபண்மகரவேத் தைவிரை, பவேறு குழைந்ரதைகள் கிரடையபோ. ஆகபவே சுசீல மன்னேர்க்குப்
பிறகு, அவேர் சபகபோதைரி புதைல்வேனேபோனே பிரைதைபோபபனே பட்டைத்திற்குரியனேபோய், அந்நபோட்டு
வேழைக்கப்படி கருதைப்பட்டைபோன். அதுபற்றி குடிமக்களும், உற்றபோர் உறவினேரும், பிரைதைபோபரனே
இளெவேரைசனேபோகவும், விஜயத்ரதை இளெவேரைசியபோகவுங் கருதி மரியபோரதை பசலுத்தி வேந்தைனேர்.

பசல்வி விஜயபோள் மக்கள் மனேத்ரதைக் கவேரும் மபோண்புடைன் விளெங்கினேபோள். சிறந்தை அழைகும்,
பரைந்தை ஞபோனேமும், சீரிய குணமும் ஒருங்கரமயப்பபற்ற இளெவேரைசிரய மக்கள் விரும்பியது
வியப்பபோமபோ? அவேள் ஏரழைகளிடைத்து கபோட்டும் அன்பும், ஆதைரைவேற்றரிடைங் கூறும் இனிய
பமபோழிகளும் அவேட்கு தைனி மதிப்ரபக் பகபோடுத்தைனே.

இளெவேரைசன் பிரைதைபோபனுக்கடுத்தைபடியபோய், பிரைபு இரைபோகுலபனே பட்டைத்திற்குரியனேபோய்ப் பபபோது
மக்களெபோற் கருதைப்பட்டைபோன். அவேன், பகபோமகன் பிரைதைபோபுக்கு ஒன்றுவிட்டை சபகபோதைரைனேபோவேபோன்.

இஃதிங்ஙனேமிருக்க, தைமக்கு மரைண கபோலம் கிட்டிவிட்டைபதைனே உணர்ந்தை சுசீலமன்னேர், தைமது
மந்திரி, பிரைதைபோனிகள், பசரனேத் தைரலவேர் முதைலிபயபோரரை அருகரழைத்து. பிரைதைபோபரனேயும்
விஜயபோரளெயும், தைமக்குப் பிறகு அரைசரனேயும் அரைசியபோயும் ஏற்றுக்பகபோள்ளும்படி கூறினேபோர்.
அரைசர் கூறியரதை மந்திரை சுற்றத்தைபோர், தைந்திரைச் சுற்றத்தைபோர் முதைல் எல்பலபோரும் அன்பபபோடு
ஏற்றுக்பகபோண்டைனேர். பிறகு, தைம் மகரளெயும் மருமகரளெயும் மருங்கரழைத்து, இருவேரும்
ஒருவேரரைபயபோருவேர் மணந்துபகபோண்டு, அரைச பபோரைத்ரதை ஏற்று, நீதிபநறி வேழுவேபோது ஆட்சி
புரிந்து வேருவேபதை தைம் விருப்பபமனேக் கூறி, மீண்டும் தைம் மகரளெ பநபோக்கி, "குழைந்தைபோய்! நபோன்
கூறியரவேகரளெ பயல்லபோம் உன் மனேதில் பதிய ரவேத்துக்பகபோள். உன் அன்ரனேயபோர் இறந்து
இத்தைரனே ஆண்டுகளெபோய், அவேளெது விருப்பத்ரதை நிரறபவேற்றுவேபோன் பவேண்டி, நபோன் மற்பறபோர்
மபோரதை மணம் புரிந்து பகபோள்ளெவில்ரல. உன்ரனேபய என் ஏகபபபோக பசபோத்தைபோக நிரனேந்து
அன்பு பபோரைபோட்டி வேந்பதைன். நீ கடைரமத் தைவேறபோது நடைந்து பகபோள்ளுவேபோயபோக. நீயும் பிரைதைபோபும்
ஒன்று பட்டு, பநறி பிறழைபோது ஆட்சி புரிந்து வேருவீர்களெபோயீன், குடிமக்கள் உங்கரளெ
வேபோழ்த்துவேர். நபோட்டில் அரமதி நிலவும். பரகவேர் அஞ்சிபயபோடுவேர். இம்மபோயபோபுரி. பிற
ஆட்சிக்குட்பட்டைதைன்று. இஃது தைனிப்பட்டை பிரைபதைசம். நீ என் விருப்பத்ரதை மீறி. பிரைதைபோரப
விடுத்து, பிறபனேபோருவேரனே மணந்துபகபோள்ளுவேபோயின்.அரைசுரிரமரயப்பற்றிய கிளெர்ச்சிக்கு

இடைமளித்தைவேளெபோவேபோய். விஜயபோ! இன்னும் அரரை நபோழிரகயிபலபோ ஒரு நபோழிரகயிபலபோ என்
உயிர் பபபோய்விடும், ஆகபவே, நீ என் விருப்பப்படிபய பிரைதைபோரப மணந்து பகபோள்ளுவேபோ
பயன்று உறுதியபோய் நம்பி, நபோன் மனே அரமதியுடைன் உயிர் விடுகின்பறன். இறக்குந்
தைறுவேபோயிலிருக்கும் எனேது இந்தை விருப்பத்ரதை, பூர்த்தி பசய்ய பவேண்டியது புதைல்வியபோகிய
உனேது கடைரம" என்று உருக்கத்பதைபோடு கூறினேபோர்.

பிறகு பிரைதைபோரப அருகரழைத்து, பல்பவேறு புத்தி புகட்டி, ஒழுக்க பநறி கற்பித்து, தைமது
பசரனேத் தைரலவேர் கமலபோகரைர் கூறும் புத்திமதிரயக் பகட்படை நடைந்து பகபோள்ளெ
பவேண்டுபமன்று கூறினேபோர். அதைன் பிறகு கமலபோகரைரரை அரழைப்பித்து, பிரைதைபோரப அவேரிடைம்
ஒப்பரடைத்து, அவேரைது பசபோந்தைக் குழைந்ரதைரயப் பபபோலபவே அவேரனே பபோவித்து, எல்லபோ
விஷயங்களிலும் அவேர் தைம் விருப்பப்படிபய பசய்து வேரைபவேண்டு பமன்றுந் பதைரிவித்துதைன்றி
கமலபோகரைர் கடைரமத் தைவேறபோதை உத்தைம புருடைரைபோகலின், அவேரிடைத்து தைமக்கு முழு நம்பிக்ரகயும்
உண்படைனேத் பதைரிவித்தைபோர். இங்ஙனேம் பபசிக்பகபோண்டிருந்தை சில வினேபோடிகட்பகல்லபோம்,
அவ்வேரைசர் பபருமபோன் என்றும் எழுந்திரைபோ நித்திரரையிலபோழ்ந்தைபோர். ஆறு மபோதைங்கள் கடைந்தைனே.
விஜயபோளின் இளெம் பருவேத்திலிருந்பதை அவேள் மபோட்டு அளெப்பரிய அன்பு பபோரைபோட்டி வேந்தை
இளெவேரைசன் பிரைதைபோப், சுசீல மன்னேர் இறந்தை பிறகு இன்னும் அதிகமபோய் அவேரளெ பநசித்து
வேந்தைபோன். ஆனேபோல் பசல்வி விஜயபோள், பிரைதைபோரப அத்துரண தூரைம் பநசித்தைபோளெபோ?
இல்ரலயபோ? என்பரதை ஒருவேரைபோலும் உணர்ந்து பகபோள்ளுதைற் கியலவில்ரல. விஜய
சுந்தைரியின் உள்ளெப் பபோன்ரமரய ஒருவேரைபோலும் பவேளிப்பரடையபோய் விளெங்கிக்பகபோள்ளெ
முடியபோரமயபோன் பிரைதைபோப் தைனேது விருப்பத்ரதை அவேளிடைம் அத்துரண அதிகமபோய் பதைரிவிக்க
அஞ்சினேபோன். ஆனேபோல் பபபோது மக்கபளெபோ விஜயபோரளெ அரைசியபோகக் கண்டு களிக்க ஆவேலுற்று
துடித்துக்பகபோண்டிருந்தைனேர்.

இளெவேரைசன் ஒரு உல்லபோச புருஷன். மக்கட்கு அவேனேது நடைத்ரதைகளில் சில பபரும்பபோலும்
அருவேருப்ரபத் தைந்தைனே. அவேனேது நடைத்ரதைரயப்பற்றி மக்கள் பலவேபோறு
பபசிக்பகபோள்ளுவேபோரைபோயினேர். குடியிலும் ஆடைம்பரைத்திலும் மூழ்கியிருப்பதைபோய் ஒருவேருக்பகபோருவேர்
பபசிக்பகபோண்டைனேர்,இங்ஙனேம் பிரைதைபோபின் நடைத்ரதைரயப்பற்றி குடி மக்களிடைம் மிரகப்படுத்தி,
மிகத் தைந்திரைமபோய்ப் பிரைபோசபோரைம் புரிந்து வேந்தைது பிரைபு இரைபோகுலனேது வேகுப்பபோபரை. ஆயினும்,
குடிமக்கள் தைபோம் அன்பபபோடு பநசித்துவேரும் பசல்வி விஜயபோளுக்கு கணவேனேபோகப் பபபோகிறவேரும்,
இறந்து பட்டை மன்னேரின் விருப்பப்படி தைங்கட்கு அரைசரைபோய் வேரைக்கூடிய வேரும், அத்பதைய
வேழைக்கப்படி பநரிய முரறயில் அரைசுரிரமக் குரியருமபோனே இளெவேரைசன் பிரைபோதைபோரபப் பற்றி
பவேளிப்பரடையபோய் பபசிக்பகபோள்ளெ அஞ்சினேபோர். இந்நிரலயில்தைபோன் முடிசூட்டுதைற் குறிய
ஏற்பபோடுகள் நரடைபபற்றனே.

முடி சூட்டுதைற்பகன்று நல்ல நபோபளெபோன்று குறிப்பிடைப்பட்டைது. அன்று எப்படியும்
முடிசூட்டிபய தீரை பவேண்டுபமன்பது குடி மக்களெது அவேபோ.

பிரைபு இரைபோகலபனேபோ, இளெவேரைசி விஜயபோள் மபோட்டு தைன் மனேத்ரதைப் பறிபகபோடுத்திருந்தைபோன்.
அவேரளெயும் அவேட்பக நியபோயமபோய் உரித்தைபோனே சிம்மபோசனேத்ரதையும் கவேர்ந்து பகபோள்ளெ பபரிதும்

பபரைபோரசக்பகபோண்டைபோன். இயற்ரகயிபலபய ஆழைஅறிவும் அறியசூழ்ச்சியும் உரடைய
இரைபோகுலபோனேது மூரளெ பிரைதைபோபுக்கு முடிசூட்டு தைற்கியலபோமல் எங்ஙனேம் தைடுக்க
முடியுபமன்பரதைப் பற்றிபய சிந்தித்துக்பகபோண்டிருந்தைது.

சில நபோட்களெபோய் உடைல் நலமின்ரமயபோன் பமலிந்து பதைபோன்றிய பிரைதைபோபுரவேக் கண்டை
இரைபோகுலன், அதுபவே தைபோன் சூழ்ச்சி பசய்தைற்கு ஏற்ற தைருணமபோய் நிரனேந்தைபோன். அடிக்கடி
பிரைதைபோபிடைத்து, கிரைபோமத்திற்குச் பசன்று, சில நபோட்கள் ஆங்கிருக்கும்படியும், அங்ஙனேம்
கிரைபோமத்திற்குச் பசல்லின், கிரைபோமக் கபோற்றும், இனிரமயபோனே இயற்ரகக் கபோட்சிகளும் அவேன்
மனேத்ரதைக் கவேரைக் கூடுபமன்றும் கூறிவேந்தைபோன்.

பிரைதைபோபின் மனேத்திற்கு இரைபோகுலனேது பமபோழிகள் சூழ்ச்சியபோய்த் பதைபோன்றியபபபோதிலும்,
கிரைபோமவேபோசபம உடைல் நலத்திற்கு பகற்றபதைனே நிரனேந்து, சில நபோட்கள் கிரைபோமத்திலுள்ளெ
இரைபோகுலனேது வேனேமபோளிரகயிபலபய தைங்கியிருக்கத் தீர்மபோனித்தைபோன். இரைபோகுலன் தைன் கருத்து
நிரறபவேறுதைற்குரிய ஏற்ற தைருணத்ரதை எதிர்பநபோக்கி யிருந்தைரமயபோன், தைன் பசபோந்தை பணி
மக்கள் மூலபம எல்லபோ ஏற்பபோடுகளுஞ் பசய்து பதைரிவித்தைபோன், குறித்தை நபோபளெபோன்றில்
இளெங்பகபோ பிரைதைபோப், இரைபோகுலனேது சூழ்ச்சிரய சிறிதும் அறிந்துபகபோள்ளெபோதைபதை பபபோன்று
நடித்து அவேனேது வேனேமபோளிரகக்குச் பசல்ல, கமலபோகரைரும் இன்னும் முக்கியமபோனே சில
பிரைபுக்களும் பின் பதைபோடைந்தைனேர்.

இங்ஙனேம் இளெவேரைசன் பிரைதைபோப், பிரைபு இரைபோகுலனேது வேனேமபோனிரகக்குச் பசன்றபபபோழுதுதைபோன்,
நமது கரதை ஆரைம்பமபோகின்றது.

4 - பஹகடடலசல சபரநதசரன
வேபோசகர்கபளெ ! இனி, நபோம் கரதைரயத் பதைபோடைர்ந்து பசல்பவேபோம். சபோப்பபோட்டு விடுதியின்
பசபோந்தைக்கபோரைனேது புதைல்வியின் பமபோழிகரளெக் பகட்டு ஆச்சரியத்தினேபோல்
கற்சிரலரயப்பபபோன்று சுபரைந்திரைன் நின்றுவிட்டைபோன் என்று முன்னேர்க் கூறிபனேபோமல்லவேபோ?
அங்ஙனேம் சில வினேபோடிகபளெ நின்றுபகபோண்டிருக்க, அதைற்குள் அச் சிறுமி, தைன் தைபோய்
தைந்ரதையரரை அரழைத்து வேந்தைபோள். இவேர்களிருவேரும் சுபரைந்திரைரனேக் கண்டைதும் சிறுமி சுசீரல
பசய்தைவேபோபற தைரல வேணங்கி நின்றனேர்.

சிறிது பநரைம் வியப்பப வேடிவேபோய் ஒன்றும் பபசபோதிருந்தை சுபரைந்திரைன். பிறகு
அவேர்கரளெப்பபோர்த்து,"நீங்கள் ஏன் என்ரனேக் கண்டைதும் இங்ஙனேம் தைரலவேணங்கி
நிற்கின்றீர்கள்? இச் சிறுமி கூறிய வேபோர்த்ரதையின் பபபோருபளென்னே? என்னேபோல் ஒன்றும்
விளெங்கிக்பகபோள்ளெ முடியவில்ரல. அன்பு கூர்ந்து சற்று விளெங்க உரரைக்கும்படி பகட்டுக்
பகபோள்ளுகின்பறன்" என்றபோன்.

சுபரைந்திரைன்:- நபோன் மதுரரைரயச் பசர்ந்தைவேன் . என் பபயர் சுபரைந்திரைன்பனேன்பர். எனேக்கு
இம் மபோயபோபுரிரயயும் மற்றம் பிற ஊர்கரளெயும் பபோர்க்க பவேண்டுபமன்னும் அவேபோ
அதிகமபோயிருந்தைதுபற்றி, யபோன் என் வீட்டைபோர் ஒருவேரும் அறியபோவேண்ணம், இரைவில் வீட்ரடை
விட்டும் பவேளிப்பபபோந்து. பல ஊர்களுஞ் சுற்றிப் பபோர்த்துக்பகபோண்படை இன்று இங்கு
வேந்தைரடைந்பதைன். இவ்வேளெவுதைபோன் என் வேரைலபோறு.

சபோப்பபோட்டு விடுதியின் பசபோந்தைக்கபோரைன்:- ஐயபோ! நபோங்கள் உம்ரமக் கண்டு தைரலவேணங்கி,
நின்றதைற்குக் கபோரைணம். இன்னும் இரைண்படைபோரு நபோட்களில் முடிபுரனேயப்பபபோகும் எங்கள்
இளெவேரைசர் பிரைதைபோபன். உருவேத்தில் உம்ரமப்பபபோலபவே இருப்பபோர்.நன்றபோய்க் கூர்ந்து
கவேனித்தைபோலன்றி. ஒருவேரைபோலும் உம்ரம பிரைதைபோபல்லபவேன்று பதைரிந்து பகபோள்ளெ இயலபோது.
ஆனேபோல் இளெவேரைசர் பிரைதைபோரபவிடை நீர் இளெரமயுரடையபோரைபோயும், அழைகுரடையபோரைபோயும்
கபோணப்படுகின்றீர். உமது வேதைனேத்தில் இருக்கும் மீரசரய மட்டும் நன்றபோய் பவேட்டி
விட்டுக்பகபோண்டைபோல், உமக்கும் அரைசர்க்கும் பவேற்றுரம கண்டுபிடிக்க யபோரைபோலும் முடியபோது.
நண்பபரை! இப்பபபோது உம்ரமக்கண்டு நபோங்கள் தைரலவேணங்கியதைற்குரிய கபோரைணத்ரதை
விளெங்கிக்பகபோண்டீரைல்லவேபோ?

சுசீரல:- ஆம், அப்பபோ! இவேரரைக்கண்டைதும் நமது இளெவேரைசர் என்பற நபோன் எண்ணிபனேன்.
அதைனேபோபலபய உங்கரளெ யரழைத்து வேந்பதைன்.

இவேர்கள் கூறியரதைக்பகட்டை சுபரைந்திரைன் சற்றுபநரைம் ஏபதைபோ சிந்தித்துக்பகபோண்டு
பபசபோதிருந்தைபோன். பிறகு அவேர்கரளெப்பபோர்த்து, "ஆம், ஐயபோ, நீங்கள் கூறியரவே பயல்லபோம்

உண்ரமபயன்று உணர்ந்து பகபோண்படைன். ஆனேபோல் என் மனேத்பதை ஒபரைபயபோரு ஐயம்
எழுகின்றது. அஃதைபோவேது, மபோயபோபுரியின் இளெங்பகபோவேபோனே பிரைதைபோப், என்ரனேப் பபபோன்று எளிய
உரடையில், இங்ஙனேம் தைன்னேந் தைனிபய இந் பநரைத்தில் வேருவேபோபரை? என்பபதை" என்றபோன் .

"அன்பபோனே ஐயபோ, உமது மனேத்திலுதித்தை ஐயம் நியபோயமபோனேபதையபோகும். இளெவேரைசர் தைமது தைரல
நகரிலிருந்து இவ்விடைத்திற்கு தைனிபய வேரைவில்ரல. இவ்விடைத்திற்கு சமீபத்திபலபய இரைபோகுலப்
பிரைபுவினேது வேனேமபோளிரக இருக்கின்றது.. பிரைதைபோப இளெவேரைசர், உடைல் நலத்ரதைக்கருதி
இவ்வேனேமபோளிரகயிற் சில நபோட்களெபோய்த் தைங்கியிருக்கின்றபோர். அவேர் ஒருவிதைமபோனே உல்லபோச
பபர்வேழியபோதைலின், சிற்சில அமயங்களில் அவேர்மபோறுரடையபயபோடு எங்பகனும் பசல்வேதுண்டு.
அரதைப் பபபோலபவே, இன்று அவேர் இங்கு வேந்திருப்பதைபோய் நபோங்கள் எண்ணியது ஓர்
வியப்பல்ல. ஏன், நபோன் பசபோன்னே கபோரைணம் உமக்கு பபபோருத்தைமபோகப் படைவில்ரலயபோ?
என்றபோன் சபோப்பபோட்டு கரடைக்கபோரைன்.

"நீர் கூறியதில் பபபோருத்தைமற்றது ஒன்றுமில்ரல. சரி, இது பபபோகட்டும். இளெவேரைசர்
பிரைதைபோபனுக்கு முடிசூட்டு ரவேபவேம் இன்னும் இரைண்படைபோரு நபோளிபலன்றபோ கூறினீர்" என்றபோன்
சுபரைந்திரைன்.

"ஆம், அப்படித்தைபோன் எங்கும் கூறிக்பகபோள்ளுகின்றனேர். எங்கு பபோர்த்தைபோலும் இபதை
பபச்சபோகபவேயிருக்கின்றது. முடிசூட்டு ரவேபவேத்ரதைப் பபோர்க்கும்பபபோருட்டு ஆயிரைக்கணக்கபோனே
மக்கள். தைரலநகரரை பநபோக்கிச் பசல்லுகின்றனேர். என் மகள் சுசிரலயும் அங்கு
பசல்லபவேண்டுபமன்பற பதைபோந்தைரரை பகபோடுக்கின்றபோள்" என்றபோன் பஹபோட்டைல்
பசபோந்தைக்கபோரைன்.

"பபச்சிபலபய பபபோழுரதை பபபோக்கிவிட்டைபோல். வேந்திருப்பவேர் உணவேருந்தை பவேண்டைபோமபோ?
பநரைமபோகிறது, சபோப்பிடை வேபோருங்கள்" என்று சற்று அதிகபோரை பதைபோரைரணயில் தைங்கணவேரனேப்
பபோர்த்துக் கூறினேபோள் பஹபோட்டைல்கபோரைன் மரனேவி.

அத்துடைன் அவேர்களெது பபச்சு நின்று விட்டைது. சிற்றுண்டிச்சபோரல பசபோந்தைக்கபோரைன்
முன்பசல்ல, அவேரனேத் பதைபோடைர்ந்து அவேனேது மரனேவியும், மகளும், சுபரைந்திரைனுஞ் பசன்றனேர்.
சுபரைந்திரைனுக்கு மிக்க உருசிகரைமபோனே உணவு வேரககளும். பபோரனேவேரககளும் பரிமபோறப்பட்டைனே.
மிகவும் பசிபயபோடிருந்தை சுபரைந்திரைன், அங்கு ரவேக்கப்பட்டிருந்தை உணவுவேரககரளெ நன்றபோய்ச்
சபோப்பிட்டைபோன். பிறகு அவேனுக்பகனே விடைப்பட்டை படுக்ரகயரறயிற் பசன்று, கரளெப்பு
பமலீட்டைபோல் படுக்ரகயிற் படுத்து ஆழ்ந்தை துயிலில் அழுந்தி விட்டைபோன்.

கபோரல மணி எட்டுக்கு படுக்ரகயினின்பறழுந்து உட்கபோர்ந்தைபோன். அவேன் படுத்திருந்தை
அரறயின் பலகணிவேழியபோய்ச் சூரிய கிரைணங்கள் வீழ்ந்து பகபோண்டிருந்தைனே. தைபோன் பவேகு
பநரைம் வேரரையிலும் அயர்ந்து துயின்று விட்டைதைபோய் நிரனேந்தை சுபரைந்திரைன், கபோரலக்கடைன்

கழிக்க பவேண்ணிஉடைபனே படுக்ரகயினின் பறழுந்தைபோன். எழுந்திருக்க முடியவில்ரல. உடைல்
அவ்வேளெவு கனேத்திருந்தைது. தைன் உடைல் மிகவுங் கரளெப்பரடைந்திருந்தைரமயபோன், இன்று
பகற்பபபோழுது முழுதும் ஓய்பவேடுக்கக் பகபோள்ளெபவேண்டுபமன்பறண்ணி, ஒருவேபோறு எழுந்து
கபோரலக்கடைன் கழித்து, ஏபதைபோ சிறிது ஆகபோரைம் உட்பகபோண்டு மீண்டும் படுக்ரகயிற் படுத்துக்
பகபோண்டைபோன்.

இங்ஙனேம் பகற்பபபோழுது கழிய, சபோய்ங்கபோலம் மணி ஐந்துக்கு, அந்தை பஹபோட்டைல்கபோரைனுக்குச்
பசரைபவேண்டிய பணத்ரதைக் பகபோடுத்துவிட்டு. அங்கிருந்து புறப்பட்டைபோன் பமல்லபமல்ல
சுபரைந்திரைன், வேழிபநடுக நடைந்து பகபோண்டிருந்தைபோன். பநரைங் கழிந்து பகபோண்படை பசன்றது.
அவ்வேமயம் அவேன் கண்கட்கு இனிரமயபோய்த் பதைபோன்றிய சிங்கபோரைவேனேபமபோன்¢று
கபோணப்பட்டைது. அதைன் வேபோயில் எவ்விதை கபோவேலுமின்றி திறந்திருந்தைரமயபோல் சுபரைந்திரைன்
அரதைச் சுற்றிப்பபோர்க்க பவேண்ணி அதைற்குள் நுரழைந்தைபோன். அஃது மிக்க மபனேபோகரைமபோய்
விளெங்கியரமயபோன், அன்றிரைரவே அங்பகபய கழிக்க நிரனேந்து, ஆங்பகபோரிடைத்திற் பதைபோன்றிய
பசும்புற்றரரையில் அமர்ந்து பகபோண்டைபோன். தைன்ரனேக் கபோணபோது, தைன் அண்ணனும அண்ணியும்
எங்ஙனேம் வேருந்துகின்றனேபரைபோ என்பறண்ண அவேன் மனேம் மிக்க துயரைரடைந்தைது. அதைபனேபோடு
பல்பவேறுபட்டை நிரனேவுகளும் அவேன் மனேத்தில் பதைபோன்றினே. இங்ஙனேம் தைன்
மனேத்திற்பதைபோன்றிய நிரனேவுகளிபலபய தைன் சிந்தைரனேரய பசலுத்தியபடி,
அப்புற்றரரையிபலபய படுத்து உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தைபோன்.

5 வனமகளசமகயசல நசகழநத நசகழசசசகள
பகலவேன் கிழைக்பக பதைபோன்றினேபோன். அவேனேது பவேய்ய கிரைணங்கள் இரைபோகுலப் பிரைபுவினேது வேனே
மபோளிரகமீது வீழ்ந்தைனே.

சுபரைந்திரைன் கண் விழித்தைபோன், தைபோன் ஒர் புற்றரரையில் படுத்திருப்பரதை உணர்ந்து, உடைபனே
எழுந்து உட்கபோர்ந்தைபோன். கபோரல பநரைத்தில் அவ்விடைம் மிக்க மபனேபோகரைமபோய்த் பதைபோன்றியது.
அத்பதைபோட்டைத்ரதைச் சுற்றிப் பபோர்க்க எண்ணி, பமதுவேபோய் எழுந்தைபோன். எங்கு பபோர்க்கினும்
அழைகிய பூஞ்பசடிகளும், குபரைபோடைன் வேரிரசகளுபம கபோணப்பட்டைனே. அத்பதைபோட்டைத்தின் நடுபவே
எழில் மிகுந்தை மபோளிரக பயபோன்றிருந்தைது. அம்மபோளிரகயின் எதிரிலிருந்தை பகபோடிப்பந்தைல்,
எல்லபோவேற்றினுஞ் சிறந்து மிகக் கம்பீரைமபோய் விளெங்கிற்று. அதைன் மீது பல நிறங்கரளெயுரடைய
பூக்கள் எண்ணற்று மலர்ந்திருந்தைனே. பூக்கள் இரலகரளெக்கூடை மரறத்துவிட்டைனே. பதைன்றலின்
அரவே ஒய்யபோரைமபோய் அரசந்தைரசந்தைபோடியது. கபோண்பபபோரரைக் களிப்புறும்படி பசய்தைது.
இத்தைரகய எழில் மிகுந்தை அச்சிங்கபோரை வேனேத்திரடைபய சுபரைந்திரைன் உலபோவி வேரும்பபபோழுது,
அங்கியணிந்தை, நீண்டை ஒருருவேம் தைன்ரனே பநபோக்கி வேருவேரதைக் கண்டு தைம்பித்து நின்று
விட்டைபோன். அங்ஙனேம் எதிர்பபோரைபோது தைன்ரனே பநபோக்கிவேரும் உருவேத்ரதைக் கண்டை நமது இளெவேல்
சற்று அச்சமரடைந்தைபோபனேன்பற கூறல் பவேண்டும். அவ்வேபோறு வேந்தை அவ்வுருவேம் கிட்டை
பநருங்கியதும், அஃது கம்பீரைத் பதைபோற்றமுரடைய ஓர் கனேவேபோன் என்று சுபரைந்திரைன் அறிந்து
பகபோண்டைபோன், அக்கனேவேபோன் அவேரனே பநருங்கி வேந்தைதும், நின்று தைரலவேணங்கி பிறகு
அவேரனேப் பபோர்த்து," என்னே இளெவேரைபச! கபோரல பநரைத்தில் உல்லபோசமபோய்ப் பபபோழுது
பபபோக்குகிறபோப்பபபோல் பதைரிகிறபதை" என்று விகடைமபோய்க் கூறினேபோர்.

அக்கனேவேபோன் கபோட்டிய மரியபோரதைரயயும், கூறிய பமபோழிகரளெயுங் பகட்டை சுபரைந்திரைன்
முந்திரயப் பபபோன்று அத்துரண வியப்பரடையவில்ரல. எனினும், பஹபோட்டைல்கபோரைன்
கூறியரவே. அவேன் மனேத்திற்கு உறுதிப்பட்டைனே. இங்ஙனேம் அவேன் பல்பவேறு எண்ணங்களெபோன்
மனேங்குழைம்பி வேபோய் பபசபோதிருக்க, அக்கனேவேபோன் அவேரனே உற்று பநபோக்கியதும் பபரிதும்
வியப்பரடைந்து, சிறிது பநரைம் ஒன்றும் பபசபோதிருந்து, பிறகு அவேரனேப் பபோர்த்து, "ஐயபோ, நீர்
யபோபரைனே அறிவிக்க முடியுமபோ? உலகினில் ஒருவேரின் சபோரடை மற்பறபோருவேர்க்கு இருப்பது
இயல்பப. ஆயினும், இங்ஙனேம் ஒருவேரரைப்பபபோல் மற்பறபோருவேர் அச்சு, அரடையபோளெம் பூரைபோவும்
இருத்தைல் சபோத்தியமபோமபோ? எங்கள் இளெவேரைசர்க்கும் உமக்கும் எவ்விதை
உருவேபவேற்றுரமயுமில்ரல. உமது மீரசரய எடுத்துவிடின், உம்ரம யபோரும்
இளெவேரைசரைல்லபவேன்று நிரனேக்க இயலபோது. இளெவேரைசபரைபோடு பநருங்கிப் பழைகும் நபோபனே,
உம்ரம உடைபனே கண்டுபிடிக்க இயலவில்ரலபய-"என்று கூறி வேரும்பபபோழுது, பவேகு
தைமபோஷபோய்ப் பபசிக்பகபோண்படை ஒருவேர் இவேர்கரளெ பநபோக்கி ஓடி வேந்தைபோர். "என்னே கமலபோகரைபரை!
பபச்சு வேலுத்தைபோப் பபபோலிருக்கிறபதை!" என்று கூறிக்பகபோண்படை இவேர்கரளெ பநருங்கினேபோர். மிகச்
சமீபமபோய் பநருங்கியதும் சுபரைந்திரைரனேக் கண்டு பிரைம்மித்து நின்றுவிட்டைபோர். சுபரைந்திரைனும்
வேந்தைவேரரை பநபோக்கி ஆச்சரியத்தில் அமிழ்ந்து வேபோய்பபசபோது நின்றபோன்.

சிறிது பநரைத்திற்பகல்லபோம் வேந்தைவேபரை பபசத் பதைபோடைங்கி, சுபரைந்திரைரனேப் பபோர்த்து,
"இரளெஞபனே, நீ யபோர்? உன்ரனே பபோர்க்கப் பபோர்க்க, நீ இளெவேரைசனேபோ? நபோன் இளெவேரைசனேபோ
பயன்பது எனேக்பக சந்பதைகமபோகி விட்டைது. உண்ரமயிபலபய என்ரனேப் பபபோலபவே
யிருக்கின்றபோய்! உயரைம், பருமன், நிறம் எல்லபோம் ஒபரைமபோதிரியபோகபவேயிருக்கின்றனே. நீ
யபோரைப்பபோ? உண்ரமரயக் கூறு" என்றபோர்.

சுபரைந்திரைன் வேந்தைவேபரை இளெவேரைசபரைனே முன்னேபரை ஒருவேபோறு யகித்துக்பகபோண்டைபோன். அவேர்
கூறியரதைக் பகட்டைதும், அவேனேது யகம் உறுதிப்பட்டைது. அங்ஙனேம் உறுதிப்பட்டைதும்,
இளெவேரைசர்க்கு உடைபனே தைரல வேணங்கினேபோன். இளெவேரைசர்க்குமுன் வேந்து தைன்பனேபோடு
பபசிக்பகபோண்டிருந்தைவேர் பசரனேத் தைரலவேர் என்பரதையும் அறிந்துபகபோண்டைபோன். சிறிதுபநரைம்
ஏபதைபோ சிந்தித்திருந்து பிறகு அவேர்கரளெப் பபோர்த்து,

"மபோட்சிரம தைங்கிய இளெவேரைபச! பசனேபோதிபதியவேர்கபளெ! நபோன் மதுரரைரயச் பசர்ந்தைவேன், என்
பபயர் சுபரைந்திரைபனேன்பர். பல ஊர்கரளெயுஞ் சுற்றிக்பகபோண்டு முந்தைபோ நபோள் மபோரல
இவ்விடைத்திலிருந்து ஏறக்குரறய ஒரு ரமல் தூரைத்திலுள்ளெ சபோப்பபோட்டு விடுதி
வேந்தைரடைந்பதைன். அச்சபோப்பபோட்டு விடுதியின் பசபோந்தைக்கபோரைர் இன்னும் இரைண்படைபோரு
நபோட்களில் முடிசூட்டு ரவேபவேம் நிரறபவேறப் பபபோவேதைபோய்க் கூறினேபோர். ஆகபவே, அரதைப்
பபோர்க்கும் பபபோருட்டு, தைரலநகர்ச் பசல்ல உத்பதைசித்து இவேண் வேந்தைரடைந்பதைன்" என்றபோன்.

"என் இளெவேரைபச! நபோன்கூடை முதைலில் தைபோங்கள்தைபோபனேன்பறண்ணி விட்படைன். பிறபக
உண்ரமரய உணர்ந்பதைன் உரடையினேபோலும், மீரசயினேபோலுமன்றி பவேறுவிதைத்தைபோல் இவேரரை
தைபோங்கள் அல்லல்பவேன்று உணர்தைற்கியலபோ. ஆனேபோல், இவேர் தைங்கரளெ விடை இளெரமயபோய்த்
பதைபோன்றுகிறபோர்" என்றபோர் கமலபோகரைர்.

"உண்ரமபய சபகபோதைரைபோ, நீ தைனிபய தைரலநகர்ச் பசல்லபவேண்டைபோம். நபோம் எல்லபோரும்
ஒன்றபோகபவே பபபோபவேபோம். என் சிம்மபோசனேத்தைருகிபலபய உன்ரனே உட்கபோரை ரவேத்துக்
பகபோண்டைபோல் எல்லபோரும் வியந்து நம்ரமபய பநபோக்குவேர். நல்ல பவேடிக்ரகயபோயிருக்கும்.
பசனேபோதிபதியவேர்கபளெ! நபோன் கூறுவேது எப்படி?" என்றபோர் இளெவேரைசர். கமலபோகரைரும் அவேர்
கூறியரதைபய தைழுவிக் கூறினேபோர்.

மீண்டும் இளெவேரைசர் சுபரைந்திரைரனேப் பபோர்த்து, "சுபரைந்திரைபோ, நபோரளெக்குத்தைபோன் முடிசூட்டு
ரவேபவேம். இன்றிரைவு இங்கிருந்து விட்டு, நபோரளெக்கு அதிகபோரலயில் நபோம் எல்லபோரும்
அரைண்மரனேக்குச் பசன்றுவிடைல் பவேண்டும். நீயும் எங்கபளெபோடு கூடைபவே தைங்கிவிடு" என்று
அன்பபபோடு கூறி, அவேனேது ரகயிரனேப்பற்றி இழுத்துக்பகபோண்படை வேனேமபோளிரகயின் உட்புறம்
பசல்ல, சுபரைந்திரைன் மட்டைற்ற மகிழ்ச்சிபயபோடு அவேரரைப் பின் பதைபோடைர்ந்தைபோன். பிறநபோட்டில்
தைனேது அனேபோதைரைவேபோனே நிரலயில், எதிர்பபோர்க்க முடியபோதைவிடைத்தின் நட்பு கிரடைத்தைரதைப்பற்றி
எல்லபோம் வேல்ல இரறவேரனே மனேத்தைபோற்பறபோழுதைபோன். அன்று பகற்பபபோழுது மிக்க
ஆடைம்பரைத்பதைபோடு கழிந்தைது.

இரைவு வேந்தைடுத்தைது. மபோளிரக முழுதும் எங்கு பபோர்க்கினும் பட்டைப்பகல் பபபோன்று பல
விளெக்குகள் ஏற்றப்பட்டு ஒளி வீசினே. இரைவு மணி ஒன்பதைடித்தைது. இளெவேரைசர் பிரைதைபோபனும்,
பசரனேத் தைரலவேர் முதைலிபயபோரும் நமது கதைபோநபோயகரனே அழைகபோக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தை
அரறக்கு அரழைத்துச் பசன்றனேர். அங்கு பமரஜயின் மீது பலவேரகயபோனே சிற்றுண்டிகளும்
மதுபபோனேங்களும் ரவேக்கப்பட்டிருந்தைனே. எல்லபோரும் பமரசரயச் சுற்றி பபபோடைப்பட்டிருந்தை
நபோற்கபோலிகளிலமர்ந்து சிற்றுண்டிகளெருந்தினேர். அப்பபோல் மதுபபோனேமருந்தை ஆரைம்பித்தைனேர்.
எல்லபோரும் மட்டைபோகபவே குடித்தைனேர். ஆனேபோல், இளெவேரைசபரைபோ மிதைமிஞ்சி பருகிக்பகபோண்படை
பபபோக, இரடையிரடைபய கமலபோகரைர் எச்சரித்துக்பகபோண்படை வேந்தைபோர். ஆயினும் இளெவேரைசர்
பகட்டைபோரில்ரல,

இறுதியில் இரைபோகுலப் பிரைபுவினேபோல் அங்கு அமர்த்தைப்பட்டிருந்தை பணிமகபனேபோருவேன், உருக்கிய
பச்ரசநிற ஸ்படிகம்பபபோல் பளெபளெபவேன்று பிரைகபோசித்தை, ஒருவேரகபபோனேத்ரதை, ஒருகிண்ணத்தில்
ஊற்றி, அரதை இளெவேரைசர்க்கு மட்டும் தைனிபய பகபோடுத்தைரமயபோல் ஐயுற்ற கமலபோகரைர், அரதைப்
பருகபவேண்டைபோபமன்று இளெவேரைசரிடைந் பதைரிவித்தைபோர். இளெவேரைசர் அவேர் கூறியரதைக் பகட்கபோது
அப்பபோனேத்ரதை மடைமடைபவேனேக் குடித்துவிட்டைபோர். அப்பபோல், எல்லபோரும் மிக்க மகிழ்பவேபோடு பற்பல
விஷயங்கரளெப்பற்றி உரரையபோடிக் பகபோண்டிருக்க, இளெவேரைசர் தைமக்கு தூக்கம் வேருவேதைபோய்க்
கூறி பள்ளியரறக்குட் பசன்றனேர்

சுபரைந்திரைனும் சீக்கிரைமபோகபவே அங்கிருந்து எழுந்து, தைனேக்பகனேக் பகபோடுக்கப்பட்டை அரறக்குட்
பசன்று படுக்ரகயிற் படுத்து துயிலில் ஆழ்ந்தைபோன். மணி மூன்றிருக்கலபோம். யபோபரைபோ அவேனேது
படுக்ரகயரறக் கதைரவே பமல்ல பமல்லத் தைட்டுஞ் சத்தைங்பகட்டு, திடுக்கிட்டு
துயிலுணர்ந்பதைழுந்து, கண்களிரைண்ரடையும் கசக்கிக்பகபோண்படை பசன்று கதைவிரனேத்திறக்க,
எதிபரை பசரனேத்தைரலவேர் பபரிதும் வேபோடிய வேதைனேத்தினேரைபோய் நின்றுபகபோண்டிருக்கக் கண்டைபோன்.
கண்டைவேன் ஆச்சரிய பமலீட்டைபோல் அப்படிபய தைம்பித்து நிற்க, கமலபோகரைர் உள்பளெவேந்து
வேபோயல் கதைவிரனே மூடிவிட்டு சுபரைந்திரைன் அருபகவேந்தைபோர்.

சுபரைந்திரைன் ஏபதைபோ பபச வேபோபயடுத்தைபோன், ஆனேபோல் அவேரனேத் தைடுத்துவிட்டு, அவேன் ரகரய
அன்பபபோடுபற்றி "ஜயபோ! நீர் ஒரு உதைவி பசய்ய முடியுமபோ?" என்றபோர்,

"நபோனேபோ? தைங்கட்கபோ? என்னேபோல் என்னே பசய்ய இயலும்? என்று சுபரைந்திரைன் ஆச்சரியத்பதைபோடு
வினேபோவினேபோன்.

6 பசளமளயகர பசடகக கரஙககய மடநதத
வியப்பபபோடு தைன்ரனேபநபோக்கி வினேபோவிய இரளெஞரனே ரகயமர்த்தி,பசனேபோதிபதி அவேனேருபக
உட்கபோர்ந்து பகபோண்டு அவேரனேப் பபோர்த்து, "நண்ப, பநரைமபோகிறது. விஷயத்ரதை சுருக்கமபோய்க்
கூறுகின்பறன். கவேனேமபோய்க் பகளும்" என்றபோர்.

சுபரைந்திரைன் அவேரைது வேபோரயப் பபோர்த்தை வேண்ணபம வீற்றிருந்தைபோன். மீண்டும் அவேர்
பபசத்பதைபோடைங்கி, "நமது இளெவேரைசர் பிரைதைபோபனுக்கு, இன்றிரைவு கரடைசியபோய்க் பகபோடுக்கப்பட்டை
பபோனேத்தில் மயக்கமருந்து கலந்துபகபோடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவேர் மயக்கந் பதைத¤ந்
பதைழுந்திருக்க குரறந்தைது மூன்றுநபோட்களெபோகிலுஞ் பசல்லும். ஆனேபோல் நபோரளெகபோரலதைபோன்
முடிசூட்டுவேதைபோய்த் தீர்மபோனிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அஞ்ஞபோன்றும் எப்படியும் இளெவேரைசர்
அரைண்மரனேயிலிருத்தைல் பவேண்டும். பபபோது மக்கள் ஏற்கனேபவே பிரைதைபோபன் பபரில்
அருவேருப்பரடைந் திருக்கின்றனேர். இந்நிரலயில் மதுபபோனேத்ரதை மட்டுக்கு மீறி அருந்திவிட்டு,
குடி மயக்கத்தில் ஆழ்ந்து, முடிசூட்டுதைரலபய அடிபயபோடு மறந்து விட்டைதைபோய் குடிமக்கள்
எண்ணி விடுவேர். இங்ஙனேம் குடிபவேறியில், பபபோறுப்புரடைய இம்முக்கிய சம்பவேத்ரதைபய
மறந்துவிடும் ஒருவேர், தைமக்கரைசரைபோய வேரின், எத்தைரகய நன்ரமரய அவேரிடைம் எதிர்பபோர்க்க
முடியுபமன்று குடிமக்கள் எண்ணுவேதும் இயல்பப. அதுவுமன்றி, முன்னேபம பிரைதைபோபன்
பசய்ரககளெபோல் உள்ளுக்குள் அருவேருப்பரடைந்திருக்கும் இளெவேரைசி விஜயபோள், இளெவேரைசரின்
இச்பசய்ரகயபோல் பபரிதும் மணமுரடைந்து விடுவேபோர். குடிமக்கள் தைங்கட்கு அரைசியபோக வேரை
விரும்புவேது விஜய சுந்தைரிரயபய, ஆகபவே இப்பபபோது குடிமக்களின் எண்ணமும், இளெவேரைசி
விஜயபோளின் விருப்பமும் பிரைதைபோபுக்கு விபரைபோதைமபோய் மபோறி விடுமபோயின், அடுத்தைபடி அரைசரைபோய்
வேரைக்கூடியவேர் இரைபோகுலப் பிரைபுபவே. இரவேகரளெபயல்லபோம் முன்னேபரை ஆழை சிந்தித்பதை தைபோன்.
இரைபோகுலன் தைன் பணியபோள் மூலமபோய்ப் பிறர் சிறிதும் ஐயுறபோவேண்ணம் பபோனேத்தில் மயக்க
மருந்ரதைக் கலந்து பகபோடுக்கும்படி திட்டைம் பண்ணியிருக்கிறபோர். இந்பநருக்கடியபோனே
நிரலரமயில், நீர் எங்கட்பகபோர் உதைவி பசய்யின், நபோங்கள் என்றும் உமக்கு நன்றி
பபோரைபோட்டைக் கடைரமப்பட்டைவேரைபோபவேபோம்" என்றபோர்.

சிறிது பநரைம் ஏதும் பபசபோமலிருந்தை சுபரைந்திரைன், கமலபோகரைரரைப் பபோர்த்து, "பசனேபோபதியவேர்கபளெ!
தைபோங்கள் கூறுவேரதை ஒருவேபோறுணர்ந்து பகபோண்படைன். ஆனேபோல், அதைற்கபோக நபோன் என்னே பசய்ய
முடியுபமன்பதுதைபோன் எனேக்கு விளெங்கவில்ரல" என்றபோன்.

"வீணில் பநரைம் பபபோக்க எனேக்கு விருப்பமில்ரல. உருவேத்திலும், பிறவேற்றினும் நீர் அரைசரரைப்
பபபோன்பற இருக்கின்றீர். ஒருவேரும் உம்ரம பிறன் என்று கண்டு பிடிக்க இயலபோது. அரைசர்
மயக்கந்பதைத¤ந் பதைழுந்திருக்கும் வேரரையிலும் நீர் அரைசரைபோய் நடிக்கபவேண்டும்! இதுதைபோன் நீர்
எங்கட்குச் பசய்யக்கூடிய மபோபபரும் உதைவி!" என்றபோர் பசனேபோதிபதி.

சுபரைந்திரைன் உண்ரமயிபலபய திடுக்கிட்டுவிட்டைபோன். அவேர் கூறியது கனேபவேபோ, நனேபவேபோபவேனே

ஐயுற்றபோன். தைன் பக்கத்பதை உட்கபோர்ந்திருக்கும் கமலபோகரைரரை உற்று பநபோக்கி
உண்ரமபயபயன்றுத் பதைத¤ந்தைபோன். உண்ரமயபோயின், சிறியனும், அரைசர்
நடைந்துபகபோள்ளெக்கூடிய பழைக்க வேழைக்கங்கரளெச் சிறிதும் அறிந்துபகபோள்ளெபோதைவேனும்,
பிறநபோட்ரடைச் பசர்ந்தைவேனுமபோனே தைபோன், எங்ஙனேம் இத்தைரகய மபோபபரும் பபபோறுப்புரடைய
அரைசுரிரமரய ஏற்றுக்பகபோள்ளுவேபதைனே நிரனேத்தைபோன். இங்ஙனேம் பற்பல எண்ணங்களெபோன்
குழைம்பிய மனேத்பதைபோடு சுபரைந்திரைன் ஏதும் பபசபோது நின்று பகபோண்டிருந்தைபோன்.

"இரளெஞபனே! சீக்கிரைம் விரடைபகபோடும். நீர் அரைசரைபோய் நடிக்கபவேண்டுவேது இன்றியரமயபோதைது.
நண்பபோ, நீர் பசய்யும் இவ்வுதைவி, எங்கட்குமட்டுமல்ல: மபோயபோபுரியின் அரைச சம்சத்திற்பக
உண்டைபோம் சிறு பசபோல் நீங்கும்படி பசய்தைதைபோகும். அதுவுமின்றி அரைசுரிரம பபபோருட்டு
பநரைப்பபபோகும் கலகங்களும் உண்டைபோகபோமல் தைடுத்தைவேரைபோவீர். ஆதைலபோல் மபோயபோபுரியின் அரைச
குடும்பத்திற்கு உண்டைபோகப் பபபோகும் சிறுபசபோல் நீங்கும்படி ஆவேரதைச் பசபோல்லும் உயிர்பபபோன்ற
என்ரனே பநபோக்கியும், தைரலவேன் தைன் தைரலரமயினின்றும் வேழுவும் நிரலரமரய பநபோக்கியும்
இந்தை வேரைத்ரதை அருளிச் பசய்ய பவேண்டும்" என்று மிகவும் இரைந்துபவேண்டினேபோர் கமலபோகரைர்.

"இரளெஞனேபோகிய என்னிடைத்து பபரியவேரைபோகிய தைபோங்கள் இங்ஙனேம் பவேண்டிக்பகபோள்ளுவேரதை
நபோன் பகட்க மறுப்பதைபோக எண்ணபவேண்டைபோம். திடீபரைனே ஓர் அரைசரைபோய் நடிப்பபதைன்றபோல்,
அரைசியல் விஷயங்கரளெ நன்றபோய் உணர்ந்தை தைங்கரளெ பபபோன்ற நிபுணர்கட்பக இபலசபோனே
கபோரியமல்லபவேன்பது தைங்கட்குத் பதைரியபோதைதைல்ல. அங்ஙனேமிருக்க ஏதுமறியபோதை சிறுவேனேபோனே
யபோன், எங்ஙனேம் பபபோறுப்புரடைய ,இவ்விஷயத்தில் தைரலயிடுவேபதைன்பற அஞ்சுகின்பறன்.
முதைலபோவேது மந்திரி பிரைதைபோனிகள், மற்றும் அரைண்மரனே பவேரலக்கபோரைர்கள் முதைலிபயபோரின்
பபயர்கள் பதைரிந்திருக்க பவேண்டைபோமபோ?, பமலும்,அரைசர்கள் நடைந்து பகபோள்ளெ பவேண்டிய
முரறகள், பழைக்க வேழைக்கங்கள் முதைலியனே பதைரிந்திருக்க பவேண்டைபோமபோ? இளெவேரைசி
விஜயபோளுக்கும், இளெவேரைசர் பிரைதைபோபனுக்கும் ஏதும் பநருங்கிய சம்பந்தைமிருக்கலபோம்.
எதுபற்றியபோயினும் நபோன் ஐயுறப்படுபவேனேபோயின், அதைனேபோல் ஏற்படும் பிரைதிபலன் தைங்கட்குத்
பதைரியபோதைதைல்ல. இரவேபயல்லபோம் தைபோங்கள் நன்கு சிந்திக்குபடி பவேண்டுகின்பறன்" என்றபோன்
சுபரைந்திரைன்.

"நண்பபரை, நீர் கூறுவேது முற்றிலும் உண்ரமபய. இரவேகரளெபயல்லபோம் நபோன்
சிந்திக்கவில்ரலபயன்று நிரனேக்க பவேண்டைபோம். எவ்வேளெவு தூரைம் ஆழை சிந்திக்க பவேண்டுபமபோ
அவ்வேளெவுதூரைம் சிந்தித்துவிட்படைன். என்னே பசய்கிறது. பவேறு வேழியில்ரல; நீர் கூறிய
எல்லபோ விஷயங்கரளெயும் நபோன் கவேனித்துக் பகபோள்ளுகின்பறன்; உமக்குத் பதைரிவிக்க
பவேண்டிய விஷயங்கரளெ அவ்வேப்பபபோது குறிப்பபோய் அறிவிக்கின்பறன். பநரைமபோகிறது,
தையவுபசய்து சீக்கிரைம் எழுந்திரும்" என்று கமலபோகரைர் பிறர் மறுக்கமுடியபோதை
ஒருவிதைபதைபோனியில் கூறினேபோர்.

