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பதிப்புரை
வெபாதுவாகஜேவ ஜேதவரைதக் கரைதகளும் Eாய Eந்தி க் கரைதகளும் சிறுவர் உள்ளத்ரைதக்கவர்ந்து
விடுகின்றன. சிறுவர்களின்
இந்த Eனவியல்ரைபக் கண்டுதான் பல சான்ஜேறார்கள், சிறுவர்களுக்கு எரைதயும் வெசால்ல
ஜேவண்டுEானால், ஜேதவரைதக் கரைதகளின் மூலம் வெசால்லுவது சிறந்தது என்று இந்த முரைறரையப்
பின்பற்றினார்கள்.
‘தாவிப் பாயும் தங்கக் குதிரை ’ என்ற இக் கரைத அத்தரைகய சிறந்த கரைதகளிஜேல ஒன்று. ஆங்கிலத்தில்
உள்ள ஒரு கரைதரையத் தழுவி இரைத எழுதியிருக்கிறார் திரு. நா ா நாச்சியப்பன். அவர் சிறுவர்களுக்காகத்
தமிழில் சிறந்த பல நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் சிறுவர் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு வழி
வகுத்துக் வெகாண்டுவரும் பலருள் திரு நா ா. நா. அவர்கள் குறிப்பி த்தக்கவ ாவார். அவருரை ய தங்கு
தரை யின்றிச் வெசல்லும் தமிழ் நரை Eாணவர்களின் வெEாழி வளர்ச்சிக்கும் அறிவு முதிர்ச்சிக்கும்
வெபரிதும் உதவும் என்று நம்புகிஜேறாம்.
தமிழாலயம்
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அ சி முகிலி
முன்வெனாரு காலத்தில் இன்பவள நாடு என்று ஒரு நாடு இருந்தது. அந்த இன்பவள நாட்ரை அ சு புரிந்த
Eன்னன் ஒரு வெபரிய வீ ன். அவன் Eரைனவிஜேயா சிறந்த அழகி. அந்த அழக சியின் வெபயர் முகிலி.
அழகிய கருங் கூந்தலும், வெசக்கச் சிவந்த உ லும் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் பார்க்கும்ஜேபாது, Eாரைலயில்
கதி வன் ஒளிபட்டுப் பளபளக்கும் ஜேEகத்ரைதப் ஜேபாலிருக்கும். முகிலி என்றால் ஜேEகத்துக்கு உரியவள்
என்று வெபாருள்படும். அ சி முகிலிக்கும் கார்ஜேEகங்களுக்கும் எப்படிஜேயா ஒரு வெதா ர்பு இருந்தது.
கார் ஜேEகங்கள் அ ர்ந்து, Eரைழ வெபாழியும் கார்காலத்தில் அ சி முகிலிரையப் பார்த்தால் தளதளவெவன்று
பூரித்து அழகாயிருப்பாள். வெபாட்டு Eரைழகூ ப் வெபய்யாத முதுஜேவனிற் காலத்தில், வானில்
வெதன்படுகின்ற ஒன்றி ண்டு ஜேEகங்களும் வெவளுத்துப் ஜேபாய் இருப்பது ஜேபால் அவளும் முகம்
வெவளுத்து உ ல் வெEலிந்து காணப்படுவாள். அப்ஜேபாது அ சி முகிலிரையப் பார்த்தால் துய ஜேE
வடிவெவடுத்து வந்ததுஜேபால் இருக்கும்.

துய த்ரைத இனித் தாங்க முடியாது என்ற நிரைலவரும்ஜேபாது, அவள் தன் நாட்ரை விட்டுப் ஜேபாய்
விடுவாள். ஜேEகங்கள் கூடிக் கருத்து Eரைழ வெகாட்டும் ஜேவறு நாடுகள் ஜேநாக்கிப் ஜேபாய் விடுவாள் என்று
Eக்கள் ஜேபசிக் வெகாள்வார்கள். கார் காலத்தில் தான் அவள் திரும்பவும் தன் நாட்டுக்கு வருவாள்.
அவளுக்கு ஆணும் வெபண்ணுEாக இ ண்டு குழந்ரைதகள் இருந்தார்கள்.
அ சி முகிலியின் Eகன் வெபயர் வில்லழகன். இளவ சியின் வெபயர் வெபான்னழகி. அவர்கள் இருவரும்
தங்கள் தாய் அருகில் இருக்கும் ஜேபாது இன்பEாக ஓடியாடி விரைளயாடுவார்கள். அவள் பிரிந்து வெசன்ற
பிறகு, ஒருவரை வெயாருவர் பார்த்து அழுதுவெகாண்டும் வெபருமூச்சு விட்டுக் வெகாண்டும் ஏக்கத்ஜேதாடு
இருப்பார்கள்.
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Eாயக்காரி வசீக சுந்தரி
இன்பவள நாட்டின் அ சர், அ சி முகிலிரையத் திருEணம் வெசய்துவெகாண்டு வாழ்க்ரைக ந த்தத்
வெதா ங்கியஜேபாது, அவள் பிரிரைவப் வெபாறுத்துக் வெகாண் ார். ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் ஒவ்ஜேவார்
ஆண்டும் அவள் பிரிந்து வெசன்றரைத அவ ால் வெபாறுக்க முடியவில்ரைல. அதுஜேவ நாளரை வில்
அவள்மீது வெவறுப்பாக Eாறிவிட் து.
அந்த ஊரில் வசீக சுந்தரி என்று ஒருத்தி இருந்தாள். அவள் அந்த நாட்ரை ச் ஜேசர்ந்தவள் அல்ல. வ க்ஜேக
மிகத் வெதாரைலவில் இருக்கும் ஒரு நாட்டிலிருந்து வந்தவள். அவள் மிக அழகானவள். அ சர்
உலாவரும்ஜேபாது ஒரு நாள் வசீக சுந்தரிரையக் கண்டுவிட் ார். அவள் அழகு அவரை Eயக்கEரை யச்
வெசய்தது. வசீக சுந்தரி சாதா ணப் வெபண் அல்ல. அவள் ஒரு Eாயக்காரி. அ சர் தன்ரைன விரும்புகிறார்
என்று வெதரிந்து வெகாண் வு ன் அவள் அவரை த் திருEணம் வெசய்துவெகாண்டுவி ஜேவண்டும் என்று
திட் மிட் ாள். அ சி முகிலி இல்லாத நாட்களில் அடிக்கடி அ ண்Eரைனக்குப் ஜேபாய் வந்தாள்.
தன்னுரை ய Eாயவித்ரைதகரைளக் காட்டி அ சரை Eயக்கினாள். கரை சியில் அ சி முகிலி
இல்லாதஜேபாது, அ சர் அவரைள EறுEணம் வெசய்து வெகாண்டுவிட் ார். Eாயக்காரிரைய அ சர் Eணம்
புரிந்தது, அந்த நாட்டு Eக்கரைளவெயல்லாம் வெவறுப்பரை யச் வெசய்தது.
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எங்கிருந்ஜேதா வந்த அவள் இன்பவள நாட்டின் அ சியாகி விட் ாள். அ சியானவு ன் அவள்
அ ண்Eரைனயிஜேலஜேய தங்கினாள். அவளுக்கு இளவ சன் வில்லழகரைனயும், இளவ சி
வெபான்னழகிரையயும் பார்க்கஜேவ வெவறுப்பாயிருந்தது. அவர்கள் நல்ல பிள்ரைளகளாய் இருப்பரைதக்
கண்டு அவள் ஜேகாபித்துக் வெகாண் ாள். அவர்கள் அழகாய் இருப்பரைதக் கண்டு அவள் அருவெவறுப்புக்
வெகாண் ாள். எப்ஜேபாதும் அவர்கள் உண்ரைE ஜேபசுவரைதக் கண்டு எரிந்து விழுந்தாள். அவர்கள் சிரித்து
விரைளயாடுவரைதப் பார்த்து அவளால் வெபாறுத்துக் வெகாண்டிருக்க முடியவில்ரைல.
அவர்கரைள அடித்து உரைதத்து அடிரைEகரைளப்ஜேபால் ஜேவரைல வாங்கினாள். கடுகடுத்துப் ஜேபசி
அவர்கரைளக் கண்கலங்க ரைவத்தாள். கரை சியில் அவர்கள் உடுத்தியிருந்த பட் ாரை கரைளப் பறித்துக்
வெகாண்டு அ ண்Eரைனரைய விட்ஜே வி ட்டிவிட் ாள்.

