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முன்னுடைர
வெ ற்றி முழக்கம் ஓர் அழகிI வெபருங்காப்பிIத்தின் உடைரநடை க் கடைத. ஒரு நா டை ப்ஜேபான்ற
சுடை Iான அடைBப்பும், கடைத நிகழ்ச்சிகளின் திருப்பமும், இந் வெநடுங்கடைத எந்த மூ த்திலிருந்து
உடைரநடை Iாக்கப்பட் ஜேதா அந்த மூ க்காப்பிIத்திஜே ஜேI வெசம்டைBIாக அடைBந்துள்ளன. நான்
வெசய்தவெதல் ாம் அ ற்டைற நல் உடைரநடை யில் கடைதIாக்கிI ஜே டை ஒன்று Bட்டும்தான்.
பாஸ கவியின் வெசாப்பன ாச தத்தா, வெகாங்குஜே ளின் வெபருங்கடைத ஆகிI காவிIங்கள் இந்தச்
சுடை Iான கடைதடைIக் கவிடைதயில் கூறுகின்றன. இ ற்றில் தமிழிலுள்ள வெபருங்கடைத பிற்பகுதியில்
சரிIாக விளக்கம் வெபறாததால் ாக் ர் உ.ஜே .சா. ஐIர ர்கள் எழுதியுள்ள உதIணன் சரிதச்
சுருக்கத்திலிருந்து குறிப்பிட் பகுதிக்கான கடைதடைI, நடை BாறாBல் அப்படிஜேI இங்கு எடுத்து அளிக்க
ஜேநர்ந்தது.
இந்தக் கடைதடைI ‘உதIணன்- ாச தத்டைத கடைத’ என்ற வெபIரில் வெசான்னால் எல்ஜே ாருக்கும் புரியும்.
இதில் ருகிற யூகி, உருBண்ணு ா ஜேபான்ற உதIணனின் அடைBச்சர்கள் புரிந்த அரசிIல் சூழ்ச்சிகள்
விIப்டைபயும் திடைகப்டைபயும் ஊட்டுகின்றன. யூகியின் வெசIல்கடைளயும் திட் ங்கடைளயும், இந்தக்
காவிIக்கடைதயில் படிக்கும்ஜேபாது சாணக்கிIடைன நிடைனவு கூர்கிஜேறாம். ாச தத்டைத, பதுBாபதி,
BதனBஞ்சிடைக முத ான சிறந்த கடைதத் தடை விIர்கடைள இந்தப் வெபருங்கடைதயில் கண்டு
Bகிழ்கிஜேறாம். வெகாங்குஜே ள் இIற்றிI காப்பிIப் வெபருங்கடைதயில் அழகும் ஆழமும் வெபாருந்திI
நIBான உ டைBகள் நிடைறI ருகின்றன. அந்த உ டைககள் Iாவும் உடைரநடை க் கடைதIான இதிலும்
உரிI பகுதிகளில் இடைணக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிற்பகுதி விளக்கBான கடைத அடைBப்ஜேபாடு
இல் ாடைBக்கு மூ க்காப்பிIஜேB காரணம். சி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு Iான் இ ங்டைக ார இதழ்
ஒன்றில் இக்காப்பிIக் கடைதடைI உடைரநடை யில் எழுதி ந்ஜேதன். இப்ஜேபாது உரிI Bாறுதல்களு ன்
அதுஜே , ‘வெ ற்றி முழக்க’Bாக வெ ளி ருகிறது.
இக்கடைதயின் தடை
ன் உதIணனும் அ ன் BகனாகிI நர ாணதத்தனும் தங்கள் ாழ்க்டைகயின்
இறுதி நாள்களிஜே ஜேபார்க்களங்கடைளயும், எதிரிகடைளயும் வெ ன்று ாடைக சூடிIடைத Bட்டும்
வெ ற்றிIாகக் கருதவில்டை . ஆனால், ஒரு கா த்தில் அந்த வெ ற்றிகள்தாம் ஓர் அரசனுடை I
ாழ்க்டைகக்குத் ஜேதடை யுள்ள வெBய்Iான வெ ற்றி என்று அ ர்களும் எண்ணினார்கள்.
உ க ாழ்க்டைகயில் பற்றுகள் குடைறந்து, Bனத்டைதயும் ஆடைசகடைளயும் வெ ற்றி வெகாள்ளு துதான்
வெBய்Iான வெ ற்றி என்று அ ர்கள் இந்தக் காப்பிIத்தின் இறுதியில் உணர் தாக ருகிறது. இந்த
இரண்டு டைக ஜேநாக்கிலும் இந்நூலுக்கு, ‘வெ ற்றி முழக்கம்’ என்று ஜேபர் டை த்தது
வெபாருத்தBானதுதான். மூன்றா தாக இந்தக் கடைதயில் ரும் அரசிIல் ல்லுநனாகிI யூகி, எல் ாப்
பிரச்சிடைனகடைளயும் Bனத்தினாஜே ஜேI வெ ன்று நிற்கிறான் என்பதும் ஒன்று.
மிகப் படைழI காப்பிIக் கடைத ஒன்றிடைன உடைரநடை யில் ழங்கிஜேனாம் என்ற வெபருடைB, அல் து
பணிக்காக உடைழக்க ாய்ப்புக் கிடை த்ததுதான் இடைத எழுதிIதனால் எனக்கு உண் ான பIன்.
சுடை நிடைறந்த இக் காப்பிIக் கடைதடைI
வெசலுத்தி விடை வெபறுகிஜேறன்.

ாசிக்கும் பIன் வெபறுகிற ர்களுக்கு

- நா. பார்த்தசாரதி
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ணக்கமும் அன்பும்

1. BாI Iாடைன
சதானிகன் வெகௌசாம்பி நகரத்து அரசன். டை சாலி நகரத்து அரசனாகிI ஜேச க ராசனின் புதல்வி
மிருகாபதிடைIச் சதானிகன் Bணம் புரிந்துவெகாண் ான். Bகளுக்கு Bணம் முடித்துக் வெகாடுத்ததிலிருந்ஜேத
ஜேச க ராசனுக்கு Bறக்கள ஜே ள்வியில் Bனம் விருப்புக்குன்றி, அறக்கள ஜே ள்வியில் ஆர் ம்
வெகாண் து. என்றும் நிடை க்கப் ஜேபாகிற உண்டைB, நிடை IாடைB ஒன்றுதான் என்பது அ ன்
நிடைனவுகளில் அடிக்கடி ஜேதான்றிக்வெகாண்ஜே இருந்தது. அரண்Bடைன ஜேBல் Bா த்தில் நின்று
ஜேBகங்கள் த ழும் ானத்டைத அண்ணாந்து பார்த்துக்வெகாண்ஜே உ ாவிI Bாடை ஜேநரவெBான்றில் அந்த
ஜேBகங்கள் நிடை யின்றிக் கூடு டைதயும், கடை
டைதயும் எண்ணி அ ற்டைறத் தன்ஜேனாடு ஒப்பிட்டுக்
வெகாண் ான் ஜேச க ராசன். இப்படி எடைதப் பார்த்தாலும் எடைதச் சிந்தித்தாலும் அதிலிருந்து
நிடை IாடைBஜேI அ னுக்குத் ஜேதான்றிIது. கடை சியில் ஒரு நாள், அ னுடை I Bனமும் உணர்வுகளும்
காம்பிலிருந்து பிரியும் வெ ள்ளரிப் பழம் ஜேபா ப் பற்றுக்களிலிருந்து கழன்றன. தன் Bகளுக்குத்
திருBணம் முடிந்த சி ஆண்டுகளில் Bன்னர் Bன்னனான ஜேச க ராசனுக்கு ாழ்க்டைகயின் இந்த
நிடை IாடைB பு னாகிIதனால் அ ன் உள்ளம் துறடை நாடிற்று. தன் புதல் ர் பதின்Bடைரயும்
அடைழத்து, ஒவ்வெ ாரு ருக்கும் தன் விருப்பத்டைதக் கூறி, டை சாலி நகர ஆட்சிப் வெபாறுப்டைப ஏற்றுக்
வெகாள்ளும்படி ஜேச க ராசன் ஜே ண்டினான். அ ர்களுள் ஒன்பது புதல் ர்கள், தாமும் அ டைனப்
ஜேபா ஜே துறவு நாடுதடை க் கூறி ஆட்சிடைI ஜேBற்வெகாள்ள Bறுத்துவிட் னர். இறுதியில் பத்தா து
புதல் னாகிI விக்கிரடைன ற்புறுத்தி ஆட்சிடைI அ னி ம் ஒப்படை த்து விட்டு, விபு Bடை ச்
சாரலிற் வெசன்று ஜேச க ராசன் துறவு பூண்டு த ம் வெசய் ானாயினான். தந்டைத வெசன்றபின் விக்கிரன்
டை சாலி நகர ஆட்சிடைI ந த்தத் வெதா ங்கினான்.
ஜேச க ராசன் துறந்த வெசய்தி, வெகௌசாம்பி நகரில் கண ஜேனாடு இருந்த அ ன் Bகள் மிருகாபதிக்கு
எட்டிற்று. அ ள் தந்டைதயின் துறவு ஜேகட்டு ருந்தினாள். அ ள் கண னாகிI சதானிகன் அ டைளத்
ஜேதற்றினான். அப்ஜேபாது மிருகாபதி (உதIணடைன) கருக் வெகாண்டிருந்தாள். ஒருநாள் நி ா முற்றத்திஜே
வெசந்நிற Bஞ்சத்தில் முற்றிலும் வெசந்நிறBான பூக்களால் வெசய்த அ ங்காரத்ஜேதாடு அ ள் படுத்து
உறங்கிக் வெகாண்டிருந்தாள். அந்ஜேநரத்தில் நி ா முற்றத்திற்கு ஜேBஜே
ான் ழிIாகப் பறந்து
வெகாண்டிருந்த ஆற்றல் மிக்க சரபப் பறடை வெIான்று உறங்கும் மிருகாபதிடைIக் குருதிஜேதாய்ந்த
தடைசத்வெதாகுதி என்று கருதி உண ாகுவெBனத் தூக்கிச் வெசன்றுவிட் து. துக்கிச் வெசன்ற பறடை
நல்விடைன Iத்தால் ஜேச க முனி ர் த ம் வெசய்யும் விபு Bடை ச் சாரலில் அ ருடை I
த ப்பள்ளியின் பக்கத்தில் மிருகாபதிடைI இறக்கி டை த்துத் தடைசவெIன்று உண்ணத் வெதா ங்கிIது.
மிருகாபதி விழித்துக் வெகாண் ாள். பறடை அஞ்சி ஓடிப்ஜேபாயிற்று. விழித்ததும் தான் முற்றிலும் புதிI
ஜே று ஓர் இ த்தில் இருப்பது கண்டு திடைகப்பும் விIப்பும் வெகாண்டு, அச்சமுற்றாள் மிருகாபதி.
ான் ழிஜேI பறடை Iால் தூக்கப்வெபற்று ந்த கடைளப்பாலும் அச்சத்தாலும் யிற்றில் கரு ஜே தடைன
மிகுதிIாயிற்று. இந்நிடை யில் இரவு வெBல் கழிந்து வெகாண்டிருந்தது. உருக்கி ார்த்த தங்கத் திகிரி
ஜேபா க் கீழ் ானில் இளங்கதிர ன் உதIBாயினான். அத்தடைகI இன்பBIBான சூரிஜேIாதI ஜேநரத்தில்
மிருகாபதி ஓர் ஆண் Bகடை ப் வெபற்று Bகிழ்ந்தாள். காடை க் க ன்கடைள முடிக்கத் த ப்பள்ளியிலிருந்து
வெ ளிஜேIறிI ஜேச கர் மிருகாபதிடைIயும் குழந்டைதடைIயும் சந்திக்க ஜேநர்ந்தது. அ ள் தன் Bகள்
என்றுணர்ந்து, அ ர் விIப்ஜேபாடு அருகிற் வெசன்று உதவினார். அப்பால் தன் தந்டைதIாகிI ஜேச க
முனி ஜேராடு மிருகாபதி குழந்டைதயு ஜேன சிக்க ாயினாள். டைகயிற் குழந்டைதஜேIாடும், கருத்தீர்ந்த
உ ஜே ாய்வு னும் இருந்த அ ளுக்குச் ஜேச க முனி ரின் நண்பரான பிரBசுந்தர முனி ரும் அ ர்
Bடைனவி பரB சுந்தரியும் உதவி வெசய்து அன்பு ன் ஜேபணி ந்தனர். சூரிIன் உதIBாகும் நல்
வெபாழுதில் பிறந்ததால் அந்தக் குழந்டைதக்கு உதIணன் என்று வெபIரிட் ார் ஜேச கர். அ ன்
தன்னிகரில் ாத வெபருந்தடை
னாக ளர் ான் ஆடைகயினால் அ னது ர ாறு ஜே று ப ருடை I
ர ாற்றுக்கும் காரணBாக விளங்குவெBன்றார் ஜேச கர். ப ருடை I ர ாற்டைறயும் - புகடைழயும்
உதிக்கச் வெசய் தற்கு அ ன் காரணBாயிருப்பாவெனன்றதாலும், உதIணன் என்னும் வெபIர் அ னுக்குப்
வெபாருத்தBாயிற்வெறன்றார் முனி ர்.
விபு Bடை ச் சாரலில் அத்த த்ஜேதார் சூழலில் உதIணன் நாவெளாரு ஜேBனியும் வெபாழுவெதாரு
ண்ணமுBாக ளர்ந்து தக்கபரு த்டைத அடை ந்தான். உதIணனுக்குச் சB Iதினனாக, யூகி என்னும்
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புதல் ன் ஒரு ன் பிரBசுந்தர முனி ருக்கு இருந்தான். உதIணனும் அ னும் இடைண பிரிIாத உயிர்த்
ஜேதாழர்களாகி இருவெபரு முனி ர்களி மும் ப அருங்கடை கடைளக் கற்றுத் ஜேதர்ந்தனர். இரு ருக்கும்
ாலிபப் பரு ம் ந்தது. உதIணனின் கடை த் திறடைனயும் Bதி நுட்பத்டைதயும் கண்டு அ ன்பால் தனி
அன்பு வெகாண் பிரBசுந்தர முனி ர், அ னுக்கு இடைசக் கடை யின் நுட்பங்கள் ப
ற்டைறயும்
கற்பித்தஜேதாடு, Iாடைனயின் Bதத்டைத அ க்கி ஆளுதற்குரிI Bந்திரத்டைதயும் விந்டைதமிக்க ‘ஜேகா பதி’
என்னும் Iாடைழயும் வெகாடுத்தருளினார். ஜேகா பதிடைI ாசித்தால் Iாடைன முதலிI வி ங்குகள் Iாவும்
ாசிப்ப ர் Iப்பட்டு அ ங்கி, அ ரிட் ஏ ல்கடைளச் வெசய்யும். பின்பு பிரBசுந்தர முனி ர்
உதIணடைன ாழ்த்தித் தம் புதல் னாகிI யூகிடைIயும் அ னுக்கு அடை க்க Bாக அளித்துப் பIன்
வெபறும்படி வெசய்தார். யூகியும் உதIணனும் நட்பில் ஈரு லும் ஒருயிருBாயினர். இவ் ாறு இருக்டைகயில்
ஒருநாள் காடு வெசன்ற உதIணனுக்குக் ஜேகா பதி என்னும் Iாழால் வெதய்வீக Iாடைன ஒன்று சப்பட்டு
ஏ ல் வெசய்I ாயிற்று. தான் அ டைன விட்டு நீங்காதிருக்கக் கருதினால் மூன்று நிபந்தடைனகடைள
ஜேBற்வெகாள்ள ஜே ண்டுவெBன்று ஒரு நாள் இரவு அ ன் கனவில் ஜேதான்றி அந்த Iாடைன கூறிIது. ‘என்
ஜேBல் பாகர்கடைள ஏற்றக்கூ ாது. நான் உண்ணுமுன் நீ உண்ணக்கூ ாது. ஜேதால் கயிற்டைறக்வெகாண்டு
என்டைனக் கட் க்கூ ாது’ என்படை ஜேI Iாடைனயின் நிபந்தடைனகள்.
இங்கு இப்படி இருக்குங்கால் அரசாட்சியில் Bனம் பற்றாது துறவு வெநறியிற் வெசல் விரும்பிI
உதIணனுடை I தாய் BாBனாகிI விக்கிரன் விபு Bடை ச் சாரலுக்கு ந்தான். ஜேச க முனி ர்
மிருகாபதி அங்கு ந்து ஜேசர்ந்தது முதல் நிகழ்ந்த ற்டைறவெIல் ாம் கூறி, உதIணடைன விக்கிரனுக்கு
அறிமுகம் வெசய்து டை த்தார். சி நாள்கள் வெசன்றபின் விக்கிரன் முனி ர் அனுBதி வெபற்று மிருகாபதி,
உதIணன், யூகி இ ர்களு ன் டை சாலிக்குச் வெசன்று உதIணனுக்கு முடி சூட்டிவிட்டுத் துறவு
பூண் ான்.
இதற்குள் வெகௌசாம்பி நகரத்திஜே நி ா முற்றத்தில் துயின்ற BடைனவிடைIக் காணாBல் சதானிகன்
ப வி ங்களிலும் ஜேதடிப் பல் ாண்டுகளாக அ டைளப் பற்றி ஒரு வி ரமும் அறிIாBல் குழம்பிக்
கி ந்தான். இறுதியில் ஒரு முனி டைர அடை ந்து அ ர் ாயி ாக ந ந்தடை எல் ாம் ஜேகட்டு நன்கு
வெதளிந்தனன். அதன்பின் டை சாலி நகர் வெசன்று தன் புதல் டைனக் கண்டு Bகிழ்ந்து, தன் BடைனவிஜேIாடு
இன்புற்று உடைறந்தனன். மீண்டும் வெகௌசாம்பி வெசன்று சி கா ம் ஆட்சி புரிந்தான். இடை இடை ஜேI
உதIணனும் வெகௌசாம்பி ஜேபாய் ரு துண்டு. இத்தருணத்தில் உதIணனுக்குப் பிங்க ன், க கன்
என்னும் இரண்டு தம்பிகள் பிறந்தனர். சதானிகனும் ாழ்க்டைகயின் நிடை IாடைBடைI உணர்ந்து துறவு
நிடை க்குச் வெசல் ஜே , வெகௌசாம்பி நகரின் ஆட்சிப் வெபாறுப்பும் உதIணனுக்கு ஏற்பட் து. உ ஜேன
உதIணன் டை சாலியின் அரசாட்சிடைI யூகியி ம் ஒப்பித்து விட்டுத் தான் வெகௌசாம்பி வெசன்று
ஆளு ானாயினான். வெதய் Iாடைனயும் அ னுடை I Iாழ் ாசிப்பினுக்கு அ ங்கி அ ஜேனாடு வெசன்று
இருந்து ஏ ல் வெசய்தது. இப்ஜேபாது Iந்தகன், உருBண்ணு ா, இ
கன் என்னும் விடைனத் திட்பமும்
Bனத்திட்பமும் சிறந்த Bந்திரிகள் மூ ரும் உதIணனுக்கு ஏற்பட் னர். உதIணன் புகழ் உதI
சூரிIனின் ஒளிஜேபா ப் பரந்தது. Bக்கள் அ டைனப் ஜேபாற்றிப் புகழ்ந்தனர்.
உதIணன் தன் Bந்திரிகளு னும் வீரர் சி ரு னும் ஒரு நாள் காட்டிற்கு ஜே ட்டை Iாடும்
விருப்பினனாகச் வெசன்றான். ஜே ட்டை Iாடி முடிந்தபின் நீர் ஜே ட்டைக மிகஜே அக்கம் பக்கம் உண்ண நீர்
காணாது தவித்தான் உதIணன். ழி காணாது திடைகத்து நீர் வி ாIால் ாட் மும் எய்தித் வெதய் ஜேB
துடைண என்று ஒரு Bரத்தடியில் அ னும் நண்பர்களும் ஜேசார்ந்து விழுந்தார்கள். அப்ஜேபாது
குஜேபரனுக்குத் வெதாண்டு வெசய்யும் இIக்கர்களில் ஒரு னாகிI ‘நஞ்சுகன்’ என்னும் இடைளஞன் ஜேதான்றி,
இனிI நீர் வெகாண்டு ந்து வெகாடுத்து அ ர்கடைள உயிர்ப்பித்தான். அ ர்கள் நீர் ஜே ட்டைக தணித்தபின்,
“இதுஜேபால் நீங்கள் ஜே ண்டும்ஜேபாது எல் ாம் ந்து Iான் உங்கள் துIர் கடைளஜே ன்! என்டைன நிடைனக்க
ஒரு Bந்திரம் உண்டு” என்று வெசால்லி, அந்த Bந்திரத்டைத உரு Bண்ணு ாவி ம் கூறிவிட்டு, இIக்கன்
விடை வெபற்றுச் வெசன்றான். உதIணன் முதலிஜேIார் அ ன் வெசய்த உதவிக்கு நன்றி பாராட்டிவிட்டுத்
திரும்பி நகரடை ந்தனர். இவ் ாறிருக்டைகயில் ஒரு நாள் உதIணன் இடைச, நா கம், முதலிI கடை கடைள
அரண்Bடைனயில் நுகர்ந்துவிட்டுப் பசி மிகுதிIால் Iாடைனக்கு உண ளிக்காது Bறந்து தான் உண்டு
விட் ான். முன் Iாடைன அ னி ம் ஜே ண்டிI நிபந்தடைனகள், ‘என்ஜேBற் பாகடைர ஏற்றக்கூ ாது.
ஜேதால்கயிற்டைறக் வெகாண்டு கட் க்கூ ாது. நான் உண்ணுமுன் நீ உண்ணக் கூ ாது’ என்பன. இ ற்றுள்
ஒரு நிபந்தடைனடைI உதIணன் டைகவிட் தால் Iாடைன அ டைன நீங்கிற்று. ழக்கம்ஜேபா Iாழ்
ாசிக்கும்ஜேபாது Iாடைன ராடைB கண்டு க ங்கிI உதIணனுக்குத் தன் த று புரிந்தது. ப
இ ங்களிலும் வீரர்கடைள அனுப்பி IாடைனடைIத் ஜேதடினான். ஜேகா பதி என்னும் Iாழும் டைகயுBாகக்
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காடுகளில் தாஜேன தனிIாக அதடைனத் ஜேதடி அடை
நிடை வெகாள்ளும்படி வி வில்டை .

ானாயினான். Iாடைனயின் பிரிவு அ டைன ஒரு

இவ் ாறு உதIணன் காடுகளில் தனிஜேI திரியும் வெசய்தி உச்சயினிடைIத் தடை நகராகக்வெகாண்டு அ ந்தி
நாட்டை ஆண்டு ந்த பிரச்ஜேசாதன Bன்னனுக்கு எட்டிIது. பிரச்ஜேசாதன Bன்னனுக்கு ாச தத்டைத
என்ற ஒரு வெபண்ணும், பா கன் முதலிI புதல் ர் மூ ரும் இருந்தனர். Iாடைன இ க்கணத்தில்
குடைறபாடு இல் ாத நளகிரி என்ற பட் த்து Iாடைன ஒன்டைற அ ன் வெபற்றிருந்தான். தனக்குச் வெசலுத்த
ஜே ண்டிI கப்பத்டைத ஏடைனI அரசர்கவெளல் ாம் Bற ாது வெசலுத்தி ரும்ஜேபாது உதIணன் Bாத்திரம்
வெசலுத்தாடைBடைIத் தன் Bந்திரி சா ங்காIன் மூ ம் அறிந்த பிரச்ஜேசாதனன், உதIணன்பால்
வெபரும்படைக வெகாண்டிருந்தான். அ டைனச் சிடைறவெகாள்ள ஏற்ற சBIம் ஜேநாக்கி எதிர்பார்த்துக்
வெகாண்டும் இருந்தான். அப்படி இருந்த பிரச்ஜேசாதனனுக்கு உதIணன் காடுகளில் தனிஜேI திரியும் இந்த
நிடை ஒரு நல்
ாய்ப்பல்
ா? இந்த ாய்ப்டைபத் தப்பாBல் பIன்படுத்திக்வெகாள்ள Bந்திரிஜேIாடு
க ந்தாஜே ாசித்த பிரச்ஜேசாதனன் ஒரு தந்திரBான ஜே டை டைIச் வெசய்தான். உண்டைB IாடைனடைIப் ஜேபால்
ஜேதான்றும்படி ஒரு எந்திர IாடைனடைI Bரச்சட் ம், துணி, அரக்கு முதலிI ற்றால் உரு ாக்கினான்.
அந்த எந்திர Iாடைனக்குள் பிரச்ஜேசாதனனுடை I வீரர்கள் ஆயுதங்களணிந்து ஒளிந்திருந்தனர். Iாடைனயின்
உ லுக்குள்ளும் ஜே று ஆயுதங்கள் Bடைறத்து டை க்கப்பட்டிருந்தன. காட்டில் தனிஜேI திரியும்
உதIணனுக்கு யூகி உதவி வெசய்I ரு டைதத் தடுப்பதற்காக, முன்ஜேனற்பாட்டு ன் டை சாலிக்கும் ஒரு
படை டைI அனுப்பினான் பிரச்ஜேசாதனன். படை டை சாலி நகடைர Iடை ந்ததும் யூகிஜேIாடு வெபரும் ஜேபார்
நிகழ்த்திIது. யூகியின் க னம் காட்டுக்குப் ஜேபான உதIணன் பக்கம் திரும்பாBலிருக்கஜே இந்தப்
ஜேபார் ஏற்பாடு. பிரச்ஜேசாதனனுடை I சூழ்ச்சியில் உரு ானப் ஜேபாலி Iாடைன, வீரர்கடைளயும்
வெ ம்படை கடைளயும் உட்கரந்து உதIணன் அடை ந்து வெகாண்டிருந்த காட்டிற்கு ந்து ஜேசர்ந்தது. அடைதக்
கண் காட்டு ஜே
ர்கள், அதுதான் உதIணடைன நீங்கிச் வெசன்ற வெதய் IாடைனIாக இருக்க
ஜே ண்டுவெBன்று எண்ணி உதIணனி ம் ந்து கூறினார்கள். உதIணன் அடைதக் ஜேகட்டு Iாழு ன்
ஒடி ந்தான். ருடைகயில் தீI நிமித்தங்கள் வெதன்பட் டைதக்கூ அ ன் க னிக்கவில்டை . ஜேபாலி
Iாடைனயின் முன்னின்று ஜேகா பதிடைI ாசித்தான். Iாடைன அ ன் ாசிப்பதற்கு Iப்படு துஜேபால்
பக்கத்தில் வெநருங்கிற்று. உதIணன் தன்டைன Bறந்த பர சத்து ன் Iாழிஜே ஈடுபட் ஜேபாது
Iாடைனயின் உ ல் சரிந்தது. உள்ளிருந்து ஜேபார் வீரர்கள் வெ ளிப்பட் னர். ஜேபார் ந ந்தது. அ ர்களது
சூழ்ச்சிச் வெசIல் கண்டு உதIணன் ஏளனப் புன்முறு ல் வெசய்தான். உதIணனுக்கு இவ் ாறு ஏஜேதனும்
ஆபத்து ரக்கூ ாது என்று முன்ஜேப எண்ணிப் படை யு ன் Bடைற ாக இருந்த Iந்தகன் உதவிக்கு
ந்தான். Iந்தகன் படை வெIாடு ருதடை Iறிந்து IாடைனடைIப் பின்வெதா ர்ந்து வெபரும் படை யு ன்
Bடைறந்து ந்திருந்த அ ந்தி நாட்டு Bந்திரி சா ங்காIன் வெ ளிப்பட் ான். இரு ருக்கும் ஜேபார்
வெபரிதாயிற்று. உதIணன் அ டைன ாள்முடைனயில் ரஜே ற்றான். ஆனால் Bந்திரிடைIக் வெகால்லுதல்
அறBன்று என்பதற்காக அ டைன விட்டுவிட் ான். இறுதியில் ஒரு Iாடைனயின் வெகாம்பில் பட்டு
உதIணன் ஜேபாரிட்
ாள் ஒடிந்துவிட் து. அதுதான் சBIம் என்று சா ங்காIன் அ டைனக் டைகது
வெசய்துவிட் ான். டைகதான உதIணன் தந்திரBாகப் பிறர் அறிIாதபடி, நிகழ்ந்த ற்டைற ஓர் ஒடை யில்
வி ரBாக எழுதி Iந்தகன் மூ Bாக யூகிக்கு அனுப்பிவிட்டுப் படைகIரசன் நாட்டிற்குச்
சிடைறப்பட்டுக் டைகதிIாகச் வெசன்றான். அரசன் பிரச்ஜேசாதனனின் ஆடைணப்படி அங்ஜேக ஓர்
இருட்சிடைறயில் உதIணன் அடை க்கப்பட் ான். Iந்தகன் மூ Bாக உதIணன் நிடை Iறிந்த யூகி
வெபருஞ்சினங்வெகாண் ான். சீறிவெIழுந்த யூகியின் சினம் ஒரு சபதBாக வெ ளிப்பட் து. "தன் ஜேபாலி
IாடைனIால் எங்கள் உதIணடைன அகப்படுத்திI பிரச்ஜேசாதன நகடைர ஓர் உண்டைB IாடைனIாஜே ஜேI
அழிப்ஜேபன். உஞ்டைச நகரத்டைத வெநருப்பில் ஆழ்த்திவிட்டு உதIணடைன மீட்ஜேபன். உதIணடைனக்
வெகாண்ஜே அந்த ஞ்சக Bன்னன் Bகள் ாச தத்டைதடைI லிந்து இங்ஜேக வெகாண்டு ரச் வெசய்து
அ னுக்ஜேக Bணம் முடிப்ஜேபன்" என்று யூகி சபதம் வெசய்தான். பிறகு யூகி உதIணன் பிரிடை ப்
வெபாறுக்காBல் தான் இறந்து ஜேபாயினதாக ஒரு வெபாய்ச் வெசய்திடைI எங்கும் பரப்பினான்.
டை சாலிநகரத்டைதப் பாதுகாக்கத் தன் ஆட்களில் சி டைரயும், வெகௌசாம்பி நகரத்டைதப் பாதுகாக்கப்
பிங்க க கர்கடைளயும் ஏற்பாடு வெசய்தான். தான் இறந்துவிட் தாகக் கிளப்பிI வெபாய்டைI Iா ரும்
நம்பு தற்காகத் தன்டைனப்ஜேபால் ஜே
மிட் ஒரு டைன எரித்து, அ ன் பிணத்தின் எரிந்த ஜேகா த்டைதச்
சுடுகாட்டிலிட்டு எல்ஜே ாரும் காணச்வெசய்தான். எல்ஜே ாரும் யூகி இறந்துவிட் ான் என்ஜேற நம்பி
ருந்தினார்கள். யூகி தன் ஜேதாழர்கள் சி ரு ன் உஞ்டைச நகரத்டைத அடை ந்தான். தன் ஜேதாழர்களில்
ப டைர Bாறு ஜே
த்து ன் பிரச்ஜேசாதனனுடை I அரண்Bடைனயில் ஜே டை பார்த்து ரும்படி ஏற்பாடு
வெசய்தான். அ ர்களுக்குத் தான் வெசய்திருக்கும் ஏற்பாடுகடைள வி ரித்திருந்தான். உஞ்டைச நகரத்தின்
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புறத்ஜேதயிருந்த ஆள்ந Bாட் Bற்ற காளிஜேகாவில் ஒன்றில் யூகி சித்து
திட் ங்களும் தனிடைBIான சிந்தடைனயில் அங்ஜேகதான் உரு ாயின.

ந்தான். அ னுடை I

யூகி இறந்தான் என்படைதக் ஜேகட் பிரச்ஜேசாதனனும் அதடைன உண்டைB என்று நம்பி டை சாலிக்கு
அனுப்பிI தன் படை டைI மீண்டும் ரும்படி கட் டைளயிட் ான். இனிஜேBல் தன்டைன ஏன் என்று
ஜேகட்பாரில்டை என்ற இறுBாப்பில் உதIணனுடை I நாடுகளிற் சி
ற்டைறயும் டைகப்பற்றி ஆளத்
வெதா ங்கினான். யூகியின் பிரிவு பிங்க க கர்களுக்குப் வெபரிதும் துIர் வெகாடுத்தது.
யூகியின் சூழ்ச்சி வெ ற்றி வெபறு தற்கான ஜே டை கள் விடைர ாக நிகழ்ந்தன. காளி ஜேகாவில்
ஊடைரவெIாட்டி இருந்ததால் ஏஜேதனும் ஆபத்து ர ாம் என்று கருதிI யூகி, சற்றுத் வெதாடை விலுள்ள
பாகம் என்ற சிற்றூடைர அடை ந்து ஒரு பாழ்வீட்டில் தங்கி, Iந்தகன் முதலிI நண்பர்கஜேளாடு க ந்து
ஆஜே ாசித்தான். அந்த ஆஜே ாசடைனயின் விடைள ாகச் சி ர், பல்ஜே று வெBாழிகடைளக் கற்று உஞ்டைச
நகரக் கடை வீதிகளில் ாணிகர்களாக நடித்து ஒற்றறிந்தனர். Iந்தகன் பிரச்ஜேசாதனனுடை I
குBாரர்கஜேளாடு நட்புப் பூண்டு, அ ர்கஜேளாடு கல்வி கற்று ந்தான். யூகியின் ஆட்களிற் சி ர்
ஊடைBIாகவும், வெசவி ாகவும் நடித்து அரண்Bடைனயில் ஜே டை பார்த்து ர ாயினர். இரவு
நடுIாBத்தில் ந்து Iா ரும் ஒன்று கூடு ார்கள். ஏதா து ஒரு பாழ்Bண் பம் அல் து இடிந்துஜேபான
காளி ஜேகாயில் அ ர்கள் கூடும் இ Bாக அடைBயும். நண்பர்கள் கூடும்ஜேபாதும் பிரியும் ஜேபாதும்
இரகசிIBான சி அடை Iாளங்களும் சங்ஜேகதங்களும் ந க்கும். அ ர ரறிந்த ற்டைற அன்றன்று
வெ ளிப்படுத்து ார்கள். அடுத்து ந த்த ஜே ண்டிI திட் ங்கள் உரு ாகும். நண்பர் பிரி ர்.
உஞ்டைசயில் இ ர்கள் இங்ஙனம் இருக்குங்கால், பாஞ்சா நாட்டு அரசனாகிI ஆருணி, பிங்க
க கர்கடைள வெ ன்று வெகௌசாம்பிடைIக் டைகப்பற்றி ஆள ஆரம்பித்துவிட் ான். அ னுக்கு அஞ்சி ஓடிI
பிங்க க கர்கள், சி வீரர்களு ன் Bடைறந்து ாழ்ந்தனர். ஆருணி ஏற்கனஜே உதIணனின் படைக ன்.
அ னது ஜேசார்டை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ன். அந்தச் சந்தர்ப்பம் இப்ஜேபாது டைகIாக ாய்த்ததால்
பIன்படுத்திக் வெகாண்டுவிட் ான்.
உஞ்டைச நகரத்தில் யூகி, உதIணடைனச் சிடைற மீட்பதற்காக ஜே ண்டிI ஏற்பாடுகடைள BடைறமுகBாக
ந த்திக் வெகாண்டிருந்தான். உதIணடைனச் சிடைறயிற்ஜேபாய்ச் சந்திப்பதற்காக யூகி ஒரு நா கத்டைதத்
துணிந்து ந த்தஜே ண்டிI அ சிIம் ஏற்பட் து. தடை யில் நீர்க்கரகம், ஜேநாயுற்ற ன் ஜேபான்ற ஜேதாற்றம்,
வெதய் அருள் வெபற்ற ன் ஜேபான்ற ஜேபச்சு, பித்தனின் ஜேகா ம் ஆகிI ற்ஜேறாடு ஆடிப் பாடிக் வெகாண்டு
நகர வீதிகளின் ழிஜேI வெசன்றான் யூகி. " ானு கிலிருந்து ஜேத ன் ஒரு ன் இந் நகருக்கு ந்துள்ளான்.
அ டைனப் பின்வெதா ர்ந்து ந்த வெதாண் ன் Iான். இவ்வூரரசன் ஐந்தடை நாகவெBான்டைறச் சிடைற
வெசய்திருக்கிறான். எங்ஜேக அந்தச் சிடைற?" என்று ப
டைகIாகப் பிதற்றிக் வெகாண்டு ப Bக்கள்
தன்டைனச் சூழ்ந்து ர உதIணன் இருந்த சிடைறடைI யூகி அணுகினான். உதIணன் தன்டைன அறிந்து
வெகாள் தற்காக அ னும் தானும் Bட்டும் அறிந்த ஒரு பாட்டை யூகி பா , யூகி ந்துள்ளான் என
உதIணன் உய்த்துணர்ந்து, ஒரு புல் ாங்குழடை ஊதித் தான் அந்தச் சிடைறயில் இருப்படைத யூகிக்கு
அறிவித்துவிட்டு, ஜே டிக்டைக பார்ப்ப ன் ஜேபால் சிடைறக்கா
டைர ஏBாற்றிவிட்டு வெ ளிஜேI ந்தான்.
நண்பர்கள் சந்தித்தனர். குறிப்பால் ஏஜேதஜேதா ஜேபசிக் வெகாண் ார்கள். ஜேநரமிகு து ஆபத்து என்படைத
அறிந்த யூகி, உதIணனி ம் விடை வெபற்று ஒரு பIங்கரப் ஜேபடைIப் ஜேபா நடித்து, Iா டைரயும் அஞ்ச
டை த்துத் தன் இருப்பி ம் வெசன்றான்.
உதIணனும் யூகியும் குறிப்பால் ஏஜேதஜேதா ஜேபசிக் வெகாள் டைத நுட்பBாகக் க னித்த சிடைறக்கா
ன்
ஒரு னுக்குச் சந்ஜேதகம் ஜேதான்றிIது. அ ன் தன் சந்ஜேதகத்டைத அரசனி ம் வெதரிவித்தான். அப்ஜேபாது
அரசனுக்கு அருகில் இருந்த சா ங்காIன், "ஒருஜே டைள ந்த ன் யூகிIாக இருக்க ாம். யூகியின்
Bார்பில் Iாடைனக்வெகாம்பு குத்திI டு ஒன்றுண்டு. அடைதக்வெகாண்டு உண்டைBடைI அறிIஜே ண்டும்"
என்றான். பிரச்ஜேசாதனன் அடைத அறிIஜே ண்டிI ஏற்பாடுகள் வெசய்தான். ஆனால், அரண்Bடைனயில்
ந ந்த இந்த நிகழ்ச்சிடைIயும் சா ங்காIனுடை I சந்ஜேதகத்டைதயும் அங்கிருந்து ஊடைBஜேபால் நடித்த
யூகியின் ஒற்றவெனாரு ன் உ ஜேன யூகிக்குத் வெதரிIச் வெசய்துவிட் ான். யூகி விழித்துக் வெகாண் ான்.
அன்றிலிருந்து தன் Bார்பிலிருந்த டு வெதரிIாதபடி Bடைறத்துக்வெகாண்டு உஞ்டைசயில் ந Bா த்
வெதா ங்கினான் யூகி. ஒருநாள் நள்ளிரவு யூகி, அஞ்சத்தக்கவெதாரு ஜேபய் டி ங்வெகாண்டு நகருட் புகுந்து,
அரசனுடை I பட் த்து IாடைனIான நளகிரி இருக்கும் வெகாட்டிலுக்குச் வெசன்று, ஒரு Bருந்டைதக்
வெகாடுத்து அடைத மிகப்வெபரிI Bத வெ றிIடை Iச் வெசய்துவிட்டுத் திரும்பினான். Bறுநாள் வெபாழுது
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விடிந்தது. நளகிரி உஞ்டைச நகருக்கு நBனாயிற்று. அதன் Bதத்தால் ஊர் அழிபட் து. எதிர்ப்பட்
Bக்கடைளத் தன்னுடை I வெகாம்பில் குத்தி Bாடை வெதாடுத்தது நளகிரி. பாகர்களால் IாடைனடைI அ க்க
முடிIவில்டை . இன்னும் இப்படிஜேI சிறிது ஜேநரம் வெபாறுத்தாஜே ா ஊர் சுடுகா ாகிப் ஜேபாகும்.
பிரச்ஜேசாதனன் வெசய் தறிIாது திடைகத்துப் ஜேபானான். இந்தத்தரு ாயில் Bந்திரி சா ங்காIன்,
அரசனி ம் உதIணன்பால் உள்ள ஜேகா பதி என்னும் Iாழின் சிறப்டைபயும், உதIணன் ஒரு ஜேன
Iாடைழ ாசித்து நளகிரிடைI அ க்க முடியும் என்படைதயும் கூறினான். " ஞ்சடைனIாற் டைகப்பற்றி
ன்சிடைறயில் அடை த்ஜேதன். அ னி ம் ஜேபாய் நான் உதவி ஜேகட்பது எவ் ாறு?" - பிரச்ஜேசாதனன்
இவ் ாறு கூறி நாணினான். பின் அரசன் சம்Bதம் வெபற்றுச் சிஜே தன் என்னும் Bந்திரி, உதIணனி ம்
வெசன்று எல் ா வி ரங்கடைளயும் கூறிப் படைகடைB பாராட் ாBல் உஞ்டைச நகடைர Iாடைன ாயிலிருந்து
காத்தளிக்குBாறு ஜே ண்டினான். உதIணன் அதற்கு உ ன்பட்டு வெ ளிஜேI ந்தான். ஜேகா பதியின்
ஜேகா ாக Bான இடைசவெ ள்ளம், நளகிரியின் Bதத்டைதப் ஜேபாக்கி அதடைன உதIணன் அடிடைBIாக்கிற்று.
நளகிரியின் ஜேBஜே றி Bன்னன் துIர்ஜேபாக்கி ந்தான் உதIணன். பிரச்ஜேசாதனன் தன் துIர்தீர்த்த
தடைகசால் ள்ளல் உதIணடைனக் காணத் ஜேதவிIஜேராடும் புதல்வி ாச தத்டைதஜேIாடும் அரண்Bடைன
முன்புறம் புலிமுக Bா த்துக்கு ந்தான்.
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2. கண்கள் ஜேபசின
உதIணன் நளகிரிடைI அ க்கி அதன்ஜேBல் ஏறிக் வெகாண்டு தன்டைனப் பார்க்க விரும்பிI
பிரச்ஜேசாதனடைனக் காண ந்தான். பிரச்ஜேசாதனன் உதIணன் ரவிற்காகப் புலிமுக Bா த்தில்
ஜேதவிIஜேராடு காத்திருந்தான். அப்ஜேபாது அரசிளங்குBரிIாகிI ாச தத்டைதயும் அங்கு இருந்தாள்.
IாடைனஜேBல் ந்த உதIணடைன Bா த்திலிருந்து இறங்கி ந்து பிரச்ஜேசாதனன் ரஜே ற்றான்.
உதIணனும் படைகடைB பாராட் ாBல் வெ ளிப்படை Iாக அ ன் ரஜே ற்டைப ஏற்றுக்வெகாண்டு நன்றி
வெசலுத்தினான். பிரச்ஜேசாதனன் Bனத்தில் உதIனடைனப் பற்றி முன்பு இருந்த த றான எண்ணம்
BாறிIது. அதற்குப் பதி ாக அந்த இ த்தில் அன்பும் இரக்கமும் குடிவெகாண் ன. "நளகிரியின் திடீர்
Bதத்திற்குக் காரணம் என்ன ாக இருக்க ாம்?" என்று பிரச்ஜேசாதனன் வினவினான். உதIணன் அக்
காரணத்டைத Iாடைன Bருத்து நூல் முடைறப்படி விரி ாக விளக்கிக் கூறினான். பிறகு ஜேபச்சு ஜே று
விதBாகத் திரும்பிIது. உதIணன் சBIம், கடை முதலிIடை கடைளப் பற்றிப் பிரச்ஜேசாதனனுக்கு ஒரு
வெபரிI விரிவுடைரடைI ந த்த ஜே ண்டி இருந்தது. உதIணனுடை I விரிவுடைரடைIக் ஜேகட்
அ ந்திஜே ந்தன் Bனத்துள் அ ன் பரு இளடைBடைIயும் அறிவின் முதிர்ச்சிடைIயும் நிறுத்துப் பார்த்து
Bகிழ்ந்தான். உதIணன் திறடைBடைIக் கண்டு விIந்த ன், தன் புதல் ர்களுக்கு உதIணடைன ணங்கி
அ னுக்குக் குற்ஜேற ல் வெசய்து அ ன்பாலுள்ள கடை கடைளக் கற்குBாறு ஆடைணயிட் ான்.
பிரச்ஜேசாதனனுடை I கண்கள் உதIணடைனப் பார்த்துக்வெகாண்டு இருந்தஜேபாது உதIணன் ஜே று கண்கள்
இரண்டின்பால் தன் கண்கடைளத் தூது ஜேபாக்கிக் வெகாண்டிருந்தான். பிரச்ஜேசாதனன் IாடைனடைI
அ க்கிIது பற்றியும் Bதத்தின் காரணம் பற்றியும் ஜேகட் ஜேபாது தற்வெசI ாக நிமிர்ந்த உதIணன்,
முன்ஜேப தன் கண்கடைளப் புலிமுக Bா த்திலிருந்து இரண்டு கIல்விழிகள் ஆராய் டைதக் கண்டு
வெகாண் ான். அப்ஜேபாது இரண்டு ஜேபருடை I கண்கள் சூழ்நிடை டைI Bறந்து தBக்குள் ஏஜேதா ஜேபசின.
ஒன்டைறவெIான்று ஊடுருவி ஜேநாக்கும் அந்த நான்கு கண்களிலும் காதல் களித்து விடைளIாடிIது.
வெதன்க லில் இட் கழி ஒன்று,
க லில் இட் நுகம் ஒன்றின் துடைள ஒன்றில் வெபாருந்தினாற்ஜேபா ,
வெ குவெதாடை வில் உள்ள இரண்டு நாடுகடைளச் ஜேசர்ந்த இரு டைர ஊழ் விடைனIாகிI விதி ஒன்று
ஜேசர்த்தது. ஒன்று ஜேசர்க்க ஜே ண்டிI வெபாறுப்டைபத் தன் தடை யில் ஏற்றுக்வெகாண்டு திரியும் விதி
ஏBாற்றBடை I விரும்பவில்டை . சிடைறக் டைகதிIாக உதIணடைன உச்சயினிக்கு அனுப்பிI விதி,
IாடைனடைI அ க்கிIதால் அரசனின் நண்பனாகச் வெசய்து ாச தத்டைதஜேIாடு ஜேசர்க்கவும்
திட் மிட்டிருந்தது ஜேபாலும்! வெ ஞ்சு ர்க் கதிர னும், தண் கதிர் Bதியும் ஒன்றுகூடிக் க ற்பரப்பின்
ஜேBற்சந்தித்தாற்ஜேபா ப் புலிமுக Bா த்தில் ஆIத்தார்களுக் கிடை ஜேI நின்ற ாச தத்டைதயும், கீஜேழ
Iாடைனயின் ஜேBஜே எழிஜே உரு ாக வீற்றிருந்த உதIணனும் கண்கஜேள ாய்களாகக் க ந்த பிறவியிற்
பிரிந்துஜேபாய் மீண்டும் சந்தித்தாற்ஜேபா ப் ஜேபசினர். காதலு கத்தில் ஜேபச்ஜேச வெபரும்பாலும் கண்களில்
தாஜேன ஆரம்பBாகிறது? அதுதான் இங்ஜேகயும் ந ந்தது.
நூலும் பஞ்சும் ஜேபா ப் பிரிக்க முடிIாத உறுதி ாய்ந்தது என்று கூறும்படி அடைBந்தது தத்டைத
உதIணன் காதல். நூழிற்வெகாடி ஒன்ஜேறாவெ ான்று முறுக்குண்டு இடைணந்து கி ப்பதுஜேபா
ஒன்றுபட் து அ ர்கள் அன்பு. ஜேதனும் பாலும் விடைளக்கும் தீஞ்சுடை யினும் சிறந்த ஒன்று அந்தக்
காதலின் சுடை ஜேI. கு மும் குணமும் கூடிI, அன்பும் இனமும் பிறவும் இடைசந்து வெபாருந்தி இடைணந்த
ஒன்றாகும் அவ்விரு ர் வெதா ர்பு. இத்தடைகI வெதா ர்பு இIற்டைகIாக அடைB து அருடைBயினும்
அருடைB.
இறுதியில் சூழ்நிடை டைI உணர்ந்து சBாளித்துக் வெகாண் உதIணன், தத்டைதயின்பாலிருந்து கண்கடைள
ாங்கிக்வெகாண்டு அரசன் ஜேகட் ஜேகள்விக்கு விடை கூறினான். Bன்னஜேனா, ஆIத்தார்கஜேளா இந்தக்
காதல் நா கத்டைத உற்றுக் க னிப்பதற்குள் தத்டைத, உதIணன் இரு ருஜேB தத்தம்நிடை டைI உணர்ந்து
வெகாண் னர். கண்கள் திரும்பினஜே வெIாழிI ஒரு ர் Bனம் Bற்வெறாரு ரி மிருந்து திரும்பவில்டை .
திருப்பவும் முடிIவில்டை . உதIணன் Bனம் தத்டைதயி ம் உறவுவெகாண்டு திரும்ப Bறுத்துவிட் து.
தத்டைதயின் BனஜேBா அ ளுடை I தாபத்டைதச் சிறிதும் வெபாருட்படுத்தாது உதIணனி ஜேB
தங்கிவிட் து. தத்டைதயும் உதIணனும் பிரிந்தனர். தனிடைB அ ர்களுக்குத் தந்த பரிசு ஜே தடைன.
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உதIணன் பால் அன்பும் இரக்கமும் பூண் பிரச்ஜேசாதனனின் உள்ளம், இப்ஜேபாது அ டைனக்
டைகதிIாகஜே ா படைக னாகஜே ா கருத Bறுத்தது. அ ன் உதIணனுக்காகப் புதிI அரண்Bடைன வெIான்று
அடைBக்கச் வெசய்தான். அஃது அழகிலும் அடைBப்பிலும் சிறந்து விளங்கிIது. அரண்Bடைன Iாடைனகடைளக்
கட்டும் குஞ்சரச் ஜேசரிக்கு அருகில் கம்பீரBாகத் ஜேதாற்றBளித்த அந்த அரண்Bடைனயில் ஓர்
இள ரசனுக்கு ஜே ண்டிI ாழ்க்டைக சதிகடைள வெIல் ாம் உதIணனுக்குக் குடைற ற அடைBயும்படி
வெசய்தது, அ ந்திIர் ஜேகாBான் ஆடைண. ஆத்திரம் அன்பாக Bாறிவிட் ால் அதற்கு அழிக்க முடிIாத
ன்டைB ஜேதான்றிவிடுகிறது. தனக்கு Bாற்ற னாகிI உதIணடைன எந்திர IாடைனIால் ஏBாற்றிப்
பிடிப்பதுஜேபா ப் பிடித்து ந்து இருட்சிடைறயில் அடை த்தான் பிரச்ஜேசாதனன். நளகிரி Bதமுற்றஜேபாது
Iாராலும் அ க்க முடிIாத இறுதி நிடை யில் உதIணனுக்கு Bட்டும் அந்த IாடைனடைI அ க்கும்
ஆற்றல் உள்ளது என்னும் வெசய்திடைIச் சா ங்காIன் மூ Bாக அறிந்த பிரச்ஜேசாதனன், உதIணன்
முகத்தில் விழித்து அந்த உதவிடைIக் ஜேகட்பதற்ஜேக நாணினான். பிறகு சிஜே தன் திறனால் உதIணன்
அந்த உதவி வெசய்I ஜேநர்ந்தது. இப்ஜேபாது உதIணடைனத் தன் மூத்த அரசிளங்குBரன் ஜேபான்று எண்ணிப்
ஜேபாற்றும் Bனநிடை , முன்பு Bாற்ற னாக இருந்த பிரச்ஜேசாதனனுக்கு ஏற்பட்டுவிட் து. Bனம் நடிப்புத்
திறன் ாய்ந்த ஒரு நடிகன். சூழ்நிடை அதற்கு ஏஜேதஜேதா பற்ப ஜே
ங்கடைளக் வெகாடுக்கிறது.
Bாற்றத்திற்கு வெநாடிப்வெபாழுது ஜே ண்டிIதில்டை . ஏற்ற ஜே
ம் தIாராகிவிடும். பிரச்ஜேசாதனன்
Bனமும் Bனித Bனந்தாஜேன! அதனு ன் பண்பட் இIல்பும் தனி அடைBப்பாக அதற்குண்டு. அந்த
அடைBப்புத்தான் தன் புதல் ர்கடைள உதIணனுக்குக் குற்ஜேற ல் வெசய்Iப் பணித்தும், அ ன்
தம்பிIர்ஜேபால் இருக்குBாறு ஜே ண்டியும், கடை கள் கற்க ஆடைணயிட்டும், பிரச்ஜேசாதனடைன
உதIணனுக்கு Bதிப்பளிக்கும்படி வெசய்தது.
தன்னுடை I முதுடைBக்கும் அதன் காரணBாகத்தான் வெபற்றுள்ள அறிவு அநுப ங்கட்கும் ஒருபடி
ஜேB ாகஜே , உதIணன் வெபற்ற அறிவும் அனுப மும் இருப்பது கண்டு பிரச்ஜேசாதனன் விIந்து அ டைன
விரும்பினான்.
இவ் ளவு எளிதில் பிரச்ஜேசாதனன் தன்டைனப் பற்றிI கருத்டைத Bாற்றிக்வெகாண்டு, தனக்கு அரண்Bடைன
இIற்றி, அரசகுBாரருக்கு ஆசிரிIனாக்கிIது உதIணனுக்குப் வெபரிI சந்ஜேதகத்டைத உண் ாக்கிவிட் து.
‘இதுவும் ஒரு சூழ்ச்சிஜேIா?’ என்று எண்ணினான் உதIணன். பாண்
ர்க்கு நூற்று ர் அரக்கில்
அடைBத்ததுஜேபா த் தனக்வெகனப் பிரச்ஜேசாதனன் சடைBத்த Bாளிடைகயில் ஏஜேதனும் சூழ்ச்சி இருக்குஜேBா
என்று ஆராய்ந்து முடிவில் ஒரு ாறு ஐIம் நீங்க ாயினான்.
ஐIம் தீர்ந்த பிறகு தனக்கு அடைBத்த அந்தப் புதுBாளிடைகயின் இIற்டைக ளங்கடைளக் கண்டு Bகிழ்ந்த
ண்ணம் அங்கிருந்தான் உதIணன். இவ் ாறு தன் புது அரண்Bடைனயின் காட்சியின்பத்தில் உதIணன்
திடைளத்துக் வெகாண்டு இருக்கும்ஜேபாது, கதிர ன் தன்ஆட்சிடைI முடித்துக் கிளம்பினான். Bாடை ப்
வெபாழுது ந்தது. Bாற்றான் ஜேபாற்றிIடைத நிடைனந்த Bனத்தில் வெBல் த் தத்டைதயின் காதல் நிடைனவு
தடை காட்டிIது. கண்களால் ஜேபசிI காதல் ஜேபச்டைச இப்ஜேபாது Bனம் ஜேபசத்வெதா ங்கிIது. ஆனால்
Bனத்தின் இந்தப் ஜேபச்சு நிடைற டை Iவில்டை . இதற்குப் பதில் வெசால் இன்வெனாருத்தி
ஜே ண்டியிருந்தது.
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3. விதி வெ ன்றது
Bனத்டைத டைBIல் வெசய்யும் Bாடை ஜேநரம். குஞ்சரச்ஜேசரி Bாளிடைகயின் அழகிI ஜேசாடை யில் உதIணன்
உ ாவிக் வெகாண்டிருந்தான். அந்த அழகிI வெபரிI ஜேசாடை யில் சந்தன Bரங்கடைள ஜே லிIாக எடுத்த
சண்பகத் ஜேதாட் வெBான்று உட்பகுதிIாக அடைBந்திருந்தது. சண்பக Bரங்களுக்கிடை ஜேI ஜே ங்டைக
BரவெBான்று இIற்டைகIாக உண் ாகியிருந்தது. அந்த ஜே ங்டைக Bரத்தின் கிடைளயில் ஓர் ஊஞ்சல். அதில்
ஆடு தற்கும் ஆட்டு தற்கும் ஜேபாட்டியிட் னர் அங்கிருந்த சின்னஞ்சிறு வெபண்கள். அப்வெபண்கள்
பாடிI ஊஞ்சல் பாட்டிற்குத் தகுந்தபடிIாக அங்கிருந்த Bயில் ஜேதாடைக விரித்து அபிநIத்து ன்
ஆ த்வெதா ங்கிIது. இந்த ஆ ல் பா ல்கடைளக் ஜேகட்டுப் பக்கத்திலிருந்த வெ யில் நுடைழ றிIாத
புதரில் உள்ள தும்பியும் ண்டும் ஒன்டைறவெIான்று Bருட்டின. வெகாம்பிலிருந்த Bணிநிற இருங்குயில்
ஜேபடை தன் அன்புச் ஜேச டை அகவி அகவி அடைழத்தது. கமுக Bரத்தில் தன் ஜேச டை க் காணாத
அன்னப்ஜேபடை பாடைளடைIக் கண்டு ஜேச ல் அதில் Bடைறந்து விட் ஜேதா என ஐயுற்றது. உதIணன்
இ ற்டைறவெIல் ாம் கண் ான். கண் காட்சிகள் அ ன் தனிடைBடைI அ னுக்கு உணர்த்தின.
தத்டைதயின் ஜேBற்வெசன்ற நிடைனஜே ாடு, ஒரு புறBாகச் சுற்றிக் வெகாண்டிருந்த உதIணன் தனிடைB
ஜே தடைனIால் சூழப்பட் ான். அப்ஜேபாது கதிர ன் பழுக்கக் காய்ச்சிI வெபான் ட் த்டைதப்ஜேபால்
ஜேBடை Bடை மீதில் Bடைறந்து வெகாண்டிருந்தான். வி ங்குகளும் பறடை களும் தனித்திருக்கும் தத்தம்
துடைணகடைள ஜேநாக்கிச் வெசன்றன. ஒரு வெபரிI சக்கர ர்த்தி ாழும் டைரயிலும் அ னுக்குட்பட்டிருந்து,
அ ன் Bடைறயும்ஜேபாது வெBல் வெ ளிக்கிளம்பித் தம்முருக்காட்டி ஆட்சி வெசலுத்த முIலும் ப படைகக்
குறுநி Bன்னர்கடைளப்ஜேபால், சூரிIன் Bடைறந்ததும் ானில் அங்வெகான்றும் இங்வெகான்றுBாகச்
சிறுசிறு விண்மீன்கள் தடை டைI வெ ளிஜேI நீட்டின. தாய்ப்பால் உண்ணும் பரு த்தில் தடை டைB பூண்டு,
அரசாள ந்த மிகவும் இளம் பரு த்து அரசன் ஜேபா
ானிற் பிடைறBதி ஜேதான்றிIது.
Bாடை முற்றி இரவு ஜேதான்றும்படிIான அழகிI ஜேநரம். Bகளிர் சந்தனத்தின் ஈரம் பு ர்த்தும் அகிற்புடைக
எங்கும் பரந்தது. தத்தம் குழந்டைதகடைள உறங்கச் வெசய் தற்காக Bகளிர் கூறும் வெபாய்க் கடைதகளின் ஒலி
ஒருபுறம். எங்கும், இடை இடை ஜேI ஒளிபரப்பும் பாண்டில் விளக்குகள் ஏற்றப்பட் ன. உதIணன்
ஜேநரBாகிவிட் டைத உணர்ந்து அரண்Bடைனக்கு ந்து ஜேசர்ந்தான். இரவு உணவு முடிந்தபின் தனக்வெகன
அடைBக்கப்பட் Bணிக்கால் அBளியில் துயி ச் வெசன்றான். தூக்கம் எங்கிருந்து ரும்? தூக்கம்
ரு தற்குப் பதில் ாச தத்டைதயின் கவின்முகம் BானசீகBான உரு வெ ளியில் ஜேதான்றி அருஜேக
ந்தது. அழகு என்பது இவ் ாறு இருக்க ஜே ண்டும் எனத் ஜேத ர்கள் ஒன்றுகூடித் தீட்டிI வெதய்
ஓவிIம் ஜேபான்ற தத்டைதயின் உருடை த் தன் Bனத்தில் அழிIாBல் எழுதிவி முIன்றான் உதIணன்.
‘அன்று புலிமுக Bா த்தில் தன் ஜே ல்விழிடைIக் கருவிIாகக் வெகாண்டு என் உள்ளங்க ர்ந்த
கள்ளியி மிருந்து உள்ளத்ஜேதாடு அ ள்பாற் வெசன்ற என் ஆண்டைBடைI நான் வெபற முடியுஜேBா?’ என்று
Bாணிக்கப்படுக்டைகஜேBல் தூக்கமின்றித் தனிடைBத் துன்பம் ாட் அதற்கு ஆளாகிI உதIணன் ஒன்றும்
புரிIாது அBர்ந்திருந்தான்.
உதIணன் Bட்டுBா இத் துIருக்கு ஆளானான்? இல்டை ! இல்டை ! இப்ஜேபாது ாச தத்டைதயின் கன்னி
Bா த்திற்கு ருஜே ாம். இஜேதா அ ளும் காதல் காரணBாக விடைளந்த தனிடைBத் துன்பத்துக்கு
இ க்காகத் த றவில்டை என்று அ ள் ஜேதாற்றத்டைதக் கண்ஜே அறிந்து வெகாள்ள ாம். உதIகிரியின்
உச்சியில் ஜேதான்றும் இளங்கதிர ன்ஜேபா நளகிரியின் ஜேB Bர்ந்திருந்த உதIணடைனக் கண் தும்
அ ள் வெநஞ்சு அ ன்பால் அடை க்க ம் புகுந்துவிட் து. வெநஞ்டைச உதIணனி ம் பறிவெகாடுத்துவிட்
அ ள் கன்னிBா த்திற்குத் திரும்பிIதும் ஆIத்தார்கடைள நீக்கித் திருBணி Bா த்தின் பகுதியில் ஓர்
ஒதுக்குப்புறBாக அBர்ந்து உதIணடைன நிடைனக்கத் வெதா ங்கினாள்.
உதIணடைனப் பற்றியும் அ ன் ஜேபரழடைகப் பற்றியும் மீண்டும் மீண்டும் நிடைனத்துக் வெகாண்டிருந்த
ாச தத்டைதக்குத் தன் தந்டைதIாகிI பிரச்ஜேசாதனன் ஜேBற்கூ க் ஜேகாபம் ந்துவிட் து. ஜே ற்று
நாட்டிலிருந்து தன் கிடைளஞடைரப் பிரிந்து சிடைறப்பட்
ன், தனிIான ன் என்படைத எல் ாம் சற்றும்
சிந்திIாது, ‘Iாஜேழாடு வெசன்று Bத IாடைனடைI அ க்கு’ என்று அ ருக்கு ஆடைணயிட் ாஜேர நம் தந்டைத
அ ருக்குக் கண்கஜேள இல்டை ஜேIா? ஒரு ஜே டைள அ ர் கண்கள் Bரத்தா ாகிI உணர்ச்சிIற்ற
கண்கஜேளா? என்று எண்ணினாள் தத்டைத. அ ள் Bனத்தில் உதIணன் ஜேBவெ ழுந்த காதல், வெபற்ற
தந்டைதடைIயும் பழிக்கும்படி வெசய்கிறது என்றால் அதன் விந்டைதடைI எவ் ாறு விளக்க முடியும்!
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தத்டைத உதIணடைனஜேI எண்ணித் தாபமுற்று அBர்ந்திருக்டைகயில் பிரிந்திருந்த அ ள் ஆIத்தார் ந்து
ஜேசர்ந்தனர். தத்டைதயின் ஜேBனியில் ாட் ம், குடைழவு முதலிIன கண்டு பரபரப்படை ந்து
ப
டைகIாகப் ஜேபணி அடைதத் தீர்க்கும் முIற்சியில் ஆIம், வெசவிலி முதலிஜேIாரு ன் ஈடுபட் து.
தத்டைதயின் தாபம் அதிகBாகிIஜேத ஒழிIக் குடைறIவில்டை . குளிருக்குச் சந்தனம் பூசினாற்
ஜேபா ாயிற்று. இரவு ஒரு ழிIாக முடிந்தது. காடை ப் வெபாழுது நன்கு விடிந்தது.
நல் தானாலும் சரி வெகட் தானாலும் சரி, விதி எப்ஜேபாதுஜேB ஜேதால்விIடை
து இல்டை . விதி என்பது
Bனிதனுக்கு அப்பாற்பட் நிIதிIாக இருக்கும்ஜேபாது அடைத Bனிதன் எவ் ளவுதான் முIன்றாலும்
ஜேதால்வி அடை Iச் வெசய்துவி முடியுBா என்ன? உதIணன் ாச தத்டைத காதல், விதியின் கூட்டுறவு
என்பதுஜேபா அடைBந்துவிட் து. அப்படிIானால் அதன் வெ ற்றிக்கும் விதிதாஜேன
வெபாறுப்பாளி? Bறுநாள் காடை பிரச்ஜேசாதனனின் அரசடை கூடிIது. பிரச்ஜேசாதனனுடை I அரசடை
மிகப்வெபரிIது. அ னுடை I அடை யின் கண்ணுள்ள Bந்திரச் சுற்றத்தினர் விதிவெIான்வெறாழிIப்
பிற ற்றிற்குக் கட்டுப்படுதடை அறிIார். கூற்று டைனயும் Bாற்றும் ஆற்றல் படை த்த ர். முற்றுந்துறந்த
முனி ர்கள் ப ர் அதில் இருந்தனர். அ ர்களுக்வெகல் ாம் ணக்கம் வெசய்த ண்ணம்
அடை யிற்புகுந்தான் பிரச்ஜேசாதனன். அடை யில் ப
டைக அறிவு நூல்களின் நIங்கள் ஆராIப்பட் ன.
அறிஞர் ப ர் உடைரIாடினர். அவ் டைகIாகக் கிடை த்த ஜேகள்வி யின்பத்தில் சிறிது ஜேநரம் ஈடுபட் ான்
அரசன். அப்ஜேபாது உதIணன் நிடைனவு அ னுக்கு ந்தது. உதIணடைன அடைழத்து ரச் வெசால்
ஜே ண்டுவெBன அ ன் எண்ணினான். இதற்குள் அன்டைறI அடை ஒரு ாறு முடிந்தது. உதIணடைன
அடைழத்து ருBாறு ஓர் ஏ
ாளடைன அனுப்பினான். அடை முடிந்துவிட் டைBIால் அரசன்
உதIணனுக்காகத் தன் ஜேகாயிலுள்ஜேள காத்திருந்தான். உதIணன் நன்றாக அ ங்கரிக்கப்பட் வெபண்
Iாடைன ஒன்றின்ஜேBல் அBர்ந்து ந்து ஜேசர்ந்தான். Bணல் முற்றத்தில் Iாடைன ஜேBலிருந்து இறங்கிI
அ டைனப் பிரச்ஜேசாதனன் எதிஜேர வெசன்று ரஜே ற்றான். தன்ஜேனாடு சBBான ஆசனத்தில் உதIணடைன
அBர்த்திக்வெகாண்டு ப விதBான உபசாரங்கடைள அ னுக்குச் வெசய்தான். ‘இடைத உன் வெசாந்த
அரண்BடைனடைIப்ஜேபா நிடைனத்துக் வெகாள்ளுதல் ஜே ண்டும். நBக்குள் ஜே றுபாடு ஜே ண் ாம்’
என்றான். அப்ஜேபாது பணிப்வெபண் ஒருத்தி ப ழத்தட்டில் தாம்பூ ம் வெகாணர்ந்து அளித்தனள். அடைத
இரு ரும் தரித்துக் வெகாண் னர். சற்று ஜேநரம் Bன Bகிழ உடைரIாடிIபின் உதIணடைன அங்ஜேக சிறிது
வெபாழுது இருக்கும்படிIாகக் கூறிவிட்டுப் பிரச்ஜேசாதன Bன்னன் அரண்Bடைனயின் உட்புறஞ் வெசன்றான்.
உட்புறத்திலிருந்த சிஜே தன் Bன்னடைன ணங்கி ரஜே ற்றான். அரசன் சிஜே தடைனக் வெகாண்ஜே
உதIணனி ம் தன் ஜே ண்டுஜேகாடைளத் வெதரிவிக்க விரும்பினான். "சிஜே தா! உதIணன் Iாழ் ாசிப்பில்
ல்
ன் என்படைத நீயும் ஜேகள்விப் பட்டிருப்பாய்! அன்று உன்னாஜே தான் நளகிரியின் Bதத்டைத
உதIணன் அ க்கினான். இன்று உன்னால்தான் என் ஜே ண்டுஜேகாடைள உதIணன் ஒப்புக்வெகாள்ள
ஜே ண்டும். தத்டைதக்கு வீடைண கற்பிக்க ஏற்ற ஆசிரிIன் அகப்ப ாBல் Iானும் அ ள் தாயும் ப
நாள்கள் ருந்திIதுண்டு. அந்த ருத்தம் இனி உதIணனால் தீர்ந்துஜேபாகும் என்று நம்புகிஜேறன். என்
நம்பிக்டைகயின் வெ ற்றியும் ஜேதால்வியும், நீ உதIணனி ம் ஜேபசி அ டைனச் சம்Bதிக்கச் வெசய் டைதப்
வெபாறுத்தது! உதIணன் ஒரு ஜேபரரசன் Bகனாயினும், என் வெபாருட்டு இடைத நிடைறஜே ற்று தில் இழுக்கு
ஜேநாக்கBாட் ான் என்று எண்ணுகிஜேறன். நீதான் இடைத அ னி முடைரத்து உ ன்பாடு வெபற்று
ரஜே ண்டும்” என்று தன் Bந்திரிகளுள் ஒரு னாகிI சிஜே தடைனப் பிரச்ஜேசாதனன் ஜே ண்டிக்
வெகாண் ான். இவ் ாறு கருதி ஜே ண்டிI பிரச்ஜேசாதனன் உள்ளூற ஜே ஜேறார் எண்ணத்து ன் இடைதச்
வெசய்தான். உதIணடைன மீண்டும் வெகௌசாம்பி நகரஜேBா, டை சாலி நகரஜேBா வெசல் வி ாBல்
உச்சயினியிஜே ஜேI இருக்கச் வெசய்துவி ஜே ண்டும் என்பது தான் அந்த எண்ணம். இத்தடைகI
அருங்கடை ச் வெசல் வெனாரு டைன வெ ளிஜேI விட்டுவி அ னுக்கு விருப்பமில்டை . தத்டைதக்கு
வீடைண கற்பிக்குமுகBாக உதIணடைன உச்சயினியிஜே ஜேI B க்கிவி
ாம் என்று தீர்Bானம் வெசய்தான்.
அந்தத் தீர்BானஜேB இந்த ஜே ண்டுஜேகாள் டி ாக வெ ளிப்பட் து.
அரண்Bடைனயில் பிரச்ஜேசாதனன் ஜேபானபின்பும் காத்திருந்த உதIணன், சிஜே தன் உட்புறமிருந்து
ரு டைதக் கண்டு ரஜே ற்றான். இரு ரும் தத்தம் ந ங்கடைளப் பற்றிIறிந்து அள ளாவி முடிந்தபின்
உதIணனி ம் சிஜே தன் தன்னுடை I அரசனின் விருப்பத்டைத வெBல் த் வெதரிவிக்க ஆரம்பித்தான்.
சிஜே தன் கூறிI ஒவ்வெ ாரு ார்த்டைதயும் உதIணடைன ஜே தடைன வெசய்தது. பிரச்ஜேசாதன Bன்னனின்
ஜே ண்டுஜேகாடைளப் புரிந்துவெகாள்ளாBல் அ ன் தவித்தான். தானும் ஓரரசன் என்றறிந்தும் பணிIாளனாக
அBர்த்திக் வெகாள் துஜேபா Bகளுக்கு வீடைண கற்பிக்க ஜே ண்டுகிறாஜேன என்ற க டை ஒருபுறம்
உதIணடைன ாட்டிIது. உதIணன் அந்த ஜே ண்டுஜேகாடைள ஆராய் தன் மூ Bாகப்
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பிரச்ஜேசாதனனுடை I உள்ளத்டைதஜேI ஒருமுடைற ஊடுருவிப் பார்த்தான். ஒரு நிடை Iான காரணம்
அ னுக்குத் வெதன்ப வில்டை . ‘என்னுடை I குடி ஒழுக்கம் எத்தடைகIது என்படைத அறிந்து
வெகாள்ள ா? அல் து என் கடை
ன்டைBடைIப் புகழ் வெபறாதபடி ஒடுக்க ஜே ண்டிச் வெசய்த வெசI ா?
இல்டை என்ஜேBல் இரக்கமுற்றுச் வெசய்த காரிIந்தானா? Bனத்தில் எண்ணிIது சரிIா, த றா என்று
ஆராIாBல் எண்ணிIடைத எண்ணிIபடிஜேI வெசய் துதான் ஜேபரரசர்களுடை I இIல்ஜேபா? எதற்காக
இ ன் எனக்கு இந்த ஆடைணயிடுகிறான்? இ ன் Bகளுக்கு நான் ஆசிரிIனாக இருந்து Iாழ் கற்பிக்க
ஜே ண்டுBாஜேB? Iார் அந்தப் புண்ணிI தி? ஒருஜே டைள அன்று நாம் புவிமுக Bா த்தில் கண் காரிடைக
தாஜேனா? இல்டை இ னுடை I ப வெபண்களில் ஜே வெறாரு வெபண்ணாகவும் இருக்க ாம். இந்தச்
சிஜே தனி ம் இடைத ாய்விட்டுக் ஜேகட்பது நாகரிகBல் . எப்படிIாயினும் இங்கு Iாழ் கற்பிப்பது
மூ Bாக அ டைள நான் சந்திக்க ஒரு ாய்ப்டைபIா து ஏற்படுத்திக் வெகாள்ள ாம். என்னி ம் Iாழ்
கற்கப்ஜேபா து Iாராயினும் என் உள்ளங்க ர்ந்த அந்தப்வெபண் அங்ஜேக எப்ஜேபாதா து தட்டுப்ப ாB ா
ஜேபாய் விடு ாள்? அ டைள மீண்டும் சந்திக்காBல் என்னால் உயிர் ாழ முடிIாது. அ டைளச் சந்திக்க
ஜே ண்டுBானால் இதற்கு ஒப்புக் வெகாண்டுதான் ஆகஜே ண்டும். உயிர் வெக விருக்கும் நிடை யில்
ஒழுக்கம் பார்த்துக் வெகாண்டிருப்பது தகாது. நான் எப்படியும் இதற்கு உ ன்பட்ஜே ஆகஜே ண்டும்.
இவ் ாறு உதIணன் Bனத்தில் எண்ணங்கள் விடைரந்து எழுந்தன. உதIணன் சிஜே தனி ம் Iாழ்கற்பிக்க
உ ன்பட் ான். சிஜே தன் நன்றிஜேIாடு விடை வெபற்றுச் வெசன்று உதIணன் Iாழ் கற்பிக்க இணங்கிI
வெசய்திடைI அரசனுக்கு உடைரத்தான்.
அரசன் ாச தத்டைதடைI Bனத்திற் கருதிஜேI உதIணடைன Iாழ் கற்பிக்க அடைழத்தான். எனினும் அடைத
வெ ளிஜேI காட்டிக் வெகாள்ளவில்டை . எனஜே தன்னுடை I ப ஜேதவிIர்கள் வெபற்ற, ஜேபடைதப் பரு த்து
Bகளிர் எல்ஜே ாடைரயும் தன்பால் ர டைழத்து அ ருள் Iா ர் உதIணனி ம் Iாழ் கற்கத் தகுந்த ர் என
ஆராய் துஜேபால் ஆராய்ந்து, ாச தத்டைதஜேI தக்க ள் எனத் ஜேதர்ந்வெதடுத்தான். விதி முழுதும்
வெ ன்றது. உதIணனுக்குச் சாதகBாகஜே வெ ன்றது. உதIணன் எ டைளச் சந்திக்க ாம் என்பதற்காக
Iாழ் கற்பிக்க இணங்கினாஜேனா, அ ஜேள Iாழ் கற்ப ளாக ாய்த்திருப்பது அ னுக்குத்
வெதரிIவில்டை .
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4. திடைர வி கிIது
தத்டைத Iாழ் கற்க ஜே ண்டிI நல் நாள் விடைரவிற் குறிப்பி ப் வெபற்றது. தன்னுடை I பிற
புதல்விIருக்கு ஏற்ற பரிசுகடைளக் வெகாடுத்து ருந்தாதபடி வெசய்தான் பிரச்ஜேசாதனன். உதIணனி ம்
வீடைண கற்கும்ஜேபறு தத்டைதக்ஜேக தக்கவெதனப் ப ரும் பாராட்டி Bகிழ்ந்தனர். Iாழ் கற்க ஏற்ற கீதசாடை
கட்டி அ ங்கரிக்கப்பட் து. தத்டைதயின் கடை க் கல்விக்கு ஜே ண்டிI சதிகள் Iாவும் வெசய்Iப்பட் ன.
குறித்த Bங்க நன்னாள் ந்து ஜேசர்ந்தது. ாச தத்டைதடைI அ ளுடை I ஆIத்தார் நன்றாக
அ ங்கரித்தனர். கடை Bகடைளக் கற்று அறிIத் திருBகள் வெசல் துஜேபா , அ டைளக் கீதசாடை க்கு
உதIணனி ம் Iாழ் கற்க அடைழத்துச் வெசன்றனர் ஜேதாழிIர். காதில் குண்
ம் அடைசIக் காலிற்
சி ம்வெபாலிப்பக் கீதசாடை யுள் வெசன்றாள் தத்டைத, கீதசாடை யில் Iாழ் கற்பிக்கஜே ண்டிI ஜேBடை யில்
ஆசிரிIனிருந்து கற்பிப்பதற்கும், அதற்கு எதிஜேர கற்ப ள் அBர்ந்து கற்பதற்குBாக இரண்டு
இருக்டைககள் வெபான்னிலும் Bணியிலும் இடைழத்துச் வெசய்Iப்பட்டிருந்தன. இரண்டிற்கும் இடை ஜேI ஓர்
அ ங்காரBான வெBல்லிI பட்டுத் திடைரச்சீடை ஒளிவீசிக் வெகாண்டிருந்தது. அதனால் கற்ப ளும் கற்பிப்
ப ரும் ஒரு ருக்வெகாரு ர் பார்த்துக்வெகாள்ள முடிIாதிருந்தது. தத்டைத, திடைரக்குப் பின்னாஜே கற்ப ள்
அBர ஜே ண்டிI இருக்டைகயில் அBர்த்தப்பட் ாள். கற்கின்ற முதல் நாள் இப்படித் திடைரயிட்டு அடைத
வி க்கிIபின், கற்பார் ஆசிரிIடைன ணங்கிப் வெபரிதும் பIபக்தியு ன் கற்றல் கடை Bரபு. இதற்குள்
சி ர் வெசன்று, கற்பிக்கும் ஆசிரிIனாகிI உதIணடைன BரிIாடைதகளு ன் அடைழத்து ந்தனர். உதIணன்
திடைரக்கு இந்தப் புறம் ஆசிரிIருக்வெகன இ ப்பட்டிருந்த இருக்டைகயில் அBர்ந்தான். திடைர இரண்டு
உள்ளங்களின் ஜே கத்டைதத் தாங்கிக்வெகாண்டு இடை ஜேI நின்றது. தனக்கு Iாழ் கற்பிக்க இருப்ப ன்,
அன்று புலிமுக Bா த்திலிருந்து தான் Iாடைன ஜேBற்கண் இடைளஞஜேன எனத் தத்டைத அறிIாள். தான்
கற்பிக்க ஜே ண்டிI ள், அன்று தன் உள்ளங்க ர்ந்த கன்னிIாகஜே இருப்பாள் என்று உதIணனும்
அறிIான். இரு ர் அறிIாடைBயும் உந்தி நிற்கும் ஆ லின் தாக்குதடை அந்த வெBல்லிI பட்டுத்திடைர
எவ் ளவு ஜேநரந்தான் தாங்கும்? ஆசிரிIடைனயும் BாணவிடைIயும் அதிக ஜேநரம் ஜேசாதடைன வெசய் தற்குத்
தத்டைதயின் ஜேதாழிகஜேள விரும்பவில்டை ஜேபாலும்,
‘ஆசிரிIனி ம் கற்பதற்குமுன் அ டைன Bனப்பூர் Bாக ணங்கஜே ண்டிIது Bாண ர் க டைB. அடைத
Bற ாது நீயும் வெசய்க’ என்று கூறித் ஜேதாழிIர் திடைரடைI வி க்கினர். தன் காந்தள் ஜேபான்ற வெBல்லிI
விரல்கடைளக் கB B ர் குவிந்தது ஜேபா க் கூப்பி ணங்கிவிட்டுத் தடை நிமிர்ந்தாள் தத்டைத. எதிஜேர
அன்று வெநஞ்டைசக் க ர்ந்து வெசன்ற கள் ன் விIப்பு ன் தன்டைனஜேI கண்களால் பருகிவிடு துஜேபா ப்
பார்த்துக் வெகாண்டிருப்படைதக் கண்டு அ ள் தடை குனிந்தாள். முதலில் வி கிIது பட்டுத்திடைர.
இப்ஜேபாது இரண்டு உள்ளங்களிலுமிருந்த சந்ஜேதகத்திடைரகளும் வி கின. தத்டைதIாக அ டைள
அறிந்தான் உதIணன். உதIணனாக அ டைன அறிந்தாள் தத்டைத. இரு ருக்கும் இடை யிலிருந்த
Iாழினின்றும் இன்னும் இடைச எழவில்டை . இரு ர் Bன Iாழிலிருந்தும் இனிI அன்புப் பண்
ஒலிப்படைத இரு ருஜேB அறிந்து வெகாண் னர். கண் மூடித் திறப்பதற்குள் இந்த அறிமுகத்தால் ஏற்பட்
விIப்பு நா கம், சி கணங்களில் முடிந்தது. ஆசிரிIனாகவும் BாணவிIாகவும் சூழ்நிடை டைI
வெ ளிப்படை Iாக ஆக்கி டை த்திருக்கும்ஜேபாது இரு ரும் இந்தக் காதல் நா கம் நடிக்க
முடிIாதல்
ா? உதIணன் Iாடைழக் டைகயிவெ டுத்துக் கற்பிக்க ஆரம்பித்தான். தத்டைத மீண்டும்
முடைறக்காக அ டைன ணங்கிக் கற்க ஆரம்பித்தாள். தத்டைதயின் ஆIம் அ டைளச் சூழக் கா
ாக
இருந்து வெகாண்டு க னித்தது. Bாரன் B ர்க்கடைணகள் முழு டைதயும் தத்டைதயி ம் எய்து பழிதீர்த்துக்
வெகாண் ஜேபாது, Bனம் Iாழில் ஜேபாகுBா? முதல் நாளாடைகIாலும் உதIணன் Bன நிடை யிலும்
ஏறக்குடைறI அஜேத Bனஜே தடைன ஏற்பட்டிருந்ததாலும், விடைர ாக Iாழ் கற்பிப்படைத முடித்துவிட்டுப்
பிரிIாBற் பிரிந்தான் அ ன். சந்ஜேதகத்திடைர வி கப் வெபற்ற இரு ரும், Bறுபடி தாபத்திடைர
மூ ப்வெபற்றுப் பிரிந்து வெசன்றனர்.
உதIணன் தத்டைதக்குத் வெதா ர்ந்து Iாழ் கற்பித்து ந்தான். அதனு ன் ஜேபாட்டி ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு
அ ர்களுடை I கண்கள் காதல் கற்படைனடைI ளர்த்து ந்தன. பிரச்ஜேசாதனன் வெசய்த இந்த ஏற்பாடு,
ஊரார் தங்களுக்குள் கூடிக் கூடிப் பழிவெBாழி ஜேபசும்படி வெசய்துவிட் து. ஆனால் அ ற்டைற அரசன்
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அறிIாதபடி அஞ்சி முணுமுணுக்கத் வெதா ங்கிIது ஊர். 'சிடைற வெசய்Iப்பட்டு ந்த படைகIரசன்
உதIணன், ாலிப Iதினனுங்கூ . அ டைனக் வெகாண்டு பரு ம் ந்த தன் Bகளுக்கு நம்பிக்டைகயு ன்
Iாழ் கற்பிக்கச் வெசய்த Bன்னனுக்கு அறிவு Bங்கிவிட் ஜேதா? படைக டைன நம்பிப் வெபற்ற Bகடைள
ஒப்புவிக்கிறாஜேன?' என்னும் பழிவெBாழி ஊவெரங்கணும் எழுந்தது. ஆனால் அரசன் ஆடைணக்கு அஞ்சி
Bடைற ாகப் பரவி ந்தது இந்தப் பழிவெBாழி.
ஜே ந்தன் அறியின் வெ ஞ்சினம் வெகாள் ான்; ஆடைகIால், ாய் திறந்து ஜேபசாBல் நகரில் காதும் காதும்
டை த்தாற் ஜேபா ப் வெபருகிப் பரவிIது இந்தப் ஜேபச்சு. ‘ஆசிரிIனாக ந்த உதIணனும் அரசன்.
கற்ப ளாகிI ாச தத்டைதயும் அரசன் Bகள். இரு ரும் திருBணப் பரு த்தினர். இதன் முடிவு என்ன
ஆகும்?' இப்படியும் ஒரு சி ர் ஜேபசிக் வெகாண் னர்.
இஃது இவ் ாறிருக்க, உதIணன் தத்டைதயின் ஜேBவெ ழுந்த ஜே ட்டைகடைI அ க்க முடிIாது தவித்தான்.
அஃது அ ன் உ ல் ந த்டைதஜேI ஓரளவு பாதித்திருந்தது. இருந்தஜேபாதிலும் தத்டைதக்கு Iாழும்
அரசகுBாரர்க்கு வில் முதலிI கடை களும் கற்பிப்படைத நிறுத்தவில்டை . உதIணனது உ ல்நலிஜே ா
நாளுக்கு நாள் காண்ஜேபார் சந்ஜேதகமுறும் அளவுக்கு நிடை முற்றிவிட் து. இந்நிடை யில் ஏற்ற உதவிIாக
Iந்தகன் ந்தான். அ டைனக் கண் வு ன் உதIணனுக்கும் ஆறுதல் உண் ாயிற்று.

17

5.

Iந்தகன்

ந்தான்

யூகிஜேIாடு உஞ்டைச நகர் ந்திருந்த Iந்தகன் Bாறு ஜே
த்து ஜேன பிரச்ஜேசாதனனுடை I
புதல் ர்களாகிI பா குBரன் முதலிஜேIாருக்கு உற்ற நண்பனாகி அரண்Bடைனயில் சித்து ந்தான்.
அங்ஙனம் சித்து ருங் காடை யில் ஒருநாள் பா குBரனுக்காக உதIணனி ம் Iந்தகன் வெசன்று
ரஜே ண்டிI அ சிIம் ஏற்பட் து. அடைதத்தாஜேன Iந்தகனும் ஆ
ாக எதிர்பார்த்திருந்தான்.
பா குBரன், உதIணனுடை I Bாண னல்
ா? அதனால் B ர் Bாடை கள், சந்தனப்ஜேபடைழகள்,
தங்கநிறக் கலிங்கங்கள் (பட் ாடை கள்) முதலிI வெபாருள்கடைளக் வெகாண் காணிக்டைகயு ன்
Iந்தகடைன அ ன் உதIணனி ம் அனுப்பி டை த்தான். Iந்தகன், பா குBரனது காணிக்டைகஜேIாடு
குஞ்சரச்ஜேசரியிலுள்ள உதIணனின் Bாளிடைக வெசன்றடை ந்தான். உதIணடைனக் காணத் தன்டைன
இள ரசன் அனுப்பியுள்ளடைBடைI அங்குள்ள கா
ன் மூ Bாக அ னுக்குக் கூறிIனுப்பினான்.
பா குBரனின் காணிக்டைகஜேIாடு காண ந்திருக்கும் Bாறுஜே
த்திலுள்ள Iந்தகடைன உள்ளிருந்து
வெ ளிஜேI ந்த உதIணன் நன்றாகக் கூர்ந்து ஜேநாக்கினான். உதIணனுக்கு அந்த முகத்டைத அடிக்கடி
பார்த்துப் பழகியிருப்பது ஜேபா த் ஜேதான்றிIது. சிந்தித்த ண்ணம் அந்த முகத்டைத ஆழ்ந்து ஜேநாக்கிக்
வெகாண்டிருந்த உதIணன் பக்கத்தில் நிற்கும் கா
டைன Bறந்து, ‘இ டைன எங்ஜேகஜேIா பார்த்துப்
பழகினாற்ஜேபா இருக்கிறஜேத’ என்று ாய் விட்டுக் கூறிவிட் ான். கூறிI ஜேதா ல் ாBல் விIப்புமிக்க
பார்டை யு ன் Iந்தகடைன வெBல் வெநருங்கினான். கா
ன் ஜே ற்ற னாக இடை யிலிருப்படைத
உணர்ந்து வெகாண்
Iந்தகன், தன் Bாற்று ஜே
ம் அம்ப Bாகிவி க் கூ ாது என்பதற்காக, “இல்டை
அரஜேச தாங்கள் என்டைன அறிந்திருக்க நிIாIமில்டை ” என்று கூறி Bழுப்பினான். உ ஜேன உதIணன்
அந்த ஆராய்ச்சியிலிருந்து மீண் ான். Iந்தகனுக்குப் ஜேபான உயிர் திரும்பி ந்தது. கா
ன் இப்ஜேபாது
வெ ளிஜேIறினான். கா
ன் ஜேபானாஜேனா இல்டை ஜேIா, Iந்தகன் ஒஜேர தா ாகத் தாவி, உதIணடைனத்
தழுவிக் வெகாண்டு ஆனந்தக் கண்ணீர் டித்தான். நண்பர்கள் நிகழ்ந்த ற்டைற எல் ாம் விரி ாகப் ஜேபசிக்
வெகாண் னர். யூகியின் திட் ங்கடைள எல் ாம் உதIணனுக்கு Iந்தகன் கூறினான். பா குBரனுக்கு
நண்பனாகத்தான் அரண்Bடைனயில் இருப்படைதயும் உதIணனி ம் கூறினான். உ ஜேன உதIணன் தன்
Bாண னாகிI பா குBரனுக்கு ஓர் ஒடை டைI எழுதி, (Bாறுஜே
த்திலுள்ள Iந்தகடைன) அ னுடை I
நண்படைனத் தனக்கு உதவி வெசய்யும் பணிIாளனாகத் தன் Bாளிடைகயில் அBர்த்திக் வெகாண் தாக அதில்
குறிப்பிட்டு அனுப்பிவிட் ான். அதன் விடைள ாக Iந்தகனும் உதIணனும் ஒன்று ஜேசர்ந்தனர்.
Iந்தகன் உதIணஜேனாஜே ஜேI இருந்தான்.
தத்டைதயின் நிடைன ால் உதIணன் ாட் முற்றிருந்த காட்சி இரங்கத்தக்கதாயிருந்தது. கள்ளுண்
ன்
வெ றியுற்றதுஜேபா த் தத்டைதடைIக் கண் நாடைளஜேI நிடைனத்து ஏங்கினான் உதIணன். தீமுகத்தில் இட்
வெBழுகு ஜேபா க் கடைரந்தது அ ன் உ ல்கட்டு. தாய்முகங் காணாது பிரிவுத் துIருழக்கும்
கன்டைறப்ஜேபா
ாச தத்டைதயின் பிரிவினால் அ ன் ாடினான். உய் தற்கு அரிI துன்பம் அ டைனப்
பிடித்து அடை த்து ஒரு நிடை யின்றிச் வெசய்தது. இந்த நிடை யில் முன்பு தன் உ ற்கட்டை க் கண்
ர்கள்
தன்டைனக் காண ஜேநரின் ஐIமுறவும் கூடும். ஆகஜே இதற்கு ஒரு ழி வெசய்I ஜே ண்டும் என்ற பIம்
ஜே று அ டைன அடை த்தது. Iந்தகனின் உதவிடைI நாடினான் உதIணன்.
இத்தருணத்தில் Iந்தகன் வெ ளிஜேI வெசன்று, அரண்Bடைன Bதிஜே ாரத்தில் ஜே ற்றுருவில் இருந்த
யூகியின் ஒற்றர்கடைளக் கண்டு நிகழ்ந்த ற்டைற வெIல் ாம் கூறி விட்டு Bாளிடைகக்குத் திரும்பினான்.
ஜேகாட்டை க் கா
ர்கள் கண்ணில் Bண்டைணத் தூவிவிட்டு Bதிஜே ாரத்தில் பதுங்கியிருந்த அந்த
ஒற்றர்கள் வெசய்திகடைள Iறிந்துவெகாண்டு யூகி இருக்குமி ம் வெசன்றனர். திரும்பி ந்த Iந்தகனி ம்
உதIணன் தன் நிடை டைI வெ ளிப்படை Iாகக் கூறி, அதற்கு ஒரு ழி வெசால்லுBாறு
ஜே ண்டிக்வெகாண் ான். Iந்தகனும் உதIணன் நிடை டைIப் புரிந்துவெகாண் ான். இரு ரும் கூடிச்
சிந்தித்தனர். முடிவில் ஒரு ழி பு ப்பட் து. ‘உதIணனுடை I இந்த ாட் ம் ாச தத்டைத
காரணBாக ஏற்பட் தன்று; ஜே ஜேறாரு வெபண் காரணBாக ஏற்பட் து. என்று Bற்ற ர்கள்
எண்ணும்படிIாகச் வெசய்துவி ஜே ண்டும். ாச தத்டைத காரணBாக ஏற்பட் து என்ற உண்டைB
வெ ளிப்பட் ால்தாஜேன ஆபத்து? அடைத வெ ளிப்ப ாதபடி வெசய்Iஜே இந்தச் சூழ்ச்சிடைIக்
கண்டுபிடித்தனர் நண்பர்கள். இந்தச் சூழ்ச்சி நா கத்டைத வெ ற்றிகரBாக நடித்து, உதIணன் தப்பு தற்கு
இப்ஜேபாது ஒரு கணிடைக Bகள் ஜேதடை ப்பட் ாள். அத்தடைகI ஒருத்திடைI அறிந்து அடைழத்து ர
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Iந்தகன் அனுப்பப்பட் ான். Iந்தகன் அதற்காக உஞ்டைச நகருக்குள் வெசன்றான். உஞ்டைச நகரத்துக்
கணிடைகIருள் தடை சிறந்த ளும் தடை க்ஜேகாற் பட் ம் வெபற்ற ளுBாகிI நருBடைத என்னும் நா கக்
கணிடைகடைI இதற்கு ஏற்ற ளாகக் கருதி முடிவு வெசய்தான் Iந்தகன். இந்த முடிவு ன் கணிடைகIர்
ஜேசரிக்குச் வெசன்ற அ ன் நருBடைதடைIச் சூழ்ச்சியிற் சிக்கடை ப்பதற்காக ஒரு வெபாய்க் கடைதடைIக்
கட்டிவிட் ான். ‘அன்வெறாரு நாள் உதIணன் Iாடைனயின் Bதத்டைத அ க்கி விட்டு வீதி ழிIாக
ரும்ஜேபாது, அ டைன எதிர்ப்பட்டு அ ன்ஜேBல் அளவி ா ஜே ட்டைக வெகாண் ரற்றும் நருBடைதயின்
வீடு Iாது?’ என்று அந்தக் கற்படைனச் சரட்டு ன் அ ள் வீட்டை அறிந்து வெகாள்ளும் வினாடை யும்
முடித்துவிட் ான். அந்த வினா ால் அங்குள்ள ர்களி ம் அ ளுடை I வீட்டை அறிந்துவெகாண்டு
நூற்வெறாரு வெபான் Bாடைசகடைள எடுத்துக்வெகாண்டு (Bாடைச-ஒரு டைக நாணIம்) அ ள் வீட்டினுள்
நுடைழந்தான். இவ் ாறு நுடைழந்த Iந்தகடைன நருBடைதயின் நற்றாய் ரஜே ற்று உபசரித்து,
இருக்டைகயில் அBரச்வெசய்தாள். Iந்தகன் ந்த காரிIத்டைத அ ளி ம் கூறினான். அ ள் அதற்காக
மிகவும் Bகிழ்ந்தாள்.
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6. நருBடைதயின் Bறுப்பு
Iந்தகன் கூறிIடைதக் ஜேகட் நருBடைதயின் நற்றாய், "உதIணன் Bனத்துள் என் Bகள் விரும்பப்
வெபற்றாள் என்றால் அது எங்களுக்கு மிகச் சிறந்த ஜேபறாகும். அதனால் நாங்கள் வெபருடைBப்ப
ஜே ண்டும்" என்று உதIணடைனப் பிணித்தற்குரிI வெBாழிகடைளத் தூண்டில் நுனியில் இடைரஜேகாத்து
அதனால் மீடைனப் பிடிப்படைதப்ஜேபா க் கருதிக் கூறினாள். உதIணன் இவ் ாறு தங்களுக்குப் வெபருடைB
வெகாடுத்தும் தங்கள் வீடுஜேதடி ராதது ஒரு சிறு குடைற என்ற கருத்தும் அ ளுக்குச் சிறிதுண்டு. இ ர்கள்
இவ் ாறு இங்ஜேக உடைரIாடிக் வெகாண்டிருக்கும்ஜேபாது நருBடைதயும் உள்ளிருந்து ந்து ஜேசர்ந்தாள்.
உ ஜேன நருBடைதயின் தாய் அ ளுக்கு உதIணன் வெபருடைBகடைள எடுத்துடைரக்க ாயினள். "பரத்டைதIர்
ஒழுக்கத்டைத நிடைனத்தும் அறிIாத ன் அ ன். இழுக்கற்ற தூI ாழ்க்டைகடைI உடை I ன். சூது
முதலிIடை கடைளக் கனவிலும் நிடைனப்பது இல் ாத ன். வெகாடை யுள்ளம் படை த்த ன்.
அப்படிப்பட்
ன் உன்டைன விரும்புகிறான் என்றால் அது உன் நல்விடைனப் பIஜேன ஆகும். இஜேதா
உன்டைன அடைழத்துச் வெசல்
ந்திருக்கும் இ ரு ன் ( Iந்தகன்) உதIணன்பாற் வெசன்று ஜேசர்ந்து அ ன்
விருப்பத்டைத நிடைறஜே ற்று ாIாக!” - என்று நற்றாய் நருBடைதடைI ஜேநாக்கிக் கூறினாள். நருBடைதயின்
முகம் சி ந்தது. புரு ங்கள் வெநரிந்தன. கண்கள் வெசவிகள் டைர நீண்டு அளவு வெசய்துவிட்டு மீண் ன.
முன்ஜேன டை க்கப்பட்டிருந்த வெபான் Bாடைசகடைளத் தன் சினத்தில் என்ன வெசய்கிஜேறாம் என்பஜேத
வெதரிIாBல் அ ள் தாறுBாறாக எடுத்துச் சிதறினாள். Iந்தகனும் தன் தாயும் ஜேகட்கும் படிIாகக்
வெகாடிI வெBாழிகளால் Bறுப்டைபக் கூறத் வெதா ங்கினாள். “சிடைறப்பட்டுக் டைகதிIாக எங்கள் நாட்டுக்கு
ந்த அந்தக் குறுநி Bன்னடைன, அ ன் வீடு ஜேதடிச் வெசன்று விரும்பிIடைதச் வெசய்து நான்
Bகிழ்ச்சியூட்டுஜே ன் என்று நிடைனப்பதுகூ முடிIாது. இதற்கு ஒரு வெபாழுதும் சம்Bதிக்கஜே
Bாட்ஜே ன்” என்று தன் கு த்திற்குச் சிறிதும் வெபாருந்தாத வெBாழிகடைளக் கூறத் வெதா ங்கி இகழ்ந்தாள்.
நருBடைதயின் தாய் எவ் ளஜே ா வெசால்லியும் அ ள் கண்டிப்பாக Bறுத்து விட் ாள். நருBடைதயின்
தாIப்வெபண்டிர் அ ளுக்குப் ப
டைகக் காரணங்கடைள எடுத்துக் காட்டி உதIணடைன Bறுப்பது
சரிIல் என்படைதக் கூறினர். “த விடைன நன்றான கா த்துத் திருBகள் கூடுBாறு ஜேபா ப் வெபாருள்
கிடை த்த வி த்துக் கூடியும், த விடைன தீதாகி நல்விடைன நீங்கிI கா த்துத் திருBகள் நீங்குBாறுஜேபால்
வெபாருள் இல் ாவி த்து நீங்கியும் இட் டைதயுண்ணும் நி ம் ஜேபா நம்டைBச் ஜேசர்ந்ஜேதார்
வெபாருடைளயுண்டும் அ ர் IBாய் ஒழுக ஜே ண்டிI நBக்கு Bறுத்தல் வெ றுத்தல் முதலிIடை
தகாதன” என்று ப விதBாகக் கூறியும் நருBடைத Iந்தகனு ன் ஜேபாக Bறுத்தாள். நருBடைதயின்
தாய்க்கு இது அளவு க ந்த ஜேகாபத்டைத உண் ாக்கிவிட் து. Iந்தகடைன ஜேநாக்கி, “நருBடைதடைI நினது
அடிடைBஜேபா க் கருதி லிதில் ஜேதர்மிடைசக் வெகாண்டு உதIணனி ம் வெசல்க. அ ள் இறுBாப்டைப
அ க்க அதுதான் சரிIான ழி” என்று அ ள் வெ குளியு ன் கூறினாள். Iந்தகன் அவ் ாஜேற
அ டைளப் ப
ந்தBாகக் டைகப்பற்றித் ஜேதர்ஜேBஜே ற்றி ஊரறிI வெபரிI வீதிகள் ழிIாக உதIணன்
Bாளிடைகக்குக் வெகாண்டு வெசன்றான். நருBடைத வெதருவில் ஜேபாஜே ார் ருஜே ாடைர ஜேநாக்கி, “உதIணன்
என்டைன லிதிற் வெகாண்டுவெசல்கிறான். இந்த அநிIாIத்டைதக் ஜேகட்ஜேபாரில்டை Iா?” என்று கதறிக்
வெகாண்ஜே வெசன்றாள். ஜேபாகும் ழிவெIல் ாம் வெபருங்கூட் ம்கூடி ஜே டிக்டைக பார்த்தது. நருBடைத
உதIணன் வெபIடைரச் வெசால்லிப் பழிப்படைதயும் எல் ாரும் ஜேகட் னர்.
நருBடைதயின் அரற்றுடைரகடைளக் ஜேகட் Bக்களிற் சி ர் அ ளுக்கு இரங்கி உதIணடைனப் பழித்தனர்.
ஜே று சி ர், ‘இ ள் எதற்கு இந்த ஜே ஷம் ஜேபாடுகிறாள்?’ என்று நருBடைதடைIப் பழித்தனர். ‘அழகிற்
சிறந்த உதIணனால் விரும்பப்ப இ ள் முற்பிறப்பில் த ம் வெசய்திருந்தாலும் முடிIாது. அப்ஜேபறு
எளிதில் எய்தப் வெபற்ற இ ளுக்கு ஏன் துIர்? ஒருஜே டைள இ ள் வெபண் தன்டைBஜேI இல் ாத ஜேளா?’
என்று Bற்வெறாரு சாரார் ஜேபசினர். உதIணன் கு ஒழுக்கம் வெகட் வெதன்றனர் நல்ஜே ார். ப ரும்
ப விதBாக ம்பளந்தனர். எங்கும் இந்தச் வெசய்தி பரவிவிட் து. உதIணடைனப் பற்றிI நல்வெ ண்ணம்
ப ருக்கு BாறிIது. விடைரவில் Iந்தகன் ஜேதரில் நருBடைதயு ன் உதIணடைன அடை ந்தான்.
ஊர்முழுதும் உதIணடைனப் பற்றிI ம்பு வெBாழிகள் கிளம்பின. திருBகள், Bடைழ, Bகளிர் Bனம் இந்த
மூன்று வெபாருள்களும் ஒரு நிடை யில் நில் ாதன என்ற உண்டைBடைIப் பிரத்திIட்சBாகப் ப ர்கண்டு
அறிந்து வெகாண் ார்கள்.

20

உதIணனும் Iந்தகனும் ஜேசர்ந்து வெசய்த சூழ்ச்சி வெ ற்றி வெபற்றது. எந்தப் பழிவெBாழி எழஜே ண்டும்
என்று அ ர்கள் சூழ்ச்சியிஜே நிடைனத்தார்கஜேளா, அதுஜே எழுந்தது. அதனால் ாச தத்டைதக்கும்
அ னுக்குமிடை ஜேI ஏற்ப விருந்த வெபரும் பழி நீங்கிற்று. ஒரு பழிடைI நீக்க ஜே று ஒரு வெபரும்
பழிடைI ஜேBற்வெகாண் ான் உதIணன். தத்டைதக்காகவும் தன்டைனப் பிறர் சந்ஜேதகிக்காBல்
இருப்பதற்காகவும் உதIணன் இந்தத் திIாகத்டைதச் வெசய்I ஜே ண்டிI அ சிIம் ஏற்பட் து. Bறுநாள்
வெபாழுது விடிந்ததும் ஒரு துன்பமுமின்றி நருBடைத திருப்பி அனுப்பப்பட் ாள். உதIணன் Bாளிடைகயில்
ஒரிரவு அ ள் தங்கினாள். ஆனாலும் உதIணன் அ ளிருந்த பக்கம் கூ த் திரும்பிப் பார்க்கவில்டை .
ஊரிஜே தன்டைனப் பற்றிI பழிIான வெBாழிகள் பரவு டைத அறிந்து உதIணன், Bயிர் நீப்பின் ாழாக்
க ரிBான் ஜேபான்ற Bனவுணர்ச்சிடைI அடை ந்தான். எனினும் தத்டைத வெபாருட்டு அடைதப் வெபாறுத்தான்
உதIணன். இதற்குள் அ ன் எதிர் பார்த்தபடி இந்த வி ரம் ஒற்றர்களால் பிரச்ஜேசாதன Bன்னனுக்கும்
அறிவிக்கப்பட் து.
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7. பழி கூறாப் பண்பு
நருBடைதக்கும் உதIணனுக்கும் ஏற்பட் சம்பந்தம் பற்றி ஊரில் எழுந்த Bடைற ான பழிச் வெசய்திகடைள
ஒற்றர்கள் மூ ம் அறிந்தான் பிரச்ஜேசாதனன். வெBல்லிI நாணங் க ந்த புன்முறு ல் ஒன்று அ ன்
இதழ்களில் ஜேதான்றி Bடைறந்தது. உதIணன் வெசIலுக்காகப் பிரச்ஜேசாதனன் அ டைனப் பழிக்கவில்டை ;
விIப்படை Iவுமில்டை . இது இளடைBப் பரு த்தின் இIல்பு என்ற முடிவிற்கு ந்தான் பிரச்ஜேசாதனன்.
Bாற்றான் வெசய்த சிறு வெசIடை த் தூற்றி இழித்துப் ஜேபசித் துணிந்து Bகிழ்ச்சி அடை I ஜே ண்டிI
பிரச்ஜேசாதன Bன்னன் 'பரு ம் வெசய்தஜே டை ’ என உணர்ந்து, உதIணடைன Bன்னிக்கும் நாகரிகப் பண்பு
மிக உIர்ந்ததல்
ா?
உதIணன் நருBடைதடைI விரும்பிIதும், அ ஜேளாடு விடைளIாடிIதும் த வெறன்று பிரச்ஜேசாதனன்
நிடைனக்கவில்டை . உதIணனால் விரும்பப்படுகின்ற அளவிற்குத் தகுதி வெகாண் நருBடைதக்குப் ப
சிறப்புக்கடைள அ ன் வெசய்தான். வெபான்னிலும் Bணியிலும் ஆகிI சிவிடைககள், வெபாற் ஜேபடைழகள்
முதலிI ற்டைற அ ளுக்கு அன்பளிப்பாக அளித்தான். புன ாட்டு விழா, வெதய் விழா முதலிI
விழாக்கள் நிகழுகிற கா த்தும், நருBடைதநகர் க ந்து வெசன்று அ ற்றில் பங்கு வெகாள்ள
ஜே ண் ாவெBன்றும் வெபாது Bக்கட்குரிI பிற நிகழ்ச்சிகடைளயும் அ ள் நீக்கிவி ஜே ண்டு வெBன்றும்
பிரச்ஜேசாதனன் ஆடைணயிட் ான். அரண்Bடைனக் கூத்திலிருந்தும் அ ளுக்கு விடுதடை கிடை த்தது.
இஃது இவ் ாறு இருக்கும்ஜேபாது, ாச தத்டைதயின் Iாழ் வித்தகம், எழில் ந ம் முதலிI ற்டைறக்
ஜேகள்வியுற்ற ஏடைன நாட்டு அரசர் அ டைள Bணந்துவெகாள்ள Bணத் தூதனுப்பினர். துது ஜேBற்வெகாண்டு
ந்த அ ர்களி ம், பிரச்ஜேசாதன Bன்னன் ந ந்துவெகாண் முடைற நாகரிகப் பண்பின் உச்ச நிடை யில்
அ டைன நBக்குக் காட்டுகிறது. தூதர்கள் மூ ம் பிற அரசர் அனுப்பிI திருBண ஓடை கடைளயும்
வெசய்திகடைளயும் நுணுக்கBாக ஆராய்ந்தான். Bரங்களில் ஏறித் திரியும் குரங்கு தன் குட்டிடைIயும்
பற்றிக்வெகாண்டு கிடைளகடைளயும் வி ாBல் ஏறுதல்ஜேபா
ாச தத்டைதடைI இ ர்களுக்குக் வெகாடுத்தல்
தகுதியில்டை என்ற எண்ணத்டைதயும் உறுதிIாகக் வெகாண் ான். அஜேத சBIத்தில் தூதர்கடைளயும்
விருப்பBாக ந த்தினான். அ ர்கள் திருBண ஒடை டைIக் கண்டு நன்று நன்வெறன்று பாராட் வுமில்டை .
வெ குண்டு சீறவுமில்டை . வெநாதுBற் பாங்கு ன் இருந்தான்.
ஜேBஜே கூறிI நிடை யில் தூது ர்கடைள ரஜே ற்று, இருக்கச் வெசய்து, சாதுரிIBாகச் சி நாள்களில்
திருப்பி அனுப்பிவிட் ான் பிரச்ஜேசாதனன். இவ் ாறு Bணம் ஜே ண்டி ஜே ற்றரசர் தூதனுப்பிI
வெசய்திடைI ாச தத்டைதயின் வெசவிலித்தாIாகிI சாங்கிIத் தாய், அ ள் கருத்தறிI அ ளி ம்
கூறினாள். தத்டைத உதIணனி ம் அளப்பரிI காதல் வெகாண்டுள்ளாள் என்படைத வெ ளிப்படை Iாக
அறிந்து வெகாள்ளஜே ண்டு வெBன்பஜேத சாங்கிIத் தாயின் ஆ ல். சாங்கிIத் தாய் கூறிI ற்டைறக் ஜேகட்
தத்டைத, இIக்கும் வெபாறிடைI இழந்த BIக்குறு நல்வெ ழிற் புதுBரப் பாடை ஜேபா த் துIர் கூர்ந்து நடுக்க
முற்றாள். தான் உதIணடைனIன்றி Bற்வெறாரு டைன Bணக்கும்படிஜேI நிIதி விதித்திருக்குBானால்
அடைதத் தன் உயிடைரக் வெகாடுத்தா து அ ள் தடுத்துக்வெகாள்ள விரும்பினாள். தன்னுடை I தந்டைத
தன்டைன ஜே ஜேறார் அரசனுக்கு Bணமுடிக்க இடைச ாரா என்படைதப் பற்றி நிடைனக்கும்ஜேபாது, அ ளால்
வெபாறுக்கஜே முடிIவில்டை . தத்டைதயின் இடைணவிழிகள் முத்டைதப் படை த்தன. ஆம் துIர் கண்ணிர்த்
துளிகளாகத் ஜேதான்றின. க க வெ ன டைளகள் இடைசபாடும் டைககடைள வெநரித்தாள். முகத்தில் துIரின்
சாடைI வெBல் ப்ப ர்ந்தது வெதரிந்தது. துIர் ஜேசார் ாக உருக்வெகாண் து. ‘அணியும் கலிங்கத்தாற்
சுருக்கிட்டுக்வெகாண்டு சாக ா து வெசய்ஜே ஜேன ஒழிI, Bற்வெறாரு ன் Bாடை சூ இடைசஜேIன்’ என்ற
துணிவு வெகாண் ாள் தத்டைத. ‘Bற்ற ன் Bாடை சூடு தற்கு என் தந்டைத ஒப்பு ாராயின் என்
எலும்புகள்தான் அ ர் காணக் கிடை க்கும்’ என்று எண்ணி ருந்தினாள் தத்டைத. துIரம் முன்பின்
அறிIாத இ த்தில் ஜேதான்றினால், அது பIங்கர எண்ணங்களுக்கு அடிப்படை வெசய்Iத் த று தில்டை .
தத்டைதடைIப் வெபாறுத்த டைரயில் அது உண்டைBIாயிற்று.
தத்டைத துIரBடை
டைதக் கண்டு, அ ளுக்கு உதIணன் பாலுள்ள வெBய்க் காதடை ச் சாங்கிIத் தாய்
அறிந்து வெகாண் ாள். வெசவிலித் தாIாகிI தான் அ டைளத் ஜேதற்ற ஜே ண்டிI க டைBடைIயும்
உணர்ந்தாள். தத்டைதடைIத் தழுவிக்வெகாண்டு அ ளுக்கு ஆறுதல் கூறத் வெதா ங்கினாள். தத்டைதயின்
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கண்ணிடைரத் துடை த்துவிட்டுச் வெசவிலி ஜேபசினாள்; “உன் கருத்துக்கு Bாறாகத் தந்டைத உனக்கு Bணம்
புரிIBாட் ார். நீ வீஜேண க டை ப்ப ஜே ண் ா. அங்ஙனமின்றி நின் தந்டைத Bாறுபடின், உன் நற்றாயும்
Iானும் எவ் ாஜேறனும் முIன்று அடைதத் தடுக்கத் தIங்கBாட்ஜே ாம்” என்று அ ள் கூறிI
ஜேதற்றுடைரகளும் தத்டைதடைI ஆற்றவில்டை . ாழ்க்டைகயின் வெநளிவு சுளிவுகடைள நன்றாக உணர்ந்து
அனுபவித்த முதுBகளாகிI சாங்கிIத் தாய் உ ஜேன ஒரு சூழ்ச்சிடைI ஜேBற் வெகாண் ாள்.
திடீவெரன்று தன்டைன ஜேநாக்கி விழுந்து விழுந்து சிரித்த வெசவிலிடைIப் பார்த்ததும் ாச தத்டைதக்கு
ஒன்றுஜேB புரிIவில்டை . அ ள் வெசவிலிடைIச் சினத்து ன் ஜேநாக்கினாள். “தத்டைத! நான் இது டைர
கூறிIவெதல் ாம் உண்டைB என்று தாஜேன நம்பினாய்? அதுதான் இல்டை . இது உன் வெபாறுடைBக்கு நான்
டை த்த பரீட்டைச. அவ் ளவுதான். எல் ாம் வெபாய்” வெசவிலி மீண்டும் ப Bாக நடைகத்தாள். தத்டைத
ஆறுதல் வெபற்றுவிட் ாள். வெசவிலியின் சூழ்ச்சி வெ ற்றிடைIப் வெபற்று விட் து. சற்ஜேற ஆறுதல் வெபற்ற
தத்டைதயின் தடை டைI வெBல் க் ஜேகாதிக் வெகாண்ஜே வெசவிலி வெசால் த் வெதா ங்கினாள்: “நீ
நிடைனக்கிறபடி உன் தந்டைத உன்டைன ஜே ஜேறார் அரசனுக்கு Bணம் முடிப்பதற்கு முடிIாது. தன் தகுதிக்கு
ஏற்ற தகுதி ாய்ந்த BணBகடைனஜேI ஜேதர்ந்வெதடுக்கஜே ண்டும். அந்தத் தகுதி அஜேநகBாக உதIணனி ம்
தான் உள்ளது. இளடைB, னப்பு, இல்வெ ாடு ரவு, ளடைB, தறுகண், ரம்பில் கல்வி, ஜேதசத்தடைBதி,
Bாசில் சூழ்ச்சி என்ற எட்டு டைகத் தகுதிகளும் குடைற ற நிடைறந்த Bன்னகுBரனுக்ஜேக நின்டைன நின்
தந்டைத Bணமுடித்தல் கூடும். இவ்வெ ண் டைகத் தகுதிகளும் உதIணனி ம் நிடைறந்துள்ளன. ஆடைகIால்
Bதிந ஞ் சிறந்த உன் தந்டைத உனக்ஜேகற்ற நாIகனாக உதIணடைனத்தான் ஜேதர்ந்வெதடுக்க முடியும்.”
வெசவிலியின் இத் ஜேதற்றுடைரகள் தத்டைதயின் துIருக்குச் சற்ஜேற ஆறுத ளித்தன. இந்த ஆறுத ால்
தத்டைதக்குப் புதிI ஊக்கம் பிறந்தது. கண்ணிடைரத் துடை த்துக் வெகாண் ாள். ‘நான் உதIணனுக்ஜேக
உரிI ள் என்னும் விதிடைI Bாறு வெகாண்டு எந்டைத த று ராயின் Bறுபிறவியி ா து உதIணடைன
அடை I ாவெBன்னும் கருத்து ன் இப் பிறவியில் உயிர் விடுஜே ஜேனIன்றி இன்வெனாரு னுக்கு Bனம்
இணங்கி ஒப்ஜேபவெனன்று எண்ணினாள். தத்டைத வெ றும் வெபண் Bகள் Bட்டுBல் ள். அ ள் வெதய்வீகக்
காதல் உ கின் ஒரு தனிச் வெசல்வி. ாழ்ந்தால் காதலுக்காகஜே
ாழ ஜே ண்டுவெBன்று நிடைனப்ப ள்.
அந்தச் சிறப்பிIல்புதான் அ டைள இத்தடைகI Bனத்திட்பம் வெகாள்ளத் தூண்டிIது.
தத்டைத கூறிI வெBாழிகள், ஏற்ற முன்டைகயில் வெதாடி வீழ்ந்தாற்ஜேபால் அடைBந்தன சாங்கிIத் தாய்க்கு.
உதIணனுக்கு ஏற்ற BறுவெBாழிடைIஜேI தத்டைதயி ம் எதிர்பார்த்த அ ளுக்கு அப்படிஜேI கிடை த்தது.
‘பிச்டைச யிடுக’ என்று நீட்டிI டைகயில் பிச்டைச யிடுப னுடை I வெகாடுக்கும் கரத்திலுள்ள
வெபான் டைளIல் இIல்பாக நழுவி விழுந்தாற்ஜேபால் உதIணனுக்கு ஏற்ற Bாற்றம் ஜேகாரும் வெசவிலிக்கு,
அதுஜே சிறந்த முடைறயில் ாய்த்துவிட் து. வெசவிலி தன் ஜேதற்றுடைரயின் பIனாக எதிர்பார்த்ததும்
அதுதாஜேன? பின்பு ாச தத்டைதக்குத் துடைணIாகத் ஜேதாழிப்வெபண் காஞ்சன Bாடை டைIக் கா ல்
டை த்துவிட்டு உதIணடைனக் காணப் புறப்பட் ாள் வெசவிலித் தாIான சாங்கிIத் தாய்.
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8. சாங்கிIத் தாயின் கடைத
காஞ்சன Bாடை டைIக் கா ல் டை த்துவிட்டுக் கிளம்பிI வெசவிலி, ஜே ல்முற்றத்டைதயும் Bயி ாடு
முன்றிடை யும் க ந்து வெசன்று தத்டைத Iாழ்கற்கும் இ த்துக்கு அருகில் தகுந்த ஜேநரத்டைத Iறிந்து
கீதசாடை யின் ஒரு புறத்ஜேத காத்திருந்தாள். உதIணன் Iாழ் கற்பிக்கும் ஜேநரBாகிIதறிந்து அப்ஜேபாது
அங்ஜேக ந்து ஜேசர்ந்தான். ந்த டைனச் வெசவிலி குறிப்பாகச் சி வெசால்லி Bணல் முற்றத்திற்கப்பாலுள்ள
Bாதவிப் பந்தடைரச் சார்ந்த புன்குBரவெBான்றின் கீழ் அடைழத்துச் வெசன்று இருக்கச் வெசய்தாள். சுற்றும்
முற்றும் பார்த்துத் தங்கள் தனிடைBடைI உறுதி வெசய்து வெகாண்டு, கண்ணினும் வெசவியினும்
நண்ணிIறியும் ஒற்றர்கள் Iாருமில் ாடைB Iறிந்து சாங்கிIத் தாய் அ னி ம் கூறு ாளானாள்:
“நற்குடியிஜே ஜேதான்றிI அரசிளங்குBரஜேன! நின் ஜேபான்ஜேறார் நருBடைத ஜேபான்ற வெபண்களின்
விஷIத்தில் ஈடுபட்டுக் குடி டுப்படுதல் என்னால் வெபாறுக்க முடிIாது.” வெசவிலியினுடை I
கண்களில் கண்ணிர் துளித்து விட் து. அன்பு உள்ளத்ஜேதாடு இடைIந்த பாசம் என்பது சாதாரண
சித்தாந்தம். சாங்கிIத் தாயின் நிடை யிலிருந்து அது உ லுக்கும் இடைIபு தருகிறது.
அன்புதன்னால் வெதா ர்புற்றார் துன்பங் கண் ஜேபாது கண்ணிராய்த் ஜேதாற்றBளிக்கிறது. தான்
கண்க ங்கும்படி, தனக்குமுன் நின்று கூறும் வெசய்திகடைளக் ஜேகட்டு, ‘இ ள் Iார்?’ என்னும் ஐIக்குறி
முகத்திற்ஜேறான்ற உதIணன் ாளா விருப்படைதக் கண் சாங்கிIத் தாய் தன் ர ாற்டைறயும் தனக்கும்
உதIணனுக்கு முள்ள வெதா ர்டைபயும் கூறுகின்றாள். “Iான் Iார் என ஐயுற்று ஜேநாக்கும் அரசிளங்குBர! நீ
சிறிதும் ஐயுறல் ஜே ண் ா. நின்னால் ாழ்வு வெபற்ற ள் Iான். அடைத நீ விளக்கBாக அறியுBாறு
இப்ஜேபாது கூறுகிஜேறன் ஜேகள். வெகௌசாம்பி நகரத்டைதச் ஜேசர்ந்த Iான் ஒரு பார்ப்பனி. திருBணBாகிI சி
நாள்களில், கண ன் என் இளடைB ந மும் இன்பச் வெசவ்வியும் ஜேநாக்காது என்டைனப் பிரிந்து நுந்டைதயின்
அடை க் களத்டைத Iடை ந்து, புகழ் மிகப் வெபற்று, ஜே ற்று நாடுகள் வெசன்று, தன் கடை நிடை
நாட்டு ானாயினன். பரு ம் என்டைனத் த றான பாடைதக்கு அடைழத்துச் வெசன்றுவிட் து. Bகளிர்க்குப்
வெபாற்பினுட் வெபாற்பாய், புகழ்தரும் கற்டைப இழந்துவிட்ஜே ன். Iான் ழி த றிIடைத அறம் கூறும்
அடை யும் அறிI ஜேநர்ந்தது. வெசய்த குற்றத்திற்கு ஏற்ற தண் டைனயும் விதித்தது. Bணற் கு த்ஜேதாடு
பிணித்து என்டைன Iமுடைன Iாற்றில் வீழ்த்தி விடும்படி தண் டைன கிடை த்தது. குற்றம் தடை
ஜேBலிருக்கும்ஜேபாது உற்றடைத Bறுக்கவும் இI வில்டை . ஒப்புக் வெகாண்ஜே ன். இத் தண் டைன
அடை ந்தார்க்குச் வெசய்யும் ழக்கப்படி, என் தடை யில் வெசங்கற்வெபாடிடைIத் தூவிப் படைறIடைறந்து,
நகரறிI என் பிடைழ கூறி Iமுடைன ஆற்றிற்கு என்டைன அடைழத்துச் வெசன்றான் தண் டைனடைI
நிடைறஜே ற்றஜே ண்டிI புடை Iவெனாரு ன். அப்ஜேபாது நீ, நின் இளம் நண்பர்களு ன் Iமுடைன
நதிக்கடைரயில் விடைளIாடிக் வெகாண்டிருந்தாய். என்டைன நதியில் வீழ்த்து தற்காகப் ப ஜேகற்றி நடு
ஆற்றிற்குக்வெகாண்டு ஜேபாயினர். ‘ந ப்பவெதன்ன?’ என்றறியும் ஆ லினால் நீ என் வெசய்திடைIக்
ஜேகள்விப்பட்டு ஒஜே ாடியும் ந்து, என்டைன மீண்டும் கடைரக்குக் வெகாண்டு ரும்படி ஆடைண தந்தாய்.
நின் ஆடைணப்படி Iான் கடைரக்குக் வெகாண்டு ரப்பட்ஜே ன். என்டைன விடைர ாகத் ஜேதாணியிலிருந்து
இறக்கும்ஜேபாது ஜேதாணி ஜேIாட்டும் புடை Iனுடை I துடுப்பு என் வெநற்றியில் டுப்படுத்திவிட் து....
அந்த டு இஜேதா இருக்கிறது” சாங்கிIத் தாய் வெநற்றியில் சுருண்டு படிந்திருந்த கூந்தடை வி க்கி
டுடை க் காட்டினாள். உதIணன் கூர்ந்து ஜேநாக்கினான். “Iான் கடைரயில் இறக்கப் பட் தும் ந ந்த
Iா ற்டைறயும் விசாரித்தறிந்து வெகாண் நீ ‘இ ள் வெசய்தது Bன்னிக்க முடிIாத குற்றஜேBIானாலும்,
‘அதற்காக இ ளுக்கு விதிக்கப்பட் இத் தண் டைன மிகுதிIானது’ என்று உடைரத்தாய். ஏற்ற
தண் டைனவெIான்டைற யுடைரக்கும்படி அருஜேக நின்ற அறிஞர்கடைளக் ஜேகட் ாய். ப ர் ப
ாறு கூறினர்.
‘தாம் ஜேBற்வெகாண் வெநறிடைIப் பிடைழத்த ர்கள், டைகக்வெகாள் தற்குரிI விரதஜேB இ ளுக்கும் ஏற்ற
தண் டைன’ என்று அணித்ஜேத நின்ற ஒரு குறிக்ஜேகாளாளன் கூறினான். அது ஏற்றதாக நினக்குப்
ப ாடைBIால் மீண்டும் ஜேகட் ாய். அது ஜேகட்டு உன் அருஜேக நின்ற ஜேகாசிகன் என்னும் ஜேசடைனக்
கணிBகன், 'இளடைBயில் கண டைனப் பிரிந்தடைB காரணBாக வெநறிக ந்வெதாழுகிI இ ள், த த்
துடைறயிற் வெசல்லுதற்குரிIள். இ டைளக் வெகால்லுதல் பா Bாகும். த வெநறியில் சி நாள் ஆழ்ந்திருந்து
பின்னர் ஒரரசன் ஜேBற்பார்டை யில் அ ன் அந்தப்புர Bகளிர்க்கு அறவெநறி புகட்டும் முதுBகளாக இ ள்
ஆ ாள்’ என்று கூறினான். அதுஜே நினக்கும் வெபாருந்திI வெநறிIாகப் பு ப்பட் து. என்டைன அவ் ாஜேற
வெசய்யுBாறு கூறி அக் வெகாடுடைBயிலிருந்து விடுத்தாய்” என்று வெசால்லி நிறுத்தினாள் சாங்கிIத் தாய்.
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உதIணன் அ ள் ாழ்விஜே அதற்குப் பின்பு ந ந்த நிகழ்ச்சிகடைளயும் தான் அறிI ஜே ண்டுவெBன்று
கூறஜே , அ ள் ஜேBலும் கூறு ாளாயினள்: “அங்கிருந்து வெசன்று கங்டைகக்கடைரடைI அடை ந்த Iான் டை ர
விIாபாரிகளு ன்
ஜேதசத்திற்குச் வெசல்
ாஜேனன். ழியில் Iான், தன் சீ ர்களு ன் Iாத்திடைர
வெசல்லும் சாங்கிI முனி ன் ஒரு டைனச் சந்தித்ஜேதன். அ டைன அடிபணிந்து ணங்கிச் சாங்கிI
Bதத்திற் ஜேசர்ந்து அ ஜேனாடு வெசன்ஜேறன்.
நாளடை வில் சாங்கிIBத உண்டைBகடைள அந்த முனி ரி மிருந்து நன்கு கற்றறிந்து சBI ாதம்
புரி தில் ஜேதர்ச்சிIடை ந்ஜேதன். இBIBடை யிலுள்ள சாங்கிIர் ஆசிரBத்தில் இரண் ாண்டுகள்
தங்கிஜேனன். பின்னர் சாங்கிI முனி ர், தம் சீ ர்களு ன் வெதற்ஜேக குBரியில் நீரா ப் ஜேபாந்தார். Iானும்
அ ரு ன் புறப்பட்ஜே ன். இடை ஜேI இந்நகரத்தின்பாலுள்ள காள னத்டைதச் சார்ந்த ஒர் த ப்
பள்ளியில் சி நாள்கள் தங்கினார். பிரச்ஜேசாதனனுடை I அடை யிலுள்ள ப சBI ாதிகடைள வெ ன்று
புகழ்க்வெகாடி நாட்டும் ஜேபறு அப்ஜேபாது என் ஆசிரிIனுக்குக் கிட்டிIது. Bன்னன் என் ஆசிரிIன்பாற்
வெபருBதிப்புக் வெகாண் ான். Iானும் பிரச்ஜேசாதனனுடை I அரண்Bடைனயில் வெநருங்கிப் பழகிஜேனன்.
அரசBாஜேதவி என்டைன மிக்க அன்பு ன் ஜேபாற்றி, என்பால் அறங்ஜேகட்க ஆ ல் வெகாண் ாள். எனஜே
நான் இங்ஜேகஜேI தங்கிவிட்ஜே ன். ஆசிரிIர் முதலிஜேIார் குBரிIா ச் வெசன்றுவிட் னர். அரண்Bடைனயில்
நிடை Iாகத் தங்கி அரசBாஜேதவிக்கு அறவெநறி விளக்கி ருங்கால், சிறுமிIாக இருந்த ாச தத்டைத
என்டைனப் வெபரு விருப்பு ன் பார்த்து Bகிழ்ச்சிIாகப் பழகு ாள். பழக்கம் ளர்ச்சிIடை I அடை I
நற்றாய்க்கு அடுத்த நிடை யிலிருந்து அ டைள Iான் காக்க ஜே ண்டிIதாயிற்று. அரசBாஜேதவியும்
அவ் ாஜேற காக்குBாறு ஜே ண்டிக் வெகாண் ாள். ஆகஜே Iான் தத்டைதயின் வெசவிலித் தாIாஜேனன்."
சாங்கிIத் தாய் இவ் ாறு தன் ர ாற்டைற உதIணனுக்குக் கூறி முடித்தாள்.
சாங்கிIத் தாயின் ாழ்க்டைகக் கடைதயில் தானும் வெபருடைBக்குரிI வெதாரு பங்கு வெபற்றிருப்படைத அறிந்து
உதIணனுக்கு அ ளி ம் ஜேபரன்பு உண் ாயிற்று. அ டைள Bதித்து ணங்கினான் அ ன்.
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9. வெபாருந்தா ஆடைச
உதIணனி ம் மீண்டும் ஜேகட் ாள் சாங்கிIத் தாய்: “ஒழுக்கம் நிடைறந்த நீ, ஆடைசப்ப த்தகாத சாதாரணக்
கணிடைகயின் ஜேBல் ஆடைசப்பட் ாய் என்பது வெபாருத்தமில் ாBல் இருக்கிறது. இது உனக்குத் தகுBா?”
உதIணன் உள்ளம் ஊச ாடிIது. ‘உண்டைBடைI இ ளி ம் வெசால்லி வி
ாBா? கூ ாதா?’
உதIணன் உள்ளம் ஒரு சுழற்சி நிடை டைI அடை ந்தது. முன்பு வெதரிந்த ளாயிருந்தாலும் இப்ஜேபாது,
இ ளிருப்பது படைக ன் நி ம். படைக னுடை I அரண்Bடைனயில் வெசவிலித் தாIாகப் பணிபுரிகிறாள்
இ ள். இ டைள நம்பி உண்டைBடைI வெ ளியிட்டு விடுதல் அவ் ளவு நல் தன்று என்று உள்ளத்டைத
அ க்கினான் உதIணன். அ க்கியும் பIனில்டை . இறுதி வெ ற்றி உள்ளத்துக்குத்தான் கிடை த்தது.
சாங்கிIத் தாடைIயும் டைகவிட்டு விட் ால் இதற்கு உதவி வெசய்I ஜே று ழிஜேI இல்டை என்ற
எண்ணம், அ ளி ம் அ டைன உண்டைBக் காரணத்டைதக் கூற டை த்துவிட் து. ‘நருBடைத சம்பந்தம்
ஏற்ப க் காரணவெBன்ன? ாச தத்டைதடைI உதIணன் எந்த அளவு காதலிக்கிறான்? அந்தக் காதல் ஜேநாய்
BடைறI ஒரு திடைரஜேI நருBடைத சம்பந்தம்’ என்பவெதல் ாம் உதIணன் கூற்றிலிருந்து வெசவிலிக்கு
நன்றாக விளங்கி விட் ன. Bனம் விட்டுப் ஜேபசினான் Bன்ன குBரன். உருக்கBாக Iா ற்டைறயும்
ஜேகட் ாள், சாங்கிIத் தாய். உதIணன் ஜேபச்சில் அ ள் வெ றும் ார்த்டைதகடைள Bட்டும் ஜேகட்கவில்டை .
அதில் அ னுடை I சிறந்த உள்ளத்டைதயும், தத்டைதயின்பால் அ ன் வெகாண்டுள்ள வெதய்வீகக்
காதடை யும் கண்டு உளம் Bகிழ்ந்தாள். உதIணனின் காதடை த் தத்டைதயி ம் வெசன்று கூறினால் அ ள்
தாபம் தணியுவெBன்படைதச் சாங்கிIத்தாய் அறி ாள்.
உதIணன் கூற்று முழு டைதயும் ஜேகட் றிந்துவெகாண் சாங்கிIத் தாய், தத்டைதயின் காதல் துIர்
நிடை டைI அ னும் அறிந்துவெகாள்ள ஜே ண்டுவெBன்று அ னுக்குக் கூறத் வெதா ங்கினாள். தன்
காதலியும் தன்டைனப் ஜேபா ஜே பிரிவுத் துIரால் ாடுகிறாள் என்படைத அறி து, அன்பு கில் ஒரு
திருப்திIாகுBல்
ா? அது வெதரிந்த வெசவிலி, உதIணன் உள்ளத்திற்கு அந்தத் திருப்திடைI அளிக்க
இடைதத் தக்க இ த்தில் தக்க ஜேநரத்தில் கூறஜே ண்டிI ள் ஆகிறாள். “ஜே ற்றரசர் Bணத் தூது
விடுத்தார்கவெளன்றறிந்து தன் தந்டைதஜேIாடு முனிவு வெகாண்டிருக்கிறாள் நின் தத்டைத! நீ Bணந்தால்
ாழ்வு, கூ ாஜேதல் சாவு இந்த முடிவிற்கு ந்துவிட் ாள் அ ள். ‘பிற அரசர் Bணத் துது விட் டைBIால்
அ ருள் சிறந்த ஜேபரரசன் ஒரு னுக்கு நுந்டைத நின்டைன அளிப்பார்’ என்ஜேறன். அடைதக் ஜேகட்
ாச தத்டைத நடுங்கித் துIருற்றாள். கா
ாட்டிIர் நாவிவெ ழுந்த விடைளIாட்டுப் ஜேபச்சுகடைளயும்
அவ் ாஜேற ஜே ம்வெபன வெ றுத்தாள். ‘தன் ஜேBல் ஐயுற்ற இராBன் இரங்கி ருந்தும் படிIாக Bண்Bகஜேள
இ ந்தா என ஜே ண்டி உள்ஜேள Bடைறந்த சீடைதஜேபா Iானும் வெசய்ஜே ன்’ என்கிறாள். நீ பிரிI ஜேநர்ந்தால்
அ ள் வெநஞ்சு வெபாறுக்காது; அது நீறுபூத்துவிடும்” என்றிவ் ாறு தத்டைதயின் நிடை டைI உதIணனுக்குச்
வெசவிலி விளக்கினாள்.
சாங்கிIத் தாய் உதIணன் உள்ளத்துக்குத் திருப்திடைI அளித்தாள். அஜேத வெபாருடைளத் தத்டைதக்காக
அ னி மிருந்தும் வெபற்றுக் வெகாண் ாள். விடை வெபற்றுச் வெசன்றாள். தனிஜேI நின்ற உதIணனி ம்
காஞ்சனBாடை
ந்து, “இன்று Iாழ் கற்கும் ஜேநரம் கழிந்தது, நீங்கள் வெசன்று ர ாம்” என்று
கூறிவிட்டுப் ஜேபானாள்.
உதIணன் அ ளி ம் தத்டைத அன்று வெசய்I ஜே ண்டிI Iாழ்ப் பயிற்சி முடைறகடைள வி ரித்து விட்டுச்
வெசன்றான். இள ரசர்கள் Iா ரும் தத்தம் கடை த் துடைறயிற் ஜேதர்ந்தனராடைகIால் விடைரவில்
அரங்ஜேகற்றம் நடை வெபறும். அப்ஜேபாது ாச தத்டைதயின் Iாழ் அரங்ஜேகற்றமும் நடை வெபறுவெBன்று
அறிந்ஜேத உதIணன் இவ் ாறு கூறினான். காஞ்சனBாடை கன்னிBா ம் ஜேநாக்கி ந ந்தாள். உதIணன்
தன் Bாளிடைகக்குத் திரும்பினான்.
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10. கடை அரங்ஜேகற்றம்
அரங்ஜேகற்றத்திற்கு ஜே ண்டிI ஏற்பாடுகள் விடைர ாக ந ந்தன. தத்டைதயின் Iாழரங்ஜேகற்றம்
Bட்டுBல் ; Bன்ன குBரர் உதIணனி ம் கற்ற கடை Iரங்ஜேகற்றமும் உ ன் ஏற்பாடு
வெசய்Iப்பட்டிருந்தது. முதலில் அரசிளங்குBரர் ஜேபார்த்துடைறக் கடை கள், பின்னர் Iாழிடைச வித்தகி
தத்டைதயின் ஜேதனிடைச விருந்து இவ் ாறு அரங்ஜேகற்றம் முடைற வெசய்Iப்பட்டிருந்தது. அரசகுBரர்
ஜேBடை க்கு ந்தனர். பிரச்ஜேசாதனன் அரிIடைணஜேBல் அBர்ந்திருந்தான். அருஜேக உதIணன் ஆசிரிIன்
என்ற முடைறயில் வீற்றிருந்தான். அடை க் களம் அறிஞர்களால் நிடைறந்திருந்தது. தாம் கற்ற ப
டைக
நுண்கடை கடைளயும் IாடைனஜேIற்றம், குதிடைரஜேIற்றம், ாட்ஜேபார், விற்ஜேபார் முதலிI ஜேபார்கடைளயும்
அடை யினர் Bகிழ வெ ளிக்காட்டினர் அரசிளங்குBரர். அறிஞர் புகழ்ந்தனர். அடை ஜேIார் பாராட்டினர்.
உதIணன் தாஜேன அ ற்றுக்கு ஆசிரிIவெனன்ற எண்ணத்தால் இறும்பூது அடை ந்தான். பிரச்ஜேசாதனன்
Bடைனவி தன் குBாரடைர ஈன்ற வெபாழுதிலும் வெபரிது ந்தாள். அந்த உ டைகயில் ஜே ஜேறார் விIப்பும்
க ந்திருந்தது. ‘படைக னாக இருந்து ந்த உதIனனல்
ா நம் புதல் ர்கடைளக் கு விளக்காக்கி
இருக்கிறான். என்ஜேன அ ன் பண்பு!’ என்பதுதான் அ ளுடை I விIப்பு. அடை ஜேIார் அறியும்படி
உதIணடைன ாIாரப் புகழத் வெதா ங்கினான் பிரச்ஜேசாதன Bன்னன். பாராட்டியும் பரிசு நல்கியும் நன்றி
வெசால்லிI பின்னர், Bனம் விரும்பி உதIணடைன விடுதடை வெசய்து அ ன் நாட்டிற்கு அனுப்பி
விடு தாகத் தான் கருதியிருப்படைதயும் தன் அடை க்குக் கூறினான் பிரச்ஜேசாதனன். உதIணனுக்கு
அளவி ற்கரிI ப சிறப்புகள் வெசய்Iப் வெபற்றன. பிரச்ஜேசாதனன் அடை முடிந்ததும் அந்தப்புரத்திற்குச்
வெசன்றான். அப்ஜேபாது தத்டைதயின் கடை டைIயும் இப்ஜேபாஜேத அரங்ஜேகற்றச் வெசய்I ாம் என்று உதIணன்
ஒரு தூது ன் மூ ம் பிரச்ஜேசாதன Bன்னனுக்குக் கூறிIனுப்பி யிருந்தான். அந்தத் தூது ன் கூறிI
வெசய்திடைIக் ஜேகட்டு, Bன்னன் முன்னினும் மும் B ங்கு Bகிழ்ச்சியுற்றான். அஜேதாடு தத்டைத
Iாழரங்ஜேகற்றத்திற்கு ஜே ண்டிI ஏற்பாடுகடைளயும் விடைர ாகச் வெசய்யும்படி விடைன
ார்க்கு
ஆடைணயிட் ான். ஏற்பாடுகள் ந ந்தன. யிரிIர், கூத்தர் முதலிI இடைசஜேIாடு பட் பல் துடைறக்
கடை ஞர்களும் பார்டை Iாளராக அடைழக்கப் வெபற்றனர். அரங்கில் எங்கும் அகிற்புடைக Bணம்
எழும்பிIது. அரங்கு எழில் நிடை IBாக அ ங்கரிக்கப் வெபற்று விளங்கிIது. ஜேBடை டைI Bடைறத்து ஒரு
வெBல்லிI திடைரச்சீடை வெதாங்கிIது. அரங்ஜேகற்றற்குரிI நாளில் அதற்வெகனக் குறித்த ஜேபாது
வெகாண் ாட் த்து ன் ந்து ஜேசர்ந்தது. தத்டைத ஆIBகளிர் புடை சூழ அழகுப் பாடை Iாக அரங்கினுட்
புகுந்தாள். Bன்னர் அடை யின் நடு நாIகBாக விளங்கினார். அது Bட்டுBல் . தத்டைதயின் தந்டைத என்ற
பாசமும் ஆ லுரு ாக அ ரி ம் விளங்கிIது. அடை க்களம் கடை க் களBாகப் வெபாலிந்தது. அரசன்
பக்கலில் அடைBதிஜேI டி ாக அBர்ந்து வெகாண்டிருந்தான் த்த ர் ஜேகானாகிI உதIணன். திடைர
வி க்கப் வெபற்றது. வெதய் வெBான்று டைகயில் Iாஜேழந்தினாற் ஜேபா க் கடை Bகஜேளாவெ னக் கண் ார்
ஐயுறும் ண்ணம் காட்சிIளித்தாள் ாச தத்டைத, சாங்கிIத் தாய், “தந்டைதIாகிI பிரச்ஜேசாதனடைன
ணங்கி விட்டு Iாழ்கற்ற திறடைனப் பின்னர் வெ ளிக் காட்டுBாறு” தத்டைதயி ம் கூறினாள். அவ் ாஜேற
தத்டைத தந்டைதடைI ணங்கி Iாழ் நரம்புகடைள மீட் ஆரம்பித்தாள். நால் டைகப் பண்ணும் எழு டைகப்
பாடை யும் நன்கறிந்த கடை ந ங் கண்டு கடை த்துடைற ாணவெரல் ாரும் விIந்தனர். மூஜே ழ் திறமும்
முற்ற விளங்கிIது அ ள் நல்லிடைச. அடை முழு தும், அந்த இடைச ந த்தில் BIங்கிIது. ‘தத்டைத
வெதய் கன்னி’ என்றார் சி ர். ‘இன்னிடைசச் வெசல்விIாகிI Bாதங்கி இ ஜேள’ என்றார் ப ர்
பாராட்டுப ர் ப ரானால், பாராட்டுகின்ற முடைறயும் ப
ாகத்தாஜேன இருக்கும்? ஜே று சி ர், இதற்கு
முழுமுதற் காரணனான உதIணடைன ாIாறப் புகழ்ந்து ாழ்த்தினர். அரங்ஜேகற்றம் வெ ற்றிகரBாக
முடிந்தது. தான் ாசித்த Iாடைழத் ஜேதாழி காஞ்சனBாடை யின் டைகயில் அளித்துவிட்டு மீண்டும்
தந்டைதடைI ணங்கி எழுந்தாள் தத்டைத. ணங்கிI Bகடைள எழுப்பித் தழுவிக் வெகாண்டு ப ப ப்
பாராட்டி அ ள் தாயினி ம் அனுப்பினான் Bன்னன். ாச தத்டைதயின் நற்றாய் Bட்டுBல் Bகளிர்
எல்ஜே ாருஜேB அ டைளத் தழுவிப் பாராட்டினர்.
முன்னர், Bன்ன குBரர் கடை ந ங்கண்ஜே உதIணடைனப் ஜேபரள ாகப் புகழ்ந்திருந்தான்
பிரச்ஜேசாதனன். தத்டைத Iாழரங்ஜேகற்றம் முடிந்ததும் உதIணனுடை I தனிடைBயின் முழு உரு மும்
அ னுக்குத் வெதரிந்தது. அடைதக் கண்டுணர்ந்த Bஜேனாபா ம் வெ ளிIாகும்படிIாக அடைBகிறது
பிரச்ஜேசாதனன் பாராட்டு. “Bருந்துக்குப் பIன்படும் BரவெBான்டைற அது சாயும் ண்ணம் வெ ட்டியும்
27