அதைற்குபமல் சுபரைந்திரைன் ஏதும் பமபோழிந்தைபோனில்ரல உடைபனே எழுந்து பசனேபோபதிரயப் பின்
பதைபோடைர்ந்தைபோன். இருவேரும் பல அரறகரளெத் தைபோண்டி அரைசனேது படுக்ரகயரறகுட்
பசன்றனேர். ஆங்கு இளெவேரைசர் தைன்னுணர் விழைந்து படுக்ரகயின் பபரில் கிடைந்தைபோர். பமல்ல

இருவேரும் இளெவேரைசரரைத் தூக்கிக்பகபோள்ளெ, நம்பிக்ரகயுள்ளெ ஆயுதை பபோணிகளெபோனே இருவேர்
ரகயில் விளெக்பகந்திய வேண்ணம் மிகவும் வேபோடிய வேதைனேத்துடைன் அவேர்கரளெத் பதைபோடைர்ந்தைனேர்.
ஒருவேரும் வேபோரயத் திறவேபோமபல இருண்டிருந்தை ஒருநிலவேரற வேழியபோய் பசன்றனேர்.
அந்நிலவேரரையின் இறுதியில் அழைகிய- ஆனேபோல் மிக்க மர்மமபோனே ஒர் அரற
அரமக்கப்பட்டிருந்தைது. அவ்வேரறயின்கண் பபபோடைப் பட்டிருந்தை படுக்ரகபயபோன்றில்
இளெவேரைசரரைப் படுக்க ரவேத்தைனேர். பிறகு வீரைர் இருவேரிடைமும், கமலபோகரைர், இளெவேரைசரரை
மயக்கம் பதைத¤யும்வேரரையிலும் மிக்க விழிப்பபபோடு கவேனித்துக்பகபோள்ளும்படியும், இரைபோகுலனேது
பவேரலக்கபோரைர்யபோரும் சிறிதும் அறிந்துபகபோள்ளெபோதைவேபோறு மிகவும் பத்திரைமபோய்ப்
பபோதுகபோத்துக்பகபோள்ளும்படியும் அன்ரறக்கு மூன்றபோம் நபோளிரைவு தைபோம் அங்கு வேரும்வேரரையிலும்
அவ்வீரைர்தைம் உயிர்க்பக அபபோயம் பநரிடினுங்கூடை இளெவேரைசரரைக் கபோட்டிக் பகபோடுத்து
விடைக்கூடைபோபதைன்றும் கண்டிப்பபோனே கட்டைரளெயிட்டு விட்டு சுபரைந்திரைனுடைன்
அவேணிருந்தைகன்றனேர்.

பின்னேர், அரைசர் அணியத்தைக்க ஆரடையபோபரைணங்கபளெல்லபோம் நமது இளெவேலபோனே சுபரைந்திரைனுக்
கணிவிக்கப் பட்டைது. அவேனேது மீரசயும் எடுக்கப்பட்டைது. அரைசசின்னேங்கள் சுபரைந்திரைனுக்கு
புது அழைரகத் தைந்தைனே. இப்பபபோபதை சுபரைந்திரைன் அரைசனேபோய் விளெங்கினேபோன். அவேன் குதிரரையின்
மீபதைறிக்பகபோள்ளெ, பசனேபோதிபதி மற்பறபோரு புரைவியர்ந்து அவேன் அயலில்பசல்ல
பமய்கபோப்பபோளெர் இருபதின்மர் புரடை சூழை, எல்லபோரும் தைரலநகரரை பநபோக்கிப்
பிரையபோணமபோயினேர்.

அரைசன் வேருதைரலக்பகட்டை நகரைத்தைபோர் மிகுந்தை மகிழ்ச்சியரடைந்து வீதிகள்பதைபோறும்
நரடைக்கபோவேணமிட்டு, கீபழை பூக்கரளெப் பரைப்பிப் பழுக்குரலக்கமுகு, குரலவேபோரழை, கரும்பு
முதைலியவேற்ரற இரைண்டுபக்கங்களிலும் முரறபய கட்டி முத்துமபோரலகரளெயும்
பவேழைமபோரலகரளெயும் ஆங்கங்பக நபோற்றி வேபோயில்பதைபோறும் பதைபோரைணகம்பங்கரளெ நபோட்டி,
பபருங்பகபோடிகரளெயும் சிறுபகபோடிகரளெயுங் கட்டி பின்னும் பலவேரகயபோனே
அலங்கபோரைங்கரளெயுஞ் பசய்தைனேர். பசய்து பவேந்துய ரைருவிரனே வீட்டிய அண்ணரல
இந்திரைவுலக பமதிர் பகபோண்டைபோற்பபபோல, அவேர்கள் சுபரைந்திரைரனே எதிர்பகபோண்டைபோர்கள்.
முரைசங்கள் முழைங்கினே; பலவேரகயபோனே வேபோத்தியங்கள் ஒலித்தைனே. மகளிரும் ரமந்தைரும்
வேபோயில்களில் வேந்து, நின்று அரைசரனேக்கண்டு கண்குளிர்ந்து மனேங்களித்து "எங்களுரடைய
துன்பமபோகிய இருரளெப் பபபோக்குதைற்குச் சூரியன்பபபோலபவே பதைபோன்றிய பபபோங்குமலர்த்
தைபோபரைபோய்! புகுக" என்பபோரும், "கபோணுதைற்கரிய கட்டைழைகியபோனே விஜயபோரளெ மணந்து,
கண்கள்பபற்ற பயரனேயரடையும்படி பசய்யும் மன்னேர் மன்னேன் மன்னுக" என்பபபோரும்,
தைத்தைமக்குத் பதைபோன்றியவேபோபற இன்னும் இரவேபபபோன்ற பலவேற்ரறச் பசபோல்லுபவேர்களுமபோய்
அங்கங்பக நிற்க, சுபரைந்திரைன் அமரைபோபதியிற்புகும் இந்திரைன்பபபோல நகரைத்திற் புகுந்து
அரைண்மரனேரய யரடைந்தைபோன்.

அங்கு அரைசரனே வேரைபவேற்கும் பபபோருட்டு, பிரைபுக்களும், அல்லபோதை பிறரும் குழுமியிருந்தைனேர்.
"அரைசர் பிரைதைபோபனுக்கு பஜ" பகபோஷம் அரைண்மரனே முற்றும் பதைபோனித்தைது. எங்கணும்
வேபோழ்த்பதைபோலி நிரைம்பியது. பமளெவேபோத்தியங்கள் கடைபலபோலிபபபோல் ஆர்ப்ப, பபரிபயபோர் ஆசி கூற,
மபோயபோபுரியின் அரைசனேபோக சுபரைந்திரைன் முடிபுரனேயப் பபற்றபோன்.

சற்று பநரைத்திற்பகல்லபோம் அரைசிளெங்குமரி விஜயபோள், பதைபோழியர் புரடைசூழை அரைசரவேக்கு வேந்து
மன்னேர் மன்னேனேபோய் வீற்றிருக்கும் சுபரைந்திரைனுக்கு முழைந்தைபோட்பணிந்பதைழுந்தைபோள். எழுந்தை
அபதைசமயம், சுபரைந்திரைனின் கண்களும் இளெவேரைசியின் கண்களும் ஒன்ரறபயபோன்று பநபோக்கினே.
அக்பகபோமகளின், எழுதைற்கும் எண்ணுதைற்குமரிய பபரைழைகு, சுபரைந்திரைரனே திக்பிரைரமயரடையும்படி
பசய்தைது. அவ்வேமயம் பபபோறபோரமபயபோடுகூடிய இருகண்கள் அரைசரனேபய உற்று பநபோக்கினே.

7 இயறமகயனமனயசன இனபவசமளயகடல.
முந்திய அத்தியபோயத்திற் கூறப்பட்டை முடிசூட்டு ரவேபவேம் நிகழ்ந்தை மறுநபோள் இரைவு மணி
ஒன்பதிருக்கலபோம், மபோயபோபுரியின் அரைசவீதியிலுள்ளெ அழைகியபதைபோர் மபோளிரகயின்
அரறபயபோன்றில் எறக்குரறய 19 - ஆண்படை நிரைம்பிய எழில்மிகு யுவேதிபயபோருத்தி,
சபோர்மரணக்கட்டிபலபோன்றில் சபோய்ந்தைவேண்ணம் ஏபதைபோ ஆழ்ந்தை சிந்தைரனேயில் தைன் மனேம்
முற்ரறயுஞ் பசலுத்தியபடி உடைகபோர்ந்திருந்தைபோர்கள். அவேள் ரகயில் ஏபதைபோ ஓர் நபோவேல்புத்தைகம்
இருந்தைபதைனினும் அவேள் அரதை படித்தைதைபோக பதைரியவில்ரல அவ்வேமயம் அரறக்கதைரவேத்
திறந்து பகபோண்டு மற்பறபோர் பபண்மணி உள் நுரழைந்தைபோள்.

வேந்தைவேள் தைன்ரனே சிறிதும் கவேனியபோமல் வீற்றிருக்கும் பபண்மணியருகிற் பசன்னு
தைரலவேணங்கினேபோள். அப்பபபோதுதைபோன் அவேள் ஏறிவிட்டு பநபோக்கினேபோள். வேந்தைவேள் மிகவும்
பணிவேபோக,"தைங்களின் சிந்தைரனேக்கு என்னேபோல் எதும் இரடையறு ஏற்பட்டைதைபோயின்
மன்னிக்கமபோறு பிரைபோர்த்திக்கின்பறன்" என்றபோள்.

"அப்படிபயபோன்றுமில்ரல. நபோன் இப்பபபோது பயபோசித்துக்பகபோண்டிருந்தைது நமது
அரைசரரைப்பற்றிபய. ஏற்பகனேபவே அவேர்மபோட்டு எனேக்குச் சிறிதுகூடை அன்பில்ரலபயன்பரதை நீ
நன்றபோயறிவேபோய். ஆனேபோல் பநற்றுமுதைல் எனேக்கு அவேரிடைத்து என்ரனேயறியபோமபல அன்பு
ஊறுகின்றது. அதைற்குக்கபோரைணம் எனேக்பக பதைரியவில்ரல. எத்தைரனேபயபோ முரற, முன்னேபம
அவேர் பவேண்டிக்பகபோண்டை பபபோழுபதைல்லபோம் இன்னேஞ் சிறிதுநபோள் பபபோகட்டுபமன்பற
கூறிவேந்பதைன். ஆனேபோல் பநற்றுமுதைல் என் மனேநிரலபய பவேறபோக மபோறிவிட்டைது. கிரீடைம்
அவேர்க்குத் தைனியழைரகத் தைரைவில்ரலயபோ? என்றபோள் யுவேதி.

வேந்தைவேள் மிக்க மரியபோரதைபயபோடு, "ஆம், பபபோருமபோட்டிபய,பநற்றுமுதைல் அவேர் புதிய
அழைபகபோடுதைபோன் விளெங்குகின்றபோர். கிரைபோமக்கபோற்று அரைசர் பபருமபோனுக்கு நலத்ரதையளித்தைது
பபபோலும்" என்றபோள்.

"இருக்கலபோம் அவேரைது குணம், பசய்ரக முதைலியனேவும் மபோறுபட்டிருப்பதைபோகபவே பதைரிகின்றது.
அதுவேன்றி அவேர் முந்திரயவிடை இளெரமயுரடையபோர்பபபோன்று பதைபோன்றுகின்றபோர்" என்றபோள்
பபருமபோட்டி.

"உண்ரமபய நபோன் கூற எண்ணியரதைபய தைபோங்களுங் கூறினீர்கள். அவேர்தைங் குரைலுங்கூடை
முந்திரயவிடை கபோதுக்கினிரமரயத் தைருகின்றது" என்றபோள் வேந்தைவேள்.

"வேனேஜபோ, நீயும் நன்கு கவேனித்திருக்கின்றபோய். சரி,பநரைமபோகிறது. பநற்று அரைசர்
என்னிடைங்பகட்டுக்பகபோண்டை படி அவேரைது அரைண்மரனேக்கு நபோம் பசல்ல பவேண்டும். வேண்டி

தையபோரைபோகிவிட்டைதைபோ என்று பபோர்த்துக்பகபோண்டு சீக்கிரைம் உரடையுடுத்திக்பகபோண்டு வேபோ.
அதைற்கிரடையில் நபோனும் தையபோரைபோயிருக்கிபறன்" என்று பபருமபோட்டி கூற,
அக்கட்டைரளெரயப்பபற்ற அவேளெது பதைபோழி வேனேஜபோ, அரதை விரரைவில் முடிப்பபோள் பவேண்டி
அவ்விடைத்ரதைவிட்டும் சடுதியில் பசன்றபோள்.

இவேர்கள் நமது இளெவேரைசி விஜயசுந்தைரியும் அவேள் தைன் பதைபோழியுபமன்பது நபோம் கூறபோபதை
யரமயும்.

சிறிது பநரைத்திற்பகல்லபோம் அவேளெது பதைபோழி களிரிருவேரும் பின்பதைபோடைர்ந்தைனேர். மூவேரும்
வேண்டிபயறி, அவ்வேழைகிய வீதியின் நடுவில் அரமக்கப்பட்டிருந்தை அரைண்மரனேக்குச்
பசன்றனேர். அங்கு கமலபோகரைர் முதைலிபயபோர் எதிர் வேந்தைரழைத்துச்பசன்று, ஓர் விசபோலமபோனே
அரறயுள் விடுத்தைனேர். சிறிது பநரைத்திற்பகல்லபோம் சுபரைந்திரைன் ஆங்குபதைபோன்றி இளெவேரைசிரய
அன்பபபோடு வேரைபவேற்றபோன், இருவேர் கண்களும் ஒன்ரறபயபோன்று பநபோக்கினே.கண்பணபோடு கண்
பநபோக்கின் வேபோய் பசபோற்களெபோல் ஏதும் பயனிலவேன்பற? சுபரைந்திரைன் மிக்க அன்பபபோடு
"இளெவேரைசி! யபோன் இதுவேரரையிலும் உம்ரமப்பற்றிபய எண்ணிக் பகபோண்டிருந்பதைபனேன்று
கூறின். நீர் வியப்பரடைய மபோட்டீபரைன்று நம்புகிபறன்.தைபோம் இத்துரண தைபோமதைமபோக வேந்தைதைற்கு
எது கபோரைணபமபோ"என்றபோன்.

அதைற்கு விரடையபோக, "அரைசர் பபரும! உண்ரமரயக் கூறப்புகின் பநற்று முதைல் என்மனேம்
ஒருநிரலயிலில்ரல அரதைப்பற்றிபய சிந்தித்துக்பகபோண்டிருந்பதைன். பவேறு விபசஷ
பமபோன்றுமில்ரல" என்றபோள் இளெவேரைசி.

சுபரைந்திரைன் எந்தை பபண்மணிகபளெபோடும் பநருங்கிப் பழைகியவேனேல்லன். ஒரு பபண்
பிள்ரளெயிடைத்து அவேனுக்கு அன்புண்டு என்று கூறினேபோல் அவேள் அவேனேது அண்ணியபோகபவே
யிருக்கலபோம். ஆனேபோல், இப்பபபோது விஜய சந்தைரிரயக் கண்டைது முதைல், எப்பபண்களிடைத்தும்
பதைபோன்றபோதை அன்பு அவேள் மபோட்டு தைனேக்குண்டைபோவேதைபோய் எண்ணினேபோன். ஆயினும், அரைசர்
பிரைதைபோபனுக்கு உரியளெபோய்க் கருதைப்பட்டை விஜயபோபளெபோடு பநருங்கிப்பழைக அவேனேது
தூய்ரமயபோனே மனேசபோட்சி இடைங்பகபோடுக்கவில்ரல. எனினும், கமலபோகரைர், சுபரைந்திரைன்
விஜயபோபளெபோடு பநருங்கிப்பழைகபோவிடின் அவேள் ஐயுற பநருபமன்றும், ஏற்கனேபவே பிரைதைபோரப
பவேறுப்பபபோடு பநபோக்கி வேந்தைவேளெபோனே இளெவேரைசி, தைபோபனே பநருங்கிப் பழைக வேரும்பபபோது,
சுபரைந்திரைன் அதைற்கிடைங்பகபோடைபோவிடின் ஆழ்ந்தை அறிவுள்ளெவேளெபோனே விஜயபோள், ஒருகபோல்
உண்ரமரய உணர்ந்துபகபோள்ளெக் கூடுபமன்றும் எச்சரித்தைபோர். தைர்ம சங்கடைமபோனே கபோரியத்தில்
தைபோன் நன்றபோய் அகப்பட்டுப்பகபோண்டைதைபோய் நிரனேந்தை சுபரைந்திரைன், இன்னும் ஒரு நபோள்
எவ்வேபோறு கழியுபமபோபவேன்று ஏங்கி, இரறவேரனே பவேண்டிக்பகபோண்டிருந்தைபோன்.

விஜயபோளின் மறுபமபோழிரயக் பகட்டு சிறிது பநரைம் அரமதியபோயிருந்தை சுபரைந்திரைன், மீண்டும்
அவேபளெபோடு உரரையபோடைத் பதைபோடைங்கி, "பபருமபோட்டி! பநற்று முதைல் உமது மபோசற்ற மனேத்திற்கு
பதைபோந்தைரரைரயத்தைரும் மபோற்றத்ரதை நபோனேறிந்துபகபோள்ளெலபோமபோ? என்னேபோல் கூடுமபோயின் உமக்கு

மனே அரமதி ஏற்படும்படி பசய்பவேன்" என்றபோன்.

சுபரைந்திரைனேது பமபோழிகள் விஜயபோளெது உள்ளெத்திற்கு பபரிதும் மகிழ்ரவேயளித்தைனே. அவேர்
சுபரைந்திரைரனே தைனேது அன்பு வேழியுங் கண்களெபோல் அரமதிபயபோடு பநபோக்கி "அத்தைபோன்! தைபோங்கள்
கிரைபோமத்திற்குப் பபபோகுமுன்னிருந்தைரதை விடை, இப்பபபோது எவ்வேளெபவேபோ மபோறுதைல்
அரடைந்திருக்கின்றீர்கள் அல்லவேபோ?" என்றபோள்.

அவேள் தைன் உள்ளெ கருத்ரதை ஒருவேபோறுணர்ந்து பகபோண்டை சுபரைந்திரைன், அவேரளெ பநபோக்கி,
"இருக்கலபோம், பநரைமபோகிறது, ஏதைபோவேது சபோப்பிடைபவேண்டைபோமபோ?" எனேக் கூறி பபச்ரசமபோற்றி
பவேபறபோர் அரறக்கு அரழைத்துச் பசன்றபோன்.

அங்கு பமரசபயபோன்றில், மரடைத்பதைபோழில்வேழுவேபோதை வேபோழ்க்ரகயரைபோன் சரமக்கப்பபற்ற
அமுதினேன்னே அடிசிலும் பநய்யபோலபோக்கிய சிற்றுண்டிகளும் பவேள்ளித் தைட்டுகளில் அழைகுபபற
பரைத்திரவேக்கப்பட்டிருந்தைனே. கண்ணபோடி எனேங்களில் பலவேரகயபோனே பழைவேரககள் கண்ணுக்
கினிரமயபோய்த் பதைபோன்றும்படி பபபோடைப்பட்டு பமரஜயின் மற்பறபோரு புறத்பதை
ரவேக்கப்பட்டிருந்தைனே.

அங்கு அரழைத்துச்பசல்லப்பட்டை இளெவேரைசியும் அவேளெது பதைபோழிகளிருவேரும், இன்னும்
இரைண்படைபோரு பிரைபுக்களும், பசரனேத்தைரலவேர் கமலபோகரைரும், சுபரைந்திரைனும் மிக்க
மகிழ்ச்சிபயபோடு உரரையபோடிக்பகபோண்படை உணவேருந்தை ஆரைம்பித்தைனேர். உணருவேருந்தியபின்,
விஜயபோளின் விருப்பத்திற்கிணங்கி சுபரைந்திரைன் அவேபளெபோடு பதைபோட்டைத்தில் உலபோவேச்
பசன்றபோன்.

இருவேரும் ஏபதைபோ அரைசியல் விஷயமபோய்த் பதைபோட்டைத்தில் நீண்டை பநரைம்
பபசிக்பகபோண்டிருந்தைனேர். சுபரைந்திரைன் எத்துரணதைபோன் பசரனேத்தைரலவேர்கூறி யபோங்கு
விழிப்பபபோடு நடைந்துபகபோண்டைபபபோதினும், சிற்சில விஷயங்களில் தைவேறிபய நடைந்துவேந்தைரதை
மிக நுணுக்கமபோய் விஜயசுந்தைரி கவேனித்து வேந்தைபோள். நிற்க, பதைபோட்டைத்தில் பநடுபநரைமபோகி
விட்டைதைபோல் இருவேரும் அவ்விடைத்ரதை விட்டும் அரைண்மரனேக்கு வேந்து அவேரைவேர்தைம்
படுக்ரகயரறயுட்பசன்று படுத்துக்பகபோண்டைனேர்,

சுபரைந்திரைன் படுக்ரகயிற் படுத்துக்பகபோண்டை பபபோதினும் அன்றிரைவு தூக்கபம
யில்லபோபதைபோழிந்தைது. விஜயபோளின் இனிய பமபோழிகளும், சிறந்தை குணங்களும், எழிபல
ஒருக்பகபோண்டைற் பபபோன்ற அவேளெது பதைபோற்றமும், தைன்னிடைத்து அவேள்கபோட்டும் உண்ரமயபோனே
அன்பும் அவேனேது ஐம்புலன்கரளெயும் ஒருங்பக மயக்கி ஆனேந்தைமுறச் பசய்தைனே. ஆனேபோல்,
அவேனேது மனேசபோட்சி இரடைக்கிரடைபய அவேள் பிறபனேபோருவேன் பபபோருளென்பறபோ' எனே
ஞபோபகமூட்டி அவேரனேக் கலக்கமுறச் பசய்தைது. இங்ஙனேம் பற்பல எண்ணங்களெபோன்
குழைப்பப்பட்டை மனேத்பதைபோடு சுபரைந்திரைன் ஒருவேபோறு அவ்விரைரவே பயபோட்டி கபோரலயில்

எழுந்தைபோன். தைனேக்கு முன்னேதைபோகபவே விஜயபோள் எழுந்து தைனேக்கபோகக்கபோத்திருக்கிறபோ பளென்பரதை
பணிமகன் மூலமபோய் அறிந்தை நமது சுபரைந்திரைன் உடைபனே எழுந்து கபோரலக்கடைன் கழித்து
இளெவேரைசி யிருக்குமிடைத்திற்குச் பசன்றனேன்.

அவேரனே கண்டைதும் மலர்ந்தை முகத்பதைபோடு விஜயம் அவேரனே வேரைபவேற்றபோள். பிறகு அவேரனேப்
பபோர்த்து "என் அரைபச ! ஏன் தைங்கள் அழைகிய கண்கள் சிவேந்திருக்கின்றனே.

இன்றிரைவு தைபோங்கள் நன்றபோய் அயர்ந்து தூங்கவில்ரலபயபோ? என்றபோள்.

"பபருமபோட்டிபயபோ! நீர் கூறியது உண்ரமபய. இன்றிரைவு எனேக்கு நன்றபோய்த் தூக்கம்
வேரைவில்ரல தைபோன்" எனேக் கூறிவிட்டு கபோரலயபோகபோரைம் அருந்தும் பபபோருட்டு அவேரளெயும்
அரழைத்துச் பசன்றபோன்.

கபோரல மணி 10 இருக்கலபோம். அரைண்மரனேயின் கண்ணுள்ளெ விசபோலமபோனே அரறபயபோன்றில்
நமது கதைபோநபோயகன் சுபரைந்திரைனும், கதைபோநபோயகி விஜயபோலும் பமத்ரதை ரதைக்கப் பபற்ற
நபோற்கபோலிகளில் அமர்ந்தைவேண்ணம் மிக்க உல்லபோசமபோய்ப் பபசிக்பகபோண்டிருந்தைனேர். சுபரைந்திரைன்
மகிழ்ச்சிபய மயமபோய்ப் பபசிக்பகபோண்டிருந்தைபபபோதினும் அவேனேது மனேம் சஞ்சல மரடைந்தைபடிபய
யிருந்தைது. 'இன்று பகல் மட்டுந் தைபோபனே இவேபளெபோடிருப்பபபோம்' என்ற எண்ணம் அவேனுக்கு
உண்டைபோக அவேன் மனேம் பசபோல்பலபோணபோத் துயரைரடைந்து 'படைபடை' பவேன்றடித்துக்பகபோண்டைது.

அந்நிரலயில் கபோவேலன் வேந்து தைரலவேணங்கினேபோன். 'மபோட்சிரமதைங்கிய மன்னேர் பபருமபோபனே!
தைங்கரளெக் கபோணும்பபபோருட்டு இரைபோகுலப்பிரைபு வேந்திருக்கின்றபோர்" எனே நவின்றபோன்
அக்கபோவேலன்.

"அங்ஙனேமபோயின் நபோன் உடைபனே வேருகின்பறன்" என்று சுபரைந்திரைன் கூறி விரடை பகட்கும்
பபோவேரனேயபோக இளெவேரைசியின் முகத்ரதை பநபோக்கினேபோன்.

அவேனேது விபரீதைப் பபபோக்கு இளெவேரைசியபோல் சிறிதும் விளெங்கிக்பகபோள்ளெக் கூடைபோதைதைபோகபவே
இருந்தைது. "என் அரைபச! தைபோங்கள் இவ்வூரரைப் புரைக்கம்புரைவேலன் என்பரதை மறந்துவிட்டீர்களெபோ?
அரைசரரைப் பபோர்க்கவேருபவேபோர் அரைசர் இருக்குமிடைத்திற்கு வேருவேரைபோ? அன்றி அரைசர் அவேர் இருக்கு
மிடைத்திற்குச் பசல்லுவேரைபோ?" என்று சற்று சினேத்துடைன் கூறினேபோள் இளெவேரைசி.

அரைசர் நடைந்துக்பகபோள்ளெக்கூடிய பழைக்கவேழைக்கங்கரளெச் சிறிதும் அறிந்துக்பகபோள்ளெபோதை
சுபரைந்திரைன், விஜயபோள் கூறிய வேபோர்த்ரதைகளெபோல் விழிப்பரடைந்தைபோன். அவேள் ரகரயமிக்க
ஆர்வேத்பதைபோடுபற்றி, "பபருமபோட்டி, ஆம் நபோன் அரைசபனேன்பரதை உமதைருகிலிருக்குங்கபோரல
மறந்து விடுகின்பறன்." எனேக்கூறி கபோவேலரனே விளித்து, "இரைபோகுலப்பிரைபு பிரைபுரவே உடைபனே

இங்கு வேரும்படி பசபோல்" என்னே, கபோவேலனும் உடைபனே அங்கிருந்தும் பவேளிபய பசன்றபோன்.

சிறிது பநரைத்திற்பகல்லபோம் இரைபோகுலப்பிரைபு ஆங்கு பதைபோன்றினேபோர். முடிசூட்டி
ரவேபவேத்தின்பபபோது பபபோறபோரமபயபோடு அரைசரனே உற்றுபநபோக்கிய அபதை கண்கள், மீண்டும்
பபபோறபோரமபயபோடு கூர்ந்து பநபோக்கினே. உடைபனே எரிமரலயின் அகட்டுத்
தீமூண்படைழுந்தைபோற்பபபோல, இரைபோகுலனேது முகத்தில் ஒருவேரகத் தீபயபோளி பரைவியது. ஆனேபோல்
மறுவினேபோடிபய அது மரறந்துவிட்டைது.

சுபரைந்திரைன் பிறன் எனே யபோரும் சிறிதும் ஐயுறபோதிருந்துங் கூடை, மிகக் கூறிய கண்கரளெயுரடைய
இரைபோகுலன் இப்பபபோது அரைசனேபோய் விளெங்கும் சுபரைந்திரைன் அரைசன் பிரைதைபோபனேல்லபனேன்று
பதைற்பறனே விளெங்கிக்பகபோண்டைபோன். அங்ஙனேமபோயின், அரைசனேபோய் நடிக்கும் இவேன் யபோர்?
என்ற எண்ணம் அவேன் மனேத்ரதைக் கலக்கியது.

சுபரைந்திரைபனேபோடு சுற்றுபநரைம் உரரையபோடிக்பகபோண்டிருந்துவிட்டு இரைபோகுலன்
அவ்விடைத்ரதைவிட்டும் அகன்றபோன். பின்னேர் இளெவேரைசியும், சுபரைந்திரைனும் மிக்க அன்பபபோடு
பபசிக்பகபோண்டிருந்தைனேர்.

பசல்வி விஜயபோள் இம்மூன்றுநபோட்களெபோய் அரைசனிடைங் கபோட்டிய பபரைன்பு, எல்லபோரரையும்
வியப்புக் கடைலுள் மூழ்கும்படி பசய்தைது. இனி பவேகுசீக்கிரைம் இளெவேரைசிரய அரைசியபோகக்
கண்டுகளிக்குந் தைருணம் கிட்டும் என்று மக்கள் ஆனேந்தை பமய்தினேர்.

இவ்வேபோறு பகற்பபபோழுது கழிய சூரியன் அஸ்தைமித்தைது: முல்ரல மலர்ந்தைது; தைபோமரரைகள்
குவிந்தைனே. மணி ஆறடித்தைது. இளெவேரைசி தைன் மபோளிரகக்குச் பசல்ல சுபரைந்திரைனிடைம் உத்தைரைவு
பகட்டைபோள். இதுபவே அவேளெது கரடைசி சந்திப்பபோயிருக்குபமன்றண்ண அவேனேது கண்கள்
கலங்கினே. நீண்டை பபருமூச்பசபோடு அவேட்கு விரடையளித்தைபோன்.

பநரைம் பசன்றுபகபோண்படை யிருந்தைது. அன்றிரைவு அரைண்மரண மணி 11 அடித்தைது.
எங்குபபோர்க்கினும் பபரிருள் சூழ்ந்திருந்தைது. அப்பபபோது கமலபோகரைரும் இரைண்டு வீரைர்களும்
சுபரைந்திரைனிடைத்து வேந்தைனேர். அவ்வீரைர்களிடைத்து கமலபோகரைர், சுபரைந்திரைனேது
படுக்ரகயரறவேபோயிபல மிக்க எச்சரிக்ரகபயபோடு கபோவேல் புரியும்படி, தைபோம் இங்குவேரும்
வேரரையிலும் மந்திரிபய ஏதும் அரைசியல் விஷயமபோய் அரைசரரைப் பபோர்க்க விரும்பிய பபபோதிலும்
உள்பளெ விடை பவேண்டைபோ பமன்றும் மிகக் கண்டிப்பபோனே உத்தைரைவிட்டைபோர், அப்பபோல் இருவேரும்
பபோரைபோவேண்ணம் மரறந்தைதுமரறந்து, அழைகிய-ஆனேபோல் பவேகமபோய் ஒடைக்கூடிய குதிரரைகளில்
அமர்ந்தைவேண்ணம் இரைபோகுலனேது வேனே மபோளிரகரய பநபோக்கிச் பசன்றனேர்.

இரைபோகுலப் பிரைபுவின் வேனேமபோளிரகயின் உச்சியில் ரவேக்கப்பட்டிருந்தை மணி யறிவிக்குங்

கருவி 'டைபோங் டைபோங்' பகனே மூன்றடித்தைது. ஆடைவிரிருவேர் அம்மபோளிரகயினுட் பசன்றனேர்.
எங்கு பநபோக்கினும் மனிதை ரிருப்பதின் அரடையபோளெபம கபோணப்படைவில்ரல. அவ்விடைத்துச்
பசன்ற ஆடைவேரிருவேரும் முன்னேர் கூறப்பட்டை நிலவேரறயின் வேழியபோய் விரரைவேபோக மர்ம
அரறக்குச் பசன்றனேர். அவ்வேரறயினேருகிற் பசன்றதுபம இருவேர் தைம் மனேமும் ' படைக் படைக்'
பகனே அடித்துக்பகபோண்டைது, ஏன்? அங்கு கபோவேலிருந்தை வீரைரிருவேரரையுங் கபோபணபோம். ஒருவேபோறு
மனேத்ரதை திடைப்படுத்திக்பகபோண்டு உள்பளெ பசன்று பபோர்க்க, அங்கு படுக்ரகயிற்
படுக்கரவேக்கப்பட்டிருந்தை அரைசன் பிரைதைபோபரனேக் கபோணவில்ரல, பவேறு அங்கு என்னே
கண்டைனேர்? அரைசன் பிரைதைபோபனேது இரைத்தைம் படிந்தை ஆரடைகரளெபய! பபரிடிபய தைரலயில்
விழுந்தைபோற் பபபோன்று இருவேரும் அரசவேற்று நின்றுவிட்டைனேர்.

இவ்வேபோண் மக்களிருவேரும் நமது கதைபோநபோயகன் சுபரைந்திரைனும், பசரனேத் தைரலவேர்
கமலபோகரைருபம யபோவேர் என்பது யபோம் கூறபோமபல வேபோசகர் கட்கு இனிது விளெங்கும்.

8 தசடககசடம பசயதசயம தசயஙகசய மனமம
கமலபோகரைரும் சுபரைந்திரைனும் சிறிதுபநரைம் வேரரையிலும் ஒருவேபரைபோபடைபோருவேர் ஏதும் பபசவில்ரல
பிறகு சுபரைந்திரைன் பசரனேத் தைரலவேரரை விளித்து, "அரைசரரைத் தைபோன் கபோபணபோபமன்றபோல் நபோம்
கபோவேல் ரவேத்துச் பசன்ற வீரைர்கள் எங்கு பபபோயினேர்? ஏதுங் ரகக்கூலி பபற்று கபோட்டிக்
பகபோடுத்துவிட்டைனேரைபோ?" என்றபோன்.

"ஒருக்கபோலும் அப்படிச் பசய்திரைபோர். மிக்க நம்பிக்ரகயுள்ளெவேர்கள். பமலும் அரைசரிடைத்து ஆழ்ந்தை
அன்புரடையவேர்கள் " என்றபோர் பசரனேத் தைரலவேர்.

"அங்ஙனேமபோயின், அவேர்கள் எங்கு பசன்றிருப்பர் " என்றபோன் சுபரைந்திரைன்.

பசரனேத் தைரலவேர் ஏதும் பதில் பமபோழிந்தைபோரில்ரல. ஆழ்ந்தை சிந்தைரனேபயபோடும் அளெப்பரிய
துயரைத்பதைபோடும் பசய்வேதியபோபதைனேத் பதைரியபோது ஒய்ந்து உட்கபோர்ந்துவிட்டைபோர், சுபரைந்திரைன்
மட்டும் ரகயில் விளெக்பகந்திய வேண்ணம் மபோளிரக முழுதுஞ் சுற்றிவேந்தைவேன், ஓரிடைத்தில்
நின்று வீரிட்டைலறினேபோன். அங்ஙனேம் அவேன் அலறிய இடைத்ரதை பநபோக்கி பசனேபோதிபதி
விரரைந்துபசன்றபோர், ஆங்கு அவேர்கள் கண்டை கபோட்சி, அவேர்கள் மனேத்ரதைத் திடுக்கிடும்படி
பசய்தைது. அரைசன் பிரைதைபோரப கபோவேல் புரியும்படி பசனேபோபதியினேபோல் ரவேத்துச் பசன்ற
வீரைர்களிருவேரும் ரக கபோல் முதைலியனே பிணிக்கப்பட்டு கீபழை கிரடைத்தி ரவேக்கப்
பட்டிருந்தைனேர்.

உடைபனே கட்டுகள் நீக்கப்பட்டைனே. ஆயினும், அவ்வீரைரிருவேரும் பசபோர்ந்து உணர்வேற்றிருந்தைனேர்.
அவேர்கள் முகத்தில் பமல்ல விசிறி தைண்ணீர் அருந்தும்படி பசய்தை பின்னேர், அவ்வீரைர்கள்
இழைந்தை உணர்ரவே மீண்டும் பபற்றனேர். அவேர்கள் உணர்வேரடையப்பபற்றதும் கமலபோகரைர்
அரைசரனேப்பற்றி உடைபனே மிகக் கண்டிப்பபோனே குரைலில் வினேபோவினேபோர்.

அவேர்களிருவேரும் தைங்கள் ரகயினேபோல் முகத்ரதை மூடிய வேண்ணம் பதைம்பித் பதைம்பி அழுதைனேர்,
இங்ஙனேம் அவேர்கள் அழுவேரதைப் பபோர்த்து பிரைதைபோபனுக்கு ஏபதைபோ ஒரு துன்பம்
வேந்துவிட்டைபதைன்று நிச்சயித்து அறிவு மயங்கி பசபோர்ந்து விட்டைனேர். ஒருவேர் முகத்ரதை ஒருவேர்
பபோர்த்துக்பகபோண்டு சுபரைந்திரைனும் கமலபோகரைரும் பசய்வேதியபோபதைனேத் பதைரியபோது அறிவு மயங்கி
நின்றுபகபோண்டிருந்தைனேர்.

"வீரைர்கபளெ, பநரைபமபோ பபபோய்க்பகபோண்டிருக்கின்றது. தைபோமதிக்கபோமல் உண்ரமயபோனே
விவேரைங்கரளெக் கூறினேபோல். பமபல நடைக்கபவேண்டிய விஷயங்கரளெப் பற்றி ஒரு முடிவுக்கு
வேரைலபோம் " என்றபோர் கமலபோகரைர்

"பசனேபோதிபதியவேர்கபளெ, உண்ரமயபோனே விவேரைங்கரளெக் கூற எங்கள் நபோ எழைவில்ரல. தைபோங்கள்
பணித்தைவேபோபற அன்றுமுதைல் இன்றிரைவு மணி 11 வேரரையிலும் மிக்க விழிப்பபபோடு அரைசரரைக்
கபோவேல்புரிந்து வேந்பதைபோம். திடீபரைனே முகமூடி யணிந்தை அறுவேர், எங்கரளெ எதிர்த்தைரமயபோனும்,
அவேர்கள் அறுவேரைபோ யிருந்தைரமயபோனும் எங்களெபோல் ஒன்றுங் பசய்ய முடியவில்ரல. ஆயினும்,
எங்கள் உயிரரைக் பகபோடுத்பதைபோனும் அரைசரரைக் கபோக்கமுயன்பறபோம். அவேர்களில் ஒருவேன் கூடை
எங்கள் வேபோட்கிரரை யபோயினேன்---------" என்று முதைற் கபோவேலன் கூறி வேரும்பபபோது பசனேபோதிபதி
அவேரனே இரடைமறுத்து.

"மற்றவேர் அரைசரரைத் தூக்கிச் பசன்றனேபரைபோ?" என்னே, அவ்வேறுவேரில் ஒருவேபரைனும் உங்கட்கத்
பதைரிந்தைவேர்களெபோயில்ரலபயபோ? அவேர்களெது பதைபோற்றம் எப்படிப்பட்டைபதைன்பரதை யபோயினும்
நீங்கள் கவேனித்திருப்பீர்களெல்லவேபோ?" என்று கமலபோகரைர் அவேர்களிடைம் மீண்டும் வினேபோவினேபோர்.

"இல்ரல, அவேர்கள் முன்பனேச்சரிக்ரகபயபோடு தைங்கள் உடைம்பு முழுதும் மரறக்கும் நீண்டை
அங்கியணிந்துக் பகபோண்டிருந்தைனேர். ஆனேபோல் அவேர்களின் தைரலவேனேபோய்த்பதைபோன்றியவேரைது
குரைல், எத்துரனே மபோற்றிப்பபசிய பபபோதிலும் இரைபோகுலனுரடையரதைப் பபபோன்பற கபோணப்பட்டைது"
என்றபோன் கபோவேலன்.

சற்று பநரைம் ஏபதைபோ சிந்தித்திருந்தை கமலபோகரைர் சபரைந்திரைரனே பநபோக்கி "சரி. இனி அதிக விவேரைஞ்
பசபோல்லபவேண்டியதில்ரல. பநரைமபோகிறது. சுபரைந்திரை! இரைபோகுலபோபனே அரைசரரைத் தூக்கிச்
பசன்றிருக்க பவேண்டும். ஒருக்கபோலும் அவேன் அரைசரரைக் பகபோரலபசய்ய முயலபோன். அங்ஙனேம்
அவேன் அரைசரரைக் பகபோரல பசய்துவிட்டைபோல் தைனேது நிரலரம இன்னேம்
பமபோசமபோகிவிடுபமன்பரதை மதியகியபோனே இரைபோகுலன் நன்கு உணர்ந்திருக்கலபோம். ஆகபவே,
அரைசர் பகபோல்லப்பட்டுப் பபபோகவில்ரலபயன்பது நிட்சயம். உயிபரைபோடு கடுங்கபோவேலில்
ரவேக்கப்பட்டிருக்க பவேண்டும். நபோம் அரைசர் பகபோரல பசய்யப்பட்டுப் பபபோனேதைபோய், நிரனேத்து
அரைசரரைத்பதைடும் முயற்சியில் இறங்கபோமலிருக்க பவேண்டுபமன்னேங்கருத்பதைபோடுதைபோன்,
பிரைதைபோபனேது ஆரடைகள் இரைத்தைத்தில் பதைபோய்க்கப்பட் டிருக்கின்றனே. அன்பபோனே சுபரைந்திரை,
இப்பபபோழுது உண்ரம உனேக்குந் பதைத¤வேபோய்ப் புலப்பட்டிருக்கும். அதிகபநரைம் பயபோசிக்க
வியலபோது. நீ இந்தை மூன்று நபோட்களெபோய் எங்கட்கு பசய்திருக்கும் உதைவி என்பறன்றும்
மறத்தைந்கியலபோ. அரைசரரை மரறமுகமபோகபவே நபோம் பதைடி கண்டுபிடிக்கும் வேரரையிலும் நீபய
பிரைதைபோபன் அகப்படைபோமபல பபபோய்விடின், அல்லது பகபோல்லப்பட்டு பபபோய்விடின் எப்பபபோழுதும்
நீபயபோ மபோயபோபுரியின் மணிமுடி புரனேந்து, மன்னேனேபோகத் திகழைலபோம். பகபோமகள் விஜயபோளும்
உன்ரனே விரும்பி மணந்துபகபோள்ளுவேபோள்.ரகம்மபோறு கருதைபோது மரழைரய பசபோரியும்
கபோர்முகிபலபபபோல, நீ எங்கட்குச் பசய்யும் இப்பபருதைவி எங்களெபோல் ஞபோன்றும் மறத்தைற்கியலபோ" என்று மிக்க உருக்கமபோய்ப்பபசினேபோர்.

சுபரைந்திரைன் ஏபதைபோ பபச வேபோபயடுத்தைபோன். ஆனேபோல், பசரனேத்தைரலவேர் அதைற்கு
இடைமளித்தைபோரில்ரல. அதுவேன்றி, இளெவேரைசி விஜயபோளும் உன்ரனே விரும்பி மணந்து

பகபோள்ளுவேபோள்" என்று கூறிய கமலபோகரைரின் பமபோழிகள், சுபரைந்திரைரனே ஆனேந்தைக்கடைலில்
ஆழ்த்தினே. அவ்வேபோறபோனே பபோக்கியமும் தைனேக்கு கிட்டுபமபோ என்பறங்கினேபோன். கிரீடைம் தைனேக்குக்
கிரடைப்பரதைப்பற்றி அவேன் மனேம் ஆனேந்தைமுறவில்ரல. இளெவேரைசி தைனேக்குக் கிரடைத்தைபோலும்
கிரடைக்கலபோம் என்ற விஷயபம அவேரனே பபரிதும் மகிழ்வித்தைது. ஆயினும், உடைபனே
பிரைதைபோபனின் பரிதைபோபகரைமபோனே வேதைனேம் அவேன் அகக் கண்கட்கு புலனேபோயிற்று. அவேனேது
பபபோருளெபோனே விஜயபோரளெ தைபோன் விரழைவேது பபரிதும் தைவேபறனே நிரனேத்தைபோன்.
எங்ஙனேமபோயினும் அரைசர் பிரைதைபோபரனேக் கண்டு பிடித்து அரைசுரிரமரய அவேரிடைம்
ஒப்பித்துவிடுவேபதை சபோலச்சிறந்தை பதைன்று எண்ணினேபோன். தைபோன் பிரைதைபோபனுக்கு பதிலபோக
அரைசுரிரம ஏற்று, அரைசனேபோய்த் திகழ்ந்தைபோல் இளெவேரைசி விஜயபோளின் விலக்க முடியபோ
பநசத்திலிருந்து தைன்ரனே எங்ஙனேம் கபோப்பபோற்றிக்பகபோள்ளெ இயலுபமன்பபதை அவேனேது முக்கிய
பிரைச்சரனேயபோய் இருந்தைது. அன்றியும் ஒரு நபோட்ரடைப் புரைக்கும் புரைவேலனேபோக விருக்கத்தைக்க
பயபோக்கியரதையும் ஆண்ரமயும் எனேக்கு உண்டைபோ? என்பரதை முகற்கண் நபோன்
பரிசீலரனேபசய்து பபோர்க்கபவேண்டும். கபோவேலன் பதைபோழில் இபலசபோனேதைல்ல. வேரிரய
வேசூலிப்பதும், வேசூலித்தை வேரிப்பணத்ரதைவிருப்பப்படி பசய்து இறுமபோந்திருப்பதும் அரைசனுரடைய
இலக்கணங்களெல்ல. அரைசருரடைய பபபோறுப்புக்கள் அளெவிளெடைங்கபோதைனே' என்று சுபரைந்திரைன்
பலவேபோறு சிந்தித்தைபோன். சிந்தித்து, பசய்வேதியபோபதைனேத் பதைபோன்றபோது கவேரல
பகபோண்டைவேதைனேத்பதைபோடு ஏதுபம பபசபோது நின்று பகபோண்டிருந்தைபோன்.

நுண்ணிய அறிவுரடைய பசரனேத்தைரலவேர் அவேனேது உள்ளெப்பபோன்ரமரய ஒருவேபோறு
ஊகித்துணர்ந்து பகபோண்டைபோர். ஆயினும் ஒன்றுங் கூறபோமல் சுபரைந்திரைனேது ரகயிரனேப்
பற்றினேபோர். சுபரைந்திரைனும் ஏதும் பதில்பமபோழிந்தைபோனில்ரல வேபோய் பபசபோது கமலபோகரைரரைப் பின்
பதைபோடைர்ந்தைபோன். கமலபோகரைர் வீரைரிருவேரரையும் கபோரலயில் வேருமபோறு பணித்து, சுபரைந்திரைபனேபோடு
பவேளிபய வேந்து, பரிமபோயர்ந்து தைரலநகரரை பநபோக்கிக் கடுகிச் பசன்றனேர்.

9 அனபளள அரசன அதசசயக கடதம
முந்திய அத்தியபோயத்திற் கூறப்பட்டை திடுக்கிடும் நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்து மூன்று மபோதைங்கள் கடைந்தைனே.
அரைசர் பிரைதைபோபரனே எத்துரணபயபோ ஆட்கரளெ விட்டு பிறர் அறியபோ வேண்ணம் மர்மமபோய்த்
பதைடிய பபபோதிலும் எதும் பயனேளிக்க வில்ரல. ஆயினும், கமலபோகரைரும் சுபரைந்திரைனும்
ஊக்கத்பதைபோடு பதைடுவேரதை விட்டுவிடைவில்ரல. பின்னும் பின்னும் முயற்சி பசய்வேபோரைபோயின்.
அரைசர் பிரைதைபோபன் அகப்படுதைற்குரிய சிறுதைடையமுங் கிரடைக்கவில்ரல. நமது கதைபோநபோயகனும்
கமலபோகரைரும் என்னே பசய்வேபதைனேத் பதைபோன்றபோது மிகவும் கவேரலபயபோடு கபோலங் கடைத்தினேர்.

இதைற்கிரடையில், அரைசிளெங்குமரி விஜயம் சுபரைந்திரைனிடைத்து நபோளுக்கு நபோள் அளெப்பரிய அன்பு
பபோரைபோட்டி வேந்தைபோள். தைந்நலங்கருதைபோது பிறர் நலத்ரதைபய கருதும் இயல்பினேனேபோனே சுபரைந்திரைன்,
தைன்னேடைக்கத்துடைன் சற்று விலகிபய நடைந்து பகபோண்டைபபபோதினும் அவேளெது ஒப்பற்ற அன்ரப
அவேனேபோல் முற்றும் புறக்கணித்துவிடை முடியவில்ரல, அவேனும் அவேரளெ முழுமனேத்பதைபோடு
பநசித்தைபோன். ஆயினும். இளெவேரைசியிடைம் அவேன் தைன் மனேத்ரதை பவேளிப்பரடையபோய்த் திறந்து
கபோட்டைவில்ரல.

சுபரைந்திரைன் பசங்பகபோரலக் ரகக்பகபோண்டு ஒருமபோதைம் வேரரையிலும் அரைசியரல
நிர்வேகிக்கக்கூடிய பபபோதிய திறன் உண்டைபோகவில்ரல. எனினும் பிறகு, மபோயபோபுரி
மக்களின்முன்பனேற்றத்திற்கபோனே பல கபோரியங்களில் தீவிரைமபோக ஈடுபட்டைபோன், 18 வேயதிற்குபமல்
45 வேயதிற்குள்ளெடைங்கிய ஒவ்பவேபோரு ஆண்மகனுக்கும் புத்தைப் பயிற்சி அளித்தைபோன். மக்கட்கு
கல்வியில் ஆர்வேத்ரதை யட்டினேபோன். ரவேத்திய வேசதிகரளெயும், பயிர்த்பதைபோழில். குடிரசக்
ரகத்பதைபோழில் முதைலியவேற்றில் விருத்திரயயும் அவேன் பபருக்கினேபோன். சுபரைந்திரைன்
தைன்னுரடைய முழு கவேனேத்ரதையும் தைங்கள் முன்பனேற்றத்தில் ஈடுபடுத்தியரதைக் கண்டை
நபோட்டுமக்கள், அவேரனே அன்பபபோடு பநசித்து வேந்தைனேர்.

பபண்ணினேத்திடைத்து அவேனுக்குள்ளெ அளெவுகடைந்தை அபிமபோனேத்தினேபோல் பபண்களின்
விடுதைரலக்பகனே உரழைத்தைபோன். பபண்மணிகளின் விடுதைரலயின் மூலமபோகபவே,
நபோட்டின்முன்பனேற்றமும் சித்திபபறுபமன்பது அவேனேது திடைமபோனே நம்பிக்ரக. எந்தை சமுகம்
பபண்மக்கரளெ அடிரமப்படுத்தி ரவேத்திருக்கின்றபதைபோ, அந்தை சமூகம் ஒருகபோலத்தும்
தைரலநிமிர்ந்து நிற்கமுடியபோபதைன்பது அவேனேது பகபோள்ரக, 'ஒரு சமூகத்தின் வேபோழ்வும், தைபோழ்வும்,
உயர்வும், வீழ்ச்சியும் அதைனுரடைய பபண்கரளெப் பபபோறத்தைரவேகளெபோயிருக்கின்றனே பவேன்பது
மறுக்க முடியபோதை உண்ரம. ஏன்? பபண்ணினேம் சபோதைபோரைணமபோனேதைல்ல. அவேர்கள் எதிர்கபோல
மக்களின் தைபோய்மபோர்கள். சமூகத்தின் அபிவிர்த்தி அவேர்கடைம் ரகவேசமிருக்கின்றது'
என்பறல்லபோம் அவேன் அடிக்கடி எண்ணுவேபோன். ஆகபவே, அவேன் பபண்களின்
முன்பனேற்றத்திற்கபோகவும் தீவிரைமபோக உரழைத்தைபோன்.

சுபரைந்திரைனேபோல் பல பபண் பள்ளிக்கூடைங்கள் திறந்து ரவேக்கப்பட்டைனே. பபண் மக்களின்

உயர்தைரைப் படிப்பின் பபபோருட்டு பல கல்லூரிகளும், அனேபோரதையபோச்சிரை மங்கள்,
பபண்மக்கட்பகனே தைனிபய மருத்துவேச் சபோரலகள் முதைலியனேவும் ஏற்படுத்தைப்பட்டைனே. கல்வி
கற்க சக்தியற்ற ஏரழை மபோணவேர்கம்பகனே பல கல்விச் சபோரலகள் ஆங்கபோங்கு
அரமக்கப்பட்டைனே. கழைகங்கபளெனே பபயரைளெவிற் கூறிக் பகபோண்டு திங்கள்பதைபோறும்
முரறபபபோட்டு பசபோறபோக்கி பணக்கபோரைபரைனேப் படுபவேபோபரைல்லபோம் ஒன்றுகூடி உண்டுகளிக்கும்
வேழைக்கங்கள் நீக்கப்பட்டு உண்ரமயும் தூய்ரமயுங் பகபோண்டை உறுப்பினேரரையுரடையரவேகளெபோக
மன்றங்கள் மிளிர்ந்தைனே.