பஞ்சம், பசி, பட்டினி
தன்னந்தனியாகச் வெசன்று வெகாண்டிருக்கும் அந்தச் சின்னஞ்சிறு பிள்ரைளகரைள ஆடு ஜேEய்த்துக்
வெகாண்டிருந்த ஓர் இரை யன் கண் ான். அவர்கள் ஜேEல் இ க்கம்வெகாண்டு, அவன் தன் வீட்டுக்கு
அரைழத்துச் வெசன்றான். கஞ்சியும் கூழும் ஊற்றி அவர்கரைள வளர்த்து வந்தான். அன்புள்ளங் வெகாண்
அந்த இரை யனுக்கு ஆடுஜேEய்க்கும் ஜேவரைலயில் அவர்கள் ஒத்தாரைசயாக இருந்தார்கள்.
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ஒரு Eரைலக்குன்றின் அடிவா த்தில் அவர்கள் ஆடுஜேEய்க்கும் பச்ரைசப் புல்வெவளியிருந்தது. ஆட்டுக்
குட்டிகஜேளாடு ஜேபாட்டி ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு கள்ளமில்லாத உள்ளங் வெகாண் அந்தச் சிறு பிள்ரைளகள்
ஓடியாடி விரைளயாடுவார்கள். கஞ்சி குடித்தாலும் அவர்கள் வெநஞ்சில் இன்பம் நிரைறந்திருந்தது.
Eாயக்காரியின் வெகாடுரைEகள் இல்லாத அந்த Eரைலயடிவா ம் அவர்களுக்கு Eகிழ்ச்சி தரும் இ Eாக
இருந்தது.
அம்Eா அருகில் இல்ரைலஜேய என்ற ஒரு துன்பத்ரைதத் தவி ஜேவறு எவ்விதத் துன்பமும் இல்லாEல்
அவர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள்.
நாட்ரை விட்டுப்ஜேபான அ சி முகிலி, திரும்பி வ ஜேவயில்ரைல. தானிருக்க ஜேவண்டிய இ த்தில் ஒரு
Eாயக்காரி இருக்கிறாள் என்று ஜேகள்விப்பட்டுத்தான் அவள் திரும்பி வ வில்ரைல என்று Eக்கள் ஜேபசிக்
வெகாண் ார்கள்.
காலம் Eாறியது. கார் காலம் வந்தது. ஆனால், கார்ஜேEகங்கள் வானில் கூ வில்ரைல. ஜேகாரை
காலத்தினும் வெகாடுரைEயாக வெவயிலடித்தது. நாளாக நாளாக வெவயிலின் கடுரைE ஏறிக்வெகாண்டு
ஜேபானஜேத தவி ஒரு துளி Eரைழகூ வ வில்ரைல, அ சி முகிலிக்குக் ஜேகாபம் வந்து விட் தால் தான்
ஜேEகங்கள் கூ வில்ரைல என்று Eக்கள் ஜேபசிக் வெகாண் ார்கள்.
பஞ்சம் நீடித்தது. வயல்கள் விரைளயவில்ரைல. E ங்களும் வெசடி வெகாடிகளும் கருகிப் ஜேபாயின. உணவு
ஒன்றும் இல்லாEல் Eக்கள் வாடினார்கள். பட்டினிச் சாவு அதிகரித்தது.
வெதய்வங்களுக்கு ஏஜேதா ஜேகாபம் ஏற்பட்டு விட் து என்று அ சன் நிரைனத்தான். பக்கத்து நாட்டிஜேல ஒரு
வெபரிய E ாதிபதி இருந்தார். அந்த E ாதிபதி வெதய்வங்கஜேளாடு அடிக்கடி ஜேபசுவார் என்று அ சன்
ஜேகள்விப்பட்டிருந்தான். அவருக்கு முன் காலத்ரைதயும் பின் காலத்ரைதயும் அறியக்கூடிய சக்தி
இருந்தவெதன்று அ சனி ம் பலர் கூறியிருந்தார்கள். ஆகஜேவ, அ சன் தன் அதிகாரிகள் சிலரை அந்த
E ாதிபதியி ம் அனுப்பினான். தன் நாட்டில் Eரைழ வெபாய்த்துப் ஜேபானதற்குக் கா ணம் என்ன என்றும்,
அதற்கு Eாற்றுக் கழுவாய் என்ன என்றும், ஜேகட் றிந்து வரும்படி அவன் அந்த அதிகாரிகளுக்குக்
கட் ரைளயிட் ான்.
இரைதயறிந்த வசீக சுந்தரி ஒரு தந்தி ம் வெசய்தாள். E ாதிபதியி ம் அனுப்பப்பட் அதிகாரிகரைள
அவள் தனியாகச் சந்தித்தாள். அவர்களுக்கு நிரைறயப் வெபான்னும் வெபாருளும் தருவதாகச் வெசால்லி,
அவர்கரைள E ாதிபதியி ம் ஜேபாகாEல் இருக்கும்படி ஜேகட்டுக் வெகாண் ாள். அவர்கள் அவள்
திட் த்துக்கு ஒப்புக்வெகாண் ார்கள். அவர்கள் ஜேவறு எங்காவது ஜேபாய்த் திரும்பி வந்து, Eரைழ
வெபய்யாEல் இருப்பதற்குக் கா ணம் வில்லழகனும் வெபான்னழகியும் உயிரு ன் இருப்பதுதான்
என்றும், அவர்கரைளக் வெகான்றால், வெதய்வங்களின் ஜேகாபம் தீர்ந்து Eரைழ வெபாழியும் என்றும் E ாதிபதி
கூறியதாகக் கூறஜேவண்டும் என்றும் அவள் தன் திட் த்ரைத விளக்கினாள்.
ஆரைசபிடித்த அந்த அதிகாரிகள் அவ்வாஜேற வெசய்தார்கள். அ சாங்கச் வெசலவில் உல்லாசEாகப் பல
ஊர்களில் சுற்றித் திரிந்து விட்டுத் திரும்பி வந்தார்கள். வில்லழகரைனயும் வெபான்னழகிரையயும் வெவட்டிப்
பலியிட் ால் தான் வெதய்வ ஜேகாபம் தீர்ந்து, Eரைழ வெபாழியும் என்று E ாதிபதி கூறியதாகச்
வெசான்னார்கள்.
மூ நம்பிக்ரைகயுரை ய அந்த அ சன் அவர்கள் கூறியரைத உண்ரைE என்று நம்பினான். ஆனால்,
தன்Eக்கரைளத் தாஜேன எப்படிக் வெகான்று பலியிடுவது என்று தயங்கினான். ஆனால் வசீக சுந்தரி
அவனு ன் பல விதEாய்ப் ஜேபசி அந்தச் சிறு பிள்ரைளகரைளத் வெதய்வபலி வெகாடுப்பதற்கு அ சன் ஒப்புக்
வெகாள்ளும்படி வெசய்து விட் ாள்.
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பச்ரைசக் குழந்ரைதகள் பலி
ஒரு நாள் காரைல ஜேந ம். ஜேகாயில் வாசலில் இருந்த பலிபீ ம் பூEாரைலகள் இட்டு அழகாக
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. இளவ சனும் இளவ சியும் கழுத்தில் Eஞ்சள் துண்டும் கதம்ப Eாரைலயும்
கட்டிய ஜேகாலத்தில் பலியாடுகள்ஜேபால் வெகாண்டு வ ப்பட் ார்கள்.

கூடியிருந்தார்கள். பழி பாவம் அறியாத இ ண்டு பிள்ரைளகரைளப் பலிஜேகட் ஒரு வெதய்வமும் வெதய்வEா
என்று அவர்கள் வெதய்வத்தின் ஜேபரிஜேலஜேய வெவறுப்புக் வெகாண் ார்
ஜேகாயிலில் ஜேதவரைதகளுக்குப் பூரைச ந ந்தது.
பூரைச முடிந்தவு ன் பூசாரி ரைகயில் அரிவாளு ன் வெவளியில் வந்தான். இ ண்டு மூன்று ஆட்கள்
இளவ சரைனயும் இளவ சிரையயும் பலிபீ த்தின் ஜேEல் ஏற்றி நிற்க ரைவத்தார்கள். பூசாரியும்
பலிபீ த்தின் ஜேEல் ஏறினான். வானத்ரைத ஜேநாக்கி, “ஜேதவர்கஜேள, நீங்கள் விரும்பிய பலிரைய ஏற்றுக்
வெகாள்ளுங்கள் நாட்ரை ச் வெசழிக்கச் வெசய்யுங்கள்! அற்ப உயிர்களாகிய எங்கள் ஜேEல் உள்ள
வெவறுப்ரைபயகற்றி உங்கள் அன்ரைபப் வெபாழியுங்கள்!” என்று கூவினான்.