வெசதுக்கியும் உ கினர் பIன் வெகாள்ளுதல்ஜேபா , என்குடி பIனுறல் ஜே ண்டி உதIணன் குடிக்கு Iான்
ஊறு வெசய்து விட்ஜே ன். படைக ன் Bக்கவெளன Bாறாது, உண்டைBஜேIாடும் நம்பிக்டைகஜேIாடும் என்
Bக்களுக்குப் பல்கடை யும் புகட்டினான். அ ந்தி நாடும் வெசளசாம்பி நாடும் இனி ஒரு நாளும் படைக
நிடைனவுவெகாள்ளக் கூ ாது. ஒன்றுக்வெகான்று உதவி ாழ ஜே ண்டும். உதIணன் என்னால் சிடைற
வெசய்Iப்பட் சBIத்டைதப் பIன்படுத்திக் வெகாண்டு, அ ன் நாட்டை வெ ன்று டைகக்வெகாண் ஆருணி
அரசன், அடைத உதIனனுக்ஜேக அளித்து விட்டுத் தன் நாடு வெசல் துதான் தக்கது. ஆருணி Bறுத்தால்,
உதIணன் தடை டைBயில் என்குBரன் பா கன் ந த்தும் வெபரும்படை இன்ஜேற புறப்படும்” என்று
Bாற்ற னாகிI ஆருணிக்கு ஒடை ஜேபாக்கும்படி உத்தரவிட் ான். அரசனுடை I கட் டைளப்படி ஓடை
எழுதுப ன் ஓடை டைI எழுதி அதற்கு அரக்குப் வெபாறியிட்டு அனுப்பினான். அரசன் பிரச்ஜேசாதனன்,
உதIணனுக்கு அரச BரிIாடைதகள் ப
ற்டைறச் வெசய்தான். நா க Bகளிரும் நுண்கடை ப் வெபாருள்களும்
நூ ாக் கலிங்கமும் தந்தப் ஜேபடைழயும் Iந்திரப் வெபாறிகளும் ஜே ண்டிI Bட்டும் அளித்தான். ‘டைகது
வெசய்த உதIணனுக்கு இந்நிடை Iா என அடை விIந்து விடுஜேBா?’ என்று பிரச்ஜேசாதனனுக்கு ஐIம்.
அடைத வெ ளிப்படை Iாகப் ஜேபாக்க நிடைனத்து, “அடை ஜேIார்கஜேள! முன்பு Iான் இஜேத உதIணடைனப் ப
டைகயிலும் துன்புறுத்த நிடைனத்ஜேதன். இன்ஜேறா ப
டைகயிலும் இ னுக்கு நன்டைB வெசய்Iஜே
விரும்புகிஜேறன். ஒரு ருடை I ந ன்கடைளப் புரிந்துவெகாண் பின் Bனம்Bாறி நன்டைB வெசய் து
முரண்பாடு அன்று” என்று தன் வெசIல்களுக்கு விளக்கம் கூறினான். உதIணடைன விடுதடை வெசய்து தக்க
சிறப்புக்களு ன் த்த நாட்டிற்கு அரசனாக அனுப்பிவி க் கருதினான் Bன்னன். அதற்கு
ஆ ன ற்டைற விடைரவில் வெசய்Iவும் வெதா ங்கினான். உதIணன் விடுதடை வெபற்று ஊர் திரும்ப
ஜே ண்டிI நல் நாள் வெநருங்கி ந்தது. அரசன் இவ் ாறு உதIணடைன நகரனுப்ப ஏற்பாடு
வெசய்து ந்தடைதத் தன்னுடை I ஒற்றர் மூ ம் யூகி அறிந்துவெகாண் ான். பிரச்ஜேசாதனன் ஏற்பாட்டின் படி
உதIணன் வெகௌசாம்பி திரும்பி விடு ானாயின் யூகியின் சபதம் வெபாய்Iாகிப் ஜேபாகும். தன் சபதத்டைத
வெBய்Iாக்க ஜே ண்டிI தருணத்தில் இத்தடைகI இடை யூறு ந்து ஜேசர்ந்தடைத யூகிIாற் வெபாறுக்க
முடிIவில்டை . எப்படியும் சபதம் நிடைறஜே றிIாக ஜே ண்டும். யூகியின் மூடைள ஜே கBாக் ஜே டை
வெசய்தது. முடிவில் ஒரு சூழ்ச்சித் திட் ம் ஜேதான்றி விட் து. யூகி தனக்கு ஜே ண்டிI ளான பாகீரதி
என்னும் வெபண்டைணத் வெதய் ாஜே சம் வெகாண்
ள்ஜேபால் ஜே
முறச் வெசய்து, நீர்விழாக் வெகாண் ாடும்
படிIாக நகர Bக்கடைளத் தூண்டும்படி அனுப்பினான். கரிI உடை Iணிந்து பிளந்த ாயு ன் டைபத்திIம்
வெகாண்
ள்ஜேபால் சிரித்தும் ஜேபசியும் ஆடியும் பாடியும் நகர வீதிகளில் திரிந்துவெகாண்ஜே நீர்விழாக்
வெகாண் ாடும்படி Bக்கடைள ற்புறுத்திப் பIமுறுத்தினாள் பாகீரதி. “Iான் முன்னர் நளகிரிடைI
Bதங்வெகாள்ளச் வெசய்த வெதய் ம். வெசன்ற ஆண்டும் நீராட்டு விழா நிகழவில்டை . இந்த ஆண்டும்
நீராட்டுவிழா நிகழாதாயின் Iான் மீண்டும் நளகிரி Bதங்வெகாள்ளச் வெசய்ஜே ன். அதனால் நகரிடைனயும்
ப Bக்கடைளயும் அழிIச் வெசய்ஜே ன். நிடைனவிருக்கட்டும். நீராட்டு விழாடை Bறந்து வி ாதீர்கள்”
என்று கூறிக் வெகாண்ஜே பாகீரதி உஞ்டைச நகரத்துத் வெதருக்களில் வெசன்றாள். ஜேதாள் டைர வெதாங்கும்
அ ள் காதணிகடைளயும் விரித்த கருங்குழடை யும் வீசி ந க்கும் கரங்கடைளயும் இடி ஜேபான்ற ஜேபச்சுக்
குரடை யும் கண்டு நகர Bக்கள் அ டைளத் வெதய்வெBன்ஜேற நம்பினர். அந்த நம்பிக்டைகIால் ‘மீண்டும்
நளகிரியின் அழிப்பு ஜே டை ஆரம்பBாகி விடுஜேBா?’ என்ற அச்சமும் எழுந்தது. நளகிரிடைI
நிடைனக்கும்ஜேபாஜேத நடுங்கினர் Bக்கள். கரிI நிறமுள்ள வெகாழுத்த பன்றிIால் முன்பு எப்ஜேபாஜேதா
துரத்தப் வெபற்ற நாய், பின்பு கரிஜேIறிI ஜேசாற்றுப்பாடைனடைIக் கண் தும், ‘இது அந்தப் பன்றி தாஜேனா!’
என்று எண்ணி ஒடு துஜேபா ஏற்வெகனஜே நளகிரிIால் துன்பமுற்றிருந்த Bக்களுக்குப் பாகீரதி கூற்று
முழுதும் அஜேத அச்சத்டைத உண் ாக்கிIது. நகரின் வெபரிI Bனிதர்கள் நாடு கா
டைனத் ஜேதடி ஓடினர்.
வெதய் ஆஜே சத்தில் ஜேகட் வெசய்திடைIப் பரபரப்பு ன் கூறினர். அரசன் சிந்தித்துப் பார்த்தான்.
நீர்விழாவிற்கு உ ன்பாடு தந்தான்.
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11. உ டைகத் திருவிழா
அரசன் உ ன்பாடு வெபற்றபின் ஜேசனாபதி நீராட்டு விழாவிற்குரிI நாடைளக் குறிப்பி
ஜே ண்டிI னானான். Bறுநாள் நீராட்டுக்கு ஏற்றதாகத் ஜேதர்ந்வெதடுக்கப் வெபற்றது. முரவெசறி ள்ளு ன்
நகர் முழுதும் நாடைள நீராட்டு விழா நிகழுவெBன்படைத அறிவித்தான். நகர் முழு தும் ஒஜேர ஆர ாரBIம்.
விடிந்தால் நீரா ல் திருவிழா. விறுவிறுப்புக்குக் ஜேகட்க ா ஜே ண்டும்? ஊர்திகடைள ஏற்பாடு வெசய் தில்
சி ர் ஈடுபட் னர். ஆ ல் விழாவிற்கு ஜே ண்டிI அ ங்காரப் வெபாருள்கடைளச் ஜேசகரிப்பது ப ருடை I
ஜே டை Iாயிற்று. இளBகளிர் டைளக்கரம் இடைச முழங்க, ாசடைனச் சுண்ணங்கள் இடித்தனர்.
ஜேதாணிகளும் ப குகளும் துடைற வெதாறும் குழுமின. ான் கிளிர்ந்ததுஜேபா
னப்வெபாடு வெபாலிந்தது
அவ் ளநகர். நாடைளக்கு நீராட்டுவிழா வெநருக்கடியில்தான் யூகியின் சபதம் நிடைறஜே ற ஜே ண்டும். விழா
ஆர ாரத்தில் Bக்களும் அரசரும் தம்டைB Bறந்திருப்பர். நகரில் ஈ காக்டைக இராது. Iா ரும் நீர்த்துடைற
வெசன்றிருப்பர். அந்ஜேநரத்தில் நகர்க்குத் தீ மூட்டிவிட்டு நீர்த் துடைறயிலுள்ள உதIணடைனத் தத்டைதயு ன்
நாடு க த்தி விடு து என்பதுதான் யூகி ஜேபாட்டிருந்த திட் ம்.
விழா வெ றும் நீராட்டு விழா ாக Bட்டும் ரவில்டை . உ டைகத் திருவிழா ாக ந்தது. ஊர் களிக்கும்
வெபரு விழா ாக ந்தது. விழா Iாத்திடைர வெதா ங்கிIது. Iாழுங் குழலும் நல்லிடைச எடுப்ப, முரசும்
முழவும் ஒலி ளர்க்க ஆர ார Iாத்திடைர ஆரம்பBாகிவிட் து. ஆ
ர், வெபண்டிர், சிறார் அடைன ரும்
விழா Iாத்திடைரயிற் க ந்து வெகாண் னர். குதிடைரஜேIறிச் வெசல்ஜே ாரும் IாடைனஜேIறிச் வெசல்ஜே ாரும்
வெகால் ப் பண்டிகளிற் வெசல்ஜே ாரும் பல் க்குகளிற் வெசல்ஜே ாருBாகப் பர ச Iாத்திடைரடைI
ந த்தினர். ஊரின் கட் டைள ாயிடை க் க ந்து வெசன்ற Bக்கள் கூட் ம் க ல்ஜேபா விளங்கிற்று.
Bக்கள் ஆற்றங்கடைரடைI அடை ந்தனர். ஆற்றின் இரு கடைரயிலும் அஜேசாக Bரங்களும் இளங் கமுக
Bரங்களும் வெசறிந்து விளங்கின. ப ஜேசாடை களில் Bயிலும் கிளியும் Bந்தியும் குயிலும் பயின்று
விடைளIாடின. ஜேதாட் த்திலுள்ள வெபரிI Bரங்கள் ஜேதாறும் அழகிI ஊஞ்சல்கள் (ஊசல்கள்) வெதாங்கின.
ஊசல்களிவெ ல் ாம் ஆடும் Bக்களின் கூட் ம் நிடைறந்திருந்தது. அக் காட்சி காணக் கவின் மிகுந்து
விளங்கிற்று. நீரங்காடிக்குச் சமீபத்தில் ப ப கடை ப் வெபாருள்கடைள விற்கும் ாணிகர் கடை கள்
அடைBத்தனர்.
நீரங்காடிடைIச் சூழ இருந்த கடை களில் Bதுவும் கத்தூரியும் Bண்க ன்களும் உடை
டைககளும் விற்கப்
வெபற்றன. நீராடுவிழாவிற்காக ந்த Bக்கள் Bணற் பரப்பிஜே தத்தம் இருக்டைககடைளச் சடைBத்துக்
வெகாண் னர். பந்தரும் ப ப்பும் கலிங்கம் ஜேதாய்ந்த காசு வெபாதி சிற்றில்களும் சடைBக்கப் வெபற்றன. அந்த
அ சரத் ஜேதடை டைI உத்ஜேதசித் வெதழுந்த வீடுகளிலும் அ ர்களுடை I அ ங்காரக் கடை யின் நுண்ணிI
திறன் ஜேதாற்றிIது. நதிக்கடைரடைI ஒட்டி நீரிஜே பாய்ந்து விடைளIாடுதற்கு உரிI நீர்Bா ங்கடைள
அடைBத்தனர். ஆற்டைறச்சூழ எங்கும் விழாக்ஜேகாளாளர் வெBாய்த்துச் சூழ்ந்தனர். நீராட்டுவிழா Bன்ன ன்
பணிடைI எதிர்ஜேநாக்கிக் காத்திருந்தது. நல் நாளிஜே எல்ஜே ாரும் ஒன்றுகூடி நல் டைதப்
பகுத்துக்வெகாண்டு Bகிழ் து நம்B ர்களுடை I தடை சிறந்த பண்பாடு. இடைத நன்குணர்ந்த
பிரச்ஜேசாதனன், எத்தடைகI குற்றம் வெசய்த ர்களாயினும் இவ்விழா Bகிழ்ச்சியிற் பங்குவெகாள்ள
ஜே ண்டும் என்று அறிவிக்கச் வெசய்தான்.
இவ் ாறு முரவெசறி ள்ளு முதுBகன் அரசுடைர ஆடைணடைI நகரறிIப் பரப்பினான். விழா நிகழும்
இருபத்வெதாரு நாளும் வெBய்கா
ர்களன்றிப் பிறபடை கடைள நீக்கித் தனிIனாக இருப்பான் Bன்ன ன்.
அழகிற் சிறந்த வெபண் Iாடைன ஒன்றின் ஜேBஜே றிப் பிரச்ஜேசாதன Bன்னன் விழாவிற்குப் புறப்பட் ான்.
அரச Bாஜேதவி முதலிஜேIார் Iாடைனத் தந்தங்களால் இIற்றப் வெபற்று லிI எருதுகள் பூட்டிI
பாண்டிIங்களில் வெசன்றனர். நீராட்டிற்கு ஜே ண்டிI ப
டைகப் வெபாருள்கடைளயும்
அரசBாஜேதவிIருக்குரிI குற்றிள Bகளிர் பின்ஜேன வெகாண்டு வெசன்றனர். ஜேசனாபதி Bகடைளத் தத்டைத
அ ங்கரித்தாள். காஞ்சனBாடை தத்டைதடைI அ ங்கரித்து நீராட்டிற்குப் புறப்ப ஏற்பாடு வெசய்தாள்.
தத்டைத ஒரு டை Iப் பண்டியில் ஏற்றி அடைழத்துச் வெசல் ப்பட் ாள். ண்டி புறப்படும்ஜேபாது
காடைளகளின் குளம்பு ழுக்கஜே பாகன் அவ் ண்டிடைI நீக்கிவிட்டு Bல் ர் தூக்கும் Bா ச் சிவிடைக
ஒன்றில் அ டைள ஏற்றினன். தத்டைத ஆIBகளிர் சூழ விழாவிற்குப் புறப்பட் ாள். இதற்குள் சிஜே தன்
மூ Bாகப் ‘பத்திராபதி’ என்ற இ க்கணக் குடைறவில் ாத வெபண் IாடைனடைI உதIணனுக்கு அனுப்பி,
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அதிஜே றி ருBாறு பிரச்ஜேசாதனன் வெசால்லி விட்டிருந்தான். உதIணனு ன் Iந்தகனும் ர,
இரு ருBாக நீர் விழாவிற்குப் புறப்பட்டுச் வெசன்றனர். நகர நம்பிIர் Bன்ன ன் தங்கியிருந்த
ஜேசாடை யில் கூடி ஆர ாரம் வெசய்தனர். நீராடு தற்கு முன் அரசன் ப
டைகத் தானங்கடைளச் வெசய்தான்.
வெபான்னும் Bணியும் முத்தும் ாரி ாரி ழங்கப் வெபற்றன. நீராட்டு ஆரம்பBாகிIது. உதIணன் தன்
வெபாறுப்பிலிருந்த அரசகுBரடைர Bனம் விரும்பிI இ ங்களிற் வெசன்று ஆடுBாறு கூறிவிட்டுத் தான் ஒர்
பாங்கரிற் வெசன்றான். Bன்ன ன் தடை ப்புனல் ஆடிIபின், Bக்கள் நீரா த் துடைறகளில் இறங்கினர்.
அரசடைனப்ஜேபால் Bக்களும், ‘ஏடைழகஜேள இல் ாBல் வெசய்து விடுஜே ாம்’ என உறுதி வெகாண் ாஜேரா என
ஐயுறும் ண்ணம் வெகாடை த் வெதாழில் புரிந்தனர். வெகாடுப்ஜேபார் வெதாடைக வெபருகிற்ஜேற ஒழிIக்
வெகாள்ஜே ார் Iாருமில்டை . ஏவெனன்றால் கூடியிருந்த எல்ஜே ாருஜேB வெகாடுக்கும் ஆற்றலுடை ஜேIாஜேர
அன்றி, ாங்கும் ஏடைழடைBயுடை ஜேIார் எ ரும் இல்டை .
நீராட்டு விழாவின் ஆர ாரக் காட்சிகள் காணுமி வெBல் ாம் வெதன்பட் ன. Iாடைனகளும்
குதிடைரகளும் வெநருங்கின.
ஏற்றி ந்த Bகளிர் அஞ்சி ஒ , தான் Bதங்வெகாண்டு வெபாய்டைக வெIான்றில் வீழ்ந்து க க்கிIது ஒர் களிறு.
நீராடுங் கால், வெபான்னரிBாடை தன் முதுகிற் புடை ப்பக் கண ன் தட்டி அடைழக்கிறான் என்று திரும்பி
ஜேநாக்கி ஏBாந்தாள் ஒர் இள நங்டைக. கள் விற்கும் ாணிக Bகள் ஒருத்தி தனது வெ ள்ளி ள்ளத்டைத ஒரு
புறம் டை த்துவிட்டு ஏஜேதா க னBாக இருந்தாள். அப்ஜேபாது ஒரு குரங்கு அடைத எடுத்துக் வெகாண்டு Bரக்
க த்தின் கூம்பில் ஏறிIது. அது சந்திரடைனக் டைகப்பற்றிக் வெகாண்டு ானில் ஏறும் வெதய் Bகளிர்
ஜேதாற்றம் ஜேபாலிருந்தது. தன் எதிஜேர ந்த அந்தணன் ஒரு டைன, ‘Bதுவுண்பதிலுள்ள இழிவெ ன்ன? நீ
ஏன் அடைத உண்ண Bாட்ஜே வெனன்கிறாய்? தக்க காரணம் கூறு. இல்டை Iானால் நின்டைனத்வெதாட்டு
விடுஜே ன்’ என்று மிரட்டினான் ஒரு குடிIன். எட்டி குBரன், ஒரு ன் இன்னிடைச வீடைண ாசித்தான்.
Bயிவெ ான்று ஜேதாடைக விரித்தாடிIது. அறச் சாடை களில் அந்தணர் உண்டி நுகர்ந்தும் துகர்வித்தும்
அறவெநறி ஜேபணினர். Bகளிர் குரடை வெIாலி ஒருபுறம் இனிடைB வெசய்தது. தன் வெBல்லிI
வெ ண்பட் ாடை டைI நீரிற் பறி வெகாடுத்த வெபண்வெணாருத்தி, துடைரடைI ஆடை வெIன்று டைகIால் அரித்து
அஃது ஆடை யின்டைBயின் வெ ட்கித் தடை குனிந்தாள். கள்குடிIன் ஒரு னும் அ ன் காதலியும்
ஒருபுறம் ஊ ல் நா கம் ந த்தி ஊர் சிரிக்கச் வெசய்து வெகாண்டிருந்தனர். ஜேசடைன ாணிகன் Bகள்
அணிந்திருந்த வெபான்னரி Bாடை நீஜேராடு ஜேபாயிற்று. அடைத அ ளருகில் நீராடிக் வெகாண்டிருந்த
டைBத்துன முடைறடைBIனான Bன்னன் டைகப்பற்றி, அ டைள வெBல் த் தழுவி அம்Bாடை டைI எடுத்துக்
வெகாணர்ந்து அணிIத் தடை ப்பட் ான். அ ள் நாணி வி கினள். அது கண்டு அ ன் ‘நீ வி கினால்
Bாடை டைIத் வெதாடை த்த வெசய்திடைI எல்ஜே ாரி மும் கூறி விடுஜே ன்’ என்று பIமுறுத்தி அ டைள
இடைசIச் வெசய்தான். இவ் ாறு பல் டைக இன்ப நிகழ்ச்சிகளு ன் நீராட்டு விழா இனிது ந ந்து
வெகாண்டிருந்தது. ஜேதாணிஜேIறி நதியினிடை ஜேI வெசன்று நகர நம்பிIரும் நங்டைகIரும் Bகிழ்ச்சி
ஆர ாரம் வெசய்து விழாவிற்கு ஒரு தனி அழடைகக் வெகாடுத்தனர். ஜேபடைத முதல் ஜேபரிளம் வெபண்டிர் ஈறாக
எழுபரு Bகளிரும் நீராட்டின்பந் திடைளத்தனர். இதழ்கள் சூழ்ந்த அல்லிக் வெகாட்டை ஜேபா ஆIBகளிர்
புடை சூழத் தத்டைத நீரா த் துடைறஜேசர்ந்தாள். அ ளுடை I நீரா ல் வெதா ங்கிற்று.
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12. தடை நகர் தீப்பற்றிIது
ாச தத்டைதயின் நீரா ல் முடிந்தபிறகு வெசவிலிIர் முதலிஜேIார் அ டைள அ ங்கரித்தனர்.
இதற்கிடை யில் உதIணன், பத்திராபதியின் ஜேBஜே றித் தத்டைத இருந்த துடைறக்கும் பக்கத்தில் ந்து
ஜேசர்ந்தான். சூர் தடிந்த பிறகு பிணிமுகம் என்ற Iாடைனயிஜே றி முருகக் க வுள் ஜேதான்றிIது ஜேபா
உதIணன் அப்ஜேபாது விளங்கினான். ஏறக்குடைறI இஜேத சBIத்தில் யூகியின் திட் ம் நடை வெபற
ஜே ண்டிI ஜேநரம் வெநருங்கிக் வெகாண்டிருந்தது. விழா ஆர ாரம் அதற்கு ஏற்ற ாய்ப்பாயிற்று.
பத்திராபதியின்ஜேBல் அBர்ந்திருந்த உதIணன் தன்டைனச் சுற்றி ந க்கும் நிகழ்ச்சிகடைளவெIல் ாம் கூர்ந்து
க னித்தான். அ ன் உள்ளத்தின் அடித்தளத்தில் சிறு வெபாறாடைBக் கனல் வெதறித்து விழுந்தது. காரணம்
ஜே வெறான்றும் இல்டை . அந் நிகழ்ச்சிகள் Iாவும் Bாற்ற னாகிI பிரச்ஜேசாதனனுடை I வெசல் ப்
வெபருக்கத்டைதக் காட்டு ன ாயிருந்தடைBதான் வெBய்க்காரணBாம். தன்டைன அ ன் வெசய்த இழிவும்
அப்ஜேபாது அ ன் நிடைனவில் ஜேதான்றி Bடைறந்தது. நிடைறI நன்டைB வெசய்திருந்தாலும் பிரச்ஜேசாதனன்
வெசய்த சிறு இழிஜே அ ன் Bனத்தில் கன ாக உடைறத்தது. கனல் சற்ஜேற Bனத்தில் பரவிIது. அடைத
அவிக்க ஜே ண்டுBானால் பிரச்ஜேசாதனன் வெசய்டைகக்குச் சரிIான பழி ாங்கு துதான் ழி. அடைத
அவிக்கும் தண்ணீர்கூ அது ாகத்தான் அடைBயும்.
பாம்பின்ஜேBல் சட்டை சூழ்ந்தாற் ஜேபா த் தன்டைனச் சுற்றி வெ ளிஜேI பிறரறிIப் பு ப்ப ாBல்
சூழ்ந்திருக்கும் படை யு ன் காத்திருந்த உதIணன் சந்தர்ப்பத்டைத எதிர் பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தான்.
பிரச்ஜேசாதனன் பண்பட் Bஜேனா பா முடை I Bன்னன் என்படைத உதIணன் பின்னால் ப
ாறு
அறிந்திருந்தும்கூ , அ ன் தன் படைக ன் என்ற உணர்ச்சி Bனத்தில் ஒரு மூடை யில் நிரந்தரBாக
இருந்ஜேத ந்தது. அந்தப் பழி ாங்கும் எண்ணத்திற்கு யூகி திட் ம் தீட்டிக் வெகாடுத்திருந்தான். கா ம்
அதற்கு ாய்ப்டைப ரஜே ற்றுக் வெகாண்டிருந்தது. இப்படி இருக்கும் நிடை யில் Bனத்தில் வெபாறாடைBக்
கனல் மூளஜே ண்டிI அ சிIம் ஜேநர் து இIற்டைகதாஜேன. கத்திமுடைனயில் பழி ாங்க
விரும்பவில்டை Iாயினும் தான் அ Bானப் படுத்தப்பட் து ஜேபால் படைக டைனயும்
அ Bானப்படுத்திவி ஜே ண்டுவெBன்பதுதான் உதIணன் கருத்து. அதில் அ னுடை I காதலும்
க ந்திருந்தது.
Bாற்றான் வெசல்
ளங்கண்டு Bனங்கனன்று புடைகI, ாச தத்டைத நீராடிக் வெகாண்டிருந்த துடைறIருஜேக
பத்திராபதியின் ஜேB Bர்ந்து, சுற்றி நிகழும் நிகழ்ச்சிகடைளக் கண்டு வெகாண்டிருந்தான் உதIணன்.
அப்ஜேபாது Iந்தகன் அங்ஜேக விடைர ாக ந்தான். ந்த ன் ஜேநஜேர உதIணன் அருகிற் வெசன்று காஜேதாடு
காதாக ஏஜேதா கூறினான். யூகியின் திட் ங்கள் Iந்தகனால் உதIணனுக்கு வி ரிக்கப் வெபற்றன.
பிரIாணத்திற்கு ஜே ண்டிI எல் ா ஏற்பாடுகடைளயும் இரகசிIBாகக் குடைற றச் வெசய்துவிட்டு
ந்திருந்த Iந்தகன், உதIணடைன ஜேநாக்கிக் கூறுகின்றான். “Iாடைன தனக்குத் தீங்கிடைழத்த டைன ஒரு
ஜேபாதும் Bறப்பதில்டை . உற்ற கா ம் ந்தஜேபாழ்து பழி ாங்கவும் த றாது. அந்த நிடை யில்தான் நீயும்
பிரச்ஜேசாதனடைன இப்ஜேபாது பழி ாங்க ஜே ண்டியிருக்கின்றது. நம்டைBச் சூழ்ச்சிக்கு உட்படுத்திI டைன
நாமும் சூழ்ச்சிக்கு உட்படுத்து தில் குற்றவெBான்றும் இல்டை . யூகி இடைத உன்னி ம் நன்கு
ற்புறுத்திச் வெசால்லும்படி கூறினான். நீஜேIா இப்ஜேபாது பத்திராபதியின்ஜேBஜே அBர்ந்திருக்கிறாய்.
இ ஜேBா தத்டைத நீராடும் துடைறக்கு வெ கு சமீபம்தான். ஏற்வெகனஜே யூகிIால் நகருள் அனுப்பப்
வெபற்றிருக்கும் கள்ள Bகளிர், தடை நகருக்குத் தீயிட்டுவிடு ர். அங்ஜேக தடை நகரில் அ ரிட்
தீப்புடைகடைI ஜேBஜே
ானிற் கண் தும் தத்டைதடைIக் டைகப்பற்றிப் பத்திராபதியின்ஜேBல் ஏற்றிக்வெகாண்டு
நீ புறப்பட்டுவிடு. அவ் ாறு நீ தத்டைதடைI Iாடைனப் பி ரியின் ஜேBல் ஏற்றிக் வெகாண் தும் அங்கங்ஜேக
ஒளிந்திருக்கும் நம்முடை I வீரர்கள் வெ ளிப்பட்டு ‘உதIணன் ாழ்க’ என்ற ாழ்த்வெதாலியு ன்
நின்டைனக் சூழக்கா
ாகத் வெதா ர் ர். எதிர்த்ஜேதார் தடை கடைள அ ர்கள் ாள்கள் குருதி சுடை த்து
விடும். நீ தத்டைதயு ன் பிடிஜேBலிருந்து அதடைன ஜே கBாக நின் நாட்டிற்குச் வெசலுத்து; பிடி இங்கிருந்து
ஐந்நூறு காதமுள்ள நம் நாடு டைர ஓ ாதாயினும், நானூறு காதBா து நிச்சIBாகச் வெசல்லும். அதற்குப்
பின்பு பிடி வீழ்ந்திடினும் க டை இல்டை . குறும்பரும் ஜே
ர்களும் நிடைறந்த எஞ்சிI நாட்டுப்புற
ழியில் நBக்குத் துன்பம் ஜேநருBாயினும் அ ற்டைற ஒரு ாறு நீக்கி நாடு வெசன்றடை I முடியும்.
இ ற்டைற நீ உறுதிIாகச் வெசய்து வெ ற்றிவெபற ஜே ண்டு வெBன்று யூகி உன்பாற் கூறும்படி வெசான்னான்.
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நின் வெ ற்றிடைI எதிர் ஜேநாக்கிஜேI யூகி இத் திட் ங்கடைள குத்துள்ளான்” என்று Iந்தகன் கூறி
முடித்தான். உதIணன் ஆழ்ந்து சிந்தடைன வெசய்தபின் தடை நிமிர்ந்து Iந்தகடைன ஜேநாக்கினான். “Iானும்
யூகியும் தீதில் ாது உயிர் ாழும் டைர வெ ற்றிக்கு அழிஜே இல்டை . ானக Bாயினும் அடிபணிIச்
வெசய்ஜே ாம். அவ் ாறிருக்க இஃது என்ன வெபரிI வெசIல்? இடைத எளிதில் வெ ற்றி வெகாள்ள ாம்” என்று
கூறி, ஒர் குறுநடைக புரிந்தான் உதIணன். Iந்தகன் விடை வெபற்று மீண்டும் உ ஜேன ரு தாகக்
கூறிவிட்டுச் வெசன்றான்.
நீராட்டுவிழா அழடைக விரும்பிப் பார்ப்ப ன் ஜேபா த் தத்டைத நீராடும் துடைறக்கு மிகவும் அண்டைBயில்
அக ாBலும் அணுகாBலும் பத்திராபதியின்ஜேBல் ந்து நின்று வெகாண் ான் உதIணன். அப்ஜேபாது
காற்றும் BடைழயுBாகத் திடீவெரன்று வெபரிI புIவெ ான்று வீச ஆரம்பித்தது. Bடைறந்து ஓரி த்ஜேத இருந்த
யூகி அங்ஜேக புIவெ ழுந்தது கண்டு கனவில் ந்த வெசல் த்டைத நனவிற் வெபற்றாற் ஜேபான்ற
Bகிழ்ச்சியு ன், தBர் அறிIக் குறிப்பாகப் வெபரு முரசு ஒன்டைறக் வெகாட்டினான். யூகி முரசு வெகாட்டிIதும்
அங்கங்ஜேக ஒளிந்திருந்த வீரர்கள் ‘உதIணன் ாழ்க! என்ற ஆர ாரத்து ன் எழுந்தனர். அஜேத சBIத்தில்
நகருள் யூகிIால் ஏ ப்பட் கள்ள Bகளிர் ஊருக்குத் தீயிட் னர். எங்கும் எழுந்தது வெபருந்தீ. Bக்களுக்கு
ஒன்றுஜேB புரிIவில்டை . குழந்டைதகளும் முதிஜேIாரும் கன்று கறடை களுBாக நகரில் ப ர் தீக்கிடைரIாகி
விடு ார்கஜேள என்று க டை ப்பட்டு அரற்றினார்கள், நீராடு துடைறயிலிருந்த Bக்கள். நீராடுதடை யும்
வி முடிIாBல் வெநருப்புப் பற்றியிருக்கும் நகருக்குள்ளும் ஜேபாகமுடிIாBல் இருதடை க் வெகாள்ளி
எறும்பு ஜேபா Bக்கள் திணறிIஜேபாது யூகியின் க கமும் வெதா ங்கிற்று. இடைதக் கண்டு Bக்களுக்கு
ஒன்றுஜேB புரிI வில்டை . “நீர்விழா என ஜேநரம் வெதரிந்து படைக ர் படை வெIடுத்தனஜேரா? நளகிரிக்கு
மீண்டும் Bதம் மூண்டு விட் ஜேதா?” என்று ப ர் ப
ாறு கூறினர். நீராட்டு விழாவின் குதூக ம் ஒஜேர
கூக்குர ாகவும் அழுகுர ாகவும் BாறிIது. ஒன்றும் புரிIாது அங்குமிங்கும் ஒடி உடை ந்தது Bக்கள்
கூட் ம். நகரினின்றும் வெசந்தீ நாக்குகள் ஜேBல் ஜேநாக்கி எழுந்தன. புIஜே ாடு புI ாக முழங்கிI
ஜேBகங்களின் இடிமுழக்டைகப் படைக Iாடைனகளின் முழக்வெகன்று அஞ்சி அங்கிருந்த Iாடைனகள்
நிடை வெகட்டு ஓடின. ஒன்றும் புரிIாத BIக்கத்தில் ஆழ்ந்த பிரச்ஜேசாதன Bன்னன், Iாடைனகளால் அரண்
ஒன்று அடைBத்து, அதன் நடுஜே உரிடைB Bகளிடைரயும் சுற்றத்தினடைரயும் பாதுகாப்பாக இருக்கச்
வெசய்தான். இருந்தும் புதிதாகப் பிடித்து ரப்வெபற்ற அந்த Iாடைனகள், தம் ஜேபாக்கில் தறிவெகட்டுச்
வெசல் டைதத் தடுக்க இI வில்டை . நளகிரியும் Bதங்வெகாண் து. எதிஜேர ஜேதான்றிI படைக வீரர்கடைள
ாளிற்கு இடைரIாக்கித் திரிந்து வெகாண்டிருந்தனர், உதIணன் வீரர். எங்கும் அச்சமும் விIப்பும் க ந்த
ஆர ார ஜே தடைன. நீராட்டு விழ ஜேபாராட் விழா ாக முடிந்தது.
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13. காப்பது என் க ன்
எங்கும் க
ரம் மிகுந்து காணப்பட் அத்தருணத்தில், ாச தத்டைதயின் நிடைனவு ரப்வெபற்ற
பிரச்ஜேசாதனன் திடுக்கிட்டு, ‘Iாது வெசய் து’ எனத் திடைகத்தான். உ ஜேன உதIணடைனப் பற்றிI கருத்து
எழுந்தது. தன் Bாணாக்கிIாகிI தத்டைதடைIக் காப்பது உதIணன் க வெனனச் சி ர் மூ ம் அ னுக்குச்
வெசய்தி வெசால்லி அனுப்பினான் பிரச்ஜேசாதன Bன்னன். பிரச்ஜேசாதனன் தனக்கு அனுப்பிI வெசய்தி ஜேகட்டு,
கும்பி ப்ஜேபான வெதய் ம் குறுக்ஜேக ந்தவெதன Bகிழ்ந்தான் உதIணன். தத்டைதடைIக் டைகப்பற்றத் தாஜேன
அ ன் அங்ஜேக நிற்கிறான்? தக்க வெசய்திடைI Bன்னனும் அனுப்பிவிட் ான். இனிச் சற்றளவு தடை யும்
இருக்க நிIாIமில்டை . ‘ ானவெ ளி இடிந்து விழினும் வீழ்க, Bன்னர் தத்டைதடைIப் பற்றிச் சிறிதும்
க ங்க ஜே ண் ா. அ டைளக் காப்பது என் க ன்’ என்று BறுவெBாழி கூறி அனுப்பி விட்டுத் தத்டைத
நீராடும் துடைற ஜேநாக்கிப் பத்திராபதிடைI விடைர ாகச் வெசலுத்தினான் உதIணன்.
தத்டைத நீராடும் துடைறடைI அடை ந்த உதIணன், “இனி இ ள் இங்ஜேக சிறிது ஜேநரமும் தங்குதல்
நன்றன்று. என்னு ன் ருக! பிடிஜேIற்றிச் வெசன்று தத்டைதடைIக் காப்பது என் க வெனன
ஆடைணயிட்டிருக்கிறார் அரசர்” என்று அ ள் ஆIத்தாடைர ஜேநாக்கிக் கூறினான். அடைதக் ஜேகட்
ாச தத்டைத நாணமும் Bகிழ்ச்சியும் க ந்து கால் நி ங் கிடைளப்பக் காதலுணர்வு ஜேBலி த்
தடை குனிந்து நின்றாள். நிடைறக்கும் நாணத்திற்கும் அ ளுள்ஜேள ஒரு பூசல் ந ந்த ண்ணமிருந்தது.
உதIணடைன நிடைனந்தாஜே ா வெநஞ்சம் உருகிIது.
ஆனால் அ ஜேனாடு எப்படி Iாடைனயில் ஏறிப் ஜேபா வெதன நாணம் தடுத்தது. காஞ்சனBாடை என்ற
ஜேதாழி தத்டைதடைIத் தன் டைககளால் தாங்கிI ண்ணம் பிடியின் மீது ஏற்ற அருஜேக அடைழத்து ந்தனள்.
தத்டைதடைIக் டைகவெகாடுத்து Iாடைன ஜேBஜே தூக்கிப் பி ரியின் மீது ஏற்றிக் வெகாண் ான் உதIணன்.
ஒரு டைர ஒரு ர் டைகப்பற்றிIஜேபாது அ ர்களுக்குள் ஏஜேதா புரிI முடிIாத இன்ப BIக்கம் புகுந்து
விடைளIாடிIது. பூங்வெகாடி ஒன்டைற ஜேBஜே தூக்கு து ஜேபான்ற வெபாலிடை யும் வெBன்டைBடைIயும்
உதIணன் உணர்ந்தான். Bனத்திஜே ஜேகாயில்வெகாண் காத னின் கரங்கள் ஜேBஜே எடுத்தடைணப்படைதத்
தத்டைத உணர்ந்தாள். பிடிIாடைன ந ந்தது. உதIணன் ஊஜேறதுமின்றி வெ ற்றியுற்ற வெபருமிதம்
வெகாண் ான்.
தத்டைதக்குத் துடைணIாகக் காஞ்சன Bாடை யும் பிடியில் ஏறிக்வெகாண் ாள். அப்ஜேபாது Iந்தகன்
தன்டைகயில் ஜேகா பதி என்ற Iாழு ன் ந்து நின்றான். தத்டைத உதIணன் டி ழடைக ஜேநாக்கி விIந்த
ண்ணம் இருந்தாள். அப்ஜேபாது தத்டைதடைIக் கண்டு ஜேபச ருப ள் ஜேபா ச் சாங்கிIத் தாய் அங்ஜேக
ந்தாள். யூகியின் அங்க அடை Iாளங்கடைள அ ள் பால் வி ரித்து, ஜேBஜே நிகழ ஜே ண்டிI
திட் ங்கடைள விரி ாக எழுதியுள்ள ஒடை வெIான்டைற யூகியி ம் அளிக்குBாறு அ ளி ம் உதIணன்
தந்தான். இது மிக BடைறமுகBாக ந ந்தது. பிறரறிIாதபடி ஒடை டைIப் பிடியின் ஜேBலிருந்து கீஜேழ
நழு விட் ான் உதIணன். Iந்தகன் சாங்கிIத் தாயி ம் அடைத எடுத்துச் ஜேசர்ப்பித்திான். சாங்கிIத்
தாய் யூகிக்கான திட் ங்களும் சூழ்ச்சியும் அ ங்கிI ஒடை டைIக் வெகாண்டு வெசன்று Bடைறந்தாள்.
வெசல்லும்ஜேபாது தத்டைதயி ம் கண்கள் நீர் வெபருக்க அ ள் விடை வெபற்றுக் வெகாண் காட்சி Bறக்க
முடிIாதது. Iந்தகனும் ஏறிக்வெகாண் பின் பிடிடைIத் தன்நாடு வெசல்லும் வெபரு ழி ஜேநாக்கி விடைர ாக
ந த்தினன் உதIணன். இது டைர ஒன்றும் புரிIாBல் அரசனாடைணIால் தத்டைதடைI உதIணன்
காத்தற்காகப் பிடிஜேIற்றுகிறான் என்று எண்ணியிருந்த பிரச்ஜேசாதனனின் வீரர் இப்ஜேபாது திடைகப்பு ன்
திடுக்கிட் னர். யூகியின் வீரர்களுக்கும் உதIணன் ஜேபாக்டைகத் தடுக்க முன் ந்த உச்சியினி
வீரர்களுக்கும் டைகக ப்பு ஏற்பட் து. ஜேபாராகவும் Bாறி நிகழ்ந்தது. பிடியின் ஜேBல் தத்டைத,
காஞ்சனBாடை , Iந்தகன் இ ர்களு ன் விடைரவிற் வெசன்று வெகாண்டிருந்த உதIணனின் முன்ஜேன
ராகவெனன்ற பிரச்ஜேசாதனனுடை I வீரன் எதிர்ப்பட் ான். அவ் வீரன் தன்ஜேBல் சந்ஜேதகமுற்று ஏஜேதனும்
ஊறு வெசய்தலும் கூடும் என்வெறண்ணி உதIணன் அ டைன ஜேநாக்கி, “ ராக! நம்டைBச் சுற்றிப் ஜேபாரிட்டுக்
க கம் விடைளவிப்ப ர்கள் Bாறுஜே
த்திலுள்ள திரு ர்களாகவும் இருக்க ாம். எதற்கும் நீ என்னு ன்
ஆயுத பாணிIாகப் பிடியின்ஜேBல் ரு து நல் து” என்றான். உதIணன் கூறிI ற்டைற உண்டைB என்று
நம்பிI ராகன் பிடி மீஜேதறு தற்காகத் தன் வில்டை யும் அம்டைபயும் உதIணனி ம் வெகாடுத்துவிட்டு
வெநருங்கினான். வில்லும் அம்பும் தன் டைகக்கு ரப்வெபற்ற உதIணன், ‘இனி இ னாற் பIமில்டை !’
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என்று ஏற ந்த ராகனுக்கு இ ங்வெகா ாBற் பிடிடைI ஜே கBாகச் வெசலுத்திக் வெகாண்டு
ஜேபாய்விட் ான். ஏறுதற்கு வெநருங்கி இ றிவீழ்த்தப்பட்
ராகனும் வீரர்கள் சி ரும் உதIணன்
சூழ்ச்சிடைIப் புரிந்துவெகாண் னர். அ ந்திIர் ஜே ந்தனாகிI பிரச்ஜேசாதனன் திரு முன்னர்ப்ஜேபாய் Iாது
கூறு து என்றஞ்சி BIங்கினர். இருபடை க்கும் இடை ஜேI ஜேபார் ந ந்தது. வெகாற்ற ன் ஆடைண தப்பிI
வெகாடுடைBக்கு மிகவும் வெ ருவிI அ ந்தி வீரர் ஒன்றுகூடி, உதIணன் வெசல்லும் பிடிடைIப் பின்பற்றி
ஓடினர். அவ் ாறு ஒடின ர்கடைள த்த நாட்டு வித்தக வீரர், ாள் வெகாண்டு எதிர்த்தனர். ‘ த்த ன்
ழிப்பட் னள் தத்டைத என்ற வெசய்திடைI Bன்னன் அறியின் என் வெசய் ாஜேனா?’ என நடுங்கிI வீரர், இப்
ஜேபாரில் உயிஜேர ஜேபாயினும் க டை இல்டை எனத் துணிந்து முன் ந்தனர். முன்ஜேனற்பாட்டு ன்
அங்கங்ஜேக ஒளிந்திருந்த யூகியின் வீரர்கள் ஐந்நூற்றுக்கு ஜேBற்பட்
ர் வெ ளி ந்து பிரச்ஜேசாதனன்
ஆட்கஜேளாடு ஜேபாரிட் னர். இருதரப்பினருக்கும் இடை ஜேI கடும்ஜேபார் நிகழ்ந்தது. யூகியின் படை யினர்
வீசிI ாள்களில் படைக ர் சிரங்கள் பனங்கனிக் குடை யிலிருந்து உதிர் துஜேபா உதிர்ந்தன. குருதி
வெ ள்ளம் ஆவெறனப் பரந்தது. அப்ஜேபாது யூகி தன் ாளு ன் அங்ஜேக ஜேதான்றி உதIணடைனச் சந்தித்தான்.
பிடிமீது விடைர ாகச் வெசன்று வெகாண்டிருந்த உதIணன் பிடிடைI நிறுத்தி யூகிடைI ரஜே ற்றான்.
உதIணனுக்கு இறுதி டைர வெ ற்றிடைI அளிக்குBாறு அ ன் ஏறிக் வெகாண்டிருந்த IாடைனIாகிI
பத்திராபதிடைI ாழ்த்தினான் யூகி. நண்பர்கள் ஜேBஜே ந க்க ஜே ண்டிI திட் ங்கடைள
ஒரு ருக்வெகாரு ர் அறிவித்துக் வெகாண் னர். சாங்கிIத் தாடைIப் பற்றி யூகிக்கு விரி ாகக் கூறி, அ டைள
ஜேBல்ந க்கும் விடைனகளில் நம்பிப் பIன் வெகாள்ள ாம் என்றான் உதIணன். அ டைளப் பற்றிI
வி ரங்கள் Iாவும் அ ங்கிI ஓடை வெIான்டைறயும் உதIணனி மிருந்து யூகி வெபற்றுக் வெகாண் ான்.
பின்ஜேன துரத்தி ரும் படை வெநருங்கிவி ஜே யூகியி ம் விடை வெபற்றுப் பிடிடைI விடைர ாகச்
வெசலுத்தினான் உதIணன். யூகி Bக்கள் கூட் த்தில் க ந்து Bடைறந்தான். முன்னர் ஏBாற்றப்பட்
ராகன் இப்ஜேபாது உதIணடைனப் பின்வெதா ர்ந்த படை யினர் முன்னணியில் நின்றான். ஜேபாகின்ற
ஜேபாக்கில் பிரச்ஜேசாதன Bன்னனுக்குச் சி வெசய்தி கூறிச் வெசல்கிறான் உதIணன். “பிரச்ஜேசாதனனி ம்
இது டைர நான் சிடைறப்பட் டிருந்ஜேதன். இழிவு கருதாத என்டைனத் தன் Bகட்கு Iாழ் கற்பிக்கச் வெசய்தான்.
கற்பித்ஜேதன். இ ள்ஜேBற் காதல் வெகாள்ள ஜேநர்ந்தது. இன்று அ ன் ாIாஜே ஜேI இ டைளக் காக்குBாறு
கூறினான். இ டைள என் நாடு வெகாண்டு வெசன்று Bணக்கக் கருதிஜேனன். அம் Bன்னனுக்கு என்
ணக்கத்டைதக் கூறுக” என்று இவ் ாறு ராகனுக்குக் ஜேகட்கும்படி உடைரத்து விட்டுச் வெசன்றான்
உதIணன். ராகனுக்கு உதIணனாற் கூறப்வெபற்ற இம் BறுவெBாழி ஜேகட்டுத் தத்டைத சற்ஜேற சினங்
வெகாண் ாள், காஞ்சனBாடை டைIக் ‘கீஜேழ இறங்கிவிடுக’ என்னும் குறிப்புத் ஜேதான்ற ஜேநாக்கினாள். அக்
குறிப்டைப அறிந்து வெகாண் காஞ்சனBாடை “வெகாடியூசலில் ஜேதாழிIர் டைகஜேகாத்தாடினும் குரடை க்
கூத்து ஆடினும் எம் தடை வி நடுங்கு ள். சூறா ளிக் காற்வெறனச் சுழன்று ஓடும் பிடிIால் அ ளுக்கு
அச்ச முண் ாகிறது. பின் வெதா ரும் எங்கள் படை டைI ஒரு வெபாருட் ாக BதிIாBல் நீவிர் பிடிடைI
இத்துடைண விடைரவிற் வெசலுத்து து என் கருதிஜேIா? எங்கள் Bனம் பIப்படுகிறது” என ணங்கிI
டைகயு ன் உதIணடைனக் ஜேகட் ாள். அ ர்களுடை I சந்ஜேதகம் உதIணனுக்கும் புரிந்தது.
காஞ்சனBாடை யின் வினாவுக்கு ஏற்ற விடை கூறித் ஜேதற்றினான் உதIணன். “அரசன் தத்டைதடைIக்
காக்குBாறு என்டைனப் பணித்த வெசய்திடைI அறிIாது இந்த வீரர்கள் சந்ஜேதகமுற்றுப் ஜேபாருக்கு
ருகின்றனர். அ ர்கடைள வெ ன்று வெBற்வெசல்லுதல் எனக்கு அரிI விடைனIன்று. எனஜே நீங்கள்
இரு ரும் சிறிதும் அஞ்சல் ஜே ண் ா” என்றான் உதIணன். இவ் ாறு கூறிI வெBாழிகடைளக் காஞ்சடைன
தத்டைதக்கு ஆIத்டைதச் ஜேசர்ந்த வெகாட் ந்தாங்கிI பணிப்வெபண்கள், அடை ப்டைப Bகளிர், சு ரிBகளிர்,
பணிவெசய்கூனர், ஜேதாழிIர், வெசவிலிIத் தாIர், சஞ்சுகிமுதிIர் முதலிIார் Iாது வெசய் வெதன்றறிIாது
அ Bரல் எய்திப் பு ம்பினர். நீரா
ந்த Bக்கள் கூட் ம் துIராடித் துன்பத்தில் ஆழ்ந்து
வெகாண்டிருந்தது. இஃது இவ் ாறு இருக்க உதIணனி ம் ஓடை வெபற்றுச் வெசன்ற சாங்கிIத் தாய் வெபரிI
படை ப் பரப்பின் நடுஜே Bாறு ஜே
த்து ன் திரிகின்ற யூகிடைI அ ன் உ ல் அடை Iாளங்களாற்
கண்டு அறிந்தாள். தன்டைன அறிந்து நிற்கும் சங்கிIத் தாடைIக் கூர்ந்து ஜேநாக்கிI யூகி உதIணன்
கூறியிருந்த வி ரங்கடைளப் பற்றி முடிவு வெசய் தற்காக அருகின் இருந்த ஒருகுI ன் Bடைனயில்
Bடைறந்து இரு ரும் ஆஜே ாசித்தனர். ஆஜே ாசடைன முடிந்தபின் மீண்டும் தாம் சந்திக்கும் கா த்டைத
ஒரு ருக்வெகாரு ர் அறிவித்துக் வெகாண்டு பிரிந்து வெசன்றனர்.
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14. சினமும் சிந்தடைனயும்
தத்டைதடைI உதIணன் தன் நாடு ஜேநாக்கிப் பிடிஜேBல் வெகாண்டு வெசல் டைத அறிந்தும் அடைதப்
பிரச்ஜேசாதனனி ம் கூற அஞ்சினர், கா ல்வீரர். கா ல்வீரர் ப ரும் இவ் ாறு அஞ்சி என் வெசய் வெதன்று
அறிIாBல் திடைகத்திருந்தஜேபாது வில்லும் அம்பும் உதIணனி ம் பறிவெகாடுத்துவிட்டு அ னி மிருந்து
Bன்னனுக்குச் வெசய்தி ஜேகட்டு ந்த ராகன் ப Bா க் ஜேகாவிலில் இருந்த அரசடைனக் காணக் கடுகி
ஓடினன். “அரசர் வெபருBாடைனக் கண்டு சி அ சரச் வெசய்திகடைளக் கூறஜே ண்டும். சBIBறிந்து ருக”
என்று ாயிற் கா
னி ம் கூறி Iனுப்பிவிட்டு, ஓடி ந்த இடைளப்பால் ஜேBல் மூச்சு ாங்க
ாயிற்கடை யில் நின்றான் ராகன். கா
ன் உள்ஜேள வெசன்றான். அரசன் ப Bா க் ஜேகாவிலுள்ஜேள
அப்ஜேபாது ஒரு நிமித்திகனு ன் ஜேபசிக் வெகாண்டிருந்தான். ‘காற்றும் BடைழயுBாக எழுந்த நிடை ஊருக்கு
முதலில் மிக்க துIரத்டைதயும் பின்னர் நினக்கு இன்பத்டைதயும் தரும்’ என்று நிமித்திகன் அரசனுக்குக்
கூறினான். இவ் ாறு குறிப்பாகக் கூறிI நிமித்திகனி ம் பிரசஜேசாதனன் இக்கூற்டைறத் தனக்கு நன்றாக
விளக்கி உடைரக்கும்படி ஜே ண்டினான்.
அப்ஜேபாது ாயிற்கா
ன் பரபரப்பும் அ சரமும் ஜேதான்ற ணங்கிI ாறு உள்ஜேள ந்தான்.
“ ந்த ன் முகத்தில் ஜேதான்றும் பரபரப்டைபக் கண் Bன்னன் ‘ ந்த காரிIம் Iாது?” என அ னி ம்
வினவினான். ாயிற் கா
ன் பணிந்த குரலில், “ ாச தத்டைதக்குக் கா ல்வீரராக உள்ள ர்களில்
ஒரு னாகிI ராகன் ாIலிஜே நிற்கிறான். அ ன் தங்களி ம் உ ன் கூறத்தக்க வெசய்திகள் சி
உள ாம்” என்றான். அரசிIல் உண்டைBகடைள அந்தரங்கBாக ஆராயும் ஜேபாதும் BகளாகிI தத்டைதடைIப்
பற்றிI வெசய்தி என்றால் ஜேகட்டுவிட்டுத்தான் Bறுஜே டை பார்ப்பான் பிரச்ஜேசாதன Bன்னன்.
தத்டைதயினி ம் அ னுக்கு உள்ள அன்பு அத்தடைகIது. ஆகஜே நிமித்திகஜேனாடு உடைரIாடிக்
வெகாண்டிருந்தாலும், “ ராகடைன உ ஜேன ரச்வெசால்?” என்றுகூறிக் கா
டைன அனுப்பினான்.
கா
ன், அரசனுக்குப் பல் ாண்டு கூறி ாழ்த்தும் ணக்கமும் அளித்துச் வெசன்றான். கா
ன் வெசன்ற
சிறிது ஜேநரத்திற்குள் ராகன் நடுக்கங்க ந்த அச்சமும் பரபரப்பும் உள்ள னாய் உள்ஜேள ந்தான்.
ந்த ன் அரசனுக்கு ஏழுஜேகால் எல்டை தள்ளி BரிIாடைதIாக நின்று ணங்கினான்.
அ ன் முகத்ஜேதாற்றத்டைதயும் நடுக்கத்டைதயும் கண் Bன்னன், இ ன் கூற ந்திருக்கும் வெசய்தி துIரம்
விடைளக்கக் கூடிIதாய் இருக்க ஜே ண்டும் என்று எண்ணி அ டைனத் தனக்கு மிகப்பக்கத்தில் இருஜேகால்
எல்டை யுள் அடைழத்தான். ராகன் வெநருங்கி ந்ததும், “ ந்தது Iாது கூறஜே ா? அதடைன விடைரவில்
கூறு” என்று ஆடைண பிறந்தது.
தடைரயில் முடிஜேதாI Bன்னடைன ணங்கி எழுந்த ராகன், தIங்கித் தIங்கி நின்றாஜேன ஒழிI
ாய்திறந்து ந ந்தடைதக் கூற அஞ்சினான். “வெநஞ்சில் அஞ்சாது நிகழ்ந்தடைதக் கூறு” என்று இடிமுழக்கம்
ஜேபான்ற குரலில் மீண்டும் ஆடைணயிட் ான் பிரச்ஜேசாதனன். இப்ஜேபாது ராகனுக்குச் சிறிது துணிவு
பிறந்தது. அரசன் தன் உயிருக்கு அபIBளிப்பான் என்ற நம்பிக்டைகயும் ஜேதான்றிIது.
நிகழ்ந்த ற்டைற ஒவ்வெ ான்றாகக் கூறினான்: “உதIணன் தத்டைதயு ன் பிடிஜேIறித் தன் நாடு ஜேநாக்கிச்
வெசல்கிறான். பின்பற்றிச் வெசன்ற நம் படை Bாற்றார் படை Iால் அழிந்து தடை யுற்றது. Iான் விடைரந்து
பிடிடைIப் பின்பற்றி வெநருங்கிஜேனன். ‘தத்டைதடைI என்பால் அடை க்க ம் அளித்த உங்கள் ஜே ந்தர்
பிரானுக்கு என் ணக்கத்டைதக் கூறுக’ என்று டைககூப்பி விட்டுக் காற்வெறன விடைரவு ன் பிடிடைIச்
வெசலுத்தி Bடைறந்தான் உதIணன்” என்று ராகன் கூறிIதும் பிரச்ஜேசாதனனுடை I விரிந்த B ர்விழிகள்
சி ந்தன. புரு ங்கள் வெநரிந்தன. முகத்தில் சினத்தி எழுந்து பரவிப் ப ர் து வெதரிந்தது. உதIணன்
துஜேராகம் வெசய்துவிட் ான் என்பது அ னுக்கு விளங்கிற்று.
“உதIணடைன எதிர்த்து உ ஜேன நம்படை புறப்ப ட்டும் எள்ளி விடைளIாடுகிறதுஜேபாலும் இளடைB.
நல் பண்புள்ள ன் என் நம்பிஜேனன். நம்பிக்டைகடைIச் சிடைதத்து விட் ான் த்த ர் ஜேகான். நான்
Iாவெரன அறிIான்ஜேபாலும். வெசல் ட்டும் நம் படை . அந்தச் சிறு Bன்னடைனப் பிடித்து இழுத்து
ாருங்கள்.” இவ் ாறு சினங்வெகாண்டு முழங்கினான் பிரச்ஜேசாதனன். சினம் என்பது ஜே கBாகப் பற்றிப்
பரவும் காட்டுத் தீடைIப் ஜேபான்றது. பண்பட் உள்ளம் படை த்த ர்கள்கூ அதற்கு மிகவிடைரவில்
உட்பட்டு விடுகின்றார்கள். பிரச்ஜேசாதன Bன்னன் மிகச்சிறந்த நாகரிகப் பண்புடை I னாக இருந்தும்
ஒரு வெநாடியில் தன்டைன இழந்து சினத்திற்கு அடிடைBப்பட்டு விட் ான். அரசன் நிடை டைIயும்
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அப்ஜேபாது அ னுக்கு இருந்த சினத்தினால் ஏற்ப இருக்கும் விடைளவுகடைளயும் நன்கு அறிந்துவெகாண்
அ னுடை I முதன் Bந்திரி சா ங்காIணன், அடைBதிIாகச் சி அறிவுடைரகடைளக் கூறினான். “உதIணன்
வெசய்தது என்னஜே ா த றுதான்! அதற்காக அ டைனச் சிடைற வெசய்தலும் கிடைளஞரி மிருந்து பிரித்தலும்
வெபரிI காரிIBல் . அடை கடைள நீ விரும்பின் நின்னால் எளிதிற் வெசய்I முடியும். ஒன்று நீ சிந்திக்க
ஜே ண்டும். ஆராய்ந்து பார்த்தால் ாச தத்டைதக்கு உதIணன் எவ்விதத்திலும் குடைறந்த ன் ஆகான்.
கு ம், குணம், நட்பு, நி ம் முதலிI ற்றாலும் அ ன் நின்டைன வெIாத்த அரசஜேன. அ ன் தத்டைதடைIக்
வெகாண்டு வெசன்று Bணந்து வெகாள் தில் த று ஒன்றுமில்டை . ஊழ்விடைன அவ் ாறு அடைBயும் ஜேபாது
அதடைனப் பழிப்பதிலும் பIன் இல்டை . எனஜே சினக்வெகாண்டு படை வெIழுப்புதல் சிறந்த ழி அன்று.
Bனத்தில் படைக இருக்குBானால் இப்ஜேபாது அடைத வெ ளிக்காட் ல் ஜே ண் ா. பின்பு ஜே று ழிIாகத்
தத்டைதயு ன் உதIணடைன மீட்க முI ஜே ண்டும். உ னடிIாக இவ் ாறு ஜேபார் ஜேBற்வெகாள் து
அறிவுக்கு ஏற்றது அன்று” என்று விரி ாகவும் கருத்துள்ள ங்கிIதுBாகச் சா ங்காIணன் கூறிI
ஆறுதல் பிரச்ஜேசாதனன் Bனத்தில் அழுத்தBாகப் படிந்து விட் து. அடைBச்சன் கூறிI ஆறுத ால்
Bனந்ஜேதறிI பிரச்ஜேசாதன Bன்னன், தன் ஜேகாப்வெபருந்ஜேதவிக்கு இச் வெசய்தி Bற்ற ர்களால்
அறிவிக்கப்படுமுன் பக்கு Bாகத் தாஜேன வெசன்று அறிவிக்க விடைரந்தான்.
இவ் ளவும் நதிக்கடைரயில் அரசனுக்வெகன அடைBக்கப்பட்டிருந்த ப Bா க் ஜேகாவிலில் ந ந்தன.
ஜேதவிடைIக் காணப்ஜேபாகுமுன் முரசடைறயும் ள்ளு டைனக் கூப்பி ச் வெசய்து Bடைழப்வெபாழுதாகவும்
பனிவெபாருந்திIதாயும் உள்ள இம் Bாடை யில் தீர்த்தத் துடைறயிலிருந்து நகர் வெசல் ஜே ண் ாவெ ன
Bக்கள் Iா ர்க்கும் முரசடைறத்து அறிவிக்கவும், காடை யில் நகர் ஜேபாகஜே ண்டுவெBன்று பணிக்கவும்
வெசய்யுBாறு கூறிச் வெசன்றான். வெசன்ற ன் ஜேநஜேர திருBா ஜேதவியின் சிங்காரப் பள்ளிIடைறயுள்
நுடைழந்தான். நீர்த் துடைறயில் அரசன் விடுதிக்கு அருஜேக அடைBக்கப்பட்டிருந்த அச்சிங்கார Bாளிடைக
ப
டைக அணிகளுங்வெகாண்டு பார்ப்ஜேபார்க்குக் கவின் வெகாடுத்து விளங்கிIது. Bன்னன் ர றிந்து
எதிர்வெகாள்ள ந்த வெபருந்ஜேதவியின் BனஜேBா, க
ரமும் திருப்தியும் க ந்து ஒரு நிடை யில்
நில் ாBல் சுழன்று வெகாண்டிருந்தது. உதIணஜேன காப்பாற்று தனால், தன் Bகள் தத்டைதக்குத் தீது
ஜேநராது என்ற திருப்தி இருந்தது. ஆனால் உதIணன் தத்டைதடைIத் தன் நாடு வெகாண்டு ஏகு ான் என்ற
நிடைனஜே கனவில் கூ த் ஜேதவிக்கு இல்டை .
ப வித எண்ணங்களு ன் ஜேதவி Bன்னடைன ரஜே ற்றாள். உணவு முடிந்தபின் ந்த வெசய்திடைI
விரி ாகக் கூறக் கருதினான் பிரச்ஜேசாதனன். அன்று உணஜே ஜே ண்டியிருக்கவில்டை Bன்னனுக்கு.
இருந்தாலும் தான் உண்ண Bறுத்தால் திருBா ஜேதவி ஐயுற ஜேநரும் என்பதற்காக ஏஜேதா ஒரு ாறு உணடை
முடித்தான். இரு ரும் பள்ளி Bண் பத்தில் ந்து அBர்ந்தனர். சிந்தடைனடைIப் வெபாறுத்த டைரயில்
இரு ருக்கும் ஒன்றும் புரிIாத க
ரவெBான்று உள்ஜேள குழம்பிக் வெகாண்டிருந்தது. தான் வெசால்
ந்தடைதப் பக்கு மின்றி எடுத்த எடுப்பில், ‘உதIணன் தத்டைதடைIக் வெகாண்டு ஓடிவிட் ான்’ என்று
கூறிவிட் ால் ஜேதவிக்கு என்ன ஜேநருஜேBா என்று அஞ்சிI Bன்னன் மிகவும் நIBான ஒரு ழிடைIப்
பின்பற்றி அடைத அ ளுக்குக் கூற முடிவு வெசய்தான். “தத்டைதடைI உதIணன் Bணப்பது பற்றித் ஜேதவியின்
கருத்து Iாது?” என முன்பின் வெதா ர்பில் ாத ஒரு ஜேகள்விடைIத் திடீவெரன அ ளி ம் ஜேகட் ான்
அரசன். இந்தக் ஜேகள்வியினால் ஜேகாப்வெபருந்ஜேதவியின் திருவுளக் குறிப்டைப அறிI விரும்பிI
பிரச்ஜேசாதன Bன்னன், அ ள் BறுவெBாழி கூறாBலிருப்பது கண்டு இன்னும் வெதளி ாக, “தத்டைதக்கு Iாழ்
கற்பித்த வெபருந்தடைகIன் உதIணனுக்ஜேக அ டைள Bணம் வெசய்து வெகாடுத்து அ ன் நாட்டிற்கு
அனுப்ப ாம் என்று கருதுகிஜேறன். நீ Iாது கருதியிருக்கிறாய்? இது நினக்கு Bகிழ்ச்சிடைIத் தரும்
வெசய்திதானா?” என்று மீண்டும் ஜேகட் ான். இக் ஜேகள்வி மூ ஜேB அ ள் விருப்பத்டைத அறிIத்
திட் மிட்டிருந்தான் அ ன். ஜேதவி இது ஜேகட்டு முகB ர்ந்தாள். அ ள் உ ன்பாடு அரசனுக்கு அம்
B ர்ச்சியினாஜே ஜேI பு னாயிற்று.
“IாடைனடைI BதB க்கி ந்த அன்று, முதன் முத ாக அ டைனக் கண் ஜேபாஜேத, அ ன்
இளடைBவெபாலிவு என் Bனத்திற் பதிந்துவிட் து. அன்ஜேற அ ன் தத்டைதக்கு ஏற்ற வெகாழுநவெனனக்
கருதிஜேனன் Iான். குற்றBற்ற அரசர் குடியிஜே ஜேதான்றிI ஜேகாக் குBரன் ஆதலின், அ னுக்குத்
தத்டைதடைI ஏற்கும் தகுதியிலும் குடைறபாடில்டை ” என்று BறுவெBாழி கூறினாள் ஜேகாப்வெபருந்ஜேதவி.
அ ள் Bனம் உதIணன் தத்டைதக்குரிI னா டைதத் தடுக்கும் நிடை யில் இல்டை . Bகிழஜே வெசய்கிறது
என்று வெதளிந்தபின் பிரச்ஜேசாதனன் அன்று ந ந்தடைதக் கூறத் வெதா ங்கினான். “தத்டைத த்த
குBரவெனாடு அ ன் நாடு வெசன்றுவிட் ாள்” என்று Bன்னன் கூறிI வெBாழிகள் திருBாஜேதவியின்
வெசவிகளிஜே வெநருப்வெபன நுடைழந்தன. வெபண்டைணப் பிரிந்த வெபற்ற ள் வெபருந் துIரங்வெகாண் ாள்.
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ஆவி படைதத்து அழுதாள். ஆறாகத் துIரம் அ
அ டைள ாட்டிIது.

Bாக உருக்வெகாள்ள அரற்றினாள். தத்டைதயின் பிரிவு

அசுணம் என்ற வி ங்கு இடைசடைIக் ஜேகட்டு இன்புறும்; படைறவெIாலி ஜேகட்டுத் துன்புறும். தத்டைதடைI
உதIணனுக்கு Bண முடிக்க ாம் என்ற வெசய்தி ஜேகட்டின்புற்ற ஜேதவி, அடுத்து அ ள் த்த குBரனு ன்
அ ன் நாடு வெசன்றனள் என்பது ஜேகட்டு அளவி இI ாத துIரம் வெகாண் ாள். கூற்று னின்
வெகாடும்பாசத்தால் தான் கட் ப்பட் து ஜேபான்ற பIங்கரப் பிரிவுணர்ச்சி தத்டைதயின் பிரிவுச் வெசய்தி
ஜேகட் ஜேபாது அ ளுக்கு உண் ாயிற்று. வெபற்ற ள் அவ் ாறு துIர்வெகாண் து வெபருவிIப்புக்குரிIது
அல் ஜே ? ஆயினும் பிரச்ஜேசாதனன் Bகடைளப் பிரிந்த Bனத் துIரம் தீர அ டைளத் ஜேதற்றினான்.
“தாம் ஜே ண்டும் காதற் வெகாழுநஜேனாடு வெசல் ாது வெபற்ஜேறாரி த்துத் தங்கியிருக்கும் Bகளிர் உ கில்
எவ்வி த்தும் இ ர். க லில் பிறந்த முத்து அணிஜே ார்க்கு அல் ாBல் க லுக்கு ஒருஜேபாதும்
பIன்படு து இல்டை . தத்டைதயும் நBக்கு அப்படிப்பட் உரிடைB Bட்டும் உடை I ள்தாஜேன?
இதற்காக நீ மிகவுங் க லுதல் தகுதியுடை I வெசIல் அன்று” என்று அ ன் கூறிI ஜேதற்றுடைரகள்
ஜேதவிக்கு ஒரு ாறு ஆறுதல் அளித்தன. துIர் சற்ஜேற வி கிIது.
ான்Bதி இழந்த மீனினம் ஜேபா , ாச தத்டைத இல் ாத துIரம் வெபற்ற டைள Bட்டுBன்று, அந்தப்
வெபருநகர் முழு டைதயும் பற்றி ாட்டிIது. நீராடும் துடைறயில் காடை யில் இருந்த ஆர ாரம் இப்ஜேபாது
ஜேபான இ ம் வெதரிI வில்டை . ஒஜேர சூனிI அடைBதி குடிவெகாண்டிருந்தது. தூரத்ஜேத அங்வெகான்றும்
இங்வெகான்றுBாக நகரில் வெதரிந்த புடைகப் ப
ங்கள் ஜேBகத்ஜேதாடு க ந்து வெகாண்டிருந்தன. காற்றும்
குளிரும் சூழப் வெபய்துவெகாண்டிருந்த சிறு Bடைழகூ - ான் Bகள், தத்டைதயின் பிரிவுத்துIர் வெபாறாது
கண்ணிர் வெபருக்கு து ஜேபாலிருந்தது. Bப்பும் Bந்தாரமுBாகக் காணப்பட்
ான அரங்கின்
ட்
டி Bான கருநீ ப் வெபருவெ ளி எங்கும் துIர் நிடைறந்து ஜேதான்றிIது, அந்த நகருக்கு. Bன்னனும்
திருBாஜேதவியும்கூ ஒரு ாறு தத்தம் துIர வெ ள்ளத்டைத Bறந்துவிட் னர்.
நீராட்டு விழா இன்பBIBாக ஆரம்பித்துத் துன்பBIBாக முடிந்துவிட் து. முதலில் இன்பம். நடுவும்
இறுதியும் துன்பம்.
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15. படைக நடுஜே

பIணம்

யூகியி ம் விடை வெபற்றுக்வெகாண்டு, பின் வெதா ருகின்ற ராகன் முதலிஜேIார் அ ங்கிI படை க்குத்
தப்பிச் வெசன்ற உதIணன் ஜே கBாக ஜேBஜே ஜேபாக முடிந்தாலும் அந்நிடை நீடிக்கவில்டை . விடைரவில்
ஜே ஜேறார் வெபரும்படை தன்டைனத் துரத்திப் பின்பற்று டைத அ ன் கண் ான். உதIணனி மிருந்து
வெசய்தி வெபற்றுச் வெசன்ற ராகன் அடைத அரசனி ம் கூறினான் என்பது ஜேBஜே வி ரிக்கப் வெபற்றது.
அ ன் கூறிIது ஜேகட் பிரச்ஜேசாதனன், சினங்வெகாண் தும் சா ங்காIணன் அ டைன அ க்கிIதும்
கண்ஜே ாம். பிரச்ஜேசாதனன், சா ங்காIனன் உடைரயில் ஆறுதல் வெபறு தற்கும் முன்பு வெசய்த சினக்
க
ரத்டைதக் கண்
ராகன், ப ர் குழுமிI ஒரு வெபரும் படை யு ன் மீண்டும் உதIணடைனத்
துரத்தினான். அதுதான் உதIணன் இப்ஜேபாது கண் படை . இவ் ாறு தத்டைதயு ஜேன ஒருங்கBர்ந்து
வெசல்லும் அந்த இன்பப் பIணமும் படைக சூழ்ந்த பIணBாகிIது. வெநாடிக்கு வெநாடி அ ன் வெசன்ற
பிடியின் ஜே கம் அதிகBாகிIது. அடைத எவ் ளவு துரிதBாகச் வெசலுத்த முடியுஜேBா அவ் ளவு துரிதBாகச்
வெசலுத்தினான் உதIணன். ஜேதரும் IாடைனயுBாகத் திரண் வெ ம்படை தன்டைன மிகமிக வெநருங்கி
ரு டைத உதIணன் உணர்ந்தான். அந்த ஜேநரத்தில் சBIத்திற்கிடை த்த சஞ்சீவிஜேபா அங்ஜேக
தனித்தனிஜேI Bடைறந்திருந்த யூகியின் படை வீரர் வெ ளிப்பட்டு உதIணடைனத் துரத்தி ரும் படை டைI
எதிர்த்தனர். உதIணன் இதற்காக யூகிடைI BனBாற ாழ்த்தினான். யூகியின் ஆட்களுக்கு ருகிற
படை வீரர் கடைளப்பதற்குள் தான் முன்ஜேனறிப் ஜேபாய்வி ஜே ண்டும் என்பது உதIணன்
கருத்தாயிருந்தது. அதனால்தான் அ ன் IாடைனடைI ஜே கBாக ந த்தினான். ந்தபடை யூகியின் வீரரால்
எதிர்க்கப்பட்டுப் புறங்காட்டி ஓடிIது. உதIணன் பிடி உஞ்ஜேசடைன நகருக்கு அப்பால் இரண்டு காததுரம்
க ந்து விட் து. அந்த ஜேநரத்தில் கதிர ன் வெBல் Bடை முகட்டில் ஜேBற்ஜேக Bடைறந்து
வெகாண்டிருந்தான். இருள் வெதா ங்கிIது. படைக நடுஜே பIணம் ந த்துகின்ற உதIணடைன Bற்ற ர்கள்
காணின் துன்பம் ஜேநரும் என்று கருதிI ன்ஜேபா விடைரவில் இருள் ரு தற்காகக் கு க ல் குளித்துக்
கு Bடை Bடைறந்தான் கதிர ன்.
சுற்றிப் படைக ர் இருப்பஜேரா என்ற ஐIம் இருப்பினும் இருளும் ஒளியும் க ந்து BIங்கும் அந்த Bாடை
ஜேநரம் மிகவும் இரம்மிIBாக இருந்தது. Bருத நி ங்கள் சூழ்ந்த ழியின் அழகில் தங்கடைளஜேI Bறந்து
இன்பவெ ள்ளத்தில் மிதப்பது ஜேபான்ற களிப்புணர்ச்சிஜேIாடு வெசன்றனர் அ ர்கள். வெபாய்டைககள்
ஜேதாறும் நீ ம், கழுநீர், வெநய்தல் முதலிI பூக்கள் B ர்ந்த நிடை Bாறி, ‘உதIணன் இன்பBாக நகர்
வெசன்றடை க’ என்று டைககூப்பி ஜே ண்டிக் வெகாள்ளு துஜேபா க் குறுந்வெதாடி Bகளிர் கூப்பிI கரவெBனக்
குவிந்தன. ான வெ ளி எங்கும் பறந்து திரிந்த பறடை க் கூட் ங்கள் ப
டைக ஒலிகளு ன் தத்தம்
கூடுகடைள அடை ந்தன. பகலின் வெ ம்டைB தணிந்து இரவின் வெBன்குளிர் எங்கும் பரவிIது. Bாடை ப்
வெபாழுது, உ டைக இன்பBIக்கம் வெசய்துவிட்டு விடை வெபறத் வெதா ங்கிIது. இரவுக் கன்னி நீ க்
கரும்பட் ாடை ஜேபார்த்து ந்தாள். அ ர்களுடை I பIணம் வெதா ர்ந்தது. படைக ர்கடைளப் பற்றிI
க டை யும் வெBல் வெBல் Bடைறந்தது. சூழ்நிடை யும் ஜேநரமும் ஒன்று கூடும் ஜேபாது பற்றி நிற்கும்
வெதால்டை கடைள Bறந்து சுற்றியுள்ள அழடைக இரசிக்க ஆரம்பித்தல் Bனித இIல்பு. உதIணனும்
ாச தத்டைதயும் காஞ்சடைனயும் Iந்தகனும் Bட்டும் இதற்கு விதி வி க்கா என்ன? படைக பின்பற்றித்
துரத்திIது உதIணடைன. அ ஜேனா தன் பIணத்டைதச் சூழ்நிடை அழகில் முழுக்க முழுக்க ஈடுபடுத்திக்
வெகாண்ஜே ந த்துகிறான்.
“நாடைள எப்படியும் தத்டைதடைIக் ஜேகாசாம்பி நகரில் உதIணனுடை I அரண்Bடைன ஆIBகளிர்
எதிர்வெகாண் டைழக்குபடிக் ஜேகாசம்பி வெசன்றடை ஜே ன்” என்ற உறுதிடைI ஜேBற்வெகாண் துஜேபா
விடைரந்து வெசன்றது. பத்திராபதி என்னும் அந்த Iாடைன. இவ் ாறு விடைரந்து ஓடிI பிடியின் ஒட் ம்,
வெBன்டைBடைI அன்றி ஜே று உணர்வுகடைளப் பயின்று அறிIாத தத்டைதக்குத் துன்பம் வெகாடுத்தது. பிடி
ஒவ்ஜே ார் அடிடை க்கும் ஜேபாதும் பூவினும் வெBல்லிI அ ள் உ ல் குலுங்கி ஆடிIது. அந்த ஆட் ம்
உ ல் லிடைI உண் ாக்கிற்று. அது வெபாறாBல் வெநட்டுயிர்ந்து அடிக்கடி விம்மினாள் ாச தத்டைத.
பிடியின் புIல்ஜே கம் வெBல்லிIல் BகளாகிI தத்டைதக்குச் ஜேசாகம் விடைளத்தது. அடிக்கடி வெநட்டுயிர்த்த
தத்டைதடைIக் காஞ்சனBாடை தழுவிக் வெகாண் ாள். அடிக்கடி பிடி குலுங்கிI ஜே கத்தில் தத்டைத,
உதIணடைனத் தீண் ஜேநர்ந்தது. ஆ
ர் உ டை த் தீண்டி IறிIாத கன்னி பயிர்ப்பு எய்தினாள். உ ல்
லியில் விடைளந்த ஜேசாகம் ஒரு புறம். உதIணடைனத் தீண்டும் இன்பங் க ந்த ஜேசாகம் ஒரு புறம்.
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தத்டைதயின் சினக்குறிப்டைப, அ ள் கூறாBஜே வெதரிந்து வெகாண் காஞ்சனBாடை , அ டைளத் தாங்கிI
ண்ணஜேB சி வெசய்திகடைள வெBல் அ ளுக்குக் கூறினாள்: “உதIணன் உன்டைன இன்னும்
முடைறப்படி நா றிI நன்Bணம் வெசய்து வெகாள்ளவில்டை . ஆனாலும் அ ன் உனக்கு Iாழ் கற்பித்த
ஆசிரிIன். ஆசிரிIனாக இருந்தது ன் உன் Bனத்டைதக் க ர்ந்த காதற் கள் னுங்கூ . உனக்குப் பயிர்ப்பு
ஏற்ப ஜே ண்டிIது அ சிIமில்டை . உன் தந்டைத தன் டைகப்ப நின்டைன உதIணனுக்கு Bணம் வெசய்து
வெகாடுக்கவில்டை ஜேI என்பது தான் குடைற. ஆயினும் உன்டைன அ ன் தானாகஜே அடை ந்து விட் ான்,
ஒத்த தகுதியுள்ள இரு ர் ஆசிரிIனும் Bாணாக்கியுBாக இருப்பின் Bணத்திஜே ஜேI அந்தக் கடை
நிடைறவுறும் என்ற வெபரிஜேIார் ாக்கு, உங்கள் டைரயில் Bாற்றற்ற உண்டைBIாக மிளிர்கிறது. உனக்கு
BIக்கத்டைத உண்டு பண்ணும் பிடியின் ஜே கத்தில் ஜேசாகப்ப ாBல் தப்ப ஒரு ழி கூறுஜே ன்”
என்றிவ் ாறு காஞ்சடைன தத்டைதக்கு உடைரத்துப் பிடிவெசல்லும் ஜே கத்தில் ஜேBலும் கீழும் முன்னும்
பின்னுBாகச் சுற்றியுள்ள வெபாருள்கள் சுழலு டைதக் காணாBல் கண்டைண மூடிக் வெகாள்ளுBாறு
ஜே ண்டினாள். அப்படிக் கண்கடைள மூடிக் வெகாண் ால் BIக்கம் ஏற்ப ாது என்றும்
கூறினாள். பத்திராபதி ஓடிI ஜே கத்தில் சுற்றியிருந்த Bரங்கள் பின்ஜேனாக்கிச் வெசல் ன ஜேபா வும் எதிஜேர
எழுந்து ரு ன ஜேபா வும் திடைசகள் சுழற்சி எய்தின. அ ற்டைறக் கண் ால் தடை சுற்றி BIக்கம்
வெகாள்ள ஜேநருBாடைகIால் கண்கடைள மூடிக் வெகாண் ால் BIக்கம் வெதரிIாவெதன்று அ ள் ஜேதாழி
கூறியிருந்தாள். பத்திராபதியின் ஜே கத்தில் உ
ாட் ங் கண் தத்டைதக்கு வெநற்றியில் முத்து முத்தாக
அரும்பியிருந்த ஜே ர்டை த் துளிகடைளத் துடை த்தாள் காஞ்சடைன. உ ல் ஜேசார்ந்து காணப்பட்
தத்டைதடைI வெBல் உதIணனின் பரந்த Bார்பிற் சார்த்தினாள் காஞ்சடைன. கரு ப் பறடை யின் சிறகுகள்
ஒலிப்படைதப்ஜேபா ப் பிடி ஒவ்வெ ாரு அடிடைIத் தடைரயில் டை க்கும்ஜேபாதும் ஜேBஜே
உட்கார்ந்திருந்த ர்களுக்குத் திடும் திடும் என்ற ஒலி ஜேகட்டு அதிர்ச்சி வெசய்தது. அந்த ஒலி
ாச தத்டைதயின் காதுகளில் விழாதபடி அ ள் காதுகளில் பஞ்சு அடை த்துக் கா ல் வெகாண் ாள்
காஞ்சன Bாடை . எவ் ளவு ஜேபணியும் தத்டைதக்கு அந்த ஜே கம் ஜேசாகத்டைதஜேI ஜேBன்ஜேBலும் வெகாடுத்துக்
வெகாண்டிருந்தது. அது கண் காஞ்சடைன தத்டைதயி ம் உதIணடைனப் பற்றிக் வெகாண்டிருக்குBாறு
கூறிவிட்டுத் திரும்பி உதIணடைனப் பார்த்து, ஜே கத்டைதச் சிறிது தணிக்குBாறு ஜே ண்டினாள். அ னும்
அது ஜேகட்டு ஜே கத்டைதச் சற்றுக்குடைறத்தான். ாச தத்டைதயின் து ண் பூவு ல் பரந்த Bார்புக்கு
இட் Bாடை ஜேபால் அ ன்ஜேBல் வெBல் சாய்ந்தது.
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16. ஜே கத்தில் விடைளந்த ஜேசாகம்
அழகிI வெபரு Iல்களிஜே வெகாட்டும் படைறவெIாலிக்குப் பIந்த பசிIகண்கடைள யுடை I எருடைB தன்
கன்டைற நிடைனந்து Bடி நிடைறந்த இனிI பாடை , தாBடைரப் வெபாய்டைகயின் விரிந்த இடை களில்,
எழில்இள அன்னங்கஜேளாடு நாடைரக் குஞ்சுகளும் உண்ண எழுந்து ருBாறு வெசாரிந்தன. வெபரிI வெபரிI
பாத்திகளில் ஓங்கி ளர்ந்த கரும்பின் B ல்களிஜே கட் ப்பட் வெசறிந்த இனிI ஜேதன் கூட்டில் இருந்து
ஒழுகும் வெசந்ஜேதன், கீஜேழ பக்கத்தில் கவின் வெபறக் காட்சி தரும் தாBடைரச் வெசம்B ரில் தீடைI
ளர்ப்பதற்குச் வெசய்யும் ஆகுதி ஜேபா ப் வெபாழிந்தது. இ Bகன்ற ஜேசாடை களிஜே வெ ள்ளிக்
கும்பவெBனக் குடை தள்ளிI பாடைளக் கமுகும், பச்வெசனப் பருத்த மூங்கிலும், பழுத்த கதலி Bரங்களும்,
வெகாத்துத் வெகாத்தாகக் குடை தள்ளிI வெதன்டைன Bரக் கூட் மும், இனிI தீம் ப ாவும், ஜேத
BாBரங்களும், புன்டைனயும், வெச ந்தியும், வெபான்வெனன இணர்த்த பூங்குடை ஞாழலும், இன்னும்
ப ப Bரங்வெகாடி வெசடிகளின் ஈட் மும் க ந்த ஜேதாற்றம் எழுடைBயும் நுகர அரிI இன்பக் காட்சிIாக
விளங்கின. பகற்ஜேபாதிஜே கதிர ன் கிரணங்களும் உள்நுடைழI இI ாத வெசறிவு வெபாருந்தி
இருண் டை , அச்ஜேசாடை கள். கழனிகள் ஜேதாறும் முற்றிச் சாய்ந்திருந்த விடைள வெநற்கதிர்கள் காற்ஜேறாடு
அடைசந்தாடின. அங்கங்ஜேக உழ ர் கூட் ம் வெசய்யும் ஆர ாரமும், களங்களில் வெநல் டிப்ஜேபார் வெசய்யும்
களிச் வெசIல்களும் காட்சிIளித்தன. ஜே ளாள Bகளிர் ளர்க்கும் இல்லுடைற கிளிகளின் Bழடை ச்
வெசால்விருந்து ஒருபுறம்; தண்ணுடைBயும் த ாரியுBாக முழவு ன் முழக்கும் ஆ
ர் நாதவெ ள்ளம்
ஒருபுறம், கடைள கட்டும் கடை சிIர்கள் ரிப் பா ல் பாடும் இடைச விருந்து இன்வெனாரு புறம்.
இத்தடைகI Bருத நி ப் வெபரு ழியில் பத்திராபதி உதIணன் முதலிஜேIாடைரச் சுBந்து விடைர ாகச்
வெசன்று வெகாண்டிருந்தது.
அ ர்கள் அப்ஜேபாது அருட் நகரத்டைத அணுகிக் வெகாண்டிருந்தனர். எதிஜேர வெபரிI ஜேகாட்டை
வெகாத்தளங்களும், ானளாவிI வெகாடி Bதில்களுBாகத் வெதரிந்த அருட் நகரத்தின் புறக்காட்சி ஒரு தனி
அழகு ன் விளங்கிIது. தான் வெசல் து அக்கம் பக்கத்திலுள்ஜேளார் அறிதற்கு அந்த இரவில்
ஏது ாகிவி க் கூ ாது என்பதற்காக அருட் நகரத்டைத அணுகும்ஜேபாது, பத்திராபதி அணிந்திருந்த
BணிடைI ஒலிக்காதபடி வெசய்து நீக்கினான் உதIணன். தத்டைதயும் காஞ்சடைனயும் அணிந்திருந்த
கிண்கிணிச் சி ம்புகளின் கீத ஒலிடைIக் கூ த் தடுக்குBாறு கூறினான். இருள் ஜேநரBாடைகIால்
ஏடைனஜேIார் ஐயுற ஜேநரும். அதனால் Iாது விடைளயினும் விடைளயும் என்று கருதிஜேI உதIணன் இவ் ாறு
வெசய்தான். அருட் நகரத்டைத வெநருங்கிIதும் நகரின்
ப் பக்கBாக ஒரு வெபரு ழி சற்று ஒதுங்கிச்
வெசன்றது. இ ப் புறம் நகடைர ஒட்டி அஜேதஜேபால் ஒரு ழி அடைBந்திருந்தது. உ ன் இருந்த Iந்தகன்
உதIணன் ஜேநாக்கி, “இ ப் பக்கBாகச் வெசன்றால் அருட் நகரத்தார் நம்முடை I வெச டை அறிI
ஜேநரிடும். அதனால் நBக்குத் துன்பம் ர ாம். ஆடைகIால் ஒலிகளின்றி அடைBதிIாக
ப் புறம்
வெசல்லும் வெபரு ழியிஜே பிடிடைIச் வெசலுத்துக” என்றான். அங்வெகான்றும் இங்வெகான்றுBாக மினுக்கிக்
வெகாண்டிருந்த நகரின் Bா ப் வெபருவிளக்குகள் இருளிடை ஜேI வெதரிந்தன. கணீர் கணீவெரன்றுஜேத
ஜேகாட் ங்களில் இருந்து BணிவெIாலி எழுந்து பரவிI ண்ண மிருந்தது. உதIணன் Iந்தகன்
கூறிI ாஜேற பத்திராபதிடைI வெBல்
ப் பக்கத்து ழியிற் வெசலுத்தினான். இடை யிடை ஜேI
Iந்தகன் அங்குள்ள ழிகடைளப் பற்றிI விரி ான வெசய்திகடைள உதIணனுக்கு விளக்கிக் கூறினான்.
ழிகள் இரண் ாகப் பிரி து Bன ஒருடைBயில் ாத ர் களுடை I நிடை டைI ஒத்திருந்தது. Iந்தகன்
துடைண, ழி காட்டும் வெபருந்துடைணIாக ஒளிகாட்டி அடைBந்தது உதIணனுக்கு. வெநடுஜேநரம் பIணம்
வெசய்து கழிந்தபின் முல்டை நி வெBான்று எதிர்ப்பட் து.
முல்டை க் வெகாடிகள், முல்டை நி Bகளிர் இடை ஜேபா க் வெகாடி பரப்பி, நடைக ஜேபா B ர்ந்து
விளங்கின. குரவு தளவு குருந்தம் முதலிIன வெBல் B ர்ந்து ஜேதான்றின. அடை கள் B ரும் வெசவ்வி
ஜேநாக்கிக் காத்திருந்த ண்டுகள், Bகிழ்ந்து ஜேதன் விருந்துண்ணப் புறப்பட் ன. திடைனயும் ஜேசாளமும்
வித்திட்டு விடைளக்கும் முல்டை நி Bக்கள் அ ற்டைற ரிடைசIாகப் பயிரிட்டிருந்த காட்சி கவின்
வெசறிந்து ஜேதான்றிIது. அந் நி த்தில் விடைளIத்தக்க ஜே று சி ப தானிIங்கடைளயும்
பயிரிட்டிருந்தனர். முல்டை நி Bக்கள் முIற்சிமிக்க பண்பினர் என்படைத அது விளக்கிIது.
வெகால்டை ப் புறங்களிஜே ஜேBய்ந்து வெகாண்டிருந்த முல்டை நி த்துப் பசுக்கள் Bடிநிடைறந்த பாடை ச்
ஜேசற்று நி த்தில் வெபாழிந்தன. இரடை யும் பிடைணயுBாகிI Bான்கள் முசுண்டை க் வெகாடியின் பசிI
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தடைழடைI ஜேBய்ந்த ண்ணம் திரிந்தன. காIாம்பூவும் வெகான்டைறயும் கவினிப் பூத்து விளங்கும்
வெபாழில்களில் இடை இடை ஜேI சிறுசிறு ஜேதாட் வீடுகள் விளங்கின. குற்றBற்ற ாழ்க்டைக ஜேகா
ர்
ாழ்க்டைக. பசுக்கடைளக் காத்து ஓம்பிப் பIன்வெபறும் ாழ்க்டைக அல்
ா அது? அத்தடைகI நல் ாழ்வு
படை த்த முல்டை நி த்டைதக் க ந்து குறிஞ்சி நி ப் பகுதிடைI அடை ந்தது பிடி.
Bடை ச்சாரடை வெநருங்கிவிட் தற்கு அறிகுறிIாகச் ‘ஜேசா’வெ ன்று வீழும் அருவிகளின் இன்னிடைச
வெசவிகளுக்கு விருந்து வெசய்தது. அங்குமிங்குBாகத் தாவி ஓடும் க ரிBான்களின் காட்சியில் மிக்க
அழடைகக் கண் ார்கள். வெசண்பகமும் அஜேசாகமும் வெசறிந்து ளர்ந்திருந்தன. குறிஞ்சியும் ஜே ங்டைகயும்
குளிரப் பூத்திருந்தன. எங்கும் பூBணம், காற்றில் க ந்து வீசிற்று. அகில் சந்தனம் முதலிI Bரங்கள்
நன்றாக முற்றி வெ டித்திருந்ததனால், அ ற்றின் Bணம்ஜே று தம்டைB நுகரச் வெசய்தன. எங்கு
ஜேநாக்கினும் தீஞ்சுடைனகள். Bடை யில் சிற்சி இ ங்களில் ஜே
ர் இட்டிருந்த தீ அந்தக் கங்குல்
IாBத்தில் ஜேதான்றிI புதிIவெதாரு கதிர ன் என விளங்கிIது. இவ் ளவு ளம் வெபாருந்திI குறிஞ்சி
நி த்டைத நூற்றிருபத்டைதந்து காத எல்டை யும் க ந்து ஜேBற்வெசன்றது பத்திராபதி. எதிஜேர அகன்ற
வெபருங்கடைரகள் இரண்டிற்கும் நடுஜே க க வெ ன்ற ஒலியு ன் நருBடைதIாறு ஒடிக்வெகாண்டிருந்தது.
நடுவில் இடை வெ ளி யின்றி இருBருங்கும் நீர் நிரம்பிக் வெகாண்டிருந்த நருBடைத நதி, ப
டைக
ளங்களும் வெபாருந்திIது. ப
ளங்கடைளயும் அந்தப் பிரஜேதசத்திற்கு அளிக்கக் கூடிIதும்கூ . அதன்
இரு கடைரகளிலும் அ ர்ந்த Bரக் கூட் ங்கள் அணி குத்து நிற்பனஜேபா அடைBந்திருந்தன. அந்தக்
கடைரகளில் எப்ஜேபாதும் ஆர ாரத்துக்குப் பஞ்சமிருக்காது. நீர்த் துடைறப் பரத ர் Bகிழ்ச்சி
ஆர ாரத்து ன் பறடை களின் குரல்கள் ஜேபாட்டி ஜேபாடும் இ ம் அது. நறுBணம் வெபாருந்திI B ர்ச்
ஜேசாடை கள் ப
ற்டைறக் க ந்து நருBடைதக் கடைரடைI அடை ந்ததும் பின்புறBாக அBர்ந்திருந்த
Iந்தகன் பிடியிலிருந்து கீஜேழ இறங்கினான். நதிடைIப் பார்த்த Iந்தகன் தண்ணீர் அப்ஜேபாது
மிகுதிIாக ஒடுகிறது என்படைத அறிந்துவெகாண் ான். வெபாய்ம் Bண ால் உள்ஜேள ஆழ்த்திவி ாததும்
சற்று ஆழம் குடைற ானதுBான ஒரு பகுதியில் இறங்கி Iந்தகன் முன்ஜேன ழிகாட்டி நீந்திச்
வெசன்றான். பின்ஜேன பிடிவெசன்றது. துக்க BIக்கத்தில் இருந்த ாச தத்டைதடைIக் கீஜேழ நழு வி ாதபடி
இறுகத் தழுவிக் வெகாண்டு பிடிடைIக் க னBாக ஆற்றில் வெசலுத்தினான் உதIணன். காஞ்சடைன
பின்புறBாகத் தத்டைதடைIத் தாங்கிக் வெகாண் ாள். பிடி வெBல் க் கடைரஜேIறிIது.
நருBடைதயின் அக் கடைரடைI அடை ந்ததும் Iந்தகன் நீரில் நடைனந்திருந்த தனது உ டை த்
து ட்டிக்வெகாண்டு பிடிமீது ஏறிக்வெகாண் ான். ானத்தில் விளங்கிI நட்சத்திரங்கடைளக் கூர்ந்து
ஜேநாக்கிIபின் அப்ஜேபாது இரவு எவ் ளவு ஜேநரBாகி இருக்கும் என்படைதக் கணக்கிட்டுக் கூறினான்
Iந்தகன். பிடியின் நிடை யும் அது க ந்த ஆற்றின் அளவும் இடை Iாவும் ஜேசர்ந்து, Iந்தகனுக்கு
ஓருண்டைBடைIப் பு ப்படுத்தின. எப்படியும் பத்திராபதி இன்னும் ஓரிரண்டு காதம் வெசல் தற்குள்
தங்கடைளக் டைகவிட்டு விடும் என்பதுதான் அந்த உண்டைB. நருBடைதIாற்றிற்கு அப்பால் ஒரு வெபரிI
பாடை
னம், சற்றுத் வெதாடை வில் இருந்தது. அந்தப் பாடை நி ம் பIங்கரத்திற்குப் ஜேபர் வெபற்றது.
அங்கங்ஜேக ஜேதான்றிI பருக்டைகக் கற்களின் கரடுமுர ான ஜேதாற்றமும் ஒஜேர Bணற் வெபருவெ ளியும்
அந்தப் பாடை
னத்திற்கு ந்து விட்ஜே ாம் என்படைத Iந்தகனுக்கு அறிவுறுத்தின. அ ன் Bனத்திற்
சி அச்சங்கள் எழுந்தன. ‘சுBந்து ந்த Iாடைன விடைரவில் ஜேசார்ந்துவிடும்’ என்படைதத் தவிர, அந்தப்
பாடை நி
ழியின் பIங்கரமும் Iந்தகனுக்கு நிடைனவு ந்தது.
வெகாடுடைB, வெகாடை , வெகாள்டைள இடை களுக்கு அந்தப் பாடை நி
ழி இருப்பி ம். அங்ஜேக சிக்கும்
ஆறடை கள் ர் ஈவிரக்கBற்ற வெகாடை ஞர். ழி ஓரBாக அடைBந்திருந்த பாழடை ந்த துர்க்டைக ஜேகாயிலில்
பதுங்கியிருந்து ழியில் ருஜே ார் ஜேபாஜே ாடைரக் வெகாள்டைளIடித்துத் துன்புறுத்து து அ ர்கள்
ழக்கம். வெகால் ப்பட் உ ல்கடைளப் பருக்டைகக் கற்களால் மூடிவிடு ார்கள். வெ ட்டுண்
உ ல்கடைளக் குழி ஜேதாண்டிப் புடைதத்துவிடு ர். அந்த ரண்டுஜேபான பாடை நி த்டைதப் ஜேபான்றதுதான்
அ ர்கள் உள்ளமும். கள்ளி, முள்ளி முதலிI பாடை நி த்து Bரங்கள் இடை யிடை ஜேI ளர்ந்திருந்தன.
குளிர்ப் பரு த்திலும் வெ ப்பக் வெகாடுடைB தாங்க முடிIாத இ ம் அது. இத்தடைகI துன்பங்கள்
நிடைறந்தது. ஆடைகIால் வெபாழுது பு ர் தற்குள் நல் இருளிஜே ஜேI அடைதக் க ந்துவி
ஜே ண்டுவெBன்று கூறினான் Iந்தகன். அடைதக் ஜேகட் உதIணன் பத்திராபதிடைI முன்னிலும்
விடைர ாக முடுக்கினான். பிடி காவெரனக் கடிது வெசன்றது. அதன் அசுர ஜே கத்தில் Iந்தகன்
டைகயிலிருந்த ஜேகா பதி என்ற Iாழ் கீஜேழ வீழ்ந்து மூங்கிற் புதர் ஒன்றிஜே சிக்கிக் வெகாண் து. Iாழ்
விழுந்தடைத Iந்தகன் உதIணனி ம் கூறிக் வெகாண்டிருக்கும்ஜேபாஜேத, பிடி நூறு விற்கிடை தூரம்
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முன்னால் க ந்து வெசன்றுவிட் து. பிரB சுந்தரமுனி ரால் தனக்கு அளிக்கப்பட் அற்புதBான வெதய்வீக
IாழாகிI ஜேகா பதிடைI உதIணன் இழந்துவிட் ான்.
Iாடைழத் த றவிட் இ த்டைதக் க ந்து மிக்க வெதாடை வு ந்து விட் டைத அறிந்த உதIணன், “தந்த
வெதய் ம்தாஜேன தரும்! அதற்காக மீண்டும் ழியில் திரும்ப முடிIாது” என்றுடைரத்துவிட்டுத்
தIங்காBல் ஜேBஜே பத்திராபதிடைIச் வெசலுத்தினான். ஜேகா பதிதான் உதIணனுக்குத் வெதய்
IாடைனடைIப் பணிபுரிIச் வெசய்தது. நளகிரியின் Bதத்டைத அ க்கிப் பிரச்ஜேசாதனனி ம் நன்Bதிப்புப்
வெபறவும், தத்டைதக்கு Iாழ் கற்பித்துக் காதல் வெகாள்ளவும் வெசய்தது. அந்த அரும் வெபாருள் வெகட்டுப்ஜேபாய்
விட் து. ஆனாலும் உதIணன் Bனங் க ங்கினானில்டை . சிறு துIருக்கு ருந்திப் வெபருந் துIரத்திற்கு
நடுஜே அகப்பட்டுக் வெகாள்ளக் கூ ாதல்
ா? எனஜே Bனந்ஜேதறி ஜேBஜே வெசன்றனர். ஜே கத்தில்
விடைளந்த ஜேசாகங்கடைள ஜே கத்தாஜே ஜேI Bறக்க முIன்றான் உதIணன்.
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17. பிடியின் வீழ்ச்சி
ஜேகா பதிடைI இழந்த துIரத்டைத Bறக்க அ ர்கள் முIன்று வெகாண்டிருக்கும்ஜேபாது ஜே ஜேறார் புதிI
துIரம் புகுந்து ாட்டிIது. எண்பவெதல்டை அளவு ஓடிIபின் பிடி வெBலி டை ந்து தளர்ந்தது. பிடியின்
நடை யில் ஜே கம் குடைறந்தது. கால்களும் துதிக்டைகயும் விதிர் விதிர்ப்பத் தள்ளாடிIது பத்திராபதி. அதன்
நிடை டைI உய்த்துணர்ந்த உதIணன் பாடை நி த்தில் எஞ்சியுள்ள இருபது எல்டை த் வெதாடை வும்
எப்படிIா து அடைதக் வெகாண்ஜே க ந்துவி ஜே ண்டும் என்று எண்ணித் துரிதப்படுத்தினான்.
இப்ஜேபாஜேதா, இன்னும் சற்று ஜேநரத்திஜே ா பிடி இறந்து ஜேபா து உறுதி என்படைதயும் அங்டைக
வெநல்லிவெIன அ ன் அறிந்தான்.
Iாடைனகளின் இIல்டைபப் ப நூல்களின் ாயி ாகத் ஜேதர்ந்திருந்த உதIணன், இந்த உண்டைBடைI
அறிந்திருந்தது விIப்பிற்குரிI வெசய்தி அல் . ஆனால், வெசத்துக்வெகாண்டிருக்கும் அந்தப் பிடியின்
துடைணவெகாண்ஜே பாடை நி த்டைதயும் க ந்து பிரஜேசாதனனுடை I நாட்டு எல்டை டைIயும்
நீங்கிIதுதான் விIப்பிற்கு உரிIது. பிடிடைIப் பற்றியிருந்த ஜேநாய் ‘கா கூ ம்’ என்னும்
கடுஜேநாIாடைகIால் இனிஜேBல் அது பிடைழக்க எவ் டைகயிலும் ழிஜேI இல்டை . பிரச்ஜேசாதனனுடை I
நா ாகிI ஐந்நூற்வெறல்டை நி அளடை யும் க ந்து ஜேநாயின் கடுடைB மிகுந்த பிடி, ‘Iான் இனி உயிர்
விடுஜே ன். நின்னுயிர்க்கு ஏதும் துன்பம் ஜேநராBல் காத்துக் வெகாணர்ந்து விட்ஜே ன். சுகBாக நீ இனி
ஜேBஜே வெசல்
ாம்’ என்று கூறு துஜேபா த் தன் உ ல் வெ
வெ
க்கச் ஜேசார்வு எய்தி
நின்றது. ஏற்வெகனஜே பிடியின் நிடை டைI நருBடைதIாற்றங் கடைரயில் தீர்Bானித்திருந்த Iந்தகன் என்
வெசய் து என்னும் குறிப்புத் ஜேதான்ற உதIணன் முகத்டைதப் பார்த்தான். “பிடி நம்டைB விடைரவிற்
டைகவிட்டுவிடும் ஜேபாலிருக்கிறது” என்றான் உதIணன். “வெதப்பத்திஜே நீரிடை ச் வெசல்ஜே ாடைர அது
கவிழ்ந்து இடை யிஜே ஜேI டைகவிடு துஜேபா ஆயிற்று நம் கதியும்” என்று உதIணன், Iந்தகடைன
ஜேநாக்கி ஜேBலும் கூறி விட்டுக் காஞ்சடைனடைI விடைரவிற் பிடியின் பின்புறBாக இறங்கும்படி
ஜே ண்டினான். Iந்தகன் முன்ஜேப இறங்கி விட் ான். தன் வில்டை யும் அம்பறாத்தூணிடைIயும்
இறுக்கிக் கட்டிக்வெகாண்டு Bற்வெறாரு டைகIால் ஜேசார்ந்த நிடை யிலிருந்த ாச தத்டைதடைI Bார்புறத்
தழுவிக் வெகாண்ஜே கீஜேழ இறங்கினான் உதIணன். அக் காட்சி, கரிI Bடை வெIான்றிலிருந்து நி த்திஜே
அர்த்தநாரீசு ரனாகச் சி வெபருBான் இறங்கி ரு துஜேபாலிருந்தது. அப்ஜேபாது உBாஜேதவிIாடைர ஒரு
புறத்ஜேத வெகாண்டு ஜேதான்றும் முக்கட் க வுள் ஜேபால்க் காட்சி வெகாடுத்தான் உதIணன்.
இ ர்கள் இவ் ாறு இறங்கிIதும், பிடி வெBல் க் கீஜேழ வீழ்ந்தது. பக்கத்து வி ாப்புறம் தடைரயிஜே
படும்படி சாய்ந்து வீழின், அங்ஜேக நின்று வெகாண்டிருக்கும் உதIணன் முதலிஜேIாருக்குத் துன்பம்
ருவெBன்வெறண்ணிக் கால்கடைளத் தடைரயில் பாவி அBர் துஜேபா வீழ்ந்தது அது. உதIணனுக்குப்
பக்கத்தில் சாய்ந்து வீழ்ந்தது, அ டைன ணங்கு து ஜேபா வும் விடை வெபற்றுக் வெகாள் துஜேபா வும்
இருந்தது. நீண் கரிI வெபரும் பட்டுப்டைப ஒன்றிலிருந்து ப ழத்டைதக் வெகாட்டு துஜேபா அதன்
துதிக்டைகயில் இருந்து இரத்தம் டிந்து வெகாண்டிருந்தது. பிடி வீழ்ந்த டைகயும் திடைசயும் வெகாண்டு,
தனக்கு முதலில் தன் நாடு வெசல்லும் ழியில், துன்பம் ந்து பின் நீங்குவெBன்று உதIணன் அறிந்தான்.
அதன் சாவு உறுதி என்று வெதரிந்து வெகாண் தும், அது அணிந்திருந்த Bணி, புஜேராடைசக் கயிறு,
முதுகிலிட்டிருந்த வெBத்டைத, ஜேBற் ஜேபார்த்த பட்டுக்கலிங்கம் இடை கடைள உதIணன், Iந்தகன்
இரு ருBாகக் கடைளந்தனர். அப்படிக் கடைளயும்ஜேபாது, மிகுந்த அன்பு ன் அதன் Bத்தகத்டைதக்
டைககுளிரத் த விக் வெகாடுத்தான் உதIணன். அப்ஜேபாது கீழ் ானத்தில் விடிவெ ள்ளி ஜேBஜே எழுந்து
ஜேதான்றிக் வெகாண்டிருந்தது. விடி தற்கு இன்னும் இரண்டு நாழிடைகப் வெபாழுது இருக்கும். தத்டைதயும்
காஞ்சனBாடை யும் துயிலின்றி மிகச் ஜேசார் ாகக் காணப்பட் னர். “அ ர்கள் இரு டைரயும் இங்ஜேக
பக்கத்தில் எங்கா து ஒரி த்தில் துயி ச் வெசய்து நீ கா ல் புரிக” என்று Iந்தகனுக்கு ஆடைண
யிட்டுவிட்டு இறந்த பத்திராபதி நற்கதி அடை தற்வெபாருட்டுச் வெசய்Iஜே ண்டிI க ன்கடைளச்
வெசய்I ானான் உதIணன். பக்கத்திஜே இருந்த நீர் நிடைறந்த அழகிI தாBடைரப் வெபாய்டைக வெIான்றில்
ஜேபாய் நீராடினான். நீராடிIபின் தூI உள்ளத்ஜேதாடு தன் ழிபடு வெதய் த்டைதக் கருதி நீர்க்க டைனயும்
நிIBக்கிரிடைIகடைளயும் வெசய்து முடித்தான். பின்னர் Iந்தகன் இருக்குமி ம் வெசன்று தத்டைத,
காஞ்சடைன இ ர்கஜேளாடு பகற்வெபாழுதில் Bடைறந்து சிப்பதற்கு உரிI ஒர் இ த்டைதக்
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காணஜே ண்டுவெBன்று அ னு ன் க ந்து ஆஜே ாசித்தான். உதIணனுடை I இன்ப துன்பங்களில்
Iந்தகனுக்கு முற்றிலும் பங்கு உண்டு. அ ர்களிடை ஜேI இருந்த நட்பு அவ் ளவிற்கு உIர்ந்தது.
உதIணன் கூறிIடைதக் ஜேகட்
Iந்தகன், அந்த இ த்தினுடை I நிடை டைIயும் அங்கிருந்து தாங்கள்
உ ஜேன புறப்பட்டுச் வெசல் ஜே ண்டிI அ சிIத்டைதயும் வி ரBாகக் கூறினான். “Bனவெநகிழ்ச்சி என்பது
சற்றளவுமில் ாத வெகாடு விடைன ாழ்க்டைகடைI உடை I ஜே
ர்கள் பயிலும் இ ம் இது. அன்றியும்
இரண்டு நாடுகள் சந்திக்கும் எல்டை த் தானBாகிI இங்கிருப்பது துன்பத்டைத லிதின் அடைழப்பது
ஜேபா ாகும். ாச தத்டைத ருந்தினாலும் துன்பத்டைதப் வெபாருட்படுத்தாது ஜேBஜே ந த்தஜே சரி”
என்று Iந்தகன் வெசால்லி முடித்தான். உதIணன் காஞ்சடைனயி ம் அடைதக் கூறி ந ந்து புறப்படுBாறு
ஜே ண்டினான். ாச தத்டைதயின் நிடை ஜேIா எழுந்திருந்து ஜேBஜே காடை ஒர் அடிகூ எடுத்து டை க்க
ஏற்றதாக இல்டை . நடை ப் பழக்கஜேB அறிIாத பூங்வெகாடி தத்டைத. காத ன் Bனக் கருத்தறிந்து ந க்க
உ ன்பட்டு எழுந்தாள்.
தனது பஞ்சினும் வெBல்லிI B ரடிகள் சி ப்பத் தத்டைத காஞ்சடைனடைIக் டைகப்பற்றிக் வெகாண்டு து ளத்
து ள வெBல் ந ந்தாள். Iந்தகன் ழிகாட் உதIணன் முன் வெசன்றான். ந க்க ந க்கத் தத்டைதயின்
வெBலிவு அதிகப்படு து கண் உதIணன், Iந்தகடைன உ னடிIாக அங்ஜேக தங்கு தற்கு ஒரி ம்
பார்க்கப் பணித்தான். Iந்தகன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்த ண்ணம் ஓரி ம் ஜேதடினான். ாச தத்டைத
ஜேசார்ந்து உட்கார்ந்துவிட் ாள். வெபாழுதுவிடிந்து வெ யிலும் ஏறத் வெதா ங்கியிருந்தது.
பக்கத்தில் பாடைற பாடைறIாகக் கி ந்த கல் பகுதியினிடை ஜேI ஒரு நீர்ப்வெபாய்டைக இருந்தது. அதன்
கடைரடைI ஒட்டிக் ஜேகாங்கி
Bரங்கள் சி அ ர்த்திIாக ளர்ந் திருந்தன. புதர்ஜேபா ச் வெசறிந்து
விளங்கிI அந்த இ
Bரக் கூட் ம், Iந்தகன் ஜேநாக்கில் விழுந்தது. ‘Bடைற ாகத் தங்கியிருப்பதற்கு
ஏற்ற இ ம் அதுதான்’ என்று தீர்Bானம் வெசய்து வெகாண்
னாய் அ ன் அடைத வெநருங்கினான்.
Bரங்களின் ஜேBஜே வெசந்நிறப் பட் ால் கூ ாரம் அடைBத்தது ஜேபா ச் சி ந்த இ
ம்பூ வெகாத்துக்
வெகாத்தாகப் பூத்திருந்தது. புதருக்கு உட்புறம் ஒரு குடைகஜேபா , இருப்பதற்கு சதிIாக
அடைBந்துள்ளடைBடைIக் கண்
Iந்தகன், அங்ஜேக உதிர்ந்திருந்த சருகுகடைளயும் முள் வெபாருந்திI
கிடைளகடைளயும் ஒருபுறBாக ஒதுக்கிவிட்டுப் பசிI இடை கடைளக் வெகாண்டு டைதத்து ஆக்கப்பட் விரிப்பு
ஒன்டைறத் தடைரயில் விரித்தான். அதற்குள் உதIணனும் தத்டைத, காஞ்சடைன இ ர்களும் அங்ஜேக ந்தனர்.
Iா ரும் அந்த நாளின் நண்பகற் வெபாழுடைத Bடைற ான அவ்வி த்தில் கழிக்க விரும்பினர்.
பக்கத்திலிருந்த வெபாய்டைகயின் குளிர்ச்சி அங்ஜேக அ ர்களுக்குச் சற்ஜேற ஜேசார்வு நீக்கி இன்பம் அளித்தது.
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18. வெநருங்கிI துன்பம்
பகற்வெபாழுது ஒரு ழிIாகப் வெபாய்டைகக் கடைரயில் அந்த இ
ம் புதரிடை ஜேI கழிந்துவிட் து.
அழற்குழம்வெபன ஜேBல் ானம் சி ப்புற அந்திப் வெபாழுது வெBல்
ந்தது. பறடை கவெளல் ாம்
பல்ஜே று ஒலிகடைளச் வெசய்து வெகாண்ஜே தத்தம் கூடுகடைள அடை ந்தன. பக்கத்துப் வெபாய்டைகயில்
கதிர னுக்குக் டைககூப்பி விடை வெகாடுப்பன ஜேபா B ர்கள் குவிந்தன. Iந்தகன், உதIணடைன
ஜேநாக்கி ஜேBஜே என்ன வெசய்I ாம் என்பது பற்றிச் சி வி ரங்கடைளக் கூறினான். “இருட்ஜேபாது
ந்துவிட் தால், அந்தக் காட்டை அடுத்திருக்கும் உருBண்ணு ாவினால் ஆளப்படும் சIந்தி
நகரத்துக்குக் கூ ப் ஜேபா தற்கில்டை . இருடைளப் வெபாருட்படுத்தாது வெசன்றால் ப துன்பங்கள் ஜேநரும்.
தத்டைதஜேIா மிகவும் லுவிழந்து காணப்படுகிறாள். ஆடைகIால் இப்ஜேபாது வெசல்லுதல் நன்றன்று. Iான்
நாம் நண்பனாகிI இ
கனால் ஆளப்படும் புட்பக நகரம் வெசன்று, நBது உதவிக்கு ஒரு படை யும்
பிற சதிகளும் வெபற்றுக் காடை யில் ருஜே ன். அது டைர நீ இ ர்கஜேளாடு இங்ஜேகஜேI இரு” என்று
Iந்தகன் கூறிவிட்டுச் வெசன்றான்.
புட்பக நகரம் புறப்ப த் தன்னி ம் விடை வெபற்றுக் வெகாண்
Iந்தகடைன ஜேநாக்கி உதIணன் சி
கூறினான்: “இ
கனும் IானுஜேB அறிந்த அடை Iாளச் வெசய்தி ஒன்று உண்டு. அடைதக் கூறினாவெ ாழிI
நின்டைன அ ன் நம்ப Bாட் ான். நீ நம் நிடை டைIயும் நிகழ்ந்த Iா ற்டைறயும் இ
கனி ம் கூறிப்
படை யுதவியும் பிறவும் வெபற்று ரல் ஜே ண்டும். இந் ஜேநரத்தில் நாம் உறுதிIாக நாடு திரும்பு து
இ
கனி ம் நீ வெபற்று ரும் உதவிடைIப் வெபாறுத்ஜேத இருக்கிறது” என்று இவ் ாறு உடைரத்து,
Iந்தகனி ம் அந்த அடை Iாளச் வெசய்திடைIயும் கூறினான் உதIணன். Iந்தகன் உதIணடைன
ணங்கிவிட்டுப் புட்பக நகரம் புறப்பட்டுச் வெசன்றான். Iந்தகன் புறப்படும்ஜேபாது இரவு ஜேநரம்
ஆரம்பBாகி விட் து. Iந்தகடைன அனுப்பிIபின் உதIணன் தத்டைதடைIயும் காஞ்சடைனடைIயும்
இ
ம் புதரின் உட்பகுதியில் நிம்BதிIாகத் துரங்குBாறு கூறிவிட்டுத் தான் வெ ளிப்புறம் கா
ாக
நின்று வெகாண் ான். உள்ஜேள துயிலும் தத்டைதயின் எழிற் காட்சியில் தன்னுடை I துன்பங்கடைள
வெIல் ாம் Bறந்த னாகி இருந்தான் உதIணன். நீண் அந்த இரவு முழுதும் அ ன் துரங்கஜே இல்டை .
க்கரத்தில் ஏந்திI ாளு ஜேன வெபாழுது பு ரும் டைர காக்க ஜே ண்டிI க டைB அ னுக்கு இருந்தது.
வெபாழுதும் ஒரு ாறு பு ர்ந்தது. இ
Bரத்துக் கிடைளவெIான்றிலிருந்த Bயில், பச்ஜேசாந்தி வெIான்று
தன்ஜேBல் ாடை ச் சுழற்றிக்வெகாண்டு ரு துகண்டு கதறு துஜேபா க் கத்திக் வெகாண்டிருந்தது. கிழக்ஜேக
அடி ானம் சி ந்தது. உதIணன் கண்கள் தூக்கத்தால் சுழன்றன. தூக்கத்டைத விடுத்துப் வெபாய்டைகயில்
நீராடிக் காடை க் க ன்கடைளச் வெசய்Iத் வெதா ங்கினான் அ ன்.
காடை க் க ன்கடைள முடித்துவிட்டுத் தன் தனிடைB நிடை டைIயும் தனக்கு ரிடைசIாக ஜேநரும்
துன்பங்கடைளயும் எண்ணிI ாஜேற புட்பகநகர் ஜேபான Iந்தகடைன எதிர்பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தான்
உதIணன். தத்டைதயின் ஜேசார்ந்த நிடை கண்டு அ டைளத் ஜேதற்றிப் ஜேபணுBாறு காஞ்சடைனக்குக்
கூறிவிட்டு, ழிஜேIாரBாக நகர்ந்து சற்றுத் வெதாடை விலிருந்து எங்கா து Iந்தகனது படை
ருகிறதா,
என்று பார்க்கப் புறப்பட் உதIணடைன ஒரு தீI நிமித்தம் தடை வெசய்தது. இ
Bரத்தின் உச்சியிஜே
அBர்ந்திருந்த I ன் என்னும் பறடை வெIான்று ப முடைற கத்திIது. அது குரல் வெகாடுத்ததிலிருந்து
விடைரவில் எ ஜேரா படைக ர் படை தன்டைன வெநருங்க இருக்கிறது என்றறிந்தான் உதIணன். முதன்
முதலில் தான் பிரச்ஜேசாதனனால் ஞ்சக Iாடைனயின் மூ ம் சிடைறப் பிடிக்கப் படு தற்கு முன்புங்கூ
இஜேத பறடை கத்திI நிமித்தம் அ னுக்கு நிடைனவில் எழுந்தது. எதற்கும் முன்ஜேனற்பா ாக இருக்க
ஜே ண்டுவெBன்ற கருத்தினனாய் வில்டை த் திருத்தி அதிற் வெபாருந்திI அம்பு ன் இ
ம் புதரின் முன்பு
நின்று வெகாண் ான் உதIணன். இஃது இவ் ாறு இருக்கப் பத்திராபதி முன்பு இறந்து விழுந்து கி ந்த
ழிஜேIாரBாக ந்த வெகாள்டைளIடித்துத் துன்புறுத்தும் வெதாழிடை யுடை I ஜே
ர் சி ர் சந்ஜேதகமுற்று
நின்றனர். அந்தப் பகுதியில் Bடைறந்து ாழ்ப ர்களாகிI அ ர்கள் ழியிற் வெசல்லும் ணிகர்
கூட் ங்கடைளக் வெகாள்டைளIடிப்பதும் வெகாடை வெசய் துஜேB வெதாழி ாக உடை I ர்கள். ச ரர், புளிஞர்
என்ற அந்த இரு டைக இனத்து ஜே
ர்களும் அன்று காடை யில் பத்திராபதியின் அடிச்சு டு கண்டு,
அடைதப் பின்பற்றிஜேI பதுங்கிப் பதுங்கி ந்தனர். அடிச்சு டு கண் தும் அது ஏஜேதா ஒரு நாட்டுப்
பிடியினுடை I அடிச்சு டு என்பதும் அ ர்களுக்குத் வெதரிந்து விட் து. அதில் வெசன்ஜேறார்
வெசல் மிக்க ராக இருக்க ஜே ண்டுவெBன்றும் அனுBானித்தனர். சு டு பற்றி ந்த அ ர்கள் பத்திராபதி
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வீழ்ந்து கி ந்த இ த்திற்ஜேக ந்து ஜேசர்ந்தனர். அங்ஜேக ஆ
ர் வெபண்டிர் கால் அடிகளின்
அடை Iாளங்கடைளயும் கண் அ ர்கள் சந்ஜேதகம் உறுதிப் பட் து. அங்ஙனம் சந்ஜேதகந் ஜேதான்றினாலும்
Iாடைனயில் ந்த ர்கள் இதற்குள் வெ கு வெதாடை வு வெசன்றிருக்க ஜே ண்டும். ஆடைகIால் அ ர்களி ம்
வெகாள்டைள அடிப்பதற்கு இI ாBற் ஜேபாயிற்ஜேற என்று ஜே
ர் ருந்தி உடைரத்தனர். அ ர்கள் கூற்டைற
Bறந்து முதிI ஜே
னாகிI நிமித்திகன் ஒரு ன், பறடை ஒன்றின் ஒலி நிமித்தத்டைதக் ஜேகட்டு “நீங்கள்
நிடைனப்பது த று. இப் பிடியில் ந்ஜேதார் இங்ஜேகதான் பக்கத்ஜேத ஒரி த்திஜே தங்கியிருக்க ஜே ண்டுB.
நாம் விடைரந்து வெசன்றால் அ ர்கடைளக் காண ாம். வெபரும் வெபாருள் வெகாள்டைளIாகக் கிட்டும். ஆனால்
வீரம் மிக்க ஆண் Bகன் ஒரு னு ன் கடினBாகப் ஜேபாரிட்ஜே அப் வெபாருடைள நாம் அடை முடியும்”
என்று கூறினான். அவ் ாறு கூறி முடிக்கவும் வெநஞ்சில் ஈவிரக்கBற்ற அந்த ஞ்சகர் கூட் ம் ஒன்றுகூடி
எழுந்துவிட் து. பிடிவீழ்ந்த இ த்திலிருந்து வெசல்லும் ஆ
ர் வெபண்டிர் அடிச்சு டுகடைள இடை
வி ாBல் பின்பற்றிI ஜே
ர் இ
ம் புதடைர வெநருங்கி விட் னர். அங்ஜேக சுற்றித் சுற்றித் ஜேதடினர்.
அப்ஜேபாது வெபாய்டைகக்கு எதிஜேர இ
ம் புதரின் ாயிலில் நின்று வெகாண்டிருந்த உதIணடைனச் சி ர்
பார்த்து விட் னர். “அஜேதா அஜேதா, அகப்பட்டுக் வெகாண் ான்” என்ற கூக்குரலு ன் இ
ம் புதடைரச்
சூழ்ந்துவெகாண்டு தாக்க ஆரம்பித்தனர் ஜே
ர். உதIணன் தன்டைன எதிர்த்துச் சூழும் படைக டைர வில்
முடைனயில் அம்பு Bடைழ வெபாழிந்து விரட் ஆரம்பிக்கும்முன் புதருக்குள் ஒருமுடைற திரும்பிப்
பார்த்தான். ஒன்றும் புரிIாத க
ரத்து ஜேன கண்களில் அச்சம் ஒளிர நடுக்கத்ஜேதாடு வெ ளிஜேI ஜேநாக்கிக்
வெகாண்டிருந்த தத்டைதடைIக் காக்கும்படி, உள்ஜேள உ னிருந்த காஞ்சடைனக்குக் கூறிவிட்டு வில்டை
டைளத்தான் உதIணன்.
எதிர்த்த ஜே
ர், இது கண்டு திடைகத்து நின்றனர். திடைகப்பு ஒருபுறம் இருந்தாலும் எளிதாகக் டைகயில்
சிக்கிI வெகாள்டைளடைI விட்டுவி அ ர்கள் விரும்பவும் இல்டை . தனிவெIாரு னாக நின்ற
உதIணடைன வெநருங்கி எதிர்த்து வெ ற்றி வெகாள்ள முIன்றார்கள். “Iாடைன இறந்து ஜேபானதும் இங்கிருந்து
தப்பி நாடு வெசன்றுவி
ாம் என்று கருதினாய் ஜேபாலும்! நீ எப்படிப் ஜேபாய்வி முடியும்? உன் உயிடைர
உண்ணாBல் உன்டைன விட்டுவி Bாட்ஜே ாம். BரிIாடைதIாக நீ Iார் என்படைதச் வெசால்லிவிடு” என்று
கூறிக்வெகாண்ஜே அ டைன ாட் ஆரம்பித்தது ஜே ட்டு ர் கூட் ம்.
அ ர்கள் வெசய்த வெ ந்துIர்களுக்கும் ஜேகட் ஜேகள்விகளுக்கும் உதIணன் ாய் திறந்து பதில்
வெசால் ஜே இல்டை ; அ ன் டைகயிலிருந்த வில்ஜே விடை கூறிக் வெகாண்டிருந்தது. அந்த வீர
வில்லிலிருந்து வெநாடிக்கு வெநாடி பறந்து வெகாண்டிருந்த அம்புகள் ஜே
ரில் ப டைர விண்ணுக்கு
அனுப்பிடை த்தன. சBIமும் சூழ்நிடை யும் எதிர்பாராத துன்பங்கடைளத் தரும்ஜேபாது, எதிர்பாராத
துணிடை யும் Bனிதனுக்குக் வெகாடுத்து விடுகின்றன. வெகாடை க் வெகாடுடைBகளுக்குத் தன்நிகரற்ற காட்டு
ஜே
ர்கடைள ஒற்டைற Bனிதனாக நின்று எதிர்க்கும் ஆற்றலும் உதIணனுக்கு அப்படித்தான் ஏற்பட் து.
சுற்றி டைளக்கும் ப ர்க்கு இடை யில் உதIணன் ஒரு ஜேன ப ராக நின்று, ப ஜேராடும் ஜேபாரிட்
விந்டைதடைI நிடைனக்க நிடைனக்க எதிரிகளுக்ஜேக விIப்பூட்டிIது. தங்கள் சாBர்த்திIத்டைதத் தவிரப் பிறர்
திறடைBடைI விIப்படைத ாழ்க்டைகயில் இழிந்த பண்பாகக் கருதுப ர் அக் காட்டு ஜே
ர். ஆனால்,
உதIணடைனக் கண் பின்னர், அந்தக் வெகாள்டைகடைIத் தாங்களாகஜே அ ர்கள் Bாற்றிக் வெகாள்ள
ஜேநர்ந்தது. இ ன் வெ றும் Bனிதன்தானா? அல் து கூற்று னின் ஜே ற்றுரு ஜேBா?’ என்று ஐயுறவு
வெகாண் னர். வில்டை யும் அம்டைபயும் அ ன் பIன்படுத்தும் முடைறகளில் புதிI புதிI நுணுக்கங்கள்
அ ர்களுக்குப் பு ப்பட் ன. ஒரு வெநாடியில் சூழ்ந்துள்ள ப ருக்கும் அதிர்ச்சி உண் ாகும் ண்ணம்
கண்கள் சுற்றிச் சுற்றிச் சுழன்று பறக்கும் படிIாக அடை கடைள உதIணன் எய்த முடைறடைI விI ாத
ஜே
ர் இல்டை . உள்ஜேள தத்டைத முதன் முத ாக உதIணனின் ஜேபார்த்திறத்டைதக் கண்டு காதல் உரிடைB
க ந்த Bகிழ்ச்சிஜேIாடு விIந்து வெகாண்டிருந்தாள். ஜேபாரின் அ சிIம் தன் வெபாருட்வெ ன்ற துக்கமும்
அ ளுக்கு இருந்தது.
ஜே
ர்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட் ஏBாற்றத்டைதக் ஜேகாபBாக Bாற்றிக்வெகாண்டு, புள்நிமித்தம் கூறிI முதிI
ஜே
ன்ஜேBல் அடைதச் வெசலுத்தினார்கள். படைக னி த்தில் அரும்வெபரும் திறடைனக் காண்கின்ற
ஒவ்வெ ாரு னும் அடைத அதிக ஜேநரம் விIக்க முடிIாது. சற்று ஜேநரம் தன்டைன Bறந்த நிடை யில்
ஜேதான்றும் அந்த விIப்புணர்ச்சி வெ குவிடைரவில் மிகப் வெபரிI அசூடைIஜேIாடுகூடிI வெபாறாடைBIாக
உருப்வெபற்று விடும். இது உ க இIற்டைக Bனித சுபா முங் கூ இந்த இIற்டைகக்கு அக் காட்டு
ஜே
ர்கள் விதி வி க்கா என்ன? இல்டை ஜேI! மிக விடைரவில் தங்கடைள உணர்ந்து சBாளித்துக்வெகாண்
ஜே
ர்கள் புள்நிமித்தம் வெசால்லி I டைன டை துவெகாண்ஜே தாக்குதடை
லுப்படுத்து தற்கு
அறிகுறிIாக உதIணடைன மிக அண்டைBயில் வெநருங்கி டைளத்துக்வெகாள்ள ஆரம்பித்தனர்.
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19. ஜே

ர் ஜேகடுகள்

Bற்ற ர்கள் தன்டைனத் திட்டு திலிருந்து தப்ப ஒரு ழி கண் நிமித்திகன், அடைதக் கூறினான். மிக
வெநருக்கBாக டைளத்துக்வெகாண்டு தாக்கிIதனால், இ
ம் புதருக்குள்ஜேள Bடைறந்து இருந்த தத்டைதயும்
காஞ்சடைனயும் ஜே
ர்கள் கண்களுக்குத் வெதரிந்துவிட் னர். அப்படித் வெதரிந்து வெகாண்
ர்களில் அந்த
முதிI நிமித்திகனும் ஒரு ன். “புதருக்குத் தீமூட்டி விட் ால் இ ன் ஜேபாடைர நிறுத்தி விடு ான்” என்று
உதIணடைனச் சுட்டிக் காட்டிக் கூறினான் அந்த முதிI நிமித்திகன். தன்டைன டை த ர்களி மிருந்து தப்ப
இந்த உபாIம்தான் அ னுக்கு ாய்த்தது. அந்த முடிடை Iா ரும் ஏற்றுக் வெகாண் னர்.
புதருக்குத் தீ டை க்குBாறு கூறிI நிமித்திகன் கூற்டைற, ஜே
ர் Iா ரும் ரஜே ற்றனர். ஆயினும்
நிமித்திகன் அதடைன விளங்கக் கூறுகின்ற டைர அ ர்கள் வெசIற்பட் ார்களில்டை . ஏற்வெகனஜே
உதIணன் தங்கடைள அம்புகளால் ாட்டிIதடைன நிடைனக்க நிடைனக்க அந்த நிமித்திகன்ஜேBல்
அ ர்களுக்குச் சற்ஜேற வெ றுப்புணர்ச்சி ஜேதான்றியிருந்தது. நிமித்திகன் தன் கூற்டைற வி ரிக்கத்
வெதா ங்கினான். “இ
ம் புதடைரச் சுற்றித் தீ மூட்டிவிட் ால், உள்ளிருப்ப ர்கள் எவ் ாஜேறனும்
வெ ளிப்பட்டுத்தான் ஆகஜே ண்டும். அங்ஙனம் வெ ளிப்படுங்கால் நாம் அ ர்கடைளச் சூழ்ந்து வெகாண்டு
துன்புறுத்த முடியும்” என்று கூறிI பின்ஜேப, நிமித்திகன் வெசால்லில் அ ர்களுக்கு நம்பிக்டைக பிறந்தது.
டைகயிலிருந்த அரணிக் ஜேகால்கடைளக் கடை ந்து தீ மூட் முற்பட் னர் காட்டு ஜே
ர். காய்ந்து பஞ்சு
ஜேபாலிருந்த பூடைளப் பூக்கடைள இடை Bடுத்து, அரணிக் ஜேகால்கடைள உரசிப் பழக்கமுள்ள அ ர்கள் தீ
உண் ாக்க வெ கு ஜேநரBாக வில்டை . “என் புள் நிமித்தம் ஒரு ஜேபாதும் வெபாய்Iாகாது” என்று சிறிது
துணிவு ன் நிமித்திகன் இப்ஜேபாது ாய்விட்டுச் வெசான்னான். மூட்டிI தீடைIப் புதடைரச் சுற்றிலும்
இட் னர் ஜே
ர். ‘தங்கடைள ஜே ண்டிச் சரணடை I ஜே ண்டும்; அல் து டை த ண்ணம் உயிர்வி
ஜே ண்டும். இவ்விரண்வெ ாழிIப் புதரிலுள்ஜேளார் ஜே வெறதுவும் வெசய் தற்கிI ாது’ என்று
நிடைனத்த ாஜேற சிங்கத்டைத டைளக்கும் சிறு நரிக் கூட் ம் ஜேபா ப் புதடைர டைளத்துக்வெகாண்டு ஜே
ர்
துன்புறுத்த ாயினர். தீப் புடைக சூழ்ந்து புதரினுள்ஜேள மூச்சுவி வும் இI ாது ஜேபாயிற்று. தடைழத்துக்
வெகாழித்துப் பூத்து விளங்கிI பூம்புதர் புடைகப்ப
ங்களில் வெBல் வெBல் Bடைறந்து வெகாண்டிருந்தது.
உள்ஜேள தத்டைத காட்டுத் தீயினால் எழுந்த புடைகயில் அகப்பட்டுக்வெகாண்டு திக்குமுக்காடும் வெபண்
Bாடைனப் ஜேபா
ருந்தினாள். உதIணனின் தனிடைB அ ள் உள்ளத்டைதச் சுட் து. தன்வெபாருட்டு அ ன்
படும் துIர்களின் மிகுதிடைI அ ளால் நிடைனக்கவும் முடிIவில்டை . உள்ஜேள துIரடை கள் வெபாங்கி
ஜேBாதிக்வெகாண்டிருந்தன. அ ள் வெபண்டைB அவ் ளவு துன்ப மிகுதிடைIத் தாங்கும்
அனுப த்டைதக்கூ ப் வெபற்றிருக்கவில்டை . தத்டைதயின் நிடை டைI அ ள் கூறாBஜே உணர்ந்துவெகாண்
உதIணன், அ ளருகில் ந்து அவிழ்ந்துகி ந்த கூந்தடை வெBல் க் ஜேகாதிI ாறு திருத்தினான். அ ள்
துIர் தணிIச் சி கூறிக் காஞ்சன Bாடை க்கு ஒரு வெபாறுப்டைப அளித்தான். “Iான் வெ ளிப் புறஞ் வெசன்று
ஜேபார்வெசய்து வெ ற்றியு ன் மீண்டு ருகிஜேறன். அதற்குள் நீங்கள் இரு ரும் தீப் பற்றாத ஒரு புறBாக
இங்கிருந்து வெ ளிஜேIறிச் வெசன்று எங்ஜேகனும் ஒரி த்தில் ஒளிந்திருங்கள். இ ர்கடைள வெ ற்றி வெகாண்
பிறகு Iானும் நீங்களிருக்குமி ம் ந்து ஜேசர்ந்து வெகாள்ஜே ன்” என்று உடைரத்துத் தத்டைதடைIக்
காஞ்சனBாடை யி ம் அடை க்க ம் ஜேபா அளித்தான். ஆனால் இந்த ஆடைணடைIக் காஞ்சடைனக்கு
இட்டுவிட்டு இரு ரி மும் விடை வெபற்றுக் வெகாண்டு வெ ளிப்ஜேபாந்த உதIணன், இதற்கு அ சிIஜேB
இல் ாது ஜேபாயினடைத உணர்ந்தான். அ ன் வில்லும் டைகயுBாக வெ ளி ந்த ஜே கத்டைதக் கண்ணுற்ற
ஜே
ர் இனம், IாளிடைIக் கண் Iாடைன இனம்ஜேபா ச் சிதறி ஓடிவிட் து. எனஜே , உதIணன் தன்
திட் த்டைத Bாற்றிக் வெகாண் ான். விடைர ாக உள்ஜேள வெசன்று தீப் பற்றாத ஒரு சிறு முடுக்கின் ழிஜேI
புறப்பட்டுக் வெகாண்டிருந்த தத்டைதடைIயும் காஞ்சடைனடைIயும் தாஜேன அடைழத்துக்வெகாண்டு புதரின்
ாயிற் புறBாகஜே வெ ளிஜேIறினான் உதIணன்.
தத்டைத, காஞ்சடைன இ ர்களு ன் அ ன் புதருக்கு வெ ளிஜேI சிறிது வெதாடை வுதான் ந ந்திருப்பான்.
திடுவெBன்று முன்ஜேனற்பாட்டு ன் பதுங்கியிருந்து தந்திரBாகச் சூழ் துஜேபால் ந்து டைளத்தது ஜே
ர்
படை . அப்ஜேபாது தான் உதIணனுக்கு அ ர்கள் சூழ்ச்சி நன்கு புரிந்தது. புதரிலிருந்து தன்டைன
வெ ளிப்படுத்து தற்காகஜே அ ர்கள் அஞ்சிIதுஜேபா நடித்து வி கியிருக்க ஜே ண்டுவெBன்று அ ன்
உணர்ந்தான். முன்னும் பின்னும் பக்கமும் எங்குஜேB வெநருங்கி டைளத்திருந்த படை டைIயும் தன்
வில்டை யும் BாறிBாறிப் பார்த்தான் அ ன். உதIணன் இவ் ாறு பார்த்த குறிப்டைபப் புரிந்துவெகாண்
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ஜே
ர்களில் ஒரு ன் மிக்க Bதியுள்ள ன். உ ஜேன தன் வில்லில் அம்பு வெதாடுத்துச் சரிIாகக் குறி
டை த்து உதIணன் வில்லின் நாடைண அறுத்து இரண் ாகத் துண்டித்துவிட் ான். கடை
ல்லுநர் ப ர்
தம் டைகத்திறம் விளங்கச் சடைBத்த அந்த லிI வில், நாண் அறுந்து வெதாங்கிIது. சBIBறிந்து வெசய்த
அந்த ஜே
னின் வெசIல் உதIணடைனத் திடைகக்கச் வெசய்தது. ஜேBஜே என்ன வெசய் வெதன்று புரிIாது
திடைகப்பு ன் நின்றுவெகாண்டிருந்தான் உதIணன். டை யில் வீழ்ந்து கட்டுண் சிங்கம்ஜேபா இருந்தது
அ ன் நிடை . பாரதப் ஜேபாரில் அபிBன்யுடை ப் ஜேபா த் தனிIாக நின்று, தன்துIர் நிடைனந்திருந்தான்
அ ன்.
துன்பங்கள் வெதா ர்ச்சிIாக வெநருங்கி ரும்ஜேபாது ஆண்டைBIாளனுக்கு ஒர் அசாதாரணBானதுணிவும்
ஏற்பட்டு விடுகிறது. சுற்றி நிற்ப ர்கஜேளா ஈவிரக்கBற்ற படைக ர்கள். டைகயில் இருப்பஜேதா நாண்
அறுந்தஜேபான வெ றும் வில் தண்டு. அச்சமும் விIப்பும் ஜேதான்ற இனம் புரிIாத துIரத்து ன் தத்டைதயும்
காஞ்சடைனயும் அணித்ஜேத நின்றனர். ‘டைகயில் படை ஜேIதும் அற்ற ன்’ என்ற ஜேபார் அறமும் கருதாது
கடைணகடைளத் வெதாடுத்த ண்ணமிருந்தனர் ஜே
ர். வெ ற்று வில்வெ ான்ஜேற துடைணIாக, அ ர்கள் கடைண
BாரிடைIத் தன்னிலிருந்து சிறிது ஜேநரம் வி க்கினான் உதIணன். அ னுடை I இந்த நிடை டைIக் கண்
தத்டைத, தன் Bனத்தில் துIரத் துடிப்பு ன் உள்ளங்க ர்ந்த கள் ன் உ டை த் துடைளக்குஜேBா என்று
அஞ்சும்படி ஜே
ர் அம்புகளால் தாக்குகின்ற நிடை டைIப் வெபாறுத்துக் வெகாள்ள முடிIாBல் தவித்தாள்.
ஏஜேதா நிடைனவு ந்த ள்ஜேபா த் தன் முன் டைககடைளயும் கழுத்டைதயும் பார்த்தாள். அ ள் முகத்தில்
நம்பிக்டைக சிறிது B ர்ந்தது. தான் அணிந்திருந்த நடைககள் Iா ற்டைறயும் கழற்றினாள். காஞ்சடைனடைI
அருகி டைழத்து அ ற்டைற உதIணன் மூ ம் ஜே
ர்கட்கு அளித்து அ ர்களுடை I ஜேபாடைர நிறுத்துBாறு
ஜே ண்டிக்வெகாள்ளச் வெசான்னாள். காஞ்சடைன சற்றுத் தIங்கிIபின் BறுவெBாழி கூறாBல் அ ற்டைற
ாங்கிச்வெசன்று உதIணன் டைகயிற் வெகாடுத்தாள்.
காஞ்சடைன விடை Bதிப்புமிக்க அணிக ன்கடைள உதIணன் டைகயிற் வெகாடுப்படைதயும் அ ன் ஒன்றும்
புரிIாது திடைகத்துத் தத்டைதயிருந்த பக்கம் திரும்பி ஜேநாக்கு டைதயும் கண் ஜே
ர், அணிகளுக்கு
ஆடைசப்பட்டுப் ஜேபாடைரச் சிறிது தளர்த்தினர். தத்டைதயின் நடுக்கமும் துIர Bனநிடை யும் உதIணனுக்கு
மிக விடைரவிற் பு ப்பட்டு விட் ன. வெநாடிக்கு வெநாடி துன்பம் மிகுந்து வெநருக்கும்ஜேபாது, நிடைனவுக்கு
அளவு க ந்த நுண்டைBயும் ஜே கமும் கூர்டைBயும் எங்கிருந்ஜேதா கிடை த்து விடுகின்றன. உதIணன்
நிடைனவில் சிறிIஜேதார் சூழ்ச்சி மிக விடைரவில் உரு ாகி விட் து. அச்சூழ்ச்சியின் திட் ப்படி ந க்க
அ ன் தIாராயினன். தான் இன்னான் என்படைத உடைரIாBல் ஜே
ர்கடைள ஜேநாக்கிக் கூற ானான்.
“காட்டு முடைழகளிலுடைறயும் லிI ஜேதாடைளயுடை I ஜே
ர்கஜேள, சற்று அருஜேக ந்து Iான் கூறப்
ஜேபா டைதக் ஜேகளுங்கள். ப வெபரிI அணிக ப் வெபாருள்கடைள முIற்சிIால் ஈட்டிப் பிடிமீது வெகாண்டு,
இவ் ழிஜேI ந்த Iாங்கள் ாணிகர்கள். ரும்ஜேபாது இவ்வி த்திற்குச் சிறிது வெதாடை வில் எங்கள்
பிடி ஜேநாIால் வீழ்ந்து இறந்து விட் து. பின்னர் Iாங்கள் மிகவும் Bனங்க ன்று ழியிலிருந்து சிறிது
வெதாடை வு வெசன்று ஈட்டி ந்த வெபரும் வெபாருள்கடைளயும் அணிக ன்கடைளயும் ஓரி த்தில் புடைதத்து
டை த்திருக்கிஜேறாம். நீங்கள் ஜேபாடைர நிறுத்துவீர்களாயின் வெபாருடைளப் புடைதத்த இ த்டைத உங்கட்குக்
காட்டுகின்ஜேறாம். அடை கடைள நீங்கஜேள அடை I ாம்” என்று கூறி முடித்தான்.
உதIணன் கூற்டைறச் வெசவியுற்ற ஜே
ர் ஜேபாடைர நிறுத்தினர். சுற்றி டைளத்திருந்த ஜே
ர்கடைள
வி க்கிவிட்டு அ ர்கள் தடை
ன் முன் ந்தான். உதIணடைன வெநருங்கிI ஜே
ர் தடை
ன், “நீ Iார்
என்படைத எBக்கு விளக்கBாகக் கூறஜே ண்டும்” என்று மிரட்டினான். இந்த வினாடை க் ஜேகட்
உதIணன் ஒரு கணம் திடைகப்பு அடை ந்தான். ஆனால் உறுதிIாகக் கடை ப்பிடித்தால் ஒழிIத் தன்
சூழ்ச்சி உ ஜேன வெ ற்றி வெபறாவெதன்படைத உணர்ந்து, “Iாம் உதIணனுடை I ாணிகர். வெபரும்
வெபாருளு ன் பிடியில் ந்ஜேதாம். இடை யில் பிடி வீழ்ந்துவிட் து. வெபாருடைள ழிக்கு அப்பால் ஒரு
வெபாழிலில் புடைதத்து டை த்ஜேதாம்” என்று முன் வெசான்னடைதஜேI Bறுபடியும் வெபாய் க ந்து விளக்கBாக
உடைரத்தான். தனது இந்த விடை யில் ஜே
ர் தடை
னுக்கு Bகிழ்ச்சி ஏற்பட் டைத அ ன் முகக்
குறிப்பிலிருந்து உதIணன் அறிந்து வெகாண் ான். தத்டைத கழற்றிIளித்த நடைககடைளயும் அ ர்களுக்கு
அளித்தானில்டை உதIணன். Iந்தகன், இ
கனுடை I படை களு ன் துடைணக்கு ந்து ஜேசரும் டைர
தனக்கும் தத்டைத, காஞ்சடைன இ ர்களுக்கும் ஜே
ர்களால் வெபருந்துன்பம் ஜேநராத ாறு
ஜேபச்சினாஜே ஜேI தடுத்துக் வெகாள்ளஜே உதIணன் இவ் ாறு ஒரு முழுப் வெபாய்டைIச் வெசால் ஜேநர்ந்தது.
அது கருதி உதIணன் வெசய்த இச் சூழ்ச்சி தக்க பIடைன அளித்தது. ‘அ ர்கள் த்த நாட்டு Bன்னன்
உதIணனின் ணிகர்கள்’ என்ற கூற்டைறக் ஜேகட்டுச் சற்று BரிIாடைத வெகாண்டு, ஜே
ர்கள்
துன்புறுத்து டைத முற்றிலும் நீக்கிவிட் னர். ஆயினும் புடைதத்து டை த்துள்ள வெபாருட்குடை டைI
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எவ் ாஜேறனும் பறித்துக் வெகாள்ளஜே விரும்பினர். பறித்துக் வெகாள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்டைகயில்
சிறிது Bகிழ்ச்சியும் அடை ந்தனர். ஜே
ர் தடை
ன், உதIணடைன வெநருங்கி அ ன் ஜேB ாடை Iாஜே ஜேI
அ னுடை I இரு டைககடைளயும் பிணித்துப் “வெபரும் வெபாருடைளப் புடைதத்த இ த்டைதக் காட்டுக” என்று
கூறினன். தங்களி ம் உதIணன் சரணடை ந்து விட் டைBக்கு அறிகுறிIாகஜே ஜேB ாடை Iால்
உதIணடைனப் பிணித்தான் எயினர் தடை
ன். உதIணனும் தன் சூழ்ச்சி வெ ற்றியுறும் என்ற
நம்பிக்டைகயில் அதடைனப் வெபாறுத்துக் வெகாண் ான். உதIணன் வெBளனBாயிருக்கஜே நடைககடைளப்
புடைதத்த இ த்டைதக் காட்டுBாறு மீண்டும் அ டைனத் தூண்டினான் ஜே
ர் தடை
ன். உதIணன்
தடை நிமிர்ந்து அ டைனப் பார்த்தான். “நீங்கள் இட் வெநருப்பின் நடுஜே இருந்ததால் மிகவும்
ருந்தியுள்ஜேளாம். உ ல்முழுதும் காந்துகிறது. நாங்கள் முன்பு தங்கியிருந்த வெபாழிலில் ஏஜேதா ஒரு
பகுதியிஜே வெபாருள்கடைளப் புடைதத்ஜேதாம். தீIால் சிடைதவுபட்டுத் ஜேதான்றுகின்ற இங்ஜேக, இப்ஜேபாது
அப் பகுதி எது என்று குறிப்பாகத் வெதரிIவில்டை . இதுவும் உங்கள் தீயினால் ந்த விடைனதான். எனஜே
அந்த வெநருப்பின் ஜே கம் சற்றுத் தணிந்து ஆறட்டும். ஆறிIபின் நாங்கள் புடைதத்த இ த்டைதக்
காட்டுகிஜேறன். அது டைர வெபாறுத்திருங்கள்” என்று தன்டைனக் கூர்ந்து ஜேநாக்கும் ஜே
ர் தடை
னின்,
கழுகுக் கண்கடைள ஊடுருவிI ாஜேற தடை நிமிர்ந்து BறுவெBாழி கூறினான் உதIணன். அதற்கு
உ ன்பட் ஜே
ர் தடை
ன் “அழல் ஆறிIபின் வெபாருள் புடைதத்த இ த்டைத நீ காட் வில்டை Iாயின்
கட் ப்பட் உன் கரங்கள் வெ ட் ப்வெபறு து உறுதி” என்று உதIணனி ம் கடுடைBIாக வெBாழிந்தான்.
ஜே
ர் தடை
ன் இவ் ாறு கூறிIடைதக் ஜேகட் தத்டைத, தீயில் விழுந்த இளந்தளிவெரன Bண ாட் ங்
வெகாண்டு உருகினாள். உதIணன் துIர்சூழ நிற்கிறாஜேன என்ற நிடைனவில் கண்ணிடைரத் துளித்தன அ ள்
கIல் விழிகள். காஞ்சடைன, தத்டைதடைIத் தழுவிக் வெகாண்
ாஜேற, “உதIணன் துIடைர நின் துIராக
எண்ணுப ள் நீ! அ னுடை I உயிர்க்கு ஊறு ரின் நீ இறத்தல் ஒருதடை . தந்டைதடைIயும் அ ன்
வெபருஞ் வெசல் த்டைதயும் நீக்கிக் காத டைனப் பின்பற்றி ந்த உன்டைன விதி இப்படித்தான் ந த்தும்
ஜேபாலும்” என்று இரங்கிக் கூறினாள். இ ர்கள் இவ் ாறு துIரில் அழுந்து டைதக் கண் உதIணன்
இ ர்களுக்கு ஆறுதல் கூற விரும்பினான். உ ஜேன அ ன் ஜே
ர் தடை
டைனயும் Bற்ற ர்கடைளயும்
ஜேநாக்கி, “உங்கள் விருப்பத்துக்கு BாறாகாBல் ருத்தந்தவிர்ந்து Iாங்கள் புடைதத்த வெபாருள்கடைளக்
காட் ஜே ண்டுவெBன்று கருதினால் இப்ஜேபாடைதக்கு என் டைகக்கட்டை அவிழ்த்து விடுங்கள். பின்பு
ஜே ண்டுBானால் மீண்டும் கட்டிக் வெகாள்ளுங்கள். அதில் எனக்கு Bறுப்பில்டை . இ ளுடை I
துIரத்டைதத் ஜேதற்றிI பின், தீப்புடைக ஆறிIதும் வெபாருள்கடைளப் புடைதத்த இ த்டைதக் காட்டுஜே ன்”
என்றனன். அடைதக் ஜேகட் ஜே
ர்கள் முதலில் Bறுப்பதுஜேபான்று கடுடைBIாக ந ந்து வெகாண் ாலும்
இறுதியில் ‘இ ன் நம் டைகயிற் சிடைறப் பட்
ன். வெபாய் வெசால்லித் தப்ப எண்ணி இவ் ாறு
கூறியிருப்பானாயின் இ டைன உயிஜேராடு வி Bாட்ஜே ாம். எனஜே இப்ஜேபாடைதக்கு இ ன் வெசால் டைத
வெIல் ாம் வெசய்துதான் டை ப்ஜேபாஜேB’ என்று கருதிக் டைகக்கட்டை அவிழ்த்துவிட் னர்.
டை யிலிருந்து விடுபட்டுப் பிடைணடைI ஜேநாக்கி ஒடும் கடை Bாடைனப் ஜேபா த் தத்டைதடைI ஜேநாக்கிச்
வெசன்றான் உதIணன்.
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20. படை

ந்தது!