சுருங்கக் கூறுமிடைத்து. மபோயபோபுரிமக்கள் இதுவேரரை கண்டிரைபோதைவேபோறு சுபரைந்திரைன் பசங்பகபோல்
பசலுத்தி வேந்தைபோன். குடிமக்கள் அரைசரனே வேபோழ்த்தினேர். மந்திரி பிரைதைபோனிகள் பபபோற்றிப்
புகழ்ந்தைனேர், மபோற்றபோர் பவேருவினேர் நபோட்டில் அரமதி நிலவியது.

இந்நிரலயில், குடிமக்களும் மந்திரிப் பிரைதைபோனிகளும் உற்றபோர் உறவினேரும் பசல்வி
விஜயபோரளெ மணந்துபகபோள்ளெபோது அதிக நபோட்கள் தைபோமதிக்கக் கூடைபோபதைனே சுபரைந்திரைனிடைம்
பபரிதும் பவேண்டிக்பகபோண்டைனேர். அதைற்குக் கபோரைணம் அவேள் அரைசர்க்கருபக அரைசியபோக
அரியரனேயில் அமர்ந்திருப்பரதைக் கண்டு மகிழும் பபபோருட்படை.

இந்பநருக்கடியபோனே நிரலரமரய சமபோளிக்க முடியபோமல், கடைரமபய தைங்கள்
வேபோழ்க்ரகயின்பபமனேக்பகபோண்டை பசம்மல் சுபரைந்திரைனும், பசனேபோதிபதி கமலபோகரைரும்
திணறிப்பபபோயினேபோர். எங்கு பதைடியும் 'பிரைதைபோபனின் விஷயம் ஒன்றுபம புலப்படைவில்ரல.
இவ்வேமயம் இளெவேரைசி விஜயபோளும் தைன்மணவிரனேரயப்பற்றி குறிப்பபோக சுபரைந்திரைனிடைம்
பதைரிவித்தைபோள். ஆனேபோல் சுபரைந்திரைபனேபோ அவேள் குறிப்ரப உணரைபோதைவேபனே
பபபோலிருந்துவிட்டைபோன்.

ஒருநபோள் இவ்விஷயங்கரளெப்பற்றி மிக்க மர்மமபோய் சுபரைந்திரைனும் கமலபோகரைரும் உரரையபோடிக்
பகபோண்டிருந்தைனேர். சுபரைந்திரைன் பசனேபோதிபதிரய விளித்து.

"பசனேபோபதியவேர்கபளெ, தைபோங்கள் என்ரனேப் பபரிய தைர்மசங்கடைத்தில் மபோட்டிவிட்டுவிட்டீர்கள்.
எனேக்கு என்னே பசய்வேபதைன்பபதை பதைரியவில்ரல. ஒருபுறம் குடிமக்களும் ஏரனேபயபோரும்
விஜயபோரளெ அரைசியபோகக் கபோண பபரிதும் விரும்புகின்றனேர். மற்பறபோரு புறம் இளெவேரைசி
விஜயபோள் அளெப்பரிய அன்பபபோடு பநசிக்கின்றபோள்; அவேளுக்கு நபோன் ஏதும் தைகுந்தை
மறுபமபோழியளியபோரமயபோன், என்பபரில் வேருத்தைத்பதைபோடிருக்கின்றபோள். இரவேகட்பகல்லபோம்
தைபோங்கள் தைபோன் ஒரு தைகுந்தை பயபோசரனே கூறபவேண்டும்" என்று வேருத்தைத்பதைபோடு கூறினேபோன்.

"தைன்னேலங்கருதைபோ பிறர்க்குரியபோளெ! நின்ரனேப்பபபோன்பற யபோனும் ஏதுமறியபோது
தையங்குகின்பறன். ஆயினும் இதைற்கு முடிவேபோய் ஓர் பயபோசரனேக் கூறுகின்பறன். இன்னும்
மூன்று மபோதைங்கள் வேரரையிலும் நம்மபோல் இயன்ற அளெவு முயன்று அரைசர்பிரைதைபோபரனேத்

பதைடிப்பபோர்ப்பபபோம். அங்ஙனேம் நபோம் முயன்று அவேர் அகப்படைபோவிடின், இளெவேரைசிரய நீ
மணந்துபகபோள்ளெலபோம். ஏபனேன்றபோல், அதைற்குபமல் நம்மபோல் நிரலரமரய சமபோளிக்க
இயலபோது. நபோம் கடைரமத் தைவேறிவிட்டைதைபோக நம் மனேசபோட்சியும் இடித்துரரைக்கபோது" என்று
அளெப்பரிய துயரைத்பதைபோடு கூறினேபோர் பசரனேத் தைரலவேர்.

"அரைசர் பிறகு அகப்பட்டுக்பகபோள்ளுவேபோரைபோயின் என் பசய்வேது! அங்ஙனேமபோயின் வேருந்தைத்தைக்க
பசயலன்பறபோ?" என்று துயரைத்பதைபோடு கூறினேபோன் சுபரைந்திரைன்.

"உண்ரமபய. பவேபறன் பசய்வேது ! நிரலரம பநருக்கடியபோயிருக்கிறது
இரவேகரளெபயல்லபோம் நன்கு சிந்திக்கபோமல் நபோன் கூறுவேதைபோய் எண்ணபவேண்டைபோம். நபோன்
கூறுவேரதைப்பபபோல். நீ மூன்று திங்கள் கடைந்தும் இளெவேரைசிரய மணந்துபகபோள்ளெபோயபோயின்,
எல்லபோர்க்கும் உன்ரனேப்பற்றி ஐயந் பதைபோன்றுவேதியல்பப. இப்பபபோது அரமதியபோயிருக்கும்
நபோட்டில் கலகம் ஏற்படும், அன்றியும், இளெவேரைசிக்கும் தைகுந்தை சமபோதைபோனேம் பசபோல்லபவேண்டிய
நிர்ப்பந்தைம் உண்டைபோகும்" என்றபோர் பசரனேத்தைரலவேர்.

சுபரைந்திரைன் ஏதும் பதில்பமபோழிந்தைபோனில்ரல, பசனேபோதிபதியும் அவேனிடைம் விரடைபபற்றுச்
பசன்றுவிட்டைபோர்.

அன்று மபோரல மணி ஆறிருக்கலபோம், மரழைச் சிறிது தூரிக்பகபோண்டிருந்தைது. சில்பலன்று
எங்கும் கபோற்று வீசிக்பகபோண்டிருந்தைது. சுபரைந்திரைநபோதைன் ஆழ்ந்தை பயபோசரனேயில்
அமிழ்ந்தைவேனேபோக அங்குமிங்கும் உலபோவிக்பகபோண்டிருந்தைபோன். பகபோமகள் விஜயபோரளெத் தைபோன்
எங்ஙனேம் சமபோதைபோனேப்படுத்துவேது என்ற பயபோசரனேயிபலபய அவேன் மனேம் முற்றும்
பசன்றிருந்தைது, அவேளெது மபோசுமறுவேற்ற அன்பும், தூய்ரமயபோனே கபோதைலும் அவேரனே அவேளுக்கு
அடிரமப்படுத்தினே. 'என்னே அழைகு ! என்னே அன்பு! சந்தைர்ப்பங்கள் ஒத்திருக்கும்பபபோது நபோன்
ஏன் அவேரளெ மணந்துக்பகபோள்ளெக்கூடைபோது' என்று ஒரு வினேபோடி எண்ணினேபோன். ஆனேபோல்
அடுத்தை நிமிடைபம அரைசர் பிரைதைபோபன், மிக்க துன்பகரைமபோனே நிரலரமயிலிருந்துபகபோண்டு,
பரிதைபோபகரைமபோய்த் தைன்ரனேப்பபோர்த்து பகஞ்சுவேதைபோய் சுபரைந்திரைனுக்குத் பதைபோன்றியது.
திடுக்கிட்டைபோன்,. அவேனேது தூய்ரமயபோனே மனேம், தீயவேழிரய எண்ண இடைமளிக்கவில்ரல
ஒருபுறம் கபோதைல், மற்பறபோருபுறம் கடைரம. என் பசய்வேபோன்! கபோதைல் பபரிதைபோ? கடைரம பபரிதைபோ?
என்ற வினேபோவுக்கு விரடைக்கண்டுபிடிக்க பபரிதும் முயன்றபோன். அவேன் மனேங் கலங்கியது.
இங்ஙனேம் பல்பவேறுபட்டை எண்ணங்களும் மனேத்ரதைக் குழைப்ப அவ்வேரறயில் அங்குமிங்கும்
உலபோவிக்பகபோண்டிருந்தைபோன்.

பமதுவேபோக பணியபோள் ஒருவேன் கதைரவேத் திறந்து பகபோண்டு உள் நுரழைந்தைபோன். அவேன்
சுபரைந்திரைரனே அண்மி, பவேள்ளித் தைபோட்படைபோன்ரற வேணக்கத்பதைபோடு நீட்டினேபோன். அத்தைட்டில்
கடிதை பமபோன்று இருந்தைரதைக் கண்டை சுபரைந்திரைன், அக்கடிதைத்ரதை விரரைந்பதைடுத்துக் பகபோண்டு
பணிமகரனே பபோர்த்து, "இக்கடிதைத்ரதை உன்னிடைம் யபோர் பகபோடுத்தைது" என்றபோன்.

மபோட்சிரம மிக்க மன்னேர் பபருமபோபனே ! யபோபரைபோ ஒரு நீண்டை மனிதைன் இக்கடிதைத்ரதை
என்னிடைங் பகபோடுத்து உடைபனே இரதை அரைசரிடைம் பசர்ப்பித்து விடு' என்று கூறிவிட்டு எங்கும்
நிற்கபோமல் சபரைபலனே பசன்று விட்டைபோன்" என்றபோன் பணிமகன்.

அப்பணிமகன் பவேளிபய பசன்றதும் கடிதைத்ரதை உற்று பநபோக்கினேபோன். தைனேக்கு முன்பின்
பழைக்கமில்லபோதை யபோபரைபோ ஒரு பபண் பிள்ரளெயினேபோல் அக்கடிதைம்
எழுதைப்பட்டிருக்கிறபதைன்பரதைத் பதைற்பறனே உணர்ந்து பகபோண்டைபோன். ஒவ்பவேபோபரைழுத்தும்
மிக்க அழைகபோயும் முத்து முத்தைபோயும் இருந்தைது. உடைபனே பிரித்து ஆவேபல வேடிவேபோய்
படிக்கலபோனேபோன். கடிதைம் கீழ்க்கண்டைவேபோறு எழுதைப்பட்டிருந்தைது.

"இப்பபபோது மபோயபோபுரிரய ஆட்சி புரியும் மபோண்புரடைபயபோய்! இவ்வூருக்கு வேடை கிழைக்பகயுள்ளெ
பவேட்டை பவேளியில் ஓர் தைனி மபோளிரக பயபோன்றுண்டு. அம்மபோளிரகக்கு இன்ரறக்கு நபோலபோம்
நபோளிரைவு மணி 8-க்கு தைன்னேந் தைனிபய பமய் கபோப்பபோளெர் எவேருமின்றிவேரின், உண்ரமயபோனே
பட்டைத்திற்குரிய அரைசர் பிரைதைபோபனின் இருப்பிடைம் அறிவிக்கப்படும்". உண்ரம உணர்ந்பதைன்.

இக்கடிதைத்ரதைப் படித்தைபபபோது சுபரைந்திரைனேக்குண்டைபோனே ஆச்சரியமும் ஆனேந்தைமும்
அளெவிட்டுரரைக்க வியலபோது. ஆயினும். இக்கடிதைத்தில் எழுதைப்பட்டிருப்பரவே உண்ரமயபோ
யிருக்குமபோபவேன்ற ஐயமும், தைபோன் தைனிபய பசல்லின் யபோது தீங்கு பநருபமபோபவேன்ற அச்சமும்
ஒருங்பக கூடி சுபரைந்திரைரனே வேரதைத்தைது. எனினும், கடைரமயின் பபபோருட்டு அவேன் எத்தைரகய
தியபோகமுஞ் பசய்ய தையபோரையிருந்தைபோன். எதைற்கும் கமலபோகரைரரைக் கலந்து ஆபலபோசிக்க எண்ணி,
பணிமகபனேபோருவேரனே யரழைத்து, பசனேபோபதிரய உடைனேரழைத்து வேருமபோறு கட்டைரளெயிட்டைபோன்.
அக்கட்டைரளெரயப் பபற்றுக்பகபோண்டை பணிமகன் அங்கிருந்தும் விரரைந்து பசன்றபோன்.

10 வசரநத
முந்திய அத்தியபோயத்திற் கூறப்பட்டை சம்பவேம் நிகழ்ந்தை மறுநபோள் இரைவு மணி ஒன்பதிருக்கும்.
அரைண்மரனே முழுவேதும் கண் கூசும்படி பல விளெக்குகள் ஏற்றப்பட்டு ஒளி வீசியது. உயர்ந்தை
ஆரடையணிகள் பூண்டை பபருமபோன்களும் பபருமபோட்டிகளும் எங்கணும் நிரறந்து
அரைண்மரனேரய அழைகுபடுத்தினேர். அரைண்மரனேயின் முன்வேபோயிலில் கீபழை பவேண்மணல்
பரைப்பிய பூப்பந்தைரிடைப்பட்டிருந்தைது; பதைபோரைணங்கள் கட்டைப்பட்டிருந்தைனே; முழுவும் பிற
வேபோத்தியங்களும் முழைங்கினே; முரைசங்கள் சிரலத்தைனே; சங்கங்கள் ஒலித்தைனே; சிறு பகபோடிகளும்
பபருங்பகபோடிகளும் உயர்ந்து அரசந்து விளெங்கினே; தைரரையில் கண்ணுக்கினியவும்
விரலயுயர்ந்தைனேமபோனே இரைத்தினேக் கம்பளெங்கள் விரிக்கப்பட்டிருந்தைனே.

இங்ஙனேம் பபருஞ்சிறப்புற்று அவ்வேரைண்மரனே அன்று விளெங்கியதைற்குக் கபோரைணம் விஜயசுந்தைரி
சுபரைந்திரைனிடைத்து சினேமிக்கிருந்தைரமயபோன், அவேளெது, சினேத்ரதைக் தைணிக்கும் பபபோருட்டும்,
அவேபளெபோடு தைனிபய உரரையபோடி அவேள்மபோட்டு அவேனுக்கிருக்கும் உள்ளென்ரப
பவேளிப்பரடையபோய்த் பதைரிவிக்குமபோறும் சிறந்தை விருந்பதைபோன்று பசய்விக்கும்படி
பசரனேத்தைரலவேர் சுபரைந்திரைனுக்குக் கற்பித்திருந்தைபதை இங்ஙனேம் இளெவேரைசிரய பகதரைவிக்கும்
பபபோருட்டு சுபரைந்திரைன் விருந்பதைபோன்று பசய்வித்தைபோல், கூடிய சீக்கிரைம் இருவேரும் மணந்து
பகபோள்ளுவேபரைன்னும் வேதைந்தி மக்களிரடைபய பரைவேக்கூடுபமனே அரைச தைந்திரியனே கமலபோகரைர்
எதிர்பபோர்த்தைபோர். அங்ஙனேம் அவேர் எதிர்பபோர்த்து ஏமபோர்ந்துவிடைவில்ரல. 'அரைசர் இளெவேரைசிக்கு
விருந்து பசய்யப்பபபோகிறபோர்' என்ற பசய்தி எட்டியதும் மபோந்தைரிரடைபய ஒர் பரைபரைப்பு
ஏற்பட்டைது. கூடிய சீக்கிரைம் விஜயபோரளெ அரைசியபோகக் கண்டு கண்கள் பபற்ற பயரனே
தைபோங்கள் அரடையக்கூடுபமனே ஒருவேருக்பகபோருவேர் மகிழ்பவேபோடு பபசிக் பகபோள்ளுவேபோரைபோயினேர்.

அன்று அவ்வேரைண்மரனே முழுதும் மகிழ்ச்சிபய மயமபோய்க்கபோணப்படைபோ நின்றது. ஒவ்பவேபோருவேரும்
உல்லபோச மபோய்ப்பபசிக்பகபோண்டிருந்தைனேர். உயர் குலப் பிரைபுக்களும் உத்திபயபோகஸ்தைர்களும்
ஒருபுறத்பதை கூடிக் கம்பீரைமபோய் வீற்றிருந்தைனேர். பதைவேமபோதைர் இவேர் தைபோபமபோ என்று ஐயுறக்கூடிய
வேனேப்புவேபோய்ந்தை உயர்குலப் பபருமபோட்டிகள் பலர், புன்னேரக தைவேழ்ந்தை வேதைனேத்ரதை
யுரடையரைபோய், மற்பறபோருபுறத்பதை சிறகுவிரித்தைபோடைபோ மயிற்குலம்பபபோல அமர்ந்திருந்தைனேர்.
இவேர்கள் குழைலில் முடித்தை புதுமலரின் மணமும், வேந்தைபோர்க்கும் வேருவேபோர்க்கும் வேழைங்கப்படும்
சந்தைனேத்தின் நறுமணமும், பதைத¤க்கப்படும் பனிநீரின் இன்மணமும் ஒன்றுகூடி பபருமணம்
வீசி ஒவ்பவேபோருவேரரையும் ஆனேந்தைக் கடைலில் ஆழ்த்தினே.

இங்ஙனேம் ஒவ்பவேபோருவேரும் மகிழ்ச்சியமபோய் இருக்கும் அந்பநரைத்தில், அரைண்மரனேயின்
மற்பறபோரு புறத்பதை நன்றபோய் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தை அரறபயபோன்றில் சுபரைந்திரைன் துயரைபம
வேடிவேபோய் நபோற்கலிபயபோன்றில் உட்கபோர்ந்திருந்தைபோன். பக்கத்தில் பசரனேத்தைரலவேர் அமர்ந்து,
அவேன் இளெவேரைசியிடைம் நடைந்துபகபோள்ளெ பவேண்டிய முரறரயப் பற்றி
பதைரிவித்துக்பகபோண்டிருந்தைபோர். அவேனும் அவேர் கூறுவேனேவேற்ரற மிக்க கவேனேத்பதைபோடு பகட்டு,
அங்ஙனேபம நடைந்து பகபோள்வேதைபோய் உறுதி கூறிக்பகபோண்டிருந்தைபோன்.

கடிகபோரைம் ஒன்பது முரற அடித்தைது. அப்பபபோழுது 'அபதைபோ, அபதைபோ! இளெவேரைசி வேருகின்றபோர்'
என்ற சத்தைம் பலவிடைங்களில் எழுந்தைது. உடைபனே எல்பலபோர் பபோர்ரவேயும் வேபோயிற்புறம்
பசன்றது. ஆம்! அப்பபபோழுதுதைபோன் இளெவேரைசி விஜயசுந்தைரி இருமருங்கும் தைபோதியர் சூழ்ந்துவேரை
அரைண்மரனேயுட் புகுந்தைபோள். சுபரைந்திரைன், இளெவேரைசிரய மிகவும் மரியபோரதைபயபோடும்,
அன்பபபோடும் எதிர்பகபோண்டு வேரைபவேற்றபோன், அப்பபபோழுது வேபோத்தியங்கள் கடைல்பபபோல்
முழைங்கினே; வேபோழ்த்பதைபோலி அரைண்மரனே முழுதுங் பகட்டைது; எல்லபோ பிரைபுக்களும்
பபருமபோட்டிகளும் இளெவேரைசிக்கு தைரலவேணக்கஞ் பசய்தைனேர்.

விஜயபோளின் வேதைனேம் மலர்ந்து புன்னேரக பூத்திருந்தை பபபோதிலும், பவேளுத்திருந்தைது. ஆங்கு
குழுமியிருந்தை சீமபோட்டிகளிரடைபய அவேள் பபபோய் நின்றது, ஆயிரைக்கணக்கபோனே
விண்மீன்களிரடைபய பதைபோன்றிய திங்கரளெப்பபபோன்றிருந்தைது. அவேள் தைனேது பதைத¤வேபோனே
இன்குரைலபோல், சுபரைந்திரைனுக்கும் மற்றும் ஏரனேபயபோர்க்கும் அவேர்கள் தைனேக்குச்பசய்தை
பகதரைவேத்ரதையும் உபசரைரணரயயுங் குறித்து வேந்தைனேமளித்தைபோள்.

அப்பபோல்பபரு விருந்பதைபோன்று நடைந்தைது. அரைண்மரனே முழுவேதும் இளெவேரைசிக்கும் அரைசர்க்கும்
ஆக்கம் பபருக எனும் வேபோழ்த்துரரைகள் பதைபோனித்தைனே பதையமக்கள் அரைசிளெஞ் பசல்வி
விஜயத்ரதை எத்துரண தூரைம் பநசிக்கின்றனே பரைன்பரதைப்பற்றி சுபரைந்திரைன் வியப்பபபோடு
கவேனித்து வேந்தைபோன். அன்றிரைவு பவேகுபநரைம் வேரரையில் விருந்தினேர் பகளிக்ரகயும், ஆரைவேபோரைமும்
ஓயவில்ரல.

சுபரைந்திரைன் விஜயபோள் அருபக அமர்ந்து பவேகு இனிரமயபோய்ப் பபசி, அவேளெது சினேத்ரதை
மபோற்ற முயன்று பகபோண்டிருந்தைபோன். அவேளும் அவேபனேபோடு இனிரமயபோய்ப்
பபசிக்பகபோண்டிருந்தைபோளெபோயினும், அவேள் வேதைனேம் உள்ளெடைக்கிய துயரைத்ரதைக் கபோட்டியது.

சிறிது பநரைத்திற்கு பிறகு பசனேபோதிபதி கபோட்டிய குறிப்ரப உணர்ந்தை சுபரைந்திரைன், இளெவேரைசிரய
அரைண்மரனேரயச் சபோர்ந்தை பூஞ்பசபோரலக்கு வேருமபோறு அரழைத்தைபோன். நுண்ணிய அறிவும்,
பசவ்விய உள்ளெமும் தைந்தை பபபரைபோளி விளெங்கிப்பபபோலியும் திருமுகத்பதைபோடு கூடிய அம்மங்ரக
நல்லபோள் நயனேங்கள், சுபரைந்திரைரனே உற்றுபநபோக்கினே. ஏன்? சுபரைந்திரைன் தைன்ரனே
உள்ளென்பபபோடு பநசிக்கவில்ரலபயனே விஜயபோள் எண்ணினேபோள். அணிமுடியண்ணல்
சிறிதுபநரைம் திரகத்து நின்றபோன். பிறகு அச் சுந்தைரைவேடி வேரைசிரய பநபோக்கி, இனிரமயும் ,
பணிவும் இரணந்தை குரைலில் "விஜயபோ! என் கண்ணரனேய விஜயபோ! சிறிது பநரைமபோயினும்
பூஞ்பசபோரலக்கு வேரைமபோட்டைபோயபோ?" என்றபோன்.

ஆ! அவ்வேபோர்த்ரதைகள் - ' என் கண்ணரனேய விஜயபோ என்ற அவ்வேபோர்த்ரதைகள் - அவேள்
இதையத்தில் எங்ஙனேம் பபோய்ந்தைனே! திடீபரைன்று பநர்ந்து ஒரு பபருந்துயரைம் பபபோலக் பகபோடிதைபோக
அல்ல - மிகுந்தை இன்பம் பயப்பதைபோனே மயக்கத்ரதை உண்டு பண்ணினே, அம்மயக்கத்தைபோல்
தைள்ளெபோடிக் கீழ் விழுந்து விடைபோதைபடி அவேள் அருபகயிருந்தை சுவேரின் மீது சபோய்ந்தைபோள். அவேள்

கண்கள் மீண்டும் நமது கதைபோநபோயகன் முகத்ரதை பநபோக்கினே. ஆனேபோல், அபதை சமயத்தில் அவேள்
முகம் தைன் இயற்ரக நிறம் மபோறி பவேளிறிற்று. ஏபனேனில் சுபரைந்திரைன் உண்ரமயில்
தைன்ரனேக் கபோதைலிக்கவில்ரல என்ற எண்ணம் அவேள் ஞபோபத்திற்கு மீண்டும் வேந்தைது,

சுபரைந்திரைன் மறுபடியும் விஜயபோரளெ பநபோக்கி, "நல்லபோய்! என்பனேபோடு தைனிபய பூஞ்பசபோரலக்கு
வேரை விரும்பவில்ரலயபோ? என்னே நிரனேக்கின்றபோய்?" என்று வினேபோவினேபோன்.

உடைபனே விஜயபோள் சிறிது தைடுமபோற்றமுற்ற பமல்லிய இனிய குரைலில், "தைங்கபளெபோடு யபோன்
வேருதைற்கு விரும்பபோமலல்ல. தைங்கள் விருப்பம் பபபோலபவே வேருகிபறன். வேபோருங்கள்.
பூஞ்பசபோரலக்குப் பபபோபவேபோம்" என்று கூற இருவேரும் அவ்விடைத்ரதை விட்டுப் பூஞ்பசபோரலரய
பநபோக்கிச் பசன்றனேர்.

11 வஞசகனகல வஞசசககபபடட வஞசச
பமற் கூறிய விருந்து நிகழ்தைற்கு மூன்று நபோட்களுக்கு முன்பனே மபோயபோபுரிரயச் பசர்ந்தை
அழைகியபதைபோர் சிறு கிரைபோமத்தில் உள்ளெ மபோளிரகயில் நடைந்தை சில விஷயங்கரளெ ஈண்டு
கூறுதைல் கதைபோ பதைபோடைர்ச்சிக்கு இன்றியரமயபோதைதைபோதைலின், அரவேகரளெப்பற்றி இங்கு கூறுவேபோம்.

மபோரல மணி ஐந்திருக்கும் ஏறத்தைபோழை 25 வேயது மதிக்கத் தைகுந்தை உருவிற் சிறந்தை
பமல்லியலபோள் ஒருத்தி அம்மபோளிரகயின் உட்புறத்பதை யுள்ளெ அரற பயபோன்றில் ஒரு
சபோர்மரணக் கட்டிலில் சபோய்த்திருந்தை வேண்ணம் ஏபதைபோ ஆழ்ந்து சிந்தித்துக் பகபோண்டிருந்தைபோள்.
அவேளெது ரகயில் ஒரு புத்தைகம் இருந்தை பதைனினும் அவேள் அரதைப் படித்து
பகபோண்டிருக்கவில்ரல. அடைக்கவியலபோ ஏபதைபோ துயரைத்தினேபோல் அவேளெது ஏபதைபோ சிந்தித்துக்
பகபோண்டிருந்தை பபபோதிலும், அடிக்கடி அவேள் கடியபோரைத்ரதை உற்றுபநபோக்கிக் பகபோண்டிருந்தைரதை
கவேனிக்குமிடைத்து. அவேள் யபோருரடைய வேரைரவேபயபோ மிக ஆவேபலபோடு எதிர் பபோர்ப்பதைபோய்த்
பதைபோன்றியது. இவ்வேபோறு அப்பபண்மணியின் மனேம் பற்பல விஷயங்கரளெச் சற்றி சுழைன்று
பகபோண்டிருந்தைபபபோது, அவ்வேரறயின் கதைவு பமல்லத் திறக்கப்பட்டைது. அரதை அடுத்து
பதைபோங்கிக் பகபோண்டிருந்தை திரரையும் சிறிது நீக்கப்பட்டைது, இரைபோகலப் பிரைபு உள்பளெ
நுரழைந்தைபோர்.

அந்நங்ரக சற்று பவேறுப்பபபோடு பிரைபுரவே வேரை பவேற்றபோள். “பபருமபோட்டி ! என்ரனே
இத்துரண விரரைவில் இங்கு அரழைத்து கபோரைணம் யபோது? நபோன் ஒரு முக்கிய விஷயம் பற்றி
உடைபனே பசபோல்ல பவேண்டும், சீக்கிரைம் என்ரனேயரழைத்தை கபோரைணத்ரதை பதைரிவிப்பபோய்” என்று
அப்பபண்ணங்ரக பநபோக்கிக் கூறினேபோர், இரைபோகுலப்பிரைபு.

அந்நங்ரக நல்லபோள் தைன்னுள் எழுந்தை சினேத்து உள்ளெடைக்கியவேண்ணம் “பிரைபுபவே, உங்கரளெ
நபோன் எதைற்கபோக இப்பபபோது அரழைத்பதைபனேன்பது நபோன் கூறபோமபல உங்கட்கு
விளெங்கியிருக்கலபோம். நபோட்கள் கடைந்து பபபோகின்றனே. இனித் தைபோமதிக்கவியலபோது. நபோன்
இப்பபபோது கர்ப்பவேதியபோயிருப்பதைபோய் உணர்கிபறன். இனியும் என்ரனே ஏமபோற்ற நீங்கள்
நிரனேப்பதைபோயின், நபோன் பகபோடிய பழி வேபோங்குபவேபனேன்பரதை மறந்துவிடை பவேண்டைபோம்.
முடிவேபோனே விரடை கூறிவிட்டுச் பசல்லலபோம்” என்றபோள்.

“பதுமினி. உன்ரனே யபோன் ஏமபோற்ற வில்ரல. நபோன் முக்கிய அரைசியல் விஷயம்பற்றி
அரலந்து பகபோண்டிருக்கிபறன். இன்னும் ஒரு மபோதைத்திற்குள் உன்ரனே கட்டைபோயம் மணந்து
பகபோள்ளுகின்பறன். அது வேரரையிலும் பபபோறுத்துக்பகபோள்” என்று நயந்து பவேண்டினேபோர் பிரைபு .

“முடியபோது இந்தை ஏமபோற்றுதைல் இனி பவேண்டைபோ நியபோயமபோய் பிரைதைபோபனுக்பக உரித்தைபோனே
மபோயபோபுரியின் அரைசுரிரமரய, நீர் அபகரித்துக்பகபோள்ளெ பல வேழிகளிலும் முயன்று

வேருகின்றீர்.உம்மபோல் அஃது ஒருபபபோதும் இயலபோது. உமது சதியபோபலபோசரனேயின் மூலமபோய்,
நீர் எண்ணுகின்றவேபோறு கிரீடைம் உமக்கு பசபோந்தைமபோய் விடினும், பசல்வி விஜயபோள் உம்ரம
மணந்து பகபோள்ளுவேபோள் என்று கனேவு கபோணபவேண்டைபோம். அவேள் உமது நடைத்ரதைகரளெ
எவ்வேபோபறபோ அறிந்து, உம்ரம நஞ்பசனே பவேறுக்கின்றபோள். நபோட்டு மக்கள் அவேரளெபய
அரைசியபோக கண்டு களிக்க விரழைவுடைன் கபோத்திருக்கின்றனே பரைன்பரதைப்பற்றி உமக்கு ஞபோபக
மூட்டுகின்பறன். பிரைபு ! வீணபோகக் பகட்டுப்பபபோக பவேண்டைபோம். இப்பபபோது அரியரணயில்
வீற்றிருக்கும் இரளெஞன் - “ என்று பதுமினி கூறி வேரும் பபபோழுது அவேரளெ இடைமறித்து.

“பதுமினி, என்னே கூறுகின்றபோய்! ஏதும் அறியபோது உளெறுகின்றரனே பபபோலும். உனேது மனே
நிரல சிரதைந்து நீ இவ்வேபோறு கூறுகின்ரறயபோ.?” என்றபோர் பிரைபு.

“என் மனேம் சரியபோனே நிரலரமயிபலபய யிருக்கின்றது. பணச்பசருக்கு என்ரனே பபோழைபோக்கி
விட்டைது. பிறர் தைம் வேபோர்த்ரதைகரளெ பபபோருட்படுத்திபனேனேல்ரல நபோன் உம்ரம பயபோக்கியபரைனே
என் மனேப்பூர்வேமபோய் நம்பி பமபோசம்பபபோபனேன். ஆயின், இப்பபபோழு பதைன் பசய்வேது! உமது
நயவேஞ்சக வேபோர்த்ரதையில் மயங்கி, விரல மதிக்கபவேபோண்ணபோ எனேது கற்ரப
பபோழ்படுத்திக்பகபோண்படை பனேனினும், “கண் பகட்டைபின் சூரிய நமஸ்கபோரைம் பசய்வேரதை
பயபோக்க” பிறகு விழித்துக் பகபோண்படைன், எனேது வேபோழ்க்ரக சபோரைமற்றுப் பபபோயினும், உம்மபோல்
பிறர்க்கு இன்னேல் பநரைபோதிருக்க என்னேபோல் இயன்ற அளெவும் முயன்று வேருபவேன். உமது
மர்மங்கரளெ நபோன் அறிந்து பகபோள்ளெவில்ரல பயன்பறண்ணி மனேப்பபோல் குடிக்கபவேண்டைபோம்.
நீர் பசய்யும் ஒவ்பவேபோரு கபோரியமும் எனேக்கு பதைரியபோமலிரைபோ. இனியும் பகட்டுப்பபபோக
பவேண்டைபோம். நபோன் பசபோல்லுவேரதை பகட்டு இனியபோயினும் ஒழுங்கபோய் நடைக்கக் கற்றுக்
பகபோள்ளும். அநீதியபோய், பகடுமதி மிகுந்து உம்மபோல் கடுங்கபோவேலில் ரவேக்கப்பட்டிருக்கும்-“
என்று அப்பபருமபோட்டி கூறி வேரும்பபபோழுது இரைபோகுலன் இரடைமறித்து.

“பபபோதும், உன் பிரைசங்கத்ரதை நிறுத்து. பநறி நின்று ஒழுகபோது, ஒழுக்கந் துறந்தை உன்னிடைம்,
யபோன் ஆபலபோசரனே பகட்க இப்பபபோது வேரைவில்ரல, நபோன் சடுதியிற் பசல்லபவேண்டும்,
சீக்கிரைம் எனேக்கு விரடைபகபோடு” என்று என்று பகபோபத்பதைபோடு கூறினேபோன்.

“ஏ, துபரைபோகி, நீ கூறுவேது ஒரு விதைத்தில் நியபோயமபோனேபதை. பபண்ணினேத்தின் வேரைம்ரபக்
கடைந்து, நீ வீசிய மபோயவேரலயில் முழுதுஞ் சிக்கி,”ஒழுக்கம் விழுப்பந்தைரைலபோபனேபோழுக்க
முயிரினு பமபோம்பப்படும்” என்ற ஆன்பறபோர்வேபோக்ரக முற்றும் மறந்து உன்பபோல் என் மனேத்து
ஓடை விட்டைதைற்கு, கூற்றினுங் பகபோடியனேபோனே நின் கடு பமபோழிக்கூற்று நியபோயமபோனேபதை, நீ
என்பபோல் முன்னேர்க்கபோட்டிய அன்பும், கபோதைலும், நபோன் உன்னிடைங் பகபோண்டுள்ளெ பதைத¢ளிய
பபரைன்ரபப்பபபோன்ற பதைன்பற எண்ணி ஏமபோர்ந்து பபபோபனேன். பல பபண் மக்கரளெ
இங்ஙனேபம வேஞ்சித்தைவேபனேன்பரதை பிறபக உணர்ந்பதைன். எத்தைரனேபயபோ பிரைபுக்கள்
இப்பபபோதும் என்ரனே மணக்க விரும்பி கபோத்திருக்கின்றனே பரைன்பது உனேக்குந் பதைரியபோதைதைல்ல.
ஆயினும் அவேர்களிடைத்பதை என் மனேஞ் பசல்லவில்ரல. ஏ பிரைபு! முடிவேபோய்க் கூறுகின்பறன்.
இனியபோயினும். பயபோக்கியரதையபோய் நடைந்துபகபோள்ளும். உமது வேபோக்குறுதிரயக் கபோப்பபோற்றும்.
பபரைபோரச பிடைர் பிடித்துத் தைள்ளெ - பகடுமதி மிகுந்து அரைசுரிரமரயயும் விஜயபோரளெயும்

விரும்புவீரைபோயின் உமக்கு அழிவு கபோலத்ரதை நீபரை பதைடிக்பகபோண்டைவேரைபோவீர்.’ என்று பதுமினி
படைபடைப்பபோயும் ஆத்திரைத்பதைபோடும் பபசினேபோள்.

சிறிது பநரைம் ஏதுபம பபசபோது, ஆழ்ந்து சிந்தித்துக் பகபோண்டிருந்தை பிரைபு இரைபோகுலன்,
பதுமினிரய பநபோக்கி “ என் அரிய பபபோழுரதை உன்பனேபோடு பபசி வீணபோக்க எனேக்கு
இஷ்டைமில்ரல. உனேக்கு எது விருப்பபமபோ அங்ஙனேபம பசய்து பகபோள்ளுவேரதைப் பற்றி யபோதும்
தைரடையில்ரல நபோன் சீக்கிரைம் பபபோகபவேண்டும்” என்று கூறி எழுந்தைபோர்.

“சரி, பபபோகலபோம்” என்று அப் பபருமபோட்டி கூறி விட்டு அவ்விடைத்ரதை விட்டும் மற்பறபோர்
அரறக்குச் சபரைபலனேச் பசன்று விட்டைபோள்.

இப் பபருமபோட்டி யபோபரைன்பரதை வேபோசகர்கட்குச் சிறிது அறிவித்துப் பிறகு கரதைரயத்
பதைபோடைர்பவேபோம். இப் பதுமினியின் தைந்ரதையபோர் ஒர் உயர் குலப் பிரைபுபவே யபோயினும்,
வேறுரமயின் பகபோடுரமயபோன், மிகச் பசல்வேந்தைரைபோனே-ஆனேபோல், பகபோஞ்சம் வேயதுபசன்ற-பிரைபு
ஒருவேர்க்கு இவேரளெ மணஞ் பசய்து பகபோடுத்தைனேர். அப்பிரைபு இவேரளெ பபரிதும் பபோரைபோட்டி
மிக்க அன்பபபோடு பநசித்து வேந்தைபோர். பதுமினிரய பதைய்வேம்பபபோன்று வேணங்கி வேந்தைபோபரைன்று
கூறின், மிரகயபோகபோது. ஆனேபோல், பதுமினி அப் பிரைபுரவே பநசித்தைபோளெபோ? என்பபதை பகள்வி.
எத்துரணக் பகத்துரண அப்பிரைபு பதுமினியிடைத்து அன்ரபச் பசலுத்தினேபோபரைபோ, அத்துரணக்
கத்துரண இவேள் அவேரரை விடைபமனே பவேறுத்தைபோள். அவேரரைக் கபோணின், பகபோடிய
விபரைபோதிரயக் கண்டைபோற் பபபோன்று முகத்ரதைச் சுளித்துக்பகபோள்ளுவேபோள். அப்பிரைபு பதுமினி
தைன்னிடைத்துக் பகபோண்டுள்ளெ பவேறுப்ரப உணர்ந்தைபோரைபோயினும், அரதை பவேளியில் கூறபோது தைன்
மனேத்துள்பளெ அடைக்கிக்பகபோண்டு அவேளிடைத்து அன்புடைபனேபய நடைந்து வேந்தைபோர்.

பதுமினி சில நற்குணங்கள் இயல்பிபலபய வேபோய்க்கப்பட்டை வேளெபோயினும் அவேளெது பணச்
பசருக்கு அவேளெது நற்குணங்கரனே மரறத்தைனே. இளெரமயிலிருந்து வேறுரமயில்
வேளெர்க்கப்பட்டைவேளெபோதைலின், திடீபரைனே பபரும் பணங்கிரடைக்கபவே பசல்வேச் பசருக்குற்று
அவேள் விளெங்கினேபோள். அதைற்குக் கபோரைணமபோனே அவேளெது கணவேரரையும் அவேள் மதித்தைபோளில்ரல.

இயற்ரகயிபலபய அழைகுரடையபோளெபோனே பதுமினி, எப்பபபோழுதும் பசயற்ரக
அலங்கபோரைங்கபளெபோடு மிளிர்வேபோள். எல்லபோரும் அவேரளெ 'அழைகு மிக்க அணங்கு' என்று புகழ்ந்து
பகபோண்டைபோடை பவேண்டுபமன்பது அவேளெது விலக்பகபோண விருப்பம். அவேள் எதிர்பபோர்த்தைரதைப்
பபபோன்ற பல ஆடைவேர் அவேரளெ, அறிவினும் அழைகினுஞ் சிறந்தை அணங்பகனேக் கூறி
புகழ்ந்தைனேர். அவேளும் பபபோதுவேபோய் எல்லபோ ஆடைவேரிடைத்தும் அன்பபபோடு
பபசிக்பகபோண்டைடிருப்பபோளெபோயினும், எல்லபோரரையும்விடை இரைபோகுலப் பிரைபுவினிடைபம அதிக அன்பு
கபோட்டி வேந்தைபோள். பதுமினி இத்தைரகய குணங்கபளெபோடு விளெங்கியபபபோதினும் ஒழுக்க பநறிரய
விட்டும் சிறிதும் பிறழ்ந்துவிடைவில்ரல.

இந்நிரலரமயில், ஊழ்விரனேயின் பயனேபோய் அவேளெது கணவேர் திடீபரைனே மரைணமரடைந்தைபோர்.
அவேளெது தைந்ரதையும் அவேள் கணவேரரைப் பின்பற்றினேபோர். இங்ஙனேம் ஒருவேர் பின்பனேபோருவேரைபோய்
இருவேரும் இறந்துவிடைபவே, அதுபற்றி பபரிதும் வேருந்திய பதுமினி மிகவுந்துக்கத்பதைபோடு
தைனிபய கபோலங் கடைத்தி வேந்தைபோள்.

தைனிபய கபோலங்கடைத்தும் தைன் தீவிரனேரய நிரனேத்து மனேம் உரடைந்தைபோளெபோயினும், உடைலழைகு
மபோறபோதிருந்தைரமயபோனும், விண்ணுலகு பசன்ற அவேள் கணவேர் தைம் பசல்வேங்கட்பகல்லபோம்
அவேபளெ உரித்தைபோனேவேளெபோய் விட்டைரமயபோனும் பலபிரைபுக்கள் அவேரளெ மணந்துபகபோள்ளெ
பபரிதும் விரும்பினேபோர். ஆனேபோல், அவேள் ஒருவேர்க்கும் தைகுந்தை விரடையளிக்கவில்ரல.

இந்நிரலயில் இரைபோகுலப் பிரைபு அடிக்கடி அவேள் இல்லத்திற்கு வேந்து பபசிச் பசல்லுவேபோர்.
அவேள் பபபோருட்டு பல விருந்துகள் பசய்வேபோர். இயற்ரகயிபலபய சிறந்தை அழைகும்
சபோதுர்யமபோய்ப் பபசுந்திறரமயும், இனிரமயும் உரடைய இரைபோகுலன் வீசிய வேஞ்சக வேரலயில்,
கள்ளெமற்ற உள்ளெத்தினேபோளெபோனே பதுமினி மயங்கியது ஓர் வியப்பல்ல. சுருங்கக் கூறுமிடைத்து,
அவேரைது வேஞ்சக வேபோக்குறுதிரய நம்பி, விரல மதித்தைற்கரிய தைனேது கற்ரப பதுமினி அவேர்பபோல்
ஒப்பரடைத்தைபோள்.

நபோட்கள் கடைந்தைனே. பதுமினி தைபோன் கர்ப்பவேதியபோய் இருப்பரதை உணர்ந்தைபோள். இரைபோகுலனிடைம்
பன்முரற அவேள் நயந்து பவேண்டியும், அவேர் தைபோம் அளித்தை வேபோக்குறுதிரயக்
கபோப்பபோற்றினேபோரில்ரல. அத்துடைன் அவேர் சிறுகச்சிறுக அவேள் இல்லத்திற்கு வேருவேரதையும்
நிறுத்தி விட்டைபோர். பபரதை என் பசய்வேபோள்! பநருப்பிரடை புழுபவேனேத் துடித்தைபோள். தைன்னிடைத்து
உள்ளென்பு மிக்க பணி மகபனேபோருவேரனே, தைந்திரைமபோய் இரைபோகுலபோனேது ரகயபோளெபோய் அமர்த்தி,
அவேனேது மர்மங்கள் முற்ரறயுந்பதைரிந்துபகபோண்டைபோள். அதைற்குப் பிறபக இரைபோகுலரனே
வேரைவேரழைத்து, பமற் கூறியபடி அவேன் அளித்தை வேபோக்குறுதிரய நிரறபவேற்றுமபோறு
பகட்டுக்பகபோண்டைபோள். அவேள் பகட்டுக்பகபோண்டைதும், அதைற்கு அவேன் அளித்தைபதிலும்
வேபோசகர்கள் நன்கறிவேபோர்களெபோதைலின், இங்கு மீண்டும் எழுதைபவேண்டிய அவேசியமில்ரல. நிற்க.

இரைபோகுலனேது மறுபமபோழிரயக் பகட்டு மற்பறபோர் அரறக்குட் பசன்ற பதுமினி, ஏதுஞ்பசய்ய
ஆற்றலின்றி பபபோத்பதைன்று படுக்ரக யிற்பசன்று விழுந்தைபோள். எண்ணபோதைதும் எண்ணி
ஏங்கினேபோள். அவேள் மனேம் துடித்தைது. இப்பபபோது எங்ஙனேமபோயினும் அவேளெது மபோனேம்
கபோப்பபோற்றப் படை பவேண்டும். ஆழ்ந்து சிந்தித்தைபோள். ஏதும் வேழி புலப்படைவில்ரல.
'மபோனேமழிந்தைபின் வேபோழைபோரம முன்னினிபதை'யனேபறபோ? என்பறண்ணினேபோள். ஆயினும், தைபோன்
தைற்பகபோரல புரிந்துபகபோள்ளுதைற்கு முன், இரைபோகுலரனேப் பழிக்குப் பழி வேபோங்கபவேண்டும்! என்ற
எண்ண பமழுந்தைது.

நபோம் இங்கு ஒரு விஷயத்ரதை மட்டும் குறிப்பிக்க பவேண்டுவேது அவேசியமபோயிருக்கின்றது.
பதுமினி நற்குணங்களுரடையபளெயபோயினும். தைம் கற்புக் குரலந்தைரதைப் பற்றி எண்ணி எண்ணி
ஏங்கி மனேம் வேபோடினேபோளில்ரல. ஏபனேனின், அவேள் இயற்ரக அப்படிப்பட்டைது. தைனேக்குத்

தீங்கிரழைத்தை இரைபோகுலரனேச் சமயம் பபோர்த்துத் தைண்டிக்க பவேண்டுபமன்ற உறுதி பகபோண்டைபோள்!

அந்நிரலயில், பதுமினி படுக்ரகயிற் படுத்து புரைண்டு பகபோண்டிருந்தைபபபோழுது,
பணிமகபளெபோருத்தி கதைரவே பமதுவேபோகத் திறந்துபகபோண்டு உள்நுரழைந்து பபருமபோட்டி அருகிற்
பசன்றபோள்.

"எங்கு வேந்தைபோய்" என்று வினேபோவினேபோள் பதுமினி.

"பநற்று வேந்து தைங்கபளெபோடு பபசிச்பசன்ற பிரைபு, தைங்கரளெ மீண்டுங் கபோண்பதைற்கபோக இங்கு
வேந்திருக்கின்றபோர். தைங்களின் சந்தைர்ப்பம் எப்படி யிருக்கிறபதைன்பரதை அறிந்து வேரும்படி
கூறினேபோர்.

அவேள் கூறியரதைக் பகட்டைதும் ஏபதைபோ சிறிது பநரைம் சிந்தித்து, பதில் கூறபோதிருந்தை பதுமினி,
பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வேந்தைவேள்பபபோல பவேரலக்கபோரிரயப் பபோர்த்து,"சரி அப்பிரைபுரவே விரரைந்து
அரறக்கு அரழைத்துவேபோ"என்னே, அப்பணிமகள் விரரைந்து பசன்றபோள். அவேள் பசன்றதும் தைன்
புடைரவேரய சரியபோக உடுத்துக்பகபோண்டு பக்கத்தைரறக்குள் பசன்றபோள்.

பதுமினி அவ்வேரறக்குள் பசன்ற சிறிது பநரைத்திற்பகல்லபோம் பநட்ரடையபோனே, சிறந்தை
அழைகில்லபோவிடினும் சபோதைபோரைணமபோனே அழைகிரனேயுரடைய ஒரு மனிதைர் அவ்வேரறயினுள்
நுரழைந்தைபோர். இவேர்க்கு ஏறத்தைபோழை 33 வேயதிருக்கலபோம். சற்று கடுத்தை முகத்ரதை
யுரடையவேபரையபோயினும், விழுமிய குணங்கள் நிரைம்பப்பபற்றவேர். பதுமினிரய மணக்க
விரும்புபவேருள் இப்பிரைபுவும் ஒருவேர். அவேளிடைத்து உண்ரமயபோனே அன்பும், மதிப்பும்
உரடையபோர். பதுமினி இப்பிரைபுவிற்கும் தைகுந்தை பதில் அளிக்கவில்ரலயபோயினும்,
அவேள்பபரிலுள்ளெ அன்பு பமலீட்டைபோல், அடிக்கடி வேந்து அவேரளெக்கண்டு பபசிவிட்டுச்
பசல்வேபோர்.

இப்பபபோது இவேரரைக் கண்டை பதுமினிக்கு அடைக்க வியலபோ துயரைம் உண்டைபோயிற்று. அவேளெது
அகம்பபோவேமும் பணத்திமிரும் எங்பகபோ ஓடி ஒளிந்தைனே. 'அப்பபபோழுபதை இப்பிரைபுரவே
மணந்துபகபோண்டிருப்பின் தைனேக்கு இம்மபோதிரி இழிவு பநர்ந்திரைபோபதை' என்பறண்ணினேபோள்.
இப்பபபோது அவேட்கு ஆறுதைல் அளிப்பதைற்கும், பயபோசரனே கூறுதைற்கும் ஓர் உற்ற நண்பன்
பதைரவேயபோயிருந்தைது. அதைற்கு இப்பிரைபுரவேத் தைவிரை பவேபறபோருவேர் தைகுதியற்றவேபரைனே
நிரனேந்தைபோள். ஆகபவே, பிரைபுரவே மிக்க அன்பபபோடு வேரைபவேற்றபோபளெனேக் கூறத் பதைரவேயில்ரல.

'பபருமபோட்டி ! உமது அழைகிய வேதைனேம் வேபோட்டைமுற்றிருப்பபதைன்' என்று பதுமினிரய பநபோக்கி
வினேபோவினேபோர் பிரைபு.

இங்ஙனேம் மிக்க அன்பபபோடு தைன்ரனே பநபோக்கி வினேபோவிய பிரைபுவிற்கு, பதுமினி உடைபனே
மறுபமபோழி யளித்தைபோளில்ரல. அவேள் அடைக்கிரவேத்திருந்தை அழுரக அவேரளெயும் மீறி
பவேளிப்பட்டைது. அதிகம் விவேரிப்பபோபனேன்? பிரைபுவிற்கு அரனேத்தும் அறிவிக்கப்பட்டைது.
இரைபோகுலன் அவேரனே வேஞ்சித்தைது முதைல், சற்று முன்பு அவேன் பது மினேக்கு அளித்தை பதில்,
வேரரையிலும் எல்லபோம் அப்பிரைபுவிற்கு விளெக்கப்பட்டைனே. பிறகு பதுமினி பிரைபுரவே பநபோக்கி
'பிரைபு! இனி எனேக்கு உயிர் வேபோழ்க்ரகயபோல் ஏதும் பயனில்ரல. என் பசபோத்துகள் முற்றும்
தைங்களின் பமற் பபோர்ரவேயில் தைர்மத்திற்பகனேச் பசலவேழிக்கப்படைட்டும். என்ரனே நம்பும்படி
பசய்து வேசித்து இரைபோகுலரனே பழிக்குப்பழி வேபோங்குபவேன். பிறகு யபோன் தைற்பகபோரல புரிந்து
பகபோள்வேரதைவிடை பவேறு சிறந்தை வேழி பயபோன்றுமில்ரல' என்று அளெப்பரிய துயரைத்பதைபோடு
கூறினேபோன்.