9

வந்தது வந்தது தங்கக் குதிரை
அப்ஜேபாது வானில் ஓர் இடி முழக்கம் ஜேகட் து. கண்ரைணப் பறிக்கும் ஒரு மின்னல் பளிச்சிட் து. அந்த
மின்னரைலத் வெதா ர்ந்து ஓர் இறக்ரைக முரைளத்த தங்கக் குதிரை , தரை ரைய ஜேநாக்கித் தாவிப் பாய்ந்து
பறந்து வந்து வெகாண்டிருந்தது. அந்தத் தங்கக் குதிரை பலிபீ த்தின் மீது வந்து இறங்கித் தன்
பின்னங்காலால் பூசாரிரைய ஓர் உரைத உரைதத்துக் கீஜேழ தள்ளியது.
அந்தத் தங்கக் குதிரை ரையக் கண் வு ன் இளவ சன் வில்லழகன் அதன் முதுகில் பாய்ந்து ஏறினான். தன்
தங்ரைக வெபான்னழகிரையயும் ரைகரையப் பிடித்து இழுத்துத் தூக்கித் தனக்குப் பின்னால் உட்கா ரைவத்துக்
வெகாண் ான். அவர்கள் இருவரும் ஏறிக் வெகாண் தும் அந்தத் தங்கக் குதிரை இறக்ரைககரைள அரைசத்து
அரைசத்துக்வெகாண்டு ஜேEவெலழும்பிப் பறந்தது. கீஜேழ வியப்ஜேபாடு பார்த்துக் வெகாண்டிருந்த Eக்கள்,
அ சரைனயும் Eாயக்காரி வசீக சுந்தரிரையயும் பழித்துப் ஜேபசிக் வெகாண்டும், அந்த அருரைEக்
குழந்ரைதகரைளக் காப்பாற்றிய வெதய்வங்கரைளப் புகழ்ந்து ஜேபாற்றிக் வெகாண்டும் தங்கள் தங்கள் வீடு
ஜேநாக்கிக் கரைலந்து வெசன்றார்கள்.
அ சி முகிலி, தன் குழந்ரைதகரைளப் பிரிந்து வெசன்றாலும் அவர்கரைளக் கவனிக்காEல் விட்டுப்
ஜேபாய்வி வில்ரைல. அவள் ஜேEஜேலயுள்ள ஜேEகEண் லத்திலிருந்து அவர்கரைளக் கவனித்துக் வெகாண்டு
தான் இருந்தாள். அவள் தான் கரை சி ஜேந த்தில், ஜேEகEண் லத்தில் இருந்த தங்கக் குதிரை ரைய
யனுப்பித் தன் குழந்ரைதகரைளக் காப்பாற்றினாள்.
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ஜேதன்கதலி நாடு

இ ண்டு குழந்ரைதகரைளயும் தூக்கிக் வெகாண்டு அந்தத் தங்கக் குதிரை காற்றினும் ஜேவகEாகப் பறந்து
வெசன்றது. காடும் ஜேEடும் க லும் Eரைலயும் Eாறி Eாறிக் க ந்து மிகத் வெதாரைலவில் உள்ள ஜேதன்கதலி
நாட்டில் ஜேபாய் இறங்கியது. அங்கு இறங்கியவு ன் வெநடுந்தூ ம் பறந்து வந்த கரைளப்பில் அந்தக்
குதிரை ஜேசார்ந்து விழுந்தது. அப்படிஜேய அதற்கு மூச்சு நின்று அது இறந்து ஜேபாய் விட் து. வில்லழகன்,
அரைத ஒரு E த்தடியில் நிறுத்திரைவத்து, அதற்கு ஒரு ஜேவதாளத்ரைதக் காவல் ரைவத்தான்.
ஜேதன்கதலி நாட்டு அ சனுக்கு ஆண் பிள்ரைளகள் கிரை யாது. அவனுக்கு Eகள் ஒருத்திEட்டும்
இருந்தாள். ஜேதன்கதலி நாட்டு அ சன் வில்லழகரைனயும் வெபான்னழகிரையயும் விரும்பி வ ஜேவற்றுத் தன்
அ ண்Eரைனயிஜேலஜேய வளர்த்து வந்தான். வில்லழகன் ஆற்றலும் வீ மும் மிகுந்த இரைளஞனாக
Eாறியவு ன் அவரைனஜேய தன் நாட்டின் அ சனாகப் பட் ம் சூட்டி அவனுக்குத் தன் Eகரைளத்
திருEணம் வெசய்து வெகாடுத்தான். வெபான்னழகிரையயும் அருகில் இருந்த ஒரு நாட்டின் இளவ சனுக்கு
Eணம் வெசய்து வெகாடுத்தான்.
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வில்லழகன் ஜேதன்கதலி நாட்ரை ச் சீரும் சிறப்புEாக அ சு புரிந்தான். அவனுக்குப் பின் அவன் வழியில்
வந்த Eக்களும் ஜேப ரும் வெதா ர்ந்து அ சாண்டு வந்தார்கள். பிற்காலத்தில் அந்த நாட்டில் இருந்த தங்கக்
குதிரை உலகத்துப் வெபருஞ் வெசல்வங்களிஜேல ஒன்றாக Eதிப்பி ப்பட் து.
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வெவற்றி ஜேவலன்
வில்லழகன் இறந்து பலப்பல ஆண்டுகள் கழிந்துவிட் ன. அப்ஜேபாது உலகின் ஜேவவெறாரு பகுதியில்
இருந்த ஒரு நாட்ரை யாண் Eன்னனுக்கு ஒரு குழந்ரைத பிறந்தது. அந்தக் குழந்ரைத ஆண் குழந்ரைத.
அதன் வெபயர் வெவற்றிஜேவலன். வெவற்றி ஜேவலன் கற்றுத் ஜேதர்ந்து முற்றும் வளர்ந்து ஒரு கட் ழகுரை ய
இரைளஞனாக வளரும் முன்னாஜேலஜேய ஒரு நாள் திடீவெ ன்று அவனுரை ய சிற்றப்பன் வெபரும்
பரை யு ன் வந்து நாட்ரை க் கவர்ந்து வெகாண் ான். ஆண்டு வெகாண்டிருந்த அண்ணரைனயும் அவர்
குடும்பத்ரைதயும் காட்டுக்கு வி ட்டியடித்துவிட்டு அந்தச் சிற்றப்பன் நாட்ரை க் கவர்ந்து வெகாண் ான்.
உயிருக்குத் தப்பி ஓடிய அ சனும் அ சியும் அவர்களின் வெசல்ல Eகனான வெவற்றி ஜேவலனும்,
ஏரைழகளாய்ச் சிற்றுார்களில் சுற்றித் திரிந்து வெகாண்டிருந்தார்கள், கரை சியில், அந்த அ சர் ஒரு சிற்றுாரில்
நிரைலயாகத் தங்கி அங்கு ஒர் உழவனி ம் ஜேவரைலக்குச் ஜேசர்ந்து வெகாண் ார்.
உரைழத்துப் பிரைழக்க ஜேவண்டிய ஏரைழயாக Eாறிவிட் ஜேபாதிலும் அ சர் தன்Eகன் வெவற்றி ஜேவலரைன
ஓர் இளவ சரைன வளர்க்க ஜேவண்டிய முரைற தப்பாEல் வளர்த்து வந்தார். தEக்கு ஓய்விருந்த
ஜேபாவெதல்லாம் அவனுக்குக் கல்வியும், கரைலயும், வாட்பயிற்சியும், ஜேவற்பயிற்சியும் கற்றுக் வெகாடுத்தார்.
வெவற்றிஜேவலன் வலிவும் வெபாலிவும் உரை ய இரைளஞனாக வளர்ந்துவிட் ான். ஆற்றலும் வீ மும்
அஞ்சா வெநஞ்சும் வெகாண் காரைள ஜேபால் அவன் ஜேதான்றினான். எந்தச் வெசயலிலும் வெவற்றி காணக்
கூடிய தனித் திறரைE தன் Eகனுக்கு வந்துவிட் து என்பரைத அ சர் கண்டு வெகாண் ார். இனி இவரைன
நாம் இங்ஜேக ரைவத்திருக்கக் கூ ாது என்று அவர் முடிவு கட்டினார்.
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வீ Eகனின் உறுதிவெEாழி
கடுரைEயாக உரைழத்து அவர் சிறிது பணம் ஜேசர்த்தார். ஜேபாதுEான அளவு பணம் ஜேசர்ந்தவு ன் ஒருநாள்
காரைலயில் அவர் தன் Eகரைன அரைழத்தார்.
