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முனனுரரை
“சீவகன கதாவியத் தரலவன;
அவரனச் சிந்ததா மணிமய’ எனறு அவன
ததாய் அவன பிறந்தமபதாது அரழத்ததாள;
அதனதால் இந்நூலுக்கு ‘சீவக சிந்ததாமணி’
எனறு பபயர் வழங்குகிறது.
இதன ஆசிரியர் திருத்தக்க மதவர்
ஆவதார். அவர் ஒரு சமணத் துறவி எனறு
அவருக்கு முத்திரரை குத்தப்பட்டி
ருக்கிறது. இந்தக் கதாவியத்ரதப்
பபதாருத்தவரரை அவர் இளங்மகதாவடிகள
மபதால ஒரு மதாபபருங் கவிஞர் எனமவ
பகதாளள மவண்டி இருக்கிறது. அவர்
துறவு பற்றிக் கூறுவததால் அவரரைத் துறவி
எனறு கூறிவிட்டனர் எனறு
மததானறுகிறது.

இந்த நூல்
கம்பரைதாமதாயணத்துக்கும், பபரிய
புரைதாணத்துக்கும் முனபு மததானறியது.
ரவணவ ஆழ்வதார்களும் ரசவப்
பபரியதார்களும் கடல் மரட திறந்தது
மபதானறு பதாமதாரலகள பதாடிவிட்டுச்
பசனறு இருக்கினறதார்கள.
அவர்களுக்குப் பின மததானறிய
மதிக்கத்தக்க நூல்களுள இது தரலயதாயது
ஆகும்.
கல்வியில் பபரியவர் கம்பர் எனறு
கூறுவர்; கதாவியத்தில் திருத்தக்கர்
முனமனதாடி எனறு கூற மவண்டி யுளளது.
கம்பருக்கும் இவர் முன மதாதிரியதாக
விளங்கி யுளளதார். இதன தனிச் சிறப்பு
ஏற்கனமவ வழங்கி வந்த கரதரய இவர்
தன கவிரதயதாற்றலதால் அழகுபடுத்தி
யுளளரம, சங்க இலக்கியப் பதாடல்கள
அவற்றின உவரம மரைபுகள
வருணரனகள இதில் மிகுதியும் இடம்

பபற்றுளளன.
எனமவ சீவக சிந்ததாமணி
பழந்தமிழ் இலக்கிய மரைபுகரளக்
கதாத்துத்தரும் ஒரு பபட்டகம் எனறு
கூறலதாம். கதாலத்தில் முற்பட்டது
எனபததால் பமதாழி நரட சற்றுப் பபதாருள
உணரை அரியததாக இருக்கிறது.
நச்சினதார்க்கினியர் விளக்கவுரரை
தந்துளளதார்.
நச்சினதார்க்கினியர் தரும் பசய்திகள
மிகவும் அரியன. பத்துப்பதாட்டுக்கு உரரை
எழுதிய இப்மபரைதாசிரியர் இதற்கும் உரரை
தந்திருப்பது பல அரிய வழக்குகரள
அறிய உதவுகிறது.
இதரன உரரைப்படுத்தி இதன
கரதரய மற்றவர்களும் அறியச் பசய்ய
மவண்டும் எனறு எடுத்துக் பகதாண்ட
முயற்சிமய இது.

கரத சுரவ மிக்கது; வீரைகதாவியம்,
இதில் கூறப்படும் நீதிக் கருத்துக்கள
அருரமயதானரவ; வதாழ்க்ரகக்குப் பயன
படுபரவ: பதிபனண் கீழ்க்கணக்கு
நூல்கள, திருக்குறள தரும் நீதிகரள
இந்நூல் ஆங்கதாங்குத் தருகினறது.
அவற்றில் இல்லதாத நீதிக் கருத்துகளும்
புதுரமயதாக இதில் தரைப்படுகினறன.
எனமவ இது உரரைநரடயதாக்கம்
பசய்வததால் தமிழ்ப் புரதயரல பவளிக்
பகதாணரும் பணி பசய்தததாக ஒரு மன
நிரறவு ஏற்படுகிறது.
இதரன மநர் கவி பபயர்ப்பதாக
எழுதினதால் அது பபதாழிப்புரரையதாகுமம
அனறி உரரை நரடயதாக்கம் ஆகதாது.
எனமவ இதன உளளடக்கமும்
பசய்திகளும் சிரதயதாமல் அதற்கு
வடிவம் தரைமவண்டிய மதரவ
ஏற்பட்டது. அதனதால் இரத மநர்
கவிபபயர்ப்பதாக அரமக்கதாமல்

இக்கதாலப் மபதாக்கிற்கு இரயயச்
சுரவயும் அழகும் நயமும் மிக்க உரரை
நரட வடிவம் தரைப்பட்டுளளது.
மூல நூலினினறு இது
அடிப்பரடயில் மதாறுபட வில்ரல;
மதாற்றும் உரிரமரய எடுத்துக்
பகதாளளவில்ரல; அதன உளளடக்கம்
சிறிதும் வழுவதாமல் புதிய வடிவம்
தந்திருக்கிமறன; அவ்வளவுததான.
கரதயின இயக்கத்திற்குச் சில
கூட்டல் கழித்தல்கள மதரவயதாயின.
முனபின இரணத்துக் கூற
மவண்டுவததாக ஆயிற்று.
இருபததாம் நூற்றதாண்டு இலக்கிய
உரரைநரடத் தமிழ் மவறு: அக்கதாலத்
தமிழ் மவறு; ஆயிரைம் ஆண்டுகள
இரடபவளிக்குப் பிறகு திருத்தக்கமதவர்
பசதால்நரடரய இனறு எடுத்து எழுத
இயலதாது. உவரமகளும் ஒரு சில புதிது

மதரவப்பட்டன. அந்த வரகயில் மூல
நூலினினறு சற்று மவறுபடுகிறது.
இது சமண நூல் எனறு முத்திரரை
குத்தப்பட்டு விட்டது. எந்தச் சமயமும்
மனித தர்மத்ரதமய கூறுகிறது. அரதக்
கூறும் முதல் மனிதன வழிபடும் கடவுள
ஆகிவிடு கிறதார். அவர் பபயரில்
இக்கருத்துகளுக்கு ஒரு சமய பநறி எனற
முத்திரரை தரைப்படுகிறது. அதன
கருத்துக்கள பகதாளரககள மதானிட
சமுததாயம் முழுவதும் ஏற்றுக் பகதாளளத்
தக்கரவயதாக இருப்பததால் அவற்ரற
மவறு புதிய மபதாக்கில் விளக்க
மவண்டியது ஆயிற்று.
கதாலத்துக்மகற்ற வரகயில்
அறிவுக்கு ஏற்கக் கூடிய வரகயில் அரவ
இங்குக் கூறப்பட்டுளளன. அவற்ரற
எடுத்துக் கூறப் புதிய உத்திமுரறகள
ரகயதாளப்பட்டு இருக்கினறன.

ஏற்கனமவ பதாரைதம் இரைதாமதாயணம்
இவற்ரற உரரை நரடயதாக்கம்
பசய்திருக்கிமறன. அரவ மூல
நூலினினறு எந்த வரகயிலும் மதாற்றம்
பபறதாத வரகயில் அடிபயதாற்றி
எழுதப்பட்டன. இதரன அவ்வதாறு எழுத
முடியவில்ரல. இதில் இருக்கினற
இனபச்சுரவப் பதாடல்கள மூலநூலில்
உளள வடிவத்தில் படிப்பதுததான தகும்;
உரரை நரடயதாக்கம் பசய்ததால்
இழிசுரவயதாக அரமயும்.
இதுவரரையில் யதாரும் இதன
கரதரய உரரைநரடயில் தரை
முனவரைவில்ரல; அந்தக் குரறரய இது
நிரறவு பசய்கிறது; அவ்வரகயில் இது
ஓர் உரரைநரடக் கதாவியமதாகத் திகழ்கிறது.
ரைதா. சீனிவதாசன

இரறவணக்கம்

மூவதா முதலதா உலகம் ஒரு முனறும்
ஏத்தத்
ததாவதாத இனபம் தரலயதாயது தனனின
எய்தி
ஒவதாது நினற குணத்து ஒளநிதிச்
பசல்வன எனப
மதவதாதி மதவன அவன மசவடி மசர்து
மனமற - திருத்தக்கமதவர்

(மூனறு உலகமும் ஏத்தும்
தனரமயன; மபரினப வடிவினன; உயர்
குணங்கள அரனத்தும் ததாங்கியவன;
மதவர்களுக்கு எல்லதாம்
முதனரமயதானவன; அவன
திருவடிகரள வணங்கிப்
மபதாற்றுமவதாமதாக)

சீவக சிந்ததாமணி

1. நதாமகள இலம்பகம்
சீவகனின தந்ரத சச்சந்தன
ஆவதான; அவன ஆண்ட நதாடு ஏமதாங்கத
நதாடு ஆகும்; பதனரனயும், கமுகும்,
மதாவும், பலதாவும், வதாரழயும் பசழித்து
வளர்ந்தன. வதானம் பபதாய்க்கதாதததால் ததான
தருமங்கள சிறந்து ஓங்கின. கல்வி கற்ற
சதானமறதார்கள நதாட்டுக்கு அறிபவதாளி
பரைப்பினர். பசல்வம் ஈட்டிய வணிகர்கள
ததாம் ஈட்டிய பசல்வத்ரதப் பகுத்து அறம்
வளர்த்தனர். கரலகளில் வல்ல
கதாரிரகயர் ஆடலும் பதாடலும் நிகழ்த்தி
மக்கரள இனபமுறச் பசய்தனர்.

உழவர்கள களளுண்டு களித்துப்
பளளுப் பதாட்டுப் பதாடி மகிழ்ந்தனர்.
பநல்ரல மமய வந்த புளளினத்ரத
ஒட்டுவதற்கு அவர்கள கல்ரலத்
மதடவில்ரல; கதாதில் அணிந்திருந்த
குரழரயக் கழற்றி அவற்றின மீது
வீசினர் எனறதால் அவர்கள பசல்வச்
சிறப்புக்கு இரதவிட மவறு ஒர்
எடுத்துக்கதாட்டுத் தரை இயலதாது.
சச்சந்தன ஆண்ட நகரைம்
இரைதாசமதாபுரைம் ஆகும். அகழிகளும்,
மதில்களும் அந்நகரரைச் சுற்றி வரளத்துத்
தக்க அரைண்களதாக அரமந்தன.
நதால்வரகப் பரடகளுடன நதானிலம்
மபதாற்றும்படி அவன ஆட்சி பசய்து
வந்ததான. கட்டிளங் கதாரளயதான சச்சந்தன
தன மதாமன மகரள மணம் பசய்து
பகதாண்டதான; அவள உருவில் ஊர்வசிரய
நிகர்த்து இருந்ததாள. எழில் நிரறந்த
இப்மபரைழகிரய மணந்தவன; அவரளப்
பபதாழில்களுக்கு அரழத்துச் பசனறு

இரடயறதா இனபம் நுகர்ந்ததான. அவன
மனம் ஆட்சியில் பசல்லவில்ரல;
அதனதால் தன நம்பிக்ரகக்கு உரிய
அரமச்சன கட்டியங்கதாரைரன விளித்துச்
சிறிது கதாலம் ஆட்சிப் பபதாறுப்ரப
அவனிடம் தருவது எனறு தீர்மதானித்ததான.
கட்டியங்கதாரைன
அரழப்பிக்கப்பட்டதான. “நீ இதற்கு
அட்டி ஒனறும் கூறக்கூடதாது” எனறு
முனனுரரை கூறினதான.
“அவ்வளவு மட்டி அல்ல நதான;
நதானகு தரலமுரறகளதாக அரமச்சியல்
அறிந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவன;
எப்பபதாருள யதார் யதார்வதாய்க் மகட்பினும்
அப்பபதாருள ததான பமய்ப்பபதாருள எனறு
பசதால்லிப் பழகியவன யதான;
பசதால்லுங்கள மகட்கிமறன” எனறதான.
“சுரம எனறதாலும் அது அரமயும்
எனறு ஏற்றுக் பகதாளள மவண்டும்;

ஒய்வில் பசல்ல விரும்புகிமறன.
சதாய்வதற்கு நீ உதவ மவண்டும்; நதான
வந்து பபதாறுப்மபற்கும் வரரை இந்த
ஆட்சிரய நீ ஏற்றுத் ததாங்கி
நடத்தமவண்டும்; நம்பிக்ரக நட்சத்திரைம்
நீ; அதனதால் தம்பி என உனரன மதித்துத்
தருகிமறன; ஏற்று நடத்துக” எனறதான.
ஆட்சி அவனிடம் தரைப்பட்டது.
அவன மவண்டதா விருப்மபதாடு பதவிரய
ஏற்றுக்பகதாண்டதான. அந்தப் பூரன பதால்
குடிக்கதாது எனறு நம்பினதான. சச்சந்தரன
இல்லற இனபம் ஈர்த்தது; நதாட்டின
நல்லறத்ரத மறந்து விட்டதான.
மததாளவலி கதாட்டி ஆட்சிரயச் சுமக்க
மவண்டியவன வரளயலுக்கு வரளந்து
ததாழ்ந்து விட்டதான.
கரதகள பல மபசினர்;
விடுகரதகள பல விடுத்து வினதாக்கள
பததாடுத்தனர். நதாடகம் நயந்தனர்;
இனனிரசப் பதாடல் மகட்டனர்.

அந்தப்புரைத்தில் சுந்தரிகள வந்து
அவரனச் சந்தித்து அரைசிரயப் புகழ்ந்து
வந்து உரரையதாடினர். சிலம்பு ஒலியும்,
வரளயல் ஒலிகளும், மமகரல ஒலியும்
பசவிகளில் விழுந்து இனிய சங்கீதத்ரதத்
தந்தன. மதாரலப்பபதாழுது ஆடமவண்டிய
விரளயதாட்ரட இரடமவரளயிலும்
பததாடர்ந்தனர். கவரல எனபது எனன
எனறு பதரியதாமல் அவரள அவன
இனபுஊட்டி வந்ததான; அவளும் அவன
மீட்டும் கீதத்துக்கு யதாழின நரைம்புகளதாகச்
பசயல்பட்டதாள; நதாதம்
ஒலித்துக்பகதாண்மட இருந்தது. இரடயில்
நரைம்பு அறுந்து விட்டது மபதானற கீறல்
உண்டதாகியது.
“எனன ஏமததா மதாதிரியதாக
இருக்கிறதாமய ?” எனறதான.
“எனக்கு ஏமததா புதிய அச்சம்
மததானறுகிறது; ஏன? எதற்கு? எனறு
பதரியவில்ரல.”

“கதாரைணம் ?”
“நீங்கள கவரல இல்லதாமல்
பவய்யில் படதாமல் குளிரில் உரறந்து
கிரடக்கினறீர். எந்தக் கடரமயிலும்
நதாட்டம் இல்லதாமல் இங்கு வதாட்டமினறி
இருக்கினறீர்; ஏமததா எங்மகதா ஒட்ரட
விழுந்துவிட்டது மபதால் மததானறுகிறது.”
“மகதாட்ரட விடுமவன எனறு
நிரனக்கிறதாயதா”
“பசல்லும் மகதாடு மநர்க்மகதாடதாக
இருப்பது மபதால் பதரியவில்ரல.”
“கரலகள அறிந்த உனக்குக்
கணக்குக் கூடத் பதரியுமதா?”
“கனவு சதாத்திரைம்
கற்றிருக்கிறீர்களதா?” எனறதாள.
“ஒய்வதாக இருக்கும்மபதாது

அரதயும் கற்றிருக்கிமறன.”
“யதான கண்ட கனவு; அதன பலன
கூற முடியுமதா?”
“விடுகரத விடுத்த எனக்கு இந்த
இடுகரத விடுவிக்க இயலும்” எனறதான.
“அமசதாகமரைம் ஒனறு நனகு
பசழித்து வளர்ந்தது; திடீர் எனறு அது
பட்டுப்மபதாகிறது; அடிமரைம் கதாய்ந்து
விடுகிறது. அந்த இடத்தில் புதிய பசடி
ஒனறு முரளக்கிறது. அதன தரல
முடியில் எட்டு மதாரலகள விழுந்து அரத
அழகு பசய்கினறன. இது நதான கண்ட
கனவு” எனறதாள.
“பழரம அழிகிறது; புதுரம
மததானறி வளர்ந்து சிறப்பரடகிறது.
இதுததாமன வதாழ்க்ரக நியதி” எனறு
விளக்கினதான.

“உங்கரள இது எந்த அளவில்
பதாதிக்கும்?” எனறு மகட்டதாள; அவளுக்கு
மமலும் விளக்கம் தரை அவன விரும்ப
வில்ரல.
“கனவுகள பலிப்பதும் உண்டு;
பலிக்கதாமல் மபதாவதும் உண்டு” எனறு
மழுப்பினதான. “மசதாதிடம் மபதானறதுததான
இது” எனறு அரமதிப்படுத்தினதான,
நதாட்கள பசனறன; உழுதவன நிலத்தின
விரளச்சரலக் கதாண்கிறதான; அவமளதாடு
கழித்த நதாட்கள பழுது ஆகவில்ரல;
கனனிரம கனிந்து ததாய்ரமயதாகிறது;
பபண்ரமயின உயர்வுக்குக் கதாரைணமதான
ததாய்ரம அவரள வந்து அரடந்தது;
பவறி பகதாண்டு விலங்கதாக வதாழ்ந்தவன
பநறிகதாண முயனறதான. புலன இனபம்
நுகர்ந்தவன தன புலன அறிவு
பசயல்படத் பததாடங்கியது; அவள
உருமதாற்றம் அவன உளளத்ரதத்
திருத்தியது.

அவள மததாளகள பமலிந்தன; வதாய்
விளர்த்தது; கண் பசந்தது. முரலக்கண்
கரிந்தது; பசப்புப் மபதானற அவள
பகதாங்ரக பதால் சுமந்தது. இரட
பருத்தது: சூல் உற்றதாள; அதனதால் அவள
இள நலம் பததாரலந்தது. அவனுக்கும்
கவர்ச்சி குரறந்தது. அவள வயிற்ரற
அவ்வப்பபதாழுது உரதத்து உயிர்த்
துடிப்ரபக் கதாட்டி வந்த மதரலயின
எதிர்கதாலம் அவன கண்முன நினறது.
கட்டியங்கதாரைன ஆட்சிரயத்
தரைதாவிட்டதால், எதிரியதாக மதாறிப் மபதார்
பததாடுத்ததால் அந்த நிரனவு அவரன
அரலக்கழித்தது. ததான அழிந்ததாலும் தன
மரனவிரயயும் வயிற்றில் உருவதாகும்
உதயகுமரைரனயும் அப்புறப்படுத்த
மவண்டும்; அவர்கள தப்பித்துச் பசல்ல
வழி ஏற்படுத்த மவண்டும் எனறு
நிரனத்து அதற்மகற்ற உபதாயத்ரதத்
மதடினதான.

மயனுக்கு நிகரைதான தச்சரன
அரழத்து மயிற் பபதாறி ஒனறு பசய்து
தருமதாறு மவண்டினதான. அது பறக்கும்
தட்டதாக இருக்கமவண்டும் எனறு
விரும்பினதான. சிற்ப நூல் வல்லவன தன
கற்பரன பகதாண்டு ஒப்பரன மிக்க மயிற்
பபதாறி ஒனரறப் பரழய கந்தல்
துணிகரளயும், பருத்திரயயும்,
அரைக்ரகயும், நூரலயும், பிசிரனயும்,
பமழுரகயும் ரவத்து நனகு
பக்குவமதாகச் பசய்து தந்ததான. அரத
இயக்குவதற்குத் தக்க
விரசப்பபதாறிகரளயும் அரமத்துக்
பகதாடுத்ததான. அதரன மமமல பசல்லவும்
கீமழ இறக்கவும் திருகுவதற்கு மவண்டிய
கருவிகரளப் பபதாருத்தி ரவத்ததான. ஏமழ
நதாளில் இரத அழகுறச் பசய்து
முடித்ததான. அதில் ஏறி மமமல
பசல்லவும், விண்ணில் பறக்கவும், கீமழ
இறங்கவும் தக்க பயிற்சியும் தந்ததான;
ஆபத்துக் கதாலத்தில் தப்பித்துச் பசல்ல
அவரளத் தகுதி பரடத்தவள ஆக்கி

ரவத்ததான; அவளுக்கு அது உல்லதாசப்
பயணமதாகவும் இருந்தது.
கட்டியங்கதாரைன அரமச்சர்
அரவரயக் கூட்டினதான. அவர்கள
ஆமமதாதிப்பு உரரைரய எதிர்பதார்த்ததான.
ஆட்சிரயச் சில நதாள ஏற்று நடத்தினதான.
அதில் கிரடக்கினற ஆததாயங்கரள
அறியத் பததாடங்கினதான. ஏன இரதத்
ததாமன பததாடர்ந்து நடத்தக்கூடதாது எனற
மயதாசரன மததானறுகிறது. நீர்
பவளளத்தில் நீந்திச் சுகம் கதாணும்
மவந்தன நிச்சயம் கரரை ஏறித்ததான
ஆகமவண்டும். அக வதாழ்க்ரகயில்
அகப்பட்டவன புறப்பபதாருள பற்றிச்
சிந்திக்கதாமல் இருக்கமதாட்டதான; வந்து
திரும்பக் மகட்டதால் எனன பசதால்வது?
“உங்கள கருத்து யதாது?” எனறு மகட்டதான.
“இல்ரல எனறு மறுத்துச் பசதானனதால்
எனன?” எனறு துணிந்து மகட்டதான.
“இதரன நதாட்டு மக்கள

பபதாறுத்துக் பகதாளள மதாட்டதார்கள; நிழல்
நிஜமதாக ஆக முடியதாது; சட்டம் இடம்
தரைதாது; அது மட்டுமல்ல; இது நம்பிக்ரகத்
துமரைதாகம். மரனவிரயப் பதாதுகதாத்துக்
பகதாண்டிரு எனறு பசதானனதால் அவரள
உடன பிறந்த சமகதாதரியதாக நிரனக்க
மவண்டும். அனறி அவரள ஏன தன
இனபத்துக்குத் துரணயதாக ஆக்கிக்
பகதாளளக்கூடதாது எனறு நிரனப்பது
தவறு. தீட்டிய மரைத்ரதமய கூர்பதார்ப்பது
மபதானற பசய்ரக இது; நீதி நூல்கள
இதற்கு இடம் தரைதாது; பிறன மரனவிரய
நிரனப்பவன, கனனிரயக் கதாமத்தில்
கலக்கியவன, நனறி பகதானறவன,
அரைசனுக்குக் மகடு சூழும் அரமச்சன
இவர்கள எல்லதாம் இம்ரமயில் குட்ட
மநதாயில் பகட்டு அழிவதார்கள. இறந்த
பின நரைகத்தில் இடர்ப்படுவதார்கள” எனறு
அறிவுரரை கூறிப் பதார்த்தனர்.
அவன மதறுவததாக இல்ரல;
அவன ரமத்துனன மதனன கண் சிவக்கப்

மபசினதான; “பண் மிகுக்க எங்களுக்கு
ஏற்பப் பதாட மவண்டியவர்கள நீங்கள,
அறம் சிறக்கப் மபசுவது தகதாது;
ஆண்டவர்கள நதாங்கள; எங்கள
பசதாற்கரளத் ததாண்டிப் மபசுவது ஏற்க
முடியதாது; பரட எடுத்துப் பதாரரைக்
கட்டிக் கதாப்பது எம் திட்டம்; அதனதால்
சச்சந்தன அரடயப் மபதாவதும் கட்டம்;
இது எங்கள இட்டம்” எனறு கூறி
முடித்ததான. அவர்கரளத் தடுக்க
முடியதாமல் மபதாய்விட்டது அந்த
அரமச்சர் வட்டம்.
மபதார்முரைசு பகதாட்ட ரவத்ததான;
இரு திறத்துப் பரடகளும் திரைண்டன;
அரைசன இருந்த அந்தப்புரைத்ரதயும்
அரதச் சுற்றி இருந்த அரைணிரனயும்
சூழ்ந்தனர். புரகரயக் கண்டு பநருப்பு
அணுகிவிட்டது எனச் சச்சந்தன
அறிந்ததான. விசரயயின வயிற்றில்
வளரும் மதாணிக்கத்ரதக் கதாக்கும்
பபதாறுப்பிரன உணர்ந்ததான. வதாள

பகதாண்டு மபதாருக்குப் புறப்பட்டவன
ஆள அனுப்பி விசரயரய மயிற்
பபதாறியில் ஏறிச் பசல்லுமதாறு
அறிவித்ததான. விசரய மயிமலறிச்
பசல்லும் முருகன ஆனதாள; அது பறக்கும்
தட்டதாகப் பறந்து பசனறது; அக நகர்
விட்டு விண் மநதாக்கிப் புறநகர் மநதாக்கிச்
பசனறது; மபதார் மூண்டுவிட்ட
பசய்திரய அங்குச் பசவியில்
வந்துவிழுந்த மபர் ஒலி அறிவித்தது; அது
அவலக் குரைலதாக மதாறியது; அரைசன
இறந்துவிட்டதான எனபரத அவளதால்
அறிய முடிந்தது. விரசரய முடுக்க
மதாட்டதாமல் விசரய அரசவற்றுப்
மபதானதாள; பபதாறி ததானதாகக் கீமழ
இறங்கியது.
கதிரைவன கதால் சதாய்ந்து கதாரிருரளத்
மததாற்றுவித்தது. இருள சூழ்ந்த சூழல்;
பதரு விளக்குகளுக்குப் பதிலதாக ஈம எரி
ஒளி தந்து பகதாண்டிருந்தது. அழகியர்
ஆடல்கரளக் கண்ட அவள மபய்கள

கூத்திரனக் கண்டதாள. அவற்றின
நிழல்கள எங்கும் அரசந்து ஆடிக்
பகதாண்டிருந்தன; ஆந்ரதகள அலறின;
மகதாட்டதானகள கூவின; நரிகள ஊரள
இட்டன; அதனதால் அந்த இடம்
வதாழ்க்ரகப் பயணத்தின முடிவிடம்
எனபரத அறிந்ததாள; முற்றிய கரு
வயிற்றில் இருக்க விரும்பவில்ரல;
மருத்துவர் உதவி வந்ததால்ததான பவளிமய
தரல கதாட்டுமவன எனறு அது மவரல
நிறுத்தம் பசய்யவில்ரல. இந்த
உலகத்ரதக் கண் திறந்து பதார்க்க
நிரனத்தது.
அங்மகமய அவள
அக்குழந்ரதரயப் பிரைசவித்ததாள; அதன
அழுகுரைல் மகட்டு அவள அகம்
மலர்ந்ததாள.
அந்த இடுகதாட்டில் நடு இரைவில்
அவளுக்குப் பக்கத்துரண யதாரும்
இல்ரல எனபரதத் பதய்வமம ததாங்கிக்

பகதாளள விரும்பவில்ரல. புறங்கதாட்டில்
கதாவல் பதய்வமதாக இருந்த பபண்
பதய்வம் ஒனறு சண்பகவல்லி எனற
பபயரில் கூனி வடிவில் அங்கு வந்து
உதவியது. பழகிய முகம் மபதால்
இருந்தது; அது பதய்வம் எனபரத
விசரய அறிந்திலள.
இருண்ட அவள வதாழ்வில்
மினனல் கீற்றுப்மபதால அந்தச்
சினனகுழந்ரத அவளுக்கு ஆறுதல்
தந்தது. வதாழ்க்ரகயில் ஒளி கிரடத்தது
மபதால இருந்தது; நதாட்ரடப் பிரிந்ததாள;
கணவரன இழந்ததாள; துயரைத்தில்
உழந்ததாள; அந்த நிரலயில் அவரனக்
கண்டு மகிழ்ந்ததாள; மகட்டது தரும்
கற்பகத்தரு மபதாலவும், மவட்டது
பகதாடுக்கும் கதாமமதனு மபதாலவும்
நல்கும் ஒளிமிக்க சிந்ததாமணியதாக அவன
அவளுக்கு விளங்கினதான. கண்மண
மணிமய எனறு பகதாஞ்சதாமல் தன
வதாழ்க்ரகக்கு ஒளி கதாட்டும்

சிந்ததாமணிமய எனறு அரழத்து
மகிழ்ந்ததாள. பகதாஞ்சும் சூழ்நிரலயில்
அவள இல்ரல; அஞ்சும் சூழ்நிரலயில்
அவள கிடந்ததாள.
உதவிக்கு வந்த பதய்வம்
அவளுக்கு வழி கதாட்டியது. அலமந்து
நடந்து பசல்வதற்கு அல்ல; அடுத்து
எனன பசய்யமவண்டும் எனபரத
அறிவிக்க.
“அரைச மகன பூமித்ததாய் பபற்ற
திருமகனதாக அவதரித்துளளதான;
முடிவிடத்ரத முதலிடமதாகக்
பகதாண்டதான. பிறப்பினதால் ஒருவர்
உயர்வு அரடவதில்ரல. வளரும்
சிறப்பினதால்ததான அவன மமனரம
அரடவதான. இங்மக பவட்டிக்குப்
மபதாட்டு ரவத்ததால் இங்மக கதாவல்
கதாக்கும் பவட்டியதானததான எடுத்துச்
பசனறு வளர்ப்பதான; அதிகமதாகப்
மபதானதால் அவன ஒரு அரிச்சந்திரைன ஆக

முடியும்; நீ அவரன எப்படி வளர்க்க
முடியும்? கட்டியங்கதாரைன அறிந்ததால்
முரளயிமலமய கரளந்து விடுவதான.
அதனதால் அவரனத் தக்கவரிடத்து
விடுவதுததான நீ பசய்யத்தக்கது” எனறு
கூறினதாள. அறிவு மிக்க
அனரனயதாரகயதால் குழந்ரதரயச்
பசல்வச் பசருக்கு மிக்கவரிடம்
ஒப்பரடக்க ஒருப்பட்டதாள. மபரழயிமல
ரவக்கப்பட்ட கனனரனப் மபதால் அவன
அங்மக கிடத்தப்பட்டதான. மதர் ஒட்டி
எடுத்து கனனரனப் மபரும் புகழும்
வதாய்த்த மனனன ஆக்கினதான; அமத
மபதாலக் கந்துக்கடன எனனும் வணிகன
ஒருவன தன மகரவப் பறி
பகதாடுத்துவிட்டுத் தறிபகட்டு வந்து
பகதாண்டிருந்தவன அங்மக கிடத்தப்பட்ட
குழந்ரதரயக் கண்டதான;
வறியவனுக்குத் தனம் கிரடத்தது
மபதாலவும், விழியற்றவனுக்கு ஒளி
கிரடத்தது மபதாலவும் அவன
மகிழ்ந்ததான; தன மரனவி சுநந்ரதயிடம்

தந்து அவள சிந்ரதயில் மததானறிய
துயரரைத் துரடக்க முடியும் எனறு முடிவு
பசய்ததான.
அந்தக் குழந்ரத ரகயில் அரைச
மமதாதிரைம் இருந்தது; அரத அவன
அனரன மபதாட்டு ரவத்ததாள. களளக்
கதாதலில் உளளம் பறிபகதாடுத்தவள சுமக்க
மதாட்டதாமல் இறக்கி ரவத்த சுரம அல்ல
அது; அரைச மகனதாகத் ததான இருக்க
மவண்டும் எனபரதயும் அறிந்து
பகதாண்டதான.
அந்தக் குழந்ரதரய அவன
ரகயில் எடுத்த மபதாது அது தும்மியது;
அப்பபதாழுது கம்மிய குரைலில் ‘சீவ’ எனறு
மரறந்திருந்த விசரய வதாழ்த்திய
ஒலிரயக் மகட்டதான. சீவன இழந்த
அவளுக்கு இவன சீவனதாக அரமந்ததான.
இறந்த மகரவப் புரதக்க
வந்தவன அரதப் புரதத்து விட்டுப்

புரதயல் கிரடத்தரதப் மபதால
இப்புதியவரன எடுத்துக்பகதாண்டு வீடு
மநதாக்கி விரரைந்ததான. பத்து மதாதம்
வயிற்றில் சுமந்து கதாத்த மகரவ இறக்கி
ரவத்து அரதக் கண்டு மகிழ
மவண்டியவள அதரன மதார்மபதாடு
அரணத்துப் பதாலூட்டக் கதாத்திருந்தவள.
வதாய் திறந்து அழதாத அந்தக்
குழந்ரதரயச் சடமதாகக் கண்டவள;
இப்பபதாழுது மனம்
திடப்படுத்திக்பகதாளளப் புதிய பசய்தி
பகதாண்டு வந்ததான.
“அவன ஆயுள பகட்டி; விழித்துக்
பகதாண்டதான” எனறு அவளிடம் பசதால்லி
அக்குழவிரயக் பகதாடுத்ததான. தன
மழரலச் பசல்வம் தனனிடம்
மசர்ந்துவிட்டது எனபததால் அவள
மகிழ்ந்து அவரன வதாரி எடுத்து
அரணத்துக்பகதாண்டதாள.
பசத்தவன உயிர் பிரழத்ததான

எனற பசய்தி வியப்பும் மகிழ்ச்சியும்
விரளவித்தது. பரற அடித்த இடத்தில்
முழவு ஒலித்தது. மகிழ்ச்சி ஆரைவதாரைம்
பபருகியது. கந்துக்கடன மகன
பிரழத்ததான எனற பசய்தி கட்டியங்கதாரைன
கதாதுக்கு எட்டியது. கந்துக்கடன
அவனுக்கு பநருங்கிய பந்துரவப்
மபதாலப் பழகியவன, நதாமதாவளி பதாடி
நல்ல பபயர் எடுத்தவன. அதனதால்
அவனும் பபதானனும், வதாழ்த்துரரையும்
அனுப்பிரவத்துத் தன மகிழ்ச்சிரயத்
பதரிவித்ததான. வந்தவர்க்கு எல்லதாம்
பபதானனும் பபதாருளும் வதாரித் தந்து தன
மகிழ்ச்சி பவளளத்ரதக் கந்துக்கடன
பதரியப்படுத்தினதான.
சிரறயில் மதவகி வயிற்றில் பிறந்த
கண்ணன யமசதாரதயதால்
வளர்க்கப்பட்டரதப் மபதால
இடுகதாட்டில் பிறந்த சீவகன சுநந்ரதயதால்
எடுத்து வளர்க்கப்பட்டதான. இரைதாசமதாபுரைம்
மகதாகுலம் ஆகியது, பிறக்கும் குழந்ரத

சிறப்பரடய அதற்குப் பபயர் சூட்டி
அவரனப் பபரிமயதான ஆக்க
விரும்பினர்; சீவகன எனற பபயமரை
சிறந்தது எனறு கந்துக்கடன கழறச்
சுநந்ரத அதற்குத் தரட
பசதால்லவில்ரல; பசல்வக்குடியில்
அவன வளர்ந்தரமயின பசவிலித் ததாயர்
அவரனச் பசம்ரமயதாகச் சீரைதாட்டிப்
பதாலூட்டி வளர்த்தனர்; பசவிக்கு வீரைம்
மிக்க கரதகரளச் பசதால்லி அவரனப்
புவிக்கு நதாயகன ஆக்க வழி பசய்தனர்.
ததாலதாட்டி வளர்த்தமபதாது
அவனுக்கு இரசக் கரல அறிமுகம்
ஆகியது. முக்கதால் மதரரைச் பசலுத்த
ரவத்து அவரன நரடபயிலச் பசய்தனர்;
யதாரன, மதர், குதிரரை இவற்றின
பபதாய்ம்ரம வடிப்புகளில் அவரன
அடிபயடுத்து ரவக்கக் கற்றுத்தந்தனர்.
ஊர்திகரளத் தளளி உரைம்பகதாண்ட
பநஞ்சும் உடலும் பபற்றதான.

பூக்களில் ததாமரரை மபதானறும்,
விண்மீனகளிரடமய ஒளிவீசும்
திங்கரளப் மபதானறும், அடர்ந்து
எதிர்ப்பதில் சிங்கம் மபதானறும்
ஆற்றமலதாடும் வீரைத்மததாடும் தனித்துச்
பசயல்பட்டதான. மழரல பமதாழி மபசி
மகிழ்வித்த அவனுக்கு எழுதப்படிக்கக்
கற்றுத்தரை விரும்பினர். அவரன
‘ரமயதாடுக’ எனறு பசதால்லி ஒரல தந்து
எழுத ரவத்தனர். ஆரைம்பக்கல்வி ஆறதாம்
வயது வருவதற்குள அவனுக்கு
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அவன
வதாழ்க்ரகயின முதல் அத்தியதாயம்
நதாமகள இலம்பகம் ஆகியது. சித்திரைமும்
ரகப்பழக்கம்; பசந்தமிழும்
நதாப்பழக்கம்; ரவத்தபததாரு கல்வியும்
மனப்பழக்கம் எனபதற்கு ஏற்பத்
பததாடர்ந்து கல்வி கற்றதான. ‘கற்க கசடறக்
கற்பரவ கற்றபின நிற்க அதற்குத் தக’
எனனும் குறட்பதாவின கருத்துப்படி
அவன கற்கமவண்டிய நூல்கரளக்
குற்றமறக் கற்றதான; சதானமறதார்கள நூல்

வழியதாகத் பதரிவித்த அறக்
கருத்துக்கரள அவன ஆழ்ந்து கற்று
ஒழுக்கத்ததால் சிறந்த நனமகனதாக
வளர்ந்ததான. கல்வி மகளவிகளில்
சிறந்தமததாடு ஆனற ஒழுக்கம்
மிக்கவனதாக வளர்ந்ததான.
வயதுக்மகற்பப் படிப்பும்
கரலகளும் கற்றதான; வீரைனதாவதற்கு
மவண்டிய வித்ரதகரளப் பபற யதாரன
ஏற்றம், குதிரரை ஏற்றம், மற்மபதார்,
விற்மபதார் முதலிய பரடக்கலப்
பயிற்சிகரளக் கற்று நிகரைற்ற வீரைம்
உரடயவனதாகத் திகழ்ந்ததான. யதாழ், குழல்
முதலிய இரசக் கரலகளிலும்
மதர்ந்தவனதாக விளங்கினதான.
கல்வி நலனும் பரடப்பயிற்சியும்
கற்ற அக்கதாரளரய அவன ஆசிரியரைதாக
விளங்கிய அச்சணந்தி எனபதார் அருகு
அரழத்து அனபு குரழயப் மபசி
எதிர்கதாலத்ரத வரரைபடம் கதாட்டி

அறிவுறுத்தினதார். அவர் இரைதாசமதா புரைத்தில்
நீண்ட கதாலம் தங்கியவர்; அதனதால் அவர்
அங்கு நடந்தரவ எல்லதாம் மகட்டு
அறிந்தவரைதாக இருந்ததார். கந்துக்கடன
இல்லத்துக்கு வந்தமபதாது சீவகனின ததாய்
சுநந்ரத அவரரை இனமுகம் கதாட்டி
நல்வரைவு தந்து அவர் பசிக்கு உணவு
அளித்துக் கரளப்ரபப் மபதாக்கினதாள;
பச்சிளம் குழந்ரதயதாக இருந்த இந்தப்
பவித்திரைரனக் கண்டதும் அவர்
இதுவரரைததான உழந்து வந்த யதாரனத் தீ
எனனும் மநதாய் நீங்கப் பபற்றுப்
பபதாலிமவதாடு விளங்கினதார். அனபும்
பண்பும் மிக்க அந்தக் குடும்பத்தில் அடி
எடுத்து ரவத்தமபதாமத அவர் மநதாய்
பநதாடி நீங்கி நலம்மிக்க யதாக்ரக
பபற்றதார். அது அவருக்கு வியப்ரபயும்
மகிழ்ச்சிரயயும் தந்தது.
கதாரலக் கதிரைவரனப் மபதால ஒளி
வீசிய அந்த வதாரலக் குமரைனுக்குத் ததான
அறிந்த பரடக்கலப் பயிற்சிரயக்

கற்றுத்தருவதில் பபருரம கண்டதார். நதாள
பசல்லச் பசல்லச் அவன நதாட்டு
இளவரைசன எனபரதயும். அறிந்து
பகதாண்டதார். எனமவ அவனுக்குக் கல்வி
கற்பிப்பதில் இரைட்டிப்பு மகிழ்ச்சி
பகதாண்டதார்.
இதுவரரை சீவகன அறியதாத சில
உண்ரமகரளக் கரத பசதால்வது மபதால
அவனுக்கு எடுத்து உரரைத்ததார்,
“நதான பசதால்வரத நீ கவனமதாகக்
மகட்க மவண்டும். இந்த நதாட்டின ஆட்சி
சீர்குரலந்து இருக்கிறது, கதாரைணம்
பதரியுமதா? மனனவன மக்களுக்கு உயிர்
மபதானறவன; அவன வறியவன கதாக்கும்
வயல் மபதால மக்கரளக் கதாக்க
மவண்டும். நதாடு எனபது நிலத்ததால்
சிறப்புப் பபறுவது இல்ரல; அது மமடு
ஆயினும் சரி, கதாடு ஆயினும் சரி;
விரளயும் நிலமதாயினும் சரி; விரளயதாத
கரைம்பு நிலமதாயினும் சரி;

அதனதால்மட்டும் மக்கள வளமுடன
வதாழ்வது இல்ரல; அரத ஆளும் அரைசன
நதாட்ரடச் பசம்ரமயதாக ஆட்சி
பசய்ததால்ததான பசழுரம மசரும்; அறம்
நிரலக்கும்; மக்கள மக்களதாக வதாழ்வர்.”
“உண்பதற்கு உணவும், உடுக்க
உரடயும், வதாழ வசதிகள மட்டும்
இருந்ததால் மபதாதுமதா! மதாந்தர் ஒழுக்கம்
மிக்கவரைதாக வதாழ மவண்டும்; இனறு எந்த
நிரலயில் நதாடு இருக்கிறது; தரலவன
ஒழுக்கக் மகடனதாக இருக்கிறதான. கதாமக்
கணிரகயரரை ஏமமதாக அரடந்து இனபக்
மகளிக்ரகயில் ஈடுபட்டு நதாட்டுப்
பபதாருரள நதாசம் ஆக்குகிறதான. நல்மலதார்
உரரைகரள நதாடதாது அல்மலதார் இழி
பசதாற்கரளக் மகட்டு பநறி தவறுகிறதான.”
“இந்த நிரல மதாறமவண்டும்.
அப்பபதாழுதுததான நதாடு சீர்ப்படும்” எனறு
கூறினதார்.

“அவன நதாட்டு அரைசன ஆயிற்மற,
அவரன எப்படி அகற்றமுடியும்?”
“அதுததான இல்ரல; இதிமல ஒரு
வரைலதாமற அடங்கி இருக்கிறது. இந்த
நதாட்ரட ஆண்டவன சச்சந்தன எனபவன;
அவன ஆட்சிக் கதாலத்தில் நதாடு சீரைதாக
இருந்தது. அவன வயதில் இரளஞன,
அதனதால் அவன ஒரு தவறு
பசய்துவிட்டதான. அவன மதாமன மகரள
மணந்து ஆட்சிரய இந்தக்
கட்டியங்கதாரைனிடம் ஒப்புவித்துத் தன புது
மரனவிமயதாடு இனபமதாகக் கதாலம்
கடத்தினதான. கட்டியங்கதாரைன
அப்பபதாழுது அரமச்சனதாக இருந்ததான.
அவன அரைசரனக் பகதானறு ஆட்சிரயத்
தனது உரடரமயதாக்கிக் பகதாண்டதான.”
“அரைசனுக்குப் பிளரள குட்டி
எதுவும் பிறக்க வில்ரலயதா?”
“புத்திசதாலித்தனமதாக மயிற்பபதாறி

ஒனறில் தன மரனவிரய ஏற்றி
அனுப்பினதான; அது இடுகதாட்டில்
இறங்கியது; அங்மக அவன மரனவி ஒரு
மகரனப் பபற்றதாள.” “அவன உயிமரைதாடு
இருக்கிறதானதா? அவன எனன
பசய்கிறதான?”
“ஏறக்குரறய உன வயதுததான
இருப்பதான. அவன எங்மக வளர்கிறதாமனதா
எனன பசய்கிறதாமனதா அவன ததாய் எனன
ஆனதாமளதா எதுவும் பதரிய
வதாய்ப்பில்ரல” எனறதார்.
“ஐயதா! அவன இருக்குமிடம்
பசதானனதால் அவரன அரழத்து
வருமவன; இவரன எதிர்த்து ஆட்சிரய
அவனிடம் ஒப்புவிப்மபன; மக்கரளப்
புரைட்சி பசய்யச் பசதால்லித் துண்டி
விடுமவன” எனறதான.
“அவசரைப்படதாமத; இனனும் ஒரு
வருஷம் மபதாகட்டும்; அதற்குப்

பிறகுததான இவரன எதிர்க்க முடியும்”
எனறதார்.
“முதலில் அவரன எப்படித்
மதடுவது? அரதச் பசதால்லுங்கள”
எனறதான.
“நீ மநமரை வீட்டுக்குப் மபதா; நிரலக்
கண்ணதாடி முன நில், அதில் ஒருவன
நிழலதாடுவதான. அவனததான அந்த
இரளஞன, அரைச மகன; சீவகன” எனறதார்.
“அவசரைப்படதாமத; நீ இப்பபதாழுது
கந்துக்கடனின மகன; பிறப்பதால்
அரைசமகனதாயினும் அதற்கு மவண்டிய
சிறப்புகள உனனிடம் இல்ரல; அதற்கு
மவண்டிய தகுதிகரள உண்டதாக்கிக்
பகதாளள மவண்டும்; அரைச மகளிரரை
மணந்து அவர்கள துரண பகதாண்டு
பரட திரைட்டி அவரன எதிர்க்க
மவண்டும். நீ இப்பபதாழுது தனி மனிதன;
தனிமரைம் மததாப்பதாகதாது; பரடத்துரண

இல்லதாமல் அவரன எதிர்க்க இயலதாது;
கதாலம், இடம், துரணவலி மூனறும்
மசரும்மபதாது எதிர்க்கமவண்டும்” எனறு
அறிவுரரை கூறி அவரன விட்டுப்
பிரிந்ததார்.
அவர் தம் வரைலதாற்ரற அவனுக்கு
எடுத்துக் கூறினதார். பவளளிமரல
எனனும் பகுதியில் வதாரைணவதாசி எனனும்
ஊருக்கு அரைசனதாக இருந்தவர்; தவம்
பசய்ய மவண்டி நதாட்ரடத் தம் மகனிடம்
ஒப்புவித்துத் பதனபுலம் மநதாக்கி வந்ததார்.
வரும்மபதாது யதாரனத் தீ எனனும் மநதாய்
அவரரை வதாட்ட அது தீரைப் பல தலங்களும்
சுற்றி வந்ததார். இரைதாசமதாபுரைம் வந்த பிறகு
சுநந்ரதயின ரகச்மசதாறு உண்ட பின தன
பமய்ச்மசதார்வு நீங்கி மநதாயற்ற வதாழ்ரவ
அரடந்ததார். அதற்குக் ரகம்மதாறதாகமவ
சீவகனுக்குப் பரடக்கலப் பயிற்சி
அளித்ததார். இவ்வரைலதாற்ரறச் பசதால்லிச்
சீவகனிடம் விரடபபற்றதார்.

2. மகதாவிந்ரதயதார் இலம்பகம்
ஆசிரியர் அச்சணந்தி அகனறபின
அவர் கதாட்டிய வழிமய மமலும் கல்வியும்
கரலகளும் கற்று எல்லதாத் துரறகளிலும்
வல்லவனதாக விளங்கினதான; வீரண
வித்தகனதாகத் திகழ்ந்ததான. ஞதானம்,
அழகு, வீரைம் மூனறும் அவனிடம் முழு
அளவு நிலவின.
சுநந்ரதக்கு மற்பறதாரு மகன
நந்தட்டன எனபதான பிறந்து இவனுக்கு
உற்ற துரணவனதாகச் பசயல்பட்டதான.
இரைதாமனுக்கு வதாய்த்த இலக்குவனதாக
அவன நிழற்மபதால அவனபின
பததாடர்ந்ததான; கந்துக்கடனுக்கு
வதாழ்க்ரகத் துரணக்கு சுநந்ரதயும்,
சுகத்துக்குச் சில கணிரகயரும்

வதாய்த்தனர்.
பவளரளக் கணக்கில் கட்டிய
மரனவி எனறதால் கருப்புக் கணக்கில்
விருப்பமுளள மதாதர்களதாக இவர்கரள
ரவத்துக் குடும்பம் நடத்தினதான;
விரளவு நபுலன விபுலன எனற
நனமக்கள இருவர் அவன பபயரரைச்
பசதால்லினர்.
இரைதாம கதாரதயில் இரைதாமனுக்கு
வதாய்த்தது மபதால் தம்பியர் மூவர்
வதாய்த்தனர். பதுமுகன எனபவனும்
புத்திமசனன எனபவனும் இவனது வலது
கரைமதாகச் பசயல் பட்டனர். தம்பியரும்
மததாழர்களும் அறிவு மிக்க அரமச்ச
ரைதாகவும், பசயலதாற்றும் வீரைர்களதாகவும்
பசயல்பட்டனர். மவரளக்குச் மசதாறு,
துணிமணிகள; அடிதடி, நதாரளக்கு ஒரு
நதாடகம்; கவரலயில்லதாத கட்டவிழ்ந்த
வதாழ்வு இவர்கரளக் கவ்வியது.

இரைதாசமதாபுரைத்தில் மபசுவதற்கும்,
மபசிச் சிந்திப்ப தற்கும், சிந்தித்துச்
பசயல்படுவதற்கும் அவ்வப்பபதாழுது
ஏமததா சில நிகழ்ச்சிகள மததானறதாமல்
இல்ரல. மததாட்டத்துக்குக் கதாவல்
இல்ரலபயனறதால் பூப்பறிக்க யதார்
மவண்டுமதானதாலும் வரைலதாம்; கதாய்த்து
முதிர்ந்த கனிகரளப் பறித்துச் பசனறதால்
தடுத்து நிறுத்த ஆள இல்லதாத
அலங்மகதால ஆட்சியதாகக் கட்டியங்கதாரைன
ஆட்சி இருந்தது.
பகதாளரளயடித்துக் குட்டி அரைசு
நடத்தும் மவடுவர்கள சிலர் இந்த
இரைதாசமதாபுரைத்ரதச் சூழ்ந்தனர்; நகரின
புறப்பகுதிகளில் கதாட்டில் புல்ரல
மமய்வதற்கு ஊர் எல்ரல கடந்து
இரடயர்கள தம் மதாடுகரள ஒட்டிச்
பசனறனர். மவடுவரரை எதிர்க்கும் ஆற்றல்
அவர்களிடம் இல்ரல. அந்த மதாடுகரள
அவ்மவடுவர்கள வரளத்துக்
பகதாண்டனர். மபதாரில் இரளத்து ஊர்

திரும்பியவர்கள அப்பசுக்களின
உரியவரிடம் வந்து பசய்தி அறிவித்தனர்.
வீட்டுக்கு வரும் ஆநிரரைகரள
எதிர்பதார்த்துக் குரைல் பகதாடுத்து ஏங்கும்
கனறுகரள வீட்டு மகளிர் கட்டிக்
பகதாண்டு அழுது ஆறுதல் கூறினர்.
பசுரவ இழந்த இரடயர்
அரைசனிடம் பசனறு அவன கரட
வதாயிலில் நினறு முரறயிட்டனர்; குரற
மகட்டவன பரடகரள அனுப்பி நிரரை
மீட்டு வருக எனறு ஆரணயிட்டதான.
அவன ரமத்துனன மதனன
தரலரமயில் அரைசனின பரட வீரைர்கள
திரைண்டு பசனறனர். முரைட்டு
மவடுவர்கரள விரைட்டி அடிக்க
முடியதாமல் அவரைவர் தம் உயிரரைப்
பபரிததாக மதித்து உடம்புக்கு ஊறு இனறி
ஊர் திரும்பினர். பசுக்கரளப் பறி
பகதாடுத்தவர்கள பசய்வது அறியதாது
கலக்கம் அரடந்தனர்; இரடயர்களின
தரலவனதாகிய நந்தமகதான அவற்ரற

மீட்கும் பபதாறுப்ரபத் ததான ஏற்றுக்
பகதாண்டதான; ஊரில் இந்தச் மசதாம்மபறி
இரளஞர்கள, “மதாடு மபதானதால்
மறுபடியும் ஈட்டிக் பகதாளளலதாம்.
இதற்கதாக யதார் மபதாரிடுவது” எனறு
மசதார்ந்துவிட்டனர். நந்தமகதானின மகள
அழகில் மிக்கவள. அவரள
அரடவதற்கு அந்தச் மசரியில் இருந்த
இரளஞர் ஆர்வம் பகதாண்டிருந்தனர்.
‘எருதுகளின கூரிய அம்பிரன
அஞ்சுபவரன இரடயர் பபண்
விரும்பமதாட்டதாள’ எனறு அவர்கள வீரைம்
மதிக்கப்பட்டது. வீரைத்திருமகரனமய
இரடப் பபண்கள விரும்பினர். “வீரைம்
மிக்கவனுக்கு அவள ததாரைம் ஆவதாள”
எனறு நந்தமகதான பரறயரறவித்ததான.
ஆநிரரைரய மீட்டுக் பகதாண்டு வரும்
வீரைத்திருமகனுக்குத் தன மகள உரியள
எனவும், அவமளதாடு வரிரச எனற
மபரைதால் பசுக்கள ஈரைதாயிரைமும்
பபதாற்பதாரவகள ஏழும் தருவததாகவும்

உரரைத்ததான.
அந்த ஊர் இரளஞர்கள பசய்தி
மகட்டதார்கள. “மகதாவிந்ரத” எனற அந்தப்
பபண்ரணக் கட்டிக் பகதாளளக்
கதாத்திருந்தவர்கள எல்லதாம் கதாத தூரைம்
ஓடினதார்கள. “கட்டி பவண்பணய்
மபதானற கதாரிரக மகதாவிந்ரதயதானதாலும்
சரி, பகதாட்டிய முல்ரல மபதானற நிறம்
உரடய அரைமகளிர் ஆயினும் சரி; பவட்டி
வீழ்த்தும் பசயல் உரடய மவடுவரரை
எதிர்க்க நம்மதால் முடியதாது” எனறு
விதிர்விதிர்த்து ஒடுங்கினர்.
சீவகனின மததாழர்களும்,
தம்பியரும் இச்பசய்தி மகட்டனர்.
புதுமுகம் எனறதால் நரகமுகம் கதாட்டும்
பதுமுகன சீவகனிடம் வந்து மபதார்
பததாடுப்மபதாம் எனறு துண்டினதான.
“நம்மதால் இயலுமதா” எனறு சிந்தித்துப்
பதார்த்தனர். “அழகி ஒருத்தி
கிரடப்பதாமள” எனறு அங்கலதாய்த்ததான

பதுமுகன. “அதற்கதாக நதாம் ரவரைக்
கத்தியில் கழுத்து அறுத்துக் பகதாளள
முடியுமதா? மயதாசித்துச் பசயல்படுமவதாம்”
எனறதான புத்திமசனன.
அரைச இரைத்தம் சீவகன உடம்பில்
ஓடியது; குடி மக்கள அவலம் தீர்ப்பது
தன கடரம எனக் கருதினதான.
“அந்நியர்கள வந்து சூரறயதாட தந்நிரல
மறந்து அடி பணிவததா? இது நம்
ஆண்ரமக்கு இழுக்கு” எனறு கூறிப்
பரட திரைட்டினதான.
கட்டியங்கதாரைனது பரடவீரைர்கரள
அடித்துத் துரைத்திய மவடுவர் சீவகன தனி
ஒருவன ததாமன இவரன பவல்வது
எளிது எனறு துணிந்து முன வந்தனர்;
அவர்கள தமக்கு நிகரைற்றவர் எனபததால்
அவர்கரள அச்சுறுத்தி அடிபணிய
ரவத்ததான. கத்தியினறி இரைத்தமினறிச்
பசய்த யுத்தமதாக அது இருந்தது. அவர்கள
உயிர் பிரழத்தது மபதாதும் எனறு

பசதால்லி, பிடித்து ரவத்த பசுவின
கூட்டத்ரதக் பகதாண்டு வந்து விட்டனர்.
அவர்கள தம் பரகவர்கள அல்ல
எனபததால் அவர்கரள மனனித்து
விட்டதான.
அவர்கள அது முதல் அந்த நகர்
இருக்கும் திரச மநதாக்கித் திரும்பிப்
பதார்ப்பரதத் தவிர்த்தனர்.
பகதாளரளயடிக்கப்பட்ட பசு நிரரைகள
பகதாண்டு வந்து மசர்க்கப்பட்டன; அரவ
தம் கனறுகரள நிரனத்துக் பகதாண்டு
மடியில் நிரறத்திருந்த பதாரல அடி
வயிற்றில் சுமந்து அவற்றிற்கு ஊட்ட
விரரைந்தன. அவற்ரறக் கண்ட பதாரவயர்
மட்டற்ற மகிழ்ச்சி பகதாண்டு சீவகரனப்
பதாரைதாட்டினர்.
நந்தமகதான மகிழ்ச்சி இரைட்டிப்பு
ஆகியது; ஊரைவர் ஆநிரரைகள வந்து
மசர்ந்தரம, மற்றும் அரைமகள அரனய
தன மகளுக்கு உகந்த கணவன

மநர்ந்தரம, இவ்விரைண்டும் கதாரைணம்.
அவன உளளக் குமுறரலச் சீவகன முன
அளளிக் பகதாட்டினதான. “தம்ப!
இரதக்மகள; மகட்டபின மறந்துவிடு;
உனனிடம் பசதால்லத் மதரவயில்ரல;
எனினும் பசதால்லதாமல் இருக்க
முடியவில்ரல; நதாங்கள
பகதாடுங்மகதானரம மிக்க கட்டியங்கதாரைன
ஆட்சியில் அகப்பட்டுக் பகதாண்மடதாம்.
பதால் பபதாங்கிய இந்த நதாட்டில்
இப்பபதாழுது வறுரம
குடிபகதாண்டுவிட்டது; நீர் நிரறந்த நதாடு
இது, அதரன வரளப்பமத நியதியதாகக்
பகதாண்டு வதாழ்கிறதான. இந்தக்
கட்டியங்கதாரைன, சச்சந்தன அவன ஒரு
அரிச்சந்திரைன; அவன மரனவி சந்திரைமதி
சுடுகதாட்டில் தன மகரன விற்று விடடு
யதாருக்கதாவது அடிரமயதாக இருக்க
மவண்டும். அந்தச் சுந்தரி பபற்ற
சுதந்திரைன இனறு எங்கதாவது வளர்ந்து
பகதாண்டு இருக்க மவண்டும்; உனரனப்
பதார்க்கும்மபதாது அவன நிரனவுததான

எங்களுக்கு வருகிறது; ஏறக்குரறய உன
வயதுததான இருக்கும் எனறு
நிரனக்கிமறதாம். நிச்சயம் அவன வளர்ந்து
தந்ரத இழந்த நதாட்ரட மீண்டும்
பபறுவதான எனறு நம்புகிமறதாம். அவன
ஒருவனததான இவரன பவல்ல முடியும்.
ஏன எனறதால் அவனுக்கு நதாட்டு மக்கள
தக்க ஒத்துரழப்புத் தருவதார்கள.
அவர்களுக்கு எல்லதாம் இந்த நம்பிக்ரக
இருக்கிறது; கதாரிருள எனறும் வதானத்ரத
மூடிக் பகதாண்டு இருக்க முடியதாது.
பகதாடுங்மகதால் மனனர்கள நீடித்து
இருந்ததார்கள எனறு சரித்திரைம் மபசியமத
இல்ரல; ஏமததா உனரனப் பதார்த்ததும்
இந்த எண்ண அரலகள எழுந்து
மமதாதுகினறன. உனனிடம் இரதச்
பசதால்ல மவண்டும் மபதால் இருந்தது; ஏன
இவன இபதல்லதாம் மபசுகிறதான எனறு
நிரனக்கலதாம்; மனனித்துவிடு; அதிகம்
மபசி இருந்ததால். இது பபதாது விஷயம்,
நதாட்டு அரைசியல்; இனிச் பசதாந்த
விஷயத்துக்கு வருகிமறன.”