அரண்Bடைனப் பஞ்சடைணகளில் பூ டைனI Bஞ்சங்களிஜே துயின்ற ாச தத்டைத, அன்று அங்ஜேக அந்தப்
பாடை Bணலிஜே தளர்ந்து ஜேசார்ந்த ண்ணம் காஞ்சடைனயின் Bடியில் படுத்திருந்தது உதIணடைன
என்னஜே ா வெசய்தது. ஜே
ர்களி மிருந்து உதIணன் டைகக்கட்டை அவிழ்த்துக் வெகாண்டு தன்டைன
ஜேநாக்கி ரு துகண் தத்டைத எழுந்தாள். காஞ்சடைன வி கி நின்று வெகாண் ாள். தீப் புடைகயினாலும்
ந ந்த இடைளப்பினாலும் ாடியிருந்த தத்டைதயின் முகத்தில் நாணங் க ந்த B ர்ச்சி பிறந்தது. அ டைளத்
தன் நீண் டைககளால் வெBல் தழுவிக்வெகாண்ஜே ஆறுதல் கூறினான் உதIணன். கு டைள
B ர்களிலிருந்து முத்துதிர் து ஜேபா த் தத்டைதயின் கண்களிலிருந்து வெசாரிந்த நீர் முத்துக்கள்,
உதIணடைனத் தீண்டிIதால் ஏற்பட் Bகிழ்ச்சியின் விடைள ாகத் தான் இருக்கஜே ண்டும். எப்ஜேபாதும்
மிகுந்த துன்பத்திற்கு இடை யில் ஜேதான்றும் மின்னல் ஜேநர Bகிழ்ச்சியில்தான் இன்பம் மிகுதி.
டைகக்வெகட்டுகின்ற Bல்லிடைகப்பூடை க் காட்டிலும் நச்சுப் பாம்புகள் சூழ்ந்து சிக்கும் இ த்திலுள்ள
Bஜேனாரஞ்சித B ருக்கு Bணம் அதிகBல்
ா? இங்ஜேக இ ர்கள் நிடை இவ் ாறிருக்கப் புட்பக நகரம்
வெசன்ற Iந்தகன் நிடை டைI அறிI அ டைனப் பின்பற்றுஜே ாம்.
‘ஆருயிர் நண்பனும் அரசகுBாரனுBாகிI உதIணடைனத் துன்பத்திற்குரிI சூழ்நிடை யில் தனித்திருக்கச்
வெசய்துவிட்டு ந்திருக்கிஜேறாஜேB' என்ற க டை ஒருபுறம். எதிஜேர டைBக்குழம்வெபனக் குவிந்துகி ந்த
இருளில் புட்பக நகரத்தின் பாடைத வெதரிIாது ஜேபாயின துIரம் ஒருபுறம். விடைரவில் இ
கடைனச்
சந்தித்துப் படை யு ன் திரும்ப ஜே ண்டுவெBன்ற பரபரப்பு ஒருபுறம். இவ் ளவும் ஜேசர இருடைளக்
கிழித்து ஒடும் மின்னல்ஜேபால் முன்ஜேனறிச் வெசன்றான் Iந்தகன். எதிஜேர புட்பக நகரத்தின்
Bா Bாளிடைககளில் ஒளி வெசய்த விளக்குகளும் பிறவும் தன்னுடை I கண்ணுக்குத் வெதரிகின்ற அளவு
நகடைர வெநருங்கிI பிறகுதான் Iந்தகனுக்கு உயிர் ந்தது. அப்ஜேபாதுதான் பூத்த Bல்லிடைகஜேபா க் கீழ்
ானிலும் கருடைB நீங்கி வெ ளித்து உதIBாகக் வெகாண்டிருந்தது. Iந்தகன் புட்பக நகருள் நுடைழந்து
அரண்Bடைனயின் வெகாடிBதிற் புறத்டைத அடை ந்தான். கா
ர் அனுBதி வெபற்று இ
கடைனக் காண
உள்ஜேள வெசன்ற Iந்தகன். ஒற்றன் ஒரு னி ம் ஏஜேதா தனித்துப் ஜேபசிக் வெகாண்டிருந்த நிடை யில்
அங்ஜேக இ
கடைனக் கண் ான். Iந்தகடைனக் கண் இ
கன், ஒற்றடைன அப்படிஜேI விட்டு விட்டு
ஆ ஜே ாடு முன் ந்து ரஜே ற்றான். தன்டைன ரஜே ற்ற இ
கன் முகத்தில் ஜேதான்றிI க க்கமும்
துIரமும், எது காரணBாக விடைளந்தடை என்று Iந்தகனுக்குப் பு ப்ப வில்டை . உதIணனுடை I
ந த்டைத விசாரித்த இ
கன் முகத்தில் பரபரப்புத் ஜேதான்றிIதும், உதIணன் ந வெBன்படைத
அறிந்தவு ன் க க வெ ன்று ாய்விட்டுச் சிரித்ததும் Iந்தகனுக்குப் புதிராகஜே இருந்தன. அந்தப்
புதிடைர இ
கன் அவிழ்த்தஜேபாது Iந்தகனும் அ ஜேனாடு ஜேசர்ந்து சிரிக்க ஜேநர்ந்தது. ‘உதIணனுடை I
ஊக்கம், உIர்ச்சி, ஒழுக்கம், கடை ந ம் இடை கடைள எல் ாம் கண்டு வெபாறாடைB வெகாண் பிரச்ஜேசாதன
Bன்னன், உள்ஜேள ஈட்டி, ஜே ல் முதலிI ஆயுதங்கடைளக் குத்திட்டு நிறுத்திI வெபாய்ந்நி ம் ஒன்டைற
அடைBத்து, ஞ்சகBாக அதிஜே வீழ்த்தி உதIணடைனக் வெகான்றுவிட் ான்’ என்று காட்டு ஜே
ர்
மூ Bாகத் தான் ஜேகள்வியுற்றதாகவும் அச் வெசய்திஜேI தன் துIரத்துக்கும் பரபரப்பிற்கும்
காரணவெBன்றும் இ
கன் வெசான்னஜேபாது, Iந்தகன் ாய்விட்டுச் சிரித்தான். வெபாய்
வெசால்லுகிற ர்கள் எவ் ளவு அழகாக அதற்குக் டைக கால்கடைள ஒட் டை த்து உண்டைBடைIப்ஜேபா
உரு ாக்கி விடுகிறார்கள் என்படைத நிடைனக்கும்ஜேபாது Iந்தகனுக்கு விIப்பாயிருந்தது. தனது
காரிIத்தின் துரிதத்டைத நிடைனவிற் வெகாண்டு ந்த னாய், உதIணனுடை I அப்ஜேபாடைதI நிடை டைI
அ ந்தியிலிருந்து புறப்பட் து வெதா ங்கி இ
ம் புதரில் தங்கியிருப்பது டைர விரி ாகக் கூறி, உ ஜேன
படை யுதவி ஜேதடை ப்படு டைதயும் விளக்கினான் Iந்தகன். அஜேதாடு தன்டைன நம்பு தற்காக
உதIணன் கூறிI அடை Iாள வெBாழிடைIயும் Iந்தகன், இ
கனி ம் அறிவித்தான். இ
கன்
உ ஜேன தன் படை கடைளப் புறப்படுBாறு ஆடைணயிட் ான். படை கள் எழுந்தன. இ
கனும்
Iந்தகனும் முன்வெசன்றனர். படை பின் வெதா ர்ந்தது, இ
கன் ஆடைணப்படி படை களுக்குப்பின்
ாச தத்டைதக்கும் உதIணனுக்கும் உரிI ாகப் ப
டைக அ ங்காரப் வெபாருள்கள் சுBந்து வெகாண்டு
ரப்வெபற்றன. அணிக ன்களும் பரி ாரமும் பணிப் வெபண்களுBாக அக் கூட் ம் படை க்குப்பின்
அடைBதிIாகச் வெசன்றது.
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படை காட்டுள்ஜேள ந்துவிட் து. முன் வெசன்ற Iந்தகனும் இ
கனும் இ
ம்புதடைர அடை ந்தனர்.
அங்ஜேக அ ர்களுக்குப் வெபரிI ஏBாற்றம் காத்திருந்தது. புதர் எரியும் புடைதயுBாகத் தீப்பட்டுக்
வெகாண்டிருந்தது புதருக்கு எதிஜேர உதIணின் அம்புக்கு இ க்காகிI ஜே
ர்கள் சிந்திI குருதியும்
நினமும் பரந்திருந்தன. ஜேBஜே அந்த நிணவிருந்டைத எதிர்ஜேநாக்கிக் கழுகுகளும் காக்டைககளும் ட்
மிட்டுக் வெகாண்டிருந்தன. எரிந்து வெகாண்டிருந்த இ
ம் புதரும் எதிஜேர வெதரிந்த குருதிப் பரப்பும் கண்
அ ர்கள் உதIணனுக்கும் காட்டிலுள்ள ஜே
ர்களுக்கும் ஏஜேதா ஜேபார் ந ந்திருக்க ஜே ண்டுவெBன்று
உய்த்துணர்ந்தனர். ஆனால் உதIணனும் தத்டைத, காஞ்சடைன ஆகிஜேIார்களும் தங்கியிருந்த இ
ம் புதர்
தீப்பட்டு எரிந்து வெகாண்டிருந்ததுதான் Iந்தகன் ஐIப்ப க் காரணBாகிIது. ‘ஒருஜே டைள உதIணன்
தத்டைத முதலிI ர்கள் வெநருப்பில் அழிந்து ஜேபாயிருக்கக் கூடுஜேBா?’ என்பதற்குஜேBல் Iந்தகனால்
நிடைனக்கஜே முடிIவில்டை . அ ன் ாய்விட்டு அழுஜேத விட் ான். ஜேBஜே என்ன வெசய் வெதன்று
அறிIாBல் அ ர்கள் அங்ஜேகஜேI அIர்ந்துஜேபாய் அBர்ந்து விட் னர். உதIணன் முதலிI ர்களுக்கு
ஏஜேதனும் துIர்ஜேநர்ந்திருந்தால் தாங்களும் நட்டைப நிடை நாட் உயிர் விடு தாகஜே முடிவு வெசய்தனர்.
இ
கனும் Iந்தகனும். இதற்குள் பின் வெதா ர்ந்த படை யும் அங்ஜேக ந்து
ஜேசர்ந்தது. வெபருந்துIரு ன் அBர்ந்திருந்த தங்கள் அரசடைனயும் Iந்தகடைனயும் கண்ணுற்ற படை த்
தடை
ர்கள் ருந்தத் தக்க ஏஜேதா ஒன்று நிகழ்ந்திருக்க ஜே ண்டுவெBன்று அனுBானித்துக் வெகாண் னர்.
Iந்தகன் ாயி ாக ந ந்த ற்டைற அறிந்தபின் அ ர்கள் “தாங்கள் கருது துஜேபா உதIணன்
முதலிஜேIாருக்குத் துIரம் எதுவும் ஜேநர்ந்திரக்காது. இஜேதா புற்பரப்பின் இடை ஜேI வெதரியும்
அடிச்சு டுகள் ஜே
ர்களுடை Iன. இச் சு டிகடைளப் பின்பற்றிச் வெசன்றால் உதIணன் முதலிஜேIாடைரச்
சந்தித்தாலும் சந்திக்க ாம்” என்று உறுதிகூறி, இ
கனுக்குத் டைதரிI மூட்டினர். படை த் தடை
ர்
கூற்றில் சற்ஜேற நம்பிக்டைக ரப்வெபற்ற ராய் Iந்தகனும் இ
கனும் எழுந்து அந்த அடிச்சு டுகளின்
ழிஜேI பின்பற்றி ந ந்தனர். ஏடைனஜேIாரும் பின் வெதா ர்ந்தனர். சற்றுத் வெதாடை வு வெசன்றதும்
படை த்தடை
ன் Bடை ச் சரிவின் கீஜேழ சிறுசிறு உருவிஜே எறும்புக்கூட் ம் ஜேபா த் ஜேதான்றிI ஜே
ர்
கூட் ம் புல்வெ ளியில் நடுஜே வெதரிந்தது. அந்தக் கூட் த்டைதப் படை யு ன் வெநருங்கிI அ ர்கள்,
ஜே
ர்களுக்கு இடை ஜேI உதIணன், தத்டைத, காஞ்சடைன இ ர்களு ன் நிற்படைதக் கண்டு அளவி ா
Bகிழ்ச்சி அடை ந்தனர். இ
கனுடை I படை கள் ஜே
டைர டைளத்துக் வெகாண் ன. சுற்றிக் கருங்கு டைள B ர் பூத்த
வெபாய்டைகயுள் நடு டைBIத்தில் ஒஜேர ஒரு தாBடைர பூத்தாற் ஜேபா நின்றான் உதIணன். சுற்றி டைளத்துத்
துன்புறுத்திக் வெகாண்டிருந்த ஜே
ர்கள் அதிர்ச்சி அடை ந்தனர். பக்கத்தில் கருங்காலி Bரத்தின்
ஜேBலிருந்த பறடை வெIான்று ஒருமுடைற கத்திIது. அடைதக் ஜேகட் நிமித்திகன், “இனி நBக்குத் துன்பம்
ஜேநரும். நாம் இவ்வி த்டைத விட்டு ஓடிவிடுதல் நல் து” என்று ஜே
ர்கடைள ஜேநாக்கிக் கூறினான்.
அ ர்கள் Iா ரும் அ டைன வெ றுப்பு ன் எரித்துவிடு து ஜேபா ப் பார்த்தனர். நாற்புறமும் சிதறி
ஓடு தற்குத் வெதா ங்கிI ஜே
ர்கள். இறுதி முடைறIாக உதIணடைன வெநருங்கித் துன்புறுத்த ாயினர்.
அடைதக் கண் இ
கன் படை யினர், விடைரவில் ந்து ஜே
ர்கடைள வில்லும் ாளும் ஜே லும்
வெகாண்டு எதிர்த்தனர். இது உதIணனக்கு ஏற்படுத்திI நிடை , இருதடை க் வெகாள்ளி ஜேபா இருந்தது.
இப் புறம் ஜே
ர்கள் துIரம் வெபாறுக்க முடிIவில்டை . ந்திருக்கும் படை யினர் தனக்கு
ஜே ண்டிI ர்கள் என்று வெதரிந்துவிட் ால், ஜேபாகின்ற ஜேபாக்கில் சினந்தீர ஏதா து வெசய்துவி
ஜே
ர்கள் தIங்க Bாட் ார்கள். இதற்காக ந்திருப்ப ர் எ வெரன்படைதஜேI அறிந்து
வெகாள்ளாத ன்ஜேபா உதIணன் நடிக்க ஜேநர்ந்தது. “ ந்திருக்கின்ற படை யினர் உங்கடைளச்
ஜேசர்ந்த ர்களா? பிறரா? இ ர்களால் நBக்கு ஏஜேதனும் துன்பம் ஜேநருBாயின் எங்கடைள இங்ஜேக
எங்கா து Bடைறந்திருக்கச் வெசய்யுங்கள்” என்று ஜே
ர்கடைள ஜேநாக்கிக் கூறி ஏBாற்றினான் உதIணன்.
அதற்கு ஜே
ர்கள் “இது உதIணனின் Bந்திரிகளாகிI இ
கன் படை . உயிர்தப்ப விரும்பினாIாயின்
எங்கஜேளாடு ஓடி ருக” என்று BறுவெBாழி கூறிவிட்டுத் தாங்கள் தப்ப ழிஜேதடி, விரும்பிI திடைசகளில்
ஒ
ாயினர். சி ர் புற்புதர்களில் ஒளிந்து ஓடினர். பதுக்டைகக் கற்களின் இடை யிஜே பதுங்கிI ாறு
விடைரந்தனர் ஜே று சி ர். எஞ்சிI ர்களில் இ
கன் படை வீரருடை I ாளுக்கு இடைரIாயினர் சி ர்.
படை வீரர் விIக்க, ஜே ட்டு ப் ஜேபார்த்திறங் காட்டிப் ஜேபாரிட் னர் சி ர். Iந்தகனும் இ
கனும்
கூ ப் ஜேபாரில் ஈடுபட்டிருந்தனர் ஜேபாலும். ஜே ட்டு ர்களில் வெபரும்பாஜே ார் ஓடி விட் ார்கஜேளனும்,
எஞ்சிI ராய் நின்று ஜேபாரிட் சி ருக்ஜேக இ
கன் படை வீரர்கள் முற்றிலும் முIன்று விடை கூற
ஜே ண்டியிருந்தது. இந் நிடை யில் உதIணன், தத்டைத, காஞ்சடைன இ ர்களு ஜேன சிறிது வி கி ஒதுக்குப்
புறBாக ஓரி த்தில் Bடைறந்திருக்க விரும்பினான். அதற்கு ஜே ஜேறார் காரணமும் இருந்தது. தானும்
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தத்டைத, காஞ்சடைன இ ர்களும் இருந்த இ ம் இரண்டு தரத்துப் படை யினருக்கும்
இடை யில் அடைBந்திருந்தது. ‘அ ர்களுக்குள் பரிBாறிக் வெகாள்ளும் அம்புகள் ஜே ல்கள் முதலிIன
இடை யிலிருக்கும் தங்களுக்கு ஏஜேதனும் ஊறு வெசய்தலும் கூடும்’ என்று கருதிப் பக்கத்தில் Bரங்கள்
அ ர்ந்து ளர்ந்திருந்த ஒரி த்தில் தத்டைத, காஞ்சடைன இ ர்களு ன் Bடைற ாகச் வெசன்று உதIணன்
இருந்து வெகாண் ான்.
ஜேபார் ஒரு ழிIாக முடிந்தது. சீறி எழுந்த பாம்பின் முன் எலிக்கணம்ஜேபா Bடைறந்த சு டு
வெதரிIாதபடி ஆகி விட் து ஜே
ர் படை . உதIணன் வெ ளிஜேI ந்தான். Iந்தகன், இ
கன்
முதலிஜேIாரும் படை த் தடை
ர்களும் அளப்பரிI BனBகிழ்ச்சியு ன் திங்கடைளச் சூழ்ந்த விண்
மீனினம்ஜேபா உதIணடைனச் சூழ்ந்துவெகாண்டு வெ ற்றிக் களிப்பு விளங்க ஆர ாரம் வெசய்தனர். பிரிந்த
நண்பர்கள் கூடினர். ஜேபசரிI Bனநிடைறடை அடை ந்தனர். இ
கன், உதIணடைனத் தழுவிக்வெகாண்டு
கண்ணிர்விட் காட்சி, கூடியிருந்த ர்கடைள உருக்கிIது. அல் ல் அகன்ற Bகிழ்ச்சியில் தத்டைதயும்
காஞ்சடைனயும் வெ ளி ந்து ஒருபுறBாக நின்று வெகாண் னர். அடுக்கடுக்காக எழுந்து ந்த துன்பங்கடைள
அரிI துடைணIாக நின்று ஜேபாக்கிI Iந்தகன் இப்ஜேபாது இ
கன் துடைணயு ன் தக்க தருணத்தில்
ந்து உதவியிரா விட் ால் தன்கதி என்ன ஆகும்?’ என்று வெசன்ற உதIணன் Bன எண்ணங்கள்
சட்வெ ன்று தடை ப்பட் ன. எதிஜேர Iந்தகன் ந்து நின்றான். அப்ஜேபாது அ டைன உதIணன் பார்த்த
கனிந்த பார்டை யில் நன்றிIறிவு பூரணBாகக் கனிந்து வெதரிந்தது.
அப்ஜேபாடைதக்குப் பக்கத்திலிருந்த சிறு ஜேசாடை ஒன்றில் Iா ரும் தங்கினர். வெ கு நாள்களுக்குப் பிறகு
மீண்டும் சந்திக்கின்றார்களாடைகIால் இ
கனும் உதIணனும் இடை வி ாது
ஜேபசிக்வெகாண்டிருந்தனர். Iந்தகன் பக்கத்தில் அBர்ந்திருந்தான். துன்பப் வெபருங்க டை க் க க்க
இன்பப் புடைணIாக ந்துதவினர்கள் என்று அ ர்களி ம் மீண்டும் நா தழுதழுக்க நன்றி கூறினான்
உதIணன்.

52

21. Bடை ச்சாரலிஜே
ஜேசாடை யில் தங்கி உதIணன் முதலிI ர்கள் அள ளாவிக் வெகாண்டிருந்தஜேபாது இ
கனின்
படை வீரர்கள் பக்கத்திஜே இருந்த சIந்தி நகரத்டைதச் சார்ந்த Bடை ச்சாரலில், உதIணன் தத்டைத
முதலிஜேIார் தங்கு தற்ஜேகற்ற ப Bா ங்கடைளயும் ஏடைனஜேIார்க்குரிI படை வீடுகடைளயும் அடைBத்துக்
வெகாண்டிருந்தனர். Bறுகும் முற்றமும் முன்றிலுBாக குத்து அடைBக்கப்பட்டிருந்த அந்தப் பாடி
வீடுகளின் ஜேதாற்றங்கள் Bடை ச்சாரலில் தனி அழகு ஜேன ஜேதான்றின. தூIவெ ண் பட்டுக்களால்
இIற்றப்பட் ப Bா ங்கள் வெதாடை விலிருந்து காண்பதற்கு விசும்பிஜே கட்டிI கண்ணாடி நகர்
ஜேபா த் வெதரிந்தன. ாச தத்டைதக்கு இIற்றிI பாடி வீட்டில் பள்ளிBா ம், அன்றிலும் விடைளIாடு
முன்றில் முதலிI ற்டைற அழகுறச் சடைBத்திருந்தனர். சந்தனப் ப டைக, Bணிக்க ப் ஜேபடைழ இருக்டைகக்
கட்டில், ஆ
ட் ம் முதலிI அ ங்காரப் வெபாருள் அதில் நிரம்பியிருந்தன. உதIணனுக்குரிI
ப Bா க் ஜேகாவிலிலும் ஒரு சிறந்த அரசனுக்கு ஜே ண்டிI அணிக ன்களும் வெபாருள்களும்
மிகுந்திருக்குBாறு இIற்றப்பட்டிருந்தது. ப
டைகக் குற்றிடைளஜேIார் ஆ
ரும் BகளிருBாகப் பணி
வெசய்Iக் காத்திருந்தனர். ஒரு ருஜேB அற்ற சூனிIப்பிரஜேதசBாகிI அந்தக் காட்டில், Bடை ச்சாரலில்
இIற்றப்பட் நகரில் இவ் ளவு ஜேபர் ஜேதான்றிIது புற்றிலிருந்து ஈசல் புறப்பட் து ஜேபாலிருந்தது.
நல் ஜேநரம் பார்த்து உதIணன் முதலிI Iா ரும் ஜேசாடை நீங்கி Bடை ச்சாரலில் அடைBக்கப் வெபற்ற
நகரில் குடிபுகுந்தனர். வெபண்Iாடைனயின்மீது ஜே கBாக ந்த உ ல் ஜேநாவுதீர Bருத்து முடைறப்படி
உணவு சடைBக்கப் பட் து. நாழிடைகக் கணக்கர் உண்ண ஜே ண்டிI வெபாழுதறிந்து கூறினர். இரவும்
பகலுBாக வி ாது பIணம் வெசய்த அலுப்பு உதIணடைனச் ஜேசார்வு வெகாள்ளச் வெசய்திருந்தது.
ஜே
ர்கஜேளாடு ஜேபார் வெசய்த கடைளப்பு ஜே று அ டைன ருத்திIது. உ ல் அலுப்பு நீங்க எண்வெணய் பூசி
நீராடிவிட்டுப் பின்பு உண்ண ாம் என்று கருதினான் உதIணன். உ ல் ஒளிகுடைறந்து ாட் ங்
கண்டிருந்தது. ல்
ன் குத்த ாசடைன வெபாருந்திI எண்வெணடைIப் பூசிக்வெகாண்டு குளிர்ந்த நீரில்
Bனம் விரும்பி வெ கு ஜேநரம் உ ல் குளிர ஆடினான் உதIணன். நீராடி முடிந்தபின் நண்பர்கள் ஒன்றாக
உண்ண அBர்ந்தனர். வெ கு நாள்களுக்குப் பிறகு ஜேநர்ந்த இந்த அரிI அடைBதிIான ாய்ப்பு மூ ர்
Bனத்திலும் Bகிழ்ச்சிடைI நிடைறIச் வெசய்திருந்தது. Bகிழ்ச்சி நிடைறஜே ாடு உதIணன், Iந்தகன்,
இ
கன் மூ ரும் உண் னர். சிரிப்பும் விடைளIாட்டுBாக உண்டு முடிக்க ஜேநரBாய்விட் ாலும்
உ டைக மிகுதியில் வெபாழுது ஜேபானஜேத வெதரிIவில்டை நண்பர்களுக்கு. பிடியில் ழிப்பIணம் வெசய்த
இடைளப்பு. உறக்கமின்றிப் ப இரவுகடைளக் கழித்தடைB, ஜே
ர்கள் வெதால்டை , தீயினால் ஏற்பட்
ஜே தடைன, இவ் ளவும் தீர நன்றாக ஓய்வு எடுத்துக் வெகாண் ான் உதIணன்.
ாச தத்டைதடைI ஆIBகளிர் நன்கு நீராட்டினர். அழகிI கற்சுடைனயின் நடுஜே வெபாற்பாடை ஜேபா
நின்று, காண்ஜேபார் Bகிழ நறுநீராடினாள் தத்டைத. நீராடிIபின் பசிதீர அமுதம் ஜேபான்ற உணடை
உண்ணச் வெசய்தனர். இரண்டு நாட்களாக உண்ணாBலிருந்து பசி மிகுந்திருந்த தத்டைத நன்கு உண் ாள்.
சுடை மிக்கதாகச் சடைBக்கப் பட்டிருந்தது அந்த நல்லுணவு. உணவு முடிந்தபின் ஜேதாழிப் வெபண்கள்
துIர்தீரப் ப பணிவிடை கள் வெசய்தனர். Iா ரும் ஒய்வு வெகாண் னர். அப்ஜேபாது Bடை ச்சாரலில்
நகரின் அடைBதிIான ஜேதாற்றம் அழகின் எல்டை Iாக விளங்கிIது. படை ஜேIாடு ந்திருந்த குதிடைரகள்,
Iாடைனகள் இடை Iாவும் வெபரிI வெபரிI Bரங்களிஜே கட் ப்பட்டிருந்தன. நகரின் அடைBதிடைIக்
கடை த்துக் வெகாண்டு Iாடைனகளின் முழக்கம் Bடை ச்சாரலில் ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந்தது. ஜேபாகபூமிடைIக்
காட்டிலும் சிறந்து விளங்கிI அந்தச் வெசIற்டைக நகரின் நூல்வெ ண் Bா ங்கள் பாற்க லின்
அடை கடைளப் ஜேபா க் காட்சிIளித்தன. வெBாய்த்துக் கி ந்த படை வீரர்கள், கூட் ங் கூட் Bாக
ஒய்வுவெபற்றுக் வெகாண்டிருந்தனர்.
உதIணன் முதலிஜேIார் இடைளப்பாறி எழுந்ததும் பக்கத்திலுள்ள சIந்தி நகரத்திற்குச் வெசல்லு தற்குத்
திட் மிட் னர். ஜேBருBடை ஜேBல் எழுந்த வெசங்கதிர்ச் வெசல் ன் ஜேபா அழகிற் சிறந்த Iாடைன
ஒன்றின்மீது ஏறி அBர்ந்தான் உதIணன். Iந்தகனும் இடி கனும் பக்கத்ஜேத ஜே று Iாடைனகளின்மீது
ஏறி ர ாயினர். இருபுறமும் Iாடைனகள் சூழ நடுவில் உதIணன் இருந்த ஜேதாற்றம், சுற்றிலும் கரு
முகில் இருப்ப நடுஜே சு ர் இருந்தவெதன விளங்கிற்று. அ ன் தடை க்குஜேBஜே நிழல் வெசய்து
வெகாண்டிருந்த, வெ ண்வெகாற்றக்குடை , தண்Bதி ஜேபா த் வெதரிந்தது.
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நிடைர நிடைரIாக வில்லும் ாளும் ஜே லும் ஜேக Iமும் ஏந்திப் படை கள் பின்வெசன்றன. Iாடைன புரவி
ஜேதர் முதலிIன ரிடைசIாகப் பின்பற்றிப் ஜேபாயின. வெபாதியிற் சந்தனமும் விந்திIத்து Iாடைனக்
வெகாம்புகளும் ஜேBருBடை ப் வெபான்னும் கு க லிற் பிறந்த ப ர்வெகாடிப் ப ழமும் வெதன்க ற் பிறந்த
மின்வெனாளி முத்தும் ஈழத்துச் வெசப்பும் இBIத்து யிரமும் ஆகிI அ ங்காரப் வெபாருள் ப ஏந்திI
ஏ லிடைளIர் அ ர்களுக்குப் பின்ஜேன வெசன்றனர். I னத்துத் தச்சரும் அ ந்தி நாட்டுக் வெகால் ரும்
Bகதநாட்டு Bணிவிடைனஞரும் பா லி நாட்டுப் வெபாற்வெறாழி ாளரும் ஜேகாச த்து ஒவிIரும்
த்த நாட்டு ண்ணக்கம்Bரும் ஆகிI வெதாழிற் வெசல் ர்களின் கடை க் கூட் ம் அப்பால் ஜேபாயிற்று.
காட்டில் உதIணனுக்கு உத ஜே இ
கன் ந்தான் எனினும், தனக்குப் ஜேபரரசனாகிI உதIணடைன
அ ன் அடைBச்சருள் ஒரு னாகிI தான் காணச் வெசல்லும்ஜேபாது தக்க BரிIாடைதகளு ன் வெசல்
ஜே ண்டும். அன்றியும் உதIணடைன Bணஞ் வெசய்துவெகாள்ள அ ன் ஆருயிர்க் காதலி தத்டைதயும் உ ன்
ந்திருப்பதால் ஏற்ற அ ங்காரப் வெபாருள்களு னும் எதிர் வெகாள்ள ஜே ண்டும் என்று கருதிஜேI
இவ் ாறு பல் வெபாருளும் ப விடைனஞரும் வெகாண்டு ந்திருந்தான் இ
கன். ாச தத்டைத
வெகால் ப்பண்டி (ஒரு டைக சித்திரச் சிவிடைக) ஒன்றில் காஞ்சடைன துடைண நின்று ஏற்ற ஏறிக்வெகாண் ாள்.
கூடியிருந்த Bக்கள் கூட் த்டைத வி க்கக் டைகக்ஜேகாற் சி தர் குரலிட் ஒலிகளுக்கிடை ஜேI புறப்
பாட்டுக்கு அறிகுறிIான முரச ஒலியும் க ந்வெதாலித்தது.
Bடை ச்சாரலிலுள்ள சிற்றுர்களில் ாழும் குறுநி Bக்களாகிI குறும்பர்களும் அ ர்களின்
தடை
ர்களும் முன்னஜேர இ
கன் மூ ம் உதIணனுடை I ரவு குறித்து ஒடை ச் வெசய்தி
வெபற்றிருந்தனர். அங்கங்ஜேக கூடி நின்று உதIணனுடை I அடை Iாள இ ச்சிடைனடைI BரிIாடைதயு ன்
கண்டுணர்ந்து பல் டைகத் திடைறப் வெபாருள்களு ன் சந்தித்தனர். குறும்பர் Bக்கள், அ ர்கள் தடை
ர்
முதலிஜேIார், Iாடைனத் தத்தமும் Bடை த்ஜேதனும் ப கனி டைககளும் வீடைண வெசய் தற்ஜேகற்ற Bரத்
தண்டுகளும் மூங்கிலில் விடைனந்த முத்துக்களும் அகிலும் புலித்ஜேதாலும் ஆகிI ப வெபாருள்கடைள
அன்பு ன் டைகயுடைறIாகக் வெகாடுத்தனர். ‘எக்கா த்தும் நின் குடியினராக ாழும் ஜேபறு எBக்குக்
கிட்டுக’ என்ற அ ர்கள் ஜே ண்டுஜேகாடைள உதIணன் Bகிழ்ச்சிஜேIாடு ரஜே ற்று மிக்க நன்றி
வெசலுத்திIபின், அ ர்களி ம் விடை வெபற்று ஜேBற்வெசன்றான். அப்பால் இவ் ாஜேற ப சிறுசிறு
Bடை கடைளயும் காடுகடைளயும் சிற்றுார்கடைளயும் க ந்து பIணத்டைதத் வெதா ர்ந்தனர். இடை இடை ஜேI
தன் கீழ் ாழும் குடி Bக்களின் அன்பு கனிந்த ரஜே ற்பு உதIணனுக்கு Bனகிழ்டை அளித்தது. நிகழ்ந்த
துன்பங்கடைள Bறப்பதற்கு இது நல்
ாய்ப்பாகவும் அடைBந்தது. Bடை ப் பகுதிகளிலும் காட்டுப்
புறங்களிலும் ாழும் அம் Bக்கள் கள்ளங்கப ம் அற்ற ர்கள். அ ர்கள் அன்பு ஞ்சடைன க
ாத
தூய்டைB ாய்ந்தது. அதில் தங்கள் அரசன் என்ற முடைறயில் Bதிப்பும் க ந்திருந்தது. வெபாழுது சாயும்
ஜேநரம். Iா ரும் சIந்தி நகரத்டைத வெநருங்கினர். அழகிற் சிறந்த சIந்தி நகரம் Bாடை ஜேநரத்து Bஞ்சள்
வெ யிலில் வெபான் BIBாகக் காட்சி அளித்தது. ஜேத ஜேகாட் த்து BணிஜேIாடைச ருஜே ாவெரல் ாம் ருக
என்று அடைழப்பதுஜேபால் ஒலித்துக் வெகாண்டிருந்தது. சIந்தி நகடைர உதIணனுடை I அடைBச்சர்களில்
ஒரு னாகிI உருBண்ணு ா ஆண்டு ந்தான். சIந்தி நகரம் உதIணன் ஆட்சிக்கு உட்பட் தாயின்,
அ ன் ஆடைணயின்ஜேBல் உருBண்ணு ா ஆண்டு ந்தான். சIந்தி நாற்புறமும் இIற்டைக ளமிக்க
Bடை கள் சூழ்ந்த நகர். என்றும் குன்றாத எழில் ளமும் சார்ந்தது.
அந்த நகரத்திற்குள் தத்டைத, காஞ்சடைன, Iந்தகன், இ
கன் இ ர்கள் புடை சூழ மிக்க விருப்பத்து ன்
உதIணன் புகுந்தனன். படை கள் Iாவும் புறநகரிஜே தங்கி விட் ன. உதIணன் ரவு முன்ஜேப ஒடை ச்
வெசய்தி மூ ம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததனால், நகரில் எங்கும் களிப்பு ன் கூடிI ஆர ாரம் மிகுந்து
காணப்பட் து. பூரண விளக்கு, ஜேதாரண Bாடை களும் சு வெராளி விதானங்களுBாகப் வெபாலிவும்
புதுடைBயும் வெபற்று விளங்கின, நகரப்வெபரு வீதிகள் Iாவும். அ ற்டைற Bகிழ்ச்சியு ன் ஜேநாக்கிI ாஜேற
இ ர்கள் வெசன்றனர்.
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22. சIந்தி நகரில் திருBணம்
கதிர னுடை I வெ ம்டைBடைI ஆற்றிச் சIந்தி நகருக்கு நிழ ளிப்ப ன்ஜேபா விரித்த பூங்வெகாடிகள் ப
ஜேதான்றின. வெபரிI முரசங்களின் க ல் ஜேபான்ற ஒலிக்கு இடை ஜேI, கு முழாக்களின் கிண்கிணி
இடைசயும் ஒலித்தது. இருவிடைனப் பழந்துIர்கடைள வெ ன்ற அருகஜேத னுக்கு இந்திர உ கம்
ரஜே ற்பளித்தது ஜேபா , உதIணன் தத்டைத முதலிஜேIாடைர Bகளிரும் டைBந்தருBாகக் கூடிச் சIந்தி
நகரத்தினர் Bங்க நிடைற கு ங்களு ன் எதிர்வெகாண்டு ரஜே ற்றனர். இருள் கடிந்து ஜேதான்றும்
இளஞாயிறு ஜேபா த் துIர் கடிந்து வெபாலியும் ஜேதான்றஜே
ருக என்றார் சி ர். சIந்தி நகரினர் தம்
அன்பு நிடைறடை எல் ாம் உதIணன் ரஜே ற்பில் காட்டினர். “IாடைனடைI மீண்டும் வெபறக் கானிற்
வெசன்றஜேபாது படைக Bன்னனால் பற்றிக் வெகாள்ளப்பட் ாய்! இப்ஜேபாது வெ ற்றிடைIயும் அதன்
சின்னBாக ாச தத்டைதடைIயும் உ ன்வெகாண்டு ந்திருக்கிறாய்! உனக்குப் புதல் ர் ஜேபான்ற உன்
குடிகடைள இனித் துன்பம் நீங்க ஆளஜே ண்டிIது உன் க டைB!” என்று முதுBக்கள் ாழ்த்தினர். அரசன்,
குடிகள் என்ற உIர்வு தாழ்வு அன்பு ாழ்த்துக்கு ஏது? “திருBால் Bார்பில் திருBகள்ஜேபால் எங்கள்
Bன்னன் வெநஞ்சில் இடை வி ாது உடைறயும் ஜேபறு உனக்கு எய்துக! நீ ரக்காண Iாங்கள் முற்பிறவியில்
நல்விடைன மிகுதிIாகச் வெசய்திருந்ஜேதாம் ஜேபாலும். பிரச்ஜேசாதனனுடை I Bகள் மிகச் சிறந்த
அழகிவெIனக் ஜேகள்வியுற்றதுண்டு. அந்த அழடைக ஜேநரிஜே ஜேI கண்குளிரக் காணச் வெசய்த எம் அரசன்
ாழ்க!” என்று தத்டைதடைIப் ப ர் ாழ்த்தினர். அந்த ாழ்த்தில் ‘அ ள் தங்கள் நாட் ரசனுக்கு
விடைரவில் ஜேகாப்வெபருந்ஜேதவி என்ற Bதிப்புக்குரிI ள் ஆ ாள்’ என்னும் வெபருடைBயும் க ந்திருந்தது.
ஜே று சி ர், இவ் ளவு நற்வெசIல்களும் பிடைழ ப ாBல் நிகழ் தற்கு இன்றிIடைBIாத னாய்
இருந்த ன் யூகி என்படைதக் ஜேகள்வியுற்று, அ டைன ாIாற ாழ்த்தினர். “நன்றாக ந்த ஒரு வெபாருள்,
உ கில் ஒரு ர்க்குத் தீதாய் முடிந்தாலும், விIப்பதற்கு இல்டை . தீதாய் ந்த ஒரு வெபாருள். நன்றாய்
முடிந்து ந ம் பIத்தலும், அத்தடைகIது தான். BாI IாடைனIால் நம் Bன்னடைன ஞ்சகBாகச் சிடைற
வெசய்த பிரச்ஜேசாதனனுடை I தீடைB, நம் Bன்னனுக்கு ந Bாய் முடிந்தஜேதாடு அல் ாBல், அழகிற் சிறந்த
நங்டைக தத்டைதடைIயும் அளித்திருக்கிறது. Bகடைளக் வெகாடுப்ஜேபார் முதலில் தீது ஜேபாற் காட்டிப் பின்பு
வெசய்யும்ந ம் இவ் ாறு குறிப்பாகஜே இருக்குஜேBா?”
இப்படிப் ப ப்ப எண்ணினர் சIந்தி நகரக் குடி Bக்கள். இத்தடைகI பல் டைகIான ஆர ாரங்களுக்கும்
இடை ஜேI, அBராபதியிற் புகும் இந்திரடைனப்ஜேபா த் தத்டைத முதலிஜேIார் பின்வெதா ர உதIணன்
அரண்Bடைனயுள் புகுந்தான். உதIணன் சIந்தி நகருக்கு ந்தபின் சி நாள்கள் அடைBதிIாகவும்
இன்பBாகவும் கழிந்தன. உறவும் சுற்றமும் ஒன்று கூடி க் கழிந்த அந்த நாள்கள், Bறக்க முடிIாதன.
அந்நாள்களிடை ஜேI ஒருநாள் ாச தத்டைதயின் திருBண நிடைனடை அம் Bணத்டைதச் வெசய்து
வெகாள் தற்கு உரிI னான உதIணனுக்கு நண்பர்கள் உண் ாக்கினர். அதன் பIனாக அரண்Bடைனக்
கணிIன் ஒரு Bங்க நாடைள Bணத்திற்கு ஏற்றவெதன்று குத்துக் வெகாடுத்தான். ஜேசாதி நூற் வெபாருளும்
தருக்க நூற்வெபாருளும் நன்குஅறிந்து ஜேதர்ந்த ன் அந்தக் கணி. அரண்Bடைனயில் அ னுக்குப் ப
டைக
BரிIாடைதகள் உண்டு. அ ன் கூறிI நாடைள நா றிI எடுத்துடைரக்குBாறு ள்ளு ர்கள் ஆடைண
வெபற்றனர். ஜே ற்று நாட்டு Bன்னர்களுக்குத் தக்க தூது ர்கள் மூ Bாகத் திருBண ஒடை கள்
அனுப்பப்பட் ன. முரசுக் வெகாட்டிலுள் வெதய்
ழி பாட்டு னும் அருடைBயு னும் ஜேபணப்வெபற்று
ந்த வெபரிI வெபரிI முரசங்கடைளத் திருநாட் கா ங்களிலும் படை நாட் கா ங்களிலும் Bணநாட்
கா ங்களிலும் Iாடைன ஜேBஜே ற்றி ஊரறிI ஒலிக்கச் வெசய்துவெகாண்ஜே வெசய்தி கூறு து ள்ளு ர்
ழக்கம். முரடைச நீராட்டிச் சந்தனம் பூசி Bாடை Iணிந்து Iாடைன ஜேBஜே ற்றிக்வெகாண்டு உதIணன்
திருBண நாடைள அறிவிப்பதற்கு ள்ளு ர் ப திடைசகளிலும் வெசன்றனர்.
Bன்னன் திருBணச் வெசய்தி ஜேகட் குடிBக்கள் நகடைரப் ப
டைகIாலும் அ ங்கரிக்கத் வெதா ங்கினர்.
வெபான்னிலும் முத்திலும் Bணியிலும் பல் டைகத் ஜேதாரணங்கள் வெசய்து வெபரு வீதிகள் ஜேதாறும் கட்டினர்.
வீடுகள், வெபரு ாயில், வீதித் வெதா க்கங்கள், முதலிI இ ங்களிவெ ல் ாம் ாடைழ Bரமும் பாக்கு
BரமுBாகக் கட்டி அழகு வெசய்தனர். நகரிலுள்ள அறச் சாடை கள் எல் ா ற்றிலும்
ந்த ர்களுக்வெகல் ாம் உண ளிக்கும்படி ஏற்பாடு வெசய்தனர். இளநங்டைகIர்களும் ஏ ல் Bகளிரும்
குங்குBம் முதலிI ற்டைறக் குடைழத்து அழகிI ஜே று ப
ண்ணக் குழம்புகடைளயும் வெகாண்டு
வெதருக்களில் க ர்ச்சிIான ஜேகா ங்கடைள இட் னர். ஜேகாவில்களிலும் ஜேகாட் ங்களிலும் சிறப்பான
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ழிபாடுகள் நிகழ்த்தப் வெபற்றன. ப
டைகயிலும் தங்கள் அரசர் திருBண நிகழ்ச்சியிற் பங்கு
வெகாண்
ர்ஜேபா நகடைர அழகிற்குஜேBல் அழகு வெசய்து Bகிழ்ந்தனர் Bக்கள். திருBண நன்னாள் ந்தது.
நகவெரங்கும் ஆர ாரமும் Bகிழ்ச்சியும் நிடைறந்து காணப்பட் ன. ப நாடுகளின் அரசரும் ந்திருந்தனர்.
திருBண நீராட்டு தற்காக அழகிற் சிறந்த கன்னி Bகளிர் Bஞ்சனநீர் வெகாண்டு ரப் புறப்பட் னர்.
சி ம்புகள் காலில் ஒலி வெசய்Iக் வெகாடி இடை யில் கு த்துநீர் ச ச க்க Bஞ்சனநீர் வெகாண்டு
ந்ததற்குப் பிறகு, அ ர்கள் நல் நாழிடைக ஜேநாக்கி நீராட் க் காத்திருந்தனர். நாழிடைக ஜேநாக்கி இருந்த
நாழிடைகக் கணக்கர், ஏற்ற ஜேநரம் ந்ததும் கூறினர். தீ ஜே ட்டு Bணம் நிகழ்த்தஜே ண்டிI வெபாழுதும்
ந்து ஜேசர்ந்தது.
முடைறப்படி அடைBக்கப்பட்டிருந்த திருBணப் பந்தரில் நடுஜே Bடைற
ாளர் Bந்திரம் ஒத, Bண ஜே ள்வி
வெசய்தான் உதIணன். பக்கத்திஜே தத்டைத Bனக்ஜேகா த்தில் எழுதி டை த்த சித்திரப் வெபாற்பாடை ஜேபா
அBர்ந்திருந்தாள். காBனும் இரதியும் அடுத்தடுத்து அBர்ந்திருந்தது ஜேபா க் காண்ஜேபார்க்குத்
ஜேதான்றிIது, இக் காட்சி. இடை ஜேI அ ன் தத்டைதடைIக் டைகப் பிடித்து அருந்ததி காட்டிI ஜேதாற்றம்,
காண Bகிழ்ச்சி அளிப்பதாய் இருந்தது. அருந்ததி காட்டி, சிட் டைன ழிபட்டு, நான்முகக் க வுடைள
ஜே ள்விக் குழியில் அ னுக்குரிI திடைசயில் ணங்கினான் உதIணன். வெதய் நிஜே தனங்கள்
வெசய்த ாஜேற Bணச் ச ங்குகடைள அடுத்தடுத்து இIற்றினான் BணBகனாகிI அ ன்.
BணBாகாத கன்னிப் வெபண்கள் ப ர் உழுந்து, வெநல், உப்பு, B ர், வெ ற்றிடை ச் சுருள், சந்தனம் முதலிI
Bங்க ப் வெபாருள்கடைளத் தத்டைதயின் டைகயில் அளித்து, ஏழு முடைற கண டைனக் டைககூப்பி
ணங்கும்படி ஜே ண்டிக்வெகாண் னர். காஞ்சடைன, தத்டைதக்குப் பக்கத்தில் இருந்து, அ ள் நாணம்
அடை Iா ண்ணம் உதIணஜேனாடு வெநருங்கி உட்காருBாறு வெசய்தாள். அ ளுடை I வெBல்லிI B டைர
ஒத்த அடிகடைளத் தன் டைகIால் பற்றி அம்மிஜேBல் டை த்தஜேபாதும், அ ள் பூங்கரங்களில் வெபாரி சிந்தி
ஜே ள்விக்கு இடுBாறு வெசய்தஜேபாதும் இன்ப உணர்ச்சிIால் புல் ரிப்பு ஏற்பட் து உதIணனுக்கு, Bணச்
ச ங்குகள் எல் ாம் முடிந்தபின் தத்டைதயின்
க்டைகடைIப் பற்றிக்வெகாண்டு தீ
ம் ந்தான்
உதIணன். முதிஜேIார்கள் நல் ாசி கூறினர். அ டைளக் டைகப் பற்றி ந ந்தஜேபாது, வெBல் அடிவெபIர்த்து
டை த்தது, ‘தந்டைத, தாய், உறவினரற்ற அந்த இ த்தில் லிI தன் காத டைன Bணம் வெசய்து வெகாண் டைத
எண்ணி, அ ள் தளர்ச்சிIடை ந்து விட் ாஜேளா?’ என்று உதIணனுக்குத் ஜேதான்றிIது. ப விதச்
சிறப்புக்களு ன் எழில்மிக்கதாக அ ங்கரிக்கப்பட்டிருந்த Bண டைறப் பள்ளிக்கட்டிலில் ஏறும்ஜேபாது,
இரு ருக்குஜேB எந்தவிதBான தளர்வுமில்டை . நன்றாக அ ங்காரம் வெசய்து தத்டைதடைI உதIணனு ன்
அனுப்பிI காஞ்சடைன, இதழ்க் கடை யில் ஒரு குறும்புப் புன்னடைகடைI வெநளிIவிட்டுக் வெகாண்ஜே
நகர்ந்தாள். தடை குனிந்த ாஜேற உதIணனு ன் பள்ளிIடைறடைI ஜேநாக்கி ந ந்தாள் ாச தத்டைத. இதன்
பிறகு ஆறு திங்கள் Bகிழ்ச்சிIாகவும் அடைBதிIாகவும் வெசன்றது. உருBண்ணு ாவின் வெபாறுப்பில்
விட்டுச் வெசன்றிருந்த சIந்தி நகர ஆட்சி எப்ஜேபாதும் ஜேபா க் குடிகள் Bகிழ ஆளப்பட்டு ந்தது.
உதIணன் அங்கிருந்தும், அப்ஜேபாதுதான் திருBணBாகியிருந்த அ னுக்கு ஆட்சிப் வெபாறுப்புக்கடைளச்
வெசய்தலினால் வெசIல் மிகுந்து ஜேசார்வு ஜேதான்றும் என்று கருதி, உருBண்ணு ாஜே அவ் ாட்சிப்
வெபாறுப்டைப ஜேBற்பார்த்து ந்தான். Iாவும் இனிஜேத நிகழ்ந்து ந்தன. திருBணBான பின்பு ஆறா து
திங்களில் வெசய் தற்கு உரிI உ ன் Bயிர் கடைளதல் என்ஜேறார் ச ங்குக்கு ஏற்ற நல் நாள் ந்தது.
சிறப்பாக அச் ச ங்கு நிகழ்ந்து முடிந்தபின், எண்வெணய் நீராட்டுப் வெபறுதல் Bரபு. ஆயிரத்வெதட்டுப்
வெபாற்கு ங்களின் Bஞ்சன நீர் வெகாண்டு ரப் வெபற்றது. உதIணனுக்கு ஆ
ரும் தத்டைதக்கு ஆIத்துப்
வெபண்டிரும் எண்வெணய் அணிந்தனர். 'BடைனIறம் சிறக்குBாறு கற்பால் Bாட்சி வெபறுக’ என்று
ாழ்த்திI ாஜேற ஆIBகளிர் வெநய்Iணிந்தனர்.
வெநய்Iணி நீராட்டு முதலிI Iாவும் முடிந்த பின்னர் அறிஞர்களாகிI வெபரிஜேIார் ப ர், “இச்
ச ங்குகவெளல் ாம் ஆனதும், ழக்கBாகச் வெசய் தற்குரிI கு வெதய்
ழி பாட்டை யும் நீ வெசய்தல்
ஜே ண்டும்” என்று உதIணனுக்கு எடுத்துக் கூறினர், வெதய்
ணக்கத்திற்குப் பின்னர் நகர்
ம் வெசய்I
ஜே ண்டும் என்படைதயும் அ ர்கள் உதIணனுக்கு நிடைனவூட்டினர். உதIணன் அ ர் கூற்டைற
Bனமு ந்து ஏற்றுக்வெகாண்டு அவ் ாறு வெசய்I முன் ந்தான். சினா Iத்தில் ஜேகாவில் வெகாண்டிருக்கும்
சினஜேத னாகிI அருகக் க வுடைளத் தத்டைதஜேIாடு வெசன்று ணங்கினான். வெதய்
ணக்கத்திற்குப்பின்
இரு ரும் Bணக்கா த்துக் வெகாண் அஜேத Bணக் ஜேகா ம் பூண்டு அரச சின்னங்கள் புடை சூழப்
வெபருஞ்சிறப்பு ன் நகர்
ஞ் வெசய்தனர். Bா ங்களிலும் Bாளிடைககளிலும் ஆ ணBறுகுகளிலும்
சந்திகளிலும் நகர்
ங் காண்பதற்குப் ப ர் கூடியிருந்தனர். தத்டைதடைI Bணக் ஜேகா த்ஜேதாடு பார்க்க
வீடுகளின் ஜேBல் Bா ங்களில் வெபண்கள் ப ர்கூடி நின்று வெகாண்டிருந்தனர். நகரம் முழு தும் தங்கள்
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Bன்னன் Bணக்ஜேகா த்தில்
ம் ரு டைதக் கண்டு Bகிழ்ச்சிக் க லுள் ஆழ்ந்தது. நகர்
ம் முடிந்த
பின்னும் ழக்கBாகச் வெசய்யும் எண்வெணய் நீராட்டுக்குப்பின் இரு ரும் Bணவின்பத்தின் நுகர்ச்சியில்
திடைளத்தனர். நாள் எல் ாம் உ டைக நிடைறIச் வெசன்றன. உ டைக வெIல் ாம் உ கில்
அ ர்களிரு ருக்ஜேக உரிடைB Iாயிற்று.

57

23. யூகியின் பIணம்
இங்ஜேக சIந்தி நகரில் உதIணன் ாச தத்டைத முதலிஜேIார் இவ் ாறு Bகிழ்ச்சிஜேIாடு இருக்கும்
ஜே டைளயில் இ ர்கடைளப் பிடிஜேIற்றி அனுப்பிI பிறகு அங்ஜேக உஞ்டைச நகரில் யூகி என்ன வெசய்தான்
என்படைதக் காண்ஜேபாம். உதIணடைனப் பிடியில் ஏற்றி அனுப்பிI பின்பு யூகி, சாதகன் என்னும்
குI னின் குடிலில் சாங்கிIத் தாடைIச் சந்தித்து ஜேBஜே நிகழ்த்த ஜே ண்டிI சி திட் ங்கடைளப் பற்றிச்
சிந்தித்தான் என்பது முன்ஜேப கூறப்பட்டுது. உதIணன் ந Bாக ாச தத்டைதயு ன் நகர்
அடை ந்திருப்பான் என்பது வெதரியினும், இங்ஜேக உஞ்டைச நகரில் தன்டைனயும் உதIணடைனயும்
தன்ஜேனாடு வெதா ர்புடை I Bற்ற ர்கடைளயும் பற்றித் த றாக எண்ணிக் வெகாள்ளாதபடி சி வெபாய்ச்
வெசய்திகடைளப் பரப்பிவிட்டுப் பின்புதான் நகர் திரும்ப ஜே ண்டுவெBன்று கருதினான் யூகி. Bடை யில்
ஓரி த்தில் ஒரு Bரக் கிடைளயில் விடைளந்த ஜேதனும் நாட்டில் ஒரி த்தில் ஒரு பசுவினி ம் கறந்த பாலும்
ஜே றுஜே று இ ங்களில் ஜேதான்றிI வெபாருள்கள்தாம். ஆனால் அடை ஒன்றுபட் ாலும்
பிரிந்திருந்தாலும் ஒஜேர இன்சுடை உடை Iடை Iாகஜே இருக்கின்றன. யூகிடைIப் வெபாறுத்த டைரயில்
தனக்கும் உதIணனுக்கும் உள்ள நட்டைப, அத்தடைகIதாகஜே எண்ணியிருந்தான். அரசிIல் வெதா ர்புள்ள
வெசIல்களிலும் சூழ்ச்சிஜேIாடு கூடிI ற்டைற Bாறுப ாBல் வெசய்து முடிப்பதிலும் முற்றித் ஜேதர்ந்த யூகி,
நட்புணர்ச்சியில் இவ் ளவு அருடைBIான பிடைணப்பு உடை I ன்.
பாழ்பட்டு இடிந்து, சி பகுதிகள் Bட்டுஜேB எஞ்சி யிருந்த Bாகாள னத்துக் காளி ஜேகாயிடை த் தனக்கும்
தன்னு ன் ந்த ர்களுக்கும் Bடைற ான ாழ்வி Bாகக் வெகாண்டிருந்த யூகி, Bாறுஜே
ங் வெகாண்டு
உஞ்டைச நகரக் ஜேகாட்டை
ாயிலுக்குள் வெசன்று நகரில் புகுந்தான். அங்ஜேக பற்ப இ ங்களில் ப ரும்
அறியும்படிIாகத் தான் கூறக் கருதியிருந்த வெபாய்ச் வெசய்திகடைளப் பரப்பினான். “பிரச்ஜேசாதன Bன்னன்,
உண்டைBIான அன்பு பூண்டு உதIணடைனத் தன் Bகள் தத்டைதக்கு Iாழ் கற்பிக்கச் வெசய்தான்.
புதல் ர்களுக்கும் அ டைனக்வெகாண்டு படை க்க ப் பயிற்சி அளித்தான். உதIணடைன விரும்பி
அ னுக்குத் தன் Bகடைள BனBாற அளித்ஜேத பிரச்ஜேசாதன Bன்னன் இரு டைரயும் பிடிஜேIற்றி
அனுப்பினான். தத்டைதயும் உதIணன்ஜேBல் மிக்க காதல்வெகாண்ஜே அ னு ன் வெசன்றனள்.
பிரச்ஜேசாதனன் வெ குண்வெ ழுந்து படை ஜேIாடு உதIணடைனப் பின்பற்றாதிருத்தஜே இதற்குச் சான்று”
என்று யூகி ஏற்ற காரணத்ஜேதாடு இடைணI வெசய்திகடைளப் ப ரும் அறிIப் வெபாதுஇ ங்களில் எடுத்து
உடைரத்தான்.
‘பிரச்ஜேசாதனன், சா ங்காIனுடை I அறிவுடைரIாலும் தன் BனஅடைBதிIாலும் உதIணடைனப் பற்றி
அவ் ள ாகச் சினங் வெகாண்டிருக்கBாட் ான்’ என்ற முடிவு யூகிக்கு அப்ஜேபாது நன்றாகத்
வெதரிந்திருந்தது. ஆகஜே தான் இந்தப் வெபாய்ச் வெசய்திகடைளச் சி சிறிI உண்டைBக் க ப்பு ன் முற்றும்
வெBய்ஜேIஜேபா ப் பரப்பு தில் அ னுக்குத் தடை கள் எடை யும் ஏற்ப வில்டை . வெபாது Bன்றங்கள்,
ஜேகாயில் முன்றில்கள், Iாடைனச்ஜேசரிகள், படை ஞர்வீதிகள், வெபருந்வெதருக்கள் எங்கும் எ ரும் அறிIப்
பரவிவிட் து யூகியின் வெசய்தி, அங்கங்ஜேக அறிந்த ப ர், அறிIாத சி ருக்குத் தாஜேB எடுத்துடைரத்தனர்.
உஞ்டைச நகரில் யூகி வெசய்I ஜே ண்டிI ஜே டை அஜேநகBாக நிடைறஜே றிIது. அன்றிரவு Bாகாள னத்துக்
காளிஜேகாயில் அது டைர காணாத ப டைரக் கண் து.
உஞ்டைச நகருக்கு அப்பால் வெ ளிஜேI அடைBந்துள்ள பIங்கரBான அந்தக் காளிஜேகாயிலின்
சிடைதந்துஜேபான சு ர்களுக்கு நடுஜே ப ர் கூடியிருந்தனர். இடிந்துஜேபான சு ர் ஒன்றின்மீது வெபரிI
தீ ட்டி ஒன்று எரிந்து வெகாண்டிருந்தது. யூகி அ ர்களுக்கு முன் நின்று Bனம் உருகும் டைகயில் ஏஜேதா
ஜேபசிக் வெகாண்டிருந்தான். தீ ட்டியின் Bங்க ான ஒளியில், ஜேகாவிலின் சிடைதIாBலிருந்த உட்புறத்தில்
காளிஜேதவியின் பIங்கரBான வெபரிI சிடை வெதரிந்து வெகாண்டிருந்தது. ஏறக்குடைறIக் கற்படைன உIரம்
அடைBந்திருந்த பிரம்Bாண் Bான அந்தக் காளிஜேதவியின் சிடை க்கு முன்னால் நின்றுதான் யூகி ஜேபசிக்
வெகாண்டிருந்தான். கூடியிருந்த ர்கள் அது டைர உஞ்டைச நகரில் அ ன் வெசய்த ப சூழ்ச்சிமிக்க
வெசIல்களின் வெ ற்றிக்கு உறுதுடைணIாக இருந்த Bாறுஜே
த்ஜேதாடு கூடிI அ ன் Bனிதர்கள்.
உதIணன், பிரச்ஜேசாதனனாற் சிடைறப்பட் து ஜேகட்டு, தான் இறந்ததாகப் வெபாய்டைIப் பரப்பிவிட்டு
உஞ்டைசக்கு Bாறு ஜே
த்தில் யூகி ந்தஜேபாது அ னு ன் ந்த ர்கள்தாம் அத்தடைன ஜேபரும்.
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உதIணன் பிடியில் ஏறித் தத்டைதயு ன் தப்பிச் வெசல்லுகிற டைர யூகிக்கு வெ ற்றிகரBான வெசI ாற்றல்
ஏற்ப ஒவ்வெ ாரு வெநாடியும் உதவி புரிந்த வெபருடைB அ ர்களுக்ஜேக உரிIது ஆகும். அ ர்களிற் ப ர்
அரண்Bடைனயில் Bாறுஜே
த்ஜேதாடு பணிபுரிந்து அவ் ப்ஜேபாது ஜே ண்டிI வெசய்திகடைள யூகிக்கு
அனுப்பிI ர். ஜே று சி ர் ாணிகர்களாக ஜே
ம் பூண்டு தக்க உதவிகடைளச் வெசய்த ர். இன்னும் சி ர்
முனி ர்ஜேபா அடைBதிIாக இருந்து சBIங்களில் ஜே ண்டிI ஜே டை கடைளச் வெசய்த ர் இறுதியில்
உதIணன் புறப்பட்டுச் வெசன்றஜேபாது அத்தடைன ஜேபரும் படை வீரராக Bாறி, எதிர்த்ஜேதாடைரப் ஜேபாரில்
வெ ன்று உதIணடைன ந Bாகச் வெசல் விட் வெசIல் என்றும் Bறக்க முடிIாத நன்றிக்குரிIது. அந்த
நன்றிடைIயும் ஊருக்குத் திரும்பிச் வெசல்லும் முடைறடைIயும் பற்றித்தான் யூகி அப்ஜேபாது அ ர்களுக்குச்
வெசால்லிக் வெகாண்டிருந்தான். “நம்முடை I அரசன் வெசன்ற ழியிஜே ஜேI எல்ஜே ாரும் கூட் Bாகக்கூடிI
நாடு வெசல்லுதல், பிறர் ஐIப்படுதற்கு ஏது ாகும். நாட்டு ழிIாகஜே ா, காட்டு ழிIாகஜே ா, Bடை
ழிIாகஜே ா ப ப்ப Bாறு ஜே
ங்களில் தனித்தனிஜேI பிரிந்து நாடு வெசல்லுங்கள். உஞ்டைச நகரில்
இது காறும் உ ாவிI இன்னார் இன்னாடைர இன்று காஜேணாம். திடீவெரன்று அ ர்கள் அத்தடைன ஜேபரும்
BாIBாக எங்ஜேக Bடைறந்தனர் என்ற ஐIப்பாடு இங்ஜேக Iாருக்கும் எழாதபடி சிறிது சிறிதாக உங்கள்
வெச வு அடைBIஜே ண்டும். இIல்பினாலும் குணத்தினாலும் உருவினாலும் ஜே றுபட் Bனிதர்கடைளப்
ஜேபான்ற நடிப்ஜேபாடு நம் Bன்ன ன் உள்ள இ ம் வெசன்று அடை யுங்கள்” என்று கூறிவிட்டுத் தான்
அங்ஜேக சி ஜே டை கடைளச் வெசய்து முடித்தபின் அ ர்கடைளப் பின் வெதா ர்ந்து ரு தாகச் வெசான்னான்
யூகி. கூட் த்தினர் கடை ந்து விடை வெபற்றனர்.
ஊர் திரும்புகிற நண்பர்களுக்கு நன்றி கூறிIபின் அறிI ஜே ண்டிI ஜே று சி வெசய்திகடைளயும் கூறி
அனுப்பிவிட்டு, முனி ர் த ப்பள்ளிகள் இருந்த இ த்டைத ஜேநாக்கிப் புறப்பட் ான் யூகி. சி ப
த ப்பள்ளிகளில் முனி ர்களாகவும் முனி ர்களுக்குப் பணிவிடை புரிப ர்களாகவும் இருந்த
தன்டைனச் ஜேசர்ந்த ர்களுக்குக் கூற ஜே ண்டிI ற்டைற வெIல் ாம் குறிப்பாகக் கூறிவிட்டு, அங்ஜேக இருந்த
முற்றுந் துறந்த தூIமுனி ர்களி ம் சBIங்கடைளப் பற்றிப் ஜேபசிவிட்டுப் புறப்பட் ால் தன்டைனப் பற்றி
அ ர்கள் ஐயுற இ மிருக்காது என்வெறண்ணினான் யூகி. Bனம், ாக்கு, காIம் என்ற மூன்று
கரணங்களாலும் பரிசுத்தBான அ ர்கள் உள்ளத்தில் ஐIமுறச் வெசய் து துன்பத்டைத லிI ஜேதடிக்
வெகாள் து ஜேபா ாகும். ஆடைகIால் அ ர்கஜேளாடு அன்டைறI ஜேநரத்டைதயும் Bறுநாள் பகற்
வெபாழுடைதயும் சBI விசாரம் வெசய்து கழித்தான் யூகி. பின்ஜேன எப்ஜேபாதும் அறிமுகஜேB இல் ாத ஜே ற்று
Bனிதர்கடைளப் ஜேபால் மீண்டும் தBக்குள் குறிப்பால் ஜேபசிக் வெகாண் னர் யூகியும், நண்பரும். அதற்கு
அப்பால் Bாடை யில் யூகி, சாதகன் என்னும் குI ன் வீட்டிற்குச் வெசன்றான்.
உதIணன்பால் வெBய்Iன்பு வெகாண் சாதகன், அ டைன மீட்க உதவி புரி தற்காகஜே யூகிஜேIாடு
உஞ்டைச நகருக்கு ந்த ன். அன்பும் நன்றியும் உள்ள ன். பரம்படைர பரம்படைரIாக உதIணனுடை I
நாட்டில் முன்ஜேப அரண்Bடைனக் குI ராக இருந்த ர்கடைளப் வெபற்ற குடியில் ஜேதான்றிI ன் சாதகன்.
ஜேகாசாம்பி நகரத்துக் குIக்குடியிஜே ஜேI, அ ர்கள் குடி உIர்ந்த குடி. அரண்Bடைனக் குI னாக
இருந்ததனால் Bட்டுBல் ; இIற்டைகயிஜே ஜேI நாகரிகப் பண்புகள் படை த்த ன் சாதகன். உதIணன்
சிடைறப்பட் து அறிந்து, டை சாலி நகரத்தில் இருந்த யூகி உஞ்டைசக்குப் புறப்பட் ஜேபாது, உதIணனுக்கு
உதவி வெசய்யும் ஜேநாக்கத்து ன் லிIத் தாஜேன ந்து யூகியு ன் ஜேசர்ந்து வெகாண் ான், நன்றி மிக்க அந்தக்
குIBகன். உஞ்டைச நகரில் ஜேகாட்டை ப் புறத்தில் ஒரு குI னாகக் குடிஜேIறிச் சிறு வீடு ஒன்றில் ாழ்ந்து
ந்த அ ன், அந்த ாழ்க்டைக முழு டைதயுஜேB உதIணன் ந த்திற்காகப் பIன்படுத்திIடைத யூகி நன்கு
அறி ான். நகரின் ஜேகாட்டை ப் புறத்தில் அ ன் இருந்ததால் யூகியின் சூழ்ச்சித் திறத்தில் உரு ாகிI
எண்ணற்ற திட் ங்கடைள நிடைறஜே ற்ற எவ் ளஜே ா சதிIாக இருந்தது. முன்வெனாரு முடைற இஜேத
குI ன் வீட்டில்தான் உதIணடைன நகருக்கனுப்பிIபின் சாங்கிIத்தாடைI யூகி சந்தித்துப் ஜேபசினான்.
நகரின் உள்ஜேள இருந்து வெசய்திகடைள அறிந்து யூகிக்குத் வெதரிவிக்கவும், யூகி கூறிI வெசய்திகடைள நகருக்கு
உள்ஜேள தக்க ருக்குச் வெசால்லி அனுப்பவும் அ ன் வெசய்த உதவி அளக்க முடிIாதது.
யூகிக்கு அவ் ப்ஜேபாது Bந்திராஜே ாசடைனக் கூ Bாகவும் பIன்பட்டிருக்கிறது அ ன் Bடைன. அத்தடைகI
குI னுடை I வீட்டிற்குத்தான் த ப் பள்ளியிலிருந்து யூகி ந்து ஜேசர்ந்தான் இப்ஜேபாது. அங்ஜேக அ ன்
எதிர்பார்த்தது ஜேபா ஜே சாங்கிIத் தாய் அ னுக்காகக் காத்துக் வெகாண்டிருந்தாள். அ டைள ரஜே ற்று
முகBன் கூறிIபின் யூகி நிகழ்ந்த ற்டைற அ ளுக்கு விரி ாகச் வெசான்னான். அ ளும் நகர் திரும்ப
விரும்பு தாகக் கூறினாள். பசிடைIயும் வெ ம்டைBடைIயும் ஜேபாக்கும் Bருந்துக் க ப்பு ன் கூடிI ஒரு
டைக அ ற் வெபாதிடைIயும் நீருண்பதற்கு நீர்க்கரகத்டைதயும் ஏற்பாடு வெசய்து வெகாள்ளுBாறு அதற்குரிI
வி ரங்கடைள யூகி அ ளுக்குக் கூறினான். சாங்கிIத் தாய் அ ற்டைறக் க னBாகக் ஜேகட்டுக் வெகாண் ாள்.
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தாங்கள் புறப்ப ஜே ண்டிI நாடைளயும் அதற்கான ஏற்பாடுகடைளயும்கூ யூகி வி ரித்தான். சாதகனும்
சாங்கிIத் தாயும் யூகியின் Bதிநுட்பத்டைத விIந்த ாஜேற ஜேகட் னர். யூகி, சாங்கிIத் தாய், சாதகன்
மூ ருஜேB உதIணன்பால் நன்றி மிக்க ர்தாம். ஆனால், ஒவ்வெ ாரு ரும் ஒவ்வெ ாரு டைகIாக அடைத
வெ ளிக்காட் முடிந்தது. வெ ற்றி வெபற்ற உதவி, Bன நிடைறடை அளித்தி அ ர்கள் புறப்ப
முற்பட் ார்கள்.
சாதகன் Bடைனயில் சாங்கிIத் தாயி மும் சாதகனி மும் விடை வெபற்றுக்வெகாண்டு ஜேநஜேர
I னப்பாடிடைI ஜேநாக்கிச் வெசன்றான் யூகி. சாதகடைனப் ஜேபா ஜே உதIணன்பால் நன்றியுணர்வு
மிக்க னாகிI ஒரு ன் யூகிஜேIாடு ந்திருந்து, I னக் கம்மிIர்கள் நிடைறந்த I னப்பாடியில் தங்கி
ஜே டை பார்ப்ப ன்ஜேபா நடித்து, அ சிIBானஜேபாது யூகிக்கு உதவி வெசய்து ந்தான். அ டைனக்
காணஜே யூகி சாதகன் Bடைனயிலிருந்து I னப்பாடி வெசன்றான். அ டைனச் சந்தித்துத் தான் சாங்கிIத்
தாயு ன் நகருக்குச் வெசல் டைத அ னுக்குக் கூறி, தம்B ரில் அங்ஜேகயிருந்து புறப்ப ஜே ண்டிI ர்கள்
எல்ஜே ாடைரயும் அனுப்பிI பின்ஜேன அ ன் அங்கிருந்து புறப்ப ஜே ண்டும் என்படைதயும் அ னுக்குத்
வெதளிவு வெசய்தான் யூகி. பூட்டி இழுக்க எருதுகளின் உதவியில் ாBஜே , முற்றிலும் வெபாறிகளினால்
இIங்க ல் ஒர் எந்திர ண்டிடைI, I னப்பாடி நண்பன் யூகிக்கு அளித்தான். யூகி அடைதப்
வெபற்றுக்வெகாண்டு அ டைனப் பாராட்டி ாழ்த்தி விட்டு, அங்கிருந்து புறப்பட் ான். சாங்கிIத் தாடைI
அந்த எந்திர வூர்தியில் புட்பக நகர எல்டை
டைர அடைழத்துப் ஜேபாக ாம் என்று கருதினான் யூகி.
சாதகடைன ஜே று ழிIாக ந ந்து ருBாறு கூறியிருந்தான். அ ற்வெபாதியு னும் நீர்க்கரகத்து னும்
குறித்த இ த்தில் சாங்கிIத் தாடைI அந்த எந்திர ண்டியின் உட்புரத்திற் அBரச் வெசய்து, அடைதச்
வெசலுத்தினான் யூகி.
அந்திBIங்கி Bாடை ஜேநரBாகி இருந்தது அப்ஜேபாது. ானத்திலிருந்து இறங்கிப் பூமியின்ஜேBல் ஒடும்
ஒரு டை IஜேBறிச் வெசல் விரும்பி அவ் ாஜேற ஏறிச்வெசல்லும் இந்திரகுBரன்ஜேபா யூகி வெசன்றான். எந்திர
டை Iம் சற்று ஜேநரத்தில் புறநகரத்டைதக் க ந்தது. பூந்துடைறகள், வெபாய்டைககள் இடை கடைள வெIல் ாம்
க ந்து ண்டி ஜே கBாகச் வெசன்றது. நகர எல்டை முடிந்தது. கான்Iாறுகளும் Bணல் வெ ளிகளும்
உIர்ந்த Bடை ச்சரிவுகளுBாகத் ஜேதான்றிI புட்பக நகரத்திற்குச் வெசல்லும் ழியில் அ ர்கள் இப்ஜேபாது
வெசன்று வெகாண்டிருந்தனர். நாட்டு ழியும் ளமிக்க காட்டு ழியுBாக BாறிBாறிப் பIணம் ந ந்து
வெகாண்டிருந்தது. Bக்கள் நடை Iாற்ற ற்ற, சிள் ண்டுகள் அரற்றும் காட்டுப் பாடைதIாகச் சி ஜேபாதும்,
குறும்பர்கள் ாழும் ழியிற் சி ஜேபாதுBாக டை Iம் வெசன்றது. புட்பக நகர எல்டை க்கு இப்பால் ஒரு
சிற்றுாரில் சாங்கிIத் தாடைI இறக்கி ழி வி ரங்கடைளத் வெதளி ாகக் கூறிI யூகி, அ டைள அங்கிருந்ஜேத
பிரிந்து வெசல்லுBாறு அனுப்பிவிட் ான். தான் Bட்டும் தனிIாக டை Iத்தில் பIணம் வெசய்தபடிஜேI
புட்பக நகரத்திற்கு நானுற்று நாற்பது எல்டை த் வெதாடை விற் வெசன்று, எந்திர ண்டிடைI ஓரி த்தில்
ஒளிந்து டை த்துவிட்டு ந ந்ஜேத புட்பக நகருக்குள்ஜேள ஜேபானான். முதல் நாள் உஞ்டைசயிலிருந்து
புறப்பட் அஜேத இருள் ப ரும் அந்தி Bாடை ஜேநரத்தில் இன்று புட்பகத்தின் ஜேகாட்டை
ாயிடை
ஜேநாக்கி ந ந்து வெகாண்டிருந்தான் அ ன். அரண்Bடைனக்குள் தன்டைன இன்னாவெரன்று கூறிIனுப்பிI
யூகிடைIக் கா
ர்கள் திரும்பி ந்து BரிIாடைதஜேIாடு உள்ஜேள அடைழத்துச் வெசன்றனர்.
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24. நண்பர் சூழ்ச்சி
யூகிடைIக் கண் தும் இ
கன் நட்புணர்ச்சிஜேIாடு தழுவிக் வெகாண் ான். வெ கு நாட்களுக்குப்பின்
இப்ஜேபாது தான் யூகியும் இ
கனும் ஒரு டைரவெIாரு ர் காண்கின்றனர். ஒரு ருக்வெகாரு ர் ந ன்
அறிந்தனர். யூகி உதIணன் ந த்டைதக் கூறுBாறு இ
கடைனக் ஜேகட் ான். இ
கன் ‘உதIணன் ந ம்’
என்று BறுவெBாழி கூறிப் பின்பு வி ரBாக உடைரப்பதாகச் வெசால்லிவிட்டு, ‘உதIணடைன யூகி எவ் ாறு
உஞ்டைசயிலிருந்து மீட் ான்’ என்படைதத் தான் முதலில் அறிI விரும்பு தாகச் வெசான்னான்.
இரு ரும் உணவு முதலிI ற்டைற முடித்துக்வெகாண்டு கா ல்மிக்க Bந்திர Bா வெBான்டைற அடை ந்து
அங்கு அBர்ந்து உடைரIா
ாயினர்.
யூகி உஞ்டைசக்குத் தான் வெசன்றபின் நிகழ்ந்த Iா ற்டைறயும் வெதாகுத்து இ
கனுக்குக் கூறினான்.
Iா ற்டைறயும் ஜேகட் இ
கன், யூகியின் ஆழBான நட்புத் திறத்டைதப் ஜேபாற்றினான். உதIணன்
மீட்சிக்காக யூகி ஏற்றிருக்கும் துன்பங்கள் வெகாஞ்சநஞ்சBல் என்பது அப்ஜேபாதுதான் இ
கனுக்குப்
பு ப்பட் து. உதIணன் தன் உயிரினுமினிI நண்பன் என்ற முடைறயில், அ னுக்கும் தனக்கும்
அத்தடைகI நண்பஜேனIாகிI யூகிடைI ாய்விட்டுப் பாராட்டினான் இ
கன். தன்டைனப் பாராட்டும்
இ
கடைன இடை Bறித்து, “அது இருக்கட்டும், உதIணடைனப் பற்றி ஜேBல்நிகழ்ச்சிகடைள நான் அறிந்து
வெகாள்ளல் ஜே ண் ாBா? அடைத இப்ஜேபாது கூறு இ
கா” என்று ஜே ண்டிக்வெகாண் ான் யூகி,
இ
கன், உதIணன் உஞ்டைசயிலிருந்து புறப்பட் து வெதா ங்கி, இடை ஜேI பிடி வீழ்ந்தடைதயும்
ச ரபுளிஞர் டைளத்துக் வெகாண் டைதயும் Iந்தகன் தன்னி ம் ந்து தனக்குச் வெசய்தி கூறிப்
படை யு ன் தன்டைனக் கூட்டிச் வெசன்று ஜே
ர்களி மிருந்து உதIணன் முதலிஜேIாடைர மீட் டைதயும்,
சIந்தி Bடை ச்சாரலில் தங்கிவிட்டுச் சIந்தி நகருக்குப் புறப்பட் டைதயும் வி ரித்துடைரத்தான்.
இ
கன் அவ் ாறு கூறிக் வெகாண்ஜே
ரும்வெபாழுது யூகிக்கு உதIணன்பாலுள்ள உயிர் நட்டைப
அறிந்து வெகாள்ளத்தக்க நிகழ்ச்சி ஒன்று அங்ஜேக அப்ஜேபாது ந ந்தது.
உதIணன், தத்டைத முதலிஜேIார் தங்கியிருந்த இ
ம் புதருக்கு ஜே
ர்கள் வெநருப்பிட்டு விட் னர்
என்று இ
கன் கூறிக்வெகாண்ஜே
ரும்வெபாழுது, தன்டைன Bறந்த நிடை யில் ஜேகட்டு ந்த யூகி, ‘ஆ!
அப்படிIா? ஐஜேIா’ என்று கூறிக் வெகாண்ஜே அ றிBIங்கி வீழ்ந்துவிட் ான். உ ஜேன இ
கன் தான்
திடீவெரன்று அவ் ாறு கூறிIதற்காகத் தன்டைனக் கடிந்துவெகாண்ஜே குளிர்ந்த சந்தனங் க ந்த
நீடைர அ ன்ஜேBல் முகத்திலும் உ லிலுBாகத் வெதளித்து, அ ன் BIக்கத்டைதத் வெதளிIச் வெசய்தான்.
மூர்ச்டைச வெதளிந்த யூகி, உதIணன் ந ஜேB என்படைத முன்ஜேப சுருக்கBாகக் ஜேகள்விப் பட்டிருந்தும், தான்
அவ் ாறு மூர்ச்சித்ததற்காக நாணுப ன் ஜேபா ச் சற்ஜேற தடை குனிந்தான். பின்னர் ஜேBஜே
நிகழ்ந்த ற்டைற இ
கன் கூறத் வெதா ங்கஜே அடைதக் ஜேகட்க ானான். உருBண்ணு ாவின்
வெபாறுப்பிலிருந்த தன் ஆளுடைகக்குட்பட் சIந்தி நகடைர அடை ந்த உதIணன், தத்டைதடைIத் திருBணம்
வெசய்து வெகாண் டைதயும் பிற ற்டைறயும் இ
கன் இறுதிIாகக் கூறிIஜேபாது, யூகி BனBகிழ்ச்சி
எய்தினான். ஆனால் அடைதIடுத்து இ
கன் வெசான்ன வெசய்தி அ டைனக் க க்கத்தில் ஆழ்த்திIது.
“தனக்குரிI ஜேகாசாம்பி நாட்டை ஆருணி அரசன் ஆள் டைதயும் உதIணன் அறிIான். அரசாட்சிப்
வெபாறுப்டைபயும் ஜேBற்வெகாள்ளவில்டை . ஜேகாசாம்பியிலிருந்து ஒடி ஒளிந்து ாழ்கின்ற தம் தம்பிIர்
துIடைரயும் நிடைனத்துப் பார்க்கின்றானில்டை . உதIணன் எப்ஜேபாதும் தத்டைதஜேIாடு தன் ஜேநரம்
முழுடைBடைIயுஜேB வெச விடுகிறான். இன்னும் சி நாள் இப்படிஜேI கழிந்தால், உதIணனுடை I
திறடைB, ஒழுக்கம், வெபருமிதம் முதலிI Iாவும் குன்றி வீரவுணர்ச்சிIற்ற வெ ற்றுச் சிற்றின்ப Bனிதனாகி
விடு ான் அ ன். ‘நம்முடை I தடை
ன் என்ற உIர்நிடை யில் அ ன் இருக்கும் ஜேபாது அ டைன நாம்
எப்படித் திருத்தி ழிக்குக் வெகாண்டு ர முடியும்’ என்ற இந்த நிடைனவு ஜேனஜேI, ‘ஜேBஜே என்ன
வெசய் து?’ என்பது அறிIாBல் நான், உருBண்ணு ா, Iந்தகன் Iா ருஜேB ஒன்றும் புரிIாBல்
இருக்கிஜேறாம்” என்று இ
கன் கூறிமுடித்தான். யூகி உ ஜேன அ னுக்கு BறுவெBாழி கூறாBல், ஓர்
ஆடைள ர டைழத்துப் புட்பக நகர எல்டை யில் தான் விட்டு ந்த சாங்கிIத் தாயின் அடை Iாளங்கடைளச்
வெசால்லி, அங்கிருந்து சIந்திநகர் ஜேபாகும் ழியிஜே அ ள் எங்ஜேக அகப்பட் ாலும் ஜேதடித் தன்னி ம்
வெகாணருBாறு கூறி அனுப்பினான். அ டைன அனுப்பிவிட்டு இ
கனி ம் உதIணடைனத் தன்நிடை
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உணரச் வெசய் தற்காக என்வெனன்ன ழிகடைளக் டைகIாள ாம் என்பது பற்றிச் சிறிது ஜேநரம் ஜேபசினான்.
அவ் ளவில் இரு ரும் துயி ச் வெசன்றனர்.
Bறுநாள் எதிர்பார்த்தடைதக் காட்டிலும் வெ கு விடைரவிஜே ஜேI, ஜேபான ஆள் சாங்கிIத் தாஜேIாடு திரும்பி
ந்து விட் ான். சாங்கிIத் தாடைI Bற்ற ர்கள் இல் ாத ஒரு Bடைறவி த்திற்கு அடைழத்துச் வெசன்று,
இ
கன் மூ Bாகத் தான் ஜேகள்வியுற்ற ற்டைற யூகி அ ளுக்குக் கூறினான். அப்பால், உதIணடைனச்
சீர்திருத்து தற்கும் அ ள் துடைணஜேI அ னுக்கு ஜே ண்டியிருந்தது. நல் ஜே டைளIாகச் சாங்கிIத் தாய்
சIந்தி நகரத்டைத அடை
தற்குள்ஜேளஜேI அ டைளக் கூட்டி ந்திருந்தான் ஜேபான ஆள். யூகியின்
திட் த்திற்கு அதுவும் ஓர் உதவிIாயிற்று.
அ ளுக்குத் தன் ஏற்பாடுகடைளயும் விளக்க ானான் யூகி. “இன்பத்டைதஜேI கதி என்று வெகாண்டு தன்டைனச்
சுற்றி இருக்கும் துன்பங்கடைளயும் வெபாறுப்புக்கடைளயும் Bறந்து விட் உதIணடைன, அந்த
BIக்கத்திலிருந்து மீட்கவும் நாம் தான் க டைBப்பட்
ர்களாக இருக்கிஜேறாம். உஞ்டைசயிலிருந்து
தத்டைதயு ன் பிடிஜேIறி ரு தற்கு அப்ஜேபாது உதவிஜேனாம். இப்ஜேபாது வெசய்I ஜே ண்டிI உதவிஜேIா
அதனினும் இன்றிIடைBIாததாக இருக்கிறது. அந்த உதவிடைIச் வெசய்து நிடைறஜே ற்ற எவ் ளஜே ா
சூழ்ச்சிகடைளயும் திட் ங்கடைளயும் குத்திருந்ஜேதாம். இப்ஜேபாதும் சி சூழ்ச்சிகளும் திட் ங்களும்
குக்கப்ப ஜே ண்டியிருக்கின்றன. உதIணனுக்குத் தாIாடைரப்ஜேபான்ற Iது முடைற உடை I நீங்கள்,
முன்ஜேபா ஜே இதற்கு உதவுதல் ஜே ண்டும்” என்று கூறிI யூகி, தன் திட் ங்கடைளயும் ஜேBஜே
வெசால்
ானான். “சIந்தி நகரத்திலுள்ள உதIணன், தத்டைத முதலிஜேIாடைர ஒருநாள் இ ா ாண
நகடைரIடுத்த Bடை ச்சாரலில் உள்ள ஜேசாடை யில் உண் ாட்டு விழாக் வெகாண் ா ச் வெசய்Iஜே ண்டும்.
வெதா ர்ந்து நிகழும் விழா நாள்களில் ஒருநாள், ாச தத்டைதடைI அ னி மிருந்து பிரித்து
அடைழத்துச்வெசன்று அ ள் தங்கியிருந்த ப Bா க் ஜேகாவிடை த் தீக்கிடைரIாக்கி, அ ள் இறந்து
விட் தாக உதIணன் கருதும்படி வெசய்Iஜே ண்டும். அங்ஙனம் பிரித்து அடைழத்து ந்த தத்டைதடைI,
என்னி ம் (யூகியி ம்) வெகாண்டு ந்து விட்டுவி ஜே ண்டும். அதற்குப் பின்னர் உஞ்டைச நகரிலிருந்து
ரும் ழியில் பசி மிகுதிIால் அ டை உண்டு, அ ல் விக்கி யூகிIாகிI நான் இறந்து விட்ஜே ன் என்று
உதIணன் அறிவுBாறு அ னுக்கு ஒரு வெபாய்டைIக் கூறஜே ண்டும். இவ் ளவு வெசIல்கடைளயும்
பிறழாBற் வெசய்து வெபருமிதக் குடைறவுபட் உதIணடைன ருத்திப் படைழI நிடை க்குக் வெகாண்டு ர
ஜே ண்டிIது உங்கள் க டைB” என்று யூகி சாங்கிIத் தாய்க்குச் வெசான்னான். பின்னர் உருBண்ணு ா,
Iந்தகன், இ
கன் முதலிஜேIாடைரயும் தன்பால் ர டைழத்து அ ர்களுக்கும் தன் திட் ங்கடைளக்
கூறி, அதன்படி உதIணடைன நல் ழிக்குக் வெகாணர ஒத்துடைழக்குBாறு ஜே ண்டினான். அ ர்கள்
உ டைகஜேIாடு உ ன்பட் னர். இறுதிIாகச் சாங்கிIத் தாய்க்குத் தன்டைன எங்ஜேக, எந் ஜேநரத்தில், எப்படிச்
சந்திக்க ாம், அடிக்கடி ந த்த ஜே ண்டிI ஜே டை கடைளப் பற்றி எவ் ாறு வெதரிந்து வெகாள்ள ாம்
என்படைதவெIல் ாம் யூகி வெதளி ாகவும் விளக்கBாகவும் எடுத்துடைரத்தான்.
அடுத்த நாள், யூகி Iாத்திடைரக்காகக் வெகாண்டு ந்த அ டை உண்டைகயில் விக்கி இறந்து ஜேபானான் என்ற
வெசய்தி ஊவெரங்கும் பரவிIது. டைகயும் காலும் ஒட் டை த்துப் வெபாய்Iாக உரு ாக்கப்பட் அந்தச்
வெசய்திடைI எல்ஜே ாரும் நம்பு தற்குரிI சூழ்நிடை டைI யூகியின் நண்பர்கள் உண் ாக்கியிருந்தனர். அந்
நண்பர்கள் கூடிIழுத காட்சியும் உளங்குடைBந்து இரங்கிI நிடை யும் வெசIற்டைகச் வெசய்திIாகிI அடைத,
உண்டைBIாகக் காட்டின. யூகி தடை Bடைற ாக ஓரி த்தில் சித்து ந்தான். அ ன் உ ல்ஜேபா
ஓரு டை யூகியின் பிணவெBன்று காட்டி, அதடைனத் தீ மூட் விரும்பாது கங்டைகயில் நீர்ப்படை வெசய்Iப்
ஜேபா தாகக் கூறிக்வெகாண்டு திரிந்தனர் அ ன் நண்பர். புட்பக நகரத்திலும் அடைதச் சுற்றியுள்ள
நாடுகளிலுஜேB இந்தச் வெசய்தி பரவியிருந்தது. சIந்தி நகருக்கு அது டைர இச் வெசய்தி எட் வில்டை . யூகி
தான் ரும் ஜேபாது வெ கு அடைBதிIாக ந்திருந்ததனால் அ ன் உயிஜேராடு ந்து இருப்பதாக Iாரும்
வெதரிந்து வெகாள்ள முடிIவில்டை . இதற்குள் சாங்கிIத் தாய் சIந்தி நகருக்குப் புறப்பட்டுச்
வெசன்றிருந்தாள். யூகியின் திறடைBயும் சூழ்ச்சியும் மிக்க திட் ங்கடைள நிடைறஜே ற்ற ஜே ண்டிI வெபாறுப்பு,
க டைB எல் ாம் அ டைளச் சார்ந்திருந்தன. Iந்தகன் முதலிஜேIார் அதற்கு வெ றும்
உறுதிIாளர்கள்தாம். உதIணன் ந னுக்காக எத்தடைன முடைற ஜே ண்டுBானாலும் தன்டைனக் வெகான்று
வெகாள்ளத் துணிந்திருந்த யூகியின் திIாகம், ஜே டிக்டைக நிடைறந்ததாகவும் அஜேத சBIம் நட்பின் உயிர்
இடைIபுக்கு விளக்கBாகவும் ஜேதான்றிIது அ ளுக்கு. ழி முழு தும் இஜேத சிந்தடைனதான். சIந்தி
நகடைர அடை ந்த அ ள், மீண்டும் ஒருமுடைற தான் வெசய்I ஜே ண்டிI ற்டைற ரிடைசIாக நிடைனத்துப்
பார்த்துக் வெகாண் ாள். சIந்தி நகரத்து அரண்BடைனடைI அடை ந்த சாங்கிIத் தாய் அங்ஜேக உதIணடைனச்
சந்தித்தாள். தாடைIக் கண் கன்றுஜேபா அ டைள ரஜே ற்றான் உதIணன். இரு ரும் முகBன் கூறிக்
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வெகாண் பின் சித்திரகம்Bத்தில் ஒர் இருக்டைக தந்து, அதில் அ டைள அBரச் வெசய்து எதிஜேர தானும்
அBர்ந்து வெகாண் ான் உதIணன்.
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25. ஜேசாகமும் அஜேசாகமும்
உஞ்டைச நகரத்து நதிக்கடைரயிலிருந்து பத்திராபதியில் உதIணன் தத்டைத முதலிI ர்களு ன் ஏறிப்
புறப்பட் பின் நிகழ்ந்த ற்டைற அ னி ம் ஜேகட் றிந்தாள் சாங்கிIத் தாய். அ ற்ஜேறாடு உதIணன்
சந்திப்டைப முடித்துக்வெகாண்டு தத்டைதடைIக் காணச் வெசல்
ாம் என்று எழுந்த அ டைள, உதIணன்
ஜேகட் அந்தக் ஜேகள்வி திடைகக்கச் வெசய்துவிட் து. “ஆBாம்! யூகியும் உங்கஜேளாடு உஞ்டைசயிலிருந்து
திரும்பி ந்திருக்க ஜே ண்டுஜேB? எங்ஜேக அ ன்? ந Bாகத்தாஜேன இருக்கிறான்?” இந்தக் ஜேகள்வி
சாங்கிIத்தாIால் விடை கூற முடிIாதது அல் . ஆனால், இதற்கு அ ள் கூறஜே ண்டிI விடை இன்னும்
சி திட் ங்கள் முடிந்தபின் வெசால் க் கூடிIதாக இருந்தது. என்ன விடை வெசால் ஜே ண்டும்?
என்படைதத்தான் யூகி முன்ஜேப அ ளி ம் கூறியிருந்தாஜேன? அடைத இவ் ளவு விடைர ாக வெ ளிப்படுத்த
ஜேநருவெBன்று அ ள் எதிர்பார்க்கவில்டை . ஒரு கணம் என்ன கூறு து என்ற திடைகப்பும் சிந்தடைனயும்
அ ளுக்கு ஏற்பட் ன. உ னடிIாக உதIணனுக்கு அ ள் விடை கூறவில்டை . சிந்தித்து ஒரு முடிவுக்கு
ந்தபின் யூகிடைIப் பற்றிI ஜே று சி வெசய்திகடைள வி ரித்துக்வெகாண்ஜே வெபாழுடைதக் கழித்தாள். ‘யூகி
தன்னு ன் ந்தானா? அ ன் ந Bா? இல்டை Iா?’ என்ற வி ரங்கள் எதுவுஜேB இல் ாBல் வெசன்றது
அ ள் ஜேபச்சு. “விடைரவிற் வெசன்று நம் அரசடைன அடை யுங்கள்” என்று எனக்கும் ஏடைனஜேIார்க்கும்
கூறிவிட்டுத் தான் பின்னால் ந்து ஜேசர் தாக யூகி கூறினான் எனச் சாங்கிIத் தாய் இறுதிIாகச் வெசால்லி
முடித்தாள். அடைதக் கூறிIதும் யூகி கூறிI வெபாய்ச் வெசய்திடைIப் பின்பு கூற ாவெBன்ற கருத்து ன்
ாச தத்டைதடைIப் பார்க்க அ னி ம் விடை வெகாண்டு எழுந்தாள்.
தளர்நடை ப் பரு ம் முதல், உஞ்டைச நகரில் உதIணஜேனாடு பிடிஜேIறி ந்தது முடிIத் தத்டைத தன்
வெநஞ்டைசத் திறந்து ஜேபசு தற்கு ஏற்ற ஒஜேர ஒருத்திIான வெசவிலித்தாIாக இருந்த ள் சாங்கிIத்
தாய்தான். அ டைளக் கண் வு ன் அப்படிஜேI தன் வெBல்லிI இடை
டைளI இறுகத் தழுவிக்
வெகாண் ாள் ாச தத்டைத. திடீவெரனச் சந்தித்த சந்திப்பின் இன்ப மிகுதிIால் இரு ருக்குஜேB கண்ணில்
நீரும் துளித்தது. உஞ்டைச நகரிலிருந்து ாச தத்டைத ந்தபிறகு அரண்Bடைனயில் தந்டைத தாய்
முதலிஜேIார் அடை ந்த நிடை டைI அ ள் ஜேகட்கஜே , சாங்கிIத் தாய் அ ற்டைறக்
கூறினாள். அப்ஜேபாதுதான் தாய் தந்டைதIடைரயும் ஏடைனச் சுற்றத்தினடைரயும் எண்ணிப் பு ம்பினாள்
ாச தத்டைத. அ டைளத் ஜேதற்றி ஆறுதல் கூறிI சாங்கிIத் தாய், “திருBணBான Bங்க Bகளிர்,
இவ் ாறு வெபற்ஜேறாடைர எண்ணி ருந்துதல் கூ ாது” என்று அ ளுக்குக்கூறி அரண்Bடைனப்
பூங்காவிலிருக்கும் மிக உIர்ந்த வெசய்குன்று ஒன்றிற்கு அ டைள அடைழத்துச் வெசன்றாள். அந்தச்
வெசய்குன்றிலிருந்து உஞ்டைச நகரத்டைதத் திடைச சுட்டிக் காட்டித் தத்டைதயினுடை I Bனக் க க்கம் தீருBாறு
ஜேBலும் ப ஜேதற்றுடைரகடைளக் கூறினாள் சாங்கிIத் தாய். தத்டைத Bனந்ஜேதறிIபின் உருBண்ணு ா,
Iந்தகன், எல்ஜே ாரும் யூகிஜேIாடு கூடிச் வெசய்திருக்கும் திட் ங்கடைள அ ள் துணுக்குறாதபடி
வெBல் க் கூறினாள். எல் ா ற்டைறயும் ஜேகட்டு முதலில் திடைகத்த ாச தத்டைத, இறுதியில் உதIணன்
ந ங்கருதி யூகியின் திட் ப்படி ந க்க ஒப்புக் வெகாண் ாள். உறுதிப் வெபாருடைள விளக்கும் நன்வெனறி
நூல்கடைள முIன்று கற்று ருந்தித் த ம் வெசய்ஜே ான் பின்னர் நற்பIன் வெபறு துஜேபா , யூகியின்
திட் த்தால் ருத்தBடை
தற்குரிI ப நிடை கள் ஜேநரிடுBாயினும் பின்னால் ந ஜேB விடைளயும் என்று
தத்டைத Bனந்வெதளிந்தாள். அந்தத் திட் ப்படி தானும் ஒத்துடைழப்பதாக ஒப்புக் வெகாண் ாள் அ ள்.
தத்டைதயின் இடைசவு வெபற்ற சாங்கிIத் தாய் அ டைள மீண்டும் விடைரவில் சந்திப்பதாகக்கூறி
விடை வெபற்றுக் வெகாண்டு யூகி தன்னி ம் குறிப்பிட்டிருந்தபடி அ ன் ஒளிந்து ாழும்
Bடைறவி த்துக்குச் வெசன்றாள். உதIணடைனக் கண் டைதயும் அ ன் ஜேகட் ஜேகள்விடைIயும் ாச தத்டைத
தங்கள் திட் த்திற்கு இடைசந்தடைதயும் யூகியி ம் சாங்கிIத் தாய் விளக்கBாகக் கூறினாள். அ ற்டைறக்
ஜேகட் யூகி, தான் இறந்துவிட் தாக எழுப்பிI வெசய்திடைIக் குறிப்பாகச் சாங்கிIத் தாய் மூ ம்
உதIணனுக்கு அனுப்பத் தீர்Bானித்தான். சித்திரம் டைர தற்கு ஏற்ற ப டைக ஒன்றில் உதIணனுடை I
உரு த்டைத டைரந்து, அந்த ஒவிIத்டைத யூகி, Iந்தகன், இ
கன், உருBண்ணு ா என்ற நான்கு
நண்பர்கடைளயும் நான்கு கண்களாக உரு கப்படுத்தி, ஜேBற்கண்ணாகிI யூகி அழிந்து ஜேபானதற்கு
அறிகுறிIாக அக் கண்டைண ஒளி Bழுங்கிப் ஜேபானதாக அடைBத்து, உதIணனி ம் அப் ப த்டைதக்
காட்டுBாறு சாங்கிIத் தாயி ம் வெகாடுத்து அனுப்பினான். ப த்டைதக் கண் வு ன் குறிப்டைபத்
வெதரிந்துவெகாண்டு உதIணன் வினாவினால் வெசய்திடைIச் வெசால்லிவிடுBாறும் சாங்கிIத் தாய்க்குக்
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கூறினான். அ ள் அந்தப் ப த்டைதப் வெபற்றுக்வெகாண்டு சIந்தி நகர் வெசன்றாள். சாங்கிIத்தாய்
ப த்ஜேதாடு நகர அரண்BடைனடைI அடை ந்தாள். உதIணனும் ாச தத்டைதயும் ஒருங்ஜேக அBர்ந்து
உடைரIாடிக் வெகாண்டிருந்த ஜேநரத்தில் ப த்டைத உதIணனி ம் அளித்துக் காணும்படி ஜே ண்டிக்
வெகாண் ாள். ஒவிIக்கடை நுட்பங்கடைள நன்கு உணர்ந்த னாகிI உதIணன் ப த்டைத எழுதிI ன்
வெசய்திருக்கும் உரு கங்கடைளயும் ஜேBற்கண் ஒளி Bழுங்கி இருந்த குறிப்பால் ஜேதான்றும் வெசய்திடைIயும்
புரிந்துவெகாண் ான். யுகிக்கு ஏஜேதா துன்பம் ஜேநர்ந்திருக்க ஜே ண்டும் என்று நிடைனக்கும் ஜேபாஜேத
துIரப்வெபாடைற அ ன் உள்ளத்டைத அழுத்திIது! ஒன்றும் புரிIாBல் டைகயில் அந்த ஒவிIத்து ன்
அப்படிஜேI Bடை த்துப்ஜேபாய் உட்கார்ந்து விட் ான் உதIணன். அப்ஜேபாது யூகியின் ஓவிIக் குறிப்டைப
உதIணன் ஒரளவு அறிந்து வெகாண்டிருக்கிறான் என்ற வெசய்தி எதிஜேர அBர்ந்திருந்த சாங்கிIத் தாய்க்குத்
வெதரிந்தது. உ ஜேன அ ள், “யூகி உஞ்டைசயிலிருந்து ரும் ழியில், அ ல் விக்கி இறந்து ஜேபானான்”
என்று கூறிவிட் ாள். அடைதக் ஜேகட் அக்கணத்தில் இIக்கும் வெபாறி இழந்த எந்திரப் பாடை ஜேபா ச்
ஜேசார்ந்து கீஜேழ வீழ்ந்தான் உதIணன். ாச தத்டைதயும் அச்வெசய்தி ஜேகட்டுத் துடிதுடித்தாள். முதல் நாள்
எல் ாத் திட் ங்கடைளயும் ஜேகட்டிருந்தும் இப்ஜேபாது வெபண்டைBக்குரிI ஜேபடைதடைBIால் இப் ஜேபாலிச்
வெசய்திடைI உண்டைBவெIன நம்பி அ ள் அழு டைதக் கண் சாங்கிIத் தாய் கள்ளBற்ற அ ள் உள்ள
நிடை டைI விளங்கிக் வெகாண் ாள். நண்பர்கள் ஒஜே ாடி ந்து உதIணன் BIக்கத்டைதத் தீர்த்தனர்.
BIக்கம் வெதளிந்த உதIணன், யூகி தனக்குச் வெசய்த ஜேபருதவிகடைளச் வெசால்லிப் பு ம்பினான்.
இளடைBயில் தானும் யூகியும் பழகிI உழு
ன்பு முடைறடைIக் கூறிக் கதறினான். உருBண்ணு ா
வெBல் உதIணடைன வெநருங்கி ஆறுதல் கூறி அ டைனத் ஜேதற்றத் வெதா ங்கினான்.
யூகி இறந்தான் என்ற வெசய்தி அறிந்த பின்னர், உருBண்ணு ா எவ் ளஜே ா ஜேதறுதல் கூறியும் உதIணன்
ஆறாBல் எப்ஜேபாதும் யூகியின் நிடைன ாகஜே பு ம்பிக் வெகாண்டிருந்தான். நாள்ஜேதாறும்
ஜேதய்பிடைறடைIப் ஜேபா த் துIரால் ாடி ரும் உதIணடைன, எவ் ாறு துன்பத்டைத Bறக்கச் வெசய் து
என்று உயிர் நண்பர் ஏதும் புரிIாBல் இருந்தனர். அடைBச்சடைரயும் Bந்திரச் சுற்றத்தினடைரயும் கூட்டி
அரசனின் அ
ந்தீர என்ன வெசய் து எனச் சிந்தித்தனர். உதIணன், யூகி இறந்த துன்பத்டைதப் வெபாறுக்க
முடிIாBல் அடைர உ
ாக இடைளத்துப் ஜேபாய்விட் ான்.
கடை சியில் நண்பர் Iா ரும் ஜேசர்ந்து அ னுடை I துIர் தீர்க்கும் அந்தப் வெபாறுப்பும்
உருBண்ணு ாவினாஜே ஜேI நிடைறஜே ற்றப்ப ஜே ண்டுவெBன்று அ டைன ஜே ண்டிக் வெகாண் னர்.
உருBண்ணு ாவும் ஒப்புக் வெகாண் னன். ப
டைக இன்ப நுகர்ச்சிகள், படைக Bன்னர்கஜேளாடு ஜேபார்
புரிந்து வெ ன்று அ ர்கள் முடி ணங்கச் வெசய்தல், சிற்றரசர்கடைளத் திடைற இ ச் வெசய்தல், காடு வெசன்று
வி ங்குகடைள ஜே ட்டை Iாடுதல், இத்தடைகI நிகழ்ச்சிகளில் சி திங்கள் இடை வி ாBல் உதIணடைன
ஈடுபடுத்தி யூகி இறந்த துIடைர ஒரு ாறு அ ன் Bறக்கும்படி வெசய்து ந்தான் உருBண்ணு ா.
சி முடைற ாச தத்டைதஜேIாடு உதIணடைனயும் பக்கத்திலுள்ள Bடை ச்சாரல் ஒன்றில் வெபாழில்
விடைளIாட்டுக்கு அடைழத்துச் வெசன்றும் ஜே றுப நுகர்ச்சிகளில் ஈ பாடு வெகாள்ளச் வெசய்தும் துIர்
Bறக்கச் வெசய்துவிட் ான். இதன் பின்னர் உருBண்ணு ா, உதIணனுக்கு யூகிடைIப் பற்றிI நம்பிக்டைக
ஒன்டைறயும் உண் ாக்கிவி ஜே ண்டுவெBன்று கருதித் ஜேதாழர்கஜேளாடு க ந்து சிந்தித்துப் பின் ரும்
முடிவுக்கு ந்தான். உதIணடைனயும் ஏடைனஜேIாடைரயும் இ ா ான Bடை ச்சாரலில் உண் ாட்டு
விழாவிற்காக அடைழத்துச் வெசன்று, அங்குள்ள முக்கா நிகழ்ச்சிகடைளயும் அறிந்து வெசால்
ல்
முனி வெராரு ர் மூ ம் அ னுடை I ாழ்வில் இது டைர ந ந்த ற்டைறயும் இனி ந க்கப்
ஜேபா ன ற்டைறயும் அ னுக்குக் கூறச் வெசய்து, இடை ஜேI யூகி எப்படியும் உயிர்வெபற்று ரு ான்
என்படைதப் ஜேபான்ற ஒரு டைக நம்பிக்டைகடைIயும் அம் முனி ர் ாயி ாகஜே அ னுக்கு
ஏற்படுத்திவி ஜே ண்டும் என்பதுதான் உருBண்ணு ாவின் அந்த முடிவு. அதற்கு Bற்ற ர்களும்
இடைசவு வெதரிவித்தனர். ஜேதாழர்கள் சம்Bதம் வெபற்ற உருBண்ணு ா, உதIணடைன அணுகி இதடைன
உடைரத்தான். உதIணன் முதலில் “அப்படி முக்கா மும் அறிந்து கூறும் முனி ர்களும்
இருக்கிறார்களா?” என்று சந்ஜேதகப்பட்டு வினாவினான். அ னுக்கு நம்பிக்டைக ஏற்படும்படிIாக அந்த
வினாவுக்கு விடை கூறஜே ண்டும்’ என்று நிடைனத்த உருBண்ணு ா, “நீயும் உன் தாயும் விபு Bடை ச்
சாரலில் ஜேச க முனி ரி ம் ாழ்ந்து ந்தடைதயும் பின் உன் BாBனுக்குரிI ஆIர்கு த்து ஆட்சி வெபற்று
இருந்தடைதயும் முதலில் அறிI முடிIாதபடி உன் தந்டைத சதானிகன் துன்புற்றார். ஜேகாசாம்பியிலிருந்து
சதானிக Bன்னர் இப்படி ஒரு முனி டைன அடை ந்து, னத்தில் அ னி ம் ஜேகட்டுத்தான் முக்கா
நிகழ்ச்சிகடைளயும் அறிந்து வெகாண் ார். அதுவும் அல் ாBல், யூகி இறந்ததாக எழுந்த வெசய்தி ஒருஜே டைள
வெபாய்Iாகவும் இருக்க ாம். அதனால் எதற்கும் இ ா ான Bடை ச்சாரலில் உண் ாட்டு விழாவிற்காகத்
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தங்கி அப்படிஜேI அந்த முனி டைரயும் பார்த்து ர ாம்” என்று கூறினான். உருBண்ணு ா தக்க
முடைறயில் கூறிI இந்த விடை உதIணடைன உண் ாட்டு விழாவிற்கு உ ன்ப ச் வெசய்தது.
இ ா ான Bடை ச்சாரலில் உண் ாட்டுவிழா நடை வெபறப் ஜேபா டைத நகரவெBங்கும் அறிவிக்கச்
வெசய்தனர். உண் ாட்டு விழாவிற்கு உதIணன் உ ன்பட் ால், யூகியின் இரண் ா து சூழ்ச்சிIாகிI
ாச தத்டைதடைI உதIணனி மிருந்து பிரிக்கும் வெசIலும் அந்த விழாவிஜே ஜேI எளிதில் முடியுவெBன்று
நண்பர்கள் Bகிழ்ந்தனர். விழாவிற்குத் ஜேதடை Iான நுகர் வெபாருள்கடைளச் ஜேசகரித்தார்கள். விழாச் வெசய்தி
அறிந்த நகர Bக்கள் களிப்பில் ஆழ்ந்தனர். இIற்டைக அழகு இ ா ாண நகரBடை ச் சாரலுக்ஜேக தனி
உரிடைB உடை Iது என்று வெசால்லும் படிIாக இருக்கும் அதன் நிகரற்ற னப்பு.
இ ா ாணத்தின் சாரலிஜே இனிI நீர்ச்சுடைனகளும் க க வெ ன்ற ஒலி பரப்பிப்பாயும் கான்Iாறுகளும்
ஜேசாவெ ன்ற ஜேபவெராலியும் கறங்கி வீழும் அருவிகளும் நிடைறந்திருக்கும். புகுந்த ர் திரும்ப விரும்பாத
ஜேபவெரழில் ளம்படை த்தது அது. ப
டைக Bரங்கள் அ ர்ந்து ளர்ந்து காணப் பசுடைB வெகாழிக்கும்
நறுBண மிக்க ஒரு டைகக் கத்துரி விடைளயும் தகர Bரம் என்னும் விருட்சங்கள் எங்கும் நாசிக்கு Bண
விருந்து நல்கும். அந்த Bடை ச்சாரலில் தக்க முனி ர் ாழும் தாபதப் பள்ளியும் கற்ஜேறார் ாழும்
க வுட் ஜேகாட் ங்களும் எங்கும் நிடைறI உண்டு.
இத்தடைகI வெபரு னப்பு ாய்ந்த இ ா ான Bடை ச் சாரலில் சIந்திநகரப் வெபருBக்கள் கூடிக்
குழுமினர். ஜேதரும் டை Iமும் சிவிடைகயும் ண்டியும் ஆகிI ப
டைக ஊர்திகளில் ஏறி ந்திருந்தனர்
அ ர்கள். நகர், Bக்கடைள முற்றிலும் இழந்து தனிடைBயுற்றது என்னும்படிIாக அவ் ளவு Bக்களும்
Bகளிரும் டைBந்தருBாக Bடை ச்சாரலுக்கு ந்திருந்தனர் என்றால் அது மிடைகIாகாது. பாடி வீடுகள் ப
அடைBக்கப்வெபற்றன. Bடை ச்சாரலில் உள்ள ஜேசாடை கள் ஜேதாறும் அங்கங்ஜேக ப வெ ண்ணிறத்
துணிகளில் அடைBத்த பாடி வீடுகள் முழுநி வு ஜேபா த் ஜேதான்றின.
சுடைனயிலுள்ள கு டைள B ர்கடைளக் வெகாய்து Bகிழ்ந்தனர் சி Bகளிர். தத்தம் டைக விரல்கடைளச்
வெசம்டைB நிறத்தால் ஜேதால்வியுறச் வெசய் னஜேபா முறுக்ஜேகறிச் சி ந்திருந்த காந்தள் வெBாட்டுக்கடைளப்
பறித்து அழகு பார்த்தனர் ஜே று சி Bகளிர். வெபான்ஜேபான்ற நிறத்து ன் பூத்துக் குலுங்கும் ஜே ங்டைக
B ர்கடைளப் பறித்துத் தம் காதல் Bகளிர்க்கு விரும்பி அளித்தனர் சி ஆ
ர். பின்பு ஆ
ரும்
BகளிருBாகப் பல் டைக விடைளIாட்டுக்கடைள ஆடினர். ஊச ாடுஜே ாரும் பூக்களிற் வெசய்த பந்டைத
அடித்து விடைளIாடுஜே ாருBாகப் ப ர் ப விடைளIா ல்கடைள ஜேBற்வெகாண் னர். Bயிலும் கிளியும்
குயிலும் பயிலும் ஜேசாடை களில் தடைழ வெகாடிகளால் கயிறிட்டு ஊஞ்ச ாடிI காட்சி எழில் மிகுந்து
விளங்கிIது. ளம் வெபாருந்திI Bடை யில் ாழும் ளம் வெபாருந்திI Bக்கள் இன்னும் எண்ணற்ற
இன்பங்கடைள நுகர்ந்தனர். ஜே னிற் கா த்தில் வெபாழில்களில் ாழும் ாழ்க்டைகயின் அருடைBடைIப்
வெபாழில் தி ஜே னில் ஜேபவெரழில் ாழ்க்டைக என்று புகழ்ந்து கூறியுள்ளனர். அத்தடைகI ஜேபவெரழில்
ாழ்க்டைகIாகத்தான் இ ர்களுடை I ாழ்வு அடைBந்தது.
Bக்கள் Bடை ச் சாரலில் இவ் ாறிருக்க உதIணன் அ ன் நண்பர், ாச தத்டைத முதலிஜேIார்
பரி ாரங்கள் புடை சூழ மிக்க ஆர ாரத்து ன் Bடை ச் சாரலிலுள்ள ஒரு வெபரிI னத்தில் ந்து
தங்கினர். அ ர்கள் தங்கியிருந்த இ த்திற்கு எதிஜேர ஒரு த ப்பள்ளி இருந்தது. அதில் ஜேபராற்றல் மிக்க
சிறந்த முனி வெராரு ர் ாழ்ந்து ந்தார். உதIணன் அந்த முனி டைரக் கண்டு தான் குறிஜேகட்க
விரும்பு தாகத் தக்க ர்கள் மூ ம் அ ருக்குக் கூறி அனுப்பினான். முனி ர் Bகிழ்ந்து குறிகூற
உ ன்பட் வு ன் உதIணன் அங்ஜேக வெசன்றான். அந்த முனி ரின் த ப் பள்ளிக்குச் வெசல்லும் ாயிலில்
Bணல் முற்றத்தின்ஜேBல் அழகாகத் தடைழத்து ளர்ந்திருந்த அஜேசாக Bரம் ஒன்று விளங்கிIது. அந்த
அஜேசாக Bரத்தின் நிழலில் அ டைன எதிர் வெகாண்டு இருக்கச் வெசய்தார் முனி ர். ஜேசாகம் நிடைறந்த
உதIணன் அஜேசாக Bரத்தின் கீஜேழ அBர்ந்திருந்தான்.
அப்ஜேபாது உதIணன் டைகயில் டை த்துக் வெகாண்டிருந்த வெ ள்ளிI இதழ்கடைளயுடை I நறுBண B ர்
ஒன்று டைகயிலிருந்து நழுவிக் கா டியில் வீழ்ந்தது. அ ன் பசுடைBIான Bரத்தின் அடியில்
இருப்படைதயும் B ர் வீழ் டைதயும் உற்று ஜேநாக்கித் தBக்குள் ஏஜேதா முடிவு வெசய்த ர் ஜேபா க்
காணப்பட் ார் முனி ர். முனி ர் என்ன கூறப் ஜேபாகிறார் என்று எதிர்பார்த்து அடைBதிIாக
உட்கார்ந்திருந்தான் உதIணன். யூகிடைIப் பற்றி அ ர் கூறும் வெசய்தி ந ம் நிடைறந்ததாக இருக்க
ஜே ண்டும் என்பஜேத அ னுடை I Bனத்தினுள் இருந்த ஒஜேர எண்ணBாகும். அ ன் Bனக் கருத்டைதயும்
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முகக் குறிப்டைபயும் பிற ற்டைறயும் ஊடுருவித் வெதரிந்து வெகாண் பின் முனி ர் அ னி ம் கூறத்
வெதா ங்கினார்.
நீ இப்வெபாழுது பசுBரம் ஒன்டைற அடை த்து அதன் அடியில் வீற்றிருக்கிறாய். ஆடைகIால் உன்ஜேனாடு
உயிர் நட்புப் பூண் ஒரு ன் கருது துஜேபால் இறந்துவி வில்டை . உண்டைBயில் அ ன் உயிஜேராடு
இருக்கிறான். ஆனாலும் ஜே ஜேறார் துIர் இப்ஜேபாது உனக்கு ஜேநர இருக்கிறது. உன் டைகயிலிருந்த
வெ ண்B ர் நழுவிக் கீஜேழ விழுந்ததால் உனக்கு அள ற்ற இன்பBளித்து ரும் ஒரு வெபாருள்
உன்னி மிருந்து வி கி Bடைறந்துவிடும். B ர் உன் கா டியிஜே ஜேI வீழ்ந்திருத்தலினால் அடைத நீ
எடுத்துக்வெகாள்ளவும் முடியும். அது ஜேபா இழந்த அந்தப் வெபாருள்கடைளயும் பின்பு நீ விடைரவில்
அடை ந்து வி
ாம். நின் ஆட்சிக்குரிI தடை நகடைரIடை ந்து ஜேபரரசனாக ாழும் ஆட்சிப்ஜேபறு
உன்டைன ஜேநாக்கி விடைரவில் ந்துஜேசரும்" என்று அந்த முனி ர் உதIணனுக்கு வி ரBாகச் வெசான்னார்.
சாரணர் தருB உபஜேதசத்டைதயும் அ னுக்கு உள்ள ாழ்நாள் அளடை யும் அதற்குள் அ னடை Iக்கூடிI
ஜேபறுகடைளயும் ஜேBலும் அந்த முனி ர் அ னுக்குக் கூறினார். அ ற்டைற எல் ாம் ஜேகட் உதIணன்
யூகிடைI அப்ஜேபாஜேத உயிரு ன் காணமுடிந்ததுஜேபா Bகிழ்ந்தான். முனி டைரப் பாராட்டிக் வெகாண் ாடி
அ ருக்கு மிகுந்த நன்றிடைIத் வெதரிவித்தான். யூகிடைIப் பற்றியும் ஏடைனI வெசய்திகடைளப் பற்றியும்
தனக்கிருந்த Bனக் க டை யின் சுடைB, முனி ர் கூற்றுக்குப் பிறகு கழிந்து ஜேபானது ஜேபான்ற உணர்வு
அப்ஜேபாது அ னுக்கு ஏற்பட் து. அ ன் ஓரளவு நிம்BதிIடை ந்தான். படைழI க டை கள் நீங்கின.
க டை நீங்கஜே முழு Bகிழ்ச்சியு ன் உண் ாட்டு விழாவில் க ந்து வெகாண்டு அடைதச் சிறப்புற
நிகழ்த்த ாயினான். நண்பரும் துIர் நீங்கி உ டைக வெபற்றனர். இ ா ாரண Bடை ச்சாரலில் வெபாழுது
இன்பBாகக் கழிந்து வெகாண்டிருந்தது.
Bடை ச் சாரலில் அங்கங்ஜேக இருந்த சுடைனகளில் நீராடியும் சுடை யுணவுண்டும் பூப் ப வெகாய்தும்
வெபாழுடைதக் கழித்தனர். மூங்கில் வெ டித்ததனால் வீழ்ந்த முத்துக்கடைளப் பதித்துச் சிற்றில் இடைழத்து
விடைளIாடினர் சிறுBகளிர். குர ம் பூடை க் வெகாய்து, பாடை விடைளIாட்டும் விடைளIாடினர்.
அம்Bாடைனப் பா லும் ள்டைளப் பா லும் பாடிச் சி ர் ஆ ப் ப ர் கண்டுங் ஜேகட்டும் Bகிழ்ந்தனர்.
காத ர் இருதடை ப் புள்ளின் ஓருயிர்ஜேபா இடைணபிரிIாத உண் ாட்டு அIர்ந்து உ ந்தனர். இவ் ாறு
உண் ாட்டு விழா நிகழ்ந்து ரும் நாள்களில் ஒருநாள் Bடை ச்சாரல் ழிIாகத் தன் ஜேபாக்கில் உ
ச்
வெசன்ற உதIணன் மிக்க அழகான இIற்டைகச் சூழ்நிடை யில் அடைBந்திருந்த ஒரு த ப் பள்ளிடைI
அடை ந்தான். அவ் ாறு உ ாவிI ண்ணம் வெசன்று வெகாண்டிருந்த அ ஜேனாடு இடை யிஜே தத்டைத,
காஞ்சனBாடை , Iந்தகன் முதலிஜேIாரும் ந்து ஜேசர்ந்து வெகாண் னர். மிக்க எழிஜே ாடு கூடிI ப
ஜேசாடை கடைள அந்த ஆசிரBத்டைதச் சுற்றிக்கண்
ாச தத்டைதயும் காஞ்சடைனயும் உதIணனி ம்
கூறிவிட்டுச் ஜேசாடை களின் ளங் காணச் வெசன்றுவிட் னர். உதIணன் Iந்தகனு ஜேன அங்கிருந்த
வெபரிI அஜேசாக BரவெBான்றின் நிழலில் அBர்ந்தான். உ ன் ந்த இரண்ஜே ார் படை வீரர்களும் தனிஜேI
அகன்று ஜேபாயிருந்தனர். Bடை ச் சாரலின் அழடைகக் கண்டு Bகிழ் தற்கு ாய்த்த அந்த இனிI
சூழ்நிடை யில் அங்ஜேக தனிIாக உதIணன் அBர்ந்திருந்தான். ஜேசாகங்கள் நீங்கப் வெபற்ற ன் அப்ஜேபாது
அஜேசாக Bரத்தடியிஜே அBர்ந்தது மிகவும் வெபாருத்தBாக இருந்தது.
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26. விரிசிடைகயின் ஜேபடைதடைB
அப்ஜேபாது உதIணன் அBர்ந்த இ த்தருகில் உள்ள அந்த ஆசிரBத்தில் ஜேகாப்வெபருந்ஜேதவியு ன்
அரசாட்சிடைIத் துறந்து முதுபரு த்தினனான ஓர் அரசனும் அ ன் ஜேதவியும் த ம் இIற்றிக்
வெகாண்டிருந்தனர். அ ர்களுக்கு விரிசிடைக என்னும் வெபIரு ன் கூடிI அழகு மிக்க Bகள் ஒருத்தி
உண்டு. விரிசிடைக கன்னிப் பரு த்தினள். அ ளும் தன் வெபற்ஜேறாரு ன் அஜேத ஆசிரBத்தில் சித்து
ந்தாள். இIற்டைக னப்புள்ள அந்த Bடை ச் சாரலில் ளர்ந்ததனால் விரிசிடைக கள்ளங் கப Bற்ற தூI
உள்ளமுடை I ளாக இருந்தாள். ஆசிரBத்திலுள்ள பூஞ்வெசடிகளின்மீது அ ளுக்குக் வெகாள்டைள அன்பு.
அடை களில் பூக்கும் B ர்கடைளக் கண்டு Bகிழ் திலும் வெகாய் திலும் விரிசிடைகக்குத் தனி இன்பம்.
இIற்டைகயின் நடுவிஜே ஜேI பிறந்து ளர்ந்ததனாஜே ா என்னஜே ா அங்குள்ள இIற்டைகக் காட்சிகளின்
ஒவ்ஜே ார் னப்பும் அ ரி மும் பூரணBாகக் காணப்பட் ன. த ஒழுக்கமுடை I ஆ
ர்கடைள ஒழிI
ஜே று ஆ
ர்கடைளஜேIா இடைளஞர்கடைளஜேIா அது டைர அ ள் தன்முன் அங்ஜேக கண் ஜேத இல்டை .
ஆசிரBத்திற்குரிI ஜேசாடை யில் Bாடை வெதாடுக்க ஏற்ற ப
டைக B ர்கடைளயும் தடைழகடைளயும் முற்றிI
அரும்புகடைளயும் வெகாய்து ர ாம் என்ற கருத்து ன் அன்று அங்கு ந்த விரிசிடைக, அஜேசாக
Bரத்தடியில் அழஜேக டி ாக அBர்ந்திருக்கும் உதIணடைனக் கண் ாள். இப்ஜேபாது Iந்தகன்கூ
அ னு ன் இல்டை . எங்ஜேகா பக்கத்திற்குச் வெசன்றிருந்தான். ‘காBன் காBன் என்று எல்ஜே ாரும் அழகிற்
சிறந்த னாகக் குறிப்பிடுகின்றார்கஜேள? அது இஜேதா அBர்ந்திருக்கும் இந்த நம்பிதாஜேனா?’ என்று
விரிசிடைக நிடைனத்தாள். அ ன் ஜேBல் இன்னவெதன்று புரிIாத ஒரு விதBான பற்று அ டைளIறிIாBஜே
அ ளுக்கு ஏற்பட் து. எல்ஜே ாரும் அறிந்த வெBாழியில் கூறினால் டைBIல் என்று அதற்குப்
வெபIர். டைகயிலிருந்த ப ழத்தினா ாகிI பாடை பந்து முதலிIன விடைளIா ற் கருவிகடைள ஓரி த்தில்
டை த்து விட்டுச் ஜேசாடை வெசன்று, ஜேபாதும் B ரும் பூந்தடைழயுBாக விரிசிடைக விடைரவிற் வெகாய்Iத்
வெதா ங்கினாள். வெகாய்து முடிந்தபின் வெகாய்த B ர்கடைள இரண்டு உள்ளங்டைககள் நிடைறI
ஏந்திக்வெகாண்டு ஜேநஜேர உதIணனி ம் ந்தாள். கா டி ஜேIாடைச ஜேகட்டுத் தடை நிமிர்ந்தான் உதIணன்.
எதிஜேர திருBகள்ஜேபா நின்று வெகாண்டிருந்தாள் விரிசிடைக, அப்ஜேபாது அ ள், அ டைனப் பார்த்த
மிரண் விழிஜேநாக்கின் Bருட்சியிலும் ஒரு தனி அழகு நிழலிட் து. “நானும் என் பாடை யும்
சூடிக்வெகாள்ள Bாடை ஜே ண்டும். இடை கடைள Bாடை Iாகத் வெதாடுத்துக் வெகாடுங்கள்.” ஜேதனினும்
இனிI குரலில் இவ் ாறு கூறிக்வெகாண்ஜே , உள்ளங்டைககள் நிடைறI இருந்த B டைரயும் அரும்டைபயும்
தடைழகடைளயும் விரிசிடைக அ னுக்கு முன்ஜேன குவித்தாள். உதIணனுக்கு ஒஜேர விIப்பாயிருந்தது.
‘நாணமும் பIமுமில் ாBல் ஓர் ஆண் Bகனி ம் ந்து, ‘எனக்குப் பூவெதாடுத்துக் வெகாடுக்க ஜே ண்டும்’
என்று ஜேகட்கிற வெபண்ணும் இருக்க முடியுBா?’ என்று இந்த நிடை டைI விIந்தான் அ ன்.
B டைர எடுத்து, அ ள் வெகாடுத்த நார்ச் சுருடைள ாங்கி Bாடை கட் த் வெதா ங்கிIஜேபாது, அ ள்
அணி தற்காக என்று அந்த Bாடை டைI உரு ாக்குகிஜேறாம் என்ற இன்ப உணர்வு உதIணனுக்கு
ஏற்பட் து. Bாடை மிக அழகாகவும் அடைBந்தது. பாடை க்காகத் தனிஜேI சிறிI Bாடை ஒன்றும் அ ன்
வெதாடுத்திருந்தான். அ ன் டைககள் விடைர ாக Bாடை வெதாடுப்படைதப் பார்த்து விரிசிடைக விIந்து
வெகாண்டிருந்தாள். அப்படித் தன்டைன ஜேநாக்கிக் வெகாண்டிருந்த அ டைள நன்றாகப் பார்த்து, அ ள் ஒர்
அரசகுBாரி ஜேபா த் ஜேதான்று டைதயும் பிற இ ட்சணங்கடைளயும் வெகாண்டு அரசர் குடிப் பிறந்த ள்
என்ஜேற ஜேதர்ந்தான் உதIணன். Bாடை கடைளத் தன் ஜேB ாடை யிலிருந்து எடுத்துப் புன்முறு லு ன்
விரிசிடைக டைகயில் அளித்தான். Bாடை கடைளப் வெபற்றுக் வெகாண் விரிசிடைக, அ ற்டைற அணிந்துவெகாள்ள
அறிIாBல் பூக்கள் உதிரும்படி சிடைதப்பது கண்டு, அ ளுக்கு Bாடை அணிந்து காட் விரும்பினான்
உதIணன். அ டைளத் தன் பக்கத்தில் அடைழத்து BடிஜேBல் இருத்தி, நீண் கூந்தலில் ட்
டி Bாக
அந்த Bாடை டைIச் சூட்டி அழகு வெசய்தபின் “வெBல் வெசல்க” என்று கூறி அ டைள அனுப்பினான்.
கள்ளBற்ற அந்தக் கன்னிப் வெபண்ணும் அ ன் Bடியில் அBர்ந்ததனால் புதிI களிப்பு மிக்கவெதாரு
உணர்டை ப் வெபற்றது ஜேபாலிருந்தது. வெகாடிஜேபா
ளர்ந்து பர
னப்பு நிடைறந்து விளங்கிI
விரிசிடைக, Bடை ப் பகுதியில் சிப்ஜேபார் அணியும் எளிI சிறிI உடை ஜேI அணிந்திருந்தாள். பரு
ளம் ஒவ்ஜே ார் அங்கங்களிலும் வெபாலிவுற்றுத் ஜேதான்றிI அ டைள Bடியில் இருத்திக் வெகாண்டிருந்த
அந்தச் சிறுவெபாழுது, உதIணனுக்கு Bறக்க முடிIாதபடி நிடைனவில் நின்றுவிட் து.
68

உதIணன் தன் Bடியிலிருந்து விரிசிடைகடைI எழச் வெசால்லிI அஜேத ஜேநரத்தில், காஞ்சடைன பின்வெதா ரப்
ப நிறப் பூக்கடைளக் வெகாய்துவெகாண்டு அங்ஜேக ந்து ஜேசர்ந்தாள் ாச தத்டைத. உதIணன் Bடியில்
அழகான இளம் வெபண் ஒருத்தி கூந்தலில் Bாடை சூடிI ண்ணம் அBர்ந்திருந்து விட்டு எழு டைதக்
கண் தத்டைதக்கு ஒரு விநாடி உள்ளஜேB துடிப்பற்று நின்றுவிடும் ஜேபாலிருந்தது. Iார் Iாஜேரா ரு டைதக்
கண் விரிசிடைக ஒன்றும் புரிIாது எழுந்து பIந்துவெகாண்ஜே ஆசிரBத்தின் உள்ஜேள ஓடிவிட் ாள்.
தத்டைத கண்கள் சி க்க உதடுகள் துடிதுடிக்கச் சினத்து ன் உதIணடைன வெநருங்கினாள்.
பக்கத்திலிருந்த காஞ்சனBாடை யி ம் தத்டைத சீற்றத்ஜேதாடு கூறிI வெசாற்கள் உதIணன் காதில் விழுந்தன.
“காஞ்சடைன என்டைன இப்ஜேபாஜேத என் தந்டைதயின் நகருக்குக் வெகாண்டு ஜேபாய் விட்டுவி ச் வெசால்!
தனக்கு மிகப் பக்கத்தில் உள்ள தாBடைரப் வெபாய்டைகயிற் வெபாழுஜேதாடு B ர்ந்து புதுடைBச் வெசவ்விஜேIாடு
விளங்கும் தாBடைர B ரிலுள்ள ஜேதடைன உண்ணாது, வெதாடை விலிருக்கும் வெநய்தற் பூவில் ஜேதனுண்ண
விரும்பி அதடைன நாடிச் வெசல்லும் ண்டு ஜேபான்ற ர்கள் ஆ
ர். இவ்வுண்டைBடைI Iான் இன்ஜேற
அறிந்ஜேதன்” என்று இவ் ாறு கூறிவிட்டு உதIணடைன அணுகவும் விரும்பாத ள்ஜேபா ப்
பக்கத்திலுள்ள ஒரு வெபாழிலில் ஜேகாபத்ஜேதாடு புகுந்தனள் ாச தத்டைத. தத்டைதயின் ஊ ற் குறிப்டைப
உதIணனுக்கு அறிவிப்ப ள்ஜேபா அ டைன ஏறிட்டுப் பார்த்தாள் காஞ்சனBாடை . கீஜேழ ஜேகாப
மிகுதிIால் தத்டைத அங்குமிங்குBாகச் சிதறிவிட்டுச் வெசன்ற பூக்கள் விழுந்து கி ந்தன. அ ளுடை I
ஊ ற்சினத்தின் அளடை ச் சிதறப்பட்டுக் கி ந்த அந்த B ர்களும் ஒரு ாறு எடுத்துக் காட்டின. இந்
நிகழ்ச்சி ந க்கும்ஜேபாது Bடை ச் சாரலுக்கு விழாவிற்காக ந்திருந்த சாங்கிIத் தாயும் தற்வெசI ாக
அங்ஜேக ந்து ஜேசர்ந்தாள். அ டைளக் கண் தத்டைத, தான் ஒதுங்கிச் வெசன்ற வெபாழிலில் இருந்து தன்டைனத்
தன் தந்டைதயி ம் வெகாண்டுஜேபாய் விடுBாறும், உதIணன் இIல்பு இவ் ளவு இழி ாக இருக்கும்என்று
தான் கருதவில்டை என்றும் ருந்திக் கூறிக் வெகாண்டிருந்தாள். இடைதக் ஜேகட் சாங்கிIத் தாய் அ ள்
சினத்டைத எவ் ாறு தணிப்பது என்று சிந்தித்த ண்ணம் இருந்தாள். தத்டைதக்கும் உதIணனுக்கும்
ஜே ண்டிI ளாகிI சாங்கிIத் தாய் இப்ஜேபாது இரு ரில் Iாடைர முதலில் சBாதானப்படுத்து வெதனத்
தIங்கினாள்.
அப்ஜேபாது உதIணன் அ ள் ஊ டை த் தணிக்கக் கருதி எழுந்தான். ‘கள் உண்ண ஜே ண்டும் என்று
எழுந்த ஜே ட்டைக ஜேநாடைI அடைத உண்டுதாஜேன தீர்த்துக் வெகாள்ளஜே ண்டும்? அதுஜேபா த் தன்
காரணBாக உண் ான ஊ டை தான் தாஜேன தீர்க்க ஜே ண்டும்’ என்ற இந்த நிடைனவு ன் தத்டைத
சினத்து ன் புகுந்த ஜேசாடை க்குள் உதIணனும் புகுந்தான். அ டைனக் கண் தும் தத்டைத ஜே வெறாரு
புறBாக முகத்டைதத் திருப்பிக் வெகாண் ாள். உதIணன் அ டைளப் ப
ாறு இரந்து இனிI வெBாழிகளால்
ஜே ண்டினான். அ டைள வெBல் வெநருங்கிக் கடை ந்திருந்த கூந்தடை த் திருத்திக் வெகாண்ஜே சினத்டைதத்
தணிக்க முIன்றான். தத்டைதஜேIா அ டைன வெ றுப்ப ள் ஜேபா ஒதுங்கி ஒதுங்கிச் வெசன்றாள். அ ள்
ஊ டை த் தணிப்பது அவ் ளவு எளிதாக இருக்கும் என்று அ னுக்குத் ஜேதான்றவில்டை . அப்ஜேபாது
தத்டைதயின் ஊ ல் தானாகத் தணி தற்கு ஏற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்று தற்வெசI ாக ந ந்தது. Bடை ச்சாரலில்
இருந்த ளர்த்திIான BரவெBான்றிலிருந்து ஒரு வெபரிI குரங்கு திடீவெரன்று அங்ஜேக தத்டைதயின் அருகில்
குதித்து ந்தது. காண்பதற்கு அஞ்சத் தக்க ஜேதாற்றமுடை I அக் குரங்கு திடுதிப் வெபன்று குதித்தது கண்டு
பIந்து நடுங்கிI தத்டைத, தன் ஊ டை Bறந்து உதIணடைனக் கட்டித் தழுவிக் வெகாண் ாள்.
அச்சத்தினால் ஏற்பட் இந்தத் தழுவுதலினால் உதIணன்ஜேBல் தான் வெகாண் சினத்டைதயும்
ஊ டை யும் தத்டைத Bறந்துவிட் ாள்.
தத்டைதயின் எழிலும் இன்பமுஜேB உதIணடைன அரசிIடை யும் தன் ஆண்டைBடைIயும் இழக்கச்
வெசய்திருந்தன என்படைத நன்கு உணர்ந்திருந்த உதIணனுடை I உயிர்த் ஜேதாழர்கள், ஏற்கனஜே யூகி
இட்டிருந்த திட் ப்படி அ டைள அ னி மிருந்து பிரித்து, யூகியின் ஆதரவில் சி கா ம் Bடைற ாகத்
தங்கியிருக்கும்படி வெசய்Iக் கருதினர். உண் ாட்டு விழா ஒரு ாறு முடிவுற்றது. Bக்கள் நகர் மீண் னர்.
உதIணடைனயும் தத்டைதடைIயும் Bடை ச்சாரலுக்குப் பக்கத்தில் உள்ள இ ா ாண நகரத்து
அரண்Bடைனயில் சி நாள் தங்கி ாழும்படி ஏற்பாடு வெசய்திருந்தனர். தன் திட் ம் நிடைறஜே ற யூகி அந்த
ஏற்பாட்டை நண்பர்கள் மூ Bாகச் வெசய்வித்திருந்தான் .
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27. ந ம் நாடிI சூழ்ச்சிகள்
ஏற்பாட்டின்படி ாச தத்டைதயும் உதIணனும் இ ா ாண நகரத்து அரண்Bடைனயில் தங்கி ாழ்ந்து
ந்தனர். அங்ஙனம் அ ர்கள் ாழ்ந்து ரும்ஜேபாது ஒருநாள், “இப்படி முIற்சியின்றி வீஜேண
இருந்து ருதல் அரசர்குடிப் பிறந்ஜேதார்க்கு அழகன்று. ஆடைகIால் நீ உன் கீழுள்ள குறுநி
Bன்னர்கடைளயும் பிறடைரயும் கண்டு, அ ர்கள் வெசவ் ஜேன ஆட்சி ந த்துகின்றனரா என்று க னிக்கப்
ஜேபாய் ருதல் ஜே ண்டும்” என நண்பர் அ னுக்குக் கூறினர். உதIணன், ாச தத்டைதடைIப் பிரிI
ஜேநரிடுஜேB என்று கருதி அதற்கு Bறுத்துவிட் ான். நண்பர்கள் அ ன் நிடை க்கு ருந்தி, ஒன்றும் வெசய்I
இI ாBல் றிஜேத இருக்க ஜேநர்ந்தது. இது நிகழ்ந்து முடிந்த சி நாள்கள் வெசன்றபின் ாச தத்டைதஜேI
உதIணனி ம் ஜே ட்டை Iாடும் நிமித்தBாகக் காடு வெசன்றுவிட்டுத் திரும்பி ரும்ஜேபாது ப
பூக்களாலும் தடைழகளாலும் அழகிI Bாடை வெதாடுத்துத் தனக்குக் வெகாண்டு ருBாறு ஜே ண்டிக்
வெகாண் ாள்.
தத்டைதயின் ஜே ண்டுஜேகாடைள Bறுக்க முடிIாத உதIணன், ஜே கBாகச் வெசல்
ல் குதிடைர ஒன்றின்மீது
ஏறிக் காடு வெசன்றான். இந்த நல்
ாய்ப்டைபப் பIன்படுத்திக்வெகாண்டு தத்டைதடைI உதIணனி மிருந்து
பிரிக்க விரும்பினர் நண்பர். ‘அரசன் இன்ப நுகர்ச்சியில் ஆழ்ந்து பிற ற்டைற ஜேநாக்கானாயினன்’ என்று
காட்டு ஜே
ர்கள் ந்து அரண்Bடைனக்குத் தீயிட்டுவி ப் ஜேபா தாக எங்கும் வெசய்திடைIப் பரப்பினர்.
தாங்கஜேள சி ஏ
ாளர்கடைள விட்டுத் தத்டைத இருந்த அரண்BடைனடைIத் தீக்கு இடைரIாக்கிவிட்டு,
உள்ளிருந்த தத்டைதடைIயும் சாங்கிIத் தாடைIயும் அரண்Bடைனயின் அடிப்பகுதி மூ ம் யுகி சிக்கும்
இ த்திற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த சுரங்க ழிIாக அங்ஜேக அனுப்பிவிட் னர். எரிந்துஜேபான
அரண்Bடைனயில் தத்டைதயின் அணிக ன்கடைள அங்கும் இங்குBாகச் சிதறி அ ளும் எரிபட்டு
இறந்தனள் என்று உதIணன் நம்புBாறு வெசய்து டை த்தனர். திட் த்தில் முழுப்பங்கு வெகாண்டு
உதIணன் ந த்திற்காக உடைழக்கும் முக்கிI நண்பர்கடைளத் தவிர ஜே று எ ரும், 'தத்டைத, சாங்கிIத்
தாயு ன் உயிஜேராடு சுரங்க ழிIாகத் தப்பிச் வெசன்று யூகியி ம் உள்ளனள்' என்படைத அறிI வில்டை .
இ ா ாண நகர அரண்Bடைன இவ் ாறு தீப்பட்டு எரிந்துஜேபான அளவிஜே தப்பிச் வெசன்ற சாங்கிIத்
தாயும் ாச தத்டைதயும் யூகியிருக்கும் இ த்டைதச் வெசன்று அடை ந்தனர். முன்பின் வெதரிIாத அங்ஜேக
சாங்கிIத் தாயு ன் ஓடி ந்திருந்த தத்டைத சிறிது க ங்கினாள். அப்ஜேபாது சாங்கிIத் தாய், “உன் காதற்
கண ன் அரசிIல் ாழ்வில் உIர்வு வெபறஜே இத்தடைகIவெதாரு சூழ்ச்சி வெசய்Iப்படுகிறஜேத ஒழிI
ஜே றில்டை ” என்று கூறித் ஜேதற்றினாள். அதற்குள் யூகிஜேI ாச தத்டைதயின் முன் ந்து அ ளுக்குப் ப
ஆறுதல் உடைரகடைளக் கூறி, “இடை Iாவும் உன் கண ன் தன்டைன உணர்ந்து வெகாள்ளவும் பிறரால்
ஆளப்பட்டு ரும் தன் நாட்டை மீட்கும் உணர்வு வெபறவும் பிங்க க கர்களாகிI தன் தம்பிIர் துIர்
ஜேபாக்க ஜே ண்டுவெBன்ற கருத்துக் வெகாள்ளவுஜேB வெசய்Iப்பட் சூழ்ச்சி இது. இந்தச் சூழ்ச்சி நிடைறஜே ற
ஜே ண்டி என் வெபாருட்டும் உன் கண ன் வெபாருட்டும் சி நாள் நீ இந்தப் பிரிடை ப் வெபாறுத்துக் வெகாள்ள
ஜே ண்டும். அருள்கூர்ந்து நீ எனக்கு இவ் ரத்டைத அளிப்பாIாக” என்று யூகி தத்டைதடைI ஜே ண்டிக்
வெகாண் ான். அந்த உருக்கBான ஜே ண்டுஜேகாள் தத்டைதயின் Bனத்டைதயும் க ர்ந்துவிட் து. இது டைர
தன்னி ம் ஜேபசுப ன் யூகி என்ஜேற அ ள் எண்ணவில்டை . சாங்கிIத் தாய், ப த்டைதக் வெகாண்டு ந்து
உதIணனி ம் காட்டிIபின் யூகி இறந்துவிட் ான் என்ஜேற எண்ணி ந்தாள் அந்தப் ஜேபடைதப் வெபண்.
இது டைர யூகிடைI அ ள் ஜேநரிற் கண் தும் இல்டை . இப்ஜேபாது தன்னி ம் ஜேபசுப ன் உதIணனுக்கு
வெநருங்கிI நண்பர்களில் ஒரு னாக இருக்க ஜே ண்டுவெBன்ஜேற அ ள் எண்ணினாள். சாங்கிIத் தாய்
அ ளுடை I சந்ஜேதகத்டைதப் புரிந்து வெகாண்
ள்ஜேபா , அ ஜேன யூகி என்படைதயும் அ ன் இறந்ததாக
உரு கம் வெசய்Iப்பட் ப ம் வெ றும் கற்படைன என்படைதயும் மீண்டும் அ ளுக்கு விளக்கBாகக்
கூறினாள். அது ஜேகட் தத்டைத நம்பிக்டைகயு ன் “முன்பு உஞ்டைசயில் சிடைற நீங்க உதவிI நீயிர், என்
கண னுக்கு இன்றும் ந ஜேB நாடுவீர். எனஜே நீங்கள் வெசய்I ஜே ண்டிIடைதச் வெசய்து அரசடைன
ழிக்குக் வெகாணர்க” என்று கூறி அ ர்கள் திட் த்துக்குத் தானும் ஒத்துடைழப்பதாக ாக்குக்
வெகாடுத்தாள் ாச தத்டைத யூகி Bனம் Bகிழ்ந்து, இனி உதIணன் படைழI துன்பங்கள் நீங்கி ந முறல்
நிச்சIம் என நிடைனத்தான். ாச தத்டைதயும் ஒத்துடைழப்பதாக ஒப்புக் வெகாண் து யூகிக்கு ஜேBலும்
நம்பிக்டைக அளிப்பதாயிருந்தது.