அவேள் கூறியரதை அரமதிபயபோடு பகட்டுக்பகபோண்டிருந்தை பிரைபு, அவேட்கபோக மிகவும்
வேருந்தினேபோர். இறுதி நபோள் வேரரையில் அவேளெது மனேமகிழ்ரவே குரலக்கக் கூடிய விதைமபோய்.
அவேளெது கற்ரபக் குரலத்துவிட்டை இரைபோகுலனின் மீபதை பிரைபுவின் ஆத்திரைமுற்றுஞ் பசன்றது.
சிறிது பநரைம் ஒன்றுங் கூறபோது சிந்தித்துக் பகபோண்டிருந்தைபோர். பிறகு அவேரளெப் பபோர்த்து.

"பபருமபோட்டி! உமக்கபோக யபோன் பபரிதும் வேருந்துகின்பறன். தீய எண்ணமுரடைய அவ்வேஞ்சகப்
பிரைபுபவேபோடு தைபோம் பநருங்கிப் பழைகியபதை மிகவுந் தைவேறு. 'எண்ணித்துணிக கருமம், துணிந்தை
பின் எண்ணுவேபமன்பதிழுக்கு' என்றபோர்பபபோல, இப்பபபோழுது வேருந்துவேதைபோன் என்னே பயன்?
தைபோம் தைற்பகபோரல பசய்து பகபோள்ளுவேதைபோய்க் கூறுகின்றீர்; அங்ஙனேம் நீர் பசய்து
பகபோள்ளுவீரைபோயின் உமக்கு உண்டைபோகும் இழிவு மரறக்கப்பட்டு விடைபோது. அன்றியும்,
தைற்பகபோரல புரிந்து பகபோள்ளுவேரதை எம்மதைமும், எந்தை சட்டைமும் அனுமதிக்கவில்ரல. பதுமினி!
நபோன் கூறுவேரதை கவேனித்துக் பகளும், மனிதைர் ஒவ்பவேபோருவேரும் தைவேறுதைல் இயல்பப. ஆயினும்.
நபோம் பசய்தை குற்றத்திற்கபோக இப்பபபோது உண்ரமயில் மனேம் வேருந்தி ஆண்டைவேனிடைம் மன்னிப்பு
பகட்கின்றீர். நிட்சயமபோக எம்பபருமபோனிடைமிருந்து உமக்கு மன்னிப்பளிக்கப்படும். பபருமபோட்டி
! இப்பபபோழுது உனேது மபோனேம் கபோப்பற்றப்படை பவேண்டுபமன்றரறகின்றீர்; அஃது உண்ரமபய.
இப்பபபோது இருதையபூர்வேமபோய் உம்ரம பநசிக்கின்பறன். எனேது அன்பு, இரைபோகுலன் உம்மீது
பகபோண்டிருந்தைரதைப் பபபோன்று இழிவேபோனேதைன்று. இப்பபபோதும் நீர் விரும்பினேபோல் உம்ரமயபோன்
மணந்து பகபோள்ளெ யபோபதைபோரு தைரடையுமில்ரல பயபோசித்து பதில் கூறும்" என்று அன்பபபோடும்
அனுதைபோபத்பதைபோடுங் கூறினேபோர்.

பதுமினி இப்பிரைபுவின் பபருந்தைன்ரமரயயும், தைன்னிடைத்து அவேர் பகபோண்டுள்ளெ உண்ரம
அன்ரபயும் எண்ணி வியந்தைவேபோறு ஏதுங்கூற சக்தியற்றபோள். பிரைவுவின் அருபக பசன்று
முழைந்தைபோட்படியிட்டு, பிரைபுவின் ரககரளெ எடுத்து அவேளெது கண்களில் ஒற்றிக்பகபோண்டைபோள்.
அக்கரைங்கரளெ அவேளெது கண்ணீர் நரனேத்து. பிரைபுரவே மிக்க நன்யறிதைபலபோடு பநபோக்கி,
நபோத்தைழுதைழுக்க, இன்குரைலில்"பபருமபோபனே, அடியபோள் தைங்களின் ஒப்பற்ற அன்பிற்கு
தைகுதியற்றவேள்" என்றபோள்.

12 அனபசறகமணபடக அமடககந தகழ
பகலவேன் பமற்றிரசயில் மரறந்து பவேகு பநரைமபோயிற்று. வேபோனேமபோகிய நீலவிதைபோனேத்தின் கீழ்
இளெவேரைசி பகபோலுவேமரை வேந்தைபோள். அவேளுக்கு பவேண் பகபோற்றக்குரடையபோக, பவேண்ணிலபோக்கதிர்
வீசி வேபோனேத்திரடைபய சந்திரைன் பதைபோன்றினேபோன். அப்பபபோழுது அரைண்மரனேரயச் சபோர்ந்தை
பூஞ்பசபோரல மிக்க எழிலுடைன் விளெங்கிற்று. ஆங்குள்ளெ பசும் புற்றரரை பயபோன்றில் நமது
கதைபோநபோயகன் சுபரைந்திரைனும், கதைபோநபோயகி விஜயசுந்தைரியும் உட்கபோர்ந்து இனிரமயபோய் பபசிக்
பகபோண்டிருந்தைனேர்.

"அன்பிற்குரிய விஜயபோ! இவ்பவேண்ணிலபோ மனேத்திற்கு எவ்வேளெவு மகிழ்ரம யளிக்கின்றது.
வேபோனேத்ரதை உற்றுப்பபோர். பிரறரயச் சுற்றிலும் உடுக்கள் விளெங்குகின்றனே. நபோம் ஒரிடைத்ரதை
பசயற்ரகயபோன் எத்துரண அழைகுபபறச் பசய்திருப்பினும், அஃது இயற்ரகயன்ரனேயின்
எழிலுக்கீடைபோபமபோ! ரகம்மபோறு கருதைபோது மரழைரயச் பசபோரியும் கபோர்முகிபலபபபோல், மக்களிடைத்து
ஏதும் எதிர் பபோரைபோது, அரனேத்ரதையும் அவ்வுயிர் பபபோருட்டு அரமத்தைருளிய ஆண்டைவேனுக்கு
யபோம் பசய்யக் கூடிய உதைவி யபோபதைனும் ஒன்றுளெபதைபோ?

பபபோன்னேபோற் பிரைபயபோசனேம் பபபோன்பரடைத்
தைபோற்குண்டு பபபோன்பரடைத்தைபோன்
தைன்னேபோற் பிரைபயபோசனேம் பபபோன்னுக்கங்
பகதுண்டைத் தைன்ரமரயப் பபபோல்
உன்னேபோற் பிரைபயபோசனேம் பவேணபதைல்
லபோமுண்டு உன்றனேக்கிங்
பகன்னேபோற் பிரைபயபோசனேம் ஏதுண்டு
கபோண்கச்சி ஏகம்பபனே"

என்று பட்டினேத்தைடிகள் கூறியவேபோபற, நபோம் அப்பபருமபோனுக்கு இயற்றும் உதைவி ஏதும்
இல்ரலபயன்பறபோ?" என்று எம்பபருமபோனின் அருட்டிறத்ரதை வியந்தைவேபோறு கூறினேபோன்
சுபரைந்திரைன்.

"ஆயினும், எக்கபோலத்தும் அவேரனே வேணங்கி வேழிபடுவேபதை நமக்கு இன்றியரமயபோக்
கடைரமயன்பறபோ?

" உண்ரமபய அதிருக்கட்டும். விஜயபோ! ஏன் ஏபதைபோ ஒருவிதைமபோய் வேபோட்டைமுற்றிருக்கின்றபோய்?
கபோரைணம் பகட்டைபோல் கூற மறுக்கின்றபோய்? என்னிடைங் கூறக்கூடைபோதைபோ? என்று பபச்ரச பவேறு
விஷயத்தில் திருப்பினேபோன் சுபரைந்திரைன்.

விஜயபோள் ஏதும் பதில் அளிக்க வில்ரல. மீண்டும் சுபரைந்திரைன் அவேரளெப் பபோர்த்து விஜயபோ !
என் அருரம விஜயபோ! உனேக்கு மறுபமபோழியளிக்க விருப்பமில்ரலயபோ?" என்று பகபோஞ்சும்
பபோவேரணயபோகக் பகட்டைபோன்.

விஜயபோள் ஏபதைபோ கூற வேபோபயடுத்தைபோள். ஆயினும் அவேள் ஏதும் பமபோழிந்தைபோளில்ரல. தைபோன்
கூறக் கருதிய பமபோழிகரளெ உரரைத்தைற்கு மபனேபோபலமற்றவேளெபோய்த் தைன் பபோர்ரவேயபோபலபய
உட்கருத்ரதை பவேளியிடுவேபோள் பபபோல சுபரைந்திரைன் முகத்ரதை பநபோக்கினேபோள். அந்பநபோக்கின்
பமன்ரமரயயும், இனிரமரயயும், கனிரவேயும் மரறப்பதைற்கு விஜயபோளின் பபரதைரமயும்
பபண் தைன்ரமரயயும் கூடைப்பபபோதிய ஆற்றல் இலவேபோயினே, அந்பநபோக்கம் சுபரைந்திரைன் மனேதில்
மின்னேல்பபபோற் பபோய்ந்தைது. உடைபனே அவேன் அவேரளெ பநபோக்கி, "விஜயபோ, யபோன் உன்ரனே
பநசிக்கவில்ரலபயனே நிரனேக்கின்றபோய்! ஐபயபோ, இவ்வுலகின் உன்ரனே விடை அதிகமபோய்
பவேபறப்பபண்ரணயும் பநசிக்கவில்ரலபயன்னும் உண்ரமரய நீ யறியமபோட்டைபோய்,
ஆயினும்--"

"ஆயினும் என்னே?" என்று வினேபோவினேபோள் இளெவேரைசி.

"விஜயபோ, உன்னிடைம் நபோன் எரதைக் கூறுவேபதைன்பபதை எனேக்குத் பதைரியவில்ரல. என் அன்பபோனே
விஜயபோ! நபோன் இப்பபபோதிருப்பரதைப்பபபோலின்றி, ஏரழையபோய், எல்லபோரைபோலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு
இவ்வூரரைவிடை«¢டை துரைத்தைப்படினுங்கூடை அப்பபபோழுது என்ரனே பநசிப்பபோயல்லவேபோ?" என்று
உருக்கத்பதைபோடு பகட்டைபோன் சுபரைந்திரைன்.

"என் அரைபச! ஏன் இவ்வேபோறு எவ்விதை பதைபோடைர்புமின்றி தைபோங்கள் பபசுகின்றீர்கபளென்பரதை
என்னேபோல் விளெங்கிக்பகபோள்ளெ முடியவில்ரல. தைபோங்கள் உற்சபோகமபோயும் மகிழ்ச்சியபோயும்
இருக்கபவேண்டிய இந்பநரைத்தில், இங்ஙனேம் அபசகுனேமபோக வேபோர்த்ரதைகரளெக் கூறுவேது எனேக்கு
மிகுந்தை வேறுத்தைத்ரதை தைருகின்றது. நபோன் தைங்கரளெ பநசிப்பது தைபோங்களிருக்கும் உயர்பதைவிரயக்
கண்டைல்ல. பணத்திற்கபோகவும் பதைவிக்கபோகவும் பநசிப்பது உண்ரம அன்பபோகுமபோ? தைபோங்கள்
அமரும் ஒரு சிறந்தை பதைசத்து அரைசுகட்டிலும், தைபோங்கள் முடியில் பிரைகபோசிக்கும் நவேரைத்னே
மகுடைமும், தைங்கட்குக் கவுரைவிக்கப்பபோடும் பவேண்பகபோற்றக் குரடையும், தைங்கள்
பசங்கரைத்திற்பற்றும் பசங்பகபோலும் எனேக்கு தைங்களிடைத்து இத்தைரகய பபரைன்ரப
உண்டைபோக்கவில்ரல. தைபோங்கள் பரைம ஏரழையபோய், உண்ண உணவும், உடுக்க உரடையுமின்றி,
எல்லபோரைபோலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு, இத்பதையத்ரதைவிட்படை துரைத்தைப்படினும் யபோன்
இப்பபபோரதைப்பபபோன்பற தைங்கரளெ உள்ளென்பபபோடு பநசிப்பபன். தைபோங்கள் எங்கு பசல்லினும்
யபோனும் தைங்கரளெ மனேமகிழ்பவேபோடு பின்பற்றுபவேபனேன்பரதை உறுதியபோய் நம்பலபோம்" என்று
மிகத்துயரைத்பதைபோடு பமபோழிந்தைபோள் இளெவேரைசி. அவேளெது அழைகிய கண்களில் நீரைரும்பியது.

அவேரளெயறியபோமல் அவேளுக்குத் துக்கம் பபபோங்கியது. "அன்பிற்குமுண்படைபோ வேரடைக்குந்தைபோழ்
ஆர்வேலர் புன்கணீர் பூசல் தைரும்" என்ற ஆன்பறபோர் வேபோக்கு உண்ரமயன்பறபோ?

விஜயபோளின் கண்களில் நீரைரும்புவேரதைக் கண்டை சுபரைந்திரைன்"என் அன்பிற்குரியபோய்! கண்ணீர்
உகுக்கின்றபோபய. நீ என்னிடைத்து பகபோண்டுள்ளெ அன்பின் அளெரவே அறிதைற்கபோகபவே
கூறிபனேபனேயன்றி பவேறன்று" என்றபோன். அவேன் மனேங் குழைம்பியது. தைன்னிடைத்து அவேள்
ரவேத்திருக்கும் மபோசற்ற அன்ரப எண்ணி எண்ணி உள்ளெம் உருகினேபோன். ஏபதைபதைபோ
எண்ணினேபோன். ஆயினும், அவேள் தைனேக்குரியள் அல்லன் என்பரதை நிரனேந்து தைன்ரனேத்
பதைற்றிக்பகபோண்டைபோன்.

"தைங்கள் மனேத்தில் ஏபதைபோ ஒரு மர்மம் இருக்கின்றது. எரதைப்பற்றிபயபோ அடிக்கடி எண்ணி
உங்கள் மனேம் துன்பப்படுவேதைபோக எனேக்குத் பதைபோன்றுகின்றது. தைபோங்கள் மர்மமபோய்
ரவேத்திருக்கும் விஷயங்கரளெ அறிந்து பகபோள்ளெ பவேண்டும் என்பது என் கருத்தைல்ல. ஆனேபோல்
எந்தை விஷயத்திலபோவேது நபோன் தைங்களின் துன்பத்ரதை மபோற்ற உதைவி பசய்யக்கூடுபமன்பற
பகட்கின்பறன். தைங்களின் உள்ளெத்ரதைத் துன்புறுத்தும் துயரைத்ரதைத் தைபோங்கள்
எனேக்கறிவிப்பின் தைங்கள் மனேம் சற்று ஆறுதைலரடையலபோபமன்பறண்ணுகின்பறன்" என்று
அன்பபபோடு கூறி, அவேனேது முகத்ரதை பநபோக்கினேபோள்.

எழுதுதைற்கரிய எழிலுடைன் விளெங்கிய ஒரு இளெவேரைசி பூஞ்பசபோரலயில் தைன்னேந்தைனிபய,
தைன்னிடைத்து அன்புமீதூரை பபசிக்பகபோண்டிருந்தைதைபோனேது சுபரைந்திரைனுக்கு எல்ரலயற்ற
ஆனேந்தைத்ரதைத் தைந்தைபதைனினும், அவேள் பிறர்க்குறியள் என்பரதை நிரனேக்க நிரனேக்க, அவேனேது
மனேம்பசபோல்பலபோணபோ சஞ்சலமரடைந்தைது. அந்நிரலயில் அவேள் மீண்டும் சுபரைந்திரைரனே பநபோக்கி.
"அண்ணபல! தைபோங்கள் என்ரனே பநசிப்பது உண்ரமயபோயின், தைங்களின் இரைகசியத்ரதை
என்னிடைம் ஏன் ஒளிக்கபவேண்டும்? என்னிடைங்கூறுதைற்கு தைங்கட்கு விருப்பமில்ரலயபோ?" என்று
கனிபவேபோடு பமபோழிந்தைபோள்.

அப்பபபோழுது மணி பன்னிரைன்டிருக்கும். பூரைண மதியிபனேபோளி எங்கும் பரைவி யபோவேரரையும்
ஆனேந்தைக் கடைலிலபோழ்த்தியது. சுபரைந்திரைன் விஜயபோளின் முகத்ரதை ஏறிட்டு பநபோக்கினேபோன்.
அவேள் வேதைனேமும் பூரைண மதிரயப்பபபோன்பற விளெங்கியது. விஜயபோளின் ரகரய ஆர்வேத்பதைபோடு
பற்றி முத்தைமிட்டைபோன். அந்நிரலயில் அவேன் அரனேத்ரதையும் அடிபயபோடு மறந்தைபோன். அவேன்
நிரனேத்திருந்தை நிரனேவுகள் எல்லபோம், அவேன் உணர்ச்சிபயல்லபோம் அவேள் முகத்ரதை பநபோக்கவும்
மனேத்பதைபயழுந்தை அன்பபன்னும் பவேள்ளெத்தில் கரரைந்துபபபோயினே. அவேள் உடைலரமப்பின்
பமன்ரமயபோனே அழைரகயும், அவேள் பபோர்ரவேயிலும் அவேள் வேபோயினின்று வேரும் ஒவ்பவேபோரு
பசபோல்லிலும் பதைத¤வேபோகக் கபோணப்பட்டை அவேளெது உள்ளெச் பசம்ரமரயயும் கவேனிக்கக்
கவேனிக்க, சுபரைந்திரைனுக்கு எல்ரலயற்ற ஆனேந்தைம் பபபோங்கியது. அவேன் தைன்ரனேயும்
உலரகயும் மறந்தைபோன்.

விஜயசுந்தைரிக்கு அதுகபோறும் பதைத¤வுற விளெங்கபோதிருந்தை ஒர் பபரிய உண்ரம, அஞ்ஞபோன்று

துலக்கமுற விளெங்கிற்று. அவ்வுண்ரமயபோனேது அரைசன் (சுபரைந்திரைன்) தைன்ரனேக்
கபோதைலிக்கின்றபோன் என்பபதை. அவ்வுண்ரம விளெங்கியதும் தைனேது பபண்ரமக் குணத்துக்கு
இயல்பபோகிய நபோணத்தைபோல் சிறிது தைரலகவிழ்ந்தைபோள்.

மந்தைமபோருதைம் இன்பமபோய், வீசியது. மல்லிரக, முல்ரல, இருவேபோட்சி, பரைபோசபோ முதைலிய அழைகிய
மலர்களின் நறுமணம் நந்தைவேனேம் முற்றும் பரைவே இன்பமளித்தைது. இருவேரும் தைங்கரளெபய
மறந்திருக்கும் அந்பநரைத்தில் சிறிது தூரைத்பதை தைங்கரளெ பநபோக்கி கமலபோகர் வேரைக்கண்டைனேர்.

அவேர் முகம் மலர்ந்திருந்தைது. அவேர் பநருங்கி வேந்தைதும் இருவேர்க்கு தைரலவேணக்கங்ஞ்
பசய்தைபோர்."என் அரைபச! பவேகுபநரைமபோய் விட்டைது. பமல்லிய தைன்ரமரயயுரடைய இளெவேரைசி
இதைற்குபமல் விழித்திருக்கலபோகபோது. நபோன் இங்கு வேந்து தைங்கள் தைனிரமயிற் குறுக்கிடைத்
துணியவில்ரலயபோயினும், அவேசியங்கருதி வேரைலபோபனேன்" என்று சுபரைந்திரைரனே பநபோக்கி
பணிபவேபோடு பமபோழிந்தைபோர்.

13 எதசர பநகககசய அபகயமம, எழசலமசக வனசமதயம
பமலதிகபோரைத்திற் கூறியரவே நிகழ்ந்தை மூன்றபோம் நபோளிரைவு மணி எட்டிருக்கும். ஓர்
பபபோர்ரவேயபோல் உடைம்பு முழுவேரதையும் மரறத்துக்பகபோண்டு, நமது கதைபோநபோயகன் சுபரைந்திரைன்,
புரைவியிலமர்ந்தை வேண்ணம், பமல்ல பமல்லத் தையங்கித் தையங்கிச் பசல்கின்றபோன்.

ஆம், - அவேன்தைபோன் - கருரணயும், வீரைமும் ஒருங்பக பகபோண்டை நமது சுபரைந்திரைன் தைபோன்இப்பபபோது, ஒன்பதைபோவேது அத்தியபோத்தின் இறுதியில் கூறப்பட்டுள்ளெ கடிதைத்திற்
குறிக்கப்பட்டிருந்தை தைனி மபோளிரகரய பநபோக்கிச் பசல்கின்றபோன்.

சுபரைந்திரைன் குறிப்பிட்டை தைனி மபோளிரகரய அண்மினேபோன். வேபோயிற் கதைவு மூடி
ரவேக்கப்பட்டிருந்தைது அரதைத் திறப்பபோன் பவேண்டி, சுபரைந்திரைன் கதைவின் பபரில் ரகரய
ரவேக்க, அக்கதைவும் உடைபனே திறந்துபகபோண்டைது. அஞ்சபோபநஞ்சு பரடைத்தை அந்நம்பியும்
விரரைந்து உட்பசன்றபோன். எங்குபநபோக்கினும் அம்மபோளிரகயினுள் மனிதைரிருப்பதின்
அரடையபோளெபம சிறிதும் புலப்படைவில்ரல. ஆனேபோல் பமரசயின் பபரில் மங்குதைலபோய்
விளெக்பகபோன்று எரிந்துக்பகபோண்டிருந்தைது. இரைண்படைபோரு அரறகரளெத் தைபோண்டி, மிகக்
குறுகுதைலபோயிருந்தை அரறபயபோன்றினுட் புகுந்தைபோன். அவேன் அவ்வேரறயினுள் புகுந்தை
சிறிகுபநரைத்திற்பகல்லபோம் சிறந்தை அழைகுடைன் கூடிய நங்ரகபயபோருத்தி ஆங்குத்பதைபோன்றினேபோள்!

சுபரைந்திரைன் வியப்பரடைந்தைபோன். தைபோன் தைவேறுதைலபோய் பவேபறபோரு மபோளிரகக்குள்
வேந்துவிட்படைபோபமபோ பவேன்று ஐயுற்றபோன். அப்பபண்ரண மரியபோரதைபயபோடு பநபோக்கி
"பபண்மணி! மன்னிக்க பவேண்டும். யபோன் பவேபறபோரு மபோளிரகக்குச் பசல்லபவேண்டியவேன்
அரடையபோளெந் பதைரியபோமல் இங்கு வேந்துவிட்படைன்" என்றுக் கூறி பபபோதைற்குத் திரும்பினேபோன்.

அந்நங்ரகபயபோ அவேனேது உள்ளெ பநகிழ்ரவே ஒருவேபோறு உணர்ந்துபகபோண்டு அவேரனே
பநபோக்கி,"ஐயபோ! தைபோங்கள் கூறுமபோறு இம்மபோளிரகக்குத் தைவேறி வேந்துவிடைவில்ரல. சட்படைன்று
தைபோங்கள் இவ்விடைத்ரதை விட்டுஞ் பசல்ல பவேண்டும்; எவ்வேளெவு சடுதியில் தைபோங்கள்
இங்கிருந்து பசல்லுகின்றீர்கபளெபோ, அவ்வேளெவுக்கு நல்லது. கடிதை பமழுதி தைங்கரளெ இங்கு
வேரைவேரழைத்தைவேள் நபோபனே" என்றனேள்.

"பபண்மணி, நீங்கள் யபோர் என்பரதை எனேக்கு அறிவிக்கக் கூடுபமபோ? தைபோங்கள் எனேக்குச்
பசய்யும் இப்பபருதைவிக்கு நபோன் எத்தைரகய நன்றிரயச் பசலுத்துவேபதைன்பபதை எனேக்குத்
பதைரியவில்ரல" என்றபோன் சுபரைந்திரைன்.

"வீரைர் தைரலவே ! தைபோங்கள் கூறுமபோறு தைங்களிடைமிருந்து யபோன் எத்தைரகய நன்றியறிதைரலயும்
எதிர்பபோர்க்கவில்ரல அருட்பபருங்கடைலபோனே எம்பபருமபோரனே உண்ரம அன்பபோல் வேழிபடுபவேர்

யபோவேரும் அவேசியம் ரகக்பகபோண்படைபோழுக பவேண்டிய அருபளெபோழுக்கத்தின் வேழி நின்று எனேது
கடைரமரய நிரறபவேற்றுகிபறபனேயன்றி பவேறன்று. ஆகபவே, நபோன் இன்னேபோபரைன்பரதைத்
தைங்கட்கு அறிவிக்க பவேண்டுவேது அத்துரண அவேசியமல்ல. ஆயினும், என்ரனே தைங்கட்கு
அறிவிக்க விரும்பினேபோல், "இரைபோகுலனின் ஏமபோற்றத்துக்குள்ளெபோகிய பலபபண்களுள் நபோனும்
ஒருத்தி என்று கூறுவேபதை பபபோதுமபோனேது" எனே நவின்றபோள் அம்மபோதைரைசி.

சுபரைந்திரைன் ஏபதைபோ சிறிது ஆழ்ந்து சிந்தித்தைபோன். அதைற்குள் அம்மங்ரக மீட்டும் அவேரனே
பநபோக்கி, "அறிவின் மிக்க வேல்லீர்! இங்ஙனேம் யபோம் பபசிக்பகபோண்டிருத்தைற்கு இவ்விடைம்
ஏற்றமல்ல. எதைன் பபபோருட்டு யபோன் தைங்கரளெ இங்கு வேரைவேரழைத்பதைபனேபோ அரதை உடைபனே
அறிவிக்கபவேண்டியது அவேசியமபோயிருக்கின்றது. அஃதைபோவேது, இம்மபோயபோபுரிக்கு பமற்பக ஏழுகல்
தூரைத்தில், அகன்று விரிந்து பசல்லும் ஆழைமபோனே ஆபறபோன்றுள்ளெது. அவ்வேபோற்றின் அருபக
கருங்கற்களினேபோற் கட்டைப்பட்டு, கருநிற சபோயம் பூசப்பபற்ற கருப்பு மபோளிரக பயபோன்றுண்டு,
அம்மபோளிரகயின் அரறபயபோன்றிபல ரக, கபோல்களுக்குத் தைரளெயிடைப்பட்டு, எமது அரைசர்
பிரைதைபோபர் கடுங்கபோவேலில் ரவேக்கப்பட்டிருக்கின்றபோர். அவ்வேரற பண்டு கட்டைப்பட்டைரமயபோன்,
மிக்க பலமபோய் அரமக்கப்பட்டுள்ளெது. முன் பக்கஞ் பசல்லும் கதைபவேபோன்ரற விடுத்து,
பவேறுவேபோயில் அவ்வேரறக்குக் கிரடையபோது. ஆனேபோல், அவேற்றின் புறமபோய்த் கம்பியில்லபோ
பலகணி பயபோன்றுண்டு. அதைன் புறமபோய்த் தைப்பிப்பபபோவேது எவேர்க்கும் சபோத்தியமபோனேதைல்ல
பவேன்னுங் கபோரைணத்தினேபோல், அச்சபோளெரைத்திற்குக் கம்பிரவேக்கவில்ரலபபபோலும்-" என்று
அப்பபண்மணி கூறிவேரும் பபபோழுது, சுபரைந்திரைன் அவேரளெ இரடைமறித்து.

"பபபோறுக்கி பயடுத்தி பல வீரைர்கரளெக் பகபோண்டு மபோளிரகரய திடீபரைனேத் தைபோக்கி,
அம்மபோளிரகயிலுள்ளெ வீரைர்கரளெ சின்னேபோபின்னேப் படுத்தினேபோல், பிரைதைபோப அரைசரரை மீட்பது
எளிபதைன்று நீங்கள் எண்ணுகிறீர்களெபோ?" என்று வினேபோவினேபோன்.

"இல்ரல நபோன் ஒருபபபோதும் அங்ஙனேம் எண்ணுதைற் கியலபோது. ஏபனேனின், இரைபோகுலன்
ஒருகபோல் இங்ஙனேம் பநரிடைக்கூடு பமன்பறண்ணிபய முன் பயபோசரனேபயபோடு. எல்லபோக்
கபோரியங்கரளெயும் ஒழுங்குபடை அரமத்திருக்கின்றபோன். அரைசர் அருகிபலபய இரைண்டு
வீரைர்கரளெ இரடைவிடைபோமல் கபோவேல் புரியுமபோறு நிறுத்தி ரவேத்திருக்கின்றபோன். திடீபரைனே
இம்மபோதிரி குழைப்பம் பவேளியில் உண்டைபோயின் அரறவேபோயிற் கபோவேலன் உள்பளெயிருக்கும்
வீரைர்கட்கு ஏபதைபோ ரசக்கிரனே பசய்யபவேண்டும், ஆனேபோல், அங்ஙனேம் பசல்லுவேது
உயிர்க்கிறுதி பயக்கக் கூடிய பசயபலன்பதிற் சிறிதும் ஐயமில்ரல. இரறவேனேது அருளெபோல்
உயிர் தைப்பி, அப்பலகணிரய அண்மினேபோல் ஏதுஞ் சந்தைடியின்றி ஏணி ரவேத்து பமபலற
பவேண்டும்" என்று அம்மங்ரக கூறி வேருரகயில் சுபரைந்திரைன் இரடை மறித்து.

"ஏதும் படைகின் மூலமபோய் அப்பலகணி யண்ரடையிற் பசல்லுதைற்கியலபோதைபோ?" என்று, மீட்டும்
வினேபோவினேபோன்.

"பசய்யலபோம், ஆனேபோல், அதிலும் ஓர் பபரிய இரடைஞ்சல் இருக்கின்றது. இரைபோகுலனின்

பவேவுகபோரைர் பலர், இரைபோக் கபோலங்களில் ஆற்றின் பக்கம் அங்கு மிங்கும் உலபோவிக்
பகபோண்டிருக்கின்றனேர். எவேர் கண்ணிபலனும் அப்படைகு பதைன் படுமபோயின், விழிப்பரடைந்து
விடுவேர். பிறகு எத்துரண முயன்றும் அரைசரரைப் கபோப்பபோற்ற இயலபோதுபபபோம்" என்று
அம்மங்ரகயர்க்கரைசி கூறிவேரும்பபபோழுது பின்னேபோல் யபோபரைபோ பபசும் பபச்சுக்குரைல் பகட்டைது.

அப்பபபோது அந்நங்ரக அச்சத்பதைபோடு அவேரனே பநபோக்கி, சிறப்புரடைவீபரை ! தைபோங்கள்
எங்கபோயினும் மரறந்து பகபோள்ளுங்கள். இரைபோகுலனுரடைய ஆட்கள் இபதைபோ வேந்து விட்டைனேர்.
தைங்கரளெப்பபபோன்ற சீரிய வீரைபரைபோருவேர், கூற்றினுங் பகபோடிய இரைபோகுலனின் வீரைர்களெபோல்
அகபோல மரைணமரடையக்கூடைபோது. நபோனும், என் கணவேரும் எப்பபபோழுதும், அரைசிளெஞ்பசல்வி
விஜயபோளிடைத்து பபரைன்புரடையவேர்கள், ஆகபவே அவ்விளெவேரைசியின் களெங்கமற்ற கபோதைலுக்கு
உரித்தைபோனே தைங்களிடைத்தும் எங்களென்பு பசல்லுதைல் இயல்பபயபோம் - ஆ! அபதைபோ
வேந்துவிட்டைனேர். சட்படைன்று ஒடிவிடுங்கள். "சீக்கிரைம் சீக்கிரைம்", என்று கூறிக் பகபோண்படை
பின்புறமபோய் ஒடி மபோயமபோய்மரறந்துவிட்டைபோள்.

சுபரைந்திரைன் திடுக்கிட்டுத் திரும்பிப் பபோர்த்தைபோன். நன்றபோய் உரடையணிந்து முகமூடியணிந்தை
அறுவேர், சுபரைந்திரைரனே அண்மினேர். அதைற்குபமல், மரறந்து பகபோள்ளெபவேபோ ஒடிவிடைபவேபோ
முடிவில்ரல. சமபயபோசிதைமபோய் அவ்வேரறக் கதைரவே மூடித் தைபோளிட்டுக்பகபோண்டைபோன்.
அதைற்கிரடையில் அவ்வேறுவேரும் கிட்டை பநருங்கி வேந்துவிட்டைனேர்.

அங்ஙனேம் பநருங்கி வேந்துவிட்டை அவ்வீர் அறுவேரும் சுபரைந்திரைன் மூடிக்பகபோண்டு உள்ளிருந்தை
அரறக்கதைரவேத் தைட்டினேர். அவேன் பதில் அளித்தைபோனில்ரல "அபடை, கதைரவேத்திற. உன் உயிர்
தைப்பபவேண்டுமபோயின், இந்நபோட்ரடை விட்படை ஒடிவிடு. எவ்வேளெவு சீக்கிரைமபோய் இத்பதையத்தின்
எல்ரலரயத் தைபோண்டிச் பசல்லுகின்றபோபயபோ, அவ்வேளெவுக்கு உனேக்கு நல்லது" என்றபோன்
ஒருவேன்.

"பிச்ரசக்கபோரைநபோபய, எங்பகபயபோ கிடைந்தை உனேக்கு இத்துரண பகர்வேமபோ? உன்ரனே
இளெவேரைசியும் மட்டுக்கு மீறி பநசிப்பதைபோன், திமிர் பிடித்துக்பகபோண்டைது பபபோலும்.
என்னேபசபோல்லுகிறபோய்? இம்மபோயபோபுரிரய விட்டு ஒடிவிடுகின்றபோய், இல்ரலயபோ?" என்றபோன்
மற்பறபோருவேன்.

"மரியபோரதையபோக எங்களின் வேபோர்த்ரதைக்குக் கட்டுப் பட்டு, இவ்வூரினின்றும்
பபபோய்விடுவேபோயபோயின், உன்னுயிர் கபோப்பபோற்றப்படுவேபதைபோடு பபருந்பதைபோரகயும் உனேக்கு
பரிசளிக்கப்படும். என்னே கூறுகின்றபோய்?" என்றபோன் பின்னுபமபோருவேன்.

இங்ஙனேம் ஒவ்பவேபோருவேரும் ஒவ்பவேபோருவிதைமபோய்ப் பபசி துன்புறுத்தை, அவேர்கட்பகல்லபோம் தைகுந்தை
சமபோதைபோனேம்பசபோல்ல இயலபோபதைனேக்கண்டை சுபரைந்திரைன், அவேர்கள் கூறுவேனேவேற்ரறபயல்லபோம்
ஒப்புக்பகபோண்டைவேரனேப் பபபோன்று நடித்தைபோன்.

"ஆயின், உடைபனே கதைரவேத்திற, யபோங்கள் கூறிய நிபந்தைரனேக்கு நீ கட்டுபட்டைபோ யபோதைலின்,
மன்னிக்கப்படுவேபோய்" என்றபோன் முதைலில் பபசியவேன்.

"எங்ஙனேம் நீ இம்மபோளிரகக்கு வேந்தைபோய்" என்று வினேபோவினேபோன் இன்பனேபோருவேன்.

"அபதைல்லபோம் பவேளியில் வேந்தைபிறகு பகட்டுக்பகபோள்ளுபவேபோபம? ஏ, தைம்பி! கதைரவேதிற"
என்றபோன் இரைண்டைபோமவேன்.

சுபரைந்திரைனும் பவேறுவேழியின்ரமயபோன், ஆங்கிருந்தை பபரிய நபோற்கபோலிபயபோன்றிரனே பயடுத்து,
தைனேக்கு பநபரை பிடித்துக்பகபோண்டு கதைவிரனேத்திறந்து விட்டைபோன். உடைபனே அரைக்கரைரனேய
அவ்வீரைர்கள் சுபரைந்திரைன் மீது பபோய்ந்தைனேர். ஏற்கனேபவே இங்ஙனேம் பநரைக்கூடுபமனே
யகித்திருந்தை நமது இளெவேல், அவேர்கள்மீது தைபோன் பிடித்துக்பகபோண்டிருந்தை நபோற்கபோலிரய
விட்படைறிந்தைபோன். அந்நபோற்கபோலி நன்றபோய் அவேர்களெது முகங்களிற் தைபோக்கியதைபோனும். அவேர்கள்
அரதைச்சிறிதும் எதிர்பபோர்க்கவில்ரல யபோதைலபோனும் சற்றுத் தைடுமபோற்றமரடைந்தைனேர். அதைற்குள்
சுபரைந்திரைன், அதி ஆச்சரியமபோனே ஒரு சபோமர்த்தியித்தினேபோல் தைன்ரனே
வேரளெந்திருந்தைவேர்களினூபடை மின்னேல் பபபோற்பபோய்ந்து பவேளிபய ஒடினேபோன். அவேர்கள்
துரைத்தினேர். பின்னும் பவேகமபோய் ஒடினேபோன். அவேர்கபளெல்லபோரும் தைன்ரனே பநபோக்கிச் சுடைக்கண்டை
பசம்மல் சுபரைந்திரைன் தைபோனும் அவேர்கரளெ பநபோக்கி திரும்பித் திரும்பித் திரும்பி சுட்டைவேண்ணம்
அதிபவேகமபோய் ஒடினேபோன். ஆயினும் பயபனேபோன்னுமில்ரல. அபதைபோ! அபதைபோ!
பநருங்கிவேந்துவிட்டைனேர்.இன்னும் ஒரு நிமிடைத்தில் பகபோடிய அவ்வீரைர்களெது ரகயில்,
அறிவுரடை அன்பன் - நட்புணர்ந்தை நம்பி- சிறப்புரடை பசம்மல் அகப்பட்டுக்பகபோள்ளுவேபோன்.
சீரிய வீரைனேபோய சுபரைந்திரைன் தைன்னேந்தைனிபய அவ்வேறுவேர் மத்தியில்
அகப்பட்டுக்பகபோண்டைரமயபோன், ஏதுஞ்பசய்ய பசயலற்றபோன். ஒருவேன் வேபோளினேபோல்
பவேட்டினேபோன், திறன் மிக்க அவ்வீரைன், அவ்வேபோளுக் கிரரையபோகபோமல் தைப்பிக்பகபோண்டைபோனேபோயினும்
அவேனேது வேலது ரகயில் அவ்பவேட்டு விழுந்தைது.

"நமது விபரைபோதி தைபோபனே வேலியவேந்து இன்று மபோட்டிக்பகபோண்டைபோன். இப்பபபோது நபோம்
இவேரனேக்பகபோல்வேது இவேனுக்பகற்ற தைண்டைரனேயல்ல. ஆதைலபோல், நபோம் இவேரனே விரரைவேபோக
நமது மபோளிரகக்பக பகபோண்டுபபபோபவேபோம்" என்றபோன் அவ் வீரைர்களின் தைரலவேன்.
அத்தைரலவேனேது பகபோடிய உத்திரைரவேப்பபற்ற அவ்வீரைர்கள், சுபரைந்திரைரனேச் சூழ்ந்து நின்றனேர்.

இவ்வேபோறு கூறி வேபோய்மூடு முன்பனே, விரரைந்துவேரும் பல்பலபோர் கபோலடிச் சத்தைங்பகட்டைது. மறு
நிமிடைபம அவ்விடைம் பன்னிரு சிறந்தை வீரைர்கள் நிரைம்பியது. சுபரைந்திரைன் தைனேக்கு பநர்ந்தை
ஆபத்தினின்றும் தைப்பினேபோன்.

சுபரைந்திரைன் தைன்னுயிரரைக் கபோப்பபோற்றிய அவ்வீரைர்கரளெ உற்று பநபோக்கினேபோன்.

அவேர்கபளெல்லபோரும் கருப்பபோரடை அணிந்திருந்தைனேர். அவ்வீரைர்களெது தைரலவேர்
பசல்வேபோக்குப்பபற்ற பிரைபுக்களில் ஒருவேபரைனே உணர்ந்து, அவேர்க்கு நன்றி பசலுத்தினேபோன்.
ஆனேபோல், அப்பிரைபுரவே அடுத்து நின்ற ஒரு பபண்மணிரய பநபோக்க, சுபரைந்திரைன் வியப்பு
பமலீட்டைபோல் அப்படிபய தைம்பித்துவிட்டைபோன். ஏன்? தைனேக்கு கடிதை பமழுதி அவ்வேபபோயகரைமபோனே
தைனி மபோளிரகக்குத் தைன்ரனே வேரைவேரழைத்தைவேளுமபோனே அவ்வேழைகிய நங்ரகபய அவேபளெனேக்
கண்டைபோன். இரைபோகுனேது ஆட்கரளெக் கண்டைதும் மரறந்பதைபோடிவிட்டை அம்மின்னேற் பகபோடிபய,
தைனேது அபபோய நிரலரமரய உணர்ந்து, தைகுந்தை சமயத்தில் தைங்கணவேபரைபோடு வேந்துதைவினேபோள்
என்பரதை சுபரைந்திரைன் பதைற்பறனே உணர்ந்தைபோன். உடைபனே அப்பபண்மணிக்குத் தைனேது
வேந்தைனேத்ரதையும், மனேமபோர்ந்தை நன்றி யறிதைரலயும் பதைரிவித்துக் பகபோண்டைபோன். சுபரைந்திரைரனேப்
பிடித்துக்பகபோண்டிருந்தை இரைபோகுலனேது ஆட்கள் எங்பகபோ ஓடி ஒளிந்து விட்டைனேர்.
அவ்வேபோட்கரளெ உடைபனே பதைடிக்கண்டு பிடிக்குமபோறு தைனேது வீரைர்கட்கு கட்டைரளெயிட்டைபோள்
அப்பபண்மணி.

அவ்வீரைவேனிரதை யபோபரைனே நிரனேக்கிறீர்கள்? வேபோசகர்கபளெ! அவேள் நமது பதுமினி
பபருமபோட்டிபய!

14 பசரசவகறறகமம
மறுநபோள் பபபோழுது புலர்ந்தைது. முதைல் நபோளிரைவு ஏற்பட்டை அதிர்ச்சியபோல் நன்றபோய் அயர்ந்து
தூங்கிவிட்டை சுபரைந்திரைன், பபபோழுது விடிந்தைதும் உற்சபோகத்துடைன் நித்திரரை நீங்கி
படுக்ரகயிபலபய எழுந்து உட்கபோர்ந்தைபோன். தைபோன் எழுவேதைற்கு முன்னேபமபய, இளெவேரைசி
விஜயம், தைனேது ரகயில் ஏபதைபோ கபோயம்பட்டிருப்பதைபோய்க் பகள்வியுற்று, தைன்ரனேப்
பபோர்க்கும்பபபோருட்டு அதிகபோரலயிபலபய அரைண்மரனேக்கு வேந்திருக்கின்றபோள் என்ற பசய்திரய
கமலபோகரைர் மூலமபோய்ச் சுபரைந்திரைன் அறிந்தைபோன்.

அவேனேது ரகயில் அரைண்மரனே ரவேத்தியர் ஏபதைபோ மருந்து ரவேத்து கட்டியிருந்தைபோர்.
சுபரைந்திரைன் எழுந்து விட்டைபோபனேன்றறிந்தை இளெவேரைசி, பரதைத்தை மனேத்பதைபோடு அவேன் கிட்டை
பநருங்கி, அவேன் ரகயில் எங்ஙனேம் கபோயம் பட்டைபதைனே வினேபோவினேபோள். ஏபதைபதைபோ பபபோய்க்
கபோரைணங்கூறி அவேரளெ சமபோதைபோனேப்படுத்தை முயன்றபோன். அவேன் கூறிய கபோரைணங்கரளெ அவேள்
ஏற்றுக்பகபோண்டைபோளில்ரல. பூஞ்பசபோரல பசன்று, பூஞ்பசடிகரளெ விரளெயபோட்டைபோகபவேட்டி
விட்டு பகபோண்டிருந்தைதைபோயும், அவ்பவேட்டு தைவேறி ரகயில் விழுந்துவிட்டைதைபோயும் சுபரைந்திரைன்
பபபோய்க்கபோரைணம் புகன்றபோன். பசரனேத் தைரலவேர் அவேன் கூறியது உண்ரம தைபோன் என்று
சபோன்றுபகரை, அவேற்றபோன் சிறிது சமபோதைபோனே முற்றக் பகபோமகள், அவேளெது ரகயிற் கட்டியுள்ளெ
கட்ரடை அவிழ்த்துக் கபோட்டுமபோறு வேற்புறுத்தினேபோள். உடைபனே கமலபோகரைர், மருந்து பபபோட்டு
கட்டியிருப்பதைபோல் இப்பபபோது அவிழ்க்கக் கூடைபோபதைன்றும், இன்னும் எட்டு நபோட்கள் கடைந்தை
பின்னேபரை அவிழ்க்கபவேண்டுபமன்றும் கூறினேபோர். அரைசிளெஞ் பசல்வியும் அக்கூற்ரற
உண்ரமபயனேபவே நம்பினேபோள்.

நபோட்கள் பசன்றுபகபோண்படை யிருந்தைனே. பசனேபோதிபதியும், சுபரைந்திரைனும் கருப்பு மபோளிரகயினுள்
கடுங்கபோவேலில் ரவேக்கப்பட்டிருக்கும் அரைசர் பிரைதைபோபரனே எவ்வேபோறு மீட்பபதைன்பற
பயபோசரனேயிபலபய தைம்கவேனேம் முற்றுஞ் பசலுத்தியிருந்தைனேர். இரைபோகுலப் பிரைபுவின்பபரில்
குற்றஞ்சபோட்டுதைற்குரிய பவேளிப்பரடையபோனே கபோரைணபமது மின்ரமயபோன், மிகச் பசல்வேபோக்குப்
பபற்ற பிரைபுவேபோனே இரைபோகுலரனே. திடீபரைனேக் ரகதியபோக்குதைற்கும் இயலவில்ரல. மிகத்
தைந்திரைமபோயும் சபோமர்த்தியமபோயும் கபோரியத்ரதை சபோதிக்கபவேண்டியிருந்தைது. என்னே பசய்வேபதைனேத்
பதைபோன்றபோது பல நபோட்கள் மயங்கி பின்பு ஒரு முடிவுக்கு வேந்தைனேர்.

கருப்பு மபோளிரகக்குச் சிறிது தூரைத்தில் அரைசர்க்கு உரித்தைபோன் பபரியபதைபோர் மபோளிரகயுண்டு.
அஃது, மபோயபோபுரியின் அரைசர்கள் பவேட்ரடையபோடி வேந்து இரளெப்பபோறும் பபபோருட்டு, பண்டு
அத்பதையத்து அரைசபரைபோருவேரைபோல் கட்டைப்பட்டைதைபோகும். அம்மபோளிரகக்குச் சுபரைந்திரைனும் கமலபோகரைர்
முதைலிபயபோரும் பவேட்ரடையபோடும் முகபோந்தைரை பமபோன்ரற ஏதுவேபோக ரவேத்துக்பகபோண்டு
பசல்லுவேபதைனேத் தீர்மபோனித்தைனேர். ஆங்கு பசன்றபோல், அரைசரரை மீட்பதைற்குரிய பல வேழிகள்
பதைபோன்றக்கூடுபமனே அவேர்கள் எண்ணினேபோர். ஆகபவே, அங்கு பசல்லுதைற்கு நல்ல நபோபளெபோன்று
குறிப்பிட்டைனேர்.

நிச்சயிக்கப்பட்டை அந்நபோளும் வேந்தைடுத்தைது. சுபரைந்திரைன் அளெப்பரிய துயரைத்தில் அமிழ்ந்தினேபோன்.
முதைன் மந்திரியிடைம் சில விஷயங்கரளெ மர்மமபோய் அறிவித்து, அரைசியல், விஷயங்கரளெ
கவேனித்து வேரும்படி பசரனேத்தைரலவேர் பகட்டுக் பகபோண்டைபோர். சுபரைந்திரைன் எல்லபோரரையும்
அருகரழைத்து. தைபோன் பவேட்ரடைக்குச்பசன்று திரும்பி வேருவேது பபரும்பபோலும்
நிட்சியமில்ரலபயன்றும், அங்ஙனேம் தைபோன் திரும்பிவேபோரைபோமல் பபபோய்விட்டைபோல், உள்நபோட்டுக்
கலகங்கட்கிடைமளிக்கபோமல் எல்பலபோரும் ஏபகபோபித்து இளெவேரைசிக்பக முடிசூட்டி,
தைன்னிடைத்திருந்தைரதைப் பபபோலபவே அவேர்கபளெல்லபோரும் அவேட்கடைங்கி நடைக்குமபோறும்
பகட்டுக்பகபோண்டைபோன். ஊழ்விரனேயின் பயனேபோய், பிரைதைபோரப விடுவிக்கும் முயற்சியில் தைபோனும்
மபோண்டு, பிரைதைபோபும் பகபோரல பசய்யப்பட்டுவிட்டைபோல் மபோயபோபுரி மக்கள், வீண் கலகங்கட்கு
இடைங்பகபோடைபோது விஜயபோரளெபய தைங்கட்கரைசியபோகத் பதைரிந்பதைடுத்துக்பகபோள்ளெ
பவேண்டுபமன்பது சுபரைந்திரைனேது விருப்பம். ஆகபவே, பமபல கூறியவேண்ணம் எல்லபோரிடைம்
பவேண்டிக்பகபோண்டைபோன். ஆனேபோல், அவேன் கூறிய மபோற்றத்தின் உட்கருத்ரதை விளெங்கிக்பகபோள்ளெ
முடியபோது எல்லபோரும் திரகத்து நின்றனேர். மந்திரைச் சுற்றத்தைபோரும் தைந்திரைச் சுற்றத்தைபோரும்
ஏரனேபயபோரும், அங்ஙனேம் ஏதும் இரடையறு பநருபமனேத் பதைபோன்றினேபோல் பவேட்ரடைக்குச்
பசல்லபவேண்டைபோபமனேத் தைடுத்தைனேர். அதைற்கு தைகுந்தை சமபோதைபோனேங் கூறுவேபோன் விரழைந்தை
சுபரைந்திரைன், தைபோன் பபரும்பபோலும் திரும்பிவேரை முடியபோமல் ஏதும் பபருந்தைரடை பநரைக்கூடுபமனேத்
தைன்னுள்ளெளிருந்து ஏபதைபோ ஒன்று கூறுவேரதையும், அதுபற்றிபயதைபோன் இங்ஙனேங் கூற
பநர்ந்தைபதைன்றும், அதைற்கபோக அஞ்சி பவேட்ரடைக்குப் பபபோகபோமலிருப்பது ஆண்ரமக்
கழைகல்லபவேன்றுங் கூறி அவேர்கரளெ சமபோதைபோனேப்படுத்திவிட்டு, எல்லபோரிடைமும் விரடைபபற்றுக்
பகபோண்டு விஜயபோளிடைம் விரடைபபறுவேபோன்பவேண்டி அவேளிடைத்துச் பசன்றபோன்.

அன்று அவேள் ஒரு பவேண்பட்டைபோரடை யணிந்திருந்தைபோள். அப்புடைரவே அவேளெது உடைலுக்கு மிகப்
பபபோருத்தைமபோய் அரமந்திருந்தைது. கட்டிலில் படுத்தைவேண்ணம், தைன் பதைபோழிபயபோடு ஏபதைபோ
பபசிக்பகபோண்டிருந்தைபோள். அவேளெது பணிப்பபண் வேனேஜபோ அவேரளெ பநபோக்கி,

" பபருமபோட்டி! அரைசர் பபருமபோன் தைபோங்கள் கூறியரதைப்பபபோன்பற தைங்களிடைத்து பபரைன்பு
பூண்டிருப்பது உண்ரமபய. ஆயினும்,'இங்ஙனேம் ஒருவேரரை ஒருவேர் விரும்பி
மனேங்குரழையும்பபபோழுது ஏன் சீக்கிரைம் மணஞ்பசய்துபகபோள்ளெக்கூடைபோது' என்று அரைண்மரனே
பவேரலக்கபோரைர்முதைல் எல்லபோரும் ஒருவேர்க்பகபோருவேர் இரைகசியமபோய்ப்பபசிக்பகபோள்ளுகின்றனேர்"
என்று சிறிது அச்சத்பதைபோடு பமபோழிந்தைபோள்.