அவர் கண்கள் கலங்கியிருந்தன. ஆனால், அவற்றிஜேல ஒரு நம்பிக்ரைக ஒளி வீசியது. ஓர் உறுதி
வெவளிப்பட் து.
“வெவற்றி ஜேவலா, என் அன்பு Eகஜேன! நீ நிரைனத்துக் வெகாண்டிருப்பது ஜேபால் நீ ஓர் உழவனின் Eகனல்ல;
நீ ஓர் இளவ சன்!” என்று கூறினார்.
வெவற்றி ஜேவலன் வியப்பரை ந்தான். “நான் இளவ சனா? அப்படியானால் என்ரைனப் வெபற்ற அ சர் யார்?
அ சி யார்?” என்று ஜேகட் ான்.
“Eகஜேன! உன்ரைனப் வெபற்றவர் நாங்கள் தான்! ஆனால், நாங்கள் வஞ்சகத்தால் வாழ் விழந்ஜேதாம்!” என்று
கூறிக் ஜேகாவெவன்று கூவி அழுதாள் அ சி,
“அம்Eா அழாதீர்கள்! என் உ லில் ஒரு வெசாட்டு இ த்தம் இருக்கும் வரை யில், நான் நம்முரை ய
நாட்ரை மீட்கப் ஜேபா ாடுஜேவன். உங்கரைள மீண்டும் அரியாசனத்தில் ரைவத்துப் பார்ப்பஜேத இனி என்
இலட்சியம்” என்று சூளுரை த்தான் வெவற்றி ஜேவலன்.
“Eகஜேன, நான் இன்று தான் உன்ரைனப் வெபற்றதன் பலரைன அரை ந்ஜேதன். உன் இலட்சியம்
வெவற்றியரை யுEாக!” என்று வாழ்த்தித் தாங்கள் வாழ்விழந்த கரைதரையக் கூறினார் அ சர்.
"Eகஜேன,எப்ஜேபாதும் உண்ரைEஜேய ஜேபசு; என்றும் உண்ரைEக்ஜேக பாடுபடு; எவரி த்திலும் அன்பாயிரு;
உன்ரைன யண்டி வந்தவர்களுக்கு உதவி புரி” என்று அறிவுரை கள் கூறி விரை வெகாடுத்து
வழியனுப்பினாள் அ சி.
இளவ சன் புறப்பட் ான். அ சனும் அ சியும் தங்கள் பிரிவுத் துய த்ரைத ய க்கிக் வெகாண் ார்கள்.
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உதவி வெபற்ற ஜேதவரைத
வெவற்றிஜேவலன் தன் வழியில் வெசன்று வெகாண்டிருந்தான். ஒரு சிற்றாறு குறுக்கிட் து. அதில் தண்ணீர்
வெபருகி வழிந்து ஓடிக் வெகாண்டிருந்தது. அதன் கரை யில் ஒரு கிழவி நின்று வெகாண்டிருந்தாள். அவள்
ஆற்ரைறக் க ந்து ஜேபாக ஏதாவது வழியுண் ா என்ற ஏக்கத்ஜேதாடு நின்றுவெகாண்டிருந்தாள்.
வெவற்றிஜேவலனுக்குத் தன் தாயார் கூறிய வெசாற்கள் நன்றாக வெநஞ்சிற் பதிந்திருந்தன.
அவன் அந்தக் கிழவியின் அருகில் வெசன்றான். “பாட்டி, அக்கரை க்குப் ஜேபாக ஜேவண்டுEா? நான் உதவி
புரிகிஜேறன்” என்று கூறினான்.
கிழவி நன்றியறிதஜேலாடு அவன் உதவிரைய ஏற்றுக் வெகாண் ாள்.
வெவற்றிஜேவலன் கிழவிரையத் தன் ஜேதாளில் தூக்கி ரைவத்துக் வெகாண் ான். வெபருக்வெகடுத்துப் ஜேபாகும்
சிற்றாற்றில் இறங்கி ந ந்தான். தண்ணீரின் ஜேவகம் அதிகEாக இருந்தது. அடி எடுத்து ரைவக்கும்
ஜேபாவெதல்லாம் ஆரைளச் சாய்த்துவிடும் ஜேபாலிருந்தது. எப்படிஜேயா, மூச்ரைசப் பிடித்துக்வெகாண்டு,
ஆற்ரைறக் க ந்து அக்கரை ஜேசர்ந்து விட் ான். தன் ஜேதாளிலிருந்து கிழவிரையக் கீஜேழ இறக்கி விட் ான்.
இறக்கிவிட் வு ன் அவரைள ஜேநாக்கிய வெவற்றிஜேவலன் வெபருவியப்பரை ந்தான். அது கிழவியல்ல; ஒரு
ஜேதவரைத!
அந்தத் ஜேதவரைதரைய அவன் வணங்கினான்.
“Eகஜேன, உன்னி ம் நல்ல Eனம் இருக்கிறது. அந்த Eனத்தில் உறுதியிருக்கிறது. உனக்கு நலம் பல
உண் ாகட்டும்!” என்று வாழ்த்து வெEாழிகள் கூறி அந்தத் ஜேதவரைத Eரைறந்து விட் ாள்.
எல்லாம் கனவுஜேபால் இருந்தது. வெவற்றிஜேவலன் தான் ஒரு ஜேதவரைதரையக் கண் வியப்பிலிருது மீள
வெநடுஜேந ம் ஆகியது. பிறகு அவன் தன் வழிஜேய ந க்கத் வெதா ங்கியஜேபாது அவன் காற் வெசருப்பில்
ஒன்று காணாEற் ஜேபாயிருந்தரைதக் கண் ான். ஆற்ரைறக் க க்கும்ஜேபாது அது நழுவிவிட் து என்பது
அவனுக்கு அப்ஜேபாது தான் வெதரிந்தது. ஒற்ரைறக்கால் வெசருப்ஜேபாடு அவன் மீதி வழிவெயல்லாம் ந ந்து
வெசன்றான். பல சிற்றூர்கரைளயும் காடுகரைளயும் Eரைலகரைளயும் க ந்து அவன் கரை சியாகத் தன் வெசாந்த
நாட்டுக்கு வந்து ஜேசர்ந்தான்.
அ ண்Eரைனக்குப் ஜேபாய்ச் ஜேசர்ந்தவு ன் அ சரைனப் பார்க்க ஜேவண்டும் என்று கூறினான். காவலர்கள்
அவரைன அ ச சரைபக்கு அரைழத்துச் வெசன்றார்கள்.
அவரைனக் கண் வு ஜேனஜேய அவன் சிற்றப்பனுக்குப் பீதி ஏற்பட்டுவிட் து. ஏவெனன்றால் ஒற்ரைறக்
காலில் வெசருப்பணிந்து வெகாண்டு வரும் ஓர் இரைளஞன் உன் நாட்ரை ப் பறித்துக் வெகாள்வான் என்று ஒரு
முனிவர் அவனுக்குச் சாபம் வெகாடுத்திருந்தார். இருந்தாலும் அவனுரை ய சிற்றப்பன் தன் பயத்ரைத
வெவளிப்படுத்திக் வெகாள்ளாEல், “தம்பி நீ யார்? எங்கு வந்தாய்?” என்று குரைழவான கு லில் ஜேகட் ான்.
“நான் தான் வெவற்றிஜேவலன். உங்கள் அண்ணன் Eகன். என் நாட்ரை த் திரும்பப் வெபறுவதற்காக
வந்திருக்கிஜேறன்.” என்று கூறினான் வெவற்றிஜேவலன்.
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சிற்றப்பன் சூழ்ச்சி

இவனி ம் ஜேகாபEாகப் ஜேபசக்கூ ாது. நயEாகப் ஜேபசித்தான் வெகால்லஜேவண்டும் என்று தீர்Eானித்துக்
வெகாண் சிற்றப்பன் தன் அண்ணரைன நிரைனத்து வருந்துவதுஜேபால் நடித்தான்.
“வெவற்றிஜேவலா, அன்று நா ாளும் ஆரைசயில் அண்ணரைனக் காட்டுக்கு வி ட்டி விட்ஜே ன். ஆனால்
அதன் பிறகுதான் என் Eனச்சாட்சி என்ரைனக் குத்திக்காட்டியது. எப்படியாவது அண்ணரைனத்
ஜேதடிப்பிடித்து மீண்டும் அ சர் ஆக்கி அவர் கீஜேழ இருந்து பணி வெசய்தால் ஜேபாதும் என்று நிரைனத்ஜேதன்.