70

காடு வெசன்றிருந்த உதIணன் இ ா ாண Bடை ச் சாரலிலுள்ள ளம்மிகுந்த பூங்காக்களில் தத்டைதக்கு
ஜே ண்டிI நறுBண B ர்கடைளயும் தடைழகடைளயும் ஜேசகரித்துக்வெகாண்டு அடைத அ ளுக்கு அளிக்கும்
ஆ ஜே ாடு திரும்பி, விடைர ாக நகருக்குப் புறப்பட் ான். தத்டைதயின் சிறு பிரிடை க்கூ அ னால்
வெபாறுத்துக்வெகாள்ள முடிIவில்டை . தன்னுடை I ஒஜேர கன்டைற நிடைனத்து ஜேBய்தல் வெ ளியிலிருந்து
ஆர் த்ஜேதாடு திரும்பும் தாய்ப் பசுவின் Bனநிடை டைI ஒத்திருந்தான் அப்ஜேபாது அ ன். உதIணஜேனாடு
காட்டுக்கு உ ன் ந்திருந்த குதிடைரப் பாகன், Bரத்தடியில் கட் ப் வெபற்றிருந்த இரண்டு குதிடைரகளில்
அரசனுக்குரிI உIர்ந்த சாதிக் குதிடைரடைIச் ஜேசணம் பூட்டிக் வெகாண்டு ந்து நிறுத்தினான். பாகன்
டைகயிலிருந்து கடி ாளத்டைத ாங்கிக்வெகாண்டு தாவி ஏறினான் உதIணன். பாகன் டைக கூப்பிI ாஜேற
அரசடைன ணங்கி வி கிநின்று வெகாண் ான். குதிடைர முன் கால்கடைளக் வெகாண்டு தாவிப் பாய்ந்து,
காற்றிலும் கடுகிச் வெசன்ற குதிடைரயின் குளம் வெபாலி Bடை ச் சிகரங்களில் பIங்கரBாக எதிவெராலித்த
ண்ணம் இருந்தது. பாகனுடை I குதிடைரயும் உதIணடைனப் பின் வெதா ர்ந்தது. குதிடைர Bடை
நடுவிலுள்ள ழிடைIக் க ந்து நகடைர அணுகிIஜேபாது உதIணனுக்குச் சி தீI நிமித்தங்கள்
ஏற்பட் ன. இ து புறத்துக் கண்ணும் ஜேதாளும் துடித்தன. சி பறடை களின் குரல்கள் தீடைBக்கு
அறிகுறிIாக ஒலித்தன. இத்தடைகI தீக் குறிகளால் Bனங் க ங்கிI ாஜேற குதிடைர ஜேBல் ந்து
வெகாண்டிருந்த அ ன், வெதாடை வில் நகரினுள்ஜேள அரண்Bடைனப் பக்கBாகத் வெதரியும் புடைகப்
ப
ங்கடைளக் கண் ான். இந்தக் காட்சி அ ன் க க்கத்டைத ஜேBலும் அதிகப்படுத்திIது.
ழியில் ஏற்பட் துர்நிமித்தங்களும் புடைகக் காட்சியுBாகச் ஜேசர்ந்து ‘ஆருயிர்க் காதலி ாச தத்டைதக்கு
ஏஜேதனும் துன்பம் ஜேநர்ந்திருக்குஜேBா? அ ள் நம்டைBப் பிரிந்தனஜேளா’ என்ற அச்சத்டைதயும் துIரத்டைதயும்
அ னுக்கு ஏற்படுத்தின. இதற்குள் குதிடைர நகரின் தடை க்ஜேகாட்டை
ாயிடை அடை ந்துவிட் து.
அ ன் Bனத்தில் அ க்க முடிIாத பரபரப்பு ளர்ந்தது. அருகில் வெநருங்கிIதும் அரண்Bடைன தீப்பற்றி
எரிந்து வெகாண்டிருந்தடைதக் கண் ான் உதIணன். ‘காட்டு ஜே
ர்தாம் அரண்Bடைனக்குத்
தீக்வெகாளுத்தினர்’ என்று ஒரு வெபாய்டைI வெBய்ஜேபா ச் வெசய் தற்காகச் சி காட்டு ஜே
ர்கடைள
அடித்துத் துரத்து துஜேபா த் துரத்திக் வெகாண்ஜே
Iந்தகனும் உருBண்ணு ாவும் அங்ஜேக ந்தனர்.
எதிர்ப்புறமிருந்து குதிடைரமீது ரும் உதIணன் நகரிற் புடைககண்டு துIரத்தால் BIங்கிவி ாBல்
அ டைன ஆற்றக் கருதிI அ ர்கள், தடை க்ஜேகாட்டை
ாசலிஜே ஜேI அ டைன எதிர் வெகாண்டு நின்றனர்.
உதIணன் தான் வெகாண்டு ந்த B ர்கடைளயும் அரும்புகடைளயும் சிதறிவிட்டுத் துIரத்தினால்
தாக்குண்டு ஜேதான்றினான். அ ர்களுக்கு அப்பால் சற்றுத் வெதாடை வில் ாச தத்டைதயின் ஜேதாழிIாகிI
காஞ்சன Bாடை அழுது பு ம்பி அரற்றிக் வெகாண்டிருந்தாள். தீ நாக்குகள் ஜேபான்ற ஜேபரிதழ்கஜேளாடு
டிIவெசந்தாBடைர B ர்கள் வெசறிந்து பூத்திருக்கும் ஒரு வெபாய்டைகயில், அன்னவெBான்று தன் ஜேச டை த்
ஜேதடி அ Bரல் ஜேபா இருந்தது காஞ்சடைனயின் அப்ஜேபாடைதI நிடை . புன்வெசாற் ஜேகட் வெபரிஜேIார்
ஜேபா க் கருகி ாடியிருந்தது அ ள் வெபான் ஜேBனி. தன் தடை விIான ாச தத்டைதடைIப் பற்றிக்கூறி
அரற்றிI ாஜேற, அ ள் அ
ஜேB உரு ாய் நின்று அங்ஜேக அழுது வெகாண்டிருந்தனள்.
இவ் ாறு ாச தத்டைதடைI முன்னிடை ப் படுத்தி அரற்றிக் வெகாண்டிருந்த காஞ்சடைனயின் வெBாழிகள்
அப்ஜேபாது தான் குதிடைரயில் ந்து அங்ஜேக நின்ற உதIணன், வெசவியில் பட் ன. ஏற்வெகனஜே க க்கமும்
பIங்கரBான சந்ஜேதகமும் வெகாண்டு ந்திருக்கும் உதIணன், காஞ்சடைனயின் இந்த அரற்றடை யும்
Iந்தகனும் உருBண்ணு ாவும் டைகடைIப் பிடைசந்துவெகாண்டு க டை ஜேதான்ற நிற்படைதயும் கண் ான்.
அடுத்த கணம் ாச தத்டைதக்கு என்ன ஜேநர்ந்தஜேதா என்ற திடைகப்பில் குதிடைரயிலிருந்ஜேத BIங்கிச்
சாய்ந்தது அ ன் உ ல், Iந்தகனும் உருBண்ணு ாவும் பதறி ஓடி தடைரயில் விழ இருந்த
உதIணனு டை க் குதிடைரயிலிருந்ஜேத தாங்கிI ாறு எடுத்தனர். உ ஜேன பக்கத்திலிருந்த ஏ
ாளன்
ஒரு ன் ஓஜே ாடியும் வெசன்று BIக்கத்டைத நீக்கும் தன்டைB ாய்ந்த கடுங்கூட்டு என்னும் அரிI
Bருந்டைதக் வெகாண்டு ந்தான். அந்த Bருந்டைத அளித்து Bார்பிற் குளிர்ந்த சந்தனத்டைதயும் பூசினர். பின்
வெபரிI ஆ
ட் ம் ஒன்டைறக் வெகாணர்ந்து தூIகாற்று அ ன் உ லிற் படும்படிIாக வீசினர். சிறிது
ஜேநரத்தில், “ ாச தத்டைத என் உயிஜேர, நீ எங்குற்றடைன?” என்று அரற்றிக் வெகாண்ஜே கனவிலிருந்து
விழிப்ப ன் ஜேபா க் கண்விழித்தான் உதIணன். சுற்றியிருந்த நண்பர்கள் சற்ஜேற முகம் B ர்ந்தனர்.
வெBல் BIக்கம் வெதளிந்தான் அரசன். விழித்தவு ன், “ ாச தத்டைதக்கு என்ன ஜேநர்ந்தது?” என்ற
ஜேகள்விதான் அ னி மிருந்து துIரம் ஜேதாய்ந்து ஒலித்தது. ாச த்டைதக்கு ஜேநர்ந்தடைத அ னி ம்
எப்படி வி ரிப்பவெதன நண்பர் ஒரு டைர ஒரு ர் பார்த்துக் வெகாண்டு தIங்கினர்.
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28. துIர வெ ள்ளம்
நண்பர்கள் நீண் ஜேநரச் சிந்தடைனக்குப்பின் ந ந்த துன்பங்கடைளப் படிப்படிIாக உதIணனுக்குக்
கூறினார். ாச தத்டைதக்கு ஜேநர்ந்த அ
ம் அறிந்ததும் உதIணன் ஒஜேரIடிIாகக் கதறினான். ஆருயிர்
நண்பர் ஆறுதல் வெBாழி கூறினர். அடைதயும் வெபாருட்படுத்தாBல் எரிந்துவெகாண்டிருந்த அரண்Bடைனயின்
அந்தப்புர Bா ங்களின் தீயிடை ஜேI தானும் குதித்து விடு ான்ஜேபா எழுந்து ஓடினான் உதIணன்.
“தத்டைத இறந்தது இந்தத் தீயிஜே தாஜேன? நானும் இதிஜே ஜேI மூழ்கி இறக்கிஜேறன்” என்று கூறிக்
வெகாண்ஜே ஒடிI அ டைன நண்பர் தடுத்து நிறுத்து தற்குப் வெபரும்பாடுப ஜே ண்டியிருந்தது.
அ னுடை I துIரம் சBாதானப் படுத்த இI ாத மிகப்வெபரிI துIரBாயிருந்தது.
“நண்பஜேன! துன்பப் வெபாடைற சுBக்க ாற்றாது நீ இங்ஙனம் தீப்புகுதல் உன் படைக ர் Bகிழ்ச்சி
அடை
தற்குரிI வெசI ாகும். அன்றியும், 'யூகிடைI இழந்தபின் த்த குBரன் தனக்வெகனச் வெசாந்த
ஆற்றல் இல் ாது ஜேபாயினடைBIால், தத்டைதயின் பிரிவுத் துIடைர ாயி ாகக் வெகாண்டு ஜேகாடைழIாக
Bாறித் தாஜேன இறந்து ஜேபானான்' - என்று பிறர் உன்டைன இகழவும் இ ந்தரும் இச் வெசIல், ஏற்வெகனஜே ,
‘யூகி இறந்தபின் நீ ஏதும் வெசய்I இI ாத ன் ஆயிடைன!’ என்று உன் படைக ர் எள்ளி நடைகIாடி உடைரத்து
ருகின்றனர். ஆகஜே க ங்காBல் இரு” எனக் கூறி நண்பர் அ டைனத் தீப்புகாBல் தடுத்து நிறுத்தினர்.
உதIணன் ந த்திற்காக நடிக்கப்பட் ஒரு ஜேபாலி நா கத்டைத அ ன் நம்பித் திருந்தஜே , நண்பர்கள்
இந்த ஏற்பாடு வெசய்திருந்தனர்.
புற்றிலிருக்கும் பாம்டைப வெ ளிஜேIற்றிச் சினமூட்டு தற்காகப் புற்றின் ாயிலில் இட் வெநருப்டைபக்
கண்டு, பாம்பு வெ ளிஜேI ஜேபாந்ததுBன்றிச் சி டைரத் தீண் வும் தடை ப்பட்டுவிட் துஜேபா உதIணன்
அடைத நம்பிIஜேதா ன்றித் தன் உயிடைரயும் Bாய்த்துக் வெகாள்ளமுற்பட்டு விட் து கண்டு அ ர்கள்
திடுக்கிட் னர். முதலுக்ஜேக ஜேBாசம் ந்துவிடும் ஜேபாலிருந்தது. எ ர் ஜே டிக்டைக பார்க்கப் பாம்டைப
உள்ஜேளயிருந்து வெநருப்பிட்டு வெ ளிஜேIற்றினாஜேரா அ டைரஜேI அது கடித்துவிட் ால் என் வெசய் து?
அரிதின் முIன்று நிடை வெகாள்ளாBல் தடுBாறி உழன்று சுழலும் உதIணடைனத் ஜேதற்றினர் அ னுடை I
ஜேதாழர்கள். காரிI நா கத்டைத அ ன் வெBய்வெIன நம்பிIது அ ர்களுக்கு Bகிழ்ச்சிஜேI தந்தது.
எல்டை Iற்ற நீர்ப்வெபரும் பரப்டைப உடை Iதாக இருந்தாலும் க லுக்கும் கடைர உண் ல்
ா? அடைதக்
க ந்து அது அப்பால் ஜேபாய்வி முடிIாஜேத? தன் ஜேதாழர்களின் வெசால்டை க் க ந்தறிIாத உதIணன்
ஒரு ாறு Bனந்ஜேதறித் தானும் தீயிற் புகுந்து உயிர்விடும் எண்ணத்டைதக் டைக விட் ான். 'சுற்றித்
தீப்பற்றிIஜேபாது அஞ்சி நடுங்கிச் வெசய் தறிIாது குடைகயில் சிக்கிவிட் Bயிடை ப்ஜேபா த் தன்
இன்னுயிராகிI என்டைன நிடைனந்து தத்டைத எப்படிப் பரி தவித்தாஜேளா' என்று நிடைனத்துப் பார்த்தஜேபாது
உதIணனுக்குத் தன் உ லில் உயிர்ப்ஜேப நின்றுவிடும் ஜேபாலிருந்தது. அ
த்தின் உணர்வுச் சுடைBகள்
அ ன் வெநஞ்டைசப் பிடித்துத் தாழ்த்தின. பறி வெகாடுக்கக் கூ ாததும் என்றும் பறிவெகாடுப்பதற்கு
அரிIதுBான ஒன்டைறப் பறி வெகாடுத்துவிட்
ன் ஜேபா BIங்கிச் ஜேசார்ந்தான் உதIணன். எரிந்து ஜேபான
தத்டைதயின் வெபான்னு டை Iா து ஒரு முடைற கண்குளிரக் காண ஜே ண்டும் ஜேபாலிருந்தது அ னுக்கு.
கண் ால்தான் தன்னி ம் வெகாந்தளிக்கும் ஜேசாகவெ ள்ளம் டியும் என்று அ ன் உள் உணர்வு ஜேபசிற்று.
“அடைர குடைறIாக எரிந்து வெகாண்டிருக்கும் வெநருப்டைப அவித்துவிட்டு எரிந்துஜேபான அ ள்
வெபான்னு டை Iா து எனக்குக் காட்டுங்கள்” என்று உதIணன் ஜேகட் ஜேபாது நண்பர்களுக்குப்
பகீவெரன்றது.
தத்டைதயின் பிணத்டைதக் காணஜே ண்டும் என்று உதIணன் ஜேகட்பான் என அ ர்கள் சற்றும்
எதிர்பார்க்கவில்டை . வெநருக்கடிIான நிடை ஏற்பட் து அ ர்களுக்கு. இப்வெபாழுது அ ன் ஜேகட்
ஜேகள்விIால் தங்கள் குட்டு உடை பட்டு நா கம் அம்ப Bாகி விடுஜேBா என்று அ ர்கள் உள்ளுற
நடுக்கமும் அடை ந்தார்கள். எல் ாம் உதIணன் நன்டைBக்காகஜே வெசய்திருந்தார்கள். என்றாலும் வெபாய்
வெபாய்தாஜேன? ‘எரிந்துஜேபான கரிப்பிணத்டைத அரசர்கள் காண்பது ழக்கமில்டை . அது அ ர்கள்
Bங்க த்திற்குத் தகாது’ என்று தங்கடைளச் சBாளித்துக்வெகாண்டு ஒரு வெபாய்டைIச் சாBர்த்திIமும்
சாதுரிIமும் ஜேதான்ற வெ ளியிட்டு உதIணடைன நம்ப டை த்தார்கள். முதலில் அதற்கு இணங்கிI
உதIணன் பின்பு Bனம் Bாறிவிட் ான். கண்டிப்பாக எரிந்துஜேபான தத்டைதயின் உ டை க் காணத்தான்
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ஜே ண்டுவெBன்று பிடி ாதத்ஜேதாடு ஒற்டைறக் காலில் நின்றான். அ னுடை I பிடி ாதத்டைதத் தளர்த்து து
கடினBாயிருக்குவெBனத் ஜேதான்றிIது.
உதIணன் துIரத்டைதயும் அந்தத் துIர ஜே கத்தில் வெநாடிக்கு வெநாடி அதிகBாகி ரும் அ னுடை I
பிடி ாதத்டைதயும் க னித்த உருBண்ணு ா, அடைதத் தீர்க்கும் ழி நாடிச் சற்ஜேற நுணுக்கBாகச்
சிந்தித்துப் பார்த்தான். இந்த நிடை யில் உதIணனுடை I பிடி ாதத்டைத நிடைறஜே ற்றாBல்
கா ந்தாழ்த்தினால் என்ன நிகழும் என்படைதயும் உரு Bண்ணு ா அதுBானம் வெசய்தான். ‘தத்டைத
தீப்பட்டு இறந்து ஜேபானது உண்டைBIாயின் இ ர்கள் பிணத்டைதக் காட் Bறுப்பாஜேனன்? ஒருஜே டைள
இதில் ஏதா து சூழ்ச்சி இருக்குஜேBா? எனக்கு உயிர் நண்பர்களாகிI இ ர்கள் இத்தடைன ஜேபர்
இங்கிருந்துBா தத்டைதடைI இறந்துஜேபாக விட்டிருப்பார்கள்? இல்டை ! இல்டை ! ஒரு ஜேபாதும் இருக்காது.
தத்டைத இறந்திருக்கBாட் ாள். ஜே ண்டுவெBன்ஜேற ஏஜேதா காரணம் பற்றித்தான் இ ர்கள் இப்படிக்
கூறியிருக்க ஜே ண்டும்’ என்று இந்த விதBாக உதIணன் சந்ஜேதகமுற்று நிடைனத்து விடு ானானால் பின்
ஜேBஜே ந க்க ஜே ண்டிI அருடைBIான திட் ங்கள் அவ் ளவும் சரிந்து ஜேபாகும். உதIணன் Bனம்
எவ் ளவு கூர்டைBIானது என்படைத நன்றாக அறிந்திருந்த உருBண்ணு ா இடைBப் வெபாழுதில் தங்கள்
வெநருக்கடிடைI உணர்ந்துவெகாண் ான். நல் ஜே டைளIாக ாச தத்டைதயின் பள்ளிIடைறப் பக்கத்தில்
முன்ஜேப இரண்டு ஜே
ர்கடைளத் தத்டைத சாங்கிIத்தாய் ஆகிI இரு ருடை I அணி ஆடை களு ன்
வெநருப்பில் தள்ளி டை த்திருந்தனர். ‘இப்வெபாழுது கரிந்து அடை Iாளங் கண்டுவெகாள்ள முடிIாBல்
இருக்கும் அ ர்கள் பிணங்கடைள அருகில் ஜேபாக வி ாBல் தூரத்திலிருந்ஜேத காட்டி, உதIணடைனத்
திருப்தி வெசய்துவி
ாம்’ என்ற முடிவு ன், உதIணனுக்குப் பிணத்டைதக் காட் ஒப்புக் வெகாண்டு
அ டைன அடைழத்துச் வெசன்றான் உருBண்ணு ா. உதIணஜேனாடு தான் அங்ஜேக புறப்படு தற்கு
முன்பாக, உருBண்ணு ா ஜே று ஒரு முக்கிIBான காட்சிடைI உதIணன் கண்களிலிருந்து Bடைறக்க
ஜே ண்டிIதாயிற்று. உதIணன் பிணத்டைதப் பார்டை யி ஜே ண்டிI இ த்திற்கு அருகில்தான் தத்டைதயும்
சாங்கிIத் தாயும், யூகி இருக்குமி த்திற்குத் தப்பிச் வெசன்ற சுரங்க ழி திறந்து கி ந்தது. உருBண்ணு ா
முன்ஜேனற்பாட்டு ன் தந்திரBாக ஒர் ஏ
ன் மூ ம் அந்தக் கதடை அடை த்து எரிந்துஜேபான நீற்டைறயும்
கட்டை கடைளயும் வெகாண்டு மூடிச் சுரங்க ழிடைI Bடைறத்து விடுBாறு வெசால்லி அனுப்பியிருந்தான்.
ஜேபான ஏ
னி மிருந்து காரிIம் முடிந்ததாகத் தகுந்த குறிப்புக் கிடை த்த பின்ஜேன உதIணடைன
அடைழத்துக்வெகாண்டு எரிந்து ஜேபான பள்ளிIடைறக்குள் நுடைழந்தான் உருBண்ணு ா. சற்று
வி கியிருந்தபடிஜேI தத்டைத, சாங்கிIத் தாய் இ ர்களின் எல் ா அணிகளும் பூட் ப்வெபற்று
உருத்வெதரிIாBற் கரிந்து ஜேபாயிருந்த ஜேபாலிப் பிணங்கடைள உதIணனுக்குக் காட்டி, இரு ரும் இறந்தது
வெபாய்யில்டை என்படைத அ ன் நம்பும்படி வெசய்தான். உதIணனும் அடைத அப்படிஜேI நம்பு தற்குச்
சந்தர்ப்பம் துடைண வெசய்தது.
பிணத்தின்ஜேBலும் ஜே று சி இ ங்களிலும் சிதறிக் கி ந்த தத்டைதயின் அணிக ன்கள் ஏ
ரால்
ஓரி த்தில் வெகாண்டு ந்து குவிக்கப் வெபற்றன. அடை வெபரும்பாலும் சிடைதந்து ஜேபாயிருந்தன. அந்த
நடைககளுக்கு முன் அBர்ந்து உதIணன் கண்ணிர் விட்டுக் கதறிI காட்சி உண்டைB வெதரிந்த
உருBண்ணு ா முதலிஜேIாடைரக்கூ Bனம் உருக்கி ருத்தத்தில் ஆழ்த்திIது. ஒவ்வெ ாரு
வெபான்னடைகயும் தத்டைதயின் வெசவ்விதழ்களுக்கு நடுஜே ஜேதான்றிI புன்னடைகடைI உதIணனுக்கு
நிடைனவூட்டின. முத்து
மும், சித்திர உத்தியும், நித்தி த் தாBமும், வெநற்றிச் சுட்டியும், கழுத்தணி
கண்டிடைகயும் என்று வெசால்லில் அ ங்காத ப அணிக ன்களில் அ ள் வெசளந்தரிIப் புன்முறு ல்
நிச்சIம் அ னுக்குத் வெதரிந்து தான் இருக்கஜே ண்டும். ஒவ்ஜே ாரணி க னும் தத்டைதயின் உ லில்
அழிந்துஜேபான ஒவ்ஜே ார் அங்க னப்டைபயும் அ னுக்குச் வெசால்லிக் வெகாண்டிருந்தது; நிடைனவூட்டிக்
வெகாண்டிருந்தது. அ ன் கண் க ங்கினான். க கங்கள் தந்தத்தில் வெசதுக்கி டை த்தாற்ஜேபால் இருந்த
அ ள் முன் டைகடைI நிடைனவில் வெகாண்டு ந்து காட்டின. ப நிற டை ரக் கற்கள் வெபாருத்தப் வெபற்ற
ஜேBாதிரங்கள் தாBடைரயின் நீண் இதழ்கடைளச் சுருட்டிIதுஜேபால் காட்சிIளித்த அ ள் விரல்களின்
நளினத்டைத எண்ணச் வெசய்தன. ஜேதாளணிகள் BழுBழுவெ ன்று முற்றி இடைழத்த சந்தனக்
கட்டை கள்ஜேபான்ற, ஆனால் பஞ்சுஜேபால் வெBல்லிIன ாகிI அ ள் ஜேதாள்கடைள அறிமுகம் வெசய்தன.
ப ழமும் காசும் ஜேகாத்துச் வெசய்Iப்பட் பாண்டில் என்னும் இடுப்பணியும் எட்டு
ங்களாகக்
ஜேகாத்த விரிசிடைக என்னும் ஜேBகடை யும் தத்டைதயின் இடை Iழடைகத் தாமும் உதIணனுமுஜேB அறிI
முடிந்த வெபருடைBடைI இழந்து விட் துஜேபா அ டைன ஜேநாக்கி அல் ல் காட்டின. கிண் கிணிச் சி ம்பு
முதலிI கா ணிகள் என்ஜேறா வெசய்த இன்ப ஒலிகடைள அ ன் நிடைனவிற் ப ரச் வெசய்தன. தாரும்
தடைழயும் கண்ணியும் Bாடை யும் வெகாண்டு உன்டைன அழகு வெசய்I ந்ஜேதன். நீஜேIா உனக்கு முன்புள்ள
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அணி க ன்கடைளஜேI விட்டுச் வெசன்று விட் ாய் என்று ப
ாறு பிதற்றி ாச தத்டைதடைIப் பற்றிI
படைழI நிடைனவுகளில் ஆழ்ந்து கி ந்தான் உதIணன். Iாடைன பிடிப்ஜேபார் இட் குழியில் தன் வெபண்
IாடைனடைIப் பறி வெகாடுத்த களிற்டைறப் ஜேபா நீங்காச் ஜேசாகம் அ டைன நிடை Iாக ாட்டிI
ண்ணமிருந்தது. ாச தத்டைதயின் அழகிI உ டை இழந்து விட் உதIணன் அ ளுடை I
அணிக ன்களிலிருந்து அடை முன்பு அணி வெசய்த ஒவ்ஜே ார் அங்கBாக நிடைனத்துக் கூட்டிக்
கற்படைனயில் அ டைள உரு ாக்க முIன்றான்.
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29. துன்பத்தில் விடைளந்த துணிவு
இந்த நிடை யில் உதIணனுடை I ஜேசார்வு ஜேநாக்கி, அ ன் நாட்டின்ஜேBல் படை வெIடுத்து ரக்
காத்திருக்கும் படைக ர்கள் வெகாண் ாட் ம் அடை ந்தனர். ‘படைககள் நம்டைBச் சுற்றி நி வுகிறஜேபாது
இவ் ாறிருப்பது நன்றன்று’ என்று கூறினர் நண்பர். ஆருணி அரசன் இந்த நிடை யில் படை வெIடுத்து
ந்தாலும் ர ாம் என்ற முன்வெனச்சரிக்டைகயு ன் படை கடைள நாற்புறமும் திரட்டி முன்ஜேனற்பா ாக
டை த்தனர் உதIணன் நண்பர். இவ் ாறு கூறிI அ ர்கள் கூற்றும் ஆருணி அரசடைனப் பற்றிI
எச்சரிக்டைகயும் உதIணன் சற்ஜேற துIரத்டைத Bறந்து அரசகுBாரனுக்குரிI வீர விழிப்டைபயும்
துணிடை யும் வெபறச் வெசய்திருந்தன. இடைதக் கண் நண்பர்கள் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் சிறந்து
முதிர்ந்திருந்த சி அடைBச்சர்கடைளக் வெகாண்டு, காBத்தின் இழிடை யும் ஜேக
ம் ஒரு வெபண்Bகடைள
இழந்ததற்காக அ ன் இவ் ாறு வெபருமிதமிழந்து ஜேபதுறு து தகுதி இல்டை என்படைதயும் அ ன்
Bனத்தில் பதியும்படிIாக எடுத்துடைரக்கச் வெசய்தனர். வெசால் ன்டைB ஜேதர்ந்த அ ர்கள் அறிவுவெBாழி,
உதIணன் தன் வெபருமிதத்டைத உணரும்படி வெசய்தது. நண்பர்கள் வெ ற்றி வெபற்றனர். உதIணன் துணிவு
வெபற்றான்.
தத்டைதயின் வெபான்னடைகயிற் புன்னடைக கண்டு பிதற்றிI உதIணன், இப்ஜேபாது தன் ஆண்டைBடைIப் பற்றி
உணரத் வெதா ங்கிவிட் ான். அது நண்பர்க்கு முழு வெ ற்றிIாக ாய்த்தது. வீர விடைளவுகள் இனி
அ னி மிருந்து நிகழுவெBன நண்பர்கள் எதிர்பார்த்தனர். இங்ஜேக இவ் ாறு முதலில் உதIணன் துIர்
வெபாறாBல் உயிர் நீக்கத் துணிந்ததும், பிறகு நண்பராலும் அடைBச்சராலும் ஜேதறுதல் வெபற்று ந த்து ன்
இருப்பதும், Bடைறவி த்தில் சிக்கும் யூகி, தத்டைத முதலிஜேIாருக்குத் தக்ஜேகார் மூ ம் அவ் ப்ஜேபாது
BடைறமுகBாக அறிவிக்கப்பட் ன. உ ஜேன யூகி, தத்டைத முதலிஜேIாடைர அடைழத்துக்வெகாண்டு தான்
ஜே றி த்திற்குச் வெசல் க் கருதினான். ாச தத்டைதக்கும் சாங்கிIத் தாய்க்கும் நிடை டைBடைI விளக்கி
அங்கிருந்து தாங்கள் ஜே றி ம் வெசல் ஜே ண்டியிருப்பதன் அ சிIத்டைதயும் கூறினான். அ ர்களும்
அதற்கு ஒப்புக் வெகாண் னர். உண் அளவில் ஜேதாற்றமும் ஜேBனி நிறமும் ஜே ற்றுரு மும் அளிக்கும்
BாI Bருந்து ஒன்டைற யூகி தானும் உண்டு, அ ர்களுக்கும் உண்ணக் வெகாடுத்தான். மூ ரும் நிறம் BாறிI
ஜே ற்றுரு த்ஜேதாடு சுரங்க ழிIாக அங்கிருந்து புறப்பட் னர். அ ர்கள் தாங்கள் அடை ந்த
ஜே ற்றுரு த்டைத, அந்தணர்களுக்கு உரிI ஜேகா ங்கஜேளாடு ஜேBலும் புடைனந்து Bாற்றிக் வெகாண் னர்.
சுரங்கம் அ ர்ந்து ளர்ந்திருந்த சந்தனBரக் கூட் ங்கள் வெசறிந்த ஒர் Bடை ச் சாரலில் அ ர்கடைளக்
வெகாணர்ந்துவிட் து. ஆருயிர்க் காத னுடை I Bனநிடை டைIச் சீர்திருத்து து ஒன்ஜேற குறிக்
ஜேகாளாகக்வெகாண்
ாச தத்டைத, அதற்காக எவ்விதBான இன்னல்கடைளயும் ஏற்றுப்
வெபாறுத்துக்வெகாண்டு யூகிடைIப் பின்பற்றினாள். அ ளு ன் துடைணIாகச் சாங்கிIத் தாயும் இருந்தாள்.
ந ந்துவெசன்று விடைரவில் ழிஜேBல் சினா Iத்ஜேதாடு கூடிI வெபரிIBடை ஒன்டைற அடை ந்த அ ர்கள்
அங்ஜேக ஒரு த ப் பள்ளிடைIயும் கண்டு Bகிழ்ந்தனர். பூத்த கு டைள B ர்கஜேளாடு கூடிI புதுநீர்ப்
வெபாய்டைககளும், எரி B ர்ந்தாற் ஜேபான்ற பூக்கள் விரிந்த ஜே ங்டைக Bரங்களுBாக அழகிI
சூழ்நிடை ஜேIாடு அடைBந்திருந்தது அந்தத் த ப் பள்ளி. ஆசிரBத்தின் முன்புறத்தில் Bா, ப ா, ாடைழ,
நா ல், Bாதுடைள முதலிI Bரங்கள் வெசழித்து ளர்ந்து பசுடைB நல்கின. Bணல் முற்றத்தில்
முனி ர்களும் தIாத Bகளிர்களுBாகத் ஜேதாற்றBளித்த அந்தத் த ப் பள்ளிடைI நாடிச் வெசன்றனர்
அ ர்கள்.
அங்ஜேக த ம் வெசய்து வெகாண்டிருக்கும் முனி ர்களில் ஒரு ர் உருBண்ணு ாவின் தந்டைத என்பது
யூகிக்குத் வெதரியும். ஆயினும் மூ ரும் முனி ரி ம் தாம் Iாவெரன்படைத வி ரிக்காBல் சி நாள் அங்ஜேக
தங்கியிருக்க ஜே ண்டிI காரிIத்டைத Bட்டுஜேB கூறினர். முனி ர் Bறுக்காBல் ஒப்புக் வெகாண்டு
இ Bளித்தார். யூகி, தத்டைத, சாங்கிIத் தாய் ஆகிI ர்கள் BாI Bருந்தினால் வெபற்ற Bாற்றுருஜே ாடு
அங்ஜேக Bடைற ாக ாழ்ந்து ந்தனர். அக ாBலும் அணுகாBலும் ஒட்டியும் ஒட் ாBலும் த ப்
பள்ளியில் அ ர்கள் பழகி ந்தனர். எப்ஜேபாதா து தங்கடைளப் பற்றித் துருவித் துருவித் வெதரிந்து
வெகாண்டுவி ஜே ண்டும் என்ற ஆ ஜே ாடு ஜேகட்
ர்களுக்குச் சாங்கிIத் தாய் ஒரு சிறிI
வெபாய்க் கடைதடைIக் கூறி ந்தாள்: “எங்களுடை I த ப் பள்ளியும் வெசாந்த ஊரும் இங்கிருந்து வெ கு
வெதாடை விலிருக்கின்றன. நாங்கள் மூ ரும் உ ன் பிறந்ஜேதார். அ ன் (யூகி) என் தம்பி. இ ள் (தத்டைத)
என் தங்டைக. எங்கள் தாய் தன் முதுடைBடைI நிடைனந்து த வெ ாழுக்கம் ஜேBற்வெகாண்டு எங்கடைளப் பிரிந்து
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வெசன்றனள். இ டைள(தத்டைதடைI) Bணந்துவெகாண் கண ன் குBரியில் நீரா ச் வெசன்றிருக்கின்றான்”
என்று சாங்கிIத் தாய் Bற்ற ர் சற்றும் ஐயுறாத ாறு இந்தக் கடைதடைIக் கூறி ந்தாள். யூகி அந்தண
ஆ
ன் உருவிலும், தத்டைத இளம் அந்தண நங்டைக உருவிலும், சாங்கிIத் தாய் சற்று முதிர்ந்த அந்தணி
உருவிலும் இருந்ததால் அ ள் வெசால்டை எல் ாரும் ஏற்று நம்பவும் முடிந்தது.
இதற்குள் யூகி, உருBண்ணு ா முதலிஜேIாருக்குத் தங்கள் புதிI இ த்டைத அறிவித்திருந்தான். இங்ஜேக
அரண்Bடைனயில் உதIணடைன நண்பர்கள் ஜேதற்றிவிட் னர். ஆனால் ாச தத்டைதயின் ஜேதாழிIாகிI
காஞ்சனBாடை உதIணடைனக் காட்டிலும் அதிகத் துIரில் மீளாBல் ஆழ்ந்து விட் ாள். உதIணடைனப்
ஜேபா த் தத்டைத உண்டைBIாக இறந்துவிட் ாள் என்ஜேற அ ளும் நம்பி ஏங்கி அழுது வெகாண்டிருந்தாள்.
உதIணன் ஆறுதல் அடை ந்து விட் ான். இ டைள Iாராலும் ஆற்ற முடிIவில்டை . வெநருங்கிப் பழகி
வெநஞ்சுவிட்டு உற ாடிI வெபண் Bனம் அல்
ா? அதன் துIர் விடைரவில் எப்படி ஆறிவிடும்? ஒரு நாள்
அ ள் அ றடை ச் சகிக்கமுடிIாBல், உருBண்ணு ா உண்டைBடைIக் குறிப்பாக அ ளுக்கு உடைரத்து,
யூகி இருக்கும் இ த்திற்ஜேக அடைழத்து ந்து அங்ஜேக உயிரு னிருக்கும் தத்டைதடைIக் காட்டிவிட் ான்.
அப்ஜேபாது தான் ஜேதாழி காஞ்சனBாடை யின் துIரம் தணிந்தது. தத்டைதக்கு உதவிIாக
அ ளி மிருக்குBாறு கூறிக் காஞ்சடைனடைI அங்ஜேகஜேI விட்டுவிட்டு யூகியி ம் விடை வெபற்ற பின்
உருBண்ணு ா மீண்டும் தடை நகர் திரும்பினான். காஞ்சடைன, தத்டைத முதலிI ர்கஜேளாடு தானும்
Bாறுஜே
த்தில் சிக்க ானாள். உருBண்ணு ாடை யூகி அனுப்பிவிட்டு, அங்கிருந்து தாங்களும் சி
நாள்களில் புதிதாக ஜே ஜேறார் இ ம் வெசல் ஜே ண்டும் என்று தீர்Bானித்தான். அங்கிருந்து மிக
அண்டைBயில், உருBண்ணு ாவின் தந்டைதக்கு வெநருங்கிI ஜேதாழனாகிI உக்கிர கு ஜே ந்தன்
விசI ரனால் ஆளப்படும் சண்டைப என்னும் ளம்மிக்க நகரம் இருப்பது அப்ஜேபாது அ ன்
நிடைனவிற்கு ந்தது. கங்டைக நதி பாயும் சண்டைப நகரம் எங்குஜேB தனக்கு நிகரில் ாதது. அந் நகரத்து
Bதில் ஜேபா அடைBப்பும் தடை Iழகும் வெபாருந்திI அகழிஜேIாடு கூடிI Bதி ரண் பிற இ ங்களில்
எங்குஜேB காண்பது அரிது. Bதில் ாயில்கடைளத் ஜேதாற்று ாIாகக் வெகாண் அந் நகர வீதிகள் னப்பு
மிக்கன. அந்நகரில் யூகிக்கு வெநருங்கிI நண்பனாகிI மித்திரகாBன் என்னும் ணிகன் இருந்தான். அந்த
நகரில் எ ருக்கும் தத்டைதடைIயும் சாங்கிIத் தாடைIயும் வெதரிந்திருக்கக் காரணமில்டை . அஜேநகBாக
மித்திரகாBடைனத் தவிர ஏடைனஜேIாருக்கு யூகிடைIக்கூ த் வெதரிந்திருக்காது எனஜே அங்ஜேக வெசன்று,
Bடைறந்து Bடைறந்து ஒடுங்கும் இ ரின்றிச் சுI உருவிஜே ஜேI சிறிது கா ம் சிக்க ாம் என்ற முடிவிற்கு
ந்தான் யூகி. மித்திரகாBஜேனா மிகப் வெபரிI வெசல் ன். முட்டில் ாத ளBான ாழ்க்டைக அ னுடை I
ாழ்க்டைக.
சண்டைபயின் புறநகரில் அ ன் வீடு மிகப்வெபரிIது. பார்க்க எடுப்பும் கவினும் நிடைறந்த
ஜேதாற்றமுடை Iது. தத்டைத, சாங்கிIத் தாய் இ ர்கஜேளாடு சண்டைப நகர் வெசன்றான் யூகி. மித்திரகாBன்
அ ர்கடைளப் ஜேபாற்றி ரஜே ற்றான். அ ன் BடைனடைI அடை ந்து அங்ஜேக ந Bாகத் தங்கியிருந்தனர் யூகி
முதலிI ர்கள். எனினும், உதIணடைனப் பிரிந்திருப்பது தத்டைதக்குத் துIரளித்தது. காஞ்சடைனயும்
சாங்கிIத்தாயும் தத்டைதயின் ஜேசார்வு நீக்கி நல் வெBாழிகடைள ஆறுத ாகக் கூறிக்வெகாண்டிருந்தனர். யூகி
அடைBதிIாக ஜேBஜே
குக்க ஜே ண்டிI திட் ங்கடைள குத்துக் வெகாண்டிருந்தான். சாங்கிIத் தாய் புதுப்
வெபாய்க் கடைதகடைளக் கற்படைன வெசய்து கூறஜே ண்டிI அ சிIம் இங்ஜேக ஏற்ப வில்டை .
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30. Bகத Iாத்திடைர
யூகி முதலிI மூ ரும் சண்டைப நகரில் இவ் ாறு ஒடுங்கி இருக்கும்ஜேபாது இப்பால் இ ா ாண நகரில்
அறிஞர்களும் நண்பர்களும் கூறிI ஆறுதலுடைரIாலும் அறிவுடைரIாலும் உதIணன் தனது Bனத்
துன்பத்டைத Bறந்திருந்தான். அந்த Bறதி அ னுக்குத் தான் படைக ர்கடைளப் பற்றிI நிடைனவு
ஜேதான்று தற்குக் காரணBாக அடைBந்தது. தன் படைக ர்களுள் லிI படைக னாகிI பாஞ்சா நாட்டு
ஆருணிடைI எண்ணிக் கனன்றது அ ன் உள்ளம். ‘எரிந்து வெகாண்டிருந்த விளக்கு அடைணயும் ஜேநரம்
ஜேநாக்கிப் பர க் காத்துக் வெகாண்டிருக்கும் இருள்ஜேபா , ஏIர் கு த்தின் ப வீனம் ஜேநாக்கிப் புகுந்த
படைக ஜேன இந்த ஆருணி, கு ப் படைக னாக விளங்கி ரும் இ ன், ஜேகாசாம்பி நகரத்டைதப் பற்றிக்
வெகாள்ளும் நீங்காத ஆடைசயுடை I ன். என்னுடை I ன்டைB வெBன்டைB நிடை கடைள அறிந்து
அ ற்றிற்கு ஏற்பச் சூழ்ச்சிபுரியும் வெகாடிI இIல்பினன். பிரச்ஜேசாதன Bன்னனின் வெபரிI படை டைIயும்
சிறிது வெபாழுது நிடை க ங்கச் வெசய்த ன். இப்ஜேபாது தத்டைதடைI உ ன்வெகாணர்ந்த வெசய்திடைIயும்
பிற ற்டைறயும் ஜேகள்விப்பட்டு அறிந்திருப்பான். யூகி உயிஜேராடு இருந்தாலும் ஆருணிக்கு என்ஜேBல்
சற்று அச்சமுண்டு. யூகி என்ற வெபIரில் அ னுக்கு நடுக்கமும் தளர்ச்சியும் ஜேதான்றும். இப்ஜேபாது
யூகியும் இல்டை என்ற என் தற்ஜேபாடைதI ப வீன நிடை டைI ஆருணி அறிந்தால் அ னுக்குக்
வெகாண் ாட் Bாகப் ஜேபாகும்’ என்று இங்ஙனம் ப
ாறு எண்ணி Bனங்குடைBந்து வெகாண்டிருந்த
உதIணன், உ ற் ஜேசார்வும் உள்ளச் ஜேசார்வும் தீர அடைBதிடைI நாடி B ர்ச் ஜேசாடை ப் பக்கBாக
உ ாவு தற்குச் வெசல்
ானான். அளவு க ந்த துன்பப் வெபாடைறயினால் BனBானது ஆழ்த்தப்படும்
ஜேபாது, அதிலிருந்து மீள் தற்காக அடைBதிடைI நாடு து அதனிIற்டைக. உதIணனின் இத்தடைகI Bன
நிடை டைI அடைBச்சர்களும் ரஜே ற்று எதிர்பார்த்ஜேத இருந்தனர். தகுந்த ஒற்றர்கள் மூ ம், பாஞ்சா
அரசனான ஆருணியின் அப்ஜேபாடைதI உட்கருத்டைதம் உணர்ந்திருந்தனர். ‘யூகிஜேIா இறந்து ஜேபானான்.
ஏற்வெகனஜே உதIணன் ப விதத் துIரங்களாலும் நலி டை ந்துள்ளான். இனி எனக்கு எந்தவிதBான
படைகயும் இருக்க முடிIாது’ என்று கருதி ஏற்பாடு வெசய்திருந்த ஜேகாட்டை க் கா ல் முடைறகடைளயும்
நீக்கிவிட்டு Bகிழ்ச்சிஜேIாடு இருந்தான் ஆருணி Iரசன். இ ற்டைறயும் பிற சூழ் நிடை கடைளயும் நன்கு
அறிந்திருந்த உதIணனுடை I ஜேதாழர்களும் அடைBச்சர்களும் ஏற்ற வெசவ்வி ஜேநாக்கி உதIணனுக்கு
இ ற்டைற வி ரித்துக் கூறக்காத்திருந்தனர். சBIமும் ாய்த்தது. “ஆருணி தன்டைன எதிர்ப்பாரில்டை
என்ற வெசருக்கு ன் இருக்கிறான். இந்நிடை யில் நாஜேB தனிIாக அ டைன வெ ற்றி வெகாள் து என்பதும்
இI ாத வெசIஜே . எனஜே , Bகத நாட் ரசன் வெதா ர்டைப இப்ஜேபாது நாம் வெபற்றுக் வெகாள் து
அ சிIம். Bகதஜே ந்தன் படை ப் ப ம் மிக்க ன். நாடுவெபற ழியின்றி Bடைறந்து திரியும் நின்
தம்பிIர்களாகிI பிங்க க கர் துடைணடைIயும் நாம் இதற்கு எதிர்பார்க்க ாம். ஒடுங்கி நின்று,
பின் லிடைB ஜேதான்ற முன் ந்து ஜேபாரிடும் ஆட்டுக்கி ாய்ஜேபா நாம் ஆருணிடைIத் தாக்கஜே ண்டும்.
புதிதாகப் பிடித்து ந்த IாடைனடைIப் பணி வெசய்Iப் பழக்கும் பாகர்ஜேபா இந்தச் சூழ்ச்சித் திட் த்தில்
துணிவும் அச்சமும் நBக்கு ஒரு டைரIடைறக்கு உட்பட்டு இருக்கஜே ண்டும். சூழத் துIரஜேB கண்டு
நிற்கும் நாம், ஜேBலும் இவ் ாஜேற வீணாக இருப்பது தகாது. அன்றியும் இந்நிடை , படைக ர்
வெபருமிதத்டைத ஜேBலும் ஜேBலும் ளர்த்து ரு தற்கு ஏது ாகும்” என்று நண்பரும் அடைBச்சரும்
உதIணனுக்குக் கூறினர். படை வெIடுக்கவும் தூண்டினர்.
ஆனால், ஜேசார்ந்த நிடை யிலிருந்த உதIணன் அப்ஜேபாது கூறிI விடை அ ர்களுக்குத் திருப்தி
அளிக்கவில்டை . அந்த விடை Iால் உதIணன் Bனத்தில் விரக்தியுணர்வு எவ் ளவு ஆழBாகப் படிந்து
விட்டிருக்கிறது என்படைதஜேI அ ர்கள் அறிI மு ந்தது. வெ ள்ளம் ஒடிIபின், சூனிI அடைBதியு ன்
காணும் ஜேBட்டிலிருந்து பள்ளம் ஜேநாக்கிப் பாயும் காட் ாறு ஜேபா இருந்தது உதIணனுடை I
அப்ஜேபாடைத உள்ளத்தின் நிடை .
“வெ ள்ளத்தில் ஆழ்ந்து அழிI இருக்கும்ஜேபாது உதவும் அரும்புடைணஜேபா எனக்குத் துன்பம்
ந்தஜேபாவெதல் ாம் உதவி, அதனால் தான் ருத்தமுற ஜேநரிட் ாலும் ருந்தாத உயிர் நண்பன் யூகி
இப்ஜேபாது இல்டை . தாBடைர B ரின் உள்ளிதழ் ஜேபா ச் சிறந்த ளும் அவ்விதழ் ஜேபா ச் வெசவ் ரி,
கரு ரி பரந்த நIனங்கடைள யுடை I ளுBாகிI காதல் Bடைனவி ாச தத்டைதயும் இப்ஜேபாது இல்டை .
முன் எப்வெபாழுஜேதா ஒருமுடைற Bனமிரங்கிச் வெசய்த உதவிடைI நிடைனந்து என்ஜேBல் நன்றி Bற ாBல்
எனக்கு ஜே ண்டும் ஜேபாவெதல் ாம் உதவிI சாங்கிIத் தாயும் தத்டைதஜேIாடு தீப்பட்டு இறந்து ஜேபானாள்.
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இம் மூ டைரயும் இழந்த நான் அறம், வெபாருள், இன்பம் என்ற மூன்று உறுதிப் வெபாருள்கடைளயுஜேB
இழந்த ன்ஜேபா ஆகின்ஜேறன். இனி நான் அரசாட்சி பூண்டு ாழ்தலினும் இறந்து ஜேபாதஜே சிறந்தது”
என்று இவ் ாறு விரக்தி யுணர்ச்சியில் உதIணனுடை I BறுவெBாழிகள் ஆக்கமின்றியும் ஆர் மின்றியும்
வெ ளிப்பட் ன. ஆறுதல் வெBாழிகளால் அ க்க முIன்றும் அ ங்காத உதIணனி ம் துன்பங்கண்
நண்பர், படைழI ர ாறு ஒன்டைறக் கூறி அதனாலும் அ டைனத் ஜேதற்ற முற்பட் னர்.
“ப கடை களிலும் முற்றித் துடைறஜேபாகிI ‘இ ாBIன்’ என்னும் முனி ர் காள னத்தில் தBது
ஆசிரBத்டைத அடைBத்துக்வெகாண்டு ாழ்ந்து ந்தார். அந்தக் காள னத்தில் தீப்பற்றிIஜேபாது த
ஆற்றல் மிகுந்த அ ருடை I ஆசிரBம் கூ எரிந்து அழிந்துஜேபானது. ஆத ால் எத்தடைகஜேIார்க்கும்
துன்பம் ஜேநர்தல் இIற்டைகஜேI. அதற்காக ஊக்கமிழந்து தளர்ச்சி அடை தல் கூ ாது” என்று கூறி
முடித்தனர் நண்பர். அந்தப் பழங்கடைதயினா ா து உதIணன், Bனம் ஆறாதா என்பஜேத அ ர்கள் ஆடைச!
உதIணன் Bனத்தில் பற்றியிருந்த விரக்தியின் பிடிப்பு இதனால் சற்ஜேற தளர்ந்து ாழ்க்டைகயில்
ஆடைசஜேதான்றும் என்பது அ ர்கள் நம்பிக்டைக ஆகும். எந்த ஆடைசடைI அ னி மிருந்து அழித்தால் வீரம்
பிறக்கும் என்று கருதினார்கஜேளா, அஜேத ஆடைசஜேIாடு வீரமும் பணிந்து ஜேபானடைதப் பார்த்தஜேபாது
அ ர்களுக்கு ருத்தBாக இருந்தது. நம்பிக்டைகடைI ஜேBலும் துண்டு தற்காக உதIணனின் பார்ப்பனத்
ஜேதாழனாகிI இடைசச்சன் அ னுக்குச் சி உறுதி வெBாழிகடைளக் கூற ானான்.
“Bந்திர வித்டைதகளால் முடிIாத விழுமிI வெசIல்கள் என எடை யுஜேB இல்டை . சாதாரண Bக்கள்
இதடைன நம்பு தில்டை . என்றாலும் காரிIத்டைத முடிக்குந் திறன் இடை களுக்கு உண்டு. நாமும் இந்த
ழிகளில் முIன்று வெ ற்றி எய்த ாம். சாதடைனக்குரிI முIற்சியில் ஈடுபட்டு, பின் அது நிடைறஜே றாது
என்ற நிடை
ந்தாலும் அதடைனச் சால்புடை ஜேIார் பழிக்கBாட் ார்கள். ாச தத்டைத இறந்து
ஜேபானாள். ஆனால் அ ள் எப்படியும் ஜே வெறார் உருவில் பிறந்துதான் இருக்க ஜே ண்டும். அந்த
உரு த்திலிருந்து Bாற்றி ாச தத்டைத உருவிஜே ஜேI அ டைளத் ஜேதான்றச் வெசய்யும் ஆற்றல் படை த்த
வித்டைத ஒன்று உண்டு. அதில் கற்றுத் ஜேதர்ந்த அந்தண முனி ர் ஒரு ர் Bகத நாட்டின் தடை நகராகிI
இராசகிரிI நகரத்தில் ாழ்ந்து ருகிறார். அங்ஜேக நாம் வெசன்று அந்த முனி டைரச் சந்தித்து அ டைர
ழிபாடு வெசய்த பின் விச்டைசயினால் யூகிடைIயும் தத்டைதடைIயும் அ ர்களுடை I படைழI
ஜேதாற்றத்து ஜேனஜேI அடை I ாம். அதனு ன் அவ் ரிI Bந்திர வித்டைதடைIயும் கற்றுக்வெகாண்டு
வி
ாம்” என்று இடைசச்சன் கூறிI வெBாழிகடைள உதIணன் முற்றிலும் விருப்பத்ஜேதாடு ஜேகட் ான்.
ஜேகட்டு முடிந்தவு ன், “அத்தடைகI வித்டைதயும் உ கில் உண்ஜே ா? வெBய்Iாக ா?” என்று
விIப்புத்தாங்காBல் இடைசச்சடைன ஜேநாக்கிக் ஜேகட் ான் உதIணன். உ ஜேன இடைசச்சன்
அவ்வித்டைதக்குரிI முதனூலில் இருந்து இரண்ஜே ார் வெசய்திகடைள உதIணனுக்குக் கூறி அது வெBய்ஜேI
என்று உறுதிIாகச் வெசான்னான். அடைதச் வெசவியுற்ற அளவில், “அப்படிIானால் இப்வெபாழுஜேத அங்ஜேக
புறப்படுஜே ாம்” என்று உதIணன் கூறவும் நண்பர் Bகிழ்ந்தனர். உதIணன் BகதIாத்திடைர
ஜேபா தற்குரிI ஏற்பாடு உறுதிIாயிற்று. இடைசச்சன் கூற்றில் உதIணன் வெகாண் நம்பிக்டைகஜேI
இதற்குக் காரணம், ாச தத்டைதடைIயும் யூகிடைIயும் உதIணன் உயிஜேராடு காணவிரும்பிI தவிப்பும்
ஒரு காரணம்.
ஏற்பாட்டின்படி உதIணஜேனாடு Bகதநாட்டுக்குப் புறப்படு தற்கு ஆற்றலிற் சிறந்த வீரர் நூற்று ர்
முன் ந்தனர். அ ர்கள் ஜே ற்ற ர் ஜேபா அந்தணராக Bாறுஜே
ம் பூண்டு புறப்ப ஜே ண்டுவெBன்பது
திட் ம். நூறு வீரரும் ஏற்ற ஜேதாற்றங்களு ன் தனித்தனிஜேI முன்னும் பின்னுBாகத் வெதா ர உதIணன்,
நண்பர் ஆகிஜேIார் அந்தணர்களுக்குரிI தூI உருக்வெகாண்டு Bகதநாடு வெசன்றனர். இடை யில்
புன்னாளகம் என்னும் நாட்டை யும், காள னத்டைதயும் க ந்து கருப்பாசIம் என்ற காட் ாற்டைறயும்
வெதப்பங்கடைளக் வெகாண்டு க ந்து ஜேBற்ஜேபாயினர். அதற்கு அப்பால் ஆறுகளும் சாடை களும்
இடை யிடை ஜேI உள்ள ஒரு நீண் காட்டில் அ ர்கள் ந ந்து வெசன்றனர். இவ் ழியில் உதIணன் ப
காட்சிகடைளக் கண் ான். அ ன் கண் ஒவ்ஜே ார் காட்சியும் அ னுக்குத் தத்டைதயின் நிடைனடை யும்
யூகியின் நிடைனடை யும் அடைதவெIாட்டிI துIரத்டைதயுஜேB உண் ாக்கின.
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31. இராசகிரிI நகரம்
.இன்பச்சூழ்நிடை Iாக இIற்டைக காட்டும் எழிற் காட்சிகடைளத் துன்பத்தில் ஆழ்ந்து ஜேபான ன்
கண் ால் அடை அ னுக்குத் துன்பத்டைதஜேI மிகுதிIாகக் வெகாடுக்கும். அந்த நிடை யில்தான் உதIணன்
அப்ஜேபாது இருந்தான். காண ஜேநர்ந்த காட்சிகள் எல் ாம் அ டைனப் பித்தனாக்கி விட் ன. ஏஜேதா
ாய்க்கு ந்தடைதவெIல் ாம் அரற்றிக்வெகாண்டு ந்தான். ஆண்Bான் கா ல் வெசய்Iக் குட்டிகடைளத்
தழுவிக் வெகாண்டு திரியும் வெபண்Bாடைனக் கண்டு தவித்து, தத்டைதயின் விழிகடைள நிடைனவு கூரு ான்.
உ ஜேன அப்வெபண் Bாடைன ஜேநாக்கித் “தத்டைத வெசன்ற உ டைக நீ அறி ாஜேIா? அறிந்தால் எனக்கும் கூறு;
Iானும் அங்ஜேக வெசல்ஜே ன்” என்பான்.
“அழகிI ஜேதாடைக விரித்தாடும் ஆண்Bயில்கள் பக்கத்ஜேத இருக்க, நடை பழகிக் கற்கும் Bயிற்
ஜேபடை கஜேள இறந்து ஜேபான தத்டைத எங்ஜேக? அ ள் எவ் ாறு Bாறிப் பிறப்பு எய்தியிருக்கிறாள்? இடைத
நீங்கள் ஆராய்ந்து கூறினால் உங்களுக்குக் குற்றமும் உண்ஜே ா?” என்று Bயில்கடைள ஜேநாக்கிக் ஜேகட்பான்.
வெ ண் சிறகுகடைளயும், சி ந்த சிறுகால்கடைளயும், நுண்ணிI புள்ளிகடைளயும் உடை I அழகிI ஆண்
புறாக்கடைளக் கண்டு, “தத்டைத இருக்கும் இ த்டைதச் வெசான்னால் நான் எனது ஆடைச தீர அங்ஜேக
வெசல்ஜே ன். வெசால் வில்டை Iானால் உங்கள் ஜேபடை யு ன் ஜேசரப்வெபறாத துன்பத்டைத நீங்களும்
அடை வீர்களாக!” என்று கூறு ான். “தத்டைத இருக்கும் இ த்டைத அறிந்தால். B ர்கள் வெபாருந்திI
அ ள் கூந்தலில் உங்களுக்குத் ஜேதன் விருந்து கிடை க்கும். எனக்கும் இன்ப விருந்து கிடை க்கும். நீங்கள்
அடைதச் வெசய்தால் அது எனக்குக் டைகBாறு நிகராகாத ஜேபருதவிIாக அடைBயும்!” என்று ண்டுகடைளப்
பார்த்து இரங்கிக் கூறு ான். “முகிற் கணங்கள் தழுவி விடைளIாடும் வெபாதிடைக Bடை யில் பிறந்து
நறுBண B ர்கடைள B ரச் வெசய்து உ ா வெதா ங்கும் வெதன்றஜே ! நீ என் ஜேBனிடைIத் தீண்டிச் வெசன்ற
இஜேத உணர்ச்சியு ன் தத்டைத உள்ள இ த்டைத நாடிச் வெசன்று அ ள் வெபான்ஜேBனிடைIயும்
தீண்டு ாIாயின் அது நின் வெபருந்தடைகடைBடைIக் காட்டும்” என்று வீசும் வெதன்றற் காற்டைற விளித்துப்
ஜேபசு ான்.
இவ் ாஜேற Bகதநாடு வெசல்லும் ழியில் அங்கங்ஜேக கண் ஜேதாற்றங்களால் துIர் நிடைறந்த சித்தப்
பிரடைB Iடை ந்து ஜேBற்கண்
ாறு ஜேபசாத ற்ஜேறாடு எல் ாம் ஜேபசிக் வெகாண்டு பிதற்றிI ாஜேற
வெசன்றான் உதIணன். Bகத நாட்டு எல்டை டைI அ ர்கள் வெநருங்கிக் வெகாண்டிருந்தனர். உதIணடைன
இனியும் அவ் ாறு பிதற்றவிடு து வெகாண்டிருக்கும் Bாறுஜே
த்திற்கும் காண்ஜேபார்க்கும் வெபாருந்தாது
என்படைத உணர்ந்த நண்பர், அ டைன ஆற்றித் தன்நிடை க்குக் வெகாணர்ந்தனர். உதIணனும் தன்
நிடை யுணர்ந்து, துIரங்கடைள அ க்கிக் வெகாள்ள முIன்றான். சூழ்ந்திருந்த இ ம் அ டைன அவ் ாறு
வெசய்Iத் தூண்டிIது.
Bகத நாட்டின் எல்டை க்குள் புகுந்தபின் உதIணன் முதலிஜேIார் எல்ஜே ாரும் கூட் Bாக ஒஜேர
ழியிற்வெசல் ாது தனித்தனிஜேI பிரிந்து வெசன்றனர். முடுக்கு ழிகளில் Bடைறந்து வெசல் து
ஐIப்படு தற்குரிI வெசI ாகும் என்றுணர்ந்து அ ர்கள் அகன்ற வெபருஞ்சாடை களின் ழிIாகஜே
ந ந்து ஜேபாயினர். அங்கனம் ஜேபாகும்ஜேபாது இடை யிடை ஜேI உதIணடைனத் ஜேதற்று தற்காக
எவ் ளஜே ா கற்படைனகடைளக் கூறி நா கBாக நடித்து அ டைனத் தளர் டை IாBல் அடைழத்துச்
வெசன்றனர் நண்பர்கள். Bகத நாடு இIற்டைக ளஞ் சிறந்தது. முல்டை , குறிஞ்சி, Bருதம், வெநய்தல்,
பாடை என்னும் ஐந்திடைணக்குரிI நி ங்களும் அங்குண்டு. வீட்டு கத்டைதப் ஜேபான்ற பழடைBயும்
சிறப்பும் வெபாருந்திIது Bகதநாடு. ஒழுக்கத்தால் ஜேBம்பட் த த்ஜேதார் ப டைர யுடை Iது. என்றும்
குன்றாத புகழும் வெபருடைBயும் படை த்தது. உ கிற்கு ஒரு தி கம் ஜேபான்றது என அதடைனப் புகழ்ந்து
கூறு து ழக்கம். அந்நாட்டில் வெசல் க் குடிகள் மிகுந்திருந்தன. றுடைBIாளடைரத் ஜேதடினாலும்
அங்ஜேக காணமுடிIாது. இத்தடைகI Bகத நாட்டிற்குத் தடை நகரBாக விளங்கிIது இராசகிரிI நகரம்.
ஆறும் குளமும் வெபாய்டைகயும் அருடைBIான பூஞ்ஜேசாடை களுBாகக் காணப் பசுடைB வெகாழித்து
விளங்கிIது இராசகிரிI நகரம். ப விண்மீன்களுக்கு நடுஜே திங்கடைளப் ஜேபா Bகத நாட்டிலுள்ள
Bற்ற ஊர்களுக்வெகல் ாம் நடுடைBIாக நின்று முதன்டைB கித்தது அந் நகரம். கா ல்முடைற ழக்கப்படி
ஒரு நாட்டின் தடை நகருக்குத் ஜேதடை Iான எல் ா இ ட்சணங்களும் அதற்கு இருந்தன. வெதருக்கள்,
வீதிகள் ஆகிI ற்றின் அடைBப்பு, ப ஜேபரிதழ்கடைளயும் சிற்றிதழ்கடைளயும் வெகாண் ஒரு B ர்ஜேபா க்
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காட்சி அளித்தது. ஜேகாட்டை Bதில், படை ச்ஜேசரி, கணிடைகIர் வெதரு, ஜே ளாளர் வெதரு, ாணிகர் வெதரு,
அந்தணர் வெதரு, அடைBச்சர் வெதரு என இடை முடைறஜேI ட்
ட் Bாகச் சுற்றியிருக்க அரசர்
அரண்Bடைன இ ற்றிற்கு நடுடைBIாக அடைBந்திருந்தது. இதனால் இத்தடைகI அடைBப்பு இந்திரனின்
அBரர்பதிக்கும் கிடை Iாது என்று எட்டுத்திடைசயும் தன்டைனப் ஜேபாற்றுBாறு பிராபல்Iம்
அடை ந்திருந்தது அந்த நகரம். Bகத நாட்டின் ஜேகாநகராகிI அதற்குள் புகுந்தஜேபாது உதIணனும்
நண்பரும் விIந்தனர். ஆனால் உதIணன் Bனத்தில் ஏற்பட் விIப்பு மீண்டும் மீண்டும் துIர
நிடைனவுகடைளஜேI அடை Iச் வெசய்தது. ாச தத்டைதயின் இதIத்ஜேதாடு க ந்து பழகிI அ ன் காதல்
உள்ளம் அவ் ளவு எளிதாக அ டைள Bற்ற நிடைனவுகளில் Bறந்துவி முடிIவில்டை . உஞ்டைச நகரில்
புன ாடு துடைறயிலிருந்து தத்டைதஜேIாடு தன் நாடு மீண் அன்று, அ ள் IாடைனஜேBல் தன் பக்கத்தில்
அBர்ந்து பIணம் வெசய்த இஜேத நிடை யில் அரிட் நகரத்டைதக் கண்டு விIந்த விIப்பும் அந்த
அ சரBIBான இன்ப நிடைனவும், அ ன் Bனத்தில் ஜேதான்றிவிட் ன ஜேபாலும் இடை வி ாBல் பற்றி
ாட்டும் அந்தப் படைழI எண்ணங்களில் துIரமிருந்தாலும் Bற்ஜேறார் புறம் துIரத்ஜேதாடு க ந்த ஒரு
டைகIான இன்பமும் ஜேதான்றி Bடைறந்துவெகாண்டு தானிருந்தது. Bற்ற ர்கள் இராசகிரிI நகரின்
அழகான காட்சிகளில் இ யித்து விIந்து வெகாண்டிருந்தஜேபாது உதIணன் உள்ளம் Bட்டும் இப்படி ஒர்
இன்னல் Bண்டிI நிடை யில் அ டைனக் க ந்த கா த்திற்கு இழுத்துச் வெசன்றது. மீண்டும் மீண்டும்
ாச தத்டைதடைIஜேI நிடைனக்கச் வெசய்தது.
திட் மிட்டுக் கருதிI ாறு Bகத நாட்டிற்கு ந்து இராசகிரிI நகரத்டைதயும் அடை ந்தாயிற்று. நண்பர்
இது டைர உதIணடைனத் தங்கள் ‘நா கத்'திற்கு ஏற்ற ாறு நடிக்கச் வெசய்து ஆறுத ளித்து விட் னர்.
Bகத நாட்டிற்கு ந்து அதன் தடை நகராகிI இராசகிரிI நகரத்டைத அடை ந்து விட் ாலும், அங்ஜேக
Iாரும் ஐIம் வெகாள்ளாத டைகயில் தாம் தங்கு தற்கு ஏற்ற இ ம் ஜேதடும் க டை இப்ஜேபாது
நண்பர்களுக்கு ஏற்பட் து. பல்ஜே று டைக நாட்டினரும், குடியினரும், வெதாழிலினரும் தனித்தனிஜேI
சிக்கும் அஜேநகக் குடியிருப்புகள் நிடைறந்தது இராசகிரிI நகரம்.
படை வீரர்களும் I ன நாட்டு வீரக்குடி Bக்களும் குடிஜேIறி சிக்கும் தனித்தனிச் ஜேசரிகஜேள
நூற்றுக்கணக்கில் அங்ஜேக இருந்தன. சித்திர சாடை களும் கட்
க் கடை ஞர் ாழும் இ மும் அறவுடைர
Bன்றங்களும், புதிதாகப் பிடித்து ந்த Iாடைனகடைளப் பயிற்றும் பயிற்சி வெ ளியும், ருஜே ார்க்கு
டைரIாது ஜேசாறிட்டு Bகிழும் அட்டிற்சாடை களும், இன்னும் எண்ணற்ற ப வெபாதுஇ ங்களும்
அந்நகரில் பார்க்க உண்டு. ஜேத ஜேகாட் ங்களும், க வுட் பள்ளிகளும் மிகுந்து விளங்கின. பூங்காக்கள்
சூழ நடுநடுஜே அ ங்கார ஜேBடை களும், சிறுசிறு பூம்வெபாய்டைககளும் சுற்றி அழகு வெசய்Iத் ஜேதான்றும்
காBன் ஜேகாவில்தான் அந்த நகரிஜே ஜேI அதிக எழில் அடைBந்தது. இந்தக் காBன் ஜேகாவில் புறநகரில்
இ ம் வெபற்றிருந்தது. இதன்
புறம் பூஞ்ஜேசாடை டைI ஒட்டிப் படியும் துடைறகளுBாகக் கவின்வெகாண்டு
காணும் கட்டுக் குளம் ஒன்றுண்டு. அதற்கு அப்பால் பசும் ஜேபார்டை ஜேபார்த்த நி Bகள் ஜேBனிஜேபா ப்
பரந்த Iல் வெ ளி காணப்படும். இக் குளத்தின் கடைரயில் முனி ர்களும் அந்தணர்களும் தங்கி ாழும்
தாபதப் பள்ளி ஒன்றும் அடைBந்திருந்தது.
காBஜேத ன் ஜேகாவிலும் தாபதப் பள்ளியும் ஒன்றுக்வெகான்று மிகச் சமீபத்திஜே ஜேI இருந்தன.
இரண்டை யும் இடைணக்கும் ஜேசாடை க்கு நடுஜே ஜேபாய் ரு தற்கு ஏற்ற விரிந்த ழியும் உண்டு.
அங்கங்ஜேக புன்டைன, கமுகு, வெதன்டைன முதலிI ளர்ந்த Bர டைககளும், நி த்தில் தங்கியுள்ள
நீரின்ஜேBல் வெநருப்ஜேப B ராக விரிந்ததுஜேபா த் தாBடைரத் த ாகங்களும், Iல்வெ ளியில் ஜேBஜே
வெ ண்பட்டுக் வெகாடிகள் ஜேபா ப் பறந்து வெசல்லும் நாடைரக் கூட் ங்களுBாக, இவ்விரண்டும்
அடைBந்திருந்த சூழ்நிடை Bனத்டைதக் க ரக் கூடிIதாக இருந்தது. எனஜே உதIணனும் நண்பர்களும்,
ஊருக்கு ஒதுங்கிப் புறநகரில் ஒரு பகுதிIாக அடைBந்திருந்த இந்தத் தாபதப் பள்ளிடைIத் தாம்
சிப்பதற்கு ஏற்ற இ Bாகத் ஜேதர்ந்வெதடுத்துக் வெகாண் னர். தங்குமி ம் பற்றிI க டை அ ர்களுக்கு
இப்ஜேபாது நீங்கிற்று. அங்கும் கூ Bற்ற ர்களுடை I பழக்கம் மிகுதிIாக இல் ாத ஒரு பகுதிடைIஜேI
தங்களுக்கு உரிI இ Bாக அடைBத்துக் வெகாண் னர். இங்ஜேக தங்கிIபின்பும் உதIணனின் துIரஜே கம்
தணிந்தபாடில்டை . இடைசச்சன் கூறிI ார்த்டைதகடைள எண்ணி அ ற்றில் அ ன் நம்பிக்டைக
டை த்திருந்ததால், அந்த நம்பிக்டைக அழிந்துவி ாBல் இருப்பதற்காக ா து நண்பர்கள் சூழ்ச்சிவெசய்I
ஜே ண்டியிருந்தது.
த ஒழுக்கத்தால் வெதய்வீக ஒளிவெபற்று அழகு ஜேன விளங்கும், ‘காகதுண் க முனி ர்’ என்னும்
முனி ரி ம் தங்கள் நிடை டைI எடுத்துடைரத்துத் தாங்கள் வெசய்திருக்கும் தந்திரத்துக்கு ஏற்ப
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உதIணனி ம் ந ந்துவெகாண்டு, அ னுக்கு நம்பிக்டைகயூட்டுBாறு நண்பர் ஜே ண்டிக்வெகாண் னர்.
அதன்படிஜேI அந்த முனி ர் உதIணன்பால் ந்து, “இரண்டு Bாதகா ம் விரத ஒழுக்கத்டைத
ஜேBற்வெகாண்டு தத்டைதடைIப் பற்றிI துIர நிடைனவுகள் Bனத்தில் எழவும் வெசய்Iாதபடி,
ஐம்பு ன்கடைளயும் காத்து ஒழுகினால் இறந்து ஜேபான அ டைள நீ வெபறு து எளிது” என்று ற்புறுத்திக்
கூறிவிட்டுச் வெசன்றார். அ ர் வெசன்ற பிறகு உருBண்ணு ா முதலிI நண்பர், “எத்தடைனஜேIா ப
அருஞ்வெசIல்கடைள Bந்திர லிடைBIால் வெசய்து காட்டுப ர்கடைளக் கண்டும் ஜேகட்டும் இருக்கிஜேறாம்.
ஆனால், வெசத்த ர்கடைள உயிர்ப்பிக்கும் வித்டைதடைI Bந்திரத்தால் நிகழ்த்துஜே ாடைரக் கண் துமில்டை ;
ஜேகட் துமில்டை . ஏஜேதா நம்முடை I புண்ணிI சத்தாஜே ா என்னஜே ா? இம்முனி ர் நBக்குக்
கிடை த்தார். நிச்சIBாக இ ர் தத்டைதடைI உயிரு ன் அளிப்பார் ஜேபா த் வெதரிகிறது” என்றனர்.
இவ் ாறு கூறி ஆறுதடை
லுப்படுத்தினர். நண்பர்கள் திட் ம் உதIணடைன ஏற்றபடி ஜேதற்றி
எவ் ாஜேறனும் Bகத நாட்டின் ஜேகாநகரில் இன்னும் ப நாள் தங்கச்வெசய்து அதன் மூ Bாக Bகத
நாட்டுப் ஜேபரரசனாகிI தருசகனுக்கு மிகவும் ஜே ண்டிI உறவினனாக்கி விடுதல் ஜே ண்டும் என்பஜேத.
இதற்காகஜே உதIணடைன அ ன் ஜேபாக்கில் வெசல் விட்டுச் சந்தர்ப்பத்டைத எதிர்ஜேநாக்கிப் புற நகரில்
ஒதுக்கBான பகுதிIாகிI அத் த ப் பள்ளியில் அ ர்கள் சித்து ர ாயினர்.
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32. பதுBாபதி