"வேனேஜபோ, பயப்படைபோமல் உண்ரமரயக் கூறு அரைசரரைப்பற்றி உண்ரமக்கு மபோறபோனே பல
வேதைந்திகள் பபபோதுமக்களிரடைபய பரைவி வேருவேதைபோய்ச் சற்றுமுன் கூறினேபோபய, அஃபதைன்னே?
சற்று பதைத¤வேபோய்க் கூறு" என்று தைன் பணிமகரளெ பநபோக்கி அன்பபபோடு கூறினேபோள் இளெவேரைசி.

"பபருமபோட்டி, மன்னிக்கபவேண்டும். மன்னேர்பபருமபோன் முடிசூட்டிய பிறகு எல்லபோவேற்றிலும்
மபோறுபட்டிருப்பதைபோகத் தைபோங்கள்கூடை ஒருமுரற பதைரிவித்திருக்கின்றீர்களெல்லவேபோ? அம்மபோதிரிபய
பலரும் பலவிதைமபோய்ப் பபசிக்பகபோள்ளுகின்றனேர். முடிசூட்டிய அன்று, ஆகபோரைம்சித்தை
மபோய்விட்டைதும் உடைபனே பசரனேத் தைரலவேர் எச்சரித்து அரைபச, தைங்களின் உணரவே டைபோக்டைர்

பரிபசபோதிக்கின்றபோர்; சற்று பபபோறுக்கபவேண்டுகின்பறன்' என்று கூறிவிட்டு, அரைசரைது கபோதில்
ஏபதைபோ கூறியதைபோயும் அரைண்மரனே பவேரலக் கபோரைபனேபோருவேன் என்னிடைம் மிக்க மர்மமபோய்
அறிவித்தைபோன்" என்று வேனேஜபோ பணிபவேபோடு, தைன் எஜமபோனியின் முகத்ரதை உற்று
பநபோக்கியவேண்ணங் கூறினேபோள்.

விஜயபோள் ஏதும் மறுபமபோழி யளியபோமல் சிறிது பநரைம் ஆழ்ந்து சிந்தித்துக்பகபோண்டிருந்தைபோள்.
பிறகு வேனேஜபோரவே பநபோக்கி, "சரி. நீ கூறுவேது உண்ரமயபோயு மிருக்கலபோம். அதிருக்கட்டும்,
பவேறு அரைசரரைப்பற்றி என்னே பபசிக் பகபோள்ளுகின்றனேர்?" என்றபோள்.

"பவேறு ஏதும் தைவேறுதைலபோய்ப் பபசிக்பகபோள்ளெவில்ரல மபோட்சிரம மிக்க நமது மன்னேர்
பபருமபோரனே எல்லபோரும் பபபோற்றிப் புகழ்கின்றனேர். முடி சூட்டுதைற்குமுன் அரைசரைது பசய்ரககள்
எல்லபோர்க்கும் அருவேருப்ரபத் தைந்தைனே என்பது தைபோங்களும் அறிந்தைபதை. ஆனேபோல் இப்பபபோழுபதைபோ
சிறந்தை குணங்களும் சீரிய ஒழுக்கமுரடைய நமது மன்னேர் மன்னேரனே விரும்பபோதைபோர்
எவேருளெர்?-" என்று வேனேஜபோ கூறிவேரும்பபபோழுது, இளெவேரைசி அவேரளெ இரடை மறித்து,

"வேனேஜபோ, நீ என்னிடைத்து உள்ளென்புரடையள் என்பரதை யபோன்
நன்கறிபவேன்ழுழுழைழிழைழைழைழைதுதைமனேகனேகனேளெகனேனேனேனேனேனேகனேளெகனேளெகனேபகதைபகனேபகனே.
நபோன் என்றும் உன்ரனேபயபோர் பணிப் பபண்ணபோக நிரனேத்தைதில்ரல. என்னுயிர்க்குயிரைபோனே
பதைபோழியபோகபவே நிரனேத்து பநசித்து வேருகின்பறன். நீ மிக்க நுண்ணறிவுரடையபோள். மனிதைர்
பிரைசன்னேமபோயிருக்குங்கபோரல, ஒளிவுடைன் விளெங்கும் அரைசரைது முகம் தைனிரமயில் வேபோடுதைற்கு
கபோரைணம் என்னே?" என்றபோள்.

வேனேஜபோ தைன் எஜமபோனிரய ஒரு பதைய்வே மபோதைபோய் எண்ணி வேணங்கி வேந்தைபோள். தைன்
எஜமபோனியின் குறிப்பறிந்பதைபோழுகும் இயல்புரடையபோள். அத்தைரகய இயல்புரடைய அப்
பபண்மணி, இளெவேரைசி தைன்ரனே பநபோக்கி வினேபோவியதைற்கு உடைபனே பதிலளிக்க விரும்பி,
அக்பகபோமகனிடைம் ஏபதைபோ பசபோல்ல வேபோபயடுத்தைபோள். அதைற்குள், அவ்வேரறக் கதைவு
திறக்கப்பட்டைது. வேசந்தைபோ உள்பளெ நுரழைந்து தைன் எஜமபோனிரய வேணங்கினேபோள்

"வேசந்தைபோ, எங்கு வேந்தைபோய்" என்று வினேபோவினேபோள் இளெவேரைசி.

"அம்மணி, மபோட்சிரம தைங்கிய மன்னேர் பபருமபோன் தைங்கரளெக் கபோண்பபோன்பவேண்டி இங்கு
வேந்திருக்கின்றபோர்கள்" என்றபோள் வேசந்ரதை.

அம் மபோற்றத்ரதைக் பகட்டைதும் இளெவேரைசியின் வேதைனேம் மலர்ந்தைது. அதைற்கிரடையில் சுபரைந்திரைனும்
ஆங்கு பதைபோன்றினேபோன். ஒரு அரைசிக்குரிய கம்பீரைத் பதைபோற்றத்துடைன், விஜயபோள் கட்டிலினின்றும்
இறங்கி சுபரைந்திரைரனே வேரைபவேற்றபோள்.

அவ்விரு பணிப்பபண்களும் அங்கிருந்து அகன்றனேர். சுபரைந்திரைன் முதைலிற்சற்றுத் தையங்கி
பிறகு தைபோன் பவேட்ரடைக்குச் பசன்று வேரைபவேண்டிய அவேசியத்ரதைப்பற்றிப் பீடிரக பபபோட்டு
பபச ஆரைம்பித்தைபோன். பயிர்கரளெயும் நந்தைவேனேங்கரளெயும் கபோட்டு மிருகங்கள்
அழித்துவிடுவேதைபோய்க் குடிமக்கள் மனு பசய்துபகபோள்ளுவேதைபோயும், தைபோன் உடைபனே
பவேட்ரடையபோடைச் பசன்று, பவேகு சீக்கிரைம் திரும்பி வேந்துவிடுவேதைபோயும் இளெவேரைசி தைனேக்கு
விரடையபோளிக்க பவேண்டுபமன்றுங் பகட்டுக்பகபோண்டைபோன். ஆனேபோல் அதைற்கு இளெவேரைசி
ஒருப்பட்டைபோளில்ரல. குடிமக்களெது குரறகரளெக் கரளெய பவேண்டுவேது அரைசர்தைம்
கடைரமபயயபோயினும், தைபோன் அவேரனேவிட்டு பிரிந்திருக்க விரும்பபோதைதினேபோல் தைபோனும்
பவேட்ரடையபோடுதைற்கு வேருவேதைபோய் இளெவேரைசி கூறினேபோள். சுபரைந்திரைன் பலபதைற்றுரரை பகர்ந்து,
அவேரளெ சமபோதைபோனேப் படுத்துவேது பிரைம்மப் பிரையத்தைனேமபோகிவிட்டைது.

பவேகுபநரைஞ் பசன்றுவிட்டைது. அதைற்குபமல் சுபரைந்திரைன் பவேட்ரடைக்குச் பசல்லுதைற்கு சிறிது
சம்மதித்தைபோள் உடைபனே சுபரைந்திரைன் பநரைமபோகிவிட்டைதைபோயும், எல்லபோரும் தைன் வேரைவுக்பகதிர்பநபோக்கி
கபோத்திருப்பதைபோல் விரரைவில்தைபோன் பசல்லபவேண்டுபமன்றுங் கூறி, அவேளிடைம் முடிவேபோய் விரடை
பகட்கத் தையங்கி அவேள் முகத்ரதை ஏபறடுத்துப் பபோர்த்தைபோன்.

"அரைபச! சீக்கிரைம் திரும்பி வேந்துவிடுங்கள். எல்லபோம் வேல்ல இரறவேன் தைங்கட்கு உடைல்
நலத்ரதையும் நிரறந்தை ஆயுரளெயும் அளிப்பபோனேபோக. இனி நபோன்-" என்று கூறிக்குரற
வேபோக்கியத்ரதையும் முடித்து"பபபோய்வேபோருங்கள்" என்று கூற விரும்பினேபோளெபோயினும், தைன்
மனேத்பதைழுந்தை அன்பின் துக்கபவேள்ளெத்தைபோல், அவ் வேபோர்த்ரதைகரளெ வேபோய் விட்டுக் கூறுதைற்
கியலபோதைவேளெபோய்த் தையங்கினேபோள் இளெவேரைசி. அவேள் கண்களில் நீர் தைதும்பியது. இரைண்படைபோரு
துளிகளும் கீபழை வீழ்ந்தைனே. ஆ ! அன்பின் திறத்ரதை அன்புரடைபயபோர் அறிவேபோரைன்றி அயலபோர்
அறிவேபோபரைபோ? துளிகளெபோய்த் துளித்தை கண்ணீர் ஆறபோய்ப் பபருகிற்று. அன்பபன்னும்
பவேண்பமழுகபோற் பசய்யப்பட்டை பபோரவே ஒன்று உள்ளெருகிக் கண்விழி பயபோழுகினேபோற்பபபோல,
அழைகுங்குணமும் ஒருங்கரமந்தை விஜயபோள் தைரலகுணிந்தை வேண்ணம் பபபோருமிப் பபபோருமி அழுது
இரு கண்களிலும் நீர்ப்பபருகி நின்றபோள்.

அன்பிற்கிளெகபோதை உயிபரைபோன்றுண்படைபோ? அவேள் நிரலரய கண்ணபோரரைக் கண்டு பநஞ்சபோரை
உணர்ந்தை சுபரைந்திரைன் மனேங்கரரைந்து பசயலற்று அவேரளெபய அன்புடைன் பநபோக்கி
பகபோண்டிருந்தைபோன். அந்தை அன்பின் பிரைவேபோகத்ரதைத் தைடுக்க அவேன் அஞ்சினேபோன். "இனி,
அவேரளெப் பபோர்க்க வியலபோமபல பபபோய்விடுபமபோ? அங்ஙனேமபோயின், அவேள் எங்ஙனேம்
வேருந்துவேபோபளெபோ?" என்பறண்ண அவேன் உள்ளெம் பநக்குபநக் குருகியது. சற்றுபநரைங் கழித்து
அக்பகபோமகள், ஒருவேபோறு துயரைமடைங்கிக் கண்ணீரரைத்துரடைத்துக்பகபோண்டைபோள். அப்பபோல்
சுபரைந்திரைன் அவேரளெ பநபோக்கி, "என் அருரம விஜயபோ! உனேது நட்பின் பமன்ரமரய நபோன்
நன்கறிபவேன். என்ரனேவிட்டுப் பிரிவேதைபோல் உனேக்குள்ளெ துயரைத்தினும், உன்ரனே விட்டுப்
பிரிவேதைபோல் எனேக்குள்ளெ துயரைம் பன்மடைங் கதிகமபோகுபமயன்றி குரறயபோது. ஆகபவே,
மகிழ்ச்சிபயபோடு விரடையளிப்பபோய். நீ துயருறக் கண்டைபோல். என்மனேம் பசபோல்பலபோணபோ சஞ்சல
மரடைகின்றது" என்றபோன்.

"தைங்களுக்கு என்பபோல் அன்பில்ரல என்று யபோன் கூறத்துணிபயன். ஆயினும், தைபோங்கள் ஒரு
கபோரியத்ரதை பமற் பகபோண்டு பசல்லுகின்றீர்கள். நபோபனே எக்கபோரியமுமின்றி தைங்கரளெ
நிரனேத்து நிரனேந்து வேருந்திக்பகபோண்டு இங்பகபய இருக்க பவேண்டியவேளெபோகின்பறன்.
ஆனேபோல் நம்மிருவேர்க்கும் கூடிய சீக்கிரைம் ஒருவேரரை ஒருவேர் மீண்டும் சந்திப்பபபோபமன்னும்
ஆறுதைபலபோன்றுள்ளெது" என்றபோள் இளெவேரைசி.

சுபரைந்திரைன் அவேள் ரகரயப்பற்றி முத்தைமிட்டு, 'என் அன்பப ! நீ கூறியவேபோபற கூடிய
சீக்கிரைத்தில் நபோம் மீண்டும் சந்திப்பபபோம். நபோன் பசன்று கருதிய கருமத்ரதை முடித்து
வேருகின்பறன். இனி நபோன் பபபோக விரடைபகபோடுக்க- என்று கூறி பமற்கூற இயலபோது தையங்கி
நின்றபோன். அவேன் கண்கள் கண்ணீரரை பசபோரியவிட்டைனே.

விஜயபோள், அன்பு மிக்கூரை, அதைன் ஆற்றபோக எழுந்தைகவேல் பபரும் பவேள்ளெத்ரதை ஆற்றபோளெபோகித்
தைன் ரகரய அவேன் ரகயினின்று பிடுங்கிக்பகபோண்டு, அவேபனேதிபரை நிற்கபோது
அவ்வேரறரயவிட்டும் பவேளிபய பசன்றுவிட்டைபோள்.

15 தசயககச பசலவனம அனபச பசலவசயம
கருப்புமபோளிரகரய அடுத்துள்ளெ அரைசர் இரளெப்பபோறும் விடுதி, பவேண்ரமயபோனே சலரவேக்
கற்களினேபோற் கட்டைப்பட்டைது. பபோர்ப்பபபோருக்கு பரைமபோனேந்தைத்ரதை விரளெவிக்கும் முரறயில்
அம்மபோளிரக அரமக்கப்பட்டிருந்தைது. தூய பவேண்ரமயபோயிருந்தைதுபற்றி அம்மபோளிரக
பவேள்ரளெமபோளிரக எனேவுங் குறிக்கப்பட்டைது. இனி, நபோமும் அம்மபோளிரகரய
'பவேள்ரளெமபோளிரக' என்பற அரழைப்பபபோம்.

அம்மபோளிரகக்கு சுபரைந்திரைன் முதைலிபயபோர் பசன்று ஐந்து நபோட்கபோளெபோய்விட்டைனே. அரைசர்
பவேட்ரடையபோடும் பபபோருட்டு பவேள்ரளெ மபோளிரகயில் வேந்து தைங்கியிருக்கின்பறபோர் என்பரதை
யறிந்தை பிரைபு இரைபோகுலன், தைனேது பிரைதிநிதி பயபோருவேரரை அரைசரரைக் கபோண்பபோன் பவேண்டி
அனுப்பி ரவேத்தைபோன். பசம்மல் சுபரைந்திரைனும் அப்பிரைதிநிதிரய எதிர் பசன்றரழைத்து அன்பபபோடு
பபசிக்பகபோண்டிருந்தைபோன். இருவேரும் பலபபபோது விஷயங்கரளெப்பற்றி உரரையபோடி
சிற்றுண்டியருந்துவேபோன் பிரிந்தைனேர்.

மக்களின் மனேத்தைடைத்பதை மகிழ்வூட்டுகின்ற மங்கபோதை மபோரல பவேரளெ. அம்மபோரல பவேரளெயில்,
பவேள்ளி மபோளிரகரயச் சுற்றியுள்ளெ கபோட்டின் ஊபடை சுபரைந்திரைன் தைனிபய பசன்று
பகபோண்டிருந்தைபோன். அம்மபோரளெ பவேரளெயில் அவ்விடைம் கண்ணுக்கினிரமயபோயிருந்தைது. எங்கு
பநபோக்கினும் மரலகளும் மரலத்பதைபோடைர்களும், குன்றுகளும், அரவேகளின் பமல் படைர்ந்திருக்கும்
பசடி பகபோடிகளின் பசழுரமயும் பபோர்ப்பபபோர்க்கு பரைமபோனேந்தைத்ரதை விரளெவித்தைனே. அவ்வேடைர்ந்தை
கபோட்டின் ஊபடை ஒடிய மரலயருவிகளில், அந்திபவேய்யிலின் இனிய கிரைணங்கள் பட்டு
பபபோன்மயமபோய்ப் ஒளிர்ந்தைனே.

அவ்வியற்ரக கபோட்சிகரளெக் கண்டு மகிழ்ந்தை வேண்ணம் சுபரைந்திரைன் பசன்று
பகபோண்டிருந்தைபோன். திடீபரைனே எரதைபயபோ கண்டு உற்றி பநபோக்கினேபோன்.ஆம் அவேரனேபநபோக்கி
யபோபரைபோ ஒரு மனிதைன் வேந்து பகபோண்டிருந்தைபோன், கிட்டை பநருங்கியதும் அவேன் யபோபரைனே உற்று
பநபோக்க, அம்மனிதைன் இரைபோகுலனேது பிரைதிநிபயனேக் கண்டைபோன். அம்மனிதைன் சுபரைந்திரைரனே
அன்மியதும் தைரல வேணங்கினேபோன்.

"எங்கு இவ்வேளெவு தூரைம்" என்றபோன் சுபரைந்திரைன்.

"தைங்களிடைம் தைனிபய சில விஷயங்கள் கூற பவேண்டியிருக்கின்றனே. தைங்கரளெ தைனிபய
சந்தித்தைற்கியலபோரமயபோன் சபோயங்கபோல பநரைத்தில் இங்கு தைனிபய உலபோவே
வேருகின்றீர்கபளென்பரதை பணிமகன் மூலமபோய் அறிந்து இங்கு வேந்பதைன்' என்றபோன்,
அப்பிரைதிநிதி.

"எம்மிடைம் தைபோங்கள் அத்துரண மர்மமபோய் அறிவிக்க பவேண்டிய விஷயம் யபோதுளெது?' என்று
வினேபோவினேபோன் சுபரைந்திரைன்.

சிறிது பநரைம் ஏதுங்கூற வேபோளெபோயிருந்தை அப்பிரைதிநிதி சுபரைந்திரைனேது முகத்ரதை உற்று
பநபோக்கிக்பகபோண்படை, யபோன் இப்பபபோழுது தைங்களிடைம் கூறப்பபபோகும் விஷயங்கரளெப்
பிறரிடைஞ்பசபோல்வேதில்ரலபயனே வேபோக்களிப்பின். யபோன் தைங்களிடைம் உரரைத்தைற்கு
விரும்பியரவேகரளெக் கூறுகின்பறன். என்றபோன்.

உமது இரைகசியம் கபோப்பபோற்றப்படும். அச்சமின்றி உரரைக்கலபோம், என்றபோன் நமது இளெவேல்.

நபோன் கூறப்பபபோவேது தைங்கட்கு நன்ரம பயக்கக் கூடியபதை; இளெவேரைசி தைங்கரளெப் பபரிதும்
விரும்புகின்றபோரைன்பறபோ? என்றபோன் பிரைதிநிதி.

'அரதைப்பற்றி இப்பபபோபதைன்னே?" என்று சற்று அதிகபோரை பதைபோனியில் வினேபோவினேபோன்
சுபரைந்திரைன்.

'தைபோங்கள் பவேள்ரளெ மபோளிரகக்கு பவேட்ரடையபோடும் பபபோருட்டு வேரைவில்ரல பயன்பதும்,
பவேபறபோரு முக்கிய கபோரைணத்ரதை முன்னிட்படை வேந்திருக்கின்றீர்கபளென்பதும் எனேக்குத் பதைரியும்
ஏன்? யபோன் கூறுவேது உண்ரம தைபோபனே?" என்றபோன் பிரைதிநிதி.

"உம்மிடைம் யபோம் எரதையும் ஒப்புக்பகபோள்ளெ பவேண்டுபமன்னும் அவேசியம் ஏபதைனும் உண்படைபோ?"
என்றபோன் சுபரைந்திரைன்.

"தைபோங்கள் ஒப்புக்பகபோண்டைபோலும் , பகபோள்ளெபோவிடினும் தைபோங்கள் உண்ரமயில்
அரைசரைல்லபவேன்பதும். இம்மபோயபோபுரியின் உண்ரமயபோனே அரைசர் பிரைதைபோபன், கருப்பு
மபோளிரகயிபலபய இதுகபோரல இருந்துவேருகின்றபோபரைன்பதும், அவேரரை விடுவிக்க பவேண்டிய
தைபோங்களும் ஏரனேபயபோரும் இங்கு வேந்திருக்கின்றீர்கபளென்பதும் எனேக்குத் பதைரியும்.
அத்துடைன்-' என்று அப்பிரைதிநிதி கூறிவேருரகயில் சுபரைந்திரைன் இரடைமறித்து.

"ஐயபோ! நீர் ஏபதைபதைபோ உளெறுகின்றீர்; நீர் கூறுவேது ஒன்ரறயும் எம்மபோல்
புரிந்துபகபோள்ளுதைற்கியலவில்ரல. உம்பமபோடு வீண் பபச்சு பபசுதைற்கிலபோது. நபோம்
பபபோகபவேண்டும்' என்று கடுத்து அரறந்தைபோன் சுபரைந்திரைன்.

"தைபோங்கள் கபோரைணமின்றி என்னிடைத்து பகபோபங்பகபோள்ளெ பவேண்டைபோம். யபோன் கூறும் மபோற்றம்
முழுவேரதையுங் கவேனித்து பிறகு பதிலளியுங்கள். இளெவேரைசி தைம்ரம பநசிக்குமளெவு பிரைதைபோபரனே

பநசிக்கவில்ரல. தைபோங்கபளெபோ வேலியவேரும் சீபதைவிரயக் கபோலபோல் உரதைத்துத்
தைள்ளுவேரதைபயபோப்ப,'கடைரம கடைரம' எனேக் கூறிக்பகபோண்டு பிரைதைபோபரனேத்
பதைடியரலகின்றீர்கள். கிழைட்டு பசனேபோதிபதியின். பபச்ரசக் பகட்டு பகட்டுப்பபபோக
பவேண்டைபோம். மபோயபோபுரியின் மணி முடியும் அரைசிளெஞ் பசல்வியும் தைபோபனே உம்ரம வேந்தைரடையும்
பபபோழுது, வீபண மறுத்து ஏபதைபதைபோ புரைபோணக் கரதைகரளெ படிக்கின்றீர். ஆழ்ந்து சிந்திப்பின்,
யபோன் கூறுவேதின் உண்ரம பதைற்பறனே உமக்கு விளெங்கலபோம்' என்றபோன் அப்பிரைதிநிதி.

"நீர் ஏபதைபோ கனேவு கபோண்கின்றீர் பபபோலிருக்கின்றது. நீர் கூறுவேரதை எம்மபோல்
விளெங்கிக்பகபோள்ளெ முடியவில்ரலபயன்று முன்னேபரை கூறிவிட்படைன். மீட்டும் மீட்டும்
ஏபதைபதைபோ கூறுகின்றீர். என்னே ஐயபோ! நபோம் இன்னேபோபரைன்பரதை மறந்துவிட்டீரைபோ?" என்று
சினேத்பதைபோடு கூறினேபோன் சுபரைந்திரைன்.

"ஐயபோ, இங்ஙனேம் என்ரனே மிரைட்டினேபோல் நபோன் ஏமபோறிப் பபபோபவேபனேன்பறண்ண பவேண்டைபோம்
இவ்வுலகினில் எல்லபோவிதைமபோனே சுகபபபோகங்களுடைனுமிருக்க உமக்கு சந்தைர்ப்பங்கள் பல
இருந்தும், அரவேகரளெபயல்லபோம் உதைறித் தைள்ளிவிட்டு உமது பரழைய தைரித்திரைத்ரதை விரும்பி
வேரைவேரழைப்பரதைப் பபோர்ப்பின், எனேக்கு மிக்க மனேவேருத்தைமபோயிருக்கின்றது, வீபண மறுப்பரதை
விட்டு, யபோன் கூறுவேரதை தையவுபசய்து பபபோறுரமயபோய்க் பகளும். கபோதைல் ஒன்றிற்கபோக
எத்தைரகய இழிகபோரியங்கரளெயும் மனேங் கூசபோது எத்தைரனேபயபோபபர் பசய்து விடுவிரதை
புத்தைகங்களில் நீர் படித்தைதில்ரலயபோ? தூய்ரமயபோனே கபோதைரலப் பபறுதைற்கபோக முடிதுறந்தை
மன்னேரும் இந் நிலவுலகில் இல்லபோமலில்ரல. கபோதைரல விடுத்து அரைசபோட்சிரய கவேனிக்கப்
புகுபவேபோமபோயின், தைபோன் அரைசபோட்சிரயப் பபறுதைற்பபபோருட்டு தைன் பசபோந்தை சபகபோதைரைர்கரளெக்
பகபோன்றவேர் எத்தைரனேபபர்? தைந்ரதைரயக் பகபோரலபுரிந்தைபோர் எத்தைரனேபபர்? இரவேகரளெ பதைச
சரித்திரைங்கூடை உமக்கு எடுத்துகபோட்டைவில்ரலயபோ? அவேர்கபளெல்லபோம் உம்ரமப்பபபோன்று
கடைரமரயப் கரடைப்பிடித்பதைபோழுகின், தைம் வேபோழ்நபோள் முற்றும் ஏழ்நிரலயில் வேருந்திக்பகபோண்
டிருக்கபவேண்டியபதை" என்றபோன் பிரைதிநிதி.

சுபரைந்திரைன் ஏபதைபோ ஆழ்ந்து சிந்தித்தைபோன். அதைற்கு பமல் அப் பிரைதிநிதியிடைத்து உண்ரமரய
மரறப்பது வீண் எனேக் கண்டைபோன். பிறகு அவேரனே பநபோக்கி, "நீர் கூறுவேது உண்ரமபய.
ஆயினும் அவேர்கபளெல்லபோம் இவ்வுலகினில் நீடு நின்று இன்பமனுபவித்துவிட்டைனேரைபோ?
இல்ரலபய?'முடிசபோர்ந்தை மன்னேரும் ஓர்நபோள் பிடி சபோம்பரைபோவே' துண்ரமயன்பறபோ? நிரலயற்ற
தைன்ரமரயயுரடைய இந் நிலவுகின் நலத்ரதை நச்சி, இங்ஙனேம் தைபோம் விரும்புபரவேகரளெப்
பபறுதைற்கபோக பிறர்க்குத் தீங்கு பசய்பதைனும் வேபோழைபவேண்டுமபோ? ஐயபோ, வீண் பபச்சு பபசிக்
பகபோண்டிருக்க பநரைமில்ரல; எனேக்கு விருப்பமுமில்ரல. நீர் என் உள்ளெத்ரதை
நன்குணர்ந்திருப்பின். இங்ஙனேம் பபசத்துணியமபோட்டீர். இம்மபோதிரி இழிகுணங்கட்கு யபோன்
இடைங்பகபோடுப்பவேனேல்லன் என்பரதை இனியபோயினும் அறிந்துபகபோள்ளும். கடைரமயின்
வேழிநின்று ஒழுகுவேபதை என் வேபோழ்க்ரகயின் குறிக்பகபோளெபோகக் பகபோண்டுள்பளென். பிறரரைக்
பகபோரல பசய்பதைபோ, பிறர்க்கு இன்னேல் விரளெவித்பதைபோ பபறும் அரைசபோட்சிரயபயபோ,
கபோதைரலபயபோ யபோன் விரும்பவில்ரல, நபோனும் விஜயபோளும் ஒருவேரரை ஒருவேர் பநசிப்பது
உண்ரமபயயபோயினும், அந்தை உண்ரமக் கபோதைலபோகிய பபறுதைற்கரிய பபரின்பத்ரதைப் பபறுதைல்
பவேண்டிக்கூடை, பிறர்க்குத் தீங்கு பசய்ய ஒருக்கபோலும் சம்மதிபயன்" என்றபோன் சுபரைந்திரைன்.

சிறிது பநரைம் அப்பிரைதிநிதி ஏதும் பபசத் பதைரியபோமல் தையங்கி நின்றபோன். பிறகு மீண்டும்
சுபரைந்திரைரனே பநபோக்கி,'உமதுவேரரையில் நீர் கூறிக்பகபோண்டைது சரிபயனே
ரவேத்துக்பகபோண்டைபபபோதிலும், கவேரல இன்னேபதைன் றிதுகபோறும் அறிந்திரைபோதை அக் பகபோமகட்கு,
அவேள்தைன் வேபோழ்நபோள் முற்றும் துயரைத்ரதைக் பகபோடுப்பது நியபோயமபோகுமபோ? உம்ரமப் பிரிந்தைபோல்.
அவேள் அதிகநபோள் உயிர்தைரியபோள். எல்லபோ நியபோயமும் பதைரிந்தை உமக்கு, இது பதைரியபோது
பபபோனேபதைன்? முடிவேபோய்க் கூறுகின்பறன். என் பபச்ரசக் பகளும். நீர் விரும்பினேபோல் இரைபோகுலப்
பிரைபுரவேயும், அரைசர்பிரைதைபோபரனேயும் ஒருவேருமறியபோமல் பகபோன்று ஆற்றில்
எறிந்துவிடுகின்பறன். பிறகு எவ்விதை அச்சமுமின்றி, மபோயபோபுரியின் மணிமுடி புரனேந்து
எப்பபபோழுதும் மன்னேரைபோகத் திகழைலபோம். இளெவேரைசியின் மனேமகிழ்வுங் குரலயபோது. யபோன் உமக்கு
பசய்யும் அப்பபருதைவிக்கு பிரைதிபலனேபோக என்ரனே முதைன் மந்திரியபோக்கி-' என்று கூறி பபச்ரச
முடிப்பதைற்குள் சுபரைந்திரைன் தைன்னிரு பசவிகரளெயும் ரககளெபோற் பபபோத்திக்பகபோண்டு, 'உண்டை
வீட்டிற்கு இரைண்டைகஞ் பசய்யும் துபரைபோகி! என்னிடைம் இனி நீ ஏதுங்கூற பவேண்டைபோம். சீக்கிரைம்
பபபோய் விடு. சீச்சீ. இரைபோகுலனேது பசபோற்ரறத் தின்று பகபோண்படை அவேரனே பகடுக்க
நிரனேக்கும் பகபோடிய துபரைபோகி, உன் முகத்தில் விழிப்பபதை பபரும் பபோவேம். மீண்டும் நீ
இங்பகபய நின்று பகபோண்டிருப்பபோயபோயின்,பகபோடிய தைண்டைரளெக்குள்ளெபோக்கப்படுவேபோய்' என்று
சீறினேபோன். அதைற்குபமல் அங்கு நிற்க அஞ்சிய பிரைதிநிதி கருப்பு மபோளிரகரய பநபோக்கி
விரரைந்து பசன்றபோன்.

சுபரைந்திரைனும் கமலபோகரைரும் பிரைதைபோபரனே அதிகமபோனே உயிர்ச்¢பசதைமின்றி எங்ஙனேம் விடுவிக்க
பவேண்டுபமன் பரதைப்பற்றியும் ஒவ்பவேபோருவேரும் நடைந்துபகபோள்ளெபவேண்டும்
முரறரமரயப்பற்றியும் ஆழ்ந்து பயபோசித்து, தைம் வீரைர்கட்கு உசிதைம் பபபோல் பசபோல்லி,
ஒவ்பவேபோருவேரரையும் திறரமயபோக நடைந்துபகபோள்ளுபடி கற்பித்தைனேர். கருப்பு மபோளிரகயில்,
எப்பக்கமுள்ளெ அரறயில் பிரைதைபோபன் ரவேக்கப்பட்டிருக்கின்றபோபனேன்ற விஷயம்
பதைரிந்துபகபோள்ளெ முடியபோரம யபோன், அவேர்களிருவேரும் தையங்கித் தைடுமபோறித் தைத்தைளித்துக்
பகபோண்டிருந்தைனேர். அந்நிரலயில் அவேர்கட்கு தைகுந்தைபதைபோர் உதைவி கிரடைத்தைது.

சுபரைந்திரைன் மபோயபோபுரியின் எல்ரலக்குள் பசன்றஞபோன்று, ஆங்குள்ளெ சிற்றுண்டிச் சபோரல
பசபோந்தைக்கபோரைனேது இளெம் மகபளெபோருத்தி எதிர்ப்பட்டு சுபரைந்திரைரனே வேரைபவேற்றபோபளென்று
முன்னேர் கூறியது வேபோசகர்கட்கு ஞபோபகமிருக்கலபோம். அச்சிறுமி சுசீரல பயன்பபோள்
இரைபோகுலனேது கருப்பு மபோளிரகயில் ஒரு பணிமகளெபோய் அமர்த்தைப்பட்டிருந்தைபோள். அழைகிய
மகளிபரைல்லபோம் தைனேக்கபோகபவே பரடைக்கப்பட்டிருப்பதைபோய் நிரனேந்துபகபோண்டிருக்கும் பிரைபு
இரைபோகுலன் அவேளெது அழைகிய வேதைனேத்ரதையும் பணிரவேயும் பலமுரறக் கண்டு மகிழ்ந்து
அவேரளெ தைன் பவேரலக்கபோரிகளில் ஒருத்தியபோக அமர்த்திக்பகபோண்டைபோன்.

கூரிய அறிவு வேபோய்ந்தை அச்சிறுமி, அரைசர் பிரைதைபோபன் அம்மபோளிரகயில் சிரற
ரவேக்கப்பட்டிருப்பரதை எங்ஙனேபமபோ அறிந்து பகபோண்டைபோள். அங்ஙனேம் அறிந்து பகபோண்டைதும்,
எப்படியபோயினும் முயன்று அவேரனேக் கபோப்பபோற்றிவிடை பவேண்டுபமன்பறண்ணி, தைன்னேபோல்
எப்படி அப்பபருங்கபோரியம் சித்திக்குபமன்பரதைப்பற்றி அடிக்கடி வேருந்திக்பகபோண்டிருந்தைபோள்.

அந்நிரலயில் ஒரு நபோள் இரைபோகுலனும் மற்பறபோரு பிரைபுவும் மிக்க மர்மமபோய் உரரையபோடிக்
பகபோண்டிருந்தைரதை அச்சிறுமி உற்று பகட்டைதில், மபோயபோபுரியின் இப்பபபோரதைய அரைசன்
பவேள்ரளெ மபோளிரகயில் தைங்கியிருப்பதைபோயும், பிரைதைபோபன் கருப்புமபோளிரகயில் கடுங்கபோவேலில்
ரவேக்கப்பட்டிருப்பதைபோய் அவேன் சிறிதும் அறிந்து பகபோள்ளெக் கூடைபோபதைன்றும், ஏபதைனும்
தைந்திரைத்தைபோபலபயபோ நயவேஞ்சகத்தைபோபலபயபோ அவேரனேயும் பசரனேத் தைரலவேரரையும் ஒழித்து
விட்டைபோல் தைபோன், தைபோன் நிம்மதியபோயிருக்க முடியுபமன்றும் பபசிக்பகபோண்டிருந்தைது. அவேள்
கபோதுக்பகட்டியது.

இம்மபோதிரியபோனே பகபோடியவேர்களிடைம் தைபோன் பவேரலக் கமர்ந்தைரதைப்பற்றி சிறிது வேருந்தினேபோள்.
அங்ஙனேம் அமர்ந்திருப்பதினேபோபலபய அக்பகபோடியவேர்களின் கருத்ரதை சிறிதைபோகிலும் உணர்ந்து,.
பிறர்க்கு உதைவிபசய்யக் கூடிய சந்தைர்ப்பங்கிரடைக்கிறபதைன்ற எண்ணம் அவேள் மனேத்பதை
உண்டைபோக சிறிது சமபோதைபோனேமுற்றபோள்.

அன்றுமுதைல் அவ்விளெஞ் சிறுமி, தைபோன் எங்ஙனேம் அப்புது அரைசரிடைஞ் பசன்று
இவ்விஷயங்கரளெத் பதைரிவிப்பபதைன்பரதை எண்ணி எண்ணி மனேம் பநபோந்தைபோள். அதிபலபய
அவேளெது மனேஞ் பசன்றுபகபோண்டிருந்தைது. ரகம்மபோறு கருதைபோது, பிறர்க்கு உதைவி
பசய்யபவேண்டுபமன்னும் எண்ணபம அவேள் மனேத்தில் பபபோரைபோடிக் பகபோண்டிருந்தைரமயபோன்
ஊரண மறந்தைபோள்; உறக்கத்ரதை நீத்தைபோள். புது அரைசர் எம்மபோதிரி எம்மபோதிரி
இயல்புரடையவேபரைபோ? உண்ரமயில் அரைசுரிரமக் குரியரைபோனே பிரைதைபோபன் உயிருடைனிருப்பரதை
புதிய அரைசர் அறியின்.அதைனேபோல் பிரைதைபோபுக்கு இன்னும் அதிகப்படியபோனே தீங்கு ஏபதைனும்
பநரிடைக்கூடுபமபோ? என்பறல்லபோம் எண்ணி எண்ணி மனேம் புண்ணபோகினேபோள். ஆயினும்.
பிரைதைபோபன் இங்கிருப்பரதை இப்பபபோரதைய அரைசன் அறியக்கூடைபோபதைன்று இரைபோகுலனும்,
இன்பனேபோரு பிரைபுவும் பபசிக்பகபோண்டிருந்தைது அவேள் ஞபோபகத்துக்கு வேந்தைரமயபோன், புதிய
அரைசர் பிரைதைபோபுக்கு தீங்கிரழைப்பவேரைல்லர் என்ற எண்ணபம அவேள் மனேத்தில் உறுதிப்பட்டைது.
அன்றியும், இப்பபபோரதைய அரைசரரை பிரைதைபோபபன்பற எல்லபோரும் எண்ணிக்பகபோண்டிருப்பதைபோலும்,
அவேர் பிரைதைபோபல்லபோதை பவேற்று மனிதைன் என்பது எவேருபம அறியமுடியபோதை பரைம இரைகசியமபோக
யிருப்பதைபோலும் இருவேரும் உருவில் ஒன்றபோயிருக்கக் கூடுபமன்பறண்ணினேபோள். அங்ஙனேம்
அவேள் எண்ணியபபபோழுபதை சில மபோதைங்கட்கு முன்னேர் தைன் தைந்ரதையின் விடுதியில் தைபோன்
சந்தித்தை மனிதைரைபோயிருக்குபமபோ என்ற ஐயமும் இரடையிரடைபய எழுந்து அவேள் மனேத்ரதை
உலப்பியது. நன்ரம ஏற்படினும், தீரம ஏற்படினும் பவேள்ரளெ மபோளிரகக்குச் பசன்று
அரைசரரைக் கண்டுவேரைபவேண்டுபமன்னும் முடிவுக்கு வேந்தைபோள்.

அன்ரறக்கு மறுநபோள், கருமபம கண்ணபோயிருந்தை சிறுமி சுசீரல, தைபோன் எண்ணியவேபோறு, ஓர்
பபபோர்ரவேயபோல் உடைம்பு முழுவேரதையும் மரறத்துக்பகபோண்டு பமல்ல பமல்ல, பவேள்ரளெ
மபோளிரகரய பநபோக்கிச் பசன்றுபகபோண்டிருந்தைபோள். அப்பபபோது ஆங்கு ஏற்படுத்தைப்பட்டிருந்தை
கபோவேலன் ஒருவேன் அவேரளெ இரடைமறித்து "நீ யபோர்? எங்கு பசல்கிறபோய்?" என்று
உசபோவினேபோன்?. நபோன் அரைசரரைப் பபோர்க்க பவேண்டும். என்ரனே அவ்விடைத்திற் கரழைத்துச்
பசல்லுகின்றபோயபோ?" என்றபோள் சுசீரல. அக் கபோவேலனும் உள்பளெ பசன்று அனுமதிபபற்றுவேரை,
இருவேரும் அரைசரிருப்பிடைஞ் பசன்று, அரைசரரைக் கண்டு வேணங்கினேர்.

அச்சமயத்தில் அரைசர் முகத்ரதைக் கூர்ந்து கவேனித்தை அச் சிறுமி, "ஆ, இஃபதைன்னே ஆச்சரியம்!"
என்று கூவி அரைசர் முகத்ரதை மீண்டும் உற்று பநபோக்கினேபோள்.

இங்ஙனேம் தைன்ரனே உற்றுபநபோக்கிய சிறுமிரயச் சுபரைந்திரைன் கவேனித்தைபோன். அப்பபபோழுது
அவேள் இன்னேபோபரைன்பரதை உடைபனே உணர்ந்துபகபோண்டை நமது கதைபோநபோயகன். கபோவேலரனே
விளித்து பவேளிபய பபபோகும்படி கட்டைரளெயிடை, அவேனும் உடைபனே அவ்விடைத்ரதை
விட்டைகன்றபோன்.

எதைற்கபோக அச்சிறுமி தைன்ரனே அங்கு வேந்து கபோண விரும்பினேபோபளென்பரதைப்பற்றி சுபரைந்திரைன்
பயபோசித்துக் பகபோண்டிருக்கும்பபபோது. அச் சிறுமி "ஆம், அந்தை முகந்தைபோன்! ஒருமுரற பபோர்த்தைபோல்
மனேதிற் பதியக்கூடிய அம்முகத்ரதை மறக்க முடியுமபோ? எந்தை இடைத்தில், எந்தை
பவேடைத்திலிருந்தைபோலும் அந்தை முகத்ரதை எளிதில் அறிந்து பகபோள்பவேனே" என்றபோள்.

"குழைந்தைபோய், அதிருக்கட்டும், இப்பபபோது நீ என்ரனேப் பபோர்க்க விரும்பிய கபோரைணம் யபோது?"
என்று வினேபோவினேபோன் சுபரைந்திரைன்.

உடைபனே சுசீரல, தைபோன் இரைபோகுலப் பிரைபுவிடைம் பவேரலக்கம்ர்ந்திருப்பது பற்றியும், அக் கருப்பு
மபோளிரகயிபலபய பிரைதைபோபரனே சிரற ரவேத்திருப்பரதைத் தைபோன் அறிந்தைது முதைல் தைன் மனேம்
பட்டை பபோட்ரடையும், இரைபோகுலனும் மற்பறபோரு பிரைபுவும் பபசிக்பகபோண்டிருந்தைரதைத் தைபோன்
அறிந்தைதுமுதைல், தைன்னேபோல்இயன்ற அளெவு முயன்று எங்ஙனேமபோயினும் அச்சதியபோபலபோசரனே
நிரறபவேறபவேபோட்டைபோமற் தைடுப்பபதைபோடு, பிரைதைபோரபயும் ஏபதைனும் முயற்சிபசய்து விடுவிக்க
பவேண்டுபமன்று தைபோன் பகபோண்டை தீர்மபோனேத்ரதையும் சுபரைந்திரைனிடைந் பதைரிவித்தைதைன்றி,
அதைற்கபோகபவே அவேரனேப் பபோர்க்க விரும்பியதைபோகவுங் கூறினேபோர்.

"கும்பிடைப்¢பபபோனே பதைய்வேம் குறுக்பக வேந்தை" தைரனேய கருப்பு மபோளிரகயிபலபய
தைற்பபபோதிருக்கும் சிறுமி சுசீரலயின் உதைவி கிரடைத்தைதைபோனேது சுபரைந்திரைனுக்கு எல்ரலயற்ற
மகிழ்ச்சிரய அளித்தைது. அவேன் அவேரளெ பநபோக்கி, 'என்ரனே எங்ஙனேமறிந்துபகபோண்டைபோய்?'
என்று உசபோவினேபோன்.

யபோன் தைங்கரளெ அறிந்து பகபோண்டைது ஒர் வியப்பல்ல. தைங்கரளெ அறிதைற்கு முன்னிருந்தை, என்
மனேக் குழைப்பபமல்லபோம் தைங்கரளெக் கண்டை வினேபோடிபய தீர்ந்துவிட்டைது. அச்சபமபோழிந்து
ஆனேந்தைமரடைந்பதைன்' எனே விரடையிறுத்தைபோள் சுசீரல.

அப்பபோல் சுபரைந்திரைன் கமலபோகரைரரை அரழைப்பித்து சுசீரல பமபோழிந்தை மபோற்றத்ரதைத் பதைரிவிக்க,
அவேர் அதைற்கு பமல், பசய்ய பவேண்டுவேனேவேற்ரற விவேரைமபோய்த் பதைரிவித்து, அச்சிறுமிரய

கருப்பு மபோளிரகயில் நிகழும் ஒவ்பவேபோரு நிகழ்ச்சிரயயும் ஆங்கு வேந்து பதைரிவிக்குமபோறு
ஆக்ஞபோபித்தைபோர்.

இரைபோகுலனின் பசபோற்ரறத் தின்றுபகபோண்டு அவேனுக்பக துபரைபோகஞ்பசய்வேது பகவேலம்,
இழிந்பதைபோர்பசய்ரகபயன்று சுசீரல முதைன் முதைல் நிரனேந்தைபோளெபோயினும், அவேன் பசய்வேது
முற்றும் அட்டூழியமும், அநியபோயமுமபோய் இருத்தைலினேபோல் தைபோன் அவேனுக்கு மபோற்றஞ்பசய்வேது
குற்றமபோகபதைன்ற முடிவுக்கு வேந்தைதும், அவேர் கூறியவேண்ணபம பசய்வேதைபோய் சுபரைந்திரைனிடைத்தும்
கமலபோகரைரிடைத்தும், வேபோக்குறுதி பசய்துவிட்டு, அவ்விருவேரிடைமும் விரடைபபற்றுக்பகபோண்டு
அவேனிமிருந்தைகன்றபோள்.

அன்றுமபோரல மணி ஐந்திருக்கலபோம். இனிரமயபோனே கபோற்று சில்பலன்று பமல்வீசியது.
சுபரைந்திரைன் குன்றுகளின் ஊபடை உலபோவிக்பகபோண்டிருந்தைபோன். இவேன் மனேம் பற்பல
விஷயங்கரளெச் சுற்றிச் சுழைன்று பசபோதித்துக் பகபோண்டிருந்தைது. தைன் சிந்தைரனேயிபலபய
மனேரதைச் பசலுத்தி தைன்ரனேயும் உலரகயும் மறந்து உலபோவிக்பகபோண்டிருந்தை சுபரைந்திரைனுக்கு,
பபபோழுதுபபபோனேபதை பதைரியவில்ரல. பகலவேன் பமற்றிரசயில் மரறந்தைபோன். சிறுகச் சிறுக
இருள் எங்கும் பரைவிக்பகபோண்டிருந்தைது.

திடீபரைனேத் திரும்பிப் பபோர்த்தைபோன்.எங்கணும் இருள் சூழ்ந்துவிட்டைரதையறிந்தை சுபரைந்திரைன்,
மபோளிரகரய பநபோக்கி விரரைவேபோக நடைக்கலுற்றபோன். அப்பபபோழுது அயலிலிருந்தை
மரைப்பபபோதும்பில் யபோபரைபோ சிலர் பபசும் அரைவேம் அவேன் கபோதுக்பகட்டியது. உடைபனே தைரல
நிமிர்ந்து தைன் மனேப் பிரைபோந்திபயனே நிரனேத்து மறுபடியும் மபோளிரகரய பநபோக்கி நடைந்தைபோன்.

அப்பபபோது அவேனேது வேலது ரகயில் யபோபரைபோ பின்புறமபோய் நின்று ஒதுங்கிக் குத்தியதைபோய்த்
பதைரிந்தைது. வீரிட்டைலறிக் பகபோண«¢டை திரும்பிப் பபோர்த்தைபோன். அவேனேபோல்பபோர்க்க முடியவில்ரல.
அதிகமபோனே இரைத்தைம் அவேனேது உடைலினின்றும் பவேளிப் பபபோந்தைரமயபோன் மயக்கம் வேந்து
கீபழைசபோய்ந்தைபோன். அந்நிரலயில், அவேன் கீபழை விழுந்துவிடைபோதைபடி யபோபரைபோ ஒருவேர் அவேரனேத்
தைபோங்கிப் பிடித்துக்பகபோண்டைபோர்.

சுபரைந்திரைன் மயக்கம் நீங்கிக் கண் விழித்தைபபபோது இரைபோவேபோகிவிட்டைது. அவேன் பவேள்ரளெ
மபோளிரகயில் தைன் படுக்ரகயில் படுக்க ரவேக்கப்பட்டிருந்தைபோன்.அவேன் படுக்ரகக்குச் சமீபத்திற்
கிடைந்தை பமரச ஒன்றின் மீது ஒரு விளெக்கு எரிந்துபகபோண்டிருந்தைது.

பசரனேத் தைரலவேர் - தியபோகத்தினும் குணத்தினும் ஒப்புயர்வேற்ற கமலபோகரைர் சுபரைந்திரைனேருபக
ஒரு நபோற்கபோலியில் உட்கபோர்ந்திருந்தைபோர். சுபரைந்திரைன் கண் விழித்தைவுடைன், தைபோன் உலபோவிட்டுத்
திரும்பி வேருங்கபோரலயில் தைன் வேலதுரகத்பதைபோளில் யபோபரைபோ குத்திவிட்டு ஒடியதும். தைபோன்
மயக்கம் வேந்து கீபழை விழைப்பபபோகும் அமயத்து தைன்ரனேக்கீழ்ந்து விடைபோது ஒருவேர் தைபோங்கிப்
பிடித்துக்பகபோண்டைதும் அவேனேது நிரனேவில் பதைபோன்றினே. அதுவேன்றி பல்பவேறு பட்டை

நிரனேவுகளும் அவேன் மனேத்தில் பதைபோன்றினே. இங்ஙனேம் தைன் மனேத்தில் பதைபோன்றிய நிரனேவுகள்
ஒன்றுக்பகபோன்று மபோறுபட்டிருந்தைரமயபோல் இரவேபயல்லபோம் நிரனேபவேபோ அல்லது கனேபவேபோ
என்று அவேன் ஐயுற்றபோன்.

சுபரைந்திரைனேது மனேக்கலக்கத்ரதை யறிந்தை பசரனேத் தைரலவேர் அவேரனே பநபோக்கி அன்பபோக,"அரைபச,
தைனிபய உலபோவே பவேளியிற் பபபோக பவேண்டைபோபமன்று எத்தைரனே முரறக் கூறியும்
பகட்கவில்ரல. தைபோங்கள் உயிரரைப் பபபோக்க பல விபரைபோதிகள் கபோத்திருக்கின்றனேர். பவேட்டை
பவேளியில் அகப்பட்டு பகபோண்டைபபபோது பதுமினிப் பபருமபோட்டியபோலன்பறபோ
கபோப்பபோற்றப்பட்டீர்கள்? அப்பபருமபோட்டியும் அவேர்தைங் கணவேரும் தைங்கரளெ அரைண்மரனேக்குக்
பகபோண்டு வேந்துபசர்த்தைபபபோது, அவேர்கள் தைங்களிடைத்துக் கூறிய எச்சரிக்ரக பமபோழிகரளெ
மறந்துவிட்டீர்களெபோ? சுசீரலக் கூறிய பமபோழிகரளெயபோயினும் கவேனிக்க பவேண்டைபோமபோ?
ஒன்ரறயுங் கவேனிக்கபோதைதினேபோபலபய தைங்கட்கு இத்தைரகய இடுக்கண் பநர்ந்தைது' என்றபோர்.

"பபரியீர், தைபோங்கள் கூறுவேது உண்ரமபய. என்ரனே இங்ஙனேம் பகபோரல பசய்ய முயன்றவேர்
யபோவேர்? நபோன் இங்கு யபோரைபோல் பகபோண்டுவேரைப்பட்படைன்." என்றபோன் சுபரைந்திரைன்.