ஆனால் என் ஆட்கள் அவரை த் ஜேதடிப்ஜேபான ஜேபாவெதல்லாம் அவர்கள் தன்ரைனப் பிடித்துக்
வெகால்லத்தான் வருகிறார்கள் என்று பயந்து ஓடிவிட் ார். என்னால் அவரை க் கண்டு பிடிக்க
முடியாEஜேல ஜேபாய்விட் து. நல்ல ஜேவரைளயாக நீ இப்ஜேபாது வந்து ஜேசர்ந்தாய். உன் அப்பா எங்ஜேக
இருக்கிறார்? வெசால். அவரை அரைழத்து வந்து அடுத்த EாதஜேE உனக்குப் பட் ம் கட்டிவிட்டு நான் ஒய்வு
எடுத்துக் வெகாள்கிஜேறன்” என்று கூறினான்.
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வெவற்றிஜேவலன் தன் சிற்றப்பனின் ஜேபச்ரைச உண்ரைE என்று நம்பிவிட் ான். தன் தாய்தந்ரைதயர்,
இருக்குமி த்ரைத அந்த வஞ்சகனி ம் கூறிவிட் ான். அந்த வஞ்சகனுரை ய வெசாற்கரைள நம்பி
அவனி ம் அன்பு பா ாட் வும் வெதா ங்கினான்.
அன்று இ வு அவன் தன் சிற்றப்பனு ன் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக் வெகாண்டிருந்தான். சாப்பிடும்ஜேபாஜேத
அவர்கள் பல வெசய்திகள் பற்றிப் ஜேபசிக் வெகாண் ார்கள். வீ ர்கரைளப் பற்றிய ஜேபச்சு வந்தது. ஜேபச்ஜேசாடு
ஜேபச்சாக அந்தச் சிற்றப்பன் “அந்தக் காலம் Eரைலஜேயறி விட் து. அப்படிப்பட் வீ ர்கள் இப்ஜேபாது
எங்ஜேக இருக்கிறார்கள்” என்று சலித்துக் வெகாண் ான்.
“ஏன் இல்ரைல? எத்தரைனஜேயா வீ ர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் தங்கள் வீ த்ரைத
நிரைலநாட்டும் வாய்ப்புத்தான் கிரை க்கவில்ரைல” என்றான் வெவற்றிஜேவலன்.
இரைதக் ஜேகட்டு அவன் சிற்றப்பன் சிரித்தான். “உனக்கு ஒன்றும் வெதரியாது ஜேபாலிருக்கிறது. இங்கிருந்து
மிகத் வெதாரைலவில் ஜேதன்கதலி நாடு என்று ஒரு நாடு இருக்கிறது. அந்த நாட்டிஜேல ஒரு தங்கக் குதிரை
இருக்கிறது. அந்தத் தங்கக் குதிரை ரைய இங்கு வெகாண்டு வந்து ஜேசர்க்கக்கூடிய ஒரு வீ ரைன ஜேதடித்ஜேதடிப்
பார்த்து எனக்கு அலுத்து விட் து. அந்தக் குதிரை Eட்டும் கிரை த்து விட் ால் நம் நாட்டிற்கு ஒரு
வெபருஞ்வெசல்வம்கிரை த்த Eாதிரி இருக்கும்” என்று வெEாழிந்தான் சிற்றப்பன்.
“அந்தத் தங்கக் குதிரை ரைய அரை வதில் என்ன தரை இருக்கிறது?’ என்று ஜேகட் ான் வெவற்றிஜேவலன்.
“அல்லும் பகலும் கண்மூ ாEல் அங்கு ஒரு ஜேவதாளம் காவல் இருந்து வருகிறது. அந்த ஜேவதாளத்ரைதக்
வெகான்று வீழ்த்தக்கூடிய வீ ன் இந்த Eண்ணுலகில் இன்னும் பிறக்கவில்ரைல” என்று வெசான்னான்
சிற்றப்பன்.
“இஜேதா நான் பிறந்திருக்கிஜேறன். சிற்றப்பா இப்வெபாழுஜேத என்ரைன அனுப்பி ரைவயுங்கள். எப்படியும்
அந்தத் தங்கக் குதிரை ரைய இங்ஜேக வெகாண்டு வந்து ஜேசர்க்கிஜேறன். இந்த முயற்சியில் நான் இறந்தாலும்
சரிஜேய” என்று வீ ாஜேவசEாக முழங்கினான் வெவற்றிஜேவலன்.
உண்ரைEயிஜேலஜேய இந்த வீ வெEாழிகரைளக் ஜேகட்டு அவன் சிற்றப்பன் Eகிழ்ந்து ஜேபானான். தன் சூழ்ச்சி
பலித்தது என்று கருதினான். ஜேவதாளத்தின் ரைகப்பிடியில் சிக்கியவர்கள் உயிரு ன் மீண் தில்ரைல.
அவர்கஜேளாடு இவனும் ஜேபாய்ச் ஜேச ட்டும் என்றுநிரைனத்துக் வெகாண்டு வெவற்றிஜேவலரைன வழி அனுப்பி
ரைவத்தான்.
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வீ ன் புறப்பட் ான்
வெவற்றிஜேவலன் க ற்கரை க்குச் வெசன்று ஒருவெபரிய E க்கலம் கட்டினான். அந்த E க்கலத்திற்கு
ஜேவண்டிய E ங்கரைளயும் கயிறுகரைளயும் ஜேவறு வெபாருள்கரைளயும் சிற்றப்பனின் ஆட்கள் தயாரித்துக்
வெகாடுத்தார்கள். எப்படியாவது அவரைன நாட்ரை விட்டு வெவளிஜேயற்றினால்ஜேபாதும் என்று சிற்றப்பன்
எல்லா உதவிகளும் வெசய்தான். அந்த E க்கலத்தில் அவனு ன் ஐம்பது வீ இரைளஞர்கள் புறப்பட்டுச்
வெசன்றார்கள்.
பயங்க Eான க லில் அந்த E க்கலம் தன் பயணத்ரைதத் வெதா ங்கியது. ஜேதன்கதலி நாடு இருக்கும்
திரைச ஜேநாக்கி அதன் பாய்E ங்கரைளக் காற்று தள்ளிக்வெகாண்டு வெசன்றது. இளம் வீ ர்கள் ‘வெவற்றி
வெவற்றி ’என்று முழங்கிக்வெகாண்டு அந்தக் கப்பலில் வெசன்று வெகாண்டிருந்தார்கள்.
கப்பல் புறப்பட் Eறுநாஜேள வெவற்றிஜேவலனின் சிற்றப்பன் தன் அண்ணன் இருந்த இ த்திற்குச் சில
ஆட்கரைள அனுப்பினான். ஒரு நாள் அ சரும் அ சியும் இ வில் தூங்கிக் வெகாண்டிருந்தவெபாழுது அந்த
ஆட்கள் அவர்கரைளக் வெகாரைல வெசய்து விட் ார்கள்.
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பாட் ன் ஏறிவந்த குதிரை
வெவற்றிஜேவலனும் அவனு ன் வெசன்ற வீ ர்களும், வழியில் பல இக்கட்டுகளுக்கு ஆளாகிக் கரை சியில்
ஜேதன்கதலி நாட்ரை அரை ந்தார்கள். அந்த ஊர்க் க ற்கரை யில் அவர்கள் இறங்கியவு ஜேனஜேய ஜேநஜே
அ ண்Eரைனக்கு அரைழத்துச் வெசல்லப்பட் ார்கள். ஜேதன்கதலி நாட்ரை அப்வெபாழுது வில்லழகனின்
வெகாள்ளுப் ஜேப னாகிய ஓர் அ சன் ஆண்டு வந்தான். அவனுக்கு ஒரு வெபண்னும் பிள்ரைளயும்
இருந்தார்கள். வெபண், பருவ வயரைத யரை ந்திருந்தாள்; அவள் வெபண்களுக்குரிய பல கரைலகரைளயும்
அறிந்திருந்தஜேதாடு, Eாய Eந்தி வித்ரைதயும் வெதரிந்து ரைவத்திருந்தாள். ரைபயஜேனா அப்ஜேபாது ஒரு
சிறுவனாகஜேவ யிருந்தான்.
வெவற்றிஜேவலனும் Eற்ற வீ ர்களும் அ ண்Eரைன ஜேபாய்ச் ஜேசர்ந்தவெபாழுது, அ ச சரைபயில்
சிங்காதனத்தின்மீது அEர்ந்து வெகாண்டிருந்தான், ஜேதன்கதலி நாட்டின் அ சன். அவனுக்கு இருபுறத்திலும்
அவன் Eகள் ஜேEகEாரைலயும் Eகன் கார்வண்ணனும் அEர்ந்திருந்தார்கள். வெவற்றிஜேவலனும் வீ ர்களும்
எதிரில் அரைழத்து வ ப்வெபற்றதும், அவர்கரைள ஜேநாக்கித் ஜேதன்கதலி நாட் சன், அவர்கள் எதற்காக
அங்கு வந்தார்கள் என்று ஜேகட் ான்.