ருடைக

உதIணன் முதலிஜேIார் இவ் ாறு இராசகிரிI நகரத்தில் இருந்து ருடைகயில் இராசகிரிI நகரத்தார்
காBஜேத னுக்கு விழாக் வெகாண் ாடும் நன்னாள் ந்தது. காBன் ஜேகாவிலில் நடை வெபறும் இந்த விழா
ஏழு நாள்கள் வெதா ர்ந்து நிகழும். இராசகிரிI நகரத்துத் வெதருக்கள் ஜேதாறும் புதுBணல் பரப்பிக்
டைக ன்டைB மிக்க ஓவிIர் தீட்டிI விழாக் வெகாடிகடைள ஏற்றினர் நகர Bாந்தர். விழாவுக்குரிI
Bகிழ்ச்சியும் களிப்பும் நகரின் எல் ாப் பகுதிகளிலும் வெதா ங்கிIது. Bகத அரசன் தருசகனுடை I
தங்டைக பதுBாபதி கன்னிப்பரு த்தின் கட் ழகு மிக்க ஜேதாற்றம் படை த்த ள். ஒரு வெபரிI Bகா
காவிIத்தின் தடை விக்கு உரிதாகக் கவிகள் புடைனந்து ஜேபசும் எல் ாவித னப்புக்களும் வெபாருந்திI
எழில் வெசல்விIாக விளங்குப ள். நாட்டிIம், இடைச முத ாகிI ப கடை களிலும் நல் ஜேதர்ச்சி
வெபற்ற ள். சுற்றிச் சுற்றி மீண்டும் மீண்டும் வெசால்லிக் வெகாண்டிராBல் ஒரு படிIாகச் வெசல் மும்
கல்வியும் மிக்க அ ளுடை I அழடைக உ டைB கூறப் புகுந்தால் அதற்கு அதுஜே தான் நிகர். நகரில்
இந்தத் காBன் திருவிழா ந க்கும் ஏழு நாள்களும் காBஜேத ன் ஜேகாட் த்திற்குச் வெசன்று ழிபாடுகள்
வெசய்துவிட்டுத் திரும்பு து பதுBாபதியின் ழக்கம். இந்த ஆண்டிலும் காBன் விழாவில் பதுBாபதி
காBன் ஜேகாட் த்திற்கு ரப்ஜேபா டைதத் வெதரிவிப்பதற்காக முரசடைறயும் ள்ளு முதுBகன் அடைத
நகரத்தார்க்கு உடைரத்துச் வெசன்றான்.
ஆIBகளிரும் தாIத்தாரும் புடை சூழ முதல் நாள் விழாவிற்குக் காBன் ழிபாடு வெசய்Iப்
புறப்பட் ாள் பதுBாபதி. வெதய்
ழிபாட்டிற்குச் வெசல்லுகின்றாள். ஆடைகIால் சிறப்பான
அ ங்காரங்கள் வெசய்Iப்வெபற்றுத் ஜேத கன்னிடைகஜேபா அ ள் ஜேதான்றினாள். பாண்டில் டை Iம்
என்னும் டைகடைIச் ஜேசர்ந்த ண்டிகள் அ ள் புறப்படும் ாகனங்களாக இருந்தன. பந்து, பாடை ,
கழங்கு, சிறு க சங்கள், பூஞ்வெசப்புக்கள் முதலிI ழிபாட்டுப் வெபாருள்கடைள ஏந்திக் குற்ஜேற ல் Bகளிர்
உ ன் வெசல் தற்குக் காத்திருந்தனர். பதுBாபதி அ ள் வெசல் தற்வெகன அழகு வெசய்Iப்பட்டு நின்ற
டை Iத்தில் ஏறிக்வெகாண் ாள். ஜேச கர்கள் ப ர் கா
ாகத் வெதா ர ண்டி புறப்பட் து.
பதுBாபதிக்குத் துடைணIாக அ ளிருந்த ண்டியில் வெசவிலித்தாயும் உ ன் அBர்ந்து வெகாண் ாள். பிறர்
தBக்கு ஏற்ற ாகனங்களில் உ ன் ந்தனர். பணிப் வெபண்கள் ப
டைகப் வெபாருள்கடைளச்
சுBந்துவெகாண்டு ந ந்து ந்தனர். பதுBாபதி ஏறியிருக்கும் ண்டியின் பாகன் ஆண்Bகனாயிருத்தடை க்
கண் அ ளுடை I ஜேதாழிIாகிI அயிராபதி, அ டைனக் கீழிறக்கிவிட்டுத் தாஜேன ஜேகாஜே ந்திப் பாகன்
ஜே டை டைIச் வெசய் ாளாயினள். “ ண்டி வெசல்லும் வீதிகளில் அப்ஜேபாது எதிஜேர குதிடைர, Iாடைன
முதலிI வி ங்குகடைள எ ரும் ஒட்டி ருதல் கூ ாது” என வீரர் அரசனுடை I ஆடைணடைIத்
வெதரிவித்தனர். விடைரவில் காBன் ஜேகாட் த்டைத அடை ந்தது பதுBாபதியின் ண்டி. ஜேகாவிலில்
முன்ஜேனற் பா ாகக் கூட் ம் வி க்கப்பட்டிருந்ததனால் அடைBதி நி விIது. பதுBாபதி இறங்கிக்
ஜேகாவில் ாயிலிற் புகுந்து உள்ஜேள வெசன்றாள். அப்படிப் பதுBாபதி ண்டியிலிருந்து இறங்கும்ஜேபாது
ஓர் அற்புதம் ந ந்தது. சித்திர டை Iத்டைத ஜேBற்பார்டை வெசய்யும் பணிIாளன் ஜேகாவில்
ந்துவிட் டைதக் கண்டு ண்டிடைI நிறுத்தச் வெசய்தான். காBன் ஜேகாட் த்திற்குள் இருந்து தாபதப்
பள்ளிக்குச் வெசல்லும் ஜேசாடை
ழியிலுள்ள ஒரு புன்டைன Bரத்திற்குப் பக்கத்தில் ண்டி நின்றது.
ாச தத்டைதயின் நிடைன ால் Bனங்க ங்கி உதIணன் அந்த Bரத்தடியில் தன்டைன Bறந்து,
சுற்றுப்புறத்டைத Bறந்து பித்தன் ஜேபா நின்று வெகாண்டிருந்தான். பதுBாபதி ண்டியிலிருந்து இறங்கும்
ழி அ னுக்கு ஜேநர் எதிஜேர இருந்தது. வெ ண் முகில் ஜேபான்று ஒரு வெBல்லிI வெ ண்பட்டுத் திடைரச்
சீடை
ண்டியின் இறங்கும் ழிடைI Bடைறத்து இ ப்பட்டிருந்தது. பதுடைB இறங்கு தற்கு இருந்தாள்.
உ னிருந்த ள் திடைரச் சீடை டைI வி க்கிப் பதுடைBக்கு ழிவிடு தற்கு முன்பு தற்வெசI ாகக் காற்று
வெகாஞ்சம் ப Bாக அடித்தது. திடைரச்சீடை தானாக வி கிற்று.
புன்டைன Bரத்தடியில் தன்டைன Bறந்து நின்ற உதIணனின் டைகயில், பக்கத்திலுள்ள Bாதவிக் வெகாடி
ஒன்றிலிருந்து கிள்ளிI தளிர்க் வெகாத்து ஒன்று இருந்தது. அப்ஜேபாது கா
ர்கள் அக்கம்
பக்கத்திலிருந்த ர்கடைள வி கிச் வெசல்லுBாறு குரல் வெகாடுத்தனர். அக் குரல் உதIணன் காதிலும்
விழுந்தது. ‘ஜேநற்று டைர பிறர் இவ் ாறு வி கிச் வெசல் , நான் அரசBரிIாடைதகளு ன் ஜேபாதல் ருதல்
வெபற்ஜேறன். இன்ஜேறா , Bற்ற ர் ரவிற்காக வி க்கப்படுகிற ர்களில் நானும் ஒரு னாக இருக்கிஜேறன்.
சக்கரம் கீழ் ஜேB ாகச் சுற்று துஜேபால் Bனித ாழ்வும் இவ் ாறு தான் ஆக்கமும், ஜேகடும் BாறிBாறி
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ரு து ஜேபாலும்’ என்று தன் Bனத்தில் நிடைனத்துக்வெகாண்ஜே உதIணன் அங்கிருந்து வி கிச் வெசல் ப்
புறப்பட் ான். இப்படி அ ன் புறப்படு தற்காகத் திரும்பிI அஜேத ஜேநரத்தில்தான். அ ன் பார்டை க்கு
ஜேநஜேர இருந்த ண்டியின் திடைரச்சீடை வி கிற்று. உதIணன் பார்டை
ண்டிக்குள் விழுந்தது.
அதிலிருந்த, வெபண்டைணப் பார்த்ததும் ாச தத்டைதஜேI உயிஜேராடு ண்டிக்குள் அBர்ந்திருப்பதுஜேபால்
ஜேதான்றிIது உதIணனுக்கு. ஒருஜே டைள காகதுண் கன் எனும் விசித்திர முனி ன் விடைரவிஜே ஜேI தன்
Bந்திர லிடைBIால் தத்டைதடைI உயிர்ப்பித்து அனுப்பி விட் ாஜேனா? என்று எண்ணி, டை த்த கண்
ாங்காBல் அ டைளப் பார்த்துக்வெகாண்ஜே நின்றிருந்தான் உதIணன். அ னுடை I கால்கள் அ டைள
ஜேநாக்கி விடைரIத் துடித்தன.
தத்டைதயின் நிடைனவிஜே ஆழ்ந்திருந்த அ னுக்குப் பதுBாபதிஜேI இப்படித் தத்டைதIாக Bாறி உருவிலும்
நிறத்திலும் ஜே ற்றுடைBயின்றித் ஜேதான்றிIது விIப்புக்குரிIதன்று. இப்படி இடைBIாBல் B ர்ந்த
ண்ணஜேB ஜேநாக்கும் உதIணனுடை I வெநடுங்கண்களில், கண்
டைரக் க ரும் ஒரு விதBான அழகு
இருந்தது, அந்த அழகு பதுBாபதிடைI BIக்கம் வெகாள்ளச் வெசய்திருக்க ஜே ண்டும். இல்டை வெIன்றால்
அ ள் ண்டியிலிருந்து இறங்க ஜே ண்டிIடைதயும் Bறந்து, பதிலுக்கு அ டைன அப்படிக் கண்களால்
பருகிக் வெகாண்டிருக்க ஜே ண்டிI அ சிIம் இல்டை ஜேI! கடைர க ந்து ந்த ஒன்றுபடும் இரண்டு Bகா
சமுத்திரங்களின் சங்கBம்ஜேபால் இருந்தது இ ர்கள் காBன் ஜேகாட் த்திஜே சந்தித்த சந்திப்பு.
‘என் வெநஞ்சத்து நிடைறடைI அளந்து பார்ப்பதற்காகக் காBன் என்ற ஜேத ஜேன இவ் ாறு புன்டைன
Bரத்தடியில் ஜேதான்றி என்டைனச் ஜேசாதிக்கின்றாஜேனா! அதற்காகத்தான் இப்படி அந்தண
இடைளஞன்ஜேபால் Bாறி உருக்வெகாண் ாஜேனா? என்று எண்ணி Bனம் கட் ழிந்து BIங்கினாள் பதுடைB.
அ ள் வெநஞ்சில் புகுந்து நிடை த்தான் அ ன். வெBல் வெBல் தன் சூழ்நிடை டைI உணர்ந்த பதுடைB
இந்த உ கிற்கு ந்தாள். “ஜேBல் ந க்க ஜே ண்டிI ற்டைறக் க னியுங்கள்” என்று தன் கட் டைள
விளங்கும்படிIாக ஆIத்டைதச் ஜேசர்ந்த பணி Bகளிர்கடைள நீண் விழிகளால் ஒருமுடைற ஜேநாக்கினாள்
பதுடைB. பின்பு ண்டியிலிருந்து இறங்கிக் ஜேகாவிடை
ஞ் வெசய்Iப் புறப்பட் ாள்.
அ ளி ம் இப்ஜேபாது எவ் ளஜே ா Bாறுபாடுகள் வெதரிந்தன. நளினBான காதல் BIக்கம் அ டைளக்
கட்டுப்படுத்தி யிருந்தது. அன்னங்கள் நாணBடை யும் படிIான நடை யு ன் பதுடைB ஜேதாழிIஜேராடு
ஜேகாவிடை
ஞ்வெசய்யும் அழடைக உதIணன் வெதாடை வில் நின்று கண் இடைBIாBல் பார்த்து Bகிழ்ந்து
வெகாண்டிருந்தான். ‘ னப்பு என்னும் வெதய்வீக டி ஜேBா இது!’ என்று அ ன் எண்ணினான்.
ஜேகாவிடை
ஞ் வெசய்து முடிந்தவு ன் பதுடைB ழக்கப்படி அந்தணர்க்குரிI ப
டைகத்
தானங்கடைளச் வெசய்I ஆரம்பித்தாள். முதிI அந்தணர் ப ர் விருப்பமு ன் அடைழக்கப்பட்டுத் தானங்கள்
வெசய்Iப் வெபற்றனர். அன்று முதல்நாள் விழா ாடைகIால் தானங்கடைளச் சிறப்பாகச் வெசய்தாள் பதுடைB.
அப்ஜேபாது ஆIத்டைதச் ஜேசர்ந்த நடுத்தரப் பரு த்தினளான Bங்டைக ஒருத்தி, பதுடைBயின் வெபருடைBகடைள
இனிI பா
ாக இடைசயு ன் பா ஆரம்பித்தாள். அ ள் பாடிI புகழுடைரப் பா ல்களில்
பதுBாபதியின் அழகு Bற்ற சிறப்பிIல்புகள் ஆகிI ற்டைறப் பாராட்டியும், அ ளுக்குக்
கண னாதற்குரிI ன் த்த நாட் ரசன் உதIணடைனப் ஜேபான்ற தகுதி ாய்ந்த னாக இருக்க
ஜே ண்டுவெBன்றும் கருத்துக்கள் அடைBந்திருந்தன. உதIணன் கா த்தில் அ ன் அழகுக்கு நிகரற்ற
ஆதர்சபுருஷனாக விளங்கினடைBIால் கன்னி Bகளிர் எ டைர Iார் ாழ்த்தினாலும் இப்படிக் கூறி
ாழ்த்து து ழக்கBாக இருந்தது. அங்கு நின்ற உதIணன் இடைதக் ஜேகட்டுச் சிரித்துக் வெகாண் ான்.
அவ் ளவில் முதல் நாள் ழிபாடு நிடைறஜே றிIது. பதுBாபதி முதலிஜேIார் காBன் ஜேகாவிலிருந்து
அரண்Bடைன திரும்பினர். பதுடைB ண்டியிஜே றிIஜேபாது தன்னுள்ளம் அங்கு உதIணனி ம் நிற்க, தான்
Bட்டும் புறப்பட்டுப் ஜேபானாள்.
‘சூரிIன் Bடைற தற்குள் அரண்Bடைன வெசன்றுவி ஜே ண்டும்’ என்று உ ன் ந்ஜேதார்
அ சரப்படுத்திIதன் காரணBாகத்தான் பதுBாபதி அவ் ளவு விடைரவில் புறப்ப ஜேநர்ந்தது. ‘இ ள்
தத்டைதடைIப் ஜேபாலிருக்கிறாஜேள? உறுதிIாகத் தத்டைததான் என்று துணிIவும் முடி தில்டை ஜேI’
என்வெறண்ணி BIக்கத்ஜேதாடு நின்றுவெகாண்டிருந்த உதIணன், கடை சிIாக ண்டிடைIப் பின்பற்றிப்
ஜேபாகும் ‘அயிராபதி’ என்னும் ஜேதாழிடைI வினா க் கருதிச் வெசன்றான். “இந்நங்டைக Iார்? உனக்கு ஜே று
அ சரBான காரிIங்கள் இருப்பினும் இதற்கு நீ என்பால் அன்பு கூர்ந்து அ சிIம் BறுவெBாழி
கூறிவிட்டுச் வெசல்” என்று அ டைள வினவினான் உதIணன்.
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33. நளின நிடைனவுகள்
தன்டைன ஜேநாக்கிப் ‘பதுBாபதி Iார்?’ என்று இராசகிரிI நகரத்தில் இருந்துவெகாண்ஜே வினாவிI அந்தண
இடைளஞனுக்குரிI புடைனஜேகா த்டைத அயிராபதி ஒரு கணம் ஏற இறங்கப் பார்த்தாள். அவ் ாறு
பார்த்தபின், ‘Iாஜேரா ஓர் அந்தண இடைளஞன் தானம் வெபறும் ஜே ட்டைகIால் ந்திருக்கிறான் ஜேபாலும்’
என்று Bனத்திற்குள் கருதிI ாஜேற அ னுக்கு BறுவெBாழி கூற ானாள்: “இ ள் இந் நகரத்து அரசன்
தருசகனுடை I தங்டைக, காசிIரசன் புதல்வி. தருசகனின் சிற்றன்டைனIாகிI உடைதடைIஜேIாடை
என்ப ள் இ ளுடை I தாய். இ ளுக்கு இதுகாறும் திருBணம் ஆக வில்டை . இப்ஜேபாது காBன்
திருவிழா ாகிI சந்த விழாக் கா Bாடைகயினால் ஏழு நாளும் இ ள் இங்ஜேக ழிபாடு வெசய் தற்கு
ந்து ஜேபா ாள். விழா முடியும் இறுதி நாளன்று இ ள் டைகIால் அந்தணர்களுக்கு மிகுந்த தானங்கடைளச்
வெசய் ாள். நீயும் இருந்து உனக்கு ஜே ண்டிI தானங்கடைளப் வெபற்றுச் வெசல் ாIாக” என்று கூறி
முடித்தாள் அயிராபதி. ண்டியில் ந்த ள் தத்டைத அல் என்று உதIணன் BIக்கம் வெதளிந்தான்.
உதIணனுக்கு ஜேBற்கண்
ாறு Bறு வெBாழி கூறிI அயிராபதி என்ன நிடைனத்துக் வெகாண் ாஜேளா,
திரும்பிச் வெசல் ப் புறப்பட்
ள் உதIணடைன ஜேநாக்கி, “உங்கடைளப் பார்த்தால் இந்த நாட்டை ச்
ஜேசர்ந்த ர் ஜேபா த் வெதரிIவில்டை ஜேI! நீங்கள் எந்த நாட்டை ச் ஜேசர்ந்த ர்? எவ்வூரினர்? உங்கள் வெபIர்
Iாது? Iான் இ ற்டைற அறிந்து வெகாள்ள ாஜேBா?” என்று ஐIத்ஜேதாடு ஜேகட் ாள்,
இந்தக் ஜேகள்விகளால் உதIணன் விழித்துக்வெகாண் ான். ஒரு வெநாடியில் தன்டைனச் சBாளித்துக்வெகாண்டு
அ ளுக்குக் கூறஜே ண்டிI விடை டைIயும் கற்படைன வெசய்து விட் ான், “Iான் காந்தார நாட்டை ச் ஜேசர்ந்த
இரத்தினபுரி என்னும் ஊரினன், அவ்வூரிலுள்ள சாண்டிIன் என்னும் அந்தண ஜே திIர் புதல் ன். என்
வெபIர் Bாணகன் என்பது. இந் நாட்டிலுள்ள எழில் ளங் காணும் ஆடைசIால் இங்கு ந்ஜேதன்” என்று
அ ன் கூறிI விடை டைIக் ஜேகட்டுத் திருப்திIடை ந்த அயிராபதி, “நல் து, நான் ருகிஜேறன்” என்று கூறி
அ னி ம் விடை வெபற்றுச் வெசன்றாள். Bாடை ஜேநரம் கழித்துச் சுற்றி இருள்ப ர ஆரம்பித்தது. கதிர ன்
ஜேBல் ானின் வெசம்டைB வெ ளியில் மூழ்கிக் வெகாண்டிருந்தான், இங்ஜேக உதIணன் Bனம் பதுடைBயி ம்
வெசன்று இருந்து வெகாண்டு அ ளி மிருந்து ர Bறுத்தது. அ ன் அ டைளப் பற்றி எண்ணித் தாப
நிடைனவுகளால் ாடித் தவித்தான்.
Bரத்தின் உIர்ந்த கிடைளயில் தான் நிற்க ஒரு வெகாம்டைப ஆதாரBாகப் பிடித்துக் வெகாண்டிருந்த ன், பிடி
நழுவிக் கீஜேழ விழும் நிடை ஏற்பட் ால், ஜே று எந்தக் வெகாம்பு அ சரத்தில் டைகக்கு அகப்படுகிறஜேதா
அடைத முன்னிலும் அழுத்தBான ஆடைசஜேIாடு இறுகப் பற்றிக் வெகாள் ான். தத்டைதயும் ஆகியும் Bடைறந்த
துன்பங்கடைளப் பதுடைBடைIக் கண் ஜேபாதிலிருந்து உதIணன் Bறந்துவிட் ான். அ ள் தத்டைத அல் ள்,
பதுBாபதி’ என்று அயிராபதி கூற அறிந்து வெகாண் பின்னும் உதIணன் Bனம் அ டைள விட்டுப்பிரிI
Bறுத்தது. பதுடைBயின் வெதய்வீக னப்ஜேப இதற்குக் காரணம் என ாம், இந்தக் காதல் BIக்கத்து ஜேன
அந்தி இருள் சூழத் வெதா ங்கிI ஜேநரத்தில், காBன் ஜேகாட் த்திலிருந்து த ப் பள்ளிக்குப் புறப்பட் ான்
அ ன்.
‘ஆ
ர் வெபாருள் ஜேதடிப் பிரியும்ஜேபாது, அந்தப் பிரிடை ப் வெபாறுத்துக் வெகாள்ளுதல் Bடைனப்
வெபண்டிர் க டைB. விடைன காரணBாகஜே ா, வெபாருட்குடைறபாடு காரணBாகஜே ா பிரி தற்கு எல்டை
இது என்வெறல் ாம் Bகளிர்க்குக் கூறு துஜேபா ச் ஜேசாடை யில் அப்ஜேபாது முல்டை அரும்புகள்
முறுக்கவிழ்ந்தன. இர
ர்க்கும் அறிஞர்க்கும் வெபாருள் ழங்காது Bறுத்துக் கண் கவிழ்ந்து
கத டை க்கும் Bன்னர் ஜேபா ப் வெபாய்டைகயில் தாBடைரகள் கூம்பின. முகB ர்ந்து பிறர்க்கும் அளித்துத்
தாமும் உண்டு Bகிழ்ஜே ார்ஜேபா B ர்ந்த Bல்லிடைகப் பூக்களில் ண்டுகள் விரும்பி நாட் ம்
வெகாண் ன. இப்படிப்பட் அழகிI Bாடை க் காட்சிகடைளயும் வெசந்நிறத்தில் விரித்த பட்டுப்
வெபருங்கம்பளம்ஜேபா த் ஜேதான்றும் ஜேBல் ானப்பரப்டைபயும் கண்டு Bனம் இன்ப ஜே தடைனயில் ஆழ,
உதIணன் த ப்பள்ளிக்குச் வெசன்றான். பதுடைB தனக்குக் கழுநீர்Bாடை வெகாடுப்பதுஜேபா ஒரு
காட்சியும் அ னுடை I கனவு வெ ளியில் ஜேதான்றிIது. வெ ண்ஜேBகக் கற்டைறகளுக்கு நடுஜே Bதிமுகம்
ஒளிரத் திகழும் ான Bகளிர்ஜேபா வெ ண்பட்டுத் திடைர காற்றில் வி க, அங்ஜேக காட்சிIளித்த
பதுடைBயின் ஜேதாற்றத்டைத மீண்டும் BானசீகBாகக் கண்முன் வெகாணர முIன்றான் உதIணன்.
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வெ ங்கனலில் வீழ்ந்த வெ ண்வெணய்த் திரள்ஜேபா க் க ங்கிப் ஜேபதுற்றது அ ன் வெநஞ்சம். பதுBாபதி
அ ன் நிடைனவுகளாகவும், நிடைனவு களின் இ ட்சிIBாகவும் இருந்தாள்.
Bாடை ஜேநரம் அ னுடை I ாட் த்டைத ளர்த்தது. உதIணனின் நிடை இவ் ாறிருக்க அங்ஜேக
இராசகிரிI நகரத்து அரண்Bடைனயில் பதுBாபதியின் நிடை யும் காதல் ஜே தடைன சூழஜே இருந்தது.
புன்டைன Bரத்தடியில் Bாதவிக் வெகாடியிடைனக் டைகயில் ஏந்தி நின்ற உதIணன் ஜேதாற்றம் அ ள்
கண்கடைள விட்டு அக ஜே இல்டை . அ ன் தன்டைனத் தழுவிக் வெகாள் தாகவும் ஜேபசி Bகிழ் தாகவும்
அ ளுடை I கனவுவெ ளியில் காட்சிகள் ஜேதான்றித் ஜேதான்றி இன்பமுறச் வெசய்து வெகாண்டிருந்தன.
இவ் ாறாகக் காதல் ஜேநாக்கத்ஜேதாடு ஒரு டைர ஒரு ர் கண் பின்பு இரு ரும் க க்கBடை ந்து
இருந்தனர். அ ர்கள் க க்கம், காதஜே ாடு கூடிI க க்கம்! கண் காட்சிIால் ஜேதான்றிI இந்தக் க க்கம்
தீர் வெதன்பது, திருப்திக்குப் பின்புதாவெனன்று இரு ரும் நம்பினர்.
அன்று இரவு முழு தும் இஜேத துIரு ன் கழிந்தது. உ கிற்கு எல் ாம் குளிர் நி வு வெபாழிந்து காக்கும்
சந்திரன், அன்று இ ர்கள் இரு ருக்கும் உறக்கம் இல் ாBற் வெசய்த பா த்டைதப் வெபற்ற னாக
Bடைறந்தான். வெபாழுதுவிடிIத் வெதா ங்கிIது. அன்று காடை விடிந்தஜேபாது உ கிற் வெகல் ாம்
விடிந்ததுஜேபா இன்பBாக உதIணனுக்கும் பதுBாபதிக்கும் விடிIவில்டை . வெநருப்பினால் புண்பட்
இ த்திற் சந்தனக் குழம்டைப ஊற்றிIதுஜேபால் இரவுபட் க க்கந் தீர ஒரு டைர ஒரு ர் காண ாம் என்ற
ஆடைசஜேIாடு காடை விடிந்தது.
காதல் Bஜேனாபா ம் என்பது Bட்டுஜேB உ களாவிI தனிப் வெபருங்காIம் ஜேபான்றது. அதில் ஊடுருவித்
ஜேதான்றும் பல்ஜே று விதBான இன்ப துன்ப உணர்ச்சிகளில் ஒரு டைகIான வெசளந்தரிIமும்
க ர்ச்சியும் உண்டு. உதIணன்பதுBாபதி சந்திப்பிலும், அதன் பின்னர் ரும் க க்கத்திலும் ஜேBற்கூறிI
காவிI அழகு ஜேதான்றுகிறது.
தன் உள்ளங் க ர்ந்த கள் டைன அன்று காBன் ஜேகாவிலில் எவ் ாஜேறனும் காண ாம் என்ற ஆடைசயு ன்,
துக்கம் இல் ாடைBIால் க ங்கியிருந்த கண்கடைளக் கழுவிI பின், வெதய் த்டைத ழிபட் ாள் பதுBாபதி.
முதல் நாள் முழு தும் இரவு உறக்கம் இழந்து ஜேசார்ந்து ஜேபாயிருந்த பதுடைBடைI அந் நிடை யிற் கண்
ஜேதாழிIரும் வெசவிலி முதலிI தாIர்களும் ஆதுரத்ஜேதாடு வினாவினர். “ஜேநற்று ண்டியில்
வெசல்லும்ஜேபாது உ ல் ருந்திI ருத்தஜேBா? காBன் ஜேகாவிலில் ஜே று ஏதா து துஷ் வெதய் ங்கள்
தீண்டி விட் னஜே ா? ஜேகாவிலில் Bா த்டைத
ம் ரும்ஜேபாது கால்வெகாப்புளங் வெகாண் ஜேதா?
வெபாய்டைகயில் வெநடுஜேநரம் நீராடிIதினால் கண்கள் சி ப்ஜேபறித் ஜேதாள்கள் ஜேசார் டை ந்தனஜே ா? நீ
இவ் ாறு தளர்ந்திருக்கக் காரணம் Iாது? இந்நிடை யில் இன்றும் ண்டியில் ஏறிக் காBன் ஜேகாட் ம்
வெசல் இIலுBா?” என்று அ ர்கள் பதுடைBடைIக் ஜேகட் னர்.
“விழா முடிகின்ற டைர அரசஜேன Bறுத்தாலும் நாம் ஜேகாவிலுக்குச் வெசன்று ரஜே ண்டு து அ சிIம்!
இடைத நீங்கள் என்னி ம் ஜேகட்கஜே ஜே ண் ாம் இன்றும் விழாவுக்குச் வெசல்
ண்டிடைIக் வெகாண்டு
ருக” என்று பதுடைB BறுவெBாழி கூறவும் விடைர ாக ண்டிடைIக் வெகாணர்ந்து ாயிலில் நிறுத்தினர்.
உ ஜேன முதல் நாள் ஜேபா ஜே ஜேதாழிIர் புடை சூழப் பதுBாபதி ண்டியில் ந்து ஏறிக் வெகாண் ாள்.
ஆனால் இன்டைறக்கு அ ளி ம் வெதன்பட் அ சரத்தில் ஏஜேதா ஒரு வெபாருடைளத் ஜேதடும் ஆர் ம்
இருந்தது. அப்படித் ஜேதடிI வெபாருள் உதIணனின் அழகிI முகBாக இருந்தது.
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34. சிந்டைத புகுந்த வெசல் ன்
பதுBாபதியின் ஆர் மும் அ சரமும் தூண் அரண்BடைனடைI விட்டுப் புறப்பட்
ண்டி அ ள்
Bனத்டைதப் ஜேபா ஜே காBன் ஜேகாவிடை ஜேநாக்கி ஜே கBாகச் வெசன்றடைBIால் சற்டைறக்வெகல் ாம்
அங்ஜேக ஜேபாய்விட் து. சித்திர Bா த்டைதக் க ந்து காBன் ஜேகாவிற் பூங்காவினுள் வெசன்று ண்டி
நிற்கவும் பதுடைB இறங்கினாள். அ ளுடை I இடைண விழிகள் புன்டைன Bரத்தடியில் அ டைனத் ஜேதடின.
அப்படித் ஜேதடி விடைரந்த அ ள் பார்டை Bரத்தடிக்குச் வெசல்லு முன்ஜேப நடுவில் அங்கிருந்து ந்த அ ன்
பார்டை டைIச் சந்தித்தது. ஆம்! உதIணன் அங்ஜேக புன்டைன Bரத்தடியில் முதல் நாடைளப் ஜேபா ஜே
இ ள் ரவு ஜேநாக்கிக் காத்துக் வெகாண்டிருந்தான். இரண்டும் இரண்டும் நான்கு கண்கள் க ந்து
உற ாடிக் காதல் கடைதகள் ஜேபசின. தன் விருப்பத்டைத அ னுக்குக் குறிப்பினால் வெ ளிப்படுத்த
எண்ணிI பதுடைB, புன்டைன Bரத்திற்கு எதிஜேர இருந்த ஒரு சிறுBண் பத்தில் தன் ஜேதாழி
அயிராபதியு ன் ஏறி அ ள் கழுத்டைதத் தன் டைககளால் டைளத்துக் கட்டித் தழுவிக் வெகாள் து ஜேபா ப்
பா டைன வெசய்தாள். குறிப்பாகக் கூறிI இந்தப் பா டைனயின் உட்வெபாருடைள உணர்ந்துவெகாண்
உதIணன், தன் பக்கத்திலிருந்த Iந்தகனுடை I பரந்த Bார்டைபத் தன் ஜேதாள்களால் தழுவிக்
குறிப்பினாஜே ஜேI தன் விருப்பத்டைதயும் அ ளுக்குப் பு ப்படுத்தினான். ஜேபசாத உறவுகள்,
குறிப்டைபஜேI வெBாழிIாகக் வெகாண்டு ஜேபசின. இவ் ாறு சுற்றியுள்ள Bற்டைறI ர்கள் அறிIா ண்ணம்
காத ர் இரு ரும் தத்தம் விருப்பத்டைதப் பரிBாறிக் வெகாண் னர். பதுடைBயின் பக்கத்தில் அ ள் ஜேதாழி
அயிராபதியும் உதIணனின் பக்கத்தில் அ ன் நண்பன் Iந்தகனும் இந்நா கத்திற்குத் துடைணIாகப்
பIன்படுத்திக் வெகாள்ளப் பட் னர். ஆனால் உண்டைBயில் இதனால் நிகழ்ந்த சங்ஜேகதத்டைத
அயிராபதிஜேIா, Iந்தகஜேனா அறிIவில்டை . அவ் ளவு நIBாக இரு ரும் தத்தம் குறிப்டைப
விருப்பBாகப் பா டைன வெசய்து காட்டியிருந்தனர். இது முடிந்ததும், பதுBாபதியின் ஜேநாக்கம் உதIணன்
டைகயில் இருந்த பூம்பந்து ஒன்றின் ஜேBற்வெசன்றது. அப் பந்தின் அழகு அ டைள வெ கு ாகக் க ர்ந்தது.
உதIணன் டைகயிலிருக்கும் அப் பூந்தளிர்ப் பந்டைதக் காணும் ஜேபாக்கில் கள்ளத்தனBாக அ ன்
ஜேதாள்களின் அழடைக ரசித்துக் வெகாண்டிருந்தாள் பதுடைB. பக்கத்திலிருக்கும் Iந்தகஜேனாடு
ஜேபசு துஜேபா ஒரக் கண்ணால் எதிர்ப்புறம் Bண் பத்தில் உள்ள பதுடைBடைI விழுங்கி
விடுப ன்ஜேபா ப் பார்த்துக்வெகாண்டிருந்தான் உதIணன். ஆனால் எவ் ளவு ஜேநரம் கள்ளக் கண்
ஜேநாக்கம் நிகழ முடியும்? உ கத்திலுள்ள எல் ாக் காவிIங்களும் காத னுக்கும் காதலிக்கும் நடுவில்
ஒரு ஜேதாழடைனயும் ஜேதாழிடைIயும் படை த்து டை த்திருக்கின்றனஜே ! என் வெசய் து?
புன்டைன Bரத்தடியில் நிடை த்திருந்த பதுடைBயின் பார்டை , சிரித்துக்வெகாண்ஜே தன்டைன
ஜேநாக்கும் அயிராபதியின் கண்கடைளக் கண் தும்தான் இங்ஜேக மீண் ன. விண்டு வெசால் ஜே ா,
Bடைறக்கஜே ா முடிIாத நிடை யில், “அயிராபதி, அஜேதா அந்தப் புன்டைன Bரத்தடியில் நிற்கிறாஜேன ஓர்
அந்தண இடைளஞன் அ டைனப் பற்றி உனக்கு ஏதா து வெதரியுஜேBா? அ ன் Iார்?” என்று ஜேதாழிடைI
விளித்துக் ஜேகட்டு டை த்தாள். பதுடைBயின் சBத்காரBான இந்தக் ஜேகள்விக்கு அயிராபதியும் பதில்
கூறினாள்... “ஜேநற்று நாம் இங்ஜேக ந்து விழா ழிபாட்டை முடித்துக்வெகாண்டு புறப்பட்ஜே ாம்
அல்
ா? அப்ஜேபாது நான் சற்றுப் பின்தங்கிப் புறப்படும்படி ஜேநர்ந்தது. நான் இங்கிருந்து
புறப்படும்ஜேபாது இ ன், இந்த Bரத்தடியிலிருந்து என் பக்கBாக ந்தான். நான் பரிவு ன் இ டைன
விசாரித்ஜேதன். இ ன் தன் வெபIர் Bாணகன் என்றும் தன் ஜேதாழர்கஜேளாடு Bகத நாட்டின் அழடைகக் கண்டு
ஜேபாக ந்ததாகவும் என்னி ம் வெசான்னான். நீ விழா இறுதி நாளில் வெசய்யும் தானத்டைத அடை
தற்காக
இ னும், இ ன் ஜேதாழர்களும் இன்னும் இங்ஜேக தங்கியிருக்கிறார்கள் ஜேபாலிருக்கிறது!” என்று
பதுடைBயி ம் கூறத் தக்கன ற்டைற Bட்டும் சுருக்கBாகக் கூறினாள் அயிராபதி. இடைதக் ஜேகட் பின் தன்
சிந்டைத குடி புகுந்த வெசல் ன் இன்னான் என்படைதப் பதுடைB வெதரிந்து வெகாண் ாள்.
அ ளுக்கு இப்ஜேபாது ஜே று ஒர் ஆடைச ஜேதான்றி யிருந்தது. அதுதான் உதIணன் டைகயிலுள்ள பூம்பந்டைத
எவ் டைகயிஜே னும் வெபற ஜே ண்டும் என்ற ஆடைச. “அ ன் டைகயிலிருக்கும் பூம்பந்டைத நீ பார்த்தாஜேIா
அயிராபதி! பந்து புடைன தில் அ னுக்கு நல் ஜேதர்ச்சி இருக்கும்ஜேபால் அல்
ா ஜேதான்றுகிறது!
குறிப்பினால் Bற்ற ர்கள் அறிIாதபடி அந்தப் பந்டைத நீ எனக்கு ாங்கிக் வெகாஜே ன்!” என்ற
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குடைழஜே ாடு கூடிI ஜே ண்டுஜேகாடைளப் பதுடைB அயிராபதியி ம் வெ ளியி வும், அயிராபதி
அ ளுடை I அந்த ஆடைசடைI நிடைறஜே ற்ற ஒப்புக் வெகாண் ாள். பதுடைBயின் Bனம் Bகிழ்ந்தது.
பதுடைBயி ம் அ ள் கூறிI ாஜேற பந்டைத ாங்கி அளிப்பதாக ஒப்புக் வெகாண்
அயிராபதி Bண் பத்திலிருந்து கீழிறங்கி உதIணனுக்குச் சற்ஜேற அண்டைBயில் ந்து நின்று வெகாண்டு,
அ ன் டைகயிலிருக்கும் பந்டைதப் பதுடைBக்குக் வெகாடுக்குBாறு டைககளாலும் கண்களாலும் டைசடைக
காட்டிக் குறிப்டைபப் பு ப்படுத்தினாள். அ ள் குறிப்டைப உதIணனும் நன்றாகப் புரிந்துவெகாண் ான்.
குறிப்ஜேபாடு ஜே ஜேறார் உண்டைBயும் இப்ஜேபாது அ ன் Bனத்தில் உறுதிIான நம்பிக்டைகடைIப் வெபற்றது.
பதுடைB தன்டைனக் காதலிக்கிறாள் என்ற உண்டைBதான் அது. பந்து இரகசிIBாகக் டைகBாறிIது.
இப்ஜேபாது உதIணன் பக்கத்தில் Iந்தகஜேனாடு இடைசச்சனும் ந்து ஜேசர்ந்தான். வெதாடை வில்
ரும்ஜேபாது Bரத்தடியிலும் எதிரிலுள்ள Bண் பத்திலும் கண்ஜேணாட் ம் விட்டுக்வெகாண்ஜே
ந்த
அ ன், விஷIத்டைத ஒரு ாறு புரிந்துவெகாள்ள முIற்சி வெசய்தான். ஜேதாழர்கள் இரு ரும் குறும்பும்
சந்ஜேதகமும் ஜேதான்றத் தன்டைனப் பார்ப்பது கண் உதIணன், உண்டைBடைI ஒளிப்பதில் பIனில்டை
என்ற கருத்து ன் அ ர்களி ம் நிகழ்ந்த ற்டைறச் வெசால் த் வெதா ங்கினான். பதுBாபதி தன் வெநஞ்டைசக்
க ர்ந்தடைதயும், அ ள் வெநஞ்சில் தான் குடி வெகாண் டைதயும் நளினBாக எடுத்துக் கூறி முடித்தான்.
அ ன் வெசால்லி நிறுத்தவும் இடைசச்சன் ாய்விட்டுச் சிரித்தான். அந்தச் சிரிப்பில் எவ் ளஜே ா வெபாருள்
வெபாதிந்திருந்தது. அ ற்றுள் இகழ்ச்சியும் ஒன்று.
இடைசச்சனுடை I சிரிப்பில் அத்தடைகI இகழ்ச்சிக் குறிப்பு இருந்தடைத உணர்ந்து வெகாண்
ன்ஜேபா க்
கடுடைBIாக அ டைன ஏறிட்டுப் பார்த்தான் உதIணன். அந்தப் பார்டை யிற் கனல் பறந்தது. சிரித்த ன்
Bட்டும் இடைசச்சனாக இல் ாBல் ஜே வெறாரு னாக இருந்திருந்தால் அந்த அம்புப் பார்டை க்கு உரிI
விடைளடை ப் வெபற்றிருப்பான். அவ் ளவு கடுடைB அந்த விழிகளில் இருந்தது. இடைசச்சன்கூ ஒரு கணம்
நடுங்கிப் ஜேபானான். பின்பு சBாளித்துக்வெகாண்டு தான் சிரித்ததன் காரணத்டைத விளக்குகின்ற ன்ஜேபால்
உதIணடைன ஜேநாக்கிக் கூற ானான்: “Bகதநாட்டுப் வெபண்கள் Bனத்டைத அவ் ளவு எளிதில்
வெநகிழவிட்டு விடுப ர்கள் இல்டை ! அ ர்கள் வெநஞ்சு எதற்கும் க ங்காத நிடைற உடை Iது.
வெபண்களின் நிடைற ஒழுக்கவெநறி த றாBல் இருப்பதற்கு, Bகத ஜே ந்தன் தருசகன் தன் ஆடைணகடைள
எவ் ளஜே ா ன்டைBIாக டை த்திருக்கிறான். அஜேதா ழிபாடு வெசய்I ந்திருக்கின்றாஜேள அந்தக்
கன்னி பதுBாபதி, அ ளும் இதற்கு விதிவி க்கு இல்டை . வெநஞ்சழுத்தமும் நிடைற ரம்பும்
வெகாண்
ள் அ ள். அ ளுடை I ஜேதாற்றஜேB இடைத ற்புறுத்து தாக அடைBந்திருக்கிறது. Bனம்
ஜேபான ஜேபாக்கிற் வெசல்ப ள் இல்டை அ ள். ‘தத்டைத தீப்பட் துIரும் பிறிவும் வெபாறாBல், உதIணன்
அந்தண ஜே
ங்வெகாண்டு இங்ஜேக ந்திருக்கிறான்’ என்று எ ராயினும் அறிந்த ர்கள் அ ளி ம்
வெசால்லியிருக்க ஜே ண்டும்! அல் து, ‘இ ர்கடைளப் பார்த்தால் தானம் வெபறக் காத்திருக்கும் அந்தணர்
ஜேபா த் வெதரிIவில்டை ஜேI? ஏஜேதா உIர்ந்த அரச குடும்பத்டைதச் ஜேசர்ந்ஜேதார் ஜேபான்ற எடுப்பான
ஜேதாற்றமும் ஒளியும் இ ர்களி ம் காணப்படுகின்றனஜே ’ என்று அ ளாகஜே சந்ஜேதகங் வெகாண்டிருக்க
ஜே ண்டும். இந்த இரண்டில் ஏதா து ஒரு காரணம் பற்றிஜேI அ ள் உன்டைன ஆர் மு ன்
க னித்திருக்க ஜே ண்டும். ஜே று எந்தக் காரணத்தாலும், அ ள் வெநஞ்சு உன்னி ம் வெநகிழ் வெதன்பது
இI ாது. ஒருஜே டைள நீ கூறு துஜேபா அ ள் உன்டைனக் காதலித்தாலும் அது முற்கூறிI சந்ஜேதக
உணர்ச்சியு ன்கூ நிகழ் தாகஜே இருக்கும். எனஜே , Bாறு ஜே
ங்வெகாண்டு ஜே ற்றுநாடு
ந்திருக்கும் நBக்கு, இதனால் துன்பம் ரினும் ர ாம். ஆகஜே இந்த விஷIத்தில் நீ வெகாஞ்சம்
ஒடுங்கி இருப்பஜேத நல் து என்று எனக்குத் ஜேதான்றுகிறது.” இடைசச்சன் வெசய்த இந்த நீண்
வெசாற்வெபாழிவு உதIணனுக்கு ஜே தடைனடைIயும் வெ றுப்டைபயும் வெகாடுத்தாலும் வெபாறுடைBIாகக்
ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந்தான். ஜேநாக்கில் Bட்டும் முன்ஜேபா ஜே இன்னும் கடுடைB இருந்தது. இதற்குள்
அங்கு ந்திருந்த உருBண்ணு ா, Iந்தகன் முதலிI Bற்ற நண்பர்களும் இடைசச்சன் கூறிIது ஜேபா ஜே
கூறி உதIணடைன எச்சரித்தனர். இது டைர அடைBதிIாக இருந்த உதIணன், தன்டைன எவ்விதச்
சந்ஜேதகங்களுக்கும் இ மின்றி வெBய்Iாகஜே பதுடைB காதலிக்கிறாள் என்படைத அ ர்களுக்குப்
பிரத்திIட்சBாக நிரூபித்துக் காட் விரும்பினான். அதற்வெகன ஓர் ஏற்பாட்டை முதலில் தனக்குள்
தீர்Bானம் வெசய்துவெகாண்டு அடைத அ ர்களி ம் கூறினான். கண் ழிக் க ந்து Bனத்தின் ழிப் புகுந்து
தானும் பதுடைBயும் பரஸ்பரம் வெகாண் காதடை அ ர்கள் அவ் ளவு சாதாரணBாக இகழ்ந்து
ஜேபசினதும் உதIணடைன மிக்க ருத்தத்தில் ஆழ்த்திIது. “ப
டைக B ர்கள், அரும்புகள், தளிர்கள்,
இ ற்றால் ஓர் அழகிI Bாடை டைI என் டைகIால் வெதாடுத்து, அடைத அ ள் காணும் ஜேபாஜேத வெபாய்டைகக்
கடைரயில் உள்ள BரவெBான்றின் கிடைளயில் வெதாங்க விடுகின்ஜேறன். அப்படிச் வெசய்தபின் நானும்
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Bடைற ாக இருந்து க னிக்கிஜேறன். நீங்களும் Bடைற ாக இருந்து க னியுங்கள். அ ள் ந்து நான்
வெதாங்கவிட் Bாடை டைI எடுத்து Bார்பில் அணிந்து வெகாள் ாள். அப்ஜேபாதா து நீங்கள் என் காதல்
இருபுறமும் ஒத்த வெBய்க் காதல் என்று ஒப்புக் வெகாள்வீர்கள் அல்
ா?” என்று உதIணன் கூறிI
நிபந்தடைன ஏற்பாட்டை நண்பர் ரஜே ற்று ஒப்புக் வெகாண் னர். அ ர்கள் சம்Bதம் ஜேகட் அப்ஜேபாஜேத
உதIணன் தனக்கு வெ ற்றி கிடை த்து விட் துஜேபா Bகிழ்ந்தான்.
பதுடைB தன்டைனக் காதலிக்கிறாள் என்ற உண்டைB அ னக்குத்தாஜேன வெதரியும் திரு ர்கள் குறிப்புத்
திரு ர்களுக்ஜேக புரி து ஜேபா த்தான், காத ர்கள் குறிப்பும். உதIணன் தன் நண்பர்களி ம்
ஒப்புக்வெகாண் ஏற்பாட்டின்படி அன்ற ர்ந்த புதிI B ர்கடைளயும் அரும்புகடைளயும் தளிர்கடைளயும்
வெகாண்டு புதுடைBயும் அழகும் வெபாருந்திI Bாடை ஒன்டைறத் வெதாடுத்தான். அந்த Bாடை யு ன், ஓர்
இளங்குருத்து ாடைழ இடை யில் அது டைர பதுடைBக்கும் தனக்கும் இடை யில் ந ந்த காதல்
நிகழ்ச்சிகடைளக் டைக நகத்தால் சித்திரங்களாகக் கீறி, அடைதயும் டைகயிற் வெகாண்டு புறப்பட் ான். சித்திர
ண்டியின் திடைரச் சீடை வி கிI ஜேபாது இரு ர் கண்களும் சந்தித்த நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பித்து, அ ள்
உதIணனி ம் பந்து ஜே ண்டிக் குறிப்புக் காட்டிIது ஈறாக அவ் ளவு நிகழ்ச்சிகளும் இடை யில் இ ம்
வெபற்றிருந்தன. புன்டைன முதலிI Bரங்கள் வெசறிந்திருந்த மிக அ ர்த்திIான பகுதியில் பதுடைBயின்
கண்களுக்குத் வெதரியுBாறு, அ ளும் காணும்படி அம்Bாடை யும் ாடைழ இடை யும் ஒரு Bரக் கிடைளயில்
கட்டித் வெதாங்கவி ப் வெபற்றன. இது முடிந்ததும் உதIணன் நண்பர் முதலிஜேIார், தனித்தனிஜேI
Bடைறந்திருந்து பதுடைBயின் ரடை எதிர் பார்த்தனர். Bடைறவிலிருந்த Iா ருடை I கண்களும் ந க்க
இருப்படைத ஆ ஜே ாடு ஜேநாக்கிக் வெகாண்டிருந்தன.
பதுடைB தன் ஆIத்து Bகளிர் கூட் த்திலிருந்து வி கி, Iாப்பிIாயினி என்னும் பார்ப்பனத் ஜேதாழியு ன்
நீராடுங் கருத்துக்வெகாண்டு, வெபாய்டைகப் பக்கBாக ந்தாள். முழங்கால் ஆழமுள்ள வெபாய்டைகயின்
முன்பகுதியிஜே ஜேI வெ கு ஜேநரம் குடைழந்து விடைளIாடினாள். நீராடி முடிந்தபின் கார் முகில்ஜேபா
நீண்டு ளர்ந்திருந்த தன் கூந்தடை நீரறப் பு ர்த்தினாள். சிற்சி அணிக ன்கடைளயும் அணிந்து
அ ங்காரம் வெசய்துவெகாண் ாள். இவ் ளவும் வெசய்யும் ஜேபாஜேத அ ள் கரங்கள், உதIணன் தனக்காகஜே
அங்கு டை த்துவிட்டுச் வெசன்ற கண்ணிடைI எடுக்கத் துறுதுறுத்துக் வெகாண்டிருந்தன. சுற்றும் முற்றும்
ஜேநாக்கிக்வெகாண்ஜே பதுடைB, புன்டைன Bரத்தின் மிகத் தாழ்ந்த அந்தக் கிடைளடைI வெநருங்கினாள்.
கிடைளயில் வெதாங்கிI ாடைழ இடை யில் சித்திரங்கடைளக் கண்டு தனக்குள்ஜேள வெ ட்கந் ஜேதான்ற
நடைகத்துக் வெகாண் ாள். அடுத்த கணம் உதIணன் வெதாங்க விட்டிருந்த Bாடை டைI எடுத்து Bார்ஜேபாடு
அடைனத்துக் வெகாண் ாள். அ ள் இவ் ளவும் வெசய்யும்ஜேபாது Iாப்பிIாயினி ஏஜேதா வெசI ாகப்
பக்கத்தில் வெசன்றிருந்தாள். அ ள் ரு தற்குள், அஜேத Bரக்கிடைளயில் தன் வெபIரு ன் கூடிI ஜேBாதிரம்
ஒன்டைறயும் B ர்Bாடை ஒன்டைறயும் உதIணனுக்காக, அ ன் எடுத்துக் வெகாள்ளும்படி பதுடைB
டை த்தாள். பின் அ சர அ சரBாக Bார்பி டைணத்த Bாடை டைIக் கழுத்தில் அணிந்துவெகாண்டு, தான்
பூசிக் வெகாள் தற்காக அதனு ன் உதIணன் டை த்திருந்த சந்தனத்டைதயும் பூசிக்வெகாண்டு புறப்பட் ாள்.
இந்தச் வெசய்டைககளினால் உதIணடைனஜேI தழுவிக் வெகாண் துஜேபான்ற ஆனந்தம் அ ளுக்கு ஏற்பட் து.
இதனால் அ ள் உ வெ ங்கும் இன்பப் பசடை பரந்ததுஜேபா ஓருணர்ச்சி ஜேதான்றிIது. இவ் ாறு காதல்
நிடைறந்த உணர்ச்சிஜேIாடு புன்டைன Bரத்தடிடைIக் க ந்து வெபாய்டைகக் கடைரக்குப் பதுடைB ரவும்
Iாப்பிIாயினி எதிர்ப் ப வும் சரிIாக இருந்தது. பதுடைBடைI இந்தக் ஜேகா த்ஜேதாடு கண்
Iாப்பிIாயினி விடைளIாட் ாக அ ள் பின்புறம் ஜேபாய் நின்றுவெகாண்டு, அ டைள ம்புக்கு இழுக்க
ஆரம்பித்தாள்! “வெபண்ஜேண! நீ Iார் வெதரிIவில்டை ஜேI? என் ஜேதாழி ஒருத்தி இங்ஜேக இருந்தாள்.
பதுBாபதி என்பது அ ளுடை I வெபIர். அ ளும் உன் ஜேபா ஜே ஜேதாற்றமுடை Iாள்! இப்ஜேபாது அ ள்
எங்ஜேக வெசன்றாஜேளா? காஜேணாம்!” என்று பதுடைBடைI ஜேநாக்கிக் குடைழந்து வினவினாள் Iாப்பிIாயினி.
அ ள் வினாவில் குறும்பு விடைளIாடிIது! இகழ்ச்சியும் குறிப்பாக ஒலித்தது! பதுடைB இதற்கு விடை
வெசால் வில்டை . நாணித் தடை குனிந்தாள். அ ள் கால்விரல்கள் நி த்திற் கிடைளத்துக் ஜேகா மி த்
வெதா ங்கின.
Iாப்பிIாயினி பதுடைBடைI ஜேநாக்கிக் க க வெ ன்று நடைகத்தாள். இங்ஜேக இப்படியிருக்க, இடை கடைள
வெIல் ாம் Bடைறந்திருந்து நன்றாக ஜேநாக்கிI உருBண்ணு ா அங்ஜேக தன் நண்பர்களி ம்
Bகிழ்ச்சிஜேIாடு கூறிக் வெகாண்டிருந்தான். உதIணன் உட்ப அஜேநகBாக எல்ஜே ாருஜேB Bடைறந்திருந்து
இந் நிகழ்ச்சிடைIக் கண்
ர்கள்தாம். இருப்பினும் உருBண்ணு ா ஆர் ம் ஜேBலி த் தான்
கண்
ற்டைறக் கூறினான். அப்ஜேபாது உதIணனும் அங்ஜேக ந்து ஜேசர்ந்தான். அந்த ஜேநரத்தில்
அ ர்கடைளச் ஜேசர்ந்த ருள் Iந்தகன் ஒரு ன்தான் ஜேதாட் த்திலிருந்து ரவில்டை . உண்டைBIாகஜே
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அ ள் உதIணடைனக் காதலிப்படைத அறிந்து வெகாண் நண்பர், அதற்ஜேகற்றபடி ஜேBல்திட் ங்கடைள
டிக்கக் கருதிச் சிந்திக்கத் வெதா ங்கினர். இடைத ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சிIாக எண்ணி
ஒதுக்கிவிடு தற்கும் இல்டை . ஏவெனன்றால் இதனாஜே ஜேI அ ர்கள் சூழ்ச்சி, Bாறுஜே
ம் Iாவும்
அம்ப Bானாலும் ஆகிவி
ாம் அல்
ா! எனஜே , தான் நண்பர்கள் இடைதப் பற்றிI சிந்தடைனக்கு
முக்கிIத்து ம் வெகாடுக்கும்படிIாக ஜேநர்ந்தது.
அப்ஜேபாது Bரத்தடியில் பதுடைB உதIணனுக்காக டை த்துவிட்டுச் வெசன்ற ஜேBாதிரம், Bாடை
ஆகிIடை களு ன் Iந்தகன் உள்ஜேள பிரஜே சித்தான். உதIணடைனத் ஜேதடித் ஜேதாட் த்துக்குள்
சுற்றிIஜேபாது, அந்த ஜேBாதிரத்து ன் Bாடை யும் புன்டைன Bரக்கிடைளயில் இருந்ததாகவும், தான்
அ ற்டைற உதIணனி ம் அளிக்கக் வெகாணர்ந்ததாகவும், வெசால்லிவிட்டு அ ற்டைற உதIணனி ம்
ஜேசர்ப்பித்தான் Iந்தகன். அ ற்டைறப் வெபற்றுக்வெகாண் உதIணன் தானும் அஜேத வெபாய்டைகயில்
உருBண்ணு ாவு ன் வெசன்று நீராடி, ஜே றுடை உடுத்திIபின் ஜேBாதிரத்டைதயும் Bாடை டைIயும்
அணிந்துவெகாண் ான். பதுடைBயின் நிடைனவு BIக்கம் அ ன் வெநஞ்சில் ஜேதான்றிIது. அ ள் வெகாடுத்த
Bாடை யும் ஜேBாதிரமும் தாபத்டைதத் தணித்தன. இவ் ாறு காத ர் இரு ரும் Bாடை Bாற்றிக்
வெகாண் னர். Bனத்டைதயும் நிடைனவுகளால் பரிBாறிக் வெகாண்டிருந்தனர்.
தான் டை த்த ஜேBாதிரத்டைதயும் Bாடை டைIயும் உதIணன் அணிந்திருப்பதடைனக் கண்ணாரக்
கண் பின்ஜேப பதுBாபதி அங்கிருந்து அரண்Bடைனக்குப் புறப்பட் ாள். அங்ஙனம் புறப்படும்ஜேபாது
அ ள் அ டைனப் பார்த்த பார்டை எவ் ளஜே ா வெபாருள் வெபாதிந்ததாக இருந்தது. ‘நம்முடை I காதல்
ஜேநற்று டைர கண்களின் பார்டை Iளவில் இருந்தது. இன்ஜேறா ஒரு ர் Bாடை டைI Bற்வெறாரு ர் Bாற்றிக்
வெகாள்ளும் அளவு ளர்ச்சிIடை ந்திருக்கிறது’ என்று அ ள் தன் Bனத்திற்குள்ஜேளஜேI
ஜேபசிக்வெகாள் துஜேபால் இருந்தது அந்தப் பார்டை . இந்தப் பார்டை ஜேIாடு அ னி ம் குறிப்பாக விடை
வெபற்றுக்வெகாண்டு சித்திர டை IஜேBறி அரண்Bடைன வெசன்றாள் பதுடைB. அப்ஜேபாது Bாடை
ஜேநரBாகியிருந்தது. அன்றிரவு உதIணன் நன்றாக உறங்கினான். பதுBாபதியி ம் தான் பூண்
காதலுரிடைB உண்டைBIானது என்படைத நண்பர்களுக்கு நிரூபித்துவிட் திருப்திஜேIாடு உறங்கினான்.
அந்த அடைBதிIான உறக்கத்தில் அ ன் ஒரு கனவு கண் ான். கனவில் ாச தத்டைத அ ன் முன்பு
ஜேதான்றினாள். பின்னலிட்டுப் படிIாது Bாசுற்றுப் பரந்த தடை யும், இடைளத்த ஜேநாயு ம்பும், ற்றிப்
ஜேபாய் எலும்பு வெதரியும் முதுகுBாக இருந்தது அ ளுடை I வெபாலிவில் ாத அந்தத் ஜேதாற்றம்.
உதIணன் கனவில் அ டைளக் கண்டு ஆச்சரிIத்தால் சூழப்பட் ான். Bகிழ்ச்சிஜேIாடு ாச தத்டைதடைI
ரஜே ற்றான். “ ாச தத்தாய், குற்றBற்ற கற்பின் வெசல்வி என் துன்பம் இனித் தீர்ந்தது. நீ
ந்துவிட் ாய்” என்று கனவில் ாய்விட்டு அரற்றினான். ாச தத்டைத, உதIணன் இவ் ாறு
கூறிI ற்டைறச் வெசவியுற்று வெBல்
ாய்திறந்து ஜேபசனா ாள். உதIணன் அ ள் ஜேபசு டைதக்
க னBாகக் ஜேகட் ான். “என்டைனப் பிரிந்து ஜே ற்று நாட்டிற்கு ந்திருக்கிறீர்கள். இப்ஜேபாஜேதா என்டைனக்
கண் வு ன் மிகவும் அன்பாகப் ஜேபசு துஜேபா ப் ஜேபசுகிறீர்கள் எதற்கு இந்த வீண் ஜேபச்சு” என்று
அ ன் பக்கம் வெநருங்காBல் அகன்று நின்று கூறினாள் தத்டைத. அது ஜேகட் உதIணன் Bனம் BIங்கி,
“இறந்து ஜேபான உன்டைன உயிஜேராடு மீட்டுத் தருப ர் இந்நகரத்தில் உள்ளார் என்று ஜேகள்விப்பட்ஜே
வெநடுந்வெதாடை டை க் க ந்து இங்ஜேக ந்ஜேதன்! இதற்காக நீ சினங் வெகாள்ளாஜேத” என்று அ டைள
வெநருங்கி இருந்து ஊ ல் தணிக்க முற்பட் ான். இடைதக் ஜேகட் தத்டைத ஜேBலும்
சினங்வெகாண்
ள்ஜேபா , “இன்று நீங்கள் இந் நாட் ரசன் தருசகன் தங்டைகIாகிI பதுBாபதியின் ஜேBல்
காதல் வெகாண்டீர்கள். அ ளுக்குக் வெகாடுக்கவெ ன Bாடை யுங் கட்டி டை த்தீர். அ ள் வெகாடுத்த
ஜேBாதிரத்டைதயும் Bாடை டைIயும் ஏற்று அணிந்து வெகாண்டீர்!” என்று வெசால்லிவிட்டு ஒதுங்கி
நின்றுவெகாண் ாள், வெ றுப்பு ன். அ ளுடை I ஊ டை க் கண்டு உதIணன் திடைகத்தான்.
அ ள் வெ றுப்டைபயும் ஒதுங்குதடை யும் கண் உதIணன் “பதுBாபதி என்ற வெபIடைரஜேI இன்று
இப்ஜேபாது நீ வெசால் த்தான் நான் ஜேகட்கிஜேறன். இதற்கு முன்பு அறிஜேIன். அவ் ாறிருக்க நீ என்டைனக்
கூறு து வீண் பழிIாம். என் Bனம் துIர் வெகாள்ளுBாறு தவிப்புறச் வெசய் து உனக்கு அழகன்று. என்
Bனத்திற்கு உ டைக அளிப்பது உன் க டைB” என்றிவ் ாறு ஜேBலும் ஜே ண்டிக் வெகாண் ான். இப்ஜேபாது
உதIணன் கண் முன்பு தத்டைத ஜேதான்றவில்டை . அதற்குப் பதி ாகப் வெபாழுது விடிந்து ஒளிபரவித்
ஜேதான்றிIது. தான் அது டைர தத்டைதடைIக் கண் தும், ஜேபசிIது, அ ள் சினங் வெகாண் து எல் ாம் இரவு
ஜேநரத்துக் கனவு என்படைத உதIணன் உணர்ந்தான். கனடை நண்பர்களுக்கு விளங்க எடுத்துடைரத்தான்.
உதIணன் முதல் நாளிரவு கண் கனடை அ ன் கூறக்ஜேகட் நண்பர் Bகிழ்ந்து, “கனவிற் கண் தும் நல்
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நிமித்தத்திற்கு உரிIஜேத. தத்டைத உயிரு ன் மீண்டும் உனக்குப் கிடை ப்பாள் என்படைதஜேI கனவு
நிகழ்ச்சியும் ற்புறுத்துகிறது” என்று கூறி உதIணடைன ாழ்த்தினர்.
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35. இருளில் நிகழ்ந்த சந்திப்பு
நண்பர்கள் வெதா ர்ந்து ஜேBலும் சி அறிவுடைரகடைள உதIணனுக்குக் கூறினர். “உன் கனவில்
பதுBாபதிடைIக் குறிப்பிட்டுத் தத்டைத சினங்வெகாண்டு ஊடிIதாக நீஜேI கூறுகின்றாய்! எனஜே பதுடைB
வெகாடுத்த Bாடை டைIயும் Bற்ற ற்டைறயும் அணிந்து வெகாள் து சரிIல் ! உனக்குத் தத்டைதயின்ஜேBல்
வெBய்Iன்பு இருக்குBாயின் பதுடைBயின் ஜேBல் ஏற்பட்டிருக்கும் இவ் விருப்பத்டைத நீ டைகவி த்தான்
ஜே ண்டும்” என்று உதIணனுக்கு உயிர் ஜேபான்ற வெநருங்கிI நண்பர்கள் நIBாக எடுத்துச்
வெசான்ன ற்டைற உதIணன் ஒப்புக் வெகாள்ளவில்டை . பதுடைBயின்ஜேBல் அ னுக்கிருந்த ஜேBாகத்டைத
அவ் ளவு சு பBாக நண்பர்களால் நீக்கிவி முடிIவில்டை . உதIணன் நண்பர்களின் அந்த
அறிவுடைரடைI ஏற்றுக்வெகாள்ள Bறுத்தான்.
‘இ ன் த்த நாட்டுப் ஜேபரரசன் உதIணன் என்று Bகத ஜே ந்தன் தருசகனுக்கு அறிமுகம் வெசய்து
டை க்கஜே இங்ஜேக உதIணடைன அடைழத்து ந்ஜேதாம். இப்ஜேபாஜேதா இIற்டைகIாகஜே ா அந்த
அறிமுகத்டைத நாம் தவிர்த்தாலும், தவிராBல் தானாக ஏற்பட்ஜே தீரும் ஜேபாலிருக்கிறது. இப்ஜேபாது
ஊழ்விடைனயும் ஏIர்கு த்தின் முன்ஜேனற்றத்திற்ஜேக உதவி வெசய்கிறது. உதIணன், பதுடைB காத ால் நாம்
எதிர்பார்த்து ந்த Bகதநாட்டு அரசனின் உறவு கிட்டினால் நBக்கு அதுஜே சிறந்த ப ன் ஆகும் என்று
எண்ணி நண்பரும் Bனநிடைறவு வெபற்றனர். உதIணனும் பதுBாபதியின் காதடை ப் வெபாறுத்த டைரயில்
தன் எண்ணத்டைதச் சற்ஜேறனும் தளர்த்திக் வெகாடுக்காBஜே இருந்தான்.
‘உதIணன்-பதுBாபதி காதல் உறுதிIான வெBய்ஜேI’ என்று அறிந்த நண்பர், ‘இனி எவ் ாஜேறனும்
தங்களுக்கு Bகத ஜே ந்தனுடை I வெதா ர்பு கிட்டிவிடும்’ என்று Bன நிடைறஜே ாடு இருந்தனர். ஆனால்.
உதIணன் நிடைனவில் Bட்டும் பதுBாபதியின் காதல் ஒன்ஜேற ஓங்கி நின்றது. அ டைளப் பற்றியும்
அ ளுடை I அழடைகப் பற்றியும் நிடைனத்த அளவு, Bகத ஜே ந்தனு ஜேன தனக்கு ஏற்ப ஜே ண்டிI
நட்டைபப் பற்றி உதIணன் எண்ணஜே யில்டை . எவ் டைகயில் ஆயினும் பதுடைBடைI மீண்டும்
தனிடைBயில் சந்திக்க ஜே ண்டுவெBன்ற அ க்க முடிIாத ஆடைச அ ன் Bனத்தில் எழுந்தது. தன் ஜேBல்
அ ளுக்குள்ள காதலின் மிகுதிடைI ஏற்வெகனஜே அறிந்து உறுதி வெசய்து வெகாண் தும், இந்த ஆர் ம்
இன்னும் தவிர்க்க இI ாதபடி எழுந்ததற்கு ஒரு டைகயில் காரணம் என்று வெசால்
ாம். இந்த
ஆர் த்டைத நிடைறஜே ற்றிக் வெகாள்ளத் துடிதுடித்த அ ன் Bனம், இதற்வெகன்று ஒரு திட் த்டைதயும் கூ
குத்துக் வெகாண்டுவிட் து.
சி நாள்களில் அந்தி BIங்கிI பிறகு, இரவு ஜேநரங்களிலும் பதுடைB காBன் ஜேகாட் த்திற்கு ழிபாடு
வெசய்I ந்துஜேபா து ழக்கம். இத்தடைகI நாள் ஒன்றில் ஜேகாவிலின் உட்புறத்தில் அதிகம் ஒளிIற்ற
பகுதிIாகிI Bண டைற ஒன்றில் அ டைளச் சந்தித்து விடு து என்று உதIணன் திட் ஞ் வெசய்து
டை த்துக் வெகாண் ான். அந்த Bண டைறக்குள், பதுடைBடைIப் ஜேபான்ற தகுதிIாற் வெபருடைB மிக்க ர்கள்
தவிரப் பிறர் நுடைழI முடிIாது என்பதும், ஒளி மிகுந்திராது என்பதுவும் உதIணனுக்கு ஏற்ற
சதிகளாகப் பட் ன. காBன் ஜேகாட் த்திற்கு ந்தால், என்றுஜேB அந்த Bண டைறக்குள் நுடைழIாBல்
பதுடைB திரும்பிச் வெசல் து இல்டை என்ற ழக்கமும் உதIணனுக்கு நன்றாகத் வெதரிந்திருந்தது.
அ டைளத் தனிடைBயில் சந்திப்பதற்கு இடைதத் தவிர ஜே று ழி எதுவும் அ னுக்குப் பு ப்ப வில்டை .
இந்தத் திட் த்டைத நிடைறஜே ற்று தற்கு முன்னால், நண்பர்களி மும் கூறிவிடுதல் நல் து
என்வெறண்ணிI அ ன் அவ் ாஜேற கூறினான். “தன் அழகாகிI Bத்தினால் என் அன்புக் கயிற்டைற இட்டு
இடை Iறாது உள்ளத்டைதக் கடை கின்றாள் பதுடைB. அ டைளத் தனிடைBயிஜே சந்திக்க ஜே ண்டும் என்று
என் Bனத்தில் எழும் ஆடைசடைI என்னால் அ க்க முடிIவில்டை . காBன் ஜேகாட் த்தின் உள்ஜேள
இருக்கும் Bண டைற Bா த்தில் அ டைளச் சந்திக்க ாம் என்று கருதியிருக்கிஜேறன். அ ள் சிறிதும்
எதிர்பாராத நிடை யில் இருளிடை ஜேI அ ள் முன் ஜேதான்ற ஜே ண்டும். அடைதக் கண்டு நாணத்ஜேதாடு
அ ள் தடை குனிந்து நிற்கும் ஜேபாது அந்த நடைக முகத்தின் அழடைகயும் விழிகளின் குறு குறுப்டைபயும்
கண்களால் கண்டு அனுபவிக்க ஜே ண்டும். வெநஞ்சத்டைதக் க க்கித் துடிதுடிக்கச் வெசய்யும் இந்த
ஆடைசடைI எவ் ளஜே ா முIன்று பார்த்தும் என்னால் நீக்கிவி முடிIவில்டை ” என்று உதIணன் கூறி
முடித்தஜேபாது உருBண்ணு ா முதலிI அ னுடை I நண்பர்கள் அடைதக் ஜேகட்டுத் தIங்கினர்;
திடைகத்தனர்!
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உதIணன் கூறிI திட் ம் நண்பர்கடைள அஞ்சுBாறு வெசய்தது. ‘வீரமும் ஆண்டைBயும் பல்கடை
ல் டைBயும் வெபாருந்திI உதIணன்தானா அவ் ாறு கூறு து?’ என்று கூ ஐIப்பட் னர் அ ர்கள்.
அ ன் கூறிI திட் ம் இடை யிஜே பிறழ்ந்து விடுBாயின், அதனால் அ னுக்கும் அ னு ன் ந்த
நண்பர்களாகிI தங்களுக்கும் எவ் ளவு வெபரிI பழி ஜேநரும் என்படைத எண்ணிப் பார்க்கும்ஜேபாஜேத
அ ர்கள் நடுங்கினர். உதIணன் திட் த்டைதயும் நண்பர்கள் காரணங் காட்டி Bறுத்தனர்.
“ஏதா து த று ஜேநர்ந்து சூழ்ச்சிகள் Iாவும் வெ ளிப்பட்டு விடுBானால் நாடைளக்கு அறிந்த Bனிதர்கள்
Iார் ஜேBல் குற்றங் கூறு ார்கள்? ‘உதIணன் நண்பர் அ ஜேனாடு துறவிகள்ஜேபா Bாறுஜே
ங் வெகாண்டு
Bகத நாட்டிற்கு அ டைன அடைழத்துச் வெசன்றனர். அங்ஜேக உதIணனுக்கு நல் வெநறி காட்டி
முன்ஜேனற்றங் வெகாடுக்கத் வெதரிIாBல் பதுடைBஜேIாடு Bடைற ாகக் காதல் புரிIஜே அ னுக்குத்
துடைணவெசய்தனர். இந்த நண்பர்களுக்குச் சிறிஜேதனும் நுண்ணறிவு இருந்தால் உதIணடைனத் த றான
ழிக்குச் வெசல் விட்டிருப்பார்களா இ ர்கள்?’ என்வெறல் ாம் நாங்கள் எதிர்கா த்தின் பழிப்புக்கு
ஆளாக ஜே ண்டியிருக்கும்! ஜேBலும் நீ கூறுகிற ாஜேற காBன் ஜேகாட் த்தின் உட்பகுதியிலுள்ள
Bண டைற Bா த்தில் ஒளிந்து வெகாண்டு அ ள் அதனுள் ரும்ஜேபாது சந்திக்கிறாய் என்ஜேற டை த்துக்
வெகாள்ஜே ாம். பதுடைB Bா த்திற்குள் நுடைழ தற்கு முன்னால், அ ளு ன் அரண்Bடைனயிலிருந்து ரும்
கா
ர்கள் அதனுள் புகுந்து பரிஜேசாதடைன வெசய்தால் ஒளிந்து வெகாண்டிருக்கும் நீ அகப்பட்டுக்வெகாள்ள
ஜே ண்டிIது ஆகும். நீ இர
ன்ஜேபா Bாறுஜே
த்தில் அங்ஜேக வெசல் ப் ஜேபாகிறாய்! ஆனால்
உன்டைனக் காண்ப ர்கள் உனது எடுப்பான ஜேதாற்றத்திடைனயும் முகச்சாடைIயும் பார்த்ஜேத ‘இ ன்
இர
ன் இல்டை என்று கண்டுபிடித்து விடு ார்கள். இடை கடைள எல் ாம் மீறி Bண டைறயின்
உள்ஜேள நீ பதுடைBடைIச் சந்திக்கத் திடீவெரன்று அ ள் முன் ஜேதான்றும் ஜேபாது தனிடைBIாலும்
அச்சத்தினாலும் அ ஜேள ஏதாயினும் கூக்குரல் இட்டுவி
ாம். அந்தக் கூக்குரடை க் ஜேகட்டுத் ஜேதாழிப்
வெபண்களும் கா
ர்களும் ‘என்னஜே ா? ஏஜேதா?’ என்று திடுக்கிட்டு உள்ஜேள ந்து விடு ார்களானால்
உன்பாடு தப்பு தற்கு ழியில்டை . இன்ன இன்ன துன்பங்கள் எல் ாம் உன் திட் த்தில்
க ந்திருக்கின்றன. இடை கடைளத் தவிர்த்து வி க்கிக்வெகாண்டு சாBர்த்திIBாக ந ந்துவெகாள்ள
முடியுBானால் நீ உன் திட் த்டைத நிடைறஜே ற்றிக் வெகாள் தில் எங்களுக்கு Bறுப்பு இல்டை ” என்று
நண்பர்கள் உதIணனுக்கு விரி ான BறுவெBாழி கூறினர்.
நண்பர்களின் BறுவெBாழிடைIக் ஜேகட் பின்னரும் உதIணன் தன் கருத்டைத Bாற்றிக் வெகாள்ளவில்டை .
“பதுடைBக்குக் கா
ராக ரக்கூடிI Iா ரும் அறுபது Iதிற்கு ஜேBற்பட்
ர்கஜேள. அந்தப் புரங்களில்
வெபண்கஜேளாடு பழகும் கா
ர்கள் வெபரும்பாலும் Iது வெசன்ற ர்களாகஜே இருப்பார்கள்.
பகற்கா ம் முழு தும் ஜே டை வெசய்து அலுப்படை ந்த அந்தக் கா
ர்கள் Bாடை யில் இங்ஜேக
பதுடைBக்குக் கா
ாக ரும்ஜேபாது கடைளப்ஜேபாடு ரு ார்கள். எனஜே அ ர்கடைளப் பற்றிக்
க டை ப்ப ஜே ண்டு து இல்டை . ஜேBலும் பதுடைBடைI நான் காBன்ஜேகாட் த்து Bண டைறக்குள்
சந்திக்கப் ஜேபா து இருட்டிI பின்புதாஜேன? இருளில் என்டைன Iாராலும் அறிந்து வெகாள்ள முடிIாது.
என்டைனக் காப்பாற்றிக்வெகாள்ள எப்படி ந ந்துவெகாள்ள ஜே ண்டும் என்பதும் எனக்கு நன்றாகத்
வெதரியும்” என்று நண்பர்களுக்கு உதIணன் BறுவெBாழி கூறினான். அதற்குஜேBல் நண்பர்களும் அ டைன
ற்புறுத்தித் தடுக்கஜே ா Bறுக்கஜே ா விரும்பவில்டை .
உதIணன் தன் விருப்பப்படிஜேIா, பதுBாபதி இரவில் காBன்ஜேகாட் ம் ருகின்ற ஒருநாடைள அறிந்து
முன்ஜேனற்பாட்ஜே ாடு இருந்தான். Bண டைற Bா த்திற்குள்ஜேள அ ன் ஒளிந்து வெகாள் தற்காக
நுடைழந்தஜேபாது, Iது முதிர்ந்த இர
ன் ஒரு டைனப்ஜேபா Bாறுஜே
ங்வெகாண்டிருந்தான்.
Bாறுஜே
த்திற்கு உள்ஜேள அ னுடை I இIற்டைகIான இளடைBக் ஜேகா ம் இருந்தது. உதIணனது
இந்தச் வெசய்டைகடைI ஒப்புக் வெகாள்ளாBல் கருத்து ஜே றுபட் தனால் தன் நண்பர்களி ம் அன்று
மீண்டும் உதIணன் அடைதப் பற்றிக் கூறவில்டை . அ ர்களும் அதில் தடை யி வில்டை . அந்தி
சாய்கின்ற ஜேநரம். காBன்ஜேகாட் த்துச் ஜேசாடை யில் ஏற்வெகனஜே வெ யில் நுடைழIாது. இப்ஜேபாது அங்ஜேக
நன்கு இருள் பரவியிருந்தது. பதுடைB ஆIத்துப் வெபண்களும் கா
ர்களும் புடை சூழ ழிபடு தற்கு
ந்திருந்தாள். ஒலிகளினால் வெ ளிஜேI பதுடைBயின் சித்திரடை Iம் ந்து விட் டைத அறிந்த உதIணன்,
இன்னும் நன்றாக Bடைறவில் ஒளிந்து வெகாண் ான்.
Bாறுஜே
த்திற்குரிI உடை கடைள உள்ஜேள ந்தவு ன் கடைளந்துவிட்டு, முதன் முத ாகப் பதுடைBடைIச்
சந்தித்த அஜேத இIற்டைகIான ஜேதாற்றத்ஜேதாடு இப்ஜேபாது இருந்தான். அ ன் வெநஞ்சு ஜே கBாக அடித்துக்
வெகாண் து. ஜேகாவிலுக்குள் இருந்து வெ ளிஜேI பரவிக் வெகாண்டிருந்த அகில், B ர் முதலிI ற்றின்
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Bணம் ஜேபா ஜே அ ன் வெநஞ்சின் நிடைனவு B ர்கள் காதல் Bணம் பரப்பிக் வெகாண்டிருந்தன. ஆயிற்று!
இன்னும் சிறிது ஜேநரத்தில் பதுடைB எப்படியும் அங்ஜேக ழிபடு தற்காகத் தனிஜேI ரு ாள். அப்ஜேபாது
B ரின் விரிவு ஜேநாக்கிக் காத்திருக்கும் ண்டின் நிடை யில் அ ன் இருந்தான். ஜேதாட் த்தின் ாயிலில்
Iாஜேரா ந ந்து ரும் சி ம்புகளின் கிண்கிணி நாதம் அ ன் காதுகளில் Iாவெழாலி ஜேபா க் ஜேகட் து.
கலின் கலின் என்ற அந்தச் சி ம்ஜேபாடைச ர ர அ டைன அ ள் வெநருங்கு தாகச் வெசால்லிIது.
உதIணனுக்கு உ ல் முழுதும் ஜே ர்த்துவிட் து. பதுடைB வெநருங்கி ந்தாள். உ ன் ந்திருந்த
கா
ர்கள் வெ ளியிஜே ஜேI அங்கங்ஜேக Bரத்தடியில் கடைளப்பாற அBர்ந்துவிட் னர். ஆIத்துப்
வெபண்களும் காBன் ஜேகாட் த்தின் ஜே று பகுதிகளுக்குச் வெசன்றிருந்தார்கள். எனஜே , பதுடைB தான்
Bட்டும் தனிஜேI ழிபாடு வெசய்I நிடைனந்து ஜேகாட் த்தினுள் நுடைழந்திருந்தாள்.
Bண டைற Bா த்தின் எதிஜேர ந்ததும், திடுவெBன்று அ ள் எதிஜேர, ‘காBஜேத ஜேன அந்த இடைளஞன்
டி Bாக ந்திருக்கிறாஜேனா என்று எண்ணும்படி உதIணன் இருளிலிருந்து வெ ளிப்பட்டு நின்றான்.
ஒரு வெநாடி, பதுடைB திடுக்கிட்டு நடுங்கிக் கூக்குரலி
ாடைIத் திறந்துவிட் ாள். சற்டைறக்வெகல் ாம்
அந்த முகத்டைத உற்றுப் பார்த்த பின்னர், எதிஜேர நிற்ப ன் தன் உள்ளங் வெகாள்டைள வெகாண் கள் ன்தான்
என்படைதப் பதுடைB புரிந்துவெகாண் ாள். கூக்குரல் இடு தற்கு ஜேBவெ ழுந்த நாவு ஒடுங்கிIது. பIத்தால்
நடுங்கிI உ லில் நாணம் பரவிIது. பதுடைB தடை குனிந்தாள். அ ள் இதழ்களிஜே புன்னடைக
வெBன்B ர் பூத்தது. கன்னங்களிஜே வெசம்டைB ப ர்ந்தது. விழிகள் குறுகுறுத்தன. அ ள்
Bாதவிக்வெகாடிஜேபா த் து ண் ாள். உதIணன் கரங்கள் வெகாடிடைIத் தழுவும் வெகாழுவெகாழும்பு ஜேபா
அ டைளத் தழுவின.
உதIணனுடை I அந்தக் டைககள் அ டைளத் தழுவிI ஜேபாது, Iாஜேரா தன்ஜேBல் கூடை கூடை Iாக
அன்ற ர்ந்த Bல்லிடைக B ர்கடைளக் வெகாட்டு துஜேபான்ற உணர்ச்சி பதுடைBக்கு ஏற்பட் து. அ ள்
தன்டைன Bறந்தாள். உதIணன் சப்பட் து அ ளுடை I உணர்வு. அ ர்ந்த B ரும் ஆ ல் நிடைறந்த
ண்டும் ஒன்றுபட் து ஜேபா ாயிற்று அ ர்கள் நிடை . எவ் ளவு ஜேநரம் அ ர்கள் அஜேத நிடை யில்
இருந்தார்கஜேளா? ஜேதாழிIர்கள் உள்ளம் படைதத்து, உள்ஜேள வெசன்ற பதுடைBடைIக் காணவில்டை ஜேI!
என்று ஜேகாட் த்திற்குள் புகுந்து ரும் ஒலி ஜேகட்டு, உதIணன் இருளில் Bடைறந்து வெகாண் ான். பதுடைB
தன் நிடை டைI உணர்ந்து வெகாண்
ளாய், அப்ஜேபாதுதான் ழிபாட்டை முடித்துக் வெகாண்டு வெ ளிஜேI
ருப ள்ஜேபா அ ர்கள் முன்ஜேன ஜேதான்றினாள். B ர்களும் Bாடை களும் அப்படிஜேI இருப்படைதக்
கண்ட் ஜேதாழி Iாப்பிIாயினி Bட்டும் நுணுக்கBாகச் சிந்தித்துப் பதுடைBயின்ஜேBல் சிறிது
ஐIங்வெகாண் ாள்.
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36. அரண்Bடைனத் வெதா ர்பு
காBன் ஜேகாட் த்தின் உட்புறத்திலிருந்து ஜேதாழிIஜேராடு வெ ளிஜேIறிச் வெசன்ற பதுடைB, டை Iத்திஜே றிI
பின்பும் உதIணடைனப் பற்றிI இனிI நிடைனவுகஜேளாடுதான் அரண்Bடைனக்குப் புறப்பட் ாள்.
எல்ஜே ாரும் ஜேகாட் த்திலிருந்து வெ ளிஜேI வெசன்றபின்பு, உதIணன் இருள்நிடைறந்த Bண டைற
Bா த்திலிருந்து வெ ளிஜேI ந்தான். அ னுடை I வெநஞ்சு நிடைறIப் பதுடைBடைIப் பற்றிI இன்ப
நிடைனவுகள் பூத்துக் குலுங்கிக் வெகாண்டிருந்தன. த ப் பள்ளிக்கு அ ன் வெசல்லும்ஜேபாது இரவு
வெ குஜேநரBா யிருந்தடைத அங்கிருந்து அடைBதி நிடை யினாஜே ஜேI அ ன் அறிந்து வெகாண் ான். தானும்
தன் நண்பர்களும் இனியும் அஜேத த ப் பள்ளியில் தங்கியிருப்பது அங்குள்ள ர்கள் சந்ஜேதகமுற
ஏது ாகும் என்ற சிந்தடைன உதIணனுக்கு இப்ஜேபாது உதித்தது. தங்களுக்குள் அடிக்கடி நிகழும்
ாக்கு ாதங்கடைளயும் ஜேபச்சுக்கடைளயும் பிறர் ஜேகட்க ஜேநர்ந்தால், Bாறுஜே
ம்
வெ ளிப்படை IாகிவிடுஜேB என்ற அச்சமும் அ னுக்கு இருந்தது. தான் அடிக்கடி காBன் ஜேகாட் த்தின்
பக்கம் வெசன்று ரு தனால்கூ ப் பிறர் தன்டைனத் த றாக எண்ண ஜேநரிடும் என்று எண்ணினான் அ ன்.
இந்தச் சிந்தடைனயின் பIனாக உதIணன் ஒரு முடிவுக்கு ந்தான். ‘Bறுநாள் எப்படியும் Bகத ஜே ந்தன்
தருசகனுடை I அரண்Bடைனயில், Bாறுஜே
த்து ன் ஏதா து ஒருஜே டை யிற் சிறந்த னாகச்
வெசால்லிக்வெகாண்டு அBர்ந்து வி ஜே ண்டும். தருசகனுக்கு எந்த டைகத் வெதாழிலில் விருப்பம் அதிகம்
என்று முன்ஜேப வெதரிந்துவெகாண்டுவி ஜே ண்டும்’ என்படை தாம் உதIணனுடை I அந்த முடிவுக்குள்
அ ங்கியிருந்தன. பதுடைBயின் காதடை
ளர்த்துக் வெகாள் தற்கும் சரி. Bற்ற ற்றிற்கும் சரி
அரண்Bடைனத் வெதா ர்பு மிகமிக ஏற்றதாகவும் அ னுக்குத் வெதன்பட் து. இன்னும் சி நாள்கள் இஜேத
முடைறயில் காBன் ஜேகாட் த்திற்குள்ஜேளஜேI அ ன் பதுடைBடைIச் சந்திக்க ஜே ண்டிIதாக இருந்தது.
த ப் பள்ளியில் இருந்துவெகாண்டு அ ன் இவ் ாறு ப முடைற காBன் ஜேகாட் த்திற்கு ந்து வெசல் து
பிறர் கண்ணில் பட் ால் அ டைனயும் நண்பர்கடைளயும் அதுஜே காட்டிக் வெகாடுத்துவிடும் என்படைத
அ ன் வெதளி ாக அறி ான். உ னடிIாக அ னுக்கு இந்த எண்ணம் ஜேதான்று தற்குக் காரணஜேB
அதுதான். அடுத்தநாள் ஜேபாது விடிந்ததும் ழக்கப்படி வெசய்Iஜே ண்டிI காடை க் க ன்கடைள முடித்துக்
வெகாண் பின், உதIணன் புதிIவெதாரு Bாறுஜே
த்ஜேதாடு இராசகிரிI நகரத்து அரண்Bடைனக்குப்
புறப்பட் ான். Bகத அரசன் தருசகடைனப் பற்றி நன்கு பழகி அறிந்து வெகாண்டிருந்த அரண்Bடைனக்
கா
ன் ஒரு டைன முதலில் உதIணன் சந்தித்தான். அந்தக் கா
ஜேனாடு ஏஜேதஜேதா ப வெசய்திகடைளச்
சுற்றி டைளத்துப் ஜேபசிக்வெகாண்ஜே
ரும்ஜேபாது, ‘அரசனுக்கு மிகவும் விருப்பBான வெதாழில் எது?’
என்றும் ஒரு ஜேகள்விடைIயும் இடை ஜேI அ னி ம் ஜேகட்டு டை த்தான். அரண்Bடைனப் வெபரு ாயிலின்
ஒருபுறத்ஜேத நின்று அ ர்கள் இப்படி உடைரIாடிக் வெகாண்டிருந்தனர்.
ஜேபசு தில் விருப்பம்மிக்க அந்தக் கா
டைனத் தன்னுடை I சிறிது ஜேநரப் பழக்கத்தினாஜே ஜேI
நன்றாகக் க ர்ந்து விட் ான் உதIணன். உதIணனி ம் அ னுக்கு வி க்க முடிIாத ஈடுபாடு
ஏற்பட்டுவிட் து. உதIணன் ஜேகள்விக்கு அந்தக் கா
ன் அன்ஜேபாடும் ஆர் த்ஜேதாடும் விடை
வெசால்
ானான். “எங்கள் அரசனின் தந்டைத தம் ஆட்சிக் கா த்தில் வெபான்னும் Bணியும் முத்தும்
அ ங்கிI Bதிப்பி முடிIாத வெசல் த் வெதாகுதி ஒன்டைற இவ் ரண்Bடைனயின் ஒரு பகுதியில்
புடைதத்துச் வெசன்றிருக்கிறார். ஆனால் எங்கள் அரசன் புடைதI ாக இருக்கும் தம்முடை I தந்டைதயின்
அந்த நிதிடைI இது டைர வெபற முடிIவில்டை . அப் புடைதIலின் இருப்பி ம் இது டைர வெதரிIவில்டை
என்பஜேத அதற்குக் காரணம்! எனஜே , புடைதIல் இருக்குமி த்டைத அறிந்து கூறுப ர்கடைளக் கண் ால்
எங்கள் அரசன் அ ர்கடைளக் க வுள் ஜேபா க் கருதிக் வெகாண் ாடு ான். ஆயினும் இது டைர ந்த ஒர்
அறிஞரா து எம்Bரசனின் தந்டைதயினுடை I புடைதIல் இருக்கும் இ த்டைத அ ருக்குச் சரிIாகக்
கூறவில்டை . இருந்தாலும் அ ருக்கு இன்னும் புடைதIல் இருக்குமி த்டைதக் கண்டு வெசால்ப ர்கள்ஜேBல்
அன்ஜேபா ஆதரஜே ா சிறிதும் குடைறIஜே இல்டை ” என்று கா
ன் உதIணனுக்குச் வெசால்லி முடித்தான்.
கா
ன் இவ் ாறு கூறி நிறுத்தவும் உதIணன் தன் முகத்தில் மிகுந்த விIப்புத் ஜேதான்றுBாறு
வெசய்துவெகாண்ஜே “எவ் ளவு வெபாருத்தம்! உங்கள் அரசர் எந்த வித்டைதடைI அதிகம் விரும்பு தாக
நீங்கள் கூறினர்கஜேளா, அஜேத வித்டைதயில் நான் மிகவும் ல்
ன். நான் எண்ணி ந்ததுஜேபா ஜே
இங்கும் இருக்கிறது பார்த்தீர்களா?” என்று வெதா ங்கிப் புடைதIல் இருக்குமி த்டைத அறியும் தன் கடை
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ன்டைBடைI அ னி ம் வி ரிக்க ானான். “முன்ஜேனார் புடைதத்து டை த்திருக்கும் புடைதIல்கள்
இருக்கும் இ ங்கடைள அறிந்து கூறு தில் எனக்கு நல் பயிற்சி உண்டு. இதற்குமுன் ப இ ங்களில்
அத்தடைகI புடைதIல்கடைளக் கண்டுபிடித்துக் கூறி அ ற்றுக்கு உரிI ர்களி ம் நற்வெபIர்
வெபற்றுள்ஜேளன். இது தவிர ஜே று ப திறடைBகளும் என்பால் உள்ளன. அரண்Bடைனக்குள் எங்வெகங்ஜேக
கிணறுகளும் வெபாய்டைககளும் ஜேதாண்டினால் நல் நீருற்றுக்கள் இருக்கும் என்படைத நான் நி த்டைதப்
பார்த்தவு ஜேன வெசால்லுஜே ன். நி த்தினுள்ஜேள Bடைறந்திருக்கும் வெபாருள்கடைள அறி தற்கு ழிகூறும்
நூல்கள் ப
ற்டைற நான் நன்கு ஆராய்ச்சி வெசய்திருக்கின்ஜேறன். உங்களுடை I அரசனுள்ளத்டைத
ருத்துகிற குடைறடைIயும் என்னால் தீர்த்து டை க்க முடியும் என்று எண்ணுகிஜேறன்” என்று உதIணன்
கூறிI ற்டைற எல் ாம் ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜே அந்தக் கா
ன் Bன Bகிழ்ச்சிஜேIாடு உள்ஜேள வெசன்றான்.
கா
ன் ஜே ந்தனின் இருப்பி த்திற்குச் வெசன்று, “புடைதIவெ டுத்தல், நி த்தினுள்
Bடைறந்திருப்ப ற்டைறக் கூறுதல் ஆகிI அருங்கடை களில் ஜேதர்ந்த கடை ஞன் ஒரு ன் நம் அரண்Bடைன
ாசலில் ந்து காத்திருக்கிறான்” என்று கூறினான். தருசகஜே ந்தன். கா
ன் கூறு டைதக் க னBாகக்
ஜேகட் ான். “கடை ஞர்கடைளக் காண்பதும் அள ளாவு தும் வெகாடுத்து டை த்த வெபரும்ஜேபறுகள்
அல்
ா? நீ கூறிI அந்தக் கடை ஞர் தி கத்டைத உ ஜேன ஜேபாய் இங்கடைழத்து ா!” என்று அரசனின்
கட் டைளடைIப் வெபற்றுக்வெகாண்டு கா
ன் ாயிலுக்குத் திரும்பினான். அரசன் தருசகனின்
அடைழப்டைபக் கா
ன், உதIணனி ம் கூறி, அ டைன உள்ஜேள அடைழத்துச் வெசன்றான். உதIணனும்
Bாறு ஜே
த்திற்கு ஏற்ற நடிப்பு ஜேன அ டைனப் பின்பற்றினான். உள்ஜேள நுடைழந்ததும் தருசகன்
அ டைன அன்ஜேபாடு ரஜே ற்று ஒர் ஆசனத்தில் இருக்கச் வெசய்தான். பின்பு அ ன் படித்திருக்கும்
கடை கள் எடை எடை என்படைதப் பற்றியும் சி வினாக்கடைளக் ஜேகட் ான். உண்டைBIாகஜே தான்
புடைதIல், நி த்து Bடைறவெபாருள்கள் முதலிI ற்டைறக் காணும் கடை ஞன்தான் என்று அந்த அரசன்
அப்ஜேபாஜேத நம்பும்படிIாக அ னுக்கு விடை கூறினான் உதIணன்.
கடை சியில் தன் தந்டைத புடைதத்து டை த்து விட்டுச் வெசன்ற அரும்வெபரும் புடைதIடை த் ஜேதடி
இருக்குமி ம் அறிIாBல் தான் துன்புற்று ரு டைதயும், அது டைர ந்த எந்தக் கடை ஞரும் அது
இருக்கும் இ த்டைதப் பற்றிச் சரிIாகக் கூற முடிIவில்டை என்படைதயும் உதIணனி ம் தருசகன்
கூறினான். ஜேBலும், “தங்களால் அப் புடைதIல் இருக்கும் இ ம் கண்டு பிடிக்கப் வெபறுBாயின் Iான்
வெபரிதும் Bகிழ்ச்சியுறுஜே ன். உங்கள் திறடைB இதில் எப்படியும் வெ ற்றி வெபறும் என்ஜேற நம்புகிஜேறன்.
இந்த உதவிடைI நீங்கள் எனக்குச் வெசய்ஜேத தீர ஜே ண்டும்” என்று அ ன் ஜே ண்டிக் வெகாண் ஜேபாது,
புடைதIல் எடுப்படைதப் பற்றிI அ னது எண்ணங்கள் எவ் ளவு பரபரப்பாக இருக்கின்றன என்படைத
உதIணன் வெதரிந்து வெகாண் ான். புதிI ஜே
ம், புதிI துன்பத்டைத லுவில்
வெகாணர்ந்திருப்பது உதIணனுக்கு அப்ஜேபாதுதான் புரிந்தது. ‘எப்படிIா து அரண்Bடைனயில் வெதா ர்பு
வெகாள்ள ஜே ண்டுவெBன்பதற்காக Bாறுஜே
த்ஜேதாடு இந்த நா கத்டைத ஜேBற்வெகாண்ஜே ாம். ஆனால்,
எடுத்த எடுப்பிஜே ஜேI இங்ஜேக நBக்காகப் வெபரிI ஜேசாதடைன காத்துக் வெகாண்டிருக்கிறஜேத?’ என்று
ருந்தினான் அ ன். அரசனுடை I ஜே ண்டுஜேகாளுக்கு விடை கூறாBல் ‘வெசால்லிI ாக்கின்படி
புடைதIடை க் கண்டு பிடிப்பது. எவ் ாறு?’ என்ற சிந்தடைனயில் ஆழ்ந்துவிட் ான் உதIணன்.
சற்றும் எதிர்பாராத உதவி ஒன்று அ னுக்கு அப்ஜேபாது கிடை த்தது. ஏற்கனஜே புடைதIலின்
இருப்பி த்டைதச் சந்ஜேதகBாகக் குறித்து டை த்திருந்த சி சு டிகள் அரண்Bடைனயில் இருந்தன. அந்தச்
சு டிகடைளப் படித்துப் பார்த்தும் அது டைர முIன்ற எல் ாருஜேB ஒருமுகBாகத் ஜேதால்விதான்
அடை ந்திருந்தார்கள். இருப்பினும் அந்தச் சு டிகடைளக் வெகாண்டு எப்படிIா து தன் வெசால்டை க்
காப்பாற்றிக் வெகாண்டு வி
ாம் என்ற நம்பிக்டைக உதIணனுக்கு ஏற்பட் து. Bடைறவெபாருஜேளாடு
சு டியில் இருந்த சி குறிப்பான ார்த்டைதகடைள அறிந்து வெகாண் ால் வெ ற்றி கிட்டிவிடும் என்ற
எண்ணம் உறுதிIாக அ னக்கு இருந்தது. உதIணன் உறுதிக்கு விதியும் ஜேதடை Iான முடைறயில் உதவி
புரிந்தது என்றுதான் உடைரக்க ஜே ண்டும் சு டியிலிருந்து படித்து அறிந்ததில் அனுBானBாக அ னுக்குத்
வெதரிந்த ஒரி த்திடைன ஆட்கடைளவிட்டு அகழ்ந்து பார்த்தால், அதுஜே புடைதIல் இருக்கும் இ Bாகத்
வெதரிந்தது. தருசகனின் தந்டைத தாம் டை த்துச் வெசன்றிருப்பதாக எழுதியிருந்த எல் ாப் வெபாருள்களும்
ஜேதாண்டிI அவ்வி த்திஜே ஜேI கிடை த்துவிட் ன. தருசகனுக்கு Bகிழ்ச்சி தாங்க முடிIவில்டை .
உதIணனுக்ஜேகா தற்வெசI ாகவும் சாதாரணBாகவும் தனக்குக் கிடை த்துவிட் வெபரிI வெ ற்றிடைI
எண்ணி விIப்பாக இருந்தது. தருசகன் உதIணடைனப் பாராட்டித் தன் அரண்Bடைனக் கடை ஞர்களுள்
அ னும் ஒரு னாகப் பதவி ஏற்றுக் வெகாள்ள ஜே ண்டும் என்றான். உதIணன் எதிர்பார்த்த வெதா ர்பு
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37. கன்னி Bா த்தில் உதIணன்
அரண்Bடைனயிலுள்ள பிற கடை ஞர்கள் உதIணனுக்கு அவ் ப்ஜேபாது ஜேதடை Iான உதவிகடைளச் வெசய்து
அ டைனக் குடைறயின்றிப் பார்த்துக் வெகாள்ளுBாறு தருசகன் கட் டைள யிட் ான். எ ராலும் ஜேதடிக்
கண்டுபிடிக்க முடிIாத தன் தந்டைதயின் புடைதIடை , அ ர் புடைதக்கும்ஜேபாஜேத பக்கத்தில் இருந்து
கண்
ன்ஜேபா அ ன் எடுத்துக் வெகாடுத்ததினால், அ ன்ஜேBல் Bகத Bன்னன் தருசகனுக்கு அள ற்ற
அன்பும் பற்றும் ஏற்பட்டிருந்தன. பின்னர் ஒருநாள் தருசகனுடை I ஜே ண்டுஜேகாளுக்கு இணங்கி
உதIணன் ‘அரண்BடைனடைIச் சார்ந்த நி ப் பகுதிகளில் எங்வெகங்ஜேக நல் நீரூற்றுக்கள் இருக்கின்றன?’
என்படைத அறிந்து கூறினான். இதற்குரிI நூல்கடைள அ ன் முன்ஜேப ஒருமுடைற தற்வெசI ாகப் படித்து
டை த்திருந்தான் என்றாலும் நல் ஊழ் அ ன் பக்கமிருந்து அ னுக்கு வெ ற்றி அளித்தது என்ஜேற
வெசால் ஜே ண்டும். புடைதIல் எடுக்கும் ஜே டை யும் நீரூற்றுக்கடைளக் காணும் ஜே டை யும் இவ் ளவு
விடைரவில் உ னடிIாக ஏற்படும் என்று அ னுக்குத் வெதரிந்திருந்தால் அ ன் அரண்Bடைனக்ஜேக
ந்திருக்க Bாட் ான். அடை களில் எளிடைBIாகத் தான் வெ ற்றி வெகாண்டுவி முடியும் என்ற
நம்பிக்டைகயும்கூ அ னுக்கு இருந்ததில்டை . அரண்BடைனடைIச் ஜேசர்ந்த இள Bரக்காவினுள் நீர் மிகுந்த
ப இ ங்கடைளக் கண்டு பிடித்துக் கூறினான். தண்ணிர் ஊறும் இ ம் தடைரBட் த்திற்குக் கீஜேழ
எவ் ளவு ஆழத்தில் இருக்கிறது என்படைதயும் நீரின் சுடை , நிறம், அப்பகுதியிலுள்ள Bணல், பாடைற,
Bண் முதலிI வி ரங்கள் ஆகிI ற்டைறயும்கூ அ ன் அறிந்து உடைரத்தான். Bண்ணுக்குள்ஜேள புகுந்து
பார்த்துவிட்டு வெ ளி ந்த டைனப்ஜேபா உதIணன் இவ் ாவெறல் ாம் வி ரங்கடைளக் கூறிIது ஜேகட்
தருசகன், உ கத்டைதஜேI தனக்கு உடை டைBIாகப் வெபற்றுவிட்
ன்ஜேபா Bகிழ்ந்தான்.
உதIணன் இவ் ாறு Bாறுஜே
ங்வெகாண்டு அரண்Bடைனயிஜே கடை ஞனாக இருந்து ரு டைத
உருBண்ணு ா முதலிI Bற்ற நண்பர்கள் விடைரவில் அறிந்துவெகாண் னர். ‘அரண்Bடைனயில் ஏதாயினும்
பிடைழ ஜேநர்ந்து, Bாறுஜே
த்தி லுள்ள உதIணன் Iார் என்று வெ ளிப்படை Iாகிவிட் ால், அ னுக்குப்
ப தீடைBகள் ஜேநருஜேB’ என்று நண்பர்கள் சிந்தித்தனர். முடிவில் தாங்களும் அ ன் இருக்கும்
இ த்திஜே ஜேI அ னுக்குத் துடைணIாக இருப்பது நல் து என்ற திட் த்து ன் தருசகனின்
அரண்Bடைனயில் Bாறுஜே
த்ஜேதாடு ஜே டை ஜேதடிப் ஜேபாயினர். முதலில் உருBண்ணு ா நல்
ஜே டை வெIான்றில் அBர்ந்தான். உதIணன் தன் க னத்திலிருந்து வி கிவி ாதபடி அ னால் பார்த்துக்
வெகாள்ள முடிந்தது. இடைசச்சனும் Iந்தகனும் சBI நூல்களிலும் தருB நூல்களிலும் நல் ஜேதர்ச்சி
வெபற்ற ர்கடைளப்ஜேபா நடித்துப் பதுடைBயின் தாய்க்கு அறநூல்கடைளப் ஜேபாதிக்கும் ஆசிரிIர்களாக
ஜே டை வெபற்று அரண்Bடைனக்கு ந்தனர். Bற்ற வீரர்களிற் சி ர் பதுடைBக்கு விதவிதBான B ர்
Bாடை கடைளக் கட்டிக் வெகாடுக்கும் பணியில் அBர்ந்தனர். இவ் ாஜேற உதIணடைனப்ஜேபா அ ஜேனாடு
ந்த Iா ரும் அரண்Bடைனயில் வெதா ர்பு வெகாண்டுவிட் னர். உதIணன் வெசல்லும் ழியில்
அ னுக்குத் துன்பம் ஜேநராBல் சுற்றியிருந்து காப்பது அ ர்கள் க டைB அல்
ா? அந்தக் க டைB
யுணர்ச்சிதான் அ ர்கடைளயும் அரண்Bடைனயில் வெதா ர்பு வெகாள்ளத் தூண்டிIது.
Bாறுஜே
த்ஜேதாடு கூடிI நண்பர்களும் அரண்Bடைனக் கடை ஞர்களும் எந்ஜேநரமும் தன்டைனச் சூழ
இருப்படைத உதIணனும் அறி ான். ஆனாலும் அ ர்களில் எ ரும் அறிIமுடிIாதபடி காBன்
ஜேகாட் த்திற்குச் வெசன்று ரு டைத Bட்டும் அ ன் நிறுத்த வில்டை . அஜேத படைழI Bண டைற
Bா த்தில் பதுடைBயும் அ னும் வெதா ர்ந்து தனிடைBயிஜே சந்தித்து ந்தனர். அ ர்களுடை I
சந்திப்புக்களின் எண்ணிக்டைகடைIப் ஜேபா ஜே காதலும் ளர்ந்து வெபருகி ந்தது. ஆனால் இவ் ாறு
சந்திக்கும் சந்திப்பில் உதIணனுக்கு இருந்தடைதவி ப் பதுடைBக்கு மிகுதிIான துன்பங்கள் இருந்தன.
நாள்ஜேதாறும் Bாடை யில் காBன் ஜேகாட் த்திற்கு ரு தும் Bண டைறக்குள் தனிஜேI வெசன்று
வெ குஜேநரம் தங்கிவிட்டுத் திரும்பு தும் பிறர் சந்ஜேதகங் வெகாள்ளத்தக்கடை ஆகும். ஜேதாழிIரும்
கா
ர்களும் ஜேகாட் த்திற்கு வெ ளிஜேI இருக்கின்றனஜேர என்ற க டை ஜே று பதுடைBடைIத்
துன்புறுத்திIது. இந்தத் துன்பம் பதுடைBக்குப் புதிI எண்ணம் ஒன்டைற அளித்தது. உதIணடைன
Bடைற ாகத் தன்ஜேனாடு தனது கன்னி Bா த்திற்ஜேக அடைழத்துச் வெசன்று விடு து என்று துணி ாகத்
திட் மிட் ாள் பதுடைB. அ ள் எவ் ளவுக்கு எவ் ளவு வெபண்டைBயின் வெBன்டைBIான குணங்கடைளப்
வெபற்றிருந்தாஜேளா அவ் ளவுக் கவ் ளவு வெநஞ்சுத் துணிடை யும் வெகாண்டிருந்தாள். நிடைனத்தடைதக்
டைகவி ாBல் வெசய்து முடிக்கும் திறன் அ ளுக்கு இருந்தது. கன்னிBா த்திற்கு உதIணடைன அடைழத்துப்
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ஜேபாக என்வெனன்ன சூழ்ச்சிகடைளச் வெசய்I ஜே ண்டியிருக்குஜேBா அ ற்டைறத் தான் எளிடைBIாகச்
வெசய்துவி முடியும் என்ற நம்பிக்டைக அ ளுக்கு முழுடைBIாக இருந்தது.
பதுடைB குத்திருந்த திட் ம் இதுதான்! ‘ஒருநாள் காBன் ஜேகாட் த்தில் தன் டைகIால் ப
டைக
அறங்கடைளச் வெசய் தாகக் கூறிப் பகல்வெபாழுதிஜே ஜேI அங்கு ந்துவி ஜே ண்டும். ரும்ஜேபாது சுற்றித்
திடைரச்சீடை ஜேபார்த்து இரு ர் அBரத்தக்க வெபரிI மூடுபல் க்கு ஒன்டைறயும் வெகாண்டு ரஜே ண்டும்.
அன்று முழு தும் உணவு வெகாள்ளாBல் விரதமிருந்து ழிபடு தாகக் கூறிக் காBன் ஜேகாட் த்து
Bண டைறயில் உதIணஜேனாடு வெபாழுடைதக் கழிக்க ஜே ண்டும். வெபாழுது சாI இருக்கும்ஜேபாது
அறங்கடைளக் வெகாடுப்பதாகப் ஜேபர் வெசய்து முடிந்தபின் மூடு பல் க்கில் பிறர் அறிIாBல்
உதIணஜேனாடு தானும் ஏறிக் வெகாண்டு கன்னிBா த்திற்குப் புறப்பட்டுவி ஜே ண்டும்’
இந்தத் திட் த்டைத அ ள் குறிப்பாக உதIணனுக்கு முன்ஜேப கூறிவிட் ாள். உதIணஜேனா,
அரண்Bடைனயில் இருக்கும்ஜேபாது புடைதIல் எடுக்கும் கடை ஞனுக்கு உரிI Bாறுஜே
த்ஜேதாடும்,
பதுடைBடைIச் சந்திக்க ரும்ஜேபாது ‘Bாணகன்’ என்ற அந்தண இடைளஞனாகவும் ந்து
ஜேபாய்க் வெகாண்டிருந்தான். இந்த இரண்டு ஜே ற்று டி ங்கடைளயும் ஜேBற்வெகாண்டு இரண்டு
இ ங்களிஜே யும் தான் உதIணன் என்பது வெதரிந்துவி ாதபடி அ ன் தன்டைனப் பாதுகாத்துக்
வெகாண்டு ந்தான். குறிப்பிட் நாளன்று பதுடைB, பகலிஜே ஜேI காBன் ஜேகாட் த்திற்குப் புறப்பட்டு
விட் ாள். ஜேதாழிப் வெபண்களும், Iது முதிர்ந்த கா
ர்களும், தானப் வெபாருள்கடைளயும் ழிபாட்டுப்
வெபாருள்கடைளயும் ஏந்தி ரும் ஏBல்Bகளிரும் உ ன் ந்தனர். அ ள் ஏற்பாட்டின் படி திடைரச்சிடை
ஜேபார்த்த மூடுபல் க்கு ஒன்றும் உ ன் வெகாண்டு ரப்பட் து. காBன் ஜேகாட் த்டைத அடை ந்ததும் முன்
ஏற்பா ாக அந்தப் பல் க்டைக Bண டைற Bா த்தின் அருகிஜே டை க்குBாறு அதடைனத் தூக்கி
ந்த ர்களுக்குப் பதுடைB கட் டைள யிட் ாள். அ ள் வெசால்லிIபடிஜேI புதுப்பட்டுத்திடைர மின்னும்
அந்தச் சிவிடைக Bண டைறக்குப் பக்கத்தில் இறக்கி டை க்கப்பட் து.
தான் Bா த்தினுள்ஜேள தனிடைBயில் விரதம் இருந்து ழிப ப் ஜேபா தாகக் கூறி, உ ன் ந்த
ஜேதாழிகடைள அங்கங்ஜேக பிரித்து ஒதுக்கிவிட்டுப் பதுடைB Bா த்தில் நுடைழந்தாள். படைழI இ த்திஜே ஜேI
உதIணன் Bடைறந்திருந்தான். பதுடைB புன்னடைகஜேIாடு அ ன் முன்ஜேன ஜேதான்றினாள். புன்னடைகடைIப்
பதில் புன்னடைகIாஜே
ரஜே ற்றான் உதIணன். அன்டைறI பகல்வெபாழுது அ ர்களுக்கு அந்த
Bா த்தினுள்ஜேள கழிந்தது. ஜேநரம் ஜேபானஜேத வெதரிIவில்டை . காதல் விடைளIாட்டுக்களிலும்
ஜேபச்சிலுBாக Bாடை ப் வெபாழுது டைர கழிந்துவிட் து. கன்னிBா த்திற்குப் புறப்பட்டுச்
வெசல் ஜே ண்டிI ஜேநரம் ஆகி விட் டைதப் பதுடைB உணர்ந்தாள். வெ ளிஜேI அ ள் சுட்டிக் காட்டிI
இ த்தில் இருந்த சிவிடைகடைI உதIணன் பார்த்து டை த்துக் வெகாண் ான். அ ள் கூற ஜே ண்டிI ற்டைற
எல் ாம் குறிப்பாற் கூறினாள். Iாவும் ஜேகட்டுக்வெகாண்டு உதIணன் தடை Iடைசத்த ாஜேற குறும்புச்
சிரிப்பு ஒன்று இதழ்களில் ஜேதான்ற ந ந்து வெசன்றான். அ ன் சிரிக்கும் அழடைகக் கண்களால் பருகிக்
வெகாண்ஜே பதுடைB வெ ளிஜேI வெசன்றாள். தானங்கள் ழங்கு தாகக் கூறிI வெசய்திடைI வெBய்Iாக்கிக்
காட் ஜே ண்டிI நா கம் எஞ்சி இருந்தது. அதுவும் முடிந்துவிட் ால் திட் ம் வெ ற்றி வெபற்றது
ஜேபா த்தான். பின்பு மூடுபல் க்கில் காத ஜேனாடு அரண்Bடைனக்குப் புறப்படு தற்கு எதுவும்
தடை யில்டை . பதுடைB ஜேகாட் த்தில் இருந்து வெ ளிப்பட்டு ாயிடை அடை Iவும், அங்ஜேக காத்திருந்த
ஏ ல் Bகளிர் தானBாக ஜே ண்டிI வெபாருள்கடைள ரிடைசIாகத் தூக்கிக் வெகாண்டு அ ளருகில் ந்து
நின்றனர். கா
ர்கள் சங்கு முதலிI ாத்திIங்கடைள முழக்கித் தானம் வெதா ங்கி விட் டைத அறிவித்து
இர
ர்கடைள அடைழத்தனர். ஆடை
டைககடைளயும், வெபான், Bணி, முத்து இடை களால் ஆகிI
அணிக ன்கடைளயும் ப வித உணவுப் வெபாருள்கடைளயும் ருஜே ார்க்கு எல் ாம் தன் டைகIாஜே ஜேI
பதுடைB டைரIாது ழங்கினாள். ந்திருந்த இர
ர்கள் Iா ரும், தத்தBக்கு ஜே ண்டு ன ற்டைற
ஜே ண்டிI அளவு விருப்பத்ஜேதாடு வெபற்றுச் வெசன்றனர்.
அவ் ளவில் Bாடை முடிந்து எங்கும் இருள் பரவிற்று. காBன் ஜேகாட் த்தில் இருந்த எல் ா Bணி
விளக்குகளும் ஏற்றப்பட் ன. பதுடைB ஜேகாவிலின் உள்ஜேள இருந்த Bணி விளக்டைகத் தன் டைகIாஜே ஜேI
ஏற்றிவிட்டுப் புறப்ப த் வெதா ங்கினாள். கூட் Bாகப் பதுடைBடைI வெநருங்கி ந்த வெபண்கடைள, அ ள்
ஜேதாழி Iாப்பிIாயினி என்ப ள், “எம் அரசி இன்று உண்ணா ஜேநான்பு இருந்து கடைளப்புற்றிருக்கிறாள்.
இப்படிக் கூட் ம்கூடி வெநருக்கினால் நல் காற்றும் அ ளுக்குப்ப ாது” என்று குறிப்பறிந்து கூறி
வி க்கினாள். அப்ஜேபாது முதிI வெபண்கள் சி ர், Bங்க
ாழ்த்துப் பாடினர். Iாப்பிIாயினியின்
உதவிIால் பதுடைB தனிடைB வெபற்றாள். விடைர ாக உள்ஜேள நுடைழந்து, உதIணடைன மூடு சிவிடைகயில்
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ஏற்றிவிட்டுத் தானும் அஜேத சிவிடைகயில் ஏறிக் வெகாண் ாள். குறிப்பாக எல் ாம் வெதரிந்து
வெகாண்டிருந்த Iாப்பிIாயினி “அரசி மிகவும் கடைளப்புற்றிருக்கின்றடைBயினால் தனிIாக இந்த மூடு
பல் க்கிஜே ஜேI ஏறிச் வெசல் ட்டும்” என்று கா
ர்கடைள ஜேநாக்கிக் கூறினாள். கா
ர்கள் பல் க்டைகத்
துக்கினர். பதுடைB பல் க்கின் திடைரச் சீடை காற்றிஜே ஒதுங்கி வி ாBல் இறுக இழுத்துப்
ஜேபார்த்தினாள். ண்ஜே ாடு கூடிI தாBடைர B ர்ஜேபா இருந்தது அ ள் உதIணஜேனாடு பல் க்கினுள்
இருந்த நிடை . Iாப்பிIாயினிதான் பதுடைBயி ம் முன்ஜேப வெபற்றிருந்த ஏ லின்படி, “இப் பல் க்டைகத்
ஜேதவியின் அந்தப் புரத்திலுள்ள கன்னிBா த்தில் பதுடைBயின் பள்ளிIடைற அருகிஜே தவிர ஜே று
எங்கும் நிறுத்தஜே ா டை க்கஜே ா கூ ாது” என்று தூக்குப ர்கடைள ஜேநாக்கிச் வெசான்னாள். ப
வீதிகடைளயும் ஜேசாடை கடைளயும் க ந்து, சிவிடைக அரண்Bடைனயில் பதுடைBயின் கன்னிBா த்திற்குள்
புகுந்தது. உ ன் ந்த ர்கள் வெ ளியிஜே ஜேI தங்கிவிட் னர்.
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38. பதுடைBயின் சினம்
பல் க்டைகத் தூக்கி ந்த ர்கள் பதுடைBயின் கன்னி Bா த்திற்குள் நுடைழந்து பள்ளிIடைற ாயிலில்
அடைத இறக்கிIஜேபாது ஜேதாழி அயிராபதி விசிறிஜேIாடு பணி ாகக் காத்துக் வெகாண்டிருந்தாள். Bயிற்
பீலியினால் இIற்றப்பட் வெபரிI ஆ
ட் ம் அ ள் டைகயிலிருந்தது. அ ள் ஒரு புறBாக ஒதுங்கிச்
வெசன்றபின் பதுடைB உதIணடைனப் பல் க்கில் இருந்து வெ ளிப்படுத்தித் தன் பள்ளிIடைறக்குள்ஜேள
அடைழத்துச் வெசன்றாள். கன்னிBா த்திலும் அதனுள் இருக்கும் பிற பகுதிகளிலும் அI ார் Iாரும்
இல்டை என்படைதப் பதுடைB அப்ஜேபாஜேத சுற்றிப் பார்த்துத் வெதரிந்து வெகாண் ாள். இனி அI
ர்கடைள
மிகுதிIாக ந Bா வி க்கூ ாது என்றும் தனக்கு மிகவும் ஜே ண்டிI ஜேதாழிகள் சி ரி ம்
கூறியிருந்தாள். அன்றிலிருந்து Iாழ், இடைச முதலிI கடை கடைளத் தான் மீண்டும் வெதளி ாகக் கற்கப்
ஜேபா தால் தனக்குக் கன்னிBா த்திற்ஜேக உணடை க் வெகாண்டு ந்து விடுBாறு கூறிவிட் ாள் பதுடைB.
Iாப்பிIாயினி என்ற ஜேதாழி பதுடைBக்கு ஜே ண்டிI உதவிகடைள எல் ாம் விருப்பத்ஜேதாடு
அந்தரங்கBாகச் வெசய்து ந்தாள். கன்னிBா த்தின் ஏழா து Bா த்தில் இருந்தது பதுடைBயின்
பள்ளிIடைற. பதுடைBயின் கன்னிBா த்திற்கு உதIணன் ந்த பின்னர் நாட்கள் ரிடைசIாகக் கழிந்து
வெகாண்டிருந்தன. ஜேதாழி Iாப்பிIாயினி, பதுடைB இவ்விரு ர் தவிர ஜே று எ ரும் உதIணன்
அங்கிருப்படைத அறிIார்.
ஜே று ஓர் இ Bாக இருந்தால் உதIணனுக்கு இந்த Bடைறவு ாழ்க்டைக அலுத்துப் ஜேபாயிருக்கும்.
பதுடைBயின் காதலிலும், அ ள் தனிIாகத் தன்டைன Bடைறத்து டை த்துப் ஜேபணு திலும் அ ன் அடை ந்த
இன்பம் நிகரற்றது. அந்த இன்பம்தான் அ டைன அத்தடைகI Bடைறவு ாழ்க்டைகக்கு ஒப்புக் வெகாள்ளச்
வெசய்தது. முழுBதியும் உஜேராகிணியும் ஒன்றுபட் துஜேபா அ னும் பதுடைBயும் அங்ஜேக ஒன்று
பட்டிருந்தனர். ‘உதIணன் எங்ஜேக எவ் ாறு இருக்கிறான்?’ என்ற வி ரம் முற்றிலும் வெதரிIவில்டை .
எனினும், ‘அ ன் எப்படியும் பதுடைBஜேIாடு அரண்Bடைனக்குள்ஜேளதான் இருக்க ஜே ண்டும்’ என்று
உருBண்ணு ா முதலிஜேIார் நுட்பBாக அனுBானித்து அறிந்துவெகாண் னர். அ ர்கள் அரண்Bடைனயின்
பிற பகுதிகளாகிI இ ங்களில் ழக்கம்ஜேபால் Bாறு ஜே
த்ஜேதாடு தங்கள் ஜே டை டைIக் க னித்து
ந்தனர். உதIணஜேனா ஆ
ர்கள் என்றுஜேB புகமுடிIாத அரண்Bடைனயின் உட்பகுதியில்,
கன்னிBா த்தின் ஏழா து Bா த்திஜே , அ ர்கள் அறிIாதபடி பதுடைBஜேIாடு சித்து ந்தான்.
இங்ஙனம் பதுடைBஜேIாடு சித்து ரும்வெபாழுது, அ ள் தன்ஜேBல் காட்டும் அளவு க ந்த காத ால்,
‘பதுடைB நம்டைB ஏஜேதனும் சூழ்ச்சியில் ஆழ்த்து தற்கு எண்ணி இப்படிக் கன்னிBா த்தில்
சிடைறப்பிடித்து டை த்திருக்கிறாஜேளா?’ என்று சி சBIங்களில் விடைளIாட்டும் விடைனயும் க ந்த
சந்ஜேதக எண்ணங்கள்கூ உதIணனுக்குத் ஜேதான்றும்.
‘ஏஜேதா? எப்படிஜேIா? எந்தச் சBIத்தில் நBக்கு என்ன ஜேநருஜேBா? எதற்கும் நாம்தான்
முன்ஜேனற்பாட்டு ன் இருக்க ஜே ண்டும்’ என்று எண்ணிI உதIணன், பதுடைBயினுடை I ஜேதாழிIாகிI
Iாப்பிIாயினிடைIக் வெகாண்டு இராசகிரிI நகரத்டைதயும் அதில் அரண்Bடைனயின் அடைBப்டைபயும்
விளக்கத்தக்க சித்திரம் ஒன்டைற எழுதி ாங்கி ருBாறு வெசய்தான்.
அ ன் விருப்பப்படி அ ள் எழுதுவித்துக் வெகாணர்ந்த அந்தச் சித்திரத்தால், அரண்Bடைனயின்
ஒவ்ஜே ாரி மும் எங்வெகங்ஜேக எப்படி அடைBந்திருக்கிறது என்படைதயும், தான் இருக்கும்
கன்னிBா த்திலிருந்து தப்பிச்வெசல் ஜே ண்டுBானால் எப்படித் தப்பிச் வெசல்
ாம் என்படைதயும்,
உதIணன் நன்கு அறிந்து டை த்துக் வெகாண் ான். தருசக ஜே ந்தனுடை I நாட்டின் பரப்பு, படை
ன்டைB
முதலிI Iா ற்டைறயும் அறிந்துவெகாண் பின், அ சிIBானால் அ டைன வெ ல்லும் திறடைBகூ த்
தனக்கு உண்டு என்று துணிந்தான் உதIணன். சூழ்ச்சிகள் எடை ஜேIனும் ஜேநருBானால் பIன்படுத்திக்
வெகாள்ள ாம் என்றுதான் அ ன் அந்த ஒவிIத்டைத முன்ஜேனற்பா ாக ாங்கி டை த்துக்
வெகாண்டிருந்தான். ஜேBலும் தான் அங்ஜேக கன்னிBா த்தில் அதிகநாள் தங்கு தனால் தனக்கு எந்த
டைகயிலும் ஜேகடில்டை என்று உறுதி வெசய்துவெகாள்ளவும் இது உதவிIது. பதுடைB தான் Iாழ் முதலிIன
கற்கப்ஜேபா தால் கன்னி Bா த்திற்ஜேக உணடை க் வெகாண்டு ந்துவிடும்படி முன்ஜேப ஏற்பாடு
வெசய்திருப்பினும், அதனால்கூ உதIணனுக்கும் அ ளுக்கும் சிற்சி துன்பங்கள் ஜேநர ாயின. உணவு
வெகாண்டு ரும்ஜேபாது பதுடைBயின் நற்றாய், வெசவிலித்தாய், மிக வெநருங்கி உ ன் பிறந்ஜேதார் ஜேபா ப்
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பழகிவிட் சி ஜேதாழிப்வெபண்கள் ஆகிI ர்களும் சி சBIங்களில் கன்னி Bா த்திற்குள்
ந்துஜேபாகத் தடை ப்பட் னர். இதனால் ஜேBஜே எழுநிடை Bா த்தில் சரிIான ஜேநரத்தில் உதIணன்
உணவுவெகாள்ள முடிIாBல் ஜேபாயிற்று. பதுடைB ஒருத்திக்கு ரும் உணவுதான் உதIணன் யிற்டைறயும்
நிரப்பி ந்தது. ஜேBற்கூறிI ர்கள் அடிக்கடி ந்து ஜேபசியும் வெபாழுது ஜேபாக்கியும் பதுடைBயின்
ஜேநரத்டைதக் க ர்ந்து வெகாண் தனால் அ ளுக்கு உதIணஜேனாடு வெச
ழிக்க மிகக்குடைறந்த ஜேநரஜேB
எஞ்சிIது.
உதIணன் நிடை யும் இதனால் கூட்டில் தனிஜேI அடை க்கப்பட் கிளியினது நிடை டைIப்
ஜேபா ாகிவிட் து. உரிI கா த்தில் தனது உணவில் அ னுக்குப் பங்கிட்டுக் வெகாடுக்க முடிIாBல்,
பதுடைB உண்ணும்ஜேபாது அங்கு ந்த ர்கள் பக்கத்தில் அBர்ந்து விடு ார்கள். அது ஒன்று தான், இடை
Iாவினும் பதுடைBயின் Bனத்டைத அதிகBாகத் துன்புறுத்திIது. இந்தத் துன்பங்களிலிருந்து
விடுபடு தற்கு ழிஜேதடிI அ ள், Iாப்பிIாயினியின் துடைணIாஜே ஜேI அடைதயும் அடை ந்தாள்.
Bறுநாளிலிருந்து பதுடைB எழுநிடை Bா த்தில் உதIணனு ஜேனஜேI இருந்தாள். அ ள் கன்னி
Bா த்தின் கீழ்ப்பகுதிக்கு ரஜே ண்டிI அ சிIமில் ாத படி, Iாப்பிIாயினி தாஜேன உணவு
முதலிI ற்டைற ஜேBஜே வெகாண்டுஜேபாய்க் வெகாடுக்கத் வெதா ங்கினாள். பதுடைB கடை கடைள நுணுக்கBாக
Bனஞ்வெசலுத்திக் கற்பதாகக் கூறி, அ ளுடை I தாIார், ஜேதாழி முதலிI ர்களின் ஜேபாக்கு ரடை யும்
வெகாஞ்சம் வெகாஞ்சBாக Iாப்பிIாயினி குடைறத்து விட் ாள். இந்தப் வெபரிI உதவிடைIச் வெசய்ததற்காகப்
பதுடைB Iாப்பிIாயினிக்கு மிகுந்த நன்றி வெசலுத்தினாள்.
இதன் பிறகு கன்னிBா த்தின் ஜேBற்பகுதிஜே ஜேI இன்பBாகக் கழிந்து ந்தன அ ர்களுடை I நாள்கள்.
அவ் ாறு இருக்டைகயில் ஒருநாள் உதIணனுக்கு அங்குள்ள Bா ங்களின் சித்திரம், சிற்பம் ஆகிI
ஜே டை ப்பாடுகளில் க னம் வெசன்றது. அடை கள் அடைBக்கப்பட்டிருந்த முடைற அ டைனக் க ர்ந்தது.
Bா ப் ஜேபரடைறயில் அடைBந்திருந்த கட்டிற் கால்கள் தந்தத்தினால் வெசய்Iப்பட்டிருந்தன. பட்டு விரிப்புப்
வெபாருந்திI கட்டிலின் ஜேBற்கட்டியில் முத்து, ப ழம் முதலிI ற்றினால் ஜேகாத்த அழகிI Bாடை கள்
வெதாங்கவி ப்பட்டிருந்தன. சுற்றுப்புறத்தில் பதிந்திருந்த கண்ணாடிகளில் அ ற்றின் ஒளிக்கதிர்கள்
மின்னின. கட்டி லின் விளிம்புகளில் Iாடைன, வீடைண, சிங்கம், ப
டைகக் வெகாடிகள் முதலிIடை
னப்புறச் வெசதுக்கப் வெபற்றிருந்தன. பக்கத்தில் ட்
டி Bான ப தட்டுக்களில் அருடைBIான
பாக்கு டைககளும் ஜே று சி
ாசடைனப் வெபாருள்களும் ரிடைசIாக டை க்கப்பட்டிருந்தன. இப்படி
அ ன் அடை கடைளப் பார்த்து Bகிழ்ந்து வெகாண்டிருந்தஜேபாது, அடைறயின் Bற்வெறாரு கட்டிலில் பதுடைB
அ டைன எதிர்பார்த்து அBர்ந்திருந்தாள்.
உதIணன் அ ள் ரடை க் க னிக்கவில்டை . அப்ஜேபாது இரவு ஜேநரம். முழுBதி தன் அமுதக்
கதிர்கடைளப் பரப்பிக் வெகாண்டிருந்தது. உதIணன் பதுடைB வெ கு ஜேநரம் தனக்காக மிக அருகிஜே ஜேI
அBர்ந்துவெகாண்டு காத்திருப்படைத அறிIாBல் Bா த்தில் டைரந்திருந்த சித்திரங்களின் நIங்கடைளஜேI
பார்த்துச் சுடை த்துக் வெகாண்டிருந்தான். உதIணன் அப்படித் தன்டைன ஜே ண்டுவெBன்ஜேற பாராமுகBாக
இருக்கிறான் என்வெறண்ணிI பதுடைB மிக்க சினமும் ஊ லும் வெகாண் ாள். அ ன் அவ் ாறிருப்படைத
அ ளால் வெபாறுத்துக்வெகாள்ள முடிIவில்டை . அ னுக்கு ஏதா து பா ம் கற்பிக்க எண்ணினாள்
அ ள். இடைதவெIல் ாம் ஒன்றும் அறிIாBல், உதIணன் தற்வெசI ாக அ ள் இருந்த பக்கம்
திரும்பின ன், அ டைள அது டைர க னிIாBல் இருந்துவிட் தற்காக ருந்திI ாஜேற அருகில்
வெநருங்கினான். வெநருங்கிI அ ன்ஜேBல் சீறி விழுந்தாள் பதுடைB. உதIணன் திடுக்கிட் ான். தான்
வெசய்துவிட் வெபருந்த று என்ன என்று அ னுக்குப் புரிIவில்டை . தழு ச் வெசன்ற அ னுடை I
டைககடைள அ ள் ஒதுக்கித் தள்ளினாள். அ ளுடை I அப்ஜேபாடைதI ஜேதாற்றத்டைதக் கண் உதIணன்
முதலில் ‘என்னஜே ா? ஏஜேதா?’ என்று பIந்துவிட் ான். அப்ஜேபாது அஜேத ஜேதாற்றமு ன், சினம்
வெபாங்கும் குரலில் பதுடைB அ டைன ஜேநாக்கிப் ப ப ப்ஜேபாடு ஜேபசத் வெதா ங்கினாள்.
“உச்சிக் வெகாண்டை டைIயும் சிறடைகயும் அழகாக ாரித் திருத்தமுற நறுBணத் டைத ம் பூசிச் ஜேசாறும்
பாலும் தூய்டைBIாக ஊட்டினாலும், குப்டைப கிடைளக்கும் ஜேகாழி மீண்டும் குப்டைப ஜேBட்டை த்தாஜேன
ஜேதடிக்வெகாண்டு ஓடும். ஆ
ர்களும் அத்தடைகI குப்டைபக் ஜேகாழி ஜேபான்ற ர்கள்தாம் ஜேபாலும்! அடைத
இன்று கண் கூ ாகஜே இங்ஜேக நான் கண்டு விட்ஜே ன்” என்று டைககடைள அழுத்தி வெநரித்துக் வெகாண்ஜே
சினத் துடிப்பு ஜேன நிறுத்தி நிறுத்திக் கூறினாள் பதுடைB. அ ள் தன்னி ம் சினமும் ஊ லும்
வெகாண்டிருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று இப்ஜேபாது உதIணனுக்குத் வெதளி ாகத் வெதரிந்துவிட் து.
தன்ஜேBல் அ ளுக்கு ஏற்பட் ஊ ஜே ாடு கூடிI அந்தச் சினத்தால், அணிக ன்கடைளக் கழற்றித்
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தடைரயிஜே சிதறியும் கூந்தடை அவிழ்த்துக் வெகாண்டும் அ ள் ஜேதான்றிI அந்தச் சினத் ஜேதாற்றத்திலும்
உதIணன் தனிபட் ஜேதார் அழடைகக் கண் ான்.
அ ளது சினத்டைத எப்படிIா து தீர்க்கக் கருதிI அ ன் அருகில் வெநருங்கித் தான் ஜே ண்டுவெBன்ஜேற
இப்படி இருக்கவில்டை என்றும் க னக் குடைற ாக இருந்துவிட் தாகவும் இனிI வெBாழிகளில்
இரங்கிக் கூறினான். அ ளது அவிழ்ந்த தடை டைIக் ஜேகாதியும், சிதறிக் கி ந்த அணிக ன்கடைள எடுத்துக்
வெகாடுத்தும், ப இங்கிதBான வெசாற்கடைளப் ஜேபசியும் ஊ டை த் தணிக்க உதIணன் வெசய்த முIற்சிகள்
Iாவும் வீணாயின. அ டைன அருகில் வெநருங்கவி ாBல் தள்ளினாள் சினந்தணிIாத பதுடைB. அப்ஜேபாது
எதிர்பாராத துடைண ஒன்று இIற்டைகIாகஜே உதIணனுக்குக் கிடை த்தது. Bா த்தின் கீழிருந்த ஜேசாடை
Bரங்களில் இருந்து கூடைக வெIான்று திடீவெரன்று பறந்து ந்து Bா த்தில் அ ர்கள் கட்டி ருகில் உள்ள
திரிசூ த்தின்ஜேBல் உட்கார்ந்துவெகாண்டு ப Bான குரலில் பIங்கரBாக ஒருமுடைற கத்திIது. அந்தக்
குரடை ச் வெசவியுற்ற பதுடைB திடுக்கிட்டு நடுக்கத்ஜேதாடு திரும்பிIஜேபாது ஜேகாட் ானின் வெநருப்புக்
கண்கள் பIங்கரBாக இருளில் மின்னின. பதுடைB பIந்துஜேபாய் உ ஜேன உதIணடைனத் தழுவிக்
வெகாண் ாள். இதனால் அ ள் சினமும் ஊ லும் தீர்ந்து ஜேபாயின. சBIத்தில் ந்து தனக்கு உதவி வெசய்த
கூடைகடைI ாழ்த்திக்வெகாண்ஜே பதுடைBடைI ஊ ல் தணிIச் வெசய்தான் உதIணன்.
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39. காத ன் கடை ந ம்
உதIணஜேனாடு ஜேபசுகிறஜேபாதும், பழகுகிறஜேபாதும் அ ன் ஏஜேதா அரசகு த்திற் பிறந்த ஓர் இடைளஞன்
என்ற எண்ணஜேB இIல்பாகப் பதுடைBக்கு ஏற்பட் து. அ ஜேன தன்னி த்தில் கூறியிருந்தபடி Bாணகன்
என்ற அந்தண இடைளஞனாக அ டைன அ ளால் எண்ண முடிIவில்டை . அ ஜேனாடு பழகப்பழகத்
‘தான் ஓர் அந்தண இடைளஞன் என்று அ ன் கூறிIது வெபாய்’ என்பதாக ஒரு விதBான நம்பிக்டைகயும்
அ டைள IறிIாBஜே அ ள் உள்ளுணர்வில் க ந்து ளர்ந்து ந்தது. அ ன் ஜே ண்டுவெBன்ஜேற
உண்டைBடைIத் தன்னி ம் Bடைறப்பதாகத் ஜேதான்றிIது அ ளுக்கு. வெசால்லும், வெசIலும், எடுப்பான
ஜேதாற்றமும், திருநிடைறந்த முகச் சாIலும் ஆகிI Iாவும் ஜேசர்ந்து உதIணனின் Bாறு ஜே
த்தில்
அ ளுக்கு ஐIத்டைதத் ஜேதாற்றுவித்திருந்தன. அந்த ஐIத்திற்கு உரிI வி ரBான விடை தான் அ ளுக்குப்
புரிIவில்டை ! ‘எதற்கும் அ னுடை I கடை த்திறடைனப் பரிஜேசாதித்துப் பார்க்க ாம்’ என்ற கருத்து ன்
தன் ஜேதாழிIாகிI Iாப்பிIாயினியின் துடைணடைI அதற்காக நாடினாள். Bா த்திலுள்ள பள்ளிIடைறயில்
அப்ஜேபாது பதுடைB இருந்தாள்.
நண்பகற்ஜேபாது ஆகியிருந்தது. Iாப்பிIாயினிடைI அடைழத்து அ ளி ம் தனது கருத்துக்கடைளக் கூறித்
தன் முன்னிடை யில் அ ற்டைற அ னி ம் விசாரித்து விடை ஜேகட்கஜே ண்டும் என்று கூறினாள் பதுடைB.
‘தாஜேன ஜேநருக்கு ஜேநர் அ டைனக் ஜேகட்பது அவ் ளவு வெபாருத்தBாக இராது. ஜேBலும் அ ன் Bனத்தில்
தன்டைன ஐIமுறக் காரணBாகும்’ என்வெறண்ணிஜேI Iாப்பிIாயினிடைIப் பதுடைB தானும் அறிI
சதிIாக, தன் முன்னிடை யிஜே ஜேI அ னி ம் ஜேபச்சுக் வெகாடுத்து அ ற்டைற அறியுBாறு ஜேகட்டுக்
வெகாண் ாள். ஜேதாழியும் அதற்கு ஒப்புக் வெகாண் ாள். அப்படிஜேI வெசய்Iவும் முற்பட் ாள்.
உதIணன் Bா ப் ஜேபரடைறக்குள் ந்து அBர்ந்ததும், Iாப்பிIாயினிக்குப் பதுடைB கண்களால் ஏஜேதா
குறிப்புக் காட்டினாள். Iாப்பிIாயினி அந்தக் குறிப்டைபப் புரிந்து வெகாண்டு உதIணடைன அணுகிப்
புன்னடைகஜேIாடு ஜேகட்க ானாள். “Bதிப்பிற்குரிI அந்தண இடைளஞஜேர! தங்கடைளப் பார்த்தால் இடைச
முதலிI நுண்கடை கள் ப
ற்றிலும் தங்களுக்கு நல் பயிற்சி இருக்க ஜே ண்டும் என்று வெதரிகிறது.
உண்டைBயில் தாங்கள் எந்த எந்தக் கடை களில் ஜேதர்ச்சி வெபற்றிருக்கிறீர்கவெளன நாங்கள் அறிந்துவெகாள்ள
ஆ
ாயிருக்கிஜேறாம். அருள் கூர்ந்து இதற்கு விடை கூற Bா?” என்று பணிஜே ாடு அ னி ம்
ஜேகட் ாள். புன்னடைகஜேIாடு அ ள் இவ் ாறு ஜேகட் தும் அ ள் குரலில் இருந்த பணிவு ஒருவிதBான
குறிப்பு ன் அடைBந்திருந்தடைதயும் கண்டு முதலில் உதIணனுக்குச் சந்ஜேதகம் உண் ாகிவிட் து.
இ ர்கள் நம்டைBப் பற்றிI உண்டைBடைI அறிந்து வெகாண்டு விட் ார்கஜேளா என்ற அச்சம் ஒரு கணம்
அ டைன நடுங்கச் வெசய்தது. அஜேத ஜேநரத்தில் தன்னி ம் அந்தத் ஜேதாழி குத்த ாகஜே அப்படிக்
ஜேகட்டிருக்க ஜே ண்டும் என்வெறண்ணிக் வெகாண்ஜே அ னுக்குச் சிறிது சினமும் எழுந்தது. அப்படி
இருந்தும்கூ அ ன் தான் அந்தண இடைளஞன், என்ற ஜே
த்திற்கு ஏற்றபடிஜேI அ ளுக்கு BறுவெBாழி
வெசான்னான். BறுவெBாழிIாக அ ன் வெசான்ன ார்த்டைதகளிஜே ஜேI அ ன் Bனத்தில் மூண் அந்தக்
ஜேகாபத்தின் குறிப்பும் இஜே சாகத் வெதானித்தது. “ஜே தங்கடைள நன்கு பயின்ற அறிஞர்கள் ப ர்
இருந்தால் அ ர்களுக்குமுன் என் திறடைBடைIயும் ஜே தநூற் பயிற்சிடைIயும் விளக்கிக் காட்டுஜே ன்!
அந்தண இடைளஞனாகிI எனக்கு இதடைனத் தவிர ஜே று என்ன வெதரிந்திருக்க முடியும்? இடைச முதலிI
கடை கடைள என் ஜேபான்றார் எவ் ாறு கற்க ஜேநர்ந்திருக்கும் வெதரிந்திருந்தும் என்னி ம் நீ இந்தக்
ஜேகள்விடைI விடைளIாடுப ள் ஜேபா க் ஜேகட்கிறாஜேI? இது உனக்ஜேக நன்றாக இருக்கிறதா?
அந்தணர்களுக்கு ஜே த வெநறியும் டை தீக ஒழுக்கமுஜேB தடை சிறந்த கடை கள். ஜே ள்வி வெசய்Iவும்
அதற்குரிI கருவிகடைள இIற்றவும் நான் நன்கு அறிஜே ன். இடைசக் கருவிகடைளயும் இடைசடைIயும்
அறி தனால் எங்கட்கு ஏதும் வெபரும் பIன் உண்ஜே ா? என்ஜேறா ஒருநாள் என் Bடைனவியின்
ற்புறுத்தல் வெபாறுக்க முடிIாBல் அ ள் ஜேநாIாகக் கி ந்த துIடைர Bறக்கச் வெசய் தற்காக ‘குட்முழா’
என்ற இடைசக் கருவிடைI ஒஜேர ஒருமுடைற ாசித்திருக்கிஜேறன். அதுதான் நான் முதன் முத ாக இடைசக்
கருவிடைIக் டைகIால் வெதாட் நாள்” என்று அழகாகத் தன் நடிப்புக்கு ஏற்ற ார்த்டைதகடைளப்
புடைனந்துடைரத்தான். இடைதக்ஜேகட் பதுடைB புன் சிரிப்வெபான்டைற உதிர்த்துக் வெகாண்ஜே
Iாப்பிIாயினியின் காதிஜே Bட்டும் விழும்படிIாக “அவ் ளவும் நடிப்பு. உண்டைBயில் இ ர் ஒரு
சுடை மிக்க கடை ஞராக இருக்க ஜே ண்டும். அடைத இப்ஜேபாஜேத ஜேசாதித்து அறிந்துவிடுஜே ாம். நீ வெசன்று
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நான் ாசிக்கும் Iாடைழ எடுத்துக்வெகாண்டு விடைரவில் இங்ஜேக ா!” என்றாள். உ ஜேன ஜேதாழி
விடைர ாகச் வெசன்று பதுடைBயின் Iாஜேழாடு திரும்பி ந்தாள். Iாடைழப் பதுடைBயின் டைககளில்
அளித்தாள்.
பதுடைB Iாடைழத் தன் டைகயில் ாங்கி அடைத ாசிக்க முIலுகின்ற ள் ஜேபா ச் சிறிது ஜேநரம் நரம்புகடைள
மீட்டினாள். ஜே ண்டுவெBன்ஜேற நரம்புகளில் வெகட் ஒடைசடைIப் பிறக்குBாறு வெசய்து தான் அடைத ாசிக்க
ஆற்றாத ள் ஜேபா த் ஜேதாழியி ம் அளித்து உதIணன்பாற் வெகாண்டு வெசன்று அதடைனச் வெசப்பஞ் வெசய்து
ாங்கி ருBாறு குறிப்பாற் கூறினாள். அ ன் இடைசக் கடை யில் நல் பழக்கம் உடை I ன் என்படைத
எவ் டைகயி ா து வெ ளிப் ப ச் வெசய்துவி ஜே ண்டும் என்பது பதுடைBயின் ஆடைச. அந்த ஆர் த்
தூண்டுதலினாஜே தான் பதுடைB இவ் ாறு வெசய்தாள். Iாப்பிIாயினி மீண்டும் Iாடைழக் டைகயில்
ாங்கிக் வெகாண்டு சற்றுத் தள்ளி அBர்ந்திருந்த உதIணன் பக்கம் வெசன்றாள். Iாடைழ உதIணனுக்கு
முன்னால் பட்டு உடைறடைI விரித்து அதன்ஜேBல் டை த்து விட்டு “இதன் நரம்புகள் தளர்ந்தடைBIால் இது
தனது ஒலி பிடைழத்தது. இதனுடை I நரம்புகடைள ஏற்ற இ த்தில் அடைBயும்படி முறுக்கிக் சுட்டிக்
வெகாடுத்தருளல் ஜே ண்டும்” என்று அ னி ம் கூறினாள்.
ஏஜேதா க னத்தில் ஜே று சிந்தடைனயில் இ யித்துப் ஜேபாயிருந்த உதIணன் வெசவிகளில் அ ள்கூறிI
ார்த்டைதகள் சரிIாக விழவில்டை அ ள் தனக்கு முன்பு Iாடைழ டை த்திருக்கக் கண்டு ழக்கப்படி
தன்டைன ாசிக்கச் வெசால்லி ஜே ண்டுகிறாள் ஜேபாலும் என்று எண்ணிக்வெகாண்டு, “இந்த Iாழ்
வித்டைதஜேIாடு எந்த ழியிலும் வெதா ர்பு இல் ாதது எங்கள் அந்தணர் Bரபு. என்டைன இப்படி ாசிக்கச்
வெசால்லி ற்புறுத்தி ருத்து டைதப் பார்த்தால் இனிஜேBல் Iாழ் கற்றுக்வெகாண்டு வி
ாBா
என்வெறண்ணுகிஜேறன் Iான்?” என்று சற்ஜேற உரத்த குரலில் அ ளுக்கு உதIணன் விடை கூறினான்.
அடைதக் ஜேகட் பதுடைB சிரித்த ண்ணம், “அந்தணர் வெபருB! நீ இதடைன ாசிக்கஜே ா அதற்காக லிI
முIன்று கற்கஜே ா ஜே ண் ாம்! இதிலுள்ள நரம்புகள் தளர்ந்ததனால் இது இனிடைB குன்றிப் ஜேபாயிற்று.
சற்ஜேற நரம்புகடைள இறுக்கி ஒன்று ஜேசர்த்துக் வெகாடுத்தால் ஜேபாதும்” என்று பதுடைB திரும்பவும்
சாதுரிIBாகக் கூறினாள். சூழ்ச்சிகளிலும் பிறர் Bன இIல்டைப நுட்பBாக ஆராய்ந்து உணர் திலும்
ஜேதர்ந்த னாகிI உதIணன், இந்த இ த்தில் தன்டைன Bறந்து பர ச நிடை ஜேIாடு, பதுடைBயின் தந்திரப்
வெபாறியில் Bாட்டிக் வெகாண் ான். Iாப்பிIாயினிக்குக் கூறிI விடை Iளவில் தான் அ னுடை I நடிப்புப் பIன்பட் து. Iாழ்க் கடை யில்
பயின்று பழகிப் பழுத்த அ ன் டைககள் அ டைனயும் அ ன் நடிப்டைபயும் Bறந்து தாBாகஜே
மீறிவிட் ன. நரம்புகடைள இறுக்கிக் வெகாடுக்குBாறு பதுடைBயின் ஜேதாழி ஜேகட் ஜேபாது, ‘நான் Iாஜேழாடு
சற்றும் பழக்கம் இல் ாத அந்தணர்கு த்திற் பிறந்த ன்’ எனத் தான் கூறிIதற்கு ஏற்பப் ஜேபசாBல்
இருக்க ஜே ண்டும் உதIணன். ‘பா த் வெதரிIாது’ என்ற ன் கூறிIவு ன் சற்டைறக்வெகல் ாம் அடைத
Bறந்து நரம்டைபத் திருத்திக் வெகாடுக்கச் சம்Bதித்தால் அது எப்படி இருக்கும்? ‘Iாஜேழாடு பழக்கம் சிறிதும்
இல் ாத னுக்கு அடைத எவ் ாறு திருத்தத் வெதரிந்தது?’ என்று எண்ணு ார்கஜேள எனவும் நிடைனக்கத்
த றி உதIணன், நரம்டைப இறுக்கிக் வெகாடுக்கும் எண்ணத்து ஜேன Iாடைழக் டைகயில் எடுத்துவிட் ான்.
இது அ னது முதல் ப வீனBாயிற்று.
உதIணன் அந்த ஒரு வெநாடியில் தான் வெகாண்டிருக்கும் ஜே
ம், தங்கியிருக்கும் இ ம், அதற்கு முன்
ஜே
த்திற்கு ஏற்பக் கூறிI வெபாய் ார்த்டைதகள் முதலிI Iா ற்டைறயுஜேB Bறந்து Iாடைழச் வெசப்பஞ்
வெசய்Iத் வெதா ங்கிவிட் ான். அவ் ாறு அ ன் வெசப்பஞ் வெசய்த முடைறயினாஜே ஜேI அ ன்
உண்டைBயில் Iாழிஜே ஜேபரறிஞன் என்படைதப் பிறர் அறிந்து வெகாள்ள ாம். பதுடைBக்கு எதிரில்
அ னுக்கு அந்த நுணுக்கBான எண்ணம் நிடைனவிஜே எழாBற் ஜேபாய்விட் து. நரம்புகடைள ஏற்றபடி
இறுக்கிக் கட்டிவிட்டு அடை சரிIான முடைறயில் பண்ஜேணாடு ஒலிக்கின்றன ா என்றும் ஆராIத்
வெதா ங்கிவிட் ான் உதIணன். அ ன் முற்றிலும் தன் நிடை டைIயும் தான் நடிக்க ஜே ண்டிI
நடிப்டைபயும் நிடைனIாத னாகித் தன் டைகயிலுள்ள பதுடைBயின் Iாடைழப் பற்றிI குணக் குற்றங்கடைளச்
சிந்திப்பதில் ஈடுபட்டுவிட் ான்.
அ ன் நரம்புகடைள இறுக்கிIபின் Iாடைழ மீட்டிIஜேபாது அதில் படைக நரம்பு ஒலித்தது கண்டு, அந்த
Iாடைழ மீண்டும் நன்றாக உற்றுப் பார்த்தான். அப்ஜேபாது, பட்டுப்ஜேபாய் நடுஜே வெபாந்து விழுந்து சி
நாள் தண்ணிரில் ஊறிI ஒரு Bரத்திலிருந்து வெசய்Iப்பட் து அந்த Iாவெழன்ற உண்டைB அ னுக்குப்
புரிந்தது. அந்த Iாழ் இன்ன டைகIால் குற்றமுடை Iது என்வெறண்ணி அ ன் அடைதத் ஜேதாழியின்
டைகயில் நீட்டினான். அது டைர பதுடைBயும், ஜேதாழியும் அ ன் முகத்டைதஜேI கூர்டைBIாகக்
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க னித்த ாஜேற Iாடைழ அ ன் திருத்தும் விதத்டைதப் பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தனர். அந்தப் பார்டை யில்
அ ன் Iாடைழப் பற்றி எண்ணும் நிடைனவுகடைள ஒன்று வி ாBல் அ ர்களால் ஊடுரு முடிந்தது.
பதுடைB ஒரளவு தன் முIற்சியில் வெ ற்றியும் அடை ந்திருந்தாள். அ ன் எப்படியும் Iாழ் ாசிப்பதில்
சிறந்த கடை ஞனாகத்தான் இருக்க ஜே ண்டும் என்ற முடிவு இதனால் அ ளுக்குக் கிடை த்திருந்தது.
அந்த முடிவுக்கு ந்த பதுடைB, ‘அ ன் நீட்டும் Iாடைழ அ ன் டைகயிலிருந்து ாங்க ஜே ண் ாம்’ என்று
கண்பார்டை Iால் சங்ஜேகதBாக Iாப்பிIாயினிக்குத் வெதரிவித்திருந்தாள். எனஜே அ ன் நீட்டிI Iாடைழத்
ஜேதாழி ாங்கிக் வெகாள்ளாBல் இருந்து விட் ாள். தன்னி ம் Iாடைழ நீட்டும் உதIணடைனப் பார்த்துச்
சிரித்துக்வெகாண்ஜே , “இந்த Iாடைழ ாசித்துத் தீஞ்சுடை ப் பா ல் ஒன்று பா ஜே ண்டும்” எனப்
பதுடைBயின் குறிப்டைபத் ஜேதாழி அ னி ம் கூறினாள். அவ் ாறு அ ள் கூறிIதும் உதIணன் எதிஜேர
வெதாடை வில் அBர்ந்திருந்த பதுடைBடைIயும் ஜேதாழிடைIயும் Bாறி Bாறிப் பார்த்தபடிஜேI, “இ ள் சிறந்த
Bதிநுட்பமுடை I ள் நBக்கு Iாழ் வெதரியும் என்படைதப் புரிந்து வெகாண் ாள்” என்று தனக்குள்
நிடைனத்துக் வெகாண் ான். “Iாழ் ாசிக்கும் விதம் அறிஜேIன் என முன்ஜேப கூறிஜேனஜேன” என்று மீண்டும்
விட்டுக் வெகாடுக்காBஜே அ ளுக்கு உதIணன் விடை வெசான்னான்; தனக்கு ாசிக்கத் வெதரிIாது என
ற்புறுத்தி நம்படை க்க முIன்றான். ஆனால் பதுடைBயின் ஜேதாழிIா அ ன் கூறிI விடை டைI
ஏற்றுக்வெகாண்டு, அ டைனச் சும்Bா விட்டு விடு ாள்? மீண்டும் அ டைன ற்புறுத்தினாள்.
ஜேதாழியும் அ னும் எப்படி ற்புறுத்தல் வெசய்து வெகாண்டிருக்கும்ஜேபாது, பதுடைBஜேI ாய்திறந்து
அ ஜேனாடு ஜேபச ானாள்: “Bனத்டைதப் பு ன்களின் ழிஜேI ஓ வி ாBல் அ க்கி ஒரு வெநறிப்படுத்திI
அந்தணர்களுக்கு முடிIாதது என்றும் ஒரு வெசIல் உண்ஜே ா? அ ர்கள் Bனம் டை த்தால் எல் ாக்
கடை களிலும் தங்கள் ன்டைBடைIக் காட் முடியும் உங்கள்ஜேBல் நான் வெகாண்டிருக்கும் எல்டை யி ாக்
காதலின்ஜேBல் ஆடைணயிட்டுக் ஜேகட்டுக் வெகாள்கிஜேறன். இன்ப BIக்கம் அடை ந்திருக்கும் நான்
ஜேகட்கும்படி நீங்கள் ஒரு பாட்டுப் பாடித்தான் ஆகஜே ண்டும். Bறுக்காBல் பாடிIருளுங்கள்” என்று
கனி ான வெBாழிகளால் பதுடைB அ டைன ஜேநரில் ஜே ண்டிக் வெகாண் ாள். இதற்குள் Bாடை ஜேநரம்
ஆகியிருந்தது. சாளரங்களின் ழிஜேI நறுBணத்ஜேதாடு கூடிI வெதன்றற் காற்று உள்ஜேள குளிர்ச்சிIாக
வீசிIது. அது அ ர்கள் காதலுக்குச் சான்று கூறி உதIணன் பாடிIாக ஜே ண்டும் என்று
கட் டைளயிடு து ஜேபாலிருந்தது.
உதIணன் பதுடைBயின் ஜே ண்டுஜேகாடைள Bறுக்க முடிIாBல் பாட்டுப் பாடிக்வெகாண்ஜே Iாடைழயும்
மீட் ஆரம்பித்தான். அப்ஜேபாது அ னுக்கு உஞ்டைச நகரிலிருந்து தத்டைதயு ன் பிடிஜேBல் ரும்ஜேபாது
த றிப்ஜேபான ‘ஜேகா பதி’ என்னும் தனது வெதய்வீக Iாழின் நிடைனவு ந்து விட் து. அந்த நிடைனவு ன்
பதுடைBக்கு முன் அ ன் பாடிI பாட்டில் பண்ணும் இடைசயும் பருந்தும் அதன் நிழலும் ஜேபா ப்
வெபாருந்தி மிக அழகாக அடைBந்துவிட் ன. அமுதம் ஜேபா ச் வெசவிக்குள் பாய்ந்த அ ன்
IாழிடைசடைIயும் ாய்ப்பாட்டை யும் ஜேகட்டுப் பதுடைB விIப்புக் க லுள் ஆழ்ந்தாள். ‘தும்புரு
காBனுக்கு அடுத்தாற்ஜேபா Iாழிற் சிறந்த ன். தும்புருவுக்கும் அடுத்த இ ம், Iாழ் ாசிப்பில் Bானி
ஜே ந்தர்களில் ஒஜேர ஒரு னுக்குத்தான் உண்டு. அந்த ஒரு ன்தான் உதIணன்!’ என்வெறண்ணினாள்
பதுடைB. ‘ஒன்று, நம்முன் அந்தணனாக அBர்ந்திருக்கும் இ ன் உதIணனாக இருக்கஜே ண்டும்!
அல் து உதIணடைனக் காட்டிலும் சிறப்பாக Iாழ் ாசிக்கத் வெதரிந்த ஜே ஜேறார் அந்தண
இடைளஞனாகஜே இருக்க ஜே ண்டும்!’ என்று தன் விIப்புக்கு இடை ஜேI பதுடைB நிடைனத்தாள். அந்த
ஐIத்டைதயும் தன் Bனத்திலிருந்து வெ ளிச் வெசன்று வி ாதபடி Bடைற ாகஜே டை த்துக் வெகாள்ள
ஜே ண்டுவெBன்று உறுதி வெகாண் ாள். அவ் ளவு கடை ந மும் திறமும் உடை I ன் தன்
உள்ளங்க ர்ந்த காத னாக இருந்ததில் அ ளுக்குத் தனிப்பட் உ டைக ஏற்பட் து. பதுடைBயின்
ஜே ண்டுஜேகாடைள Bறுக்க முடிIாBல் உதIணன் அன்று Bாடை யில் பாடிக் வெகாண்ஜே Iாழ் ாசித்த
அந்த நிகழ்ச்சிIால் ‘தனக்கு நன்கு Iாழ் வெதரியும். அது டைர அறிஜேIன் என்று Bறுத்தவெதல் ாம் நடிப்பு’
என்று தாஜேன வெ ளிப்படுத்திக் வெகாண் து ஜேபால் ஆயிற்று. ஒரு பா மும் அறிIாத, அந்தண இடைளஞன்
ஜே
த்தில் ‘Bாணகனாக’ இருக்கும் அ டைனப் பார்த்த எ ரும் அந்தத் ஜேதாற்றத்திற்குள் அவ் ளவு
திறடைB அ ங்கியிருப்படைத நம்பஜே Bாட் ார்கள். Bறு நாளிலிருந்து Iாழிடைசயில் ஜேதர்ந்த ன் என்ற
முடைறயில் பதுடைB, Iாப்பிIாயினி ஆகிஜேIார் அ னி ம் வெநருங்கிப் பழகும்ஜேநரம் அதிகரித்தது.
இரு ரும் அ னி ம் Iாழ் கற்கும் Bாணவிகடைளப் ஜேபா ப் பழகினர். “Bடைறகளில் ஜேதர்ந்த அந்தண
இடைளஞஜேர! உரு த்டைதக் கண்ஜே Bனிதர்களின் திறடைBடைI அறிந்து வெகாள்ளும்படி நான்முகன்
Bனிதர்கடைளப் படை த்திருந்தால் எவ் ளவு நன்றாக இருந்திருக்கும்? பIனற்ற வெகான்டைறக் காய்க்குப்
வெபரிI உரு த்டைதயும் பIன் மிக்க பIறுகளின் தானிI Bணிகள ங்கிI வெநற்றுக்களுக்குச் சிறிI
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உரு த்டைதயும் வெகாடுத்திருக்கிறான். அஜேதஜேபா இனிI சுடை மிக்க கரும்பின் உருடை யும்
பருBடைனயும் சிறிதாகவும், மூங்கிடை ப் வெபரிIதாகவும் பிரBன் படை த்திருக்கிறான்! IாடைனடைI
அ க்கிIாளும் அளவிற்கு IாழிடைசடைIத் வெதய்வீக முடைறயிஜே கற்றிருக்கும் உதIணடைனக் காட்டிலும்
சிறந்த கடை ஞராக நீர் ஜேதான்றுகிறீர். ஆயினும், உரு த்டைதக் கண்ஜே உம் கடை த் திறத்டைத
அறிந்துவெகாண்டுவிடுBாறு நான்முகன் உம்டைBப் படை க்கவில்டை ஜேI?” என்று Iாப்பிIாயினி Bறுநாள்
ஆ ஜே ாடு அ னி ம் கூறினாள்.
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40. படைக ர் படை வெIடுப்பு
பதுடைBயின் ஜேதாழிIாகிI Iாப்பிIாயினி, உதIணனி ம் அ ன் Iாழ் ந த்டைதப் புகழ்ந்து கூறும்ஜேபாது
பதுடைBயும் அண்டைBயில் இருந்தாள். ஜேநற்று நடைகச்சுடை ததும்பச் சிரித்த ாஜேற தன்னி ஜேB
உடைரIாடிI அ ர்களி ம் இன்று பIபக்தி வெதன்படு டைத உதIணன் கண் ான். முதல் நாள் வெகாடுத்த
அஜேத Iாடைழ அ ன் கரங்களிற் வெகாடுத்து, “இந்த Iாழிலிருக்கும் Bடைற ான குடைறடை நீக்கிச்
வெசவ் ழிப் பண்டைணப் பாடிIருள்க” என்று Iாப்பிIாயினி, உதIணனி ம் கூறி ஜே ண்டினாள். அ ள்
வெகாடுத்த Iாடைழக் டைகயிஜே
ாங்கிக்வெகாண் உதIணன், ஜேநற்றுக் கூறாBல் Bடைறத்த அந்தச்
வெசய்திடைI இன்று வெ ளிப்படை Iாகக் கூறிவி க் கருதினான். முதல் நாள் வெதா க்கத்தில் தான்
நடித்துவிட் நடிப்பிற்கு ஏற்ப, இன்றும் அ ன் அடைத Bனத்ஜேதாடு Bடைறத்துக்வெகாள்ள
ஜே ண்டிIதாயிற்று. ஜேநற்று அ ள் ஜே ண்டுஜேகாளுக்கு இணங்கி Iாழ் ாசித்துவிட் தனால் இன்றும்
அடைத Bறுக்க ழியில் ாBல் ஒப்புக் வெகாள்ளும்படிIாகஜே ஜேநர்ந்தது.
ஜேநற்ஜேற அந்த Iாழிலுள்ள குற்றத்டைதத் வெதரியும்படி வெசய்து விட் தனால் இன்றும் அடைதக் கூறு து
பிடைழயில்டை என்று உதIணன் எண்ணினான் “இந்த Iாழ் பட்டுப் ஜேபான Bரத்தினாற்
வெசய்Iப்வெபற்றது! இது Bங்க மும் தூய்டைBயும் உடை Iது அல் ! எனஜே இது பIன்ப ாது” என்று
தான் வெசால் த் துணிந்தடைதச் வெசால்லிவிட்டுக் டைககளில் ாங்கிI Iாடைழ அ ளி ஜேB திருப்பிக்
வெகாடுத்து விட் ான். இடைதக் கண் பதுடைB உ ஜேன தன் ஜேதாழிடைI அருகி டைழத்து “என் தடைBIன்
தருசக ஜே ந்தன் எனக்கு அன்பளிப்பாகக் வெகாடுத்ததும் I னத் தச்சன் இIற்றிIதுBாகிI உIர்தரBான
Iாடைழ நீ வெசன்று உ ஜேன எடுத்து ா” என ஏவினாள். Iாப்பிIாயினி உ ஜேன Bா த்திலிருந்து கீஜேழ
வெசன்று Bகர டிவில் இIற்றப்பட் அந்த அழகிI Iாடைழ எடுத்துக் வெகாண்டு ந்தாள்.
இரண் ா தாகக் வெகாணர்ந்த அம்Bகர Iாடைழக் டைகயில் ாங்கிக்வெகாண் உதIணன் அந்த Iாழில்
உறுப்புக்கள் ஜேசர்க்கப்பட்டிருக்கும் அழடைகக் கண்டு விIந்தான். ஆனால் அதிலுள்ள நரம்புகடைளக்
கூர்ந்து ஜேநாக்கிIபடிஜேI மீட்டிப் பார்த்தவு ன் தான் அப்படி விIந்தது பிடைழ என்று அ னுக்குப்
புரிந்தது. “நிணம் பு ர உ ர்த்தி ாBற் பச்டைசIாகக் கட் ப்வெபற்ற அந் நரம்புகள் குற்றமுடை Iன”
என்று கூறி ஜே று நல் நரம்புகடைளக் வெகாண்டு ருBாறு ஜேதாழியி ம் வெசான்னான் அ ன். ஜேதாழி
Iாழில் இடைணப்பதற்கான ஜே று நரம்புகடைளக் வெகாண்டு ந்து அ ன் முன்பு டை த்துவிட்டு ஒதுங்கி
நின்று வெகாண் ாள். இடைசக் கருவிகடைளயும் அ ற்றின் அங்கங்கடைளயும் பார்த்த அளவிஜே ஜேI அடை
இன்ன இன்ன டைகயில் குணமுடை Iன, இன்னின்ன டைகயில் குற்றமுடை Iன என்று வெதரிந்து கூறும்
ஆற்றலுடை I உதIணன், இரண் ா தாக எடுத்து ந்த அந்த நரம்புகடைளயும் பார்த்த
Bாத்திடைரயிஜே ஜேI, ‘இடை யும் பIன்ப ா’ எனக்கூறி ஒதுக்கி விட் ான். ஜேதாழி மீண்டும் வெசன்று ஜே று
ப
டைக நரம்புகடைள எடுத்து ந்தாள். பதுடைB கண்ணிடைBIாBல் விIப்பு ஜேன அ டைனப் பார்த்துக்
வெகாண்டிருந்தாள். அ னி ம் கண் ஆராய்ச்சித் திறமும் ஆழBான பயிற்சியும் அ டைள Bடை த்துப்
ஜேபாகச் வெசய்திருந்தன. அ ளுடை I ஜேதாழி வெகாண்டு ந்த Iாழ் நரம்பில் ஜே று ஒன்டைற
அசாதாரணBாகப் பார்த்த Bாத்திரஜேB டைகயிவெ டுத்த உதIணன், அதனுடை I முறுக்டைக அவிழ்த்துப்
பிரித்து அதில் Bயிர் பின்னியிருப்படைத அ ர்களுக்குக் காட்டினான். இவ் ாஜேற ப நரம்புகடைள
ஆராய்ந்து கூறிIபின், இறுதிIாகத் ஜேதாழி வெகாண்டு ந்த நரம்புகளில் வெபாற்சரடு ஜேபால் முறுக்கிI ஒரு
நரம்டைப Iாழிஜே வெபாருத்திக் கட்டினான். கட்டிIதும் அ ள் டைகயில் Iாடைழக் வெகாடுத்தான்.
“Iாடைழயும் பாட்டை யும் எல்ஜே ாரும்தான் வெதரிந்து வெகாண்டிருக்கிறார்கள்! ஆனால் இ டைரப்ஜேபா
அதன் குணாகுணங்கடைளச் வெசால்லு ார் மிக அரிIர்” என்று ஜேதாழியி ம் பதுடைB உதIணடைனப்
புகழ்ந்து கூறினாள். உதIணன் புதிதாக நல் நரம்டைபச் ஜேசர்த்துக் வெகாடுத்த I னக் டைகவிடைன நIம்
வெபாருந்திI அந்த Iாடைழத் தன் ஜேதாழியின் டைகயிலிருந்து ாங்கிப் பதுடைB இனிடைBIாகப்
பா
ானாள்.
உதIணன் அ ள் பா டை க் ஜேகட்டு, அதன் இன்சுடை டைI அநுபவித்தான். பதுடைBயின் பாட்டு அ ன்
உள்ளத்டைத உருக்கும் இனிடைB வெகாண் தாக இருந்தது. இவ் ண்ணஜேB காதலின்பமும்
இடைசIாராய்ச்சியுBாகக் கழிந்து ந்தன அ ர்கள் நாட்கள். ஒவ்வெ ாரு நாளும் ந்து நிகழ் தும் கழிந்து
ஜேபா தும் அறிIாBல் இரு ரும் இருந்தனர். இ ர்கள் கன்னிBா த்தினுள் இவ் ாறு இருந்து
ந்தஜேபாது, தருசகராசனி ம் ஜேககIத்தரசன் அச்சு ப் வெபருBகன், பதுடைBடைI Bணம் ஜேகட்டுப்
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பரிசங்கஜேளாடு ந்து ஜேசர்ந்தான். பதுடைBயின் எழிடை யும் கடை ப் பயிற்சிகடைளயும் ப முடைற ப ர்
ாயி ாகக் ஜேகள்விப்புட்டிருந்த அச்சு ப் வெபருBகன் அ டைளப் பற்றிI நிடைனவிற்குத் தன் வெநஞ்சில்
நிரந்தரBாக ஓரி ம் அளித்துவிட் ான். அந்த ஆடைச காரணBாகஜே தருசக ஜே ந்தனி ம் ஜேநரிஜே ஜேI
வெசன்று ஜேகட்டுப் பார்த்து விடு து என்வெறண்ணி இப்ஜேபாது திருBணப் பரிசங்களு ன் ஆர ாரBாகப்
புறப்பட்டு ந்திருந்தான். அ னும் ஒரு ஜேபரரசன் என்ற முடைறயில் தருசகன் சிறப்பு ன் அ டைன
ரஜே ற்பதற்காகத் தன் தடை நகடைர நன்கு அணி வெசய்Iச் வெசால்லியிருந்தான். தருசகராசன் தாஜேன தன்
பரி ாரங்கஜேளாடு எதிஜேர வெசன்று அச்சு ப் வெபருBகடைன Bதிப்பு ன் ரஜே ற்றான். அச்சு ப்
வெபருBகன், தருசகனுடை I அரண்Bடைனயில் விருந்தாளிIாகத் தங்கிச் சி நாள்கள் இருந்தான்.
இந்தச் வெசய்திகவெளல் ாம் கன்னிBா த்திலுள்ள ர்களுக்கு வி ரBாகத் வெதரி தற்குக்
காரணமில் ாBற் ஜேபாயிற்று. உதIணன் திடுவெBன்று ஒருநாள் தன் நண்பர்கடைளப் பற்றிI நிடைனவு
ந்த னாய் அ ர்கடைளச் சந்திக்கும் எண்ணத்து ன் கன்னிBா த்திலிருந்து வெ ளிஜேIறிப் பிறரறிIாBல்
காBன் ஜேகாட் த்திற்குச் வெசன்று விட் ான். அங்ஜேக ஜேபான இ த்தில் நண்பர்கடைளக்
காணமுடிIவில்டை . தற்வெசI ாகத் தன்னு ன் ந்திருக்கும் வீரவெனாரு டைன அங்ஜேக சந்திக்க
முடிந்ததனால் நண்பர்களும் தானிருந்த அஜேத அரண்Bடைனயில் Bாறுஜே
த்ஜேதாடு ஜே டை
பார்ப்படைதயும் பிற வி ரங்கடைளயும் அ ன் வெதரிந்து வெகாண் ான். அதன் பின்னும் அ ன் உ ஜேன
கன்னிBா த்திற்குத் திரும்பிச் வெசல் வில்டை . காரிIார்த்தBாகச் சி நாள்கள் அங்ஜேக வெ ளியிஜே ஜேI
தங்கிவிட் ான். இவ் ாறு அ ன் இங்கு ந்து விட் ஜேபாது பதுடைB கன்னிBா த்தில் இ டைனக்
காணாது தவித்தாள். ஆனால் விடைரவில் திரும்பி ந்து விடு ான் என்ற நம்பிக்டைக Bட்டும் அ ளுக்கு
உள்ளூற இருந்தது. எங்கா து த ப் பள்ளியில் IாடைரIா து பார்க்க ஜே ண்டிI அ சிIம்
ஏற்பட்டிருக்கும். நம்மி ம் கூறினால் நாம் வெ ளிஜேIற அனுBதிக்க Bாட்ஜே ாம் என்வெறண்ணி
அ ராகஜே வெசால் ாBல் ஜேபாயிருக்க ஜே ண்டும் என்று கருதிக் க ங்கித் துடிக்கும் தன் Bனத்டைதத்
ஜேதற்றிக்வெகாள்ள முIற்சி வெசய்து வெகாண்டிருந்தாள் அ ள்.
உண்டைBயில் அ ன் அங்ஜேக காணாBற்ஜேபானது அ ளுக்குப் வெபருந் துIரத்டைதஜேI அளித்தது. அ ள்
உதIணடைன எண்ணி ஏங்கிIதுஜேபால் ஜேககIத்தரசன் அச்சு ப் வெபருBகன் அ டைள எண்ணி ஏங்கிக்
வெகாண்டிருந்தான். தருசகன் ஜேககIத்தரசன் அச்சு ப் வெபருBகனு ன் அள ளாவி இருந்த அந்தச்
சந்தர்ப்பத்டைதப் பIன்படுத்திக் வெகாண்டு அ ன் படைகIரசர்கள் சி ர் ஒன்றுகூடி அ ன்ஜேBல்
படை வெIடுத்து Bகத நாட்டு எல்டை க்ஜேக ந்துவிட் னர். அ ர்கள் தருசகன் சிறிதும் எதிர்பாராத
நிடை யில் அ டைனத் தாக்க ஜே ண்டும் என்ற கருத்து ன் ப நாள்களாக அதற்கு ாய்ப்டைப எதிர்
ஜேநாக்கிக் வெகாண்டிருந்த ர்கள். இப்ஜேபாது அந்த ாய்ப்பு அ ர்களுக்குக் கிடை க்கஜே விடைரவில் முழு
ஆற்றஜே ாடு ஒன்று ஜேசர்ந்து Bகத நாட்டை க் டைகப்பற்றிவிடும் எண்ணத்து ஜேன புறப்பட்டு
ந்திருந்தார்கள். தருசகன்ஜேBல் வெநடுநாட்களாகப் படைக வெகாண்டிருக்கும் விரிசிகன் என்ற அரசன்
இந்தப் படை வெIடுப்பிற்கு முக்கிIக் காரணBாக இருந்தான். அத்தினபுரத்து அரசன் எலிச் வெசவிIன்,
ாரணாசி Bன்னன், அஜேIாத்தி ஜே ந்தன், ஜேபாதனபுரத்டைத ஆண்டு ந்த மிடை ச்சன், து ராபதித்
தடை
னாகிI சங்கரன், சீ நகரத்து Bன்னன் ஜே சாலி என ஜே று ஆறு அரசர்களும் விரிசிகனுக்கு
உதவிIாகத் தத்தம் படை களு ஜேன Bகதஜே ந்தடைன எதிர்த்து வெ ற்றி வெகாள்ள எண்ணி உ ன்
ந்திருந்தனர். அ ர்களிஜே சி ர் பதுடைBடைI Bணந்துவெகாள்ள ஜே ண்டும் என்ற ஆடைசயும், Bகத
Bன்னன் தங்களுக்கு அ டைளக் வெகாடுக்க Bாட் ாஜேன என்ற ஏக்கமும் வெகாண்டிருந்த ர்கள்.
ஜேககIத்து Bன்னன் அச்சு ப் வெபருBகன் பதுடைBடைIத் தனக்குத் திருBணம் ஜேபச ந்துள்ளடைதயும்,
தருசகன் அ டைன ரஜே ற்று Bகிழ்ச்சிஜேIாடு தன் விருந்தினனாக ஏற்றுக் வெகாண்டிருப்படைதயும்
அறிந்தபின், அ ர்களுடை I ஆத்திரமும் வெபாறாடைBயும் தருசகன்ஜேBல் இப்ஜேபாது, பன்B ங்காகப்
வெபருகியிருந்தன. ‘ப
டைகIான சிறு கயிறுகடைள எல் ாம் ஒன்று திரட்டி முறுக்கிI ஒரு வெபரிI
கயிற்றால் லிடைB மிக்க Iாடைன ஒன்டைறக் கட்டிப் பிணிப்பதுஜேபா த் தாங்கள் ஒன்றுஜேசரும்
ன்டைBIால் ஜேபரரசனாகிI தருசகடைன வெ ன்று அ ன் தங்கடைளப் பணிவு ன் ணங்கித் திடைற
வெகாடுக்குBாறு வெசய்I ஜே ண்டும்’ என்று அ ர்களுடை I கூட் த்தில் ஜேசர்ந்திருந்த ஒவ்வெ ாரு
அரசனுக்கு அழுத்தBான எண்ணம் இருந்தது. அந்த எண்ணஜேB அ ர்களுடை I ஒற்றுடைBக்கு
முழுக்காரணBாகவும் இருந்துவெகாண்டு தூண்டிற்று. அச்சு ப் வெபருBகன், பதுடைBடைI Bணம்
ஜேபசு தற்காகத் தருசகராசனி ம் ந்து விருந்தினனாகத் தங்கியிருந்ததனால் அ ன் ஜேBலும்
அ ர்களுக்கு Bனக் வெகாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. தருசகடைனயும், ஜேககIராசடைனயும் அ க்கி
ஒடுக்கிவிட் ால் அதன்பின் பதுடைBடைI, தங்களுள் Iாரா து ஒரு டைரஜேI Bணம் புரிந்து
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வெகாள்ளும்படி வெசய்துவி
வெகாண்டிருந்தனர்.