“நதாங்கள இரடயர் குலத்தில்
பிறந்தவர்கள; கண்ணன யதாம் வழிபடும்
கடவுள; அவனுரடய பபயரரைத் ததான
எனக்கு ரவத்ததார்கள. மகதாவிந்தன எனறு
எனரன அரழப்பதார்கள. எனக்கு வதாய்த்த
மரனவி மகதா குணவதியதாவதாள; நதான
கிழித்த மகதாட்ரட அவள ததாண்டியது
இல்ரல; பபண்டிர்க்கு அழகு எதிர்
மபசதாதிருத்தல் எனபதார்கள; அதற்கு
அவள இலக்கணமதாக விளங்குவதாள.
ரபயன பிறப்பதான எனறு ததான
எதிர்பதார்த்மதன. பபண் பிறந்து விட்டதாள,
ரபயன பிறந்திருந்ததால் அவன இந்தச்
பசதாத்துகளுக்பகல்லதாம் வதாரிசதாக
வந்திருப்பதான. பபண் எனறதும் என
மரனவி மிகவும் மகிழ்ச்சி அரடந்ததாள;
திருமகமள எங்கள வீட்டில் குடி
பபயர்ந்ததுமபதால இருந்தது. அவள
பிறந்ததும் எங்களுக்கு எல்லதா
வரகயிலும் நனரமகமள வந்தன.
இனரறக்கு இமத ஊரில் பபரும்
புளளியதாக நதான இருக்கிமறன எனறதால்

அதற்குக் கதாரைணம் என மகளததான. அவள
பிறந்த அதிருஷ்டம்; சிரித்த அவள
முகத்ரதப் பதார்த்துவிட்டுப் மபதானதாமல
பததாட்ட இடம் எல்லதாம் பபதானனதாக
விரளந்தது. இரு நூறு பசுக்கள என
பதாட்டனதார் ரவத்திருந்ததார். என தந்ரத
இரைண்டதாயிரைமதாகப் பபருக்கினதார்;
இப்பபதாழுது எனனிடம் இருபதினதாயிரைம்
பசுக்கள உளளன. மதாடு ததான பசல்வம்.
நிலம் நீர் இவற்றில் விரளயும் பயிர்கள
ஒரு நதாட்டின அடிப்பரடச் பசல்வம்.
மதாடுகள அதற்கு அடுத்தததாகக் கூறலதாம்.
பபதானனும் மணியும் இல்லதாமல்
இருந்ததாலும் உயிர் வதாழ்ந்து விடலதாம்.
பதாலும் மசதாறும் இல்லதாமல் இருந்ததால்
யதாரும் வதாழ முடியதாது.”
“இவ்வளவு பசல்வம் இருக்கிறது.
இந்த ஊரிமலமய நதானததான
இரடயர்களின தரலவன. என ஒமரை
மகரளத் தக்கவனுக்கு மணம் முடித்துத்
தரை விரும்புகிமறன.”

“என மகரளப் பற்றிச்
பசதானனதால்ததான உங்களுக்குத் பதரியும்.
பவண்பணய் மபதானறு இனியள; பதால்
மபதால் தீஞ்பசதால்லினள, பவண்பணய்
உருக்கிய பசு பநய்மபதால் தளதளத்த
மமனியள. கரும்பு வில்
பதார்த்திருக்கிறதாயதா? அரதப் பதார்க்கமவ
மவண்டியதில்ரல; அவள இரு
புருவங்கரளப் பதார்த்ததால்மபதாதும். கயல்
விழி எனறு மகளவிப் பட்டிருக்கிறதாயதா?
சிலர் அவரளக் ‘கயல்விழி’ எனமற
கூப்பிடுகிறதார்கள. கட்டரமந்த மமனி,
பததாட்டதால் துவண்டு விடும் இரட,
அழகுக்கதாகமவ அவரள ஆரைதாதிக்கலதாம்;
மகதாயில் சிரலமபதால அவள வடிவம்
இருக்கும். இபதல்லதாம் நதான
பசதால்லக்கூடதாது. எனறதாலும்
பசதால்லதாமல் இருக்கவும் முடியவில்ரல.
இந்தப் மபரைழகிரய நீ மணந்ததால் அவள
பபருமகிழ்வு பகதாளவதாள; என மரனவி
மகதாததாவரி அவள அப்படிமய உடம்பு
பூரித்து விடுவதாள. பபண்ரணப் பபற்ற

பயன அவள அரடந்தவள ஆவதாள.”
“சதாதி இரட நிற்கும் எனறு
நிரனக்கிறதாயதா? அவள உன பபண்
சதாதியதாகிவிட்டதால் அப்புறம் சதாதிரயப்
பற்றிமய மபச இருக்கதாது. நதாம்ததான
சதாதிகரளப் பற்றிப் மபசுகிமறதாம்;
கடவுளகள எங்மக சதாதிரயப்
பதாரைதாட்டுகிறதார்கள. வளளியின கணவன
மபரரைச் பசதானனதால் உளளம் குளிர்வது
இயற்ரக முருகன குறமகரள மணந்து
பகதாண்டதாமன அந்த உறரவக்
கண்டித்துப் பதார்வதி ஒரு வதார்த்ரதயும்
பசதானனதில்ரலமய! உனக்குத் பதரியும்
மதமவந்திரைன மகள பதய்வயதாரனரய
அவன ஏற்கனமவ மணந்திருக்கிறதான;
அவரள விட வளளியின மீது ததான
முருகனுக்குக் பகதாளரள ஆரச,
நப்பினரன மகளவிப்பட்டிருக்கிறதாய்;
அவள எங்கள சதாதிப் பபண்ததான;
கண்ணன அவரள மணந்து
சுகப்படவில்ரலயதா? சதாதிகள இல்ரல

எனறு பசதால்வதற்கு ஒரு பதாரைதி மதரவ
இல்ரல; முக்கியமதாகப் பபண் பிடித்து
விட்டதால் அப்புறம் எரதப் பற்றியும்
மயதாசிக்க மவண்டதாம்; நீ ஒரு முரற
அவரள வந்து பதார்த்ததால் அதற்கு
அப்புறம் நீ மறுக்க மதாட்டதாய்” எனறு
பததாடர்ந்து மபசினதான. பததாடர்ந்து
மபசுவது மகட்பதற்கு இனிரமயதாக
இருந்தது. ததான அரைசமகனதாக இருந்து
அவசரைப்பட்டு முதல் மதர்வு மகதானதாரின
மகரளயதா மணப்பது எனறு
எண்ணினதான. மற்பறதானறு மசரல கட்டி
விட்டதாமல அவளுக்குத் ததாலி
கட்டிவிடலதாம் எனற பவறி அவனிடம்
இல்ரல; கதாதலித்தவரளமய மணம்
பசய்து பகதாளள மவண்டும் எனறு தமிழ்க்
கதாதரல அவன அறிந்தவன. அதனதால்
அவரள ஏற்க அவன இரசயவில்ரல.
அரத எப்படி நதாகரிகமதாகச் பசதால்வது?
“ஐயதா! என நண்பன பதுமுகன;
அவன உன மகரளப் பதார்த்து

இருக்கிறதான; அவரள மணப்பதற்கு
அவன ஆரசப்படுகிறதான. ரபயன
அழகதாக இருப்பதான; பசதானன மபச்சுக்
மகட்டு நடப்பதான; வீட்மடதாடு
மதாப்பிளரளயதாக இருக்கத்தக்கவன;
அந்த மதாதிரி இடம் மவண்டுபமனறு
அவன எனனிடம் பலமுரற பசதால்லி
இருக்கிறதான; பணக்கதாரை வீட்டு
மதாப்பிளரளயதாக மவண்டும் எனபதில்
அவனுக்கு நீண்ட நதாள ஆரச; அவள
பசதானனதால் மகட்பதான; என தந்ரத
கந்துக்கடன பகதாஞ்சம் பிற்மபதாக்குவதாதி;
பசட்டிக் குடும்பத்திமலமய பசட்டதாக
நரகமபதாட்டு வரும் திட்டமிட்ட பசதாத்து
உரடய பபண்ரணத்ததான கட்டி ரவக்க
விரும்புவதார்; அம்மதா சம்மதிக்க
மவண்டும். அவர்கள பதார்த்து ரவக்கும்
பபண்ரணமய நதான மணம் பசய்து
பகதாளள மவண்டும் எனற ஆரச
உரடயவர்கள; பசதாத்துக் கணக்குகள
மபதாட்டதால் இந்தச் பசட்டிமதார்கமளதாடு
இரடயனமதார்கள நீங்கள மபதாட்டி

மபதாட முடியதாது; உழவர்கள பநல்
விரளவிக்கலதாம்; நீங்கள பதால்பண்ரண
ரவக்கலதாம்; எனினும் இரடத்
தரைகர்களதாக இருக்கும் வணிக மக்கள ததாம்
பணக்கதாரைர் ஆகி வருகிறதார்கள.
அவர்கமளதாடு நீங்கள மபதாட்டி
மபதாடமுடியதாது.
அரதப்பற்றி எல்லதாம் மபசிக்
பகதாண்டிருக்க எனக்கு விருப்பம்
இல்ரல. நீங்கள மபசுவரதக் மகட்டு
அந்தப் பழக்கம் எனக்கும் வந்துவிட்டது.
பதுமுகனுக்குத் தருவததாக இருந்ததால்
எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி” எனறதான.
“பபண்ரண ஒரு பசதால் மகட்க
மவண்டதாமதா?”
“பசுக்கரளக் பகதாண்டு வரும்
வீரைன யதாரைதாக இருந்ததாலும் ஒனறு ததாமன!
அவள மவறு எப்படி எதிர்
பதார்க்கமுடியும்? அவள அப்பதா பசதாற்படி

மகட்டு நடக்கும் அடக்கமதான பபண்
ததாமன ! இதற்குமமல் உங்கள விருப்பம்”
எனறதான.
அவர் அவசரைப்படவில்ரல;
மரனவி மகதாததாவரிரயக் கருத்துக்
மகட்டதார்.
“அவரளக் மகளுங்கள” எனறு ரக
கதாட்டிவிட்டதாள.
“அம்மதா! நீ எனன பசதால்கிறதாய்?”
தந்ரதயின வினதா இது.
“நதான அவரரைப்
பதார்த்திருக்கிமறன” எனறதாள
மணப்பபண்.
“சிறுசுகள நதாம் எவ்வளவு
அடக்கிரவத்ததாலும் பபரிசுகளின
கட்டுதிட்டங்களுக்கு எங்மக
கட்டுப்படுகிறதார்கள.”

“பிடித்திருக்கிறததா?”
“நதாங்கள ஏற்கனமவ பலமுரற
சந்தித்து இருக்கிமறதாம். கதாதலித்தும்
இருக்கிமறதாம் எனறு மசர்த்துச் பசதால்லச்
பசதால்கிறீரைதா அப்பதா”.
“மவண்டதாம்”.
மணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது.
பதுமுகன மறுப்புச் பசதால்லவில்ரல;
நண்பன விரும்பியபடி நல்ல
மதாப்பிளரளயதாக நடந்துபகதாண்டதான.
மணச்சடங்கு முடிந்தது; இருவரும்
சந்தித்துக் பகதாண்டனர்.
“ஏற்கனமவ எனரன நீ
பதார்த்திருக்கிறதாயதா?” எனறு மகட்டதான.
“இல்ரல; பபதாய் பசதானமனன.
எனக்கு உங்கரளப் பிடித்திருந்தது;

அதனதால் அப்படிச் பசதானமனன”
எனறதாள. அவள சுறுசுறுப்ரப அறிய
முடிந்தது அவனதால்.
“நதான பதார்த்திருக்கிமறன;
அதனதால்ததான ஒப்புக் பகதாண்மடன”
எனறதான அவன. “நதாங்களும் அப்படித்
ததான. பசுரவப் பதார்த்துத்ததான விரல
மபசுமவதாம்; மடிரயயும் பததாட்டுப்
பதார்ப்மபதாம்” எனறு நரகத்ததாள.
ஏழு பபதாற்பதாரவகரளயும் இந்த
நற்பதாரவக்குச் சீதனமதாகத் தந்ததான.
ஈரைதாயிரைம் பசுக்கரள அவனுக்கு
உரிரமயதாக்கினதான. அவன மகதான
ஆகமுடியதாவிட்டதாலும் மகதானதார் ஆகும்
சிறப்பிரனப் பபற்றதான.
“எனரன உங்களுக்குப் பிடித்து
இருக்கிறததா” எனறு மகட்டதாள. “இமததா
என ரகயில் உனரனப் பிடித்து
இருக்கிமறன” எனறு கூறினதான. சிரிப்பு

அரலகள எழுந்தன.

3. கதாந்தருவ தத்ரத இலம்பகம்
கந்துக்கடன இரைதாசமதாபுரைத்தில்
பசல்வச் சிறப்புமிக்க பபரு வணிகனதாக
இருந்ததான. அவனுக்கு நிகரைதாக மற்மறதார்
வணிகன சீதத்தன எனபவன திரரை கடல்
ஒடித் திரைவியம் மதடுவதில் நதாட்டம்
பகதாண்டதான. கடல் கடந்து பசனறு பல
புதிய தீவுகளுக்கு இரைதாசமதாபுரைத்து விரள
பபதாருளகரள மரைக்கலத்தில்
ஏற்றிக்பகதாண்டு பசல்வது வழக்கம்.
அவமனதாடு படமகதாட்டிகளும், பததாழில்
பசய் கம்மியரும், பநருங்கிய உறவினரும்
மசர்ந்து பசல்வர்.
பதுரம நிகர் அவன மரனவி
பதுரம மபரைழகுரடயவள. ஆனதால்
மகப்மபறு இல்லதாத குரற அவர்கரள

வதாட்டியது. அந்தத் துனபத்ரதயும் மறக்க
அவன அவ்வப்மபதாது பவளி ஊர்கள
பசல்வதில் மனநிரறவு கண்டதான.
ஆட்கரளயும் உறவினர்கரளயும் உடன
வரை வழக்கம் மபதால் அரழத்ததான.
அவர்கள உளளது மபதாதும் எதற்கதாகக்
கடலுக்குச் பசனறு உடம்பு பகடுத்துக்
பகதாளள மவண்டும் எனறு எதிர் மபசினர்.
“ஊக்கம் இருந்ததால்ததான ஆக்கம்
வரும்” எனறும், “ஆறிலும் சதாவு நூறிலும்
சதாவு” எனறும், “மபதாகிற உயிர்
கடலில்ததான மபதாகும் எனறு இல்ரல;
இங்மகமய திடீர் எனறு சதாகினறவர் பலர்
உளளனர்” எனறும் மபசி அவர்கரள
ஊக்குவித்ததான. அவர்களுள ஒரு சிலர் தம்
பபண்டு பிளரளகரள விட்டுவிட்டுப்
புதிய ஊர்கரளக் கதாண்பதற்கு
அவனுடன பசனறனர்.
சங்குகள திரியும் கடலில் பசனறு
புதிய ஒரு தீவிரன அரடந்தனர்.

அத்தீவின தரலவன இவரன வரைமவற்று
இவனுக்கும், இவன ஆட்களுக்கும்
விருந்து ரவத்து உபசரித்ததான; ஆடலும்
பதாடலும் அவர்கரள மயக்கின. அழகிகள
சிலரரை அவனுக்கு அனுப்பி ரவத்தனர்.
புதுப்புது மங்ரகயர் மதுவரகமபதால
அவனுக்குக் கிளர்ச்சி உண்டு பண்ணினர்.
ஊரில் இருந்ததால் வனப்புமிக்க இவ்
வனிரதயர் வதாய்ப்பது அருரம
எனபததால் அங்குத் தங்கி இனபுற்று
நதாட்கள சில கழித்ததான. கட்டிய மரனவி
மபதால அவர்கள பகதாட்டி ரவத்த பூவதாக
இல்ரல; பமதாட்டு மலரும் அரும்பதாக
அவனுக்கு மணம் ஊட்டினர்; பிரிய மனம்
இல்லதாமல் அத்தீவிரன விட்டு
பவளிமயறினதான. பகதாண்டு வந்த
பண்டங்கரள அங்மக இறக்கிப் மபதாட்டு
விட்டுக் கிரடத்தற்கரிய மணிகரளயும்,
பபதானரனயும், விரலயுயர்
முத்துகரளயும், யதாரனத்
தந்தங்கரளயும், அகில் சந்தனம் முதலிய
விரலமிக்க பபதாருளகரளயும்

மரைக்கலத்தில் நிரைப்பிக் பகதாண்டு
புறப்பட்டதான, தீவின தரலவன
அவனுக்கு வழி அனுப்பிரவத்ததான.
விரரைவில் இவ்விரலமிக்க
பபதாருளகரளக் பகதாண்டு பசனறு தம்
ஊரில் குவித்து மற்ரறய வணிகர்கள
எல்லதாம் பபதாறதாரமப்படும்படி
வதாழ்க்ரக நடத்தலதாம் எனறு கனவு
கண்டதான. இவன வருரகக்கதாகக்
கதாத்திருக்கும் பதுரமரய அரடந்து
இந்தப் புதுரமகரளக் கதாட்டினதால்
அவள அரடயும் மகிழ்ச்சிரய எண்ணிப்
பதார்த்ததான. பழங்கள மபதாரத தரும்,
மரனவி அத்தரகய இனபத்ரதத் தரைக்
கதாத்துக் கிடந்ததாள. அவள அரணப்பில்
பிரிவுக்குப்பின பபறும் இரணயற்ற
சுகத்துக்கு ஏங்கிக் கிடந்ததான.
எதிர்பதார்க்கவில்ரல; வதானத்து
நட்சத்திரைங்கள மினனிக் பகதாண்டிருந்தன;
நிலதா ஒளி வீசியது; நீலக்கடல் வழக்கம்

மபதால் அரலகரள எழுப்பி ஒலம்
இட்டுக் பகதாண்டிருந்தது; கதாற்றில் மமகம்
புகுந்தது; அரலகள மமல் எழுந்தன;
கதாற்றும் மரழயும் கலந்து பகதாண்டன.
இவன ஏறிச் பசனற மரைக்கலம்
கவிழ்ந்துவிட்டது. அவன கட்டிய
கனவுகள எல்லதாம் பகதாட்டிரவத்த
உப்புக்களங்கள ஆயின. உயிருக்மக
மமதாசம் ஏற்பட்டுவிட்டது எனபரத
உணர்ந்ததான. உடன வந்தவர்கள எனன
ஆனதார்கள எனபரத அறிய
முடியவில்ரல. அவர்கள அத்தரன
மபரும் நடுக்கடலில் ஆழ்ந்து நதாசம்
ஆகிவிட்டதார்களதா தப்பித்துக்
பகதாண்டதார்களதா பதரியவில்ரல.
சும்மதா இருந்தவர்கரள எழுப்பிக்
பகதாண்டு வந்து அவர்கள உயிர் இழக்கத்
ததான கதாரைணமதாக இருந்தரத எண்ணிக்
கவரலயும் அச்சமும் பகதாண்டு மனம்
தளர்ந்ததான. உடன வந்தவர் மரறந்து
விட்டனர், ஓட்ரடப் படகின

கட்டுமரைத்துண்டு ஒனறு மட்டும்
இவனுக்கதாகத் பதப்பமதாகியது.
கண்ணுக்கு எட்டிய துதாரைம் கடல்
நீர் ததான நீண்டு பதரிந்தது. இவன ஏறிய
கட்டுமரைத்தின ஒரு துண்டு அவனுக்குக்
கரரை ஏறமுடியும் எனற நம்பிக்ரகரய
ஊட்டியது. அதரனப் பிடித்துக் பகதாண்டு
திக்கு முக்கதாடித் திக்குத் பதரியதாத ஒரு
மணல் மமட்டில் ஒரு பகுதிரய
அரடந்ததான. நீர், மணல் இரவ
இரைண்ரடத் தவிரை மவறு எதுவும் அவன
கண்களில் கதாணவில்ரல.
பகதாண்டு வந்த பபதாருரள
எல்லதாம் மீண்டும் அரலகள நிரைம்பிய
கடலில் வீழ்த்திவிட்ட அழிவு நிரனத்து
மனம் அழுங்கினதான. உளளரதக்
பகதாண்டு உவரகமயதாடு வதாழலதாம்
எனறு பசதால்லிய தன உத்தமி வீட்டுத்
துரணவி பதுரமரய நிரனத்து
வருந்தினதான. இலம்பதாடு நதாணுத்தரும்

எனறு மபசிய நிரல குறித்துச்
சிந்தித்ததான. அவள கழுத்தில்
பூண்டிருக்கினற ததாலி அரதயதாவது
கதாப்பதாற்ற இயலுமதா எனறு ஏங்கினதான.
இங்மக உணவும் ஆதரைவும் இனறி உயிரரை
உதிர்க்க மவண்டி விடுமமதா எனறு
அஞ்சினதான.
சற்றுத் பததாரலவில் ஒரு
பபதாழிரலக் கண்டதான. ஞதாழலும்,
புனரனயும் பூத்துக் கிடந்தன. நண்டுகள
பக்கத்தில் இருந்த அனனத்ரதக் கண்டு
மருண்டு ஒதுங்க வில்ரல; அந்த
அனனங்கள அவற்ரறக் கண்டும்
கதாணதாமல் தவமயதாகிகரளப் மபதால
அவற்ரறத் தினனதாமல் விட்டு ரவத்தன;
பூத்த மலர்கரள உரடய பபதாழிரலயும்,
அரத அடுத்து இருந்த அகிம்சதா
மூர்த்திகளதாக விளங்கிய அனனப்
பறரவகரளயும் கண்டதும் அவனுக்கு
உயிர் தப்ப முடியும் எனற நம்பிக்ரக
பிறந்தது.

யதாரைதாவது அங்கு வந்து தனரனச்
சந்திப்பதார்களதா எனறு எதிர்பதார்த்ததான.
உடமன வனமதவரத ஒருத்தி வந்து
அவனுக்கு அனனமிட்டு ஆதரிப்பதாளதா
எனற ஆவல் எழுந்தது; கதாட்டு மனிதர்கள
மவட்ரடயதாடுமவதார் வந்ததால்
மூட்ரடரய அவிழ்த்துக் கதாட்டு எனறு
பசதானனதால் எனன பசய்வது; பபதாருள
இல்ரல எனபததால் அவர்கள அருள
கதாட்ட முடியும் எனற நம்பிக்ரக
பிறந்தது. விண்ணில் இருந்து யதாரைதாவது
மதவதூதன வந்து தனரன அரழத்துச்
பசனறு விருந்து ரவத்ததால் எப்படி
இருக்கும் எனற சினன ஆரசயும்
மததானறதாமல் இல்ரல. அவன
எதிர்பதார்த்தபடிமய வித்தியதாதரை நதாட்டு
வதாலிபன ஒருவன வித்தியதாசமதான
உரடயில் தன முன வந்து மததானறினதான.
“ஐயதா! எம்மினும் நீர்

வித்தியதாசமதாக இருக்கிறீமரை இந்தத் தீவின
தரலவமரைதா நீர்?” எனறு மகட்டதான.
“வித்தியதாதரைன யதான; விஞ்ரசயர்
நதாட்டில் இருந்து வந்திருக்கிமறன”
எனறதான.
“நீயும் எனரனப்மபதால் கலம்
கவிழ்த்துவிட்டுக் கலங்கி நிற்கிறதாயதா?”
எனறு மகட்டதான.
“கலங் கவிழ்ந்து நிலம் மதடி
வந்திருக்கினற உன அவலம் துரடக்க
வந்மதன” எனறதான.
“என மரனவி விரைதங்கள
பகதாண்டவள; பவளளிக் கிழரம
மததாறும் தவறதாமல் மகதாயிலுக்குச் பசனறு
வருவதாள. அவள பசய்த நல்விரனததான
எனரனக் கதாத்தது” எனறதான.
“மரனவிரய மதிக்கினற அந்த

மதி நலம் ததான உனரனக் கதாத்தது. ஏமததா
சில அதீத நனரமகரள அரடயவும் நீ
இங்மக வந்து மசர்ந்திருக்கலதாம்
அல்லவதா” எனறதான வந்தவன.
“ரகயில் கதாசு இல்லதாமல் யதான
இனி எனன பசய்ய முடியும்; வக்கு
இல்லதாத எனரன யதார் அக்கரரைமயதாடு
கவனிப்பதார்கள. ஆள வழக்கற்ற இந்த
அருஞ்சுரைத்தில் நீள வடிவம் உரடய
உனரனக் கண்டமத யதான பசய்த தவம்”
எனறதான.
“கவரலப்படதாமத, இழந்த
பபதாருள ஓங்கவும், உழந்த துனபம்
நீங்கவும் யதான உதவுமவன; எனமனதாடு
வதான வழிமய வதா; என தரலவன முன
உனரனக் பகதாண்டு பசனறு மசர்ப்மபன;
அவன உனக்கு எல்லதா நனரமயும்
பசய்வதான; உன மரைக்கலமும் அதில்
உளள மதானுடமும் உனரன வந்து
அரடயும்” எனறதான.

மந்திரைத்ததால் மதாங்கதாய் விழதாது
எனறு பசதால்லுபவர்கள மரடயர்கள;
மதாங்கதாய் விழும் எனற நம்பிக்ரக
அவனுக்குப் பிறந்தது. பக்கத்திமல ஒரு
ஆட்டுக்கிடதாய் நினறு இருந்தது. அதற்கு
இறக்ரககளும் இருந்தன. அரதக் கண்டு
இவனுக்கு வியப்பு உண்டதாகியது.
“இதில்ததான நீர் இறங்கி வந்தீரைதா?”
எனறதான.
“இது வதான ஊர்தி; விஞ்ஞதானம்
வளர்ந்த இந்த உலகில் எரத
மவண்டுமதானதாலும் பறக்க
ரவக்கமுடியும்; எங்கள வித்தியதாதரை
உலகில் இப்படிப் பல புதிய பரடப்புகள
கண்டு பிடித்திருக்கிமறதாம்” எனறதான.
“எங்கள இரைதாசமதாபுரைத்தில் கூட
மரறந்த மனனன சச்சந்தன மயிற்பபதாறி
ஒனரறச் பசய்து அதில் நதாட்டு அரைசிரய
ஏற்றி அனுப்பினதான; அதில் ஏறித்ததான

விசயமதாமதவியும் உயிர் தப்பினதாள”
எனறதான.
“அது மயிற்பபதாறி, ஒருவர் ததான
மபதாக இயலும்; இது ஆட்டுக்கிடதாய்;
நதாம் இருவரும் ஏறிச் பசல்லலதாம்”
எனறதான.
சீதத்தன ஆட்டுக்கிடதாயின பின
பக்கம் இருந்ததான; அவனுக்கு முன
பக்கம் அந்த விந்ரதயன அமர்ந்ததான. நம்
நதாட்டு இக்கதாலத்தில் ஸ்கூட்டரில்
பசல்வரதப் மபதால ஏறி அமர்ந்து சிறிது
மநரைத்திற்பகல்லதாம் விண்வழிமய வட
திரச மநதாக்கிச் பசனறனர். மரலகளும்
குனறுகளும் மமமல இருந்து கீமழ
பதார்க்கும்மபதாது அரவ மதாடுகளும்
ஆடுகளும் மபதாலக் கதாட்சி அளித்தன.
மமகங்கள இவன ஏறிச் பசனற
விமதானத்தின கீழ்த் தவழ்ந்து பசனறன,
அந்தப் பயணமம அவனுக்குப்
புதுரமயதாக இருந்தது. அவ்விமதானம் ஒரு

மரலரயயும் அதில் இருந்த
மசதாரலரயயும் அரடந்தது. அங்மக
அவன பசிரயப் மபதாக்கக் கனிகளும் நீர்
மவட்ரகரய நீக்கத் பதளிந்த நீரும்
கிரடத்தன. அவற்ரற உண்டு உடம்பு
குளிர்ந்ததான. அங்மக குங்குமம்,
சுரைபுனரன, சந்தனம் முதலிய மரைங்கள
கதாட்சிக்கு இனிரம தந்தன.
“இம்மரலகளில் கற்கமள
இல்ரலயதா?” எனறதான.
“எல்லதாம் பவளளிக் கட்டிகள;
அதனதால் இதரன பவளளிமரல
எனபதார்கள.”
“இந்த நகர்?”
“இதுததான எம் தரலவன ஆட்சி
பசய்யும் வித்தியதாதரை நகரைம்; இது
அமரைதாவதியினும் அழகியது” எனறு கூறி
அவ்வணிகரனக் கலுழமவகன

இருக்குமிடம் அரழத்துச் பசனறதான.
“உன பபயர் மகட்க மறந்து
விட்மடன.”
“தரைன எனறு அரழப்பதார்கள
எனரன” எனறதான.
வித்தியதாதரை அரைசனின
அரைண்மரனக்குச் சீதத்தன அரழத்துச்
பசல்லப்பட்டதான.
கலுழமவகன தன பட்டத்து அதாசி
தரைணிமயதாடு வீற்றிருந்ததான.
முறுவல் பூத்த முகம்; அவன
வருரகரய வரைமவற்று “அமர்க”
எனறதான.
“உம் வருரகரய எதிர்பதார்த்துக்
பகதாண்டிருக்கிமறன” எனறதான.

“வியப்பதாக இருக்கிறமத”
எனறதான சீதத்தன.
“நமக்குள சதாதிமபதம்
மதரவயில்ரல; உம் மூததாரதயர் இங்கு
வந்து தங்கி இருக்கிறதார்கள; நம் இரு
குடும்பத்தினருக்கும் பததாடர்பு பததானறு
பததாட்டுளளது. நதாம் அரைசன வணிகன
எனற மபதம் பதாரைதாட்டத் மதரவ இல்ரல.
நதாம் உறவினர் ஆகிவிட்மடதாம்” எனறதான.
தனக்கு மகமளதா மகமனதா
இல்ரலமய எப்படி உறவு பகதாளள
முடியும் எனறு சிந்தித்ததான; பகதாடுக்கல்
வதாங்கல் இல்லதாமல் உறவு எப்படிக்
கிரடக்க முடியும் எனறு வியந்ததான.
“நமக்குள பகதாடுக்கல் வதாங்கல்”
“இனித் பததாடரைப்மபதாகிறது”
எனறதான.

“எனக்கு மகன மகள யதாரும்
இல்ரலமய” எனறதான.
“எனக்கு மகள ஒருத்தி
இருக்கிறதாள”
“இரைண்டதாவது ததாரைமதா”
“உனக்கு இல்ரல;அவரள உன
மகளதாக நீ ஏற்றுக் பகதாளளமவண்டும்.”
“என மரனவிக்கும் ஒமரை ஏக்கம்;
ஒரு மகள இருந்ததால் எவ்வளவு
மகிழலதாம் எனறு பசதால்லுவதாள; நதான
பகதாண்டு பசனற பபதாருரளக் பகதாண்டு
புதுப்புது நரககள பசய்து
ரவத்துக்பகதாண்டு எப்படியதாவது ஒரு
மகரளப் பபற மவண்டும் எனறு
எனரனத் பததால்ரலப் படுத்துவதாள.”
“நீ எனன பசய்ய முடியும்.”

“அதனதால் எனனிடம் விரும்பி
வருவதாள; நிச்சயம் குழந்ரத பிறக்கும்
எனறு நம்புவதாள; வயிற்ரறத் பததாட்டுப்
பதார்ப்பதாள, சதாப்பிட்ட மதாதிரி இருக்கமவ
இருக்கதாது; அவள பசி தீரைமவ இல்ரல.”
“வளர்ந்த மகள உனக்குத்
தருகிமறன; நீ பகதாண்டு பசனறு
தக்கவனுக்குத் தந்து அவரன
மருமகனதாகக் பகதாளக. எனக்கு ஆதரைவதாக
இருக்கும்” எனறதான.
“இவள விரல
மபதாகவில்ரலயதா?”
“தக்க விரல கிரடக்கவில்ரல.
அவரளக் கட்டிக் பகதாளள மனனர்கள
எல்லதாம் மபதாட்டி மபதாட்டுக் பகதாண்டு
வருகிறதார்கள. அவள ஒமரை பிடிவதாதமதாக
இருக்கிறதாள. இரைதாசமதாபுரைத்துக்குப்
மபதாகமவண்டும். அங்மக ததான தனக்கு
மதாப்பிளரள கிரடப்பதான எனறு

பசதால்கிறதாள.”
“கதாரைணம்”
“அவளுக்குச் சதாதகம்
கணித்தவர்கள அப்படிச் பசதால்லி
விட்டதார்கள; அரத அவளும்
நம்புகிறதாள; எங்களுக்கும் அந்த
நம்பிக்ரக ஆழப் பதிந்து விட்டது.”
“அம்மதா எனன பசதால்கிறதார்கள?”
“அரைசியதா? துரைத்தில் எப்படி நம்
பபண்ரண அனுப்புவது? ஏததாவது
ஆனதால் எப்படி நதாம் மபதாய்ப்
பதார்க்கமுடியும்? மகரள விட்டு எப்படிப்
பிரிந்து இருக்க முடியும்” எனறு
கூறுகிறதாள.
“அதுசரி, எப்பபதாழுது ஆனதாலும்
அவள இனபனதாரு வீட்டுக்குப் மபதாக
மவண்டியவள ததாமன! இரைதாசமதாபுரைத்தில்

அவளுக்கு நல்ல மதாப்பிளரள கிரடக்க
மவண்டுமம” எனறதான சீதத்தன.
“இந்த ஊரில் பிளரளகள பதார்க்க
லட்சணமதா இருப்பதார்கள; ஆனதால்
படிப்பு சூனியம்; அவனவன தனக்குப்
பிரியமதானவமளதாடு கதாதல் பகதாண்டு
கதாந்தருவ மணம் பசய்து பகதாளவதான;
மகட்டதால் ‘கதாதல் மணம்’ எனபதார்கள.
பபரியவர்கள சம்மதம் தரும் வரரையிலும்
கதாத்துக்பகதாண்டிருக்க முடியதாது
எனபதார்கள. அவசரைப் படுவதார்கள.
அப்புறம் விவதாகரைத்து
பசய்துவிடுவதார்கள. அது இந்த நதாட்டுப்
பழக்கம். இரத ‘கதாந்தருவ மணம்’ எனறு
பசதால்லி மற்றவர்களும் இப்பபதாழுது
பினபற்றத் பததாடங்கிவிட்டதார்கள.”
“இந்த ஊரில் இரளஞர்கள
அழகதானவர்கள. இத்தரகய அழகு
எங்கள ஊரில் எங்மக கிரடப்பதார்கள?”
“அழரகப் பற்றி அவள

கவரலப்படவில்ரல; படித்த
மதாப்பிளரளததான மவண்டும் எனகிறதாள.
இப்பபதாழுது பபண்களுக்கு அது
பழக்கமதாகிவிட்டது. தனரனவிட அவன
கற்றவனதாக இருக்கமவண்டும் எனறு
எதிர் பதார்க்கிறதார்கள.”
“எவ்வளவு படித்தவனதாக
இருக்கமவண்டும்?”
“இரசயிமல வல்லவனதாக
இருக்கமவண்டும். என மகள வீரண
வித்தகி ஆவதாள. அவள பதாடும் குயில்;
தனனிலும் இரசயில் வல்லவனதாக
இருக்க மவண்டும் தன கழுத்தில்
மரலயிடுபவன எனகிறதாள.”
“நதான எனன பசய்யமவண்டும்?”
“இமததா என மகரள
அரழக்கிமறன. அவமளதாடு நீங்கமள
மபசிக் பகதாளளலதாம்.”

கதாந்தருவதத்ரத கலுழமவகனின
மகள; அவள தந்ரத அரழக்க அங்கு
வந்து நினறதாள. சீதத்தன விழித்த
கண்ரண மூட மறந்து விட்டதான; பிறகு
நிரனவு வந்தது ததான மதவன அல்ல
எனறு; இரம மூடினதான; திறந்ததான;
ஒழுங்கதாக நடந்து பகதாண்டதான.
அவள தந்ரதரயயும் ததாரயயும்
பதார்த்ததான; ததாரய அவள அப்படிமய
உரித்து ரவத்திருந்ததாள.
“உங்கரளப் மபதாலமவ
இருக்கிறதாள” எனறு பதாரைதாட்டினதான.
ததாரைணிக்கு உளளம் குளிர்ந்தது.
அந்தப் பதாரைதாட்டுத் தனக்குத்ததான
எனபதில் அவள சற்றுக் கருவமும்
பகதாண்டதாள.
அழகுத் பதய்வம் தன கண்முன
நிற்பது மபதால இருந்தது; எங்கதாவது

ஏததாவது குரற இருக்கிறததா எனறு
பதார்த்ததான; சிற்பி பசதுக்கிய சிரல மபதால
மூக்கும் விழியுமதாக இருந்ததாள; இரட
மட்டும் மிகவும் பமலிந்திருந்தது;
அப்படித்ததான இருக்கமவண்டும் எனறு
தமிழ்க் கவிஞர்கள பசதால்லி இருப்பது
நிரனவுக்கு வந்தது; மூடி ரவத்திருக்கும்
அழரக எல்லதாம் அவனதால் ஊடுருவிப்
பதார்க்க இயலதாது; கவர்ச்சி உரடயவள
எனபரத அறிந்ததான. வீட்டுக்கு
அரழத்துச் பசனறதால் பதுரம
அனுமதிப்பதாளதா எனற பமல்லிய அச்சம்
அவரனக் கிண்டியது. மகளததாமன!
அவள மறுக்க மதாட்டதாள எனறு மனம்
உறுதி பசய்து பகதாண்டதான.
“எனனம்மதா படித்து இருக்கிறதாய்?”
“இரச பயினறு இருக்கிமறன.”
“அதில் இரசபபற மவண்டும்
எனறு விரும்புகிறதாயதா?”

“திரச எங்கும் என புகழ் பரைவ
மவண்டும்; அந்த ஆரச உளளது”
எனறதாள.
“இரச கற்றததால் இரசக்
கரலஞரனமய மணக்க விரும்புகிறதாமய
அது சலிப்புத் தட்டதாததா?”
“மன ஒற்றுரம ஏற்பட அதுததான
வழி; ஒருவரரை ஒருவர் மதிக்க முடியும்;
இனஜினியர் டதாக்டரரைக் கட்டிக்
பகதாண்டதால் முரைண்பதாடுகள ததான
நிகழும்; இது கரல உலகம்; மற்றவர்கள
எம் நுண்ணிய உணர்வுகரள மதிக்க
மதாட்டதார்கள; வீரண பகதாண்டு பதாடத்
பததாடங்கினதால் “அடுப்பில் புரக
எழுகிறது; நீ எழுந்து கவனி” எனறதால்
நதான எனன பசய்ய முடியும்? அலுத்து
வரும் கணவனுக்கு யதாழ் எடுத்து இரச
கூட்டினதால், “நீ மவறு வந்து அறுக்க
மவண்டுமதா? அரதத் தூக்கிக்
குப்ரபயிமல மபதாடு” எனறு பசதானனதால்

நதான எனன பசய்ய முடியும்”.
“இந்த பவளளிமரல எனக்கு
அலுத்துவிட்டது அழகு மட்டும்
இருந்ததால் மபதாதுமதா? ஆரைவதாரைமும்
இருக்க மவண்டும்; பசல்வம் மட்டும்
இருந்ததால் மபதாததாது. அரதக் பகதாண்டு
பததாழில்கள வளர்ப்பரதக் கதாண
மவண்டும். கறியும் மசதாறும் பரடத்து
உண்பததால் மட்டும் பயன இல்ரல;
அரதச் சரமக்கும் பததாழிலிலும் பங்கு
பகதாளள மவண்டும்; இங்மக வருபவர்
வீட்டு மதாப்பிளரளயதாக ஒட்டிக்
பகதாளளமவ வருவதார்கள அல்லது
அலங்கதாரை பபதாம்ரமயதாக எனரன
ரவத்து அழகு பதார்ப்பதார்கள. வீரைம் மிக்க
பசயல்கள ஆற்றித்தரும் இரளஞனுக்கு
யதான ததாரைமதாக மவண்டும்; அவனுக்குப்
புகழ் மசர்க்க நதான உறுதுரணயதாக நிற்க
மவண்டும். கண்ணுக்கு நிரறந்தவனதாக
இருந்ததால் மட்டும் மபதாததாது; மண்ணுக்கு
உதவும் மதாவீரைனதாகத் திகழ மவண்டும்;

அந்த ஆரசகளுக்கு இந்தக் கதாந்தருவ
உலகில் வதாய்ப்பு அரமவதில்ரல.
அதனதால் ததான யதானும் என தந்ரத
விருப்பப்படி உம்மமதாடு வரை
விரழகினமறன” எனறதாள.
“பகதாண்டு வந்த பபதாருரளயும்,
எனரன அண்டி வந்த இரளஞரரையும்
இழந்து நிற்கிமறன. இந்த எளிய
நிரலயில் திரும்பிச் பசல்வது எனறதால்
விரும்பத்தக்கது அனறு” எனறதான.
“அரவ நீ விட்டு ரவத்த
இடத்திமலமய கட்டி ரவத்திருக்கிமறதாம்.
இரவ எல்லதாம் எங்கள கட்டுவித்ரத; நீ
கலத்தில் வருகிறதாய் எனறு எங்களுக்குத்
பதரியும்; உனரன மடக்கிப் பிடிக்கமவ
இந்த இடக்கிரன விரளவித்மததாம்”
எனறதான.
“நதாங்கள மந்திரை சக்தியதால்
இவற்ரறச் பசய்து முடிக்கிமறதாம்;

விஞ்ஞதான உலகம் இரத எதிர்கதாலத்தில்
பசய்துகதாட்டும்; தூரை இருந்மத
கப்பல்கரளக் கவிழ்க்கும் நுண்
கருவிகரள இந்த உலகம் கதாணத்ததான
மபதாகிறது. இனறு நதாங்கள விரரைவில்
பறக்கும் விமதானங்கரளப் பரடத்து
இருக்கிமறதாம். எதிர்கதாலத்தில்
விஞ்ஞதானம் இவற்ரற எல்லதாம் கண்டு
பிடிக்கும்; எங்கள கற்பரனயில்
கதாண்பரவ எல்லதாம் அறிவு உலகம்
ஆக்கித் தரும்” எனறதான கலுழமவகன.
அங்கு ஒரு சில நதாட்கள
வித்தியதாதரை அரைசனின விருந்தினனதாகத்
தங்கி இருந்ததான. கதாந்தருவதத்ரத
அவமனதாடு புறப்பட ஏற்பதாடுகள பசய்து
பகதாண்டதாள. பபற்றவளதால் இப்பிரிரவத்
ததாங்கிக் பகதாளள முடியவில்ரல. அவள
கண்களில் நீர் முத்துப்மபதால் பததாத்திக்
பகதாண்டு விழலதாமதா மவண்டதாமதா எனறு
கதாத்துக்கிடந்தது. கண்ணுவ முனிவரின
ஆசிரைமத்திலிருந்து பிரிந்து பசல்லும்

சகுந்தரலயின ததாய் ஆனதாள. அவள
கற்றவள ஆதலின கலங்கவில்ரல.
ததாரயத் தழுவிக் பகதாண்டு விரட
பபற்றதாள. கலுழமவகன அவள ததாய்க்கு
ஆறுதல் கூறினதான.
“சங்கு ஈனும் முத்து அது
கடலிமலமய தங்குவது இல்ரல. கரரை
ஏறி அரதக் கண்படடுக்கிறவர்க்மக
பயனபடுகிறது. அரத அவர்கள
ஆரைமதாகக் மகதாத்து மகிழ்கினறதார்கள;
முத்து இருக்க மவண்டிய இடம் கத்தும்
கடல் அரலயில் இல்ரல. அது
மங்ரகயர் மதார்பில் தங்கி அவர்கள அங்க
அழகுகளுக்குத் துரண பசய்யும் மபதாமத
பபருரம பபறுகிறது.”
“யதாழிமல யிறக்கும் இரச
யதாழுக்குப் பயனபடுவது இல்ரல; அது
நுகர்பவருக்மக பயனபடுகிறது.
மரலயுமள சந்தனம் பிறக்கிறது. அது
அரரைத்துப் பூசிக் பகதாளபவர்க்மக மணம்

ஊட்டுகிறது. எண்ணிப் பதார்த்ததால் உன
மகளும் உனக்கு அத்தரகயவமள.”
“நீயும் ஒரு கதாலத்தில் கனனிப்
பபண்ணதாக இருந்ததாய்; அனரனயின
மடியில் அழகதாகத் தவழ்ந்து வளர்ந்ததாய்,
அண்ணதாந்து ஏந்திய வளர்இளமுரல
தளரும் எனபதற்கதாகத் ததாய் வீட்டிமலமய
இருக்க முடிந்தததா! இங்மக வந்த
பிறகுததாமன நீ ததாய்ரம அரடந்ததாய்.
பபண்ணுக்கு முதற்பிறப்புத் ததாய்வீடு;
மறுபிறப்புக் கணவன வீடு; அவள
அங்மக சுதந்திரைப் பறரவயதாக இந்த
உலகத்ரதக் கதாணமவண்டும்; கதாதல்
ஒருவரனக் ரகப்பிடித்மத கதாரியம்
யதாரவயும் சதாதிக்க மவண்டும்; அவரள
மகிழ்மவதாடு அனுப்பு, அயல் நதாட்டுப்
படிப்புக்கு நம்நதாட்டு இரளஞர்கள
பசனறு வருகிறதார்கள. மண வதாழ்க்ரக
எனபது கூட ஒரு புதிய பளளிததான.
‘குடும்பம் ஒரு பல்கரலக் கழகம்’ எனற
நம் நதாட்டுப் பதாமவந்தன பசதால்லிக்

மகளவிப்படவில்ரலயதா? அவள அங்குத்
துரணமவந்தனதாக இருந்து ஆட்சி
நடத்துவதாள; வழி அனுப்பிரவ”
எனறதான.
தரைன எனபவன பூவதால்
அலங்கரிக்கப்பட்ட விமதானம் பகதாண்டு
வந்து நிறுத்தினதான; பலர் அவளுக்குத்
துரணயதாக ஏறினர்.
வீணதாபதி எனற மபடி ஒருத்தி
அவள பநருங்கிய மததாழியதாக
இருந்தவள. யதாழிரசயில் கூறுபதாடுகரள
எல்லதாம் நனகு அறிந்தவள. அவரளயும்
உடன பசல்க எனறு அனுப்பி ரவத்ததான.
தத்ரத இரச பழகப் பயன படுத்திய
யதாழ்க்கருவிகள பலவற்ரறயும் உடன
அவள எடுத்துச் பசனறதாள.
பபற்று வளர்க்க மவண்டிய சிரைமம்
இனறி மகள மபறதாக உற்றுத் தனரன
அரடந்த அந்தக் கற்ற ஒருத்திரய

அரழத்துக் பகதாண்டு பரழய தீரவச்
பசனறு அரடந்ததான. அங்மக அவன
ஏறிவந்த மரைக்கலம் கரரையில் பரழய
தீவிமலமய விடப்பட்டு இருந்தது.
அவர்கள மகிழ்ச்சிமயதாடு எந்தவிதக்
குரறயும் இனறி இவன வருரகக்கதாகக்
கதாத்துக் கிடந்தனர்.
விமதானத்தில் இருந்து இறங்கும்
புதிய மனிதர்கரளக் கண்டு அவர்கள
வியந்தனர். ரகயில் வீரணமயதாடு
இறங்கிய வித்தகிரயக் கண்டு அவர்கள
பமத்தவும் திரகத்தனர். விண்ணில்
இருந்து இறங்கியததால் பண்ணில்
இரசபதாடும் கரலமகளதாகத்ததான இருக்க
மவண்டும் எனறு கருதினர்; அவள
வயதில் குரறந்தவளதாக இருந்தததால்
பிரைமனின மரனவி அல்லள எனபரதக்
கண்டு பகதாண்டனர். நதானமுகன உடன
வரைதாதததால் இவள மதானுட மகளததான
எனபரத அறிந்தனர்; கதாந்தருவ நதாட்டுக்
கதாந்ததாரைப் பண்பதாடும் இரசக்குயிமலதா

எனறு வியந்தனர்; அவள தத்ரத பமதாழி
மபசுவததால் இவள கதாந்தருவ தத்ரதயதாக
இருக்க மவண்டும் எனறு முடிவு
பசய்தனர். இவர்கள ஏற்கனமவ
மகளவிப்பட்டிருந்தனர். வித்தியதாதரை
நதாட்டில் கதாந்தருவ தத்ரத எனற மபரைழகி
ஒருத்தி இருக்கிறதாள எனறும், அவள
வீரண வித்தகி எனறும்
மகளவிப்பட்டிருந்தனர். அவர்கள
வதாழ்க்ரகயில் அத்தரகய மபரைழகிரயக்
கதாண முடியுமதா எனறு ஏங்கி இருந்தனர்.
வதாணிபம் பசய்ய வந்த இடத்தில்
வதான நிலவு மபதானற வடிவ அழகிரயக்
கண்டு அவர்கள வியப்பு உற்றனர்.
சீதத்தன வதாய் திறந்து மபசுவதான எனறு
எதிர்பதார்த்தனர். இவனும் அவர்கள
எப்படிப் பிரழத்ததார்கள எனறு அறிய
ஆவல் உரடயவனதாக இருந்ததான.
“கடலில் கலம்
முழுகவில்ரலயதா?” எனறு மகட்டதான.

“கதாற்றடித்தது உண்ரம, மரழ
பபதாழிந்தது உண்ரம; ஆடியது உண்ரம;
பிறகு எனன நடந்தது எனபது
எங்களுக்மக பதரியவில்ரல; அது கரரை
வந்து மசர்ந்தது; கலக்கமில்லதாமல்
இருக்கிமறதாம்; உம் நிரலக்குத்ததான
வருந்தி இருந்மததாம்” எனறனர்.
“அரத ஏன மகட்கிறதாய்? கதானல்
அடுத்த மசதாரல ஒனறில் கட்டுமரைம்
எனரனக் கரரை மசர்த்தது; அங்மக
கலுழமவகனின ரகயதாள தரைன எனபவன
எனரன அரழத்துச் பசனறதான;
வித்தியதாதரைர் நகரரைக் கண்மடன. இந்த
வீரணயரைசிரய நம்மமதாடு அனுப்பி
ரவக்கிறதார்கள” எனறதான.
அவர்கள உளளுக்குள
மகிழ்ந்ததார்கள, இரைதாசமதாபுரைத்தில் ஒரு
இரசவிழதா நடக்கும் எனறும், அதில்
அவள பதாட வருகிறதாள எனறும்
நம்பிக்ரகமயதாடு இருந்ததார்கள. நதாடக

நட்சத்திரைங்கரள நயந்து கதாண்பதுமபதால்
அவளிடம் அணுகிப் பழக விரழந்தனர்;
அவள அவர்களிடம் அதிகம் மபசதாமல்
நதாண் உரட நங்ரகயதாகச் சதாண் நினமற
பழகினதாள.
மரைக்கலம் ஏறி நிலக்களம்
அரனவரும் அரடந்தனர்; அழகிய இள
நங்ரகமயதாடு சீதத்தன வந்து
இறங்கியதும் புது நதாடகம் வந்தது மபதால்
மக்கள அரதப் பற்றிமய மபசத்
பததாடங்கினர். “சீதத்தன அழகிரயத்
தட்டிக் பகதாண்டு வந்து விட்டதான; இந்த
வயதில் இவனுக்கு ஏன இந்தச் சிறுரம”
எனறு அவன பபருரமரயக் குரறத்துப்
மபசினர். பதுரமயின கதாதிரனக்
கடித்தனர் சிலர்; அதரனக் மகட்டு அவள
துடிதுடித்துப் மபதானதாள. அவர்
அப்படிப்பட்டவர் அல்லர்” எனறு
பசதால்லி அவர்கரள அகற்றி ரவத்ததாள;
வந்தவுடன பவடிகுண்டு பவடித்தது.

“பபதாட்டிட்டுத் தட்டுக்கதாட்டி
உங்கரள வரைமவற்கட்டும்மதா?” எனறதாள.
ரகயில் தட்டில் ஆலத்தியும்
கர்ப்பூரைமும் ஏந்தி வந்து நினறதாள.
“அம்மதா ததாமய! வலது கதால்
ரவத்து வதாடி அம்மதா” எனறு வரைமவற்பு
அளித்ததாள.
தத்ரதக்கு இந்த வித்ரத எல்லதாம்
விளங்கவில்ரல; புதிததாக வந்ததால்
இரைதாசமதாபுரைத்தில் இப்படி
வரைமவற்பதார்கள எனறு நிரனத்ததாள.
“வீட்டுக்கு வரும் மருமகரள
வரைமவற்பது மபதால் வரைமவற்கிறதாமய”
எனறு மகட்டதான சீதத்தன.
“மணமக்கரள வரைமவற்கிமறன;
எனக்குத் துரண இல்ரல எனறு புதிததாக
அரழத்து வந்திருக்கிறீர்கள. அதனதால்

வரைமவற்கிமறன; வயதில் குரறந்தவள;
வதாலிப மங்ரக, அவள இனி எனக்குத்
தங்ரக” எனறதாள.
“தன ரகரயக் பகதாண்டு தன
கண்ரணத் ததாமன குத்திக் பகதாண்டதால்
யதாரும் தடுக்க முடியதாது.”
“இவள கதாந்தருவ நதாட்டு மங்ரக
என ரக பவறுங்ரக, நீ ஏறி இருப்பது
முருங்ரக, இவள நம்மகள”.
“மகளதா? புது உறவதாக
இருக்கிறது”.
“பபண்பணதாருத்தி பிறக்க
மவண்டுபமனறு நீ எண்ணி வந்ததாமய!
இனிமமல் பிறந்து இனிமமல் வளர்ந்து
இனிமமல் எப்படி எனன பசய்ய
முடியும்? கரடயில் இவள கிரடத்ததாள”
எனறதாள.

“எனன விரளயதாடுகிறீர் கரடயில்
வதாங்கும் சரைக்கதா இவள, இவள மிடுக்கதாக
இருக்கிறதாள; எனக்குக் கடுக்கதாய்
பகதாடுக்கிறீர்” எனறு பவடுக்பகனப்
மபசினதாள.
“கலுழமவகனின மகள; இவள
பபயர் கதாந்தருவ தத்ரத அவளுக்கு
மணமகன ஒருவரனத் மதடி அவரன
மதாப்பிளரளயதாக்க மவண்டும்,
அதற்கதாகத் ததான அனுப்பி
ரவத்திருக்கிறதார்கள.”
“இவளுக்கு இரடமய
இல்ரலமய”
“நரட இருக்கிறது; அதனதால்
அவளுக்கு இரட இருக்கத்ததான
மவண்டும்; பரடப்பு அப்படி”
“எனக்கு மட்டும் ஏன இந்தப் புரடப்பு:

உரைல் மபதானற இடுப்பு; இது உங்களுக்குப்
பிடிப்பு” எனறு மகட்டதாள.
“நீததான என இருப்பு; அதற்கு
இல்ரல மறுப்பு; அரத விடு. அவரள
அரழத்து வந்திருக்கிமறன” எனறதான.
“கண்டவர் மபசிய மபச்சு எனரன
உண்ரமரயக் கதாணதாதபடி
பசய்துவிட்டது; அவரள ஏற்பதில்
எனக்கு இகழச்சி இல்ரல; அதில்
ஏற்படும் பபரும் புகழ்ச்சி, ஊரைவர் மருள,
அரைசனும் இதற்கு அருள, அழகிய மணி
மண்டபம் அரமத்துத் தண்ணிர்ப் பந்தல்
ரவப்மபதாம்.”
“தண்ணிர்ப்பந்தல் எதற்கு?”
“தவறுதலதாகச் பசதால்லிவிட்மடன;
மனப்பந்தல் ரவப்மபதாம்; சுயம்
வரைத்துக்கு ஏற்பதாடு பசய்து விடலதாம்”.