“அஜேச, தங்கள் நாட்டில் தங்கக் குதிரை ஒன்று இருப்பதாகக் ஜேகள்விப்பட்ஜே ாம்.அரைத எங்கள்
நாட்டுக்கு எடுத்துச் வெசல்லஜேவ இங்கு வந்ஜேதாம்” என்று உறுதி குன்றாத கு லில் EறுவெEாழி கூறினான்
வெவற்றிஜேவலன்.
“வீ ஜேன, ஜேதவர்கஜேள வெநருங்கப் பயப்படுவார்கள் அந்தத் தங்கக் குதிரை ரைய இன்ப வள நாட்டிலிருந்து
எங்கள் பாட் ரைன ஏற்றிக் வெகாண்டு வந்தது அந்தத் தங்கக் குதிரை . அரைத அரை பவன்
உண்ரைEயிஜேலஜேய வெபரும் வீ னாக இருக்க ஜேவண்டும். நீங்கள் அரைத அரை வது அரிது என்ஜேற நான்
நிரைனக்கிஜேறன்” என்றான் அ சன்.
“அ ஜேச, தங்கக் குதிரை யில்லாEல் தாயகம் வெசல்வதில்ரைல” என்ற உறுதியான முடிவு ன்
வந்திருக்கிஜேறன். எப்படியும் அரைத அரை ந்ஜேத தீருஜேவன்” என்றான் வெவற்றிஜேவலன்.
“வீ இரைளஞஜேன, உன் உறுதிரைய நான் ஜேபாற்றுகிஜேறன். ஆனால், அது வீ ம் ஒன்றினால் Eட்டும்
அரை யக் கூடியதல்ல. நான் வெசால்லும் மூன்று அருஞ்வெசயல்கரைளச் வெசய்து முடித்தால்தான் அந்தப்
வெபருரைEக்குரிய தங்கக் குதிரை கிரை க்கும்” என்றான் அ சன்.
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மூன்று அருஞ்வெசயல்கள்
தங்கக் குதிரை தன் நாட்ரை விட்டுப் ஜேபாய்வி ாது என்ற உறுதி அ சனுக்கிருந்தது. அப்படியானால்,
அந்த அருஞ்வெசயல்கள் மிகக் கடுரைEயானதாகத்தான் இருக்கஜேவண்டும் என்று எண்ணினார்கள் Eற்ற
வீ ர்கள். ஆனால் வெவற்றிஜேவலன் அயர்ந்து வி வில்ரைல.
“அ ஜேச, அந்த அருஞ்வெசயல்கள் என்ன என்று கூறுவீர்களா?” என்று ஜேகட் ான்.
“வெசால்கிஜேறன் ஜேகள்” என்று கூறத் வெதா ங்கினான் அ சன்.
“என்னி ம் யாருக்கும் அ ங்காத இ ண்டு வெபரிய எருதுகள் இருக்கின்றன. அரைவ மூச்சு விடும்ஜேபாது
வெநருப்பு வெவளிப்படும். வெநருப்பு மூச்சுவிடும் அந்த இ ண்டு எருதுகரைளயும் அ க்கி நுகத்தடியில்
Eாட்டி நான்கு காணிநிலத்ரைதயும் உழுது த ஜேவண்டும்.
“இ ண் ாவதாக, உழுது முடித்த அந்த நிலத்தில் பறக்கும் Eாயப் பாம்புகளின் பற்கள் சிலவற்ரைற
விரைதயாக ந ஜேவண்டும். நட் வு ஜேன நிலத்திலிருந்து முரைளத்வெதழும்பும் Eாய வீ ர்கரைளப்
ஜேபாரிட்டு வெகால்ல ஜேவண்டும்.
“கரை சியாக, தங்கக் குதிரை யின் அருகில் இருந்து இ வும் பகலும் தூங்காEல் காவல் புரியும்
ஜேவதாளத்ரைதக் வெகான்று வீழ்த்தஜேவண்டும். இந்த அருஞ்வெசயல்கரைளச் வெசய்து முடித்தால் அந்தத் தங்கக்
குதிரை ரைய நீ அரை வதற்கு நான் தரை யாக இருக்க Eாட்ஜே ன்” என்று வெசால்லி முடித்தார் அ சர்.
“எப்படியும் நான் இந்த அருஞ்வெசயல்கரைள முடிப்ஜேபன்” என்று உறுதி வெEாழிந்து விட்டு
வெவளிஜேயறினான் வெவற்றிஜேவலன்.
அ ச சரைபயில்தான் அவன் உறுதி கூறினாஜேன தவி , அவன் உள்ளத்திற்குள் ஒரு தளர்ச்சி ஏற்ப த்தான்
வெசய்திருந்தது. இல்லாத வெதய்வங்கரைள வெயல்லாம் ஜேவண்டிக் வெகாண்டு தன் கப்பலுக்குத் திரும்பினான்.
அங்ஜேக அவனுக்கு ஓர் உதவி காத்துக் வெகாண்டிருந்தது.
இளவ சி ஜேEகEாரைலதான் அங்ஜேக காத்துக் வெகாண்டிருந்தாள். அவள் சில Eாய Eருந்துகள் வெகாடுத்தாள்.
அரைவ ரைகயில் இருந்தால் கத்தியும் வெநருப்பும் அவரைன ஒன்றும் வெசய்ய முடியாவெதன்று கூறினாள்.
அந்தக் வெகாடிய எருதுகரைள எப்படி அ க்க ஜேவண்டும் என்றும், பாம்பு விரைதயிலிருந்து கிளம்பும்
வீ ர்கரைள எப்படி யழிக்கஜேவண்டும் என்றும் வெசால்லிக் வெகாடுத்துவிட்டு அவள் ஜேபாய்விட் ாள். அவள்
வெசன்றபிறகு வெவற்றிஜேவலன் தன் E க்கலத்திற்குச் வெசன்று ஓய்வெவடுத்துக் வெகாண் ான்.
Eறுநாள் கரைலயில் குறிப்பிட் நான்கு காணி நிலத்ரைதயும் சுற்றி Eக்கள் கூட் ம் கூட் Eாக
நின்றார்கள். சாரைவச் சந்திக்க வந்திருக்கும் வெவளிநாட்டு வீ ரைனச் சந்திக்கக் காத்திருந்தார்கள். ஓர்
உயர்ந்த ஜேEரை யின் மீது அ சனும் Eகள் ஜேEகEாரைலயும் Eகன் கார்வண்ணனும் அரைEச்சர்களும்
அEர்ந்திருந்தாாகள்.
நிலத்தின் Eத்தியில் அந்தப் பயங்க எருதுகள் பலEான கயிறுகளால் கட் ப்பட்டு நின்று
வெகாண்டிருந்தன அவற்றின் மூக்கிலிருந்து வெநருப்பு குப்குப்வெபன்று வெவளிப்பட்டுக் வெகாண்டிருந்தது.
அந்த எருதுகளி ம் அகப்பட்டு Eடிய எங்கிருந்ஜேதா வந்திருக்கிறாஜேன இந்த வெவற்றிஜேவலன் என்று
Eக்கள் அவனுக்காக இ க்கப்பட்டுக் வெகாண்டிருந்தார்கள். ஜேEகEாரைல ஒருத்திரையத் தவி எல்ஜேலாரும்
அவன் இறுதிக் காலம் வந்துவிட் வெதன்ஜேற எண்ணிக் வெகாண்டிருந்தார்கள்.
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வெநருப்பு மூச்சுவிடும் எருதுகள்
தன் ஜேதாழர்களான ஐம்பது வீ ர்களும் புரை சூழ வெவற்றிஜேவலன் அந்த நிலத்திற்குள் நுரைழந்தான்.
வீ ர்கரைள ஒரு புறத்தில் நிற்க ரைவத்துவிட்டு அவன் அந்த எருதுகரைள வெநருங்கினான். வெவற்றிஜேவலன்
எருதுகளின் அருகில் வந்தவு ன், அ சனுரை ய ஆட்கள் அவற்ரைறக் கட்டியிருந்த கயிற்ரைற வாளால்
வெவட்டித் துண்டித்து விட் ார்கள். உ ஜேன அரைவ வெபரு மூச்சுவிட்டுக் வெகாண்டு அனல் கக்கியவண்ணம்
வெவற்றிஜேவலரைன ஜேநாக்கிப் பாய்ந்தன.