ாம் என்ற எண்ணத்து ன் ஒவ்வெ ாரு ரும் தBது தீர்Bானத்டைத அடைBத்துக்

பதுடைBடைIப் பற்றிI சப ம் Iார் Iாருக்கு அங்ஜேக இருந்தஜேதா, அ ர்கள் எல்ஜே ாருஜேB அந்தத்
தீர்Bானத்டைதத் தங்கள் தங்களுக்கு ஆறுதலும் சாதகமும் ஏற்படு தற்கு ஏற்றதாக டை த்துக்
வெகாண்டிருந்ததுதான் விந்டைத! ஒவ்வெ ாரு அரசனும் படை யு ன் தன் நாட்டு எல்டை டைIக் க ந்து
Bகதத்திற்குப் புறப்படும்ஜேபாது தனக்கு அந்தப் ஜேபாரால் ஏற்படும் இத்தடைகI ‘அழகிI சுIந ம்’
ஒன்டைறக் கருதிஜேI புறப்பட்டிருந்தனர். ஆனால், வெ ளிப்படை Iாக எல்ஜே ாரும் Bகத Bன்னனின்
எதிரிகள் என்ற முடைறயில் ஒஜேர கட்சிIாக ஒன்று ஜேசர்ந்திருந்தார்கள்! படை கஜேளாடு புறப்பட்டு ந்த
அந்த Bன்னர்கள் Iா ரும், Bகத நாட்டு எல்டை க்கு அப்பால் ந்து தங்கி முற்றுடைகக்கு ஏற்ற சBIத்டைத
எதிர்பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தார்கள். மீன்கள் கா ருஜேக ருகின்ற டைர அ ங்கி ஒடுங்கி நிற்கும்
வெகாக்குப் ஜேபா த்தான் அந்தப் படைகIரசர்களும், Bகத நாட்டு எல்டை யில் ந்து தங்கிக் கா ந்
தாழ்த்திக் வெகாண்டிருந்தனர். படைகIரசர்கள் இவ் ாறு ந்து தங்கியிருந்த வெசய்தி வெBல் வெBல் ப்
பரவி, Bகத நாவெ ங்கும் வெதரிI ாயிற்று. தடை நகரில் தருசகராசனுக்கும் இச் வெசய்தி விடைரவில்
வெதரிந்துவிட் து.
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41. ஜேசாடை Bடை த் திட் ம்
Bணம் ஜேபச ந்திருக்கும் அச்சு ப்வெபருBகன் தன்னுடை I விருந்தினனாகத் தங்கியிருக்குப் வெபாழுஜேத
சற்றும் எதிர்பாராத நிடை யில் தங்களுக்குள் ஒன்று கூடிப் ஜேபாருக்கு இழுக்கும் படைக ர்கள் வெசIடை க்
கண் தருசகன், உண்டைBIாகஜே Bடை ப்பு அடை ந்தான். படை வெIடுப்புச் வெசய்தி ஜேகட் நகரத்து
Bக்கள் க
ரBடை ந்து அ ர ர்க்குத் ஜேதான்றிI கருத்துக்கடைள அங்கங்ஜேக ஜேபசத் வெதா ங்கி விட் னர்.
வெபாது ாக நகர் முழுதும் இச் வெசய்தி திடைகப்டைபயும் அச்சத்டைதயும் ‘இனி என்ன நிகழுஜேBா?’ என்ற பர
பரப்டைபயும் உண் ாக்கியிருந்தது. நகடைரயும் அரசடைனயும் திடைகப்பும் க டை யும் வெகாள்ளச்
வெசய்திருந்த இச் வெசய்தி அரண்Bடைனக் கன்னி Bா த்திலும் அந்தரப் புரத்திலும் கூ ப் பரவிவிட் து.
ஏற்வெகனஜே Bாணகன்(உதIணன்) தன்னி ம் வெசால்லிக் வெகாள்ளாBல் கன்னிBா த்திலிருந்து ஜேபாய்
விட் டைத எண்ணி ருந்திக் வெகாண்டிருந்தாள் பதுடைB. இந்தப் படை வெIடுப்புச் வெசய்தி அ ளுக்கு
இன்னும் மிகுந்த துIரத்டைத அளித்தது. ஆனாலும் அ ளுக்கு உ ஜேன என்ன ஜேதான்றிIஜேதா
வெதரிIவில்டை ; தன் ஜேதாழி அயிராபதிடைI அடைழத்தாள். Bாணகன் எப்படியும் அ னுடை I படைழI
இ BாகிI காBன் ஜேகாட் த்திற்குத்தான் திரும்பிச் வெசன்றிருக்க ஜே ண்டும் என்ற நம்பிக்டைகஜேIாடு
அ டைனப் பிரிந்து தான் படுகின்ற துIரம் முதல் படைகIரசர் படை வெIடுப்பு டைர எல் ாச்
வெசய்திகடைளயும் அ னி ம் கூறி ருBாறு அந்தத் ஜேதாழிடைI அனுப்பினாள் பதுடைB. அது ஜேகட்
ஜேதாழி அயிராபதியும் உ ஜேன அதற்கு ஒப்புக்வெகாண்டு விடைர ாய்க் காBன் ஜேகாட் த்திற்குச்
வெசல் ப்புறப்பட் ாள்.
பதுடைBயின் நம்பிக்டைக சரிIாகஜே இருந்தது. நல் ஜே டைளIாக அயிராபதி காBன் ஜேகாட் த்திற்குள்
நுடைழந்த ஜேபாது, தன் நண்பர்கடைளத் ஜேதடி ந்த உதIணன் அங்ஜேக இருந்தான். அ ன் அப்ஜேபாது அஜேத
‘Bாணகன்’ என்னும் அந்தண இடைளஞன் டி த்திஜே ஜேI இருந்ததனால் அ டைனப் பார்த்ததும்
அடை Iாளம் கண்டுவெகாள்ள அயிராபதிக்கு மிகுந்த ஜேநரBாகவில்டை . அ ள் உதIணன் அBர்ந்திருந்த
இ த்டைத வெநருங்கிப் பதுடைB அ னுக்குக் கூறி அனுப்பிI வெசய்திகடைள எல் ாம் விரி ாகச்
வெசான்னாள். திடீவெரன்று படைகIரசர்கள் Bகத நாட்டின்மீது படை வெIடுத்து ந்திருப்படைதயும், அதனால்
அரண்Bடைனயில் திடைகப்பும் க
ரமும் நிரம்பியிருப்படைதயும்கூ அ ள் ணக்கத்து ஜேன வி ரBாக
எடுத்துச்வெசான்னாள். உதIணன் அ ள் கூறிI Iா ற்டைறயும் க னத்து ஜேன ஜேகட் ான். பதுடைB
அயிராபதியின் மூ ம் அனுப்பியிருந்த வெசய்திகளும், படைக ர் படை வெIடுப்டைபப் பற்றிI வி ரங்களும்
ஒரு டைகயில் அ னுக்கு Bகிழ்ச்சிடைIஜேI வெகாடுத்தன. தன்னுடை I திறடைBடைIயும், ‘உண்டைBயில்
தான் Iார்’ என்படைதயும் தருசகனுக்கு வெ ளிக் காட்டு தற்குப் படைக ர்களின் இந்தப் படை வெIடுப்பு
ஒரு நல்
ாய்ப்பு என்று உதIணன் எண்ணினான். இஜேத ாய்ப்டைபக் வெகாண்டு பதுடைBக்கும் தனக்கும்
உள்ள காதலிலும் தான் வெ ற்றிIடை ந்துவி முடியும் என்பது அ ன் நம்பிக்டைக. இத்தடைகI
நம்பிக்டைகயும் Bகிழ்ச்சியும் நி வுகிற எண்ணங்கஜேளாடு ஜேதாழி அயிராபதிக்கு BறுவெBாழி கூறி
அனுப்பினான் அ ன். “இன்னும் இரண்டு Bாதங்கள் வெபாறுத்துக் வெகாள்ளச் வெசால்! அதன்பின்
பதுடைBடைI நான் சந்திக்க ந்து ஜேசருஜே ன். இப்ஜேபாது நான் இன்றிIடைBIாத சி வெசIல்கடைள
ஜேBற்வெகாள்ள ஜே ண்டிI னாக இருக்கிஜேறன். இடைத வி ரBாகப் பதுடைBக்கு எடுத்துச் வெசால்லி,
ஜே ண்டிI ஆறுதல் கூறு” என்று அ ன் கூறிI ற்டைறக் ஜேகட்டுக்வெகாண்டு வெசன்றாள் அயிராபதி.
அயிராபதி வெசன்ற பின்னர் உதIணன் சிந்தித்தான். ‘படை வெIடுத்து ந்திருக்கும் படைக ர்கடைள
எதிர்க்கும் டைக வெதரிIாBல் தருசகன் திடைகத்துக் வெகாண்டிருக்கும், இந்த ஜேநரத்தில் நாஜேB நம்முடை I
வீரர்களு ஜேன வெசன்று ஏதா வெதாரு சூழ்ச்சிIால் அ ர்கடைள வெ ன்று நம் திறடைBடைI, தருசகனுக்குக்
காட் ஜே ண்டும் தருசகன் க னத்டைத நம்பக்கம் க ர ல் தாக அடைBIஜே ண்டும், நBது அந்தத்
திறடைBயின் வெ ற்றி’ என்ற எண்ணங்கள் அ ன் Bனத்தில் எழுந்தன. எதற்கும் தன் நண்பர்கடைளக்
க ந்து வெகாண் பின்ஜேப தான் வெசIலில் இறங்க ஜே ண்டும் என்ற நிடைனவு ன், காBன் ஜேகாட் த்தில்
சந்தித்த தன் நாட்டு வீரடைன அடைழத்து Bாறுஜே
த்து ன் அரண்Bடைனயிலிருக்கும்
உருBண்ணு ாவிற்கு அ ன் மூ ம் இந்தச் வெசய்திடைIக் கூறி அனுப்பினான். உதIணன் வெசய்தி கூறி
அனுப்பிI சற்டைறக்வெகல் ாம் அந்த வீரன் உருBண்ணு ாடை யும் டைகஜேIாடு அடைழத்துக்வெகாண்ஜே
அங்கு ந்து ஜேசர்ந்து விட் ான். இரு ரும் வெ குஜேநரம் தங்களுக்குள் க ந்து ஆஜே ாசித்தனர்.
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“நம்மி ம் இப்ஜேபாது படை
லிடைBயும் மிகுதிIாக இல்டை . நாம் தடை நகரத்திலிருந்து
புறப்படும்ஜேபாது நம்மு ன் ந்த வீரர்களும் இப்ஜேபாது இந் நகரத்தில் அங்கங்ஜேக தனித்தனிIாக
Bடைறந்து சித்து ருகின்றனர். அ ர்கடைள ஒன்று திரட்டு து இப்ஜேபாது அவ் ளவு எளிதான வெசIல்
அல் . அப்படிஜேI ஒன்று திரட்டிக்வெகாண்டு நாம் எல்ஜே ாரும் வெசன்றாலும் ஜேநருக்கு ஜேநர் நின்று ஜேபார்
வெசய்து படைக ர் படை வெIடுப்டைப நம்Bால் முறிIடிக்க முடிIாது. எனஜே தந்திரத்தால்தான் இந்தப்
படைக ர்கடைள இப்ஜேபாது இங்கிருந்து திரும்பி ஓடுBாறு வெசய்I முடியும். நாமும்-நம்டைBச்
ஜேசர்ந்த ர்களும் ாணிகம் வெசய்ஜே ார்ஜேபா Bாறுஜே
ங் வெகாண்டு படைக ர் ஆதரவு வெபற்று, அ ர்கள்
படை யில் க ந்துவெகாள்ள ஜே ண்டும். அவ் ாறு க ந்து வெகாண் பின்பு, நள்ளிரவில் அ ர்கள்
படை க்குள்ஜேளஜேI க
ரத்டைத உண் ாக்கிவிட்டு, நம்டைB அடை Iாளங் கண்டு வெகாள்ள முடிIாதபடி
ஜேபார் வெசய்து அதனால் அ ர்கடைள இங்கிருந்து துரத்த ஜே ண்டும். இம்முIற்சியில் நBக்கு வெ ற்றி
கிட்டுBானால், ‘Iாவும் உதIணன் ஆற்ற ால் விடைளந்தடை ’ என்று நம்B ர்கடைளக் வெகாண்ஜே உன்
புகடைழ நகவெரங்கும் பரப்பித் தருசகன் வெசவிகளுக்கும் அது எட் ச் வெசய்Iஜே ண்டும். அப்ஜேபாது நீ இங்கு
ந்திருப்படைதயும் கா Bறிந்து வெசய்த உனது உதவிடைIயும் அறிந்து தருசகன் பாராட்டு தற்கு ஜேநரும்.
அந்த நிடை ஏற்பட் ால்தான் பதுடைBயின் வெதா ர்பிற்கும், Bற்ற ற்றிற்கும் தருசகன் உதவி உனக்குக்
கிடை க்க முடியும். இப்ஜேபாது அதற்கான அடிப்படை ச் வெசIல்களில் நாம் ஈடுப ஜே ண்டும்” என்று
உருBண்ணு ா தன் கருத்துக்கடைள உதIணனுக்குத் வெதளி ாக வி ரித்தான்.
காரண காரிIங்களு ஜேன சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ற விதBாக உருBண்ணு ா கூறிI திட் ங்கடைளக்
ஜேகட் பின்பு, அடை ஜேI தக்கடை என்று ஜேதான்றிIது உதIணனுக்கு. அத்திட் ங்களின் படிஜேIதான்
வெசI ாற்ற ஜே ண்டிIது என்ற முடிவிற்கு ந்தான் அ ன். இப்படிஜேI உதIணனும் உருBண்ணு ாவும்
சி நாழிடைகப்ஜேபாது தங்கடைள Bறந்து சிந்தடைனயிஜே ஆழ்ந்த ர்களாய் அBர்ந்திருந்தனர். சிந்தடைன
கடை ந்த உ ஜேன உருBண்ணு ா உதIணடைனயும் அடைழத்துக் வெகாண்டு காBன் ஜேகாட் த்திலிருந்து
வெ ளிஜேIறினான். ஜேBஜே ந க்கஜே ண்டிI வெசIல்கடைள ரிடைசIாக நிடைறஜே ற்று தற்கு ஜே ண்டிI
வெபாறுப்பு அவ்விரு ருக்கும் Bட்டுஜேB மிகுந்த அளவில் இருந்தது. Bகத நாட்டின் தடை நகராகிI
இராசகிரிI நகரத்திற்குப் பக்கத்தில் ‘சின்னச்ஜேசாடை ’ என்னும் வெபIடைரயுடை I Bடை ஒன்று இருந்தது.
உதIணன் முதலிI ர்கஜேளாடு Bகதநாட்டிற்கு Bாறுஜே
த்ஜேதாடு ந்திருந்த வீரர்களில்
வெபரும்பாஜே ார் இந்த Bடை Iடி ாரத்திலும் இதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் BடைறமுகBாகத் தங்கள்
ாழ்நாள்கடைளக் கழித்து ந்தனர். அ ர்கள் எல் ாடைரயும் ஒன்று ஜேசர்க்க ஜே ண்டிI அ சிIம்
இப்ஜேபாது உதIணனுக்கு ஏற்பட்டிருந்ததனால், அ ன் உருBண்ணு ாவு ன் காBன்
ஜேகாட் த்திலிருந்து புறப்பட்டு ஜேநஜேர சின்னச் ஜேசாடை Bடை க்கு ந்திருந்தான்.
சின்னச் ஜேசாடை Bடை , வெதா ர்ச்சிIான வெபரிI Bடை அல் . ஒரு சிறுகுன்று ஜேபான்றதுதான் அது.
உருBண்ணு ாவின் வெசாற்படி உதIணன் அந்த Bடை யின்ஜேBல் ஏறித் தனக்கும் தன்டைனச்
ஜேசர்ந்த ர்களுக்கும் Bட்டுஜேB வெதரிIக் கூடிI அடை Iாளப் பா ல் ஒன்டைற உரத்த குரலிற் பாடினான்.
அ ன் பாடிIஜேபாது அடைBதி நிடைறந்திருந்த இரவு ஜேநரBாடைகIால், அ னுடை I அந்தப் பாட்டுக் குரல்
குன்டைறச் சுற்றி வெ குவெதாடை வு டைர வெதளி ாக ஒலித்தது. அடைழப்புக்கு அறிகுறிIான அந்த
அடை Iாளப் பாட்டை உதIணன் பாடி முடித்தவு ன் உருBண்ணு ாஜே ாடு அ னும் குன்றின்
ஜேBஜே ஜேI இருந்து வெகாண் ான். இரவு நடு IாBத்திற்குள் பாட்வெ ாலிடைIக் ஜேகட் எல் ா வீரர்களும்
குன்றின்ஜேBல் உதIணனும் உருBண்ணு ாவும் இருந்த இ த்திற்கு Bகிழ்ச்சியு ஜேன ந்து
கூடிவிட் ார்கள். தங்கள் அரசன் Bகத Bன்னனுடை I நட்பு ஜே ண்டி ந்திருப்பது அ ர்களுக்குத்
வெதரியும். அதற்கு ஏதா து நல்
ழி பு ப்பட்டிருக்கும் என்ஜேற இந்தப் பாட்வெ ாலி ஜேகட் தும்
அ ர்களிற் ப ர் எண்ணி ந்திருந்தார்கள். சின்னச் ஜேசாடை Bடை டைIச் சுற்றி உள்ள வீரர்கள் Iா ரும்
ந்தபின், தங்கள் அரசனி ம் பற்றுமிக்க அந்த வீரர்கடைளத் தங்கள் திட் த்திற்கு உ ன்ப ச் வெசய்யும்
கருத்து ன் உருBண்ணு ா அ ர்கஜேளாடு ஜேபசினான். அந்தப் ஜேபச்சுக்கு அ ர்களி மிருந்து எதிர்பார்த்த
பIன் விடைளந்தது.
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42. மித்திர ஜேபதம்
ஜேசாடை Bடை ஜேBல் ந்து கூடிI அந்த வீரர்களுள், முன்பு யூகிஜேIாடு உஞ்டைச நகரிலிருந்து
தத்டைதயு ஜேன உதIணன் மீள் தற்கு உதவி வெசய்த வீரரும் ப ர் இருந்தனர். பிரச்ஜேசாதனது மிகப்வெபரிI
படை டைI ஒரு சி ராகஜே தனிஜேI நின்று எதிர்த்த அந்த வீரர்களி ம், உருBண்ணு ா தங்களுடை I
திட் த்டைதக் கூறினான். அ ர்கஜேளா, “இது படை Iாகஜே எங்களுக்குத் ஜேதான்றவில்டை . காக்டைகக்
கூட் ம்ஜேபா ப் ப ர்கூடி அல்
ா படை வெIடுத்து ந்திருப்பார்கள் ஜேபாலிருக்கிறது! முன்பு
பிரச்ஜேசாதனனின் வெபரும் படை டைIஜேI எளிதில் வெ ன்ற நாம், இப்ஜேபாது இ ர்கடைளத் துரத்திவிட்டு
அதனால்_தருசகன் நட்டைபப் வெபற்றுக் வெகாள் து நBக்கு மிக எளிதாக முடிIக்கூடிIஜேத.” என்று கூறி
இத் திட் த்டைத ரஜே ற்றனர். ாணிகர்களாக Bாறுஜே
த்திற் வெசன்று, இரஜே ாடு இர ாகக் க
ரம்
வெசய்து அ ர்கடைள ஓட்டி... வி
ாவெBன்பதற்கு வீரர்கள் உறுதிIாக ஒப்புக் வெகாண் னர். இத்
திட் த்டைத எல் ாரும் ஒப்புக்வெகாள்ளஜே
ாணிகர்களாக Bாறுஜே
ம் வெசய்து வெகாள் தற்குத் தகுந்த
வெபாருள்கடைளச் ஜேசகரிக்கும் கருத்து ன் Bடை யிலிருந்து Iா ரும் கீஜேழ இறங்கினர்.
எண்ணிக்டைகயில் நூற்றுக்கு ஜேBற்பட் வெதாடைகடைIயுடை I அ ர்கள் எல்ஜே ாரும், ஒஜேர விதBான
ாணிகர்களாகஜே வெசன்றால் படைக ர்கள் ஐIப்ப ஜேநரிடும் என்பதற்காக, ாணிகர்களிலும் ப ப
ாணிகங்கடைள ந த்தும் ஜே றுஜே று ாணிகர்களாகச் வெசல் ஜே ண்டும் என்று எண்ணினார்கள்.
அதற்குப் பற்ப விதBான ாணிபப் வெபாருள்கள் டைக டைகIாகத் ஜேதடை Iாயிருந்தன. படைக ர்
பாசடைறடைI ஜேநாக்கிப் புறப்படு தற்குமுன் விடைர ாக இ ற்டைறக் க னித்து ஏற்பாடு வெசய்துவெகாள்ள
ஜே ண்டியிருந்தது. இதனால் Bடை யிலிருந்து இறங்கிI அன்றிரவு, வெபாழுது விடிந்ததுஜேB அ ர்கள்
இந்த ஏற்பாடுகளிஜே ஈடுபட்டு விட் னர். ாசடைனப் வெபாருள்கடைள ாணிகம் வெசய்ப ர்களாகச் சி ர்
பச்டைசக் கருப்பூரம், அகி ம், சந்தனம் முதலிI ற்டைறச் ஜேசகரித்து டை த்துக் வெகாண் னர். பழம், மிளகு,
இஞ்சி, Bஞ்சள், முதலிI உண் வெபாருள்கடைள விற்ப ர்களாக Bாறினர் ஜே று சி ர். Bருந்துப்
வெபாருள்கடைள ாணிகம் வெசய்யும் Bருந்து ாணிகர்களாகச் சி ரும். Bகளிர்க்கு உரிI அணிக ன்கடைள
விற்ஜேபாராகச் சி ரும், Bாறு ஜே
த்தில் தத்தம் வெபாருள்கஜேளாடு புறப்பட் னர். சின்னச்
ஜேசாடை Bடை டைIச் சுற்றியிருந்த படை வீரர்கள் Iா டைரயும் இத்தடைகI Bாறுஜே
ங்களில் படைக ரது
பாசடைறடைI ஜேநாக்கி அனுப்பிIபின், உதIணன் முதலிஜேIார் அந்தச் சூழ்ச்சியின் முடி ான இறுதிச்
வெசIல் ஒன்டைறச் வெசய் தற்குப் பின்தங்கினர்.
படை வீரர்கள் புறப்ப இருந்த ஜேநரத்தில் இ
கனால் உதIணன் உதவிக்வெகன்று அனுப்பட்
இடைசச்சன், உIர்ந்த சாதிக்குதிடைரகள் ப
ற்ஜேறாடு அங்ஜேக ந்து ஜேதான்றினான். உதIணன்
குதிடைரகளு ன் ந்த இடைசச்சடைனயும் தன் ஜேதாழர்கடைளயும் தன்னு னிருக்கும்படி கூறிவிட்டு
ஏடைனஜேIாடைர எல் ாம் அனுப்பினான். படை வீரர்கள் வெசன்ற சிறிது ஜேநரங்கழித்துச் சி முக்கிIச்
வெசய்திகடைளத் தங்களுக்குள்ஜேள க ந்து ஆஜே ாசித்துக் வெகாண் பின்னர், உதIணன் முதலிஜேIார் குதிடைர
ாணிகர்களாக Bாறுஜே
ங் வெகாள்ள ாயினர். Iந்தகடைனக் குதிடைர விற்ப ர்களின் தடை
ன்
ஜேபா Bாறுஜே
ங் வெகாள்ளச் வெசய்தனர். முதலிற்வெசன்ற ாணிகர் ஜே
த்ஜேதாடு கூடிI
படை வீரர்களும் சரி, குதிடைர விற்ப ர்களாகப் புறப்பட் இ ர்களும் சரி, ஆயுதங்கடைளப் ஜேபாதுBான
அளவு Bடைறத்து டை த்துக்வெகாண்டு வெசன்றார்கள்.
“நாங்கள் குதிடைர ாணிகம் வெசய்ப ர்கள். ஒன்பது ஆண்டுகளாக எங்களுக்கு Bகத Bன்னஜேனாடு
பழக்கமுண்டு. ஆனால் இப்ஜேபாது Bகத அரசன் முன்ஜேபால் இல்டை . எங்களுக்கும் அ னுக்கும்
வெபரும்படைக மூண்டிருக்கிறது. நாங்கள் அ டைனக் கரு றுக்கக் கா ம் பார்த்துக் வெகாண்டிருந்ஜேதாம்.
நல் ஜே டைளIாக நீங்களும் படை வெIடுத்து ந்தீர்கள்” என்று படைக ர்கள் பாசடைறடைI அடை ந்ததும்
Iந்தகன் படைகBன்னர்கடைள ஜேநாக்கிக் கூறினான். படைக Bன்னர்கள் அ ன் கூறிIடைத நம்பி
ரஜே ற்றனர். சூழ்ச்சி வெ ன்றது. தங்கடைளப் ப ப்படுத்திக் வெகாள் திஜே ஜேI கண்ணும் கருத்துBாக
இருந்த படைகIரசர்கள், Bகத நாட்டின் படைக ன் என்று வெசால்லிக் வெகாண்டு Iார் ந்தாலும் தங்கள்
கட்சியில் ஜேசர்த்துக் வெகாள்ளத் துணிந்து இருந்தார்கள். அந்த நிடை தான் தருசகனின் படைக ர்கள் எனக்
கூறிக்வெகாண்டு குதிடைர விற்ப ர்களாகவும், ஜே று ப
டைக ாணிகர்களாகவும் ந்த உதIணன்
முதலிஜேIாடைர அ ர்கள் தIங்காBல் தங்களு ன் ஜேசர்த்துக் வெகாள் தற்குக் காரணBாக இருந்தது.
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தனித்தனிப் பாசடைறகளில் தத்தம் படை களு ஜேன தங்கிக் கா த்டைத எதிர்ஜேநாக்கிIபடி காத்திருந்த
அப்படைகIரசர்கள் ஆறு ஜேபரும், Bகிழ்ச்சிஜேIாடு குதிடைர விற்ப ர்கடைளயும் பிறடைரயும் ரஜே ற்று
உபசரித்தனர். தங்கள் பாசடைறகளிஜே ஜேI தங்கியிருப்பதற்கும் இ Bளித்தனர்.
‘இராசகிரிI நகரத்தின் அடைBப்பு, அந் நகரத்டைத எப்படி எப்படித் தாக்க ாம்?’ என்பது ஜேபான்ற
வெசய்திகடைள வெIல் ாம் குதிடைர ாணிகர் தடை
னாக Bாறுஜே
த்திலிருந்து Iந்தகனி ம்
படைகIரசர்கள் தூண்டித் தூண்டி அ ஜே ாடு ஜேகட்கத் வெதா ங்கினார்கள் Iந்தகன் அ ற்றிற்கு
விருப்பத்ஜேதாடு விடை கூறுப ன் ஜேபா ப் வெபாய்Iாக எடைத எடைதஜேIா வெசால்லி நடித்தான். Bகதநாட்டு
எல்டை ப் புறத்தில், ஒரு வெபரிI சBவெ ளியில் ப பாசடைறகடைள அடைBத்து அங்கங்ஜேக பிரிந்து தனித்
தனிIாகத் தங்கியிருந்த அந்த அரசர்கள், ஒவ்வெ ாரு ரும் Bாறுஜே
த்தில் ந்த ணிகர்கடைளத் தங்கள்
தங்கஜேளாடு தங்க ஜே ண்டும் என்று ஜே ண்டிக் வெகாண் ாலும், உதIணன் முதலிஜேIார், தாங்கள்
எல்ஜே ாரும் தனிIாக ஒஜேர பாசடைறயில் தங்க ஜே ண்டும் என்ஜேற கருதினர். சி வெசIல்கடைளத்
தங்களுக்குள் சிந்தித்துக் வெகாள்ள அ ர்களுக்கு அங்ஜேக தனிடைB அ சிIBாக இருந்தது. ஆடைகIால்
விரிசிகன் முதலிI படைகIரசர்களின் ஜே ண்டுஜேகாடைள Bறுத்துத் தங்களுக்கு எனத் தனிIாக ஒரு பாசடைற
அடைBத்துக் வெகாடுத்தால்தான் சதிIாக இருக்கும் என்று அ ர்கடைளக் ஜேகட்டுக் வெகாண் னர். அதன்படி
அ ர்கள் தங்கு தற்வெகன்று அஜேத எல்டை க்கு உட்பட் இ த்தில் தனிப்பாசடைற ஒன்று அடைBத்துக்
வெகாடுக்கப் பட் து. தனிப்பாசடைறயில் தங்கிI உதIணன் முதலிஜேIார் ‘அங்ஜேக தங்கியிருக்கும்
படைகIரசர்களின் வெதாடைக, படை களின் லிடைB. தங்கள் சூழ்ச்சிIால் அ ர்கடைள ஓ ச் வெசய் தற்குப்
பகல்ஜேநரம் ஏற்றதா?’ இஜேத இரவு ஜேநரம் ஏற்றதா?’ ஆகிI ற்டைறச் சிந்தித்து ஜேBஜே இIற்ற ஜே ண்டிI
வெசIல்கடைளப் பற்றித் தங்களுக்குள்ஜேள கூடி ஆராய்ந்தனர், சிந்தடைனகள் பரிBாறிக்வெகாள்ளப்பட் ன.
இறுதிIாக, நள்ளிரவில் அன்ஜேற தங்கள் சூழ்ச்சிடைI நிடைறஜே ற்றிப் படைகIரசர்கள் ஓடிப்ஜேபாகுBாறு
வெசய்து விட்டுத் தாங்களும் தங்கள் கூ ஜே வெகாணர்ந்திருக்கும் குதிடைரகளில் ஏறித் தடை நகருக்கு
ஓடிவிடு து என்ற முடிவுக்கு ந்தனர். இன்னஇன்ன இ த்தில் இப்படி இப்படிச் சூழ்ச்சிடைI ந த்த
ஜே ண்டும் என்படைதயும், நள்ளிரவில் அடைத நிகழ்த்த ஜே ண்டிI முடைறடைIப் பற்றியும் வெதளி ாகப்
ஜேபசிக்வெகாண் னர். படை வெIடுத்து ந்திருக்கும் விரிசிகன் முத ாகிI ஆறு படைகIரசர்களும் அந்த
எல்டை க்குள்ஜேள தனித்தனிஜேI அடைBக்கப்பட்டிருந்த ஆறு பாசடைறகளில் இருந்தனர். எனஜே
உதIணன் தன்ஜேனாடு ந்துள்ள மிகக் குடைற ான வெதாடைகயினராகிI வீரர்கடைள ஆறு பகுதிIாகப்
பிரித்துக்வெகாண்டு அந்தச் சூழ்ச்சிடைI ந த்த ஜே ண்டிIதாய் இருந்தது. அவ் ாஜேற வீரர்கடைள ஆறு
பகுதிIாகப் பிரித்தனர். படைக ர்களின் ஒவ்வெ ாரு பாசடைறக்கு முன்பும் கா
ர்கள் நிறுத்தி
டை க்கப்பட்டிருப்பார்கள். ஆடைகயினால் அ ற்டைற முற்றுடைகயிட்டுச் சூழ்ச்சி புரி தற்குச் வெசல்லும்
வீரர்கள் முன்வெனச்சரிக்டைகஜேIாடு வெசல் ஜே ண்டும் என்றும், தங்கள் சூழ்ச்சி வெ ற்றிIடை ந்தாலும்
அடை Iாவிட் ாலும் தப்பிIபின் எல்ஜே ாரும் ‘இன்ன இ த்தில் ந்து கூடிவி ஜே ண்டும்’ என்றும்,
உதIணன் முதலிஜேIார் தம் வீரர்களுக்கு முன்னதாக அறிவுடைர கூறினர்.
இரவு முதல் IாBம் முடிந்து, இரண் ாம் IாBம் வெதா ங்கும் ஜேநரம். எங்கும் நள்ளிருள் வெசறித்து கருடைB
Bண்டிக் கி ந்தது. குதிடைர ாணிகர்களும் அ ர்கடைளச் ஜேசர்ந்த ர்களும் தங்கியிருந்த
பாசடைறயிலிருந்து, தனித்தனிக் கூட் Bாய் இருளின் கருடைBஜேIாடு கருடைBIாகக் க ந்து வீரர்கள்
அரசர்களின் பாசடைறகடைள ஜேநாக்கிப் புறப்பட் னர். கால் அடி வெபIர்த்து டை க்கும் ஒலிகூ க்
ஜேகட்காதபடி ந ந்தனர் வீரர்கள். எங்கும் நிசப்தம் நி விIது. சற்று ஜேநரத்தில் ஒஜேர சBIத்தில் ஆறு
பாசடைறகளிலிருந்தும் கூக்குரலும் க
ரமும் எழுந்தன. குதிடைர ாணிகர்கள் தங்கியிருந்த இ ம்
ஒன்றுதான் அந்த எல்டை க்குள்ஜேளஜேI அப்ஜேபாது சூனிI அடைBதிஜேIாடு விளங்கிற்று. ஆனால் அந்தக்
க
ரத்திற்கு நடுவில் அடைதக் க னிக்க அங்ஜேக Iாருக்கும் வெபாழுஜேத இல்டை .
விரிசிகனுடை I பாசடைறக்குள் ஜே லும் ாளும் தாங்கி நுடைழந்த உதIணன், வீரர்கள் இருட்டில்
தங்கடைள இன்னாவெரன அடை Iாளங் கண்டு வெகாள்ள முடிIாBல் ‘அஜேIாத்தி அரசன் ாழ்க!’ என்று
கூறிக்வெகாண்ஜே ஜேபார் வெசய்தனர். அஜேIாத்தி அரசனுடை I பாசடைறடைIத் தாக்கச் வெசன்றிருந்த ர்கஜேளா,
‘விரிசிகன் ாழ்க!’ என்று கூறிI ாஜேற ஜேபாரிட் னர். இவ் ாஜேற எலிச்வெசவிIரசடைனப் புகழ்கின்ற
வெசாற்கடைளக் கூறிக் வெகாண்ஜே மிடை ச்ச ஜே ந்தன் பாடி வீட்டிலும், ‘மிடை ச்சன் ாழ்க!’ என்ற
ாழ்த்து ன் எலிச்வெசவிIரசன் பாடி வீட்டிலும் ஜேபார் வெசய்தனர். “படை வெIடுத்து ந்திருக்கும்
தங்களுக்குள்ஜேளஜேI உள்நாட்டுப் படைக திடீவெரன்று கிளம்பி இந்தக் க
ரம் உண் ாயிருக்க
ஜே ண்டும்” என்று ஆறு அரசர்களும் தனித்தனிஜேI எண்ணி நடுங்கும் படிIாக உதIணன் வீரர்
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இத்தடைகIவெதாரு சூழ்ச்சித் திறத்து ஜேன அந்தத் தாக்குதடை ந த்தினர். ஒற்றுடைBஜேIாடு ந்திருக்கும்
இந்த ஆறு அரசர்களும் ஒற்றுடைB குடை ந்து தனித்தனிஜேI தத்தம் பாசடைறகளிலிருந்து நாட்டுக்குத்
திரும்பி ஒ ஜே ண்டும் என்று கருதிஜேI உதIணன் இந்தத் தந்திரBான ழிடைIத் தன் வீரர்களுக்குக்
கூறியிருந்தான். இந்தச் சூழ்ச்சியினால் இருளில் படைக ர் படை டைIச் ஜேசர்ந்த வீரர்கள்
தங்களுக்குள்ஜேளஜேI ஜேபார் வெசய்துவெகாள்ளத் வெதா ங்கி ஒரு டைர ஒரு ர் அடித்துக்வெகாண்டு Bடிந்து
வெகாண்டிருந்தார்கள்
உதIணனும், அ னுடை I வீரர்களும், ஜேதாழர்களும் இந்த உள்நாட்டுக் க
ரத்டைதப் வெபருகி ளர
ழி வெசய்துவிட்டுத் தம் குதிடைரகளு ன் அடைBதிIாக ந்த சு டு வெதரிIாBல் திரும்பிச்
வெசன்றுவிட் னர். அஜேIாத்திIரசன், விரிசிகன் தனக்கு ஞ்சகமிடைழக்கத் திட் மிட்டிருப்பதாக
எண்ணிக் வெகாண் ான். விரிசிகஜேனா, அஜேIாத்தி ஜே ந்தன் தன்டைனக் வெகாடை வெசய்Iக் கருதிஜேI
நள்ளிரவில் அ ன் வீரர்கடைளத் தன் பாசடைறக்கு அனுப்பிIதாக எண்ணி அ ன் ஜேBஜே
ன்Bம்வெகாண்டு வெநஞ்சு குமுறினான். இப்படிஜேI ஒவ்வெ ாரு அரசனும் தங்களுக்குள்ஜேளஜேI
Bற்வெறாரு டைன எதிரிIாக எண்ணி Bனங்வெகாதித்தனர். அ ர்கள் படை வீரர்களும் அஜேத
Bனக்வெகாதிப்ஜேபாடு, வெபரிI புIலினால் அடை ஜேBாதும் க ல் ஜேபா த் தங்களுக்குள்ஜேளஜேI ஜேபாரிட்டுக்
வெகாண்டிருந்தனர். இறுதியில் ஒவ்வெ ாரு அரசனும் தன் தன் படை களு ன் பாசடைற முதலிI ற்டைறக்
கி ந்தது கி ந்தபடிஜேI ஜேபாட்டுவிட்டுத் திரும்பித் தன் நாட்டை ஜேநாக்கி ஓ
ானான். வெபாழுது
விடி தற்குள் அ ர்கள் பாசடைறகள் இருந்த இ ம் வெ றும் பாடை
னBாகி விட் து.
முதல்நாள் இரவு சூழ்ச்சிப் ஜேபாரில் Bாண்
ர்களின் பிணங்கடைள விருந்துண்ண ந்த கழுகுகடைளத்
தவிர அங்கு ஜே று Iாருமில்டை . ஒன்றுபட்டு ந்திருந்த ஆறுஜேபரரசர்களின் உறுதிடைIயும்
ஒற்றுடைBடைIயும் லிடைBடைIயும் ஒஜேர ஓர் இரவிற்குள் தன் சூழ்ச்சிIால் அழித்திருந்தான் உதIணன்.
ஒடிI ஜே ந்தர்கள் Iா ரும் தற்வெசI ாக ஒரு Bடை Iடி ாரத்தில் மீண்டும் சந்திக்க ஜேநர்ந்தது. தாங்கள்
Iா ரும் நன்றாக ஏBாற்றப்பட்டிருப்படைத அப்ஜேபாது அ ர்கள் புரிந்து வெகாண் னர்.
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43. தருசகன் புகழுடைர
படை வெIடுத்து ந்திருந்த படைக Bன்னர்களுக்குள் க
ரத்டைத மூட்டிவிட் பின் ஏற்வெகனஜே
உதIணன் எல் ாரும் சந்திக்க ஜே ண்டுவெBன்று குறிப்பிட்டிருந்த இ த்தில் த்த நாட்டு வீரர்கள்
ஒன்று கூடினர். அவ் ாறு அ ர்கள் கூடிIது இருள் நன்றாகப் பு ராத ஜேநரத்தில். ஆடைகIால் ‘ த்த ன்
ாழ்க!’ என்ற அடை Iாளக் குர ால் தங்கடைள இனம் புரிந்துவெகாண்டு ஒன்று பட்டிருந்தனர். அந்த
வீரர்களில் ஒரு ருக்ஜேகனும் ஜேபாரினால் ஒரு சிறு இரத்தக் காIம்கூ இல்டை . அவ் ளவு
சாBர்த்திIBாகச் சூழ்ச்சிடைI நிடைறஜே ற்றி விட்டுத் தப்பி ந்திருந்தனர் அ ர்கள். ‘படைக ர்கடைளத்
தந்திரBாக ஓட்டிவிட்ஜே ாம். இனி உதIணனுக்குத் தருசகன் நட்பு சு பBாகக் கிடை த்துவிடும்.
பதுடைBயின் காதலிலும் இதனால் உதIணன் வெ ற்றி வெபற முடியும்’ என்று உருBண்ணு ா முதலிI
ஜேதாழர்கள் எண்ணினார்கள். உதIணன் அங்கு ந்திருப்படைதயும், இரஜே ாடிர ாக அ ன் தன்
ஆட்களு ஜேன தருசகடைன டைளக்க ந்த படைக ர்கடைளத் துரத்திவிட் டைதயும் நகர் எங்கும் லிIப்
பரப்புதல் ஜே ண்டும் என்று அ ன் நண்பர் எண்ணினர். அப்படிச் வெசய் து தருசகனுடை I
க னத்டைதயும் பாராட்டை யும் உதIணனுக்குக் கிடை க்க டை ப்பதற்குச் சிறந்த ழி என்று
அ ர்களுக்குத் ஜேதான்றிIது.
பதுடைBயும், தருசகன் நட்பும் உதIணனுக்குக் கிடை க்க ஜே ண்டும் என்றால் உதIணடைனப் பற்றி Bகத
ஜே ந்தனாகிI தருசகனுக்கு மிக்க நன்Bதிப்பு ஏற்ப ஜே ண்டும். அதற்குரிI வெசIடை ச் குதிடைர
விற்ப னாக Bாறுஜே
ங் வெகாண்டு உதIணன் நிடைறஜே ற்றிIது Bட்டும் ஜேபாதாது. ‘அவ் ாறு
உதIணன்தான் நிடைறஜே ற்றி உதவியிருக்கிறான்’ என்படைதத் தருசகன் உணருBாறும் வெசய்தாக
ஜே ண்டும். எனஜே அம்முடைறயில் அச்வெசய்திடைI நகவெரங்கும் பரப்பு தற்குத் திட் மிட்டு
Iந்தகடைனயும் ஜே று சி வீரர்கடைளயும் அனுப்பினர். “உதIணனின் தந்டைதIாகிI சதானிகனுக்கு
Bகத Bன்னன் நண்பன். ‘என் தந்டைதயின் நண்பருக்குத் துIர் ந்தால் காப்பது என் க டைBல்
ா?’
என்று எண்ணி அ ன் இங்ஜேக ந்து ஜேநற்றிரவு முற்றுடைகயிட்டிருந்த தருசகனின் படைக ர்கடைள
முறிIடித்து அனுப்பி விட் ான்” என்று Iந்தகன் முதலிஜேIார் இராசகிரிI நகரில் அங்கங்ஜேக
வெசய்திகடைளப் பரப்ப ாயினர். படை வெIடுப்புச் வெசய்தி அறிந்து க
ரத்தில் ஆழ்ந்திருந்த இராசகிரிI
நகரம், Iந்தகன் முதலிஜேIார் பரப்பிI இச் வெசய்திடைIக் ஜேகட்டு Bகிழ்ந்தது. வெBல் வெBல்
அரண்Bடைனயிலும் ப ர் ாயி ாக இச் வெசய்தி பரவிக் க டை டைI நீக்கிIது. நகர Bக்கள்
உதIன்னடைனத் வெதய் வெBனக் வெகாண் ாடிப் ஜேபாற்ற ாயினர். .
அரசன் தருசகன் அரண்Bடைனயில், இந்தச் வெசய்திடைIக் ஜேகட் வு ன் அள ற்ற Bகிழ்ச்சி வெகாண் ான்.
உதIணடைன அப்ஜேபாது உ ஜேன காணஜே ண்டும் என்ற ஆ ல் அ னுக்கு ஏற்பட் து. இந்த ஆ ல்
அ ன் Bனத்தில் வெபருகஜே அ ன் அச் வெசய்திடைIக் கூறிI ர்கடைள அடைழத்து ருBாறு தன்
ஏ
ர்கடைள அனுப்பினான். அ ன் அனுப்பிI ஏ
ர்கள் நகரில் ப இ ங்களில் ஜேதடிIபின்
இறுதிIாக Iந்தகடைனயும் அ டைனச் ஜேசர்ந்த ர்கடைளயும் அடைழத்துக் வெகாண்டு அரண்Bடைனக்குச்
வெசன்றனர். Iந்தகனும் அ னு ன் இருந்த Bற்ற ர்களும் அடைத எதிர்பார்த்ஜேத காத்திருந்த ர்கள்
ஜேபா க் கா
ாளர்களு ன் தருசக Bன்னனின் அரண்Bடைனக்குப் புறப்பட்டுப் ஜேபானார்கள். தருகன்,
Iந்தகன் முதலிI ர்கடைள அன்ஜேபாடு ரஜே ற்று முதல் நாள் நிகழ்ந்த வெசய்திகடைள எல் ாம்
ஆர் த்ஜேதாடு விசாரித்தான். உதIணன் தனக்கு விI ந்து உதவி வெசய்த பண்டைப ாய் நிடைறIப்
புகழ்ந்தான். தனக்குப் உதIணனின் தந்டைத சதானிகனுக்கும் இருந்த நட்புணர்ச்சியின் கனிந்த
நிடை டைIப் பற்றி விரி ாக எடுத்து உடைரத்தான்.
“நான் திடைகத்து Bடை த்துக் வெகாண்டிருந்த நிடை யில், உதIணன் இங்கு ந்து என் படைக ர்கடைள ஓ ச்
வெசய்தது நான் வெபற்ற வெபரும்ஜேபறு ஆகும்” என்று ஜேபாற்றி விIந்தான். Iந்தகன் முதல் நாள்
நிகழ்ந்த ற்டைறத் தருசகனுக்குக் கூறினான். தருசகன் Iந்தகனின் மூ Bாக உதIணன் அப்ஜேபாது
இருக்கும் இ த்டைத அறிந்து வெகாண்டு அ டைன அடைழத்து ரத் தன் பட் த்து IாடைனடைI
அனுப்பினான். உ ஜேன அரண்Bடைன உதIணடைன ரஜே ற்பதற்ஜேகற்றபடி அ ங்கரிக்கப்பட் து.
தருசகன், உதIணடைன ஏற்ற முடைறயில் ரஜே ற்றுப் ஜேபாற்றி நன்றி வெசலுத்திக் வெகாள் தற்கு ஜே ண்டிI
ஏற்பாடுகடைளச் வெசய்தான். தருசகனின் அடைழப்டைபக் ஜேகட் தும் உதIணனும் உருBண்ணு ா முதலிI
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அ ன் ஜேதாழரும், பிறவீரர்களும் BனBகிழ்ச்சிஜேIாடு அந்த அடைழப்டைப ஏற்றுக்வெகாண்டு உதIணனு ன்
அரண்Bடைனக்குப் புறப்பட் னர். இப்ஜேபாது அ ர்களில் ஒரு ரா து Bாறுஜே
த்து ன் இல்டை .
எல்ஜே ாரும் துணிந்து சுI உரு த்து ஜேனஜேI வெசன்றார்கள். உதIணன், தருசகன் Bன்னன்
அனுப்பியிருந்த பட் த்து IாடைனஜேBல் ஏறிக்வெகாண்டு புறப்பட் ான்.
தன் அரண்Bடைன ாயிலிஜே ஜேI வீரர்களும் ஜேதாழர்களும் புடை சூழ IாடைனஜேBல் ரும் உதIணடைனத்
தருசகன் எதிர்வெகாண்டு BரிIாடைதIாக ரஜே ற்றான். தருசகனுடை I அரசடை டைIச் ஜேசர்ந்த சி ர்,
“எடைதயும் ஒருமுடைறக்கு இரண்டு முடைற என்று, வெதளி ாகச் சிந்தித்து அறிIாBல் உதIணன் ஜேபான்ற
ஜே ற்றரசர்கடைள உள்ஜேள அடைழத்துக் வெகாள் து சரிIல் ” என்று அ டைன எச்சரித்தனர். தருசகன்
அ ர்களுக்கு, உதIணன் உதவிப் பண்பு மிகுந்த ன் என்படைதயும் அ ன் நட்பின் சிறப்டைபயும்,
எடுத்துச் வெசால்லிச் சBாதானம் கூறினான். Iாடைன ஜேBலிருந்து இறங்கிI உதIணடைனக் டைகஜேIாடு
டைகபிடைணத்துத் தழுவி, உள்ளடைழத்துச் வெசன்றான் தருசகன். நண்பர்களும் பிற வீரர்களும்கூ ,
Bதிப்ஜேபாடு அஜேத முடைறயில் ரஜே ற்கப் பட் னர். தருசகன் மீண்டும் மீண்டும் உதIணடைன ாய்
ஓIாBல் நிடைறI நிடைறIப் புகழ்ந்து நன்றி கூறினான். அ னும் அ டைனச் ஜேசர்ந்த ர்களும் தன்
விருந்தினராகத் தங்கியிருக்க ஜே ண்டும் என்றும் ஜேகட்டுக் வெகாண் ான். உதIணன் அப்வெபாழுதுதான்
புதிதாக அங்ஜேக அரண்Bடைனக்குள் ருப டைனப்ஜேபா நடித்த ாஜேற அதற்கு ஒப்புக் வெகாண் ான்.
உதIணனுக்கும் அ ன் ஜேதாழர்களுக்கும் அது புது இ Bா என்ன? ஏற்வெகனஜே அ ர்கள்
Bாறுஜே
த்ஜேதாடு ஜே டை பார்த்த இ ம்தாஜேன? படை வீரர்கள் Bட்டுதான் அவ்வி த்திற்குப்
புதிI ர்களாக இருந்தார்கள். வெபருBதிப்புக்குரிI விருந்தினர்களாக இப்ஜேபாது தருசக ஜே ந்தனுடை I
அரண்Bடைனயில் அ ர்கள் தங்கினர்.
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44. ஓடிஜேனார் கூடினர்
Bகத நாட்டு எல்டை யில் பாசடைறகளில் தங்கியிருந்த ஜேபாது நள்ளிரவில் ந ந்த உட்படைகக்
க
ரத்திற்கு அஞ்சி ஒடிI அரசர்கள் அறு ரும், Bகத நாட்டு எல்டை டைIக் க ந்து வெ ளிஜேIறும்ஜேபாது
அங்ஜேக Bடை த் வெதா ரின் நடுஜே இருந்த ஒஜேர கண ாய் ழிIாகத்தான் ஜேபாக ஜே ண்டியிருந்தது.
Bடை
ழியில் எல்ஜே ாரும் சந்திக்கும் படி ஆயிற்று. ஒவ்வெ ாரு அரசனும் Bற்ற டைனச் சினத்ஜேதாடு
பார்த்தான். ஒவ்வெ ாரு னுடை I உள்ளமும் Bற்ற டைனச் சந்ஜேதகித்துக் வெகாண்டு குஜேராதத்தினால்
வெகாதித்துக் வெகாண்டிருந்தது. அந்த உள்ளக் வெகாதிப்டைப, அ ர்களுடை I கண்கள் ஒன்டைறவெIான்று
சந்தித்துக்வெகாண் முடைறஜேI காட்டிIது. ஆனால் படை வெIடுப்பிற்கு முக்கிI காரணனாகிI
விரிசிகனுக்கு Bட்டும், ‘தங்கடைளக் கடை ப்பதற்கு என்ஜேற இதில் தங்கடைளச் ஜேசராத பிறரது சூழ்ச்சி ஏஜேதா
க ந்திருக்கிறது’ என்று ஜேதான்றிIது. விரிசிகன் தனக்குத் ஜேதான்றிI இந்த எண்ணத்டைதத் ‘தீர விசாரித்து,
உண்டைBடைIத் வெதரிந்து வெகாள் து நல் து’ என்ற முடிவிற்கு ந்தான். சிரB சாத்திIBான முIற்சியின்
பIனாக அந்த Bடை Iடி ாரத்திஜே ஜேI ஆறு அரசர்கடைளயும் படை கஜேளாடு தங்கச் வெசய்து ஒன்று
கூட்டினான். அரசர்கள் ஆறு ஜேபரும் தனிஜேI ஒரு வெபரிI Bரத்தின் நிழலில் தங்கி, முதல் நாள் இரவு
ந ந்த க
ரங்கடைளப் பற்றிப் ஜேபசத் வெதா ங்கினர்.
முதலில் தங்களுக்குள்ஜேளஜேI ஒரு டைர ஒரு ர் குற்றம் சாட்டிக் வெகாண்டு ஜேபசிI அ ர்கள் ஜேபச்சு
ளர ளரத் ‘தங்களில் IாருஜேB முதல் நாளிரவு நிகழ்ச்சிக்குக் காரணமில்டை ’ என்ற திடுக்கி த்தக்க
உண்டைBடைIப் புரிந்து வெகாண் னர். இறுதியில் முன் இரவில் க
ரம் முடிந்து தாங்கள் கடை ந்த
ஜேபாதிலிருந்து குதிடைர விற்ப ர்கள் என்று கூறி ந்து தங்கஜேளாடு ஜேசர்ந்து வெகாண்
ர்கள் காணாBற்
ஜேபானது டைர அ ர்களுக்கு எல் ா நிடைனவும் ந்தன. ‘குதிடைர ாணிகர்களாக ந்த ர்கஜேள இந்தக்
க
ரத்திற்குக் காரணம். அ ர்கள் தருசகனாஜே ஜேI அனுப்பப் பட்டிருக்க ாம்’ என்று எண்ணிIஜேபாது
தாங்கள் அவ் ளவு எளிதில் சூழ்ச்சிக்கு ஆட்பட்டுவிட் து அ ர்களுக்ஜேக விIப்டைபயும்
வெ ட்கத்டைதயும் அளித்தது. அ ர்கள் அஞ்சினர். ஆத்திரங் வெகாண்டு மீண்டும் அங்ஜேகஜேI ஒன்று கூடி
எழுந்தனர். அ க்க முடிIாத ஆத்திரத்ஜேதாடு Bறுபடி Bகத நாட்டின் மீது படை எடுக்கத் துணிந்தனர்.
‘நாங்கள் குதிடைர விIாபாரிகள். இப்ஜேபாது தருசகனுக்குப் படைக ர்கள்’ என்ற வெபாய்டைI மிகச்
சாதாரணBாகக் கூறித் தங்கடைள நம்ப டை த்துவிட் ார்கஜேள என்று எண்ணி எண்ணி Bனங்வெகாதித்தனர்.
‘இனி முற்றத் துறந்த முனி ர்கஜேளIானாலும் சரி - அ ர்கடைளப் படை நடுவில் வி க் கூ ாது.
தாங்களும் தங்கள் ஆறு ஜேபருடை I படை களும் தவிர ஜே று எ ருக்கும் உள்ஜேள இ ங்வெகாடுத்து என்று
உறுதி வெசய்து வெகாண் ார்கள். ஏBாற்றப் பட்
ர்களின் Bனக் வெகாதிப்பும் ஆத்திர ஜே கமும்தான்
உ கிஜே ஜேI உ டைB வெசால் முடிIாதடை கள். ஒன்று கூடி ந்த தங்கடைளக் ஜேக
ம் ஒஜேர ஓர் இரவில்
சிதறி ஓ ச் வெசய்த சூழ்ச்சிடைI நிடைனக்க நிடைனக்க வெநஞ்சு குமுறிI அ ர்கள், படைழI முடைறப்படி தத்தம்
படை கடைள அணி குத்துக்வெகாண்டு மீண்டும் Bகத நாட்டு எல்டை க்குள்ஜேள விடைரந்து புகுந்தனர்.
அடைBதிக்கு இ மின்றிப் புIற் காற்றால் வெபாங்கிவெIழுகின்ற க டை ப்ஜேபா இருந்தது அ ர்களது
நிடை . இப்படி இரண் ாம் முடைறIாக அ ர்கள் ஒன்றுபட்டு ந்தஜேபாது அங்கங்ஜேக வெதன்பட்
அழகிI ஜேசாடை கடைள இருந்த இ ம் வெதரிIாBல் சூடைறIாடி அழித்தனர். கமுகு, ாடைழ முதலிI
ஜேதாட் ங்கள் அ ர்களது ஆத்திரம்மிக்க டைககளிற் சிக்கிச் சிடைதந்தன. கருக் வெகாண்டிருக்கும் தாய்
Bகள்ஜேபா ப் பசுடைB த ழும் காய்களு ஜேன விளங்கும் ப ா Bரக் காடுகள் பாழ்பட் ன. Bா
Bரங்கடைளயும் வெதன்டைன Bரங்கடைளயும் படை கடைளச் ஜேசர்ந்த Iாடைனகள் ஒடித்துத் தள்ளின. கழனிகளில்
முற்றியிருந்த வெநற்கதிர்களுக்கு வெநருப்பூட்டி விடைளவெபாருள்கடைள நாசப்படுத்தி Bகிழ்ந்தனர் அப்
படை வீரர்கள். இந்தச் வெசய்தி ஜே கBாகத் தடை நகரத்துக்கு எட் ஜே ண்டுவெBன்ஜேற இப்படி எல் ாம்
வெசய்தார்கள் அ ர்கள்.
அஞ்சி ஓடிI படைகIரசர்கள் மீண்டும் ஒன்று கூடிப் ஜேபார்புரிI ந்து வெகாண்டிருப்பது இராசகிரிI
நகரத்தின் எல்டை யிலுள்ள தன் ஒற்றர்கள் மூ ம் தருசகனுக்குத் வெதரிI ந்தது. இச் வெசய்தி அறிந்ததும்,
ஒருமுடைற வெகாடிI ஜேநாய் ஒன்றினால் துன்புற்று ருந்திI ன், அந் ஜேநாய் தீர்ந்த சி நாள்களிஜே ஜேI
Bறுபடியும் அக் வெகாடிI ஜேநாIால் பீடிக்கப்பட் ால் எப்படி இருப்பாஜேனா, அப்படி இருந்தான், தருசக
Bன்னன். அப்ஜேபாது, ‘அந்த நிடை யில் உ னடிIாக என்ன வெசய்I முடியும்?’ என்பஜேத அ னுக்குத்
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வெதரிIவில்டை . ஜேதாற்று ஓடிI ர்கள் ஒன்றுகூடி மீண்டும் திரும்பி ர ஜே ண்டுவெBன்றால்
அ ர்களுடை I துணிவும் தன்னம்பிக்டைகயும் அளவுக்கு அதிகBாக இருந்தாவெ ாழிI அது முடிIாது
என்று எண்ணி அஞ்சினான் தருசகன். ஆனாலும் தன் Bனத் தளர்ச்சிடைI வெ ளிக்காட்டிக் வெகாள் து
அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்றதல் , என்று கருதி வெ ளிப்படை Iாகச் சினங் வெகாண்
ன்ஜேபா நடித்துப்
படை த் தடை
ர்களி ம் படை கடைள விடைரவில் திரட்டுBாறு ஆடைணயிட் ான்.
‘மீண்டும் படைக ர்கள்கூடி ந்துவிட் ார்கள். நம் அரசன் அ ர்கடைள எதிர்த்துப் ஜேபார் வெசய்Iக்
கருதியிருக்கின்றான்’ என்ற வெசய்தி படை த் தடை
ர்களால் எங்கும் முரசடைறந்து அறிவிக்கப்பட் து.
அரண்Bடைனயிஜே ஜேI ஜே வெறாரு பகுதியில் தருசகனுடை I விருந்தினனாகத் தங்கியிருந்த
உதIணனுக்கு முதலில் இந்தச் வெசய்தி வெதரிIவில்டை . படை வெIடுத்துப் படைக ர் Bறுபடியும்
ரு டைதயும் விடைரவில் எதிரிப் படை கள் தாக்க ாம் என்படைதயும் தருசகனுடை I ஒற்றர்கள்
கூறிIவு ன், அடைதக் ஜேகட் தருசகன் படை திரட் ஆடைணயிட்டிருப்படைத உதIணன் அறிந்தஜேபாது,
தருசகனுக்கு இம் முடைறயும் தான் உத ஜே ண்டும் என்ஜேற அ ன் எண்ணினான். வெசய்திடைIக்
ஜேகள்விப்பட் உ ஜேன, தன்னு ன் தங்கியிருந்த உருBண்ணு ா முதலிI நண்பர்களி ம் அடைதக்கூறி,
“இப்ஜேபாதும் நாஜேB முன்னின்று படைக ர் படை டைI அழித்துத் தருசகடைன காப்பாற்ற ஜே ண்டும்”
என்று உடைரத்தான் உதIணன். ஜேBஜே வெசய்I இருப்படை பற்றி நண்பர்கஜேளாடு க ந்து ஆஜே ாசித்தான்.
“விருந்தினனாக ந்து தங்கியிருக்கும் நான், ஏற்வெகனஜே இந்தப் படை டைI விரட்டித் தனக்கு உதவி
வெசய்த ன் என்ற கருத்தினால் கூச்சத்ஜேதாடு என்டைன Bறுபடி சிரBப்படுத்த விரும்பாது, தருசகன்
இப்ஜேபாது எனக்கு இச்வெசய்திடைIச் வெசால்லி அனுப்பாBல் இருக்க ாம். ஆனாலும் நாம் இதடைனக்
ஜேகட் றிந்த பின்னும் ாளா இருத்தல் கூ ாது” என்று உதIணன் கூறிIடைத உருBண்ணு ா
முதலிஜேIாரும் Bறுக்கவில்டை . ஜேபாரில் தருசகனுக்கு உதவி வெசய்து, முழுடைBIாக வெ ற்றிவெபறத்
துடைணபுரிI ஜே ண்டும் என்ற முடிடை உதIணடைனச் ஜேசர்ந்த Iா ரும் ஒப்புக் வெகாண் னர். உ ஜேன
Iந்தகனி ம் தன் கருத்துக்கடைள வி ரித்து, அ ற்டைறவெIல் ாம் தூது னாகச் வெசன்று தருசகனி ம்
கூறி ருBாறு அனுப்பினான் உதIணன். Iந்தகன், உதIணன் கூறிI ற்டைறக் ஜேகட்டுக் வெகாண்டு,
தருசகனி ம் அ ற்டைற எல் ாம் உடைரப்பதற்காகத் தூது னாகச் வெசல்
ானான்.
“பிரச்ஜேசாதனன் BகளாகிI தன் ஆருயிர்க் காதலி ாச தத்டைத இ ா ாண நகரத்து அரண்Bடைனயில்
தீப்பட்டு இறந்த நாளிலிருந்ஜேத, உதIணன் ாழ்க்டைகயின்ஜேBல் வெ றுப்புற்றுச் சுற்றி ருகின்றான்.
எங்கள் அரசனாகிI உதIணன் அவ் ாறு ஊர் ஊராகச் சுற்றி ரும்ஜேபாதுதான் இங்கும் ரும்படிIாக
ஜேநர்ந்தது. இங்கு ந்தஜேபாது, உங்கள் Bகதநாட்டின்ஜேBல் Bாற்றரசர் ப ர் கூடிப் படை வெIடுத்து
ந்துள்ளனர் என்படைத நாங்களும் எங்கள் அரசர் பிரானும் ஜேகள்வியுற்ஜேறாம். ஜேகள்வியுற்ற உ ஜேன, ‘என்
தந்டைதIாருக்கு வெநருங்கிI நண்பராகிI Bகத Bன்னரின் படைக ர்கடைள இங்கிருந்து ஓ ச்
வெசய்துவிடு து என் க டைB’ என்று கூறி இரவுக்கு இரஜே சூழ்ச்சிவெசய்து அ ர்கடைள ஓடிப் ஜேபாகுBாறு
வெசய்தான், எம் அரசன் உதIணன். ஆனால் அஜேத படைகIரசர்கஜேள இப்ஜேபாது, மீண்டும் தங்களுக்குள்
ஒற்றுடைBயுற்று Bகத நாடு ஜேநாக்கிப் படை கஜேளாடு ந்திருப்பதாகத் வெதரிகிறது. இச் வெசய்திடைI எம்
அரசனி ம் தங்களுக்குள்ள அன்பு காரணBாகக் கூறித் தாங்கள் வெசால்லி அனுப்பாவிடினும், நாங்கஜேள
நிடை டைBடைI அறிந்துவெகாண்ஜே ாம். படைக ர்கள் Bறுமுடைறயும் படை வெIடுத்து ந்திருப்படைத
எண்ணி நீங்கள் சிறிதும் க ங்க ஜே ண்டிIதில்டை . எங்கள் அரசர் பிரானாகிI உதIணனாற் வெசய்I
முடிந்த எந்த உதவிடைIயும் பிறருக்குச் வெசய்I அ ர் ஒருஜேபாதும் தIங்கு ஜேத இல்டை . ஜேBலும்
தாங்கஜேள தங்கள் படை களு ஜேன ஜேநரிற் வெசன்று இந்தப் படைக ர்களு ன் ஜேபாரிடு து தங்களது
தகுதிக்கு அவ் ளவு ஏற்றது ஆகாது. ஜேபாரில் வெ ற்றி அல் து ஜேதால்வி என்பது Bதில்ஜேBற் பூடைனடைIப்
ஜேபா ஆகும். Iார் பக்கம் வெ ற்றி, Iார் பக்கம் ஜேதால்வி என்பது அறிI முடிந்தது அல் . ஒருகால்
ஜேதால்வி நம் பக்கம் ஜேநருBானால், ‘தாங்கஜேள ஜேநரில் ஜேபாருக்குச் வெசன்றும் படைக ர்கள்
வெ ன்றுவிட் ார்கஜேள!’ என்று நாடைளI உ கம் தங்களுக்கு அழிIாப் பழி ஒன்டைற உண் ாக்கிவிடும்.
நாங்களும் எங்கள் Bன்னரும், தங்கள் படை உதவியு ன் Bட்டும் இந்தப் ஜேபாருக்குச் வெசன்றால்
தங்களுக்கு அவ் ாறு எத்தடைகI பழியும் ஏற்படு தற்கு ழி இல்டை . வெ ற்றிIானால் அந்தப்
வெபருமிதத்டைத நாங்கள் தங்களுக்ஜேக அளிப்ஜேபாம். ஜேதால்வி என்றாஜே ா அந்தக் களங்கத்டைதத் தங்கள்
பக்கம் சாரவி ாBல் எங்களி ம் நாங்கஜேள அடைBத்துக் வெகாள்ஜே ாம். எனஜே Bகத ர் ஜேபரரஜேச!
ஆற்றலு ஜேன ஒன்றுபட்டு ந்திருக்கும் படைக ர்கடைள வெ ன்று ரு தற்காகத் தாங்கஜேள ஜேநரிற்
வெசல் ஜே ண் ாம். எங்கள் Bன்னர் பிரான் உதIணனுக்குத் தங்கள் படை கள் Iா ற்டைறயும் அளித்துப்
ஜேபார்முடைன ஜேநாக்கி அனுப்புங்கள். அதுஜே சு பBான வெ ற்றிக்கு ஏற்ற ழி! இடை பற்றித் தங்கள்
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கருத்து Iாது என்படைத அறிந்து ரச் வெசால்லிஜேI என்டைனத் தங்களி ம் தூது னாக அனுப்பினார் எங்கள்
Bன்னர்” என்று உதIணன் தன்னி ம் கூறி அனுப்பிI ற்டைற எல் ாம் Iந்தகன் தருசகராசனி ம்
விளக்கBாக எடுத்து உடைரத்தான்.
தன் முன் நின்ற Iந்தகன் கூறிI ற்டைறத் தருசகன் அடைBதிIாக இருந்து முற்றிலும் ஜேகட் ான்.
உதIணனின் கருத்துப்படிஜேI ந ந்து வெகாள் துதான் நல் து என்ற எண்ணஜேB தருசகனுக்கும்
உண் ாயிற்று. அ ன் Iந்தகன் கூறிI ற்டைறப் பூரணBாக நம்பி ஏற்றுக்வெகாண் ான். இருப்பினும்
தன் அடை ஜேIார்களி ம் அடைதப் பற்றிக் கூறி அ ர்கள் என்ன கருதுகிறார்கள் என்படைதயும் அறிI
ஜே ண்டியிருந்தது. அ சிIத்டைத உத்ஜேதசித்து அடைத அ னால் தவிர்க்க முடிIவில்டை . “உதIணன்
எப்ஜேபாதும் நBக்குத் தீடைB நிடைனIாத ன். அ ன் கூறிIனுப்பியிருப்படைத நாம் உறுதிIாக நம்ப ாம்.
நம் படை கடைள அ ஜேனாடு துடைணக்கு அனுப்பு தில் எந்தவிதBான த றும் கிடை Iாது. இது பற்றி
உங்கள் கருத்து என்ன?” என்று அ ன் தன் அடை ஜேIார்கடைளக் ஜேகட் ான். “என்ன இருந்தாலும் நBக்கு
உதIணன் ஜே ற்ற ன்தாஜேன! எதற்கும், அ ன் இவ் ாறு கூறிIனுப்பி இருப்பதின் உட்கருத்து எது ாக
இருக்க ாம் என்படைதத் தீர ஆராய்ந்தால் ஒழிI, நாம் இதற்குச் சம்Bதிப்பது கூ ாது” என்று தருசகனின்
அடை டைIச் ஜேசர்ந்த அறிஞர்கள் அ னுக்குக் கூறினர். ஆனால் தருசகஜேனா, அ ர்களுக்கு உதIணடைனப்
பற்றிக் கூறித் தக்க சBாதானங்கடைள எடுத்துச் வெசால்லிவிட் ான். “நம்டைBவி உதIணன் படைக ர்கடைள
விரட்டு தில் சூழ்ச்சித் திறம் மிக்க ன். அ னால் நBக்குத் தீடைB ரும் என்படைத நாம் கனவிலும்
எண்ண ஜே ண்டிIதில்டை ” என்று அ ன் முடிந்த முடிபாகச் வெசால்லிIஜேபாது, அ ர்கள் ஜேBலும்
Bறுத்துப் ஜேபச முI வில்டை . உ ஜேன தருசகன் படை த் தளபதிகடைள ர டைழத்து எல் ாப்
படை கடைளயும் ஜேபாருக்கு ஆIத்தம் வெசய்I ஜே ண்டுவெBன்று அ ர்களுக்குக் கட் டைளயிட் ான்.
Iந்தகன் இன்னும் அங்ஜேகஜேI இருந்தான். தன் தூது வெ ற்றி வெபற்றதற்கு அறிகுறிIாக அ ன் முகம்
B ர்ந்தது. தளபதிகள் படை கடைள ஆIத்தம் வெசய் தற்குப் புறப்பட் னர்.
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45. Bறுபடியும் ஜேபார்
இங்கு நிடை டைB இவ் ாறு இருக்கும்ஜேபாது, அரண்Bடைனயில் திருBணம் ஜேபசி ந்து முன்ஜேப
விருந்தினனாகத் தங்கியிருந்த ஜேககIத்து அரசன் அச்சு ப் வெபருBகனுக்கும், இச் வெசய்திகள்
பராபரிIாகத் வெதரிI ாயின. இந்த நிடை யில் விருந்தினனாகத் தங்கித் திருBணப் ஜேபச்ஜேசாடு
ந்திருந்தாலும் தருசகனுக்கு உத ாBல் இருந்துவிடு து ஆண்டைBக்கும் தன் உறவு ஜேநாக்கத்துக்கும்
அழகல் என்வெறண்ணினான் அ ன். தான் உத ாBல் இருந்துவிட் ால், தருசகஜேன தன்டைனப் பற்றித்
த றாக எண்ணிக் வெகாள் ான் என்றும் அ னுக்குத் ஜேதான்றிIது. ‘தான் எப்படியும் இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில் தருசகனுக்கு உதவி வெசய்ஜேத ஆகஜே ண்டும்’ என்று முடிவு வெசய்துவெகாண் அ ன், ஜேநஜேர
தருசகடைனச் சந்திப்பதற்குச் வெசன்றான். “உங்கடைள எதிர்த்துப் படை வெIடுத்து ந்திருப்ப ர்கள்
ஜேத ர்கஜேள ஆனாலும் சரி! நான் ஒரு ஜேன அ ர்கடைள வெ ன்று உங்களுக்கு இழுக்கு ராBல்
பாதுகாப்ஜேபன். அருள்கூர்ந்து எனக்கு அனுBதி வெகாடுங்கள். நான் படை கஜேளாடு வெசன்று வெ ற்றிடைIக்
வெகாண்டு ருகிஜேறன்” என்ற ஜேககIத்து அரசன் அச்சு ப் வெபருBகன், லிI முன் ந்து கூறிIஜேபாது
தருசகன் விIப்படை ந்தான். ஜேககI Bன்னனின் ஜே ண்டுஜேகாடைள அ னால் புறக்கணிக்க
முடிIவில்டை . ஏற்வெகனஜே உதIணன், Iந்தகன் மூ Bாகக் கூறி அனுப்பிI ற்டைறப் பற்றி ஒரு
முடிவுக்கு ந்திருந்த தருசகன், இப்ஜேபாது தன் தங்டைகடைI Bணம் ஜேபசி ந்த ஜேககIன் ஜேகட்கும்
ஜே ண்டுதலுக்கு வெசவிசாய்த்துத்தான் ஆக ஜே ண்டியிருந்தது. உதIணனு ஜேன தன் படை கடைள உதவிக்கு
அனுப்பும்ஜேபாது ஜேககIத்தரசடைனயும்கூ அனுப்ப ாம் என்று கருதினான் தருசகன். “என்ஜேBற்
படை வெIடுத்து ந்த படைகIரசர்கடைள வெ ல் தற்கு, உதIணன் தாஜேன ஜேபாருக்குச் வெசல் தற்கு
அனுBதி அளித்து என்னுடை I படை கடைளயும் உதவும்படி முன்ஜேப ஜே ண்டிக் வெகாண்டிருக்கிறான். நீ
அ ஜேனாடு உ ன்வெசன்று ஜேபார் வெசய்I விரும்பு ாIாயின் அதடைன நான் Bறுக்கவில்டை ” என்று
அச்சு ப் வெபருBகடைன ஜேநாக்கித் தருசகன் பதில் கூறினான். உதIணஜேனாடு ஜேபார்க்களம் வெசன்று,
தருசகடைன வெ ல் க் கருதிப் படை வெIடுத்து ந்திருக்கும் ஆத்திரங் வெகாண் படைகIரசர்கஜேளாடு
தானும் ஜேபாரிடு தற்குச் சம்Bதித்தான் ஜேககI Bன்னன், அ ன் சம்Bதத்டைதக் ஜேகட் தும் தருசக Bன்னன்
அங்ஜேக காத்திருந்த Iந்தகடைனத் தன் அருகில் அடைழத்தான். Iந்தகன் அருகில் வெநருங்கி ந்து நின்று
வெகாண் தும், உதIணனுக்குத் தான் அனுப்ப ஜே ண்டிI வெசய்திகடைள, அ னி ம் கூறத்
வெதா ங்கினான். “ Iந்தக! இப்ஜேபாது நான் கூறு ன ற்டைறக் க னBாகக் ஜேகட்டுக் வெகாண்டு வெசன்று நீ
உதIணனுக்குக் கூற ஜே ண்டும். உதIணன் உன்னி ம் கூறி அனுப்பிI ஜே ண்டுஜேகாளின்படிஜேI என்
படை கடைள அ னு ன் உதவிக்கு அனுப்புகிஜேறன். அதனு ன், என் தங்டைகடைIத் திருBணம்
ஜேபசு தற்காக ந்து இப்ஜேபாது இங்ஜேக என் விருந்தினனாகத் தங்கியிருக்கும் ஜேககI Bன்னனும் ஜேபாரில்
க ந்து வெகாள்ள விரும்பு தால் அ டைனயும் அனுப்புகின்ஜேறன். என் படை கடைளயும் ஜேககI Bன்னன்
அச்சு ப் வெபருBகடைனயும் துடைணகளாகக் வெகாண்டு நாம் வெ ற்றி அடை யும்படிIாகப் ஜேபாடைர ந த்த
ஜே ண்டும் என்று உதIணனி ம் நீ ஜேபாய்க் கூறு. ஜேBலும் ஜேககIத்தரசன் திருBணக் காரிIBாக இங்ஜேக
ந்திருப்பதனால் ஜேபாரில் அ னுக்கு எதுவும் தீங்கு ஜேநர்ந்து வி ாBல் அ டைனக் காப்பாற்றும்
க டைBயும் உதIணனுக்கு உண்டு என்று நான் வெசால்லிIதாக அ னி ம் வெசால்” என்று கூறித் தருசகன்
Iந்தகடைன அனுப்பினான்.
Iந்தகன் வெசன்ற பின்பு, மீண்டும் ஜேககIத்தரசடைனயும் தன் அடைBச்சர்கள், படை த்தடை
ர்கள்
முதலிஜேIாடைரயும் அடைழத்தனுப்பி அ ர்களு ன் கூடி ஆஜே ாசடைனகள் சி
ற்டைற ந த்தினான்
தருசகன். ‘படைக ர் படை யின் இரண் ா து தாக்குதலும் தானாகஜே தீர்க்கப்பட்டு விடும்’ என்று
எண்ணி நம்பிக்டைக வெகாள்ளும் அளவிற்கு உதIணன் ஜே ண்டுஜேகாளால் தருசகன் துணிவு
அடை ந்திருந்தான். படை வீரர்கடைள ஜேBலும் ஜேBலும் திரட்டுBாறு ஜேசனாபதிகள் ஏ ப்வெபற்றனர். Bகத
நாட்டிற்குரிI பல் டைகப் படை களும் ஜேபாருக்கு எழுந்தன. ஜேககI Bன்னனும் அந்தப் படை களு ன்
ஜேபாருக்குச் சித்தBானான். உதIணனி ம் இருந்த சின்னஞ்சிறு படை த் வெதாகுதியும் Bகத நாட்டுப்
படை கஜேளாடு க ந்து வெகாண் ன. உதIணன் தங்கியிருந்த பகுதிக்கு எதிஜேர அரண்Bடைன முற்றத்தில்
எல் ாப் படை களும் ரிடைச ரிடைசIாக அணி குத்து நின்றன. உருBண்ணு ா, Iந்தகன், இடைசச்சன்
முதலிஜேIார் நன்கு அ ங்கரிக்கப்பட் Iாடைனகளின்ஜேBல் ஏறிக்வெகாண்டு முன்னணியில் விளங்கினர்.
அதற்கு முன்னால் ஒளி த ழும் அம்பாரிஜேIாடு கூடிI ஜே ஜேறார் வெபரிI Iாடைன உதIணன் ந்து
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ஏறிக்வெகாள்ளு தற்காக என்ஜேற நின்றுவெகாண்டிருந்தது. சிறிது ஜேநரத்தில் உதIணனும் ஜேபார்க்
ஜேகா த்து ஜேன ந்து அதன் ஜேBல் ஏறி அBர்ந்து வெகாண் ான். சுற்றியிருந்த ஜேகாடிக்கணக்கான படை
வீரர்களின் ாழ்த்வெதாலி ாடைனப் பிளந்தது. படை கவெளல் ாம் புறப்படும் ஜேநரமும் ந்தது. அந்த
ஜேநரத்தில் ஜேககIத்தரசடைன உ ன் அடைழத்துக் வெகாண்டு தருசகன் அங்ஜேக ந்தான். உதIணன்
முதலிஜேIாரும் படை களும் அ ர்களுக்கு மிகுந்த BரிIாடைத வெசய்து ரஜே ற்றனர். தருசகன்,
உதIணடைனத் தனிஜேI அடைழத்து, “ஜேககI Bன்னன் இங்ஜேக சுபகாரிIத்டைதப் பற்றிப் ஜேபசி விட்டுப்
ஜேபா தற்காக ந்து தங்கிI ன். தற்வெசI ாகத் திடுவெBன்று ஏற்பட் இந்தப் ஜேபாரில் அ ன் விரும்பிக்
க ந்துவெகாண் ாலும் அ னுக்குத் துன்பம் ஜேநராBல் நாம் காத்துக்வெகாள்ள ஜே ண்டும்” என்று
க டை ஜேIாடு கூறினான். உதIணன் ஜேககI Bன்னடைனக் காப்பது தன் க டைB என்றும் உறுதிவெBாழி
கூறிIபின், தருசகன் இரு ரி மும் விடை வெபற்றுக் வெகாண்டு வெசன்றான். அ ன் வெசன்றதும் அச்சு ப்
வெபருBகன் தனக்கு என்று இருந்த ஜேபார் Iாடைனயின் மீது ஏறி அBர்ந்து வெகாண் ான். உதIணன்,
உருBண்ணு ாடை யும் ஜேககIத் தரசடைனயும் ஒரு ரிடைசயில் முன்னாக அடைBத்து Bற்றப்
படை கடைளயும் ஏற்றபடி ரிடைச வெசய்துவெகாண்டு புறப்பட் ான். ஜேககIத்தரசனுக்குத் துன்பம் ஜேநராBல்
காக்கஜே அ டைன உருBண்ணு ாவின் பக்கத்தில் நிறுத்தினான். தான் எல் ாருக்கும் முன் வெசன்று
படைக ர்கள் பாசடைறடைI ஜேநாக்கிப் படை டைIச் வெசலுத்தினான் உதIணன். படைக ர்கள் பாசடைறடைI
ஜேநரடிIாகப் ஜேபாய் டைளத்துக் வெகாள்ள ஜே ண்டுவெBன்பது அ ன் திட் Bாயிருந்தது.
படைக ர் பாசடைறக்கு அருகில் இரு தரப்புப் படை களும் சந்தித்தன. தருசகன் படை டைI எதிர்ஜேநாக்கி
காத்திருப்ப ர்கள் ஜேபா ப் ஜேபாரிடு தற்கு ஏற்ற நிடை யிலிருந்தனர் படைகப் படை யினர். ஒருமுடைற
ஏBாற்றப்பட்
ர்கள். ஆடைகIால் இப்ஜேபாது அ ர்களுடை I ஆஜே சமும் ஆத்திரமும் ளர்ந்து
வெபருகியிருந்தன. உதIணன் தடை டைBயில் ஜேககIன், உருBண்ணு ா முதலிI ர்கஜேளாடு ந்த
தருசகனின் வீரர்களும் தீடீர்த் தாக்குதலுக்கு ஆIத்தBாகஜே
ந்திருந்தனர். படை வீரர்கள் சந்தித்த
உ ஜேனஜேI எதிர்பார்த்தடைதக் காட்டிலும் விடைர ாகப் ஜேபார் வெதா ங்கி விட் து. இரண்டு பக்கத்திலும்
வீரர்கள் நிடைறகுடைற வெசால் முடிIாதபடி ஈடுபட்டுப் ஜேபார் வெசய்தனர். கா ாட்படை யினர்,
Iாடைனப்படை யினர் என்றும் தனித்தனிஜேI பிரிந்து நின்று ஜேபாரிட் னர். ஆர ாரம் வெசய்யும்
அடை க ல் ஜேபா ப் ஜேபார்க்களஜேB பIங்கரBான ஒலிகளால் நிடைறந்து க க ப்பாகவும்
சுறுசுறுப்பாகவும் விளங்கிIது. சிறிது ஜேநரத்திற்கு முன்பு அடைBதி த ழ்ந்த Bண்ணில், இப்ஜேபாது குருதி
வெபருகி ஓடிIது. உ ல்கள், Iாடைனகள், குதிடைரகள் சி ப பிண் ங்களாகக் ஜேகாரBாய் வெ ட்டுண்டு
வீழ்த்தப்பட் ன. உயிடைரப் படை த்த Bண், உயிடைரப் ஜேபாரிட்டு விடைளIா ச் வெசய்யும் பIங்கரத்டைத
யுத்த மூ Bாகக் கண் து. ஜேநரம் ஆக ஆகப் ஜேபார் வெ றி மூண் நிடை யில், இரண்டு படை களும் மிக
வெநருங்கி நின்று தாக்கிக் வெகாள்ளத் தடை ப்பட் ன. ஜேபாரின் ஜே கம் உச்சநிடை டைI அடை ந்திருந்தது.
உதIணன், உருண்ணு ா, ஜேககI Bன்னன் மூ ரும் ஒரு பகுதிIாகப் பிரிந்து தம் படை களு ன் எலிச்
வெசவிIரசடைனத் தாக்கிக் வெகாண்டிருந்தனர். எதிர்த்தரப்பில் எலிச் வெசவியும் அ ன் தம்பி
சித்திராங்கதனும் இருந்தனர். அண்ணனும் தம்பியுBாக அ ர்கள் ஒன்று கூடித்தாக்கிIதனால், உதIணன்
பக்கம் மூ ர் இருந்தும் தாக்குதடை ச் சBாளிப்பது சற்றுக் கடினBாகஜே இருந்தது. எலிச்வெசவி
அரசனுடை I தம்பிடைI B க்கிக் டைகப்பற்றி விட் ால் அப்பால் அ டைனயும் சு பBாக B க்கிவி
முடியும் என்று ஜேதான்றிIது. உதIணனுக்கு இந்த எண்ணம் ஜேதான்றவும் எலிச்வெசவியின்
தம்பி சித்திராங்கதன் நின்ற பக்கBாகச் வெசன்று டைளத்தான் அ ன். சித்திராங்கதஜேனா ஒரு வெபரிI
IாடைனஜேBல் ாஜேளாடு அBர்ந்து வெகாண்டும் நின்று வெகாண்டும் சந்தர்ப்ப சதிகளுக்கு ஏற்ற ாறு
BாறிBாறிப் ஜேபார் வெசய்து வெகாண்டிருந்தான். உதIணன் அப்ஜேபாது ஜேதரில் இருந்துவெகாண்ஜே
சித்திராங்கதடைன டைளத்தான். IாடைனஜேBல் அ ன் அBர்ந்திருந்த உIரத்திற்குத் ஜேதரில் உதIணன்
நின்ற இ ம், முக்கால் Bட் த்தில்தான் இருந்தது. திடீவெரன்று எலிச் வெசவியின் தம்பி சற்ஜேற
அ4ாக்கிரடைதIாக இருந்த ஜேநரம் பார்த்து உதIணன் தன் ஜேதரிலிருந்து டைகயில் ாளு ஜேன எதிரிலிருந்த
அ னுடை I Iாடைனயின் Bத்தகத்டைத ஜேநாக்கி ஜேநஜேர தா ாகத் தாவிப்பாய்ந்தான். பாய்ந்த ஜே கத்தில்
எதிரியின் சம் IாடைனஜேBல் இருந்த ஜே ல், ாள் முதலிI ஆயுதங்கடைளக் கீஜேழ தள்ளி சித்திராங்கதடைன
நிராயுத பாணிIாக்கினான். பின் அ ன் அணிந்திருந்த இடுப்புக் கச்டைசயினாஜே ஜேI அ னுடை I
டைககடைள இறுக்கிக் கட்டி விட் ான். எலிச்வெசவியின் தம்பி அ சரத்தால் ஏற்பட் திடைகப்பும்
Bடை ப்பும் நீங்கித் தன்னுணர்வு வெபற்று உதIணடைன எதிர்க்கத் வெதா ங்கு தற்குள்ஜேளஜேI அ ன்
இவ் ளடை யும் வெசய்து முடித்துவிட் ான். அஜேத ஜே கத்ஜேதாடு ஜே கBாக அ டைன Iாடைனயிலிருந்து
கீஜேழ தள்ளித் தானும் இறங்கினான். இறங்கினவு ன் கீஜேழ டைககள் கட்டுண் நிடை யில் விழுந்து
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கி க்கும் அ டைனத் தன் ஜேதருக்கு இழுத்து ந்து ஜேதர்க்காலில் பிணித்துவிட் ான். உதIணன் தன்
ஜேதர்க்காலில் டை த்துக் கட்டிIபின் எலிச் வெசவியின் தம்பி சித்திராங்கதன் கட்டுக்களிலிருந்து ஆ ஜே ா
அடைசIஜே ா முடிIவில்டை ; அ ன் ாய்விட்டு அ றினான். அந்தக் குரல் உருBண்ணு ாவு னும்
ஜேககIத்தரசனு ன் ஜேபாரிட்டுக் வெகாண்டிருந்த எலிச்வெசவிடைIத் திரும்பிப் பார்க்கும்படிச் வெசய்தது.
திரும்பிப் பார்த்த எலிச்வெசவி, தன் தம்பி சித்திராங்கதன், உதIணனுடை I ஜேதர்க் காலிஜே
கட் ப்பட்டிருப்பது கண்டு Bனக் வெகாதிப்படை ந் தான். எலிச்வெசவியின் தம்பி
சித்திராங்கதடைனB க்கு தனால் எலிச்வெசவிடைIத் தான் சு பBாக வெ ன்றுவி
ாம் என்பஜேத
உதIணன் உட்கருத்து. இந்தக் கருத்து உருBண்ணு ாவுக்குக் குறிப்பாகத் வெதரிந்திருந்தது.
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46. ஜேககIன் Bரணம்
ஜேபாரில் உதIணன், எலிச்வெசவியின் தம்பி சித்திராங்கதடைனக் டைகப்பற்றிI உ ஜேன உருBண்ணு ாவும்
ஜேககIனும் முன்ஜேனற்பா ாக எலிச்வெசவிடைI அருகிற் வெசன்று வெநருங்கித் தாக்க ஆரம்பித்தனர்.
தம்பிடைI இழந்து தவிக்கும் இந்த நிடை யில் எலிச்வெசவிடைIயும் கட்டிக் டைகப்பற்றி வி
ா வெBன்ஜேற
உருBண்ணு ா அ டைன எதிர்ப்பதில் அவ் ளவு அ சரப்பட் ான். எலிச்வெசவிடைIச் சுற்றிப் பின்னால்
அ ன் படை கள் நிடைறந்திருக்கின்றன என்படைதக் கூ அப்ஜேபாது அ ன் நிடைனப்பதற்கு Bறந்து
ஜேபானான். தன்டைன வெநருங்கி டைளக்கும் உருBண்ணு ாடை யும் ஜேககIடைனயும் கண் தும் எலிச்வெசவி
வெபாறுடைB இழந்து ஜேபாகும் அளவிற்குப் ப ப ப்பு அடை ந்துவிட் ான். அந்த ப ப ப்ஜேபாடு அ ன்
திடீவெரன்று எழும்பிக் குதித்து வீசிI ாள் வீச்சுக்குக் ஜேககI அரசனின் தடை இ க்காகி விட் து. ஒரு
வெநாடியில் உருBண்ணு ாஜே ா உதIணஜேனா ஏன்? எலிச்வெசவிகூ எதிர்பாராதது - ந ந்துவிட் து
ஜேககIன் தடை உ லிலிருந்து பிரிந்து தடைரயில் வீழ்ந்தது. குருதி ஒழுகும் அ ன் உ ல் IாடைனஜேBற்,
சரிந்து சாய் ாக விழுந்தது. எதிர்பாராத விதBாகக் ஜேககIனுக்கு ஜேநர்ந்த இந்தத் தீI Bரணத்டைத எண்ணித்
திடைகத்த ாஜேற என்ன வெசய் வெதனத் ஜேதான்றாBல் இருந்தான் உருBண்ணு ா. உருBண்ணு ாவின்
இந்தத் தளர்ச்சிடைIயும் பIன்படுத்திக் வெகாள்ள விரும்பிI எலிச்வெசவி, சட்வெ ன்று அ ன் Iாடைன
ஜேBஜே தாவிப் பாய்ந்தான். டைகயில் உருவிI ாளு ஜேன பாய்ந்த எலிச்வெசவி உருBண்ணு ாடை க்
கட்டிப் பிணித்துக் டைகதிIாக்கி விட் ான். ஜேபார்க்களத்தில் விநாடிஜேநர அடைBதிக்கும்கூ விடைளவு
உண்டு. உதIணன் தன் தம்பிடைI எப்படிக் டைகதிIாக்கினாஜேனா அப்படிஜேI உருBண்ணு ாடை
எலிச்வெசவியும் டைகதிIாக்கி விட் ான். இடை யில் ஜேககIன் வெகாடை வெசய்Iப்பட் தும் உதIணன்
பக்கம் ஈடுவெசய்I முடிIாத ஜேபரிழப்பாக ந்து ாய்த்து விட் து.
கண்ணிடைBக்கும் ஜேநரத்திற்குள் தன் நம்பிக்டைகடைIஜேI முற்றிலும் உருக்குடை த்து அழிக்கும்படிIான
இரண்டு வெபரிI நஷ் ங்கள் ஏற்பட்டு விட் டைதக் கண்டு உதIணனுடை I Bனம் ஒடுங்கிப் ஜேபாயிற்று.
‘ஜேககIன் BரணBடை ந்து விட் ாஜேன என்று Bடை த்து ஜே தடைனப் பட்டுக் வெகாண்டிருக்கின்றஜேபாஜேத,
இப்படி உருBண்ணு ாவும் எதிரி டைகயிஜே ஜேபாய்ச் சிக்கிக் வெகாண் ாஜேன’ என்று ருந்தினான்
உதIணன். “என் தம்பிடைI உதIணன் சிடைறப்பிடித்து டை த்துக்வெகாண்டிருக்கிறான். அஜேத ஜேபா த் தான்
நானும் உன்டைனச் சிடைறப்பிடித்திருக்கிஜேறன். என் தம்பி உதIணனி மிருந்து விடுதடை வெபற்றால்
ஒழிI நீ என்னி மிருந்து தப்ப முடிIாது, அஞ்சாஜேத! உன்டைன நான் வீணாகத் துன்புறுத்தBாட்ஜே ன்.
ஆனால், என் தம்பி உன் தடை
ன் டைககளினால் துன்புறுத்தப்படு டைதப் பார்க்கவும் நான் வெபாறுக்க
Bாட்ஜே ன்” என்று எலிச்வெசவி, உதIணன் காதுகளிலும் ஜேகட்கும்படிIான உரத்த குரலில்
உருBண்ணு ாடை ஜேநாக்கிக் கூறினான். உதIணனும் அ ன் கூறிI இந்த ார்த்டைதகடைளக் ஜேகட் ான்.
எப்படிIா து உருBண்ணு ாடை ப் படைக ன் டைகயிலிருந்து மீட்டுவி ஜே ண்டும் என்றும் அதற்காக
அ ன் சிந்தித்தான்.
“நீ சிடைற பிடித்திருக்கும் இ ன் எங்கள் Bன்னனாகிI தருசகனுக்கு ஒப்பான ன்! இ னுக்கு
எந்தவிதBான துன்பமும் இடைழக்காBல் நீ விடுதடை வெசய்து எங்களி ம் அனுப்பிவிட் ால் நானும் உன்
தம்பிடைI உ ஜேன விடுதடை வெசய்து விடுகிஜேறன்” என்று அ ன் கூறிI ற்றிற்கு BறுவெBாழி
கூறுகின்ற டைனப்ஜேபா உதIணனும் இடைரந்து பதில் வெசான்னான். இந்தப் பதிடை எலிச்வெசவியும்
ஜேகட்டிருந்தாலும் இதற்கு விடை கூறாBஜே அ ன் ஜேBலும் ஜேபார் வெசய் டைதஜேI வெதா ர்ந்தான்.
உதIணனும் அ டைன எதிர்த்துப் ஜேபார்வெசய்தான். இதற்குள் Bற்றப் பகுதிகளில் ஜேபார் வெசய்து
வெகாண்டிருந்த தருசகனின் படை களும் அங்கங்ஜேக வெ ற்றி வெபற்றுக்வெகாண்டு, உதIணன் பக்கம் ந்து
ஜேசர்ந்தன.
ஒன்றுகூடி ந்திருந்த அரசர்களில் ஜேதாற்று ஒடிப் ஜேபான ரும் இறந்து ஜேபான ர்களும் ஜேபாக
எஞ்சியிருந்த ர்கஜேள இரண்வெ ாரு ர்தாம். உதIணன் பக்கம் படை வெபருகப் வெபருக எலிச்வெசவி,
பின் ாங்கிப் பதுங்க ஆரம்பித்தான். தண்ணீர் வெ ள்ளத்டைதத் தாங்க முடிIாBல் கடைரந்து உடை ந்து
அழியும் உப்புச் சு டைரப் ஜேபா ப் படைக ர் படை சிதறி அழிந்து ஜேபாயிற்று. இறுதிIாக எலிச்வெசவியும்
ஜே று சி ரும் ஜேபார் வெசய்I ஆற்றலிழந்து, சிடைறப்பிடித்த உருBண்ணு ாடை யும் இழுத்துக்வெகாண்டு
புறமுதுகுகாட்டி ஒடிப்ஜேபாயினர். உதIணன் வெ ற்றி வெபற்றான். ஆனால், அந்த வெ ற்றியில் கண்ணிரும்
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க ந்திருந்தது. ஜேககIத்தரசனின் Bரணம், உருBண்ணு ா படைக ரி ம் டைகதிIானது
இவ் ளவிற்கும்ஜேBல் அல்
ா அந்த வெ ற்றி கிடை த்திருக்கிறது? உருBண்ணு ாடை ப் பிரிந்த
துIரத்து னும் ஜேககIத்தரசடைன இழந்த ஜே தடைனயு னும் உதIணன் வெ ற்றியினாலும் களிப்டைபப்
வெபறு தற்கு முடிIாத னாய்ப் படை கஜேளாடு தடை நகருக்குத் திரும்பினான். முதல் முடைற
தனிவெIாரு னாக இருந்து, சி ர் உதவியு ஜேன சூழ்ச்சிIால் வெ ற்றி வெபற்ற ஜேபாதுகூ இத்தடைகI
துன்பங்கள் எதுவும் அ னுக்கு ஏற்ப வில்டை . இப்ஜேபாது ஜேபார் வெசய்து வெபற்ற வெ ற்றி, அவ் ளவு
துன்பங்கடைள அ னுக்குத் தந்துவிட் து.
இரண் ாம் முடைறIாக வெ ற்றி ாடைக சூடித் திரும்பும் உதIணடைன ரஜே ற்க நகர் எல்டை Iருஜேக
பரி ாரங்கள் புடை சூழ ந்து காத்திருந்தான் தருசகன். தனக்கு ஏற்ப இருக்கும் துன்பங்கள்
உதIணனால் ஒவ்வெ ான்றாக வி கி ரு டைதக் கண்டு, அ ன்பால் Bட் ற்ற Bகிழ்ச்சியும் அன்பும்
வெகாண்டிருந்தான் அ ன். உதIணனும் படை களும் நகர எல்டை க்கு ந்து ஜேசர்ந்தவு ன் தருசகன்
எதிஜேர ந்து ரஜே ற்றான். உதIணடைனப் ஜேபாற்றிப் புகழ்ந்து இரண் ாம் முடைறIாகத் தன்
நன்றிடைIத்கூறிக் வெகாண் ான். ‘தருசகடைனக் கண் தும் ஜேககIத்தரசன் Bரணத்டைத அ னுக்கு எவ் ாறு
கூறு து’ என்று எண்ணித் தIங்கினான் உதIணன். பின்பு Bனத்டைதத் ஜேதற்றிக்வெகாண்டு, தான்
எவ் ளஜே ா வெசால்லியும் ஜேகளாBல் உருBண்ணு ாஜே ாடு களத்தில் முன்ஜேன முன்ஜேன வெசன்று
படைக ர்கடைள ருத்தும் ஆர் த்ஜேதாடு ஜேபாரிட் தனால் ஜேககIன் எலிச்வெசவியின் ாளுக்கு
இடைரIானான் என்படைதயும் உருBண்ணு ாடை ப் படைக ர் பிடித்துச் வெசன்றனர் என்படைதயும்
விளக்கBாக எடுத்துடைரத்தான். இந்தச் வெசய்திகடைளக் ஜேகட் தருசகன் வெபரிதும் ருந்தினான். “என்
தங்டைகடைI Bணம் வெசய்துவெகாள்ள ஆர் முற்று, இங்ஜேக அ ன் ந்தான். அந்த ஆர் த்டைத நான்
அ னுக்குப் பூர்த்தி வெசய்து டை ப்பதற்குமுன் எனக்காக அ ஜேன ஜேபாரில் க டைB பூண்டு உயிர்த்
திIாகம் வெசய்து விட் ாஜேன!” என்று வெசால்லி உள்ளம் உருகிI தருசகடைன உ னிருந்த ர்கள் தகுந்த
ார்த்டைதகடைளக் கூறி ஆற்றுவித்தார்கள்.
உ ஜேன அன்று இரவிஜே ஜேI ஜேபார்க்களத்திலிருந்து ஜேககIனின் ச
த்டைதக் வெகாணரச்
வெசய்துமுடைறப்படி கருBங்கடைளச் வெசய்தனர். ஆடைச தணிIாBஜே வெ ந்து அழிந்து ஜேபானது
ஜேககIனு ல். எல் ாம் முடிந்து பின் தருசகனும் உதIணனும் தடை நகரத்திற்குப் புறப்பட் னர்.
நகரBக்கள் உதIணடைனப் ப
ாறாகப் புகழ்ந்து ரஜே ற்றனர். இ ன் அல்
ா உண்டைB வீரன்?’
என்று புகழ்ந்தது Bகத நாட்டு Bக்கள் கூட் ம். ‘இ னுடை I இத்தடைகI வெ ற்றிகடைள எல் ாம்
பார்க்கக் வெகாடுத்து டை க்காBல் இறந்து ஜேபான இ ன் ஜேதவி ாச தத்டைத பாக்கிIமில் ாத ஜேள’
என்று சி ர் அ டைளப் பழிப்பது ஜேபா ப் ஜேபசினர். தத்டைத இறந்த துIரம் தாங்காBல்தான் உதIணன்
இங்கு ந்தான். அதனால் எங்கள் நாடு வெபறஇருந்த படைகத் துன்பங்கள் நீங்கின. எனஜே இறந்தும்
நன்டைB வெசய்கிறாள் ாச தத்டைத என்று அ டைளப் புகழ் து ஜேபால் ஜேபசினர் ஜே று சி ர்.
அப்ஜேபாதிருந்த Bனநிடை யில் உதIணனால் இப் புகழுடைரகளில் ஈடுபாடு வெகாள்ள இI வில்டை .
உதIணன், ஜேககIனுக்கும் உருBண்ணு ாவுக்கும் ஜேபார்க் களத்தில் ஏற்பட் துன்பங்கடைளஜேI எண்ணி
எண்ணி ருந்திக் வெகாண்டிருந்தான். அ ற்டைற அவ் ளவு எளிதாக Bறக்க முடிIவில்டை அ னால்,
புகழ்ச்சி உடைரகளில் ஈடுபாடு வெகாள்ள இI ாத Bனநிடை ஜேIாடு தருசகனு ன் அரண்Bடைன ஜேநாக்கிச்
வெசன்று வெகாண்டிருந்தான் உதIணன். உதIணனது அந்த ரடை வெ ற்றித் திருஉ ா ாகக்
வெகாண் ாடும் நகரப் வெபருBக்கள் ாய் ஓIாBல் அ ன் புகழ் ஜேபசி Bகிழ்ந்தனர். “தருசகன் தன் தங்டைக
பதுBாபதிடைI இனி உதIணனுக்ஜேக Bணம் புரிந்து வெகாடுக்க ாம். பதுடைBடைI Bணந்து வெகாள் தற்கு
என்று ந்து தங்கியிருந்த ஜேககIத்தரசன்கூ ப் ஜேபாரில் Bாண்டு ஜேபாயினான். தனக்கு உதIணன்
வெசய்திருக்கும் அரிI ஜேபருதவிக்குக் க ல் சூழ்ந்த உ கம் முழு டைதயுஜேB தருசகன் ஈ ாகக்
வெகாடுத்தாலும் அது ஜேபாதாது. உதIணனின் ஈடு எடுப்பற்ற உதவிக்குப் பதுடைBடைI அ னுக்குத்
திருBணம் வெசய்து வெகாடுக்கும் இந்தக் டைகம்Bாறு ஓரளவு ஏற்றதாக அடைBI ாம்” என்று தBக்குத்
ஜேதான்றிI ாறு ஜேபசினர் நகர Bக்கள்.
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47. பதுடைB க ங்கினாள்
படைக Bன்னர்கடைள வெ ன்று, Bகத நாட்டை ச் சூழ் தற்கு இருந்து அச்சமூட்டிI துன்பத்டைதப்
ஜேபாக்கிIதற்காக உதIணடைனத் தன் அரண்Bடைன விருந்தினனாகச் சி நாள்கள் தங்கியிருக்கச் வெசய்தான்
தருசக Bன்னன். உதIணனுடை I அருடைB நண்பர்களும் Bற்டைறஜேIாரும்கூ அவ் ாஜேற இராசகிரிI
நகரத்தில் தங்கி இருந்தனர். உதIணன் உள்ளம் எந்த நிடை யிலும் எடைதIா து சிந்தித்துக்
வெகாண்டிருக்கப் பழகிI உள்ளம். அரண்Bடைனயில் விருந்தினனாகத் தனிடைBயும் அடைBதியும் மிக்க
சூழ்நிடை யில் தங்கி இருந்த அப்ஜேபாதும் கூ அ ன் வெநஞ்சம் படைழI இன்ப நிடைனவுகளில்
ஆழ்ந்திருந்தது. சிந்தித்துச் சிந்தித்துப் பழகித் தழும்ஜேபறிI உள்ளத்திற்குத் தனிடைB என்பது ப நாள்
பசிக்குப் பிறகு கிடை த்த சுடை மிகுந்த உணடை ப் ஜேபான்றது. பதுடைBஜேIாடு கன்னிBா த்திலும் காBன்
ஜேகாட் த்திலும் பழகிI Bகிழ்ச்சி நிடைனவுகள் அ ன் Bனத்தில் B ர்ந்தன.
உதIணன் படைழI நிடைனவுகள் என்பன ற்டைறத் திராட்டைச Bதுடை ப் ஜேபா BIக்கம் அளிக்கும்
இIல்புடை Iன ாகக் கருதினான். அ ற்டைற எண்ணிப் பார்ப்பதில் தனிப்பட் ஒரு டைகக் களிப்பு
இருந்தது. அரண்Bடைனயில் விருந்தினனாகத் தங்கியிருந்த அந்த நிடை யில் தான் பதுடைBஜேIாடு பழகிI
படைழI நிகழ்ச்சிகடைள எண்ணுத ாகிI நிடைனவுப் புடைண வெகாண்டு தனிடைBக் க டை க் க ந்து
வெகாண்டிருந்தான் உதIணன். ‘பதுடைBயி ம் தான் வெகாண் காதல் இப்படி வெ றும் நிடைனவு
Bாத்திடைரஜேIாடு நின்று வி க்கூ ாஜேத!’ என்ற ஏக்க உணர்வும் அப்ஜேபாது அ னுக்கு உண் ாகும்.
‘தங்கள் காதடை நிடை Iாக இடைணத்துக் வெகாள்ளத் திருBண உறவு ஏற்படுத்திக் வெகாள்ள ஜே ண்டும்!
அடைத எவ் ாறு ஏற்படுத்திக்வெகாள்ள ாம்?’ என்று சிந்திக்கத் வெதா ங்கினான் அ ன். ‘முடைறIாக,
இடை ந க்க ஜே ண்டிIடை ’ என்னும் விளக்க முடிIாத நிIதிக்கு உட்பட் நிகழ்ச்சிகடைள விதி தாஜேன
வெபாறுப்ஜேபற்று ந த்தி டுகிறது. அத்தடைகI நிகழ்ச்சிகஜேளாடு சம்பந்தம் உடை I Iா ருக்கும், அந்த
நிகழ்ச்சியின் வெ ற்றிக்கு ஏற்ற Bனப்ஜேபாக்கு, எண்ணங்கள் முதலிI ற்டைறயும் விதிஜேI உண் ாக்கிக்
வெகாடுக்கிறது என்றுகூ ச் வெசால்
ாம். இல்டை என்றால் தருசக ஜே ந்தனுக்கும் அப்ஜேபாது
‘பதுடைBடைI உதIணனுக்குத் திருBணம் வெசய்து வெகாடுத்தால் என்ன?’ என்ற சிந்தடைன ஜேதான்றியிருக்க
ஜே ண்டிI அ சிIம் இல்டை . ‘அச்சு ப் வெபருBகன் ஜேபாரில் எதிர்பாராத விதBாக இறந்து விட் ான்.
உதIணனுக்ஜேக பதுடைBடைI Bணஞ்வெசய்து வெகாடுத்துவிட் ால் என்ன? கா Bறிந்து நBக்கு அ ன்
வெசய்த உதவிக்கும் நாம் ஜே று எந்த டைகயில்தான் டைகம்Bாறு வெசய்Iப் ஜேபாகிஜேறாம்! பதுடைBயும்
உதIணடைன அடை
தற்கு முற்பிறவியில் த ம் வெசய்திருக்க ஜே ண்டும். உதIணன் அழகன், அறிஞன்,
கடை ஞன், வீரன்! ஒப்பி ாப் ஜேபரரசர்களில் ஒரு னாகவும் இருக்கிறான். பதுடைBடைI அ னுக்கு
Bணம்புரிந்து வெகாடுப்பதால் நBக்கும் வெபருடைB; பதுடைBக்கும் அது ஒரு சிறந்த பாக்கிIம். நம்
பதுடைBயின் அழடைகக் கண் ால் உதIணன் அ டைள உறுதிIாக Bணந்து வெகாள்ள விரும்பு ான்’ என
இத்தடைகI சிந்தடைனகளில் தன்டைன ஈடுபடுத்திக் வெகாண்டிருந்த தருசகஜே ந்தன் தன் அடைBச்சர்கடைளயும்
Bற்ற வெபரிஜேIார்கடைளயும் அடைழத்து இடைதப்பற்றி ஆஜே ாசித்தான்.
தருசகனின் கருத்டைத அ ர்கள் Iா ரும் ஒப்புக் வெகாண்டு ரஜே ற்றனர். பதுடைB-உதIணன் திருBணச்
சிந்தடைன அ ர்களுக்கும் Bகிழ்ச்சிடைIஜேI அளித்தது. சி நல் வெசIல்கள் Iா ரும் தம்டைB
விரும்பு தற்கு ஏற்ற நிடைறந்த க ர்ச்சிடைIயும் தம்பால் உள்ள க்கிக் வெகாண்டிருக்கின்றன.
உதIணனுக்குப் பதுடைBடைI Bணம் வெசய்து வெகாடுக்கஜே ண்டும் என்று தருசகனுக்குத் ஜேதான்றிI
எண்ணத்திலும் அத்தடைகIவெதாரு க ர்ச்சி இIல்பாகஜே அடைBந்திருந்தது ஜேபாலும் தருசகன் தன்
அடைBச்சர்களுள் சிறந்த ஒரு டைன அருஜேக அடைழத்து, இச் வெசய்திகடைள அ னுக்கு விளக்கBாகக் கூறி,
‘உதIணனி மும் இடைத அறிவித்து அ னுடை I Bனக் கருத்டைதத் வெதரிந்துவெகாண்டு ருBாறு’
அனுப்பினான். அடைBச்சன் இதற்காக அரண்Bடைனயில் உதIணன் தங்கியிருந்த விருந்தினர் BாளிடைகடைI
ஜேநாக்கிச் வெசன்றான்.
சரிIாக இஜேத ஜேநரத்தில் வெதய் பூடைச வெசய்த பிரசாதங்களு ஜேன பதுடைBயின் அரண்Bடைனக்குச்
வெசன்று வெகாண்டிருந்த முதுBகள் ஒருத்தி, இந்தச் வெசய்திடைIக் ஜேகள்விப்ப ஜேநர்ந்தது. பதுடைBடைI
உதIணனுக்குத் திருBணம் வெசய்து வெகாடுக்கும் ஏற்பாடு ந ந்து வெகாண்டிருப்பதாகக் ஜேகள்விப்
பட் ஜேபாது, அந்த Bகிழ்ச்சிக்குரிI வெசய்திடைI விடைரவிஜே ஜேI வெசன்று பதுடைBயி ம் கூற ஜே ண்டும்
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என்ற ஆ ல் அ ளுக்கு ஏற்பட் து. அ ள் பதுடைBயின் அந்தப்புரத்டைத ஜேநாக்கி விடைரந்தாள். அந்த
முதுBகள் வெதய் ப் பிரசாதங்களு ன் பதுடைB இருக்குமி த்டைத அடை ந்தஜேபாது ஜேதாழிப் வெபண்கள்
எ ரும் அங்கு இல்டை . பதுடைB Bட்டும் தனிஜேI அBர்ந்திருந்தாள். பதுடைBயின் அந்தத் தனிடைB
நிடை டைIக் கண் முதுBகள், தான் ஜேகள்வியுற்றடைதக் கூறு தற்கு இது தான் ஏற்ற சBIம் என்று
எண்ணிக் வெகாண் ாள்.
வெதய் ப் பிரசாதங்கடைளப் பதுடைBக்கு அளித்துவிட்டு முதிI ர்கள் ாழ்த்தும் முடைறப்படி, ‘வெபாலிக
நங்டைக!’ என்று அ டைள ாழ்த்தினாள். “பதுடைB! இப்ஜேபாது நான் உனக்கு மிகுந்த Bகிழ்ச்சி தரும்
வெசய்தி ஒன்டைறக் கூறப் ஜேபாகிஜேறன். உன் தடைBIன் உனக்கு எல் ா டைகயிலும் ஒத்த தகுதியுடை I
Bண ாளன் ஒரு டைனத் ஜேதர்ந்வெதடுத்திருக்கிறார். அந்த Bண ாளன் எத்தடைகI ன் வெதரியுஜேBா? தன்
நிகரற்ற ஜேபார்க் கடை ஞன். த்த நாட்டின் ஜே ந்தன், Iாடைனயின் Bதத்டைதயும் அ க்க ல் விடைன
வித்தகன். அ ன்தான் உதIணன். அ னுக்கு உன்டைன Bணம் புரிந்து வெகாடுப்பதாக உன் தடைBIன்
இன்று முடிவு வெசய்திருக்கிறார்” என்று பதுடைBக்கு Bகிழ்ச்சிடைI உண் ாக்கும் உணர்டை எதிர்பார்த்துக்
வெகாண்ஜே முதுBகள் அ டைள ஜேநாக்கிக் கூறினாள். இடைதக் ஜேகட் வு ன் தீடைI மிதித்து விட்
ள்
ஜேபா த் திடுக்கிட் ாள் பதுடைB. Bாணகடைனத் தன் உயிரினும் ஜேB ாகக் கருதி அ னுக்குத் தன்
உள்ளத்தில் இ Bளித்துவிட் அ ள் உதIணடைனயும் எப்படி எண்ண முடியும்? பதுடைBயின் உள்ளம்
துணுக்குற்று நடுங்கிIது.
தன்னுடை I Bனநடுக்கத்டைதயும் அச்சத்டைதயும் புறத்ஜேத காட்டிக்வெகாள்ள விரும்பாத பதுடைB சிரிப்பும்
B ர்ச்சியும் த ழும் முகபா த்ஜேதாடு அந்த முதுBகடைள ஜேநாக்கினாள். அ ளது முகம் நடைகத்தது. அகம்
புடைகந்தது. தான் கூறிI வெசய்திடைIக் ஜேகட் வு ன் பதுடைBயின் ப ழச் வெசவ்விதழ்களில் முத்துநடைக
B ர்ந்தது. அ ள் முகம் B ர்ச்சி வெபற்றடைதக் கண் முதுBகள் உண்டைBIாகஜே பதுடைBக்கு அள ற்ற
Bகிழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்க ஜே ண்டும் என்று எண்ணிக் வெகாண் ாள். அ ள் அவ் ாறுதாஜேன எண்ண
முடியும்? பதுடைBயின் உள்Bனம், ஜேகள்விப்பட் வெசய்திIால் வெகாதித்தது. காBன் ஜேகாட் த்திலும்
கன்னி Bா த்திலுBாகக் க ந்து பழகிக் காதல் உறவு வெகாண் Bாணகடைன எண்ணிக் கண்ணிர் டித்தது
அ ள் Bனம். Bாணகடைன Bறந்து, ஜே ற IாடைரIா து Bணக்க ஜேநரிடுBானால், ாழஜே ண்டும் என்ற
ஆடைசஜேI அ ளுக்குத் ஜேதான்றவில்டை . அ ள் Bனத்தின் உணர்ச்சிக் கதிர்கள் Iாவும் ஒன்றுபட்டு,
‘Bணந்தால், Bாணகடைன Bணக்க ஜே ண்டும். சந்தர்ப்பம் அதற்கு Bாறாக ஏற்படுBானால் உயிடைரஜேI
Bாய்த்துக்வெகாள்ள ஜே ண்டும்’ என்ற ஒருடைB நிடை டைI அ ளுக்கு உண் ாக்கிக் வெகாடுத்திருந்தன.
அ ள் இந்தச் ஜேசாதடைனIால் Bனம் க ங்கினாள்.
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48. உதIணன் சம்Bதம்
கதிர டைன ஜேநாக்கி B ர்கின்ற பூக்கடைளப்ஜேபா ப் வெபண்ணின் உள்ளமும் காதல் என்ற Bாவெபரும்
ஒளிப் பிழம்டைப ஜேநாக்கி ஒஜேர ஒரு முடைறதான் B ர முடியும். ாழ்விலும் அந்த முதற் காதலின்
B ர்ச்சிடைIத் வெதா ர்ந்ததாகஜே பின் ாழ்க்டைக அடைBI ஜே ண்டும். நிறங்கடைளப் பிரித்வெதடுக்க
முடிIாBல் ஏற்ற இ ங்களில் ஏற்ற ாறு க ந்து தீட்டிI ஒரு டைக எழிஜே ாவிIம் ஜேபான்றதுதான்
காதல். முதலில் டைரந்த அந்த ஒவிIத்டைத அழித்து, அதற்குப் பIன்பட் அஜேத ர்ணங்கடைள டை த்து
ஜே ஜேறார் ஒவிIம் எழுத இI ாதல்
ா? இஜேதஜேபால் காதல் ாழ்விலும் உள்ளத்து உணர்ச்சிகள் ஒஜேர
ஒருமுடைற குறிப்பிட் இரண்டு ஆண்வெபண் Bனங்களுக்குள்ஜேளதான் சங்கBம் ஆகமுடியும். உடை க்க
முடிIாத, வி க்க இI ாத உணர்வுக் க ப்புத் தான் அந்த அற்புத சங்கBம். Bாணகன் Bனத்தில் தன்டைன
அடை க்க ம் வெசய்துவெகாண் பதுடைBயும் அப்ஜேபாது இஜேத நிடை யில் இஜேத உறுதிஜேIாடுதான்
இருந்தாள். திடைகப்ஜேபாடு அடைத வெ ல் ஜே ண்டிI தி மும் அ ளி ம் இருந்தது. ஆனால் Bாணகனும்
உதIணனும் ஒரு ர்தான் என்படைத அ ள் அது டைர அறிந்துவெகாள் தற்கு இI வில்டை .
தருசக ஜே ந்தனால் அனுப்பப் வெபற்ற அடைBச்சன், தக்க ஜேநரBறிந்து உதIணடைனச் சந்தித்து
ணங்கினான். உதIணன் அடைBச்சனுக்குப் பதில் ணக்கம் வெதரிவித்துவிட்டு அ டைனத் தன்
எதிரிலிருந்த ஆசனத்தில் அBரச் வெசய்தான். அப்ஜேபாது உதIணன் ஜேதாழராகிI Iந்தகன்
முதலிஜேIாரும் அங்ஜேக ந்து அBர்ந்து வெகாண் னர். ந்த அடைBச்சனுடை I முகக் குறிப்பிலிருந்து
அ ன் ஏஜேதா முக்கிIBான ஒன்டைறப் பற்றிப் ஜேபசிச் வெசல் தற்கு ந்திருக்க ஜே ண்டும் என்று எண்ணிக்
வெகாண் ான் உதIணன். கூற ந்த வெசய்திடைIச் வெசால் த் வெதா ங்க ாம் என்ற கருத்துப் வெபாதிந்த
பார்டை ஒன்டைற அடைBச்சடைன ஜேநாக்கி உதIணன் வெசலுத்தினான்.
அடைBச்சனுக்கும் அந்தப் பார்டை புரிந்திருக்க ஜே ண்டும். அ ன் தான் ந்த காரிIத்டைதப் பற்றிப்
பவ்விIBான முடைறயில் உதIணனி ம் ஜேபச்டைச ஆரம்பித்தான். “ த்த ர் ஜேபரரஜேச! எம்Bரசன் தருசகன்
என்பாற் கூறி அனுப்பிI வெசய்தி இது! ‘உ டைகச் சூழ்ந்து ஜே லியிட்டுள்ள க ல் தன் ரம்பு க ந்து
வெபாங்கி நிடை தளருஜேBIானால் உ கத்ஜேதாடு Bட்டுமின்றி அதி
ங்கிI ானளாவிI
Bடை கடைளயும் தன்னுள் ஆழ்த்தி அ க்கிக் வெகாண்டு விடும். உ கத்டைதக் காத்து அரசாளும் Bன்னனும்
தன் வெசாந்த ாழ்க்டைகயில் இன்ப துன்பப் ஜேபருணர்வுகளில் சிக்கி உழலும் நிடை ஜேநரிடுBாயின்,
அ னால் காக்கப்படும் உ கமும் க க்கம் அடை I ஜே ண்டிIதாகும். ாச தத்டைதடைI
இழந்து துன்பமுறும் தங்கள் Bனமும் எவ் ளவு நாள் அந்தத் துன்பத்ஜேதாடு அரசாட்சிப் வெபாறுப்டைபயும்
தாங்கிக் வெகாள்ள இIலும்? நீங்கஜேள சிந்தித்துப் பாருங்கள். ஜேBலும் எங்கள் நாட்டிற்கு ரும்ஜேபாது
நீங்கள் தனிடைBIாக ந்தீர்கள். டைகம்Bாறு வெசலுத்தி அடைBத்துக் வெகாள்ள முடிIாத அவ் ளவு வெபரிI
உதவிடைI எங்கள் நாட்டிற்கும் எங்கள் Bன்னனுக்கும் வெசய்து காப்பாற்றினர்கள். தத்டைதடைI இழந்து
தனிடைBIான ாழ்வில் ஜேசாகமுற்றிருக்கும் தங்கடைள அந்தச் ஜேசாகத்திலிருந்து எங்கள் Bன்னர் மீட்க
விரும்புகின்றார். உங்களுடை I நட்டைப எங்கஜேளாடு என்வெறன்றும் நிடை த்திருக்கச் வெசய்து
வெகாள் து ன் உங்கடைளத் தம்முடை I வெநருக்கBான உறவினராகவும் எம் அரசர் ஆக்கிக் வெகாள்ள
விரும்புகிறார். இது எங்கள் ஜே ந்தர் பிரானின் Bனப்பூர் Bான விருப்பம். ‘இடைதக் கூறித் தங்கள்
கருத்டைத அறிந்து வெகாண்டு ரு தற்காகஜே என்டைன அனுப்பினார்.” அடைBச்சன் தான் ந்த கருத்டைத
இவ் ாறு உதIணனி ம் உடைரத்தான்.
அடைBச்சன் தான் கூறஜே ண்டிI ற்டைற முடிந்த டைர வெதளி ாகத்தான் கூறியிருந்தான். உதIணனும் தன்
க க்கங்களுக்கு இடை ஜேIயும் அதடைனத் வெதளி ாகப் புரிந்துவெகாண் ான். ‘பதுடைBடைIத் தனக்கு
Bணஞ் வெசய்து வெகாடுக்கத் தருசக ஜே ந்தன் ஆ ல் வெகாண்டிருக்கிறான்’ என்படைத உதIணன் அதன்
மூ ம் விளங்கிக் வெகாண் ான். எதிர் பார்த்ததுதான். உதIணனுடை I BறுவெBாழிக்காக அடைBச்சன்
காத்துக் வெகாண்டிருந்தான். உதIணன் சற்று ஜேநரம் அ னுக்கு BறுவெBாழி கூறாBல் அடைBதிIாக
இருந்தான். ‘அடைBச்சன் கூறிI தருசகனின் விருப்பம் எதனால் ஏற்பட் விடைளவு’ என்படைதச்
சிந்தித்தபின்ஜேப, அ ன் இது பற்றி முடிவு வெசய்I ஜே ண்டியிருந்தது.
சாதகஜேBா, பாதகஜேBா எடைதயும் சிந்தடைனக்குப் பின்னஜேர அங்கிகரிக்கும் இIல்புடை I ன் உதIணன்.
இரா4 தந்திரங்களில் அது முதன்டைBIானதும் ஆகும்.“வெபாது ாழ்வின் சிந்தடைன ஜே று அரசிIல்
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ாழ்வின் சிந்தடைன ஜே று. வெபாது ாழ்வில் நல்
ற்றின் நன்டைBயும், தீI ற்றின் தீடைBயும் ஆகிI
இவ் ளஜே சிந்தடைனக்குப் ஜேபாதுBானடை . அரசிIல் ாழ்வில் எங்கும் எதனுள்ளும் சூழ்ந்து ஆழ்ந்து
சிந்திக்கும் நுட்பBான உளப்பண்பு ஜே ண்டும். நல்
ற்றுள்ஜேள தீடைBயுண் ா, தீI ற்றுள்ஜேள நன்டைB
உண் ா என முரண்ப ச் சிந்திக்கும் இIல்பும்கூ அங்ஜேக அ சிIம் ஜே ண்டும். எனஜே , பதுடைBடைIத்
தான் Bணந்து வெகாள்ள ஜே ண்டும் என்ற தருசகனின் அந்த ஜே ண்டுஜேகாடைளப் பற்றி உதIணன்
தீர்BானBான ஒர் எண்ணங் வெகாள்ள இI வில்டை . காBன் ஜேகாட் த்தினுள் பதுடைBடைIத் தான்
சந்தித்ததும் அங்கு Bண டைற Bா த்தில் அ ஜேளாடு பழகிIதும் எப்படிIா து தருசகனுக்குத் வெதரிந்து
விட் ஜேதா? என்றும், ‘Bணந்து வெகாள்ளஜே ண்டும், என்று எண்ணி ந்த ஜேககIராசஜேனா இறந்து
ஜேபானான். இனிப் பதுடைBடைI உதIணனுக்குத்தான் Bணம் வெசய்து டை ப்ஜேபாஜேB என்று
அ ட்சிIBாகக் கருதித் தருசகன் இப்படிச் வெசய்தாஜேனா?’ என்றும் ப ப்ப விதங்களாகத் தனது
சிந்தடைனடைI ஓ விட்டுக் வெகாண்டிருந்தான் உதIணன். இத்தடைன சிந்தடைனகளுக்கும் இடை யில்
அ னுக்கு ஒரு விதBான Bகிழ்ச்சியும் இருந்தது. அது பதுடைB தனக்குக் கிடை க்கப் ஜேபாகிறாள் என்ற
Bகிழ்ச்சிதான்!
தனிடைBயிஜே கண்டு பழகிக் காதல் வெகாண்டு தான் விரும்பிI பதுடைBஜேI தன்டைன ந்து
ஜேசரப்ஜேபாகிறாள் என்று எண்ணும்ஜேபாது அது முன்வெசய்த வெபருந்த த்தின் விடைளஜே ா என்று
ஜேதான்றிIது உதIணனுக்கு. உள்ளுற அள ற்ற களிப்பு. ஆனால், அந்த Bகிழ்ச்சிடைIப் புறத்ஜேத
வெதரிIாBல் Bடைறத்துக் வெகாண் ான் அ ன். தருசகன் கூறி அனுப்பிI வெசய்தியிஜே தனக்கு விருப்பம்
இருந்தும், இல் ாததுஜேபா த் தன் எதிரில் இருக்கும் அடைBச்சனி ம் நடிக்க ானான் உதIணன்.
சம்Bதத்திற்குரிI வெசய்திஜேI ஆனாலும், எடுத்த எடுப்பில் அடைBச்சனி ம் தன் இடைசடை க் கூறிவி
உதIணனுக்கு விருப்பமில்டை . ருத்தந்ஜேதாய்த குரலில் அடைBச்சடைன ஜேநாக்கிப் ஜேபசினான் அ ன்.
“விருப்பத்ஜேதாடு காதலித்து Bணந்துவெகாண் பிரச்ஜேசாதன Bன்னனின் Bகள் தத்டைதடைI வெநருப்புசூழ
Bாய்ந்து ஜேபாகும்படி பறிவெகாடுத்ஜேதன்! ஆருயிர் நண்பன் யூகிடைIயும் இழந்ஜேதன்! இப்படிவெIல் ாம்
தாங்க முடிIாத துன்பங்கடைள நான் அடை ந்த பின்னும், உயிடைரத் தாங்கிக் வெகாண்டு ாழ்கின்ஜேறன்.
இப்படி நடை ப்பிணBாக நான் ாழ் தில் வெபாருஜேள இல்டை . என்னுடை I வெநஞ்சுரம்தான் என்டைன
இன்னும் துணிந்து ாழச் வெசய்து வெகாண்டிருக்கிறது. தத்டைதக்குப் பின்னால் ஜே வெறாரு ரி ம் என்
அன்டைபச் வெசலுத்த முடிIாத னாக இருக்கிஜேறன் நான்! உங்கள் அரசரின் ஜே ண்டுஜேகாள்படி
பதுடைBடைI Bணஞ்வெசய்து வெகாள்ள நான் துணிஜே னானால் உ கம் என்டைன இகழ்ந்து பழிக்காBல்
வி ாது. ‘தத்டைதயும் யூகியும் இறந்த பின்பு அ ர்களுக்காகச் சிறிதளவும் சிறிது கா மும் Bனம்
ஜேநாகாBல் நான் Bட்டும் இன்ப ாழ்வு ாழ விரும்புகிஜேறன்’ என்று உ கம் என்டைனத் த றாகப்
புரிந்துவெகாண்டு ஜேபசும். எனஜே , உங்கள் Bன்னர் கூறும் கருத்திற்கு இடைசI முடிIாத நிடை யில் நான்
இருக்கிஜேறன்” என்று இவ் ாறு ஜேபாலித் துIரத்டைத உட்வெகாண்டு நடிப்புக் குரலில் உதIணன்
அடைBச்சனுக்கு BறுவெBாழி தந்தான்.
தன்டைனத் ஜேதடித் தருசகனி மிருந்து ந்திருக்கும் அடைBச்சனின் Bனக்கருத்டைத ஆழம் பார்ப்பதற்காக
உதIணன் நடித்த இந்த நடிப்டைப அடைBச்சன் உண்டைB என்ஜேற நம்பினான். எவ் டைகயி ாயினும்
உதIணடைனச் சம்Bதிக்கச் வெசய்துவி ஜே ண்டும் என்ற அழுத்தBான எண்ணத்து ன் உதIணனுக்கு
ஆறுதல் கூறி இடைசவு வெபறும் முIற்சியில் அ ன் இறங்கினான். பின்பு சிறிது ஜேநரம் கழித்து, அ னது
அந்த முIற்சிக்காகக் கட்டுப்பட்டு Bறுக்க முடிIாத நிடை யில் ஜே ண் ா வெ றுப்பாகச் சம்Bதிப்ப ன்
ஜேபா Bனம் வெநகிழ்ந்து இடைசவு வெதரிவித்தான் உதIணன். “அரஜேச! தாங்கள் எல் ா விதத்திலும்
ஒப்புIர் ற்ற Bறக்குடியிஜே ஜேதான்றிI ஜேபரரசர். இவ் ாறு வெநஞ்சம் க ங்குதல் தங்கள்
ஜேபான்ஜேறார்க்கு அழகன்று. நீங்கள் எம் அரசனின் இந்த ஜே ண்டுஜேகாடைள எவ் ாஜேறனும் ஒப்புக்
வெகாள்ளத்தான் ஜே ண்டும்” என்று மீண்டும் ஜே ண்டினான் அடைBச்சன். “ஜேபரரசனாகிI தருசகராசனும்,
உங்கடைளப் ஜேபான்ற அறிவுத் துடைறயில் தடை சிறந்த அடைBச்சரும், இப்படி என்னி ம் ஜே ண்டும்ஜேபாது,
இனியும் நான் Bறுப்பது நன்றாக இருக்காது. உங்கள் கருத்திற்கு இடைசவு தராவிடில், வீணாக உங்களுக்கு
Bனக் க க்கத்டைதக் வெகாடுப்பதற்கு நான் காரணம் ஆஜே ன். அவ் ாறு உங்கடைளக் க க்கப்படுத்தும்
எண்ணம் எனக்குச் சிறிதளவும் இல்டை . ஆடைகIால் நான் இடைசந்துதான் ஆகஜே ண்டும்ஜேபால்
இருக்கிறது” என்று Bனக்கருத்து இல் ாBல் ஏஜேனாதாஜேனா என்று சம்Bதிப் ப டைனப் ஜேபா த் தன்
சம்Bதத்டைதக் கூறி நிறுத்தினான் உதIணன்.

128

49. இடைசச்சன் திருBணம்
பதுடைBடைI Bணந்துவெகாள்ள, உதIணன் இணங்கினான் என்படைத அறிந்தபின்பு தருசகனின் அடைBச்சன்
ஜேBலும் ப
ாறு அ னி ம் வெதா ர்ந்து கூறி, அ ன் இடைசடை ஒரு ாறு உறுதிIாய்ப்
வெபற்றுக்வெகாண்டு வெசன்றான். தருசகடைன ஜேநாக்கிப் புறப்பட் அ ன், ‘முடிப்பதற்கு அருடைBIான
வெசIடை இன்று நம்Bால் நிடைறஜே ற்ற முடிந்தஜேத என்ற Bனநிடைறஜே ாடு வெசன்றான். அடைBச்சன்
வெ ளிஜேIறிIதும் உதIணன், தன் நடிப்டைப எண்ணிக் வெகாண்டு நண்பர்கடைள ஜேநாக்கித் தானாகஜே
சிரித்தான். நண்பர்களும் அது டைர அ க்கிக் வெகாண்டிருந்த சிரிப்டைப வெ ளிப்படுத்தினர். Bகத
Bன்னஜேனாடு உதIணனுக்கு வெநருங்கிI உறடை ஏற்படுத்தி, அ னது அரசிIல் ன்டைBடைIப் வெபருக்க
ஜே ண்டும் என்ற ஜேநாக்கத்ஜேதாடு தாஜேன அ ர்கள் இராசகிரிI நகரத்திற்ஜேக ந்திருந்தார்கள்! அந்த
ஜேநாக்கம் இவ் ளவு சு பBாக நிடைறஜே றினால் அ ர்களுக்கும் Bகிழ்ச்சி ஏற்ப ாதா என்ன? உதIணன்
Bகிழ்ச்சிIா து ‘பதுடைB உ கறிIத் தன்னுடை I காதற்கிழத்தி ஆகிறாள்’ என்ற காரணத்தால் ஏற்பட்
காதல் Bகிழ்ச்சி. நண்பர்களின் Bகிழ்ச்சிஜேIா ‘நBது க டைBடைIயும் இதனால் நிடைறஜே ற்றிவிட்ஜே ாம்’
என்ற பூரணBான Bகிழ்ச்சிIாக இருந்தது.
உதIணன் இடைசடை ப் வெபற்று அரண்Bடைனக்குத் திரும்பிச் வெசன்ற அடைBச்சன், Bகதஜே ந்தன்
தருசகனி ம் நிகழ்ந்த ற்டைற விரி ாகக் கூறினான். முதலில் பதுடைBடைI உதIணன் Bணக்க
Bறுத்தடைதயும் பின்பு சம்Bதித்தடைதயும் தருசகன் அறிந்தான். ‘உதIணன் பதுBாபதிடைIத் திருBணம்
வெசய்து வெகாள்ளச் சம்Bதித்துவிட் ான்’ என்று எண்ணும் ஜேபாஜேத அ னுள்ளம் Bகிழ்ச்சி வெ ள்ளத்தில்
ஆழ்ந்தது! உதIணன் சற்றும் எதிர்பாராத நிடை யில் Bகதநாட்டிற்கு ந்தது, தனக்கு உதவி வெசய்தது,
பதுடைBடைI Bணந்து வெகாள் தற்கு இடைசந்தது ஆகிI எல் ா நிகழ்ச்சிகளுஜேB விதி தனக்வெகன்று
வெசய்யும் சாதகங்களாக அ னுக்குத் ஜேதான்றின. அடைBச்சன் மூ Bாக உதIணனின் சம்Bதம் வெதரிந்து,
தருசகன் இவ் ாறு Bகிழ்ந்து வெகாண்டிருந்த நிடை யில் அங்ஜேக உதIணன் புதிI க டை ஒன்றினாற்
சூழப்பட்டிருந்தான். Bறுப்படைதப்ஜேபா நடித்து இறுதியில் அடைBச்சனி ம் இடைசவு வெதரிவித்து
அனுப்பிIபின் சிறிது ஜேநரங்கழித்து இந்தப் புதிI க டை அ டைனப் பற்றிIது. என்ன வெசய்I ாம் என்ற
சிந்தடைனயில் உதIணன் மூழ்கினான்.
‘காBன் ஜேகாட் த்தில் நாம் பதுடைBடைIச் சந்தித்ததும், பழகிIதும், காதல் வெகாண் தும் Bாணகன் என்ற
அந்தண இடைளஞனின் ஜேதாற்றத்து ஜேன ஆகும்! இப்ஜேபாது திடு வெBன்று ‘நீ உதIணடைனத் திருBணம்
வெசய்துவெகாள்ள ஜே ண்டும்’ என்று அ ள் தன் தடைBIனி மிருந்து ஜேகள்விப் பட் ால், என்டைன
Bாணகன் டி த்தில் பார்த்துப் பழகி Bனம் பறிவெகாடுத்திருக்கும் பதுடைBயின் வெநஞ்சம் என்ன
பாடுபடும்? Bாணகனும், உதIணனும் ஒரு ஜேர என்பது பதுடைBக்குத் வெதரிந்திருக்க நிIாIமில்டை . நம்
நண்பர்கடைளத் தவிர ஜே று Iாருக்குஜேB வெதரிIாத உண்டைB ஆயிற்ஜேற அது? அப்படி இருக்கும்ஜேபாது
பதுடைB அடைத எவ் ாறு அறிந்திருக்க இIலும்? உதIணனி ம் பதுடைBக்கு Bதிப்பு இருக்க ாம்.
ஆனால், அ ள் உள்ளம் Bாணகன் ஒரு னுக்கு Bட்டும் தாஜேன உரிடைB உடை Iது? நாஜேன Bாணகனாக
அ ளி ம் நடித்ஜேதன் என்ற உண்டைBடைI அ ள் வெதரிந்து வெகாள்ளுBாறு வெசய் து எப்படி? இந்த
Bடைற ான உண்டைBடைIப் பதுடைB அறிந்து வெகாள்ளவில்டை Iானால் அ ளுக்கும் காதலில்
வெ ற்றியில்டை ; எனக்கும் ஜேதால்விதான்! இடைத அ ளுக்கு அறிவிப்பதற்கு ஜே று ழியும்
இருப்பதாகத் வெதரிIவில்டை ஜேI? என்ன வெசய்I ாம்?” என்று இவ் ாறு நீண் ஜேநரம் சிந்தித்துக்
வெகாண்டிருந்தான் உதIணன்.
‘தாஜேன Bாணகனாக இருந்த ன் என்படைதப் பதுடைBக்கு Iாரால் எப்படி அறிவித்து அ ளுடை I Bனக்
க க்கத்டைதப் ஜேபாக்கு து?’ என்று மிகுந்த ஜேநரம் இஜேத சிந்தடைனயில் ஆழ்ந்து கி ந்ததன் பIனாக
இறுதியில் உதIணனுக்கு ஒரு ழி பு ப்பட் து. அ ன் தனக்குள் ஏஜேதா ஒரு முடிவிற்கு ந்த னாக,
Iந்தகடைன அடைழத்து ரச் வெசய்தான். சிறிது ஜேநரத்தில் Iந்தகன் உதIணனி ம் ந்தான்.
Iந்தகடைனத் தனக்கு மிக அருகில் ருBாறு உதIணன் குறிப்புச் வெசய்து விட்டு, அ னி ம் கூறத்
வெதா ங்கினான். “ Iந்தகா! இப்ஜேபாது முக்கிIBான ஒரு காரிI நிமித்தம் உன்டைன
அடைழத்திருக்கிஜேறன். எனக்காக நீ தருசகராசனி ம் வெசன்று இப்ஜேபாது நான் கூறிIனுப்பு டைதச்
வெசால்லிவிட்டு ர ஜே ண்டும்! இப்ஜேபாது நான் அகப்பட்டுக் வெகாண்டிருக்கும் விஜேநாதBான இன்னல்
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ஒன்றிலிருந்து தப்ப ஜே ண்டுBானால், தருசகனி ம் உன்டைன நான் எதற்காக அனுப்புகின்ஜேறஜேனா அந்தக்
காரிIம் வெ ற்றி வெபற ஜே ண்டும். அந்த வெ ற்றி உன் டைகயில்தான் இருக்கிறது. காரிIம் ஒன்றும்
அவ் ளவு கடினBானது அன்று மிகச் சாதாரணBான ஒன்றுதான். அதில் வெ ற்றி வெபறு தும் எளிஜேத
ஆனால், இப்ஜேபாது நான் எண்ணிக் கூறு து ஜேபா த் தருசகனும் இடைதச் சாதாரணBாகஜே
நிடைளக்கும்படி வெசய்I ஜே ண்டும். இதில் அ ன் சிறிதும் சந்ஜேதகம் வெகாள்ளு தற்கு இ ம் வெகாடுத்து
வி க் கூ ாது. நம் வெ ற்றிக்கு ஜே ண்டிI திறடைB இதில்தான் இருக்கிறது. நான் இப்ஜேபாது கூறு டைதக்
க னBாகக் ஜேகட்டுக்வெகாள்!
‘எங்கள் அரசர் உதIணனுக்கு இடைசச்சன் என்னும் வெபIடைரயுடை I அந்தணத் ஜேதாழன் ஒரு ன்
இருக்கிறான். அ ன் இளடைBயிஜே ஜேI தன் தாய் தந்டைதIடைர இழந்த ன். எங்கள் அரசடைர
ந்தடை ந்தபின் அ ர்தான் இடைசச்சனுக்குத் தாIாகவும் தந்டைதIாகவும் இருந்து ஜேபாற்றிப் பாதுகாத்து
ருகிறான். இப்ஜேபாது அ னுக்குத் திருBணம் வெசய்I ஜே ண்டிI வெபாறுப்பும் எங்கள் ஜே ந்தருக்கு
ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனஜே தனக்கும் பதுடைBக்கும், திருBணம் ந ப்பதற்கு முன்ஜேப இடைசச்சனுக்கு
ஏற்ற அந்தணர் கு க் கன்னிப் வெபண் ஒருத்திடைIத் ஜேதர்ந்வெதடுத்து அ னுடை I திருBணத்டைத
முடித்துவி க் கருதுகிறார் எம் Bன்னர். இடைதத் தங்களி ம் கூறி இடைசச்சனுக்கு ஏற்ற BணBகடைளத்
ஜேதர்ந்வெதடுத்து, அந்தத் திருBணத்டைத ந த்திக் வெகாடுக்கும் வெபாறுப்டைபயும் ஏற்றுக் வெகாள்ளுBாறு
முதலில் உங்கடைள ஜே ண்டுகிறார்’ என்று நீ வெசன்று தருசக Bன்னனி ம் வெசால் ஜே ண்டும். இதுதான்
எனக்காக நீ வெசய்I ஜே ண்டிI காரிIம்” என்று உதIணன், Iந்தகடைன ஜேநாக்கிக் கூறினான். உதIணன்
கூறிIபடிஜேI வெசய் தாக ஒப்புக்வெகாண்டு Iந்தகன், தருசக Bன்னடைனக் காண்பதற்குப் புறப்பட் ான்.
தருசகடைனச் சந்தித்து, அ ன் சிறிதளவும் சந்ஜேதகங் வெகாள்ளாதபடி உதIணன் கூறிI ற்டைற அ னுக்கு
ஆதிஜேIா ந்தBாக எடுத்துச் வெசான்னான் Iந்தகன். இடைசச்சனின் திருBணத்டைதத் தாஜேன முன்நின்று
ந த்தி டை ப்பதாக Bனக் களிப்ஜேபாடு ஒப்புக் வெகாண் ான் தருசகன். “பதுடைBயின் ஆருயிர்த்
ஜேதாழிIர்களுள் Iாப்பிIாயினி என்று ஒர் அந்தணக் கன்னி இருக்கிறாள். அ ள் ஒழுக்கத்திலும்
அழகிலும், கு த்திலும் நீங்கள் கூறம் இடைசச்சனுக்கு மிகவும் ஏற்ற ளாக இருப்பாள் என்று நான்
எண்ணுகிஜேறன். விடைரவில் ஒரு Bங்க நாள் பார்த்து அ ளுக்கும் இடைசச்சனுக்கும் திருBணத்டைத
ந த்திIபின் பதுடைBயின் திருBணத்டைதப் பற்றிச் சிந்திப்ஜேபாம்! இடைத நீ வெசன்று உதIணனி ம் கூறுக”
என்று Iந்தகனுக்கு BறுவெBாழி கூறி அனுப்பினான் தருசக ஜே ந்தன். Iந்தகன் விடை
வெபற்றுக்வெகாண்டு வெசன்றான். அங்ஜேக இருந்து வெ ளிஜேIறிIதும் Iந்தகன் ஜேநஜேர உதIணன் இருக்கும்
இ த்திற்குச் வெசன்று, Iா ற்டைறயும் அ னி ம் வி ரBாகக் கூறினான்.
Iந்தகன் ந்து கூறும்ஜேபாது Bற்ற நண்பர்களும் உதIணஜேனாடு இருந்தனர். உதIணனது இந்த
ஏற்பாட்டை யும் இதற்குத் தருசகன் சம்Bதித்தடைதயும் அ ர்கள் முழு Bனத்ஜேதாடு ரஜே ற்றார்கள்.
அதஜேனாடு அடைBIாBல் நண்பர்கஜேள ஒன்றுகூடி இடைசச்சனுடை I திருBணத்திற்கு ஒரு நல் Bங்க
நாடைளயும் குறிப்பிட்டு டை த்துக் வெகாண் னர். Iந்தகனுக்கு விடை வெகாடுத்து அனுப்பிIதும் தருசக
Bன்னன், தன் தாய் சி BதிடைIச் சந்திக்க அ ள் Bாளிடைகக்குச் வெசன்றான். பதுடைBக்கும் அ னுக்கும்
தாIாகிI அம் மூதாட்டி முதிர்ந்த தளர்ந்த நிடை யில் இருந்து ந்தாள். அந்த Bாளிடைகயிலிருந்து
வெ ளிஜேIறஜே ா, ந Bா ஜே ா முடிIாத அவ் ளவு Iது அ ளுக்கு. பதுடைBக்கும் உதIணனுக்கும்
திருBண ஏற்பாடு வெசய்திருப்படைதயும் Bற்ற வெசய்திகடைளயும் கூறிப் வெபற்ற ளின் ஆசிடைI எதிர்பார்த்து
அங்ஜேக வெசன்றான் தருசகன். Iாப்பிIாயினி, இடைசச்சன் திருBணத்டைத முதலில் ந த்த ஜே ண்டிI
அ சிIத்டைதப் பற்றியும், அதற்குப்பின் உதIணன், பதுடைB திருBணம் ந க்கும் என்படைதயும் தாயி ம்
தருசகன் எடுத்துக் கூறினான். இரண்டு திருBணச் வெசய்திகடைளயும் ஜேகட்டு அளப்பரிI உ டைக
வெகாண் ாள் வெபற்ற ள். “பதுடைBக்கு உதIணன் முற்றிலும் தகுதி ாய்ந்த ன்தான். அது அ ளுக்கு
ஒரு நல் பாக்கிIம் என்ஜேற எனக்குத் ஜேதான்றுகிறது” என்றாள் தாய். தருசகனும் தாIாரும் இவ் ாறு
உடைரIாடிக் வெகாண்டிருக்கும் ஜேபாது தற்வெசI ாகப் பதுBாபதியும் அங்ஜேக ந்து ஜேசர்ந்தாள். பதுடைBயின்
தாய், Iாப்பிIாயினியின் திருBணத்திற்காக என்று தன்னி மிருந்து சி அணிக ன்கடைள எடுத்துக்
வெகாடுத்தாள். தருசகன் அ ற்டைறப் வெபற்றுக் வெகாண் ான். அப்ஜேபாதும் அதன் பின்பும் அ ர்கள்
இரு ரும் ஜேபசிக்வெகாண் ஜேபச்சிலிருந்து அருகில் அBர்ந்திருந்த பதுடைBக்கு, இடைசச்சனுக்கும்
Iாப்பிIாயினிக்கும் திருBணம் நிகழப் ஜேபாகிறது என்ற வெசய்தி வெதரிந்தது.
பதுடைBக்குத் துIரம் தாங்க முடிIவில்டை . ‘காதலித்த Bாணகடைனக் காணாBல் தான் தவிக்கும்ஜேபாது,
உதIணடைன Bணப்பதற்கு ஏற்பாடு வெசய்கிறார்கள். Bாணகனும் நானும் உள்ளம் ஒத்த காத ர்கள் என்ற
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உண்டைB என் ஜேதாழிIருள் Iாப்பிIாயினி ஒருத்திக்கு Bட்டுஜேB வெதரிந்திருக்கிறது. அ டைளக் வெகாண்
Bாணகடைனத் ஜேதடிக் காண ாம் என்ற நிடைனவினால் இது டைர ஆறுதல் வெபற்று ந்ஜேதன். இனிஜேBல்
அதுவும் முடிIாதுஜேபால் இருக்கிறஜேத? Iாப்பிIாயினிடைIத் திருBணம் வெசய்து வெகாடுத்து
என்னி த்திலிருந்து பிரிப்பதற்கு அல்
ா இ ர்கள் ஏற்பாடு வெசய்து விட் ார்கள். இனி நான் சிறகு
ஒடிந்த பறடை ஜேபால் அன்ஜேறா ஆகிவிடுஜே ன்?’ என்ற எண்ண அடை களிலிருந்து மீள இI ாத
சஞ்ச த்ஜேதாடு, தடைBIனி மும் தாயி மும் விடை வெபற்றுக்வெகாண்டு Iாப்பிIாயினிடைIச் சந்திக்கச்
வெசன்றாள் பதுடைB. தனக்குத் திருBணம் என்ற ஜேபச்சு இதற்குள் எவ் ாஜேறா அ ளுக்கும் வெதரிந்திருந்தது.
பதுடைB Iாப்பிIாயினிடைIக் கண்டு முதலில் களிப்புக்குரிI ஜேபச்சுக்கடைளப் ஜேபசி விட்டுத் தன்
அன்பளிப்பாக அ ளுக்குச் சி பரிசில்கடைளக் வெகாடுத்தாள். பின் “திருBணBானால் என்டைனப்பற்றி
உனக்கு எங்ஜேக நிடைனவு இருக்கப்ஜேபாகிறது? Bறந்ஜேத ஜேபாய் விடு ாய் இல்டை Iா?” என்று நடைகத்துக்
வெகாண்ஜே அ ஜேளாடு ஜேபசினாள் பதுடைB. அ ள் தடை குனிந்தபடி இதழ்களில் புன்னடைக நி வி
நின்றாள்.
இரு ரும் விடைளIாட்டும் சிரிப்புBாக வெ குஜேநரம் ஏஜேதஜேதா ஜேபசிக் வெகாண்டிருந்தனர். கடை சியில்
பதுடைB தன் துIரத்டைத Bனம் திறந்து Iாப்பிIாயினியி ம் விளக்கிக் கூறித் தனக்கு உதவி வெசய்யுBாறு
ஜே ண்டினாள். தன்னால் இIன்றடைத எப்ஜேபாதும் எந்த நிடை யிலும் வெசய் தாக அ ள் பதுடைBக்கு
உறுதிவெBாழி வெகாடுத்தாள். இந்நிடை யில் ஓரிரு நாட்கள் கழிந்தன. இடைசச்சன், Iாப்பிIாயினி
திருBணத்திற்கு உரிI ஏற்பாடுகள் விடைர ாக ந ந்து வெகாண்டிருந்தன. அ ர்கள் திருBணச் வெசய்திடைI
நகரறிI முரசடைறந்து எங்கும் பர ச் வெசய்திருந்தான் தருசகன். திருBணத்திற்குக் குறித்த நாளும் வெநருங்கி
ந்து வெகாண்டிருந்தது. உதIணன்தான் Bாணகன், Bாணகன்தான் உதIணன் என்ற இரகசிI
உண்டைBடைIப் பதுடைBக்கு Bட்டுBா து அறிவித்து விடு தற்கு இந்தத் திருBணத்டைத ஒரு நல்
ாய்ப்பாகக் கருதி ஏற்பாடு வெசய்து வெகாண்டிருந்தான் உதIணன். ‘இடைசச்சனுக்கு முதலில் திருBணம்
வெசய்Iஜே ண்டும்’ என்று அ ன் கூறிIனுப்பிI ஜேபாஜேத அந்தத் திருBணத்டைதஜேI ாய்ப்பாகக் வெகாண்டு
இந்த உண்டைBடைIப் புரிI டை த்துவி ஜே ண்டும் என்பதுதான் அ னது முக்கிI ஜேநாக்கBாக இருந்தது.
திருBண நாள் ந்ததும் உதIணன், BணஜேBடை யில் BணBகனாகிI இடைசச்சனுக்கு அருகில் ந்து
அBர்ந்து வெகாண்டிருந்தான். இடைசச்சனும் Iாப்பிIாயினியும் பந்தலின் கீஜேழ திருBணக்ஜேகா த்ஜேதாடு
விளங்கினர். திருBணச் ச ங்குகள் முடைறப்படி நிகழ்ந்து வெகாண்டிருந்தன. Bாணகனாக Bாறுஜே
ங்
வெகாண்டிருந்த ன்தான் உதIணன் என்று Iாப்பிIாயினி Bட்டுஜேB அறிந்து வெகாண் ாலும் ஜேபாதும்.
பின்பு அ ள் மூ Bாக எப்படியும் பதுடைBக்கும் அந்த உண்டைB வெதரிந்துவிடும். Iாப்பிIாயினி
நுண்ணறிவு உடை I ள். உதIணனுடை I குரடை க் ஜேகட்கும் சந்தர்ப்பம் ஜேநர்ந்தாலும் ஜேபாதும். ‘இது
Bாணகனுடை I குரடை ப் ஜேபால் இருக்கின்றஜேத’ என்று அ ள் சிந்திக்கும்படி ஜேநரிடும்! அ ளுடை I
அந்தச் சிந்தடைனயின் பIனாக வெBய் வெ ளிப் பட்டுப் பதுடைBIளவிற்கா து பரவித் வெதரிI ாம்.
வெதரி தற்கு ஏது இருக்கிறது என்று நீண் ஜேநரம் சிந்தித்த பின்னர், ‘எவ் ாஜேறனும் தன்னுடை I குரடை
Iாப்பிIாயினி ஜேகட்குBாறு வெசய்தாக ஜே ண்டும்’ என்ற முடிவிற்கு ந்தான் உதIணன்.
தன் முடிடை ச் வெசI ாக்கு தற்கு ஏற்ற ாறு BணBக்களுக்குச் சமீபத்தில் அ ன் இருந்தான். Bண
நிகழ்ச்சிகளுக்கு இடை ஜேI இடைசச்சடைன அடைழத்து, “எழில் மிகுந்த ஜேகாசாம்பி நகரத்டைதயும், அந்
நகரத்திற்கு அழகு வெசய்யும் Iமுடைன நதிடைIயும் அதன் இரு கடைரயிலும் ளமிகுந்து விளங்கும் பசுஞ்
ஜேசாடை கடைளயுங் உனக்கு BடைனவிIாகும் வெபரும்ஜேபற்றினால் Iாப்பிIாயினி காணப் ஜேபாகிறாள்.
அ ளுக்கு இது ஒரு நல்
ாய்ப்பு. இல்டை என்றால் நாம்தான் Bகதத்திற்கு ரு ாஜேனன்? இப்படி
இடை எல் ாம் நிகழஜே ண்டும் என்று விதிஜேI குத்துக் வெகாண்டு நம்டைB இங்ஜேக ர டைழத்துக்
வெகாண் ஜேதா என்னஜே ா?” என்று தன் குரல் Iாப்பிIாயினிக்குக் ஜேகட்கும் படி இடைரந்து கூறினான்
உதIணன்.
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50. பதுடைBயின் பாக்கிIம்
உதIணன் இடைசச்சடைன அடைழத்துப் ஜேபசிI அந்தக் குரடை க் ஜேகட் தும் அ ன் எதிர்பார்த்தது
ஜேபா ஜே Iாப்பிIாயினி உ ஜேன ஆ ஜே ாடு அ ன் பக்கBாகத் திரும்பிப் பார்த்தாள். உதIணன்மீது
சி விநாடி ஜேநரம் அ ளது பார்டை நிடை த்தது.
‘இந்தக் குரல் இதற்கு முன்ஜேப எங்ஜேகா ஜேகட்டுப் பழகிI குரடை ப்ஜேபால் அல்
ா இருக்கிறது? ஆம்!
இப்ஜேபாது நிடைனவு ருகிறது! சந்ஜேதகம் இல் ாBல் இது Bாணகனுடை I குரஜே தான்' என்று
Iாப்பிIாயினி இவ் ாறு எண்ணமி
ானாள். தான் ஏற்வெகனஜே கண்டிருந்த Bாணகனுடை I
முகச்சாIஜே ாடு இப்ஜேபாது கண்வெணதிஜேர காணும் உதIணடைன ஒப்பிட்டுப் பார்த்துக் வெகாண் ாள்
அ ள். உண்டைB அ ளுக்கும் புரிந்தது. ‘உதIணனும் Bாணகனும் ஒரு ஜேர’ என்படைத அ ள்
அறிந்துவெகாண் ாள். வெநஞ்சங்கள் உறவுவெகாண்டு காதலிக்கும்ஜேபாது அந்த உறவு இIற்டைகIாகஜே
எவ் டைகயிலும் ஒத்த இரண்டி ங்களிஜே ஜேI ஏற்படுகிறது. ‘பதுடைBடைI Bாணகனாக Bாறி இருந்து
காதலித்த ன் உதIணஜேன’ என்று அறிந்துவெகாண் பின் இந்த ஒற்றுடைB இIல்டைப எண்ணிப் பார்த்தாள்
Iாப்பிIாயினி. விIப்புக்குரிI இந்த உண்டைBடைI விடைர ாகப் பதுடைBக்குக் கூறி அ டைள Bகிழ்விக்க
ஜே ண்டும் என்றும் ஆர் முற்றாள் அ ள். ‘பதுடைB! நீ காதலித்த அந்தண இடைளஞன் Bாணகன்,
உண்டைBயில் Iார் என்று வெதரியுஜேBா உனக்கு? அ ன்தான் உதIணன். நீ வெகாடுத்து டை த்த ள்! எல் ா
டைகயிலும் சிறந்த ஜேபரரசனாகிI உதIணடைன உன் காத னாகக் வெகாண்டு ந்து ஜேசர்த்த விதிடைI
அதற்காக ாழ்த்தத்தான் ஜே ண்டும்’ என்று அப்ஜேபாஜேத பதுடைBடைIத் தனிஜேI அடைழத்துச் வெசன்று
கூறஜே ண்டும் என்ற ஆடைசத் துடிப்டைப எய்தினாள் Iாப்பிIாயினி. அ ள் அறிந்துவெகாண் உண்டைB
அத்தடைகIதாகஜே இருந்தது.
ஆனால், ‘உதIணஜேன Bாணகன், என்ற வெசய்திடைIப் பதுடைBக்குச் வெசால் ஜே ண்டும்’ என்று
Iாப்பிIாயினி வெகாண் ஆர் த்டைத, ஏழு நாள்கள் அ க்கிக் வெகாள்ள ஜே ண்டிIதாகப் ஜேபாயிற்று.
திருBண நிகழ்ச்சிக்கு உரிI ஏழு நாள்களிலும் Iாப்பிIாயினி, பதுடைBடைIச் சந்திக்கஜே முடிIவில்டை .
எட் ா து நாள் காடை யில் பதுடைBஜேI Iாப்பிIாயினிடைIக் காணும் விருப்பத்ஜேதாடு அ டைள
அடைழத்துக் வெகாண்டு ருBாறு சிவிடைகடைIயும் ஆட்கடைளயும் அனுப்பிவிட் ாள். Iாப்பிIாயினிடைI
அது டைர முழுடைBIாக ஒரு நாள் கூ ப் பிரிந்து தனிடைBயுறாத பதுடைBக்கு அந்த ஏழு நாள் பிரிவு,
ஏழாண்டுப் பிரிவுஜேபா இருந்தது. Iாப்பிIாயினி புதுBணக் ஜேகா த்தின் அழகுப் வெபாலிஜே ாடு,
ஆர் மும் முந்தி ச் சிவிடைக ஏறிப் பதுடைBடைIக் காண்பதற்கு ந்தாள். சந்தித்த உ ஜேனஜேI, தான்
அறிந்துவெகாண்டிருந்த உண்டைBடைIப் பதுடைBக்கு Bகிழ்ச்சிஜேIாடு கூறினாள் அ ள். பதுடைBயும்
அ ளும் ஒரு டைர வெIாரு ர் தழுவிக் வெகாண் னர். “பதுடைB! காBன் ஜேகாட் த்தில் Bாணகன் என்னும்
அந்தண இடைளஞனாக Bாறுஜே
ங்வெகாண்டு உன் உள்ளத்டைதக் க ர்ந்த காத ன் ஜே று Iாறுமில்டை !
உதIணஜேனதான். இனி நீ க டை யுறு டைதத் தவிர்க” என்றாள் Iாப்பிIாயினி.
அ ள் கூறிIடைதக் ஜேகட் தும் பதுடைBயின் கண்கள் விIப்பால் B ர்ந்தன. அந்த B ர்ச்சி நிடை த்த
ஜேநரம் ஒரு வெநாடிதான். உதடுகளில் நாணப் புன்னடைக ஒன்று ஜேதான்றி நி விIது. கன்னங்களில்
வெசம்டைB ப ர்ந்து பரவிIது. பதுடைB நாணமுற்று நின்றாள். ‘அ ருக்கு ஆட்பட் வெநஞ்சம் இனி நான்
மீட்க முடிIாத அளவில் உறவுவெகாண்டு விட் து.’ என எண்ணினாள். ‘தங்டைகக்கு Bணம் புரிகிஜேறன்
என்ற க டைBடைIக் காட்டித் தடைBIன், என்டைன உதIணனுக்கு உரிடைBIாக்க ஏற்பாடு வெசய்கின்றாஜேன’
என்று முன்பு க ங்கியிருந்த பதுடைBயின் உள்ளம் இப்ஜேபாது, ‘அ ஜேரதான் இ ர்! இ ஜேர தான் அ ர் !
அ ரும் இ ரும் ஒரு ஜேர’ என்படைத அறிந்து நிடைறவு வெகாண் து. ஆனாலும் தனது Bனக்களிப்டைப
Iாப்பிIாயினி அறிந்து வெகாள்ளும்படிIாக வெ ளிப்படுத்த விரும்பவில்டை அ ள். தான் ஜேகள்வியுற்ற
அந்த உண்டைBடைI ஜேBலும் உறுதிப்படுத்திக் வெகாண் பின்ஜேப திருப்தி அடை I ாம் என்று அ ள்
தIங்கினாள்.
“ஜேதாழி! உன் கண னாகிI இடைசச்சன்கூ அ ருக்குத் ஜேதாழன்தான் என்று ஜேகள்வியுற்ஜேறன். நீ கூறும்
இந்த நல் வெசய்திடைI என் Bனம் எவ் ளவு Bகிழ்ச்சிஜேIாடு ரஜே ற்கிறது வெதரியுBா? ஆனால், இடைத
எந்தச் சான்றுவெகாண்டு நான் உறுதிIாய் நம்ப முடியும்? என் Bனம் உறுதிIாக இடைத ஏற்றுக்
வெகாள் தற்கும் நீஜேI ஏதா து உதவி வெசய்I ஜே ண்டும்” என்று பதுடைB தணிந்த குரலில்
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Iாப்பிIாயினியி ம் ஜே ண்டினாள். “இடைத உறுதிப்படுத்திக் வெகாள்ள இன்னும் என்வெனன்ன சான்றுகள்
ஜே ண்டுஜேBா அ ற்டைற அறிI என்னால் ஆனBட்டும் முIலுஜே ன். பதுடைB! நீ என்டைனத் துணிந்து
நம்ப ாம்?” என்று கூறி விடை வெபற்றுக்வெகாண்டு புறப்பட் ாள் Iாப்பிIாயினி. ஜேநஜேர உதIணடைனக்
காணக்கருதி அ னிருப்பி த்டைத அடை ந்தாள். இடைசச்சஜேனாடு தான் ஜேபசிI குரடை Iாப்பிIாயினி
ஜேகட்டுத் திரும்பிIடைதயும், அப்ஜேபாது அ ளது விIப்ஜேபாடு கூடிI பார்டை தன்ஜேBல் நிடை த்தடைதயும்
கண்டிருந்த உதIணன், அ ள் தன்டைனப் புரிந்துவெகாண்டு விட் ாள் என அநுBானித்துக் வெகாண் ான்.
‘என் கருத்து வெ ற்றி வெபற்றுவிட் து. Iாப்பிIாயினி எப்படியும் தன் சந்ஜேதகத்டைதப் பதுடைBயி ம்
கூறாBல் இருக்கBாட் ாள்’ என்று எண்ணிக்வெகாண்டு Bனம் அடைBந்தான் அ ன்.
உதIணன் தன்னளவில் அநுBானித்துக் வெகாண் வெ ற்றிடைI நிச்சIப்படுத்து துஜேபா Iாப்பிIாயினி
தனிடைBயில் அ ன் முன் ஜேதான்றினாள். ந ந்தடைத எல் ாம் அ ள் மூ ம் அறிந்து வெகாண் ான்
உதIணன். அ ள் கூறிIதிலிருந்து பதுடைBயின் சந்ஜேதகத்டைதப் ஜேபாக்கித் தாஜேன Bாணகனாக இருந்தடைத
உறுதிப் படுத்த ஜே ண்டிIது அ சிIம் என்படைதயும் அ ன் உணர்ந்தான். காBன் ஜேகாட் த்தில்
தனக்கும் அ ளுக்கும் ஏற்பட் காதலில் வெதா ங்கி ஒன்று வி ாBல் எல் ா நிகழ்ச்சிகடைளயும்,
அ டைளயும் சித்திரBாக டைரந்து, அடைத Iாப்பிIாயினியி ம் அளித்தான். தானும் பதுடைBயும்
Bாத்திரஜேB அறிந்த ப Bடைறவுக் குறிப்புக்கள் அந்தச் சித்திரத்தில் இ ம் வெபறுBாறு வெசய்திருந்தான்
அ ன். அ ற்டைறக் கண் பின்பா து தான் ஜே று. Bாணகன் ஜே று அல் , இரு ரும் ஒரு ஜேர
என்படைதப் பதுடைB புரிந்துவெகாள்ள முடியும் என்பதாக, அ ன் நம்பினான். கடை சியில் ஜே ஜேறார்
முக்கிI அடை Iாளத்டைதயும் Iாப்பிIாயினியி ம் கூறினான்.
கன்னிBா த்தில் ஒருநாள் இரவில் ஜேகாட் ான் பIங்கரBாக அ றிIடைதயும், அடைதக் ஜேகட்டு அஞ்சிப்
பதுடைB தன்டைனத் தழுவிக் வெகாண் டைதயும், அதனால் ஊ ல் தீர்ந்தடைதயும் - அ ளால் எப்படியும்
Bறுக்க முடிIாது என்வெறண்ணி அந்த இரகசிI நிகழ்ச்சிடைIஜேI Iாப்பிIாயினியி ம் இறுதியில்
வெசால்லி அனுப்பினான். தான் எழுதிக் வெகாடுத்திருக்கும் சித்திரக் குறிப்புகடைளயும் உரு த்டைதயும் கூ
அ ள் நம்ப Bறுக்க ாம். ஆனால் இறுதிIாகக் கூறி விட்டிருக்கும் இந்தச் சம்ப த்டைத ஒப்புக்வெகாண்டு
நம்பித் தான் ஆகஜே ண்டும் என்ற தீர்Bானத்ஜேதாடு தனிIாக Iாப்பிIாயினியி ம் அடைதயும்
கூறியிருந்தான் உதIணன்.
உதIணன் அளித்த சான்றுகஜேளாடு மீண்டும் Iாப்பிIாயினி பதுடைBயின் கன்னிBா த்துக்குச் வெசன்றாள்.
உதIணன் வெகாடுத்து அனுப்பிI சித்திரங்கடைள வெIல் ாம் கண்டு, ‘இ ற்டைற எழுத ல் ார்
Bாணகடைன அன்றி ஜே வெற ரும் இல்டை ’ என்று பதுடைB தனக்குள் எண்ணிக் வெகாண் ாள். அ ன்
எழுதிக் வெகாடுத்திருந்த தனது டி த்டைதக் கண் ஜேபாது, ‘தன்ஜேனாடு வெநருங்கிப் பழகிI ஒரு டைரத்
தவிர ஜே று Iாரும் அடைத அப்படி எழுதியிருக்க இI ாது. அந்த ஒரு ர் Bாணகஜேன! எனஜே ,
Bாணகனும் உதIணனும் ஒரு ராக இருக்க ாம்’ என்று இவ் ாறு நிடைனவுகள் அ ள் உள்ளத்தில்
ஜேதான்றினாலும், அஜேத வெநஞ்சத்தின் ஒரு ஜேகாடியில் இனம்புரிIாத க க்கமும் ஐIமும்
இருந்துவெகாண்ஜே அ டைள ருத்தின. அந்த ருத்தம் தூண்டி ப் பதுடைB மீண்டும் தIக்கத்து ஜேனஜேI
Iாப்பிIாயினிக்கு BறுவெBாழி கூறினாள்.
இந்த BறுவெBாழியிலும் பதுடைBயின் பூரண நம்பிக்டைகக்கு உரிI எந்த அம்சமும் பிரதிபலிக்கக்
காஜேணாம். “ஜேதாழீ! இடை கடைள எல் ாம் Bாணகன் ஒரு ன்தான் எழுத முடியும் அடைதப்
வெபாறுத்த டைரயில் எனக்கும் அ நம்பிக்டைகஜேIா Bனஜே றுபாஜே ா சிறிதளவும் கிடை Iாது. இஜேதா
இந்த உரு ங்கடைளயும் குடைற வெசால் தற்கு இல்டை . என்ஜேனாடு வெநருங்கிப் பழகிI காத ர்
எழுதிIடை தாம் என்படைத Bறுக்க முடிIாதபடி இடை அடைBந்துள்ளன. ஆயினும் இ ற்டைற நன்றாக
ஆராய்ந்த பின்பல் ாது, இ ற்டைற நம்பிவி ல் ஆகாது. ஆராIாBல் ஒப்புக்வெகாள்ள Bறுக்கிறது
என்Bனம்” என்று பதுடைB கூறினாள். பதுடைBயின் இந்த BறுவெBாழிடைIக் ஜேகட் Iாப்பிIாயினி
அதிர்ச்சி யுற்றாள்.
இ ளுக்கு நம்பிக்டைக யூட்டு து அவ் ளவு எளிI காரிIமில்டை என்று Iாப்பிIாயினி நிடைனத்துக்
வெகாண் ாள். இறுதிIாக உதIணன் கூறிIனுப்பிI அந்த இரகசிIச் வெசய்திடைIக் ஜேகட் பின்பா து
பதுடைBயின் வெநஞ்சம் வெநகிழ்கின்றதா பார்ப்ஜேபாம் என்று கருதி அ டைள வெநருங்கிக்காதருஜேக அந்தச்
வெசய்திடைI வெBல் க் கூறினாள். பதுடைBயின் அ நம்பிக்டைக இருந்த இ ம் வெதரிIாBல் Bடைறந்து
ஜேபாயிற்று. Iாப்பிIாயினி கூறிI அந்தச் வெசய்திIால், அ ள் Bனத்திலிருந்த சிறிதளவு சந்ஜேதகமும்
நீங்கிப் ஜேபாயிற்று. இறந்துஜேபான கண னின் இன்னுயிடைரக் கூற்று னி மிருந்து மீண்டும்
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வெபற்றஜேபாது சாவித்திரிக்கு எத்தடைகI Bகிழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்குஜேBா அத்தடைகI Bகிழ்ச்சி பதுடைBக்கு
இப்ஜேபாது ஏற்பட் து. இது வெ றும் காதல் Bகிழ்ச்சி Bட்டும் அல் . காத னின் Bாறு ஜே
த்
திறடைBடைI எண்ணிக்களிக்கிற களிப்பும் க ந்த Bகிழ்ச்சிIாகும்.
Bகிழ்ச்சிப் பித்ஜேதறிI பதுடைBக்கு அப்ஜேபாது என்ன வெசய் வெதன்ஜேற வெதரிIவில்டை .
Iாப்பிIாயினிஜேIாடு டைக ஜேகாத்து ஆடினாள். உதIணன் எழுதிக் வெகாடுத்திருந்த சித்திரங்கடைள எடுத்து
Bார்புறத் தழுவிக் வெகாண் ாள். அந்தச் சித்திரங்களுள் ஒன்றில் உதIணன் பதுடைB ஆகிI இரு ர்
உரு மும் டைரIப் வெபற்றிருந்தன. அதிலிருந்த உதIணன் டி த்டைத ஜேநாக்கி, “என் வெநஞ்டைசக்
க ர்ந்த காத ஜேர! நீங்கள் ஞ்சகத்தில் டைகஜேதர்ந்த ராக இருப்பீர்கள் ஜேபா த் வெதரிகிறஜேத!
Bாறுஜே
த்தால்தான் இந்தப் ஜேபடைதயின் வெநஞ்சத்டைதத் திரு முடியும் என்பது உம் கருத்ஜேதா?” என்று
அந்தச் சித்திரத்ஜேதாடு ஜேநரில் உடைரIாடு து ஜேபா ப் ஜேபசினாள். பதுடைBயின் இத்தடைகI வெசIல்களால்
அ ளது Bனப்பூர் Bான நம்பிக்டைகடைIயும் உ ன்பாட்டை யும் Iாப்பிIாயினி அறிந்து வெகாண் ாள்.
இவ் ாஜேற சி நாள்கள் கழிந்தன. இதற்குள் உதIணன், பதுடைB திருBணத்திற்குத் தருசக Bன்னன்
ஏற்பாடுகடைளச் வெசய்து வெகாண்டிருந்தான்.
அரண்Bடைனச் ஜேசடைனப்வெபருங்கணிIார், திருBணத்திற்வெகன நல் நாள் ஒன்டைறக் குறிப்பிட்டுக்
கூறியிருந்தார். ழக்கத்தின்படிஜேI Bகதஜே ந்தனின் தங்டைகக்குத் திருBணம் நிகழ இருக்கும் அந்தச்
வெசய்தி, நகர் எங்கும் ள்ளு ர்களால் அறிவிக்கப் வெபற்றது. பிறநாட்டு Bன்னர்களுக்கு Bணத்
தூது ர்கள் ஜேபாக்கப் வெபற்றனர். இராசகிரிI நகரம் ஜேகா ாக Bான அ ங்காரச் சிறப்புக்கடைள
அடை ந்து வெபாலிவு வெபற்றது. அங்கங்ஜேக நகரில் திருBண நிகழ்ச்சி நடை வெபறுகிறது என்படைத
அறிவிக்கும் Bங்க க் வெகாடிகள் உIர்ந்து ஜேதான்றின. குறித்த நாளில் எல் ா டைகச் சிறப்புக்கஜேளாடும்
பதுடைB-உதIணன் திருBணம் நிகழ்ந்தது. அ ர்கள் இரு ரும் உ கறிI Bணம் புரிந்துவெகாண்
காத ர்களாயினர். திருBணம் முடிந்தபின் பதுடைBக்கும் உதIணனுக்கும் நாள்கள் களிப்பு BIBாகக்
கழிந்தன. பதுடைBயும் உதIணனும் ஒரு ருக்வெகாரு ர் புதிI ர்கள் அல் ர். அ ர்கள் காதல்
வெகாண் தும் Bனம் க ந்ததும் ஆகிIடை கூ முன்டைனI நிகழ்ச்சிகஜேள! ஆனால், உ கறிIாதடை
அடை . அ ர்களது உள்ளங்கள் Bாத்திரஜேB அறிந்தடை ! ஆனால் இப்ஜேபாது அ ர்கள் BணBான ர்கள்.
திருBண உரிடைBஜேIாடு நுகர்கின்ற ாழ்வு இது. இந்த இன்பBIBான வெபாழுதின் இடை ஜேI,
துன்பமுற்றிருக்கும் நண்படைன அ ன் Bறக்க முடிIவில்டை . அடைதயும் நிடைனத்து ஜே தடைனப்பட் ான்
உதIணன்.
ஜேபாரில் எலிச்வெசவிIரசனி ம் சிடைறப்பட் உருBண்ணு ாடை எவ் ளவு விடைரவில் அங்கிருந்து
மீட்க முடியுஜேBா அவ் ளவு விடைரவில் மீட்க ஜே ண்டும் என்று நிடைனத்து அதற்கான திட் ங்கடைள
இடை Iறாது எண்ணிக் வெகாண்டிருந்தான். இவ் ாறு இருக்டைகயில் தருசகஜேனாடு உடைரIாடும்
சந்தர்ப்பம் ஒன்று அ னுக்கு ஏற்பட் து. அப்ஜேபாது உருBண்ணு ாடை விடுவித்துக் வெகாண்டு ர
ஜே ண்டிI அ சிIத்டைதப் பற்றிக் குறிப்பாகத் தருசகனி ம் கூறினான் அ ன். தருசகனும் அடைத
உணர்ந்துவெகாண்டு உருBண்ணு ாடை விடுவிக்கத் தன்னால் இIன்ற டைர முIல் தாக ஒப்புக்
வெகாண் ான்.
உதIணனுடை I இந்த ஜே ண்டுஜேகாடைளக் ஜேகட் பின், தருசகனுக்குத் தனிடைBயில் உதIணடைனப்
பற்றிச் சிந்திக்க அ காசம் ஏற்பட் து, உதIணன் எதிர்பாராத விதBாக ந்து தனக்கு உதவிவெசய்து
தன்ஜேனாடு பழகிIதிலிருந்து பதுடைBக்கும் அ னுக்கும் திருBணம் ந ந்தது டைர Iா ற்டைறயும்
ஒருமுடைற ஆழ்ந்து எண்ணிப்பார்த்தான். அதன் விடைள ாக உதIணனின் அப்ஜேபாதுள்ள நிடை , இ ன்
நாடு பிறருடை I டைகயில் இருப்பது ஆகிI எல் ாம் தருசகனுக்கு நிடைனவு ந்தன. உதIணனுக்கு
தன்னால் எந்த டைகயில் எல் ாம் உதவி வெசய்I முடியுஜேBா, அந்த டைகயில் எல் ாம் உதவி வெசய்து
அ டைன உIர்வுறச் வெசய்I ஜே ண்டிI உறவு முடைறயும் க டைBயும் இப்ஜேபாது தனக்கு இருப்படைதத்
தருசகன் உணர்ந்தான்.
‘பாஞ்சா ராசனாகிI ஆருணி, உதIணன் இல் ாத ஜேநரத்தில் அ னுடை I ஜேசார்டை ப்
பIன்படுத்திக்வெகாண்டு அ ன் நாட்டை க் டைகப்பற்றி ஆண்டு ருகிறான். அ னி மிருந்து நாட்டை
மீட்டு உதIணனுக்கு அளிக்க ஜே ண்டும். நBக்கு உதIணன் வெசய்திருக்கும் டைகம்Bாறு கருதாத
ஜேபருதவிக்கும் நம் தங்டைகடைI Bறுக்காBல் Bணம்புரிந்து வெகாண் தற்கும் நாம் அ னுக்குப்
பட்டிருக்கும் நன்றிக் க ன் மிகப் வெபரிIது’ என்று உதIணனுக்கு உதவும் ஆர் மும் நன்றியும் தருசகன்
உள்ளத்தில் வெபருகி ளர்ந்தன. இத்தடைகI தனிடைBச் சிந்தடைனயின் முடி ாகத் தருசகன், உதIணன்
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நாட்டை அ ன் திரும்பவும் வெபறு தற்கு உ னடிIாக ஓர் ஏற்பாட்டை ச் வெசய்I முற்பட் ான். தன்
அடைBச்சர்களில் சிறந்த ர்களாகிI, ரு காரன், தாரகாரி, தருBதத்தன், சத்திIகாBன் என்னும்
நால் டைரயும் அடைழத்து உதIணனுக்குப் படை உதவி வெசய் து பற்றி அ ர்களி ம்
க ந்தாஜே ாசித்தான் தருசகன்.
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51. தம்பிIர்