“அப்படியதானதால் இவள யதாரரை
விரும்புகிறதாமளதா அவரள அவள
மதர்ந்து எடுத்துக் பகதாளளலதாம் எனறு
ததாமன பபதாருள.”
“ஆமதாம்; அப்படித்ததான.”
“அவள பகதாடுத்து ரவத்தவள;
அந்த மதாதிரி என தந்ரத ஏற்பதாடு
பசய்திருந்ததால் உங்கரளத் மதர்ந்து
எடுத்திருக்க மதாட்மடன” எனறதாள.
“ஆமதாம் அரைசர்கள வந்து
வரிரசயதாக நினறு உன மதாரலக்குக்
கழுத்ரத நீட்டி இருப்பதார்கள.”
“மவடிக்ரகயதாகச் பசதால்கிமறன;
அப்பபதாழுதும் உங்கரளத்ததான மதர்ந்து
எடுத்திருப்மபன” எனறதாள.
இருவரும் சிரித்தனர்.

“இவரள நம் வீட்டில் தங்க
ரவக்கலதாம்.”
“மவண்டதாம்; வயதுப் பபண்;
வதாய்க்கு வந்தபடி கரத கட்டுவதார்கள.
கனனி மதாடத்தில் விட்டு ரவயுங்கள
அவளும் சுதந்திரைமதாக இருக்கமுடியும்”
எனறதாள.
“நீ பசதால்வதும் உண்ரமததான;
அவள சுகமதாகப் பதாடிக்
பகதாண்டிருப்பதாள. நம் நித்திரரை பகடும்;
ஆட்கள மவறு அதிகம்; இந்தக்
கூட்டத்ரத இங்கு ரவத்துச்
சமதாளிக்கவும் முடியதாது” எனறதான.
தத்ரத கனனிமதாடத்தில் தங்க
ரவக்கப்பட்டதாள. சீதத்தன படுக்கச்
பசனறு ஒய்வு பகதாண்டதான.
பிரிந்தவர் கூடினர்; எனறதாலும்
மபசிக் பகதாண்மட பபதாழுரதக்

கழித்தனர்.
பபதாழுது விடிந்தது; மற்ரறய
கருமங்கரளத் தம் ஆட்கள கவனிக்கச்
பசனறனர்; சீதத்தன கட்டியங்கதாரைரனப்
பதார்த்துவரைச் பசனறதான;
பபரியவர்கரளப் பதார்க்கும்மபதாது
பவறுங்ரகமயதாடு மபதாக முடியதாது;
எதுவும் இல்ரல எனறதால் பச்ரச
எலுமிச்சம் பழமதாவது பகதாண்டு மபதாக
மவண்டும் எனபரத அறிந்தவன.
தீவில் இருந்து பகதாண்டு வந்த
விரல மிக்க கற்கரளக் பகதாண்ட
அணிகலனகரள அடுக்கி ரவத்துக்
பகதாண்டு அவனுக்குக்
கதாணிக்ரகயதாக்கினதான.
“கடல் கடந்து வணிகம் பசய்யச்
பசனமறன”.
“ஈட்டியது ?”

“மிகுதிததான; அரதவிடக்
கதாட்டத்தக்கது ஒனறு பகதாண்டு
வந்திருக்கிமறன.”
“எடுத்துக்கதாட்ட இயலுமதா?”
“இல்ரல; நம் நதாட்டவர்க்ககு
கதாட்ட ஒர் அழகிரயக் பகதாண்டு வந்து
இருக்கிமறன.” “கணிரகயதாயின எனக்கு
அவரளக் கதாணிக்ரக ஆக்கிவிடு”
எனறதான.
“கலுழமவகனின கதாரிரக அவள;
அவள ஒமரை மகள: வித்தியதாதரை அரைசனின
மகள; அவளுக்கு மணம் முடிக்க
மவண்டும்; வீரண நதாயகி அவள;
அவரள பவல்பவமன அவளுக்கு
வதாழ்க்ரக நதாயகனதாக முடியும்; இரசப்
மபதாட்டி ஒனறுக்கு ஏற்பதாடு
பசய்யமவண்டும்; அதற்குத் தங்கள
அனுமதி மவண்டும்.”

“அனுமதி எனன பவகுமதி கூடத்
தருகிமறன. இரச விழதா ஒனறு நம்
ஊர்மிரச நடந்ததால் அது நமக்குத் ததாமன
புகழ், பல மதசத்து மனனர்கள அவர்கள
இங்கு வந்து இரசப் மபதாட்டியில் பங்கு
பபறுவர்; பதாடினதால் அவர்
அவர்களுக்குப் பரிசு, மததாற்றதால் அவர்கள
பவறும் தரிசு; தக்கபடி ஏற்பதாடுகள
பசய்க, அதற்கு நதான தரலரம
ததாங்குகிமறன. மிக்க மகிழ்ச்சி; நதானும்
பங்கு பபறுமவன; எனக்கு அவள
கிரடப்பதாள; எனன பசய்வது? நதான
முந்திப் பிறந்து விட்மடன; வயது ஒத்து
வரைதாது; மமலும் இரசபதாடக் கற்றிமலன,
வரசபதாடிப் பழகிய யதான எப்படி
இரசபதாட முடியும்; மற்றும் அவள
எனக்கு இரசயதாள; கலுழமவகன
மதாபபரும் மனனன; பரட
வலிமிக்கவன; அவரன நட்பில்
பகதாண்டதால் அரதவிடப் பபட்பு மவறு
இருக்கமுடியதாது; தக்க சமயத்தில் அவன
நமக்குப் பயனபடுவதான; இந்த ஊரில்

பபண்ரணக் பகதாடுத்து விட்டதால் அவன
இங்கு அடிக்கடி வந்து மபதாவதான;
அதனதால் நமக்குப் பபருரமததாமன!
அறிவிப்புத் ததாளில் என தரலரம
எனபரதத் தவறதாமல் பபதாறித்து ரவ;
இந்த ஊரில் முத்தமிழ் மனறங்கள
இருக்கினறன. அதில் நற்றமிழ்
மபசப்படுகிறது. அதற்குக் கூட்டமம
வருவது இல்ரல. இரசயவர் பதாடல்
பதாடி மகிழ்விக்கவும், ஆடல் நங்ரகயர்
ஆடிக் கதாட்டவும் அழகிய மதாமணி
மண்டபம் இல்ரல, அந்தக் குரறயும்
தீர்ந்துவிடும். கதாந்தருவதத்ரத
பதாடுகிறதாள எனறதால் கூட்டம் இடம்
பகதாளளதாது. அரைசர்கள ஒரு புறம்:
வணிகர்கள ஒருபுறம், வீரைர்கள ஒரு புறம்;
மங்ரகயர் ஒருபுறம், பபதாதுமக்கள
ஒருபுறம், பினனணிப் பதாடகர் முனபுறம்;
இப்படித் தக்க ஏற்பதாடுகள பசய்துவிடு.
எனக்கு நடு இடம் ஒதுக்கிவிடு;
கட்டதாயம் வந்துவிடுகிமறன”

“அவளுக்குக் கண்ட இடத்தில்
பவட்டுஅட்ரடகள ரவத்து விளம்பரைம்
பசய்யுங்கள; நதான ரகபயடுத்துக்
கும்பிடுவது மபதால் எனக்கும் இந்த
அட்ரடப் படங்கரள அரமயுங்கள;
வரைமவற்பதுமபதால இருக்கும்” எனறதான.
“மறுபடியும் வந்து உங்கரள
அரழக்கிமறதாம்” எனறதான சீதத்தன.
“பபதாறுப்புகள எனறதால்
தட்டிக்கழித்து விடுமவன; இரச
விருப்புகள எனறதால் தவறதாமல்
வந்துவிடுமவன. நம் இரச மண்டபத்தில்
முதுரமகரள ரவத்து
ஆடரவக்கதாதீர்கள. பதுரமகரள
ரவக்கமவண்டிய இடம் அது. இரச,
பதாட்டு, நடனம் இபதல்லதாம் எனக்குத்
பதரியதாது. உருப்படியதாக நல்ல
உருப்படிகரள அரழத்து விழதாக்கரள
அரமக்கவும் பதார்த்துக் பகதாளளுங்கள”
எனறு பசதால்லி அனுப்பினதான.

“தத்ரத எப்படிப் பதாடினதாலும்
அத்ரதப் பற்றி எனக்குக் கவரல
இல்ரல. அவரளப் பதார்த்து ரைசிக்கும்
வதாய்ப்புக் கிரடக்கிறது. பபருங்குடி
மக்கள எல்லதாம் முன வரிரசயில் வந்து
அமரைட்டும்; தரலப்பதாரக
உளளவர்களுக்கு முதலிடம் தரைவும்;
தரல கதாய்ந்தவர்கரள எல்லதாம்
பினனதால் தளளி விடுங்கள”.
“சிவந்த இதரழ உரடய
சீமதாட்டிகளுக்கு முனனிடம் தந்துவிடு;
அவர்கள மததாளில் அழகுப் ரப
பததாங்கவிட்டுக் பகதாண்டு வருவதார்கள.
அரத ரவத்து அரடயதாளம் கண்டு
பகதாள. பசட்டி விட்டுப் பபண்கள
பசட்டதாக நகரககள மபதாட்டுக் பகதாண்டு
வருவதார்கள; அவர்கரள மிகவும்
பகளரைவமதான இடத்தில்
அமரைரவயுங்கள, சரிரக மவட்டி
தரலப்பதாரககள பணம்பரடத்தரமக்கு
அரடயதாளங்கள; அவர்கரள எனக்குப்

பினனதால் அமரைச் பசய்யுங்கள; அரைச
குமதாரைர்கள அவர்கள
ஆர்ப்பதாட்டக்கதாரைர்கள; அவர்களுக்கு
எனறு ஒரு தனியிடம் விட்டு ரவயுங்கள;
இரச வல்லவர்கள நதாட்டியக்கதாரைர்கள
அவர்கள எங்கு உட்கதாரை ரவத்ததாலும்
கவரலப்பட மதாட்டதார்கள; நிச்சயம் அந்த
மமரடயில் தனக்கு ஒரு இடம்
கிரடக்கும் எனறு நம்பிக்ரகமயதாடு
இருப்பதார்கள; அவர்களுக்குக் பகதாஞ்சம்
புரகயிரல பவற்றிரல வதாங்கி
ரவயுங்கள; பமனறு பகதாண்மட
குதப்புவதார்கள; பவளியிமல அங்கதாடி
ரவக்க இடம் ஒதுக்கி ரவயுங்கள; பவளி
ஊர்க்கதாரைர்கள தங்குவதற்கு விடுதிகரளக்
கட்டி ரவயுங்கள; மசதாரல உலதாவுதற்கு
வசதிகள பசய்து ரவயுங்கள;
இரைதாசமதாபுரைத்துப் மபரைழகு கண்டு
அவர்கள மபசிக் பகதாண்மட பசல்ல
மவண்டும்.”
இவ்வதாறு அடுக்கிக் பகதாண்மட

பசனறதான. எப்படியும் இந்த விழதா
நடத்துவதற்கு இடம் பகதாடுத்தமத பபரிது
எனச் சீதத்தன பபருமகிழ்வு பகதாண்டதான.
பகதாண்டு வந்த பபதாருளில்
பபரும்பங்ரக மண்டபம் கட்டுவதற்கும்,
வசதிகள பசய்து தருவதற்கும் வதாரி
இரறத்ததான. யதாரனகளில் பசய்தி
அறிவிப்மபதாரரை ஏற்றிப் பரற
அறிவித்துச் பசய்தி பசப்பினதான. அரைசன
கட்ட யங்கதாரைன பல நதாட்டு
அரைசர்களுக்கும் ஆரள அனுப்பி ஒரல
மபதாக்கினதான.
பபண்டிரும் ஆண்ரம விரும்பிப்
மபதுறும் மபரைழகிரய யதாழிரசயில்
பவனறு மணக்க விரும்புபவர் வருக!
இவ்விழதாவிற்கு வருரக தருக! எனறு
பசய்தி பசப்பினர். மபதாட்டியில் பங்கு
பகதாளள வந்தவர் சிலமரை எனினும்
பதாடியரதக் கண்டு மகிழ வந்தவமரை
மிகுதியதாயினர். மதரன பமதாய்க்கும்
வண்டு என மதாந்தர் வந்து பமதாய்த்தனர்.

மனனர் விழித்ததாமரரை பூத்த
மண்டபத்தில் மினனின இரடயும்
அனன நரடயும் உரடய தத்ரத வந்து
மசர்ந்ததாள; அவளுக்கு பநருங்கிய மததாழி
வீணதாபதி முதற்கண் அரவக்கு வந்து
திரரைரய விலக்கி முன வந்து நினறதாள.
நதாடகங்களில் கட்டியங்கதாரைன
ஒருவன வந்து நடக்க இருப்பவற்ரற
நரகச் சுரவபடப் மபசுவதான. அதுமபதால
இந்த நரகயதாளி அங்கு வந்து நினறதாள.
அழகி எனறதாமல வதாய் திறக்கும்
வதாலிபர்கள முதல் கதாட்சிமய
முழுக்கதாட்சியதாகக் கண்டு மகிழ்ந்தனர்.
அவள மவண்டுபமனமற அரவ மயதாரரை
மயக்கும் வரகயில் புனமுறுவல் கதாட்டி
நினறதாள. அவள சிரிப்மப கதாமவரலயின
விரிப்பதாக இருந்தது.
ஒருவன பசதால்கிறதான “இவள
மததாரளப் பதார்த்தீர்களதா ! இரவ
மூங்கில்கள” எனறதான.

மற்பறதாருவன பசதானனதான
“அவள துரணப் புருவங்கள வில்மல”
எனறதான.
இனபனதாருவன மபசினதான
“வதாமய கடலில் விரளயும் பவளம்”
எனறதான; இனபனதாருவன கூறினதான.
“மமனி மதாந்தளிர்” எனறதான.
மற்பறதாருவன புதிய
கண்டுபிடிப்பதாகச் பசதானனதான. “எல்லதாம்
இருக்கிறது. ஆனதால் தனம் இல்லதாத
வறுரமரயப் பதாருங்கள. குத்தி
முரனத்திருக்க மவண்டிய இடம். அங்குச்
சுத்தமதாக இருக்கிறது. இரதப்பத்தி எனன
பசதால்லுகிறீர்கள” எனறதான.
“தரழ சுமப்பது பிரழ எனறு
விட்டுவிட்டதாளதா எனன” எனறு ஒருவன
கிண்டல் பசய்ததான.
கவிஞன ஒருவன முனனதால்

இருந்ததான “இது அச்சுப் பிரழ”
எனறதான.
“விளங்கவில்ரல” எனறதான
அவன நண்பன.
“பிரைமன பரடப்பில் மநர்ந்த
அச்சுப் பிரழ” எனறதான.
“அவசரைப்பட்டுப் பிறந்து
விட்டதாள” எனறதான மற்பறதாரு நண்பன.
“கதாகிதப்பூ பதார்க்கலதாம்; முகரை
முடியதாது” எனறதான அந்தக் கவிஞனின
நண்பன. அவர்கள அவரளக் கண்டு
சிரிக்க இவ்வதாறு மபசினதார்கள; அவர்கள
வயிறு பவடிக்க அவள மமரட மீது
இருந்து பதில் பசதானனதாள.
“எனரனப் பரடத்த மபதாது எமன
வந்து மகட்டுக் பகதாண்டதான. “முற்றிய
வடிவில் பவளிமய அனுப்பதாமத

கற்றவர்கள கூடக் கருத்து அழிந்து உயிர்
இழப்பர்; எனக்கு மவரலமய இல்லதாமல்
மபதாய்விடும்” எனறு முரறயிட்டதான”
“அதனதால் பிரைமன பகதாம்பு
மழுங்கிய யதாரனயதாக எனரன
அனுப்பிவிட்டதான. எனனதால் யதாருக்கும்
எந்த வம்பும் இல்ரல” எனறதாள.
இரதக் மகட்டு அரவமய
சிரிப்பில் ஆழ்ந்தது.
“கதாந்தருவத்ரதமயதாடு வந்த மததாழி
வீணதாபதி மபடிப் பபண்” எனறு மபசி
அவர்கள சிரித்து மகிழ்ந்தனர்.
அவரளத் பததாடர்ந்து தவள
மமனிரய உரடய தத்ரத மமரடக்கு
வந்ததாள; இரம பகதாட்டதாது அவரளமய
பதார்த்து அவள அழகில் ஆழ்ந்தனர்;
“அவள பதாடமவ மவண்டதாம்; பதாடினதால்
மமரடரய விட்டு உளமள மபதாய்
விடுவதாள” எனறு அஞ்சினர். ஒவ்பவதாரு

வினதாடியும் அவரளப் பதார்ப்பதில்
கழித்தனர்; பதாரவமய அனன அவரளக்
கண்டு அவரைவர் மனப்மபதாக்கிற்கு ஏற்ப
அவரள நயந்தனர்; மகளிர் அவள
உடுத்தியிருந்த மசரல, அணிந்திருந்த
கலனகள, கூந்தல் முடிப்பு, இதழ்ச்
சிவப்பு இப்படித் தனித்தனிமய
கூறுபடுத்திப் மபசினர். கதாரளயர் அவள
தந்த வளர்ச்சியில் வந்த கிளர்ச்சிரயப்
மபசினர். குழந்ரதகள அவர்கள பழகிய
பபதாம்ரமரயப் மபதால அந்த அம்ரம
இருப்பததாகப் மபசிச் சிரித்தனர்;
கரலஞர்கள அவள வதாயரசரவ எதிர்
பதார்த்தனர்; ரைசிகர்கள பதாட்படதாலி
மகட்கச் பசவிகரளக் கூர்ரமப்படுத்திக்
பகதாண்டனர்.
இரச இலக்கணம் சிறிதும்
தவறதாது குரைலில் எந்தவிதக் மகதாளதாறும்
இனறிக் மகதாயில் மணியில் ஒலிக்கும்
நதாதம் மபதால் கணிர் எனறு பதாட்டிரச
கிளம்பியது; புருவம் நிமிரைவில்ரல;

விழிகள பிறழவில்ரல; மிடறு
வீங்கவில்ரல; பற்கள பவளிமய
கதாட்டவில்ரல; அங்க அரசவுகள
இனறிப் பதாடல்கள தங்கு தரடயினறி
பவளிவந்தன; அவள மீட்டிய வீரணயின
நதாதத்துக்கும் வதாயில் இருந்து பவளிவந்த
கீதத்துக்கும் அவர்களதால் மவறுபதாடு
கதாண முடியவில்ரல. “வதாய் திறந்து
இவள பதாடினதாமளதா நரைம்பபதாடு
வீரணததான நதாவில் நவினறமததா” எனறு
வியந்து பதாரைதாட்டினர்.
ஆயிரழயதாகிய தத்ரத
பதாடியமபதாது இரசரய விரும்பும்
பறரவகள ஆகிய கினனரைம்
எங்கிருந்மததா ஓடிவந்து அந்த அரைங்கில்
புகுந்தன; மற்றவர்கள பதாடிய மபதாது
பரறபயதாலி மகட்ட அசுணம்மபதால்
அரவ பரத பரதத்து பவளிமயறின.
அரைசர்கள மததாற்றனர்; அவர்கரள அடுத்து
அந்தணர்கள மததாற்றனர்; அதற்குப்பின
வணிகர்கள மததாற்றனர். சதாதி

அடிப்பரடயில் பதாடகர்கள வரிரசப்
படுத்தப்பட்டனர். சூரறக்கதாற்றுக்கு
ஆற்றதாது தரலசதாய்ந்து கரிந்த ததாமரரைகள
மபதானறு அவர்கள சதாம்பினர்; இந்த இரச
விழதா ஆறு நதாட்கள நடந்தன.
வீறுபகதாண்டு அவரள பவல்லத் தக்க
இரளஞர்ஏறு யதாரும் முனவரைவில்ரல.
சீதத்தன பசய்வது அறியதாது
திரகத்ததான; பதுரமயும் மனம்
கலங்கினதாள. “அவரளக்
பகதாத்திக்பகதாண்டு மபதாக எந்தத் தத்திப்
ரபயலும் வரைவில்ரல” எனறு அவள
கவரலப் பட்டதாள. விழதாவிற்குத்
தரலரம ததாங்கிய கட்டியங்கதாரைனும்
நிரலரம அறிந்து வருந்தினதான.
“இவரளக் கட்டிக்பகதாண்டு மபதாக எந்தத்
தறுதரலயும் கிரடக்க மதாட்டதான” எனறு
உறுதியதாக முடிவு பசய்துவிட்டதான.
“மற்றும் ஒருநதாள பதார்ப்பது. இல்ரல
எனறதால் மூட்ரட கட்டி அவரள அவள
நதாட்டுக்மக திருப்பி அனுப்புவது” எனற

முடிவுக்கு வந்ததான. “விரல மபதாகதாத
பண்டத்ரத ஏலமதா மபதாட முடியும்.
மபதாட்டிகள ரவக்கதாமல் யதாரைதாவது
ஒருவன அவளுக்கு மதாரலயிடலதாம்
எனறு பசதால்லலதாம்” எனறு
எண்ணிப்பதார்த்ததான. அப்படிச்
பசதானனதால் “இந்த முட்டதாள பயல்கள
எல்லதாம் அங்மகமய பவட்டிக் பகதாண்டு
மடிவதார்கள” எனறு அரதக்
ரகவிட்டதான.
“சீதத்தன ஒரு மரடயன, வீண்
வம்ரப விரலக்கு வதாங்கி
வந்துவிட்டதான; அந்தக்பகதாடி படர்தற்கு
ஏற்ற பகதாம்பன யதார் வரைப்மபதாகிறதான”
எனறு மபசிக் பகதாண்டதார்கள. “கணித்துச்
பசதால்லியவன துணிந்து பசதால்லியது
தவறதாது” எனற நம்பிக்ரக தத்ரதக்கு
இருந்தது. வந்திருந்த பசதாத்ரதகரளப்
பற்றி அவள கவரலப்படவில்ரல. அரைச
குடும்பத்திமல இருந்மத பரிசுப்
பபதாருளுக்கு உரியவன வரைமவண்டும்

எனறு அவள எதிர் பதார்க்கவில்ரல.
பதாஞ்சதாலியின கரத அவள அறிந்தமத,
மதாபபரும் மனனர்கள கூடியிருந்த
மண்டபத்தில் திரிபனறிரய எய்து
வீழ்த்தக் கூடிய ஒரு வீரைன மனனர்
கூட்டத்தில் இருந்து வரைவில்ரல.
அந்தணர் மவடத்தில் ஒரு அருச்சுனன
வரைதாமல் மபதாகமதாட்டதான எனற
நம்பிக்ரக அவளுக்கு இருந்தது.
நதாட்டு மக்கள கட்டியங்கதாரைரன
பவறுத்தனர்: ஆட்சி ஒழுங்கதாக
இருந்ததால்ததான கரலகள வளரும் மக்கள
அரமதியதான வதாழ்வு
பபற்றிருந்ததால்ததான அவர்கள இரசரய
நதாடுவர்; பகதாடுங்மகதால் மனனன
குடியிருப்பில் கடுங்கண் உரடய புலி
கூட வதாழ விரும்பதாது. முற்றுப் பபறதாத
கரதயதாகி விடுமமதா எனறு வதாசகர்கள
அஞ்சினதார்கள. இது நதாட்டுக்மக
அவமதானம் எனறு கருதினர்.

இந்தச் பசய்தி சீவகனுக்கு
எட்டியது; கதாந்தருவ தத்ரதரய மணக்க
மவண்டும் எனற மவட்ரக மததானற
வில்ரல. அந்நிய நதாட்டில் இருந்துவந்த
ஒருத்தி தனனிகர் அற்றவள எனறு தருக்கி
நடந்து பசல்வரத அவன மதானப்
பிரைச்சரனயதாக எடுத்துக்பகதாண்டதான.
அதனதால் ததான மபதாட்டியில் பங்கு
பகதாளவது எனறு முடிவு பசய்ததான.
எனறதாலும் அவன தந்ரத அரவயில்
முந்திக்பகதாண்டு உட்கதார்ந்திருப்பரத
அறிந்து மரியதாரதக்கு ஒரு வதார்த்ரத
மகட்க அறிவும், திறரமயும் மிக்க
பசயலும் உரடய புத்திமசனரன அவர்
அனுமதி மகட்டு அறிந்துவரை
அனுப்பினதான.
கந்துக்கடனுக்குத் தன மகரனப்
பற்றி ஒரைளவு பதரியும். கணிரகயர்
நடத்தும்ஆடல் அரைங்குகளுக்கு அவன
பசனறு வருவது அவன அறிந்தது.

முருங்ரக முற்றினதால் அது கரடக்கு
வந்துததான தீரும்; வயது முற்றியவன
அவன கதாமக் களியதாட்டங்களுக்குத்
தனரன ஈடுபடுத்தக் கூடும். அது
தவிர்க்கப்பபற மவண்டுமதானதால்
தத்ரதரயப் மபதால் அறிவுமிக்க
அழகிரய மணப்பது தக்கது எனறு முடிவு
பசய்ததான. அதனதால் அவன மறுப்புச்
பசதால்ல முன வரைவில்ரல. எனறதாலும்
இந்தமதாதிரி சூழ்நிரலகளில் அவன
தற்கதாப்மபதாடு நடந்து பகதாளள மவண்டும்
எனறு சிந்தித்ததான.
“அரைசமகன அழகி ஒருத்திரய
மணக்கிறதான எனறதால் மற்ரறய
சதாதிக்கதாரைர்கள அடங்கிக் கிடப்பதார்கள:
ஏரனய மனனர்கள வதாய்மூடிக்பகதாண்டு
அது தக்கது எனறு கூறி வதாழ்த்திவிட்டு
வழி பதார்த்துக்பகதாண்டு மபதாவதார்கள.
வணிக மகன ஒருவனுக்கு வதாய்ப்பு
வருமதானதால் அவர்கள வதாரயப்
பிளப்பதார்கள. கீழ்ச்சதாதிக்கதாரைன மமல்

சதாதிப் பபண்ரண மணப்பரத ஒப்புக்
பகதாளளமதாட்டதார்கள. அதுமட்டுமல்ல;
கட்டியங்கதாரைன விட்டுக் பகதாடுக்க
மதாட்டதான” எனறு மயதாசித்ததான.
நதாகமதாரல எனற கணிரக ஒரல
எழுதி அவனுக்கு இச்பசய்தி
பதரிவித்ததாள.
“சீவகன அநங்கமதாரலரயத்
பததாட்டு அவமளதாடு பததாடர்பு
பகதாண்டதான. வண்ணப்பபதாடிகரள
வரகயதாக எப்படிப் பூசுவது எனபரத
அறிந்தவன. அவள நதாட்டிய அரைங்கு
ஏறும் முன அவளுக்கு வண்ணம்பூசி
அவள எண்ணத்ரதத் துதாண்டி
இருக்கிறதான; ஒப்பரன பசய்வதில்
அவன கற்பரன அதீதமதானது. அவரன
எப்படியதாவது அரடவது எனறு
ஆரசரய அவள வளர்த்துக்
பகதாண்டதாள”.

“இதரன அறிந்த கட்டியங்கதாரைன
அநங்க மதாரலரயக் கண்டித்துப்
பதார்த்ததான. தன இச்ரசகளுக்கு அவள
இணங்க மறுத்தமபதாது பச்ரசயதாக
அவரள இழுத்து வந்து
பகதாச்ரசப்படுத்தினதான. அவள நிச்சயம்
ததான ஒரு நதாரளக்குச் சீவகரன
அரடவது உறுதி எனறு வதாய்விட்டுக்
கதறினதாள. அதனதால் அவன அவரளக்
குதறினதான. அவன உளளத்தில்
சீவகனபதால் தீரைதாப்பரக
பகதாண்டிருக்கிறதான எனபரத நதாகமதாரல
அறியும் ஒரு வதாய்ப்பு அவளுக்குக்
கிரடத்தது. கட்டியங்கதாரைன
நதாகமதாரலயின படுக்ரக அரறக்கு
வந்தமபதாது அவன தன உளளக்
கிடக்ரகரய அவளிடம்
பவளிப்படுத்தினதான. “சீவகரன ஒரு ரக
பதார்த்துக் பகதாளகிமறன” எனறு
அவளிடம் சூள உரரைத்து இருக்கிறதான.
அதனதால் இங்மக வரும்மபதாது சீவகன
தக்க பதாதுகதாப்மபதாடு வரைமவண்டும்”

எனறு ஒரலயில் எழுதி அனுப்பினதாள.
அவள மததாழி ஒருத்தி அரதக்
பகதாண்டுவந்து கந்துக்கடனிடம் தந்ததாள.
பசய்தி மகட்ட சீவகன
“பனங்கதாட்டு நரி சலசலப்புக்கு அஞ்சதாது;
அந்த ஒநதாய் நம்ரம ஒனறும் பசய்யதாது;
அஞ்சமவண்டியதில்ரல” எனறு
அறிவித்து அனுப்பினதான.
சீவகன அரவக்கு வந்ததும்
அரைங்கமம கரளகட்டியது;
கட்டியங்கதாரைன பதார்த்ததான; வியர்த்ததான;
“இந்த முரைட்டுக்கதாரள இங்மக ஏன
வந்தது? அவரள இவன தட்டிக்
பகதாண்டு மபதாகக்கூடும்” எனறு
அஞ்சினதான; அரவரயக்
கரலத்துவிடலதாம் எனறும் சிந்தித்ததான;
இருந்ததாலும் அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்ரக
இவனதால் அவரள இரசயில்
பவல்லமுடியதாது எனறு. “அரைசர்கள
எல்லதாம் கரடரயக் கட்டிவிட்டுப் மபதாய்

விட்டதார்கள: வணிகமகன; இவனுக்குக்
கூட்டல் கழித்தல் பதரியுமம அனறி
வகுத்தல் பபருக்கல் எப்படித் பதரியும்?
இரசரய இவன எப்படி எங்மக
சுற்றிருக்க முடியும்? அப்படி இரசயில்
வல்லவனதாக இருந்திருந்ததால்
அநங்கமதாரலயின நதாட்டியத்தினமபதாது
தன பதாட்டியல் கரலரயக் கதாட்டி
இருக்கலதாமம” எனறு அவன அசதியதாக
அமர்ந்திருந்ததான.
கதாமரன ஒத்த கட்டிளங்
கதாரளயதாகிய சீவகரனக் கண்ட
கதாரிரகயர் கதாந்தருவதத்ரதரயக் கடிந்து
பகதாண்டனர்.
“பகதாடுத்து ரவக்கதாதவள;
பகடுத்துக் பகதாண்டதாள;
இரசப்மபதாட்டியில் அவன
பவல்லதாவிட்டதால் அவள அவரன
இழப்பது உறுதி, அவள தனக்குத் ததாமன
மவலி மபதாட்டுக் பகதாண்டதாள” எனறு

மபசியவர் பலர்.
“பவற்றி மததால்வி அவளிடத்தில்
ததாமன இருக்கிறது; அவள விட்டுக்
பகதாடுத்ததாலும் விட்டுக் பகதாடுப்பதாள;
இரசயில் மததாற்றதால் அவள
வதாழ்க்ரகயில் பவற்றி பபறுவதாள”
எனறு ஒரு சிலர் தம் கருத்ரத
பவளிப்படுத்தினர்.
மமரடயில் இருந்த இரசவதாணி
கதாந்தருவ தத்ரத இவ் இரளஞரனப்
பதார்த்து அவன அழகில் மயங்கினதாள.
இரசயில் ததான பவனறு விட்டதால் எனன
பசய்வது எனறு அஞ்சினதாள.
மவண்டுபமனமற மததாற்று அவரன
அரடயும் கீழ்ரமக்கு அவள பசல்லத்
துணிய வில்ரல. அது அவள
பபருரமக்கு இழுக்கு இரசயில் தன
புகரழ நிரல நதாட்டுவதில் இருந்து
அவள பினவதாங்க விரும்பவில்ரல.
அதனதால் தனரனத் ததாமன

அழித்துக்பகதாளள விரழயவில்ரல.
விட்டுக் பகதாடுக்கவும் விரும்பவில்ரல.
அது தனரனத் ததாமன அழித்துக்
பகதாளவததாகும்” எனறு முடிவு பசய்ததாள.
விதியின விரைல்கள எப்படி எழுதுகிறமததா
அதனபடி நடப்பது எனறு உறுதி
பகதாண்டதாள.
அவளுக்கு வீணதாபதியின மமல்
அடக்க முடியதாத மகதாபம். வீணதாபதி
எனற பபயருக்கு ஏற்ப அவள கதாலத்ரத
வீண்படுத்துகிறதாள எனறு நிரனத்ததாள.
“இனி பபதாறுப்பதில்ரல” எனறு எரிந்து
விழுந்ததாள.
“யதாழ் எடுத்துக் பகதாடு” எனறதாள.
பதாழ்பட்ட அவள அவசரைத்ரத
அறியவில்ரல; விதி முரறப்படி அவன
இரசப் புலரமரய அறியத் மதர்வுகள
ரவத்ததாள; அவன இரசஞதானி எனபரத
வரசயற உலகுக்கு உணர்த்த மவண்டும்

எனற உயர் சிந்தரனயும் அவளுக்கு
இருந்திருக்கலதாம். அவன முரறப்படி
யதாழ் மீட்டினதால் மட்டும் மபதாததாது;
அதன அரமப்புகரளயும் அவன கதாட்ட
வதாய்ப்புகரள ஏற்படுத்தினதாள. பல்
வரக யதாழ்க் கருவிகரள ஒனறனபின
ஒனறு எடுத்து முன ரவத்ததாள.
“இந்த யதாழ்
அறிவற்றவர்கரளப்மபதால பமல்லிததாக
இருக்கிறது” எனறு கூறினதான.
மற்பறதானறு ரவத்ததாள. “இது
அழுகல், அழுமூஞ்சிகரளப் மபதானறது.
இது” எனறதான. மற்பறதானறு ரவத்ததாள.
“இது வடுப்பட்டது; சதானமறதார்கள
தம் சதால்பு குனறியது மபதானறது”
எனறதான. மற்பறதானறு கதாட்டினதாள.
“கரிந்தது; இடிபட்டு முறிபட்டது”
எனறதான.

இப்படி ரவத்ததற்கு எல்லதாம்
ஏததாவது குரற கதாட்டிக் கழித்ததான.
புடரவக் கரடயில் பபண்கள
ஒதுக்குவது மபதால் ஒவ்பவதானறதாக
ஒதுக்கி ரவத்ததான.
ஒரு யதாழ் தத்ரதரயத்
பததாடுவதுமபதால் இருந்தது அவனுக்கு,
“நங்ரகயின நலத்தது” எனறதான. இரதக்
மகட்டதும் தத்ரதயின உளளம்
குளிர்ந்தது. யதாழுக்குத் தனரன உவமித்து
மதிக்கிறதான எனறு பகதாண்டதாள.
நங்ரக எனறு தனரனச்
பசதானனதானதா பபதாதுவதாக ஒரு மங்ரகயக்
குறித்ததானதா எனறு தடுமதாறினதாள;
எனறதாலும் அவன ரைசரனரய மதித்ததாள.
மகளிரரை மதிக்கும் மதாண்பு
அவனிடம் உளளது எனறு அறிந்ததாள.

மூக்கு மட்டும் சற்று எடுப்பதாக
இருக்கிறது எனறு எடுத்துக்
கதாட்டுவதுமபதால் அவ் யதாழின நரைம்பில்
மயிர் ஒனறு சிக்கிக் கிடப்பரத எடுத்துக்
கதாட்டினதான. அருகில் இருந்த தன தம்பி
நபுலனிடமிருந்து புதிய நரைம்ரபவதாங்கி
அதில் மதாட்டினதான. அவன இரச ஞதானம்
அறிந்தவன எனபரத இச் பசயல்
எடுத்துக் கதாட்டியது.
யதாழ் எடுத்து இரச கூட்டினதான.
கதாதற் பதாட்டுப் பதாடுவது எனறு
பததாடங்கினதான. அதுமவ அவள
பநஞ்ரசத் பததாடும் எனபரத அறிந்ததான.
பபரியவர்கள பதய்வீகப் பதாடல்கரள
விரும்பலதாம்; இரளஞர்கள கதாதற்
பதாட்ரடத் ததான விரும்புவதார்கள
எனபரத அவன அறிந்தவன, பிரிவதால்
வதாடும் கதாதலியின பநஞ்ரசச் சித்திரித்து
அவள பநஞ்சம் பநகிழப் பதாடினதான.
கூட்டத்திலிருந்து ரகதட்டல்

கிளம்பியது. இவன இரசயில் இளவரைசன
எனறு புகழ்ந்தனர். இரளயரைதாஜதா வதாழ்க
எனறு வதாழ்த்தினர்.
அடுத்து அவள பதாடும் முரற
வந்தது. அவளும் அவனுக்கு நிகரைதாக
இளமவனிற்பருவம் குறித்துப் பதாடினதாள.
அவன பதாடல் கதார் கதாலத்துத் தரலவியின
மன நிரலரயச் சித்திரித்தது. அது
பிரிரவக் கதாட்டியது இவள பதாடல்
இளமவனிற் பருவத்தில் கூடி மகிழும்
இனிய கதாட்சிரயக் பகதாண்டு வந்து
நிறுத்தியது. ஒரசரய விட்டுப்
பபதாருளில் ஆழ்ந்ததாள.
அவள மனம் சிரதந்தது; ஒரு
முகமதாக அவளதால் மனத்ரத நிறுத்த
முடியவில்ரல; கதாதல் உணர்வு மிக்கு
அவரள அரலக் கழித்தது; நதாணம்
அவரளக் ரக விட்டது; நிரற கரரை
புரைண்டது; யதாரழ பநகிழ்ந்து கீமழ
விட்டதாள, அவன மததாளில் சதாய்ந்து தன

வசம் இழந்ததாள. ஊடலில் மததாற்பவர்
கூடலில் பவற்றி பபறுவது மபதால
இரசயில் மததாற்றவள கதாதலில் பவற்றி
பபற்றதாள.
பட்டுப் மபதானற அவள மமனி தன
மததாளகளில் பட்டதும் அவனுக்கு ஒரு
புது வரகக் கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது. மபதாரில்
தினவு கண்ட அவன மததாளகள கதாதலில்
விறு விறுப்ரபக் கண்டது. அவரளக்
கட்டி அரணக்க அவன மததாளகளுக்கு
ஆரணயிட்டதான.
ஆரைவதாரைம் வதாரன எட்டியது;
பபண்கள ததாமம அவரன அரடந்தது
மபதானறு பபருமகிழ்ச்சி கதாட்டினர்.
நம்பிரய அரடய அவள தவம்
பசய்தவள எனறு பதாரைதாட்டினர்.
மனமதரனயும் ரைதிரயயும் அவர்கள
மநரில் கண்டது மபதானறு மகிழ்ந்தனர்.
சிறு கீறலும் படதாத கனிரய அவன
பபற்றதான எனறு மூரைல் பகதாண்ட மகளிர்

மபசினர். அவன மததாளகள இதுவரரை
எந்தக் கனனிரயயும் மததாய்ந்ததில்ரல
எனறனர், மகதாவிந்ரதரய அவள தந்ரத
மணக்க வற்புறுத்தினதார். அவன
மறுத்துவிட்டதும் நல்லததாகப் மபதாயிற்று.
ஆக்கப் பபதாறுத்தவன ஆளப்
பபதாறுத்ததான; ஆய மகள அவள
பதால்மணம் மதாறதாதவள எனபததால் அவன
விரும்பவில்ரல; அவரளப் பற்றி அவள
தந்ரத எப்படி அறிமுகம் பசய்ததார்
பதரியுமதா?”
“பவண்பணய் மபதால் பததாட
இனிரமயதானவள, பதால் மபதால் இனிய
பசதால்லினள; பசும் பநய் மபதால்
மமனிரய உரடயவள எனறு அறிமுகம்
பசய்ததார்.
“இப்பபதாழுது இவரளப் பிடித்தது
எதிர்பதாரைதாத ஒனறு; இவள தந்ரத
பசல்வச் சிறப்பும் ஆட்சி உயர்வும் பபற்ற
மதாமனனன; அவன நிரனத்ததால் எரத

மவண்டுமதானதாலும் பகதாடுப்பதான; மந்திரை
சக்தி வதாய்ந்தவன; பரடபலம் மிக்கவன;
எரதயும் அவன துரணயதால் சதாதிக்க
முடியும்; மதாமனதார் வீடு பபரிய இடம்;
எந்தக் குரறயும் இல்ரல; பபண்ணும்
கற்றவள; இரசயில் வல்லவள; அறிவு
நிரைம்பியவள, பபதாறுரம மிக்கவள;
கருவம் எனபது சிறிதளவும்
இல்லதாதவள; அவன இனி எத்தரன
மபரரை மணந்ததாலும் இவளுக்கு நிகர்
யதாரும் இருக்க முடியதாது; அந்த
மதாதிரிப்பபண் இந்தப் பக்கம்
கிரடக்கதாது” எனறு பதாரைதாட்டிப்
மபசினதார்கள.
“அவள ஒழுங்கதாகக் குடும்பம்
நடத்த மவண்டுமம.”
“ஏன அப்படிச் பசதால்கிறதாய்?”
“கந்தருவப் பபண்கள
இவரனவிடப் மபரைழகர்கள கிரடத்ததால்

அவர்கள பினனதால் மபதாய்விடுவதார்கமள”
“இவரனவிட மமலதானவர் யதாரும்
கிரடக்க மதாட்டதார்கள, மனமதமன
வந்ததாலும் இவனிடம் அழகில் மண்டி
இட மவண்டியது ததான. முருகரனப்
மபதானற அழகும் வீரைமும் பரடத்தவன;
அவரன விட்டு எந்தப் பபண்ணும்
பிரியமதாட்டதாள” எனறு இந்த மணத்ரதப்
பற்றிப் பல மகதாணங்களிலும்
விமர்சித்தனர்.
நிலவின ஒளி கட்டியங்கதாரைரனச்
சுட்டு எரித்தது; அதனதால் அவனிடம்
புரக கிளம்பியது.
“எங்மக வந்ததாலும் இந்த
இரளஞன மபதாட்டிக்கு வந்து
விடுகிறதான; எந்த அழகியும் இவரன
விட்டு ரவக்க மதாட்டதாள மபதால்
இருக்கிறது. அநங்கமதாரலரய
எனனிடமிருந்து நீக்கியவன இவமளதாடு

இவன வதாழக் கூடதாது” எனறு
அழுங்கினதான; மனம் புழுங்கினதான.
அங்கு வந்திருந்த அரைச
குமதாரைர்கரளத் துண்டி விடுவது எனறு
திட்டமிட்டதான; அவர்களும் அவள
கிரடக்க வில்ரலமய எனறு பவந்து
பகதாண்டிருந்தனர். “மமனதானமணிய
நதாடகத்தில் சீவக வழுதி பரட வீரைர்கரள
மநதாக்கி நதாட்டுப் பற்ரற ஊட்டிச் பசதாற்
பபருக்ரக நிகழ்த்தியது மபதால இவன
அவர்கரள விளித்து அவர்கள
மதானத்ரதத் துரைண்டி விட்டதான.
மதர்தலில் பவற்றி பபறதாதவர்கள
வழக்குத் பததாடுப்பது மபதால் இவன
புதிய வழக்ரகக் கிளப்பினதான.
“அடிப்பரடயில் இந்தப் மபதாட்டி
நியதாயமற்றது;
பதாட்டுப்பதாடுகினறவனுக்குத் ததான ஒரு
பபண் உரிரம எனறதால் பதாகவதர்கள
எல்லதாம் அரைச குமதாரிகரள அரட வதற்கு

ஆர்வம் கதாட்டுவர்; மனனவன மகள
மதாற்றதாள ஒருவனுக்குப் மபதாவரத
உங்களதால் எப்படி ஏற்றுக் பகதாளள
முடிகிறது; இது மனனர் மரைபுக்மக ஒரு
அரற கூவல் ஆகிறது.”
“வரைலதாறு கதாணதாத நிகழ்ச்சி இது.
இரைதாமன சீரதரய மணந்ததான எனறதால்
அவன வில்ரல வரளத்த பின அவரள
வரளத்ததான; அருச்சுனன இலக்ரக
வீழ்த்தி விட்மட தன இலக்ரக
அரடந்ததான; நளன கதாதலித்தவளுக்குத்
தன கழுத்ரத வரளந்து பகதாடுத்ததான.
சுயம்வரைம் எனறதால் வீரைம் அல்லது கதாதல்
அடிப்பரடயில் இருக்க மவண்டும்;
பதாட்டுப்பதாடினதான; அதற்கதாக அவரள
அவன மதாரல இடுவது மரைபுக்கு
ஒவ்வதாது.”
“முதலில் அவரன பவனறு
பததாரலத்து விடுங்கள. பின நீங்கள
எனன பசய்வது எனறு மயதாசித்து முடிவு

பசய்து பகதாளளலதாம். மூனறதாவது ஆள
அவரன முதலில் தூக்கி எறியுங்கள;
அதற்குப்பின இங்மகமய ஒரு களம்
அரமத்துத் தருகிமறன; நீங்கள ஒருவரரை
ஒருவர் அடித்துக் பகதாண்டு வலிரம
மிக்கவன அவரள அரடயலதாம்.
வலிரமமய பவல்லும் எனபது
வதாழ்க்ரக நியதி, சிறிய மீரனப்
பபரியமீன விழுங்குகிறது; மதாரனப்
புலிமவட்ரட யதாடுகிறது;
பததாழிலதாளிரய முதலதாளி ஏய்க்கிறதான.
எளிமயதாரரை வலியதார் வதாட்டுவதுததான
உலக முரற நியதி முதலில் பசயலில்
இறங்குங்கள.”
“இவரன எப்படி எதிர்ப்பது எனறு
மயதாசரன பசய்கிறீர்களதா, இவன
தனியதாள; நண்பர் உறவினர் யதாரும்
இல்ரல; அவர்கள எல்லதாம் வதாணிபத்
பததாழிலினர். சண்ரட எனறதால் அவர்கள
அங்மக மண்ரட உரடயும் எனறு
அஞ்சுவதார்கள. அவர்கள சிகப்பு ரமரயக்

கண்டதால் கூட சிப்பதாய் எனறு அஞ்சும்
பப்பதாய்கள. இவரனக் கண்டு அஞ்சத்
மதரவயில்ரல; யதாழ் எடுத்து மீட்டும்
ரக அவனது, வில் எடுத்து விறல் கதாட்டத்
பதரியதாதவன. விழித்து எழுங்கள;
அழித்து ஒழியுங்கள” எனறு வீரைவசனம்
மபசினதான.
அவர்களுக்மக நயப்பதாரச
மததானறியது; இந்த அற்பப் ரபயரல
ஒழித்து விட்டதால் அவள நமக்குக்
கிரடப்பதாள எனற பசதாற்ப ஆரச
அவர்கரளத் துதாண்டியது. அவரைவர்கள
கத்தியும் சுத்தியும் எடுத்துக்பகதாண்டு
சீவகரன வரளத்தனர். மரறந்திருந்த
அவன தம்பியரும் மததாழர்களும்
பரடகமளதாடு வந்து அவனுக்கு அரைணதாக
நினறனர்; முரைண்பட்டவர்கள அத்தரன
மபரும் அரைண் மதடி நதானகு திரசயும்
ஓடினர்.
இரச மண்டபமம மணமண்டபம்

ஆகியது. மனனர் கூட்டம் ஒட்டம்
பிடித்தது. நகரைமதாந்தர் இருந்து மண
விழதாவிரன நடத்தித் தந்தனர்.
கதாந்தருவ தத்ரதரய மணந்த
அவன அவள கதாந்த சக்தியதால்
இழுக்கப்பட்டவன ஆனதான. அவள
அதீதமதான அறிவுரடயவள எனபரத
அறிந்ததான; அவள புற அழகில்
மயங்குவரதவிட அவள அறிவு
ஆற்றலில் தனரனப் பறி பகதாடுத்ததான.
யதாழும் வதாய்ப்பதாட்டும் இரணந்து
இனிரம ஊட்டுவது மபதால
அவ்விருவரும் இரணந்து இனபம்
பபற்றனர். அவள யதாழ் ஆனதாள, அரத
மீட்டும் வில்லதாக அவன பசயல்பட்டதான.
பசய்தி அறிந்த கலுழமவகன சீர்கள
அனுப்பி அவன தன வதாழ்த்திரனத்
பதரிவித்ததான.
எங்மகதா வடபுலத்து இட்ட கயிறு
கடலில் அடித்துக் பகதாண்டு

பதனபுலத்துக்கு வந்து ஒரு நுகத்தடியின
துரளயில் ததானதாக வந்து அகப்பட்டுக்
பகதாளவரதப் மபதால வட புலத்திலிருந்து
வந்த நங்ரக சீவகரன மணதாளனதாகப்
பபற்றதாள. அவனும் அந்தக் கதாதல்
கலப்ரப வியந்து பதாரைதாட்டினதான.
“உனனுரடய ததாயும் தந்ரதயும்
யதான முன அறிந்ததில்ரல; நீயும் இதற்கு
முன யதார் எனறு பதரியதாது;
வதானத்திலிருந்து பபதாழியும் நீர்
ரவயகத்தில் விழும் மபதாது
பசம்மண்மணதாடு அது கலக்கிறது
அதற்குப் பிறகு அரதப் பிரித்துக் கதாண
முடியதாது. அது மபதால நம் பநஞ்சம் ததாமம
கலந்து விட்டன” எனறு பதாரைதாட்டினதான.
“கதாதல் எனபது பததாடக்கத்தில் உடல்
உறவதால் ஏற்படுகிறது; எனினும் அது
உளள உணர்வதால் ஒனறுபடுகிறது” எனறு
கூறி இல்லற இனிரமரய நுகர்ந்தனர்.

4. குணமதாரலயதார் இலம்பகம்
இரைதாசமதாபுரைத்தில் வணிகக் குடியில்
பிறந்த வனிரதயர் குணமதாரலயும்
சுரைமஞ்சரியும் ஆவர். அவர்கள
இரைட்ரடப் பிளரளகளதாகப்
பிறக்கவில்ரல; எனினும் அவர்கள
இரைட்ரடயர் எனறு பசதால்லும்படி
இரணந்து வதாழ்ந்தனர். இருவரும்
பபருங்குடி வணிகரின மகளிர் ஆவர்.
பநருங்கிய நட்பினர்; ஆயினும்
அவர்கள உரரையதாடும் மபதாது எதிர்க்
கட்சிக்கதாரைர்கள மபதால் முரைண் பட்டுப்
மபசுவர்; எதற்பகடுத்ததாலும் ‘ஒட்டு’
எனறு கூறி பவட்டிப்மபசுவர்; பவற்றி
பபறுபவள மற்றவர்களுக்கு இது தரை
மவண்டும் எனறு பந்தயம் ரவத்து

மவகமதாகப் மபசுவது வழக்கம்.
ஒரு சிறு கரத; மயிலும் கருடனும்
இரணபிரியதாத சிமநகிதர்களதாகப்
பழகினர்; நதாம் இருவரும் பசறிந்த
நட்பினதால் நம்ரமயதாரும் பிரிக்க
முடியதாது எனறு மபசிக் பகதாண்டிருந்தன.
மபசி முடிப்பதற்குள அவற்றின கண்
முனபு ஒரு பதாம்பு ஊர்ந்து பசனறது:
“அரத நதான ததான குத்துமவன;
எனக்குத்ததான பசதாந்தம்; நதான முதலில்
பதார்த்மதன” எனறது மயில், கருடன
பசதால்லியது “பதாம்பு தீரைதாதபரக, அரதக்
குத்திக் பகதால்லும் உரிரம எனக்குத் ததான
உண்டு” எனறு ஆரணயிட்டுக் கூறியது;
இச்சண்ரடயில் பதாம்பு தப்பித்துக்
பகதாண்டது. இரவ இரைண்டும் அதற்குப்
பிறகு மபசியமத இல்ரல.
ஊரிமல திருவிழதா; இளமவனிற்
பருவம் வந்தது. ஆட வரும் பபண்டிரும்
குடும்பம் குடும்பமதாகச் மசதாரலரயயும்

அருகிருந்த நீர் அருவிரயயும் நதாடிச்
பசனறனர். மசதாற்று மூட்ரட
கட்டிக்பகதாண்டு மவற்று நதாட்டுக்குச்
பசல்வது மபதால் பசனறனர். சிறப்பதாக
அரும்புகள அங்மக விரும்பிச் பசனறனர்.
சுரும்புகள அவற்ரற நதாடிச் பசனறு
வட்ட மிட்டன. கனனியர்கள
அனரனயரின கதாவரலக் கடந்து தன
ஆவல் தீரைக் கதாதலிக்க வதாய்ப்புகள
ஏற்படுத்திக் பகதாளள முடிந்தது;
மனமதானவர்கள; வீட்டில் ஒமரை மதாதிரி
உணவு உண்டவர்கள; அமத உணரவ
மவறு வரகயில் சுரவத்து உண்டனர்;
பத்தினிப் பபண் ஆனதாலும் அவள வந்து
பத்துமினியதாகக் கதாட்சி தந்ததாள. மசதாரல
நிழல்களில கதாதலர்கள மபசிக் கரதகள
அளந்தனர்; கதாரைணம் இல்லதாமமல
சிரித்தனர். சிடுமூஞ்சிக் கணவர்கள கூடச்
சிரித்து விரளயதாடிக் குதூகலம்
அரடந்தனர்.
முத்துப்பல்லக்கில் பிறர் சுமக்கச்

பசனறனர் இளங் கனனிரககள; மற்றவர்
பதாடிக்பகதாண்டு மதாட்டுவண்டிகளிலும்,
குதிரரை பூட்டிய மதர்களிலும் அவரைவர்
அந்தஸ்த்துக்கு ஏற்ப அங்குச் பசனறு
குழுமினர். கதாரளப் பருவத்து
இரளஞர்கள தம் மததாழருடன
இயற்ரகக் கதாட்சிமயதாடு இனிய
மகளிரரைக் கண்டு மகிழ இரத
வதாய்ப்பதாகப் பயனபடுத்தினர்; சிட்டுக்
குருவிகள பறக்கினறன எனறு பட்டுப்
பூச்சிகரளச் சுற்றி வட்டமிட்டனர்.
குணமதாரல ததான
பகதாண்டுவந்திருந்த சுண்ணத்ரத
எடுத்துக் கதாட்டி அதன பபதான
வண்ணத்ரதச் சிறப்பித்துப் மபசினதாள.
ததான ரகப்பட சரமத்த சரமயல் எனறு
பபருரம மபசும் இல்லத்து அரைசிகள
மபதால அவள இது தன ரகப்பட
அரமத்த சுண்ணம் எனறு அதன
வண்ணத்ரதப் பதாரைதாட்டினதாள. அதனதால்
தன ரகத் திறரனயும்,

கரலத்திறரனயும், சுரவத்திறரனயும்,
அழகின உணர்விரனயும்
அதிகப்படுத்திப் மபசினதாள; மயில்
கருடன கரதயதாயிற்று.
‘நீ நதாட்டுப்புறத்துப் பபண்;
நதாகரிகம் அறியதாத கட்டுப் பபட்டி,
உனக்கு எனன பதரியும் அழகியல்பற்றி.
இந்தச் சுண்ணத்ரதக் பகதாண்டு நீ
யதாரரையதாவது உன பக்கம் இழுக்க
முடியுமதா, இரத ரவத்து நீ ஒரு
ஆடவரனக் கவர்ந்து விட்டதால் உனக்கு
நதான மததாற்றவள ஆமவன. இது நதான
இடித்த சுண்ணம்; இரதயும் அரதயும்
ரவத்து அனுப்புமவதாம்; யதார் எதற்கு
அடிரமயதாகினறனர் பதார்ப்மபதாம்”
எனறதாள சுரைமஞ்சரி.
மததாழியர் தடுத்துப் பதார்த்தனர்;
சூது ஆட்டம் இது; நதாம் பூசிக் பகதாளளும்
அழகுச் சதாதரன இது; இரத ரவத்மத
சூததாடுவது தீது. இதனதால் பரக வளரும்;

உம் நரக பகடும்; இது உங்களுக்கு
மிரக” எனறு வரகயதாக எடுத்துக்
கதாட்டினர்.
“முடியதாது; இரைண்ரடயும்
தனித்தனித் தட்டுகளில் எடுத்துச்
பசல்லுங்கள; வழியில் தட்டுப்படுகினற
கட்டிளங் கதாரளகளிடம் கதாட்டுங்கள;
அவர்கள தீர்ப்புக் கூறட்டும்; எது
உயர்ந்தது எனறு. உரரைக்கட்டும்”
எனறனர்.
ஒட்டு எனறு ரவத்தவர் அதற்கு
ஈடதாகப் பணயமும் ரவத்தனர்;
“மததாற்றவர் இவ் அருவியில் நீரைதாடுதல்
கூடதாது; மகதாடிப் பபதான பகதாட்டி அளந்து
அருகன மகதாயிலுக்குத் தரைமவண்டும்”
எனறதாள சுரைமஞ்சரி; அதரனக்
குணமதாரல மறுக்கவில்ரல. பசம்பபதான
பகதாடியரனய மசடியர் இருவர் தனித்
தனித் தட்டு ஏந்திக் கதாரளயர் சிலர் முன
நீட்டினர்; அவர்கள தட்ரடப்

பதார்க்கவில்ரல.
“இரதப் பதாருங்கள” எனறனர்.
“உங்கரளப் பதார்த்துக்
பகதாண்டிருந்மததாம்” எனறனர். அவர்கள
சிரித்தனர்.
“எம்முரடய தரலவியர் பபரிய
வீட்டுப் பபண்கள; அவர்களுக்கு இந்தச்
சிறிய விரளயதாட்டுகள பபதாழுது மபதாக்கு
அவர்கள தம் ரகயதால் இடித்துப் பூசிக்
பகதாளளும் சுண்ணம் இது; எது இவற்றில்
சிறந்தது எனறு மகட்கினறனர்.”
“நதாங்கள வணிகச் சிறுவர்கள;
மகதாமுட்டி சதாட்சி எனறு
மகளவிப்பட்டிருக்கிறீரைதா? யதாரரையும்
புண்படுத்த மதாட்மடதாம். முன பக்கம்
பதார்த்ததால் பசட்டியதாருரடயது;
பினபக்கம் பதார்த்ததால்
பரைட்டியதாருரடயது எனறு பசதால்லிப்

பழக்கம். அதனதால் மகதாமுட்டி சதாட்சி
எனற பசதால் வழக்மக உண்டதாகி விட்டது.
இது சிறப்பதாக இருக்கிறது எனறதால்
மற்பறதாருவர் விரறப்பதார்கள;
எங்களுக்கு ஏன இந்தப் பபதால்லதாப்பு:
நதாங்கள நல்ல பிளரளகள” எனறதார்கள.
“நீங்கள உருப்பட மதாட்டீர்கள”
எனறு அவர்கரள பவறுத்து
ஒதுக்கினதார்கள.
“உங்கள முடிவுததான எனன?”
“இரைண்டும் நனறதாக இருக்கிறது”
“இரதச் பசதால்லவதா உங்களிடம்
வந்மததாம்”
“மற்பறதானறு பசதால்கிமறதாம்;
சுண்ணம் எப்படி இருந்ததால் எனன?
அரதப் பூசிக் பகதாளபவர் வண்ணம்
அழகதாக இருந்ததால் அதுமவ

பமச்சத்தகுந்தது” எனறனர். “ஆகதா!
பபரிய கண்டுபிடிப்பு, நீங்கள நதாடக
வசனம் எழுதத்ததான தகுதி, யதாரரைக்
மகட்டதால் நல்ல தீர்ப்புக் கிரடக்கும்?”
“அப்படிக் மகளுங்கள;
பசதால்கிமறதாம். சீவகன அவரனப்
பற்றித்ததான உங்களுக்குத் பதரியுமம!
கதாந்தருவ தத்ரதமயதாடு வீரணப்
மபதாட்டியில் கலந்து பகதாண்டவன;
அவன இந்த மதாதிரி விவகதாரைங்களில்
ரகமதர்ந்தவன; அநங்க மதாரலக்கு
அவன ஒப்பரன பசய்தவன; அவன பல
நிறச் சுண்ணங்கள அப்பியவன;
அவரனக் மகட்டதால் தப்பதாமல்
பசதால்வதான. அது மட்டுமல்ல; அவன
மணந்து பகதாண்டது கதாந்தருவ நதாட்டுப்
பசுங்கிளி. அவன எண்ணத்ரதக்
மகளுங்கள. அவன திண்ணமதாகத் தீர்ப்புக்
கூறுவதான” எனறு கூறித் தப்பித்துக்
பகதாண்டனர்.

