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4

ப����ைம வழ�க� ப��ற�.
இதைன �ைல��லாம� ��ேயா��கேவா,
அ���� ெவ���� ெசல�ைன ஈ�க���
�தமாக க�டண� வ���� ��பைன
ெச�யேவா �� உ�ைம வழ�க�ப��ற�.
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கைத �க��த கால�
��ண�
இ�ைற��� �மா� 1000 ஆ��க���
��னா�; �.�. 969 ஆ� ஆ��� ேகா
இராசேகச�வ�ம� பரா�தக ��தர ேசாழ
ம�ன� ெத�னா��� இைண��லாத
ச�கரவ���யாக �ள�� வ�தா�. கைத
நட��� கால����� ப��ர��
ஆ��க��� ��� இவ� ��காசன�
ஏ�னா�. ெச�ற �றா��களாக�
ேசாழ�க�� ைக நா��� நா� வ���
வ�த�. ேசாழ சா�ரா�ய� நாலா �ைச���
பர� வ�த�. எ��� ��தர ேசாழ�
ப�ட���� வ�த சமய��� ெத�ேக��

16

வட�ேக�� �ேரா�க�
வ��ெப����தா�க�. ��தர ேசாழ���
��னா� அர� ���த க�டரா��த� �வ
ப���� �ைள��� ‘�வஞான க�டரா��த�’
எ�� �க�ெப�றவ�. அவ� இரா�ய�ைத
��த��ப�� அ�வளவாக� �ர�ைத
ெகா�ள��ைல. க�டரா��த���� �ற�
ப�ட���� வ�த அவ�ைடய சேகாதர�
அ��சய� ஓ� ஆ�� கால�தா�
��மாசன��� இ��தா�. அவ� ெதா�ைட
நா����ள ‘ஆ���� ���ய’ ��ன�,
அவ�ைடய �த�வ� பரா�தக ��தர ேசாழ�
த�ைச� ��மாசன� ஏ�னா�.
ேபரரச� ஒ�வ��� இ��க ேவ��ய எ�லா�
�ற�த அ�ச�க�� ��தர ேசாழ
ச�கரவ����ட� ெபா������தன. ேபா�
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ஆ�ற� ��க ��தர ேசாழ� த� ஆ����
ஆர�ப��ேலேய ெத� �ைச���
பைடெய���� ெச�றா�. ேச��
எ���ட��� ேசாழ ைச�ய�����
பா��ய ைச�ய����� ெப�� ேபா�
நைடெப�ற�. அ�சமய� ம�ைர
ம�னனா���த �ரபா��ய���� �ைண
ெச�வத�காக� ��கள நா�� அரச� ம��த�
ஒ� ெப�ய ேசைனைய அ������தா�.
ேசாழ�க�� மாெப�� �ர ைச�ய�
பா��ய�க�ைடய ேசைனைய�� ��கள
நா��� பைடைய�� ேச��� ��ய��த�.
�ரபா��ய� பைட�ழ��, ���ழ��,
�ைண�ழ��, உ�ைர ம��� கா�பா���
ெகா�� ேபா��கள������ ஓ��
த���தா�. பாைல �ல� ப��ெயா���
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ந��� இ��த மைல� �ைக�� ஒ���
ெகா�� கால�க��கலானா�. ேச���
ேபா�� ஈழ��� பைட அேநகமாக ���லமா�
��ட�. எ��ய �ர�க� �ல� ேபா��கள���
�கைழ�� �ர�ைத�� உ�������, உ�ைர
ம��� ைக�ெகா�� ஈழநா���� ஓ��
ெச�றா�க�.
இ��த� பா��ய�க���� ேசாழ�க����
நட��� ேபா�க�� ��கள ம�ன�க�
தைல���� பா��ய��� உத�� பைட
அ���வ� �ல காலமாக வழ�கமா��
ேபா���த�. இ�த வழ�க�ைத அ�ேயா�
ஒ��� �ட� ��தர ேசாழ ச�கரவ���
����னா�. ஆைக�னா� ேசாழ ைச�ய�
ஒ�ைற இல�ைக�� அ���� ��கள
ம�ன�க���� ��� க���க எ��னா�. 19

ெகா��பா��� ��றரச� ���ப�ைத� ேச��த
பரா�தக� ��ய ேவளா� எ��� தளப���
தைலைம�� ஒ� ெப�� பைடைய�
��கள���� அ���னா�. �ர���டவசமாக
ேசாழ� பைட ��கள���� ஒேர தடைவ��
ேபா�� ேசர��ைல. அத��� ேதைவயான
க�ப� வச�க� இ�ைல. �த� தடைவ ெச�ற
ேசைன �� ேயாசைன���� ����
��ேனற� ெதாட��ய�. ம��தராஜ�ைடய
தளப� ேஸனா எ�பவ�� தைலைம��
��கள� பைட எ��பாராத�த��� வ��
ேசாழ� பைட�� ப��ைய வைள���
ெகா�ட�. பய�கரமான ெப�� ேபா� நட�த�.
அ�� ேசாழ ேசனா�ப�யான பரா�தக� ��ய
ேவளா� த� �ர� �கைழ �ைல�������
இ���ைர� �ற�தா�! ஈழ��� ப�ட
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பரா�தக� ��ய ேவளா�’ எ�� ச���ர�
க�ெவ���க�� ெபய� ெப�றா�.
இ�த ெச��யான� பாைலவன��� மைல�
�ைக�� ஒ��� ெகா����த
�ரபா��ய��� எ��ய�� அ�ம�ன�
���� ��� ெகா�� ெவ�வ�தா�.
ம�ப��� ெப�� ேசைன �ர��� ேபா��டா�.
இ��ைற பா��ய ேசைன அேதாக�
அைட�த�ட�, �ரபா��ய�� உ�� �ற�க
ேந��த�. இ�த� ேபா�� ��தர ேசாழ��
�த� �மார� ஆ��த க�கால� ��ன���
��� பரா��ரம� ெசய�க� ���தா�;
‘�ரபா��ய� தைல ெகா�ட ேகா�பரேகச�’
எ�ற ப�ட�ைத�� அைட�தா�.
எ���, ��கள ம�ன� ம��த��� ஒ�
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ந�ல பாட� க���க ேவ��� எ�ற ���ப�
��தர ேசாழ ச�கரவ����� ம��ம�ல, ேசாழ
நா��� தளப�க�, சாம�தக�க�, ேசனா
�ர�க� எ�லா�ைடய மன����
���ெகா����த�. பைடெய���� ெச�ல
ஒ� ெப�ய ைச�ய�� ஆய�தமா���.
அத��� தைலைமவ���� ெச�வ� யா�
எ��� ேக�� எ��த�. ��தர ேசாழ��
��த �த�வ� – ப�ட�� இளவரசரா�ய
ஆ��த க�கால�, அ�சமய� வட�ைச���
ெச����தா�. ���ைன�பா� நா����
ெதா�ைட ம�டல���� �ல நாளாக
ஆ��க� ெச��� வ�த இர�ைட ம�டல�
பைடகைள (ரா��ர�ட�கைள) ��ய���
�ர�� ���� �ராதனமான கா�� நகைர�
தம� வாச�தலமாக� ெச�� ெகா����தா�.
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ேம�� வட�ைச�� பைடெய����
ெச��வத�� ஆய�த�� ெச��
ெகா����தா�.
இ��ைலைம��, ஈழம�டல� பைட���
தைலைம வ���� ெச�ல� ேசாழ நா���
ம�ற� தளப�க����ேள ெப�� ேபா��
ஏ�ப�ட�. ேபா������� ெபாறாைம��
�ற��ற�� எ��தன. பழ�த��நா���
ேபா���� ேபாகாம� த����� ெகா�ள
����யவைர� கா�ப� �க அ�ைம.
ேபா��கள����� ெச�வ� யா�
எ�ப�ேலதா� ேபா�� உ�டா��.
அ����� �ல சமய� ெபாறாைம��
�ேராத�� வள�வ���.
ஈழநா����� ெச�� ம��தைன� ப����
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ப� வா��� ேசாழ�� �ர��கைழ
�ைலநா��வ� யா� எ�ப� ப�� இ�சமய�
ேசாழ நா��� தைலவ�க�ைட�ேல ேபா��
��ட�. இ�த� ேபா��ைய அ�ேயா� ���
அைனவைர�� சமாதான�ப����ப�யாக�
��தர ேசாழ ம�ன�� இள� �த�வ�
அ��ெமா�வ�ம� ��வ�தா�.
அ��ெமா�வ�ம��� அ�ேபா� �ராய�
ப�ெதா�ப�தா�. அவ� ��தர ேசாழ��
கைட����� ெச�வ� �த�வ�; பைழயாைற
அர�மைனக�� வா��த
ரா�மா�க��ெக�லா� ெச�ல� �ழ�ைத;
ேசாழ நா���ேக அவ� ெச�ல���ைள. ��தர
ேசாழ ம�ன� ந�ல அழ�ய ேதா�ற�
வா��தவ�. அவ�ைடய த�ைத அ��சய�,
ேசாழ �ல���� எ��களாக இ��த
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ைவ��பராய� வ�ச��� ெப�ணா�ய
க�யா�ைய அவ�ைடய ேம� அழைக�
க�� ேமா��� மண�� ெகா�டா�.
அ��சய���� க�யா���� �ற�த ��தர
ேசாழ���� ெப�ேறா�க� ைவ�த ெபய�
பரா�தக�. அவ�ைடய ேதா�ற��� வன�ைப�
க�� நா�டா�� நகர�தா�� “��தர ேசாழ�”
எ�� அவைர அைழ�� வ�தா�க� அ�ேவ
அைனவ�� வழ��� ெபயரா���.
அ�தைகயவ���� �ற�த �ழ�ைதக�
எ�ேலா�ேம அழ�� ��கவ�க�தா�.
ஆனா� கைட��� �ற�த அ��ெமா�வ�ம�
அழ�� அைனவைர�� ��� ��டா�.
அவ�ைடய �க��� ெபா��த அழ�, ம�த
�ல���� உ�யதாக ம��� இ�ைல;
ெத��க�த�ைம ெபா���யதாக இ��த�.
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அவ� �ழ�ைதயாக இ��தேபா� ேசாழ
வ�ச�� ரா�மா�க� அவைர ��த���
��த���� க�ன� க�ய� ெச��
��வா�க�. எ�லா��� அ�கமாக அவ�ட�
வா�ைச�ட���தவ� அவ�ைடய
தம�ைகயா�ய ��தைவ. அ��ெமா���
இர�� �ராய�தா� ��தவளான ேபா���
த��ைய வள���� ெபா��� த�
தைலேமேலேய �ம����பதாக�
��தைவ��ரா�� எ�����தா�.
��தைவ�ட� அ��ெமா���
அத��ைணயான வா�ைச ைவ����தா�.
தம�ைக இ�ட ேகா�ைட� த�� தா��வ�
�ைடயா�. தம�ைக�� வா�ேக த�����
ெத�வ��� வா�கா���த�.
த���� �க�ைத� தம�ைக அ��க� உ�� 26

ேநா��வா�. ����� ெகா������ேபா�
ம��ம�லாம� அவ� ���� ேபா� �ட
நா�ைக� கண��� பா����
ெகா����பா�. “இ�த� ��ைள�ட� ஏேதா
ெத��க ச�� இ���ற�! அைத
ெவ��ப���� �ரகா��க� ெச�ய ேவ��ய�
எ� ெபா���!” எ�� எ�ண��வா�. த��
����ேபா� அவ�ைடய உ�ள�ைககைள
அ��க� எ���� பா��பா�. அ�த� ைகக��
உ�ள ேரைகக� ச�� ச�கர வ�வமாக
அவ���� ேதா���. “ஆகா! உலக�ைத ஒ�
�ைட �ழ�� �ர��ட� �ற�தவ� அ�லேவா
இவ�!” எ�� ��தைன ெச�வா�.
ஆனா�, ேசாழ ��காதன��� இவ�
ஏ�வா� எ�� எ��வத�ேக
இட���க��ைல. இவ��� ��தவ�க� – 27

ப�ட���� உ�யவ�க�, இர�� ேப�
இ��தா�க�. ��, இவ��� எ�����
ரா�ய� வர�ேபா�ற�! எ�த� ��மாசன���
இவ� ஏற� ேபா�றா�? கட�� ��த�
எ�ப�ேயா, யா� க�ட�? உலக� ��க
�சாலமான� எ�தைனேயா ேதச�க�,
எ�தைனேயா ரா�ய�க� இ��ல�ல��
இ����றன. �ஜபல பரா��ரம��னா� ஒ�
நா������ இ�ெனா� நா� ெச��
��காதன� ஏ� ரா�ய� ஆ�டவ�கைள�
ப��� கைதக��� கா�ய�க��� நா�
ேக�ட��ைலயா? க�ைக ந� பா�� வ�க
நா������ �ர�� அ��க�ப�ட இளவரச�
பட�ேல� இல�ைக��� ெச�� அர�
��ய��ைலயா? ஆ�ர� வ�ஷமாக அ�த�
��கள ராஜ வ�ச� �ைல�� ��க��ைலயா?
28

இ��தமாக� ��தைவ��ரா�� ஓயா�
����� வ�தா�. கைட�யாக, இல�ைக��
அ���� ைச�ய���� யா� தளப�யாக�
ேபாவ� எ�ப� ப�� �வாத� எ��த ேபா�
அத���யவ� அ��ெமா�தா� எ�ற
����� வ�தா�. ��தைவேத� மன�
ைவ�� ��டா� ேசாழ சா�ரா�ய��� நடவாத
கா�ய� ஒ��ேம �ைடயா�! ��தர ேசாழ
ச�கரவ������ த� ெச�வ� �மா��ட�
அ�வள� ஆைச; அ�வள� ந���ைக!
இள�ேகா அ��ெமா�வ�ம� ெத��ைச�
ேசாழ ைச�ய��� மாத�ட நாயக� ஆனா�.
இல�ைக��� ேபானா�, அ�ேக பைட�
தைலைம வ���� �ல கால� ேபா�
நட��னா�. ஆனா�, ேபா� எ���
���றதா��ைல. அவ� ேபா� நட��ய
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�ைற��� ம�றவ�க�� ேபா� �ைற���
���யாச� இ��த�. தா�நா������ அவ�
ேவ��யப�ெய�லா� தளவாட�க�� சாம�
��ையக�� ச�யாக வ�� ேசர��ைல.
ஆைகயா� இைட�� ஒ� தடைவ
தா�நா���� வ����தா�. த�ைத�ட�
ெசா��� த� ���ப���ப� எ�லா
ஏ�பா�கைள�� ெச�� ெகா�டா�.
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"ெபா���� ெச�வ�"
(���க�ப�ட ப���)
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வண�க�!!!
நா� இ�ெபா�� க�� அவ�க��
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“ெபா���� ெச�வ�” கைதைய �����
�ய���� ஈ�ப���ேள�.
‘�ற�‘ எ�ற இைணய இத��
(http://siragu.com/?p=2790) ஓ�� ெப�ற
ேபரா��ய� �ைனவ�. ��. க.�ரண�ச��ர�
அவ�க�� ேந��க� காண� ஒ��� அவ�
இத�� யாராவ� �ய�� ெச�தா� ந�ல�
என� ��������தா�. இவ� ���� �ஷ�
�ப� க����� த����ைற தைலவராக
இ��தா� எ�� இைணய��� ப��த
தகவ�க� �ல� அ��ேற�. ச�யாக�
ெத�ய��ைல. எ� எ�ப� இ��தா��, க��
எ����க�ேலேய, அவ� எ��� நைட
அழைக �ைத�காதவா� அவ� கைதைய ���க
�ய����ேற�. �ற� இத��
��.க.�ரண�ச��ர� �������ளைத�
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ப��க��.

ச�ப��� 2216 ப�க�க�� �கட� �ர�ர�
ெவ���ட �ல�கைதைய 150 (!!!) ப�க�க��
���க அவ� ப���ைர ெச��றா�. ஆனா�
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அ� இயலாத ெசயலாக� ேதா���ற�. என�
���ேகா� ஆ�� ஒ� ப��யாக 16 அ�ல� 18
சத��தமாக, 400 ப�க�க���� ����வ�.
எனேவ கைதேயா�ட��� இ��� �ல��
ெச��� �க��கைள��, ைமய� க����
இ��� �ல�� ெச���
பா��ர�க��ப��கைள��, அள��� ��ய
வ�ணைனகளாக நா�(?) க��வைத��
���யவா� உ�ேள�.
��க� ெபா���� ெச�வ�
ப������களா? அைத ப��தவ�க�
ஒ��ைற ப��த�ட� ����ய��ைல என�
ேக��� ப��ேற�. ��க� எ�தைன �ைற
ப������க�? இ�த �ய��ைய� ப��
உ�க� க��ைத �க ஆவ�ட� எ��
பா���ேற�. �ைர�� ����ய ப��ைப
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இைணய��� ெவ��ட ��� ெச���ேள�.
ஓ��ெப�ற ஆ��ய� ஆ�.ேக. ���ரம�ய�
அவ�க��, ஆ�. க�பக� அவ�க�� ����ய
ப��ைப ெவ�����ளா�க� என�
ெத��ற�. அவ�ைற� ப���� பா��பைத�
த����ேற�. அ�த� தா�க� இ�லாம�
ெச�ய ���ப�. ����ய ��� அைனவ��
இைணய��� வ� ப��கவ� ெச�வ� எ�
�ய���� �ைளவாக இ����.

ேதெமா�
themozhi@yahoo.com
http://poniyinselvan.blogspot.in/
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ேசாழ� �ல வரலா�

இைட�கால� ேசாழ� �ல கால
வரலா��� �ஜயாலய ேசாழ� �த� �தலா�
ராஜ ராஜ ேசாழ� வைர�� உ�ள கால���
(�.� 848 �த� �.� 1014 வைர) வரலா�
ேசாழ ம�ன�க� பரேகச�, இராஜேகச�
எ��� ப�ட�கைள மா� மா�� �ைன��
ெகா�வ� வழ�க�. பரேகச� �ஜயாலய����
�ற� அவ�ைடய �த�வ� ராஜேகச� ஆ��த
ேசாழ� ப�ட���� வ�தா�. அவ�
த�ைத��� த��த தனயனாக �ள��னா�. 38

�த�� அவ� ப�லவ� க���� ���
பா��யைன� ேதா�க���� ேசாழ
ரா�ய�ைத �ைல�ப���� ெகா�டா�. �ற�,
ப�லவ� அபரா�தவ�மேனா� ேபா�
ெதா��தா�. யாைன �� அ�பா��� இ���
ேபா� ���த அபரா�தவ�ம� �� ஆ��த
ேசாழ� தா�� பா��� அவைன� ெகா��
ெதா�ைட ம�டல�ைத வச�ப���னா�.
�ற� ெகா�� ம�டல�� இவ� ஆ�����
வ�த�. ஆ��த� �ற�த �வப�த�. கா��
ஆ� உ�ப��யா�� ஸ�ய மைல�����
அ����ய ந� கட�� கல��� இட�
வைர�� ஆ��த ேசாழ� பல �வாலய�கைள
எ����தா�.
இராஜேகச� ஆ��த ேசாழ���� �ற�
பரேகச� பரா�தக� ப�ட���� வ�தா�.
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நா�ப�தா� ஆ�� கால� அர� ���தா�.
இமய��� ��� ��ன� ெபா��த க�கா�
ெப�வள�தா���� ��ன� ேசாழ வ�ச���
மாெப�� ம�ன� பரா�தக�தா�.
�ரநாராயண�, ப��தவ�சல�,
��சரம�ல�, �ர�காம� எ�பன ேபா�ற
பல ப�ட� ெபய�க� அவ��� உ��.
“ம�ைர�� ஈழ�� ெகா�டவ�” எ�ற
ப�ட�� உ��. இ�த �த� பரா�தக�
கால��ேலேய ேசாழ சா�ரா�ய�
க�யா�ம������ ���ணாந� வைர��
பர�ய�. ஈழ நா���� ��� கால�
���ெகா� பற�த�. ��ைல�
��ற�பல����� ெபா� �ைர ேவ���
�க�ெப�ற பரா�தக�� இவேனதா�.
இவ�ைடய ஆ���� இ�� நா�க�� ேசாழ
40

சா�ரா�ய����� �ல ேபரபாய�க� வ�தன.
அ�த நா�� வட�ேக ெப�வ� பைட����த
இரா��ர�ட�க� ேசாழ�க�ைடய ெப��
வ�த பல�ைத ஒ��க �ைன�தா�க�. ேசாழ
சா�ரா�ய��� �� பைட எ��� வ�� ஓரள�
ெவ���� அைட�தா�க�.
பரா�தக� ச�கரவ����� ��� �த�வ�க�
உ��. இவ�க�� �ரா� �ரனாக
�ள��யவ� ��த �த�வனா�ய
இராஜா��ய� எ�பவ�. வடநா���
பைடெய��ைப எ��பா��� இராஜா��ய�
���ைன�பா� நா��� ெப�� ைச�ய��ட�
பல கால� த�����தா�. த� த�ைத��
ெபய� �ள���ப� �ரநாராயண ஏ�
எ��தா�. அர�ேகாண���� அ���
த�ேகால� எ���ட��� ேசாழ
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ைச�ய����� இரா��ர�ட� பைடக����
பய�கரமான ெப�� ேபா� நட�த�. இ�த�
ேபா�� எ��� பைடகைள அதாஹத� ெச��
த� �ர� �கைழ �ைலநா��ய �ற�,
இராஜா��ய� ேபா��கள��� உ�� �ற��
�ர ெசா��க� அைட�தா�. இவ�� ப�லவ
அபரா�தவ�மைன� ேபா� யாைன �����
ேபா� ���� யாைன ேம���தப�ேய
இற�தப�யா�, இவைன “ஆைனேம� ���ய
ேதவ�” எ�� க�ெவ��� சாஸன�க�
ேபா��� �க���றன.
இராஜா��ய� ம��� இற��ரா��டா�,
அவேன பரா�தக ச�கரவ������ �ற� ேசாழ
��மாசன� ஏ����க ேவ���. இவ�ைடய
ச�த�கேள இவ���� ��ன� �ைறயாக�
ப�ட���� வ����க ேவ���.
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ஆனா� இளவரச� இராஜா��ய�
ப�ட���� வராம�� ச�த���லாம��
இற���டேவ, இவ�ைடய இைளய சேகாதர�
க�டரா��த ேதவ� த�ைத��
���ப���ப� இராஜேகச� ப�ட��ட�
��காதன� ஏ�னா�.
இவ� தம� த�ைதைய�� பா�டைன��
ேபாலேவ �வப�� ���தவ�. அ��ட�
த�ழ�� ��கவ�. உ�ைம�� இவ���
இரா�ய� ஆ�வ�� அ�வள� �ர�ைதேய
இ��க��ைல. ஆலய வ�பா���� த��
இ�ப���� அ�கமாக ஈ�ப����தா�.
மகா�களா�ய நாய�மா�கைள� ��ப���
�வெப�மா� �� ���பாட�க� பா�னா�.
க�டரா��த ேதவ� ��மாசன������
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ெபயரள�� அர� ���தேபா���,
உ�ைம�� அவ�ைடய இைளய
சேகாதரனா�ய அ��சய� தா� இரா�ய
�வகார�கைள� கவ��� வ�தா�.
இராஜா��ய���� �ைணயாக அ��சய�
��நாவ�� �த�ய இட�க��
ைச�ய�க�ட� த�����தா�.
இரா��ர�ட�க�ட� �ர� ேபா�
நட��னா�. த�ேகால��� ேசாழ
ைச�ய���� ேந��த ெப��ேதா��ைய
�ைர�ேலேய ெவ��யாக மா���
ெகா�டா�. இரா��ர�ட� பைடெய��ைப�
ெத�ெப�ைண�� அ�பாேலேய த���
����னா�. எனேவ, இராஜேகச�
க�டரா��த ேசாழ� த� த�� அ��சய���
�வராஜ ப�ட� ���, அவேன தம��� ��
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ேசாழ ��காதன���� உ�யவ� எ���
நாட�ய� ெத���� ��டா�.
இ��த� க�டரா��த� ��� ெச�தத��
இ�ெனா� ���ய� காரண�� இ��த�.
இவ�ைடய ��த மைன� இவ� ப�ட����
வ�வத�� ��ேப காலமா� ��டா�. �ற�
ெவ� கால� க�டரா��த� மண� ����
ெகா�ள��ைல. ஆனா� இவ�ைடய த��
அ��சய��ேகா அழ��� அ����
ஆ�ற��� �ற�த �த�வ� இ��தா�.
பா�டனா�� பரா�தக� எ��� ெபயைர��,
ம�க� அ��த ��தர ேசாழ� எ���
காரண� ெபயைர�� ���� ெகா����தா�.
எனேவ, தம��� �ற� தம� சேகாதர�
அ��சய�� அ��சய���� �ற�
அவ�ைடய �த�வ� ��தர ேசாழ��
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ப�ட���� வரேவ��� எ��
க�டரா��த� ���ள�ெகா�டா�. இ�த
ஏ�பா����� சாம�த கண��ன�,
த�டநாயக�க� ெபா� ஜன� �ர���க�
எ�லா�ைடய ச�மத�ைத�� ஒ�மனதாக�
ெப��� ப�ர�கமாக உலக�ய� ெத�����
��டா�.
இ�த ஏ�பா�க� எ�லா� நட�� ���த �ற�
க�டரா��த�� வா��ைக�� ஓ� அ�சய
ச�பவ� �க��த�. மழவைரய� எ���
��றரச� ��மகைள அவ� ச�����ப�
ேந��த�. அ�த ம�ைகய� �லக��� அழ��
அட�க�� �ல�� �வப���� அவ�
உ�ள�ைத� கவ��தன. ����த �ராய���
அ�த� ெப�ம�ைய மண�� ெகா�டா�.
இ�த� ��மண��� �ைளவாக உ�ய
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கால��� ஒ� �ழ�ைத�� உ��த�. அத��
ம�ரா�தக� எ�� ெபய���� பாரா���
�ரா�� வள��தா�க�. ஆனா� அரச�, அர�
இ�வ�ேம இரா�ய� ச�ப�தமாக ��ன�
ெச����த ஏ�பா�ைட மா�ற ���ப��ைல.
த�ப�க� இ�வ�� �வப�����, �ர��
மா��க���� ஈ�ப�டவ�களாதலா� த�க�
அ�ைம� �த�வைன�� அ�த
மா��க��ேலேய வள��க ����னா�க�.
ேகவல� இ�த உலக சா�ரா�ய�ைத�
கா���� �வேலாக சா�ரா�ய� எ�வளேவா
ேமலான� எ�� ந��யவ�களாதலா�, அ�த�
�வேலாக சா�ரா�ய���� உ�யவனாக
ம�ரா�தகைன வள��க ஆைச�ப�டா�க�.
ஆைகயா� க�டரா��த� தம��� �ற� த�
சேகாதர� அ��சய�� அவ�ைடய
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ச�த�க�ேம ேசாழ சா�ரா�ய����
உ�யவ�க� எ�ற தம� ���ப�ைத�
ப�ர�க�ப��� �ைலநா��னா�. எனேவ,
இராஜா��த�, க�டரா��த� எ��� இ�
உ�ைமயாள� வ�ச�ைத� தா�� அ��சய�
வ�ச�தா���� ேசாழ
��காதன�உ�ைமயா���.
க�டரா��த���� �ற� பரேகச� அ��சய�
ஒ� வ�ஷ��ேலேய தைமயனாைர� ��
ெதாட��� த���� ைகலாச பத���� ெச��
��டா�.
��ன�, இளவரச� ��தர ேசாழ���
நா�டா�� ��றரச�க�� �ற அரசா�க
அ�கா�க�� ேச��� �����
ம���தா�க�. இராஜேகச� ��தர ேசாழ��
அ���டவச��னா� தம��� �ைட�த

48

மக�தான பத�ைய� �ற�பட� �ற�பாக
வ��தா�. ஆ���� ஆர�ப� கால��� பல
�ர� ேபா�க� ���� பா��ய நா�ைட��
ெதா�ைட ம�டல�ைத�� ����
ெவ�றா�. இரா��ர��ட� பைடகைள�
ெத�ெப�ைண� கைர����� �ர��
அ��தா�. ��தர ேசாழ ச�கரவ�����
�த�வ�களான ஆ��த க�கால��
அ��ெமா�வ�ம�� த�ைதைய ��ச���ய
இைணய�ற �ர�களா���தா�க�. அவ�க�
இ�வ�� த�ைத��� ப��ரண உத�
ெச�தா�க�. அவ�க� �க�
���ராய��ேலேய ேபா���� ெச��
��ன��� ��� ேபா� ���தா�க�.
(ேம������ட வ�க� க���� ெபா����
ெச�வ� ������)
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�ஜயாலய
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(ஆதார�: ������யா)
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ஆ����நா�

ெதா�ைட நா����� ேசாழ நா�����
இைட�� உ�ள ���ைன�பா� நா���
ெத�ப����, ��ைல� ��ற�பல����
ேம�ேக இர�� காத�ர���, அைல கட�
ேபா�ற ஓ� ஏ� ���� பர�� �ட��ற�.
அத�� �ரநாராயண ஏ� (இ�நா��
‘�ராண�� ஏ�’ ) எ�� ெபய�.
ஆ�� ��க� ப�ென�டா� நா� �� மாைல
ேநர��� அைல கட� ேபா� ����
பர����த �ர நாராயண ஏ��கைர �� ஒ� 53

வா�ப �ர� ��ைர ஏ�� �ரயாண� ெச��
ெகா����தா�. அவ� த�ழக�� �ர
ச���ர��� �க�ெப�ற வாண� �ல�ைத�
ேச��தவ�. வ�லவைரய� வ��ய�ேதவ�
எ�ப� அவ� ெபய�. ெந���ர� �ரயாண�
ெச�� அ����கைள����த அவ�ைடய
��ைர ெம�ள ெம�ள நட�� ெச��
ெகா����த�. அைத� ப�� அ�த இள�
�ர� கவைல�பட��ைல. அக�டமான
அவ� �ர நாராயண ஏ��� ேதா�ற� அவ�
உ�ள�ைத அ�வளவாக வ�க�����த�.
ஆனா� அேத சமய��� ெத�ேம���
�ைச�� வடவா��� �ேரா�ட��� ேதா��ய
ஒ� கா�� அவைன� ��� தய�க� ெச�த�.
ெவ�ைள� பா�க� ���க�ப�ட ஏெழ���
ெப�ய ஓட�க�, ெவ��ற�கைள �����
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ெகா�� ��� �த�� வ�� அ�ன�
ப��கைள� ேபா�, ேமல� கா��னா�
உ�த�ப�� �ைர�� வ�� ெகா����தன.
ஏ��கைர�� பலவைக� க�யா�ட�க��
ஈ�ப����த ஜன�க� அ�தைன ேப��
அ�த� பட�க� வ�� �ைசையேய ஆவ�ட�
பா��க� ெதாட��னா�க�.
ஏ��கைர�� ைக�ேல ேகா� ���� ��ற
ெப�யவ� ஒ�வைர வ�லவைரய�
அ��னா�. “ஐயா! இ�த �ர�க� யாைர�
ேச��தவ�க�? அேதா ��னா� வ��
அ�ன���ட� ேபா�ற ஓட�க�
யா�ைடயைவ? எ�� ேக��கைள
அ���னா�.
“த��! உன��� ெத�ய��ைலயா, எ�ன?

55

அேதா அ�த� பட�க�� ந�� பட�� ஒ�
ெகா� பற��றேத! அ�� எ�ன
எ������ற�, பா�!” எ�றா� ெப�யவ�.
“பைனமர� ேபா� ேதா���ற�.”
“பைனமர�தா�! பைனமர� ெகா�
ப�ேவ�டைரய� ெகா� எ�� உன���
ெத�யாதா?”
“மகா�ர� ப�ேவ�டைரயரா வ��றா�?” எ��
வ��ய�ேதவ� �����ட �ர�� ேக�டா�.
“அ�ப�தா� இ��க ேவ���; பைனமர�
ெகா�ைய உய���� ெகா�� ேவ� யா�
வர����?” எ�றா� ெப�யவ�.
வ�லவைரய�ைடய க�க� அள�லா
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�ய��னா� ���� பட�க� வ�த �ைசைய
ேநா��ன. ப�ேவ�டைரயைர� ப��
வ�லவைரய� எ�வளேவா
ேக���ப����தா�. ெத�ேக
ஈழநா������ வட�ேக க��க நா�
வைர�� அ�ண� த��களான ெப�ய
ப�ேவ�டைரய�, ��ன� ப�ேவ�டைரய�
எ�பவ�க�ைடய ெபய�க�
�ர��தமா���தன. உைற����� ப�க���
வட காேவ��� வடகைர�� உ�ள ப���
அவ�க�ைடய நகர�. �ஜயாலய ேசாழ�
கால������ ப�ேவ�டைரய� �ல� �ர�
�க�ெப����த�. அ����ப�தா� ேசாழ
ம�ன� ���ப��ட� ெகா��ைன –
ெகா���ைன ெச�� வ�தன�. இ�
காரணமாக��, அவ�க�ைடய
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�ல�ெதா�ைம, �ர��க� இைவ
காரணமாக�� ப�ேவ�டைரய� �ல� அரச
�ல��� �ற��க� எ�லா� ெப����த�.
த�யாக� ெகா� ேபா��� ெகா���
உ�ைம�� அ��ல���� உ��.
இ�ேபா��ள ப�ேவ�டைரய� இ�வ��
��தவ� இ�ப�� நா�� ேபா�க��
ஈ�ப�டவ�. அவ�ைடய கால��� அவ���
இைணயான �ர� ேசாழ நா���
யா���ைலெய�� �க�ெப�றவ�. இ�ேபா�
�ராய� ஐ�ப��� ேம� ஆ���டப�யா�
அவ� ேபா��கள�க��� ேந��
ெச�வ��ைல. ஆனா� ேசாழ நா��
அரசா�க��� �க உ�னதமான பல
பத�கைள வ��� வ�தா�. அவ� ேசாழ
சா�ரா�ய��� தனா�கா�; தா�யா�கா�;
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தனப�டார�� தா�ய ப�டார��
அவ�ைடய அ�கார��� இ��தன.
அர�ய�� ேதைவ��� த��தப� இைற
���� வ����� அ�கார� அவ�ட�
இ��த�. எ�த� ��றரசைர��, ேகா�ட�
தைலவைர��, ெப�ய ���தன�காரைர��,
“இ�வா�� இ�வள� இைற தர ேவ���?”
எ�� க�டைள��� வ����� உ�ைம
அவ��� இ��த�. ஆகேவ, ��தர ேசாழ
மகாராஜா��� அ��தப�யாக� ேசாழ
சா�ரா�ய��� இ�ேபா� வ�ைம ��கவ�
ப�ேவ�டைரய�தா�.
அ�தைகய மகா �ர�� அள�லா வ�ைம��
அ�கார�� பைட�தவ�மான, ெப�ய
ப�ேவ�டைரயைர� பா��க ேவ��� எ�ற
ஆவ� வ��ய�ேதவ�ைடய உ�ள���
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ெபா��ய�. ஆனா� அேத சமய���, கா��
நக�� ��ய ெபா� மா�ைக�� இளவரச�
ஆ��த க�கால� த��ட� அ�தர�கமாக�
ெசா�ன ெச�� அவ��� �ைன� வ�த�.

“வ��ய�ேதவா! � ��த �ர� எ�பைத ந��
அ�ேவ�. அ��ட� � ந�ல அ�வா� எ��
ந�� இ�த மாெப�� ெபா��ைப உ��ட�
ஒ�����ேற�. நா� ெகா��த இ�
ஓைலக�� ஒ�ைற எ� த�ைத
மகாராஜா�ட�� இ�ெனா�ைற எ�
சேகாத� இைளய�ரா���ட�� ஒ����க
ேவ���. த�ைச�� இரா�ய��� ெப�ய
ெப�ய அ�கா�கைள� ப��� �ட ஏேதேதா
ேக���ப��ேற�. ஆைகயா� நா�
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அ���� ெச�� யா���� ெத�ய� �டா�.
எ�வள� ���யமானவரா���தா�� �
எ��ட���� ஓைல ெகா�� ேபாவ�
ெத�ய��டா�. வ��� யா�ட�� ச�ைட
���க �டா�. �யாக வ�� ச�ைட���
ேபாகாம���தா� ம��� ேபாதா�.
ம�றவ�க� வ�� ச�ைட�� இ��தா�� �
அக�ப��� ெகா�ள� �டா�. உ��ைடய
�ர�ைத நா� ந�க�ேவ�. எ�தைனேயா
தடைவ ��������றா�, ஆைகயா� வ�ய
வ�� ச�ைட����� �ல�� ெகா�டா��
ெகௗரவ� �ைற� ஒ��� உன�� ஏ�ப��
�டா�. ���யமாக, ப�ேவ�டைரய�க�ட��
எ� ��ய த�ைத ம�ரா�தக�ட�� � ��க
ஜா��ரைதயாக நட�� ெகா�ள ேவ���.
அவ�க��� � இ�னா� எ�� �ட� ெத�ய�
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�டா�! � எத�காக� ேபா�றா� எ��
அவ�க���� க���பா�� ெத�ய� �டா�!”
ேசாழ சா�ரா�ய��� ப�ட�����ய
இளவரச�� வட�ைச� ைச�ய���
மகாத�ட நாயக�மான ஆ��த க�கால�
இ��த� ெசா�����தா�. ேம��
வ��ய�ேதவ� நட�� ெகா�ள
ேவ��ய�த�கைள� ப���� ப����
ப���� �����தா�. இைவெய�லா�
�ைன� வரேவ, ப�ேவ�டைரயைர� பா��க
ேவ��� எ�ற ஆவைல வ�லவைரய�
அட��� ெகா�டா�. ��ைரைய� த�����
ேவகமாக� ெச�ல �ய�றா�. எ�ன த��
��டா�� கைள������த அ�த� ��ைர
ெம�வாகேவ ெச�ற�. இ�� இர� கட���
ச��வைரய� மா�ைக�� த����� நாைள�62

காைல�� �ற�ப��ேபா� ேவ� ந�ல ��ைர
ச�பா���� ெகா�ேட �ள�ப ேவ���
எ�� மன���� ��மா���� ெகா�டா�.
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ஆ�வா��க�யா� ந��

ஓ�ட��� ஒ� ெப����ட� ���
ெகா����பைத�� அ�த�
��ட�����ேள���� யாேரா �ல� உர�த
�ர�� வா��வாத� ெச��� ச�த�
வ�வைத�� வ��ய�ேதவ� கவ��தா�.
எ�ன �வாத� நைடெப��ற� எ�பைத
அ��� ெகா�ள அவ��� ஆவ� ���
ெகா�� எ��த�. அ�த ஆவைல அட���
ெகா�ள அவனா� ��ய��ைல. ��ட����
ெவ��� சாைல ஓரமாக� ��ைரைய ����

64

���� �ேழ இற��னா�. �ற� எ�ன
�வாத� நைடெப��ற� எ�பைத�
கவ��தா�.
வாத��ட ஒ�வ� உட�ெப�லா�
ஊ��வ��டரமாக� ச�தன� அ���
தைல�� �� ��� ைவ����த ைவ�ணவ
ப�த �காம�. ைக�� அவ� ஒ� ���த���
ைவ����தா�. க�ைடயா�� ��ைடயா��
ைவர� பா��த ��ேம��ட� �ள��னா�.
இ�ெனா�வ� தம� ேம�ெய�லா� ப�ைட
ப�ைடயா�� ���� அ�����த �வப�த�.
ைசவ� ெசா�னா�: “ஓ, ஆ�வா��க�யா�
ந��ேய! இத�� �ைட ெசா���!
�வெப�மா�ைடய ��ைய� கா�பத���
�ர�மா��, அ�ைய� கா�பத��� ��மா��
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�ய�றா�களா, இ�ைலயா? ���� அ���
காணாம� இ�வ�� வ�� �வெப�மா�ைடய
பாத�க�� சரணாக� அைட�தா�களா,
இ�ைலயா? அ�ப����க� �வெப�மாைன�
கா���� உ�க� ��மா� எ�ப�� ெப�ய
ெத�வ� ஆவா�?”
இைத� ேக�ட ஆ�வா��க�யா�ந�� த�
ைக� த�ைய ஆ��� ெகா��, “ச�தா�
கா��! �ர ைசவ பாத�� ப�டேர! �����
உ� ேப�ைச! இல�ைக அரசனா�ய தசக�ட
ராவண��� உ��ைடய �வ� வர�க�
ெகா��தாேர? அ�த வர�க� எ�லா� எ�க�
��மா�� அவதாரமா�ய இராம�ரா��
ேகாத�ட��� ��னா� த��ெபா�யாக�
ேபாக��ைலயா? அ�ப����க, எ�க�
��மாைல� கா���� உ�க� �வ� எ�ப�� 66

ெப�ய ெத�வமாவா�?” எ�� ேக�டா�.
ேகா�ய� ���� ெவ�ெண� ��� உ��
ம�தா� அ�ப�டவ�தாேன உ��ைடய
க�ண�!…” எ�� பாத��ப�ட�
ெசா�வத���, ஆ�வா��க�யா�
�����டா�. “ஏ� கா��? உ��ைடய
பரம�வ� ����� ம� �ம�� ����
அ�ப�டைத மற�� ���ேரா?” எ�� ேக���
ெகா�� ைக�த�ைய ��� ெகா�� �ர
ைசவ� அ��� ெந���னா�.
ஆ�வா��க�யா� ந�ல ��டா� ��ட�.
�ரைசவரா�ய பாத��ப�டேரா ச��
ெம��த ம�த�.
ேம���ய இ�வைர�� �வாத���
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உ�சாக�ப��� வ�தவ�க� தா�க��
ைககல�க ஆய�தமா� ஆரவார�
ெச�தா�க�.
இ�த �ட� ச�ைடைய� த��க ேவ���
எ�ற எ�ண� வ�லவைரய� மன��
உ�டா���.
அவ� ��ற இட������ ச�� ��னா�
வ��, “எத�காக ஐயா ��க� ச�ைட
ேபா����க�? ேவ� ேவைல ஒ���
உ�க��� இ�ைலயா? ச�ைட��� �ன�
எ��தா� ஈழநா����� ேபாவ�தாேன?
அ�ேக ெப�� ேபா� நட��
ெகா�����றேத?” எ�றா�.
ந�� ச�ெட�� அவைன� ����� பா���,
“இவ� யாரடா �யாய� ெசா�ல வ�தவ�!”
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எ�றா�. “அேட! ���த�களா?
நா��க�களா?” எ�� ெசா��� ெகா��
ஆ�வா��க�யா� த� ைக� த�ைய� �ழ���
ெகா�� ��ட����� �ரேவ��தா�.
ஒ� ெப�ய கலவர�� அ�த� ச�ைட��
அ�ேபா� அ�ேக �க�� ேபா���தன.
ந�லேவைளயாக, அ�த� சமய��� ச���
�ர��� ஒ� ெப�ய சலசல�� ஏ�ப�ட�.
“�ரா� �ர�, �ர��ரதாப�, மாறபா��ய�
பைடைய ��ெகா�� தா�� ேவேரா�
அ��த ெவ�� ேவ� உைடயா�, இ�ப�� நா�
ேபா�க�� ச�ைட��� அ�ப�� நா��
�����கைள� ெப�ற ��ேம�ய�, ேசாழ
நா��� தனா�கா�, தா�ய ப�டார நாயக�,
இைற����� ேதவ�, ெப�ய ப�ேவ�டைரய�
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�ஜய� ெச��றா�! பரா�! பரா�! வ�
���க�!” எ�� இ��ழ�க� �ர�� க��ய�
��த� ேக�ட�.
இ�வா� க��ய� ��யவ�க� �த��
வ�தா�க�. �ற� �ர� அ��பவ�க�
வ�தா�க�. அவ�க���� ��னா�
பைனமர� ெகா� தா��ேவா� வ�தா�க�.
��ன�, ைக�� ேவ� ���த �ர�க� �ல�
க��ரமாக நட�� வ�தா�க�. இவ�க����
��னா� வ�த அல�க��த யாைன�� ��
ஆஜா�பா�வான க�ய ��ேம�ய� ஒ�வ�
�����தா�. ம�தகஜ��� ேம� அ�த �ர�
�����த கா��, ஒ� மாமைல� �கர��� ��
க�யெகா�ட� ஒ�� த��ய� ேபா�
இ��த�.
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��ட��� இ��தவ�க� அ�தைன ேப��
சாைல�� இ��ற���� வ�� ��ற� ேபா�
வ�லவைரய�� வ�� ��� பா��தா�.
யாைன �� இ��தவ� தா� ப�ேவ�டைரய�
எ�பைத ஊ���� ெகா�டா�.
யாைன��� ��னா� ப��� �ைர�னா�
�ட�ப�ட ��ைக ஒ�� வ�த�. அத���
இ��ப� யாேரா எ�� வ�லவைரய�
����பத���ேள, ெச�க� �வ�த �ற��ட�
வைளய�க�� க�கண�க�� அ��த ஒ�
கர� ��ைக���ேள���� ெவ��ப���
ப�ல��� ப��� �ைரைய� ��� �ல�ய�.
ேமக��னா� �ட�ப����த �ரண ச��ர�
ேமக� �ைர �ல�ய�� ப�ெர�� ஒ�
��வ� ேபா� ��ைக���ேள கா��மயமான
ஒ� ெப��� �க� ெத��த�.
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ெப� �ல��� அழைக� க�� க����
க�க� வ�லவைரய��� உ�� எ�றா��,
அ�த� ெப��� �க� �ரகாசமான �ரண
ச��ரைனெயா�த ெபா� �கமா���தா��
எ�காரண��னாேலா வ�லவைரய���
அ��க�ைத� பா��த�� உ�ள��� ம����
ேதா�ற��ைல. இன�ெத�யாத பய��
அ�வ���� ஏ�ப�டன.
அேத ேநர��� அ�த� ெப��� க�க�
வ�லவைரய��� அ��� உ�� ேநா��ன.
ம�கண� ஒ� ��கரமான ெப� �ர�� ‘���’
எ�ற ��ச� ேக�ட� உடேன ��ைக��
ப��� �ைர ��ேபா� ��� ெகா�ட�.
வ�லவைரய� த� அ�க� ப�க���
ேநா��னா�. தன�� அ��� எைதேயா
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யாைரேயா பா�������தா� அ�த மா�
‘���’��� ���� ��ைக� �ைரைய ���
ெகா�டா� எ�� அவ� உ��ண���
ெசா����. எனேவ, ������� பா��தா�.
ஆ�வா��க�யா� தன��� ச��� ��னா�
ஒ� ��ய மர��� சா��� ெகா�� ��பைத�
க�டா�. அ�த �ர ைவ�ணவ
ந����ைடய �க� ெசா�ல ��யாத
�கார�ைத அைட�� ேகார வ�வமாக
மா����பைத�� பா��தா�.
வ�லவைரய�ைடய உ�ள��� காரண�
�ள�காத �ைக��� அ�வ���� ஏ�ப�டன.
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கட��� மா�ைக

“த��! � எ�த� ப�க� ேபாக� ேபா�றா�?”
எ�� ஆ�வா��க�யா� ேக�டா�.
“ஒ�ேவைள கட���� ச��வைரய�
அர�மைன�� � த��வதா���தா�,
என�� அ�ேக ஒ� ேவைல இ���ற�..”
“உன�� ம��ரத��ர� ெத��மா, எ�ன? நா�
கட��� அர�மைன��� ேபா�ேற�
எ�பைத எ�ப� அ��தா�?”
“இ�� எ�ன அ�சய�? இ�ைற��� பல
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ஊ�க������ பல ���தா�க� அ�ேக
வ��றா�க�. ப�ேவ�டைரய�� அவ�
ப�வார�� அ�ேகதா� ேபா�றா�க�.”
“ெம�யாகவா?” எ�� வ��ய�ேதவ� த�
�ய�ைப ெவ���டா�.
“ெம�யாக�தா�! அ� உன��� ெத�யாதா,
எ�ன? யாைன, ��ைர, ப�ல��, ப�வ�ட�,
எ�லா� கட��� அர�மைனைய�
ேச��தைவதா�. ப�ேவ�டைரயைர
எ��ெகா�� அைழ��� ேபா��றன.
ப�ேவ�டைரய� எ�ேக ேபானா�� இ�த
ம�யாைதெய�லா� அவ��� நைடெப�ேற
ஆக ேவ���.”
வ��ய�ேதவ� ெமௗன ேயாசைன��
ஆ��தா�. ப�ேவ�டைரய� த���ட���
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தா�� த��வெத�ப� எ��� �ைட�க�
��ய வா��� அ�ல. அ�த மாெப�� �ர�ட�
பழ�க� ெச��ெகா�ள ஒ� ச�த��ப�
�ைட�தா�� �ைட�கலா�.
“த��! என�� ஒ� உத� ெச�வாயா?” எ��
ஆ�வா��க�யா� இர�கமான �ர��
ேக�டா�.
“உன�� நா� ெச�ய���ய உத� எ�ன
இ��க ����? இ�த� ப�க���ேக நா�
��யவ�.”
“உ�னா� ��ய���ய கா�ய�ைதேய
ெசா�ேவ�. இ��ர� எ�ைன� கட���
அர�மைன�� அைழ��� ெகா�� ேபா!”
“எத�காக? அ�ேக யாராவ� �ரைசவ�
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வ��றாரா? �வ� ெப�ய ெத�வமா? ��மா�
ெப�ய ெத�வமா? எ�� �வா��� ���
க�ட� ேபா���களா?”
“இ�ைல, இ�ைல ச�ைட ���பேத எ�
ேவைல எ�� �ைன�க ேவ�டா�. இ��ர�
கட��� மா�ைக�� ெப�ய ����
நைடெப��. ������ �ற� க�யா�ட�,
சா�யா�ட�, �ரைவ� ��� எ�லா�
நைடெப��. �ரைவ� ���� பா��க
ேவ��� எ�� என�� ஆைச!
“அ�ப����தா�� நா� உ�ைன எ�ப�
அைழ��� ேபாக ����?”
“எ�ைன உ� ப�யா� எ�� ெசா�னா�
ேபா�ற�.”
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“அ�த மா�� ஏமா�� ேமாச��ெக�லா� �
ேவ� யாைரயாவ� பா��க ேவ���.
உ�ைன� ேபா�ற ப�யாள� என���
ேதைவ��ைல, ெசா�னா� ந�ப��
மா�டா�க�. ேம��, � ெசா�னைதெய�லா�
ேயா���� பா��தா� எ�ைனேய இ��
ேகா�ைட��� ��வா�கேளா எ�ற ச�ேதக�
உ�டா�ற�.”
“அ�ப�யானா�, � கட����� அைழ���
ெப�� ேபாக��ைலெய�� ெசா��!”
“ஒ�வைக�� அைழ�� இ���ற�,
ச��வைரய� மக� க�தமாறேவ� எ��ைடய
உ�ற ந�ப�. இ�த� ப�க� வ�தா�
அவ�க�ைடய அர�மைன�� அவ�ய�
வரேவ�ெம�� எ�ைன� பல�ைற
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அைழ�����றா�.”
“இ�வள�தானா? அ�ப�யானா� உ� பாேட
இ�ைற��� ெகா�ச� ��டா�டமா�தா�
இ����!”
இ�வ�� ��� ேநர� ெமௗனமாக� ேபா��
ெகா����தா�க�.
“த��! ஆனா� இ�ேபா� என�� ஒ� உத�
ெச�வாயா, ெசா��!”
“தா�க� ேக��� உத� எ�னா� ��யா�
எ��தா� ெசா�ேனேன? ”
“இ� ேவ� �ஷய�; ஒ� ��ய ����
ெகா���ேற�. கட��� அர�மைன�� �
த��னா� த�க சமய� பா��� ஒ�வ�ட�
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அைத� ெகா��க ேவ���.”
“யா�ட�?”
“ப�ேவ�டைரய�� யாைன��� ��னா� ��
ப�ல��� ெச�றாேள, அ�த�
ெப�ம��ட�!”
“ந��கேள! எ�ைன யா� எ�� �ைன���க�?
இ�மா�� ேவைல�ெக�லா� நா�தானா
அக�ப�ேட�? த�கைள� த�ர ேவ�
யாராவ� இ�தைகய வா��ைதைய எ��ட�
ெசா�����தா�…”
“த��! படபட�� ேவ�டா�! உ�னா� ��யா�
எ�றா� மகாராஜனா�� ேபா� வா! ஆனா�
என�� ம��� இ�த உத� � ெச����தா�,
ஏதாவ� ஒ� சமய��� உன��� எ� உத� 80

பய�ப������ பாதக��ைல; ேபா� வா!”
வ��ய�ேதவ� �ற� அ�ேக ஒ� கண��ட
��க��ைல. ��ைர �� தா� ஏ� �ைரவாக
����ெகா�� கட��ைர ேநா���
ெச�றா�.
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க�தமாறேவ�

இ�தைன ேநர� இைள�பா����த
வ�லவைரய�ைடய ��ைர ஒ� நா�ைக
ேநர��� கட���� ச��வைரய� மா�ைக
வாசைல அைட����ட�. அ�த� கால���
ேசாழ நா��� ெப����� தைலவ�க��
ெச�க�ண� ச��வைரய� ஒ�வ�. அவ�ைடய
மா�ைக�� வாச� ஒ� ெப�ய நகர���
ேகா�ைட வாசைல� ேபா� இ��த�. வாச���
இ��ற���� எ��த ெந���வ�க�
ேகா�ைட� �வ�கைள� ேபாலேவ வைள��
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ெச�றன.
ேகா�ைட வாச�� யாைனக��, ��ைரக��
அ�த ��க�கைளெய�லா� �����
க��ேவா��, �� ைவ�ேபா��, த���
கா��ேவா��, ஆ�கா�� �வ��� ����
���� ெவ��ச� ேபா�ேவா��,
�வ���க��� எ�ெண� ��ேவா�மாக,
ஒேர ேகாலாகலமா���த�. இைதெய�லா�
பா��த வ�லவைரய�� உ�ள��� ���
தய�க�� ���க�� ஏ�ப�டன. ‘ஏேதா
இ�ேக ெப�ய �ேசஷ� ஒ�� நைடெப��ற�.
இ�த� சமய��� நா� வ�� ேச��ேதாேம’
எ�� எ��னா�. நட��� �ேசஷ�
எ�னெவ�பைத� பா���� ெத���
ெகா��� ஆவ�� ஒ�ப�க� ெபா���
ெகா����த�. ேகா�ைட வாச� கத�க�

83

�ற��தா���தன. ஆனா� �ற����த
வாச�� ேவ� ���த �ர�க� �ல� ���
ெகா����தா�க�.
தய�� ��றா� த�ைன அவ�க�
������வா�க� எ��� ைத�யமாக�
��ைரைய ���ெகா�� உ�ேள
ேபாவ�தா� உ�த� எ��� அ�த �ர
வா�ப� எ��னா�. அ�த எ�ண�ைத
உடேன கா�ய��� �ைறேவ��னா�. ஆனா�
��ைர ேகா�ைட வாசைல அ��ய�� ேவ�
���த �ர�க� இ�வ� த�க� ேவ�கைள�
���ேக ���� வ�ம��தா�க�. இ���
நா� ேப� வ�� ��ைர�� தைல�க��ைற�
����� ெகா�டா�க�. அவ�க�� ஒ�வ�
வ��ய�ேதவைன உ��� பா��தா�.
இ�ெனா�வ� �வ��� ெகா��வ�� உயர�84

��� �க���� ேநேர ���தா�.
வ�லவைரய� �க��� ேகாப� ெகா��க,
“இ�தா� உ�க� ஊ� வழ�கமா? வ�த
���தா�கைள வாச�ேலேய த���
����வ�….?” எ�றா�.
“� யா� த�� இ�வள� ���காக� ேப��றா�?
எ�த ஊ�? எ�றா� வாச�காவல�.”
“எ� ஊ�� ேப�மா ேக��றா�? வாணக�பா�
நா��� ��வ�ல� எ� ஊ�. எ��ைடய
�ல�� ��ேனா�க�� ெபய�கைள ஒ�
கால��� உ�க� நா�� �ர�க� த�க�
மா��� எ��� ெகா��
ெப�ைமயைட�தா�க�! எ� ெபய�
வ�லவைரய� வ��ய�ேதவ�! ெத��ததா?”
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எ�றா�.
“� யாரா���தா�� இ� உ�ேள ேபாக
��யா�! இ�ைற�� வரேவ��ய
���தா�க� எ�லா� வ�தா���ட�.
இ�ேம� யாைர�� �டேவ�டா� எ��
எஜமா�� க�டைள!” எ�றா� காவல�
தைலவ�.
ஏேதா வா��வாத� நட��றைத� பா����
ேகா�ைட���ேள ச�� �ர��� ��ற �ல
�ர�க� அ��� வ�தா�க�.
அ�சமய� மா�ைக�� ேம�மாட
�க������, “அ�ேக எ�ன ��ச�?” எ�ற
ஒ� இ� �ழ�க� �ர� ேக�ட�. அ�த� �ர�
ேக�ட இட��� ஏெழ��� ேப� ��� �ேழ
நட�பைத� பா���� ெகா����தன�.
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“க�தமாறா! � ேபா�� கலவர� எ�னெவ��
பா�!” – இ��த� ேம� மாட������ அேத
இ��ழ�க� �ர� ெசா����. அ�த�
�ர��� உைடயவ�தா� ெச�க�ண�
ச��வைரய� ேபா�� எ�� வ��ய�ேதவ�
எ��னா�.
அவ�� அவைன� ��� ��ற �ர�க��
��� ேநர� அ�ப�ேய ���
ெகா����தா�க�.
“இ�ேக எ�ன ஆ��பா�ட�?” எ�ற ஒ�
இள��ர� ேக�ட�. அ�த� �ர� ேக�ட
இட��� ��றவ�க� �ல�� ெகா�� வ�
ஏ�ப���னா�க�. வா�ப� ஒ�வ� அ�த
வ�யாக �ைர�� வ�தா�, வ��ய�ேதவைன
ஒ�கண� �ய��ட� ேநா��னா�.
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“வ�லவா, எ� அ�ைம ந�பா!
உ�ைமயாகேவ �தானா?” எ�� உண���
த��ப� ��� ெகா�� ஓ�� ெச��
வ�லவைரயைன அ�த இைளஞ� க���
த��� ெகா�டா�.
“க�தமாறா! � ப���� ப���� பல தடைவ
ெசா�னாேய எ�� உ� ����� வ�ேத�.
வ�த இட��� என�� இ�தைகய �ர
வரேவ��� �ைட�த�” எ�� வ��ய�ேதவ�
த�ைன� ��� ��றவ�கைள�
����கா��னா�.
அவ�கைள� பா���, “�! ��டா�கேள!
ேபா�களடா! உ�க� அ�� உல�ைக�
ெகா���தா�!” எ�றா� க�தமாற�.
க�தமாற� வ��ய�ேதவ�� ைகைய�
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����� பரபரெவ�� இ���� ெகா��
ேபானா�. அவ�ைடய கா�க� தைர��
��லாம� ����� ெகா�ேட���தன.
ேபா�ற ேபா���, வ�லவைரய�, “க�தமாறா!
இ�ைற�� எ�ன இ�ேக
ஏகதட�டலா����ற�? இ�வள�
க���காவ� எ�லா� எத�காக?” எ�றா�.
“இ�ைற�� இ�ேக எ�ன �ேசஷ�
எ�பைத� ப�� அ��ற� �வரமாக
ெசா��ேற�. ��� நா��
ெப�ைணயா�ற�கைர� பாசைற��
த�����த ேபா�, ‘ப�ேவ�டைரயைர� பா��க
ேவ���; மழவைரயைர� பா��க ேவ���;
அவைர� பா��க ேவ���; இவைர� பா��க
ேவ���’ எ�� ெசா�வாேய? அ�த அவ�,
இவ�, �வ� – எ�ேலாைர�� இ�ைற��
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இ�ேகேய � பா����டலா�!” எ�றா�
க�தமாற�.
�ற�, ���தா�க� அம�����த மா�ைக
ேம� மாட���� வ�லவைரயைன�
க�தமாற� அைழ��� ெச�றா�. �த�� த�
த�ைதயா�ய ச��வைரய�ட� ெகா�� ேபா�
����, “அ�பா! எ� ேதாழ� வாண��ல��
வ��ய�ேதவைன� ப�� அ��க� த�க�ட�
ெசா��� ெகா����ேபேன? அவ�
இவ�தா�!” எ�றா�. வ��ய�ேதவ�
ெப�யவைர� ����� வண��னா�. வைரய�
அ�வளவாக ம����யைட�ததாக�
ேதா�ற��ைல.
“அ�ப�யா? �ேழ அர�மைன வாச��
அ�வள� கலவர� ெச�தவ� இவ�தானா?”
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எ�� ேக�டா�. “இ��தா�� இ�ைறய �ன�
பா���, அ��� இ��� அைர ஜாம�����
�ற�, இவ� இ�வள� ஆ��பா�ட��ட�
வ����க ேவ��ய��ைல!” எ�றா�
ச��வைரய�.
க�தமாறேவ�� �க� ������; ேம��
த�ைத�ட� வாத�ட அவ� ���ப��ைல.
வ��ய�ேதவைன அ�பா� அைழ���
ெச�றா�. வ����த ���தா�க���
ம���� ந�நாயகமாக ஓ� உய��த �ட���
அம�����த ப�ேவ�டைரய�ட� அைழ���
ேபா�, “மாமா! இவ� எ� ஆ��� ந�ப�
வ��ய�ேதவ�, வாண� ேபரரச� �ல�தவ�.
இவ�� நா�� வடெப�ைண�கைர�
பாசைற�� எ�ைல� காவ� ����
ெகா����ேதா�. அ�ெபா�ெத�லா� ‘�ரா�91

�ர� ெப�ய ப�ேவ�டைரயைர� பா��க
ேவ���’ எ�� ஓயா� ெசா���
ெகா����பா�. ‘ப�ேவ�டைரய�
��ேம��� அ�ப�� நா� ேபா�� காய�க�
இ��ப� உ�ைமதானா?’ எ�� ேக���
ெகா����பா�. ‘ஒ�நா� �ேய எ���
பா���� ெகா�’ எ�� நா� ெசா��ேவ�”
எ�றா�.
ப�ேவ�டைரய� ����ய �க��ட�,
“அ�ப�யா, த��! �ேய எ��� பா��தா�
ஒ�ய ந�ப மா�டாேயா? அ�வள�
அவந���ைகயா உன��? ‘வாண� �ல�ைத�
கா���� ேவ� �ல��� �ர� இ��க
���மா?” எ�ற ச�ேதகேமா?” எ�றா�.
ேதாழ�க� இ�வ�ேம �������
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ேபானா�க�. ேதா��ரமாக� ெசா�னைத
இ�ப� இவ� �த��கமாக எ���� ெகா�வா�
எ�� எ��பா��க��ைல.
அ�ேபா� ச��வைரய� தம� மகைன
அைழ��� காேதா�, “உ� ேதாழ����
���ர� உண� அ��� எ�ேகயாவ� ஒ� த�
இட��� ப��க� ெசா��! ��ட �ரயாண�
ெச�� கைள��� ேபா����றா�” எ�றா�.
மாறேவ� ேகாப��ட� தைலைய அைச��
���� ேபானா�.
�ற� மாறேவ� வ��ய�ேதவைன
அ�த��ர���� அைழ�� ெச�றா�. அ�ேக
ெப�க� பல� இ��தா�க�. மாறேவ��
அ�ைன�� வ��ய�ேதவ� நம�கார�
ெச�தா�. அவ���� ��னா� ��ச��ட�
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மைற������ ெப�தா� க�தமாற��
சேகாத�யா���க ேவ��� எ�� ஊ����
ெகா�டா�.
அ�த� ெப�க�� ��ட��ேல
ப�ேவ�டைரய�ட� ப�ல��� வ�த மா�
யாராக இ��கலா� எ�பைத அ�ய
வ��ய�ேதவ�ைடய க�க� ேத�
அைல�தன.
அ�த��ர������ ந�ப�க� இ�வ��
ெவ�ேய வ�தா�க�. உ�ேள����, ஒ�
ெப� �ர�, “க�தமாறா! க�தமாறா!” எ��
அைழ�த�. “அ�மா எ�ைன� �����றா�,
இ�ேகேய ச�� இ�! இேதா வ�� ���ேற�”
எ�� ெசா������ க�தமாற� உ�ேள
ேபானா�. ெப�க�� �ர�க� பல
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ேச��தா�ேபா� அ��த���� ேக��க�
ேக�ட��, க�தமாற� த���த�மா�
ம�ெமா� ��ய�� வ��ய�ேதவ� கா��
���த�. ��ன� அ�த� ெப�க�
கலகலெவ�� ���த ஒ��� உ�ேள����
வ�த�.
த�ைன� ப���தா� அ��த� அவ�க�
ேக� ெச�� ����றா�கேளா எ�ற எ�ண�
வ��ய�ேதவ��� ெவ�க�ைத��
ேகாப�ைத�� உ�டா��ய�. க�தமாற�
ெவ�ேய வ�த�� வ��ய�ேதவ�� ைகைய�
����� ெகா��, “வா! எ�க� மா�ைகைய�
���� பா������ வரலா�!” எ�� ெசா��
இ���� ெகா�� ேபானா�.
வ��ய�ேதவ�, “க�தமாறா! எ�ைன அ�த��ர
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வாச�� ���� � ம�ப��� உ�ேள ேபான
ேபா�, அ�த��ர��� ஒேர �����
��கல�மா���தேத, எ�ன �ேசஷ�?
உ��ைடய �ேந�தைன� பா��த��
அவ�க��� அ�வள� ச�ேதாஷமா?” எ��
ேக�டா�.
“உ�ைன� பா��த�� அவ�க��ெக�லா�
ச�ேதாஷ�தா�. உ�ைன அ�மா����
ம�றவ�க���� �������றதா�. ஆனா�
உ�ைன� ���� அவ�க� ���க��ைல…”
“��ேன எத�காக� ���தா�களா�?”
“ப�ேவ�டைரய� இ���றா� அ�லவா?
இ�தைன வய���� �ற� அவ� ��தாக ஒ�
இள�ெப�ைண� க�யாண� ெச��
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ெகா�����றா�. ��ப�ல��� ைவ��
அவைள இ�ேக அைழ��� ெகா��
வ�����றா�. ஆனா� அ�த��ர����
அவைள அ��பாம�, அவ�ைடய
����ேலேய அைட��� ���
ைவ�����றாரா�! அ�த� ெப�ைண�
பலக� வ�யாக எ��� பா������ வ�த
ஒ� தா�� ெப� அவ� அழைக
வ���தாளா�. அைத� �����தா� ����!
அவ� ��கள� ெப�ேணா, க��க���
ெப�ேணா, அ�ல� ேசர நா��� ெப�ேணா
எ�� ச��ைச ெச��றா�க�!
ப�ேவ�டைரய�� ��ேனா�க� ேசர
நா������ த�ழக���� வ�தவ�க� எ��
உன��� ெத��� அ�லவா?”
“ேக���ப�����ேற� ஏ�, �தா�
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��ெனா� தடைவ ெசா������றா�.
இ��க���, க�தமாறா! ப�ேவ�டைரய� இ�த
ம�ம ��த�யான ம�ைகைய மண�� எ�தைன
கால� ஆ�ற�?”
“இர�� ஆ�����ேளதா� இ����;
மண� ெச�� ெகா�ட����� அவைள�
த�யாக� ��� ேநர� �ட அவ� ���
ைவ�ப��ைலயா�! எ�ேக ேபானா�� �ட�
ப�ல��� ஆைச நாய�ைய�� அைழ���
ேபா�றா�. இைத� ���� நாெட���
ெகா�ச� ப�காச� ேப�� நட�� வ��ற�.
வ��ய�ேதவா! ஒ� �ராய�ைத�
தா��யவ�க��� இ�த மா�� ��� சபல�
ஏ�ப�டா� எ�ேலா���� ���
இள�காரமாக�தாேன இ����?”
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அ�சமய� எ�ேகேயா ச�ப������
வா��ய�க�� �ழ�க� ேக�க� ெதாட��ய�.
ச��, கர�, பைற, ��லா��ழ�, உ���
ஆ�யைவ ேச��� ச���தன.
“இ� எ�ன �ழ�க�?” எ�� வ��ய�ேதவ�
ேக�டா�.
“�ரைவ� ��� நட�க� ேபா�ற�! அத��
ஆர�ப �ழ�க� இ�! ஆ�வா��க�யா�
�ரைவ� ��ைத� ப��� �����ட�
அ�சமய� வ��ய�ேதவ��� �ைன� வ�த�.
���ய ���தா�க� அைனவ�� வ��
ேச��த��, �ரைவ� ��� ஆ�� ெப�க�
ஒ�ப� ேப� ேமைட�� வ�தா�க�.
சைபேயா��� வண�க� ெச������
பாட�� ஆட�� ெதாட��னா�க�.
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��க�ைடய �கைழ� ��� பாட�கைள�
பா�னா�க�. “ப��� ���� பைக�� அ�க!
மைழ�� வள�� தன�� ெப�க!” எ�ற
வா����க�ட� �ரைவ� ��� ���த�.
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ந���� ��ட�

�ரைவ� ����� ��ன� வ����த
����ன���� ெப��தர ����
நைடெப�ற�. வ�லவைரய��� ����
���க��ைல. அவ� உட�� கைள����த�.
ஆ��� அவ� ப�க�����த அவ�ைடய
ந�ப� க�தமாற� அ����த ம�ற
���தா�க� யா� யா� எ�பைத�
ெப��த��ட� எ���� ��னா�.
ப�ேவ�டைரயைர��, ச��வைரயைர�� த�ர
அ�ேக மழபா�� ெத�னவ� மழவைரய�
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வ����தா�; ��ற���� ெப��ல��ழா�
வ����தா�; ����� ப�லவைரய�
வ����தா�. தா�ெதா��� க��கராய�,
வண�கா�� �ைனயைரய�, ேதவேசநா�ப��
�வைரய�, அ�சாத ��க��தைரய�,
இர�ைட� �ைட ராஜா�யா�, ெகா��மைல�
ெப��ல ேவளா� �த�ேயாைர இ���னா�
எ�� க�தமாற� த� ந�ப�ைடய காேதா�
ெசா��� �ற� அ�யாதப� ����கா���
ெத�ய�ப���னா�. இ�த �ர�க�க�
சாமா�ய�ப�டவ�க� அ�ல; எ�தாக ஒ���
ேச���� காண���யவ�க�ம�ல.
அேநகமாக ஒ�ெவா�வ�� ���ல
ம�ன�க�; அ�ல� ���ல ம�ன����ய
ம�யாைதைய� த�க� �ர� ெசய�க�னா�
அைட�தவ�க�. ராஜா அ�ல� அரச� எ�ப�
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ம�� அ�கால��� அைரய� எ�� வழ��
வ�த�. ��றரச�க����, ��றரச�க����
சமமான �ற�� வா��தவ�க���� அைரய�
எ�ற ப�ட� ெபய� ேச��� வழ�க�ப�ட�.
அவரவ�க�ைடய ஊைர ம��� �� அைரய�
எ�� ேச���� ெசா��� மர�� இ��த�.
இ�� அ�தைன ேப�� பைழயாைற�
��தரேசாழ ச�கரவ����� ஆ���கட���
த�த� எ�ைல��� அ�கார� ெச���
வ�தா�க�. �ல� ேசாழ� ேபரர��
ெப��தர�� அரசா�க அ�கா�களாக��
பத� வ��� வ�தா�க�. இ�வள�
���யமான ேசாழ சா�ரா�ய� �ர�க�க�
எ�லாைர�� ஓ�ட��� பா��த� ப��
வ�லவைரய� �யாயமாக உவைக
ெகா����க ேவ���. ஆ���
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அவ�ைடய உ�ள��� உவைக
ஏ�பட��ைல.
“இ�வள� ேப�� எத�காக இ�ேக
������றா�க�?” எ�ற எ�ண�
அவ��� அ��க� ேதா��ய�. ஏேதேதா
ெத���லாத ஐய�க� அவ� உ�ள���
ேதா�� அைல�தன.
மன��� இ�தைகய �ழ�ப��டேனேய
வ�லவைரய� தன�ெக�� க�தமாற�
��த�ப���� ெகா�����த த� இட���
ப��க� ெச�றா�. ����ன� பல�
வ����தப�யா� வ�லவைரய���
அ�மாெப�� மா�ைக�� ேம�மாட��� ஒ�
�ைல����த �ற�த ம�டபேம ப��பத���
�ைட�த�.
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“� �க�� கைள�����றா�; ஆைக�னா�
��ம�யாக� ப���� ���. ம�ற
���தா�கைள� கவ������ நா� உ�
ப�கேம வ�� ப����ெகா��ேற�” எ��
க�தமாற� ெசா�� ���� ேபானா�.
ப��த�டேன வ��ய�ேதவ�ைடய
க�கைள� �ழ��� ெகா�� வ�த�. �க
�ைர�� ���ரா ேத� அவைன
ஆ�ெகா�டா�. ஆனா�� எ�ன பய�?
மன� எ�ப� ஒ�� இ���றேத, அைத
���ரா ேத��னா� �ட� க����� ைவ�க
��வ��ைல. உட� அைசவ��� �ட�தா��,
க�க� �����தா��, மன��� ஆழ���
ப��� �ட��� எ�ண�க� கனவாக�
ப�ண����றன. ெபா���லாத, அ�����
ெபா��த��லாத, ப�பல �க���க��
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அ�பவ�க�� அ�த� கன� ேலாக���
ஏ�ப���றன. கன� கைல�த�; க�க�
�ற�தன. ஆனா� கனைவ�� நனைவ��
ஒ�றா�� �ைண�த ஒ� கா��ைய அவ�
காண ேந��த�.
அவ� ப�����த இட���� ேந�
எ����ற��� கட��� மா�ைக� ���
ம��� ேமேல ஒ� தைல ெத��த�. அ�,
அ�த ஆ�வா��க�யா� ந���� தைல தா�.
அ� கனவ�ல, ெவ�� �ரைம��
அ�லெவ�ப� ��சய�. ஏென��, எ�தைன
ேநர� பா��தா�� அ�த� தைல அ�ேகேய
இ��த�. அ� ெவ�� தைல ம��ம�ல,
தைல��� ��னாேல உட�� இ���ற�
எ�பைத�� எ���
ஊ��க���யதா���த�. ஏென��,
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ஆ�வா��க�யா�ைடய ைகக� அ�த ம��
ஓர��� ���ைப� ����� ெகா����தன.
அேதா�, அவ� ெவ� கவனமாக ம�����
�ேழ உ��ற�ைத உ�� ேநா���
ெகா����தா�.
அவ� அ�வள� கவனமாக அ�ேக
எ�ன�ைத� பா���றா�!… இ�� ஏேதா
வ�சக� ���� இ��கேவ ேவ���.
ஆ�வா��க�யா� ந�ல ேநா�க��ட� அ��
வ����க ��யா�. ஏேதா ��ட
ேநா�க��ட� �ய ெசய� ��வத�ேக
வ�����றா�. அவ� அ��த� ��ெசய�
��யாம� த��ப� க�தமாற�� உ��
ந�பனா�ய த� கடைமய�லவா? தன��
அ��ட� ஒ� ேவைள அ�ன�
அ��தவ�க�� ����� ேநர���ய
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��ைக� த��காம� தா� ��மா ப����
ெகா����பதா?
வ�லவைரய� ��� எ��தா�. ப�க���
கழ�� ைவ����த உைற�ட� ேச��த
க��ைய எ��� இ���� ெச���
ெகா�டா�. ஆ�வா��க�யா�ைடய தைல
காண�ப�ட ��ைக ேநா�� நட�தா�. ச��
�ர� நட�த �ற�, ��ெர�� எ����ேதா
ேப��� �ர� வ�தைத� ேக��, வ�லவைரய�
தய�� ��றா�. அ����த ஒ� �ைண�
����� ெகா��, ��� மைற�� ��றப�
எ��� பா��தா�. �ேழ ��கலான ��ற�
ஒ���, ��� ப�க�� ெந�� �வ�க�
������த இட��� ப��� ப��ர�� ேப�
உ�கா�����தா�க�.
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அ����தவ�க� அ�தைன ேப�� அ��
இர� ����� ேபா� அவ� பா��த
�ர�க�க�தா�; ��றரச�க�� ேசாழ
சா�ரா�ய அ�கா�க��தா�. அவ�க� ஏேதா
�க ���யமான �ஷய�ைத� ப���
கல�தாேலா��கேவ ந��ர� ேநர���
அ�ேக �����க ேவ���. அவ�க� எ�ன
ெச��றா�க�, எ�ன ேப��றா�க� எ�பைத�
தா� ஆ�வா��க�யா� ம�� �வ�
������ அ�வள�� ��ைமயாக கவ���
ெகா�� வ��றா�. ஆ�வா��க�யா� �க�
ெபா�லாத ெக���கார� எ�ப��
ஐய��ைல. அவ� இ����ட������ �ேழ
��� ேப��றவ�கைள ஒ�வா� பா��க
����; அவ�க�ைடய ேப�ைச ந�றா��
ேக�க ����. ஆனா� �ேழ��ளவ�க�
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ஆ�வா��க�யாைன� பா��க ��யா�.
அ�த இட��� மா�ைக� �வ�க�� ம��
�வ�க�� அ�வா� அைம����தன.
அ�தைகய இட�ைத ஆ�வா��க�யா�
எ�ப�ேயா க������� ெகா��
வ�����றா�! ெக���கார� தா�;
ச�ேதக��ைல. ஆனா� அவ�ைடய
ெக���கார�தனெம�லா� இ�த
வாண��ல�� வ��ய�ேதவ�ட� ப��கா�!
அ�த ேவஷதா� ைவ�ணவைன�
ைக���யாக� ����� ெகா�� வ��…
ஆனா� அ�ப� அவைன� ���பதா���தா�,
�ேழ ����ளவ�க�ைடய கவன�ைத�
கவராம� அவ� உ�ள ம�� �வைர அ�க
��யா�. அ�ப� அவ�க� பா����ப� தா�
நட�� ேபாவ�� ஏேத�� அபாய�
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இ��கலா�. “இ�ைற�� நா� பா��� இவ�
இ�ேக வ����க ேவ��ய��ைல!” எ��
ச��வைரய� ��ய� அவ� �ைன���
வ�த�. இவ�க� எ�ேலா�� ஏேதா ���ய
கா�யமாக� கல�தாேலா��பத�காக இ�ேக
வ�����றா�க�.அவ�க�ைடய
ேயாசைனைய� ப��� �ற� அ���
ெகா�வ�� அவ�க���
���ப��ைலெய�ப� ெத��.
அ�ப������ேபா� த�ைன� ��ெர��
அவ�க� பா��தா�, த� ேப�� ச�ேதக�ப��
�டலா� அ�லவா? ஆ�வா��க�யாைன�
ப�� அவ�க���� தா� ெசா�வத���
அவ� ம�� �வ����� ெவ���ற� ����
ஓ���வா�. ஆைகயா� த� ேப�� ச�ேதக�
ஏ�ப�வ� தா� ��சமா��. “ப�����தவ�
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இ�� எத�காக வ�தா�?” எ�றா� எ�ன
�ைட ெசா��வ�? க�தமாற��
�ைலைமைய ச�கட����
உ�ளா��வதாகேவ ����. ஆகா! அேதா
க�தமாற� இ�த� ��ட��� ஒ� ப�க���
உ�கா������றா�. அவ�� இ�த�
��ட�தா�� ஆேலாசைன�� கல��
ெகா�����றா� ேபா��! காைல��
க�தமாறைன� ேக�டா�, எ�லா�
ெத������ற�.
அ�சமய� அ���ட�தா���� ப�க���
ைவ�க�ப����த ��ப�ல��
வ��ய�ேதவ�ைடய கவன�ைத� கவ��த�.
ஆ! இ�த� ப�ல�� ப�ேவ�டைரய�ட�
அவ�ைடய யாைனைய� ெதாட��� வ�த
ப�ல�� அ�லவா? அத���ேள���த
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ெப�, ஒ� கண� �ைரைய ��� ெவ�ேய
பா��த ெப�, இ�ேபா� இ�த மா�ைக��
எ�த� ப���� இ���றாேளா?
அ�த��ர����� �ட அவைள இ�த� �ழவ�
அ��ப��ைலயாேம? ஒ�ேவைள, இ�ேபா�
�ட இ�த� ப�ல��ேலேய
ப�ேவ�டைரய�ைடய இள� மைன�
இ���றாேளா, எ�னேமா?
ஆகா! இ�த �ரா� �ர�� தைல��ைய� பா�!
இ�த வய�� ஓ� இள�ெப��ட�
அக�ப��� ெகா�� அவ���
அ�ைமயா�� த���றா�! அ�தைகயவ�ட�
இ�த �ர� ப�ேவ�டைரய��� எ�ன
ேமாகேமா ெத�ய��ைல. அைத�ட
அ�சயமான� ஆ�வா��க�யான� ைப��ய�.
இ�த� ப�ல�� இ�ேக
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ைவ�க�ப����ப�னாேலதா� அவ�� �வ�
ேம� கா�����றா� ேபா��! ஆனா�
அவ���� அவ���� எ�ன உறேவா
எ�னேமா, நம�� எ�ன ெத���? அவ�
ஒ�ேவைள அவ�ைடய
சேகாத�யா���கலா� அ�ல� காத�யாக��
இ��கலா�. ப�ேவ�டைரய� பலவ�தமாக
அவைள� கவ��� ெகா�� ேபா���கலா�!
அ�வா� அவ� ெச�ய���யவ� தா�.
அதனா� அவைள� பா���� ேபச ஒ�
ச�த��ப�ைத ஆ�வா��க�யா� எ��பா���
இ�ப�ெய�லா� அைல�றா� ேபா��! இைத�
ப�� நம�� எ�ன வ�த�? ேபசாம� ேபா��
ப���� ��கலா�.
இ�ப� அ�த இைளஞ� ��� ெச�த
சமய���, �ேழ நட�த ேப��� த��ைடய
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ெபய� அ�ப�வைத� ேக�டா�. உடேன ச���
���� கவ��க� ெதாட��னா�.
“உ��ைடய �மார�ைடய �ேந�த� எ��
ஒ� ��ைள வ����தாேன? அவ� எ�ேக
ப������றா�? ந��ைடய ேப�� எ���
அவ�ைடய கா�� ���� �ட� �டா�.
அவ� வட�ைச மாத�ட நாயக�� �� ப�
ெச��� ஆ� எ�ப� �ைன���க ேவ���.
ந��ைடய ��ட� உ���ப�� �ைறேவ��
கால� வ�வத��� ேவ� யா���� இைத�
ப��� ெத�ய� �டா�. அ�த� ��ைள��
ஏதாவ� ெகா�ச� தகவ� ெத�����ட�
எ�ற ச�ேதக���தா� �ட அவைன இ�த�
ேகா�ைட����� ெவ�ேய அ��ப� �டா�.
ஒேரய�யாக அவைன ேவைல ���� ��வ�
உ�தமா�����…”

115

இைத� ேக�ட வ��ய�ேதவ��� எ�ப�
இ�������. ஆனா�� அ�த இட�ைத
��� அவ� நகர��ைல. அவ�க�ைடய
ேப�ைச ���� ேக�ேட��வ� எ��
உ��ெச�� ெகா�டா�.
வட�ைச மாத�ட நாயக�, ��தரேசாழ
ச�கரவ����� ��த �மார�. அ��தப�
ேசாழ ��மாசன� ஏறேவ��ய ப�ட��
இளவரச�. அவ�ட� தா� ேவைல பா��ப��
இவ�க��� எ�ன ஆ�ேசப�? அவ����
ெத�ய��டாத �ஷய� இவ�க� எ�ன ேபச�
ேபா�றா�க�?
அ�சமய� க�தமாற� த� �ேந�த����
ப��� ேப�ய� வ�லவைரய�� கா��
���த�.
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“ேம�மாட�� �ைல ம�டப���
வ��ய�ேதவ� ப��� ��ம�யாக� ����
ெகா�����றா�. இ�த� ��ட��� ேப��
அவ� கா�� �ழ� ேபாவ��ைல. தன���
ச�ப�த��லாத கா�ய��� அவ�
தைல���றவ�� அ�ல. அ�ப�ேய அவ�
ஏதாவ� ெத��� ெகா�டா��, அதனா�
உ�க� ேயாசைன��� பாதக� ஒ���
ேநரா�; அத�� நா� ெபா���!” எ�றா�
க�தமாற�.
“உன�� அவ�ட� அ�வள� ந���ைக
இ��ப� ���� என��� ம����தா�.
ஆனா� எ�க�� யா���� அவைன ����
ெத�யா�; ஆைக�னா�தா� எ�ச��ைக
ெச�ேத�.நா� இ�ேபா� ேபச� ேபா�றேதா,
ஒ� ெப�ய சா�ரா�ய��� உ�ைம ப��ய
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�ஷய�. அஜா��ரைத காரணமாக ஒ�
வா��ைத ெவ��� ேபானா�� அதனா�
பய�கரமான �ப�த�க� ஏ�படலா�. இ�
உ�க� எ�லா���ேம �ைன���க
ேவ���!” எ�றா� ப�ேவ�டைரய�.

118

ப�ட���� உ�யவ� யா�?

அர��ைமைய� ப��� ப�ேவ�டைரய��
வா��ைதகைள� ேக�ட�� வ��ய�ேதவ�
உடேன ஒ� ����� வ�தா�. அர��ைமைய�
ப�� இவ�க� எ�ன ேபச� ேபா�றா�க�?
இவ�க� யா� ேப�வத��? இ�த� ��ட���
நட�க� ேபாவைத அ��� ெகா�ேட
�ரேவ���! இ�ேகேய உ�கார
ேவ��ய�தா�. இைத� கா���� வச�யான
இட� ேவ� �ைடயா�. ஆ�வா��க�யா�
எ�ப�யாவ� ேபாக��� அவைன�ப�� நம��
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எ�ன கவைல?
இ�ைற�� இ�� ஏேதா ம�மமான �க���
நைடெபற� ேபா�ற� எ�ற எ�ண�
வ��ய�ேதவ� மன��� ��னேம
உ�டா����த�. அ�த�
ச�ேதக�கைளெய�லா� ���� ெகா�ள��,
உ�ைமைய அ��� ெகா�ள�� இேதா ஒ�
ச�த��ப� ெத�வா�னமாக� �ைட�����ற�;
அைத ஏ� ந�வ�ட ேவ���? ஆகா!
த��ைடய உ�����ரான ந�ப� எ��
க�� வ�த க�தமாற� �ட� த��ட�
உ�ைமைய� ெசா�ல��ைல. த�ைன�
��க ைவ�����, இ�த ரக�ய ந��ர��
��ட���� வ�����றா�. அவைன
நாைள�� ஒ� ைக பா��க ேவ��ய�தா�.
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இத��� �ேழ ப�ேவ�டைரய� ேபச�
ெதாட�� ��டா�. வ��ய�ேதவ� கா�
ெகா���� கவனமாக� ேக�கலானா�.
“உ�க��ெக�லா� �க ���யமான ஒ�
ெச��ைய அ���கேவ நா� வ�����ேற�.
அத�காகேவ இ�த� ��ட�ைத� ச��வைரய�
�������றா�. ��தரேசாழ மஹாராஜா��
உட��ைல �க� கவைல��டமா����ற�.
அர�மைன ைவ��ய�க�ட�
அ�தர�கமாக� ேக��� பா��ேத�. அவ�க�
‘இ�ேம� ந���ைக�� இட��ைல; அ�க
கால� உ�ேரா� இ��க மா�டா�’ எ��
ெசா�� ��டா�க�. ஆகேவ, இ�ேம� நட�க
ேவ��ய கா�ய�கைள�ப�� நா� இ�ேபா�
ேயா��தாக ேவ���!” எ�� ���
ப�ேவ�டைரய� ����னா�.
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“ேஜா�ய�க� எ�ன ெசா��றா�க�?” எ��
ேக�டா� ��ட��� ஒ�வ�.
“ேஜா�ய�கைள� ேபா�� ேக�பாேன�? �ல
நாளாக� �� மாைல ேநர��� வான���
வா�ந�ச��ர� ெத��றேத! அ� ேபாதாதா!
எ�றா� ஒ�வ�.
“ேஜா�ய�கைள�� ேக�டா���ட� அவ�க�
�ல கால� த��� ேபா��றா�க�;
அ�வள�தா�. எ�ப����தா��,
அ��தா�ேபா� ப�ட���� உ�யவ� யா�
எ�பைத நா� ேயா��தாக ேவ���…”
எ�றா� ப�ேவ�டைரய�.
“அைத� ப�� இ� ேயா��� எ�ன ஆவ�?
ஆ��த க�கால����தா� இளவர�� ப�ட�
122

இர�� வ�ஷ���� ��ேப
க��யா���டேத!” எ�� இ�ெனா�
க�மலான �ர� ��ய�.
“உ�ைமதா�, ஆனா� அ�ப� இளவர��
ப�ட� க��வத�� ��னா� ந��� யா�ைடய
ேயாசைனயாவ� ேக�க�ப�டதா எ�� ெத���
ெகா�ள �����ேற�. இ�ேக ����ள நா�
ஒ�ெவா�வ�� �� ஆ���� ேமலாக,
நா� தைல�ைறயாக, ேசாழ ரா�ய���
ேம�ைம�காக� பா�ப�ட பழ���ைய�
ேச��தவ�க�. எ� பா�டனா���� த�ைத
����ற��ய� ேபா�� இற�தா�. எ�
பா�டனா� ேவ��� நட�த ேபா�� உ��
��டா�. எ� த�ைத த�ேகால��� உ���
�யாக� ெச�தா�. அ�மா��ேய உ�க�
ஒ�ெவா�வ�� �தாைதய�� இ�த� ேசாழ 123

நா��� ேம�ைமைய �ைலநா��வத�காக
உ�ைர� ெகா������றா�க�. ந�
ஒ�ெவா�வ�ைடய ���ப���� இள�
��ைளக� ��தகள��� ெச�����றா�க�.
இ�ைற��� ஈழ நா��� ந��ைடய
�ல�ைத�� ���ப�ைத�� ேச��த
��ைளக� ேபா� ெச�� வ��றா�க�.
ஆனா� அ��தப�யாக� ப�ட����
வரேவ��யவ� யா� எ�ப� ப���
��மா��ப�� ந��ைடய அ���ராய�ைத
மகாராஜா ேக�க��ைல. தசரத��ட
இராம���� ப�ட� க��வ� ப��
ம��ராேலாசைன சைப ��� ேயாசைன
ெச�தா�. ம���கைள��, சாம�தக�கைள��,
ேசைன� தைலவ�கைள��, ��றரச�கைள��
ஆேலாசைன ேக�டா�. ஆனா� ��தர ேசாழ
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மகாராஜா யா�ைடய ேயாசைனைய�� ேக�ப�
அவ�ய� எ�� க�த��ைல..”
“ந�ைம ேயாசைன ேக�க��ைலெய�ப�
ச�தா�. ஆனா� யாைர�ேம ேயாசைன
ேக�க��ைலெய�� இைற����� ேதவ�
��வ� ச�ய��. ெப�ய �ரா��யாரான
ெச��ய� மகாேத��� ேயாசைன��,
இைளய �ரா��யாரான ��தைவ ேத���
ேயாசைன�� ேக�க�ப�டன. இ�ைலெய��
ப�ேவ�டைரய� �ற ���மா?” எ��
ேக�யான ெதா��� ஒ�வ� �ற��,
��ட��� ஒ� �ல� ���தா�க�.
“ஆகா! ��க� ������க�! எ�ப��தா�
உ�க���� ���க� ேதா���றேதா, நா�
அ�ேய�. �ைன�க �ைன�க என�� வ��
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ப�� எ��ற�; இர�த� ெகா���ற�. எத�காக
இ�த உ�ைர ைவ��� ெகா��
ெவ�க�ெக�� வாழ ேவ��� எ��
ேதா���ற�.” இ��த� ஆேவச� வ��
ெவ� ெகா�ட �ர�� ெசா���
ப�ேவ�டைரய� ����னா�.
ச�� ேநர� ெமௗன� ��ெகா����த�.
ேம��� �ைச� கா�� ‘��’ எ�� அ����
ச�த��, அ�த� கா��� ேகா�ைட� �வ���
ெவ�ேய��ள மர�க� ஆ� அைல�� ‘ம�மர’
ச�த�� ேக�டன.
“ஏேதா ெத�யா�தனமாக� ேப���ட ப�காச�
ேப�ைச��, அதனா� �ைள�த ���ைப��
ப��� ம�ன� ெபா��த�ள ேவ���.
தா�க� எ�க�ைடய இைண��லா�
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தைலவ�. தா�க� இ�ட க�டைளைய
�ைறேவ�ற இ���ளவ� அைனவ��
��தமா����ேறா�. தா�க� கா��ய வ���
நட��ேறா�. தய� ெச�� ம����� ெகா�ள
ேவ���!” எ�� ச��வைரய�
உண����டேன ��னா�.
“நா�� ெகா�ச� ெபா�ைம இழ�� ��ேட�.
அத�காக ��க� எ�ைன ம���க
ேவ���. ஒ� �ஷய�ைத எ���
பா��க�. ச�யாக இ�ைற�� ��
ஆ��க��� ��னா� �ஜயாலய ேசாழ�
��தைரய�கைள ��ய���� த�சா�ைர�
ைக�ப��னா�. ����ற��ய� ேபா�� ப�லவ
ைச�ய����� �ைணயாக ��� ம�ைர�
பா��ய�� பைடைய ���லமா��னா�.
அ��தலாவ� ேசாழ ரா�ய� நா��� நா� 127

ெப�� ��த��� வ�����ற�. காேவ�
ந���� கைரெய��த க�கா� வளவ�
கால��ேல�ட� ேசாழ ரா�ய� இ�வள�
மேகா�னத�ைத அைட�த� �ைடயா�.
இ�ைற��� ெத�ேக �ம� �ைன�����
வட�ேக ��கப��ைர – ���ைண வைர��
ேசாழ சா�ரா�ய� பர�� ���� �ட��ற�.
பா��ய நா�, நா��� நா�, யா����
இ�வைர�� வண�காத ேசர நா�, ெதா�ைட
ம�டல�, பா� நா�, க�கபா�, �ள�பபா�,
ைவ��ப� நா�, ���� நா�,
ெப��பாண�பா�, ெபா�� ந�
உ�ப��யா�� �ட� நா� ஆ�ய இ�தைன
நா�க�� ேசாழ சா�ரா�ய���� அட���
க�ப� ெச��� வ���றன. இ�வள�
நா�க��� ந� ேசாழ நா��� ���ெகா�
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பற��ற�. ெத�ேக ஈழ�� வட�ேக இர�ைட
ம�டல�� ேவ���� �ட இத��� நம���
ப�����க ேவ���. அ�ப��
ப�யாதத��� காரண�கைள நா� ெசா�ல
ேவ��ய��ைல; அைவக� எ�லா�
உ�க���� ெத��த�தா�!…”
“ஆ�; எ�ேலா���� ெத���; ஈழ��
இர�ைட�பா��� ேவ���� க��க��
ப�யாதத�� இர�� காரண�க� உ��.
ஒ� காரண� வட�ைச மாத�ட நாயகரா�ய
இளவரச� ஆ��த க�கால�; இ�ெனா�
காரண� ெத� �ைச� பைட� தைலவரான
அவ�ைடய த�� அ��ெமா�வ�ம�..”
“மழவைரய� ��� காரண�ைத நா� ஒ���
ெகா��ேற�. ெச�ற �றா�� காலமாக
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இ�த� ேசாழ நா��� ேசனாப� �ய����
மர� ேவறா���த�. பல ��த�க�� ஈ�ப��
அ�பவ� ெப�ற �ரா� �ர�கைளேய பைட�
தைலவ�கைள�� மாத�ட நாயக�களாக��
�ய��பா�க�. ஆனா� இ�ேபா�
நட����ப� எ�ன? ��த இளவரச�
வட�ைச� ேசைன�� ேசனாப�; அவ� எ�ன
ெச��றா�? இர�ைட ம�டல��� ���
ேவ�� நா� ��� பைடெய����
ேபாக��ைல. கா���ர��� உ�கா���
ெகா�� ெபா� மா�ைக க���
ெகா�����றா�. �ர� ெப������ �ற�த
�ரா� �ர�களா�ய உ�கைள� ேக��ேற�.
இத�� ��னா� த�ழக��� எ�த
ம�னராவ� தா� வ��பத��� ெபா�னா�
மா�ைக க��ய��டா? உலகெம��� �க�
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பர�� இ�ேபா� ைகலாச வா�யா�����
ம�ைர�� ஈழ�� ெகா�ட பரா�தக
ச�கரவ����ட� தா� வ��பத��� ெபா�
மா�ைக க��� ெகா�ள��ைல. ��ைல�
��ற�பல�����தா� ெபா� �ைர
ேவ��தா�. ஆனா� இளவரச� ஆ��த
க�கால� தா� வ��பத��� கா���ர���
ெபா� மா�ைக க���றா�! ப�லவ
ச�கரவ���க� தைல�ைற தைல�ைறயாக
வா��� ரா�ய பார� ���த அர�மைனக�
இவ�ைடய அ�த����� ேபாத��ைலயா�.
ெபா��ைழ�த அர�மைன க���றா�.
ர��ன�கைள�� ைவ��ய�கைள��
அ�ெபா� மா�ைக� �வ�க�� ப���றா�.
க�கபா�, �ள�பபா�, �ட� �த�ய நா�க��
ெவ��யைட��, ைக�ப��� ெகா�� வ�த
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ெபா��� ஒ� ெச��� காசாவ�
தைலநக���ள ெபா��ஷ சாைல�� அவ�
இ�வைர அ��ப��ைல..”
“ெபா� மா�ைக க�� ���� ��டதா?”
“ஆ�, ���� ��ட� எ�� எ��ைடய
அ�தர�க ஒ�ற�க� �ல� அ��ேத�.
அ��ட� ��தர ேசாழ மகாராஜா���
அவ�ைடய அ�ைம ��த �த�வ�ட����
க�த�க�� வ�தன. ��தாக
��மா������� ெபா� மா�ைக�� வ��
��தர ேசாழ மகாராஜா �ல கால� த�����க
ேவ��� எ��.”
“மகாராஜா கா����� ேபாக� ேபா�றாரா?”
எ�� ஒ�வ� கவைல த���ய �ர��
ேக�டா�.
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“அ�தைகய கவைல உ�க��� ேவ�டா�,
அ�ப� ஒ��� ேநராம� பா���� ெகா�ள
நா� இ���ேற�; த�ைச� ேகா�ைட�
காவலனா�ய எ� சேகாதர�� இ���றா�.
��ன� ப�ேவ�டைரய� அ�ம� இ�லாம�
யா�� த�ைச� ேகா�ைட��� �க ��யா�.
எ�ைனய�யாம� யா�� மகாராஜாைவ�
ேப�� காண�� ��யா�; ஓைல ெகா��க��
��யா�. இ� வைர�� இர�� ��� தடைவ
வ�த ஓைலகைள ���� ��ேட�.”
“வா�க ப�ேவ�டைரய�!”, “வா�க ப���
ம�ன�� சாண�ய த��ர�!”, “வா�க அவ�
�ர�!” எ��� ேகாஷ�க� எ��தன.
“இ��� ேக��க�, ப�ட�� இளவரச�
ெச��� கா�ய�கைள� கா���� ஈழ���
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ேபா� நட�த� ெச������ இளவரச�
அ��ெமா�வ�ம�� கா�ய�க� �க �க
����ரமா�����றன. ��த த�ம�ைத� ப��
நா� அ�����பெத�ன? பர�பைரயாக� பல
�� ஆ��களாக ‘ந� ��ேனா�க�
கைட����� வ����பெத�ன? ந� நா���
பைடக� ேவ� நா�க�� �� பைட எ����
ெச�றா�, ந� பைடக��� ேவ��ய
உண�கைள அ�த ேவ�� நா�க�ேலேய
ச�பா���� ெகா�ள ேவ���. அ�த
நா�க�� ைக�ப��� ெபா�ைள� ெகா�ேட
�ர�க��� ஊ�ய�� ெகா��க ேவ���.
���த ெபா�ைள� தைலநக���ள அரசா�க
ெபா��ஷ���� அ��� ைவ�க ேவ���.
ஆனா� இளவரச� அ��ெமா�வ�ம� எ�ன
ெச��றா� ெத��மா? ஈழ நா����ள ந�
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ேபா� �ர�க��ெக�லா� இ�����
க�ப�க�� உண� அ��� ைவ�க
ேவ��மா�! ஒ� வ�ஷ காலமாக நா��
ப��� தடைவ பல க�ப�க�� ஏ�� உண�
அ��� வ�����ேற�..”
“��ைத! ��ைத!”, “இ�த அ�யாய�ைத�
ெபா��க ��யா�!”, “இ�ப�� ேக�டேத
இ�ைல!” எ�ற �ர�க� எ��தன.
“இ�த அ�சயமான கா�ய���� இளவரச�
அ��ெமா�வ�ம� ��� காரண�ைத��
ேக�� ைவ��க�. பைடெய���� ெச�ற
நா��� ந� �ர�க��� ேவ��ய உண��
ெபா�ைள� ச�பா��ப� எ�றா�, அ���ள
��ம�க�� அ������ உ�ளாக
ேந��மா�. ஈழ�� அரச �ல�தாேரா�
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நம��� ச�ைடேய த�ர ஈழ�� ம�கேளா�
எ��த� ச�ைட�� இ�ைலயா�. ஆைகயா�
அவ�கைள எ��த���� க�ட�ப��த�
�டாதா�! அரச �ல�தா�ட� ேபாரா� ெவ�ற
�ற� ம�க�� மனமா��த ���ப��ட�
ஆ�� நட�த ேவ��மா�. ஆைகயா�
பண�� உண�� இ����� அ��ப
ேவ��மா�!”
இ�சமய� ��ட��� ஒ�வ�, “பைடெய����
ெச�ற நா�க�� உ�ள ஜன�க�ட�
ஒ��ேம ேக�க� �டா�; அவ�க�� கா��
���� ���ட ேவ��� எ�ற ��த
த�ம�ைத இ�வைர நா�க� ேக�டேத
�ைடயா�!” எ�றா�.
“அதனா� �ைள�� �ப�த�ைத��

136

ேக��க�. இர�� இளவரச�க�� ேச���
ெச��� கா�ய�க�னா� த�ைச
அர�மைன� தன ெபா��ஷ�� தா�ய
ப�டார�� அ��க� �க� �ைற��
ேபா��றன. உ�க��ெக�லா� அ�க வ�
ேபா�� வ����� ���ப�த� என��
ஏ�ப��ற�. இத�காக�தா� எ�ைன இைற
அ�கா�யாக �ய������றா�க�! ேசாழ
நா��� ேம�ைமேய ���ய� எ�� நா�
க���ரா��டா�, எ�ெபா�ேதா இ�பத�ைய
���� ெதாைல����ேப�.”
“ஆ! �டேவ �டா�! தா�க�
இ�பத�����ப�தா� எ�க��ெக�லா�
ெப�ய பா�கா��. இ�த �ைறேகடான
கா�ய�கைள� ப��� தா�க� மகாராஜா�ட�
ெசா��� பா��க ��ைலயா?”
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“ெசா�லாம� எ�ன! பல தடைவ
ெசா��யா���ட�. ஒ�ெவா� தடைவ��
ெப�ய �ரா���ட� ேக��க�;
இைளய�ரா���ட� ேக��க�!’ எ�ற
ம�ெமா�தா� �ைட��ற�. ��னேம தா�
ெசா�ேனேன, மகாராஜா���� �யமாக�
��தைன ெச��� ச��ேய இ�ேபா� இ�லாம�
ேபா���ட�! ���யமான கா�ய�க��
ந��ைடய ேயாசைனகைள� ேக�ப��
இ�ைல. அவ�ைடய ெப�ய�ைன ெச��ய�
மாேத��� வா���தா� அவ���
ேவதவா��; அ��தப�யாக, அவ�ைடய
ெச�வ� �மா� ��தைவ��ரா���ட�
ேயாசைன ேக�க� ெசா��றா�. இரா�ய
ேசைவ�� தைல நைர��� ேபான நா�� ம�ற
அைம�ச�க�� அ�த� ��ன���
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ெப��ட� ெகா��ட���� வட�ேக��
�ட������� ெத�ேக�� ெச�ற�யாத
ெப��ட� ேயாசைன ேக�பத��� ேபா�
��க ேவ���; எ�ப�����ற� கைத! இ�த�
ேசாழ ரா�ய� ஆர�பமான கால������
இ�ப� இரா�ய கா�ய�க�� ெப�க�
தைல��டதாக நா� ேக���ப�ட��ைல!
இ�தைகய அவமான�ைத எ�தைன நா� நா�
ெபா�����க����? அ�ல� ��க�
எ�லா�� ஒ��கமாக� ெசா�னா�, நா�
இ�த ராஜா�க� ெபா��ைப��, வ� �����
ெபா��ஷ�ைத �ர��� ெதா�ைலைய��
��� ��� எ� ெசா�த ஊேரா� இ���
���ேற�…”
“�டா�! �டா�! ப����ேதவ� அ�ப�
எ�கைள� ைக��� �ட� �டா�.
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அ��பா�ப��, ஆ�ரமா�ர� �ர�க� நா�
தைல�ைறகளாக� த�க� இர�த�ைத� ���
�தா��த ேசாழ சா�ரா�ய� ஒ� ெநா���
��னா��னமா�� ேபா� ���” எ�றா�
ச��வைரய�.
“அ�ப�யானா� இ�த �ைலைம�� எ�ன
ெச�வ� எ�� ��க�தா� என�� ேயாசைன
ெசா�ல ேவ���. அ�� ரா�ய�ைத�ட�
ேகவலமா���ட இ�த� ெப�ணர����
ப�கார� எ�ன எ�� ��க� தா� ெசா�ல
ேவ���” எ�றா� ப��� ம�ன�.
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ம�ரா�தக�ேதவ�

ச�� ேநர� அ�த� ��ட���
ஒ�வ��ெகா�வ� ஏேதா ேப� �வா����
ெகா����தா�க�. பல �ர�க� ஒ��ேக
கல�� ஒ��தப�யா� வ��ய�ேதவ� கா��
ஒ��� ெத�வாக �ழ��ைல.
ச��வைரய� உர�த �ர��, ” ப��� ம�ன�
ேக�டத�� நா� ம�ெமா� ெசா�ல
ேவ�டாமா? தைல��� தைல ேப��
ெகா����தா� எ�ன ஆ�ற�? இர�
��றா� ஜாம� ஆர�பமா� ��ட�. அேதா 141

ச��ர�� வ�� ��ட�” எ�றா�.
“என�� ஒ� ச�ேதக� இ���ற�. எ�ைன�
ேபா� இ��� �ல�ைடய மன���� அ�
இ��கலா�. ப����ேதவ� ேகா����
ெகா�வ��ைலெய�றா�, அைத� ப���
ேக�க �����ேற�!” எ�� ��னா� ஒ�
தடைவ ேப�ய க�ம� �ர� ெசா����.
“இ�ேபா� ேப��ற� வண�கா��யா� தாேன?
எ��� ந�றாக ெவ��ச���� வர���!”
எ�றா� ப�ேவ�டைரய�.
“ஆமா�; நா� தா� இேதா ெவ��ச����
வ�� ��ேட�”.
“எ��ைடய ேகாப�ைதெய�லா� நா�
ேபா��கள��� கா��வ�தா� வழ�க�;
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பைகவ�க�ட� கா��வ� வழ�க�; எ�
�ேந�த�க�ட� கா�டமா�ேட�. ஆைகயா�
எ� ேவ��மானா�� மன� ����
தாராளமாக� ேக�கலா�.”
“அ�ப�யானா� ேக��ேற�, ��தரேசாழ
மகாராஜா�� ேப�� ப�ேவ�டைரய� எ�ன
��ற� ெசா��றாேரா, அேத ��ற�ைத�
ப�ேவ�டைரய� ��� �ல� �ம���றா�க�!
அைத நா� ந�பா��டா�� இ�த� சமய���
ேக��� ெத�ய �����ேற�!” எ�றா�
வண�கா��யா�.
“அ� எ�ன? எ�ப�? �வர� ெசா�ல
ேவ��?”
“ப����ேதவ� இர�� ஆ��க���
��� ஒ� ெப�ைண மண� ����
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ெகா�ட� ந� எ�ேலா���� ெத���…”
இ�சமய�, ச��வைரய�� �ர�
ேகாப�ெதா���, “வண�கா��யா� இ�த
�ஷய�ைத� ப��� ேப�வைத நா�க�
ஆ�ேச���ேறா�. ந� மாெப�� தைலவைர,
நம� �ரதம ���தா�ைய, இ��த�
அச�த��பமான ேக�� ேக�ப� ���� தகாத
கா�ய�…” எ�றா�.
“ச��வைரயைர� ெபா�ைமயா�����ப�
நா� ெரா�ப�� ேக��� ெகா��ேற�.
வண�கா��யா� ேக�க ����வைத�
தாராளமாக� ேக�க���. மன��� ஒ�ைற
ைவ��� ெகா����பைத�ட� ��� ேக��
��வேத ந�ல�. ஐ�ப�ைத�� �ராய����
ேம� நா� ஒ� ெப�ைண மண��
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ெகா�ட� உ�ைமதா�. அைத� தாராளமாக
ஒ���ெகா��ேற�. ஆனா� நா�தா� க��க
ராமாவதார� எ�� எ�ேபா�� ெசா���
ெகா�ட��ைல. ஏகப��� �ரத�
ெகா�டவ� எ��� ெசா���
ெகா�ட��ைல. அ�த� ெப�ைண நா�
காத��ேத�; அவ�� எ�ைன�
காத��தா�. பழ�த��நா�� �ைற�ப�
இ�ட�ப�� மண�� ெகா�ேடா� இ��
எ�ன தவ�?”
“ஒ� தவ�� இ�ைல!” எ�� பல �ர�க�
எ��தன.
“மண� ���� ெகா�ட� தவ� எ�� நா��
ெசா�ல��ைல. ந��� யா�தா� ஒ� தார
�ரத� ெகா�டவ�க�? ஆனா�….ஆனா�…”
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“ஆனா� எ�ன! தய�காம� மன�ைத� �ற��
ேக�� ���க�!”
“�� மண� ���� ெகா�ட இைளய ரா���
ெசா�ைல எ�லா கா�ய�க���
ப�ேவ�டைரய� ேக�� நட�பதாக� �ல�
ெசா��றா�க�. இராஜ�க கா�ய�க�� �ட
இைளய ரா��� ேயாசைனைய� ேக�பதாக�
ெசா���றா�க�. தா�
ேபா��ட�க��ெக�லா� இைளய
ரா�ைய�� அைழ��� ேபாவதாக�
ெசா���றா�க�.”
இ�ேபா� ��ட��� ஒ� ����� ச�த�
எ��த�.
ச��வைரய� ���� எ���, “���த� யா�?
உடேன �� வ�� ���தத��� காரண�
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ெசா�ல���!” எ�� க����� க��ைய
உைற����� உ��னா�.
“நா�தா� ���ேத�! பதற ேவ�டா�
ச��வைரயேர!” எ�றா� ப�ேவ�டைரய�.
�ற�, “வண�கா��யாேர! தா� க�� மண�த
மைன�ைய நா� ேபா��ட���ெக�லா�
அைழ��� ேபாவ� ��றமா? அ��த� நா�
பல இட�க��� அைழ��� ேபாவ�
உ�ைமதா�. ஆனா� ராஜ�க கா�ய�க��
இைளயரா��� ேயாசைனைய� ேக��ேற�
எ�� ெசா�வ� ம��� �ச�. அ��த� நா�
ஒ� நா�� ெச�வ��ைல…”
“அ�ப�யானா�, இ��� ஓேர ஒ�
ச�ேதக�ைத ம��� �வ��� ெச���ப�
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ப����ேதவைர ேவ��� ெகா��ேற�.
அ�த��ர��� இ�����க ேவ��ய ப�ல��
இ�ேக நா� அ�தர�க ேயாசைன ெச���
இட���� ஏ� வ�����ற�?
ப�ல�����ேள யாராவ� இ���றா�களா;
இ�ைலயா? இ�ைலெய�றா� ச�� ���
ேக�ட கைன��� ச�த��, வைளய� �����
ச�த�� எ����� வ�தன?”
இ��த� வண�கா��யா� ேக�ட�� அ�த�
��ட��� ஒ� ����ரமான �ச�த�
�ல���. பல�ைடய மன���� இேத �த
எ�ண�� ேக���� ேதா�����தப�யா�,
வண�கா��யாைர எ����� ேபச யா����
உடேன ��� ஏ�பட��ைல. ச��வைரய��
உத�க� ஏேதா �����தன. ஆனா�
அவ� வா������ வா��ைத ஒ���
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ேக�க��ைல.
அ�த �ச�த�ைத� ����� ெகா��
ப�ேவ�டைரய� க�� எ�� ��னா�:
“ச�யான ேக��; ம�ெமா� ெசா�ல நா�
கடைம�ப�டவ�. இ�த� ��ட� கைலவத��
��னா� உ�க� ச�ேதக�ைத� ����
ைவ��ேற�. இ��� அைர நா�ைக
ெபா�����கலா� அ�லவா? அ�வள�
ந���ைக எ��ட� உ�க���
இ���றத�லவா?”
“இ���ற�, இ���ற� ப�ேவ�டைரய�ட�
எ�க���� ப��ரண ந���ைக இ���ற�!”
எ�� பல �ர�க� ��ன.
“ம�றவ�கைள� கா���� ப�ேவ�டைரய�ட�
என��� ப���� ம�யாைத�� �ைற� எ��149

யா�� எ�ண ேவ�டா�. அவ� மன�ைத�
�ற�� ேக�க� ெசா�னப�யா� ேக�ேட�.
ம�றப� அவ� இ�ட க�டைளைய �ைறேவ�ற�
��தமா����ேற�. இ�த� கண��� எ�
உ�ைர� ெகா��க� ெசா�னா�� ெகா��க�
��த�!” எ�றா� வண�கா�� �ைனயைரய�.
“வண�கா��யா�� மன�ைத நா� அ�ேவ�.
��க� எ�ேலா�� எ��ட� ைவ���ள
ந���ைகைய�� அ�ேவ�. ஆைகயா� இ��
எத�காக� ��ேனாேமா அைத� ப�� �த��
��� ெகா�ேவா�. ��தர ேசாழ மகாராஜா
��� இ��ல�� வா��� இ�த� ேசாழ
சா�ரா�ய�ைத ஆள���.ஆனா�
ஒ�ேவைள ஏதாவ� அவ���
ேந�����டா�, ைவ��ய�க�ைடய வா���
ப��� ��டா�, �ல நாளாக� ேதா�� வ��150

�மேக� �த�ய உ�பாத�க� ப���
��டா�, அ��தப� இ�த� ேசாழ
சா�ரா�ய��� ப�ட���� உ�யவ� யா�
எ�பைத நா� ��மா��க ேவ���.”
“அ� �ஷயமாக� த�க� க��ைத�
ெத�����ப� ேகா��ேறா�. த�க�ைடய
க����� மாறாக� ெசா�ல� ��யவ� இ�த�
��ட��� யா�� இ�ைல.”
“அ� ச�ய�ல, ஒ�ெவா�வ�� ������
த�க� க��ைத ெவ��ட ேவ���. �ல
பைழய ெச��கைள உ�க��� ஞாபக�ப��த
�����ேற�. மகா �ர�� மகா ஞா���
���ய ��ஷ�மான க�டரா��தேதவ�
யா�� எ��பாராத வ�ண� இ�ப�� நா�
ஆ��க��� ��னா� காலமானா�.
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அ�சமய� அவ�ைடய �த�வ� ம�ரா�தக�
ேதவ� ஒ� வய�� �ழ�ைத. ஆகேவ தம�
த�� அ��சயேதவ� ப�ட���� வர
ேவ��� எ�� ��வா� மல��� ����
ேபானா�. இைத அவ�ைடய த�ம ப�����
ப�ட ம���மான ெச��ய� மாேத� தா�
நம�� அ���தா�க�. அத�ப�ேய அ��சய
ேசாழ��� ����� ச�கரவ��� �ட���
அம���ேனா�. ஆனா� ��வசமாக
அ��சய ச�கரவ��� ேசாழ ��மாசன���
ஓ� ஆ���� ேம� அம�����க��ைல.
அ��சய ேசாழ�ைடய ��த �த�வ� பரா�தக
��தர ேசாழ� இ�ப� வய� இள� காைள�
ப�வ� எ�����தா�. எனேவ ரா�ய���
ந�ைமைய ����� ம���க��
சாம�த�க�� ���ல ம�ன�க�� நகர�
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தைலவ�க�� ��ற� தைலவ�க�� ேச���
ேயா���� பரா�தக ��தர ேசாழ���
�����ேனா�. அைத� ���� யா��
வ��த�பட இட��ைல. ஏென��, ��தர
ேசாழ மகாராஜா இர�� ஆ��க���
��னா� வைர�� ெந� தவறாம� நா�ைட�
ப�பா��� வ�தா�. ந�ைமெய�லா� ந��
ம��� ேயாசைன ேக�� ரா�ய பார�
நட��னா�. இதனா� ேசாழ ரா�ய� ேம��
��த���� ெச��த�. இ�ேபா� ��தர ேசாழ
மகாராஜா�� உட��ைல
கவைல��டமா����ற�. இ�த �ைலைம��
அ��தப� ப�ட�����யவ� யா�?
க�டரா��தேதவ�� ����மார�
ம�ரா�தக� இ�ேபா� �ராய� வ�� ரா�ய
ப�பாலன� ெச�ய� ��யவரா����றா�.
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அ��னா�� க���னா�� �ண��னா��
ப�� �ர�ைத�னா�� எ�லா �த����
ப�ட���� த��தவரா����றா� அவ���
ஒ� வய� இைளயவரான ஆ��த க�கால� –
��தர ேசாழ�� �த�வ� – கா����
வட�ைச� பைட�� ேசனா�ப�யாக இ���
வ��றா�. இ�த இ�வ�� யா� ப�ட����
வ�வ� �யாய�? �ல�ைற எ�ன? ம� ��
எ�ன? த�ழக��� பைழைமயான மர�
எ�ன? ��தவ�� �த�வ� ம�ரா�தக�
ப�ட���� வ�வ� �யாயமா? அ�ல�
இைளயவ�� ேபர� ப�ட���� வ�வ�
�ைறைமயா? ��க� ஒ�ெவா�வ�� உ�க�
க��ைத மன� ���� ெசா�ல ேவ���…”
“��தவரா�ய க�டரா��தேதவ�� �த�வ�
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ம�ரா�தக� தா� ப�ட���� உ�யவ�.
அ�தா� �யாய�, த�ம�, �ைறைம” எ�றா�
ச��வைரய�.
“எ� அ���ராய�� அ�ேவ”, “எ� க����
அ�ேவ” எ�� அ���ட��� உ�ள
ஒ�ெவா�வ�� ெசா�� வ�தா�க�.
“உ�க� அ���ராய�தா� எ�
அ���ராய��. ம�ரா�தக����தா� ப�ட�
உ�ய�. ஆனா� அ�த உ�ைமைய
�ைலநா��வத�காக நா� ஒ�ெவா�வ��
�ரய�தன� ெச�ய� ��தமா����ேறாமா?
உட� ெபா�� ஆ�ைய� த�த� ெச��
ேபாராட� ��தமா����ேறாமா? இ�த
��ஷ��� ���காேத��� பாத���
ஆைண��� அ��த� சபத� ெச�வத���
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��தமா����ேறாமா?” எ�� ப�ேவ�டைரய�
ேக�டேபா� அவ� �ர�� அ�வைர��
இ�லாத ஆேவச� ெதா��த�.
��ட��� ��� ேநர� ெமௗன�
��ெகா����த�. �ற� ச��வைரய�,
“அ��தேம ெத�வ சா��யாக� சபத� �ற�
��தமா����ேறா�. ஆனா� சபத� எ����
ெகா�வத�� ��னா� ஒ� �ஷய�ைத�
தா�க� ெத��ப��த ேவ���. இளவரச�
ம�ரா�தக�� க��� எ�ன? அவ�
��காதன� ஏ� ரா�யபார�ைத ஏ�க�
��தமா����றாரா? க�டரா��த�� தவ�
�த�வ� உலக வா��ைகைய ெவ����
�வப���� �ரணமாக ஈ�ப���ளா� எ��
ேக���ப��ேறா�. இரா�ய��� அவ���
���ப��ைல எ�� பல� ெசா�ல��

156

ேக�����ேறா�. அவ�ைடய அ�ைனயா�
ெச��ய� மாேத�யா� தம� �த�வ�
ப�ட���� வ�வத�� ����
�ேராதமா����றா� எ���
ேக�����ேறா�. த�க�ட���� இைத�
ப��ய உ�ைமைய அ�ய �����ேறா�.”
“ச�யான ேக��; த�க சமய��� ேக���க�.
இைத� ெத��ப���� கடைம�� என��
உ��. ��னேம ெசா�����க ேவ���.
ெசா�ல� தவ�யத�காக ம����க�” எ��
��ைக ேபா��� ெகா�� ப�ேவ�டைரய�
�ற� ெதாட��னா�. “ெச��ய� மாேத� தம�
ஏக �த�வைர இரா�யபார ஆைச�����
����� �வப�� மா��க���
ெச���வத��� �ரய�தன�ப�� வ�த� நா�
அ��த �ஷய�. ஆனா� இத� காரண�
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எ�னெவ�பைத நா�� அ�யா�; ம�க��
அ�யா�க�. ம�ரா�தக��� இரா�யமா��
���ப� இ��பதாக� ெத��தா� அவ�ைடய
உ���ேக ஆப�� வரலா� எ�� ெப�ய
�ரா��யா� பய�த� தா� காரண�… ”
“ஆஹா!” “அ�ப�யா?” எ�ற �ர�க�
��ட��� எ��தன.
“ஆ�; ெப�ற தா���� த� ஏக �த�வ�
��மாசன� ஏற ேவ��� எ���
ஆைசைய� கா���� ��ைள உ�ேரா�
இ��க ேவ��� எ�ற ஆைச தாேன
அ�கமா�����? அ�ைன�� வா�ேக
ெத�வ��� வா�� எ�� ம��� வ�த
ம�ரா�தக�� மன�ைத �ர�� மா��க���
ெச������தா�. �வ ப���� ����
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ஈ�ப����தா�. ஆனா� �ல காலமாக
அவ�ைடய மன� ��� ��தாக மா�
வ�����ற�. இ�த� ேசாழ சா�ரா�ய�
தம�� உ�ய�, அைத� பராம��ப� த��ைடய
கடைம எ�ற எ�ண� அவ�ைடய மன���
ேவ��� வள������ற�. ��க� எ�லா�
அவைர ஆத��பதாக� ெத��தா�, த�க
சமய��� ப�ர�கமாக ��வ�� ெசா�ல��
��தமா����றா�..”
“இத�� அ�தா�� எ�ன?”
“உ�க��ெக�லா� ���� தர���ய
அ�தா��ைய இ�ேபாேத அ���ேற�.
அ��தா� அைனவ�� �ரமாண� ெச�ய�
��தமா������களா?”
பல �ர�க� “இ���ேறா�! இ���ேறா�!”
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எ�� ஒ��தன.
“யா�ைடய மன��� ேவ� எ��த�
ச�ேதக�� இ�ைலேய?”
“இ�ைல! இ�ைல!”
“அ�ப�யானா� இேதா அ�தா�� ெகா��
வ��ேற�. வண�கா�� �ைனயைரய��
ச�ேதக�ைத�� இ�ேபாேத ����
ைவ��ேற�!” எ�� ��� ெகா�ேட
ப�ேவ�டைரய� எ��தா�. க��ரமாக நட��
அ�ேக ச�ப��� ைவ�க�ப����த ��
ப�ல��� அ��� ெச�றா�.
“இளவரேச! ப�ல��� �ைரைய �ல���
ெகா�� ெவ�ேய எ��த�ள ேவ���.
த�க��காக உட� ெபா�� ஆ�ைய
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அ��பண� ெச�ய� ��தமான இ�த �ரா�
�ர�க���� த�க� �க த�சன�ைத�
த�த�ள ேவ���!” எ�� �க�� ப�வான
�ர�� ��னா�.
ேம�மாட��� �� மைற�� உ�கா��� ஒ�
வா��ைத �டாம� அட�கா ஆ�வ��ட�
ேக��� ெகா����த வ��ய�ேதவ�
இ�ேபா� ஜா��ரைதயாக� �ேழ பா��தா�.
ப�ல��� �ைரைய ��ேபாலேவ ஒ� கர�
�ல����. அ� ெபா� வ�ணமான கர�.
��ேன ஒ��ைற அவ� பா��த அேத
ெச�க� �வ�த கர�தா�. ஆனா� அவ�
��ன� வைளய� எ�� �ைன�த�
உ�ைம�� அரச �மார� அ��� க�கண�
எ�பைத இ�ேபா� க�டா�. அ��த கண�
�ரண ச��ரைனெயா�த அ�த� ெபா�
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�க�� ெத��த�. ம�மதைனெயா�த ஓ�
அழ�ய உ�வ� ப�ல������ ெவ�ேய
வ�� ��னைக ���� ��ற�. ஆகா!
க�டரா��த ேதவ�� �த�வரான இளவரச�
ம�ரா�தகரா இவ�! ப�ல����
இ��தப�யா� ெப�ணாக இ��க ேவ���
எ�ற எ�ண��னா� அ�லவா அ�த�
தவைற� ெச�� ��ேடா�? த�ைன� ேபா�
அேத தவைற� ெச�த ஆ�வா��க�யா� ந��
�வ� ேம� தைலைய ����
ெகா�����றானா எ�� வ��ய�ேதவ�
பா��தா�. அ�த இட��� மர �ழ� ����
இ�� ������த� ஆைகயா� அ�� ஒ���
ெத�ய��ைல.
இத��� �ேழ, “ம�ரா�தக�ேதவ� வா�க!
ப�ட�� இளவரச� வா�க! ெவ�� ேவ�!
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�ரேவ�!” எ�ற ஆேவசமான �ழ�க�க�
�ள��ன. ��ட��� இ��தவ�க�
எ�ேலா�� எ��� ��� வாைள��
ேவைல�� உயர� ���� ����� ெகா��
அ��த� ேகாஷ��டைத வ��ய�ேதவ�
க�டா�. இ�ேம� அ����ப� அபாயமாக
��யலா� எ�� எ��, தா� ப�����த
இட���� �ைர�� ெச�� ப����
ெகா�டா�.
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வ�நைட� ேப��

ேசாழ மகா சா�ரா�ய����
ெவ��பைகவ�களா� ஏ�ப����த
ெதா�ைலக� ���� �ல வ�ஷ�க�தா�
ஆ����தன. இளவரச� ஆ��த க�கால�
மகா�ர�, ேபா�� கைல�� ��ண�;
ராஜத��ர��� சாண��ய�. த��ைடய
அ�வா�ற�கைள�� ேசாழ நா���
பைடக�� ேபா�� �றைன�� �ரணமாக�
பய�ப��� இர�ைட ம�டல��� ���ண
ம�ன�� ஆ��க�ைத� ெதா�ைட
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ம�டல������ அ�ேயா� ெதாைல�தா�.
ெவ��பைக ஒ�வா� ஒ��த�. இ�த
�ைலைம�� உ�கலக�� ச��� தைல��க
ஆர��������றன. ெவ��பைகைய�
கா���� அபாயகரமான இ�த உ�பைக��
�ைள� எ�ன ஆ��? ேசாழ நா���
�க�ெப�ற �ர�க�� அைம�ச�க��
தைலவ�க�� அ�கா�க�� அ�லவா இ�த�
பய�கரமான �ய���� ஈ�ப�����றா�க�?
இ�தைகய ��தைனக�னா� வ��ய�ேதவ�
இர�டா� �ைற வ�� ப��த �ற�
ெவ�ேநர� ��க� ���காம� ��டா�னா�.
கைட�யாக, இர� நாலா� ஜாம��� �ழ��
ெவ���� ேநர��� அவ��� ஒ�வா�
��க� வ�த�.
ம�நா� காைல�� உதய ��ய�ைடய
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ெச��ரண�க� ��� எ�� அவ�ேப��
ப�டேபா� �ட வ��ய�ேதவ�
எ�����க��ைல. க�தமாற� வ�� த��
எ���யேபா�தா� ���வா�� ேபா���
ெகா�� எ��தா�.
“இரா��� ந�றா�� ��க� வ�ததா?” எ��
க�தமாற� ����னைர உபச����
�ைற�ப� ேக�டா�. �ற� அவனாகேவ, “ம�ற
����னெர�லா� ��க� ெச�ற �ற� நா�
இ�� வ�� பா��ேத�. � ந�றா�� ��பக�ண
ேசைவ ெச�� ெகா����தா�!” எ��
ெசா�னா�.
வ��ய�ேதவ� மன��� ெபா�� எ��த
�ைன�கைளெய�லா� அட��� ெகா��,
“�ரைவ� ���� பா��� ��� இ�� வ��
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ப��த�தா� ெத���, இ�ேபா�தா�
எ������ேற�. அடாடா! இ�வள� ேநர�
ஆ� ��டேத! உ��� ஒ� ஜாம� இ����
ேபா����றேத! உடேன நா� �ள�ப
ேவ���. க�தமாறா! ��ைரைய ஆய�த�
ப���ப� உ� ேவைல�கார�க����
க�டைள��!” எ�றா�.
“அழகா����ற�! அத���ேள �
�ற�ப�வதாவ�? எ�ன அவசர�? ப��
நாளாவ� இ�ேக த������தா� ேபாக
ேவ���” எ�றா� க�தமாற�.
“இ�ைல, அ�பேன! த�சா��� எ�
மாம��� உட�� ெச�ைவயாக இ�ைல.
�ைழ�பேத ��லப� எ�� ெச�� வ�த�.
ஆைகயா� ���ர��� அவைர� ேபா��
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பா��க ேவ���, உடேன �ற�பட ேவ���”
எ�� ஒேர ேபாடாக� ேபா�டா�
வ�லவைரய�.
“அ�ப�யானா�, ���� வ�� ேபாதாவ�
இ�ேக �ல நா� க�டாய� தாம��க
ேவ���.”
“அத�ெக�ன, அ�ேபா� பா����
ெகா�ளலா�, இ�ேபா� நா� �ற�ப�வத��
�ைடெகா�!”
“அ�வள� அவசர�படாேத! காைல உண�
அ������� �ற�படலா�. நா�� உ��ட�
ெகா��ட ந� வைர�� வ��ேற�.”
“அ� எ�ப� ����? யா�, யாேரா, ெப�ய ெப�ய
���தா�க� உ� �����
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வ�����றா�கேள, அவ�கைள ������..”
“உ�ைன�ட� ெப�ய ���தா� என��
யா�� இ�ைல!..” எ�� ��ய க�த�
மாறேவ� ச�ெட�� ����� ெகா�டா�.
“வ�தவ�க� ெப�ய ���தா�க� தா�
ஆனா� அவ�கைள� கவ����ெகா�ள எ�
த�ைத இ���றா�; அர�மைன
அ�கா�க�� இ���றா�க�. உ�ேனா�
ேந�� ரா����ட நா� அ�க ேநர�
ேபச��ைல. வ� நைட�லாவ� ��� ேநர�
உ�ேனா� ச�லாப� ெச�தா�தா� எ� மன�
��ம� அைட��. அவ�ய� ெகா��ட�கைர
வைர�� வ�ேத ��ேவ�!” எ�றா�.
“என�� ஆ�ேசப� ஒ����ைல. உ�
இ�ட�, உ� ெசௗக�ய�” எ�றா�

169

வ��ய�ேதவ�.
ஒ� நா�ைக ேநர����� �ற� இ�
ந�ப�க�� இ� ��ைரக�� ஏ��
ச��வைரய� மா�ைக����� �ற�ப���
ெச�றா�க�. ��ைரக� ெம�வாகேவ
ெச�றன. �ரயாண� �க��
இ�பகரமா���த�. ேமல�கா�� சாைல�
���ைய வா� அ��க� அவ�க� ேம�
இைற�தைத� �ட அ�த ந�ப�க�
ெபா��ப��த��ைல. பைழய ஞாபக�கைள�
ப��ய ேப��� அ�வளவாக மன�ைத�
ப�ெகா�����தா�க�.
��� ேநர���ெக�லா� வ��ய�ேதவ�
��னா�; “க�தமாறா! உ� ���� ஒேர ஒ�
இர�தா� த��னா�� அ� என��
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எ�வளேவா பய��ளதா���த�. ஆனா�
ஒேர ஒ� ஏமா�ற�. உ� சேகாத�ைய� ப��
வடெப�ைண ந��கைர��
எ�னெவ�லாேமா வ�ணைன ெச��
ெகா����தா�! அவைள ந�றா�� பா��க�
�ட ��ய��ைல. உ� அ�ைன���
��னா� ஒ��� ெகா�� அவ� எ���
பா��தேபா� அவ� �க��� எ��� ஒ�
ப��தா� ெத��த�! நாண�� மட��
ெப�க��� இ��க ேவ��யைத�ட உ�
த�ைக�ட� ச�� அ�கமாகேவ����ற�.
க�தமாறா! உ� சேகாத��� ெபய�
எ�னெவ�� ெசா�னா�?”
“ம�ேமகைல!”
“அடடா! எ�ன இ�ைமயான ெபய�! ெபயைர�
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ேபாலேவ அழ�� �ண�� இ��� ��டா�..”
க�தமாற� ������, “ந�பா! உ�ைன
ஒ�� ேவ��� ேக���ெகா��ேற�. எ�
த�ைகைய � மற�� ��; அவைள� ப�� நா�
ெசா�னைதெய�லா� மற����; அவ�
ேப�ைசேய எ��காேத!” எ�றா�.
“இ� எ�ன, க�தமாறா! ஒேர தைல ��
மா�தலா����றேத!”
“எ� ெப�ேறா�க� ேவ� இட��� எ�
சேகாத�ைய� க�யாண� ெச�� ெகா��க
��� ெச�� ��டா�க�; ம�ேமகைல��
அத��� ச�ம��� ��டா�!”
வ��ய�ேதவ� மன����� “ம�ேமகைல
வா�க!” எ�� ெசா��� ெகா�டா�.
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ம�ேமகைலைய யா���� ெகா��க
��ச�����பா�க� எ�� ஊ��ப���
அவ���� க�ட� ஏ�பட��ைல. ��
ப�ல������ ெவ��ப�ட இளவரச�
ம�ரா�தக����தா� ��ச�����பா�க�.
ம�ரா�தக�ைடய க����� பல� ேதட
இ�ப�ெய�லா� உற�கைள��
ஏ�ப����றா�களா���. ப�ேவ�டைரய�
ெபா�லாத ெக���கார�தா�!
ச��� �ர��� ெகா��ட� ெப� ந���
ெவ�ள� ெத��த�. �ல ��ஷ ேநர���
ந�ப�க� ந��கைரைய அைட�தா�க�.
ஆ�� ��� �ரவாக� அ�த மாந��� கைர
�ர�� ெச�ற�. ம�கைர ெவ� �ர���
இ��பதாக� ேதா��ய�. ம�கைர�ேல��ள
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மர�க� ��ய ெச�கைள� ேபா���தன.
ெச�க� �வ�த ெப� �� ெவ�ள� ��க��
�ழ�க�மாக, வ�ட வ�வ� ேகால�க�
ேபா��� ெகா��, ெகா�மாள� அ����
ெகா��, கைரைய உைட�க� �ரய�தன�
ெச�� ெகா��, ‘ேஹா’ எ�� இைர��
ெகா��, ��� கடைல ேநா�� அ���
ேமா�� ெகா�� �ைர�� ெச�ற கா��ைய
வ��ய�ேதவ� பா���� �ர��� ��றா�.
ேதா���ைற�� ஓட� ஒ�� ��ற�.
ஓட�த��ேவா� இ�வ� ைக�� ��ட
ேகா�க�ட� ஆய�தமா���தா�க�.
கைர�� வ�� ெகா����தவ�கைள�
பா���, “சா� பட�� வர� ேபா���களா?
எ�� படேகா��க�� ஒ�வ� ேக�டா�.
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“ஆ�; இவ� வர�ேபா�றா� ெகா�ச� படைக
����!” எ�றா� க�தமாற�! இ�
ந�ப�க��, ��ைர ����� �ேழ
���தா�க�.
“ேயாசைன இ�லாம� வ�� ��ேடேன?
இ�த� ��ைரைய எ�ன ெச�வ�? பட��
ஏ�ற ���மா?” எ�� வ��ய�ேதவ�
ேக�டா�.
“ேதைவ��ைல, ந�ைம� ெதாட��� இேதா
இர�� ஆ�க� வ�����றா�க�. ஒ�வ�
உ� ��ைரைய இ����� கட����� இ��
வ�வா�. இ�ெனா�வ� உ��ட� பட��
ஏ� வ�� அ�கைர�� உன�� ேவ� ��ைர
ச�பா���� ெகா��பா�!” எ�றா�
க�தமாற�.
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“ஆஹா! எ�வள� ��ேயாசைன? � அ�லவா
உ�ைம ந�ப�!” எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
இ� ந�ப�க�� ஒ�வைரெயா�வ� த���
ெகா�� �ைட ெப��� ெகா�டா�க�.
வ��ய�ேதவ� ந��கைரேயாரமாக� ெச��
பட�� ஏ�னா�.
க�தமாற�ட� வ�த ஆ�க�� ஒ�வ��
ஏ�� ெகா�டா�.
பட� �ற�ப�வத��� ��தமா���த�.
ஓட�கார�க� ேகா�ேபாட ஆர���தா�க�.
��ெர�� ெகா�ச �ர������, “����!
����! படைக ����!” எ�� ஒ� �ர�
ேக�ட�.
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ஓட�கார�க� ேகா� ேபாடாம� ெகா�ச�
தய�� ��றா�க�.
��� ெகா�� ஓ� வ�தவ� அ��ைர��
கைர�க��� வ�� ேச��தா�. �த�
பா�ைவ�ேலேய அவ� யா� எ�ப�
வ��ய�ேதவ���� ெத��� ேபா���; அவ�
ஆ�வா��க�யா� ந�� தா�.
வ��ய�ேதவ� ஓட�கார�கைள� பா���,
“ெகா�ச� ெபா��க� அவ�� வர���!
பட�� �ைறய இட� இ���றேத! ஏ���
ெகா�� ேபாகலா�!” எ�றா�.
ஆ�வா��க�யா�ட���� ேந��ர�
�க���கைள� ப��� பல �ஷய�கைள�
ேக��� ெத��� ெகா�ள வ��ய�ேதவ�
����னா�.
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ந���

ஓட� அ�கைர ெச�ற�� வ��ய�ேதவ�ட�
வ�த கட��� �ர� ப�க����ள
���பன�தா���� ெச�� ��ைர
ச�பா��� வ�வதாக� ெசா��� ேபானா�.
ஆ�வா��க�யா�� வ��ய�ேதவ��
ஆ�ற�கைர�� அரச மர��� அ���
உ�கா��தா�க�.
வ��ய�ேதவ�� ந���� ஒ�வ�ைடய வாைய
ஒ�வ� ���� ஏதாவ� �ஷய�ைத�
�ர��க ����னா�க�. �த�� ��� ேநர�
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��� வைள��� ேப�னா�க�.
“ஏ�, �வா�கேள! உ�க��� ஏதாவ�
ெத��மா?”
“எைத� ப��?”
“நா� நகரெம�லா� ஏேதேதா ேப��
ெகா��றா�கேள? வான��� வா� ந�ச��ர�
காண�ப��ற�; இராஜா�க���� ஏேதா
ஆப�� இ���ற�; ேசாழ ��மாசன���
மா�த� ஏ�ப��; அ�ப�, இ�ப� –
எ�ெற�லா� ேப��ெகா��றா�க�.
ெதா�ைட ம�டல� வைர�� இ�த� ேப��
எ������ற�. இ��� யா� யாேரா ெப�ய
ைகக� ேச���, அ��க� ��, அ���
ப�ட���� யா� எ�� ேயா���
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வ��றா�களா�. உ�க��� எ�ன
ேதா���ற�? – அ��� ப�ட���� யா�
வர����?”
“என�� அெத�லா� ெத�யா�, த��!
இராஜா�க கா�ய�க���� என��� எ�ன
ச�ப�த�? நா� ைவ�ணவ�; ஆ�வா�க��
அ�யா��� அ�யா�; என��� ெத��த
பா�ர�கைள� பா��ெகா�� ஊ� ஊரா��
���றவ�!”
இ�வா� ஆ�வா��க�யா� ��,
“���க�ேட� ெபா�ேம� க�ேட�” எ��
பாட� ெதாட�க��, வ��ய�ேதவ� ������,
“உம��� ���யமா�� ேபாக���, �����!”
எ�றா�.
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“அடடா! ெத�வ� த��� பா�ர�ைத ���த�
ெசா��றாேய?”
“ஆ�வா��க�யா� ந��கேள! என�� ஒ�
ச�ேதக� உ������ற� அைத�
ெசா�ல��மா?”
“ந�றா�� ெசா��!”
“உ��ைடய ைவ�ணவ�, ப��, பா�ர� பாட�
– எ�லா� ெவ�� ேவஷ� எ��
ச�ேத���ேற�.”
“ஐையேயா! இ� எ�ன ேப��? அபசார�!
அபசார�!”
“அபசார�� இ�ைல, உபசார�� இ�ைல.
உ��ைடய ெப�ணாைசைய மைற�பத�காக
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இ�த மா�� ேவஷ� ேபா����.”
“த��! நா� ேவஷதா� அ�ல. � அ��த�
ச�ேத��ப� ெரா�ப� தவ�.”
“அ�ப�யானா� ப�ல��� வ�த அ�த�
ெப��ட� ஓைல ெகா����ப� எ�ைன
ஏ� ேக���? அ��� இ�ெனா� ம�ஷ�
மண� ���� ெகா�ட ெப��ட� மனைத�
ெச��தலாமா? �� கட��� மா�ைக��
வரேவ��� எ�� ெசா�ன�� அவைள�
பா��பத���தாேன? இ�ைல எ�� ெசா�ல
ேவ�டா�!”
“இ�ைல எ�� ெசா�ல��ைல. ஆனா�
அத�� � ��ய காரண� தவ�. ேவ� த��த
காரண� இ���ற�. அ� ெப�ய கைத.”
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“��ைர இ��� வர�காேணா�. அ�த�
கைதைய�தா� ெசா���கேள�! ேக�கலா�!”
“கைத எ�றா�, க�பைன� கைத அ�ல;
உ�ைமயாக நட�த கைத. அ�சய வரலா�!
ேக�டா� �ைக��� ேபாவா�! அவ�ய�
ெசா�ல�தா� ேவ��மா?”
“இ�ட���தா� ெசா���க�!”
“ஆ�, ெசா���ேற�. ம�ப��� உ��ட�
ஏதாவ� உத� ேகா��ப����தா��
இ����. அ�ேபா� த�டாம� ெச�வா�
அ�லவா?”
“�யாயமா���தா� ெச�ேவ�. உ�க���
இ�ட��லா��டா� ஒ��� ெசா�ல
ேவ�டா�.”
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“இ�ைல��ைல! உ��ட� க�டாய�
ெசா��ேய �ரேவ���. அ�த
ப�ேவ�டைரய�� இள� மைன�
இ���றாேள, நா� ஓைல ெகா�� ேபாக�
ெசா�ேனேன, அவ� ெபய� ந���.
அவ�ைடய கைதைய � ேக�டா�
ஆ�ச�ய�ப��� ேபாவா�. உல�� இ�ப���
அ��ரம� உ�டா எ�� ெபா��வா�!” இ�த
���ைர�ட� ஆ�வா��க�யா�
ந���ைய� ப��ய கைதைய ஆர���தா�.
ஆ�வா��க�யா� பா��ய நா��� ைவைக
ந��கைர�� ஒ� �ராம��� �ற�தவ�.
அவ�ைடய ���ப�தா� பரம ப�த�களான
ைவ�ணவ�க�. அவ�ைடய த�ைத ஒ�நா�
ந��கைர�� உ�ள ந�தவன�����
ேபானா�. அ�ேக ஒ� ெப� �ழ�ைத
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அனாைதயாக� �ட�பைத� க�டா�.
�ழ�ைதைய எ���� ெகா�� �����
வ�தா�. �ழ�ைத கைளயாக�� அழகாக��
இ��தப�யா� ���ப�தா� அ��ட�
ேபா��� கா�பா��னா�க�. ந�தவன���
அக�ப�டப�யா� ந��� எ�� �ழ�ைத���
ெபய��டா�க�. ஆ�வா��க�யா�
அ�ெப�ைண� த� த�ைக எ�� க���
பாரா�� வ�தா�.
ந������ �ராய� வள��� வ�த� ேபா�
ெப�மா�ட�� ப���� வள��� வ�த�.
அவ� ம�ெறா� ‘ஆ�டா�’ ஆ��
ப�த�கைளெய�லா� ஆ�ெகா�ள�
ேபா�றா� எ�� அ�க� ப�க����ளவ�க�
ந��னா�க�. இ�த ந���ைக
ஆ�வா��க�யா��� அ�கமா���த�.
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அ�ெப�ைண வள���� ெபா��ைப அவேன
ஏ��� ெகா�டா�. இ�வ�� ஊ� ஊராக�
ெச�� ஆ�வா�க�� பா�ர�கைள� பா�
ைவ�ணவ�ைத� பர�� வ�தா�க�. ந���
�ள�மாைல அ��� ப��� பரவச��ட�
பா�ர� பா�யைத� ேக�டவ�க� ம�மய���
ேபானா�க�.
ஒ� சமய� ஆ�வா��க�யா�
��ேவ�கட���� யா��ைர ெச�றா�.
���� வர� காலதாமதமா���ட�. அ�ேபா�
ந����� ஒ� �ப�த� ேந�����ட�.
பா��ய�க���� ேசாழ�க���� இ���
ெப��ேபா� ம�ைர�� அ��� நட�த�.
பா��ய� ேசைன ச�வ நாச� அைட�த�.
�ரபா��ய� உட�ெப�லா� காய�க�ட�
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ேபா��கள��� ������தா�. அவ�ைடய
அ�தர�க ஊ�ய�க� �ல� அவைன�
க������ எ��� உ�� த����க
�ய�றா�க�. இர���ரேவ, ந�����
���� ெகா�� வ�� ேச��தா�க�.
பா��ய�ைடய �ைலைமைய� க��
மன�ர�� ந��� அவ���� ப��ைட
ெச�தா�. ஆனா� ���ர��� ேசாழ �ர�க�
அைத� க������ ��டா�க�. ந�����
��ைட� ����ெகா�� உ�����
�ரபா��யைன� ெகா�றா�க�. ந�����
அழைக� க�� ேமா���� ப�ேவ�டைரய�
அவைள� �ைற����� ெகா��
ேபா���டா�.
இ� ��� வ�ஷ���� ��னா� நட�த�.
�ற� ஆ�வா��க�யா� ந���ைய�
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பா��கேவ ��ய��ைல. அ�� �த� ஒ�
தடைவேய�� ந���ைய� த�ேய ச�����
ேபச��, அவ� ����னா� அவைள
��தைல ெச�� ெகா�� ேபாக��
ஆ�வா��க�யா� �ய��
ெகா�����றா�. இ� வைர��
அ��ய���� ெவ�� ெபற��ைல…
இ�த வரலா�ைற� ேக�ட வ��ய�ேதவ�ைடய
உ�ள� உ����ட�. கட��� மா�ைக��
ப�ல��� இ��த� ந��� இ�ைல எ���,
இளவரச� ம�ரா�தக� எ���
ஆ�வா��க�யா�ட� ெசா�� �டலாமா
எ�� ஒ� கண� ேயா��தா�. �ற�, ஏேதா
ஒ�� மன��� தைட ெச�த�. ஒ� ேவைள
இ�த� கைத ���� ஆ�வா��க�யா��
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கட��� மா�ைக�� தா� அ��� ெகா�ட
இரக�ய�ைத� ெசா�ல��ைல.
அ�ேபா� ச�� �ர���, கட��� �ர�
��ைர�ட� வ�� ெகா����தா�…
�ட�ைத����� �ற�ப�ட வ�லவைரய�,
�த�� அ��லா�ற�கைரைய ேநா���
ெச�றா�. �ட�ைத நக����� த�சா��
ெச�ேவா� அ�த� கால���
அ�சலா�ற�கைரேயாடாவ� காேவ��
கைர�� ேமலாவ� ெச��, ��ைவயா�ைற
அைடவா�க�. அ����� ெத�ேக �����
த�சா�� ேபாவா�க�. வ����ள
�ட����, ெவ�டா�, ெவ�ணா�, வடவா�
ந�கைள� தா�ட அ�ேக தா�
வச�யான�ைறக� இ��தன. ��� �ர�
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ஆ�ற� கைரேயா� ெச�ற��, ெப�க��
ைகவைள ����� ச�த��, கலகலெவ��
����� ஒ��� ேக�டன. அவ�க�
இ����ட� ெத�யாம� அ��லா�ற�
கைர�� அட��� வள�����த மர�க�
மைற��� ெகா����தன. எ�����
அ�ெப�க�� �ர� ஒ� வ��ற� எ��
க�����க வ��ய�ேதவ� ஆ�ற�கைர
ஓர�ைத உ��� பா���� ெகா�ேட
ெச�றா�.
��ெர��, “ஐேயா! ஐேயா! �தைல! �தைல!
பயமா����றேத!” எ�ற அபய� �ரைல��
ேக�டா�. �ர� வ�த �ைசைய ேநா���
��ைரைய� த�� ��டா�. அ�த� ெப�க�
இ��த இட� இ� மர�க�� இைடெவ�
வ�யாக அவ���� ெத��த�. அவ�க��
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பல�ைடய �க�க�� �� ��ெகா����த�.
ஓ� அட��த �ழ� த�� ெப�ய மர���
அ���, ேவேரா� ேவராக, பா� தைர���
பா� த����மாக ஒ� பய�கரமான �தைல
வாைய� �ள�� ெகா����த�. �தைல
எ�வள� பய�கரமான �ரா� எ�பைத��
ேக����தா�. ஆகேவ இ�த �தைலைய�
பா��த�� அவ� உ�ள� கல��, உட�
பத�� ேபானா�. ஏென��, அ�த �தைல
ச���� கலகலெவ�� �����
ெகா����த ெப�க��� ெவ� ச�ப���
இ��த�. வாைய� �ள�� ெகா��,
ேகாரமான ப�கைள� கா��� ெகா��,
பய�கர வ�வ��ட� இ��த�. �தைல
இ��� ஒ� பா��ச� பாய ேவ��ய�தா�.
அ�த� ெப�க�� க� அேதாக�யா� ���!
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அ�த� ெப�கேளா, ��னா�
அட���யா���த மர�க�னா� த��
ஓ�வத��� ��யாத �ைல�� இ��தா�க�.
வ��ய�ேதவ�ைடய உ�ள� எ�வள�
�ழ�����தா�� அவ� உ�� அ�வள��
��ற��ைல. தா� ெச�ய ேவ��ய�
எ�னெவ�பைத� ப���� அவ� ஒ�
கண���� ேம� ����க��ைல.
ைக����த ேவைல� �� பா��� ஒேர
��சாக �� எ��தா�. ேவ� �தைல��
ெக��யான ���� பா��� ��� உ�ேள��
ெச�� ெச���தாக ��ற�. உடேன
உைடவாைள உ��� ெகா�� �தைலைய
ஒேரய�யாக ேவைல ������வ� எ�ற
உ���ட� பா��� ஓ� வ�தா�.
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��ேபாலேவ, அ�த� சமய��� அ�ெப�க�
கலகலெவ�� ����� ச�த� ேக�ட�.
வ��ய�ேதவ� கா��� அ�
நாராசமா���த�. இ�தைகய அபாயகரமான
ேவைள�� எத�காக அவ�க� ����றா�க�?
பா��� ஓ� வ�தவ� ஒ� கண� �ைக��
��றா�. அ�ெப�க�� �க�கைள�
பா��தா�. பயேமா ��ேயா அ��க�க��
அவ� காண��ைல. அத�� மாறாக�
ப�காச� ����� அ���கைளேய க�டா�.
ச����, “ஐேயா ஐேயா!” எ�� க��யவ�க�
அவ�க�தா� எ�ேற ந�ப ��ய��ைல.
அவ�க�� ஒ��� க��ரமான இ�ய �ர��,
“ெப�கேள! ��மா இ��க�, எத�காக�
������க�?” எ�� அத��� �ர�� ��ய�
கன�� ேக�ப� ேபால அவ� கா��
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���த�.
�தைலய�ைட பா��� ெச�றவ� வாைள
ஓ��யவ�ண� தய�� ��றா�. �தைலைய
உ��� பா��தா�; அ�த� ெப�க��
�க�கைள�� இ�ெனா� தடைவ உ���
பா��தா�. அவ� உ�ள�ைத ெவ�� ம�க�
ெச�த, உடைல� ��ற� ெச�த, ஒ� ச�ேதக�
உ��த�. இத���ளாக அ�த� ெப�ம�
ம�றவ�கைள� ���� ��னா� வ�தா�.
�தைல�� எ����ற��� அைத�
கா�பா���றவைள� ேபா� ��றா�.
“ஐயா! த�க��� ��க வ�தன� தா�க�
��� �ரம�பட ேவ�டா�!” எ�றா�.
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அ��ெமா�வ�ம�

இள�ேகா அ��ெமா�வ�ம� ெத��ைச�
ேசாழ ைச�ய��� மாத�ட நாயக� ஆனா�.
இல�ைக��� ேபானா�, அ�ேக பைட�
தைலைம வ���� �ல கால� ேபா�
நட��னா�. ஆனா�, ேபா� எ���
���றதா��ைல. அவ� ேபா� நட��ய
�ைற��� ம�றவ�க�� ேபா� �ைற���
���யாச� இ��த�. தா�நா������ அவ�
ேவ��யப�ெய�லா� தளவாட�க�� சாம�
��ையக�� ச�யாக வ�� ேசர��ைல.
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ஆைகயா� இைட�� ஒ� தடைவ
தா�நா���� வ����தா�. த�ைத�ட�
ெசா��� த� ���ப���ப� எ�லா
ஏ�பா�கைள�� ெச�� ெகா�டா�.
ம�ப��� ஈழ����� ெச�ல ஆய�தமானா�.
அ�ைம� த��ைய� ேபா� �க����
அ���வத��� ��தைவேத�
பைழயாைற�� �ரதான மா�ைக�� ம�கள
�க���கைள ஏ�பா� ெச����தா�.
அ��ெமா��ேதவ� �ற�ப�ட ேபா�
அர�மைன ��ற��� ெவ�� �ர�க�
�ழ��ன; ச�க�க� ஆ��ப��தன; ��
பைறக� ஒ��தன; வா��� ேகாஷ�க�
வாைன அளா�ன. ேசாழ �ல���
தா�மா�க� அைனவ�� அர�மைன��
ெச�ல� �ழ�ைத�� ஆ� ��, ெந����
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ம����த ����ைற இ��, ���� க���
வ� அ���னா�க�.
அர�மைன வாச�� �க���,
அ��ெமா�வ�ம� �� வாச�ப��� இற�க
ேவ��ய இட���, ��தைவேத��� ேதா��
ெப�க� ைகக�� �பேம��ய த�க�
த��கைள ஏ��� ெகா�� ��றா�க�.
ேதா�� ெப�க� எ�றா�,
சாமா�ய�ப�டவ�களா? ெத�னா����ள
�க�ெப�ற ��றரச�க�� ���ப�கைள�
ேச��தவ�க�. பைழயாைற அர�மைன��
ெச��ய� மாேத���� ப��ைட
ெச�வைத�� ��தைவ�ரா����� ேதா�யாக
இ��பைத�� ெபற�க�� பா��யமாக� க��
வ����தவ�க�. அவ�க�ேல ெகா��பா��
��ய ேவளா�� �த�� வான���
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இ��தா�. இளவரச� ச��� �ர���
வ�வைத� பா��த��, அ�த� ெப�க�
எ�ேலா�ேம மன��ள��� அைட�தா�க�.
இளவரச� அ��� வ�த�� ைக�� ஏ��ய
த��கைள� ��� ஆலா�� எ��தா�க�.
அ�ேபா� வான��� ேம� ����
��ெர�� ந�����. ைக����த த��
தவ�� �ேழ ���� ‘டணா�’ எ�ற ச�த�ைத
உ�டா��ய�. “அடடா! இ� எ�ன
அபச�ன�!” எ�ற எ�ண� எ�லா�ைடய
மன���� உ�டா���. ஆனா� த�� �ேழ
���த �ற�� �� ம��� எ���
ெகா����பைத� பா������ அைனவ��
��ம� அைட�தா�க�. ‘இ� �க ந�ல ச�ன�’
எ�ேற ��யவ�க� உ�� ��னா�க�.
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எ��த� காரண�� இ��� ���� கல�க��
அைட�� த�ைட ந�வ��ட ெப�ைண�
பா���� ��னைக ������� இள�ேகா
அ��ெமா�வ�ம� ேமேல ெச�றா�. அவ�
அ�பா� ெச�ற�� வான��� மய�கமைட��
�ேழ ���� ���� ��டா�. ‘ஆகா!
இ�ேப��ப�ட தவ� ெச�� ��ேடாேம’ எ�ற
எ�ணேம வான�ைய அ�வா�
���ைசயைட�� ���ப�� ெச�� ��ட�.
��தைவ�� க�டைள�� ேப�� அவைள
ம�ற� ெப�க� ���� ெச��, ஓ� அைற��
ேமைட�� �ட��னா�க�. ��தைவ��ரா��
த� சேகாதர� �ற�ப�வைத� பா��பத��� �ட
��லாம� உ�ேள ெச�� வான��� ���ைச
ெத��க �ய�றா�. வாச�� ��றப�ேய
வான� ���� ���தைத� பா�����ட
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அ��ெமா�வ�ம� தா� ��ைர ��
ஏ�வத�� ��னா�, “���த ெப����
எ�ப�����ற�? மய�க� ெத��ததா?” எ��
�சா���வர ஆ� அ���னா�. �சா��க
வ�தவ�ட� ��தைவேத�, “இளவரசைர
இ�ேக ��� வ�� பா������� ேபாக�
ெசா��!” எ�� ����� ெசா��
அ���னா�. தம�ைக�� ெசா�ைல எ���
த��ய�யாத இளவரச� அ��தேம ����
அர�மைன��� வ�தா�. வான�ைய� த�
தம�ைக மா��� �� சா��� ெகா��
���ைச ெத���க �ய�� ெகா����த
கா�� அவ�ைடய மன�ைத உ���ய�.
“அ�கா! இ�த� ெப� யா�? இவ� ெபய�
எ�ன?” எ�� இள�ேகா ேக�டா�.
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“ெகா��பா��� ��யேவளா�� மக�; இவ�
ெபய� வான�; ெகா�ச� பய�த
�பாவ�ைடயவ�!” எ�றா� ��தைவ.
“ஆகா! இ�ேபா� இவ� ���ைசயா�
���த�� காரண� ெத��த�. இ�த�
ெப��� த�ைததாேன இல�ைக ெச��
���� வராம� ேபா��கள��� மா�டா�?
அைத �ைன��� ெகா�டா�
ேபா����ற�!” எ�றா� இளவரச�.
“இ��கலா�, ஆனா� இவைள� ப�� �
கவைல�பட ேவ�டா�! நா� பா����
ெகா��ேற�! இல�ைக ெச�� �ைர��
ெவ�� �ரனாக� ���� வா! அ��க�
என��� ெச�� அ���� ெகா���!”
எ�றா� இைளய�ரா��.
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“ஆக���; இ�ேக ஏதாவ� �ேசஷ�
�க��தா�� என��� ெச�� அ����க�!”
எ�றா� இள�ேகா.
இ�சமய���, இளவரச�� இ�ய �ர��
ம�ைம�னா�தாேனா எ�னேவா, வான���
���ைச ெத��� �ைன� வர� ெதாட��ய�.
அவ�ைடய க�க� �த�� இேலசாக�
�ற�தன. எ��� இளவரசைர� பா��த��
க�க� அக�� ���தன; ��ன� �க��
மல��த�. அவள� பவழ� ெச�வா��
ேதா��ய ��னைக�னா� க�ன�க�
���தன. உண�� வ�த�� நாண�� �ட
வ�த�, ச�ெட�� எ��� உ�கா��தா�.
��னா� ����� பா��தா�; த�ைன
இைளய�ரா�� தா��� ெகா����பைத�
ெத��� ெகா�� ெவ��னா�,
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நட�தெத�லா� ஒ� கண��� �ைன� வ�த�.
“அ�கா! இ�த மா�� ெச�� ��ேடேன?” எ��
க�க�� ��ம�க� ��னா�.
இத��� ��தைவ ம�ெமா� ெசா�வத���
இளவரச�, “அத�காக � ஒ��� கவைல�பட
ேவ�டா�. வான�! தவ�வ� யா����
ேந���ற�தா�. ேம�� உன�� அ��த�
ேந�வத�� ���ய� காரண�� இ���ற�;
அைத� தா� இைளய�ரா���ட� ெசா���
ெகா����ேத�!” எ�றா�.
வான���� தா� கா�ப� உ�ைமயா,
ேக�ப� ெம�யா எ�ற ச�ேதகேம வ����ட�.
ெப�கைள� சாதாரணமாக ஏ����
பா��காமேல ேபா�� வழ�க�ைடய
இளவரசரா எ��ட� ேப��றா�? என�� 204

ஆ�த� ெமா� ��� ேத���றா�? எ�
பா��ய�ைத எ�னெவ�� ெசா�வ�? ஆகா!
உட�� ��ல���றேத! ம�ப��� மய�க�
வ����� ேபா����றேத!…
இளவரச�, “அ�கா! ேசைனக�
கா������றன, நா� ேபா� வ��ேற�.
��க� என��� ெச�� அ����ேபா� இ�த�
ெப���� உட�� எ�ப�����ற� எ���
ெசா�� அ����க�. தா� தக�ப��லாத
இ�ெப�ைண ந�றாக� பா����
ெகா���க�!” எ�� ெசா������
�ள��� ெச�றா�.
அ�� �த� ��தைவ��ரா�� வான��ட�
த� அ�� கா�ட� ெதாட��னா�.
இைண��யாம� த��டேனேய ைவ���
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ெகா����தா�. எ�ேக ேபானா��
அவைள� தவறாம� �ட அைழ���
ெச�றா�. அர�மைன ந�தவன����
வான�ைய அ��க� அைழ��� ெச��
��தைவேத� அவ�ட� அ�தர�க�
ேப�னா�. த� இைளய சேகாதர�ைடய
வ��கால ேம�ைமைய� ����, தா� க��
வ�த கன�கைளெய�லா� அவ�ட��
ெசா�னா�; அைதெய�லா� வான���
�ர�ைத�ட� ேக�டா�.
ேமேல ��ய �க������ �ற�, வான�
இ��� நாைல�� தடைவ உண�� இழ��
���ைசயைட�தா�. அ�ேபாெத�லா�
��தைவ��ரா�� அவ���� த�க ���ைச
ெச�� ���ப உண�� வ���தா�. ���ைச
ெத���ேபா� வான� ��� ��� அ�� 206

ெகா�ேட எ�����பா�. ��தைவ
அவைள� க��� ெகா�� உ�� ேமா��
ஆ�த� ��வா�.
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ஆ�ற�கைர �தைல

ஒ��வைம��லாத த� சேகாதர�
அ��ெமா�வ�ம���� த��த மணமக�
வான�தா� எ�� ��தைவ
��மா�����தா�. ஆனா� வான��ட�
ஒேர ஒ� �ைற இ��த�; அ� அவ�ைடய
பய�த �பாவ�தா�. �ரா� �ரைன மண�க�
ேபா�றவ� இ�ப�
பய�ெகா��யா���கலாமா? அவ�ைடய
பய�த �பாவ�ைத மா�� அவைள� �ர��ள
�ர ம�ைகயா�க ேவ��ெம�� ��தைவ
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����னா�. அத�காகேவ இ�த� ெபா�ைம
�தைல �ைளயா�ைட ஏ�ப������தா�.
ஆனா� அ�த� ேசாதைன��
ெகா��பா��� �மா� ெவ���ட�
ேத���டா�.
��தைவேத��� வான��� அ�ன� பட��
ஏ�� ெகா�டா�க�. பட� ��� �ர�
ெச�ற�; ஆ�ற�கைர�� இ��ற��
மரமட��த ஓ�ட��� படைக �������,
��தைவ�� அவ�ைடய ேதா�க�� ���
இற�� �ைளயா�வ� வழ�க�. அ�த
இட���ேக இ��� ேபா� அவ�க�
இற��னா�க�. எ�லா�� இற��யான��,
அ�ெப�க�� ஒ���, “ஐேயா �தைல!”
எ�� ��னா�. அவ�க� எ�த� ெப�ய
மர��� அ��� இற��னா�கேளா, அ�த 209

மர���� ம�ப�க�ைத அ�ெப�
����கா��� ெகா�ேட, “�தைல! �தைல!”
எ�� அல�னா�. உடேன எ�லா�
ெப�க�� ேச���, “ஐேயா! �தைல!
பயமா����றேத!” எ�ெற�லா� ��ச����
ெகா�� ஓ�னா�க�.
ஆனா� பய�த �பாவ��ள வான� ம���
அ�சமய� ���� பய�பட��ைல. �ற�த
வா��ள பய�கர �தைலைய� ��ெர��
ச�ப��� க��� அவ� �� அைட��
�ட��ைல. ம�றவ�க� எ�லா��
��தைவேத� �����தப� �க�� பய�த�
ேபா� பாசா�� ெச��� வான�
பய�பட��ைல.
“அ�கா! �தைல��� த����
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இ����ேபா�தா� பலெம�லா�! கைர��
�ட���ேபா� அதனா� ஒ��� ெச�ய
��யா�. இவ�கைள� பய�படா���க�
ெசா���க�!” எ�றா� ெகா��பா���
�ம�.
“அ�, ெபா�லாத க��! ‘இ� �ஜ �தைலய�ல;
ெபா�ைம �தைல’ எ�ப� உன��
��னாேலேய ெத��� ேபா����ற�! யாேரா
உன��� ெசா�����க ேவ���!” எ��
ம�ற� ெப�க� ��னா�க�.
“�ஜ �தைலயா���தா� �ட என��� பய�
�ைடயா�. ப��, கர�பா� ���கைள�
க�டா�தா� என��� பய�!” எ�றா�
வான�.
இ�த� சமய��ேலதா� அ�ெப�கைள�
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பய�கரமான �தைல வா�����
கா�பா��வத�� வ��ய�ேதவ� வ��
ேச��தா�. ��ைர ேம���� ஒேர ��யா��
���� ஓ� வ�� ேவைல�� ��னா�.
�தைல�� ���ற��� வ�� ��� அ�த�
க��ர� ேதா�ற�ைடய ம�ைக ேப�யைத�
ேக�ட வ�லவைரய��� உட�� ��ல��த�.
அடாடா! இ� எ�ன இ�ைமயான �ர�! இவ�
ேப�� ெமா�கைள� ேக�� எ� ெந�� ஏ�
இ�ப�� ெபா���ற�? ெதா�ைட ஏ� ����
ெகா��ற�? �ழ�� �ைண�� ம�தள��
ேபா��ர���ட இ�ப� எ�ைன� க�ெவ�
ெகா�ள� ெச�த��ைலேய? இ�ப� எ�ைன�
����� ேபா�ட��ைலேய? இ�த ம�ைக��
ேப��� ������ ஏேத�� ெசா�ல
ேவ��� எ�� பா��தா�, ஏ� எ�னா�
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��ய��ைல? ஏ� நா�� ேமல�ண���
இ�ப� ஒ��� ெகா��ற�? ஏ� இ�ப��
கா�ேறா�ட� அ�ேயா� ��� ேபா����ற�?
ஏ� இ�த அ��லா��� ெவ�ள� ஓடாம�
������ற�? அ��ற� இ�த �தைல!… இ�
ஏ� இ�ப�� ��மா �ட��ற�.
வ��ய�ேதவ�ைடய உ�ள� இ�வா�
த�த��ைக�� அ�த ம�ைக�� �ர� ேம��
கன�� ேக�ப� ேபால� ேக�ட�: “எ�கைள�
கா�பா��வதாக எ��� ெகா�� தா�
இ�த� கா�ய� ெச���க�! �தைல�� ேம�
ேவைல எ����க�. இ�வள� ேவகமாக��
�� தவறாம�� ேவ� எ�ய���ய
�ர�கைள� கா�ப� அ��!….”
மர�த��� ஒ��� ��� ேக���
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ெகா����த ெப�க� இ�ேபா� ம�ப���
க�� எ�� ���தா�க�. அ�����னா�
வ��ய�ேதவ�ைடய ேமாக� கன� கைல�த�.
அ�த ம�ைக�� ேப�சா�ய மாய ம��ர�
தைள ப�� எ�� அ�ப�ட�. �தைலைய
இ�ெனா� தடைவ உ��� பா��தா�.
எ�ேர���த ெப�ைண� ச���
ெபா��ப��தாம� �ல�� ெச�� �தைல��
ச�ப� அைட�தா�.அத� ����
பா�����த த� ேவைல அைச�� எ��தா�!
ேவ� ������த �வார��� வ�யாக
இர�த� ����� ெகா�� வர��ைல!
ெகா�ச� வாைழநா�� ப��� ெவ�வ�தன!
ம�ப��� அ�த� ��ட� ெப�க�
���தா�க�. இ��ைற ெக�க� ெகா���
பலமாக� ���தா�க�. வ�லவைரய�ைடய 214

உ�ள�� உட�� ���� ேபா�ன. அ��
��� ���தவ�க� ம��� ஆ�
ம�களா������தா�, அ�ேகேய ஒ�
ேபா��கள� ஏ�ப������! ���க�
���தவ�க� அ�கணேம உ�ைர
இழ����பா�க�! அ��லா��� ெச����
�ரவாக��ட� அவ�க�ைடய இர�த��
கல�� ஓ������! ஆனா� இவ�க�
ெப�க�! இவ�கைள எ�ன ெச�ய ����?
இவ�கைள ��� ஓ�� ேபாவ� ஒ��தா�
ெச�ய���ய கா�ய�!
த� உ�ள�ைத �ைல�ைலய� ெச�த
ம�ைக�� �க�ைத� �ட ஏ����
பா��காம� வ��ய�ேதவ� பா��� ஓ� ந��
கைர �� ஏ�னா�. அ�ேக �����த
அவ�ைடய ��ைர�� அ�சமய� ஒ�
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கைன��� கைன�த�. ��ைர�� �ட
அ�ெப�க�ட� ேச��� த�ைன� பா����
���பதாகேவ வ��ய�ேதவ����
ேதா��ய�. எனேவ த� ேகாப�ைதெய�லா�
அ���ைர�� ேப�� கா��னா�. அத�
ேம� பா��� ஏ� உ�கா��� தைல�
க���னா� ‘���, ���’ எ�� இர�� அ�
ெகா��தா�! அ�த ேராஷ��ள ��ைர ந��
கைர� சாைல�� வ�யாக� ����� ெகா��
பா��ேதா�ய�.
��� ேநர� வைர�� ��தைவ��ரா��
��ைர ேபான �ைசைய� பா����
ெகா����தா�. ��ைர �ள��ய ���
அட��� வைர�� பா���� ெகா��
��றா�.
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��ன�, ேதா�� ெப�கைள� �����
பா���, “ெப�களா! உ�க���
ம��ம�யாைத இ��� ெத�ய��ைல. ��க�
அ�ப�� ������க� �டா�. ேசாழ நா���
ெப�கைள� ப�� அ�த வா�ப� எ�ன
எ��� ெகா�� ேபாவா�?” எ��
ெசா�னா�.
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இ��ப�கா�

வ��ய�ேதவ� ��ைர ஏ�� �ட�ைத நக�
ேநா��� ெச�ற��, ��மைல அவ� ேபான
�ைசைய� பா���� ெகா�ேட தன���
ெசா��� ெகா�டா�.
“இ�த வா�ப� �க�
ெபா�லாதவனா����றா�. நா� த����
�ைழ�தா� இவ� ேகால��� �ைழ�றா�.
இவ� உ�ைம�� யா�ைடய ஆ�, எத�காக,
எ�ேக ேபா�றா� எ�பைத ந�மா�
க�����க ��ய��ைல. கட���
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மா�ைக�� நட�த ச�� ��ட��� இவ�
கல�� ெகா�டானா எ��� ெத�ய��ைல….”
“எ�ன, �வா�! அரசமர�ேதா� ேபச��களா?
உ�க��� ��கேள ேப�����களா?” எ�ற
�ரைல� ேக�� ��மைலய�ப� �����
பா��தா�.
கட������� வ�த வ��ய�ேதவ����
��ைர ����� ெகா�� வ�த ப�யா�
ப�க��� ��றா�.
“உ� ெபய� எ�ன அ�பேன?”
“எ� ெபய�..எ� ெபய�..இ��ப�கா�, �வா�!”
எ�� இ��தா�ேபா� ெசா�னா�.
“ஓ! இ��ப�கா�யா? எ�ேபாேதா ேக�ட
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ஞாபகமா����றேத!”
இ��ப�கா� அ�ேபா� ஒ� ����ரமான
கா�ய� ெச�தா�. த��ைடய ���த ைகக�
இர�ைட�� ஒ��� ேம� ஒ�ைற�
������ ைவ��� ெகா��, இ� ஓர���
க�ைட �ர�கைள�� ஆ��னா�; ஆ���
ெகா�ேட ��மைலய�ப�� �க�ைத�
பா��தா�. “அ�பேன! இ� எ�ன ச��ைஞ?
என�� �ள�க��ைலேய?” எ�றா�
��மைல. அ�ேபா� இ��ப�கா��� க�ய
�க� ேம�� ��� க��த�; க� ��வ�க�
ெந��தன.
“நானா? நா� ஒ��� ச��ைஞ
ெச�ய��ைலேய?” எ�றா�.
“அ�பேன! � எ�ேக ேபாக� ேபா�றா�?”
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“����� ெகா��ட�ைத� தா���
கட������தா� ேபா�ேற�. இ�லா��டா�
எஜமான� எ� க�ைண� ���� �ட
மா�டாரா?”
“அ�ப�யானா�, உடேன ���� அேதா பட�
�ற�பட� ேபா�ற�!”
இ��ப�கா� ����� பா��தேபா�,
ஆ�வா��க�யா� ��ய� உ�ைம எ��
ெத��த�; பட� �ற�ப�� த�வா�� இ��த�.
“ச�, சா�! நா� ேபா�ேற�” எ��
ெசா������ பட�� �ைறைய ேநா��
�ைர�� ெச�றா� இ��ப�கா�.
பா� வ��� ஒ� தடைவ ����� பா��தா�.
அத��� ஆ�வா��க�யா� ஒ� ��ைதயான
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கா�ய� ெச����தா�. மளமளெவ�� அ�த
அரச மர��� �� பா��� ஏ�� �ைளக�
அட������� இட����� ேபா� ��டா�.
ஆைகயா� இ��ப�கா���
க�ேணா�ட��� அவ� �ழ��ைல.
இ��ப�கா� ந��� ப��� �ைறைய
அைட�தா�. படேகா��க�� ஒ�வ�,
“அ�கைர�� வ��றாயா, அ�பா?” எ��
ேக�டா�.
“இ�ைல, அ��த பட�� வர� ேபா�ேற�; �
ேபா!” எ�றா� இ��ப�கா�.
“அேட! இ�வள�தானா? � வ��ற ேவக�ைத�
பா������ அ�லவா படைக ����ேன�!”
எ�� ெசா�� ஓட�கார� ேகா� ேபா��
ஓட�ைத ந��� ெச���னா�.
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இத��� அரசமர��� ந�ம�� வைர�� ஏ�
ந�றாக மைற�� உ�கா��� ெகா�ட
��மைல, “ஓேகா! நா� �ைன�த� ச�யாக�
ேபா���. இவ� பட�� ஏற��ைல;
�����தா� வர�ேபா�றா�. வ�த �ற�
எ�த� ப�க� ேபா�றா� எ�� பா��க
ேவ���. இவ�ைடய ைகக� ம�சஹ�த
���ைர கா��யைத நா� ந�றாக�
பா��ேத�. அத� ெபா�� எ�ன? ��! ��!
�� ��ன� எைத� ����ற�? ஆ! ��
பா��ய�ைடய ெகா��� ெபா��தத�லவா?
ஒ�ேவைள, ஆஹாஹா!.. அ�ப���
இ���ேமா! பா��கலா�! ���
ெபா�ைம�டேன இ��� பா��கலா�.
ெபா��தவ� �� ஆ�வா�, ெபா��யவ�
காடா�வா�… ஆனா�, இ�த� கால��� ��
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ஆ�வைத� கா���� கா� ஆ�வேத
ேமலான� எ�� ேதா���ற�! ஆனா��
ெபா���� பா��கலா�!..” இ��த� ��மைல
ெசா��� ெகா����தா�.
�ைர�� அவ� எ��பா��தப�ேய நட�த�;
பட� இ��ப�கா�ைய ஏ��� ெகா�ளாமேல
ெச�ற�.இ��ப�கா� ந��கைர����தப�
அரச மர�த�ைய உ�� உ��� பா��தா�.
�ற� நாலா �ைசக��� �ளா�� பா��தா�.
ஆ�வா��க�யா� எ����ைலெய�பைத
ந�� ெத��� ெகா�� ���� அேத
அரசமர�த��� வ�� ேச��தா�. இ���
ஒ� தடைவ ������� ந�றா�� பா���
��� அ�த மர�த��ேலேய உ�கா���
ெகா�டா�. எைதேயா, அ�ல� யாைரேயா
எ��பா��பவ� ேபா� அவ�ைடய க�க� 224

நாலா�ற�� �ழ�� ேநா���
ெகா����தன. ஆனா�, மர��� ேமேல
ம��� அவ� அ�ணா�� பா��க��ைல.
பா�����தா�� ��மைல ந�றாக� த�
��ேம�ைய மைற��� ெகா����தப�யா�
மர��� ேம� அவ� உ�கா�����ப�
இ��ப�கா���� ெத���ரா�.
�மா� ஒ� நா�ைக ேநர� இ��த� ெச�ற�.
��மைல��� கா�க� மர��� ேபாக�
ெதாட��ன. இ� ெவ� ேநர� மர��� ேம�
இ��க ��யாெத�� ேதா��ய�.
இ��பேனா, மர�த������ எ�������
வ�யாக� ேதா�ற��ைல. த����� ேபாவ�
எ�ப�! எ�வள� ஜா��ரைதயாக மர���
ம�ப�க��� இற��னா�� ஏதாவ� ச�த�
ேகளாம� இரா�! ேக�டா� இ��ப�கா�
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உடேன பா��� ��வா�. அவேனா இ����
ஒ� ��ய ெகா�வாைள� ெச����
ெகா����தா�. அைத� த� ேப�� அவ�
�ரேயா��க மா�டா� எ�ப� எ�ன ��சய�?
இ��த� ��மைல எ��ய சமய���,
அவ�ைடய ேசாதைன ��வைட�� என�
ேதா��ய�. ஓ� ஆ� ெத�ேம������
�ட�ைத� சாைல வ�யாக வ��
ெகா����தா�. அவ��காக�தா�
இ��ப�கா� இ�தைன ேநரமா��
கா�����றா� எ�� ��மைல��
உ��ண��� ��ய�.
�� ஆ� வ�தைத� பா��த��
அரசமர�த��� உ�கா�����த இ��ப�
எ��� ��றா�. வ�தவ�, ��னா�
இ��ப� ெச�த ச��ைஞைய� ெச�தா�.
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அதாவ� ஒ� ���த �ற�ைக�� ேம�
இ�ெனா� ���த ைகைய ைவ��, இர��
க�ைட �ர�கைள ஆ��, ம�ச ச��ைஞ
����� கா��னா�; அைத� பா��த
இ��ப�� அேத மா�� ெச�� கா��னா�.
“உ� ெபய� எ�ன?” எ�� வ�தவ� ேக�டா�.
“எ� ெபய� இ��ப�கா�; உ�க� ெபய�?”
“ேசாம� சா�பவ�!”
“உ�கைள�தா� எ��பா����
ெகா����ேத�.”
“நா�� உ�ைன� ேத�� ெகா�� தா�
வ�ேத�.”
“நா� எ�த� �ைச�� ேபாக ேவ���?”
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“ேம��� �ைச��தா�!”
“எ��ட����?”
“பைகவ�� ப���பைட��!”
“����ற�பய� அ���…”
“இைர�� ேபசாேத! யா� கா�லாவ� �ழ�
ேபா�ற�” எ�� ெசா��� ேசாம� சா�பவ�
நாலாப�க�� பா��தா�.
“இ�ேக ஒ�வ�� இ�ைல; ��னாேலேய நா�
பா��� ��ேட�.”
“ப�க��� எ��� ஒ�����க��
இட��ைலேய?”
“�ைடயேவ �ைடயா�!”
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“அ�ப�யானா� �ற�ப� என�� அ�வள�
ந�றாக வ� ெத�யா�. � ��னா� ேபா! நா�
ச��� ��னா� வ��ேற�. அ��க� ���
நா� ��னா� வ��ேறனா எ�� பா����
ேபா!”
“ஆக���. வ� ந�ல வ�ய�ல; கா�� ேம��
���� க��மா�����, ஜா��ரைதயாக�
பா��� நட�� வர ேவ���!”
“ச�, ச�, � �ற�ப��� ேபா! கா��
வ�யா���தா�� யாராவ� எ���ப�டா�
மைற�� ெகா�ள ேவ��� ெத��ததா?”
“ெத��த�, ெத��த�!”
இ��ப�கா� ெகா��ட� கைரேயா� ேம���
�ைசைய ேநா��� ேபானா�. அவ����
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ச��� ��னா� ேசாம� சா�பவ��
ெதாட��� ெச�றா�. இ�வ�� க����
மைற�� வைர�� ஆ�வா��க�யா� மர���
ேமேலேய இ��தா�. எ�லாவ�ைற��
பா���� ெகா��� ேக��� ெகா���
இ��தா�.
ஆஹா! கால� ெபா�லாத கால�! எ��பாராத
கா�ய�க� எ�லா� நைடெப���றன. ஏேதா
ஒ� ெப�ய ம�மமான கா�ய�ைத� ெத���
ெகா�ள ச�த��ப� �ைட�����ற�. இ�
ந��ைடய சாம���ய�ைத� ெபா��த�
�ஷய�ைத அ�வ�. கட��� மா�ைக��
அைற�ைறயாக�தா� ெத��� ெகா�ள
���த�. இ�ேக அ�ப� ஏமா�� ேபாக�
�டா�. ����ற�பய� –
ப���பைடெய�றா�, க�க ம�ன�

230

����ப��� ப���பைடைய�தா�
ெசா�����க ேவ���. அ�த�
ப���பைடைய� க�� �� வ�ஷ� ஆ�ற�.
ஆைகயா� பாழைட�� �ட��ற�; �����
கா� ம��� �ட��ற�; �ராமேமா ச���
�ர��� இ���ற� அ�ேக எத�காக
இவ�க� ேபா�றா�க�! இ�த இர�� ேப��
ம��� ேபச ேவ��ய �ஷயமா���தா�,
இ�ேகேய ேப��ெகா��வா�க�. கா��
வ��� ஒ� காத �ர� ேபாக
ேவ��ய��ைலேய? ஆைகயா�, அ�ேக
இ��� �ல�� வர� ேபா�றா�க� எ�ப�
��சய�. எத�காக? ����ப���
ப���பைடைய� ‘பைகவ��
ப���பைட’ெய�� இவ�க�� ஒ�வ�
ெசா�வாேன�? ����ப� யா����
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பைகவ�? ஆகா! நா� �ைன�த�
உ�ைமயா�� ேபா����றேத! எத���
பா���� ெத��� ெகா�ளலா�. இவ�க�
ெகா��ட� கைரேயா� ேபா�றா�க�. நா�
ம��� கைரேயா� ேபாகலா�. ம���
கைர�� கா� அ�க அட���யா���தா��
பாதக��ைல. கா�� ேம�� ���� க���
நம�� எ�ன இல��ய�? அைவதா� ந�ைம�
க�� பய�பட ேவ���!…
இ�வா� எ��� ெகா��� வாேயா�
������� ெகா��� ��மைல
அரசமர������ இற��� ச��� ெத��
ேநா��� ேபானா�. ம��யா� வ�த�
அத� கைரேயா� ேம�� ேநா�� நைடைய�
க��னா�. ஜன ச�சார��லாத அட��த
கா�க�� வ�யாக ஆ�வா��க�யா� ����
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ெச�� ��ய� அ�த���� சமய���
����ற�பய� ப���பைட� ேகா�ைல
அைட�தா�.
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ப���பைட� ேகா��

பழ�த��நா��� ேபா��கள��� உ���ற�த
மகா�ர�க�� ஞாபகமாக �ர� க� ந���
ேகா�� எ��ப� மர�. ெவ�� க� ம���
ஞாபகா��தமாக நா�����தா� ‘ந�க�
ேகா��’ எ�� வழ��வா�க�. அ��ட�
ஏேத�� ஒ� ெத�வ��� �ைலைய��
�தா��� ஆலயமாக எ������தா� அ�
‘ப���பைட’ எ�� வழ�க�ப��.
�ட�ைத நக��� அைர�காத� வடேம���
ம��யா���� வடகைர�� ����ற�பய�234

எ��� �ராம���க��� ஒ� ப���பைட�
ேகா�� இ��த�. இ� அ�த� �ரேதச���
நட�த ஒ� மாெப�� ேபா�� உ�� ��த க�க
ம�ன� ����ப��� ஞாபகமாக எ��த�.
த��நா�ைட� ெபா��த வைர��
����ற�பய� ச�ைட ���ய� வா��த�.
பைழயாைற� ேசாழ ம�ன�க�� �ஜயாலய
ேசாழ� எ�பவ� இைண��லா �ர��க�
ெப�றவ�. இவ� ப�பல ��த கள�க��
��ன��� ��� ேபா� ெச�� உட���
ெதா���றா� காய�கைள அைட�தவ�.
�ஜயாலய ேசாழ� ��ைம� �ராய�ைத
அைட�த சமய��� பா��ய�க����
ப�லவ�க���� பைகைம ��� அ��க�
ச�ைட நட�� ெகா����த�. இ�த இர��
ேபரரச�க���� நட�த ச�ைடக�
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ெப��பா�� ேசாழ நா��� நைடெப�றன,
ந��� அக�ப��� ெகா��� ேசாழ நா�
அவ��ப�ட�. எ��� இ�ேபா�கைள
�ஜயாலய ேசாழ� தம��� சாதகமாக�
பய�ப���� ெகா�டா�.
����ற�பய� �ராம���� அ���
பா��ய�க���� ப�லவ�க����
இ��யான பல�ப��ைச நட�த�. இ�
தர���� பைடபல� ஏற��ைறய சமமாக
இ��த�. ப�லவ அபரா�தவ�ம����
�ைணயாக க�க நா�� ����ப�
வ����தா�. ேசாழ�� அபரா�தவ�ம�ைடய
க���� ேச�����தா�. பா��ய
ைச�ய��ட�� ப�லவ ைச�ய��ட��
ஒ���டா�, ேசாழ ைச�ய� �க� ��யதாகேவ
இ��த�.எ���, இ��ைற பா��ய�
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ெவ�� ெப�றா�, ேசாழ வ�ச� அ�ேயா�
நாசமாக ேந��. ஆைகயா�, ப�லவ�� மகா
ைச�ய��� த��ைடய �� பைடைய��
ேச�����தா�.
க�க ம�ன� �ர��ப� ேபா�� ெசய�க��
ெசய�க� பல ���த �ற�, த� �க�ட�ைப
அ�ேபா��கள��� �ைலநா�� ��� �ர
ெசா��க� ெச�றா�. அ�தைகய �ர�ைடய
ஞாபகா��தமாக அ�ேபா�கள��� �ர� க�
நா��னா�க�. �ற� ப���பைட� ேகா���
எ��தா�க�. ெகா�ரமான பய�கர ��த�
நட�த ரணகள� �ல கால� �� ���க�
�ைளயாம� �ட�த�. அ�த� ப�க� ம�க�
ேபாவேத��ைல. ��� கால����� �ற�
அ�ேக கா� ம�ட ஆர���த�.
ப���பைட� ேகா�ைல� ���� கா�
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அட��த�, �த�க�� ந�க� �����தன.
இ��ட மர��ைளக�� ஆ�ைதக��
ேகா�டா�க�� வாச� ெச�தன. நாளைட��
அ�ப���பைட� ேகா���� யா�� ேபாவைத
���� ��டா�க�. எனேவ, ேகா���
நா��� நா� தக��� ேபா� பாழைட��
�ட�த�.
இ�தைகய பாழைட�த ப���பைட�
ேகா���� இ����ற ேநர���
ஆ�வா��க�யா� வ�� ேச��தா�.
ப���பைட� ேகா�� ம�டப��� �� தா�
ஏ�னா�. ம�டப��� �� க�����த
மர��ைள�� மைற�� உ�கா���
ெகா�டா�. நாலா�ற�� கவனமாக�
பா���� ெகா����தா�. அவ�ைடய
க�க� அட���யான இ�ைள� �����
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ெகா�� பா���� ச��ைய� ெப����தன.
அவ�ைடய ெச�க�� அ�வாேற �க
ெம��ய இைசைய�� ேக�க���ய ��ைம
ெப����தன.
ஆ! அேதா ��� ெவ��ச� ெத��ற�! ����
ெகா���� ����� ெகா�� இர�� ேப�
வ��றா�க�. வ�தவ�க� இ�வ��
ப���பைடைய� தா��� ெகா�� ���
அ�பா� ேபானா�க�. அட��த கா����
ம���� ��� இைடெவ� இ��த இட���
��றா�க�. ஒ�வ� உ�கா��� ெகா�டா�;
ைக�� ���� ைவ����தவ� ��������
பா��� ெகா����தா�. யா�ைடய
வரைவேயா அவ� எ��பா��தா� எ�ப��
ச�ேதக��ைல.ச�� ேநர���ெக�லா�
இ��� இர�� ேப� வ�தா�க�.
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�த�� வ�தவ�க�� ��னா� வ�தவ�க��
ஏேதா ேப�� ெகா�டா�க�. �ற� இ���
இர�� ேப� வ�தா�க�; ��னா�
வ�தவ�க�� கைட��� வ�தவ�க��
ஒ�வ��ெகா�வ� ேப�� ெகா�டா�க�.
கைட�யாக வ�தவ�க�� ஒ�வ� ைக�� ஒ�
ைப ெகா�� வ����தா�. அைத அவ�
அ���� அத�� இ��தவ�ைற�
ெகா��னா�. ���� ெவ��ச��� த�க
நாணய�க� பளபளெவ�� ஒ���தன.
ெகா��ய ம�த� ைப��ய� ���தவைன�
ேபா� ����, “ந�ப�கேள! ேசாழ நா���
ெபா��ஷ�ைத� ெகா�ேட ேசாழ
ரா�ய���� உைலைவ�க� ேபா�ேறா�! இ�
ெப�ய ேவ��ைகய�லவா?” எ��
ெசா����� ம�ப��� கலகலெவ��
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���தா�.
“ர�தாஸேர! இைர�ச� ேபாட ேவ�டா�;
ெகா�ச� ெம�வாக� ேபசலா�” எ�றா�
ஒ�வ�.
�ற� அவ�க� ெம�ல� ேபச�
ெதாட��னா�க�. ஆ�வா��க�யா���
அவ�க�ைடய ேப�ைச� ேக�ட�யாம�
ம�டப��� ேப�� உ�கா��� இ��ப� ��
எ�� ேதா��ய�. ம�டப������ இற��
��ட� நட��� இட���� அ��� ���
ஒ��� ேக�ேட �ர ேவ���. அதனா�
�ைள�� அபாய�ைத�� சமா���� ெகா�ள
ேவ��� – இ��த� எ��
ஆ�வா��க�யா� ம�டப������ இற�க
�ய�றேபா� மர��ைளக�� அவ� உட��
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உரா��ததா� சலசல��� ச�த� உ�டா���.
ேப�� ெகா����த ம�த�க�� இ�வ�
ச�ெட�� ���� எ��� “யா� அ�ேக” எ��
க���தா�க�.
ஆ�வா��க�யா�ைடய இதய ���� ���
ேநர� ��� ேபா���. அவ�க�ட�
அக�ப��� ெகா�ளாம� த�� ஓ�வைத�
த�ர ேவ� வ���ைல. ஓ�னா�� கா���
சலசல��� ச�த� ேக�க�தாேன ெச���!
அவ�க� வ�� த�ைன� ���� �டலா�
அ�லவா? அ�சமய���, ேகா�டா� ஒ��
ச�ப�ைடைய ���� உய��� அ����
ெகா�ட�ட� “ஊ� ஊ�” எ�� உ��ய�.
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ர�தாஸ�

த�க சமய��� ஆ�ைத ெச�த உத�ைய
ஆ�வா��க�யா� மன����� ெப���
பாரா��னா�. ஏென��, கா��� ம����
�����த ச�கார�க�, �றக���� ெகா��
உ��ய ஆ�ைதைய� பா��� அதனா�
ஏ�ப�ட ச�த�தா� எ�� எ���
ெகா�டா�க�.
“அேட! இ�த� ேகா�டா� ந�ைம�
பய�ப�����ட�! ெவ��டா அைத!” எ�றா�
ஒ�வ�.
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“ேவ�டா�! உ�க� க��கைள ேவ�
���யமான கா�ய�க���� ப��ர�ப���
ைவ��க�. ந� பைகவ�கைள� ��ேடா�
ஒ��பத��� �ரா�� ைவ��க�! ஆ�ைத��
ேகா�டா�� ந� பைகவ�கள�ல” எ�றா�
ர�தாஸ�.
அவ�ைடய ேப�ைச� ேக��� ெகா�ேட
ெம�ள ெம�ள அ�ேம� அ�ெய��� ைவ��
நட�� ��மைலய�ப� ஒ� ெப�ய
ம�தமர��� ச�ப�ைத அைட�தா�. வயதான
அ�த மர��� ெப�ய ேவ�க� நாலா�ற����
ஓ����தன. மர��� அ��ப�க���� ந�ல
��� இ��த�. அ�தைகய ��� ஒ���
மர�ேதா� மரமாக� சா��� ெகா��
ஆ�வா��க�யா� ��றா�.
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“த�சா�� இரா�ய��� ெபா��ஷ� இ����
வைர�� நம�� ேவ��ய ெபா�����
�ைற� இ�ைல. எ��த கா�ய�ைத ���க
ேவ��ய ெந��� ��� ேவ���. கா�ய�
���ற வைர�� ெவ��� ெத�யாதப�
இரக�ய�ைத� ேப�� ச�� ேவ���!
நம��� இர�� ��வாக� ���� ெகா�ள
ேவ���. ஒ� ���ன� உடேன
இல�ைக��� ேபாக ேவ��� இ�ெனா�
���ன� ெதா�ைட ம�டல� ெச�� கா�ய
������ த�க சமய�ைத எ��பா�����க
ேவ���. ஏற��ைறய இர�� கா�ய�க��
ஒேர சமய��� ��ய ேவ���. ஒ�
பைகவைன ���த �ற� அவகாச�
ெகா��தா�, இ�ெனா� பைகவ�
ஜா��ரைதயா���வா�! அத�� இடேம
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ெகா��க� �டா�. ெத��றதா? உ�க��
இல�ைக��� ேபாக யா� யா�
ஆய�தமா������க�?” எ�றா�
ர�தாஸ�.
“நா� ேபா�ேற�!”, “நா�தா� ேபாேவ�!”
எ�� பல �ர�க� ஒேர சமய��� ேக�டன.
“யா� ேபா�ற� எ�பைத அ��த �ைற
பா��ய நா��� ��� ��மா��கலா�!
அ�வைர��� இ�ேக ெச�ய ேவ��ய
ஏ�பா�க� இ��� �ல இ����றன!”
எ�றா� ர�தாஸ�.
“ஈழ���� எ�த வ� ேபாவ� ந�ல�?” எ��
ஒ�வ� ேக�டா�.
“ேகா��கைர வ�யாக� ேபாகலா�, கடைல�
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கட�பத�� அ� ந�ல வ�. ஆனா� இ�����
ேகா��கைர வைர�� ெச�வ� க�ன�
ெந���� பைகவ�க�; ஆ�கா�ேக
ஒ�ற�க�. இல�ைக ேபா�றவ�க� சமய���
பட� வ��க��, க��மர� த�ள��, கட��
��த�� ெத��தவ�களா���க ேவ���.
இ�ேக யா��� ��த� ெத���?”
“என��� ெத���”, “என��� ெத���” எ�ற
�ர�க� எ��தன.
“�த��, இல�ைக ம�ன� ம��தைன�
க�� ேப����� �ற� கா�ய��� இற�க
ேவ���. ஆ! நம� ேசாம� சா�பவ�
இ��� வ�� ேசர��ைலேய? யாராவ�
அவைன இ�ைற��� பா����களா?”
“இேதா வ�� ெகா�����ேற�!” எ��
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ஆ�வா��க�யா��� ��க ச�ப������
ஒ� �ர� ேக�ட�.
அ�யா� ேம�� மர�ேதா� மரமாக ஒ���
ெகா�டா�. ��தாக இர�� ேப�
அ���ட��� வ�� ேச��� ெகா�டா�க�.
ஆ�வா��க�யா� த� �க��� ஒ� ��
ப��ைய ம��ேம மர���� ெவ�ேய ���
எ��� பா��தா�. ��தாக வ�தவ�க�
இ�வ�� ெகா��ட� கைர��
அரசமர�த��� ச����� ேப�யவ�க�தா�
எ�� ெத��� ெகா�டா�.
�� ம�த�கைள� க�ட�� ர�தாஸ�,
“வா��க�! வா��க�! ஒ�ேவைள ஏதாவ�
உ�க��� ஆப�� வ�� ��டேதா, வராமேல
இ��� ����கேளா எ�� பய�ேத�;
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எ����� எ�த வ�யாக வ���க�?” எ�றா�.
“ெகா��ட� கைரேயா� வ�ேதா�, வ��� ஒ�
��ட� ந�க� வைள��� ெகா�டன.
ந�க�ட� ��காம� த���� வ�வத�� ேநர�
ஆ���ட�!” எ�றா� ேசாம� சா�பவ�.
“�����, ��க����� பய�ப�டா� ெபா��
உ��. ந���� பய�ப��றவ�களா� எ�ன
கா�ய�ைத� சா����ட ����?” எ�றா�
அ�த� ��ட���� ��னேம
வ����தவ�க�� ஒ�வ�.
“அ�ப�� ெசா�லாேத, அ�பேன! ��க�,
��ைய� கா���� ந� ெபா�லாத�!
ஏென��, ��க�� ���� த��த�ேய
பா��� வ�� �ேரா�க� அவ�ேறா�
ச�ைட���� சமா��கலா�. ஆனா�
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ந�கேளா ��ட���டமாக வ���றன;
ஆைகயா�, அவ����� பல� அ�க�. ேசாழ
நா�� ந�க� ெப����டமாக
வ�த�னா�தாேன ந� ஒ�ப�ற ம�னா�
ம�ன� ேதா�க�� உ�� �ற�க��
ேந��த�? இ�லா��டா� அ��த�
ேந������மா?”
“அ�த ந���ல�ைத அ�ேயா� அ��ேபா�!
��ேடா� நாச� ெச�ேவா�!” எ��
ஆ�கார��ட� ��னா� ேசாம� சா�பவ�.
“இேதா அத�� ேவ��ய உபகரண�க�!”
எ�� ர�தாஸ� ெபா� நாணய�க��
��யைல� ���� கா��னா�.
ேசாம� சா�பவ� நாணய�க� �லவ�ைற�
ைக�� எ���� பா������, “ஆ! ஒ� ப�க�
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��!இ�ெனா� ப�க� பைன!” எ��
ெசா�னா�.
“ேசாழ�ைடய ெபா�; ப�ேவ�டைரய�ைடய
���ைர. நா� ெசா�ன� ெசா�னப�
�ைறேவ����ேட�. உ�க�ைடய ெச��
எ�ன? நம� இ��ப�கா� ஏதாவ� ெச��
ெகா�� வ����க ேவ��ேம?” எ�றா�
ர�தாஸ�.
“ஆ�; ெகா�� வ�����றா�; ேக��க�!
அவேர ெசா��வா�!”
இ��ப�கா� ெசா�ல� ெதாட��னா�;
“த�க� க�டைள�ப�ேய ச��வைரய�
மா�ைக�� ப�யாளாக நா� அம���
ேவைல பா��� வ��ேற�. அத�ைடய பல�
ேந��ர�தா� ����த�. ேந�� ச��வைரய�251

மா�ைக�� ஒ� ெப�ய ���� நட�த�.
ெப�ய ப�ேவ�டைரய�,
வண�கா���ைனயைரய�, மழபா�
ம�வைரய� �த�ய பல� வ����தா�க�.
ப�ேவ�டைரய�ட� வ�த �� ப�ல���
அவ�ைடய இைளயரா� வ����பதாக
எ�லா�� எ�����தா�க�. ��தர ேசாழ
மகாராஜா��� உட�நல�
ச�யா��ைலெய��� அ�க நா�
உ�ேரா���க மா�டாெர���
ப�ேவ�டைரய� ெத���தா�. எ�லா�மாக�
ேச��� அ��தப� ப�ட����
வரேவ��யவ� ஆ��த க�கால� அ�ல,
ம�ரா�தக� ேதவ� எ�� ��� ெச�தா�க�.
ஆனா� ம�ரா�தக�ேதவ� இத���
ச�ம��பாரா எ�� �ல� ேக�டா�க�. ‘அவ�
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வா�னாேலேய அத�� ம�ெமா� �ற�
ெச��ேற�’ எ�� ெசா��� ப�ேவ�டைரய�
�� ப�ல��� �ைரைய� �ற�தா�.
அத������� ம�ரா�தக� ேதவ� ெவ�
வ�தா�! ப�ட� க��� ெகா�ள� தம���
ச�மத� எ�� அவ� ெத���தா�…”
“இ�ப� ெப� ேவஷ� ேபா��
பரா��ரமசா��� �� ��ட� ேபா�றா�களா�!
ந�றா�� ��ட���; எ�லா� நா�
எ��பா��தப�ேயதா� நட�� வ��ற�.
இ�மா�� ேசாழ நா��ேலேய ஒ� �ழ�ப�
ஏ�ப�வ� ந��ைடய ேநா�க���� �க
உக�த�. எ� ேந��தா��, எ�ன நட�தா��,
ந�ைம யா�� ச�ேத��க மா�டா�க�
அ�லவா? இ��ப�கா�! �க ���யமான
ெச�� ெகா�� வ�������. ஆனா�

253

இெத�லா� எ�ப�� ெத��� ெகா���?
இத��� ச�த��ப� எ�ப� வா��த�?” எ��
ேக�டா� ர�தாஸ�.
“ந� ரா����� அவ�க� சைப ��யேபா�
ேவ� யா�� அ��� வராதப� பா����
ெகா�ள எ�ைன� காவ���
அம������தா�க�. காவ� ���� ெகா�ேட
எ� கா�கைள�� க�கைள��
உபேயாக�ப���� ெகா����ேத�.”
“அ�ப� உபேயாக�ப���ய�� ேவ� ஏதாவ�
ெத��ததா?”
“ெத��த�, அ�த ந��ர�� ��ட���
நட�தைதெய�லா� இ�ெனா� ேவ��
ம�த� ேகா�ைட ம�� �வ� ேம����
கவ���� ெகா����தா�! �� ���
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ைவ����த ஒ� ைவ�ணவ�…”
“ஆகா! அவ�தானா? அ�ப� நா�
�ைன�ேத�! அவைன �� எ�ன ெச���?
ச��வைரய�ட� �����
ெகா��க��ைலயா?”
“இ�ைல. ஒ�ேவைள அவ�
ந�மவனா���கலா� எ�� �ைன��
��ேட�. ��கேள அ��� ைவ���கேளா
எ�� எ��ேன�.”
“ெப�ய �ச� ெச�� ����; அவ� ந�மவ�
அ�ல. க�ைடயா�� ��ைடயா� இ��பா�;
ச�ைட�கார� ெபய� ��மைலய�ப�;
‘ஆ�வா��க�யா�’ எ�� ெசா���
ெகா�வா�.”
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“அவேனதா�. நா� ெச�த �சைக இ��
ம��யான� நாேன உண��� ெகா�ேட�;
அவ� ந� ஆ� அ�லெவ�� ெத��த�.”
“அைத எ�ப� அ����?”
“ேந�� இர� க�த�மாற�� ந�ப�
ஒ�வ�� கட��� மா�ைக�� வ����தா�.
அவ���� ப�ேவ�டைரய� ��ட�����
ச�ப�த� ஒ����ைலெய�� ெத��த�.
அவ� அ�ேகேய �ைல�� ப���,
��ம�யாக� ���னா�. இ�� காைல��
��ன எஜமான� த� �ேன�தைன� ெகா��
�ட� ெகா��ட�கைர வைர�� வ�தா�. அவ�
வர�ேபாவைத அ��� அவ� ��னா�
அ��க� நா� ேபா� ��ேற�; எ�ைன��
வர� ெசா�னா�. அவ� ெகா��ட���
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வடகைரேயா� ������டா�. எ�ைன� ெத�
கைர�� வ�� அ�வா�ப��� ஒ� ��ைர
ச�பா���� ெகா��� ���� �����ப�
ெச�னா�. அ����� �ட�ைத��� ேபா� எ�
அ�ைதைய� பா��� ��� வ�வதாக�
ெசா����� வ�ேத�. அதனா�தா�
ச�ேதக���� இட��� இ�ேக வர ���த�.
“ச�தா�, ச�தா�! அ�த �ர ைவ�ணவைன�
ப�� எ��த� ெத��� ெகா���?”
“ெகா��ட��� பட� �ற�ப�� சமய����
அ�த �ர ைவ�ணவ� வ�� பட�� ஏ��
ெகா�டா�. அவ� க�த�மாற��
�ேந�தேனா� ேப�ய �ல காரமான
வா��ைதக����� என��� ��� ச�ேதக�
உ��த�, அவ�� ந�ைம� ேச��தவேனா
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எ��. ேம�� ெகா��ட��� ெத�கைர��
அவ� என�காக கா��� ெகா����ததாக�
ேதா��ய�. ந��ைடய அ�தர�க
ச��ைஞைய� ெச�� கா��ேன�. ஆனா�
அவ� ���� ெகா�ள��ைல. அத� ேப��
அவ� ந�மவ� அ�ல எ��
��மா��ேத�…”
“�� ெச�த� ெப�� �ச�! ����
ெத�யாதவ�க�ட� ந� ச��ைஞைய� ெச��
கா�ட� �டா�. ந�ப�கேள! இைத�
ேக��க�; ந��ைடய கா�ய� கா���ர���
இ���ற�! இல�ைக��� இ���ற�. இ�த
இர�� இட�க��� ந��ைடய பரம
�ேரா�க� இ���றா�க�. ஆனா� அவ�க�
இர�� ேபைர�� கா���� ந��ைடய
ெகா�ய �ேரா�, �த�ைமயான �ேரா�,
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ஆ�வா��க�யா� எ�� ெபா�� ெபய�
��� ���� ��மைலய�ப�தா�. அவ�
ந�ைம�� ந� ேநா�க�ைத�� அ�ேயா�
நாச� ெச�ய���யவ�. நம�ெக�லா�
இைண��லா� தைல�யாக உ�ள ேத�ைய
அவ� ெகா�� ேபாக� பா���றவ�.
அ��தப�யாக அவைன உ�க�� யாராவ�
எ�ேக க�டா��, எ�த �ைலைம��
ச���தா��, ைகக�� உ�ள ஆ�த�ைத
உடேன அவ� மா��� பா���� ெகா��
���க�. ஆ�த� ஒ����லா��டா�
ைக�னா� அவ�ைடய ெம��ைய� ����
ெகா���க�. ேத�, பா�� �த�யவ�ைற�
க�டா� எ�ப� இர�க� கா�டாம�
ெகா���கேளா, அ�ப�� ெகா�� ���க�!
எ�ப��� அவ� உ�ேரா����� வைர��
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ந��ைடய ேநா�க���� இைட�றாகேவ
இ��பா�!…”
“ர�தாஸேர! ��க� இ�வள� �ர�
வ������ ெசா�வத�� அவ� ெப�ய
ைககாரனா���க ேவ��� அ�ப��ப�டவ�
யா�?”
“யாரா? அவ� பய�கர ஆ�ற� பைட�த
ஒ�ற�!”
“யா�ைடய ஒ�ற�?”
“என�ேக அ� ெவ� கால�
ச�ேதகமாக�தா���த�. ��தர ேசாழ��
ஒ�றேனா, ஆ��த க�கால�� ஒ�றேனா
எ�� ச�ேதக�ப�ேட�; இ�ைலெய��
க�ேட�. பைழயாைற�� இ���றாேள, ஒ�260

�ழ� பாத�, அ�த� ெப�ய �ரா����
ஒ�றனா���கலா� எ�� இ�ேபா�
ச�ேத���ேற�.”
“ஆகா! அ�ப�யா? �வப���� ���, ஆலய�
���ப� ெச�� வ�� அ�த� ெச��ய�
ேத��� ஒ�ற� எத��?”
“அெத�லா� ெபா�, இ�த �� ����கார��
�ர ைவ�ணவ� எ�ப� ெவ� ேவஷேமா,
அ�ப��தா� அ�த ��ய ரா���
�வப����. ெப�ற ��ைள�ேக ெப��
ச���வா����� �சா� அ�லவா?
அதனா�தாேன, அவ�ைடய ெசா�த�
சேகாதரனா�ய மழவைரய� �ட அவ�ட�
ச�ைட ����� ெகா��, ப�ேவ�டைரய�
க���� ேச������றா�?”
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இைதெய�லா� ம�த மர��� மைற�����
ேக��� ெகா����த ஆ�வா��க�யா���
ெம� ந���ய�; உட�ெப�லா� �ய��த�.
அ�த மர�த������ உ�ேரா� த�����
ேபாக� ேபா�ேறாமா எ�ேற அவ����
ச�ேதக� உ�டா� ��ட�. ேபா��
ேபாதாத�� அ�த� சமய� பா��� அவ����
��ம� வ�த�. எ�வளேவா அட���
ெகா�ள� பா���� ��ய��ைல. ��ைய
வா�� ைவ�� அைட��� ெகா��
‘ந�’ெச�� ���னா�. அ�த� சமய�
ேமல�கா�� �����த�; கா�� மர�க��
ம�மர ச�த�� ��� ேபா���த�. ஆைகயா�
��மைலய�ப�� அட��ய ��ம� ச�த�
ப�க��� ேப�� ெகா����த
ச�கார�க���� ��� ேக�� ��ட�.
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“அ�த ம�த மர����� ��னா� ஏேதா ச�த�
ேக��ற�. ���ைத� ெகா�� ேபா�
எ�னெவ�� பா�” எ�றா� ர�தாஸ�.
���� ���தவ� மர�ைத நா� வ�தா�.
அவ� அ��� வர வர, ெவ��ச� அ�கமா�
வ�த�. ஆ��! இேதா மர��� �����
அவ� ���ப� ேபா�றா�. ����ய உடேன
���� ெவ��ச� த� ேம� ந�றா� �ழ�
ேபா�ற�. அ��ற� எ�ன நட���? த���
�ைழ�தா� �ன� ஜ�ம�தா�!
��மைலய�ப�� மா�� படபடெவ��
அ���� ெகா�ட�. த��வத�� வ���டா
எ�� ������� பா��தா�; வ�
காண��ைல. அ�ணா�� பா��தா�;
அ�ேக மர������ ���� ெச�ற மர�
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�ைள�� ஒ� ரா�சத ெவௗவா� தைல�ழாக�
ெதா��� தவ� ெச�� ெகா����த�! உடேன
ஒ� ேயாசைன ேதா��ய�. ச�ெட��
ைககைள உயர ��� அ�த ெவௗவாைல�
����� ைக�� ஆய�தமாக ைவ���
ெகா�டா�. �����கார� மர�ைத� தா��
வ�த��, ெவௗவாைல அவ� �க��� ��
எ��தா�. ���� �ேழ ���� ெவ��ச�
ம��ய�.
ெவௗவா�� இற�ைகயா� �க���
அ�ப�டவ�, “ஏ! ஏ! எ�ன! எ�ன?” எ��
உள�னா�. பல� ஓ� வ�� ச�த� ேக�ட�.
ஆ�வா��க�யா�� ஓ�ட� ���தா�;
அ��த� கண� அட��த கா����� ����
மைற�தா�. பல� ேச���, “எ�ன? எ�ன?
எ�� ��ச��டா�க�. ���� ஏ��ய ஆ�264

ெவௗவா� த�ைன� தா��ய� ப�� �வர�
�ற� ெதாட��னா�. இெத�லா�
��மைலய�ப�� கா�� ெகா�ச �ர�
வைர�� ேக��� ெகா����த�.
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ப��� இைளய ரா�

வ��ய�ேதவ� காேவ� கைரேயா� வ��
��ைவயா�ைற அைட�தா�. அ�த ஊ��
வள�� அழ�� அவ� உ�ள�ைத�
ெகா�ைள ெகா�டன. இ�த த�ண��� ஒ�
ச�பவ� நட�த�. ேம��� �ைச�����
காேவ�� கைரேயா� ஒ� ப�ல�� வ�த�.
ப�ல���� ��னா�� ��னா�� �ல
காவ� �ர�க�� வ�தா�க�.
வ��ய�ேதவ��� ஏேதா ஒ� ச�ேதக�
ேதா��ய�. ப�ல�� அ��� வ��ற
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வைர�� அ�ேகேய ��� கா���
ெகா����தா�; அவ� �ைன�தப�ேய
ப�ல�ைக �����த ெவ���ைர�� பைன
மர��� இல��ைன� ���ர� காண�ப�ட�.
ஆஹா! கட������� வ��ற
ப�ல���தா� இ�! நா� �ட�ைத வ�யாக
வர, இவ�க� ேவெறா� வ���
வ�����றா�க�! ஆனா�
ப�ேவ�டைரயைர� காேணா�! அவ� ேவ�
எ�ேகயாவ� வ��� த����டா� ேபா��.
ப�ல�� த�சா�� இ��த ெத��ைச
ேநா��� ����ய�. அ�வள�தா�,
வ��ய�ேதவ� அ�த� ப�ல�ைக� ��
ெதாட��� ெச�ல� ��மா��தா�.
எ�ன ேநா�க��ட� அ�ப�� ��மா��தா�
எ�� அ�சமய� அவ��ேக
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ெத�����க��ைல. ப�ல��� �����ப�
ம�ரா�தக� ேதவ� எ�� ம��� அவ���
��சயமா�� ெத��த�. ப�ல�ைக� ெதாட���
ெகா�ச� ேபானா�, ஏதாவ� ஒ� ந�ல
ச�த��ப� ஏ�படலா�. ப�ல�ைக �ம�பவ�க�
அைத� �ேழ ைவ�கலா� ஏேத�� ஒ�
காரண���காக இளவரச� ம�ரா�தக�
ெவ��ப�� வரலா�. அ�சமய� அவ�ட�
பழ�க� ெச�� ெகா�ளலா�. அ� த�சா���
ேகா�ைட��� �ரேவ��க��,
ச�கரவ���ைய� பா��க�� பய�படலா�.
அத��� த��தப� ஏதாவ� ெகா�ச� ேப�
ேவஷ� ேபா�டா� ேபா�ற�. த��ர
ம��ர�கைள� ைகயாளா��டா� எ��த
கா�ய� ைக�டா� அ�லவா? அ���
இராஜா�க� கா�ய�க��?
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எனேவ, ப�ல�ைக�� ப�வார�கைள��
��னா� ேபாக ���� ச��� ��னாேலேய
வ��ய�ேதவ� ேபா�� ெகா����தா�.
ஆனா� அவ� எ��பா��த ச�த��ப�
ஒ��� ��ட��ைல. காேவ����
த�சா����� ம������� ம��� நா�
ந�கைள� கட�தா���ட�. அ�ப���
ப�ல�� �ேழ ைவ�க�பட��ைல; ஒேர
��சாக� ேபா�� ெகா����த�. அேதா
ச��� �ர��� த�சா��� ேகா�ைட ம���
வாச�� ெத�ய� ெதாட����டன.
ேகா�ைட��� ப�ல��� ேபா���டா�,
அ��ற� அவ� எ�ண� ைக�ட�
ேபாவ��ைல. அத��� ைத�யமாக��
���சலாக�� ஏேத�� ஒ�� ெச�தாக
ேவ���.
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இத�� எ�ன வ� எ�� அவ� ��ரமாக
ேயா���� ெகா����ைக�� ப�ல�ேகா�
ெச�ற ப�வார�க�� ஒ�வ�, ச���
��த�� வ��ய�ேதவைன உ��ேநா��னா�.
“� யா� அ�பா! ��ைவயா������ எ�கைள
ஏ� ெதாட��� வ��றா�?” எ�� ேக�டா�.
“நா� உ�கைள� ெதாட��� வர��ைல ஐயா!
த�சா����� ேபா�ேற�! இ�த�
சாைலதாேன த�சா�� ேபா�ற�!” எ�றா�
வ��ய�ேதவ�.
இ�ப�� ேப�� ெகா�ேட வ��ய�ேதவ�
ப�ல��� அ��� வ�� ��டா�. உடேன
அவ� �ைளைய �ர��� க�����க
�ய�ற உபாய�� �ல�ப�� ��ட�.
��ைரைய� கா�களா� அ���, �க�க��ைற
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இ���, ப�ல��� �� த�ைட�
���யவ�க�� ேப�� ��ட��தா�.
அவ�க� பய��ட� ����� பா��தா�க�.
வ��ய�ேதவ� உடேன, “மஹாராஜா!
மஹாராஜா! ப�ல��� ���� ஆ�க� எ�
��ைரைய இ���றா�க�! ஐேயா! ஐேயா!”
எ�� க��னா�. ப�ல�ைக �����த �ைர
சலசல�த�.
�த��, ப�ல��� ெவ���ற��ைர – பைன
மர� ��ன� உைடய ��� �ைர – �ல�ய�.
��ன� உ����த ப��� �ைர�� நகர�
ெதாட��ய�. ��ெனா� தடைவ
வ�லவைரய� பா��த� ேபா�ற ெபா�
வ�ண� ைக�� ெத��த�. வ��ய�ேதவ�
இ�, தா� ��ைர ேம���ப� தகா� எ�� 271

எ�� ஒ� ெநா��� �ேழ ���தா�.
��ைக�� அ��� ஓ� வ��, “இளவரேச!
இளவரேச! ப�ல��� �ம��� ஆ�க�…”
எ�� ெசா��� ெகா�ேட அ�ணா��
பா��தா�.
���� உ��� பா��தா�; க��ைமகைள
��� �ற�� ேம�� பா��தா�; பா��த
க�க� ��ன! ேப�ய நா� �ழ�ய�.
ெதா�ைட�� ��ெர�� ஈர� வ��ய�.
“இ�ைல, இ�ைல! தா�க�.. ப��� இழவர�!..
ப��� இரவள�… உ�க� ஆ�க�� ��ைர
எ� ப�ல�ைக இ��த�!…” எ�� உள��
ெகா��னா�.
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இெத�லா� க� ��� �ற��� ேநர�����
நட�த�. ப�ல��� ���� ���� ெச�ற
ேவ� �ர�க� ஓ� வ��, வ�லவைரயைன�
���� ெகா�டா�க�. அ�ப� அவ�க�
���� ெகா�டா�க� எ�ப�
வ�லவைரய���� ெத��த�. அவ�ைடய
ைக�� இய�பாக உைறவா�ட� ெச�ற�.
ஆனா� க�கைள ம��� ப�ல��� ப���
�ைர�� ம���� ஒ���த ேமாகனா����
ச��ர ��ப வதன������ அவனா�
அக�ற ��ய��ைல!
ஆ�; வ�லவைரய� எ��பா��தத�� மாறாக,
இ�ேபா� அ�ப�ல��� அவ� க�ட� ஒ�
�ஜமான ெப��� வ�வ�தா�! ெப�
எ�றா��, எ�ப��ப�ட ெப�!
பா��தவ�கைள� ைப��யமாக அ��க���ய273

இ�தைகய ெப�ணழ� இ��ல��
இ��க���� எ�� வ��ய�ேதவ�
எ��யேத இ�ைல! ந�லேவைளயாக, அேத
��ஷ��� வ��ய�ேதவ�ைடய �ைள நர��
ஒ�� அைச�த�. அ�சயமான ஓ� எ�ண�
அவ� உ�ள��� உதயமா���. அைத
உபேயா���� ெகா�ள� ��மா��தா�.
ஒ� ெப��ய�� ெச��, ெதா�ைடைய�
கைன��, நா���� ேப�� ச��ைய
வரவைழ��� ெகா��, “ம���க ேவ���!
தா�க� ப��� இைளயரா�தாேன!
த�கைள� பா��பத�காக�தா� இ�தைன
�ர� வ�ேத�!” எ�றா�.
ப��� இைளயரா��� பா� வ���
�க��� இளநைக அ���ய�. அ�த�
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����வ�� கா�� நம� இள� �ரைன�
�����கா�� �ணற� ெச�த�. அவன���
வ�� ��ற �ர�க� த�க� எஜமா���
க�டைள�� எ��பா���� கா����ததாக�
ேதா��ய�. அ�த� ெப�ணர� ைக�னா�
ஒ� ச��ைஞ ெச�யேவ, அவ�க� உடேன
அக�� ேபா�� ச��� �ர��� �ல�
��றா�க�. இர�� �ர�க� ப�ல��� ��
ேமா�� ெகா�� ��ற ��ைரைய� �����
ெகா�டா�க�.
ப�ல�����த ெப�ணர� வ��ய�ேதவைன
ேநா��னா�.
வ��ய�ேதவ�ைடய ெந��� இர�� ��ய
ேவ� �ைனக� பா��தன!
“ஆமா�; நா� ப��� இைளய ரா�தா�!” 275

எ�றா� அ�ெப�ம�. “ச�� ��னா� �
எ�ன ெசா�னா�? ஏேதா �ைற��டாேய?
��ைக �ம��� ஆ�கைள� ப��?”
கா��ப��� ெம�ைம��, க��� ேபாைத��,
கா��� ேத�� இ����, கா�கால��
��ன�� ெஜா���� ஒ� ெப� �ர��
கல����க ���மா?.. அ��த� இேதா
கல������றனேவ!
“ப�ல�ைக� ெகா�� வ�� அவ�க� உ�
��ைர �� ேமா�னா�க� எ�றா
ெசா�னா�?”…
ப��� ரா��� பவள இத�க�� தவ��த
ப�காச� ��னைக, அ�த ேவ��ைகைய அவ�
ந�� ர��ததாக� கா��ய�. இதனா�
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வ��ய�ேதவ� ��� ���ச� அைட�தா�.
“ஆ�, மகாரா�! இவ�க� அ�ப�� தா�
ெச�தா�க�! எ� ��ைர �ர�� ��ட�!”
எ�றா�.
“��� �ர�� ேபா��தா����றா�!
��ைகய�ம� ேகா�� �சா��ட� ேபா�
ேவ��ைல அ��க� ெசா��! பய�
ெவ�ய���!”
இத��� வ��ய�ேதவ�ைடய பய� ந��
ெவ��� ��ட�; அவ���� ����� �ட
வ�� ��ட�.
ப��� ரா��� �கபாவ� இ�ேபா�
மா���ட�; ��நைக�� �ல� ேகாப�
கனலா���.
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“ேவ��ைக அ��ற� இ��க���;
உ�ைமைய� ெசா�! எத�காக� ப�ல���
ேம� ��ைரைய� ெகா�� வ�� ேமா�
����னா�?”
இத��� த�க ம�ெமா� ெசா���தா� ஆக
ேவ���. ெசா�லா��டா�…?
ந�லேவைளயாக, ஏ�ெகனேவ அ�த
ம�ெமா� வ��ய�ேதவ� உ�ள���
உதயமா����த�.
ச��� த��த �ர��, �ற� ேக�க� �டா�
எ�� ேவ��ெம�ேற த��த அ�தர�க�
ேப�� �ர��, “ேத�! ந��� ேத�!
ஆ�வா��க�யா�…அவ� தா�,
��மைலய�ப�… த�கைள� ச�����ப�
ெசா�னா�. அத�காகேவ இ�த� ����
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ெச�ேத�; ம���க ேவ���!” எ�றா�.
இ��த� ெசா��� ெகா�ேட ப���
ரா��� �க�ைத வ��ய�ேதவ� ����
கவ��தா�. த��ைடய ம�ெமா��னா�
எ�ன பய� �ைளய� ேபா�றேதா எ���
ஆவ�ட� பா��தா�. க� மர��� ேம� க�
எ�வ� ேபா�ற கா�ய�தா�. க� ��மா?
கா� ��மா? எ��த க� ���� ��மா?
அ�ல� எ��பாராத இ� ஏதாவ� ��மா?
ப��� ரா��� க�ய ��வ�க� ���
ேமேல ெச�றன.க�க�� �ய��� ஐய��
ேதா��ன. ம�கண��� அ�த� ெப�ணர�
ஒ� ����� வ�� ��டா�.
“ச�; ந��சாைல�� ��� ேப�வ� உ�த�
அ�ல; நாைள�� ந� அர�மைன�� வா!
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எ�லா �ஷய�� அ�ேக �வரமாக�
ெசா��� ெகா�ளலா�” எ�றா�.
வ��ய�ேதவ�ைடய உ�ள� ���த�.
�ைன�த கா�ய� ெவ�� ெப����� ேபால
கா��ற�! ஆனா�, ��கா� �ண� தா���
பய��ைல; ம�ற� கா�ப��� �ண�ைற��
தா��யாக ேவ���.
“ேத�! ேத�! ேகா�ைட��� எ�ைன �ட
மா�டா�கேள! அர�மைன����� �ட
மா�டா�கேள? எ�ன ெச�வ�?” எ��
பரபர��ட� ெசா�னா�.
ப��� ரா� உடேன ப�ல��� த� அ���
�ட�த ஒ� ப��� ைபைய� �ற��,
அத������� ஒ� த�த ேமா�ர�ைத
எ��தா�.
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“இைத கா��னா� ேகா�ைட�����
��வா�க�; ந� அர�மைன�����
��வா�க�!” எ�� ெசா��� ெகா�ேட
ெகா��தா�.
வ��ய�ேதவ� அைத ஆவ�ட� வா���
ெகா�டா�. ஒ�கண� பைன இல��ைன
ெபா��த அ�த� த�த ேமா�ர�ைத�
பா��தா�. ம�ப� ����� ரா��� வ�தன�
�ற எ��ய ேபா� ப�ல��� �ைரக�
��� ெகா����தன.
“இ�யாவ� எ�ைன� �� ெதாட��� வராேத!
அபாய� ேந��; ��� ெம�வாக வா!” எ��
ப�ல��� �ைர������� ப��� ேபா�ற
�ர� ேக�ட�. �ற� ப�ல�� நக��த�;
�ர�க� ��ேபாலேவ அத� ����

281

���� ெச�றா�க�.
வ��ய�ேதவ� ��ைர�� தைல� க��ைற�
����� ெகா�� சாைலேயாரமாக ஒ���
��றா�. ப��� ஆ�க�� த�ைன அ��
வ�� ேப�யவ�, இர�� ��� தடைவ
����� ����� பா��தைத அவ�ைடய
க�க� கவ��� உ�மன���� ெச��
அ���ன. ஆ�; அவ�ைடய ெவ� மன�
ப�ல�����த ப��� ரா��� ேமாகன
வ�வ�ைத� ���� ��� வ��
ெகா����த�. இ�தைன ேநர� க�ட�,
ேக�ட� எ�லா� உ�ைமதானா? அ�ல� ஒ�
மாய மேனாகர� கனவா? இ�ப��� ஓ� அழ�,
ஒ� ெசௗ�த�ய வ�வ�, இ�த� ��ல��
இ��க ���மா!
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அர�ைப, ஊ�வ�, ேமனைக எ�ெற�லா�
ேதவமாத�க� இ��பதாக� �ராண�க��
ெசா�வ���. அவ�க�ைடய அழ�, ����
�ற�த ��வ�க�� தவ�ைத�� ப�க�
ெச�ததாக� ேக�ட���. ஆனா� இ�த
உலக���…ெப�ய ப�ேவ�டைரய� இ�த
ேமா���� கால��� அ�ைம ���
�ட�பதாக நா� நகர�க�� ேப�வெத�லா�
உ�ைமயாகேவ இ��கலா�. இ��தா�,
அ�� �ய�� ஒ��� இரா�! நைர �ைர
���� க�டவ��, ேதகெம�லா� ேபா��
காய�க�ட� க�ரமான ேதா�ற�
ெகா�டவ�மான ப�ேவ�டைரய� எ�ேக?
��மா���, க�டழ��மான இ�த இள� ம�ைக
எ�ேக? இவ�ைடய ஒ� ��னைகைய�
ெப�வத�காக அ�த� �ழவ� எ�ன
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கா�ய�தா� ெச�யமா�டா�?… ெவ� ேநர�
சாைல ஓர��� ��� இ��த� ��தைனக��
ஆ�����த �ற�, வ��ய�ேதவ� ��ைர
ேம� ஏ�� ெகா�� ெம�ள ெம�ள அைத�
த�ைச� ேகா�ைடைய ேநா���
ெச���னா�. ��ய� அ�த���� ேநர���
�ரதான ேகா�ைட வாசைல அைட�தா�.
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ேச�த� அ�த�

ேகா�ைட வாச�� �ர�மா�டமான கத�க�
அ�சமய� சா�����தன. வாச�� ��ற
காவல�க� ம�கைள ஒ��க� ெச��, ��
ஓர�க�� ����ப� ெச��
ெகா����தா�க�. ம�க�� ஒ���
��றா�க�. ஆ�, அவரவ�க� த�க�
அ�வ�கைள� பா���� ெகா��
ேபாவத��� ப�லாக, ஏேதா ஊ�வல� அ�ல�
பவ� பா��பத�காக� கா����பவ�கைள�
ேபா� ��றா�க�. ஆ�க�, ெப�க�,
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�ழ�ைதக� வேயா�க� எ�லா�ேம
ஆவ�ட� ��றா�க�.
ேகா�ைட வாச��� ��னா� ��� �ர�
வைர ெவ�ைமயாகேவ இ��த�. வாசல�ைட
காவல�க� ம��� ��றா�க�. �ஷய�
எ�னெவ�� ெத��� ெகா�ள
வ��ய�ேதவ� ஆவ� ெகா�டா�.
எ�லா�� ஒ��� ���� ேபா�, தா� ம���
ேகா�ைட வாச� கா�பாள�ட� ெச�� ����
ெகா�ள அவ� ���ப��ைல. அ�����
�� வாத�� ச�ைட�� �ளலா�. ��
ச�ைடக�� இற�க இ� த�ணம�ல.
எனேவ, வ��ய�ேதவ� ேகா�ைட வாசைல�
கவ��க���ய இட��� �� ஓர��� ஒ���
��றா�. ப�க��� க�ெம�� மல�� மண�
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��ய�. ����� பா��தா�; ஒ� வா�ப�,
���� ���ரா�ச� �த�ய �வ� ��ன�க�
த��தவ�, இர�� ைகக��� இர��
���ைடக�ட� ��பைத� க�டா�.
“த��! எ�லா�� எத�காக �� ஓர� ஒ���
���றா�க�! ஏதாவ� ஊ�வல� வர�
ேபா�றதா?” எ�� ேக�டா�.
“தா�க� இ�த� ப�க�� ம�த� இ�ைலயா,
ஐயா?”
“இ�ைல, நா� ெதா�ைட நா�ைட�
ேச��தவ�!”
“அதனா�தா� ேக����க�; ��க�� ��ைர
ேம���� இற��� �ேழ ��ப� ந�ல�.”
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வா�பேனா� ேப�வத���
ெசௗக�யமா���க��� எ�� வ��ய�ேதவ�
��ைர ����� ���தா�.
“த��! எத�காக எ�ைன இற�க�
ெசா�னா�?” எ�� ேக�டா�.
“இ�ேபா� ேவள�கார� பைட அரசைர�
த�சன� ெச�� ���� ேகா�ைட�������
வர� ேபா�ற�; அத�காக�தா� இ�தைன
ஜன�க�� ஒ��� ���றா�க�.”
“ேவ��ைக பா��க�தாேன?”
“ஆமா�.”
இ�சமய��� ேகா�ைட�� உ��ற��� ெப�ய
ஆ��பா�ட ஆரவார�க� ேக�டன. நகரா
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�ழ��� ச�த�, பைறக� ெகா��� ச�த�,
ெகா��க� ஊ�� ச�த� இவ��ட� பல ��
ம�த� �ர�க����� எ��த
வா��ெதா�க�� கல�� எ�ெரா� ெச�தன.
ேவள�கார �ர� பைடகைள� ப��
வ��ய�ேதவ� ந�� அ�����தா�.
பழ�த�� நா���, ���யமாக� ேசாழ நா���
இ� ���ய �தாபனமாக இ��� வ�த�.
‘ேவள�கார�’ எ�பவ� அ�வ�ேபா� அர�
���த ம�ன�க��� ெம��கா�பாள�
ேபா�றவ�. ஆனா� ம�ற சாதாரண
ெம��கா�பாள���� இவ�க���� ஒ�
���யாச� உ��. இவ�க� ‘எ�க� உ�ைர�
ெகா��தாவ� அரச�� உ�ைர�
பா�கா�ேபா�’ எ�� சபத� ெச�தவ�க�.
த�க� அஜா��ரைத�னாேலா, த�கைள
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��ேயா, அரச� உ���� அபாய� ேந���
��டா�, ���ைக�� ச����� த�க�ைடய
தைலைய� த�க� ைக�னாேலேய ெவ���
ெகா�� ப�யாவதாக� சபத� எ����
ெகா�டவ�க�. அ�தைகய க�ர சபத�
எ���� ெகா�ட �ர�க���,
ம�றவ�க��� இ�லாத �ல ச�ைகக�
இ��ப� இய��தாேன?
ேகா�ைட வாச�� கத�க� இர��� ‘படா�,
படா�’ எ�� �ற�� ெகா�டன. �த��
இர�� ��ைர �ர�க� வ�தா�க�. அவ�க�
த�கள� வல�ைக�� உயர� பற�த ெகா�
����� ெகா����தா�க�. அவ�கைள�
ெதாட��� ��னா� வ�த �ர�க� ஆ�ர�
ேப� இ��கலா�. அவ�க�� ெப��பாேலா�
��வ�� வா��ெதா�கைள இ��ழ�க�
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�ர�� எ���� ெகா�� வ�தா�க�.
“பரா�தக ேசாழ �ம�டல ச�கரவ���
வா�க!” “வா�க, வா�க!” “��தர ேசாழ ம�ன�
வா�க!” “வா�க! வா�க!” “�ர� ���ெகா�
பாெர�லா� பர�� ெவ�க!” “ெவ�க! ெவ�க!”
“ெவ��ேவ�!” “�ரேவ�!”
����கண�கான வ���ள �ர�க�����
எ��த ேம�ப� ேகாஷ�க� ேக�ேபாைர
ெம�����க� ெச�தன. �� ஓர�க�� ��ற
ம�க�� பல�� ேகாஷ��� கல��
ெகா�டா�க�. ேவள�கார� பைட �ர�க�
த�ைச� ேகா�ைட வாச� வ�யாக ெவ�வர�
ெதாட��, �� வ�யாக� ெச��, �ர���
மைற�� வைர�� ஒேர
அ�ேலாலக�ேலாலமாக இ��த�.
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ேவள�கார� பைட மாைல��
ேகா�ைட����� ெவ�ேய�ய �ற� ம�ற
யாைர�� உ�ேள ��வ��ைலெய��
வ��ய�ேதவ� அ��� ெகா�டா�. இர�
பக� எ�த ேநர���� ேகா�ைட���
�ரேவ���� உ�ைம ெப�றவ�க� அரச
���ப�ைத� ேச��தவ�க��,
அைம�ச�க��, த�டநாயக�க��தா�.
ப�ேவ�டைரய�க�� ���ப�தா����
அ���ைம உ�� எ�� வ��ய�ேதவ�
ெத��� ெகா�டா�. எனேவ, இரா���ேய
ேகா�ைட��� ேபாக ேவ��� எ�ற
உ�ேதச� அவ��� மா� ��ட�.
த��ட���த இல��ைன ேமா�ர�ைத�
கா��� ேசாதைன ெச�ய வ��ய�ேதவ�
���ப��ைல. அைத �ட இர� ேகா�ைட��
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ெவ��ேலேய த�� நகைர� ���� பா���
��� நாைள உதய����� �ற�
ேகா�ைட��� ெச�வேத ந�ல�.
இரா����� அ�ப�ேய ேகா�ைட���
�ரேவ��தா�� அரசைர� த���� ஓைல
ெகா��ப� இயலாத கா�யேமய�லவா?
ேகா�ைட ம�ைல� ����� இ��த ��க��
வ�யாக வ��ய�ேதவ� ேவ��ைக பா����
ெகா�ேட ெம�வாக� ெச�றா�. அ�� பல
காத �ர� �ரயாண� ெச����த அவ�ைடய
��ைர �க� கைள����த�. ���ர���
அத�� ஓ�� ெகா��க ேவ��ய�தா�.
இ�லா��� நாைள�� அவ�ய� ஏ�ப��
ேபா� இ���ைர�னா� பய��லாம� ேபா�
���! வச�யாக� த��வத�� ஓ�ட�
�ைர�� க�����தாக ேவ���!
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��ப� கைடக�ன��� ெச�ற��
வ��ய�ேதவ� அ�த� ��கார வா�பைன
�ைன��� ெகா�டா�. அவைன ம�ப���
பா��க���மானா� எ�வள�
ெசௗக�யமா�����? இ�த நக�� வச�யாக�
த��வத�� ஓ�ட� அவைன� ேக���
ெத��� ெகா�ளலாம�லவா?… இ�ப�
எ��யேபாேத ச��� �ர��� அ�த
வா�ப� வ�� ெகா����பைத
வ��ய�ேதவ� க�டா�. ��ைர�����
இற�� அவைன அ��னா�.
“த��! ���டைலக�� ஒ�ைற��
காேணாேம” �ெவ�லா� எ�ேக?
��றா���டதா?” எ�றா�.
“��பத�காக நா� �� ெகா�� வர��ைல.
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ேகா�� �ைஜ�காக� �� ெகா�� வ�ேத�;
�ைவ� ெகா��தா� ��ட�; ������
����� ேபா�ேற�.”
“எ�த� ேகா���� � இ�த� ��ப�
ைக�க�ய� ெச��றா�?”
“த���ள�தா� ஆலய� எ��
ேக�ட��டா?”
“ஓேகா! த�ைச� த���ள�தா� எ��
ேக���ப�����ேற�. அ�த� ேகா�� தா�
ேபா����ற� ெப�ய ேகா�லா அ�?”
“இ�ைல; ��ய ேகா��தா� ெகா�சகாலமாக
இ�த�ைச�� ���ைகய�ம�
ேகா�����தா� ம�ைம அ�க�.
அ�ேகதா� �ைஜ, ெபா�க�, ப� ���ழா
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ஆ��பா�ட�க� அ�க�. அரச ���ப�தா��
ப�ேவ�டைரய�க�� ���ைக அ�ம�
ேகா�����தா� அ�கமாக� ேபா�றா�க�.
த���ள�தா� ேகா���� அ�வள� ம�ைம
இ�ைல; த�சன� ெச�ய ஜன�க�
அ�வளவாக வ�வ��ைல…”
“� இ�த� ��ப� ைக�க�ய� ெச��
வ��றாேய? இத�காக ஏேத�� ச�மான�
உ�டா?”
“எ�க� ���ப���� இத�காக மா�ய�
இ���ற�. எ� பா�டனா� கால������
க�டரா��த ச�கரவ��� ��ட �வ�த�
உ��. த�சமய� நா�� எ� தாயா�� இ�த�
ைக�க�ய�ைத� ெச�� வ��ேறா�.”
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“த��! இர� எ�ேகயாவ� நா� ��ம�யாக�
��க ேவ���. ெவ� �ர� �ரயாண�
ெச�� �க�� கைள�பைட�����ேற�.
எ�ேக த�கலா�? ஒ� ந�ல �����
வ�கா�� என�� உத� ெச�ய ���மா?”
எ�� ேக�டா�.
“இ�த நக�� த��வத�� இட�க��� எ�ன
�ைற�? ச��ர�க� எ�தைனேயா
இ����றன; அய�நா�க�����
வ��றவ�க��ெக�� ஏ�ப�ட ராஜா�க
���க�� இ����றன. ஆனா�,
உ�க��� இ�டமா���தா�…”
“த��! உ� ெபய� எ�ன?” எ��
வ��ய�ேதவ� ேக�டா�.
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“அ�த�; ேச�த� அ�த�.”
“அடடா! எ�வள� ந�ல ெபய�?
ேக���ேபாேத எ� நா�� அ��
ஊ��றேத… என�� இ�டமா���தா�
உ��ைடய ����� வ�� த�கலா�
எ��தாேன � ெசா�ல� ெதாட��னா�?”
“ஆமா�, அ� எ�ப� உ�க���� ெத��த�?”
“எ��ட� ம��ர ��ைத இ���ற�; அதனா�
ெத��� ெகா�ேட� உ� �� எ�ேக
இ���ற�?”
“நகர எ�ைலைய� தா��� ���� �ர���
எ�க� ��ேதா�ட� இ���ற�;
ேதா�ட�����ேள எ�க� ��� இ���ற�”
எ�றா� அ�த�.
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“ஆகா! அ�ப�யானா� உ� ����� நா�
வ�ேத ��ேவ�. இ�த� ப�டண���
ச�த��� எ�னா� இ��ரைவ� க��க
��யா�. ேம�� உ�ைன� ேபா�ற உ�தம�
�த�வைன� ெப�ற உ�த�ைய� த���க
�����ேற�.”
“எ�ைன� ெப�ற அ�ைன உ�த�தா�;
ஆனா� ���பா��யசா�…”
“அடாடா! ஏ� அ�வா� ெசா��றா�?
ஒ�ேவைள உ� த�ைத…”
“எ� த�ைத இற��தா� ேபானா�; ஆனா�
அ� ம����ைல எ� தா� �ற��ேலேய
��பா��யசா�. பா��தா� ெத���
ெகா���க� வா��க� ேபாகலா�.”
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அைர நா�ைக ேநர� நட�� அவ�க�
நக���ற���� அ�பா���த
��ேதா�ட���� வ�� ேச��தா�க�. இர��
மல�� ��க�� இ�ய மண�
வ��ய�ேதவ��� அ��வ �கமய�க�ைத
ஊ�டா��ய�. நகர��� ��க�� எ��த
ேகாலாகல இைர�ச�� ச�த��� அ�ேக
அ�வளவாக� ேக�க��ைல. ��ேதா�ட���
ம���� ஓ�� �� ஒ�� இ��த�. ப�க���
இ� ��ைசக� இ��தன.ேதா�ட ேவைல��
உத� ெச�த இ� ���ப�தா�
அ���ைசக�� இ��தா�க�. அவ�க��
ஒ�வைன அ�த� அைழ��,
வ��ய�ேதவ�ைடய ��ைர��� �� ைவ��
மர�த��� க�� ைவ���ப� ��னா�.
�ற�, ������ அைழ��� ெச�றா�.
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அ�த�ைடய தாயாைர� பா��த��
வ��ய�ேதவ��� அவ�ைடய ���பா��ய�
இ�தைகய� எ�� ெத��� ��ட�. அ�த
�தா�� ேப�� ச��ய�ற ஊைம, கா��
ேகளா� எ�� ெத��த�. ஆனா� அ�த
மாதர��� �க��� க�ைண�� அ���
�ைற�� த���யைத வ��ய�ேதவ�
க�டா�. ��ய அ��� ஒ���
அ��க������ ��ய�. ெபா�வாக,
ஏதாவ� ஒ� அ�க��� ஊன��றவ�க�
ம�றப� �ற�த அ��� ��ைம��ளவ�களாக
�ள��வ� ���� ����ர�க�� ஒ��
அ�லவா?
அ�த� �ல ச��ைஞக� ெச�த�� அ�த
�தா�� வ����பவ� அய� ேதச������
வ�த ���தா� எ�� ெத��� ெகா�டா�. 301

�கபாவ��னாேலேய த��ைடய ப�ைவ��
வரேவ�ைப�� ெத���தா�. ச��
ேநர���ெக�லா� இைல ேபா�� அ�த
அ�மா� உண� ப�மா�னா�.
வ��ய�ேதவ� சா����ேபாேத �ல
�ஷய�கைள அ�த�ட� ேக��� ெத���
ெகா�டா�. த�ைச� ேகா�ைட���ேள
அ�ேபா� ��தர ேசாழ ச�கரவ���ைய��
அவ�ைடய அர�மைன� ப�வார�கைள��
த�ர, இ��� ���யமாக யா� யா�
இ���றா�க� எ�� �சா��தா�. ெப�ய
ப�ேவ�டைரய�, ��ன ப�ேவ�டைரய�
இவ�க�� மா�ைகக�� ப�வார�க��
அ�� இ��தன. தன ெபா��ஷ�, தா�ய
ப�டார� இர��� ேகா�ைட���
இ��தப�யா� அவ�ைற� ப�பா����
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அ�கா�க�� கண�க�க�� இ��தா�க�.
��தர ேசாழ�� அ�தர�க ந���ைக���
அ�மான����� பா��ரரான அ���த
�ர�மராய� எ��� அைம�ச��, ��ம��ர
ஓைல நாயக�� ேகா�ைட���ேளதா�
வ��தா�க�. ம��� ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� தைலைம�� த�ைச�
ேகா�ைடைய� காவ� ���த �ர�க��
அவ�க�ைடய ���ப�தா�� அ�ேகேய
த�����தா�க�. ெபா�, ெவ�� நைக
�யாபா�க��, நவர��ன �யாபா�க��,
ெபா�னாசா�க�� ேகா�ைட��� இட�
அ��க�ப����தா�க�. ெப�ய
ப�ேவ�டைரய�� �� வ� ����� ேவைல
பா��த ����கண�கான அ�வல�க�
இ��தன�. ���ைகய�ம� ேகா��,
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ேகா�ைட���ேளதா� ஒ� �ைல��
இ��த�. ேகா�� �சா�க��
ப��ைடயாள�� ேகா���� அ���
�����தா�க�.
��ட �ரயாண� கைள��ட� �த�நா� இர�
க� ���த�� ேச��� ெகா�ட�,
வ��ய�ேதவ��� க�ைண� �ழ���
ெகா�� ��க� வ�த�. ேச�த� அ�த�
அவ�ைடய �ைலைய அ��� �ைர��
ப��ைக ேபா��� ெகா��தா�.
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கா�ைக�� ����

இரெவ�லா� க�ைடைய� ேபா� �ட��
������� காைல�� ��ய� உ��த �றேக
வ��ய�ேதவ� ��ெல��தா�. �����
ெகா�ட �ற�� எ�����க மன� வராம�
ப�����தா�. ேமல�கா�� ��ெர�� �ச,
மர�ெச�க�� �ைளக�� இைலக��
ஒ�ேறாெடா�� உரா��� ‘ேசா’ எ�ற
ச�த�ைத உ�டா��� ெகா����தன.
அ�த� �����ண�க, ஓ� இள� ��ைள��
இ�ய �ர� ��தர���� �வா�க��
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ேதவார� பாடைல� ப��ட� பா�ய�.
“ெபா�னா� ேம�யேன ��� ேதாைல
அைர�கைச�� ��னா� ெச�சைடேம�
��� ெகா�ைற அ��தவேன!”
இைத� ேக�ட வ��ய�ேதவ� க�ைண
����� பா��தா�. அவ��ெக�ேர
��ேதா�ட��� ெகா�ைன மர�க�
சர�சரமாக� ெபா� மல�கைள�
ெதா�க���� ெகா�� கா��ய��தன.
ேச�த� அ�த� ஒ� ைக�� �டைல��
இ�ெனா� ைக�� அல��� ைவ���
ெகா��, பா�� ெகா�ேட ெகா�ைற
மல�கைள� ப���� ெகா����தா�.
அ�காைல�ேல எ��� �நான� ெச��
���� �ைன����த ேச�த� அ�த�,

306

�வப�தனா�ய மா��க�டைன� ேபா�
ேதா��னா�. இ�ப� இ�ைமயாக��
அழகாக�� பா�� ��ைள�� �ரைல�
ேக�க அவ�ைடய அ�ைன ெகா���
ைவ�க��ைலேய எ�ற எ�ண��ட�
வ��ய�ேதவ� எ��தா�.
காைல உண���� �ற� ேச�த� அ�த�
உ��ேவைள �ைஜ� ைக�க�ய���காக�
���டைல�ட� �ள�ப, வ��ய�ேதவ�
ச�கரவ����� த�சன���காக� �ற�ப�டா�
இ�வ�� நட�ேத ெச�றா�க�. ேகா�ைட���
��ைரைய� ெகா�� ேபாக ேவ�டா� எ��
வ�லவைரய� ��னேமேய
��மா�����தா�. ��ைர ந�றாக
இைள�பாற அவகாச� ெகா��ப� அவ�ய�.
ேகா�ைட வாச� ேபா�� ேச�� வைர��
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அ�த�ட� ேப��� ெகா��� இ��� �ல
�வர�கைள� ெத��� ெகா�டா�.
“உ� அ�ைனைய� த�ர உன�� ேவ�
உ�றா� உற�ன� யா�� �ைடயாதா?” எ��
வ�லவைரய� ேக�டத�� அ�த�
��யதாவ�; “இ���றா�க�, எ�
அ�ைன�ட� �ட� �ற�த ஒ� தம�ைக��
தைமய�� உ��. தம�ைக காலமா�
��டா�; தைமயனா� ேகா��கைர� �ழக�
ேகா��� ��ப ைக�க�ய� ெச��றா�.
அ��ட� இர� ேநர�க�� கல�கைர
�ள�க��� �பேம��� பா�கா��� ப���
ெச�� வ��றா�… அவ��� ஒ� �த�வ��
�த���� உ��; �த��…” எ��
����னா�.
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“�த���� எ�ன?”
“ஒ����ைல எ�க� ���ப��ேலேய ஒ�
����ர�. �ல� ஊைமயாக� �ற�பா�க�;
ம�றவ�க� இ�ய �ர� பைட����பா�க�;
ந�றா�� பா�வா�க�…”
“உ� மாம�� மக� ஊைம இ�ைலேய?”
எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
“இ�ைல, இ�ைல!”
“அ�ப�யானா� ந�றா�� பாட� ��யவ�
எ�� ெசா��, உ�ைன� கா���� ந�றா��
பா�வாளா?”
“அழகா����ற� உ�க� ேக�� ‘���,
கா�ைகைய �ட ந�றா�� பா�மா?’ எ��
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ேக�ப� ேபா����ற�. ���ழ� பா�னா�,
ச���ர ராஜா அைல எ��� ஓைச ெச�வைத
���� ��� அைம�யாக� ேக�பா�.ஆ�
மா�க�� கா�� ��க�க�� ெம� மற��
����…”
“உ� மாம� மக�� ெபய� ���ழ�யா?
அழகான ெபய�!”
“ெபய� ம���தானா அழ�?”
“அவ�� அழ�யாக�தா� இ��க ேவ���;
இ�லா��டா�, � இ�வள�
பரவசமைடவாயா?”
“மா�� ம��� அவ�ட� அழ���� ��ைச
ேக�க ேவ���. ர��� இ��ரா���
அவைள� ேபா� அழ�யாவத��� பல
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ஜ�ம�க� தவ� ெச�ய ேவ���.”
ேச�த� அ�த�ைடய உ�ள�
�வப���ேலேய �ரணமாக
ஈ�பட��ைலெய�பைத வ�லவைரய�
க�� ெகா�டா�.
“அ�ப�யானா� உன��� த��த மண� ெப�
எ�� ெசா��. மாம� மகளாைகயா� �ைற�
ெப��� �ட�தாேன? க�யாண�
எ�ேபா�?” எ�� ேக�டா� வ��ய�ேதவ�.
“என��� த��தவ� எ�� ஒ� நா��
ெசா�ல மா�ேட�. நா� அவ���
எ��த���� த����லாதவ�. பைழய
நா�க�ேல ேபால� ���ழ���� �ய�வர�
ைவ�தா� ஐ�ப�தா� ேதச�� ராஜா�க��
வ�� ேபா�� ேபா�வா�க�! ”
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“அ�ப�யானா� உ�ைன மண�� ெகா�ள
அவ� ����னா�� � ம��� ��வா�
எ�� ெசா��!”
“ந�றா����ற�; இைறவ� எ� ��னா�
ேதா��, ‘� ��தர����ைய� ேபா� இ�த
உட�ேபா� ைகலாச���� வ��றாயா?
அ�ல� �ேலாக������ ���ழ��ட�
வா��றாயா?” எ�� ேக�டா� ‘���ழ��ட�
வா��ேற�’ எ��தா� ெசா��ேவ�.”
“பைழயாைற����� ச�கரவ���
த�சா���� எத�காக வ�தா�? உன���
ெத��மா, த��!”
“நா� ேக���ப�டைத� ெசா���ேற�;
��� வ�ஷ���� ��� �ரபா��ய�
ேபா�� மா�டா�. அ�சமய� ேசாழ�
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பைடக� பா��ய நா��� �ல
ெகா�ர�கைள� ெச�ததாக� ேக��;
��தெம�றா� அ�ப��தாேன? ம�ைர ேசாழ
ரா�ய���� உ�ப�� ��ட�. ஆனா�
�ரபா��ய��� அ�தர�கமான �ல�,
எ�ப�யாவ� ப���� ப� வா��வெத��
சபத� எ���� ெகா�� ச� ெச��றா�களா�.
பைழயாைற�� ம�ன� இ��தா� அவைர�
பா�கா�க ��யா� எ�� தா� அவைர�
ப�ேவ�டைரய�க� த�ைச�� அைழ��
வ�� ��டா�க�. இ�ேக ேகா�ைட��
வ���ள�; க��� காவ�� அ�க�.அேதா�
ச�கரவ����� உட�� நல�����
பைழயாைறைய� கா���� த�சா�� ந�ல�
எ�� ைவ��ய�க� ெசா�னா�க�.”
“��தர ேசாழ�� உட�ைப� ப�� எ�லா�� 313

ெசா���றா�க�. ஆனா� எ�ன ேநா� எ��
ம��� யா���� ெத�வ��ைல.”
“ெத�யாம� எ�ன? ச�கரவ������
ப�கவாத� வ�� இர�� கா�க��
�வா�ன� இ�லாம� ேபா� ��டன.”
“அடடா! அதனா� அவரா� நட�கேவ
��வ��ைலேயா?”
“நட�க ��யா�; யாைன அ�ல� ��ைர ��
ஏற�� ��யா�; ப��த ப��ைகதா�.
ப�ல��� ஏ�� இட���� இட� ெகா��
ேபானா�தா� ேபாகலா� அ��� ேவதைன
அ�க�. ஆைகயா� ச�கரவ���
அர�மைனைய ��� ெவ�� �ள��வேத
இ�ைல. �ல காலமாக� ��த� அ�வள�
�வா�ன��� இ�ைலெய���
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ெசா��றா�க�.”
“ஆஹா! எ�ன ப�தாப�!”
“ப�தாப� எ�� �ட� ெசா�ல� �டா�,
அ�ணா! அ� ராஜ ��தைன எ�� ெசா���
ப�ேவ�டைரய�க� த�டைன ���பா�க�.”
ப�ேவ�டைரய�! ப�ேவ�டைரய�! – எ�ேக,
யா�ட� ேப�னா�� ப�ேவ�டைரய�கைள�
ப��ேய ேப��! அவ�க� எ�வள�
பரா��ரமசா�களா� இ��தா�தா� எ�ன?
தன ெபா��ஷ�; தா�ய� கள��ய�, த�ைச
நக�� காவ�, ஒ�ற�பைட எ�லா�
அவ�க�ைடய வச��� இ����ப�
ச�கரவ��� �����க� �டா�. இ�வள�
அ�கார�ைத�� அவ�க�ட� ��டதனா�
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அ�லவா ச�கரவ����� �ேராதமாக� ச�
ெச�ய� ெதாட�� ��டா�க�? இவ�க�ைடய
ச� எ�வள� �ர� ப���ேமா? அ�
ப��காம� ேபாக ந�மா� இய�ற �ரய�தன�
ெச�ய ேவ���. ச�த��ப� �ைட�தா�
ச�கரவ������ எ�ச��ைக ெச�� ைவ�க
ேவ���!… இத��� ேகா�ைட வாச� வ��
��ட�. ேச�த� அ�த� தன� ��ய
ந�பைன� ���� த���ள�தா� ஆலய�ைத
ேநா��� ெச�றா�. வ��ய�ேதவேனா
எ�தைனேயா மன�ேகா�ைடக�ட� அ�த�
ேகா�ைட வாசைல ெந���னா�.
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'��தர ேசாழ�'

பைன இல��ைன தா��ய ேமா�ர�
கைதக�� வ�� மாய ேமா�ர�ைத� ேபா�
அபாரமான ம��ர ச�� வா��ததா���த�.
காைல ேநர��� பா�, த�� ��பவ�க�,
���ைட�கார�க�, க�கா� ��பவ�க�, பழ�
கைட�கார�க�, ம��� பல ெதா��கைள��
ெச�ேவா�, கண�க�க�, உ��ேயாக�த�க�
�த�ேயா� ஏக� ��டமாக� ேகா�ைட���
�ரேவ��க �ய�� ெகா����தா�க�.
ேகா�ைட� கத�� ���வாசைல� �ற��
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அவ�கைள ஒ�ெவா�வராக உ�ேள
��வ�ேல ேகா�ைட வாச� காவல�க�
த�க� படாேடாப அ�கார�ைத� கா�����
ெகா����தா�க�. ஆனா� ந� இள� �ர�
பைன இல��ைன ெபா��த ேமா�ர�ைத�
கா��ய�தா� தாமத�, காவல�க� ��க
ம�யாைத கா��, ேகா�ைட� கத�க��
ஒ�ைற� �ற�� ��டா�க�; வ��ய�ேதவ��
ேகா�ைட��� �ரேவ��தா�.
ேகா�ைட��� எ�த� ப�க� ேநா��னா��
மாடமா�ைகக�� �� மகர ேதாரண�க��
ெகா�க�� ேதா��ன. ேவக��ட� ��ய
ேமல�கா��ட� அைவ �வ�த ��த� ெச��
சடசட படபடெவ�� ச�த� ெச�� ெகா��
பற�தன. ��� ெகா�க��
பைன�ெகா�க�ேம அ�கமாக�
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காண�ப�டன. ம�ற எ�லா� ெகா�கைள��
தா���� ெகா�� ேமக ம�டல�ைத
அளா�� க��ரமாக ஒ� ெப�ய ���ெகா�
பற�த�.அ�ேவ ச�கரவ��� த���
அர�மைனயாக இ��க ேவ��� எ��
வ�லவைரய� ஊ���� ெகா��, அ�ெகா�
பற�த ��ைக ேநா��� தா� ேமேல ெச�ய
ேவ��ய கா�ய�ைத� ப��� ������
ெகா�� நட�தா�.
ச�கரவ���ைய ேந�� ச���� ஓைலைய�
ெகா��ப� �த�கா�ய�. அேதா� ஆ��த
க�கால� ேந�� வா�ெமா�யாக� ெத���க�
ெசா�னைத�� ெசா�ல ேவ���. ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� அ�ம�����
ச�கரவ���ைய� பா��க ��யா�. அவ�ைடய
அ�ம�ைய எ�ப�� ெப�வ�?

319

ச�கரவ����� அர�மைனைய
அ��வத�� அவ� அ�கமாக அைல��
��ய ேவ�����க��ைல. ெப�ய ���
ெகா�ைய� பா���� ெகா�ேட ேபானா�.
�ைர�ேலேய அர�மைன �க�ைப
அைட�� ��டா�. அர�மைனைய
அைடவத��� பல பாைதக� நாலா
�ைசக������ வ�தன. ஒ�ெவா� பாைத
����� இர�� ��ைர �ர�க�� �ல
காலா� �ர�க�� ��றா�க�.
வ��ய�ேதவ� ���� தய�� ��க��ைல.
ேவகமாக�� ���காக�� நட�� ெச��
அர�மைன� பாைத� காவல�கைள
ெந���னா�. உடேன இ� ��ைரக��
�க�ேதா� �க� உரா��ப� வ� ம���
��றன. ��ைர ேம���தவ�க�, �ேழ
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��றவ�க�, அைனவ�ைடய ேவ�க��
�ைனேயா� �ைன ெபா��� வ�ைய
அைட�தன.
வ��ய�ேதவ� த��ைடய ம��ர
ேமா�ர�ைத ���னா�. அ�வள� தா�;
அைத� பா��த�டேன அ��ர�க��
����� ெப��த�� அட��ன. ஒ�வ� ��
ஒ�வராக ��� ேப� ேமா�ர�ைத உ���
பா��தா�க�. “ச�; வ� ���க�!” எ��
ஒ�வ� ெசா�னா�. இர�� ேவ�க�
உடேன அக�� ��� வ���டன;
வ��ய�ேதவ� ����ட� நட�� ெச�றா�.
தன��� ��னா� �ல� ��டமாக வ�வைத
அ��� வ��ய�ேதவ� ����� பா��தா�.
ஆ�; ப��� ப�ைன�� ேப� ��பலாக வ��,
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காவல�கள��� ��றா�க�. அவ�க�
உய��த ப��� �தா�பர�க�
த�����தா�க�. ��� மாைலக�, மகர
க��க�, கா�� ��டல�க�
அ�����தா�க�. �ல� ெந���� �����
ம�றவ�க� ச�தன�, ���ம�, ச�வா��
ெபா��� இ����தா�க�! ஆ! இவ�கைள�
பா��தா� �லவ�கைள� ேபால அ�லவா
இ���ற�!.. ஆ�, �லவ�க�� ��ட�தா�
எ�� ம�கணேம ெத��� ��ட�.
காவல�க�� ஒ�வ� – அவ�க�ைடய
தைலவனா���க ேவ���, “க�ராய�க�
வ�����றா�க�! வ� ���க�!” எ��
ெசா�ன�ட� ஒ� �ரைன� பா���, “��ன�
ப�ேவ�டைரய� ஆ�தான ம�டப���
இ���றா� அவ�ட� ெகா�� ேபா���!” 322

எ�றா�.
ச�� ��� இ�த� ச�பாஷைணைய� ேக���
ெகா����த வ��ய�ேதவ�, “பழ� ந���
பா�� ���த�!” எ�� எ���
ெகா�டா�. இ�த� �லவ�க�டேன ேபானா�
��ன� ப�ேவ�டைரய� இ����ட� ேபா��
ேசரலா�. யாைர�� வ� �சா��க
ேவ��ய��ைல. இ�வா� எ��யப�ேய
�லவ� ��ட��ட� ெச�றா�.
ஆ�தான ம�டப��� �லவ�க���
��னதாகேவ வ��ய�ேதவ� �ரேவ��தா�.
அ�ேக ஓ� உய��த ��மாசன��� க��ரமாக
�����பவ� தா� ��ன�
ப�ேவ�டைரயரா���க ேவ��� எ��
ஊ���� ெகா�டா�. அவைர� �����
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பல� ைகக�� வா� �ைத�� ��றா�க�.
அ�� வ�த ஓைலக� பலவ�ைற ைவ���
ெகா�� ஒ�வ� ��றா�. கண�காய�
கண��� ெசா�வத��� கா����தா�.
காவ�பைட� தைலவ�க� ��ன�
ப�ேவ�டைரய�ைடய அ�றாட�
க�டைளகைள எ��பா��� ��றா�க�. ஏ�ய
ேவைலகைள� ெச�வத��� ப�யாள�க�
கா����தா�க�. ��மாசன����� ��னா�
��� �ல ஏவலாள� ெவ�சாமர� ���
ெகா����தா�க�.
������ ெப��த���� யா����
��வா�காதவனான வ��ய�ேதவ� �ட�
��� அட�க ஒ��க��டேனதா� ��ன�
ப�ேவ�டைரய�ட� அ��னா�.
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ெப�யவைர� கா���� ��னவ�
�ரக��ர��� இ��� ஒ�ப�
உய��தவராகேவ காண�ப�டா�. நம�
�ரைன� பா��த�� அவ� �கமல����ட�,
“யா�, த��, �! எ����� வ��றா�?” எ��
ேக�டா�.
“தளப�! நா� கா���ர������ வ�ேத�!
இளவரச� ஓைல ெகா��� அ���னா�!”
எ�� ப�வான �ர�� வ��ய�ேதவ�
ம�ெமா� ெசா�னா�.
கா���ர� எ�ற�� ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� �க� க��த�.
“எ�ன? எ�ன ெசா�னா�?” எ�� ����
ேக�டா�.
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“கா���ர������ இளவரச� ெகா��த
ஓைல�ட� வ�ேத�!”
“எ�ேக? இ�ப�� ெகா�!” எ�� அல��யமா��
ேக�டேபா��� அவ�ைடய �ர�� ���
பரபர��� ெதா��த�.
வ�லவைரய� அட�க ஒ��க��ட� ஓைல�
��ைள எ���� ெகா�ேட, “தளப�! ஓைல
ச�கரவ�����!” எ�றா�.
அைத� ெபா��ப��தாம� ��ன�
ப�ேவ�டைரய� ஓைலைய வா�� ஆவ�ட�
பா��தா�. ப�க��� ��றவ�ட� ெகா���
அைத� ப��க� ெசா�னா�. ேக�����, “��ய
�ஷய� ஒ����ைல!” எ�� தம��� தாேம
������� ெகா�டா�.
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“தளப�! நா� ெகா�� வ�த ஓைல…”
எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
“ஓைல�� எ�ன? நா� ெகா��� ���ேற�
ச�கரவ����ட�!”
“இ�ைல; எ�ைனேய ேந�� ச�கரவ�����
ைக�� ெகா����ப�…”
“ஓேகா! எ��ட� ந���ைக இ�ைலயா?
இளவரச� ஆ��த� அ�ப� உ��ட�
ெசா�� அ���னாேரா?” எ�ற ேபா�,
த�ைச� ேகா�ைட� தளப��� �க���
எ��� ெகா��� ெவ��தன.
“இ�த� ��ைளைய� ச�கரவ����ட�
அைழ��� ேபா!” எ�� அ��� ��ற �ர�
ஒ�வ���� ��ன� ப�ேவ�டைரய�
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க�டைள��டா�.
அ�த �ரைன� ெதாட��� வ��ய�ேதவ�
ேம�� அர�மைன�� உ��ற�ைத ேநா���
ெச�றா�.
��� ப�க�க�� அைலகட� �ழ�க�
ேக���ப�யாக� பர����த ேசாழ
சா�ரா�ய��� ��காசன� �ல காலமாக
ேநா�� ப��ைகயாக மா����த�. அ�த�
��மாசன��� பரா�தக ��தர ேசாழ
ச�கரவ��� சா��� ப�����தா�.
இரா�யா�கார�கைளெய�லா�
ம�றவ�க�ட� ஒ�பைட�� ���, ம���வ
���ைச ெச�� ெகா����தாரா��� ���ல
���யமான ச�த��ப�க�� ���யமான
ம�த�க��� அவ� த�சன� அ��ேத
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�ரேவ�����த�. அைம�ச�க��
தளப�க�� ேவள�கார� பைட �ர�க��
அவைர� �ன�ேதா�� வ�� த���� ����
ேபாவ� இரா�ய��� ந�ைம��
அவ�யமா���த�.
எ�தைனேயா ேபா� �ைனக�� ெசய�க��
�ர� ெசய�க� ���� அசகாய �ர� எ��
ெபய� ெப�றவ��, நா� நகரெம�லா� ‘��தர
ேசாழ�’ எ�� அைழ�க�ப�டவ��, அழ��
ம�மத��� ஒ�பானவ� எ�� �க�
ெப�றவ�மான ச�கரவ����� ேநா��ப��
ெம��த ேதா�ற�ைத� க�ட��
வ��ய�ேதவனா� ேபசேவ ��யாம� ேபா�
��ட�. அவ�ைடய க�க�� �� த���ய�.
அ��� ெச�� அ�ப��� வண���
பயப���ட� ஓைலைய ���னா�.
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ச�கரவ��� ஓைலைய வா��� ெகா�ேட,
“எ����� வ�தா�? யா�ைடய ஓைல?” எ��
ஈன�வர��� ேக�டா�.
“�ர�! கா������� வ�ேத�. இளவரச�
ஆ��த� த�த ஓைல!” எ�� வ��ய�ேதவ�
நா� த�த��க� ��னா�.
ச�கரவ����� �க� உடேன �ரகாச�
அைட�த�. அவ� அ��� ���ேகாவ��
மைலயமா� �த��யான ச�கரவ����
வானமாேத� �����தா�. அவைள�
பா���, “ேத�! உ� �த�வ�ட���� ஓைல
வ�����ற�!” எ�� ெசா������ ப��தா�.
“ஆகா! இளவரச� கா���� ெபா� மா�ைக
க������றானா�. ��� நா�� அ�� வ��
�ல நா� த�����க ேவ��மா�!” எ�� 330

ெசா��ய ேபாேத, ச�கரவ����� �க�
��ைன�ட� ����ய�.
“ேத�! உ� �த�வ� ெச�ைகைய�
பா��தாயா? எ� பா�டனா�, உலகெம�லா�
�க�ெப�ற பரா�தக ச�கரவ���,
அர�மைன�� ேச�����த
த�க�ைதெய�லா� அ���� ��ைல
அ�பல����� ெபா� �ைர ேவ���,
ெபா�ன�பல� ஆ��னா�. ந��ைடய
�ல��� ேதா��ய ெப�யவ�க� யா��
தா�க� வ���� அர�மைனைய�
ெபா�னா� க��ய��ைல. அர�மைன
க��வைத� கா���� ஆலய� எ��பைதேய
���யமாக� க��னா�க�. ஆனா� ஆ��த
க�கால� இ�ப�� ெச�����றா�! ஆகா!
இ�த� ெத�வ ��தைன�� எ�ன ப�கார� 331

ெச�வ�?” எ�றா�. மக�ட���� ஓைல
வ�த� எ�பைத ேக��� ���
மல���யைட�த ேத��� �க� ம�ப�
��ைன� கா���� அ�கமாக வா�ய�;
ம�ெமா� ஒ��� அவளா� ெசா�ல
��ய��ைல.
�ற�, வ��ய�ேதவைன� பா���, “த��!
ெபா� மா�ைக க��ய� உ�தமானா��
உ�த��லா��டா�� நா� கா���� வ�வ�
சா��ய��ைல. �தா� பா���றாேய!
எ�ேபா�� ப��த ப��ைகயாக இ���
வ��ேற�. ெந���ர� �ரயாண�ைத
ேம�ெகா��த� இயலாத கா�ய�. ஆ��த�
தா� எ�ைன� பா��பத�� இ�ேக வ�தாக
ேவ���. அவைன� கா�பத��
எ�க���� ஆைசயாக�தா� இ���ற�. 332

நாைள�� ���� வா! ம� ஓைல எ��
ைவ���ப� ெசா���ேற�!” எ�றா�.
இ�சமய���, ��டமாக� பல� த�சன
ம�டப�ைத ெந��� வ�வைத
வ��ய�ேதவ� அ��தா�. ஆகா! அ�த�
�லவ� ��ட� வ��ற� ேபா��!
அவ�க�ட� ஒ�ேவைள ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� வ�வா�. அ��ற� தா�
ெசா�ல ேவ��யைத� ெசா�ல ��யாமேல
ேபா� �டலா�! நா� வா��ைத�� ���கமாக
இ�ேபாேத ெசா���ட ேவ��ய�தா�!
–இ��த� �ல �நா�� ெபா��� �����
��� ெச��, “ச�கரவ���! தய� ெச���க�!
க�ைண���� எ� ��ண�ப�ைத�
ேக��க�. தா�க� அவ�ய� இ�த�
த�ைச����� �ள���ட ேவ���. இ�ேக
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த�கைள அபாய� �������ற�! அபாய�!
அபாய�!…” எ�றா�.
அவ� இ��த� ெசா���
ெகா������ேபாேத ��ன�
ப�ேவ�டைரய� த�சன ம�டப�����
�ரேவ��தா�. அவைர� ெதாட��� �லவ�க�
வ�தா�க�.
வ��ய�ேதவ� கைட�யாக� ��ய
வா��ைதக� ேகா�ைட� தளப��� கா��
���தன. அவ�ைடய �க��� ேகாப� கன�
�வாைல ��ட�!
�லவ� ெப�ம�க� அ�வள� ேப��
��பலாக� ��தர ேசாழ ச�கரவ�����
ச��தான���� வ�� ேச��தா�க�.
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“வா�க! வா�க! ஏ�லக�� ஒ� �ைட�� ��
ஆ�� ��தர ேசாழ மகா ச�கரவ��� வா�க!
பா��யைன� �ர� இற��ன ெப�மா�
வா�க! �லவ�கைள� �ர��� ெப�மா�
வா�க! க�ஞ�க�� க�யான க�ைண
வ�ள� வா�க! ப��த வ�ஸலரா�ய பரா�தக
ச�கரவ����� ��� ேபர� ��� வா�க!”
எ�� வா���னா�க�.
“உ�கைளெய�லா� ெந�நாைள��� �ற�
பா��ப�� என�� ��க ம����. அைனவ��
அமரேவ���. �ல பாட�க� ெசா������
ேபாகேவ���!” எ�றா� த�ழ�பரான
ச�கரவ���.
தைர�� ������த ர��ன ஜம�காள���
எ�ேலா�� உ�கா��தா�க�. அ�தா�
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சமயெம�� நம� �ர� வ�லவைரய��
�லவ� ��ட��ட� கல�� உ�கா���
ெகா�டா�. தா� ெசா�ல ����யைத
���� ச�கரவ����ட� ெசா�லாம� ேபாக
அவ��� மன� இ�ைல. ச�த��ப� ஒ�
ேவைள �ைட�தா� ெசா������ ேபாகலா�
எ�� எ�� உ�கா��தா�.
இைத� ��ன�ப�ேவ�டைரய� கவ��தா�.
அவ�ைடய �ைச ���த�. �த�� அவைன
ெவ��� அ����டலாமா எ��
�ைன�தா�. �ற�, அவ� அ�ேக த��ைடய
க�கா���� இ��பேத நல� எ��
��மா��தா�. எனேவ, அவைன� பா��த��
பா��காத� ேபா� இ��தா�. இ�த� �லவ�க�
ெச�ற�ற� அவைன ெவ�ேய அைழ���
ெச�� அவ� மகாராஜா�ட��� ெசா�ன 336

ெச�� எ�னெவ�பைத ந��
ெத���ெகா�ள ����னா�. “அபாய�!
அபாய�!” எ�ற அவ�ைடய �ர� அவ�
கா�� இ��� ஒ���� ெகா�ேட இ��த�.
“�லவ�கேள! த��� பாட�க� ேக�� அ�க
காலமா���. எ� ெச�க� த��� பாட����
ப�������றன. உ�க�� எவேர�� ��ய
பாட� ஏேத�� ெகா�� வ�������களா?”
எ�� ச�கரவ��� ��தர ேசாழ� ேக�டா�.
உடேன ஒ� �லவ� �காம� எ��� ���,
“�ர�! உலக�ர��� த�க� ���ெபயரா�
�ள��� ��தர ேசாழ� ெப��ப�������
அ�ேய� வ�ேத�. �வேநச� ெச�வரா�ய
தா�க� ெபௗ�த மடாலய���� �வ�த�
அ��� உத�யைத இ�த� த�ழகெம���
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உ�ள ெபௗ�த�க� பாரா���
ேபா���றா�க�. தா�க� உட�
ேநா�����ப� அ��த� �த�, ���க�
��க கவைல ெகா�� த�க� உட�
நல���காக� �ரா��தைன நட��
வ��றா�க�. அ�த� �ரா��தைன� பாடைல
இ��ட� ெசா�ல அ�� ���� அ�ம�
தரேவ���!” எ�றா�.
“அ�ப�ேய ெசா�லேவ��; ேக�க� கா���
ெகா�����ேற�” எ�றா� ச�கரவ���.
�லவ�� ��வ�� பாடைல இைச�ட�
பா�னா�.
“ேபா�ய� ���ழ� ��த! �� பர���
ேமத� ந���� ம�ன� ��தர�
வ�ைம�� வன���

ேசாழ�
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�ற��வா� ெகனேவ!”
பாடைல� ேக�ட�� �லவ�க� அ�தைன
ேப�� “ந��! ந��!” எ�� ��� த�க�
பாரா��தைல� ெத���தா�க�.
“தளப�! இ� இ��லவ�கைள� ப���க�
ெகா��� அ��� �டலா�!” எ�றா� ம�ன�.
“�லவ�கேள! ��க� இ�ேபா� �ைடெப���
ெகா�ளலா�!” எ�றா� ேகா�ைட� தளப�.
�லவ�க�, ம�ன��� “வா�!” ���
ேகா���� ெகா�� �ற�ப��� ெச�றா�க�.
வ�லவைரய� அ��லவ�க�டேன தா��
ந�� �டலா� எ�� எ�� எ���
��ட��� ந��� நட�� ெச�றா�.
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ஆனா�, அவ� எ�ண� �ைறேவற��ைல.
வாச�ப�ைய ெந���யேபா� ஒ� வ�ய
இ���� ைக அவ�ைடய ைக��
ம��க�ைட இ�க� ���த�. வ�லவைரய�
ந�ல பலசா�தா�! ஆ��� அ�த வ�ர�
���� ேவக� அவ� உ�ச�தைல �தலாவ�
உ�ள�கா� வைர�� ஒ� ����� ����
அவைன� ெசய�ழ�� ����ப�
ெச����ட�.
அ��த� ���த இ����கர� ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� கர�தா� எ�பைத
����� பா���� ெத��� ெகா�டா�.
�லவ�க� த�சன ம�டப������
ெவ�ேய�னா�க�.
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"ந� ���தா�"

�லவ�க� ெச�ற �ற� அர�மைன
ம���வ� ச�கரவ����� ம��� கல��
ெகா�� வ�தா�. மைலயமா� மகளான
ப�ட�தர� அைத� த� ���கர�தா� வா���
கணவ���� ெகா��தா�.
அ�வைர ெபா�ைமயா�� கா����த ��ன�
ப�ேவ�டைரய�, வ��ய�ேதவைன� ���த��
�டாம� இ���� ெகா�ேட ச�கரவ�����
அ��� ேபா�� ேச��தா�.
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“�ர�! �� ம���னா� ஏதாவ� பல�
ெத��றதா?” எ�� ேக�டா�.
“பல� ெத��றதாக ம���வ� ெசா���றா�;
ேத��� ெசா��றா�; ஆனா�
என�ெக�னேவா ந���ைக உ�டாக��ைல.
உ�ைமைய� ெசா�னா�, தளப�!
இெத�லா� �� �ய�� எ�ேற
ேதா���ற�. எ� �� எ�ைன அைழ��ற�.
யம� எ�ைன� ேத�� ெகா�� வ��
ேச�வா�!…”
“�ர�! தா�க� இ�ப� மன�ைட�� ேபச�
�டா�. எ�கைளெய�லா� இ�ப�
மன�கல�க� ெச�ய� �டா�. ச�கரவ���!
அர�மைன ைவ��ய� த�க��� அபாய�
ஏ�� இ�ைல எ�� ���றா�. ஆனா�
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இ�த� �� ��ைள த�க�ட� ஏேதா
அபாய�ைத� ப��� ெசா���
ெகா����தா�….”
“ஆ! இவ� கா�� நக����� வ�த
��ைளதாேன? ஆமா�, ஏேதா அபாய� எ��
ெசா�னா�; எைத� ப��� ெசா�னா�, த��?
எ��ைடய �ைலைய� ப��யா?”
வ�லவைரய�ைடய �ைள ��ன�
ேவக��� ேவைல ெச�த�. ‘அபாய’�ைத�
ப��� தா� எ�ச��ததாக ஒ��� ெகா�டா�
ச�ேதக�க� ஏ�ப��� தன�� அபாய�
ேந�வ� ��சய�. அ�த இ�க������ த�ப
ேவ���. ந�ல�; ஓ� உபாய� ெச��
பா��கலா�. இல�கண�ைத� �ைணயாக�
ெகா�� ெந�ைல� ��� ஆ�கலா�!
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“ச�கரவ���� ெப�மாேன! அபாய�ைத�
ப��� ெசா�வத�� நா� யா�? ந� �ர தளப�
��ன� ப�ேவ�டைரய��, அர�மைன
ைவ��ய��, சா���� அ�மைனெயா�த
மகாரா��� இ���� ேபா� எ�ன அபாய�
வ�����? ‘அபய�’ ‘அபய�’ எ�� த�க�ட�
நா� �ைற���� ெகா�ேட�. பைழய
வாண� �ல���� நா� ஒ� அ�யா
��வ�தா� இ�ேபா� �ர���யாக
�������ேற�. த�க� ����த�வ� மன�
ம���ப� ேசாழ� ேபரர���� ெதா��
���� வ��ேற�. எ�க� பைழய ���க
ரா�ய��� ஒ� �� ப��ையயாவ�
அ�ேய���� ����� ெகா��க அ����ய
ேவ���. அரச��கரேச! அபய�! அபய�!
இ�த அ�யா� ��வ� த�க� அபய�!” எ��
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வ�லவைரய� ��� �டாம� படபடெவ��
ேப� ����னா�.
இைத� ேக�ட ப�ேவ�டைரய�� �க�
����ய�. ��தர ேசாழ�� �க� ����
மல��த�. மகாரா��� �க��� க�ைண
த���ய�.
�ற� ��ன� ப�ேவ�டைரயைர� பா���,
“தளப�! இளவரச�ட���� இ�த� ��ைள
ஓைல ெகா�� வ�தா�. பைழயப� கா����
நா� வரேவ��� எ��தா� ஆ��த�
ஓைல�� எ������றா�.அ�ேக ��தா��
ெபா� மா�ைக க������றானா�. அ��
நா� �ல நாளாவ� த�க ேவ��மா�!”
எ�றா�.
“த�க� ��த� எ�ப�ேயா, அ�ப�ேய
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ெச��ற�!” எ�றா� ேகா�ைட� தளப�.
“ஆ! எ��ைடய ��த� எ�ப�ேயா அ�ப� ��
நட����. ஆனா� எ� கா�க� ம����றன.
கா����� �ரயாண� ெச�வ� இயலாத
கா�ய�. அர�மைன� ெப��கைள� ேபா�
ப�ல��� ஏ�� �ைரேபா��� ெகா��
யா��ைர ெச�வெத�பைத �ைன�தாேல
என�� அ�வ��பா����ற�. ஆ��த
க�காலைன இ�ேக வ�� ����
ேபா��ப�தா� ம� ஓைல எ��� ெகா��க
ேவ���…”
“இளவரச� இ�சமய� கா��ைய ��� இ��
வரலாமா? வட�ைச�� ந� பைகவ�க�
இ��� பலசா�களாக இ���றா�கேள!”
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“பா���ேப��ர�� மைலயமா�� அ�����
பா���� ெகா�வா�க�. இளவரச� இ�சமய�
இ�ேக எ� ப�க��� இ��க ேவ��� எ��
எ� உ�ள��� ஏேதா ெசா��ற�. அ�
ம��ம�ல; ஈழ நா����� ெச������
இள�ேகாைவ�� உடேன இ�� வ��
ேச��ப� அைழ�� அ��ப ேவ���.
இர�� ேபைர�� ைவ��� ெகா�� ஒ�
���யமான �ஷய�ைத� ப��� ேப� ���
ெச�ய �����ேற�. கா����� நாைளய
�ன� ஓைல எ�� அ��பலா�. இ�த�
��ைள��டேம அ�த ஓைலைய��
ெகா��த��பலா� அ�லவா?”
“இ�த� ��வ� கா������� ஒேர ����
வ�����றா�. �ல நா� இவ� இ�ேகேய
த�� இைள�பா� ���� ேபாக���. ேவ� 347

ஆ�ட� ஓைலைய� ெகா��த��பலா�.”
“அ�ப�ேய ெச�க. இளவரச� வ��ற
வைர�ேல �ட இவ� இ�ேகேய இ��கலா�!”
இ�சமய� மைலயமா� மக� எ��� ��கேவ,
��ன� ப�ேவ�டைரய�, “இ�� அ�க ேநர�
த�க���� ேப�� �ரம� ெகா��� ��ேட�.
ம���க ேவ��. ேத� எ�ச��ைக ெச���
வைர�� ��� ��ட�!” எ�� ெசா�னா�.
“தளப�! இ�த� ��ைள ந� ���தா�.
இவ��� ேவ��ய வச�க� ெச��
ெகா��க�. ச�கரவ����� ம��� உட��
ச�யா���தா�, இவைன� தம�
அர�மைன�ேலேய இ��க�
ெசா�����கலா�!” எ�றா� மைலயமா�
மக�.
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“நா� கவ���� ெகா��ேற�, தாேய!
த�க��� அ�த� கவைல ேவ�டா�.
ந�றா�� கவ���� ெகா��ேற�!” எ�றா�
��ன� ப�ேவ�டைரய�. அ�ேபா� அவைர
அ�யாமேல அவ�ைடய ஒ� ைக �ைசைய�
ெதா�� ������.
��ன� ப�ேவ�டைரய� வ��ய�ேதவைன�
த��ட� ஆ�தான ம�டப����
அைழ��� ேபானா�. ச�கரவ����ட� அவ�
��ய� எ�ன எ�பைத� ப�� அவ�
ெசா�ன சமாதான� அவ��� அ�வளவாக�
�ரண ���� அ��க��ைல.
ச�கரவ���ைய� த�யாக� ேபா��
பா����ப� அவ��� அ�ம� அ��த�
ஒ�ேவைள தவேறா எ��� ேதா��ய�.
ஆ��த க�கால�ட���� வ�தவனாதலா�,349

அவைன� ப��� ச�ேத��க ேவ��ய�
�ைற. ஆனா��, தா� ��ெர�� த�சன
ம�டப����� ெச�ற ெபா�� அ�வா�ப�
தய�� ��� பய�தவ� ேபா� ���த� அவ�
க� ��னா� ேதா��ய�. “அபாய�!
அபாய�!” எ�� அவ� ��ய� ந�றாக�
கா�� ���ததாக ஞாபக� வ�த�. “அபய�”
எ�� ெசா�����தா�, அ� த� கா��
“அபாய�” எ�� ������க���ய�
சா��யமா? எ�லாவ����� இவைன உடேன
���� அ��பாம���ப� ந�ல�.
��ன� ப�ேவ�டைரய� அ����த
ஏவலாள�க�� ஒ�வைன� பா���, “இ�த�
��ைளைய நம� அர�மைன�� அைழ���
ெகா�� ேபா! ���தா� ����� ைவ��
ேவ��ய வச�க� ெச�� ெகா����
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பா����ெகா�! நா� வ�� வைர��
அ�ேகேய இ�!” எ�றா�.
வ�லவைரய� ெசா�ல ��யாத �ய���
ஆ��தா�. அ�ண� த��களான
ப�ேவ�டைரய�க� இ�� ேசாழ நா���
இ�வள� ஆ��க� வ��பத��� காரண�
இ�லாம� ேபாக��ைல. ��தர ேசாழ� எ�
�ஷய����� அவ�க�ைடய ேயாசைனைய�
ேக�� நட�ப��� �ய���ைல.
ஆனா�, தா� இ�ேபா� ெப�ய ச�கட���
அக�ப���ெகா����ப� எ�னேவா
��சய�. ��ன� ப�ேவ�டைரய���� த�
ேப�� ஏேதா ச�ேதக� ஜ�����ட�.
ெப�யவ� வ�� ��டா� அ�த� ச�ேதக�
ஊ��தமா� ���. ���ைர ேமா�ர���
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��� ெவ�யா����. �ற� த��ைடய க�
அேதாக�தா�! ��ன� ப�ேவ�டைரய��
��வாக����ள த�சா�� பாதாள�
�ைறைய� ப�� வ�லவைரய�
ேக���ப����தா�. அ�� ஒ�ேவைள
த�ைன அைட�� �ட����. பாதாள�
�ைற�� ஒ�வைன ஒ� தடைவ அைட��
��டா�, �ற� ���� ெவ�ேய�வ�
அேநகமாக நடவாத கா�ய�. அ�ப�
ெவ�ேய�னா��, எ���� ேதா�மா�,
அ�ைவ அ�ேயா� இழ��, ெவ��
������யாக�தா� ெவ�ேயற ����!
ஆகா! இ�தைகய ேபரபாய������ த��வ�
எ�ப�? ஏதாவ� ��� ெச�� ெப�யவ�
வ�வத���ேள ேகா�ைடையைய ���
ெவ�ேய� �டேவ���. ப���
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இைளயரா�ைய� பா��க ேவ��� எ�ற
ஆைச �ட ந� �ர��� இ�ேபா� ேபா�
��ட�. உ�� �ைழ��, பாதாள� �ைற���
த��, ெவ�ேய� ��டா� ேபா��! ஆனா�
த�ைச� ேகா�ைடைய ��� ெவ�ேய�வத��
எ�ன வ�?

“தளப�! இ�த� த�ைச நகைர� ���� பா��க
ேவ��� எ�� என�� ஆைசயா����ற�.
பா��கலா� அ�லவா?”
“தாராளமாக� பா��கலா�. இேதா இவ�க�
இ�வ�� உ�ேனா� வ�� ேகா�ைட���
எ�லா இட�கைள��
கா��வா�க�.ேகா�ைட�� ெவ��� ம���
ேபாக ேவ�டா�. சாய�கால� ேகா�ைட�
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கத�கைள� சா����வா�க�! ெவ���
ேபா���டா� ���� இர� வர��யா�.
ேகா�ைட���ேள உ� ���ப�ப� ���
அைலயலா�!” — இ��த� ����� இர��
ஆ�கைள� ��ன� ப�ேவ�டைரய� த�
அ��� அைழ�� அவ�க�ட� ஏேதா
ெசா�னா�. அவ� ெசா�ன�
எ�னவா����� எ�� வ��ய�ேதவ�
ஒ�வா� ஊ���� ெத��� ெகா�டா�.

354

மர��� ஒ� ம�ைக!