அவற்றின் வெகாம்புகள் இருப்பாணிஜேபால் கூர்ரைEயாக இருந்தன. வெவயில் ஒளிபட்டுப் பளபளவெவன்று
மின்னின. அரைவ பாய்ந்ஜேதாடி வந்த ஜேபாது நிலம் அதிர்ந்தது. அவற்றின் மூக்குத் துவா ங்களிலிருந்து
முன்னிலும் அதிகEாக வெநருப்புச்சுழல்கள் வெவளிப்பட் ன. அந்த நிலஜேE வெநருப்புப் பற்றி
எரிவதுஜேபால் காட்சியளித்தது. ஆனால், அரைவ வெவற்றி ஜேவலரைன ஒன்றும் வெசய்யவில்ரைல.
ஜேEகEாரைலயின் Eாய Eருந்து அவன்ரைகயில் இருந்ததால் வெநருப்பின் அனல் அவரைன ஒன்றும்
வெசய்யவில்ரைல. வெவற்றிஜேவலன் நிலத்தின் நடுவில் நின்றான். எதிர்ப் புறத்திலிருந்து அவரைனத் தாக்க
ஓடி வந்தன எருதுகள். இ ண்டும் வெநருங்கி வரும் ஜேந ம் வெவற்றிஜேவலன் சட்வெ ன்று தான் நின்ற
இ த்ரைத விட்டு விலகிக் வெகாண் ான். இ ண்டு எருதுகளும் ஒன்ரைறவெயான்று முட்டிக்வெகாண் ன.
உ ஜேன அந்த எருதுகளுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஜேகாபம் ஏற்பட்டு இ ண்டும் முட்டி ஜேEாதிக் வெகாண்டு
சண்ரை யிட் ன. தங்கள் வெபாது எதிரிரைய அரைவ Eறந்துவிட் ன. வெவற்றிஜேவலன் அவற்ரைறக்
கவனித்துக் வெகாண்டு நின்றான். அரைவ சண்ரை யிட்டுத் கரைளத்த ஜேந ம் பார்த்து அவற்றின் அருகில்
பாய்ந்து வெசன்று இ ண்ரை யும் வெகாம்ரைபப் பிடித்து இழுத்தான். தயா ாக இருந்த ஏரின் நுகத்தடியின்
கீழ் அவற்ரைற நுரைழத்துப் பூட்டினான். அரைவ பசுப் ஜேபால் அ ங்கிவிட் ன. அவன் முதுகில் தட்டிக்
வெகாடுக்கக் வெகாடுக்க முன் ந ந்து வெசன்றன. தட்டிக்வெகாடுத்துத் தட்டிக்வெகாடுத்து அவன் அந்த நான்கு
காணி நிலத்ரைதயும் உழுது விட் ான். தங்கரைள அவன் அடித்துத் துன்புறுத்தாததால் அரைவ அவனுக்கு
நன்றியு ன் ஜேவரைலபார்த்தன. Eக்கள் எல்ஜேலாரும் இந்தச் சாதரைனரைய ரைவத்த கண்
வாங்காEல் வியப்பு ன் பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தார்கள். வெவற்றிஜேவலன் உழுது முடித்து எருதுகரைள
மீண்டும் கட்டிப்ஜேபாட் ஜேபாது Eாரைலக் கதி வன் ஜேEரைல Eரைலகளில் சாய்ந்து விட் ான்.
Eறுநாள் காரைலயில் நிலத்தில் விரைதயி லாம் என்று அ சர் கூறினார். Eக்கள் கரைலந்து வெசன்றார்கள்.
வெவற்றிஜேவலன் தன் வீ த் ஜேதாழர்களு ன் E க்கலத்திற்குத் திரும்பினான். அ சர் தன் ஆட்கஜேளாடும்
Eக்கஜேளாடும் அ ண்Eரைன வெசன்றார்.
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Eாய வீ ர்கள்
அடுத்த நாள் வெபாழுது விடிந்தது. ஊர் Eக்கள் தி ண்டு வந்து அந்த நான்கு காணி நிலத்ரைதயும் சுற்றிக்
கூடி நின்றார்கள். முதல் நாள் நிரைனத்ததுஜேபால் Eக்கள் அன்று நிரைனக்கவில்ரைல. முதல்நாள்
வெவற்றிஜேவலன் சாகப் ஜேபாகிறான் என்று நிரைனத்தார்கள். அன்ஜேறா அவன் எப்படி வெவல்லப் ஜேபாகிறான்
என்று காணஜேவண்டும் என்ற ஆவஜேலாடு நின்றார்கள். அவன் வெவற்றி வெபறஜேவண்டும் என்று
அவர்களின் வெநஞ்சங்கள் துடித்துக் வெகாண்டிருந்தன.
அ சர் தன் Eகளு னும் Eகனு னும் வந்து ஜேEரை யில் அEர்ந்து விட் ார். சிறிது ஜேந த்தில்
வெவற்றிஜேவலனும் தன்ரைனச் சுற்றி ஐம்பது வீ ர்கள் புரை சூழ்ந்துவ வந்து ஜேசர்ந்தான். அவன்
களத்திற்குள் நுரைழந்தவு ஜேனஜேய அ ண்Eரைன ஆட்கள் ஒரு கூரை ரையக் வெகாண்டுவந்து
வெகாடுத்தார்கள். அந்தக்கூரை நிரைறயப் பறக்கும் Eாயப் பாம்புகளின் பற்கள் நிரைறந்திருந்தன.
கூரை ரையக் ரைகயில் வாங்கிய வெவற்றிஜேவலன் அந்த Eாயப் பற்ரைள அந்த நான்கு காணி நிலத்திலும்
ஒவ்வெவான்றாக நட்டு விரைதத்தான். எல்லாப் பற்கரைளயும் அவன் நட்டு முடித்தவு ன் திடீவெ ன்று அந்த
நிலத்திலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான வீ ர்கள் ஜேதான்றினார்கள். Eண்ணுக்குள்ளிருந்து ஜேதான்றிய அந்த
Eாய வீ ர்கள் அரைனவரும் வெவற்றி ஜேவலரைன ஜேநாக்கி ஓடிவந்தார்கள்.
வெவற்றிஜேவலன் வெபரிய வெபரிய கற்கரைள எடுத்து அவர்கள் மீது வீசினான். அவன் ஓரி த்தில் நில்லாEல்
சுற்றிச் சுற்றி வந்து அவர்கள் மீது கற்கரைள வீசினான்.
அந்த Eாய வீ ர்களுக்கிரை ஜேய குழப்பம் ஏற்பட் து. எதிரில் வருபவர்கள்தான் தங்கள் மீது கல்ரைல
எறிகிறார்கள் என்று ஒவ்வெவாரு வரும் நிரைனத்துக் வெகாண் ார்கள். எனஜேவ எதிவெ தி ாக வந்த வீ ர்கள்
தங்களுக்குள் சண்ரை யிட்டுக் வெகாண் ார்கள். தங்களுக்குள்ஜேளஜேய ஒருவரை வெயாருவர்
வெவட்டிக்வெகான்று வெகாண்டு வெசத்வெதாழிந்தார்கள்.
வெவற்றிஜேவலனின் அறிவுத் திறரைEயினால் ஏற்பட் வெவற்றிரையக் கண்டு Eக்கள் ஆ வாரித்தார்கள்.
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ஜேவதாளத்து ன் சண்ரை
ஜேதன்கதலி நாட்டின் அ சர் வெவற்றிஜேவலனின் திறரைEரைய Eனத்திற்குள் பா ாட்டினார். ஆனால், தன்
நாட்டில் ஒரு வெபருஞ் வெசல்வEாய் இருக்கும் தங்கக் குதிரை ரைய இந்த வெவற்றிஜேவலன் வெகாண்டு
ஜேபாய்விடுவாஜேனா என்ற அச்சம் அவர் Eனத்தில் குடிபுகுந்து விட் து. முந்தியநாள் வரை யில் அவர்
அரைதப் பற்றிக் கவரைலப்ப ாEஜேல இருந்தார். இப்ஜேபாது அந்தக் கவரைல ஏற்பட்டுவிட் து.
இருந்தாலும் தன் பீதிரைய வெவளிப்படுத்திக் வெகாள்ளாEல், வெவற்றி ஜேவலரைனப் பா ாட்டிப் ஜேபசினார்.
“இளவ சஜேன! உன்வீ த்ரைதயும்அறிவுத் திறரைEரையயும் அஞ்சா வெநஞ்சத்ரைதயும் பா ாட்டுகிஜேறன். நீ
தங்கக் குதிரை ரைய அரை வதற்கு இன்னும் ஒரு வெசயல் வெசய்யஜேவண்டியதிருக்கினது. அரைத நாரைளக்
காரைலயில் வெசய்து முடித்தாயானால், தங்கக் குதிரை ரைய Eட்டுEல்ல என் Eகரைளயும் உனக்ஜேக கட்டித்
தருகிஜேறன்!” என்று கூறினார். அவர் இப்படி வெயல்லாம் கூற ஜேவண்டும் என்று நிரைனக்கஜேவயில்ரைல.