“எனன இந்தப் பிளரளகள
மமதாசமதாக இருக்கிறதார்கள; ரைசரனமய
இல்லதாதவர்கள” எனறு விசனமதாக
அவர்கரள விட்டு “இரச ஞதானி” எனற
பபயர் வதாங்கிய இளவரைசன சீவகனிடம்
பசனறனர்.
மசரலகள தனரன மநதாக்கி
வருவரத மவரலத் ததாங்கிய வீரைனதாகிய
சீவகன பதார்த்ததான.
“ஐயதா! ரைசிகர் தரலவமரை! உம்மதால்
அழரக ரைசிக்கத் பதரியுமதா?” எனறு
மகட்டனர்.
“உங்கரள ரைசிக்க முடியதாது;
அழரக ரைசிக்கத் பதரியும்” எனறதான.
“அழகு அதிகம் இல்லதாதததால்
ததாமன இந்த அடிரமத் பததாழில்
பசய்கிமறதாம். பூக்கரள ரைசிக்கத்
பதரியுமதா?” எனறு கதாட்டினதாள.

“பதாக்கரள ரைசிப்மபன; திருத்தக்க
மதவர் எழுதும் கவிரதகள என உயிர்”
எனறதான. “அதனதால் கதாமச்சுரவ எனபது
உமக்குக் ரகவந்த கரலயதாக இருக்கும்
எனக் கருதுகிமறதாம்.”
“கவிச்சுரவயில் அரதக்
கதாணும்மபதாது அது தவறு இல்ரல;
புவிச்சுரவயில் ததான கதாணக் கூடதாது”
எனறதான.
“பூக்களிள ரைசிகன எனறு
மகளவிப்பட்டிருக்கிமறதாம்”.
“யதாமரைதா திரித்துச் பசதால்லி
இருக்கிறதார்கள; பூரவயர் எனபரத
மதாற்றிச் பசதால்லி இருக்கிறதார்கள.”
“சரி சுண்ணத்துக்கு வருகிமறதாம்;
எது நலம் வதாய்ந்தது? அரத எப்படிக்
கண்டுபிடிப்பது?”

“மகதாரடயில் இடித்துத் துகள
பசய்தது வதாரட மிகுந்து வீசும்; மதாரியில்
இடித்தது மங்கிப் மபதாகும்” எனறதான.
“அரத எப்படிப் பிரித்து
அறிவது?”
“பூக்களின ரைசிகர்கள; இங்கு இந்தச்
மசதாரலயில் சததா சுற்றி வட்டமிட்டுக்
பகதாண்டிருக்கிறதார்கள. அவர்களிடம்
விட்டதால் அவர்கள அரதத் பததாட்டதால்
அது உயர்ந்தது எனறு கருத்ததாகும்.”
“அவர்கள எங்மக
இருக்கிறதார்கள?”
“உங்கள தரலயில்”
“எனனய்யதா கிறுக்கதாகப்
மபசுகிறீர்”
“சுருக்கமதாகப் மபசிமனன; உங்கள

தரலயில் எனன சூடி இருக்கிறீர்கள.”
“பூக்கள”
“அரதச் சுற்றித் திரிவது யதார்?”
“ஒனறு வண்டுகள;
இல்லதாவிட்டதால் சில மண்டுகள”.
“அந்த வண்டுகரளத் ததான நதான
பசதால்கிமறன. மனித சதாதியில்
நதானகுவரக சதாதி உண்டு; அமத மபதால்
வண்டிலும் நதானகு இனங்கள உண்டு,
வண்டு, ஞமிறு, மதன, சுரும்பு
எனபரவயதாகும். இரவ மதானிடர்மபதால்
ஒரு பக்கம் சதாயமதாட்டதார்கள;
நீதிபதிகரள நீங்கள விரலக்கு வதாங்கி
விடலதாம்; இந்த அம்பிகதாபதிகரள
நீங்கள விரலக்கு வதாங்க முடியதாது”.
“வழக்குமனறம் பததாடரைலதாமம”.

“நீதிபதிகள நதால்வர்; இரத
உங்கள பமதாழியில் பசதானனதால்
‘கூட்டுநீதிபதிகள’ எனபர்கள;
அவற்றிற்கு இந்தப் பபதாடிரய ஊட்டிப்
பதார்த்ததால் அரவ உண்ரமரயக்
கதாட்டிவிடும்” எனறதான.
சுண்ணப் பபதாடிரய மமமல
தூவினர்; குணமதாரலயின துகள கதாற்றில்
மமமல பறந்தது; சுரைமஞ்சரியின துகள ஈரைச்
சுரமயில் தரரையில் இறங்கியது. இரதக்
கண்டு வியந்தனர்.
“அது பறக்கும் விமதானம்; இது
இறங்கும் விமதானம்” எனறதான.
“எது உயர்ந்தது?”
“உயரைத்தில் பறப்பது”
“எப்படிச் பசதால்கிறதாய்?”

“மகதாரடயில் உலர்ந்தது மமமல
பசனறது; மதாரியில் ஈரைம்பட்டது; அது
மசதார்வு கண்டது; கீமழ படிந்தது.”
“முடிவு?”
“வண்டுகள மமமல பரைவிய
சுண்ணத்ரதச் சுற்றி அவற்ரறச்
சுரவத்தன; சுரைமஞ்சரியின சுண்ணத்ரதத்
பததாடமவ இல்ரல; அதனதால் வண்டுகள
தந்த தீர்ப்பு இது” எனபரதக்
கதாட்டினதான.
“அது எப்படி நீங்கள வண்டுகரள
விளித்தீர்” “வண்டுகளுக்குத்ததான
மணத்ரதக் கண்டு பசதால்ல முடியும்.
நீங்கள திருவிரளயதாடற் புரைதாணம்
படித்திருக் கிறீர்களதா?”
“நதாடகம் பதார்த்திருக்கிமறதாம்”
“நக்கீரைருக்கும் சிவனதார்க்கும்

நடக்கும் வதாதம்; தன கதாதலியின
கூந்தலுக்கு மணம் இயற்ரகயதா
பசயற்ரகயதா எனபது அந்த வதாதம்;
அந்தப்பதாட்டுச் பசதால்கிமறன மகளுங்கள.
“பகதாங்குமதர் வதாழ்க்ரக
அஞ்சிரறத் தும்பி
கதாமம் பசப்பதாது கண்டது பமதாழிமமதா
பயிலியது பகழிஇய நட்பின மயிலியற்
பசறிஎயிற்று அரிரவ கூந்தலின
நறியவும் உளமவதா நீ அறியும் பூமவ”

“நீ பல பூக்கரளச் சுற்றி
வந்திருக்கிறதாய்; என தரலவியின
கூந்தரலவிட மணமுளள பூ நீ கண்டது
உண்மடதா” எனறு வினவுகிறதான அந்தப்
பதாட்டுக்குரிய தரலவன”
“அரதப் படித்தததால் ததான இது
நிரனவுக்கு வந்தது. வண்டுததான

எரதயும் கண்டு பசதால்ல முடியும்
எனபரத அப்பதாட்டுக் பகதாண்டு நதான
அறிந்மதன” எனறதான.
“கற்ற கல்வி உனக்குக் ரக
பகதாடுத்து உதவி இருக்கிறது” எனறு
அத்மததாழியர் பதாரைதாட்டிச் பசனறனர்.
பதில் கடிதம் வரும் எனறு
எதிர்பதார்க்கும் பபற்மறதார் கரளப்
மபதாலச் மசடியர் தக்க தீர்ப்புக் பகதாண்டு
வருவர் எனறு இருவரும் கதாத்துக்
கிடந்தனர்.
குணமதாரலக்குத் ததான பவற்றி
எனறு அறிவித்தனர். சுரைமஞ்சரிக்கு வந்தது
மகதாபம்; ஏற்பட்டது மனஸ்ததாபம்.
“அவன எனரனவிட
உனரனத்ததான ரைசிக்கிறதான; இந்தச்
சுண்ணத்ரதக் பகதாண்டு அவன
பதாரைதாட்டுதரல நீ பபற்றுவிட்டதாய்.

அவனிடத்தில் பதாடம் படிக்க நீ மபதாட்ட
விண்ணப்பம் ஏற்றுக் பகதாளளப்பட்டது.
நீ பகட்டிக் கதாரியதாகிவிட்டதாய்;
பந்தயத்தில் பவனறு விட்டதாய்.”
“குணமதாரலயதார் எனற பபயரரைக்
மகட்மட அவன முடிவு பசய்து
விட்டதான” எனறு குற்றம் சதாற்றினதாள.
“சுரைமஞ்சரி எனறு பபயர் ரவத்து
என பபற்மறதார்கள தவறு இரழத்து
விட்டனர். சதாதகம் பதார்த்துக் கணிப்பது
மபதால அவன உனக்குச் சதாதகமதாகத்
தீர்ப்பு வழங்கி விட்டதான எனக்கு அது
பதாதகம் ஆகிவிட்டது. மதாரலக்கு ஒரு
கதாலம் வந்ததால் மஞ்சரிக்கும் ஒரு கதாலம்
வரும்; அரடந்ததால் அவரன
அரடமவன; இப்பபதாழுது மனம்
உரடமவன; கதாமன, அவன வில் அது
விடும் கரண எனரனத் பததாடதாது.
கனனிமதாடம் இனிச் மசர்மவன”
எனறதாள.

“ஆடவன எனறதால் அவனததான
ஆடவன; மற்றவர்கரள மதித்துக்
கண்பணடுத்தும்பதாமரைன” எனறதாள.
“மண்ணுக்குளமள சில மதாதர் உன
நல்ல அறிரவக் பகடுத்துவிட்டதார்கள;
கண்ணுக்கு இனியவன எனகிறதாய்;
அதனதால் அவரனக் கதாதலிப்பது
இயற்ரகததான; அதனதால் மனம்
புண்ணதாகும்படி நீ புழுங்கினதால் பயன
எனன?” எனறதாள குணமதாரல.
“அவனுக்கு உனரனப் பிடித்து
விட்டது; நீ புளியங் பகதாம்ரபப் பற்றிக்
பகதாண்டதாய்; அதனதால் களிப்பு மிக்க
வதாழ்வு பபறப் மபதாகிறதாய்.
உனரனப்பற்றி அவன பிறரரை விசதாரித்து
இருப்பதான; நதான அவசரைக்கதாரி
ஆமவசக்கதாரி எனறு கூறி இருப்பதார்கள;
அரத அவன விசதாரிக்கதாமமலமய
எடுத்துக் பகதாண்டிருப்பதான. நீ
குணக்குனறு; நதான மணற்குனறு; நீ

நிரறகுடம்; நதான அரரைமவக்கதாடு, நீ
அகல் விளக்கு நதான ஒளி விளக்கு நினறு
எரிவதாய், நதான அரணந்து எரிமவன
எனறு அரறந்திருப்பதார்கள.”
“நீ பசதால்லித்ததான பதரிகிறது;
அவன எனரனக் கதாதலிக்கக் கூடும்
எனறு, எனனிடம் பதார்த்து மகிழ ஏமததா
இருப்பததாகச் பசதால்கிறதாய்; அரதயும்
கதாட்டியும் விட்டதால் மபதாகிறது”
எனறதாள.
“மரறத்து எனன பயன; நீ
விரறத்து இருந்ததாலும் அவன தன
கதாதரல உரரைத்து உனரன வரளக்கதாமல்
இருக்கப் மபதாவது இல்ரல; ஒரு
பதார்ரவ; அது மபதாதும் சுட்டும் விழியில்
கட்டிப் மபதாடலதாம்; கதாதல் எனபது ஒட்டு
வியதாதி; நீ கிட்மட மபதானதால் அது ஒட்டிக்
பகதாளளும்; ஒரு சினன பூ ஒனறு மபதாதும்;
அரத பநகிழ்த்துவிடு. ஒடிவந்து அரத
எடுத்துக் பகதாடுப்பதான; பூமவ பூச் சூடவதா

எனறு அரழப்பதான; அதுகூட உனக்குத்
மதரவ இல்ரல; பவறும் பபதாடி
மபதாட்மட நீ மயக்கி விட்டதாய்; சுண்ணம்
அவரன மயக்கும் பசதாக்குப் பபதாடியதாகி
விட்டது, அதுமவ நீ விடும் கதாதல் துதாததாகி
விட்டது. அது ஏதுவதாகப் மபச்சுவதார்த்ரத
பததாடரும்; அவன பததாடுக்கப்மபதாகும்
இரைண்டதாவது பூ நீ”
“இல்லதாத கதாதரல நீ உன
பசதால்லதாமல உண்டதாக்குகிறதாய்;
உனக்கதாகமவ வதாய்ப்பு வரும்மபதாது
கதாதலிக்கிமறன” எனறதாள.
“மரறத்து எனன பயன; அவன
மமல் உனக்கு ஒரு கண்
இருந்துபகதாண்மட இருக்கிறது. ஏழுநதாள
இரச விழதா நடந்தது. ஏழதாம் நதாள
மட்டும் நீ அங்கு அடி எடுத்து ரவத்ததாய்.
அனறு அவன பதாடுகிறதான
எனபததால்ததாமன. தத்ரத பதாடியமபதாது
உன ரகத்ததாளம் ஏன மடங்கி விட்டது?

அவன பதாடும்மபதாது மட்டும் உன
உடம்மப அரசமபதாட்டது ஏன?”
“இரசஞதானி” எனறு இரசத்து
மற்றவர்கள பரைவசப்பட்டமபதாது நீ ஏன
உன ரகயிலிருந்த துதாசிரனத் தட்டிக்
பகதாண்டு இருந்ததாய். அப்படி நீ
ரகதட்டினதால் அவன வந்து
உனபமய்தட்டுவதான எனற ஆரசததாமன
கதாரைணம்.” “அவள அவனுக்கு
மதாரலயிட்டமபதாது நீ ஏன மவுனம்
சதாதித்ததாய்! வதாழ்த்த மமரட ஏறி உன
வதாய்திறந்து பசதால் முத்துக்கரள உதிர்த்து
இருக்கலதாமம! நீ அடித்த கல் குறி
தவறவில்ரல; அதுகதாய்மீது பட்டு உன
மடியில் வந்து விழுந்து விட்டது;
மதாங்கதாய் உனக்குப் புளிக்கப் மபதாகிறது”
எனறு வதாய் புளித்தமததா மதாங்கதாய்
புளித்தமததா எனறு உரரையதாடினதாள.
அவள பரகபதாடிப் பகர்ந்த
அத்தரன வரசகளும் அரவ உளளத்தில்

கதாதரலப் புரகய ரவத்தன. அரவ
அவள கதாதலுக்குத் துதாபம்
மபதாட்டதுமபதால் இருந்தன. நிச்சயம்
அத்தரகய வதாய்ப்புக் கிரடக்குமதா எனறு
எண்ணத் பததாடங்கினதாள. எட்டதாத
கனியதாகுமமதா எனறும் எண்ணிப்
பதார்த்ததாள; அந்தச் சினன ஆரசரய
உண்டதாக்கியததால் மஞ்சரிரய
வதாழ்த்தினதாள.
சுரைமஞ்சரி கதாதலில்
மததால்வியுற்றவர் சரைண் அரடயும்
சரைணதாலயம் ஆகிய கனனிமதாடத்தில்
இருந்து தனிரமயில் இருக்க
விரும்பினதாள. தன தந்ரதயிடம்
பசதால்லித் ததாமன ஏன ஒரு கனனிமதாடம்
கட்டித் தரைச் பசதால்லக்கூடதாது எனறு
துணிந்ததாள. அவரன பநஞ்சில் ரவத்து
வழிபட அது ஒரு ஆலயமதாக அரமயும்
எனறு கருதினதாள. அதுமட்டுமினறித்
தனரனப் மபதால் அடிபட்டு
முடம்பட்டுப் மபதான இளஞ்சிட்டுகள

வந்து தங்குவதற்கு அது ஒரு கூடதாக
அரமயுமம எனறும் நிரனத்ததாள.
தமிழ் நதாட்டுத் தவச் பசல்வியதாகச்
பசனறவள அரைபு நதாட்டு முழுரமயதாக
வீடு வந்து மசர்ந்ததாள. தில்லித் துருக்கர்
பசய்த வழக்கத்ரதப் பினபற்றினதாள;
வதானத்து மதிரயக் கரிய மமகங்கள
மரறத்து விட்டன.
நீரைதாடி வரைச் பசனறவள மபதாரைதாடி
வீடு திரும்பினதாள. இரணச் பசருப்பதாகச்
பசனறவர்கள தனிச் பசருப்பதாக வீடு
மசர்ந்ததாள.
“மற்பறதாருத்தி எங்மக?” எனறு
சற்றுக் கவனித்த அவள ததாய் இந்தக்
மகளவிரய விடுத்ததாள.
“மநற்றுவரரை இருந்த உறவு
இனறுவரரை நீடிக்கவில்ரல” எனறதாள
அவள மததாழிகளுள ஒருத்தி.

“எனனடி? எனன நடந்தது? ஒமரை
பல்லவிக்கு இரைண்டு மபர் சரைணம் பதாட
ஆரைம்பித்ததார்களதா” எனறதாள.
“இல்ரல; அவள மட்டும் ததான
அரத இப்பபதாழுது பதாடப் மபதாகிறதாள;
எனக்கு இடமில்ரல” எனறதாள
சுரைமஞ்சரி.
“சுண்ணத்தின கதாரைணமதாக
இருவரும் எண்ணம் மவறுபட்டனர்”
எனறு மததாழியர் விளக்கினர்.
“அவளுக்கு முகமூடி ஏன”
எனறதாள மஞ்சரியின ததாய்.
“மற்றவர்கள யதாரும் தன
முகத்ரதப் பதார்க்கக் கூடதாது! ததான
மட்டும் இரைண்டு துரளகள கண்ணுக்கு
எனறு ரவத்துக் பகதாண்டு
மற்றவர்கரளப் பதார்க்கப் மபதாகிறதாளதாம்”
இது மததாழியின விரட.

“கனனிமதாடம் ஒனறு தனக்கதாகக்
கட்டித் தரைமவண்டும்; அனனியர் யதாரும்
அங்மக வரைக் கூடதாது” எனறதாள.
“கட்டிக் பகதாடுக்க மவண்டியவள
நீ அங்மக ஒட்டிக் பகதாண்டிருந்ததால்
எப்படி?”
“எனரன அழவிடு; அழுவதற்கு
ஒரு இடம் மவண்டும்; அதற்குத்ததான
நதான தனி இடம் மகட்கிமறன” எனறதாள.
“சிரிப்பதற்கு இடம்
கிரடக்கும்வரரை சீரைதாக அவள அங்மகமய
இருக்கட்டும்” எனறு அவள மனப்
மபதாக்கின படி அவள ததாய் விட்டு
விட்டதாள. “தந்ரதயிடம் பசதால்; அந்தத்
பதருவழிமய ஆடவர் யதாரும் வரைக்
கூடதாது; இரத அரைசனிடம் பசதால்லி
ஆரண பிறப்பிக்க மவண்டும்” எனறதாள.
இந்தக் கதாலத்ரதப் மபதாலமவ

சிலவற்ரறக் கதாசு பகதாடுத்ததால் சதாதிக்கும்
கதாலமதாக அது இருந்தது. அவள தந்ரத
கட்டித் தங்கத்ரதக் பகதாண்டு மபதாய்க்
கட்டியங்கதாரைனுக்குத் தந்து அனுமதி
வதாங்கி ரவத்ததான.
“ஒநதாய்கள வரைக் கூடதாது;
அவற்றிற்கு வழிஇல்ரல” எனறு ஒரு
பலரக மதாட்டி ரவக்கப்பட்டது.
ஆடவரரை உளளிருந்தவர்கள சனனல்
வழியதாக எட்டிப்பதார்த்துக் பகதாளள
முடிந்தது. அது மிகப் பரழய கட்டிடம்;
அதில் சிற்பங்கள பசதுக்கி இருந்தனர்.
இரைண்டு சிற்பங்கள இருந்தன;
கிழக்ரகயும் மமற்ரகயும் பதார்த்தன; இது
ஆண் இது பபண் எனறு மததாழி
மவறுபடுத்திக் கதாட்டினதாள.
“சிற்பங்களில் கூடவதா மபதம்
இருக்க மவண்டும். இந்த ஆண்
சித்திரைத்ரத அகற்றி விடு” எனறு
ஆரணயிட்டதாள; மருந்துக்குக் கூட ஒரு

மல்லிரகப்பூ அங்கு
ரவக்கப்படவில்ரல.
அவர்களுக்குப் பபதாழுது மபதாகதாத
மநரைத்தில் “ஆண்கள இல்லதாமல் குழந்ரத
பபற முடியுமதா? ஏன பபற முடியதாது. வழி
எனன?” இந்த மதாதிரி நவீன ஆய்வுகளில்
மனம் பசலுத்தினர்.
தனக்கு என ஒதுக்கிவிட்ட திரரை
அரைங்கில் அவள கதால் சலங்ரக ஒலி
மகட்டுக் பகதாண்டிருந்தது. ஆட
எழினியின திரரைகள நீக்கப்படவில்ரல.
இது அவள நிரல.
குணமதாரல நிரல மவறு. யதாரன
எனறதால் அதற்கு மதம் பிடிக்கவில்ரல
எனறதால் அது யதாரனமய ஆகதாது.
அதுவும் அரைசனின யதாரன எனறதால்
அதிக மதம் பிடிக்க மவண்டும்;
கட்டியங்கதாரைன யதாரன எனறதால் அது
கட்டுக்கு அடங்கதாது. அது யதாரரை

மவண்டுமதானதாலும் குத்தலதாம். அரதத்
ததாங்கதாமல் மற்றவர்கள கத்தலதாம்;
அரதத் தடுக்க யதாரும் முன வரைவில்ரல.
குணமதாரல முத்துச் சிலிரகயில்
வந்து பகதாண்டிருந்ததாள. யதாரனரயக்
கண்டதும் அரதச் சுமந்தவர்கள அலறி
பபதாத்து எனறு மபதாட்டு விட்டு ஓடி
விட்டனர்.
அந்த யதாரனரயத் தடுத்து நிறுத்த
எந்தப் பதாகனும் அங்கு நிற்கவில்ரல.
யதாரனக்குப் புதுவிதமதான ஆரச
பிறந்தது. அரணக்க அல்ல; அவரள
அடித்துக் பகதால்ல.
“மதமதான மபய் பிடியதாதிருக்க
மவண்டும்; கந்த மகதாட்டத்துள வளரும்
கந்த மவமள” எனறு ஒரு ஆண்டி அந்தப்
பக்கம் பதாடிக் பகதாண்டு பசனறதான.
அரத ஆரைதாய்ந்து பகதாண்டு அவள

பல்லக்கில் உட்கதார்ந்து பகதாண்டிருந்ததாள.
அந்த யதாரன தனரனத் துதிக்ரகயதால்
வரளத்துக் பகதாண்டிருந்தமபதாது
அந்தப்பதாட்டுக்குப் பபதாருள இவளுக்கு
விளங்கியது.
கத்துவதற்கும் முடியதாமல்
அவளுக்கு பநருக்கடி ஏற்பட்டது.
பக்கத்தில் இருந்த மததாழி ஒருத்தி
“ஆடவர் எவரும் இல்ரலமயதா” எனறு
கூவி அரழத்ததாள. அங்கு நடந்து
பகதாண்டிருந்த பதாரதவதாசிகள அரதக்
மகட்டுத் தம்ரம அல்ல எனறு மதித்துக்
பகதாண்டனர்.
ஆட்டு மந்ரதயில் இருந்து ஒரு
சிங்கம் திடீர் எனறு பதாய்ந்து அந்த
யதாரனயின ரகயில் இருந்த மதாரலரய
எடுத்து விட்டு அது அதன ரகயகத்துப்
புகுந்தது.

குணமதாரல அவரனக் கண்டதாள.
ததான அகப்பட்டதற்கும் அவள
துடிக்கவில்ரல. இந்தப் புதிய ஆடவன
தனக்கதாகப் பிரண தந்தது அவளதால்
ததாங்கிக் பகதாளள முடியவில்ரல. அந்த
இரளஞனததான தன சுண்ணத்ரதப்
பதாரைதாட்டியவன எனபரதப் பினனதால்
மகட்டு அறிந்து பகதாண்டதாள.
யதாரனமயதாடு அவன மபதாரைதாடிக்
பகதாண்டிருந்த அந்தச் சில நிமிடங்கள
அவளுக்கு உயிர் மபதாய் வந்து
பகதாண்டிருந்தது.
இதய அறுரவச் சிகிச்ரச
நடக்கும்மபதாது எனன ஆகுமமதா எனறு
பவளிமய கதாத்துக் கிடக்கும் உறவினரைதாக
அவள ஆனதாள.
அந்த யதாரன அடக்கப்பட்டது.
அது பிரைம்படிக்கு அஞ்சும் பளளி
மதாணவரனப் மபதால மண்டியிட்டது.

அங்குசம் பகதாண்டு அதரன அடக்கி
ரவத்ததான. பதாகர்கள ஒதுங்கி நினறனர்.
வீட்டில் அடங்கதாத பிளரளரய
ஊரைதார் அடக்கியரதக் கண்டு அவர்கள
உளளுக்குள மகிழ்ந்தனர். அவள
எண்ணிப்பதார்த்ததாள; சுரைமஞ்சரி இந்த
விபத்தில் சிக்கி இருந்ததால் அவள
அதிருஷ்டக் கதாரியதாகி விட்டு இருப்பதாள;
அந்த வதாய்ப்புத் தனக்குக் கிரடத்தமத
எனறு மகிழ்ந்ததாள.
தன உடம்பபல்லதாம் உரைதாசிக்
கிடந்தது. அதில் பவளியிட்ட குருதிச்
சிதறல் அவளுக்கு வீரைன தன மதார்பில்
கதாணும் வடுவதாகக் பகதாண்டு
மகிழ்ந்ததாள.
அவன தனரன இட்டு
இழுத்தமபதாது அவள துவண்டு
விழுந்ததாள; அவன கட்டி
அரணத்திருந்ததால் எப்படி இருக்கும்

எனறு எண்ணி ஏங்கினதாள.
மததாழியர் வந்து சூழ்ந்தனர்; அவள
வடுக்கண்டு துயரைத்தில் ஆழ்ந்தனர்.
“பசதானனதால் மகட்டதாயதா?
தனியதாகப் மபதாகக் கூடதாது எனறு
பசதானமனமன” எனறு அம்மதா பரழய
பல்லவிரயப் பதாடினதாள.
“அந்த யதாரன பபதால்லதாதது; அது
மபதானமதாதம் ததான பல்லில்லதாக்
கிழவியின பற்கள அத்தரனயும்
பநதாறுக்கி விட்டது” எனறு பரழய
கரதரயப் மபசினதாள.
எதிர்பதாரைதாத சந்திப்பதாகச் சீவகன
அதரனக் பகதாண்டதான. சுண்ணத்தின
வண்ணத்தில் அவள சுந்தரை முகத்ரதக்
கண்டவன இப்பபதாழுது மநரில்
கண்டரத எதிர்பதார்க்கதாத சந்திப்பதாகக்
பகதாண்டதான. யதாமரைதா ஒரு கனனிப் பபண்

அதனதால் அவரளக் கதாக்கக் கருதி
யதாரனரய எறிதல் கரளக்குக் கடன
எனறுததான முரனந்ததான. அந்தக் கனனி
இவளதாகத்ததான வரைமவண்டும் எனறு
எழுதி இருந்தமத அந்த எழுத்ரதத்ததான
மீண்டும் மீண்டும் வதாசித்ததான; அவள
கழுத்ரத அந்த யதாரன பநரித்து
இருந்ததால் எனனவதாகி இருக்கும் எனறு
எண்ணிப் பதார்த்ததான. அவள குரைங்கு
ரகயில் அகப்பட்ட பூமதாரலயதாகி
இருப்பதாமள எனறு தவித்ததான.
வீரணயில் தத்ரதரய பவனறரத
அவன விறலதாகக் பகதாளளவில்ரல.
யதாரனரய அடக்கி அவரளக் கதாத்தமத
பவற்றி எனறு நிரனத்ததான. அவள
பதார்த்த மமதானப் புனனரகயில் அவள
எத்தரன எண்ணங்கள பபதாதித்து
ரவத்ததாள எனறு எண்ணிப் பதார்த்ததான.
மநதாய் மநதாக்கு விரளவித்தவள அது
தீரும் மருந்தும் அவள மநதாக்மக எனறு
வளளுவம் பதாடினதான.

அந்த யதாரனயின கூரிய
பகதாம்பிரனவிடத் திரரையிட்டு
மரறத்துரவத்த வம்மப கூரியது எனறு
எண்ணத் பததாடங்கினதான. மதங்பகதாண்ட
யதாரனக்கு அவள அணிந்திருந்த கச்சு
முகபடதாம் எனறு கருதினதான. அந்தக் கச்சு
மட்டும் இல்ரல எனறதால் தன பநஞ்சு
தனனிடம் மிச்சம் பட்டிருக்கதாது எனறு
நிரனத்துப் பதார்த்ததான.
தனிரம அவரன வதாட்டியது;
மசதாரலக் கிளிரயக் கதாண அவன
உளளம் துடித்தது; மதாரல மவறு வந்தது;
அது மயக்கம் தந்தது. அக்கம் பக்கத்தவர்
அடிக்கடி வந்து அவன மமதானத்
தவத்ரதக் கரலப்பரத அவன
விரும்பவில்ரல. அவரளப் பற்றி
அரமதியதாக நிரனத்துக் பகதாண்டு அந்த
அரலகளில் நீந்தி விரளயதாடி ஊர்ப்
புறத்துச் மசதாரலயில் பசனறு ஒரு
மமரடமீது அமர்ந்ததான. கூட்டில் வந்து
அடங்கும் பறரவகள முணுமுணுத்துக்

பகதாண்டு திட்டிக்பகதாண்டு இருப்பது
மபதால ஒலிகள எழுப்பிச் சினனக்
குழந்ரதகளின கனனக்குமிழிகரளக்
கதாட்டிக் பகதாண்டிருந்தன.
மகளவிகரள விட்டு விட்டுத்
மதர்வுகரளப் பற்றிமய எண்ணி
வருத்தப்படும் மதாணவரனப் மபதால
அவனிடம் மபசதாமல் வீடு வந்தரமக்கு
மனம் பநதாந்து பகதாண்டு மதள
பகதாட்டியரதப் மபதாலத் துடித்துக்
பகதாண்டிருந்ததாள. அவள எனன
பசதால்லப்மபதாகிறதாள எனபது அறிந்த
ததாய் அரதக் மகட்டுத் பகதாரலக்கதாது
மூடிரய எடுக்கதாத பதாத்திரைமதாக
அவரளப் பதார்த்ததாள.
யதாரனக்கதாக இவள பதாரனச்
மசதாற்றில் ஒருபருக்ரக கூடச்
சதாப்பிடதாமல் இருக்கத் மதரவ இல்ரல;
அவள இளரம நிரனவுகள அவள முன
நினறன.

“யதாரரைக் கண்டதாய், மபரரைச்
பசதால்வதாய்” எனறு மகட்பது அநதாகரிகம்
எனறு பசதால்லி அவள அழுரகச்
சுதந்திரைத்திற்குத் தரடயுத்தரைவு மபதாட
விரும்பவில்ரல.
“எப்படியும் அவள பசதால்லித்ததான
தீர்வதாள; கிளி இருக்கிறது; அதனிடம்
மபசித் தன துயர் ஆற்றிக் பகதாளவதாள”
எனறு மனம் அரமதி பகதாண்டதாள.
ஆரைம்பப் பளளிச் சிறுவன மபதால்
பசதானனரதச் பசதால்லும் கிளிப்பிளரள
அவள மவுனத்ரதக் கரலத்தது. அவள
தீட்டிய சித்திரைம் கண்டு அவள
மனப்மபதாக்கின விசித்திரைத்ரத அறிந்து
பகதாண்டது.
குறிப்பறிந்து பசயல்பட்டது. மநமரை
யதாரனரய அடக்கிய வீரைன இருந்த
மசதாரலரய முகவரிரயக் மகட்டு
யதாரரையும் விசதாரிக்கதாமல் கழுரத

பகட்டதால் குட்டிச்சுவர் எனற
பழபமதாழிக்மகற்ப இவன நிச்சயம்
மசதாரலயில் ததான இருப்பதான எனபரதத்
துணிந்து அங்குச் பசனறது.
“கனனியர் உற்ற மநதாய்
கண்ணினும் இனியவர்க்கும் எடுத்து
உரரையதார்; யதானும் என வதாயதால் இரத
எடுத்துச் பசதால்லமதாட்மடன கற்றவன நீ
உற்ற நிகழ்ச்சிரயக் பகதாண்டு சற்று
எண்ணிப் பதார்த்து நீமய அறிந்து பகதாளள
மவண்டும்.”
“ஒரு பபண்ரணத்
பததாட்டுவிட்டதால் யதாரும் அவரளக்
கட்டிக் பகதாளளமதாட்டதார்கள. நீ
பமதுவதாக அவரளப் பிடித்து இழுத்து
இருக்கலதாம்; நீ அவரள இறுகத் தழுவி
அவரளக் கசக்கி விட்டதாய்; அவள
மிகவும் பமலிந்து விட்டதாள. அவரள நீ
ததான மணக்க மவண்டும், அது இந்த
உலகியல்” எனறது.

“கசக்கிமனன; முகரை வில்ரலமய”
எனறதான. “நுகரைலதாம்; அரத எடுத்து
உரரைக்கத்ததான பறந்து வந்மதன; சிறகு
பபற்றுவந்மதன; சிறகு பபற்றதன பயன
இனறு ததான கண்மடன” எனறது.
“அஞ்சல் முடங்கல் எடுத்து வந்த
அஞ்சுகமம! அவள சுகம் விரும்பி
அவரள மணப்மபன; அவள தந்ரத
மபரைதாரசக்கதாரைனதாக இருந்ததால்
பபதானனும் பபதாருளும் பகதாண்டு வந்து
பரிசமதாகக் குவிப்மபன. இனி அவளுக்குத்
தவிப்பு ஏன? அவளுக்கதாக எனறும்
கதாத்திருப்மபன” எனறு பசதால்லி
அனுப்பினதான.
“ஆழ்க் கடலுக்கு அப்பதால் அமசதாக
மரைத்தின அரு நிழலில் மசதாகமம வடிவம்
பகதாண்டிருந்த அணங்குக்கு அனறு
அனுமன இரைதாமன தந்த கரணயதாழி
தந்ததான. அது அவள மசதாகத்ரத
மதாற்றியது; அமதமபதால நீயும் இந்த

மமதாதிரைத்ரத அனபின அரடயதாளமதாக
அவளிடம் பகதாடு” எனறு பசதால்லிச்
பசய்திரய ஒரலயில் பபதாறித்து
அனுப்பினதான.
“உன நண்பர்களுக்குத் மததாழன நீ
அவளுக்கு நீ மததாளன; உன மததாள
துரணயதாகத் ததான அவள துயில முடியும்.
நதாள கடத்ததாமத” எனறு பசதால்லிவிட்டு
விண் வழிமய விரரைந்தது.
வதானத்து வீதிரய அவள விழிகள
பதார்த்துக் பகதாண்டு கதாத்திருந்தன. பசனற
கிளி பகதாண்டு வரும் பசய்தி யதாததாக
இருக்குமமதா எனக் கவனறு இருந்ததாள.
பச்ரசயதாக எது பதரிந்ததாலும் அது கிளி
என நிரனத்ததாள. பச்ரச எனற பபயரரைக்
மகட்டதாமல அவள பசி தீர்ந்தது மபதால்
ஆயினதாள.
பறந்து வந்த கிளி பகதாண்டு வந்த
பசய்தி மகட்பதற்கு முன அதற்கு அடிசில்

ஊட்டினதாள; பதால் பிரசந்து மசதாறு
கதாட்டினதாள. அதுபகதாண்டு
வந்துபகதாடுத்த மமதாதிரைத்ரத வதாங்கித்
தன முரலக் குவட்டில் ரவத்து,
மகிழ்ந்ததாள. கிளிரய பமல்லப் படுக்க
ரவத்து, ‘உறங்குக’ எனறு பசதால்லித்
தடவிக் பகதாடுத்ததாள. தினந்மததாறும்
இரதப் மபதானற வதாய்ப்புக் கிரடத்ததால்
எப்படி இருக்கும் எனறு அந்தக் கிளி
எண்ணிப் பதார்த்தது. பதாலும் மசதாறும்
பதாங்கதாய்த் தந்திடுவதாள எனறு
மனநிரறவு பகதாண்டது.
கதாதலுக்கதாக யதார் யதாரரைமயதா
தூதுவிட்டததாகக் மகளவிப்பட்டிருக்கிறது;
மமகத்ரதத் தூதுவிட்டுக் கதாதலிகள தம்
சிமநகத்ரதத் பதரிவித்தது அதுக்குத்
பதரியும். நளன அனனத்துக்குத் தந்த
பசய்தியும், தமயந்தி தூது அனுப்பியதும்
நளபவண்பதா எனனும் நூலில்
படித்திருக்கிறது; பதனமதுரரையில்
மகதாயிலில் குடி பகதாண்டிருக்கும்

அழகர்பதால் தூது விட்ட அழகர் கிளரள
விடு தூது எனற நூரலயும் கிளி
படித்திருக்கிறது. அதற்குப் பிறகு ததான
கிளிகளுக்கு இந்த உத்திமயதாகம்
பததாடர்ந்து கிரடத்து வருகிறது எனபரத
ஆரைதாய்ச்சியதாளர் பசதால்ல அரதயும்
மகட்டிருக்கிறது.
குணமதாரலயின ததாய் மநரைத்துக்கு
மநரைம் டி.வி. திருப்பிக் கிரிக்கட்டு ஸ்மகதார்
மகட்பது மபதால அடிக்கடி வந்து அவள
நிரலரயக் மகட்டு அறிந்து வந்ததாள.
கிளிரயக் மகட்டு அவள எனன
பசதானனதாள எனறு பதரிந்து பகதாளள
ஆவல் கதாட்டினதாள. எனினும் இந்தச் சிறு
பிளரளயிடம் அவ்வளவு தூரைம் ரவத்துக்
பகதாளளக் கூடதாது எனறு அடக்கிக்
பகதாண்டதாள. நதாரளக்கு அது தனரன
மதிக்கதாது எனபது பதரியும். மமலும் அது
பததாரல மபசியில் இருவர்
மபசிக்பகதாண்டிருப்பரத ஒட்டுக்
மகட்பது மபதால் ஆகிவிடும்; தன

நிரலரயத் ததாழ்த்திக் பகதாளள
விரும்பவில்ரல.
மூலவரரைமய மகட்டுவிட்டதால்
மபதாகிறது; அவள துயரைத்துக்கு மூல
கதாரைணம் யதார் எனறு பதரிந்து பகதாளள
முற்பட்டதாள.
“இனறு மூனறதாம் பிரற
யதாயிற்மற; பிரற பததாழப்
மபதாகவில்ரலயதா” எனறு மகட்டதாள.
“இரறரய வழிபட்டுவிட்மடன;
பிரறரய வழிபடத் மதரவ இல்ரல”
எனறதாள.
அவள மபச்சு மணமதானவள மபதால்
இருந்தது; “கற்புரடய பபண்டிர்
பதய்வத்ரதத் பததாழத் மதரவ இல்ரல”
எனறு வளளுவர் கூறியது அவள
நிரனவுக்கு வந்தது.

“உன மதாமன மகன பபண் மகட்க
வரைப் மபதாகிறதான; உனரனச் சீர் பசய்து
பகதாள” எனறதாள. “அவன சீர்கரள
மறுத்துவிடு; அவன மபரரைமய
பசதால்லதாமத” எனறதாள.
“அவன ஒற்ரறக் கதாலில்
நிற்கினறதான; உனரனமய ததான கட்டிக்
பகதாளமவன எனகிறதான.”
“மற்பறதாரு கதால் எனன ஆயிற்று?”
“அவரனக் மகட்டு வந்து
பசதால்கிமறன; அவன பபரிய
பணக்கதாரைன; அது பதரியுமதா?”
“அளமவதாடு ததான அனறு நம்
வீட்டில் அவன சதாப்பிட்டதான”
“அவன இப்பபதாழுது வீடு மரன
மததாட்டம் கரட கதாணி இப்படி அடுக்கிக்
பகதாண்மட மபதாகலதாம்” எனறதாள.

“யதாரனயிடமிருந்து எனரனக்
கதாத்த வீரைனுக்மக யதான மதாரலயிடுமவன”
எனறதாள.
“வீரைனுக்மக மதாரலயிட்டதால் நம்
ஊர் பசட்டிப் பிளரளகள நிரல எனன
ஆவது?”
“ஈரைமுளளவர் எத்தரனமயதா மபர்
அவர்களுக்குத் ததாரைமதாகக் கதாத்துக்
கிடப்பதார்; எனரன விடு” எனறதாள.
தந்ரத வந்ததார்; பசய்தி
பசதானனதாள.
“அவன எனன சதாதி ?”
“நம்ம சதாதிததான”
“சதாதிக்குளமளமய பகதாடுக்கக்
கூடதாது; கலப்பு மணம் ததான பசய்விக்க
மவண்டும் எனறிருந்மதமன”

“இது சதாதி மணமும் இல்ரல;
கலப்பு மணமும் இல்ரல; கதாதல் மணம்”
எனறு விளக்கம் தந்ததாள.
“எனரனவிட அவள முனமனறி
விட்டதாள” எனறு அவர் தம் கருத்ரதக்
கூறினதார்.
ஏற்கனமவ மணமரனயில்
உட்கதார்ந்து பழகியததால் மணச் சடங்குக்கு
விளம்பரைம் அதிகம் மதரவ இல்லதாமல்
இருந்தது. எப்பபதாழுது இந்தச்
சடங்குகளிலிருந்து விடுபட்டு அவரளச்
சந்திக்கப் மபதாகிமறதாம் எனறு
கதாத்திருந்ததான. இனிய மண முழவு ஒலி
கதாதில் ஒலித்துக் பகதாண்மட இருந்தது.
மலர்மதாரல சுமந்து அவனுக்கு அது
அலுத்து விட்டது.
அவர்கள இருவரும் கதாதல்
இனபத்தில் மூழ்கினதார்கள எனறதால் அது
வழக்கமதான விளக்கமதாக அரமயும்.

இனபக் களிப்பில் இரணந்ததார் எனறதால்
அது பபதாருத்தமதாக இருக்கும். ததாரும்
மரலயும் மயங்கின எனறதால் அரதவிட
அழகதாக இருக்கும்; அரைவு இரைண்டும்
பினனிக் பகதாண்டு இரணந்தன எனறதால்
அது சிலப்பதிகதாரைக் கதாவியமதாக மலர்ந்து
விடும். அது அவர்கள பசதாந்த விஷயம்.
அதில் நதாம் தரலயிட முடியதாது
எனபததால் அதிகம் பசதால்லத் மதரவ
இல்ரல.
ஒரு தரலவி பசதானனதாளதாம்.
“கதாரலப் பபதாழுது வந்ததால் அது தன
தரலவரனப் பிரித்துவிடும்” எனறு,
“மததாள மததாய் கதாதலரரைப் பிரிக்கும் வதாள
மபதால் ரவகரற வந்தது” எனறு
பசதானனதாளதாம்.
இங்மக ரவகரற வரைவில்ரல;
கட்டியங்கதாரைன ஆட்கள வந்து
பததாரலந்தனர். சீவகன கதாந்தருவ
தத்ரதரய மணந்தமபதாது.

கட்டியங்கதாரைனதால் தடுக்க முடியதாமல்
மபதாய்விட்டது. குணமதாரல
அவரளப்பற்றிக்
மகளவிப்பட்டிருக்கிறதான. அவள
பதருவில் நடந்ததாமல மபதாகும் வண்டிகள
சலனமற்று நினறுவிடும் எனறனர்;
அவரளப் பதார்ப்பதில் மனம் பசலுத்தி
ஊர்திகரள நிறுத்தி விட்டனர்; அதனதால்
சில வண்டிகள மமதாதிக் பகதாண்ட
அசபசய்தி அவனுக்கு எட்டி இருக்கிறது.
இருததாரை மணத்தரட மமசதாததா
பகதாண்டு வந்திருந்ததால் இரதத் தடுத்து
இருக்கலதாமம எனறு எண்ணிப்
பதார்த்ததான. அது தனக்மக ஒரு மவரள
இரடயூறதாக அரமயுமமதா எனறு அரதக்
ரகவிட்டதான. கணிரகயர் கணக்கில்
எடுப்பது இல்ரல எனபததால் ததான
தப்பித்துக் பகதாளளலதாம் எனறு தப்புக்
கணக்குப் மபதாட்டதான. அப்படி ஒரு
சட்டம் மபதாட்டிருந்ததால் சீவகன
ஒருவனதாமலமய அந்நதாட்டுக் கனனியர்

எதிர்த்திருப்பர் எனபரத அவன
எண்ணிப் பதார்க்கவில்ரல.
இந்தக் குணமதாரல அவரள
இவன தட்டிக் பகதாண்டு மபதாவரத
எப்படி விட்டு ரவக்க முடியும். ஏததாவது
குற்றம் அவன மீது சுமத்த வழி
இருக்கிறததா எனறு பழி மநதாக்கி
இருந்ததான.
அவரனப் பதார்க்க
யதாரனப்பதாகர்கள பவளிமய கதாத்து
இருந்தனர்.
“யதார் அங்மக!”
“பதாகர்கள”
“பசய்தி?”
“யதாரன மறுக்கிறது. உணவு
உட்பகதாளள பவறுக்கிறது”

“கரும்பு பகதாஞ்சம் அதிகம்
பகதாண்டு வந்து மபதாடுவது ததாமன”
“அரதயும் அது விரும்ப வில்ரல”
“கதாரைணம் ?”
“அது தன கற்புக்குப் பங்கம் வந்து
விட்டது எனறு தனிரமயில் புலம்பிக்
பகதாண்டு இருக்கிறது”
“யதார் அரதக் பகடுத்தது”
“சீவகன அரதத்
பததாட்டுவிட்டதான; அதனதால் அது
புலம்புகிறது”
“அரைசயதாரன யதாயிற்மற அரத
எப்படி அவன பததாடலதாம்”
“மதம் பகதாண்டது; எங்களதால்
அடக்க முடிய வில்ரல”

“இதற்கு நீங்கள எப்படிச்
சம்மதித்தீர்கள”
“நதாங்கள உயிருக்கு அஞ்சி அந்த
இடத்ரத விட்டு நீங்கி பவகுதூரைம்
மபதாய்விட்மடதாம், அவன ஏமததா யதாமரைதா
ஒரு பபண்ரண ஆரசப்பட்டிருக்கிறதான;
அவள அந்த வழியதாக வந்து
பகதாண்டிருந்ததாள”
“உருப்படி நனறதாக இருந்தததால்
வரளத்து உம்மிடம் மசர்க்க அசுவனி
நிரனத்தது; இவன தடுத்துவிட்டதான”
“இது இரைதாச துமரைதாகம்; அவரனக்
கட்டிப் பிடித்து வதாருங்கள” எனறு
பரடத் தரலவர்களுக்கு
ஆரணயிட்டதான; பக்கத்தில் இருந்த
அவன ரமத்துனன மதனன தக்க
பரடயுடன கந்துக்கடன இல்லம்
மநதாக்கிச் பசனறதான.

புரக படிந்த கண்மணதாடு நரக
அணிந்த அந் நங்ரக நல்லதாள மசதாறு
சரமத்துப் பரிமதாறிக் பகதாண்டு
இருந்ததாள. புதுப் புடரவ எனறும்
பதாரைதாமல் அதிமலமய ரகரயத்
துரடத்துக் பகதாண்டு அதரனக்
கரியதாக்கிக் பகதாண்டதாள; பநருப்ரபத்
தீண்டியததால் சூடு மவறு
பட்டுக்பகதாண்டது; ததாமன துழந்து அட்ட
தயிர்க்குழம்ரப அவனுக்கு ஊற்றிப்
பரிமதாறிக் பகதாண்டு இருந்ததாள.”
“இது மிகவும் சுரவக்கிறது”
எனறதான.
“இது நதாமன சரமக்கிறது”
எனறதாள.
அவள முகத்தில் எழுந்த முறுவல்
கண்டு அவன முகம் நுட்பமதாக மலர்ந்தது.
‘தம்மில் இருந்து தமது பதாத்து

உண்டற்றதால் அம்மதா அரிரவ முயக்கு’
எனற குறளின விளக்கத்ரத அவளிடம்
அறிந்து பதாடம் படித்துக்
பகதாண்டிருந்ததான.
அந்தச் சமயத்தில் மதனின
தடியதாட்கள அடியதாட்கள மபதால் வந்து
நினறனர்.
சிப்பதாரயக் கண்டு அஞ்சிய கதாலம்
அது; வீட்டுப் பதாரய மடக்கி
ரவத்துவிட்டு பவளிமய வந்ததான;
அவளும் தனமசரலரயச் சரிபசய்து
பகதாண்டு பினனணியில் வந்து நினறதாள.
“அரசயக் கூடதாது” எனறதான.
கதாப்புக்கரலயதாத அவன
ரககளுக்குக் கதாப்பு இட அரழத்தனர்.
நந்தட்டனிடம் பதுமுகரனக்
பகதாண்டு பரட திரைட்டுக எனறு குறிப்புக்

கதாட்டிவிட்டு மதனன அருகில் வந்ததான.
அவன சீவகரன பநருங்க அஞ்சி அகனறு
நினறதான.
“உனரன அரழத்து வரை அரைசன
ஆரண” எனறதான. சம்பிரைததாயம் கருதிக்
கந்துக்கடன, “அரைசன அரழத்ததால்
மபதாய்த்ததான தீரைமவண்டும்; மறுக்கதாமத;
அது நல்ல பிளரளக்கு அழகு அல்ல”
எனறதான.
சுநந்ரதயும் “அப்பதா
பசதால்ரலக்மகட்பதுததான நல்ல
பிளரளக்கு அரடயதாளம்” எனறதாள.
அவனும் மவறுவழி இல்லதாமல் நல்ல
பிளரளயதாக நடக்க முயற்சி பசய்ததான.
அவனுக்கு மூனறு வழிகள
இருந்தன. ஒனறு நண்பர்கரள விட்டு
ஊரரைக் பகதாளுத்திக் குழப்பம்
விரளவித்து அவர்கரளத் திரச
திருப்பிவிட்டுத் ததான தப்புவது; அடுத்தது

கதாந்தருவதத்ரதயின மந்திரை சக்தியதால்
அவர்களிடமிருந்து தப்பிச் பசல்வது;
மற்பறதானறு தன நண்பன சுதஞ்சணன
அவன உதவியதால் தப்பித்து
பவளிமயறுவது; அவர்கள விருப்பப்படி
விட்டதால் அங்மக பகதாண்டு மபதாய்
முட்டிக்கு முட்டி அடித்துப் பல்ரலத்
தட்டிக் ரகயில் பகதாடுப்பது உறுதி.
மறுபடியும் ஒரு மகதாவலன கரத
நடக்கதாது எனபதற்கு உத்தரைவதாதமும்
இல்லதாமல் இருந்தது.
பவட்டுண்ட உடரல
எடுத்துரவத்துத் தத்ரதயும்
குணமதாரலயும் வந்து அழுது
பகதாண்டிருக்க மவண்டியது ததான.
தரலமதாட்டில் ஒருத்தி, கதால்மதாட்டில்
மற்பறதாருத்தி, இந்த அநதாகரிகத்ரதத்
தடுக்க அவன மயதாசித்துத் தீரை
மவண்டியது ஆயிற்று.
அக்கம் பக்கம் கூட்டம் வந்து

கூடிவிட்டது. பல திறப்பட்ட மக்கள
அங்கு வந்து கூடிவிட்டனர். அவர்களுக்கு
இது கதாணத்தக்க கதாட்சியதாக இருந்தது.
இப்பபதாழுதுததான திருமணம் ஆயிற்று;
புதுமதாப்பிளரள அவரனக் கதாவலர்
வந்து இழுத்துப் மபதாகிறதார்கள எனறதால்
அந்தக் கதாட்சிரய மறுபடியும்
கதாணமுடியதாது. மமலும் சீவகன ஊரைறிந்த
பிளரள; தத்ரதமயதாடு பதாடி பவற்றி
கண்டவன; யதாருக்கதாவது ஏததாவது
பகடுதி எனறதால் ஓமடதாடி வருவதான.
அவன அந்தத் பதருவுக்மக ஒரு அரைண்
மபதால இருந்ததான. நந்தமகதானின
மதாடுகரளப் பிடித்துக் பகதாண்டு வந்து
மசர்த்தவன; களவர் எனறதால் அந்தப்
பக்கம் வரைமவ அஞ்சுவர்; எப்பபதாழுதும்
அவரனச் சுற்றிக் கதாரளயர் சூழ்ந்து
பகதாண்டிருப்பர். சில சமயம் அவன
மபட்ரட ரைவுடியதாகத் பதனபட்டதான.
பபண்ரணப் பபற்றவர்களுக்கு அவன
மீது ஒரு கண் இருக்கத்ததான பசய்கிறது.
இந்தப் பிஞ்சு உளளங்கள, அவனிடம்

மனம் பறி பகதாடுத்துவிட்டுச் சரியதாகமவ
துரைங்குவது இல்ரல. இவரன உளமள
தளளிவிட்டதால் நிம்மதியதாகவும்
இருக்கலதாம் எனறு எண்ணியவர்கள
உண்டு; பபதாது மக்கள எனபவர்கமள ஒரு
கலரவ இனம்; இப்படியும்
இருப்பதார்கள; அப்படியும் இருப்பதார்கள.
அது மதாதிரி கூட்டம் அது.
ஒருவர் ஆரைம்பித்ததார், “சீவகன
பரைதாம்பவும் நல்ல பிளரளயதாயிற்மற
ஒருவர் மஜதாலிக்கும் மபதாகமதாட்டதாமன”
எனறதார்.
“யதாரனயின துதிக்ரகரயத்
பததாட்டுப் பிடித்ததான” எனறு குற்றம்
சதாற்றினர் கதாவலர்கள.
“யதாரைதாக இருந்ததாலும் எனன ? ரக
பததாட்டுப் பிடிப்பது குற்றம்ததான”
எனறதார் அவர் நடுத்தரை வயரதக்
கடந்தவர்.