"இன்னேபோபரைன்பரதை என்னேபோல் அறிந்துபகபோள்ளெ முடியவில்ரல, ஏபனேனில் அப்பபோதைகர்கள்
ஒடிவிட்டைனேர்.ஆயினும் , அவேர்கள் இரைபோகுலனேது ஆட்களெபோய் தைபோன் இருக்க பவேண்டுபமனே
யகித்பதைன்" என்றபோர் கமலபோகரைர்.

"நீங்கள் அங்கு எதைற்கபோக வேந்தீர்கள்" என்று வினேபோவினேபோன் சுபரைந்திரைன்.

"அதிக பநரைமபோகிவிட்டைரம யபோன்,நபோன் தைங்கரளெத் பதைடிக்பகபோண்டு வேந்பதைன். தைபோங்கள்
தைனிபய பசல்லுந்பதைபோறும் எனேக்கு மனேக்கலக்கமபோயிருப்பது வேழைக்கம். ஆகபவே, இன்று
தைங்கரளெ பவேகு பநரைம் எதிர்பபோர்த்தும் வேபோரைபோரமயபோன் எங்கும் பதைடிக்பகபோண்டு அங்கு
வேந்பதைன், அப்பபபோழுது அங்கு பநர்ந்தை பகபோடிய கபோட்சிரயக் கண்டு மனேங்கலங்கி,
தைங்கரளெக் கீழ் வீழ்ந்துவிடைபோது தூக்கிக் பகபோண்டு இவேண் வேந்தைரடைந்பதைன்" என்று
விரடையிறுத்தைபோர் பபரியவேர்.

"அன்பபோர்ந்தை பபரியீர்! நபோன் உங்கள் மபோட்டு எத்துரண நன்றி பசலுத்தைக்
கடைரமப்பட்டிருக்கின்பறன்! எத்தைரனேபயபோ முரற தைபோங்கள் எனேக்கு புத்தி பபபோதித்தும் யபோன்
கவேனிக்கபோரமயபோன் எனேக்கு இத்தைரகய துன்பம் பநர்ந்தைது. தைபோங்கள் என்னிடைத்துக் கபோட்டும்
இத்தைரகய பபரைன்பிற்கு ரகம்மபோபறதுஞ் பசய்ய வேரகயறிகிபலன்" என்று சுபரைந்திரைன்
அன்பபபோடு கூறினேபோன்.

கமலபோகரைர் ஒருவேர் கபோதுக்கும் எட்டைபோதை பமல்லிய குரைலில் அவேரனே பநபோக்கி, "குழைந்தைபோய்! நபோன்

உனேக்குச் பசய்தைதைபோய்க் கூறும் இச்சிறு உதைவி, ஜீவேகபோருண்யமுள்ளெ ஒவ்பவேபோரு மனிதைனும்
பசய்யக் கூடியபதை. ஆனேபோல், நீ எனேக்குச் பசய்துள்ளெ பபருபகபோரைங்கள் - எத்துரண மடைங்கு
சிறந்தைபதைன்பரதை எண்ணிப்பபோர்! எனேக்குமட்டுமபோ? பதைசத்திற்கு, பதைச மக்கட்கு, அரைசர்
பிரைதைபோபுக்கு- இன்னும் எத்தைரனேபயபோ கூறலபோம். இம்மபோயபுரியின் அதைன் அரைசரும் உனேக்கு
என்றும் நன்றி பசலுத்தைக் கடைரமப்பட்டிருக்கின்றனேர். இரவேகரளெப்பற்றி பபசுதைற்கு இது
ஏற்ற சமயமல்ல. உனேது புயத்தில் பலமபோனே கபோயம் பட்டு அதிகமபோனே இரைத்தைம்
பவேளிப்பட்டுவிட்டைது. இந்நிரலயில் நபோம் அதிக பநரைம் பபசிக் பகபோண்டிருக்கலபோகபோது.

சற்று அரமதியபோய் நித்திரரை பசய் நபோன் பபபோகிபறன்" என்று அன்பபபோழுகக் கூறினேபோர்.

பிறகு பசரனேத் தைரலவேரின் உத்திரைரவேப்பபற்ற பணிமகபனேபோருவேன், சுபரைந்திரைனுக்பகன்று
சித்தைப்படுத்தித் தையபோரைபோக ரவேத்திருந்தை ஆகபோரைத்ரதை அவேனுக்குக் பகபோடுத்து அரதை
உண்ணும்படி பவேண்டினேபோன். அவேனும் அதைற்கிரசந்து ஆகபோரைத்ரதை உட்பகபோண்டைபோன், பின்பு
கமலபோகரைர், உற்சபோகமூட்டும் சில மருந்துகரளெ அவேனுக்குக் பகபோடுத்தைபோர். இச்சமயத்தில்
மருத்துவேர் வேந்து அவேனுக்குத் தூக்கம் வேரும்படி மருந்து பகபோடுத்துத் தூங்க ரவேத்து
விட்டைபோர்.

மறுநபோள் பபபோழுது புலர்ந்தைது. முந்திய நபோள் மபோரல மரலகளின் ஊபடை அரைசர்
உலபோவிக்பகபோண்டிருந்தைபபபோழுது யபோபரைபோ ஒருவேன் அரைசரின் வேலதுரக புயத்தில் குத்திவிட்டு
ஒடிவிட்டைதைபோயும், அதைனேபோல் பலவீனேமுற்ற அரைசர் படுக்ரகரயவிட்டு எழுந்திருக்க
முடியபோமலிருப்பதைபோயும் எங்கணும் பரைவிய பசய்தி இளெவேரைசி விஜயபோளின் கபோதுக்கும்
எட்டியது.

அரதைக் பகள்வியுற்றது முதைல் அவேள் ஒர் உயிரைற்ற பதுரம பபபோலபோனேபோள். அவேளெது மனேது
எதிலுஞ் பசல்லவில்ரல. அவேள் அரடைந்தை பவேதைரனேயும் சங்கடைமும் கூறத்திறமன்று, அவேரனே
உடைபனே பசன்று பபோர்க்கபோவிடின் தைன் உயிபரை பபபோய்விடுபமன்றுணர்ந்தைபோள். அவேரளெ
பவேள்ரளெ மபோளிரகக்குச் பசல்ல பவேண்டைபோபமன்று பலர் தைடுத்தைனேர் ஆயினும், அவேள்
பகட்டைபோளில்ரல. ஆகபவே அவ்வேன்புச் பசல்வி வேருதைற்குரிய ஏற்பபோடுகள் தைபோமதைமின்றி
நரடைபபற்றனே. அவேரளெப் பின் பதைபோடைர்ந்து பசல்லுதைற்கு பலர் ஆயத்தைமபோயினேர்.

அன்று பிற்பகல் மணி மூன்றிருக்கும், கமலபோகபோரைர் சுபரைந்திரைனேது படுக்ரகயரறக்குள் வேபோடிய
முகத்பதைபோடு நுரழைந்தைபோர். அவேர் சுபரைந்திரைரனே அண்மி "பமதுவேபோக, இளெவேரைசி உங்கட்குக்
கபோயம்பட்டைரதைக் பகள்வியுற்று இவேண் பநபோக்கி வேருகின்றபோர். நபோன் எதிர் பசன்றரழைத்து
வேருகின்பறன்" என்றபோர்.

"விஜயசுந்தைரி இங்கு வேந்துவிடின், நமது கபோரியங்கள் நரடைபபறுதைற்கு ஏதும் இரடைஞ்சல்
ஏற்படுபம" என்றபோன் சுபரைந்திரைன்.

"என்னே பசய்கிறது! நம்மபோல் ஆகக்கூடிய ஒன்று மில்ரல. எல்லபோம் பதைய்வேச் பசயல்.
உனேக்கும் உடைம்பு நலமபோகி, நல்ல நிரலரமக்கு வேரைபவேண்டைபோமபோ? அது வேரரையிலும் இளெவேரைசி
இங்கிருக்கட்டும்" என்றபோர் கமலபோகரைர்.

"ஐபயபோ! விஜயபோளின் மபோசற்ற அன்புப் பபருக்ரகத் தைடுக்கயபோன் விரும்பவில்ரல. ஆயினும்
கூடிய சீக்கிரைம் அரைசரரை விடுவிக்க பவேண்டியது நமது கடைரமயன்பறபோ? இன்னுஞ் சிறிது
நபோட்கள் பிரைதைபோரப விடுவியபோதிருப்பின் அவேரைது உயிர்க்பக அபபோயம் பநரைக்குடுபமன்று
சுசீரலக் கூறினேபோளென்பறபோ?" என்றபோன் சுபரைந்திரைன்.

கமலபோகரைர் துக்கத்பதைபோடு பபருமூச்சு விட்டு "உண்ரமபய. நபோம் என்னே பசய்கிறது? வேருவேது
வேந்பதை தீரும். இளெவேரைசி இங்கிருந்து எவ்வேளெவு சடுதியிற் பசல்லுகின்றபோபரைபோ அவ்வேளெவுக்கு
நல்லது. சரி, பநரைமபோகிறது. நபோன் பபபோய் விஜயபோரளெ வேரைபவேற்கபவேண்டும்" என்றுக்கூறி
விட்டு அவ்விடைத்தினின்றும் பவேளிபய பசன்றபோர்.

சபோயங்கபோலம் மணி ஐந்தைடித்தைது. அரைசிளெஞ்பசல்வி விஜயபோள், மபோந்தைர் பலர்
பின்பதைபோடைர்ந்துவேரை பவேகு பரைபரைப்பபபோடு பவேள்ரளெ மபோளிரகயினுள் நுரழைந்தைபோள்.

சுபரைந்திரைன், விஜயபோள் கவேரலயரடையக் கூடுபமன்பறண்ணி படுக்ரகயிற் படுத்திரைபோமல்
எழுந்து உட்கபோர்ந்திருந்தைபோன். விஜயபோளின் உயர்ந்தை குணங்களும், தைன்னிடைத்து அவேள்
பகபோண்டுள்ளெ மபோசுமறுவேற்ற அன்பும் அவேன் மனேத்ரதைக் கவேர்ந்தைனே. அவேனும் அவேரளெத் தைன்
உயிரினும் பமலபோகப் பபோவித்தைபோளெகள்; அவேள் கண்களில் மனேத்துயரைபோல் ஒரு துளி நீர்
பதைபோன்றுமபோயின், அரதைக் கபோண அவேன் சகியபோன்.

திடீபரைனே அரறக் கதைவு திறக்கப்பட்டைது. விஜயபோள் பரைபரைப்பபபோடு ஒடிவேந்து சுபரைந்திரைனேது
இரு ரககரளெயும் பகட்டியபோய்ப் பிடித்துக்பகபோண்டைபோள். அவேள் கண்கள் நீரரைச் பசபோரிந்தைனே.

"என் அன்பிற்குரியபோய்! கண்ணீர் உகுக்கின்றபோபய? என் உடைம்பு நலமபோகபவேயிருக்கிறது. வீண்
வேதைந்திரய உண்ரமபயன்று நம்பி வேருந்துகின்றபோய்பபபோலும்,எவேபனேபோ ஒருவேன் என் பதைபோளில்
குத்திவிட்டுச் பசன்றது உண்ரமபய. ஆயினும் அஃபதைபோரு பலமபோனே கபோயமன்று" என்று
சுபரைந்திரைன் அன்பபபோழுகக் கூறினேபோன். அவேரளெப் பபோர்க்கவும் சுபரைந்திரைனுக்கு
அவேரனேயுமறியபோமல் துக்கம் பபபோங்கியது. தைன் கண்களில் அரும்பிய இரைண்படைபோரு
நீர்த்துளிகரளெ எத்துரண அடைக்கமுயன்றும், அவேனேபோல் அடைக்க முடியவில்ரல.

சற்றுபநரைஞ் பசன்று சமபோதைபோனேம் அரடைந்தைவேளெபோய்க் கபோணப்பட்டை விஜயபோள், சுபரைந்திரைரனே
பநபோக்கி 'எங்ஙனேமபோயினும் ஆகுக., முற்றிலும் உடைல்நலமரடையும் வேரரையில் யபோன் தைங்கரளெத்

தைனிபய விட்டுச் பசல்பலன். நபோன் அங்ஙனேம் பசல்பவேனேபோயின் மனேச்சலிப்பப என்
உயிரரைப் பபபோக்கிவிடும். ஆதைலபோல் அரைபச! நபோன் தைங்கபளெபோடு தைபோன் ஊர்க்குத் திரும்புபவேன்.
அப்பபபோழுதுதைபோன் என் மனேம் சபோந்தியரடையும்" என்று உருக்கமபோய்க் கூறினேபோள்.

சுபரைந்திரைன் சிறிதுபநரைம் சிந்தைரனேயிலபோழ்ந்திருந்து பிறகு விஜயசுந்தைரிரய அன்பபபோடு
பபோர்த்து,"நல்லது இனி என்ரனேவிட்டுச் பசல்லபவேண்டைபோம்" என்றபோன்.

அபதை சமயத்தில் அரறக்கதைவு திறக்கப்பட்டைது. பசனேபோபதி உள் நுரழைந்தைபோர்.

16 கரபப மகளசமக
பசம்மல் சுபரைந்திரைன் அரைசபோட்சிரய மந்திரிவேசம் ஒப்புவித்துவிட்டு பவேள்ரளெ
மபோளிரகக்குவேந்து ஆறுவேபோரைங்களெபோய் விட்டைனே. சுபரைந்திரைன் இப்பபபோது நல்ல
உடைல்வேன்ரமரயப் பபற்றபோன். இளெவேரைசியும் சுபரைந்திரைபனேபோடு அம்மபோளிரகயிபலபய
தைங்கிவிட்டைபோள். அதிக நபோட்கள் ஆய்விட்டைரமயபோன், பவேகு சீக்கிரைத்தில் பிரைதைபோரப விடுவிக்கக்
கூடிய முயற்சிரய மிக்க மர்மமபோய் பசரனேத் தைரலவேரும் சுபரைந்திரைனும்
பசய்துபகபோண்டிருந்தைனேர்.

கருப்பு மபோளிரகயில் இரைபோகுலன் உட்படை மற்பறல்பலபோரும் சிறுமி சுசீரலயின் பபரில் மிகுந்தை
நம்பிக்ரக ரவேத்திருந்தைனேர். ஆகபவே, அவேள் அக்கருப்பு மபோளிரகயில் உள்ளெ எவ்விடைத்திற்கும்
பபபோகவேரை அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தைது. அவேள் கருதிய கருமத்ரதை இனிது முடித்தைற்கு ஏதுவேபோய்
அரமந்திருந்தைது.

அவேள் பணிவும் அன்பும் இயல்பிபலபய வேபோய்க்கப் பபற்ற அழைகிய சிறுமியபோதைலின்,
பபபோதுவேபோய் அம் மபோளிரகயிலுள்ளெபோர் எல்லபோரும் அவேரளெ பநசித்து வேந்தைனேர். அங்ஙனேபம
பிரைதைபோரபக் கபோவேல் புரியும் கபோவேலரிருவேரும் அவேளிடைத்து அன்பு பபோரைபோட்டிவேந்தைனேர். நபோட்
பசல்லச் பசல்ல, அக் கபோவேலரில் ஒருவேன், சுசீரலயிடைத்துக் பகபோண்டிருந்தை சபோதைபோரைண அன்பு
கபோதைலபோய் மபோறியது. அவேள் அவேரனே பநசித்தைபோபளெபோ இல்ரலபயபோ, அவேன் அவேரளெ அளெவு
கடைந்து பநசித்தைபோன். அங்ஙனேம் அவேள் அக்கபோவேல் வீரைனேது நட்ரபச் சம்பபோதித்துக்பகபோண்டைது,
பபரிதும் அனுகூலத்ரதைத் தைந்தைது,

நபோள்பதைபோறும் சுசீரல, அக்கபோவேல் வீரைபனேபோடு நரகச்சுரவே தைதும்ப பபசிக்பகபோண்டிருப்பபோள்,
அவேனும் அவேள் கூறுவேனேவேற்ரற மகிழ்ச்சிபயபோடு பகட்டு ஆனேந்தைமரடைவேபோன். அவேள்
அவேபனேபோடு விரளெயபோட்டைபோக பபசிக்பகபோண்படை சிற்சில சமயங்களில், பிரைதைபோரபச் சிரற
ரவேத்திருக்கும் அரறக்குள்பளெயும் பபபோவேதுண்டு. அங்ஙனேம் அவேள் பபபோகுந்பதைபோறும்
அக்கம்பியில்லபோ சபோளெரைத்தின் பமபலறி ஆற்றில் ஒடும் பவேள்ளெத்ரதை உற்று பநபோக்குவேபோள்.
அங்ஙனேம் அவேன் பசய்வேரதை பிரைபு அறிவேபோரைபோயின், தைன்ரனே மிகவுங் பகபோபித்துக்பகபோள்ளெக்
கூடுபமன்று அக் கபோவேல் வீரைன் அஞ்சினேபோனேபோயினும், அவேளெது விருப்பத்ரதைக் பகடுக்க
மனேமின்றி பபசபோதிருந்துவிடுவேபோன். மற்றவேனும் அவேள் மபோட்டு அன்புரடையவேனேபோதைலின்
,முன்னேவேரனேப் பபபோலபவே யிருந்துவிடுவேபோன்.

இரவேகரளெபயல்லபோம் அப்பபபோழுரதைக்கப்பபபோழுது சுசீரல பவேள்ரளெ மபோளிரகக்கு வேந்து
சுபரைந்திரைனிடைம் பதைரிவித்துவிடுவேபோள். அவேனும் கமலபோகரைபரைபோடு ஆபலபோசித்துக் பகபோண்டு
அவேள் நடைந்துபகபோள்ளெ பவேண்டிய முரறகரளெப் பற்றித் பதைரிவிப்பபோன்

இஃதிங்ஙனேமிருக்க, சுபரைந்திரைனும் கமலபோகரைரும் அரைசர் பிரைதைபோரப விடுவிக்கக்கூடிய
முயற்சிரயத் துரிதைமபோக பசய்ய ஆரைம்பித்தைனேர். பசரனேத் தைரலவேரும், பபபோறுக்கி பயடுத்தை
ஐம்பது சிறந்தை வீரைர்களும் கருப்பு மபோளிரகரய இரைவில் யபோருமறியபோவேண்ணம்
முற்றுரகயிட்டுக் பகபோள்ளுவேபதைன்றும், சுபரைந்திரைன் ஆற்றின் பிரைவேபோகத்தில் நீந்திக்பகபோண்டு
பிரைதைபோரப சிரற ரவேத்திருக்கும் அரறயின் ஆற்றின்பக்கமுள்ளெ கம்பியில்லபோ சன்னேலருகிற்
பசல்லுவேபதைன்றும், அதைற்கிரடையில் சுசீரல, பிறர் ஐயுறபோவேண்ணம் எப்பபபோதும்
பசய்வேரதைப்பபபோலபவே அக் கம்பியில்லபோ சபோளெரைத்திபலறி அதைன்பமல் ஒரு நூபலணிரயக்
கட்டித் பதைபோங்கவிட்டு ரவேப்பபதைன்றும், அதைன்பமபலறி சுபரைந்திரைன் அவ்வேரறயில்
பமதுவேபோய்க் குதித்து, பிரைதைபோபின் தைரளெகரளெக் கரளெந்பதைறிவேபதைன்றும், கபோவேல் வீரைர்
விழித்துக் பகபோண்டு சுபரைந்திரைரனேத் தைபோக்கினேபோல், அவேனும் அவேர்கபளெபோடு பபபோருவேபதைன்றும்,
அதைற்குள் மபோளிரகரயச் சுற்றி மற்ற வீரைர் முற்றுரகயிட்டிருக்க, சுசிரலயின் உதைவியினேபோல்,
கமலபோகரைரும் 20 வீரைர்களும் மபோளிரகயினுட்புகுந்து, அச்சிறுமி வேழிகபோட்டை பிரைதைபோபின்
அரறக்கருகில் வேந்து வேபோயிற் கபோவேலரனேக் கட்டிப்பபபோட்டுவிட்டு, அரறக் கதைரவே
திறந்துபகபோண்டு உட்புகுவேபதைன்றும் தீர்மபோனித்துக் பகபோண்டைனேர். யபோரும் எதிர்த்தைபோல், யுத்தைம்
புரிவேது இன்றியரமயபோதைது, என்று ஏற்பட்டைதைவேன்றி ஒருவேரரையும் தைபோக்குவேதில்ரல பயன்றும்,
கூடுமபோனே வேரரையில் உயிர்ச்பசதைமின்றி பிரைதைபோரப விடுவிக்க பவேண்டுபமன்றும் ஒவ்பவேபோரு
வீரைர்கட்கும் சுபரைந்திரைன் கடுரமயபோனே உத்திரைவிட்டைபோன். இவ்பவேற்பபோடுகபளெல்லபோம் மிக்க
இரைகசியமபோகபவே நரடைபபற்றரமயபோல், அன்புச் பசல்வி விஜயம் இரவேகளில் ஒன்ரறயும்
அறிந்துபகபோள்ளெவில்ரல. நிற்க.

அரைசர் பிரைதைபோரப விடுவிக்க குறிப்பிடைப்பட்டிருந்தை இரைவும் வேந்தைடுத்தைது. முன்னேபரை
ஏற்படுத்தியிருந்தை ஏற்பபோட்டின்படி, வீரைர்கள் ஐம்பதின்மரும் , ஆயுதைபபோணிகளெபோய்ச் பசன்று
கருப்பு மபோளிரகரய முற்று ரகயிட்டுக் பகபோண்டைனேர். கபோரிருள் எங்கும் சூழ்ந்திருந்தைது.
கருப்பு மபோளிரகயிருள்ளெபோர் ஏதுமறியபோமல் நன்றபோய் அயர்ந்து நித்திரரை பபபோயினேர். சிறுமி
சுசீரல அங்குமிங்கும் ஒடிஎன்பனேன்னேபவேபோ பசய்து பகபோண்டிருந்தைபோள். அவேளெது பநஞ்சு படை
படை என்றடித்துக் பகபோண்டிருந்தைது.

சுபரைந்திரைன் இளெவேரைசியிடைஞ் பசன்று, அவேரளெ பநபோக்கி "எஞ்சியுள்ளெ பரகவேரரைக்
பகடுத்தைதைற்குரிய சிறந்தை ஆபலபோசரனே பயபோன்றுண்டு; அதைரனேயபோம் தைனித்துச்
பசய்யபவேண்டும். ஆதைலபோல், கருப்பு மபோளிரகக்குச் பசன்று வேரைபவேண்டும். எல்லபோ பிரைபுக்களும்
அங்கு வேந்து கூடியிருக்கின்றனேர்; பசரனேத் தைரலவேரும் அவ்விடைத்திற்குத் தைபோன்
பசன்றிருக்கிறபோர். நபோன் பபபோய், பிரைபுக்கள் சரபக் கரலந்தைதும் உடைபனே திரும்பி வேந்து
விடுகின்பறன்" என்றபோன். துக்கம் அவேனேது பதைபோண்ரடைரய அரடைத்தைது. அவேரளெப் பபோர்ப்பது
இதுபவே கரடைசி முரறயபோகுபமபோ பவேன்ற எண்ணம் அவேரனேப் ரபத்தியங்பகபோள்ளும்படி
பசய்தைது. ஆயினும் பபரிதும் முயன்று தைன்ரனே சமபோதைபோனேப்படுத்திக்பகபோண்டு விஜயபோளிடைம்,
பபபோக விரடையளிக்குமபோறு பகட்டைபோன்.

அந் நபோள்ளிரைவில் சுபரைந்திரைன், கருப்பு மபோளிரகக்குச் பசல்ல விரடை பகட்டைதைபோனேது,
விஜயபோளுக்குச் பசபோல்பலபோணபோ சஞ்சலத்ரதை விரளெவித்தைது. அங்ஙனேம் அந்தை அர்த்தை
இரைபோத்திரியில் பபபோவேது ஒருவிதைமபோனே துர்க்குறி என்று அவேள் மனேத்துள்ளிருந்து ஏபதைபோ ஒன்று

கூறினேது. அவேள் அவேரனேக் கருப்பு மபோளிரகக்குள் அனுப்பவிரும்பவில்ரலயபோயினும்,
எஞ்சியுள்ளெ பரகவேரரைக் பகடுத்தைற்குரிய ஆபலபோசரனே பயபோன்று பசய்யப்பபபோவேதைபோகச்
சுபரைந்திரைன் பதைரிவித்தைரமயபோன், தைபோன் அதைற்கு இரடையறபோக இருக்கக் கூடைபோபதைன்பறண்ணி,
துயரைத்பதைபோடு அவேன் பபபோகுமபோறு விரடையளித்தைபோள்.

அவேளெது அனுமதிரயப் பபற்ற சுபரைந்திரைன், அவ்விடைத்தினின்றும் விரரைவேபோக பவேளியில்
வேந்தைபோன். வேபோசலில் அவேனுக்கபோகக் குதிரரை பயபோன்று கபோத்திருந்தைது. அப்புரைவியிலமர்ந்து
கருப்பு மபோளிரகரய பநபோக்கிச் பசல்வேபோனேபோயினேன்.

மபோளிரகயருகிற் பசன்றதும் குதிரரையின் பவேகத்ரதைச் சிறிது தைளெர்தைதி பமதுவேபோக
நடைத்தினேபோன். அதைற்குள் பசனேபோதிபதி அவேரனே பநருங்கி அவேனேது ரகரயப் பிடித்துக் கீபழை
இறக்கினேபோர். இருவேரும் ஏதும் பபசவில்ரல. ஆற்றங்கரரைரய பநபோக்கிச் பசன்றனேர்.

அவேர்கட்கு சற்று தூரைத்தில், இரைபோகுலனேது பவேவுகபோரைன் ஒருவேன், சுற்றுமுற்றும்
பபோர்த்துக்பகபோண்படை உலபோவிக்பகபோண்டிருந்தைபோன். ஆற்றுநீர் பவேகு பவேகமபோய்
ஒடிக்பகபோண்டிருந்தைது. ஆற்றின் பிரைவேபோகத்துக் கண்டை கமலபோகரைர், சுபரைந்திரைனேது கபோதில் மிக்க
இரைகசியமபோக, ஆற்றில் இறங்க பவேண்டைபோபமன்றும், மபோளிரகயினுள்பளெ நுரழைந்து பிரைதைபோரப
விடுவிக்கலபோபமன்றும் கூற அவேர் கூற்ரறக் பகட்டை சுபரைந்திரைன், தைனேக்கு நன்றபோய் நீந்தைத்
பதைரியுபமனேக் கூறி, அவேர் தைம் மறுபமபோழிக்குக் கபோத்திரைபோமல் திடீபரைனே ஆற்றில்
குதித்துவிட்டைபோன். பவேகு பநரைம் ஆற்பறபோரைத்திபலபய நின்று, சுபரைந்திரைனேது தைரல தைண்ணீர்
மட்டைத்துக்குபமல் வேருகின்றதைபோபவேனே பசரனேத் தைரலவேர் உற்று பநபோக்கினேபோர். ஆனேபோல்,
அவேனேது சிரைம் அவேரைது கண்கட்குப் புலப்படைவில்ரல.

ஆற்றில் நீந்திக்பகபோண்டு பசன்ற சுபரைந்திரைன் பலமுரறத் தைண்ணீரில் மூழ்கி எழுந்தைபோன்.
ஆயினும் குறிப்பிட்டைசபோளெரைம் அவேன் கண்கட்குத் பதைரியவில்ரல. ஊக்கத்ரதைத் தைளெரைவிடைபோமல்
பின்னும் பின்னும் பசன்று பகபோண்படையிருக்க, திடீபரைன்று ஒரு படுகுழியில் வீழ்ந்து
விட்டைபோன். அதிலிருந்து அவேன் எழுதைற்குப் பபரிதும் துன்புற்று, ஓர் ஆச்சரியமபோனே
சபோமர்த்தியத்தினேபோல் அப்படுகுழியிலிருந்து மீண்டைபோன். பின்னும் நீந்திக்பகபோண்படை பசல்ல,
பலகணிபயபோன்றுத் பதைன்பட்டைது. அதைரனே யண்மியதும் அப்பலகணியில் கட்டி
பதைபோங்கவிடைப்பட்டிருந்தை நூபலணி கண்கட்குத் பதைபோன்றியது. அந் நூபலணிரயக் கண்டைதும்,
குறிப்பிட்டை சபோளெரைம் அதுதைபோன் எனே நிட்சயப்படுத்திக்பகபோண்டு ஆனேந்தைத்பதைபோடு கிட்டை
பநருங்கினேபோன். பநருங்கியதும், அந் நூபலணிரயப் பற்றிப் பிடித்து, அஃது பலமபோகக்
கட்டைப்பட்டிருக்கின்றதைபோ என்றுய்த் துணர்ந்துபகபோண்டு, அதைன்பபரில் விரரைவேபோக ஏறினேபோன்.
பமபலறியதும் உள்பளெ பநபோக்க, மிக மங்கலபோய் ஒருவிளெக்பகரிந்து பகபோண்டிருந்தைது.

அவ்வேரறயில் கபோவேலரிருவேன் உட்கபோர்ந்தைவேண்ணம் தூங்கி விழுந்துபகபோண்டிருந்தைனேர்.
இதுதைபோன் தைகுந்தை சமயபமனேக் கண்டை சுபரைந்திரைன், பமதுவேபோகக் கீபழை குதித்தைபோன்.
அவ்வேரறயின் அரமப்ரபக் கூர்ந்து பநபோக்கினேபோன். கருங்கற்களினேபோல் மிக்க உறுதியபோய்

அவ்வேரறக் கட்டைப்பட்டிருந்தைது. அலங்கபோரைமபோனே எவ்விதை சபோமபோன்களும் அவ்வேரறயில்
கபோணப்படைவில்ரல. இரைண்டு பரழைய நபோற்கபோலிகளும், ஒரு உரடைந்தை பமரசயும் ஒரு
கயிற்றுக் கட்டிலுந்தைபோன் அவ்வேரறயில் கபோணப்பட்டைனே. அக் கட்டிலின் மீபதை பிரைதைபோப்,மிக்க
பரிதைபோபகரைமபோனே நிரலரமயில் ரககபோல்களில் விலங்கிடைப்பட்டு படுக்கரவேக்கப்பட்டிருந்தைபோன்.
அவேன் உடைல் மிகவும் பலவீனேமுற்றிருந்தைது. சபரைபலனே அவேனேருகில் பநருங்கிய நமது
கதைபோநபோயகன், ஏற்கனேபவே சுசீரல தைந்திரைத்தைபோல் பபோதிகரளெயப் பட்டிருந்தை அவேனேது
தைரளெகரளெக் கரளெதைபோன். பிரைதைபோப் சுபரைந்திரைரனே வியப்பபபோடு உற்று பநபோக்கவும், சுபரைந்திரைன்
இன்னேபோபனேன்பரதை உடைபனே விளெங்கிக்பகபோண்டைபோன்.

ஆ! அப்பபபோழுது அவேன் மனேத்தில் ஒன்றன்பின் ஒன்றபோய்த் பதைபோன்றிய நிரனேவுகரளெ
என்பனேன்பபம்! தைபோன் வேனேமபோளிரகயில் சுபரைந்திரைரனேக் கண்டு தைன்பனேபோடிருத்திக்
பகபோண்டைதும் அன்றிரைவு அம் மபோளிரகயில் எல்லபோரும் மிக்க ஆனேந்தைமபோய் உணவேருந்தியதும்,
பிறகு பச்ரசநிற ஸ்படிகம் பபபோன்ற ஒருவிதைமபோனே லபோகிரிரய, கமலபோகரைர்
குடிக்கபவேண்டைபோபமனே மறுத்துங் பகளெபோமல் தைபோன் பருகியதும் சிறிது பநரைத்திற்பகல்லபோம்
தைனேக்கு மயக்கம் வேந்து விட்டைதும், விழித்துப் பபோர்க்குங்கபோல், தைபோன் ஒர் ரகதிரயப்பபபோல
இவ்வேரறயில் அரடைப்பட்டிருப்பதும்- ஆகிய இரவேகபளெல்லபோம் பிரைதைபோபின் மனேத்தில்
விவேரைமபோகவும் விளெக்கமபோகவும் ஒன்றன்பின் ஒன்றபோய் முரறமுரறபய பதைபோன்றினே.

இங்ஙனேம் பதைபோன்றினே நிரனேவுகளெபோல் எழுந்தை பிரைரமயும், அவேற்றுட் சிலவேற்றபோல் ஏற்பட்டை
விசனேகரைமபோனே உணர்ச்சியும் ஒருபுறத்பதை யிருக்க, பிரைதைபோபின் மனேத்தில் தைபோன்
தைற்பபபோதிருக்குமிடைத்திற்கு சுபரைந்திரைன் எப்படி வேந்தைபோன்? தைபோன் இதுகபோறும் அனுபவித்துவேரும்
துன்பத்ரதைப்பற்றி சுபரைந்திரைனிடைம் அறிவித்தைவேர் யபோர்? அங்ஙனேம் அறிவித்தைபபபோதிலும்,
மபோயிருஞபோலத்து மன்னுயிருண்ணுங் கூற்ரறப்பபபோன்றவேரைபோகிய எம்முரடைய வீரைர் இருக்க,
அவ் வீரைர்களின் தைரலவேரைபோனே கமலபோகரைரிருக்க உறுதிச் சுற்றத்தைபோரிருக்க, தைன்ரனேக்
கபோப்பபோற்றுவேதில் அவேர்களெரனேவேர்க்கும் அக்கரரை, இளெஞ்சிறபோனேபோனே இவேனுக்
பகற்பட்டைபதைன்னே? என்ற இரவேபபபோன்ற பகள்விகள் எழுந்தைனே.

இதைற்கிரடையில். சுபரைந்திரைன் தைரளெகரளெக் கரளெந்தை சத்தைத்தினேபோல் விழித்துக்பகபோண்டை
கபோவேலன் ஒருவேன், பிறன் ஒருவேன் பரிதைபோபின் விலங்ரகக் தைறித்துக்பகபோண்டிருப்பரதைப்
கண்டைதும் சிறிதுபநரைம் வியப்பினேபோல் வேபோய்பபசபோது திரகத்து நின்றபோன். மறு வினேபோடிபய
சுபரைந்திரைன் மீது பபோய்ந்து அவேரனேத் தைபோக்கினேபோன். அவேனும் அரதை எதிர்பபோர்த்திருந்தைரமயபோன்
அக் கபோவேலபனேபோடு யுத்தைம் புரிந்தைபோன். இங்ஙனேம் இருவேரும் ஒருவேரரை ஒருவேர் தைள்ளியும்
தைபோக்கியும் அடித்தும் பபபோருதைனேர். சந்தைடி அதிகமபோகபவே, மற்றவேனும் விழித்துக்பகபோண்டைபோன்.
பநருக்கடியபோனே நிரலரமரய நன்கு உணர்ந்துபகபோண்டை மற்பறபோரு கபோவேலன், சுபரைந்திரைரனே
மறுபுறம் தைபோக்கினேபோன்.

தைன்ரனே விடுவிக்கும்பபபோருட்டு பதைவேதூதைபனே பபபோன்று வேந்து பதைபோன்றிய அச்சுந்தைரை
வேபோலிபரனே கபோவேலரிருவேரும் தைபோக்குவேரதைக்கண்டை பிரைதைபோப், தைனேது பலவீனேமபோனே நிரலரமரய
முற்றும் மறந்து, எழுந்து, கபோவேலரில் ஒருவேரனே பின்புறமபோய்ச் பசன்று தைபோக்கினேபோன். திரும்பிப்

பபோர்த்தை அக் கபோவேலன், சுபரைந்திரைரனே விடுத்து, பிரைதைபோரப வேபோளின் பிடியினேபோல் ஒங்கி
மண்ரடையில் ஒர் அடி அடித்தைபோன். அப்பபபோரதைய அவேனேது உடைல்நிரலயில், அக் கபோவேல்
வீரைன் அடித்தை அடிரயப் பபபோறபோமல் கீபழை விழுந்து விட்டைபோன். அவேனேது மூரளெ சுழைன்றது.

பிரைதைபோபனேது நிரலரம இங்ஙனேமிருக்க, சுபரைந்திரைன் தைன்பனேபோடு முதைலில் யுத்தைம்புரிந்தை
கபோவேலரனே அடித்து வீழ்த்திவிட்டு மற்றவேபனேபோடு பபபோர்புரிந்தைபோன். ஒருவேரரை ஒருவேர்
அடித்தும், தைபோக்கியும் குத்தியும் கடுரமயபோனே பபபோர் பசய்தைனேர். வேரைவேரை சுபரைந்திரைன்
பலங்குன்றினேபோன். அர்த்தை இரைபோத்திரியில் ஆற்றில் இறங்கிக் குளிரில் மிகுந்தை பிரையபோரசபசபோடு
நீந்திக்பகபோண்டு வேந்தைரமயபோனும், முதைலில் எதிர்த்தை கபோவேலபனேபோடு சண்ரடையிட்டு அவேரனே
பதைபோற்கடித்தைரமயபோனும் சுபரைந்திரைன் சிறிது தைளெர்ச்சியரடைந்தைபோன்.

அபதை சமயத்தில் கதைவு திறக்கப்பட்டைது. சுசீரல முன்பனே வேரை, பசனேபோதிபதியும் 20 சிறந்தை
வீரைர்களும் முன் ஏற்பபோட்டினேபடி அரறக்குள் நுரழைந்தைனேர். உடைபனே கபோவேல் வீரைன்
ரகதுபசய்யப்பட்டைபோன். சுபரைந்திரைன் ஆற்றின் பிரைவேபோகத்ரதை நீந்திக்பகபோண்டு எவ்விதை
அபபோயமுமின்றி வேந்தைரதைப்பற்றி கமலபோகரைர் இரறவேனுக்கு நன்றி பசலுத்தினேபோர். எனினும்
பிரைதைபோபின் அபபோயகரைமபோனே நிரலரமக்கு வேருந்தி அவேனேருகிற்பசன்றபோர். பிரைதைபோப்
தைந்நிரலயிழைந்து உணர்வேற்றுக் கிடைந்தைபோன்.

கரதையின் இப்பகுதிரய எவ்வேளெவு விரரைவேபோகக் கடைந்து பசல்லக்கூடுபமபோ அவ்வேளெவு
விரரைவேபோகக் பசல்ல பவேண்டுமபோதைலபோல், ஒரு விஷயத்ரதை மட்டும் குறிப்பித்து
பமற்பசல்லுபவேபோம். சுபரைந்திரைன் அரைசர் பிரைதைபோபல்லபவேன்று மிகமுக்கியமபோனே சிலர்க்குமட்டும்
பதைரியுமன்றி ஏரனேபயபோர்க்குத் பதைரியபோது. ஆகபவே, பிரைதைபோப் விடுவிக்கப்பட்டைதும், சுபரைந்திரைன்
மரறவிடைபமபோன்றில் தைனிபய விடைப்பட்டைபோன்.

அதைற்குபமல், எல்லபோக்கபோரியங்களும் பவேகுவிரரைவேபோயும் மந்தைணமபோயும் நடைந்பதைறினே.
அம்மபோளிரகயிலுள்ளெபோர் எல்லபோரும் இரைபோஜ துபரைபோகத்திற்கபோக ரகது பசய்யப் பட்டைனேர்.
இரைபோகுலப் பிரைபுமட்டும் ஒருவேர் ரகயிலும் அகப்படைபோமல் தைப்பிக்பகபோண்டைபோர். ஆயினும் அவேர்
அதைற்குபமல் உலகினில் உயிர் வேபோழை விரும்பினேபோரில்ரல. " மபோனேமழிந்தைபின் வேபோழைபோரம
முன்னினிபதை" என்றதைற் பகபோப்ப ஆற்றில் குதித்து உயிர்நீத்தைபோர்.

அரைசன் பிரைதைபோப், வேசதியபோனே படுக்ரகபயபோன்றில் விடைப்பட்டைபோன். அவேனேருகில் சிறந்தை டைபோக்டைர்
ஒருவேர் உட்கபோர்ந்து மணி தைவேறபோமல் மருந்தும் ஆகபோரைமும் உட் பசலுத்திவேந்தைபோர்.

எல்லபோக் கபோரியங்களும் பமற்கூறியவேண்ணம் விரரைவேபோகவும் மந்தைணமபோகவும்
நடைந்பதைறினேவேபோயினும், எங்கணும் உண்ரமக்கு மபோறுபட்டை ஒர் வேதைந்தி பரைவியது.
கருப்புமபோளிரகயில் எபதைபோ அரைசியல் விஷயமபோய்ப் பபசுதைற்கபோக அரைசர், இரைபோகுலப்பிரைபு,
மற்றும் பிரைபுக்கள் எல்லபோம் ஒன்று கூடியிருந்தைதைபோயும், ஆங்கு அரைசர் ஏபதைபோ

பபசிக்பகபோண்டிருந்தைபபபோழுது, திடீபரைனே ஆங்குள்ளெபோர் எல்லபோரும் அரைசர்பபரில் பபோய்ந்து
அவேரரைக்பகபோரல பசய்ய முயன்றதைபோயும், தைகுந்தை சமயத்தில் அரைசரைது பசரனேத்தைரலவேர் வேந்து
அரைசரரைக்கபோப்பபோற்றியதைபோயும், அயினும் அரைசரைது தைரலயில்பட்டை அடியினேபோல் உணர்வுகலங்கி,
மரைண மூர்ச்ரசயில் கிடைப்பதைபோயும், அப்பபோல் தைப்பிபயபோடியவேர் பபபோக மிச்சம்பபர் ரகது
பசய்யப்பட்டைதைபோயும் வேதைந்தி பரைவியது.

மறுநபோள் பபபோழுது புலர்ந்தைது மக்கள் கூட்டைங்கூட்டைமபோய், அரைசரரைப் பபோர்க்க பவேண்டி
கருப்புமபோளிரகரய பநபோக்கிச் பசன்று பகபோண்டிருந்தைனேர். ஆயினும், அரைசரரைப்பபோர்க்க எவேரும்
அனுமதிக்கப்படைவில்ரல. இவ்விஷயங்கபளெல்லபோம் மறுநபோட் கபோரலயிபலபய இளெவேரைசி
விஜயபோளுக்குத் பதைரியவேந்தைனே.

17 எதசரபகரகத நசகழசசச
பகலவேன் பபபரைபோளியுடைன் கீழ்த்திரசயில் எழுந்தைபோன்; வேபோனேம் முழுவேதும் மபோசுமறுவேற்ற நீல
நிறத்துடைன் விளெங்கியது. மன்னேர் பபருமபோன் பிரைதைபோபன் மரைண மூர்சரசயில் கிடைப்பதைபோக
ஏற்பட்டை வேதைந்தி, மறுநபோட் கபோரலயிபலபய இளெவேரைசி விஜயத்துக்குத் பதைரியவேந்தைது.
கருப்புமபோளிரகக்கு தைன்கபோதைலன் விரடைபபற்றுச் பசன்ற வினேபோடியிலிருந்பதை இன்னேபதைன்று
கூறிவியலபோதை, பபருங்கவேரலயும், திகிலும் அரைசிளெங்குமரி விஜயத்ரதைப் பிடித்திருந்தைனே.
இறுதிநபோள்வேரரையில் தைன் மனேமகிழ்ரவே குரலக்கக்கூடிய எதிர்பநபோக்கபோதை ஒரு பபருநிகழ்ச்சி
நிகழைக்கூடுபமன்று அவேளெது அன்பு வேழிந்தை பநஞ்சத்தில் ஏபதைபோ ஒன்று கூறிக்பகபோண்படை
இருந்தைது. பல்பவேறு எண்ணங்களெபோலும் உலப்பப்பட்டு, கவேல்கடைலில் ஆழ்ந்து தைடுமபோறித்
தைத்தைளித்துக்பகபோண்டிருந்தை அக்பகபோமகட்கு, திடீபரைன்று வேந்துதைபோக்கிய அவ்வேதைந்தி
பபரைதிர்ச்சிரய உண்டைபோக்கியது. பல்லக்பகறி பவேணிபசல்லபோது, கபோல்கள் தைள்ளெபோடை கருப்பு
மபோளிரகக்கு கபோற்றபோய்ப் பறந்பதைபோடினேபோள், அவ்வேரைசிளெஞ் சிறுமி.

அளெப்பரிய அன்புபவேள்ளெம் பபருக்பகடுத்பதைபோடும் பபபோது அரணபபபோடுவேது அறமன்று
என்பரதை உணர்ந்திருந்தை பசரனேத்தைரலவேர், சுபரைந்திரைனுக்கு ஒழுக்கபநறிரய உணர்த்தி,
மக்கள் தைம்கடைரமரய அறிவுறுத்தி, விஜயபோளிடைத்தில் இறுதி விரடைபபறபோமற்
பபபோய்விடுமபோறும் அதைற்குப் பிரைதியபோகவும், அரைசர் பிரைதைபோபனுக்குச் பசய்தை பபருதைவிக்கபோகவும்,
பபருத்தைபணத்பதைபோரக அவேனுக்கு பரிசளிக்கப்படுபமன்றுங் கூறினேபோர். அறபநறிபிறழைபோதை
அந்நம்பியும் தைந்நலங்கருதைபோது பிறர் நலங்கருதி, அவ்வுடைன் பபோட்டிற்கு இணங்கி அக்கணபம
பவேளிப்பபபோந்தைபோன். விஜயபோள் எதிர்பநபோக்கி வேரைக்கூடுபமன்று எதிர்பபோர்த்தை கமலபோகரைர்,
சுபரைந்திரைரனே அரைச பபோட்ரடைவேழிபய பசல்லவிடைபோது. அடுத்துபசன்ற ஒரு உந்தின் வேழியபோக
புரகவேண்டிச் சபோவேடிக்குச்பசல்லுமபோறு விடுத்து, தைபோன் அரைசிளெஞ்பசல்விரய வேரைபவேற்குமபோறு
பசன்றபோர்.

எங்ஙனும் பநபோக்கபோது, எரதையும் எண்ணபோது, சுபரைந்திரைனேது திருமுகதைரிசனேபம தைனேது
இருபலபோக வேபோழ்க்ரகயினேது இன்பசபோரைம் என்றுண்ணி, கண்ணீர் விடைபோது கவேல்பகபோண்டை
முகத்பதைபோடு கருப்புமிளிரகக்கு ஏக, திடீபரைன்று பவேளிப்பபபோந்து ஒடினே அவ்வேரைசகுலச்
சிறுமிரய இரைண்படைபோரு பணியபோட்கபளெ பின்பதைபோடைர்ந்து பசல்ல முடிந்தைது.

சிலவினேபோடிக்குப்பின்பு, இந்நிகழ்ச்சிரயக் பகள்வியுற்ற தைபோதிப்பபண்கள் பலர்,
அரைசபபோட்ரடைவேழிபய பநடுந்துரைஞ்பசன்றுவிட்டை அவ்வேன்புச் பசல்விரய, விரரைவிற்
பசன்றரடைவேபோன் பவேண்டி, பலகுறுக்கு வேழிகளின் மூலமபோயும் விழுந்து ஒடினேர். அவேர்களில்
வேனேஜபோ என்ற பணிப்பபண், அரைசபபோட்ரடைக்கு அடுத்துள்ளெ ஒர் சந்தின் வேழியபோக விழுந்து
ஒடினேபோள். ஆங்கு ஆச்சரியகரைமபோனே ஒர் கபோட்சிரயக் கண்ணுற்றபோள். மபோட்சிரம மிக்க மன்னேர்
பகபோமபோன், மண்டைலம் புகழும் மபோயபோபுரியின் மணிமுடி பவேந்தைன், எண்டிரசயும் புகழ்பகபோண்டை
அரைசர்பிரைதைபோபன், தைனியனேபோய், கவேலுற்ற வேதைனேத்பதைபோடு ஏவேலபோள் எவேருமின்றி, புரைவியிலமரைபோது
எளிய உரடையில் எதிர்பநபோக்கி வேரைக்கண்டை கபோட்சிபய அது, மரைணமூர்ச்ரசயில் கிடைப்பதைபோக

கூறப்பட்டை அரைசன், எவ்விதைகபோயமுமின்றி, குனிந்தை தைரலபயபோடு எதிர்பநபோக்கி
வேருவேரதைக்கண்டு அப்பணிமகள்திப்பிரைரம அரடைந்தைபோள். இறும்பூபதைய்தும் இம்மங்கல
மபோற்றத்ரதை அரைசகுமரி விஜயபோளிடைந் பதைரிவிக்க நிரனேத்து "மகபோரைபோஜ, இன்பனே வேந்து
தைங்கரளெக் கபோண்பபோர்கள்" என்று சுபரைந்திரைரனே பநபோக்கிக் கூவினேபோள், அடுத்தைகணபம
அடுத்தைபபோட்ரடைக்குச் பசல்ல குறுக்பக முறித்துக்பகபோண்டு பசடிகரளெ விலக்கி கல்லும்
முள்ளும் கபோலில் கடிந்துறுத்தை கடுகிச் பசன்றபோள்.

உடைல் முழுதும் வியர்ரவே பவேள்ளெம் பபபோழிய வேனேஜபோ அரைசபபோட்ரடைச்
பசன்றரடைந்தைபபபோழுதுதைபோன் இளெவேரைசி விஜயபோள் அங்கு வேந்துபகபோண்டிருந்தைபோள்.
இரைண்படைபோரு பமபோழிகளில் எல்லபோம் விளெக்கப்பட்டைனே. அதைற்குள் கமலபோகலரைபரை அவ்விடைம்
வேந்துபசர்ந்தைபோர். அரனேவேரும் வேனேஜபோ வேழிகபோட்டை, அவேள் வேந்தைவேழியபோகபவேபசன்று
சுபரைந்திரைரனேயரடைந்தைனேர். இளெவேரைசி தைரலவிரி பகபோலத்துடைன், பபோய்ந்து சுபரைந்திரைனேது
இருரககரளெயும் பற்றிக் பகபோண்டு "எம்பபருமபோபனே! வேபோட்டைமுற்றிருப்பபதைன்?
மரைணமூர்ச்ரசயில் கிடைப்பதைபோகக்பகட்டு திகில்பகபோண்டை அடியபோளுக்கு பதைற்றபமபோழி
பகரைபோதைபதைன்ரனே?" என்றரறந்து, ஒ பவேனேக்கதைறி யழுதைபோள். கண்கள் நீர்பசபோரிய பசம்மல்
சுபரைந்திரைன் ஏதும் மறுபமபோழியளியபோது, பசனேபோதிபதிரய ஏறிட்டு பநபோக்கினேபோன், கடைரமபய
தைன்வேபோழ்க்ரகயின்பம் எனேக்பகபோண்டை அப்பபருமகனும் கீழ்கண்டைவேபோறு கூறினேபோர்.

"பபருமபோட்டிபய மபோறிமபோறிச் சுழைலும் இப்பிரைபஞ்சத்தைகப்பட்டு, தைபோறுமபோறபோய் அரலயும்
உயிர்கட்பகல்லபோம், தைனிக்கருரணப் பபருமபோனேபோகிய இரறவேன், பல ஒழுங்கு முரறகரளெயும்,
சட்டைதிட்டைங்கரளெயும் வேகுத்திருக்கிறபோன். அரவேகரளெ மபோற்றபவேபோ, கூட்டைபவேபோ, குரறக்கபவேபோ
மக்களெபோல் முடியபோது. மபோற்றவியலபோ அச்சட்டைதிட்டைங்கட்குத்தைபோன் 'விதி' என்று பபயர்.
அவ்விதிக்கு உட்பட்டைவேர்கள் தைபோன் தைபோங்களும் என்பரதை மறந்துவிடை முடியபோது. விதியின்
ஆக்ரஞக்கு உட்பட்டைவேர்களெபோகிய நமக்கு, அதுபவே சில சமயங்களில் சதி பசய்வேதைபோகவும்
படும், அவ்வேபோறு உங்கள் கண்கட்கு சதிபயபோன்று படைக்கூடிய ஒன்ரறத்தைபோன் விதி உங்கட்குச்
பசய்துவிட்டைது. எனேபவே, "நிதியுங் கணவேனும் பநர்படினுந் தைத்தைம் விதியின் பயபனே பயன்"
என்ற ஆன்பறபோர் வேபோக்ரக நிரனேந்து, அனுமதிபயபோடு கருப்பு மபோளிரகக்கு வேரின் உண்ரம
விளெக்கப்படும்"

18 உமடநத பநஞசததசன உனனத பநகககம
அன்று மபோரல மணி ஆறிருக்கும். நிகழைப்பபபோகும் நிகழ்ச்சி கட்கு நபோன்
சபோட்சியபோயிருக்கமபோட்படைன் என்று கூறுவேரதைப்பபபோல் கதிரைவேன் தைன் கதிர்கரளெ ஒடுக்கி, உலக
மபோரயயில் அகப்பட்டு பசய்வேதின்னேபதைனே அறியபோது, ஏன் வேந்பதைபோம், யபோது
பசய்யபவேண்டும், என்பரதை முற்றிலும் மறந்து, பகவேலம் உண்பதும் உடுப்பதும் மபோக்கரளெப்
பபபோல இருத்தைலுந்தைபோன் வேபோழ்க்ரகயின் இன்பம் என்பறண்ணும் 'மனிதைர்கள்' என்று
பசபோல்லும் இத்தைரகய பிரைபோணிகளின் கண்கட்கு பகபோஞ்சங் பகபோஞ்சமபோய்த் தைன்ரனே
மரறத்துக்பகபோண்டிருந்தைபோன். உரடைந்துபபபோனே இரு பநஞ்சங்களின் இருபளெபோடு பபரிருளும்
வேந்து உறவேபோடிற்று.