ரவு

அநுப மும் பயிற்சியும் மிக்க தருசக ராசனின் அந்த நான்கு அடைBச்சர்களும், தாம் ஜேBற்வெகாள்ளும்
வெசIல்களில் பிறருடை I உதவியின்றிஜேI வெ ற்றி வெபறும் ஆற்றலும் ன்டைBயும் உடை I ர்கள்.
நால் டைகப் படை கஜேளாடு அறுபதினாயிரம் வீரர்கடைளயும் அடைழத்துச் வெசன்று தாங்கஜேள
ஆருணிIரசனி ம் இருந்து உதIணன் நாட்டை மீட்டுத் தரு தாக அ ர்கள் ஒப்புக் வெகாண் னர்.
முதலில் அடைBச்சர்கடைளயும் படை டைIயும் அனுப்பிவிட்டு, பின்பு உதIணடைனப் பதுBாபதியு ன்
அனுப்பு து ந ம் என்று தனக்குள் தீர்Bானித்துக் வெகாண் ான் தருசகன். தன் அடைBச்சர்களுள்
ரு காரடைனத் தனிஜேI அடைழத்து. “ ரு கார அறிவும் அநுப முதிர்ச்சியும் மிகுந்த உன்னி ம் சி
வெசய்திகடைள நான் தனிIாகக் கூறஜே ண்டும். இந்தப் படை வெIடுப்பின் வெ ற்றிக்கு உன்டைனஜேI நம்பி
அனுப்பு து ஜேபா , ஜே று ஒரு வெசIலுக்கும் நான் உன்டைனஜேI முழு Bனத்ஜேதாடு நம்பியிருக்கிஜேறன்.
அதுதான், உதIணனுக்கு ஒரு சிறு துன்பமும் ஜேநர்ந்துவி ாதபடி காக்கஜே ண்டிI வெசIல். இன்னும்
வெ ளிப்படை Iாகக் கூறஜே ண்டுBானால், உதIணன் உன் அடை க்க ம் என்று டை த்துக்வெகாள்.
பிறரி ம் அடை க்க ம் புகுகின்ற அளவிற்கு உதIணன் சாதாரணBான ன் அல் ன். ஆனால்,
எனக்காகவும், என் தங்டைக பதுடைBக்காகவும் என் வெபாருட்டு நான் அ டைன உன்னி ம் உரிI
அடை க்க ப் வெபாருளாக ஒப்படை க்கிஜேறன். எந்த டைகயி ா து முIன்று ஆருணிIரசடைன வெ ன்று
நாட்டை உதIணனி ம் ஒப்பித்துவிட்டு ரஜே ண்டிI வெபாறுப்பு உனக்கு இருக்கிறது.
சூழ்ச்சிகளினாஜே ா, வெ ளிப்படை Iான முIற்சிகளினாஜே ா இடைத நீ நிடைறஜே ற்றிIாக ஜே ண்டும்”
என்று தருசகன் ரு காரனி ம் மிக அந்தரங்கBாக ஜே ண்டிக் வெகாண் ான்.
அன்றிரஜே ஜேகாசாம்பி நகரத்டைத ஜேநாக்கி அடைBச்சர்கள் நால் டைரயும் முதன்டைBIாகக் வெகாண்டு Bகத
நாட்டுப் படை கள் புறப்பட் ன. உதIணன், பதுடைB ஆகிI இரு ருக்கும் ஜே ண்டிI எல் ாப்
வெபாருள்களும் படை க்குப் பின்பு வெசன்றன. புதுBணக் காத ர்களாகச் வெசல்கின்ற ர்கள் ஆடைகIால்,
அ ர்களுக்வெகன்று சிறப்புமிக்க பரிசிற் வெபாருள்கள் ப
ற்டைற அனுப்பி டை த்திருந்தான் தருசக
Bன்னன். படை புறப்பட்டுச் வெசன்ற சிறிது ஜேநரத்திற்வெகல் ாம் உதIணன் தருசகனி ம் விடை
வெபற்றுக்வெகாள்ள ந்தான். அப்ஜேபாது தருசகன் அ னி ம் சி வெசய்திகடைள Bனம் விட்டுப் ஜேபசினான்.
உதIணடைனப் பிரிIப் ஜேபாகின்ஜேறாஜேB என்ற க க்கமும் அந்தப் ஜேபச்சிஜே வெதானித்தது. “உதIணன்,
உதIணன் என்று அடைதப் புகழுக்குரிI ஜேபரரசன் ஒரு னின் வெபIராகக் ஜேகள்விப்பட்டு
அவ் ளவிஜே ஜேI Bகிழ்ந்திருந்த ன் நான்! ஆனால் இன்ஜேறா, நீ எனக்கு நல் சBIத்தில் வெசய் தற்கு
அரிI உதவி ஒன்டைறச் வெசய்தது ன் எனக்கு வெநருங்கிI உறவினனாகவும் ஆகிவிட் ாய். ஜேபரரசர்கள்
Iா ருக்கும் நீ நண்பனாகவும் உறவினனாகவும் இருக்கிறாய். உஞ்டைச நாட்டு ஜே ந்தன் பிரச்ஜேசாதனனும்
என் ஜேபா ஜே Bகட் வெகாடை முடைறயில் உனக்கு உறவினஜேன. இப்ஜேபாது ஆருணிஜேIாடு, நீயும் என்
படை களும் நிகழ்த்த இருக்கும் ஜேபாரில் உனக்கு ஏதா து தளர்ந்த நிடை ஏற்படுBானால், பிரச்ஜேசாதன
Bன்னனுடை I உதவிடைIக்கூ நீ ஜேகார ாம். அ னும் உன் ஜே ண்டுதடை Bறுக்கBாட் ான். Bடை ச்
சிகரத்திஜே வெபய்த Bடைழ நீர்ஜேபா , ஆருணியும் அ டைனச் ஜேசர்ந்த ர்களும் சிதறிஜேIாடித்
ஜேதாற்றுப்ஜேபாக வில்டை Iானால் நாஜேன ஜேநரில் அந்தப் ஜேபார்க்களத்திற்கு ருஜே ன். அ டைனப்
புறமுதுகிட்டு ஓ ச் வெசய்து ஆட்சிடைI, உனக்கு ாங்கி அளிப்ஜேபன். அதுஜே இI ாBற் ஜேபாயினும்
எனக்ஜேகா, பிரச்ஜேசாதனனுக்ஜேகா நண்பர்களாகிI எந்த ஓர் அரசடைன நீ அடைழத்தாலும், அ ன்
Bறுக்காBல் முன் ந்து, உனக்கு உதவி வெசய் ான். நீயும் என் அடைBச்சர்களும் தவிரப் பிறருடை I
வெதா ர்டைப இதில் ஏற்படுத்திக் வெகாள் தனால் ப துன்பங்கள் விடைளI ாம். எனஜே ஜேபார்
சம்பந்தBான நிகழ்ச்சிகடைள ஆஜே ாசிக்கும் ஜேபாஜேதா, திட் ம் இடும் ஜேபாஜேதா நீயும் அடைBச்சர்களும்
Bட்டுஜேB தனிடைBயில் க ந்து ஜேபச ஜே ண்டும். உனக்கு வெ ற்றி எய்து து உறுதி! எல் ாம் ந Bாக
முடிIஜே ண்டும் என்று BனBார ாழ்த்துகிஜேறன்” என்று உதIணனுக்கு ாழ்த்துக் கூறினான் தருசகன்.
“தாங்கள் கூறிI ாழ்த்துக்கும் ஜேIாசடைனகளுக்கும் என் நன்றி! எல் ாம் தாங்கள் கூறிI ாஜேற இனிது
நிகழும் என்பதில் எனக்கும் நம்பிக்டைக உண்டு. அ சிIBானால் தங்கடைளஜேIா பிரச்ஜேசாதன
Bன்னடைரஜேIா ஜேநரில் உதவிக்கு அடைழப்ஜேபன். நிற்க இது ஜே ஜேறார் வெசய்தி! அடைத மீண்டும் தங்களுக்கு
நிடைனவூட்டித் தங்கள் க னத்திற்குக் வெகாண்டு ர விரும்புகிஜேறன். நான் இங்கு ந்தது, அரிI
சந்தர்ப்பத்தில் தங்களுக்கு உத ஜேநர்ந்தது, தங்கள் தங்டைகடைI Bணம் புரிந்துவெகாண் து ஆகிI இடை
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Iா ற்றிற்கும் மூ காரணBாக இருந்த ன் என் அருடைB நண்பன் உருBண்ணு ாஜே ! நான்
பதுடைBடைI Bணஞ் வெசய்துவெகாண் Bகிழ்ச்சிடைI உணரஜே முடிIாBல், என் Bனத்தில்
உருBண்ணு ாடை ப் பற்றிI துன்பநிடைனவுகள் தடை வெசய்கின்றன. உருBண்ணு ாடை எப்படியும்
இன்னும் பத்துப் பதிடைனந்து நாள்களுக்குள் எலிச்வெசவி அரசனி மிருந்து விடுதடை வெசய்து அனுப்ப
ஜே ண்டிIது உங்கள் வெபாறுப்பு. உருBண்ணு ா விடுதடை Iானால் ஒழிI, நான் என்னுடை I திருBண
இன்பத்டைத நிடைனக்கவும் ழியில்டை . இடைத நீங்கள் எனக்காக விடைரவில் வெசய்தாக ஜே ண்டும்” என்று
கூறித் தருசக ஜே ந்தனி ம் தனக்கு விடை Iளிக்குBாறு ஜேகட்டுக் வெகாண் ான் உதIணன். தருசகனும்
அவ் ாஜேற வெசய்து உருBண்ணு ாடை விடுவிப்பதாக ாக்களித்து உதIணனுக்கு விடை வெகாடுத்து
அனுப்பினான். தனக்வெகன்று இருந்த உரிடைBப் படை வீரர்களும் ஜே ஜேறார் சிறு படை யும் பின்பற்றி ர,
உதIணன் ஜேகாசாம்பி நகரத்டைத ஜேநாக்கிச் வெசன்றான். ‘உதIணன் படை கஜேளாடு புறப்பட்டு விட் ாஜேன!
இனி எந்த அரசனின் முடிவுக்கு ஆபத்ஜேதா?’ என்று எண்ணிப் பிறஜே ந்தர் ஜேபதுற்றனர்.
தருசகன் அனுப்பிI Bகத நாட்டுப் படை வீரர்கஜேளாடு அடைBச்சர்கள் நால் ரும் முதன்டைB டை த்து
முன்வெசல் , உதIணனும் அ னு ன் வெசன்ற சிறு படை யும் பின்பற்றித் வெதா ர்ந்து வெசல்
ாயினர்.
இராசகிரிI நகரத்தில் நிகழ்ச்சிகள் இவ் ாறு இருக்கும் நிடை யில், அங்கிருந்து சி நாடைளக்கு முன்ஜேப
ஜே று ஒரு முக்கிIBான வெசIல் நிமித்தம் வெ ளிஜேIறிச் வெசன்றிருந்தான் Iந்தகன். Bடைற ாக இருக்கும்
யூகியி மிருந்து வெசய்தி வெபற்று ரஜே அ ன் வெ ளிஜேIறினான். Iாப்பிIாயினியின் திருBணம் முடிந்த
பின் இரண்ஜே ார் நாட்களில் வெ ளிஜேIறிI அ னுக்கு, யூகிடைI அடை
தற்கு முன்பாகஜே அ ன்
அனுப்பிI ஓடை நடு ழியிஜே ஜேI கிடை த்துவிட் து. .
உருBண்ணு ா ஜேபாரிற் சிடைறப்பட் பின் Iந்தகனுடை I வெபாறுப்பு அதிகBாகி இருந்தது.
அவ் ப்ஜேபாது யூகி கூறிIனுப்பும் திட் ங்கடைள அறிந்தும், இங்ஜேக உதIணடைனக் க னித்துக் வெகாண்டு
இருபுறமும் வெசI ாற்றி ந்தான் அ ன். யூகி அந்தத் த டை அ னுக்கு அனுப்பி யிருந்த ஓடை யில்,
பாஞ்சா ஜே ந்தன் ஆருணிமீது படை வெIடுப்பதற்கு அதுஜே ஏற்ற சBIம் என்றும், உதIணனுடை I
தம்பிIர்களாகிI பிங்க க கர்களும் இஜேத ஜேநாக்கத்ஜேதாடு தாBாகத் திரட்டிI ஒரு படை யு ன் இன்ன
இ த்தில் இருக்கிறார்கள் என்றும், இந்தப் படை வெIடுப்டைப ஆதரித்து அ ர்களும் உதIணஜேனாடு ந்து
க ந்து வெகாள் ார்கள் என்றும் எழுதியிருந்தான். இந்த ஓடை டைIப் படித்தவு ன்தான் உதIணடைனச்
சந்திக்கக் கிளம்பினான் Iந்தகன். உதIணஜேனாடு அ ன் தம்பிIடைரயும் ஒன்று ஜேசர்த்து டை க்கும்
ஜே டை டைIத் தன் ஓடை மூ ம் Iந்தகனுக்கு யூகி வெகாடுத்திருந்தான். உதIணடைனத் ஜேதடி இராசகிரிI
நகரத்திற்கு ந்த Iந்தகன், அ ன் அங்கிருந்து படை கஜேளாடு ஜேகாசாம்பிக்குப் புறப்பட்டுவிட்
வெசய்திIறிந்து விடைர ாக அ டைனப் பின்வெதா ர்ந்தான். உதIணன் ஜேகாசாம்பி நகரத்டைத
அடை
தற்குள் அ டைனச் சந்தித்துப் பிங்க க கர்கடைளப் பற்றி அ னுக்கு நிடைனவு படுத்தி,
அ ர்கடைள ஒன்று ஜேசர்த்து டை ப்பது Iந்தகனுக்கு அப்ஜேபாது க டைBIாக இருந்தது. ஜேகாசாம்பி நாடு
வெசல்லும் நடு ழியிஜே ஜேI Iந்தகன், உதIணடைனச் சந்திக்க முடிந்தது.
உதIணடைனச் சந்தித்தவு ஜேன அ ன் பிங்க க கர்கடைளப் பற்றிI வெசய்திடைIக் கூறத் வெதா ங்கினான்.
“நீ உஞ்டைச நகரில் பிரச்ஜேசாதனனால் சிடைறப்படுத்தப்பட்டிருந்த ஜேபாது, உன் ஆட்சியுரிடைBக்கு உட்பட்
ஜேகாசாம்பி நாடு, உன்னுடை I தம்பிIர்களாகிI பிங்க க கர்களால் ஆண்டு ரப்வெபற்று அடைBதிIாக
இருந்தது. அந்நிடை யில்தான் பாஞ்சா ஜே ந்தன் ஆருணி இடைளஞர்களாகிI உன் தம்பிIஜேராடு
ஜேபாரிட்டு, அ ர்கடைள நாட்டிலிருந்து துரத்தி விட்டுத் தாஜேன ஜேகாசாம்பிடைIக் டைகப்பற்றி ஆள
ஆரம்பித்தான். ஆருணிIால் துரத்தப் வெபற்ற நின் தம்பிIர், குதிடைரகளில் ஏறிக் காட்டுப் பகுதியில்
Bடைற ாகத் திரிந்து, சி நாள்கடைளக் கழித்தனர். பின் Bன வெ றுப்புற்று Iமுடைன நதியில் வீழ்ந்து
உயிடைரப் ஜேபாக்கிக் வெகாள்ள ாம் என்ற எண்ணத்ஜேதாடு அ ர்கள் வெசன்றஜேபாது, வெபண்கள் Bட்டுஜேB
சிக்கும் ஒரு தீவு எதிர்ப்பட் து. அத்தீவில் பன்னிரண்டு Bாதங்கள் சித்த பின்னர் மீண்டும்
ஆருணிஜேIாடு, ஜேபாரிட்டு அ டைன வெ ற்றிக் வெகாள்ள முI
ாம் என்று எண்ணி இப்ஜேபாது
உன்டைனப்ஜேபா ஜே ஜே ஜேறார் இ த்தில் அ ர்களும் ஜேபாருக்கு ஆIத்தBாக இருக்கின்றனர்.
அ ர்களி ம் ஆருணிடைI வெ ல் தற்கு ஏற்ற தகுதி ாய்ந்த படை ஒன்று இருக்கிறது. நீ விரும்பிச்
சம்Bதித்தால் அ ர்கள் இப்ஜேபாஜேத இங்கு ந்து உன்ஜேனாடு க ந்து வெகாள் ார்கள். நீங்கள் Iா ரும்
ஒன்று கூடிப் ஜேபார் புரிந்தால், ஆருணி ஜேதால்வியுற்று ஓடு து உறுதி. பின்பு த்த கு ம் உIர் தற்கு
எந்தவிதBான தடை யும் இல்டை ” என்று விளக்கBாக உதIணனி ம் Iந்தகன் கூறிIதும், உதIணன்
தன் தம்பிIராகிI பிங்க க கர்கடைள உ ஜேன சந்திக்க விரும்பினான்.
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அ ர்கள் தன்ஜேனாடு ஒன்று ஜேசரு து அந்த நிடை யில் அ சிIம் என்று உதIணனால் உணர முடிந்தது.
உதIணன் Iந்தகடைன வெநருங்கினான். Iந்தகன் ஒரு வீரடைன அடைழத்து ஏஜேதா கூறி அனுப்பினான்.
Iந்தகன் அவ் ாறு கூறிIனுப்பிI சிறிது ஜேநரத்திற்குள்ஜேளஜேI பிங்க க கர்கள் தம் படை யு ன்
தடைBIன் உதIணடைனச் சந்திக்க அங்ஜேக ந்து ஜேசர்ந்தனர். உதIணடைனக் கண் தும் அ டைன
அடிபணிந்து ணங்கிக் கண்ணிர் சிந்தினர் பிங்க க கர். “வெபற்ற தாய்க்குப் பணிவிடை வெசய் தற்கும்
எங்களுக்குக் வெகாடுத்து டை க்கவில்டை . இராBனுடை தம்பி இ க்கு ணடைனப் ஜேபா த்
தடைBIனாகிI உன்கீழ் ழிபட்டு உன் வெசாற்படி ந க்கும் பாக்கிIம்கூ இன்று டைர எங்களுக்குக்
கிடை க்கவில்டை . நாங்கள் முன்டைனப் பிறவியிற் வெசய்த தீவிடைனயின் மிகுதிஜேIா என்னஜே ா?
எங்களுக்கு நல் டை எடை யுஜேB நிடை ப்பதில்டை ” என்று கண்ணிர் சிந்திக் வெகாண்ஜே உருக்கBான
குரலில் அ ர்கள் கூறிIஜேபாது, உதIணன் Bனம் இளகிவிட் து. அ ன் தம்பிIர்கடைளத் தன்
கா டியிலிருந்து தூக்கி நிறுத்தித் தழுவிக் வெகாண் ான்.
உதIணனுக்கும் விழிக் கடை யில் நீர்த்துளிகள் திரண்டு கண்கள் க ங்கிவிட் ன. “நீங்கள் ஒன்றும்
க டை ப்ப ாதீர்கள்! எல் ாத் துன்பங்களும் விடைள தற்குக் காரணBாக இருந்த ன் நான் ஒரு ஜேன.
நான் Bட்டும் அன்றிலிருந்து என் Bனம் ஜேபான ஜேபாக்கிஜே இருக்காBல், அடைBச்சர்கள் வெசாற்படி
ந ந்திருந்ஜேதனானால் இவ் ளவு வெதால்டை கள் ஏற்பட்டிருக்கக் காரணஜேB இல்டை ! என்னாஜே ஜேI
இத் துன்பங்கள் நிகழ்ந்தன. அ ற்டைற எல் ாம் எண்ணி இனிக் க டை யுற்று என்ன பIன்? இப்ஜேபாது
நாம் எல்ஜே ாரும் ஒன்று ஜேசர்ந்தது ஒரு டைகக்கு நல் தாகப் ஜேபாயிற்று. இனி ஆருணியின் கதி,
வெநருப்பிடை ஜேI அகப்பட்டுக்வெகாண் பஞ்சுப்வெபாதிடைIப் ஜேபா அழிந்து ஜேபா து ஒன்றுதான்.
நம்முடை I ஜேபார்த் திறடைBக்ஜேகா, வெ ற்றிக்ஜேகா இனி எந்தவிதBான குடைறஜே ா, தIக்கஜேBா இல்டை .
இன்று உங்கடைளச் சந்தித்ததில் இருந்து என்னுடை I நல் கா ம் வெதா ங்குகிறது என்ஜேற எனக்குத்
ஜேதான்றுகிறது. எங்ஜேகா ஓடி அழிந்து ஜேபானதாக எண்ணி நான் Bறந்துவிட் நீங்கஜேள, எல் ா
ந ங்கஜேளாடும் திரும்பி விட்டீர்கள். இஜேதஜேபா என் அன்பிற்குரிI ாச தத்டைதயும் யூகியும்கூ
உயிஜேராடு திரும்பி மிக விடைரவிஜே ஜேI என் முன் ஜேதான்று ார்கள் என்று எனக்குள் ஒரு விதBான
நம்பிக்டைக எழத் வெதா ங்குகிறது. எனது முன்டைனத் த ப்பIன் இப்ஜேபாதுதான் விடைளந்து பIனளிக்கத்
வெதா ங்கியிருக்கிறது ஜேபாலும்! உங்கடைள இன்று நான் அடை ந்ததுஜேபா ஜே பாஞ்சா டைன வெ ன்று,
நBது அரசாட்சிடைIயும் நாம் உறுதிIாக அடை ந்துவிடுஜே ாம்” என்று க ங்கி நிற்கும் தன்
தம்பிIர்களுக்கு ஆறுதல் கூறினான் உதIணன். இறுதியில் தன் தாடைIப் பற்றித் தம்பிIர்கள் கூறிI
வெசய்தி நிடைனவிற்கு ந்தஜேபாது உதIணன் உள்ளம் ஒரு கணம் உருகித் தாழ்ந்தது. தம்பிIர்கடைளப்
ஜேபா ஜே தானும் தன் தாய்க்குத் வெதாண்டு வெசய்யும் ாய்ப்டைப இது டைர வெபற இI ாBற் கழித்த ன்
என்ற ஏக்கம், அ ன் Bனத்தில் அப்ஜேபாது ஜேதான்றி நி வி Bடைறந்தது.
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52. ஒற்றர் உடைரத்தடை
ரு காரன் முதலிI அடைBச்சர்கடைள அடைழத்துத் தம்பிIர்கடைளயும் உ ன் டை த்துக்வெகாண்டு, சி
முக்கிIBான திட் ங்கடைளக் க ந்து ஆஜே ாசித்துக் வெகாண்டு விட் ால் முன்ஜேனற்பாடு ந Bாக
அடைBயும் என்று ஜேதான்றிIது உதIணனுக்கு. இந்த எண்ணம் ஜேதான்றிIவு ஜேன ஒரு கா
டைன
அடைழத்து, ரு காரடைனயும் இ
கடைனயும் கூப்பிட்டு ருBாறு அனுப்பினான்
உதIணன். தன்னுடை I வெசல் த் தம்பிIர்களாகிI பிங்க க கர்கடைளச் சந்தித்து, அ ர்களுக்கு
ஆறுதல் கூறித் ஜேதற்றிIபின், ஆருணிடைI வெ ன்று அ னி மிருந்து தங்கள் நாட்டை மீட்கும் ழிடைIச்
சிந்திக்கத் வெதா ங்கினான் உதIணன. அந்தச் சிந்தடைனயில் க ந்து வெகாள் தற்காக அ ன் அடைழப்டைப
ஏற்றுக்வெகாண்டு ரு காரனும் இ
கனும் ந்திருந்தனர். மூ ரும் கூடி, ஆருணிடைI வெ ல்லும்
ழிடைI ஆஜே ாசிக்க ாயினர். ஆழ்ந்த சிந்தடைனக்குப்பின் ரு காரன் தன் Bனத்தில் ஜேதான்றிI
ழிடைIக் கூறினான்.
உதIணனும் இ
கனும் அடைதக் கூர்ந்து வெசவி Bடுத்துக் வெகாண்டிருந்தனர். “அரசர் வெபருந்தடைகஜேI!
ஆருணிடைI வெ ல் முIலும் இந்த முIற்சியில் நாம் சாதாரண ஆற்றடை Bட்டுஜேB வெச வி க்
கருதிஜேனாBானால் அது ஜேபாதாது. பIங்கரBான சூழ்நிடை டைI உண் ாக்கு தற்கு உரிI சி
சூழ்ச்சிகடைளயும் சற்றும் தIங்காBல் வெசய்I முற்ப ஜே ண்டும். நம்முடை I ஒற்றர்கள் ஏற்வெகனஜே
ஜேகாட்டை க்குள்ளும் அரண்Bடைனயிலும் வெசன்று ந்து, நBக்கு எவ் ளஜே ா பIன்ப த்தக்க
வி ரங்கடைளக் கூறியிருக்கின்றனர். ஜேகாட்டை ப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் அரணின் நிடை யும்
அ ர்களுக்குத் வெதளி ாகத் வெதரியும். இந்த நல்
ாய்ப்டைபத் துடைணIாகக் வெகாண்டு நம்முடை I
வீரர்களிற் சி டைரக் ஜேகாட்டை க்குள் அனுப்பி, ஆருணி அஞ்சி நடுங்கத் தக்க இரகசிIக் க கம் ஒன்டைறச்
வெசய்I ஜே ண்டும். பகல் ஜேநரத்தில் இந்த ஏற்பாடு சாத்திIBாகாது. எனஜே இந்தத் திட் த்டைத
நிடைறஜே ற்று தற்குப் வெபாருத்தBான ஜேநரம் நடு இரவுதான். நடு இரவில் ஜேகாட்டை
ாயிலின் எல் ாக்
கதவுகடைளயும் அடை த்து விடு ார்கள். ஆடைகIால் கயிற்று ஏணிகளின் மூ Bாகஜே தந்திரBாக நம்
வீரர்கடைளக் ஜேகாட்டை க்குள் அனுப்பஜே ண்டும். Bதில்களின் பிரம்Bாண் Bான சு ர்கடைளக் க ந்து
ஜேகாட்டை க்குள் நுடைழ தற்கு இடைதத் தவிர ஜே று ழிகஜேள இல்டை . இந்த ழிடைI ஜேBற்வெகாண்டு
உட்புகுந்த நம் வீரர்கள், எதிர்பாராத விதBாகப் வெபாங்கிக் கடைரIருஜேக உள்ள ஊர்கடைள அழிக்கும்
க டை ப் ஜேபா அடைBதிIான துயிலில் ஆழ்ந்திருக்கும் அரண்Bடைனயிற் க கம் புரிந்து குழப்பத்டைத
விடைளவிக்க ஜே ண்டும்! அஜேத ஜேநரத்தில் தாங்கள் ஜேகாட்டை க்கு வெ ளிஜேI ஜேபாருக்கு ஆIத்தBாக
அணி குத்த படை கஜேளாடு காத்திருப்பது அ சிIம். உள்ஜேள புகுத்த வீரர்கள் இரஜே ாடிர ாக
அரண்Bடைனயிலும், ஜேபார் வீரர்கள் சிக்கும் படை ச் சாடை களிலும் எவ் ளவு அழிவு வெசய்I
முடிகிறஜேதா அவ் ளவு அழிடை த் தங்கள் க கத்தின்மூ ம் வெசய் ார்கள். இன்னும் ஒரு வெசய்தி!
ஜேகாட்டை க்குள் இருக்கும் Bக்கள் Iா ரும் தங்கள் படைழ Bன்னனாகிI உங்கள்ஜேBல்தான்
அந்தரங்கBான பற்றும் விருப்பமும் வெகாண்டிருக்கிறார்கள். ஆருணி, ன்முடைற ஆட்சிIால் அ ர்கடைள
அ க்கி ஆண்டு ருகிறான். நம் வீரர்கள், ‘உதIணன் ாழ்க’ என்ற ாழ்த்வெதாலி மூ ம் தங்கள்
ரடை க் ஜேகாசாம்பி நகர Bக்களுக்குத் வெதரிவித்தால், அ ர்கள் ஆதரவும் நBக்குக் கிடை க்கும்.
இ ற்டைறவெIல் ாம் திட் ம் பிறழாBல் நாம் வெசய்து முடித்தால், ஆருணிக்கு அஜேதா கதிதான். இருளில்
வெபரிI Bடைழயிஜே தனிIாக அகப்பட்டுக் வெகாண் ஆண் குரங்டைகப் ஜேபா த் திடைகத்துத்
திண் ாடு ான் அ ன். நகர Bக்கள் நBது ரடை த் வெதரிந்துவெகாண்டு விட் ால் நம்டைBப் பாராட்டி
ாழ்த்தி ரஜே ற்பர். அ ர்களாகஜே ஒருபடை ஜேபா த் திரண்டு நம்ஜேBாடு ந்து ஜேசர்ந்து
வெகாள்ளு ார்கள். இந்தத் திட் த்டைத நீங்கள் ஒப்புக் வெகாண் ால், ஆருணிடைIத் ஜேதால்வியுறச் வெசய்து
சு பBாக அ ன் உயிடைரயும் ாங்கி வி
ாம்” என்று இவ் ாறு தான் கருதிI ழிடைIக் கூறி
முடித்தான் ரு காரன்.
ரு காரன் கூறிI இந்தத் திட் ம் இ
கனுக்கும் உதIணனுக்கும் வெபாருத்தமுடை Iதாகஜே
ஜேதான்றிIது. அவ் ாஜேற வெசய்I உ ன்பட்டு ரு காரடைனப் பாராட்டி நன்றி கூறினான் உதIணன்.
ஜேBஜே ந த்த ஜே ண்டிI வெசIல்கடைள ஒரு பளிங்கு அடைறக்குச் வெசன்று மிக இரகசிIBாக ந த்தினர்.
ஏற்பாடுகள் வெசய்Iப்பட் ன. எல் ாத் திட் ங்களுக்கும் சூழ்ச்சிகளுக்குஜேB வெபாது ான நிIதி
ஒன்றுண்டு. அதுதான் நிடைனப்பளவிலும் ஜேபச்சளவிலும் க ர்ச்சியுடை Iதாக இருத்தல், வெசIலில்
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இறங்கும்ஜேபாது தான் எண்ணமும் வெசால்லும் எவ் ளவிற்கு எளிடைBIானடை என்று ஜேதான்றும்.
பளிங்கு அடைறயிஜே இரகசிIத் தனிடைBயில் மூ ரும் கூடிச் சிந்தித்தஜேபாது சற்ஜேற Bடை ப்புத்
வெதன்பட் து! வெசால்லும்ஜேபாது சாதுரிIத்ஜேதாடு திட் த்டைதச் வெசால்லி வி ரித்த ரு காரனுக்ஜேக ‘தான்
கூறிIடை கள் வெசIலுக்கு ரு து இவ் ளவு கடினBா!’ என்ற விIப்பு உண் ானது. ஆயினும்
திட் த்டைத எவ் டைகயிஜே னும் ந த்திஜேI தீரு து என்ற முடிவு மூன்று ஜேபருக்கும் உறுதிIாக
இருந்தது. இந்த நிடை யில் ஆருணிடைI ஒற்றறிதற்குக் ஜேகாட்டை க்குள்ஜேள Bாறுஜே
த்ஜேதாடு
வெசன்றிருந்த சி ஒற்றர்கள் ‘அ சரBாக அரசடைனக் காணஜே ண்டும்’ என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜே
திரும்பி அங்ஜேக ந்தனர். ஒரு ஜேச கன் இந்தச் வெசய்திடைI உள்ஜேள ந்து உதIணனி ம் கூறினான்.
உதIணனுக்கு விIப்பு ஏற்பட் து. உ ஜேன அ ர்கடைள உள்ஜேள ரச்வெசால்லி உடைரக்குBாறு ஜேச கடைன
அனுப்பி னான். ஜேச கன் வெசன்ற சிறிது ஜேநரத்திற்வெகல் ாம் ஒற்றர்கள் உள்ஜேள நுடைழந்து மூ டைரயும்
ணங்கினர். ணங்கிIபின் ஒற்றர்கள் வெசய்திடைIக் கூற, மூ ரும் ஆ ஜே ாடு அடைதக் ஜேகட் னர். அந்த
ஒற்றர்கள் படை வெIடுப்புக்கு ஜே ண்டிI ஒற்றுச் வெசய்திகடைளயும் அறிந்து ந்திருந்தனர்.
ஜேகாட்டை க்குள்ஜேள வெசன்று ஒற்றறிந்து ந்த அந்த வீரர்களிற் சி ர், Bகத நாட்டிலிருந்து உதIணஜேனாடு
ந்திருந்த ர்கள். சி ர் உதIணடைனச் ஜேசர்ந்த ர்கள். இப்ஜேபாது அ ர்கள் அறிந்து ந்து கூறிI
வெசய்தியிலிருந்து தாங்கள் ஏற்வெகனஜே கருதி முடிந்திருந்த திட் த்டைதக் டைகவி ஜே ண்டி ஜேநர்கிறது
என்படைத மூ ரும் உணர்ந்தனர். இங்ஙனம் திட் ஜேB Bாறிப் ஜேபாகும்படிIாக ஒற்றர்கள் கூறிI
வெசய்திதான் என்ன? “ஆருணி, ஜேகாட்டை Bதில்கடைளயும் அரணிலுள்ள Bற்ற உறுப்புக்கடைளயும் பழுது
ஜேநர்ந்த இ ங்களிற் வெசப்பனிட்டுள்ளான். இரவிலும் பகலிலும் ஜேகாட்டை ப் பாதுகாப்பிற்கான
ஏற்பாடுகடைள முன்னிருந்தடைதக் காட்டிலும் மிகுதிப்படுத்தியிருக்கிறான். Bதில்களின் விளிம்பி டைBந்த
ஆஜேளாடிகள் சிடைதந்து ஜேபாயிருந்த பகுதிகளில், அ ற்டைற மீண்டும் புதிதாகக் கட் ச் வெசய்திருக்கிறான்.
ஜேகாட்டை டைIச் சுற்றியிருக்கும் அகழிடைI அது முன்பிருந்தடைதக் காட்டிலும் பIங்கரBான முடைறயில்
Bாற்றி அடைBத்திருக்கிறான். கற்கடைளப் பதித்து ஆற்றுக்கும் அகழிக்கும் ஒரு சுரங்கக் கால் ாய் மூ Bாக
இடைணப்புச் வெசய்திருப்பதனால், அகழியில் ஆள் இறங்க முடிIாதபடி நீரின் ஆழம் மிகுந்திருக்கிறது.
ஜேகாட்டை டைIச் ஜேசர்ந்த ர்கள் அகழியில் ஜேதாணிகடைள மிதக்க விட்டுக்வெகாண்டு ஓரத்து Bதிற்
சு ர்களில் ஏற முடிIாதபடி ப இIந்திரப் வெபாறிகடைள அடைBத்துக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள். க க்க
முடிIாத அகழிடைI எவ் ாஜேறனும் க ந்து வெசன்றுவிட் ால், Bதிற் சு ர்கடைள வெநருங்கவும்
இI ாத ண்ணம் நுணுக்கBான விடைசப் வெபாறிகள் ப வெபாருத்தப்பட்டு இருக்கின்றன. முற்றத்துறந்த
முனி ர்கஜேள ந்தாலும் சரி, அ ர்கடைள நன்றாக ஆராய்ந்து வெதளிந்து ஐIந்தீர்ந்த பின்புதான் ஜேகாட்டை
ாயிலுக்குள் நுடைழI விடுகின்றார்கள். நாட்டில் அங்கங்ஜேக இருந்த படை த்தடை
ர்கள் Iா ரும்
அரசன் ஏ
ால், ஜேகாட்டை க்குள்ஜேள இருந்த ர்களில் தனக்குப் பIன்ப ாத சாதாரண Bக்கடைள
எல் ாம் வெ ளிஜேI காடுகளின் புறத்ஜேத வெசன்று சிக்குBாறு துரத்திவிட் ான் ஆருணி, ‘எங்கள் படைழI
Bன்னன் உதIணன்தான் எங்கடைள ஆளஜே ண்டும்’ என்று எ வெர ர் ஆர் த்ஜேதாடு க கம்
வெசய்தார்கஜேளா, அ ர்கடைள வெIல் ாம் சிடைறயில் அடை த்து விட் னர். இன்னும் சி முக்கிIBான
வெசய்திகள்: ‘உதIணன் படை வெIடுத்து ரு ான்’ என்படைத ஆருணி எவ் டைகயிஜே ா முன்ஜேப அறிந்து
வெகாண்டிருக்கிறான். ‘உன் Bகடைள லிI தூக்கிச்வெசன்று Bணந்துவெகாண் உதIணடைனப் பழி ாங்க
ஒரு நல்
ாய்ப்பு! அந்த உதIணன் என்னு ன் ஜேபாருக்கு ருகிறான். நீயும் உன் படை ஜேIாடு எனக்குத்
துடைணIாக இங்ஜேக ஜேகாசாம்பி நகரத்துக்கு ந்து ஜேசர்க!” என்று பிரச்ஜேசாதன Bன்னனுக்கும்,
‘இராசகிரிI நகரத்தில் உங்கடைளச் சூழ்ச்சிIால் வெ ன்ற உதIணன் இங்ஜேக என்மீது படை வெIடுத்து
ருகின்றான். துடைணIாக நீங்களும் ந்து, என் பக்கம் ஜேசர்ந்தால் அ டைன இங்ஜேக அழித்து வி
ாம்’
என்று ஜே சாலி, எலிச்வெசவி முதலிI சங்க Bன்னர்களுக்கும், அ சரBாகத் திருமுகங்கள்
அனுப்பியிருக்கிறான் ஆருணி. அன்றியும் Bகத Bன்னன் தருசகன், நBக்குத் துடைணIாக இருக்கிறான்
என்ற வெசய்திடைIயும் ஆருணி எவ் ாஜேறா அறிந்து வெகாண்டிருக்கின்றான். அதனால், ‘உதIணனுக்குத்
துடைண வெசய் டைத உ ஜேன நிறுத்திவிட்டு என்ஜேனாடு ஜேசர்ந்து வெகாண் ால் உனக்கு நீ ஜே ண்டும்
வெபாருடைளக் டைகம்Bாறாக ழங்குகிஜேறன்’ என்று வெபாருளாடைசடைIக் காட்டித் தருசக Bன்னனுக்கும்
ஆருணி ஒரு திருமுகம் அனுப்பியிருக்கிறான். திருமுகம் ஜேபாதாவெதன்று Bகத Bன்னஜேனாடு நன்கு
பழக்கமுள்ள நண்பர் சி டைர Bகத நாட்டுத் தடை நகருக்குத் தூது அனுப்பியிருப்பதாகவும் வெதரிகின்றது”
என்று ஒற்றர்கள் உதIணனி ம் ந்து வெதரிவித்தனர்.
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53. புதிIவெதாரு சூழ்ச்சி
ஒற்றர்கள் சBIBறிந்து வெதரிந்து ந்து உடைரத்த ஜேBற்கூறிI வெசய்திகள் உதIணனுக்குப் வெபரிதும்
பIன்பட் ன. Bதிநுட்பமுள்ள எந்த அரசனும், ஒற்றர்கள் தனக்கு மிகவும் ஜே ண்டிI ர்கஜேள ஆனாலும்
அ ர்கள் கூறு டைத அப்படிஜேI நம்பிவிடுதல் கூ ாது. உதIணன் தன்டைனத் தவிரப் பிறர் Iாருக்கும்
வெதரிIாத ாறு ஜே று சி ஒற்றர்கடைளயும் ஆருணியின் ஜேகாட்டை க்கு அனுப்பியிருந்தான். அந்த
ஒற்றர்கள் வெசல் து இந்த ஒற்றர்களுக்குத் வெதரிIாது. இந்த ஒற்றர்கடைளப் பற்றி அந்த ஒற்றர்களுக்குத்
வெதரிIாது. தனிஜேI அ ர்கடைளயும் அடைழத்துக் ஜேகட் பின் இரு ர் கூறிIதும் ஒத்திருந்தது கண்டு, அதன்
பின்ஜேப இடை Iாவும் உண்டைBதான் என்று உதIணன் நம்பினான். ஜேகாசாம்பி நகரத்துக் ஜேகாட்டை யில்
ஆருணி புதிதாகச் வெசய்திருக்கும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகடைளயும் Bற்ற வி ரங்கடைளயும் ஒற்றர்கள்
வெசால் க் ஜேகட் பின், நள்ளிரவில் ஜேகாட்டை க்குள் நுடைழந்து க கம் விடைளவிக்கும் திட் ம்
ஒத்து ராது என்பது உதIணன் முதலிI மூ ருக்கும் வெதரிந்தது. உதIணன் ஆழ்ந்து சிந்தித்தான்; ‘ஜே று
எந்த டைகயில் இந்த ஆருணிடைI வெ ல்
ாம்?’ என்று ப விதBான எண்ணங்களால் சூழ்ந்து
எண்ணினான். முடிவில் அ னுக்கு ஒன்று ஜேதான்றிIது!
“இரவில் அரண்Bடைனக்குள் நம்B ர்கடைள அனுப்பி வெ ளிஜேI படை களு ஜேன டைளத்திருந்து
வெ ன்றுவி
ாம் என்று நாம் எண்ணியிருந்தது இனிஜேBற் பIன் வெபறாது! ஆருணி, இப்ஜேபாது
இருக்கும் சூழ்நிடை யில் அரண்Bடைன, ஜேகாட்டை முதலிI ற்றில் மிகுந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகடைளச்
வெசய்திருப்பதாகத் வெதரிகிறது. நாம் படை ஜேIாடு அ டைன டைளக்கத் வெதா ங்கும் ஜேநரத்தில், அ ன்
உதவி ஜே ண்டித் திருமுகம் அனுப்பியிருக்கும் சங்க Bன்னர்களில் Iாரா து துடைணக்கு ந்து அ ன்
பக்கம் ஜேசர்ந்து வெகாண் ால், நBது நிடைனவு சித்திIடை
தற்கும் ழிஜேI இல்டை . எனஜே , இப்ஜேபாது
ஜே ஜேறார் புதிI சூழ்ச்சிடைI நாம் ஜேBற்வெகாள்ள ஜே ண்டிI ர்களாக இருக்கிஜேறாம்” என்று கூறிவிட்டு,
எதிஜேர அBர்ந்திருந்த ரு காரடைனயும் இ
கடைனயும் அ ர்கள் கருத்டைத முகக் குறிப்பால் அறியும்
ஜேநாக்கத்ஜேதாடு பார்த்தான் உதIணன்.
ரு காரனும் இ
கனும் சம்Bதத்திற்கு அறிகுறிIாகத் தடை Iடைசத்தனர். உதIணன் ரு காரடைனக்
குறிப்பாகத் தன் அருகில் வெநருங்கி ருBாறு கூறினான். அ ன் ந்ததும் தன் கருத்டைத அ னி ம்
வி ரிக்க ானான். “ ரு கார! இப்ஜேபாது உன்டைன அடிப்படை Iாகக் வெகாண்ஜே என் Bனத்தில் இந்தப்
புதிI சூழ்ச்சிடைI உரு ாக்கியிருக்கிஜேறன். இந்தப் புதிI சூழ்ச்சியும் உன்னுடை I திறன்மிக்க
வெசI ாற்றடை க் வெகாண்டுதான் வெ ற்றிவெபற ஜே ண்டும். இப்ஜேபாஜேத இந்த வெநாடியிலிருந்து நீ
என்னுடை I படைக னாக Bாறி நடித்தால், ஆருணியின் நட்பு எளிதில் உனக்குக் கிடை த்துவிடும்.
படைகIாளி குடிடைI உற ாடித்தான் வெகடுக்க ஜே ண்டும். நம்டைBச் ஜேசர்ந்த ர்கள் கூ நீ
உண்டைBIாகஜே எனக்குப் படைக னாக Bாறிவிட் ாய் என்று நம்பிவிடுBாறு அவ் ளவு வெபாருத்தBாக
இந்தச் சூழ்ச்சிடைI நீ ஏற்று நடிக்க ஜே ண்டும்! ஆருணிக்கு ஜே ண்டிI ர்கடைள ஒரு ர் வி ாBல் நீ
சந்தித்து என்டைன வெ றுத்துப் ஜேபசி ‘ஆருணிஜேIாடு இப்ஜேபாஜேத நான் ஜேசர்ந்து வெகாள்ள ஆIத்தBாக
இருக்கிஜேறன்’ என்று கூறி, அ ர்கள் ஆதரடை முதலில் வெபற்றுக்வெகாள். ஆருணிஜேIாடு உனக்கு உறவு
ஏற்படுத்திக் வெகாள் தற்கு இதுஜே தகுந்த ழி. அ ர்களி ம் எப்ஜேபாதும் என்டைனப் பற்றி இகழ்ந்ஜேத
ஜேபசிக்வெகாண்டிருக்க ஜே ண்டும். ‘உதIணனுக்குத் தன் புகடைழப் ஜேபணும் விருப்பஜேB இல்டை . ஜேபார்
வெசய் தற்கு ஆடைசஜேIா, ஆற்றஜே ா அ னி ம் இப்ஜேபாது கிடை Iாது. ஏஜேதா Bகத Bன்னனுடை I
ார்த்டைதடைIத் தட் முடிIாBல் இங்ஜேக படை வெIடுத்து ந்திருக்கிறான். உறுதிIாக இப்ஜேபாது அ ன்
சிறிதும் ஆற்றல் இல் ாத னாகஜே இருக்கிறான்’ என்று என்டைனப் பற்றிப் ப
ாறாகக் கூறி இகழ்ந்து
ஜேபசு. பின்பு அ ர்கள் மூ ம் ஆருணிடைI நண்பனாக அடை ந்து, எனக்கு அஞ்சி அ ன் புதிI புதிI
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகடைளச் வெசய்Iாதபடி என்டைனப் பற்றி அ னி ம் எளிடைBIாகச் வெசால். இவ் ாறு நீ
வெசால் தனால் ஆருணி புதிI பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகடைளக் குடைறப்பஜேதாடு ஜே று அரசர்கடைளத்
துடைணக்கு அடைழத்தடை யும் நிறுத்திவிட்டு, முன்பிருந்ஜேத எனக்கு அஞ்சி ந்தததற்கு எண்ணி நாணி
எப்ஜேபாதும்ஜேபா இIல்பாக இருக்கத் வெதா ங்கு ான். நான் இப்ஜேபாது ப த்தில் குடைறந்த னாக
இருக்கிஜேறன் என்று ஆருணிடைI நம்பும்படி வெசய். அதற்குஜேBல் என்ன வெசய்து அ டைன எப்படி
வெ ல் து என்படைத நான் பார்த்துக் வெகாள்கிஜேறன்” என்று உதIணன் கூறி முடித்தான். ரு காரன்
Bனத்திற்கும் இந்த ஏற்பாடு சரி என்ஜேற ஜேதான்றிIது. “தாங்கள் கூறிIபடிஜேI சூழ்ச்சி புரிகிஜேறன்.
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எல் ாம் நம்முடை I வெ ற்றிக்கு ஏற்றபடி ந க்க என்னால் இIன்ற Bட்டும் வெசIல் புரிI
முற்படுகிஜேறன்” என்று கூறி விட்டுப் புறப்பட் ான் ரு காரன், ரு காரன் ஜேகாசாம்பி நகரத்துக்
ஜேகாட்டை க்குள் வெசல் தற்குமுன் தன்டைனச் ஜேசர்ந்த படை வீரர்களில் நம்பிக்டைக ாய்ந்த சி டைர
அடைழத்து, “உதIணனுக்கு எந்தவிதBான அல் லும் ஏற்ப ாBல், இரஜே ா பகஜே ா, எந்த ஜேநரமும்
காத்துக்வெகாள்ள ஜே ண்டிIது உங்கள் வெபாறுப்பு” என்று கூறிவிட்டுச் வெசன்றான். தான் அருகில் இல் ாத
ஜேநரத்தில் ‘எ ர் வெசய்யும் சூழ்ச்சிக்கா து உதIணன் ஆட்பட்டுவி க் கூ ாஜேத!’ என்று ரு காரனுக்கு
ஓர் அச்சம். ஜேகாட்டை க்குள் வெசன்ற ரு காரன், முதல் தந்திரBாக ஆருணியின் ஜேசனாபதி Bகடைனத்
தன்னுடை I வெநருக்கBான நண்பனாகச் வெசய்து வெகாண் ான். இடைளஞனாகிI ஜேசனாபதி Bகன் மூ ம்,
அ னுக்குப் ப இரகசிIச் வெசய்திகள் வெதரிI ாயின. தான் உதIணடைன வெ றுத்து அ ஜேனாடு
கடும்படைக வெகாண்டிருப்பதாக ரு காரன் அங்ஜேக கூறியிருந்ததனால், ஒருநாள் அ ன் எதிர்பார்த்த
விடைளவு அ டைனத் ஜேதடி ந்தது. “எங்கள் அரசன் ஆருணிஜேIாடு நீ ஜேசர்ந்து வெகாள் தாக இருந்தால்,
உனக்கு எவ் ளஜே ா பIன்கள் எய்தும்! இருநூறு Iாடைனயும் ஐந்து ஜேதரும், இன்னும் ப வெபரிI
சிறப்புக்களும் உனக்குக் கிடை க்குBாறு வெசய்ஜே ன் நான்” என்று ஜேசனாபதி Bகன் ரு காரனி ம்
கூறினான். அ ன் ஜே ண்டுஜேகாளுக்கு உ ன்படு து தன் காரிIத்திற்கும் சாதகBாக அடைBயும்ஜேபா த்
ஜேதான்றிIது ரு காரனுக்கு. எனஜே அ ன் ஜேசனாதிபதி Bகனி ம் தான் அதற்குச் சம்Bதிப்பதாகவும்,
தன் சம்Bதத்டைத அரசனி ம் வெசன்று கூறிவிடுBாறும் ஜேகட்டுக்வெகாண் ான். உ ஜேன ஜேசனாபதி Bகன்
Bகிழ்ச்சிஜேIாடு ஆருணிடைIக் காணச் வெசன்றான்.
ரு காரன் தங்கள் பக்கம் ஜேசரச் சம்Bதிப்பதாக ஆருணியி ம் கூறிவிட்டு, அதனால் தங்களுக்கு
என்வெனன்ன நன்டைBகள் விடைளயும் என்படைதப் பற்றியும் வி ரித்தான். ஆருணியின் ஜேகடுகா ம்
அ னுக்கு அருகில் வெநருங்கி ந்து வெகாண்டிருந்தஜேதா என்னஜே ா, ஜேசனாபதி Bகன் கூறிIவு ஜேன
ஆருணி அதற்கு Bகிழ்ச்சியு ஜேன சம்Bதித்து விட் ான். உ ஜேன ஆருணி, தன் அரசடை டைIச் ஜேசர்ந்த
சகுனி வெகளசிகன் என்னும் வெபIடைரயுடை I அடைBச்சன் ஒரு டைனயும் ஜே று மூ டைரயும் அடைழத்து
உதIணஜேனாடு ரு காரன் படைகத்துக் வெகாண்டு தங்கள் பக்கம் ஜேசர இருப்படைதக் கூறி, அ னுடை I
Bனக் கருத்டைத அறிந்து அ டைன அடைழத்து ருBாறு ஆடைணயிட் ான். அ ர்கள் தங்கள் அரசனின்
ஆடைணடைI ஜேBற்வெகாண்டு ஜேசனாபதி Bகனு ன் ரு காரடைனக் காண்பதற்குப் புறப்பட் னர்.
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54. ஜேசனாபதி பதவி
ஜேசனாபதி Bகனு ன் ஆருணிIால் அனுப்பப்பட் சகுனி வெகளசிகன் முதலிI நால் ரும்
ரு காரடைனச் சந்திப்பதற்காக அ ன் இருப்பி ம் ந்து ஜேசர்ந்தனர். ரு காரன் அ ர்கடைள
அன்ஜேபாடு ரஜே ற்று இருக்கச் வெசய்துவிட்டுத் தன்ஜேனாடு Bகத நாட்டிலிருந்து ந்த தாரகாரி
என்ப டைன Bடைற ாக ர டைழத்து அ ன் மூ Bாக, ஆருணிIால் அனுப்பப்பட் சகுனி வெகளசிகன்
முதலிஜேIார் தன்டைனச் சந்திக்க ந்திருக்கிறார்கள் என்ற வெசய்திடைI, உ ஜேன உதIணனுக்குத் வெதரிவித்து
விட் ான். ‘ஆருணிக்குப் பக்கப Bாக இருக்கும் முக்கிIBான ஆட்கடைள அகப்பட்
டைர
வெதாடை த்துவி ஜே ண்டும்’ என்று உதIணனும் ரு காரனும் முன்ஜேப தங்களுக்குள் ஒர் இரகசிIத்
தீர்Bானம் வெசய்து வெகாண்டிருந்தனர். அதற்காகஜே
ரு காரன் தன்னி ம் ந்திருப்ப ர்கடைளப் பற்றி
உதIணனுக்குத் தாரகாரி மூ ம் அவ் ளவு அ சரBாகச் வெசால்லி அனுப்பினான்.
தாரகாரி ந்து வெசால்லிI வெசய்திடைIக் ஜேகட் தும் உதIணன், பிங்க ன் முதலிI வீரர்கடைளத்
திரட்டி ரு காரனின் இருப்பி த்திற்கு அனுப்பி டை த்தான். தண்ணீரில் ஒளிஜேIாடு துள்ளும்
வெகண்டை மீடைனச் சBIம் பார்த்துக் வெகாத்தும் மீன் வெகாத்திடைIப்ஜேபா உதIணனால் அனுப்பப்பட்
வீரர்கள், ரு காரனின் துடைணடைIக் வெகாண்டு பரB இரகசிIBாகச் சகுனி வெகளசிகன்
முதலிஜேIார்கடைளச் சிடைறப்படுத்திக் வெகாண்டு வெசன்றனர். சிடைறப் பிடிக்கப்பட்டு ந்துள்ள அ ர்கடைள
இ
கனுடை I வெபாறுப்பின்கீழ் ஒப்பித்தான் உதIணன். சிடைறப்பட்
ர்கடைள என்ன வெசய்I
ஜே ண்டும் என்படைத ஏற்வெகனஜே இ
கனி ம் உதIணன் தனிஜேI கூறியிருந்தான். தீமூட்டி
அதனிடை ஜேI அ ர்கடைள Bாண்டுஜேபாகச் வெசய்I ஜே ண்டும் என்பது ஏற்பாடு. இ
கன் அதற்கான
வெசIல்கடைளச் வெசய்து சிடைறப்பட்
ர்கடைள அழிக்க முற்பட் ான். அப்ஜேபாது Bாடை ஜேநரம்.
அகப்பட்டுக் வெகாண் படைக ர்களுக்ஜேகா, அதுஜே அ ர்களுடை I ாழ்க்டைகயின் அந்தி ஜேநரம்.
இ
கன் தன் வெசIடை நிடைறஜே ற்றப் ஜேபாகின்ற தருணத்தில் உதIணன் அங்ஜேக ந்தான். சகுனி
வெகளசிகன் முதலிI ர்கள் மூ Bாக, ரு காரன் தனக்குப் படைக ன் தான் என்படைத ஜேBலும்
அழுத்தBாக ஆருணிடைI நம்பச் வெசய் தற்காக, ஒரு சிறு சூழ்ச்சிடைI நடித்துக் காட்டும் கருத்து ஜேனஜேI
அ ன் அங்கு ந்திருந்தான். “இ
க! உட்படைக எவ் ளவு வெபால் ாதது பார்த்தாIா? நம்முடை I
வெநருங்கிI நண்பன்ஜேபா ஜேநற்று டைர உறவு வெகாண்டிருந்த ரு காரன், திடுவெBன்று ஆருணியின்
பக்கம் ஜேபாய்ச் ஜேசர்ந்து வெகாண் ாஜேன! எவ் ளவு பIங்கரBானது அ ன் ஞ்சகம்?” என்று சகுனி
வெகளசிகன் முதலிI ர்களும் ஜேகட்கும் படிIாகஜே இ
கனி ம் உதIணன் கூறினான். இ
கன்
டை த்த தீயிலிருந்து ஆருணிடைIச் ஜேசர்ந்த எல்ஜே ாரும் மீள முடிIாவிட் ாலும், இரண்வெ ாரு ர்
எப்படிஜேIா தப்பிச் வெசன்றுவிட் னர். இது ந ந்த Bறுநாள் காடை யிஜே ஜேI, தன் படை கடைளச்
ஜேகாசாம்பி நகரத்துக் ஜேகாட்டை க்கு மிக அருகிஜே இருந்த ஒரு Bடை த் வெதா ரின் அடி ாரத்திற்குக்
கூட்டிச்வெசன்று, அங்ஜேக பாசடைறIாகத் தங்கி இருந்து வெகாண் ான் உதIணன். தான் அவ் ாறு
Bடை Iடி ாரத்டைத அரணாகக் வெகாண்டு தங்கியிருக்கும் வெசய்திடைI ஆருணிக்கும் அ டைனச்
ஜேசர்ந்த ர்கள் மூ Bாகஜே வெதரிIச் வெசய்தான். உதIணன் இவ் ாறு வெசய்த வெசIல்கள் எல் ாம்,
ஒவ்வெ ாரு பIன் நிடைறந்த காரணத்டைத அடிப்படை Iாகக் வெகாண்ஜே இருந்தன.
‘ ரு காரடைனத் ஜேதடி ந்த அடைBச்சர்கடைளத் தான் லிI சிடைறப்படுத்தி ந்து வெகான்றதனால் தனக்கும்
ரு காரனுக்கும் படைக என்படைத ஆருணி உறுதிIாக நம்பு ான். இந்த நம்பிக்டைக அ னுக்கு
ஏற்பட் தும் உ ஜேன ரு காரனி ம் அபிBானம் வெபருகும். அபிBானத்தினால் அ னி ம் வெபரும்
பதவி ஒன்டைற நிர் கிக்கும்படி ஒப்பிப்பான். ரு காரனுக்கு அத்தடைகI, வெபரும் பதவி கிடை ப்பது
நாம் ஆருணியின் வெ ல் தற்குரிI முதல் அறிகுறிIாகும். ஆருணியின் ஜேகாட்டை க்கு மிகவும் பக்கத்தில்
இருந்து வெகாண்ஜே அ ஜேனாடு ஜேபாரிட்டு அ டைன வெ ல் து அருடைB. எனஜே அ னுக்கு ஒரு
ஜேபாக்குக் காட்டு துஜேபா Bடை ப்புறBாகச் வெசன்று தங்குஜே ாம். ரு காரன் தன்னுடை I தந்திரச்
வெசIல்களால் ஆருணிடைIப் படை கஜேளாடு நாம் தங்கியிருக்கும் Bடை ப்புறBாக அடைழத்து ரு ான்.
அ ர்த்திIான Bடை ப்பகுதியில் ஆருணியின் படை கடைளச் சிதறிவி ச் வெசய்து வெ ன்றுவி
ாம் என்று
இவ் ாவெறல் ாம் தனக்குள் பன்முடைற எண்ணிப் ப ாப ன்கடைள ஆராய்ந்து பார்த்தபின்ஜேப உதIணன்
இவ் ளடை யும் வெசய்திருந்தான். உதIணன் எண்ணிIது வீண்ஜேபாகவில்டை .
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தீயில் அகப்பட்டுக் வெகாள்ளாBல் தப்பிச் வெசன்ற ர்கள் ஆருணிடைI அடை ந்து, தங்களுக்கு
உதIணனி ம் நிகழ்ந்த Iா ற்டைறயும் கூறினர். உதIணன் ரு காரனின்ஜேBல் அள ற்ற
குஜேராதங்வெகாண்டிருப்படைதயும், தன் படை த் தளத்டைத Bடை ப்புறBாக Bாற்றிக்வெகாண்டு
ஜேபாய்விட் டைதயும் அ ர்கள் மூ Bாக ஆருணி அறிந்தான். இந்த Bட்டிலும், ஜேபான அடைBச்சர்களில்
இ ர்களா து தீயில் சாகாBல் பிடைழத்து ந்தார்கஜேள என்று அ னுக்கு Bகிழ்ச்சி ஒரு புறம். ‘எப்படித்
தப்பினர்’ என விIப்பு ஒருபுறம்! ‘தன்னுடை I காதில் அந்தச் வெசய்திகடைள ந்து கூறஜே ண்டும்
என்பதற்காஜே , அ ர்கடைள ஜே ண்டுவெBன்ஜேற உயிஜேராடு தப்பவிட்டு அனுப்பியிருக்கிறான் உதIணன்’
என்பது அ னுக்கு எப்படித் வெதரிIமுடியும்? இந்த நிடை யில், ஜேபான ர்கடைள உதணIன் சிடைற வெசய்து
தீயிட் தற்காகத்தான் மிகவும் ருந்துப ன்ஜேபா ஆருணியின் ஆறுதடை ப் வெபறு தற்காக நடித்தான்
ரு காரன். ‘உண்டைBIாகஜே உதIணடைனப் படைகத்துக் வெகாண்டு ரு காரன் தங்கள் பக்கம்
ஜேசர்ந்திருக்கிறான்’ என்று ந்த ர்கள் மூ Bாகவும் அறிந்தஜேபாது, ஆருணிக்கு அ ன்ஜேBல் உண்டைBIா
பற்றும் விருப்பமும் ஏற்பட் ன. தன் படை கஜேளாடும் அரசடை டைIச் ஜேசர்ந்த அடைBச்சர்கள்,
தளபதிகளு னும் ரு காரடைனச் சந்திப்பதற்காக, அ ன் இருப்பி த்திற்கு ஆருணிஜேI ஜேதடிக்
வெகாண்டு ஜேநரிற் வெசன்றான்.
ஆருணிடைI ரு காரன் ணங்கி, Bதிப்ஜேபாடு ரஜே ற்றான். ரு காரன் கண்ணிர் சிந்திI ாஜேற,
உதIணனால் சகுனி வெகளசிகன் முதலிI ர்கள் தீயிஜே வெகால் ப்பட் வெசIலுக்காகத் தன் ருத்தத்டைத
ஆருணியி ம் வெதரிவித்துக்வெகாண் ான். “இந்த அ ாத வெசIலுக்காக ா து நாம் உ ஜேன உதIணடைனப்
பழி தீர்த்துக்வெகாள்ள ஜே ண்டும். அ ன் இப்ஜேபாது Bடை ப்பக்கத்டைத அரணாகக் வெகாண்டு அங்ஜேக
படை கஜேளாடு தங்கியிருக்கின்றானாம். உ ஜேன நாம் படை ஜேIாடு அங்ஜேக வெசன்று அ டைனச் சின்னா
பின்னப்படுத்த ஜே ண்டும்!” என்று ஜேபாலி ஆஜே சத்ஜேதாடும் ஆத்திரத்ஜேதாடும் ரு காரன் கூறிIஜேபாது,
ஆருணி அடைத வெBய்வெIன்ஜேற நம்பி, உ ஜேன அப்ஜேபாஜேத படை ஜேIாடு புறப்ப ச் சம்Bதித்து விட் ான்.
அஜேதாடு பதினாறாயிரம் வீரர்கள் அ ங்கிI தன் வெபரிI படை டைI ந த்திச் வெசல்லும் ஜேசனாபதிப்
பதவிடைI, அப்ஜேபாஜேத உ னடிIாக ரு காரன் வெபாறுப்பில் அ டைனப் பூரணBாக நம்பி அளித்தான்
ஆருணி, படை கள் உதIணன் தங்கியிருக்கும் Bடை Iடி ாரத்டைத அடை
தற்குள், இடை ஜேI ஒரு
வெபரிI காட் ாற்று வெ ள்ளத்டைதயும் க க்க ஜே ண்டியிருந்தது. அதற்கு ஜே ண்டிI ப குகடைளயும்
உ ஜேன ஏற்பாடு வெசய்தனர். ரு காரன் தன் வெபாறுப்டைபயும் ஜேசனாபதிப் பதவியின் வெபரிI
க டைBடைIயும் உணர்ந்துவெகாண்டு நடிப்ப டைனப் ஜேபான்று படை கடைள முடைறப்படுத்தி, Bறுகடைரக்குப்
ப குகளில் ஏற்றி அனுப்பினான். படை கள் Iாவும் BறுகடைரடைI அடை த்ததும் ரு காரன் ஆருணிடைI
அணுகி ணக்கத்ஜேதாடு. “இனி ஜேBல் என்ன வெசய்I ாம் அரஜேச!” என்று விநIBாகக் ஜேகட் ான்.
ஆருணி அ னுக்கு மிகுந்த சிறப்புக்கடைள அளித்துத் தன் பக்கலில் அன்ஜேபாடு அBர்த்திக் வெகாண் ான்.
தன் சூழ்ச்சிக் கருத்டைத முடிப்பதற்கு ஏற்ற பதவிஜேI தனக்குக் கிடை த்திருக்கிறது என்ற திருப்திஜேIாடு
ஜேசனாபதிIாக நடித்தான் ரு காரன்.
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55. படை ச் வெச வு
ரு காரனின் தடை டைBயில் ஆருணிIரசனின் படை கள், ப குகள் மூ Bாக வெ ள்ளத்டைதக் க ந்து
Bறுகடைரயிற் ஜேசர்ந்தபின்பு, வெசன்ற இ ம் ஞ்சகாந்டைத, காந்த தி என்னும் இரண்டு நதிகள்
ஒன்றுகூடும் சங்கBமுகம். இரண்டு நதிகளும் சங்கBBாகும் அந்த இ த்திற்கு அப்பால் அ ர்ந்த
வெபருங்காடு பரந்து இருந்தது. அந்தக் காட்டில் ஆருணிக்கு ஜே ண்டிI ஜே
ர்கள் ப ர் இருந்தனர்.
ஆற்றுக்கு Bறுகடைரயில் ரு காரனும் ஆருணியும் அBர்ந்து வெகாண்டிருந்த ஜேபாது, அந்தக் காட்டு
ஜே
ர்கள் Iா ரும் தங்கள் தங்கள் தடை
ர்களின் கீழ் அணி குத்து ந்த ஆருணியின் படை கஜேளாடு
ஒன்று ஜேசர்ந்து வெகாண் னர். படை யின் ன்டைB ஜே
ர்களால் வெபருகு து கண்டு ஆருணி Bகிழ்ந்தான்,
‘தங்கள் சூழ்ச்சி தடைரBட் Bாகி விடுஜேBா?’ என்று ரு காரன் உள்ளுறத் தIங்கினான். இ ர்கள்
இவ் ாறு படை யு ஜேன தங்கியிருந்த ஞ்சகாந்டைத-கந்த தி நதிகளின் சங்கBத்துக்கு அப்பால் சிறிது
வெதாடை விஜே , த திசIந்தம் என்னும் Bடை த் வெதா ர் இருந்தது. இந்த Bடை த் வெதா ரின்
அடி ாரத்டைத அரணாகக் வெகாண்ஜே உதIணனின் படை தங்கியிருந்தது. ஆருணியின் பக்கம் படை
மிகுதிIாகி ரு து கண்
ரு காரன், ‘எவ் ாஜேறனும் சூழ்ச்சி புரிந்து இந்தப் படை கள் ஒன்றாகச்
வெசன்று தாக்காBல் தனித்தனிஜேI இ ற்டைற உடை த்துவி ஜே ண்டும்’ என்று தன் Bனத்திற்குள்
கருதினான்.
“பாஞ்சா ர் ஜே ந்ஜேத Bாரிக் கா த்தில் ஜேBலும் ஜேBலும் Bடைழ வெபாழிந்து வெகாண்டிருக்கும்ஜேபாது நீடைரப்
ஜேபாக வி ாBல் ஒஜேர குளத்தில் நிரப்பினால் குளம் தாஜேன உடை ந்து ஜேபாகும். ஜேக
ம் மிகக் குடைறந்த
படை கஜேளாடு Bடை யில் பதுங்கிக் வெகாண்டிருக்கும் ஓர் அரசடைன எதிர்க்க, இவ் ளவு படை கடைளயும்
ஒன்றாக ஒஜேர திடைசயில் நாம் வெகாண்டு வெசல் ஜே ண்டும் என்பதில்டை . உதIணனுக்கு உதவிIாக,
அறிவில் ாத Bடை
ாழ் ஜே ட்டு ர்கள் எ ஜேரனும் அங்ஜேக ஜேசர்ந்தாலும் ஜேசர்ந்திருக்க ாம். அப்படி
இருந்தால் அ ர்கடைளயும் எதிர்க்க ஜே ண்டும். ஆடைகIால் படை கடைளப் ப பிரி ாகப் பிரித்து, Bடை த்
வெதா ரின் ப திடைசகளிலும் ஜேபாக்க ஜே ண்டும்” என்று ஆருணிடைI ஜேநாக்கிக் கூறினான் ரு காரன்.
ரு காரன் கூறிIபடிஜேI வெசய் தற்கு ஆருணி சம்Bதித்துவிட் ான். ரு காரனின்ஜேBல் அ னுக்கு
அவ் ளவு நம்பிக்டைக! ‘ ரு காரன் தன்னி ம் வெசால்லு ன Iாவும் தனக்கு நன்டைBஜேI தரும்’ என்று
உறுதிIாக நம்பினான் அ ன்.
ஆருணியின் உ ன்பாட்டை ப் வெபற்றவு ஜேன ரு காரன் படை கடைளப் ப கூறுகளாகப் பிரித்தான்.
அவ் ாறு பிரித்த உ ஜேன தன் ஆள் ஒரு ன் மூ Bாக, ‘எந்வெதந்தப் படை எப்படி ருகிறது? அடைத
எவ் ாறு நிர்மூ Bாக்கி வி
ாம்’ என்படைத உதIணனுக்கும் தாஜேன முன்னறிவிப்பதாகச் வெசால்லி
அனுப்பிவிட் ான். த திசIந்த Bடை யில் ஜேபாடைர எதிர்ஜேநாக்கிப் படை ஜேIாடு ந்து தங்கிக்
காத்திருக்கும் உதIணனுக்குக் கந்த தி நதியின் சங்கB முகத்திலிருந்து ரு காரன் அனுப்பிI வெசய்தி
விடைரவிற் கிடை த்தது. அடைதIறிந்த உதIணன் தன் படை கடைள அதற்கு ஏற்றபடி அணி குத்துத்
தனித்தனிஜேI Bடை இடுக்குகளிஜே நிறுத்தி டை த்தான். Bகத நாட்டிலிருந்து ரு காரடைனப் ஜேபா ஜே
தருசகனால் தன்னு ன் அனுப்பப்பட்டிருந்த தருBதத்தன் என்னும் திறடைB ாய்ந்த தளபதிடைI
Bடை த்வெதா ரின் நுடைழ ாயிலிஜே படை கஜேளாடு Bடைற ாக இருக்கும்படி வெசய்தான். அங்கங்ஜேக
Bடைற ான புதர்களிஜே படைக ர்கடைள அ ர்கள் கண்ணுக்குத் வெதரிIாBஜே சூடைறIாடு தற்காகப் ப
ாட்படை வீரர்கடைளத் வெதாடைகIாக Bடைறந்து இருக்கச் வெசய்தான்.
ரு காரன் என்ற பாகனால் தந்திரBாகத் துரத்திக் வெகாண்டு ரப்படுகின்ற ஆருணி என்னும்
BதIாடைனடைIப் பிடிப்பதற்குரிI இவ் ளவு ஏற்பாடுகடைளயும் உதIணன் முன்ஜேனற்பாட்டு னும்
க னத்து னும் வெசய்து டை த்துக் வெகாண் ான். இங்ஜேக இவ் ாறிருக்க நதிக்கடைரயில் ரு காரனின்
விருப்பப்படி படை கடைளத் தனித்தனிக் குழு ாகப் பிரிக்கச் சம்Bதித்த ஆருணி, Bகிழ்ச்சிஜேIாடு அ ன்
கூறும் ஒவ்வெ ாரு வெசIலுக்கும் ஒப்புதல் வெகாடுத்துக் வெகாண்டிருந்தான். ‘வெகடுBதி கண்ணுக்குத்
வெதரிIாது’ என்ற நிடை யில் இருந்தான் அ ன். படை கள் புறப்படு தற்கு முன்னால் ப தீI
நிமித்தங்கள் உண் ாயின. ஆருணியின் படை டைIச் ஜேசர்ந்த Bந்தரம் என்ற Iாடைனக்கு Bதம் பிடித்து அது
தறிவெகட்டு ஓடிIது. படை யினடைரச் ஜேசர்ந்த சி முரசங்கள், சி முடைற அடித்ததுஜேB ஜேதால் கிழிந்து
வெகட்டுப் ஜேபாயின. வெகாடிகள் அடிக்கடி நிடை சாய்ந்து Bண்ணில் வீழ்ந்தன. ஓர் அரசன் தன்
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படை கஜேளாடு ஜேபாருக்குப் புறப்படும் ஜேநரத்தில் Iாடைன தறிவெகட்டு ஓடு தும், வெ ற்றிடைI முழக்க
ஜே ண்டிI Bங்க Bான முரசங்கள் ஜேதால் கிழி தும், கம்பீரBாக வீசிப் பறக்க ஜே ண்டிI வெகாடிகள் கால்
இற்றுத் தடைரயிஜே சாய் தும், எவ் ளவு அBங்க Bான நிகழ்ச்சிகள்? ஆனாலும் ஆருணி இ ற்டைறப்
ஜேபாருட்படுத்தவும் இல்டை ; இ ற்டைறக் க னித்து Bனத்தில் த றாகக் கருதவும் இல்டை .
ரு காரன் கிர்ந்த ஜேகாட்டை ச் சிறிதும் மீறாBல், அ ன் வெசான்னபடி இIங்கும் வெபாம்டைBIாக
அல்
ா இப்ஜேபாது ஆருணி இருக்கிறான்? ஆனால் ஆருணியின் அடைBச்சனாகிI பூரண குண்
ன்
என்ப ன், இந்தத் தீI சகுனங்கடைள எல் ாம் கண்டு Bனம் நடுங்கி, “அரஜேச! இப்ஜேபாது படை ஜேIாடு
புறப்படு து நBக்கு நல் பIடைனத் தரும் என்று ஜேதான்றவில்டை . அBங்க Bான தீI நிமித்தங்கள்
வெதா ர்ந்து ஏற்படுகின்றன” என்று அறிவுடைர கூறிப் பார்த்தான். “இப்படிஜேI நகரத்துக்குத் திரும்பிச்
வெசன்று விட்டுப் படை வெIடுப்டைப ஒத்திப் ஜேபா
ாம்” என்றும் அந்த அடைBச்சஜேன ஜேBலும் கூறினான்.
அடைதக் ஜேகட்டு ஆருணியும் வெகாஞ்சம் Bனம் தளர்ந்து ஜேIாசிக்க ஆரம்பித்தான். ரு காரனுக்கு உ ஜேன
ஒரு தந்திரBான எண்ணம் உண் ாயிற்று. அதனால் ஆருணிடைIப் படை வெIடுப்புக்குச் சம்Bதிக்கச்
வெசய்I முடியும் என்று அ ன் எண்ணினான்.
ஆருணி படை வெIடுப்டைபச் சட்வெ ன்று நிறுத்தி விட் ால் அது டைர உதIணனும் தானும் வெசய்திருந்த
சூழ்ச்சிகவெளல் ாம் வீணாகி விடுஜேBா என்ற பIம் ரு காரனுக்கு. எனஜே , “அரஜேச! இந்தத் தீI
நிமித்தங்கடைளக் கண்டு தங்கள் அடைBச்சர் பூரணகுண்
ர் த றாகப் புரிந்து வெகாண்டு பIப்படுகிறார்.
இடை நBது படைகIாளிகளின் அழிடை க் குறிக்குஜேB அன்றி, நாம் கனவிலும் இ ற்றால் நBக்கு அழிவு
ஜேநருவெBன அஞ்ச ஜே ண்டிIதில்டை ! இந்தத் தீI சகுனங்கள் உதIணனின் அழிடை ஜேI கூறுகின்றன”
என்று ரு காரன் கூறினான். உ ஜேன ஆருணி, “ஆம்! ரு காரஜேர! நீர் கூறிI படிதான் இருக்க
ஜே ண்டும். அதுதான் சரி. நாம் இதற்குச் சிறிதும் அஞ்ச ஜே ண்டிIஜேத இல்டை . நம்படை தாBதமின்றிப்
புறப்ப ட்டும்” என்று ரு காரனுக்கு ஒப்பாகப் ஜேபசினான். உ ஜேன பூரணகுண்
ன் ஜேBஜே ஜேபசத்
ஜேதான்றாBல் ாய் ஒடுங்கிப் ஜேபானான். ரு காரன் படை கஜேளாடு புறப்பட் ான். ஆருணியும்
த திசIந்த Bடை யில் தன் ாழ்வின் விதிடைI நிர்ணயித்துக் வெகாள்ளு தற்ஜேகா என்னஜே ா,
நம்பிக்டைகஜேIாடு விடைரந்து படை ஜேIாடு வெசன்றான்.
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56. வெ ற்றி முழக்கம்
கந்த தி நதியின் சங்கB முகத்திலிருந்து புறப்பட் படை த திசIந்த Bடை யின் அடி ாரத்டைத
அடை
தற்கு மிகுந்த ஜேநரம் ஆகவில்டை . ஏற்வெகனஜே
ரு காரன் மூ Bாகப் படை
ருகின்றது
என்ற வெசய்தி உதIணனுக்குத் வெதரிவிக்கப் பட்டிருந்ததனால் இருதரப்புப் படை களும் சந்திப்பதற்கும்
தாBதBாகவில்டை . உ ஜேன ஜேபார் உக்கிரBாகத் வெதா ங்கிவிட் து. தன் படை கள் Bடை டைI
வெநருங்கு தற்குள்ஜேளஜேI, எதிரிப் படை கள் தனித்தனிஜேI எதிர் ந்து Bடை இடுக்குகளில்
இருந்த ாஜேற தாக்குதடை ந த்து டைதக் கண் தும் ஆருணிக்கு ஒஜேர ஆச்சரிIBாகப் ஜேபாயிற்று!
‘வெசால்லி டை த்தாற்ஜேபா உதIணன் இவ் ளவு முன்ஜேனற்பா ாக இருக்கிறாஜேன இ னுக்கு இது
எவ் ாறு சாத்திIBாயிற்று?’ என்பஜேத ஆருணியின் விIப்பிற்குக் காரணம். எவ் ளஜே ா சூழ்ச்சிகடைளச்
வெசய்திருந்தும் இரண்டு தரப்புப் படை களும் அங்கங்ஜேக க ந்துஜேபார் வெசய்கின்ற அந்த நிடை யில்,
‘முடிவு என்ன ஆகுஜேBா?’ என்றும் சற்ஜேற சிந்தடைன வெசய்த உதIணன், தாஜேன குதிடைரஜேBல்
ஆஜேராகணித்து ாளு ஜேன சBரிற் குதித்தான். அடைதக் கண் ஆருணி அரசனும், காந்தாரகன், சாIன்,
சூரன், பரிஜேசனன் என்ற தன்டைனச் ஜேசர்ந்த அரசர்கள் நால் ஜேராடு தானும் ஜேபாரில் இறங்கினான்.
இருதரப்பிலும் ஜேபாரில் அழிவு சBBாகஜே நிகழ்ந்து வெகாண்டிருந்தது. டைகயில் சுழற்றி வீசும்
ஒளி ாளு ன் குதிடைரஜேBல் தனி ஒரு னாகத் தன் படை டைIச் சூடைறIாடிக் வெகாண்டிருக்கும்
உதIணடைன நான்கு அரசர்கஜேளாடு தானும் ஜேசர்ந்து வெகாண்டு ஐ ராக எதிர்த்து டைளக்க முற்பட் ான்
ஆருணி, ஜே றுப வீரர்களுக்குத் தான் ஒரு னாகஜே தாக்குதலுக்கு ஈடுவெகாடுத்துக் வெகாண்டிருந்த
உதIணன், அஜேதாடு இ ர்கள் ஐ ரும் தன்டைன வெநருங்கு டைதயும் சBாளிக்க முIன்றான்.
நல் ஜே டைளIாக அந்தச் சBIத்தில் உதIணனின் தம்பிIராகிI க க பிங்க ர்கள் அ ன் பக்கம்
உதவிக்கு ந்து ஜேசர்ந்தனர். க க பிங்க ர்களின் ாள்வீச்சுக்கு ஆற்றாBல் ஆருணிடைIச் ஜேசர்ந்த
காந்தாரகன் என்ற அரசன் முதல் களப்பலிIாகப் ஜேபாரில் Bாண்டு ஜேபானான். உ ஜேன ஆருணிக்கு
மிகுந்த சினம் மூண்டுவிட் து.
“ஆருணி பிறந்த நாளும் நட்சத்திரமும் அ ன் பிறடைர அழிக்கும் ல் டைBடைIஜேI அ னுக்குக்
வெகாடுப்படை . பிறரால் அ ன் ஒரு நாளும் அழிIBாட் ான். அழிக்கவும் முடிIாது!” என்று ஆருணி
தன்டைனப் பற்றித் தாஜேன ஞ்சினங் கூறிவிட்டு ஆத்திரத்ஜேதாடு உதIணடைன வெநருங்கினான். ஆருணி
ஞ்சினங் கூறிக்வெகாண்ஜே தன் பக்கம் வெநருங்கு டைதக் கண் தும் அது டைர ஜேபார் முடைற மீறாBல்
அடைBதிIாகப் ஜேபாரிட்டுக் வெகாண்டிருந்த உதIணனுக்கு மிகுந்த ஜேகாபம் உண் ாகிவிட் து.
உதIணனின் ஜேகாபம் ஆருணிடைIப்ஜேபா அ னுடை I கண்களிஜே பு னாகவில்டை . டைககளிஜே
பு ாயிற்று. விசித்திரBான ஜே கத்ஜேதாடு சுழன்று சுழன்று மின்னும் அ ன் டைக ாளிஜே பு னாயிற்று.
“ஆருணி! உன் தீI உயிடைர உண்ணஜே ண்டுவெBன்ற எனது ாளின் ஆடைச தணிIஜே ண்டும். அந்த
ஆடைசடைI நிடைறஜே ற்றாBல் என் ாடைள நான் ஏBாற்றBாட்ஜே ன்” என்று சிரித்துக்வெகாண்ஜே கூறினான்
உதIணன். உதIணன் இவ் ாறு கூறிIடைதக் ஜேகட் ஆருணி, அது டைர ஜே
ாலும் ஈட்டிIாலும் வெசய்து
வெகாண்டிருந்த தன் ஜேபார் முடைறகடைள நிறுத்திக் வெகாண்டு. உதIணடைனப்ஜேபால் ஒரு டைகயில் ாளும்
Bற்வெறாரு டைகயில் ஜேக கமும் தாங்கி ஜேநருக்கு ஜேநர் உதIணடைன எதிர்ப்பதற்காகத் தன் IாடைனடைI
முன்ஜேன வெசலுத்தினான். உதIணனும் ாடைள வீசிச் சுழற்றிI ாஜேற ஆருணியின் Iாடைனக்கு அருஜேக
தன் குதிடைரடைIச் வெசலுத்தினான்.
ஜேபரரசர்களாகிI இரு ர் ாளும் ஜேBாத ாயின. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், “Bாற்றரசனாகிI வெபருஜே ந்தன்
ஒரு டைனக் வெகால்லும் வீரப் வெபருடைBடைI அடிஜேIனுக்குக் வெகாடுங்கள் பிரபு! அடைத நான்
வெசய்கிஜேறன்” என்று கூறிக்வெகாண்ஜே தருBதத்தன், உதIணன் பக்கம் ந்து ஜேசர்ந்து வெகாண் ான். சிறிது
ஜேநரப் ஜேபாரிஜே ஜேI ஆருணி தளர்ந்து ஜேசார்ந்து விட் ான். அடைத அ ன் துரதிர்ஷ் ம் என்றுதான் கூற
ஜே ண்டும்! அ ன் ஏறியிருந்த Iாடைனயும் அ ன் சப்ப ாBல் தட்டுக்வெகட்டு வி கிப் ஜேபாக
ஆரம்பித்துவிட் து. அந்த ஜேநரத்தில் தருBதத்தனுடை I கூரிI ாள் ஆருணியின் Bார்டைபப் பிளந்தது.
ஆருணி விண்ணு கடை ந்தான். ஞ்சினத்ஜேதாடு ஜேபாரில் இறங்கிI அ ன் நீண் ஜேநர கடினBான
ஜேபாடைரக்கூ ச் வெசய்Iவில்டை ; வெசய்Iவும் முடிIவில்டை . விதி அ டைன அதற்குள் அழித்துவிட் து.
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ஆருணியின் Bரணத்திற்குப்பின் மிகக் குறுகிI ஜேநரத்துப் ஜேபாரிஜே ஜேI வெ ற்றி உதIணடைன
ந்தடை ந்துவிட் து.
ரு காரனின் சூழ்ச்சி மிகுந்த உதவிகள்தாம் இவ் ளவிற்கும் காரணம். ஆனால் ஆருணிக்கு அ ன்
சாகும் டைர ‘ ரு காரன் உதIணனுக்கு எதிராக நடித்துத் தன் பக்கமிருந்தது ஒரு சூழ்ச்சி நா கம்’ என்ற
இரகசிIம் வெதரிIஜே வெதரிIாது. உதIணன் வெ ற்றிIடை ந்தடைதக் ஜேகாசாம்பி நகரம் எங்கும்
அறிவிப்பதற்காக IாடைனஜேBல் ஒரு வீரடைனப் வெபரிI முரசு ஒன்று ஜேன அBர்த்தி எல் ா இ ங்களிலும்
அந்த Bங்க ச் வெசய்திடைI வெ ற்றி முழக்கம் வெசய்து ருBாறு அனுப்பினர் நண்பர். முரசு நகரவெBங்கும்
வெ ற்றி முழக்கம் வெசய்I ாயிற்று. ரு காரன், தருBதத்தன், தாரகாரி, இ
கன், எல்ஜே ாரும்
உதIணஜேனாடு ந்து ஒன்று ஜேசர்ந்தபின், ஆருணி தங்கள் படைக ன் ஆனாலும் அ னுக்குச் வெசய்I
ஜே ண்டிI ஈBக்க ன்கடைள முடைறIாகச் வெசய்துவி ஜே ண்டுவெBன்று அ ன் கூறினான். நண்பர்களும்
அதற்கு இடைசIஜே , ஆருணியின் ச
த்டைத ஈBக்க ன்கள் இIற்றி அ க்கம் வெசய் தற்கு ஏற்பாடு
வெசய்Iப்பட்டு முடிந்தது. ஆருணி முடைறப்படி வெசய்Iப்ப ஜே ண்டிI ஈBக்க ன்கடைளச் வெசய்Iப்
வெபற்றான்.
அழிந்ததுஜேபாக எஞ்சிI ஆருணியின் படை கடைளத் தன் சத்தின ாக ஆக்கிக்வெகாண்டு உதIணன்
முதலிI ர்கடைளப் பின்னால் ருBாறு கூறிவிட்டுக் ஜேகாசாம்பி நகரத்துக் ஜேகாட்டை
ாசடை த்
திறப்பதற்காக முன்னால் வெசன்றான் ரு காரன். ஆனால், ஜேகாட்டை க்குள்ஜேள இருந்த ர்கள்
உட்புறBாகக் கதடை அடை த்துத் தாழிட்டுக்வெகாண்டு திறக்க Bறுத்துவிட் னர். “Bக்கஜேள! நீங்கள்
அஞ்சஜே ண் ாம். உங்கள் படைழI அரசனாகிI உதIணன், ஆருணிடைI வெ ன்று, ஜேகாசாம்பி நகரத்டைதக்
டைகப்பற்றிக் வெகாண் ான். ஆகஜே படைழI அரசன் மீண்டும் திரும்பி ருகிறான் என்ற Bகிழ்ச்சிஜேIாடு
ஜேகாட்டை க் கதடை த் திறவுங்கள்” என்று உள்ஜேள இருப்ப ர்களுக்கு ரு காரன் அறிவித்தான்.
ரு காரன் இவ் ாறு அறிவித்த பின்பும், ஜேகாட்டை க்குள் இருந்த ர்கள் கதடை த் திறக்கவில்டை .
‘உதIணன் வெ ற்றி அடை ந்துவிட் ான்; கதடை த் திறவுங்கள் என்று கூறுப ன், உதIணனுக்குப்
படைக னாக BாறிI ரு காரன் அல்
ா? இ டைன நம்பி நாம் எவ் ாறு கதடை த் திறக்க ாம்? என்ன
சூழ்ச்சி ந க்குஜேBா?’ என்று அ ர்கள் அஞ்சினர். இதற்குள் உதIணன், இ
கன் முதலிI ர்களும்
அங்ஜேக ஜேகாட்டை
ாசலுக்கு ந்து ஜேசர்ந்தனர். எல்ஜே ாரும் கதவு திறப்பதற்காகக் காத்துக்
வெகாண்டிருந்த அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இது நிகழ்ந்தது.
“உதIணன் ந்திருக்கிறான் என்பதற்கு அடை IாளBாக அ னுடை I இராச முத்திடைரடைI உள்ஜேள
அனுப்பித்தால் கதடை நாங்கள் உ ஜேன திறந்துவிடுகிஜேறாம்” என்று உள்ஜேள இருந்த ர்கள் கூறி
அனுப்பினார்கள். உதIணன் இடைதக் ஜேகட் உ ஜேன இ
கடைனப் பார்த்து, “இ
க!
ஜேகாசாம்பி நகரத்து Bக்கள் உன்டைன நன்கு அறி ார்கள். நீ ந்திருக்கிறதாகச் வெசய்தி வெசால்லி அனுப்பு.
கதவு உ ஜேன திறக்கப் ப
ாம்” என்று கூறினான். இடைதக் ஜேகட் இ
கன், உதIணின் இராச
முத்திடைரஜேIாடு கூடிI வெகாடி முதலிI சின்னங்கடைளக் டைகயில் ஏந்திக்வெகாண்டு ஜேகாட்டை Bதிற்
சு ரில் ஏறி நின்றான். இ
கடைன உதIணனின் சின்னங்கஜேளாடு Bதில்ஜேBஜே கண் தும் ஜேகாசாம்பி
நகரத்து Bக்கள் Bகிழ்ச்சி அடை ந்து, வெ ற்றி ஆர ாரத்ஜேதாடு ஜேகாட்டை க் கதடை த் திறந்தனர்:
உதIணடைனயும் வீரர்கடைளயும் ஜேகாசாம்பி நகர Bக்கள் முகB ர்ச்சிஜேIாடு விரும்பி ரஜே ற்றுக்
வெகாண்டிருக்கும் ஜேபாது, ஆருணிடைIச் ஜேசர்ந்த னாகிI கும்பன் என்னும் சூழ்ச்சிக்காரன் அங்கங்ஜேக
Bக்கள் Bனங்கடைள Bாற்ற முIன்று வெகாண்டிருந்தான். உ ஜேன இது வெதரிந்த உதIணன் வீரர்
ஒடிச்வெசன்று, “உன் ஜேபான்ற ர்கள் ஜே று Iாஜேரனும் இந்த நகரத்தில் இருந்தால் அ ர்களுக்கும் இந்தக்
கதிதான்?” என்று கூறி அ டைனப் பிடித்துக் வெகாடை வெசய்தனர். உதIணன் படைழIபடி ஜேகாசாம்பி
நகரத்து ஆட்சிடைI ஜேBற்வெகாண் தும் அச் வெசய்தி நாவெ ங்கும் பிரக னம் வெசய்Iப்பட் து. நாடு
திருப்தியுற்றது. உதIணன் வெ ற்றியில் தங்கள் Bனத்தின் வெ ற்றிடைIக் கண் னர் Bக்கள்.
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57. மீண் அரசாட்சி
உதIணன் ஜேகாசாம்பி நகரத்து அரசாட்சிடைI மீண்டும் வெபற்று ஆளத் வெதா ங்கிIது, நாட்டுக் குடி
Bக்களுக்கும், பிறர்க்கும் அள ற்ற Bகிழ்ச்சிடைIயும் Bனநிடைறடை யும் அளித்தது. Bக்களுக்கு ஏற்பட்
அந்த Bகிழ்ச்சிடைIப் ஜேபா ஜே பழம்வெபரும் உரிடைBIாகிI அரசாட்சிடைI மீண்டும்
அடை ந்துவிட்ஜே ாம் என்ற உ டைகயும் வெபருமிதமும் வெகாண்டிருந்தான் உதIணன். அ னுடை I அந்த
உ டைகக்கும் வெபருமிதத்துக்குமிடை ஜேI நன்றியும் ஒருபுறம் சுரந்து வெகாண்டிருந்தது. தருசக Bன்னனால்
தனக்குத் துடைண வெசய் தற்காகத் தன்ஜேனாடு அனுப்பப் வெபற்ற ரு காரன் முதலிI வெபரு வீரர்களின்
உதவிதான் தனக்கு வெ ற்றிIளித்தது என்படைத அ ன் உறுதிIாக நம்பினான். தன் படை ப ம்
குடைறந்திருந்தும், படை ப த்தாலும் சதிகளாலும் நிடைறந்த நிடை யிலிருந்த ஆருணிடைIத் தன்னால்
வெ ல் முடிந்தது என்றால் ரு காரன் கூறிI அரிI சூழ்ச்சிகளாலும், வெசய்த தந்திரச் வெசIல்களாலுஜேB
அது சாத்திI Bாயிற்று என்படைத நன்கு உணர்ந்தான் உதIணன். எனஜே , தனக்கு உதவிI அ ர்களுக்கு
உள்ளன்ஜேபாடு நன்றி வெசலுத்தி அனுப்பு டைத அ ன் Bறந்துவி வில்டை .
ரு காரன், தருBதத்தன் முதலிI தருசகனின் படை த் தடை
ர்கள், இராசகிரிI நகரத்திற்குத் திரும்பிப்
புறப்படு தற்கு முன்னால் உதIணனி ம் விடை வெபற்றுச் வெசல் தற்கு ந்தஜேபாது, தன் உள்ளம்
நிடைறந்த நன்றிக் க டைனத் தந்து நிடைறஜே ற்றினான் உதIணன். ரு காரடைன Bார்புறத் தழுவி நன்றி
வெசலுத்திIபின் அ னுக்கு, தான் ஏறிக் வெகாண்டிருந்த பட் த்து IாடைனடைIயும் தன் Bார்டைப
அ ங்கரித்துக் வெகாண்டிருந்த விடை யுIர்ந்த ஆபரணங்களிற் சி
ற்டைறயும் உதIணன் அன்பளிப்பாக
நல்கினான். தருBதத்தடைன அன்ஜேபாடு அ ன் ஜேதாள்ஜேBல் டைகதழுவிI ாறு பாராட்டிக் குருதிநிற
எழுத்துக்களா ான ஒரு பாராட்டு இதடைழயும், ஒரு IாடைனடைIயும், பத்துச் சிற்றுர்கடைளயும் அ னுக்குப்
பரிசுகளாக அளித்தான். இவ் ாஜேற Bகத நாட்டிலிருந்து தனக்குத் துடைணIாக ந்திருந்த படை த்
தடை
ர்கள் Iா ருக்கும் அ ன் தன் நன்றிடைIயும் அன்பளிப்டைபயும் Bனப்பூர் Bாகக்
வெகாடுத்தனுப்பினான். இடைதச் வெசய்து முடித்த பின்புதான் அ ன் Bனத்தில் பூரண அடைBதியும்
திருப்தியும் நிடைறந்து நி வின.
ஆருணிடைI ஜே ரு ன் அழித்துக் ஜேகாசாம்பி நகரத்துக் ஜேகாட்டை க்குள் நுடைழந்த உ ஜேனஜேI உதIணன்
அந்த நகரத்து அரசனாகவும், ஆட்சிப் வெபாறுப்பு அ னுடை Iதாகவும் ஆகிவிட் து. என்றாலும், ப
நாள்களுக்கு அப்பால் அ ன் மீண்டும் அரிIடைணயில் ஏறும் அந்த நன்னாடைள ஒரு வெபரும்
திருவிழா ாகக் வெகாண் ா விரும்பினர் ஜேகாசாம்பி நகரத்துப் வெபரிஜேIார். உதIணன் அரிIடைண ஏறும்
அந்த விழா நாடைள, ஒரு புதிI முடிசூட்டு விழா நாடைளப் ஜேபா ஜே வெகாண் ா ஜே ண்டுவெBன்பது
அ ர்கள் கருத்து. எனஜே , ஒரு நல் நாளில், நகடைர
ம் ந்து Bக்களுக்குக் காட்சி வெகாடுத்தபின்
அரிIடைண ஏறச் வெசய்I ாம் என்று அ ர்கள் ஏற்பாடு வெசய்தனர். குறித்த நாளில் எல் ா டைக
அ ங்காரங்களும் சிறப்புக்களும் ஜேதான்ற, உதIணன் ஜேகாசாம்பி நகரின் அழகிI வெபரு வீதிகளில்
பரி ாரமும் Bக்களும், வெபரிஜேIார்களும் புடை சூழ, வீதியு ா ந்தான்.
கருஜேBகத்திற்கு ஜேBஜே வெ ண்Bதிஜேபா ப் வெபரிIவெதாரு Iாடைனயின்ஜேBஜே வெ ண் வெகாற்றக்குடை
நிழல் வெசய்I உதIணன் உ ா ந்த காட்சி, காணப் ஜேபரின்பம் பIப்பதாக இருந்தது. Bதியின் நி வுக்
கதிர்கள்ஜேபா அ னுக்கு இருபுறமும் வெ ண் சாBடைரகள் வீசப்வெபற்றன. கங்டைகIாறு க ஜே ாடு
க ப்பதுஜேபா Bக்களின் ஆர ார ஒலிஜேIாடு சங்கு, முரசு முதலிI ாத்திIங்களின் ஒலியும் க ந்து
ஒலித்தன. ‘உதIணன் ாழ்க!’ என்ற ாழ்த்வெதாலி வீதிகளிலிருந்து ஜேதான்றி, நாற்றிடைசகடைளயும் எட்டி
அளந்தது. வீடுகளின் Bா ங்களிலிருந்தும் ஜேகாட் ங்களின் ஜேகாபுரங்களிலிருந்தும், வெபண்களும்
முதிஜேIார்களும் B ர்கடைள Bடைழஜேபா ப் வெபாழிந்தனர். இவ் ாஜேற எல் ா வீதிகடைளயுங் க ந்து
உதIணன் தன் அரண்Bடைனயின் தடை
ாயி ாகிI ஜேதாரண ாயிடை Iடை ந்தான். இறந்து ஜேபான
ஆருணியின் Bடைனவி Bக்களிற் சி ர் ‘இனி ஏது வெசய் து?’ என்று BIங்கி ஒன்றும் வெசய்Iத் ஜேதான்றாத
துIரக் குழப்பத்ஜேதாடு அங்ஜேகஜேI அரண்Bடைனயினுள் இருந்து ருகிறார்கள் என்ற வெசய்தி அப்ஜேபாது
உதIணனுக்குத் வெதரிI ந்தது. உண்டைBயில் அ ர்கள் நிடை அ னுக்கு Bன வெநகிழ்ச்சிடைIயும்
இரக்கத்டைதயுஜேB அளித்தது. ஆடைகIால் அ ர்களுக்கு ஜே ண்டிI வெபாருடைள அளித்துவிட்டு அ ர்கள்
சிப்பதற்கும் ஜே று இ ங்கள் அடைBத்துத் தரச் வெசய்தான் அ ன். ஆருணி தனக்குப் படைக னாக
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இருந்த குற்றத்திற்காக, அ ன் Bடைனவி Bக்கடைளயும் வெநாந்து ஜேபாயிருக்கும் இந்த நிடை யில்
துன்புறுத்து து முடைறIல் என்று எண்ணிஜேI உதIணன் அ ர்களுக்கு இவ் ாறு உதவி வெசய்து
அனுப்பினான். படைக னுடை I உற்றார் ஜேBலும் இரக்கம் பாராட்டும் அ னது இந்த இIல்டைபக்
கண்ஜே ார் விIந்து ஜேபாற்றினர். பின்பு உ ா ந்த வெபரிஜேIார்களு னும் அடைBச்சர், சுற்றத்தினர், நண்பர்
முதலிஜேIார்களு னும் அரண்Bடைனயினுள்ஜேள உதIணன் நுடைழந்தான்.
உதIணன் ஆட்சிக்கு உட்பட் படைழI சிற்றரசர்கள் எல் ாரும், மீண்டும் அ ன் நாட்டை ஆளத்
வெதா ங்கு டைத அறிந்து BனBகிழ்ச்சிஜேIாடு ந்திருந்தனர். நல் Bங்க ஜேநரத்தில் அ ன் அடைBச்சர்,
நண்பர், பிற அரசிI ாளர்கள் சூழ அரிIடைணயில் ஏறி அBர்ந்தான். பரு த்தாலும் அறி ாலும் மூத்த
வெபரிஜேIார்களும் அறிஞர்களும் அ டைனப் பற்ப ஊழிகள் ாழுBாறு ாழ்த்தினர். சிற்றரசர்கள்
திடைறப் வெபாருள்கடைளயும் அன்பளிப்புக்கடைளயும் அ னுக்கு அடியுடைறIாக ழங்கினர். படைழI
குடிBக்களில் உதIணஜேனாடு வெநருங்கிI வெதா ர்புடை I ர் அ டைன ந்து கண்டு ணக்கத்து ஜேன
தம் Bகிழ்ச்சிடைIத் வெதரிவித்துவிட்டுச் வெசன்றனர். முன்பு ஆருணிIால் ப
டைகயிலும்
துன்பமுற்றிருந்த ர்கள், உதIணடைன ஜேநரிற் கண்டு இனிஜேBல் தங்களுக்கு எந்நாளும் துன்பமில்டை
என்று வெதரிவித்து விட்டுச் வெசன்றனர். சிடைறயில் ஆருணிIால் டைகதிIாக டை க்கப்பட்டிருந்த ர்கள்
விடுதடை அடை ந்தனர். எங்கும் Bகிழ்வும் திருப்தியும் களிப்பு ஜேன க ந்து வெதன்ப
ாயின. முன்பு
ஆருணியின் ஆட்சிக் கா த்தில் ஜேகாசாம்பி நகரத்து Bக்கள் அடை ந்திருந்த ப
டைகத் துன்பங்கடைளப்
படிப்படிIாக நீக்கி அ ர்களுக்கு நன்டைB வெசய்Iஜே ண்டும் என்படைதத் தனது முதற் க டைBIாகக்
வெகாண் ான் உதIணன். ‘இது Bற்ஜேறார் அரசனுக்குரிI நாடு தாஜேன! நான் ஆளக் வெகாடுத்து டை த்தது
எவ் ளவு நாஜேளா? அது டைர நBக்குத்ஜேதான்றிI ாறு எல் ாம் இடைத ஆளுஜே ாம்’ என்று எண்ணித்
தன் Bனம்ஜேபான ஜேபாக்கில் வெகாடுங்ஜேகால் ஆட்சி ந த்தியிருந்தான் ஆருணி, புதிதாக Bக்கள் ப
ரிகடைளச் வெசலுத்தஜே ண்டும் என்று அ ன் இட்டுவிட்டுச் வெசன்றிருந்த கட் டைளகள் உ ஜேன
உதIணனால் நீக்கப்வெபற்றன. ஆருணியின் ன்முடைற ஆட்சிடைI எதிர்க்க ஜே ண்டும் என்ற எண்ணம்
அ ன் ஆள்கின்ற கா த்திஜே ஜேI ஜேகாசாம்பி நகரத்து Bக்கட்கு இருந்தஜேபாதிலும், அது
வெபற்ஜேறார்களி ம் கா லிலுள்ள கன்னிப் வெபண்கண் காதல் கனவுஜேபா வெ ளியி முடிIாததாகஜே
கழிந்து ஜேபாய்விட் து. எனஜே ஆருணியின் கா த்தில் வெகாடுங்ஜேகா ாட்சிIால் Bக்களடை ந்த
துன்பத்திற்கு ஆறுதல்ஜேபா அடைBந்தது, உதIணன் இப்ஜேபாது ஆளத் வெதா ங்கிI விதம்.
க னிப்பார் இன்டைBIாலும் ஆட்சியினால் புறக்கணிக்கப்பட் தனாலும், ஆருணியின் கா த்தில்
நகரில் இருந்த சி அறக்ஜேகாட் ங்களும், அழகிI பழடைBIான ஜேகாயில்களும், B ர்ப் வெபாய்டைககளும்,
பூஞ்ஜேசாடை களும், குடியிருப்பு வீதிகளும் பாழடை ந்து ஜேபாயிருந்தன. உதIணன் முதல் ஜே டை Iாக
உ ஜேன அடை கடைளப் புதுப்பிக்கும்படி ஆடைணயிட் ான். இன்னும் ஆட்சிமுடைற
சீர்குடை ந்திருந்ததனால், Bக்களிற் ப ர் தங்கள் உ டைBடைகடைளப் பறி வெகாடுத்திருந்தார்கள்.
அத்தடைகI ர்கள் மீண்டும் தத்தம் உடை டைBகடைள அடை
தற்கு ழி வெசய்Iப்பட் து. சால்பும்
Bானமும் தன்ன க்கமும் உள்ள சி சான்ஜேறார்கள் தாங்களுற்றிருந்த துன்பங்கடைளக் கூறு தற்கு
நாணினர். ஆனால் குறிப்பாக அ ர்கள் துன்பத்டைதயும் அறிந்து ஜேபாக்கினான் உதIணன். ஜேபாரில் தத்தம்
கண ன் Bாடைர இழந்து டைகம்டைBக் ஜேகா முற்ற இளBகளிர்க்கு ாழ்க்டைக துன்பமின்றிக் கழி தற்குப்
ஜேபாதுBான சதிகள் வெசய்து தரப் வெபற்றன. டைககால் முதலிIன இழந்து உறுப்புக்குடைற பட்ஜே ார்க்கும்,
கண் இழந்ஜேதார்க்கும்கூ இவ் சதிகள் கிடை த்தன. கடை ஞர்கள், கவிஞர்கள் அறிஞர்கள்
முதலிஜேIாருக்கு அரச ஜேபாகத்தின் ஆதரவுகளும் சிறப்புகளும் ஜேபாதும் ஜேபாதும் என்று Bறுக்கும்படி
விருப்பத்ஜேதாடு மிகுதிIாகக் வெகாடுக்கச் வெசய்தான் உதIணன். அ னுடை I இத்தடைகI அன்பும்
ஆதரவும் மிகுந்த வெசங்ஜேகா ாட்சியில் Bக்கள் புதிIஜேதார் இன்ப ாழ்டை ப் வெபற்று அனுபவிக்கத்
வெதா ங்கினார்கள். கூற்று னும், ஜேநாய் வெநாடிகளும் ஆகிI இடை களும்கூ க் ஜேகாசாம்பி நகரில்
நுடைழ தற்கு அஞ்சும்படிIானதுஜேபா அடைBந்திருந்தது இந்தப் புதிI நல் ாட்சி. நி
ளமும்
நீர் ளமும் சிறக்க, Bடைழ கா ந்த றாBற் வெபய்தது. காடும் Bடை களும் பசுடைBக் கவினும் ளப்
வெபருக்கமும் வெகாண்டு சிறந்து விளங்கின. அரசாட்சி, தாIால் அர டைணக்கப்படும் Bக்களின்
நிடை யினதுஜேபால் இருந்தடைத Iா ரும் உணர்ந்தனர்.
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58. நன்றியின் நிடைனவுச் சின்னம்
ஜேகாசாம்பி நகரத்து ஜே ளாளப் வெபரு Bக்கள் விடைளநி ங்கள் மிக்க சிற்றுார்களும் பிற சதிகளும்
அடை ந்து ந ம் வெபருக ழி வெசய்தனர், உதIணன் அடைBச்சர். இந்நிடை யில் ஜேகாசாம்பி நகருக்கு
அப்பால் நாட்டின் எல்டை ப் புறத்திலுள்ள சி சிற்றரசர்கள், உதIணனுக்கு எதிராக Bாறுபட்டுக்
க
ரம் வெசய்தடைBIால், உதIணன் தன் தம்பிIர்களாகிI பிங்க க கர்கடைள ஏற்ற படை களு ன்
அங்ஜேக அனுப்பி டை த்தான். Bகத நாட்டிலிருந்து ந்த படை த் தடை
ர்கள் விடை வெபற்றுச்
வெசன்றிருந்தாலும் Bகதவீரர்களிற் ப ர் இன்னும் ஜேகாசாம்பியிஜே ஜேI தங்கியிருந்தனர். அ ர்களும்
உதவிக்குச் வெசன்று பிங்க க கர்கடைள வெ ற்றி முழக்கத்ஜேதாடு திரும்பச் வெசய்தனர். பிங்க க கர்கள்
எல்டை ப் புறத்து அரசர்கடைள வெ ன்றுவிட்டுத் திரும்பிIதும் Bகதநாட்டு வீரர்களுக்குத் தக்க சீர்
சிறப்புக்கடைளச் வெசய்து, அ ர்களுக்கு விடை வெகாடுத்து அனுப்பினார்கள். ஒரு நல் நாளில் பதுBாபதி,
ஜேகாசாம்பி நகரத்து அரண்Bடைன அந்தப்புரத்திற்கு ந்து குடி புகுந்தாள். உதIணன் அந்தப்புரத்டைதச்
ஜேசர்ந்த கட்டி ங்கடைளப் பதுடைBக்காக ஜேBலும் அழகுபடுத்திப் புதுப்பித்திருந்தான். Bகத Bன்னனின்
தங்டைக பதுBாபதி, இராசகிரிI நகரத்தின் வெபரிI அரண்Bடைனயினும் இந்தப் புதிI அரண்Bடைனயின்
அந்தப்புரம் எழில் ஒங்கி விளங்குதல் கண்டு இடைத விIந்தாள். நாட்டிஜே நல் ாட்சியும், பதுடைBயு ன்
கூடிI இன்ப ாழ்வுBாகத் தன் நாள்கடைள அடைBதியும் பIனும் நிடைறந்தன ாகச் வெச விட்டு
Bகிழ ானான் உதIணன்.
ஜேகாசாம்பியின் ஆட்சிடைI அடை ந்து இவ் ாறு அடைBதிIாக ாழ்ந்து ருங்கால், ஒருநாள் அ னுக்குப்
பத்திராபதியின் நிடைனவு உண் ாயிற்று. தன்டைனயும் ாச தத்டைதடைIயும் சுBந்துவெகாண்டு உஞ்டைச
நகரின் நீரா ல் துடைறயிலிருந்து இரவு என்றும் பகல் என்றும் பாராBல் ஓடி ந்து, அந்த Iாடைன
ருகின்ற ழியில் இறந்துஜேபான நிகழ்ச்சியும் கூ ஜே அ ன் நிடைனவில் ஜேதான்றி உள்ளத்டைத
உருக்கிIது. பத்திராபதி தனக்குச் வெசய்திருக்கும் நன்றியின் அளடை உள்ளுற நிடைனத்துப் பார்த்தஜேபாது,
எப்படிIா து அந்த நன்றிக்கு அழிIாத டைகம்Bாறு ஒன்று வெசய்தால் ஒழிIத் தன் Bனம் திருப்தியுறாது
என்று அ னுக்குத் ஜேதான்றிIது. இந்த நிடைனவு ஏற்பட் வு ஜேன, காட்டுப் பகுதிகளில் நன்கு
பழக்கமுள்ள சி டைர அடைழத்துப் பத்திராபதிடைIத் தான் புடைதத்துவிட்டு ந்த இ மும் ழியும்
முதலிI வி ரங்கடைளத் வெதளி ாகக் கூறி, அந்த இ த்டைத அடை Iாளங்கண்டு அங்ஜேக அகப்படும்
அதன் எலும்பு முதலிI வெபாருள்கடைள எவ் ாஜேறனும் ஜேதடிக் வெகாண்டு ருBாறு கூறினான். அ ர்களும்
இIன்ற டைரயில் ஜேதடிப் பார்த்துக் வெகாண்டு ர முIற்சி வெசய் தாகக் கூறிவிட்டுச் வெசன்றனர்.
வெசலுத்த ஜே ண்டிIவெதாரு நன்றிடைIச் வெசலுத்தி அடைBதியுறாBல், அடைதத் தாங்கி Bனத்துக்குள்ஜேளஜேI
டை த்துக் வெகாண்டிருப்பது என்பது பண்புடை ஜேIாருக்கு மிகப் வெபரிI சுடைBIாகத் ஜேதான்றும். அந்தச்
சுடைBடைI உள்ளன்ஜேபாடு வெசய்து கழித்தால் ஒழிI, அ ர்கள் Bனப்பாரம் குடைறந்துவிடு து இல்டை .
நன்றிக்கு ஏற்ற இ த்தில் நன்றிடைIச் வெசலுத்தத் த றக்கூ ாது’ என்பது சிறந்த பண்பாட்டுக்கு உரிI
சின்னங்களில் ஒன்று அல்
ா? உதIணனும் இத்தடைகI பண்பாடு நிடைறந்த ன். ஆடைகIால்தான்
என்ஜேறா ப நாள்களுக்குமுன் ந ந்த அந்தச் சம்ப த்டைத நிடைனவுபடுத்திக் வெகாண் ஜேதாடு அல் ாBல்,
பத்திராபதி என்னும் Iாடைனக்கு என்றும் நிடை த்து நிற்கும் ஞாபகச் சின்னம் ஏற்படுத்து து அ சிIம்
என்றும் அ ன் கருதினான். ஒரு வி ங்கின் உயிடைரயும் Bனித Bனத்ஜேதாடு நிடைனக்கிற பரந்த அன்பு
அ னுக்கு இருந்தது.
பத்திராபதி வீழ்ந்த இ த்டைதக் கண்டுபிடிப்பதற்காகத் ஜேதடிச் வெசன்ற ர்களும் அ ன் கருத்துக்கு
ஏற்றபடி வெ ற்றிடைIஜேI வெகாணர்ந்தனர். எலும்பு முதலிIன அகப்பட்டுவிட் து என்றும் பத்திராபதி
புடைதயுண் இ மும் வெதரிந்து விட் து என்றும் வெசன்று ந்த ர்கள் கூறஜே , உதIணன் தன்
Bனக்கருத்டைத அ ர்களுக்கு வி ரித்து உடைரக்க ானான். அப்ஜேபாது பத்திராபதி இறந்து வீழ்ந்த
பகுதியிலுள்ள காட்டு ஜே
ர்களும் குறும்பர்களும்கூ அங்ஜேக அடைழத்துக் வெகாண்டு
ரப்வெபற்றிருந்தனர். தான் கூறு டைத அ ர்களும் முக்கிIBாக அறிந்துவெகாள்ள ஜே ண்டுவெBன்பது
உதIணனின் எண்ணம். “அன்று என் சபதப்படிஜேI என்டைனயும் ாச தத்டைதயும் காப்பாற்றி உஞ்டைச
நகரிலிருந்து தப்பி ஓடி ரு தற்கு உதவிIாக இருந்தது பத்திராபதி என்ற இப் வெபண்IாடைனஜேI! இது
எங்களுக்காகத் துன்பமுற்று இடை
ழியில் தன் உயிடைரத் திIாகம் வெசய்தது. இதற்குக் கிட்டும்படிIான
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எந்த ஒரு நன்றிடைIயும் நாம் இப்ஜேபாது வெசய்I முடிIாதானாலும் நன்றி Bறந்து விடு தும் நல் து
அன்று. எனஜே எந்த டைகயி ா து நம் நன்றிக் க டைன Bற ாBல், பத்திராபதி இறந்துஜேபான
இ த்தில் அதற்கு ஒரு நிடைனவுச் சின்னம் எழுப்ப ஜே ண்டும் என்பது என் கருத்து. Bா த்ஜேதாடு கூடிI
வெபருங்கட்
ம் ஒன்டைற அந்த இ த்தில் கட்டி, அதில் பத்திராபதியின் டி த்டைத உரு ாக்கிக்
ஜேகாவில் வெகாள்ளுBாறு வெசய்I ஜே ண்டும். ஜேகாவிலில் பத்திராபதியின் சிடை யுரு த்டைதக் க வுள்
Bங்க ம் வெசய்து, முடைறப்படி நிடை நாட்டிI பின்னால் காடை யும், Bாடை யும் அங்ஜேக ழிபாடு ந த்தி
ரு தற்கும் ஏற்பாடு வெசய்Iஜே ண்டும்” என்று உதIணன் கூறிIஜேபாது அ னுடை I அந்த
நன்றியுணர்வு Bற்ற ர் Bனத்டைத வெநகிழச் வெசய்தது.
இதனு ன் பத்திராபதியின் உயிர் நற்கதி அடை
தற்கு ஜே று ஒர் அறத்டைதயும் அங்ஜேக வெசய் து
இன்றிIடைBIாதது என்று உதIணன் கருதினான். “ ழிச் வெசல்ஜே ார் நீர் வி ாய் தணித்துக் வெகாள் தற்கு
ஒரு தண்ணீர்ப் பந்தரும், பசித்து ந்த Bக்கள் யிறார உண்டு வெசல் தற்காக ஒர் அட்டிற்சாடை யும்
அதனருஜேக அடைBத்துவி ஜே ண்டும்” என்று கூறிக் கட்டி ம் அடைBக்கும் கடை ஞர்கடைளயும்
சிற்பிகடைளயும் அடைழத்து ரச் வெசய்தான் உதIணன். கடை ஞர்கள் ந்ததும் அ ர்களி மும்
வி ரத்டைதகூறி முன்பு பத்திராபதி வீழ்ந்த இ Bறிந்து ந்து கூறிI ர்கஜேளாடு அ ர்கடைளக் காட்டிற்கு
அனுப்பினான். காட்டில் கடை ஞர்களுக்கு எல் ாச் வெசளகரிIங்கடைளயும் ஏற்படுத்தித் தருBாறு
அரண்Bடைன ஏ
ாளர்கள் ஆடைணயி ப் வெபற்றனர். பத்திராபதி வீழ்ந்த இ த்டைத அடை Iாளங் கண்டு
அதன் எலும்பு முதலிI அரும் வெபாருள்கடைளச் ஜேசகரித்துக் வெகாடுத்த ர்கடைள இன்வெBாழிகளால்
பாராட்டி, அ ர்களுக்கு ஜே ண்டிI பரிசில்கடைளக் வெகாடுத்து அனுப்பினான் உதIணன்.
காட்டு ஜே
ர்களுக்கும் குறும்பர்களுக்கும் மிக்க Bகிழ்ச்சி ஏற்பட் து. பத்திராபதியின் ஜேகாவில்
திருப்பணி பற்றிI வெசய்தி, அங்ஜேகஜேI வெசன்று மீண்டும் எல்ஜே ார்க்கும் வெதரியுBாறு படைற சாற்றப்
வெபற்றது. இரண்ஜே ார் திங்களில் ஜேகாவிலும் சிடை யும் ஜே டை முற்றி நிடைறஜே றின. க வுள் Bங்க ம்
நிகழ்த்து தற்கு முன்னால் நடுக்காட்டிலிருந்த அந்த இ த்திற்குச் வெசன்று ரு தற்கு சதிIாகப்
வெபரிI சாடை ஒன்று அடைBக்கப்பட் து. ஜேகாவிலுக்கு ழிபாடு ந த்துகின்ற ர்கட்கும், பிறர்க்கும்
அங்ஜேகஜேI அருகில் இருக்டைககள் கட் ப்வெபற்றன. Bாதந் த றாBல் திருவிழாக்கள் ந த்து தற்குப்
ஜேபாதுBான உடை டைBகள் ஜேகாவிலுக்கு உரிடைB வெசய்து வெகாடுக்கப் வெபற்றன. சிறந்த முடைறயில் க வுள்
Bங்க மும் ஒருநாள் வெசவ் ஜேன நிகழ்ந்து இனிதாக நிடைறஜே றிIது. பத்திராபதி இனிஜேBல்
வெதய் BாகிIது.
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59. ஜேகா பதி கிடை த்தது
‘இன்பமும், துன்பமும் தனித்து ரு தில்டை என்ற முதுவெBாழி வெBய்Iாகஜே
ாழ்வின்
அனுப த்திலிருந்து கனிந்ததாக இருக்க ஜே ண்டும் ஜேகாசாம்பி நகரத்து அரசாட்சி மீண் திலிருந்து
உதIணனது ாழ்வில் இன்பப்படு தற்குரிI நிகழ்ச்சிகளாகஜே வெதா ர்ந்து நிகழ ாயின. இழந்த
வெபாருள்கள் ஒவ்வெ ான்றாக மீண்டும் மீண்டும் அ டைன ந்தடை யும் நிகழ்ச்சிகள் வெதா ங்கின. இன்ப
துன்பங்களின் ஜேபாக்கு ரவு என்பது, Bனித ாழ்க்டைகயில் ஜேகாடை BடைழடைIப் ஜேபான்றது அல் . அது
கார்கா த்து BடைழடைIப் ஜேபான்றஜேத என்ற சித்தாந்தம் வெBய்ப்பிக்கப்படு து ஜேபா ச்வெசன்றது.
ஜேBல் ரும் உதIணனின் ாழ்க்டைக. பத்திரா பதிக்கும் ஜேகாவில் கட்டி முடித்த சி நாள்களில், உஞ்டைச
நகரத்திலிருந்து ரும்ஜேபாது, முன்பு உதIணன் இழந்துவிட் ஜேகா பதி என்னும் வெதய்வீக Iாழ்
மீண்டும் நல்விடைன சத்தால் அ ன் டைகக்ஜேக ந்து ஜேசர்ந்தது. அடைத உதIணன் திரும்ப அடை ந்த
ர ாறு ஒரு விந்டைதIான கடைதடைIப் ஜேபான்றது.
அப்ஜேபாது உதIணன் ஜேகாசாம்பி நகடைர ஆள் தற்குத் வெதா ங்கிச் சி நாட்கள் கழிந்திருக்கும். உஞ்டைச
நகரத்தில் சித்து ந்த அருஞ்சுகன்’ என்னும் அந்தண இடைளஞன் ஒரு ன் ஜேகாசாம்பி நகரத்தில்
இருக்கும் தன் உறவினர்கடைளயும் நண்பர்கடைளயும் சந்தித்துவிட்டு ருதல் ஜே ண்டும் என்ற மிகுந்த
அ ாவினால், ழிநடை Iாகஜே உஞ்டைச நகரத்தில் இருந்து ஜேகாசாம்பி நகரத்துக்குப் பIணம்
புறப்பட்டு விட் ான். அருஞ்சுகன் இடைளஞனாயினும் கல்வி ஜேகள்விகளிலும் இடைச முதலிI
கடை களுள்ளும் முதிர்ந்த அறிவும் பயிற்சியும் உடை I ன். ஜேபரிIாழ், சீறிIாழ், வெசங்ஜேகாட்டிIாழ்,
சஜேகா Iாழ் முதலிI எல் ா Iாழ்களிலும் இடைசக்கும் முடைற அ னுக்கு நன்கு வெதரிந்திருந்தது.
இவ் ாறு எல் ா நூல்களிலும் எல் ாக் கடை களிலுஜேB பயிற்சியுடை I அ ன் ஆருணியின் ஆட்சிக்
கா த்தில் ஜேகாசாம்பி நகருக்கு ரமுடிIாத னாக இருந்துவிட் தனால், ப நாள் ாராதிருந்த ருத்தம்
தீர Bகிழ்ச்சிஜேIாடு புறப்பட்டிருந்தான் இந்தச் சBIத்தில்.
உஞ்டைச நகரத்திலிருந்து ஜேகாசாம்பி நகருக்கு ருகின்ற ழி ப கா த தூரம், Bடை காடுகடைளக் க ந்து
ரஜே ண்டிI அரிI ழிIாகும். இடை யிலுள்ள Bடை Iடி ாரத்துக் காடுகளில் Iாடைன முதலிI
வி க்குகளின் ஜேபாக்கு ரவும் உண்டு. இஜேத ழிIாகத்தான் ஏற்வெகனஜே உதIணனும் ந்திருந்தான்.
இப்ஜேபாது அருஞ்சுகனும் ழிநடை Iாகக் ஜேகாசாம்பி நகருக்குப் புறப்பட்டு ந்து வெகாண்டிருந்தான்.
பIணத்தின்ஜேபாது அருஞ்சுகன் ஒருநாள் Bாடை ஜேநரத்தில், ஓர் அ ர்ந்த காட்டுப் பகுதியின் இடை ஜேI
ந்து வெகாண்டிருந்தஜேபாது, டைளந்து டைளந்து வெசன்ற காட்டின் முடுக்கு ழிகளிஜே திரும்பித்
திரும்பி ஜேBஜே வெசன்று வெகாண்டிருந்த நிடை யில், திடீவெரன்று ஒரு ழியின் திருப்பத்தில் திரும்பிIதும்
திடுக்கிட்டுப் ஜேபானான்.
அ னுக்கு மிக அருகில் ஒரு வெபரிI நீர்நிடை யில் ப காட்டு Iாடைனகள் கூட் Bாக நீர் பருகிக்
வெகாண்டிருந்தன. அ ற்றில் இரண்வெ ான்று அ ன் ரு டைதப் பார்த்தும்விட் ன. அருஞ்சுகன்
படைதபடைதத்து நடுக்கங் வெகாண் ான். பIம் அ டைனத் திக்பிரடைB அடை யும்படி வெசய்துவிட் து. அந்த
Iாடைனகளி மிருந்து தன்டைன எப்படிக் காப்பாற்றிக் வெகாள் து என்பஜேத அ னுக்குப் புரிIவில்டை .
அந்த அபாIகரBான நிடை யில் அ னுக்குச் சமீபத்தில் ஒங்கி ளர்ந்திருந்த ஜே ங்டைக Bரம் ஒன்டைற
அ ன் கண் ான். ஜேBஜே தாவி ஏறிக்வெகாள் தற்கு சதிIாக இருந்த அந்த ஜே ங்டைக Bரம் அ னுக்கு
அப்ஜேபாது அடை க்க ம் அளித்தது. நீர்நிடை யிலிருந்து தன்டைன ஜேநாக்கித் தாவி ரும்
Iாடைனகளி மிருந்து அந்த Bரத்தினால் அ ன் தன்டைனக் காப்பாற்றிக் வெகாண் ான். இந்த நிடை யிஜே
அ ன் சற்றும் எதிர்பாராத விந்டைத ஒன்று நிகழ்ந்து, அ டைன ஆச்சரிIக் க லில் ஆழ்த்திIது. Bரத்தில்
இருந்த ாஜேற அந்த விIப்புக்குரிI அற்புதத்டைதக் கண்டு பிரமித்தான் அருஞ்சுகன். அந்த அற்புத
நிகழ்ச்சி இதுதான்.
அ ன் ஜே ங்டைக Bரத்தில் ஜே கBாகத் தாவி ஏறிIவு ன் தற்வெசI ாகக் காற்று சற்ஜேற லு ாக வீசிIது.
காற்றின் ஜே கத்டைதயும் தான் ஏறும் Bரத்டைத ஜேநாக்கிப் பாய்ந்ஜேதாடி ரும் Iாடைனகடைளயும் கண்டு
வெநஞ்சு குடை ந்து படைதபடைதப்பு அடை ந்தான் அ ன். அஜேத ஜேநரத்தில் எதிஜேர ழிஜேBல் ஓரBாக
அ ர்ந்து ளர்ந்திருந்த மூங்கிற் புதரினுள்ஜேள இருந்து, ஒரு நல் Iாழின் இன்னிடைச ஒலி காற்றிஜே
க ந்து ந்தது. ‘அந்த Iாழ் ஒலி எப்படி உண் ாயிற்று? Iார் அதடைன ாசிக்கின்றார்கள்?’ என்று
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ஐIமும் விIப்பும் வெகாண்டு திரும்பி ஜேநாக்கிI அருஞ்சுகன் இன்வெனாரு ஜேபரதிசத்டைதயும் எதிஜேர
கண் ான்.
Bதம் பிடித்து வெ றிவெகாண் டை ஜேபால் அ ன் இருந்த ஜே ங்டைக Bரத்டைத ஜேநாக்கி ஓடி ந்து
வெகாண்டிருந்த காட்டு Iாடைனகள், புதிதாகக் காற்றில் க ந்து ந்த இந்த Iாழ் ஒலிடைIக் ஜேகட்டு
Bந்திரத்திற்குக் கட்டுண் டை கடைளப் ஜேபா அப்படி அப்படிஜேI நின்றுவிட் ன. அடை அந்த
Iாவெழாலியிஜே ஆழ்ந்து ஈடுபட்டுவிட் ன ாகக் காணப்பட் ன. அருஞ்சுகன் மூங்கிற் புதடைரப்
பார்த்தான். காற்று வீசும்ஜேபாது அங்கிருந்து Iாழ் ஒலி உண் ா தும், காற்று நின்றால் ஒலி நின்று
விடு தும் அ னுக்குப் பு ப்பட் னஜே ஒழிI ஜே வெறான்றும் அ னுக்கு அங்ஜேக காணத்
வெதரிIவில்டை . ஏதும் வெதளி ாகப் புரிந்துவெகாள்ளஜே ா, அனுBானித்துக் வெகாள்ளஜே ா முடிIாத
விIப்பு ன் அ ன் மிகுந்த ஜேநரம் Iாடைனகளுக்கு அஞ்சி ஜே ங்டைக Bரத்தின் அ ர்ந்த கிடைளகளுக்குள்
பதுங்கிக் வெகாண்டிருந்தான். வெ கு ஜேநரங்கழித்து Iாடைனகள் Iாவும் அங்கிருந்து Bடை ப் பகுதிகளுக்கு
வெசன்றுவிட் ன என்படைத நன்கு கண்டு வெதளி ாக உறுதி வெசய்து வெகாண் பின்ஜேப, அ ன் கீஜேழ இறங்கி
ஆ ஜே ாடு மூங்கிற் புதடைர வெநருங்கினான். அருஜேக வெசன்று பார்த்ததில் இரண்டு மூங்கில்களுக்கு
நடுஜே அழகிI சிறிI Iாழ் ஒன்று அகப்பட்டுச் சிக்கிக்கி ப்பது வெதரிந்தது. காற்றால் ஆடும் மூங்கில்
கழிகள், Iாழின் நரம்புகளில் உராய்கின்றஜேபாது, அதிலிருந்து அரிI இன்னிடைச எழு டைதயும்
அருஞ்சுகஜேன அப்ஜேபாது ஜேநரிற் கண் ான். அ ன் விIப்பு ளர்ந்தது. அந்த Iாழின் ஒலிடைIக் ஜேகட்டு
Iாடைனகள் எல் ாம் BIங்கி நின்றதனால், அதன் சிறப்பிIல்டைபயும் அ ன் தானாகஜே அனுBானித்துக்
வெகாண் ான். அடைத எப்படியும் தான் டைகப்பற்றிக் ஜேகாசாம்பி நகருக்கு எடுத்துக்வெகாண்டு
ஜேபாகஜே ண்டும் என்ற அ க்க முடிIாத ஆடைச அ னுக்கு உண் ாயிற்று.
‘இந்த Iாழ் கின்னரர்கஜேளா, இIக்கர்கஜேளா Bறந்து இங்ஜேக த றவிட்டுச் வெசன்றதாக இருப்பினும் சரி,
ஜேத ரு கத்திலிருந்து நழுவி விழுந்ததாக இருந்தாலும் சரி, இடைத எப்படியும் நான் எடுத்துக்
வெகாண்டுதான் ஜேபாகப்ஜேபாகிஜேறன்’ என்று அ ன் தன் Bனத்திற்குள் ஒரு உறுதி வெசய்து வெகாண் ான்.
மூங்கிற் புதரில் புகுந்து Iாழ் வெகடுதியுறாதபடி வெBல் அடைத விடுவித்து எடுத்துக்வெகாண்டு, பின்
தனக்கு அடைதக் கிடை க்கும்படி வெசய்த நல்விடைனடைI ாழ்த்தி ணங்கிவிட்டு, ஜேBஜே பIணத்டைதத்
வெதா ர்ந்தான் அ ன். இரண்வெ ாரு நாள்களில் தன் பIணத்டைத முடித்த னாக அ ன் ஜேகாசாம்பி
நகரடை ந்து, அங்குள்ள தன் நண்பர்கள் வீட்டில் தங்கினான். காட்டில் கிடை த்த Iாழும் அ னி ஜேB
பத்திரBாக இருந்தது. இறுதிIாக அருஞ்சுகன் தங்கியிருந்த ஒரு நண்பனின் வீடு ஜேகாசாம்பி நகரத்து
அரண்Bடைனக்கு மிகவும் அருகில் இருந்தது. நண்பன் வீட்டில் அடைன ருஜேB அ னுக்கு நல்
பழக்கமுடை I ர்கள். Iா ரும் அ னுடை I சுற்றத்தினர்கடைளப் ஜேபான்ற ர்கள் என்ஜேற துணிந்து
கூற ாம். அ ன் அங்கு ந்து தங்கி இரண்வெ ாரு நாள்கள் கழிந்தபின், ஒருநாள் Bாடை
எல்ஜே ாருடை I விருப்பத்டைதயும் நிடைறஜே ற்று தற்காக அ ஜேன Iாழ் ாசிக்கும்படி ஜேநர்ந்தது.
நண்பர் வீட்டில் Iா ரும் ஏற்வெகனஜே அ னுக்கு Iாழ் ாசித்தலில் நல் திறடைB உண்டு என்படைத
அறி ார்கள். ஆடைகIால் அன்று Bாடை எப்படியும் அ ன் தங்களுக்கு Iாழிடைச விருந்து அளித்துத்தான்
ஆகஜே ண்டும் என்று அ டைன ற்புறுத்தினார். அ ர்களுடை I ஜே ண்டுஜேகாடைள Bறுக்க இI ாBல்,
அன்று Bாடை அந்த வீட்டின் ஜேBல்Bா த்தில் எல்ஜே ாரும் ஜேகட்கும்படிIாகக் காட்டிஜே தனக்குக்
கிடை த்த Iாடைழ எடுத்து ாசித்தான் அருஞ்சுகன். அற்புதBான இIல்பு ாய்ந்த அந்தத் வெதய்வீக
Iாழில் அ னுடை I டைக ண்ணம் ஜேகட்ஜேபாடைரக் க ர்ந்து BIங்கிIது.
வெசவ் ழிப் பண்டைணப் பாடினான் அ ன். அஜேத ஜேநரத்தில் அரண்Bடைன ஜேBல்Bா த்தில் பதுடைBஜேIாடு
ஜேபசி Bகிழ்ந்து வெகாண்டிருந்த உதIணனின் வெசவிகளில் காற்றினிஜே க ந்து ந்து ஒலித்தது இந்த
Iாழிடைச. அ ன் திடைகத்தான்.
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60. இழந்த வெபாருள்களின்