“கூடதாது ததான” எனறு
தரலயரசத்ததார்; தரல யரசத்மத
பழக்கம் உரடய தரலவர் அவர்.
“யதாரன வரளத்துப் பிடித்த
பபண்ரண இவன பததாட்டு இழுத்ததான”
“இது மிகத் தவறு” எனறதான
பமனரமயதான குரைல் பரடத்த
பமல்லியலதான ஒருவன, “கட்டியங்கதாரைன
ரகப்பிடிக்கும் பபண்ணுக்கு எல்லதாம்
இவன ரமதீட்டுகிறதான.
அநங்கமதாரலக்கு இவன பசதாக்குப்
பபதாடி மபதாட்டு அவரள
மயக்கிவிட்டதான” எனறதான ஒருவன.
“இவன பரழய குற்றவதாளி,
இவன இதற்கு முனனும் நிரறய
வழக்குகளில் பதிவதாகி இருக்கினறதான”
எனறதான. பகதாஞ்சம் வயததான கதாவலதாளி.
“இந்தமதாதிரி ஆட்கரள பவளிமய

விட்டு ரவக்கக் கூடதாது; நதாங்கள
குறுக்கிடமதாட்மடதாம்” எனறு ஒட்டு
பமதாத்தமதாகக் குரைல்தந்தனர்;
இரைதாஜதுமரைதாகம் நிரனக்கதாத
பவகுஜனங்கள இவர்கள, பபதாதுமக்கள
எனறதால் எனன எனபரத அறிய
இவனுக்கு ஒரு வதாய்ப்புக் கிரடத்தது.
தடுத்து நிறுத்த ஒரு பபண்மணி
வீரைதாங்கரனயதாகக் குரைல் பகதாடுத்ததாள.
“ஒருத்தி யதாரனயின பிடியில்
அகப்பட்டுக் பகதாண்டு உயிருக்குப்
மபதாரைதாடுகிறதாள. மபடிகரளப் மபதால
மற்றவர்கள மவடிக்ரக பதார்க்கிறதார்கள;
அப்பபதாழுது ஒர் இரளஞன தன
உயிரரைப் பணயம் ரவத்து அவரளக்
கதாக்கினறதான எனறதால் அவரனப்
பதாரைதாட்டுவரதவிட்டுத்
தரளப்படுத்துவது அநீதி, அக்கிரைமம்,
அட்டுழியம்” எனறு கத்தினதாள.

இவள ததான “ஆடவர்
இல்ரலமயதா” எனறு முனகுரைல்
பகதாடுத்தது, சீவகரனக் கதாப்பதாற்றத்
தூண்டியவள; மகதாயில் மணிமபதால்
அவள ஒலி கணிர் எனறு மகட்டது. பக்த
மகதாடிகள பஜரன பசய்வரத விட்டு
அவரளமய உற்று மநதாக்கினர்;
“அவள பசதால்வதும் நியதாயமதாகத்
பதரிகிறமத” எனறு சுருதிக் கட்ரட
மதாற்றிப் மபதாட்டனர்.
“அதுததான உண்ரம; இவரன
அரைசர் பதாரைதாட்டிப் பரிசுதரைமவ
அரழக்கிறதார்” எனறு அவர்களுக்கு
மதாற்றுக் குரைலில் மபசினர் கதாவலதாளிகள.
தத்ரத அரமதியதாக
இருக்கவில்ரல. இவர்கள சூழ்ச்சிரய
அறிந்தவளதாய் இவரன மீட்பது எனறு
முடிவு பசய்ததாள. எனினும் அது அவன
ஆண்ரமக்கு இழுக்கு எனறு

அடங்கிவிட்டதாள.
சீரத அனுமனிடம் கூறினதாள
“இரைதாவணரன என பசதால்லினதால் சுட
முடியும்; அது இரைதாமன வில்லுக்கு மதாசு:
அதனதால்ததான பபதாறுத்துக்
பகதாண்டிருக்கிமறன” எனறதாள.
அமத மபதானற நிரலயில்ததான
தத்ரத அகப்பட்டதாள. அவள
அவசரைப்படவில்ரல. அவன மததாழர்கள
இவன ஆரணக்கதாகக் கதாத்துக்
பகதாண்டிருந்தனர். தப்பிச் பசல்லத் தன
மததாழர் துரண மவண்டதாம் எனறு
கருதினதான; அதுபபரும் மபதாரில்
பகதாண்டு பசனறு விடும். ஆசிரியர்
அச்சணந்தி ஓர் ஆண்டு பபதாறுக்கவும்
எனறு கூறியது அவன நிரனவுக்கு
வந்தது.
சிலுரவயில் அரறய ஏசு நதாதரரை
இந்த யூதர்கள கட்டி இழுத்துச் பசல்ல

நிரனத்தனர். அவர்கள தனமமல் ரகரய
ரவப்பரத அவன ததாங்கிக் பகதாளள
விரும்பவில்ரல.
அவன நிரனவுகள சுதஞ்சணன
பக்கம் பசனறன. கூப்பிட்ட குரைலுக்கு
வரைதாத மவரலயதாள, ததாகத்ரதத் தீர்க்கதாத
தண்ணிர், தரித்திரைம் அறியதாத பபண்டிர்,
வறியவர்க்கு ஈயதாத பசல்வம், ஒழுக்கம்
தரைதாத கல்வி, ஆபத்துக்கு உதவதாத நண்பர்
இருந்தும் பயன இல்ரல எனறு
எண்ணினதான.
அந்த இடத்ரத விட்டு அகனறு
மபதாக நண்பனின உதவிரயத் ததான
நதாடமவண்டும் எனறு எண்ணினதான.
சுதஞ்சணனின இடது கண் துடித்தது;
நண்பன இடுக்கண் உற்றிருக்கிறதான
எனபரத அறிந்ததான. கதாற்றும் மரழயும்
துரணயதாகக் பகதாண்டு மினனல்
மவகத்தில் அங்கு வந்து அவரனச்
சுற்றியிருந்த கதாவலர் கண்ணில்

மண்ரணத் தூவினதான.
அடுத்த கணம் சீவகன அங்கு
இல்ரல. கதாவலர் அவரனத் மதடி
அரலந்தனர். அவர்களுக்குக் கடுக்கதாய்
பகதாடுத்துவிட்டதான எனறு மதனன
அறிந்ததான. மவறு வழியில்ரல. கட்டி
இழுத்து வந்தவரன பவட்டி வீழ்த்தி
இருக்கலதாமம எனறு வருந்தினர்.
எப்பதாவமும் அறியதாத அப்பதாவி
ஒருவன அந்த வழிமய பசனறு
பகதாண்டிருந்ததான. அவரன பவட்டிச்
சிரதத்து அரடயதாளம் பதரியதாமல்
பசய்து ரவத்ததான.
கட்டியங்கதாரைன சீவகரனக் கட்டிப்
பிடித்து வருவர் எனறு கதாத்திருந்ததான.
கட்டிய ரகயினனதாக அவரன பவட்டி
முடித்து விட்டததாகக் கயிறு திரித்ததான
மதனன.

“ஏன அவரன உயிமரைதாடு
அரழத்து வரைவில்ரல” எனறதான.
“திமிறினதான; அதனதால் தீர்த்து
விட்மடன” எனறதான.
“அதுவும் நல்லது ததான; இங்மக
வந்ததால் மகதாவலரனக் பகதானற பழி
நம்ரம வந்து மசரும்” எனறதான.
“அவன முகத்ரதயதாவது கதாட்டி
இருக்கலதாமம” எனறதான.
“அவன முகத்தில் நீங்கள
விழிப்பரத நதான விரும்ப வில்ரல”
எனறதான.
சுதஞ்சணன சீவகனதால்
உதவப்பட்டவன. இரைதாசமதாபுரைத்தில்
சதாபத்தின விரளவதாக அவன ஒரு
பசதாரிநதாயதாகத் திரிந்து பகதாண்டிருந்ததான.
அந்த நதாய் மசதாற்றுப் பதாரனயில்

தரலயிட்டு எச்சில் படுத்தியது. அதற்கு
உரிய மவளவி அந்தணர் மகளவி
மகட்பவர் இல்லதாமல் அடித்துத்
துரைத்தினர். அது அங்கிருந்து குளத்தில்
விழுந்து உயிருக்கு ஊசலதாடிக்
பகதாண்டிருந்தது. சீவகன கருரணமயதாடு
அரத எடுத்து மந்திரைம் ஒதி நல்வதாழ்வு
அளித்ததான. அதனதால் அவன சதாபம் தீர்ந்து
தன வித்தியதாதரை உலரக அரடந்ததான.
ரையில் பணத்தில் டிக்கட்டு
இல்லதாமல் பயணம் பசய்த மபதாது
அவனுக்கு உதவிய பயணியினபதால்
பகதாளளும் நட்பு இருவரிடம் மலர்ந்தது.
எப்பபதாழுது மவண்டுமதானதாலும்
தனரன நிரனத்ததால் ததான வந்து
உதவுவததாக அவனுக்கு உறுதி
அளித்திருந்ததான.
திரனத்துரண பசய்த நனறிரய
அவன பரனத்துரணயதாகக் பகதாண்டதான.

அந்த நட்புததான இவனுக்கு இப்பபதாழுது
ரகபகதாடுத்தது.

5. பதுரமயதார் இலம்பகம்
விமதானத்தில் பசனறவன கீமழ
இறங்கமவ இல்ரல. அது
மபதாய்க்பகதாண்மட இருந்தது. “எப்படி
நிறுத்துவது” எனறு மகட்டதான.
“பவளளிமரலக்குப் மபதானதால்ததான
இறங்கலதாம்” எனறதான.
சுதஞ்சணன வதாழுமிடமும்
பவளளிமரலததான எனபது பதரிந்து
பகதாண்டதான. வித்தியதாதரைர் அரனவரும்
பவளளிமரல வதாசிகள; மதவர்கள
அரனவரும் பபதானனுலக வதாசிகள எனற
மவறுபதாட்ரட அறிந்து பகதாண்டதான.
அங்மக அழகிய பபண்கள
இருந்தனர். அதனதால் அது அவன

அரைண்மரன எனறு பதரிந்து
பகதாண்டதான.
“இத்தரன மபரரை எப்படிக் கட்டி
மமய்க்கிறதாய்?” எனறு மகட்டதான.
“பகதாஞ்சம் கஷ்டம்ததான;
இருந்ததாலும் மதரவததான” எனறதான.
“இதனதால் எனன நனரம?” எனறு
மகட்டதான.
“ஒனறு தூங்கிக் பகதாண்டிருந்ததால்
அரதத் தட்டி எழுப்பத் மதரவயில்ரல;
சிரைமம் குரறவு” எனறதான.
அவன பசதால்வது புதுரமயதாக
இருந்தது.
அந்த ரைதாணிகள எல்லதாம் இவரன
வந்து சுற்றிக் பகதாண்டதார்கள.

“இவன ததான என நண்பன
சீவகன”.
“பூமலதாகத்தில் இருப்பவர்
எல்லதாம் இவரரைப் மபதாலமவ அழகதாக
இருப்பதார்களதா?”
“மறுபடியும் மபதாய்ப் பதார்த்து
விட்டு வந்து பசதால்கிமறன” எனறதான.
ஏன இந்தக் மகளவி மகட்மடதாம்
எனறு ஆயிற்று.
இவனுரடய புகழ் ஏற்கனமவ
அங்குப் பரைவி இருந்தது. யதாரனரய
அடக்கிய வீரைன எனபததால் இவன
யதாரனரய அடக்குவது மபதால உருவம்;
பக்கத்தில் குணமதாரல மபதானற ஒரு
பபண் வடிவம்; அவரள இவர்கள
பதார்த்ததில்ரல; அதனதால் மபதானற எனறு
பசதால்ல மவண்டியது; இணப்பு
உருவத்ரத அவர்கள தம் மதார்பில்

பச்ரசகுத்திக் பகதாண்டதார்கள. தத்ரதரய
பவனற வித்தகன எனபததால் அவரனக்
பகதாண்டு இரசவிழதா நடத்தி ரவக்கக்
குழுமினர். அண்ரமயில் அவனுக்கு
‘இரச ஞதானி’ எனறு வழங்கிய பட்டமும்
அங்கு ஒளிபரைப்பு ஆகி இருந்தது.
எல்மலதாரும் இப்பபதாழுது அவன
வகுத்துக் பகதாடுத்த இரசரயப்
பதாடுகினறனர் எனறு மகளவிப் பட்டனர்.
அவர்களும் தம் இரசக்கருவிகரள
மதாற்றிப் பபருக்கிக் பகதாளள
நிரனத்தனர்.
ஆர்மமதானியப் பபட்டி, வீரண.
யதாழ் எனபவற்மறதாடு நினறவர்கள எது
எது சப்தம் பசய்யுமமதா அந்தக் குப்ரப
எல்லதாம் பகதாண்டுவந்து ரவத்து
ஒவ்பவதானறுக்கும் ஒரு பபயர் பகதாடுத்து
ஒரு ஆரள உட்கதாரை ரவத்ததார்கள.
மகட்டதால் கதாலத்தின மதாற்றம்
எனகிறதார்கள. கதாதல் பதாட்ரடப் பதாட
ரவத்து இரளஞர்கள கிறங்கினதார்கள.

பக்திப் பதாடல்கரளக் மகட்டு
முதியவர்கள உறங்கினதார்கள; பசதால்லத்
பதரியவில்ரல; அததாவது கண்மூடிக்
பகதாண்டு தியதானத்தில் ஆழ்ந்தனர்.
அந்த ஊர்ப்பபண்கள யதார்மீதும்
அவன ரகரய நீட்டவில்ரல. அதற்கு
மநரைமும் இல்ரல; கதாந்தருவதத்ரத ஒரு
வித்தியதாதரைப் பபண்; அவள கணவன
எனபததால் மரியதாரத கதாட்டி அவர்களும்
ஒதுங்கிக் பகதாண்டனர்.
அவன தனிரமயில் தத்ரத
பற்றியும் குணமதாரல பற்றியும்
நிரனத்துக் பகதாண்டிருந்ததான. அவர்கள
அவன கண்களில் மிதப்பதுமபதாலமவ
அவனுக்குத் மததானறியது.
அவன ஏக்கத்ரத அறிந்த
சுதஞ்சணன அவன தூக்கத்ரதக்
கரலக்கத் பததாடங்கினதான.

“ஒரு ஊரில் ஒரு
நதாட்டதாண்ரமக்கதாரைன இருந்ததான. அவன
தன கடரமரய மறந்து ஏமததா
சிந்தரனயில் கிடந்ததான” எனறு
பததாடங்கினதான. ஏமததா கரத
பசதால்கிறதான எனறு சீவகனும் கதாது
பகதாடுத்துக் மகட்டதான.
“அவன தன வீட்ரட விட்டு
பவளிமய மபதாகதாமல் இருந்ததான. நரி
ஒனறு வந்து நதாட்டதாண்ரமக்கதாரைன
நதானததான எனறு தனரனச்
பசதால்லிக்பகதாண்டு ஊரைதாரரை மருட்டிக்
பகதாண்டு மவரளக்கு ஒரு கிடதாய் தினனக்
மகட்டது.”
“தட்டிக் மகட்க நதாட்டுத் தரலவன
இல்ரல; நரி இட்டதுததான சட்டம்;
மக்கள அந்த நரிரய எதிர்க்க முடியதாமல்
தவித்தனர்.”
“அவர்கள, சூழ்ச்சி மிக்க சிறு

நரியின ஆட்சியில் இப்படித்ததான
நடக்கும் எனறு மபசத் பததாடங்கினர்”
எனறதான.
உடமன இவன தூங்கி
எழுந்தவனதாய், “ஏன அந்தத் தரலவன
எனன ஆனதான?” எனறு மகட்டதான.
“ஏமததா பரழய நிரனவுகளில்
கடரமரய மறந்து அவன துரைங்கிக்
பகதாண்டிருக்கிறதான” எனறதான. உடமன
நிரனவுகளில் இருந்து எழுந்து தன
கடரம கதாத்துக் பகதாண்டிருக்கிறது
எனபரத உணர்ந்ததான.
“அந்தக் கட்டியங்கதாரைரன அடித்து
பநதாறுக்க மவண்டும்” எனறதான சீவகன.
“கவரலப்படதாமத நதாமன பசனறு
அவரன அழித்து நதாட்ரட உனக்குப்
பிடித்துத் தருகிமறன” எனறதான.

“நண்பனிடம் கடன வதாங்கலதாமம
தவிரை பமதாத்த மூலதனத்ரத அவனிடம்
எதிர்பதார்க்கக் கூடதாது; அது என
ஆண்ரமக்கு இழுக்கு” எனறதான.
“உண்ரமததான;
உரழப்பவனுக்குத்ததான பதய்வம் முன
வந்து உதவும், பதய்வத்ரதமய உரழக்க
இதுவரரை யதாரும் பசதானனதில்ரல”
எனறதான.
“கதாலம், இடம், துரண
இம்மூனரறயும் தமக்குச் சதாதகமதாக
ஆக்கிக் பகதாளபவமன பவற்றி
பபறுவதான” எனறதான.
“உண்ரமததான; அதுவரரை
நதாடுகரளயும் மனிதர்கரளயும்
கதாணமவண்டும். இனனும் ஓரைதாண்டுவரரை
தரல கதாட்டக் கூடதாது எனறு அச்சணந்தி
ஆசிரியரும் கூறி இருக்கிறதார். நதான பல
மதயமும் கதாண விரும்புகிமறன.”

“பயணத்துக்குக் கட்டுச்மசதாறு
கட்டித் தருகிமறன” எனறதான.
அவனுக்கு மூனறு மந்திரைங்கரள
உபமதசித்ததான. “வழிப்பயணத்துக்குப்
பயனபடும்” எனறதான.
அவன பசல்லும் மதயத்ரதயும்,
கடக்கும் வழிகரளயும் குறித்து
விளக்கமதாகக் கூறி வழி அனுப்பினதான.
கிணற்றுத் தவரளயதாக வதாழ்ந்த
சீவகன அடிவதானத்துக்கு அப்பதால் எனன
இருக்கிறது எனறு பதரிந்து பகதாளளும்
ஆர்வம் மிக்கவனதாக மதாறினதான.
“வடமவங்கடம் பதனகுமரி ஆயிரடத்
தமிழ் கூறும் நல்லுலகம்” எனறு பதாடிய
கவிஞன, “மனனும் இமயமரல எங்கள
மரலமய” எனறு பதாடத் பததாடங்கினதான.
சுதஞ்சணன வழிகதாட்ட அவன கதாடும்
மரலயும் பல கடந்து நதாடுகள பல
கண்டதான. அந்தப் பயணத்தில் முதல் கல்

மமட்டுநிலம் ஒனறில் மவட்டுவரரை
அவன சந்தித்தது ஆகும்.
இங்மக ரகயில் மவலும் அம்பும்
ததாங்கிய இவ்மவடுவர்கள அவற்ரற
ரவத்துவிட்டு பமதாந்ரதயில் களளும்,
இரலயில் ஊனும் பகதாண்டு தினறு
மகிழ்ந்து ஆடிப் பதாடிக்பகதாண்டிருந்தனர்.
அவ்வரகயில் அவர்கள உலரக மறந்து
உயரும் கவிஞர்களதாக மதாறினதார்கள.
அவர்கள கவிரதகரளப்
பதாரைதாட்டிய அவன அதன உளளடக்கத்ரத
விமரிசனம் பசய்ததான. குடியும் ஊனும்
உடம்புக்கு வலிரம தரும் எனறதாலும்
அரவ மனத்துக்கு பமனரம தரும் எனறு
விமரிசனம் பசய்ததான; இவன பசய்த
விமரிசனம் அவர்கள பரழய மபதாக்ரக
மதாற்றியது. அதனதால் அவர்கள
அர்த்தமுளள அருக மதம் எனற
நூலதாசிரியர்களதாக மதாறினதார்கள.

“மபதாரத தரும் குடிரய விட்டதால்
மபதாதம் தரும் ஞதானம் வரும்” எனறு
உரரைத்ததான.
“எப்படி?”
“ஊன உண்டதால் நரைகத்தின
கதவுகள திறந்து ரவத்திருக்கும், அங்மக
ததான மபதாக மவண்டும்; குடியதால் புத்தி
தடுமதாறும்” எனறதான.
அந்தக் கதாலத்தில் குடி குடிரயக்
பகடுக்கவில்ரல; அதனதால் அரத
அவனதால் கூற முடியவில்ரல.
அவர்கள இந்த அச்சுறுத்தரல ஏற்க
இரசயவில்ரல. “உயிர்க்பகதாரல
பதாவம்; உலக உயிர்கள நம் உடன
பிறப்புகள; அவற்றிற்கு ஊறு
விரளவிப்பது பரடப்ரப அவமதிப்பது
ஆகும்” எனறதான.

“மதாந்தர் மட்டும் சட்டதிட்டங்கள
வகுத்துக்பகதாண்டு தம்ரமக் கதாத்துக்
பகதாளளும்மபதாது இவற்றிற்கும் அந்த
உரிரம இல்ரலயதா?” எனறு மகட்டதான.
மனித மநயம் எனபது விரிந்து
உயிர்கள மநயம் எனற எல்ரலக்குச்
பசல்ல மவண்டும் எனறு உணர்த்தினதான.
“புளிப்பு எதுவும் மபதாரத தரும்;
அரதக் குடிக்கும் மபதாது அறிவு
மங்குகிறது; உணர்வுகள மமல்
ஓங்குகினறன; அரதத்ததான மகிழ்ச்சி
எனகிறதாய்” எனறு விளக்க ஆரைம்பித்ததான.
அந்தக் கதாலத்தில் விஷம் கலந்து
யதாரும் மதுரவ விற்கவில்ரல. அப்படிக்
கலந்து இருந்ததால் சிலர் பசத்து
இருக்கலதாம். அரத எடுத்துக் கதாட்டி
மதுவின பகதாடுரமரய விளக்கி
இருக்கலதாம்; அத்தரகய பகதாடியவர்கள
சமூக விமரைதாதிகள மக்கரளச் சுரைண்டும்

பபருச்சதாளிகள அந்தக் கதாலத்தில்
இல்ரல. அதனதால் அவற்ரறக் கதாட்டி
அவனதால் அச்சுறுத்த முடியவில்ரல.
பவறும் அறிவுரரைகமள அவர்கரளத்
திருத்தின.
எனறதாலும் அவர்தம் மவட்டுவத்
பததாழில் விட்டு எந்தப் புதிய பததாழிரலச்
பசய்வது எனறு அவன கூற
முற்படவில்ரல.
பிறகு அதன தரலநகரைதாகிய
சந்திரைதாபம் எனற ஊரரை அரடந்ததான.
புறநகரில் அடிபயடுத்து ரவத்தமபதாது
மக்களின மகிழ்ச்சி ஒலி அவரன
வரைமவற்றது. ஊருக்குளமள அரைங்கு
ஒனறில் ஆரைணங்கு ஒருத்தி சும்மதா
இல்லதாமல் ஆடிக் பகதாண்டிருந்ததாள.
இவள ஏன இப்படி ஆடுகிறதாள எனறு
கவனித்ததான. பிறகு விளங்கியது அது ஒரு
நதாட்டிய விருந்து எனறு.

அரழயதா விருந்தினனதாக அங்மக
நுரழந்ததான. இவன அழகனதாக
இருந்தததால் அவரன அரழத்து முனமன
இடம் தந்து உட்கதாரை ரவத்தனர்.
அநங்கமதாரலயின நிரனவு
வந்தது. “இவள யதார்?” எனறு அரைங்கில்
ஆடியவரளப் பற்றி அடுத்து
இருந்தவரன விசதாரித்ததான.
அவன அந்த அரைங்கின கதாரியதரிசி
மபதாலச் சுருசுருப்பதாகச் பசயல்பட்டதான.
எல்மலதாரும் அவனிடம்ததான வந்து
மபசிச் பசனறதார்கள.
“மதசிகப் பதாரவ” எனறதான.
அது அவள இயற் பபயரைதா
பபதாதுவதாக நதாட்டியப் பபண்ணுக்கு
வழங்கும் பபயரைதா எனபரத அவனதால்
பதரிந்து பகதாளள முடியவில்ரல.

மறுபடியும் மகட்டதான.
“அவள பபயர்”
“மதசிகப் பதாரவ” எனறதான.
அவள ஆடரலவிட அவள
அவனுக்குக் கவர்ச்சி தந்ததாள. இரதப்
மபதானற பபண்கரள அவன இரைதாசமதா
புரைத்தில் பதார்த்திருக்கிறதான. இரதப்
மபதானற நதாட்டியக் கதாரி அழகி
அநங்கமதாரல; அவளுக்கு அடுத்தது
இவள எனறு மதிப்பிட்டதான.
அவளும் இவரனமய அடிக்கடி
பதார்த்து மநதாட்டம் விட்டதாள. அவள
ஆட்டத்திற்கு இது ஆட்டம் பகதாடுத்தது.
சற்றுத் ததாளம் பிசகினதாள. அதற்கு அவள
இவனிடம் நதாட்டம் பசலுத்தியததால் ததான
எனபரத அரைங்கின பசயலதாளன
அறிந்ததான.

“யதார் இவன?” எனற வினதா
அவனுக்கு ஏற்பட்டது. அவமனதாடு மபச
மவண்டும் பழகமவண்டும் எனற
விருப்பம் மததானறியது.
மினனல் ஒளிமபதால் அவள
பதார்ரவ சீவகன மீது பட்டு இவன
பநஞ்ரசத் பததாட்டது. முடிந்ததும்
அவரளச் சந்தித்துப் மபசி முகவரி
மகட்கலதாம் எனறு இருந்ததான.
அதற்குள அரைசமகன; அவன
பபயர் உமலதாகபதாலன; அடுத்து
அமர்ந்திருந்தவன; இவரனத் தன
விருந்தினனதாக அரழத்ததான. இவன
அரைசமகன எனபரதச் சீவகன அறிந்ததான;
அவன இவரன விடுவததாக இல்ரல.
இருவரும் மதநீர் அருந்திப் மபசிக்
பகதாண்டிருந்தனர் எனறு கூற முடியதாது.
ஏன எனில் அந்தக் கதாலத்தில் மதநீர்
அமுலில் இல்ரல; ஊர்க்கரத மபசிக்

பகதாண்டிருந்ததார்கள.
“உனக்குப் பதாடத் பதரியுமதா?”
எனறு மகட்டதான.
“இரைதாசமதாபுரைம் பசனறிருந்மதன.
அங்மக சீவகனுக்கும் தத்ரதக்கும்
இரசப்மபதாட்டி நடந்தது. அதற்கு யதானும்
பசனறிருந்மதன. அப்பபதாழுது சீவகன
பதாடிய பதாட்டு எனக்குத் பதரியும்; அது
எனரன அப்படிமய கவர்ந்து விட்டது”
எனறதான.
“சீவகரன நீ பதார்த்திருக்கிறதாயதா?”
“அந்த மமரடமீதுததான
பதார்த்திருக்கிமறன; வீரைம் மிக்கவன;
அங்கு அவரன வரளத்த அரைசர்கரள
எல்லதாம் புறமுதுகிடச் பசய்தவன.
வீரண வித்தகன; அந்தத் தத்ரத
அவனிடம் ததிங்கிணத்மததாம்
மபதாட்டதாள; ஒனறும் நடக்கவில்ரல.”

“அதுததான அவள அவனிடம்
மததாற்றுவிட்டதாள.”
“அதற்கப்புறம்?”
“இனபனதாருத்தி வந்து மதாட்டிக்
பகதாண்டதாள. குணமதாரல. அவரள
யதாரனயின பிடியிலிருந்து
கதாப்பதாற்றினதான. அவன அவள பிடியில்
அகப்பட்டுக் பகதாண்டதான. அதனதால்
கட்டியங்கதாரைன அவன மீது கதாழ்ப்புக்
பகதாண்டதான; அவரனக் கட்டிப்பிடித்து
வருக எனறு கூறினதான.”
“அவன தப்பித்துக் பகதாண்டு
தரலமரறவதாகி விட்டதான” எனறு
முடித்ததான.
அவன பதாடிய அந்தப்பதாட்ரடப்
பதாடமுடியுமதா எனறு மகட்டதான.
“பதாடுமவன; இனனமும் கூட்டம் வந்து
கூடும்; மற்றும் இங்மக யதாரும் பபண்கள

இல்ரல எனறு பசதால்; பதாடுகிமறன”
எனறதான.
“ஏன அப்படி?”
“அவர்கள ரைசிகர்கள
ஆகிவிடுவதார்கள; அப்புறம் அவர்கரள
அகற்ற முடியதாது” எனறதான.
இப்படிப் மபசிக்
பகதாண்டிருக்கும்மபதாது அரைண்மரன
ஏவலன ஒருவன வந்ததான.
“தங்ரகரய அரைவு தீண்டிவிட்டது”
எனறதான.
“அவள மதாண்டு விட்டதாளதா?”
எனறு கதறிக் பகதாண்டு ஓடினதான,
பிறகு பதரிந்தது அவள உயிர்
ஊசல் ஆடிக்பகதாண்டிருக்கிறது எனறு.

மந்திரைம் மருத்துவம் அவளிடம்
மததாற்றுவிட்டன.
உமலதாகபதாலனுக்கு ஒரு நிரனவு
ஓடியது; தனனுடன மபசியவன
கந்தருவனதாக இருக்கலதாம்; அவனுக்கு
மந்திரைம் பதரிந்திருக்கலதாம் எனறு
நிரனத்து அவரன அரழத்து வரை ஆள
அனுப்பினதான.
பழம் நழுவிப் பதாலில் விழுந்தது.
அவன தங்ரகரயப் பற்றி ஏற்கனமவ
அவன மகட்டு இருக்கிறதான; அவள
பகதாஞ்சம் அழகதாகமவ இருப்பதாள எனறு
வழியில் மபசக் மகட்டு இருக்கிறதான.
ததான ஒரு பபரிய மருத்துவன
மபதால் நடித்ததான; ரகரயப் பிடித்ததான;
மதார்ரபத் பததாட்டதான; கனனத்ரதக்
கிளளினதான; விழிகள மூடிக்
பகதாண்டிருந்தன. “கனனி நதாகம் கடித்தது”
எனறதான.

கனனிரய நதாகம்ததான கடித்தது
எனறு மற்றவர்கள உரரைத்ததார்கள.
“இல்ரல, இளநதாகம் அவரளக்
கடித்தது” எனறதான; “நச்சுப்பல்
அச்சுப்பதிவு ஆகவில்ரல; மமற்பல்ததான
பததாட்டு இருக்கிறது” எனறதான.
சுதஞ்சணன கற்றுத் தந்த
மந்திரைங்களில் ஒனறு நஞ்சு ஏறினதால்
இறக்கிவிடுவது எனபது; அது
இப்பபதாழுது அவனுக்குக் ரக
பகதாடுத்தது.
விழித்ததாள; விழிகள சூரியரனக்
கண்டன; அவள ததாமரரை ஆனதாள; கதாதல்
பதார்ரவ எனபரத ஒருவரரை ஒருவர்
அறிந்து பகதாண்டனர்.
“உன பபயர்?”
“பதுமம்” எனறதாள.

“அரைவு என ரகரயத்
தீண்டிவிட்டது” எனறு மருத்துவரிடம்
உரரைப்பது மபதால் அவள குரழந்து
மிழற்றினதாள.
அவள முகத்ரதப் பதார்த்ததான; மதி
அவன நிரனவுக்கு வந்தது; நிரறமதியதாக
இருந்ததாள; அது கரறமதி, அரைவு
அதற்குப் பரக, இவள முகம்
பிரறமதியதாக இருந்தததால் அரைவுக்குப்
பரக இல்ரல, அதனதால்ததான முகத்ரதத்
பததாடவில்ரல; கரைத்ரதத் தீண்டியது”
எனறு தனக்குள கூறிக் பகதாண்டதான.
முகத்மததாடு முகம் ரவத்து
முனனுரரை கூறினதான. கரைத்மததாடு கரைம்
பததாட்டுத் பததாடர்கரத யதாக்கினதான.
அவள பிடியிலிருந்து விடுபட
முடியவில்ரல; நதாடி பதார்க்க அவரள
அவன நதாடினதான.
“உன தங்ரக பிரழத்ததாள”

எனறதான.
“அதனதால்ததான உனரன
அரழத்மதன” எனறதான.
“யதாரன குணமதாரலரயக்
கூட்டுவித்தது. நதாகம் இவரளக்
கதாட்டுவித்தது” எனறு தனக்குள கூறிக்
பகதாண்டதான.
கதாதல் எனற ஆபத்துக்கு ஏததாவது
இப்படி விபத்துகள மதரவப்படுகினறன
என அவன அறிய முடிந்தது.
“அவள நட்டு ரவத்த முல்ரல
முரளவிட்டு நரக கதாட்டியது. அரதக்
கதாண இவள ஓமடதாடிச் பசனறதாள.
வழியில் ஒரு குரைவம் பூத்து அழகு தந்தது.
வண்டுகளும் மதனீக்களும் அரதச் சுற்றி
வட்டமிட்டுக் பகதாண்டிருந்தன. அது
அவரளக் கவர்ந்தது. பூரவப் பறிக்க
அருகில் பசனறதாள; அப்பபதாழுதுததான

அரைவு வந்து அவரளக் கரைவு பசய்தது”
இந்தச் பசய்தி அங்குப் மபசப்பட்டது.
இரவ உமலதாகபதாலன மகட்டு
அறிந்ததான.
“நல்ல கதாலம்; இந்தப் புதிய
இரளஞனதால் அவள பிரழத்ததாள”
எனறு அவன மகிழ்ந்ததான.
மகதாயில் சிரலகரளக்
கண்டிருக்கிறதாள; அங்குத் தூண்களில்
ஆண்வடிவம் எனறதால் அவள அவற்ரறக்
கதாண்பரத அவள நதாணம் தடுத்தது.
அத்தரகயவளின நதாணம் அவளிடம்
தங்குவதற்கு நதாணி அவரள விட்டு
அகனறது. நிரறரய விளித்ததாள;
எனகுரறரயத் தீர்க்கதாத நீ எனரனவிட்டு
விலகு எனறு அதற்கு விடுதரல
அளித்ததாள; அவரனக் கதாண மவண்டும்
எனற ஆவல் படித்த படிப்ரப எல்லதாம்
பறக்க விட்டது.

அவள நிரல பகதாளளவில்ரல;
அவன அந்தப்பக்கம் வந்ததால்
பதார்க்கலதாமம என ஆரசப்பட்டதாள.
அவன கதாலடி சப்தம் ஏததாவது
மகட்டதாமல ‘யதாரைடி மபதாய்ப்பதார்’ எனறு
தன மததாழிரய அனுப்பிரவத்ததாள.
அவனுக்கதாகத் தன தரமயன அரழத்த
விருந்துக்கு அடுக்கரளயில் இருந்து
அவமள சரமத்து அனுப்பினதாள.
“சரமயல் நனறதாக இருந்தது”
எனறதான.
“என தங்ரகயின ரகத்திறன”
எனறதான.
“முதலிமலமய பசதால்லி
இருக்கலதாமம” எனறதான
“எதற்கதாக”
“"பதாரைதாட்டி இருக்க மதாட்மடன”

எனறதான; அதன நுட்பம் அரைச இரளஞன
அறிந்து பகதாளள இயலவில்ரல.
கதவு இடுக்குகள எவ்வளவு பயன
உரடயரவ எனபரதக் கண்டு
அவற்ரறப் பயன படுத்திக் பகதாண்டதாள.
ததாமன மநரில் பசனறு “நதான ததான
சரமத்மதன” எனறு கூறலதாம் எனறு
துடித்ததாள; அரைச மகள எனபததால் அஞ்சி
அடங்கினதாள. அவரனத் ததான
எப்படியதாவது சந்திக்க மவண்டும் எனறு
துடித்ததாள.
அத்ததான எனறு அரழக்க
மவண்டும் எனறு பித்ததான நிரனவுகள
அவரளக் கவ்வின. தனனிடம் ஏற்பட்ட
இந்த மதாற்றத்ரதக் கண்டு அவமள
அரதப் புரிந்து பகதாளள முடியதாமல்
மவதரனப் பட்டதாள.
‘இதுமவதா அனனதாய்!
கதாமத்தியற்ரக; புதுமவதான பினரறப்

மபதானது என பநஞ்சம்’ எனறு தன
மததாழியிடம் எடுத்து உரரைத்ததாள.
அவனும் அவரளப் பற்றிப் பற்பல
கற்பரனகளில் ஆழ்ந்ததான. “கதாணி நிலம்
மவண்டும். அங்மக ஒரு மதாளிரக கட்டி
முடிக்க மவண்டும். கீற்றும் இளநீரும்
தரும் பதனரனகள சுற்றியும் ரவக்க
மவண்டும். கத்தும் குயிமலதாரச
கதாதில்பட மவண்டும். அங்மக இந்தப்
பதுமம் பத்தினியதாக வந்து தன பக்கத்தில்
இருக்க மவண்டும்” எனறு கற்பரனயில்
ஆழ்ந்ததான.
நீலத் திரரைக் கடலில் தன மமதானக்
கனவுகளில் அவள நீந்தி
விரளயதாடுவரதக் கண்டதான. மகதால
அழகுரடய அந்தக் மகதாயில் புறதாரவப்
பிடித்துக் கவிரதகள பசதால்லலதாமம
எனறு ஆரசப்பட்டதான. “உயிர்
பகதாடுத்மதன எனபதற்கதாக அவள
உடரல நதான எப்படிக் மகட்க முடியும்?

எந்த மதாமன மகமனதா உறவு மபசி
அவரள இழுத்துக் பகதாண்டு மபதானதால்
எனன பசய்வது?” முனபின பதரியதாத
உனக்கு எப்படி எங்கள மகரளத் தரை
முடியும்? முகவரி இல்லதாத மதானதாவதாரி நீ;
உனக்கு எப்படி எங்கள மகரள வதாரித் தரை
முடியும்? எப்படித் ததாரரை வதார்த்துத்
தரைமுடியும் எனறு முகம் திரித்துப்
மபசினதால் எனன பசய்வது?”
“அவள மட்டும் விரும்பினதால்
மபதாதுமதா? அது மபதாதும். அது முதற்படி,
அதனபின எல்லதாம் நடக்கும் அவள
பசதாற்படி, அதுததான பசய்யத்தக்க
உருப்படி, நிச்சயம் உண்டதாகும் சதாகுபடி,
அதற்குப் பிறகு நடப்பது விதிப்படி”
எனறு எண்ணியவனதாய் அந்த ஊரில்
ஒதுக்குப்புறத்தில் இருந்த ‘கதாதலர்
மசதாரல’ எனற பூஞ்மசதாரலக்குத்
தனியனதாகச் பசனறதான.
அவனுக்கு ஒரு நப்பதாரச;

அவளுக்கும் தனரனப் மபதால் ஒரு
தப்பதாரச வந்து இந்தப்பக்கம் திருப்பு
முரனயதாக ஆக்கிக் பகதாளள வதாய்ப்பு
இருக்கதாததா எனறு அங்கலதாயதததான.

மினனல் பகதாடி ஒனறு கனனல்
பமதாழியதாளின வடிவத்தில் அவன
எதிர்பதார்த்தபடிமய வந்து நினறது.
அவமளதாடு வதால் நட்சத்திரைங்கள மபதானறு
அவள மததாழியர் உடன வந்திருந்தனர்.
“பதுரமமய! நதாங்கள அந்தப்
பக்கம் பசனறு ஏததாவது புதுரம
இருக்கிறததா எனறு பதார்த்து வருகிமறதாம்;
நீ இங்மக சற்று இரளப்பதாறுக, அதுததான
கதாதல் ஆறு; உன தரலவரன நீ
அரடந்து மசரு” எனறு பசதால்லிவிட்டு
அவரள விட்டு ஒதுங்கி ஒரைம் கட்டினர்.
“தமிழ்க் கதாதல்” எனற நூரலப்

படித்துச் சீவகன இயற்ரகப் புணர்ச்சி
எனற தரலப்பில் சுழனறு
பகதாண்டிருந்ததான. அடுப்பதாரும் இனறித்
தடுப்பதாரும் இனறி ஒத்த அழகும்,
பண்பும் நலமும் உரடய தரலவனும்
தரலவியும் எதிர்ப்பட்டுக் கூடும் முதல்
சந்திப்பு இது எனறு படித்துக்
பகதாண்டிருந்ததான. அவள அவன முன
வந்து நினறதாள; சடங்குகள எல்லதாம்
பததாடங்கின; அவள மமனிரயத்
பததாட்டதான; கூந்தரல வருடினதான;
அவளுக்குக் கிளுகிளுப்பு
உண்டதாக்கினதான; அந்தச் சடங்ரக பமய்
பததாட்டுப் பயிறல் எனற வதாக்கியத்ததால்
படித்து அறிந்ததான.
‘யதானபபற்ற இனபம் யதார்
பபற்றதார்?’ எனறு அவள நலம்
பதாரைதாட்டினதான; இரடயில் பததாடங்கி
நடுவுக்கு வந்து முடிவுரரை தந்த அவன
வருணரனகள அவரளத் தரல குனிய
ரவத்தன. முத்து எனறதான அவள

மபசும்மபதாது; முரக எனறதான அவள
நரகக்கும் மபதாது; வில் எனறதான அவள
புருவ வரளரவப் பதார்த்தமபதாது; மவல்
எனறதான அவள விழிகள அவரன
வருத்தியமபதாது, கரும்பு எனறதான
அவரள முழுதும் விரும்பியமபதாது,
மகதாங்கம் எனறதான அவள இரணக்
பகதாங்ரககரளக் கண்டமபதாது; இப்படி
அடுக்கிக் பகதாண்மட மபதானதான.
அவளுக்மக அதில் ஒரு சலிப்பு
ஏற்பட்டது. அவன அடுக்கிக்
பகதாண்டிருக்கும் மபதாது “உனகவிரத
முடிப்பதற்குள என மததாழியர் வந்து
கவிந்து பகதாளவதார்கள” எனறதாள; இனி
அறுப்பது இல்ரல எனறு இருவரும்
முடிவுக்கு வந்தவர்கள மபதால் ஒருவரரை
ஒருவர் முழுவதும் அறிந்து பகதாண்டனர்.
மறுபடியும் அமத இடத்தில்
பலமுரற வந்து சந்தித்ததார்கள; இதற்கு
இடந்தரலப்பதாடு எனறு தமிழ்க் கதாதல்
எனற அந்நூல் பபயர் தந்தது. மததாழியர்

துரண பகதாண்டு அவர்கள அரடந்த
கூட்டத்ரத அது மததாழியர் கூட்டம் எனறு
பபயர் பகதாடுத்தது. தமிழ்க் கதாதல்
படிக்கப்படிக்க அவனுக்குச் சுரவ தந்தது.
அந்நூல் அவனுக்குப் பபதாழுது மபதாக்க
அந்தச் மசதாரலயில் மிகுதியும்
பயனபட்டது.
அவரனத் மதடிக்பகதாண்டு யதாமரைதா
“மச்சதாரனப் பதார்த்தீர்களதா” எனறு குரைல்
பகதாடுத்துக் பகதாண்டு வந்ததார்கள. இந்த
மரலவதாரழத் மததாப்பில் தனரனத்
மதடுவதார் யதார் எனறு கவனித்ததான.
உண்ரமயிமலமய மச்சதான ஆகக் கூடிய
உமலதாகபதாலன அங்கு வந்து மசர்ந்ததான.
அச்சம் சிறிது அரலக்கழித்தது.
தமிழ்க்கதாதல் எனற நூல் சிறிது மரறத்து
ரவத்ததான.
“எனன நூல்?” எனறு மகட்டதான.
“தமிழ்க் கதாதல்”; எனறதான.

“தமிழ்க்கதாதல் எனறதால் எனக்குக்
கதாட்டக்கூடதாததா? ஏன எனக்கு அரத
மரறக்கிறதாய்?”
“எதுவரரை படித்திருக்கிறதாய்?”
எனறு பததாடர்ந்ததான.
“இயற்ரகப்புணர்ச்சி,
இடந்தரலப்பதாடு, பதாங்கியிற் கூட்டம்
இதுவரரை முடித்து விட்மடன.”
“இனி எனன இருக்கிறது?”
எனறதான.
“அறத்பததாடு நிற்றல்; அததாவது
தரலவி தனக்கும் தரலவனுக்கும் உளள
கூட்டத்ரதத் தன மததாழிக்கு எடுத்து
உரரைப்பதாள; அவள பசவிலிக்குச்
பசப்புவதாள; அவள ததாய்க்கு
உணர்த்துவதாள; ததாய் அவள
தரமயனுக்கும் தந்ரதக்கும்
அறிவிப்பதாள” எனறதான சீவகன.

“அந்தப்பகுதிகரள யதான படித்து
விட்மடன; என தங்ரக எங்களுக்கு
அறிவித்துவிட்டதாள; எம் தந்ரதயும்
உடனபட்டு விட்டதார். இனிக்
கற்பியல்ததான” எனறதான. தமிழ்க்கதாதல்
அதி அற்புதம் எனறு
விமரிசித்துக்பகதாண்டு இருவரும்
வீடுவரரை மபசிக்பகதாண்மட பசனறனர்.
மணம் சிறப்பதாக நடந்தது.
அவனபக்கம் சுற்றம் இல்ரலமய எனறு
பபண் வீட்டதாருக்கு வருத்தம் ததான;
இருந்ததாலும் அரத அவர்கள பபரிது
படுத்தவில்ரல.
இரைவுகளில் ‘ஆயிரைத்மததார்
இரைவுகள’ கரதகளில் ஒரு சிலவற்ரறப்
படித்து இனபமதாகப் பபதாழுது
மபதாக்கினர். அவளும் விழித்துக் பகதாண்டு
அவமனதாடு அக்கரதகரள ரைசித்ததாள.
பகலில் பபதாழுது மபதாவது சிரைமமதாக
இருந்தது. புதுப்புதுச் சரமயல், அவியல்,

துரவயல் இந்தக் கலரவகள நதாவுக்குச்
சுரவ பயந்தன; மதாரலகளில் நதாடகம்
நயந்தும், பதாடல்கரளக் மகட்டும்
இனிரமயதாகப் பபதாழுது மபதாக்கினர்.
எதுவும் இல்ரலபயனறதால் அவர்கள தம்
இனிய நிரனவுகள ஒனறு இரைண்டு மபசி
மகிழ்ந்தனர். “உங்களுக்குத் பதரியுமதா?”
எனறு ஆரைம்பித்ததாள.
“பசதானனதால்ததாமன பதரியும்”
“நதான சினன வயதில் முல்ரலச்
பசடி ஒனறு நட்டு ரவத்மதன”
“அது முறுவல் கதாட்டி இருக்கும்”
“அது எப்படி உமக்குத் பதரியும்?”
“அரதப் பதார்க்கத்ததாமன நீ
பசனறதாய்”
“அப்பபதாழுதுததான அந்த நதாகம்

கடித்தது; துடிதுடித்து விட்மடன;
முடிந்தது என வதாழ்க்ரக எனறு மயங்கி
விழுந்து விட்மடன.”
“நதானும் அப்படித்ததான மயங்கி
விழுந்து விட்மடன; மறுபடியும்
கரதரயத் பததாடர்ந்து பசதால்.”
“அந்த முல்ரல வயதுக்கு வந்தது”
“உனக்கு எனன ரபத்தியமதா?”
“பூப்பு அரடந்தது; அரதத்ததான
அப்படிச் பசதானமனன”
“அரத ஒரு மகிழ்ச்சி மிக்க
விழதாவதாகக் பகதாண்டதாடிமனன; ஒரு
பபண் வயதுக்கு வந்ததால் எப்படி
எப்படிக் பகதாண்டதாடுவதார்கமளதா
அப்படிக் பகதாண்டதாடிமனதாம்”
“அதில் உனக்கு எனன மகிழ்ச்சி”

“அந்தப் பபண்ணின ததாய் நதான
ததாமன; நட்டுரவத்த முல்ரல பட்டுப்
மபதாகதாமல் பூ ஈனறது எனறதால் எனக்குப்
பபருமகிழ்ச்சி ததாமன.”
“அரத ஏன இப்பபதாழுது
பசதால்லிக் பகதாண்டிருக்கிறதாய்?”
“அரதச் பசனறு நதான பதார்க்கமவ
இல்ரல; அதற்குள குரைவம் பூ ஆரச
எனரன இழுத்தது; அரைவும் எனரனத்
பததாட்டுவிட்டது” எனறதாள.
“பரழய கரதததாமன”
இருவரும் “பிக்நிக்” பசனறனர்.
முல்ரலக் பகதாடி இவள நட்டு
ரவத்த பபதாற்பகதாம்பிரனத் தழுவிக்
பகதாண்டு இருந்தது.
“இதற்குள மணமும் ஆகிவிட்டது

மபதால இருக்கிறமத; பகதாழு
பகதாம்பிரனத் தழுவிக் பகதாண்டு
இருக்கிறது” எனறதான.
“அதுவும் நம்ரமப்மபதாலத்ததான”
எனறதாள.
சற்றுத் பததாரலவில் பதாம்புகடித்த
அந்தச் சரித்திரை வரைலதாற்று முக்கியத்துவம்
வதாய்ந்த இடத்ரத அரடந்தனர்.
அவள பசதானனதாள;
“அனறும் இப்படித்ததான; இந்தக்
குரைவத்ரதச் சுற்றி வண்டும் மதனும் உறவு
பகதாண்டு சுற்றிக் பகதாண்டிருந்தன.”
எனறதாள. “அதுவும்
நம்ரமப்மபதாலத்ததான; மவட்ரக
தீரைவில்ரல” எனறதான.
ஊர் புதிது; உற்ற துரணவி புதிது;
உணவு புதிது; அரவ ஒவ்பவதானறும்

புதிது புதிததாக இருந்தன பதாரைதியின
கவிரதகரளப் மபதால.
இரடமவரள, ஒரு நதாள பவளிமய
இளநீர் பருகிவிட்டு வந்ததான.
“ஏன எங்குச் பசனறிருந்தீர்?’ எனறு
மகட்டதாள.
“ஒருவருக்கு நதான கடன பதாக்கி;
அரத முடித்து வந்மதன” எனறதான.
“நனறிக்கடன; முதனமுதலில்
எனக்கு எதிர்ப்பட்டவள ஒருத்தி;
அவரளப் பதார்க்கத்ததான வந்மதன; நீ
கிரடத்ததாய்”
“நல்ல சகுனம்; சுமங்கலியதா?”
“அவரளச் சுமங்கலியதாக்க
முயனமறன; சுகம்மட்டும் தந்மதன.”

“யுகம் வரரை மபசலதாம்; விளக்கிச்
பசதால்லுங்கள”
“மதசிகப்பதாரவ அவமளதாடு
மபசிவிட்டுச் பசதால்லி விட்டு வந்மதன.”
“எனனிடம் ஏமததா
மரறக்கிறீர்கள”.
எல்லதாப் பபண்களும்
மபசுவதுமபதால அவளும் மபசினதாள.
“உரரைக்கினமறன; ஒரு நதாள கூத்து;
அவ்வளவுததான”
“இது?”
“எங்கள ஊரில் இது சகஜம், சீவகன
பதரியுமதா? அவனும் அப்படித்ததான;
அநங்கமதாரலமயதாடு பகதாஞ்சம் பததாடர்பு
உண்டு; பதாவம் அவள அவனுக்கதாகமவ
ஏங்கிக் பகதாண்டிருக்கிறதாள; அவன ஊரரை

விட்டுப்மபதாய் விட்டதான; இந்தக் கரத
எல்லதாம் உன அண்ணனுக்குச் பசதால்லி
இருக்கினமறன; சீவகமன இப்படிச்
சில்லரரை விஷயங்களில் ஈடுபடுகிறதான
எனறதால் நதான எப்படி விதிவிலக்கதாக
இருக்க முடியும். சீவகனுக்கு ஒரு
அநங்கமதாரல; எனக்கு உங்கள ஊர்த்
மதசிகப் பதாரவ” எனறதான.

“மநசிப்பதில் தவறு இல்ரல.
அரதப்பற்றிப் மபசிப் பயனில்ரல”
எனறு அவள அரதத் பததாடரைவில்ரல.
ஊடலுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிரயப்
பயனபடுத்தினதாள; அதனதால் அவன
கூடலுக்கு அது தரடயதாக நிற்கவில்ரல.
எனனததான ஒரு திரரைப்படம்
பிரைமதாதம் எனறதாலும் அரத எப்படித்
திரும்பத் திரும்பப் பதார்த்துக்

பகதாண்டிருக்க முடியும். அவனதால் அங்கு
நீடித்து இருக்க முடியவில்ரல. அவன
பயணம் அங்கிருந்து பததாடர்ந்தது. அவன
வழக்கம்மபதால் மிகவும்
பகதாடியவனதாகமவ நடந்து பகதாண்டதான;
அவளிடத்தில் ‘மபதாய் வருகிமறன’ எனறு
ஒரு பசதால்கூடச் பசதால்லவில்ரல.
விடியற் பபதாழுது; அது மததாள
மததாய்ந்த கதாதலரன வதாளமபதால்
பிரித்துவிட்டது.
மதடித் மதடிப் பதார்த்ததாள;
மதசிகப்பதாரவயின வீட்டுக்கும் ஆள
அனுப்பிப் பதார்த்ததாள. “அவர் வந்துமபதாய்
விட்டதார்” எனறு அவள பசதால்லி
விட்டதாள.
இந்தச் பசய்திரய அவள தன
ததாய்க்கு அறத்பததாடு நினறதாள; ததாய்க்குச்
பசதால்ல அவள தன கணவனுக்கும்
மகனுக்கும் பசதால்லக் கதாணவில்ரல

எனறு அரனவரும் கண் கலங்கினர்.
அவள ததாய் “மகமள! இந்தக் கடல்
ஏன உப்புக் கரிக்கிறது பதரியுமதா?” எனறு
மகட்டதாள.
“பதரியதாது” எனறதாள.
“மங்ரகயர் அழுத கண்ணிர்ததான;
பிரிந்தவர் அரடந்த மவதரனயின
விரளவுததான” எனறதாள.
அரதவிட அவளுக்கு ஆறுதல்
கூறக்கூடிய பமதாழிகள மவறு
அரமயவில்ரல.
பதுரமயின தந்ரத நரைபதி
ஆரளவிட்டுத் மதடினதார்; மதடிய
அவர்கள ஊரின எல்ரலரய அரடந்து
அவரனச் சந்தித்து உரரையதாடினர்.
அவரன அரடயதாளம்

கண்டுபகதாளள முடிய வில்ரல;
மதாறுமவடம் பகதாண்டிருந்ததான; அவர்கள
அவன ததான எனறு பதளிவு பகதாளள
இயலவில்ரல.
“உனரனப் மபதால் ஒருவன”
எனறதான அவர்களுள ஒருவன.
“ஒருவரனப் மபதாலமவ ஒனபது
மபர் இருப்பதார்கள. அது பரடப்பின
இயல்பு” எனறதான.
“அரைசமகரளக் கட்டிக்பகதாண்டு
இப்பபதாழுது பததாடர்பு
பவட்டிக்பகதாண்டு மபதாய்விட்டதான”
“அவனதா ! இப்பபதாழுதுததான
எனனிடம் மபசி விட்டுச் பசனறதான.
இனனும் ஒனபது மதாதத்தில் வந்து
அரழத்துப் மபதாகிமறன; யதாரைதாவது
மதடிக்பகதாண்டு வந்ததால் பசதால்லி விடு
எனறு கூறிவிட்டுச் பசனறதான”

“நீ அவரன ஒனறுமம
மகட்கவில்ரலயதா?”
“மகட்மடன; இப்படி விட்டுப்
பிரியலதாமதா எனறு மகட்மடன. எனன
பசய்வது? என ததாய் உடல் நலம்
இல்லதாமல் இருக்கிறதாள; அவரளப்
பதார்க்கப் மபதாக மவண்டும்; பசதானனதால்
அனுமதிக்க மதாட்டதார்கள. நீ பசதால்லிவிடு
எனறு கூறிவிட்டுச் பசனறதான. பதார்த்ததால்
நல்லவனதாக இருக்கினறதான; கடரமகள
கதாத்துக் பகதாண்டிருக்கும். அவன
கண்ணியமதானவன ததான; இரத
அவர்களிடம் கூறி விடு எனறு பசதால்லிச்
பசனறதான”
“நதாடகமம இந்த உலகம்”
“எனன பசய்வது இப்படியும்
நடிக்க மவண்டி இருக்கிறது” எனறு
பசதால்லிக் பகதாண்மட நடந்ததான.