பகபோடிய எண்ணங்கபளென்னும் பபரும் பூதைங்களெபோனே பயமுறுத்தைப்பட்டை சுபரைந்திரைன், கருப்பு
மபோளிரகயின் வேரைபவேற்பு மண்டைபத்தில், ஆழ்ந்தை பயபோசரனேயுடைன் முன்னும் பின்னுமபோக
நடைந்துபகபோண்டிருந்தைபோன். திடீபரைனே கதைவு திறக்கப்பட்டைது. பசனேபோதிபதி உள்பளெ நுரழைந்தைபோர்.

"விஜயபோளுக்கு அரனேத்தும் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டைதைபோ?" என்று சுபரைந்திரைன் பமதுவேபோனே
பதைபோனியில் கமலபோகரைரரை பநபோக்கிக்பகட்டைபோன்.

"ஆம், அரனேத்தும் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டைது; இரைண்டைபோவேது மபோடியின் வேடை பபோரிசத்தைரறயில்
உன்ரனே எதிர் பநபோக்கிக் கபோத்திருக்கிறபோள். ஆங்கு பசன்று அவேளிடைம் இறுதிவிரடை
பபற்றுக்பகபோள்ளுவேபோயபோக" என்று கூறிய பசனேபோதிபதியின் வேபோர்த்ரதைக்கிணங்கி, சுபரைந்திரைன்
பமன் மபோடிரய பநபோக்கிச் பசன்றபோன்.

விஜயபோள் இருந்தை அரறயின் கதைரவே பமதுவேபோகத் திறந்தைபோன். பலகணி வேழிபய மீன்களின்
துள்ளு விரளெயபோட்ரடை உற்று பநபோக்கிக்பகபோண்டு, துயரைபம வேடிவேபோய் வீற்றிருந்தை பசல்வி
விஜயபோள் திரும்பினேபோளில்ரல. அவேள் முகம் இரைத்தைபம இல்லபோதைதுபபபோல் பவேளுத்திருந்தைது.
ஆனேபோல் அவேள் கண்களில் பிரைகபோசம் குரறயவில்ரல; சுருண்டு, இருண்டு அடைர்ந்து
வேளெர்ந்திருந்தை அவேள் கூந்தைலின் அழைகும் மபோறவில்ரல. மினுமினுபவேன்றிருந்தை அவேளுரடைய
நீலநிற பட்டைபோரடை, உருக்கிவேபோர்த்தை தைங்கச் சிரல பபபோன்ற அவேளெது உடைலுக்கு மிகுந்தை
அழைரகக்பகபோடுத்தைது. ஆயினும், அவேள் முகத்தில் விசனேக்குறி பதைத¤வேபோயிருந்தைது.

பமதுவேபோக அவேரனே அண்மினேபோன். நபோத்தைழுதைழுக்க இன்குரைலில் "விஜயபோ" என்றரழைத்தைபோன்,
பமதுவேபோகத் திரும்பினேபோள்.

"என்ரனே மன்னி, அறியபோது யபோன் பசய்தை பபரும் பிரழை பபபோறு. பசய்வேதின்னேபதைன்
றறிகிபலன். நபோன் ஏகுமபோறு-" என்று சுபரைந்திரைன் கூறிப் பின்புறமபோகத் திரும்பினேபோன்.

ஏபனேனில், அதைற்குபமல் அவேன் கூற விரும்பியது அவேன் வேபோயினின்றும் புறப்படைவில்ரல,
அவேன் உள்ளெழுத்திவிடை முயன்ற பபருமூச்சு, அவேரனேயும் மீறி பவேளிப்பட்டு அவேன் உடைல்
முழுரதையும் குலுக்கிற்று அவேன் தைன் அழைகிய ரக விரைல்களெபோல், தைன் ஒரு கரைத்தைபோல்
அவேர்களெது கரைத்ரதைப் பற்றி முத்தைமிட்டு, அவேரளெ சிறிது பநரைம் அரமதியுடைன்
பநபோக்கி,"விஜயபோ! பசன்று வேரைட்டுமபோ?" என்றபோன்

"அன்பப, இவ்வேளெவு சீக்கிரைத்திலபோ?" என்றபோள் விஜயபோள் , அவேள் குரைல் கம்மியது. தைன்
முகத்ரதைப் பின்புற மபோகத்திருப்பி தைன் அம்பரனேயவேரி பநடுங் கண்களின்று துளித்தை
இரைண்படைபோரு நீர்த்துளிகரளெத் துரடைத்து முகத்ரதை சபோந்தைப்படுத்திக்பகபோண்டு, பிறபக
சுபரைந்திரைன் புறமபோய்த் திருப்பினேபோள்.

சுபரைந்திரைனுக்கும் உள்ளெம் உருகிக் கண்களில் நீர் சுரைந்தைது. அவேன் பசயலற்று அவேரளெபய
பநபோக்கிக்பகபோண்டிருந்தைபோன்.

சில நிமிடைங்கட்பகல்லபோம், விஜயபோ சுந்தைரி சிறிது மபனேபோதிடைத்துடைன் தைன்பபச்ரசத்
பதைபோடைர்ந்து," அன்புரடைய அறத்தைபோறு அறிந்து ஒழுகும் வேழி பதைரிகிபலன், ஆயின் மபோட்சிரம
மிக்க மபோயபோபுரியின் மணிமுடி பவேந்தைர் பிரைதைபோபனிடைம் என் மனேம் எக்கபோலும் பசன்றறிகிபலன்.
பவேற்றுருபுரனேந்து, மபோயபோபுரியின் மபோபயபோனேபோகத் திகழ்ந்தை சுபரைந்திரைபனே என் உள்ளெத்ரதைக்
பகபோள்ரளெபகபோண்டைவேன். சுபரைந்திரைபோ! ஏழ் நிரலயிலுள்ளெ உன்ரனேபய விரும்புகின்பறன்,.
நபோன் முன்பனேபோருமுரற பூஞ்பசபோரலயில் உன்னிடைம் பதைரிவித்தைவேபோறு, பூ உருண்ரடையின்
இறுதிவேரரைக்கும் உன்ரனேப் பின் பதைபோடைர்பவேன். என்ரனேயும் உன்பனேபோடைரழைத்துச்
பசல்வேபோயபோ?" என்று துயரைத்பதைபோடு பமபோழிந்தைபோள்.

"பசல்வி, கடைரமயபோற்றலின் இன்பபம வேபோழ்க்ரகயின் இன்பம், மக்கரளெ
நிரறமுதைலபோக்குவேதும் அதுதைபோன். என் ஒருவேனுக்கபோக மபோயபோபுரியின் பல்லபோயிரைக் கணக்கபோனே
மக்கள், ஏமபோற்றப்படுவேரதை நபோன் விரும்புகின்பறனில்ரல. பபரியபதைபோர் மனிதைசமூகம், நீ
அரைசியபோகத் திகழ்வேரதைக் கண் குளிரைக் கபோண்பபோன் பவேண்டி, விரழைவுடைன் எதிர்
பநபோக்குகின்றது. அவேர்கட்கபோக நம்முரடைய வேபோழ்க்ரகரய தியபோகஞ்பசய்தைபல பமல்பநபோக்கு,
பிறர்க்கபோக தைனேது இன்பத்ரதை தைத்தைஞ்பசய்தைபல பமல்பநபோக்கு. பிறர்க்கபோக தைனேது இன்பத்ரதை
தைத்தைஞ்பசய்யும் அத்தைரகய பபரியபதைபோர் தியபோகபம மனிதை வேபோழ்க்ரகயின் இலட்சியம்; நமது
கபோதைல் தூய்ரமயபோனேது; நிர்மலமபோனேது. பபபோங்கும் மலநீர் புழுக்கூடைபோம் இம்மபோமிச
பிண்டைத்தின் பபரில் இச்ரசரவேத்தை தைன்று. மபோயபோபுரியின் அரைசியபோக நீ திகழ்வேபோய். யபோன்
பசல்வேன்" என்றபோன் சுபரைந்திரைன்.

"அன்பிற்குகந்தை சுபரைந்திரை, நீ கூறுவேது முற்றும் உன்ரனேயன்றி என்னேபோல் உயிர்வேபோழை
முடியபோது. ஐபயபோ! நபோன் என்பசய்பவேன்! என் வேபோழ்நபோளில் உன்ரனேவிடை உயர்ந்தைபபபோருள்
பவேறு ஒன்றுபம இல்ரல என்று உறுதி கூறுகிபறன். உன்ரனேவிட்டு என்னேபோல்
பிரியமுடியபோது. அரைசர் பிரைதைபோரப, அத்தைபோன் என்ற முரறயில் மட்டும் அன்பு

பபோரைபோட்டுகின்பறபனேயன்றி, அவேரரை மணக்க என் உள்ளெம் ஒருபபபோதும் சம்மதியபோது. நீ
என்ரனே விட்டுச் பசல்வேபோயபோயின், நபோன் தைற்பகபோரல புரிந்து பகபோள்ளுபவேன். கபோதைல் இன்றி
வேபோழ்வேரதைவிடைச் சபோதைல் சபோலச் சிறந்தைதைன்பறபோ?

"பல்லபோர் புகழைப் பபருஞ் சிறப்பும்
பபோக்யம் பலவும் பரடைத் பதைன்னே?
அல்லபோர்

பநஞ்சத் திருளெ கற்றி

அன்பின் உருவேபோ யரதைத் திருத்தி
எல்லபோ நலனும் ஒருங் களிக்கும்
இன்பக் கபோதைல் அரடையபோ பரைல்
நல்லபோ ரைல்லர் அவேபரைல்லபோம்
நபோற்கபோ லில்லபோ விலங்கினேபம''

ஆகபவே, நபோன் மபோயபோபுரியின் அரைசு கட்டிலில் வீற்றிருந்து மணமுடி தைரித்து ஆட்சி
புரிவேரதைவிடை, பநடியபதைபோர் கபோட்டில், பவேய்ந்தை குடிரசயில் குடியபோனே சுபரைந்திரைனுடைன்
குடும்பம் நடைத்துவேபதை எனேக்கு பபரின்பம் பயப்பதைபோகும். சுபரைந்திரை, மீட்டும் என்ரனேத்
தைடுக்கபோபதை" என்று உருக்கத்பதைபோடு கூறினேபோள் இளெவேரைசி.

சுபரைந்திரைன் பதில்கூற அறியபோது சிறிது பநரைம் தையங்கினேபோன். பிறகு அவேள் கரைத்ரதைப்பற்றி,
அரமதியுடைன் அவேள் முகத்ரதை பநபோக்கி "என் அருரம விஜயபோ! உண்ரமபய. ஆயினும்,
தைந்நலத்திற்கபோக பல்லபோயிரைக் கணக்கபோனே மபோந்தைரின் ஆர்வேத்ரதையும், ஆவேரலயும்
பபோழ்படுத்துவேது ஏற்புரடைத்தைன்று. மரைணப்படுக்ரகயில் படுத்திருந்தை உன் தைந்ரதைக்குக்
பகபோடுத்தை வேபோக்ரக நீ தைவேறுவேதும் பீடுரடைத்தைன்று. அளெப்பிரிய அன்பு வேயப்பட்டு,
மறுதைளிக்கப்பட்டை எனேக்கு, இனி இவ்வுலகம் எத்தைரகய நன்ரம பயத்தைல் சபோலும்? எனேக்பகனே
உஞற்றுதைல் என்பது ஒன்றில்ரல. மக்கட்கு யபோன் ஆற்றபவேண்டிய கடைரம பயபோன்றுளெது.
அரதைபய இனி உஞற்றுவேன். பநஞ்சம் உன்ரனே விரும்புகின்றது; கடைரமபயபோடு
பபபோரைபோடுகின்றது' பதைபோல்வியும் உறுகின்றது. விஜயபோ! சீர் தூக்கிப்பபோர். கடைரமரய
மறக்கபோபதை" என்றபோன்.

சுபரைந்திரைன் கூறிய ஒவ்பவேபோரு வேபோர்த்ரதைரயயும் பசல்வி விஜயபோள் மிக்க பபபோறுரமபயபோடு
பகட்டுக்பகபோண்டிருந்தைபோள். அவ்வேமயம் அவேள் தைன் மனேத்திபலழுந்தை உணர்ச்சிகரளெ
விவேரிப்பது சபோத்தியமன்று. அவேளெது சிரைம்சுழைன்றது. தைனேது தைந்ரதையபோர்
மரைணப்படுக்ரகயிலிருந்தை பபபோழுது நடைந்தை நிகழ்ச்சிகள் முற்றும் அப்படிபய அகக்கண் முன்பு

கபோட்சிபகபோடுக்க வேபோரைம்பித்தைனே. சுபரைந்திரைன் கூறிய ஒவ்பவேபோரு பமபோழியிலும் சிறந்தை உண்ரம
பபபோதிந்திருக்கக் கண்டைபோள். தைபோன் கடைரமரய முற்றும் புறக்கணித்து, கபோதைபல
பபரிபதைன்பறண்ணி, சுபரைந்திரைரனேப் பின் பற்றிச் பசன்று அவேரனே மணந்துவிடினும்
எத்துரண கபோலந்தைபோன் இவ்வுலகினில் நீடு நின்று இன்பநுகர்தைல்கூடும்? முடிசபோர்ந்தை மன்னேரும்
ஒர் நபோள் பிடிசபோம்பரைபோவேது உண்ரமயன்பறபோ!

இவ்வேரகயபோனே எண்ணங்களெபோன் அவேள் அறிவு குழைம்பியது. சிறிது பநரைம் அரமதி நிலவியது.
விஜயபோள் ஏதும் மறுபமபோழி யளியபோதைரதைக் கண்டை சுபரைந்திரைன் மீட்டும் அவேரளெ
பநபோக்கி,"விஜயபோ, அறியபோதைவேபனேன்று என்ரனே இகழைற்க; யபோன் பசபோல்லுதைரல
ஊன்றிக்பகட்டிடுக. இனி, இவ்வுலகம் முழுதும் பவேறும் பபோழைபோகவும், சபோரைமற்ற
சக்ரகயபோகவுபம எனேக்குத் பதைபோன்றும், உன்கபோதைல் பலன் பபறும் என்ற நம்பிக்ரக இனி
எனேக்கிருக்க நியபோயமில்ரல ஆதைலின், பவேபறபதைனும் உயர்ந்தை பநபோக்கம் ஒன்றில் என்மனேம்
பற்றினேபோபலபோழிய, உயிர் வேபோழ்க்ரகயபோற் பயனில்ரல ஆதைலின், இனி நபோட்டின் நன்ரமக்கபோக
உரழைப்பபன். என் தைபோய் நபோடு, தைமிழ்க்பகபோர் தைபோயகமபோய் ஒரு கபோலத்தில் சிப்புற்பறபோங்கிய
மதுரைபோபுரி, பிற ஆட்சிக் குட்பட்டிக்கின்றது, அரதை மீட்பதைற்கபோக தைம் உடைல், பபபோருள்,
ஆவிரயபயல்லபோம் தைத்தைஞ்பசய்தை பபரியபோரரை பின்பற்றுபவேன். என்ரனேபபபோன்ற
மனிதைர்கரளெ - மனிதை சமூகத்ரதை உயர் நிரலக்குக் பகபோண்டுவேருவேதைபோகிய உயர் நிரலயில்
என் பநபோக்கம் பசன்றிருக்கிறது. ஏரழைகரளெ அற்பப் புழுக்களெபோகக் கருதி, அவேர்கரளெத்
தைபோங்கள் கபோலின் கீழிட்டு நசுக்கும் சிலர். பணம் பதைவிக் கபோரசயுற்று, பதையநலத்திற்
குரழைப்பரதைப் பபபோன்று நடிக்கின்றனேர். பிறர் நலங்கருதைபோது தைந்நலத்ரதைபய கருதும் அவ்விதை
தைந்தைலப் புலிகரளெப் பின் பற்றபோமல் உண்ரமயபோனே தியபோகிகரளெப் பின்பற்றி, எனேக்பகனே
வேபோழைபோது பிறர்க்பகனே வேபோழ்பவேன். நபோட்ரடை பிற ஆட்சியினின்றும் மீட்பதைற்கு பல
இரடையறுகள்- அளெப்பரிய இரடையறுகள் -உள்ளெனே. ஆனேபோல் தைந்நலம் அற்ற தியபோகிகள்
பலர் உண்ரமயபோய் உரழைக்கக் கங்கணங் கட்டிக்பகபோண்டு முயல்வேபோர்களெபோயின்,
நபோளெரடைவில் அவ்விரடையறுகள் முற்றும் நீங்கிவிடும், அங்ஙனேம் முயல்பவேருள் நபோனும்
ஒருவேனேபோ யிருக்கபவேண்டுபமன்பது என் விருப்பம், கபோதைல் என்ற கவேசம் எனேக்குக்
கிரடைத்திருக்குமபோனேபோல், இவ்வுலகினில் உண்டைபோம் எவ்வேரகயபோனே இடுக்கண்கரளெயும்
பபபோருட்படுத்தைபோது எதிர்த்து நிற்பபன், ஆனேபோல் , ஐபயபோ ! விஜயபோ, அக்கபோதைற்கவேசத்ரதை
அளிக்கவேல்ல நீ, பிறபனேபோருவேனுக்கு வேபோழ்க்ரகப் படைப்பபபோகின்றபோய். இனி, நபோன் அரதைப்பபற
எண்ணக்கூடைபோது நடைந்பதைதீரும். விஜயபோ, பநரைமபோகிறது இனி நபோன்பசல்ல விரடைபகபோடு"
என்று அளெப்பரிய துயரைத்பதைபோடு கூறினேபோன்.

"சுபரைந்திரைன்! தைந்தைலத்திற்கபோக பபரியபோரின் விருப்பத்ரதையும், பதையமக்களின் ஆர்வேத்ரதையும்,
என்கடைரமரயயும் மீறிவிடைத் துணிவுபகபோண்டை எனேக்கு, அறிவு பகபோழுத்திய அண்ணபல! நீ
கூறுவேது முற்றும் உண்ரமபய, ஊழ்விரனேரய நிர்ணயித்துவிட்டை இரறவேன், என்ரனே
பசபோதிப்பதுபபபோல உன்னிடைத்து எனேக்கு இத்தைரகய பபரைன்ரப புகுத்தி, என்ரனே ஏன்
வேருத்தைபவேண்டும்? என் மனேத்ரதை எத்துரணதைபோன் கட்டுப்படுத்திக் பகபோண்டை பபபோதினும்,
இவ்வேளெவு சீக்கிரைத்தில் நபோம் பிரிந்துவிடை பவேண்டியிருப்பரதை உன்னுந்பதைபோறும் என் உள்ளெம்
உருகுகின்றது. அன்பபோ நபோம் மீண்டும் ஒருவேரரை பயபோருவேர் சந்திக்க முடியபோதைபோ?" என்று
வினேபோவினேபோள் இளெவேரைசி.

சுபரைந்திரைன் மிகவும் பமல்லிய, பசபோகமபோனே குரைலில் அவேரளெபநபோக்கி "விஜயபோ, எண்ணிப்பபோர் நன்றபோய் சிந்தித்துப்பபோர். நீ ஒருவேர்க்கு வேபோழ்க்ரகப் படைப்பபபோகின்றபோய், நபோபனேபோ
இத்பதையத்ரதைவிட்படை பசல்கின்பறன். நபோம் இனி ஒருவேரரைபயபோருவேர் சந்திப்பதினேபோல்
நம்மிருவேர்க்கும் தீங்கு பநருபமயன்றி நன்ரமயுண்டைபோகபோது. பவேண்டைபோம், பவேண்டைபோம் - அந்தை
நிரனேபவே பவேண்டைபோம், இதுவேரரையில் நீ என்ரனேக்கண்டைதினேபோல் பட்டை துன்பம்பபபோதும்,
இனியும் பவேண்டைபோம், விஜயபோ, இனி எனேக்கு: விரடைபகபோடு, நபோன் பசன்று - பதைய்வேத்துக்குத்
திருவுளெமிருக்குமபோயின் - வேருகிபறன். இல்லபோவிட்டைபோல் பமலுலகத்தில் சந்தித்துக்பகபோள்பவேபோம்"
என்றபோன்.

"சுபரைந்திரைபோ, நீ இப்பபபோழுது எங்பக பசல்கிறபோய்? உன்னுரடைய தீர்மபோனேபமன்னே?
எவ்வேரகயில் வேபோழ்க்ரகரய பசலுத்துவேதைபோக நீ உத்பதைசித்திருக்கிறபோய்?" என்று மிகவுங்
கவேரலபயபோடு பகட்டைபோள் விஜயசுந்தைரி.

"அரவேகரளெப்பற்றி நபோன் இன்னும் ஒருவேரகயபோனே தீர்மபோனேத்திற்கும் வேரைவில்ரல. எங்பக,
எவ்விடைத்திற்கு என்ற உண்ரம எம்பபருமபோனுக்குத்தைபோன் பதைரியும் அதிருக்கட்டும் சிறுமி
சுசீரலரய உன்பணிப்பபண்களில் ஒருத்தியபோக அமர்த்திக்பகபோள். அன்பும் அழைகும்
ஒருங்கரமந்தை அவ்விளெஞ்சிறுமி, பிரைதைபோரப மீட்பதைற்கு சிறந்தை ஒர் கருவியபோய்
உபபயபோகப்பட்டைபோள்" என்றபோன் சுபரைந்திரைன்.

அதிகபநரைங்கடைந்து விட்டைரமபற்றி சுபரைந்திரைன் எழுந்துநின்றபோன். அதைற்குள் கமலபோகரைர்
ஆங்குவேந்து, பநரைமபோகிவிட்டை பதைன்பரதைக் குறிப்பித்து பவேளிச்பசன்றபோர். கரடைசியபோக
சுபரைந்திரைன் விஜயபோரளெ அண்மி அவேளெது இரைண்டு கரைத்ரதையும் ஆர்வேத்பதைபோடு பற்றி, அவேரளெ
அரமதிபயபோடு பநபோக்கி, "விஜயச்பசல்வி! பபபோய்வேருகிபறன்" என்று கூறி பபபோருக்பகனே
அவ்விடைம் விட்டு நீங்கினேபோன். பமதுவேபோகத் பதைம்பித் பதைம்பியழும் குரைல் பகட்டைது. உடைபனே
அவேன் மபோளிரக வேபோயிலில் தைனேக்கபோகக் கபோத்துக்பகபோண்டிருந்தை வேண்டியிபலறினேபோன். முதைன்
மந்திரியும் , பசரனேத்தைரலவேரும் சுபரைந்திரைரனே வேழியனுப்ப கூடைபவே அவ்வேண்டியி
பலறிக்பகபோண்டைபோர். சுபரைந்திரைன் கண்களில் நீர் ஆறபோய்ப்பபருகியது.

மூவேரும் புரகவேண்டித்பதைபோடைர் நிரலயத்திற்குச் பசன்றனேர். இரையிலும் நிரலயத்ரதை
அண்மியது. சுபரைந்திரைன் உலகபம இருண்டை நிரலயில். துயரைபம ஒருருபவேடுத்தைபதைபோபவேன்னும்
படி, முகத்ரதைப் பிறர்பபோர்க்க முடியபோமல் மூடிக் பகபோண்டைவேண்ணம் இரையிலிபலறி அமர்ந்து
பகபோண்டைபோன்.

பசரனேத்தைரலவேர் அவேரனே அண்மி, மிக்கதுயரைத்பதைபோடு "யபோர்க்கு தைகுதியுரடையபதைபோ, அவேர்க்கு
இவ்வுலகிர் அரைசபதைவி அளிக்கப்படுவேதில்ரல" எல்லபோம்வேல்ல இரறவேனின்
திருவிரளெயபோடைலில் இதுவும் ஒன்பற" என்றபோர்.

முதைன் மந்திரி சுபரைந்திரைனேது ரககரளெ ஆர்வேத்பதைபோடு பிடித்துக்பகபோண்டு, "சுபரைந்திரைபோ,
மபோட்சிரம மிக்க மபோயபோபுரியின் முடிமன்னேர்¢க்கு பளெல்லபோம் உன்ரனேப்பபபோன்று சீரிய
முரறயில், பநறிபிறழைபோது ஆட்சிபுரிந்தைவேர்களென்று. மன்னேர் பபருமபோன் பிரைதைபோபன், உன்ரனேப்
பின்பற்றி ஆட்சி புரிவேபோரைபோக" என்று பமதுவேபோய்க் கூறினேபோர்.

புரகவேண்டியும் சிறுகச்சிறுக ஸ்படைஷரனே விட்டும் நகர்ந்தைது, முதைன்மந்திரியும்,
பசரனேத்தைரலவேரும் சுபரைந்திரைரனே மிக்கமரியபோரதைபயபோடும் பயபக்திபயபோடும்
வேழியனுப்பியரதைக்கண்டை பபபோதுமக்கள், அரைசகுடும்பத்ரதைச் சபோர்ந்தை ஒர் பபரிய
உத்திபயபோகஸ்தைர், எங்பகபோ பவேற்றுருபுரனேந்து பிரையபோணஞ் பசய்வேதைபோய்
நிரனேந்துபகபோண்டைனேர்.

சுபரைந்திரைன் கண்கள் நீரரைகக்கினே! மபோயபோபுரியின் எல்ரலரயவிட்டு அவேன் நீங்கியபபபோது
பசங்கதிர்ச் பசல்வேன் கருங்கடைல் புக்பகபோளித்தைபோன். நகபரைல்ரலரயக் கடைந்தைதும், தைபோன்
விட்டு வேந்தை அந்நகரரை உற்றுபநபோக்கினேபோன். மபோடைமபோளிரககளிலும், கூடைபகபோபுரைங்களிலும்
ஏற்றப்பட்டிருந்தை விளெக்குகள், ஞபோலத்தின் உதைடுகரளெப்பபபோன்று ஒளிவீசினே. ஆனேபோல்,
சுபரைந்திரைனின் கண்கள் கண்ணீரைபோல் மரறப்புண்டிருந்தைரமயபோன், அவ்விளெக்குகளின் பிரைகபோசம்
முற்றும் அவேனுக்கு பதைபோற்றவில்ரல. அவேன் தைன் பசபோகமபோனே குரைலில், பமதுவேபோக அந்நகரரை
பநபோக்கி, "மபோயபோபுரிபய உனேக்கு வேந்தைனேம்! நபோன் பசல்கிபறன் - இஞ்ஞபோலத்து
ஆண்மகனேபோய்ப்பிறந்து நபோன்கபோதைலித்தை-கபோதைலிக்கும் பபண்மணி ஒருத்திபய,
அவ்பவேபோருத்திரயத் தைவிரை பவேபறபோருவேர் மட்டும் என் சிந்ரதை பசன்றதில்ரல, இனி
எஞ்ஞபோன்றும் பசல்லப்பபபோவேதுமில்ரல, அந்தை ஒருத்திரய-என்மனேங்கவேர்ந்தை அந்தை
மங்ரகரய-ஏ, மபோயபோபுரிபய! உன்னிடைத்து விட்டு விட்டு, யபோன் தைனிபயபதைதர்பபோக்கியனேபோய்ச் பசல்கின்பறன்" என்று கூறிவிட்டு முகத்ரதைக் ரகயினேபோல்
மூடிக்பகபோண்டைபோன், அக்ரகரய அவேன் கண்ணீர் நரனேத்தைது; அவேன்விட்டை பபருமூச்சபோல்
அவேனேது உடைல் குலுங்கி விசபோலமபோனே மபோர்பகம் விம்மியது.

பபபோங்கும் மங்களெம் எங்கும் தைங்குக

முற்றிற்று.

சசததச ஜஜமனதக பபகம - ஓர அறசமகம
நபோகூர் ரூமி

ஆச்சிமபோ என்று எங்களெபோல் அன்புடைனும் மரியபோரதையுடைனும் அரழைக்கப்பட்டை சித்தி ஜஜூரனேதைபோ
பபகம் அவேர்கள் இந்தை புத்தைகத்தில் அடைங்கியுள்ளெ இரைண்டு நபோவேல்கள் மற்றும் கட்டுரரைகளின்
ஆசிரிரய மட்டுமல்ல. உறவு முரறயில் என் தைபோயபோரின் மூத்தை சபகபோதைரியும் என்
பபரியன்ரனேயும் ஆவேபோர்.

என் குடும்பத்ரதைப் பற்றி நபோபனே பசபோல்வேதைபோ என்ற பகள்வி நியபோயமபோனேபதை. அதைற்கு
நியபோயமபோனே பதில் உண்ரமரய யபோரும் பசபோல்லலபோம் என்பது மட்டுமல்ல ஆச்சிமபோவின்
விஷயத்ரதைப் பபபோறுத்து பசபோல்லபவேண்டியது என் கடைரமயும் ஆகும் என்பற நபோன்
நிரனேக்கிபறன். இதில் ஆச்சரியப் படுவேதைற்கு ஒன்றுமில்ரல.

கிட்டைத்தைட்டை ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பப அந்தைக்கபோல இஸ்லபோமிய உலகில், நபோகூரிலிருந்து,
புரைட்சி பசய்தை ஒரு பரடைப்பபோளி என்று பசபோன்னேபோல் மிரகயபோகபோது. இன்னும் ஒருபடி பமபல
பபபோய் வேரைலபோறு பரடைத்தைவேர், படிக்கபோதை பமரதை என்று வேபோருணித்தைபோலும் பபபோருத்தைமபோனேபதை.

இந்தை சிறப்புக்பகல்லபோம் கபோரைணம் கரதைகள் கட்டுரரைகள் எழுதிவிட்டைபோர்கள் என்பதைல்ல.
அரவேகள் எழுதைப்பட்டை கபோலம், சூழைல், பின்புலம், ஆச்சிமபோவின் பள்ளிப்படிப்பின்ரம மற்றும்
அந்தைக் கபோலத்தில் முஸ்லிம் பபண்களுக்கிருந்தை கட்டுப்பபோடுகள் இவேற்ரறபயல்லபோம்
கணக்கிபலடுத்துப் பபோர்ப்பபபோபமயபோனேபோல், இவேற்ரறபயல்லபோம் மீறி அவேர்கள் எழுதி, தைனேது
பபயரரையும் பபபோட்டு, தைன்வீட்டு முகவேரிரயயும் பகபோடுத்து, உருவேப்படைங்களுடைன் கூடிய
புத்தைகமபோகவும் பவேளியிட்டுள்ளெபோர்கள் என்பதுதைபோன்! ஆச்சிமபோவின் துணிச்சலும் அந்தை இளெம்
வேயதிலிருந்தை முதிர்ச்சியும் வியப்ரப ஏற்படுத்துகிறது. அந்தைக்கபோலத்தில் முஸ்லிம் பபண்கள்
எழுதுவேதில்ரல. அப்படிபய எழுதினேபோலும் தைங்கள் பபயரரை பவேளியிடுவேதில்ரல. (இந்தை
தைகவேரல எனேக்கு ஆச்சிமபோபவே பசபோன்னேது). அந்தைக் கபோலத்தில் பபண்கள் பசருப்பு பபபோட்டு
நடைப்பது மரியபோரதைக் குரறவேபோனே பசயலபோகக் கருதைப்பட்டைதைபோம்! " என்னே இது?
மரியபோரதையில்லபோம ஆம்புரளெங்க முன்னேபோடி டைக்கு டைக்குன்னு பசருப்பு பபபோட்டுகிட்டு
நடைக்குறபோ! " என்று பபசுவேபோர்களெபோம்! (இந்தை தைகவேல் ஆச்சிமபோவின் மூத்தை மகளெபோர் பசபோன்னேது).

என்னுரடைய பபோட்டியபோர் பசல்லம் என்கிற அலிமுஹம்மது நபோச்சியபோர்தைபோன் நபோகூரில் முதைன்
முதைலில் ரஹஹீல் பசருப்பு பபபோட்டு நடைந்தைது என்று பசபோல்லப்பட்டைபபபோது இதில் என்னே
உள்ளெது என்று நபோன் அப்பபபோது நிரனேத்பதைன். இப்பபபோதுதைபோன் புரிகிறது பசருப்பின்
மீதிருந்தை பவேறுப்பின் வேரைலபோற்றுப் பின்னேனி ! அப்படிப்பட்டை மூடைப்பழைக்க வேழைக்கங்களுக்கு
பகபோடுக்கப்பட்டை பசருப்படிதைபோன் ஆச்சிமபோவின் பரடைப்புக்கள்.

இந்தை துணிச்சல், தைமிழைறிவு, இலக்கிய அறிவு, ஆன்மீகத்பதைடைல் இவேற்றின் பவேர்கள்
எங்கிருந்தைனே என்ற குறிப்ரபயும் எனேக்குக் பகபோடுத்தைது ஆச்சிமபோவின் பபச்சும் எழுத்தும்தைபோன்.
அரதைப் புரிந்துபகபோள்ளுமுன் அவேர்கள் வேபோழ்க்ரக வேரைலபோற்ரற சற்று பதைரிந்து பகபோள்வேது
பயனேளிக்கும்.

படிப்பு

ஆச்சிமபோ படிக்கவில்ரல என்று ஏற்கனேபவே பசபோல்லியிருந்தைபோலும் தைந்ரதை அனுமதிபயபோடு
மூன்றபோவேது வேரரை தைன் பதைருப்பள்ளித் பதைரு வீட்டுக்குப் பக்கத்திலிருந்தை ஒரு
கிறிஸ்தைவேபோர்களெபோல் நடைத்தைப்பட்டை பள்ளிக்கூடைத்தில் படித்தைதைபோம். அதைற்குபமல் படிக்க தைபோயபோர்
அனுமதி தைரைவில்ரலயபோம் ! (இந்தை தைகவேரல தைந்தைது ஆச்சிமபோவின் மூத்தை மகளெபோனே எங்களெபோல்
அம்மபோ என்று அன்பபபோடு அரழைக்கப்படும் சித்தி ஹமீதைபோ அவேர்கள்.)

இது ஒரு பசபோகமபோனே விஷயம்தைபோன். என் தைபோய்வேழிப் பபோட்டைனேபோரைபோகிய ஆச்சிமபோவின்
தைந்ரதையபோர் படித்தைவேரைபோ என்று பதைரியபோது. ஆனேபோல் நன்றபோக ஆங்கிலம் பதைரிந்தைவேர். அந்தைக்
கபோலத்திபலபய நபோகூரில் பநல்சன்ஸ் என்ரசக்பளெபோபீடியபோ படித்துக்பகபோண்டிருந்தைவேர்! (என்
சின்னேம்மபோகூடை அதைன் பக்கங்கரளெக் கிழித்து கிழித்துதைபோன் அடுப்பபரிக்க பயன்படுத்தியது!)
ஒரு ஆங்கிபலய கப்பலின் பகப்டைனேபோக பவேரல பபோர்த்தைவேர். அவேருரடைய ஆங்கில
எழுத்துக்கள் கர்சிவ் ரரைட்டிங்கில் ப்ரின்ட் எடுத்தை மபோதிரி இருக்கும். அவேருரடைய ஒரு
கடிதைம்கூடை இப்பபபோது என் ரகயில் கிரடைக்கபோதைது துரைதிருஷ்டைபம.

இதில் விஷயம் என்னேபவேனில், இந்தை அளெவு படிப்பின் முக்கியத்துவேம் உணர்ந்தை ஒரு
தைந்ரதையபோக இருந்தை பபபோதும் மூன்றபோவேதுக்கு பமல் படிக்க ரவேக்க அவேரைபோல் முடியவில்ரல.
அல்லது முதைல் மரனேவியின் விருப்பத்ரதை மீறமுடியவில்ரல! இந்தை சவேபோல்கரளெபயல்லபோம்
மீறித்தைபோன் ஆச்சிமபோ தைன்ரனே பவேளிப்படுத்திக்பகபோள்ளெ பவேண்டியிருந்தைது.

இது எப்படி சபோத்தியமபோனேது என்று நபோன் பலமுரற பயபோசித்துள்பளென். பவேறும்
தூண்டுதைல்கள்களெபோல் இவ்வேளெவு பசய்ய முடியுமபோ என்ற பகள்வி நிற்கிறது பதிலில்லபோமபல.
தைனேக்குத் தூண்டுதைல் தைபோபனேதைபோன் என்று ஆச்சிமபோவும் பபட்டியில் பசபோல்லியிருக்கிறபோர்கள்.
அப்படியபோனேபோல் இதைற்கு பதில் விதி என்று ரவேத்துக்பகபோள்வேதைபோ? விதிரய விடை சிறப்பபோனே
பதில் ஒன்று உண்டு. அதுதைபோன் பரைம்பரரை வித்து என்பது. பல கபோலமபோக பதைபோடைர்ந்து
ஊறிக்பகபோண்டிருந்தை இலக்கிய மற்றும் ஆன்மீக வித்து அது.

ஆச்சிமபோ தைன்ரனே வேண்ணக்களெஞ்சியப் புலவேர் பரைம்பரரை எனேவும் படைல்லியில்
அடைக்கமபோகியுள்ளெ ஷபோஹ் ஒலியுல்லபோஹ் என்ற இரறபநசச் பசல்வேரின் பபதத்திரி என்றும்
எப்பவும் பசபோன்னேபோர்கள்.( பபோர்க்க கபோதைலபோ கடைரமயபோ தைரலப்புப் பக்கம்). முதைலில்

வேண்ணக்களெஞ்சியப் புலவேர். யபோர் இவேர்?

பல்லவி

மனேபம வேபோழ்ரவேச் சதைபமன் றனுதினேம் நபிபதைம்
வேபோழ்த்தைபோ திருந்தைபோய் மனேபம

சரைணம்

நண்ணும் திருமதினேத் தைண்ணல் அப்துல்லபோ பபறும்
நபோதை ரைபோமகு முதைர்
வேண்ணக் களெஞ்சியமும் விண்பணபோபரைவேரும் துதி
வேணங்கும் கமலப் பபோதைர்
கண்ணீர் பபருகிவேரும் அந்நபோள் மகுஷரிபல
கபோப்பபபோ ரைவேரைல்லபோமல்
தீர்ப்பபபோம் துயரைபமவேர்

இது வேண்ணக் களெஞ்சியத்தின் வேண்ணங்களில் ஒன்று. பபோவினேங்களில் வேண்ணம் அதிகமபோகப்
பபோடியதைபோல் அவேருக்கு வேண்ணக் களெஞ்சியம் என்ற பகதரைவேப்பட்டைத்ரதை நபோகூர் வேபோழ்ந்தை
கவிஞர்கள் அளித்தைனேர். இவேரைது இயற்பபயர் ரசயது ஹமீது இபுரைபோஹீம். இவேர்
ரைபோமநபோதைபுரைத்திலுள்ளெ மீசல் என்ற ஊரரைச் பசர்ந்தைவேர். இவேர் நபோகூர் வேந்து சில கபோலம்
வேபோழ்ந்து பின் மீசல் திரும்பி அங்பகபய இந்தை உலக வேபோழ்ரவே நீத்து அடைக்கமபோனேவேர்.

அவேர் நபோகூரில் வேபோழ்ந்தை கபோலத்தில் நபோகூருக்குப் பக்கத்தில் உள்ளெ பிரறயபோரு (பபபோரறயபோர்)
என்ற ஊரின் பதைபோயி மரரைக்கபோயர் என்ற பசல்வேந்தைரின் குடும்பத்தில் பபண் பகட்டு, முதைலில்
இவேரின் வேறுரம கபோரைணமபோக மறுக்கப்பட்டு பின் பதைபோயி மரரைக்கபோயரின் பசல்வேம் மர்மமபோனே
முரறயில் சரிவேரடைந்து இதைன் கபோரைணம் கவிஞரரை மனேவேருத்தைப்படுத்தியபதை என்பரதை
உணர்ந்து பின் பதைபோயி மரரைக்கபோயபரை நபோகூர் தைர்கபோவிற்கு வேந்து அங்பக நபோகூரைபோரிடைம்
முரறயிட்டுக்பகபோண்டிருந்தை வேண்ணக் களெஞ்சியத்ரதை தைனேது மருமகனேபோக்கிக் பகபோண்டைபோர்
என்பது வேரைலபோறு. இது நபோகூரைபோரின் அற்புதை சக்திக்குச் சபோன்றபோகவும் அந்தைக்கபோல
கவிஞர்களின் பபருரமக்குச் சபோன்றபோகவும் பதியப்பட்டுள்ளெது. அறம்பபோடி அற்புதைங்கள் பசய்தை
ஜவ்வேபோதுப்புலவேரும் வேண்ணக் களெஞ்சியமும் சமகபோலத்தைவேபரை. நபோகூரிபலபய
வேபோழ்ந்தைவேர்களும்கூடை.

வேண்ணக்களெஞ்சியப் புலவேருக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. தைமிழ்ப்புலவேர்களில் கபோப்பியம்
இயற்றியவேர்கள் ஒரு சிலபரை. கம்பன் இளெங்பகபோ பபபோன்றவேர்கள் கபோப்பியங்கள்
இயற்றியிருந்தைபோலும் ஒவ்பவேபோருவேரும் ஒரு கபோப்பியம்தைபோன் இயற்றியுள்ளெனேர்.

ஆனேபோல் ஒன்றுக்கு பமற்பட்டிடை கபோப்பியங்கரளெ தைமிழில் இயற்றிய பபருரம மூன்று
முஸ்லிம் புலவேர்கரளெச் பசரும். ஒருவேர் பஷய்குனேபோப் புலவேர் என்று அறியப்பட்டை ரசயது
அப்துல்கபோதிர் நய்னேபோப் புலவேர். இவேர் நபோன்கு கபோப்பியங்கள் இயற்றியுள்ளெபோர்.
இன்பனேபோருவேர் நபோகூர் மஹபோவித்வேபோன் வேபோ.குலபோம் கபோதிரு நபோவேலர். இவேர் மூன்று
கபோப்பியங்கள். மூன்றபோவேது வேண்ணக் களெஞ்சிய ஹமீதுப்புலவேர். இவேரும் மூன்று
கபோப்பியங்கள் இயற்றியுள்ளெபோர். (1) இரைபோஜ நபோயகம். இது நபி சுரலமபோன் அவேர்கரளெப்
பற்றியது. (2) குதுபு நபோயகம். (3) தீன் விளெக்கம். இது தைனேது மூதைபோரதையரும் ஏர்வேபோடியில்
அடைக்கமபோகியுள்ளெ இரறபநசருமபோனே ரசயிது இபுரைபோஹீம் ஷஹிது வேலியுல்லபோஹ்ரவேப்
பற்றியதைபோகும். இதுவேன்றி அலி பபோதுஷபோ நபோடைகம் என்று ஒரு நபோடைகத்ரதையும்
இயற்றியுள்ளெபோர். அவேருரடைய கபோப்பியமபோனே இரைபோஜநபோயகத்திலிருந்து ஒரு கடைவுள் வேபோழ்த்து :

ஆரைணத் தினிலகி லபோண்டை பகபோடியி
பலரைணக் கடைல்வேரரை யினின்மற் பறங்குமபோய்
பூரைணப் பபபோருபளெனேப் பபபோருந்ருபமபோர் முதைற்
கபோரைணக் கடைவுரளெ கருத்திருத்துவேபோம்

இப்படி கபோப்பியங்களும் வேண்ணங்களும் இயற்றிய புலவேரின் பரைம்பரரை ஆச்சிமபோவுரடையது.
வேண்ணக்களெஞ்சியப் புலவேர் நபோகூரரைச் பசர்ந்தைவேரைல்லவேபோரகயபோல் அவேர் திருமணம் புரிந்தை
வேரகயில்தைபோன் ஆச்சிமபோவின் முன்பனேபோர்கள் இருந்திருக்க முடியும். இது இலக்கிய பவேர்.

ஆன்மீக பவேபரைபோன்று உண்டு. அது ஷபோஹ் ஒலியுல்லபோஹ் பதைஹ்லவி அவேர்களிடைமிருந்து
வேருகிறது. இவேர்கள் படைல்லியில் அடைக்கமபோகியுள்ளெ இரறபநசரும் மபோர்க்க அறிஞரும்
ஆவேபோர்கள். அவேர்கள் எழுதிய ஹ¥ஜஜதுல்லபோஹ¤ல் பபோலிகபோ என்ற நூல் இன்றுவேரரை உலக
அறிஞர்களெபோல் இஸ்லபோமிய சட்டைதிட்டிடைங்கள், திருமரற, ஹதீது மற்றும் ஆன்மீக
வி\யங்களுக்கபோனே விளெக்கங்களுக்கு ஆதைபோரைப்பூர்வேமபோனே நூல்களில் ஒன்றபோக கருதைப்படுகிறது.
·பபதஜஜூல் கபீர் என்பது அவேர்களுரடைய இன்பனேபோரு நூலின் பபயர்.இந்தை நூரல
ஆச்சிமபோ தைனேது முதைல் நபோவேலின் தைரலப்புப் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளெபோர்கள். இந்தை
இரறபநசரின் பபத்தியின் பபத்தி (பபதத்திரி)எனே ஆச்சிமபோ தைன்ரனே அரடையபோளெம்
கபோண்கிறபோர்கள். ஆச்சிமபோவின் சிறிய தைந்ரதையபோரின் பபயரும் ஷபோஹ் வேலியுல்லபோஹ்
என்பபதையபோகும்.

ஒரு பக்கம் தூய இலக்கியம். இன்பனேபோரு பக்கம் தூய மபோர்க்கம் மற்றும் ஆன்மீகம். ஆச்சிமபோ
அவேர்கள் எழுதிய பல கட்டுரரைகள் பதைபோகுக்கப் படைபோமலும் பவேளியிடைப்படைபோமலும் உள்ளெது.

அவேற்றில் பல ஆன்மீகச் பசல்வேர்கள் பற்றிய கட்டுரரைகள். உதைபோரைணமபோக நபோகூரில்
அடைங்கியுள்ளெ கபோதிர்வேலி பற்றி திரு நபோகூர் அண்ணலின் திவ்ய மபோண்பு : பபருமபோனேபோர்
ஷபோஹ¥ல் ஹமீதின் பபரின்ப வேபோழ்க்ரக என்ற பபயரில் ஒரு சிறு நூபல எழுதியுள்ளெபோர்கள்
ஆச்சிமபோ.பமலும் இரறபநசர்கள் ஹசன் பசரி பற்றியும் ரைபோவியதுல் பசரியபோ பற்றியும் நீண்டை
கட்டுரரைகள் எழுதியுள்ளெபோர்கள். இது ஆச்சிமபோவின் இன்பனேபோரு பரிமபோணம். இன்னும்
வேலுவேபோக அறியப்படைபோதைது. இஸ்லபோமும் பபண்களும் கட்டுரரைத்பதைபோகுப்பில் அறச்பசல்வி
ரைபோபியபோ என்ற ஒரு கட்டுரரை மட்டும் பசர்க்கப்பட்டுள்ளெது.

இலக்கியமும் ஆன்மீகமும் கலந்தை இந்தை பபோரைம்பரியம் ஆச்சிமபோபவேபோடு முடிந்து
பபபோய்விடைவில்ரல. இந்தை கபோலக்பகபோட்டில் ஆச்சிமபோ நடுவில் வேருகிறபோர்கள் என்று
பசபோல்லலபோம். ஆச்சிமபோவுக்கு முந்திய பபரும்புள்ளிகளெபோக வேண்ணக் களெஞ்சியப் புலவேரும்
ஷபோஹ் வேலியுல்லபோஹ்வும் உள்ளெபோர்கள் என்றபோல் ஆச்சிமபோவுக்குப் பின்னும் சிலர் எங்கள்
குடும்பத்தில் இலக்கியம் மற்றும் கரலத்துரறகளில் பங்கபோற்றிக்பகபோணடும் மிளிர்ந்து
பகபோண்டும்தைபோன் உள்ளெபோர்கள்.

எனேது தைபோய்மபோமபோ முரைபோது பபய்க் அவேர்கள் ஒரு சிறந்தை பபச்சபோளெர். அவேருi ரடைய கம்பீரைமபோனே
குரைலும் பபச்சு வேன்ரமயும் பகட்பவேரரை பவேதைரனே மறந்து சிரிக்க ரவேக்கும்.

இன்பனேபோரு தைபோய்மபோமபோ அக்பர் அவேர்கள். தூயவேன் என்ற பபயரில் அந்தைக் கபோலத்தில்
ஆனேந்தை விகடைனில் பதைபோடைர்ந்து முத்திரரைக் கரதைகள் எழுதி பரிசு பபற்று அந்தைக் கபோல
சினிமபோ சூபர் ஸ்டைபோர்களெபோனே ஏவிஎம் ரைபோஜன் பபபோன்பறபோரைபோல் அணுகப்பட்டு பபோல்குடைம் என்ற
படைத்தின் மூலம் சினிமபோத் துரறக்குவேந்து பின் திரரைப்படை வேசனேகர்த்தைபோவேபோகவும்
தையபோரிப்பபோளெரைபோகவும் இருந்தைவேர்.

ஆட்டுக்கபோரை அலபமலு, பபபோல்லபோதைவேன், மனிதைரில் மபோணிக்கம் பபபோன்ற படைங்களுக்கு வேசனேம்
அவேபரை. ரவேபதைகி கபோத்திருந்தைபோள் (விஜய கபோந்துக்கு திருப்பு முரனேயபோக அரமந்தை படைம்),
அன்புள்ளெ ரைஜினிகபோந்த், பகள்வியும் நபோபனே பதிலும் நபோபனே, உள்ளெம் கவேர் கள்வேன் பபபோன்ற
படைங்கள் அவேருரடைய பசபோந்தை தையபோரிப்புகபளெ. அவேற்றில் சில படைங்களுக்கு (உதைபோரைணமபோக
அன்புள்ளெ ரைஜினிகபோந்த் )வேசனேமும் அவேபரை. தைன்னிடைத்திபல பணிபுரிந்தை பபோக்யரைபோஜ
பபபோன்றவேர்கரளெ பபோரைதிரைபோஜபோவிடைம் அறிமுகப் படுத்தியவேரும் அவேபரை.

இன்பனேபோரு தைபோய்மபோமபோ கவிஞர் நபோகூர் சலீம். இவேர் கிட்டைத்தைட்டை மூவேபோயிரைம் பபோடைல்களுக்கு
பமல் எழுதியுள்ளெபோர். இஸ்லபோமிய பபோடைகர்கள் பல பபரரை இவேர் உருவேபோக்கியுள்ளெபோர். ஆரைம்ப
கபோலத்து ஈ.எம்.ஹனிபபோ பபோடைல்கள் மற்றும் புகழ்பபற்ற பஷக் முகம்மது பபோடிய "தைமிழைகத்து
தைர்கபோக்கரளெ" என்ற பபோடைரலயும் இயற்றியவேர் இவேபரை. சமீபத்தில் தைமிழைக அரைசபோல்
கரலமபோமணி பட்டைமும் வேழைங்கப்பட்டைபோர். இவேர்கபளெல்லபோம் ஆச்சிம்மபோவின் சபகபோதைரைர்கள்
என்பது பசபோல்லபோமபல விளெங்கியிருக்கும். இதில் ஒரு பவேடிக்ரகயபோனே ஒற்றுரம
என்னேபவேனில் பமற்கூறிய மூன்று தைபோய்மபோமபோக்களுபம பள்ளிப்படிப்புக்கு பமல்

பபபோகபோதைவேர்கள்!