ேகா�ைட� தளப��� இ� ஆ�க�� த�
இர�� ப�க��� வர, வ��ய�ேதவ�
த�ைச� ேகா�ைடைய� ���� பா��க�
�ற�ப�டா�. தா� த���� ஓ��டாம�
பா���� ெகா�ளேவ அவ�க� த��ட�
வ��றா�க� எ�பைத� ப�� அவ���
ச�ேதக� இ��க��ைல. ேகா�ைட வாச�
வ�யாக ெவ�ேய யாைர�� ேபாக �டாம�
பா���� ெகா���ப� க�டைள �ற������
எ�ப��� ஐய��ைல. ஆனா�� அவ�
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அ�� ���ர���� த��� ெச�ேற
�ரேவ���. ெப�ய ப�ேவ�டைரய�
வ����டா�, �ற� த����� ெச�வ�
இயலாத கா�ய�; உ�� �ைழ����பேத
��யாத கா�யமா����!
ஆகேவ, த�சா�� ேகா�ைட���
வ��ய�ேதவ� அ������ அைல��
ேவ��ைக பா���� ெகா����த ேபா�,
அவ�ைடய மன� த��� ெச��� வ�கைள�
ப�� ஆேலா���� ெகா�ேட���த�.
�த�� இ�த யம��கர�க�ட���� த�ப
ேவ���; ��ன�, ேகா�ைட����� த���
ெச�ல ேவ���. எ�ப�� த��வ�? அ�தா�
ெத�ய��ைல.
இ�ப�� பலவைகயாக� ������ ெகா�ேட
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நட�த ேபா�, ச�ெட�� ப���
இைளயரா��� �ைன� வ�த�. ஆகா!
அ�த� ேகா�ைட��� யாராவ� தன�� உத�
ெச�வதா���தா�, அ�த மாதர�தா�
ெச�ய����. அ��� ச�ேதக�தா�. ஆனா�
ஆ�வா��க�யா�� ெபயைர� ெசா��
ஏேத�� த��ர ம��ர� ெச�� பா��கலா�.
அ�ப�� பா��பத�� �த�� ெப�ய
ப�ேவ�டைரய�� அர�மைனைய�
க�����க ேவ���. க�����தா��,
தா� அ�ேக ரா�ைய� பா��க� ெச�வ�
இ�த� த�ய�க���� ெத�ய� �டா�.
ெத��தா� இவ�க� ேபா�� ��ன�
ப�ேவ�டைரய�ட� ெசா����வா�க�.
அ����� எ�ன �ப�த� ேந�ேமா, யா�
க�ட�? ஒ�ேவைள, ெப�ய ப�ேவ�டைரய�
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அர�மைன�� இ����ேபா� அவேர
வ����டா� எ�ன ெச�வ�? ��க���
�ைக��� நாமாக� ெச�� தைலைய�
ெகா��ப� ேபால ஆ�ேம?
ஆகா! இ� எ�ன ேகாஷ�? இ� எ�ன
ஆ��பா�ட�?– ஓ! இ�வள� ��டமாக�
ேபா�றா�கேள, இவ�க� யா�? ெத�வேம! �
எ� ப�க��� இ���றா� எ�ப��
ச�ேதக��ைல. இேதா ஒ� வ�
�ல�ப��ற�!…
���� ���� ஒ� ���ப���� வ�த��,
�ரதான �� வ�யாக ஒ� ெப�ய ��ப�
வா��ய �ழ�க�க�ட� ேபா��
ெகா����தைத� பா��� வ��ய�ேதவ�
ேம�க�டவா� �ைன�தா�. அ�த� ��ப��
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ெச�றவ�க� ேவள�கார� பைட�ன�
எ�பைத� ெத��� ெகா�டா�.
வழ�க�ேபா� மகாராஜாைவ த�சன�
ெச����� அவ�க� ேகா�ைடைய ���
ெவ�ேய��றா�க� ேபா��! இ�த�
��ட��� தா�� கல�� ��டா�?… ஆகா!
த��வத�� இைத� கா���� ேவ� �ற�த
உபாய� எ�ன?
��ேனா� வ��றவ�க� அ�வள� �லப���
த�ைன ����டமா�டா�க�. தா�
��ட��� கல�தா� அவ�க���ட�
ெதாட��� வ�வா�க�. ேகா�ைட வாச�
வ�யாக ெவ�ேய�வ�� எ�தா�ரா�! வாச�
காவ� ெச�ேவா� அ�வள� ஏமா�தவ�களாக
இ�����வா�களா? த�ைன�
க������� த���

359

�����டமா�டா�களா? ஆ��� ஒ�
�ரய�தன� ெச�� பா��க ேவ��ய�தா�;
ேவ� வ���ைல. கட�ேள பா����
கா������� இ�த வ�ைய உபேயா����
ெகா�ளா��டா� த�ைன� ேபா�ற �ட�
ேவ� யா�� இ�ைல.
வழ�க�ேபா�, ��ேனா� வ�தவ�கைள�
பா���, “இ� எ�ன ��ட�?” எ��
வ��ய�ேதவ� ேக�டா�. “ேவள�கார� பைட”
எ�� ெசா�ன��, அ�த� பைடைய� ப��ய
�வர�கைள� ேக�கலானா�. அ�தைகய �ர�
பைட�� தா�� ேச����ட ����வதாக��,
ஆைகயா� ெந���� பா��க
ேவ��ெம��� ெசா�னா�.
இ�ப�ெய�லா� ேப�� ெகா�ேட
ேவள�கார� பைடைய அ��னா�. ���
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ேநர��� “��னா� தாைர த�ப�ைட
�ழ���றவ�கைள� பா��க ேவ���” எ��
ெசா��� ெகா�ேட ேவள�கார� பைட�
��ட��� கல����டா�.
��ட� ேமேல ேபாக� ேபாக, இவ�� ஒேர
இட��� ��லாம� ேம�� ��� அ�பா��
இ�பா�� நக��� ெகா����தா�.
ேவள�கார� பைட �ர�கைள� கா����
அ�க உ�சாக��ட� ேகாஷ�கைள�
ெச�தா�. அ��ர�க�� �ல� இவைன உ��
உ��� பா��தா�க�. “இவ� யா�
ைப��ய�கார�?” எ�ற பாவைன�� �ல�
பா��தா�க�. “�த��� ம�பான� ெச�தவ�
ேபா����ற�!” எ�ற பாவைன�� �ல�
பா��தா�க�. ஆனா� யா�� அவைன�
த��கேவா, அ��ற�ப��தேவா �யல��ைல.
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அவ�ட� வ�த ��ன� ப�ேவ�டைரய��
ஆ�கேளா, ேவள�கார பைட��� �ைழய�
��ய��ைல. “எ�ப��� அவ� ெவ���
வ�வா�, அ�ேபா� ���� ப���
ெகா�ளலா�” எ�ற ந���ைக�ட�
ேவள�கார� பைட�� ஓரமாக� ச�� �ல�ேய
அவ�க� ெச�� ெகா����தா�க�.
அ�சமய� ���� எ����றமாக� த���
�ைட�ட� வ�� ெகா����த ஒ� ���
ேவள�கார� பைட�� ஒ��� ஒ� ச���
��றா�. அ�த �ர�க�� ஒ�வ�, “அ�மா!
தாகமா����ற�; ெகா�ச� த�� த��றாயா?
எ�� ேக�டா�. அ�த� ெப� ���காக,
“த�� இ�ைல; க�ன��� இர�� அைற
ேவ�மானா� த��ேற�!” எ�றா�.
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அைத� ேக�ட ஒ� �ர� “ஓேகா! அைத�தா�
ெகா������� ேபா!” எ�� அ�த�
ெப�ைண அ��� ெச�றா�. த���கார�
ெப� பய�� ஓ�னா�. �ர� அவைள�
ெதாட��� ஓ�னா�. அவைள� �����
ெகா�� வ�வத�காக இ��� இர��
�ர�க� ஓ�னா�க�. ஓ�யவ�க� அைனவ��
தைல��� தைல ஒ�ெவா� �தமாக� ��ச�
ேபா��� ெகா�� ஓ�யப�யா� �ஷய�
எ�னெவ�பைத யா���� ெத�ய��ைல.
ஏேதா தமா� எ�� ம��� எ�லா��
எ��னா�க�.
இைதெய�லா� பா���� ெகா����தா�
வ�லவைரய�. அ�த ஒ� கண��� அவ�
மன����� ��மான���� வ�� ��டா�.
��மா��ப�� ��மான�ைத� கா�ய���
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�ைறேவ��வ�� வ��ய�ேதவ���
ஒ��தா�. எனேவ, “ஓ�! ஓ�!”, “��!��!”
எ�� ��� ெகா�ேட வ��ய�ேதவ��,
த���கார� ெப�ைண� �ர��� ெகா��
ஓ�யவ�கைள� ெதாட��� தா�� ஓ�னா�.
அ�த� ெப� ச��� �ர� ஓ�, ஒ� ���ய
ச��� ����னா�. �� ெதாட�� ஓ�யவ�க�
அ�ேக ேபா�� பா��தேபா� த���கார�
ெப�ைண� காண��ைல. மாயமா� மைற��
��டா�! �ர�� வ�த �ர�க�� அவைள�
ப�� அ��ற� கவைல�பட��ைல;
������டா�க�. வ��ய�ேதவ� ம���
���ப��ைல. அ�த� ெப� ���� ெச�ற
ச�� வ�யாகேவ ேம�� ஓ�னா�. இ���
இர�� ��� ச��க� ���� ����ய
�றேக ஓ�ட�ைத ���� ெம�வாக
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நட�க��றா�.
ேவள�கார� பைட சாதாரணமாக�
ேகா�ைட����� ெவ�ேய�� ேநர�
��யா�தமன ேநர� அ�லவா?
வ��ய�ேதவ� இ�ேபா� ���� ெச�ற
ச��க�� ஏ�ெகனேவ இ�� ���� ��ட�.
இ��ற�� �ல இட�க��
ம���வரா���த�. �ல இட�க�� ெச�
ெகா�க� அட��த ேவ�யா���த�.
வ��ய�ேதவ� எ��� ��காம� ேபா��
ெகா�ேட���தா�. �ைசைய� ப�� அவ�
கவைல�பட��ைல. ெப�ய ��க�� �காம�
ச�� ெபா��க�� வ�யாக� ���� ேபானா�
எ�ப��� ேகா�ைட ெவ���வைர அைட�ேத
�ர ேவ���. ேகா�ைட� �வைர அைட�த
�ற� எ�ன ெச�வ� எ�பைத� �ற�
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��மா���� ெகா�ளலா�. ேயா��� ���க�
க�����பத���தா� இரெவ�லா� ேநர�
இ���றேத!
ச�� ேநர���ெக�லா� ந�றாக
இ�����ட�. அவ� ெச�ற பாைத
கைட��� ஒ� ம�� �வ�� வ�� ���த�.
இ���� நட�� வ�த வ��யேதவ�
அ��வ�� ேம� இேலசாக ேமா��
ெகா�டா�. �வ� எ�� ம��� ெத��த�.
அ� எ�ன �வ�, எ�வள� உயரமான �வ�
எ�ப� ஒ��� ெத�ய��ைல. அேநகமாக
அ� ேகா�ைட ம�� �வராகேவ இ��கலா�.
அ�ப�யானா� இ�ேகேய உ�கா���
��வ�தா� ச�. ��� ேநர���ெக�லா�
ச��ர� உதய� ஆ��. அ�ேபா� பா����
ெத��� ெகா�ளலா�. அ�வைர
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ஒ�����பத�� இைத� கா���� ந�ல இட�
இ��க ��யா�. இ�தைன ேநர� ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� ஆ�க� ����� ேபா��
ெசா�����பா�க�. ேகா�ைட� தளப�
த��ைடய ஆ�கைள நாலா�ற��
ஏ����பா�. ஒ�ேவைள ேவள�கார�
பைட�ட� தா� ெவ�ேய����கலா� எ���
ச�ேத�����பா�. ேகா�ைட�� உ�ேள��
ெவ��ேல�� த�ைன� ேத��
ெகா����பா�க�. ேதட���; ேதட���;
ந�றாக� ேதட���. அவ�கைளெய�லா�
ஏமா�����, நா� இ�ேகா�ைடைய ����
த����� ெச�லா��டா� நா� வாண�
�ல�தவ� அ�ல! எ� ெபய��
வ��ய�ேதவ� அ�ல!
இ�ப� எ��� ெகா�ேட �வ�� ��
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சா��� ெகா�� வ��ய�ேதவ�
உ�கா��தா�. இள���ைளயாதலா��
பகெல�லா� அைல��
கைள����தப�யா�� க�ைண� �ழ���
ெகா�� ��க� வ�த�. ேமல�கா���
மர��ைளக� ஆ� ஒ�ேறாெடா�� உரா���
உ�டா��ய ச�த� தாலா��� பாடைல�
ேபால மய�க�ைத உ��ப��ய�.
அ�ப�ேய �����டா�.
அவ� ��க� ���� க� ���த ேபா�
ச��ர� உதயமா�� ��வான��� ��� �ர�
ேமேல வ����த�.அட��த மர��ைளக��
வ�யாக �லா ெவ��ச� வ�� �����ற
கா��கைள அைர�ைறயாக அவ����
கா��ய�. தன� �ைல எ�னெவ�பைத
வ��ய�ேதவ� ஞாபக�ப���� ெகா�டா�.
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�வ�� சா��தப� தா� �����ட�
அவ��� �ய�ைப அ��த�. அைத�
கா���� ��� ��� ����� ெகா�ட�
ஆ�ச�ய� அ��த�. த��ைடய ��ைல
��� ���க� ெச�த காரண� யா�? ஏேதா
ஒ� �ர� ேக�ட�ேபா� ேதா��யேத? அ�
ம�த� �ரலா? அ�ல� இர��
�������� பறைவ�� �ரலா? – �ர�
ேக�ட�தா� உ�ைமயா?
வ��ய�ேதவ� அ�ணா�� பா��தா�.
அைர�ைறயான �லா ெவ��ச���
ெச���தான �வ� ெத��த�. ஆ! இ�
ேகா�ைட� �வரா���க ��யா�; ேகா�ைட�
�வ� இ��� உயரமா�����. ஒ�ேவைள
ெவ��ேகா�ைட� �வ����ேள இ�ெனா�
��ய ேகா�ைட� �வராக இ���ேமா? அ�ல�
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ெப�யெதா� அர�மைன� ேதா�ட��� ம��
�வேரா?
அ�ணா�� பா���� ெகா�ேட
வ��ய�ேதவ� எ��தா�. ஒ�கண�
அவ�ைடய இ�தய� ���� ��� ேபா���,
�� உ�டா���. அேதா அ�த ம�� �வ���
ேமேல��ள மர��ைள�� இ��ப� எ�ன?
“எ�ன ஐயா! �வ�� சா��தப�
�����டாயா? எ�தைன தடைவ
�����ற�?”
மர��ைள�� �� உ�கா�����பவ� ஒ�
ெப�ம�தா�! இ� எ�ன கனவா? அ�ல�
உ�ைம�� நட�பதா?
“அழ�தா�! இ��� ��க� கைலய��ைல
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ேபா����ற�. இேதா ஏ�ைய ைவ��ேற�.
ஜா��ரைதயாக ஏ� வா! �ேழ ����
ெதாைல�காேத!”
இ�ப�� ெசா��� ெகா�ேட அ�ெப�
�வ�� உ��ற������ ெம��ய
����னா� ஆன ஏ� ஒ�ைற எ���
ெவ���ற��� �வ� ஓரமாக ைவ�தா�.
வ��ய�ேதவ��� ஒ���
�ள�க��ைலதா�! ஆனா�� இ�ப��ப�ட
அ�ய ச�த��ப�ைத– த�ைன� ேத� வ��
ச�த��ப�ைத அவ� ��� ��வானா?
வ��ற� வர���; �ற� நட�ப� நட�க���.
இ�ேபா� இ�த ஏ��� ஏறலா�; �வ��
உ��ைய அைட�த �ற� ம�ற �வர�க�
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ேக��� ெத��� ெகா�ளலா�.
ஏ��� ��கா� ப�� அவ� ஏ�ய ேபா�
அ�த� ெப� ம�ப���, “ந�ல தாமத�கார�
�! அ�ேக இைளய ரா�ய�மா� கா���
ெகா�����றா�க�. இ�ேக � ம�� �வ��
சா��� ���� ெகா�����றா�!” எ�றா�.
அ�ேபா� ஏ�ப�ட அ�����னா�
வ��ய�ேதவ� ஏ������ ந�� ����
�ட இ��தா�. ந�ல ேவைளயாக, அ�ேக
�வ�� ���� ெகா����த க�ைல� �����
ெகா�� சமா��தா�.
இைளய ரா�ெய�றா�, ப��� இைளய
ரா�யாக�தா� இ����! நா� இ�ேக வ��
உ�கா��த� அவ��� எ�ப�� ெத��த�?
மாயம��ர� ஏேதா அவ� அ�����க
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ேவ���! த�ைன� பா��ப�� அவ���
இ�வள� �ர�ைத ஏ�பட� காரண� எ�ன?
ஒ�ேவைள, – ஒ�ேவைள, – ேவ�
எவ��காகேவா ைவ�த ஏ��� நா� ஏ�
��ேடேனா? எ�ப����தா�� இ��க���!
�� ைவ�த காைல� �� ைவ�க ��யா�!
எ�லா� ச�� ேநர��� ெத���
ேபா����ற�.
�வ�� உ��ய��� வ�த�� அவ�ைடய
ைகைய� ���� அ�த� ெப� �����டா�.
“ஊ�! ஏ� ����� ெகா�� �வ� ேமேலேய
உ�கா������றா�? ஏ�ைய எ��� உ�ேள
இற������ �� ���ர�!” எ�� ெசா���
ெகா�ேட அ�த� ெப� சரசரெவ��
மர��ைள����� �ேழ இற��னா�.
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வ��ய�ேதவ� அவ� ��யவாேற ெச�தா�.
அவ� இற��ய இட� ஒ� ��தாரமான
ேதா�ட� எ�� ெத��த�. ச��� �ர��� ஒ�
ெப�ய அர�மைன�� மாட�ட
ேகா�ர�க�� �கர�க�� ம��ய �லா
ெவ��ச��� ெசா�பன உலக� கா��ைய�
ேபா� ேதா��ன.
அ� யா�ைடய அர�மைன எ��
ேக�பத�காக வ��ய�ேதவ� ெதா�ைடைய�
கைன��� ெகா�டா�. உடேன அ�த� ெப�
“உ�” எ�� ெசா��, உத��� �ரைல
ைவ�� எ�ச������ ��னா� நட�தா�.
வ��ய�ேதவ� அவைள� ெதாட���
ெச�றா�.
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லதா ம�டப�

அட��த மா�ேதா����ைடேய ெச�ற
ஒ�ைறய�� பாைத�� வ�யாக அ�ம�ைக
����ெவ�� நட�� ெச�ல,
வ��ய�ேதவ�� �ைரவாக� ெதாட���
ெச�றா�. மர� ெச�க�� �� ேமா��
ெகா�ளாம�, அ�த இ��� நட��
ெச��வ� க�டமாக�தா� இ��த�. ஒ�
சமய� இவ� மர��� ேமா�� ெகா�ள�
பா���� தய�� ��றேபா�, அ�த ம�ைக
����� பா���, “ஏ� ���றா�? வ� மற��
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ேபா� ��டதா? �தா� இ���� க� ெத��ற
ம�த� ஆ��ேற!” எ�றா�. அத���
ப�லாக வ��ய�ேதவ� உத��� �ரைல
ைவ�� ��னா� அவ� ெசா�ன� ேபா�
“உ�!” எ�றா�. அேத ேநர��� ம��
�வ��� ெவ�ேய ஏேதா ச�த� ேக�ட�. ம�த
நடமா�ட� ேபால� ெதா��த�. �ற�
இ�வ�� ம�ப� நட�தா�க�.
அ�சமய� கா��� அைச�� மர��ைளக�
�ல� �லா� க�� ஒ�� வ��ய�ேதவ�ைடய
�க��� �� ���த�.
அ�த� ெப� ச�� �ய��ட�� �ைக��ட��
அவைன� பா��தா�.
“எ�ன பா���றா�?” எ�� ேக�டா�.
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“�, �தானா எ�� பா��ேத�!”
“நா�, நா� இ�லா��டா� ேவ�
யாரா���ேப�?”
“ேபான தடைவ � வ����த ேபா� ெப�ய �ைச
ைவ����தாேய!”
“ந�ல ேக�� ேக��றா�! எ�ைன� ேபா�
�வ� ஏ� ���� வ��றவ� அ��க�
ேவஷ�ைத மா��� ெகா�ளா��டா� எ�ப�?”
“��ைன�� இ�ேபா� இளைமயா��
ேதா���றாேய?”
“உ�சாக� இ����ேபா� இளைமதாேன
வ��ற�!”
“அ�ப� உன�� எ�ன உ�சாக� வ�த�?”
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“உ�க� மகாரா��� தய� இ����ேபா�
உ�சாக���� எ�ன �ைற�?”
“ப�காச� ெச�ய ேவ�டா�. இ�ைற��
எ�க� எஜமா� இைளய ரா�தா�. ஒ�நா�
��சயமாக மகாரா� ஆவா�க�!”
“அைத�தா� நா�� ெசா���ேற�.”
“இ�தானா ெசா�வா�? உ��ைடய ம��ர
ச���னா�தா� மகாரா� ஆனா�க� எ��
�ட� ெசா�வா�! பா� ரா�ய�ைத� ெகா�
எ�� ேக�டா�� ேக�பா�!”
வ��ய�ேதவ� அ�ய ����யைத ஒ�வா�
அ��� ெகா�டா�. �ற� அவ� ஒ���
ேபச��ைல. ��ரமாக ேயா���� ெகா�ேட
நட�தா�.
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தா� ச���க� ேபா�ற� யாைர? ப���
இைளயரா�யா���கலா�. அ�ல�
ம�ரா�தக� ேதவைர மண�� ெகா�ட
��ன� ப�ேவ�டைரய�� மகளா���கலா�.
த�ைன ம��ரவா�ெய�� எ�� அ�த�
ெப� அைழ��� ெகா�� ேபா�றா�. ேபா�,
அ�த ‘இைளயரா�’ யாரா���தா��
அவைள� ச�����ேபா� எ�ப� நட��
ெகா�வ�? ெந�ேச! ைத�ய�ைத�
ைக�டாேத! ைத�ய� உ�ள வைர�� ஜய��
உ��! சமய��� ஏேத�� ��� ேதா�றாம�
ேபாகா�!
ஒ� ெப�ய மா�ைகைய அவ�க� ெந����
ெச�றா�க�. ஆனா� மா�ைக�� ��
வாசைல ேநா��� ெச�ல��ைல. ���ற
வாசைல�� ெந��க��ைல. மா�ைக�� ஒ�
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ப�க��� ேதா�ட����� ��� �����த
���கார லதா ம�டப�ைத ெந���னா�க�.
இ��� அ��� ெந���ய ேபா�, அ�த லதா
ம�டப� இர�� ெப�ய �ர�மா�டமான
மா�ைககைள ஒ�� ேச���� பாைதைய�
ேபா� அைம����ப� ெத��த�. அ�ப��
ேச��க�ப�ட இ� க�டட�க�� ஒ��த���
மா�ப����தன. வல��ற�� மா�ைக அத�
உ�ேள �ட� ��� எ��த பல �ப�க�னா�
ெஜா���� ெகா����த�. உ�����
பல�த கலகல�பான ெதா�க� வ��
ெகா����தன. இட��ற��� க�டட��ேலா,
ஒ� ��ன� �� �ப� �ட எ�ய��ைல. �லா
ெவ��ச��� அத� ெவ���வ�க�
ெந��ய��� ெத��தன. ஆனா� அ�த
மா�ைக�� உ�ேள �ச�த�� இ���
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��ெகா����தன.
வ��ய�ேதவைன அைழ��� ெகா�� வ�த
ெப�, லதா ம�டப�ைத அ��ய��
அவைன� பா���� ச��ைஞ�னா�
அ�ேகேய ����ப� ெசா�னா�. அவ��
அ�ப�ேய ��றா�. அ��த� ��றேபா�
தா� அ�த இட��� �ைற����த மல�க��
ந�மண�ைத அவ� உண��தா�.அ�ப�பா!
எ�ன வாச�! ���� ெந� ேபால ஏ��
தைலைய� �����க அ���றேத!
அ�த� ெப� லதா ம�டப�����
�ைழ�த��, அவ�ைடய �ர�� இ�ெனா�
இ�ய ெப� �ர�� ேக�டன. “வர� ெசா�
உடேன! ேக�பாேன�? நா�தா� இ�தைன
ேநரமா�� கா�����ேற� எ�� ெத��ேம?”
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எ�ற ெசா�க� அவ��� மய�க�ைத
உ�டா��ன. அ�த� �ர� ப���
இைளயரா��� �ர�தா�! ச�ேதக��ைல!
அ��த கண� அவ� ��னா� ேபா� ��க�
ேபா�ேறா�. அ�த �ைலைமைய எ��த�
சமா��க� ேபா�ேறா�? எ��பா��த
ம��ரவா���� ப�லாக� ப�ல��� வ��
ேமா�ய ம�த� வ�� ��பைத� க�� அவ�
எ�ன �ைன�பா�? ஆ�ச�ய�ப�வாளா?
ேகாப� ெகா�வாளா? ஒ�ேவைள ம����
அைடவாளா?
அவைன அைழ�� வ�த ம�ைக லதா
ம�டப�� வாச�� ��றப� ச��ைஞயா�
அைழ�தா�.
வ��ய�ேதவ� அவ� ��ற இட�ைத
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அைட�� ம�டப��� உ��ற� ேநா��னா�.
ஒ� ெநா�� ெபா��� அ�ேக ேதா��ய கா��
அவ� க� வ�யாக மன��� ப��த�. த�க
�ள�� �த�ப��� ஒ���த �ப� �ட� ெபா�
ஒ�ைய� பர��ய�. பல வ�ண ந�மண
மல�கைள� பர��ய ச�ர�ட ம�ச��� ஒ�
ெப� ஒ�யாரமாக சா��� ெகா��
�����தா�. அவ� ப���
இைளயரா�தா�. பக�� ப�ல���
பா��தேபா� அவ� அழ�யாக�
ேதா��னா�. இர�� த�க� ����ள���
ெவ��ச��� அழெக��� ெத�வேம
உ�ெவ��த� ேபால� காண�ப�டா�.
வ��ய�ேதவைன� பா��த ப���
இைளயரா� ந���, அவ�ைடய பவழ
இத�க� ��� ���� ���� ப�கைள
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ெவ��கா���ப� �ய��ட� ேநா���
ெகா����தா�. ேபச ��யாத �ைலைய
அவ� அ�சமய� அைட����த�
வ��ய�ேதவ��� அ��லமாக� ேபா���.
இேலசாக அவ� ஒ� ����� ���� ���,
“அ�ம�! த�க� தா�� ெப�����
��ெர�� ச�ேதக� வ�� ��ட�;– நா�
ம��ரவா�யா இ�ைலயா எ��! அைத
எ�ப�� ேக�டா� எ�� �ைன����க�? ‘�
�தானா?’ எ�� ேக�டா�!” எ�� ெசா��
ம�ப��� ���தா�.
ந��� ��னைக ���தா�. “இவ���
அ�ப��தா� ஏதாவ� ச�ேதக� ��� ���
எ�� வ�����! வா��! ஏ� இ�ேகேய
மர�ேபா� ���றா�? உ� இட����� ேபா!
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யாராவ� வ�� கால�� ச�த� ேக�டா�
கதைவ� ப�ெர�� சா��! எ�றா� ந���.
“இேதா, அ�மா!” எ�� ெசா�����, வா��
லதா ம�டப��� உ� வ�யாக� �ரகாச
மா�ைக��� ெச�ற நைடபாைத�� நட��
ேபா�� ச��� �ர��� ம�கலாக� ெத��த
வாச�ப�யா�ைட உ�கா��� ெகா�டா�.
ந��� ��� �ரைல� தா���� ெகா��,
“உ�ைன ம��ரவா���ைலெய�றா இவ�
ச�ேத���றா�? அச��� ெப�!
ம��ரவா�க� எ�� ெசா���
ெகா��றவ�க�� ��கா�வா�� ேப� ெவ��
ெபா�ய�க�. �தா� உ�ைம ம��ரவா�!
எ�ன மாய ம��ர� ெச�� இ�த� சமய���
இ�ேக வ�தா�?” எ�� ேக�டா�.
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“அ�ம�! மாயம��ர� ெச�� நா� இ��
வர��ைல. �வ� �� சா�����த ஏ� ேம�
ஏ��தா� வ�ேத�!” எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
“அ�தா� ெத��றேத! இ�த� ெப�ைண
எ�ன மாயம��ர� ெச�� ஏமா��னா� எ��
ேக�ேட�.”
“�லா ெவ��ச��� ஒ� ��னைக ���ேத�.
அ�வள�தா�! அத��� ச��ப��
வரா��டா� தா�க� ெகா��த ம��ர
ேமா�ர�ைத� கா�ட எ�����ேத�.”
“அைத� ப��ரமா� ைவ�����றா�
அ�லவா? அ�த ேமா�ர� இ����ேபா�
ப�ட� பக�� ப�ர�கமாக இ�ேக
வ����கலாேம? எத�காக இ�த� ����
வ��� �����தனமாக வ�தா�?”
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“அ�ம�! த�க� ைம��ன� இ���றாேர,
��ன� ப�ேவ�டைரய�, அவ�ைடய ஆ�க�
எ�ைன� ��ெதாட��� ஒ� கண� �ட�
��யாம� வ�� ெகா����தா�க�.
அவ�க�ட���� ��ய ப�டபா� ெப��
பாடாக� ேபா���. ���த �ற� ச��
ெபா��க�� ���� த�க�ைடய மா�ைக
ம�� �வைர� ��� ��� வ��
ெகா����ேத�. அ�த� சமய��� �வ� ேம�
ைவ�த ஏ�ைய� பா��த�� தா�க� தா�
இ�த ஏைழைய �ைன����� இ�த ஏ�பா�
ெச�������க� எ�� எ����ேட�.
அ� தவ� எ�� ெத��� ெகா�ேட�.
ம���க ேவ���.”
“ம���பத�� அவ�ய� ஒ���
ஏ�பட��ைலேய!”
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“அ� எ�ப�, அ�ம� ?”
“� �ைன�த� அ�வளவாக� தவ�� இ�ைல.
ம��ரவா�ைய எத�காக நா� த���க
�ைன�ேத�, ெத��மா?”
“ெத�ய��ைல அ�ம�! என�� ம��ர��
ெத�யா�; ேஜா�ய�� ெத�யா�!”
“உ�ைன ேந�� பா��த� �தலாவ�
உ��ைடய ஞாபகமாகேவ இ��த�. � ஏ�
இ��� எ�ைன� பா��க வர��ைலெய��
ெத��� ெகா�ள ����ேன�. அத�காகேவ
தா� நா� ம��ரவா�ைய�
����ட���ேன�. ஏேதா
ஆ�வா��க�யா�ந�� எ�பவ� ெச��
ெசா�� அ���யதாக…”
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“ஆ�, அ�ம�, அவ� ெசா�� அ���ய
ெச��ைய� த�க�ட� ெசா�வத�காகேவ
�த�� த�கைள� பா��க ����ேன�.
த�கைள ஒ��ைற பா��த �ற�, பைழய
காரணெம�லா� மற�� ேபா���ட�.”
“ஆ�வா��க�யாைர � எ�ேக பா��தா�?
எ�ன ெச�� ெசா��ய���னா�?”
“�ர நாராயண�ர���� அ���
ஆ�வா��க�யா�ந��ைய� ச���ேத�. அவ�
த� ைக�த��� ச��ைய� ெகா��
���தா� ெப�ய ெத�வ� எ�� ெம����க
�ய�றா�. அ�சமய��� ெப�ய
ப�ேவ�டைரய�� ப�வார�க� வ�தன.
அவைர� ெதாட��� த�க� ப�ல��� வ�த�.
அ�ேக எ�ன ரகைள எ��
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பா��பத�காகேவா எ�னேவா, த�க�ைடய
ஒ� ெபா�கர� ப�ல��� �ைரைய �ல����.
அ�ேபா�தா� தா�க� எ�� ெத���
ெகா�� ஆ�வா��க�யா� த�க��� ஒ�
ெச�� அ��ப ����னா�. நா�� அ��ர�
கட��� ச��வைரய� மா�ைக��
த��யப�யா� எ��ட� ெச�� ெசா��
அ���னா�. ஆனா� கட���� த�கைள
நா� பா��க ��ய��ைல. த�சா���
ேகா�ைட�க��� சாைல��தா� ச���க
���த�.”
இ��த� வ��ய�ேதவ� ெசா�� வ�தேபா�
ந��� ேமேல அ�ணா�� பா����
ெகா����தா�. ஆைகயா� அவ�ைடய
�கபாவ������ ஒ��� க�����க
��ய��ைல.
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ம��ரவா�

�ர��� ேப�ைகக�� ெப��ழ�க� ேக�ட�.
எ�காள�க� ச���தன. ம�த�க��
�ர�க� ஜயேகாஷ� ெச�தன. ேகா�ைட�
கத�க� �ற�� ��� ெகா��� ச�த��,
யாைனக� ��ைரக�� கால�� ச�த��
எ��தன.
ந����� கவன�ைத அ�த� ச�த�க�
கவ��தன எ�பைத வ��ய�ேதவ� அ���
ெகா�டா�.
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�ற� வ��ய�ேதவைன� பா���, “தனா�கா�
ேகா�ைட�� �ரேவ���றா�. ச�கரவ�����
ே�ம�ைத �சா��� ���, ேகா�ைட�
தளப�ைய� பா���� ேப����, இ�ேக
வ�வா�. வ�வத��� � ேபா��ட ேவ���.
ஆ�வா��க�யா� ��ய ெச�� எ�ன?” எ��
�ன�னா�.
“அ�ம�! அ�த �ர ைவ�ணவ �காம�
த�கைள அவ�ைடய சேகாத� எ�� ெசா���
ெகா�டா�; அ� உ�ைமதானா?” எ��
வ�லவைரய� ேக�டா�.
“அைத� ப�� � ஏ� ச�ேதக�ப��றா�?”
“ப�ைச� ���� க�வ� �ர��� ஒ� தா��
�ழ�ைதக� எ�றா� எ��� ந�ப ���மா?”
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ந��� �������, “ஒ� �த��� அவ�
ெசா�ன� உ�ைமதா�. நா�க� ஒேர
����, ஒேர ���ப��� வள��ேதா�.
உட��ற�த த�ைகைய� ேபாலேவ எ��ட�
��ய� ைவ����தா�. பாவ�! அவ����
ெப�� ஏமா�ற� அ��� ��ேட�!”
“அ�ப�யானா� ச�! ஆ�வா��க�யா�
த�க���� ெசா�� அ���ய ெச��
���ணபகவா� த�க��காக� கா���
ெகா�����றா� எ�ப�தா�. தா�க�
க�ணைன மண�� ெகா��� க�யாண�
கா��ைய� பா��க �ர ைவ�ணவ
ப�தேகா�க�� கா���
ெகா�����றா�களா�!”
ந��� ஒ� ெப���� ��டா�. “ஆகா!
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இ��� அவ��� அ�த� சபல� ��க��ைல
ேபா����ற�! � அவைர� பா��தா�
என�காக இைத� ெசா�� ��. எ�ைன
அ�ேயா� மற�� �ட� ெசா��!
ஆ�டாைள� ேபா� பரமப�ைதயாக�
ெகா�ச�� த��ய�றவ� நா� எ��
ெசா��!
“ஐயா, உ��ைடய ெபய� எ�னெவ��
இ�ன�� ெசா�ல��ைலேய!”
“எ� ெசா�த� ெபய� வ��ய�ேதவ�;
ப�ட�ெபய� வ�லவைரய�.
ஆ�வா��க�யாைர� பா���� த�க�
ம�ெமா�ைய� ெசா�ல ேவ���. அவ���
எ�ன ெசா�ல���?”
“அவ��� ‘ந���’ எ�� ஒ� சேகாத�
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இ��தா�’ எ�பைத அ�ேயா� மற��
���ப� ெசா���!”
இ�தைன ேநர�� ஒ�யாரமாக� ப��ைக��
சா��� ப�����த ந��� ��ெர�� எ���
����� உ�கா��தா�.
“ஐயா! நா� ஒ�� ெசா��ேற�. அைத ஒ���
ெகா��ரா?” எ�� ேக�டா�.
“ெசா���க�, அ�ம�!”
“��� நா�� ஓ� உட�ப��ைக ெச��
ெகா�ளலா�. �� என�� உத� ெச�ய
ேவ��ய�. நா� உம�� உத� ெச�ய
ேவ��ய�. எ�ன ெசா����!”
“அ�ம�! தா�க� ேசாழ மகாரா�ய��� ச�வ
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ச�� வா��த தனா�கா��� ரா�.
�ைன�தைத �ைன�தப� சா��க���ய ச��
வா��தவ�. நாேனா ஒ��த� ெச�வா���
இ�லாதவ�. த�க��� நா� எ�ன �த���
உத� ெச�ய ����?” எ�றா�.
அவ� உ�ள������ ேப��றானா,
உத������ ேப��றானா எ�� ெத���
ெகா�ள ����ய ந��� த� ��ய ��கைள
அவ� �� ெச���னா�.
வ��ய�ேதவ� அத��� ���� கல�காம�
��றா�.
“என�� அ�தர�கமான ப� ஆ� ஒ�வ�
ேதைவயா����ற�. இ�த அர�மைன��
உம�� ேவைல வா��� ெகா��தா�, ஒ���
ெகா��ரா?” எ�� ேக�டா�.
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“இேத மா�� ேசைவைய இ�ெனா�
மாதர���� ெச�வதாக ஏ�ெகனேவ ஒ���
ெகா�� ��ேட�. அவ� ேவ�டாெம��
�ராக��தா� த�க�ட� வ��ேற�.”
“அ� யா� அவ�, எ�ேனா� ேபா����
வ��றவ�?”
“இைளய�ரா�� ��தைவ ேத� தா�.”
“ெபா�! ெபா�! அ�ப� ஒ� நா�� இ��க
��யா�! எ�ைன ேவ��ைக ெச�ய�
பா�����…!”
வ��ய�ேதவ� ஆ��த க�கால�
��தைவ��� ெகா��த ஓைலைய எ���
���னா�.
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ந��� ஓைலைய �ள��ன��� �����
ெகா�� ப��தா�. ப��� ���தேபா�
அவ�ைடய க�க����� �ள��ய
��ன� �வாைல நாக ச��ப���
வா����� ெவ�வ�� மைற�� அத�
�ள�ப�ட நாைவ வ��ய�ேதவ���
�ைன���ய�; அவைனய�யாம� அவ�
உட�� ந���ய�.
ந��� க��ர பாவ��ட� வ��ய�ேதவைன�
பா���, “ஐயா! �� இ�த� ேகா�ைட�����
உ�ேரா� த��� ெச�ல எ�����
அ�லவா?” எ�� ேக�டா�.
“ஆ� அ�மா! அத���தா� த�க� உத�ைய
நா� வ�ேத�.”
“ஒ� �ப�தைன�� ேப��தா� உ�ைம�
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த���� �ட நா� உத� ெச�யலா��.”
“�ப�தைனைய� ெசா���க�!”
“இ�த ஓைல��� ��தைவ எ�ன ம� ஓைல
ெகா���றாேளா, அைத ம�ப��� எ��ட�
ெகா�� வ�� கா�ட ேவ���, ச�மதமா?”
“�க அபாயமான �ப�தைன ேபா����க�!”
அ�சமய� அ����ள ேதா�ட������
ஆ�ைத�� க�ரமான �ர� ேக�ட�. ஒ�
தடைவ, இர�� தடைவ, ��� தடைவ
ேக�ட�.
வ��ய�ேதவ�ைடய உட�� ����த�. ந���
ேதா�ட��� ஆ�ைத� �ர� வ�த இட�ைத
ேநா��, “�ஜ ம��ரவா�ேய வ�� ��டா�!”
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எ�றா�.
�ற� வ��ய�ேதவைன� பா���, “அவ�
என�� இ�� ேதைவ��ைல. ஆனா��
இர�� வா��ைத அவ�ட� ெசா��
அ����ேற�. ஒ� ேவைள, உ�ைம� த����
��வத��� அவ� உபேயாகமா���கலா�.
ச�� ேநர� �� அேதா அ�த� ப�க� ேபா�
இ���� மைற�� ����!” எ�� ��ன�
அவ�ைடய தா�� ெப� ேபான �ைச�� ேந�
எ��� �ைசைய� கா��னா�.
லதா ம�டப��� ேதா�ட வாசல�ைட வ��
��� ந��� ��� தடைவ ைகைய�
த��னா�.
ேதா�ட��� ��� �ர� வைர�� ெப�ய
ெப�ய அ� மர�க�� அவ�ைற� ����
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ெகா����த ெகா�க�� ெத��தன. அ�பா�
ஒேர இ�� �ழ�பா���த�.
இ�ைள� ��� ெகா��, ெகா�கைள
�ல��� ெகா��, மர� ஒ���
��னா���� ம��ரவா� ெவ�ேய வ�தா�.
ந��� த��ைடய ��ப ம�ச��� ேபா�
உ�கா��� ெகா�டா�. அவ� அழ�ய
�க��� இ�ேபா� அைம�
��ெகா����த�.
ம��ரவா� லதா ம�டப����� �ைழ�தா�.
த�க �ள��� �ட� ஒ� அவ� �க��� ��
���த�.
����ற��ய� ப��� பைட�ன���
ந��ர�� �����த ம�த�க�� ஒ�வ�
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இவ�. ைப����� ெபா� நாணய�கைள�
கலகலெவ�� ெகா��யவ�.
“ஆ�வா��க�யாைன� க�ட இட���
உடேன ெகா�� ���க�!” எ��
ம�றவ�க���� ��ய ர�தாச�தா� இவ�.
“நா� இ�� வர� ேபாவதாக ��னதாக�
ெசா�� அ�������� வழ�கமான
இட���� உ� தா�� ெப�ைண ஏ�
அ��� ைவ�க��ைல?”
“அ��� ைவ���தா� இ��ேத�. உன��
ைவ����த ஏ��� இ�ெனா�வ� ஏ�
வ�� ��டா�. அ�த �ட� ெப� அவைன
�தா� எ�� எ�� அைழ��� ெகா��
வ�� ��டா�.”
“இ��� ஒ�கண��� எ� உ���� ஆப��
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வ�வதா���த�. அ�த வா�பைன� ேத�
வ�த ேகா�ைட� காவல� எ�ைன� �����
ெகா�ள இ��தா�க�. இ�த அர�மைன���
ப�க��� கா����ள �ள��� ����
�ண�� வைர�� �������, அவ�க�
ேபான �ற� த���� வ�ேத�. ெசா�ட�
ெசா�ட நைன�� வ�ேத�…”
“வ�த கா�ய� எ�னெவ�� � இ�ன��
ெத���க��ைல…”
“கா����� இல�ைக��� ஆ�க� ேபாக
ஏ�பாடா� ��ட�. இல�ைக�� ேபா�றவ�க�
பா� ெரா�ப�� க�ட�. அ�ேக ெவ�
சாம���யமாக நட�� ெகா�ள ேவ���…”
“அத�� எ�ைன எ�ன ெச�ய� ெசா��றா�?
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இ��� ெபா� ேவ��மா? உ�க�ைடய
ெபா�னாைச�� எ�ைலேய �ைடயாதா?”
“ெபா� எ�க�ைடய ெசா�த உபேயாக����
அ�ல; எ��த கா�ய�ைத ���பத�காக�தா�.
�� எத�காக உ�ைன இ�� ���
ைவ�����ேறா�? இல�ைக���
ேபா�றவ�க���� ேசாழ நா��� ெபா�
நாணய��னா� பய� இ�ைல; இல�ைக�
ெபா� இ��தா� ந�ல�…”
“இைத� ெசா�வத�� ஏ� இ�தைன ேநர�? �
ேக�பத�� ��ேப நா� எ���
ைவ�����ேற�” எ�� ந��� ��, தா�
இ��த ம�ச��� அ��� ���தா�. ஒ�
ைபைய எ��� ர�தாஸ� ைக�� த�தா�.
“இ� �ைறய இல�ைக� ெபா�கா� இ���ற�.
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எ���� ெகா�� ேபா! அவ� வ�� ேநரமா�
��ட�!” எ�றா�.
ர�தாஸ� ைபைய வா��� ெகா��
�ற�ப�டேபா�, “ெகா�ச� ெபா�! அ�த
வா�பைன� ேகா�ைட�� ெவ��� ெகா��
ேபா� ��� ��! அ��ற� அவ� ேவ�
பாைத�� ேபாக���! �ர�க வ�ைய
அவ��� கா��� ெகா��க என��
���ப��ைல!” எ�� ெசா����� எ���
���, இ��ட மா�ைக� ப�க� பா��தா�.
அ�ேக ஒ��� ெத�ய��ைல �ர�க�னா�
ச��ைஞ ெச�தா�; இேலசாக� ைகைய�
த��னா�; ஒ���� பல� இ�ைல.
அவ�� ர�தாச�� லதா ம�டப� பாைத
வ�யாக� ��� �ர� ெச�றா�க�. அ�த� 406

�ர�மா�டமான இ�� மா�ைக��
அ����� �ரேவ���� வாசைல
ெந���னா�க�.
ஆனா� வ��ய�ேதவைன� காண��ைல!
���� ���� நாலா�ற���� அவைன�
காண��ைல!
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��ம�க� ேமா�ன!

ெப�ய ப�ேவ�டைரய� த�ைச�
ேகா�ைட��� �ரேவ��தேபா� அவ�ட�
வ�த ப�வார�க� வழ�கமான �ழ�க�கைள�
ெச�தேபா��� ��க�� ��கல ஆரவார�
இ�ைல; ஜன� ��ட�� அ�க��ைல.
��ன� ப�ேவ�டைரய� ேகா�ைட வாச���
அ�ணைன வரேவ�பத�காக வ��
கா����க�� இ�ைல.
ஆனா� தனா�கா� இைத�
ெபா��ப��தாம� ேநேர த����
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மா�ைகைய ேநா��� ெச�றா�. ஏேதா ஒ�
���யமான கா�ய��� இைளயவ�
ஈ�ப����க ேவ��� எ�� அவ�
எ��னா�. மா�ைக வாச���� தைமயைன
வரேவ�க வ�த தளப��� �க��� பரபர���
கவைல�� காண�ப�டன. இ�வ��
மா�ைக��� ெச�றா�க�. ேநேர அ�தர�க
ம��ராேலாசைன ம�டப�����
�ரேவ��தா�க�.
இ�வ�� த��ப�ட��, “த��! காலா�தகா!
எ�ன ஒ� மா�� இ���றா�? ஏதாவ�
�ேசஷ� உ�டா? ச�கரவ��� �கமா?” எ��
தைமயனா� ேக�டா�.
��ன� ப�ேவ�டைரயரா�ய காலா�தக
க�ட�, “ச�கரவ��� எ�ேபா�� ேபா�
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இ���றா�. அவர� �க��� அ�������
இ�ைல; ��ேக�� இ�ைல!” எ�றா�.
“�� ஏ� வா�ட� அைட�����ற� உ�
�க�? ஏ� ேகா�ைட வாச��� வர��ைல?
ஊ�� ஒ� மா�� சலசல���
�ைற�����றேத!” எ�� ெப�யவ� ேக�டா�.
“அ�ணா! ஒ� �� ச�பவ� நட�����ற�.
�ரமாத� ஒ��� இ�ைல. அைத� ப���
��பா� ெசா��ேற�. தா�க� ேபான
கா�ய�கெள�லா� எ�ப�?” எ��
காலா�தகக�ட� ேக�டா�.
“நா� ெச����த கா�ய� �ரண ெவ��தா�.
அைழ����தவ�க� அ�வள� ேப��
கட����� வ����தா�க�. எ�ேலா��
ஒ��கமாக உ� ம�மக� ம�ரா�தகேன
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அ��த ப�ட���� உ�யவ� எ�� ஒ���
ெகா�டா�க�. �யாய�����
க���பட��ைலெய�றா� க�� எ����
ேபா� ெச�� உ�ைமைய �ைலநா�ட��
அ�வள� ேப�� ��தமா����றா�க�.
ச��வைரய� த� ேகா�ைட, ெகா�தள�, பைட,
ெச�வ� எ�லாவ�ைற�� ஈ�ப��த�
��தமா����றா�. அவ�ைடய மக�
க�தமாற� �க� ��ரமா����றா�. ேவ�
எ�ன ேயாசைன? ���ேகாவ��
மைலயமா�, ப�லவ� பா���ேப��ர�,
ெகா��பா�� ேவளா� இ�த ���
ேப��தா� ஒ�ேவைள எ���க����.
அவ�க�� ெகா��பா�ரா� இ���ைல;
இல�ைக�� இ���றா�. ம�ற இ�வரா��
எ�ன �ர���ட ����? ��ய ���ர���
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ச�கரவ����ட� ெசா�� உடேன ���
ெச���ட ேவ��ய�தா�!” எ�றா� ெப�ய
ப�ேவ�டைரய�.
“தைலவ�கைள� ப��� தா�க�
ெசா�வெத�லா� ச�; ஜன�க�? ஜன�க�
ஆ�ேச��தா�?” எ�� ேக�டா�
காலா�தகக�ட�.
“ஆகா! ஜன�கைள யா� ேக�க� ேபா�றா�க�?
ஜன�கைள� ேக��� ெகா�டா இரா�ய
கா�ய�க� நட���றன? ஜன�க�
ஆ�ேச��க� ���தா�, ம�ப��� அவ�க�
இ�மா�� கா�ய�க�� �ரேவ��காதப�
ெச���ட ேவ���. ச�கரவ�����
���ப� எ�றா� ேபசாம� அட��
��வா�க�. ேம��, அ��ெமா�வ�ம�
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ந�லேவைளயாக இல�ைக�� இ���றா�.
அவ� இ��தா�� ஒ�ேவைள ஜன�க�
த�க� ���� அ�மான�ைத� கா�ட
�ய�வா�க�. ஆ��த க�கால� ��
ஜன�க� அ�வள� �ேரைம
ெகா����க��ைல. ம�ரா�தக� ��
அவ�க�ைடய அ�மான�ைத� ����வ�
�லப�. ‘�வப�த�’, ‘உ�தம �ண�
பைட�தவ�’ எ�� ஏ�ெகனேவ ெபய�
வா������றா�. ��தர ேசாழ��
�த�வ�க� இ�வைர� கா���� உ�
ம�மக�ைடய �க��� கைள அ�க�
எ�ப�தா� உன��� ெத��ேம? ‘அக���
அழ� �க��� ெத���’ எ�� க���
��டா� ஜன�க� ‘ம�ரா�தக ச�கரவ���
வா�க’ எ�� ேகா��கா��டா�தா�
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ஆ�ச�யமா�����. எ�ப����தா�� நா�
ஒ�வ� இ����ேபா� உன�� எ�ன
கவைல….?”
“அ�ணா! ���யமான எ����
பைழயாைற�����தா� வ��. அ�த�
�ழ��� �ம��� ேச��� எ�ன ����
ெச�வா�கேளா, ெத�யா�. அைத�தா�
���யமாக� கவ��க ேவ���…”
“த��! காலா�தகா! ேபா�� ேபா�� இர��
ெப� ��ைளக��கா எ�ைன� பய�பட�
ெசா��றா�? அவ�க�ைடய த��ர
ம��ர�க��ெக�லா� மா�� எ��ட�
இ���ற�. கவைல�படாேத!”
“இர�� ��ைளகைள�� த�ைச�� வ��ப�
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அைழ�� அ��ப ேவ��� எ��
ச�கரவ��� க�டைள������றா�…”
“ஆ��த க�கால� வரமா�டா�. ஒ�ேவைள
அ��ெமா� த�ைத க�டைள�ப� �ற�ப��
வ�வா�. வ�தா�, அவைன� த��க
ேவ��ய�தா�! ம�ரா�தக��� இளவர��
ப�ட� க��� ��மாசன��� சகல
அ�கார�க�ட� ஏ��ய �ற�தா� அவ�க�
இ�வ�� வ�தா� வரலா�. அத�� �� வர�
�டா�. இைத எ��ட� ��� ��! ம�றப� �
எ�னேவா ��ய �ேசஷ� இ�ேக நட�ததாக�
ெசா�னாேய, அ� எ�ன?”
“கா������� வா�ப� ஒ�வ� வ�தா�.
ச�கரவ����� ஒ� ஓைல�� ��தைவ�� ஒ�
ஓைல�� ெகா�� வ�தா�…”
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“அவைன எ�ன ெச�தா�? ஓைலகைள�
����� ெகா�� அவைன�
�ைற�ப�������றா� அ�லவா?”
“�ைற�ப��த��ைல!”
“��ேன, எ�ன ெச�தா�?”
“ஊ� பா��க ேவ��� எ�றா�. பா������
வர��� எ�� இர�� ஆைள�� ��ேனா�
அ���ேன�. அவ�கைள ஏமா�� ���
மைற�� ��டா�. அவைன�
ேத�வத���தா� ஏ�பா� ெச��
ெகா����ேத�. அதனா�தா� ேகா�ைட
வாச���� �ட வர��ைல! நகர ம�க���
எ�ச��ைக ெச�����ேற�…”
“அட �! ��� ஒ� ம�தனா? �ைச �ைள�காத
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ஒ� �� ��ைள�டமா ஏமா�� ேபானா�? ஒ�
த�தைல� பய� உ�ைன ஏமா�� ��டா�
எ�� ெசா��� ெகா�ள
ெவ�கமா��ைலயா?”
“உ�க� ���ைர ேமா�ர�ைத�� கா��னா�.
அைத அவ��� ��க� ெகா����களா?”
“இ�லேவ இ�ைல! அ�ப�ெய�லா� ஏமா��
�ட நா� உ�ைன� ேபா� ஏமா�யா?”
“அவ�ட� ���ைர ேமா�ர� இ��த�
உ�ைம. ேகா�ைட வாச� காவல�க�ட�
கா�� ����தா� உ�ேள ���தா�. ��க�
ெகா���ரா��டா�, இ��� ஒேர ஒ�
இட������தா� அைத அவ� ெப����க
����.”
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“யாைர� ெசா��றா�?”
“த�களா� ஊ��க ��ய��ைலயா?
இைளயரா�ைய�தா� ெசா��ேற�…”
“���! ஜா��ரைத! நா�ைக அ��� ��ேவ�!”
“நா�ைக அ��தா�� அ��க�; தைலைய�
ெகா�தா�� ெகா���க�. ெவ� நாளா��
ெசா�ல ����யைத இ�ேபா� ெசா��
���ேற�. �ஷ நாக�ைத அழகா����ற�
எ�� எ�� ���� ைவ�� வள�����க�.
அ� ஒ�நா� க��க�தா� ேபா�ற�. ந�
எ�ேலாைர�� நாச� ெச�ய� ேபா�ற�!
ேவ�டா�! அவைள� �ர�� ��� ம�
கா�ய� பா��க�!”
“காலா�தகக�டா! ெவ� நாளாக உன���
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ெசா�ல எ�����த ஒ� �ஷய�ைத
நா�� உன�� இ�� ெசா���ேற�. ேவ�
எ�த� கா�ய�ைத� ப�� ேவ��மானா��
உ� அ��ராய�ைத � தாராளமா��
ெசா�லலா�. எ� கா�ய� ���கா��டா�
ைத�யமாக� க����� ேபசலா�. ஆனா�
நா� ைக����� மண�� ெகா�டவைள�
ப��� �ைறவாக இ� எ�ேபாேத�� ஒ�
வா��ைத ெசா�னா�� ச�; உ�ைன வள��த
இேத ைக�னா� உ�ைன� ெகா��
��ேவ�. உன��� க�� ���க� ெசா���
ெகா��த நா�, உ� க��ைய� ����ேய
உ�ைன ெவ��� ெகா��ேவ�! ஜா��ரைத!”
அ�த இ� சேகாதர�க�� அ�ேபா� ேபா���
ெகா�ட ஆ��ர� ெசா�ேபா� ��க��
��க�� ேமா�� பய�கரமான ச�ைட
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���ப� ேபாலேவ இ��த�. அவ�க�ைடய
�ர�� ��ம க�ஜைனைய� ேபாலேவ
�ழ����. அவ�க� ேப�ய� அ�தர�க
ம��ராேலாசைன ம�டப���தா�
எ�றா��, ெவ���
கா����தவ�க��ெக�லா� அவ�க�ைடய
�ர�, �வர� இ�னெத�� ெத�யாம�
இ��ழ�க� ேபா� ேக�ட�.
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இ�� மா�ைக

காணாம�ேபான வ��ய�ேதவ� இ�ளட��த
மா�ைக�� அ��� ெச�� மைற��
��றா�. ம��ரவா��� ந����� எ�ன
ேப�� ெகா��றா�க� எ�பைத அவ�
�த�� கா� ெகா���� ேக�க �ய�றா�.
ஆனா� அவ�க�ைடய ேப�� ஒ��� அவ�
கா�� �ழ��ைல. அைத� ேக��� ெத���
ெகா�வ�� அ�வளவாக அவ����
�ர�ைத�� இ�ைல. இேதா இ�த இ��
அைட�த மா�ைக இ���றேத! இ� ஏ�
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இ�ளைட�����ற�? இத���ேள எ�ன
இ����? இத� உ�ேள ���தா� இத�
இ�ெனா� வாச� எ�ேக ெகா�� ேபா�
���? எ�லாவ����� இத��� ����
பா��� ைவ�கலாமா?
ஆனா�, இத���ேள எ�ப�� �ரேவ��ப�?
எ�வள� ெப�ய, �ர�மா�டமான கத�!
இத�� எ�வள� ெப�ய ���! அ�ப�பா!
எ�ன அ��த�! எ�ன ெக��! ஆ! இ�
எ�ன? கத���� ஒ� ��ய கத�
ேபா����றேத! ைகைய ைவ�த�� இ�த�
��ய கத� �ற�� ெகா��றேத! அ���ட�
எ�றா�, இ�வ�லவா அ���ட�! உ�ேள
���� பா��க ேவ��ய�தா�!
ெப�ய கத����ேள, பா��தா� ெத�யாதப�
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ெபா������த ��ய கதைவ� �ற��
ெகா�� வ��ய�ேதவ� அ�த இ�ளைட�த
மா�ைக��� ���தா�. உ�ேள கால�
ைவ�த�� அவ���� ேதா��ய �தலாவ�
எ�ண�, தா� அ�மா�ைக��� ���த�
ந������ �ட� ெத�ய �டா� எ�ப�தா�.
ஆைகயா� ��ய கதைவ� சா��னா�.
சா��ய�ட� உ����த இ�� இ���
ப�மட�� கன�� ��டதாக� ேதா��ய�.
கத� �ற����த ஒ� �னா� ேநர��� �ல
ெப�ய ��க� ��ப� ெத��த�. இ�ேபா�
அ��� ெத�ய��ைல. இ��� எ�றா�,
இ�ப��ப�ட இ��ைட� க�பைன ெச�ய��
��யா�! ெவ��ச������ இ����
வ����பதா� �த�� இ�ப��தா� இ����.
ச�� ேபானா� இ���� கன� �ைற��
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ெபா��க� ம�கலாக� க�����
�ல�ப��.
ச��� �ர� ��டைன� ேபா� ைகைய
��னா� ���� ெகா�� வ��ய�ேதவ�
நட�தா�. அவ� �ைன�தப�ேய ஒ� ��
ைக��� த���ப�ட�! ேம�� ெகா�ச �ர�
நட�த�� இ�ெனா� �� ைக��
அக�ப�ட�. ஆனா� இ�ன�� க����
ஏ�� ெத��தபாடா��ைல. ேமேல ��
ஒ��� ைக�� அக�பட��ைல! ஏேதா
ப�ள��� இற��வ� ேபா�ற உ����
உ�டா�ற�! ஆ! இேதா ஒ� ப�!
ந�லேவைள, �ழாம� த��ேனா�! இ�ப�ேய
இ�த இ���� ஒ��� ெத�யாம� எ�தைன
ேநர�, எ�தைன �ர� ேபாவ�?…. எதனாேலா
வ��ய�ேதவ� மன��� ஒ� ��
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உ�டா���. ேமேல ேபாக� ���
ஏ�பட��ைல. வ�த வ��� ���ப
ேவ��ய�தா�! கதைவ� �ற�� ெகா��
லதா ம�டப���ேக ேபாக ேவ��ய�தா�!
இ�வா� எ�� வ��ய�ேதவ�
����னா�.
ஆகா! இ� எ�ன ஓைச! சடசட ெவ�ற ஓைச!
எ�ேக���� வ��ற�? ெவௗவா�க� �றைக
அ���� ெகா��� ஓைசயாக இ��க
ேவ���. இ�ைல! இ� ெவௗவா� இற��
ச�த� ம��� இ�ைல! கால�� ச�த�! யாேரா
நட��� ச�த�!…. நட�ப� யா�?
வ��ய�ேதவ�ைடய ெதா�ைட உல���
ேபா���! நா ேமல�ண��� ஒ���
ெகா�ட�! கா� ெகா���� ேக�டேபா�
அ�த� கால�� ச�த� ேம�� ேம�� ேக�ட�.
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வ��ய�ேதவ� ��ற இட��ேலேய ���
உ��� ேக�டா�. அேத சமய��� ஓைச வ�த
�ைசைய ேநா�� அவ�ைடய க�க��
உ��� பா��தன.
ஆ! ெவ��ச�! அேதா ெவ��ச�! ெகா�ச�
ெகா�சமாக அ�கமா� வ��ற�! ெந�����
வ��ற�! ெவ��ச��ட� �ைக! யாேரா
�வ����ட� வ��றா�க�. ந���தா�
த�ைன� ேத�� ெகா�� வ��றாேளா,
எ�னேமா! அ�ப�யானா� ந�ல�. ேவ�
யாராவதா���தா�? எ�லாவ����� ���
ேநர� ஒ������ பா��கலா�. ஒ���
��பத�� இ�ேக இட����� �ைற��ைல!
�ர��ேல வ�த �வ���� ெகா��� அ� ஒ�
�சாலமான ம�டப� எ�பைத� கா��ய�.
அ�� ெப�ய ெப�ய ��க� இ��தன.
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�ேழ���� ஒ� ப��க�� ேமேல வ��
அ�ேக ஒ� வைள� வைள�� ����
ேமேல�� ெச�ற�. அ�த� ப��க���
அ��ப�க������தா� �வ��� ெவ��ச�
வ�த� எ�பைத�� அ��� ெகா�டா�.
அ��த கண� ஒ� ெப�ய ��� மைற��
ேபா� ��� ெகா�டா�. மகா
ைத�யசா�யான வ��ய�ேதவ�ைடய
ைககா�க� எ�லா� அ�சமய�
ெவலெவல��� ேபா� ந�ந���ன!
ப��க��� வ�யாக ேமேல� ���
உ�வ�க� வ�தன. ஒ�வ� ைக��
�வ������த�. இ�ெனா�வ� ைக��
ேவ� இ��த�. ந��� வ�தவ� ைக��
ஒ��� ������க��ைல. �வ���
ெவ��ச��� அவ�க� �க�க� �ல�ப�ட��
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வ��ய�ேதவ�ைடய �� அ�ேயா� அக�ற�.
��ைய� கா���� ப�மட�� அ�கமான
�ய�� உ�டா���. அவ�க�� ��னா�
வ�தவ� வ��ய�ேதவ�ைடய ��ய
ந�பனா�ய க�தமாற�தா�! ந��� வ�த
உ�வ� கட��� ச��வைரய� மா�ைக��
அைர �ைறயாக� தா� பா��த இளவரச�
ம�ரா�தக� ேதவ� எ�பைத அ���
ெகா�டா�. ��றாவதாக, ைக��
�வ����ட� வ�தவைன வ�லவைரய�
��னா� பா��த��ைல. அவ� வாச�
காவலனாகேவா, ஊ�ய�காரனாகேவா இ��க
ேவ���.
வ��ய�ேதவ�ைடய �ைள அ�ேவகமாக
ேவைல ெச�த�. அவ�க� அ�த� பாதாள
வ��� ப��க�� ஏ� வ�வத� ம�ம�
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எ�னெவ�ப� ெவ� �ைர�� அவ���
�ள�� ��ட�. ப��� இைளயரா�
ப�ல��� ஏ� �தலாவ� நாேள வ��
��டா�. ெப�ய ப�ேவ�டைரய� அ��ர�
த�ைச� ேகா�ைட��� ���� ��டா�.
இ�வ�� ேகா�ைட வாச� வ�யாக�
ப�ர�கமாக வ�� ��டா�க�. ஆனா�,
ம�ரா�தக�ேதவ� ெவ��� ேபான��
ெத�ய� �டா�; ���� வ�வ�� ெத�ய�
�டா�. அத�காக இ�த இரக�ய� �ர�க
வ�ைய� பய�ப���� ெகா��றா�க�. இ�த
இ�ளைட�த மா�ைக�� ம�மேம இ�தா�
ேபா��! க�தமாற� த�ைன� ெகா��ட�
கைர�� ���� ���த ��ன�, ேவ�
எ�ேகேயா ஓ�ட��� ெப�ய
ப�ேவ�டைரய�ட� ேச������றா�. இ�த
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அ�தர�க ேவைல�� அவைன�
ப�ேவ�டைரய� பய�ப����
ெகா�����றா�. ம�ரா�தக�ேதவைர�
�ர�க வ��� அைழ��� ெச�ல� �ைணயாக
அ��� ைவ�����றா�.
இத��� அ�த �வ�� ப��க��� ேமேல��
ேபா� ��டா�க�. ெவ��ச�� வர வர ம�க�
ெதாட��ய�. அவ�கைள� ��ெதாட���
ேபாகலாமா எ�� வ��ய�ேதவ� ஒ�கண�
�ைன��, அைத�� உடேன மா���
ெகா�டா�. அவ�க� ேகா�ைட� தளப�
��ன� ப�ேவ�டைரய�� அர�மைன���
ேபா�றா�க� எ�ப� ��சய�. அ�ேக தா�
����� ேபாவ�� எ�ன பய�? ��க���
�ைக����� த���� வ�த �ற� தைலைய�
ெகா��ப� ேபால�தா�! இ�� ���ப ந���
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இ��த லதா ம�டப����� ேபாவ��� பய�
இ�ைல. ஒ�ேவைள ெப�ய ப�ேவ�டைரய�
இத��� அ�� வ����கலா�. அ���
அபாயகர�தா� ேவ� எ�ன ெச�யலா�?…
ஏ�? இ�த� ப��க�� வ�யாக இற���
ேபா�� பா��தா� எ�ன? இ��த� எ��
அ�த� �ர�க� ப��க��� இற��னா�.
இ��ட �ர�க� பாைத�� வ��ய�ேதவ�
காைல ஊ�� ைவ��, ���� �டாம�
நட�தா�. ப�க� ெகா�ச �ர� �ேழ
இற��ன. �ற� சம�லமா���த�. ம�ப���
ப�க�. ���� சமதைர. இர��
ைககைள�� எ�� ����� பா��தா� �வ�
த���பட��ைல. ஆகேவ, அ�த� �ர�க வ�
�சாலமானதாகேவ இ��க ேவ���. ம�ப�
ச��� �ர� ேபான�� ப�க� ேமேல ஏ�ன. 431

வைள�� ெச�வதாக�� ேதா��ய�.
அ�ப�பா! இ�தைகய ������� த���
த�மா� இ��� எ�தைன �ர� நட�க
ேவ��ேமா ெத�ய��ைலேய!
வ��ய�ேதவ� ெவ�ேயற எ��னா�.
ஆனா� ெவ�ேய�� வ�தா� ெத�ய��ைல.
வ�த வ�ைய� க�����க ��ய��ைல.
எ�ேக ேபானா�� இ�� எ��� �த�
வாைய� �ள�� ெகா����த�.
ஆகா! கத� �ற�� ��� ஓைச!… ம�ப���
கால� ஓைச!… இ�ைறய இர��
அ�சய�க��� ��ேவ �ைடயா� ேபா��!
அ�சய�க���� அள��ைல!
பய�கர�க���� எ�ைல��ைல! இ��ைற
ெவ� �ர������ அ�த� கால�� ச�த�க�
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ேக�டன.
��� ேமைட����� �க� ெதாைல�ேல
உ�கா�����பவ��� ேமைட�� ேதா���
கா��க� எ�ப�����ேமா அ�ப����த�
வ��ய�ேதவ� அ�ேபா� க�ட கா��. அவ�
அ�சமய� இ��த இட���� உயரமான ஓ�
இட���, ெதாைல �ர� எ�� ேதா��ய
�ர��� அ� நட�த�. ��� ேமைட�� ஒ�
ப�க������ ஒ� �வ��� வ�த�. �வ���
ெவ��ச��� இ� க�ய உ�வ�க� ெத��தன.
வ��ய�ேதவ� ேம�� க� ��க�
�����ப� உ��� பா��� அ�த உ�வ�க�
யா�ைடயைவ எ�பைத ஒ�வா� ெத���
ெகா�டா�. வ�த இ� உ�வ�க�
ம�ரா�தக�ேதவைர அைழ��� ெச�ற
க�தமாற�� காவல��.
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க�தமாற� ப��க��� இற��னா�.
அவ���� �� ைக�� �வ����ட� வ�த
காவல�� க�தமாறைன� ெதாட���
ப��க��� இற��னா�. க�தமாற�
ம�ரா�தக�ேதவைர அைழ�� வ�த �ர�க
வ��� ����� ெச��றா� எ�ப��
ஐய��ைல. இ�ேபா� க�தமாற� ேபா��
வ�ைய� ெதாட��� ெச�றா�, எ�ப���
ெவ�ேய�� வாசைல� க�� ெகா�ளலா�.
�ற� ஏேத�� உபாய� ெச�� த���கலா�.
�வ��� ெவ��ச�ைத ��� �டாம�,
அ�கமாக�� ெந��காம�, கால� ஓைச
ேக�காதப� ெம�வாக அ�ைவ�� நட��
ெச�றா�. �ர�க� பாைத�� ��� வ��
��ட�. எ��� ஒ� ெப���வ� ெத��த�.
காவல� த� வல� ைக����த �வ���ைய
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இட� ைக�� மா��� ெகா��றா�. வல�
ைக�னா� �வ�� ஓ�ட��� ைகைவ��
��கா�ைய� ���வ� ேபா� ����றா�.
�வ�� ெம��ய ேகா� ேபா� ஒ� �ள�
ேதா���ற�. அ��ள� வரவர�ெப�தா�
வ��ற�. ஓ� ஆ� �ைழ��ப�யான
�ளவா�ற�. காவல� ஒ� ைக�னா� அைத�
����கா���றா�. க�தமாற� அவ�ட�
ஏேதா ெசா������ �வ�� ேதா��ய
�ள�� ஒ� காைலைவ��றா�.
வ��ய�ேதவ� தா� ஒ��� ���
ெகா����த இட������ ெவ� வ�தா�.
ஒேர பா��சலாக� பா��தா�!
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ப�ேவ�டைரய�� ஆ�க�

பா��� ெச�றவ� காவல�ைடய க����
த��ைடய ஒ� ைகைய� ��� வைள���
ெகா�டா�. இ�ெனா� ைகயா�
�வ���ைய� த����டா�. �வ��� தைர��
���த�. அத� ஒ�� �ழ�� ����� �ைக
அ�கமா���. காவல�ைடய க��ைத ஒ�
இ��� இ��� வ��ய�ேதவ� த�
பல�ைதெய�லா� �ரேயா��� அவைன�
�ேழ த��னா�. காவல�ைடய தைல �ர�க�
பாைத�� �வ�� ேமா�ய� அவ� �ேழ
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���தா�. வ��ய�ேதவ� �வ���ைய
எ���� ெகா�� அவ� அ��� ெச��
பா��தா�. ெச�தவைன� ேபா� அவ�
�ட�தா�. ஆ��� �� ஜா��ரைத�ட�
அவ� அ�கவ��ர�ைத எ��� இர��
ைகைய�� ேச��� இ���� க��னா�.
இ�வளைவ�� �ல �னா� ேநர��� ெச��
��� ஓ�னா�. உடேன கத� தானாகேவ
��� ெகா�ட�. �வ� அ�த� ெப��
இரக�ய�ைத மைற��� ெகா�� இ��
வ�வமாக ஓ�� ��ற�. ஓ�� அ��த
கா������ ேகா�ைட�� ெவ�ேய
வ�தா���ட� எ�பைத வ��ய�ேதவ�
அ��� ெகா�டா�. அட��த மர�க��
ேகா�ைட� �வ� ெகா�தள�க�� ச��ரைன
மைற��� ெகா����தப�யா� �லா
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ெவ��ச� �க �க ம�கலாக� ெத��த�.
ஓ� அ� எ��� ைவ�தா�. சடசடெவ�� ம�
ச��� ெச���தாக� �ேழ ��� உண���
ஏ�ப�ட�. ச�ெட�� ேவைல ஊ���
ெகா�� ெப� �ய�� ெச�� ��றா�. �ேழ
பா��தா�. மர�க�� ேகா�ைட� �வ��
அ��த �ழ�� ��� �ரவாக� ெத��த�.
அ�ேவகமாக� �ரவாக� �ழ�க� ��க�ட�
ெச�� ெகா����த�� ஒ�வா� ெத��த�.
ந�ல ேவைள! கரண� த��னா� மரண�
எ�ற க� ேந�����கலா�. த�ைச�
ேகா�ைட� �வைர ஓ�ட��� வடவா�
ெந���� ெச�வதாக வ��ய�ேதவ�
அ�����தா�. இ� வடவாறாக�தா� இ��க
ேவ���.
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ஆகா! இ� எ�ன? ஒ� மர� ஆ��� ����
�ட��றேத! ெவ�ள� அத�ைடய ேவைர�
ப�����ட� ேபா��! பா� ஆ� வைர��
���� �ட��ற�. அ�� ஏ�� த���
த�மா� நட�தா�. ெவ�ள��� ேவக���
மர� அைச�� ெகா����த�. மர���
�ைளக�� இைலக�� த����
அைல���� த��தன. கா�ேறா
அசா��யமாக அ���� ெகா����த�.
மர��� ���� வ�த�� ேவைல ���
ஆழ� பா��தா�. ந�லேவைள! இ�ேக
அ�வள� ப�ள��ைல! வ��ய�ேதவ�
மர������ ந��� இற��� கட��
ெச�றா�. ேச�த� அ�த�ைடய �ைன�
வ�த�. அவ�ைடய ேதா�ட�� ���
வடவா��� கைர�ேலதா� இ���ற�.
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இ�ேக ச�ப��ேலேய இ��க� ���.
இர�� மல�� ��க�� ந�மண� ��ெர��
வ�த�. ேச�த� அ�த�ைடய ��
ச�ப���தா� இ��க ேவ��� எ�� அவ�
எ��ய� �� ேபாக��ைல. �ைர��
ேதா�ட� வ�த� ஆனா� அ�த� ேதா�ட�!
�தலாவ� நா� பா��தத��� இ��
பா��பத�� எ�வள� ���யாச�? அ�மா�
அ��த அேசாகவன�ைத அ�ேதா�ட�
அ�ேபா� ஒ����த�. ஆகா! த�ைன� ேத��
ெகா�� ப�ேவ�டைரய�� ஆ�க� இ�ேக
வ����தா�க� ேபா����ற�. வ�தவ�க�
இ�தைகய அ��ரம�கைள� ெச�� ����
ேபா����றா�க�! அடடா! ேச�த� அ�த��
அவ�ைடய அ�ைம அ�ைன�� எ�வள�
அ��பா�ப�� இ�த ந�தவன�ைத
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வள�����க ேவ���? அ�வள��
பாழா�� ேபா���டேத!
ந�தவன� அ��த�� அ�தாப� ச�ெட��
�ல�ய�. த��ைடய அபாயகரமான
�ைலைம �ைன� வ�த�. ஒ�ற�க��
ேகா�ைட� காவ� �ர�க�� இ�ேக ச�ப���
எ�ேகயாவ� கா����தா� எ�ன ெச�வ�?…
அவ�கைள ஒ� ைக பா���� சமா��க
ேவ��ய�தா�. ந�லேவைளயாக, அேதா
நம� ��ைர, க��ய மர��ேலேய இ���
இ���ற�!…ஒ�ேவைள த�ைன�
���பத�காகேவ அைத���
ைவ����றா�கேளா? எ�ப����தா��
எ�ன ெச�ய ����? ��ைர�� ஏ��
த���ட ேவ��ய�தா�. இ�ேக �ற�ப��
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��ைர பைழயாைற ேபா��தா� ��க
ேவ���.
ெம�ள ெம�ள அ�ேம� அ� ைவ�� நட��
��ைச வாசைல அைட�தா� வாச�
��ைண�� ப�����த ேச�த�
அ�தைன� த�� எ���னா�. ��� வா��
ேபா��� ெகா�� எ��த அ�த�ைடய
வாைய� ெபா��னா�. �ற� ெம��ய �ர��
ெசா�னா�; “த��! �தா� என�� உத�
ெச�ய ேவ���. ெப�ய ச�கட���
அக�ப��� ெகா�����ேற�” எ�றா�.
“இ�� மாைல����� ��ப� ��பலாக� பல
�ர�க� வ�� உ�ைன� ேத�����
ேபானா�க�. அவ�களா� ந�தவனேம அ���
ேபா� ��ட�. ேபானா�� ேபாக��� � த���
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�ைழ�தா� ச�. ந�லேவைளயாக உ�
��ைரைய அவ�க� ���� ேபா� ��டா�க�.
��ைர�� ஏ� உடேன �ற�ப�!”
�ர��� ����ெவ�� ம�த�க� ஓ�வ��
ச�த� ேக�ட�.
“ேபா! ேபா! ���ர�!” எ�றா� அ�த�.
��ைர�� ச�த� ேகளாதப� ெம�வாகேவ
ெச���னா� வ��ய�ேதவ�. ச��� �ர�
ேபான �ற� த�� ��டா�. ��ைர பா��ச��
����� ெகா�� ெச�ற�.
��ைர �ற�ப�ட அேத ேநர��� ஐ�தா�
�ர�க� ��ைச�� வ�� ேச��தா�க�.
கதைவ� தடதடெவ�� த��னா�க�.
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அ�த�� தா� கதைவ� �ற�தா�.
வாச�ப��� ��றா�.
“இ�ேக எ�னேமா ��ச� ேக�டேத? அ�
எ�ன?” எ�� இைர�தா� ஒ� �ர�.
அ�த�� அ�ைன ஏேதா உள��
�ள�னா�.
“இ�த� ெச��� ஊைம�ட� ேப� எ�ன
பய�? உ�ேள ேபா�� பா��கலா�!” எ�றா�
ஒ�வ�.
“அேட! ��ைர� ச�த� ேக��றதடா!”
“எ�ேலா�� ஓ��க�! அவ� எ���
ேபா��ட மா�டா�.” எ�ேலா�� ஓ�னா�க�.
அ�த� அ�ைன�� ஓல� அவ�கைள�
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ெதாட��� வ�த�.
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��தைவ� �ரா��

ேசாழ மா�ைக��� ���ற��� கடைல�
ேபால பர� அைலேமா�� ெகா����த�
ஓைட, மா�ைக�� ெவ� �ர� ேம���
இ��த� அ��ைற. ஓைட�கைர�� அட��த
மர�க� பல இ��தன. பட� ஒ�� அைல��
அைல��ர�� �த�த�. அர�மைன� பட�
மா�� ேதா��ய�. பட��கார� கைர��
��� ெகா����தா�.
ப�டைர�� அவ�ட� வ�தவைன��
பா��த�� அவ� படைக� கைரேயாரமாக
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இ��� ����னா�. இ�வ�� பட�� ஏ��
ெகா�டா�க�. பட� ��� ேபாக ஆர���த�.
�ேராைட� கைர�� பட� வ�� ��ற�.
அ����� ஈசான ப�ட�� வ��ய�ேதவ��
இற��னா�க�. �ற� ����ைற��
ப��க��க�� வ�யாக ஏ� வ�தா�க�.
ப��க��க���� ச��� �ர���
ேதா�ட��� அைம����த ப����க�
ேமைட�� இைளய�ரா�� ��தைவ
அம�����தா�.
பட�� வ�தவ�க� ����ைற��
ப��க��க�� ஏ� ேம�ப��� வ�த��
இைளய�ரா�� ��தைவ ேத� எ���
��றா�.
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வ��ய�ேதவ� அ�ேபா�தா�
அ�ெப�ணர��� ���க�ைத� ����
பா��தா�. பா��த� பா��தப�ேய ��றா�.
அவ���� இைளய�ரா�� ��தைவ���
ம���� ஒ� ��ெகா� த�
இள�த���கர�ைத ��� இைடம���
��ற�.
அ�த� ெகா��� ஓ� அழ�ய ப��� ��� – பல
வ�ண இற�க� பைட�த ப��� ��� – வ��
உ�கா��த�. ��தைவ த� ெபா� �க�ைத�
��� ���� அ�த� ப��� ���ைய�
பா���� ெகா����தா�.
வ��ய�ேதவேனா ��தைவ�� �க மலைரேய
க�ெகா�டாம� பா���� ெகா�� ��றா�.
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ஈசான �வப�ட� ெதா�ைடைய� கைன�த
�ற�தா� இ�வ�� ஏேதா ஒ� ���யமான
கா�ய� ப�� இ�ேக ச����ேறா� எ�பைத
ஞாபக�ப���� ெகா�டா�க�.
“�� எ�ைன� த�ைம�� பா��க
ேவ��ெம�� ஈசான ப�ட�ட� ெத���த�
உ�ைமயா?” எ�� �ரைல� க�ைம�ப����
ெகா�� இைளய�ரா�� �ன�னா�.
அ�த� �ர�� க�ைம�� அ�கார
ேதாரைண�� வ��ய�ேதவைன �����
��க� ெச�தன.
“தா�க� யா� எ�� ெத��தா� அ�லவா
த�கள� ேக���� �ைட ெசா�லலா�?
ஈசான ப�ட� எ�ைன� தவறான இட����
அைழ�� வ�� ��டாேரா எ��
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ஐ���ேற�!” எ�றா�.
“என��� அ��த ச�ேதக� உ�டா�ற�. ��
யாைர� பா��க ������?”
“ேசாழ� ெதா��ல��� ம�காம� �ள�ைக,
��தர ேசாழ ம�ன�� ெச�வ� ��மகைள,
ஆ��த க�கால���� �� �ற�த
சேகாத�ைய, அ��ெமா�வ�ம�� அ�ைம�
தம�ைகைய, இைளய�ரா�� ��தைவ
ேத�ைய� பா��க ேவ��ெம�� ஈசான
�வப�ட�ட� ெசா�ேன�……”
��தைவ� �ரா�� ��னைக ���, “அ�வள�
ெப�ைமைய�� தா�க ��யாம� தா���
ெகா����பவ� நா� தா�!” எ�றா�.
“அ�ப�யானா� அ��லா�ற�கைர�� நா� 450

பா��த நா�ம� தா�க� இ�ைலதாேன?”
எ�றா� வ�லவைரய�.
“ஆமா�, ஆமா�! அ�வள� ம�யாைத�
�ைறவாக� த�க�ட� நட�� ெகா�டவ��
நாேனதா�. அ�த நாக�க��லா ம�ைகைய
ம�ப��� இ�வள� ���ர��� ச���ேபா�
எ�� எ���பா�����க மா���!”
“ம�ப��� ச���பதாக� ெசா�வ�
ெபா��த��ைல, ேத�!”
“ஏ�?”
“���� ������தா� அ�லவா ம�ப���
ச���பதாக� ெசா�லலா�? தா�க� எ�
மன�ைத ��� ஒ� கண��
அகல��ைல…….”

451

“ெதா�ைட ம�டல�தா� இ�வள�
சம�காரமாக� ேப�வா�க� எ�� நா�
எ��பா��க��ைல.”
“எ�லா� ெப�ைமைய�� ேசாழ
நா���ேகதா� ெகா����களா���. ேவ�
நா�க��� ஒ� ெப�ைம�� தர மா���க�
ேபா����ற�.”
“ஆ�; எ��ட� அ�த� ��ற� இ��ப�
உ�ைமதா�. உம�� எ�க� ேசாழ நா�ைட�
���க��ைலயா���!”
“���காம� எ�ன? ந�றா�� �������ற�.
ஆனா� இ�ேசாழ நா��� ெப�� அபாய�க�
இ����றன…..!”
“எ�த அபாய�கைள� ப��� ெசா���?”
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“த�க�ைடய அ�ைம� சேகாதர��
ஓைல�ட� �தனாக வ�த எ�ைன� த�ைச�
ேகா�ைட� தைலவ� ��ய ப�ேவ�டைரய�
���� வர ஆ�கைள ஏ�னா�. எ� ��ைர
ேம� இ�த� பைழயாைற நகைர ேநா�� வ��
ெகா����ேத�. அத���
ப�ேவ�டைரய�� ஆ�க� �ல� எ�கைள
ெந��� வ�� ��டா�க�. நா� வ�த கா�ய�
��வத��� அவ�க�ட� ��பட
���ப��ைல.”
“தா�க� வ�த கா�ய� எ�ன?” எ�� இைளய
�ரா�� ��தைவ ேத� ேக�டா�.
“இேதா நா� வ�த கா�ய�; த�க�
தைமயனா�� ஓைல” எ�� வ�லவைரய�
�� ஓைலைய எ��� ���னா�.
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��தைவ� �ரா�� வ��ய�ேதவ� ���ய
ஓைலைய� ெப��� ெகா�� ப��தா�.
அ�வைர�� ெந��த ��வ�க�ட�
�������த அவ� �க� இ�ேபா� மல���
�ரகா��த�.
வ�லவைரயைன ����� ேநா��, “ஓைலைய�
ெகா��� ����. இ� எ�ன ெச�வதாக
உ�ேதச�?” எ�� ேக�டா� ��தைவ ேத�.
“த�க�ட� ஓைலைய� ெகா��த�ட� எ�
ேவைல�� ���� ��ட�. இ�, நா�
ஊ���� ���ப ேவ��ய�தா�.”
“உம� ேவைல ��ய��ைல; இ�ேபா�தா�
ஆர�பமா�����ற�!”
“தா�க� ெசா��வ� ஒ��� �ள�க��ைல,
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ேத�!”
“உ��ட� அ�தர�கமான ேவைல எைத��
ந�� ஒ����கலா� எ�� இ�� இளவரச�
எ������றாேர? அத�ப� �� நட��
ெகா�ள� ேபாவ��ைலயா?”
“இளவரச�ட� அ��த� ஒ��� ெகா��தா�
வ�ேத�. ஆனா� எ�ைன ந�� ���யமான
ேவைல எ��� ஒ����க ேவ�டா�.
த�கைள ெரா�ப�� ேக��� ெகா��ேற�.”
“உம� ேகா��ைக என�� �ள�க��ைல.
ஒ�ைற ஒ��� ெகா�ட �ற�
��வா��வ�தா� வாண� �ல��� மரபா?”
“பழ� ெப�ைம ேப�வ� வாண� �ல��� மர�
அ��; ஒ��� ெகா�� ��வா��வ��
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வாண� �ல�� மர� அ��.”
“��ன�, ஏ� தய�க�? இளவரச� உ�க�ட�
இ�த ஓைலைய� ெகா��தேபா� இ��
எ�����பைத� ப��� ெசா�ல��ைலயா?”
எ�� இளவர� �ன�னா�.
“ேத�! இளவரச� ���ப�ைத ந�� ெத���
ெகா��தா� �ற�ப�� வ�ேத�. ஆனா�
வ�ெய�லா� �ேரா�கைள� ச�பா����
ெகா�� வ�ேத�. நாலா�ற����
பைகவ�க� எ�ைன� ேத��
ெகா�����றா�க�.இ�த �ைல�� தா�க�
இ�� ப�ைய நா� �ைறேவ��வதாக எ�ப�
உ�� ெசா�ல ����? இதனா�தா�
தய���ேற�. எ�னா� த�க� கா�ய�
ெக��� ேபாக� �டாத�லவா?” எ��
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ெசா�னா� வ�லவைரய�.
“யா� யா� அ�த� பைகவ�க�? என���
ெத���கலாமா?” எ�� ��தைவ கவைல
ெதா��த �ர�� ேக�டா�.
“ப�ேவ�டைரய�க� எ�ைன ேவ�ைடயா��
���க நாலா�ற�� ஆ�கைள
ஏ�����றா�க�.”
பைழயாைற��� தா� வ��
ேச�வத���ளாகேவ ப�ேவ�டைரய��
ஆ�க� வ����பா�க� எ��
வ��ய�ேதவ� ஊ�����தா�. நகர���
�ைழ வாச�க� ேதா�� அவ�க�
கா����பா�க�. ச�ேதக� ஏேத��
ேதா��னா� ����� ெகா�� ேபா�
��வா�க�. அவ�க�ட� ��காம�
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பைழயாைற நக���� �ரேவ��ப� எ�ப�? —
இ�த� கவைல�ட� வ��ய�ேதவ� ஆ��த
க�கால� ெசா�� அ���யப� வடேம�ற�
ஆலய����� ெச�� ஈசான ப�டைர�
ச����� ேப�னா�. அவ� இளவர�
��தைவ� �ரா���ட� ��னா� ெத����
��� ஓைட வ�யாக அைழ�� வ�தா�.
அவ� கட��� ச��வைரய� மா�ைக��
நட�தைத� ெசா�ல� ெதாட��ய� �தலாவ�
��தைவ�� ��ஷ���� ��ஷ� அவசர��
பரபர��� அ�கமா� வ�தன. “ேமேல எ�ன?”
“அ��ற� எ�ன?” எ�� ேக��� ��த�ப���
வ�தா�.
இ�த �வர�கைள� ேக�ட இளவர�
வ��ய�ேதவைன �ய��னா� மல��த

458

க�கைள� ெகா�� பா���, “ெவ���
ெத�வமா�ய ெகா�றைவ�� க�ைண இ�த�
ேசாழ� �ல����� ப��ரணமாக இ���ற�.
ஆைக�னாேலதா� இ�த� ச�கடமான
�ைலைம�� த�கைள என�� உத�யாக�
ேத� அ��� ைவ�����றா�!” எ�றா�.
“அர�! இ��� தா�க� எ�த �த� ப���
என�� இட��ைலேய? எ� �ரண
ஆ�றைல� கா�ட� ��ய சமய� இ���
��ட��ைலேய!” எ�றா� வ�லவைரய�.
“அைத� ப��� கவைல ேவ�டா�. இ� கா��
தம�� ேந������� அபாய�க� எ�லா�
ஒ����ைல எ�� ெசா�ல� ��ய அள�
அபாய� �ைற�த ேவைலைய� தர�
ேபா�ேற�!” எ�றா�.

459

அர�மைன ந�தவன��� ம����
ப���னா� ஆன வஸ�த ம�டப� ஒ��
இ��த�. அைத ேநா��� ��தைவ நட�தா�.
ப�ட�� வ��ய�ேதவ�� இளவர�ைய�
ெதாட��� ெச�றா�க�.
ம�டப��������த ம� மாட�
ஒ������ ��தைவ ஒ� ��ய பைன ஓைல�
���ைக�� த�க� �� அைம�த
எ��தா�ைய�� எ��தா�. ஓைல�
����� �� வ�மா� எ��னா�:
“ெபா���� ெச�வா! இ�த ஓைல க�ட��
உடேன �ற�ப�� வர��. �வர�க� இ�
ெகா�� வ��றவ� ெசா��வா�. இவைர�
�ரணமாக ந�பலா�.”
இ��த� எ�� அ��� ஆ�� இைல ேபா�ற
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��ய ���ர� ஒ�� வைர�தா�. ஓைலைய
வ��ய�ேதவ� ைக�� ெகா��பத�காக
���யவா�, “���� தாம�யாம� இ�த
ஓைலைய எ���� ெகா�� ஈழ நா�����
ெச�ல ேவ���. இளவரச�
அ��ெமா�வ�ம�ட� ெகா��� அவைர�
ைகேயா� அைழ�� வர ேவ���!” எ�றா�.
வ��ய�ேதவ� ஆன�த��� அைலக�னா�
ேமாத�ப��� த�த��தா�. ெந� நாளாக
அவ� ெகா����த மேனாரத�க�
இர��� ஒ�� �ைறேவ� ��ட�. ேசாழ�
�ல �ள�கான இைளய �ரா��ைய�
ச���தா� ��ட�. அவ� �லமாகேவ
இர�டாவ� மேனாரத�� �ைறேவற�
ேபா�ற�. இளவரச� அ��ெமா�வ�மைர�
ச����� ேப� �ைட�க� ேபா�ற�.
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“ேத�! எ� மன����க�த ப�ையேய
த����க�. ஓைலைய எ���� ெகா��
இ�ேபாேத �ற�ப��ேற�!” எ�� ெசா��
ஓைலைய� ெப��� ெகா�வத�காக வல�
கர�ைத ���னா�.
��தைவ ஓைலைய அவ�ட� ெகா��த ேபா�
கா�த� மலைரெயா�த அவ�ைடய �ர�க�
வ��ய�ேதவ�ைடய அ���ட� ைகைய�
ெதா�டன. அவ�ைடய ெம� ����த�; ெந��
ெவ��� ��� ேபா���த�. ஆ�ர�
ப�னா�ர� ப��� ���க� அவ� ��னா�
இற�கைள அ���� ெகா�� பற�தன.
ஆ�ர� ப�னா�ர� ���க� ஒ�� ேச���
இ��ைச பா�ன. மைல, மைலயான வ�ண
மல�� ��ய�க� அவ� �� ���� நாலா
ப�க�� �த�ன.
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இ�த �ைல�� வ��ய�ேதவ� தைல �����
��தைவ ேத�ைய� பா��தா�.
எ�னெவ�லாேமா ெசா�ல ேவ�� எ��
அவ�ைடய உ�ள� ெபா��ய�. ெசா�ல
ேவ��யைதெய�லா� அவ�ைடய க�கேள
ெசா��ன.
ஈசான �வப�ட� த� �ரைல� கைன���
ெகா�டா�.
வ��ய�ேதவ� இ�த உலக���� வ��
ேச��தா�!
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ஆ��த க�கால�

மாம�ல�ர�� ��க�� வ�யாக இர�ைட�
��ைரக� ���ய அழ�ய �மான ரத� ஒ��
ெச�ற�. ��ைரக�� அல�கார�க��,
ரத��� ேவைல�பா�க��, ெபா� தக�
ேவ��� மாைல ெவ��� ம�ெறா�
��யைன� ேபா� �ரகா��த ரத��� ேம�
�தான�� அ�� இ��தவ�க� அரச
�ல��னரா���க ேவ��� எ�பைத
உண���ன.
அ�த� ெபா� ரத��� �சாலமான

464

உ��ற��� அரச�ல��ன� �வ�
அம�����தா�க�. அவ�க�� ஒ�வ� தா�,
�ரா� �ர�� ��தர ேசாழ�� ��த
�மார�மான ஆ��த க�கால�. �க
இள��ராய��ேலேய இவ�
ேபா��கள����� ெச�� ெசய�க�� �ர�
ெசய�க� ���தா�. ம�ைர �ரபா��யைன
இ��� ேபா�� ெகா��, “�ரபா��ய� தைல
ெகா�ட ேகா�பரேகச�” எ�� ப�ட� ெபய�
ெப�றா�. �ரபா��ய� �ர ெசா��க�
அைட�� பா��ய நா� ேசாழ சா�ரா�ய���
�� வ�த உடன�யாக�தா� ��தரேசாழ�
ேநா�வா��ப�டா�. ஆ��த க�காலேன
அ��த ப�ட���� உ�யவ� எ�பைத ஐயமற
�ைலநா�ட அவ��� �வரா�ய
ப�டா�ேஷக� ெச���தா�. அ� �தலாவ�
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க�ெவ���க�� த� ெபயைர� ெபா����
சாஸன� அ���� உ�ைம�� ஆ��த
க�கால� ெப�றா�.
��ன�, ெதா�ைட ம�டல�ைத இர�ைட
ம�டல��� க�னர ேதவ�ைடய
ஆ��க������ ���� ������
ெபா��� ஆ��த க�கால� வடநா�����
�ரயாணமானா�. அ�ேக�� பல
ேபா��கள�க�� ெசய�க�� �ர�
ெசய�கைள� ���தா�. இர�ைட ம�டல���
பைடகைள வட ெப�ைண�� வட�ேக
�ர��ய��தா�. ேம�� வட�ைச��
பைடெய���� ெச�வத��� பைட பல�ைத�
ெப���� ெகா��த� அவ�யமா���.
ஆத�� கா���� வ�� த��� பைட
�ர�ட�� ம��� பைடெய�����
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அவ�யமான ஆ�த தளவாட
சாம��ையகைள� �ர�ட�� ெதாட��னா�.
இ�த �ைல�� ப�ேவ�டைரய�க�
அவ�ைடய �ய����� தட�க� ெச�ய�
ெதாட��னா�க�. இல�ைக� ேபா� ���த
�ற�தா� வடநா��� பைடெய����
ெதாட�கலா� எ�� ெசா�னா�க�. இ���
பல�தமான வத��க�� கா��ேல �த��
வர� ெதாட��ன. இல�ைக�� ேபா� ெச�ய�
ெச���ள பைட��� ேசாழ நா������
ேவ��ய உண�� ெபா��
ேபாக��ைலெய�� ெத��த�.
இதனாெல�லா� ஆ��த க�கால�ைடய �ர
உ�ள� ����� ெகா�த����
ெகா����த�.
�ர�க� இ�வ� அ�சமய� ஆ��த க�கால�
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ஏ�� ெச�ற ரத��� அவ�ட� சம
ஆசன��� உ�கா�����தா�க�. இவ�க��
ஒ�வ� ���ேகாவ�� மைலயமா�. இவ�
ஆ�ட மைலயமானா� வழ�க��� ெபய�
���� ‘மலா�’ எ��� ‘�லா�’ எ���
வழ��ய�. ஆைகயா� இவ���
‘�லா�ைடயா�’ எ�ற ப�ட� ெபய�
ஏ�ப����த�.
��தர ேசாழ ச�கரவ����� இர�டாவ�
ப���யா�ய வானமாேத� இவ�ைடய
ெச�வ� ��மக�தா�. எனேவ, ஆ��த
க�கால�ைடய பா�டனா� இவ�. ஆ��த
க�கால� இவ�ட� ெப�� ப�� ைவ����த
ேபா��� இவ�ைடய ���ம� �ல சமய�
அ�த �ர இளவரச�� ெபா�ைமைய�
ேசா��த�.
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ரத��� இ��தவ�க�� இ�ெனா�வ�
பா���ேப��ர�. இவ� பைழய ப�லவ�
�ல������ �ைள வ� ஒ���
ேதா��யவ�. ஆ��த க�காலைன �ட
வய�� ��� ��தவ�. அர��ைம
அ�றவனாதலா� ேபா��கள��� த�
ஆ�றைல� கா�� �ர� �கைழ �ைல நா�ட
����னா�. ஆ��த க�காலைன�
ெச�றைட�தா�. �ரபா��யேனா� நட��ய
ேபா�� ஆ��த க�கால��� வல� ைகைய�
ேபால இ��� உத� ���தா�. இதனா�
ஆ��த க�கால�ைடய அ�தர�க ந����
உ�யவனானா�. �ரபா��ய� ���த
நா����� இ�வ�� இைண ��யா�
ேதாழ�க� ஆனா�க�.
இ�த �வ�� ரத��� ெச�றேபா�
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த�சா������ பராப�யாக வ�த
ெச��கைள� ப��ேய ேப��
ெகா����தா�க�.
“இ�த� ப�ேவ�டைரய�க�� அக�பாவ�ைத
இ�ேம� எ�னா� ஒ� கண�� ச����
ெகா����க ��யா�. நா��� நா�
அவ�க� வர�� கட�� ேபா�றா�க�. நா�
அ���ய �த� ேப�� ‘ஒ�ற�’ எ�ற ��ற�
�ம��வத�� இவ�க��� எ�தைன அக�ைத
இ��க ேவ���? அவைன� �����
ெகா��பவ�க��� ஆ�ர� ெபா� ெவ�ம�
ெகா��பதாக� பைறயைற��தா�களாேம?
இைதெய�லா� நா� எ�ப�� ெபா��க
����? எ� உைற���ள வா�
அவமான��� ���� ேபா����ற�”
எ�றா� ஆ��த க�கால�.
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“தா�தா! ஏ� இ�ப� ெமௗனமா������க�?
த�க�ைடய க��� எ�ன? ஒ� ெப�� பைட
�ர��� ெகா�� ெச�� த�சா������
ச�கரவ���ைய ��� கா���� அைழ��
வ����டா� எ�ன? எ�தைன நா�
ச�கரவ���ைய� ப�ேவ�டைரய�க�
�ைற�� ைவ����ப� ேபால ைவ����பைத
நா� பா���� ெகா����ப�? எ�தைன நா�
ப�ேவ�டைரய�க���� பய�� கால�
க��ப�?” எ�� ெபா��னா� ஆ��த
க�கால�.
“அ�த� பா� ப�ேவ�டைரய�க�� ேநா�க�
எ�ன தா� எ�� ெத�ய��ைல. எ�தைன
நா� இைதெய�லா� ச���� ெகா����ப�?
தா�தா! ஏ� இ��� ேபசாம� வாைய ���
ெகா�������க�? ஏதாவ� வாைய� �ற��
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ெசா���க�!” எ�றா� க�கால�.
“க�காலா! ப�ேவ�டைரய�க�� ேநா�க�
இ�னெத�� ெத�ய��ைல எ�பதாக� ச��
��னா� ெசா�னா� அ�லவா!
அவ�க�ைடய ேநா�க� இ�னெத�� நா�
ெசா���ேற�, ேக�! உ�ைன�� உ�
சேகாதரைன�� த�� த�ேய
பல�ன�ப���வ�தா� அவ�க�ைடய
ேநா�க�. இல�ைக�� உ� த�� அ��ெமா�
ேதா�� அைடய ேவ���. அதனா�
அவ��� அவமான� ேநர ேவ���. இ�ேக
உன�� உ� த���� ேப�� ேகாப� ஏ�பட
ேவ���. ��க� இர�� ேப�� ச�ைட
ேபா��� ெகா�ள ேவ���. அைத� பா���
இ�த� �ழவ� ேவதைன� படேவ���!
இ�தா� அவ�க�ைடய அ�தர�க
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ேநா�க�…..” எ�� �லா�ைடயா�
ஆ��ர��ட� ெசா�� வ�ைக�� க�கால�
�����டா�.
“இ�த ேநா�க��� அவ�க� ஒ� நா��
ெவ�� அைடய� ேபாவ��ைல, தா�தா! எ�
த��ைய�� எ�ைன�� யாரா��� ���க
��யா�. அ��ெமா��காக நா� உ�ைர��
��ேவ�. என�� ஒ�ெவா� சமய�
ேதா���ற�; – க�ப� ஏ� நா��
இல�ைக��� ேபாகலாமா எ��. அ�ேக
அவ� எ�ன க�ட�ப���
ெகா�����றாேனா எ�னேமா! நா� இ�ேக
�கமாக உ�� உ��� அர�மைன��
���� ெகா�� கால�க���ேற�. எ�
வா�� ேவ�� �������� ேபா��றன.
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ஒ�ெவா� கண�� என�� ஒ� �கமா��
ேபா�� ெகா�����ற�. இ�� இ��கேவ
���க��ைல.”
“அரேச! அ�ைமயான ேயாசைன! பல நாளாக
நா� �ைன��� ெகா����தைத� தா�க��
ெசா�����க�. �ற�படலா�, வா��க�!
இத��� தா�தாைவ ேயாசைன ேக�ப��
பய��ைல. இவைர� ேக�டா� ‘ேவ�டா�
ெபா�!’ எ��தா� ���ம� ெசா��வா�!
நாைள�ேக நா� �ற�படலா�. ெதா�ைட
ம�டல� பைட�� பா�ைய அைழ���
ெகா�� ேபாகலா�. இல�ைக ��த�ைத ஒ�
வ�யாக ����� ெகா�� ேநேர
நாக�ப��ன��� வ�� இற�கலா�. இற���
த�சா����� ெச�� அ�த�
ப�ேவ�டைரய�கைள ஒ� ைக பா���
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�டலா�…!” எ�� பா���ேப��ர� ெபா����
ெகா��னா�.
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மைலயமா� ஆேவச�

“க�காலா! � �ரா� �ர�. உ�ைன� ேபா�ற
பரா��ரமசா� இ�த �ர� த�ழக��ேல �ட
அ�க� ேப� �ற�த��ைல. எ��ைடய
எ�ப� �ராய����� நா�� எ�தைனேயா
ெப�ய ��த கள�கைள� பா������ேற�.
ஆனா� எ��க�� ��ட��� த�ன�த�ேய
���� ெச�� உ�ைன� ேபா� ச�ைட��ட
இ�ெனா� �ரைன� பா��த��ைல. ேச���
ெப��ேபா� நட�தேபா� உன��� �ராய�
ப�னா� �ட ஆக��ைல. அ�த வய��
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பைகவ�க�� ��ட��� � ���� ெச�ற
ேவக�ைத��, இடசா� வலசா�யாக வா�
�ழ�ற ேவக�ைத��, பைகவ�க�� தைலக�
உ��ட ேவக�ைத�� ேபா� நா� எ���
பா��த��ைல. இ��� எ� க� ��னா�
அ�த� கா�� ��� ெகா�����ற�.
உ�ைன� ேபாலேவ உ� �ேந�த�
பா���ேப��ர�� �ரா� �ர�தா�. ஆனா�
��க� இர�� ேப�� பத�ற�கார�க�;
��ேகாப� உ�ளவ�க�. அதனா�
உ�க��� ேயா���� ச�� �ைற��
���ற�. எ� ெச�ய ேவ��ேமா அத��
ேந�மாறான கா�ய�ைத� ெச�ய�
ேதா�����ற�. உ� சேகாதர�
அ��ெமா�ைய உடேன இ��ட����
அைழ��� ெகா�ள ேவ���. ��� உ�
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சேகாதர�� ������கேவ �டா�…”
“தா�தா! இ� எ�ன ேயாசைன? அ��ெமா�
இ�ேக வ����டா� இல�ைக ��த� எ�ன
ஆ�ற�?”
“இல�ைக ��த� இ�ேபா� ஒ� க�ட����
வ�����ற�, அ�ராத�ர�ைத�
���தா���ட�. இ� அ�ேக மைழ� கால�.
இ� நா� மாத���� ஒ��� ெச�ய ��யா�.
���த இட�ைத ���� ெகாடாம� பா�கா��
வர ேவ��ய�தா�. இைத ம�ற தளப�க�
ெச�வா�க�. அ��ெமா� இ�சமய� இ�ேக
இ��க ேவ��ய� �க�� அவ�ய�.
க�காலா! உ�ைமைய �� �� ைவ�ப��
பய� எ�ன? �ஜயாலய ேசாழ��
�ல����� அவ� அ�ேகா�ய ேசாழ
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சா�ரா�ய����� ேபராப�� வ�����ற�.
��� உ�ைன� ேச��தவ�க� எ�லா��
இ�ேபா� ஒேர இட��� த��� ச�வ
ஜா��ரைதயாக இ��க ேவ���. ந��ைடய
பல�ைதெய�லா� �ர�� ைவ���
ெகா�ள�� ேவ���. எ�ேபா� எ�ன
�தமான அபாய� வ�� எ�� ெசா�ல
��யா�…….
“தா�தா! இ� எ�ன இ�ப� எ�ைன�
பய�������க�? எ� ைக�� வா�
இ���� வைர�� என�� எ�ன பய�?
எ�ப��ப�ட அபாய� வ�தா� தா� எ�ன?
த�ன�த�யாக ��� சமா��ேப�. எ�தைகய
அபாய����� நா� பய�ப��றவ� அ�ல…..”
“மைற�� நட��ற ச�க����
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����க���� க����� ெத�யாத
அபாய�க���� பய�ப�ேடயாக ேவ���.
பய�ப��, அ�த�த �ைலைம��� த��த ��
ஜா��ரைத�� ெச�� ெகா�ள ேவ���.
அரச �ல��� �ற�� ��மாசன����
உ�யவ�க� இ� �ஷய���
அஜா��ரைதயாக இ��க� �டா�. இ��தா�
நா���ேக நாச� �ைள��.”
“தா�தா! அ�ப� எ�ன இரக�ய
அபாய�கைள� தா�க� எ��பா�����க�?
ச�� �ள�கமாக� ெசா�னா�தாேன நா�க�
ஜா��ரைதயா���க ����…?”
“ெசா�ல�தா� வ��ேற�. �ல நாைள��
��னா� கட��� ச��வைரய� மா�ைக��
அ��த ரா��� ேவைள�� ஒ� ��ட�
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நட�த�. அத��� ெப�ய ப�ேவ�டைரய�
வ����தா�. இ��� ெத�னவ� மழவராய�,
��ற���� �ழா�, வண�கா��
�ைனயைரய�, அ�சாத ��க ��தைரய�,
இர�ைட� �ைட ராஜா�யா� – இவ�க�
எ�லா�� வ����தா�களா�. எ� கா���
வ�த� இ�த� ெபய�க� தா�. ேவ� பல��
வ����கலா�. அ�த ந��ர�� ��ட�
�ழவ�க�� ��ட� ம��� அ�ல. �ல
வா�ப�க�� அ�� இ��தா�க�. ஒ�வ�
ச��வைரய� மக� க�தமாற�.
இ�ெனா�வ�…” எ�� தய��னைத�
பா���, “யா�, தா�தா? இ�ெனா�வ� யா�?’
எ�� க�கால� ���� ேக�டா�.
“உ��ைடய ெப�ய பா�டனா�
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க�டரா��த�ைடய ����மார�,
உ��ைடய ��த�ப� – ம�ரா�தக�
ேதவ�தா�!”
“தா�தா! இ��� எத�காக ம�மமாகேவ ேப��
ெகா�������க�? ���� ெசா���க�!
ப�ேவ�டைரய�க� எ�னதா�
�����றா�க�? ஊ� ஊரா�� ெச��
அவ�க� ��ட� ேபா�வ�� ேநா�க�
எ�ன? ம�ரா�தக� ேதவைன ைவ���
ெகா�� எ�ன ெச�ய� பா���றா�க�?”
எ�� ஆ��த க�கால� ேக�டா�.
“ேவ� ஒ��� இ�ைல. உன��� உ�
த����� இரா�ய உ�ைம இ�ைலெய��
ெச�����, ம�ரா�தகைன� ேசாழ நா���
��மாசன��� ஏ�ற எ������றா�க�.
482

அத�� உ� த�ைத�� ச�மத�ைத�
ெப�வத�காகேவ அவைர� த�ைச�
ேகா�ைட�� �ைற�� ைவ����ப� ேபா�
ைவ�����றா�க�!” எ�றா� �லா�ைடயா�.
“தா�தா! இ�ப�ெய�லா� நா� நகர�க��
�ல� ேப� வ�வதாக எ� கா��� ���த�.
அ� ெவ�� ெபா� வத�� எ��
எ�����ேத�. ��க� இ�வள�
��சயமாக� ெசா����கேள? ெத���
ெகா��தா� ெசா����களா? இ�ப���
நட�க���மா!” எ�றா�.
“ஏ� நட�க ��யா�? உ� பா�டனா���
��னா� உ� ெப�ய பா�டனா� க�டரா��த
ேதவ�தாேன ேசாழ நா�ைட ஆ�டா�!
அவ�ைடய �மார��� உ�கைள� கா����
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அ�க உ�ைம இ�த ரா�ய��� உ�ட�லவா?”
எ�றா� மைலயமா� �லா�ைடயா�.
“இ�லேவ இ�ைல! அ�த �� அசட�, நா�
வா��ைத ேபச� ெத�யாதவ�, ைக�� வா�
எ��� அ�யாதவ�, அவ��� இ�த
இரா�ய� உ�ைமயா? பா� மண� மாறாத
ப��ர�டா� �ராய��� ேபா��கள�
���தவ�, �ர பா��ய� தைல ெகா�ட
��க�, ேதா�� எ�பைதேய அ�யாத �ரா�
�ர�, ஆ��த க�கால��� உ�ைமயா?’ எ��
��னா� பா���ேப��ர�.
அவைன� க�கால� அத�� அட�� ���,
“தா�தா! என�� இ�த இரா�ய� ஒ� ெபா���
அ�ல. ேவ��மானா� எ� ைக வா��
உத� ெகா�� இைத� ேபா�ற ப��
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இரா�ய�கைள �தா���� ெகா�ேவ�.
ஆனா� இ�� �யாய� எ�ப�? �த�ேலேய
ம�ரா�தக����தா� இரா�ய� எ��
ெசா�����தா� நா� ���ேக �����க
மா�ேட�. நா� அ�ய, நகர� அ�ய ம�க�
எ�லா�� அ�ய என��� தா� அர��ைம
எ�� இளவரச� ப�டா�ேஷக� ெச�����,
இ�ேபா� எ�ப� மாறலா�? உ�க��� இ�
ச�மதமா����றதா?” எ�� ேக�டா�.
“என��� ச�மதமா��ைல, ஒ� நா�� நா�
ச�ம��க� ேபாவ���ைல. � ச�ம���
இரா�ய�ைத ம�ரா�தக���� ெகா��பதாக�
ெசா�னா�, �த�� உ�ைன இ�த வாளா�
க�ட��டமா� ெவ��� ேபா�ேவ�. �ற�
உ�ைன� ப�� மாத� �ம�� ெப�ற உ�
தாைய ெவ��� ேபா�ேவ�. �ற� உ� தாைய�
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ெப�றவனா�ய நா�� எ� ைக�னாேலேய
ெவ��� ெகா�� சாேவ�. எ� உட���
உ�� இ���� வைர இ�த� ேசாழ ரா�ய�
உ�ைன ���� ேபாக �ேட�!” எ�� அ�த
வேயா�க� க���தேபா�, அவ�ைடய ம��ய
க�க�� ��ெனா� ��ய�. உண���
ஆேவச��� தள��� ேபா���த அவ�
உட�ெப�லா� ந���ய�.
“அதனா�தா� �த�ேலேய நா�
ெசா�ேன�; — ெப�ய அபாய� ந�ைம�
�������ற� எ��!”
“உபாய� எ�ன, தா�தா! உபாய� எ�ன?”
“�த�� இல�ைக�� ந���ைகயான ஆ�
ஒ�வைன அ��ப ேவ���. அ���,
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அ��ெமா�ைய அைழ�� வர� ெச�ய
ேவ���. அவ� ேபா��கள�ைத ���, த�
���ள ேபா� �ர�கைள ���, இேல��
வரமா�டா�. அவ� மன�ைத� ����
அைழ�� வர���ய ஆ�ற� உ�ளவ�
ஒ�வைன அ��ப ேவ���……”
பா���ேப��ர� �� வ��, “ஐயா! ��க�
ச�மத� ெகா��தா� நாேன ேபா� அைழ��
வ��ேற�!” எ�றா�.
“அ� க�கால� இ�ட�; உ� இ�ட�.”
“தா�தா! இெத�லா� எ�ப�� த�க����
ெத��த�?”
“கட��� மா�ைக ������ என��
அைழ�� வர��ைல. அ�ேலேய ெகா�ச� 487

ச�ேதக� உ�டா���. �ற�, அ��
வ������ ���� ஊ���� ெச�ற
��ற���� �ழாைர வ��� �ைற�ப���
எ� மைல� ேகா�ைட� �ைற��� ெகா��
ேபாேன�. அவ�ட���� அ��
நட�தைவகைளெய�லா� ெத���
ெகா�ேட�. பா���ேப��ரா! � நாைள�ேக
இல�ைக��� �ற�ப��றா� அ�லவா?”
எ�றா�.
“ந�பா! பா�ட� ெசா�னப� � நாைள�ேக
�ற�ப�� இல�ைக��� ேபா! எ� சேகாதர�
அ��ெமா�ைய எ�ப�யாவ� வ�����
இ�ேக அைழ�� வா!”
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���ழ�

அ�� ேநர� அைம� ெப�� �ள��ய�.
ேகா��கைர�� ஓர��� கட� அைல அட��
ஓ�����த�. க�� மர�க��, பட�க��
கைரைய ெந���� ெகா����தன. கைர��
��� �ர� ெவ�மண� பர����த�.
அத�� அ�பா� ெவ��ர���� ெவ��ர�
கா� பட�����த�. ெச�க��� ேதவ� கட��
வா�� கல��� இட�ைத ேநா�� �ைர��
இற��� ெகா����தா�.
கைர ஓர��� கட�� ஒ� ��ய பட� �த�த�.
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கட�� ெம��ய அைல� ��கர�க� அ�த�
படைக� �ழ�ைத�� ம�� ெதா��ைல
ஆ��வ� ேபால ெம�ள ெம�ள அைச�தன.
அ�த� பட�� ஓ� இள� ெப� இ��தா�.
அவ� ���ழ�, ெபய���� த��தா� ேபா�
இவ� ��த�� ஒ� தாழ���� இத� அழ�
ெப��� �க��த�. ��ட க�ய ��த�
���� ���� ���� அவ�ைடய
கைட�ெத��த ேதா�கைள அல�க��தன.
கட� அைலக� கைர�� ஒ���� ச��க�,
���க� �த�யவ�ைற ஆரமா�� அவ�
அ��� ெகா����தா�. பட� கைர அ���
வ�� ேச��த�. ���ழ� பட����� ����
����� கைர�� இற��னா�. படைக�
கைர�� இ��� ேபா�டா�.
நாலா�ற�� இ�� ���� வ��
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����ர�ைத� ���ழ� பா����
ெகா�ேட���ைக��, ��ைர�� கால��
ச�த�ைத� ேக�டா�. ச�த� வ�த வ�ேய
ஆவ�ட� பா���� ெகா����தா�.
வ��ற� யாரா���க����? ெகா�ச
காலமாக� �� ஆ�க� வ��ற�� ேபா�ற��
அ�கமா�� தா����ற�. இராஜா�க
கா�யமாக வ��றா�களா�; ேபா�றா�களா�.
ேந�ைற��� �ட இர�� ேப�
வ����தா�க�. அவ�கைள� பா��பத�ேக
அ�வ��பா���த�. அ�ணைன� பட�
வ��க� ெசா�� ஈழ����� ெச�றா�க�.
பண�� �ைறய� ெகா��தா�க�.
��ைரேம� வ�தவ� வ��ய�ேதவ�தா�.
வ��ய�ேதவ�ைடய �க� ���ழ�ைய�
க�ட�� ��� மல��த�. அவ� த��ைடய491

�க�ைத உ��� பா���� ெகா�����றா�
எ�� ெத��த�� அவ��� இய�ைகயான
உ�சாகேம �ற�� ��ட�. அவ�� ��ைரேய
���� ��� அவ�ைடய �க�ைத
ஆ�வ��ட� உ��� பா��கலானா�.
���ழ� ��ைர�� அ��� ெச�� அத�
�க�ைத� தட�� ெகா��தா�. அதனா�
ம���� அைட�தைத� ேபா� ��ைர
உட�ைப� ������ ெகா�� ச��
இேலசாக� கைன�த�.
“உ�ைன எ� ��ைர��� ������ட�! இ�
��க ந�ல�.”
“எ�ன �த��� ந�ல�?”
“நா� இல�ைக��� ேபாகேவ���. இ�த�
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��ைரைய உ��ட� ஒ����� ����
ேபாகலா� எ�� எ���ேற�. பா����
ெகா��றாயா?”
“ஓ! பா���� ெகா��ேற�. எ�லா
��க�க�� எ��ட� ���ர�
�ேநகமா����. ��க� எத�காக இ�ேக
வ�������க�?”
“ச�கரவ����� உட�� �ண� இ�ைல
அ�லவா? அவ�ைடய ேநாைய�
�ண�ப��த� �ல ��ைகக�
ேவ�������றன. இ�த� கா��� அ��வ
��ைகக� இ����றனவாேம? அத�காக�
தா� …”
“ச�� �� இல�ைக��� ேபாக ேவ���
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எ�� ெசா�னாேய?”
“இ�ேக �ைட�காத ��ைககைள
இல�ைக����� ெகா��வர ேவ���.
இல�ைக�� அ�மா� ெகா�� வ�த ச���
ப�வத� இ�ன�� இ���றதாேம?”
“ஆமா�, இ���ற� அதனாேலதா� அ�ேக
ஆ�ர�கண�கான ஜன�க� �ஷ�கா��ச��
இ�ேபா� ெச��� ேபா��
ெகா�����றா�க�…”
“அ��� அ�ப�யா? என��� ெத�யாேத?
அ���ய அர�மைன ைவ��ய���� அ�
ெத�யா�…”
“ஆ���ைளகைள� ேபா� ெபா�
ெசா���றவ�கைள நா� க�டேத��ைல. 494

இர�� நாைள�� �� இர�� ேப� இ�ேக
வ�தா�க�. அவ�க�� இ�ப��தா� ஏேதா
ெபா� ெசா�னா�க�. ஆனா� அவ�க�
ெசா�ன� ெகா�ச� ந�ப� ��ய ெபா�யாக
இ��த�.”
“அவ�க� யா�? எ�ன ெபா� ெசா�னா�க�?”
“அவ�க� த�கைள யாேரா ம��ரவா�
அ���யதாக� ெசா��� ெகா�டா�க�.
ச�கரவ����� ர�ைச க��வத�காக� ��
நக��, யாைன வா� ேராம�� ேவ���
எ���, அத�காக இல�ைக ேபாவதாக��
ெசா�னா�க�. அவ�கைள அைழ���
ெகா�� எ� அ�ண� படேகா���
ெகா�� இல�ைக��� ேபா����றா�…”
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“ஓ! ஓ! அ��� அ�ப�யா?” எ�றா�
வ��ய�ேதவ�. அவ��� ர�தாஸ�
எ��� பய�கர ம��ரவா��� �ைன�
வ�த�.
‘நம�� ��னாேலேய இல�ைக��� பட��
ெச����பவ�க� யாரா���க� ���! இ�த�
ெப�ைண எ�வள� �ர� ந�பலா�?
இவ�� ஒ�ேவைள அ�த� ச�கார�
��ட��� ேச��தவளா���க� ��ேமா!…
இரா�, இரா�! இவ� க�ள�கபட� அ�ற
ெப�. இவைள எ�ப�யாவ� �ேந�த� ெச��
ைவ��� ெகா�வ� ந�ல�.’
“���ழ�! உ��ட� உ�ைமைய�
ெசா�����ேற�. ச�� �� ��ைக
ெகா�� ேபாக நா� வ����பதாக�
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ெசா�ேனேன, அ� ெபா�தா�! �க
���யமான இரக�யமான கா�ய���காக நா�
இல�ைக��� ேபா�ேற�.”
கல�கைர �ள��� அ�����த ��ைட
அவ�க� ெந���னா�க�. ���������த
ஒ� ெப�யவ��, வய� ����த �����
ெவ�ேய வ�தன�.
“���ழ�! இவ� யா�?” எ�� ேக�டா�
ெப�யவ�.
“ச�கரவ����� ைவ��ய���காக ��ைக
ெகா�� ேபாவத�� வ�����றா�, அ�பா!”
“ஏ� ஐயா, இ�த� ெப� ெசா��வ�
உ�ைமதானா?” எ�� அ�த� ெப�யவ�
வ��ய�ேதவைன� பா���� ேக�டா�.
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“ஆ�, ெப�யவேர! இேதா ���!” எ��
ெசா��, வ��ய�ேதவ� இைட�� க�����த
���������� ஓைல ஒ�ைற எ����
ெப�யவ�ட� ெகா��தா�.
ெப�யவ� அ�த ஓைலைய வா��� ெகா�டா�.
கல�கைர �ள��� ெவ��ச��� அைத�
கவனமாக� பா��தா�. அவ� �க� மல��த�.
தம� மைனயாைள ேநா��, “இைளய�ரா��
ஓைல ெகா��� அ�������றா�. இவ���
உண� அ��க ேவ���. உ�ேள ெச��
உ� ம�மக�ட� ெசா��! ேசா���
பாைனைய� க���� உ����ட� ேபா�றா�!”
எ�றா�. ” எ�றா�.
இர� ேபாஜன� ஆன �ற� வ��ய�ேதவ�,
கல�கைர �ள��� தைலவைர� த��பட�
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ச���� இல�ைக��� தா� அவசரமாக�
ேபாக ேவ��� எ�பைத� ெத���தா�.
�யாக�ட�க� கைரய� எ��� ெபய�ைடய
அ�ெப�யவ� தம� வ��த�ைத� ெத���தா�.
“இ�த� கைரேயார��� எ�தைனேயா ெப�ய
பட�க��, ��ய பட�க�� ஒ� கால���
இ��தன. அைவெய�லா� இ�ேபா�
ேச��கைர��� ேபா� ��டன. இல�ைக��
உ�ள நம� ைச�ய��� உத��காக�தா�
ேபா�����றன. என��� ெசா�தமாக
இர�� பட�க� உ��. அவ��� ஒ���
ேந�� வ�த இர�� ம�த�கைள ஏ���
ெகா�� எ� மக� ேபா����றா�. அவ�
எ�ேபா� ���� வ�வா� எ�� ெத�யா�.
எ�ன ெச�ய���?” எ�றா�.
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“அ�த ம�த�க� யா�? அவ�க� ஒ� மா��
ஆ�க� எ�� த�க� �மா� ��னாேள?”
“ஆமா�; அவ�கைள� க�டா� என���
���க��ைலதா�. அவ�க� யா� எ�ப��
ெத�ய��ைல; எத�காக� ேபா�றா�க�
எ�ப�� ெத�ய��ைல. ப�ேவ�டைரய��
பைன இல��ைன அவ�க�ட� இ��த�.
இ�சமய� � ேக��� உத�ைய எ�னா�
ெச�ய ��ய��ைலேய!”
“இ�ெனா� பட� இ��பதாக�
ெசா���கேள?”
“பட� இ���ற�. த��வத�� ஆ� இ�ைல.
� த���ெகா�� ேபாவதா���தா�
த��ேற�…”
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“என�� பட� ஓ�ட� ெத�யா�. என���
த��� எ�றாேல ெகா�ச� பய�. அ���
கட� எ�றா�…”
“பட� ஓ�ட� ெத��தா�� அ�பவ�
இ�லாதவ�க� கட�� பட� ஓ�ட ��யா�.
கட�� ெகா�ச �ர� ேபா���டா� கைர
மைற�� ���. அ��ற� �ைச ெத�யாம�
��டாட ேவ�� வ��.”
“ஏதாவ� ஒ� வ� ெசா�� ��க�தா� உத�
ெச�யேவ���” எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
“இ�த� ப���ேலேய ���ழ�ைய� ேபா�
சாம���யமாக� பட� த�ள� ெத��தவ�க�
ேவ� யா�� இ�ைல. இல�ைக��
எ�தைனேயா தடைவ ேபா� வ�����றா�.
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அவ�ட� நா� ெசா���ேற�; ���
ேக���பா�!” இ��த� �யாக�ட�க� கைரய�
������ கல�கைர �ள�ைக ேநா���
ெச�றா�.
அவ�ைடய ���� ��ைண��
வ��ய�ேதவ� ப��தா�. ��ட �ரயாண�
ெச�த கைள��னா� ��க� க�ைண�
���� ெகா�� வ�த�; �ைர�� ����
ேபானா�.
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"ச���ர �மா�"

ம�நா� காைல�� உதய ��ய�ைடய
ெச��ரண�க� வ��ய�ேதவைன� த��
எ���ன. உற�க� ���ய �ற�� �ய உண��
வ�வத��� ��� ேநர� ���த�. அைல��
ஆ�ட�� அ�க��லாம� அைம�யாக
இ��த அ�த� கட�� இற��� ���க
ேவ��� எ�ற ஆைச உ�டா���.
இ��ைப� ���� க�����த ���
��ைய�� க��ைய�� எ���� கட�கைர��
ைவ������ கட�� இற��னா�. ‘அேடேட!
503

ஆழ� இ�ைல எ�� எ��� ெகா�ேட
கைர����� ெவ��ர� வ�� ��ேடாேம?’
எ�ற எ�ண� ேதா��� கைர� ப�க�
����� பா��தா�. ஓேகா! அேதா ���ழ�
வ��றாேள!
‘ஓ! ஓ! இ� எ�ன? கைர�� ���� அவ�
எ�ன பா���றா�, எ�ன�ைத எ���றா�?
ந��ைடய இ���� ���� ���
��ையய�லவா எ���றா�? ெப�ேண!
அைத எ��காேத! அ� எ��ைடய�… நா�
ெசா�வ� அவ� கா�� �ழேவ��ைல!
இ�த� கட� அைலக�� இைர�ச�!
‘இேதா ந� �ர� அவ���� ேக����ட�!
ந�ைம� பா��� அவ�� ஏேதா ெசா��றா�!
���ழ�! அ� எ��ைடய�! எ��காேத!…’ 504

வ��ய�ேதவ� கைரைய ேநா�� ஓட
ஆர���தா�! ஒ� தடைவ ���ழ�
அவைன� ����� பா��தா�. �ற� அவ��
ஓட� ெதாட��னா�. ��� கல�கைர
�ள�க�� இ��த ப�க���� எ��ப�கமாக�
கா�ைட ேநா�� ஓ�னா�!
இர�� தடைவ கட�� இட� ����
ஒ�வா� உ��� த���� �������
வ��ய�ேதவ� ெம�வாக கைரேய�னா�.
�ற� அ�த� ெப�ைண� ெதாட���
ஓ�னா�. ஓட ஓட, அவ�ைடய ஓ�ட���
ேவக� அ�கமா���. இேதா கா�����
���ேத ��டா�. “���ழ� ���ழ�!” எ��
��ச��டா�. ��ெர�� மர��� ேம����
ஏேதா ���த�!
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ஆ! அவ�ைடய அைர� ��� ���தா�!
��க ஆவ�ட� அைத எ���� ��ைள�
����� பா��தா�. ஓைல, ெபா�கா�க�
எ�லா� ப��ரமா���தன! “பண�
ப��ரமா����றதா?” எ�� ஒ� �ர�
ேமேல���� வ�த�. வ��ய�ேதவ�
அ�ணா�� பா��தா�. ���ழ�
மர��ைள�� உ�கா�����தா�.
�ய��� ������� ேபா���த
வ��ய�ேதவ� த�ைன ��ய ேகாப��னா�,
“உ�ைன� ேபா�ற ம��ைய நா�
பா��தேத��ைல!” எ�றா�.
“உ�ைன� ேபா�ற ஆ�ைதைய நா�
பா��த��ைல அ�ம�மா! எ�ன
�����தா�?” எ�றா� ���ழ�.
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“எத�காக இைத� ���� ெகா�� ஓ�
வ�தா�?”
“அ��த� நா� ெச��ரா��டா� �
கா����� வ����க மா�டா�. எ�க�
����� ����� ேபா���பா�!”
“ேபா���தா� எ�ன?”
“இ�த மர��� ேம� ஏ�� பா� ெத���!”
“எ�ன ெத���?”
“ப��� ப�ைன�� ��ைரக� ெத���!
வா�க��, ேவ�க�� ���வ� ெத���!”
அவ�ைடய �க� ேதா�ற������ அவ�
��வ� உ�ைமயா���கலா� எ��
ேதா��ய�. ஆ��� ��சயமாக�
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ெத���ெகா�ள ���� வ��ய�ேதவ�
மர��� ேம� ஏ�னா�. மர��� ேமேல��
கல�கைர �ள��� ப�க� ேநா��னா�.
‘ஆ� ���ழ� ��ய�� உ�ைமதா�’
அ�ேக ப��� ப�ைன�� ��ைரக� ��றன.
��ைரக� �� வா�க��, ேவ�க�� ���த
�ர�க� இ��தா�க�.
‘அவ�க� யாராக இ����?… ந�ைம�
���பத�� வ�த ப�ேவ�டைரய��
ஆ�க�தா�! ேவ� யாரா���க ����?’
���ழ� த�ைன� ெப�� அபாய������
கா�பா��னா�. “���ழ� எ�ைன�
ேபராப������ கா�பா��னா�. உன�� �க
�க ந��!” எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
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“இ�த �ர�க� எ�ைன� ேத�
வ�����றா�க� எ�பைத எ�ப� அ��தா�?”
“உ�ைன� பா��தா� ெத�ய��ைலயா? – �
த�� ஓ� ஒ��� ெகா�ள வ�����றவ�
எ�� ேந�ைற�ேக ஊ��ேத�.”
“ெப�ேண! � என�� எ�வள� ெப�ய உத�
ெச�����றா� எ�பைத� ெசா�� ��யா�.
��ச உத�ைய�� �தா� ெச�யேவ���…”
“எ�ன ெச�யேவ��� எ��றா�?” எ��
ேக�டா�.
“�தா� பட� வ��� வ�� எ�ைன
இல�ைக�� ேச����க ேவ���!”
���ழ� ெமௗனமா���தா�.
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“நா� த��� கா�ய� எ��� ெச�ய���யவ�
அ�ல எ�� உன�� ந���ைக ஏ�ப��றதா?
ெப�ேண! இல�ைக�� �க ���யமான
கா�யமாக நா� உடேன ேபா���ர ேவ���.
இ�த உத� என�� � அவ�ய� ெச�ேதயாக
ேவ���…”
“ெச�தா� என�� எ�ன த�வா�?” எ��
���ழ� ேக�டா�.
“ெப�ேண! இ�த உத� � என��� ெச�தா�
உ�� உ�ள அள�� மற�க மா�ேட�;
எ�ெற��� ந�� ெச���ேவ�. உன��
நா� இத��� �ர�யாக� ெச�ய���ய�
எ��� இ��பதாக� ெத�ய��ைல. � ஏதாவ�
ெச���ப� ெசா�னா�, க�டாய� ெச�ேவ�!”
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���ழ� ���� ��� ேநர� ��தைன
வய�ப����தா�.
“ச�, எ��ட� வா! இ�த� கா��� ஓ�ட����
உ�ைன நா� அைழ��� ேபா�ேற�. அ�ேக
இ�� ெபா�� சா�� வைர�� �� இ��க
ேவ���. நா� ெசா��� இட��� இ����
வைர � இ��க ேவ���! இ���ய �ற� நா�
���ப வ�� ஒ� ச�த� ெச�ேவ�. ���
‘��� ���’ எ�� ��வைத�
ேக�����றாயா?”
“ந�றா�� ேக�����ேற�. அ�ப��
ேக��ரா��டா�� உ� �ரைல� ெத���
ெகா�ேவ�.”
“நா� �ர� ெகா��த�� � அ��ட������
ெவ� வர ேவ���. இ��� ஒ�
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ஜாம����� பட�� ஏ� நா� �ற�ப���ட
ேவ���.”
“���� �ர� எ�ேபா� வ�� எ��
கா����ேப�.”
கா��� ம���� மண� ேம� இ����த
ஓ�ட����� ���ழ� வ��ய�ேதவைன
அைழ��� ேபானா�. ேம��� ம� ப�க���
மர� ெச� ெகா�க� ம�ற இட�ைத�ட அ�க
ெந��கமா���தன. அவ�ைற லாவகமாக�
ைக�னா� �ல���ெகா�� ஒ� மர���
வ�யாக� ப�ள��� இற��னா�.
வ��ய�ேதவ�� அவைள� ��ப��
இற��னா�. அ�ேக ஒ� பைழய ம�டப���
ேம� ���� காண�ப�ட�. இ��� உ���
பா��த�� இ�ளைட�த ம�டப��� இ�
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��க� ெத��தன. இைவ எ�லாவ�ைற��
மர�க�� ெச� ெகா�க�� மைற����தன.
எ�த� ப�க���� பா��தா�� அ�த
ம�டப� அ�ேக இ��ப� ெத�யேவ
ெத�யா�.
“இ�� பகெல�லா� இ�ேகேய இ�! நாலா
�ற�� ம�த�க� �ர� ேக�டா�� ��ைரக�
ஓ�� ச�த� ேக�டா�� ேவ� எ�ன தட�ட�
நட�தா�� � ெவ��� தைல கா�ட
ேவ�டா�. ேம��� ேம� ஏ�� பா��க
ேவ�டா�!” எ�� ���ழ� ��னா�.
அ�� பக�ெபா�� வ��ய�ேதவ���
எ��� ேபா���ட�. பா� ேநர���� ேம�
���� க��தா�.
ேம��� கட�� ��ய� அ�த��த�.
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நாலா�ற�� அ�தகார� ���� வ�த�.
மைற�த ம�டப��� ��னேம ��
ெகா����த இ�� ப�மட�� க�யதா���.
வ��ய�ேதவனா� அ�ேக ேம�� இ��க
��ய��ைல ெவ�ேய� வ�தா�.
ம�டப�ைத ��ய மண� ���� ��
��றா�. ெவ��ர��� கல�கைர �ள���
ஒ� ெத��த�. வான��� ைவரம�க�
�ட���� ெஜா��தன. கா��� பல
����ரமான ஒ�க� உ�டா�ன.
இேதா ���� �ர�; ‘���!’, ‘���!’ அ�த�
�ர� ேதவகான�ைத� ேபா� வ��ய�ேதவ�
கா�� ஒ��த�. �ர� வ�த ��ைக ேநா���
ெச�றா�. ���ழ� அ�� ��றா�. ‘ச�த�
ெச�யாம� எ��ட� வா’ எ�� ச��ைஞ
ெச�தா�. அ����� கட�கைர ெவ� ச�ப� 514

எ�� ெத�ய வ�த�.
கட�கைர�� பட� ஆய�தமா���த�. அ��
பா� மர�� பா�� அைத� க��� க���
���� ைவ�க�ப����தன. பட�����
இர�� க�க� ���� ெகா����தன.
அ�த� க�க�� �ைன�� ஒ� ெப�ய
மர�க�ைட ெபா���� க�ட�ப����த�.
���ழ� படைக லாவகமாக� த��� கட��
இற��னா�. ���� ச�த���� கட��
அ�பட� இற��ய�. படைக� ���� இ����
ெகா�ேட ேபானா�. கைர ஓர��� அைல
ேமா�� இட�ைத� தா��ய �ற� “இ�ேம�
பட�� ஏ��ெகா�ளலா�!” எ�� ெசா��,
அவ� �த�� ஏ�� ெகா�டா�.
வ��ய�ேதவ�� தா� ஏ�னா�. அ�ேபா�
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பட� அ�கமாக ஆ�ய�. அ�த ஆ�ட���
வ��ய�ேதவ� கட�� ���� ��வா�
ேபால� ேதா��ய�; சமா����ெகா��
உ�கா��தா�.
“பா�மர� க�ட ேவ�டாமா?”
“இ�ேபா� எ���கா�� அ���ற�. பா�மர�
���தா� படைக ம�ப� கைர�ேல ெகா��
ேபா� ேமா��. ந����� ேம� கா���
���ப����. அ�ேபா� பா�மர� ���தா�
பய�ப��!” எ�� ���ழ� ��னா�.
“ஓ உன�� இெத�லா� ந�றா��
ெத������ற�; அதனாேலதா� உ�ைன
அைழ��� ேபா��ப� உ� த�ைத
ெசா�னா�.”
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“எ� த�ைதயா? யாைர� ெசா���றா�?”
“உ� தக�பனாைர�தா� ெசா���ேற�.
கல�கைர �ள��� �யாக�ட�க�கைரயைர�
ெசா���ேற�.”
“கைர�� இ����ேபா�தா� அவ�
எ��ைடய த�ைத, கட�� இற����டா�…”
“தக�பனா� �ட மா�� ேபா���வாரா,
எ�ன?”
“ஆமா�; இ�ேக ச���ர ராஜ�தா� எ�
தக�பனா�. எ��ைடய இ�ெனா� ெபய�
ச���ர�மா�.”
“அ� எ�ன ����ரமான ெபய�?”
“ச�கரவ����� இைளய �மாரைன�
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‘ெபா���� ெச�வ�’ எ�� �ல�
ெசா���றா�க� அ�லவா! அ�
ேபால�தா�!”
அவ�ட� ேப��ெகா�ேட ���ழ� ���ைப
வ����ெகா����தா�. பட� ேபா��
ெகா����த�.
“இல�ைக� ���� நா� எ�ேபா� ேபா��
ேசரலா�?” எ�� ேக�டா� வ��ய�ேதவ�.
“ெபா�� ���� சமய� ேபா�� ேசரலா�,
கா�� நம�� உத�யாக இ��தா�!”
கா�� �கமாக அ��த�. பட� ��ெர��
கடைல� �����ெகா�� ெச�ற�. கட��
ஓ�கார நாத� ேக��� ெகா�ேட இ��த�.
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வ��ய�ேதவ�ைடய க�கைள� �ழ���
ெகா�� ��க� வ�த�. ����
�ைல����� உற�க �ைல�� இேலசாக
ந��� ெச�றா�.
ம�ப��� வ��ய�ேதவ� க� ���தேபா�,
அவ� எ�ேர�� ����� ேதா��ய கா��
அவைன� �ர��க� ெச�த�. �ழ�ேக
வான�க��� ��ய� உதயமா��
ெகா����தா�. அ�ேக கட� உ�����ட
த�க� கடலா�� தகதகெவ�� �க��த�.
அவ��� எ�ேர பட� ேபா�� ெகா����த
�ைச�� ஒ� மரகத� �� �ல� கடலாைட
ேபா����ெகா�� �ள��ய�. வல��ற���
அேத மா�� இ�ெனா� ப�ைச வ�ண ���
�ரேதச� காண�ப�ட�. இர�� மரகத�
�ரேதச�க���� ஊேட பா��தா� �ர���519

அ�தைகய இ��� பல ��க� ப�ைச
�ற��� ப�ேவ� வைக� கலைவக���
உதாரணமாக� ேதா��� ெகா����தன.
இ�த� கா��ைய� க�� ெம��மற��
�ைன�ழ����த வ��ய�ேதவ�ைடய
ெச���, “இ� ெசா��க� அ�ல; இ�
இல�ைக!” எ�ற வா��ைதக� ����
அவைன ���பைடய� ெச�தன.
“ஆ�! இ� ெசா��கேமா எ�� நா�
ச�ேத��த� உ�ைமதா�!” எ�றா�
வ��ய�ேதவ�.
பட� �ைவ ெந���� ெகா����த�. கட�
ந�ேவ ேக��� ஓ�கார� ெதா����
ப�லாக� கட� அைலக� கைர�ேல
ேமா��ேபா� உ�டா�� சலசல��� ச�த� 520

ேக�க� ெதாட��ய�.
பட� ��� கைரைய அ��ய�. இ�வ��
பட����� இற��னா�க�. வ��ய�ேதவ�
கைர�� ஏ� �ைட ெப���ெகா�டா�.
���ழ� படைக� ����னா�.
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அ���த� �ரமராய�

வ��ய�ேதவ� ���ழ��� பட�� ெச��
இல�ைக� ��� இற��ய அேத நா�
மாைல�� ஆ�வா��க�யா� ந��
இராேம�வர� வ�� ேச�����டா�.
இராேம�வர� ேகா�� ம��� ஓரமான ஒ�
����� ����ய�� எ�ேர ����
பர�தகட�. அ�கட�� கா��ேயா
க�ெகா�ளாத அ��த� கா��யா���த�.
ெப�ய ெப�ய மர�கல�க�, நாவா�க�, ��ய
க�ப�க�, பட�க�, க��மர�க� ஆ�யைவ522

ெந���� வ�ைச வ�ைசயாக�
க���ெக��ய �ர� காண�ப�டன.
காவ� �ர�க� ���� ���� ெதாடர,
ேசாழ சா�ரா�ய��� �க� ெப�ற �த�
ம��� அ��� அ���த� �ரமராய� ராஜ
க��ர��ட� ஒ� பட�� வ��
ெகா����தா�. �ரமராய� கைர�� ேகா��
ம�� ஓரமாக ��ட��� ந��� க�க���
த��ட� பரம சா�ைவ�ேபா� ��ற
ஆ�வா��க�யாைன� ைக�னா� ச��ைஞ
ெச�� அ��� அைழ�தா�.
ஆ�வா��க�யா� பயப���ட� ைகைய�
க���ெகா�� கட�கைரேயார� ெச��
��றா�.
“நா� த��� இட���� வ�� ேச�! அேதா!
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கட�� ஒ� ��ய �� ெத��ற� பா��தாயா?
அ�ேக��ள ம�டப���� வா.”
இராேம�வர� ெப�� �ைவய��த ��ய
��க�� ஒ���, ஒ� பழைமயான
ம�டப���, அ���த� �ர�மா�ராய�
ெகா������தா�. அவ�ைடய அைம�ச�
ேவைலைய நட��வத���ய சாதன�க�
அவைர� ������தன. கண�க�க�, ஓைல
எ��� ��ம��ர நாயக�க�, அக�ப�வார�
காவல�க� �த�ேயா� அவரவ�க�ைடய
இட��� ஆய�தமாக இ��தா�க�. அ���த�
வ�� அ�ம�டப��� அம��� ��� ேநர�
ஆன��, த�ைம� பா��க வ����தவ�கைள
அைழ��மா� க�டைள��டா�.
�ற�, உர�த �ர��, “எ�ேக? அ�த �ர��
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ைவ�ணவைன இ�ேக வர� ெசா���க�!”
எ�� க�டைள��டா�.
�த� ம��� அ���த� �ர�மராய�
�����த ம�டப����� ஆ�வா��க�யா�
�ரேவ��தா�. அவைர ��� தடைவ ���
வ�தா�! சா�டா�கமாக ���� நம�க���
எ��தா�!
“��ேதவரா�ய தா�கேள ெசா�வ� ஒ���,
ெச�வ� ஒ��மாக இ��தா�, �டனா�ய நா�
எ�ன ெச�ய� �ட���ற�?”
“��� நா�� இரா�ய ேசைவைய நம�
�வத�மமாக� ெகா�டவ�க�. ேசாழ
ச�கரவ����� ேசைவ�� உட� ெபா��
ஆ�ைய அ��பண� ெச�வதாக நா� சபத�
ெச����பைத மற�தைனேயா?..”
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“மற�க��ைல, ��ேவ! ஆனா� அ� உ�தமா
எ�ற ச�ேதக� ேதா�� எ� உ�ள�ைத
அ��� வ��ற�. ���யமாக, த�கைள�
ப��� �ல இட�க�� ேப�� ெகா�வைத�
ேக�டா�…”
“எ�ன ேப�� ெகா��றா�க�?”
“த�க���� ச�கரவ��� ப�� ேவ� �ல�
மா�ய� ��� அைத� ெச�ேப���� எ���
ெகா�����பதா� தா�க� ைவ�ணவ
ச��ரதாய�ைத �����டதாக� �ல�
ெசா��றா�க�. ஜா� த�ம�ைத�
�ற�க���� க�ப� �ரயாண� ெச�ததாக��
���றா�க�…”
“அ�த� ெபாறாைம�கார�க� ெசா�வைத �
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ெபா��ப��த ேவ�டா�. ச�கரவ���
என��� ப�� ேவ� �ல� மா�ய�
ெகா�����ப� உ�ைமதா�. அைத�
ெச�ேப���� எ��� ெகா������றா�.
ஆனா� அத�� நா� வ�ஷ�க��� ��ேப
ச�கரவ����� நா� ம���யாேன� எ�ப�
உன��� ெத��� அ�லவா?”
ஆ�வா��க�யா� ெமௗனமா���தா�.
“ச�கரவ������ என��� எ�ேபா� ந��
ஏ�ப�ட� எ�றாவ� உன��� ெத��மா?
நா�க� இ�வ�� இள��ராய��� ஒேர
ஆ��ய�ட� பாட�க�ேறா�. அ�ேபாெத�லா�
��தர ேசாழ� ��மாசன� ஏற� ேபா�றா�
எ�� யா�� கன��� எ��ய��ைல.
அவராவ�, நானாவ� அைத� ப���
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����தேத �ைடயா�. இராஜா��த��
க�டரா��த�� காலமா� அ��சய ேசாழ�
ப�ட���� வ�வா� எ�� யா� �ைன�த�?
அ��சய���� அ�வள� �ைர��
��மரண� ச�ப���� ��தர ேசாழ�
ப�ட���� வ��ப������ எ�� தா� யா�
�ைன�தா�க�? ��தர ேசாழ� ��மாசன�
ஏ�யேபா� அதனா� பல ��க�க� �ைள��
எ�� எ��பா��தா�. இரா�ய ��வாக���
அவ��� உத�வதாக அ�ேபா�
வா�க��ேத�. அ�த வா����ைய
இ�றள�� �ைறேவ�� வ��ேற�.
இெத�லா� உன��� ெத�யாதா, ��மைல?”
“என��� ெத���, ��ேதவா! எ� ஒ�வ���
ம��� ெத��� எ�ன பய�? ஜன�க����
ெத�யா� தாேன? நா���� நகர���� வ��
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ேப��றவ�க���� ெத�யா�தாேன”
“வ�� ேப��றவ�கைள� ப�� � ����
கவைல�படேவ�டா�. பர�பைரயான
ஆ�சா�ய� ெதா�ைல ������ நா�
இராஜ ேசைவ�� இற��ய� ப�� இத��
��னா� நாேன �ல சமய�
�ழ�பமைட�த���. ஆனா� ெச�ற
இர�� நா�களாக அ�தைகய �ழ�ப�
என��� ���� இ�ைல. ��மைல! நா�
இராேம�வர ஆலய��� �வா�
த�சன���காக இ�� வர��ைல எ�ப��
மாேதா�ட� ேபாவத�காகேவ இ�� வ�ேத�
எ�ப�� உன��� ெத��� அ�லவா?”
“அ�ப��தா� ஊ��ேத�, ��ேதவேர!”
“� ஊ��த� ச�ேய, நா� ெச�ற� இளவரச�529