6. மகமசரி இலம்பகம்
பல்லவ மதசத்ரத விட்டு
நல்லவனதாகத் பததாடர்ந்து நடந்ததான;
அவன பயணத்தின அடுத்த தரலப்பு
தக்க நதாடு; தக்கநதாட்டில் ஏமமதா புரைம்
எனற நகரரை அரடந்ததான.
அந்த ஊரில் ஒரு அங்கதாடி
இருந்தது; அங்மக விடரலகள இளநீர்
அருந்திக் பகதாண்டிருந்தனர். அந்தக்
கதாரளப் பருவத்தினர் மிடுக்கதாகவும்
துடுக்கதாகவும் இருந்தனர்.
அவர்கரளப் பதார்த்து “இந்த ஊரில்
எனன விமசஷம்?” எனறு மகட்டதான.
“பபண்கள” எனறதார்கள; அவர்கள

கண்கள கிண்டல் மபசின.
“விரளயதாடுகிறீர்களதா?” எனறதான.
“கலியதாணமதாகதாத பபண்கள;
உளளூர்க்கதாரைர்கள நதாங்கள; இங்மக
கதாத்துக்கிடக்கிமறதாம்; அவர்களுக்கு
எங்கரளப் பிடிக்க வில்ரலயதாம்;
பவளிநதாட்டுச் சரைக்குத் ததான
அவர்களுக்குக் கிக், நீ மபதானதால்
சிக்கிக்பகதாளவதாய்” எனறதார்கள.
இவரன அவர்கள சற்றுப்
பபதாறதாரமமயதாடு பதார்த்தனர். இவன
அழகதாக இருப்பததால் அவர்கள இப்படிப்
மபசினதார்கள.
“ஏததாவது ஒரு முகவரி பசதால்ல
முடியுமதா?”
“சுபத்திரைன கரட எனறதால் எவரும்
பசதால்லி விடுவதார்கள. கதாதில் கடுக்கன

மபதாட்டிருப்பதார். அவருக்கு ஒமரை பபண்,
மகமசரி எனபது அவள பபயர்; எங்கள
ஊர்க்கூந்தல் ரதல வியதாபதாரிகள அவள
படத்ரதப் மபதாட்டுத்ததான விளம்பரைம்
பசய்கிறதார்கள; கூந்தல் அழகி அவள.”
“நதாங்கள எவ்வளமவதா முயற்சி
பண்ணிப் பதார்த்மததாம். எங்கரள எல்லதாம்
பதார்த்ததால் அவளுக்கு
ஆண்பிளரளகளதாகப் படவில்ரல. நீ
மபதாய்ப்பதார்; வதாழ்த்துகிமறதாம்” எனறு
சிரித்துப் மபசி அவனுக்கு அந்தக்
கரடக்குச் பசல்வதற்கு வழி
கதாட்டினதார்கள.
அவர்கள தூண்டியததால் இரத ஒரு
விரளயதாட்டதாக எடுத்துக் பகதாண்டதான.

கரடத்பதரு வழியதாக நடந்ததான;
அந்தத் பதருவிமலமய அதுததான பபரிய

கரடயதாக இருந்தது. சரிரகத்
தரலப்பதாரக கட்டியிருந்ததார்; திலகர்
மபதானற கட்டு அது. பச்ரசயப்பரும்
அப்படித்ததான கட்டி இருந்ததார். ஏன வ.உ.
சிதம்பரைனதாரும் தரலப்பதாரக
ரவத்திருந்ததார் எனறு பதரிகிறது. இவன
மபதானவுடன அரத மதாட்டிக் பகதாண்டு
இருந்ததார். அவர் வழுக்ரகத்தரல;
அதனதால் இது அரத மரறக்க அரமந்த
சதாதனமதாகத் பதரிந்தது. பததாப்பி,
தரலப்பதாரக இவற்றின சரித்திரைமம
இதுததான எனபரத அறியமுடிந்தது.
அவர்கள பசதானனபடி கதாதில் கடுக்கன
கலங்கரரை விளக்கமதாக இவனுக்கு
அரடயதாளம் கதாட்டியது. அந்தக்
கரடததான எனறு முடிவு பசய்ததான. நிறம்
சிவப்பு; நிச்சயம் இவனுக்கு மகள ஒருத்தி
அழகதாக இருப்பதாள; அவள சிவந்திப்பூ
எனறு கற்பரனயில் கண்டதான; அவள
இனிக் கதாணப்மபதாகும் மத்ததாப்பு
எனபரத அறிந்து பகதாண்டதான.

பல்பலல்லதாம் பதரியக் கதாட்டிப்
பருவரைல் முகத்தில் கூட்டிச்
பசதால்பலல்லதாம் பதரியச் பசதால்லி
“நல்வரைவு ஆகுக” எனறு விளம்பரைம்
கதாட்டி அவரன வரைமவற்றதார்.
“வதாப்பதா! எந்த ஊர்? புதுசு மபதால
இருக்கு” எனறதார்.
அவர் மபச்மச ஒரு தினுசதாக
இருந்தது. அவர்கள பசதால்லியபடி
இவருக்கு ஒருமகள இருக்க மவண்டும்
எனறு உறுதி பசய்து பகதாண்டதான.
“உனக்குக் கலியதாணம் ஆச்சதா?”
எனறதார்.
பரைதாம்பவும் அநதாகரிகமதாக நடந்து
பகதாண்டதுமபதால் மததானறியது.
நடிரகரய வயது மகட்பது மபதாலவும்,
முதியவர்கரளப் பதார்த்து உடல் நலமதா
எனறு அடிக்கடி விசதாரிப்பது மபதாலவும்,

புதிய மனிதரரைச் சந்திக்கும்மபதாது உன
வருவதாய் எனன எனபது மபதாலவும் இந்த
வினதா இருந்தது.
அதற்கு அவன பதில் பசதால்லக்
கடரமப்பட வில்ரல.
சிரித்துக்பகதாண்டதான. அவரும்
பததாடர்ந்து அரதப் பற்றிக்
மகட்கவில்ரல.
வீட்டு முனனதால் ஒரு பதாரவ
இருந்தது. உற்றுக் கவனித்ததான; அது
அவர் மரனவி எனறு பதரிந்தது; அந்த
வீடு ஒரு ஓவியம் மபதால அழகதாக
இருந்தது. நூரலப் மபதாலத்ததான மசரல
எனற பழபமதாழி அவனுக்கு நிரனவு
வந்தது. சில வீடுகளில் பபண் பதார்க்கச்
பசல்கிறதார்கள. மதாமியதாரைதாக
வருகிறவர்கரளத் தவறதாக மணப்பபண்
எனறு ததான கருதிவிட்டததாகச் பசனறவன
மபசிச் சிரித்து நரகயதாடுவது உண்டு.
நிச்சயம் இவர் மகள மபரைழகி எனபதற்கு

இவள ஒரு முனனறிவிப்பதாக
அரமந்ததாள.
வழக்கம் மபதால உணவு, விருந்து,
பிறகு நதாடகம்; பூச்சுரம ஒனறு முன
வந்து நினறது. நதாணத்ததாலதா அல்லது
பூவின சுரமயதாலதா பதரியவில்ரல;
அவள நதாணித் தரலசதாய்ந்ததாள.
நதாணத்தில் ஏற்பட்ட மற்ரறய
மகதாணங்கரள ரைசித்ததான.
“என மகள இதுவரரை யதாரரைக்
கண்டும் பவட்கப்பட்டதில்ரல”
எனறதாள அவளததாய். இப்பபதாழுது அது
பகட்டது எனறு அறிந்ததான.
“எத்தரனமயதா கற்கள விட்டு
எறிந்திருக்கிமறன; கற்கள ததாம் மிச்சம்;
கதாய் கீமழ விழுந்தது இல்ரல” எனறதார்
வீட்டுக்கு உரியவர்.
“சரமக்கச் சரமக்கக் பகதாட்டி

வச்சதுததான மிச்சம்” எனறு அதற்கு
விளக்கம் தந்ததாள அவர் துரணவியதார்.
இரலகள எடுத்துப் மபதாட்டனர்.
அந்த வீட்டில் மங்கலம் தங்கியது.
அவள மரனமதாட்சிரயப் பபற்றதாள;
அவள அனரன அகம் மகிழ்ந்ததாள;
தந்ரத எரட பகதாஞ்சம் கூடிவிட
மருத்துவர் பருக்கதாமல் கவனித்துக்
பகதாளள அறிவுரரை தந்தனர்.
“இரைவிமலகூடச்
சதாப்பிடுவதில்ரல” எனறதார்.
“நல்லதுததான”
“பவறும் பலகதாரைம்ததான; பத்து
இட்லி எட்டுப் பூரி” எனறதார்.
அவர் பூரிப்புக்கு அந்தப் பூரிகள
கதாரைணம் இல்ரல எனபது

மருத்துவருக்குத் பதரியும்.
“ஆரைம்பத்தில் இப்படித்ததான
இருக்கும், மபதாகப்மபதாக பமலிவு
ஏற்படும். பபண்ரணப் பபற்றவர்
நிச்சயம் கண்ரணக் கசக்கும் நதாள வரும்”
எனறு கூறி மருத்துவர் “மவறு ரவத்தியம்
மதரவயில்ரல இரளக்க” எனறு
பசதால்லிவிட்டுச் பசனறதார்.
எக்கச் சக்கமதாக மதாட்டிக்
பகதாண்மடதாமம எனறு வருத்தப்பட்டதான.
“பரைவதாயில்ரல; அவளுக்கு எந்த
விரலயும் பகதாடுக்கலதாம்” எனறு மன
நிரறவு பகதாண்டதான.
விட்டுப்பிரிய மவண்டுமம;
பததாட்டுத் ததாலி கட்டியதாகி விட்டது;
அந்த மவலிரயக் கடப்பது எப்படி?
கதாலம் சிறிது கதாத்திருந்ததான. மிகப்
பபதாறுரமயதாக நடந்து பகதாண்டதான;

பசதால்லதாமல், வீட்ரட விட்டு
பவளிமயறினதான.
பசதால்லி இருந்ததால் எனன ஆகி
இருக்கும்; ஊரரைக் கூட்டிப் பஞ்சதாயத்து
ரவத்திருப்பதார்கள.
“மதாப்பிளரள ! உனக்கு எனன
குரற வச்மசன; பபண்ரணக்
கண்கலங்கதாமல் கதாப்பதாற்றுவீர்கள எனறு
ததாமன கட்டிக் பகதாடுத்மதன;
மவண்டுபமனறதால் இனனும் இரைண்டு
லட்சம் பபதான மகளுங்கள தருகிமறன”
எனறு அவர் பண மநதாக்கில் மபசித்ததான
வதாணிபன எனபரதக் கதாட்டிக்
பகதாளவதார்.
ததாமயதா எனறதால் “எனனமமதா,
பதரியரல; இவள எப்படி நடந்து
பகதாண்டதாமளதா? மதாப்பிளரள மனம்
மகதாணும்படி நடந்து பகதாண்டதாமளதா”
எனறு மவறுவிதமதாகக் கணக்குப் மபதாட

ஆரைம்பித்து இருப்பதாள.
அவமளதா எனறதால் கயிற்ரற
உத்தரைத்தில் மதாட்டி ரவத்துவிட்டுப்
“பிரிந்ததால் உயிர் தரிமயன” எனறு மபச
வதாய்ப்பு உளளது; “நீங்கள இங்மக
திரும்பி வரும்மபதாது என எலும்ரபத்
ததான பதார்ப்பர்கள; அது கூடக் பகதாளுத்தி
விட்டு இருப்பதார்கள” எனறு மிரைட்டி
இருப்பதாள.
அதனதால்ததான இவன பசதால்லதாமல்
பவளிமயறினதான. அவர்களும் நதாள
பசல்லச்பசல்ல அடங்கி அரமந்ததார்கள.
“மதாரலவதாரைதார் ஆயினும் கதாரல
கதாண்குவம்; வருவர்” எனறு அவள
மதாதவிரயப் மபதாலத் தினம் தினம்
பசதால்லிக் பகதாண்டு நதாட்கரளக்
கடத்தினதாள.
தக்க நதாடு இனனும்

முடியவில்ரல; வழிப்பயணத்தில்
அவனுக்குத் தக்க துரணவன ஒருவன
கிரடத்ததான.
“உன மரனவியர் எரனவர்?”
எனறு புதியவன மகட்டதான.
“நதால்வர்” எனறதான.
அவன சற்றுப் பபதாறதாரமயும்
பட்டதான; பரிததாபமும் பட்டதான.
“ஏன கஷ்டமதா ?”
“நதான ஒருத்திரயக்
கட்டிக்பகதாண்டு மவதரனப் படுகிமறன”
எனறதான.
“நதால்வரரை மணம் பசய்து
பகதாண்டதால் அவர்கள ஒருவமரைதாடு
ஒருவர் சண்ரட மபதாட்டுக்
பகதாளவதார்கள; நதாம் நிம்மதியதாக இருக்க

முடியும்” எனறதான.
“நதால்வரும் ஒனறு மசர்ந்து
விட்டதால்”
நரகச்சுரவரய உண்டதாக்கியது.
ததானம், சீலம், தவம்,
இரறவழிபதாடு ஆகிய இந்நதால்வர்
மசர்ந்து நல்விரன எனற ஒரு மகரனப்
பபற்றுத் தருவர்; அதுமவ வீடு
மபற்றிற்குரிய வழியும் தரும்” எனறதான.
“இவன மபசும் தத்துவம்
அவனுக்குப் பிடிக்கவில்ரல. நிஜத்துக்கு
வரைமுடியுமதா?” எனறதான.
“தத்ரத, குணமதாரல, பதுரம,
மகமசரி என நதால்வர் என மரனவியர்”
எனறதான.
“அங்கங்மக அவர்கரள விட்டு

ரவத்திருக்கிமறன. பிளரளகள
பிறக்கவில்ரல” எனறதான.
“அளமவதாடு மரனவிகரளப்
பபற்றதால்ததான வளமமதாடு வதாழ
முடியும்” எனறதான.
அவன மமலும் மபசினதான,
“ததானம், தருமம், சீலம், இரறவழிபதாடு
இரவ இந்தச் சினனவயதில்
மதரவததானதா! வயததானதால் பதார்த்துக்
பகதாளளலதாமம” எனறதான.
“அப்படித்ததான பலமபர்
நிரனக்கிறதார்கள. எங்கள ஊரில் ஒரு
பணக்கதாரைன இருந்ததான. அவன
அதிருஷ்டம்; கட்டினவள எல்லதாம்
கதாலதாவதி ஆகிவிட்டதார்கள. எண்பது
எட்டிப்பதார்க்கிறது; பதிபனட்ரடத்
மதடுகிறதான; வதாங்கி ரவத்ததான;
பபதாட்டலத்ரதப் பிரித்துக் கூட பதார்க்க
முடியவில்ரல. அதற்குள அவன

மருத்துவரின ரகப் பதாரவயதானதான;
அவர் அவரன ஆட்டிப் பரடத்துக்
பகதாண்டிருந்ததார். அவர் ரகமீறிப் மபதாய்
விட்டது. பமய்தளளதாடிக் கபம்
கட்டிக்பகதாண்டது; அவர் சபம்
சதாயவில்ரல. அவன இளரமயில்
மகட்டிருக்கிறதான. ததானம் பசய்ததால்ததான
மமதாட்சம் கிரடக்கும் எனறு; வீட்டில்
பபதான முடிச்சு ஒனறு பத்திரைப்படுத்தி
இருந்ததான.”
“கரடசி நதாட்கள எனபததால்
கருரண மிகுந்த சுற்றத்தினர் அவரன
வந்து சுற்றிக் பகதாண்டனர். இப்பமவதா
பினரனமயதா எப்பமவதா எனறு கதாத்துக்
கிடந்தனர். தன அனபுக்கு இனிய இரளய
ததாரைத்ரத அரழத்து “இமததா அரத எடு”
எனறு ரகயதால் ரசரக கதாட்டி அப்பபதான
முடிச்ரச எடுத்துவரைக் குறிப்புக்
கதாட்டினதான.”
“கயல்விழி பரடத்த அந்த முயல்

குணம் பரடத்தவள “ஐயதா, விளம்பழமதா
மகட்கிறீர். இந்த நிரலயில் உடம்புக்கு
ஆகதாமத” எனறு பசதால்ரல மதாற்றினதாள.
மற்றவர்களும் நம்பி விட்டதார்கள.
மரனவி எனறதால் இப்படியல்லவதா
இருக்க மவண்டும் எனறதார்கள.”
“இவள மதாதிரி ததான எல்லதாரும்
இருக்க மவண்டும்; எவ்வளவு
பபதாறுரம! நிரனத்ததாமல அது
பபருரம; அந்தக் கிழவன மகட்டது
எல்லதாம் பகதாடுக்கதாமல்
சிறுபிளரளரயக் கண்டித்து வளர்ப்பது
மபதால் அவரரைக் கட்டுப்படுத்திக்
கதாக்கினறதாமள இவளல்லவதா சதி
அனுசூரய, நளதாயினி இவள கதால்
தூசுக்குக் கூடப் பபற மதாட்டதாள” எனறு
பதாரைதாட்டினதார்கள. சதி அனுசூரய எனறு
ஏன பசதானனதார்கள எனறு
பதரியவில்ரல.”
“அப்புறம் அவன தருமமம பசய்ய

முடியவில்ரல. அவள கருமமம பவற்றி
பகதாண்டது; அவனுக்கும் அவள கருமம்
பசய்ததாள” எனறு மபசி இந்த மதாதிரி
விஷயங்களுக் பகல்லதாம் கடன ரவக்கக்
கூடதாது எனறு அவனுக்கு உணர்த்தினதான.
பின அவரன விட்டுப் பிரிந்ததான.

7. கனகமதாரலயதார் இலம்பகம்
அவன ஒரு நதாட்ரட விட்டு
மற்பறதாரு நதாடு அரடகினறதான எனறதால்
இரடயில் ஏததாவது ஒரு கதாடு
இரடயிட்டது; அவன நரடப்
பயணத்துக்கு யதாரைதாவது மசதாணகிரி
மபச்சுக்குத் துரண கிரடத்து வந்ததான.
இப்பபதாழுது கிரடத்தவன இந்த
நதாட்டுத் தத்துவ நூல்கரள அதிகம்
படித்துவிட்டுத் தனனடக்கம்
பகதாண்டவனதாக விளங்கினதான.
கிழக்கிலிருந்து மமற்குச் பசல்லக் கூடிய
தத்துவங்களில் முக்கியமதானது
புலனடக்கம்; இரத அடக்கி விட்டதால்
உலகத்ரதமய பவனறு விடலதாம்; அடுத்த
உலகத்துக்கும் பதிவு பசய்து ரவக்கலதாம்

எனபது மபதானற சிந்தரனகள அவனிடம்
குடி பகதாண்டிருந்தன.
விஞ்ஞதானம் வளரைதாத கதாலம்;
அதனதால் இந்த ஞதானங்கள அவர்களிடம்
மிகுந்து இருந்தன. ஒருவரகயில் இந்தத்
தத்துவங்கள தனரனக் கதாத்துக் பகதாளளப்
பயன பட்டன. கிரடத்தரதச் சுருட்டிக்
பகதாளளதாமல் விரைட்டி அடிக்கும்
நல்லியல்புக்குத் துரண பசய்தன.
இந்தத் தத்துவ மமரத ஒரு
பபண்ணிடம் அகப்பட்டுக் பகதாண்டதான.
அவள தன பபயர் அநங்கமதா வீரண
எனறதாள; பகதாஞ்சம் சுமதாரைதாக இருந்ததாள;
தளதளத்த மமனி; பளபளத்த முகம்;
கலகலத்த மபச்சு; அவளுக்குத் தீரைதாப்பசி;
கட்டதான உடல்; பததாட்டதால் சுகம் தரும்
வடிவம்; அரணத்துச் சுகம்
கதாணத்தக்கவள; நிறம் அதுவும்
பிரைமதாதம்ததான; மதாஞ்சிவப்பு; அது அவள
கவர்ச்சிக்குத் துரண பசய்தது.

“சற்மற திரும்பிப் பதார் பிளளதாய்”
எனறதாள.
“சந்நிததானம் தரிசிக்கலதாம்” எனறு
பததாடர்ந்து மபசினதாள.
அவரள நிததானமதாகப் மபசும்படி
மகட்டதான.
“நதான ஒருத்தி நிற்கிமறன.
உனரனப் பதார்க்கிமறன; உனக்கதாகக்
கதாத்துக் கிடக்கிமறன; நீ
பதார்த்துக்பகதாண்மட இருக்கிறதாய்; அது
உனனதால் எப்படி முடிகிறது” எனறு
மகட்டதாள.
மதாயப்பிசதாசு தனரன
மருட்டுவததாக நிரனத்ததான.
“இமததா பதாரு; இங்மக யதாரும்
இல்ரல; நீயும் நதானும் ததான;
பயப்படதாமத; பவளிமய பசதால்ல

மதாட்மடன!” எனறதாள. அவன கற்ற
கல்வி, பபற்ற ஞதானம் அவரனத்
தடுத்தன.
“உனரனப் மபதால் ஏமதாளிரய
நதான பதார்த்ததில்ரல; மமல் விழுந்து
பநருங்குகிமறன; நீ ஒதுங்கி ஒதுங்கி
ஒடுங்குகிறதாய்; ஆள அழகதாக இருந்து
பயன இல்ரல; ஆண்ரமயும் இருக்க
மவண்டும்” எனறதாள.
‘ஆண்ரம’ எனற பசதால் அவரனத்
துண்டி விட்டது பசயல்பட அல்ல; ததான
கற்ற கல்விரய அவளிடம் எடுத்துப் மபச.
“ஆண்ரம எனபது எது? வீரைம்
ததான ஆண்ரம; தனனடக்கம் ததான
மபரைதாண்ரம, ஒழுக்கம் அது விழுப்பம்
தரும். எளிது எனறு மற்பறதாருவன
மரனவிரய அரடகிறவன தீரைதாப்பழிக்கு
ஆளதாவதான; நீ பிறன மரனவி; உனததாலி
அது கதாட்டுகிறது. அந்த மவலிரயத்

ததாண்டும் மகலிக் கூத்து எனனிடம் கதாண
முடியதாது. பிறன மரனநயவதாரம ததான
ஆண்ரம; அது ததான அறம், ஆனற
ஒழுக்கமும் ஆகும்.”
“அது மட்டுமனறு; கனனி
ஒருத்திரயக் கதாமத்தியில் கலக்கியவன
குட்ட மநதாயில் விழுவதான; நீ கனனி
அல்ல இருந்ததாலும் முன பின அறியதாத
வழிப்பயணி, உனக்குப் பதாதுகதாப்புத் தரை
மவண்டியவன நதான; நதாமன உன மடியில்
ரகரவத்ததால் அது கீழ்ரமயதாகும்.”
“எங்கள நதாட்டு அறிவு மமரத
ஒருவர் பசதால்கிறதார். இந்த இரளஞர்கள
கவிஞர்களின வருணரனகளுக்கு
அடிரமயதாகிறதார்கள. ஆரசகரள
வளர்த்துக் பகதாள கிறதார்கள; பபண் அதில்
ஏமததா புரதயல் இருப்பததாகக்
கருதுகிறதார்கள. இனபம் அவளிடம்
புரதந்து கிடக்கிறது. எனறு பசதால்லிச்
பசதால்லிப் பழக்கி விட்டிருக்கிறதார்கள.

அதனதால் ததான இந்த மயக்கம்
ஏற்படுகிறது எனறதார் அவர்.”
“இந்த யதாக்ரக நரைம்பினதால்
கட்டப்பட்டது. இதன மசர்க்ரக
விரும்பத் தக்கது அனறு; இது எல்லதாம்
பவறும் மதாரய, அது மட்டுமல்ல, ஒரு
மயக்கம்.”
“கரிக்குருவிக்குக் கதாக்ரக
பபதானனிறமதாகத் மததானறும்; கதாமத்தில்
கரிகட்ரட மபதால் இருக்கும் ஒரு
நரிக்குறத்தி கூட அவனுக்கு ஒரு
ரைதிமதவியதாகி விடுவதாள.”
“நதான விரைத ஒழுக்கம் உரடயவன;
என சரிதமம மவறு. நதான வழக்கமதாக
இந்த வழி நடக்கும் கதாட்டு
வழிப்மபதாக்கன; அழகிய தமிழில்
பசதானனதால் வனசரிதன” எனறதான.
“அடி முட்டதாளதாக இருக்கிறதாமய!

உனரன நதான கட்டிக் பகதாளளச்
பசதால்லவில்ரல. ஒரு சினன
விரளயதாட்டு; அவ்வளவு ததான;
அதற்கப்புறம் நீ யதாமரைதா நதான யதாமரைதா!
வதாய்ப்ரபத் தவறவிடுகிறதாய்.”
“அதற்கு மவறு ஆரளப்
பதார்க்கலதாம்.”
“மவறு ஆள எனரனப் பதார்த்து
அதற்கப்புறம் ததான இங்கு
வந்திருக்கிமறன; வித்தியதாதரைன
மகளவிப்பட்டிருக்கிறதாயதா! விண்ணில்
ஊர்பவன; அவனததான எனரனக்
கவர்ந்து இழுத்துச் பசனறதான; அந்தப்
பதாவி கதாரியம் முடிப்பதற்குள அவன
மரனவி வந்து தடுத்து விட்டதாள.
அவளதால் எனரனத் ததாங்கிக் பகதாளள
முடியவில்ரல; “முதலில் அவரள
விட்டுவிட்டுவதா” எனறு ஒமரை கத்தல்;
அதனதால்ததான அவன எனரன இங்மக
விட்டு இந்தச் சிக்கல்” எனறதாள.

“அபதல்லதாம் மமலிடத்து
விஷயம்; எனனிடம் பசதால்லதாமத; இங்கு
நில்லதாமத” எனறு விசுவதாமித்திரைனதாக
நினறதான; ஆனதால் மமனரகரயக்
பகடுக்கவில்ரல.
சீவகன இவரனப் பதார்த்ததான;
இவன ஒரு தனிமனிதன. இப்படி நடந்து
பகதாண்டதற்குக் கதாரைணம் எனன?
இப்படியும் ஒரு சிலர் ஒழுங்கதாக
இருப்பததால்ததான ஒழுக்கம் எனற
பசதால்லுக்மக மரியதாரத மதிப்பு
ஏற்படுகிறது எனபது அறிந்ததான.
“சபதாஷ் பதாண்டியதா” எனறு
பதாரைதாட்டினதான. தத்துவங்கள பயன
உரடயரவ. அதனதால்ததான மனிதர்கள
தவறு பசய்வதில்ரல எனறு பதரிந்து
பகதாண்டதான. இது இந்த மண்வதாசரன,
கதாலம் கதாலமதாக வரும் ஒழுக்கக்
கட்டுப்பதாடுகள; கற்பு எனபது
பபண்ணுக்குமட்டும் உரிய கட்டுப்பதாடு;

கடரமப்பதாடு அனறு, ஆண்களுக்கும்
உரிய நல்பலதாழுக்கம் எனறு முடிவு
பசய்ததான. பிறனமரன நயவதாத
மபரைதாண்ரமரயப் பதாரைதாட்டினதான.
“தம்பி! உனரனப்
பதாரைதாட்டுகிமறன. இக் கதால
இரளஞர்களுக்கு நீ வழி கதாட்டி,
வதாய்ப்ரபத் தவற விடக்கூடதாது எனறு
தவறுகிறவர்களுக்கு நீ ரக கதாட்டி: பபண்
மட்டுமல்ல; பபதாருளிலும் இந்த
ஒழுக்கத்ரதக் கரடப்பிடித்ததால் நதாடு
முனமனறும். எளிது எனப் பிறர் பபதாருள
நச்சி ஊழல் பசய்கினற அதிகதாரிகள
இரத உணரை மவண்டும். நதாட்டின
அரைசியல் மகட்டுக்கு இந்த ஊழல்ததான
நச்சு மரைம்; இரத அடிமயதாடு ஒழிக்க
மவண்டும்” எனறு எல்லதாக் கதாலத்துக்கும்
ஏற்ற கருத்துகரள அவனிடம் எடுத்து
உரரைத்ததான.
இவரனச் சந்தித்த சில

விநதாடிகளுக்குள இவனுக்கு
எதிர்மரறயதாக மற்பறதாருவரனச்
சந்தித்ததான. அவன மரனவிரய
இழந்தவனதாகப் பிரைலதாபித்துக்
பகதாண்டிருந்ததான.
“ஐயதா! என மரனவி அழகதாக
இருப்பதாள. கண்ணுக்கு இனியவள;
பண்ணுக்கு உரியவள”
“எனனய்யதா ஏலம் மபதாடுகிறீர்”
“ஒலம் இடுகிமறன”
“வழி தவறிவிட்டதாள; என
விழிகள அவரளத் மதடிக்
பகதாண்டிருக்கினறன” எனறதான.
சீவகனுக்குத் பதரிந்தது; வழி
தவறியவள யதார் எனறு.
“அவள எப்படி இருப்பதாள?”

“எங்மக பிரிந்ததாய்? எனன
ஆனதாள” எனறு மகட்டதான.
“அவள உயர்குடிப் பபண்; பிறந்த
வீடும் பசல்வம் மிக்கது; புகுந்த என
வீடும் வசதி மிக்கது; மசதாமவதாரை விரைதம்
முதல் எல்லதா விரைதங்கரளயும் விடதாமல்
பூரஜ வழிபதாடுகள தவறதாமல் பசய்யும்
உத்தமி அவள” எனறதான.
அவன அறியதாரம கண்டு
வியந்ததான.
“கதாசு பத்து நீட்டினதால் இந்திரைன
மகளும் சுந்தரைன பினனதால்
மபதாய்விடுவதாள; இதுததான பபண்ணின
இயல்பு” எனறதான சீவகன.
“பத்தினிப் பபண்
அப்படிப்பட்டவள அல்ல; தற்கதாத்துத்
தற்பகதாண்டதான மபணித் தரக சதானற
பசதால் கதாத்துச் மசதார்வில்லதாதவள.”

“கணவனுக்கதாக அவள உயிரரையும்
விடுவதாள” எனறதான அவன.
“சரி எனன ஆயிற்று? எனன
நடந்தது?”
“நதாங்கள இருவரும்
ஒனறதாகத்ததான வந்து பகதாண்டிருந்மததாம்:
தண்ணிர் மவண்டும் எனறதாள குடிக்க.”
“இமததா வருகிமறன; இருக்க”
எனறு பசதால்லிவிட்டுப் மபதாமனன.
“வந்து பதார்க்கிமறன அவள நிழல்
கூட அங்கு இல்ரல.”
“நீ படித்தவனதாக இருக்கிறதாய்;
இப்படிக் கலங்குவது சரியல்ல” எனறு
கூறினதான.
“உன மரனவிததாமன உனக்கு
மவண்டும்! நதான ஒரு வழி பசதால்கிமறன

மகள” எனறதான.
“எனன பசதானனதாலும்
பசய்கிமறன”
“அவள பபயர் எனன?”
“அநங்கமதா வீரண” எனறதான.
யதார் அவள எனபரதச் சீவகன
அறிந்ததான.
“அந்தப் பபயரரை உச்சரித்துக்
பகதாண்டு கண்மூடிக் பகதாண்டு நில்;
அதுமவ ததாரைகமந்திரைம்; ததானதாக அவள
வந்து நிற்பதாள” எனறதான.
இவன இந்தப் புதிய நதாம
மந்திரைத்ரதச் பசபித்துக் பகதாண்டு
இருந்ததான.
ரவரைதாக்கியம் உரடயவரனச்

சந்தித்துத் மததால்வி கண்டு அதனதால்
மசதார்வு பகதாண்டிருந்த அந்த
வழிப்மபதாக்கிரயப் பதார்த்துச் சீவகன
விளித்ததான.
இவன அழகன; அதனதால் மதிப்புத்
தந்ததாள; ஒரு முரற பதாடம் கற்றுக்
பகதாண்டதாள; அதனதால் அவள
சீவகனிடம் வதாலதாட்டதாமல் குரழந்து
நினறதாள.
“யதார் நீ? அந்தப் புதிய ஆளிடம்
மபசிக் பகதாண்டிருந்ததாமய எதற்கதாக?”
“அவர் என கணவரின நண்பர்;
அவரரை எங்கதாவது பதார்த்தீர்களதா எனறு
விசதாரித்மதன.” எனறு நடித்ததாள.
“உன கணவரன நதான கதாட்டிக்
பகதாடுக்கிமறன” அவிழ்த்துவிட்ட
எருதுகரள மறுபடியும் வண்டியில் பூட்டி
விட்டதான. வதாழ்க்ரக எனற வண்டிரய

மறுபடியும் இருவரும் மசர்த்து இழுக்கத்
பததாடங்கினர்.
அவன இவரனக் ரகபயடுத்துக்
கும்பிட்டதான; வழி தவற இருந்தவள
விழிபபற்று உயர்ந்ததாள.
இப்படியும் சில மனிதர்கள
இருக்கிறதார்கள எனபரத அவன கண்டு
பதளிந்ததான.
அடுத்த இடம் மத்திமமதயம்
எனறு அறிய முடிந்தது. ஏமதாமதாபுரைத்ரத
அரடந்ததான. அவன அங்மக அந்த ஊர்ப்
புதுமதாப்பிளரள எனறு பதரிந்தது; அந்த
ஊரரைப்பற்றித் தனக்குத்
மதரவயதானவற்ரற மட்டும் பதரிந்து
ரவத்திருந்ததான. தனமனதாடு கல்யதாணச்
சதாப்பதாடு சதாப்பிட சீவகரன அரழத்ததான.
“அது உடம்புக்கு ஒத்துக்கதாது”
எனறு பசதால்லி விட்டதான.

“ஏன?” எனறதான.
“வீட்டு உணவு உண்டுததான
பழக்கம்; அடிசிற்கு இனியதாள; படிபசதாற்
கடவதாத பதாரவ; அவள வடித்துக்
பகதாட்டிப் பரிமதாற உண்டு பழக்கம்;
ததாய்க்குப் பின ததாரைம்; மற்றவர்கள
எல்லதாம் நமக்குப் பதாரைம்; அவர்களுக்கு
உறவு எனபது ஒரு வியதாபதாரைம்.
உனமனதாடு வந்ததால் இவன ஏன வந்ததான
எனறு மகட்கதாமல் இருக்கமதாட்டதார்கள;
பவளரளயும், சளரளயுமதாக
இருக்கிறதான. ஒசி சதாப்பதாடு; எனறு
ஏசதாமல் இருக்கமதாட்டதார்கள” எனறதான.
“இந்த ஊரில் எனன விமசஷம்?”
எனறதான சீவகன.
“பபண்கள பகதாஞ்சம் அழகதாக
இருப்பதார்கள”
“பகதாஞ்சம் ததானதா?”

“மற்றவர்கரளவிடக் கூடுதலதாக
இருப்பதார்கள எனறு பசதானமனன”
எனறதான.
“எரத ரவத்து இப்படிச்
பசதால்லுகிறதாய்? எனறு மகட்டதான.
“அதனதால்ததான இங்மக வந்து
பபண் எடுத்து இருக்கிமறன” எனறதான.
அதிமல அவனுக்கு ஒரு
மனநிரறவு இருப்பது உணர்ந்ததான.
அழகிய மரனவி வதாய்த்ததாமல
அது ஒரு பபருரமக்கு உரியது எனபரத
அவன மபச்சில் இருந்து பதரிந்து
பகதாண்டதான; இவன பததாட்ட
இடபமல்லதாம் அழகின உரறவிடம்
எனறு எண்ணும்மபதாது இவனும்
பபருரம அரடந்ததான;
இவனுக்குளமளமய ஒரு ஆய்ரவ
மமற்பகதாண்டதான; வீரண வித்தகி

தத்ரத; பண்பின உரறவிடம்
குணமதாரல; புதுரம தந்தவள பதுரம;
பசல்வமகள மகமசரி இவர்களில் யதார்
மபரைழகி எனறு ஆரைதாய்ந்து பதார்த்ததான;
ஆனதால் முடிவு பசய்ய இயலவில்ரல.
அவன எப்படித் தன மரனவி அழகி
எனபரத முடிவு பசய்ததான எனபரத
அறிய ஆவல் பகதாண்டதான.
“எரத ரவத்து உன மரனவி
அழகி எனறு முடிவு பசய்ததாய்?” எனறு
மகட்டதான.
“மனத்துக்குப் பிடித்து இருந்தது”
எனறு பதில் பசதானனதான.
“அரனவரும் அழகிகமள” எனறு
இவன முடிவுக்கு வந்ததான.
இப்படி அழரகப் பற்றி இவன
விசதாரைரணயில் இறங்கியவனதாய்த்
பதனறல் வீசிய இளஞ் மசதாரலக்குச்

பசனறு அங்மக எதிமரை இருந்த
தடதாகத்ரதப் பதார்த்துக் பகதாண்டிருந்ததான.
அவன மனத்திரரையில் கதாவியத்தின
ஒவியம் ஒனறு நிழலதாடியது.
இரைதாமன சீரதயுடன வனவதாசம்
பசனறதான; வதாசம் மிக்க மலர்கள சூடிய
சீரதயுடன பபதாழிலின நீர்த்துரற அருமக
நடந்து பசனறதான. இலக்குவன அங்கு
இல்ரல அவர்கள தனிரமரயக் பகடுக்க
அனனம் ஒனறு சீரதயின நரட கண்டு
ஒதுங்கியது; அரதக் கண்டு புதியமததார்
முறுவல் பூத்ததான. அந்த அழகிய
கதாட்சிரய நிரனத்ததான; தன மரனவியர்
அழகில் அவன நதாட்டம் பசலுத்தினதான.
கவிரதயில் படித்த அனனத்ரத
மநரில் கண்டதான; அது அவ்வனிரதயரின
நரடரய நிரனவுக்குக் பகதாண்டு வந்தது.
அரதவிட அதன பததாடர்ந்த கதாட்சி
அவன உணர்வுகரளத் துண்டியது.

அனனம் ஒனறு நீர்த்துரறரய
நதாடியது; அதன பக்கத்தில் ஒரு மீரச
ரவத்த அனனம் அதன கணவன எனறு
பசதால்லத்தக்க வரகயில் அதன
முனததாரனரயப் பிடித்துக்
பகதாண்டிருந்தது.
நீரின நிழலில் மவறு ஒரு
அனனத்தின பபரடரயப் பதார்த்தது;
அரத இந்த மீரச ரவத்த அனனம்
பிடித்து இழுப்பரதப் பதார்த்து விட்டது.
வந்தமத மகதாபம்.
அங்மக தத்ரத, குணமதாரல,
பதுரம, மகமசரி அவர்கள எல்லதாம் வந்து
நினறுவிட்டதார்கள. “எனனய்யதா! உனக்கு
ஒரு சினனவீடு மகடதா! நீரில் ஒளித்து
ரவத்ததால் எனக்குத் பதரியதாது எனறு
நிரனத்துக் பகதாண்டதாயதா” எனறு
உருமியது அந்தப் பபண் அனனம்.
“அது உன நிழல்” எனறது.

ஊடல் தீர்ந்தது; கூடல் நதாடகத்தில்
அரவ இரணந்தன.
அதற்குமமல் அவனதால்
தனிரமரயத் ததாங்கிக் பகதாளள
இயலவில்ரல. பிரிவு அவரன
வதாட்டியது.
தத்ரதரயவிட குணமதாரலததான
அவரன மிகவும் வதாட்டி விட்டதாள.
அது ஏன எனறு அவனுக்மக
பதரியவில்ரல.
ததாய்க்கு அழும் குழந்ரதரயத்
ததான எடுத்துக் பகதாளளத் மததானறும்;
தத்ரத பிரிரவத் ததாங்கிக் பகதாளவதாள;
குணமதாரல வயதில் இரளயவள;
அழுரக அவள முத்திரரை; பதாரன கண்டு
மருண்டமபதாது அவலம் ததான;
பததாடர்ந்து ஒப்பதாரி ததான; அவரள
நிரனக்கும்மபதாது இவன மனம் மிகுந்த

மவதரனரய அரடந்தது.
விரைகததாபம் அனறு; ஆனம மநயம்
எனறதால் அது அதிகமதான வதார்த்ரத;
இரணப்பிரணப்பு: உளளம்
உறவதாடியது; இவன நிரனவு ஒரு உரு
எடுத்து அவள அருகில் பசல்கிறது;
பினபுறம் அணுகிச் பசனறு பமல்ல நீவி
அவரளத் பததாட்டு அதிர்ச்சி
அரடயதாதபடி அவரள பமல்ல
அரணக்கிறதான; அது பவறுங்கனவு
ஆகிவிடுகிறது.
சற்றுமுன கற்ற இரளஞனுக்கு
இவன ஆறுதல் கூறி இருந்ததான.
“பிரிந்தவரள நிரனத்து
மவதரனப்படுகிறதாய்; நீ படித்தவனதா”
எனறு மகட்டதான.
அமத மகளவிரயத் தனக்குத்ததாமன
மகட்டுக் பகதாளகிறதான. “அஞ்சனக் மகதால்

கண்ணுக்கு ரமதீட்டுமம யனறி அது
தனரன அழகுபடுத்திக் பகதாளளத்
பதரியதாது. அறிவுரரையும் அப்படித்ததான;
மற்றவர்களுக்குச் பசதால்லப் பயனபடுமம
தவிரை அது தனக்குப் பயனபடதாது” எனறு
பதளிந்ததான.
அச்சணந்தி ஆசிரியர் ரகயில்
பிரைம்பு ரவத்துக் பகதாண்டு தனரன
அதட்டுவது மபதால் இருந்தது. “தம்பி;
இனனும் சில மதாதம் பபதாறுத்துக் பகதாள”
எனறு பசதால்வது மபதால இருந்தது.
அச்சணந்தி பதார்த்திபனுக்குத்
மதரில் இருந்து கீரத பமதாழி கூறிய
கண்ணனதாகக் கதாணப்பட்டதார்; ‘கடரம
பபரிது; அதற்கு முதலிடம் தருக’ எனறு
கூறுவது நிரனவுக்கு வந்தது.
பதார்த்திபன மறுபடியும் கடரம
வீரைனதாக மதாறினதான. ததானும் ஒரு
மனிதனததான; நிரனவுகள வருவது

இயல்பு ததான எனறு கூறி அந்தக்கதாதல்
நிரனவுகளுக்கு இறக்ரககள பூட்டி
அவற்ரற மனம் மபதான மபதாக்கில் பறக்க
விட்டதான.
சினன வயதில் அவன
மற்றவர்கமளதாடு மதாந்மததாப்புக்குச்
பசல்வது உண்டு; உரியவர்களுக்குத்
பதரியதாமல் மரைம் ஏறிக் கதாய் பறித்ததும்
உண்டு; அப்பபதாழுது அகப்பட்டுக்
பகதாண்டு திண்டதாடியதும் உண்டு;
மற்றவர்கள அவரன மதாட்டி விட்டு
மவடிக்ரக பதார்த்ததும் உண்டு;
கந்துக்கடன மகன எனபததால் அவர்கள
மனனித்தது மட்டும் அல்ல, மடி நிரறயப்
பழங்கள கட்டித் தந்து ‘அப்பதாவிடம்
பகதாடு’ எனறு பசதால்லி அனபு கதாட்டிய
நிகழ்ச்சியும் உண்டு; மவண்டுபமனறதால்
அடிக்கடி வந்து மபதா எனறு பசதால்லி
அனுப்பி இருக்கிறதார்கள; விலகி
நினறவர்களுக்கு அது வியப்ரபத் தந்தது.

“ஏண்டதா மரைம் ஏறினதால்
அவர்கமள மடி நிரறயக் கட்டிக்
பகதாடுப்பதார்களதா?” எனறு மகட்டனர்.
பதார்த்ததால் பதரியவில்ரலயதா?” எனறு
பதில் பசதானனதான.
மறுநதாள அவர்கள முயனறு
பதார்த்ததார்கள; சரியதாக மதாட்டிக்
பகதாண்டதார்கள.
“மநற்று எனரனவிட்டு
ஓடிவிட்டீர்கமள! அதற்கு இது ஒரு
பதாடம்” எனறு பசதால்லி அவன முன
இருந்து அவர்கரள விடுவித்ததான.
இங்மக அந்த ஊர் அரைச புத்திரைர்கள
உச்சிக் கிரளயில் ஒதுங்கி இருந்த
கனிரய நச்சியவர்களதாய்க் குறி ரவத்துக்
கல் எறிந்து பகதாண்டிருந்தனர்; ரவத்த
குறிகள அத்தரனயும் தப்பி விட்டன.
சீவகன பசனறதான; ஒமரை அடியில் அது
அவர்கள மடியில் விழும்படிச் பசய்ததான.

‘ரவத்த குறி தப்பதாத ரவத்தியலிங்கம்’
எனறு அவர்கள பதாரைதாட்டத்
பததாடங்கினதார்கள. அருகில் வந்ததும்
அவர்கள குரைல் கம்மியது; மரைதாமரைம்
ஏழிரனயும் வீழ்த்திய இரைதாமன எனறு
அவர்கள அவன மதிப்ரப உயர்த்தினர்.
இவன விற்பயிற்சி உரடய
விசயமனதா எனறு வியந்தனர். இவரனச்
சந்தித்தவன பபயரும் விசயன ஆகும்.
இவன பபரிய வீட்டுப்பிளரள எனபரத
அறிந்ததான; தன இளரம நதாட்கரள
அவன கவனத்துக்கு வரைப் மபச்சுத்
பததாடுத்ததான.
“எந்த ஊர்?”
“இரைதாசமதாபுரைம்”
“சீவகரனத் பதரியுமதா?
“அவன என நண்பன, நதாங்கள

இருவரும்ததான அச்சணந்தி ஆசிரியரிடம்
விற்பயிற்சி பபற்மறதாம். அவன
கந்துக்கடன மகன; அவர் வீட்டில்ததான
அச்சணந்தி தங்குவதார்.”
“துமரைதாணனுக்கு ஒரு
அருச்சுனனமபதால சீவகன அவருக்கு நதான
ஒரு ஏகரலவன; ஒருமுரற கற்றுக்
பகதாடுத்ததால் அப்படிமய பிடித்துக்
பகதாளமவன. அவருக்கு என மமல் மிகுந்த
பிரியம்; எங்கதாவது மபதாய் விற்பயிற்சி
கற்றுக் பகதாடுத்துப் பிரழத்துப் மபதா
எனறு வதாழ்த்தி அனுப்பினதார். என
கட்ரட விரைரல அவர் வதாங்கவில்ரல;
அவர் பபயரரைச் பசதால்லிக் பகதாண்டு
அங்கங்மக புதிய புதிய நகரைங்களுக்குச்
பசனறு மனனர் மக்களுக்கு விற்பயிற்சி
பயிற்றுவிப்மபன; இது என பததாழில்”
எனறதான.
அவன அவர்கள தந்ரத
நரைபதியிடம் அரழத்துச் பசனறனர்;

விசயரனப் பதார்க்கும்மபதாது
உமலதாகபதாலன நிரனவுக்கு வந்ததான.
இங்மக ஒரு பதுரம ஏன இருக்கக் கூடதாது
எனற புதிய ஆரசயும் கிரளத்தது.
அமரைதாவதி மதாடத்தில் இருப்பரத இந்த
அம்பிகதாபதி பதார்த்ததான; விட்டு
இருந்ததால் நூறு பதாடல் பதாடி இருப்பதான;
அவ்வளவு அழகு; அவள எங்கிருந்மததா
பகதாளரளயடித்துத் தனனிடத்தில்
ரவத்திருந்ததாள.
“எனன பதார்க்கிறதாய்” எனறதான
விசயன.
“மதாடப்புறதா” எனறதான.
“அது என தங்ரகமயதாடு வந்து
விரளயதாடும்” எனறதான.
“என மக்கள ஐவர்” எனறதான
நரைபதி.

“பஞ்சபதாண்டவர்கள மபதால்
இருக்கிறது” எனறு நரகத்துப்
மபசினதான.
“அவர்களுக்கு விற்பயிற்சி தரும்
துமரைதாணரைதாக இருக்க மவண்டும்” எனறு
மகட்டுக் பகதாண்டதான.
ஒப்புக் பகதாளவரதத் தவிரை மவறு
வழியில்ரல; மதாடப்புறதாரவ அடிக்கடி
அங்குச் சந்திக்கலதாம்.
இங்மகயும் ஒரு தமிழ்க் கதாதல்
ஏற்பட வதாய்ப்பு உண்டு எனறு நம்பிக்ரக
பகதாண்டதான. பணக்கதாரைப் பபண்ரணக்
கதாதலிக்கினற கததாநதாயகரன
பங்களதாவின பவளிவீட்டில் தங்க இடம்
பகதாடுப்பரதப் மபதால இவரனப் பூஞ்
மசதாரலக்கு நடுமவ ஒரு குடில் தந்து
ஆசிரைம வதாசியதாக ஆக்கி ரவத்தனர்.
அதுவும் அவனுக்கு ஒரு வதாய்ப்பதாக
அரமந்தது. பூரவயர் அங்கு வரைதாமல்

இருக்கமதாட்டதார்கள. அவர்களுள இந்தப்
பதாரவயும் வரைலதாம் எனற நம்பிக்ரக
இருந்தது.
இவனதால் சும்மதா இருக்க
முடியவில்ரல; அந்தத் மததாட்டத்துப்
பூக்கரள மநதாட்டம் விட்டதான;
அவற்ரறப் பறித்து ரவத்துச்
பசண்டுகரளயும் மதாரலகரளயும்
பததாடுத்துக் பகதாண்டிருந்ததான. மசடி
ஒருத்தி அவரனத் மதடிக்பகதாண்டு வந்து
மசர்ந்ததாள.
“பூந்மததாட்டக் கதாவல் கதாரைதா” எனறு
பதாடிக் பகதாண்மட அங்மக வந்ததாள.
அவள தனரனத் ததான விளிக்கிறதாள
எனபரதத் பதரிந்து பகதாண்டதான.
“தங்கள ஏவல் யதாமததா?” எனறதான.
“இவ்வளவு அழகதாகப் பூத்
பததாடுக்கிறதாமய எப்படி?” எனறு

மகட்டதாள.
“பதாரவயர் பூச்சூடி வருவர்.
அவர்கரளக் கவனிப்பரத விட இந்தப்
பூக்கரளத் ததான ரைசிப்மபன,
இரைதாசமதாபுரைத்தில் கதாந்தருவ தத்ரத எனற
வித்தியதாதரை மகள இருக்கிறதாள. அவள
சீவகரன மணந்தவள. அவன என
அண்ணன மதாதிரி; அவமளதாடு அவள
மததாழியர் பலர் வருவர். அவர்கள வந்து
எனரனச் சீண்டுவதார்கள. நதான அவர்கள
சூடிய மலர்கரளக் கீண்டுமவன; அந்தப்
பழக்கம்” எனறதான.
“என தரலவி பூக்கரள மிகவும்
மநசிப்பதாள; அவளுக்குச் பசண்டு கட்டித்
தரை முடியுமதா?”
“இந்த அம்பிகதாபதி
பதாமதாரலகரளத் பததாடுக்க அறியதான;
பூமதாரலகரளத்ததான பததாடுப்பதான;
அவற்ரற நீ அவளுக்குப் பதாமதாரலயதாகக்

பகதாடு” எனறதான.
அதமனதாடு அவளுக்கும்
பதரியதாமல் கதாதற் கவிரத எழுதிச் பசருகி
அனுப்பிரவத்ததான.
பதில் கடிதங்களும் அவள கட்டி
அனுப்பிய பசண்டுகளில் வந்தன;
இருவரும் மதாரல மதாற்றிக் பகதாண்டனர்.
வில் பததாழில்பயிற்சி முடிந்ததும்
அவர்கள விற்பனனர்கள எனபரத
நதாடறிச் பசய்ய விழதா எடுத்தனர்.
அவர்கள கற்ற வித்ரதகரளப் பதார்
அறியக் கதாட்டி அரைங்மகற்றினர்;
அரைங்மகற்றம் நடந்தது.
அரைசன நரைபதி வில்லதாசிரியனுக்குச்
பசதால்மதாரல சூட்டினதான. பதாரைதாட்டுரரை
பதரிவித்ததான; அவனுக்குக்
‘கனகமதாரல’ரயச் சூட்ட விரும்பினதான.

“இரைதாசமதாபுரைத்து இரளஞன
நல்லதாசிரியர்; இவருக்குப் பூமதாரலரய
விடக் கனகமதாரல சூட்ட
விரும்புகிமறன” எனறு பதார் அறியச்
பசதானனதான.
பபதானனதால் ஆனமதாரல
அவனுக்குக் கதாத்திருந்தது எனறு
அரவமயதார் கருதினர்; பூமதாரலமயதாடு
அமரைதாவதி அங்கு வந்ததாள.
வியப்புடன விழித்தனர்;
‘கனகமதாரலயதா’ எனறு அவள பபயரரைச்
பசதால்லினர்.
சீவகனுக்கு இது புதுரமயதாக
இருந்தது. எதிர்பதாரைதாத பரிசு அவனுக்குக்
கிரடத்தது. தன மதாணவமன தனக்கு
ரமத்துனனதாக வதாய்த்ததான.
கற்மறதார்க்குச் பசனற இடம்
எல்லதாம் சிறப்பு, கதாரள சீவகனுக்குக்

களிப்பு: எங்குச் பசனறதாலும் இவனுக்கு
ஒருத்தி மதாரலயிட்டு வரைமவற்கக்
கதாத்திருந்ததாள; வில் கற்றவன அதனதால்
கிரடத்தது இந்தச் சிறப்பு.
எதிர்பதாரைதாது அங்கு அவன தம்பி
நந்தட்டன வந்து மசர்ந்ததான. இது
அரதவிட இருந்தது மிக்க வியப்பு.
“எப்படி வந்ததாய்?” எனறதான.
“பசப்படி வித்ரத”
“கதாந்தருவ தத்ரத ?”
“அவர்களததாம் நீ இருக்குமிடம்
கதாட்டினதார்கள” எனறதான.
தம்பிரயக் கண்டு
இரைதாசமதாபுரைத்ரதமய கண்ட மகிழ்ச்சிரய
அரடந்ததான. பபற்மறதார்கரளப் பற்றி
விசதாரித்ததான. கந்துக்கடனும் சுநந்ரதயும்

அரடந்த வருத்தம்; அதன திருத்தம்
இரவபற்றிப் மபசினதான.
“குணமதாரல?”
“நதாள ஒற்றி அவள விரைல்கள
மதய்ந்து விட்டன. தினந்மததாறும் சுவரில்
தன விரைலில் ரமதீட்டி அதில் ஒற்றி நதாள
எண்ணுவதாள” எனறதான.
பதால்கதாரி சதாணம் பகதாண்டு பதால்
கணக்கு எழுதுவது மபதால் இருந்தது.
“கதாந்தருவ தத்ரத ?”
“அவர்கள கலங்குவதில்ரல;
மகட்டதால் பநஞ்சத்தில் எம் கதாதலர்
துலங்குகிறதார் எனகிறதார்”.
“அது எப்படி உனக்குத் பதரியும்?”
“சூடதாக எது பகதாடுத்ததாலும்

சதாப்பிட மதாட்டதார்கள. என பநஞ்சில்
அவர் இருக்கிறதார் சூடு படக்கூடதாது
எனறு கூறுவதாள” எனறதான.
அவள ஒரு முடங்கரல எழுதி
அனுப்பி இருந்ததாள; அரத அவன
தனித்து இருந்து படிக்கத் பததாடங்கினதான.
“அடிகள முனனர் யதான அடி
வீழ்ந்மதன. வடியதாக் கிளவி மனம்
பகதாளல் மவண்டும்.” “என தந்ரத
அனுப்பிய வரிரசச் சீர்கள எழுத்தில்
அடங்கதா; அரவ அத்தரனயும் வீட்டில்
அடக்கி ரவத்துளமளன.
பபதானனும் மணியும் ஆரட புதிது
அடுக்கியரவ பலப்பல; பகதாண்டு வந்த
ஆள தரைன; அவனிடம் இங்மக நடந்தது
எந்தச் பசய்தியும் எடுத்துரரைக்கக் கூடதாது
எனறு அவனுக்கு எடுத்துச் பசதால்லி
இந்தக் குடும்பப் பபருரமரய விட்டுக்
பகதாடுக்கதாமல் நடந்து பகதாண்மடன.

“கட்டியங்கதாரைன அட்டுழியங்கள
எரதயும் எடுத்துக் கூறதாமத; அது
பழிப்பும் இழிப்பும் தரும் எனறு
அவனிடம் கூறி அனுப்பிமனன.”
“குணமதாரலரயத் தணிப்பது ஒரு
தனிக்கரல; அவள பிரிவிற்கு ஆற்றதாள.
இருள நீடிக்கிறது எனபதாள;
திங்கரளக் கடிவதாள;
பகமல நீ சிறிரய எனறு அதனிடம்
பகதாளகிறதாள இகமல;
மமகரல ததான அணியதாமல் “ஏன
ஏகரல” எனறு எடுத்பதறிவதாள.
அணிகள எரதயும் அவள
அணுகுவது இல்ரல; அணிகலம்
இல்லதாத இயல்புநவிற்சிமய அவள;
அதுததான கவிரதக்கு ஒரு தனி அழகு;
இதுததான உண்ரம.