கரடைசியபோக என்ரனேயும் பசர்த்துக் பகபோள்ளெலபோம். நதியின் கபோல்கள் என்பறபோரு கவிரதைத்
பதைபோகுதியும் குட்டியபோப்பபோ என்பறபோரு சிறுகரதைத் பதைபோகுதியும் ஸ்பநகபோ பவேதp யீடைபோகபவே
வேந்துள்ளெனே. பநஷனேல் புக் ட்ரைஸ்ட் இந்தியபோவின் சிறுகரதைத் பதைபோகுதியில் குட்டியபோப்பபோ
என்ற சிறுகரதை பசர்க்கப்பட்டுள்ளெது. சந்தியபோ பதிப்பகம் பவேளியீடைபோக பபோரைசீக கவிஞபோனி
ஜலபோலுத்தீன் ரூமியின் கரதைகள் கவிரதைகள் என்ற நூல் சமீபத்தில் பவேளிவேந்துள்ளெது.
ஆச்சிமபோ என்ற ஆலமரைத்தின் பவேர்கள் மற்றும் கிரளெக் பகபோழுந்துகளின் வேரைலபோற்றுச் சுருக்கம்
இது.

திருமணம்

ஆச்சிமபோவுக்கு திருமணம் நடைந்தைபபபோது அவேர்கள் வேயது பனிரைண்டு ! பபோல்ய விவேபோகம்
மபோதிரிதைபோன். கணவேர் பபயர் ஏ. ·பகீர் மபோலிமபோர். இவேர் ஆச்சிமபோவின் தைந்ரதையபோரின்
இரைண்டைபோவேது மரனேவியின் சபகபோரைதைரைர் ஆவேபோர். ·பகீர் மபோலிமபோர் ஒரு அற்புதைமபோனே மனிதைர்
என்றும், எனினும் ஆச்சிமபோ கற்பரனே பசய்து ரவேத்திருந்தை லட்சிய கணவேரைல்ல என்றும்
அம்மபோவும் ஆச்சிமபோவின் பபத்தியும் பசபோன்னேபோர்கள். அவேர் நபோகூரிபலபய ஒரு மளிரக
கரடைரவேத்து வியபோபபோரைம் பசய்து பகபோண்டிருந்தைபோரைபோம். பின் சில வேருடைங்களுக்குப் பிறகு
மபலசியபோவில் உள்ளெ பூபலபோசபோம்பு என்ற தீவுக்கு பசன்றபோரைபோம். ஓரிரு முரற
பவேளிநபோட்டிலிருந்து திரும்பியும் வேந்திருக்கிறபோர். ஆனேபோல் அவேர் அங்பகபய இரைண்டைபோவேது
உலகப்பபபோரின்பபபோது பபரிபபரி என்ற பநபோய்வேபோய்ப் பட்டு இறந்து பபபோனேபோர்.(தைகவேல்
அம்மபோ).

குழைந்ரதைகள்

ஆச்சிமபோவுக்கு நபோன்கு பபண் குழைந்ரதைகள். மூத்தைவேர் பபபோன்னேபோச்சிமபோ என்றரழைக்கப்பட்டை
சித்தி ஜபீரைபோ. இரைண்டைபோவேது சித்தி ஹமீதைபோ (அம்மபோ). மூன்றபோவேது சித்திமபோ என்றரழைக்கப்படும்
சித்தி மஹ்மூதைபோ. நபோன்கபோவேது சித்தி சபோதுனேபோ (இறந்து விட்டைபோர்). முதைலிரைண்டு குழைந்ரதைகள்
கணவேர் நபோகூரிலிருந்தைபபபோது பிறந்தைரவே. மற்றரவே அவேர் பவேளிநபோடு பசன்று திரும்பி வேந்து
பபபோனேபபபோது.

ஆச்சிமபோவின் திருமண வேபோழ்க்ரக கிட்டைத்தைட்டை நபோன்ரகந்து ஆண்டுகள்தைபோன். தைனேது
இளெரமப் பருவேத்திபலபய விதைரவேயபோகிவிட்டைபோர். எனினும் தைனேது குழைந்ரதைகரளெ 11 வேது
வேகுப்புவேரரை படிக்க ரவேப்பதைற்கபோக, நபோகூரில் இருந்தை தைனேது வீட்ரடை விட்டுவிட்டு
நபோகப்பட்டினேம் பசன்று -- அங்பகதைபோன் பபண்களுக்கபோனே உயர்நிரலப் பள்ளிகளும்
இருந்தைனே -- வேபோரடைரக வீட்டில் தைங்கி படிக்கரவேத்தைபோர் அந்தை விதைரவே என்பது
குறிப்பிடைத்தைக்கது.(தைகவேல் அம்மபோ).

சித்தி என்ற பபயர் சித்தி ஜஜூரனேதைபோ பபகம், சித்தி ஹமீதைபோ என்று எல்லபோம் சித்தி சித்தி
என்று வேருகிறபதை இது என்னே சித்தி ? ரைபோதிகபோவின் பமகபோசீரியலபோக உள்ளெபதை என்று ஒரு
நண்பர் கிண்டைலபோகக் பகட்டைபோர். இது தைமிழ் சித்தி அல்ல அரைபி சித்தி. என் தைபோயபோரின்
பபயர்கூடை சித்தி பஜமீமபோதைபோன். சித்தீக் என்றபோல் அரைபியில் உண்ரமயபோளெர் என்று பபபோருள்.
அதைன் பபண்பபோல்தைபோன் சித்தி. அபதை பபபோருள்தைபோன் இங்கும். நபிகள் நபோயகம் (ஸல்)
அவேர்களின் மகளெபோர்களுக்கு இந்தை பபயர் இருந்தைது. சித்தி ரஜனேப், சித்தி உம்மு குல்சும்
என்று இரைண்டிடு மகளெபோர்களின் பபயர்களிருந்தைனே என்று சஹீஹில் புகபோரி கூறுகிறது.
எனேபவே சித்தி என்று பபயர் ரவேப்பது சுன்னேத் (நபி வேழிரய பின்பற்றுதைல்) ஆகிறது.

எழுத்து

ஆச்சிமபோ எழுதை ஆரைம்பித்தைது திருமணத்திற்குப் பிறகுதைபோன். அல்லது விதைரவேயபோனே பிறகு
என்றுகூடைச் பசபோல்லலபோம். தைனேது பதினேபோறபோவேது வேயதில் எழுதை ஆரைம்பித்தைபோர்கள். கட்டுரரைகள்
சிறுகரதைகள் எழுதியிருந்தைபோலும் முதைலில் நபோவேலுக்பக பநரைடியபோகப் பபபோய்விட்டைபோர்
என்றுதைபோன் பதைரிகிறது. ஒபரை தைபோவேல்! இஸ்லபோமும் பபண்களும் கட்டுரரைத் பதைபோகுப்பின்
ஆச்சிமபோவின் முன்னுரரைரய கவேனேமபோகப் படிப்பவேர்கள் இதைரனே பதைளிவேபோகப் புரிந்து
பகபோள்ளெ முடியும்.

கபோதைலபோ கடைரமயபோ

அவேருரடைய முதைல் நபோவேல் கபோதைலபோ கடைரமயபோ? அது உபவேசபோ அவேர்களெபோல் முன்னுரரை
வேழைங்கப்பட்டைது என்பது முக்கியமபோனேது. புதுரமப் பித்தைன்கூடை தைனேது கடிதைங்களில் ஒன்றில்
ஆச்சிமபோரவேப்பற்றிக் குறிப்பிட்டிருக்கிறபோர் என்று என் நண்பரும் கவிஞருமபோனே தைபோஜ
பசபோன்னேபோர். இன்று வேரரை அதைற்கபோனே ஆதைபோரைம் கிரடைக்கவில்ரல.

ஆச்சிமபோவின் மனேக்கிடைக்ரகரயயும் பபண்களுரடைய நிரல மபோறபவேண்டும் என்று அவேர்கள்
மிகவும் விரும்பியரதையும் அந்தை முதைல் நபோவேரலப் படிப்பவேர்கள் உணர்ந்து பகபோள்ளெ முடியும்.

இந்தை நபோவேரல எழுதிய பிறகு எழுந்தை எதிர்ப்புகள் சுவேபோரைசியமபோனேரவே. வேரைலபோற்று
முக்கியத்துவேம் வேபோய்ந்தைரவே என்றுகூடைச் பசபோல்லலபோம். நபோவேல் பவேளிவேந்தை பிறகு கூட்டைம்
கூட்டைமபோக பவேதடிரளெத் துப்பட்டி அணிந்தை பபண்கள் பதைருப்பள்ளித்பதைரு வீட்டுக்கு வேந்து
ஆச்சிமபோரவேப் பபோர்க்க வேந்தைபோர்களெபோம் ! சும்மபோ அல்ல. ஒரு பகட்டுப்பபபோனே நல்ல
குடும்பத்துப்பபண்ரண விசபோரிக்க வேருவேதுபபபோல! இந்தை தைகவேரல என்னிடைம் ஆச்சிமபோபவே
பநரைடிப்பபச்சில் இபதை வேபோர்த்ரதைகளில் பசபோன்னேது. அம்மபோவும் இரதை உறுதிப்
படுத்தினேபோர்கள். ஒரு முஸ்லிம்பபண்! நபோவேல் எழுதுவேதைபோ?! அதுவும் கபோதைல் என்ற
பசபோல்லுடைன்! எவ்வேளெவு பநஞ்டிசழுத்தைம் பவேண்டும்?

இந்தை நபோவேல் ஏற்படுத்திய தைபோக்கம் குறித்தும் ஒரு சுவேபோரைஸ்யமபோனே தைகவேல் கிரடைத்துள்ளெது.
திரரைப்படைத்துரறயில் நபோகூரரைச் பசர்ந்தை வேசனேகர்த்தைபோ ரைவீந்தைர் என்று ஒருவேர் இருந்தைபோர்.
இவேரும் மபோமபோ தூயவேனிடைம் இரணந்து பணியபோற்றியவேர்தைபோன். எம்ஜியபோரின் மகபோபதைவி
படைத்துக்கு வேசனேபமழுதியவேர் இவேர்தைபோன். மணந்தைபோல் மகபோபதைவி இல்ரலபயன்றபோல்
மரைணபதைவி என்ற புகழ்பபற்ற வேசனேம் இவேருரடையதுதைபோன். எம்ஜியபோரின் நபோபடைர் மன்னேன்
படைத்தில் ஒவ்பவேபோரு சீக்பவேன்சும் அப்படிபய கபோதைலபோ கடைரமயபோ நபோவேலில் உள்ளெதுதைபோன்
என்று பசன்ரனேரயச் பசர்ந்தை ஒரு பபரைபோசிரை நண்பர் என்னிடைம் பசபோன்னேபோர். படைத்ரதை
மறுபடி சிடியில் பபோர்த்தைதில் அது உண்ரம என்று பதைரிந்தைது. ரைவிந்தைர் ஆச்சிமபோவின்
நபோவேலிலிருந்து சுட்டுவிட்டைபோர் எனே அவேர் பசபோன்னேது உண்ரமயபோக இருக்கலபோம் என்பற
பதைபோன்றுகிறது. படைம் அப்படித்தைபோன் உள்ளெது. அதுதைபோன் உண்ரம என்று பசபோல்ல
முடியபோவிட்டைபோலும் நபோவேல் ஏற்படுத்திய தைபோக்கத்திற்கு உதைபோரைணமபோக இரதை
எடுத்துக்பகபோள்ளெலபோம்.

மற்ற பரடைப்புகள்

1. பசண்பகவேல்லிபதைவி அல்லது பதைன்னேபோடு பபபோந்தை அப்பபோஸிய குலத்பதைபோன்றல் - இது ஒரு
சின்னே வேரைலபோற்று நபோவேல். ஆச்சிமபோ ஆரைபோய்ச்சி பசய்து எழுதி 1947 ல் பவேளியிடைப்பட்டைது. 2.
மகிழைம்பூ - நபோவேல் 3. இஸ்லபோமும் பபண்களும் கிட்டைத்தைட்டை ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
நூருல் இஸ்லபோம், பசம்பிரற, ஷபோஜஹபோன் பபபோன்ற பத்திரிக்ரககளில் எழுதிய கட்டுரரைத்
பதைபோகுப்பு. நபோன் 1995 ல் பவேளியிட்டைது. 4. மரலநபோட்டு மன்னேன் - நூருல் இஸ்லபோம்
பத்திரிக்ரகயில் வேந்தை பதைபோடைர்கரதை. 5. ஹலிமபோ அல்லது கற்பின் மபோண்பு 6. பபண் உள்ளெம்
அல்லது கணவேனின் பகபோடுரம 7. திரு நபோகூர் அண்ணலின் திவ்ய மபோண்பு - நபோகூர்
ஆண்டைவேர் என்று அறியப்படும் கபோதிரைடி வேலீ ஷபோஹ¥ல் ஹமீது ஆண்டைரக அவேர்களின்
வேபோழ்க்ரக வேரைலபோறு. நபோன்பக நபோட்களில் எழுதி முடிக்கப்பட்டைது. 1946 ல் சிறு நூலபோக
பவேளிவேந்தைது. 8. கபோஜபோ ஹஸன் பசரீ (ரைஹ்): முஸ்லிம் பபருமக்கள் வேரைலபோறு இஸ்லபோமிய
ஞபோனி ஹஸன்பசரி அவேர்கரளெப்பற்றியது. நூருல் இஸ்லபோம் பத்திரிக்ரகயில் வேந்தை பதைபோடைர்
கட்டுரரை.

இன்னும் சில நபோவேல்கள் எழுதைப்படைபோமபலபோ அல்லது முடிக்கப்படைபோமபலபோ இருந்திருக்கலபோம்.
மூவேபோமூவேர் என்பறபோரு நபோவேலுக்கபோனே விளெம்பரைம் பசண்பகவேல்லிபதைவியின் பின் அட்ரடையில்
கபோணப்படுகிறது ஹலிமபோ அல்லது கற்பின் மபோண்பு பபபோன்ற கரதைகளும் எழுதி
முடிக்கப்பட்டைனேவேபோ என்று பதைரியவில்ரல.

ஆச்சிமபோ இறந்தைபிறபக அவேர்கள் பபருரம எனேக்குப் புரிந்தைது. ஈடு பசய்யமுடியபோதை இழைப்பு
என்பது இதுதைபோன். உன் அன்புள்ளெ அன்ரனே என்று தூய தைமிழில் இனி எனேக்கு யபோர் கடிதைம்
எழுதைப் பபபோகிறபோர்கள்?

ஆச்சிமபோவிற்கு ரடைரி எழுதும் வேழைக்கம் உண்டு. எஒபபபோது பபோர்த்தைபோலும் ரடைரி
எழுதிக்பகபோண்படை இருக்கும். அரவேகரளெ படிக்கும் வேபோய்ப்பும் அவேகபோசமும் ஏற்படும்பபபோது
எங்கள் பபோரைம்பரிய வேரைலபோறு பற்றியும் சமுதைபோயத்ரதைப் பற்றியும் ஆழைமபோனே அற்புதைமபோனே
உண்ரமகள் கபோணக்கிரடைக்கும் என்று நம்புகிபறன். அவேசியம் ஏற்பட்டைபோல் அவேற்ரறயும்
பிரைசுரிக்கலபோம். இன்ஷபோ அல்லபோஹ்.

ஆச்சிமபோவின் பநபோய்

ஆரைம்பத்திலிருந்பதை உடைல் நலக்குரறவினேபோல் அவேதிப்பட்டைதைபோக ஆச்சிமபோ பபட்டியில்
கூறியுள்ளெபோர்கள். 1979 -- 80 களில்தைபோன் அவேர்களுக்கு மபோர்புப் புற்று பநபோய் இருப்பது
கண்டைறியப்பட்டைது. 1998 வேரரை வேபோழ்ந்தை ஆச்சிமபோ தைனேது பநபோய்க்கபோக ஆங்கில மருத்துவேத்ரதை
நபோடைவில்ரல. சித்தை மருத்துவேம் பசய்து பகபோண்டைபோர்கள். புகழ்பபற்ற ஓய்வுபபற்ற நீதிபதி
பலரைபோமய்யபோதைபோன் அவேர்களுக்கு ரவேத்தியம் பபோர்த்தைபோர்.

ஆச்சிமபோ ஒரு வேஸ்வேபோஸ். அதைபோவேது மிகவும் அதீதைமபோக சுத்தைம் பபோர்ப்பவேர்கரளெ நபோங்கள்
வேஸ்வேபோஸ் என்று கூறுபவேபோம். ஆச்சிமபோ அப்படிப்பட்டை ஒரு மனேநிரலயிபலபய வேபோழ்ந்தைது.
அடிக்கடி தைனேது வேபோய்க்குள் ஏபதைபோ தூசி புகுந்து விட்டைரதைப்பபபோல கற்பரனே
பண்ணிக்பகபோண்டு தூ தூ என்று துப்பிக்பகபோண்டு தைன் பவேதடிரளெத் தைபோவேணியபோல் வேபோரய
அடிக்கடி துரடைத்துக்பகபோண்படை இருப்பபோர்கள்.

இது பரைவேபோயில்ரல. ஒரு முரற ரவேத்தியர் மீன் ஆகபோது என்று பசபோல்லிவிட்டைபோர். அவேருக்கு
எழுதிய ஒரு கடிதைத்தில் ஆச்சிமபோ அவேருக்கு இரைண்டு பகள்விகரளெ, சந்பதைகங்கரளெ
எழுப்பியிருந்தைது . 1. இளெநீர் குடிக்கலபோமபோ? 2.கிணற்று நீரரை ரககபோல் கழுவே
பயன்படுத்தைலபோமபோ? மீன் ஆகபோபதைன்றதைற்கும் இதைற்கும் என்னே சம்பந்தைம் என்றுதைபோபனே
பபோர்க்கிறீர்கள்? சம்பந்தைம் உள்ளெது. அது ஆச்சிமபோவுக்குத்தைபோன் பதைரியும். மீன் சபோப்பிடுகின்ற
ஒருவேன்தைபோபனே மரைத்தின்மீபதைறி இளெநீர் பறிக்கிறபோன்? அவேன் ரகயபோல் பிடித்தை அரிவேபோளெபோல்
பவேட்டைப்பட்டை பதைங்கபோயினுள் உள்ளெ இளெநீரரை குடிக்கலபோமபோ? !

அடுத்தைது. ஆற்று நீரும் கடைல் நீரும் சங்கமமபோவேதைபோல் - நபோகூரில் கடைல் உள்ளெது - அதில்
உள்ளெ மீன்களின் பமல் பட்டை தைண்ணீர்தைபோபனே கிணற்றுக்கும் வேரும்? அரதைப்
பயன்படுத்தைலபோமபோ? ஆச்சிமபோவின் சந்பதைகங்களுக்கபோனே ஆச்சிமபோவின் விளெக்கம் இதுதைபோன்!

இது பகட்டை பலரைபோமய்யர் இனிபமல் இதுபபபோல் சந்பதைகங்கள் பவேண்டைபோபமன்றும்
இப்படிபயல்லபோம் சிந்திப்பரதைவிடை மீபனே சபோப்பிட்டுவிடைலபோம் என்று கடிதைம் பகபோண்டுபபபோனே
என் தைம்பி நிஜபோமிடைம் பசபோல்லியிருக்கிறபோர் பநபோந்து பபபோய்!

கரடைசியில் அறுரவே சிகிச்ரச பசய்து பகபோள்ளெலபோம் எனே முடிவு பசய்து பசன்ரனேக்கும்
பபபோயபோச்சு. இன்னும் இரைண்படைபோரு நபோளில் ஆபபரைஷன். தைங்கியிருந்தை வீட்டில் இருந்தை
டி.வி.பபட்டியில் புற்று பநபோய் வேந்தை மபோர்பகத்ரதை அகற்றும் அறுரவே சிகிச்ரசரயக்
கபோட்டியிருக்கிறபோர்கள். அவ்வேளெவுதைபோன். ஆபபரைஷன் பவேண்டைபோம் என்று ஊருக்குத்
திரும்பியபோச்சு! புரைட்சிப் பபண்ணின் மருட்சிப் பக்கம் இது!

மரறவு

ஆச்சிமபோ அவேர்கள் 19-3-1998 அன்று இரைவு 10 மணி அளெவில் (ஹிஜரி 1418, துல்கபோயிதைபோ
மபோதைம், பிரற 19/20 ல்) இரறவேனேடி பசர்ந்தைபோர்கள். அவேர்கரளெப் பற்றிய தைகவேல்கரளெ
எனேக்குத் தைந்துதைவியது அவேர்களுரடைய மகளெபோர் அம்மபோ எனே நபோங்கள் அரழைக்கும் சித்தி
ஹமீதைபோ அவேர்களும், ஆச்சிமபோவின் பபத்தியும் பபரைர் பசல்வேமணி ஆஜபோதும் பமலும் நபோகூரின்
நடைமபோடும் கரலக்களெஞ்சியம் தைமிழ்மபோமணி பசபோல்லரைசு ஜபோபர்முஹ்யித்தீன் அண்ணனும்
ஆவேபோர்கள். அவேர்கள் அரனேவேருக்கும் எனேது நன்றிரய பதைரிவித்துக்பகபோள்கிபறன்.
தைன்னிடைமிருந்தை கபோதைலபோ கடைரமயபோ நபோவேலின் ஒபரை (பஜரைபோக்ஸ்)கபோப்பிரயக்
பகபோடுத்துதைவியதும் பசபோல்லரைசு அவேர்கள்தைபோன். அரதை ரவேத்துத்தைபோன் ஸ்பநகபோ டிடிபி பசய்ய
முடிந்தைது.

பமலும் தைமிழ் மரைபு அறக்கட்டைரளெ (தைமிழ் பஹரிபடைஜ பவுண்படைஷன்) பஜர்மனியின்
நபோ.கண்ணன் அவேர்கள் என்னிடைம் பதைபோடைர்பு பகபோண்டு பகட்டைபோர். அப்பபபோது என்னிடைம்
ஒரிஜினேல் கபோதைலபோ கடைரமயபோ இருக்கவில்ரல. அதிருஷ்டைவேசமபோக நண்பரும் எழுத்தைபோளெருமபோனே
கபோரரைக்கபோல் சபோயபு மரரைக்கபோயர் தைன்னிடைமிருந்தை ஒபரைபயபோரு ஒரிஜினேல் கபோப்பிரயக்
பகபோடுத்துதைவினேபோர். அவேருக்கு என் நன்றிரய இந்தை பநரைத்தில் பதைரிவிக்கிபறன். இப்பபபோது
அந்தை ஒரிஜினேல்தைபோன் டிஜிரடைஸ் பசய்யப்பட்டுக்பகபோண்டிருக்கிறது. வேருங்கபோல
சந்தைதியினேருக்கபோக ஆச்சிமபோவின் நபோவேரல ஆர்ரகவில் ரவேத்துதைவும் தைமிழ் மரைபு
அறக்கட்டைரளெக்கும் அதைன் நபோ. கண்ணன் அவேர்களுக்கும் என் நன்றிகள்.

ஆச்சிமபோவின் நபோவேரல எம்.·பில் ஆரைபோய்ச்சிக்கபோக எடுத்துக்பகபோள்ளெ உதைவியரும் மற்றும்
ஆச்சிமபோ பற்றி ஆர்வேத்பதைபோடு எழுதியவேருமபோனே என் நண்பர் பபரைபோசிரியர் நத்தைர்
அவேர்களுக்கும் நன்றிகரளெ உரித்தைபோக்குகிபறன்.

ஆச்சிமபோவின் இரைண்டு நபோவேல்கரளெயும் என் பசபோந்தை முயற்சியில் நபோன் பவேளிக்பகபோண்டு
வேந்தை கட்டுரரைத்பதைபோகுதிரயயும் பசர்த்து அழைகபோனே முரறயில் பவேளிக்பகபோண்டு வேரும்
ஸ்பநகபோவுக்கும் அதைன் உயிர் நபோடியபோனே திரு பபோலபோஜி மற்றும் திரு சீனிவேபோசன் அவேர்களுக்கும்
என் நன்றிகள்.

ஆச்சிமபோ பற்றிய தைகவேல்கரளெ நபோகூர் பற்றிய தைனேது வேரலப்பக்கத்தில் பசர்த்துள்ளெ நண்பர்

ஆபிதீனுக்கும் -- பபோர்க்க www.geocities.com/hadeen_ncr -- ஆச்சிமபோவின் பபட்டிரய
மறுபிரைசுரைம் பசய்தை www.sify.com நண்பர் பவேங்கபடைஷ் அவேர்களுக்கும் என் நன்றிகள்.

பசன்ரனே சபோ·ப்ட்வ்ய இயக்குனேர் ஆண்படைபோ பீட்டைர், துபபோய் எழுத்தைபோளெ நண்பர் சரடையன்
அமபோனுல்லபோஹ், எழுத்தைபோளெர் இரைபோ.முருகன் ஆகிபயபோருக்கு என் நன்றிகள்.

ஆச்சிமபோவின் உடைல் மரறந்துவிட்டைது. ஆனேபோல் மனிதைரிரடைபய எந்தை பவேற்றுரமயும்
பபோரைபோட்டைபோதை மகபோஉள்ளெம் ஆச்சிமபோவுரடையது. ஒரு உதைபோரைணம் தைருகிபறன். நபோகூரில்
ஆண்டுபதைபோறும் கந்தூரி உற்சவேம் நரடைபபறும். அரதை மபோர்க்க அறிஞர்கள் சிலர் பித்அத்
(புதுரம) என்றும் ஷிர்க் (இரறவேனுக்கு இரணரவேக்கும் கபோரியம் ) என்றும் எதிர்க்கின்றனேர்.
அரதைப்பற்றி ஆச்சிமபோ எழுதியரதை கீபழை தைருகிபறன் : " உலகிபல எல்லபோரும்
அறிவேபோளிகளெபோயும் ஞபோனிகளெபோயும் துறவிகளெபோயும் இருத்தைல் இயலபோது. பபோமரை உலகம்
ஆடைம்பரைத்ரதை விரும்புவேதியல்பு. ஆடைம்பரைத்ரதை அறபவே ஒழிக்க பவேண்டுபமன்றபோல், உலகம்
அவேர்கட்குச் சூனியமபோகத் பதைபோன்றும். அன்றியும் மற்பறபோரு வி\யத்ரதையும் நபோம் ஊன்றி
பநபோக்கல் பவேண்டும்.

பணக்கபோரைரின் வேபோழ்வு, எப்பபபோதும் பவேடிக்ரக விரளெயபோட்டிலும், பகளிக்ரகக் கூத்திலும்,
வேருவேபோர் பபபோவேபோரிலுபம கழிகின்றது. ஏரழைகளின் வேபோழ்வு களியபோட்டைத்துக்கு இடைபமயின்றி,
இன்பமற்ற மந்தை வேபோழ்க்ரகயபோய்க் கழிகின்றபதைன்பரதை இவேர்கள் மறந்துவிடுகிறபோர்கள்.
எனேபவே, ஆண்படைபோன்றுக்கு வேரும் கந்தூரி, பபோரலவேனேத்தில் உண்டைபோக்கப்பபற்ற பசிய
பூங்கபோரவேப் பபபோலும், அப்பூங்கபோவினூபடை பதைபோண்டைப்பபற்ற பதைளிந்தை நீரூற்றுப் பபபோலும்
அவ்பவேரழை மக்கள்தைம் உள்ளெத்தில் சிறிது மகிழ்ச்சிரயயும், உற்சபோகத்ரதையுமளிக்கும்.

இயந்திரைத்ரதைப்பபபோல் பசன்று பகபோண்டிருக்கும் அவேர்களுரடைய வேபோழ்க்ரகயில் இன்பத்பதைன்
வேந்து பபோய பசவ்வி ஏற்படும். சிரித்துக் களிப்பதைற்பக சந்தைர்ப்பமில்லபோதை ஏரழைகட்கு, இந்தைக்
கந்தூரி பகபோண்டைபோட்டைங்கூடை இருக்கக்கூடைபோபதைன்று பசபோல்ல முடியுமபோ? எந்தை வேரகயிலும்
வீண் பசலரவேயும் அனேபோச்சபோரைத்ரதையும் நிறுத்தை பவேண்டியதுதைபோன். அதைற்பகன்று
எளியவேர்களுரடைய களியபோட்டைச் சந்தைர்ப்பங்கரளெ அடிபயபோபடைபோழித்துவிட்டு, அவேர்களெது
வேபோழ்க்ரகரய இன்னும் இன்பமில்லபோது பபோழைபோகச் பசய்ய பவேண்டுமபோ?

நடுத்தைரை வேகுப்பபோர்க்கும் இது பபபோருந்தும். இம்மபோதிரி விழைபோக்களிபலதைபோன் உறவினேர்கரளெயும்
பரழைய நண்பர்கரளெயும் நீண்டை கபோலத்திற்குப் பிறகு சந்திக்க இயலும்! அவேர்கரளெபயல்லபோம்
அடிக்கடி சந்திப்பபதைன்பது முடியபோதைபதைபோன்று. பமலும், பலர் ஒபரை சமயத்தில் சந்திப்பதும்
கஷ்டைமபோகும்.

அன்றியும், கந்தூரி எத்தைரனே இலட்சக்கணக்கபோனே மக்கட்கு மகிழ்ச்சிரயயும் மனே
ஆறுதைரலயுமளித்து வேருகிறது ! எத்துரனே சிறு குழைந்டிரதைகள் இக்பகபோண்டைபோட்டைத்தில்

குதூகலத்பதைபோடு கலந்து பகபோள்ளுகின்றனே! அக்குழைந்ரதைகட்கு எவ்வேளெவு உற்சபோகம் !

இ·து ஒரு முஸ்லிம் விழைபோவேபோக இருப்பினும், திரைளெபோனே இந்துக்களும் இதில்
கலந்துபகபோள்ளுகின்றனேர்.

இக்பகபோண்டைபோட்டைத்தின்பபபோது எங்கு பநபோக்கினும், உற்சபோகமும் மகிழ்ச்சியுபம கபோணப்படும்.
வேர்த்தைகம் பபருகும். ஏரழைகட்கும் ஏரைபோளெமபோனே வேரும்படி கிரடைக்கும்."

இது ஆச்சிமபோ தைன் ரகப்படை எழுதிய தைபோளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டைது. எந்தை கட்டுரரையின்
பகுதி இது என்று பதைரியவில்ரல. இரதை ஆச்சிமபோபவே பநரில் என்னிடைம் ஒப்பரடைத்தைது.

ஜபோதி மதை பபதைம் பபோரைபோதை அந்தை தூய இலக்கிய ஆன்மபோ அவேர்களெது எழுத்தில் உயிர்
வேபோழ்ந்துபகபோண்டிருக்கும். எப்பபபோதும்.

நபோகூர் ரூமி
23-6-2002
ஆம்பூர்

FreeTamilEbooks.com - எஙகமளப பறறச
மின்புத்தைகங்கரளெப் படிக்க உதைவும் கருவிகள்:
மின்புத்தைகங்கரளெப் படிப்பதைற்பகன்பற ரகயிபலபய ரவேத்துக் பகபோள்ளெக்கூடிய பல
கருவிகள் தைற்பபபோது சந்ரதையில் வேந்துவிட்டைனே. Kindle, Nook, Android Tablets பபபோன்றரவே
இவேற்றில் பபரும்பங்கு வேகிக்கின்றனே. இத்தைரகய கருவிகளின் மதிப்பு தைற்பபபோது 4000 முதைல்
6000 ரூபபோய் வேரரை குரறந்துள்ளெனே. எனேபவே பபரும்பபோன்ரமயபோனே மக்கள் தைற்பபபோது
இதைரனே வேபோங்கி வேருகின்றனேர்.
ஆங்கிலத்திலுள்ளெ மின்புத்தைகங்கள்:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கபோனே மின்புத்தைகங்கள் தைற்பபபோது கிரடைக்கப் பபறுகின்றனே. அரவே
PDF, EPUB, MOBI, AZW3. பபபோன்ற வேடிவேங்களில் இருப்பதைபோல், அவேற்ரற பமற்கூறிய
கருவிகரளெக் பகபோண்டு நபோம் படித்துவிடைலபோம்.
தைமிழிலுள்ளெ மின்புத்தைகங்கள்:
தைமிழில் சமீபத்திய புத்தைகங்கபளெல்லபோம் நமக்கு மின்புத்தைகங்களெபோக கிரடைக்கப்பபறுவேதில்ரல.
ProjectMadurai.com எனும் குழு தைமிழில் மின்புத்தைகங்கரளெ பவேளியிடுவேதைற்கபோனே ஒர் உன்னேதை
பசரவேயில் ஈடுபட்டுள்ளெது. இந்தைக் குழு இதுவேரரை வேழைங்கியுள்ளெ தைமிழ் மின்புத்தைகங்கள்
அரனேத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளெனே. ஆனேபோல் இரவே மிகவும் பரழைய புத்தைகங்கள்.
சமீபத்திய புத்தைகங்கள் ஏதும் இங்கு கிரடைக்கப்பபறுவேதில்ரல.
எனேபவே ஒரு தைமிழ் வேபோசகர் பமற்கூறிய “மின்புத்தைகங்கரளெப் படிக்க உதைவும் கருவிகரளெ ”
வேபோங்கும்பபபோது, அவேரைபோல் எந்தை ஒரு தைமிழ் புத்தைகத்ரதையும் இலவேசமபோகப் பபற முடியபோது.
சமீபத்திய புத்தைகங்கரளெ தைமிழில் பபறுவேது எப்படி?
சமீபகபோலமபோக பல்பவேறு எழுத்தைபோளெர்களும், பதிவேர்களும், சமீபத்திய நிகழ்வுகரளெப் பற்றிய
விவேரைங்கரளெத் தைமிழில் எழுதைத் பதைபோடைங்கியுள்ளெனேர். அரவே இலக்கியம், விரளெயபோட்டு,
கலபோச்சபோரைம், உணவு, சினிமபோ, அரைசியல், புரகப்படைக்கரல, வேணிகம் மற்றும் தைகவேல்
பதைபோழில்நுட்பம் பபபோன்ற பல்பவேறு தைரலப்புகளின் கீழ் அரமகின்றனே.
நபோம் அவேற்ரறபயல்லபோம் ஒன்றபோகச் பசர்த்து தைமிழ் மின்புத்தைகங்கரளெ உருவேபோக்க உள்பளெபோம்.
அவ்வேபோறு உருவேபோக்கப்பட்டை மின்புத்தைகங்கள் Creative Commons எனும் உரிமத்தின் கீழ்
பவேளியிடைப்படும். இவ்வேபோறு பவேளியிடுவேதைன் மூலம் அந்தைப் புத்தைகத்ரதை எழுதிய மூல
ஆசிரியருக்கபோனே உரிரமகள் சட்டைரீதியபோகப் பபோதுகபோக்கப்படுகின்றனே. அபதை பநரைத்தில் அந்தை
மின்புத்தைகங்கரளெ யபோர் பவேண்டுமபோனேபோலும், யபோருக்கு பவேண்டுமபோனேபோலும், இலவேசமபோக
வேழைங்கலபோம்.
எனேபவே தைமிழ் படிக்கும் வேபோசகர்கள் ஆயிரைக்கணக்கில் சமீபத்திய தைமிழ் மின்புத்தைகங்கரளெ
இலவேசமபோகபவே பபற்றுக் பகபோள்ளெ முடியும்.
தைமிழிலிருக்கும் எந்தை வேரலப்பதிவிலிருந்து பவேண்டுமபோனேபோலும் பதிவுகரளெ எடுக்கலபோமபோ?

கூடைபோது.
ஒவ்பவேபோரு வேரலப்பதிவும் அதைற்பகன்பற ஒருசில அனுமதிகரளெப் பபற்றிருக்கும். ஒரு
வேரலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவேரைது பதிப்புகரளெ “யபோர் பவேண்டுமபோனேபோலும் பயன்படுத்தைலபோம்”
என்று குறிப்பிட்டிருந்தைபோல் மட்டுபம அதைரனே நபோம் பயன்படுத்தை முடியும்.
அதைபோவேது “Creative Commons” எனும் உரிமத்தின் கீழ் வேரும் பதிப்புகரளெ மட்டுபம நபோம்
பயன்படுத்தை முடியும்.
அப்படி இல்லபோமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்தின் கீழ் இருக்கும் பதிப்புகரளெ
நம்மபோல் பயன்படுத்தை முடியபோது.
பவேண்டுமபோனேபோல் “All Rights Reserved” என்று விளெங்கும் வேரலப்பதிவுகரளெக்
பகபோண்டிருக்கும் ஆசிரியருக்கு அவேரைது பதிப்புகரளெ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ்
பவேளியிடைக்பகபோரி நபோம் நமது பவேண்டுபகபோரளெத் பதைரிவிக்கலபோம். பமலும் அவேரைது
பரடைப்புகள் அரனேத்தும் அவேருரடைய பபயரின் கீபழை தைபோன் பவேளியிடைப்படும் எனும்
உறுதிரயயும் நபோம் அளிக்க பவேண்டும்.
பபபோதுவேபோக புதுப்புது பதிவுகரளெ உருவேபோக்குபவேபோருக்கு அவேர்களெது பதிவுகள் நிரறய
வேபோசகர்கரளெச் பசன்றரடைய பவேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். நபோம் அவேர்களெது
பரடைப்புகரளெ எடுத்து இலவேச மின்புத்தைகங்களெபோக வேழைங்குவேதைற்கு நமக்கு
அவேர்கள் அனுமதியளித்தைபோல், உண்ரமயபோகபவே அவேர்களெது பரடைப்புகள் பபரும்பபோன்ரமயபோனே
மக்கரளெச் பசன்றரடையும். வேபோசகர்களுக்கும் நிரறய புத்தைகங்கள் படிப்பதைற்குக் கிரடைக்கும்
வேபோசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வேரலப்பதிவு முகவேரிகளில் கூடை அவேர்களுரடைய பரடைப்புகரளெ
பதைடிக் கண்டுபிடித்து படிக்கலபோம். ஆனேபோல் நபோங்கள் வேபோசகர்களின் சிரைமத்ரதைக் குரறக்கும்
வேண்ணம் ஆசிரியர்களின் சிதைறிய வேரலப்பதிவுகரளெ ஒன்றபோக இரணத்து ஒரு முழு
மின்புத்தைகங்களெபோக உருவேபோக்கும் பவேரலரயச் பசய்கிபறபோம். பமலும் அவ்வேபோறு
உருவேபோக்கப்பட்டை புத்தைகங்கரளெ “மின்புத்தைகங்கரளெப் படிக்க உதைவும் கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற
வேண்ணம் வேடிவேரமக்கும் பவேரலரயயும் பசய்கிபறபோம்.
FreeTamilEbooks.com
இந்தை வேரலத்தைளெத்தில்தைபோன் பின்வேரும் வேடிவேரமப்பில் மின்புத்தைகங்கள் கபோணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்தை வேரலதைளெத்திலிருந்து யபோர் பவேண்டுமபோனேபோலும் மின்புத்தைகங்கரளெ இலவேசமபோகப்
பதிவிறக்கம்(download) பசய்து பகபோள்ளெலபோம்.
அவ்வேபோறு பதிவிறக்கம்(download) பசய்யப்பட்டை புத்தைகங்கரளெ யபோருக்கு பவேண்டுமபோனேபோலும்
இலவேசமபோக வேழைங்கலபோம்.
இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விரும்புகிறீர்களெபோ?
நீங்கள் பசய்யபவேண்டியபதைல்லபோம் தைமிழில் எழுதைப்பட்டிருக்கும் வேரலப்பதிவுகளிலிருந்து
பதிவுகரளெ எடுத்து, அவேற்ரற LibreOffice/MS Office பபபோன்ற wordprocessor-ல் பபபோட்டு ஓர்
எளிய மின்புத்தைகமபோக மபோற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வேளெவுதைபோன்!

பமலும் சில பங்களிப்புகள் பின்வேருமபோறு:
1. ஒருசில பதிவேர்கள்/எழுத்தைபோளெர்களுக்கு அவேர்களெது பரடைப்புகரளெ “Creative Commons”
உரிமத்தின்கீழ் பவேளியிடைக்பகபோரி மின்னேஞ்சல் அனுப்புதைல்
2. தைன்னேபோர்வேலர்களெபோல் அனுப்பப்பட்டை மின்புத்தைகங்களின் உரிரமகரளெயும் தைரைத்ரதையும்
பரிபசபோதித்தைல்
3. பசபோதைரனேகள் முடிந்து அனுமதி வேழைங்கப்பட்டை தைரைமபோனே மின்புத்தைகங்கரளெ நமது
வேரலதைளெத்தில் பதிபவேற்றம் பசய்தைல்
விருப்பமுள்ளெவேர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவேரிக்கு மின்னேஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்தைத் திட்டைத்தின் மூலம் பணம் சம்பபோதிப்பவேர்கள் யபோர்?
யபோருமில்ரல.
இந்தை வேரலத்தைளெம் முழுக்க முழுக்க தைன்னேபோர்வேலர்களெபோல் பசயல்படுகின்ற ஒரு வேரலத்தைளெம்
ஆகும். இதைன் ஒபரை பநபோக்கம் என்னேபவேனில் தைமிழில் நிரறய மின்புத்தைகங்கரளெ
உருவேபோக்குவேதும், அவேற்ரற இலவேசமபோக பயனேர்களுக்கு வேழைங்குவேதுபம ஆகும்.
பமலும் இவ்வேபோறு உருவேபோக்கப்பட்டை மின்புத்தைகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்பகபோள்ளும்
வேடிவேரமப்பில் அரமயும்.
இத்திட்டைத்தைபோல் பதிப்புகரளெ எழுதிக்பகபோடுக்கும் ஆசிரியர்/பதிவேருக்கு என்னே லபோபம்?
ஆசிரியர்/பதிவேர்கள் இத்திட்டைத்தின் மூலம் எந்தைவிதைமபோனே பதைபோரகயும் பபறப்பபபோவேதில்ரல.
ஏபனேனில், அவேர்கள் புதிதைபோக இதைற்பகன்று எந்தைஒரு பதிரவேயும் எழுதித்தைரைப்பபபோவேதில்ரல.
ஏற்கனேபவே அவேர்கள் எழுதி பவேளியிட்டிருக்கும் பதிவுகரளெ எடுத்துத்தைபோன் நபோம்
மின்புத்தைகமபோக பவேளியிடைப்பபபோகிபறபோம்.
அதைபோவேது அவேரைவேர்களின் வேரலதைளெத்தில் இந்தைப் பதிவுகள் அரனேத்தும் இலவேசமபோகபவே
கிரடைக்கப்பபற்றபோலும், அவேற்ரறபயல்லபோம் ஒன்றபோகத் பதைபோகுத்து ebook reader பபபோன்ற
கருவிகளில் படிக்கும் விதைத்தில் மபோற்றித் தைரும் பவேரலரய இந்தைத் திட்டைம் பசய்கிறது.
தைற்பபபோது மக்கள் பபரிய அளெவில் tablets மற்றும் ebook readers பபபோன்ற கருவிகரளெ நபோடிச்
பசல்வேதைபோல் அவேர்கரளெ பநருங்குவேதைற்கு இது ஒரு நல்ல வேபோய்ப்பபோக அரமயும்.
நகல் எடுப்பரதை அனுமதிக்கும் வேரலதைளெங்கள் ஏபதைனும் தைமிழில் உள்ளெதைபோ?
உள்ளெது.
பின்வேரும் தைமிழில் உள்ளெ வேரலதைளெங்கள் நகல் எடுப்பதிரனே அனுமதிக்கின்றனே.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net

எவ்வேபோறு ஒர் எழுத்தைபோளெரிடைம் Creative Commons உரிமத்தின் கீழ் அவேரைது பரடைப்புகரளெ
பவேளியிடுமபோறு கூறுவேது?
இதைற்கு பின்வேருமபோறு ஒரு மின்னேஞ்சரல அனுப்ப பவேண்டும்.
<துவேக்கம்>
உங்களெது வேரலத்தைளெம் அருரம [வேரலதைளெத்தின் பபயர்].
தைற்பபபோது படிப்பதைற்கு உபபயபோகப்படும் கருவிகளெபோக Mobiles மற்றும் பல்பவேறு ரகயிருப்புக்
கருவிகளின் எண்ணிக்ரக அதிகரித்து வேந்துள்ளெது.
இந்நிரலயில் நபோங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வேரலதைளெத்தில், பல்பவேறு
தைமிழ் மின்புத்தைகங்கரளெ பவேவ்பவேறு துரறகளின் கீழ் பசகரிப்பதைற்கபோனே ஒரு புதிய
திட்டைத்தில் ஈடுபட்டுள்பளெபோம்.
இங்கு பசகரிக்கப்படும் மின்புத்தைகங்கள் பல்பவேறு கணிணிக் கருவிகளெபோனே Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS பபபோன்றவேற்றில் படிக்கும் வேண்ணம்
அரமயும். அதைபோவேது இத்தைரகய கருவிகள் support பசய்யும் odt, pdf, ebub, azw பபபோன்ற
வேடிவேரமப்பில் புத்தைகங்கள் அரமயும்.
இதைற்கபோக நபோங்கள் உங்களெது வேரலதைளெத்திலிருந்து பதிவுகரளெ
பபற விரும்புகிபறபோம். இதைன் மூலம் உங்களெது பதிவுகள்
உலகளெவில் இருக்கும் வேபோசகர்களின் கருவிகரளெ பநரைடியபோகச் பசன்றரடையும்.
எனேபவே உங்களெது வேரலதைளெத்திலிருந்து பதிவுகரளெ பிரைதிபயடுப்பதைற்கும் அவேற்ரற
மின்புத்தைகங்களெபோக மபோற்றுவேதைற்கும் உங்களெது அனுமதிரய பவேண்டுகிபறபோம்.
இவ்வேபோறு உருவேபோக்கப்பட்டை மின்புத்தைகங்களில் கண்டிப்பபோக ஆசிரியரைபோக உங்களின் பபயரும்
மற்றும் உங்களெது வேரலதைளெ முகவேரியும் இடைம்பபறும். பமலும் இரவே “Creative Commons”
உரிமத்தின் கீழ் மட்டும்தைபோன் பவேளியிடைப்படும் எனும் உறுதிரயயும் அளிக்கிபறபோம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கரளெ பின்வேரும் முகவேரிகளில் பதைபோடைர்பு பகபோள்ளெலபோம்.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்றி.
</முடிவு>
பமற்கூறியவேபோறு ஒரு மின்னேஞ்சரல உங்களுக்குத் பதைரிந்தை அரனேத்து எழுத்தைபோளெர்களுக்கும்
அனுப்பி அவேர்களிடைமிருந்து அனுமதிரயப் பபறுங்கள்.
முடிந்தைபோல் அவேர்கரளெயும் “Creative Commons License”-ஐ அவேர்களுரடைய வேரலதைளெத்தில்
பயன்படுத்தைச் பசபோல்லுங்கள்.

கரடைசியபோக அவேர்கள் உங்களுக்கு அனுமதி அளித்து அனுப்பியிருக்கும்
மின்னேஞ்சரலfreetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவேரிக்கு அனுப்பி ரவேயுங்கள்.
ஓர் எழுத்தைபோளெர் உங்களெது உங்களெது பவேண்டுபகபோரளெ மறுக்கும் பட்சத்தில் என்னே
பசய்வேது?
அவேர்கரளெயும் அவேர்களெது பரடைப்புகரளெயும் அப்படிபய விட்டுவிடை பவேண்டும்.
ஒருசிலருக்கு அவேர்களுரடைய பசபோந்தை முயற்சியில் மின்புத்தைகம் தையபோரிக்கும் எண்ணம்கூடை
இருக்கும். ஆகபவே அவேர்கரளெ நபோம் மீண்டும் மீண்டும் பதைபோந்தைரைவு பசய்யக் கூடைபோது.
அவேர்கரளெ அப்படிபய விட்டுவிட்டு அடுத்தைடுத்தை எழுத்தைபோளெர்கரளெ பநபோக்கி நமது
முயற்சிரயத் பதைபோடைரை பவேண்டும்.
மின்புத்தைகங்கள் எவ்வேபோறு அரமய பவேண்டும்?
ஒவ்பவேபோருவேரைது வேரலத்தைளெத்திலும் குரறந்தைபட்சம் நூற்றுக்கணக்கில் பதிவுகள்
கபோணப்படும். அரவே வேரகப்படுத்தைப்பட்படைபோ அல்லது வேரகப்படுத்தைப் படைபோமபலபோ இருக்கும்.
நபோம் அவேற்ரறபயல்லபோம் ஒன்றபோகத் திரைட்டி ஒரு பபபோதுவேபோனே தைரலப்பின்கீழ் வேரகப்படுத்தி
மின்புத்தைகங்களெபோகத் தையபோரிக்கலபோம். அவ்வேபோறு வேரகப்படுத்தைப்படும் மின்புத்தைகங்கரளெ பகுதிI பகுதி-II என்றும் கூடை தைனித்தைனிபய பிரித்துக் பகபோடுக்கலபோம்.
தைவிர்க்க பவேண்டியரவேகள் யபோரவே?
இனேம், பபோலியல் மற்றும் வேன்முரற பபபோன்றவேற்ரறத் தூண்டும் வேரகயபோனே பதிவுகள்
தைவிர்க்கப்படை பவேண்டும்.
எங்கரளெத் பதைபோடைர்பு பகபோள்வேது எப்படி?
நீங்கள் பின்வேரும் முகவேரிகளில் எங்கரளெத் பதைபோடைர்பு பகபோள்ளெலபோம்.
• email : freetamilebooksteam@gmail.com
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்திட்டைத்தில் ஈடுபட்டுள்ளெவேர்கள் யபோர்?
• Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
• Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
• Arun arun@fsftn.org
•

இரைவி

Supported by
• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/

உங்கள் படடைப்புகடளை வவெளியிடைலலாமம
உங்கள் பரடைப்புகரளெ மின்னூலபோக இங்கு பவேளியிடைலபோம்.
1. எங்கள் திட்டைம் பற்றி – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தைமிழில் கபோபணபோளி
2.

– http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I

பரடைப்புகரளெ யபோவேரும் பகிரும் உரிரம தைரும் கிரிபயட்டிவ் கபோமன்ஸ் உரிமம் பற்றி –

கிரிபயட்டிவ் கபோமன்ஸ் உரிரம – ஒரு அறிமுகம்
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங்கள் விருப்பபோனே கிரிபயட்டிவ் கபோமன்ஸ் உரிமத்ரதை இங்பக பதைர்ந்பதைடுக்கலபோம்.
http://creativecommons.org/choose/
3.
பமற்கண்டைவேற்ரற பபோர்த்தை / படித்தை பின், உங்கள் பரடைப்புகரளெ மின்னூலபோக மபோற்ற
பின்வேரும் தைகவேல்கரளெ எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
1. நூலின் பபயர்
2. நூல் அறிமுக உரரை
3. நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உரரை
4. உங்கள் விருப்பபோனே கிரிபயட்டிவ் கபோமன்ஸ் உரிமம்
5. நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வேடிவேங்களில். அல்லது
வேரலப்பதிவு / இரணய தைளெங்களில் உள்ளெ கட்டுரரைகளில் பதைபோடுப்புகள் (url)
இவேற்ரற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னேஞ்சல் அனுப்பவும்.
விரரைவில் மின்னூல் உருவேபோக்கி பவேளியிடுபவேபோம்.
——————————————————————————
நீங்களும் மின்னூல் உருவேபோக்கிடை உதைவேலபோம்.
மின்னூல் எப்படி உருவேபோக்குகிபறபோம்?

–

தைமிழில் கபோபணபோளி – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இதைன் உரரை வேடிவேம் ஆங்கிலத்தில் – http://bit.ly/create-ebook
எங்கள் மின்னேஞ்சல் குழுவில் இரணந்து உதைவேலபோம்.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
நன்றி !