அ��ெமா�வ�மைர� பா��பத�காக…”
“இளவரசைர� பா����களா, ��ேதவேர?”
எ�� ஆ�வா��க�யா� ேக�டா�.
அவ�ைடய ேப��� இ�ேபா�தா� ���
ஆ�வ�� பரபர��� ெதா��தன.
“ஆகா! உன����ட ஆவ�
உ�டா���டத�லவா, இளவரசைர� ப���
ெத��� ெகா�வத��? ஆ�, ��மைல!
இளவரசைர� பா��ேத�; ேப�ேன�.
இல�ைக����� வ�� ெகா����த
அ�சயமான ெச��க� எ�வள� �ர�
உ�ைம எ�பைத ேந�� ெத���
ெகா�ேட�. ேக�, அ�பேன! இல�ைக
அரச� ம��த�ட� ஒ� மாெப�� ைச�ய�
இ��த�. அ� எ�ன ஆ��� ெத��மா?
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��யைன� க�ட ப�ேபா� மைற��
ேபா���ட�! ம��த�ைடய ைச�ய��ேல
பா��ய நா�������, ேசர நா�������
ெச�ற �ர�க� பல� இ��தா�க�. அவ�க�
எ�லா�� ந� இளவரச� பைட�தைலைம
வ��� வ��றா� எ�� அ��த��
ஆ�த�கைள� �ேழ ேபா����டா�க�.
ஒ�வைர� ேபா� அைனவ�� ந��ைடய
க���ேக வ�� ேச��� ��டா�க�! ம��த�
எ�ப�� ேபா� ��வா�? ேபாேய ேபா�
��டா�. மைலக� ���த ேராஹண
நா����� ெச�� ஒ��� ெகா�����றா�.
ஆக, நம� ைச�ய� ேபா� ெச�வத�� அ��
இ�ேபா� எ��கேள இ�ைல!”
“அ�ப�யானா�, ��ேதவேர! இளவரச� ந�
ைச�ய��ட� �����ட ேவ��ய�தாேன?
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ேம�� அ�ேக இ��பாேன�?”
“எ��க� இ�ைலெய�� ெசா�� ����வ��
�டலா�. ஆனா� இளவரச��� அ��
இ�ட��ைல. என��� அ�� ச�மத��ைல.
இளவரச��, ைச�ய�� இ�பா� வ�த��,
ம��த� மைல நா������ ெவ� வ�வா�.
ம�ப��� பைழயப� ேபா� ெதாட��� அ��
எ�ன பய�? இல�ைக ம�ன��, ம�க��
ஒ�� நம��� �ேந�த�களாக ேவ���.
அ�ல� ���ெகா��� ஆ��ைய அ�ேக
�ர�தரமாக ���த� ேவ���. இ�த இர��
வைக �ய����� இளவரச�
ஈ�ப�����றா�. நம� ேபா� �ர�க�
இ�ேபா� இல�ைக�� எ�ன ெச��
ெகா�����றா�க� ெத��மா? பைழய
ேபா�க�� அ�ராத�ர நகரேம
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நாசமா���ட�. அ����த பழைமயான ��த
�ஹார�க�, ேகா��க�, தா� க��ப
ேகா�ர�க� எ�லா� இ��� பாழா��
�ட���றன. இளவரச�� க�டைள�� ேப��
இ�ேபா� ந��ர�க� இ��த அ�க��ட�கைள
ெய�லா� ������� ெகா�����றா�க�.!”
“அழகா��தா����ற� ைசவ�, ைவ�ணவ�
இர�ைட�� ைக��� இளவரச� சா��ய
மத��ேலேய ஒ�ேவைள ேச��� ��வாேரா,
எ�னேமா? அைத�� தா�க�
ஆேமா����கேளா?”
“நா�� ��� ஆேமா��தா�� ஒ��தா�!
ஆேமா��கா��டா�� ஒ��தா�. ந�ைம�
ேபா�றவ�க� ந��ைடய மதேம ெப�� எ��
ச�ைட���� ெகா����கலா�. ஆனா�
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ஒ� நா�ைட ஆ�� அரச� த��ைடய
�ரைஜக� அ�ச���� சமய�க�
எ�லாவ�ைற�� ஆத����
பராம��கேவ���. இ�த உ�ைமைய
யா�ைடய ���த���லாம� இளவரச�
தாேம உண������றா�. ச�த��ப�
�ைட�த�� கா�ய���� ெச�� கா���றா�.”
“��மைல, இைத� ேக�! ந� இளவரச�
அ��ெமா�வ�ம�ைடய கர�க�� ச��
ச�கர ேரைக இ��பதாக� ெசா�ல�
ேக�����ேற�, அவ� ைக�� ச�� ச�கர
ேரைக இ��தா�� ச�, இ�லா��டா�� ச�,
ஒ�� ��சயமாக ெசா��ேற�. இ�த�
�ம�டல�ைத ஏக ச�ரா�ப�யாக
ஆள�த��தவ� ஒ�வ� உ�� எ�றா�
அவ� இளவரச� அ��ெமா�வ�ம� தா�.” 534

“�வா�! தா�க� ஏேதேதா ஆகாச�
ேகா�ைடக� க��� ெகா�������க�.
ஆனா� அ�ேக இரா�ய���
அ��வார�ைதேய தக��ெத�ய�
பா���றா�க� ��ேதவேர! நா�
பா��தைதெய�லா� தா�க� பா���, நா�
ேக�டைதெய�லா� தா�க�� ேக����தா�
இ�வள� ��கலமா���க மா���க�.
இ�த� ேசாழ சா�ரா�ய���� ஏ�பட�ேபா��
அபாய�ைத �ைன��� க�கல����க�…”
“��மைல, ஆ�, நா� மற����ேட�. அ�க
உ�சாக� எ� அ�ைவ ����ட�. � உ�
�ரயாண��� ெத��� வ�த ெச��கைள
இ��� நா� ேக�கேவ இ�ைல. ெசா�,
ேக��ேற�. எ�வள� பய�கரமான
ெச��களா���தா�� தய�காம� ெசா�!” 535
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"ெபா���� ெச�வ�"

வ��ய�ேதவ� மாேதா�ட�ைத ேநா���
ேபா��ெகா����த அேத சமய��� –
அ���த� �ரமராய�� ஆ�வா��க�யா��
சா�ரா�ய �ைலைமைய�ப�� �வா����
ெகா����த அேத ேநர��� – ��தைவ
ேத��� ெகா��பா�� இளவர� வான���,
அ�பா� ைவ�த ஆைன�� ஏ�� த�ைச
நகைர ெந���� ெகா����தா�க�.
இைளய �ரா�� �ல காலமாக� த�ைச���
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ேபாவ��ைல எ�� ைவ���
ெகா����தா�. இத��� பல காரண�க�
இ��தன. த�ைச�� அர�மைன� ெப���
த��த�யாக வ����ப�யாக� ேபா�ய
அர�மைனக� இ��� உ�டாக��ைல.
ச�கரவ����� �ரதான அர�மைன�ேலேய
எ�லா� ெப���� இ��தாக ேவ���. ம�ற
அர�மைனகைளெய�லா�
ப�ேவ�டைரய�க�� ம��� ெப��தர��
அரசா�க அ�கா�க�� ஆ�ர����
ெகா����தா�க�. பைழயாைற��
அர�மைன� ெப��� �ேய�ைசயாக இ��க
���த�. ���ப� ேபா� ெவ��� ேபாகலா�;
வரலா�. ஆனா� த�ைச�� வ��தா�
ப�ேவ�டைரய�க�� க���பா�க���
உ�ப��� �ரேவ���. ேகா�ைட�����,
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அர�மைன����� இ�ட�ேபா�
வ�வ�� ேபாவ�� இயலாத கா�ய�.
அ�மா�� க���பா�க��, ���ப�த�க��
இைளய �ரா����� ���ப��ைல. இ�த�
காரண�க�னா� ��தைவ� �ரா��
பைழயாைற�ேலேய வ��� வ�தா�. உட��
�ண��லாத த� அ�ைம� த�ைதைய�
பா��கேவ���, அவ���� ப��ைட ெச�ய
ேவ��� எ�ற ஆ�வ�ைத�� க���ப����
ெகா����தா�.
ஆனா� வ��ய�ேதவ� வ������
ேபான����� இைளய �ரா���� மன���
ஒ� மா�த� ஏ�ப����த�. இராஜ�க���
பய�கரமான ����க��, ச�க��
நைடெப��� ெகா������ ேபா� நா�
பைழயாைற�� உ�லாசமாக ந�க�� ஓட� 539

����ெகா���, ��காவன�க��
ஆ��பா�� ெகா��� கால� க��ப� ச�யா?
தைமய� ெதா�ைட நா��� இ���றா�;
த��ேயா ஈழநா��� இ���றா�; அவ�க�
இ�வ�� இ�லாத சமய��� இரா�ய���
நட��� �வகார�கைள நா� கவ��தாக
ேவ��� அ�லவா? தைலநக��
அ�வ�ேபா� நட��� �க���கைள
அ�தர�க� �த�க� �ல� அ���க
ேவ��� எ�� தைமய� ஆ��த க�கால�
ேக��� ெகா�����றாேன? பைழயாைற��
வ��தா� த�ைச�� நட��� கா�ய�க�
எ�ப�� ெத�யவ��?
வ��ய�ேதவ� அ���த ெச��கேளா �க�
பய�கரமா���தன. ப�ேவ�டைரய�க�
த�க� அ�த���� �� அ�கார� ெச���540

வ�த� ம��ேம இ�வைர�� இைளய
�ரா����� ���காம���த�. இ�ேபாேதா
��மாசன�ைத� ப��ேய ���� ெச�ய
ஆர������டா�க�. பாவ�! அ�த�
பரமசா� ம�ரா�தகைன�� த�க� வைல��
ேபா��� ெகா�டா�க�. ேசாழ நா���
��றரச�கைள��, ெப��தர�� அ�கா�க�
பலைர�� த�க� வச�ப���� ெகா�டா�க�.
எ�த ேநர��� எ�ன நட��ேமா, ெத�யா�.
இவ�க�ைடய ������, வ�சைன��,
�ராைச�� எ�த வைர�� ேபா�� எ�� யா�
க�ட�? ��தர ேசாழ�� உ���� உைல
ைவ�தா�� ைவ����வா�க�!
ச�கரவ����� �த�வ�க� இ�வ��
இ�லாத சமய��� அவ��� எதாவ�
ேந�����டா�, ம�ரா�தகைன�
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��மாசன��� ஏ�� ைவ����வ�
எ�தா����� அ�லவா? இத�காக எ�ன
ெச�தா�� ெச�வா�க�! ஆைகயா�
த�சா��� ந� த�ைத�� அ��� நா� இ�
இ��பேத ந�ல�. சா�வா�ய ம�ரா�தகைன
ஏ� இவ�க� ��மாசன��� ஏ�ற�
பா���றா�க�? த�ம �யாய �ைற�காகவா?
இ�லேவ இ�ைல. ம�ரா�தக���� ப�ட�
க��னா� அவைன� ெபா�ைமயாக
ைவ���ெகா�� த�க� இ�ட� ேபா�
எ�லா� கா�ய�கைள�� நட���
ெகா�ளலா� எ�பத�காக�தா�.
இ�வளைவ�� த�ர, ேவெறா�, ���ய
காரண�� இ��த�. அ� வ��ய�ேதவைன�
ப�� ஏேத�� ெச�� உ�டா எ��
ெத���ெகா��� ஆைசதா�.
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வ��ய�ேதவ� ேகா��கைர� ப�க�
ேபா����றா� எ�� ெத��� அவைன�
���� வர� ப�ேவ�டைரய�க� ஆ�க�
அ������பைத�ப�� இைளய �ரா��
ேக���ப�டா�. ��� ���க�� ேத��த
அ�த இைளஞ� இவ�க�ட� அக�ப���
ெகா�வானா? ஒ�ேவைள அக�ப�டா�
த�சா�����தா� ெகா�� வ�வா�க�.
அ�சமய� நா� அ�ேக இ��ப� �க��
அவ�யம�லவா? ஆ��த க�கால� அ���ய
�தைன அவ�க� அ�வள� எ��� ஒ���
ெச�� �ட��யா�. ஏதாவ� ��ற�
சா���தா� த���க ேவ���.
இ��தெம�லா� ��தைவ�� உ�ள� ெப�ய
ெப�ய ����க��� ��கலான
�வகார�க��� ச�ச���� �ழ���
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ெகா����ைக��, அவ�ட� யாைன��
வ�த அவ� ேதா� வான��� உ�ள�, பா�
ேபா�ற ��ைம�ட��, ப��� ேபா�ற
ெத��ட�� ஒேர �ஷய�ைத�ப��ேய
������ ெகா����த�. அ�த ஒ� �ஷய�
இளவரச� அ��ெமா�வ�ம� எ�ேபா�
இல�ைக����� ���� வ�வா� எ�ப�
ப���தா�.
“அ�கா! அவைர உடேன �ற�ப�� வ��ப�
ஓைல அ������பதாக� ெசா���க�
அ�லவா? வ�தா�, எ��ட� வ�வா�?
பைழயாைற�கா? த�சா���கா?” எ��
வான� ேக�டா�.
த�சா���� இவ�க� ேபா�����ேபா�
இளவரச� பைழயாைற�� வ�� ��டா�
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எ�ன ெச��ற� எ�ப� வான��� கவைல.
ேவ� ேயாசைனக�� ஆ�����த ��தைவ�
�ரா�� வான�ைய� ����� பா���,
“யாைர�ப��ய� ேக��றா�? ெபா����
ெச�வைன� ப��ேயா?” எ�றா�.
“ஆமா�, அ�கா! ‘ெபா���� ெச�வ�’
எ��� ெபய� எ�ப� வ�த� எ��
ெசா���க�!”
“ெசா��ேற�, ேக�!” எ�� ��தைவ� �ரா��
ெசா�ல� ெதாட��னா�.
��தர ேசாழ ச�கரவ��� ப�ட��� வ�த
���� அவ�ைடய ���ப வா��ைக ஆன�த
மயமாக இ��த�. அர�மைன� பட��
���ப��ட� அம��� ச�கரவ��� ெபா��
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ந��� உ�லாசமாக உலா� வ�வா�.
அ�தைகய சமய�க�� பட�� ஒேர
��கலமா�����. �ணா கான��
பாண�க�� �த�� கல�� காேவ�
ெவ�ள�ேதா� ேபா������ ெகா��
ெப���. பட�� ஒ� ப�க��� �ழ�ைதக�
��மாள� அ���� ெகா����பா�க�. �ல
சமய� எ�ேலா�மாக� ேச��� ேவ��ைக
�ேநாத�க�� ஈ�ப��� த�கைள மற��
க��பா�க�.
ஒ�நா� அர�மைன� பட�� ச�கரவ�����
ரா�க�� �ழ�ைதக�� உ�கா���
காேவ��� உ�லாச� �ரயாண� ெச��
ெகா����த ேபா�, ��ெர��, “�ழ�ைத
எ�ேக? �ழ�ைத அ��ெமா� எ�ேக?” எ��
ஒ� �ர� எ��த�. இ�த� �ர� ��தைவ��
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�ர� தா�. அ��ெமா��� அ�ேபா� வய�
ஐ��. ��தைவ�� வய� ஏ�. அர�மைன��
அைனவ���� க���� இ�ய ெச�ல�
�ழ�ைத அ��ெமா�. ஆனா� எ�லா���
ேமலாக அவ�ட� வா�ைச உைடயவ�
அவ� தம�ைக ��தைவ. பட�� �ழ�ைதைய�
காேணா� எ�பைத� ��தைவதா� �த��
கவ��தா�. உடேன ேம�க�டவா�
��ச��டா�. எ�லா�� க�கல���
ேபானா�க�. பட�� அ������
ேத�னா�க�. ���� ���� ேத���
�ழ�ைதைய� காண��ைல.
படேகா��க�� �ல� காேவ� ெவ�ள���
����� ேத�னா�க�. ��தர ேசாழ��
அ�வாேற ����� ேதட��றா�. ஆனா�
எ�ேக எ�� ேத�வ�? ஆ�� ெவ�ள�
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�ழ�ைதைய எ�வள� �ர�
அ����ெகா�� ேபா����� எ�� யா�
க�ட�? �ழ�ைத எ�ேபா� ெவ�ள���
���த� எ�ப�தா� யா���� ெத���?
ேநா�க�, �� எ�ப� ஒ����லாம�
காேவ��� ���தவ�க� நாலா�ற�� பா���
�ழா�னா�க�. �ழ�ைத அக�பட��ைல.
ச�ெட�� ஓ� அ��த� கா�� ெத�ப�ட�.
பட���� ச��� �ர��� ஆ�� ெவ�ள���
ம���� அ� ெத��த�. ெப� உ�வ� ஒ��
இர�� ைகக��� �ழ�ைதைய� ����
�����ெகா�� ��ற�. அ�த ம�ைக��
வ�வ� இ���வைர�� த����
மைற����த�. அ�ெப��� ெபா�
�க��, மா�பக��, ���ய கர�க��
ம��ேம ேமேல ெத��தன. அவ���� ெப��
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ப��ைய� �ழ�ைத மைற��� ெகா����த�.
எ�லாைர�� ேபா� ��தர ேசாழ�� அ�த�
கா��ைய� பா��தா�. உடேன பா��� ���
அ�த� �ைசைய ேநா��� ெச�றா�. ைககைள
���� �ழ�ைதைய வா��� ெகா�டா�.
இத��� பட�� அவ� அ��� ெச����ட�.
பட����தவ�க� �ழ�ைதைய� ��தர
ேசாழ�ட���� வா��� ெகா�டா�க�.
ச�கரவ���ைய�� ைகைய� ���� ஏ��
��டா�க�. ச�கரவ��� பட�� ஏ�ய��
�ைனவ�� ������டா�. அவைர��,
�ழ�ைதைய�� கவ��ப�� அைனவ��
ஈ�ப�டா�க�. �ழ�ைதைய� கா�பா���
ெகா��த மாதர� எ�னவானா�? எ��
யா�� கவ��க��ைல. அவ�ைடய உ�வ�
எ�ப����த�? எ�� அைடயாள�
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ெசா���ப� யா�� கவ���� பா��க��
இ�ைல. “�ழ�ைதைய� கா�பா��யவ� நா�!”
எ�� ப�� ேக�பத�� அவ� வர�� இ�ைல.
ஆகேவ காேவ� ந�யா�ய ெத�வ�தா�
இளவரச� அ��ெமா�வ�மைர� கா�பா���
ெகா�����கேவ��� எ�� அைனவ��
ஒ� �கமாக ��� க��னா�க�. அ�வைர
அர�மைன� ெச�வனா���த
அ��ெமா�வ�ம� அ�� �த�
‘ெபா���� ெச�வ�’ ஆனா�.
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கைரய� �ல� ெப�

ம�நா� காைல�� ��தர ேசாழ ச�கரவ���
த� அ�ைம� �மா�ைய அைழ��வர�
ெச�தா�. ��தைவைய� த� அ��� உ�கார
ைவ���ெகா�� அ��ட� ��ைக� தட��
ெகா��தா�. அவ� ெசா�ல ����யைத�
ெசா�ல ��யாம� த�த���றா� எ�பைத�
��தைவ ெத��� ெகா�டா�.
“அ�பா! எ�ேப�� ேகாபமா?” எ�� ேக�டா�.
��தர ேசாழ�� க�க�� க��� ���த�.
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“உ� ேப�� எத�� அ�மா, ேகாப�?” எ�றா�.
“த�க� க�டைளைய ��� த�சா����
வ�தத�காக� தா�!”
“ஆமா�; எ� க�டைளைய �� �
வ����க��டா�; எ� க�டைளைய�� �� �
இ�� வ�தாேய, அ�மா! அத�காக
உ�ைம�� ம���� அைட�ேற�. ஒ� நா�
எ� மன�ைத� �ற�� உ��ட�
உ�ைமைய� ெசா���ட ேவ��� எ��
எ�����ேத�. அத�� இ�ேபா�
ச�த��ப� �ைட�த�. ெசா��ேற�, ேக�!
உட�ைப� ப��ய �யா����தா� ��ைக
ம���க�னா� ���. எ��ைடய ேநா�
உட�ைப� ப��யத�ல; மன� கவைல��
ம��� ஏ�?”
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“த�ைதேய, ச�கரவ���யா�ய த�க���
அ�ப� எ�ன �ராத மன�கவைல இ��க
����?”
“�ல சமய� என��� ��வஜ�ம �ைன�க�
வ���றன மகேள! அவ�ைற� ����
இ�வைர�� யா�ட�� ெசா�ல��ைல.
ெசா�னா� யா�� ந�ப�� மா�டா�க�;
���� ெகா�ள�� மா�டா�க�. என�� உட�
ேநா�ட� ��த� �ரைம�� ������பதாக�
ெசா�வா�க�. ைவ��ய�கைள அைழ��
வ�� ெதா�தர� ெகா��ப� ேபாதா� எ��
மா���க�கைள�� அைழ��வர�
ெதாட��வா�க�…”
“ஆ�; த�ைதேய! இ�ேபாேத �ல� அ�ப��
ெசா��றா�க�. த�க� ேநா�,
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ம���வ��னா� �ரா�; மா���க�கைள
அைழ�க ேவ��� எ��றா�க�…”
“பா��தாயா? � அ�ப�ெய�லா� �ைன�க
மா�டாேய? நா� ெசா�வைத� ேக������
���க மா�டாேய?” எ�றா� ச�கரவ���.
“ேக�கேவ��மா, அ�பா! உ�க�ைடய மன�
எ�வள� ெநா�����ற� எ�� என���
ெத�யாதா? த�கைள� பா��� நா�
���ேபனா?” எ�� ��தைவ ��னா�.
அவ�ைடய க��� �� ம����.
“என��� ெத���, மகேள! அதனாேலதா�
ம�ற யா�ட�� ெசா�லாதைத உ��ட�
ெசா��ேற�. எ��ைடய ��வ ஜ�ம
�ைன�க�� �லவ�ைற ெசா���ேற�

554

ேக�!” எ�றா� ��தர ேசாழ�.
நா��ற�� கட� ���த ஓ� அழ�ய ��.
அ���� எ�ெக��� ப�ைச மர�க� ம��
வள�����தன. மர�க� இ�லாத இட�க��
ெந���ய �த�களா���தன.
கட�கைரேயார��� ஒ� �த�� வா�ப�
ஒ�வ� ஒ��� ெகா����தா�. ச���
�ர��� கட�� பா�மர� ����� ெச�ற
க�ப� ஒ�ைற உ���
பா����ெகா����தா�. அ� மைற��
வைர�� பா���� ெகா�� ��றா�. �ற�
“அ�பா! �ைழ�ேதா�!” எ�� ெப����
��டா�.
அ�த வா�ப� இராஜ �ல��� �ற�தவ�.
ஆனா� இரா�ய���� உ�ைம��ளவ�
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அ�ல; இரா�ய� ஆ�� ஆைச��
அவ���� �ைடயா�. அவ�ைடய
தக�பனா��� ��னா� �ற�த ���
சேகாதர�க� இ��தா�க�. ஆைகயா�
இரா�ய� ஆ�வைத� ப�� அவ� கன���
�ைன�க��ைல; ஆைச ெகா�ள�� இ�ைல.
கட� கட�த நா����� ேபா���� ெச�ற
ைச�ய�ேதா� அவ�� ேபானா�. ஒ� ��ய
பைட�� தைலைம அவ���
அ��க�ப����த�. ேபா�� அவ�ைடய
ைச�ய� ேதா����ற�. கண�க�றவ�க�
மா�டா�க�. வா�ப� தைலைம வ��த
பைட��� எ�லா�� மா�டா�க�. அ�த
வா�ப�� ேபா�� உ�ைர�ட� ����
எ�வளேவா சாஹஸ� ெசய�க� ���தா�.
ஆனா�� அவ���� சா� ேநர��ைல.
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ேதா�� ஓ�ய ைச�ய��� உ�ேரா� த���
�ைழ�தவ�க� �ைற�க���� வ��
ேச��தா�க�. ����� தா�நா� ெச��வத��
அவ�க� ஆய�தமானா�க�.
����� ேபாவத�� அ�த வா�ப� ம���
���ப��ைல. த� ����த பைட �ர�க�
அைனவைர�� ப�ெகா������ அவ� தா�
நா����� ����� ெச�ல ���ப��ைல.
அவ�ைடய �ல�ைத� ேச��தவ�க�
மகா�ர�க� என� �க� ெப�றவ�க�. அ�த�
�க���� த�னா� அப���� ேந�வைத
அவ� ���ப��ைல. ஆைகயா�, க�ப�
ேபா��ெகா����தேபா�, ச��� �ர���
அழ�ய �� ஒ�� ெத��தேபா�, வா�ப�
ம�ற யா�� அ�யாம� கட�� ெம�ள�
���தா�. ���� ெகா�ேட ேபா�� ��� 557

கைர ஏ�னா�. க�ப� க���� மைற��
வைர�� கா����தா�. �ற� ஒ�
மர���ேம� ஏ� அத� அ���ைள��
உ�கா��� ெகா�� ���� ����
பா��தா�. அ�த� ��� அழ� அவ�
மன�ைத� கவ��த�. ஆனா� அ����
ம�த ச�சாரேம இ�ைல எ�� ேதா��ய�.
அ�சமய� அ� ஒ� �ைறெய�� அவ����
ேதா�ற��ைல. மர��ைள�� சா���
உ�கா��தப� வ��கால�ைத� ப���
பக�கன�க� க�� ெகா����தா�.
��ெர�� ம�த� �ர��, அ��� ெப�
�ர��, ஒ� ��ச� ேக�ட� �����
பா��தா�. இள� ெப� ஒ��� ��ச��ட
வ�ண� ஓ�� ெகா����தா�. அவைள�
ெதாட��� பய�கரமான கர� ஒ�� ஓ�ய�. 558

அவ� பா���� ெகா������ேபாேத கர�
ேம�� ேம�� அ�த� ெப�ைண ெந����
ெகா����த�. இ�வ���� இைடேய���த
�ர� ���� ெகா�������தன. ேவ�
ேயாசைன ஒ��� ெச�வத�� அ�ேபா�
ேநர� இ��க��ைல. வா�ப�
மர��ைள����� ெபா�ெத�� �ேழ
���தா�. மர���தா� சா�����த ேவைல
எ���� ெகா�� ஓ�னா�. கர� அ�த�
ெப�ைண ெந��� அத� பய�கரமான கா�
நக�கைள அவ� க���� ைவ�பத��
இ��த�. அ�சமய��� �� பா��� ேவைல
எ��தா�. ேவ� கர�ைய� தா��ய�. கர� ��
எ�� ஒ� ச�த� ேபா�� ���� ����ய�.
ெப� �ைழ�தா�, ஆனா� வா�ப�
அபாய�����ளானா�. காய�ப�ட கர�
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அவைன ேநா��� பா��த�. வா�ப����
கர���� �வ�த ��த� நட�த�. கைட���
அ�த வா�பேன ெவ�� ெப�றா�.
ெவ��யைட�த வா�ப�ைடய க�க� உடேன
நாலா�ற�� ேத�ன. அவ� க�க� ேத�ய
ெப�, சா��� வைள�� ���ேக
வள�����த ஒ� ெத�ைன மர���
��னா� அத� ேப�� சா��� ெகா��
��றா�. அவ� க�க�� �ய���, �க���
ம������ ��ெகா����தன. அவ�
கா��� வா�� ெப�. உலக�� நாக�க
வா��ைகைய அ�யாதவ� எ�� அவ�ைடய
ேதா�ற�� உைட�� ெத���தன. ஆனா�
அவ�ைடய அழ��� உவைம ெசா�ல இ�த
உலக��� யா�� இ�ைலெய��
ெசா���ப����தா�. அ���
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ெந���னா�. எ��பாராத �தமாக அவ�
ஓ�ட� ���� ஓ�னா�. ச�� அவைள� ��
ெதாட��� ஓ�� பா��தா�. �ற� ���
��டா�. அவ� �க� கைள������த
ப�யா� மா�� ேவக��ட� ஓ�ய அ�த�
ெப�ைண� ெதாட��� அவனா� ஓட��
��ய��ைல. ேம��, ஒ� ெப�ைண
ெதாட��� ஓ�வ� அநாக�க� எ��� அவ�
எ��னா�.
“இ�த� ��ய ��ேலதாேன இவ� இ��க
ேவ���? ம�ப��� பா��காமலா
ேபா�ேறா�!” எ�� க�� �����டா�.
கட�கைரேயாரமாக� ெச�� ெத��ய
மண�� ப���� ெகா�� கைள�பா�னா�.
அவ� எ��பா��த� ��ேபாக��ைல. ச��
ேநர���ெக�லா� அ�த� ெப� ����
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வ�தா�. த��ட� ஒ� வேயா�கனான
ம�தைன�� அைழ�� வ�தா�. வ�தவ�
இல�ைக� ��� கட�கைரேயார��� வா���
�� ����� �ைழ��� ‘கைரய�’ எ���
வ��ைப� ேச��தவ� எ�� ெத��த�. அவ�
�லமாக அ�வா�ப� ஒ� ���யமான
உ�ைமைய� ெத��� ெகா�டா�. அதாவ�
அ�த� ெப� த�க சமய��� அவ�ைடய
உ�ைர� கா�பா��னா� எ�� அ��தா�.
அவ� மர��ைள�� ேம� உ�கா���
கடைலேய ���� கவ����
ெகா����தேபா� கர� ஒ�� அவ� ��
ப�கமாக வ�� அவைன உ��� பா��த�.
�ற� மர��� ேம� ஏற� ெதாட��ய�.
இைதெய�லா� அ�த� ெப� பா����
ெகா����தா�. கர�ைய ேவ� �ைச��
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இ��பத��� அ�த வா�பைன எ�ச��ைக
ெச�வத��� அவ� அ��த� ��ச��டா�.
கர� மர��� ேமேல ஏ�வைத ���
அவைள� ெதாட��� ஓட� ெதாட��ய�.
இைத� ேக�ட�� த�ைன� கா�பா��ய
ெப���� அவ� த� ந��ைய�
ெத����� ெகா�டா�. ஆனா� அவேளா
ஒ� வா��ைத�� ம�ெமா�யாக�
ெசா�ல��ைல. அவ�ட� வா�ப�
��யத�ெக�லா� அவ�ட� வ�த ம�தேன
ம�ெமா� ��னா�. இ� வா�ப���
�த�� �ய�பா���த�. உ�ைம
இ�னெத�� அ��த��, �ய�� மைற�த�.
அ�த� ெப� ேபச� ெத�யாத ஊைம.
அவ���� கா�� ேகளா� எ�� அ���
ெகா�ட��, அ�வா�ப�ைடய பாச�
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ப�மட�கா�ய�. பாச� வள���
தைழ�பத��� ���ைல�� ச�த��ப��
�ைண ெச�தன. கா� ேகளாத��, ேபச�
ெத�யாத�� ஒ� �ைறயாகேவ
அ�வா�ப���� ேதா�ற��ைல. வா�னா�
ெசா�ல ��யாத அ��தமான
உ�ைமகைள��, அ�தர�க
இரக�ய�கைள�� அவ�ைடய க�கேள
ெத�ய�ப���ன. இ�தய�க� இர�� ஒ��
ேச��� ��டா�, ம�ற� �ல�கைள� ப��
எ�ன கவைல? அ�த வா�ப��� அ���
ெசா��க ��யாகேவ ேதா��ய�. நா�க�,
மாத�க�, வ�ஷ�க�, இ��த� ெச�றன.
எ�தைன நா� அ�ல� வ�ஷ� ஆ���
எ�பைத� கண��� பா��கேவ அவ�
மற����டா�.
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வா�ப�ைடய இ�த ெசா��க வா�����
��ெர�� ஒ�நா� ��� ேந��த�. க�ப�
ஒ�� அ�த� ��� அ��� வ�� ��ற�.
அ����� பட��� க�� மர�க��� பல�
இற�� வ�தா�க�. அவ�க� யா� எ��
பா��க வா�ப� அ��� ெச�றா�. த�ைன�
ேத�� ெகா��தா� அவ�க�
வ�����றா�க� எ�� அ��தா�.
அவ�ைடய நா��� எ��பாராத �க���க�
பல நட�� ��டன. அவ�ைடய த�ைத��
��த சேகாதர�க� இ�வ� இற��
ேபா���டா�க�. இ�ெனா�வ���� ���ர
ச�தான� இ�ைல. ஆைகயா� ஒ� ெப�ய
சா�ரா�ய� அவ��காக� கா�����ற�
எ�� ெத��� ெகா�டா�. அவ�ைடய
உ�ள��� ஒ� ெப�ய �ச� ஏ�ப�ட�. அ�த
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அழ�ய �ைவ�� அைத� ெசா��க ��யா��ய
ஊைம� ெப�ைண�� ����ேபாக
அவ��� மன��ைல. அேத சமய���
ஊைர�� உ�றா� உற�னைர�� பா����
ஆைச ஒ� ப�க��� அவைன� கவ���
இ��த�. அவ� �ற�த நா�ைட நாலா�ற��
அபாய� �������றெத��� அ��தா�.
இ� அவ� ��� ெச�வத��� �ைண
ெச�த�.
“���� வ��ேற�; எ� கடைமைய
�ைறேவ����� வ��ேற�” எ��
அ�ெப��ட� ஆ�ர� �ைற உ�� ெமா�
������ �ற�ப�டா�. கா��� �ற��
வள��த அ�த ஊைம� ெப� நா������
வ����த ம�த�க��� ம���� வ�வத�ேக
���ப��ைல. வா�ப� பட�� ஏ�யேபா�566

அவ� ச��� �ர��� அ�த� பைழய
வைள�த ெத�ைன மர��� ேம� உ�கா���
பா���� ெகா����தா�. அவ�ைடய இ�
க�க�� அ�ேபா� இர�� க����
கட�களாக வா�ப���� ேதா��ன.
ஆ��� அவ� த� மன�ைத� க�லாக�
ெச�� ெகா�� பட�� ஏ�� ெச�� க�பைல
அைட�தா�…
“��தைவ! அ�த வைலஞ� �ல� ெப� அ�ப�
��� பா���� ெகா����தாேள, அ�த�
கா���� �ைன� அ��க� எ� மன� க�
�� ேதா��� ெகா�����ற�. எ�வள�
�ய�றா�� மற�க��ய��ைல. அைத�
கா���� ேசாகமான இ��� ஒ� கா��,
�ைன�தா�� �ைல ந���� கா�� அ��க�
ேதா��� ெகா�����ற�. இர���
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பக��� உற���ேபா� ������ைக���
எ�ைன வ��� ேவதைன�ப����
ெகா�����ற�. அைத�� ெசா�ல��மா?”
எ�� ��தர ேசாழ� த� அ�ைம மகைள�
பா���� ேக�டா�.
உ��க��னா� ெதா�ைட அைட���
தழதழ�த� �ர��, ��தர ேசாழ�� அ�ைம�
�மா� “ெசா���க�, அ�பா” எ�றா�.

568

கைரய�மக� மைற�தா�

இ�வைர��� ��தர ேசாழ� ேவ� யாேரா ஒ�
��றா� ம�தைன� ப��� ெசா�வ� ேபால�
ெசா��� ெகா��வ�தா�. இ�ேபா�
த��ைடய வா��ைக�� நட�த வரலாறாகேவ
ெசா�ல� ெதாட��னா�:“எ� அ�ைம மகேள! சாதாரணமாக ஒ�
தக�ப� த� மக�ட� ெசா�ல� �டாத
�ஷய�ைத இ�� நா� உன���
ெசா��ேற�. இ�வைர யா�ட�� மனைத�
�ற�� ெசா�லாத ெச��ைய உ��ட�
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ெசா��ேற�. இ�த உலக��ேலேய எ�
ந�ப� அ���த� ஒ�வ���தா� இ�
ெத���; அவ���� ��வ�� ெத�யா�.
இ�ேபா� எ� மன��� நட��� ேபாரா�ட�
அவ���� ெத�யா�. ஆனா� உ��ட�
எ�லாவ�ைற�� ெசா�ல� ேபா�ேற�.
ந��ைடய ���ப��� யாராவ� ஒ�வ����
ெத�����க ேவ���. உ� தாயா�ட�
ெசா�ல ��யா�. உ��ட�தா� ெசா�ல
ேவ��ெம�� �ல காலமாகேவ
எ�����ேத�. அத��� ச�த��ப�
இ�ைற�� வ�த�. � எ� �ைலைய� க��
���கமா�டா�; எ� மன����ள ��ைண
ஆ��வத�� �ய�வா�; எ��ைடய ���ப�
�ைறேவற�� உத� ெச�வா�! – இ�த
ந���ைக�ட� உ��ட� ெசா��ேற�…
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“அ�த� ������ மர�கல��� ஏ��
�ற�ப�ேட� ேகா��கைர ேச��ேத�. எ�
பா�டனா� பரா�தக ச�கரவ��� இ�த�
த�ைச அர�மைன�� அ�ேபா�
த������றா� எ�� அ��� ேநராக இ�ேக
வ�ேத�.”
“நா� த�ைச வ�� ேச��தேபா� பரா�தக
ச�கரவ��� மரண�ைத எ��ேநா���
ெகா����தா�. அவ� உ�ள� ெநா��
ேபா���த�. நா�ப� ஆ�� கால��� அவ�
��மா��த மகாரா�ய� ��னா ��ன�
அைட�� ெகா����த�. அவ���� �ற�
ப�ட�ைத அைடய ேவ��யவரான
இராஜா��த� த�ேகால� ேபா�� மா�டா�.
அேத ேபா��கள��� ப�காய� அைட�த எ�
த�ைத அ��சய� �ைழ�பாேரா, மா�டாேரா 571

எ�ற �ைல�� இ��தா�. க�னர
ேதவ�ைடய பைடக� ெதா�ைட
ம�டல�ைத� ைக�ப�� ��ேன��
ெகா�� வ�தன. ெத�ேக பா��ய�க�
தைலெய��� வ�தா�க�. இல�ைக�� ேசாழ
ைச�ய� ேதா������ ���� ��ட�. பல
ேபா��கள�க��� ேசாழ நா�� �ரா� �ர�
பல� உ�� �ற�� ��டா�க�. இ�த�
ெச��க� எ�லா� ஒ���க வ�� ��ய
�ராய��� பரா�தக ச�கரவ�����
உ�ள�ைத� ��ப���� �யர� கட��
ஆ������தன. இ�த �ைல�� எ�ைன�
க�ட�� அவ�ைடய �க� மல���
அைட�த�. எ� பா�டனா��� நா�
�ழ�ைதயா���த நா����� எ� ேப��
��க ��ய�. எ�ைன எ�ேக�� அ��பாம�
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அர�மைன�� த��டேனேய ெவ�கால�
ைவ����தா�. ��வாத� ���� அவ�ட�
�ைட ெப��� ெகா�� நா� ஈழ நா�����
ேபாேன�. அ����� ���� வ�தவ�க�ேல
நா� இ�ைல எ�� அ��த�� எ�
பா�டனா�� மன� உைட�� ேபா���த�.
நா� இற�� ��டதாக��
ெத�ய��ைலயாதலா� எ�ைன� ேத�வர�
��ட� ��டமாக ஆ�கைள அ����
ெகா����தா�.
“கைட��� ஒ� ��ட� எ�ைன�
க�����த�. நா� த�ைச வ�� ேச��த��,
��ப�ட அவ� மன����� ��� சா��
ஏ�ப�ட�. அவ�ைடய அ��யகால���
����யைட�� வ�த ேசாழ சா�ரா�ய�
ம�ப��� எ�னா� ேம�ைமயைட��
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எ�பதாக எ�ப�ேயா அவ� மன��� ஒ�
ந���ைக ஏ�ப����த�. அத���
த��தா�ேபா�, அவ���� �த�வ�க� நா�
ேப� இ����, அவ�ைடய அ��ய கால���
ேபர� நா� ஒ�வேன இ��ேத�. ச�கரவ���
இற��� த�வா�� எ�ைன அ���
அைழ�� உ�� �க��� க���
ெப���னா�. ‘அ�பேன! என��� �ற� உ�
ெப�ய�ப� க�டரா��த� ��மாசன�
ஏ�வா�. அவ���� �ற� இ�த� ேசாழ
ரா�ய� உ�ைன அைட��. உ��ைடய
கால��ேலதா� ம�ப� இ�த� ேசாழ �ல�
ேம�ைமயைடய� ேபா�ற�’ எ�� பல�ைற
அவ� ��னா�. ேசாழ நா��� ேம�ைமைய
�ைல நா��வேத எ� வா��ைக��
இல��யமா���க ேவ��ெம�� ெசா��,
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அ�வா� எ��ட� வா������
ெப���ெகா�டா�…”
“எ� பா�டனா� எ��ட� எ�வள� ��ய�
ைவ����தாேரா, அ�வள� நா� அவ�ட�
ப�� ைவ����ேத�. ஆத�� அவ�ைடய
க�டைளைய� �ரேம�ெகா�� நட�பெத��
உ�� ெகா�ேட�. ஆனா�� எ�
உ�ள��� அைம� இ�ைல. கட� ���த
��� கர��� இைரயாகாம� எ�ைன�
கா�பா��ய கைரய� �லமக�� க� எ�ன?
எ� ெப�ய தக�பனா� க�டரா��த� �ல
கால���� ���தா� இர�டாவ�
க�யாண� ெச�� ெகா����தா�. அவைர
மண�த பா��யசா� மழவைரய� �லமக�
எ�பைத � அ�வா�. �த� மைன����
�ழ�ைத இ�ைலெய�றா�, இர�டாவ�
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மைன���� �ழ�ைத �றவா� எ�ப� எ�ன
��சய�. ெப�ய�பா��� ஆ� �ழ�ைத
�ற�தா�, இரா�ய� என�� எ�ப� வ��?
இைத� ப�� ரா�ய��� �ல� அ�ேபாேத
ேப�� ெகா����த� எ� கா�� ���த�.
ஆனா� அ�தைகய ச�ேதக� யா����
உ�டாக��டா� எ�� மகா�மாவா�ய எ�
ெப�ய தக�பனா� ����னா� ேபா��.
பரா�தக ச�கரவ��� காலமான �ற�
க�டரா��த��� இரா�ய ப�டா�ேஷக�
நட�த�. அேத சமய��� என��� �வரா�ய
ப�டா�ேஷக� நட�க ேவ��� எ�� எ�
ெப�ய�பா – ��ய ச�கரவ��� – ஏ�பா�
ெச����டா�…
“எ� ��ய மகேள! இ�ைற�� உ� த��
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அ�� ெமா��� ேப�� இ�நா�� ம�க�
எ�ப�� ��யமா����றா�கேளா, அ�ப�
அ�த நா�� எ�ேப��
அ�மானமா���தா�க�.
அர�மைன���ேள ப�டா�ேஷக� நட��
ெகா����தேபா� ெவ��ேல
ஆ�ர�கண�கான ஜன�க� ஆவ�ட�
கா����தா�க�. ��தாக ����ய
ச�கரவ�����, �வராஜா�� ேச��தா�ேபா�
ஜன�க���� கா�� தரேவ��� எ��
அைனவ�� ����னா�க�. அ��தேம
ெப�ய�பா��, நா�� இ�த அர�மைன
ேம�மாட��� ������ வ�� ��ேறா�.
�ேழ ஒேர ஜன ச���ரமாக இ��த�.
அ�வள� ேப�ைடய �க�க�� மல���
�ள��ன. எ�கைள� க�ட�� அ�வள�
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ேப�� ��கலமைட�� ஆரவா��தா�க�.”
“எ�கைள அ�ணா�� பா��தப� ��ற
மல��த �க�கைள ஒ�ெவா�றாக� கவ���
ெகா�� வ�ேத�. அ�த ஜன�க�ேல
எ�ேலா�� ஒேர க���ட� காண�ப�டா�க�.
ஆனா� ��ெர�� ஒ� �க�, ஒ� ெப���
�க�, ேசாக� த���ய �க�, க���
�ைற�த க�க�னா� எ�ைன� ப�தாபமாக�
பா���� ெகா����த �க�, ெத��த�.
அ�தைன� ��ட���� ந���, எ�ப� அ�த
ஒ� �க�, எ� க�ைண�� கவன�ைத��
கவ��தெத�பைத நா� அ�ேய�. �ற�
அ����� எ� க�க�� நகர��ைல;
கவன�� ெபயர��ைல. எ� தைல �ழ�ற�;
கா�க� பல�ழ�தன; �ைன�
தவ�ய�…அ�ப�ேய நா� மய�� ����
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��டதாக�� ப�க�����தவ�க� தா���
����� ெகா�டதாக�� ��பா� அ��ேத�.”
“�ற� என�� ந�ல �ைன� வ�த�� எ�
ந�ப� அ���தைன� த�யாக அைழ��,
அ�த ஊைம� ெப��� அைடயாள� ��
எ�ப�யாவ� அவைள� க������
அைழ�� வரேவ��� எ��
க�டைள��ேட�. த�ைச நக�� �ைல
���ெக�லா� ேத��� அ�தைகய ஊைம�
ெப� யா�� இ�ைலெய�� அ���த� வ��
ெசா�னா�. எ��ைடய உ�ள���
�ரைமயாக இ���ெம��� ��னா�.
த�ைச� ேகா�ைட�� ெவ�ேய கட�கைரைய
ேநா��� ெச��� பாைதக�� ஆ� அ����
ேத��ப� ெசா�ேன�. அ�ப�ேய பல
வ�க��� ஆ�க� ெச�றா�க�. கட�கைர579

வைர�� ேபா�� ேத�னா�க�.
ேகா��கைர��� ேபானவ�க� அ�ேக��ள
கல�கைர �ள�க� காவல� ���� ஓ�
ஊைம� ெப� இ��பதாக�
க�����தா�க�. அவ� ���� ���தவ�
ேபால� ேதா��னாளா�. எ�வளேவா
ஜாைடமாைடக�னா� அவ��� �ஷய�ைத
ெத���க �ய�ற� பய�பட��ைலயா�.
அவ�க�ட� த�ைச�� வ�வத�� அ�ேயா�
ம��� ��டாளா�. இ�த� ெச��ைய அவ�க�
ெகா��வ�த�ட�, அ���தைன��
அைழ��� ெகா�� ேகா��கைர���
�ற�ப�ேட�.
��ைரகைள எ�வள� ேவகமாக�
ெச��தலாேமா அ�வள� ேவகமாக�
ெச���� ெகா�� ேகா��கைர ேச��ேத�.580

அ�ேக நா� அ��த ெச�� எ�ைன
அ�ப�ேய �த����� ேபா��ப�
ெச����ட�. நா�க� அ���ய ஆ�க�
����� ெச�ற ம�நா� அ�த� ெப�
கல�கைர �ள��� உ���� ஏ�னாளா�.
அ�� அமாவாைச; கா�� பலமாக அ��த�.
கட� ெபா��� ெகா�த��� வ�� கல�கைர
�ள�ைக� ���� ெகா�ட�. அ�த� ெப�
��� ேநர� ெகா�த��த அைல கடைல�
பா����ெகா�ேட ��றாளா�. அ�ப� அவ�
அ��க� ��ப� வழ�கமாததா� யா��
அைத� ெபா��ப��த��ைலயா�! ��ெர��
‘��’ என ஒ� ச�த� அைலகட��
�ழ�க�ைத�� ���ெகா�� ேக�டதா�.
�ற� அவைள� காேணா�! ெப� உ�வ�
ஒ�� �ள��� ஊ������� கட��
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தைல�ழாக ���தைத இர�ெடா�வ�
பா��தா�களா�. பட�கைள� ெகா�� வ��
ஆனம��� ேத��பா���� பய�பட��ைல.
ெகா�த���� ெபா��ய கட� அ�த�
ெப�ைண ������ட� எ�ேற ��மா��க
ேவ�����ததா�. இ�த� ெச��ைய�
ேக�ட�� எ� ெந��� ஈ���னா� ���வ�
ேபா�ற வ���, ேவதைன�� உ�டா�ன.”
“ேவதைன�ட� த�ைச��� ����ேன�.
இரா�ய கா�ய�க�� மன�ைத�
ெச���ேன�. ேபா��கள�க����
ெச�ேற�. உ� தாைய மண�� ெகா�ேட�.
�ர� �த�வ�கைள� ெப�ேற�. உ�ைன எ�
மகளாக அைட�� பா��ய�ைத�� ெப�ேற�…
ஆனா��, மகேள! ெச���ேபான அ�த�
பா�ைய எ�னா� அ�ேயா� மற�க
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��ய��ைல. ���ல சமய� எ� கன�ேல
அ�த� பய�கரகா��, – நா� க�ணா� பாராத
அ�த� கா��, – ேதா�� எ�ைன வ����
ெகா����த�. கல�கைர �ள���
உ������� ஒ� ெப� உ�வ� தைல�ழாக�
பா��� அைல கட�� ��� கா�� எ�
கன��� க�பைன��� ேதா���
ெகா����த�.
கன�� அ�த� பய�கர� கா��ைய� கா��
ேபாெத�லா� நா� அல�� �ைட���
ெகா�� எ�����ேப�. ப�க���
ப�����பவ�க� ‘எ�ன? எ�ன?’ எ��
ேக�பா�க�. உ� தாயா� எ�தைனேயா தடைவ
ேக�ட���. ஆனா� நா� உ�ைமைய�
��ய��ைல. ‘ஒ����ைல’ எ��

583

ெசா�ேவ�. நாளைட�� காலேதவ��
க�ைண�னா� அ�த� பய�கர� கா�� எ�
மன�ைத ��� அக�ற�; அவ�� எ�
�ைன����� அக�றா�; அக��
��டதாக� தா� ச�ப கால� வைர��
�ைன��� ெகா����ேத�. ஆனா�
உ�ேரா���பவ�கைள� கா���� ெச���
ேபானவ�க� அ�க� ெகா�ைம�கார�க�
எ�� ேதா���ற�. மகேள! ஊைம����
ஆ� எ�ைன����ட��ைல. �ல காலமாக
அ� ���� ேதா�� எ�ைன வைத�க
ஆர�������ற�!”
இ��த� ெசா������ ��தரேசாழ� த�
பா�ைவைய எ�ேகேயா �ர��� ெச���
ெவ���� பா��தா�. எ�ைலய�ற இர�க�
அவ� ேப�� ��தைவ�� உ�டா���.
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க�க�� �� த���ய�. த�ைத�� மா���
த� �க�ைத� ப���� ெகா�� க���
��டா�. �ற� த�ைதைய ����� ேநா��,
“அ�பா! இ�த� பய�கரமான ேவதைனைய� பல
வ�ஷகால� தா�க� மன��ேலேய
ைவ���ெகா�� க�ட�ப�������க�.
அதனாேலதா� த�க� உட��� ���ைல��
��ட�. இ�ேபா� எ��ட�
ெசா������க� அ�லவா? இ�ேம�
த�க� உட�� ச�யாக� ேபா����” எ�றா�.
��தரேசாழ� அைத� ேக��� ���த �����
ஒ��� ேவதைன�ட� �ட அவந���ைக��
கல����தேத�?
த�ைத�ட� �ைடெப��� ெகா�� ��தைவ
த� இ���ட����� ெச�றா�. வ���
அ�ைன வானமாேத�ைய� ச���தா�.
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“அ�மா! இ�ேம� எ� த�ைதைய ஒ� கண
ேநர��ட ���� ��யா��க�!” எ�றா�.
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ந����� ஓைல

ப�ேவ�டைரய� அர�மைன����� லதா
ம�டப���� வ�� பாைத�� �ைர�� வ��
ெகா����தா�.
ப�ேவ�டைரய� அ��� ெந���ய�� ந���
�கமல��� அவைர� த� க�ய ��களா�
பா���, “நாதா! எ�ேக தா�க� ����
வ�வத�� அ�க நா� ஆ���ேமா எ��
பா��ேத�. ந�லேவைளயாக வ������க�!”
எ�றா�.

587

“ஆமா�; ேபான கா�ய� ���� ��ட�;
���� ��ேட�” எ�றா�.
“இ� �ட�க���. ந���! ஒ� ���யமான
�ஷய� ெசா�வத�காக இ�ேபா� வ�ேத�.
இல�ைக மாேதா�ட��� ஒ�வைன ஒ�ற�
எ�� ச�ேத���� �������றா�களா�.
அவ�ட� இளவரச� அ��ெமா�வ�ம���
ஓைல ஒ�����றதா�. அவ� ெப�ய
ைககாரனா�� தா���க ேவ���. ந�
ஆ�க�ட� அக�படாம� த�� இல�ைக���
ெச�� ��டா� பா�!” எ�றா�
ப�ேவ�டைரய�.
“நாதா! அவ� த��� ெச�ற� என�� ஒ���
அ�சயமா�� ேதா�ற��ைல. த�க�
சேகாதர� இ�த� ேகா�ைட� காவ����
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த��ய�றவ� எ��தா� எ�தைனேயா தடைவ
ெசா������ேறேன! அவ� அ���ய
ஆ�க�� அ�ப��தாேன இ��பா�க�?”
எ�றா� ந���.
“��ென�லா� � அ�ப�� ெசா�னேபா�
என�� அ� ச�யாக� பட��ைல. இ�ேபா�
என����ட அ�ப��தா� ேதா���ற�.
இ��� ஒ� ��ைதைய� ேக�!
மாேதா�ட��� அக�ப�ட ஒ�ற�ட� நம�
ப��� இல��ைன ஒ�� இ��ததா�. அ�
அவ�ட� எ�ப�� �ைட�த� எ�� அவ�
ெசா�ல��ைலயா�!…”
ந��� இேலசாக ஒ� ெப���� ������,
“இ� எ�ன ேவ��ைக? பைன இல��ைன
அவ�ட� எ�ப�� �ைட�ததா�? த�க�
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சேகாதர� இத�� எ�ன ெசா��றா�?”
எ�றா�.
“அவனா? அவ� ெசா��வைத� ேக�டா�
உன��� ���� வ��! அ�த� பைன
இல��ைன உ��ட����தா� அவ�ட�
ேபா���க ேவ��ெம��றா� காலா�தக�!”
எ�� ெசா������ ப�ேவ�டைரய�
இ�இ�ெய�� ���தா�.
ந����� அவ�ட� ேச���
�����ெகா�ேட, “எ� ைம��ன�
இ���றாேர, அவ��� இைணயான ����
��ைம பைட�தவ� இ�த ஈேர� ப�னா�
உலக���� �ைடயா�!” எ�றா�.
“இ��� உ� ைம��ன� எ�ன ெசா��றா�
ெத��மா? ந�ல ேவ��ைக! அைத �ைன�க 590

�ைன�க என��� ���� வ��ற�! த�ைச�
ேகா�ைட வாச�� � ப�ல��� வ��
ெகா����தேபா� உ�ைன அவ� ச�����
ேப�னானா�. �ற� இ�த
அர�மைன����� அ�த மாயா�
வ����தானா�. ஆைகயா� �ேய அவ�ட�
ப��� இல��ைனைய�
ெகா�����கேவ�மா�!
அ�ப���லா��டா�, உ��ட� யாேரா ஒ�
ம��ரவா� அ��க� வ��றாேன, அவ�
�லமாக ேபா���க ேவ��மா�! த��ைடய
��டா� தன�ைத மைற�பத�காக அவ�
இ�ப�ெய�லா� க�பைன ெச��
உள��றா�!” எ�� ��� ப�ேவ�டைரய�
தம� ��ட ப�க� எ�லா� ெத���ப�யாக
ம�ப��� ‘ஹ�ஹ�ஹா’ எ�� ���தா�.
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“எ� ைம��ன�ைடய அ��� ��ைமைய�
ப�� நா� ச�ேத��த� ெரா�ப� தவ�.
அவ�ைடய அ�� உல�ைக� ெகா���தா�!
ச�ேதக��ைல! ஆனா� இைதெய�லா�
��க� ேக��� ெகா�� ��மா இ��தைத
�ைன�தா�தா� என�� �ய�பா����ற�!”
எ�றா� ந���. அவ�ைடய �கபாவ�
ம�ப��� மா�, அ�� இ�ேபா� எ���
ெகா��� ெவ��த�. க��� ��ெபா�
பற�த�.
�ரா� �ர�� ேபா��கள��� எ�தைனேயா
ேவ� ����கைள இ�மா�� தா��யவ�மான
ெப�ய ப�ேவ�டைரய� ந����� ��
ேகாப�ைத� தா�க ��யாம� த�மா�னா�.
அவ�ைடய ேதா�ற���� ேப����
��ெர�� ஒ� தள��� காண�ப�ட�.
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“ேத�! நா� அைதெய�லா� ��மா ேக���
ெகா����ேத� எ�றா �ைன��றா�?
அவ�ைடய ைகயாலாகா� தன�ைத� ப��
�க� க�ைமயாக� ேப� அவைன அழைவ��
��ேட�. � பா�����தா� அவ� ேப��
இர�க� அைட����பா�!” எ�றா�.
“நாதா! நா� த�க��� எ�ச��தைத எ���
பா��க�. இ�த இரா�ய��� உ�ள
அ�வள� ேப�� ேச��� த�கைள வ���க�
பா���றா�க� எ�� நா�
ெசா�ல��ைலயா? இ� உ�ைம எ�ப�
இ�ேபாதாவ� த�க���� ெத��றதா?”
ப�ேவ�டைரய� �� த� கா�த� க�கைள�
ெச���, ெகா�ச� ���� �ர��, “நாதா;
எ��ட� த�க�ைடய ந���ைக
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�����டதாக� ேதா���ற�! எ�
ைம��ன�ைடய ���ேபாதைன
ஜ�����ட�ேபா� கா��ற�!” எ�றா�.
“ஒ�நா���ைல ந���! எ� ைக�� ���த
ேவ���, அைர�� ெசா��ய வா���
என�� ந���ைக �ைற�தா�� உ��ட�
ந���ைக �ைறயா�. ஆ��� உ��ைடய
கா�ய�க� �ல என�� அ��தமாக��ைல.
ஆ��த க�கால��� � எத�காக ஓைல
ெகா��� அ����றா�? கட��� மா�ைக��
எத�காக அவைன அைழ�க� ெசா��றா�?
அவ� அ�லவா ந��ைடய ேயாசைன
�ைறேவ�வத�� �த� �ேரா�?” எ�றா�
ப�ேவ�டைரய�.
“இ�ைல, இ�ைல! ஆ��த க�கால� ந� �த�
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�ேரா� இ�ைல. அ�த� பைழயாைற� ெப�
பா��தா� ந� �த� �ேரா�. நாதா! நா�
அ��க� ெசா�� வ����பைத இ�ேபா�
ஞாபக�ப���� ெகா���க�. இைளய
�ரா�� ��தைவ த� மன����� ஏேதா ஒ�
த� ேயாசைன ைவ�����றா� எ��
ெசா�� வ�ேத� அ�லவா? அ�
எ�னெவ�� இ�ேபா� க������
��ேட�. ம�ற எ�லாைர�� �ல�����,
அவ�ைடய இைளய சேகாதர�
அ��ெமா�வ�மைன� த�சா���
��மாசன��� ஏ�� ைவ�க அவ�
��மா������றா�. அவ�ைடய ������
எ�� ���� ெச�� அவ�ைடய ேநா�க�
�ைறேவறாம� ெச�ய ேவ���. கா����
நா� ஓைல அ���யத� காரண� இ�ேபா�
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ெத��றத�லவா?” எ�� ந��� ேக��
���� ப�ேவ�டைரயைர� பா��த பா�ைவ
அவ�ைடய ெந�ைச ஊ���, அவ� அ�ைவ
�ைல �ைலய� ெச�த�.
ஒ��� ெத�யா��டா��, “ஆ� ெத��ற�!”
எ�� �ழ�னா� அ�த �ர��ழவ�.
“நாதா! தா�க�� த�க� ��ேனா�க��
���த அ��ெப�� �ர� ெசய�க�னாேலேய
இ�� இ�த� ேசாழ சா�ரா�ய� இ�வள�
ப��� பர�����ற�. எ�த �த��லாவ�
த�க��� எ� ேப�� ச�ேதக� ஏ�ப��
ப�ச��� த�க� உைடவா�னா� எ�ைன
ஒேர ெவ�டாக ெவ��� ெகா�� ���க�!”
எ�றா� ந���.
“எ� க�ேண! இ�தைகய க�ண க�ரமான 596

ெமா�கைள� ெசா�� எ�ைன� ���ரவைத
ெச�யாேத!” எ�றா� ெப�ய ப�ேவ�டைரய�.
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ெகா��பா��� ெப�ய
ேவளா�

வ��ய�ேதவ� ஈழ��� கட�கைரேயா�
நட�� ெச�� பாலா� ந��கைர�� இ��த
மாேதா�ட மாநகைர அைட����தா�.
இராேம�வர� கட��� அ��ற��� ஈழ
நா��� கட�கைர�� இ��த அ�மாநகர�
ப�ைமயான மர�க� அட��த
ேசாைலக�னா� �ழ�ப��� க����
இ�ய கா�� அ��த�. மா��, பலா��,
ெத�ைன�� அ�த� கைரைய� �����
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ெச��� வள�����தன. த��நா������
ஈழ��� ேபா��� வ�த பைடக� ெப��பா��
அ�ேகதா� இற��ன. ����� ெச�ற
பைடக�� அ�ேகதா� க�ப� ஏ�ன. நகர�
பல தடைவ ைகமா���ட�. �ல சமய�
இல�ைக ம�ன�க�ட��, �ல சமய�
பா��ய அரச�க�ட�� அ� இ��த�.
பரா�தக ச�கரவ����� கால������
ேசாழ�க�� ஆ��க��� இ��� வ�த�.
அ�தைகய நகர��� ேகா�ைட ம�� வாச��
ஒ� நா� வ��ய�ேதவ� வ�� ��றா�.
ேசாழ ேசநா�ப�ைய� பா��க ேவ���
எ�றா�. காவல�க� அவைன உ�ேள �ட
ம��தா�க�. அத� ேப��, காவல�கைள�
பலவ�தமாக� த���ெகா�� உ�ேள
�ைழய� �ரய�தன� ெச�தா�. காவல�க� 599

அவைன� �ைற� ����� ேகா�ைட�
தைலவ�ட� ெகா�� ேபானா�க�.
வ��ய�ேதவ� ேகா�ைட� தைலவ�ட�
இளவரச� அ��ெமா�வ�ம��� ���யமான
ஓைல ெகா�� வ����பதாக��,
அைத�ப�� ேசாழ ேசநா�ப��ட�தா�
�வர� ெசா�ல ���� எ�� ��னா�.
அவைன� ப�ேசா���� பா��தா�க�.
‘ெபா���� ெச�வ’��� ஓ� ஓைல��,
ப��� பைன இல��ைன�� அவ�ட�
இ��க� க�டா�க�.
ெகா��பா��� ெப�ய ேவளா� �� ���ரம
ேகச� அ�சமய� இல�ைக� பைட��
ேசநா�ப�யாக இ��தா�. அவ�ட� ேபா��
ெசா�னா�க�.
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ெகா��பா��� ெப�ய ேவளா� வய� ����த
அ�பவசா�; பல ேபா��கள�க�� பழ����
ெகா�ைட�� ேபா�டவ�. ேசாழ �ல�தா�ட�
ெந���ய ந��� உற�� ��டவ�.
அவ�ைடய சேகாதரரா�ய ெகா��பா���
��ய ேவளா� �ல ஆ��க��� ��னா�
இல�ைக� ேபா��கள��� �ர ெசா��க�
அைட�தா�. அவ�ட� ெச�ற ைச�ய��
ேதா��யைட�� ���ப ேந��த�. அ�த�
ப�ைய� �ைட��� ெகா��பா��� �ர�
�ரதாப�ைத ���� �ைலநா��வ�� அவ�
ெப��� ஆ��ர� ெகா����தா�.
ஆைகயாேலேய ச�� வயதானவரா�����
இல�ைக� பைட��� தைலைம வ��� அ��
வ����தா�.
இல�ைக� ேபாைர ந�� நட�த ��யாம�
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ப�ேவ�டைரய�களா� �ைள�த
இைட��கைள� ப�� அ�த இர�� ��றரச�
�ல����� ஏ�ப����த ேபா����
பைகைம�� இ�ேபா� அ�கமா�
வள�����தன. எனேவ, ப��� ���ைர��ட
இல��ைன�ட� அக�ப��� ெகா�ட
வ��ய� ேதவ� பா� ேசநா�ப� ெப�ய
ேவளா�ட� க�டமாக�தா� ேபா�����.
வ��ய�ேதவைன� ப��ய உ�ைமைய
ஆ�வா��க�யா�ட���� ெத��� ெகா�ட
அ���த� அவைனேய ேசநா�ப� ��
���ரம ேகச��ட� ெச�� உ�ைமைய�
ெத�ய�ப����ப� அவசரமாக அ���
ைவ����தா�.
வாண� �ல�� �ர�மாரைன ேம�� ���
உ��� பா��த ேசநா�ப� �� ���ரம
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ேகச��� அவ�ட� ந�ல அ���ராய�
உ�டா����கேவ���. “த��!
பைழயாைற�� எ�க� �ல�ள�ைக �
பா��தாயா?”
“பா��ேத�, ஐயா! இைளய �ரா���ட� இைண
��யாம� இ��� வ��றவைர எ�ப��
பா��காம� இ��க����?”
“த��! எ�க� ���� ெப�ைண�ப��,
வான�ைய� ப��, இைளய �ரா�� என���
ெச�� ஒ��� அ��ப��ைலயா?”
“த�க���� ெச�� அ��ப��ைல.
ஆனா�…”
“ஆனா�, எ�ன?”
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“யா��� அ��ப ேவ��ேமா அவ���
அ�������றா�க�. வான� ேத�ைய�
ப�� இளவரச�ட� ேந�� �ல ெச��கைள�
ெசா���ப� ப������றா�க�…”
“உ�ைன� ேபா�ற ���சா�� ��ைளைய
நா� பா��தேத��ைல!” எ�� ���
ேசநா�ப� ெப�ய ேவளா� வ��ய�ேதவைன
மா�ேபா� அைண���ெகா�டா�. ��ன�,
“ச�; இ� �� ெபா�� ேபா�க ேவ�டா�;
�ற�ப��க�!” எ�� ெசா�னா�.
“ஐயா! இ�த �ர ைவ�ணவ� எ�ேனா�
அவ�ய� வர�தா� ேவ�மா? இவ�
இ�லாம� நா� த�ேய ேபாக� �டாதா?”
“இவ� வ�வ�� உன�� எ�ன ஆ�ேசப�?”
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��மைல உ�ேனா� வரா��டா� �
இளவரசைர� க�����க ��யா�. அவ�
இ����டேம யா���� ெத�யா�. ேம��
இளவரச�ட� ெகா��பத�� இவ�� ஒ�
���யமான ஓைல ெகா�� வ��றா�.
ஆைகயா� இர�� ேப�மாக� ேச���
ேபாவேத ந�ல�! வ��� ஒ�வேராெடா�வ�
ச�ைட ����� ெகா�� கா�ய�ைத�
ெக��� �டா��க�!”
இ��த� ெசா������ ெப�ய ேவளா�
ம�ப��� வ��ய�ேதவைன அ��� அைழ��
அவ� காேதா� இரக�யமாக� ெசா�னா�.
“த��! இவனா� உ� கா�ய���� இைட�ச�
ஒ��� ேநரா�. ஆனா�� ஜா��ரைதயாகேவ
இ�! இளவரச�ட� இவ� எ�ன ெச��
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ெசா���றா� எ�பைத� ெத��� வ��
எ��ட� ெசா��!”
ஆ�வா��க�யாைன� தன�� ஒ�றனாக�
��ேனா� அ����றா�க� எ�� �த��
வ��ய�ேதவ� எ�����தா�. இ�ேபா�
அவ���� தா� ஒ�ற� எ�� ஏ�ப�ட�.
இ�த �ைலைம வ��ய�ேதவ��� �க��
������த�.
வ��ய�ேதவ�� ஆ�வா��க�யா��
அ��ரேவ �ற�ப�டா�க�. �ரயாண�
ெதாட�� இர�� நா� �ழ�� ேநா���
ெச�றா�க�. �த�� ெகா�ச�ர�
ஊ���ற�களாக இ��தன. ஓரள� ஜன
நடமா�ட�� இ��த�. வர வர� கா���
�ரேதசமாக மா� வ�த�. �த�� ��ைட
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மர�க� �ைற�த காடா���த�. ��ன�
வாைன அளா�ய ெப�ய மர�க� அட��த
அர�ய�களாக மா�ன. இைட�ைடேய ஏ�க�
ெத�ப�டன. ஆனா� அவ��� கைரக� பல
இட�க�� இ��� �ட�தன. த���
நாலா�ற�� ஓ��ேபா� ஏ�க� வற��
�ட�தன. கழ��� ப�� ெச�ய�படாம�
�ட�தன. இ��� ஓ�ட��� �சாலமான
�ரேதச��� த��� ேத�����த�.
பாலா� ந��� கைர ெவ�ட� ப�டப�யா�
அத� த��� ந�ேயா� ேபாகாம�
ெவ��� க�டப� �த�� ெச�� அ�ப��
த���� ேத�க� உ�டானதாக� ெத��த�.
இர�� �ன�க���� �ற� �ரயாண��ைச
மா�ய�. �ழ��� �ைச�� ெச�றவ�க�
இ�ேபா� ெத�� ேநா��� ����னா�க�. வர
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வர� �ரேதச�க� அட���யா�� ெகா��
வ�தன. சமெவ�� �ரேதச� மா��
பாைறக�� ��ய ���க�� எ���ப�டன.
இ��� �ர��� ெப�ய மைல� ெதாட�க�
வாைன அளா�ய �கர�க�ட� ெத�ப�டன.
கா�க�� ேதா�ற� பய�கரமா�� ெகா��
வ�த�. கா��வ��� எ�வள� ��தமாக�
ேபாக ���ேமா அ�வள� ��தமாக�
ெச�றா�க�. அ�த���� சமய����
இராஜபா�ைடைய அைட�தா�க�.
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யாைன� பாக�

இராஜபா�ைட�� வ�ேவா�� ேபாேவா��,
வ��க�� வாகன�க�மாக ஒேர
கலகல�பாக இ��த�. “இ�த இராஜபா�ைட
எ����� எ�ேக ேபா�ற�? நா� எ�ேக
வ�����ேறா�? எ�ேக ேபா�ேறா�?” எ��
வ��ய�ேதவ� ேக�டா�.
“அ�ராத�ர������ ��ம����� ேபா��
இராஜபா�ைட�� வ�� ேச������ேறா�.”
எ�றா� ஆ�வா��க�யா�.
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“இராஜபா�ைட வ�யாக� �கமா�
வ����கலாேம? எத�காக� கா�� வ�யாக
வ�ேதா�?”
“இராஜபா�ைட�� நா� ெந����
வ����தா� �� இட��� ந�ைம �����
ேசாதைன ெச����பா�க�. அ�ராத�ர���
அ�ேயா� ����� ேபா����பா�க�. நா�
யாைர� ேத� வ�����ேறாேமா அவ�
��ம����� ப�க� ெச����பதாக
அ��ேத�. அதனா�தா� ����வ���
வ�ேத�. இ�ன�� அவைர நா�
க�����க�தா� ேபா�ேறாேமா,
இ�ைலேயா? ேவ� எ�ேகயாவ� ேபாகா���க
ேவ���!” எ�றா� ஆ�வா��க�யா�.
இராஜபா�ைட�� இ� ப�க����
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ஏராளமான ��க��, �ராம�க��,
கைட��க��, ெகா�ல�, த�ச� ப�டைறக��
இ��தன. அவ��� வ��தவ�க�� ெதா��
ெச�தவ�க�� ெப��பா��
��களவ�களாக� ேதா��னா�க�.
இராஜபா�ைட�� த��நா��� ேபா� �ர�க�
����� ெந���� ேபா��
ெகா����தா�க�. ஆனா� இ� �ற��
வ��த ��களவ�க� எ��த தைட����
���பயமா�� த�க� ெதா��கைள� ெச��
ெகா����தா�க�.
“இ�த� ப��ெய�லா� இ�ேபா� யா�ைடய
வச��� இ���ற�?” எ�� வ��ய�ேதவ�
ேக�டா�.
“ேசாழ ைச�ய� த�ப�ைள வைர��
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ைக�ப������ற�. அ�பா� ��ம���
����, ேகா�ைட�� ம��த� வச�
இ����றன.”
“இ�த� ப�க�க�� வ���� ஜன�க�?”
“ெப��பா�� ��கள�தா�க�. ‘ெபா����
ெச�வ�’ இ�ேக வ�த�ற� ��த��� ேபா�ேக
மா���ட�. ேசாழ �ர�க����
ம��த�ைடய �ர�க����தா� ச�ைட.
அதாவ� ேபா��கள��� எ���ப��ேபா�.
ம�ற�ப� ��க� ���பயமா� வாழலா�. ��த
��மா�க��� ஒேர ெகா�டா�டா�.
அ�ராத�ர��� இ���ேபான ��த
�ஹார�கைளெய�லா� ந� இளவரச�
���ப� ������� க���ப�
க�டைள������றாரா�!”
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��� �ர� ெமௗனமாக நட�தா�க�. அ�த
ேமான�ைத� கைல��� �ல ��ைரக��
�ள��� ச�த� ேக�ட�. அவ�க���
எ���ப�க������ அ�ச�த� வ�த�. �ல
��ஷ���ெக�லா� நா� ��ைரக�
ெவ�ேவகமாக நா�கா� பா��ச�� வ�தன.
�றாவ�� கா�ைற� ேபா� ���ைய�
�ள������ ெகா�� வ�த அ���ைரக�
��ன� ���� ேநர��� ந� கா� நைட�
�ரயா�கைள� தா��� ெச�றன. ஆ���
அ�த� ��ய ேநர��ேலேய அ���ைரக��
ேம���தவ�க�� ஒ�வ�ைடய �க�ைத
வ��ய�ேதவ� பா���� ெத��� ெகா�ள
���த�! ஆகா! பா���ேப��ர வ�ம�
அ�லவா இவ�? கா�����ள இளவரச�
ஆ��த�� அ�தர�க ந�ப� அ�லவா?
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இவ� எ�ேக வ�����, எ�ேக ேபா�றா�?
எத�காக இவ� இல�ைக�� வ�தா�?
எ�ேபா� வ�தா�?…
ஆ�வா��க�யா� வ��ய�ேதவ�ட�, “த��!
அ�த ம�ற ��� ஆ�கைள�� பா��தாயா?
அவ�க�� யாைரயாவ� உன�� ��ன�
ெத��மா?” எ�� ஆவேலா� ேக�டா�.
“இ�ைல, நா� பா��தேத��ைல!” எ�றா�
வ��ய�ேதவ�.
“ஆ�, � பா�����க ��யா�தா�.
அவ�க�� இர�� ேபைர நா�
பா������ேற�. ����ற�பய�
ப���பைட�� ந��ர�� பா��ேத�!
அ�பா! எ�ன பய�கரமான சபத� எ����
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ெகா�டா�க�!” எ�� ��ய ேபா�
ஆ�வா��க�யா�ைடய உட�� ��வ��
ந�����.
“அ�ப� எ�ன பய�கரமான சபத� எ����
ெகா�டா�க�?”
“ேசாழ� �ல� ��ேட இ�த உல��
இ�லாம� அ��� ��வதாக� சபத�
எ���� ெகா�டா�க�!”
“ஐையேயா!”
“இவ�க� எ�ப� நம�� ��னா� இ�� வ��
ேச��தா�கேளா ெத�ய��ைல!
ெக���கார�க�! இ�த �ர��� ப�லவைன
எ�ப�ேயா ����� ெகா�டா�க�, பா�!”
எ�� ெசா����� ஆ�வா��க�யா�
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ெமௗனமானா�.
வ��ய�ேதவ���� ேகா��கைர�� அவ�
அ��த ஒ� �ஷய� �ைன��� வ�த�.
அவ� ேகா��கைர வ�தத�� �த�நா�தா�
இர�� ேப� அவசரமாக இல�ைக���
ேபானா�க� எ���, ���ழ��� தைமய�
அவ�கைள� பட�� ஏ��� ெச�றா� எ���
ேக���ப�டா� அ�லவா. இவ�க�� அ�த
இர�� ேப�� இ��பா�கேளா?
அ�ப�யானா� பா���ேப��ர����
இவ�க���� எ�ன ச�ப�த� இ��க����?
“அேதா பா�!”
ஆ�வா��க�யா� ����கா��ய இட���
அல�க��த ெப�ய யாைன ஒ��
வ��ெகா����த�. அத� அ�பா���
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இர�� ேப� உ�கா�����தா�க�.
அவ�க�ைடய ேதா�ற��, உைட�� அவ�க�
�ன யா���க�க� எ�� �ல�ப���ன.
யாைன�பாக� ஒ�வ� ைக�� அ��ச��ட�
யாைன�� க���� �� �����தா�.
யாைனைய� ���� ���� வ�த ஜன�க�
பல�த ஆரவார ேகாஷ�கைள�
�ள��னா�க�. யாைனைய��, யாைனைய�
���� ��ற ��ட����� ��னா� ச���
�ர��� இவ�க�� ெதாட��� ேபானா�க�.
ஒ� ��த �ஹார��� வாச�� வ�த��
யாைன ��ற�. �ற� யாைன� பாக� ஏேதா
ெசா�ல�� யாைன ம������ப��த�.
யா���க�க� இற��னா�க�. ��த
�ஹார��� வாச�� ��பலாக ��ற ��த
���க� �ன யா���க�கைள
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வரேவ�றா�க�. ச�க�க� �ழ��ன;
�ஹார��� ேம� மாட������ மல� மா�
ெபா��த�. “��த� சரண� க�சா�” எ�ற
ேகாஷ� வானளா�ய�. �ன யா���க�க�
இ�வ�� �ஹார����� ெச�றா�க�. �ட
வ�தவ�க��� ெப��பாேலா� அவ�கைள�
ெதாட��� �ஹார�����ேள ெச�றா�க�.
யா���க�க� இற��வத�� ��ேப
யாைன�� க������� இற����ட
யாைன� பாக� யாைனைய எ���
நட���ெகா�� ெச�றா�. ச��� �ர���
�����த நா� ேப�� ஒ�வ�ட� யாைனைய
ஒ����தா�. இ��� ஒ�வ�ட�
ஆ�வா��க�யாைன� ���� கா�� ஏேதா
ெசா�னா�. ம�ற இ�வைர��
அைழ���ெகா�� ��� ேநர��� ����618

ஒ� ���ப��� ���� மைற�தா�.
யாைன� பாக� எ�த ஆ���
ஆ�வா��க�யாைன� ���� கா��னாேனா
அவ� இவ�க� ��ற இட�ைத ேநா��
வ�தா�. ஆ�வா��க�யா�ட� ெம��ய
�ர��, “ஐயா! எ��ட� வ�வத���
ச�மதமா?” எ�� ேக�டா�.
“அத�காகேவ கா�����ேறா�” எ�றா�
ஆ�வா��க�யா�.
“அைடயாள� ஏதாவ� உ�டா?”
ேசநா�ப� ெகா�����த ெகா��பா��
���ைர ேமா�ர�ைத ஆ�வா��க�யா�
கா��னா�.
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“ச�, எ� ��னா� வா��க�” எ��
ெசா����� அவ� ��னா� ெச�ல,
இவ�க� ��ெதாட��� ெச�றா�க�.
ஊைர�தா�� அ�பா� ெச�ற�� ���ய
கா��� பாைத ஒ�� ெத�ப�ட�. அத�
வ�ேய ��� �ர� ெச�ற�� பாைத�����
ச�� �ல����த ஒ� பா�� ம�டப�ைத
அைட�தா�க�. அ�� ��� ேநர�
கா����கேவ��� எ�� அவ�கைள
அைழ�� வ�தவ� ெத���தா�. �ற� அவ�
ஒ� மர��� ேமேல� அவ�க� வ�த
வ�ைய� ���� கவ��க� ெதாட��னா�.
அ�த� பா�� ம�டப��� ��னா� இர��
��ைரக� க�ட�ப����தன. ��ைரக�
இர��தா� எ�ப� வ��ய�ேதவ����
ெகா�ச� கவைலைய உ�டா��ய�.

620

“ைவ�ணவேர! அ�த யாைன� பாக� யா�?”
“யாரா�����? �ேய ஊ���� பா�, த��!”
“யாைன� பாக�தா� ெபா���� ெச�வரா?”
“அவ�ைடய க�க�� ஒ� கண� ெஜா��த
�ரகாச������ அ�ப��தா� ேதா��ய�.”
��ெர�� ��ைரக�� �ள��� ச�த�
ேக�ட�. அவ�க� இ��த இட�ைத ேநா���
ச�த� ெந��� வ�� ெகா����த�. மர���
ேம���� பா����ெகா����தவ�
அவசரமாக� �ேழ இற��னா�. இர��
��ைரகைள�� �����ெகா�� வ�தா�.
ஒ��� தா� ஏ�� ெகா�டா�.
ஆ�வா��க�யாைன இ�ெனா��� ேம�
ஏ�� ெகா�ள� ெசா�னா�. “ச�� ேநர���
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இ�த� பாைத�ட� �ல ��ைரக� ேபா��.
அவ��� ��ேனா� நா��, ெதாட���
ேபாகேவ���” எ�றா�.
வ��ய�ேதவ� “என��� ��ைர?” எ��
ேக�டா�.
“இவைர ம���தா� அைழ�� வ��ப�
என��� க�டைள!”
“இளவரசைர நா� உடேன பா��தாக
ேவ���. �க ���யமான ெச��
ெகா��வ�����ேற�.”
“அைத�ப�� என�� ஒ��� ெத�யா�, ஐயா!”
ஆ�வா��க�யா�, “த��! ெகா�ச�
ெபா�ைமயா��! நா� ேபா� இளவரச�ட�
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ெசா�� உ�ைன�� அைழ�� வ�வத��
ஏ�பா� ெச��ேற�” எ�றா�.
“ைவ�ணவேர! நா� ெகா�� வ������
ெச�� �க ���யமான�, �க அவசரமான�
எ�� உம��� ெத�யாதா?”
“அ�த ஓைலைய எ��ட� ெகா�; நா�
ெகா��� ���ேற�.”
“அ� ��யா�.”
“அ�ப�யானா� ெகா�ச� ெபா����, ேவ�
வ� இ�ைல!”
“ேவ� வ� இ�ைலயா?”
“இ�லேவ இ�ைல!”
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வ��ய�ேதவ�ைடய உ�ள� ���ய�.
ஆ�வா��க�யாைன இளவரச�ட�தா�
அைழ��� ேபா�றா�க� எ�ப��
ச�ேதக��ைல. ‘ஆ�வா��க�யா� அவ�ட�
எ�ன ெசா��றா�’ எ�பைத� ேசநா�ப�
கவ��க� ெசா������றா�. அ� ��யாம�
ேபா���ேம? ��ைரக� ெந��� வ�தன;
அவ�க� இ���� இட�ைத� கட�� ெச�றன;
��ன� ���� ேவக��� பற�� ெச�றன.
ம�டப��� ��ைரக� �� ஆய�தமா���த
இ�வ�� ��ைர�� �க� க��ைற இ����
����� �ற�பட� ���னா�க�.
அ�சமய��� யா�� எ��பாராத ஒ� ச�பவ�
�க��த�. ��ைர ேம���த ம�த�ைடய ஒ�
காைல வ��ய�ேதவ� ���� ஒ� எ��
எ��� த��னா�. அ�த ம�த� தடா�
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எ�� ���தா�. வ��ய�ேதவ� ��ைர ��
தா� ஏ�னா�; ��ைர பற�த�. ெதாட���
ஆ�வா��க�யா�ைடய ��ைர�� பற�த�.
�ேழ ���த �ர� ��ச��� ���
உைற����த க��ைய எ��� எ��தா�.
வ��ய�ேதவ� தைல ���� ��ைர��
��ேகா� ஒ��� ப���� ெகா�டா�. �ர�
எ��த க�� ேவகமாக� ெச�� ஒ� மர���
ஆழமா�� பா��த�. ��ைரக� இர���
கா�றா�� பற�� ெச�றன.
��னா� ெச�ற ��� ��ைரகைள��
��ெதாட��� ெரா�ப�� ெந��காம��,
ெரா�ப�� �� த�காம�� இ�த இர��
��ைரக�� ெச�றன. “ந�ல ேவைல
ெச�தா�, த��!” எ�� ஆ�வா��க�யா�
வ��ய�ேதவைன உ�சாக�ப���னா�.
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ஆனா� வ��ய�ேதவ� ம�ெமா� ஒ���
�ற��ைல. இத� ��� எ�ன ஆக�
ேபா�றேதா எ�� அவ� உ�ள� கவைல��
ஆ�����த�. ��ைரக� வா� ேவக, மேனா
ேவகமா�� ���ய கா��� பாைத��
ேபா��ெகா����தன.

626

அ��ெமா��ேதவ�

����லாத வ��� ��ைரக� ேபா��
ெகா����பதாக வ��ய�ேதவ����
ேதா��ய�. இ��ற�� கா�க�
அட�����தன. அவ����� பா��தா�
க�ன�க�ய பய�கரமான இ��. எ�ேர ���
��ைரக� ேபாவ� �ல சமய� க����
�ழ� உ�வ�களாக� ெத��த�. ஆனா�
��ைரக�� �ள��� ச�த� ம���
இைட�டாம� ேக��� ெகா����த�.
��ெர�� ேவ� �ல ச�த�க� ேக�டன.
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கா��� ந��� எ��பா��க ��யாத
ச�த�க�. பல ம�த� �ர�க�� ேகாலாகல
ச�த�. ��கலமாக ஆ��பா�� ச�த�. ஆ!
அேதா மர�க���ைட�� ெவ��ச�
ெத�ப��ற�. ����க�� ெவ��ச�ேதா�
ெப�ய காளவா� ேபா�ற அ���க� எ���
ெவ��ச�� ெத��ற�. ஆகா! இ�த� கா���
ந�ேவ தாவ� ேபா��� ெகா��
��கலமா����� �ர�க� யா�? ேசாழ
நா�� �ர�களா? அ�ல� பைகவ� பைடைய�
ேச��த �ர�களா?
இைத� ப�� வ��ய�ேதவ� �க� ெசா�ப
ேநர�தா� �������பா�. அ�த� ��ய
ேநர��� ��னா� ேபான ��ைரக�
ச�ெட�� ��றைத�� ஒ� ��ைர ப�� எ��
����யைத�� வ��ய�ேதவ�
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கவ��க��ைல. ����ய ��ைர
��ேனா�� வ�� வ��ய�ேதவ� ��ைரைய
அ��ய�. அத�ேம���தவ�
வ��ய�ேதவ� ப�க� ச�ெட�� சா��� ஓ��
ஒ� ��� ��டா�. அ�த� ����
அ�����னா� வ��ய�ேதவ� க� கல���
த�மா�யேபா� அவ�ைடய ஒ� �ழ�காைல�
���� ஓ��� த��னா�. வ��ய�ேதவ�
தடா� எ�� தைர�� ���தா�.
இத��� அவைன� த��ய �ர�
��ைர����� �ேழ ���� வ��ய�ேதவ�
அ��� வ�தா�. ���ரைம ெகா�டவனா��
த�ளா� எ�����க �ய�ற
வ��ய�ேதவ�ைடய இைட����த க��ைய�
ப���� �ர �� எ��தா�. உடேன
வ��ய�ேதவ��� ஆ��ர�
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ெபா���ெகா�� வ�த�. ஒ� �� ����
எ��� ��றா�. இர�� ைகைய�� இ�க
��� ெகா�� வ�ர� ேபா�ற ����னா�
த�ைன� த��ய ஆைள� ���னா�. ���
வா��� ெகா�டவ� ��மா இ��பானா?
அவ�� த� ைகவ�ைசைய� கா��னா�.
இ�வ������ �ரமாதமான �வ�த ��த�
நட�த�.
வ��ய�ேதவ�ட� வ�த ஆ�வா��க�யா��,
அவ�க��� ��னா� வ�த �ர�க�� அ�த
அ�சயமான ச�ைடைய� க� ெகா�டாம�
பா���� ெகா����தா�க�. ���ர���
கால�� ச�த�க� ேக�டன. ைக��
ெகா��த�ப�ட ����க�ட� �ர�க� �ல�
மர��ைளகைள �ல���ெகா��
அ��ட���� வ�தா�க�. அ�ப�
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வ�தவ�க�� அ�சய��ட� அ�த� �வ�த
��த�ைத� பா���� ெகா��
��கலானா�க�. ��� ேநர���ெக�லா�
����� ஒ� ெப�ய ��ட� ����ட�.
கைட�யாக வ��ய�ேதவ� �ேழ
த�ள�ப�டா�. அவைன� த��ய�ர�
அவ� மா���ேப�� ஏ� உ�கா���
ெகா�� இைட�� ������த ��� ��ைள
அ���தா�. அத������த ஓைலைய�
ைக�ப��னா�. அைத� த��பத��
வ��ய�ேதவ� ஆனம��� �ய��� அவ�
�ய�� ப��க��ைல.
ஓைல அ��ர�ைடய ைக�� ���ய��
���� பா��� ����� ��றவ�க�
������த ���� ெவ��ச� த�ைட
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ெச�றா�. அவ� ஒ� ச��ைஞ ெச�ய��
ம��� இ� �ர�க� ஓ�வ�� வ��ய�ேதவ�
தைர����� எ�����க ��யாம� �����
ெகா�டா�க�.
வ��ய�ேதவ� ெசா�ல ��யாத
ஆ��ர��ட�� தாப��ட��, “பா�
ைவ�ணவேன! அவ�ட���� அ�த
ஓைலைய� ����!” எ�� க��னா�.
ஆ�வா��க�யா� ��ைர�����
சாவதானமாக இற�� வ��ய�ேதவ� அ���
ெச��, “அேட அசேட! ஓைல � யா����
ெகா��வ�தாேயா, அவ�ட�தா�
ேபா����ற�! ஏ� �ணாக� �ல���றா�?”
எ�றா�.
���� ெவ��ச��� ஓைலைய� ப����
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ெகா����த �ர�ைடய �க�ைத ம�ற
�ர�க� பா�����டா�க�. உடேன ஒ�
மக�தான ��கல ஆரவார�
அவ�க�ட���� எ��த�.
“ெபா���� ெச�வ� வா�க! வா�க!” “ேசாழ
�ல� ேதா�ற� வா�க!” எ�பன ேபா�ற
ேகாஷ�க� எ��� அ�த
வன��ரேதசெம�லா� பர�ன.
ந�றாக� ���� அ��� ப�ட வ��ய�ேதவ�
தைர�� உ�கா��தப� இைதெய�லா�
பா����ெகா����தா�.
‘ஆகா! இவ�தானா இளவரச�
அ��ெமா�வ�ம�! இவ� ைக�ேல தா�
எ�வள� வ��! எ�ன �ைர�! ����
ப�டா�� ேமா�ர� ைகயா� ����
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படேவ��� எ�பா�கேள! ���� ப�டா�
இவ� ைக�னா� அ�லவா ����பட
ேவ���.” எ�� எ�ண����
ெகா����தா�.
அ��ெமா��ேதவ� வ��ய�ேதவைன
ேநா��� ச�ப��� வ�தா�.
“அ�பேர! வ�க! வ�க! அழ�ய இல�ைக�
���� வ�க! ேசாழ நா�� �ரா�
�ர�க�டேன ேச�வத�� இ�தைன �ர�
கட� கட�� வ��� அ�லவா? அ�ப� வ�த
உம�� நா� அ��த �ர வரேவ�� ����
அ������றதா?” எ�� இளவரச� ���
��னைக ��தா�.
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�ர�ேதாழ�

வன��� ம���� உல��த �ள�ைத� ���
மர�க� வைள� வ�ைசயாக வள���
அதனா� இைடெவ� ஏ�ப����த இட���
�மா� ஆ�ர� ேசாழ �ர�க� தாவ�
ேபா����தா�க�. அவ�க�ைடய
சா�பா���காக� ெப�ய ெப�ய க�ல���க��
�வாைல ��ய ெந���� ேப��
�ர�மா�டமான தவைலக�� ��டா�ேசா�
ெபா��� ெகா����த�. ேசா� ெபா��
���� வைர�� ெபா�� ேபாவத�காக
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அவ�க� ஆட� பாட� க�யா�ட�க��
ஈ�ப����தா�க�. “இளவரேச! எ�க���
��னாேலேய இ�� வ�த பா���ேப��ர
ப�லவைன நா�க� பா��ேதா�” எ�றா�
ஆ�வா��க�யா�.
“ஆ�; அவ� எத�காக வ����பா� எ��
உ�னா� ஊ���� ெசா�ல ���மா?”
“��சயமாகேவ ெசா�ல ����. த�கைள�
கா���� அைழ�� வ��ப�யாக ஆ��த
க�கால� அவைர அ��� ைவ�����றா�.”
“அடேட! உன��� ெத������றேத! இேதா
உ� �ேந�த� இ�வள� ப��ரமாக
ெகா��வ�� ஒ����தாேன, இ�த ஓைல��
எ�ன எ������றெத��� உன���
ெத��� ேபா����ற�?”
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“த�கைள உடேன பைழயாைற�� வ��
ேச��ப� த�க� தம�ைகயா�
எ������றா�க�. இளவரேச!” இவைன
வ��ெல��� ச�கட��� மா���
ெகா�ளாதப� கா�பா��� ெகா��
வ�வத�� நா� ப�ட பா�ைட� ��தபகவாேன
அ�வா�. அ�ராத�ர��� வ�யாக
வ����தா� இவ� ��சயமாக இ�� வ��
ேச�����க மா�டா�. வ��� யா�டனாவ�
ச�ைட ����� ெச����பா�. அதனாேல
கா�� வ�யாக இவைன� த�க�ட�
ப��ரமா�� ெகா�� வ�ேத�!” எ�றா�.
“ஓேஹா! அ�ப�யானா� இவைன�
ப��ரமாக� ெகா�� வ�� எ��ட�
ேச��பத�காகேவ � இல�ைக�� வ�தாயா,
எ�ன?”
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“இ�ைல, ஐயா! எ� ப���� நா�� த�க���
ஒ� ெச��ெகா�� வ�����ேற�. �த�
ம��� அ���த� தா�க� இல�ைக�ேலேய
இ��� ��� கால� இ��ப� உ�த� எ��
ெசா�� அ�������றா�.”
“இ�ப� ��� ��தவ�க� ��� �தமாக�
ெச�� அ���னா� நா� எைதெய��
ேக�ப�?” எ�றா� அ��ெமா�வ�ம�.
இ�சமய��� வ��ய�ேதவ� ������,
“இளவரேச! ம���கேவ���! தா�க�
ேக�க ேவ��ய� த�க� தம�ைகயா��
வா��ைதைய�தா�!” எ�றா�.
“ஏ� அ��த� ெசா�����?”
“ஏென��, த�க� தம�ைக�� வா��ைத�ேக
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ம���� ெகா��க ேவ��� எ�� த�க�
இ�தய� த�க���� ெசா��ற�. அ�ப��
தா�க� அவ� வா��ைதைய�
ேக�கா��டா��, நா� ேக�ேட �ர ேவ���.
த�கைள எ�ப��� அைழ��� ெகா��
வ��ப�யாக இைளய �ரா�� என���
ப������றா�!” எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
இளவரச� வ��ய�ேதவைன ஏற இற�க�
பா������ “இ�தைகய ஒ� �ர�ேதாழ�
�ைட�க ேவ��ேமெய�� எ�தைனேயா
நாளாக நா� தவ� ெச��ெகா����ேத�!”
எ�றா�.
ம�நா� காைல�� ��ய� உதயமாவத���
அ��ெமா�வ�ம�, ஆ�வா��க�யா�
வ��ய�ேதவ� ஆ�ய �வ��
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அ�ராத�ர����� �ற�ப�டா�க�. ���
�ர� கா��� பாைத�� வ�த �ற�
இராஜபா�ைடைய அைட�தா�க�. ேவ�
�ர�க� யாைர�� இளவரச� த��ட�
ெம��காவ��� அைழ�� வராத�
வ��ய�ேதவ��� �ய�ைப அ��த�.
ஆனா� அ�ைறய �ரயாண���
அவ�����த உ�சாக�ைத� ேபா�
அத���� எ�����த��ைல.
இ�சமய��� சாைல�� அவ�க���
எ���ப�க��� ஒ� ���� படல� ெத��த�.
பல ��ைரக� நா� கா� பா��ச�� வ��
ச�த�� ேக�ட�. ��� ேநர���ெக�லா�
��ய ��ைர� பைட ஒ�� க�����
ெத��த�. ��ைர �ர�க� ைக�� ������த
ேவ� �ைனக� காைல ெவ����
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பளபளெவ�� ெஜா��தன. அவ�க���
ம���� ��� ெகா� பற��
ெகா����தைத� பா��த��
ஆ�வா��க�யா�ைடய கவைல ���ய�.
அவ�க�� ��னா� வ�த க��ய�கார�க�
பைறயைற�� அ���தா�க�.
“ஈழ��� ேபா�� ம��தைன� �ற�க�ட
இல�ைக� பைடக�� ேசநா�ப�
ெகா��பா��� ெப�ய ேவளா��� மகாராஜா
�ஜயமா�றா�! பரா�!” எ�� ஒ� இ� �ழ�க�
�ர� ஒ��த�.
“ப�லவ �ல� ேதா�ற� – ைவைக� ேபா��
�ர பா��ய� தைல ெகா�ட �ரா� �ர� –
வடெப�ைண� ேபா�� ேவ��� பைடைய
��ய��த பரா��ரம �ப� – பா���ேப��ர 641

வ�ம� �ஜயமா�றா�! பரா�” எ�ற இ�ெனா�
இ� �ழ�க� �ர� ஒ��த�.
இ�ப�� க��ய� ��யவ�க���� ��னா�
�மா� ��ப� ��ைர �ர�க� வ�தா�க�.
அவ�க�� ந�நாயகமாக� க��ரமான
ெவ�ைள� �ர�க�� �� ேசநா�ப� ெப�ய
ேவளா��, பா���ேப��ர��
�����தா�க�. ��ைர �ர�கைள�
ெதாட��� அ�பா��ட� ஒ� ெப�ய யாைன
வ�த�. யாைன ேம� அ�பா������
���ழ� �ேழ இற��னா�.
இளவரச� பா���ேப��ர ப�லவ��
ச�பமாக� ெச�� “���ய� கா�யமாக
இ�லா��டா� தா�கேள �ற�ப��
வ���களா? இ�ேபாேத ெச��ைய� ெத���க
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ேவ��!” எ�றா�.
ேசனா�ப� ெப�ய ேவளா�, “ந��சாைல��
இ�தைன ேப��� ந��ேல ஒ���
ேபச��யா�. அேதா ஒ� பா�� ம�டப�
ெத��றேத! அ�ேக ேபாகலா�!” எ�றா�.
சாைல�� அ�பா� ெகா�ச �ர������
பா�� ம�டப�ைத ேநா�� அைனவ��
ேபானா�க�.
ேம��ைர��லாம� ேவைல�பாடான க��க�
��க� ம��� ��ற ம�டப�ைத அவ�க�
அைட�தா�க�. ம�டப��� ம���� ஒ�
ேமடான �ட�� இ��த�. அ�ேக ெச��
இளவரச�� ேசநா�ப���, பா���ேப��ர��
அம��தா�க�. வ��ய�ேதவ��,
ஆ�வா��க�யா�� ச��� த�� ��றா�க�.
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இ�ெனா� ப�க��� ���ழ� ���
ெகா����தா�.
“தளப�! த�க�ைடய ேயாசைன எ�ன? �ல
நாைள�� ��� �த� ம��� அ���த�
�ரமராய� வ����தா�. அவ� எ� த�ைத��
ம������ அ�மான����� உ�யவ�. அவ�
எ�ைன இல�ைக�ேலேய �ல கால�
இ����ப� ேயாசைன ெசா�னா�. தா�க��
அைத ஆேமா����க�. �த� ம��� இேதா
���� ைவ�ணவ�ட� அேத ேயாசைனைய�
���ப� ெசா�� அ�������றா�. எ�
தம�ைக இைளய �ரா���ட� என��
எ�வள� ம��� உ�� எ�ப� த�க����
ெத���. அவ� இ�ட ேகா�ைட நா� தா�ட
மா�ேட�. இல�ைக�� அவ� வர�
ெசா���தா� வ�ேத�. இைளய �ரா��
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இேதா இ�த வாண��ல�� �ர�ட� ஓைல
அ�������றா�. ஒ� �த��� எ�
தம�ைக�� ெச���� பா���ேப��ர�
��யைத ஒ�����த�. ஆனா� உடேன
�ற�ப��� பைழயாைற�� வ��ப� எ��
அ�������றா�. எ� தைமயனாேரா
கா���� வ��ப� இவ�ட� ��
அ�����ளா�. ேசநா�ப�! த�க�ைடய
க��� எ�ன?” எ�றா� இளவரச�.
“இளவரேச! இ�� காைல வைர�� தா�க�
இ�த இல�ைக� ��ேலேய இ��கேவ���
எ�ற க���டேனேய நா� இ��ேத�.
ஆனா�, இ�� அ�காைல��, அேதா
���றாேள, அ�த� ெப� வ�� ஒ� ெச��
ெசா�னா�. அைத� ேக�ட� எ� க��ைத
மா��� ெகா�ேட�. தா�க� உடேன
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கா����� ேபாகேவ��ய� அவ�ய� எ��
இ�ேபா� என��� ேதா���ற�!” எ�றா�
இல�ைக� ேசநா�ப�.
�ண��� ��� த�ைன� கைட�க�ணா�
பா���� ெகா����த ���ழ��� ��
இளவரச� த� பா�ைவைய� ெச���னா�.
“அ�த� ெப� எ�னதா� ெச�� ெகா��
வ�����றா�?” எ�றா�.
“இளவரேச! த�கைள� �ைற�ப����
ெகா��வ�வத�காக� ப�ேவ�டைரய�க�
இர�� ெப�ய மர�கல�கைள�� அைவ
�ைறய� ேபா� �ர�கைள��
அ�������றா�க�. மர�கல�க�
ெதா�ைடமா� ஆ��� கா�வா�� ����
மைறவான இட��ேல வ�� ����றன!” எ�ற
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ேசநா�ப� ெதாட��� ���ழ� ��யைத
ேம�� ��வாக� ெசா�னா�.
ேசநாப� �� ��கரமேகச� ��ய ெச��ைய�
ேக�ட�� இளவரச�� �க��� ��னைக
அ���ய�.
பா���ேப��ர� ெகா��ெத��தா�.
“ேசநா�ப�! எ�ன ெசா���? இ�
உ�ைமதானா? எ��ட� ஏ� இ� வைர��
ெசா�ல��ைல? இ�த� ெப�ைண ��
ந��ட� க�� இ��� வ�தத��� காரண�
இ�ேபாத�லவா ெத��ற�? ம�ப���
ேக��ேற�; ப�ேவ�டைரய�க� இளவரசைர�
�ைற�ப��� வர� க�ப�கைள
அ������ப� உ�ைமயா?” எ��
ேக�டா�.
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“ஆ�, ஐயா! இ�த� ெப� க�ணா�
பா��ததாக��, காதா� ேக�டதாக��
��வைத ந��வதா���தா� அ�
உ�ைமதா�!”
“ஆகா! அ�த� �ழவ�, ���ேகாவ��
�லா�ைடயா�, ��ய� உ�ைமயா���.
ப�ேவ�டைரய�கைள உ�ளப� உண��தவ�
அவ�தா�! ேசநா�ப�! இ�தைகய ெச��ைய
அ��த �ற�� ஏ� ��மா இ�����? பரா�தக
ச�கரவ����� �ல�ேதா�றைல, ��தர
ேசாழ�� ெச�வ� �த�வைர, நா�
நகரெம�லா� ேபா��� இளவரசைர இ�த
அ�ப�களா�ய ப�ேவ�டைரய�க�
�ைற�ப��� வர ஆ�கைள அ����ப�
ஆ���டதா? இ��� எ�ன ேயாசைன?
உடேன பைடக�ட� �ற�ப��� ெச��
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இளவரசைர� �ைற�ப��த வ�தவ�கைள
அ��� இ�த இல�ைக� ��ேலேய
அவ�க���� சமா�ைய எ���ேவா�!… �ற�
நா� ேபா�ட ��ட���ப� கா�ய�ைத
நட��ேவா�! �ள���க�! இ��� ஏ�
தய�க�?” எ�� பா���ேப��ர� ெபா�
ெபா���� ெகா��னா�.
ேசநா�ப� �� ���ரமேகச� அவைன�
பா��� “பா���ேப��ரா! � இ�ப�� ���பா�
எ�� எ���தா� நா� ��னேம இ�த�
ெப� ெகா�� வ�த ேச�ைய உ��ட�
ெசா�ல��ைல. ந�றாக ேயா���� ெச�ய
ேவ��ய கா�ய�. அவசர�ப�வ��
பய��ைல!” எ�றா�.
அ�ேபா� இளவரச�, “ேசநா�ப��� மன���
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உ�ளைத�� ெத��� ெகா�ளலாேம? ஐயா!
தா�க� எைத� ப�� ேயா��க ேவ���
எ����க�?” எ�� எ��த� படபட�����
�தானமாக� ேக�டா�.
“த�கைள� �ைற�ப���வத��… இ�த
வா��ைதகைள� ெசா�ல�� எ� வா�
���ற�… ஆனா�� ெசா�ல
ேவ������ற�. த�கைள� �ைற�ப��த
வ����பவ�க�� ச�கரவ�����
க�டைளேயா� வ����தா� நா� எ�ன
ெச�வ�? அ�ேபா�� அவ�கைள எ�����
ேபா��வதா?”
இைத� ேக�ட பா���ேப��ர� கடகடெவ��
���� ���, “அழகா����ற�, த�க�
வா��ைத! ச�கரவ��� ெசா�தமாக� க�டைள
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ேபா�� �ைல�� இ���றாரா?
அவைரேயதா� ப�ேவ�டைரய�க� �ைற��
ைவ�����றா�கேள!” எ�றா�
“���ழ�! ந� ேசநாப��ட� � �ல
�ஷய�கைள� ெசா�னாயா�.
ெதா�ைடமா� ந��� இர�� ெப�ய
மர�கல�க� வ�� மைறவான இட���
ஒ������பதா�� அைவ �ைறய�
ேபா��ர�க� வ����பதா�� ெசா�னாயா�.
அ� உ�ைமதாேன? மர�கல�கைள�
பா��த�� � உ� படைக ஒ� ���ய
கா�வா�� ���� ெகா�� ேபானா�.
க�ப�க� ேபா�� வைர�� கா����பத�காக
அட��த கா���� ���� மைறவான
இட��� ப���� ெகா����தா�. அ�சமய�
க�ப�க����� இற��ய �ர�க� �ல�
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அ�ேக வ�தா�க�. � ப�����த இட�����
ப�க��� அவ�க� ��� ேப��
ெகா�டா�க�. அவ�க� ேப�ைச ஒ���
ேக�க ேவ��� எ�� � ���ப��ைல. உ�
���ப��லாமேல அவ�க� ேப�� உ�
கா�� ���த�. � ேக���ப� ேந��த�.
அவ�க�ைடய ேப�ைச� ேக�ட� அைத�ப��
உடேன ேசநா�ப��ட� எ�ச��ைக
ெச�யேவ��� எ�� உன��� ேதா��ய�.
�ர�க� அ�பா� ேபான உடேன � �ற�ப�டா�.
ேசநா�ப� இ����ட�ைத� ேத��ெகா��
�ைர�� வ�தா�! தைடகைள�
ெபா��ப��தாம� � ��வாத� �����
ேசநா�ப�ைய� பா���� ெசா�னேத
ந�லதா�� ேபா���� ���ழ�!
ேசநா�ப��ட� ��யைத எ��ட��
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ஒ�தடைவ ��வாயா? மர���
மைற����� � ேக�டாேய அ�ேபா� அ�த
�ர�க� எ�த �ஷய�ைத� ப���
ேப�னா�க�?” எ�றா� இளவரச�.
“அரேச! அைத� ெசா�வத�� எ� நா���ற�.
த�கைள �ைற�ப����ெகா��
ேபாவத�காக அவ�க� வ����பதாக�
ேப��ெகா�டா�க�. ச�கரவ�����
க�டைள எ�� ேப��ெகா�டா�க�. தா�க�
இ�த நா����ள ��த���க�ட� ேச���
ெகா�� இல�ைக ரா�ய���� ம�னராக
������ ெகா�ள� ���� ெச���களா�…
இ��த� ெசா�ன அ�த� பா�கைள
அ�ேகேய ெகா���டேவ��� எ��
என��� ேகாபமாக வ�த�.”
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“ந�ல கா�ய� ெச�ய எ�த��தா�!
ச�கரவ����� �த�கைள எ�த �த����
தைட ெச�ய� �டா� எ�� உன���
ெத�யாதா…? ந�ல�; இ��� அவ�க�
���யமான �ஷய� ஏேத�� ெசா�னதாக
உன�� ஞாபக� இ���றதா?”
“ேசநா�ப��� அவ�க� எத�காக
வ�����றா�க� எ��ற �ஷய� ெத�ய�
�டா� எ���, ெத��தா� த�கைள�
த����க அவ� �ரய�தன� ெச�யலா�
எ��� ெசா�னா�க�. ஆைகயா� தா�க�
இ����ட� ெத��� ெகா�� ேந��
த�க�ட� க�டைளைய� ெகா���� ைகேயா�
அைழ��� ேபாக ேவ��� எ���
ெசா�னா�க�…”
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“ஆைகயா� � உடேன ேசநா�ப�ைய�
ேத��ெகா�� �ற�ப�டாயா���. என���
ெப�ய உத� ெச�தா�.”
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ம��ராேலாசைன

இளவரச� ேசநா�ப� �� ��கரம ேகச�ைய�
பா��� “ஐயா! பர�பைரயாக எ�க�
���ப����� �ேந�தமான �ல���
தைலவ� தா�க�. எ� த�ைத�� உ�ற
ந�ப�. த�கைள நா� எ� த�ைத��
இைணயாகேவ ம��� வ�����ேற�.
தா�க�� எ�ைன� த�க� ெசா�த�
�த�வனாகேவ க��� பாரா��
வ�������க�. ஆைகயா� இ�சமய�
எ��ைடய கடைமைய� ெச�வத��� தா�க�
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உத� ெச�ய ேவ���. அத��� ���ேக
��க� �டா�!” எ�றா�.
ேசநா�ப� ம�ெமா� ெசா�வத���
பா���ேப��ரைன�� ����� பா���, “ஐயா!
த�கைள�� ேக��� ெகா��ேற�. தா�க�
எ� அ�ைம� தைமயனா�� உ�ற ந�ப�.
எ� தைமயனா�� வா�ைக� ெத�வ���
வா�காக ம��� நா� ேபா���றவ�.
ஆைகயா� த�க�ைடய வா��ைதைய��
ம���� ேபா�ற� கடைம�ப�டவ�. த�கைள�
ெப��� ேவ��� ெகா��ேற�. எ�
கடைமைய நா� �ைறேவ��வத��� தைட
எ��� ெசா�ல��டா�!” எ�றா�.
ேசநா�ப���, பா���ேப��ர��
ஒ�வைரெயா�வ� பா���� ெகா�டா�க�.
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அ�த� பா�ைவ�� �ல� ஒ�வ�ைடய
பய�ைத இ�ெனா�வ���� ெத�����
ெகா�டா�க�.
ேசநா�ப� இளவரசைர� பா���, “இளவரேச!
தா�க� ��வ� ஒ��� என��
�ள�க��ைல. த�க�ைடய கடைமைய�
ெச�ய�ேபாவதாக� ெசா����க�.
அ�ப�ெய�றா� எ�ன? எ�த� கடைமைய,
எ�ன மா�� ெச�ய� ேபாவதாக
உ�ேத��������க�?” எ�� ேக�டா�.
“இ�சமய� எ��ைடய கடைம ஒ�ேற
ஒ��தா�. எ� த�ைத�� க�டைளைய
�ைறேவ�� ைவ�க ேவ��ய�தா�.
எ�ைன� �ைற�ப����ெகா��
வ��ப�யான க�டைள�ட� எ� த�ைத
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ஆ�கைள அ��� ைவ�����றா�. எ�ைன
அவ�க� ேத� அைல��ப�யாக ஏ� ைவ���
ெகா�ள ேவ���? நாேன அவ�க�
இ����ட� ெச�� எ�ைன ஒ���
ெகா�����ேவ�. அ�ேவ இ�ேபா� நா�
ெச�ய ேவ��ய கடைம…”
“��யேவ ��யாத கா�ய� எ� உட���
உ���ள வைர�� அைத நா� அ�ம��க
மா�ேட� த��ேத ��ேவ�!” எ�றா�
பா���ேப��ர�.
ேசநா�ப� அவைன� பா���, “பதறேவ�டா�;
ெபா��க�!” எ�றா�. ��ன� இளவரசைர
ேநா��� ��னா�.
“ஐயா! த�க�ைடய கடைமைய� ப���
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ெசா���க�. என��� ஒ� கடைம
இ���ற�. அ�� ���� அைத�
ேக�கேவ���.அர�மைன மாட�க��
அ�ைமயாக வள��க�ப�� வ�த த�கைள�
ெச�ற ஆ��� ெத��ைச� பைடக��
மாத�ட நாயகராக� ச�கரவ��� �ய��தா�.
அ�ேபா� எ�ைன� த�யாக அைழ���
ெசா�னா�: ‘இளவரச� எ�ைன
������வ� எ� உ�ேர உட�����
��வ� ேபா����ற�. ஆ��� எ��ைடய
ஆைச�காக அவைன நா�
அர�மைன���ேளேய ைவ�� வள��க�
�டா�. அவ� ெவ�ேய�� ேபாக
ேவ��ய�தா�; அ�ணைன�ேபா� �ர�
எ�� ெபய� எ��கேவ��ய�தா�. ஆனா�
அவ� உ���� ஏதாவ� ஆப�� வ�தா�

660

அேத கண��� எ� உ��� ேபா����.
அவ��� எ��த அபாய�� ேநராம�
பா�கா�க ேவ��ய� உ� ெபா���…’
இ�வா� ச�கரவ��� என���
க�டைள��டா�. ெச�ற ஆ��� அ�வா�
��ய ச�கரவ��� இ�ேபா� த�கைள�
�ைற�ப���� ெகா�� வ��ப�
க�டைள��வாரா? அ�வா�
க�டைள���ப�யாக� தா�க� எ�ன
ெச������க�? இல�ைக� ��மாசன�ைத�
ைக�ப��வத��� தா�க� ���� ெச�ததாக�
ெசா�வ� எ�வள� அப�த�? இ�த
அபவாத�ைத யாராவ� ந�ப ���மா?…
“ேசநா�ப�! அ�ப�யானா� எ� த�ைத�ட�
ேபாவத�� நா� ஏ� தய�கேவ���?
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அவ�ட� நட�த� நட�தப� ெசா��ேற�.
�ற� ச�கரவ��� எ�ன க�டைள
இ��றாேரா, அத�ப� நட��ெகா�வ� எ�
கடைம…”
பா���ேப��ர� இ�ேபா� அன� க���
�ர�� ��னா�: “ேசநா�ப� ஏேதேதா
ெவ�� ேப��� ேப��ெகா�����ேறா�.
இ��� �� மைற�ப�� பய� ஒ����ைல.
இளவரச�ட� உ�ைமைய� ெசா��ேய
�ரேவ���. தா�க� ெசா����களா அ�ல�
நா� ெசா�ல��மா!”
“நாேன ெசா��ேற�; ெபா��க�!” எ�றா�
ேசநா�ப�. அ�க� ப�க� பா�������
��னா�: “இளவரேச! த�க�ைடய கள�கம�ற
உ�ள�ைத மா�ப��த ேவ�டா� எ��
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எ��ய� பய�பட��ைல. ஒ� �ரஸமான
�ஷய�ைத� ப��� த�க���� ெசா�ல
ேவ������ற�. ெப�ய ப�ேவ�டைரய�
இ�த ��ய �ராய��� ந��� எ���
ெப�ைண மண� ���� ெகா����ப�
த�க���� ெத��த �ஷயேம. அவ� ெப�ய
ப�ேவ�டைரயைர அவ� த� கால���
ேபா�� ைவ���ெகா�����றா�. அவ�
த� காலா� இ�ட ப�ைய இவ� தைல��
ஏ�� �ைறேவ�� ைவ��றா�. பழ�����
�ற��, பல �ர� ெசய�க� ���த அ�த�
ெப�யவ��� �� வச�தா� இ�த மா��
���க� ச�ப��� ��ட�.”
“ேசநா�ப�! இ� நா� ேக���படாத�
அ�லேவ? ேசாழ ேதச��� நா�
நகரெம�லா� ேப��ெகா���
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�ஷய�தாேன?” எ�றா� இளவரச�.
“இளவரேச! ச�கரவ����� �த��ர����
ம����� அவ�ைடய உ���ேக அபாய�
வ����ேமா எ��தா� அ���ேறா�.
ந���ைய� ப��ய �� உ�ைமைய
ேந��வைர நாேன அ��� ெகா�ள��ைல.
ேந��ர�தா� பா���ேப��ர� �லமாக�
ெத��� ெகா�ேட�. அ�த� பய�கரமான
�ஷய�ைத� தா�க�� ெத��� ெகா�வ�
அவ�ய�.”
“��� வ�ஷ���� ��னா� ம�ைர��
அ��� �ர பா��யேனா� இ�� ��த�
நட�த� அ�லவா? அ�ேபா� த�க�
தைமயனா� க�கால�� இேதா உ�ள
பா���ேப��ர�� நா�� கல�தாேலா���

664

ஒ�ெவா� கா�ய�ைத�� ெச�� வ�ேதா�.
பா��ய�ைடய ைச�ய�க� அ�ேயா�
���லமா�ன. �ரபா��ய� ��ெனா�
தடைவ பாைலவன��� ஓ� ஒ��த�ேபா�
இ�ேபா�� ஓ�� த���க �ய�றா�. அத��
இட� ெகா��க� �டாெத�� நா�க� �வ��
அவைன எ�ப�யாவ� ைக�ப�ற�
��மா���� ெப� �ய�� ெச�ேதா�. இ�த�
தடைவ �ர பா��ய�ைடய தைலைய�
ெகா�� ேபாகாம� த�சா�����
����வ��ைல எ�� நா�க� �வ�� சபத�
ெச����ேதா�. ஆைகயா� ேவ� யாைர��
ந��வ��ைலெய�� நா�கேள அவைன�
ெதாட��� ெச�ேறா�. கைட�யாக ஒ�
ேகா����� ப�க��� இ��த ��ைச��
அவ� ஒ�����பைத� க�����ேதா�.
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��ைச�� ெவ��� எ�கைள� காவ���
���� ைவ�� ���� த�க� அ�ண�
க�கால�தா� உ�ேள �ைழ�தா�. �ர
பா��யைன� ெகா�� அவ� தைலைய
எ��� வ�தா�. நா�க�� எ�க� கா�ய�
������டெத�� ��கலமாக� �����
ெச�ேறா�.”
“ஆனா� அ�த� ��ைச���ேள ஒ� ��ய
நாடக� நட�தெத�ப� எ�க���� ெத�யா�.
�ர பா��ய��� அைட�கல� ெகா�����த
ெப� ஒ��� ���ேக ��� த���
உ�����ைச ேக�டா�. க�கால� அவைள
உைத��� த����� �ரபா��ய�ைடய
தைலைய� ெகா�� ெவ�ேய எ��� வ�தா�.
இளவரேச! அ��த� ேசாழ �ல��� ஜ�ம
ச���வான �ர பா��யைன� கா�பா�ற
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�ய�றவ�தா� ந���! அவ�தா� ��பா�
எ�ப� வய�� �ழவைர மண��
த�சா���� வ��, ‘ப��� இைளயரா�’
யாக �ள���றா�! அவ� எத�காக, எ�ன
ேநா�க��ட� வ����பா� எ�பைத நா�
ஊ��கலா� அ�லவா? �ர பா��ய��காக�
ப���� ப� வா�க�தா� வ�����றா�.
ேசாழ �ல�ைத அ�ேயா� ���லமா��
��வத�காக வ�����றா�. ேசாழ �ல�ைத�
��ேடா� அ����ட� பய�கர சபத�
எ������� ��ட�ைத�ப�� அேதா ����
ைவ�ணவ� சா�� ெசா�வா�. அவ�க���
அவ�யமான பண�ைதெய�லா� ந��� தா�
ெகா���றா�. இளவரேச! �ர��ட வசமாக
ந� ச�கரவ���� ெப�மா�� அ�த�
பாத��� வைல�� ���� ��டதாக�
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கா��ற�. ம�ரா�தக� ேதவ���� ப�ட�
க��வ� ப��� ச�கரவ���ேய ேயா���
வ�வதாக� ெத��ற�. ஆைகயா�
ச�கரவ����� க�டைளெய�� க���
தா�க� த�ைச��� ேபாவத�� இ�
த�ணம�ல…”
“ேசநா�ப�! தா�க� ��ய ெச��க� என��
��க �ய�ைப உ�� ப�������றன.
ஆ��� அ�ெச��க�� நா� ெச�த
���தா� உ���ப��ற�. எ� த�ைதைய
அ�வள� பய�கரமான அபாய�க�
��������ேபா� நா� இ��க ேவ��ய
இட� அவ� அ��ேலதா�. இல�ைக அர�
என�� எ�ன����? அ�ல� இ�த
உ��தா� எ�ன����? இ� ேயாசைன
ஒ��ேம ேதைவ��ைல. எ�ைன� தைட
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ெச�வத�� யா�� �யலேவ�டா�!” எ��
இளவரச� க��ரமாக� ��னா�. �ற�, ச���
�ர��� ��� சா��� ெகா�� த�ைம�
க�ெகா�டாம� பா����ெகா����த
���ழ��� �� அவ� க�க� ெச�றன.
“ெப�ேண! ச�� இ�ப� அ��� வா!”
எ�றா�.
���ழ� ெந��� வ�தா�.
“ெப�ேண! � ெகா��வ�த ெச���� �ல�
என��� ெப�ய உத� ெச�தா�. இ��� ஓ�
உபகார� என�� � ெச�ய ேவ���.
ெச�வாயா?” எ�� ேக�டா�.
“இளவரேச! தா�க� இ�ட க�டைளைய
�ைறேவ�ற� கா�����ேற�!” எ�றா�

669

���ழ�.
“ெப�ேண! எ�ைன� ேத�� ெகா��
இர�� மர�கல�க� ெதா�ைடமா� ஆ��
�க��வார��� அ��� கா������றன
எ�� ெசா�னா� அ�லவா? அ�த இட����
நா� அ� ���ரமாக� ேபா�� ேசரேவ���.
என�� வ�கா�� அைழ���ெகா��
ேபாவாயா?”
எ�த அபாய������ இளவரசைர�
த����கலா� எ�ற ஆைச�ட� ���ழ�
அவசர அவசரமாக ஓ� வ�தாேளா, அ�த
அபாய��� வா��ேலேய ெகா��
ேச����ப� இளவரச� இ�ேபா�
ேக���ெகா��றா�!
“���ழ�! ஏ� தய���றா�? என�� இ�த 670

உத� � ெச�ய மா�டாயா? நாேன வ�
க������� ெகா�� ேபாக
ேவ��ய�தானா?” எ�� இளவரச� ��ய�
அவ�ைடய மன� �டமைடய�
காரணமா���.
“இளவரேச! வ�கா�ட நா� வ��ேற�!”
எ�றா�.
ேசநா�ப� �����ரம ேகச� அ�ேபா� த�
ெதா�ைடைய� கைன��� ெகா�ட ச�த�
�க�ப� ஏ�ப�வத�� ��னா� ����
க��ப������ எ���ற பய�கர� ெதா�ைய
�க�����த�. அவ� ஓ� அ� ��னா� வ��
��னா�:“இளவரேச! த�க� ���ப����� ���ேக
நா� ��கமா�ேட�. ஆனா�� எ�
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ேவ��ேகா� ஒ����� ெச� சா��க
ேவ��. த�கைள� �ைற�ப��த
வ����பவ�க�ட� த�கைள ஒ�பைட���
வைர�� த�கைள� பா�கா�ப� எ�
ெபா���. எ� மன��� உ�ளைத�
ெசா�வத�காக ம����க�. இ�த�
ெப��� ேப�ேலேய என��� ெகா�ச�
ச�ேதக���. ெகாைலகார�க��� இவ��
ஒ�ேவைள உட�ைதயா���கலா� அ�லவா?
மர�கல�க�� த�கைள� �ைற�ப���
அைழ���ேபாக வ�����றா�க� எ�பேத
இவ�ைடய க�பைனயா���கலா� அ�லவா?
ஏ� இ��க� �டா�? இ�த� ெப�
தாராளமாக வ� கா��� ெகா�� வர���.
ந��ைடய யாைன ேம� ஏ��ெகா��
��னா� ெச�ல���. ஆனா� த�க�ட�
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நா�� ெதா�ைடமா� ஆ��� உ�ள
க�ப�கைள� கா�� வைர�� வ�ேத
��ேவ�! அ� எ��ைடய கடைம!”
ேசநா�ப� இ�த� ேப�ைச� ��னைக ��த
�க��ட� ேக���ெகா�� ��ற இளவரச�,
“அ�ப�ேயயாக���! த�க�ைடய கடைமைய
�ைறேவ��வத�� நா�� ���ேக
��க��ைல!” எ�றா�.
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�ழ�கா��

ேசநா�ப� �� ���ரமேகச�
பா���ேப��ரைன� த�யாக அைழ���
ெச�� ��� ேநர� அ�தர�கமாக� ேப�னா�.
��ன�, த��ட� வ�த பைட�ர�க����
த��த�ேய �ல க�டைளகைள� �ற���தா�.
பா���ேப��ர� இளவரச�ட� �ைடெப���
ெகா�டா�. “ஐயா! நா� வ�த கா�ய�
�ைறேவறாம� ெவ��ைகேயா�
�����ேற�. இத�காக� க�கால� எ�ைன
�க�� ேகா����ெகா�ளேபா�றா�.
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ஆ��� எ�ன ெச�வ�? தா�க�
��வாதமாக இ�����க�; எ� ேப��
��ற��ைல. இத�� இ���ளவ�க�
எ�லா�� சா��!” எ�றா�.
இளவரச�, “அ�வள� அவசரமாக�
ேபாகேவ��மா? தா�க�� ேசநா�ப�ேயா�
ெதா�ைடமானா� வைர வ��
����ேபாக��டாதா?” எ�� ேக�டா�.
“அ�த�பாதக���� நா� உட�ைதயா���க
மா�ேட�. நா� வ�த க�ப�
��ேகாணமைல�� ���ற�. அ�ேக ேபா��
க�ப� ஏ�� ��ய���ர� நா� கா�����
ேபாகேவ���. க�கால�ட� நட�தைத�
ெசா�ல ேவ���!” எ�றா�
பா���ேப��ர�.
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��ன� வ��ய�ேதவைன� பா���,
“வ�ல�தைரயேன! எ��ட� � கா����
வர��ைலயா?” எ�� ேக�டா�.
வ��ய�ேதவ� ��� ������ ������,
“இ�ைல; இளவரச�ட� ேபாக �����ேற�”
எ�றா�.
பா���ேப��ர� �ற�ப�டா�, ேசநா�ப���
க�டைள��ப� அவ�ட� இ��� �ல
�ர�க�� �ள��� ெச�றா�க�.
இத��� ேசநா�ப��� கா�ய�க�
������டன. அவ�ட� வ����த பைட
�ர�க�� நா�ேபைர� த�ர ம�றவ�க�
எ�லா�� ெவ�ேவ� �ைச�� �ற�ப���
ெச�றா�க�.
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இளவரச�� ேகா���� �ற�ப�ட�.
இளவரச�, ேசநா�ப�, வ��ய�ேதவ�,
ஆ�வா��க�யா� இவ�க�டேன நா�
�ர�க�� உய��த சா�� ��ைரக� �ேத�
வட�ைச ேநா��� �ற�ப�டா�க�. இவ�கைள�
��ெதாட��� ���ழ� ஏ����த யாைன,
ஜா� ஜா� எ�� க��ரமாக நட�� வ�த�.
ெதா�ைடமா� ந��� �க��வார���
இளவரச� அ��ெமா�வ�ம� க�ப����
ேபா��ேச�� வைர�� கைர�� ���
அவ�க� பா���� ெகா����தா�க�.
க�ப�� இளவரச� ஏ��ெகா�ட உடேன
அவைர ஏ��� ெச�ற பட� ����ய�. “நா��
ந� பைடக�ட� த�ைசைய ேநா��� �ற�பட
ேவ��ய�தா�!” எ�� தம���தாேம
ெசா���றவ� ேபா� ெகா��பா�� ேவளா�
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உர��� ெசா��� ெகா�டா�.
ப�க�����த ஆ�வா��க�யாைன� பா���,
“ைவ�ணவேன! � எ�ன ெச�ய� ேபா�றா�?
மாேதா�ட���� எ��ட� வர� ேபா�றாயா?”
எ�� ேக�டா�.
“இ�ைல, ஐயா!”
“அ�த� ெப�ைண இ�ேக ����!”
ஆ�வா��க�யா� ெச�� ���ழ��ட�
ேசநா�ப� அைழ�பைத� ��னா�.
“இேதா பா�, ெப�ேண! � ெவ� ���சா�!
ந�ல சமய��� வ��, ���யமான ெச��
ெசா�னா�. ேசாழ�ல����� ெப�ய உத�
ெச�தா�. இைத நா� எ��� மற�க மா�ேட�.
த�க சமய��� த��த ப��� ெகா��ேப�”
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எ�றா�.
���ழ�, “வ�தன�, ஐயா! என��� ப���
எ��� ேதைவ��ைல” எ�� ப��ட�
ெசா�னா�.
“ேதைவ��ைல எ�றா� யா� ���றா�க�?
இ�த� �ழ�பெம�லா� ெகா�ச�
அட�க���. �ற�…�ற� ேசாழ நா���
ைச�ய��� �ரா� �ரனாக� பா���
உன��� ��மண� ெச�� ைவ��ேற�.
உன�� வா����ற கணவ� அ�ப
ெசா�பமானவனா� இ��தா� ேபாதா�.
�மேசனனாக இ��கேவ���.
இ�லா��டா� அவைன� க��ேல
�ரைல� ெகா��� ஆ�� ைவ���ட
மா�டாயா?” எ�� ேசநா�ப� ��� ��னைக
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���தா�.
���ழ� தைரைய� பா��தப� ��றா�.
அவ� உ�ள��� ேகாப� ெபா��ய�.
ஆனா� அைத அ�சமய� கா��ெகா�ள
���ப��ைல. இ�த �ர��� �ழவ�ட�
ச�ைட ���ப�� பய� எ�ன? ேகாப�ைத
அட��� ெகா�ள �ய�றா�.
���த தைல ��ராம� ���ழ�
����னா�. கட�கைர�� எ���ப�க�
ேநா�� நட�தா�. நைட ெம�வாக
ஆர�பமா���. வரவரேவக� அ�க��த�.
��� �ர� கா��� ���� ெச�ற �ற�,
அவ�ைடய படைக �����த இட�ைத� ��
ைவ�� நட�தா�. பட� �����த இட���
க��� ேபா�டப�ேய இ��த�.
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���ழ� பட�� ஏ��ெகா�டா�. கடைல
ேநா��� படைக� ெச���னா�. ந���
ஓ�ட�ேதா� ெச�றப�யா� ���ர��ேலேய
ெதா�ைடமானா��� �க��வார�ைத
அைட����டா�. ��ன� கட�� படைக�
ெச���னா�. ��� ேநர���ெக�லா�
���கா�� அ��க� ேபா�ற� எ��
அவ���� ெத��� ேபா���. ���கா���
�� அ���கைள அவ� ந��
அ�����தா�. �த� நா� இர� ச��ரைன�
���� சா�ப� �ற வ�ட� காண�ப�ட�.
இ�ைற��� பகெல�லா� ஒேர
���கமா���த�. மர�க�� இைல
அைசய��ைல. அேதா ெத�ேம�� �ைல��
க�ய ேமக�����க� �ள����டன.
���ர��� ���கா�� அ��க�ேபாவ�
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��சய�. கட�� ெகா�த��� அ��த�
கா�������. கட�� அக�ப��� ெகா�ள�
�டா�. �த� ����� ேபா�� த�����ப�
ந�ல�. கா�� அ������� ேபான �ற�,
கட��� ெகா�த���� ��� அட��ய �ற�,
படைக� கட�� ெச����ெகா��
ேகா��கைர��� ேபாகலா�.
இ�ேபா� எ�ன அவசர�? ேகா��கைர��
இ�ேபா� அ�த மர�கல�க� அேநகமாக�
ேபா�����. ந�லேவைள ���கா��� அ�
அக�ப��� ெகா��ரா�. இளவரச�
இ�தைன ேநர� ப��ரமாக� ேபா� அ�ேக
இற�����பா�. ���கா��� அக�ப���
ெகா����கமா�டா�; அ�த வைர���
���� அைடயலா�.
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ஆனா� ���கா��� ெதாட��வத��
��னா� அ�ேயா� கா�� ���
ேபா���தப�யா� மர�கல�க� பா�
�������� கட�� ேபாக ��ய��ைல
எ�ப� ���ழ���� ெத�யா�. ஆைகயா�
இ�தைன ேநர� அ�கைர ேபா��
ேச������� எ�ேற �ைன�தா�.
ெதா�ைடமானா��� �க��வார������
�த��� அ�க �ர��� இ�ைல ஆைகயா�
�ற�ப�ட ஒ� நா�ைக ேநர����� அ�ேக
ேபா�� ேச�����டா�. ���ழ� �த��ைவ�
ேச��தத��� ���கா�� அ��க�
ெதாட��யத��� ச�யா���த�.
படைக� கைர�� ஏ��� ���ற� க�����
ப��ரமா�� க��� ேபா�����, ���ழ�
அ���� இ��த ஒ� ��ய ��த ��ப�ைத 683

அைட�தா�. �த���� ஓ�� வள�����த
����கண�கான ெத�ைன மர�க�
தைல�� ேகாலமாக ஆ�ன. கட� அைலக�
அ�ெத�ைன மர�க�� உயர� �ல சமய�
எ��� இமயமைல�� ப��
�கர�கைள�ேபா� ஒ� �னா� கா��
அ���, ம� �னா� �� ேகா� �ைர�
��களாக� �த� ���தன. �ழ�� �ழ��
அ��த கா��� ச�த�� அைலக��
ேபெரா��� இைட�ைடேய ேக�ட இ�
�ழ�க�� ேச��� ���� �கா�த�க�
எ�லா� இ��� தக��� ����றன எ��
எ�ண� ெச�தன. வான�ைத ெவ���
�ள�ப�ேபா� அ�வ�ேபா� ேதா��� க���
�ைள�� ���� பட��� ஓ� மைற�த
��ன�க� ஒ� �னா� ேநர� ெகா�த��த
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அைல கடைல��, ேபயா�ட� ஆ�ய
மர�கைள��, ெவ��ச� ேபா��� கா�����
ம��னா� க�ன�க�ய கா���� ஆழ�
ெச�தன.
இர� ெவ� ேநர� ���கா���
ேகாலாகல�ைத அ�ப������� ���ழ�
��ப��� அ�வார� �ைக��� ெச��
க�ணய��தா�. ெபா�� ���� அவ�
ந�றா� ���ெத��த ேபா� ���கா���
ேகாலாகல� ஒ�வா� அட�� �����த�.
��னா�ர� ���கா�� அ��ைவ எ�ன
பா�ப�����ட� எ�பத�� அ���யான
கா��க� நாலாப�க�� காண�ப�டன.
���ழ� அ�கா��கைளெய�லா� பா����
ெகா����தேபா� கட�� ச��� �ர���
ஒ� க��மர� �த�ப� ேபா� ெத��த�. அ�685

கட�கைரேயார�� அைலக�னா� பல தடைவ
அ�ப��� இ�ப��� அைல���ட �ற�
கைட�யாக� கைர�� வ�� ஒ���ய�.
அ�ேபா�தா� அ�ேல ஒ� ம�த�
இ��பைத� ���ழ� கவ��தா�. ஓ��
ேபா�� பா��தா�. க��மர���
க�ட�ப����த அ�த ம�த�
����ரா���தா�. அவைன� க��
அ���� ��� ஆ�வாச�ப���னா�.
அவ� ஈழ��� கட�கைர� �ராம� ஒ�ைற�
ேச��த வைலஞ�. �� ���க ேபான இட���
���கா��� அக�ப��� ெகா�டதாக�
��னா�. த��ட� இ��த ேதாழைன� கட�
இைரயா��� ெகா�டதாக�� தா� �ைழ�த�
�ன�ஜ�ம� எ��� ெத���தா�. இ���
���யமான ஒ� ெச��ைய�� அவ�
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��னா�.
“���ர� ேநர���, க�ைமயான ���கா��
அ���� ெகா�ச� ��ற� ேபா���த�.
எ�கைள� ����� கா��� ������த�.
��ெர�� ஒ� ேப�� இ��த�. அ�ேபா�
ேதா��ய ��ன� ெவ��ச��� இர��
மர�கல�க� ெத��தன. ஒ� மர�கல�
������ எ�ய� ெதாட��ய�. அ�த�
பய�கரமான கா��ைய� ���ேநர� பா����
ெகா����ேதா�. அ�� ம�த�க� அவசர
நடமா�ட�� ெத��த�. �ற� �����த க�ப�
கட�� �����ட�. ம�ெறா� மர�கல�
இ���� மைற�� ��ட�!” எ�� அ�ம�த�
த��� த�மா�� ��னா�.
இைத� ேக�ட�டேன ���ழ���

687

இளவரசைர ஏ��� ெச�ற க�ப� அவ���
ஒ�றா����ேமா எ�ற ஐய� உ��த�.
அ�ப� இ��க ��யா� எ�� ��சய�
அைட�தா�. கட�� எ�தைனேயா க�ப�க�
வ�� ெகா��� ேபா�� ெகா��� இ����.
அைத�ப�� நம�� எ�ன கவைல? ஆனா��
�����த க�ப�� இ��தவ�க�� �ல�
கட�� ������க� ���. இ�த�
க��மர�� வைலஞைன� ேபா� அவ�க��
யாராவ� ைக�� அக�ப�டைத�
�����ெகா�� த�த��க� ���.
அவ�க��� ஏ� நா� உத� ெச�ய��டா�?
பட�� ஏ�� ெச�� அ�ப��
த�த���றவ�கைள ஏ���ெகா�� வ��
ஏ� கைர ேச��க� �டா�?…
அ�வள�தா�; இ�த எ�ண� ேதா��யேதா
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இ�ைலேயா, ���ழ� படைக� க�ட����
������ கட�� த�� ��டா�; தா�� ஏ��
ெகா�டா�. அவ�ைடய இ���� கர�க��
பல� ��வைத�� உபேயா���� ���ைப
வ��தா�.
பா�மர� க�ைடைய� �����ெகா�ட
இளவரச��, வ��ய�ேதவ�� அைலகட��
ெமா���� ெமா���� �த��
ெகா����தா�க�. அ�� ஓ� இர�தா�
அவ�க� அ�வா� கட�� �த�தா�க�.
ஆனா� வ��ய�ேதவ��� அ�
எ�தைனேயா �க�க� என� ேதா��ய�.
இளவரச� அவைன அ��ட� ேநா��,
“ேதாழா! ச�ப��� எ�ேகேயா கைர
இ��கேவ���. ெத�ைன மர� ஒ���
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உ��ைய� ச�� �� பா��ேத�. இ���
ெகா�ச� ெபா�ைமயா��!” எ�� ெசா�னா�.
“ஆகா! அ� எ�ன! யாேரா பா��ற �ர�ேபா�
ெதா���றேத!” எ�றா� இளவரச�. ஆ�;
அ�ேபா� அவ�க�ைடய கா�� ���ழ�
பட����� பா�ய பா�� அவ�க�ைடய
கா�� அபய �தமாக� ெதா��த�.
உட�ேசா��� மன�ேசா��� உ��, ��கா�
�ராணைன இழ����த
வ��ய�ேதவ�����ட அ�த� �த� �����
அ��� உ�சாக� ஊ��ய�.
“இளவரேச! ���ழ��� �ர�தா� அ�! பட�
ஓ���ெகா�� வ��றா�. நா� �ைழ���
ேபாேனா�!” எ�� ெசா�னா�.
��� ேநர���ெக�லா� பட� அவ�க�
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க����� ெத�ப�ட�. ெந��� ெந���
அ��� வ�த�. ���ழ� , “இ� உ�ைம��
நட�ப�தானா?” எ�� ச�ேத����
ெசய�ழ�� ��றா�. இளவரச�,
வ��ய�ேதவைன� க�� அ���� ��டா�.
�த�� தா� பட�ேல தா� ஏ��ெகா�டா�.
��ன� வ��ய�ேதவைன�� ஏ�� ��டா�.
���ழ� ைக�� ���த ����டேன
���ரபாைவைய� ேபா� ெசயல�� ��றா�.
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ேகா��கைர��

���கா�� அ��த இர�� நாைள��� �ற�
ேகா��கைர��� ெப�ய ப�ேவ�டைரய��
அவ�ைடய ப�வார�க�� வ��
ேச��தா�க�. ப�ல��� ��ெதாட���
வ�த�. ஆனா� இ��ைற அ�த� ப�ல���
அம��� இைளயரா� ந���ேத�ேய
�ரயாண� ெச�தா�. ���கா���� ��னா�
அவ�க� நாைக�ப��ன����
வ����தா�க�.
�ல நாைள�� �� நாைக�ப��ன��� �க�692

ெப����த �டாம� ��த�ஹார�ைத�
ேச��த ���க� இ�வ� த�ைச���
ச�கரவ���ைய� பா��க வ����தா�க�. ��த
ச�க��� சா�பாக� ��தரேசாழ� �ைர��
ேநா� ���� �ண� அைடயேவ��� எ�ற
வா����கைள� ெத���தா�க�. அ�ேபா�
அவ�க� இளவரச� அ��ெமா�வ�ம�
இல�ைக�� ��த த�ம����� ெச��வ��
ெதா��கைள� ����� த�க�
பாரா��தைல� ெத���தா�க�. இ���
ேபான ��த �ஹார�கைள� �������
ெகா����ப�யாக இளவரச� க�டைள���
�ைறேவ���� வ�வ� இல�ைக�� உ�ள
��த ���க�� மகா ச�க���� அளவ�ற
ம����ைய அ��� வ�வதாக�� அவ�க�
��னா�க�. “ச�கரவ���� ெப�மாேன!
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இ��� ஒ� ம����கரமான ெச����
நா�க� ேக���ப��ேறா�. இல�ைக��
பழைமயான ��மாசன�ைத� த�க�ைடய
இைளய ����மார��ேக அ��� இல�ைக
அரசராக �� ��� �டலா� எ��
���க�� ஒ� ெப�� ப��யா�
க���றா�களா�! அ��த� த�க����
ேப��ெகா�����றா�களா�! இைத�
கா���� ந� இளவரச�� ெப�ைம�� ேவ�
எ�ன சா�� ேவ���!” எ�றா�க�.
இைத� ேக���ெகா����த ெப�ய
ப�ேவ�டைரய�� உ�ள��� ஓ�
அ��வமான ேயாசைன உதயமா���.
���க� ெச�ற �ற� அைத� ��தரேசாழ�
ச�கரவ����ட�� ெத���தா�.
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“ஈழ நா������ த�க� இள� �த�வைர�
த����� ப�யாக� தா�க� ப��ைற
ெசா������க�. நா�� ஆ� அ���
அ��� ��ேட�. நம� ஆ�க�
இளவரசைர� ச���காத ப��� ந� ஓைல
இளவரசைர� ேசராதப��� அ�த�
ெகா��பா��� ெப�ய ேவளா�
ெச��ெகா�� வ��றா�. இ�லா���,
த�க� அ�ைம� �த�வ� த�க� ���ப�
ெத��த �ற�� இ�தைன கால� வராம�
தாம��பாரா? இல�ைக� ��மாதன�ைத�
கவ��� �� ����ெகா�ள� ச� ெச�ததாக�
��ற� சா�� இளவரசைர� �ைற�ப����
ெகா�� வ��ப� க�டைள �ற����
அ���ேவா�. அ�தைகய க�டைளைய� ��
���ரமேகச� தைட ெச�ய ��யா�.
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அ����, இளவரச�ட� ேந�� எ�ப�ேய��
க�டைளைய� ேச����க� ெச����டா�
இளவரச� க�டாய� வ�ேத ��வா�!”
இைத� ேக�ட ��தர ேசாழ� ��னைக
���தா�. ����ரமான ேயாசைனதா�;
ஆ��� ஏ� ைகயா�� பா��க� �டா�?
ெபா���� ெச�வைன� பா��க ேவ���
எ�ற ஆ�வ� ச�கரவ����� மன��
ெபா��� ெகா����த�. த��ைடய அ��ய
கால� ெந���� ெகா����பதாக அவ�
உண��தா�. ஆைகயா� த� அ�தர�க
அ�����ய இள�ேகா�ட� இரா�ய�ைத�
ப��� த� மேனாரத�ைத ெவ��ட
����னா�. ம�ரா�தக��ேக த�சா��
இரா�ய�ைத அ��க ேவ��� எ�ற த�
���ப�ைத அ��தா� அ��ெமா�வ�ம� 696

ம�வா��ைதேய ேபசாம� அைத
ஒ���ெகா�வா�. ��ன� அவ� �லமாக
ஆ��த க�கால�ைடய மன�ைத மா��வ��
எ�தா�����.
இ�வா� ������ தனா�கா���
ேயாசைனைய� ச�கரவ��� ஆேமா��தா�.
அத� ேப��தா� அ��ெமா�வ�மைர�
�ைற�ப��� வ��ப� க�டைள
அ��ப�ப�ட�.அ��ெமா�வ�மைர�
�ைற�ப��� வ��ப�க�டைள�ட�
இ�மர�கல�க� ஈழநா����� ெச�ற �ற�,
ெப�ய ப�ேவ�டைரய� ��� மன�கவைல
ெகா�டா�. இளவரச��� ஏேத�� ேந���
��டா� தன��� ெப�� ப� ஏ�ப��
எ�பைத உண��தா�. ஆைகயா� தாேம
நாக�ப��ன� �ைற�க���� ேநேர
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ெச�����, இளவரசைர� த�கப�
வரேவ��� தம� ெசா�த� ெபா����
அவைர� த�சா���� அைழ��� ெகா��
வர ����னா�.
இ�ப�ெய�லா� ேயா���� ெப�ய
ப�ேவ�டைரய� நாைக�ப��ன�����
ேபா�� கா����க� ��மா��தா�. அவ���
இ��த காரண�கைள� கா����
அ�கமாகேவ ந���ேத��� இ��தன.
ம��ரவா� ர�தாஸ� ேபான கா�ய�
எ�வள� �ர� ெவ��யைட�த� எ��
அ�ய�� ஆ�வ� ெகா����தா�.
ஆைகயா� நாைக�ப��ன����� தா��
வ�வதாக� ��னா�. ப�ேவ�டைரய��,
ந����� நாைக�ப��ன�����தேபா�தா�
�ழ� கா�� அ��த�.
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���கா�� அ�ேலாலக�ேலால�ப���
����ேபான �ற�, கட�ேல க�ப�க����
பட�க���� ேசத� உ�டா எ�பைத� ப���
ப�ேவ�டைரய� �சா��� அ��தா�.
கைரேயார��� அைனவ�� ���கா��
வர�ேபாவைத அ��� ஜா��ரைதயா���த
ப�யா� அ�க� ேசத� ஏ�பட��ைலெய��
ெத��த�. ஆனா� ந��கட��, ஈழ�����
ேகா��கைர��� ந���, இ� க�ப�க�
த�த��ததாக��, அவ��� ஒ�� ��ப��
எ��� ���யதாக�� க�� மர�க�� ��
���க� ெச����த வைலஞ�க� �ல�
��னா�க�. இ� ப�ேவ�டைரய��� ��க
கவைலைய உ�டா����. அ�த இர��
மர�கல�க�� இளவரசைர� �ைற�����
வ�த க�ப�களா���கலா� அ�லவா?
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அ�ப�யானா� இளவரச�� க�
யாதா�����ேமா? இளவரச��� ஏேத��
ேந�����தா� தன��� ெப�� ப�
ஏ�ப�ேம? ேசாழ நா�� ம�க�� எ�ைலய�ற
அ�ைப� கவ��தவரா��ேற,
அ��ெமா�வ�ம�. ம�க��� அவைர� ப��
எ�ன ெசா�வ�? ச�கரவ������தா�
எ�ன சமாதான�ைத� ெசா�வ�? ��சயமான
ெச�� ெத��� ெகா�ள ேவ��� எ���
ேபராவ� அவ��� உ�டா���.
ேகா��கைர��� ேபானா� ஒ�ேவைள �வர�
ெத�யலா�. ���ய க�பைல ந�றா��
பா��தவ�க� அ�ேக இ��க����. ���ய
க�ப����� த��யவ�க� யாேர�� கைர
ேச�����க�� ���. ஆ�; உடேன
ேகா��கைர��� ேபாக ேவ��ய�தா�
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நாைக�ப��ன������ ேகா��கைர��
இர�� வ�க� உ��. கட�கைரேயாரமாக�
ெச�ற கா�வா� வ�யாக� பட�� ஏ��
ேபாகலா�. அ�ல� சாைல வ�யாக��
ேபாகலா�. ப�ேவ�டைரய�� ப�வார�க�
அ�கமா���தப�யா� சாைல வ�யாகேவ
ேபானா�க�. ேம�� சாைல வ�யாக�
ெச�றா� கட�கைரேயார��� வ�� ஒ����
க��மர�கார�கைள�� படேகா��கைள��
�சா����ெகா�� ேபாகலா� அ�லவா?
ேகா��கைர� கட�கைர ெந���� ஒ� காத
�ர����� த� ஆ�கைள� பரவலாக ����
ைவ�தா�. ப�ேவ�டைரய�� அைம�����
கட�கைர ஓரமாக அைல�� ���தா�.
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��� கா��ச�

ந��கட�� பட� ெதா��� ஆ�வ� ேபா�
உ�லாசமாக ஆ��ெகா�� ெச�ற�.
இர�� நாைள�� ��னா� அ�ேக
ெத�ைனமர உயர� அைலக� எ���
���தன எ�� க�பைன ெச�வேத
க�னமான கா�ய�. பட�� இளவரச�
ெபா���� ெச�வ��, வ��ய�ேதவ��,
���ழ��� இ��தன�. ���ழ��� ைக��
���� இ��த�. ஆனா� அைத அவ�
�ைசயாக� ேபாட��ைல.
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வ��ய�ேதவ���� இளவரச���� நட�த
ச�பாஷைணைய உ��� ேக���
ெகா����தா�.
பட�, ேகா��கைர ேச��த �ற� எ�ன
ெச�யேவ��� எ�ப� ப���தா� அவ�க�
ேப�� ெகா����தா�க�. இளவரச�
த�சா����� ேபாக��டா� எ���,
பைழயாைற�� வரேவ��� எ���
வ��ய�ேதவ� வா���� ெகா����தா�.
“த�க� சேகாத� த�கைள �க அவசர
கா�யமாக� பா��க �����றா�. த�கைள�
ைகேயா� அைழ��� ெகா�� வ�வதாக
வா�க��� வ�����ேற�. அைத
�ைறேவ�� ைவ�க ேவ���” எ��
ம�றா�னா�.
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“உ� வா�ைக �ைறேவ��வத�காக எ�
த�ைத�� க�டைளைய �ற� ெசா��றாயா?”
எ�� இளவரச� ேகாபமாக� ேக�டா�.
“அ� த�க� த�ைத�� க�டைள��ைல;
ப�ேவ�டைரய�� க�டைளய�லவா?”
எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
அேதா� இ�ெனா��� ெசா�னா�.
“ச�கரவ���ைய� தா�க� பா��க�
ேபாவதா���தா�� �த��ரமாக� பா��க�
ேபாவ� ந�லதா, ப�ேவ�டைரய�க��
�ைறயா�யாக� பா��க� ேபாவ� ந�லதா?
நா� ெசா��ேற�, ேக��க�. த�கைள�
ப�ேவ�டைரய�க�
�ைற�ப�������றா�க� எ�ற ெச�� பரவ
ேவ��ய�தா�. ேசாழ நா�� ம�க�
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எ�ேலா�� �ர�� எ��� வ����வா�க�.
த�க�ைடய அ�ைம� தா�நா� ஒ� பய�கர
ரணகளமா� ���. அ� ந�லதா எ��
எ��� பா��க�! அ�ப��ப�ட ேக� ேசாழ
நா���� ஏ�பட� �டா� எ�� தா� கட�ேள
அ�த� �ழ�கா�ைற ஏ� �����க ேவ���.
கட��� ���ப���� �ேராதமாக� தா�க�
ேசாழ நா��� கலவர�ைத உ�டா�க
�������களா?” எ�� ேக�டா�
வ��ய�ேதவ�.
அ�வள� ேநர�� அவ� ெசா�� வ�த
வாத�க���� இ� இளவரச�� மன�ைத
ஓரள� மா��ய�. த�ைம�
ப�ேவ�டைரய�க�
�ைற�ப�������றா�க� எ�� ெத��தா�,
ேசாழநா��� கலவர� உ�டாவ�
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சா��ய�தா�. ம�க���� த��ட� உ�ள
அ�மான� எ�வள� மக�தான� எ�ப�
அவ��� ஒ�வா� ெத���தா���த�.
ஆைகயா� இளவரச� ��தைன�� ஆ��தா�.
��� ேநர����� �ற�, “அ�ப�ேய உ�
���ப�ைத �ைறேவ�ற நா� ���
ெச�தா�� அ� எ�ப�� சா��ய�?
ேகா��கைர�� ப�ேவ�டைரய�க��
ஆ�க� என�காக� கா��� ெகா����க
மா�டா�களா?” எ�� ேக�டா�.
“அத�� உத� ெச�ய இ�த ஓட�கார� ெப�
இ���றா�. கைர�� எ�தைன ேப�
கா����தா�� அவ�க� க�க�� படாம�
ேகா��கைர� கா����� ந�ைம� ெகா��
ேபா�� ேச��� ��வா�. ���ழ�! நா�
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��ய� கா�� ���ததா? அ��த� ெச�ய
���மா?” எ�� வ��ய�ேதவ� ேக�டா�.
“ேகா��கைர��� ெகா�ச� ேம�ேக த���
படைக� ெகா��ேபானா� இ��ற�� கா�
அட��த கா�வா� ஒ�� இ���ற�. அத�
வ�யாக� படைக���� ெகா�� ேபாகலா�.
இ��ற�� அ�ேக ச����ல�. �லபமாக
யா�� வர��யா�!” எ�� ���ழ�
ெசா�னா�.
“எ�கைள அ�ேக ������ � ேகா��கைர
ேபா�� தகவ� �சா���� ெகா�� வர
���� அ�லவா?”
“����; படைக ஒ�வ�� பா��க��யாதப�
����வத�� எ�தைனேயா இட� இ���ற�.”
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“இளவரேச! ேக���களா!” எ�றா�
வ��ய�ேதவ�.
“ேக�ேட�! எ��ைடய தா� நா��� எ�ைன�
��டைன� ேபா� �ரேவ��க� ெசா���றா�.
��டைன�ேபா� ஒ�����க�
ெசா���றா�.” எ�றா�.
பட�� ச�� ேநர� ெமௗன�
��ெகா����த�. “ந�பேன! உ��ைடய
����க� எ�லா� ��தா�. நா�
பைழயாைற��� ேபாக� ேபா�ற��ைல.
த�சா�ைர�� பா��க� ேபா�ற��ைல.
கட�� எ�ைன� ைகலாச���ேக அைழ���
ெகா�� ேபா� ��வா� ேபா����ற�!”
எ�றா�.
வ��ய�ேதவ�� ���ழ��� ��யைட�� 708

இளவரசைர உ��� பா��தா�க�. அவ�
உட�� ந��க� ெதாட�����பைத�
க�டா�க�.
வ��ய�ேதவ� அவ� அ��� ெச��, “ஐயா!
இ� எ�ன? த�க� உட�� ஏ� ந����ற�?”
எ�� ேக�டா�.
“இ� ��� கா��ச�, அ�பேன! இல�ைக��
இ�த� கா��ச� அ�க� பர�����ற�.
இ�த� �ர� வ�தவ�க� �ைழ�ப� அ��!”
எ�� ெசா�னா� இளவரச�.
இளவரச�� உட� ந��க� அ�கமா��
ெகா�ேட���த�. ��� ேநர���ெக�லா�
���� ����ேபாட ஆர���த�.
“ஐயா! நா� எ�ன ெச�ய���? ெசா���க�!
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ஒ��� ��ய��ைலேய? படைக எ�ேக
ெகா�� ேபாக���? ���ழ�!
ேகா��கைர�� ைவ��ய� இ���றா�
அ�லவா?” எ�� வ��ய�ேதவ� பத�னா�.
இளவரச� ��ெர�� ���� எ��தா�.
ந���� ெகா����த அவ� உட��
இ�ெபா�� ��க ��யாம� த�ளா�ய�.
“எ�ைன எ� தம�ைக�ட� ெகா��
ேபா�க�! எ�ைன உடேன இைளய
�ரா���ட� ெகா�� ேபா�க�!” எ�ற
வா��ைதக� அவ�ைடய வா�����
�ளறலாக ெவ�வ�தன.
ந��க��ட� ஆ��ெகா�� ��ற இளவரச�
அ��த கண���, “அ�கா! இேதா வ��ேற�!
உ�ைன� பா��க இேதா வ��ேற�! யா�
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த��தா�� இ�ேம� ேக�கமா�ேட�” எ��
ெசா��� ெகா�ேட பட����� கட��
பாய� ேபானா�.
ந�லேவைளயாக வ��ய�ேதவ� அ�ேபா�
�ைலைம இ�னெத�பைத உண��தா�.
இளவரச� �ர��� ேவக��னா� �ய உண��
இழ�� ��டா� எ�பைத அ��� ெகா�டா�.
கட�� பாய� ேபானவைர� ச�ெட�� ����
����னா�.
ஏ�ெகனேவ ��க பலசா�யான இளவரச�,
இ�ேபா� �ர��� ேவக��னா� ப�மட��
அ�க பல� ெப����தா�.
வ��ய�ேதவ�ைடய ������� ����
ெகா�ள �ய�றா�. த�னா� ம��� அவைர�
த��க ��யா� எ�பைத வ��ய�ேதவ�
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க��, “���ழ�! ���ழ�! ���ர� ஓ� வா!”
எ�� அல�னா�.
வ��ய�ேதவ��, ���ழ��� இளவரசைர
ெம�வாக� பட�� ப��க ைவ�தா�க�.
அத� �ற� ெபா���� ெச�வ� ��மா
ப�����தா�. அவ�ைடய க�க� எ�ேகேயா
ெவ���� பா���� ெகா����தன.
அவ�ைடய வா����� ஏேதேதா
வா��ைதக� �ழ�� �ழ� வ��
ெகா����தன. �லவ����� ெபா��
�ள��ன. ெப��பா�� ச�ப�தம�ற
வா��ைதகளாக� ேதா��ன.
“���ழ�! படைக இ�ேம� ேவகமாக�
ெச���� ெகா�� ேபாக ேவ��ய�தாேன?”
எ�றா� வ��ய�ேதவ�. பட� ��தமாக�
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ெச�ற�.
வ��ய�ேதவ� இளவரச�� அ��ேலேய
உ�கா�����தா�. ம�ப��� அவ� �ர
ேவக��� கட�� ���� ��டா� எ�ன
ெச�வ� எ�பதைன �ைன�தேபாேத அவ�
க� கல��ய�. ஆைகயா� ச�வ
ஜா��ரைதயாக அவைர� பா����
ெகா�ேட���தா�. அேத சமய��� ேமேல
ெச�ய ேவ��ய� எ�னெவ�பைத� ப����
அவ� உ�ள� ��ரமாக� ��தைன ெச�த�.
“� ��ன� ெசா�னாேய, “ேகா��கைர��
ேம�ேக கா�வா� ஒ�� இ���றெத��?
அ�ேகேய படைக �டலாமா?”
“அ�ப��தா� ெச�ய ேவ���. இ����ற
சமய���� அ�ேக ேபா�� ேசரலா�. ஐயா!
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��க� ஒ� நா� இ��ட ம�டப���
ஒ�������கேள? அத�� ெவ� ச�ப�
வைர�� அ�த� கா�வா� வ��ற�.
இளவரச�ட� தா�க� ச�� ேநர� அ�ேக
தாம��தா� நா� ேபா� எ�லாவ�ைற��
�சா���� ெகா�� �ைர�� வ��
ேச��ேற�.”
“கா�வா� அ�ேகேய ��� ���றதா,
���ழ�! ேம�� எ�ேகயாவ� ேபா�றதா?”
“ேகா��கைர����� நாைக�ப��ன�
வைர�� அ�த� கா�வா� ேபா�ற�” எ�றா�
���ழ�.
இ�ேபா� பட� �ைச ����� ெத� ேம���
ப�கமாக� ெச�� ெகா����த�. இ����ற
ேநர��� கட����� ����� �ைட��
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ெச�ற கா�வா�� உ�ேள �ரேவ��த�.
���ழ� ��ய� ேபாலேவ அ�ேக இ��ற��
கைரக� உய��த ேமடாக இ��தன. அ�த
ேம��� கைரக�� மர�க� அட���யாக��,
உயரமாக�� வள�����தன.
படைக� கைரேயாரமாக ��������
���ழ� ெம��ய �ர��, “ஐயா ச���
படைக� பா���� ெகா���க�” எ��
ெசா������ கைர�� இற��னா�.
கைர�� வள�����த உயரமான ஒ� மர���
ேம� ஏ�� ������� பா��தா�. �ற�
அவசரமாக இற�� வ�தா�. “ந�லேவைள!
இ�ேக வ�ேதா�. கட�கைரேயாரமாக� �மா�
ஒ� காத �ர���� ஆ�க� ��� காவ�
���றா�க�. கல�கைர �ள��� அ���
ஒேர ��ட�� ேகாஷ�மாக இ���ற�!”
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எ�றா�.
“யாரா����� எ�� ஏதாவ� ெத��றதா?”
எ�� வ��ய�ேதவ� ஆவ�ட� ேக�டா�.
“ந�றா�� ெத�ய��ைல, ஆனா�
ப�ேவ�டைரய�� ஆ�களா��தா�
இ��கேவ���. ேவ� யாரா���க ����?
எ�ப����தா��, நா� ெசா�ன இட����
�த�� ேபா�� ேச�ேவா�. இர� இர�டா�
ஜாம����� நா� எ� ������ ேபா�
எ�லாவ�ைற�� ��சயமா�� ெத���
ெகா�� வ��ேற�” எ�றா�.
பட� கா�வா���� ெம�ள ெம�ள�
ெச�ற�. ச�த� ���� ெவ��� ேகளாதப�
�க ெம�வாக� ���ழ� ���� வ��தா�.
கா�வா�� இ��ற�� இ�� ������த� 716

கைர ஓரமாக உய��� வள�����த
மர�க�� க�ய �ழ�க� கா�வா�� ����
அத� க�ய �ைர ேம�� க�யதா��ன.
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�டாம� �ஹார�

ஒ� நா�ைக ேநர� பட� கா�வா�� ெச�ற
�ற�, ���ழ� படைக� கைரேயாரமாக
����னா�. கா�வா�� கைர�ேத�� கா��
வ��� ���� ெச�றா�.
அ� எ�ன? ஐேயா! ஏேதா கால�� ச�த�
ேபா����றேத? யாேரா ந�ைம� ெதாட���
வ�வ� ேபா����றேத? யாரா�����?
எத�காக இ����?
���ழ� ேகாப��ட� ���� ��ற அேத
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சமய���, கலகலெவ�� ���தா�.
“அ�தா�! �தானா?”
“ஆமா�! ���ழ�!”
“இ�ப� வா!”
“இேதா வ����ேட�!” எ�� ெசா���
ெகா�ேட ேச�த� அ�த� அவ� ��னா�
வ�தா�.
“ந�றா� எ�ைன� பய���� ��டா�!
எத�காக இ�ப� எ�ைன� ெதாட���
வ�தா�?”
“���ழ�! உ�ைன� பா��பத�காக
த�ைச����� பலநா� �ரயாண� ெச��
வ�ேத�. இ�ேக வ�த �ற�� உ�ைன�

719

காணாம� இ�தைன நா� கா���
ெகா����ேத�! த�ெசயலாக உ�ைன�
பா��� ���� ெதாட��� ஓ�வ�ேத�.”
“அ�தா! நா� வ�த� உன�� எ�ப��
ெத���?” எ�� ேக�டா�.
“���ழ�! கல�கைர �ள��� உ�������
பட� வ�வைத� பா��ேத�. �யாக இ��கலா�
எ�� உ�ேதசமாக எ�� இ�ேக உ�ைன�
ேத� வ�ேத�. அேத சமய��� ப���
ஆ�க� �ல�� இ�த� ப�க� வ�தா�க�.
பட�� உ�ைன� காண��ைல. ஆனா� எ�
ந�ப� வ�லவைரயைன�� இளவரசைர��
பா��ேத�. வ�லவைரய�ட� ப��� ஆ�க�
வ�வ� ப��� ��ேன�. �ற� இளவரசைர
நா�க� இ�வ�மாக� ���� ெகா�� ேபா�
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மைற�த ம�டப��� ேச��ேதா�.”
“ஐேயா! பட� எ�ன ஆ���!”
“படைக யாராவ� பா��தா� ச�ேதக� ஏ�ப��
எ�� ஓைட ��� க����
��ேடா�!”��னா� ேச�த� அ�த�.
“அ�தா�; ந�ல சமய��� வ�� ேச��தா�! �
எ�ப� இ�� வ�தா�? எத�காக?” எ��
���ழ� ேக�டா�.
“த�சா��� இ��க என��� ���க��ைல.
அ��க� ப��� �ர�க��, ஒ�ற�க�� வ��
ெதா�ைல ெகா��� ெகா����தா�க�.
ஆைகயா� பைழயாைற��� ேபாேன�.
��தைவ ேத� எ�ைன இ��ட�
அ���னா�. இளவரச��� அபாய�
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அ�கமா���பதாக��, ஆைகயா� அவைர
நாைக�ப��ன� �டாம� �ஹார���
ெகா�� ேச��� ��� வ��ப���
வ��ய�ேதவ�ட� ெசா���ப� ��னா�….”
“இைளய�ரா�� ��ய� உ�ைமதா�.
இளவரச��� ஏ�ப������ க�ட�க�
இ�ப� அ�ப�ய�ல. பைகவ�க��
����கேளா� ��� கா��ச� வ�� ��ட�.”
“ஆமா�, நா��தா� பா��ேத�. நா�க�
இர�� ேப�மாக அவைர� ���� ெகா��
ேபா� மைற�த ம�டப��� ேச��ேதா�.
���ழ�! நாைக�ப��ன� �டாம�
�ஹார����� ��த ���க� ைவ��ய
சா��ர� ந�� அ��தவ�க�. இளவரசைர�
�ண�ப��� ��வா�க�.”
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“நாைக�ப��ன���� எ�ப� ெகா�� ேபா��
ேச��ப�?”
“கா�வா� வ�யாக�தா�!”
“அ�த� ��ய பட�� நா� எ�ேலா�� ேபாக
��யாேத!”
“ேவ��ய��ைல, ���ழ�! அெத�லா�
நா�க� ேப� ��� ெச����ேடா�.
வ�லவைரய� இ����� ேநேர
பைழயாைற��� ேபாவா�. நா�� ���
இளவரசைர� பட�� ஏ�� நாைக�ப��ன�
ெகா�� ேபா�� ேச��க ேவ��ய�.”
இ�வ�� மைற�த ம�டப�ைத
அைட�தா�க�. வ��ய�ேதவ�� ேச�த�
அ�த�� இளவரச�� ��க� கைலயாம�
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���� ெகா�டா�க�. ���ழ� ��
ெதாட��� ெச�றா�.
கா�வா�� கைரைய அவ�க� அைட�தேபா�
ச��ர� உதயமா����த�. கைர��
இளவரசைர ஒ� மர��� ேப�� சா���
ப��க ைவ�தா�க�. ���ழ�ைய அவ�
ப�க��� இ��க� ெச�� ���
வ��ய�ேதவ��, ேச�த� அ�த��
த���� இற��னா�க�. ����
ேபா���த படைக �க� �ரயாைச�ட� ேமேல
எ���� கைரேயாரமாக� ெகா��
வ�தா�க�.
இளவரச� க� ���தா�.
“உடேன நா� பைழயாைற��� �ற�பட
ேவ��ேம” எ�றா� இளவரச�.
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“இ�ைல, த�கைள நாைக�ப��ன����
அைழ��� ெச���ப� ெச�� வ�����ற�.”
“யா�ட����?”
“இைளய �ரா���ட����தா�!”
“அ� யா� அ�ேக, இ�ெனா�வ�?
வ��ய�ேதவ�ட� படைக இ���
வ��றவ�?”
“எ� அ�தா� ேச�த� அ�த�.
இைளய�ரா�� அவ�ட�தா� ெச��
அ�������றா�. த�கைள
நாைக�ப��ன��� உ�ள �டாம�
�ஹார���� அைழ��� ெச���ப�.”
“���ழ�! வா, ேபாகலா�!” எ�� ��
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இளவரச� எ��� ��றா�.
அ�த �ய���� ��ெர�� �ேழ ���தா�.
���ழ� அவைர� தா��� ெகா�டா�.
படைக� கைர ேச��தவ�க� இ�வ�� ஓ�
வ�தா�க�. ���� உண���ைய
இழ����ட இளவரசைர அவ�க�
ெம�வாக� ���� ெகா�� ேபா�� பட��
ப��ரமா�� ேச���� ப��க ைவ�தா�க�.
கா�வா�� பட� ேபாக ஆர���த�.
இளவரசைர� த����, ம�ற �வ�� இட
ெந��க��ட� அ�� உ�கா�����தா�க�.
வ��ய�ேதவ�, “���ழ�! நா�ேபைர இ�த�
பட� தா��வ� க�ன�. எ�ப��� நா�
உ�க�ட� �ைட ெப��� ெகா�ள
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ேவ��யவ�. இ�ேகேய இற���
ெகா��ேற�. இளவரசைர� ப��ரமா��
ெகா�� ேபா�� ேச��ப� உ�க� ெபா���.
உ�க��� அ�க� நா� ெசா�ல
ேவ��ய��ைல!” எ�� ெசா�னா�.
“ேகா��கைர� கா� தா��ய �ற� இற���
ெச�லலாேம? எ� ��ைரைய�� அ�ேகதா�
���� ைவ�����ேற�. அைடயாள�
�ைன����றத�லவா?” எ�றா� ேச�த�
அ�த�.
” ஆக���, இளவரச� ம�ப� ���தா� நா�
பைழயாைற��� ேபா�ேற� எ��
ெசா���க�. அ����� �ைர�� ெச��
அ���வதாக�� ெசா���க�.
அ�ேபா�தா� ��ம�யாக இ��பா�.”
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ம�நா� ��ேயாதய ேநர��� உலகேம
ெபா��றமாக ெஜா��த ேவைள��, பட�
நாைக�ப��ன�ைத அைட�த�.
நாைக�ப��ன��� அ��� அ�த
ஓைட����� ஒ� �ைள ���� �டாம�
�ஹார���ேக ேநராக� ெச�ற�. அ�த�
�ைள வ��� படைக� ெகா�� ேபானா�க�.
��த �ஹார��� ���ற��� ெகா��
ேபா� ����னா�க�.
ேச�த� அ�த� த���த�மா� வ�
ேத��ெகா��, �ஹார��� வாச�ப�க�
ேபா�� ேச��தா�. அ�ேகதா� ெபா�ம�க�
வ�� வ�ப�வத���ய ��த� ெப�மா��
ைச�ய� எ��� ேகா�� இ��த�. ப�த�க�
பல� அ�த� காைல ேநர��� தாமைர
மல�க�� ெச�பக� ��க��, ம�ற �ைஜ�
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�ர�ய�க�� �ைற�த த���கைள ஏ���
ெகா�� வ����தா�க�. ேச�த� அ�த�
��த ���க�ைடேய ���� ஆ�சா�யைர
அ�க ய�த��தா�.
உடேன அவைன� பல� த��தா�க�. “இவ�
யா�? இ�ேக எ�ப� வ�தா�?” எ��
ஒ�வைரெயா�வ� ேக��� ெகா�டா�க�.
“ஐயா அ�ேய� ெபய� ேச�த� அ�த�!
த�ைசைய� ேச��தவ�. உ�க�ட� ஒ�
�ஷய� ெசா�ல ேவ���! ேநாயா�
ஒ�வைர அைழ�� வ�����ேற�!”
ஆ�சா�ய �� “வா! அ�பேன” எ��
அ�தைன அைழ��� ெகா�� ெச�றா�.
அ��� ேபா� அ�த இைளஞ� யா� எ�பைத
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உ��� பா��த��, �� �ைக��� ேபானா�.
ச�ேதக �வ����காக, “இளவரச�
அ��ெமா�வ�ம� தானா?” எ�� ேச�த�
அ�தைன� ேக�டா�.
ம�ற ���கைள� பா��� அவ�, “இ�த�
��ைள�� �ஷ �ர�தா� வ�����ற�.
இவைன ெவ��� அ���னா� இ���
ஆ�ர�கண�கானவ�க��� வ�����.
ஆைகயா� இ�த இைளஞைன எ� அைற��
அைழ��� ேபா�, நாேன ப��ைட��
ெச�ய�ேபா�ேற�, இைட�� �ர ேவக��னா�
இவ� ஏதாவ� �த��னா� அைத ��க�
ெபா��ப��த ேவ�டா�!” எ�றா�.
உடேன தைலைம� �� இளவரச� அ��ேல
ெந��� ஒ� ைக�னா� அவைர அைண���
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���னா�. ேச�த� அ�த� இ�ெனா�
ப�க��� இளவரசைர� ����� ெகா��
உத�னா�. எ�லா�� ப�க�� ஏ��
ெச�றா�க�.
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ம�ரா�தக� ேதவ�

வ��ய�ேதவ� ��ைரைய� த�� ��டா�.
பைழயாைறைய� ��யாக ைவ���ெகா��
ேபா�� ெகா����தா�.
இளவர� ��தைவ�ட�, “தா�க� ��ய
ப�ைய �ைறேவ����ேட�” எ��
ெசா���ேபா� தன�� ஏ�பட� ��ய
ம����ைய அவ� எ��� பா��தா�.
ேத��� �க� அைத�ேக�� எ�வ�ண�
மல��� ெபா��� எ�பைத�� �ைன�தா�.
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கைட�யாக� ��பக�� ��ய�
அ�த��பத�� இர�� நா�ைக
இ��தேபா�தா� பைழயாைற� ேகா�ைட��
ெப�ய �வ� அவ���� �ல�ப�ட�.
��ைர�� ேவக�ைத அவ�
�ைற���ெகா�� ேகா�ைட வாசைல
ெந���யேபா� ம�ெறா� �ைச����� ஒ�
��ட� வ�வைத� க�டா�. ேவ� ���த
�ர�க�, ���கைள� �ம�தவ�க�,
��ைரக� ஏ� வ�தவ�க� – இ�வள�
ேப���� ந��� தாமைர� � வ�வமாக
அைம�த ஒ� த�க ரத�. ஆஹா! அ�த
ரத��� �����ப� யா�? இளவரச�
ம�ரா�தக� ேதவ� அ�லவா?
ச�� ேநர���ெக�லா� பைழயாைற�
ேகா�ைட� கத� �ற�த�. ம�ரா�தக�ேதவ��
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அவ�ைடய ப�வார�க�� வ��ய�ேதவ��
ேகா�ைட��� �ரேவ��தா�க�.
��தரேசாழ ச�கரவ����� ��னா� ேசாழ
நா��� அர� ெச���யவ� அவ�ைடய ெப�ய
த�ைத க�டரா��த ேசாழ�. அவ��,
அவ�ைடய த�மப���யான மழவைரய� மக�
ெச��ய�மாேத��� �வப�த �காம�க�.
�வாலய� ���ப�க�ேலேய த�க�
வா��ைகைய அவ�க� ��வ��
ஈ�ப���யவ�க�. த��நாெட���
�த���ட�த ேதவார� ���ப�க�கைள�
ெதா���� ேச��க� க�டரா��த� ஆைச
ெகா����தா�. அ�த ஆைச அவ� ஆ��
கால��� �ைறேவற��ைல.
க�டரா��த���� ேபா� ெச�� இரா�ய�ைத
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��த��ப�� ந���ைக இ��க��ைல
ேபா�க�னா� ம�த�க� அைட��
��ப�கைள� க�� வ���யவரான ப�யா�
��ய வைர�� ச�ைடகைள �ல�க
�ய�றா�; சமாதான�ைதேய நா�னா�. இத�
காரணமாக இவ� ஆ��� கால��� ேசாழ
சா�ரா�ய� �க� ���கலா���.
க�டரா��த� த� ����த வய��
மழவைரய� மகைள மண�� ெகா�டா�.
அவ�க�ைடய �த�வ� ம�ரா�தக�,
க�டரா��த�� அ��ம கால���
��ன��� �ழ�ைத. இரா�ய�ைத� �����
எ��க� தைலெய���� ெகா����தன�.
அேத சமய��� க�டரா��த�� த��
அ��சய� ேபா�� காய�ப�� மரண�ைத
எ��ேநா��� ெகா����தா�.
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அ��சய�ைடய �மார� ��தரேசாழ�
அத��� காைள� ப�வ�ைத� கட��, பல
ேபா�க�ேல ெவ���ர� ெகா��, மகா �ர�
எ�� ெபய� ெப����தா�. ஆத��
க�டரா��த� தம��� ��ன�
��தரேசாழேன ப�ட���� உ�யவ� எ��
���க��� ��ம�க���� அ����
��டா�. த�னா� ��மாதன� ச�ப�தமான
���ப� ச�ைடக� உ�டாகா�����
ெபா���� ��தர ேசாழ�ைடய ச�த�கேள
ப�ட���� உ�யவ�க� எ��� ெசா��
��டா�.
தம� �மார� ம�ரா�தகைன� �வ ப�தனாக
வள���� �வ ைக�க�ய��� ஈ�ப��த
ேவ��� எ�� த� மைன��ட�� அவ�
ெசா�����தா�. இைவெய�லா� அ�நா��
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நாட��த �ஷய�களா���தன. ெச��ய�
மாேத� த� கணவ��� அ��த வா�ைக
�ைறேவ�� வ�தா�. ம�ரா�தக�ைடய ��
�ராய��ேலேய அவ� உ�ள���
�வப��ைய�� உலக வா���
ைவரா��ய�ைத�� உ�டா�� வள���
வ�தா�.
ஏற��ைறய இ�ப� �ராய� வைர��
ம�ரா�தக� அ�ைன�� வா�ைகேய ேவத
வா�காக� ெகா�� நட�� வ�தா�. இரா�ய
�வகார�க�� அவ���� ���� ப��
ஏ�பட��ைல; ேசாழ ��காதன� தன��
உ�ய� எ�ற எ�ணேம அவ� உ�ள���
உதயமாகாம� இ��த�. இர��
வ�ஷ�க��� ��னா� ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� மகைள மண�த�����737

அவ� மன� மாற� ெதாட��ய�. ஆர�ப���
இேலசாக� தைலகா��ய ஆைச��� ப���
இைளய ரா� ந��� �ப� ேபா���
ெப�தா�� வ�தா�. ��ய ��ெபா�
அ��ைர�� ெப�ய கா��� � ஆ���ட�.
ப�ேவ� காரண�க�னா� ேசாழநா���
��றரச�க� பல�� ெப��தர அ�கா�க��
ம�ரா�தகைன ஆத���� ��மாசன���
ஏ��வத��� ��தர ேசாழ� க� ���
ச�த��ப�ைத அவ�க�
எ��ேநா�����தா�க�. ஆனா�
ம�ரா�தகேனா அ�வள� கால�
கா����பத�ேக ���ப��ைல.
��தரேசாழ���� ��மாசன��� பா��யைத
இ�ைலெய���, தன�ேக ேசாழ சா�ரா�ய�
வ����க ேவ��� எ��� அவ� எ�ண�
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ெதாட��னா�.
இ��த� ம�ரா�தக��� ஏ�ப����த
அர��ைம ெவ�ைய� க����� அட��
ைவ�ப� இ�ேபா� ப�ேவ�டைரய�க��
ெபா��பா���த�. அவசர�ப���
கா�ய�ைத� ெக����ட அவ�க�
���ப��ைல. ��தர ேசாழ�� இ�
�த�வ�க�� �ரா��ர�க�. அவ�க�ைடய
�ர� ெசய�க�னா�� �ற
�ணா�சய�க�னா�� �� ம�க��
உ�ள�க�� அவ�க� இட� ெப����தன�.
ெகா��பா�� ேவளா�, ���ேகாவ��
மைலயமா� எ��� இ� ெப�� தைலவ�க�
��தர ேசாழ�� �த�வ�கைள ஆத���
��றா�க�. ைச�ய��ேல�� ஒ� ெப�� ப��
�ர�க� ��தர ேசாழ�� ���ர�கைளேய
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����னா�க�. ஆைகயா� ச�கரவ���
உ�ேரா����� வைர�� ப�ேவ�டைரய�க�
ெபா�ைம�ட���க� ��மா��தா�க�.
இத��ைட��, ச�கரவ����� மன��
��தள� மா���தைத அவ�க� அ���
ெகா�டா�க�. தம��� �ற� இளவரச�
ம�ரா�தக����தா� ப�ட� எ�� ��தர
ேசாழேர ெசா����டா�, ஒ� ெதா�ைல��
இ�ைல. இத��� ���ேக ��� தைட
ெச�ய���யவ�க� இைளய �ரா����,
ெச��ய� மாேத���தா�. இைளய
�ரா���� ����கைள மா���
����க�னா� ெவ���டலா�. ஆனா�
த�� நாெட��� ெத�வா�ச� ெப�றவராக�
ேபா�ற�ப�� வ�� ெச��ய� மாேத� த���
��றா�, அ�த� தைடைய� கட�ப� எ�த��.
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அ�த� ெப�மா�� தா�ெப�ற �த�வ�
��மாசன� ஏ�வைத ���ப��ைல எ�ப�
எ��� பர����த�. அ�ைன��
வா��ைதைய �� மக� ��காதன� ஏ�வைத�
��ம�க� எ�ப� ஏ���ெகா�வா�க�? ஒ��,
அ�த அ�மா�� தம� கணவைர� ��ப���
ைகலாச பத���� ெச�லேவ���. அ�ல�
அவ�ைடய மன� மாற� ெச�யேவ���.
தா�� மன�ைத மா�ற���ய ச��, ெப�ற
��ைளைய� த�ர ேவ� யா���
இ��க����?
ஆத�� அ�ைன�ட� ெசா�� அவ�
மன�ைத மா���ப� ம�ரா�தக� ேதவைர
அ��க� ப�ேவ�டைரய�க� ����
ெகா����தா�க�. ம�ரா�தக� இ�த�
கா�ய��� ம��� உ�சாக� கா�ட��ைல. 741

இரா�ய� ஆ�� ஆைச அவ� உ�ள���
ெவ�யாக �����த�. ஆனா�,
அ�ைன�ட� அைத� ப��� ேபச ம���
அவ� தய��னா�. ஏ� அ�த �தா��ைய�
ச����� ேப�வத�ேக அவ� அ�வளவாக
���ப��ைல.
இ�ேபா�, ெச��ய� மாேத�ேய த�ைச���
ெச�� ெசா�� அ������தா�. தம�
கணவ�ைடய ���ப�க��
���யமானெதா� ���ப�ைத �ைறேவ�ற�
��ட�����பதாக��, அ�த� ச�த��ப���
த� �மார� த��ட� இ��கேவ���
எ��� ெத�ய�ப������தா�. அத�ப�ேய
��ன� ப�ேவ�டைரய� ம�ரா�தகைர�
பைழயாைற��� ேபா�வ��ப� ��னா�.
இ�ச�த��ப��� த�ைச� ��காதன�����742

தம���ள உ�ைமப��� தா�ட� வாதா�
அவ�ைடய மன�ைத மா�ற �ய�� ப���
ெசா�� அ���னா�.
ம�ரா�தக� ேதவ� தம� ப�வார�க�ட�
பைழயாைற நக���� �ரேவ��தா�.
அவ�ைடய ப�வார�க�� அர�மைன
��ைய அைட��, ெச��ய� மாேத���
மா�ைகைய அைட�தா�க�. அர�மைன
வாச�ேலேய ெப�ய �ரா�� ���
ெகா����தா�.
ம�ரா�தக� ரத������ இற��
அ�ைன�� அ��� ெச�� வண��னா�.
வண��ய ம�ரா�தகைர உ�� �க��
அ�ைன ஆ� ��னா�. “மகேன! ச��� �ரம
ப�கார� ெச�� ெகா�� �ைர��
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சபாம�டப���� வ�� ேச�!” எ�� ��னா�.
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ெச��ய� மாேத�

அ�ைன அைழ��வர� ெசா�னதாக�
ேசவக� வ�� ��யத� ேப�� ம�ரா�தக�
ெச��ய� மாேத�ைய� பா��க� ெச�றா�
�வப���� �ற�த அ�த �தா���� �க�
நாெட��� பர����த�. ஒ� கால���
ம�ரா�தக�� அ�ைன�ட� அள�லாத ப��
ெகா����தா�. இ�ேபா� அ�த� ப��,
ேகாப ெவ�யாக மா�� ேபா���த�. ெப�ற
மக���� �ேராக� ெச��, தாயா�க�� க��
ேப�ய தாைய�ப��� கைதக�ேல �ட�
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ேக�ட��ைலேய! தன�� இ�ப��ப�ட
அ�ைனயா வ�� வா��கேவ���?… இைத
�ைன�க �ைன�க அவ� உ�ள�����த
அ�� அ�தைன�� �ேவஷமாகேவ மா�
நாளைட�� ெகா������ வள�����த�.
அ��வமான சா�த� ��ெகா�ட
அ�ைன�� �க�ைத� பா��த�� ெகா�ச�
அவ�ைடய ேகாப� த��த�. பைழய
வழ�க�ைத அ�ச��� நம�க��� எ���
��றா�. “�வப��� ெச�வ� ெப��
வளர���!” எ�� மகாரா� ஆ� ��,
அவைன ஆசன��� உ�கார� ெச�தா�. அ�த
ஆ��வாத� ம�ரா�தக�ைடய மன���
அ�ைப� ேபா� ைத�த�.
“ம�ரா�தகா! எ� ம�மக� �கமா? உ�

746

மாமனா� �����, தனா�கா��� �����
எ�ேலா�� ெசௗ��யமா?” எ�� அ�ைன
ேக�டா�.
“எ�லா�� ெசௗ��யமாகேவ இ���றா�க�.
அைத� ப��� த�க��� எ�ன கவைல?”
எ�� �மார� �����தா�.
“த�ைச����� �ற�ப�வத�� ��னா� �
ச�கரவ���ைய� பா��தாயா? அவ�ைடய
உட� நல� த�சமய� எ�ப�����ற�?” எ��
மகாரா� ேக�டா�.
“பா��� �ைட ெப���ெகா��தா�
�ற�ப�ேட�. ச�கரவ����� உட�� நா���
நா� ந���தா� வ��ற�. உட�
ேவதைனைய� கா���� மனேவதைன
அவ��� அ�கமா����ற�” எ�றா�
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ம�ரா�தக�.
“அ� எ�ன, �ழ�தா�? ச�கரவ��� மன
ேவதைன�ப��ப�யாக எ�ன ேந��த�?”
“��ற� ெச�தவ�க�, அ�� ெச�தவ�க�…
�ற� உைடைமைய� ப���
அ�ப���றவ�க� – மனேவதைன ெகா�வ�
இய��தாேன?”
“இ� எ�ன ெசா��றா�? ச�கரவ���
அ�வா� எ�ன ��ற� – அ�� –
ெச����டா�?”
“ேவ� எ�ன ெச�யேவ���? நா� இ��க
ேவ��ய ��மாசன��� அவ� இ�தைன
வ�ஷ�களாக அம�����ப� ேபாதாதா? அ�
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��ற� இ�ைலயா? அ�� இ�ைலயா?”
“�ழ�தா�! பா�ேபால� ��ைமயாக இ��த
உ� உ�ள��� இ�த �ஷ� எ�ப� வ�த�?
யா� உன��� ���ேபாதைன ெச��
ெக�����டா�க�?” எ�� இர�கமான
�ர�� அ�ைன ேக�டா�.
“தாேய! எ�ைன, எத�காக அைழ���க�.
அைத� ெசா���க�!”
ெச��ய� மாேத� ஒ� ெந�ய ெப����
��டா�. �ற� ��னா�:- “உ��ைடய
�ண��� ஏ�ப������ மா�த� என���
�ர��ைப உ�டா���ற�. ப�ேவ�டைரய�
மா�ைக�� இர�� வ�ஷ வாச� இ�ப�
உ�ைன மா����� எ�� நா� கன���
�ைன�க��ைல. ேபானா� ேபாக���,
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எ��ைடய கடைமைய நா� ெச�ய ேவ���.
உ� த�ைத�� நா� அ��த வா����ைய
�ைறேவ�ற எ�னா�ய�ற வைர��
�யலேவ��� மகேன! உ�ைன அைழ�த
கா�ய�ைத� ெசா�வத�� ��னா�,
எ��ைடய கைதைய, நா� உ� த�ைதைய
மண�த வரலா�ைற� �றேவ���. ச���
ெபா�ைமயாக� ேக��� ெகா���!”
ம�ரா�தக� ெபா�ைம�ட� ேக���
ெகா����க� ேபாவத�� அ���யாக�
கா�கைள ம�� ேபா��� ெகா��,
ைககைள� �ட��� ந�றா� ஊ��� ெகா��
உ�கா��தா�.
“உ� த�ைத ேசாழநா��� ��மாசன���
அம��தா�. அ��த� ப�பல

750

�வ�தல�க���� ெச�� ஆலய த�சன�
ெச�� வ�தா�. அவ���� �ராய� அ�ேபா�
நா�பதா����த�. இள� வய�� அவ�
மண�� ெகா����த மாதர� காலமா�
��டா�. ம�ப� க�யாண� ெச��ெகா���
எ�ணேம அவ��� இ��க��ைல. ����
மண����� ெகா�வ��ைலெய�� �ரத�
ெகா����தா�. ஆனா� அவ�ைடய ��த
உ�ள� இ�த� ேபைதைய� க�ட�னா�
சலனமைட�த�. எ� த�ைத��
���ைல�� எ� ���ப�ைத அவ�
ேக�டா�. அவைர மண��ெகா�ள� �ரண
ச�மத� எ�பைத� ெத���ேத�. எ�க���
�ைர�� ��மண� நட�த�. அத� பயனாக
உ� பா�டனா� இழ����த ெச�வா�ைக
���� அைட�� ‘மழவைரய�’ எ�ற ப�ட�
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ெபயைர�� ெப�றா�…”
“மகேன! என���, உ� த�ைத��� ��மண�
நட�த �ற� நா�க� இ�வ�� மன�����
ேப� ஒ� ����� வ�ேதா�.
�வெப�மா�ைடய ���ப��ேக எ�க�
வா��ைகைய அ��பண� ெச�வ� எ���,
இ�வ�� மக�ேப�ைற ����வ��ைல
எ��� ��மா�����ேதா�. அத�� ஓ�
���ய� காரண� இ��த�. �ழ�தா�!
இைதெய�லா� உ��ட� ெசா�லேவ��ய
அவ�ய� ஏ�ப�� எ�� நா� கன���
க�த��ைல. ஆ���, அ�தைகய அவ�ய�
ேந��� ��டதனா� ெசா���ேற�.
ெகா�ச� ெச� ெகா���� கவனமாக� ேக�!”
இ��த� ெச��ய�மாேத� �� ���� ஒ�
ெந���� ��டா�. ம�ரா�தக��
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��ைன�கா���� அ�க� �ர�ைத�ட� கா�
ெகா���� ேக�க� ெதாட��னா�.
�வப��ேய உ�ெவ��தா�ேபா� �ள��ய
மாதர� ெச��ய� ேத� ெதாட��� ��னா�:
“மகேன! உ� த�ைத க�டரா��த ேதவ�
��மாசன� ஏ�யெபா��, ேசாழ ரா�ய���
ஒ� ச�கடமான �ைலைம ஏ�ப����த�. உ�
பா�டனா� பரா�தக� ச�கரவ�����
ெப�ைமைய � அ������றா�. அவ�ைடய
ஆ���கால��� ேசாழ ரா�ய� ெத�ேக ஈழ
நா� வைர���, வட�ேக ���ைண ந�
வைர��� பர�ய�. ஆனா�, அவ�ைடய
அ��ம கால��� இரா�ய�����, இராஜ
�ல����� பல �ப���க� ஏ�ப�டன.
இர�ைட ம�டல��� பைடக� பைட எ���
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வ�தன. பரா�தக� ச�கரவ����� ��த
�த�வ��, ஒ��வைம��லாத �ரா� �ர��,
உ� ெப�ய தக�பனா�மான இராஜா��த
ேதவ� இர�ைட ம�டல�� மாெப��
ைச�ய�ைத எ���க� �ற�ப�டா�. வட�ேக
த�ேகால� எ���ட��� மாெப�� ேபா�
நட�த�, ல�ச�கண�கான �ர�க�
மா�டன�. இர�த ெவ�ள�
ெப��ெக��ேதா�ய�. இர�ைட
ம�டல�தா�� ைச�ய� �த� ஓ�ய�
ஆனா� அ�த� ேபா�� இராஜா��த ேதவ�
ப�யா���டா�. உ��ைடய ��த�பா
அ��சய� ேதவ�� அ�த� ேபா�� ஈ�ப���
ப�காய� அைட�தா�. ஆனா� அவைர� ப��
யாெதா� �வர�� அ�ேபா� ெத�ய��ைல.
அ��சய ேதவ�� ��த �த�வ� ��தர

754

ேசாழ�, – ��ன��� �ராய��� ��ைள –
ஈழ��� ேபா���� ெச����தா�. அவைர�
ப���� ெச�� ��ட��ைல. இராஜ �ல���
�ற�� அ�சமய� த�ைச அர�மைன��
பரா�தக� ச�கரவ����� அ��� இ��தவ�
உ� த�ைததா�.
ஆனா� உ� த�ைதேயா இள�
�ராய��ேலேய இரா�ய �வகார�கைள
ெவ���� �வெப�மா�ட� மன�ைத�
ெச��� வ�தவ�. அவ��� ��த� எ�றா�
���ப��ைல. ம�ன�க�� ம�ணாைச
காரணமாக ம�க� ேபா��� ம�வாேன�
எ�� அவ� வ���னா�. த�ைத�ட��
சேகாதர�க�ட�� அைத� ���� வா��தா�.
�வஞான� ெச�வ�களான ெப�ேயா�க��
சகவாச����, ���ய �தல
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யா��ைர���, ஆலய வ�பா����
கால�ைத� ெசல��டா�. வா�, ேவ� �த�ய
ஆ�த�கைள� ைக�னா� ெதாட�� அவ�
���ப��ைல. ��த த��ர�க��� ேபா�
�ைறக��� அவ� ப��� ெபற��ைல.
ெபா��� �ைன �����, வ�சக��,
ேவஷ�� ����க�� ம� ����க��,
ெகாைல �த�ய பாவ�க�� �ைற�த�
இராஜ�க� எ�� அவ� ந��னா�.
மகேன! ��வச�தா� அ�ப��ப�ட
ெகா�ைக�ைடய உ� த�ைத இ�த� ேசாழ
நா��� பார�ைத வ����ப�யாக
ேந�����ட�. பரா�தக�ச�கரவ���,
இரா�ய���� ேந��த பல
�ப���க�னா��, இராஜா��த��
மரண��னா�� மன� ெநா�� மரண�ைத 756

எ��பா������� ேவைள�� உ� த�ைதைய
அைழ��, ‘இரா�ய பார�ைத � தா� ஏ���
ெகா�ள ேவ���’ எ�றா�. உ� த�ைத
மரண�த�வா����த உ� பா�டனா��
மன�ைத ேம�� ��ப��த ���பாம�
ஒ���ெகா�டா�. உ� த�ைதைய என��
��னா� மண����த பா��யவ�யான
�ரநாராய� ேத� அத�� ��னேர �வபத�
அைட�� ��டா�. நாேனா அ�ேபா� உ�
த�ைதைய� பா��தேத இ�ைல. ஆைகயா�
உ� த�ைத�� கால����� ��பா� ேசாழ
மகாரா�ய� எ�ன ஆவ� எ�ற கவைல உ�
பா�டனா��� ஏ�ப�ட�. அ���டவசமாக
அ�சமய��� உ� ��ய த�ைத�� �மாரைர�
ேத�வத�காக ஈழ����� ேபானவ�க�,
அ�ேக ஒ� �����த ��தர ேசாழைர�
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க������, அவைர அைழ��� ெகா��
வ�தா�க�.
பரா�தக� ச�கரவ��� ��தர ேசாழ�ட�
அள�லாத ��ய� ைவ����தா�.
�ழ�ைதயா���த நா�����, ம���
ைவ��� தாலா��� பாரா�� வள��� வ�தா�.
ெப�ேயா�க� பல�, ��தரேசாழ�� �லமா��
ேசாழ�ல� மேகா�னத� அைடய� ேபா�ற�
எ�� ெசா�����தா�க�.
இ�தைகய காரண�க�னா� உ�
பா�டனா���� ��தர ேசாழ� �� அபாரமான
�ேரைம. ஆைகயா�, உ� த�ைத ��மாசன�
ஏ��ேபா�, ��தர ேசாழ��� இளவர��
ப�ட� க���டேவ��� எ���, அவ�ைடய
ச�த�ய�க� தா� ேசாழ நா�ைட ஆ��
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வரேவ��� எ��� ெசா�� ���� �வபத�
அைட�தா�. இ�த �வர�கைளெய�லா� உ�
த�ைத எ��ட� ��னா�. பரா�தக�
ச�கரவ��� மரண� த�வா�� ெவ���ட
���ப�ைத �ைறேவ�ற அவ�
உ��ெகா����தா�. ��தர ேசாழ��
அவ�ைடய ச�த�யா�� ப�ட���� வ�வ��
எ��த இைட��� ேந�ட� �டாெத��
எ��னா�. உ� த�ைத�� இரா�ய�
ஆ�� ஆைச இ�ைல; இராஜ�க
கா�ய�க�� ப��த�� இ�ைல. அவ�ைடய
உ�ள� சதாச�வ கால�� நடராஜ�
ெப�மா�� இைணய�� தாமைரக��
ச�ச���� ெகா����த�. ஆகேவ, தம�
த��யா�ய அ��சய�ட��, அவ�ைடய
�த�வ� ��தர ேசாழ�ட�� இரா�ய
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கா�ய�க� ��வைத�� ஒ�பைட����தா�.
தா� �வெப�மா�ைடய ைக�க�ய���
ஈ�ப����தா�. அவ��� ம�ப��� மண�
ெச��ெகா��� எ�ணேம இ��க��ைல.
ஆனா� அவ�ைடய மன உ��ைய� கைல�க
நா� ஒ��� வ�� ேச��ேத�. நா��
�வப���� ஈ�ப�ட ‘���’ எ��
அ��ததனாேலேய அவ� எ��� ��ய�
ெகா�� எ�ைன� ��மண� ���தா�.
அவைர� ப�யாக அைட�த நா� பா��யசா�.
எ�தைனேயா ஜ�ம�க�� அவைர அைடய
நா� தவ� ெச����க ேவ���. அவைர�
த�ைதயாக� ெப�ற ��� பா��யசா�.
அ�ப��ப�ட ���ய ��ஷ�ைடய
���ப�ைத �ைறேவ�ற நா�� ���
கடைம�ப�டவ�க�…!”
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அ�ைன இ��த� �� ����யேபா�,
ேக��� ெகா����த மக�ைடய உட�
பத��ெகா����த�. அவ�ைடய உ�ள�
ெகா���� ெகா����த�.
“அ� எ�ப�, தாேய! எ� த�ைத எ��ட�
ஒ��� ெத���க��ைலேய? நா� எ�ன
கடைம�ப�����ேற�? எ�த �த���
கடைம�ப�����ேற�?” எ�றா�
ம�ரா�தக�.
“மகேன! ேக�! உ� த�ைத �வெப�மா�ைடய
பாத மல�கைள அைட�தேபா� � ��ன���
��ைள. ஆைகயா�, உ��ட� அவ� ஒ���
ெத�ய�ப��த ��ய��ைல. ஆனா�
எ��ட� ெசா������ ேபானா�;
அவ�ைடய வா�ைக �ைறேவ�ற ேவ��ய
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ெபா��ைப எ��� �ம������ ேபானா�.
மகேன! உ�ைன இ�த ம��லக
வா��ைக�� ப��த� ெகா�ளாம�, �வப�த
�காம�யா��ப� வள��ேப� எ�� உ�
த�ைத�� வா��� ெகா��ேத�. அைத
�ைறேவ�� ��டதாகேவ �ல கால����
��� வைர�� எ�� இ�மா����ேத�.
ஆனா�, �ல நாளாக நா� ஏேதேதா
ேக���ப��ேற�. அ�ப��ப�ட ேப�ைச�
ேக��� ேபாெத�லா� எ� ெந��
��ணா�ற�. நா� ேக���ப�வெத�லா�
ெபா�ெய�� � உ�� ெசா��, எ� ெந���
உ�ள ��ைண ஆ�றமா�டாயா?” எ��
அ�ைன ெச��ய�மாேத� ெக��னா�.
“தாேய! த�க�ைடய ம�மமான வா��ைதக�
எ��ைடய ெந�ைச�� ��ணா����றன.762

தா�க� எ�ன ேக���ப����க�, எ��ட�
எ�ன எ��பா�����க�; எ��ட� எ�ன
உ�� ேக����க�?” எ�� ம�ரா�தக�
��னா�.
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"��� ஒ� தாயா?"

“�ழ�தா�! ேசாழ �ல��� ��மாசன��� ஏற,
� ஆைச ெகா�����றா� எ��
ேக���ப��ேற�. உ� உ�ள�ைத ந�
�ேரா�க� அ��த� ெக�����டா�க�
எ�� அ��ேற�. நா� இ�வா�
ேக���ப�ட� உ�ைமய�ல எ�� �
��னா�, எ� மன� ��ம� அைட��!”
எ�றா� �தா��.
ம�ரா�தக� இ�வைர உ�கா�����த
�ட������ எ��� ��றா�. அவ�ைடய764

படபட�ைப பா���� தா�� எ��தா�.
“எ��ைடய மன�ைத �ேரா�க� யா��
ெக��க��ைல. எ�ைன� ��மாசன� ஏ�ற
�����றவ�க� எ� �ேரா�களா?
என�காக� த�க� உ�ைர�� ெகா��க ��
வ����பவ�க� எ� �ேரா�களா? ஒ�
நா�� இ�ைல. உ�ைம�� எ� ஜ�ம
�ேரா� யா�? எ�ைன� ெப�றவளா�ய
�தா�!…” எ�� ம�ரா�தக� ��னா�.
ஆ��ர ���யா� அ�சமய� அவ�
ம�யாைதைய மற�தா�; ��ன�
ப�ேவ�டைரய� ந�ல வா��ைதக�னா�
அ�ைன�� மன�ைத மா���ப�
ெசா�����தைத மற�� வைசமா�
ெபா��தா�.
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“ஆ�; �தா� எ�ஜ�ம ச���; ேவ� யா��
இ�ைல. ��� ஒ� தாயா? உலக���
தா�மா�க� த�க� ��ைளக��
உ�ைம�காக� படாதபா� ப�வா�க�. நா�
உன�� எ�ன �ேராக� ெச�ேத�? �
எத�காக இ�த� ெப�� �ேராக�ைத என���
ெச��றா�? எ�லா�த �யாய�க�னா��
என��� ேசர ேவ��ய இரா�ய�ைத� ����
இ�ெனா�வ���� ெகா��ப�� உன��
எ�ன �ர�ைத! எ� த�ைத�� ���ப�
எ�� ெசா���றா�. அவ��� � வா���
ெகா��ததாக� ெசா���றா�. அத�ெக�லா�
அ�தா�� எ�ன? நா� ந�ப��ைல. என��
யாேரா ���ேபாதைன ெச����டதாக�
ெசா��றா�. இ�லேவ இ�ைல, உன���தா�
யாேரா ���ேபாதைன ெச��, உ�
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மன�ைத�தா� ெக��� ������றா�க�.
தாைய மக��� �ேரா�யா������றா�க�.
�யாயமாக என�� உ�ய ேசாழ ��காசன�ைத
நா� ஒ�நா�� ைக �டமா�ேட�. �
ெசா�னா�� �டமா�ேட�. �வபத� அைட�த
எ� த�ைதேய ���� வ�� ெசா�னா��
ேக�க மா�ேட�. இ�த� ேசாழ சா�ரா�ய�
எ��ைடய�; இ�த� பழைமயான ��காசன�
என���ய�; அவ�ைற நா� அைட�ேத
��ேவ�.”
ெச��ய� மாேத� �ர�� சா�த��� ����
மா�த� இ�லாம�, “மகேன! ச��
அைம�யா��. நா� வ�சக அர��யாகேவ
இ��தா��, எ� வா��ைதகைள� ச���
ெச�சா���� ேக�!” எ�றா�.

767

“ேசாழநா�� ம�க� ��தர ேசாழ��
�த�வ�க�ட� எ�வள� அ�மான�
ெகா�டவ�க� எ�ப� உன��� ெத�யாதா!”
“தாேய! ம�க�� அ�மான�ைத� ப�� நா�
���� கவைல�பட��ைல. ம�க��
அ�மான� எ�ன���� ஆ��? ம�க�
ஆள�படேவ��யவ�க�, ��மாசன��� யா�
������ அர� ெச����றா�கேளா,
அவ�க�ட� ம�க� ப�� ெச��த
ேவ��யவ�க�!”
“மகேன! உன��� ேபாதைன ெச����பவ�க�
அர�ய� ���� ஆர�ப� த��வ�ைத��ட
உன�� உண��த��ைல. ம�க��
அ�மான� இ�லாம� எ�த அரச�� ����
அர� ெச��த ��யா�. அ�ப� அர� ��வ��
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���ய�� இ�ைல!…”
இ�வா� அ�த� ெப��தா�� ெசா���
ெகா����தேபா�, அர�மைன வாச��
ஒ� ெப�� ஆரவார� ேக�ட�. ஓல��ர��,
சாப��ர��, ேகாப� �ர��, ேக��� �ர��
ஆ�ர�கண�கான ம�த க�ட�க�����
எ���, ெப��கா�� அ����ேபா�
ச���ர��� உ�டா�� பய�கர�
ேபெரா�யாக� ேக�ட�.
“மகேன! ேசாழ சா�ரா�ய���� ஏேதா ெப��
�ப�� ெந���� ெகா�����ற�. அத�
�த� அ���தா� இ�. நா� அர�மைன��
ெவ�ேய ெச��, எ�ன �ஷய� எ���
ெத��� வ��ேற�. அ�வைர�� � இ�ேகேய
இ�!” எ�றா� அ�ைன.
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பைழயாைற நக�� ��க� அ�� வைர
எ��� க��ராதப�
அ�ேலாலக�ேலாலமா���தன.
அ�ெத�னக�� இராஜ மா�ைகக� இ��த
ப��ைய ேநா�� ஜன�க� �ர� �ரளாக�
ேபா��ெகா����தா�க�. ம�க�� அேநக�
அ�� �ல��� ெகா�� ெச�றா�க�. பல�
ப�ேவ�டைரய�கைள வாயார� ச����
ெகா�� ெச�றா�க�.
இ�ப� ஏ�ப�ட ஆரவார�ைத�தா� ெச��ய�
மாேத� ம�ரா�தகேனா� ேப��
ெகா����ைக�� ேக�டா�. �மார�ட�
வாதா�வைத அ��ட� ���� ���
அர�மைன ேம� மாட��� �� �க����
வ�� ேச��தா�. ெத��க�கைள ெபா���ய
அ�ெப� �தா���� ���க�ைத��, ���ய
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ைகக�ட� அவ� ��ற சா�தமான
ேதா�ற�ைத�� பா��த�� அ�த
ஜனச���ர��� ஆரவார� அட��ய�.
இ�சமய��� த�சா�� �த�க� இ����
���� ஜன�கைள� த���ெகா��
��னா� வ�� ேச��தா�க�. அவ�கைள
அைழ��� ெகா�� வ�த ேசவக�க��
ஒ�வ�, “ெப�மா��! இவ�க�
த�சா������ ���யமான ெச��
ெகா�� வ�����றா�க�!” எ�றா�.
ெச��ய� மாேத� ஜன� ��ட�ைத�
பா���� ைக அம������� �த�கைள
ேநா��, “எ�ன ெச�� ெகா�� வ���க�?”
எ�� ேக�டா�.
“தாேய! �க� �யரமான ெச�� ெகா��
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வ������ அபா��யசா�க� நா�க�.
ச�கரவ����� க�டைள�� ேப��
இளவரச� அ��ெமா�வ�ம�
இல�ைக����� ேகா��கைர��� க�ப��
வ�� ெகா����தா�; வ�� வ���
���கா��� க�ப� அக�ப���
ெகா����ட�. �ைணயாக வ�த க�ப�
உைட�� �����ட�. அ����தவ�கைள�
கா�பா��வத�காக இளவரச� கட��
���தா�. �ற� அக�பட��ைல. கட���
கட�கைரெய��� ேத�வத�� ஏ�பா�
ெச�����ற�. ச�கரவ�����, மைலயமா�
மகளா�� இ�ெச��ைய� ேக���
ெப���ய�� ஆ������றா�க�.
த�கைள�� ம�ரா�தக� ேதவைர��, இைளய
�ரா��ைய�� உடேன �ற�ப�� த�ைச��
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வ��ப� ச�கரவ��� எ�க� �ல� ெச��
அ��� இ���றா�!”
இ�வா� �த�க� ��ய� ெச��ய�
மாேத��� கா��� ���த�. அேத
சமய��� ஜன� ��ட��� ெச�க���
���த�. ெச��ய� மாேத��� க�க��
�� தாைர தாைரயாக� ெப��ய�. அைத�
பா��த ஜன�க� ேம�� ‘ஓ’ எ��
கத�னா�க�.

773

கா���� ஓைல

ஓைட�� வ�த பட�� �����த�
அர�ள��ம� ��தைவதா� எ�பைத
வ��ய�ேதவ� ந�� ெத��� ெகா�டா�.
ஓட�����த இளவர��� �க�ைத�
பா��தா�. தா� ேபா�வ�த கா�ய�ைத
மற�தா�. உலக�ைத மற�தா� த�ைன�ேம
மற�தா�. �ய �ைன� இ�லாமேல
வ��ய�ேதவ� த���� �ல அ�க�
இற��� ெச��, ஓட��� ஏ��ெகா�டா�.
இளவர� ஓட�காரைன� பா���� ச��ைஞ
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ெச�தா�, ஓட� நகர� ெதாட��ய�.
வ��ய�ேதவ�ைடய உ�ள�� ஊ�சலாட�
ெதாட��ய�.
“தா�க� ேபான கா�ய� எ�ன ஆ���;
இளவரசைர அைழ�� வ��ரா, ெசௗ��யமா
இ���றாரா. எ�ேக ��� வ���, யா�ட�
��� வ��� எ�� �த�� ெத�ய�ப����,
�ற�, இ����� �ற�ப�� �த� நட�தைவ
எ�லாவ�ைற�� ெசா���!” எ�� இளவர�
��னா�.
அத�� வ��ய�ேதவ�, “ேத�! த�க�ட�
ஒ��� ெகா�� ேபான கா�ய�ைத
ெவ��கரமாக ����ரா ��டா�, த�க�ட�
���� வ�� எ� �க�ைத�
கா�����ேபனா? இளவரசைர
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இல�ைக����� அைழ��� ெகா��
வ�ேத�. அத�ேக�ப�ட ஆ�ர�
இைட��கைள�� ெவ��ெகா�� அைழ��
வ�ேத�. இளவரச� �கமா����றா� எ��
நா� ெசா�ல��யா�. நா� அவைர ����
����ேபா� அவ���� க�ைமயான �ர�.
ஆனா� ப��ரமான ைகக�� அவைர
ஒ�பைட�� வ�����ேற�. ஓட�கார� ெப�
���ழ��ட��, ��கார� ேச�த�
அ�த�ட�� இளவரசைர ���
வ�����ேற�” எ�றா�.
“ேத� த�க�ைடய க�ைண�னா� ஒ���
மைற���, த��ர ம��ர� ெச���, இ�லாத�
ெபா�லாதைத� ெசா����
பைகவ�க�ட����
த��வரேவ��யதா���. அர�ள��ம�! இ�த
776

ேவைல இ�� ெச�ய எ�னா� ��யா�! �ைட
ெகா��க�…”
“ஐேயா! ��மா எ�ைன� ைக���� ேபா��ட
எ�����?”
“நா� எ�ப�� த�கைள� ைக�ட ����?
இராஜா�ராஜா�க� த�க�ைடய ம��
ெபா�கர�ைத� ைக�ப�ற� தவ�
�ட��றா�க�. நாேனா ��ேறவ� ெச�ய
வ�தவ�…”
இைளய�ரா�� அ�ேபா� த��ைடய
���கர�ைத ���னா�. இ� கனவா, நனவா
எ�ற தய�க��ட� வ��ய�ேதவ� அ�த
மல��கர�ைத� த� இ� ைககளா�� ப���
க�க�� ஒ��� ெகா�டா�. அவ�ைடய
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உ�ள�� உட��� பரவசமைட�தன.
“வாண� �ல�� �ரேர! உம� கர�ைத� ப��ய
இ�த எ� கர� இ�ெனா� ஆடவ�ைடய
ைகைய ஒ� நா�� ப�றா�…”
வ�லவைரய� ெசா��ழ�� ெசய�ழ��
��தைவ�� க��� த���ய க�கைள�
பா��த வ�ண� ம��� இழ�� ��றா�.
“ஐயா! உ��ைடய பத�டமான கா�ய�க�னா�
உம� உ���� ஏேத�� அபாய� ேந��தா�,
எ��ைடய க� எ�ன ஆ�� எ�பைத� ���
எ��� பா��.”
“ேத�! த�க�ைடய இதய ��காசன��� இட�
ெப�ற இ�த� பா��யசா� உ����� பய�த
ேகாைழயா���க ���மா?”
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“ேகாைழ�தன� ேவ�, ஜா��ரைத ேவ�, ஐயா!
�த� ம��� அ���த�����ட� த�க�
�ர�ைத� ப�� ஐய� �ைடயா�. �த� ம���,
கா���� �க�� ந���ைகயான ஒ�வைர
அ��ப �����றா�. உ�ைம அ��பலா�,
ந�� அ��பலா� எ�� நா� உ��
அ������ேற�.”
“எ�ைன� கா���� அ��பா��க�, ேத�!”
“ஏ�?”
“அ�ேக எ� எஜமான� இ���றா�. அவ�
ேக�டா� நா� எ�லா �வர�கைள��
ெசா���தா� ஆகேவ���.
ப�ேவ�டைரய�க��, ம�ற� ��றரச�க��
ெச��� ச�ைய�ப�� அ��தா� உடேன
ெவ��� எ�வா�. ச�கரவ���ைய�
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�ைறைவ�ப� ேபா� ைவ�����றா�க�
எ�� அ��தா� உடேன பைட எ����
�ள��வா�. ெபா���� ெச�வைர� ப��ய
ெச�� அவ� கா�� எ�����தா�
இத���ேளேய ஒ�ேவைள
�ற�ப����தா�� �ற�ப����பா�…”
“அத�காகேவதா� – உ�ைம அ��ப
�����ேற�. அவ� கா��ைய����
�ற�படாம� எ�ப�யாவ� த���
�டேவ���.”
“நா� கா��ைய அைடவத��� அவ�
�ற�ப����தா�?”
“வ��� அவ� எ�ேக இ��தா�� அ�ேக
ேபா�� ேச��� ெகா���க�.
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எ�லாவ�ைற�� �ட ���யமாக �� அவ�ய�
ெச�ய ேவ��ய கா�ய� ஒ�� இ���ற�…”
“ெசா���க�!”
“ெப�ய ப�ேவ�டைரய� இைளயரா��ட�
கட��� மா�ைக��� �ற�ப����டா� எ�ற
ெச�� �ைட�����ற�…”
“உ�ைம�� இைளய ரா�தா� ேபா�றாளா!
அ�ல� இைளய ரா��� ப�ல���…”
“இ�ைல; இைளய ரா�தா� ேபா�றா�. எ�
��த�பாதா� இ��� இ�ேக இ���றாேர!”
“எத�காக� ேபா�றா�களா�?”
“ஆ��த க�காலைன�� கட����� வ��ப�
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அைழ�����றா�க�. க�யாண� ேப��
எ�ப� ெவ��பைடயான காரண�.
இரா�ய�ைத இர�டாக� ����� ெகா����
சமாதான� ெச�� ைவ�க� ேபாவதாக�� ஒ�
ேப�� நட�� வ��ற�.”
“எ� எஜமான� அத�� ஒ�நா�� ச�ம��க
மா�டா�.”
“அைத� ப��ெய�லா� இ�ேபா� என���
கவைல இ�ைல.”
“��ேன எ�ன கவைல ேத�!”
“ஐயா! எ��ைடய பய� எ� தைமயைன�
ப��ய�; ப��� ரா�ைய� ப��ய�. அவ�க�
ச���தா� எ�ன ேந��ேமா எ�� எ��
எ� உ�ள� கல���ற�. அவ�க� த�யாக�
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ச���க ��யாதப� �� தைட ெச�ய
ேவ���…”
“ேத�! அவ� ஒ��� ெச�வத�� �ைன�தா�
அைத யா� த��க ����?”
“ஐயா! எ� தைமயைன� கா�பா��� இ����
கவச� ேபா� �� உதவேவ���. எ�ப��
ெச��� எ�� என��� ெத�யா�. அவ�கைள
எ�ப�ேய�� ச���க ��யாதப� ெச�தா�
��க நலமா�����.”
“ேத�! எ�னா�ய�ற �ய��கைள� ெச��
பா���ேற�. ேதா�� அைட�தா� எ�ைன�
��ற� ெசா�ல ேவ�டா�” எ�றா�
வ��ய�ேதவ�.
“ஐயா! தா�க� ேதா�� அைட�தா��, ெவ��
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அைட�தா�� எ� இதய� �ைற����� இ�த
ஜ�ம��� த�க��� ��தைல �ைடயா�!”
எ�றா� அர�ள��ம�.
ம�நா� காைல�� வ��ய�ேதவ� �த�
ம��� அ���த�� ஓைல�ட�
அ��லா�ற�கைரேயா� �ட�ைத நகைர
ேநா��� ேபா� ெகா����தா�. ��ைரைய
�ர�டாம� ெம�ள� ெச���� ெகா��
இ��ற�� ேதா��ய இ�ய கா��கைள�
பா����ெகா�� ேபானா�. ஐ�ப� மாத���
ஆர�ப��� ேசாழவளநா� �ரண�
ெபா��ட� �ள����. வ���
ஆ�வா��க�யா� ெகா��ட�கைர��
அவ�ட� வ�� ேச��� ெகா�வா� எ��
ெசா�னா�க�!
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ெகாைல வா�

��வ� ப�ல��� ஏ��ெகா�டா�, ப�ல��
நக��த�. அைத� ����� ��ப�த�கைள�
�����ெகா�� பல �த ேகாஷ�கைள
எ���� ெகா��� ர�தாஸ�ைடய
ேகா��யா� ெச�றா�க�. அ�த அ�சய
ஊ�வல� ேபா�� ெகா�ேட���த�.
வய�க�, வா��கா�க�, வர��க�,
கா�ேம�கைள� தா�� ஒ� கண��
��காம� ேபா�� ெகா�� இ��த�.
கைட�யாக ெவ�ள� ெப��ெக��� ஓ�ய
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ம�� ந�ைய�� தா�� அ�பா�
����ற�பய� எ�ைலைய அைட�த�. ப���
பைடைய� ����� ம�����த
கா������� �ரேவ��த�.
�� வ�ஷ�க��� ��� க�ட�ப��
இ�ேபா� பாழைட�த கா� அட�����த
ப���பைட�� உ�ேள���� ஒ�வ� பைழய
��மாசன� ஒ�ைற எ���� ெகா�� வ��
ேபா�டா�. அ��, ‘ச�கரவ���’ எ��
அைழ�க�ப�ட ��வைன உ�கார�
ெச�தா�க�. �வ���க�� இர�ைட ம���
ைவ���ெகா�� ம�றவ�ைற அைண��
��டா�க�. அ��த� �வ���கைள
அைண�த ேபா� எ��த �ைக நாலா�ற��
���த�.
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“ரா� இ��� வர��ைலேய?” எ�றா�
ஒ�வ�.
“சமய� பா���� தாேன வரேவ���?
இர�டாவ� ஜாம��ேலதா� நா�� வர�
ெசா������ேற�. அ�வைர�� வ��
�ல��� �க�மாைலைய யாராவ� பா��க�!”
எ�றா� ேசாம� சா�பவ�.
இ��ப�கா� உ��� ஒ�ைற எ���
இேலசாக அைத� த��னா�. ேதவராள�
பா��� பாட� ெதாட��னா�.
அ� அ�த இட��� �� வ�ஷ�க���
��னா� நட�த மாெப�� ேபாைர� ப��ய
வரலா�; அ�ேகதா� வர�ண
பா��ய����, அபரா�த ப�லவ����
��� நா�க� ெகா�ய ��த� நட�த�.
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ப�லவ���� �ைணயாக� க�க ம�ன�
����ப� வ�தா�. அ�ேபா�� மா�ட
ல�ச�கண�கான �ர�கைள� ேபா�
அ�மகா�ர�� இற�� ���தா�.
அவ�ைடய ஞாபகமாக� க��ய ப���பைட�
ேகா��தா� இ�ேபா� ச�கார�க� ���
இடமாக அைம�����ற�.
க�க ம�ன� இற�த��, ப�லவ� பைடக�
�த� ஓட� ெதாட��ன. பா��ய ைச�ய���
ெவ�� ��சய� எ�� ேதா��ய�.
இ�சமய��� ேசாழ� பைடக� ப�லவ�க��
உத��� வ�தன. அ�பைட�� தைலைம
வ���� ��ேம��� ெதா���றா� ��
�ம�த �ஜயாலய ேசாழ� வ�தா�. இர��
கா�கைள�� ��னேம இழ����த அ��ர�
ெப���ழவைன நா� ேப� ���� ெகா��788

வ�தா�க�. இர�� ைகக��� இர��
ெந�ய வா�கைள ஏ��� ெகா�� அவ�
பா��ய� ைச�ய��� ���தா�. இர��
வா�கைள�� ச�கராகாரமாக� �ழ���
ெகா�ேட ேபானா�. அவ� ெச�ற
இட�க�ெல�லா� இ��ற�� பா��ய
�ர�க�� உ�ர�ற உட�க� மைலமைலயாக�
���தன. �த� ஓ�ய ப�லவ ேசனா �ர�க�
���� வர� ெதாட��னா�க�. வா�க��
ேவ�க�� ேமா�ன! ஆ�ர� ப�னா�ர�
தைலக� நாலா�ற�� உ��டன. ஆ�ர�
ப�னா�ர� உ�ர�ற உட�க� ���தன!
அ�சமய� ேதவராள� பா��ய� பைட��
��னா� ப�லவ��, க�க�� ேதா��
ஓ�யைத� ப��� பா�� ெகா����தா�.
உ��� �ழ�க� ��� எ�� ��ற�.
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ேதவராள�� பா�ைட உடேன ����னா�.
ச��� �ர��� ஒ� �வ��� ெவ��ச�
ெத��த�. அ� ெந��� ெந��� வ�த�.
�வ��� ெவ��ச�ைத� ெதாட��� ஒ�
ப�ல�� வ�த�. ப�ல�ைக� �ம��
வ�தவ�க� அைத� �ேழ இற�� ைவ�தா�க�.
ப�ல��� �ைரக� �ல�ன. ந���
ப�ல������ இற��ய�� ��மாசன���
�����த ��வைன� பா��தா�. அவைனேய
பா��த வ�ண� நட�� வ�தா�. ��வ��
அவைளேய பா���� ெகா����தா�.
ந��� அவைன� த� இ� கர�களா��
அைண��� ெகா�டா�, உ�� �க�தா�.
��வ�� அவைள� ெக��யாக� �����
க��� ெகா�டா�.
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ந��� ��வைன� ��மாசன��� உ�கார
ைவ�தா�. ���� ப�ல��� அ���
ெச�றா�. அத������ வாைள எ����
ெகா�டா�. ப�ல��� ��� வ�தவ�கைள�
பா��� ஏேதா ச��ைஞ ெச�தா�. அவ�க�
ப�ல�ைக� ���� ெகா�� ச��� �ர���
ேபா� மைறவாக உ�கா��� ெகா�டா�க�.
ந��� ���� ��மாசன��� அ���
வ�தா�. க��ைய அ���மாசன��� ��
���காக ைவ�தா�. ��வ� அைத அட�கா
ஆ�வ��ட� பா���� ெகா�ேட, “நா�
இைத� ைக�� எ��கலாமா?” எ��
ேக�டா�.
“ச��� ெபா�, எ� க�ம�!” எ�றா�
ந���. �ற�, ர�தாஸ� �த�யவ�கைள��
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வ�ைச� �ரமமாக உ��� பா��தா�. “சபத�
எ���� ெகா�டவ�கைள� த�ர இ�� ேவ�
யா�� இ�ைலேய?” எ�� ேக�டா�.
“இ�ைல, ேத�!” எ�றா� ேசாம� சா�பவ�.
ர�தாஸைன� பா��� ந��� “ேசநா�ப�!…”
எ�� ஆர���தா�. ர�தாஸ� ���தா�.
“இ�ைற�� உம��� ���பா����ற�.
அ��தமாத� இ�த நா�� எ�ப�����ேமா,
யா� க�ட�!”
“ேத�! அ�த ந�ல நா� எ�ேபா�
வர�ேபா�ற� எ�� எ�தைனேயா காலமாக
நா�க� கா��� ெகா�����ேறா�.”
“ஐயா! நாேமா ஒ� �ல�. ந� ச�கரவ���
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��ன��� �ழ�ைத. ேசாழ ரா�ய�
மக�தான�, ேசாழ�க�� ேசனாபல�
அளவ�ற�. நா� அவசர�
ப����ேதாமானா� அ�ேயா� கா�ய�
ெக��� ேபா�����. ெபா�ைமயாக
இ��த�னா� இ�ேபா� கா�ய ��� அைட��
ேவைள ெந�������ற�.”
“ேத�! சபத� �ைறேவ�� ேவைள ெந���
��ட� எ���க�. எ�ேக, எ�ப�, யா�
�லமாக �ைறேவற� ேபா�ற� எ�� ெசா��
அ�ள ேவ���” எ�றா�.
“ஆக���; அைத� ெசா�வத�காகேவ இ��
வ�ேத�. அத�காகேவ உ�க� எ�லாைர��
இ�ேக தவறாம� வர� ெசா�ேன�. ந��ைடய
ச�கரவ���ைய�� அைழ�� வர� ெச�ேத�”
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எ�றா� ந���.
��மாசன��� �����த ��வ� உ�பட
அைனவ�� ந����� �க�ைதேய உ��
ேநா��� ெகா����தா�க�. அவ� ேம��
��னா�:
“உ�க�� �ல� அவசர�ப���க�. நா�
எ���� ெகா�ட சபத�ைத
மற����ேடேனா எ��� �ல� ச�ேதக�
ப���க�. அ�த� ச�ேதக� அடாத�.
மறவாம� �ைன� ைவ��� ெகா�ள, உ�க�
எ�ேலாைர� கா���� என��� தா�
காரண� அ�க� உ��. ெச�ற ���
ஆ��களாக அ��� பக�� நா� ேவ�
எைத� ப���� ����த��ைல. நா�
எ����ெகா�ட சபத���ப� ப�
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வா��வத��� சமய ச�த��ப�கைள��, த��ர
உபாய�கைள�� த�ர ேவ� எைத�� ப��
நா� எ��ய��ைல. எ�ேக ெச�றா��,
எ�ன கா�ய� ெச�தா��, யா�ட�
ேப�னா�� நம� ேநா�க� �ைறேவ�வத��
அதனா� உபேயாக� உ�டா எ�பைத� த�ர
ேவ� �ைன� என���ைல. சமய
ச�த��ப�க� இ�ேபா� �������றன.
ேசாழ நா��� ��றரச�க�� ெப��தர
அ�கா�க�� இ� ��வாக�
�������றா�க�. ப�ேவ�டைரய�,
ச��வைரய� �தலாேனா� ம�ரா�தக����
ப�ட� க�ட ��� ெச�� ��டா�க�.
ெகா��பா�� �� ���ரம ேகச���,
���ேகாவ�� மைலயமா�� அத��
�ேராதமா����றா�க�. �� ���ரமேகச�
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ெத� �ைச� ைச�ய��ட� த�ைச ேநா��
வ�வதாக� ேக���ப��ேற�.
���ேகாவ�� மைலயமா� பைட �ர��
வ�வதாக�� அ��ேற�. இ�தர�பா����
எ�த ��ஷ�� ��த� �ளலா�.
“ேத�! அ�ப� ��த� �ளா���பத���
தா�க� ெப� �ய�� ெச�� வ�வதாக�
ேக�����ேறா�. கட��� ச��வைரய�
மா�ைக�� சமரச� ேப�� நட�க� ேபாவதாக
அ��ேறா�.”
“ஆமா�; அ�த ஏ�பா� ெச����ப�
நாேனதா�. ஆனா� எ�ன காரண���காக
ெவ�� உ�களா� ஊ��க ��ய��ைலயா?”
“��ய��ைல. ரா�!”
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“அ� உ�களா� ��யாத கா�ய�தா�. நா�
ெசா��ேற�, ெத��� ெகா���க�.
ந��ைடய சபத� �ைறேவ�வத�� ��னா�
ேசாழ ரா�ய��� இ�த உ�நா��� ச�ைட
��டா�, அத� �ைள� எ�ன ஆ��
எ�� ெசா�ல ��யா� ��தர ேசாழ�
இ��� உ�ேரா����றா�; அ���
�ர�மராய� ஒ�வ�� இ���றா�; இவ�க�
தைல��� இ�க���கார�கைள�� அட��
��வா�க�. அ�ல� ஒ� க�� ேதா��,
இ�ெனா� க�� வ�����டா�� நம�
ேநா�க� �ைறேவ�வ� அசா��யமா����.
அத�காகேவ இ�த� சமாதான� ேப�ைச
இ�ேபா� ெதாட������ேற�. ச�ைட
உ�ைமயாக ��வத���ேள ந�
ேநா�க�ைத �ைறேவ���ட ேவ���.
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அ�ப� �ைறேவ��ய �ற� ேசாழ ரா�ய���
��றரச�க���� ��� ச�ைட��
��ேவ�ரா�. ஒ� க��யா�� ச�வநாச�
அைட�� வைர�� ச�ைட நட��
ெகா�ேட�����. இ�ேபா�
ெத��றதா…சமாதான� ேப�� ெதாட��யத�
காரண�?”
இைத� ேக�ட�� அ�ேக ���� ��றவ�க�
எ�லா�ைடய �க�க��� �ய�����,
உ�சாக����� அ���க� காண�ப�டன.
ப��� இைளய ரா��� ம���ப�ைத
�ய�� அவ�க� ஒ�வ��ெகா�வ� ெம��ய
�ர�� ேப�� ெகா�டா�க�. ர�தாஸ����
ஆ�ச�ய�படாம���க ��ய��ைல.
“ேத�! த�க�ைடய அ��வமான ��
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ேயாசைன� �றைன �ய��ேறா�. சமாதான�
ேப��� க��ைத அ��� ெகா�ேடா�.
ஆனா� சபத� �ைறேவ�� நா� ெந���
��ட� எ����க�. அைத நட��வ� யா�?
எ�ப�? எ�ேபா�?” எ�றா�.
“அத��� ேச����தா� இ�த ���
ெச�����ேற�. சமாதான� ேப�� எ�ற
�யாஜ��� ேப�� நம� �த� பைகவைன�
கட��� ச��வைரய� மா�ைக�� வ��ப�
அைழ�� அ�������ற�; அவ� அ�ேக
க�டாய� வ�� ேச�வா�. ந��ைடய
சபத�ைத அ�ேகதா� �ைறேவ��யாக
ேவ���. �ரபா��ய ச�கரவ�����
ஆப��த�கேள! உ�க�ைடய ப� ���
ேவைள ெந��� ��ட�. இ�ைற��
ச���ழைமய�லவா? அ��த ச��
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�ழைம��� ந��ைடய சபத�
�ைறேவ����!…”
அ�ேக இ��த இ�ப� ேப�க�� ஏக
கால��� ‘ஆஹா’ கார� ெச�தா�க�. �ல�
���� ���தா�க�. உ��� ைவ����தவ�
உ�சாக ����னா� அைத இர�� தடைவ
த��னா�. மர��ைளக��
����ெகா����த ஆ�ைதக� ����
உ���ெகா�� ேவ� �ைளக���� தா�ன.
ெவௗவா�க� சடசடெவ�� �ற�கைள
அ���� ெகா�� ஓ�ன.
ர�தாஸ� ம�றவ�க�ைடய உ�சாக�ைத�
ைகயம��� அட��னா�.
“ேத�! த�க�ைடய கைட� வா��ைத
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எ�க��� அள�லாத ��கல�ைத
அ������ற�. நம� �த�பைகவைன�
ெகா�� ப� ����� கால� இ�வள�
அ�ைம�� வ����பைத எ���
க���ேறா�! ஆனா�, ப������ பா��ய�
யா���?” எ�� ேக�டா�.
“அத�� நம��� ேபா�� ஏ�ப�வ�
இய�ைகதா�. அைத யா���� மன�தா�க�
இ�லாத �ைற�� ��� ெச�வத�காகேவ
�ரபா��ய�� ����மார� ச�கரவ���ைய
இ�� அைழ�� வர� ெச�ேத�.
�ரபா��ய�� க���� இேதா இ���ற�.
இ�த� ��ன��� �ழ�ைத த�ைத��
க��ைய� ெதா�� ந��� எவ� ைக��
ெகா���றேதா, அவ� ப� ���க ேவ���.
ம�றவ�க� அ�க� ப�க��� உத����
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��தமாக ��க ேவ���. ஏ���ெகா�டவ�
தவ���டா� ம�றவ�க� �� வ��
���கேவ���. கட���
மா�ைக���ேளேய நா� இ��ேப�.
இ��ப�கா� ேகா�ைட� காவல�க��
ஒ�வனாக இ��பா�. ப������ ெபா���
ஏ��� ெகா�டவ� மா�ைக���
�ரேவ��பத�� நா�க� உத� ெச�ேவா�.
இ�த ஏ�பா�க��ெக�லா� ச�மத�தாேன?”
ஆப��த�க� ஒ�வைரெயா�வ�
ஆ�வ��ட� பா����ெகா�டா�க�.
எ�ேலா���� அ�த ஏ�பா� ச�மதமாகேவ
ேதா��ய�.
ர�தாஸ� ��னா�:”தா�க� ெசா�ன�
ச�யான ஏ�பா�தா�. அத�� நா�க�
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எ�ேலா�� ச�ம���ேறா�.”
��ன�, இ�த� ேப���கைளெய�லா� �����
��யாம�� ேக��� ெகா����த ��வைன
ந��� ேத� பா��� “எ� க�ம�! இ�த
�ரவா� உ� த�ைத��ைடய�. இைத உ�
���� ைக�னா� எ��� இ�ேக
உ�ளவ�க�� உன�� யாைர அ�கமா��
�������றேதா, அவ�க�ட� ெகா�!”
எ�றா�.
ர�தாஸ� ச�� அ��� வ�� “ச�கரவ���,
எ�கைளெய�லா� ந�றா�� பா��க�!
எ�க�� யா� �ர� எ��� ைத�யசா�
எ��� த�க���� ேதா���றேதா,
அவ�ட� இ�த� பா��ய �ல��
�ரவாைள� ெதா��� ெகா��க�!” எ�றா�.
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��மாசன��� �����த �� ச�கரவ���
��� ���� பா��தா�. எ�லா�� அட�காத
ஆவ�ட�� பரபர��ட�� ச�கரவ�����
�க�ைத� பா���� ெகா����தா�க�.
ஒ�ெவா�வ�ைடய க�க�� “எ��ட�
ெகா��க�! எ��ட� ெகா��க�!” எ��
ெக��� பாவ�ைத� கா��ன.
ர�தாஸ�ைடய �க�� க�க�� ம���
“எ��ட� ெகா��க�!” எ��
அ�கார��வமாக� பய�����
க�டைள��டன.
��வ� இர�� ��� தடைவ எ�லாைர��
����� ����� பா��த ��ன�, க��ைய�
ைக�� எ��தா�. அைத� ��க ��யாம�
���னா�.
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அைனவ�ைடய பரபர��� �கர�ைத
அைட�த�. ��வ� ப��ெச��� ந���
��ற ப�க� ����னா�. “என��
உ�ைன�தா� எ�லாைர� கா����
அ�கமாக� �������ற�. நா�
ெப�யவனா�� வைர�� �தா� என�காக
இரா�ய�ைத ஆளேவ���” எ�� ெசா���
ெகா�ேட வாைள அவ�ட� ெகா��தா�.
ச�கரவ��� எ�� அைழ�க�ப�ட ��வ�
ெகா��த வாைள ந��� வா��� ெகா�டா�.
அைத மா�ேபா� அைண��� த���
ெகா�டா�. ��ன� அ���வைன�� ���
எ��� அவைன�� ேச��� மா��ட�
அைண��� த��� ெகா�டா�. அவ�ைடய
க�க����� தாைர தாைரயாக� க���
ெபா��த�.
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ம�றவ�க� ச�� ேநர� வைர இ�த�
கா��ைய� பா���� ெகா�� �ைக��
��றா�க�. ர�தாஸ� �த�� �ைக��
��க�ெப��� ��னா�.
“ேத�! ச�கரவ��� ந��ைடய ேகா��ைகைய
ந�றாக� ���� ெகா�ள��ைல. ����
ெகா�ளாம� த�க�ட� வாைள� ெகா���
��டா�. ம�ப��� �ள�கமாக� ெசா��…”
ந��� அவைன� த��� ����னா�;
த�த��த �ர�� ��னா�. “இ�ைல, ஐயா
இ�ைல! ச�கரவ��� ந�றா�� ����
ெகா��தா� வாைள எ��ட� ெகா��தா�.
எ� க��ைர� பா��� ��க� கல�க
ேவ�டா�. �ரபா��ய ச�கரவ�����
ப�ெகாைல��� ப� வா��� பா��ய�
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என��� �ைட�தைத �ைன��� க���
����னா� க��� ���ேற�!”
“ேத�! ேயா���� பா��க�! நா�க�,
இ�தைன ேப� ஆப��த�� பைட�ன�
உ�ேரா�����ேபா�…” எ�� ேசாம�
சா�பவ� ெதாட��யைத ந��� த���
����னா�.
“ேயா��க ேவ��யேத இ�ைல, அ�த�
ெபா��� எ��ைடய�தா�. உ�க����
ேவைல��லாம� ேபாக��ைல. உ�க��
பா� ேப� ச�கரவ���ைய� ப��ரமாக� ப�ச
பா�டவ� மைல��� ெகா�� ேபா��
ேச��க�. ம�றவ�க� கட����� வா��க�.
ச��வைரய� மா�ைக��� வர���யவ�க�
வா��க� ம�றவ�க� ெவ��� ��தமாக�
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கா����க�. ேவகமாக� ெச�ல���ய
��ைரக�ட� கா����க�. கா�ய�
ெவ��கரமாக ���த �� ��மானா�
எ�லா�� உ��ட� த����� ெச�ல
ேவ��� அ�லவா?” எ�றா� ந���.
ர�தாஸ� �� வ��, “அ�ம�! ஒ� �ஷய�
ெசா�ல மற�� ேபா���ட�; அைத� ெசா�ல
அ�ம��க ேவ���” எ�றா�.
“ெசா���க�, ஐயா! ���ர� ெசா���க�!
ப�ேவ�டைரய� ெகா��ட�கைர�� நட���
காலா�க�க�� மகா ச�க�����
ேபா����றா�. அவ� ���� வ��
��வத���ேள நா� அர�மைன ேபா��
ேசரேவ���!” எ�றா� ந���.
“நம� �த� பைகவ� ஆ��த க�கால�
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கட��� ச��வைரய� மா�ைக�� வ��
ேச�வா� எ�� ெசா���க� அ�லவா?
அ� அ�வள� ��சய��ைல” எ�றா�.
“எ�த� காரண�ைத� ெகா�� அ��த�
ெசா����?”
“த��த காரண�ைத� ெகா��தா�
ெசா��ேற� கட��� மா�ைக��
எ�காரண�ைத� ெகா��� வரேவ�டா�
எ�� ஆ��த க�கால��� ஓைல ேபா�ற�.
பைழயாைற இைளய �ரா����, �த� ம���
அ���த�� அ��த� ெச��
அ�������றா�க�…”
“அ�த �வர� என��� ெத�யா� எ�றா
�ைன���?”
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“ெத������� அவ� கட����� வ�வா�
எ�� எ��பா�����களா?”
“ஆ�; அவ�ய� எ��பா���ேற�. ஆ��த
க�கால�ைடய இய�� அ�த� பைழயாைற�
ெப� பா����� ெத�யா�; அ���
�ர�மரா�சத���� ெத�யா�; மாய ம��ர
��ைதக�� ேத��த உம����ட�
ெத�ய��ைல. எ�த� கா�ய�ைதயாவ�
ெச�யேவ�டா� எ�� யாேர�� த��தா�,
அைத�தா� ஆ��த க�கால� க�டாயமாக�
ெச�வா�. அ� என��� ெத���; ��சயமாக�
ெத���. ஆ��த க�கால�
அ��ெமா�வ�மைன� ேபா�ற எ��பா�
ைக���ைள அ�ல. ம�ரா�தகைன� ேபா�ற
பய�ெகா��� ேபைத அ�ல. கட�����
வரேவ�டாெம�� தம�ைக�� �த�
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ம����� ெச�� அ������பதனாேலேய
க�டாய� ஆ��த க�கால� கட����� வ��
ேச�வா�!” எ�றா� ந���.
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�ர� ெத��த�

நாைக�ப��ன� �டாம� �ஹார���
ஆ�சா�ய ���� அைற��� ப�க��
அைற�� ெபா���� ெச�வ�
மர�க���� ப���� ெகா����தா�.
��� நா� அவ���� க�� �ர� அ����
ெகா����த�; ெப��பா�� �ய�
�ர�ைஞேய இ�லாம���த�. இ�த நா�க��
���க� அவைன� க��� க���மாக�
கவ���� ெகா�� வ�தா�க�. ேவைள��
ேவைள ம��� ெகா��� வ�தா�க�. அ��க�
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வா�� த��� ஊ��� ெகா��
ஜா��ரைதயாக� பா��� வ�தா�க�.
நாலா� நா� காைல�� ��க������
���ெத�வ� ேபால எ���, �ரண �ய
�ைன� ெப�றா�. உட�� பல�னமா��
தா���த�; ஆனா� உ�ள� ெத�வாக
இ��த�. அ�சமய� ��த �� ஒ�வ� அ�த
அைற��� வ�தா�. வழ�க�ேபா� ைக��
��ண��ட� வ�தா�! இளவரச� அ���
வ�த�� �� அவைன உ��� பா��தா�!
இளவரச� ைகைய ���� ��ண�ைத வா��
அ�� இ��ப� எ�னெவ�� பா��தா�. அ�
ம��� அ�ல� ம��� கல�த பா� எ��
ெத��� ெகா�டா�. ��ைவ ேநா��,
“�வா�! இ� எ�ன இட�? தா�க� யா�?
எ�தைன நாளாக நா� இ�ேக இ�ப��
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ப������ேற�?” எ�� ேக�டா�.
�� அத�� ஒ��� ம�ெமா� ெசா�லாம�
����� ெச�றா�. அ��த அைற�� அவ�
ெச��, “ஆ�சா�யாேர! �ர� ந�றா��
ெத�����ட�. �ைன� �ரணமாக வ��
��ட�!” எ�� ��ய� இளவரச� கா��
���த�.
��� ேநர���ெக�லா� வய� ����த ��
ஒ�வ� ெபா���� ெச�வ� இ��த
அைற��� வ�தா�. க���� அ��� வ��
அவ�� இளவரசைன உ��� பா��தா�. �ற�
மல��த �க��ட�, “ெபா���� ெச�வ!
தா�க� இ����ட� நாைக�ப��ன�
�டாம� �ஹார�. க�ைமயான �ர��ட�
தா�க� இ�ேக வ�� ��� �ன�க� ஆ�ன.
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த�க��� இ�த� ேசைவ ெச�வத���
ெகா��� ைவ����ேதா�. நா�க�
பா��யசா�க�!” எ�றா�.
இளவரச� ம��ைத� சா���� ���, “ஐயா!
எ� �ஷய��� தா�க� எ�வளேவா �ர�ைத
எ���� ���ைச ெச���������க�.
ஆனா� இத�காக� த�க��� நா� ந��
ெச��த� ேபாவ��ைல” எ�றா�.
ஆ�சா�ய �� ��னைக ����, “இளவரேச
தா�க� ந�� ெச��த ேவ��ய அவ�ய��
இ�ைல. ேநாயா�க���� ���ைச ெச�வ�
பரேமா�தம த�ம� எ�� ��த பகவா�
அ������றா�. ேநா��ப�ட
�ரா�க���� �ட� ���ைச ெச���ப�
��த த�ம� க�டைள���ற�. த�க����

815

���ைச ெச�த�� அ�க �ேசஷ�
ஒ����ைல. ேசாழ�ல���� நா�க�
�க�� கடைம�ப�டவ�க�. த�க� த�ைதயா�
��தர ேசாழ ச�கரவ�����, த�க�
���தம�ைகயா� இைளய �ரா���� ��த
த�ம���� எ�வளேவா ஆதர�
அ������றா�க�. இல�ைக
அ�ராத�ர��� ��த �ஹார�கைள�
������� க�ட ��க� ஏ�பா� ெச�த��
எ�க���� ெத��தேத. அ�ப������
ேபா�, நா�க� ெச�த இ�த� ��ய
உத��காக� த�க�ட� ந��
எ��பா��க��ைல….”
“ஆ�சா�யேர! ந�� ெச���வ� ப�� அ�த
�ைற�� நா� �ற��ைல. என��
எ�ேப��ப�ட க�� �ர� வ����க ேவ���
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எ�பைத நா� உண������ேற�.
இல�ைக�� இ�த �ர��னா�
���க�ப�டவ�க�� க�ைய நா�
பா������ேற�. �யாயமாக இத��� நா�
வானவ� உலக����� ேபா���க ேவ���.
அைத� தா�க� ெக��� ����க�!
வா�லக��� வாச� வைர�� ெச�ற
எ�ைன� ���ப இ�த� ��ப� �ைற�த
ம��லக����� ெகா�� வ�� ����க�.
ஆத�� என��� தா�க� ந�ைம
ெச�ததாகேவ நா� எ�ண��ைல.
ஆைகயா�தா� த�க��� ந�� ெச��த�
ேபாவ��ைல எ�� ��ேன�!”
“ெபா���� ெச�வ! தா�க�
வா�லக����� ேபாக ேவ��ய கால�
வ��. ஆனா� அ�த� கால� இ��� ெந��817

�ர��� இ���ற�. இ�த ம��ல��
தா�க� ெச�ய ேவ��ய அ��ெப��
கா�ய�க� எ�தைனேயா இ����றன!
அவ�ைற ���� ��ட�லவா வா�லக�
ெச�வ� ப�� ேயா��க ேவ���?” எ�றா�.
இ�கா�� சா��� ப�����த ெபா����
ெச�வ� ����� உ�கா��தா�. அவ�ைடய
���க��� அ��வமான கைள ெபா��த�.
“ஆ�சா�யேர! தா�க� ��வ� உ�ைம. இ�த
ம��ல�� நா� �ல கா�ய�கைள� சா��க
�����ேற�. அ��ெப�� ப�க� பல
ெச�� ���க �����ேற�. இ�த� �டாம�
�ஹார�ைத ஒ� சமய� ெவ������
பா��ேத�. அ�ராத�ர����ள
��ப�கைள�� �ஹார�கைள��
பா��ேத�. அ�ேக��ள அபய���
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�ஹார�ைத� ேபால� ெப�தாக இ�த�
�டாம� �ஹார�ைத� �ன� ��மாண�
ெச�ய� ேபா�ேற�. அ�ராத�ர��� உ�ள
ெப�ய ெப�ய ��த� �ைலகைள� ேபா�ற
�ைலகைள இ�த �ஹார���� அைம���
பா��க� ேபா�ேற�, இ��� இ�த� ேசாழ
நா����ள �வாலய�கைள அ�மா��
������� க�ட� ேபா�ேற�.
இல�ைக���ள ��ப�கைள��
�ஹார�கைள�� பா��� ��� இ�ேசாழ
நா����ள ஆலய�கைள�� �ைன���
பா��தா� என�� உட�� உ�ள��
�����றன. வானளா�� ேகா�ர�ைத
உைடய மாெப�� ஆலய�ைத� த�சா���
��மா��க� ேபா�ேற�. அத��� த��த
அள�� மகாேதவ�ைடய �ைலைய� ெச��
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��மா��க� ேபா�ேற�. ஆ�சா�யேர! இ�த�
ேசாழ ந�னா��� ��த ��ப�க��,
�வாலய�க�� ேகா�ர�க��
ஒ�ேறாெடா�� ேபா����� ேமக
ம�டல�ைத எ�ட� ேபா��றன.
ஆ�ரமா�ர� வ�ஷ�க���� �ற� இ�த�
ெத�வ� த�� நா��� �ற��� ச�த�க�
அவ�ைற� க�� �ர��� ��க�
ேபா�றா�க�….”
இ�வா� ஆேவச� ெகா�டவ�ேபா� ேப�
வ�த இளவரச� உட�� ேபா�ய
பல��லாைமயா� க���� சா��தா�.
உடேன ஆ�சா�ய �� அவ�ைடய
ேதா�கைள� ����� ெகா��, க����
தைல அ�படாம� ெம�ள ெம�ள அவைன�
ப��க ைவ�தா�. ெந���� ைக�னா� தட��
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ெகா���, “இளவரேச! தா�க� உ�ேத��த
அ��ெப�� கா�ய�கைளெய�லா� காலா
கால��� ெச�� �����க�. �த��, உட��
�ரணமா�� �ணமைடய ேவ���. ச��
அைம�யா���க�!” எ�றா�.
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'ந�� ம�டப�'

யாைன க��ரமாக நட�� ெச��
ெகா����த�. யாைனேம� அ�பா� ஆ�
அைச�� ெகா����த�. ���� ����
காவ�பைடக� ேபா��ெகா����தன. ெப�த
மைழ �� �றலா���, �ற� �ற�� ��ற�.
வான��� ேமக� ��ட�க� �த��
கைல�தன. ந�ச��ர�க� எ��� பா��தன.
வான� யாைன�� அ�பா�� �ைர வ�யாக
ேமேல வான��� ெத��த ந�ச��ர�கைள�
பா��தா�. வானெவ��� ச�ச����
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ந�ச��ர�க����, �ேலாக��� வா��
ம�த�க�� வா��ைக��� ஏேத��
ச�ப�த� இ��க ���மா எ��
அ�சய�ப�டா�. வா� ந�ச��ர� ேதா��வ�
ஏேதா உ�பாத���� அ��� எ�� ஜன�க�
ேப�� ெகா��றா�கேள, அ� எ�வள� �ர�
�ஜமா�����?
அ�ப� எ�ன உ�பாத� நட���?
ெபா���� ெச�வ� கட�� ���ய�தா�
அ�த உ�பாதமா? அ�கா ெகா���ள
ந���ைக��ப� அவ� ���� வ�வாரா?
அ�ப�யானா�, ேவ� எ�ன உ�பாத� நட�க�
���!…
இ�மா��ெய�லா� ெவ� ேநர� ��தைன
ெச�� ெகா����த �ற� வான� இேலசாக�
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க�ணய��தா�. அவ� க������
பா��தேபா�, ெபா�� �ல�����த�.
���ன�க� உதய �த� பா�ன. இைளய
�ரா���� ����� ெகா����தா�.
அ�பா��� ப��� �ைரைய �ல��ெகா��
ெவ�ேய பா���, “இேதா ஆைனம�கல�
வ�� ��ேடா�. ேசாழ மா�ைக��
வாச��ேக வ�� ��ேடா�” எ�றா�.
இ� இளவர�க�� யாைன �����
இற��னா�க�. மா�ைக���ேள
�ரேவ��தா�க�. அ�ேக ஆய�தமா���த
அர�மைன� தா�மா�க� இளவர�க�
இ�வைர�� மா�ைக�� எ�லா�
ப��க���� அைழ��� ெச��
கா��னா�க�. கைட���, மா�ைக��
����ற���� வ��, அ����த அல�கார 824

���� �க��� ��றப� கட�ட� கல�த
கா�வாைய� பா���� ெகா�� ��றா�க�.
“அ�கா! இளவரசைர� ேத�வத�� ஏ�பா�
ெச�ய� ேபாவதாக� ெசா���கேள? எ�ன
ெச�������க�?” எ�றா� ெகா��பா��
இளவர�.
“ஆமா� வான�! ேத�வத�� ஏ�பா�
ஆர�பமா� ��ட�. அேதாபா�, ஒ� பட�
வ��ற�! அ�� வ��றவ�க� ஒ�ேவைள
ஏேத�� ெச�� ெகா�� வ�தா�� ெகா��
வ�வா�க�!” எ�றா� ��தைவ.
வான� ����� பா��தா�. ச��� �ர���
மர��ைளக�� இைடெவ��� ஒ� ��ய
பட� வ�வ� ெத��த�.
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பட� அ�ேபா� ெச�� ெகா����த இட���
கா�வா�� கைரக� இ��ற�� ஓ��
உய�����தன. கா�வா�� ஓரமாக�
ப���ைற ம�டப� ஒ�� காண�ப�ட�.
ப�க� ���� ம�டப� ெதாட��� இட���
இர�� ஓர�க��� இர�� ந��
���ரக�க� அைம�க�ப����தன. இ�த�
�ைலக�� ���ய� ப��ேய
அ�ம�டப���� ‘ந�� ம�டப�’ எ�ற
ெபய� ஏ�ப����த�.
பட� ம�டப�ைத ெந��� வ�தேபா�,
இைளய�ரா�� ��தைவ ப�க�� இற���
���ப��� வ�தா�. ப���ைற அ��� வ��
பட� ��ற�. இளவரச� இற��வத���
பட����தப� ேச�த� அ�த��, ப���
��றப� இைளய �ரா���� உத�
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ெச�தா�க�. ேச�த� அ�த��, ���ழ���
படைக� ��ேனா��� ெச���� ெகா��
ேபா�� ��� �ர��� ����னா�க�.
“த��! எ�ப� ெம��� ��டா�!” எ��
��தைவ ��யேபா�, அவ�ைடய க��த
�ர�ேல க��� கல�� ெதா��த�.
ெபா���� ெச�வ� உ�கா�� ேபா�
தம�ைக�� பாத�கைள� ெதா��� க���
ஒ��� ெகா�டா�. ��தைவ அவ�ைடய
தைலைய� கர��னா� ெதா��, உ��
�க��தா�. அவ�ைடய க��� ேம��
க��� த���ய�.
இ�வ�� உ�கா��த �ற� ��தைவ, “த��!
உ�ைன இ�ைற�� நா� இ��
வ������கேவ �டா�. �டாம�
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�ஹார��� தைலவ� உன�� உட��
ந�றாக� �ணமா� ��ட� எ�� ெச��
அ���னா�. அ� ச�ய�ல; �ர� உ�ைன
வா�� எ������ற�. ஆனா� உ�ைன�
பா��காம���க�� எ�னா� ��ய��ைல”
எ�றா�.
“அ�கா! எ�ைன இ�� வ���த� ப�� �
கவைல�பட ேவ�டா�. � ம��� பட�
அ��பாம���தா� நா� இ�தைன ேநர�
பைழயாைற�ேக �ற�ப����ேப�.
க�ைமயான �ர��ேல���ட உ��ைடய
ஓைலதா� எ� மனைத வ����
ெகா����த�.”
“த��! த�சமய� இ�த� ேசாழ நா�ைட�
ேபரபாய� �������ற�.
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உ�பைகவ�களா�� ெவ��பைகவ�களா��,
�ேந�த�க� ேபா� ந���� பைகவ�களா��
அபாய� ஏ�ப�����ற�. ��� நா��
ேயா��� �ய�� ெச��தா� அ�தைகய
அபாய� இ�நா���� ஏ�படாம� த��க
ேவ���!” எ�றா� இைளய �ரா��.
“அ�கா! ஐ�� வய�� நா� காேவ�
ெவ�ள��� ���ய� �ைன����றதா?
காேவ�� தா� எ�ைன எ���� கா�பா���
பட�ேல ��� ��� மைற�த�
�ைன����றதா?” எ�� அ��ெமா�வ�ம�
ேக�டா�.
“இ� எ�ன ேக��, த��! எ�ப� அைத நா�
மற�� �ட����? ‘ெபா���� ெச�வ�’
எ�� உ�ைன அைழ�� வ�வேத அ�த�
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ச�பவ��� காரணமாக� தாேன?” எ�றா�
��தைவ.
“எ�ைன� கா�பா��ய காேவ�� தாைய
இல�ைக�� நா� க�ேட�, அ�கா!.. எ�ன,
ேபசா����றாேய? உன��
ஆ�ச�யமா��ைல?”
“ஆ�ச�ய��ைல, த��. ஆனா� ஆ�வ�
�ைறய இ���ற�. அவைள� ப�� எ�லா
�வர�கைள�� ெசா�!”
“காேவ� ெவ�ள������ எ�ைன அவ�
கா�பா��ய� ம��ம�ல; இல�ைக�� பல
தடைவ எ� உ�ைர� கா�பா������றா�.
உ�ைர� கா�பா��ய� ெப�த�ல, அ�கா!
அவ� எ��ட��� ைவ���ள அ��
இ���றேத, அத�� � எ��ட� ைவ���ள830

அ�ைப� �ட அ��தப�யாக�தா� ெசா�ல
ேவ���!”
“அைத� ெசா�வத�� � தய�க ேவ�டா�.
அ�த ஊைம� ெச��� ���, ந��ைடய
த�ைத�ட� இ�ப� வ�ஷ�க��� ேமலாக
அவ� உ�ள��� ெபா��� த����
ெகா����த அ�தைன அ�ைப�� உ�
ேப�ேல ெசா������றா�. அத��� ப�னா�
உலக�� இைண��ைலதா�!”
“உன�� அ� எ�ப� ெத��த�, அ�கா?”
“த�ைத ெசா�ன����� ஊ����
ெகா�ேட�, அ�த ஊைம ��� �����க
ேவ��ய ��காசன��� ந� தாயா�
������றா�. அ� ெத������� அவ�
உ��ட� அ�தைன அ�� ைவ����தா�, 831

அ� ��க �ேசஷம�லவா?”
“அவளா� ேபச ��யா�; மன�� உ�ளைத�
ெசா�ல ��யா�. ஏேதா ���ர�க� எ���
கா��யைத� ெகா�� எ�வள� ெத���
ெகா�ளலாேமா, அ�வள� ெத���
ெகா�ேட�. எ��ட� அவ�ைடய அ��
இ��க���; ந� த�ைத�ட� அவ� எ�தைகய
அ�� ைவ����க ேவ��� எ�பைத
�ைன�தா� எ� ெந�� உடேன
உ�����ற�. அ�கா! எ��ைடய �ராய���
அ�பா எ�ைன� ேபால இ��பாரா?”
“இ�ைல, த��, இ�ைல! உ��ைடய
�ராய��� ந� த�ைத ம�மதைன�
ேதா�க���� அழ�ட� �ள��னா�.
ந��ைடய ேசாழ �ல� �ர����� ெபய�
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ேபானேத த�ர அழ���� ெபய� ேபானத�ல.
ந� பா�டனா� அ��சய ேதவ� அழ��
�கர�ற ைவ��பராய� �ல��� �ற�த
க�யா�ைய மண�தா�. க�யா�ைய
அ��சய� மண�த ேபா� அவ� ப�தைர
மா��� ப�� ெபா�ெனா�த ேம���, �ரண
ச��ரைன ெயா�த �க�� ெகா�ட �வன
ேமா��யாக �ள��னா�. த�சமய�
இ�தைன வயதான �ற�� க�யா��பா��
எ�வள� அழகா����றா� எ�பைத �ேய
பா������றா�. அதனா� நம� த�ைத��
அ�வள� அழ�ட� இ��தா�. ‘��தரேசாழ�’
எ�ற ப�ட� ெபய�� ெப�றா�. நா� ந��ைடய
தாயாைர� ெகா�� �ற�����ேறா�.
���ேகாவ�� மைலயமா� வ�ச���
�ற�தவ�க� அழைக ெவ��பவ�க�; அழ�
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�ர����� ச��� எ�� �ைன�பவ�க�…”
“அ�கா! இ��ல�� ஒ�வைர�ேபா�
இ�ெனா�வ� த��பமாக இ��பெத�ப�
சா��யமா, அ�கா?”
“ஏ� சா��ய��ைல? இர�ைட�
��ைளகளா���தா� அ� சா��ய�, அ�ல�
தா�� மக�� ஒ� �ராய��� ஒேர மா��
இ��ப� சா��ய�தா�. அ��வமாக� �ல
சமய� ஒேர மா�� இ��ப�� உ��.”
“ப��� இைளயரா���, இல�ைக�� நா�
பா��த ந� ெப�ய�ைன�� ஒேர மா��
இ��பதாக வ��ய�ேதவ� ெசா�வ�
உ�ைமயா���க ���மா?”
“நா� ப��� ரா�ைய� பா������ேறேன834

த�ர, ந� ெப�ய�மாைவ� பா��த��ைல.
ஆனா� வ��ய�ேதவ� ��ய�
உ�ைமயாக�தா� இ��கேவ���. த�ைத
��ய வரலா������ அைத� ெத���
ெகா�ேட�, த��!”
“த�ைதேய ��னாரா, உ��ட�? எ�ன
��னா�? எ�ேபா� ��னா�?”
“�ல நா��� ��� நா�� வான���
த�ைச��� ேபா���ேதா�. அ�ேபா� த�
இள� �ராய��� நட�த ச�பவ�ைத�
��னா�. இல�ைக�� அ��� உ�ள ஒ�
��� தா� த�யாக ஒ��க�ப�டைத��,
அ���� ஒ� ஊைம� ெப� த��ட� கா��ய
அ�ைப� ப���� ��னா�. பரா�தக�
அ���ய ஆ�க� த�ைம அ����
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க������ அைழ�� வ�தைத� ப���
ெசா�னா�. தம�� இளவர�� ப�ட� ���ய
அ�� அர�மைன�� வாச�� ��ற
��ட��� அவைள� பா��தாரா�. அ��த
கண� அவ� மைற�� ��டாளா�. அவைள�
ேத� அைழ��வர �த� ம���
அ���தைரேய அ���னாரா�. ஆனா�
அ�த� ெப� கல�கைர �ள�க���
உ������� கட�� ���� இற�� ��டா�
எ�� அ���த� வ�� ��னாரா�. இ�த�
ச�பவ� ந� த�ைத�� உ�ள��� இ�ப��
நா� வ�ஷ�களாக இ��� அ��� பக��
ேவதைன அ���� ெகா�����ற�
எ�பைத அ��ேத�. அவ�
இற����டதாகேவ த�ைத �ைன���
ெகா�����றா�. த�மா�, தம� ��ற�தா�,
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அவ� மன� ��ப�� உ�ைர
�����டதாகேவ எ���
ெகா�����றா�. த��! ���, நா�மாக
�ய�� ந� த�ைத��� ெச�ய ேவ��ய
கடைம ஒ�� இ���ற�. � எ�ப�யாவ�
இல�ைக����� அ�த மாதர�ைய�
த�ைச�� அைழ�� வர ேவ���.
த�ைத�ட� அவ� இற���ட��ைல;
உ�ேரா����றா� எ�பைத ேந��
������ கா�ட ேவ���. இ�லா��டா�,
ந� த�ைத�� இ�த ஜ�ம���� மன�சா��
இ�ைல!”
“த��! இ��தா��, � ெரா�ப� ெபா�லாதவ�,
த��! ேசாழ��ல��� ப�பா�ைடேய
மற����டா�! ெகா��பா�� இளவர��ட�
ஒ� வா��ைத ேபச�� இ�ைல! ெசௗ��யமாக
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இ���றாயா எ�� ேக�க��ட இ�ைலேய?
மகா�ரரான ��ய ேவளா�� �த���� �
ெச��� ம�யாைத இ�தானா?
அழகா����ற�! வான�! இ�ேக வா! உ�ைன
இளவரச� ந�றா�� பா��க ேவ��மா�!”
எ�றா� ��தைவ. வான� அ��� வ�தா�.
“ெத��ைச� ேசனா�ப� எ�ைன� பா����
ேபாெத�லா� இவைள� ப�� �சா��பா�.
�ேயா இவைள� ப�� ஒ��ேம ெசா��
அ���வ��ைல. ஆைகயா�, நா�
அவ���� ப�� ெசா�ல ��யாம�
��டா�ேவ�” எ�றா� இளவரச�.
“த��! இர�� நா�� த�ைச�� நா�
�ற�ப��ேற�. ஆனா� இ�த� �டாம�
�ஹார���தா� � இ��� �ல கால�
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இ��கேவ���.”
“ஏ� அ�ப�� ெசா���றா�? த�ைத��
க�டைளைய �� எ�ைன இ�ேக இ�ன��
ஒ���, மைற�� வாழ� ெசா��றாயா?”
“ஆ�! � இ�ேபா� த�ைச�� வ�தா�
நாெட��� ஒேர �ழ�பமா����. ம�க�
ம�ரா�தக� ���, ப�ேவ�டைரய�க� ���
ஒேர ேகாபமா����றா�க�. உ�ைன�
�ைற�ப���� ெகா��வர�
ெசா�னத�காக� ச�கரவ��� ���ட
ஜன�க� ேகாபமா����றா�க�. உ�ைன
இ�ேபா� க�டா� ம�க�� உண���
ெவ�ள� ெபா��� ெப���. அத�
�ைள�க� எ�ன ஆ�ேமா ெத�யா�.
உடேன உன��� ப�ட� க�டேவ��� எ��
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ஜன�க� ��ச� ேபா�டா�� ேபா�வா�க�.
த�ைச� ேகா�ைடைய��, அர�மைனைய��
���ைக ேபா�வா�க�. ஏ�ெகனேவ மன�
��ப������ த�ைத�� உ�ள� ேம��
��ணா��. த��! இரா�ய���� ஆப��
வ�����ற� எ�� உ�ைன நா�
வர�ெசா�� ஓைல எ��ேன�. அேத
காரண���காக இ�ேபா� � ����
இல�ைக��� ேபா���டா� ந�ல� எ��
�ைன��ேற�…”
“அ�கா! அ� ஒ�நா�� இயலாத கா�ய�. ந�
த�ைதைய� பா��காம� நா� �����
ேபாகமா�ேட�. த�ைச�� நா� இரக�யமாக
வ�வ� ந�ல� எ�� �ைன�தா� அ�ப�ேய
ெச��ேற�. ஆனா� ச�கரவ���ைய நா�
பா��ேதயாக ேவ���.”
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“� வ��தா� �ரேவ��மா? உ�
இ�ட���� நா� ���ேக ��க��ைல.
ஆனா� இ��� ஒ� வாரகால� �டாம�
�ஹார��� இ�. நா� ��னதாக�
த�ைச��� ேபா�ேற�. � வ����பதாக�
த�ைத�ட� அ�������� ெச��
அ����ேற�.”
ந�� ம�டப��� அம��� இளவரச��,
��தைவ ேத��� ேப��ெகா����தேபா�
கா�வா�� பட�� கா��� ெகா����த
���ழ����, ேச�த�அ�த����
���யமான ச�பாஷைண நட��
ெகா����த�.
“அ�தா! ஒ�� உ�ைன நா� ேக�க�
ேபா�ேற�. உ�ைமயாக� ப�� ெசா�வாயா?”
841

எ�றா� ���ழ�. “இளவரச��� ஓைல
எ���� ெகா�� இல�ைக��� ேபானாேன,
அ�த வ��ய�ேதவ� உ�ைன� ப�� அவ�
ஒ�� ெசா�னா�. அ� உ�ைமயா, ெபா�யா
எ�� ெத��� ெகா�ள �����ேற�…”
“எ�ைன� ப�� அவ� உ�ைம��லாதைத�
ெசா�வத��� காரண� எ��� இ�ைல.
இ��தா��, அவ� ெசா�ன� எ�னெவ��
ெசா�!”
“� எ�ைன� ப�� �க�� �க��� ேப�யதாக�
ெசா�னா�. “� எ��ட� ஆைச
ைவ����பதாக� ெசா�னா�, எ�ைன �
மண�� ெகா�ள ����வதாக�
ெசா�னா�….”
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“அ��த� உ�ைம�� அவ�
ெசா�னானா?”
“ஆ�, அ�தா!”
“அவ��� எ� ந��ைய� ெத���க
ேவ���. நாேன உ��ட� எ� மனைத�
�ற�� ெத������க மா�ேட�; அ�வள�
ைத�ய� என�� வ��ரா�. என�காக
உ��ட� �� ெசா�னா� அ�லவா?
அத�காக அவ��� ந�� ெச��த
ேவ���.”
“அ�ப�யானா� அவ� ெசா�ன�
உ�ைமதானா?”
“உ�ைமதா� ���ழ�! அ��
ச�ேதக��ைல.”
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“அ�தா! � உ�தம�, எ� ெப�ய அ�ைத��
�ண�ைத� ெகா�� �ற�����றா�…”
“அ� எ�ன �ஷய�? ��ெர�� ��தாக
ஏேதா ெசா��றாேய?”
“எ� ெப�ய அ�ைத இற��ேபா� ��டதாக ந�
���ப�தா� ெசா��� ெகா�����றா�க�
அ�லவா?”
“யாைர� ெசா��றா�? எ� தா����, உ�
த�ைத��� உட� �ற�த ��த சேகாத�ைய�
தாேன”.
“ஆ�! அவ� உ�ைம�� இற�� �ட��ைல.
அவ� இல�ைக� ��� இ�ைற���
ைப��ய�கா�ைய� ேபால அைல��
ெகா�����றா�. அவ� இ��
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ைப��ய�கா�ைய� ேபா� அைலவத��
ேசாழ�ல�ைத� ேச��த ஒ�வ�� ந���ைக�
�ேராக�தா� அத��� காரண�.
இள��ராய���, எ� அ�ைத இல�ைக��
அ��� ஒ� ��� வ��� வ�தா�. அவைள�
ேசாழ ராஜ�மார� ஒ�வ� காத��பதாக�
பாசா�� ெச�தா�, அவ� ந����டா�. �ற�
அ�த இராஜ�மார� இளவர�� ப�ட� ����
ெகா�ட�� அவைள �ராக��� ��டா�….”
“இெத�லா� உன�� எ�ப�� ெத��த�,
���ழ�?”
“எ� ஊைம அ�ைத�� ச��ைஞ பாைஷ
�லமாகேவ ெத��� ெகா�ேட�. அவ�,
தன��� �ேராக� ெச�தவைன
ம���த���லாம�, அவ��� இ�ெனா�
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மைன� �ல� �ற�த ��ைளைய� பல
தடைவ கா�பா��னா� எ�� அ��ேத�.”
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ெக�ல� கைர��

���ைன�பா� நா�ைட வள�ப���ய இ�ய
��� ெப���ைடய ந�க�� ெக�ல� ந���
ஒ��. ஐ�ப� மாத� ஆர�ப��� ெக�ல
ந��� வழ�க�ைத �ட அ�கமாகேவ
ெவ�ள� ேபா��ெகா����த�. இ�த ந��
கைர�� ெதா�ைட நா������ ேசாழ
நா���� ெச��� இராஜபா�ைட ெக�ல
ந�ைய� கட��� �ைற எ�ேபா��
கலகலெவ�� இ����. �ரயா�க� அ�ேக
வ��க����� மா�ைட அ���� ����
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க��� சாத� உ�பா�க�. உ�� ேவைள��
ஒ� ெப�� ஆரவார� ��ெர�� ச���
�ர��� சாைல�� எ��த� ேக���
�ரயா�க� �ய���றா�க�. க��ய�கார�க�,
எ�காள� ஊ�ேவா�, ப����ன� ஏ��ேவா�
ப�வார�க���� ��னா� ��� ��ைரக�
ஒ��� ப�க�, ஒ�றாக வ�தன, ���
��ைரக� ��� ��� இள� �ர�க�
�����தா�க�. ��� ��ைரக�� வ��
த���� கைரேயார� ��றன.
��ைரக���� ��னா� வ�த ரத� ச��
அ�பா�, அரச மர�த��� ��ற�. அ�த
ரத��� எ�ப� �ராயமான �ர� �ழவ�
���ேகாவ�� மைலயமா� இ��தா�.
த���� கைர ஓர��� ��ைர ேம���த
வ�ண� ஆ��த க�கால� ���� அவைர�
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பா��தா�.
��னா� ரத��� வ�த �ழவ� ச��ைஞ
ெச�யேவ, ஆ��த க�கால� ��ைரைய�
����� ெகா�� அவ� �����த ரத���
அ��� ெச�றா�.
“�ழ�தா�! க�காலா! நா� இ��ட���
உ�க�ட� �ைட ெப��� ெகா��
���ேகாவ�� ேபாக எ���ேற�.
ேபாவத�� ��னா� உ��ட� �ல ���ய
�ஷய�க� ெசா�ல ேவ���. ச���
��ைர����� இற�� அ�த அரச
மர�த����ள ேமைட�� வா!” எ�றா�.
“அ�ப�ேய ஆக���, தா�தா!” எ�� ஆ��த
க�கால� ��ைர����� �ேழ ���தா�.
�ழவ�� ரத������ இற��னா�. இ�வ��
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அரசமர�த� ேமைட��� ெச�றா�க�.
அ�ேபா� பா���ேப��ர�, க�தமாறைன�
பா���, “ந�ல ேவைளயா�� ேபா���. இ�த�
�ழவ� ‘�ேட� ெதாேட�’ எ�� ந��ட�
ெந���� வ�� ��வாேரா என� பய��
ெகா����ேத�” எ�றா�.
“அ�ப�� ெதாட��� வ�தா� இவைர
ெவ�ளா��� �ரவாக��� த�� ��க
அ��� ��வ� எ�� நா�
எ�����ேத�!” எ�றா� க�தமாற�.
இ�வ�� த�க� ேப��� தா�கேள ����
ம���தா�க�.
ஆ��த க�காலைன� பா��� மைலநா�
உைடயாரா�ய ���ேகாவ�� மைலயமா�
ெசா�ல��றா�:- “ேக�, க�காலா! எ��க� 850

ெதா�த ைக��� அ�த க����� ெகா�ய
ஆ�த� இ��க���� எ�� ��ய
��வ��வ�, ெவ��பைகைய� கா����
உ�பைக ெகா�ய� எ��� ������றா�.
வாைள� ேபா� ெவ��பைடயாக எ����
���� பைகவ�க�ட� பய� ேவ��ய��ைல.
�ேந�த�கைள� ேபா� ந����
பைகவ�க�டேம பய�பட ேவ��� எ��
ெசா������றா�. ேக�ைர� ேபா� ந����
பைகவ�க�� ம���� இ�ேபா� ேபா�றா�.
நா� ேவ�டா� எ�� த���� ேகளாம� �
ேபா�றா�. ஏேதா ரா�ய� ச�ப�தமாக�
தகரா� ேந��� ��டதாக�� அைத� ����
ைவ�க� ேபாவதாக�� உ�ைன
அைழ�����றா�க�. ச��வைரய� மக�
ஒ���ைய உ� க���� க���ட உ�ேத���
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உ�ைன அைழ����பதாக�� அ��ேற�.
ஆனா� அவ�க�ைடய உ�ைமயான
ேநா�க� இ�னெத�ப� என��� ெத�யா�;
��� அ�����க ��யா�. உன��� ெப�
ெகா��பத�� இ�த� பாரத ேதச���
ம�ன�க� பல� கா�����றா�க�. இ�த�
ச��வைரய� மக� தா�
ேவ��ெம�ப��ைல. இரா�ய�ைத உன���
பா� எ��� ம�ரா�தக���� பா� எ���
����� ெகா���� சமாதான� ெச���க�
ேபா�றா�க� எ��� ேக���ப��ேற�.
அ�� எ�ன �� இ���ேமா, ����
இ���ேமா, என��� ெத�யா�. எ�
எ�ப�யானா��, நா� உடேன
���ேகாவ����� ெச�� எ��ைடய
பா�கா��� பைடகைளெய�லா� �ர���
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ெகா�� வ�� ெவ�ளா�ற�கைர��
த�����ேப�. ச��வைரய� அர�மைன��
இ����ேபா� உன�� ஏேத�� ச�ேதக�
ேதா��னா� என�� உடேன ெசா��
அ���!…”
இைத� ேக�ட ஆ��த க�கால� ஒ� ெந�ய
ெப���� ���, “தா�தா! நா� ேபா� வரவா?”
எ�றா�.
“நா�� �த�� உ�ைன� ேபாக ேவ�டா�
எ�ேற�; அ��ற� ேபா��ப� ெசா�ேன�.
உ� த��ைய� ப��ய ெச�� ேக�ட �ற� �
ேபாவேத ந�ல� எ�� ��மா��ேத�.
அ��ெமா�வ�ம� இற����பா� எ��
நா� ந�ப��ைல…”
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“நா�� ந�ப��ைல. ேபா�� கா�ய�ைத
����� ெகா�� ெவ� ���ரமாகேவ
கா����� ���� ��ேவ�, தா�தா! ����
வ�த�� எ� த��ைய� க�� �����
ெகா�� வ�வத�காக� க�ப� ஏ��
�ற�ப�ேவ�” எ�றா� ஆ��த க�கால�.
ம���தா ந� ெவ�ளா��� கல��� வன��
வா��த இட�ைத� தா�� ஆ��த
க�கால�� அவ�ைடய ேதாழ�க��
ப�வார�க�� வ�� ெகா����தா�க�.
அ�சமய��� அவ�க��� எ�ராக சாைல��
இர�� ��ைரக� ���ைய� �ள���
ெகா�� ெவ� ேவகமாக வ�வைத அவ�க�
பா��தா�க�. க���� �ற��� ேநர���
அ���ைரக� அவ�கைள ெந��� வ��
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��டன. அைவ வ�த ேவக�ைத� பா��தா�
இளவரச� ேகா�� எ��� வ�வைத� �ட�
கவ�யாம� தா��� ேபா���� என�
ேதா��ய�. அ�வள� அக�பாவ�
���தவ�க� யா� எ�� பா��பத�காக�
க�தமாற��, பா���ேப��ர�� ேவ�கைள
���� சாைல�� ���ேக வ� ம��க
ஆய�தமானா�க�. ஆனா� வ�த ��ைரக�
அவ�க���� ��� �ர��� தடா� எ��
���� இ��� ���த�ப�டன.
வ��ய�ேதவ�� ஆ�வா��க�யா��
��ைரக� ����� �ேழ ���தா�க�.
வ��ய�ேதவைன� க�ட�� இளவரச�
ஆ��த க�கால���� ��கல�
தா�க��ைல. அவ�� ��ைர ����� �ேழ
���� ��ேன�� ெச�� வ��ய�ேதவைன�
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க��� த��� ெகா�டா�.
க�கால�, “பா���பா! ��� க�தமாற��
��ைர �� ஏ�� ச�� ��னா� ெம�வாக�
ேபா�� ெகா����க�. இவ�ைடய �ரயாண
�வர�கைள� ேக��� ெகா�� நா� ச���
��னா� வ��ேற�” எ�றா�.
பா���ேப��ர��, க�தமாற�� ேவ�
வ����� த�த� ��ைர �� ஏ� ��னா�
ெச�றா�க�.
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ம�ேமகைல

ச��வைரய�� ெச�வ� �த��யான
ம�ேமகைல ��கல� �ைற�த ெப�,
த�ைத�� தா�� தைமய� க�தமாற��
அவைள� �ழ�ைத� �ராய� �த� அ���
ஆதர�மா�� ேப� வள��� வ�தா�க�.
ச��வைரய�� அர�மைன�� அவ�
ெகா��ேகா� அர�யாக �ள�� வ�தா�.
அவ� இ�டேத மா�ைக��� ச�டமாக நட��
வ�த�. �ல கால���� ��� வைர��
ம�ேமகைல�� வா�ைக ஆ�ட��
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பா�ட�� க�யா�ட�மாக� க��� வ�த�.
நாைல�� மாத���� ��னா� அவ�ைடய
வா��ைக�� �த� �தலாக ஒ� தட�க�
ஏ�ப�ட�. அவள� ���ப����
�ேராதமான கா�ய�ைத அவ� ெச�ய
ேவ��� எ�� ���� ெப�யவ�க�
��வாத� ���க ஆர���தா�க�.
க�தமாற� த�சா��� ��மாசன���
அவைள ஏ�� ைவ�க� ��மா�����பதாக
ஆைச கா��னா�. ஏ�கனேவ ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� மகைள மண�தவனான
ம�ரா�தக��� இவைள�� மண� ����
ெகா��க� ேபாவதாக�� ��னா�.
ம�ரா�தக� தா� அ��த ச�கரவ���யாக�
ேபா�றா� எ�� ஜாைடமாைடயாக�
ெசா�னா�. ம�ரா�தகைன மண�தா� ���
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உலக�க���� ம�ேமகைல
ச�கரவ����யாக �ள��வா� எ���,
அவ� வ���� �ற��� ��ைள��
ஒ�ேவைள சா�ரா�ய� ஆ�� ேப�
ெப�வா� எ��� ��னா�. இத�ெக�லா�
அவ�ைடய ெப�ேறா�க�� ஒ���
பா�னா�க�.
ஆனா� ம�ேமகைல�� இ�த� ேப��
ஒ��� ���க��ைல, ம�ரா�தக�
�ரம�றவ� எ���, ேபா��கள�ைதேய
பா��� அ�யாதவ� எ���, ேந�� வைர
உட�ெப�லா� ��� �� ���ரா�ச�
அ��� சா�யா� ஆக� ேபாவதாக� ெசா��
வ�தவ� எ��� அ�����தா�. ேபாதாத��
ஏ�ெகனேவ அவ��� ஒ� க�யாண�
ஆ����த�. த�சா�� அர�மைன�
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ெப�கேளா �க�� க�வ�கா�க�.
த�க����தா� நாக�க� ெத��� எ��
எ�� ம�ற ஊ��கார�கைள அல��ய�
ெச��றவ�க�. இைதெய�லா� எ��
ம�ேமகைல ��க எ��ச� ெகா�டா�.
த�சா��� ��மாசனேம
�ைட�பதா���தா�� ச�, ம�ரா�தகைன
மண�� ெகா�ள ��யா� எ��
அட����தா�.
அ��ற� இ�ெனா� ெச�� ெத�ய வ�தேபா�
அவ�ைடய மன உ�� வ�வைட�த�. ெப�ய
ப�ேவ�டைரய� கட����� வ����தேபா�
��ேனா� இைளயரா� ந�����
வ����ததாக� ெசா�னா�க�. ஆனா�
அவ� அ�த��ர�����ேளேய வர��ைல.
கட��� அர�மைன� ெப�கைள�
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பா��க�� இ�ைல. இ� �த�� �ய�ைப
அ��த�. அர�மைன� ெப��� அைத�
ப�� ப�காசமாக�� ��தைனயாக�� ேப��
ெகா�டா�க�. �ற� ெகா�ச� ெகா�சமாக
உ�ைம ெத��த�. ��ப�ல���
இைளயரா� வர��ைலெய���
ம�ரா�தக� வ����தா� எ���
அ��தேபா� ம�ேமகைல�� அ�வ���
அ�கமா���. “���! இ�ப�� பய�� ெகா��
��ப�ல��� ெப� ேவஷ� த����
ெகா�� வ��றவைனயா நா�
மணவாளனாக வ��ேப�? ஒ�நா��
இ�ைல!” எ�� ம�ேமகைல
உ��யைட�தா�. ஆைகயா� தைமய�
க�தமாற�ட� ம�ேமகைல ����லா
�வாத� ெதாட��னா�. க�தமாற��� இ�
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அள��லாத ேகாப�ைத உ�டா����.
ம�ப��� ெச�ற �ல நாளாக ம�ேமகைல
��� உ�சாக� ெகா�ள� ெதாட�����தா�.
ம�ரா�தக��� அவைள மண� ெச��
ெகா���� எ�ண�ைத அவ�
ெப�ேறா�க�� தைமய� க�தமாற��
ைக��டைத அ��த�� ��� உ�சாக�
உ�டா���. ச�கரவ����� ��த
�த�வ�� ப�ட�� இளவரச�மான ஆ��த
க�கால��� ம�ேமகைலைய� ெகா��ப�
ப�� அவ�க� ஜாைடமாைடயாக� ேப�ய�
அவ� கா�� ���த�.
ஆ��த க�கால�� �ர, �ர
பரா��ரம�கைள� ப�� அ�யாதவ�க�,
ஆ�க�ேலா, ெப�க�ேலா த�ழக���
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யா�� இ�ைல. அவ� ஏேதா காரண��னா�
மண� ���� ெகா�ள ம��� வ��றா�
எ�பைத�� அ�����தா�க�.
அ�ப��ப�டவைர மண�� ெகா�வ�
எ�றா�, அ� கன��� க�த ��யாத
பா��ய� அ�லவா? இ�த� பர�த பரத க�ட�
��வ��� எ�தைன ராஜ�ல� ெப�க�
அ�த� ேப� ெப�வத�காக� தவ�
�ட��றா�க�; இைதெய�லா� எ��
ம�ேமகைல ஒ�வா� உ�சாக� ெகா�டா�.
கா������� ஆ��த க�கால��,
த�சா������ ெப�ய ப�ேவ�டைரய��
கட��� மா�ைக�� ���தா�களாக
வர�ேபா�� ெச�� அவ��� ���� பைழய
மா�� ��கல�ைத அ��த�. இ�த� தடைவ
ப�ேவ�டைரய� த� இைளயரா�ைய��

863

அைழ�� வ��றா�. அவ�ைடய அழைக��
�ண�ைத�� அ�வா�றைல�� ப��
ம�ேமகைல க�தமாற�ட���� ெரா�ப��
ேக���ப����தா�. இ�த� ��ய க�யாண�
ேப����� காரணமானவேள ப���
இைளயரா� தா� எ��� க�தமாற�
ெசா�����தா�. அவ� கட���
அர�மைன�� இ����ேபா� அவைள�
த�கப� உபச��ப�� ம�ேமகைல ��னா�
��க ேவ��� எ��� ெசா�����தா�.
ம�ேமகைல�� உ�ள�� அத���த�க
ப�ப��வ� அைட����த�. ப���
ரா��ட� ந�லப�யாக �ேநக� ெச��
ெகா�� அவ�ைடய பழ�க��னா�
த�சா�� அர�மைன� ெப�கைள
நாக�க��� ேதா�க��க� ��யவளாக� தா�
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ஆ��ட ேவ��� எ�� ஆைச�ப�டா�.
ஆத�� ஒ�வார காலமாக ம�ேமகைல
ஒேர உ�சாக��� ������த�ட�,
பரபர��ட� அர�மைன�� அ������
ஓ� ���தா�க��� ேவ��ய வச�கைள
ேம�பா�ைவ ெச�வ�� ஈ�ப����தா�.
���யமாக� ப��� இைளயரா��ெக��
ஒ��க�ப����த அர�மைன� ப����
சகல வச�க�� ஏ�ப��� ைவ�ப�� அவ�
கவன� ெச���னா�. ப��� ரா� த�க�
ேபா�� அைற�� ஒ�ெவா� ெபா�ைள��
��ப� தடைவ ெபய��� எ��� ெவ�ேவ�
இட��� ைவ���ப�வ�����னா�.
இளவரச� ஆ��த க�கால� த��ைடய
�ேந�த�க�ட� த�க� ேபா��
அைறகைள�� அ��க�� ேபா�� பா���

865

வ�தா�.
கட��� ச��வைரய� மா�ைக�� �� வாச�
அ�� மாைல, க�ட�யாத அ��த�
கா��கைள� க�ட�. க���ெக��ய �ர�
ஜன�க� �ர� �ரளாக ெந���ய����
ெகா�� ஆ��த க�கால�� �ர�
���க�ைத� பா���� ஆ�வ��னா�
��றா�க�. ப��ர�டாவ� �ராய���
ேபா��கள� ���� ைக�� க�� எ����
பைகவ� பலைர ெவ�� ����யவ��, ேச���
ேபா��கள��� பா��ய ைச�ய�ைத
��ய���, �ரபா��ய� பாைலவன����
ஓ�� பாைற� �ைக�� ஒ���ெகா���ப�
ெச�தவ��, ப�ெதா�பதாவ� �ராய���
�ரபா��ய�ைடய ஆப��த�� பைடைய�
��னா��ன� ெச�� அவ� ஒ�����த 866

இட�ைத� க������ அவ� தைலைய
ெவ��� ெகா�� வ�தவ�மான இளவரசைர�
பா��பத�� யா�தா� ஆ�வ�
ெகா�ளாம���க ����?
ேகா�ைட வாசைல அைட�த ��� ��ைரக�
��� �����தவ�க� ஆ��த க�கால��,
பா���ேப��ர�� வ��ய�ேதவ��தா�.
அவ�கைள� ெதாட��� வ�த யாைன ��ைர
ப�வார�க� எ�லா� ெவ� �ர�
��னாேலேய அ�த� ெப�ய ஜன
ச���ர�னா� தைட ெச�ய�ப��
�����டன. ��ைரக� வ�� மா�ைக
வாச�� ��ற�, ஒ� ெப�ய �ழ�க�
எ��த�. ேம� மா������ மல� மா�
ெபா��த�.
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க�கால�� ம�ற இ�வ�� �� வாச�
ேம�மாட����� ெச�றேபா� அ����த
ெப�க� ����� ப��� இற�� வ��
சமயமா���த�.
க�கால� க�தமாறைன� பா���, “ந�பேன!
தா�மா�கைளெய�லா� நம�காக இ�� வ��
கா������ப� ெச�யலாமா? அ�
ெப��தவ�. நா� அ�லவா இவ�க�
இ����ட� ெச�� நம� வண�க�ைத�
ெச��த ேவ���?” எ�� ������
ெப�ம�க��� வண�� வ� ���
��றா�. ஒ�ெவா�வராக இற��ய ேபா�
க�தமாற�ட� யா� யா� எ�� ேக���
ெத��� ெகா�டா�. ந���ைய� பா��த��,
“ஓ! ப��� இைளய பா�� அ�லவா?
உ�ைமயாகேவ வ�����றா�களா? �க��868

ச�ேதாஷ�!” எ�றா�. ந��� ஒ���
ெசா�லாம� அவைன� த� ��ய க�களா�
பா������� ெச�றா�. ��னா� வ�த
ம�ேமகைலைய� பா���, “ஓேகா! இவ� உ�
த�ைக ம�ேமகைலயாக இ��க ேவ���.
���ர��� எ��ய க�த�வ க��ைகைய�
ேபா� இ���றா�. இவ��� �ைர�� ஒ�
ந�ல மா���ைளைய� பா���� க�யாண�
ப�� ைவ�க ேவ���!” எ�றா�.
ம�ேமகைல ெவ�க��னா� ���த
க�ன�க�ட� கைட� க�ணா�
பா������ மடமடெவ�� �ேழ இற��னா�.
ெப�க� எ�லா�ேம ெச�ற �ற�, க�கால�
அ�த ேம� மாட��� �க����� ெச��
��றா�. அ�த ேம� மாட�ைதெயா���
த�யாக ��� அைம����த ேமைட��
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க��ய� ��ேவா� ��பைத� க�கால�
கவ��தா�. அவைன� ச��ைஞ�னா�
அ�ேக வ��ப� அைழ�தா�. வ�த�ட�
ஜன�க���� �ல �ஷய�கைள
அ�����ப� ��னா�. க��ய� ��ேவா�
����� ெச�� ேப�ைகைய� �ல தடைவ
�ழ��னா�. “ேசாழ� �ல� ேகாமகனா�
இ�த� கட��� மா�ைக�� ஒ� வார� ப��
நா�க� வைர த�����பா�. �����ற��ள
ஊ�க��ெக�லா� �ஜய� ெச�வா�.
அ�ேபா� அ�த�த ஊ� ம�கைள ேந��
க�� அவரவ�க�ைடய �ைறகைளெய�லா�
ேக�� அ��� ெகா�வா�!” எ�� ��னா�.
அ�வள�தா�! இ�வைர�� அ�த ஜன�
��ட��� எ��த ஆரவாரெம�லா� �ச�த�
எ�� ெசா���ப�யாக அ�வள� ெப�ய
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ேப�ைர�ச� �ள��ய�.
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அ���த�� ��ற�

காைல�� அ���த �ர�மராய� �ைஜ,
�ன�கார� ஆ�யவ�ைற ����� ெகா��
மா�ைக�� �� �க���� வ�� ேச��தா�.
த�ைம� கா�பத�� யாரா� வ��
கா�����றா�க� எ�� ேசவகைன�
பா���ெகா�� வர� ெச�தா�.
கா����தவ�க�� ஆ�வா��க�யா�
ஒ�வ� எ�� ெத��த��, அவைன உடேன
��� வ��ப� ஆ�ஞா��தா�.
ஆ�வா��க�யா� த� ��நாத�� ��னா�
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�ைர�� வ�� பயப�� �னய��ட� ��றா�.
“��ேதவேர! ேந�� மாைல இ�� அ��த �ய�
ேசாழ நா��� கட�கைர ஓரமாக அதாஹத�
ெச�� ������றதா�! த�க� அர�மைன
வாச�� நாலா�ற����� �த�க� வ��
கா�����றா�க�. நாைக�ப��ன�����
ெப�ய ஆப�� எ�� ேக���ப��ேற�. கட�
ெபா�� வ�� நகைரேய ��க அ���
��டதாக� ெசா��றா�க�! அைத� ப���
த�க�ட� �சா��பத�� இைளய�ரா��ேய
இ�ேக வ�தா�� வர����” எ�� ���தா�
ஆ�வா��க�யா�.
அவ� ெசா�� வா� ��வத���ேள
அர�மைன வாச�� ஜயேகாஷ� ெதா�க�
ேக�டன. “��மைல, � எ�ேபா� ஞான ����
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ெப�றா�? இைளய�ரா��தா� வ��றா�
ேபா����ற�!” எ�� ெசா��� ெகா��
அ���த� எ��� வாசைல ேநா�� நட�தா�.
அத��� அேத வாச� வ�யாக� ��தைவ
ேத��� வான��� உ�ேள �ரேவ��தா�க�.
“ேத�, எ�ைன� பா��க ேவ�ெம��
ெசா�� அ���னா� நாேன
வ����கமா�ேடனா? இ�வள� அவசரமாக
வ�த காரண� எ�ன? ச�கரவ���
ெசௗ��யமா����றா� அ�லவா?” எ��
ேக�டா�.
��தைவ �த�ம���ைய� பா���,
“ச�கரவ����� ேதக �க� எ�ேபா��
ேபா����ற�, ஐயா! ஆனா� மன�தா�
ெகா�ச�� ச�யாக இ�ைல. ேந�� இர�
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அ��த க�� �ய� த�ைத�� மன�ைத
ெரா�ப�� பா������ற�.
இரா���ெய�லா� அவ� ��க��ைல.
��ைசக�� வா�� ஏைழ எ�ய ம�க�
எ�ன க�ட�ப����பா�க� எ�பைத
எ�� அ��க� �ல��னா�. ெபா��
���த�ட� த�கைள� ேபா�� பா����ப�
ெசா�னா�. �ய�னா� க�ட ந�ட�
அைட�தவ�க��ெக�லா� உடேன உத�
அ��க ஏ�பா� ெச�ய ேவ��மா�. அைத�
த�க�ட� ெசா��வத�காகேவ ���யமாக
வ�ேத�! “ஐயா! வாச�� வ��
கா����பவ�க���� ெசா�ல ேவ��யைத�
ெசா�� அ��� ��� வா��க�. �க
���யமான கா�ய�கைள� ப��� த�க�ட�
ஆேலாசைன ேக�க ேவ������ற�!”
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எ�றா� இைளய�ரா�� ��தைவ.
“இேதா வ�����ேற�, தாேய! என���
த�க�ட� ேபச ேவ��ய����ற�!” எ��
ெசா�� ��� அ���த� ெச�றா�.
�த�ம��� த� அர�மைன ஆசார வாச��
கா����தவ�கைள� பா���� ேப�
அ������ �ைர�ேலேய ���� வ�தா�.
“ஐயா! அ�த ஊைம� தாைய அைழ���
ெகா�� வ����வா�களா?” எ�றா�
��தைவ.
“தாேய! அ�த மாதர�ைய� ப��� த�க���
எ�ன ெத���? எ�ப�� ெத��த�?” எ�றா�
அ���த�.
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“ஐயா! �ல �ன�க��� ��� ச�கரவ���ேய
எ��ட� அ�த மாதர�ைய� ப���
ெசா�னா�.”
“எ�ன? அவ� உ�ேரா���பதாக�
ெசா�னாரா, எ�ன?”
“இ�ைல, ஐயா! இ�ப�ைத�� வ�ஷ�க���
��னா� நட�த �க���கைள� ெசா�னா�.
அவ� இற�� ேபா���டதாகேவ எ���
ெகா�����றா�. அதனாேலதா�
அவ�ைடய ��த� கல��� ேபா����ற�.
அ�த ஊைம�தா� கட�� ���� இற��
ேபா���டதாக� தா�க� தாேன ெத���
ெகா�� வ�� எ� த�ைத�ட���
ெசா���களா�? ��, அ�த மாதர�
உ�ேரா����� ெச�� த�க��� எ�ப��
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ெத��த�?”
“ேத�! இ�ப�ைத�� ஆ��க��� ேமலாக
அ� என��� ெத��த �ஷய�தா�.”
“எ�ன? எ�ன? இ�ப�ைத��
வ�ஷ�களாக� ெத���மா எ� த�ைத�ட�
தா�க� ெசா�ல��ைல? ஐயா! அவ�
இற����டா� எ�ற எ�ண��னா� எ�
த�ைத எ�தைன மேனாேவதைன��
உ�ளானா� எ�பெத�லா� த�க����
ெத�யாதா?”
“ெத��� தாேய! ெத���.”
“ெத���மா அவ�ட� உ�ைமைய�
ெசா�லா�����க�?”
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அ���த� ஒ� ெந�ய ெப���� ��டா�.
அவ� உ�ள��� ஒ� ேபாரா�ட� �க��த�
எ�பைத அவ�ைடய �க� எ����கா��ய�
��ன� அவ� ��னா�:
“ேத�! இ�ப�ைத�� வ�ஷ�க���
��னா� நா� ஒ� ��ற� ெச�ேத�.
�த��தலாக அைத இ�ேபா� த�க�ட�தா�
ெசா���ேற�. கைரய� மகைள� ேத�
வ��ப� த�க� த�ைத எ�ைன அ���னா�
அ�லவா? �ைரவாக� ��ைர �� ெச���
ஆ�க�ட� நா�� ேபாேன�. ேகா��கைர
ேபா�� ேச��ேதா�. அ�ேக ெகா�த����
ெகா����த கட�� அவ� கல�கைர
�ள��� உ������� ������டா�
எ�பைத அ��ேதா�. அ�த� பய�கர�
கா��ைய ேந�� பா��தவ�க� ெசா�னா�க�.
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�யாக �ட�கேர ந���ய �ர�� நா��ழற�
��னா�. அைத�தா� நா�� த�சா����
வ�� எ� ந�ப�ட� ெத���ேத�…”
“இ�� த�க� ��ற� எ�ன, ஐயா?” எ�றா�
��தைவ.
“��ற� இ�தா�; கைரய� மக� கட��
���தாேள த�ர, அ�ேல ����
சாக��ைல. அ�த� ெகா�த��த கட�� பட�
���� ெகா�� வ�த வைலஞ� ஒ�வ�
அவைள� க�ெட���� பட�� ஏ���
கா�பா����டா�. ேகா��கைர�� ெவ�
�ர��� அ�பா� அவ� வ��
கைரேய�னா�. ���� வ�� வ��� நா�
அ�த� கைரேய�� படைக� பா��ேத�. அ��
இ��த ெப� யா� எ�பைத�� ெத���
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ெகா�ேட�. அ�த� பட��கார�ட� �ைறய�
பண� ெகா��� அவைள� ப��ரமாக
இல�ைக��� ெகா�� ேபா��
ேச����ப��� அ�ேகேய இ����ப���
��ேன�. அவ�� ச�ம���� ெச�றா�.
நா� ����� த�ைச�� வ�� கைரய��
மக� கட�� ���� மா�� ��டதாக�
��ேன�. த�க� த�ைத�� ந�ைம
ெச�வதாக �ைன��� ெகா��தா�
மனம��� அ�தைகய ��ற�ைத� ெச�ேத�.
அ�த� ��ற� இ�தைன கால����� �ற�
இ�ப� ஒ� �ப�தமான �ைளைவ
உ�டா��ெம�� எ��பா��க��ைல…”
இைளய�ரா�� ��தைவ அ�ேபா� ������,
“ஐயா! தா�க� ெச�த� ��றமா���தா��
எ� த�ைத�� ந�ைம ெச���
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எ�ண��டேனேய ெச���க�. �ற�,
அ�கைரய� மகைள� ப��� தா�க�
ேக���ப�� வ���களா?” எ�� ேக�டா�.
“ஏ�? அ��க� ேக���ப���தா� வ�ேத�.
இளவர�� ப�ட� ���� ெகா�ட��, ��தர
ேசாழ� ம�ைர� ேபா� �ைன��� ேபானா�.
நா� கா� ே���ர����� ெச�ேற�. �ல
ஆ��க� அ�ேகேய த�� ேவதாகம
சா��ர�க� ப������� ���� வ�ேத�.
அ�ேபா� பைழயாைற�� ஈசான ப�ட��
த�ைத அ�த� கைரய� மகேளா�
அ�தர�கமாக உைரயா�� ெகா����தைத�
க�� �ய�ேத�. அவ� ஒ� அ�சயமான
ெச��ைய� ெசா�னா�. அ�த� கைரய� மக�
ெப�ய �ரா���� அர�மைன� ேதா�ட���
வ�� �ல நா� த�����ததாக��, இர�ைட�
882

�ழ�ைதக� ெப�� அ�ேகேய ேபா�����
ஓ�� ேபானதாக�� ��னா�. எ�ேபாதாவ�
�ைன��� ெகா�� �ழ�ைதகைள�
பா��பத�காக அவ� இரக�யமாக
வ�வ��� எ��� ெத���தா�.
�ழ�ைதக� எ�ன ஆ�ன எ�� ேக�ேட�,
அவ� ெசா�ல ம��� ��டா�. அ� ெச��ய�
மாேத��� ம��ேம ெத��த இரக�ய� எ��
��னா�. நா�� அைத�ப�� அ�க�
�ளறாம���ப�தா� ந�ல� எ�� ��மா
��� ��ேட� ேத�! அ��ெமா� �ழ�ைத�
�ராய��� காேவ� ந��� ����
��டேபா�, அவைன� காேவ� அ�ைன
கா�பா��னா� எ�� எ�லா��
ெசா��வா�க� அ�லவா? அ�ப��
கா�பா��யவ� உ�ைம�� கைரய�
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மக�தா� எ�� எ� மன��� அ�சமயேம
ேதா��ய�….”
“த�க� உ�ள��� ேதா��ய� உ�ைமதா�,
ஐயா! அ��ெமா� ஈழ நா��� அ�த
மாதர�ைய� பா������ வ�� அ�வா�தா�
ெசா�னா�. ஐயா! த�க���� ெத�யாத�
ஒ����ைல. ஆ��� என��� ெத��தைத�
ெசா���ேற�. அ�த� கைரய� மக�
இற���ட��ைல. உ�ேரா����றா�
எ�பைத� த�ைத��� ெத������டா�
அவ�ைடய ��ப� ���� மன அைம�
ஏ�ப�� ���” எ�றா� இைளய�ரா��.
“ஆ�, அ�மா! நா�� அ�தைகய
������தா� வ����ேத�. ம�தா��ேத�
உ�ேரா����� �வர�ைத� ச�கரவ����ட�
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ெத�����ட� ��மா��� ��ேட�.
ஆனா� ெவ�மேன ெசா�னா� அவ� ந�ப
மா�டா�. ��ேன நா� ��ய� ெபா�,
இ�ேபா� ெசா�வ�தா� உ�ைம எ��
எ��த� அவைர ந�ப� ெச�வ�?
அத�காகேவ அ�த� ேத�ைய இ�ேக
அைழ�� வர� ெச�த �ற� ெசா�ல
எ��ேன�. ேந�ேல பா��தா� ந��ேய
�ரேவ��� அ�லவா?” எ�றா� அ���த�.
“ஐயா! அ�த மா�� ��ெர�� ெகா�� ேபா�
����னா� த�ைத�� ஏேத�� ���
ேந��டா�� ேந�டலா�. ��னா� ெத����
����தா� அவ�கைள� பா��க�
ெச�யேவ��!” எ�றா� இைளய�ரா��.
“ஆ�, ஆ� அ�வா�தா� ெச�ய
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உ�ேத������ேற�!” எ�றா� �த�ம���.
“ச�கரவ��� ����னா� ஒ� �ைற
அ��ெமா�வ�ம� இரக�யமாக� த�ைச��
வ������ ����� ேபாகலா�!”
“ஆ�, ஆ�! ம�தா�� ேத���
அ��ெமா��� உ�ேரா����றா�க�
எ�பைத ஒ��ைற க�ணா� பா����
ெத��� ெகா�டா�தா� ச�கரவ�����
உ�ள� அைம� அைட��.
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��ற� சா��

��தர ேசாழ ச�கரவ����� உ�ள��
உட�� �ல நாளாக� ெப��� ைந��
ேபா���தன. அ�� பக�ெபா�� அவ� மன�
ச�சல�ப��� ெகா��தா���த�.
��பக�� ��ன ப�ேவ�டைரய� வ��
அவ�ைடய ச�சல�ைத அ�க�ப���
��டா�. ���யமாக, �த�ம��� அ���த�
�� அவ� பல ��ற�கைள� �ம��னா�. அவ�
த�ைச�� வ�த� �த� ேகா�ைட���
ஜன�க� வ�வ� ப��ய க�� ��ட�க�
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எ�லா� உைட�� ��டன எ�� ��னா�.
�த�ம���ைய� பா��பத�� வ��ேறா�
எ�� �யாஜ��னா� க�டவ�க� எ�லா�
ேகா�ைட��� �ைழ�றா�க� எ���,
இதனா� ச�கரவ����� பா�கா���ேக
ப�க� �ைளயலா� எ��� �����டா�.
அ�த இர�� ��ற�கைள�� ேக�ட
ச�கரவ��� தம��� தாேம ��னைக ெச��
ெகா�டா�. அவ�ைற அவ� ���யமாக�
க�த��ைல.
�த�ம��� அ���த� ஒ��க��� �க�
�ற�தவ� எ�� நாெட�லா�
�ர��தமா���க, அவ�ைடய நடவ��ைக
அத�� ேந�மாறா����றெத���,
ேகா��கைர����� யாேரா ஒ� ���ைய�
பலவ�தமாக� ைக�ப�� அவ� ெகா��
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வ�����றா� எ���, ப��� அர�மைன�
ப�ல�ைக��, ஆ�கைள�� இ�த�
கா�ய���� உபேயாக�ப���யதாக��,
எத�காக எ�ப� ெத�யாம� தா�
ஆ�கைள�� ப�ல�ைக��
அ�����டதாக��, ஏதாவ� அப����
ஏ�ப�டா� அ� ப���� ���ப���
தைல�ேல ���� எ��� ��னா�.
“ச�கரவ���! இ�ப�ெய�லா� இ�த
அ���த��ர�மராய� ெச�� வ�தா�,
த�ைச� ேகா�ைட� பா�கா���� நா�
எ�ப�� ெபா��� வ��க ����? எ�
தைமயனா�� ஊ�� இ�லாதப�யா�
இைதெய�லா� த�க� கா�� ேபாட
ேவ��யதா���!”
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இ�வா� ��ன� ப�ேவ�டைரய�
�ைற��ட� ச�கரவ����� மன�
�ழ�ப�ைத அ�கமா����. “ஆக���, இ��
மாைல அ���த� இ�ேக வ��றா�.
இைத�ப�� எ�லா� �சா���ேற�.
���யமாக, ேகா��கைர����� ஒ�
ெப�ைண� பலவ�தமாக� ���� வர�
ெசா�ன �ஷய� எ� மன�ைத�
��ணா������ற�. அ� உ�ைமதாேன!
தளப�! ���� ச�ேதக� இ�ைலேய?” எ��
ேக�டா�.
“ச�ேதகேம இ�ைல! ப�ல��� �����
அவ�க�ட� வ�த �ர�க�� ேந��
ந��ர�� எ��ட� வ�� ெசா�னா�க�”
எ�� ெத�������, காலா�தக க�ட�
ச�கரவ����ட� �ைடெப��� ெச�றா�.
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அ���த�ைடய வரைவ அ��
காைல����ேத ச�கரவ��� எ��பா����
ெகா����தா�. ஆனா� ��ய�
அ�த���� சமய���தா� �த�ம���
வ�தா�. �த�ம��� ச�கரவ��� ப�����த
இட����� ெச�றா�. ச�கரவ������ அவ�
அ��� �����த வானமாேத����
வழ�கமான மா�யாைதகைள� ெச������,
�ய�னா� ேசாழ நாெட��� ேந����ள
ேசத�கைள� ப�� �சா���� த�க ஏ�பா�
ெச�� ெகா����த�னா� ���ரமாக
வர��ய��ைல எ�� ச�கரவ����ட�
ெத�ய�ப���� ெகா�டா�. அ�த
ஏ�பா�கைள� ப��ய �வர�கைள அ���
ெகா�ட�� ச�கரவ������ ��� ����
உ�டா���.
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“இ� எ�ன நா� ேக���ப�வ�?
ேகா��கைர����� யாேரா ஒ� ���ைய�
பலவ�தமாக� ���� வ������ராேம? ச��
�� ேகா�ைட� தளப� ெசா�னா�.
�ர�மராயேர! இ�மா�� நடவ��ைகைய
உ��ட� நா� எ��பா��க��ைலேய! ஒ�
ேவைள அத�� �க அவ�யமான காரண�
ஏேத�� இ�����கலா�. அ�ப�யானா�
என��� ெத���கலாம�லவா? அ�ல�
எ�லா�ேம நா� ேநாயா�யா� ��டப�யா�
எ��ட� ஒ��ேம ெசா�ல ேவ��ய��ைல,
எ�ைன எ��� ேக�க ேவ��ய���ைல
எ�� ைவ��� ெகா�� ����களா?
அ��ெமா�வ�ம� கட�� ��காம� த���
கைர ேச��� நாக�ப��ன� ��த �ஹார���
இ��பதாக� ��தைவ ���றா�.
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அைத�ப��� ச�ேதாஷ�ப�வதா,
வ��த�ப�வதா எ�� என���
ெத�ய��ைல. கைர ஏ�யவ� ஏ�
இ��ட���� வர��ைல? அவ� த���
�ைழ�� ப��ரமாக இ���� ெச��ைய ஏ�
இ�வைர என�� ஒ�வ��
ெத�ய�ப��த��ைல? ம���! எ�ைன�
����� நா� அ�யாம� எ�னெவ�லாேமா
நைடெப��ற�. எ��ைடய ரா�ய���
என��� ெத�யாம� பல கா�ய�க�
�க���றன. இ�ப��ப�ட �ைலைம��
உ�ேரா���பைத� கா����. .” எ��
ச�கரவ��� �� வ�தேபா� அவ� ெதா�ைட
அைட��� ெகா�ட�; க�க�� க���
த��� ��ற�.
���ேக ேபச��டாெத�ற ம�யாைத�னா� 893

இ�தைன ேநர� ��மா���த அ���த�
இ�ேபா� ������, “�ர�! �����க�.
த�க�ட� என�� ந�� ஏ�ப�� நா�ப�
ஆ��க� ஆ��றன. இ�வள� நா��
த�க�ைடய நல��� எ�ரான கா�ய�
எ��� ெச�ய��ைல; இ���
ெச�யமா�ேட�. த�க��� ��ெதா�ைல
ெகா��க ேவ�டா� எ�ற காரண���காக
இர�ெடா� �ஷய�கைள� த�க�ட�
ெசா�லாம� �����கலா�. அ�
��றமா���தா� ம�������க�.
இ�ேபா� தா�க� ேக�டவ���ெக�லா�
ம�ெமா� ெசா��ேற�. க�ைண����
அைம�யா���க ேவ���” எ��
இர�கமாக� ேக��� ெகா�டா�.
“�த�ம���! இ�த ஜ�ம��� என�� இ� 894

மன அைம� இ�ைல. அ��த �ற��லாவ�
மன அைம� ���மா எ�� ெத�யா�. எ�
அ�ைம ம�க�� எ� ஆ��� ந�பரா�ய
�த�ம����� என�� எ�ராக� ச� ெச���
ேபா�…”
“�ர�, த�க��� எ�ராக� ச� ெச�பவ�க�
யா� எ�பைத� ���ர��� அ���
ெகா���க�. அ�த� பாதக���� நா�
உட�ைத�ப�டவ� அ�ல. இ�த �த�ம���
பத�ைய இ�ேபா� நா� ெபய��காகேவ
ைவ��� ெகா�����ேற�. ெப�ய
ப�ேவ�டைரய�டேம இ�த� பத�ைய�
ெகா��� ���ேற� எ�� ��னேம பல
தடைவ ெசா������ேற�. இ�ேபா��
அத��� ��தமா����ேற�. எ� ேப��
��தளேவ�� த�க��� அ����
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இ��தா�…”
“ஆ� �த�ம���, ஆ�! எ�த ேநர����
எ�ைன� ைக���� ேபா��ட ��க�
எ�ேலா�ேம ��தமா������க�. எ�
���� ேபா�� வைர�� எ��ட� இ���
எ��ட� சாக� ேபா�றவ� இ�த
மைலயமா� மக� ஒ���தா�. நா�
ெச������ எ�தைனேயா பாவ�க���
ம���� ஏேதா ���ய�� ெச�����ேற�.
ஆைக�னா� தா� இவைள எ� வா��ைக�
�ைண�யாக� ெப�ேற�!” எ�றா�
ச�கரவ���.
ச�கரவ���, “�த�ம���!…
ேகா��கைர����� �� பலவ�தமாக� ����
வர� ெசா�ன ெப�….” எ�றா�.
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“ப�ேவ�டைரய� ப�ல��� வ�த ெப�
அ��த அைற�� கா�����றா�. இேதா
அைழ��ேற�” எ�� அ���த� ���
ைகைய� த��ய��, ���ழ���
ஆ�வா��க�யா�� உ�ேள வ�தா�க�.
அவ�க�ட� ��தைவ, “த�ைதேய! ெப�ய�மா
சாகேவ இ�ைல! �த�ம���ைய� ேக��க�!
எ�லா� ெசா��வா�!” எ�� �����,
ம�தா���� ேதா� வைர�� ேச���� த�
ைக�னா� த��� �ைண��� ெகா��
ச�கரவ��� ப�����த இட�ைத ேநா��
வ�தா�.
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"ேசாழ� �ல ெத�வ�"

“மைலயமா� மகேள! இவ� யா� எ�ப�
உன��� ெத��மா?” எ�� ��தர ேசாழ�
ேக�டா�.
“ெத���, �வா�! இவ� எ� �லெத�வ�
ேசாழ� �ல���ேக ெத�வ�. எ� அ�ைம
மக� காேவ��� ���� ேபா� �டாம�
கா�பா��� ெகா��த ெத�வ� அ�லவா?
அ��ெமா�ைய� கா�பா��ய� ம��� அ�ல,
ேசாழ நா����� த�க� உ�ைர� கா�பா���
ெகா��த ெத�வ�� இவ�தாேன! தா�க�
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�த� ��� கா��� கர��� இைரயாகாம�
கா�பா��ய ெத�வ� அ�லவா?”
“கட�ேள! அ��ட உன��� ெத��மா? இவ�
இ�தைன நா� உ�ேரா� இ��� வ��றா�
எ�ப�� ெத��மா?”
“�ல காலமாக� ெத���. ெத��த� �த�
இ�ேத�ைய ஈழ நா������ அைழ��
வ��ப� �த�ம����ட� ெசா���
ெகா����ேத�…”
“அ���தேர! இ� எ�ன மகாரா�
ெசா��வ�? இவ� உ�ைம�ேலேய அ�த�
கைரய� மக�தானா? இவ� உ�ேரா�
தா����றாளா? இவ� இற����டா�
எ�ப� ெபா�யா?” எ�றா� ச�கரவ��� ��தர
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ேசாழ�.
“�ர�! இவ� கைரய� மக� எ�ப�
உ�ைமதா�. இவ� இற�க��ைல எ�ப��
உ�ைமதா�. ச�கரவ���! நா� ெப�ய
��றவா�. நா� ெச�த ��ற���� ம���ேப
இ�ைல ஆனா�� த�க� க�ைண�னா�
அ�ேயைன ம���க ேவ���!”
“ஆகா! ம���க ேவ��மா�! ச�கரவ���
எ���, ம�ன� ம�ன� எ��� �ற�ப�ட
ஒ�வ� எ�ைன� ேபா� ஏமா�ற�ப�ட� இ�த
உலக� ேதா��ய கால������ ேந���ரா�.
என��� ெத�யாம� ஏ� இ�த� கா�ய�ைத�
ெச�ய ேவ���? ஏ� ��னாேலேய
ெசா�����க� �டா�? �த�ம���! என��
எ�லா� �ள���ற�. ��க� எ�லா�மாக�
900

ேச��� என�� எ�ராக� ���� ெச����க�!”
“நா�க� ���� ெச�த� எ�னேமா
உ�ைமதா�. ஆனா� த�க��� எ�ராக�
���� ெச�ய��ைல. எ�ப�யாவ� கைரய�
மகைள� த�க�ட� ெகா�� வ�� ேச����க
ேவ��ெம�� எ��ேனா�. அவ� கட��
���� இற�த� ப��� த�க� மன� ��க
ேவதைன�ப��� ெகா�����ற� எ��
மகாரா��� �லமாக அ��� நா� இ�த
����� வ�ேத�. மகாரா��� அ��த�
ஆ�ஞா��தா�க�. அவ� உ�ேரா���பதாக�
ெசா�னா�, தா�க� ந��வ�
�ரமமா�����. ஆைகயா� எ�ப���
அவைர ெகா�� வ�� ேச��த ��பா�
த�க�ட� ெசா�ல எ��ேன�.
ச�கரவ���! அ���ற���காக ம���க�
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�ரா�����ேற�.”
“ம���பத�� இ� ஒ� ��ற�தானா?
எ�வளேவா இ���ற�! ெசா���க�!
உ��ைடய �க��ேலேய எ������ற�.
அவ� கட�� ���� இற����டதாக வ��
ெசா��ேர? அ�ேவ ெபா�! இ�ப�ைத��
வ�ஷ�களாக அ�த� ெபா�ைய �� சா���
வ���. நா�� ந�� வ�ேத� அ���தேர!
உ�ைம�ேலேய உம� ��ற� �க�
பய�கரமான�!…”
“அத�� நா� ம��� ெபா��பா� அ�ல,
ச�கரவ���! கைரய� �ல மக��
ெபா��பா�தா�! அவ� கட�� ���த�
எ�னேமா உ�ைம. �ற� �ன� ஜ�ம�
அைட�தா�. த�க�ட� அவ�
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உ�ேரா���பைத� ெசா�ல ேவ�டாெம��
வா���� வா��� ெகா�டா�;
வா����ைய� ெகா��கா��� ம�ப���
உ�ைர ��� ��ேவ� எ�� ெசா�னா�.
இைவெய�லா� உ�ைமயா எ�பைத�
தா�கேள அவ�ட� ேக��� ெத���
ெகா�ளலா�.”
“ேக�க ேவ��யேத இ�ைல! அ��தேம
இ����” எ�றா� ��தர ேசாழ�.
“நா� ெச�த ��ற���� ம����
இ�ைலதா�; ம���� நா� ேகார��
இ�ைல. ஆனா�� பல வ�ஷ காலமாக எ�
மன�����த பார� இ�ைற�� �����ட�.”
“�த�ம���! நாைக����� இளவரசைன
அைழ��வர உடேன ஏ�பா� ெச���க�!” 903

“அ�ப�ேய ெச��ேற� ஐயா! யாைன�
பைடக�� ��ைர� பைடக�� அ����
ப�ர�கமாக இளவரசைர அைழ�� வர�
ெச�யலாமா? அ�ல�…”
“மா� ேவட� �ண� ெச�� இரக�யமாக
அைழ�� வரலாமா, எ��தாேன ேக����?
ப�ர�கமாக இளவரச� வ�தா� ேசாழ
நா��� ெப�� �ழ�ப� ஏ�ப�� எ��
எ�����க� அ�லவா?”
“நா� எ��வ� ம��� அ�ல, �ர�!
��சயமாக அ������ேற�.”
“�வா�! ேசாழ� �ல���� அபாய� ெந����
ெகா��தா����ற�. த�க�ைடய ச�மத�
ெபறாத �ல கா�ய�க�� ெச��றா�க�. ேசாழ
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ரா�ய�ைத இர�டாக� ப�� ேபா���
காேவ���� ெத�ேக��ளைத ம�ரா�தக�
ேதவ���� வட�ேக உ�ள ப��ைய�
க�கால���� ெகா��� ��வெத��
ேயாசைன ெச�� வ��றா�க�. ச��வைரய�
மா�ைக�� இ�ைறய �ன� அ�த� ேப��
நட�� வ��ற�. ச�கரவ���! �� வ�ஷ
காலமாக� த�க� ��ேனா�க� பா�ப��
��த��த ரா�ய�ைத �ஜயாலய ேசாழ��
ஆ��த ேசாழ�� மகாபரா�தக
ச�கரவ����� ஈழ� �த� ேகாதாவ�
வைர�� �ைலநா��ய ேசாழ மகாரா�ய�ைத
இர�டாக� �ள�� ப�� ேபா�வ�
த�க���� ச�மதமா?”
“�த�ம���! ஒ� நா�� அத�� நா�
ச�மத� ெகாேட�. இ�த� ேசாழ

905

சா�ரா�ய��� ஓ� அ��ல ���ரண� �ட�
�ைறயாம� ம�ரா�தக���� ப�ட� க��
ைவ�ேப�. அைத எ� ம�க� எ���தா��
ச�, நா� ேக�க� ேபாவ��ைல.”
“ச�கரவ���! த�க� �த�வ�க� எ���க�
ேபாவ��ைல. ஆனா� ம�ரா�தக����
ப�ட� க��வத��� தைட இைவெய�லா�
அ�ல. அ�த� தைட இ��� ெப�ய
இட������ வ��ற�. தா�க�� நா��
இ�த� ேசாழ நா�� ம�க� அைனவ��
ேபா�� வண��� ெத�வ�
ெப�ம��ட���� அ�த� தைட வ��ற�.
�ல நாைள�� ��� �ட அவ�ட� ேப��
பா��ேத�…”
“ெச��ய� மாேத�ைய ��க�
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��������க�. அ�த மாதர���
மன�ைத�� யாேரா ெக������றா�க�.
நா� எ� �த�வ�க���� ப�ட� க�ட
ஆைச�ப�வதாக ெப�ய �ரா�� க��
வ��றா�. �த�ம���! அவைர உடேன இ��
அைழ�� வ�வத�� ஏ�பா� ெச���க�.
நா� அவ�ைடய மனைத மா�� ���ேற�..”
“ச�கரவ���! அ� அ�வள� �லப� அ�ல.
மகா� க�டரா��த� தம� த�மப�����
அ��த� க�டைள இ��� ெச�����றா�.
அவ�ைடய மரண த�வா�� நா� அவ�
அ��� இ��ேத�. ‘ம�ரா�தக���� ப�ட�
க�ட� �டா� எ�பத�� ���ய காரண�
இ���ற�; அ� எ� �ைண���� ெத���’
எ�� த�க� ெப�ய பா�டனா� ெசா�னா�…”
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“�த�ம���! அ�ப��ப�ட தைட உ�ைம��
இ���றதா? அ� இ�னெத�� உ�க����
ெத��மா?”
“ெத�����தா�, தா�க� ேக��� வைர��
கா��� ெகா����ேபனா? ெப�ய �ரா��ைய
அைழ�� வர� ெச�� தா�க�தா�
அைத�ப��� ேக��� ெத��� ெகா�ள
ேவ���…”
“ஆமா�; அ�த ஒ� �ஷய�தா� என���
ெதா�ைல ெகா��� வ��ற�. ெப�ய
�ரா��ைய உடேன அைழ�� வ�வத��
ஏ�பா� ெச���க�. எ�ேப��ப�ட
தைடயா���தா�� அைத நா� �வ���
ெச��ேற�.”
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��தர ேசாழ� �த�ம���ைய� பா���,
“அ���தேர! ெச��ய� மாேத� த�க�ட�
��க ந���ைக�� ம�யாைத�� உ�ளவ�.
ஆைகயா� தா�கேள ேந�� ெச�� ெப�ய
�ரா��ைய எ�ப�யாவ� ைகேயா� அைழ��
வா��க�! ேபா��ேபா� �ய�னா�
க�ட�����ளான ம�கைள� ப����
கவ���க�” எ�றா� ச�கரவ���.
“இ�ைல, �ர�! அைத நா� மற�கேவ இ�ைல.
எ�லா� கா�ய�க�� ச�வர நைடெப��;
தா�க� ��ம�யா���கலா�” எ��
ெசா����� �த�ம��� �ைட ெப���
ெச�றா�.
அ��ர� ��தர ேசாழ� உ�ைம�ேலேய
இ�தைன கால�� அ�ப�யாத ��ம�ைய
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அைட����தா�. கைரய� �ல�� ம�தா��
இற�க��ைல எ��� ெச�� ெம�யாகேவ
அவ�ைடய ெந��� ெவ� காலமாக�
��ெகா����த ஒ� ெப�� பார�ைத
அக����ட�. அ��ெமா�வ�ம�
நாக�ப��ன��� இ���றா� எ�ற ெச����
அவ��� ஆ�த� அ�����த�. �டாம�
�ஹார� �க� பலமான க��டமாதலா� அ��
உ�ளவ��� அபாய� ஒ���
ேந�வத���ைல எ�ற ைத�ய�� அவ���
இ��த�.
அ��ர� ��தர ேசாழ ச�கரவ���
��ம�யாக உற��னா�. கன�க� �ட அ�க�
காண��ைல. அவ���� ப�க�� அைற�ேல
ப���ற��ய அர�மைன� ெப���க��
��ம�யாகேவ ���னா�க�. அவ�க�ேல 910

��ம���லாம�� ந�றாக� ��காம��
இ��தவ� ம�தா�� ஒ���தா�. இ��
நட�த �க���க� எ�லா� அவ�ைடய
மன�� ெப�� �ள���ைய
உ��ப�����தன. ��கா �ள���
ம�கலான ெவ��ச��� ��� ����
பா���� ெகா�ேட���தா�.
ந��ர� க��த�; ���ர� ெதாட��ய�.
��றாவ� ஜாம� ஏற��ைறய ���� ேநர�
ஆ���ட�. அ�ேபா� ேம� மாட���
சாளர� ஒ��� ஒ� ேதா�ற� அவ����
ெத�ப�ட�. அேகார பய�கர �க� ஒ��
அ�த� சாளர�ைத ஒ��னா� ேபா���த அ�த
அைற���ேள எ��� பா����
ெகா����தைத� க�டா�. ���வா��
ேபா��� ெகா�� எ��� ��றா�. ம�ப���
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அ�த� சாளர�ைத உ��� பா��தா�. அ�ேக
அ�த �க�ைத� காண��ைல. ப�க�� அைற
வாச�ப� வைர�� ெம�ள நட�� ெச��
எ��� பா��தா�. அ�ேக ச�கரவ���
��ம�யாக உற��வைத� க�டா�. அ�த
அைற�� ேம� மாட� சாளர�கைள�� உ���
பா��தா� ஒ��� ெத�ய��ைல.
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கட���� கல�க�

ஆ��த க�கால� கட��� மா�ைக��
வ�த����� அ�மா�ைக�� �ர�தரமாக
வ��தவ�க�� ����னராக வ�தவ�க��
���� ேம� ��பவ�க� ேபால கால�க��க
ேவ�����த�. இளவரச�� நா�����
எ�த ��ஷ��� எ�த�தமான அ��ர�
�ற�ப�� எ�� யாரா�� ஊ��க
��ய��ைல. ஆைகயா� எ�லா�� த�யா��
த���� ெகா����தா�க�.
ேசாழ ��மாசன��� ம�ரா�தகைன ஏ�� 913

ைவ�பத��� ெச�ய�ப�� ச�யாேலாசைன
ப��� க�கால� அ��க� ஜாைடமாைடயாக�
������ ம�றவ�கைள� �����க� ெச��
வ�தா�. ப�ேவ�டைரயரா� இைத� ெபா��க
��ய��ைல. ��றரச�க��
அ���ராய�ைத� க�கால�ட�
ெவ��பைடயாக� ெசா���ட
ேவ��ய�தா� எ�� ச��வைரய�ட�
வ�����னா�. ச��வைரயேரா, “ெகா�ச�
ெபா��க�; எ�ப��� நம� ���தா�யாக
வ�����றா�; ெவ�� �ரடனாக��
இ���றா�. ஒ�� �ைன�க ேவெறா�றாக
���தா� எ�ன ெச��ற�? ந�ல சமய�
பா���� ெசா�ேவா�” எ�� த��� ேபா��
ெகா�ேட���தா�.
எ�ப� அ�த� ேப�ைச ஆர���ப� எ�ற
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த�மச�கட�ைத அவ�க��� ைவ�காம�
ஆ��த க�காலேன ஒ� நா� எ�லா��
ேச�����த சமய��� ப�டவ��தனமாக
அைத� ப��� ேக�� ��டா�.
“ப���� பா�ட�ட�� கட��� மாம�ட��
ஒ� ���யமான �ஷய��� ேயாசைன
ேக�பத�காகேவ நா� இ�� வ�ேத�. அைத
இ�ேபா� ேக�����ேற�. ���
வ�ஷ�க��� �� எ� தக�பனா� எ�ைன�
ேசாழ ரா�ய��� ப�ட�� இளவரசனா���
ப�ர�கமாக �����னா�. அத�� ��க�
எ�லா�� ச�மத� ெகா����க�. இ�ேபா�
ச�கரவ��� த� அ���ராய�ைத மா���
ெகா����பதாக� ெத��ற�.
ம�ரா�தகைன� ��மாசன��� ஏ�� ைவ��
����ட ேவ��� எ�� �����றாரா�. 915

அத�காகேவ த�சா���� வ��ப�யாக
என�� அைழ���� ேம� அைழ�� அ����
ெகா�����றா�. நா�� ேபாகாம� த���
க���� ெகா�����ேற�. எத�காக�
த�சா�� ேபாகேவ���? ேபா� எ�
த�ைத�� வா��ைதைய ேந��� ேந� ஏ�
�ற�க��க ேவ���? அைத�ட�
ேபாகாம������வேத ந�ல� அ�லவா?
ப���� பா�டா! கட��� மாமா! ��க�
ெப�யவ�க�. எ�லா �யாய�� ெத��தவ�க�
��கேள ெசா���க�. இரா�ய�ைத
ம�ரா�த��� ���� ெகா������ப� எ�
த�ைத இ�தைன கால����� �ற� எ�ைன�
ேக�ப� �யாயமா�மா? அைத நா�
ம�த��த� ��றமா�மா?” எ�� ஆ��த
க�கால� ��டவ�டமாக� ேக�ட��,
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எ�லா�ேம �ைக��� ேபானா�க�.
ப�ேவ�டைரய� ெதா�ைடைய� கைன���
ெகா��, “ச�கரவ����� க�டைள
எ�வா���தா�� அைத அ�ச��� நட�க
நா� எ�லா�� கடைம�ப�டவ�க�. ஆனா�
�யாய� இ�ன� எ�பைத� ெசா���
பா��யைத நம�� உ��. ச�கரவ��� இ�த
�ஷயமாக� ெசா�வ�� �யாயேம
இ�ைலெய�� ெசா�ல ��யா�. இ�த� ேசாழ
ரா�ய��� �� ம�ரா�தக� ேதவ���
உ�ைமேய �ைடயா� எ���
ெசா�வத���ைல. இளவரேச! தா�க�
ேக��றப��னா� எ�க� மனைத ����
ெசா��ேறா�. ��� த�க� இ�ட�ைத�
ெபா��த�. இ�த �வாத�ைத வள��ப�
��வ� இரா�ய���� ��க அபாயகரமான�
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எ�� நா�க� க���ேறா�. ஆைகயா�,
ஏேத�� ஒ� சமரச ����� வ�வ� ந�ல�.
ேசாழ ரா�ய� இ�ேபா� ��ைன�ேபா�
இர�� ெவ�ளா�க��� ம���� ����
�ட�க��ைல. �ம� �ைன�����
���ைண ந� வைர�� பர��
பட������ற�. இைத இர�டாக�
���தா�� ஒ�ெவா��� ெப�ய இரா�யமாக
இ����. அ��த� ெகா��ட� ந����
ெத�ேக��ள ரா�ய�ைத ம�ரா�தக�
ேதவ���� வட�ேக��ள ப��ைய�
த�க���� உ�யெத�� ����� ெகா��ப�
�யாயமா����� இ� எ�க� ��வான
க���. தா�க� இைத ஒ��� ெகா�டா�
ேமேல ெச�ய ேவ��யைத� ெச�யலா�.
ச�கரவ���ைய இ�த ஏ�பா�����
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ச�ம��க� ெச��� ெபா��ைப நாேன ஏ���
ெகா��ேற�!” எ�றா�.
ஆ��த க�கால� அ�ேபா� கலகலெவ��
���த� ப�ேவ�டைரய�ைடய வ����
அனைல ���ய�. “பா�டா! ேசாழ ரா�ய�ைத�
���பத�� என��� ச�மத��ைல. எ�
�ல�� ��ேனா�க��, ��க�� உ�க�
��ேனா�க�� ஐ�� தைல�ைறயாக�
பா�ப�� எ�தைனேயா �ரா� �ர�க��
உ��கைள� ப� ெகா���� ேசாழ ரா�ய�
இ�த �ைலைம�� வ�����ற�. இைத
இர�டாக� ����� ��ய ப��களா��வ�
பாவமா��. �ர ெசா��க����ள
இராஜா��த� �த�ய ந� ��ேனா�க�
ந�ைம� ச��பத�� ஏ�வா��. ஆைகயா�
அ�த ேயாசைனைய ������க�. இ�த� 919

ெப�ய ேசாழ ரா�ய� ��வைத��
ம�ரா�தக��ேக ���� ெகா��� �ட நா�
ஆய�தமா����ேற�; அத�� �யாய��
உ��. எ� ெப�ய பா�டனா�� மக�
ம�ரா�தக�. ஆைகயா� எ� த�ைத���
ப�லாகேவ ம�ரா�தக���� ப�ட�
க�����க ேவ���. பரா�தக�
ச�கரவ����� ஏ�பா��னா� எ� த�ைத
������ ெகா�ள ேவ��யதா���. அ�த�
தவ� அவேரா� ேபாக���. ‘த�ைத��� �ற�
மக�’ எ�ற �ய��ப� என�� இ�த
ரா�ய��� ேப�� �ரண உ�ைம இ��தா��
அைத ���� ெகா��� ���ேற�. ஆனா�
அத�� ஒ� �ப�தைன இ���ற�.
வட�ைச�� �� பைட எ���� ெச�ல ���
ல�ச� ேபா� �ர� ெகா�ட ைச�ய� என��
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ேவ���. ைச�ய���� ேவ��ய தளவாட
சாமா�க�� சாம���ையக�� ஒ�
வ�ஷ���� உண�� ெபா��க��
�ர���தர ேவ���. மாகட�� ெச�ல�
��ய ���� ெப�ய மர�கல�க��
ேவ���. பா���ேப��ரைன� க�ப� பைட�
தைலவனா��� கடேலாரமாக வர�
ெச����� நா� தைர மா��கமாக வட
நா��� �� பைட எ���� ெச�ேவ�. க�ைக
ந��� �க��வார��� நா��
பா���ேப��ர�� ச���ேபா� �ற� ேம��
வட�ேக ேபாேவா�. எ� �ல�� ��ேனா�,
எ� ெபய� ெகா�ட க�கா� வளவ�,
இமயமைல �� ��� ெகா�ைய நா��னா�
எ�� க�ஞ�க� பா� ைவ�����றா�க�.
எ� ��ேனா� சா��தைத நா�� இ�ேபா�
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ம�ப��� சா��ேப�. எ��ைடய வா�
வ�ெகா���, என��� �ைண வ��
�ர�க�� ேதா� வ��ெகா���,
���ைண ந��� வட�ேக நானாக�
ைக�ப��� நா�க����
ச�கரவ���யாேவ�. அ��, ேபா��
ம��தா�, ேசாழ �ல��� �ர� �கைழ �ைல
நா��ேனா� எ�ற ம�����ட� �ர
ெசா��க� அைடேவ�. ப���� பா�டா!
கட��� மாமா! எ�ன ெசா����க�? இ�த
�ப�தைனைய �ைறேவ��� தர ��க� ஒ���
ெகா���களா?”
இ��த� க��ரமாக ேக������ க�கால�
����னா�. �ழவ�க� இ�வ�� �ைக���
ேபானா�க�. ப�ேவ�டைரய�,
த�மா�ற��ட�, “இளவரேச! த�க�ைடய 922

�ப�தைனைய ஒ��� ெகா�ள நா�க� யா�?
எ�க��� எ�ன உ�ைம? ச�கரவ���ைய
அ�லவா ேக�க ேவ���!” எ�றா�.
க�கால� ெகா��� எ���, இ� �ழ�க�
�ர�� க�ஜைன ெச�தா�: “பா�டா!
ச�கரவ����� ெபயைர� ெசா�� யாைர
ஏமா�றலா� எ�� பா�����க�? எ�ைன
ஏமா�ற ��யா�! எ� த�ைதைய ��க�
அர�மைன�� �ைற�ப��� ��க� ஆ��
ைவ�தப� ஆ�� ெபா�ைமயாக ைவ��
ெகா�������க�! அ� என��� ெத�யா�
எ�றா எ����க�? ��ன�
ப�ேவ�டைரய� அ�ம���� யாராவ� எ�
த�ைதைய� பா��க ���மா? எ� த��ைய
ஈழ������ �ைற�ப���� ெகா��
வ�வத�� எ� த�ைத க�டைள ேபா�ட�

923

ச�கரவ����� ெசா�த ���ப��னாலா?
உ�க� க�டாய��னாலா? ேதச ம�க��
க����� க�ணான அ�ைம மகைன,
�ரா� �ரைன, �ைற�ப���� ெகா��
வ��ப� எ�த� தக�பனாவ� இ�ட�ப���
க�டைள��வானா? ஆனா�
‘ச�கரவ���ைய� ேக��� ெசா�ல ேவ���’
எ�� ம��� இ� எ��ட� ெசா�லா��க�.
அ��ற� அ�த அ��� �ர�மராயைன�
ேக��� ெசா�ல ேவ��� எ�� �ட�
ெசா���க�. ச�கரவ����� �த�ம�����
ஏேதா அ�த� ப�ட�கைள� �ம��
ெகா�����றா�க�. உ�க� ���ப�ைத ��
அவ�க� எ��� ெச�ய ��யா�. எ� த�ைத –
ச�கரவ����� ேப�� தா�க� பார�ைத�
�ம�த ேவ�டா�. தா�க� ச�ம��தா� எ�
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த�ைத�� ச�ம��தா� ேபால�தா�.
ெபா��ஷ� த�க� ைக�� இ���ற�.
வட�ல����� பைடெய���� ேபா�ேற�
எ�றா�, ேசாழ நா������ ��� ல�ச�
எ�ன, ��ப� ல�ச� �ர�க� ேபா������
ெகா�� வ�வா�க�. ���� க�ப�கைள�
ேசக���� ெகா��ப��� க�ட�
ஒ����ைல. தா�க� ச�ம��க ேவ���!
ம�ரா�தக� ேதவ�� ச�ம��க ேவ���!
அ�வள�தா�! எ�ன ெசா�����க�?”
எ�� க�கால� ����னா�.
�ண�� ��டா�� ��� ��கா�� ேபான
ப�ேவ�டைரய� ெதா�ைடைய ம�ப���
கைன��� ெகா�� ��னா�: “ேகாமகேன!
த�க� அ�சயமான ���ப���� நா�
ச�ம��தா��, ம�ரா�தக� ேதவ�� ச�மத�
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எ�ப��� ேவ��� அ�லவா?
ச�கரவ����ட� �ைட ெப��� ெகா�ளாம�
தா�க� ���ஜய����� �ற�பட ���மா?
ஆைகயா� எ�ேலா�மாக� த�சா�����
ேபாேவா�…”
“அ� ம��� ��யா�; பா�டா, த�சா�����
ேபான �ற� எ� த�ைத ேவ� �தமாக�
க�டைள��டா� எ�னா� அைத �ற
��யாம� ேபா����. அ��ற� அ�ேக எ�
அ�ைன, மைலயமா� மக�, இ���றா�. எ�
சேகாத� இைளய �ரா�� இ���றா�.
அவ�க��� நா� ���ற�� ேதசா�தர�
ெச�வ� ச�மதமா�ரா�. அவ�க� ேப�ைச
��வ�� க�டமா�����. பா�டா! இ�த
�ஷய� இ�த� கட��� மா�ைக��தா�
��வாக ேவ���. தா�க� த�ைச���
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ேபா� ம�ரா�தகைன இ�ேக அைழ��
வா��க�. நம��� ேப� ��� ெச�த �ற�
த�ைத�ட� ெத���கலா�. பைடெய�����
எ�லா� ஆய�தமான �ற� நா� த�ைச��
வ�� எ� ெப�ேறா�க�ட� �ைடெப���
ெகா�� �ள���ேற�. அ�ல�
ம�ரா�தக��� இ�ேபாேத ப�ட� க�����
எ� ெப�ேறா�க� கா���� வர���. அ�ேக
நா� க������� ெபா� மா�ைக��
அவ�கைள இ��க� ெச����� நா�
�ற�ப��ேற�” எ�றா�.
ப�ேவ�டைரய� ச��வைரயைர� பா��தா�.
ச��வைரயேரா �ைர ேம�ைட� பா����
ெகா����தா�. அவ�ட���� உத� ஒ���
�ைட�பத���ைலெய�� க��,
ப�ேவ�டைரய� “ேகாமகேன! த�க�ைடய 927

க�டைள�� மாறாக நா� எ�ன ெசா�ல
����?” எ�றா�.
“க�டைள எ�� ெசா�லா��க�, பா�டா! ேசாழ
சா�ரா�ய��� ேசைவ�� தைல நைர���
ேபான த�க��� இ�த� ��வனா
க�டைள��வ�? எ��ைடய �ரா��தைனைய
�ைறேவ�� ைவ�பதாக� ெசா���க�!”
எ�றா� ஆ��த க�கால�.
“ஆக���” எ�� ெசா��� ப�ேவ�டைரய�
கைன��� ெகா�டா�.
“��க வ�தன�, பா�டா! அ�ப�யானா�
���ரேம �ற�ப�வத�� ஏ�பா� ெச���க�!
ம�ரா�தகைன� ப�ர�கமாகேவ யாைன ��
ஏ�� ைவ�� இ��ட���� அைழ��
வா��க�. அ�ல� ெபா� ரத��� ஏ��
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அைழ�� வா��க�. இைளய பா���� ��
ப�ல�� ம��� இ�த� தடைவ ேவ�டா�!”
எ�� ெசா������ ���தா� க�கால�.
��ன� க�தமாற� �த�யவ�கைள� பா���,
“க�தமாறா! உ�பா� ேயாக�தா�! உ�
����� ேம�� ���தா�க� வர�
ேபா�றா�க�. ��தர ேசாழ���� �ற� ேசாழ
நா����� ச�கரவ���யாக� ேபா�ற
ம�ரா�தக� வர� ேபா�றா�. அவ���� ப�ட
ம��யாக� ேபா�� ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� மகைள�� உட� அைழ��
வ�தா�� வ�வா�. கட��� மா�ைக ஒேர
ேகாலாகலமாக� தா�����. ப����
பா�டனா� த�ைச��� �ற�பட���. நா�
ேவ�ைட��� �ற�படலா�. வா��க�!
ம�ேமகைலைய�� ேவ�ைட�� அைழ���929

ேபாகலாமா? அவ� இ����ட� எ�ேபா��
கலகல�பா����ற�!” எ�றா� ஆ��த
க�கால�.
“என�� ஆ�ேசப��ைல; ம�ேமகைலைய�
ேக��� பா��கலா�” எ�றா� ச��வைரய�.
க�கால� கட����� வ�த நா�����
ெப�ய ச��வைரய�� உ�ள� ��� ��தாக
மா�த� அைடயலா���. அவ�ைடய ெச�வ�
�த��யா�ய ம�ேமகைலேய அவ�ைடய
மனமா�த���� காரணமா���தா�.
ஆ��த க�கால�ைடய உ�ள�ைத
ம�ேமகைல கவ��� ��டா� எ�பத���
பல அ���க� ெத�ப�டன. ெப�கைள�
க�ெண���� பாராதவ� எ���,
�ர�ம�சா�யாகேவ கால�ைத� க��க�
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ேபா�றா� எ��� க�காலைன� ப��
ேபச�ப�� வ�த�. அ�தைகயவ� கட���
மா�ைக�� வ�த����� அ��க� ெப�க�
இ���� இட� ேபாவ�� அவ�க�ட�
உ�லாசமாக� ேப�வ�மாக இ��தா�.
���யமாக அவ� ம�ேமகைல��
‘��ைக’ைய� ப�� அ��க� பாரா���
ேப�னா�. க�கால� வ�த�����
ம�ேமகைல�� ஒேர உ�சாகமாக இ��தா�.
அத��� காரண� அவ�� க�கால�ட�
ப��� ெகா�ட�தா� எ�� ெப�ய
ச��வைரய� க��னா�. அவ�க� இ�வ�ைடய
��கல�ைத�� பா���� பா����
ச��வைரய�� உ�சாக� ெகா�டா�.
க�கால� ம�ேமகைலைய மண��
ெகா�டா� த� ெச�வ� ��மக� ேசாழ

931

சா�ரா�ய��� ச�கரவ����யாக
�ள��வா�! அவ���� �ற���
�ழ�ைத�� த�ைச ��காதன����
உ�யவனாவா�! இ�� ���ேகாவ��
மைலயமா� அைட������ ெப��த�ைத
அ�ேபா� தா�� அைடயலா�. அத�ெக�லா�
தாேம எத�காக� தைடயாக இ��கேவ���?
தம� அ�ைம� �மா��� ஏ�ற����� தாேம
ஏ� இைட�� ெச�ய ேவ���?
ம�ரா�தக���� த� மகைள மண�
ெச���கலா� எ�ற ேயாசைன ��ன�
ச��வைரய��� இ��த� உ�ைமதா�.
ஆனா� ம�ரா�தக��� ஏ�ெகனேவ இ�
மைன�ய� இ��தன�. ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� மகைள அவ�
மண����த�ட�, அவ��� ஓ� ஆ�
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மக�� �ற����த�. ஆைகயா� ம�ரா�தக�
��காதன� ஏ�னா� ப�ேவ�டைரய��
வ�ச��ன�தா� ப�ட���� உ�ைம
ெப�வா�க�. ம�ேமகைல த�ைச
அர�மைன�� உ�ள பல ேச�� ெப�க��
தா�� ஒ���யாக வாழ ேவ�������.
ஆனா� ஆ��த க�காலைன ம�ேமகைல
மண� ெச�� ெகா�டா� அவ�தா� ப�ட
ம��யா���பா�. அவ���� �ற���
��ைள�ேக ��காதன உ�யதா��.
ம�ரா�தக���� ப�ட� ���வெத�ப�
�ர�ம� �ரய�தனமான கா�ய�. ம�க�
அத�� �ேராதமா���பா�க�.
மைலயமா�ட�� ெகா��பா��
ேவளா�ட�� ேபாரா�ட� நட���தா�
அைத� சா��க ேவ��யதா�����.
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ம�ரா�தக�ைடய அ�ைனேய அத���
தைடயா����றா�. இ�வள� ெதா�ைலயான
�ய��ைய எத�காக ேம�ெகா�ள ேவ���?
ஆ��த க�கால��� �����வெத�ப�
ஏ�ெகனேவ ��வான கா�ய�. அைத
�ைறேவ��வ�� எ��த �ர�� ஏ�படா�.
ப�ேவ�டைரய� �ரயாண�ப��� ெச�ற �ற�
ஆ��த க�கால��, அவ�ைடய
ேதாழ�க�� ேவ�ைட��� �ற�ப�டா�க�.
அவ�க�டேன ம�ேமகைலைய�� ம�ற
அ�த��ர� ெப�கைள�� அ��ப� �ட�
ச��வைரய� ��தமா���தா�.
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கட� ெபா��ய�!

” ேகா��கைர����� ஒ� படேகா����,
அவ� மைனயா�� �ஹார��� வாச��
வ�� இளவரசைர� ப�� �சா��தா�க�.
இளவரச� இ�ேகதா� இ��கேவ��� எ��
ெசா�னா�க�” எ�றா� ஆ�சா�ய ��.
“ஆகா! அ�ப��ப�ட படேகா�� யா�? அவ�
ெபய� எ�னெவ�� ெத��மா?” எ�றா�
இளவரச�.
“ஆ�; த� ெபய� ��க�ய� எ��
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ெசா�னா�. ேகா��கைர� �யாக �ட�க�
மக� எ�� ��னா�…”
“படேகா�� ��க�யைன அைழ�� வ��
���க�. நா� இ�ட ேகா�ைட அவ�
தா�டேவ மா�டா�. இ���ய �ற� வ��
அவேன எ�ைன� பட�� ஏ��,
ஆைனம�கல��� ேசாழ மா�ைக��
அைழ��� ேபா���வா�!” எ�றா�
இளவரச�.
இள� �� படேகா�� ��க�யைன
அைழ��� ெகா�� ெபா���� ெச�வ�
இ��த இட�ைத அ��னா�. ��க�ய�
இளவரச� ��வைத� ப���ட� ேக���
ெகா�டா�.
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“��கா! இ��ர� � ���� வ�� எ�ைன�
பட�� ஏ�� ஆைனம�கல����
அைழ���ேபாக ேவ���” எ�� இளவரச�
��னா�.
ஆ�சா�ய ��, “இளவரேச! இர� வைர��
கா����க ேவ��ய��ைல. தா�க�
இ�ேபாேத �ற�ப��� ேபாகலா�” எ��
ெசா�னா�.
உ�ைம எ�னெவ�றா� ெபா�� வ�� கட�
அ�த �டாம� �ஹார�ைத ���
ேநர���ெக�லா� ��க அ��� ��� எ��
���� உ�ள��� ஒ� ��
உ�டா����த�. ஆைகயா� இளவரசைர
அவசரமாக ெவ�ேய�ற ����னா�.
ஆைனம�கல� கட�கைர����� �ழ�ேக
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ச��� �ர��� இ��த�. ஆைக�னா�
ெபா�� வ�� கட� அ�வள� �ர� ேபா�
எ�ட ��யா�. எ��னா�� அ���ள �க�
ெப�ய ேசாழ மா�ைக ����டா�.
இளவரச� ���� க��ைத ஏ���
ெகா�டா�. உடேன பட� ெகா�� வ�மா�
க�டைள �ற�த�. இத��ைட�� அ�ேக
�����த ��த ���கைள� பா���
ஆ�சா�ய ��, “நா� க�ைணேய வ�வமான
��த பகவாைன� ேச��தவ�க�. இ�ேபா�
நாைக�ப��ன�� ம�க���� ெப��
ேசாதைன ேந������ற�. கட� ெபா��
நகர����� ேவகமாக ��வைத� க�ேட�.
�ய�� ேவக��னா� ��க�� �ைரக�
�த�� பற���றன. மர�க� தடதடெவ��
���� ����றன. நாைக�ப��ன����, 938

அ�க� ப�க���� வ���� ம�க��
வேயா�க�க�� �ழ�ைதக�� எ�தைனேயா
ேப� த����� வைக அ�யா� த����
ெகா����பா�க�. ��க� அைனவ��
நாலா�ற�� ெச�� உ�க� க� ��னா�
க�ட�ப��றவ�க��� உ�களா� இய�ற
உத�கைள� ெச���க�. �ழ�ைதகைள��
வேயா�க�கைள�� �த�� கவ���க�.”
எ�றா�.
இைத� ேக�ட�� ���க� அ�����
அக�� ெச�றா�க�. கா�வா�� பட� வ��
ேச��த�. இளவரச� ஆ�சா�ய �����
வண�க� ெச��� �ைடெப�� அ�� ஏ��
ெகா�டா�. ��க�ய�� ஏ�� பட� த�ள�
ெதாட��னா�. பட� க���� மைற��
வைர�� �� அைதேய பா���� ெகா��939

�����தா�.
“��ைகயா! படைக ஆைனம�கல�
அர�மைன�� ��!” எ�� ெபா����
ெச�வ� உர�த �ர�� ��னா�. அ�சமய�
உ�ச�ைலைய அைட����த �ய�கா���,
�ய�� ெபா�� வ�த கட�� ேபா�ட
இைர�ச�னா� அவ� ��ய� ��க�ய�
கா�� �ழ��ைல. ஆ��� இளவரச��
�க�ேதா�ற������ அவ�ைடய
���ப�ைத அ��� ெகா�ட ��க�ய�
படைக� ெச��த� ெதாட��னா�. �டாம�
�ஹார��� ���� ெகா����த ம�டப�
�கர�க�� ��� ��த� �ைலக�� ���
ேமாதாம� படைக� ெச���வ� �க��
க�னமா���த�. ��ைகய� ெப�� �ய���
��� கா���� ந�� கட�� பட� ெச����940

பழ�க�ப�டவனாதலா� ெவ� லாவகமாக�
ெச���� ெகா�� ேபானா�. அைத� பா���
இளவரச� �ய�தா�.
ெப�ய ெப�ய மர�க� கா��� ����
���தன. ���த மர�க�� �ல �த��
�த�� ெச�றன. ஆ� மா�க� ெவ�ள���
அல��ெகா�� �த�� ெச�றன. ��க�ய�
அ�பா� இ�பா� பா��காம� படைக ச�வ
ஜா��ரைதயாக� ெச����ெகா��
ெச�றா�. �டாம� �ஹார�
நாைக�ப��ன��� கட�கைரேயாரமாக
இ��த�. அ����� கா�வா� ��� �ர�
வைர�� ெத��� �ைசைய ேநா��� ெச�ற�.
�ற� ெத�ேம�காக அைர�காத� வைர��
ெச��, அ����� ���� ����� ெத�
�ைச�� ேநராக� ெச�ற�. இ�த இர�டாவ�
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���ப��� �ைன�ேலதா� ஆைன ம�கல�
அர�மைன இ��த�.
இ����ற சமய��� பட�
ஆைனம�கல�����த ேசாழ மா�ைகைய
அ��ய�. ெபா�� வ�த கட� அ�த
மா�ைகைய எ�ட��ைல.
அர�மைன�க��� அைம����த
அல�கார� ப���ைற�� ெகா��ேபா�
��க�ய� படைக ����னா�. அவ�க�
அர�மைன��� �ரேவ��த�� �ய�
கா�ேறா� ெப�மைழ�� ேச��� ‘ேசா’ எ��
ெகா�ட� ெதாட��ய�� ச�யா���தன.
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ம�க� ��கல�

ம�நா� �ய�� உ��ர� த��த�. ெபா��
வ�த கட�� ��வா��� ெச�ற�. ஆனா�
அவ��னா� ஏ�ப�ட நாசேவைலக�
வ�ணைன�� அ�பா�ப����தன.
நாைக�ப��ன� நக�� பா� ��க��� ேம�
�ைரகைள இழ�� �����வ�களாக ��றன.
அ�த ��க�� ஒ��� இளவரச�
அ��ெமா�வ�ம� �யாபா��� ேவட���
ேதா�� ஒ� ��ைடைய� �ம��
நட��ெகா����தா�. அவ� ��னா�

943

��க�ய� இ��� ஒ� ெப�ய ��ைடைய�
�ம�� நட��ெகா����தா�. �ய�னா��
ெவ�ள��னா�� ேந�����த
அ�ேலாலக�ேலால�கைள�
பா����ெகா�� அவ�க� ேபானா�க�.
இ��த �� ஒ��� �வ�� மைற�����
ஒ� ெப� அவ�க� வ�வைத�
பா����ெகா�ேட���தா�. அவ�
��க�ய�� மைனயா�தா�. அவ� ஓ�
வ�� இளவரச�� ��னா� வ�� கா��
���தா�. ��க�ய� அவ�ைடய
கவன�ைத� கவர �ய�றா�. உத��� �ரைல
ைவ��� ச��ைஞ ெச�தா�. ‘உ�, உ�’
எ�� எ�ச��தா�. ஒ��� பய�பட��ைல.
“ச�கரவ���� ��மகேன! �ரா� �ரேன!
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ெபா���� ெச�வா! ேசாழ நா��� தவ�
�த�வா! �டாம� �ஹார��� ����
ேபா��டாம� தா�க� �ைழ�� வ���களா?
எ� க�க� எ�ன பா��ய� ெச�தன!” எ��
��ச��டா�.
���� அ�சமய� அ������ ேபா��
ெகா����தவ�க� அ�தைன ேப�ைடய
கவன�� இ�ெபா�� இளவரச��பா�
����ன.
ஓட�கார ��க�ய� த� மைன� ேபா�ட
���ரைல� ேக��� ������� �ைக�தா�.
ம�ப��� அவைள� பா���� ைக�னா�
ச��ைஞக� ெச�� ெகா�ேட “ெப�ேண!
எ�ன உள��றா�? உன��� ைப��யமா?”
எ�றா�.
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இளவரச� ������, “ெப�ேண! � எ�ைன
யா� எ�ேறா தவறாக �ைன���ெகா�டா�.
நா� ஈழநா������ வ�த �யாபா�.
நா�தா� இவைன எ��ட� வ�
கா��வத�காக அைழ��� ெகா��
�ற�ப�ேட�! �� ��ச� ேபாடாேத!”
எ�றா�.
இ�த� ேப�� நட�� ெகா������ ேபாேத
அவ�கைள� ����� ஜன�க�
����டா�க�. ��ட� ��ஷ���� ��ஷ�
அ�கமா�� ெகா����த�. வ�தவ�க�
எ�லா�� இளவரசைர உ���
பா��கலானா�க�.
அ�வைர�� அட�காத �ய��ட� பா����
ெகா����த ம�க�, “ெபா���� ெச�வ�
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வா�க! ஈழ� ெகா�ட �ரா� �ர� வா�க!”
எ�� ஒ� ெப�ய ேகாஷ�ைத�
�ள��னா�க�. அைத� ேக����� ேம��
பல ம�க� �ர�� வ�� அ�ேக ��னா�க�.
அ�ப� வ�தவ�க�ேல நாைக�ப��ன�
நகர��� எ�ேபராய� தைலவ� ஒ�வ��
இ��தா�. அவ� ��ட�ைத �ல��� ெகா��
��னா� வ�� “ேகாமகேன! தா�க� இ�த
நக�� �டாம� �ஹார��� இ���
வ�வதாக� ேக���ப�ேடா�. அ�த
வத��ைய நா�க� ந�ப��ைல, இ�ேபா�
உ�ைம அ��ேதா�. ேந�� அ��த ெப��
�ய� இ�த நகர��� எ�தைனேயா நாச�கைள
�ைள������ற�. ஆனா�� த�கைள�
��த �ஹார������ ப��ரமா�
ெவ��ெகாண��தேத, அைத ������
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�ய�� ெகா�ைமகைளெய�லா� மற��
���ேறா�. இ�த நக�� த�க�ைடய பாத�
ப�ட� இ�நக�� பா��ய�!” எ�� ��னா�.
இளவரச� இ�ேம� த�ைன
மைற���ெகா�ள� பா��ப�� பய��ைல
எ�� க�� ெகா�டா�. “ஐயா! த�க�ைடய
அ���� ��க ந��, இ�த நகர மா�த��
அ�� எ�ைன� பரவச�ப����ற�. ஆனா�
ெவ� ���யமான கா�யமாக நா�
த�சா���� அவசரமாக� ேபாக
ேவ������ற�. �ரயாண� தைட�பட�
�டா� எ�பத�காக�தா� இ�ப�
�யாபா��� ேவட� ��� �ற�ப�ேட�.
என�� �ைட ெகா��க�!” எ�றா�.
அ�ேபா� ��ட������ ஒ� �ர�
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�ள��ய�. “�டா� �டா�! இளவரச� இ�ேக
ஒ� நாளாவ� த�� எ�க�� உபசார�ைத�
ெப���ெகா��தா� �ற�படேவ���”
எ�� உர�க� ச�த���� ��ய� அ��ர�.
அைத� ��ப�� இ��� ஆ�ரமா�ர�
�ர�க� “�டேவ �டா�! இளவரச� ஒ�
நாளாவ� இ�ேக த�� இைள�பா�
����தா� ேபாகேவ���!” எ��
��ச��டன.
எ� ேபராய��� தைலவ� அ�ேபா�
“ேகாமகேன! எ� நகர ம�க�� அ�ைப��,
உ�சாக�ைத�� பா����களா? எ�க�
உபசார�ைத� தா�க� ஏ��� ெகா��
ஒ�ேவைளயாவ� எ�க� ���தா�யாக
இ�������தா� ேபாக ேவ���!
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இளவரேச! இ�ேக த��வ�னா� ஏ�ப��
தாமத�ைத� ச��ப���� ெகா�ளலா�.
தா�கேளா கா� நைடயாக�
�ற�ப�������க�. �ய� மைழ காரணமாக�
ேசாழ நா��� சாைலக� எ�லா�
தைட�ப��� �ட���றன. ந�க�ெல�லா�
�ரண ெவ�ள� ேபா�ற�. கா�நைடயாக�
ெச�� எ�ேபா� ேபா�� ேச���க�? த�கைள
யாைன�� ைவ�� ஊ�வலமாக
அ����ேறா�. த�க�ட� நா�க�
அைனவ�� வ�� த�சா���ேக
ெகா����� வ��ேறா�” எ�றா�
எ�ேபராய��� தைலவ�. அவ� ேப��
ெகா����ைக�� ஜன�க�� ��ட�
ேம�� அ�கமா�� ெகா����த�.
அைர� பக� ேநரமாவ� இ�ேக
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த������தா� �ற�பட ேவ��� எ��
இளவரச� ��� ெச�தா�. எ�ேபராய���
தைலவைர� பா���, “ஐயா! இ�வள�
ம�க�� அ�ைப�� �ற�க������ நா�
ேபாக ���ப��ைல. ��பக� வைர��
இ�ேக இ������ மாைல��
�ற�ப��ேற�. அத�காவ� அ�ம�
ெகா����க� அ�லவா?” எ�றா�.
இளவரச� த��� ெச�ல� ச�ம��� ��டா�
எ�ற ெச�� பர�ய�� ஜன���ட���
உ�சாக� எ�ைல கட�� ��ட�.
இத��ைட�� நாைக�ப��ன� நக��
ஐ�ெப������ அ�கா�க��,
எ�ேபராய��� தைலவ�க� அைனவ��
வ�� ேச��� ��டா�க�. இளவரச���
���� அ��க� ெப��தர ஏ�பா�க�
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நட�தன. இளவரசைர� பா��க வ�த
ஜன��ர��� உணவ���� ஏ�பா�க��
நட�தன. ����க� ����, �ற�பட ேவ��ய
சமய� ெந�����. இளவரச� ேசாழ
மா�ைக�� ேம�மாட�� �க��� வ��
ைக���� ெகா�� ��றா�. ���� ஒ�
ெப�ய ேகாலாகலமான ஊ�வல�
�ற�ப�வத�� எ�லா� ஆய�தமா���தன.
இளவரச� ஏ�� ெச�வத�� அல�க��க�ப�ட
யாைன ஒ�� வ�� ��ற�. ��னா��
��னா�� ��ைரக�, �ஷப�க� �த�யைவ
��றன. �����ன�க��, ெகா�க��
ஏ��யவ�க��, பல�த வா��ய�கார�க��
அ�வ��� ��றா�க�. ம�கேளா ேந��
மாைல ெபா�� எ��த கடைல�ேபா�
ஆரவா���� ெகா�� க���ெக��ய
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�ர� ��றா�க�.
��� ேநர��� ெக�லா� இளவரச�
யாைன�� ஏ�� ெகா�� �ரயாண�ப�டா�.
ஆ�ர�கண�கான ம�க� அட��ய ஒ�
மாெப�� ஊ�வல� த�ைசைய ேநா���
�ற�ப�ட�. ேபாக� ேபாக இளவரச�ட�
ெதாட��த ஊ�வல� ெப�தா��
ெகா����த�.
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பட�� ப�ேவ�டைரய�

�ய� அ��த அ�� காைல�ேலதா� ெப�ய
ப�ேவ�டைரய� கட������� த�ைச���
�ற�ப�டா�. ெகா��ட ந� வைர�� அவ�
வழ�கமான பாைத�ேல ெச��, ��ன�
ெகா��ட� கைர� சாைல வ�யாக ேம��
ேநா��� ����னா�. ேம�ேக ெச��
��ைவயா���� ேநராக ெகா��ட�ைத�
கட�க ����� ெச�றா�.
வழ�க� ேபா� ����கண�கான
ப�வார�க�ட� இ�சமய� ெப�ய
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ப�ேவ�டைரய� �ற�பட��ைல. தா�
ேபாவ�� வ�வ�� ��ய வைர�� எவ�ைடய
கவன�ைத�� கவராம���க ேவ��ெம��
�ைன�தா�. ஆைகயா� ப��� ேபைர�தா�
த��ட� அைழ��� ேபானா�.
��ைவயா���� ேநேர ெகா��ட���� வட
கைர�� ப�ேவ�டைரய� வ�தேபா� அ�த�
ெப�ய ந��� ெவ�ள� இ� கைர��
ெதா���ெகா�� �ரவாகமாக� ேபா�
ெகா����த�. அ����த ��ய பட��
��ைரகைள� ெகா��ேபாவ� இயலாத
கா�ய�. ெப��கா���� அ���க�
காண�ப��� ெகா����தன. ஆைகயா�
����� ேபாவத��� ெசௗக�யமாக
இ��க��� எ�� ��ைரகைள வடகைர��
��� ���� ப�ேவ�டைரய� த��ட� வ�த
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ப�� �ர�க�ட� பட�� ஏ�னா�. பட� ந�
ந��� ெச�� ெகா����தேபா� �ய�
வ�����ட�. படேகா��க� இ�வ��
எ�வளேவா க�ட�ப��� படைக�
ெச���னா�க�. ந� ெவ�ள��� ேவக�
படைக� �ழ�� ேநா�� இ��த�. �ய� அைத
ேம�� ேநா��� த�ள� பா��த�.
படேகா��க� படைக� ெத�� ேநா���
ெச��த �ய�றா�க�. இ�த ����த
ச��க��� இைட�� அக�ப��� ெகா�ட
பட� ����� ����� ச�கராகாரமாக�
�ழ�ற�.
கைட�யாக ெவ� ேநர� பட� த����
த�த��த �ற�, கைர ஏற ேவ��ய �ைற��
அைர� காத �ர� �ழ�ேக ெச��, கைரைய
அ��ய�. “இ�� கவைல இ�ைல” எ�� 956

எ�லா�� ெப� ��� ��டா�க�.
அ�சமய��� ந��கைர�� �ய� கா��னா�
ேபயா�ட� ஆ�� ெகா����த மர�க��
ஒ�� தடா� எ�� ���� ���த�. ���த
மர�ைத� கா�� ���� ெகா�� வ��
பட�� அ��� த���� ேபா�ட�. படைக�
���� அ�பா� ெச���வத�� ஓட�கார�க�
ெப� �ய�� ெச�தா�க�. ப��க��ைல. மர�
அ� ேவகமாக வ�� பட�ேல ேமா�ய�. பட�
‘தடா�’ எ�� க���த�. ம�கண� பட��
இ��தவ�க� அைனவ�� த���� ����
�த�தா�க�. கைரைய ெந���� பட� வ��
�����தப�யா� �ல� ���� ெச�� கைரைய
அைட�தா�க�. �ல� மர�க�� ��
ெதா���ெகா�� ��றா�க�. �ல� ைக��
அக�ப�டைத� ����� ெகா�� த����
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�த�� ெகா����தா�க�.
ப�ேவ�டைரய� ேவ� ��தைனக��
ஈ�ப����தப�யா�, பட��� ேந��த �ப�ைத
எ��பா��கேவ இ�ைல. பட� க���த��
த���� ��� ��டா�. அவைர�
�ரவாக��� ேவக� ெவ� �ர� அ����
ெகா�� ேபா� ��ட�. �ல �ைற த���
����, ����� கா��� த��� ஏ�,
�ண�� த�மா� கைட��� ஒ�வா�
சமா���� ெகா�� அவ� �ரவாக����
ேமேல வ�தேபா� படைக�� காண��ைல;
பட�� இ��தவ�க� யாைர�� காண��ைல.
உடேன அ�த� �ழவ�� ெந��� பைழய
�ர��வ� ����� எ��த�. எ�தைனேயா
ேபா�க�� �க ஆப�தான �ைலைம��
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���ட� ேபாரா� ெவ�� ெப�ற அ�த
மாெப�� �ர� இ�த� ெகா��ட��
ெவ�ள��ட�� ேபாரா� ெவ�� ெகா�ள�
��மா��தா�. ��� ���� பா��தா�.
ச�ப��� �த�� வ�த ஒ� மர�க�ைடைய
எ��� �����ெகா�டா�. கைரைய� ��
ைவ�� ��த� ெதாட��னா�. ெவ�ள���
ேவக��ட��, �ய�� ேவக��ட��, ஏக
கால��� ேபாரா�� ெகா�ேட ���னா�. ைக
சைள�தேபா� ��� ேநர� ெவ�மேன
�த�தா�. பல�ைற ந��கைரைய ஏற
�ய�றேபா� மைழ�னா� ேசறா����த கைர
அவைர ம�ப��� ந��� த�� ��ட�.
உடேன �����ட க�ைடைய� தா��
����� ெகா�டா�.
இ��த� இ��� ஒ� ஜாம���� ேமலா�� 959

வைர�� ேபாரா�ய �ற� ந�� ப��ைக��
நாண� கா� ம�� வள�����த ஓ�ட���
அவ�ைடய கா�க� தைரைய� ெதா�டன.
��ன�, வைள�� ெகா��த நாண� �த�க��
உத�ைய� ெகா�� அ��ழவ� த���
த�மா� நட��, கைட�யாக� கைர ஏ�னா�.
அவைர� ����� கனா�தகார�
������த�. ப�க��� ஊ� எ���
இ��பதாக� ெத�ய��ைல.
��மைலயா���� எ��� கைர ஏற ேவ��ய
ஓட��ைற��� �மா� ஒ�றைர� காத �ர�
�ழ�ேக வ����க ேவ��ெம��
ேதா��ய�. ஆ�, ஆ�! �ட�ைத நகர����
அ��ேலதா� தா� கைர ஏ����க
ேவ���. இ��ர� எ�ப�யாவ� �ட�ைத
நக��� ேபா��ட ���மா?…
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�ய� அ�ேபா� தா� �ரண உ��ர�ைத
அ�த� �ரேதச��� அைட����த�. மர�க�
சடசடெவ�� ���� ���தன வான���
அ�ட கடாக�க� ெவ��� ��வ� ேபா�ற
இ� �ழ�க�க� அ��க� ேக�டன. ெப�மைழ
ேசாெவ�� ெகா��ய�.
‘எ�ேகயாவ� பாழைட�த ம�டப� அ�ல�
பைழய ேகா�� இ�லாமலா ேபா��? அ��
த�� இரைவ� க��க ேவ��ய�தா�.
ெபா�� ���த �ற�தா� ேமேல நைடைய�
ெதாட�க ேவ���’ எ�� ��� க���
ெகா��, த�ளா� ந���ய கா�கைள ஊ��
ைவ�த வ�ண� ந��கைரேயா� நட��
ெச�றா�.
ந��� கைர�� ���ைப� ெதா���
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ெகா�� ெவ�ள� ேபா��ெகா����த�.
மைழ ெப�தப�யா� கைர ேமேல�� ஓரள�
த��ரா���த�. இ��ைட� ப��ேயா
ெசா�ல ேவ��யதா��ைல. ஆகேவ, அ�த
�ர� �ழவ� நட�� ெச�ற ேபா�, த� எ��ேல
ந�� கைர�� ���ேக ெகா�ச� த���
அ�கமாக ஓ�யைத� ப�� அ�க கவன�
ெச��த��ைல. ��ெர�� �ழ�கா� அள�
ஜல� வ�� ��ட��, ச��� தய��
ேயா��தா�. ெதாைடயள� ஜல� வ�த��
�����டா�. அத�� ேமேல ேயா��பத��
அவகாசேம இ��க��ைல. ம�கண� அவ�
தைல ���ற� த���� ���தா�.
ெகா��ட��� கைர உைட��� ெகா��
அ�த இட��� ெத�� ேநா��� பா���
ெகா����த ெவ�ள� அவைர உ����
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�ர�� அ���� ெகா�� ேபா���. கைர��
அ�பா� ப�ளமான �ரேதசமானப�யா�
அவைர ஆழமாக, இ��� ஆழமாக அதல
பாதாள���ேக அ���� ெகா�� ேபாவ�
ேபா���த�. பட� க���� ந��� ேபா��
ெகா����த ெவ�ள��� ���யேபா�
அவ� ச�� எ�தாகேவ சமா����
ெகா�டா�. இ�ேபா� அ��த�
��ய��ைல. உ���, �ர��, உ���
�ர��, �ேழ �ேழ ேபா�� ெகா����தா�.
க� ெத�ய��ைல; கா� ேக�க��ைல.
����� ��� ேமேல வர�� ��ய��ைல,
���� �ண�ய�. �ல ��ட ேநர�����
அ�ேயா� அவ� �ைனைவ இழ�தா�!…
தடா� எ�� தைல�� ஏேதா ���ய��,
���� ��� �ைன� வ�த�. ைகக�
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எைதேயா, க��க�ைலேயா, ெக��யான
தைரையேயா – �����ெகா����தன. ஏேதா
ஒ� ச�� அவைர ேமேல ெகா��வ��
உ��� த��ய�. அவ�� ��ச���த ���
ச��ைய� �ரேயா���, கர�கைள ஊ��
ேமேல எ���� பா��தா�. ம���ட�,
ெக��யான க��க� தைர�� அவ� �ட�தா�.
க�ட�ப��� க�கைள� �ற�க�
�ரய�தன�ப�டா�. இ�க அ���� �ட�த
க��ைமக� ��� �ற�த��, எ�ேர
ேதா��ய ேஜா� அவ�ைடய க�கைள� �ச�
ெச�த�. அ�த ேஜா��� ���கா
பரேம�வ��� ���க ம�டல� த�சன�
த�த�! எ�ேர த�சன� அ��ப�
அ�ம�ைடய ���ரக�. தா� ���� �ட�ப�
க��ப� ��ஹ�ைத அ����ள அ��த
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ம�டப�. அ�ம��� அ��� ���
���ெக�� ��ய �ப� எ���
ெகா�����ற�. அத� ெவ��ச�தா� ச��
�� த� க�கைள அ�வள� �ச� ெச�த�!
ெவ��ேல இ��� ‘ேசா’ எ�� மைழ
ெகா��� ெகா�����ற�. �ய��
அ����ெகா�����ற�. அ�வள� �ய��
மைழ�� ேத� ேகா��� க��ப� ��ஹ���
ஒ���த �ப�ைத அைச�க ��ய��ைல!
�ழவ� த���த�மா� எ��� ��க �ய�றா�.
அவ� உட�� ந���ய�. அ�ம� ச�����
�ைர ��வத�காக� ெதா��ய ��ைய
எ��� உட�ைப ந�றாக�
�ைட���ெகா�டா�. தம� ஈர� ��ைய�
கைள�� எ������ �ைர� ��ைய
அைர�� உ���� ெகா�டா�.
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அ�ம� ச����� உைட�த ேத�கா� ��க�,
பழ�க�, �ேவதன���கான ெபா�க�
�ரசாத�க� – எ�லா� ைவ����பைத�
க�டா�. இ��ரைவ இ�த� ேகா��ேலேய
க��கேவ��ய� தா�. இைத� கா����
ேவ� த�க இட� �ைட�க� ேபாவ��ைல.
பயப���ட� ப�ேவ�டைரய� ேத���
ச��தான�ைத ெந���னா�. அ����த
�ரசாத�கைள எ��� ேவ��ய அள�
அ���னா�. ��ச�ைத� ப��ரமாக ைவ��
��னா�. ேத��� ���ைல�� நம�கார�
ெச��� பாவைன�� ப��தா�. க�கைள�
����ெகா�� வ�த�. ��� ேநர�����
ப�ேவ�டைரய� ெப������ ஆ���
��டா�.
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க� �ற�த�!

�த�� ந� ெவ�ள����, ��ன� உைட��
ெவ�ள���� அக�ப��� ��டா�யப�யா�
ெப��� கைள�பைட����த ப�ேவ�டைரய�
ெவ� ேநர� �ைனவ��, உண���ய��,
க�ைடைய� ேபா� �ட�� ���னா�.
ேவ��ய அள� ���ய �ற�, இேலசாக
�ைன�க��, கன�க�� ேதா��ன.
ப�ேவ�டைரய� ������ எ��தா�. ெபா��
ந�றாக ������த�. �ய�� உ��ர�
த�����த�. மைழ ��� ேபா���த�. ‘ேசா’
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ெவ�ற ச�த� ம��� ேக��� ெகா����த�.
ேகா�� ெவ� ம�டப��� �����
அ��� வ�� ��� ��� ���� பா��தா�.
அவ� க�ட கா�� உ�சாகம��பதாக
இ�ைல.
�ழ��� �ைச���, ெத��� �ைச��� ஒேர
ெவ�ள� காடாக இ��த�. ேம�ேக ம���
ேகா�ைல அ���� ��� �ர� வைர��
ெவ�ள� �� ேபா��� ெகா��, ����
����� ெகா�� ேபா���. அ�பா� ��ைட
மர�க�� �த�க�� அட�����த கா���
�ரேதச� ெவ� �ர����� காண�ப�ட�.
அ� ����ற��ய� �ராம�ைத அ��த
காடா���க ேவ��ெம���, அ�த�
கா��� ந��� எ�ேகேயாதா� க�க ம�ன�
����ப��� �ர� க� நா��ய பைழய
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ப���பைட� ேகா�� இ��க ேவ���
எ��� ஊக� ெச�தா�.
����ற��ய� �ராம�ைத அைட�தா� அ�ேக
ஏேத�� உத� ெபறலா�. க���த
பட����� த�ைம�ேபா� ேவ� யாேர��
த��� �ைழ����தா�, அவ�க�� அ�ேக
வ����க����. இ�த� ேகா�ைல� ���
உைட�� ெவ�ள� இ�ப�� ��
ேபா���ெகா�� ஓ��றேத! இைத எ�ப��
தா��� ெச�வ�? உைட�� ெவ�ள� வ��த
�ற� ேபாவ� எ�றா�, எ�தைன நா�
ஆ�ேமா ெத�யா�. அ�வைர��
இ�ேகா��ேலேய இ��க ேவ��ய�தா�.
ெவ�ள� வ��� வைர�� அ�ேகேய
ெபா�ைம�ட� கா����க ேவ��ய�தா�.
அைத� த�ர ேவ� எ�ன ெச�வ�? அ�� 969

பக� ெச�ற�. இ��� ஓ� இர��, பக��
க��தன. �ய�, தா� ெச�ற�டெம�லா�
அதாஹத� ெச�� ெகா�ேட ேம���
�ைசைய ேநா��� ெச����ட�. �வான��
�����ட�. ெகா��ட�� ெவ�ள�
�ைற�த� ேபால� காண�ப�ட�.
கைட�யாக, அ�� ��ய� அ�த����
ேநர��� ேகா���� எ�ேர���த ெப��
ேவ�பமர� ���த�. ���த மர� ந�ல
ேவைளயாக உைட�� ெவ�ள��� ேம���
கைரைய� ெதா��� ெகா�� �ட�த�. அத�
வ�யாக அ�பா� ெச�வத���
ப�ேவ�டைரய� ஆய�தமானா�. ேவகமாக
மர� பால��� ேப�� அவரா� ெச�ல
��ய��ைல. ெம�ள ெம�ள� த���
த�மா�� �ைளகைள ஆ�கா�� ����� 970

ெகா��தா� ேபாக ேவ�����த�.
அ�கைரைய அைட�த��, கா���
�ரேதச�����ேள ஒ�ைறய�� பாைத ஒ��
ேபாவ� ெத��த�. அ�த வ��ேல �ைரவாக
நட�தா�.
அ� ���லா� காலமானா��, வான���
இ��� ேமக�க� ������தப�யா� ந�ல
இ��டாகேவ இ��த�. கா��� �ரேதச���
எ�னெவ�லாேமா ச�த�க� ேக�டன.
ஒ�ைறய�� பாைத ��� �ர� ேபா� ���
��ட�. ஆனா� ப�ேவ�டைரய� அ��ட�
����ட ���ப��ைல. கா��� �த�க��
வ�க�ட இட��� �ைழ�� ெச�றா�. ஒ�
ஜாம ேநர� கா����� அைல�த �ற� ச���
�ர��� ெவ��ச� ஒ�� ெத�வைத�
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பா��தா�. அ�த ெவ��ச� ��ற இட���
��லாம� ேபா�� ெகா����தப�யா� அ�
வ� க�����பத�காக யாேரா ைக��
எ���� ெச��� ����� ெவ��சமாகேவ
இ��க ேவ��� எ�ப� ெத��த�.
அ�த ெவ��ச�ைத� �� ைவ��� ெகா��
ெவ� �ைரவாக நட�தா�. கைட�யாக, அ�த�
���� ெவ��ச� கா��� ந�ேவ ஒ�
பாழைட�த ம�டப�ைத ெவ��ச� ேபா���
கா��வ�ேபா� கா����� உடேன
மைற�த�. அ�த ம�டப�
����ற��ய����ள ����ப���
ப���பைட� ேகா��தா� எ�பைத�
ப�ேவ�டைரய� பா��த உடேன
ெத���ெகா�டா�. ப���பைடைய ெந���
ஒ� ப�க��� �வ� ஓரமாக ��� கா�
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ெகா���� ேக�டா�.
ஆமா�; அவ� எ��பா��த� ��
ேபாக��ைல. இர�� ேப�
ேப�ெகா����த� ேக�ட�. உர�த �ர��
ேப�ய ப�யா� ேப�ய� ெத�வாக� ேக�ட�.
“ம��ரவா�! உ�ைன எ�தைன ேநரமாக�
ேத�� ெகா�����ேற�, ெத��மா? �
ஒ�ேவைள வர ��யாம� ேபா� ��டேதா,
அ�ல� உ�ைன யம� தா� ெகா�� ேபா�
��டாேனா எ�� பய�� ேபாேன�!” எ�றா�
ேதவராள�.
ம��ரவா� ர�தாஸ� கடகட ெவ��
���தா�. “யம� எ��ட� ஏ� வ��றா�?
��தர ேசாழைன��, அவ�ைடய இர��
��ைளகைள��தா� யம� ெந����
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ெகா�����றா�. நாைளய �ன�
அவ�க�ைடய வா�நா� �������!”
எ�றா� ம��ரவா�.
அ�சமய� வான�ைத�� ��ைய��
�ரகாச�ப���� ெகா�� ��ன� ஒ��
���ய�.
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ம�டப� ���த�

��ன� ெவ��ச���, அ�ேக ���
ேப�யவ�க� இ�வ�ைடய ேதா�ற�கைள��
ப�ேவ�டைரய� ஒ� கண� பா���� ெத���
ெகா�டா�. அவ�க�� ஒ�வனா�ய
ர�தாஸைன இர�ெடா� தடைவ அவ� தம�
அர�மைன�ேலேய பா��த���. அவ�
ம��ர ��ைதக�� ேத��தவ� எ�� ந���
��ய���. அவ�ைடய சேகாதர�
காலா�தக க�ட� இ�த ம��ரவா�ைய�
ப��ேய ச�ேதக�ப�� அவைர
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எ�ச������றா�. இ�ெனா�வ�,
அவைன� தா� பா��த� அ�தானா �த�
தடைவ? ெந��கால���� ��� அவரா�
அரசா�க உ��ேயாக������ �ல�க�ப�ட
பரேம��வரனா அவ�?… இ��க���;
இவ�க� ேம�� எ�ன ேப��றா�க�
ேக�கலா�.
“ர�தாஸா! � இ�ப��தா� ெவ� காலமாக�
ெசா��� ெகா�����றா�. ‘நா�
ெந�����ட�’ ‘யம� ெந�����டா�’
எ�ெற�லா� �த���றா�? யம� வ�� யா�
யாைரேயா ெகா�� ேபா�றா�! ஆனா�
��� வ�ஷ�களாக� ப��த ப��ைகயா��
�ட��� ��தர ேசாழைன� ெகா��
ேபாவதாக இ�ைல. அவ�ைடய
�மார�கைளேயா, யம� ெந���வத�ேக
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அ���றா�. ஈழநா��� நா� இர�� ேப��
எ�தைனேயா �ய�� பா��ேதாேம?…”
“அதனா� ��ற��ைல, அ�பேன!
யமத�மராஜ� உ�ைன�� எ�ைன�� �ட�
���சா�! ��� ேபைர�� ஒேர �ன���
ெகா�� ேபாவத�காக இ�தைன கால��
கா��� ெகா����தா�. அ�த� �ன�
நாைள�� வர� ேபா�ற�.”
“ர�தாஸா! ��� ேப���� நாைள�ேக ���
வ�� எ�ப� எ�ன ��சய�? உன�� ஒ�
ெச�� ெத��மா? நாைக�ப��ன���
அ��ெமா�வ�ம� உ�ேரா����றானா�!
ம�க� அவைன� ����ெகா�� அவேன
ேசாழ நா��� ச�கரவ��� ஆக ேவ���
எ�� ஆ��ப���றா�களா�! அவைன இ�
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எ�ேபா�� ல�ச�கண�கான ஜன�க�
அ�லவா ���� ெகா����பா�க�? ல�ச�
ேப��� ம���� உ�ள இளவரச�ட� யம�
எ�ப� ெந���வா�? அைத �
ெசா�ல��ைலேய?”
“ெந���வா�, அ�பேன ெந���வா�!
யாைன� பாக�ைடய அ��ச��� ����
யம� உ�கா�����பா�! ச�யான சமய���
இளவரச�ைடய உ�ைர வா��வா�!
பரேம��வரா! ேசாழ நா�� ம�க�
இளவரசைன யாைன �� ஏ��ைவ��
ஊ�வல� ���� ெகா�� த�ைசைய ேநா��
வ�வா�க�. அ�த யாைனைய ஓ���
பாக��� வ��� ஏதாவ� ஆப��
வ�����. அவ�ைடய இட��� ந�
ேரவதாஸ� �ரம��த� யாைன� பாகனாக 978

அம�வா�? அ��ற� எ�ன நட��� எ�பைத
�ேய ஒ�வா� ஊ����ெகா�!”
“ர�தாஸா! உ� ���� ��ைம�� இைண
இ�ைல எ�பைத ஒ��� ெகா��ேற�.
�ரம��த� எ��த கா�ய�ைத ���பா�
எ�� நா� ந�����கலா�. ��தரேசாழ�
�ஷய� எ�ன? அவ��� எ�ன ஏ�பா�
ெச�����றா�?” எ�றா� ேதவராள�.
“ப�ேவ�டைரய�ைடய க��ல �லவைர��
ேசாம� சா�பவைன ைக�� ேவலா�த��ட�
��� வ�����ேற�. அ�ேக���� ��தர
ேசாழ� அர�மைன��� �ர�க� பாைத
ேபா�ற�. ��தர ேசாழ� ப�������
இட�ைதேய ேசாம� சா�பவ���� ����
கா������ேற�. நா� �����ட இட���
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��� ேவைல எ��� ��தர ேசாழைன�
ெகா�� �டலா�. ேசாம� சா�பவைன
‘அவசர�படாேத; நாைள வைர�� ெபா����
ெகா���!’ எ�� எ�ச��� ���
வ�����ேற�…”
“அ� எத�காக? சமய� ேந��ேபா�
கா�ய�ைத ���பத�லவா ந�ல�?”
“��டா�! ��தரேசாழ� ��னதாக�
ெகாைல��டா�, அ�த� ெச�� ேக�ட��
அவ� �மார�க� ஜா��ரைதயா�
�டமா�டா�களா? அ�த ேநாயா�� �ழவ�
இற��தா� எ�ன உபேயாக�? அ�
இ��க���; � எ�ன ெச�� ெகா��
வ�����றா�? கட��� மா�ைக��
எ�ேலா�� எ�ப�����றா�க�? அ�ேக
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நாைள இர� நட�க� ேபா�ற கா�ய� அ�லவா
எ�லாவ�ைற�� �ட ���யமான�?”
“கட���� எ�லா� ேகாலாகலமாக�தா�
இ��� வ��ற�. � எ�னேமா அ�த� ப���
ரா�ைய ந�����ப� என��� ���கேவ
இ�ைல…”
“ப��� ரா�யா அவ�? பா��மாேத�
எ�� ெசா�! �ர பா��ய� மரண�����
ப����ப� வா�க அவ� சபத�
ெச����பைத மற����டாயா? ஒ�
வார���� ��னா� இேத இட��� அவ�
பா��ய �மார� ைக����� பா��ய
�ல�� �ரவாைள� ெப���
ெகா�ள��ைலயா…?”
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“ஆமா�, ஆமா�! ஆனா� ேந�� மாைல உ�
பா��மாேத� �ர நாராயண ஏ���
உ�லாச� பட� யா��ைர ெச�� ����
���� வ�தைத � பா�����க ேவ���…”
“உ�லாசமா�ராம� �� எ�ப����க
ேவ��� எ��றா�? மன��� உ�ளைத
மைற�� ைவ��� ��ைதைய ந���ைய�
ேபா� க����பவ� யா�� �ைடயா�.
இ�லா��டா�, ப�ேவ�டைரய��
அர�மைன�� ��� வ�ஷ� கால� த�ள
���மா? அ�ேக இ��தப� ந��ைடய
கா�ய�க��� இ�வள� உத�தா�
ெச����க ���மா?ஆமா�, ப�ேவ�டைரய�
எ�ேபா� கட������� �ற�ப�டா�?
ஏ�?…”
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“ஏ� எ�� என�� உ��யாக� ெத�யா�.
ம�ரா�தக� ேதவைன� கட����� அைழ��
வர� �ற�ப�டதாக� ெசா�னா�க�. ேந���
காைல ப�ேவ�டைரய� �ள��� ெச�றா�.
அவ� ெச�ற �ற� இளவரச�க�
ேவ�ைடயாட� ெச�றா�க�. இளவர�மா�க�
�ர நாராயண ஏ��� ஜல���ைட ெச�ய�
ெச�றா�க�.”
“அைத� ப�� � ெகா�ச��
கவைல�படேவ�டா�. ப�ேவ�டைரயைன�
த�ைச�� அ��� ைவ�த����ேத
பா��மாேத��� மனைத அ���
ெகா�ளலாேம?”
“ெப�க�� மனைத யாரா� அ�ய ����?
அ�த� �ழவைன ஊ��� அ���ய�
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ப�வா��� ேநா�க���காக�� இ��கலா�,
காத� நாடக�நட��வத�காக�� இ��கலா�.
வ��ய�ேதவைன ந��� த��� ெச���ப�
��டைத � மற����டாயா?”
ம��ரவா� கலகலெவ�� �������,
“ஆமா�; வ��ய�ேதவ� எத�காக�
�ைழ�����றா� எ�ப� ���ர��ேலேய
ெத���. அ� ெத���ேபா� � ம���தா�
ஆ�ச�ய�ப�வா� எ�� எ�ணாேத!
இ��� ெரா�ப� ேப� ஆ�ச�ய�ப�வா�க�!
���யமாக, ��தர ேசாழ�� ெச�வ��மா�
��தைவ ஆ�ச�ய�ப�வா�. அவ� எ�த�
��மார வா�ப���� த� உ�ள�ைத�
ப�ெகா������றாேளா, அவேன
அவ�ைடய தைமய� ஆ��த க�காலைன�
ெகா�றவ� எ�� அ��தா�
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ஆ�ச�ய�படமா�டாளா!” எ�றா�.
“எ�ன ெசா��றா�, ர�தாஸா!
உ�ைமயாகேவ வ��ய�ேதவனா
க�காலைன� ெகா�ல� ேபா�றா�?”
“க�காலைன� ெகா��� ைக யா�ைடய
ைகயாக இ��தா� எ�ன? பா��ய �ல��
�� ��ன� ெபா��த �ரவா� அவைன�
ெகா�ல� ேபா�ற�. அவைன� ெகா�ற ப�
வ��ய�ேதவ� தைல�� �ழ�ேபா�ற�!
ந��ைடய ரா��� சாம���ய�ைத� ப��
இ�ேபா� எ�ன
ெசா���றா�?க�கால�ைடய ஆ� நாைள
இர���� ��வ� ��சய�. ந���
ஏ���ெகா�ட ெபா��ைப �ைறேவ��ேய
��வா�. ந��ைடய ெபா��ைப�� நா�
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�ைறேவ�ற ேவ���…”
“ந��ைடய ெபா��� எ�ன?”
“நாைள இர� கட��� மா�ைக�����
ெவ�ேய�� �ர�க� பாைத�� ஆய�தமாக
கா����க ேவ���. கா�ய� ���த��
ந��� அத� வ�யாக வ�வா�. அவைள
அைழ��� ெகா�� இர���ரேவ ெகா��
மைலைய அைட�� �ட ேவ���. அ�ேக
இ��� ெகா��, ேசாழ நா��� நைடெப��
அ�ேலாலக�ேலால�ைத� பா����
ெகா����ேபா�. ஒ�ேவைள
ெசௗக�ய�ப�டா�…”
“ெசௗக�ய�ப�டா�, எ�ன?”
“ப�ேவ�டைரய�� க��ல �லவைற��
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ேச��� ைவ������ ெபா��கைளெய�லா�
�ர�க� பாைத வ�யாக� ெகா��ேபா��
ேச��க ேவ���. ேசாழ நா���
ெபா��ஷ������ ெகா��ேபான
ெபா��கைள� ெகா�ேட ேசாழ நா�����
ேபா� ெதா��க� பைட �ர��வ� எ�வள�
ெபா��தமா�����?”
இ��த� ����� ம�ப��� ர�தாஸ�
���தா�.
பரேம��வர�, “ச�, ச�! ஆகாச� ேகா�ைடைய
ெரா�ப� ெப�தாக� க���டாேத! �த��
ெகா��ட�ைத� தா�� அ�கைரைய
அைட��, கட��� ேபா�� ேசரலா�. கட����
� ெசா�னப� எ�லா� நட�க���! �ற�,
ப�ேவ�டைரய�ைடய ெபா��ஷ�ைத�
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ெகா�ைளய��ப� ப�� ேயா��கலா�. எ�ன
ெசா���றா�? இ�ேபாேத �ள�பலாமா?
இரேவ ெகா��ட�ைத� தா�� ��ேவாமா?”
எ�றா�.
“ேவ�டா�, ேவ�டா�! ெபா�� ���த��
பட�� ஏ�னா� ேபா��. அத��� கா���
ந�றாக அட�����. ஆ�� ெவ�ள��
ெகா�ச� �ைற�����.”
“அ�ப�யானா�, இ��ர� இ�த� ப���பைட
ம�டப��ேலேய ப�����கலாமா?”
“இ�த� ��கா��� இரா� த�கேவ�டா�.
ேவ� எ�ேகயாவ� �ராம�����
ப�கமா��ள ேகா�� அ�ல� ச��ர���
த��ேவா�.”
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ேம���ய ச�பா�ைணைய ஏற��ைறய
ஒ��� �டாம� ெப�ய ப�ேவ�டைரய�
ேக��� ெகா����தா�. அவ�க� ேப�ய
ஒ�ெவா� வா��ைத�� அவ�ைடய
ெச�க�� ஈய�ைத� கா��� ஊ��வ�
ேபா���த�. அவ�ைட ெந�� ஒ� ெப�ய
எ�மைல�� க��ப�ைத� ேபா�
���ழ�பா�� ெகா��த�. தா� காத����
க�யாண� ெச�� ெகா�ட ெப�,
�ரபா��ய� மரண���காக� ேசாழ
�ல����� ப� வா�க வ�தவ� எ�ப��,
��� வ�ஷ�களாக அவ� த�ைம ஏமா��
வ��றா� எ�ப�� ெசா�ல ��யாத
ேவதைன�� அவமான�ைத�� அவ���
உ�டா��ன.
ஆ� தைல�ைறயாக� ேசாழ� �ல�����, 989

ப��� வ�ச����� �ைலெப�� வள���
வ�� உற�கைள அ�சமய� ப�ேவ�டைரய�
�ைன��� ெகா�டா�. பா��க� ேபானா�,
��தர ேசாழ�� அவ�ைடய ம�க�� யா�?
��தர ேசாழ�ைடய பா�� ப��� வ�ச�ைத�
ேச��தவ� அ�லவா? ேசாழ� �ல��� �ரா�
பைகவ�களான பா��ய நா��� ச�கார�க�
ந��ைடய அர�மைன�����ெகா��,
ந��ைடய �ைலவைற� ெபா��ஷ������
����ேபான ெபா�ைள� ெகா�� ேசாழ
�ல���� �ேராதமாக� ச�கார�
ெசய�கைள� ெச�ய அ�லவா இட�
ெகா�����ேடா�! ஆகா! இ�த�
ச�டாள�க� ெசா�னப� நாைள இர����
��� இட�க�� ��� பய�கரமான
ெகாைலக� நட�க� ேபா��றனவா?
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ந��ைடய உட�� ��� இ���� வைர��
�ய�� அவ�ைற� த��ேதயாகேவ���.
இ��� அ�ப� நா�ைக ேநர� இ���ற�.
அத��� எ�வளேவா கா�ய�க� ெச��
�டலா�. இர���ரேவ �ட�ைத ெச��
த�ைச���, நாைக�ப��ன����� ெச��
அ������� கட������ �ள�ப
ேவ���. இ�த� பாதக�க� அ�ேக ேபா��
ேச�வத��� நா� ேபா��டேவ���!”…
இவ�கைள� கட����� வ��ப� ��வதா?
இ�த இட��ேலேய இவ�கைள� ெகா��
ேபா�� ���� ேபா���வ� ந�லத�லவா?
ந��ட� ஆ�த� ஒ����ைல,
இ�லா��டா� எ�ன? வ�ரா�த�ைத �க��த
ந� ைகக� இ����ேபா� ேவ� ஆ�த�
எத��. ஆனா� இவ�க� ஒ� ேவைள ��ய 991

க��க� இைட�� ெசா��
ைவ����க����. அவ�ைற எ��பத�ேக
இட�ெகா��காம� இர�� ேப�ைடய
க��ைத�� இ���� ���� ெந����
ெகா���ட ேவ���…
ஆனா� அ�வா� இவ�க�ட� இ�த
இட��� ச�ைட ���ப� உ�தமா?
‘இவ�க�ட� ெத��� ெகா�ள ேவ��ய
�ஷய�கைள� ெத��� ெகா�டா� ��ட�.
நா� வ�ப�� �லெத�வமா�ய ���கா
பரேம�வ�ேய பட� க�ழ� ெச��, இ�த�
பய�கர இரக�ய�கைள� ெத���
ெகா���ப�யா�� ெச�����றா�.
ச�கரவ������, அவ�ைடய �மார�க����
�ப�� ேந�டாம� பா�கா�பத�லவா
ந��ைடய ���யமான கடைம? அ���;
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கட���� க�கால��� எ��� ேநராம�
த��ப� �க �க ���யமான�. அ�ப�
எதாவ� ேந��� ��டா� நம��� நம�
�ல����� அ�யாத ப�� ெசா� ஏ�ப��
���. ஆ� தைல�ைறயாக� ேசாழ
�ல����� ப��� வ�ச��ன� ெச������
உத�க� எ�லா� மைற�� ம�ணா����.
ெப� எ�� எ��, நம� அர�மைன��
ெகா�� வ�� ைவ����த அர���னா�
க�கால� ெகா�ல�ப�டா�, அைத� கா����
நம�� ேநர���ய அவ�ேக� ேவ�
ஒ����ைல.’ இ�வா� எ�� அ�த �ர�
�ழவ� த�ைமய�யாம� ெதா�ைடைய�
கைன��� ெகா�டா�. ��ம க�ஜைன ேபா�ற
அ�த� ச�த� ச��கார�க� இ�வைர��
����ட� ெச�த�.
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“யா� அ�ேக?” எ�றா� பரேம��வர�.
அத��ேம� தா� மைற����ப� சா��ய�
இ�ைல, உ�த�� ஆகா� எ�� க��� ெப�ய
ப�ேவ�டைரய� ெவ��ப�� வ�தா�.
மைழ�கால இ���� ��ெர�� ேதா��ய
அ�த ெந�ய ெப�ய உ�வ�ைத� க��
ச�கார�க� இ�வ�� �ைக�� ��றேபா�,
“நா� தா� யம��� அ�ண�!” எ��
������ ப�ேவ�டைரய� ���தா�.
அ�த� க��ரமான ����� ஒ� அ�வன�
�ரேதச� ��வைத�� ந�ந��க� ெச�த�.
வ�தவ� ப�ேவ�டைரய� எ�� அ��த��
இ�வ�� த�� ஓட� பா��தா�க�! ஆனா�
ப�ேவ�டைரய� அத�� இட�

994

ெகா��க��ைல. த� ��ட கர�க�
இர�ைட�� ��� இ�வைர�� ����
����னா�. அவ�ைடய வல� ைக
ர�தாஸ�ைடய ஒ� �ஜ�ைத� ப��ய�.
வ�ரா�த�ைத� கா���� வ�ைம ெபா���ய
அ�த� கர�க�� ��க� அ���வைர��
��� ��காட� ெச�தன.
எ�வள�தா� ைக�� வ� இ��தா��
இ�வைர�� ஏக கால��� சமா��க ��யா�
எ�� எ��� ப�ேவ�டைரய�
பரேம��வரைன� தைல����ற ���ப� �ேழ
த��னா�. �ேழ ���தவ� ���� ஒ�
காைல ஊ�� ைவ���ெகா��
ர�தாஸ�ைடய க��ைத இர��
ைககளா�� ெந��க� ெதாட��னா�. ஆனா�
பரேம��வர� ��மா இ��க��ைல.
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அவ�ைடய இ���� ெச�����த க��ைய�
�ரம�ப�� எ���� த�ைன �����
ெகா����த கா�� ��த� பா��தா�.
ப�ேவ�டைரய� அைத அ��� ெகா�டா�.
இ�ெனா� கா�னா� அவ�ைடய ைக
ம��க�ைட ேநா�� ஒ� பலமான உைத
ெகா��தா�. க�� ெவ� �ர��� ேபா�
���த�. ஆனா� அேத சமய��� அவைன
������த கா� ��� ந��ய�.
பரேம��வர� ச�ெட�� ெந��� ெகா���
ெவ�ேய வ�� ���� எ��தா�. உைதபடாத
ைக�� ����னா� ப�ேவ�டைரயைர
ேநா��� ��த� ெதாட��னா�. அ�த�
����க� க��க� பாைற� �வ��� ��வன
ேபாலா�ன.
இத��ைட�� ர�தாஸ� த� க�������996

ப�ேவ�டைரய�ைடய கர�கைள �ல�க�
ெப��ய�� ெச�தா�; ஒ��� ப��க��ைல.
�ழவ�ைடய இ������ ���� தளர��ைல.
ர�தாஸ�ைடய ��க� ���க� ெதாட��ன.
உள�� �ள�� ெகா�ேட “���ர�! ���ர�!
ேகா�� ேமேல ஏ�! ம�டப�ைத� �ேழ
த��!” எ�றா�.
பரேம��வர� உடேன பா��� ெச��
ப���பைட� ேகா��� ேம�ம�டப���
�� ஏ�னா�. அ�ேக ம�டப��� ஒ�
ப���� �ள� ஏ�ப�� இ�� ���
நக��தா�� �ேழ �ழ���ய �ைல��
இ��த�. அைத ��னேம அவ�க�
கவ�����தா�க�. ர�தாஸ� அைத�தா�
������றா� எ�� ெத��� ெகா�டா�.
ம�டப��� இ��த ப��ைய� த�
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��ச���த வ�ைவெய�லா� �ரேயா���
நக���� த��னா�. அ� ���ேபா�
அத�ட���த மர� ஒ�ைற�� ேச����
த��� ெகா�� ���த�.
ப�ேவ�டைரய�, ேமேல���த ம�டப�
நக��� �ழ�ேபாவைத� ெத���ெகா�டா�.
ஒ� ைகைய ர�தாஸ�ைடய க�������
எ��� ேமேல���� ��� ம�டப�ைத�
தா��� ெகா�ள �ய�றா�. ர�தாஸ�
அ�ேபா� ெப��ய�� ெச�� அவ�ைடய
������� த�� அ�பா� நக��தா�. மர��,
ம�டப�� ப�ேவ�டைரய� தைல�� ����
அவ� �ைன� இழ�தா�.
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�மேக� மைற�த�!

ெந� ேநர���� அ�பா�
ப�ேவ�டைரய���� ��� �ைன�
வ�தேபா�, அவ� �ைன� இழ��
ெகா����த சமய��� இேலசாக� கா��
���த ச�பாஷைண ஞாபக���� வ�த�.
“�ழவ� ெச��� ேபா� ��டா�!” எ�ற� ஒ�
�ர�.
“ந�றாக� பா�! ப�ேவ�டைரய�ைடய உ��
ெரா�ப� ெக�� யம� �ட அவ� அ���
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வர� பய�ப�வா�!” எ�ற� ம�ெறா� �ர�.
“ந�ல சமய��� � �ள�த ம�டப�ைத�
த��னா�. இ�லா��� நா� அ�த� க�ைய
அைட����ேப�. �ழவ� எ�ைன�
ெகா����பா�!”
“எ�ேக? ம�டப�ைத நக��த ���மா,
பா��கலா�!”
ச��� ெபா���, “���ட அைசய��ைல!
ஒ� பைகவ�ைடய ப���பைடைய� ெகா��
இ�ெனா�வ���� �ர�க� நா��
��ேடா�” எ�� ����� ம��ரவா�
கலகலெவ�� ���தா�.
இ�த வா��ைதகைள ஞாபக�ப����
ெகா�� ப�ேவ�டைரய� த��ைடய �ைல
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இ�னெத�பைத ஆரா��தா�. ஆ�; அவ���
ப���பைட ம�டப��� ஒ� பா� ����
�ட�த�. அத� ெப�ய பார� அவைர அ����
ெகா����த�. ஆனா� ����ட ���றேத,
எ�ப�?
ந�லேவைளயாக, ம�டப�ேதா� ���த மர�
அவ� ேதா�� �� ப��� அத� ேப��
ம�டப� ������த�.
ம�டப�ைதெயா�����த மர�தா� அவ�
உ�ைர� கா�பா��ய�. ம�டப� ேநேர அவ�
ேம� ������தா� மா��� தைல��
ெநா���� ேபா�����. �ழவனா� த��ைடய
உட��� வ�ைமைய எ��� தாேம
ஆ�ச�ய�ப�டா�. அ�த� ெப�ய பார�ைத
இ�தைன ேநர� �ம��� த��ைடய உ��
ேபாக��ைலெய�பைத உண���
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ெகா�டா�. ஆனா� இ�வள� ெக��யான
உ�ைர இ�ன�� கா�பா��� ெகா�ள
���மா?
ஆ�; எ�ப�யாவ� கா�பா��� ெகா�ேடயாக
ேவ���. கா�பா��� ெகா�� ேசாழ
�ல���� ேநர���த அபாய�ைத� த��க
ேவ���. அ�ப�� த��கா��டா�
அவ�ைடய �ல���� எ��� அ�யாத ப�
இ��ல�� ஏ�ப�வ� ��சய�. ஆைகயா�,
எ�த� பா�ப�டா�� இ�த மர�ைத��
ம�டப�ைத�� அ��ற�ப��� எ�����க
ேவ���. ஐேயா! எ�தைன ேநர� இ�ேக
இ�ப� �ைன� இழ�� �ட�ேதாேமா
எ�னேமா ெத�ய��ைலேய? இத��� ஒ�
ேவைள நா� த��க ����� �ப�த�க�
ேந������ேமா?
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ப�ேவ�டைரய� த� உட��� ��ச���த
பல� ��வைத�� �ரேயா��� அவ���
���� �ட�த மர�ைத� ��க �ய�றா�.
மர� ��� ��தாக உயர உயர, அத� ேம�
��ற ம�டப� பாைற நக��� ச�ய�
ெதாட��ய�. ஒ� �க� என� ேதா��ய ஒ�
நா�ைக �ய�ற �ற� அவைர அ����
ெகா����த மர�� ம�டப� பாைற��
��� அ�பா� நக��� அவைர ��தைல
ெச�தன. அ�த �ய���னா� அவ���
ஏ�ப�ட �ரம� காரணமாக� ��� ேநர�
அ�ப�ேய �ட�தா�. ெப�ய ெந����க�
��டா�. ஆகாச�ைத அ�ணா�� பா��தா�.
ம�டப����� ச�பமாதலா��, �ய��
மர�க� பல ���� �����த ப�யா��
வானெவ� ந�றாக� ெத��த�. ைவர�
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ெபா�க� ேபா�ற எ�ண�ற ந�ச��ர�க�
ெத��தன.
ச�ெட�� வான��� வட�ைச�� ேதா��ய
ஒ� ����ரமான ந�ச��ர� அவ�ைடய
கவன�ைத� கவ��த�. அடடா! �ல நாைள��
��� அ�வள� �ளமான வாைல�
ெப����த �மேக�வா இ�ேபா� இ�வள�
���� ேபா����ற�?
��ெர�� வான�� ���� அ�த
வன��ரேதச� ��வ�� ஒ� மயமா�ன.
ப�ேவ�டைரய�� க�க� ��ன. அ�
��ன� அ�ல, ேவ� எ�னவா���க�
���? வான�ைத� ேநா��னா�.
ஜா�வ�யமாக� �ரகா��த ஒ� ��ப�த� வான
வ�ட��ேல ஒ� ேகாண��� �ரயாண�
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ெச�� ெகா����க� க�டா�. அத�
�ரகாச� அவ�ைடய க�கைள� �ச�
ெச�த�. க�ைண ஒ� கண� ������
�ற�� பா��தா�. அ�த� ��ப�த� ��தா��
ேபா���த�; வர வர ஒ� �ைற�� வ�த�;
��ெர�� அ� மைற�ேத��ட�. பைழயப�
இ�� ���த�.
இ�த அ�சய� எ�னவா����� எ��
ப�ேவ�டைரய� ������ ெகா�ேட ����
வான�ைத ேநா��னா�. ���ய �மேக�
ச���� இ��த இட�ைத� பா��தா�. அ�ேக
அைத� காண��ைல. ஆகா! �மேக�தா�
���� ��ட�! இத� க��� எ�ன?
ராஜ���ப��ன� யா��காவ� �ப��
ேந��வத�� அைடயாள�. வா� ந�ச��ர�
மைற��ேபா� அரச �ல�ைத� ேச��த
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யாேர�� மரண� அைடவா�க�. இ�
ெவ�காலமாக ம�க�ைடேய பர������
ந���ைக.
அேதா �� வான� ெவ�����ட�! ெபா��
�லர� ேபா�ற�! இ�� இர���� ���
இட�க�� ��� �ப�த பய�கர �க���க�
நைடெபற����. அைவ நட�க�ேபா��
�வர� நம�� ம��� ெத���. அவ�ைற�
த���� ச���� நம���தா� உ��. ேசாழ�
�ல�ைத� ேச��த �வைர��
கா�பா��ேயயாக ேவ���.
தம� �த� கடைம – �க ���யமான கடைம
ஆ��த க�காலைன� கா�பா��வ�தா�!
அவ��� �ப�� வ�தா� அத� ப� த�
தைல�� ேநராக ���. ஆைகயா�
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ெகா��ட�ைத� தா��� கட����� உடேன
ேபா�� ேசரேவ���. அத�� ��னா�,
�ட�ைத��� ெச��, த�ைச���, நாைக���
எ�ச��ைக அ������� ேபாவ� ந�ல�.
��ன�, ��வச� ேபா� நட������
ேபா�ற�. தா� ெச�ய���ய� அ�வள�
தா�!
ப�ேவ�டைரய� எ�����க �ய�றா�.
உட�ெப�லா� ரணமாக வ��த�. மர�
������த இட� மா��� ெபா��க ��யாத
ேவதைனைய உ�டா����. ஒ� கா� ����
��ட� ேபா� ேதா��ய�. ேதக� ��வ��
ப�ேவ� காய�க� ப����தன.
அவ�ைறெய�லா� அ�த �ர� �ழவ�
ெபா��ப��த��ைல. ப�ைல�
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க����ெகா�� ஒ� ெப�� �ய�� ெச��
எ��� ��றா�; �ட�ைத நகர� அ�����
எ�த� �ைச�� இ��கலா� எ�பைத
ஒ�வா� ��ண���� ெகா�� �ற�ப�டா�.
�டமாக� கா�கைள ஊ�� ைவ�� நட�க�
ெதாட��னா�. யாைரயாவ� ����
த�ைச��� நாைக��� ஓைல அ��ப
ேவ���. �ற� ஒ� வாகன� ச�பா����
ெகா�� கட������ �ள�ப ேவ���,
���ைக அ�ம� ேகா���� அ����ள
ேஜா�ட� ஞாபக� அவ��� வ�த�. ேஜா�ட�
த��த ம�த�; இ�ய இய�� பைட�த ம�த�.
இராஜ ���ப����� �த� ம������
ேவ��யவ�. இராஜ ���ப����
ேவ��யவராக���பதா� இ���
ஆ�வ��ட� ெச�வா�.
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ப�ேவ�டைரய� ேஜா�ட� ��� வாச��
�ரேவ��த ேபா�, ேஜா�ட�� �ட� அவைர�
த��� ����னா�. ப�ேவ�டைரய�
அ�ேபா���த ேகால��� அவைர அவனா�
அைடயாள� க��ெகா�ள ��ய��ைல.
ஆைக�னாேலேய “��!” எ�� அத���
�ர�� ������ த��தா�. ப�ேவ�டைரய�
ஒ��ைற ��கார� ெச����� அவ�
க��ைத� ����� த��னா�. �ட�
����கரண� அ���� ெகா�� ேபா�
���� ���தா�. ப�ேவ�டைரய�
மதயாைனைய� ேபா� �� அ�ர நட��
ேஜா�ட�� ������ ���தா�.
ப�ேவ�டைரய� உ�ேள �ரேவ��தா�.
பரபர��ட� எ��� ��� ����ட ேஜா�டைர
உ��� பா������� ��� ����
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ேநா��னா�. “ேஜா�டேர! நா� யா�
ெத��றதா? தனா�கா� ெப�ய
ப�ேவ�டைரயேன தா�! ஏ� இ�வா� ேப�த
������? அ�வள� உ�மா��
ேபா����ேறனா? உ�மா� என�� ஒ�
���யமான கா�ய� ஆக ேவ������ற�!
ஒ� ெப�ய உத� � என��� ெச�ய ேவ���”
எ�றா�.
“ஐயா! இ�த ஏைழ எ�யவனா� த�க���
எ�ன ெப�ய உத� ேதைவயா���க ����?
த�கைள� பா��த�டேன �������
ேபாேன�. அதனா� த�கைள� த�கப�
வரேவ�� உபச��பத��� தவ���ேட�.
ெப�ய மன� ெச�� அ�த� பலைக�ேல
உ�கார ேவ���” எ�� பலைககைள� ����
கா��னா�.
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“ேஜா�டேர! இ�ைல; என�� உ�கார
ேநர��ைல.�ல காலமாக வான���
ேதா��� ெகா����த �மேக� இ��
காைல�� வான������ ���� ����
மைற�தேத, அ� உம��� ெத��மா?
ெத��தா�, அத� ெபா�� எ�ன எ��
ெசா�ல� ��மா? அ� ஏேத�� ெப�ய
உ�பாத�ைத� ������றதா?
ச�கரவ����ேகா, அவ�ைடய ம�க��ேகா
ேநர� ேபா�ற �ப�ைத� ������றதா?”
“தனா�ப�! இராஜா�க ச�ப�தமான
கா�ய�க�� ேஜா�ட� பா��க� �டா�
எ�ப� எ�க� ெதா��� பர�பைர மர�.
�மேக� ேதா��வ�� ��வ��
அரச�ல��ன��� அ���ட�ைத�
�����வதாக� ெசா��வா�க�. ஆனா� 1011

அ� ேஜா�ட சா��ர�ைத� ேச��தத�ல.
ஜன�க�� ெதா�� ெதா�ட ந���ைக. அ��
என�� அ�வளவாக ந���ைக �ைடயா�.”
“ேஜா�டேர, �� ேஜா�ட� ெசா�லா��டா��
நா� ெசா���ேற�. ச�கரவ������,
அவ�ைடய �மார�க� இ�வ����
இ�ைற��� ெப�ய க�ட� கா�����ற�.
யமத�ம� அவ�கைள ெந��� ெந��� வ��
ெகா�����றா�. ச�கரவ����� யம�
ப��� மா�ைகைய� ேச��த ெபா��ஷ
�லவைற�� மைற�����றா�.
அ��ெமா��� யம� யாைன� பாக�ைடய
அ��ச��ேல ஒ������றா�. அவ�க�
இ�வைர�� த���
�����ச�கரவ���ைய�� ெபா����
ெச�வைன�� கா�பா��வ� உ��ைடய
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ெபா���. எ� ���ைர ேமா�ர�ைத
எ����ெகா�� உ� �ட� த�ைச���
ேபாக���. �� ��வா�� ெச��
இளவரச��� எ�ச��க ேவ���, ெச��ரா?
உடேன �ற�ப��ரா?”
“���கா பரேம�வ��� அ��னா�
த�க�ைடய க�டைளைய எ�னா�
இய�றவைர �ைறேவ�� ைவ�ேப�.”
“ஆகா! இ�, நா� கட������ ���பலா�,
இேதா �ற�ப��ேற�….”
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"யாைன�� மத� ���த�"

நாைக�ப��ன நகர மா�த�� ���ெத�லா�
���த �ற� அல�க��த யாைன�� ஏ�
அ��ர� இளவரச�� அவ�ட� வ�த
ஜன�க�� �� ஆ�� வ�� ேச��தா�க�.
�� ஆ�� ம�க� இளவரச� வ�ைகைய
��னதாக அ�����தப�யா�, அவ���
இராஜ�க வரேவ�� அ���
இராேஜாபசார�க� ெச�தா�க�.
ஏற��ைறய ந����� இளவரச� ேசாழ
மா�ைக�� வ�� ேச��தா�. அ�ேக �ல
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�ப�தமான ெச��க� கா����தன.
த�ைச�� ேம�ேக பலமான மைழ
ெப�தப�யா� காேவ���� ெகா��ட����
அவ��� �ைள ந�க��� ெப� ெவ�ள�
வ�� பல இட�க�� கைர உைட���
ெகா�டதாக��, ஒேர ெவ�ள� காடாக
இ��பதா� ேம�ெகா�� �ரயாண�ைத�
ெதாட��� நட��வ� க�டமா����ெம���
ெசா�னா�க�. இர�� நா� �� ஆ���,
த��, ெவ�ள� வ��த �ற� �ற�ப�வ�
உ�த� எ�� ெத���தா�க�. இத��
இளவரச� இ�ட�பட��ைல. த�ைசைய
உடேன அைடய ேவ��ெம�ற பரபர�� அவ�
உ�ள��� ��ெகா����த�. ந�
உைட���க��, ெவ�ள�� அவ�ைடய அ�த
ஆ�வ�ைத� தைட ெச���ட���மா, எ�ன?
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ஆ�; இ�தைன ஜன�க�� ப�வார�க��
�ைட �ழ� ேபாவதா���தா� �ரயாண�
தைட�பட�தா� ெச���. தா� ம��� த�ேய
யாைன �� ஏ�� ெச�றா� �ரயாண�
தைட�படேவ��ய அவ�ய��ைல. யாைன��
அ�டாத ஆழ� உைடய ந� எ���
த�ைச��� ேபா�� வ��� இ�ைல.
இ�த� ெப�� �ரளான ம�க�ட����
எ�ப�� த����� ெச�வ� எ�ப�தா�
ேக��. எ�லாவ����� யாைன� பாக�ட�
எ�த ேநர���� �ற�பட
ஆய�தமா�����ப� ெசா�� ைவ�ப�
ந�ல� எ�ப����தா��, காைல�� நா�
எ�ன ெச�யேவ��� எ�ப�ப�� ஒ�
����� வ�தா�.
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ம�நா� அ�காைல�ேலேய எ���
�ரயாண���� ஆய�தமானா�. மா�ைக
வாச��� வ�தா�. அ�ேக க�����த யாைன
இளவரசைர� பா��த�� ஆதரேவா�
���ைகைய ��� அவைர� தட�� ெகா����
ெகா��ய�. “யாைன�பாக� எ�ேக?” எ��
இளவரச� உர�த �ர�� ேக�டா�. உடேன பல
�ர�க� “யாைன�பாக� எ�ேக?” எ��
எ�ெரா� ெச�தன.
இளவரசைர� ேபாலேவ அ�காைல��
�ரயாண���� ஆய�தமாக ஜன�க� �ர��
வ����தா�க�. அவ�க�ைடேய
அக�ப���ெகா�� ��னா� வர��யாம�
�ண��ெகா����த ��க�யைன�
பா��தா�. அவைன ேநா��� ச��ைஞ
ெச�யேவ ஜன�க� அவ��� வ���டா�க�.
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“��க�யா! யாைன�� காைல� க����ள
ச���ைய அ���� ��!” எ�றா� இளவரச�.
��க�ய� அ�வா�
அ��������ெகா������ ேபாேத,
“இேதா யாைன�பாக� வ����டா�!” எ��
பல �ர�க� ஒ��தன.
ைக�� அ��ச��ட� யாைன�பாக�
ஓ�வ�� ெகா����தா�.
��ட�����தவ�க� அவசர அவசரமாக
�ல�� ெகா�� அவ��� வ���டா�க�.
ெபா���� ெச�வ�� “ந�ல ேவைள!” எ��
ெப���� ���, யாைன�பாக� ஓ�
வ��ெகா����த �ைசைய ேநா��னா�. ஒ�
ைக�� அ��ச� ைவ���ெகா����த
யாைன� பாக�, யாைன�� அ��� வ�� 1018

அத� ���ைகைய இ�ெனா� ைகயா�
ெதா�டா�.
யாைன உடேன அவைன� ���ைகயா�
�ழ��� ����� தைல�� ேமேல ���ய�.
ேக�டவ�க� �� ெகா���ப�யாக�
�ள����, யாைன�பாகைன �� எ��த�!
யாைன�பாக� ெவ� �ர��ேல ேபா�
���தா�. அவ� ைக�� ைவ����த
அ��ச�, இ��� அ�பாேல ேபா� ���த�.
“யாைன�� மத� ������ட�!” எ�ற
பய�கர� �ைற�த �ர� அ�த ஜன�
��ட��ேல எ��த�. ஜன�க� நாலா
ப�க�� �த� ஓட� ெதாட��னா�க�!
இளவரச� யாைனைய ெந��� வ�தவ�
உ�ைமயான யாைன�பாக� அ�ல, ஏேதா 1019

�யேநா�க��ட� வ�தவ�, அதனாேலதா�
யாைன அவைன� ��� எ������ற�
எ�பைத�� ஒ� ெநா���
ஊ����ெகா�டா�. வ�தவ� யா�, எத�காக
வ�தா� எ�பைதெய�லா� அ�சமய�
க�����க �ய�றா�, �ைட�த ச�த��ப�
தவ�ேபா����. “யாைன�� மத�
������ட�!” எ�ற ��ச�னா�
ம�க�ைடேய உ�டான �ழ�ப�ைத� ��ன�
பய�ப����ெகா�ள ��யா�. அ�த
ஜன���ட���ைட����� த��� ெச��
��ய �ைர�� த�ைசைய அைடவ�
அ�சமய� அவ�ைடய �ரதான
ேநா�கமா���த�. அ�த ேநா�க�ைத
�ைறேவ��� ெகா�ள இைத� கா����
ச�யான ச�த��ப� �ைட�க� ேபாவ��ைல.
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ஆத��, ��க�யைன� த� அ���
அைழ��, அவ� காேதா� ஏேதா
ெசா�����, அவ� ேதா��� ஏ�
யாைன�� �� தா�னா�. அ�ப��
தா��ேபாேத யாைன ேம���த அ�பா�ைய�
த����டா�. அ�பா� �ேழ ����
உ��ட�. ��ன�, யாைன�ட���� அத�
பாைஷ�� ஏேதா ெசா�னா�. உடேன யாைன
����� ெகா�� �ள��ய�. ��ேபால,
பய�கரமான �ர�� ���� ெகா�ேட
�ைரவாக நட�த�. ��� ேநர���ெக�லா�
ஓடேவ ெதாட����ட�.
அேத சமய��� ��க�ய�, “ஐேயா! யாைன��
மத� ���� ��ட�. ஓ��க�! உடேன
ஓ��க�” எ�� ெப����ச��டா�.
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ஜன�க� ��ைன� கா���� அ�க
��யைட�� நாலா�ற�� �த� ஓ�னா�க�.
அ�க� ப�க������ ���� ��க���
ச��க��� ���� ஓ�னா�க�. �ற����த
��க���� �ைழ�� ஒ���ெகா�டா�க�.
�� ஆ�� நகர�ைத� தா��ய�� இளவரச�
யாைனைய ேநேர த�சா��� சாைல��
ெச���வத��� ப�லாக, வடேம���
�ைசைய ேநா��� ����னா�. த�ைச�
சாைல�� ெச�றா� ம�க� த�ைம �டாம�
ெதாட��� வர����. வ���லாத வ���
யாைன ேபா���டா�, ஜன�க� ெதாட���
வர��யா�! இ��த� அ� �ைர�� �����
���ெச��, யாைனைய வடேம��� �ைச��
���� வ��� ெச���னா�. வய�க�,
வர��க�, வா��கா�க�, ந�க�, அவ���1022

உைட��க� – இைவ ஒ�ைற��
ெபா��ப��தாம� யாைன ஜா� ஜா� எ��
மன� ேபான ேபா��� ெச�ற�. இளவரச��
உ�ள�� இன�ெத�யாத உ�சாக�ைத
அைட��, ������� ��தைல அைட�த
பறைவைய� ேபா� ஆகாச ெவ���
வ�ட���� ���த�. த��ைடய வா�நா��
ஒ� ���யமான க�ட�ைத ெந����
ெகா�����ேறா� எ���
உ��ண�������� உ�சாக�� பரபர���
ெபா��� ெகா����தன.
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ெத�வ� ஆ�னா�!

யாைன அர�மைன வாச�� வ�� ��ற�.
வாச� காவலைன அைழ��� ��ன�
ப�ேவ�டைரய� ஏேதா ��னா�. அவ�
அர�மைன�� �� வாசைல� �ற��
��டா�. அர�மைன வாச�� ஒ� ப�க���
எ�ேபா�� ஆய�தமா���த த� ஆ�கைள�
ச��ைஞயா� அைழ�தா�. அவ�க�ட�
ேகா�ைட�� உ�ப�க� ��வ�� ந�றா��
ேத�� ச�ேதகா�பதமாக யா� ெத�ப�டா��
����� ெகா�� வ��ப� க�டைள��டா�.1024

�ற�, ேவள�கார� பைடயா�ட� அ��ர�
��வ�� ��காமேல அர�மைனைய��
�����ற�கைள�� காவ�
��யேவ��ெம�� ெசா�ல எ��,
அவ�க�ைடய தைலவைன அ����ப�
ஆ�ஞா��த வ�ண� ����� பா��தா�.
அ�ேபா� அர�மைன ���ற�� �லா
��ற�ைத� தா�� �த� வாச�ப���
அ��ேல இவ� யா�? தைல�பாைகைய�
பா��தா�, யாைன�பாக� மா�� ேதா��ய�!
ஆகா! அர�மைன��� அவ��� எ�ன
ேவைல? ச�கரவ����ட�தா� அவ���
எ�ன கா�ய�?
�க� பய�கரமான ஓ� எ�ண� அவ�
மன��� ��னைல� ேபா� ேதா���
ெசா�ல ��யாத ேவதைனைய உ�டா��ய�.
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ேகாப�கனைல எ���ய�. இவ�
ச�காரேனா? யாைன�பாகைன� ேபா�
வ�����றாேனா? த� க� ��னா�
ச�கரவ���ைய� ெகா�ல வ�தவ�
அர�மைன���ேள ேபா�றதாவ�?
காலா�தக க�ட��� அ�வள� ெப�ய
அச��� ப�டமா?
நாேல எ��� �லா ��ற�ைத� காலா�தக
க�ட� கட�� ெச�� யாைன�பாக� ச�ப�
அைட�தா�. “அேட! �� இ�ேக!” எ�� ஒ�
க�ஜைன ெச�தா�.
“� ஏ� உ�ேள ேபா�றா�? யாைன�பாக���
அர�மைன��� எ�ன ேவைல?” எ��
���ெகா�ேட, அவ�ைடய ஒ� கர�ைத�
தம� வ�ரா�த� ேபா�ற ைக ����னா�
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����� ெகா�டா�. ���த ��ைய இ���
��� ெக��யா��� ெகா�� ��ன�
ப�ேவ�டைரய� “அடா!” உ�ைமைய� ெசா�!
� யா�? யாைன�பாக�தானா? அ�ல�
ச�காரனா? ” எ�� ெசா��� ெகா�ேட,
���த ��ைய �டாம� ‘யாைன�பாக�’
�க�ைத� த�ைம ேநா��� ����னா�.
அர�மைன�� �� ம�டப��� எ��த
�ப�க�� ெவ��ச� ேலசாக அ�த
‘யாைன�பாக��’ க��ரமான �க���
���த�.
“தளப�! நா� யாைன�பாக� �ட�தா�”
எ�றா� யாைன�பாக�.
காலா�தக க�ட� அ�த �க�ைத� பா��தா�.
அ�த� �ரைல� ேக�டா�. �ைக��� ���ர�1027

ப�ைமேபா� ��� ��டா�. ைக���
அ�வாக� தள��� இளவரச�
அ��ெமா�வ�மைர ��தைல ெச�த�.
அ�சா ெந�ச��, அள�லா மேனா�ட��
வா��தவரான காலா�தக க�ட�� ைக
கா�க� அ�த� கண��� ெவடெவட��
��டன. இ� ைககைள�� ��� வண�க�
ெச���யவா�, “ெபா���� ெச�வா! இ�
எ�ன ேகால�? இ� எ�ன கா�ய�? ச����
நா� ெச�த �ைழைய� ெபா���� க�ைண
��ய ேவ���” எ�� நா� த�த��க� �ர�
ந��க� ��னா�.
ேம�� இேத �ைற�� ேபச� ேபானவைர
இளவரச� த���, “தளப�! இ� எ�ன?
தா�களாவ�, ��ற� ெச�யவாவ�?” த�க�
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ெபா��ைப �ைறேவ��வத�காக� த�க�
கடைமைய� ெச���க�. தவ� எ��ைடய�.
�த�� எ� த�ைதைய� பா��� ���,
�ற�…”
“ெத��ற�, அரேச! தா�க� தய� ெச��
�ைர�� உ�ேள ெச���க�!” எ�றா�
காலா�தக க�ட�.
அர�மைன�� அ�ேபா� இளவரச�� வர�
காரணமாக ஒேர ேகாலாகலமா���த�.
����� ெந���மாக� ெப�க� ேபாவ��
வ�வ�மா���தா�க�. ��ட� ��டமாக
வ�� ச�கரவ��� ப�����த அைறைய
எ��� பா��� ����ேபான
வ�ண���தா�க�.
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ச�கரவ��� சா��� ப��த வ�ண� தம�
அ�ைம� �மார� அ��ெமா���
ைககைள� தம� ைககளா� �����
ெகா����தா�. அவ�க� இ�வ����
��னா� ம�தா��, ஒ� ப�க��� வான���,
அவைள ம�மகளாக� ெப�வத����த
மைலயமா� மக�� ���
ெகா����தா�க�.
ஆனா�, ேம� ம�டப��� �க������
பா��� வ�த ��ய ேவைல அவ�க�� யா��
கவ��க��ைல. ���ழ� த� அ�ைதைய
ேநா�� ஒேர பா��சலாக� பா��� ெச�றா�.
���ழ� எ�வள� �ைரவாக ஓட�
��யவளானா��, ேம���� எ�ய�ப�ட
ேவ�ட� ேபா���ட ��யாத�லவா? அவ�
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ம�தா�� அ�ைத�� அ��� பா���
ெச�வத��� ேவ� அ�ைத�� �லா��
பா�����ட�. ‘��’ எ�� பய�கரமாக
ஓல��� ��� ம�தா�� �ேழ ���தா�.
���ழ�ைய� ேபாலேவ ம�றவ�க��
தைர�� ���த மாதர�ைய ேநா�� ஓ�வர
ஆய�தமானா�க�. அ�சமய� ேம�
மாட������ தடதடெவ�� ச�த� ேக�ட�.
�ல ம� பா�ட�க� �� ேநா��� பல
�ைசக��� எ�ய�ப�டன.
அவ��� ஒ�� ச�கரவ����� அ���
�ட����� �ரகாசமாக எ���ெகா����த
�ப��� ேப�� ���த�; �ப� அைண�த�.
அைற�� உடேன இ�� ���த�. �ற� ���
ேநர� அ�த அ�த��ர அைற��� அைத�
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�����ள ��ட தா�வார�க��� ஒேர
�ழ�பமா���த�. ����ெவ�� ம�த�க�
அ������ ேவகமாக ஓ�� கால��
ச�த�க� ேக�டன.
“�ள��! �ள��!” எ�� ��ன�
ப�ேவ�டைரய� க�ஜைன� �ர� அல�ய�.
“ஆகா! ஐேயா!” எ�� ஒ� ெப� �ர� அல��
ச�த� ேக�ட�. அ� மகாரா��� �ர�
ேபா���கேவ எ�லா�ைடய ெந�ச�க��
������, உட�க� பத�ன. இ�தைன
�ழ�ப����ைடேய ���ழ� அவ�ைடய
அ�ைத ம�தா�� ���த இட�ைத� ��
ைவ�� ஓ� அைட�தா�. அ�ைதைய
அவ��� �� யாேரா ��� ம��� ேம�
ேபா��� ெகா����பைத உண��தா�.
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இதய�ைத� �ள���ப�யான ேசாக�
ெதா��� ���� �ர��, அ�ைக� �ர��
ேச��� அவ� கா�� ���தன.
வாச�ப��க��� “யாரடா அவ�? ஓடாேத!
��!” எ�� ��ன� ப�ேவ�டைரய�
��ச��டா�. அ�சமய� இர�� தா��
ெப�க� �ப�க�ட� வ�� அ�த அைற��
�ரேவ��தா�க�.
�ப ெவ��ச��� ேதா��ய கா�� யா�ேம
எ��பா��க ��யாத அ�சய�
கா��யா���த�. ��� வ�ஷ�களாக�
காைல ஊ�� நட�த�யாம���த
ச�கரவ���, கா�க�� ச��ைய அ�ேயா�
இழ�� �����த ��தரேசாழ ம�ன�, தா�
ப�����த க������� இற�� நட��
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வ��, ம�தா���� அ���
உ�கா�����தா�. அவ� அ��� இளவரச��
இ��தா�. ம�தா���� �லா�� ஒ�
ப�க��� பா��� இ�ெனா� ப�க� ெவ�
வ����த ேவ�� �ைன����� இர�த�
க��� ெகா����த�. ச�கரவ���
ப�����த க���� அ��� மைலயமா�
மக� வானமாேத� காண�ப�டா�. அவ���
அ��� ச�கரவ��� தைல ைவ���
சா�����த தைலயைண�� ஒ� ��ய க��
ெச�க�ப����த�.
�ள�� வ�த�� மகாரா� க��ைல
ெவ��க� பா������, கைர காணாத
அ�சய� த���ய க�க�னா� ச�கரவ���
�ேழ உ�கா�����தைத� பா��தா�.
அ�ேபா� ெபா���� ெச�வ�
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ம�தா���� தைலைய ெம�ள� ����
ச�கரவ����� ம��� ைவ�தா�. இளவரச�
அ��ெமா�வ�ம�� க�க�����
க��� தாைர தாைரயாக வ���
ெகா����த�. ச�கரவ���ேயா ��� ���
அ�� ெகா����தா�.
இ�வளைவ�� ���ழ� ஒ� கணேநர�
பா�ைவ�� பா��தா�. ம�கண��ேலேய
அ�� நட�த ச�பவ�கைளெய�லா� ஒ�வா�
ஊ���� ெத��� ெகா�டா�. ேமேல����
ேவைல எ��தவ�, அைத ஊைம ரா�
தைடெச�� ��டைத� கவ������றா�.
உடேன ேமேல���த த�� ����
சாமா�கைள எ��ெத��� �ள�ைக
அைண�� ������றா�.
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அ�ேபா� ஏ�ப�ட இ���� �ேழ ����
இற��� க���� ச�கரவ��� ப�����பதாக
எ��� க���னா� ������
ஓ�����றா�. ச�கரவ����� ஆப��
எ�� அ��� க���� அ��� ஓ�ய
மகாரா�ைய� த�� ���� ேபா����றா�.
அ�ேபா�தா� மகாரா� “ஐேயா” எ��
கத�����றா�. ��ன� அ�ச�கார�
வாச�ப��� ப�க� ஓ� அ�ேக அ�சமய�
�ரேவ���� ெகா����த ��ன�
ப�ேவ�டைரயைர�� த�� ���
ஓ��ேபா���க ேவ���. இ�வளைவ��
���ழ� ஊ���� ெத��� ெகா�டா�.
இ�த� பாதக� ெசயைல� ெச�� த��
ஓ�யவைன� ெதாட��� ேபா�� ���க
ேவ��� எ�ற எ�ண� அவ� மன���
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ஒ� ப�க��� உதயமா���. அைத� கா����
த� அ�ைத�� இ�� ெந��� ��ட� எ�ற
�ைன� அவ� உ�ள��� ெப��
ெகா�த��ைப உ�டா��ய�. ஆைகயா�
ம�தா�� ச�கரவ����� ம��� தைல
ைவ��� ப�����பைத�� ெபா��ப��தாம�
அவ� அ��� ெச�� ம����� உ�கா���
“அ�ைத! அ�ைத!” எ�� கத�னா�.ஆனா�
ம�தா��ேயா அவ� இ��த ப�க� �����
பா��கேவ இ�ைல. அவ�ைடய க�க�
ச�கரவ����� ���க�ைத ஆவ�ட�
அ�ணா�� பா��த வ�ண���தன.
“ச���ர �மா�! உ� அ�ைத இ�� எ�வள�
மக�தான ���ய�ைத� க��� ெகா�டா�
எ�பைத எ��� பா�! ச�கார�ைடய
ெகாைல ேவ� எ� த�ைத�� ேம� படாம�1037

கா�பா��னா�! அ�த ேவைல� த� உட���
பா��ப��� ெச�� ெகா�டா�! த� உ�ைர�
ெகா���� ச�கரவ����� உ�ைர�
கா�பா��னா�! ஒ��ைறய�ல. இ��ைற
அவைர� கா�பா��னா�! உ� அ�ைத��
�� ேவ� பா��தைத� க�ட�� ���
வ�ஷமாக� ச�� இழ����த எ� த�ைத��
கா�க�� ���� ச�� வ�த�. அவ�
க������ எ��� வ�தா�. அதனா�
ம�ப��� அவ� உ�� த��ய�. ச�கார�
அவ�ைடய �� த����டதாக எ��
�ள�ைக அைண�� ���� �ேழ ����
வ�� ���� அவ�ைடய பாதக�
ெதா�ைல� ெச�ய� பா��தா�. ஆனா�
ச�கரவ��� எ��� வ����டதா�
அவ�ைடய ேநா�க� �ைறேவற��ைல.
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ச���ர�மா�! உ� அ�ைத இ�த� ேசாழ
�ல�����, ேசாழ நா����� எ�வள�
ெப�ய ேசைவ ெச�����றா�. ேசாழ
நா���ேக ெப�� �ப�� ேநராம�
கா�பா��னா�. ேசாழ வ�ச���ேக �ல
ெத�வ� ஆனா�. ���ழ�! உ�
அ�ைத�காக இ� நா� ஒ� ெசா���
க��� �ட �ட�ேபாவ��ைல. அவ��காக
��� அழ ேவ��ய��ைல. ேவ� யா��
��க�படேவ��ய��ைல! இ�தைகய ெத�வ
மரண� யா���� �ைட���? ��ப�
வ�ஷ�களாக� ������த ப��காக உ�ைர�
ெகா���� பா��ய� யா���� �ைட���?
அவ�ைடய ம��ேல தைலைய
ைவ���ெகா�� ��ம�யாக உ�ைர���
ேப� யா���� �ைட���?” எ�� இளவரச�
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��னா�.
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"ேவைள வ�� ��ட�!"

கட��� அர�மைன�� ந��� அவ�ைடய
அ�த��ர அைற�� த�யாக அ������
நட�� ெகா����தா�. அவ�ைடய
உ�ள��� ��ெகா����த பரபர�ைப
அவ�ைடய �க�ேதா�ற� கா��ய�. அ�த
அைற���ேள வ�வத�� அைம����த பல
வ�கைள�� அவ� அ��க� பா����
ெகா����தா�. அ�த வ�க�� ஏதாவ�
கால�� ச�த� ேக��றதா எ�� அவ�ைடய
ெச�க� ���� கவ���� ெகா����தன.
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“ேவைள ெந��� ��ட�!” எ�� அவ�ைடய
உத�க� அ��க� �������
ெகா����தன.
ந��� ப��பத�காக அைம����த ப�சைண
ெம�ைத ���த க���� நா� ப�க��
�ைர��ைலக� ெதா��ன. ந��� ஒ�
ப�க��� �ைர� �ைலைய ெம�வாக�
���னா�. ப��ைக�� �ளவா���
ைவ����த ெகாைல வாைள� பா��தா�.
ந��� அ�த வாைள� ைக�� ����
���தா�. �ப��� ஒ��� அைத இ���
ந�றாக �����ப� ெச�� பா���
உவ�தா�. �ற�, அைத� த� மா��ட�
அைண��� ெகா�டா� க�ன�ேதா�
ேச��� ைவ��� ெகா�� ��த��டா�.
ப�க�����த ேவ�ைட ம�டப���
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இரக�ய� கதைவ யாேரா த��வ� ேபா�ற
ச�த� ேக�ட�.
ந��� இரக�ய� கத�� அ��� ெச��,
அத� உ�கதைவ� �ற�தா�.
இ���� ஒ� ேகாரமான �க� இேலசாக�
ெத��த�.
“ம��ரவா�! வ����டாயா?” எ�றா� ந���.
“வ����ேட�, ரா�! ேவைள��
வ����ட�” எ�றா� ர�தாஸ�.
“இ�� இ�லா��டா� எ�ைற��� இ�ைல.
ேத�! எ�ன ஏ�பா� ெச�������க�?
நா�க� எ�ன ெச�ய ேவ���?”
“இ�த� சமய��� ��க� ஒ�வ�� இ��
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வரா���தாேல என��� ெப�ய
உத�யா�����…”
“சபத� ���த �ற� த�கைள� ப��ரமாக
அைழ��� ெகா�� ேபாவத�காக
வ�����ேறா�. எ��பாராத தட�க� ஏதாவ�
ஏ�ப�டா� அத��� தயாரா���ேபா�. எ�த
��ஷ�� தா�க� எ�கைள உத���
அைழ�கலா�.”
“எ�ைன எ�ப� அைழ��� ெகா��
ேபா��க�?”
“இ�த� �ர�க� பாைத�� ���� ஐயனா�
ேகா�� இ���ற�. அத� அ��� உ�ள
கா��� ப�ல�ைக� தயாராக
ைவ�����ேறா�. �ர பா��ய��
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தைலைய� ெகா�தவைன� ப�வா��ய
ேத�ைய நா�கேள ப�ல��� ைவ���
���� ெச�ேவா�. ெபா�� ��வத���
ெகா��மைல��� ேபா� ��ேவா�.”
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"ேபா� ���க�!"