அவள முகம் மதி எனறு நீ புகழ்ந்து
இருக்கிறதாய்; அது மரழயும்
பபதாழிகிறது; கதாரைணம் அவள கூந்தல்
மமகம் எனறு நீ கூறியததால்.
மதார்பில் முத்துக்கள அணிவது
இல்ரல; அவள கண்ணர்த் துளிகள
அவளுக்கு அழகிய முத்ததாரைம்.
கண்கள கருங்குவரள எனபதாய்;
அரவ கசங்கி இருக்கும்மபதாது
பசங்குவரளயதாகிச் சிவந்து அரி பரைந்து
விழிக்கினறன.
நதாரள வருவதாய் எனறு நதாளபல
கடத்திமனன; ‘நதாரள எனபது ஏன
வருவமத இல்ரல’ எனறு மகட்கும்
வினதாவுக்கு இதுவரரை விரடபசதால்ல
இயலவில்ரல.
புதிது; புதிது கிரளப்பது
மரைத்துக்கு அழகுததான; எனறதாலும்

கிரளத்துக் பகதாண்மட மபதானதால்
அடிமரைம் இரளத்துப் மபதாகும். அதனதால்
சுமக்க இயலதாது.
இந்த அடிமரைம் ததாங்களததான;
கடரமரய முடிக்கக் கடுக வந்து ஆவன
பசய்க, அதுததான யதான மவண்டுவது;
வணக்கம்” எனறு எழுதி முடித்து
இருந்ததாள.
கரலயரைசியின விரலயில்லதா
மதாணிக்கத்ரதக் கண்டு அதன ஒளியில்
தன எதிர் கதாலத்தில் நதாட்டம் கதாட்டி
விரரைவில் வீடு திரும்ப விரழந்ததான;
சதாதிக்க மவண்டியரவ அவனுக்கதாகக்
கதாத்துக் கிடந்தன.
நதாட்ரடக் பகதாளரளயடிக்கச்
சிற்றரைசர் வந்து வரளத்துக் பகதாண்டததாக
ஒரு பசய்தி வந்தது; நந்தட்டரன
அரழத்துக்பகதாண்டு மபதார்முரன
பசனறதான.

எதிமரை பதுமுகன புத்திமசனன
மற்றும் அவன மததாழர்கள இவனுக்கு
எதிரிகளதாக நினறனர்; இவன கதாலடியில்
அம்பு ஒனறு அது வணங்கியது.
“நதாட்டு அரைசன ஏமதாங்கத
இரளஞன சீவகன கதாண்க” எனறு ஒரல
ஒனறு அதமனதாடு ஒட்டிக் கிடந்தது.
‘பதுமுகன’ எனறு அவன பபயர் அம்பில்
பபதாறிக்கப்பட்டு இருந்தது. பவளரளக்
பகதாடிரய உயர்த்தி அவன மததாழர்கள
அரமதி விரும்புவரத அறிவித்தனர்.
ஏன இவர்கள நதாடகப் பதாங்கில்
நடந்து பகதாண்டனர் எனபது
விளங்கவில்ரல.
“மநமரை பசதால்லிவிட்டு
வந்திருக்கலதாமம” எனறு வினதாவினதான.
“நீ இங்மக எந்தப் பபயரில்
இருக்கிறதாமயதா விரைதாட பருவத்துக் கரத

மவறு விதமதாக இருக்குமம எனறு அஞ்சி
இந்த உபதாயத்ரதத் மதடிமனதாம்”
எனறனர்.
“எனரன ஏமதாங்கதத்து இளவரைசன
எனறு எப்படிக் கூறுகிறதாய்” எனறு
மகட்டதான.
“உன ததாய் விசயமதா
மதவிரயப்பற்றி எனரறக்கதாவது நீ
கவரலப்பட்டது உண்டதா?” எனறு
மகட்டனர்.
அவர்களுக்கு எனறு இவ்வளவு
பசய்திகள எப்படித் பதரியும் எனறு
வியந்ததான. புத்திமசனனததான துப்புக்
கண்டு இருக்க மவண்டும் எனறு
மதிப்பிட்டதான.
“துப்பறியும் சதாம்புமவ பசய்தி
எனன?” எனறு மகட்டதான.

“உன ததாரயக் கண்மடதாம்;
உரரையதாடிமனதாம்; தவப் பளளியில்
படித்துக் பகதாண்டிருக்கிறதாள” எனறதான.
பளளியில் தங்கி இருக்கிறதாள
எனபரத அறிந்ததான. “தண்ட
கதாரைணியத்தில்” எனறனர்.
அடுத்த கட்டம் தண்டகதாரைணியம்
மநதாக்கி அரன வரும் பயணம் பசய்தனர்;
கனகமதாரல விரும்பி அவனுக்கு விரட
பகதாடுத்ததாள. அவள தந்ரதயும் எடுத்து
ரவத்த லதாட்டரி சீட்டுக்கு ஏழு மகதாடி
கிரடத்தது மபதாலப் பபரு மகிழ்வு
பகதாண்டதார்; ஒரு பளளிக்கூடத்து
ஆசிரியருக்குப் பபண்ரணக்
பகதாடுத்துவிட்மடதாம் எனற சினன
வருத்தம் இருந்தது; அவன ஒரு நதாட்டின
ஏக சக்கரைவர்த்தி மகன எனறு அறிந்ததும்
தனக்கு ஒரு கவுரைவம் அரடந்தது
குறித்துப் பபருரம பகதாண்டதான.

யதாரைதாவது மகட்டதால் “என
பபண்ரண ஒரு பபரிய இடத்தில்
பகதாடுத்திருக்கிமறன” எனறு
பசதால்லிக்பகதாளவதற்கு ஒரு வதாய்ப்புக்
கிரடத்தது. விசயனும் அவரன விரட
பகதாடுத்தனுப்பும்மபதாது புதுச் சட்ரட
மபதாட்டுக் பகதாண்டிருந்ததான.
“எனனடதா புதுச்சட்ரட?” எனறு
அவன தந்ரத மகட்டதார்.
“ரமத்துனரரை வழி
அனுப்புகிமறன” எனறதான.
“பிரிவதில் கலக்கம். வீரைன
மரனவி எனபதில் ஒரு விளக்கம், அவள
நிரல அந்தச் சூழ்நிரலயில் மிக உயர்ந்து
விட்டது. அவன நிரனவு
வரும்மபதாபதல்லதாம் அந்தப் பூஞ்
மசதாரலக்குச் பசனறு அங்கு மகிழ்ந்து
குலவி இருந்த பரழய நதாட்கரள
எண்ணி மகிழ்ந்ததாள. அந்தச் மசதாரல

அவளுக்கு ஒரு சித்திரைமதாகத் பதரிந்தது;
விரரைவில் அவரனச் சந்திப்மபதாம் எனற
நம்பிக்ரகமய அதற்குக் கதாரைணம்.
கவிஞர்கரள ரவத்துச் மசதாகக்குரைல்
எழுப்ப முடியதாத நிரலயில் மிகவும்
பதம்மபதாடு இருந்ததாள.

8. விமரலயதார் இலம்பகம்
மததாள மமல் மததாள ரவத்துத்
மததாழனதாகப் பழகியவனிடம்
இப்பபதாழுது தம்ரம அறியதாமல்
ஆண்டதான அடிரம எனற
முதலதாளித்துவத் பததாழிலதாளி உறவு
அரமந்தது. பதய்வமும் அடியதாரும்
எனற நிரல எனறு பசதானனதால் ஓரைளவு
அரத உயர்த்தியததாக அரமயும்.
‘தரலவமரை’ எனறு புதிய அரைசியல்
பமதாழியில் பசதானனதால் அரதவிடப்
பபதாருத்தமதாக அரமயும். ‘அண்ணதாச்சி’
எனறு இதுவரரை அரழத்து வந்தவரன
எனனதாச்சு எனறு மகட்க முடியதாமல்
கண்ணியத்மததாடு பழக மவண்டி
மநர்ந்தது. அது அவனுக்குத்
தரலவலியதாக இருந்தது.

அவனுக்கு வதாள பதாய்ச்சமுடியதாத
கவசம் மதாட்டினர். ஏபனனில் அது
தற்கதாப்புக்குத் மதரவ எனபததால்.
கருங்கல் எனறு நிரனத்து வந்தது ரவரைக்
கல்லதாக மதாறிவிட்டது. அரதக் கதாக்கும்
பபதாறுப்பு அவன நண்பர்களுக்கு
மிகுதியதாகிவிட்டது.
அரனவரும் விசரயயின
தவப்பளளிரய அரடந்தனர். “பசவ்வி
அறிக” எனறு பசப்பிச் பசல்வன பது
முகரன முனனதால் அனுப்பி ரவத்தனர்;
துறவிகள குடில் எனபததால் அங்மக
கதாவல் கதாக்கக் கதாவலர்யதாரும் நிறுத்தி
ரவக்கப்படவில்ரல. எனினும்
அரமதிமய அந்தச் சூழ் நிரலரயக்
கதாத்து வந்தது.
அனபுக்கடல் இரைண்டும் சங்கமம்
ஆகும் சந்திப்ரப அவர்கள கண்டனர்.
மபரழயில் விட்டது பபரும் பிரழ
அல்ல எனறு குந்தி மதவி அறிந்ததாள; தன

முன ஏழ்ரமரயக் கதாணவில்ரல;
மததாழரம மிக்க இரளஞருடன, சீவகன
நிற்பரத விசயமதாமதவி கண்டு
மகிழ்ந்ததாள.
கட்டியங்கதாரைன பதாண்டியன
பநடுஞ்பசழியன அல்ல; கண்ணகியதாக
நினறு வழக்கதாட, அதனதால் அவள ஆறி
அடங்க மவண்டியததாக ஆயிற்று, நீறு பூத்த
பநருப்பதாக இருந்ததாள. பபற்ற மகரனப்
பபரிமயதான ஆக்கினதாள. அவரன
ரவத்துக் பகதாடிமயதாரன ஒழிக்க
உருவதாக்கிக் பகதாண்டதாள. எனமவ
அவரனப் பதார்த்தமபதாது பகதாளளி
ரவக்க ஒரு மகன கிரடத்ததான எனறு
பபருமகிழ்வு பகதாண்டதாள; தனக்கு
அல்ல; தன பரகவன
கட்டியங்கதாரைனுக்கு.
கதாதல் திருமகளதாகக் கதாட்சி தந்து
சச்சந்தன ஆட்சி யின வீழ்ச்சிக்குக்
கதாரைணமதாக இருந்தவள வீரைத்திருமகளதாக

மதாறினதாள. கண்ணகி மபதால பகதாதித்து
எழதாவிட்டதாலும் சதாணக்கியரனப் மபதால
அறிமவதாடு மபசினதாள; அறிவின
சிகரைத்ரத அவள எட்டிப் பிடித்ததாள.

கனனரனக் கண்ட குந்தியின
தனங்களில் ததாய்ரம முதிர்ந்து
நரனத்தது. ததாய்ரம அவரனத்
ததாலதாட்டியது. அனபு மரழயில் சீவகன
நரனந்து விட்டதான. ததாய்ப் பசுரவ
முட்டிப் பதால் அருந்தும் பசுங்கனறு
ஆனதான; குரழந்ததான; மனம்
விரழந்ததான “அம்மதா” எனறு இனிய
கீதம் அவன நதாதத்தில் எழுந்தது.
முதலில், மசதாகத்திமலமய அவள
சுயசரிதம் பததாடங்கினதாள.
“வதாள ஏந்திய மனனரனக்
களத்தில் இழந்மதன; கதாட்டிமல உனரன

உய்த்மதன; நதான பிறப்பதால் என
பசய்ரகயதால் கயரம அரமயவில்ரல.
சூழ்நிரல எனரனக் கயத்தி எனறு
மபசும்படி ஆக்கிவிட்டது.
பபற்றவள பதாசம் இனரமயதால்
உனரனத் துறக்க வில்ரல; கற்றவர்
ரகயில் நீ பசனறு உற்ற கரலகரள
அறிந்து வீரைத்திருமகனதாக வளரைமவண்டும்
எனறு பிரிந்மதன; நற்றவம் நதாடி நற்மபறு
அரடய இத் தவப் பளளிரய யதான
நதாடவில்ரல; கதாலம் வரும்வரரை
கதாத்திருப்மபதாம் எனறுததான இந்தச்
சூழ்நிரலரய நதாடிமனன. எனக்கு இது
ஆறுதல் இல்லமதாக அரமந்தது.
என வதாழ்க்ரக இரைண்டும் பகட்ட
நிரலயில் ஆகி விட்டது. பரகரயயும்
முடிக்கவில்ரல; என வதாழ்நதாள
மிரகரயயும் முடிக்கவில்ரல. பசய்வது
யதாது? வரக பதரியதாது தவிக்கினமறன.
இரட மகன பவட்டிப் மபதாட்ட

பச்ரசமரைம் என வதாழ்க்ரக; அது சதாகவும்
பசய்யதாது; தரழக்கவும் பசய்யதாது”
எனறு கூறினதாள.
ஊர்வசியதாக இரைதாசமதாபுரைத்து
அந்தப்புரைத்தில் அடி பயடுத்தவள
தவசியதாக இங்மக இருந்து அறிவுரரை கூறி
னதாள. அரைசு பினனணியும், தவத்தின
அறிவு மதாட்சியும் இரயந்து அவரள ஒரு
ரைதாஜரிஷியதாக ஆக்கியது கண்டு
வியந்ததான.
அவள அறிவுரரைகள
ஒவ்பவதானறும் முத்துகளதாக ஒளி
விட்டன.
அவன தன மதாமன மகரள
மணக்கமவண்டும் எனறு கூறினதாள.
உறவுக்கதாக அல்ல; அவள
அழகுக்கதாகவும் அல்ல; வலிரமக்கதாக
தன தரமயன மகதாவிந்தன ஒரு சிற்றரைசன;
அவனிடம் தக்க பரடத் துரண இல்லதா

விட்டதாலும் அது பததாழில்
பததாடங்குவதற்கு உதவும் மூலதனம்
எனபரத அறிந்து இவ்வதாறு கூறினதாள.
அடுத்தது ஒற்றரரைக் பகதாண்டு
உற்றநிரல அறிய மவண்டும் எனறு
கூறினதாள. முளரள முளளதால்ததான எடுக்க
மவண்டும்; வஞ்சரனரயச்
சூழ்ச்சியதால்ததான பவல்ல மவண்டும்
எனறு உரரைத்ததாள.
அருள பநறி கண்ட அவள
பபதாருள பநறி அறிந்து மபசினதாள;
பபதாருள இல்லதார்க்கு இவ் உலகம்
இல்ரல எனபரத வற்புறுத்திக்
கூறினதாள. “பபதாருளததான
பபதாருளல்லவரரையும் பபதாருளதாகச்
பசய்யும். பபதான இருந்ததால் பபதாருபரட
திரைட்டலதாம்; பரட இருந்ததால் பரகரய
பவல்லலதாம்; பரக பவனறதால் எல்லதா
நனரமயும் அரடயலதாம்; இடமும்
கதாலமும் ஆரைதாய்ந்து தக்க துரணமயதாடு

பசனறு கட்டியங்கதாரைரன வீழ்த்துக”
எனறு ஆரணயிட்டதாள.
பிறந்த மண்ரணக் கதாணச் சிறந்த
தன மததாழர்கமளதாடு விரரைந்ததான.
தனரன வளர்த்த ததாரயயும் தந்ரதயும்
கண்டு அவர்கள துயர் தீர்த்தற்கு
இரைதாசமதாபுரைம் ஏகினதான.
தனக்கு அரடக்கலம் தந்து ஆறுதல்
இல்லமதாக விளங்கிய தவப்பளளிரய
விட்டு விசரய தன பிறந்த வீடு மநதாக்கிச்
பசனறதாள.
அவன தன அனரனயின அரிய
பசயரல நிரனத்துப் பதார்த்ததான;
கணவரன இழந்த ரகம்பபண்கள
நடந்து வந்த பதாரதரய அவள
பினபற்றவில்ரல. அறுத்து விட்டு
அமங்கலமதாக வதாழ்வில் பபதாலிவிழந்து
மமலும் நலிவு அரடவதற்குத் ததாய் வீடு
மபதாய்ச் மசரைவில்ரல. ததான எடுத்த

பகதாளரக பசயல்படும்வரரை தவப்
பளளியில் இருந்து சிந்தித்துப்
பபதாறுரமயதாகச் பசயல்பட்ட ததாயின
மபருளளத்ரத வியந்ததான.
அறுத்து விட்டததாமலமய
அரனத்ரதயும் இழந்து விட்டததாக
நிரனக்கப் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட இந்த
நதாட்டில் அது ஒரு இழப்மப தவிரை அதுமவ
பிரழப்பு அனறு எனறு அறிந்து அவள
நடந்து பகதாண்டதாள. இத் தனி நிரல
பதாரைதாட்டத்தக்கது எனறு மதிப்பிட்டதாள.
கணவன மரனவி இவர்கள வதாழ்க்ரகத்
துரணவர்கமள அனறி அவர்கமள
வதாழ்க்ரக அல்ல; இந்த வரகயில்
விசரய உலகுக்குப் புது வழி
கதாட்டியவளதாய்த் திகழ்ந்ததாள.
மதநீர் குடிக்க பவளிமய
பசல்லவில்ரல; பபதாழிலில் அவர்கரள
இருக்கரவத்து அவன ஊரரைச் சுற்றிவரைச்
பசனறதான.

புத்திமசனன சீவகன அரைசமகன
ஆதலின அவரனத் தனிமய அனுப்புவது
தக்கது அனறு எனறு நிரனத்ததான;
பதுமுகன அவன பமய்க்கதாவலன ஆகச்
பசயல்பட்டதான.
“நீ தனித்துப் மபதாவது சரி
இல்ரல” எனறதான பதுமுகன.
“எனக்கு அந்த உரிரம
இருக்கிறது” எனறதான.
“நீ அரைசமகன எனறு அறிந்த பிறகு
அந்த உரிரமரய இழக்க
மவண்டியதுததான”
“அப்படி எனறதால் இந்த
அரைசப்பபதாறுப்மப மவண்டதாம்”
எனறதான.
“மரழவளம் கரைப்பின வதானமபர்
அச்சம்; பிரழஉயிர் எய்தின பபரும் மபர்

அச்சம்; அதனதால் இது விரும்பத்தக்க
பதவி அல்ல” எனறதான.
“மற்றவர்களுக்கதாமவ வதாழ
மவண்டியிருக்கிறது; தனி மனிதன
சுதந்திரைம் பறிமபதாகிறது” எனறதான.
“பதவி; அதன தண்டரன
இதுததான” எனறதான பது முகன.
“நதான இப்பபதாழுது அரைசன
இல்ரல; உம்முரடய மததாழன. அந்தக்
கதாலத்தில் நதான ஆடமுடியதாது;
இப்பபதாழுது சிறிது விரளயதாடி விட்டு
வருகிமறன” எனறதான.
ஏமததா விரளயதாட்டு
அரைங்கத்திற்குச் பசல்வதுமபதால இவன
கதாதல் சந்திப்புகள நிகழ்ந்து பகதாண்மட
இருந்தன. சில நதாட்களதாக அவன
மனநிரல சரியதாக இல்ரல.
அனரனரயப் பதார்த்த பிறகு மிக

நல்லவனதாக இறுகி விட்டதான.
சிரிக்கும் சந்தர்ப்பங்களும்
குரறந்துவிட்டன; கல கலப்பு அவரன
விட்டு அகனறு விட்டது.
குடிகதாரைனுக்கு மவட்ரக பவறி
வந்து விட்டதால் எங்மக
சரைக்குக்கிரடக்கிறது எனபரத அவன
மதடதாமல் இருப்பது இல்ரல. இளரம
முறுக்கு; கிறுக்குகள அவனுக்குத்
மதரவப்பட்டன.
மசதாரலகளுக்குச் பசனறதால்
மயில்கள வந்து அங்குத் மததாரக
விரித்ததாடும். அவற்றின அழரகக் கண்டு
ரைசிக்கச் மசதாரலமநதாக்கிச் பசனறதான.
அதற்குள சதாரலயில் ஒரு விஷயத்ரதச்
சந்திக்க மவண்டி இருந்தது. அவன மனத்
திரரையில் தக்கநதாட்டின குரைவ மரைமும்
அரதச் சுற்றிய வண்டுகளும் நிரனவுக்கு
வந்தன.

“அரவயும் நம்ரமப்
மபதாலத்ததான” எனறு அவள உரரைத்த
பசதாற்கள நதாத ஒலியதாக ஒலித்துக்
பகதாண்டு
“இந்த வண்டுகள பூக்கரளச்
சுற்றுகினறன. பூக்கள ஏன வண்டிரன
நதாடுவது இல்ரல” எனறு சிந்திக்கத்
பததாடங்கினதான.
‘கற்பு’ எனற வரரையரறரய
இந்தப் பூக்கள பின பற்றுவததால் அரவ
ததாமம மதடிச் பசல்வது இல்ரல; கதாதலன
வரைரவ எதிர் மநதாக்கி நிற்கினறன. மனிதச்
சட்டம் அங்கு விதிக்கப்படதாதததால் அரவ
திபரைளபதிகள ஆகச் பசயல்படுகினறன;
வரரையதாது அளளி எடுத்துக் பகதாண்டு
பசல்ல அனுமதிக்கினறன.
இந்தமதானுடன ததான இந்தக் கற்பு
எனபரதப் பற்றிக் கழறுகினறதான; அது
அவன உயர்ந்த மமனதா நிரல எனறு

மதித்ததான.
ததான இப்படி இந்த வண்டுகரளப்
மபதாலப் புதிய புதிய மலர்கரள நதாடுவது
தக்கதுததானதா எனறு சிந்திக்கத்
பததாடங்கினதான. சட்டமும்
சம்பிரைததாயங்களும் தடுக்கதாத வரரை அது
தவறு இல்ரல எனறு முடிவுக்கு வந்ததான.
பந்து ஒனறு அவன முன வந்து
விழுந்தது. யதாமரைதா சிறு பிளரளகள
விரளயதாடுகிறதார்கள எனறு அரத
எடுத்ததான எடுத்துக் பகதாடுக்கலதாம்
எனறு; பூப்பந்ததாக இருந்தததால் அது
பூரவயர்க்மக உரியது எனறு அறிந்ததான.
மததாட்டத்தில் இருந்த பூங்பகதாடி
ஒனறு அரசந்து வருவரதப் பதார்த்ததான.
வந்த பூவிற்குச் சிறகுகள முரளத்து
விட்டன எனபரதக் கண்டதான; முதன
முரறயதாகப் பூ உலகில் இது ஒரு புரைட்சி
எனறு நிரனத்ததான. வண்ரட மநதாக்கிப்

பூ வருவது புதுரமயதாக இருந்தது.
“வருக” எனறதான; அவனதால்
அவ்வதாறு கூறதாமல் இருக்க
முடியவில்ரல.
“தருக” எனறு அவள
மகட்கவில்ரல. மகட்டிருந்ததால்
பகதாடுத்திருப்பதான; அவள
மகிழ்ந்திருப்பதாள. மவலிரயத் ததாண்டி
பவளளதாடு உளமள பசனறு விட்டது;
அரதப் பிடிக்க அவன உடன
ததாவவில்ரல.
வதாசல் வழிமய மபதாவதுததான வழி
எனறு பகதாண்டதான.
அவள அணிந்திருந்த நரககள
அவள வணிகன மகளதாகத்ததான இருக்க
மவண்டும் எனறு முடிவு பசய்ய உதவின;
இவளும் ஒரு மகமசரிததான. முரறப்படி
அணுகி னதால் அவள தந்ரத உரரைப்படி

அவரள மணந்து அவரளத்
தனியரறயில் சந்திக்கலதாம் எனறு
சிந்தித்ததான.
மசதார்மவதாடு தினமும்
வியர்ரவரயத் துரடத்துக் பகதாண்டு
பவறுங்ரகமயதாடு வரும் கரட
முதலதாளி, விமரலக்குத் தந்ரத
நிப்புதியின கணவர்; இனறு ரகயில்
இனிப்பும், ரபயில் பூவும், கூரடயில்
பழமும், அவற்மறதாடு ஒரு ரபயரனயும்
பிடித்துக்பகதாண்டு வருவது புதுரமயதாக
இருந்தது.
உளமள பசனறு தன
மரனவியுடன மபசினதான; மகள
ஒற்றுக்மகட்டதாள.
“விடதாதீர்கள” எனறதாள வீட்டுக்கு
உரியவள.
“யதாமரைதா ஒரு திருடரனத்ததான

அப்பதா பிடித்துக் பகதாண்டு
வந்திருக்கிறதார். அதனதால்ததான விடதாதீர்”
எனறு பசதால்வததாகக் கருதினதாள.
அவன தன உளளம் கவர்ந்த
களவன எனபது அவள மநரில்
பதார்த்தமபதாது அறிந்ததாள.
வடிவுக்கரைசியதாக அவள முன
நிறுத்தப்பட்டதாள. அந்தப் புரனவுக்கு
அவர்கள இது வரரை பூட்டிக் கதாத்த
நரககளததான வரக பசய்தன.
‘மணப்பபண்’ எனறதால்
அவளுக்குச் சில சம்பிரை ததாயங்கள
பினபற்றப்படுகினறன. மபதாருக்குச்
பசல்கிறவன எனறதால் கதாக்கிச் சட்ரட
அணிவது மபதால் பணக்கதாரை வீட்டுப்
பபண்கள பூண்கரளத் தரலயிலிருந்து
கதால் வரரை மதாட்டி ரவக்க அவள
சுமக்கமவண்டியது ஆயிற்று.
பந்ததாடிக் பகதாண்டிருந்த நிரலயில்

எல்லதாம் இறுக்கக் கட்டப்பட்டுக்
மகதாயில் தூணின சிற்பம்மபதால் கதாட்சி
தந்ததாள. இப்பபதாழுது அம்மன சந்நிதி
தரிசனம் அவனுக்குக் கிரடத்தது.
பநற்றியில் குங்குமம் அதற்குக் கதாரைணம்
ஆகியது.
வழக்கமதான அறிமுகங்கள
நடந்தன; அது முன நிகழ்ச்சியில் சிறிது
மதாறுபட்டு இருந்தது, “இவள ஒமரை மகள;
பகதாஞ்சம் விரளயதாட்டுப் புத்தி;
பபரியவர்கரளத் ததாக்கிப் மபசுவதாள,
மமலதாக்குப் மபதாடுவது மூக்குத்தி
இந்தமதாதிரி இவளுக்குப் பிடிக்கதாது.
வரரைச் சித்திரைம் மபதால் கதாட்சி
அளிப்பதாள; மகதாடுகள பதரிய மவண்டும்
எனபதில் இவளுக்கு ஒரு ஆரச” இரவ
எல்லதாம் அப்பதா பசதானனரவ அல்ல;
அம்மதாவின திருவதாயதால் மலர்ந்தரவ.
“சில விஷயங்களில் முரனப்பு”
எனறதாள. அது அவனுக்கு மட்டும்

விளங்கியது.
அவள விருப்பம்மபதால் ஆரடகள
குரறத்துக் பகதாளள அவன அனுமதி
வழங்கினதான.
அவன அவரளப் பதாரைதாட்டினதான.
“நீயும் தவறு இல்ரல; நினரனப் பந்ததாட
விட்ட எவரும் தவறிலர் நீ வருவது முன
அறிவிப்புச் பசய்யதாத அரைசமன தவறு
உரடயவன” எனறு அவள முரனப்ரபச்
சுட்டிக் கதாட்டினதான.
“பதரிந்திருந்ததால் எனன பசய்வீர்,”
எனறதாள.
“அந்தப் பக்கம் தரலரவத்துப்
படுத்திருக்க மதாட்மடன.”
“இப்பபதாழுது எந்தப் பக்கமும்
தரலரவத்துப் படுக்கலதாம்” எனறதாள.
“பந்துமட்டும் பதருவில் வந்து விழதாமல்

இருந்ததால் நதாம் சந்தித்திருக்க முடியதாது”
எனறு அவன பூப்பந்துக்கு நனறி
பதரிவித்ததான.
அங்மக அவள
விரளயதாடுவதற்குப் பந்து கிரடக்க
வில்ரல; ஊடலில் அவரன ரவத்து
விரளயதாடினதாள.

9. சுரைமஞ்சரி இலம்பகம்
அடிபட்ட மதான பநதாண்டிக்
பகதாண்மட நடந்தது; கதாமன அம்பினதால்
துரளக்கப்பட்டு மவதரன ததாங்க
முடியதாமல் குணமதாரலயின
உயிர்த்மததாழி சுரைமஞ்சரி மமதானத்தவம்
பசய்து பகதாண்டிருந்ததாள. அசுவனி எனற
அந்த யதாரன மீது அவளுக்கு அடங்கதாத
மகதாபம். மபதாயும் மபதாயும் இந்தக்
குணமதாரலததானதா அதன கண்களுக்குப்
புலப்படமவண்டும். அது முரைட்டு யதாரன
மட்டும் அல்ல; குருட்டு யதாரனயும் கூட
தனரனயும் அப்படித் துதாக்கி
எறிந்திருந்ததால் அவன வந்து ததாங்கி
இருப்பதாமன எனறு எண்ணிப் பபருமூச்சு
விட்டதாள அவள.

கனனிமதாடத்தில் இதுமபதால்
அடிபட்ட மதானகள பலர் அவளுக்குத்
துரணயதாக இருந்தனர். கதாதலிமல
மததால்வி அரடந்தவர் சரைண் புகும்
சரைணதாலயமதாக இருந்தது. தனக்கு எனறு
அரமத்துக் பகதாண்ட அந்தக் மகதாட்ரட
அதன ஒட்ரட வழிமய பல மநதாயதாளிகள
வந்து அரமதி மதடினர்; சூடுபட்ட பூரன
பதால் குடிக்க அஞ்சுகிறது. பதால்
விருப்புததான; இனிப்புததான; எனறதாலும்
ஒரு முரற வதாய்ரவத்துக் குடித்து அது
சூடுபட்டு விட்டது. அமத
மனநிரலயில்ததான சுரைமஞ்சரி அந்த
மதாடத்தில் சஞ்சரித்துக் பகதாண்டிருந்ததாள.
வீட்டில் இருந்ததால் அந்தச்
சூழ்நிரல அவளுக்குப் பருவ
நிரனவுகரளத் துண்டியது. அவள தந்ரத
ஒரு மதாதிரி, மவரள நதாழிரக பதார்ப்பது
இல்ரல; ஆரைம்பத்தில் தன
மரனவியிடம் கதாட்டிய அனரபயும்
ஆரசரயயும் விளக்குத் திரிமபதால் எரிய

விட்டுக் பகதாண்டிருந்ததார்.
மற்றும் அடிக்கடி சுற்றத்தினர்
பதரிந்தவர்கள திருமண இதழ்கரளக்
பகதாண்டு வந்து நீட்டிக் பகதாண்டிருந்தனர்.
அப்பபதாழுது எல்லதாம் அவள அந்த
வீட்டுப் பிரைச்சரனயதாகி விட்டதாள.
“எனனங்க உங்க பபண்ணுக்கு?”
“இந்தக் மகளவிகள
துரளத்துக்பகதாண்மட இருந்தன.
இவளும் இரளத்துக் பகதாண்மட
வந்ததாள. கதாதல் மததால்வியுற்றவர்கள
புகும் சரைணதாலயத்தில் இவளும் புகுந்து
பகதாண்டதாள.
அவளுக்குத் தனரனப் பற்றிமய
ஒரு அச்சம். மறுபடியும் இது மபதானற
மனத்ததாக்குதல் வருமமதா எனறு அஞ்சி
ரவத்தியரிடம் கதாட்டினதார்கள.

“இவள ஏமததா ஒர் அதிர்ச்சிக்கு
உளளதாகி இருக்கிறதாள; மறுபடியும் இந்த
மதாதிரி அதிர்ச்சி வரைதாமல் கவனித்துக்
பகதாளளுங்கள” எனறு பசதால்லிவிட்டுப்
மபதாய் விட்டனர்.
மருத்துவ மரனயில் நிரைந்தரைமதாகத்
தங்க முடியதாது; அதற்கதாக அவள
நிரைந்தரைமதாக அக்கனனிமதாடத்தில்
ரவக்கப்பட்டதாள. பபற்மறதார்களுக்கு
ஏமததா ஒரு வரக மன நிம்மதி ஏற்பட்டது.
“வயது பபண் அது இஷ்டமதாக
விட்டு விடுவதுததான நல்லது” எனறு
வந்த வரைனகரள எல்லதாம் தரைமற்றரவ
எனறு தளளிப்மபதாட்டு வந்தனர்.
ஒட்டப் பந்தயத்தில் பவற்றி
பபற்ற உஷதாவதாக இவள பபயர்
எடுத்ததாள. வதாழ்க்ரகரய விட்டு ஒடி
எந்த ஆட வரரையும் சந்திப்பதில்ரல
எனறு விரைதம் எடுத்துக் பகதாண்டவளதாகப்

பிரைச்சதாரைம் பசய்யப்பட்டதாள.
அடிக்கடி பபண் மகட்க
வருபவரிடம்,
“அவள அல்லி அரைசதாணி;
அருச்சுனனுக்குத்ததான கழுத்ரத
நீட்டுவதாள” எனறு பசதால்லி வந்ததார்கள.
அவள மட்டும் அடிக்கடி
சுபத்திரரைக்கு ஆள அனுப்பி விசதாரித்து
வந்ததாள; அவள குங்குமப் பபதாட்டுடன
பபதாலிவுடன இருப்பததாக அறிந்ததாள.
அதனதால் அருச்சுனன தீர்த்த
யதாத்திரரையில் இருந்து இனனும் திரும்பி
வரைவில்ரல எனறு உறுதியதாக இருந்ததாள.
தத்ரதரயக் கண்டவர் இந்தச் பசய்திரய
வந்து பசதால்லிக் பகதாண்டிருந்தனர்.
தீர்த்த யதாத்திரரை முடிந்து வந்த
அருச்சுனனிடம் அல்லிரயப் பற்றி
பமல்லக் கிளர்ந்தனர். அவன மததாழர்கள.

அதற்கு மவண்டிய சூழ்நிரல வந்தது.
பபண்கள முகத்தில் மஞ்சள
பூசுவது உண்டு; மதார்பில் குங்குமம்
அப்பிக் பகதாளவது உண்டு; நதானம்
கமழ்வது உண்டு; இவன மதார்பு சிவந்து
கதாணப்பட்டது.
“எந்தப் மபதார்க்களத்தில் இருந்து
வருகிறதாய்?” எனறு மகட்டதார்கள.
“இவள நம் ஊர்ப் பபண்ததான;
இதுவரரை கவனிக்கதாதது என தவறு ததான”
எனறதான.
“நீ பததாட்ட இடபமல்லதாம் பபதான
ஆகிறமத; எப்படி?” எனறு மகட்டதார்கள.
“அவர்கள விரும்புகிறதார்கள நதான
எனன பசய்வது” எனறதான.
“நதான எவ்வளமவதா முயற்சி

பசய்கிமறன; ஒருத்தி கூடச்
சீண்டமதாட்மடன எனகிறதாமள” எனறதான
புத்தி மசனன.
“உன மீது புளிமயதாதரரை வதாசரன
வீசும்; அய்யர் மகன நீ அதனதால் இந்த
வதாசரன” எனறதான. அவன பிறப்ரபச்
சுட்டிப் மபசினதான.
புத்திமசனரனத் தமிழில் அவர்கள
‘அறிவு’ ‘அறிவு’ எனறு கூப்பிட்டதார்கள.
‘அறிவழகன’ எனறு நீண்டிருந்த
பபயர் குறுகி அறிவு ஆகியது. அடிக்கடி
இப்படி ஏததாவது மபசித் பததாரளப்பதான;
அதனதால் அரத ‘அறுரவ’ எனறு மதாற்றி
விட்டதார்கள.
“ஏண்டதா” அல்லிக் குளத்துக்கு
மட்டும் ஏன மபதாகத் தயங்குகிறதாய்;
நீச்சல் அடிக்கப் பயமதா எனறு மகட்டதான.

அவன கூச்சல் மகட்டுப் பின
விவரைம் அறிந்ததான.
“சுரைமஞ்சரியதா!”
“அது ஒனறு ததான பதாக்கி, அரதயும்
முடித்து விடுகிமறன” எனறதான.
“அப்படியதானதால் உனக்கு ஒரு
‘கரலமதாமணி’ பட்டம் தருகிமறதாம்;
விழதாவும் எடுப்மபதாம்” எனறதான.
“அதற்கு மதிப்மப இல்லதாமல்
மபதாய்விடும் மபதால் இருக்கிறது”
“புதிய பட்டம்”
“கதாமதிலகன எனறு கூறுமவதாம்”
எனறதான அறுரவ.
மனனர் திலகமதாக
மவண்டியவரன இப்படி அவர்கள

மடக்கிப் மபதாட்டனர்.
சுரைமஞ்சரியின மூடிய கதவு திறக்க
அங்மக ஒரு முதியவன வந்து நினறதான;
அவன அந்த ஊருக்குப் புதியவனதாகவும்
இருந்ததான.
“உனரன யதார் உளமள விட்டது”
எனறு அங்மக ஒரு குண்டுமணி தடுத்ததாள.
“பசி” எனறதான.
”இங்மக ஆடவர்கள வரைக்கூடதாது.
மகளிர் மட்டும்’ எனறு மபதாடப்பட்டுளள
மபருந்தில் நீ எப்படி வரைலதாம்?” எனறதாள.
“முதலில் ஒட்டுநரரையும்
நடத்துனரரையும் மதாற்றுங்கள” எனறதான.
“அம்மதா ஆரண, எந்த
ஆடவரரையும் அனுமதிக்கக் கூடதாது”
எனறதாள.

“கிழவன; மூப்பினதால்
தளர்ந்தவன; எனரனக்கண்டு நீங்கள
இளம் பிஞ்சுகள அஞ்சுகிறீர் எனறதால்
உங்கள மனத் திண்ரம உறுதி இதற்கு
அர்த்தமம இருக்கதாது.”
“நிச்சயமதாக யதாரும் எனரனக்
கண்டு மமதாகிக்க மதாட்டதார்கள” எனறதான.
“கதாய்ந்த மதாடு; மகதாரரைப்
புல்ரலயும் தினனும்” எனறு கூறி
நரகத்ததாள அந்தக் குண்டுமணி.
இருவரும் சிரித்தனர்.
“சட்ட இலதாக்கதாவுக்கு
எழுதித்ததான அவர்கள கருத்துக் மகட்டுப்
பினததான உனரன அனுமதிப்மபதாம்”
எனறதாள.
இந்தச் சிக்கல்கரளத் தீர்க்க
வதாசலுக்கு அடுத்த அரறயில் நிரைந்தரைமதாக

ஒரு வழக்கு அறிஞர் அமர்த்தப்பட்
டிருந்ததார். அவர் “பரைவதாயில்ரல; உளமள
விடலதாம்; சட்டம் எனபது பவறும்
எழுத்துக்கள அல்ல; அதன மநதாக்கம்
அறிந்து பசயல்படுவதுததான
புத்திசதாலித்தனம்” எனறு அவர் திருவதாய்
மலர்ந்தருளினதார். அவர் உச்சிக் குடுமி
ரவத்திருந்தததால் அவர் பசதாற்களுக்கு
மதிப்புத் தரை மவண்டியது ஆயிற்று.
சீவகன உளமள
அனுமதிக்கப்பட்டதான. சதாப்பதாடு
மபதாடப்பட்டது; வயிறதாரை உண்டதான.
“தூக்கம் வருகிறமத” எனறதான.
படுக்ரக அரறக்கும்
அனுமதிக்கப்பட்டதான.
யதாழ் எடுத்து இரச வதாசித்ததான;
அவ்வளவுததான; அக்கம் பக்கத்து வீட்டு
ஆண்கள எல்லதாம் இங்மக
ஓடிவந்துவிட்டதார்கள; ஏன? அவர்கள

மரனவிமதார்கள வீட்டில் இல்ரல;
அவர்கள சிவரனக் கண்டு பதருவுக்கு
ஓடிவந்த ரிஷிபத்தினிகள ஆகிவிட்டனர்;
எல்மலதாரும் இங்மக ஓடிவந்து
விட்டதார்கள இந்த இரசரயக் மகட்க
“இது அக்கிரைமம்’ எனறு கத்த
ஆரைம்பித்ததார்கள. இரத விசதாரிக்கச்
சுரைமஞ்சரி ஓமடதாடி வந்ததாள.
“இந்தக் கிழவன இரச மகட்டு
வீட்டுக்குமரிகள அங்மக தம் பக்கத்தில்
இருந்தவர்கள அங்மக இல்ரல எனறதும்
அவர்களுக்குத் திக்பகனறு ஆகிவிட்டது.
இங்மக வந்து குவிந்து விட்டதார்கள”
எனறு அறிவிக்கப்பட்டது.
அவர்கரளச் சமதாததானப்படுத்தி
அனுப்புவதற்குள பபரும்பதாடு
ஆகிவிட்டது. ஒருவதாறதாக அவரைவர் தத்தம்
வீடு மபதாய்ச் மசர்ந்தனர்.

அங்மக சரைண்புகுந்த
சரைணதாலயங்கள இந்த இரசரயப் பதாடுக
எனறு மவண்டினர். கதாய்ந்த நிலம் ஈரைம்
பட்டுத் தளிர்க்கத் பததாடங்கியது.
அவர்கள நிரனவுகள பசுரமரய மநதாக்கி
நகர்ந்தன; அந்தக் கனனிமதாடம் மூட
மவண்டிய சூழ்நிரலயும்
ஏற்பட்டுவிட்டது. புல்ரலத் மதடி
மதானகள பவளிமயற நிச்சயித்து விட்டன.
அவர்கள மீண்டும் மீண்டும்
பதாடமவண்டினர்.
சுரைமஞ்சரி “இந்த வயதில் ஏன
இங்கு வந்தீர்?” எனறு அவரனக்
மகட்டதாள.
“குமரியதாட” எனறதான.
“அதனதால் எனன நனரம?”
“மூப்புப் மபதாகும்” எனறதான.

இவள வதாய்விட்டுக் மகட்க
பவட்கப்பட்டதாள. அவன பதாடிய பதாட்டு
சீவகனபதாடிய பதாட்டதாக இருந்தது. அவள
குறிப்பறிந்து அவள மததாழியர்,
“எம் தரலவிக்கதாக ஒரு பதாட்டு”
எனறனர்.
“நீங்கள எனன தருவீர்
அரதக்மகட்டு” எனறதான.
“மவட்டது தருமவதாம்” எனறனர்.
“எழிற்பதாரவ மவண்டும்”
எனறதான.
“ரவத்து விரளயதாடவதா”
எனறதார்கள.
“களித்து மகிழ்ந்திட” எனறதான.
“பபதாற்பதாரவ ததாமன; தருகிமறதாம்

பதாடு” எனறனர்.
அவன சிவனபதாடிய சதாம கீதத்ரத
யதாழ் இரசத்துப் பதாடினதான. பதாபநதாசம்
சிவன அல்ல; பரைமசிவன பதாடிய பதாட்டு
அது.
சுரைமஞ்சரி அசுணப்
பறரவயதானதாள; அந்த இரசயில்
மயங்கினதாள; நிறுத்தினதால் அவள உயிர்
மபதாகும் எனறு இருந்தது; அவள
நிரனவுகள உணர்வுகள துண்டப்பட்டன.
சீவகரன அப்படிமய ஒடிப்மபதாய்
இறுகத் தழுவிக் பகதாளள மவண்டும்
எனறு மவகம் பகதாண்டதாள; ததாகம்
நீடித்தது; இந்தக் கிழவன சீவகனதாக
இருக்கக்கூடதாததா எனறு ஏங்கினதாள;
துடிதுடித்ததாள.
“கதாமரன மவண்டிச் சதாமகீதம்
பதாடி இரறவரன அரடமவன”

எனறதாள.
“நீ பசனறு வழிபடு; உனரன
அங்கு வந்து ஆட் பகதாளவதான” எனறு
பசதால்லிவிட்டுச் சீவகன விரட
பபற்றதான.
சீவகரனப் பற்றிய சிந்ரத
அவளுக்கு பமதாந்ரதக்கள ஆகியது; அந்த
மயக்கத்தில் அவள ததான மபசுவது
இனனது எனறு பதரியதாமல் பிதற்றினதாள.
வந்தவன யதாமரைதா மந்திரைவதாதி
எனறு அங்கு இருந்தவர் மபச
ஆரைம்பித்தனர்; அவன அவளுக்கு பவறி
ஏற்றி விட்டதான; அவன சதாம்புரைதாணி
புரகமபதாடும்மபதாமத பதரியும். இவரள
ஆட்டி ரவக்கப் மபதாகிறதான எனறு,
சீவகரன மறந்து அவன
கதாற்றுப்படக்கூடதாது எனறு சனனரல
அரடத்துக் பகதாண்டவள பவட்ட
பவளியில் ஒட நிரனக்கிறதாள; விட்டதால்

துணிகரளக் கிழித்துக் பகதாளவதாளமபதால
இருக்கிறது.
கதாமன மகதாயிலுக்குச் பசல்ல
மறுத்தவள அங்குப் மபதாக மவண்டும்
எனறு வற்புறுத்துவரதக் கண்டு வியப்பு
அரடந்தனர்; மணிமமகரலமபதால
அட்சயபதாத்திரைம் ஏந்தி
ஆருயிர்க்பகல்லதாம் இரைங்கி மதாபபரும்
துறவியதாவதாள எனறு எதிர்பதார்த்தனர்.
ஆட்டனத்திரய நிரனத்து அலமந்த
ஆதிமந்தி மபதாலப் மபதுறுவது
வியப்ரபத் தந்தது.
ஆட்டன அத்தி எனபவன சிறந்த
ஆடற்கரலஞன; அவரனக்
கதாதலித்தவள ஆதிமந்தி எனற அழகி,
அவரனக் கடல் அரலகள அடித்துக்
பகதாண்டு மபதாக அவரன நிரனத்து
அழுது அரைற்றித் பதய்வத்திடம்
முரறயிட்டு அவரனத் திரும்பப்
பபற்றதாள எனபது கரத; அத்தரகய

ஆதிமந்தியின நிரலரய இவள
அரடந்துவிட்டதாள எனறு மததாழியர்
மபசிக் பகதாண்டனர்.
எப்படிமயதா இவள கதாமன
மகதாயிலுக்குச் பசல்லப் மபதாகிறதாள எனற
பசய்தி பத்திரிரக நிருபர்களுக்குத் பதரிய
அவர்கள அனரறய கதாரல ஏட்டில்
இச்பசய்திரய பவளியிட்டு விடமவ
மதாரலயில் சதாரல இருபுறமும்
தரலவர்கரளக் கதாண நிற்கும் கட்சித்
பததாண்டர்கரளப் மபதால இரளஞர்கள
அழகதாக உடுத்திக்பகதாண்டு அங்கங்மக
இடம் பிடித்து நினறனர். சிலர் இடம்
இல்லதாமல் மபதாகமவ மரைத்தில் ஏறிக்
குரைங்குகள ஆயினர்; அவர்களுள
ஒருவனுக்குத் தவறி விழுந்து அடிபட்டது
எனற பசய்தி மறுநதாள வந்தது.
கதாமன மகதாயிலுக்கு முதியவர்கள
யதாரும் பசல்வதில்ரல. பபதாதுவதாகக்
கனனிப் பபண்களததான அங்குச் பசனறு

வழிபடுவது வழக்கம்; அதற்கதாகமவ
அங்கு இரளஞர்கள பசல்வர்;
தினபண்டம் வதாங்கிச் சதாப்பிட்டுக்
பகதாண்டு சுற்றிக்பகதாண்டு நிற்பர்;
இவரளப் பதார்க்க மவண்டுபமனறு
கூட்டம் கூடிவிட்டது. கட்டியங்கதாரைன
கதாவலர்களுக்கு அந்தக் கூட்டத்ரதச்
சமதாளிப்பது அரும்பதாடு ஆகிவிட்டது.
சுரைமஞ்சரி வழிபட்ட மகதாயில்
எனறு அதற்கு இப்பபதாழுதும் கரத
வழங்கப்படுகிறது. கலியதாணமதாகதாத
பபண்கள அங்குச் பசனறு ஆரச மரைம்
சுற்றிக் கல்லில் கயிறு கட்டித்
பததாங்கவிட்டு வருகிறதார்கள.
இப்பபதாழுதும் ஆண்கள அங்மக
அனுமதிக்கப்படுவதில்ரல எனறு
பசதால்கிறதார்கள.
பலத்த பதாதுகதாப்மபதாடு அவள
உளமள பசனறதாள; அவள மநருக்குமநர்
மமதாதிக் பகதாண்டதாள; இரடத்தரைகர்

யதாரும் இல்ரல; அர்ச்சகர்கள அந்தக்
மகதாயிலில் அனுமதிக்கப்படுவதில்ரல;
ஏபனனில் பக்தர்கள இரறவனிடம்
வதாய்விட்டு முரறயிட முடிவதில்ரல.
“கதாமமன! என உயிருக்கு ஏமம்
ஆகிய சீவகரனக் பகதாண்டு வந்து
நிறுத்து; உனக்கு இங்மக பபதானனினதால்
ஆகிய மதரரையும் கரும்பு வில்லுக்கு
இரும்புப் பூரணயும் பசய்து தருகிமறன;
அம்மதா ரைதிமய நீயதாவது சீமதான
கதாமனிடம் என குரறரயச் பசதால்லக்
கூடதாததா?” எனறு முரறயிட்டதாள.
ஒரு குரைல் எழுந்தது.
“பபண்மண நீ கண்ரண
மூடிக்பகதாண்டு மபதா; உன எதிமரை அவமன
வந்து முட்டிக் பகதாளவதான” எனறு குரைல்
எழுந்தது.
பதய்வம் மபசியது.

இப்படிச் பசய்திகள அடுத்த
நதாளில் எங்கும் பரைவின.
அவ்வளவுததான; ஆத்திகர்கள
எல்லதாம் கூடிக் கண்டனக் கூட்டம்
நடத்தினர்.
“பதய்வம் மபசதாது; இது ஏமததா
மமதாசடி” எனறு கண்டனக்குரைல்
எழுப்பினதார்கள.
இதற்மக இப்படி எனறதால்
கடவுரளக் கண்மடன எனறதால் யதார் இந்த
உலகத்தில் நம்பப் மபதாகிறதார்கள.
அதனதால்ததான கண்டவர்கள இதுவரரை
பவளியில் பசதானனதில்ரல எனறு
பதரிகிறது.
சுரைமஞ்சரிக்கும் சீவகனுக்கும்
திருமணம் நடந்தது; அவனததான சீவகன
எனற பசய்தி மரறக்கப்பட்டது.
பபற்மறதார்கள நிச்சயித்த மணமகன

ஒருவரன அவள விரும்பி மணம் பசய்து
பகதாண்டதாள எனறு மபசும்படி வதந்தி
பரைப்பி விட்டதார்கள.
நண்பர்கள அவனுக்குக்
கதாமதிலகன எனறு பட்டம் சூட்டிப்
பதாரைதாட்டினதார்கள.
“மகதாட்ரடக்குள எப்படி உளமள
புகமுடிந்தது?” எனறு அவரன ஒரு வினதா
மகட்டதான அறிவழகன.
“கிழவனதாகப் மபதாய்
உருமதாறிமனன” எனறதான.
“அது எப்படி முடிந்தது?” எனறு
வியந்தனர்.
சுதஞ்சணன கற்றுக் பகதாடுத்த
மந்திரைசக்தி இது; எனக்குக் கற்றுக்
பகதாடுத்த இரைண்டதாவது மந்திரைம்;
மதரவப்படும் மபதாது உருக்கரைந்து

மதாறலதாம்; எல்லதாம் மந்திரைம் ததான.
அந்தக் கதாலத்தில் ஒப்பரன பசய்து
பகதாளளத் ததாடி இருந்ததாலும் இவன
அதரன நதாடவில்ரல.
“மற்பறதாரு மந்திரைம் எனன?”
எனறு மகட்டனர். “மகளிர்க்கு நதான
கதாமனதாகக் கதாட்சி அளிப்மபன” எனறதான.
“நீ உண்ரமயிமலமய கதாமன
ததாமன” எனறு பதாரைதாட்டினர்.
சுரைமஞ்சரி அவனிடம்
பபருரமயதாகச் பசதானனதாள.
“பதய்வம் எனனிடம் மபசியது”
எனறதாள.
அவன சிரித்ததான.
“ஏன உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்ரக

இல்ரலயதா?” எனறு மகட்டதாள.
“உண்ரம உறுதியதாக இருக்கும்
மபதாது நம்பிக்ரகக்கு இடமம இல்ரல”
எனறதான.
அவளுக்கு வியப்பதாக இருந்தது.
“எல்லதாம் உங்கள ஏற்பதாடதா?”
எனறு மகட்டதாள.
“அறிவழகன அவன ததான மகதாயில்
உருவச்சிரலயின பின குரைல் பகதாடுத்தது.
நதாடகங்களில் பினனதால் இருந்து குரைல்
பகதாடுப்பது வழக்கம்; அந்த உத்திததான
அவன புத்தியில் உதயமதானது” எனறதான.
“பவளிமய பசதால்லதாதீர்கள”
எனறதாள.
“கதரவ மூடு” எனறதான.

10. மண்மகள இலம்பகம்
கந்துக்கடன வீட்டில்
அழுரகக்குரைல் மகட்டது; அக்கம் பக்கம்
வந்து துக்கம் விசதாரிக்கக் கூடி விட்டனர்.
யதாரைதாவது அவர்களுக்கதாகவதாவது
பசத்துத் தீரை மவண்டிய சூழ்நிரல
உருவதாகி விட்டது.
“கந்துக்கடனததான ஈமக்கடனுக்கு
ஆளதாகிவிட்டதான” எனறு வந்து
விசதாரித்தனர்.
அவன பகதாழுக்கட்ரடமபதால்
இருப்பரதப் பதார்த்து அவன மரனவி
சுநந்ரதததான கண்மூடி இருக்கமவண்டும்
எனறு முடிவு பசய்தனர். விசதாரிப்பதற்கும்

எளிரமயதாகி விட்டது.
“மநற்றுவரரை நனறதாக
இருந்ததார்கமள! பட்டுப் புடரவ உடுத்திக்
மகதாயிலுக்கு வந்ததார்கமள; பபதாட்டும்
பூவும் ரவத்த அவர்கரளப் பதார்த்ததால்
மகதாலட்சுமி மதாதிரி இருப்பதார்கமள”
எனறு அவர்கள மததாற்றத்ரத ஏற்றமுடன
மபசினதார்கள.
“மபதாகும்மபதாது நம்மிடம்
பசதால்லி விட்டதா மபதாகிறதார்கள” எனறு
முனனுரரை கூறினதான கந்துக்கடன.
“ஏனுங்க அப்படிச் பசதால்றீங்க?”
“மநற்றுக் மகதாயிலுக்குப்
மபதானததாகச் பசதானனதார்கள எனனிடம்
பசதால்லிவிட்டதா மபதானதார்கள எனறு
மகட்மடன. அவ்வளவு ததான.”
“பசதால்லதாமல்

மபதாயிட்டதாங்களதா?”
“மபதாகரல, வீட்டிமல
இருக்கிறதார்கள” எனறதான.
யதார் மபதாய்விட்டதார்கள எனறு
மகட்பது அநதாகரிகமதாக இருந்தது.
அவர்கள வீட்ரடத் துருவித்துருவிப்
பதார்த்தனர்.
“என தந்ரதக்கு இனறு திதி; அவர்
பசனறது இந்தத் மததி, அது அவர் விதி,
அவரரை நிரனத்துக் பகதாண்டு
அழுமததாம்” எனறனர்.
பரழய பசய்தி இதில் எந்த
சுவதாரைசியமும் கதாணவில்ரல.
“இவ்வளவு ததானதா!”
“அதுக்குத்ததான அழுமததாம்”

“எங்களதால் அழமதால் இருக்க
முடியவில்ரல.”
கந்துக்கடனின
கடரமயுணர்ரவயும் தந்ரதயின பதால்
அவர் ரவத்திருந்த மரியதாரதரயயும்
பற்றிப் மபசி வியந்து பசனறனர்.
இந்த அழுரகக்குக் கதாரைணம்
எனன? சீவகனின தரலத் மததாற்றம்;
அவன வீட்டுக்கு வந்ததும் சுநந்ரத
வதாய்விட்டு அழுதுவிட்டதாள. துக்கம்
ததாளவில்ரல. ஒருவர் அழுததால் அதற்குக்
கதாரைணமம மதரவ இல்ரல; மற்றவர்கள
கண்ணிர் விடுவது வழக்கம். இந்த
வியதாதியதால் எழுந்த அவலக்குரைல் அது,
இது பவளிமய பதரிந்ததால் சீவகன வந்து
விட்டதான எனபது கட்டியங்கதாரைனுக்குத்
பதரிந்து விடும்; பிடி ஆரண
அவனுக்கதாகக் கதாத்துக் கிடக்கிறது; அரைச
விருந்தினனதாகச் சகல மரியதாரதகமளதாடு
வந்து அரழத்துச் பசனறு விடுவர்.