ஆனால், வெவற்றிஜேவலனின் கள்ளEற்ற இனிய முகத்ரைதப் பார்த்தவு ன் அவருக்கு Eனத்தில் ஓர் அன்பு
சு ந்துவிட் து. இ ண்டு ஜேபாட்டிகளில் அவன் வெவற்றி வெபற்றுவிட் ான் என்று கண் ஜேபாஜேத அவரைன
ஒரு Eாவீ னாக அவர் Eனம் Eதிக்கத் வெதா ங்கிவிட் து. அதனால்தான் இப்படிப்பட் வெசாற்கள் அவர்
வாயிலிருந்து புறப்பட் ன.
வெவற்றிஜேவலன் Eகிழ்ச்சியு ன் தன் ஜேதாழர்கரைள அரைழத்துக்வெகாண்டு E க்கலத்திற்குத் திரும்பினான்.
Eறுநாள் காரைலயில் Eக்கள் கூட் ம் நான்கு காணி நிலத்ரைதச் சுற்றிக்கூ வில்ரைல. அந்த நான்கு காணி
நிலம் சுடுகாடுஜேபால் காட்சியளித்தது. Eாயப் பாம்புப் பற்களிலிருந்து முரைளத்த வீ ர்களின்
எலும்புகளும் ஜேதாலும் நினமும் இ த்தமுEாகக் காட்சியளித்த அந்த நிலத்தில் கழுகுகளும் பருந்துகளும்
காக்ரைககளும் தான் வட் மிட்டுக் வெகாண்டிருந்தன.
தங்கக் குதிரை இருந்த E த்ரைதச் சுற்றித் தான் Eக்கள் கூடி நின்றார்கள். அங்குக்காவல் நின்ற ஜேவதாளம்,
என்றுமில்லாதபடி அன்று Eக்கள் தன்ரைனச் சுற்றிக் கூடியிருப்பரைதக் கண்டு வெபருங்ஜேகாபம் வெகாண் து.
யாரும் E த்தடிரைய வெநருங்காதபடி அது அவர்கரைளப் பயமுறுத்தி வி ட்டிக்வெகாண்டு நின்றது.
எல்ஜேலாரும் தூ த்திஜேலஜேய நின்று வெகாண்டிருந்தார்கள்.
அ சரும் அவர் Eகள் ஜேEகEாரைலயும் Eகன் கார்வண்ணனும் அந்த E த்தடிக்குவந்து அங்கிருந்த ஜேEரை
ஒன்றின்மீது அEர்ந்தார்கள். ஜேவதாளம் அவர்கள் எதிரில் வந்து நின்று வணங்கியது.
“ஏ, ஜேவதாளஜேE! உன்னு ன் சண்ரை வெசய்ய ஓர் இளம் வீ ன் வருகிறான். எச்சரிக்ரைக!” என்று கூறினார்
அ சர்.
ஜேவதாளம் இரைதக் ஜேகட் வு ன் ஆங்கா த்து ன் எழுந்து தங்கக் குதிரை யின் அருகிஜேல ஜேபாய்
நின்றுவெகாண் து.
சிறிதுஜேந த்தில் வெவற்றிஜேவலன் அங்கு வந்து ஜேசர்ந்தான். கூ வந்த ஐம்பது வீ ர்கரைளயும் து த்திஜேலஜேய
நிற்க ரைவத்துவிட்டு அவன் தன்னந்தனியாக ஜேவதாளத்ரைத ஜேநாக்கிச் வெசன்றான். ஜேவதாளம் ஆஜேவசEாக
அவரைன ஜேநாக்கிப் பாய்ந்ஜேதாடி வந்தது. உ ஜேன வெவற்றிஜேவலன் தன் ரைகயில் இருந்த ஒரு Eாயப்
வெபாடிரைய அதன் முகத்தில் தூவினான். அந்த ஜேவதாளம் அந்த இ த்திஜேலஜேய Eயக்கம் ஜேபாட்டு
விழுந்தது. உ ஜேன அவன் தன் வாளினால் அதன் தரைலரைய வெவட்டி உ ரைலக் கூறுகூறாகத் துண்டித்துப்
ஜேபாட் ான். கூடி நின்ற Eக்கள் குதுகலத்து ன் ஆ வாரித்தார்கள். அ சரும் அவனுரை ய திறரைEரையப்
பா ாட்டினார்.
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ஜேEகEாரைல திருEணம்
அன்ஜேற அவர் அவனுக்குத் தங்கக் குதிரை ரையக் வெகாடுத்தார். அதற்கு Eறுநாஜேள தன் Eகரைளத் திருEணம்
வெசய்து வெகாடுத்தார்.
திருEணம் முடிந்தவு ன் அவன் சில நாட்கள் விருந்துண்பதற்காகத் தங்கினான். பிறகு தன் நாட்டுக்குப்
புறப்பட் ான்.
தங்கக் குதிரை ரையப் பிரிவதுகூ அ சருக்குப் வெபரிதாகப்ப வில்ரைல. தன் Eகரைளப் பிரிவதுதான்
வெபரும் துய Eாக இருந்தது.
“அப்பா, நீங்கள் கவரைலப்ப ஜேவண் ாம் நாங்கள் அடிக்கடி உங்கரைள வந்து பார்த்துக்
வெகாள்ளுகிஜேறாம்” என்று ஜேEகEாரைல கூறினாள்.
கரை சியில் அவர்கள் ஒருநாள் புறப்பட்டு விட் ார்கள். வெவற்றிஜேவலன் தன் E க்கலத்ரைதப்
புறப்படுவதற்குத் தயாரித்தான். அரைதப் பார்த்த ஜேEகEாரைல, “E க்கலத்தில் உங்கள் வீ ர்கள் வ ட்டும்.
நாம் தங்கக் குதிரை யிஜேலஜேய வெசல்ஜேவாம்” என்றாள்.
“எப்படி?” என்று ஜேகட் ான் வெவற்றிஜேவலன்.
“இப்படித்தான்!” என்று வெசால்லி அவள் சில Eந்தி ங்கரைளத் தங்கக் குதிரை யின் காதில் கூறினாள்.
உ ஜேன அது தன் இறக்ரைககரைள அரைசத்தது. அதற்கு மூச்சு வந்து விட் து. அ சரி ம் விரை வெபற்றுக்
வெகாண்டு வெவற்றிஜேவலனும் ஜேEகEாரைலயும் தங்கக் குதிரை யில் ஏறி உட்கார்ந்தார்கள். அது தாவிப்
பாய்ந்து வானில் ஏறி ஜேEகEண் லங்களின் வழியாகச் வெசன்றது. வெவற்றிஜேவலன் நாட்ரை ஜேநாக்கிப்
பறந்தது.
வெவற்றிஜேவலனின் சிற்றப்பன் அன்று அ ண்Eரைன உப்பரிரைகயின்ஜேEல் காற்று வாங்கிக் வெகாண்டு
நின்றுவெகாண்டிருந்தான். அப்ஜேபாது வானில் ஒரு மின்னல் ஒளி ஜேதான்றியது. நிமிர்ந்து பார்த்தான்.
தாவிப் பாய்ந்து தங்கக் குதிரை பறந்து வருவரைதக் கண் ான். அதன்மீது ஓர் இளவ சியு ன் தன்
அண்ணன் Eகன் ஏறிவருவரைதக் கண் ான்.
எதிர்பா ாEல் அவன் திடீவெ ன்று கண் காட்சி அவன் மூரைளரையச் சிதறடித்து விட் து. “ஐஜேயா! இனி
நான் பிரைழக்கEாட்ஜே ன்!” என்று கூறியபடி கீஜேழ த ாவெலன்று வீழ்ந்தான். அவ்வளவுதான்! அவன்
மூச்சு நின்றுவிட் து.
வெவற்றிஜேவலன் அந்த நாட்ரை ஜேEக Eாரைலயின் உதவியு ன் சீரும் சிறப்புEாக ஆண்டு வந்தான்.
தாவிப்பாயும் தங்கக் குதிரை யில் ஏறி ஜேEகEாரைல அடிக்கடி ஜேதன்கதலி நாட்டுக்குச் வெசன்று தன்
தந்ரைதரையயும் தம்பிரையயும் பார்த்து வந்தாள். எல்ஜேலாரும் இன்பEாக இருந்தனர்.
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