அ��� �ள��� கைர����த ப����க�
ேமைட�� ம�ேமகைல உ�கா�����தா�.
ேமக�க� ������த வான��� ஆ�கா��
�ல ந�ச��ர�க� �ட� ��� ஒ���த� ேபா�
அ��� �ள���� அட���யாக�
பட�����த இைலக��� ம���� மல�க�
தைல ��� ��றன. இைத� பா����
ெகா����த ம�ேமகைல தன���
��னா� கால�� ச�த� ேக��� �������
����� பா��தா�. �க� ச�ப��� வ����த
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உ�வ�ைத� க�� அவசரமாக எ��தேபா�
கா� த�மா�� ��னா���த �ள��� �ழ�
ேபானா�.
“ராஜ�மா�! நா�தா�!” எ�� ���
ெகா�ேட வ��ய�ேதவ� ம�ேமகைலைய�
தா��� ����� ெகா�டா�.
ஐயா! தய�ெச�� தா�க� எ��ட�
வா��க�. ப��� ரா� த�கைள ஏேதா ஓ�
அவசர கா�யமாக� பா��க ேவ��மா�.”
“அ�த அவசரமான கா�ய� எ�னெவ�ப�
த�க���� ெத��� அ�லவா?”
“ெத���; ப�ேவ�டைரய� ெகா��ட�ைத�
தா��� ேபா� பட� க���� ேபா���டதாக
ஒ� ெச�� வ�����ற�…”
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“நா�� ேக���ப�ேட�!”
“தா�க� உடேன ேபா� அைத�ப��ய
உ�ைமைய� ெத���ெகா��
வரேவ��மா�. அ��த� த�க�ட� ப���
ரா� ேந�� ேக��� ெகா�ள� ேபா�றா�.”
வ��ய�ேதவ� ��� ேயா������,
“இைதெய�லா� எ��ட� ��னா� �ற
ேவ�டா� எ�� ப��� ரா�
எ�ச��க��ைலயா?” எ�றா�.
“ஆமா�!”
“�� ஏ� இைத�ப�� எ��ட�
ெசா���க�?”
ச�� ��னா� ந��� ேத� த�கைள
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அைழ�� வ��ப� எ�ைன அ���னா�.
உடேன, ஏேதா அவ�ட� ேக�பத�காக�
����� ேபாேன�. கதைவ� தா����
ெகா����தா�. உ�ேள, ேவ�ைட
ம�டப������ ேப��� �ர�க�
இேலசாக� ேக�டன. ஐயா! எ� ச�ேதக�ைத�
த�க��� இ�ேபா� ெசா�� ���ேற�.
ேவ�ைட ம�டப��� யாேரா ஆ�க� வ��
ஒ������றா�க� எ�� ேதா���ற�.
அவ�க���� ப��� ரா���� ஏேதா
ச�ப�த� இ��கேவ��� எ���
ச�ேத���ேற�.”
வ��ய�ேதவ� இ�ேபா�தா� �ைலைம��
���ய�ைத ந�� உண��தா�. இ�� ஏேதா
�ப�த ச�பவ� �கழ�ேபா�ற� எ�பதாக
அவ� உ��ண��� அவ���� ெசா���1049

ெகா�ேட���த�. ம�ேமகைல ��ய
ெச��க� அவ� உ��ண���ைய
உ���ப���ன.
“இளவர�! என��� தா�க� ஓ� உத�
அவ�ய� ெச�யேவ���!”
“எ�னெவ�� ெசா���க�!”
“இளவர�! ேவ�ைட ம�டப����
ெவ������ �ர�க� பாைத �லமாக வ��
வ� ஒ�����ற�. இ�ேபா� ந��� ேத�
இ���� அைற வ�யாக� ேபாவத��� ஒ�
வாச� இ���ற�. இவ�ைற� த�ர
��றாவ� வ� ஒ�� இ���றத�லவா?
அ�த வ�யாக எ�ைன இ�ேபாேத ேவ�ைட
ம�டப���� அைழ��� ேபா�க�!”
ந�தவன�ைத� கட�� வ��ய�ேதவைன
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ம�ேமகைல அைழ��� ெச�றா�. �ற�,
மா�ைக�� ஓரமாக� �வ�க�� க�ய �ழ�
அட�����த இட�க�� வ�யாக அைழ���
ெச�றா�. �ற� மா�ைக�� ���� ஜன
ச�சார� இ�லாத தா�வார�க�,
நைடபாைதக� வ�யாக அைழ��� ெச�றா�.
��ன�, கத� சா�த�ப����த ஒ�
வாச�ப��� அ��� வ�தா�. அ�ேகேய
வ��ய�ேதவைன ��க� ெச����� �ைர��
ெச�� ஒ� ைக �ள�ைக எ��� வ�தா�.
கதைவ� �ற�� உ�ேள �ள�ைக� ����
கா��யேபா� வ�ைசயாக� ப��க���க�
அைம�த ���ய நைடபாைத காண�ப�ட�.
இ�வ�� அ�ப�க�� இற��� ெச�றா�க�.
��� ேநர� ெச�ற �ற� ��னா�, ெச�ற
ம�ேமகைல ச�ெட�� ���, ெம��ய
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�ர��, “����க�! ஏேதா கால�� ச�த�
ேபா����ற�, த�க���� ேக��றதா?”
எ�றா�.
அ�சமய� ந��� ேத��� ப��ைக
அைற�கத� ந�றாக� �ற�த�. ேவ�ைட
ம�டப����� ெவ��ச� ����
�ரகாச�ப���ய�.
ம�கண� ந��� ேத��� ேவ�ைட
ம�டப�����ேள �ரேவ��தா�.
ேவ�ைட ம�டப�����
வ��ய�ேதவைன�� ம�ேமகைலைய��
பா������ ந����� ��� �ைக���
ேபானா�.
“ஓேஹா! ��க� எ�ப� இ�ேக வ���க�?”
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எ�� ேக�டா�.
“ேத�! த�க� க�டைள எ�� த�க� ேதா�
��யப�யா� வ�ேத�” எ�றா�
வ��ய�ேதவ�.
ந��� தன�� �த�� உ�டான �ைக�ைப�
சமா���� ெகா�� ��னைக ���தா�.
“ம�ேமகைல? இ�த வ��� எத�காக
இவைர அைழ��� ெகா�� வ�தா�?”
“அ�கா! ச�� �� எ� தைமய� க�தமாற�
த�கைள� பா��க� ேபா�ேற� எ��
ெசா��� ெகா����தா�. அவ� க���
படேவ�டா� எ�பத�காக இ�த வ���
அைழ�� வ�ேத�.”
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�ற�, ந����� ம�ேமகைல��
வ��ய�ேதவ�� ந����� அைற���ேள
�ரேவ��தா�க�. கத�� உடேன அைட���
ெகா�ட�.
“த�கா�! � ��க ���சா�! இவைர ேவ�ைட
ம�டப வ�யாக அைழ�� வ�த� ந�லதா��
ேபா��� உ� தைமய� இ�ேபா�தா�
இ����� ேபா�றா�. ஆ��த க�காலைர
அைழ�� வ�வதாக� ெசா���
ேபா����றா�. அத��� உ�கைள நா�
அ����ட ேவ���” எ�றா� ந���.
“அ�கா! த�க� கணவைர� ப�� உ�ைமைய
அ��� வர இவைர அ��ப� ேபாவதாக
ெசா���க�?” எ�றா� ம�ேமகைல.
“ரா�! நா� ேபாக� ��தமா����ேற�.
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த�க�ட� உ�ள ஒ� ெபா�ைள யா���ேற�.
�� அைடயாள� ெபா��த வா� ஒ��
த�க�ட� இ���ற�. அைத� ெகா��தா�
ேபா����ேற�” எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
“ஐயா! ேவ�ைட ம�டப��� எ�தைனேயா
வா�க��, ேவ�க�� இ����றன.
ேவ��யவ�ைற எ����ெகா�� தா�க�
இ�த� கணேம �ற�படலாேம? நா� எ�
உ�ைர� கா�பா��� ெகா�ள ைவ������
அ�த ஒேர ஆ�த�ைத ஏ� ேக�க ேவ���?”
“ேத� த�க�ைடய உ�ைர� கா�பா���
ெகா�ள ம���தானா அ�த வாைள ைவ���
�ைஜ ெச�� வ����க�? உ�ைமைய�
ெசா���க�! �ர பா��ய�ைடய
மரண����� ப���� ப�
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வா��வத�காக�� இ��கலா� அ�லவா?”
“ம�ேமகைல இ����ேபா� �� அ�த�
ேப�ைச எ��கமா��� எ�� �ைன�ேத�.
நா�� இ� மைற�க ேவ��ய அவ�ய�
இ�ைல. த�கா�! ��� ெத���ெகா�. நா�
இ�த� கட��� அர�மைன�� வ�த��
ேநா�க� எ�னெவ�� ெத���ெகா�!”
இ�வா� ெசா��ய வ�ண� ந��� ேத�
ப�க��� க���� �� ைவ����த ��
அைடயாள��ட வாைள� ைக�� எ����
ெகா�டா�.
“ேசாழ சா�ரா�ய��� உ� கலக�ைத� ����
ைவ�பத�காக நா� இ�� வர��ைல.
ம�ரா�தக� ேதவ����, ஆ��த
க�கால���� இரா�ய� ���ைன ெச�� 1056

ைவ�பத�காக�� நா� இ�ேக வர��ைல.
கட��� அர�மைன�� ������
க��பத�காக�� வர��ைல! த�கா�!
உன��� ��மண� ���� ைவ�பத�காக��
வர��ைல. �ரபா��ய�� தைலைய�
ெகா�த பாதகைன� ப����ப� வா�கேவ
வ�ேத�. இ� பா��ய �ல�� வா�! இத�
ேம� ஆைண��� நா� சபத�
ெச�����ேற�. அ�த� சபத�ைத ���கேவ
வ�ேத�. இ��ர� ஒ�� எ� சபத�ைத
���ேப�; அ�ல� எ� உ�ைர ���ேப�!”
எ�� ந��� ஆேவச� வ�தவ� ேபா� ேப�
����னா�.
“அத�� நா� தைடயாக இ��ேப�
எ��தாேன எ�ைன� ேபாக�
ெசா�����க�?” எ�றா� வ��ய�ேதவ�.1057

“ஆகா! எ� ப�ைய ���பத�� �� தைட
ெச�ய�ேபா��ரா? ந�ல கா�ய�! யா�
ேவ�டா� எ�றா�க�? உ��ைடய
ந�ப�ட� ெச�� இைதெய�லா� ெசா��
இ�ேக அவைர வராம� த���
��வ�தாேன?”
“ேத� அவ�ட� ெசா��� தைட ெச�ய
��யா� எ��தா� த�க�ட� வ�ேத�.
த�க�ைடய கா�� ���� ெக��� ேக���
ெகா�டாவ� த�கைள இ�த� பாவ கா�ய�
ெச�யாம� த��பத�� வ�ேத�…”
அ�ேபா� ம�ேமகைல, “ஐேயா அவ�
வ��றா� ேபா����றேத!” எ�� �������
��னா�.
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ம�ற இ�வ�� உ��� ேக�டா�க�. ஆ�;
அ�ேபா� அர�மைன ��க������ அ�த
அைற��� யாேரா வ�� கால�� ச�த�
ேக�ட�.
“ஐயா! ���ர� ேவ�ைட ம�டப����� ேபா�
���க�!” எ�றா� ந���.
“மைற��ெகா�ள என�� ேவ� ஒ� ந�ல
இட� இ���ற�. ேத�! அ�த வாைள இ�ப��
ெகா��க�!” எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
ந��� அவ�ட� வாைள� ெகா��பத�காக
அைத ��னா� ���னா�. அ�ேபா�
அவ�ைடய ைகதவ�, வா� தைர�� ����
ஜணஜண கண கணெவ��� ஒ�ைய
எ���ய�.
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வா� தவ�� தைர�� ���தேபா� எ��த
ஒ��ட� ந����� ேசாக� த���ய
ெம��ய ����� ஒ��� கல�த�.
அவ� பரபர��ட�, “ஐயா! ெத�வ��� ��த�
ேவ� �தமா����ற�. வா� இ�ேகேய
�ட�க���. தா�க� உடேன ேபா� மைற��
ெகா���க�!” எ�றா�.
அைத� கா�� வா��� ெகா�ளாம�
வ��ய�ேதவ� ���� வாைள எ��க�
ேபானா�. அத� ��ய ��� ப��ைய�
����� ��க �ய�றா�. அேத சமய���
அ�த வா�� ��ைய ஒ� கா�னா� �����
ெகா�டா� ந���.
“ேவ�டா�! இளவரச� கா�� வா� ���த
ச�த� ேக������. இ�ேக வா�
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இ�லா��டா� அவ� மன��� ச�ேதக�
உ�டா��. ேபா� ���க�! மைற�� ேபா�
���க�!” எ�றா�.
வ��ய�ேதவ� ேவ�டா ெவ��பாக
யா��க��க�� கள��ய�ைத ேநா��
�ைர�� ெச�றா�. கள��ய��� கதைவ�
�ற��ெகா�� உ�ேள ெச�� மைற�தா�.
கால�� ச�த� ெவ� ச�ப���,
வாச�ப��க��� ேக�ட�.
ம�ேமகைலைய� பா���, “த�கா�! ���
மைற�� ெகா�! க���� �ைரக����
��னா� மைற�� ெகா�! நா�க� ேப��
ெகா������ ேபா� அவ���� ெத�யாம�
இ����� ேபா���!” எ�றா� ந���.
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கா��� ���த�!

ம�ேமகைல க���� �ைர��ைல���
��னா� மைற�த ம�கண��� க�கால�
������� பா���� ெகா�ேட ந���ைய
ெந���னா�. ந����� அ��� வ�த��
தைர�ேல �ட�� ஒ����� ெகா����த
வாைள� பா��தா�. ��ன�, ந�����
�க�ைத உ��� பா��தா�. ந�����
ெந�ைச ஊ���ய அ�த� பா�ைவ��
��ச�ய�ைத� ெபா��க மா�டாம� வாைள
எ���� பாவைனயாக அவ� ���தா�.
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ந����� ேநா�க�ைத அ��� அவைள
����ெகா�� க�கால� வாைள� ைக��
எ���� ெகா�டா�.
��ன� ந���ைய ேநா��, “ேத�! வ��ேபா�
ேக�ட ச�த� இ�த வா�� ச�த�தா�
ேபா����ற�. த�க� ைக����� ந���
�ேழ �������ற�! எ�ைன
வரேவ�பத��� ைக�� வாேள��
ஆய�தமான� ேபால� ேதா���ற�”
எ�றா�.
“�ர� ��க இள� ��கைள�� �ர��� �ற�த
வா�ப ��க�கைள�� வரேவ�பத���ய
�ைற அ�ேவய�லவா?” எ�றா� ந���.
“உ�ைமைய� ெசா�! எ� உ�ள���
ெகா��� ��ெட��� �ைய ேம�� வள��க1063

ேவ�டா�! எ�ைன எத�காக இ�த� கட���
அர�மைன�� வர� ெசா�னா�? ேசாழ
சா�ரா�ய�ைத� ப����� ெகா���� சமரச�
ெச�� ைவ�பத�காகேவா, என���
ம�ேமகைல��� ��மண� ெச�����
க�� க��பத�காகேவா இ�தைன �ய����
ெச�ததாக� ெசா�லாேத! அ�த�
கைதகைளெய�லா� நா� ந�பமா�ேட�.
ந�����தா�, இ�� வ����க��
மா�ேட�…”
“�� எத�காக இ�� வ���க�, ேகாமகேன!
எ�ன ந���ைக�ட� இ�த இட����
வ���க�?”
“ந���ைகயா? என�� ஒ��த ந���ைக��
�ைடயா�. எ� உ�ள���
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�ர�����பெத�லா� �ராைச��
அவந���ைக��தா�. ஒ� சமய� எ��ட� �
ஒ� வர� ேகா�னா�. கா�� ����
ம�றா�� ேக��� ெகா�டா�. எ�
ஆ��ர��னா�� ���க�தன��னா�� �
ேகா�யைத நா� ெகா��க��ைல. �ற�
ஒ�ெவா� கண�� அைத �ைன��
வ��த�ப��� ெகா�����ேற�. அத��
ஏேத�� ப�கார� உ�டானா� அைத�
ெச������ ேபாகலா� எ�� வ�ேத�.
ந���! ெசா�! எ�த �த��லாவ� அத��
நா� ப�கார� ெச�ய���� எ�றா�, ெசா�!”
இ�வா� இர�க� த���� �ர�� ��ய
க�காலைன� பா��� ந���, “ேகாமகேன!
அத��� ப�கார� ஒ��� �ைடயா�.
இற�தவ�க� இற�தவ�க�தா�!
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இற�தவ�கைள� �ைழ�க� ெச��� ச�� இ�த
உல�� யா���� �ைடயா�” எ�றா�.
“இற�தவ�கைள� �ைழ�க� ெச�ய ��யா�.
அ� உ�ைமதா�! ஆனா� உ���� உ��
ெகா���� ப�கார� ேதடலா� அ�லவா?…
இேதாபா�! எ��ட� இ��� மைற�க
ேவ�டா�. இ�� � எத�காக வ�தா�,
எ�ைன எத�காக வர� ெசா�னா�
எ�பெத�லா� என��� ெத�யா� எ��
எ�ணாேத! �ர பா��ய�ைடய வா�னா�
எ�ைன� ெகா�� ப� �����
ேநா�க��டேனேய � இ��ட����
வ�����றா�. அ�த உ��ைடய ேநா�க�ைத
தைட��� �ைறேவ���ெகா�! இேதா! இ�த
வாைள� ெப��� ெகா�!” எ�� ���
க�கால� வாைள ���னா�.
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ந��� வாைள வா��� ெகா�டா�. வாைள�
���த அவ�ைடய ைகக� ந���ன. ��ன�
அவ� உட�ெப�லா� ந���ய�. க�க��
க��� த���ய�. இதய�ைத� �ள���
ேசாக� �ர�� ��ம�� ேத�ப�� கல��
வ�தன.
ந��� ெபா��வ�த ��மைல
அட���ெகா��, “ேகாமகேன! த�க�ட�
நா� எைத�� மைற�க�� இ�ைல. மைற�க
���ப�� இ�ைல. நா� இ�� வ�த��
ேநா�க� ப��� தா�க� ��யெத�லா�
உ�ைமதா�. த�கைள இ�� வர�
ெசா�ன�� ேநா�க�� அ�தா�. ஆனா�
ச�த��ப� ேந������� சமய��� எ�
ைகக�� வ�� இ�ைல; எ� ெந����
ைத�ய� இ�ைல. தா�க� எ�ைன�
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ேத�வ�� கால�� ச�த� ேக�ட�டேனேய எ�
ைக����த வா� ந��� �ேழ
������ட�. இேதா பா��க�! வாைள�
�������� எ� கர�க� ந���வைத!”
எ�றா�.
“ேகாமகேன! �ரபா��ய�ைடய
மரண����� ப� வா��வதாக நா� சபத�
ெச�த� உ�ைமதா�. �� ��ன� ெபா��த
இ�த� பா��ய �ல�� வா�னா� ஒ��
த�கைள ெகா��ேவ�, அ�ல� எ�ைன
நாேன ெகா�� ெகா�� மா�ேவ� எ��
சபத� எ���� ெகா�ேட�.
எ�ைன� ப��ய உ�ைமைய� ெசா��
���ேற�. அைத�ேக�ட �ற� எ�ைன�
த�க� ைக�னாேலேய ெகா�����க�! எ�
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வா��ைக�� ���, எ� ��ப�க���
�ேமாசன�, – மரண� ஒ��தா�
எ�பைத�� ெத�ய�ப����. ஐயா! எ� த�ைத
யா� எ�பைத� த�க���� ெசா�ல�
ேபா�ேற�.”
இ��த� பலமான ��வ ��ைக
ேபா���ெகா�� ந��� ஆ��த க�காலைர
�க ெந��� அவ� காத�ைட �க ெம��ய
ந���ய �ர�� “எ�ைன� ெப�ற த�ைத…
தா�!” எ�� ��னா�. ����� ���
��� அழ� ெதாட��னா�.
ஆ��த க�கால� ஆ�ர� ேத�
ெகா��யவைன� ேபா� ஒ� கண�
������� ���னா�.
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“இ�ைல, இ�ைல, இ�ைல! ஒ� நா��
இ�ைல! � ெசா��வ� ெபா�, ெபா� ெப��
ெபா�!” எ�� உர�க� க��னா�.
ம�கணேம அவ�ைடய ஆேவச� அட��ய�.
ேவதைன ���த �ர��, “ஆ� ந���, ஆ�.
� ��ய� உ�ைமயாகேவ இ��க ேவ���.
இ�ேபா� எ�லா� என��� ெத��ற�. உ�
மன��ேல �க�����க� ��ய
ேபாரா�ட�ைத� ப��ய உ�ைம�� ெத��ற�.
� எ�வள� ��ப�ப����க ேவ��� எ��
ெத��ற�. உ� �ழ�ப�����, தய�க�����
உ� பய�கரமான ேவ��ேகா����
காரண� ெத��ற�. அ�ைற�� � எ��ைடய
கா�� ���� ம�றா�யேபா�, நா� உ�
ேவ��ேகாைள ம��த� எ�வள� ெப�ய
ெகா�ைம எ�� ெத��ற�! ஐேயா! இ�த� 1070

ெப�� பார�ைத இ�தைன நா� எ�ப� உ�
மன��� ைவ��� தா��� ெகா����தா�?
எ�ப� இ�த� பாதக� இ����� உ��
வா�வைத� ச���� ெகா����தா�? ந�ல�!
இேதா, ந���! எ� �ராய���த�!”
யா�� கள��ய��ேல���� வ��ய�ேதவ�
ேம���ய ச�பாஷைணகைளெய�லா�
ேக��� ெகா����தா�. இைட�ைடேய
க�கால�� ெவ� ���த�யமா��
ெகா����த ேபா� அவ�
அவ�க���ைடேய ேபாக எ��னா�. �ற�
அதனா� எ�ன �ப�த� ேந��ேமா எ��
தய��னா�. கைட�யாக ஆ��த க�கால�
அட��ய ெம��ய தழதழ�த �ர��, ந���
��யைத ஒ��� ெகா��� �ைற��
வா��ைத ெசா��� ெகா����தேபா�,
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அவ�ைடய ஆ�வ�� க��� காவைல�
கட�த�. அவ� உர�க� ச�த����
ெகா����த வைர�� அவ� அ�வளவாக�
பய�பட��ைல. இ�ேபா�தா� அ�கமாக
அ��னா�. எ�ன ெச�ய� ேபா�றாேரா எ�ற
ெப�� கவைல�னா�, யா��
கள��ய������ ��� தைலைய ����
பா��தா�. பா�ைவ�� இல�கான இட���
ந����� க�கால�� இ�ைல. ஆனா�
ேவெறா� கா��ைய� க�டா�. �வ��
ப�����த �ைல� க�ணா��� அ�த�
கா�� ெத��த�. ேவ�ைட ம�டப���
இரக�ய� கத� �வார��� வ�யாக ஒ�
ேகாரமான �க� ெத��த�. ம��ரவா�
ர�தாஸ�ைடய �க�தா�! அ��த கண���
ேவ�ைட ம�டப��� இரக�ய� கத�
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ெம�வாக� �ற�பைத வ��ய�ேதவ�
க�டா�. உடேன, யா�� கள��ய���
மைற����� தா� ெவ��� பா��� ெச�ல
�ய�றா�.
அ�சமய� ��னா���� அவ�ைடய
க���� வ�ரா�த�ைத ெயா�த ஒ� ைக ���
வைள���ெகா�ட�. அ�ணா��
ேநா��னா�; ஓ� ஆஜா�பா�வான உ�வ�
க� ��ேன ெத��த�. ஆகா! இவ� யா�?
இ�� எ�ப� வ�தா�! இ� எ�ன இ����
��? க��� ெந��றேத! �����ண��றேத;
�� �����றேத! இ��� �ல கண ேநர�
ேபானா�, உ�ேர ேபா���ேம…!
வ��ய�ேதவ� ஒ� ெப� �ய�� ெச�� அ�த
இ���� ைக�� ��ைய� ����
தள����ெகா�� ெவ��� பா��தா�.
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பா��த ேவக��� தைர�� ���தா�.
தைல�ேல ஒ� ெப�ய பாறா�க�ைல�
ேபா�ட�ேபா� இ��த�. ஒ�கண� அவ�
க�க�� �� ேகா� ��ய�க�
ேகாடா�ேகா� �ரண�கைள� பர���
ெகா�� �ரகா��தா�க�. அ��த கண���
அ�வள� ��ய�க�� மைற�தா�க�.
நாலா�ற�� இ��� வ�த�. வ��ய�ேதவ�
அ�கணேம �ைனைவ இழ�தா�.
யா�� கள��ய������, அத� வாச��
�ட�த வ��ய�ேதவ�ைடய உடைல �����
தா���ெகா��, ஒ� பய�கரமான உ�வ�
ெவ��ப�ட�. யா�� கள��ய��� அ���
தடா� எ�ற ச�த�ைத� ேக�� ந���
����� பா��தா�. அ�த உ�வ� ைக��
க��ைய உ��� ெகா�� த�ைன ேநா�� 1074

வ�வைத� க�டா�. ��க� �����ப�யாக
�ய��ட� அ�த உ�வ�ைத ேநா��னா�.
அவ� வ������த �ட�க� ேமேல ஏ�
மா�ைப��, ெதா�ைடைய��
அைட���ெகா�டதாக� ேதா��ய�.
க�கைள� �ைட��� ெகா��, எ�ேர
பா��தா�. க�கால� �ேழ ���� �ட�க�
க�டா�. அவ� உட�� �ர பா��ய�ைடய
வா� பா�����தைத�� க�டா�.
“அ� பாத�! ச�டா�! உ� ப�ைய
�ைறேவ�� ��டயா?” எ�� ���ெகா�ேட
உ�வ� அவைள ேம�� ெந��� வ�த�.
அேத சமய��� ேவ�ைட ம�டப���
இரக�ய� கத�� வ�யாக ர�தாஸ��
�ரேவ��தா�. அ�த அைற�� இேலசாக
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ெவ��ச� த�� ெகா����த �ள�� அ���
���த�. அ� அைணவத�� ��னா� ஒ�
கண ேநர� ம�ேமகைல�� பய��ரா��
ெகா�ட �க�ைத� கா��ய�. ‘���’ ெச��
��� ெகா�ேட ம�ேமகைல அ�����
ஓ�னா�.அைற�� கா��� ���த�. அ�த�
கா���� ேசாக� த���ய ��ம� �ர��,
ெவ� ெகா�ட ����� ஒ���, மரண�
த�வா�� ேக��� �னக� ஓைச��
ம�த�க� �ைர�� அ������ ஓ��
கால�� ச�த�� கல�� ேக�டன.
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"நா� ெகா�ல��ைல!"

ஆ��த க�கால� மரண���� �ட�த
கட��� அர�மைன�� அைற�� கா���
������த�. க��� ெந�ப��� தைர��
தடாெல�� த�ள�ப�ட வ�லவைரய�ைடய
உ�ள���� அ�வாேற ��� ேநர� இ��
��ெகா����த�. ெகா�ச� ெகா�சமாக
�ைன� வர� ெதாட��யேபா�, அவ�
க�க�� ���தன. ஆனா� அவைன�
����� ������த இ��� காரண��னா�
அவ� எ�ேக இ���றா�, எ�ன
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�ைலைம�� இ���றா� எ�ப�� அவ�
உ�ள��� �ல�பட��ைல.
இர�� ைககைள�� ���� �ழா��
பா��தா�. ஒ� ெபா�� ைக��� த���ப�ட�.
அ� எ�ன? க��ேபா� அ�லவா இ���ற�?
ஆ�; க��தா�! ���மட� உ�ள க��!
சாதாரண� க��கைள�ட, �க� ச��
வா��த�! எவ� ேப�லாவ� பா��தா�,
அவ� ெச�தா�!
ச�; இ� உ�கா�����ப�ேலா
கா����ப�ேலா பய��ைல. எ��� நட��
எ�ேக இ���ேறா� எ�� ேசா���� பா��க
ேவ��ய�தா�. எ��� ��றா�; கா�க�
த�ளா�ன. ஆ��� சமா���� ெகா��
நட�தா�. இ���� த�மா��ெகா��
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நட�தா�. ஏேதா கா�� த��கேவ ம�ப���
தடா� எ�� ���தா�. த�மா�
���தேபா� ைக����த க�� ந�� ��ட�.
அைத� க������ எ����
ெகா�வத�காக� ைகைய ���� �ழா�னா�.
ைக�� ���வாக ஏேதா த���ப�ட�.
வ��ய�ேதவ�ைடய உட�ெப�லா�
ந���ய�. ெந��� �� �� ெகா�ட�.
‘அ�ப��� இ��க ���மா?’ எ�� எ���
ெகா�ேட ம�ப��� தட�� பா��தா�. ஆ�;
அ� ஒ� ம�த உட�தா�! அவ� ைக��
த���ப�ட� அ�த ம�த�� உ�ள�ைக!
உ��� பா��தா�, ஐேயா! இளவரச� ஆ��த
க�கால� அ�லவா �ட��றா�? அவ� அ�ல!
அவ�ைடய உ�� அ�ற உட�தா� �ட��ற�!
வ��ய�ேதவ�ைடய ெந�� ����
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ெதா�ைடைய அைட��� ெகா�ட�.
க�க�� அவைன அ�யாம� க���
த���ய�! ந� ந���ய ைகக�னா�
க�கால�ைடய உட��� பல ப��கைள��
ெதா��� பா��தா�. ���� ச�ேதக����
இட� இ�ைல. உ�� ெச����ட
ெவ����தா�!
அ�த உ�ர�ற உட��� �லா�
ப�க������ ெப��� ப�க��� வ�����த
இர�த� அவ�ைடய ைககைள நைன�த�.
அ�சமய� அவ���� ��தைவ� �ரா����
�ைன� உ�டா���. அ�த மாதர� அவைன
எத�காக அ��� ைவ�தாேளா, அ�த�
கா�ய��� அவ� ெவ�� அைடய��ைல,
��� ேதா�� அைட�தா�! அவனா�
எ�வள� �ரய�தன� ெச�ய ���ேமா,
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அ�வள�� ெச�தா���ட�. ஆனா��
பய�பட��ைல, �� ெவ����ட�!
இளவரச�� உ�ர�ற உடைல எ���
த��ைடய ம��ேல ேபா��� ெகா�டா�.
ேமேல எ�ன ெச�வ� எ��, ெத�ய��ைல.
������ ச��ையேய இழ����டா�.
ச�த�ேபா�� அல�வத��� ெதா�ைட���
ச�� இ�லாம� ேபா���ட�.
“இளவரச� இற����டா�; ஒ���ெகா�ட
கா�ய��� நா� ெவ�� ெபற��ைல;
��தைவ�� �க��� இ� ���க ��யா�!”
எ��� இ�த எ�ண�கேள ���ப� ���ப
அவ� மன��� வ�� ெகா����தன.
இ�வா� எ��� ெகா�� அவ� எ�தைன
ேநர� அ�ேக உ�கா�����தா� எ�ப�
அவ��ேக ெத�யா�. �வ��� ெவ��ச��ட�
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ம�த�க� �ல� அ�த அைறைய ெந���
வ��றா�க� எ�பைத� க�ட �ற�தா�
அவ��� ஓரள� �ய �ைன� வ�த�.
க�கால�ைடய உடைல� த��ைடய
ம������ எ���� �ேழ ைவ�����
எ��� ��றா�. ப��� ப��ர�� ஆ�க�
��வாச� ப�க���� வ�தா�க�. அவ�க��
இ�வ� �வ��� ����� ெகா����தா�க�.
ம��� �ல� ேவ� ஏ���ெகா�� வ�தா�க�.
எ�லா���� ��னா� க�தமாற��,
அவ��� அ��தா� ேபா� ெப�ய
ச��வைரய�� வ�தா�க�. வ�தவ�க�
எ�லா�ைடய �க�க�� பய��ரா��ைய�
கா��ன. �வ��� ெவ��ச���
ேபய��தவ�கைள� ேபா� காண�ப�டா�க�.
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ச��வைரய� �ேழ �ட�த ஆ��த
க�கால�ைடய உடைல அ��னா�. அத�
தைலமா��� உ�கா���, ��� ேநர� உ���
பா���� ெகா����� ���, “ஐேயா! ��ேய!
இ� எ� ���லா ேநர ேவ���? ������
எ�� அைழ�� ேவ�தைன� ெகா�ற ப� எ�
தைல�லா ��ய ேவ���?” எ�� �ல���
ெகா�ேட தம� தைல�� படா�, படா� எ��
அ����ெகா�� �ல��னா�.
க�தமாற� “த�ைதேய! ந� �ல���� அ�த�
ப� ஒ� நா�� வரா�! இேதா
ெகாைல�காரைன� ைக�� ெம��மாக�
�������ேறா�! இவ� இளவரசைர�
ெகா�வத�� உபேயா��த க�� அேதா
�ட�பைத� பா��க�! அ�� இர�த�
ேதா�����பைத� பா��க�! இ�ேப��ப�ட 1083

மகா பாதக��� எ�ன த�டைன
ெகா��ப�? எ� ெகா��தா�� ேபாதாேத?”
எ�� க�தமாற� ேப�� ெகா�ேட ேபானா�.
வ��ய�ேதவ� ெதா�ைட ெந��� ேபச
��யாதவனா���தா�. க�தமாற�ைடய
வா��ைதக� அவைன� ���ரைம ெகா�ள�
ெச�தன. த�ைன� �ற� ெகாைலகாரனாக�
க�த� ��ய �ைல��தா� இ��ப�
அ�ேபா�தா� அவ���� ெத�ய வ�த�.
இளவரசைன� ���� ெகா�ற
��ற�ைதய�லவா இ�த� க�தமாற� த���
�ம���றா�?
இ�வா� எ�ண��ட வ��ய�ேதவ�
��தைன ச�ெட�� இ�ெனா� ப�க�
����ய�! ஆ��த க�காலைர� தா�
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ெகா�ல��ைலெய�ப� ��சய�. ஆனா�
ேவ� யா� ெகா����பா�க�? ந���யா?
அ�ல� ர�தாஸனா? அ�ல� பய�கர�
ேதா�ற� ெகா�ட ெந��ய��த உ�வமா?
அ�ல� இ��ப�கா�யாக இ���ேமா?
க�தமாற�, த� ப�க��� ��ற ஆ�கைள�
பா���, “த�ய�கேள! ஏ� ��மா �����க�?
இ�த� ெகாைலகாரைன� ����� க���க�!”
எ�� க��ய��தா� வ��ய�ேதவ����
தன� இ�க�டான �ைலைம ம�ப���
ஞாபக���� வ�த�.
க�தமாறைன அவ� இர�க��, �யர��
த���ய க�க�னா� பா��தா�. ஒ� ெப�
�ய�� ெச�� ெதா�ைட�� �வைன�
த�����ெகா��, “க�தமாறா! ச��யமாக�
1085

ெசா���ேற�. நா� இளவரசைர�
ெகா�ல��ைல. அவ� உ�ைர� கா�பா���
ெபா��ைப� பைழயாைற இைளய �ரா���ட�
நா� ஏ���ெகா�� வ�ேத�…”
“இ��த� ெசா���தா� இளவரசைர
ஏமா��னா�! �ற� வ�சக� ெச�� ����
ெகா�றா�! இ�லா��டா�, இ�த அைற���
எ�ப� வ�� ேச��தா�? எத�காக வ�தா�?”
“க�தமாறா! இளவரச��� ஆப��
வர�ேபாவைதய��� அவைர� பா�கா�க
வ�ேத�. அ�த �ய���� ேதா���
ேபாேன�.”
“அேட! � ெசா��வ� உ�ைமயானா�,
க�கால� ெகாைல ெச�ய�ப��ேபா� � எ�ன
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ெச�� ெகா����தா�? ேவ��ைக� பா����
ெகா����தாயா?” எ�றா� ச��வைரய�.
“ஐயா? ப��� ரா��� க�கால�� ேப��
ெகா����த ேபா� ��ெர��,
ெகாைலகார�க� �ரேவ��தா�க�.
அவ�கைள� த��க நா� ய�த��தேபா�
பய�கரமான ேதா�ற�ைடய ஒ�வ� எ�
க��ைத� ���� ெந��தா�, நா�
�ைன�ழ����ேட�. ம�ப��� �ைன�
வ�தேபா� ஆ��த க�கால� உ�ர�� ����
�ட�பைத� க�ேட�!” எ�றா�
வ��ய�ேதவ�.
ஆ��த க�கால� இ�� ஊ�வல� கா��
ந�� கைரேயாரமாக� த�ைசைய ேநா���
ெச�றேபா�, அ�த ஊ�வல��� ேசாழ நா��
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ம�க� ல�ச�கண�கானவ�க�
கல��ெகா�டா�க�. ஊ�வல� த�ைசைய
அ��யேபா�, ஜன���ட� ஜன
ச���ரமாகேவ ஆ���ட�. த�ைச நகர
ம�க�� ��ட�ேதா� ��டமாக� ேச���
��டா�க�. அவ�கைளெய�லா�
ேகா�ைட��� அ�ம��தா� பல �ப�த�க�
ேந�டலா� எ�� �த�ம��� அ���த�
எ�ச��த�� ேப��, �யர� கட��
������த ச�கரவ����� அவ�ைடய
���ப�தா�� ேகா�ைட�� ெவ��ேலேய
வ����டா�க�.
ஆ��த க�கால� ம�ரா�தக��
ம�ணாைச�னா�� ��றரச�க�� அ�கார
ெவ��னா�� ������ ஆளா��
ெகா�ல�ப�டா�. ம�க�� மன���
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��ெகா����த இ�த எ�ண�ைத
உ���ப���� கா�ய�க�� ெவ���
நட�தன. ஆ��த க�கால�ைடய சடல�
த�ைச� ேகா�ைட�� ெவ�ேய எ�ேலா��
வ�� பா����ப�யாக ைவ�க�ப����த�.
அைனவ�� வ�� பா���� க��� ���
���� ேபானா�க�. ஆனா� ம�ரா�தக�
ம��� வர��ைல; ப�ேவ�டைரய�க��
வர��ைல.
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"� எ� மக� அ�ல!"

அ���த� எ��� உபச���� ���� கா��ய
ஆசன��� ெச��ய� மாேத� உ�கா��தா�.
��� ேநர� தைரைய� ���� பா��த
வ�ணமாக இ��தா�. அ�த ேம�மாட����
மா�ைக�� ெவ���� ����� �ச�த�
��ெகா����த�. ��ன� ெச��ய�
மாேத�, ம�ரா�தகைன��, அ���தைர��
ஒ� �ைற பா������ “ஐயா! எ� கணவ�
எ� தைல �� இ�த� பார�ைத� �ம�����
ேம��ைச�� எ��த�� ��டா�. தவ�
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ெச�த� எ�னேவா நா�தா�. ஆனா� அவ�
இ�சமய� இ�����தா� நா� இ�வள�
��ப�பட ேந���ரா�” எ�றா�.
அ�ேபா� ம�ரா�தக� க�க��
ேகாப�கன� பற�க, “� ஏ� இ�ப�
ேவதைன�ப��றா�? ஏ� அ��க� எ�
த�ைத�� ெபயைர எ���றா�? த�சா���
��மாதன��� நா� ஏற�ேபாவெத�னேமா
��சய�. அத��� தைடயாக இ��தவ�க��
ஒ�வ� இற�� ேபானா�.
அ��ெமா�வ�மேனா எ�ைன �ட வய��
��யவ�. நா� உ�ேரா� இ����ேபா�
அவ��� ஒ�நா�� ப�ட� க�ட மா�டா�க�.
� ம��� ���ேக ��லாம� க�ைண ெச�ய
ேவ���. அ�மா! ெப�ற ��ைள���
�ேராக� ெச��� அ�ைனைய� ப��
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யாராவ� ேக���ப�ட��டா? �வப�த
ம�யா�ய � ஏ� என��� �ேராக� ெச�ய�
பா���றா�?” எ�றா�.
“எ� �ழ�தா�! ெப�ற ��ைள��� தா�
�ேராதமாக இ��ப� பய�கரமான
�ேராக�தா�. ஆனா� எ� கணவ� என��
அ��த� க�டைள���� ெச�����றா�.
அவ�ைடய க�டைளைய �ைறேவ��வ� எ�
கடைம.”
இைத� ேக�ட�� ம�ரா�தக�
���ெத��தா�. “� எ��ைடய தாயாராக
இ��க ���மா? இ�லேவ இ�ைல” எ��
ம�ரா�தக� உ�ள� ெநா�� ெகா����
��னா�.
அ�ேபா� ெச��ய� மாேத�, “அ�பா! உன��
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நா� இைத எ�ைற��� ெசா�லேவ�டா�
எ����ேத�. உ��ைடய ��வாத��னா�
ெசா���ப� ெச�� ��டா�. உ�ைம�ேலேய
நா� உ�ைன� ெப�ற தாயா� அ�ல. � எ�
மக�� அ�ல” எ�றா�.
ம�ரா�தக� க��ய �ர��, “ஆகா நா�
ச�ேத��த� உ�ைமயாக� ேபா���ட�. �
எ� தாயா��லா��டா� எ� தாயா� யா�?
நா� உ� மக� இ�ைலெய�றா� ��
யா�ைடய மக�?” எ�றா�.
ேத� �த�ம��� அ���தைர� பா���,
“ஐயா! தா�க� ெசா���க�. எ��ைடய
அவமான�ைத நாேன ெசா���ப� தய�
ெச�� ைவ�க ேவ�டா�” எ�றா�.
�த�ம��� அ���த�, ம�ரா�தகைன�
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பா���� ெசா�னா�: “இளவரேச! த�கைள�
��ன��� �ழ�� ப�வ������ எ���
வள��த அ�ைனைய மன� ேநா��ப� ெச��
����க�. எ�ப��� ஒ�நா� தா�க�
உ�ைமைய அ��� ெகா�ள
ேவ��ய�தா�. இ�ேபாேத அைத� ெத���
ெகா���க�.”
ெச��ய� மாேத���� க�யாணமான ����
த� வ���� ஒ� �ழ�ைத �ற�க
ேவ��ெம��� அ��ழ�ைத ேசாழ
சா�ரா�ய��� ச�கரவ���யாக
ேவ��ெம��� ஆைச இ��த�. அவ�
க��ப�த��� �ழ�ைத� ேப�ைற எ��பா����
ெகா����த சமய���, அவ�ைடய கணவ�
ெவ������ ெச����தா�. அேத சமய���
அேத கால��� அ�கா�� த�ைக�மான 1094

இர�� ஊைம ���க� அர�மைன�
ேதா�ட��� �����தா�க�. அவ�க��
ஒ��� க��ப�த��� �ழ�ைத� ேப�ைற
எ��பா���� ெகா����தா�. ெச��ய�
மாேத� ே���ராடன� ெச����த ேபா�
அனாைதயாக� காண�ப�ட அ�த க��ப
���ைய அைழ�� வ����தா�. அவ�ைடய
சேகாத� த�சா���க��� இ���றாெள��
ேக���ப��� க��ப ����� உத�
ெச�வத�காக அவைள வரவைழ���
ெகா����தா�. ெச��ய� மாேத����
�ழ�ைத �ற�த�. �த�ம��� அ���த�
ரா�ய����� ��ைள �ற����பத�
ெபா��� வா�����ற வ�தேபா� ெச��ய�
மாேத� க��� ���� ‘ேகா’ெவ��
அ�தா�. �ற�த �ழ�ைத உ���லாம�
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அைசவ��� க�ைடைய� ேபா� �ட�தப�யா�
அ�வா� அவ� ��க�ப�டா�.
“ஐயா! எ� கணவ� வ�� ேக���ேபா� நா�
எ�ன ப�� ெசா�ேவ�?” எ��
���ய�தா�. அவ�ைடய �யர�ைத� க��
ெபா��க��யாம� அ���த� ஒ� ேயாசைன
��னா�. ேதா�ட��� �����த ஊைம�
ெப���� ஓ� ஆ��, ஒ� ெப��மாக
இர�ைட� �ழ�ைதக� �ற����பைத அவ�
அ�����தா�. அ�த ஊைம� ெப��ட�
ெச�� �ழ�ைதகைள அ�ேகேய �������
ேபா���டா�, அவ�க� அர�மைன��
வள�வா�கெள�� ஜாைட�னா�
ெத���தா�. அ�த ஊைம� ெப� ெவ����த
ைப��ய�கா� ேபா� இ��தா�. �த��
அவ� �ழ�ைதகைள� ெகா��க ம��தா�.1096

ச�� ேநர� க���� �ழ�ைதகைள
������ ஓ�ேய ��டா�. உடேன
அ���த� அவ�ைடய த�ைகைய� ெகா��
ஆ� �ழ�ைதைய� ெச��ய� மாேத��ட�
ெகா���ட� ெச�தா�. உ����� க�ைட
ேபா� இ��த �ழ�ைதைய ஒ�வ����
ெத�யாம� ெகா�� ேபா�� �ைத�����ப�
ஊைம� த�ைக�ட� ெகா��த��� ��டா�.
ம�ெறா� ெப� �ழ�ைதைய� த��ைடய
����� எ���� ெச�� அ����த
த��ைடய �ட� ஆ�வா��க�யா�ட�
ெகா���� பா��ய நா���� அ���
ைவ�� ��டா�.
இ��த� �ழ�ைத மா�ற� ெச�த� ெச��ய�
மாேத��� உ�ள��� உ���� ெகா�ேட
இ��த�. ஒ� நா� க�டரா��த ேதவ�ட� 1097

உ�ைமைய ஒ��� ெகா�� ��டா�. அ�த
மகா�, “அதனா� பாதக��ைல! ெப�ேண!
யா� வ���� �ற�த �ழ�ைதயாக இ��தா�
எ�ன? �வெப�மா� அ��த �ழ�ைததா�.
உ� வ���� �ற�த �ழ�ைதைய� ேபாலேவ
வள��� வா. ஆனா� ேவ� �ல��� �ற�த
��ைள ேசாழ ��காதன��� ஏற��டா�.
அ�ப�� ெச�வ� �ல� �ேராகமா��.
ஆைகயா� �� �ராய�����ேத இவைன�
�வ ப�தனா��ப� வள��� வ�ேவா�. ‘ேசாழ
சா�ரா�ய� ேவ�டா�. �வப�� சா�ரா�யேம
ேபா��!’ எ�� இவேன ெசா���ப�
வள��ேபா�. ஆனா� எ�த� காரண�ைத
������ இவைன� த�சா��
��காதன��� ஏ�� ைவ�பத�� ம��� நா�
உட�ைதயாக இ��க��டா�. அ�த�
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ச�த��ப� வ��ேபா� நா� உ�ேரா�
இ�லா��டா��, � உ���ட���� ேசாழ�
�ல�ைத� கா�பா�ற ேவ���” எ��
ேக��� ெகா�டா�.
“ம�ரா�தகா! � க�டரா��த ேதவ�ைடய
�த�வ�ம�ல. ெச��ய� மாேத� வ����
�ற�த ��ைள�ம�ல. ஊ� ���� ���த
அனாைத ஊைம� ெப��� மக�. உ�ைன
இ�த� ேத� த� ெசா�த� �ழ�ைதைய�ட
�� மட�� அ�கமாக� �ரா��� பாரா��
வள��� வ�தா�. இ�ேபா� அவ�ைடய
க����� மாறாக நட�காேத! ேத�
ெசா�வைத� ேக�, அதனா� உன��
ந�ைமேய �ைள��” எ�றா� அ���த�.
ம�ரா�தக� ��� ேநர� �ரைம ���தவ�
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ேபா� உ�கா�����த �ற� ��ெர�� எ���
���, அ���தைர� பா���, “�த�ம���!
இெத�லா� உம� ����! என�� அ�ேபாேத
ெத���! ��தர ேசாழ�� ம�க�, அ���
���யமாக அ��ெமா�வ�ம� ேப��
உம��� ��ய�. அவ���� ப�ட�க�ட
ேவ��� எ�ப� உ��ைடய ���ப�.
அத�காக, இ�ப�ெய�லா� எ� தாயா�ட�
ெபா��� �ைன ����� �� அவ�ைடய
உ�தமமான மன�ைத� ெக��������!
அ��� �ர�மராயேர! உம�� எ�ன ���
நா� ெச�ேத�? எத�காக என�� இ�த�
�ேராக� ெச�ய� பா�����? உ��ைடய
ேநா�க���காக நா� எ� தாயா���
��ைள��லாம� ேபாக ேவ��மா? இ�த
மா�� ஒ� பய�கரமான பாதக� ���� இ�த
1100

உல�� இ�வைர யா�� ெச����க
மா�டா�கேள?” எ�� க��னா�.
“�ழ�தா�! ம�ரா�தகா! அ���த� ெசா�வ�
ச�தா�. அவ��� இ�ப� வ�ஷ����
��னா���� எ� இரக�ய� ெத���.
அ�ைற�� அவ�, ‘மகாரா�! இ�
த�க�ைடய இரக�ய�. தா�க� யா�டமாவ�
ெசா�னால�� ேவ� எவ���� ெத�ய
��யா�. எ� வா� �லமாக ஒ� நா��
ெவ��படா� இ� ச��ய�!’ எ�� ெசா�னா�.
அைத இ�� வைர�� �ைறேவ�� வ��றா�.
ேசாழ �ல���� உ�ைமயாக நட�பதாக
இவ� ச��ய� ெச�� ெகா��தவ�. ஆ���
��தர ேசாழ ச�கரவ����ட� �ட�
ெசா�ன��ைல. � ேசாழ ��மாசன��� ஏற
நா� ச�ம��தா� இவ��
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ேபசாம������பா�…”
“தாேய! அ�ப�யானா� நா� ��காதன� ஏற�
தைடயா���ப� தா�க� ஒ�வ�தானா? நா�
த�க� வ���� �ற�த மக��ைலெய�ேற
ைவ��� ெகா��ேற�. இ�ப� வ�ஷ����
ேமலாக� த�க� வ���� �ற�த மக���
ேம� அ�ைமயாக வள����க�. இ�ேபா�
எத�காக என�� இ�த� �ேராக�
ெச����க�? நா� உ�க��� எ�ன ���
ெச�ேத�?”
“�ழ�தா�! � என�� ஒ� ����
ெச�ய��ைல. நா�தா� உன�� ெப�����
ெச����ேட�. இ�தைன நா�� உ�ைன
எ� வய��� ெப�ற மகைன� ேபாலேவ
வள��� வ����� இ�ேபா� ‘� எ� மக�
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இ�ைல!’ எ�� ெசா��ேற�. இதனா� உ�
மன� எ�தைன ��ணா�� எ�ப� என���
ெத�யாதா? எ� ஆ�� உ�ள வைர�� இைத
நா� ெவ����� ெசா�����க மா�ேட�.
ஆனா� எ� கணவ��� நா� ெகா��த
வா����ைய �ைறேவ�ற ேவ���. நா�
���த ேசாழ �ல���� �ேராக� ெச�ய�
�டா�. ேசாழ �ல��� �ற�காதவைன�
ேசாழ �ல ��காதன��� நா� ஏ�� ைவ�க�
�டா�. ஏ��வத�� நா� உட�ைதயாக��
இ��க� �டா�. எ� மன� இைத� ப��
ேவதைன அைடய��ைலெய�றா
�ைன��றா�? ‘� எ� மக� அ�ல’ எ�� ச��
��னா� ெசா�னேபா� எ� ெந�ேச
உைட�� ேபா���ட�. �மாரா! � எ� ெசா�த
மக� அ�ல எ�� ெசா�வ�� என���
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ச�ேதாஷ� இ��க ���மா?”
அ�சமய� ம�ரா�தக� ��ெர�� எ���
ெச��ய� மாேத��� கா�� ����,
“அ�ைனேய! என�� இரா�ய� ேவ�டா�,
��காதன�� ேவ�டா�. இ�ேக இ��க�
ெசா�னா� இ���ேற�. ேதசா��ர� ேபாக�
ெசா�னா� ேபா����ேற�. ஆனா� நா�
த�க� மக� அ�ல; த�க� ��வ����
�ற�தவ� அ�ல எ�� ம��� ெசா�ல
ேவ�டா�! யா�ட�� ெசா�ல ேவ�டா�!
ெசா���களானா� அ�த
அவமான��னாேலேய எ� ெந�� ெவ���
இற�� ��ேவ�!” எ�� கத�னா�.
ெச��ய� மாேத� க�க�� �� த��ப
���த ஆவ�ட� ம�ரா�தகைன வா�
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எ���� த� ப�க��� உ�கார ைவ���
ெகா�டா�.
“�ழ�தா�! எ� மனைத� க�லா��� ெகா��
தா� இைத� ெசா��ேற�. ஒ�� �யாக
இரா�ய�ைத �ற�� ��வதா� ஒ���
ெகா�ள ேவ���. அ�ல� � எ� வ����
�ற�த மக� அ�ல எ�பைத நா�
நகரெம�லா� அ�ய நா� ஒ���ெகா�ள
ேவ���. எ�ப��� � ��காதன� ஏற
��யா�” எ�றா� ெப�ய �ரா��ெய��
உலகெம�லா� ேபா�� வண��ய உ�த�.
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"ைப��ய�கார�"

கட������� த�ைச� �ரயாண���
�த�ப���� வ��யேதவ� ெப��பா��
�ைன�ழ�த �ைல�� இ��தா�. க�ைட
வ�� ஒ��� அவைன� க���
ேபா����தா�க�. �ரயாண��� ேபா� ���
�ைன� ேதா��ய ேபாெத�லா� க�க��
எ��ச��, உட��� ேநா�� அவ���
அள��லாத ேவதைனைய உ�டா��ன.
அைர �ைனவாக இ��தேபா� ஏேதேதா
பய�கரமான ேதா�ற�க� அவ� ��ேன
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ேதா�� அவைன வா�� எ��தன.
இ�ப� எ�தைனேயா �தமான
அ�பவ�க��� �ற� ��ெர�� ஏ� கட��
ெகா�த���� ெபா��வ� ேபா�ற ச�த�
ேக��ற�. அவ� ேமேல ஒ� ெப�ய அைல
வ�� ேமா� அவைன ��க அ���ற�.
இ�ேபா� வ��ய�ேதவ� �ரண� �ர�ைஞ
வ�தவனாக� க� ����� பா���றா�.
எ�ேர ச��� �ர��� த�சா��� ேகா�ைட
வாச� ெத��ற�. அவ� க���� �ட�த
க�ைட வ���� ��னா�� ��னா��
நாலா �ற�க��� ஜனச���ரமாக� கா��
அ��பைத� கா��றா�. அ�தைன ேப��
ேச��� ஓல��� ஓைசதா� ஏ� கட��
ெபா��வ� ேபா�ற ச�தமாக� தன���
ேக�ட� எ�� அ��றா�. ஆ��த
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க�கால�� கைட� ஊ�வல� த�ைச�
ேகா�ைடைய ெந��� ��டப�யா� தா�
அ�வள� ��ட� எ�� ெத���
ெகா��றா�.
��� ேநர���ெக�லா� அவ��,
ச��வைரய�� ம��� காவல�க� �ல�
�ைட�ழ� த�ைச� ேகா�ைட��� அைழ���
ெச�ல�ப��றா�க�. ஆகா! அ�த மகா �ர��
இ��� ��ையக� நட��� ேபா�, அவ�ைடய
அ�தர�க�����ய ேதாழனாக இ��த தன��
அ��� இ��க�� இயலாம� ேபா���.
அவ�ைடய �ர���ட� இ� ம��மா? கைட�
வைர�� அவ�ைடய உ���� ஆப��
வராம� பா�கா�க எ�வளேவா �ய��
எ���� ேதா��யைட�தத� ேப�� அவைர�
ெகா�றதாக� ��ற� �ம������றா�க�! 1108

இ�ேபா� ெகாைல�கார�கைள��,
ச�கார�கைள�� அைட��� பாதாள�
�ைற��� ெகா�� ேபா�றா�க�.
ெத�வேம! �த��த�� த�ைச��� �ற�ப��
வ�தேபா� அவ� உ�ள��� ெபா���
ெகா����த உ�சாக� எ�ன?
எ�னெவ�லா� பக� கன� க��
ெகா����தா�? அ�ேபா� ��ன�
ப�ேவ�டைரய� த�ைன ஒ�ற� எ��
ச�ேத���� பாதாள� �ைற�� அைட��
��வாேரா எ�� அவ� அ��ய���. அ�
இ�ேபா� ேவெறா� �த��� உ�ைமயா�
��டேத! வானெவ��� உ�லாசமாக� ����
பற��� பறைவைய� ேபா� வா��ைக நட���
ெகா����த த�ைன இ�த இ�ளைட�த
அைற�� ��� ��டா�கேள! இ�� த�னா�
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எ�தைன கால� இ��க ����? ��யா�!
��யா�! உ�ைர ��வத�� ஏேத��
�ைர�� வ� ேதட ேவ��ய�தா�…
இ�வாெற�லா� எ�� எ��
ஏ�கமைட�� ெசயல�� உ�கா�����தா�
வ��ய�ேதவ�.
அ�த� சமய��� ப�க�� அைற�� யாேரா
ெதா�ைடைய� கைன�ப� ேக�ட�. ச��
ேநர���ெக�லா� க�ணக�ரமான �ர��,
“ெபா�னா� ேம�யேன….!” எ�ற ேதவார�
பாட�� ேக�ட�.
�வ, �வா! காதா� ேக�க ��ய��ைல.
பாதாள� �ைற�� அைட�ப����ப� ேபாதா�
எ�ற இ�த அ��வமான ச��த�ைத� ேக���
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த�டைன ேவேறயா?
“யா�, அ�பா அ�ேக?” எ�றா�
வ��ய�ேதவ�.
“நா�தா� ைப��ய�கார�!” எ�� ப��
வ�த�.
“உ�ைன எத�காக� ைப��ய�கார� எ��
ெசா��� ெகா��றா�?”
“இ�ேக வ�தவ�க� எ�லா�� எ�ைன�
ைப��ய�கார� எ��
ெசா��வ�னாேலதா�.”
“ஏ� அ�ப� அவ�க� எ�லா��
ெசா���றா�க�?”
“ஈழ��� பா��ய வ�ச�� ம� ம�ட��, 1111

ேதேவ��ர� அ��த இர��ன ஹார��
இ����ட� என��� ெத���. எ�ைன
��தைல ெச�தா� அைவ இ����ட�
ெசா�ேவ� எ�� இ�ேக
வ��றவ�க�டெம�லா� நா�
ெசா�வ���. அத�காக எ�ைன� ைப��ய�
எ��றா�க�!”
“உ�ைன� ைப��ய� எ��றவ�க� தா�
உ�ைம� ைப��ய�கார�க�.”
“� எ� வா��ைதைய ந���றாயா?”
“ப��ரணமாக ந���ேற�; ஆனா� நா�
ந�� எ�ன பய�? உன�� எ�னா� ஒ�
உத��� ெச�ய ��யாேத?”
“அ�ப� ெசா�லாேத! � இ�ேபா� இ����

1112

அைற�� அைட�க�ப��றவ�க� எ�லா��
���ர��� ��தைல ெச�ய�ப�வ�
வழ�கமா���� வ��ற�” எ�� ெசா�னா�.
வ��ய�ேதவ� ஒ� ெந�ய ெப����
������, “அ�த மா�� எ�ைன ��தைல
ெச�ய வரமா�டா�க�!” எ�றா�.
“அ�ப�யானா� நாேன உ�ைன ��தைல
ெச��ேற�” எ�றா� அ��த அைற��
இ��தவ�.
“இ�ேபா�தா� � ைப��ய�கார� ேபால�
ேப��றா�!” எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
“இ�ைல, எ� வா��ைதைய ந��?”
“ேவ� வ���ைல, உ�ைன ந���தா�
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�ரேவ���.”
“அ�ப�யானா�, இ��ர� காவல�க� வ��
நம�� உண� அ������� ேபா��
வைர�� ெபா�ைம�ட� இ�!” எ�றா�
ைப��ய�கார� எ�� ெபய� வா��யவ�.
அ��ர� கைட�� காவல� வ������
ேபான�� வ��ய�ேதவ� அ��த
அைற����த ைப��ய�கார� எ�ன
ெசா�ல� ேபா�றா� எ�� அ�ய ஆவ�ட�
கா����தா�. அ�த அைற�� ஒ� ப�க���
�வ�� எ� �றா��வ� ேபா� ஏேதா ச�த�
ேக�ட�. இரெவ�லா� அ�த இ�ளட��த
அைற�� எ�க�ட� கால�க��க
ேவ��ேமா எ�� கவைல�ப�டவனாக,
“ைப��ய�காரா! ���� ேபா���டாயா?”
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எ�� ேக�டா�.
அத�� ப�� ஒ��� வர��ைல. எ�
�றா��� ச�த� ம��� ெம�வாக� ேக���
ெகா����த�.
ச�� ேநர���ெக�லா� �வ����� �ல
க�க� ெபய��� ���� �வார� ஒ��
உ�டா���. அத� வ�யாக�
ைப��ய�கார� �ர�, “அ�பேன
�����டாயா?” எ�� ேக�ட�.
“இ�ைல; ��க��ைல உன�காக�தா�
கா�����ேற� இ� எ�ன ேவைல?”
எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
“இ� ஆ� மாத�� ேவைல” எ�றா�
ைப��ய�கார�. ச�� ேநர���ெக�லா�
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�வார�ைத இ��� ெப�தாக� ெச��
ெகா�� வ��ய�ேதவ�ைடய அைற���ேள
அவ� ���தா�.
வ��ய�ேதவ� அவ�ைடய கர�கைள�
���� இற����ட �ற�, “இ�வள�
க�ட�ப�� இ�த� �வ�� �வார� ெச�தாேய?
இ�� எ�ன பய�? ெவ�� �வ�� �வார�
ேபா�டா�� பய� உ��!” எ�றா�.
“இ����� ெவ�� �வ� எ�பேத �ைடயா�.
��� ��� அைற�� வ�யாக�தா�
ெவ�ேயற ����. இ�த அைற �ல சமய�
கா�யாக இ��ப��� அ�ேபா�
��ட�படாம������. ஆைகயா� எ�
அைற����� த��� ெச�வைத�ட
இ����� த��வ� �லப�. ேம�� த���
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ெச�ல ச�யான ச�த��ப� இ�தா�!
காவ�கார�க� மா�����றா�க�. ��ய
காவ�கார�களாதலா� ��ெர�� பா���
ெச�� த����� ெகா�ளலா� எ�� எ�
எ�ண�. எ�ப����தா��, இ�ேகேய �ட��
சாவைத� கா���� ��தைல�� ஒ� �ய��
ெச�� பா��ப� ந�லத�லவா?”
“உ�ைமதா�!”
“ஒ�வனாக �ய�� ெச�வைத� கா����,
இர�� ேபராக �ய�� ெச�வ� எ��. �
எ�ைன� ேபா� இ�ைல; ��தாக வ�தவ�,
ந�ல �டகா��ரனா����றா�. இர��
காவல�கைள நா� இ�வ�� க���
ேபா����� அவ�க�ட���� சா�கைள�
����� ெகா�� ெவ�ேயறலா� அ�லவா?”
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“உ� ெபய� எ�ன?”
“ைப��ய�கார�!”
“உ�ைமயான ெபய�! உ� ெப�ேறா�க�
ைவ�த ெபய�?”
“ஆ அ�வா? ெப�ேறா�க� என��� ‘க�ய
��மா�’ எ�� ெபய��டன�. ��ற�தா��
ஊரா�� ‘க����ம�’ எ�� அைழ�தா�க�!”
“இ� இ���ய �ற�தா� ந� �ரயாண�ைத�
ெதாட�க ேவ���. அ�வைர�� உ��ைடய
கைதைய� ெசா�� ேக�கலா�!”
“நா� உ�ைமைய� ெசா�லாம�, ஏதாவ�
க�பைன ெச�� ��னா� எ�ன
ப��வா�?”

1118

“கைத – க�பைன எ�வா���தா�� ெசா��!
ெகா�ச ேநர� ெபா�� ேபாக ேவ���
அ�லவா?”
க����ம� ெசா�ல� ெதாட��னா�.
உ�ைம�ேலேய அ� அ��வமான பல
ச�பவ�க� �ைற�த க�பைன� கைத
ேபாலேவ இ��த�.
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க����ம� கைத

க����ம� ேகா��கைர��� ��� வட�ேக
கட�கைர ஓர��� உ�ள ேதா����ைற
எ��� ஊ�ன�. அ����� ஈழ� �����
பட� ெச���� �ைழ�� நட���
ெகா����தா�. �மா� இ�ப�ைத��
ஆ��க��� ��னா� அவ� ஒ� �ைற
ஈழ������ ேதா����ைற��
வ��ெகா����த ேபா� �ய� அ���� கட�
ெகா�த��த�. பட� க�ழாம� கைர��
ெகா�� வ�வத�� �க��
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�ரயாைச�ப�டா�. ேகா��கைர� கல�கைர
�ள��� அ��� வ�� அவ� கைரைய
ெந���ய ேபா� ஒ� ெப� அ�ெகா�த��த
கட�� �த�பைத� க�டா�. அவ� ேப��
இர�க� ெகா�� பட�� ஏ��� ேபா���
ெகா�டா�. அவ� அ�ெபா�� உண�வ�ற
�ைல�� இ��தா�. உ�� இ���றதா,
இ�ைலயா எ�� �ட� க�����க
இயல��ைல. அ�ேகேய படைக� கைரேய�ற�
பா���� ��ய��ைல. கா�� அ��த
�ைச�� படைக� ெச���� ெகா�� ேபா��
கைட��� ��மைற�கா� எ��� ஊ�
அ��� கைரைய அைட�தா�. உண�வ�ற
அ�த� ெப�ைண� கைர�� ����
ெகா�� வ�� ேபா��� கவைல�ட�
கவ���� ெகா����தேபா� ��ைரக�
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ேமேல�� �ல ெப�ய ம�த�க� அ�ப�க�
வ�தா�க�. ஆனா� அவ� ேபச�� இ�ைல.
ம�றவ�க� ேப�வ� அவ� கா��
���ததாக�� ெத�ய��ைல. “இவ� �ற�
ஊைம� ெச��” எ�� அவ�க�� ஒ�வ�
��னா�. அவ�க�� தைலவராக�
ேதா��யவ� க����மைன� த�ேய
அைழ�� ஒ� ��ைதயான ெச��ைய�
��னா�. �ய� அட��ய�� அ�த�
ெப�ைண ஈழ நா���� அைழ��� ெச��
அ�த நா��ேலா அ�ல� அ��� உ�ள ��
ஒ��ேலா ������ வ���டேவ���
எ���, அத�காக� ெப�� பண�
த�வதாக�� அவ� ெசா�னா�. அத�ப�ேய
க����ம� ஒ���ெகா�� பண�� ெப���
ெகா�டா�. கட�� ெகா�த��� அட��ய��
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அவைள� பட�� ஏ�� அைழ��� ெச�றா�.
கட� ந��� க�ைட ஒ�ைற� �����
ெகா�� ஒ�வ� �த�பைத� க�டா�.
�க�� கைள��� ேபா���த அவைன��
பட�� ஏ��� ெகா�டா�. �த�� அ�த�
ெப� ��ய ம�தைன� க�� �ர�டா�.
�ற�, அவைன� கவ�யாம���தா�.
இ�வைர�� அைழ��� ெகா��ேபா�
அவ� ஈழ நா���� அ��� உ�ள ஒ� ���
இற����டா�.
அ�த� ��� ஒ� ெப�யவ� இ��தா�; அவ�
இ�த� ெப�ைண� தம� மக� எ��
��னா�. ��னேம அவ� ஊைம எ���,
இ�ேபா� த�ைம��ட அவ� அ���
ெகா�ள��ைலெய��� ��னா�. �ற�,
அவைள� கட����� கா�பா��யைத�
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க����ம� ெசா�னா�.
ந��கட�� பட�� ஏ�ய ம�த�
க����ம�ட� ஓ� ஓைல ெகா��� அைத
இல�ைக அரச�ட� ெகா�� ேபா��
ெகா����ப� அ���னா�. அ����� அவ�
ெரா�ப� ெப�ய ம�தரா���க
ேவ��ெம�� க����ம� ��மா����
ெகா�டா�. இல�ைக ம�ன�ட� ஓைலைய�
ெகா��த �ற� அவ�ைடய ேப������
த�னா� கா�பா�ற�ப�டவ� பா��ய நா��
அரச� எ�பைத� ெத��� ெகா�டா�.
பா��ய ம�னைர அைழ�� வ�வத��
இல�ைக அரச� ப�வார�கைள அ���னா�.
க����ம� ��க கைள����தப�யா�
அவ�க�ட� ேபாக��ைல. பா��ய அரச�
�ல �ன�க���� �ற� இல�ைக அரச�� 1124

அர�மைன�� வ�� ேச��தா�. இ�
ம�ன�க�� ேச��� இல�ைக��
ெத�ேகா��� மைலக� ������த
ேராஹண நா����� ெச�றா�க�. அ�ேக
�ல �ன�க� த�����தா�க�. க����ம�
ேப�� ��ய� ெகா�ட பா��ய ம�ன�
அவைன�� த��ட� அைழ��� ேபானா�.
ேராஹண நா��� பல இட�கைள�� இல�ைக
அரச� பா��ய ம�ன���� கா��னா�.
கைட�யாக, யா�� எ��� ெந��க ��யாத
ஒ� ப�ள�தா���� அைழ��� ெச�றா�.
அ�ேக ஒ� மைல� �ைக�� அள��லாத
ெபா� கா�க�, நவர��ன�க�, �ைல
ம����லாத ஆபரண�க� �த�யைவ
ைவ�க�ப����தன. அவ�ைறெய�லா�
பா�ைவ��ட �ற�, இல�ைக அரச� ஒ� த�க�
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ெப��ைய எ���� �ற�� கா��னா�.
அத���ேள ஜா�வ�யமாக� �ரகா��த ம�
ம�ட� ஒ���, இர��ன ஹார� ஒ���
இ��தன. அரச�க�ைடய
ச�பாஷைண����� அ�த� ��ட� பா��ய
வ�ச�� அரச�க�� �ராதனமான ��ட�
எ���, இ�த இர��ன ஹார� பா��ய �ல
�த�வ���� ேதேவ��ர� வழ��யதாக�
ெசா�ல�ப�ட ஹார� எ��� ெத���
ெகா�டா�. அவ�ைற எ����ெகா��
ேபா��ப� இல�ைக அரச� பா��யைன
வ�����னா�. பா��ய ம�ன� ம���
��டா�. ேசாழ�கைள அ�ேயா�
��ய������ ம�ைர�� தா� ��
���ெகா��� நா� வ��ேபா�,
இல�ைக�� அரசேர அவ�ைற எ����
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ெகா�� ம�ைர�� வ�� உலக� அ�ய�
த��ட� அ��க ேவ��� எ�� ��னா�.
�ற�, பா��ய அரச� க����ம�ட� அவ�
எ���� ேபாக� ��ய அள�
ெபா�கா�கைள� ெகா���, அ�த ஊைம�
ெப�ைண� ப��ரமாக� பராம��க ஏ�பா�
ெச������ ���ப� பா��ய நா��� வ��
த��ட� ேச���ெகா���ப� அ���
ைவ�தா�.
க����ம� �த������ ெச�றேபா�
அ�ேக அ�த� ெப�ைண� காண��ைல.
அவ�ைடய தக�பைன�� காண��ைல.
இ�வைர�� ேத�� ெகா�� ேகா��கைர���
ேபானா�. அ�ேக அ�த ஊைம� ெப�ைண�
க�டா�. ஆனா� அவ� அவைன�
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ெத���ெகா�ள��ைல. அவ�ைடய
��டா�ட���� �ல �வர�கைள� ெத���
ெகா�டா�. அவ�ைடய தக�பனா� உட�
ந���றப�யா� அவைள அைழ���
ெகா�� வ�� இ�ேக ������ உ��
��தா�. கல�கைர �ள��� காவல�
அவ�ைடய சேகாதர� எ�� ெத��த�.
�த�� அவ���� சேகாதர� – சேகாத�
யாைர�� �ைன���க��ைல. ம�ப���
ஒ�தடைவ கா� தவ�� கட�� ����
கா�பா�ற�ப�ட �ற� அவ�கைளெய�லா�
அவ��� �ைன� வ�த�. அவ�
க��பவ�யா����றா� எ�பைத ம�றவ�க�
ெத��� ெகா�டா�க�. அைத அவ��
உண��� ெப�� ���� ஆ��தா�.
ேகா��கைர� �ழக� ேகா���� அ��க�
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ெச�� அ�ேக ைக�க�ய� ெச��
ெகா����தா�. க����ம� எ�வள�தா�
�ய��� அவைன அவ� இ�ேபா� க��
ெகா�ள��ைல.
ேகா��கைர�� இ��தேபா�, அ�த ஊைம�
ெப��� த�ைகைய அவ� ச���தா�.
அவ�� ஊைம எ�� அ��� அவ� ேப��
ப�தாப� ெகா�டா�. அவைள மண��
ெகா�� வாழ�� எ��னா�. அத��
��னா� பா��ய ம�ன�ட� ேபா�� தகவ�
ெத������� வர ����னா�.
இ�சமய��� ேசாழ ச�கரவ���
க�டரா��த�� ப�ட�� அர���, �வ
ப���� �ற�தவ�மான ெச��ய� மாேத�
ேகா��கைர� �ழக� ேகா����� �வா�
த�சன���� வ�தா�. அ�ேக அ�த ஊைம�1129

ெப� ம�தா��ைய� க�� அவைள�
த��ட� அைழ��� ெச�றா�. அவ�ட�
அவ� த�ைக வா��� ேபா���டா�.
க����ம� பா��ய நா� ெச�றா�. அ�ேக
பா��ய ம�ன� ேபா��கள� ெச����பதாக
அ��தா�. ேபா��கள��� ெச�� பா��ய
ம�னைர� ச���தேபா�, அவ� அவைன
இல�ைக�� ���� ேபா� இல�ைக
அரச�ட� ஓைல ெகா��� ��� வ��ப�
��னா�. ���� வ��ேபா� ம�ப��� அ�த
ஊைம� ெப�ைண அைழ�� வ�வத�� ஒ�
�ய�� ெச���ப��� ெத���தா�.
க����ம� இல�ைக����� �����
பைழயாைற��� ெச�றா�. வா���
�ைன� அவ� மன�ைத ��� அகல��ைல.
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���யமாக அவைள� ச����� ஆைச�னா�
அவ� பைழயாைற��� ேபானா�. ஆனா�
அ�ேக அவைள� க�டேபா� அவ�
������� �ைக��� �ர����
பய�கரமைட��ப� ேந��த�. அ�ேணாதய
ேநர��� அவ� அரசலா�ற�கைர வ�யாக�
பைழயாைறைய ெந���� ெகா����தேபா�
ஆ�ற�கைர ஓர��� ெப� ஒ��� ����
�� ேதா��� ெகா����பைத� க�டா�.
அ� �ட அவ��� அ�வள�
�ய�ப��க��ைல. அவ���� ப�க���
�� ��ைட ஒ�� �ட�த�.
அத���ேள���� ஒ� �க ெம��ய �ர�,
��ன� �� �ழ�ைத�� அ�ைக� �ர�
ேக�ட�.
எ�த� ச�டாள� பாத� உ�ேரா�
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�ழ�ைதைய� �ைத�பத�� ஏ�பா� ெச��றா�
எ�ற ஆ��ர அ�வ���ட� அவ� அ���
ெந���யேபா�, �� ேதா��ய ெப�
����தா�. அவ�தா� வா� எ��
க����ம� அ��� ெகா�டா�.
“த�� என�� அ�ேபா� எ�ப� இ�������?
�ேய ஊ���� ெகா�!” எ�றா� க�ய ��மா�.
“அைத ஊ���� ெகா��ேற�. அ��ற�
கைதைய� ெசா�!” எ�றா� வ��ய�ேதவ�.
“அ��ற� நட�தைத� ெசா�ல இயலா�. அரச
�ல�ைத� ேச��தவ�க� கா�ேலதா�
ெசா�லலா�! நா� ம��� அ�ேபா�
பைழயாைற��� ேபா�ரா��டா� என���
��னா� ேந��த க�ட�க� ஒ��� ேநராம�
ேபா�����!” எ�றா� க����ம�.
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“அ�ப�யானா�, �ள��! ேநேர அரச
�ல�ைத� ேச��தவ�க�ட� ேபா��
ெசா�லலா�!” எ�� �� நைக��� ெகா�ேட
வ��ய�ேதவ� அ����� எ��தா�.
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��சயதா��த�

ந�தவன�� ந��� இ��த ���� ேச�த�
அ�த� ேநா��ப��� ப�����தா�.
���ழ� அவ��� அ��ட� ப��ைட
ெச�� ெகா����தா�. வா� அ�ைம பாக�
ெச�� ெகா��த க��ைய� ெகா�� வ��
அவைன அ����ப�� ெச�தா�.
ச�� ��னாேலதா� ைவ��ய� வ�� ேச�த�
அ�தைன� பா������� ேபா���தா�.
ேபா��ேபா� அவ�ட� ���ழ� த�யாக
�சா��தா�.
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“அ�த��� எ�ப�����ற�, �ைழ��
எ��� ��வானா?” எ�� ேக�டா�.
“அவ� மன��� ஏேதா கவைல ைவ���
ெகா�����றா�. அதனாேலதா� உட��
�ணமைடவ� தைட�ப��ற�!” எ�றா�
ைவ��ய�.
இைத உ�ள��� ைவ���ெகா�� ���ழ�,
“அ�தா, உ� மன��� எ�ன கவைல? ஏ�
உ�சாகேம இ�லாம����றா�? உ� மன�
கவைல�னா�தா� உ� உட�� �ண�ப�வ�
தாமதமா�ற� எ�� ைவ��ய�
ெசா��றாேர?” எ�றா�.
“எ��ைடய கவைலெய�லா� எ� உட��
���ரமாக� �ணமா��ட� ேபா�றேத
எ��தா�. எ� உட�� �ணமா���டா� �1135

எ�ைன ��� ���� ேபா� ��வா�
அ�லவா? அைத எ���தா�
கவைல�ப��ேற�, ���ழ�!”
���ழ��� �க� காைல� ப����க�ட�
ஒ���த மல��த ெச�தாமைர ேபா�
�ள��ய�. அவ� இத�க�� ��னைக
���த�. க�க�� க��� ���த�.
“அ�தா! நா� ��மான� ெச�� ��ேட�.
உ��ைடய அ�� ேகா� மட�� என���
ெப��. உ�ைனேய நா� மண��
ெகா�ேவ�…”
ேச�த� அ�த� பரவச �ைலைய
அைட�தா�. “���ழ�! ���ழ�! என��
இ�ேபா� �ர� அ��க��ைலேய? நா� கன�
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காண��ைலேய? இ�ேபா� � ெசா�ன
வா��ைதக� எ� கா�� தவறாக
�ழ��ைலேய?” எ�றா�.
“அ�தா! உன�� உட�� ச�யான�� இ�வ��
ேகா��கைர ெச�ேவா�. ேகா��கைர�
�ழக���� ��ப� ���ப� ெச�ேவா�. �ல
சமய� பட�� ஏ�� கட�� ெச�ேவா�.
அ�தா! இத�ெக�லா� உன�� ஆ�ேசப�
ஒ����ைலேய?”
வாச� கதைவ யாேரா இேலசாக� த��� ச�த�
ேக�ட�. “அ�மா கதைவ� த���றா� �ற��
��! அ�மா�ட� இ�த� ச�ேதாஷ
சமாசார�ைத� ெசா�ேவா�” எ�றா�
அ�த�.
���ழ� ேபா�� கதைவ� �ற�தா�, வாச��
1137

க�ட கா�� அவைள� ��� �ய��ற�
ெச�த�.
அவ� எ��பா��தப� கதைவ� த��யவ�
வா� அ�ைம அ�ல. அர�மைன� ேசவக�
ஒ�வ� கதைவ� த�����க ேவ��ெம��
ேதா��ய�. கத� �ற�த��, ேசவக� ஒ���
��றா�.
அ�பா�, ெச��ய� மாேத���, இளவரச�
ம�ரா�தக�� ��றா�க�. இ��� ���
�ர���� அ�பா�, ப�ல��க� இர��
இற�� ைவ�க�ப����தன. ��ைக
���க��, காவல�க�� மர�த���
��றா�க�. அவ�க�� ஒ�வ� �����
ெகா����த �வ��� ெவ��ச���
இ�வள� கா��ைய�� க�ட ���ழ�
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ெச��ய� மாேத��� ��னா� தைல
வண��� �����, “தாேய வரேவ���!”
எ�றா�.
“உ� அ�ைத மக��� உட��
எ�ப�����ற�. ���ழ�! வா� அ�ைம
எ�ேக?” எ�� ேக��� ெகா�ேட
மழவைரய� மாமகளா�ய ��ய எ�ெப�மா��
அ�த� ��ைச���ேள �ரேவ��தா�.
ம�ரா�தக� ெவ��ேலேய ��றா�. ஆனா�
அவ�ைடய �ேராத� த���ய க�க�
ஆ�வ��ட� ��ைச�� உ�ேள ேநா��ன.
வ��றவ� �வப�த �ேராம���, த�க���
மா�ய� அ���� கா�பா�� வ��றவ�மான
ெச��ய� மாேத� எ�� அ��த�� ேச�த�
அ�த�� எ��தா�.
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“தாேய! ந�ல சமய��� வ���க�. �த� �த�
ச�ேதாஷமான ெச��ைய� த�க�ட�
ெத���� ஆ�ெப�� பா��ய� எ�க����
��������ற�. �வெப�மா�ைடய
��வ�ளாேலேய இ� நட����க ேவ���.
இ��� எ� அ�ைன�ட� �ட�
ெசா�ல��ைல. அ�ைனேய! இ�தைன கால�
க���� ���ழ� மன�ர�� எ�ைன மண�
���� ெகா�ள இைச�����றா� .
தா�க�தா� �ட இ��� எ�க�
��மண�ைத நட�� ைவ�கேவ���.
நா�க� ��மண� ெச��ெகா�ட �ற�
ேகா��கைர� �ழக� ேகா����� ேபா�
அ�ேக �மாைல� ைக�க�ய� ெச�ய
எ������ேறா�!” எ�றா�.
ெச��ய� மாேத��� இத�க�� ம�����1140

��னைக ேதா��ய�. ஆனா� க�க�ேலா
க��� த��� ��ற�.
அ�த�� ���ழ��� அவ� ��னா�
வண��ய ேபா�, மாதர� த�த��த �ர��,
“�ழ�ைதகேள! இைறவ� அ�ளா� உ�க�
இ�வா��ைக இ�பமயமாக இ��க���!”
எ�� ஆ� ��னா�.
அ�த� சமய� வா� அ�ைம அ�ேக வ��
ேச��தா�. அவ�ட� ெச��ய� மாேத�
ச��ைஞ�னா� அ�த�ைடய உட�ைப� ப��
ெத��� ெகா�ள வ�ததாக� ��னா�. வ�த
இட��� அவ�க���� ��மண� நட�க�
ேபா�ற ெச��ைய அ��� ம����
அைட�ததாக�� ெத���தா�. அ�சமய�
வா� அ�ைம�� �கபாவ��
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கல�க�ைத��, க��ைப�� ஒ��ேக
கா��வதா���த�.
ேம�� ��� ேநர� ேச�த� அ�த�ட��,
���ழ��ட�� ேப��ெகா����த �ற�
ெச��ய� மாேத� ெவ�� �ள��னா�.
அவ��, ம�ரா�தக�� ப�ல��க�
இர��� இற�� ைவ����த இட� ேநா���
ெச�றா�க�.
வ��� ஒ� மர�த��� ��ய �ரா��யா�
���, ������� பா��தா�. அ���
ஒ�வ�� இ�ைல எ�பைத� க�ட �ற�,
ம�ரா�தகைன ேநா��, “பா��தாயா,
ம�ரா�தகா! எ� வ���� ப�� மாத� �ம��
ெப�ெற��த மக� அேதா அ���ைச��
வா�� ேச�த� அ�த�. அவ��� ஐ��
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வயதானேபாேத என�� இ�ெச��
ெத�����ட�. அவ� எ�� நா�
�ழ�ைதயா���தேபா� ���� ேப�ச���
�ட�தைத� பா��� இற�� ��டதாக
எ��ேன�. ��ைள� பாச��னா�
உ�ைன எ� �ழ�ைதயாக ஏ��� ெகா��
இவைன� ெகா��ேபா�� �ைத�� �ட�
ெசா�ேன�. இவைன எ���� ேபான வா�
ெவ�கால� ���� வரேவ இ�ைல. ஐ��
ஆ�� க��த �ற� இவைள��,
இ���ைளைய�� பா��த�� உ�ைம
ெத��� ெகா�ேட�. ஆ���, உ�ைன நா�
ைக�ட��ைல. அவ� எ� வ���� �ற�த
மக� எ�பத�காக அவைன அர�மைன��
வரவைழ��� ெகா�ள���ைல. எ�லா�
இைறவ� ���ைளயாட� எ�� எ��
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உ�ைன எ� வ���� �ற�த மகைன�
கா���� ப�� மட�� அ�ைமயாக வள���
வ�ேத�. அத�காகெவ�லா� என��
இ�ேபா� இ�த வர�ைத � ெகா�! ேசாழ
��காதன� ேவ�டா� எ�� ெசா����! �
��காதன� ஏ�வத����ட நா� ஆ�ேச��க
மா�ேட�. ஆனா� உ� வ�ச��� �ற���
��ைளக� ஊைமயாக இ�����டா� எ�ன
ெச��ற� எ��தா� அ���ேற�!” எ�றா�.
இ��த� ெச��ய� மாேத� �� வ�தேபா�
ம�ரா�தக�ைடய �க� ேபய��த �கமாக�
காண�ப�ட�. அவ� மண�
ெச��ெகா����த ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� மக��� ஒ� ெப� மக�
�ற����த�. அத�� இர�� �ராய�
ஆ��� இ��� ேபச� ெதாட�க��ைல
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எ�ப� அவ�ைடய �ைன��� வ�த�.
�ரைம ���� மர�ேதா� மரமாக ��ற
ம�ரா�தகைன� பா���, அவைன வள��த
அ�ைனயா�ய மாதர�, “�ழ�தா�! ஏ�
இ�ப�ேய ��� ��டா�? வா ேபாகலா�!”
எ�றா�.
ம�ரா�தக� த���த�மா�, “தாேய!
ேயா��பத�� இ� எ�ன இ���ற�?
ஒ����ைல. தா�க� ேபா�க�! எ��ைடய
இட��� அர�மைன�� வள�����க
ேவ��ய த�க� �மார�ட� ���
ேப����� �ற� வ��ேற�!” எ�றா�.
“அ�ப�ேய ெச�! வ��ேபா� ப�ல���
�ைரகைள ந�றாக ���ெகா�� வா!
ெகா��பா�� �ர�க� உ�ைன� பா��� 1145

��டா� ஏேத�� ��ச� ேபா�டா��
ேபா�வா�க�!” எ�� ெசா�����
அ�மாதர� ேமேல ப�ல�ைக ேநா��
நட�தா�.
ம�ரா�தக�ைடய �க� ��ைன�ட�
�ேராத��, மா�ச�ய�� �ைற�த பய�கர
மா�தைல அைட�தைத அ�ெப�மா��
கவ�யாமேல அ����� ெச�� ��டா�.
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ஈ�� பா��த�!

ச�� ேநர� ��ற இட��ேலேய ��றா�
ம�ரா�தக�. ��ைச��� ேபாகலாமா,
ேகா�ைட��� ேபாகலாமா எ�� அவ�
உ�ள��� ஒ� ேபாரா�ட� நட�த� ேபால�
ேதா��ய�. ��ன� அவ� த�ைன� �ம��
வ�த ப�ல��� அ��� ெச�� ��ைக
���க�ட��, காவல�க�ட�� ஏேதா
ெசா�னா�. ��ைக�� உ�ேள���� ஏேதா
ஒ� ெபா�ைள�� எ���� ெகா�டா�.
ம�ரா�தக� ���ப� ��ைசைய ேநா��
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வ�தேபா�, அவ�� மாேதவ�க�� எ�த
மர��� ஓரமாக ��� ேப��
ெகா����தா�கேளா, அ�த மர���
���ற������ ��ெர�� ஒ� ம�த�
ெவ��ப�� வ�தைத� க�� ம�ரா�தக�
ஒ� கண� �����டா�.
அவ� க����ம�தா�. இ�ன�� அவ�
பா��பத��� ைப��ய�காரைன� ேபாலேவ
இ��தா�. அவ�ைடய ேதா�ற�� அவ�
��ெர�� அ�த இட��� ெவ��ப�ட��
ம�ரா�தக���� ��ைல உ�டா��ய��
�ய���ைலதாேன?
அ��த கண� ம�ரா�தக� ��ைக�����
எ��� வ�த ��ய �����ைய ஓ��னா�.
க����ம� அவைன� ைகயம���, “ஐயா!
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����க�! நா� த�க� �ேரா� அ�ல!”
எ�றா�.
“�ேரா� அ�லெவ�றா�, ��ேன � யா�?
எ� ந�பனா?” எ�� ம�ரா�தக� ேக�டா�.
“ஆ�, ஐயா! ந�ப�தா�!”
ம�ரா�தக� �ேராத��, �யர�� த���ய
�ர�� ெம��ய ����� �������, “ந�ல
ந�ப� �ைட�தா�! உலகேம எ�ைன���
ந��� ெச���ேபா�, �யாவ� �ைட�தாேய!”
எ�றா�.
“ஆ�, ஐயா! உலக��� யா�� த�க����
ெச�ய ��யாத உத�ைய� த�க��� நா�
ெச�ய ����!” எ�றா� க����ம�.
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“அ� எ�ன, ெசா�� பா��கலா�!
ேநரமா���ட� ெசா��வைத� ���ர�
ெசா��!”
“எத�� ேநர� ஆ���ட�?” எ��
க����ம� ேக�� ���, ம�ரா�தகைன
உ�� ேநா��னா�.
“அர�மைன��� ேபாவத���தா�, ேவ�
எத��?”
“த�க��� உ�ைம இ�லாத அர�மைன���
தா�க� ����� ேபாக� ேபா���களா?”
ம�ரா�தக� ம�ப��� அ���� அைட��,
“அேட! எ�ன ெசா���றா�? உன�� எ�ன
ெத���? எ�ப�� ெத���? �ைர�ேல
ெசா��! இ�லா���…” எ�� ைக����த1150

�����ைய ஓ��னா�.
“ஐயா! �����ைய ஓ�க ேவ�டா�. த�க�
பைகவ�க� எ���ப��ேபா�
உபேயா��பத��� ��� ைவ���
ெகா���க�. ச�� �� தா�க��, த�கைள
வள��த ெப�ய மகாரா��� இ�த மர�த���
��� ேப�� ெகா������க�. நா� மர���
��னா� ��றைத ��க� இ�வ��
கவ��க��ைல…”
“ஆகா! ஒ���ேக�� இரக�ய�ைத அ���
ெகா�டாயா? அ�த� ���ச�டேனதா�
எ�ைன வ�ம��� ����னாயா?”
“இ�ைல, இ�ைல! மகாரா� த�க�ட�
ெசா�ன ெச�� என�� ��ேப ெத���;
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அைத�ட அ�கமாக�� ெத���. அ�த
மாதர� த�கைள வ���� ைவ�� வள��த
அ�ைன அ�லெவ�� அவ� த�க�ட�
��னா�. த�க�ைடய அ�ைன யா� எ���
ெசா�� இ��பா�. ஆனா� த�க� த�ைத யா�
எ�� ெசா�� இ��கமா�டா�.”
ம�ரா�தக� அவைன ெவ��� ேநா��,
“உன�� அ� ெத��மா?” எ��ேக�டா�.
“ஆ�, ெத���.”
ம�ரா�தக� அ�த� ைப��ய�கார�
ேதா�ற�ைடயவ� தா� அவ� த�ைத எ��
உ�ைம ெகா�டாட� ேபா�றாேனா எ�� ��
அைட�தா�. அ�வ���� ஆ��ர��
�ைற�த �ர�� “உன�� எ�ப�� ெத���? �
யா�?” எ�� ேக�டா�.
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“நா� த�க� த�ைத�� ஊ�ய�!” எ��
க����ம� ��ய��, ம�ரா�தக� �க�
ெத�� ெப�ற�.
க����ம� ச�� அ��� நக��� வ��,
“ஐயா! த�க� த�ைத…” எ�� ெம��ய �ர��
��னா�.
ம�ரா�தக� கா�� அவ� ��ய� ���த�.
ம�ரா�தக�ைடய தைல ���ய�. �ேழ �ழ�
பா��தவ� சமா���� ெகா��
க����ம�ைடய �ஜ�கைள உ��யாக�
ப��� ெகா��, “� ��ய� உ�ைமதானா?
உ�ைமயாகேவ நா� இராஜ �மார�தானா?”
எ�� ேக�டா�.
“ஆ�, ஐயா! இைத� த�க�ட�
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ெசா�வத�காகேவ பல வ�ஷ�க��� ���
நா� இ�� வ�ேத�. த�கைள அ�தர�கமாக�
பா���� ேபாவத�� சமய� ேநா���
ெகா����ேத�. �ர���டவசமாக� ��ன�
ப�ேவ�டைரய� எ�ைன அர�மைன�
ேதா�ட��� பா�����டா�. ����� பாதாள�
�ைற�� ேபா����டா�.”
“எ�ேபா� த��னா�? எ�ப�?”
“இ�ைற���தா�, வ��ய�ேதவ� எ���
வா�ப� ஒ�வ�ைடய உத��னா� த����
ெவ� வ�ேத�. அேதா ச��� �ர���
ெத��� ேவ��� மைற�� இ���றா�.
என���, அவ���� இர�� ��ைரக�ட�
கா�����றா�. நா� ேநர� ெச�வ� ப��
அவ� இ�ேபா� ேகாப� அைட����பா�.
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அைத� ப�� நா� ���� கவைல�பட��ைல.
எ��பாராத �த��� த�கைள� ச����
��ேட�. நா� பல வ�ஷ�க���� �ற�
வா�ைய� பா��ேத�. அவ�ைடய ஊைம�
பாைஷ�� ேப�� ெகா������ேபாேத
��க� இ�த� ��ைச� ப�க� வ���க�.
��க� இ�த� ��ைச���தா� வ����க�
எ�� நா�க� எ��பா��க��ைல. நா��
வா��� இ�மர��� ��னா� ��� ேநர�
��ேறா�. �ற� அவ�� ��ைச���
ேபா���டா�. நா� ம��� இ�� ���
ெகா����ேத�. அத� பலனாக� த�கைள�
பா���� ச�த��ப� �ைட�த�.”
“ச�, இ�ேம� � எ�ன ெச�ய� ேபா�றா�?”
“தா�க� எ��த� ெசா�����கேளா,
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அ��த� ெச��ேற� ஐயா! த�க� �ற�ைப�
���த உ�ைமைய அ��த �ற��, த�ைச
அர�மைன��� ����� ேபாக�
ேபா���களா? ஒ�� ஞாபக�
ைவ���ெகா���க� தா�க� ேசாழ �ல��
இளவரச� அ�லெவ�ப� இ��� �ல����
ெத���. �த�ம������, அவ�ைடய ஒ�ற�
ஆ�வா��க�யா� எ�பவ���� ெத���,
எ�ைற�காவ� ஒ�நா�…”
“ஆமா�, ஆமா�! த�ைச அர�மைன���
ேபாக என��� ���ப��ைலதா�, � எ�ன
ேயாசைன ெசா���றா�?”
“ேகா��கைர ெச�� இல�ைக��� ேபாேவா�.
இல�ைக அரச�, ேசாழ �ல��� பைகவ�.
பா��ய �ல����� பர�பைர �ேந�த�. நா�
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இல�ைக ம�னைர ந�� அ�ேவ�. பா��ய
�ல��� ம� ம�ட��, இர��ன ஹார��
இ����ட�� அ�ேவ� எ�ன
ெசா�����க�?”
ம�ரா�தக� ��� ேநர� ேயாசைன ெச�தா�.
அவ�ைடய உ�ள� அ�த� �ல �னா�
ேநர��� எ�தைனேயா ேகா�ைடக� க��ய�.
“ஐயா! ேநர� ேபா�ற� த�க� ��� எ�ன?
வ��ய�ேதவ� இ� இ�ேகேய
வ����வா�.”
“அவைன� ெகா�லேவ��� எ�றா
ெசா���றா�?”
“த�க���� தய�கமா���தா� த�க�
ைக���ள �����ைய எ��ட�
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ெகா��க�!”
“� ேபா! இ�த� ��ைச�காரைன� பா��� ஒ�
வா��ைத ேப���� �ைர�� வ��
���ேற�!”
க����ம�, வ��ய�ேதவ� மைற�� ��ற
ேவ�ைய� ேத�� ெகா�� ேபானா�. ந�ல
இ���. �ர��� இராஜபா�ைட��
அ�வ�ேபா� �ல� �வ��� ����� ெகா��
ேபானேபா� ��� ெவ��ச� வ�த�. ெவ�
�ர������ வ�த அ�த ம�கலான
ெவ��ச��� இர�� க��ரமான �ர�க�
ேவ�க�� க�ட�ப�� ��ப� ெத��த�.
ஆனா� வ��ய�ேதவைன� காண��ைல.
ெம��ய �ர�� ������ பா��தா�;
ப����� �ர� ேக�க��ைல.
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“ச�; அவனாக� ெதாைல�� ேபானா�
ந�லதா�� ேபா���” எ�� க����ம�
எ��� ெகா�டா�.
��ைகக�, ப�வார�க�, �வ���க� எ�லா�
ேபான �ற�� க����ம� வரா���கேவ,
வ��ய�ேதவ� ெபா�ைம இழ�தா�.
���� ேவ�ைய� தா��� ���� வ�தா�.
மர�த��� ம�ரா�தக��, க����ம��
ேப�� ெகா����பைத� கவ��தா�.
ம�ரா�தக� க��� பட அவ�
���ப��ைல. க����ம����,
ம�ரா�தக���� எ�ன அ�தர�க� ேப��
எ�ற ஐய�� அவ� உ�ள��� உ��த�.
ம�ரா�தக� ��ைசைய ேநா��� ேபான�ற�,
அவைன அ�யாம� வ��ய�ேதவ�� �� 1159

ெதாட��� அ�பா���த ஒ� மர��� ��
மைற�� ெகா�டா�. அவ� க��� ஒ�
�ப�தமான கா�� ெத�ப�ட�. ��ைச��
பலக� வ�யாக ஒ�உ�வ� உ�ேள உ���
பா��த�. ��ன� �����ைய� பலக�
வ�யாக உ�ேள எ��� ேநா��ட� ��
பா��க� ெதாட��ய�. ஆனா� உடேன
எ����ட��ைல. �� பா��ப�� ம�ப�
தைழ�ப�மாக இ��த�. வ��ய�ேதவ�
ைக�� ������ட� ��ற உ�வ�ைத ேநா��
ெம�ள� ெச�றா�.
��ைச�������� ‘��’ எ�� ஒ� �ர�,
�� �ைற�த ெப� �ர�, ெத�வாக� ேக�ட�.
வ��ய�ேதவ� ஜா��ரைதைய ��� ஒேர
பா��சலாக� பா��தா�. �����ைய உ�ேள
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எ�ய இ��தவ� வ��ய�ேதவ� ஓ� வ��
ச�த� ேக��� ����னா�. ����ய
ேவக��ட� அவ� �� �����ைய
எ��தா�. ஈ�� வ��ய�ேதவ�ைடய
�லா�� பா��த�. அவ� �ேழ ���தா�.
அவ� எ�ன ஆனா� எ���ட� பாராம�
ஈ��ைய எ��தவ� அ����� ஓ�ட�
எ��தா�.
�ல கண ேநர���ெக�லா� ���ழ���
ேச�த� அ�த�� �ள��ட� ெவ���
வ�தா�க�. வ��ய�ேதவ� ஈ��யா�
��த�ப�� இர�த ெவ�ள��� ����
�ட�பைத� க�டா�க�. அவ�க� அைட�த
பய�கர�ைத��, �யர�ைத�� ெசா��
��யா�. ��க ப��ட� அவைன இ�வ��
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����� ���� ெகா�� ேபா�� ��ைச���
ேச��தா�க�. அவ� இற���ட��ைல
எ�� அ��� ��� ஆ�த� ெப�றா�க�.
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"ஒ� நா� இளவரச�!"

ஆ�வா��க�யா� த� ஆ�க�டேன ேச�த�
அ�த�ைடய ��ேதா�ட�ைத ேநா��
நட�தா�. ��ேதா�ட����� ச�ப��� ஒ�
மர�த��� ச�� மைறவாக ம�ரா�தக�
ேதவ�� ��ைக��, அைத� ����
ஆ�க�� ��றா�க�. அவ�க�ட� �சா���
இளவரச� க�டைள�ப� அவ� ����
வ�வத�காக அவ�க� கா���
ெகா����தைத அ���ெகா�டா�. ��ன�
ேமேல ெச�� ��ேதா�ட����� ���தா�.
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த��ட� வ�தவ�க�ட� ெம��ய �ர��
அ�ேதா�டெம�லா� ���� ேத��
பா����ப� ������ தா� ம��� ��ைச
வாச�� ேபா� ��� ெகா�டா�. உ��ற�
தா�����த கதவ�ைட காைத ைவ��
ஒ��� ேக�கலானா�. ேச�த� அ�த��
���ழ��� கவைல�ட� ேப�� ெகா���
�ர�க� ேக�டன. இைட�ைடேய யாேரா
ஒ�வ� மரணாவ�ைத�� �ன�வ� ேபா�ற
ச�த�� ேக�ட�.
ேதா�ட�ைத� ���� ேதட� ேபானவ�க��
ஒ�வ� �ைர�� ���� வ�தா�. அவ�
ெகா�� வ�த ெபா��கைள� ��மைல ந��
கத����� வ�யாக வ�த �ள���
ஔத��ரண��� உ��� பா��தா�. அைவ
இளவரச� ம�ரா�தக� ேதவ� வழ�கமாக
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அ��� ��ட�, இர��ன ஹார�, வா�வலய�
�த�ய ஆபரண�க� எ�� அ���
ெகா�டா�. அவ��ட� ம�ரா�தக�
உ�த�யமாக� த���� �தா�பர�� இ��த�.
இவ�ைற� பா��த�� ஆ�வா��க�யா�ைடய
மன��� உ�டான ���� அவ�ைடய
�க��� �ர�ப��த�.
“ச�; ேத�ய� ேபா��! ம�றவ�கைள�� இ�ேக
����. எ�லா�� ைக�� ஆ�த� ஏ��
எத��� ஆய�தமாக ����க�!” எ��
�����, ஆ�வா��க�யா� ��ைச��
கதைவ இேலசாக� த��னா�.
உ����� ம�ெமா� வராம� ேபாகேவ,
���� தடதடெவ�� கதைவ வ�வாக�
த��னா�.
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“யா� அ�ேக? இ�� எ�ன ேவைல?” எ��
���ழ��� �ர� ேக�ட�.
“அ�ம�! நா�தா� ஆ�வா��க�யா�. தய�
ெச�� கதைவ� �ற�� அ�ள ேவ���.
���யமான கா�ய� இ���ற�!” எ�றா�
ஆ�வா��க�யா�.
���ழ� ��ைச� கதைவ� தடா� எ��
�ற�தா�. அவ�ைடய கய� ��க�� ேகாப�
கன� பற�த�. ஆ�வா��க�யா� �� த�
ேகாப�ைத� கா�ட எ��யவ�, அவ���
அ�பா� �ர�க� �ல� ��ப� க��
�����டா�. உடேன, ேகாப�ைத� த����
ெகா��, “ஐயா! இ� எ�ன? இவ�க� யா�?
எத�காக இ�ேக வ�����றா�க�?
உ��டேனதா� வ�தா�களா?” எ�றா�.
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“பாதாள� �ைற����தவ�க� த��
ஓ�வத�� ஏ� உத� ெச���க�?” எ��
ேக�டா� ��மைல.
���ழ� �க��� �ய�ைப வ�����
ெகா��, “இ� எ�ன? எ�க��� ஒ��ேம
ெத�யாேத? யா�� த�� ஓ�வத�� நா�க�
உத� ெச�யேவ இ�ைலேய?” எ�றா�.
“க�காலைர� ெகா�றவ� எ�� ��ற�
சா�ட�ப��� பாதாள� �ைற����த
வ��ய�ேதவ��, ம�ெறா� ைப��ய�கார��
இ�� த��� ெச�� ��டா�க�. அவ�க�
இ�த ந�தவன� வைர�� வ�ததாக�
ெத��ற�. �ற�, இ����� இர��
��ைரக�� இ�வ� ஓ�� ேபா����றா�க�.
இ�த� ��ைச��� ப�க��� ஓ�ட���
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ம��� இர�த� �������ற�. பல� இ�த
இட���� வ��ேபான அைடயாள�க��
இ����றன. ஆைகயா� ��க�தா� த��
ஓ�யவ�க��� உத� ெச����க
ேவ��ெம�� அ�மா��க�ப��ற�.
�த�ம��� அ���த��� உ�க� ேப��
உ�ள அ�மான��னா� எ�ைன அ���
ைவ�தா�. ெகா��பா�� ேவளா�� ஆ�க�
வ����தா� உ�கைள உடேன �ைற�ப���
இ��பா�க�?” எ�றா� ஆ�வா��க�யா�.
“ச��யமாக� ெசா��ேற�. இ����� யா��
த�� ஓ�வத�� நா�க� உத� ெச�ய��ைல!”
“அ�ப�யானா�, �ைற����� த�� ஓ� வ�த
வ��ய�ேதவ� இ�த� ��ைச�ேலதா�
இ�ேபா� இ��க ேவ���!” எ�றா�
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��மைல.
அவ� இ��த� ெசா�� வா� ��வத���
ேச�த� அ�த� ப�����த க����
க���� அ������ ேவதைன �ைற�த
ப�தாபமான �னக� ச�த� ேக�ட�.
ேச�த� அ�த�� க����� அ������
வ�த �னக� ச�த�ைத� ேக�ட��,
ஆ�வா��க�யா�, “ஆகா! அ�ப�யா
சமாசார�? எ�� ெசா��� ெகா�ேட ேமேல
ேபாக� ெதாட��னா�.
இ�சமய��� ேச�த� அ�த� க�������
எ��� வ��, “���ழ�! இ�த
ைவ�ணவ�ட� உ�ைமைய� ெசா��
உத� ேக�ேபா�. இவ�� வ��யேதவ����
�ேந�த�தாேன!” எ�றா�.
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“ைவ�ணவேர! இவ� ச�யான சமய����
இ�ேக வ�� நா� க�யாண� ெச��
ெகா�வத���, ைக�ெப� ஆகாம�,
கா�பா��னா�! ெவ�ேய ஒ�வ� ���
ஈ���னா� அ�தைன� ���வத���தா�
�� பா��தா�. அ�ேபா� இவ� வ��
������ ஈ��ைய� தா� ஏ��� ெகா���
கா�பா��னா�!” எ�றா� ���ழ�.
“ஐயா! ைவ�ணவேர! �� எ�வளேவா
ெக���கார�. �த�ம��� அ���த��ேக
ேயாசைன ெசா�ல� ��யவ�.
ெகாைலகாரனா� ப�காய� ப������ இ�த
வாண� �ல �ரைர� கா�பா�ற ஒ� ேயாசைன
ெசா�னா� உம��� ���ய� உ��.
நா�க� இ�வ�� எ�ெற�ைற��� உம��
ந��� கட�ப����ேபா�!”
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“ேத� அ� அ�வள� �லபம��! �த��
இைத� பா��க�!” எ�� �����
ஆ�வா��க�யா� த��ட� ெகா��
வ����த ��ைடைய அ����
அவ�க���� கா��னா�.
ம�ரா�தக� அ�����த ��ட��, ���
மாைலக��, வா�வலய�க�� ஜா�வ�யமா�
ெஜா��தன. “ஆகா! இைவ இளவரச�
ம�ரா�தக� த�����தைவ அ�லவா? ச��
��� இ�ேகேய நா�க� பா��ேதாேம?”
எ�றா� அ�த�.
“இைவ எ����� �ைட�தன?” எ�றா�
���ழ�.
“இ�த ந�தவன��� ேவ� ஓர��� இ���
�ைட�தன. வடவா�ற�கைரேயா� நா� வ��1171

ெகா����தேபா� இர�� ��ைரக�� ��
இர�� ேப� �ைரவாக� ேபா��
ெகா����தைத� க�ேட�. அ�ேவகமாக�
ெச�ற ��ைரக�� ஒ��� �� அ�த�
ைப��ய�கார� இ��தா�. இ�ெனா� ��ைர
ேம���தவ� இளவரச� ம�ரா�தக� ேபால�
ேதா��ய�. இ�� வ�த �ற� அ�
��சயமா���.”
“இ� எ�ன ��ைத? ம�ரா�தக� எத�காக�
தம� ஆபரண�கைள� கழ�� எ��� ���
ஓட ேவ���?”
“அ�தா� என��� ெத�ய��ைல.
�த�ம����ட� ெசா�� ஓ�யவ�கைள�
ெதாட�வத�� ஆ�க� அ��ப� ேபா�ேற�.
ஆனா� அத���ேள இ�� ெப�ய
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�ப�த�க� நட����� எ�� அ���ேற�.”
“எ�ன �ப�த� நட�� ���?”
“ப�ேவ�டைரய�க�� அவ�க�ைடய
க��ைய� ேச��த ��றரச�க�� இேதா
த�ைச� ேகா�ைட வாசைல அ���
ெகா�����றா�க�. ெகா��பா��
ேவளா��, �த�ம�����, மைலயமா��
அவ�கைள வரேவ�க� ேகா�ைட வாச��
கா��� ெகா�����றா�க�. இரா�ய உ�ைம
ப��� சமாதானமாக� ேப� ��� ெச�ய
ேவ��ெம�ப� ச�கரவ����� ���ப�;
க�டைள. ஆனா� ப�ேவ�டைரய�க�
சமாதான� ேப��� ெதாட��வத�� ���
‘ம�ரா�தக� எ�ேக?’ எ�� ேக�பா�க�.
அவைர� காேணா� எ�ற��, ெகா��பா��
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ேவளா� �� பா�வா�க�! ேசநா�ப�தா�
ெபா���� ெச�வ���� ப�ட�ைத ��சய�
ெச�� ெகா�வத�காக ம�ரா�தகைர�
ெகா�� ��டா� எ�பா�க�. ெப�ய ேவளா�
அத�� ம���� ெசா�னா��, அவரா�
����க ��யா�. உடேன பய�கரமான
உ�நா�� ��த� ஏ�ப��. ேசாழ நா�
�ைர�� ���ைல��.”
“அத���ேள நா� இ����� �ற�ப���
ேபா���ேவா�!”
“ேத�! அ� ��யாத கா�ய�! இ�த
��ட�ைத�� ஆபரண�கைள�� ச�� ேநர�
ேச�த� அ�த� அ��� ெகா�ள���.
ெபா���� ெச�வைர ஏ��� ெகா�� வ�த
யாைனைய நா� அைழ��� ெகா��
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வ��ேற� அ�� இவ� ஏ�� ெகா�ள���.
எ��ைடய ஆ�கைள ‘ம�ரா�தக� வா�க!’
எ�� ேகா���� ெகா�� யாைன��
���� ���� ேபாக� ெசா���ேற�.
ம�ரா�தக� ஏ� வ�த ப�ல��� அ���
இ���ற�. அ�� வ��ய�ேதவைன� ேபா���
�ைரைய ��� ��ேவா�. ேத�! தா�க�
ப�ல��� ப�கமாக நட�� வா��க�.
ம�றைதெய�லா� எ��ட� ��� ���க�!”
எ�றா� ஆ�வா��க�யா�.
“இ� எ�ன ைப��ய�கார ேயாசைன?”
எ�றா� ேச�த� அ�த�.
“இவ� ��ட�ைத ைவ��� ெகா�டா�
அைடயாள� ெத�யாம� ேபா���மா?”
எ�றா� ���ழ�.
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“இரா��� ேவைள�� யாைன ேம�
உ�கா�����பவைர யா� அைடயாள�
க�����க ����? ச�ேதக� ஏ�ப�டா�
அ�லேவா ���� பா��க� ேபா�றா�க�!
உ�க�டேனேய நா�� வர�ேபா�ேற�.
உ�க� எ�லாைர�� ேகா�ைட���
�த�ம����� ���� ப��ரமாக� ெகா��
ேபா�� ேச��ப� எ� ெபா���. இ�த வாண�
�ல�� �ரைன� கா�பா��வத�� ேவ� வ�
ஒ����ைல!”
இ��� ��� ேநர� �வாத� ெச�த �ற�,
ேச�த� அ�த�� ���ழ���
ஆ�வா��க�யா�ைடய ேயாசைன��
இண��னா�க�.
ேகா�ைட வாச�� ஏேதா கலகல�� ஏ�ப�ட�.
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எ�லா�ைடய கவன�� அ�ேக ெச�ற�.
ச�� ��னா� �த�ம��� அ���த�
த�ைம� ச��ைஞ�னா� அைழ�த
ஆ�வா��க�யா�ட� ெச����தா�. அவ�
ஏேதா அவ�ட� இரக�ய� ெச�� ��னா�.
அைத� ேக����� அவ�
ப�ேவ�டைரய�க�� ெப�ய ேவளா�� ��ற
இட�ைத அ�� வ�தா�.
“தளப�! ச�� ��னா� �ட ம�ரா�தக�
ேதவ�� அவ�ைடய அ�ைன ெச��ய�
மாேத��� ேகா�ைட�� ெவ�ேய
ெச�றா�க�. ���ேகா�����
��பைக�க�ய� ெச��� ேச�த� அ�தைன�
பா��க� ேபா���தா�க�..” எ�� �த�ம���
��வத��� காலா�தகக�ட� �����டா�.
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“ஆமா�; தா��, மக�� ேகா�ைட�� ெவ�ேய
வ�தா�க�. ஆனா� தா� ம���தா�
ேகா�ைட��� ����� ெச�றா�!” எ�றா�
��ன� ப�ேவ�டைரய�.
“ஆகா! அ� உ�க��� எ�ப�� ெத��த�?”
எ�றா� �த�ம���.
“�த�ம���! உ�க�ட� ம���தா�
ெக���கார ஒ�ற�க� உ�� எ��
�ைன�தா�களா? ெவ�ேய வ�த
ம�ரா�தக�ேதவ� ���ப� ேகா�ைட���ேள
ேபாக��ைல. அத� காரண�ைத நா� அ�ய
ேவ���!” எ�றா� ��ன� ப�ேவ�டைரய�.
�த�ம����� �க��� ��னைக மல��த�.
அேத சமய��� ேகா�ைட வாச��, “இளவரச�
ம�ரா�தக�ேதவ� வா�க! வா�க!” எ�ற
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ேகாஷ�க� எ��தன. எ�லா�� ேகாஷ�க�
வ�த அ�த� �ைசைய ஆவேலா�
ேநா��னா�க�. ேகா�ைட வாச����
�ரேவ���� ெகா����த யாைன�� ��
இளவர�� ��ட�� �ற ஆபரண�க��
அ��த ‘ம�ரா�தக�’ �����தா�.
யாைன��� ப�க��� ��ப�ல�� ஒ��
ஊ��� ெச�ற�.
“தளப�! ம�ரா�தக�ேதவ� ேகா�ைட���
����� ேபாவத��� ��� காலதாமத�
ேந��த�. வா� அ�ைம�� மக� ேச�த�
அ�த� ேநா�வா�� ப����தா�. அவைன�
ப�ல��� ஏ��� ேகா�ைட��� அைழ��
வ��ப�யாக� ெச��ய�மாேத�
ெசா����� ��னா� ெச����டா�.
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ைவ��றா�. அ�தைன� ப�ல��� ஏ���
ெகா�� தா� யாைன �� ெச��றா�.
�ைர�ேல ம�டா�ேஷக� நட���ேபா�
ப�ட�� யாைன �� ஊ�வல�
வரேவ������ம�லவா? அத��
இ�ேபாேத ஒ��ைக ெச�� ெகா��றா�!”
எ�றா� �த�ம��� அ���த�.
ேகா�ைட��� �ரேவ��த யாைனைய��
ப�ல�ைக�� காலா�தகக�ட� ��� ேநர�
�க� கவனமாக உ��� பா����
ெகா����தா�.
“அ�சயமா இ���றேத!” எ�றா�.
“எ�ன அ�சய�? எ� அ�சய�?” எ��
அ���த� �ன�னா�.
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“இளவரச� ம�ரா�தக� இ�வள�
ஆ��பா�ட��ட� ேகா�ைட���ேள
ேபாவ�தா�! இளவரச� ��க ��ச�
உ�ளவரா��ேற? ப�ல��� �ைரைய ����
ெகா�� அ�லவா �ரயாண� ெச�வா�?”
“எ�ைற�காவ� ஒ� நா� ��ச�
ெத���தாேன ஆக ேவ���? ���ர���
������ ெகா�ளேவ��யவரா��ேற?”
“ம�ரா�தக��� �����வ� எ�� ���
ெச�தா���டதா? யா� ��� ெச�தா�க�?”
“ஏ�? ச�கரவ���தா�! நா� எ�லா�மாக�
ேபா�� ச�கரவ����ட� ந� ச�மத�
ெத���த��…”
“ச�கரவ��� ��� ெச��, நா� ச�மத�
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ெகா��� எ�ன பய�? ெகா��பா���
பைடக� அ�லவா ச�மத� ெகா��க
ேவ���? அவ�க� காவ� ����
ேகா�ைட��� இளவரச� ம�ரா�தக�
இ�வள� ��கலமாக யாைன ேம�
ஏ��ேபாவ� அ�சய�தா�!” எ�றா�
காலா�தகக�ட�.
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'��வ�� உ��த ேதவ�'

ெச��ய� மாேத�ைய�
பா��கேவ��ெம�� ��தர ேசாழ� பல�ைற
ெசா�� அ���ய ��ன�, அ��தா��
ச�கரவ���ைய� கா�பத�� வ�தா�.
ச�கரவ��� அவ� வ�� ெச�� அ���
வாச�ப� வைர�� நட�� ெச�� கா�����
வரேவ�� அைழ��� ெச�றா�. த� ப�க���
��மாசன��� �������ப� ேக���
ெகா�டா�.
“அரச��கரேச! அ��த���� �யரமான
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ெச��கைள ேக�� ெநா������ எ�
உ�ள� தா�க� உட� நல� ெப����பைத�
பா���� ���� அைட�ற�. இைறவ�
அ�ளா� ெந��கால� தா�க� �ர���யாக
வா������ இ�த உலக�ைத� ப�பா���
வர ேவ���” எ�� ��ய �ரா��யா�
��னா�.
“அ�ைனேய! ேமேல நட�கேவ��ய� ப��
என�� ேயாசைன �� உதவ ேவ���.
ஆ��த க�காலைன எ�ன காரண��னாேலா
ப�ேவ�டைரய�க����, அவ�கைள� ேச��த
��றரச�க���� ���காம� ேபா���ட�.
த�க� �மார��, எ� சேகாதர�மான
ம�ரா�தகைன என��� �ற� ேசாழ
��காதன��� ஏ�� ைவ�கேவ��� எ��
�ரய�தன� ெச�தா�க�. அவ�க� அ�ப�� 1184

�ரய�தன� ெச�த�� தவ� ஒ����ைல.
மகா ��ஷ��, �வஞான ��த�மான
க�டரா��த�ைடய �த�வ� ேசாழ
��காதன��� ஏற எ�லா �த���� த��
வா��தவ�. உ�ைம�� நா� ������
ெகா�டேத தவறான கா�ய�. அ�ேபா�
ெப�யவ�க� எ�லா�� ெசா�னா�கேள
எ��, ம���� ேபச ��யாம�,
இைச����ேட�. அத� பல�கைள இ��
அ�ப���ேற�. எ� அ�ைம� �மாரைன�
ப�ெகா������ நா� உ�ேரா����ேற�.
இ�வள� ��பேம என��� ேபா��. இ�
இ�த� ெப�ய இரா�ய� உ�நா���
ச�ைட�னா� அ��� ேபாவைத எ�
க�ணா� பா��க ���ப��ைல. ேத�!
அ�தைகய அ�� இ�த� ேசாழ
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சா�ரா�ய���� ேநராம� த��பத���
தா�க� உத� ெச�யேவ���!” எ�றா�
��தர ேசாழ�.
ெச��ய� மாேத� த� க�க�� ���த
க��ைர� �ைட���ெகா��,
“அரச��கரேச! தா�க� ��ய� எ��� எ�
��ற����� ச�ெய�� ேதா�ற��ைல.
எ��ைடய கணவ���� �ற� எ�
ைம��ன�� த�க� த�ைத�மான அ��சய
ேதவ� ��காதன� ஏ�னா�. எ� கணவ�
���ப���ப�ேய அ� நட�த�.
அ��சய���� �ற� தா�க� ��காதன� ஏற
ேவ��� எ�ப�� எ� கணவ��
���ப�தா�. ��� உலைக�� ஒ� �ைட��
ஆ�ட த�க� பா�டனா� பரா�தக�ேதவ��
அ�வா� ஏ�பா� ெச�� ���� ெச�றா�. 1186

ஆைகயா�, தா�க� ேசாழ ��காதன�
ஏ�ய�� �ைற� தவ� எ��� இ�ைல.
எ��ைடய நாத� �வ ப���� ஈ�ப��
ஆ�மா��� ெச�வராக �ள��னா�.
இராஜ�க� கா�ய�க�� அவ�ைடய மன�
ஈ�பட��ைல. ஆைகயா� அவ�ைடய
கால��� ேசாழ ரா�ய� ����� ெகா��
வ�த�. தா�க� ப�ட���� வ�த �ற�
ம�ப��� இரா�ய� ��த��த�. ெத�ேக��
வட�ேக�� ேதா�����த பைகவ�க�
அ��க�ப�டா�க�. இ��த� இரா�ய�
ேம�ைம��வத�� ���ய
காரணமா���தவ� த�க� அ�ைம�
ெச�வ� ஆ��த க�கால�. அவ���
உலக� அ�ய இளவர�� ப�ட� க�ட�ப�ட�.
அைத மா�� எ� மக��� இரா�ய
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உ�ைமைய அ��க ேவ��� எ�பத�� நா�
எ�ப�� ச�ம��க ����? நா�
ச�ம��தா�� உலக� ச�ம���மா?
இரா�ய��� ம�க� ச�ம��பா�களா?
ச�கரவ���! உ�நா��� ச�ைட�னா�
இரா�ய� அ�வைத� த��க ����வதாக�
ச�� ��னா� ெசா���க�. ஆ��த
க�காலைன� �ற�க������ எ�
�த�வ���� ப�ட� க�����தா�, அேத
உ�நா��� ச�ைட ேந���ராதா? இரா�ய�
அ���ராதா?” எ�� ேக�டா�.
“ஆ�, தாேய! அதனாேலதா� நா�� தய���
ெகா����ேத�. எ�லாைர�� சமரச�ப���
அைனவ�� ஒ���ெகா�ள���ய ஏ�பா�
ெச�ய� �ரய�தன�ப�ேட�. அ�
ைக���வத���ேள, �� ��������ட�.
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க�கால�ைடய ஆ�� ������ட�. தாேய!
அ��தா�ேபா� நா� ெச�யேவ��ய�
எ�ன? தா�கேள ெசா���க�! இ�த
இரா�ய��� ெபா��ைப எ�னா� இ��
தா�க ��யா�. யா�டமாவ� ஒ���������
க�கால�ைடய கைட� ���ப�ைத
�ைறேவ�ற �����ேற�. கா����
என�காகெவ�� க�கால� க����ள ெபா�
மா�ைக�� த�� எ� அ��ய� கால�ைத�
க��க �����ேற�. இ�ேபா� யா����
ப�ட� க��வ� எ�� ெசா���க�.
அ��ெமா�ைய� கா���� ம�ரா�தக�
�ராய��� ��தவ�. எ�ைன�ட
இைளயவ� ஆனா��, அவ���� ��ய
த�ைத �ைற�� உ�ளவ�. ெகா��பா��
ேவளா��, ���ேகாவ�� மைலயமா��
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அ��ெமா���� ப�ட� க�ட ேவ���
எ��றா�க�. த�ம����� �யாய����� �ல
�ைற��� �ேராதமான இ�த� கா�ய����
நா� எ�ப� உட�பட ����? அ�ல�
தா�க�தா� எ�ப� உட�பட ����?
அ�ைனேய என�� உத� ெச���க�!
ம�ரா�தக��� ����ட� த�க�
ச�மத�ைத� ெத����க�. அைத
ைவ���ெகா��, நா� ேசனா�ப� ெப�ய
ேவளாைர�� ���ேகாவ��
மைலயமாைன�� ச�ம��க� ெச�ேவ�!
த�க� ச�மத�ைத��, அ�ம�ைய��
ெத���� இ�த� ேசாழ சா�ரா�ய�ைத�
கா�பா��ய ���ய�ைத�
க���ெகா���க�!” எ�றா� ��தர ேசாழ
ச�கரவ���.
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ெச��ய� மாேத�, “ஐயா! எ� ச�மத�ைத�
ேக�க ேவ�டா�. �வபத� அைட�த எ�
இைறவ� என�� இ�ட க�டைள�� மாறாக
நா� நட�க ��யா�. ஆனா�, இரா�ய
�வகார�க�� நா� இ��
�����வ��ைல. ம�ரா�தகைன அைழ��
அவ� ச�மத�ைத� ேக�� எ�ப� உ�தேமா
அ�ப�� ெச���க�!” எ�றா�.
“ஆ�, ஆ�! ம�ரா�தகைன அைழ��
அவ�ைடய ச�மத�ைத� ேக���
ெகா��தா� எ��� ��மா��க ேவ���.
அத��� த�க� உத� ேவ���, ேத�!
ம�ரா�தக� எ�ேக?” எ�றா� ச�கரவ���.
ெச��ய� மாேத� த� ெதா�ைட அைட�க,
நா� த�த��க, “ம�ரா�தக� எ�ேக? ெச�ற
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��� �ன�களாக அ�த� ேக��ைய�தா�
நா�� ேக���ெகா�����ேற� யா��
ம�ெமா� ெசா�ல��ைல. அரேச! எ�
�த�வ� எ�ேக? ேகா�ைட� தளப� ��ன�
ப�ேவ�டைரயைர� ������ ேக��க�!”
எ�றா�.
“��ன� ப�ேவ�டைரய� த�கைள
ேக�கேவ��� எ��றா�. தா�க��,
�த�ம��� அ���த�� ஏேதா ���� ெச��
ம�ரா�தகைன மைற�� ைவ����பதாக�
��ற� சா���றா�. அ�ைனேய! இ�ேபா�
��ன� ப�ேவ�டைரயைர��,
�த�ம���ைய�� அைழ��வர� ெச��ேற�
அ�ம� ெகா��க�!” எ�றா� ச�கரவ���.
“அ�ப�ேய அைழ��வர� ெச���க�. நா��
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அவ�கைள� ேக��ேற�!” எ�றா� ெச��ய�
மாேத�. ��தைவ உடேன வாச�ப�க� ெச��
அ����த காவல�க�ட� ெசா��
அ���னா�.
��� ேநர���ெக�லா� �த�ம�����
��ன� ப�ேவ�டைரய�� வ�தா�க�.
ச�கரவ��� ��ன� ப�ேவ�டைரய� ேநா��,
“தளப�! ேசாழ நா� ேபா�� வண���
�தா��யா�, �� ேக�ட அேத ேக��ைய�
ேக��றா�. ‘ம�ரா�தக� எ�ேக?’ எ��
�னா��றா�. ம�ரா�தக� ேதவைர� ப��
தா�க� அ��தைத� ெசா���க�. த�க�
ச�ேதக�ைத�� ஒ��மைற���� ���க�!”
எ�றா�.
��ன� ப�ேவ�டைரய� ��னா�:

1193

“ேத�யா�� �வ ப���� �ல�� உலக�
அ��தைவ. ேசாழ நா�� ம�க� அவைர
நடமா�� ெத�வமாக� க��� ேபா���ற�
ேபா� நா�� ேபா���ேற�. நா� இ�ேபா�
ெத����� ெகா�வைத� ��ற� ��வதாக
எ�ண� �டா�. எ�த� காரண�தாேலா
ேத�யா� தம� �மார� ேசாழ ��காதன�
ஏ�வைத ���ப��ைல; இ��� எ�லா��
அ��த�. ��த �ரா��யாைர� கா����,
என�காவ� ம�றவ�க��காவ� அவ�ைடய
�த�வ� �ஷய��� அ�க அ�� இ��க
��யா�. ஆ��� ம�மமா����ற �ல
�ஷய�கைள �ள��த�
அவ�யமா����ற�. அ��� ச�கரவ���
‘ம�ரா�தகைர� ெகா�� வ�க!’ எ��
அ�ேய���� க�டைள இ����பதா�,
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எ��ைடய �ல ச�ேதக�கைள�� ெவ��ட
ேவ�� வ��ற�. ��� நாைள�� ��னா�
��த எ�ெப�மா����, ம�ரா�தக� ேதவ��
ேகா�ைட�� ெவ�ேய ெச�றா�க�. ��ப�
���ப� ெச��� ேச�த� அ�த�ைடய
��ைச��� ெச�� ே�ம� �சா��தா�க�.
��ன� ேத�யா� ம��� ேகா�ைட���
����னா�. ��� ேநர����� �ற� நா��
எ� தைமயனா�� ேகா�ைட வாச���� ச��
�ர��� ��� ெகா��பா�� ேவளா�ட�
ேப��ெகா����ேதா�. ம�ரா�தக�
ேதவைர�ப�� நா� �சா����ெகா����த
சமய��� யாைன ப�ல�� ப�வார��ட�
�ல� ேகா�ைட��� �ைழ�தா�க�.
‘ம�ரா�தக�ேதவ� வா�க!’ எ�ற ேகாஷ��
ேக�ட�. �த�ம��� அவ�க�தா� அ�ேபா�
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அைத� ���� கா��னா�. யாைன
ேம���தவ� ம�ரா�தக� ேதவ� எ��
��னா�. என�� அைத� ப��� ���
ச�ேதக� ஏ�ப�ட�. எ� அர�மைன��தா�
ம�ரா�தக� த��வ� வழ�க�. அ��ர�
அைத�ப�� நா� �சா��க��ைல. ம�நா�
�சா��த ேபா� எ� அர�மைன��
வர��ைல எ�� ெத��த�. ��ன� ேகா�ைட
��வ�� ேத�� பா����, யா� யாைரேயா
�சா���� பா����, ம�ரா�தக� ேதவைர�
ப�� ஒ��� ெத�ய��ைல! ேகா�ைட���
�ரேவ��தவ� எ�ப� மாயமா� மைற�தா�?
ேத�யா�� �த�ம����� இ�ெபா��தா�
நா� ெசா�ல� ேபாவத�காக ம���க
ேவ���. அவ�க� இ�வ�� ஏேதா ����
ெச��, ம�ரா�தக� �� ெகா���ப�யான
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ெச�� எைதேயா அவ�ட� ெசா��, இ�த
நகைர ����, நா�ைட ���ேம ஓ��
ேபா��ப� ெச�� ��டா�க� எ��
ஐ���ேற�. நா� ெசா�வ� தவறா���தா�
���� ெப�ய �ரா��யா�� ம���ைப�
ேகா��ேற�.”
ெச��ய� மாேத� த�த��த �ர��, “தளப�!
தா�க� இ�ேபா� ��ய� ���� தவ�.
�வெப�மா�ைடய பாத கமல�க� சா��யாக�
ெசா���ேற�. அ�� மாைல நா��
ம�ரா�தக�� ேச�த� அ�த� ��ைச���
ேபான� உ�ைமதா�. நா� அ�����
�ற�ப�டேபா� ம�ரா�தக� ��� ேநர�
க��� வ�வதாக� ெசா�னா�. அத���
�ற� நா� அவைன� பா��க��ைல. ���
நா�களாக நா�� அவைன� ேத�� ெகா��
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தா����ேற�!” எ�றா�.
“ேத�யா� ��வைத ஒ���ெகா��ேற�
அ�ப�யானா�, �த�ம���தா� இ�த
ம�ம�ைத ����க ேவ���!” எ�றா�
காலா�தக�.
“எ�த ம�ம�ைத?” எ�� �த�ம���
அ���த� ேக�டா�.
“ேத��� �த�வ� காணாம�ேபான
ம�ம�ைத� ப���தா�!”
“தளப�! இ�த� ேகா�ைட ��வ�� தா�க�
ந�றாக� ேத�� பா��ததாக� ��ய�
உ�ைமதானா?”
“ஆ�, த�க� அர�மைனைய� த�ர ம�ற

1198

எ�லா இட�கைள�� ேத�� ����
பா��தா���ட�.”
“எ� அர�மைனைய ம��� ��� ��ட
காரண� எ�ன?”
“தா�க� ேசாழ சா�ரா�ய��� �த�ம���
எ��ற ம�யாைத காரணமாக�தா�!”
“ஆகா! அ�ப�யானா� த�க� கடைமைய�
தா�க� ச�யாக� ெச�ய��ைல எ��
ஏ�ப��ற�. ேபான� ேபாக���. ச�கரவ���!
ேத�யா�� ��வ���� உ��த ேதவ�
எ��ைடய மா�ைக�ேலதா� ��� நாளாக
இ��தா�. இ�ேபா� இ�த அைற��
வாச�ேல வ�� த�கைள�� அ�ைனைய��
த���பத�காக� கா�����றா�. அ�ம�
ெகா��தா�, அைழ�� வ��ேற�!”

1199

இ�வா� �த�ம��� ��ய��
அ����தவ�க� ஒ�ெவா�வ�� அைட�த
�ய�ைப� ெசா�� ��யா�. ச�கரவ���,
“�த�ம���! இ� எ�ன ேவ��ைக! ேத���
�த�வைர அைழ�� வ�வத�� அ�ம�
ேக�பாேன�! ���ரேம வரவைழ��க�!”
எ�றா�.
�த�ம��� அ���த� வாச�ப�ய�ைட
ெச�� ைக த����� ம�ப��� உ�ேள
வ�தா�. அ��த கண� ேச�த� அ�தைன
��னா� ����ெகா�� ஆ�வா��க�யா�
ந�� வ�தா�.
��ன� ப�ேவ�டைரய� ��க ஆ��ர��ட�,
“�த�ம����� ப�காச���� ஓ� எ�ைல
ேவ�டாமா?” எ�� ேக�டா�.
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ஆனா� ெச��ய�மாேத� இ�கர�கைள��
���� த� ���க��� அ��� ஆ�வ��
த��ப “மகேன!” எ�� அைழ�த��,
தளப��� மன� �ழ�ப� உ�டா� ��ட�.
ேச�த� அ�த�, “தாேய! எ�ைன அைழ�க
இ�ேபாேத�� த�க��� உ�ள�
உவ�தேதா? அ� நா� ெச�த தவ���
பய�தா�!” எ�� க�க�� �� த��ப�
ெசா���ெகா�� ெச��ய�மாேத�ைய
ெந���னா�.
ம�ரா�தக உ�தம� ேசாழ� எ��
ச���ர��� �க�ெப�ற �வ ப���
ெச�வைன� ��வ�� வா��த ேத�
அ��ட� அைண���ெகா�� ெம�மற��
ஆன�த� க��� ெபா��தா�.
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�யாக� ேபா��

உ�தம ேசாழ� ஐ�� �ராய���
��வனா���த ேபாேத ெச��ய�மாேத�
அவைன��, வா� அ�ைமைய��
பா����ப� ேந��த�. பல ஆ��க� க���
வா� அ�ைமைய� ச���த��, அவ�ைடய
ே�ம லாப�கைள� ப��� ெச��ய�மாேத�
அ��ட� �சா��தா�. வா��� �ழ�ைத
எ�� எ��ய ேச�த� அ�த�ட�
இய�ைகயாகேவ அ��தா���� அ��
�ர�த�. �ழ�ைதைய� ப�� �சா��த ேபா�
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வா� அ�ைம�� �க��� �ைக���,
அ�ச�� உ�டானைத� க�டா�. �த��,
அத�� ேவ� காரண�க� இ��க����
எ�� எ��னா�. வா� ேபச�
ெத�யாதவளா� இ��தப�யா� ��டமாக
அவ�ட���� ஒ��� அ��� ெகா�ள
��ய��ைல. ஆ��� வா� அ�ைம ஒ�
கால��� தம��� ெச�த உத�ைய� க����,
அவ�ைடய �ழ�ைத�ட� ஏ�ப�ட பாச�
காரணமாக��; தா��, ��ைள��
கவைல��� வா��ைக நட��வத��
ேவ��ய உத�கைள� ெச�தா�. த�ைச
நக��� அ��� ������, த���ள�தா�
ேகா����� ��ப� ைக�க�ய� ெச��
வ�வத�காக மா�ய�க�� அ��தா�.
ேச�த� அ�த� க�����, ஒ��க����1203

�வ ப����� �ற�� வள��� வ�தா�.
அ�ைன�� உத�யாக� ��ப� ���ப�
ெச�வ��� ��க ஊ�க� கா�� வ�தா�.
இைத� காண� காண� ெச��ய�மாேத���
அவ�ட� இய�ைகயாக� �ர�த அ��
வள��� வ�த�. ஒ�நா� அவ�ைடய
மன��� ����ரமான ஐய� ஒ��
ேதா��ய�. அ� அவ��� ஒேர சமய���
இ�ப�ைத�� ேவதைனைய��, இன�ெத�யாத
��ைய�� உ�டா��ய�. எ�தைனேயா
�தமாக அ�த ஐய�ைத� ேபா��� ெகா�ள
�ய��� இயல��ைல. �ற�� �ல
�ன�க�� இற��ேபான த� �ழ�ைதைய�
ப��ய �ைன� அ��க� எ��த
வ�ண���தப�யா� அவ� உ�ள� அைம�
ெகா�ள��ைல.
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கைட�யாக ஒ�நா� வா� அ�ைம�ட�
ெத�வாக� ேக��� ெத���ெகா�வ� எ��
��மா��தா�. வா�ைய� த�யாக அைழ��
வ��ப� ெச�தா�. இற��ேபான த�
�ழ�ைதைய வா��ட� ெகா��� ஒ�வ��
அ�யாம� �ைத����� வர�ெசா�னா�
அ�லவா? அ�வா� �ைத�த இட��� அத�
ஞாபகா��தமாக� ப���பைட� ேகா��
ஒ�� எ��ப ேவ��� எ�� ெசா��,
�ைத�த இட�ைத� ெசா���ப�� ேக�டா�.
இ�த� பைழய �க���கைள� ப��ய ஞாபகேம
அவ���� ��ப� அ��த�. ெச���
ஊைம�மான வா��ட� இைதெய�லா�
ச��ைஞ பாைஷ�னா� ேக�க ேவ��யதாக
இ��த�. அ� அவ��� ேம�� ெசா�ல
��யாத ேவதைனைய அ��த�.
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அவ�ைடய ேக��க��� �ைட �ற வா�
�க�� தய��னா�. கைட�யாக ேபரர���
க�டைளைய �ற ��யாம� உ�ைமைய�
ெசா�� ��டா�. �ைத�பத�காக� த��ட�
ெகா��க�ப�ட �ழ�ைத உ�ைம��
இற�க��ைல எ�பைத��, அைத� தன���
க����ம� எ�பவ� எ����கா��யைத��,
��ன� அர��ட� ���� வ�தா� எ�ன
ேந��ேமா எ�� அ��� க����ம�ட�
��மைற�கா� ெச�றைத��, �ல
கால���ெக�லா� க����ம� த�ைன
������� ேபா� ��டப�யா�, தா�
����� பைழயாைற�� வ�தைத��
�வரமாக� ��னா�.
ேச�த� அ�த� உ�ைம�ேலேய த�
வ���� ப�� மாத� �ம�� ெப�ற
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��ைளதா� எ�பைத அ��த��
ெச��ய�மாேத� ஒ� �ற��� எ�ைலய�ற
ஆன�த� அைட�தா�. அவ� உட�ெப�லா�
������ ���த�. க�க����� தாைர
தாைரயாக� க��� ெபா��த�. “மகேன!”
எ�� ��� ேச�த� அ�தைன� க���
த��� ெகா�ள ேவ��� எ�ற ஆ�வ�
எ��த�. ஆ���, அ�த ஆ�வ�ைத�
க���ப���� ெகா�டா�. அ�த உ�ைம
ெவ�யானா�, அ����� ஏ�பட� ��ய
�ழ�ப�கைள எ�� ஒ� �ற� ��
ெகா�டா�. “உல�� �ற��� எ�லா�
�ழ�ைதக�� இைறவ�ைடய �ழ�ைதகேள”
எ�� க�த���ய உய� ஞான ப�ப��வ�ைத
அவ�ைடய உ�ள� அைட����தப�யா�,
ெப�ற ��ைள�ட� தா��� ஏ�பட���ய
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பாச�ைத� க���ப���� ெகா�ள அவரா�
���த�. “அர�மைன�� வள��தா�
எ�ன? ��ைச�� வள��தா� எ�ன? இ�த
�ைல��லா ம�த வா��� �க ேபாக�க�
எ�லா� ெவ�� மாைய அ�லவா? உலக
வா�ைவ ��த �ற� அைடய ேவ��ய க�
அ�லேவா ���யமான�? எ� ப� அரச
ேபாக�கைள ெவ���� �வெப�மா�ைடய
இைணய� �ழ�� �ைள�� வா��ைக
நட��யப�யா� அவ���� �ற�த ��ைள
இ��த� ��ைச�� வா��� இைறவ����
ெதா�� ெச��� ேப� ெப�றா� ேபா��!”
எ�ெற�லா� அ��க� எ�� மன�ைத
உ���ப���� ெகா�டா�.
ஆ���, ேச�த� அ�த� தம� வ����
�ற�த மக� எ�� அ��த�னா�, தா�
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வள��த �மாரனா�ய ம�ரா�தகைன� ேசாழ
��காதன��� ஏ�� ைவ�க��டா� எ�ற
எ�ண� அவ� உ�ள��� வ��ப�ட�.
��னேமேய க�டரா��த�ட� தா� ெச�த
��றைத அவ� ஒ��� ெகா�� ம�����
ெப����தா�. “உ� வ���� �ற�த
�ழ�ைதயானா� எ�ன? அனாைத�
ெப�ம���� �ற�த �ழ�ைதயா� இ��தா�
எ�ன? இைறவ�ைடய
���க�ேணா�ட��� இ�வ��
சமமானவ�க�தா�. ஆைகயா�
ம�ரா�தகைன உ� மகைன� ேபாலேவ
வள��� வா! ஆனா� ேசாழ ��காதன���
அவ� ஏற ேவ��� எ�� ஆைச�படாேத!
அத�� இண�க�� இண�காேத! அ� நா�
�ற�த ேசாழ �ல����� �ேராக�

1209

ெச�ததா��. அ�ப��ப�ட �ைலைம
ஏ�ப�வதா���தா� � உ�ைமைய
ஒ���ெகா�வத��� தய�காேத!” எ��
க�டரா��த� ேத��ட� ெசா�� அ�வா�
வா������ ெப����தா�. அ�த
வா����ைய எ�ப��� �ைறேவ�� ைவ�க�
ெப�ய �ரா�� ெச��ய�மாேத�
��ச�����தா�.
ஆனா� த�க�ைடய ெசா�த� �மார� வா�
அ�ைம�� மகனாக� ��ைச�� வள���
வ�வைத அ�யாமேலேய அ�த மகா�
�வபத� அைட�� ��டா�. இ�
ெத�����தா�, அவ� எ�ன ெச����பா�?
ேச�த� அ�த� �ஷய��� எ�வா�
நட��ெகா�ள ேவ��� எ��
க�டைள�����பா�? இைத� ����
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ெச��ய�மாேத� எ�வளேவா �ைற
��தைன ெச�தா�. “இைறவ�ைடய
��த��னா� இ��த� ேந��� ��ட�.
ஊைம�� மக� அர�மைன��
வளரேவ��� எ�ப�� ேபரரச�� மக�
��ைச�� வளரேவ��� எ�ப��
இைறவ�ைடய ����ள�, அ�� நா�
����ட��டா�. அைத மா�ற �ய�வதா�
பல �ழ�ப�க� �ைள��. த� வள����
�மார�� மன� அதனா� ெப��� ��ப��.
அ�தைகய பாவ�ைத� ெச�ய��டா�!” எ��
��வாக� ��மா���� ெகா�டா�.
இைறவ�ைடய ��வ��� அவ�
ெகா����த இைண��லாத ந���ைக��
�ைண�னாேலேயதா� ேம���ய
��மான�ைத அவ� கா�ய���
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�ைறேவ��வ�� சா��யமா���. ஆ���
அ��க� ேச�த� அ�தைன�ப�� அவரா�
�ைன�காம� இ��க ��ய��ைல.
அவ�ைடய �ைன� வ��ேபாெத�லா�
இய�ைகயான தா�� பாச� அவ�ைடய
உ�ள��� ெபா��� ெப�காம��
இ��ப��ைல. இ�த� ேபாரா�டமான�
அவ�ைடய இதய ஆழ��ேல பல ஆ��
காலமாக �க��� ெகா����த�.
ெந��காலமாக அைணேபா��� த���
ைவ�க�ப����த ெவ�ள� ��ெர��
ஒ�நா� அைணைய உைட��� ெகா��
�ள��வ� உ�� அ�லவா? அ�ேபா�
ெவ�ள� எ�வள� ச���ட��,
ேவக��ட�� பா��� ெச��� எ�பைத�
பல� பா���� அ�ப������பா�க�.