அதனதால் ததான அழுரகக்குக்
கதாரைணத்ரத பவளிமய
பசதால்லமுடியதாமல் ஒரு பபதாய்ரய
அவிழ்த்து விட மவண்டி மநர்ந்தது.
கந்துக்கடன ஒரு வியதாபதாரி, அதனதால்
இது அவனுக்குச் பசதால்லித் தரைத் மதரவ
இல்ரல; தப்புவதற்கு இது உபதாயமதாக
உதவியது.
குணமதாரல சிறிது மநரைம்
மபசதாமல் ஒதுங்கி இருந்ததாள. நீண்ட நதாள
பிரிந்திருந்த் குழந்ரத பிகு பசய்து
பகதாண்டு ததாரய அரடவரதப் மபதால
அவள ஒதுங்கி நினறதாள. அவரனப்
பதார்ப்பதிமலமய அவள மநரைம் பதாதி
கழிந்தது. அழுரக பறிட்டுக் பகதாண்டு
வந்தது. எனினும் அழுவதற்குச்
சுநந்ரதக்கு முனனுரிரம பகதாடுத்து
விட்டததால் அதரன அடக்கிக்
பகதாண்டதாள.
சுநந்ரத பகதாட்டில் நதாடி வரும்

கனறுக்குட்டிரய அரணக்கும்
பசுவதானதாள. முனரனவிட அதிகம்
வளர்ந்து பசுரமயதாக
இருப்பததாகப்பட்டது. எவ்வளமவதா
மகளவிகள மகட்க விரும்பினதாள.
அவளதால் ஒனறும் மகட்க முடியவில்ரல.
விசரயரயப் பதார்த்த பிறகு அவரன
அறியதாமமலமய பதாசம் சிறிது
குரறந்தவனதாகக் கதாணப் பட்டதான.
வளர்ந்து விட்டவன; அதனதால் ஏற்பட்ட
மதாறுதல் எனறு அவள நிரனத்துக்
பகதாண்டதாள.
மூத்த மகன எனபததால்
அவனுக்குத் தனி மரியதாரத, அந்த
மரியதாரத கந்துக் கடனதால் சீவகனுக்கு
அளிக்கப் பட்டது. தத்ரத ஆரைவதாம்
பசய்யதாமல் தன மகிழ்ச்சிரய அவள
அணிந்திருந்த புத்ததாரடயிலும்
அணிகளிலும் கதாட்டினதாள. மணப்பபண்
மபதாலக் கதாட்சி அளித்ததாள. வீட்ரடப்
பபருக்கிக் மகதாலமிட்டுச் சீர் பசய்து

அழகு கதாட்டினதாள. நதாமகள எனறு
பசதால்லும்படி அவள நதா இனிய
பசதாற்கரள மிழற்றிக் பகதாண்டு
இருந்தன. வந்தவர்கரள வருக எனறு
கூறி அளமவதாடு சிரித்து அகமகிழ
ரவத்ததாள.
குணமதாரல சந்திக்கத் தத்ரத
வதாய்ப்பு அளித்ததாள.
“எனனதால் ததான உங்களுக்கு இந்த
விரளவு” எனறு வரளத்துப் மபசினதாள
அவல அழகி.
“உனனதால் ததான இவ்வளவும்;
நதான அரடந்த சிறப்புகளுக்மக நீ ததான
கதாரைணம். கட்டியங்கதாரைன எனரனச்
சிரறப் பிடிக்க முயலதாவிட்டதால் நதான
என ததாரயக் கண்டிருக்க முடியதாது. புதுப்
புது மலர்கரளப் பறித்து அழகு பதார்த்து
இருக்க முடியதாது. பரடவனரம
மிக்கவனதாக வளர்ந்திருக்க முடியதாது”

எனறு கூறினதான. “அதனதால் உனரன
மிகவும் மதிக்கிமறன. துனபத்ரதத்
துரடப்பதற்கு எழுகினற மபதாரைதாட்டம்
ததான வதாழ்க்ரகயின உயிர்த் துடிப்பு”
எனறதான.
அவள நதாள ஒற்றித் மதய்ந்த
விரைரலப் பதார்த்ததான; சித்திரைம் எழுதும்
மகதால் மபதால் அது மதய்ந்து கிடந்தது.
“உங்கரள நிரனத்து ஒவியம்
எழுதிக் பகதாண்டிருந்மதன” எனறதாள.
அதில் சிறப்பதான சித்திரைமதாக
யதாரனரயச் சீவகன அடக்கி அவரளக்
கதாத்தது இருந்தது. அரத வீட்டு முகப்பில்
பபரிததாக்கி மதாட்டி ரவத்திருந்ததாள.
இதுததான நதான எழுதும் உங்கள கரதக்கு
முகப்பு அட்ரட எனறதாள.
கற்பரன மிக்க அவ்மவதாவியம்
ஒப்பரன மிக்கததாக இருந்தது; நூலுக்மக

முகப்பு ஓவியம்ததான அழகு தருவது
எனறு பதாரைதாட்டினதான.
அவளிடம் விரட பபற்று அவரள
அட்டில் களத்துக்கு அனுப்பிவிட்டுத்
தத்ரதயின கட்டில் அரறக்கு வந்ததான.
“துனபம் மநர்ரகயில் யதாழ் எடுத்து
வலிரம கூட்டினதாய். அந்த இனப
இரசயில்ததான திக்கு விசயம் பசய்து
பக்கத் துரணகரளச் மசர்த்மதன”
எனறதான.
“இனிமமல்ததான உம் கடரம
இருக்கிறது. கட்டியங் கதாரைரன ஒழித்து
வதாரக சூட மவண்டும்” எனறதாள.
அவன சுற்றுப் பயணத்தில் சுக
அனுபவங்கரளப் மபசதாமல்
ஏரனயவற்ரற மட்டும் எடுத்துக்
கூறினதான. மற்றும் பநருக்கமதானவரிடம்
ஒனறு இரைண்டு உரரையதாடி அவர்கரள

மகிழ்வித்ததான. இவரன எடுத்து வளர்த்த
பசவிலியர் அவர்கள குடும்ப நலரனக்
மகட்டு அறிந்ததான.
அவன மததாழர்கமளதாடு சினன
வயதில் சுற்றி விரளயதாடிய
ஆலமரைத்ரதச் பசனறு பதார்த்து விட்டு
வந்ததான; படித்த பளளியிடம் பதாசம்
கதாட்டுவதுமபதால அது இருந்தது.
அதனபின அரனவரிடமும்
விரடபபற்றுக் பகதாண்டு தன
மததாழருடன பயணத்ரதத் பததாடர்ந்ததான.
மதாமன மகதாவிந்தரனக் கதாண்பதற்கு
விமதய நதாட்டுக்குச் பசனறதான.
அங்குச் பசல்வதற்கு மற்றும் ஒரு
கதாரைணம் இருந்தது. தன மதாமன
மகதாவிந்தன தன மகனுக்கு இளவரைசு
பட்டம் சூட்டி அவனிடம் ஆட்சி
ஒப்புவிக்கப் மபதாவததாகவும் பசய்தி
வந்தது. மதாமன உறவு தனித் தனரம

வதாய்ந்தது ததான. அந்த உறரவ வளர்க்க
ஆரசக்கு ஒரு மகளும் பபற்றிருந்ததான.
இந்த ஆரச எனபது யதாரரைக் குறிக்கும்?
விளக்கம் இதுவரரை யதாரும் கூறவில்ரல;
ததான ஆரசப் படுவதற்கு ஒரு மகள
மதாமன பபற்றிருந்ததான எனறு அவன
கணக்குப் மபதாட்டதான.
விமதய நதாட்டில் முதல்
விழதாவதாகக் மகதாவிந்தன தன மகனுக்குப்
பட்டம் சூட்டினதான. அவ்விழதாவில்
பட்டத்து மனனர்கள பலர் வந்து கலந்து
பகதாண்டனர். மட்டற்ற மகிழ்ச்சியில் நதாடு
திரளத்துக் பகதாண்டிருந்தது.
அவ்விழதாவிற்கு மநரில் வரை
இயலதாதவர்கள வதாழ்த்துச் பசய்திகள
அனுப்பி இருந்ததார்கள. அவற்றுள முதற்
பசய்தியதாகக் கட்டியங்கதாரைன அனுப்பிய
ஒரல வதாசிக்கப்பட்டது. அரத
மகதாவிந்தன மிகப் பபருரமயதாகக்
பகதாண்டதான; சீவகன ‘அரதப்
படிக்கக்கூடதாது’ எனறு மறுப்புத்

பதரிவித்ததான.
“இது எனனுரடய விழதா; உன
மறுப்ரப ஏற்க முடியதாது; பபதாறுப்பதாக
நடந்து பகதாள” எனறதான.
அவன தனரன அவமதித்தததாக
நிரனத்ததான; அந்த விழதாவில் அதிக
ஈடுபதாடு கதாட்டவில்ரல.
அந்தக் கடிதம் படிக்கப்பட்டது;
இரரைச்சலில் முழுச் பசய்தி அறிய
முடியவில்ரல. சில வரிகள மட்டும்
பதளிவதாகக் மகட்டனர்.
“சச்சந்தன சதாவுக்கு நதான ததான
கதாரைணம் எனறு மற்றவர்கள
நிரனக்கிறதார்கள; அது உண்ரமயல்ல
அரைச யதாரன மதம் பகதாண்டு கட்டு
மீறியது; அரதக் கட்டி அடக்க ஆள
இல்ரல; அவசரைப்பட்டுச் சச்சந்தன அதன
மபதாக்கிரன மதாற்ற அதமனதாடு முரைண்

பகதாண்டதான; அது தன தரலவன
ஆயிற்மற; தன வதாழ்வுக்கு அவனததான
கதாரைணம் எனபரதயும் மறந்து நனறி
பகதானறது. அரத நதான எப்படிச்
பசதால்மவன? மரைணம் சம்பவித்தது.
ஆட்சிக்கு ஆள மதடிமனன; அரைசி கதாற்றில்
விடும் பட்டம் ஆயினதாள; மயிலுர்தியில்
எங்மகதா பசனறு விட்டததாகக்
கூறினதார்கள.”
“அவர்களுக்கு ஒரு மகன அல்லது
மகள இருக்க வதாய்ப்பு உண்டு.
அவர்களிடம் ஆட்சிரய ஒப்புவிக்கக்
கதாத்திருக்கிமறன. அவர்கள அடிச்சுவமட
பதரியவில்ரல.”
“விசயமதா மதவி அங்கு
வந்திருப்பததாகச் பசதால்கிறதார்கள.
அவர்களுக்கு என வணக்கத்ரத
இயம்புக; பதாவம் அவர் பபற்ற குழந்ரத
எனன ஆயிற்மறதா! தனியதாகத்ததான
வந்திருக்கிறதார்கள எனறு ஒற்றர் வந்து

உரரைத்தனர். அவர்களுக்கு என அனுததாபச்
பசய்திரயச் பசப்புக.”
“உம் மகனின முடிசூட்டு
விழதாவில் கலந்து பகதாளள
வதாய்ப்பில்ரல. இனி நதாம்
நல்லிணக்கத்மததாடு அரைசியல் உறவு
பகதாளமவதாம்; திரறப்பபதாருள தந்து என
இரற யதாண்ரம ஏற்றுக் பகதாள” எனறு
எழுதியிருந்தது.
“அவ்வதாமற பசய்மவதாம்” எனறு
அரவ அறியக் கூறினதான; ‘கப்பம்
கட்டுவமத பசப்பம் உரடயது’ எனறு
வந்த தூதுவரிடம் பசதால்லி
அனுப்பினதான.
சீவகன அக்கூற்ரற ஏற்பததாக
இல்ரல; அவ்வளவும் பபதாய் எனறு
தனிமய மபசி இருவரும் வதாதிட்டுக்
பகதாண்டனர்.

“நீ வயதில் சிறியவன, மகட்பதார்
மபச்சுக் மகட்டு நீ தவறதாக எரதயும்
நிரனக்கிறதாய்; ஏன அப்படி நடந்திருக்கக்
கூடதாது? கண்ணதால் கதாண்பதும் பபதாய்;
கதாததால் மகட்பதும் பபதாய்; தீரை
விசதாரிப்பமத பமய்; பழரமரயப் பற்றி
நதாம் ஏன ஆரைதாயமவண்டும்; அவனிடம்
உறவு பகதாளவதுததான நமக்கு ஆததாயம்;
அதுததான ஒப்புக்பகதாளளும் இந்தச்
சமுததாயம். பரகபகதாண்டு உன தந்ரத
அழிந்தரதப் மபதால் எங்கரளயும்
அழியச் பசதால்கிறதாயதா? நதாம் அவரன
எதிர்க்க முடியுமதா! அவன பபருநிலம்
ஆளும் மவந்தன; யதான சிற்றரைசர்களில்
ஒருவன; எதிரியின வலிரம நம் வலிரம
இவற்ரறச் சீர்தூக்கித்ததான பசயல் பட
மவண்டும். இனறு இந்த நிரலயில்
அவமனதாடு நல்லுறவு பகதாளவது ததான
நயக்கத் தக்கது” எனறு கூறினதான.
சீவகன ஆத்திரைப்படவில்ரல;
கருத்து மவறு பதாட்டுக்கு மதிப்புத்

தந்ததான. பபதாறுத்திருந்து பதார்ப்பது தக்கது
எனறு அடங்கினதான; அனரன
விசயமதாமதவியின அறிவுரரைக்குக்
கதாத்திருந்ததான.
அரைச அரவ நீங்கி அரைண்மரன
வந்து மசர்ந்ததான. அவன ததாரய விட
அவன வருரகக்கு, ‘அவன எதிர்கதாலம்’
கதாத்திருந்தது. தன அண்ணனின
முடிசூட்டு விழதா நடந்ததும், தனக்கு
மதாரல சூட்டும் விழதா நடக்கும் எனறு
எதிர்பதார்த்துக் பகதாண்டிருந்ததாள அவன
மதாமன மகள இலக்கரண.
அவரளப் பதார்த்ததும் அவனுக்குப்
புது ஆரச கிளம்பியது. அது அவனுக்கு
உரிய தனி இயல்பு; அழகி எனறதால்
அவன ஆரைதாதரன பசய்து பழகியவன;
விழதாவிற்கு அவளும் வந்திருந்ததாள;
அவள மகதாலம் மணப் பபண்ரண
நிரனவூட்டியது.

“எனனப்பதா பதார்க்கிறதாய்!”
எனறதாள விசரய.
“மதாமன மகள; அதனதால்ததான”
எனறதான.
“எனன பதார்க்கிறதாய்?” எனறு
மறுபடியும் மகட்டதாள.
“பநடுமரைமதாக
வளர்ந்திருக்கிறதாமள அதனதால்ததான
பதார்க்கிமறன” எனறதான.
“எனரனப் பரனமரைம் எனகிறதார்.
அத்ததான” எனறு குரழந்ததாள மகதாவிந்தன
மகள இலக்கரண.
“படிக்கத் பதரியுமதா?” எனறு
மகட்டதான.
“ஏன மகட்கிறதாய்?”

“பநடுமரைமதாக நிற்கிறதாமள
அதனதால்ததான” எனறதான.
“நீட்டு ஒரல வதாசிக்கதா
விட்டதாலும் வீட்டு மவரல ஒழுங்கதாகச்
பசய்வதாள” எனறதாள.
“அவள உனக்கு ஒர் இலக்கியமதாக
இல்லதா விட்டதாலும் வதாழமவண்டிய
வழிகள அறிவிக்கும் இலக்கணமதாக
இருப்பதாள” எனறதாள.
இலக்கரண எனபதன பபதாருள
விளங்கியது.
“இலக்கணத்ரதமய
இலக்கியமதாக்க முடியும் சுரவ
கூடினதால்” எனறு கணக்குப் மபதாட்டதான;
அவரள அரடவரதப் புது இலக்கதாகக்
பகதாண்டதான.
அதற்குள மதாமன மகதாவிந்தன

அங்கு வந்ததான.
“மருமகனுக்கு எனமமல் மகதாபம்”
எனறு பசதால்லிக் பகதாண்மட வந்ததான.
“நீர் இவ்வளவு மகதாரழயதாக
நடந்து பகதாளவீர் எனறு
எதிர்பதார்க்கவில்ரல”
“ஏரழகளிடம் மகதாழரம
அரமவது இயற்ரக; அரத மதாற்ற
முடியதாது” எனறதான மகதாவிந்தன.
“நீ உன வீரைத்ரதக் கதாட்டு; இங்மக
இலக்கரணரய மவட்டு இங்குக்
குரழந்து பகதாண்டிருந்ததால் பயன
இல்ரல” எனறதான மதாமன.
அவனுக்கு மதாமன மீதும்
பவறுப்புத் மததானறியது; இதுவரரை
யதாரும் தனரன எதிர்த்துக் கூறியது
இல்ரல.

தருமன மபதார்க்களத்தில்
அருச்சுனரனக் கடிந்து பகதாண்டதான, “நீ
ரககட்டிக் பகதாண்டிருந்ததால் பவற்றி
ததானதாக உன கதாலடியில் விழும் எனறு
எதிர்பதார்க்கிறதாயதா? உனக்குக் கதாண்டீபம்
எதற்கு” எனறு அவசரைப்பட்டுக் மகட்டு
விட்டதான.
தனரன இகழ்ந்ததாலும் அவன
கவரலப்பட்டிருக்க மதாட்டதான; தன
வில்ரல இகழ்ந்தது அவனதால் பபதாறுக்க
இயலவில்ரல.
உடமன வில்லின அம்பு குறி
ரவக்கத் தருமன மீது பதாய்ந்ததான.
கண்ணன அவரனத் தடுத்து
நிறுத்தினதான. இது பதாரைதக் கரத.
அமத மவகம் சீவகனுக்கு
வந்துவிட்டது.

“இப்பபதாழுது பசதால் அந்தக்
கட்டியங்கதாரைன தரலரய அறுத்து உன
கதாலில் ரவக்கிமறன” எனறு முழக்கம்
பசய்ததான.
“அந்த வீரைத்ரதத்ததான உனனிடம்
எதிர்பதார்க்கிமறன; அவசரைப்படுவதில்
பயனில்ரல.”
“என மகரள உனக்கு மணம்
முடிக்க விரும்பவில்ரல;” எனறதான.
ஆறியவன சீறும் நிரலயில்
நினறதான.
அவள நிரனவுகள பழரமக்குச்
பசனறன.
சினன வயதில் யதாரைதாவது நீ யதாரரைக்
கட்டிக் பகதாளளப் மபதாகிறதாய் எனறு
அவரளக் மகட்டதால் ‘மதாமன மகரன’
எனறு மனப்பதாடம் ரவத்துச் பசதால்லிக்

பகதாண்டிருந்ததாள. அனறு பபதாம்ரம
ரவத்து விரளயதாடிய நதாட்களில் அந்தப்
பபதாய்ரம வடிவங்களில் ஒனறில்
தனரன ரவத்துக் கண்டதாள. மற்பறதானறு
சீவகரன வரித்ததாள. அவள ததாவணிக்
கனவுகளில் அவரனத் தவிரை மவறு
யதாரும் இடம் பபற்றதில்ரல.
ஆற்றங்கரரையில் மணலில்
வீடுகட்டி விரளயதாடிய நதாட்களில்
இரைண்டு வடிவங்கரள மணலில் பசய்து
ரவத்ததாள. ஆற்றின அரல ஒரு வடிரவக்
கரலத்து விட்டது. அங்மகமய உட்கதார்ந்து
பகதாண்டு அழுது ஒலமிட்டதாள.
“ஏன அழுகிறதாய்?”
“மதாமன அவரனத் தண்ணிர்
அடித்துக் பகதாண்டு மபதாய் விட்டது”
எனறு கண்ணிர் விட்டிருக்கிறதாள.
தன மததாழிப்பபண்களுடன கூடல்

இரழத்தல் எனற விரளயதாட்ரட
விரளயதாடிய மபதாது எல்லதாம் “அவரன
அரடய முடியுமதா” எனறு கூடல்
இரழத்து விரளயதாடி இருந்ததாள.
ததான மகட்ட கரதகளில் எல்லதாம்
அது வீரைப் மபதார் எனறதால் அதில்
அவரனமய ரவத்துக் கதாணுவதாள;
அவன நிச்சயம் பவற்றி பபறுவதான எனறு
நம்பிக்ரக பகதாளவதாள; அவன பவற்றி
பபற மவண்டும் எனறு கரத முடியும்
வரரை கதாது பகதாடுத்துக் மகட்பதாள.
தத்ரதரயச் சீவகன யதாழில்
பவனற பசய்தி மகட்ட மபதாது அமத
மபதாலத் தனரன பவல்லவும் தன மதாமன
மகன வருவதான எனறு கனவு கண்டவள;
அப்பபதாழுது அவனததான சீவகன எனபது
அவளுக்குத் பதரியதாது.
மதாமி வந்ததும் சிவகதாமி சரிதத்ரத
அவள வதாயில் மகட்டிருக்கிறதாள. அந்தக்

கரதயில் வரும் சிதம்பரைம் அவன ததான
எனறு எண்ணிக் கற்பரனயில் ஆழ்வதாள.
சீவகரனப் பற்றி விசயமதாமதவி மபசும்
மபதாது எல்லதாம் அவள பதுரமயதாகி
இருக்கிறதாள. அவரன அரடய
மவண்டும் எனபதில் அவள பகதாண்ட
ஆரசரயக் பகதாளரள ஆரச எனறுததான
கூறமவண்டி இருந்தது.
இலக்கரணக்கு அதிர்ச்சி
ஏற்பட்டது. ஆற்றங் கரரையில் நீர் அரல
ததான கட்டி ரவத்த மகதாட்ரடரயக்
கரலத்து இழுத்துச் பசனறது மறுபடியும்
நிரனவுக்கு வந்தது, அந்த நீர் அரல
இனறு தந்ரதயின பசதால் அரல.
விசரய குறுக்கிடவில்ரல; அது
பபற்றவன உரிரம எனறு மதிப்புத்
தந்ததாள.
அவள ததாய் பகதாதித்ததாள;
பதாரனயில் இருந்த தட்ரட மதாமன

அகற்றினதான; பகதாதி அடங்கியது.
“என தங்ரகரய உறவு கருதி உன
தந்ரதக்குக் பகதாடுத்மததாம்; அமத தவறு
மறுபடியும் பசய்ய விரும்பவில்ரல. என
மகள வீரைன ஒருவனுக்மக உரியவள;
திரிபனறி ஒனறு இலக்கதாக ரவப்மபன; நீ
விசயனதாக விளங்க மவண்டும்”
சீவகனுக்கு அது பபருரமயதாக
இருந்தது.
“தத்ரதரய எப்படி மணந்ததாய்?”
எனறதான மதாமன.
“வீரணயில் பவனறு”
“குணமதாரலரய?”
“யதாரனரய அடக்கி”
“இவற்ரறத்ததான நதாட்டிமல

இப்பபதாழுது கரதயதாகப் மபசுகிறதார்கள;
நீ பந்ததாடியவரளயும், மததாட்டத்தில்
சந்தித்தவரளயும், கதாதல்
பகதாண்டவரளயும் மணந்தது சரித்திரைம்
அல்ல; அரவ உன தனிப்பட்ட சதாதரன,
பபருரம மசர்ப்பரவ அல்ல” எனறதான.
அவரளக் குதிரரைமீது ரவத்து
இழுத்துச் பசனறு சமியுக்ரதயதாக ஆக்க
நிரனத்ததான. இது அவன முயற்சிரயக்
ரகவிடும்படி பசய்தது. மதாபபரும்
கவிஞரனப் பதார்த்து நீ ஒரு வீரைகதாவியம்
பதாடு எனறதால் அவன எப்படி மகிழ்வு
பகதாளவதாமனதா அத்தரகய மகிழ்ச்சி
பகதாண்டதான.
“இந்தச் சுயம்வரைத்ரத உன பிறந்த
மண்ணில் ஏற்பதாடு பசய்மவன;
கட்டியங்கதாரைனுக்கு ஒரல எழுதி
அவரனக் பகதாண்மட தக்க ஏற்பதாடுகள
பசய்மவன; அவன தரலரமயில்ததான
இந்த விழதா நடக்கும்” எனறதான.

சிந்தித்துப் பதார்த்ததான; அந்தச் சிறிய
நரிரய அங்மக சந்திக்கமுடியும் எனற
ஆமவசம் அவரன ஆட்பகதாண்டது.
அவரள மதாரலயிட்டு மணப்பரதவிட
அரத ஒரு வதாய்ப்பதாகப் பயனபடுத்தி
இரைணியரனக் பகதால்லும் நரைசிம்மமதாக
மதாறலதாம் எனறு உளளுக்குள எண்ணிக்
பகதாண்டதான.
மகதாவிந்தன சுயம்வரைத்துக்கு
மனனர்களுக்கு ஒரல அனுப்பி
ரவத்ததான; கட்டியங்கதாரைனுக்கும்
அனுப்பி ரவத்ததான.
கட்டியங்கதாரைனுக்குத் தனக்கு ஒரு
நிரறவு விழதா நடத்துவது மபதானற
உணர்வு ஏற்பட்டது. மகதாவிந்தன தனரன
மதிக்கிறதான எனறதால் அதனதால் நதாட்டின
உளபரக, எதிர்ப்புகள மரறயும்
எனபததால் அவன மகிழ்ச்சி மிகுந்தது.
வசிட்டர் வதாயதால் மகரிஷி பட்டம் பபறக்
கதாத்திருக்கும் விசுவதாமித்திரைன ஆனதான.

மனனர் திரைண்டனர்; சுழலும்
பனறியின உருவிரன அவர்கள வில்லின
அம்பு வீழ்த்தத் தவறிவிட்டது.
மததால்விரய அவர்கள மடியில் கட்டிக்
பகதாண்டனர். ஏற்கனமவ தத்ரதயின
மபதாட்டிக்கு வந்து திருப்பதிக்குச் பசனறு
பமதாட்ரட அடித்துக் பகதாண்டவர்கள
மறுபடியும் ஒரு மததால்வி, கட்டியங்கதாரைன
மீது அவர்கள பவறுப்புக் கதாட்டினர்.
அவன வீரை உரரைகளுக்குச் பசவி சதாய்க்க
அவர்கள கதாத்திருக்கவில்ரல.
யதாரனயின மீது சீவகன வந்ததான.
அது அரைச யதாரன அசுவனிமவகமதாக
இருந்தது. அது இவனிடம் விசுவதாசம்
கதாட்டியரதக் கட்டியங்கதாரைனதால்
நம்பமவ முடியவில்ரல; அதரன
அடக்கி அதனமீது இவன வந்தது
அதிர்ச்சியதாக இருந்தது; எனறதாலும்
சினத்ரதக் கதாட்ட வில்ரல.
கந்துக்கடன மகன சீவகன அங்கு

எப்படி வந்ததான எனறு வியந்ததான. கூட
இருந்மத மதனன குழிபறித்து விட்டதான
எனபரத உணர்ந்ததான. தத்ரதரய
மணந்ததான; குணமதாரலரய
வரனந்ததான; இனனும் எத்தரன மபரரை
இவன மணப்பது? அநங்கமதாரல
இனனும் படியவில்ரல; கீழ்ப்படிய
மறுத்துவிட்டதாள; அது மவறு
இவனுக்குத் ததாக்கம்.
பசத்தவன எப்படி உயிர்
பிரழத்ததான? இவன இத்தரன நதாள
எங்கு இருந்ததான? எப்படி இங்கு
வந்ததான? எல்லதாம் புதிரைதாக இருந்தன.
மதனன பக்கத்தில இல்ரல; பிறகு
விசதாரிக்கலதாம் எனறு ஒதுக்கிரவத்ததான.
“வணிகன மகன வனிரதரய
மணக்கலதாமதா” எனறு ஒரு வினதா
எழுப்பினர்.

“சதாதிகள இல்ரல; நீதிகளததான
நிலவும்” எனறதான மகதாவிந்தன.
திரிபனறி வீழ்த்தப்பட்டது;
கட்டியங்கதாரைனின ஆட்கள சீவகன மீது
பதாய்ந்தனர்.
அதற்குள அங்கு அமர்ந்திருந்த
‘பபதாதுமக்கள’ அவர்கள மீது பதாய்ந்தனர்.
அவர்கள ரகயில் தக்க பரடக் கருவிகள
ரவத்திருந்தனர். “யதார் இவர்கள?”
ஒனறுமம புரியவில்ரல
கட்டியங்கதாரைனுக்கு.
மக்கள தனக்கு எதிரியதாக
மதாறுவதார்கள எனறு எதிர்
பதார்க்கவில்ரல; புரைட்சி ஓங்கியது.
விசயமதாமதவி அரைங்கில்
மததானறினதாள; மக்களுக்கு அது
வியப்ரபத் தந்தது.

சீவகனததான தன மகன எனபரத
அறிவித்ததாள.
கட்டியங்கதாரைன தன முன சச்சந்தன
இருப்பரத அறிந்ததான. தன சரித்திரைத்ரத
முடிக்க அவன ரகயில் எழுத்ததாணி
இருப்பரதக் கண்டதான.
பசய்ந்நனறி மறந்த தனக்கு உய்தி
இல்ரல எனபரத அறிந்ததான.
பகதாடுங்மகதாலன வீழ்ந்ததான எனற
ஆரைவதாரைம் எங்கும் எழுந்தது. அவன
வஞ்சகம் பநஞ்சில் மரறந்திருந்தது;
அரதத் மதடிச் சீவகனில் ரக மவல்
பதாய்ந்து அவரனத் துரளத்தது.
மண்ணுக்கு மவந்தனதாகச் சீவகன
முடிசூட்டப் பபற்றதான. வதாசகர்களுக்கு
ஏன மகதாவிந்தன அவ்வதாறு நடந்து
பகதாண்டதான எனபது எப்படி விளங்க
வில்ரலமயதா அமத நிரலததான சீவகன

அரடந்ததான.
அந்தக் கூட்டத்தில்
கலுழமவகனின ஆட்களும், உமலதாக
பதாலனின ஆட்களும் எப்படி ஏன திரைண்டு
இருந்தனர் எனபது விளங்கதாமமலமய
இருந்தது. எப்படி அவர்கள திடீர் எனறு
பரட வீரைர்களதாக மதாறினர் எனபதும்
விளங்கதாமல் இருந்தது.
கட்டியங்கதாரைன எழுதிய
கடிதத்ரதக் மகதாவிந்தன நம்பி
விட்டதானதா! அல்லது அவன மபசியது
பவறும் நதாடக உரரையதா எனபதும்
விளங்கதாமல் இருந்தது.
“ஏன தனனிடம் அவன மனத்தில்
பட்டரத ஒளிவு மரறவு இல்லதாமல்
பசதால்லி இருக்கக்கூடதாது?” திட்டமிட்டுக்
கட்டியங்கதாரைரன வரலயில் சிக்க
ரவத்துக் பகதாரல பசய்தது மபதாலத்
மததானறியது. இருந்ததாலும் மதாமன

பசயல்கள அத்தரனயும் நனரமயில்
முடிந்தன எனபததால் அவன மீது
பகதாண்ட சினம் தணிந்தவனதாய்க்
கதாணப்பட்டதான.
விசயமதாமதவிரய அணுகிப்
மபசிய மபதாமத விடுகரதகளுக்கு
விரடகள கிரடத்தன.
“முளரள முளளதால்ததான எடுக்க
மவண்டும் எனறு முன கூறி இருந்மதன;
இரதத்ததான நதான பசய்மதன; என
தரமயனுக்கும் நதானததான இந்தத்
திட்டத்ரத வகுத்துத் தந்மதன;
கட்டியங்கதாரைன அவன அனுப்பிய ஒரல
அது சூழ்ச்சி எனபது எங்களுக்குத்
பதரியும்; பச்ரசப் பிளரளகள அல்ல
நம்பி விடுவதற்கு.”
“வஞ்சரனரயச் சூழ்ச்சியதால்ததான
பவல்ல மவண்டும் எனறு இந்த
நதாடகத்ரத நடித்மததாம்; கட்டியங்

கதாரைனும் மமரடக்குத் தக்க
பரடமயதாடுததான வந்திருந்ததான;
எனரனச் சிரறப்படுத்தி இருப்பதான;
திடீர் எனறு நீ வந்து களத்தில்
இறங்குவதாய் எனறு அவன
எதிர்பதார்க்கவில்ரல.”
“நதாங்கள சுயம்வரைத்ரத விமதய
நதாட்டில் உன மதாமன ஊரில்
நடத்தவில்ரல; பதரிந்துததான
பசய்மததாம்; நதாங்கள அனுப்பிய ஒரலகள
திரிபனறி எறிவதற்கு அல்ல; அந்த நனறி
பகதானற மனிதப்பனறிரய அழிக்கத்ததான;
கதாலம், இடம், தக்கதுரண மூனறும்
இருந்ததால்ததான பவல்ல முடியும் எனறு
பசதால்லி இருந்மதன. கதாலத்ரதயும்
இடத்ரதயும் நதாங்கள வகுத்துக்
பகதாண்மடதாம். நதாம் மகள பகதாண்ட
அரைசர் மூவருக்கும் பரடகள அனுப்பி
ரவக்க ஒரலகள அனுப்பி ரவத்மததாம்.
அவர்கள உருக்கரைந்து மண்டபத்தில்
அவரனச்சுற்றி இடம்பிடித்து

இருந்தனர்.”
“உனனிடம் ஏன இவற்ரற
அறிவிக்கவில்ரல எனறு மகட்கலதாம்;
உனரன நம்பதாமல் அல்ல; உன தனி
ஒருவன ஆற்றலுக்கும் வீரைத்திற்கும் சுரம
தரைக்கூடதாது எனபததால்ததான. தனி
ஒருவனதாக நினறு பரகரய முடிக்க
முடியும் எனறு நீ வீரைம் மபசுவதாய்;
பதாரைதத்தில் கனனன மதாவீரைன ததான;
எனினும் அவன மததால்வி அரடந்தது
ஏன? தக்க துரணரய அரமத்துக்
பகதாளளதாததனதால், வீடு மரரை
இகழந்ததான; சதானமறதாரரை அவமதித்ததான;
தனி ஒருவனதாக நினறதான; உடன இருந்த
சல்லியரனயும் இகழ்ந்ததான”.
“வதாழ்க்ரகயில் நதாம் தனி நினறு
எரதயும் சதாதித்து விட முடியும் எனறு
நிரனத்ததால் மததால்விததான மநரும். சிறு
துரும்பும் பல் குத்த உதவும் எனறு
கூறுவரத மறக்க முடியதாது. நதாட்டு

மக்கரளயும் தூண்டி விட்டதால் ததான
உட்பரக எழதாமல் தடுக்க முடியும்;
அதற்கதாகத்ததான நதான மமரட ஏறிமனன.
வில்லம்பு மட்டும் பவற்றி தரைதாது;
பசதால்லம்புக்கும் அத்தரகய ஆற்றல்
உண்டு; நதாம் நிரனப்பரதத் பதளிவதாக
ஒழுங்குப்படுத்திப் பிறர் ஏற்கும் படிச்
பசதானனதால் இந்த ஞதாலமம நம்
பணிரயக் மகட்கும்; நதாநலம் எனபது
நயக்கத்தக்கது. அதரன நதான
மமற்பகதாண்மடன”.
“பபண் களத்தில்
இறங்கதாவிட்டதாலும் அவள கூரிய அறிவு
பசயலதாற்றும்; கட்டியங்கதாரைன எனக்குப்
பரகவன; அவரன ஒழிப்பதில் எனக்கும்
பங்கு உண்டு; அரதச் பசய்து
முடித்மதன” எனறதாள.
‘பகதாக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து;
மற்றதன குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து’ எனற
குறளததான அவன நிரனவுக்கு வந்தது.

தன அனரனயின உரரை மகட்டு
அவன வியந்து மபதானதான; இது தன
பவற்றி எனற ஆணவம் அவரன விட்டு
மரறந்தது; மபதார் எனபமத கூட்டு
முயற்சி; அதில் அரனவர்க்கும் பங்கு
உண்டு எனறு உணர்ந்தவனதாய்
வீரைர்களுக்கு விருதுகள தந்து
பதாரைதாட்டினதான. களத்தில்
வடுப்பட்டவர்களுக்கு வதாழ்வு
அளிக்கத்தக்க உதவிகள பசய்ததான.

11. பூமகள இலம்பகம்
களத்தில் வீரைர்களுக்குத் தரலரம
ததாங்கிய விசயனும், உமலதாகபதாலனும்
சீவகன அரைசு ஏற்கும் விழதாவிலும் பங்கு
ஏற்றனர். கலுழமவகன மநரில் பங்கு
பகதாளளவில்ரல எனறதாலும் அவன
பிரைதிநிதிகரள அனுப்பி விழதாரவச்
சிறப்பித்ததான.
நதாடு சுதந்திரைம் அரடந்தது.
“ஆடுமவதாமம பளளுப் பதாடுமவதாமம
ஆனந்த சுதந்திரைம் அரடந்து விட்மடதாம்”
எனறு பதாடி ஆரைவதாரித்தனர்.
சுதந்திரைம் பபற்று விட்டதால்
மட்டும் மபதாததாது; இந்த நதாட்ரடச்
பசம்ரமயுறக் கதாக்கும் பபதாறுப்பிரன

உணர்ந்ததான. மதர்தல்கள எனறு ரவத்து
மக்கள பிரைதிநிதிகரள உட்கதாரைரவத்து
அவர்கள நதாட்டுக்கு ஆவன பசய்வது
தக்கது எனறதாலும் அந்த முரறகள
அக்கதாலத்தில் இடம் பபறவில்ரல
எனபததால் இவமன தக்கவர்கரள
நியமித்து ஆட்சிரயச்
பசம்ரமப்படுத்தினதான.
நதாடு நலமுற விளங்க மவண்டும்
எனறதால் பரட, குடி, கூழ், அரமச்சு,
நட்பு, அரைண் ஆறும் மதரவ எனபரத
உணர்ந்து இவற்ரறப் பபறத்தக்க
வழிகரளத் மதடினதான.
உட்பரக பவளிப்பரக மநரைதாதபடி
தக்க கதாவலரரை அரமத்துச் சட்டத்ரத
ஒழுங்கு படுத்தினதான; நீதியும்
மநர்ரமயும் மக்கள நல்வதாழ்வும் அவன
பபரிதும் மபதாற்றினதான.
பதய்வ நண்பனதான சுதஞ்சணன

வந்து வதாழ்த்துக் கூறினதான.
தன மண்மீது கதால் ரவப்பதில்
அவன தறுகண்ரம பகதாண்டதான; சித்திரை
மண்டபத்தில் பகதாலு வீற்றிருந்து ஆட்சி
பசய்ததான எனறதாலும் அவரன ஆளதாக்கி
வீரைன ஆக்கியது ஆற்றங்கரரையில் இருந்த
ஆலமரைமம, அங்மக அவ்வப்பபதாழுது
பசனறு பரழய நிரனவுகளில் பபதாழுது
மபதாக்குவது உண்டு; அது நூறு
வருஷங்களதாக அங்மக இருந்து வருகிறது
எனறு பசதால்லிக் பகதாண்டதார்கள; அங்மக
மற்றவர்கள தங்கி நிழல் பபற மவண்டிய
வசதிகள பசய்து தந்ததான.
அரைசு எனபது ஈட்டலும்
ஈட்டியவற்ரற வகுத்தலும் எனபது
அறிந்து அவன நதாட்டுப் பபதாருரள
அறவழிகளில் பசலவிட வழி வரககள
பசய்ததான. நதாட்டில் பததாழில் வளம்
பபருக இரளஞர்களுக்கு மூலதனம்
வழங்கினதான.

தன பநருங்கிய மததாழர்கள,
உறவினர்கள நண்பர்கள எனபதற்கதாக
அவன பதவிகள வழங்கவில்ரல.
அதற்கதாகமவ அவர்கரளயும்
ஒதுக்கவில்ரல; தக்கவர்களுக்கும், அறிவு
மிக்கவர்களுக்கும் பசயலதாற்றல் பரடத்த
பசம்மல்களுக்கும் உயர் பதவிகள
தந்ததான. அவர்களும் அதற்குத் தக்கபடி
பபதாறுப்புடன நடந்து பகதாண்டனர்.
தன வதாழ்வில் ஏற்பட்ட
நிகழ்ச்சிகளுக்குக் கதாரைண மதானவர்கரள
மதித்துச் சிரலகள எழுப்புவதற்கு
பதிலதாக அற நிறுவனங்கள எனற
பபயரைதால் அறச் பசயல்களுக்கு ஆக்கம்
தந்ததான. சுதஞ்சணன, தன ததாய்க்கு
உதவிய கதாடு உரற பதய்வம், அச்சணந்தி
ஆசிரியர், தன ததாய் விசயமதா மதவி,
கந்துக்கடன, சுநந்ரத, சீதத்தன இவர்கள
பபயரில் மருத்துவமரனகரளயும்

பளளிகரளயும் கட்டி மக்கள மன மநதாய்,
உடல்மநதாய் நீக்க அரமத்துத் தந்ததான.
விசயமதாமதவி தவப்பளளிகரளப்
பபருக்கி அவற்ரற ஆறுதல் இல்லங்கள
எனறு பபயரிட்டுக் கதாணதார், மகளதார், கதால்
முடப்பட்மடதார், முதிமயதார் இவர்கள
தங்கும் இட மதாக மதாற்றினதாள.
கனனிமதாடங்களில்
தனிரமரயமய துரணயதாகக் பகதாண்டு
வதாழ்க்ரகயில் இருந்து ஒதுங்கிய இளம்
பிஞ்சு களுக்குத் தக்க வதாய்ப்பளித்து
மணம் பசய்வித்தும், பபதாருள உதவி
பசய்தும் நல்ல குடி மக்களதாக
ஆக்கினதான. தவசிகள எனறும் மயதாகிகள
எனறும் பசதால்லிக் பகதாண்டு தியதானத்
தில் மூழ்கியவர்கரள இந்த உலகத்தில்
அவர்கள பசய்யத் தக்க பணிகள உள
எனக் கதாட்டித் பததாண்டு நிறுவனங் களில்
பங்கு பகதாளளச் பசய்து அவர்கல்
வதாழ்க்ரகயில் சுறுசுறுப்ரப

ஏற்படுத்தினதான.
அவன இலக்கரணரய
மணந்ததான எனபரதயும், எண்மமரைதாடு
வதாழ்ந்ததான எனபரதயும், ஒவ்பவதாரு
வதாரழயும் ஒரு குரல ஈனறது
எனபரதயும் பசதால்வது கரதக்குத்
துரண பசய்யதாது எனபததால் அவற்ரற
விவரிக்கவில்ரல.
மூத்த மகனுக்குச் சச்சந்தன எனறு
பபயரிட்டு அவனும் மளமள எனறு
வளர்ந்து பபரியவன ஆனதான எனபது
கரதக்குத் மதரவயதான பசய்தியதாகிறது.
ஏபனனில் அவனுக்கு இளவரைசு பட்டம்
சூட்டி நந்தட்டனிடம் ஆட்சிரய
ஒப்புவித்து சீவகன விடுதரல பபற்றதான
எனபரதச் பசதால்லியதாக
மவண்டியுளளது.
ஒரு பசய்தி விடப்பட்டுவிட்டது.
அநங்கமதாரல எனற பரழய சிமநகிதி

அவரன வந்து பதார்த்ததாள.
ததான அநங்கமதாரலயின மததாழி
எனறு பதரிவித்ததாள
அவன சிரித்ததான.
“பழகியவரரை மறக்கும்
பண்பற்றவன அல்லனநதான” எனறு
பசதால்லி அவரளத் ததான மறக்கவில்ரல
எனபரத பவளிப்படுத்தினதான.
அவன அவளுக்கு ஒரு
கரலயரைங்கு கட்டித் தந்து நதாட்டியக்
கரல கற்றுத்தரும் ஆசிரிரய ஆக்கி
உயர்வுபடுத்தினதான. அது அரனவரும்
அறிந்து பதாரைதாட்டும் பசய்தியதாக
அரமந்தது. இரைதாசமதாபுரைத்தில் அவன
மததாற்றுவித்த கரலப்பளளி இனனும்
பததாடர்ந்து நரடபபறுகிறது எனறு
பசதால்லிக் பகதாளகிறதார்கள.

12. முத்தி இலம்பகம்
எதிர்பதாரைதாத நிரலயில் தவம்
பசய்யச் பசனற அச்சணந்தி ஆசிரியர்
அங்கு வந்து மசர்ந்ததார்.
இவன அரடந்த பவற்றிகள
மகட்டு வதாழ்த்துத் பதரிவித்ததார்.
அருச்சுனன களத்தில் நினறு
வில்ரலக் கீமழ மபதாட்டு விட்டு அயர்ந்த
நிரலயில் கண்ணரன விழித்துப்
பதார்த்ததான; அந்த நிரலயில்ததான சீவகன
இருந்ததான.
“அறிமததாறும் அறியதாரம இதில்
உளள இனபம் குரறந்துவிட்டது.
எல்லதாம் பழரமயதாகி விட்டது”

எனறதான.
“முதுரமயின அறிகுறி இது;
முதிர்ந்து அறிவு பபறுகிறதாய் எனபதற்கு
இது அரடயதாளம்” எனறதார்.
“எல்லதாம்
மயதாசித்துப்பதார்க்ரகயில் உண்பதும்
உறங்குவததாக முடியுமமதா எனற அச்சம்
மததானறுகிறது.”
“வதாழ்க்ரகக்கு நதாம் ததான பபதாருள
கதாண மவண்டும்; புதிய கடரமகளில்
இறங்க மவண்டும்; உன பதார்ரவயும் மதாற
மவண்டும்” எனறதார்.
“எனக்கு இந்த வதாழ்க்ரக
பிடிக்கவில்ரல” எனறு அவரிடம்
கூறினதான.
“கதாரைனம் ?”

“அந்த நிகழ்ச்சிரயப் பிறகு
கூறுகிமறன; இந்த ஆட்சிரய எனமகன
மூத்தவன சச்சந்தனுக்குத் தந்து
விட்மடன” எனறதான.
“அந்த நிகழ்ச்சி என சிந்தரனரயத்
தூண்டிவிட்டது; எண்ணிப்பதார்க்கிமறன.”
“இங்குத் துறவிகள வருகிறதார்கள;
வதாழ்க்ரகயின தத்துவங்கரளப் பற்றிப்
மபசுகிறதார்கள. திருத்தக்கமதவர் எழுதிய
நூல் ஒனறரனயும் படித்மதன, அவர்
இளரம, பசல்வம், யதாக்ரக
நிரலயதாரமரய அதில்
வற்புறுத்துகிறதார்; அழகிய மரனவியரரை
அக்கதாவிய நதாயகன பிரிந்து விடுகிறதான;
அவர்கள அதற்கு வருந்தி அழும்
அழுரக, பநஞ்ரசப் பிளக்கிறது;
அவரன நம்பித்ததாமன அவர்கள அவரன
மணந்து பகதாண்டதார்கள. அவர்கரளக்
ரகவிட்டுத் துறவு பகதாளவது நியதாயமதா!
எனக்கு ஏமததா பகதாடுரம

இரழப்பதுமபதால் மததானறுகிறது. அந்த
நூரலத் பததாடர்ந்து படிக்க
முடியவில்ரல” எனறதான.
“அவர் வதாசகங்கள உனனதால்
அறிய முடியதாமல் இருக்கலதாம்;
மநதாக்கத்ரத நீ அறிவது நலம்.”
“அறம் பசய்ய மவண்டும்
எனபதற்கதாகத் ததான இந்த
நிரலயதாரமகரள நம் பபரிமயதார்கள
வற்புறுத்துகிறதார்கள.”
“நிரலயதாரமரய உணர்வததால்
நதாம் இருக்கும் வதாழ் நதாரளத் தக்கபடி
பயனபடுத்துமவதாம். அதற்கதாகத்ததான
இவ்வறங்கரளக் கூறுகிறதார்கள.”
“இந்தத் தத்துவங்கள
மதரவப்படுகினறன; ஆனதால் அவற்ரற
நனகு விளங்கிக் பகதாளள மவண்டும்.”

“வதாழ்க்ரக நிரலத்த ஒனறு.
பபதாய்யதாய்ப் பழங்கரத யதாய்ப் மபதானது
எனபது வறட்டு மவததாந்தம்.”
“வதாழ்க்ரக ஒரு நீமரைதாட்டம்
மபதானறது. அதரன யதாரும் தரட பசய்ய
முடியதாது.”
“குழந்ரத வதாலிபன ஆகிறதான;
வதாலிபன முதியவன ஆகிறதான. இரவ
பருவ மதாறுதல்கள; இரவ ரைசதாயன மதாறு
தல்கள, மரைணம் எனபது இயற்ரக நியதி.
அதுததான உலகத்ரத இளரமயதாக்கி
ரவத்துளளது. மநற்று இருந்தவன இனறு
இல்ரல எனறு மபசுவது அதுததான இந்த
உலகத்தின பபருரமமய; தனிப்பட்டவர்
மரறயலதாம். ஆனதால் மனிதம் வதாழ்ந்து
பகதாண்டுததான இருக்கும், இயற்ரகயின
பரடப்பு அழியதாத ஒனறு.”
“பசல்வம் எனபது கல்வி, மகளவி,
பபதாருள மட்டுமல்ல; மக்கள, மரனவி,

குடும்பம் இரவ அத்துரணயும்
பசல்வமம. மனிதருக்குப் பயனபடுபரவ
அரனத்தும் பசல்வம் ஆகும். இந்த
இயற்ரகப் பரடப்மப மதாபபரும்
பசல்வம் ஆகும். மனிதன எவற்ரறப்
மபதாற்றுகிறதாமனதா அதுததான பசல்வம்
எனப்படுகிறது” எனறு விளக்கினதார்.
அவன மனத்தில் அரித்துக்
பகதாண்மட இருந்த கதாட்சி இதுததான.
அவன தன இனனுயிர்த்
துரணவியருடன மசதாரலக்கு இனிது
பபதாழுது மபதாக்கச் பசனறிருந்ததான.
மந்தியின ஊடரலத் தீர்க்க அதன
நந்தியதாகிய ஆண் குரைங்கு பலதாப்பழம்
ஒனறு பறித்துச் சுரளகரள எடுத்துத்
தந்தது. அது தினபதற்கு முன அதனினும்
உரிரம உரடய மததாட்டத்துக்குக்
கதாவலன அரதத் துரைத்தி விட்டு அவன
அரதத் தன மரனவிக்குத் தந்ததான.

இந்தக் கதாட்சி அவரனச் சிந்திக்க
ரவத்தது. கட்டியங்கதாரைன ரகயில்
இருந்து ததான பறித்துக் பகதாண்ட ஆட்சி
நதாரளக்கு யதாருக்மகதா எனறு
எனணினதான. வலியதார் எளிமயதாரரை
அடித்து பநதாறுக்குவதும், அவர் தம்
உரடரமரயச் சூரறயதாடுவதும்
இயற்ரகயதாகி விட்டது எனபரத
உணர்ந்ததான.
இதனதால் இரைண்டு உண்ரமகள
அவனுக்கு விளங்கின. பபதாருள ரக
மதாறும் எனபது; மற்பறதானறு வலிரமமய
பவல்கிறது எனபது.
இந்த இரைண்டு நிகழ்ச்சிகளும்
அவன சிந்தரனரயத் தூண்டின;
அதனதால்ததான அவனுக்கு வதாழ்க்ரகயில்
விரைக்தியும் பவறுப்பும் ஏற்பட்டன. இரத
அவரிடம் மகட்டு விளக்கம் மகட்டதான.
“பபதாருளுக்கு அழிவு இல்ரல;

உரடரமரயப் பற்றித் ததான சிந்திக்க
மவண்டியுளளது. எதுவும் தனது
உரடரம எனற பற்றுளளம் நீங்க
மவண்டும்; எரதயும் நதாமம ரவத்துக்
பகதாளள மவண்டும் எனகிற மபரைதாரச
தவறதானது ஆகும்.”
“மற்பறதானறு வலிரமததான
பவல்லும் எனற நியதிரய மதாற்றி
அரனவரும் வதாழ மவண்டும் எனற
சிந்தரன மததானற மவண்டும்.
எளிமயதாரரை வலிமயதார் வதாட்டுவது ஒழிய
மவண்டும். அவரைவர் உரிரமமயதாடு வதாழ
வழி மவண்டும். இதுததான இந்த நிகழ்ச்சி
அறிவுறுத்துவது” எனறு உணர்த்தினதார்.
கதாதறுந்த ஊசியும் கரட வழிமய
வதாரைதாது கதாண் எனற புலம்பலும்,
கரடசிவரரை யதாமரைதா எனற கதறலும்
அர்த்த மற்றரவ எனபரத உணர்ந்ததான.
பகதாளரகப் பிடிப்பு அவசியம்

எனபரத உணர்ந்ததான; துறவு எனற
பபயரைதால் தப்பித்துக் பகதாளள நிரனப்பது
உலகத்ரத ஏமதாற்றுவது ஆகும்.
பபதாறுப்புகளில் இருந்து
தப்பித்துக்பகதாளளச் சமயம் பநறிகள
கற்றுக் பகதாடுக்கினறன எனபது தவறதான
கருத்ததாகும்.
தன பரழய வதாழ்க்ரகரய
எண்ணிப் பதார்த்ததான.
ததான விட்டுச் பசல்லும்
வதாழ்க்ரகரயத் பததாடரும் தன
மதரலயர் சுரமததாங்கிகள ஆகினறனர்;
இரளயதரல முரற பபதாறுப்புகரள
ஏற்கக் கதாத்துக்கிடக்கினறன. அவர்கரள
வதாழ்த்தினதான.
தன வதாழ்வுக்கு உறுதுரணயதாக
இருந்த மததாழர்களின நட்பிரன
மதித்ததான; நட்பு அதற்கதாகச்
பசய்யப்படுகினற தியதாகங்கள

இவற்ரறப் மபதாற்றினதான.
பநற்றி வியர்ரவ நிலத்தில் சிந்தி
இந்த உலகத்ரத வதாழ ரவக்கும்
உழவர்கரளயும், பததாழிலதாளர்கரளயும்,
மபதார்க்களத்தில் குருதி சிந்திப் மபதாரைதாடும்
வீரைர்கரளயும், நனரமகள நிரலக்க
அறம் மபதாதித்த ஆசதானகரளயும்,
அழகும் இனிரமயும் மசர்க்கும் இரச
ஆடற் கரலஞர்கரளயும், பசந்தமிழ்க்
கவிரதகரளப் புரனந்து
இவ்வுலகத்ரதச் சீர் பபறச் பசய்யும்
கவிஞர்கரளயும் மதித்ததான.
தன இனிய மரனவியரரைப் பற்றி
நிரனக்கும்மபதாது அவர்கள
வதாழ்க்ரகரய மநசிக்கக் கற்றுத்தந்த
ஆசதானகள எனறு மபதாற்றினதான.
“பபண்ரம வதாழ்க” எனறு
வதாழ்த்தினதான.

ஒவ்பவதாரு ஆண்மகனின
பவற்றிக்கும் பபண் பினனதால்
இருக்கிறதாள. அவள துரண எனபரதத்
தன ததாய் விசயமதாமதவிரயக் பகதாண்டும்,
மரனவி கதாந்தருவதத்ரதரயக்
பகதாண்டும் உணர்ந்ததான.
பருவ மதாறுதல்களுக்கு ஏற்ப
அவன பதார்ரவயும் மதாறியது.
கதாமனும் ரைதியுமதாக வதாழ்ந்த
வதாழ்க்ரகரய மதாற்றிக் பகதாண்டதான.
தன மரனவியர் இப்பபதாழுது
சிறுவர்களின அனரனயர்கள எனறு
பதார்க்கும்மபதாது அவர்கள ததாய்ரம
கண்முன நினறது. அவர்கள முனனிலும்
பபருரம உரடயவர்கள எனபரத
உணர்ந்ததான. அழகதால் தனரனக்
கவர்ந்தவர்கள ததாய்ரம எனற
தியதாகத்ததால் உயர்ந்திருப்பரத
அறிந்ததான.

பமல்ல பமல்லப்பற்றுகள நீங்கி
அனபும் அறனும் மிக்க
இல்வதாழ்க்ரகயின முதிர்ச்சியதாக
அருளவிளக்கம் கண்டதான. ததான மனித
தர்மத்துக்குத் துரண நினறு உலகக்
குடிமகனதாகவும், அறிவும் ஒழுக்கமும்
சிந்தரனயும் மிக்க சதானமறதானதாகவும்
திகழ்ந்ததான. இறுதி மூச்சுவரரை
மதானுடத்துக்கு உரழப்பமத தன
கடரமயும் அறமும் ஆகும்
எனக்பகதாண்டதான. சதாரவப்பற்றி
அவனுக்குச் சிந்திக்கமவ மநரைம்
இல்லதாமல் பயனுளள வதாழ்ரவ வதாழ்ந்து
கதாட்டினதான. உலகம் மபதாற்றும் உயர்
அறிவதாளன எனற புகழுக்கு உரியவன
ஆயினதான.

இந்த மினனூரலப் பற்றி

உங்களுக்கு இம்மினனூல், இரணய
நூலகமதான, விக்கிமூலத்தில் இருந்து
கிரடத்துளளது[1].
இந்த இரணய நூலகம்
தனனதார்வலர்களதால் வளருகிறது.
விக்கிமூலம் பதிய தனனதார்வலர்கரள
வரைமவற்கிறது. ததாங்களும்
விக்கிமூலத்தில் இரணந்து மமலும் பல
மினனூல்கரள அரனவரும் படிக்குமதாறு
பசய்யலதாம்.
மிகுந்த அக்கரறயுடன பமய்ப்பு
பசய்ததாலும், மினனூலில் பிரழ
ஏமதனும் இருந்ததால் தயக்கம் இல்லதாமல்,
விக்கிமூலத்தில் இம்மினனூலின மபச்சு

பக்கத்தில் பதரிவிக்கலதாம் அல்லது
பிரழகரள நீங்கமள கூட சரி
பசய்யலதாம்.
இப்பரடப்பதாக்கம், கட்டற்ற
உரிமங்கமளதாடு (பபதாதுகள /குனு
-Commons /GNU FDL )[2][3] இலவசமதாக
அளிக்கப்படுகிறது. எனமவ, இந்த
உரரைரய நீங்கள மற்றவமரைதாடு பகிரைலதாம்;
மதாற்றி மமம்படுத்தலதாம்; வணிக
மநதாக்கத்மததாடும், வணிக
மநதாக்கமினறியும் பயனபடுத்தலதாம்
இம்மினனூல் சதாத்தியமதாவதற்கு
பங்களித்தவர்கள பினவருமதாறு:
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↑ http://ta.wikisource.org
↑
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