1212

ெச��ய�மாேத��� உ�ள���
அைணேபா��� த��� ைவ�க�ப����த
தா�� பாசமா�ய உண��� ெவ�ள��
இ�ெபா�� கைரைய உைட��� ெகா��
பா��த�.
�த�ம��� அ���த� “ேத��� ��
வ���� உ��த ேதவ�” எ��
�����ட�தா� அ�வா� ெச��ய�மாேத�
உ�ள��� அைண உைடவத���
காரணமா���. அ�த வா��ைதகைள
அ���த� ��ய�ட� ெச��ய�மாேத� ப��
மாத கால� �ழ�ைதைய� த� வ����
ைவ�� வள��த அ�பவ� அ�வளைவ��
ஒ� �னா�� ெபா��� ம�ப���
அ�ப��தா�. த�ைம மற��, தா� ெச��
ெகா����த ச�க�ப�ைத மற��, ேச�த� 1213

அ�தைன “எ� மகேன!” எ�� அைழ�க��,
அவைன� த��� ெகா�� க���
ெப��க�� ேந��த�.
இ��த� ெச��ய�மாேத�
உண����ெப���னா� ெம�மற�த �ைல��
இ��தேபா���, அ�த� ��ய வா��ைதக�
அவ�ைடய மன��� ந�� ப�����தன.
“தாேய! எ�ைன ‘மகேன!’ எ�� அைழ�க
இ�ேபாேத�� த�க��� உ�ள�
உவ�தேதா?” எ�� ��னா� அ�லவா?
அ�வா��ைதக�� க��� எ�ன?
அ�த��� அவைன� ெப�ற அ�ைன யா�
எ�ப� ��னேமேய ெத��மா? ெத����
இ�தைன கால� அைத ெவ��கா���
ெகா�ளாம� இ��தானா?
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ச�� ேநர� வா��ைத ெசா�ல ��யாத பரவச
�ைல�� இ��த �ற�, ெச��ய�மாேத� த�
மன�ைத� �ட�ப���� ெகா��, “மகேன!
உன�� ��னேம ெத��மா, நா� உ�ைன�
ப�� மாத� �ம�� ெப�ற பா� எ��?
ெத��� எ� ேப�� ேகாப� ெகா����தாயா?
அதனா� எ��ட� அைத�ப��� ேகளாம�
இ��தாயா?” எ�� த�த��த �ர��
��னா�. அ�ேபா� ேச�த� அ�த� கட�
மைட �ற�த� ேபா� ��வ�மா� உண���
�ைற�த வா��ைதகைள� ெபா���
த��னா�:
“தாேய! நா� த�க� வ���� �ற�த
பா��யசா� எ�பைத� �ல காலமாக
அ�����ேத�. உலக� ேபா���
���யவ�யா�ய தா�க� ஒ�நா� எ�ைன
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‘மகேன!’ எ�� அைழ�கேவ��� எ��
தவ� ெச��ெகா����ேத�. த�க�ைடய
மக� எ�ற ெசா����� த��யாவத���
�ரய�தன� ெச�� வ�ேத�. அ��� பக��
�வெப�மா�ைடய ��வ�கைள� �யா����
ெகா����ேத�. தா�கேள எ�ைன
அைழ�கா��டா�� நாேன த�க�ட�
வ�வதாக�தா���ேத�. ஆனா� இ�த
இரா�ய��� உ�ைம �ஷய� �ர��� எ��
கா����ேத�. த�கைள ‘அ�ைன’ எ��
அைழ��� உ�ைமைய�தா� நா�
ேவ��ேன�. இரா�ய���� உ�யவ� யா�
எ�� ��சயமான �ற� த�க�ட� வ�� தா�
உ�ைம ேகார ����ேன�. தா�க� எ�ைன
‘மகேன’ எ�� த�க� ��வா�னா�
அைழ���க� அ�லவா? இ�த நாைள� காண
1216

நா� உ�ேரா� இ��ேத� அ�லவா? இ�ேவ
ேபா��! நா� பா��யசா� ஆ���ேட�. இ�
ஒ��� என�� ேவ�டா�. இ�� இ�ேபா�
நட�த� இ�� உ�ளவ�க��� ம���
ெத�����க���. ேவ� யா���� ெத�ய
ேவ�டா�. இரா�ய��� ேம�� �ழ�ப�
�ைளய ேவ�டா�! ேகா��கைர�� உடேன
�ற�ப��� ேபாவத�� என��� ���ழ����
�ைட ெகா��� அ����க�!”
இ�த வா��ைதக� ெப�ய �ரா�� ெச��ய�
மாேத��� உ�ள��� உ�டா��ய
உண���� �யைல� ெசா�க�னா� �வ��க
��யா�.
��ம��, க���� கல�த ெம��ய �ர��,
“�ழ�தா� �ேய எ� உ�தம� �த�வ�! �ேய
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ெத�வா�ச� ெபா���ய, எ� கணவ��
உ�தம� �மார�!” எ�� ��னா�.
இ�வள� ேநர�� ��தர ேசாழ�, ��ன�
ப�ேவ�டைரய�, இைளய�ரா��
��தைவேத� ஆ�யவ�க� �ர����
ேபா���தா�க�. அ�ேக ெவ�யான
இரக�ய��, அதனா� �ைளய���ய
பலாபல�க�� அவ�க�ைடய உ�ள�க��
ெப�� ெகா�த��ைப உ�டா��ன.
அவ�க�� ��தைவதா� �த�� ேப�� ச��
ெப�றா�. “த�ைதேய! ெப�ய �ரா��யா�
ம�ரா�தக���� ப�ட� க�ட� �டா� எ��
��வாத� ���த�� காரண� இ�ேபா� தா�
ெத��ற�!”
��தர ேசாழ��, அ�ேபா� �ர����
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�ைக��� ���, “ஆமா�, �மா�! ஆனா�
அ�த� காரண� இ�ேபா� ��� ��ட�. எ�
ெப�ய அ�ைன�� ��வ���� உ��த
உ�தம� �த�வ��� �����வ�� இ�ேம�
அவ��� ஆ�ேசப� இ��க ��யா�
அ�லவா?” எ�றா�.
ெச��ய�மாேத� ��� பரபர��ட� ��தர
ேசாழைர� பா���, “ச�கரவ���! எ� �மார�
ச�� �� ��ய வா��ைதகைள�
ேக�க��ைலயா? இ�த� ெச�� இ�ேக
உ�ளவ�கைள� த�ர ேவ� யா����
ெத�யேவ ேவ�டா�! எ� மக� இரா�ய
உ�ைம ேகார��ைல. அைத� த�க�
��னா� அவ� வா�னாேலேய
ெத������டாேன!” எ�றா�.
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“ஆ� �ர�! இ�த� ேசாழ இரா�ய���
ஏ�ெகனேவ உ�ள ��க�க� ேபா��!
எ�னா� ேவ� ��ய ��க� உ�டாக
ேவ�டா�. என�� �ைட ெகா��க�!
எ�ைன�� எ�ைன மண��ெகா�ள உவ�த
���ழ�ைய�� ஆ��வ��� அ����க�!…
���ழ�! இ�ேக வா!” எ�றா� அ�த�.
வாச�ப��� அ��� ��� ெகா����த
���ழ� உ�ேள வ�தா�. ேச�த�
அ�த��, ���ழ��� �த��
ெச��ய�மாேத��� நம�கார� ெச�தா�க�.
��ன�, ச�கரவ���ைய வண��னா�க�.
எ��� ��ற�� ேச�த� அ�த�, “�ர�!
நா�க� உடேன ேகா��கைர ேபாக �ைட
ெகா��க�! தாேய! �ைட ெகா��க�!”
எ�றா�.
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ெச��ய�மாேத� ச�கரவ���ைய� பா���,
“ஆ� ஐயா! இவ�க��� �ைட ெகா���
அ���ேவா�. என�� ���பமானேபா� நா�
ேகா��கைர ெச�� இவ�கைள� பா����
ெகா��ேற�!” எ�றா�.
��தர ேசாழ�, “அ� ஒ�நா�� இயலாத
கா�ய� நா� �ைட ெகா��கமா�ேட�!”
எ�றா�.
�த�ம��� ������, “ச�கரவ���! எ���
இ�ேபா� ��மான� ெச�ய ேவ�டா�.
இ��� �ல �ன�க� இவ�க� எ�
இ�ல��ேலேய இ��க���. ெப�ய
�ரா���� மக� �ைட�� ��டா�. ஆனா�
��ன� ப�ேவ�டைரய�� ம�க�
�ைட�க��ைல. அவைர� ப��ய ெச�� வ��
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வைர�� இவ�க� இ�� இ��க���.
அ�வைர இ���ளவ�கைள� த�ர ேவ�
யா���� இ�த இரக�ய� ெத�ய ேவ�டா�!”
எ�றா�.
“அ��ெமா��டமாவ� அவ�ய�
ெசா���தா� ஆக ேவ���!” எ�றா�
இைளய �ரா�� ��தைவ ேத�.
��தர ேசாழ�, “ேத�! எ� எ�ப�யானா��
ஆக���. இ�தைன �ன�க� க���
இ�ைற��� த�க� ��வ���� உ��த மக�
உ�க�ட� வ�����றா�. உ�கைள உடேன
���பத�� நா� ச�ம��க மா�ேட�. �ல
�ன�களாவ� இ�ேக ��க� ேச�����க�.
எ� அர�மைன�ேலா, �த�ம�����
மா�ைக�ேலா த�����க�. இரா�ய
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உ�ைமைய� ப�� ��வான ��மான� ஆன
�ற� இவ�கைள� ேகா��கைர அ���வ�
ப�� ேயா��கலா�. அ� வைர��
இ���ளவ�கைள� த�ர ேவ� யா����
இ�ெச�� ெத�யேவ�டா�!” எ�றா�.
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அ�த�ர��� �ைற

அ��ெமா�வ�ம�� மன� ெப��� கல�க�
அைட����த�. இரா�ய உ�ைம ச�ப�தமாக�
ேசாழ நா��� எ��த ெகா�த���� ேவக�
நா��� நா� அ�கமா�� ெகா����தேத
அத�� ���ய காரணமா��. அவ� ம�கைள
அைம��ப���வத�காக� ேபான
இட�க�ெல�லா� ம�க�� ஆேவச�தா�
அ�கமா���. “ெபா���� ெச�வேர எ�க�
ம�ன�!” “அ��ெமா�வ�மேர ����
�டேவ���!” எ�பைவ ேபா�ற ேகாஷ�க�
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எ�ெக��� எ��� நாலா�ற�� �ழ��
எ�ெரா� ெச�தன.
இவ��ட� ேபா������ெகா��,
“ப�ேவ�டைரய�க� வா�க!”
“ெகா��ேகாலரான ெகா��பா�� ேவளா�
��க!” எ�பைவ ேபா�ற ேகாஷ�க��
���ல இட�க�� ேக���. அ�தைகய
இட�க�� அ�க பல� ேதடலா� எ��
இளவரச� ெந���� ெச�றா�, உடேன
அ���ளவ�க��, “ெபா���� ெச�வ�
வா�க!” எ�� �ழ�க� ெதாட��னா�க�.
ஏ�? ேகா�ைட� காவ��காக மா��
�ய��க�ப����த ப��� �ர�க� �ட�
ெபா���� ெச�வைர� க�ட�� த�க�
பைழய ேகாஷ�கைள� ைக���,
“அ��ெமா�வ�மேர ����
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�ைனயேவ���!” “ஈழ�ெகா�ட �ரா� �ர�,
ெபா���� ெச�வ� ��� வாழ ேவ���!”
எ�� �ழ�கலானா�க�.
இ�வா� த��ைடய �ய�� ெபா�
ம�க�ைட��� ேபா� �ர�க�ட����
ெவ�� ெபறாம� ேபான� ம��ம��, த�
க����� மாறான ���ைல பல�ப��
வ�வைத� க�� ெபா���� ெச�வ�
ச�கட� அைட�தா�. �ல �ன�களாக
ம�ரா�தக�ேதவ� காண�படாம� இ��த�
ேவ� அவ�ைடய கவைலைய அ�கமா����.
இத� ெபா���� ��ன� ப�ேவ�டைரய�
ெகா��பா�� ேவளா� �� ��ற� ���
ெகா����த� அவ���� ெத�����த�.
அத��� காரண� இ�ைலெய��
ெசா�ல��யா�. அ��ெமா�வ�ம��ேக 1226

அைத� ப��� ��� ச�ேதக� இ�லாம�
ேபாக��ைல. தம��� ப�ட�
����டேவ��� எ�� ெகா��பா��
ேவளா�, ���ேகாவ�� மைலயமா�
ஆ�யவ�க� உ�� ெகா����தா�க�.
அவ�க�ட� �த�ம��� அ���த��
கல�� ச� ெச�வ� ேபால� ேதா��ய�.
இவ�க� எ�ேலா�� ேச��� தா�
ம�ரா�தக�ேதவைர எ�ேக�� மைற��
ைவ�� ��டா�கேளா, எ�னேமா? அ�ல�
ஒ�ேவைள ம�ரா�தக�ேதவ�� உ���ேக
அபாய� �ைள�� ��டா�கேளா?
இ�த �ைலைம�� யாைர ந��வ�, த�
அ�தர�க�ைத யா�ட� ெவ����
ஆேலாசைன ேக�ப� எ�� அவரா�
��ணய� ெச�ய��ய��ைல. ஏ�? அவ�ட�
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இைண��லா அ�� ெகா�டவ��
அவ�ைடய ப���� உ�யவ�மான தம�ைக
��தைவ� �ரா���ட��ட அவ���
ந���ைக �����ட�. அவ�� தன���
ெத�யாம� ஏேதா கா�ய� ெச��
ெகா����பதாக� ேதா��ய�. ஏ�!
அவ�ைடய உ���� உ�ரான வான��ட
அ�லவா அவ���� ெத�யாம� எைதேயா
மைற�� ைவ�க� பா���றா�?
�����தனமாக எ�ேகேயா ேபா����
ம�மமான �கபாவ��ட� ����
வ��றா�?….
ேவ� எைத� ெபா��தா�� ெபா��கலா�,
வான��� ம�மமான நட�ைதைய இ��
ெபா��க ��யா� எ�� அ��ெமா�வ�ம�
��மா��தா�. வான� ��� ���� பா����
1228

ெகா�� எ�ேகேயா த�யாக� �ற�ப���
ேபாவைத அவ� கவ��தா�. உடேன அவைள
அ�யாம� ��ெதாட��� ெச�லலானா�.
அர�மைன�� ேம� மாட�க��
தா�வார�க�� வ�யாக� ெச��, ��ன��
�� மாட�க�� இற��� ெச��, இ��ற��
ெந�ய �வ�க� அைம�த இரக�ய� பாைத
வ�யாக வான� ேம�� ேம�� ெச�றா�.
ம�ரா�தகைர இரக�யமாக� �ைற�ப���
ைவ������ இட�����தா� அவ�
ேபா�றா� எ�� க�� அ��ெமா�வ�ம�
��க ஆ�வ��ட��, ஆ��ர��ட��
அவைள� ��ெதாட��� ெச�றா�.
கைட�யாக, வான� ம�ெறா� ெப�ய
அர�மைன� ப��ைய அைட�� அ�� ஓ�
அைற��� �ரேவ���� கதைவ� சா�த
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�ய�றா�. அ�ேபா� அ��ெமா�வ�ம�
பா��� ெச�� வான�யா� கதைவ� சா�த
��யாம� ஒ� காைல அைற���ேள
ைவ�தா�.
கதைவ� சா�த �ய�ற அவ�ைடய கர�ைத
இ���� �����ெகா��, “வான�! உ�
�����தன� எ��ட� ப��கா�! இ�த
அைற�� ��க� ஒ��� ைவ����ப� யா�?”
எ�� ேகாபமாக �ன�னா�.
வான�ேயா ��னைக மல��த �க��ட�,
“ஐயா, உ�ைம�� எ� �����தன�
ப�����ட�! நா� அைழ����தா� தா�க�
வ����க மா���க�. உ�ேள வ�� இ��
இ��ப� யா� எ�� ��கேள பா����
ெகா���க�!” எ�றா�.
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ம�ரா�தக�ேதவைர எ��பா���� ெச�ற
அ��ெமா�வ�ம�, அ�ேக வ�லவைரய�
வ��ய�ேதவ� க���� ப�����ப� க��
�ய���, உவ��� அைட�தா�.
அவைர� பா��த வ��ய�ேதவ� ப��ைக��
����� உ�கா��� “ஐயா! வா��க�! இர��
நாளாக� த�கைள எ��பா����
ெகா�����ேற�. இ�த� ெப�க��
�ைற����� எ�ைன எ�ப�யாவ�
��தைல ெச���க�!” எ�றா�.
ெபா���� ெச�வ� �ைர�� ெச��
வ��ய�ேதவ� அ��� அம���, “ந�பா!
இ� எ�ன? இ�� எ�ப� வ�தா�? பாதாள�
�ைற����� த��யவ� இ�த� ெப�க��
�ைற�� எ�ப� அக�ப��� ெகா�டா�?
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இ�தைன ேநர� � ஈழ��� இ��பா� எ��
அ�லேவா �ைன�ேத�? இ��� �ல
நாைள�ெக�லா� நா�� அ�� வ��
உ��டேன ேச��� ெகா�ளலா� எ��
எ�����ேத�?” எ�றா�.
“ஆ� இளவரேச! இ�வள� ேநர� நா� ஈழ
நா��� இ��கேவ��யவ�தா�! அ�ேக
பா��ய வ�ச�தா�� ம���ைய��,
அவ�க��� இ��ர� த�த இர��ன
ஹார�ைத�� ேத�� ெகா����க
ேவ��யவ�. ைசவ� ைப��யமான ேச�த�
அ�தைன ெகா�லாம� த��க �ய�� இ�த�
���க��� உ�ளாேன�. ஈ�� எ� ேம�
பா��த�� �ைன�ழ�� ���ேத�. இ�த�
ெப�ம�க�� �ைற�� எ�ப� வ��
ேச��ேத� எ�ப� ெத�யா�. க�ைண����
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நா� இ����� த��� ெச�வத�� உதவ
ேவ���. இ�லா��டா�, த�க� அ�ைம�
சேகாதர��, எ� அ�ைம� தைலவ�மான
ஆ��த க�காலைர� ெகா�றதாக எ� ேப��
�� ப�ைய� �ம����வா�க�!” எ�றா�
வ��ய�ேதவ�.
வான� ������, “ஐயா! இவ� ��வ� தவ�.
இவ� த�� ஓ��ேபானா�தா� அ�தைகய ப�
இவ� �� ஏ�ப��. உ�ைம ெவ�யா��
வைர�� இவ� இ�ேகேய இரக�யமாக
இ��கேவ��� எ�ப� த�க�
���தம�ைக�� ���ப�” எ�றா�.
இைத� ேக��� ெகா�ேட அ�சமய�
அ�வைற��� �ரேவ��த ��தைவ, “த��!
ஒ� ச�ேதாஷமான சமாசார�. அைத�
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ெத���பத��� தா� நா� �ைர�� ஓ�
வ�ேத�. மைற����த ம�ரா�தக� ேதவ�
ெவ��ப�� ��டா�. ேசாழ �ல��
��ேனா�க� ெச�த தவ� ��
ேபாக��ைல! இரா�ய� எ�ன ஆ�ேமா
எ�� � கவைல�பட ேவ��ய��ைல. அவ�
ேவ�டா� எ�� ெசா�னா�� நா�
��வாத� ���� அவ��� ம�டா�ேஷக�
ெச�� ைவ�கேவ���!” எ�றா�
இைளய�ரா��.
அவ�ைடய உ�சாக� ம�ற �வ���� ���
�ய�ைப அ��த�. ெபா���� ெச�வ� அ�
ச�ப�தமான த� �ய�ைப அட���ெகா��,
“ேத�! அவ� எ�ேக மைற����தா�?
எத�காக? எ�ப� ெவ��ப�டா�?” எ��
ேக�டா�.
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“நம�� அ��ேலேய அவ� இ��� வ���
ந�மாேலதா� க��ெகா�ள ��யாம�
ேபா���. த��! ெச��ய�மாேத���
��வ���� உ��தவ�தா� ேசாழ
��காதன��� ஏற� த��தவ�. உ�
��த�பா����தா� இ�த ரா�ய� �யாயமாக
உ�ய�. � ம�ட� �ைனயலா� எ�ற
எ�ண�ைத அ�ேயா� �����! ஓ�
அ�சய�ைத� ேக�! த��! நா� நாைள��
��னா� ந� ��த�பா��� ஒ� ெப�ய
க�ட� வ�த�. ெகாைலகார� ஒ�வ� அவ�
�� �����ைய �� எ�ய� �� பா��தா�.
அைத அவ� எ�����தா�
ம�ரா�தக�ேதவ�� உ�� ேபா�����.
ேசாழ �ல��� இ�ெனா� அகால மரண�
ஏ�ப������. அ�ப� ேநராம� த��த �ரா�
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�ர� யா� ெத��மா? த� உ�ைர� ெகா��க�
���� ந� ��த�பாைவ� கா�பா��யவ�
யா� ெத��மா?” எ�� ��� ெகா�ேட
இைளய�ரா�� த� �சாலமான க�கைள
வ��ய�ேதவ� ேப�� ����னா�. அ�த�
க�க�� த���ய அ��� ஆ�வ��,
ந���� ந�ம����, ஆதர�� அ�தாப��
வ��ய�ேதவன� ெந��� அ�வார�
வைர�� ெச�� அவைன� �����காட�
ெச�தன.
ெபா���� ெச�வேரா �ய��� கட��
ஆ��தவராக, “இ� எ�ன அ�கா! என���
��ய��ைலேய? எ� ேதாழ�� இ�ப��
என��� ெசா�ல��ைலேய?” எ�றா�.
“அவ� ெசா�����க மா�டா� ஏென��
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அவ� ெச�த கா�ய��� ெப�ைமைய அவேர
உண�����க மா�டா�. ேசாழ �ல� அவ���
எ�வள� கடைம�ப�����ற� எ��
அவ��ேக ெத�யா�!”
“அ�கா! ���ேபா�வ� ேபா� ேப����க�?
எ�லா� ஒேர ம�மமா����றேத? எ�கைள
�� �ைக���� உ�ளா�காம� �ள�கமாக�
ெசா�னா� ந�ல�! இ�த வாண� �ல �ர�
ம�ரா�தகைர எ�ப�, எ�ேக, எ�த�த
அபாய������ கா�பா��னா�?
ம�ரா�தக�ேதவ� இ�ேபா� எ�ேக?” எ��
இளவரச� ேக�டா�.
“ெபா���� ெச�வ! இேதா இ��� �ல
�னா�� ெபா��� அவேர இ�� வ��
��வா�! � இ�ேக வ�����றா� எ�ப�
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ெத���, இ��ட� அைழ�� வர�
ெசா������ேற�. அவ� வா�ெமா�யாகேவ
ேக��� ெத��� ெகா�. அ�ல�
எ�லாவ�ைற�� க�ணா� பா��த
���ழ��ட� ேக��� ெத���ெகா�… இேதா
அவ�க� வ��றா�க� ேபா����ற�. ஆ�;
அ�சமய� அைற�� ெவ��� கால�� ச�த�
ேக�ட�. ச�� ேநர���ெக�லா� நா� ேப�
உ�ேள வ�தா�க�. �த�ம��� அ���த�,
ஆ�வா��க�யா�, ���ழ�, ேச�த�
அ�த� ஆ�யவ�க� வ�தா�க�. ேச�த�
அ�த� ம��� வழ�க���� மாறாக
����ரமாக உைட அ�����தா�.
தைல�� இளவர�� ��ட� அ���, ப���
�தா�பர��, அரச �ல�����ய
ஆபரண�க�� �ைன����தா�.
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அைற��� வ�த ேகா���னைர உ�ேள
இ��தவ�க� ��� �ய��ட� பா��தா�க�.
“சேகாத�! ம�ரா�தக� வ�வா� எ�ற�லேவா
ெசா���க�? அவைர� காேணாேம?”
எ�றா� அ��ெமா�.
“த��! இேதா உ� ��னா� இளவர�� ��ட�
அ��� ���றாேர, இவ�தா�
ெச��ய�மாேத��� ��வ���� உ��த,
�வஞான க�டரா��த�� �த�வ�.
இவ�தா� நம�ெக�லா� ��த�ப� �ைற
��ட �வப��� ெச�வ�. இ�தைன கால��
ேச�த� அ�த� எ�ற ெபய�ட� அ�ஞாத
வாச� ெச�� வ�தா�. ேசாழ� �ல� ெச�த
பா��ய��னா� இ�ைற�� ெவ��ப��
வ�தா�. இவைர� தா� நா� நாைள��
��னா� ெகா�ேயா� ஒ�வ� ஈ���னா�1239

���� ெகா�ல �ய�றா�. அைத� த���
இ�த வாண� �ல �ர� ேசாழ �ல����
இைண��லாத உத� ���தா�. நம�
�த�ம����� �டரான இ�த �ர
ைவ�ணவ� இவ� ைசவ� எ�பைத��
ெபா��ப��தாம� இவைர� ேகா�ைட���
ெகா�� வ�� ேச��தா�!…”
இ�சமய��� ��மைல ������, “ேத�!
இ�ைசவ��� நா� எ�த�த உத���
ெச�ய�� இ�ைல. ெச�ய ���ப�� இ�ைல.
வ�ல�� இளவரசைர� ப�ல��� ெகா��
வ�வ� சா��யமா�� ெபா��� இவ���
மா�ேவட� �ைன�� யாைன�� ஏ��
வ�ேத�” எ�றா�.
��தைவ, “ஆ�, ஆ�! ��மைல ந�� இ�
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வைக�� ேப�த� �������றா�.
ம�ரா�தக� ேதவ��� இளவர�� ��ட�
அ���� யாைன �� ஏ��� ெகா��
வ�தேபா� உ�ைம�ேலேய இ�த நா���
��காதன�����யவைர அைழ��
வ��ேறா� எ�� ெத���ரா�. த��!
இ�தைன கால�� ம�ரா�தக�ேதவ� எ��
நா� எ�ேலா�� எ�����தவ�
உ�ைம�� ம�ரா�தக�ேதவ� அ�ல.
இவ�தா� ேசாழ �ல��� தவ�பயனாக ��த
எ��ரா���� வ���� உ��தவ�. நா�
அ�ய ��யாத இைறவ� ���ைளயாட�
இவைர இ�தைன கால�� ��ைச��
வா�����க� ெச�த�. ஆ��� ேசாழ�
ெதா����� �ற�ததனா� வ�த
�ணா�சய�க� இவ�ட�
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��ெகா����தைத நா� எ�ேலா��
ஒ�ெவா� சமய� பா��� �ய�����ேறா�.
��ெனா� சமய� உ�ைன இவ��
���ழ��� ேகா��கைர�����
நாக�ப��ன� வைர�� ெகா�� ேபா��
ேச��தைத மற�க ���மா? இவ�தா�
உ�ைம�� ந� ��த�பா எ�பைத இ��
ெச��ய� மாேத��� வா�ெமா�யாக��
அ��ேதா�. இவ�� ஒ���ெகா�டா�. த��!
இ�த� ���ய �ன��� இவைர இவ�ைடய
ெசா�த அர�மைன�� வரேவ��ேற�.
இ�தைன கால�� ந�ைம���� ����
வா��தவைர இ�� ந� ���ப�ேதா� ஒ��
ேச������ப� அைழ��ேற�. இ�தைன
நா�� ������தவ� ந�ேமா� வ�� ேச��த
ைவபவ�ைத எ�வளேவா �ம�ைசயாக�
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ெகா�டாட ேவ���. அத��� த��யான
கால� இ�வ��. இ�த� ெச��ைய எ�வள�
�ர� ெவ��� ெத�யாம� நம��� ைவ���
ெகா��ேறாேமா, அ�வள��� ந�ல�.
ஆைகயா� நம���ேளேய இ�த ைவபவ�ைத
நட��� ெகா�ளலா�. ��த�பா! இ�ப�
வா��க�! ெந� நாைளய ������ ��ன�
இ�� ேசாழ� �ல��� வ�� ேச��தத�காக
எ�க� ம����ைய ேவ� �த���
ெத����� ெகா�ள ��ய��ைல. எ�
அ�ைம� சேகாதர�க� ெவ���க����
ேபா��ேபா�� ச�, ���� வ��ேபா�� ச�,
அவ�க� ெந���� நா� ���� ���
���ம� �லக� இ�வ� வழ�க�.
அ�ேபாலேவ இ�� ���� வ�� ேச��த
த�க� ெந���� ����� ���ம��
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இ��ேற�!”
இ��த� ����� இைளய�ரா�� ��தைவ
ேத� ேச�த� அ�த� எ�� இ�தைன
கால�� ெபய� வழ��ய ம�ரா�தக�
ெந���� ����� ���ம�� இ�டா�.
அ�ேபா� �த�ம��� அ���த� “ேசாழ�
�ல� ேதா�ற� இள�ேகா ம�ரா�தக�ேதவ�
��� வா�க!” எ�� ஆ� ��னா�.
“வா�க! வா�க!” எ�� ஆ�வா��க�யா�
ந�� எ�ெரா� ெச�தா�.
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��ற �சாரைண

த�ைச�� அர�மைன�� அ�தர�க
ம��ராேலாசைன ம�டப��� பரா�தக ��தர
ேசாழ ச�கரவ��� ��காதன���
�����தா�. அர�மைன� ெப���க��
���யமானவ�க� அவ��� இ�ம�����
அம�����தா�க�. ேசாழ நா��
அைம�ச�க��, தளப�க��,
அர�ள��மார�க�� ச�கரவ�����
���ைல�� வண�கமான பாவைன��
��� ெகா����தா�க�.
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ச�கரவ��� சைப�� �����தவ�கைள�
க�ேணா�டமாக� பா������,
“அைழ�தவ�க� எ�லா��
வ�����றா�களா? கட��� ம�னைர�
காேணாேம?” எ�றா�.
“த�ைத�� மக�� �ைர�� இ�� வ��
ேச�வா�க�!” எ�றா� பா���ேப��ர�.
ச�கரவ���, “�த�ம���! எ� மன���
உ�ள எ�ண�கைள ந�� அ��������,
என��� எ� �ல����� �க��
ேவ��யவ�கைள இ�ேக இ�ேபா�
அைழ�����ேற�. எத�காக அைழ�ேத�
எ�பைத��, எ� க��ைத�� ��தா�
இவ�க��� எ���� ெசா�ல ேவ���.
எ�ைன� கா���� ெத�வாக உ�மா�
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ெசா�ல ���� அ�லவா?” எ�றா�.
“ஆ�ைஞ, ச�கரவ���!” எ�� �த�
அைம�ச� ������ சைபேயாைர� பா����
ெசா�னா�:
“பல காரண�க�னா� ச�கரவ�����
உ�ள� ��ப����பைத ��க� அைனவ��
அ���க�. �ரா� �ரனான ��த மகைன�
ச�ப��� ந� ம�ன� ப� ெகா��க ேந��த�.
இளவரச� இற�த காரணேமா இ�ன��
ம�மமாக இ��� வ��ற�. ��� ஆ���
காலமாக அ�த �ர� ��மகைன ந� அரச�
பா��க��ைல. கா���� ெபா�மா�ைக
க������ த�ைதைய அ�ேக வ��
த�����க ேவ��� எ�� க�கால�
ெச���� ேம� ெச�� ���தா� ஆ���

1247

ச�கரவ��� ேபாக��ைல. அத� காரண�
��க� எ�லா�� அ��தேத. இ�த� த�ைசமா
நக�� ச�கரவ��� ��ன� ப�ேவ�டைரய��
பா�கா��� இ��� வ�தா�. நா� நகர�க��
பல�த வத��க� உலா� வ�தன. அ�தைகய
ச�த��ப�க�� ச�கரவ��� த�ைசைய
���� ெச�றா�, ப�ேவ�டைரய�க�ட�
அவ��� ந���ைக ��� ��டதாக
யாேர�� எ�ண���� அ�லவா?
அ�தைகய எ�ண���� இட� ெகா��க
ச�கரவ��� ���ப��ைல. ந� அரச�
ெசா�வத�� தய�க���ய ஒ� ெச��ைய நா�
ெவ��பைடயாக� ெசா��ேற�. அத�காக
இ�ேக ����ள ம�ன� �ல� தைலவ�க�
எ�ைன ம���க ேவ���. ந� அரச� �ல
காலமாக உட� ேநா���� கா�க�� ச��ைய
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இழ����தா�. அதனா� அவ� உ�ள�
ந������த�. ஆனா� அைத� கா����
அ�கமாக அவ� உ�ள�ைத� ��ப���ய
மன ேநா� ஒ��� இ��த�. ேசாழ�
ெப���ல���� உ�ற �ைணவ�களா��,
பர�பைரயாக அ��ல��ட� உற�
��டவ�களா��, இ�த� ெப�ய ேசாழ
சா�ரா�ய�ைத� தா��� ைவர� ��களா��
இ��த ��க� ஒ�வேராெடா�வ�
ேவ��ைம�ப��� பைகைம �����த� ந�
ச�கரவ����� உ�ள�ைத� ��ப���
உட� ேநாைய�� வள��� வ�த�. யாைன
ேம� ��� �ர ெசா��க� அைட�த
இராஜா��த�� தைலைம�� ��க�
அைனவ�� ஒ��கமாக� த�ேகால�
ேபா��கள��� ச�ைட����க�. அ�த�
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ேபா��கள���, இராஜா��த� எ��பாராத �ர
மரண� அைட�தப�யா� ேசாழ ைச�ய�
ேதா����ற�. ஆனா� உ�க�ைடய
�ர��னா��, உ���னா��
ஒ��ைம�னா�� அ�ேதா��ையேய
ெவ��யாக மா����க�. இழ�த ெதா�ைட
ம�டல�ைத��, க�க ம�டல�ைத��
���ப� ைக�ப����க�. ேச���
ேபா��கள��� பா��ய�கைள ��ய����
பா��ய நா�ைட� ைக�ப�� நம� ேந�
ஆ�ைக��� ெகா�� வ���க�. ஈழ
நா��� ம��தைன� �ற�க��
���ெகா�ைய உய�����க�. இ�வள�
அ�� ெப�� கா�ய�கைள ��க�
அைனவ�� ஒ�ைம�ப��� ேசாழ
சா�ரா�ய��� நலேம உ�க� நல� எ��
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க�� வ�த�னாேல சா��க ���த�.”
“அ�தைகய ந��ைலைம �ல ஆ��களாக
மா���ட�. எ�காரண��னாேலா
உ�க���� மன ேவ��ைம ஏ�ப�� ��ட�.
இர�� க��யாக� ���� ����க�. இ�த�
�ளைவ ��க ேவ��� எ�� ந� அரச�
ெப�மா� எ�வளேவா பா�ப�டா�. தம���
�ற� அர��ைம யா��� எ�ப� ப���தா�
உ�க��� ேவ��ைம எ�பைத அ��தா�.
��க� யா�� அைத ேந��கமாக�
ச�கரவ����ட� ெசா�ல��ைல. ஆனா��
இைணய�ற அ�வா�யான ந� ேபரரச� அைத
ஊ��� அ��தா�. அர��ைம �ஷய�ைத
உ�க� எ�லா�ட�� கல�� மன� ����
ேப� சமரசமாக� ���� ைவ�க ����னா�.
அ��த� அைத� ���� ைவ�த ��னேர 1251

கா����� ெச�வ� எ�� எ�����தா�.
�வஞான க�டரா��த ெப�மா��
����மார��ேக இ�த� ேசாழ சா�ரா�ய�ைத
உ�ைமயா�க எ�����தா�. இைத ஆ��த
க�காலைர�� ஒ���ெகா�ள� ெச�யலா�
எ�� ந�����தா�. அத�காகேவ க�காலைர
இ�� வ��ப� ெசா�� அ����
ெகா����தா�. அத��ைட�� எ��பாராத
�யர ச�பவ� �க��� ��ட�. க�கால�
கட��� ம�ன�� மா�ைக�� வ��றா�
எ�� அ��தேபா� ச�கரவ��� மன�
���தா�. இத� �ல� உ�க����
ஏ�ப����த ேவ��ைம ������ எ��
எ��னா�. க�கால� ச��வைரய��
����மா�ைய மண�� ெகா�டா� ��
ேபா� ��க� அைனவ�� ஒ�மன�ப���க�
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எ��� இரா�ய உ�ைம �ஷய�ைத��
�லபமாக� ����� ெகா�ளலா� எ���
எ��னா�. நா�� அ��தேம �ைன�ேத�.
உ�க�� பல�� அ��தேம
எ�������க�. ந� ���ேகாவ��
ம�ன� �ட அதனாேலதா� ஆ��த க�கால�
கட��� ெச�வத��� தைட ெசா�ல��ைல.
ஆனா� ந� எ�லா�ைடய ஆைச�� ப�க�
உ�ற�. கட��� அர�மைன�� இளவரச�
க�கால� அகால மரண� அைட�தா�…”
“அ� எ�ப� ேந��த� எ�பைத� க�ட�ய
ேபா�ேறாமா, இ�ைலயா? இைத�
ெத���ெகா�� ேமேல ��க� ேப�வ�
உ�தமா�����” எ�றா� ���ேகாவ��
மைலயமா�.
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“ஆமா�; அைத� ெத��� ெகா�ளாம� ேமேல
எ�த ேயாசைன�� ெச�வ� சா��ய��ைல!”
எ�றா� ேசனா�ப�.
“�ர� ெப�ம�கேள! நட�த� நட����ட�.
ேபானைத� ப��� �ள�� ெகா����க
ேவ�டா� எ�� ச�கரவ��� க���றா�!”
எ�றா� �த�ம��� அ���த�.
“அ� எ�ப� �ைறயா��? ேசாழ �ல��� ��
ப�பாலன� உலக� �ர���யான�. இ�த
ரா�ய��� ஒ� ��க�ற அனாைத
உ��ழ�தா��, அ� எ�ப� ேந��த� எ��
�சா��க�ப��ற�. அத�� யாராவ� காரண�
எ�� ஏ�ப�ட�� த�க த�டைன
���க�ப��ற�. அ�ப����க ப�ட��
இளவரச� எ�� ����ய இள�ேகா��

1254

அகால மரண�ைத எ�வா� �சா��காம�
��வ�?” எ�றா� ேசனா�ப� ெப�ய ேவளா�.
��தர ேசாழ� ெப���� ���,
“ெகா��பா�� மாமா! ேக��க�! எ�
அ�ைம மக� அகால மரண� அைட�த��
எ�ைன�ட� �யர� ேவ� யா��காவ�
இ��க ���மா? நாேன �சாரைண
ேவ�டா� எ��ேற�. ஏ�? இ���ள யா��
அத��� ெபா��பா� அ�ல எ�� ��சயமாக
அ����ேள�. நா� ெச�த பாவ���
பயனாக எ� மகைன� ப� ெகா��ேத�.
அத��� �ராய���த� எ�ன உ�ேடா
ெசா���க�! ெச�� ���ேற� ேவ�
காரண� ேதட ேவ�டா�!” எ�றா�.
“�ர�! தா�க� இ�ப�� ெசா��வ�னா�
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��ற����� ெபா��பா�யான யாைரேயா
கா�பா�ற �������க� எ�� ஏ�ப��.
நா�� ம�க� ஏ�ெகனேவ இளவரசர�
மரண��� காரண� ப��� பலவா� ேப��
ெகா��றா�க�. உ�ைமைய� க������
ெவ�ட ெவ��சமா�� ��வ�தா� ந�ல�.
��றவா� யாரா���தா�� உ�ய
த�டைன�� ஆளாக ேவ��ய�தா�!”
எ�றா� ��ன� ப�ேவ�டைரய�.
“���� ஒ� வா��ைத! அ�தா� ேந�ைமயான
இராஜ�க �ைற. இ�த� ெப����ற�ைத
�சா���� த���கா��டா�, நா��
ம�க��� �� ப�பாலன��ேலேய ந���ைக
����ேபா� ���!” எ�றா�
பா���ேப��ர�.
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“ெப�ேயா�கேள! இைத�ப�� ஏ� இ�வள�
ேயாசைன��, வாத��ர�வாத��? இ�த�
��வ� ��வ� அ�க� �ரச�கமாக
இ��தா� ம���� அ���க�. இளவரச�
க�காலைன� ெகா�ற பாதக�
வ��ய�ேதவ�. இ��� எ�ன����
�சாரைண?” எ�றா� க�தமாற�.
�த�ம��� �த�� ேப�� ெகா����த
ேபா� க�தமாற� அ�ேக வ�� ��டா�.
அவ� வ����தைத அவ� �ரைல� ேக�ட
�ற�தா� ம�றவ�க� கவ��தா�க�.
��தர ேசாழ�, “��ளா�! க�தமாறா! ெப�ய
ச��வைரய� எ�ேக?” எ�றா�.
“ச�கரவ���! எ� த�ைக ம�ேமகைலைய�
சா�த�ப��த எ� த�ைத �ய��
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ெகா�����றா�. �ைர�� வ�� ��வா�.
இ�த ம��ராேலாசைன சைப�� எ�ன
��வா�றேதா, அைத� தா�� ஏ���
ெகா�வதாக எ��ட� ெசா�� அ���னா�!”
எ�றா� க�தமாற�.
“இள� ச��வைரயேர! வ��ய�ேதவ� தா�
இளவரச� க�காலைர� ெகா�றதாக
அ�வள� ��மானமா�� ெசா����? அ�
எ�ப�? �ேர உ� க�ணா� பா���ரா?
அ�ல� பா��தவ�க� யாேர��
ெசா�னா�களா?” எ�� �த�ம��� ேக�டா�.
“அைம�ச� ஐயா! ைக� ������ க�ணா�
ேவ��மா? இளவரச� இற�� �ட�த இட���
அ�த வாண� �ல �ர�தா� இ��தா�.
அவ� �க�ைத� பா��தாேல ��றவா�
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எ�� எ�� ஒ�����த� ேபா� ெத��த�.
அ�ேவா ப��� இைளய ரா���
அ�த��ர�. அ�ேக இவ� ேவ� எத�காக�
ேபானா�? ��றவா���லா��டா�,
பாதாள� �ைற����� ஏ� த����
ஓ����க ேவ���?” எ�றா� க�தமாற�.
“வ��ய�ேதவ�� பழைமயான வாண�
�ல��� ேதா��யவ�. அவ�ைடய
�தாைதய� ஒ� சமய� ெப�ய இரா�ய�ைதேய
ஆ�டா�க�. ேசாழ� �ல����� ெப�
ெகா��� உற� ��டா�க�. ���ல ம�ன�
�ல��� வ�தவ�க� �� ��ற� ஏ�ப�டா�
ச�கரவ���ேய த�மாசன��� ������
�சா��� ��� ெச�வ�தா� மர�!” எ�றா�
�த�ம��� அ���த��ர�மராய�.
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அ�சமய��� ெப�ய ச��வைரய� அ�த
ம��ராேலாசைன ம�டப��� �ரேவ��கேவ
எ�லா�ைடய க�க�� அவ�பா� ����ன.
அவ� �க��� ��ெகா����த ேவதைனைய
அைனவ�� கவ��தா�க�.
க�தமாற� அவ� அ��� ெச�� ெம��ய
�ர�� “ம�ேமகைல எ�ப� இ���றா�?”
எ�� ேக�டா�.
ச��வைரய� “அ�ப�ேயதா� இ���றா�. உ�
அ�ைனைய அவ���� காவ� ைவ�����
வ�ேத�!” எ�� உர�த �ர�� ��னா�.
ச�கரவ��� ச��வைரயைர� பா���, “ஐயா!
தா�க� த�க� ெச�வ��மா��� அ���
இ��ப� அவ�யமானா� அ�வாேற
ெச�யலா�. ந��ைடய ஆேலாசைனைய
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நாைள ைவ��� ெகா�ளலா�” எ�றா�.
“இ�ைல, �ர�! ஆ��த� மரண����� �ற�
அவ� மன �ைல பா��க�ப����ட�. அவ�
அ��� நா� இ��� பய� ஒ����ைல”
எ�றா� ச��வைரய�.
அவ� ேப��� ெதா��த ேவதைன �ைற�த
�யர�� மன� கச��� அ�த� சைப�� ���
ேநர� ெமௗன� ��ெகா���ப� ெச�த�.
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யா��� �����வ�?

�த�ம��� அ���த�, “ஐயா! த�க�
மா�ைக�� நட�த �ப�த ச�பவ�ைத� ப���
ேப�� ெகா����ேதா�. இளவரச� த�க�
மா�ைக�� அகால மரண� அைடய
ேந��த�னா� த�க� உ�ள� எ�வள�
��ப�����ற� எ�பைத நா�க� எ�லா��
உண������ேறா�. அத��� த�கைள எ�த
�த���� ெபா��பா�க� ச�கரவ���
���ப��ைல. ஆனா�� நா� நகர�க��
நாளா�தமான வத��க� பரவாம�����
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ெபா��� இளவரச�� மரண� எ��த�
ேந��த� எ�� ��சயமாக� ெத��தா�
ந�ல� அ�லவா? இ�த� சைப��
����ளவ�க� அ�வா� க���றா�க�.
அைத�ப��� தா�க� ஏதாவ�
ெத�ய�ப���வத�� இ���றதா? வாண�
�ல�� வ��ய�ேதவனா�தா� இளவரச��
மரண� ேந��த� எ�� இள� ச��வைரய�
சா���றா� த�க�ைடய க��� எ�ன?”
எ�� ேக�டா�.
ச��வைரய� ���ேநர� �ைக�� ��றா�.
��ன� நாலா�ற�� பா��தா�. அவ�ைடய
பா�ைவ க�தமாற� ேப�� ���த��, “ஆ�,
ஆ�! இ�த �ட� அ�வா� தா�
அ�ைற��� ெசா�னா� அைத நா�
ந�ப��ைல; இ��� ந�ப��ைல. இவ� 1263

வா��ைதைய� ேக�� இளவரச� க�காலைர�
கட��� மா�ைக�� வ��ப� அைழ�ேத�.
அதனா� இ�தைன �ப�த �ைள�க�
ேந�����டன. என��� எ� �ல�����
எ��� அ�யாத அப���� ஏ�ப�� ��ட�?”
எ�றா�.
�ழவ� மைலயமா� இர��ய �ர��,
“ச��வைரயேர! பதற ேவ�டா�! நட�த�
நட�� ��ட�! ந�ல எ�ண��டேன தா�
தா�க� எ� ேபர� ��ைளைய� த�க�
மா�ைக�� அைழ���க�. க�கால�ைடய
மரண����� த�கைள� ெபா��பா�க இ�ேக
யா�� எ�ண��ைல. ஆைக�னா�தா�
உ�ைமைய அ�ய �����ேறா�. அத���
தா�க� உத� ெச�தா� நலமா���கலா�!”
எ�றா�.
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“நா� எ�ன உத� ெச�ய ����? எ� மக�
ஒ�� ெசா���றா�, அத�� ேந�மாறாக எ�
மக� இ�ெனா�� ெசா���றா�. இ�வ�
ேப�ைச�� எ�னா� ந�ப��ய��ைல.
என��� உ�ைம ெத�ய��ைல. க�கைள�
க��� கா��ேல ��ட�ேபா� இ���ற�.
உ�ைம�� நட�தைத அ�வத�� எ�ைன�
கா���� தனா�கா� ெப�ய ப�ேவ�டைரய�
உத� ெச�ய���� அவைர� ேக��க�.
அவ�தா� எ�லாவ����� �லகாரண�.
அவ�தா� �த� �த�� ம�ரா�தக�
ேதவைர ரக�யமாக� கட����� அைழ��
வ�தா�. எ� மகைள அவ��� மண� ெச��
ெகா����ப��� ெசா�னா�. அ����� எ�
���ப����� ச�ய� ���த�. ��ன�,
ெப�ய ப�ேவ�டைரய� தம� இைளயரா�ைய
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அைழ��� ெகா�� வ�தா�. கா�������
இளவரசைர�� வர� ப��னா�. இர��
ேபைர�� எ� மா�ைக�� ��� ����
ேபா���டா�. ஏ� ேபானா� எ�� ேக��க�.
அவ�ைடய இைளயரா� இ�ேபா� எ�ேக
ேபானா� எ�� ேக��க�…!”
இ��த� ச��வைரய� ெவ� ெகா�டவ�
ேபா� எைதெய�லாேமா ேப�� ெகா�ேட
ேபானா�.
ச�கரவ��� ������, “ேபா��! ேபா��!
�����க�! இதனாேலதா� நட����ட
கா�ய�ைத� ப�� �சாரைண ஒ���
ேவ�டா� எ�� நா� ெசா�ேன� ��க�
ேக�க��ைல. ஏ�கனேவ உ�க����ேள
இ���� ேவ��ைம ேபாதாதா? ��ய �ச�க�
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ேவ� ேவ��மா? ச��வைரயேர! உ�க�
மா�ைக�� நட�தத�� ��க� ெபா��பா�
அ�ல. அதனாேலதா� உ�கைள உடேன
பாதாள� �ைற����� ����க�
ெசா�ேன�. எ� �ர� �த�வ� அகால
மரண� அைட�தத�� எ��ைடய பைழய
பாவ�க�தா� காரண�. யா� ேப��� ��ற�
இ�ைல. ��க� அைத� ப�� ஒ��� ெசா�ல
ேவ�டா�. ெப�ய ப�ேவ�டைரய�� எ���
ெசா�ல ேவ��ய��ைல!” எ�றா�.
அ�ேபா� ெப�ய ப�ேவ�டைரய� ��ம
க�ஜைனைய� ேபா� ெதா�ைடைய�
கைன��� ெகா�� ெப�� �ர�� ேப�னா�:
“ேசாழ� �ல� ேகாமாேன! க�ைண ����
ம���கேவ���. நா�
ேபசாம���கலாகா�! எ� மன���
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உ�ளைத� ��ேய ஆகேவ���.
உ�ைமைய நா� அ��தப� ெசா��ேய
ஆகேவ���. ஆ�, ெப�மாேன! உ�ைமைய
எத�காக� ெசா�லேவ��� எ���,
ெசா�லாமேல எ� �ர��ைஞைய �ைறேவ��
�டலா� எ��� எ��ய���. ேசாழ�
�ல�ைத� ேச��தவ�க��� ஆப��
வ��கால��� கா�பா�ற ��யா��டா� எ�
தைலைய நாேன ெவ���ெகா�� உ��
��ேவ� என �ர��ைஞ ெச����ேத�.
ஆ��த க�காலைர� கா�பா�ற எ�னா�
��ய��ைல. ஆைகயா� எ� �ர��ைஞைய
�ைறேவ��ேய �ரேவ���. அத��
��னா� என��� ெத��த உ�ைமைய�
ெசா���ட �����ேற�. இ�லா��டா�
�ணான பல� பல ச�ேதக�க� ஏ�ப�� ��
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ப�க� �ம�த�பட ஏ�வா��!”
இ�வா� ெப�ய ப�ேவ�டைரய� ��
����யேபா� அ�த� சைப�� ப��ரண
ெமௗன� ��ெகா����த�.
ச�கரவ��� த�த��த �ர��, “மாமா! ச��
ேயா���க�! எத�காக� தா�க� நட�� ேபான
கா�ய�கைள� ப��� ேபச ேவ���?
இற�தவ�க�� உ�� ����
வர�ேபாவ��ைல. தா�க� மனம��� ேசாழ
�ல���� எ�த�த� �ேராக�� ெச����க
மா���க�! ஆைகயா�, நட�� ேபானைத
மற�� ��� இ� நட�க ேவ��யைத� ப���
ேப�ேவா�!” எ�றா�.
“இ�ைல ஐயா! நட�� ��டைத� ப�� நா�
ேப�ேய ஆகேவ���. ேசாழ� �ல���� 1269

நா� எ�வள� ெப�ய �ேராக�
ெச�வத����ேத� எ�� ��ேய
�ரேவ���. த�க���� என���
�லெத�வமான ���கா ேத�தா� அ��த�
ேநராம� த��தா�. அ�த அ�ைன
பரேம�வ��� எ� கா��ைகைய�
ெச���ேய �ரேவ���. க�ைண ����
நா� ெசா�ல� ேபாவைத� ெச�ெகா����
ேக��க�!” எ�றா� ெப�ய ப�ேவ�டைரய�.
அவ� ேப�வைத� தைட ெச�ய ��யா� எ��
க�ட ச�கரவ����� ��மா இ��தா�.
��ன�, ெப�ய ப�ேவ�டைரய� தா� ���
ஆ��க��� ��னா� சாைலேயார���
ந���ைய� ச���� அவ� ேப�� ேமாக�
ெகா�ட� �த� நட�தைதெய�லா�
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ஒ�ைற�� மைற�காம� எ���� ெசா�னா�.
த� சேகாதர� ��ன� ப�ேவ�டைரய�
அ��க� எ�ச��ைக ெச��� தா�
ெபா��ப��தாதைத� ��னா�. ந�����
���த�னா� ம�ரா�தக�ேதவ����
ேசாழ ��காதன�ைத உ�ைமயா�க
எ��யைத�� அத�காக ம�ற
��றரச�க�ட� ேச��� ச� ெச�தைத��
��னா�. ந����� ��ப�ல���
ம�ரா�தகைன அைழ��� ேபானைத�
ப���� ச��வைரய� மா�ைக�� ந��ர��
நட�த ��ட�ைத� ப���� ��னா�.
கைட�யாக, ெகா��ட�� உைட��
ெவ�ள��� ���� ெகா�டதனா� பா��ய
நா��� ச�கார�க�� ��ட� இ�னெத��
அ��� ெகா�டைத��, �ைர�� �����
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கட��� ெச�றைத�� ��னா�.
இ��ப�கா��� உத��னா� இரக�ய
வ��� ெச�� அ�த��ர�ைத
அைட�தைத�� யா�� கள��ய���
ஒ������ ந������, இளவரச����
நட�த ச�பாஷைணைய ஒ��� ேக���
ஆ�வ��னா� ஒ� ��ட� தாம��தைத��,
அத��� இளவரச� மா�� ���தைத��
ெத���தா�. அவைர� தா��வத�காக� தா�
பா��� ெச�றேபா� �ள��
அைண�தைத�� �வ��தா�.
“ச�கரவ���! இ��த� ேசாழ� �ல����
நா� ெப���ேராக� ெச�தவனாேவ�.
பா��ய நா��� ச�கார�க��� எ��ைடய
அர�மைன�ேலேய இட� ெகா��ேத�.
ந��ைடய ெபா��ஷ������ அவ�க� ச��
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ெசய��� ேவ��ய ெபா�� ெகா�� ேபாக
அ�ம��ேத�. த�கைள��, த�க�
�த�வ�க� இ�வைர�� ஒேர சமய���
ெகா�� ��வத�� அ�த� ச�கார�க�
��ட��டா�க�. த�கைள ெச���
ஊைம�மான ஒ� ெத�வ� ெப�ம� த�
உ�ைர� ெகா���� கா�பா��னா�.
ெபா���� ெச�வைர� ேகவல� அ�வ�ற
��கமா�ய ஒ� யாைன கா�பா��ய�. நா�
ஆ��த க�காலைர� கா�க �ய��
ேதா����ேற�. அவ�ைடய அகால
மரண���� நாேன ஆ����, ந����
����� காரணமாேன�. ஐயா! ���கா
பரேம�வ��� ச����� நா�
எ����ெகா�ட �ர��ைஞைய இேதா
�ைறேவ��ேவ�!” எ�� ������ த�
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��ட கர��� ������த வாைள ��னா�.
அவ�ைடய ேநா�க�ைத அ��� ெகா�ட
அைனவ�� ������� �ர��� ��றா�க�.
��� ��தாக அவ� அ��� வ����த
ெபா���� ெச�வ� ம��� ச�ெட��
பா��� ெப�ய ப�ேவ�டைரய�� வா� ஓ��ய
கர�ைத இ���� ����� ெகா�டா�.
“ஐயா! ெபா��க�! வ�வ�யாக� ேசாழ�
�ல�� ம�ன�க�� ����� �ழா��
ேபா� ப�ேவ�டைரய�க� தா� ��ட�ைத
எ���� தைல�� ைவ�ப� வழ�க�. எ�
ப�டா�ேஷக��� ேபா�� த�க� ஆ�வ�த
கர��னா� தா� ����ட ேவ���. அத���
�ற� த�க� ���ப� ேபா�
ெச��ெகா�ளலா� அ�வைர��
ெபா�����க�!” எ�றா�.
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��தர ேசாழ� உ��க� �ைற�த �ர��
��னா�. “மாமா! இ� எ�ன வா��ைத? இ�
எ�ன கா�ய�? தா�க� ேசாழ �ல����
அ�ப� எ�ன �ேராக� ெச�� ����க�?
ஒ����ைலேய? எ��ைடய �மார�க����
ப�லாக எ� ெப�ய�பா�� �மாரைர�
��காசன��� அம��த எ����க�. அ�
ேசாழ �ல���� எ�ப�� �ேராக�
ெச�வதா��? எ� �த�வ�கைள� கா����
எ� ெப�ய த�ைத�� �மார���� ேசாழ
�ல�� ம�ம�ட� �ைனய அ�க உ�ைம
உ�ட�லவா? இ�ேபா��ட, எ� மன���
உ�ளைத� ெசா�ல ��க� அ�ம�
ெகா��தா�…”
�த�ம��� அ���த� �����, “�ர�! இ�த
நாெட��� ‘அ��ெமா�வ�மேர ����
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�டேவ���’ எ�ற �ர�க� ஒ����றன.
க�டரா��த ேதவ�� ����மார�� அேத
உ�� ெகா�����றா�. ெபா����
ெச�வ�� அேத ����� வ�� ��டா�. இ�,
அத�� மாறாக ேயாசைன எ��� ெச�வ��
பய� ஒ����ைல!” எ�றா�.
“��க� யாேர�� அ�வா� ேயாசைன
ெச�தா�� நா� ஒ���ெகா�ள ��யா�!”
எ�றா� ேச�த� அ�தனா�ய
ம�ரா�தக�ேதவ�.
“எ� மக� ��வ�தா� ச�. இ� ேவ�
ேயாசைன ெச�ய ேவ��ய��ைல!” எ�றா�
ெச��ய� மாேத�யா�.
“அ�ைனேய! த�க� வா��ைத�� எ��
வா��ைத �ற� ��யவ� இ�� யா�� இ�ைல.
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கட��� ���ப���ப� நட�க���.
ஆனா�� ப��� மாமா ந� �ல�����
�ேராக� ெச�� ��டதாக� ��� த� உ�ைர
மா���� ெகா�ள ����வ�
ச���ைலதாேன? த�க� ����மார���
����ட ேவ��� எ�� அவ�
�ரய�தன�ப�ட� ேசாழ �ல����� �ேராக�
ெச�த� ஆகா� அ�லவா?” எ�றா�
ச�கரவ���.
ெப�ய ப�ேவ�டைரய� ெதா�ைடைய�
கைன��� ெகா�� �ற��றா�: “ஐயா!
ேக��க�! எ��ைடய �ய��
ப�தமா���தா� எ�வள� பய�கரமான
�ப�த� நட������ எ�பைத� ேக��க�!
இைத நா� ெசா�லாமேல எ� உ�ைர
மா����ெகா�ள ����ேன�. ஆ��� 1277

இ�ேபா� எ� மன�ைத� க�லா���ெகா��
உ�ைமைய� ெசா���ட� ��மா���
��ேட�. ச�கரவ���! நா�க� மகா�
க�டரா��த�� �மார� எ�� எ���
ேசாழ ��காதன��� ஏ�� ைவ�பத��
இ��தவ� ேசாழ �ல����� பர�பைர�
பைகவனான �ர பா��ய�ைடய மக�!…”
“ஐையேயா!” “இ�ைல!” “அ�ப� இ��க
��யா�!” எ�ெற�லா� அ�சைப�� �ர�க�
எ��தன.
“உ�க��� ந��வ� க�டமாக�தா�����.
எ� கா�னாேலேய நா� ேக��ரா��டா�
நா�� ந�����கமா�ேட�. அரச��கரேச!
எ��ைடய அவமான�ைத நா� ����
ெசா��� ெகா�ள ேவ������ற�. ���
1278

ஆ��க��� ��னா� நா� எ�த�
ெப��� �கலாவ�ய�ைத� க�� மய��
ேமாக வைல�� ���� அவைள எ�
அர�மைன�� ச�வா�கா�யா��
ைவ����ேதேனா, அவ� �ரபா��ய�ைடய
மக�! அவ� வா�னா� இைத ஆ��த
க�கால�ட� ெசா��யைத நா� எ� கா�னா�
ேக�ேட�. �ரபா��யைன ஆ��த க�கால�
ெகா�றத��� ப����ப� வா�கேவ ப���
அர�மைன�� அவ� வ����தா�.
அத���தா� சமய�
பா����ெகா����தா�. அ�த� பாத���
அவ�ட� ச� ெச�தவ�க�� க�காலைர�
ெகா�� ��� �ரபா��ய�ைடய
�மாரைனேய ேசாழ ��காதன��� ஏ��
ைவ�க� ��ட�����தா�க�. ந�
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�ல�ெத�வமான ���காேத���
அ��னா� அ�தைகய ெகா�ய �ப�த�
ேநராம� ேபா���.”
அ��த கண��� ெசா�ட நைன����த ஈர�
��க����� த���� ��கைள� ��த
���� ெகா�� வ��ய�ேதவ� அ�த
ம��ராேலாசைன ம�டப��� �ரேவ��தா�.
அவ�ைடய �க��� �ர�ட ேதா�ற��
அவ� உ�ேள வ�த அல�ேகாலமான
�ைல��, ெவ�ள��� ��� இற�தவ�ைடய
உட� ஏேதா ஒ� ஜால ��ைத�னா� எ���
நடமா�வ� ேபா�ற �ரைமைய�
பா��தவ�க�� உ�ள��� உ�டா��ன.
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ம�ேமகைலைய� கா�பா��

வ��ய�ேதவ� ��க மன� ேசா��
அைட����தா�. �ர �ர� ெசய�க� ����
உலக�ைதேய �ர��க ைவ�க ேவ���
எ��� ஆ�வ� ெகா����தவ����
பல�� த�ைன� பா���� ப�தாப�
ெகா���ப�யான �ைல�� இ��த� ����
���க��ைல. பாதாள� �ைறைய� கா����
அர�மைன அ�த�ர��� �ைற ெகா�யதாக
அவ���� ேதா��ய�. ெபா����
ெச�வ�� தய�னா� அவ� ேப��
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க�காலைர� ெகா�ற ��ற�ைத�
�ம�தாம��, அத�காக� த�டைன
அ��காம�� ஒ�ேவைள ��� ��வா�க�.
ஆனா� அர�மைன��
உ�ளவ�க��ெக�லா� அவைன� ப�� ஒ�
ச�ேதக� இ��� ெகா��தா�����.
அவைன� கள�க� உ�ளவனாகேவ
க��வா�க�. இைளய �ரா�� அவ�ட�
கா��� இர�க�� அ�தாப�� அ�வள�ட�
������. ேசாழ சா�ரா�ய���
ச�கரவ���யாக ������ ெகா�ள� ேபா��
ெபா���� ெச�வ�� ���தம�ைகயாைர�
ைக����� மண�� ெகா�வ� கன���
நடவாத கா�ய�. அர�மைன� ெப�க�
அவைன ஏேதா ��ற� ெச�� ம�����
ெப�ற ேசவகனாகேவ ம��� நட��வா�க�.
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அைம�ச�க�� தளப�க�� அவைன
அ�வ���ட� ேநா��வா�க�. அரச
�ல��ன�� ��த� அ��க� மாற� ��ய�.
இளவரச� அ��ெமா�வ�ம� தா� அவ�
�� எ�தைன நா� அ�மான� கா�� வ�வா�
எ�ப� யா���� ெத���? இ�ேக இ�த
அர�மைன அ�த��ர அைற�� ஒ���
உ�� வா�வ�� எ�ன பய�?
இ�வாெற�லா� எ�ண���� ெகா��
வ��ய�ேதவ� அ�த அைற�� அ������
வ�ட��� உலா�� ெகா����தா�.
அ��க� அ�த அைற�� ஒ� ப�க���
�வ�� இ��த பலக��� ஓரமாக வ��
��� ஆவ�ட� ெவ�ேய பா��தா�.
அர�மைன�� ஒ� ேகா��� இ��த ேம�
மாட�� அைற�� அவ� இ��� வ�தா�. 1283

அைதெயா�� வடவா� ெச��
ெகா����த�. அ�ேக அர�மைன��
ெவ�� �வேர த�ைச��� ேகா�ைட��
ெவ�� �வராக�� அைம����த�. அ�த�
பலக� வ�யாக �ேழ ���தா� வடவா�
ெவ�ள��� ���� �டலா�. அ�ல�
ெச���தான �வ�� வ�ேய ���
�ரய�தன��ட� இற���� வடவா��
ெவ�ள�ைத அைடயலா�. அ�த
ேம�மாட����� �ேழ அர�மைன�
ெப��� ந��� இற��� ���பத�காக
வாச�� ப���ைற�� இ��ததாக�
ேதா��ய�. ேம�மாட������ �ேழ ெச��
அ�த வாசைல அைடவத�� வ� எ�ப� எ��
ெத�ய��ைல. அ�த��ர� தா�மா�க����
அர�ள� �ம�க���� அ� ெத�������.
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அவ� த��� ெச�வதா���தா� அவ�க�
அ�யாம� அ�லவா ெச�ல ேவ���…?
பலக� ஓர��� ��� அவ� இ�வா�
������ ெகா����தேபா�, ச���
�ர��� ேதா��ய ஒ� கா�� அவைன�
����ட� ெச�த�.
அவ� இ��த அர�மைன�� அ��த
அர�மைன� ேதா�ட��� ஒ� ெப�
தைல��ேகாலமாக� ���� ���தவ�ேபால
ஓ��ெகா����தா�. ஆகா! அ� ெப�ய
ப�ேவ�டைரய�� அர�மைன� ேதா�ட�
ேபா� அ�லவா இ���ற�! ஆ�, ஆ�!
அ�த� ேதா�ட�தா�! அ�� ���� ���தவ�
ேபா� ஓ��ற ெப� யா�? ம�ேமகைல ேபா�
அ�லவா இ���ற�? அவ��� எ�ன
ேந��� ��ட�? எத�காக அ�ப� ஓ��றா�?
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அவ���� ��னா�, அவைள� ெதாட���
���பத�காக ஓ��றவ�கைள� ேபா�
இ��� இ� ��ய ���க� ஓ�னா�க�.
ஆனா� அவ�க� வரவர� �� த��
வ�தா�க�. ம�ேமகைலைய அவ�க�
���ப� இயலாத கா�ய�! அேதா அவ� ெவ�
ம�� �வர�ைட வ�� ��டா�. �வ� ஓரமாக
வள�����த ஒ� மர�ைத� ����� ெகா��
ம�� �வ�� ஏ���டா�! ஐேயா! எ�ன
கா�ய� ெச��றா�? கட�ேள! ம��
�வ����� தைல ���ற ந��� ெவ�ள���
���� ��டாேள! அத�� ேமேல அவனா�
��மா ��க ��ய��ைல. அர�மைன ேம�
மாட������ பலக��� வ�யாக ெவ�
வ�� ஆ�� ெவ�ள��� ���தா�.
�ல கண ேநர� ���� �ண�� ��ன�
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சமா���� ெகா�� நாலா�ற�� பா��தா�.
ஆ�; அவ� ���த இட���� அ���
ப���ைற ம�டப�� அத�� உ�����
வ�� வாச�� காண�ப�டன. அத�� எ���
�ைச�ேலதா� ச��� �ர��� ம�ேமகைல
ம�� ேம���� �ேழ ���தா�.
ந�லேவைளயாக, ஆ�� ெவ�ள� அவைன
ேநா�� வ�� ெகா����த�.
ம�ேமகைல�� ெவ�ள��� �த�� வ�தா�,
அவைன ேநா���தா� வரேவ���.
த���த�மா� ந��� கைரேயார�ைத
வ��ய�ேதவ� அைட�தா�. ஆ��
ெவ�ள�ைத எ����� ெகா�� �ைரவாக
நட�� ெச�றா�. ஆகா! அேதா ம�ேமகைல
�த�� வ��றா�? அவ� உட��� உ��
இ���றதா? ெவ�ள��ேல பா��� ெச�� 1287

ம�ேமகைலைய இ� கர�க�னா�� ���
எ���� ெகா�டா�. ம�ேமகைலைய�
ப���ைற�� ெகா��வ�� ேச��தா�. ���
���யதனா� கன����த ம�ேமகைலைய�
���� ெகா�� ந��� நட�த ேபா�
அவ��� ��� வா��ய�. அவைள ேம��
���� ெகா�� நட�ப� இயலாத கா�யமாக�
ேதா��ய�. எனேவ, ப���ைற�� ேம�ப�
அகலமாக இ��தைத� பா��� அத� ேப��
ம�ேமகைலைய� ப��க ைவ�தா�. ��ன�
எ�ன ெச�வ� எ�� ஒ� கண�
ேயா��தா�. அவைள ���ைச ெத����
உ������� கா�ய� த�னா� ஆக�
��ய��ைல. உடேன யாராவ� ஒ�
ெப��� உத� ேதைவ. அர�மைன���
ெச�� அ����� யாைரயாவ� அைழ��
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வரேவ���.
ப���ைற�� அர�மைன���ேள����
வ�வத�காக அைம�த வாச� அவ� க���
காண�ப�ட�. அத� அ��� ெச��
சா�����த கத�� ேப�� த� உட���
��ச���த பல� ��வைத�� �ரேயா���
ேமா�னா�. அ���டவசமாக� கத��
உ��ற� தா��பா� தக��� கத� �ற��
ெகா�ட�. �ற�த கத�� வ�யாக� ����
ஓ�னா�. ��� �ர� அ� ���ய
பாைதயாகேவ இ��த�. ��ன�
தா�வார�க�� ��ற�க�� வ�தன.
அ�ேகெய�லா� யாைர�� காண��ைல.
“இ�ேக யா�� இ�ைலயா? ஒ� ெப�ைண�
கா�பா��வத�� யா�� இ�ைலயா?” எ��
அல�� ெகா�ேட அ������ ஓ�னா�. 1289

கைட�யாக ஒ� ெப�ய ம�டப��� வாச��
ேசவக�க� இ�வ� அவைன வ� மட��
���த �ய�றா�க�. அவ�கைள �� த���
ெகா�� உ�ேள ���தா�. அ�ேக
ச�கரவ��� உ�னதமான ��காதன���
அம�����பைத�� ஆடவ�க�, ெப���க�
பல� ���� ��பைத�� க�� �ைக���
ேபானா�. �த�� அவ� க�க�� எ��ப�ட
ெப�ம� ���ழ� எ�� ெத���
ெகா�ட��, அவ���� ��� ைத�ய�
உ�டா���. “ச���ர�மா�! ச���ர�மா�!
ம�ேமகைல ஆ��� ���� ��டா�.
உடேன வ�� கா�பா��!” எ�� அல�னா�.
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ெந�மர� சா��த�!

ஆ�தான ம�டப����� அ�த��ர�
ெப�க� வ�வத�ெக�� ஏ�ப�ட வாச�
வ�யாக வ��ய�ேதவ� ���தா�. அதனா�
அவ� �த�� அ����த ெப�கைள�
பா����ப� ேந��த�. அவ�க��
எ�லா���� ��னா� ஒ��� ��ற
���ழ� ஏேதா ச�த� ேக��� �����
பா��தேபா�, வ��ய�ேதவ�
ஈர���க�ட� அல�ேகாலமாக
உ����தைத� க�� �����டா�. அவைள�
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பா��த�டேனதா� வ��ய�ேதவ��
ம�ேமகைல�� ேந��த �ப�ைத� ப���
��னா�. அ� அவ�ைடய கா�� ���த�.
அவ� அ��� இ��த இைளய �ரா��
��தைவ வான� இவ�க� கா��� ���த�.
அவ�க� �வ�� வ��ய�ேதவ� ���த
வாச� வ�யாக �ைர�� ெச�றா�க�.
த��� ெசா�����த அைடயாள�ைத�
ெகா�� அவ� வ�த வ�ைய� க��
�����ெகா�� ெச�றா�க�.
வ��ய�ேதவைன� ெதாட��� வ�த
ேசவக�க� பரபர��ட� உ�ேள ����
“ச�கரவ���! ம���கேவ���. இ�த�
ைப��ய�கார� அர�மைன� ப���ைற�
கத� வ�யாக� ���� ஓ� வ�தா�. நா�க�
த���� ேக�க��ைல!” எ�� அ�ேசவக�க�
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ெசா�����, வ��ய�ேதவைன� த�க�ட�
இ���� ெச�ல �ய�றா�க�.
பா���ேப��ர� ச�கரவ����� ச��தான�
எ�பைத�� மற�� பா��� ெச��
வ��ய�ேதவ�ைடய ேதா�க�� ஒ�ைற�
பலமாக� ப��� ெகா�டா�.
“இவ� ைப��ய�கார� அ�ல. ெகாைலகார�!
ஆ��த க�காலைர� ெகா�ற வ�சக�
�ேரா�!” எ�� ��� ெகா�ேட, அவைன�
���� இ��க �ய�ற ேசவக�கைள
ஜாைட�னா� அ��ற�ப���னா�.
பா���ேப��ரைன� ��ெதாட���
க�தமாற�� ஓ�� ெச��
வ��ய�ேதவ�ைடய இ�ெனா� ேதாைள��
இ�க� �����ெகா�டா�. இ�வ�மாக
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அவைன இ���� ெகா�� வ�� ��தர
ேசாழ ச�கரவ��� அம�����த த�ம
�ட���� எ��� ����னா�க�.
ச�கரவ��� வ��ய�ேதவைன ஏ����
பா������, “பா� வ��� �க��ள இ�த�
��ைளயா எ� மகைன� ெகா�றதாக�
ெசா����க�? எ�னா� ந�ப
��ய��ைலேய? இவ� தாேன ஆ��த
க�கால�ட���� என�� ஓைல ெகா��
வ�தா�?” எ�றா�.
“ஆ�; ஐயா! இவ�தா� ஓைல ெகா��
வ�தா�! இவ� தா� த�ைச� ேகா�ைட��
ெவ�ேய ��ப�ல��� வ�த ந���
ேத�ைய� ச���� இரக�ய� ேப�னா�.
இவேனதா� இ�ேகா�ைட�����
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��ெனா� தடைவ த�� ஓ�னா�. இ�ேபா��
பாதாள� �ைற����� த���� ஓ�னா�!”
எ�றா� ��ன� ப�ேவ�டைரய�.
ெபா���� ெச�வ� இ�தைன ேநர��
ெசயல�� ��றா�. �ற� க��ரமாக நட��
��னா� வ�� வ��ய�ேதவ� அ���
��றா�.
“த�ைதேய! இ�த வ�ல�� இளவரச� எ�
உ�����ரான ந�ப�. இல�ைக���
ந��கட��� என�� ேந��த அபாய�க��
எ�ைன� கா�பா��யவ�. இவ� �� ��ற�
�ம��வ� எ� �� ��ற� �ம��வ�
ேபாலா��!” எ�றா�.
அவ�ைடய �ர�� ெதா��த அ�கார
ேதாரைண எ�லாைர�� ��� ேநர�
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ெமௗனமாக இ��க� ெச�த�.
��ன� �த�ம��� அ���த�, “ெபா����
ெச�வ! ��� ேயா���� பா��க�! அவ� ��
��ற� எ�னேமா ஏ�கனேவ சா��
��டா�க�. ஆைகயா� �சா���
உ�ைமைய� ெத�வா�� ��வ�
ந�லத�லவா?” எ�றா�.
பா���ேப��ர�, “ஆ�, ஐயா! தா�க� நாைள�
ேசாழ ��காதன��� ஏற� ேபா�றவ�க�.
எ�ேப��ப�ட ��றவா�யானா��
த���கேவா ம���கேவா த�க���
அ�கார� உ��. ஆனா� �சாரைணேய
ேவ�டா� எ�� ெசா��வ� உ�தமா? ��
ச�ேதக�க��� இட� த�ம�லவா?” எ�றா�.
“அ��ட� ந� இள�ேகா இ�ெனா�
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�ஷய�ைத�� ������ பா��க ேவ���.
இளவரச� தா� ��காதன� ஏ�வத�காக இ�த
வ��ய�ேதவைன அ���� த� தைமயைன�
ெகா�ல� ச� ெச�ததாக ஒ� வத�� பர�
வ��ற�. அத�� இட�தர� �டா� அ�லவா?”
எ�றா� க�தமாற�.
இைத� ேக�� அ����ேதா� அைனவ��
பய�கரமைட�� ��றா�க�. ச��வைரய�
ம��� �� வ�� க�தமாறைன� க�ன���
ஓ�� ஓ� அைற அைற��, “அேட �டா!
உ�னா� நம� பழைமயான வ�சேம ���ல�
ஆ���� ேபா����றேத! சமய ச�த��ப�
ெத�யாம� உள�வ�� உன�� �க� ேவ�
யா�� இ�ைல?” எ�� ேகாபமாக�
ெசா�னா�.
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க�தமாற� அவ�ைடய த�ைதைய ெவ���
ேநா��னா�. அவ�ைடய உத�க� ���தன.
அ��த ��ஷ� அவ� எ�ன
ெச����பாேனா, எ�ன ெசா�����பாேனா,
ெத�யா�! ந�லேவைளயாக அ�சமய���
ெப�ய ப�ேவ�டைரய� ஓ� அ� �� வ��
ச��வைரயைர� ����� ெகா�டா�.
ெதா�ைடைய ��ேபா� கைன���
ெகா��, “ச��வைரயேர! ெகா�ச�
ெபா��க�! அவ� �� ��ற�ெகா�ள
ேவ�டா�!” எ�� ெசா���ெகா�ேட
ச��வைரயைர� ���� இ���� ���
அ�பா� ெகா��ேபா� ����னா�.
இ�த வா��ைதக�னா� ஏ�ப�ட �ய���
�ைக��� ��வத��� அ�த ��ெப�� �ழவ�
ேம�� ��னா�: “ச�கரவ���! அ�ேய�ைடய
1298

கைட� வா��ைதகைள� ��� ெச�
ெகா���� ேக��க�! �மேக� த��ைடய
�ய கா�ய�ைத� ெச����� மைற����ட�.
த�க� �ர� �த�வ� ஆ��த க�கால��
மைற����டா�. ஆனா�� த�க� �ல��
��ேனா�க�� எ� �ல�� ��ேனா�க��
இர�த� ��� உ�ைர� ெகா��� �தா��த
ேசாழ சா�ரா�ய���� ந�ல கால�
இ���ற�. இ��� ெந� நா� இ�த�
சா�ரா�ய� �ைல����க�ேபா�ற�. ����
பர� மேகா�நத �ைலைய அைடய�ேபா�ற�.
ஆைக�னாேலேய, கைதக�ேல �ட
ேக�ட�யாத ெப�ய �ப������ இ�த�
ேசாழ �ல�� சா�ரா�ய�� த��ய�.
அ��த� த��வத�� ���ய
காரணமா���தவ�, இ�த வாண� �ல �ர�
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வ��ய�ேதவ�தா�!”
“இ��ப�கா� ச��வைரய� அர�மைன��
ேசவகனாக���தா�. ம�ைர
ஆப��த�க���� அவ� ஒ�றனாக உத�
வ�தா�. அவைன� பய����, அ�சமய�
கட��� அர�மைன�� ேவ�ைட அைற��
ம�ைர ஆப��த�க� இ��பைத அ��ேத�.
ஆ��த க�கால� ந����� அைற���
ெச����பைத��, ம�ேமகைல��,
வ��ய�ேதவ�� அ�ேகேய ஒ���
ெகா����பைத�� அ��ேத�. ந������,
க�கால���� நட��� ச�பாஷைணைய
ஒ���ேக�� அவ�க�ைடய இரக�ய�ைத
அ��� ஆைச எ� உ��ைய�
�ைல����ட�. ந����� அைற��� ேபாக
யா�� கள��ய��� �ல� ஓ� இரக�ய வ�
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இ���றெத�பைத அ��� அ�ேக ேபா��
ேச��ேத�. ந�ல சமய��ேலதா� ேபா��
ேச��ேத�. ந���ைய� ப��ய உ�ைமைய
அவ� வாயாேலேய ெசா�ல�ேக��
அ��ேத�. ந����� அவைள�
ேச��தவ�க�� �ரபா��ய�ைடய சாைவ�
ப� வா��வத�� எ�வள� பய�கரமான
��ட������றா�க� எ�பைத�� அ���
ெகா�ேட�. அ�த� ச� ெவ�� ெபறாம�
த��க �ய�ேற�. ஆனா� ��ைய எ�னா�
ெவ�ல ��ய��ைல. க�கால� எ� க�
��னாேலேய உ�ர��� �ேழ ���தைத�
பா���� ���பா��ய� ெப�ேற�….”
இ��த� ������ ெப�ய ப�ேவ�டைரய�
த� �க�ைத� ைகயா� ���ெகா��
���னா�. அ�த ��ம�� ஒ�, �ய�
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அ����ேபா� அைல கட�� எ��
ேபேராைசைய ஒ����த�. யா�� அ�சமய�
வா� �ற�� ேபச� ��ய��ைல.
அைனவ�ைடய உ�ள�� அ�த �ர�ெப��
�ழவ�� மாெப�� �யர�ைத� க�� இள��
ேபா���தன.
ெப�ய ப�ேவ�டைரய� ேம�� ேம�� ெபா��
வ�த ��மைல� தம� ைவர� பா��த இ���
ெந��� உத�யா� அட��� ெகா�டா�.
�க������ ைகைய எ��� ���
������� பா��தா�. “�� வச��னா�
ஆ��த க�கால� இற����டா�. ஆனா�
���கா பரேம�வ��� க�ைண�னா�, அேத
சமய��� ேபராப�����ளான ெபா����
ெச�வ� ��ைய�� ம��னா� ெவ�� உ��
த��னா�. �ர�! ச�கரவ���! �ர�மராயேர! 1302

எ� அ�ைம� ேதாழ�களான ��றரச�கேள!
ேசாழ ��காதன��� அ��ெமா�வ�மைர
ஏ�� ைவ�� ������க�! அவ� �லமாக
இ�த� சா�ரா�ய� மேகா�நத�ைத அைடய�
ேபா�ற�!” எ�றா�.
�த�ம��� அ���த�, “ஐயா! த�க� ���ப�
�ைறேவற�தா� ேபா�ற�. ஆனா� க�கால�
எ�ப� இற�தா� எ�� தா�க�
�ற��ைலேய?” எ�றா�.
“அைத� ப�� ஏ� ேக����க�? ெகா�ற ைக
யா� ைகயா���தா� எ�ன? உ�ைம��
அவ�ைடய மரண� ���னா� ேந��த�!”
எ�றா� அ�த �ர� �ழவ� ந���ய �ர��.
“அ� ெத�யா��டா�, இேதா ��ற�
�ம�த�ப�� ���� வா�ப� ��
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ஏ�ப������ ச�ேதக� ��கா�. க�கால�
மரண���காக இவைன� த�����ப�
ேந���?” எ�றா� �த�ம��� அ���த�.
“க��ைய எ��� க�காலைர� ெகா�றவ�
எவ� எ�ப� என�� ந�றா�� ெத���!”
“யா�? யா�?”
“ஆ�, ஆ�! அைத� ெசா���ட
ேவ��ய�தா�. ெசா�லா��டா� உ�க�
ச�ேதக� �ரா�. எ�லா�� ேக��க�, இ�த
வா�ப� யா�� கள��ய��� ஒ���
ெகா����தா�. நா� அத� வ�யாக இற��
வ�ேத�. இவ� எ�ைன� பா����
ச�த�ட��டா� எ�பத�காக� ��னா����
இவ� க��ைத� ���� ெந���ேன�. இவ�
�� ����, உண��ழ�� �ேழ ����
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��டா�. ஆ��த க�காலைர� ெகா�ற� யா�
எ�ப� இவ��� அ�சமய� ெத��� �ட
இ��க ��யா�.”
“யா�? யா�? ெகா�ற� யா�?”
“க��ைய �� எ��தவ� நாேனதா�! இ�த
எ��ைடய வல� கர�தா�! ேசாழ
ச�கரவ���க��� �����ய பர�பைர��
வ�த இ�த� கர�தா� க��ைய எ��த�.
ஆனா� இளவரச� க�கால� ��
எ�ய��ைல. ந����� ேப�� எ��ேத�.
எ�ைன ேமாகவைல�� ஆ���� �ேராக�
ப����� ����ய அ�த மாய� �சாைச�
ெகா���ட எ�� எ��ேத�. �� தவ��
க�கால� �� ���த�!…”
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“ஐையேயா!” “ஆஹாஹா!” எ�ற �ர�க� பல
அ�சைப�� எ��தன.
“�� ஆ�� காலமாக� ப���� �ல� ேசாழ
�ல����� ெச������
ெதா��க��ெக�லா� கள�க� உ��
ப�� ��ேட�. அ�த� கள�க�ைத எ�ப�
��க� ேபா�ேறேனா, ெத�ய��ைல!”
“அ�ணா! இேதா அ�த� கள�க�ைத நா�
ேபா���ேற�!” எ�� ��ன�
ப�ேவ�டைரய� க�������� தம� க��ைய
உ���ெகா�� அ�ண� அ��� �ைர��
வ�தா�.
“ேசாழ �ல����� �ேராக� ெச��றவ�க�
யாரா���தா�� அவ�கைள� ப�
வா��வதாக ��� நா�� சபத�
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ஏ�����ேறா�. அ�த� சபத�ைத இ�ேபா�
நாேன �ைறேவ��ேவ�. உ�ைன இ�த�
கணேம ெகா�� ந� �ல���� ேந��த
ப�ைய� �ைட�ேப�!” எ�� ��ன�
ப�ேவ�டைரய� க��ைய ஓ��னா�.
இளவரச� அ��ெமா�வ�ம��, �த�ம���
அ���த�� பா��� ெச�� ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� ைககைள� �����
ெகா�டா�க�.
அ�சமய��� ெப�ய ப�ேவ�டைரய�
��னா�: “த��! ந� �ல���� எ�னா�
ேச��த ப�ைய� �ைட��� ேவைலைய
உன�� ைவ�க மா�ேட�. அ��ட�
‘தைமயைன� ெகா�ற த��’ எ�ற ப�ைய
உன��� ஏ�ப��த மா�ேட�. இேதா ���கா
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பரேம�வ��� எ� சபத�ைத
�ைறேவ��ேவ�!” எ�� ���ெகா�ேட த�
ைக����� ��ய ���� க��ைய� தம�
மா�ைப ேநா�� ஓ��னா�.
“ஐயா! ேவ�டா�!” எ�� அ��ெமா�வ�ம�
���ெகா�� அவ� அ��� பா���
வ�வத��� ெப�ய� ப�ேவ�டைரய� த�
உ�ேதச�ைத �ைறேவ�� ��டா�.
ெந��கால� ேவ� ��� ெந�� வள�����த
ேதவதா� மர� ேவ�ட� ெபய��� க���
�ைள�மாக� �ேழ ��வ� ேபால� தைர��
சா��தா�.
“ஹா ஹா!” “அடடா!” எ�பைவ ேபா�ற
�ர�க� அ�சைப�� ஒ��க� ெதாட��ன.
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���த ெப�ய ப�ேவ�டைரயைர ேநா���
�ல� ஓ� வ�தா�க�.
அேத சமய��� க�கைள ��� ெகா��
��காசன��� சா��த ��தர ேசாழ�
ச�கரவ���ைய ேநா�� இ��� �ல�
ஓ�னா�க�. ம��ராேலாசைன சைப
கைல�த�.
அ��ர� ெப�ய ப�ேவ�டைரய�
மரண��ட� ேபாரா�� ெகா����தேபா�
பல� வ�� அவைர� பா��� ����
ெச�றா�க�. ச�கரவ�����,
அ��ெமா�வ�ம��, அ���த��, இைளய
�ரா�� ��தைவ���ட வ����தா�க�.
ேசாழ �ல����� சா�ரா�ய����� ெப�ய
ப�ேவ�டைரய� ெச������ ேசைவகைள�
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ப��� ச�கரவ����� ம�றவ�க�� பாரா���
ேப�னா�க�. அவ� இள� �ராய���
எ�தைனேயா ேபா��கள�க�� ெச�த �ர�
ெசய�கைள� ப��� ��னா�க�.
த�ேகால��� ேதா��யைட�� �த� ஓ�ய
ேசாழ ைச�ய�ைத அவ� �ர�� அைம���
ேதா��ைய ெவ��யாக மா��ய ெசயைல
�ய�� பாரா��னா�க�. ேசாழ நா���
தனா�கா�யாக இ��� �றைமயாக ��வாக�
நட��யைத� �க��தா�க�.
ெச�ற ��� வ�ஷ��� ச�பவ�கைள� ப��
ஒ� வா��ைத�� ேபசாம� �ைடெப���
�ற�ப�டா�க�.
��ன� அவ�க� நா�வ��, ெப�ய
ப�ேவ�டைரய� ப�����த அைற���ேளேய
1310

அவ� பா��க ��யாத இட�க�� மைற��
��� ெகா�டா�க�.
அ�சமய�, ��ன� ப�ேவ�டைரய�
ஆ�வா��க�யாைன அைழ���ெகா��
வ�தா�. ெப�ய ப�ேவ�டைரய��� எ���
ெகா�� வ�� அவைன உ�கார ைவ��
���� தா�� அ��� அம��தா�.
பா�ைவ �ைரவாக ம�� வ�த க�க�னா�
ெப�ய ப�ேவ�டைரய� ஆ�வா��க�யாைன�
பா�����, “ஆகா! இ�த ைவ�ணவ� இ��
எத�காக வ�தா�?” எ�றா�.
“ஐயா! நா� எ� சேகாத��ட���� ெச��
ெகா�� வ�ேத�.”
“அ� யா� உ� சேகாத�?”
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“எ��ட� பல நா� வள��த சேகாத�,
ந���ைய� ெசா���ேற�. ஐயா! ந���
த�க��� அவ�ைடய ந��ைய�
ெத�ய�ப����ப� எ�ைன அ���னா�.
க�காலைர� ெகா�ற ப� அவ� ேப��
�ழா����� ெபா���� தா�க� அைத
ஏ���ெகா�டத�காக ந�� ெத���க
ெசா�னா�. எ�தைன ஜ�ம� எ��தா��
த�க� அ�ைப மற�க ��யா� எ��
ெத�����ப� ெசா�னா�!” எ�றா�
ஆ�வா��க�யா�.
“ஆகா! அவ� இ��� அ�ப�
�ைன��றாளா! �ைன��� ெகா��
ச�ேதாஷ�பட���. எ�வள�தா� அவ�
வ�சக� ெச�� என��� ��� ���தா��,
அவைள எ�னா� மற�க ��ய��ைல. த�1312

உ�ைர� ெகா���� ச�கரவ���ைய�
கா�பா��ய உ�த��� �த�� அ�லவா
அவ�?” எ�றா� ப�ேவ�டைரய�.
ஏ�கனேவ மரண��� சாைய பட�����த
அவ�ைடய �க��� இ�ேபா� இேலசான
��னைக ேதா��ய�.
“ைவ�ணவேன! யாராவ� ஒ�வ�ட� எ�
உ�ைமைய� ெசா�ல ேவ��� உ��ட�
ெசா���ேற�. நா� எ��த க�� இளவரச�
ேப�� �ழ��ைல. அத�� ��ேப அவ�
���� ��டா�. நாேன இளவரசைர�
ெகா�றதாக ஒ��� ெகா�டத��� காரண�
ந����� ேப�� ப� �ழாம� த��பத��
ம��ம�ல; அைத�ட �� மட�� ���யமான
காரண� உ��. அ��� வா! ெசா���ேற�!
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உ� �ேந�த� வ��ய�ேதவ� இ���றாேன,
அவ� அ�ைமயான ��ைள! அவ����
ேசாழ �ல� ெரா�ப� கடைம�ப�����ற�.
இைளய �ரா���� உ�ள�ைத அவ�
கவ��� ��டா�. ��ற�ைத நா�
ஒ���ெகா�� எ�ைன ப�
ெகா���ரா��டா�, வ��ய�ேதவ� ேப��
யாராவ� கள�க� க����� ெகா�ேட
இ��பா�க�. இ� ஒ�வ�� அ�வா� ேபச�
��யமா�டா�க�.”
வரவர ெம��� ெகா�� வ�த ெப�ய
ப�ேவ�டைரய�� �ர� அ�ேயா� ம��
��ற�. அ�த� �ர� ெப�� �ழவ�� உ���
�ட�� அைண�த�.
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ப�டா�ேஷக�

ெபா���� ெச�வ�� ����� �ழா
�ைர�ேலேய நைடெபற� ேபா�ற� எ��
நா� நகரெம�லா� ெத��� ேபா���த�.
ம�க� ஒேர ஆ�வ��ட� அ�த ைவபவ�ைத
எ�� ேநா�����தா�க�.
ஆ��த க�கால�� அகால மரண�,
ம�தா���� உ��� �யாக�, ெப�ய
ப�ேவ�டைரய�� சபத �ைறேவ�ற� ஆ�ய
�க���க� ச�கரவ����� உ�ள�ைத�
ெப��� ���ற� ெச����தன. ஆ���
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இரா�ய உ�ைம ச�ப�தமான ச�சர�க� ஒ�
மா�� ���� ேபா� அ��ெமா�வ�ம���
�����வைத� ��றரச� ெபா�ம�க�
அைனவ�� ஒ��கமாக ஆத��த�
அவ�ைடய ெநா�� ேபான உ�ள����
ஓரள� ஆ�த� அ��� வ�த�.
ைத மாத� �ற�த�டேன ந�ல நா�
������� ெபா���� ெச�வ�� தைல��
சா�ரா�ய பார�ைத� �ம�� ����
கா����� �ற�ப��� ெச�ல� ச�கரவ���
��� ெச����தா�. அ�ேக தம� �ர�
�த�வ� க�கால� தம�ெக�� ��மா��த
ெபா� மா�ைக�ேல ��ச��ள த�
வா�நாைள� க��� �ட��
��மா�����தா�.
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அ��ெமா�வ�ம���� ���� ��� �ழா
ெந��க ெந��க, ேசாழ நா� ��வ�� ஒேர
ேகாலாகலமா� வ�த�. ெபா����
ெச�வ���� ெபா� �� ��வ� ����
ம�க�ைட�� மா�ப�ட அ���ராயேம
காண�பட��ைல.
ம�ரா�தக�ேதவ� �ஷய��� ஆ�
மாறா�ட� நட�����ற� எ��� �வர�
ெபா�ம�க�� யா���ேம
ெத�����க��ைல. அரச ���ப��னைர��,
அவ�க�ட� ெந���ய ெதாட��
ெகா�டவ�கைள�� த�ர ேவ� யா����
அ�த� ெச�� ெத�யா�. பைழய ம�ரா�தக�
ெப��பா�� அர�மைன���ேளேய
ெபா�ைத� க��தா�. �க அ��வமாகேவ
ெவ���ற�ப�டா�. அ�த� ச�த��ப�க���1317

அவ� ெபா�ம�க�ட� கல�� பழ�வ��ைல.
அவ��� ������ ேப�� நட��
ெகா����தேபா� ��ப�ல��� ைவ��
அவைர அைழ���ெகா�� ேபாவ�
வழ�கமா���த�. அவ�ைடய அ�க
அைடயாள�கைள� ���� கவ��க� ெபா�
ஜன�க���� ச�த��ப� ஏ�பட��ைல.
ஆைகயா� பைழய ம�ரா�தக� ேபா�� ��ய
ம�ரா�தக� வ���ள �வரேம �க�
ெப��பாலான ம�க���� ெத�யாம���த�.
����� �ழா��� இர�� �ன�க���
��னா���� ேசாழ நா��� நானா
�ைசக������ ஜன�க� த�ைசைய
ேநா�� வர� ெதாட����டா�க�. த�ைச�
ேகா�ைட�� ெவ�ேய ஒேர ஜனச���ரமாக�
கா�� அ��த�. ேகா�ைட�� வாச� கத�க�
1318

�ற�� �ட�ப�டன. ேகா�ைட���
ேபாவத��� ெவ�ேய வ�வத��� ��ன�
இ��த க���பா�க� ��க�ப�டன. �����
நாைள� த�� ைவ���ெகா�டா� சமா��க
��யாத ��ட� ேச��� ��� எ��தா� ைத
�ற�த�டேன நா� ��������தா�க�.
ம�டா�ேஷக�����ய ேவைள வ�வத��
ெவ� ேநர� ��னதாகேவ, ப�டா�ேஷக
ம�டப��� வாச�� ஜன��ர� ேசர
ஆர���� ��ட�. ம�டா�ேஷக
ம�டப����� அர�மைனைய�
ேச��தவ�க� வ�வத��� த�யான ���ற�
பாைத இ��த�. அத� வ�யாக� ��தர
ேசாழ��, வானமாேத��� அவ�கைள�
ெதாட��� ெச��ய�மாேத�, ம�ரா�தக�,
���ழ�, ��தைவ� �ரா��, வான�
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ஆ�யவ�க�� வ�� ேச��தா�க�.
�த�ம��� அ���த�, ��ன�
ப�ேவ�டைரய�, ச��வைரய�, ேசனா�ப�
�����ரம ேகச�, மைலயமா�
�லா�ைடயா�, ம��� ��றரச�க�,
சாம�தக�க�, வ��தக கண�தைலவ�க�,
ேகா�ட� தைலவ�க�, ெப��தர அ�கா�க�,
�வா�சா�யா�க�, ��ணகர ப�ட�க�,
த��� ெப�� �லவ�க� ஆ�ேயா� வாச��
�����த ெப�� ஜன���ட��� ����
���ய����ெகா�� உ�ேள வ��
ேச��தா�க�. கைட��� ெபா����
ெச�வ��, வ�லவைரய� வ��ய�ேதவ��
தாமைர மல� ேபா� அைம�த �ற�த
த�கரத��� அம��� ம�டா�ேஷக
ம�டப��� வாசைல அைட�தேபா�, �ரண
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ச��ரைன� க�ட அைலகடைல� ேபா� அ�த
ஜனச���ர� கரேகாஷ� �ழ�� ஆரவார�
ெச�த�.
ம�டா�ேஷக�����ய ைவ�க� சட��க�
எ�லா� நட�ேத�ன. ேசாழ �ல�� ம�ன�க�
வ� வ�யாக� ப�டா�ேஷக �ன�த�� �ர��
����ெகா��� ம� ம�ட�, மா���
அ��� நவர��ன மாைல, இைட�� த����
உைடவா�, ைக�� ஏ��� ெச�ேகா�
ஆ�யவ�ைற ஒ� ெப�ய ���ர�
தா�பாள��� ைவ��� சைப�� ெப�யவ�க�
��னாெல�லா� ெகா�� ேபானா�க�.
அவ�க� அ�தா�பாள�ைத� ெதா�� ஆ�
��னா�க�. ��ன�, ஆ�தான� �லவரா�ய
ந�ல� சா�தனா� எ��� ��றா�. அவ����
��னா� ைக�� யா� ���த ம�ைக ஒ���1321

���, யா�� நர��கைள ��� இ�ய
���ைய எ���னா�. �லவ� ந�ல�
சா�தனா� ேசாழ �ல��� ெதா�
ெப�ைமைய��, அ��ல��� பர�பைரயாக
வ�� �க� ெப�ற �ர ம�ன�க��
வரலா�ைற�� இைச�ட� கல�த ச�த�
பாடலாக� பாட��றா�.
“��ய வ�ச��ேல ேதா��ய ம�மா�தாத��
�ல��� �� எ��� ம�ன� ம�ன�
இ��தா�. அவ� ஒ� �றா���� தா�
அ��த வா�ைக �ைறேவ�� அத� உ�ைர�
கா�பத�காக� த� உட�� சைதைய அ����
ெகா��தா�. அ�தைகய ���� வ�ச���,
அவ���� �� ேதா��யவ�க� ‘ெச��ய�’
எ�� �ல�ெபய� ����ெகா��
ெப�ைமயைட�தா�க�. ெச��ய� �ல���
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இராஜ ேகச� எ�� ஒ� ேபரரச�
ேதா��னா�. அவ� மக� பரேகச� எ��
�க� ெப�றா�. இவ�க������ ேதா��ய
ம�ன�க� ேகாஇராஜ ேகச� எ���,
ேகா�பரேகச� எ��� மா�� மா��� ப�ட�
���� ெகா�� வ�தா�க�. ப���� ��
வழ��வத��� த� அ�ைம� �த�வைன�
ப� ெகா��த ேசாழ ம�ன� ம���� ேசாழ�
எ�� ெபய� ெப�றா�. இவ����
��கால��� ���கா� நக�� க�கா�
ெப�வள�தா� எ��� ம�ன�
��லக�க��� த� �கைழ� பர��
�ள��னா�. அவ� ேசாழ நா���
ெப��பைட�ட� வட�ேக இமயமைல வைர��
பைடெய���� ெச��, அ�மைல�� ப�
��ய �கர��� ேசாழ �ல��� ��
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இல��ைனைய� ெபா��தா�. இவ� வ���
நல����, ெந�����, �ள��ற���
���ய���� வளவ�, �வெப�மா�ைடய
பரம ப�தனா�ய ேகா�ெப��ேசாழ�
ஆ�யவ�க� இ��ராதன �ல����� ெபய��
�க�� அ���� �வபத� அைட�தா�க�.”
“உலக���ெக�லா� ஒ� அ���� ��ய
பகவாைன� �ட மா��கால�� ேமக�க�
மைற�� ��வ� ேபா�, ��ய�ைடய
பர�பைர�� வ�த ேசாழ� �ல�ைத� �ல
கால� ப�லவ பா��ய� பைக ேமக�க�
மைற����தன. அ�த ேமக�கைள� �தற
அ���� வ�ரா�த� ஏ��ய ேதேவ��ர���
இைணயாக �ஜயாலய� ேசாழ� ேதா��னா�.
அ�த� ேசாழ� �ல� ��ைய� க�ட�� ெப��
�����தைரய� எ��� எ� �� ெகா��
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மா�� மைற�த�. ப�லவ�க��
பா��ய�க�� ம��� பல அரச�க��
�ஜயாலய� ேசாழ�� ந�ைப� ேகா� அ���ய
��வ�க� சதா கால�� அ�த ம�ன��
அர�மைன ��ற��� கா����தா�க�.
அ��த� உத� ேகா� வ�த அரச�க���
அபய� அ��� உத� ெச��� ெபா���
�ஜயாலய� ேசாழ� ப�பல
ேபா��கள�க���� ெச�� ேபா� ����
தம� ��ேம��� ெதா���றா�
�����கைள� ெப�றவரானா�.”
“�ஜயாலய� ேசாழ�� ����மார� ஆ��த
ேசாழ� ����ற�பய� ேபா��கள���
ப�லவ� அபரா�த� பா��யனா�
��ய��க�ப�� த�வா�� இ��தேபா�,
ஆ��த ேசாழ� �ய���ட�� �� ��வைத�
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ேபா� ���� பா��ய ைச�ய�ைத�
��னா��ன� ெச�தா�. ��ன�, தா� ெச�த
உத�ைய ம��காம� �ேநக� �ேராக� ெச�த
ப�லவ���� ��� �க��� ெபா���
ெதா�ைட நா����� பைடெய���� ெச��
அபரா�தைன அவ� இ��த யாைன ேம�
பா��� �ர ெசா��க���� அ���னா�. தம�
��ேனானா�ய ேகா�ெச�கணாைன�
��ப��, காேவ� ந� உ�ப��யா��
ைசயப�வத������ ���கா� நகர�
வைர�� எ�ப��ர�� �வாலய�கைள
எ����தா�. ஆ��த ேசாழ�� �த�வரா�ய
பரா�தக ேசாழ� ெவ���� பா��யைன�
�ற�க�ட அ�ம�ன�, ம�ைர�� ஈழ��
ெகா�ட�ட�, ேசர நா�� ேவழ�பைட�� ஒ�
��கமாக �ள��னா�. வட�ேக ��கப��ைர
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ந��� அ�பா� இ��த ச��க�க�� ேவ��
ம�டல�தா�� பரா�தக ேசாழ�ைடய
ெபயைர� ேக�� ��ம ெசா�பன�
க�டவ�க� ேபா� ந�ந���னா�க�.
அவ�ைடய �கைழ� ேக��� ெபா��காம�
ெபாறாைம ெகா�ட இர�ைட ம�டல���
க�னர ேதவ� மாெப�� பைடைய�
�ர���ெகா�� பரா�தக ச�கரவ���ைய�
ேபா�� �ற�காண வ�தா�. பரா�தக�� ��த
�த�வரா�ய இராஜா��த ேதவ� த�ேகால�
ேபா��கள��� க�னர ேதவைன��
அவ�ைடய மாெப�� கட� ேபா�ற
ேசைனைய�� ��ய���� ��னா��ன�
ெச�த �ற� யாைன ேம� ��� �ர ெசா��க�
எ��னா�.”
“பரா�தக ேசாழ� ��ைல� �த�பர��
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நடராஜ� ெப�மா� ஆலய��� ெபா�
ம�டப� க��ய ��ன� அ�ெப�மா�ைடய
இைணய�கைள அைட�தா�! அவ�ைடய
�த�வ� �வஞான க�டரா��த ேதவ�
�வாலய� ப�க� ெச�வ�� ஈ�ப�����
�வ பத�ைத அைட�தா�. அவ�ைடய
கால��� ெதா�ைட ம�டல�ைத�
பைகவ�க�ைடய ஆ��க������ ��தைல
ெச�� ���� நா� வைர�� ��� ெகா�ைய
�ைலநா��யவரான அ��சய� ேதவ�� தம�
தைமயைன� ���� அ�க கால� இ��க
மன��� ���லக� எ��னா�.
அவ�ைடய ��� �த�வ� ��தர ேசாழ
ச�கரவ��� ��ன� ேசாழ ��காதன�
ஏ�னா�. தா� ஒ�����த ெபா������
ெவ��� தைல கா��ய பா��ய ந��� ��
1328

பா��� அைத ���� ெபா�����
ஒ���ெகா���ப� ெச�தா�! ��தர ேசாழ
ச�கரவ����� ெவ�ெகா�ற� �ைட �ழ��
��� உலக�� ���� கவைல���
���பயமாக வா��� வ���றன.”
“இ�வா� ஆ�ரமா�ர� ஆ��களாக �ர�
�க� ெப�� �ள��� �ல��� வ�த
ெபா���� ெச�வைர எ�ெமா�களா� யா�
ேபா�ற ����? அவ�ைடய �கைழ�
ெசா�வத��� கைலமகேள �ற�� வ�தா�
ஒ�ேவைள சா��யமாக� ���.
எ�ைம�ேபா�ற �க� சாதாரண �லவ�களா�
இய�ப� தரம��…”
இ��த� ந�ல� சா�தனா� ேசாழ �ல�
ெப�ைமைய� பா� ���தா�. அவ���� �ற�
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வடெமா�� �லவ�க��, ��த���க��,
�வா�சா�யா�க��, ைவ�ணவ
ஆ�சா�ய�க�� வா���� ��வத���
கா����தா�க�. இவ�கைள எ�ப��
���கமாக ���க� ெச�வ� எ�ப�
ப�டா�ேஷக ����த�
ைவ����பவ�க���� ெப�� கவைலயாக�
ேபா���ட�.
இைத� கவ��தா� ெபா���� ெச�வ�,
ந�ல� சா�தனா� ேசாழ� �ல� ெப�ைம�
�� வ�தேபாெத�லா� ைக��� ���
வண�க��ட� ேக���ெகா�� வ�தவ�,
இ�ேபா� அ�த� �லவைர ேநா��, “ஐயா!
�லவேர! இ�தைன ேநர�� தா�க� �� வ�த
�கெழ�லா� எ� ��ேனாைர� ப��யைவ
அ�லேவா? இ�த� �ராதன� ெப�ைம வா��த
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��காதன��� அம��� ம� ம�ட� ���
ெகா�வத��� த����ளவனாக நா� எ�ன
கா�ய� ெச�����ேற�? அைத� ப���
��வத��� கைலமக� இ�ேக இ�ேபா�
�ரச�னமாவ� சா��ய��ைலயாதலா�
த�களா� இய�ற வைர�� ச�� எ���
இய�பலாேம?” எ�றா�.
�லவ� �ைக�� ��றைத� பா��த
ெபா���� ெச�வ�, “ஐயா! தா�க� �ைக��
��ப� இய�ேப, த�க� ேப�� ��ற� இ�ைல.
அ�வா� எ��ைடய �கைழ� பா���
அைம��� பா��ப�யாக நா� இ�ன�� ஒ�
கா�ய�� ெச�ய��ைல. இ��தா�
ெதாட�க� ேபா�ேற�!” எ�றா�.
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�யாக �கர�

அ��ெமா�வ�ம� ெதாட��� �லவைர�
பா���� ��னா�: “ஐயா! த�கைள இ���
ஒ�� ேக��ேற�. ��� ச�கரவ��� �த�
�வஞான க�டரா��த� வைர�� எ�க�
ேசாழ �ல�� ம�ன�க�� �கைழ� தா�க�
����ைர���க�. அைவெய�லா� இ�த�
�ராதன �ல��� �ற��� பா��ய� ெப�ற
என�� எ�வள� ெபா��தேமா, அ�வள�
எ� ��ய த�ைத�� மகா� க�டரா��த
ேசாழ�� உ�தம� ����த�வ�மான
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ம�ரா�தக� ேதவ����
ெபா��தமா�ம�லவா?”
�லவ� “ஆ�” எ�பத�� அ���யாக�
தைலைய அைச�தா�. சைப����தவ�க�
அ�தைன ேப�� க�க�� ��தர ேசாழ��
ம� ப�க��� அட�க ஒ��க��ட�
அம�����த ம�ரா�தக�ேதவ�� ��
����ன. இ�ேபா�தா� ��தாக�
பா��ப�ேபா� ம�ரா�தகைர� ����
கவ��க� ெதாட��னா�க�. ��னேம ��க
��ச��ட� அம�����த ம�ரா�தக�
இ�ேபா� ேம�� ச�ேகாச� அைட�தவரா�
���த தைல ��ராம���தா�.
அ��ெமா�வ�ம� ெதாட���
ச�கரவ����� ப�க� ���� ��� அவ�
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க��ரமான �ர�� �ற��றா�:
“த�ைதேய! த�க�ட��� இ�ேக �ஜய�
ெச������ ெப�ேயா�க���� மற�
�ல�தவ�க���� ��ண�ப� ஒ�� ெச��
ெகா�ள �����ேற�. ந� �ல��
��ேனா�க� அைனவ�� ேபா��கள���
�ற���டாத �ர�க� எ�� �க� ெப�ற�
ேபாலேவ, �� ெந������ அ�வள��
தவறாதவ�க� எ�ற �கைழ�� அைட��
வ�����றா�க�. அவ�க�ைடய வ���
வ�தவனா�ய நா� �� ெந��� மாறாக
நட�கலா�மா? இ�ெனா�வ��� �யாயமாக
உ�ய ெபா�ைளேயா, பத�ையேயா
அபக��கலாமா? ந� ஆ�தான� �லவ� ந�
�ல ��ேனா�கைள� ப�� அழகான
ச�த�க��� பா� வ�தேபா� அவ�க�
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அைனவ�� எ� மன� க���னா� வ��
த�சன� அ��தா�க�. இராஜ ேகச�க��,
பரேகச�க�� எ�ைன� க�ைண த����
க�களா� ேநா�� ‘எ�க� �ல��� உ��த
மகேன! இ�த� ��காதன� உன�� உ�யதா
எ�� ������ பா�!’ எ�றா�க�. ‘�மாரா! �
இ�த� ��காதன��� ஏ�வத�� உ�யவனாக
எ�ன �ர� ெசய� ���தா�? ெசா�?’ எ��
ேக�டா�க�. நா� அவ�க��� ம�ெமா�
ெசா�ல� தய��ேன�. ��ன� மன�ைத�
�ட�ப���� ெகா�� அவ�கைள� ைக���
வண�� ��ண����� ெகா�ேட�. ‘ேசாழ
�ல�� �த�வ�கேள! ��க� ெச�த
அ��ெப�� ெசய�க�� ஆ�ர���
ஒ���ட நா� ெச�ய��ைல. ஆனா�
உ�க� ஆ��ட� இ�ேம�தா� அ�தைகய
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கா�ய�கைள� ெச�ய� ேபா�ேற�. ��க�
�ைலநா��ய ேசாழ �ல��� �க� ேம��
வள��ேதா�� ��� �ைல������ப�யான
கா�ய�கைள� ெச�ய� ேபா�ேற�. ெசய�க�ய
ெசய�கைள� ெச�ய� ேபா�ேற�. உலக�
�ய��� ெசய�க� ��ய� ேபா�ேற�. �ரா�
�ர�களா�ய ��கேள பா��� ெம���ப�யான
�ர� ெசய�கைள� ���� உ�க�
எ�லா�ைடய வா����கைள��
ெபற�ேபா�ேற�!’ எ�� இ��த� எ��ைடய
�ல�� ��ேனா�க�ட� நா� ெத���ேத�.
அவ�க�� �கமல��� என�� அ��ட�
ஆ� ��னா�க�….”
ஆேவச உண��� த���மா� ெபா����
ெச�வ� �� வ�த ெசா�கைள�
ேக���ெகா�� இ��த அ�சைப��
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உ�ேளா� எ�லா�� ேராமா�சன�
அைட�தா�க�. அவ�க�� ஒ�வ� “�ரேவ�!
ெவ�� ேவ�!” எ�� �ழ��ய ஒ�
ப�டா�ேஷக ம�டப���� ெவ����
ேக�ட�. அ�ேக �����த ம�க�ைடேய
ெப�� �ள���ைய உ�டா����.
ெபா���� ெச�வ� எ�லா�ட�� ேச���
தா�� “ெவ�� ேவ�! �ர ேவ�!” எ��
�ழ��னா�. �ழ�க� அட��ய�� ��னா�:
“த�ைதேய! த�க� ஆ� �ைறேவ� நா�
எ��த கா�ய�க�� ெவ�� �ைட�க
ேவ��� எ�றா�, �த�� எ� உ�ள���
��ம� ஏ�பட ேவ���. ‘ேந�ைமய�ற கா�ய�
எைத�� நா� ெச�ய��ைல, எ� �ல��
��ேனா�க� அ��க��க ��யாத ெசய�
எ��� நா� ��ய��ைல, �ற��� உ�யைத
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நா� ஆைச�னா� அபக����ெகா��
�ட��ைல’ எ�ற உ��ைய நா�
அைடயேவ���. �ல த�ம���� ஒ�வாத
கா�ய�ைத இ�ேக நா� ெச������
�ற�ப�ேடனானா�, எ� உ�ள� எ�ைன
வ���� ெகா�ேட�����. பைகவ�க�ட�
ேபா��� எ�ப� ெவ�� ெகா�ேவ�?
த�ம�ைத �ைலநா�ட� ேபாரா��ேறா� எ�ற
ந���ைக எ� மன��� எ�ப� ஏ�ப��? நா�
இ�ேபா� இ�ெனா�வ��� உ�ைமயாக
ேவ��ய ��காதன�ைத
அபக����ெகா�ேடென�றா�, அதனா�
இ�த� ேசாழ �ல���� எ�தைன அப����
உ�டா��? எ� வா�நாெள�லா�
அைத�ப�� ேவதைன�ப���
ெகா����ேப�. ேவ� எ�த� ெப�ய
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கா�ய���� மன�ைத� ெச��த ��யா�,
உ�சாகமாக� ெச�ய�� ��யா�…”
ெவ� ேநர� ���த தைல ��ராம���த
ம�ரா�தக�ேதவ� இ�ேபா� ெபா����
ெச�வைர அ�ணா�� பா��� ஏேதா
ெசா�வத��� �ரய�தன�ப�டா�.
ெபா���� ெச�வ� வ��ய�ேதவைன�
பா���� ச��ைஞ ெச�யேவ அ��ர�
ம�ரா�தக�ேதவ� ப�க��� ேபா� ���
ெகா�டா�. ம�ரா�தக� ெபா����
ெச�வைர� பா��த ேபா� அவ� ேசாழ
�ல��� �ராதன ம� ம�ட�ைத தம�
கர�க�� தா��� ெகா����பைத�
க�டா�.
“த�ைதேய! �ஜயாலய ேசாழ� �த� ந�
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��ேனா�க� அ��� வ�த இ�த
ம�ம�ட�ைத தா�க� என�� அ��க
உவ���க�. சாம�த�க�, தளப�க�, ேகா�ட�
தைலவ�க�, ெபா�ம�க� அைனவ�� அைத
அ��க��தா�க�. ஆைகயா�, இ�த� ��ட�
இ�ேபா� எ� உைடைம அ���ட�. எ�
உைடைமைய நா� எ� இ�ட� ேபா�
உபேயா���� உ�ைம�� உ�� அ�லவா!
எ�ைன �ட இ�த� ��ட�ைத அ�ய�
த��தவ� இ�ேக இ���றா�. எ�ைன �ட
�ராய��� ��தவ�. இ�த� ேசாழ
இரா�ய���� எ�ைன �ட அ�க உ�ைம
அவ��� ��சயமாக இ��த ேபா���, அவ�
அைத� ேகார��ைல. நா� ������
ெகா�� ��காதன��� அம�வைத� பா���
ம�ழ� ��தமாக இ�� வ�����றா�. இ�த
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ம� ம�ட�ைத மகா� க�டரா��த��
�மார��, எ� ��ய த�ைத�மான ம�ரா�தக�
ேதவ�� தைல�� ����ேற�!”
இ��த� ெபா���� ெச�வ� ெசா���
ெகா�ேட ச�கரவ����� ம�ப�க���
�����த ம�ரா�தக�� அ��ேல ெச��
அவ� �ர�� ��ட�ைத ைவ�தா�. ம�ட�ைத
ைவ���கா� ம�ரா�தக� அைத�
த��காம����� ெபா��� வ��ய�ேதவ�
�� ஜா��ரைதயாக அவ� ��னா� ���
அவ�ைடய ேதா�க� இர�ைட��
ந���ைம�ட� இ���� �����
ெகா����தா�. ஆனா� ம�ரா�தகேரா
அ�ப� ஒ��� ெச�ய �யல��ைல. அவ�
ெம�மற�� த� வச�ழ�� உ�ைம�ேலேய
�������தவ� ேபா� நா��ற�� ெவ��க�
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பா���� ெகா����தா�.
ம� ம�ட�ைத� ���ய�� ெபா����
ெச�வ� “ேகா�பரேகச� ம�ரா�தக உ�தம�
ேசாழ ேதவ� வா�க!” எ�� �ழ��னா�.
“ேசாழ சா�ரா�ய ச�கரவ��� உ�தம� ேசாழ�
வா�க!” எ�� வ��ய�ேதவ� ெப���ர��
��னா�.
இ�தைன ேநர�� �ர���� ேபா� ��ற
�த�ம��� அ���த� �த�யவ�க�
அைனவ�� இ�ேபா� “ேகா�பரேகச�
ம�ரா�தக ேசாழ� வா�க!” எ��
�ழ��னா�க�.
��தர ேசாழ� ச�கரவ��� உண���
���யா� ேப�� ச��ைய அ�ேயா�
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இழ����தப�யா� த� ைக����த பல �ற
மல�கைள ம�ரா�தக உ�தம� ேசாழ� ��
��னா�.
அர�மைன� ெப�ம�க��
ச�கரவ���ைய� ��ப�� ம�ரா�தக� ��
மல� மா� ெபா��தா�க�. ம�ரா�தக� ���
�ைக�� ���ய�� எ��� ேநேர ெச��ய�
மாேத��ட� ெச�� ����� ��றா�. அ�த
�தா���� க�க����� க��� அ��
ேபால� ெபா��� ெபா��� ெகா����த�.
“மகேன! இைறவ�ைடய ����ள� இ�வா�
இ���ற�! ��� நா�� அத�� எ�ராக
நட�ப� எ�ப�� சா��ய�?” எ�றா�.
ெபா���� ெச�வ�, சைப�� �����த
ம�ற� �லவ� ெப�ம�க�, ப�ட�க�,
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���க� ஆ�யவ�கைள� பா���, “��க�
இ� உ�க� வா���� க�ைதகைள உ�த�ப�
மா��� ெகா�� ெசா���க�!” எ�றா�.
அவ�க�� அவசர அவசரமாக வா����
க�ைதகைள மா�� அைம���ெகா��
பாட� ெதாட��னா�க�.
ம�ரா�தக உ�தம� ேசாழ��� ம� ம�ட�
��ட�ப�ட ��� ேநர�����ேள அ�த�
ெச�� த�ைச ��க�� �����த
ம�க�ைட�� பர� ��ட�. அ� �ைரவாக�
பர�வத�� வ��ய�ேதவ��,
ஆ�வா��க�யா�� ெப��� காரணமாக
இ��தா�க�. ெபா���� ெச�வ�
க�டைளப� அவ�க� ��க�� ஆ�கா�ேக
ஆ�கைள �������தா�க�.
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அவ�க�டெம�லா� அவசரமாக� ெச��
ெசா��, “ேகா�பரேகச� உ�தம� ேசாழ�
ேதவ� வா�க!” எ�� �ழ�க� ெச�தா�க�.
இளவரச� அ��ெமா�வ�ம� தம��
அ��க�ப�ட இரா�ய�ைத� த� ��ய த�ைத
ம�ரா�தக��� அ��� ��டா� எ�� ெச��
ம�க�ைடேய �ைர�� பர��
ெகா����த�. ெபா���� ெச�வ��
ெப���ண�ைத�� இ� உக�தேத எ��
அவ�க� க��னா�க�. ஏககால��� பலவா�
ேப�ய ப�னா�ர�கண�கான �ர�க��,
“வா�க! வா�க!” எ��� �ழ�க�க��
ேச��� �ய�கா�� அ����ேபா�
அைலகட�� �ள��� ேபெரா�ைய� ேபா�
ஒ��தன.
ெகா�ச ேநர���ெக�லா� அல�க��க�ப�ட
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ப�ட�� யாைன�� �� அைம�த
ெபா�மயமான அ�பா��� அம���
ம�ரா�தக உ�தம� ேசாழ� பவ� �ள��ய��
எ�லா� ச�ேதக�க�� ம�க����
������டன. யாைன�� க����
யாைன�பாக�ைடய �ட��� அம�����பவ�
ெபா���� ெச�வ� எ�பைத� க�ட��
ம�க�ைடய உ�சாக� எ�ைல கட�ததா���.
“ேகா�பரேகச� ம�ரா�தக உ�தம� ேசாழ�
வா�க!” எ�� ம�க�� �ர�க� �ழ��ன.
ஆனா� அவ�க�ைடய உ�ள�க��
ெபா���� ெச�வ�� ெசய�க�� ெசயேல
��ெகா����த�. அைத எ��யதனா�
அவ�க�ைடய அக�கைள�ேபா� �க�க��
மல�����தன. ெபா���� ெச�வ� ம�
ம�ட� ����ெகா��, பவ� வ�தா� ம�க�
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எ�வள� ��கல�ைத
அைட����பா�கேளா, அைத�ட� ப�மட��
அ�கமான ��கல�ைத இ�ேபா�
ெவ���டா�க�.
இமயமைல� �கர��� �� இல��ைனைய�
ெபா��த க�கா� ெப�வள�தாைன�
ெபா���� ெச�வ� �����டா� எ���,
�யாக �கர��� இவ� தம� இல��ைனைய
எ��� அ�யாத வ�ண� ெபா��� ��டா�
எ��� அ�ஞ�க� ம���தா�க�. சாதாரண
ம�கேளா, அ�ப�ெய�லா� அ�
அல�கார�கைள��, உபமான
உபேமய�கைள�� ேத��
ெகா����க��ைல. ம�ரா�தக� தைல��
ம� ம�ட�ைத� ��� ���� ெபா����
ெச�வ� ப�ட�� யாைனைய ஓ���ெகா��1347

ெச��� கா�� அவ�க� உ�ள�ைத�
பரவச�ப��� ��ட�. ஆ��ெகா���,
பா��ெகா���, �����ெகா���,
வா���� ெகா��� ஒ�வைரெயா�வ�
க��� த��� ெகா���, மல�கைள� ���
ெகா���, ம�ச� �ற அ�சைதைய வா�
இைற��� ெகா��� ம�க� ஒேர
ேகாலாகல��� த�கைள மற��
ஆ�����தா�க�.

1

���ைர
ேநய�க��� எ� மனமா��த ந��ைய�
ெத����� ெகா��ேற�. ��றைர ஆ��
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கால� “ெபா���� ெச�வ�” கைதைய�
ெதாட��� ப��� வ�த�� ேநய�க� கா��ய
ெபா�ைமைய�� ஆ�வ�ைத��, அ�ைப��
ேபா�� வண���ேற�.
கைத ஆர����� �ல மாத�க� வைர��
ேநய�க�ைடேய இ� இ�வள� ஆ�வ�ைத
உ�டா��ெம�� ேதா�ற��ைல.
பழ�த��நா��� ச���ர�ெபய�க� �ல���
ெப��� தைலேவதைனைய உ�டா��
வ�ததாக� ெத��த�. ேபாக� ேபாக, அ�த�
தைலேவதைனைய ேநய�க� எ�ப�ேயா
ேபா��� ெகா�டா�க�. இத�� ��னா�
எ�த� ெதாட� கைதைய�� ேநய�க�
இ�வள� ஆ�வ��ட� ப��த��ைல எ��
ெசா��� �ைலைம ெவ� �ைர��
ஏ�ப�ட�. அேத ஆ�வ� ெதாட���
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�ைலெப�� இ��� வ�த�.
கைத ஆர���த ம�வ�ட� ஆ��
ப�ென�டா� ெப���� �ன���
பரம�������த பல ந�ப�க�
பாரா��தைல� ெத���தா�க�. “ெபா����
ெச�வ�” �த� அ��யாய� ப�ென�டா�
ெப���� ���ழாவ�� �ர நாராயண ஏ��
கைர�� ெதாட���ற� அ�லவா?
��ன� அ��க� பல ேநய�க� க�த� எ���
த�க� ம����ைய� ெத�����
ெகா����தா�க�.
இ�த� பாரா��த�கைளெய�லா� கைத��
ஆ��ய����யைவயாக நா� க�த��ைல.
பழ�த�� நா��� ச���ர�����ய
ெப�ைமயாகேவ க��ேன�. உ�ைம�ேலேய,
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த��நா��� பைழய வரலா�, த�ழ�க�
�க�� ெப��த� ெகா�ள���ய
வரலா�தா�. ெச�ற �ல ஆ��களாக�தா�
த�ழக��� பைழய ச���ர ஆரா���
�ைறயாக நைடெப�� வ��ற�.
க�ெவ���க��, ெச��� ப�டய�க��
ப��க�ப�� வ���றன. வரலா��
ஆரா���யாள� அ�த ஆதார�கைள ைவ���
த�ழக��� ச���ர�ைத அ�க�ேக ப��
ப��யாக ��மா��� வ���றா�க�.
ச���ர��� எ�த ஒ� கால�
ப��ைய�ப���� ப��ரணமாக��,
ஐய������ இட����� வரலா�
எ�த�ப�� ��டதாக� ெசா��வத���ைல.
ஆ�ர�� நா�� வ�ட�க��� ��னா�
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கா��ைய� தைலநகராக� ெகா�� ����
அர� ���த ப�லவ ச�கரவ���க��
வரலா� ஓரள� ஆராய�ப�����ற�. இ�த
இ��� ஆ��கைள� ப��ய ச���ர
வரலா� �வர�க� ந�� ெத�ய
வ������றன.
��ன�, ஆ�ர� ஆ��க��� ��னா�
ெதாட�� ���� ஆ�� �க�ட� �ள��ய
�ஜயாலய ேசாழ பர�பைர�� கால��
�க���க�� ஓரள� ஆராய�ப������றன.
இ�கால�� �க���கைள�ப��� ��டமாக
��ண��க ��யாதப� பல ஐய�பா�க�
ேதா�ற இட����ற�. ஆ���, �ல
ச���ர� ச�பவ�க� ம��க ��யாத த��த
ஆதார�க�ட� ��ண��க�ப������றன.
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இவ��� எ�லா� �க ���யமான�,
த�ழக���� இைணய�ற ெப�ைமைய
அ��க���ய�, ச���ர��ேலேய ஒ�ப�ற
ச�பவ� எ�� ெகா�டா�வத���
த��யான� ஒ�� உ��. ��தர ேசாழ
ம�ன�� இர�டாவ� ����மாரனா�ய
அ��ெமா�வ�ம�, (��கால��� இராஜ ராஜ
ேசாழ� எ�� �க� ெப�ற ேபரரச�), இள�
�ராய��� எ��� ெப����க� ��ய ேசாழ
சா�ரா�ய�ைத ேவ�டா� எ�� ம���,
உ�தம ேசாழ���� ப�ட� க��
ைவ�த�தா�.
“��தரேசாழ���� ��ன� அவ�ைடய மக�
அ��ெமா�வ�மேன ேசாழ ��காதன� ஏ�
அரசாள ேவ��� எ�� ேசாழ நா�� ம�க�
ெப��� ����னா�க�. ஆ���
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அ��ெமா�வ�ம� த� ெப�ய பா�டனா�ய
க�டரா��த�ைடய �த�வ��, தன���
��ய தக�ப� �ைற����தவ�மான
உ�தமேசாழ�ைடய உ�ைமைய ம���
அவ��� ����� ைவ�தா�.” எ��
��வால�கா��� ெச�ேப�க� அ�����
உ�� ����றன.
இ�த �க���ைய ம��� பல ெச�ேப�க��,
க�ெவ���க�� அ�த� கால���
அ�ஞ�க� பலரா� எ�ட�ப�ட ��க��
உ���ப�����றன.
அ��ெமா�வ�ம� ���� ����
ெகா�ளேவ��� எ�� இரா�ய��� ம�க�
����னா�க�. உ�றா� உற�ன�
����னா�க�. அ�கால��� ��க வ�ைம
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ெப����த ேசாழ� ெப�� பைட�� �ர�க�
அைனவ�� ����னா�க�. அ�வா�
எ�லா�த ஆதர�� அ��ல�க��
அ��ெமா�வ�ம��� இ���� அவ�
சா�ரா�ய�ைத உ�தம ேசாழ��� அ����
ப�ட� க����தா�.
உலக ச���ர����, கா�ய இ�காச�க���
இத�� ஒ�பான இ�ெனா� அ�� ெப��
ெசயைல� கா�த� அ��. அேசாக
ச�கரவ��� க��கநா��� ேபா�� மக�தான
ெவ�� அைட�த �ற�, “இ� ��தேம
ேவ�டா�” எ�� ��� ெச�தைத�தா�
அ��ெமா�வ�ம�� �யாக����
இைணயாக� �றலா�.
“ெபா���� ெச�வ�” கைத�� �கரமான
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ச�பவ� அ��ெமா�வ�ம�� ஒ�ப�ற
�யாகேம ஆ��. கைத�� வ�� சகல
�க���க�� இ�த மக�தான ச�பவ�ைத
ேநா��ேய ெச�� ெகா������றன.
அதனாேலேய இ�கைத�� ஐ�தாவ� ப����
“�யாக �கர�” எ�� ெபய� தர�ப�ட�.
இ�கைத�� �கரமான �க��� “ெபா����
ெச�வ�” ெச�த சா�ரா�ய �யாக�தா�
எ�பைத� கைதைய� ப��� வ�த ேநய�க�
அைனவ�� உண�����பா�க� எ�ேற
ந���ேற�. யாராவ� அைத
அ�ய��ைலெய�றா�, அத��� காரண�
ஆ��ய�ைடய ஆ�ற� �ைற� எ�ேற
ெசா�ல ேவ���. அ�த� �ைறைய� கைத
ஆ��ய� தா�ைம�ட� ஒ��� ெகா��,
ேநய�க�ட� ம����� ேகார
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ேவ��ய�தா�.
“ெபா���� ெச�வ�” கைத ெவ�யா�
வ�தேபாெத�லா� ேநய�க� ஒ�ப�ற ஆ�வ�
கா�� வ�தா�க�. பல� பாரா��� க�த�க�
எ�� உ�சாக�ப����� வ�தா�க�.
ேநய�க�ட� அ�ேபாெத�லா� க���
ேவ��ைமேய காண�பட��ைல. கைத
��வைட�த �ற�� ����கண�கான
க�த�க� வ������றன. இ�க�த�க��
ெப��� க��� ேவ��ைம காண�ப��ற�.
பா��ேப� கைதைய� பாரா��� கைத��
��ைவ�� பாரா������றா�க�. இ���
பா��ேப� கைத ���த �த�ைத� �ைற
������றா�க�. ச�ெட��
������டத�காக�� பல கதாபா��ர�க�
��னா� எ�ன ஆனா�க� எ��
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ெசா�லாமேல கைதைய ����
��டத�காக�� வ�������றா�க�.
காரசாரமாக� க�டன�க�
எ�����பவ�க�� உ��.
க�டனமாக�� �ைற ெசா����
எ�����பவ�க� அைனவ�� கைதைய
இ��� வள��� எ�����கலா� எ�ேற
அ���ராய� ெத������பைத எ��
ெதாட��� ���� அைட�ேற�. ��றைர
ஆ�� ெதாட��� ெவ�யா� வ�த கைதைய�
���� அ��� அைட�� “எ�ேபா� ���க�
ேபா���?” எ�� ேகளாம�, “ஏ� இ�ப��
����ெப�� ��������? ஏ� ேம��
வள��� எ�����க��டா�?” எ��
ேநய�க� ேக�ப� ஒ�வா� ம����
அைடவத���ய �ைலைமதா�. ஆ���
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ேநய�க�� ஒ� ெப�� ப���னைர� ����
ெச�ய ��யாம� ேபான� ப�� வ����ேற�.
“ெபா���� ெச�வ�” கைதைய இ�ேபா�
������ப� ேபா� ���தத�� இர��
காரண�க� உ��:
1. ��னேம �����ட�ேபா�, கைத��
�கரமான �க��� ெபா���� ெச�வ� த�
ைக�� �ைட�த மகாசா�ரா�ய�ைத� �யாக�
ெச�� இ�ெனா�வ��� �����யேதயா��.
ஆைகயா�, அ�த� ெப� �க������ �ற�
கைதைய வள���� ெகா�� ேபாவ�
ஆ��ல��� ெசா�ல�ப�வ� ேபால,
‘�ைளமா��’��� �ற�, ‘ஆ��
�ைளமா��’��� ேபாவதாக ����.
ேநய�க� பல� இ�ேபா� ���ர�
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������டத�காக� �ைற ெசா�னா��,
இ�த� கைதைய ேம�� வள��தா� �ைர��
அேத ேநய�க� ேவ��தமாக� �ைற�பட
ேந���. “எ�ேபா� ���க� ேபா���?” எ��
ஆ��யைர ேநய�க� ேக��� �ைலைம
�ைர�� வ�����.
2. ெபா�வாக ‘நாவ�க�’ எ��வத���,
���யமாக� ‘ச���ர ந�ன�க�’
எ��வத��� ச�ட ��ட�க�
ஏ�ப����க��ைல. (அ�ப� ஏ�ப����தா�
அவ�ைற நா� ப��த��ைல) ஆ��ய�க�
ஒ�ெவா�வ�� தம���ய �ைறைய வ����
ெகா�� எ���றா�க�. ஆ��� ��வ��
க�பைனயாக எ�த�ப�� ச�க வா��ைக
ந�ன�க����, ச���ர ச�பவ�கைள
அ��பைடயாக� ெகா�� எ���
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ந�ன�க���� ஒ� ேவ��ைம அவ�ய�
இ��� ���ற�.
����� க�பைன ெச�ய�ப�ட கைதக��
வ�� பா��ர�க�� எ�லா���� கைத
ஆ��ய� �லபமாக ��� ெசா���டலா�.
கதாநாயக�� கதாநாய��� க�யாண� ெச��
ெகா�ட �றேகா, அ�ல� கதாநாயக�
���ேமைட ஏ��� கதாநாய� கட��
����� இற�த ��னேரா, கைதக�� வ��
ம�ற� பா��ர�கைள ஒ� பாரா��
ச��ப����டலா�.
க�யாண� ெச�� ெகா�ட த�ப�க� ��ைள
��� ேபர�கைள� ெப�� ெந��கால� �கமாக
வா��தா�க� எ���, ம�ற
கதாபா��ர�க�� ந�லவ�க� எ�லா��
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�கமைட�தா�க� எ���, ெக�டவ�க�
எ�லா�� பல க�ட�க� ப���
ெச�ெதா��தா�க� அ�ல� த�க த�டைன
அைட�தா�க� எ��� ��� கைதைய�
����கரமக ���கலா�. ச���ர� கைதகைள
இ�த �த��� ���ப� அ�வள� எ�ய
கா�ய�� அ��; உ�த�� ஆகா�.
ச���ர� கைதக�� வ�� பா��ர�க��
இற�� ேபானவ�கைள� த�ர எ�லா��
��கால���� ப�பல கா�ய�க��
ஈ�ப�வா�க�. ெவ��ேயா ேதா��ேயா
�கேமா ��கேமா அைடவா�க�. அவ�ைற�
���� ��னதாகேவ ெசா�� ��வ�
�ைறயா�மா? அ�ல� ஆதார�க�ட� ��ய
�வர�க� இ�லாம� ��வான
�க���கைள� ப��ம��� ெசா��வ�தா�
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உ�தமா�மா? கைதைய எ�த� கால���
����ேறாேமா, அ�த� கால���
பா��ர�க� இ��த �ைலைம�ேலேய ���
��வ�தா� �ைறெய�� க��ேன�.
ஆனா� இ� பல ேநய�க���� ����
அ��க��ைலெய�பைத� கா��ேற�.
ஓரளேவ�� அவ�கைள� ���� ெச���க
ேவ��ய� அவ�ய� எ�� உண��ேற�.
பல ேநய�க� அ���ெகா�ள �����
�வர�கைள� ேக��க�� �ப��� இேதா
ேகாைவ� ப���� த�����ேற�.
1. வ��ய�ேதவ� இளவர� ��தைவ�
�ரா��ைய மண�தாரா?
2. ேகா�ைட� தளப� ��ன�ப�ேவ�டைரய�
எ�ன ஆனா�?
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3. �ர ைவ�ணவனான ஆ�வா��க�யா�
எ�ன ெச�தா�?
4. ெபா���� ெச�வ�� �ரயாண� எ�ன
ஆ���?
5. பைழய ம�ரா�தக��, ��ன�
ப�ேவ�டைரய�� மக�� எ�ன
ஆனா�க�?
6. ந����னா� �� ��ட�ப�ட இள�
பா��யைன� ப��ய �வர� எ�ன?
7. ந����� க� எ�ன?
8. வான��� �ஷயமாக� �ட�ைத� ேசா�ட�
��யைவ ப��தனவா?
9. ஆப��த�க� எ�ன ெச�தா�க�?
ேம���ய ேக��க� பலவ�����
ப��கைள, த��நா��� ச���ர�
ப��தவ�க� தா�கேள அ��� ெகா�வா�க�.
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ஆ��� அைனவ���� ���� அ����
ெபா��� ேம�க�ட ேக��க�
எ�லாவ����� ப�� த�� ���ேற�.
1. ேம�� பல இைட��கைள� தா��ய �ற�
��தைவ�� வ��ய�ேதவ�� மண� ெச��
ெகா��றா�க�. இ�வ��
ேசாழசா�ரா�ய��� �க ம��க�ப��றா�க�.
த�ைச� ெப�ய ேகா��� உ�ள க�ேவ��
ஒ���, “இராஜ ராஜ ேதவ��
���தம�ைகயா�, வ�லவைரய�
வ��ய�ேதவ�� மகாேத�யா�, ஆ�வா�
பரா�தக� ��தைவயா�” எ�� ெபா��க�ப��
�ள���ற�.
2. இ��� ம�தரா�ய ��ன�ப�ேவ�டைரய�
உ�� �ைழ��� பல க�ட�கைள அ�ப��த
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�ற� ஊ���� ���� வ��றா�. ேசாழ
சா�ரா�ய����� பல அ�ய ேசைவக�
���றா�.
3. �ர ைவ�ணவ� ஆ�வா��க�யா� தன�
ஒ�ற��� ேவைலைய ேம�� நட���
ெகா�����றா�. ந�����, பா��ய
நா�� ஆப��த�க�� ெச��� ச��
��ட�கைள அ��� வ�� ெசா��றா�.
4. ெபா���� ெச�வ� வ��ய� ேதவ�ட�
ெப�ய கட�பைட தயா���� ெகா��
கட�ெகா�ைள�கார�கைள அட��� ேசாழ
சா�ரா�ய�ைத� கட�க��� அ�பா� உ�ள
நா�க�� �ைலநா���றா�. உ�தம
ேசாழ���� ப�ட� க��� ப�ைன��
ஆ��க���� �ற� அவ� இற�த��,
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ெபா���� ெச�வ� ��காதன� ஏ��றா�.
‘இராஜ ராஜ ேசாழ�’ எ�ற ப�ட��ட�
��டகால� ேசாழ சா�ரா�ய�ைத
ஆ��றா�.
5. பைழய ம�ரா�தக� ஆப��த�க��
���தலா�� ஈழ ம�ன�, ேசரம�ன�
உத�ெகா��� பா��ய நா�ைட� கவ���
������ ெகா�ள �ய��றா�. அவ�ைடய
�ய�� ெப��� பல� ெப��ற�. இராஜராஜ
ேசாழ� ப�ட���� வ�த�ற� அமர�ஜ�க�
ெந��ெச�யைன� ேபா�� ெவ��றா�.
அவ� �ர ெசா��க� எ���றா�.
6. ����ற�பய� கா��� ����ட�ப�ட இள�
பா��ய�� பா��ய ரா�ய���� உ�ைம
ெகா�டா��றா�. அவ�
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ேபா��கள������ த��� ெச�� ம�ப���
நா�ைட� ெபற� ச�ெச��றா�. இவ�
��கால��� இராேஜ��ர ேசாழனா� ேபா��
��ய��க� ப��றா�.
7. ந��� அமர�ஜ�க� இற�த �ற� தா��
உ�� �ற��றா�. அத�� ��னா� அவைள
இராஜ ராஜ ேசாழ� ச����றா�. அவ�ட� த�
�ற�ைப� ���த உ�ைமைய��, க�கால��
மரண�ைத� ப��ய உ�ைமைய�� �����
இற��றா�.
8. �ட�ைத� ேசா�ட�� ����க�
வான��� �ஷய��� ப����றன.
(ேசா�ட� சா��ர� பா���� ெசா�னாரா
ஊக��னா� ெசா�னாரா, நா� அ�ேயா�)
வான���� �ற��� �ழ�ைதயான
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இராேஜ��ர� ‘க�ைக�� கடார�� ெகா�ட
ேசாழ�’ எ�� ��கால��� ச���ர���
�க� ெப��றா�. ஆனா� வான� த�
சபத�ைத �ைறேவ����� உ�� �ற��றா�.
இராஜ இராஜ�ட� ேசாழ ��காதன�
ஏ��றவ� ‘உலகமகாேத�’ எ��� ��நாம�
ெகா�ட இ�ெனா� ரா�யாவா�.
9. ஆப��த�க� பா��ய ரா�ய�ைத
�தா���� �ய��க�� ேம�� ஈ�ப��
வ��றா�க�. ந��� உ�ேரா� இ��த
வைர�� ஆ��த க�கால�ைடய அகால
மரண இரக�ய� ப�� �சா��க�பட��ைல.
அ�� ந����� ெபய�� வ�� எ�ற
காரண��னா�தா�. ந�����
மரண����� �ற�, இராஜராஜ ேசாழ�,
ர�தாஸ� �த�ய ஆப��த�கைள�
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ைக�ப��� த�டைன ���� அவ�க�ைடய
ெசா���கைள� ப��த� ெச�ய�� க�டைள
�ற����றா�.
ேநய�க� அ�வளவாக� கவைல�படாத
இ��� �ல கதாபா��ர�கைள� ப��ய
�வர�கைள�� �����ேற�.
��தர ேசாழ� கா�� ெபா�மா�ைக��
��� ஆ�� கால� வ������ அ�ேகேய
உ�� �ற�� ‘ெபா�மா�ைக����ய ேதவ�’
எ�� ெபய� ெப��றா�. அவ�ைடய அ�ைம
மைன� வானமாேத�, மைலயமா�ைடய
மக� அவ�ட� உட�க�ைட ஏ�� ெசா��க�
அைட�றா�.
பா���ேப��ர� ��தைவ த�ைன
�ராக�����ட ேகாப��னா� கா���� 1370

�த��ர ப�லவ ரா�ய�ைத �ைல���த�
பா���றா�. அ�� ேதா��யைட��
ச�த���லாம� மா�� ேபா�றா�.
க�தமாற� பாலா��� வடேம��� ��ய
மா�ைக க��� ெகா�� ேசாழ
சா�ரா�ய����� ெதா�� ெச��
வா��றா�. அவ���� ��னா�
ச��வைரய� �ல� �க� �ர��� அைட�ற�.
ேநய�கைள� ����ப���வத�காகேவ
ேமேல க�டவ�ைற எ��ேன�. உ�ைம��
இைவெய�லா� இ��� ஒ� ெப�ய ச���ர�
கைத�� ஆதாரமாக� ��ய ���ய
�க���களா��.
உ�தமேசாழ���� ��னா� ��காதன�
ஏ�ய இராஜராஜ�, இராேஜ��ர�,
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இராஜா�ராஜ�, �ர இராேஜ��ர�,
�ேலா���க ேசாழ� �த�ய ேசாழ�
ேபரரச�க�� கால��ய மேகா�நத
�க���க� ‘ெபா���� ெச�வ�’
கைதைய�ேபா� பல ச���ர� கைதக�
�ைனவத�� ஆதாரமாக� ��யைவ.
இ�த� கைத�� ஆ��யைர� கா����
அ���� ஆ�ற��� ஆரா������
��கவ�க� வ��கால��� ேசாழ
ச���ர�ைத அ��பைடயாக� ெகா�ட பல
மேகா�நதமான ந�ன�கைள எ���
த�ழக���� ேம�� ேம�� ெதா��
ெச�வா�க� என ந���ேற�.
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Free Tamil Ebooks –
எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற
ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன.
Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ
இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய
க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000
�பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன
வா�� வ���றன�.
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ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான
����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�
ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ�
உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� ��
இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன.
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ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த��
��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ�
எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த�
ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா,
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அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம���
தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச���
த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�
Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத�
�ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��,
யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக
வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க�
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ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப���
ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற
ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள
“யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�”
எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன
நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ��
உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
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பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ��
உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative
Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா�
நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�.
ேம�� அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா�
அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள
உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
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�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ���
எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�
பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ
அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க����
�ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப��
�கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள
ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா�
நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற���
வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ�
�� ����தக�களாக உ�வா���
ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� 1379

உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம���
ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ��
வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா�
ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச��
ெகா�ளலா�.

1380

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட
��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce
ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1.ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க���
அவ�கள� பைட��கைள “Creative
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Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா�
��ன�ச� அ���த�
2.த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட
����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3.ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட
தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க�
freetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண�
ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
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இ�த வைல�தள� ���க ���க
த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�
எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம
ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல�
எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� 1383

எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ��������
ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள���
இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா�
ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets
ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத��
இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
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நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க�
ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative
Commons உ�ம��� �� அவர�
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பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல
அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம
[வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப��
க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக
அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க�
http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த��
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����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� ��
ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ�
க��� க��களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with
android, iOS ேபா�றவ��� ப����
வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய
க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw
ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள�
வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள�
ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க��
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க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������
ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள�
அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க��
க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய��
ம��� உ�கள� வைலதள �கவ���
இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative
Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய��
அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க��
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ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.

3

உ�க� பைட��கைள
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ெவ��டலாேம
உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம
உ�க� பைட��கைள ���லாக
ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� –
http://freetamilebooks.com/aboutthe-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com
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/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த��
��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12
/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki
/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க�
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பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬃce odt/ MS
oﬃce doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள
க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com
�� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா��
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ெவ���ேவா�.

—————————————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? த��� காெணா� –
https://www.youtube.com
/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� –
http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண��
உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum
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/freetamilebooks
ந�� !
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