ரவு

வெதாடை விலிருந்து காற்ஜேறாடு க ந்து ந்த அந்த IாழிடைசடைIக் ஜேகட்டு அது தனக்குப் பழக்கBான
ஓடைசIாயிருப்படைத உணர்ந்தான் உதIணன். எதிர்ப்புறத்துத் வெதருவில் ஒரு வீட்டின்
ஜேBல்Bா த்திலிருந்து வெசவ் ழிப் பண்ணில் இடைசக்கப்பட்டு, காற்றில் க ந்து ந்து வெகாண்டிருந்தது
அந்த Iாழ் ஒலி. உதIணன் கண்களில் B ர்ச்சியும் முகத்தில் Bகிழ்ச்சியும் ஜேதான்ற, மீண்டும் அந்த
ஒலிடைIக் கூர்ந்து ஜேகட் ான். சந்ஜேதகஜேB இல்டை . அது ஜேகா பதியின் ஒலிதான்!’ என்று தன்
Bனத்திற்குள் உறுதி வெசய்து வெகாண் ான். ‘பத்திராபதியில் ஏறி ாச தத்டைதஜேIாடு உஞ்டைச
நகரத்திலிருந்து ரும்ஜேபாது நடு ழியில் மூங்கிற் புதரில் சிக்கித் வெதாடை ந்துஜேபான அந்த Iாழ்
இப்ஜேபாது இங்ஜேக எப்படி ந்தது? தான் அந்த ஒலிடைIக் ஜேகட்பது கன ா, நன ா?’ என்று சி கணம்
அ னுக்கு ஒன்றுஜேB புரிIவில்டை . ஆனால், எதிர்ப்புறத்துத் வெதருவிலுள்ள அந்த வீட்டு
ஜேBல்Bா த்திலிருந்து ந்த ஜேகா பதியின் ஒலிIானது, அரஜேச என்டைனக் காட்டிஜே த றவிட்டுவிட்டு
ஒஜேரIடிIாக Bறந்துஜேபாய் விட் ாஜேI! உன் Bனம் எவ் ளவு கடுடைBIானது?’ என்று அ டைன
ஜேநாக்கிப் படைழI சம்ப த்டைத நிடைனவூட்டி இரக்கப்பட்டுக் வெகாள் து ஜேபா இருந்தது.
உதIணனுக்கு அந்த இடைச வெசவியில் பாIப்பாI, Bனம் வெநகிழ்ந்தது. ஜேகா பதியின் வெதய்வீகத் தன்டைB
அ ன் நிடைனவிஜே ப ர்ந்து அ டைன ஏங்க டை த்தது. சட்வெ ன்று ஓர் ஆடைள அந்த வீட்டிற்கு அனுப்பி,
‘Iார் Iாழ் ாசிப்பது? ாசிக்கின்ற Iாழ் அ னுக்கு எங்ஜேக அகப்பட் து?’ என்று விசாரித்து
ரச்வெசால் ஜே ண்டும் என்று கருதி, ஜேBல் Bா த்தின் ாயிலுக்கு ந்து வெBய்க்காப்பாளடைன
அடைழத்தான் உதIணன். வெBய்க்காப்பாளன், உதIணனுக்கு அருகில் ரு தற்குள் பக்கத்து அடைறயில்
இருந்த Iந்தகன் அ சரBறிந்து விடைரந்ஜேதாடி ந்தான். ந்து, “என்ன வெசய்I ஜே ண்டும்? என்ன
நிகழ்ந்தது?” என்று உதIணடைனக் ஜேகட் ான். உ ஜேன உதIணன், Iந்தகடைன ஜேBல் Bா த்தின்
முன்பகுதிக்கு அடைழத்துச் வெசன்று அ டைனயும் காற்ஜேறாடு க ந்து ந்த அந்த IாழிடைசடைIக்
ஜேகட்கும்படி வெசய்தான். Iந்தகனும் அடைதக் ஜேகட்டுவிட்டு, “அது ஜேகா பதியின் ஒலிதான்” என்று
உறுதிIாகக் கூறினான். உதIணன், உ ஜேன அந்த வீட்டிற்குச் வெசன்று வி ரங்கடைள ஜேBலும்
அறிந்துவெகாண்டு ருBாறு Iந்தகடைன அனுப்பினான். Iந்தகன் கீழிறங்கி விடைரந்து வெசன்றான்.
எதிர்ப்புறத்துத் வெதருவில் Iாவெழாலி எந்த வீட்டு ஜேBல்Bா த்தில் இருந்து ந்தஜேதா, அந்த வீட்டிற்குள்
வெசய்திடைI அறியும் ஆ ஜே ாடு விடைரந்து நுடைழந்தான் Iந்தகன். கீஜேழ இருந்த சி டைர விசாரித்ததில்,
Iாழ் ாசிப்ப ன் உஞ்டைச நகரத்டைதச் ஜேசர்ந்த ஒர் அந்தண இடைளஞன்தான் என்றும், அ ன் அங்ஜேக தன்
நண்பர் வீட்டுக்கு அப்ஜேபாதுதான் புதிதாக ந்துள்ளான் என்றும், ந்து இரண்ஜே ார் நாள்கஜேள
ஆகின்றன என்றும், அ ன் நன்றாக Iாழ் ாசிப்பான் என்றும் வி ரங்கள் வெதரிI ந்தன. இ ற்டைறத்
வெதரிந்து வெகாண் பின்னர், ஜேBல்Bா த்டைத அடை ந்து அந்த இடைளஞடைனச் சந்தித்துப் ஜேபசும்
கருத்து ன் Iந்தகன் ஆ ஜே ாடு வெசன்றான். திடும் என்று Iாரும் எதிர்பாராத விதBாக Iந்தகன்
உள்ஜேள நுடைழIஜே , அருஞ்சுகன் Iாழ் ாசித்துக் வெகாண்டிருந்தடைத நிறுத்திவிட் ான். Iந்தகடைன
ஏற்வெகனஜே அறிந்து வெகாண்டிருந்த Bற்ற ர்கள், அ னுக்கு ணக்கம் வெசலுத்தும் பா டைனயில்
எழுந்து நின்று ரஜே ற்றனர். Iந்தகன் ஜேநஜேர Iாஜேழாடு வீற்றிருந்த அருஞ்சுகனின் அருகிற் வெசன்று
அBர்ந்தான். “அன்பு கூர்ந்து இந்த Iாழ் தங்களுக்குக் கிடை த்த ர ாற்டைற எனக்குச் சிறிது விளக்க
ஜே ண்டும்! அடைத நானும் அறிந்துவெகாள்ள ாம் அல்
ா?” என்று Iந்தகன் ஜேகட் வு ஜேன
அருஞ்சுகன் Bறுக்காBல், தான் ஜேகா பதிடைIப் வெபற்ற வி ரத்டைதக் கூற ானான்.
“இரண்ஜே ார் நாள்களுக்கு முன்னால், உஞ்டைசயிலிருந்து நடை Iாக ந ந்து ஜேகாசாம்பி நகருக்குப்
பIணம் ரும் ஜேபாது, ழியில் நருBடைத நதிக்கு இப்பால், ஒரு வெபரிI Bடை Iடி ாரத்தில் மூங்கிற்
புதர் ஒன்றில் சிக்கியிருந்த இந்த Iாடைழ நான் கண்ஜே ன். நீர் பருக ந்த Iாடைனகளால் துன்புற ஜேநருஜேB
என்றஞ்சி நான் ஜே ங்டைக Bரத்தில் ஏறிIஜேபாது, காற்றிஜே மூங்கிற் புதரிலிருந்து இந்த Iாழ் ஒலித்தது.
இதன் ஒலி ஜேகட்டு Iாடைனகள் வி கிச் வெசன்றன. நான் இறங்கி இந்த Iாடைழ எடுத்துக்வெகாண்டு
ந்ஜேதன்” என்று அருஞ்சுகன் Iா ற்டைறயும் கூறஜே , Iந்தகன் அந்த Iாடைழ உதIணனுடை I
ஜேகா பதி என்படைதயும் பத்திராபதியில் ரும் ஜேபாது அது மூங்கிற்புதரில் சிக்கிக் வெகாண் டைதயும்
வெசால்லி, அ டைன Iாழு ஜேன உதIணனி ம் அடைழத்துச் வெசன்றான்.
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காட்டில் கிடை த்த அந்த Iாழால் உதIணடைனச் சந்திக்கும் ாய்ப்பு ந்தஜேத என்ற Bகிழ்ச்சிஜேIாடு
Iந்தகடைனப் பின்பற்றி அரண்Bடைன வெசன்றான் அருஞ்சுகன். இரு ரும் அரண்Bடைன ஜேBல்Bா த்தில்
ஏறி நுடைழந்ததும், அருஞ்சுகன் டைகயில் ஜேகா பதிடைIக் கண் உதIணன், அ டைன அன்ஜேபாடு ணங்கி
ரஜே ற்றான். அருஞ்சுகன் மீண்டும் தனக்கு அது கிடை த்த ர ாற்டைறக் கூறிவிட்டு, அதடைனப்
பIபக்திஜேIாடு உதIணன் கரங்களில் அளித்தான். “ ருக என் ஜேகா பதிஜேI! நீதான் த்த னுக்கு,
அமுதம்” என்று Iாடைழ ரஜே ற்ப ன் ஜேபா க் கூறிக்வெகாண்ஜே , அடைதப் வெபற்றுக்வெகாண் ான்
உதIணன். பின்பு வெ குஜேநரம் அ ன் அருஞ்சுகஜேனாடு அBர்ந்து, IாழிடைசடைIயும் கடை கடைளயும் பற்றி
ஆர் த்ஜேதாடு அள ளாவிக் வெகாண்டிருந்தான். ஜேகா பதிடைIக் வெகாண்டு ந்து வெகாடுத்த ன் என்ற
முடைறயில் அருஞ்சுகனின்ஜேBல் உதIணனுக்கு அள ற்ற அபிBானம் ஏற்பட்டிருந்தது. இறுதியில்,
அருஞ்சுகனுக்குப் ப பரிசில்கடைள அ ன் ஏற்றுக் வெகாள்ளுBாறு ழங்கி Bகிழ்ந்தான் உதIணன்.
பரிசில்கடைள Bட்டுமின்றித் தன் நாட்டை ச் ஜேசர்ந்த சிறப்பான ஊர் ஒன்டைறயும் அ னுக்கு அளித்து
உ ந்தான். “அருஞ்சுக! நீ திரும்பவும் உஞ்டைச நகருக்குச் வெசல் ஜே ண் ாம். இங்ஜேகஜேI ஜேகாசாம்பியில்
நீ சித்து ருதல் ஜே ண்டும் என்பது என் விருப்பம். என் அரசடை க் கடை ஞனாக நீ இங்ஜேகஜேI
இருந்தாக ஜே ண்டும்” என்று உதIணன் ஜே ண்டிக் வெகாண் ஜேபாது அருஞ்சுகனும் ஜே ண்டுஜேகாளுக்கு
உ ன்பட்டு அங்ஜேகஜேI, ஜேகாசாம்பியில் சிப்பதற்கு தனக்குச் சம்Bதம்தான் என்று BறுவெBாழி
கூறினான். பின்னர் அ ன் உதIணனி ம் விடை வெபற்றுக் வெகாண்டு வெசன்றான்.
ஜேகா பதி டைகக்கு ந்ததும் ஆருயிர்க் காதலி ாச தத்டைதடைIப் பற்றிI படைழI நிடைனவுகளும்
ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அந்த Iாடைழக் காண்கின்ற ஜேபாதிலும் ாசிக்கின்ற ஜேபாதிலும் உதIணனுக்கு
ஏற்ப
ாயின. பதுடைB அ னுக்கு மிக அருகிஜே ஜேI இருந்தும்கூ த் தத்டைதடைIப் பற்றிI இத்தடைகI
நிடைனவுகடைள அ னால் தவிர்க்க முடிIவில்டை . இழந்த வெபாருள்கடைள மீண்டும் அடை
தில் ஒரு
துIரமும் உண்டு. மீண்டு கிடை த்த அந்தப் வெபாருஜேளாடு வெதா ர்புடை I படைழI துIர நிடைனவுகள்
எடை ஜேIனும் இருந்தால், அ ற்டைறத் த றாBல் நிடைனவூட்டி விடும் அந்தப் வெபாருள். ஜேகா பதிIால்
உஞ்டைச நகரத்தில் நளகிரிடைI அ க்கிIது. அதனால் ாச தத்டைதடைIச் சந்தித்துக் காதல் வெகாண் து,
யூகிடைIயும் ஒருங்ஜேக இழந்தது முதலிI நிடைனவுகடைள அ ன் Bனத்தில் ப ருBாறு வெசய்தது அந்த Iாழ்.
பிங்க க கர்களாகிI தன் தம்பிIடைர மீண்டும் வெபற்றது, ஜேகாசாம்பி நகரத்து ஆட்சிடைI மீண்டும்
எய்திIது. எல் ா ற்றிற்கும் ஜேB ாக ‘இனிஜேBல் அது கிடை க்காது’ என்று நம்பிக்டைக இழந்துஜேபான
ஜேகா பதி அருஞ்சுகனால் கிடை த்தது ஆகிI இவ் ளவு நிகழ்ச்சிகளுக்காகவும் இன்புற்றிருக்க
ஜே ண்டிI உதIணன், இ ற்றிற்கு ஜேநர்Bாறான படைழI துன்ப நிடைனவுகடைளக் ஜேகா பதிIால்
நிடைனவூட்டிக் வெகாண்டு வெநஞ்சங் குழம்பிI நிடை யில் சிறிதும் அடைBதியின்றி இருந்து ந்தான்.
இங்ஜேக ஜேகாசாம்பி நகரத்து நிகழ்ச்சிகள் இவ் ாறு இருக்க, Bகத நாட்டில் உதIணன் புறப்படும்ஜேபாது,
‘உருBண்ணு ாடை எப்படியும் சங்க Bன்னர்களி மிருந்து விடுதடை வெசய்து அனுப்பு து தன்னுடை I
வெபாறுப்பு’ என்று அ னுக்கு ாக்களித்திருந்த Bகத ஜே ந்தன் தருசகன் அதற்காக முIற்சி வெசய்தான்.
உருBண்ணு ாடை விடுதடை வெசய் தற்கு அ ன் ஜேBற்வெகாண் முIற்சிகள் ப . ஆருணிடைI
வெ ல்லும் முIற்சிடைI ஜேBற்வெகாண்டு புறப்படும் அந்த ஜே டைளயிலும் Bற ாBல் ‘நீங்கள்
எவ் ாஜேறனும் உருBண்ணு ாடை விடுதடை வெசய்து அனுப்ப ஜே ண்டும்’ என்று உதIணன்
உள்ளமுருக ஜே ண்டிக் வெகாண் தனால், தருசகனுக்கு அதடைன Bறுக்க முடிIவில்டை . ஆடைகIால்தான்,
எப்படியும் உருBண்ணு ாடை விடுதடை வெசய்I ஏற்பாடு வெசய் தாகத் துணிந்து உதIணனி ம் அன்று
ாக்களித்துவிட் ான் அ ன்.
உதIணன், ரு காரன் முதலிI ர்களு ஜேன புறப்பட்டுக் ஜேகாசாம்பிக்குச் வெசன்றபின், தனிIாகச்
சிந்தித்துப் பார்க்கும்ஜேபாதுதான், ‘உருBண்ணு ாடை ச் சங்கBன்னர்களி மிருந்து விடுவிப்பது
அவ் ளவு எளிதாக முடிந்துவி க் கூடிI காரிIமில்டை ஜேI’ என்பது தருசகனுக்குப் பு ப்பட் து.
எனஜே அதற்கான முIற்சியில் நுட்பBான ஆழ்ந்த சிந்தடைனகளுக்குப் பின் வெசI ாற்று தற்குத்
திட் மிட் ான் அ ன். இறுதியில் ஓர் அருடைBIான ழி உருBண்ணு ாடை விடுதடை வெசய் தற்கு
ஏற்றதாகக் கிட்டிIது. படை வெIடுத்து ந்து ஜேதாற்றுப்ஜேபாய் ஓடிவிட் சங்க Bன்னர்கடைளச்
ஜேசர்ந்த ர்களுக்குச் வெசாந்தBான ர் சி ரும் உடை டைBகளிற் சி வும் இராசகிரிI நகரத்துச் சிடைறயில்
இருந்ததுதான் அந்த ழி. இங்கிருக்கும் இந்த உடை டைBகடைளயும் இ ர்கடைளயும் விட்டு விடு தாக
ஆடைசகாட்டி விடுதடை வெசய்துவிட் ால், உருBண்ணு ாடை ப் பதிலுக்கு விடுதடை வெசய்யுBாறு
அ ர்கடைளக் ஜேகட்க ாம் என்பது தருசகனுக்கு ஜேதான்றிI திட் ம்.
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எலிச்வெசவி அரசனுடை I தம்பிIாகிI சித்திராங்கதன் முதலிI சி முக்கிIBான ர்கள் தருசகன் சம்
சிடைறப்பட்டுக் கி ந்ததால், தன்னி ம் இருக்கும் அந்தப் பிடிப்டைப டை த்துக்வெகாண்டு
எதிரிகளி மிருக்கும் உருBண்ணு ாடை விடுதடை அடை Iச் வெசய்துவி
ாம் என்பஜேத அ னது
நம்பிக்டைக. ‘எதிரிகள் தனது நம்பிக்டைக நிடைறஜே ற்று தற்கு ஏற்ற நிடை யில் இருக்கின்றார்களா?
அல் து அழுத்தBான பிடி ாதத்ஜேதாடு இருந்து ருகிறார்களா?’ என்று வெBல் அறிந்து ரு தற்காகத்
திறடைBயும் நுணுக்கமும் ாய்ந்த சி தூது ர்கடைளச் சங்க Bன்னர்களி ம் அனுப்பினான் தருசகன்.
தூது ர்கள் வெசன்றனர். ஆனால், அ ர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு முற்றிலும் Bாறாகச் சங்க Bன்னர்கள்
Bகிழ்ச்சிஜேIாடும் BரிIாடைதஜேIாடும் அ ர்கடைள ரஜே ற்றனர். இழிந்த ர்கஜேளாடு கூடி இன்பம்
நுகர் திலும் உIர்ந்த ர்கஜேளாடு படைகவெகாள் ஜேத நல் து என்ற தத்து த்டைத உணர்ந்து
வெகாண்
ர்கள்ஜேபால் ந ந்து வெகாண் னர் சங்க Bன்னர்கள்.
தருசகனி மிருந்து வெசன்றிருந்த தூது ர்கள் தாBாகப் ஜேபாய் அங்கு எல் ா வி ரங்கடைளயும் கூறு தற்கு
முன்ஜேப, அ ர்களாகஜே உருBண்ணு டை ச் சிடைறயிலிருந்து விடுதடை வெசய்து வெகாணர்ந்து
அடைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாகுBாறு ஜே ண்டினர். வெசன்றிருந்த தூது ர் திடைகத்தனர். சங்க
Bன்னர்களுடை I பண்பாட்டில் அ ர்கள் Bதிப்பிற்குரிI தன்டைBடைIக் கண் னர். உருBண்ணு ாவும்
தூது ர்களும் சங்க Bன்னர்க்குத் தங்கள் உள்ளBர்ந்த நன்றிடைIத் வெதரிவித்துக்வெகாண்டு விடைரவில்
தங்களி த்தில் சிடைறப்பட்டிருக்கும் எலிச்வெசவிIரசனின் தம்பி முதலிஜேIாடைர விடுவித்து
அனுப்பிவிடு தாகக் கூறிவிடை வெபற்றுக் வெகாண்டு வெசன்றனர். இராசகிரிI நகரத்திற்கு ந்ததும்
உருBண்ணு ா தருசக ஜே ந்தடைனச் சந்தித்துச் சங்கBன்னர்கள் தன்னி மும் Bகத நாட்டுத்
தூது ர்களி மும் பண்பு ஜேன ந ந்துவெகாண் முடைறடைIப் பாராட்டிக் கூறிச் சித்திராங்கதன்
முதலிஜேIாடைர உ ஜேன விடுதடை வெசய்யுBாறு ஜேகட்டுக் வெகாண் ான்.
தருசகனும் சங்க Bன்னர்களின் பண்டைபயும் நல்லிIல்டைபயும் பாராட்டி உ ஜேன சித்திராங்கதன்
முதலிஜேIாடைர விடுதடை Iாகச் வெசய்தான். அது டைர சிடைற ாழ்டை ப் வெபாறுத்துக்வெகாள்ள
ஜேநர்ந்தடைBக்காக ருத்தந் வெதரிவித்துக்வெகாண்டு அ ர்களுக்கு விடை வெகாடுத்து அனுப்பினர்
தருசகனும் உருBண்ணு ாவும். அ ர்கள் வெசன்றபின் உதIணடைனப் பற்றிI சக வி ரங்கடைளயும்
தருசக ஜே ந்தனி ம் ஜேகட்டு அறிந்துவெகாண் ான் உருBண்ணு ா. ஜேகாசாம்பிடைI ஆருணியி மிருந்து
மீட் ாயிற்று என்ற வெசய்தி அ னுக்குப் ஜேபரு டைக தந்தது. எல் ா டைகயிலும் தன் தடை
னான
உதIணனுக்குத் தருசகராசன் மிகுந்த உதவி வெசய்துள்ளடைBடைIப் புகழ்ந்து கூறி நன்றி வெசலுத்திவிட்டு,
அங்ஜேகஜேI சிறிதுகா ம் உருBண்ணு ா தங்கியிருந்தான்.
இந்த நிடை யில் ாச தத்டைதஜேIாடு Bடைறந்து சித்து ந்த யூகி, சாதகன் என்னும் குI டைன
உருBண்ணு ாவி ம் தூது அனுப்பியிருந்தான். உஞ்டைச நகரத்திலிருந்து உதIணன் மீண்டு
ரு தற்காக அன்று யூகி வெசய்த சூழ்ச்சிகளுக்குத் துடைணIாக இருந்த னாகிI இந்தச் சாதகன், யூகி
உஞ்டைச நகரிலிருந்து திரும்பும் ஜேபாதுதானும் திரும்பி ந்து, யூகிக்கு உதவிIாக இருந்து ந்தான்.
அடிக்கடி யூகி, உருBண்ணு ாவிற்குக் கூறிIனுப்பும் சூழ்ச்சித் திட் ங்களின் வி ரத்டைத அ ஜேன
கூறு தற்குப் புறப்படு து ழக்கம்.
சங்க Bன்னர்களி மிருந்து விடுதடை அடை ந்து இராசகிரிI நகரத்தில் தருசக Bன்னனின்
அரண்Bடைனயில் உருBண்ணு ா தங்கியிருக்கிறான் என்படைத நன்கு வெதளி ாக அறிந்துவெகாண்
பின்ஜேப யூகி, சாதகடைனத் திருமுகத்து ஜேன இராசகிரிI நகரத்துக்கு அனுப்பியிருந்தான். இரண் ா து
முடைறIாகத் தானும், தத்டைதயும் இறந்துவிட் தாக உதIணடைன நம்பச் வெசய்தபின் அ ன் நன்டைBடைIக்
குறிக் வெகாண்டு, தான் வெசய்த ஒவ்ஜே ார் சூழ்ச்சிடைIயும் ந த்து தற்கு உருBண்ணு ாடை த்தான் யூகி
முற்றிலும் வெபாறுப்பாக நம்பியிருந்தான். ‘இப்ஜேபாது உதIணன் ஜேகாசாம்பி நகரத்து ஆட்சிடைI
மீட்டுக்வெகாண்டு ாழ்விஜே தனது அரசிIல் வெபாறுப்டைப உணர்ந்த னாகப் பதுடைBஜேIாடு
அடைBதிIான முடைறயிஜே
ாழ்ந்து ருகிறான்’ என்படைதக் ஜேகள்வியுற்றுத் ‘தன் திட் ங்களும்
சூழ்ச்சிகளும் அஜேநகBாக வெ ற்றி வெபற்றுவிட் ன’ என்ற Bனநிடைறவு யூகிக்கு அப்ஜேபாது
ஏற்பட்டிருந்தது. எனஜே , ‘ ாச தத்டைத உயிரு ன்தான் இருக்கிறாள்’ என்று கூறி அ னி த்தில்
மீண்டும் ஒப்படை க்கவும், தான் ‘அ ல் விக்கி இறந்து ஜேபானதாகப் பரப்பிI வெசய்தி வெபாய்’ என்று
நிரூபித்துக் காட் வும் ஏற்ற சந்தர்ப்பம் ந்துவிட் து என்படைத யூகி உணர்ந்தான்.
தனது இந்தக் கருத்டைதச் சBIBறிந்து முடித்து டை க்கத் தகுந்த ன் உருBண்ணு ாஜே என்ற
எண்ணத்ஜேதாடுதான், சாதகடைனத் தனது திருமுகத்ஜேதாடு அ னி த்துக்கு அனுப்பியிருந்தான். சாதகன்
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திருமுகத்ஜேதாடு தன்டைனத் ஜேதடிக் வெகாண்டு ந்தஜேபாஜேத, யூகி தான் தன்னி ம் அ டைன
அனுப்பியிப்பான் என்படைத உருBண்ணு ாவும் ஒஜேர வெநாடியில் உய்த்துணர்ந்து வெகாண் ான். சாதகன்
தன்டைனத் ஜேதடி ரும்ஜேபாது அரண்BடைனடைIச் ஜேசர்ந்த Iாடைனக் வெகாட்டிலின் ாயிலில் Iாடைனப்
படை த் தளபதிகள் சி ஜேராடு ஏஜேதா ஜேபசிக் வெகாண்டிருந்தான் உருBண்ணு ா. வெதாடை வில்
ரும்ஜேபாஜேத சாதகடைன அடை Iாளம் கண்டு வெகாண் ான். சாதகன் டைகயில் திருமுகச் சுருஜேளாடு
தIங்கி நின்ற குறிப்டைபக் கண் தும், அ ன் தன்டைனத் தனிIாக அடைழக்கின்றான் என்ற குறிப்டைபப்
புரிந்துவெகாண்டு சாதகஜேனாடு ஜே று இ த்திற்குத் தனிடைBடைI நாடிச் வெசன்றான் உருBண்ணு ா.
அங்ஜேக சுற்றும் முற்றும் ஜேநாக்கிக்வெகாண்ஜே யூகியின் திருமுக ஒடை டைI உருBண்ணு ாவி ம்
எடுத்துக் வெகாடுத்த பின் வி ரங்கடைளக் கூறினான் சாதகன். உருBண்ணு ா, யூகியின் ஒடை டைI ாங்கிப்
படித்தான்.
‘உதIணன் அரசபாரத்தின் வெபாறுப்டைப உணர்ந்து ஜேகாசாம்பிடைIக் டைகப்பற்றி அடைBதிIான முடைறயில்
ஆளத் வெதா ங்கி விட் தனால் ாச தத்டைதஜேIாடு தானும் Bடைறவிலிருந்து வெ ளிப்பட்டுப் பின்பு
தத்டைதடைI அ னி ம் ஒப்பித்துவிட்டு, எல் ா ற்டைறயும் ஐIBற அ னுக்கு விளக்கிக் கூறிவி
ஜே ண்டும்’ என்ற வெசய்திடைIத்தான் யூகி அந்தத் திருமுகத்தில் உருBண்ணு ாவுக்கு
எழுதியிருந்தான். அடைதப் படித்தவு ன் உருBண்ணு ாவும் Bகிழ்ச்சிஜேI அடை ந்தான். ‘யூகியும்
தத்டைதயும் Bடைறந்தபின், அ ர்கள் எங்ஜேக எப்படிக் கா ங்கழித்து ந்தார்கள்?’ என்ற வெசய்திடைI
அடிக்கடி ந்த திருமுகங்களினால் அறிந்திருந்தான். ஆனாலும் அ ற்டைற முழு தும்
ஆதிஜேIா ந்தBாகக் கூறும்படி அப்ஜேபாது சாதகடைனக் ஜேகட் ான் உருBண்ணு ா. சாதகனும் நிகழ்ந்த
Iா ற்டைறயும் முதலிலிருந்து வெதா ங்கிக் கூற ானான்.
“இ ா ாண நகரில் அரண்BடைனடைIத் தீயிட்டுவிட்டுச் சுருங்க ழிIாகத் தப்பிப் பிறரறிIாBல் காட்டு
ழிஜேI வெசன்ஜேறாம். காட்டு ழியில் ாச தத்டைத ந க்க முடிIாBல் தளர்ந்தடைBIால் எங்கள் பIணம்
சற்று வெBல் ஜே ந ந்தது. காட்டை க் க ந்து ஒரு த ப்பள்ளிடைI அடை ந்து அங்ஜேக சி நாள் தங்கி
இருந்ஜேதாம். பின்பு ‘அது த த்தினர் சிக்கும் இ Bாடைகயினால் எங்கள் இரகசிIம் வெ ளிப்பட்டு
விடுஜேBா?’ என்று அஞ்சி விடைரவில் அங்கிருந்து கிளம்பிச் சண்டைப நகரத்டைதச் வெசன்றடை ந்ஜேதாம்.
சண்டைப நகரத்தில் யூகிக்கு நண்பனாகிI மித்திரகாBன் என்ப ன் வீட்டில் சிறிது கா ம் Bடைற ாக
சித்து ந்ஜேதாம். மித்திரகாBனின் Bடைனவி ாச தத்டைதடைI அன்ஜேபாடு ஜேபணிப் ஜேபாற்றி ந்தாள்.
இந்த நிடை யில் சண்டை நகரிலிருந்து அடிக்கடி ஆருணியி ம் ஜேகாசாம்பி நகருக்குச் வெசன்று பழகும்
காளBயி ம் என்ப ன் அக்கம் பக்கத்தில் எங்கடைளப் பற்றி ஐIந்ஜேதான்ற விசாரிக்க ானான். சண்டைப
நகரத்தில் சித்து ந்தாலும் ஆருணிக்கு ஒற்றடைனப் ஜேபான்ற ன், காளBயி வெனன்னும் இந்த
அந்தணன். ‘இ ன் மூ Bாகப் படைக னான ஆருணி அறிந்து வெகாள்ளும்படி நம் இரகசிIம்
வெ ளிப்பட்டு வி க்கூ ாஜேத’ என்று அஞ்சி, மித்திரகாBடைனஜேI துடைணக்கு அடைழத்துக்வெகாண்டு
சண்டைப நகடைர விட்டுப் புறப்பட்டுப் புண் ரம் என்னும் நகரத்டைத அடை ந்ஜேதாம். அந் நகரத்டைத
ஆண்டு ந்த ருத்தBானன் என்னும் அரசன், யூகிக்கு நண்பன் ஆடைகIால் அ ன் ஆதரவில் Bடைறந்து
ாழ்ந்து ர ாஜேனாம். அங்கு விதி எங்கடைள அடைBதிIாக இருக்க விடு தாயில்டை .
ருத்தBானன்ஜேBல் படைக வெகாண்டிருந்த அ ன் தடைBIன் இரவிதத்தன், திடீவெரன்று புண் ர நகரத்தின்
ஜேBல் படை வெIடுத்துத் துன்புறுத்தஜே , அங்கிருந்தும் நாங்கள் தப்பி ஓடி அந் நகரத்திற்கு அரண்ஜேபா
அடைBந்திருக்கும் ஒரு Bடை ச் சாரடை அடை க்க Bாகக் வெகாண்டு அங்ஜேக புகுந்ஜேதாம். அவ் ாறு அந்த
Bடை ச்சாரலில் சித்து ந்த ஜேபாதுதான், உதIணன் ஜேகாசாம்பி நகடைர வெ ன்றுவிட் வெசய்தியும்
பதுடைB அ ன் BடைனவிIானது முதலிI படைழI நிகழ்ச்சிகடைளயும் நாங்கள் வெதரிந்துவெகாள்ள முடிந்தது.
யூகி இப்ஜேபாது இ ற்டைற அறிந்து வெகாண் பின், ‘தத்டைதடைI இனிஜேBல் எப்படியும் உதIணனி ம்
வெகாண்டுஜேபாய்ச் ஜேசர்த்துவி ஜே ண்டும்’ என்வெறண்ணிஜேI இன்று என்டைன இங்ஜேக திருமுகத்ஜேதாடு
அனுப்பினார். அ ர்கள் எல்ஜே ாரும் இப்ஜேபாதும் புண் ர நகரத்து Bடை ச்சாரலில்தான் சித்து
ருகிறார்கள். ஜேBஜே ந க்க ஜே ண்டிIடை கடைள விளக்கி, நீங்கள் என் சம் இனிஜேBல் கூறி
அனுப்பப்ஜேபாகும் வெசய்திகடைள ஆ ஜே ாடு எதிர்பார்த்துக் வெகாண்டிருப்பார்கள். எனஜே விடைரவில்
எனக்குச் வெசய்தி கூறி அனுப்புங்கள்” என்று சாதகன், உருBண்ணு ாடை ஜேநாக்கிக் கூறி ஜே ண்டிக்
வெகாண் ான்.
உ ஜேன உருBண்ணு ா, சாதகடைனச் சிறிதுஜேபாது அங்ஜேக தாBதிக்கும்படி கூறிவிட்டு அரண்Bடைனக்குள்
நுடைழந்து, யூகியின் திருமுகத்ஜேதாடு அ சரBாகத் தருசக Bன்னடைனச் சந்திப்பதற்காகச் வெசன்றான்.
அப்ஜேபாதிருந்த நிடை யில் தருசகடைனப் ஜேபான்ற ஒரு ஜேபரரசனி ம் எல் ா ற்டைறயும் விளக்கBாகக்
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கூறி, ஆஜே ாசடைன ஜேகட்டுக் வெகாண்டு அதன்படி ந ப்பஜேத சிறந்ததாக இருக்கும் என்று
உருBண்ணு ாவின் Bனத்தில் ஜேதான்றிIது. விIப்புக்குரிI மிகப் வெபரிI இரகசிI உண்டைBகளாயினும்
அ ற்டைற அந்த நிடை யில் தருசகனி ம் வி ரித்துச் வெசால் ஜே ண்டிIதாகத்தான் இருந்தது.
உருBண்ணு ா ஒவ்வெ ான்றாகக் கூறிக் வெகாண்ஜே
ரும்ஜேபாது சிறிது சிறிதாகத் தருசகனுடை I
விIப்புப் வெபருகிக்வெகாண்ஜே இருந்தது. எல் ா ற்டைறயும் தருசகனுக்குக் கூறி முடித்தபின், தான்
உ ஜேன யூகி முதலிI ர்கடைளச் சந்திப்பதற்காகப் புண் ர நகரம் வெசல் ஜே ண்டும் என்றும், தன்ஜேனாடு
துடைணIாக ரு தற்கு இராசகிரிI நகரத்து அரண்Bடைனயிலிருந்து வி ரந்வெதரிந்த ஒரு Bனிதடைர
உ ஜேன அனுப்பி உத ஜே ண்டும் என்றும் தருசகடைன ஜே ண்டிக் வெகாண் ான் உருBண்ணு ா.
உருBண்ணு ாவின் ஜே ண்டுஜேகாளின்படி இராசகிரிI நகரத்து அரண்BடைனடைIச் ஜேசர்ந்த சக்தி யூதி
என்னும் Bதிநுட்பம் மிக்க Bனிதடைன அடைழத்து அ டைன உ ன் கூட்டிக்வெகாண்டு வெசல்லுBாறு
அனுப்பினான் தருசகன். அன்ஜேற உருBண்ணு ா, சக்தி யூதியு னும் ஒடை வெகாண்டு ந்த சாதகனு ன்
புண் ர நகரத்டைத ஜேநாக்கிப் பIணம் புறப்பட் ான்.
புண் ர நகரத்திற்குச் வெசல்லும் ஜேபாது இடை
ழியில் இருந்த சண்டைப நகரில் நுடைழந்து மூ ரும்
மித்திரகாBடைனச் சந்தித்தனர். அ ன் கூறிI சி வெசய்திகளிலிருந்து, ‘யூகி தத்டைத முதலிஜேIாருக்கு இந்த
அஞ்ஞாத ாசத்தினால் மிகுந்த துன்பம் ஏற்பட்டிருக்குஜேBா?’ என Bனம் தளர்ந்து ஜேபாயிருந்த
உருBண்ணு ாவுக்குச் சிறிது ஆறுதல் உண் ாயிற்று. ‘அ ர்கள் மிகுந்த துன்பத்டைத அடை Iாத ாறு
அங்கங்ஜேக ஜே ண்டிI உதவிகடைள எய்தியிருந்தார்கள்’ என்படைத மித்திரகாBன் ஓரளவு வெதளி ாகக்
கூறியிருந்ததனால்தான் உருBண்ணு ாவிற்கு இந்த ஆறுத ா து ஏற்பட்டிருந்தது. அப்பால்
மிBத்திரகாBனி ம் விடை வெபற்றுக் வெகாண்டு மூ ரும் புண் ர நகரத்தின் எல்டை யிஜே இருந்த
Bடை ச்சாரடை அடை ந்து அங்ஜேக யூகி, ாச தத்டைத, சாங்கிIத்தாய் ஆகிI மூ டைரயும் சந்தித்தனர்.
உருBண்ணு ாவும் யூகியும் அவ் ளவு கா ம் சந்திக்காBல் இருந்த பரிவுதீர ஒரு டைர ஒரு ர் தழுவிக்
வெகாண்டு Bகிழ்ந்தனர். நண்பர்களின் அந்த உணர்ச்சிச் சங்கBத்டைதக் கண்டு சக்தி யூதி, சாதகன் ஆகிI
இரு ருக்கும் கண்களில் நீர் துளித்துவிட் து. அந்தக் காட்சி அ ர்கடைள Bனம் உருக்கிற்று.
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61. Bதுகாம்பீர

னம்

ப நாள் பிரிந்திருந்து இப்ஜேபாது முதன் முடைறIாகச் சந்தித்த பின்னர் யூகி, உருBண்ணு ா இரு ரும்
கூடிச் சிந்தித்துத் தாங்கள் எல்ஜே ாரும் உ ஜேன ஜேகாசாம்பி நகரத்துக்குப் புறப்படு து என முடிவு
வெசய்தனர். ‘சற்றும் எதிர்பாராத நிடை யில் திடீவெரன்று தானும் ாச தத்டைதயும் உதIணனுக்கு முன்
ஜேதான்றினால், அ ன் ஏஜேதஜேதா நிடைனத்து Bனங்குழம்பும்படி ஆகிவிடும்’ என்று உருBண்ணு ாவி ம்
யூகி கூறி, அ னது கருத்து Iாது எனவும் வினாவினான். ‘அவ் ாறு வெசய் து வெபாருத்தம் அல் ’
என்பஜேத தன் கருத்து என்றும், ‘வெBல் வெBல் ஜே அடைத உதIணன் அறியும்படி வெசய்I ஜே ண்டும்’
என்றும், ‘அ ன் Iா ற்டைறயும் ஒரு ாறு வெதளிந்து வெகாண் பின்ஜேப ாச தத்டைதடைI அ ன்
முன்னால் நிறுத்த ஜே ண்டும்’ என்றும் யூகிக்கு உருBண்ணு ா BறுவெBாழி கூறினான். ஜேகாசாம்பி நகரின்
ஊவெரல்டை யில் Bதுகாம்பீர னம் என்ற ஒர் அழகான வெபரிI ஜேசாடை உண்டு. அந்தச் ஜேசாடை க்கு
நடுவில், நகருக்கு விருந்தினராக ரும் அரசர்கள் தங்கு தற்வெகன்ஜேற எழில்மிக்க விருந்தினர் Bாளிடைக
ஒன்றும் அடைBக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜேகாசாம்பி நகரத்திலுள்ள அழகான அம்சங்களில் எல் ாம்
கண்ஜே ார் Bனத்டைதப் பிணிக்கும் ஜேபரழகு ாய்ந்த அம்சம், இந்த Bதுகாம்பீர னமும் இதனுள்
இருக்கும் விருந்தினர் Bாளிடைகயும்தான். எத்தடைன ஜேகாடி முடைற கண்குளிரக் கண் ாலும் வெதவிட் ாதது
இதன் னப்பு. இந்தச் ஜேசாடை டைIயும் BாளிடைகடைIயும் காத்து ரும் அரண்Bடைனக் கா
ர்கடைள
உருBண்ணு ாவுக்கு நன்கு வெதரியும்.
அப்ஜேபாது ஜேசாடை யில் உள்ள Bாளிடைகயில் ஜே ற்று நாடுகளிலிருந்து எந்த அரசரும் ந்து
விருந்தினராகத் தங்கியிருக்கவில்டை என்படைதயும் உருBண்ணு ா நன்கு அறிந்திருந்தான். எனஜே ,
புண் ர நகரத்திலிருந்து யூகி, தத்டைத, சாங்கிIத்தாய் முதலிI ர்கஜேளாடு புறப்பட்டுக் ஜேகாசாம்பி
நகருக்கு ந்த உருBண்ணு ா, நகரஎல்டை டைI அடை ந்ததும் ஜேநஜேர இந்தச் ஜேசாடை க்குள்ஜேளஜேI
நுடைழந்தான். ஜேசாடை க் கா
ர்கள் உருBண்ணு ாடை
ணங்கி ரஜே ற்றார்கள். உருBண்ணு ா
அ ர்கடைளத் தனிஜேI அடைழத்து எல் ா வி ரத்டைதயும் கூறித் தாங்கள் அங்ஜேக தங்கியிருப்பஜேதா,
தங்கடைளப் பற்றிI Bற்ற இரகசிIங்கஜேளா Iாருக்கும் வெதரிIக் கூ ாது என்றும் வெதரியும்படி அ ர்களும்
ஜேபச ாகாது என்றும் கூறிவிட்டு, யூகி முதலிI ர்கடைள Bாளிடைகயில் Bடைற ாகத் தங்கச் வெசய்தான்.
பின்பு தான் Bட்டும் தனிஜேI அரண்Bடைனக்குப் புறப்பட்டுச் வெசன்றான். உருBண்ணு ா, ரும்
வெசய்திடைIக் ஜேகட்டு அள ற்ற Bகிழ்ச்சிIடை ந்து, அச்வெசய்திடைIக் வெகாண்டு ந்த கா
னி ம் உ ஜேன
அ டைன அடைழத்து ருBாறு அனுப்பினான் உதIணன்.
தனக்கு ாக்களித்தபடிஜேI உருBண்ணு ாடை விடுதடை வெசய்து அனுப்பிI தருசகனின்
வெபருந்தடைகடைBடைI தன் Bனத்திற்குள்ஜேள எண்ணிப் பாராட்டிக் வெகாண் ான் உதIணன். அ ன்
அவ் ாறு எண்ணிக் வெகாண்ஜே இருக்கும்ஜேபாது உருBண்ணு ா உள்ஜேள நுடைழந்தான். உதIணன்
ஆறாத Bகிழ்ச்சிஜேIாடு அ டைனத் தழுவிக்வெகாண்டு இனிI வெBாழிகளால் ரஜே ற்றான். சங்க
Bன்னர்களி ம் சிடைறப்பட் பின்பு ந ந்த நிகழ்ச்சிகடைளக் கூறும்படி, உதIணன் ஜேகட்டுக் வெகாள்ளஜே ,
உதIணனுக்கு அ ற்டைற வி ரித்துக் கூற ானான் உருBண்ணு ா. தருசகனுடை I துது ர்கள் சங்க
Bன்னர்களி ம் ந்தது வெதா ங்கி, அ ர்கள் பண்பு ஜேன ந ந்துவெகாண்டு தன்டைன விடுவித்து
அனுப்பிIது டைர உருBண்ணு ா Iா ற்டைறயும் கூறி முடித்தான். சாதகன் தன்னி த்தில் ந்து யூகியின்
திருமுகத்டைதக் வெகாடுத்தது, தான் புண் ர நகரம் வெசன்று யூகி முதலிI ர்கடைள அடைழத்துக்வெகாண்டு
ந்து Bதுகாம்பீர னத்திஜே தங்க டை த்திருப்பது முதலிI வெசய்திகடைள Bட்டும் அப்ஜேபாது
உதIணனி ம் கூறாBல் Bடைறத்து விட் ான்.
உதIணனுக்கு இ ற்டைறக் கூறிIபின் உருBண்ணு ா Iந்தகடைனத் தனிஜேI அடைழத்துச் வெசன்று
அ னி ம் சி இரகசிIBான சூழ்ச்சித் திட் ங்கடைள வி ரித்து, அடை நிடைறஜே று தற்குப் பூரணBாக
ஒத்துடைழக்கும்படி ஜேகட்டுக் வெகாண் ான். அத் திட் ங்கள் Iாவும் யூகி, தத்டைத, சாங்கிIத்தாய்
ஆகிஜேIார்கடைளப் பிறர் சந்ஜேதகம் அடை ந்து திடைகத்து வி ாத ாறு வெ ளிக் வெகாணரு டைதப் பற்றி
Iடை ஜேI ஆகும். ‘உதIணடைன அதற்ஜேகற்ற முடைறயில் பக்கு ப்படுத்த தற்கு அ ஜேனாடு
அந்நிடை யில் மிகவும் வெநருங்கிப் பழகி ரும் Iந்தகஜேன ஏற்ற ன்’ என்று அறிந்த உருBண்ணு ா
அ னுடை I உதவிடைI நாடினான்.
160

உருBண்ணு ாடை ச் சந்திப்பதற்கு முன்னால் உதIணனது Bனநிடை எவ் ாறு இருந்தது என்படைத,
அதற்கு முன்ஜேப ந ந்த சி நிகழ்ச்சிகடைளக் வெகாண்டு அறிI ஜே ண்டிIது இங்ஜேக அ சிIம் ஆகிறது.
உருBண்ணு ா ஜேகாசாம்பி நகருக்கு ரு தற்கு முதல் நாள் ந ந்த நிகழ்ச்சிகஜேள அடை . அருஞ்சுகன்
மூ ம் ஜேகா பதி திரும்பக் கிடை த்ததிலிருந்து ாச தத்டைதடைIப் பற்றிI நிடைனவுகடைள
Bனத்திலிருந்து நீக்க முடிIாBல் தவித்தான் உதIணன். அந்தப் படைழI நிடைனவுகளால், அ னுக்குப்
பதுடைBயின் ஜேBலிருந்த அன்பு கூ ச் சிறிது குடைறந்திருந்தது. அ ளி த் தில் சி நாள்களாக அ ன்
பாராமுகBாகஜே ந ந்து வெகாண் ான். ஜேகா பதி என்ற Iாழ் திரும்பக் கிடை த்ததிலிருந்து அ ன்
அவ் ாறு தன்னி ம் பற்றின்றி ந ந்து வெகாள் டைதப் பதுடைBயும் ஒரளவு உணர்ந்திருந்தாள். ஒரு நாள்
அ ன் Iாழ் ாசித்துக் வெகாண்டிருந்தஜேபாது அ னது பற்றற்ற நிடை யில் Bனத் துIரந்
தாங்கBாட் ாBல் அ னி ம் ஒன்று ஜே ண்டிக்வெகாண் ாள் பதுடைB. “ஜேகா பதி என்ற இந்தத் வெதய்வீக
Iாழினால்தான் நீங்கள் நளகிரியின் Bதத்டைத அ க்கினீர்கள்! அன்றியும், நீங்கள் அல்லும் பகலும்
நிடைனந்துருகும், அந்த ாச தத்டைதக்கு இதனால்தான் IாழிடைசடைIக் கற்பித்திருக்கிறீர்கள்! தIவு கூர்ந்து
தங்கள் அடிIாளாகிI எனக்கும் இந்த அற்புத Iாழினால் இடைசடைIக் கற்பியுங்கள்! இது என் அன்பான
ஜே ண்டுஜேகாள்” என்று கூறினாள்.
பதுடைBயின் இந்த ஜே ண்டுஜேகாடைள உதIணன் ஒரு வெபாருட் ாக Bதித்து BறுவெBாழி கூறஜே இல்டை .
அ ள், ‘ ாச தத்டைத கற்ற இந்த Iாடைழ நானும் கற்ஜேபன்’ என்று கூறிI வெசாற்களின் ஒலி வெநருப்பிஜே
காய்ச்சிI ஜே ல்ஜேபால் அ ன் Bனத்திஜே பாய்ந்தது. அச் வெசாற்களால் தத்டைதடைIப் பற்றிI சிந்தடைனயில்
பின்னும் ஆழ்ந்து இ யித்துப்ஜேபான அ ன், Bனமுருகிக் கண்ணிர் சிந்தினான். அ னுடை I துIரம்
வெபருகு டைதக் கண்டு, தத்டைதடைIப் பற்றித் தான் அப்ஜேபாது அ னி ம் குறிப்பிட் ஜேத த று என்படைத
உணர்ந்து வெகாண் ாள் பதுடைB, தன்னுடை I முதல் BடைனவிIாகவும் ஆருயிர்க் காதலிIாகவும் இருந்து
Bடைறந்துஜேபான அ டைளப் பற்றி அ ன் அவ் ாறு நிடைனப்பது இIற்டைகஜேI என்றும் எண்ணினாள்
பதுடைB. அ ன் இப்படி Bனம் ருந்தியிருக்கும் இந்த நிடை யில், தான் அ னி ம் ஜேகாபங்வெகாண்டு
பிணங்கு துகூ ப் வெபாருந்தாது என்று எண்ணித் தற்வெசI ாக அங்கிருந்து எழுந்து வெசல்ப டைளப்
ஜேபா க் குறிப்பறிந்து அ டைனத் தனிடைBயில் விடுத்துச் வெசன்று விட் ாள் அ ள்.
பதுடைB வெசன்ற சற்டைறக்வெகல் ாம் Iந்தகன் அங்ஜேக உதIணடைனக் காண ந்தான். அ ன் ரடை யும்
ஒரு வெபாருட் ாக Bதித்து ரஜே ற்கவில்டை உதIணன். “பிரிந்து வெசன்ற ாச தத்டைதடைI எண்ணிப்
பதுடைBயின்ஜேBல் பாராமுகBாக ந ந்து வெகாள்ளுதல் தகுBா? அ ள் என்ன பிடைழ வெசய்தாள்? அ ள்
ஜேBல் வெ றுப்பு ஏன்?” என்று அன்ஜேபாடு குடைழந்த குரலில் Iந்தகன் ஜேகட் ஜேபாது, அதற்கும்
அ னி மிருந்து BறுவெBாழிஜேI பிறக்கவில்டை . படைழI நிடைனவுகடைள எண்ணியும் அரற்றியும்
படுக்டைகயின் பஞ்சடைணஜேBல் சிறு குழந்டைதடைIப்ஜேபா அழுது புரண்டு வெகாண்டிருந்தான் உதIணன்.
இந்த நிடை டைIக் கண்டு Iந்தகன் ஜேBலும் ஜேபச்டைச ளர்க்காBல் அங்கிருந்து வெசன்றுவிட் ான்.
உதIணனும் அஜேத நிடை யில் இரவு உணவுகூ உட்வெகாள்ளாBல் உறங்கிவிட் ான். விடிIற் காடை
ஜேநரத்தில் ஒரு கனவு கண்டு விழித்துக் வெகாண் ஜேபாதுதான் அ ன் Bறுபடி தன் நிடைனடை ப் வெபற்றான்.
பாற்க லிலிருந்து, வெ ண்ணிறத்து இளங்காடைள ஒன்று உள்ஜேள விற்றிருக்கிற வெ ண் ாBடைர B ர்
ஒன்டைற, அம்B ர் பற்றிI உண்டைBடைIத் தன் சம் கூறிI பின்னர், வெதய் Bகள் ஒருத்தி ந்து தனக்ஜேக
அளிப்பதுஜேபா க் கனவு கண் ான் உதIணன்.
கனவின் முடிவில் அ ன் விழித்துக் வெகாண் ான். அந்ஜேநரம் விடி தற்கு உரிI ஜேநரம் என்படைதக் கண்டு,
கனவின் பIடைன அறியும் ஆ ல் ஏற்பட் து அ னுக்கு. விடிந்ததும் புறநகரில் உள்ள த ப்பள்ளிக்குச்
வெசன்று அங்கிருந்த முனி ர் ஒரு ரி ம் தன் கனடை க் கூறி அதன் பIடைனயும் உ ஜேன தனக்கு
உடைரக்குBாறு ஜே ண்டிக் வெகாண் ன். முனி ர் அ ன் விருப்பப்படிஜேI கனவின் பIடைன உடைரத்தார்.
அ ர் கூறிI பIடைனக் ஜேகட்டு Bகிழ்ச்சியும் விIப்பும் ஒருங்ஜேக ஜேதான்றிIது உதIணனுக்கு, “உதIண!
நீங்கள் Iா ரும் இறந்து ஜேபாய்விட் தாகக் கருதியிருக்கும் ாச தத்டைத, உண்டைBயில் இன்று டைர
உயிஜேராடு இருக்கிறாள். அ ள் இறந்துவிட் ாள் என்ற த றான எண்ணம் உனக்கு இருக்குBானால்
அடைத இப்ஜேபாஜேத Bாற்றிக்வெகாள். இன்று அல் து நாடைள Bாடை ப் வெபாழுதுக்குள், ாச தத்டைதடைI
எப்படியும் நீ அடை ந்ஜேத திரு ாய். அது Bட்டுBல் . விடைரவில் அ ளி த்தில் உனக்கு ஒரு புதல் ன்
பிறப்பான். அப்புதல் ன் ஜேத ரு டைகயும் ஆளும் ாய்ப்புடை I ன். வெ ண்தாBடைரப்பூ
ாச தத்டைதடைIயும், அதில் வீற்றிருக்கும் இளங்காடைள உனக்குப் புதல் ன் பிறக்கப் ஜேபா டைதயும்,
பூடை த் வெதய் Bகள் உன் டைகயில் அளித்தது, தத்டைதடைI விடைரவில் நீ அடை Iப் ஜேபா டைதயும்
குறிப்பிடுகின்றன. நீ கண் கனவின் வெபாருள் இதுதான்” என்றுகூறி விளக்கினார் முனி ர். இச்
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வெசய்திடைIக் ஜேகட்டு Bகிழ்ச்சிஜேIாடும் நம்பிக்டைகஜேIாடும் பூரிப்புக் வெகாண் Bனநிடை ஜேIாடும் அந்த
முனி ரி ம் விடை வெபற்றுக்வெகாண்டு அரண்Bடைன திரும்பினான் உதIணன்.
அ ன் அரண்Bடைன திரும்பிI சிறிது ஜேநரங்கழித்துத் தான் உருBண்ணு ா அ டைனச் சந்தித்தது
நிகழ்ந்தது. எனஜே தான் உருBண்ணு ாடை ச் சந்திக்கும்ஜேபாது அ ன் சிந்தடைனக் குழப்பமின்றி
BனBகிழ்ச்சியும் நிடைறந்த எண்ணமும் வெபாருந்திI நிடை யிலிருந்தான். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்தான்
அ டைனச் சந்தித்துவிட்டு Iந்தகடைனத் தனிஜேI அடைழத்து வி ரம் கூறி உதவி நாடினான்
உருBண்ணு ா. உ ஜேன Iந்தகன், உதIணனுக்குக் ஜேகா பதி திரும்பக் கிடை த்த ர ாற்டைறயும்,
அதனால் அ ன் Bனம் தத்டைதடைIப் பற்றிI படைழI நிடைனவுகளில் சிக்கிக் குழம்பியிருப்படைதயும்
உருBண்ணு ாவுக்கு வி ரித்தான். ‘உதIணன் ஜேகா பதிIால் ாச தத்டைதடைIப் பற்றிI
நிடைன ாகஜே இருக்கிறான்’ என்பது தன் காரிIத்தின் வெ ற்றிக்கு ஏற்றதாகத் ஜேதான்றஜே ,
Iந்தகனுக்கு உருBண்ணு ா Bடைற ான திட் ம் ஒன்டைறக் கூறி, அதன்படி Iா ற்டைறயும் ஏற்பாடு
வெசய்து ந த்தும்படி உடைரத்தான்.
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62. நிடைறஜே றிI ஜேநாக்கம்
உருBண்ணு ா தன்னி ம் கூறிI திட் ப்படி வெசI ாற்றக் கருதிI Iந்தகன், உதIணடைனச் சந்தித்து
ஒரு கருத்டைத அ னி மிருந்து அறிந்து வெகாள் தற்காக வெBல் ப் ஜேபச்சு வெகாடுத்தான். “எந்த ஜேநரமும்
Bடைறந்துஜேபான தத்டைதடைI எண்ணி எண்ணி ஜே று நிடைனஜே இல் ாBல் இப்படி அழுது அரற்றிக்
வெகாண்டிருந்தால் என்ன வெசய் து? பதுடைB, தத்டைத இரு ருள் Iார்ஜேBல் தங்களுக்கு அதிக அன்பு
என்பதும் வெதரிIவில்டை ஜேI?” Iந்தகன் இவ் ாறு கூறிIதும் உதIணன், “ Iந்தக! இதற்கு நான்
விடை கூறித்தான் நீ உண்டைBடைIத் வெதரிந்து வெகாள்ள ஜே ண்டுBா? என் உயிரினும் இனிI காதலி
ாச தத்டைதஜேI அல்
ா? என் தீவிடைனப் பIனால் அ ள் Bடைறந்துவிட் ாள். இ ா ாண நகரத்திஜே
வெநருப்பு அ டைளக் வெகான்றுவிட் ஜேத?” என்று BறுவெBாழி கூறினான்.
“அரஜேச! தாங்கள் கூறு து முற்றிலும் சரி. ஆனால், அ ர் Bடைறடை எண்ணி, ஒரு நாட்டிற்கு Bன்னராகிI
தாங்கள் இவ் ாறு வெ ளிப்படை Iாக அழுது அரற்றிக் வெகாண்டிருப்பது பிறருக்குத் தங்கள்
ப வீனத்டைதக் காட்டி விடும்! தங்கள் Bனம் அடிக்கடி குழம்பும் இIல்புடை Iதாக இருக்கிறஜேத?
ாச தத்டைதஜேI உயிர்க் காதலி என்றால், பதுடைBடைI எப்படிக் காதலித்தீர்கள்? ஏன் Bணந்து
வெகாண்டீர்கள்? இப்ஜேபாது அ ள்ஜேBல் வெ றுப்புக் வெகாள் து எதற்காக?” என்று ஜேபச்சுப் ஜேபாக்கில்
அதிக உரிடைB பாராட்டி இந்தக் ஜேகள்விடைI வெ ளியிட் ான் Iந்தகன்.
Iந்தகனுடை I இந்தச் வெசாற்கள் உதIணடைனத் திடைகக்க டை த்துவிட் ன; சுருக்வெகன்று Bனத்தில்
டைதத்தும் விட் ன. ஆனால் வெபாறுத்துக் வெகாண்டு, “பதுடைB, ாச தத்டைதடைIப் ஜேபா ஜே உரு
அடைBப்புப் வெபற்றிருந்ததனால் என் Bனம் அ ளி ம் ஜேபதலித்துவிட் து. அன்றியும் பதுடைBடைIக்
காதலித்தது, Bணம் புரிந்து வெகாண் து Iாவும் என் விதியினது விடைளவுகள். அ ற்டைறத் தடுத்திருக்க
நாம் Iார்?” என்று பதில் கூறினான். “அன்று நாம் இராசகிரிI நகரத்திஜே சந்தித்த அந்தண முனி ர்,
இன்று தற்வெசI ாக இங்ஜேக ந்திருக்கிறார். அன்று ாச தத்டைதடைI எப்படியும் உயிஜேராடு காண
முடியும் என்று ாக்களித்த அம் முனி ர் இன்றும் அடைதஜேI ற்புறுத்திக் கூறுகின்றார். ஆனால்,
இதற்காக அ ர் உங்களுக்கு விதிக்கும் நிபந்தடைன ஒன்றுண்டு. நீங்கள் உங்களது பள்ளிIடைறடைI
Bங்க ப் வெபாருள்களால் அ ங்கரித்து, ாச தத்டைதடைIப் பற்றிI நீங்கா நிடைனஜே ாடு, பதுடைBடைIப்
பிரிந்து சி நாள்கள் தனிடைBIாக இருக்க ஜே ண்டும். இவ் ாறு விரதமிருந்தால் தத்டைத உங்களி ம்
ரு ாள்” என்று Bகிழ்ச்சி B ரும் உதIணன் முகத்டைதக் கூர்டைBIாகப் பார்த்துக் வெகாண்ஜே கூறினான்
Iந்தகன்.
உதIணன் அவ் ாஜேற விரதமிருப்பதாக Iந்தகனி ம் உறுதிவெBாழி தந்தான். Iந்தகன்,
‘உருBண்ணு ாவின் சூழ்ச்சி வெ ற்றிஜேI வெபறும்’ என்ற நிடைனஜே ாடு உதIணனி ம் விடை வெபற்றுச்
வெசன்றுவிட் ான். அ ன் வெசன்ற பின்னர் உதIணன், பதுடைBடைI அடைழத்து, ‘அன்றிலிருந்து தான் ஜே று
சி படைக ர்கடைளயும் வெ ல்லு தற்காகச் சி Bடைற ான ஜேIாசடைனகளில் ஈடுப ப் ஜேபா தால் அ ள்
சி நாள்கள் தன்டைனச் சந்திக்கஜே ஜே ண் ா’ என்று ஒரு வெபாய்டைIக் கற்பித்துக் கூறினான். அந்தச்
வெசாற்களில் பதுடைB சூது ாது காணாது ‘சரி’ என்று ஒப்புக்வெகாண் ாள். பிறருக்கும் இஜேத
ஜேபான்றவெதாரு காரணத்டைதக் கூறித் தனக்குத் தனிடைBடைIப் பூரணBாக ஏற்படுத்திக் வெகாண் ான்
உதIணன். பின்னர் அன்று இரவு Iந்தகன் கூறிIபடிஜேI பள்ளிIடைறடைI Bங்க ப் வெபாருள்களால்
அ ங்கரித்துத் தூI ஆடை அணிகடைள அணிந்து வெகாண்டு ாச தத்டைத பற்றிI நிடைனவுகடைள
இடை வி ாBல் எண்ணிI னாகக் ஜேகா பதிடைI ாசித்துக்வெகாண்ஜே உறங்கிவிட் ான்.
பள்ளிIடைறயிஜே ா, பள்ளிIடைறக்கு வெ ளிப்புறத்திஜே ா ஜே று Iாரும் இல்டை . ‘ஒரு சிறு
பணிப்வெபண்கூ Bறந்தும் அங்ஜேக இருக்கக் கூ ாது’ என்று கடுடைBIான ஆடைணயிட்டிருந்தான்
உதIணன். எனஜே பூரணBான முடைறயில் தனிடைB நி விIது அங்ஜேக.
இந்த நிடை யில் உருBண்ணு ாவும் Iந்தகனும், Bதுகாப்பீர னத்திலிருந்து இரவின் தனிடைB
அடைBதியில் Iாரும் அறிந்துவெகாண்டு வி ாBல், ாச தத்டைதடைI அடைழத்துக்வெகாண்டு
அரண்Bடைனக்குப் புறப்பட் னர். ‘எங்ஜேக அடைழத்துச் வெசல்லுகின்றார்கள்?’ என்ற வி ரம்
அரண்BடைனடைI அடை யும் டைர ாச தத்டைதக்குக்கூ த் வெதரிIாது. அரண்BடைனடைI அடை ந்து
உதIணனின் பள்ளிIடைற ாயிலுக்கு ந்ததும், “உன்டைனப் பிரிந்து, உன் கண னாகிI உதIணன்
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எவ் ளவு துன்புறுகின்றான் என்படைத நீஜேI உள்ஜேள வெசன்று கண்டு ா” என்று கூறி அ டைள அ ர்கள்
உள்ஜேள அனுப்பினார்கள். அ ள் உள்ஜேள நுடைழகின்ற ஜேநரத்தில்தான் “ ாச தத்டைதஜேI! என் ஆருயிர்
Bருந்ஜேத! உன்டைனப் பிரிந்து ஆற்றாBல் உயிர் வெபாறுத்து இன்னும் ாழ்கின்ஜேறஜேன நான்” என்று
கனவில் உதIணன் ாய் ஜேசார்ந்து உறக்கத்தின் இடை ஜேI அரற்றிக்வெகாண்டிருந்தான். அவ்
ார்த்டைதகடைளக் ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜே அ ற்றால் Bனம் வெநகிழ்ந்து கனிI, ாச தத்டைத அ ன் உறங்கிக்
வெகாண்டிருக்கும் பஞ்சடைணக்கு அருஜேக வெசன்றாள். தன்டைன நிடைனந்து வெ ம்டைBIான வெபருமூச்சு ன்
விரகதாபத்தால் பஞ்சடைனயிலிருந்த B ர்களும் ாடும்படி ஜேகா பதிடைIத் தழுவிI ாஜேற உறங்கும்
கண டைனக் கண்டு, அ ள் Bனம் வெபரிதும் இரங்கிIது. கனவிலும் நிடைனவிலும் அ ன் உள்ளத்தில்
தாஜேன படிந்திருக்கின்ஜேறாம் என்படைத அறிந்து வெபருமிதம் உண் ாயிற்று அ ளுக்கு. அ ள், உறங்கும்
தன் கண ன் பாதங்கடைளத் தீண்டி வெBல்
ணங்கினாள். ஜேகா பதிடைIக் கண் தும், வெதாடை ந்து
ஜேபான Bகடைன மீண்டும் கண் டை ந்த தாய்ஜேபா க் களிப்புற்றாள் அ ள்.
பஞ்சடைணயின் ஒரு புறத்தில் வெBது ாக அBர்ந்து, உதIணன் தழுவிக் வெகாண்டிருந்த ஜேகா பதிடைI
அ ன் உறக்கம் கடை ந்துவி ாBல் எடுத்து வெBல்
ாசிக்கத் வெதா ங்கினாள் அ ள். Iாடைழ ாசிக்கத்
வெதா ங்கிI சிறிது ஜேநரத்தில், அந்த இனிI ஓடைச காதில் விழுந்ததனாஜே ா என்னஜே ா, உதIணன்
தூக்கம் கடை ந்து வெBல் கண் விழித்துக்வெகாண் ான். விழித்த அ ன் கண்கள், தன் அருகில்
பஞ்சடைணயில் அBர்ந்து ஜேகா பதிடைI ாசித்துக் வெகாண்டிருந்த ாச தத்டைதடைIக் கண் னஜே ா
இல்டை ஜேIா, விIப்பும் திடைகப்பும் ஜேதான்ற விரிந்து B ர்ந்தன. “ ாச தத்தாய் ந்துவிட் ாIா?”
என்று அ டைள ஜேநாக்கிக் கூறிவிட்டு எழுந்து, அ ள் கூந்தடை நீவிI ாஜேற அ டைளத் தழுவிக்
வெகாண் ான் உதIணன். “என்டைன நிடைனIாBல் உன்னால் இவ் ளவு நாள்கடைள எவ் ாறு கழிக்க
முடிந்தது?” என்று குடைழந்த குரலில், அ டைள அடைணத்துக்வெகாண்ஜே ஜேகட் ான் அ ன். ாச தத்டைத
அ னுடை I வினாவுக்குப் பதிஜே கூறாBல் தடை குனிந்து நாணிக் வெகாண்டிருந்தாள். உதIணன்
ஜேBலும், தான் இ ா ாண நகரில் அ ள் ஜே ண்டிக் வெகாண் தற்கிணங்கத் தடைழ, பூ முதலிIன வெகாய்Iச்
வெசன்றது, திரும்பி ரு தற்குள் அரண்Bடைனயில் தீப்பற்றி அ ள் எரியுண் து முதலிI வெசய்திகடைளத்
திரும்பத் திரும்பக் கூறி அரற்றிக் வெகாண்டிருந்தான். அ ற்றிற்கு ாச தத்டைத ாய் திறந்து BறுவெBாழி
கூறஜே இல்டை . நாணிஜேI அBர்ந்திருந்தாள்.
உதIணன் விழித்துக் வெகாண்டிருந்தாலும், அ ன் உ லும் உள்ளமும் உறக்கச் ஜேசார்வில் ஈடுபட்டு
BIங்கி இருந்ததனால், தன் எதிஜேர, ாச தத்டைத அBர்ந்திருப்பது, அ ள் வீடைண ாசிப்பது, தான்
அ டைளத் தழுவிக் வெகாண்டிருப்பது எல் ா ற்டைறயுஜேB கனவெ ன்று எண்ணிக் வெகாண் ாஜேனா
என்னஜே ா? மீண்டும் அப்படிஜேI துக்கத்தி ாழ்ந்து விட் ான். அ ன் ஜேகட் ஜேகள்விக்கு ாச தத்டைத
BறுவெBாழி கூறாBல் எழுதிடை த்த பாடை ஜேபா இருந்தாள். ஆடைகயினால் கனவு என்ஜேற எண்ணிக்
வெகாண்டு விட் ாஜேனா என்னஜே ா? சிறிது ஜேநரம் திரும்பத் திரும்ப அரற்றிக் வெகாண்ஜே கண்கள்
ஜேசார்ந்து அ ன் தூங்கிவிட் ான்.
இந்தச் சBIத்தில் பள்ளிIடைறக் கதடை த் திறந்து வெகாண்டு Iந்தகன் உள்ஜேள ந்து. “இன்று தங்கள்
நாIகர், தங்கள் ஜேBல் எவ் ளவு அன்பு வெகாண்டிருக்கின்றார் என்படைதக் காட்டு தற்காகஜே இங்ஜேக
அடைழத்து ந்ஜேதாம். நீங்கள் முடைறப்படி யூகியு ஜேன ஜேசர்ந்து ந்து, நாடைளப் பகலில் இரு ருBாக
உதIணடைனச் சந்திக்க ஜே ண்டும் என்ற ஏற்பாடு வெசய்திருக்கின்ஜேறாம். இப்ஜேபாது இனிஜேBல் நீங்கள்
இங்ஜேக தங்கு து கூ ாது! நாம் விடைரவில் Bதுகாம்பீர னத்திற்குத் திரும்பிப் புறப்ப ஜே ண்டும்.
ாருங்கள் ஜேபாக ாம்” என்று அடைழத்தான். கடைரடைI உடை த்துப் பாயும் நீடைரப் ஜேபா த் துIரம்
வெபருகிப் பாய்ந்தது தத்டைதயின் Bனத்தில். கண டைனப் பிரிI ஜே ண்டி ஜேநர்கிறஜேத என்ற அந்தத்
துIரத்ஜேதாடு தன் Bடியில் சாய்ந்திருந்த உதIணன் தடை டைI வெBல் எடுத்து டை த்துவிட்டு
எழுந்திருந்தாள். Iாடைழயும் அ டைனயும் பார்த்த ாஜேற நீர் துளிக்கும் கண்கஜேளாடு Iந்தகடைனப்
பின்வெதா ர்ந்து வெ ளிஜேIறினாள். Bதுகாம்பீர னBடை ந்து ஆகிஜேIாடும் சாங்கிIத்தாஜேIாடும்
இருந்தாள்.
Iந்தகனால் ாச தத்டைத Bதுகாம்பீர னத்திற்கு அடைழத்துச் வெசல் ப் வெபற்றபின், இங்ஜேக
அரண்Bடைன ஜேBல் Bா த்திலுள்ள பள்ளிIடைறயிஜே , ‘ ாச தத்டைத தன் பக்கத்திஜே ஜேI இருக்கின்றாள்’
என்ற எண்ணத்து ஜேன உறங்கிக் வெகாண்டிருந்த உதIணன், இடை ஜேI விழித்துக் வெகாண் ான். விழிப்பு
ந்ததும், Bஞ்சத்திஜே தன் அருகிஜே தத்டைதடைIத் ஜேதடின. அ ன் கண்கள், ஏBாற்றBடை ந்து அ டைள
அங்ஜேக காணாBற் கனவெ ன்ஜேற திடைகத்தன.
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மீண்டும் எழுந்திருந்து பள்ளிIடைற முழு தும் நன்றாகத் ஜேதடிப் பார்த்தான். தத்டைத அங்ஜேக இல்டை
என்பது உறுதி Iானவு ன், அ ன் Bனம் துIரத்தினால் மிக்க ஜே தடைன Iடை ந்தது. வெபறு தற்கரிI
Bாணிக்கம் ஒன்டைறப் வெபற்ற ன் த றுத ாக அதடைன நீர் நிடைறந்த ஆழBான Bடு ஒன்றில்
இட்டுவிட் ாற்ஜேபான்ற நிடை டைI எய்தினான் உதIணன். அந்தத் துIரம் முற்றிI Bனநிடை Iால்
அழுது கதறுதடை ப் ஜேபா ப் பு ம்பத் வெதா ங்கிவிட் ான் அ ன். அந்நிடை யில் தத்டைதடைI
Bதுகாம்பீர னத்தில் வெகாண்டு ஜேபாய் விட்டுவிட்டுத் திரும்பிI Iத்தகன், உதIணனுக்கு ஆறுதல் கூற
ரு ான்ஜேபால் அங்ஜேக ந்தான்.
“இரவும் பகலும் இவ் ாறு ாச தத்டைத ‘ ாச தத்டைத’ என்று அ டைளஜேI நிடைனத்து இரங்குதல்
தங்கடைளப் ஜேபான்ற ஜேபரரசர்க்கு ஏற்றதன்று! படைக ர் இதடைனத் தங்கள் ப வீனBாக எண்ணி ஏஜேதனும்
வெசய்Iமுற்படு ர்” என்று ப முடைற கூறிI அறிவுடைரடைIஜேI அப்ஜேபாதும் Iந்தகன் அ னுக்கு
ஆறுத ாகக் கூறினான். Iந்தன் கூறிI இந்த ஆறுதல் வெBாழிகடைளக் ஜேகட் உதIணன், தத்டைத சற்று
ஜேநரத்திற்குமுன் தன் பள்ளிIடைறக்கு ந்தது, தன்னருகில் அBர்ந்து ஜேகா பதிடைI ாசித்தது, அ ளது
எண்வெணய் காணாது Bாசுண் கூந்தடை த் தான் அன்ஜேபாடு தன் டைககளால் தீவிIது முதலிI
Iா ற்டைறயும் ஜேசாக உணர்ச்சி யும் ஆர் மும் வெதானிக்கும் குரலில் உதIணன் கூறினான். ஆனால்,
Iந்தகஜேனா சிரித்துக்வெகாண்ஜே அ னுக்குப் பதில் கூறினான். “கனவிஜே கண் வெபாருடைள நனவிஜே
அடை I ஜே ண்டும் என்று ஜேத ர்கஜேள ஆடைசப்பட் ாலும் முடிIாஜேத! உன் ார்த்டைதடைIக் கற்ற ர்கள்
ஜேகட் ால் நடைகப்பார்கள்! ஒன்று ஜே ண்டுBானால் ந ந்திருக்கும். ஆ லும் பா லும் புன்னடைகயும்
வெகாண்டு ாச தத்டைதடைIப் ஜேபான்ற உரு த்து ஜேனஜேI இங்ஜேக அரண்Bடைனயில் ஓர் இIக்கி உ ாவி
ருகின்றாள். அ ள் BாIா டி முடை Iாள். அ ஜேள உங்கள் கனவில் ாச தத்டைத ஜேபா த் ஜேதான்றி,
உங்கடைள ஏBாற்றியிருக்க ஜே ண்டும்! இனி அந்த BாI டிவின் ந Bாட் ம் நிகழாதபடி
Bந்திரங்கடைளக் வெகாண்டு பரிகாரம் புரிந்து காக்க ஏற்பாடு வெசய்துவிடுகின்ஜேறன்” என்று தான்
ஒன்டைறயும் அறிIாத ன்ஜேபால் ஒரு வெபாய்டைIத் துணிந்து கூறினான் Iந்தகன்.
ஆயினும் Iந்தகன் கூறிIபடி அது ‘கன ாக இருந்து வி க்கூ ாஜேத!’ என்று க ங்கிIது உதIணன்
வெநஞ்சம். ‘புண்ணிIப் பIனாக அது நனவிஜே ஜேI நிகழ்ந்துவி
ாகாதா?’ என ஏங்கினான் அ ன்.
Bறுநாள்வெபாழுது பு ர்ந்ததும் ‘கன ாகஜே இருப்பினும் அது நல்விடைளடை த் தருதல் ஜே ண்டும்’
என்ற கருத்து ன் ப
டைக அறங்கடைள விரும்பிச் வெசய்தான். குளம்புகளிலும் வெகாம்புகளிலும் வெபான்
தகடுகடைளப் பதித்து, ஒளிBIBான புதிI ஆடை களால் உ ம்டைபப் ஜேபார்த்திI பசுக்கள் ப
ற்டைறத்
தானBாக ழங்கினான். அந்தணர்கள் ஏஜேழழு முடைற அப்பரிசில்கடைளப் வெபற்றனர்.
ாச தத்டைதடைIத் தன் பள்ளிIடைறயில் தான் உண்டைBIாகஜே கண்டிருப்பினும், Iந்தகன்
கூறிI ற்றாலும், உறங்கி விழித்ததும் அ டைளக் காணாடைBIாலும், படிப்படிIான சிந்தடைனக்குப்பின்
அது கன ாகத்தான் இருக்கும் என்ற முடிவிற்ஜேக உதIணனும் ந்து ஜேசர்ந்துவிட்டிருந்தான்.
தத்டைதடைIஜேI எண்ணி அ ள்ஜேBல் ஜே ட்டைக யுற்றிருந்த தன் Bனநிடை க்கு ஏற்ப அ ள் கண்முன்
வெதரிந்ததுஜேபா வும், பக்கத்தி Bர்ந்து ஜேகா பதிடைI ாசித்தது ஜேபா வும் தனக்குத் ஜேதான்றிIடை
எல் ாம் ‘வெ றும் பிரடைB! ஆடைசயின் விடைளவு!’ என்ற முடிவிற்கு ந்தான். ‘ஜே ட்டைகயும் ஆடைசயும்
உடை I எ ருக்கும் இவ்விIல்பு இருக்கும் ஜேபாலும்’ என்று தன் Bனத்டைதயும் சBாதானப்படுத்திக்
வெகாண்டுவிட் ான் அ ன்.
உதIணன் நம்பிக்டைக இழந்து Bனந்தளர்ந்த இஜேத சந்தர்ப்பத்தில், Iந்தகன் மீண்டும் அ டைனக் கண்டு
அருடைBIான ஜேIாசடைன ஒன்டைறக் கூறினான். “முன்பு நாம் Bகதநாடு வெசன்றிருந்தஜேபாது இராசகிரிI
நகரத்தில் சந்தித்ஜேதாஜேB ஓர் முனி ர், அ ர் இப்ஜேபாது இங்ஜேக ஜேகாசாம்பி நகரத்திற்கு ந்து
நகர்ப்புறத்திலுள்ள Bதுகாம்பீர னவெBனும் ஜேசாடை யில் தங்கியிருக்கிறார். ாச தத்டைத
வெசன்றிருக்கும் இ ம் ஏது ாயினும் Bந்திர ன்டைBIால் அ ர் மீட்டுக் வெகாடுப்பார். நாம் இரு ரும்
வெசன்று இன்று அ டைரச் சந்தித்தால், ஏதா து ந ம் விடைளயும் என்று கருதுகிஜேறன்” என Iந்தகன்
கூறவும், முழு Bனத்ஜேதாடு Bதுகாம்பீர னம் வெசன்று அ டைரச் சந்திக்கச் சம்Bதித்தான் உதIணன்.
உண்டைBIாகஜே Bதுகாம்பீர னத்தில் அப்ஜேபாது Iார் ந்து தங்கியிருக்கின்றார்கள் என்படைத
உதIணனி ம் கூற விரும்பாத னல் ன் Iந்தகன்! ஆயினும் ‘அ ஜேன ஜேநரில் ந்து கண்டு
திடைகக்கவும் விIப்புக்வெகாள்ளவும் வெசய்I ஜே ண்டும்’ என்ஜேற Iாஜேரா ஒரு முனி ர் ந்திருப்பதாக ஒரு
வெபாய்டைIக் கூறினான். Iந்தகனும் உதIணனும் ஜே கBாகச் வெசல்லும் குதிடைரகள் பூட்டிI ஜேதர்
ஒன்றில் Bதுகாம்பீர னத்டைத ஜேநாக்கிப் புறப்பட் னர். விடைரவில் ஊவெரல்டை யிலிருந்த அந்த
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னத்டைத அடை ந்தது அ ர்கள் ஜேதர். உதIணடைன அடைழத்து ரப் ஜேபாகின்ற வெசய்திடைI யூகிக்கு
ஏற்வெகனஜே பு ப்படுத்தி விட்டு, தத்டைதயும் அ னும் உதIணடைனச் சந்திக்க ஏற்ற ாறு இருக்கும்படி
முன்ஜேப கூறிவிட்டுச் வெசன்றிருந்தான் Iந்தகன். யூகியின் ஜேதாற்றம், அ ன் அப்ஜேபாதிருந்த நிடை
Iாவும் மிகவும் துIரத்திற்கு உரிIன ாக இருந்தன. ப நாள்களாக எண்வெணய் பூசிப்
ஜேபணப்ப ாடைBயினால் சடை ப ர்ந்து பி ரியில் வெதாங்கும் குஞ்சி! பா த்து ஜேன ஜேபாராடி வெ ன்ற
ஆண்டைBடைIப் ஜேபான்று ஒருவிதBான புனித நிடை யின் சாIல் Bட்டுஜேB பு ப்படும் ஒடுங்கிI
ஜேதாற்றம்! காவி நிறத்து ஆடை கள்! ‘இரவு ஜேநரத்தில் உண்பதில்டை ’ என்ற விரதத்டைதக்
வெகாண்டிருந்ததனால், இடைளத்திருந்த உ ல்! அது டைர அ னுடை I சிந்டைதயில் இருந்தது ஒஜேர ஒர்
எண்ணம்தான். ‘உதIணன் நல் படி தன் அரடைசப் வெபற்று நீடுழி கா ம் ாழ ஜே ண்டும்’ என்பதுதான்
அந்த எண்ணம்! அதுவும் நிடைறஜே றிவிட் து.
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63. பதுடைBயின் வெபருந்தன்டைB
ாச தத்டைதயின் ஜேதாற்றத்திலும் நீண் பிரிவுத் துIரஜேB வெதன்பட் து. உ ல் முழு தும் வெபான்னிறப்
பசடை ஜேபார்த்திருந்தது அ ளுக்கு. ஒளி றண் வெநற்றி, வெசழிப்புக் குடைறந்து ஒடுங்கிI உ ல் என்று
இவ் ாறு இருந்த இந்த நிடை யிலும், கண டைன ந முறச் வெசய் தற்காகத் தான் தனிடைB ாழ்டை
ஜேBற்வெகாண் திIாகத்தின் ஒளியும் கற்பின் உறுதியும் அ ள் முகத்தில் நன்றாகப் பிரதிபலித்தன.
‘உதIணடைன அடைழத்துக்வெகாண்டு Iந்தகன் ரப் ஜேபாகின்றான் என்படைத அறிந்த உ ஜேனஜேI,
யூகியும் தத்டைதயும் Bதுகாம்பீர னத்து Bாளிடைகயில் தனித்தனிIாக இருந்த இரண்டு அடைறகளில்
ஜே றுஜே றாக Bடைறந்து இருந்து வெகாண் னர். சாங்கிIத்தாயும் தத்டைதயு ஜேன இருந்து வெகாண் ாள்.
Iந்தகன் ஜேதரிலிருந்து இறங்கி னத்துக்குள் முன்ஜேன வெசல் , உதIணன் அ டைனப் பின்பற்றிச்
வெசன்றான். Bாளிடைகயினுள் நுடைழந்து யூகி இருக்கும் அடைறக்கருஜேக வெசன்றதும்,
“இவ் டைறயினுள்ஜேளதான் Bகதத்தில் நாம் சந்தித்த அந்த முனி ர் வெபருBான்
எழுந்தருளியிருக்கின்றார். உள்ஜேள வெசன்று அ டைரக் காணுங்கள்” என்று உதIணனி ம் கூறி அ டைன
உள்ஜேள அனுப்பித்தான் Iந்தகன். உதIணன் பIபக்தியு ஜேன அவ் டைறக்குள் நுடைழIவும் வெ ளிஜேI
நின்ற Iந்தகன் தனக்குள் சிரித்துக்வெகாண் ான். உள்ஜேள வெசன்ற உதIணன் அடைறயினுள் முனி டைரப்
ஜேபான்ற ஜேதாற்றத்து ஜேனஜேI Iாஜேரா ஒரு ர் அBர்ந்திருப்படைதக் கண்டு அ ர் அருஜேக வெசன்றான்.
வெசன்ற ன் அங்ஜேக இருந்த ரின் முகத்டைத ஏறிட்டு ஜேநாக்கினாஜேனா இல்டை ஜேIா, உ ஜேன
திடுக்கிட் ான்; திடைகத்தான்! தன் கண்கள் தன்டைன ஏBாற்றுகின்றனஜே ா என்று ஜேதான்றிIது அ னுக்கு.
மீண்டும் உற்றுப் பார்த்தபின் BாளிடைகஜேI அதிரும் படிIாக, “யூகி” என்ற குரல் அ ன் ாயிலிருந்து
வெ ளி ந்தது. அடுத்த கணம் தாவிப் பாய்ந்து அ டைனத் தழுவிக் வெகாண் ான். இரு ர் கண்களிலும் நீர்
முத்துக்கள் திரண் ன.
யூகிடைIத் தழுவிக்வெகாண் ஜேபாது, அ ன் இறந்துஜேபாய் விட் தாகத் தான் ஜேகள்விப்பட்டிருந்த
வெசய்திடைIப் பற்றிI ஐIம், உதIணனது Bனத்தில் எழுந்தது. உ ஜேன யூகியின் Bார்பிலிருந்த Iாடைனக்
வெகாம்பின் தழும்பு அ ன் பார்டை யில் வெதரிந்து, அந்த ஐIம் முற்றிலும் ஏற்ப ாத ாறு வெசய்தது.
இளடைBயில் கலிங்க ஜேதசத்து அரசனின் பட் த்து IாடைனஜேIாடு ஜேபார் வெசய்ததால், யூகியின் Bார்பில்
அந்த டு இருப்பது உதIணனுக்கு நன்கு வெதரியும். துIரப் வெபரு மூச்சு ஜேன தான் தழுவிக்
வெகாண்டிருந்த தன் இன்னுயிர் நண்பன் யூகிடைI ஜேநாக்கி உதIணன் ஜேபச ானான். “பிறருக்கு நன்டைB
பIக்கும் சூழ்ச்சிகடைள ஜேBற்வெகாண்டு உடைழப்ப னாகி, அதனால் துன்பங்கள் எவ் ளவு ரினும்
தாங்கும் விந்டைத Bனிதன், நீ ஒரு ன் யூகி! என் ந னுக்காகஜே நீ இறந்து விட் தாகச் வெசய்தி
பரப்பியிருக்கிறாய் என்பது உன்டைன நன்கு அறிந்த எனக்கு இப்ஜேபாதல்
ா வெதரிகிறது? எப்படிஜேIா!
படைழI நிகழ்ச்சிகள் ஜேபாகட்டும்! இனி நீ என்றும் என்டைனப் பிரிIஜே கூ ாது! பிரிந்தால் பின்பு உன்
உதIணடைன நீ உயிஜேராடு காணBாட் ாய்! என்னால் இனி உன்பிரிடை த் தாங்கிக் வெகாள்ளவும்
இI ாது” என்றான் உதIணன.
அப்ஜேபாது Iந்தகனும் உள்ஜேள ந்தான். யூகி, Iந்தகன் இரு ரும், அது டைர அ ன் நன்டைB
குறித்ஜேத தாங்கள் அவ் ளவு சூழ்ச்சிகடைளயும் வெசய்I ஜேநர்ந்தவெதன்படைதயும் ாச தத்டைத
உயிரு ஜேனஜேI இருக்கிறாள் என்பதடைனயும் உதIணனி ம் கூறித் தங்கடைள Bன்னித்து விடுBாறு
ஜேகட்டுக் வெகாண் னர். உதIணன் உ ஜேன ாச தத்டைதடைIக் காணஜே ண்டும் என்ற ஆ
ால்
துடித்தான். யூகியும் Iந்தகனும் அ டைனப் பக்கத்திலிருந்த Bற்ஜேறார் அடைறக்கு அடைழத்துச் வெசன்றனர்.
உதIணடைனக் கண் தும் ாச தத்டைத தான் அ ன் நன்டைBக்காஜே அது டைர அவ் ாறு Bடைறந்து
சிக்க ஜேநர்ந்தது என்று கூறிக் கண்ணிர் சிந்தி அரற்றினாள். அ ன் திரு டிகளிஜே வீழ்ந்து தன்டைன
Bன்னித்து விடுBாறு ஜே ண்டினாள். அவ் ாறு அ ள் ணங்கிIஜேபாது, அ ளது கண்ணிர் அ ன்
பாதங்கடைள நடைனத்தது. அவிழ்ந்த கருங்குழல் அ ன் அடிகடைளத் தழுவிIது. அ ள் நிடை அ டைன
Bனமுருகச் வெசய்தது. குனிந்து அ டைளத் தன் டைககளால் தூக்கி நிறுத்தித் துIரந்தீரத் தழுவிக்
வெகாண் ான்.
அருகிஜே நின்ற சாங்கிIத் தாய் அப்ஜேபாது அ ன் கண்களில் பு ப்ப ஜே , அ டைளக் டைக குவித்து
ணங்கினான். “முன்ஜேப ப முடைற என்டைனத் துன்பங்களிலிருந்து மீட்டு அரிI வெபரிI உதவிகடைள
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எல் ாம் வெசய்துள்ளீர்கள்! உங்கள் உதவியின் அளவு ஆ ம் வித்துப்ஜேபா ச் சிறிIதாக இருந்தாலும்,
அ ற்றால் ஜேதான்றி விடைளந்து ப ப ர்ந்த நன்டைBகள் ஏற்பட்டுள்ளன. அந்த நன்றிடைI நான் என்றுஜேB
Bறக்க Bாட்ஜே ன்” என்று சாங்கிIத்தாய்க்கு நன்றி வெசலுத்தினான். பின் மீண்டும் தத்டைதடைIக் கூர்ந்து
ஜேநாக்கிI அ ன், முதல் நாளிரவு தன் பள்ளிIடைறயில் கண் து ஜேபா ஜே அ ள் ஜேதாற்றும் இப்ஜேபாதும்
இருந்தடைதக் கண்டு Iந்தகடைனக் கூப்பிட்டுக் ஜேகட் ான். Iந்தகன் உண்டைBIாக நிகழ்ந்த ற்டைற
எல் ாம் அ னி ம் கூறிவிட் ான். சற்டைறக்வெகல் ாம் Iா ரும் ஜேதஜேரறி அரண்Bடைனக்குப் புறப்பட்டுச்
வெசன்றனர். ஜேதரில் வெசல்லும்ஜேபாது எல் ார் Bனத்திலும் Bகிழ்ச்சிஜேI நிரம்பியிருந்தது.
‘இறந்து ஜேபானார்கள்’ என்வெறண்ணியிருந்த ாச தத்டைத, யூகி, சாங்கிIத் தாய் ஆகிI மூ டைரயும்
ஜேதரில் ஏற்றிக்வெகாண்டு Iந்தகனும் உதIணனும் ரு டைதக் கண் ஜேகாசாம்பி நகர Bக்கள் Bட்டி ா
Bகிழ்ச்சி வெகாண் னர். ஜேதர் வெசன்ற வீதிகளில் எல் ாம் Bக்கள் கூட் ம் கூட் Bாகக் கூடி இந்தக்
காட்சிடைIக் கண் னர். ‘பிரிந்த ர் கூடிஜேனாம்’ என்ற Bகிழ்ச்சியு ஜேன Iா ரும் ஜேகாசாம்பி நகரத்து
அரண்BடைனடைI ந்தடை ந்தனர். ‘யூகிக்குத் தன் நன்றிடைIத் திரும்பத் திரும்பச் வெசால் ஜே ண்டும்’
என்பது ஜேபான்ற ஆடைச உதIணனுக்கு அப்ஜேபாது அடிக்கடி ஏற்பட் து. ஆனால், ‘அடிக்கடி ஒரு ருக்கு
நன்றிடைIக் கூறு தும் நட்பிற்கு ஏற்றது அல் ஜே ’ என்வெறண்ணித் தன் ஆடைசடைI அ க்கிக்
வெகாண் ான். சாங்கிIத் தாடைI Bட்டும் இரண்டு மூன்று முடைற மீண்டும் பாராட்டுக் கூறி நன்றி
வெசலுத்தினான். பதுBாபதியின் அந்தப்புரத்திற்கு ஆளனுப்பி, ‘உன் தBக்டைக முடைறயுடை I ளாகிI
ாச தத்டைத இன்று ந்திருக்கிறாள்! நீ ந்து அ டைளக் காண்க’ என்று அ ளுக்குச் வெசய்தி அறிவிக்கச்
வெசய்திருந்தான்.
வெசய்திIறிந்த பதுடைB, ‘ ாச தத்டைத ந்துவிட் ாஜேள!’ என்று சிறிஜேதனும் வெபாறாடைB
அடை Iவில்டை . வெபருந்தன்டைBஜேIாடு கூடிI Bகிழ்ச்சிஜேI தத்டைதயின் ர ால் அ ளுக்கு ஏற்பட் து.
உ ஜேன ஆர் ம் முந்தும் Bனத்து ன் ப
டைகச் சிறந்த ஆடை அணிக ன்கடைள ஏந்திI ஜேதாழிIர்கள்
புடை சூழத் தத்டைதடைIக் கண்டு ஜேபசு தற்கு விடைரந்து ந்தாள் பதுடைB. அ ள் ந்த சBIம் உதIணன்
அங்ஜேக இல்டை . ாச தத்டைதயும் சாங்கிIத் தாயும் Bட்டுஜேB இருந்தனர். உதIணன் தத்டைதடைIத் தன்
உயிரினும் சிறந்த ளாகக் கருதி ரு டைத நன்கு உணர்ந்த ளாடைகயினால்தான், பதுடைB அங்ஙனம்
லிI ஜேதடி அ டைளக் காண ரு டைதச் சிறிதும் இழி ாகக் கருதவில்டை . தத்டைதடைI ணங்கித்
தழுவிக் வெகாண் ாள் அ ள். “ ாச தத்டைத! உன் கற்பின் புகழ் ஓங்கி ளர்க!” என்று பாராட்டினாள்.
அதன்பின் தத்டைதயும் அ ளும் அருகருஜேக யிருந்த இரு ஆசனங்களில் அBர்ந்து வெகாண்டிருந்த ஜேதாற்றம்
இரண்டு தாBடைர B ர்களில் திருBகள் இரு ர் அBர்ந்து வெகாண்டிருந்ததுஜேபா எழி ாய் விளங்கிற்று.
இ ர்கள் இங்கு இவ் ாறிருக்க யூகிடைIத் தன் அரசடை Bண் பத்துக்குக் கூட்டிக்வெகாண்டு
வெசன்றிருந்தான் உதIணன். அரசடை டைIச் ஜேசர்ந்த Iா ரும் யூகிடைI அன்ஜேபாடும் வெபருBதிப்ஜேபாடும்
ரஜே ற்றனர். அடை யில் உதIணனுக்கு அருகில் யூகி அBர்ந்து வெகாண் தும், ‘தன்டைன உச்சயினி
நகரத்துச் சிடைறயிலிருந்து மீட் னுப்பிI பின்பு அ ன் எங்வெகங்ஜேக, எவ்வெ வ் ாறு Bடைறந்து
ாழ்ந்தான்?’ என்படைதயும், ‘இ ா ாண நகரில் அரண்Bடைன எரியுண் பின் தத்டைத, எவ் ாறு எங்ஜேக
அ னால் ாழ்விக்கப் பட் ாள்?’ என்படைதயும் எல்ஜே ாரும் அறியும்படி வி ரித்துக் கூறுBாறு ஜேகட்டுக்
வெகாண் ான் அ ன்.
ந ந்த ற்டைற எல் ாம் வெதளி ாக வி ரித்துடைரத்தபின், “நீ உனக்குரிI ஜேகாசாம்பி நாட்டை மீண்டும்
வெபறஜே ண்டும் என்பதற்காகவும், அரசாட்சியின் அருடைBடைIயும் வெபாறுப்டைபயும் உணர
ஜே ண்டுவெBன்பதற்காகவும், தம்பிIர்களாகிI பிங்க க கர் உன்டைன ந்தடை
தற்காகவுவெBன்ஜேற
உன் ஜேBல் எனக்குள்ள உரிடைBடைIப் பாராட்டி இடை கடைள எல் ாம் சூழ்ச்சிIாகச் வெசய்ஜேதன்” என்று
உதIணனி ம் கூறினான் யூகி. Bடைறந்த ாழ்வின்ஜேபாது தன் திட் ங்களுக்கு ஏற்ப ஒத்துடைழத்த
உருBண்ணு ா, Iந்தகன், இ
கன் முதலிஜேIாடைரப் பாராட்டி யூகி நன்றி வெதரிவித்துக் வெகாண் ான்.
Iந்தகன், உருBண்ணு ா முதலிஜேIாரும் அப்ஜேபாது அங்ஜேக அரசடை Bண் பத்திஜே ஜேI இருந்தனர்.
உதIணன், “யூகி! உனக்கும் எனக்கும் உள்ள நட்பு உயிஜேராடு ஒன்றிI நட்பு. நீ வெசய்திருப்படை எல் ாம்
என் நன்டைBயின் வெபாருட்ஜே என்படைத நான் உணர்கிஜேறன்” என்று யூகிடைI ஜேநாக்கி இனிI
வெBாழிகளாற் வெசான்னான். அவ் ளவில் அரசடை அன்று கடை ந்தது.
அரசடை யிலிருந்து உதIணன் அந்தப்புரத்திற்கு ந்த ஜேபாது பதுடைBயும் ாச தத்டைதயும் ஜேசர்ந்து
அ வெனதிஜேர ந்து அ டைன ரஜே ற்றனர். அ ர்களது இடைணIான அந்தக் காட்சி உதIணடைன
விIப்பும் BIக்கமும் அடை யும்படி வெசய்தது. அன்று உதIணன் உண்ணும்வெபாழுது பதுடைB, தத்டைத
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இரு ரும் ஜேசர்ந்து உணவு பரிBாறி அ டைன உபசரித்தனர். தான் உண்டு எழுந்தவு ன் அ ர்கடைள
ஜேநாக்கி, “நீங்கள் இரு ரும் இன்று ஒஜேர உண்க த்தில் ஜேசர்ந்து உண்ணுங்கள்! அந்த அழகிI
உருக்கBான காட்சிடைI நான் அருஜேகயிருந்து காணப் ஜேபாகின்ஜேறன்” என்று உதIணன் ஜே ண்டிக்
வெகாண் ான். பதுடைBயும் தத்டைதயும் சிரித்துக் வெகாண்ஜே அவ் ாஜேற வெசய் தாக ஒப்புக் வெகாண் னர்.
அங்ஙனஜேB ஜேசர்ந்து உண்ணவும் வெசய்தனர். உதIணன் அடைதக் கண்டு Bகிழ்ந்தான்.
சாப்பிட்டு முடிந்ததும் பதுடைB உதIணன் திரு டிகளில் விழுந்து ணங்கி, “இது டைர எத்தடைனஜேIா
திங்கள் தத்டைதடைIப் பிரிந்து ஜே தடைனயுற்று இருந்தீர்கள்! உங்களுக்காக நீண் கா ப் பிரிவு என்னும்
Bகத்தான திIாகத்டைதச் வெசய்திருக்கும் கற்பின் வெசல்வி தத்டைதயு ன், என்டைனச் சி நாள்கள் Bறந்து,
தாங்கள் ஒருங்குகூடி Bகிழ்ந்து இருத்தல் ஜே ண்டும்! இது அடிIாள் தங்களி ம் ஜே ண்டிக்வெகாள்ளும்
ரம்! Iான் என் அந்தப்புரத்திற்குச் வெசல்லுகின்ஜேறன். நீங்களிரு ரும் அன்பு ன் எனக்கு
விடை Iளிக்கஜே ண்டும்” என ஜே ண்டிக்வெகாண் ாள். அ ளுடை I Bாசற்ற அன்பு உள்ளத்டைதக் கண்டு
உதIணனுக்கு Bனம் வெநகிழ்ந்தது. பதுடைB மீண்டும் இரு டைரயும் ணங்கி விட்டுச் வெசன்றாள்.
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64. பிரச்ஜேசாதனன் தூது
பதுBாபதி வெசன்றபின் ாச தத்டைதயி ம் அ ளுடை I குணங்கடைளப் ப
ாறு பாராட்டிக் கூறினான்
உதIணன். ‘குணத்திலும் அழகிலும் பதுடைB உன்டைனப் ஜேபா ஜே இருக்கிறாள் என்பதற்காக நான்
அ டைள Bணந்து வெகாண்ஜே ன்’ என்றும், ஜேBலும் ப விதத்திலும் பதுடைBடைIப் பற்றி உதIணன்
தன்னி த்தில் புகழ்ந்து கூறவும் அது டைர வெபாறாடைB என்படைதஜேI நிடைனIாBலிருந்த
ாச தத்டைதக்கும் வெBல் வெBல் ப் வெபாறடைB ஏற்பட்டுவிட் து. பதுடைBடைI அ ன் தன்ஜேனாடு
ஒப்பிட்டுப் பாராட்டிIடைத அ ளால் வெபாறுத்துக்வெகாள்ளஜே முடிIவில்டை . தத்டைதயின் கண்
இடைBகள் சி ந்தன; உதடுகள் துடித்தன; முகத்தில் கடுடைB பரவிIது. வெ டுக்வெகன்று உதIணடைனச்
சுட்டுவிடுப டைளப்ஜேபா த் திரும்பிப் பார்த்தாள் அ ள். ாச தத்டைத சினங்வெகாண்டிருக்கிறாள்
என்படைத அ னறிந்து வெகாண் ான். ஜேபச்டைச Bாற்றிப் ப
டைக உபாIங்களினாஜே அ ள் சினத்டைதத்
தணிக்க முIன்றான் அ ன். ஆனால், அடை Iாவும் அ ள் சினத்டைதப் வெபருக்கு தற்குத்தான்
பIன்பட் னஜே தவிர, சிறிதளவும் குடைறIச் வெசய்Iவில்டை . இறுதிIாக, “Bற்ற விதங்களில் பதுடைB
உன்டைன ஒத்திருப்பினும் உன் வெபண்டைBக்கு நிகர் நீஜேIதான்” என்று கூறிI பின்ஜேப உதIணனால்
அ ளுடை I சினத்டைத ஒரு ாறு தணிIச் வெசய்I முடிந்தது. ாச தத்டைத ந்து சி தினங்களான
பின்னால், ஜேகாசாம்பி நகரத்து அரண்Bடைனயில் ஒரு வெபரிI பாராட்டு விழாவுக்கு ஏற்பாடு வெசய்தான்
உதIணன். பிரிந்து ஒன்றுகூடிI தன் நண்பர்கடைள எல் ாம் பாராட்டித் தான் வெசலுத்த ஜே ண்டிI
நன்றிடைIச் வெசலுத்திவி ஜே ண்டும் என்பஜேத அ ன் ஜேநாக்கம். யூகிடைIயும் ாச தத்டைதடைIயும் தான்
திரும்பப் வெபற்றுவிட் Bகிழ்ச்சிஜேIாடு அந்த விழாவும் சிறப்புற நிகழஜே ண்டும் என்று அ ன்
ஆடைசயுற்றதனாஜே ஜேI, ஏற்பாடுகடைள உ ஜேன வெசய்யுBாறு தன் ஜேசனாபதிகளுக்கு
ஆடைணயிட்டிருந்தான். விழா ன்று ஜேகா ாக Bாகக் காட்சிIளித்தது அரண்Bடைன. அரசடை யில்
ஐம்வெபருங் குழுவினரும் எண் ஜேபராIத்தினரும் அடைBச்சர்களும், மிகப் வெபரிI வெசல் ர்களும் வெநருங்கி
நிடைறந்து கூடியிருந்தனர்.
உருBண்ணுBாடை அடைழத்து அன்றிலிருந்து தன்னுடை I பிரதB ஜேசனாபதிIாக அ டைன
நிIமித்திருப்பதாக அறிவித்தான் உதIணன். பன்னூறாயிரம் வெபான்னுக்குக் குடைறவில் ாத
ரு ாய்கடைள உடை I ஊர்கடைளயும் உIரிI பாதுகாப்புப் படை கடைளயும் அ ன் சம் ஒப்புவித்தான்.
பதுடைBக்கு வெநருங்கிI ஜேதாழியும் அழகிற் சிறந்த இளங்கன்னியுBான இராசடைன என்ப டைள
உருBண்ணு ா Bணந்துவெகாள் தற்கு ஏற்ற Bங்க த் திருநாடைளயும் ஏற்பாடு வெசய்தான். பாராட்டுத்
திருவிழாவிற்கு இடை ஜேI Bங்க Bான ஒரு நாளில் உருBண்ணு ாவுக்கும் இராசடைனக்கும் திருBணம்
ந ந்ஜேதறிIது. பின் இ ா ாண நகரம், சIந்தி நகரம், இரண்டை யும் பிரதB ஜேசனாபதிIாகிI அ ன்
ஆண்டு ருBாறு கூறித் தான் அடைழக்கும்ஜேபாது Bட்டும் தடை நகருக்கு ந்து தங்கினால் ஜேபாதுவெBன்று
ஆடைணயிட் ான் உதIணன். கண னும் BடைனவியுBாக அ ர்களிரு ரும் இ ா ாணத்திலுள்ள
வெபற்ஜேறாடைரப் ஜேபண ஜே ண்டுவெBன்று கூறி அ ர்கடைள ாழ்த்தி ழி அனுப்பினான். விடை வெபற்ற
பின் உருBண்ணு ாவும் புதிI பதவியு னும், புதிI Bடைனவியு னும் ஜேகாசாம்பியில் Iா ரி மும்
வெசால்லிக் வெகாண்டு இ ா ாண நகரத்திலுள்ள தன் வெபற்ஜேறாடைரக் கண்டு ஆசி வெபறப் புறப்பட் ான்.
தான் கூப்பிட் னுப்பும் டைர அ ன் இ ா ாணத்திலிருந்து வெகாண்ஜே சIந்தி, இ ா ாணம் ஆகிI
இரு நகரங்களின் ஆட்சிடைIயும் க னித்து ரஜே ண்டும் என்பது உதIணன் அ னுக்கு இட்டிருந்த
பணி.
ஜேகாசாம்பியில் பாராட்டு விழா வெதா ர்ந்து நிகழ்ந்து வெகாண்டிருந்தது. யூகி, ஜேசதி நாடு முழு டைதயும்
தன் அன்பளிப்பாகப் வெபற்றுக்வெகாண்டு ஆளஜே ண்டும் என்று உதIணன் அடைத அ னுக்கு அன்பு ஜேன
அளித்தான். இ
கன் என்ற நண்பனுக்கு முடைனயூர் முத ாக உள்ள ஐம்பது சிறு நகரங்கடைளப்
பரிசி ாக ழங்கி அப்பகுதிகளிலுள்ள சிற்றரசர்கடைளப் புட்பக நகரத்தில் இருந்து ஜேBற்பார்டை
வெசய்யுBாறும் தான் அடைழக்கின்ற சBIங்களில் Bட்டும் ஜேகாசாம்பி நகரத்திற்கு ந்து ஜேபாகுBாறும் கூறி
அ டைனப் பாராட்டி அனுப்பினான் உதIணன். Iந்தகனுக்கு அன்பளிப்பாக ளம் நிடைறந்த நகரங்கள்
பதிவெனான்டைறயும் அளித்து, நாள் ஒன்றிற்கு ஆயிரம் கழஞ்சுப் வெபான் ஜே தனத்திற்குரிI னாக்கித்
தன்டைன விட்டு என்றும் பிரிIாBல் தன் அருகிஜே ஜேI இருக்குBாறு டை த்துக் வெகாண் ான். .

170

இடைசச்சன் முதலிI Bற்வெறல் ா நண்பர்களுக்கும் இஜேத அளவிற் சிறப்பான அன்பளிப்புக்கடைளயும்
பாராட்டுக்கடைளயும் நல்கினான். இன்னும் தான் உஞ்டைச நகரத்தில் இருந்த ஜேபாதிலும் Bற்ற
சந்தர்ப்பங்களிலும் தனக்கும் தன் நண்பர்க்கும் உதவிகள் வெசய்த ர் எ ராயினும் அ டைர வெIல் ாம்
தான் காண விரும்பு தாக எல் ா இ ங்களிலும் முரசடைறந்து வெதரிவிக்கச் வெசய்தான். உஞ்டைச
நகரத்திலும் பிற இ ங்களிலும் தனக்கும் யூகிக்கும் அரும் வெபரும் உதவிகள் ப வெசய்துள்ள சாதகன்
என்னும் குI னுக்கும் ப
டைகப் பரிசில்கள் அளித்துக் ஜேகாசாம்பி நகரத்தின் தடை டைBக்
குI னா தற்குரிI வெபருங்குIப் பட் த்டைத அ னுக்கு அளித்தான். தானும் தன் நண்பரும் Bகதநாடு
வெசன்று Bடைறந்து சித்தஜேபாது உ ன் ந்து உதவிI ப ர்க்கும் அ ர ர்க்ஜேகற்ற வெபருஞ்
சிறப்புக்கடைளச் வெசய்தான். பின்பு தன் தாடைI அ ளிருக்கும் இ த்திற் வெசன்று கண்டு, அ ள் விரும்பிI
எல் ா டைகத் தானங்களுக்கும் ஏற்ற வெபாருள்கடைள ழங்குBாறு வெசய்தான். ஒரு நாட்டை ஜேI தன்
தாயின் தானத்திற்காகக் வெகாடுத்தான் உதIணன்.
பிற்பாடு தன் பட் த்துத் ஜேதவிBார்களான ாச தத்டைதக்கும் பதுBாபதிக்கும் ஜே ண்டிI ஆ ல்Bகளிர்,
பா ல் Bகளிர், பிற அ ங்காரப் வெபாருள்கள் முதலிI ற்டைறப் பகுத்து அளித்து அ ர்கடைள
Bகிழ்வித்தான். புதிI ப அணிக ன்கடைளயும் அ ர்களுக்காகச் வெசய்வித்து ழங்கினான்.
பாராட்டு விழா நிகழ்ந்து முடிந்தபின், ஜேகாசாம்பி நகரத்து அரண்Bடைன ாழ்வு இன்பமும்
அடைBதியுBாகக் கழிந்து ந்தது. அவ் ாறிருக்கும்ஜேபாது ஒருநாள் யூகியும் உதIணனும் தனித்திருந்து
உடைரIாடிக் வெகாண்டிருந்த நிடை யில் அரண்Bடைன ாயிற்கா
ன் ந்து உஞ்டைச Bன்னர்
பிரச்ஜேசாதனனி மிருந்து தூது ர்கள் ந்திருப்பதாகக் கூறினான். உதIணன் உ ஜேன
வெபருBகிழ்ச்சியுற்றுத் தூது ர்கடைளத் தகுந்த BரிIாடைதகஜேளாடு உள்ஜேள அடைழத்து ருBாறு
கா
னுக்கு ஆடைணயிட் ான். யூகியும் தானுBாக அ ர்கடைள ரஜே ற்பதற்கும் ஆIத்தBாயினான்.
துது ர் கூட் த்திற்குப் பதுடைB என்னும் வெபIடைரயுடை I வெபண் ஒருத்தி தடை டைB தாங்கி
ந்திருந்தாள். நீதி நூல்களிலும் அரசிIல் நூல்களிலும் முதிர்ந்த அறிவும் பயிற்சியும் உடை I ள் அந்தப்
வெபண். தூது ருக்கு ஜே ண்டிI எல் ாப் பண்புகளும் அ ள்பாற் வெபாருந்தியிருந்தன. காண்பதற்கு
அழகும் க ர்ச்சியும் அளிக்க ல்
னப்பான ஜேதாற்றத்து ஜேன விளங்கினாள் அ ள். அ ளு ன்கூ
ஜே று கடை ஞர்களும் உஞ்டைச நாட்டு அரசிI றிஞரும் பிரச்ஜேசாதனன் தன் Bகள் தத்டைதக்குப் பரிசி ாக
அனுப்பிI வெபாருள்களும் ஜேதாழிப் வெபண்களும் ந்திருந்தனர். ஐம்பது ஜேதர்கடைளயும் அழகிI ஜேதாழிப்
வெபண்கள் ஓராயிர டைரயும், ாச தத்டைதயின் வெசவிலித்தாய் நற்றாய் முதலிI ர்கள் அன்ஜேபாடு
வெகாடுத்தனுப்பியிருந்த அணிக ப் ஜேபடைழகடைளயும், கிளி, அன்னம் முதலிIன ாக ாச தத்டைத
விடைளIாடி முன்பு ளர்த்த பறடை கடைளயும், இன்னும் ப எண்ணற்ற பரிசிற் வெபாருள்கடைளயும்
அ ளுக்வெகனக் வெகாண்டு ந்திருந்தாள் துதி பதுடைB. உதIணனும் யூகியும் உஞ்டைச நகரத்திலிருந்து
ந்திருந்த அந்தத் தூது ர் குழுடை எதிர்வெகாண்டு ரஜே ற்றனர். பதுடைB என்னும் தூதி,
உதIணடைனயும் யூகிடைIயும் ணங்கிI பின்பு பிரச்ஜேசாதன Bன்னன் வெகாடுத்தனுப்பியிருந்த
திருமுகத்டைத உதIணனி ம் அளித்தான். சங்கு, சக்கரம் முதலிI உரு ங்களின் முத்திடைர
டை க்கப்வெபற்று அரக்குப் வெபாறியிட்டு மூ ப்வெபற்றிருந்த அந்தத் திருமுகத்டைத உதIணன்
வெபற்றுக்வெகாண் ான். பிறருக்குக் வெகாடுத்தடை த் தவிரப் பிறரி மிருந்து ாங்குத றிIாத அ ன் டைக,
பதுடைBயினி மிருந்து ாங்கிI திருமுகத்டைத ஆ ல் துடிக்கும் உள்ளத்ஜேதாடு பிரிக்க ாயிற்று.
பிரச்ஜேசாதனன் எழுதியிருக்கும் வெசய்திகடைள அறிந்துவெகாள்ள ஜே ண்டுவெBன்ற ஆர் த்தில் அ ன்
Bனத்டைதப் ஜேபா ஜே டைககளும் முந்தின. அந்த ஆர் ம் அ ன் முகச்சாடைIயிலும் ஒளிர்ந்தது. அ ன்
அந்தத் திருமுகத்டைதக் டைகயில் ாங்கிIதும் ஆடைசஜேIாடு படிக்க ானான்.
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65. யூகியின் புறப்பாடு
Iாருக்கு IாவெரழுதிIது, ந ம் விடைழதல், ாழ்த்து முடைற முதலிI கடிதத்தின் வெதா க்கப் பகுதிகடைள
விடைரவில் படித்துவிட்டு ஜேBஜே யுள்ள வெசய்திடைIப் பார்க்கத் வெதா ங்கினான் உதIணன். ‘அன்பிற்
சிறந்த உதIணா! நா
ந் தீவினுள்ஜேள தகுதிIானும் சிறப்பானும் உIர்ந்த கு ம் உன்னுடை Iதும்
என்னுடை IதுBாகிI இரண்ஜே ! இதனால் அன்று ஒருநாள் எனக்கு ஓவெரண்ணம் எழுந்தது. ‘ஆர ாரம்
மிக்க வெபரும் ஜேபாடைரச் வெசய்IாBல், உங்கள் கு த்டைத எவ் ாஜேறனும் என் கு த்திற்கு
அடிப்படுBாறு தந்திரத்தினாஜே ஜேI ஏதாயினும் வெசய்I ஜே ண்டும் என்று Iான் கருதத் தடை ப்பட்ஜே ன்.
அதன் விடைளவுதான் காட்டிற்கு எந்திரIாடைனடைI அனுப்பித்து உன்டைனத் தந்திரBாகச் சிடைறப்பிடித்து
ரச் வெசய்தது. இது என்ஜேறா ந ந்து கழிந்து ஜேபாய்விட் து என்றாலும் இதற்காக இன்று நான்
உன்னி ம் Bன்னிக்கும்படி ஜே ண்டுகிஜேறன்! நீ இன்று இனிஜேBல் என்டைன உன் தந்டைத
முடைறயுள்ள டைனப் ஜேபா க் கருதுதல் ஜே ண்டும். வெசன்றடைத Bறந்துவிடு! இனிஜேBல், பழம் படைகடைIக்
கருதாஜேத! ாச தத்டைதயின் நற்றாயும் நானும் உங்கள் இரு டைரயும் Bணக்ஜேகா த்ஜேதாடு ஒருங்ஜேக
காண ஜே ண்டும் என்ற ஒஜேர ஆடைசIால் தவித்துக் வெகாண்டிருக்கின்ஜேறாம். தத்டைதஜேIாடு ஒருமுடைற
இங்ஜேக ந்து நீ எங்களுடை I இந்த ஆடைசடைIப் பூர்த்தி வெசய்I ாகாதா? நிற்க, Bகத ஜே ந்தன்
தருசகனின் உதவிIால் ஆருணிடைI வெ ன்று பாஞ்சா ர் ஆதிக்கம் நீக்கிக் ஜேகாசாம்பிடைI நீ மீண்டும்
அடை ந்த நற்வெசய்திடைIக் ஜேகள்வியுற்று Bகிழ்ந்ஜேதன். ஆருணிடைI வெ ன்று ஜேகாசாம்பி நாட்டை உனக்கு
மீட்டுக் வெகாடுத்திருக்க ஜே ண்டிI வெசIடை நாஜேன வெசய்Iக் கருதியிருந்ஜேதன். நீIாகஜே Bகத Bன்னன்
உதவியினாஜே அடைத அடை ந்துவிட் ாய். நல் து. குழந்டைதடைIப் ஜேபணும் வெபற்ஜேறார்கஜேள ஜேபா க்
குடிBக்கடைள அன்ஜேபாடும் பண்ஜேபாடும் நீ ஆண்டு ருக. யூகி என்ற உனது அரும் வெபறல்
அடைBச்சடைனப் பற்றிக் ஜேகள்வியுற்ஜேறன். அ னுடை I அற்புதBான சாBர்த்திIமும் குணந ன்களும்
என்டைன விIப்படை Iச் வெசய்கின்றன. அந்தத் திறடைB மிக்க Bனிதடைன நான் உ ஜேன
காணஜே ண்டும்ஜேபா ஆ
ாயிருக்கிறது எனக்கு. இந்தத் திருமுகம் கண் வு ஜேன யூகிடைI நீ
அன்பு ன் இங்ஜேக, உஞ்டைச நகரத்திற்கு அனுப்பி டை க்க ஜே ண்டும். அந்த Bாவெபரும் தீரடைனப்
பாராட்டு தற்காக அ ந்தி நாட்டு அரசடை Bனமு ந்து இப்ஜேபாஜேத அ டைன எதிர்பார்க்கிறது.
இது டைர எழுதிIடை Iாவும் நான் உனக்கு உள்ளன்ஜேபாடு உண்டைBக்குப் புறம்பின்றி எழுதிIடை .
த றாக இதில் எதுவுஜேB எண்ணிக் வெகாள்ள ஜே ண் ாம்' என்று இவ் ாறு துது ந்த பதுடைB,
உதIணனி ம் அளித்த அந்தத் திருமுகத்தில் எழுதியிருந்தது.
திருமுகத்டைதப் படித்து முடித்த உதIணன் புன்முறு ல் பூத்தான். அ ன் Bனத்தில் களிப்பு நிடைறந்தது.
ஆயினும் கடிதத்தில் ஒஜேர ஒரு வெசய்திடைIப் பற்றி, ‘அது விசாரிக்கத்தக்க முக்கிIத்து ம் ாய்ந்த
வெசய்திIாக இருந்தும்கூ ப் பிரச்ஜேசாதன Bன்னன் அடைத ஏன் விசாரிக்கவில்டை ’ என்ற சந்ஜேதகம்
உதIணனுக்கு ஏற்பட் து. துதிIாக ந்திருக்கும் பதுடைB என்ற அந்தப் வெபண்ணி ஜேB அதடைனக்
ஜேகட்டுத் வெதரிந்து வெகாள்ள ாம் என்வெறண்ணினான் அ ன். “ ாசதத்டைத இ ா ாண நகரத்து
அரண்Bடைனயில் தீப்பட்டு இறந்து ஜேபானதாக ஒரு வெசய்தி எங்கும் பரவிIஜேத! அந்தச் வெசய்தி வெபாய்
என்றிருப்பினும் தத்டைதயின் தந்டைதIாகிI தங்கள் அரசர் அடைதப்பற்றி இத்திருமுகத்தில் ஒன்றுஜேB
விசாரிக்கவில்டை ஜேI! ஏன்?” என்று உதIணன் பதுடைB என்ற துரதிடைI ஜேநாக்கி வினாவினான்.
“ஜே ந்ஜேத! ாச தத்டைத தீயி கப்பட்டு இறந்து ஜேபானதாகப் பரவிI வெசய்தி எங்கள் பிரச்ஜேசாதன
Bன்னருக்கும் வெதரியும். அந்தச் வெசய்திடைIக் ஜேகள்வியுற்ற அ ர் துடிதுடித்துப் ஜேபாய்த் தBக்குத் வெதரிந்த
ரும் வெநருங்கிI நண்பருBாகிI ஆற்றல் மிக்க முனி ர் ஒரு ரி ம் வெசன்று, உண்டைBடைIக் கூறுBாறு
பிர ாபித்தார். ஞான திருஷ்டியும் தீர்க்க தரிசன உணர்ச்சியும் மிக்க அந்த முனி ர். அரஜேச தத்டைத
உண்டைBயில் தீயி கப்பட்டு இறக்கவில்டை . உதIணனது நன்டைBயின் நிமித்தம் அ ள் Bடைறந்து
ாழ்கின்றாள். குறிப்பிட் நாள்கள் கழித்து அ ள் வெ ளிப்படு ாள். நீ க டை தவிர்க்க’ எனத்
வெதாடுத்த Bாடை டைIக் டைகIால் எடுத்தளித்ததுஜேபா உண்டைBடைIத் வெதளி ாகக் கூறி, எம் அரசன்
Bனந்ஜேதறுBாறு வெசய்தவிட் ார். இதனாஜே ஜேI இச் வெசய்தி இத் திருமுகத்தில் குறிக்கப் வெபறவில்டை ”
என்று பதுடைB BறுவெBாழி கூறினாள். உதIணனுக்குச் சந்ஜேதகம் நீங்கிIது. பின்பு பிரச்ஜேசாதன Bன்னன்
தனக்கும் ாச தத்டைதக்கும் அனுப்பியிருந்த பரிசில் வெபாருள்கடைள எல் ாம் ரிடைச
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ரிடைசIாக உதIணன் உ டைகஜேIாடு Bனம் விரும்பிக் கண் ான். ந்திருந்த தூது ர் குழுடை த் தன்
விருந்தினராகத் தங்குBாறு ஏற்பாடு வெசய்து சிறப்பாக உபசரித்தான்.
பதுடைB முதலிI பிரச்ஜேசாதன Bன்னனின் தூது ர்கள் ஜேகாசாம்பி நகரத்து அரண்Bடைனயில் உதIணன்,
ாச தத்டைத இ ர்களு ன் சி நாள்கள் தங்கியிருந்தனர். பின்னர், “விடைரவில் நகர் வெசல் ஜே ண்டும்.
விடை தருக! நாங்கள் வெசன்று ருகிஜேறாம்” என்று ஒருநாள் அ ர்கள் உதIணனி ம் கூறினர். இவ் ாறு
அ ர்கள் கூறிIவு ன் பிரச்ஜேசாதன Bன்னன், ‘யூகிடைIயும் அ ர்கஜேளாடு இங்ஜேக அனுப்ப ஜே ண்டும்’
என்று தன் திருமுகத்தில் ஜேகட்டிருந்த வெசய்தி உதIணனுக்கு நிடைனவு ந்தது. பிரச்ஜேசாதன Bன்னனின்
ஜே ண்டுஜேகாடைள Bறுக்காBல் யூகிடைI அ னி ம் அனுப்பு துதான் ஏற்றவெதன்று ஜேதான்றிIது
உதIணனுக்கு. எனஜே அ ன் யூகிடைIயும் அந்தத் தூது ர்கஜேளாடு உஞ்டைச நகரத்துக்கு அனுப்பக் கருதி
அ டைன அடைழத்து ரச் வெசால்லி ஒர் கா
டைன அனுப்பினான். யூகி ந்தான். உதIணன் அ னி ம்,
“பிரச்ஜேசாதனன் அன்ஜேபாடு ஜே ண்டுகின்றான்! எனஜே , நீ ஜேபாய் ரு ஜேத நல் வெதன்று எனக்குத்
ஜேதான்றுகிறது. இதில் உன் விருப்பம் எப்படி?” என்று ஜேகட் ான். தனக்கும் ஜேபாய் ர ஜே ண்டும்
என்பஜேத கருத்து என்று உதIணனுக்கு BறுவெBாழி கூறினான் யூகி.
“அப்படிIாயின் இந்தத் தூது ர்களு ஜேனஜேI நீயும் உஞ்டைச நகர் வெசல்க, சி நாள் தங்கியிருந்து
பிரச்ஜேசாதனனுக்கு எல் ாச் வெசய்திகடைளயும் கூறுக. பின் விடைரவில் அ னி ம் விடை வெபற்றுக்
வெகாண்டு கா தாBதமின்றி இங்கு ந்து ஜேசர்க” என்று யூகியி ம் கூறினான் உதIணன். யூகியும்
அதற்குச் சம்Bதித்தான். யூகி முதலிI ர்கள் புறப்படு தற்கு முன்பாகஜே ஜே று சி வீரர்கள் மூ Bாக,
“என் நாட்டிற்குரிI சி நாடுகள் எல்டை பிறழ்ந்து தங்கள் நாட்டு ஜேன ஜேசர்ந்திருக்கின்றன. அ ற்டைற
விடைரவில் மீண்டும் என் நாட்டு ஜேன ஜேசர்த்துக் வெகாள் தற்கு ஏற்பாடு வெசய்Iஜே ண்டும்” என்ற
வெசய்திடைI எழுதிI திருமுகம் ஒன்டைறப் பிரச்ஜேசாதனனுக்கு உதIணன் அனுப்பி டை த்திருந்தான்.
எனஜே , யூகி புறப்படும்வெபாழுது வி ரBான திருமுகம் ஏதும் அ னி ம் எழுதிக் வெகாடுக்கவில்டை .
எனினும் ாய் வெBாழிIாகச் சி வெசய்திகடைளப் பிரச்ஜேசாதனனுக்குக் கூறி அனுப்பினான். அச்வெசய்திகள்
IாவுஜேB இரு நாட்டிற்கும் இடை ஜேIயுள்ள ஒற்றுடைBடைIப் ப ப்படுத்து ன ாயும் இரு
அரசர்களுக்கும் இடை ஜேIயுள்ள உறவு முடைறயின் வெநருக்கத்டைத ன்டைBIடை Iச் வெசய் ன ாகவுஜேB
இருந்தன. யூகியினது உஞ்டைச நகரப் பிரIாணம் இரு நாட்டுக்கு இடை யிலும் இத்தடைகIஜேதார்
நல்லுறடை ஏற்படுத்த ஜே ண்டுவெBன்பஜேத உதIணன் ஜேநாக்கம்.
பிரச்ஜேசாதன Bன்னனுக்கும், ாச தத்டைதயின் நற்றாய், வெசவிலித்தாய் முதலிI ர்களுக்கும், அரச
குBாரர்களாகிI ஜேகாபா கன், பா குBாரன் ஆகிஜேIார்க்கும் ஜே ண்டிI அளவு சிறப்பும் வெபருடைBயும்
வெபாருந்திI பரிசில்கடைள யூகியின் மூ ம் உதIணன் வெகாடுத்தனுப்பினான். தன் நாட்டிலுள்ள
அயிராபதம் என்ற Bடை யிற் கிடை க்கும் சிங்கச்சு ணம் என்னும் வெபIடைரயுடை I தூI வெபான்னாற்
வெசய்த அணிக ன்கடைளயும், காந்தார நாட்டிற்ஜேறான்றிI சாதிக் குதிடைரகள் நா ாயிரத்டைதயும், Bற்றும்
ப
ற்டைறயும் பிரச்ஜேசாதனனுக்காக யூகி உஞ்டைச நாட்டுக்குப் புறப்படும் வெபாழுது வெகாண்டு
வெசன்றான். இடை தவிரத் தத்டைதயின் தாIார், பிரச்ஜேசாதனனின் அரசிளங்குBரர், சிஜே தன்
ஆகிஜேIார்க்வெகன அனுப்பிI ஜே று ப பரிசிற் வெபாருள்களும் யூகிடைIப் பின்பற்றிப் பிற ஊழிIர்களால்
வெகாண்டு வெசல் ப்பட் ன. யூகிஜேIாடு கூ ப் பிரச்ஜேசாதனனுடை I தூது ர்களாகிI பதுடைB
முதலிஜேIார் வெசன்றாலும், தன் அரண்BடைனடைIச் ஜேசர்ந்த விண்ணுத்தராIன் என்ற மிகப்வெபரிI வீரடைன
யூகிக்கு வெBய்க்காப்பாளனாகச் வெசல்லுBாறு ஏவினான் உதIணன். ஜேகாசாம்பி நகரத்து அரண்BடைனடைIச்
ஜேசர்ந்த ஜேதர்களில் எல் ாம் சிறந்த ஜேதராகிI டை Iாக்கிரம் என்னும் சிறந்த ஜேதடைர யூகியின்
பிரIாணத்திற்குப் பIன்படுத்திக் வெகாள்ளுBாறு அளித்தான். இத்தடைகI நிடைற ான சதிகஜேளாடு
உஞ்டைச நகரப் பிரIாணத்தில் Bனம் விரும்பி ஈடுபட்டுப் புறப்பட் ான் யூகி.
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66. பந்தாடிI சுந்தரிகள்
யூகி உஞ்டைச நகரத்திற்குச் வெசன்ற பின்பு, ப நாள் பிரிந்த துIரம் தீரக் காதலி தத்டைதயின் எழிலில்
திடைளத்தும் பதுடைBயின் னப்பில் BIங்கியும் இன்பBIBான ாழ்க்டைகடைI ஜேBற்வெகாண் ான்
உதIணன். தத்டைதயும் பதுடைBயும் அரண்Bடைனயிலுள்ள ஆ ல் பா ல் Bகளிரும் அருங்
கடை ஞர்களுஜேB உதIணனுடை I நாள்கடைள இன்பமும் சுடை யும் நிடைறந்தி ச் வெசய்தனர். எந்ஜேநரமும்
Bகிழ்ச்சி நிடைறந்தி ப் ஜேபாது கழிந்தது உதIணனுக்கு.
உதIணன் வெ ளிஜேI உ ா ச்வெசல்லும் நாள்களில் அ ன் இல் ாத ஜேநரத்தில், அரண்Bடைனச்
ஜேசாடை க்கு இடை ஜேI உள்ள வெ ளியில் ஜேதாழிகளு ஜேனஜேI பதுடைBயும் ாச தத்டைதயும் பந்தாடு து
ழக்கம். உதIணன் அரண்Bடைனயில் இருக்கும் ஜேநரங்களிஜே அ ர்கள் இந்தப் வெபாழுது ஜேபாக்கு
விடைளIாட்டை ஜேBற்வெகாள் தில்டை . தான் இல் ாதஜேபாது அ ர்கள் பந்து விடைளIாடுகிறார்கள் என்ற
வெசய்திடைI Iந்தகன் மூ Bாக உதIணன் அறிந்து வெகாண் ான். Iந்தகன் அ ர்களுடை I
பந்தாட் த்டைத வி ரித்து ருணித்தடைதக் ஜேகட் உதIணனுக்குத் தானும் ஒருமுடைற Bடைறந்திருந்து
அந்த விடைளIாட்டை க் காண ஜே ண்டும் என்ற ஆடைச உண் ாயிற்று.
உதIணன் பாஞ்சா ராசனாகிI ஆருணிடைI வெ ன்ற ஜேபாது, ஆருணியின் உரிடைB BகளிராகிI ஆ
ங்
கணிடைகIர் ப டைரக் டைகப்பற்றியிருந்தான். ாச தத்டைத ந்தபின்பு அந்த Bகளிடைர இரு பகுதிIாகப்
பிரித்துப் பதுடைBக்கு ஓர் பகுதியும் தத்டைதக்கு ஓர் பகுதியுBாகக் வெகாடுத்து விட்டிருந்தான். அ ர்களும்
இந்த பந்தாட் த்தில் க ந்து வெகாண்டு விடைளIாடினர். ாச தத்டைதயும் பதுடைBயுBாகக் கட்சி
பிரித்துக்வெகாண்டு, அ ர்கள் தங்களுக்குள் ஜேபாட்டியிட்டு விடைளIாடும் அந்த விடைளIா ல், பார்க்கச்
சுடை நிடைறந்த காட்சிIாக இருக்கும் என்றும் உதIணன் அ சிIம் அதடைனக் காணஜே ண்டும் என்றும்
Iந்தகன் ஆடைசடைIக் கிளப்பிவிட்டு விட் ான். உதIணன் அந்தப் பந்தாட் த்டைதக் காண்பதற்குத்
தீர்Bானித்தஜேபாது ஒரு தடை யும் எழுந்தது. ‘அ ன் விடைளIாட்டை க் காண்பதற்கு ரப் ஜேபாகிறான்’
என்படைத அறிந்தாஜே அந்தப் வெபண்கள் அச்சமும் நாணமும் வெகாண்டு ஓடிவிடு ர். இதனால் ஒரு
வெபண்டைணப் ஜேபா ஜே Bாறுஜே
ங் வெகாண்டு, அ ர்கள் விடைளIாடும் இ த்திற்குச் சற்றுத் தள்ளி ஒரு
வெபண்Iாடைனயில் அBர்ந்த ாஜேற அதடைனக் காண்பது என்ற ஜேIாசடைனடைI Iந்தகன், உதIணனுக்குக்
கூறினான்.
உதIணனும் தத்டைத-பதுடைB பந்தா டை க் காண்பதற்காகப் வெபண்ணாக Bாறுஜே
ம் பூண் ான்.
வெபண்கள் கூட் த்திற்கு நடுஜே வெபண்ணாகக் க ந்து பழகி நடிப்பதற்கு அ ன் மிகுந்த பழக்கமும்
முன்வெனச்சரிக்டைகயும் வெகாள்ள ஜே ண்டியிருந்தது. ஜேதாழிகளும் நாட்டிI BகளிருBாக நூற்றுக்கணக்கான
வெபண்கள் சூழ இருந்தனர். பதுடைBயும் தத்டைதயும் ஆட் த்திற்கு இருபுறங்களிலும் முடைறஜேI தடை டைB
கித்தனர். உதIணன் ஓர் உIரிI வெபண் Iாடைனயின்ஜேBல் ‘வெபண்ணாக’ வீற்றிருந்தான். ஆட் ம்
வெதா ங்கிIது. அ ர்கள் விடைளIாடு தற்குப் பIன்படுத்திI பந்துகள் வெநட்டியினாலும், பஞ்சினாலும்,
உ ண்டு உன்னும் ஒரு டைகப்பட்டு நூ ாலும் வெசய்Iப்பட்டிருந்தன. Bயிற்பீலி, பட்டுக் கயிறு,
பாம்பின் வெBல்லிI ஜேதால் முதலிI பல்ஜே று டைகப் வெபாருள்களால் அடை புடைனIப் வெபற்றிருந்தன.
அப் பந்துகள் IாவுஜேB வெபண்கள் டைகப்பற்றி விடைளIாடு தற்கு ஏற்ற வெBன்டைBயும் நளினமும்
வெபாருந்தி விளங்கின.
முதல் முத ாக இராசடைன என்னும் வெபண் விடைளIாட்டை த் வெதா ங்கி டை த்தாள். சி ம்புகள்
குலுங்கக் டைக டைளகள் க க என்று கீதம் வெசய்I, அ ள் பந்டைதப் பாய்ந்து பாய்ந்து ஆடிI காட்சி
கண்களுக்கு விருந்தாக அடைBந்தது. இடை வி ாது ஆயிரம் எண்ணிக்டைக டைர அ ள் ஜேசார்வு
இல் ாBல் பந்டைத அடித்துவிட்டு நீங்கிIதும், ாச தத்டைதயின் உயிர்த்ஜேதாழிIாகிI காஞ்சனBாடை
என்ப ள் வெதா ர்ந்து ஆடினாள். பந்தாடு திலுள்ள சி சாதுரிIBான முடைறகடைளக் கடை ப்பிடித்து
ஆடிIதனால் அ ளால் ஆயிரத்து ஐந்நூறு எண்ணிக்டைக டைர ஆ முடிந்தது. காஞ்சனBாடை க்குப்
பின்பு விடைளIாடிI பதுடைBயின் ஜேதாழிIாகிI அயிராபதி, அரிI முIற்சியின் ஜேபரில் ஈராயிரம்
எண்ணிக்டைக டைர பந்தடித்துக் காண்ஜேபாடைர விIக்கச் வெசய்தாள். அயிராபதி இவ் ாறு அற்புதBான
சாBர்த்திIத்ஜேதாடு விடைளIாடிIடைதக் கண்டு, அடுத்து விடைளIா ஜே ண்டிI முடைற உடை I ளான
ாச தத்டைதயின் ஜேதாழி விச்சு ஜே டைகக்கு மிகுந்த ஆத்திரமும் வெபாறாடைBயும் ஏற்பட்டுவிட் து.
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எனஜே அதன் விடைள ாக அ ள் ஈராயிரத்டைதந்நூறு எண்ணிக்டைக டைர ஆடிக்காட்டி, அயிராபதியின்
திறடைBயிலும் தன் திறடைB உIர்ந்த வெதன்று நிரூபித்தாள். இதற்குப்பின் விடைளIாடிI பதுடைBயின்
ஜேதாழிIாகிI ஆரிடைI என்ப ள், திறடைBIாக விடைளIாடினாலும், மூ ாயிரம் எண்ணிக்டைகக்கு ஜேBஜே
அ ளால் ஆ முடிIவில்டை .
ஆரிடைI விடைளIாடி முடித்தவு ன் பந்டைத எடுத்து விடைளIா ஒரு ரும் முன் ராBற் ஜேபாகஜே ,
ாச தத்டைத தன் ஜேதாழிகடைள ஜேநாக்கி, உங்களில் எ ரும் விடைளIாடு தற்கு முன் ரு தற்கு
விரும்பவில்டை Iா?’ என்று சற்றுச் சினந் வெதானிக்கும் குரலிஜே ஜேI ஜேகட் ாள். உ ஜேன ஜேகாச
நாட்டை ச் ஜேசர்ந்த ளும் ாச தத்டைதயின் ஆIத்திலிருந்த ளுBான Bானனீடைக என்ற னப்புமிக்க
வெபண், வெபருமிதந் ஜேதான்ற ந ந்து முன் ந்தாள். பந்டைத எடுத்து விடைளIாடு தற்கு முன், அ ள்
கூடியிருந்த Bற்ற வெபண்கடைள ஜேநாக்கிச் சி கருத்துக்கடைளப் ஜேபச ானாள். அந்தப் ஜேபச்சில் அது டைர
விடைளIாடிI ர்கள் தத்தம் ஆ ல்களிற் வெசய்த த றுகடைளச் வெசால்லிவிட்டுப் பந்தா ஜே ண்டிI
முடைறடைIப் பற்றியும் விளக்கிக் கூறிI பின்ஜேப அ ள் விடைளIாடு தற்காகப் பந்டைத எடுத்தாள்.
நல் பந்துகளாக இருபத்வெதாரு பந்துகடைளத் ஜேதர்ந்வெதடுத்து டை த்துக்வெகாண் ாள் அ ள்.
விடைளIாட்டிற்காக அ ள் வெசய்துவெகாண் ஆIத்தங்கஜேள, அ ளுடை I ஆடும் திறடைBடைIப்
பு ப்படுத்து ன ஜேபா த்வெதரிந்தன. இது டைர வெபண் IாடைனஜேBல் இளநங்டைகஜேபா Bாறுஜே
ங்
வெகாண்டு பார்த்து ந்த உதIணன், Bானனீடைக என்ற அந்த வெபண்ணின் அழகாலும் ஆட் த்தாலும்
வெபரிதும் க ரப்பட் ான். அ ள் அழகிலும் பந்தாடும் விதத்திலும் ஒரு டைக ஜேBாகமும் க ர்ச்சியும்
ஏற்பட்டு BIங்கிIது அ ன் உள்ளம். கூந்தல் குழன்று சரிI, குதூக ம் திகழும் முகத்தில் குறுகுறு
வெ ன்று விIர் ரும்பக் கண்களும் புரு ங்களும் பாய்ந்து டைளந்து பந்துக்கு ஏற்பத் திடைசகளிஜே
BாறிBாறித் திரும்ப, அபூர் Bான அழகும் கடை த்திறனும் காட்டி விடைளIாடினாள் Bானனீடைக.
அ ளுடை I அந்த அருடைBIான ஆட் த்திற்கும் அழகிற்கும் உதIணனுடை I Bனம் சிறிது சிறிதாக
அ டைனIறிIாBஜே தானாக அடிடைBப்பட்டுக் வெகாண்டிருந்தது. அ னால் அடைதத் தடுக்க
முடிIவில்டை .
பந்தாட் த்தின் ப வித சாதுரிI நிடை கடைளயும், டைககடைளயும் தன் ஆட் ம் மூ Bாக Iா ரும்
கண்டு ஆச்சரிIBடை யும்படி வெசய்த Bானனீடைக, எண்ணாயிரம் எண்ணிக்டைக ஆடி முடித்தபின்ஜேப
பந்டைதக் கீஜேழ டை த்தாள். இருபத்வெதாரு பந்துகள் அ ள் ஆடு தற்குப் பIன்பட்டிருந்தன.
Bானனீடைகயின் இந்த நிகரற்ற வெ ற்றிIால் ாச தத்டைதயின் பக்கம் Bாவெபரும் Bகிழ்ச்சி Iார ாரம்
எழுந்தது. Bானனீடைகயின் ஆட் ம் இருகட்சியினடைரயுஜேB விIப்பி ாழ்த்திவிட் து. ‘இந்தப்
வெபண்ணின் அழடைக நம் அரசன் காண ஜேநர்ந்தால் பின்பு நம்டைB நிடைனத்துக்கூ ப் பார்க்கBாட் ாஜேன
இ ள் அழகுதான் எவ் ளவு அரிது?’ என்று காரணBற்ற ஒரு விதBான வெபாறாடைB எண்ணமும்
BானனீடைகடைIக் கண்டு ாச தத்டைதக்கு உண் ாயிற்று. ‘உண்டைBயில் அந்த அழகிடைI உதIணன்
அப்ஜேபாஜேத Bாறுஜே
த்து ன் கண்டு வெகாண்டிருக்கிறான்’ என்படைத அ ள் எவ் ாறு அறி ாள்?
பதுடைB முத ாக அந்தக் கூட் த்திலிருந்த Bற்ற ர் Iா ருக்கும்கூ
ாச தத்டைதக்கு ஏற்பட் துஜேபால்
Bானனீடைகயின்ஜேBல் இவ் ாறு வெபாது ாக ஒரு வெபாறாடைB ஏற்ப ஜே வெசய்தது.
Bானனீடைக பந்தாட் த்டைத நிறுத்திIவு ஜேன ஆடைசIால் தன்டைன Bறந்துவிட் உதIணன், சற்று
அருகிஜே வெசன்று அ டைளக் காணஜே ண்டும் என்று விரும்பினான். எனஜே உ ஜேன தான் அBர்ந்திருந்த
வெபண் Iாடைனயின் ஜேBலிருந்து கீஜேழ இறங்கிச் சட்வெ ன்று தன்னுடை I வெபண் ஜே
த்டைதக்
கடை த்துவிட் ான் அ ன். ஜே
ம் கடை ந்தவு ன் தன் சுI உரு த்ஜேதாடு அ ர்களுக்கு இடை ஜேI
அ ன் வெசன்று நின்றான். சற்றும் எதிர்பாராத நிடை யில் திடீவெரன்று அ டைன அங்ஜேக கண் தினால்
பதுடைB, தத்டைத முதலிI Iா ரும் அச்சமும் நாணமும் வெகாண்டு அங்கிருந்து ஓடிச் வெசன்று விட் னர்.
அங்ஙனம் ஓடிச் வெசன்றுவிட் அ ர்கள், ஜேநஜேர தத்டைத அந்தப்புரத்திற்குள்ஜேள ஜேபாய் Bடைறந்து
வெகாண் னர். ‘Bானனீடைகயின் அழகுக் க ர்ச்சியினால் தன் சமிழந்து ஓடி ந்திருக்கிறான் உதIணன்’
என்படைத அ ன் நிடை யிலிருந்து புரிந்து வெகாண் ாளாடைகயினால், BானனீடைகடைI ாச தத்டைத ஒர்
அடைறக்குள் தள்ளி Bடைறந்திருக்கும்படி வெசய்து விட் ாள்.
BானனீடைகடைI மீண்டும் உதIணன் கண்டு வி ாதபடி வெசய்துவி ஜே ண்டும் என்பது அ ள் கருத்து.
‘Bானனீடைகயின் அழகால் அரசன் என்ன ஆ ாஜேனா?’ என்ற பIம் அ ளுக்கு உண் ாயிற்று.
பூஞ்ஜேசாடை யில் தான் திடுவெBன்று வெசன்று நின்றதும் Iா ரும் ஓடி விட் தனால் ஏBாற்றBடை ந்த
உதIணன், ‘BானனீடைகடைI இனி எப்படிக் காணு து?’ என்று க ங்கினான். ‘உ ஜேன தத்டைதடைIயும்
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பதுடைBடைIயும் அடைழத்துக் ஜேகட் ால் என்ன?’ என்று ஜேதான்றிIது அ னுக்கு. அவ் ாஜேற வெசய்I
ஜே ண்டும் என்ற கருத்து ன் அ னும் அரண்Bடைனக்குப் புறப்பட்டுச் வெசன்றான். வெசன்று
அரண்BடைனடைI அடை ந்தவு ன் குற்ஜேற ல் BகளிராகிI பணிப் வெபண்கடைள அடைழத்து, “அந்தப்
புரத்திற்குச் வெசன்று பதுடைBடைI உ ஜேன அடைழத்துக் வெகாண்டு ாருங்கள்! தத்டைதயின் அந்தப்புரம்
ஜேபாய் அ டைளயும் அடைழத்து ாருங்கள்!” என்றான். அ ன் Bனவுணர்வுகள் கட்டுக் க ங்காத ஆ லில்
இருந்தன. உதIணன் கூப்பிட் னுப்பிI சிறிது ஜேநரத்திற்வெகல் ாம் பணிப் வெபண்கள், தத்டைதயும்
பதுடைBயும் முன் ரப் பின் வெதா ர்ந்து அ னி ம் அ ர்கடைள அடைழத்து ந்தனர். பதுடைB, தத்டைத
இரு ரும் அ டைன ணங்கித் தங்கடைள அப்ஜேபாது அடைழத்தனுப்பிI காரணம் Iாவெதன்று இனிI
வெBாழிகளாஜே ஜேகட் னர்.
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67. Bானனீடைக BIக்கம்
தன் முன் ந்து நின்ற ாச தத்டைதடைIயும் பதுடைBடைIயும் ஜேநாக்கி, “உங்கஜேளாடு சற்றுமுன் பந்தாடிI
ஜேதாழிப் வெபண்கள் எல் ாடைரயும் ஒரு ர்கூ விட்டுப் ஜேபாகாBல் இப்ஜேபாஜேத இங்ஜேக அடைழத்து
ாருங்கள்” என்று உதIணன் கூறினான். அடைதக் ஜேகட் பதுடைBயும் தத்டைதயும் தத்தம் ஜேதாழிBார்கடைள
அடைழத்து ருBாறு மீண்டும் அருகிலிருந்த பணிப் வெபண்கடைளஜேI அனுப்பினர். அ ர்கள் வெசன்று
BானனீடைகடைIத் தவிர இரண்டு ஜேதவி Bார்க்கும் வெசாந்தBான எல் ாத் ஜேதாழிப் வெபண்கடைளயும்
கூட்டிக்வெகாண்டு ந்து நிறுத்தினர். அ ர்கள் Iா ரும் ந்தவு ன் உதIணன் தன்
ஜேகாப்வெபருந்ஜேதவிIர்களாகிI பதுடைBடைIயும் தத்டைதடைIயும் ஜேநாக்கி, “இஜேதா நிற்கும் உங்கள்
ஜேதாழிIர்கடைள ஒவ்வெ ாரு ராகச் சுற்றம், கு ம், ஜேபர், ஊர் முதலிI வி ரங்கஜேளாடு எனக்கு அறிமுகம்
வெசய்து டை க்க ஜே ண்டும்” என்று ஜே ண்டிக் வெகாண் ான். அ ர்களும் அவ் ாஜேற அறிமுகம் வெசய்தனர்.
‘Bானனீடைக ராதடைத உதIணன் கண்டுபிடித்து விடு ாஜேனா?’ என்ற நடுக்கம் தத்டைதடைI உள்ளுறப்
பIங்வெகாள்ளச் வெசய்திருந்தது. எல் ாடைரயும் அறிமுகப்படுத்தி முடிந்தபின், “ஆம்! அது சரிதான்! உங்கள்
ஜேதாழிIரில் ஒஜேர ஒரு வெபண்டைண Bட்டும் நீங்கள் அடைழத்து ராBல் Bடைறப்பதற்குக் காரணம் என்ன?”
என்று ாச தத்டைத ஜேBலும் நடுங்குBாறு ஒரு ஜேகள்விடைI வினாவினான் அ ன். உதIணன், Bானனீடைக
ராBல் இருந்தடைதத்தான் அவ் ாறு ஜேகட்கிறான் என்படைத அனுBானித்துக்வெகாண் ாள் தத்டைத.
அ னுக்கு Bானனீடைகயின் ஜேBஜே அவ் ளவு பற்று ஏற்பட்டிருப்படைதக் கண்டு அ ளுக்குப்
வெபாறாடைBயும் சினமுஜேB ஏற்பட் ன.
“இங்கு ராBல் இருக்கும் அந்தப் வெபண்ணி ம் உங்களுக்கு ஏதா து ஜேபச ஜே ண்டுBானால் அ டைளத்
தனிIாக அடைழத்துப் ஜேபசிக் வெகாள் துதாஜேன? அதற்காக இவ் ாறு எங்கள் Iா டைரயும் கூட் ம் கூட்டி
அடைதச் வெசால் ாஜேனன்?” என்று தனது ஆத்திரத்டைதப் பு ப்படுத்தும் குரலில் ஜேபசினாள் தத்டைத. அ ள்
வெபாறாடைBயினாஜே ஜேI அவ் ாறு ஜேபசுகின்றாள் என்படைத உணர்ந்துவெகாண் உதIணன் தன் காதல்
BIக்கத்டைத அ ளறிIாதபடி Bடைறத்துச் சாதுரிIBாக ஜே று ஒரு வெசய்திடைIக் கூறினான். “தத்டைத!
அந்தப் வெபண்டைண நான் காணக் கருது தில் த றான ஜேநாக்கம் ஏஜேதனும் இருக்குஜேBா என்று நீ
சந்ஜேதகம் வெகாள்ள ஜே ண் ாம். ஜேதாற்று இறந்துஜேபான என் படைக னாகிI ஆருணிடைIப் பற்றிI சி
முக்கிIBான அரசிIல் வெசய்திகடைள அந்தப் வெபண் அறி ாள் என்று நான் ஜேகள்விப் பட்ஜே ன்.
அதற்காகஜே நான் அ டைளக் காண ஜே ண்டும்” என்று ஒரு வெபாய்டைIக் கூறி அ ள் சினத்டைத
Bாற்றினான் உதIணன். இடைதக் ஜேகட் தும் இது வெBய் என்ஜேற நம்பிI ாச தத்டைத உ ஜேன ஒரு பணிப்
வெபண்டைணக் கூப்பிட்டு Bானனீடைக Bடைறந்திருக்கும் இ த்டைதக் கூறி அ டைள அடைழத்து ருBாறு
வெசால்லி அனுப்பினாள்.
உதIணன் BானனீடைகடைI அடைழப்பது ஆருணிடைIப் பற்றி விசாரிப்பதற்ஜேக என்று வெதரிந்து
வெகாண் தால் தத்டைத, பதுடைBடைIயும் ஜேதாழிBார்கடைளயும் அடைழத்துக்வெகாண்டு அந்தப்புரம்
வெசன்றுவிட் ாள். இதனால் BானனீடைகடைI உதIணன் தனிடைBயில் சந்திக்கும் ாய்ப்பு ஏற்பட் து.
பணிப்வெபண் BானனீடைகடைI அடைழத்துக்வெகாண்டு ந்து அ ன் முன்பு நிறுத்தினாள். உதIணன் பணிப்
வெபண்ணுக்குச் டைசடைக வெசய்Iஜே அ ளும் ஒதுங்கிச் வெசன்றாள். வெசதுக்கி டை த்த வெபாற்பாடை ஜேபா
அழவெகல் ாம் ஒன்று திரண் உரு Bாய் மிரள மிரள விழித்துக் வெகாண்டு அ ன் முன்ஜேன நின்றாள்
Bானனீடைக. உதIணன் காதல் BIக்கம் பிறந்து மிளிரும் கண்களு ஜேன அ டைள ஏறிட்டுப் பார்த்தான்.
Bானனீடைக முதலில் அச்சமும் நாணமும் வெகாண்டு ஒல்கி ஒடுங்கி நின்றாலும், உதIணன் தன்டைன
ஏறிட்டுப் பார்த்ததும் வெகாஞ்சம் துணிடை
ர டைழத்துக் வெகாண்டு அ ன் பாதங்கடைளக் குனிந்து
ணங்கினாள். அ ள் ணங்கும் ஜேபாது ஒசிந்த சின்னஞ்சிறு மின்னல் இடை டைIஜேI ஜேநாக்கும் படி
ஜேBாக வெ றியி ாழ்ந்திருந்தன அ ன் கண்கள். அ ள் ணங்கி எழுந்ததும், தன் ஆடைசடைIச் சிறிது
அ க்கிக் வெகாண்டு நடிப்புக்காக ஆருணிடைIப் பற்றி அ ளறிந்த வி ரங்கடைளக் கூறுBாறு ஜேகட் ான்
உதIணன். “ஆருணிடைIப் பற்றிI சி Bடைற ான வெசய்திகள் உனக்குத் வெதரியும் என்று ஜேகள்விப்
பட்ஜே ன்! அடைத நீ கூறு தற்கு முன் உன்டைனப் பற்றிI வி ரங்கடைளயும் எனக்குக் கூறு” என்று அ ன்
ஜேகட்கவும், அ ள் ஏஜேதா BறுவெBாழி வெசால் த் வெதா ங்கினாள்.
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அ ளது அந்தக் குரல் அமுதBடைழ வெபாழிந்தஜேதஜேபா உதIணன் வெசவிகளில் நுடைழந்தது. “அரஜேச!
ஜேகாச த்து Bன்னனின் ஜேகாப்வெபருந் ஜேதவிIாகிI சுந்தரி என்ப ளுக்குச் ஜேசடிIாக இருந்த ள் Iான்.
பாஞ்சா ராசனாகிI ஆருணி, ஜேகாச நாட்டை வெ ன்றஜேபாது என்டைனயும் இன்னும் ப
வெபண்கடைளயும் சிடைறப்பிடித்து இங்ஜேக ஜேகாசாம்பி நகரத்துக்குக் வெகாணர்ந்தான். இங்ஜேக என்டைனக்
ஜேகாப்வெபருந்ஜேதவிக்கு ண்ணBகளாக (அ ங்காரஞ் வெசய்ப ளாக) நிIமித்திருந்தான். இப்ஜேபாது
ஆருணிடைI வெ ன்று அ ன் நாட்டை நீங்கள் டைகப்பற்றி விட் தனால் நாங்கள் அரண்Bடைனயில் உங்கள்
அந்தப் புரத்திற்கு உரிடைB Bகளிராய் இருக்கின்ஜேறாம். என் ர ாறு இதுதான். தாங்கள் ஜேகள்விப்
பட் துஜேபா ஆருணிடைIப் பற்றி எனக்கு ஜே று ஒன்றும் வெதரிIாது” என்று சிரித்துக் வெகாண்ஜே விடை
கூறினாள்.
Bானனீடைக தன் வெசாந்த ர ாற்டைறப் பற்றிக் கூறிI ஜேபாது நிறுத்தி நிறுத்திக் கூறிI விதத்திலிருந்து,
அதில் அ ள் எடைதஜேIா Bடைறக்க முIல் துஜேபா த் வெதன்பட் து உதIணனுக்கு. அ ள்ஜேBல் தான்
வெகாண்டுள்ள காதல் ஆர் த்டைத அப்ஜேபாது உ னடிIாக அ ளி ம் வெ ளியிடு திற் பIனில்டை '
என்று தனக்குள் தீர்Bானித்துக் வெகாண்டு உதIணன் அ டைளத் தன்ஜேனாடு வெநருங்கிப் பழகச்
வெசய் தற்கு ஏற்ற பதவி ஒன்றில் நிIமிக்கக் கருதினான். அவ் ாறு நிIமித்துவிட் ால் Bானனீடைக
தன்ஜேனாடு பன்முடைற பழகித் தன் உள்ளத்டைத உணர்ந்து அன்பு வெகாள்ள ழிபிறக்கும் என்று அ ன்
நம்பினான். “அப்படிIானால் இன்று முதல் நீஜேI ாச தத்டைதக்கும் ண்ணBகளாய் இருந்து பணிபுரிI
ஜே ண்டும். உன்னுடை I அ ங்காரத் திறடைB எல் ாம் வெ ளிப்படுBாறு அ டைள நீ அழகு வெசய்க”
என்று Bானனீடைகயி ம் உதIணன் கூறினான்.
Bானனீடைகயும் உ ஜேன தத்டைதக்கு ண்ணBகளாக இருப்பதற்குத் தனக்குப் பூரண சம்Bதம் என்று கூறிச்
வெசன்றாள். ாச தத்டைதயின் ண்ணBகளாக நிIமிக்கப் வெபற்ற பின்பு, நாள் த றாBல் தத்டைதடைI
நன்கு அ ங்காரஞ் வெசய்து உதIணன் காணும்படி வெசய்து ந்தாள் Bானனீடைக. சித்திரம் எழுதுப ர்கள்
கண் ாலும் வெ ட்கBடை யுBாறு அவ் ளவு திறடைBயு ன் தத்டைதடைI Bானனீடைக அணி வெசய்து
அனுப்பு ாள். ஆனால், உதIணன் தத்டைதயின் அழடைகக் கண்டு இரசிப்பதற்குப் பதி ாக,
Bானனீடைகயின் காதல் BIக்கத்தில் சிக்கிச் சிடைதந்து தவித்துக் வெகாண்டிருந்தான். தனக்கும்
Bானனீடைகக்கும் இடை ஜேI ளர ஜே ண்டிI காதடை
ளர்ப்பதற்காகத் தத்டைதடைI ஒரு கருவிIாகப்
பIன்படுத்திக் வெகாள்ளும் அவ் ளவிற்குத் துணிந்து விட் ான் அ ன். Bானனீடைகயின் ஜேBல் அ னுக்கு
ஏற்பட்டிருந்த ஜேBாகம், அவ் ாறு முற்றிக் கனிIத் வெதா ங்கிவிட் து. Bானனீடைக, தத்டைதயின்
வெநற்றியில் ாசடைனக் குழம்புகளால் ப
டைக அழகான தி கங்கடைளத் தீட்டி அனுப்பியிருப்பாள்.
‘Bானனீடைகக்கு I ன வெBாழி நன்கு வெதரியும்’ என்பதடைன அறிந்து வெகாண்டிருந்த உதIணன் தனக்கு
அ ள்பால் ஏற்பட்டுள்ள காதடை , ாசதத்டைதயின் வெநற்றியிலிருக்கும் தி கங்கடைள அழித்துவிட்டு
அந்த இ த்தில் எழுதி அனுப்பு ான். ஒரு பா மும் அறிIாத வெ ள்டைள Bனத்தினளான ாச தத்டைத,
‘Bானனீடைக எழுதிIனுப்பிI தி கங்களில் ஏஜேதா குற்றம் இருப்பதனால் கண ன் அ ற்டைற அழித்து
மீண்டும் எழுதுகிறான்’ என்று நிடைனத்துக் வெகாண்டிருந்தாள். ஆனால் ாச தத்டைதயின் முகத்டைத
உதIணனும் Bானனீடைகயும் தங்களிரு டைரத் தவிர ஜே று எ ருஜேB அரிIாத I ன வெBாழியில், காதல்
கடிதம் எழுதும் ஓடை Iாகஜே பIன் படுத்திக்வெகாண்டு ந்தனர். முதல் முத ாகத் தத்டைதடைI
அ ங்கரித்து உதIணனி ம் அனுப்பியிருந்த Bானனீடைக, தத்டைத திரும்பி ந்ததும் அ ள் முகத்தில்
தான் எழுதியிருந்த தி கங்களுக்கும் அ ங்காரங்களுக்கும் பதி ாக I ன வெBாழியில் ஏஜேதா சுருக்கBாக
எழுதப்பட்டிருந்தடைதக் கண்டு திடுக்கிட் ாள்.
தத்டைத, Bானனீடைகயி ம், “Bானனீடைக! நீ எழுதிI தி கங்களில் த றுகள் நிடைறந்திருந்ததாகச் வெசால்லி
என் கண ர் இவ் ாறு திருத்தி எழுதினார். இடைத உன்னி மும் காட் ச் வெசான்னார்” என்றாள்,
Bனத்தில் சூதறிIாத ளாக. Bானனீடைக விIந்தாள். ‘உதIணன் தன்டைனக் காதலிக்கிறான்’ என்படைத
அறிந்து Bானனீடைக Bனம் பூரித்துக் களிப்பு அடை ந்தாள். எனினும், ‘தத்டைதடைIக் கருவிIாக டை த்துக்
வெகாண்டு தாங்கள் I ன வெBாழியில் அவ் ாறு தங்களது உள்ளங்கடைளத் திறந்து காட்டிக்
வெகாள்கிஜேறாம்’ என்வெறண்ணும்ஜேபாஜேத அச்சமும் நாணமும் அ டைள ருத்தித் தIக்கம் வெகாள்ளுBாறு
வெசய்திருந்தன. எனஜே , Bறுநாள் ாச தத்டைதக்கு அ ங்காரம் வெசய்தஜேபாது தான் அ னுக்கு எழுதிI
பதிலில், ‘என் மீது அன்பு பூண் ஜேத ரீர் எழுதிIனுப்பிI திருமுகத்டைதக் கண்ஜே ன். இத்தடைகIவெதாரு
சூழ்ச்சிமுடைறIால் ாச தத்டைதடைI இதற்குப் பIன்படுத்திக் வெகாள் து எனக்கு மிக்க பIத்டைத
அளிக்கிறது. ஜேபடைத மீது இவ் ளவு மிகுந்த அன்பு தங்களுக்கு ஜே ண் ாவெBன்று ஜேகட்டுக்
வெகாள்கிஜேறன். என் ஜேபா ப் வெபண்ணாகப் பிறந்த ஒருத்திக்கு, இது நடுக்கத்டைத உண் ாக்கு தாக
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இருக்கிறது. தத்டைதக்குத் துஜேராகBாக அடைBIக்கூடிI இதடைன, அறமுடைறக்கு Bாறாக நான் வெசய்I
விரும்பவில்டை I என்று எழுதி அ டைள உதIணனி ம் அனுப்பினாள்.
Bானணிடைகயின் BறுவெBாழியு ஜேன தத்டைதடைIக் கண் உதIணன், அடைதப் படித்து வெ ந்த புண்ணில்
ஜே ல் எறிந்தது ஜேபா க் க ங்கினான். Bானனீடைக தன் கருத்துக்கு இடைசIாத ள்ஜேபா அஞ்சி
எழுதியிருந்த வெசாற்கள் அ டைன ருத்தின. உ ஜேன, இந்த அ ங்காரத்தில் பிடைழகள்
Bலிந்திருக்கின்றன. ஜே று நான் வெசIகிஜேறன் பார் என்று தத்டைதயி ம் கூறி, அ ள் அ ங்காரத்டைதக்
குடை த்து, ‘இன்டைறக்குள் உன்டைனச் சந்தித்து அள ளா முடிIாBற் ஜேபாகுBானால் நான்
இறந்துஜேபா து உறுதி BறுவெBாழி எதிர்பார்க்கிஜேறன்’ என்று புதிதாக Bானனீடைகக்கு எழுதி, அடைத
உ ஜேன வெசன்று Bானனீடைகயி ம் காட்டுBாறு தத்டைதடைI அனுப்பினான். உ ஜேன சற்டைறக்வெகல் ாம்
தத்டைத அடைத Bானனீடைகயி ம் வெசன்று காட் அ ள் உதIணன் பிடி ாதத்திற்கு அஞ்சி Bறுக்க
முடிIாBல் தத்டைதக்கு ஜே று அ ங்காரம் வெசய்ப ள் ஜேபால், ‘இன்றிரவு கூத்தப் பள்ளியிலிருக்கும்
குச்சரக் குடிடைகயில் காத்திருக்கவும். அங்கு ந்து சந்திப்ஜேபன்’ என்று BறுவெBாழி எழுதி அ டைள
உதIணனி ம் அனுப்பினாள்.
ாச தத்டைத திரும்பவும் ரக்கண் உதIணன் Bனம்Bகிழ்ந்து அ டைள அருகிற்வெகாண்டு Bானனீடைக
தனக்கு எழுதியிருப்படைதப் படித்துணர்ந்து Bகிழ்ந்தான். Bானனீடைக சந்திப்பதற்குச் சம்Bதித்து, இ மும்
குறித்து அனுப்பியிருந்தது அ டைன உ டைகக் க லுள் மூழ்கச் வெசய்தது. ‘தத்டைத! இந்த அ ங்காரத்தில்
ஒரு பிடைழயும் இல்டை . இது நன்றாக இருக்கிறது. BானனீடைகடைI நான் பாராட்டிIதாகக் கூறு’ என்று
வெசால்லித் தத்டைதடைI அனுப்பி விட் ான் அ ன். பகல் கழிந்து இரவு எப்ஜேபாது ரப் ஜேபாகிறது என்று
ஆர் த்ஜேதாடு எதிர்பார்த்துத் துடி துடித்தது அ ன் உள்ளம். இரவு ந்தது. Bானனீடைக ாச தத்டைதயின்
அந்தப்புரத்திலிருந்து Bடைற ாக வெ ளிஜேIறித் தான் குறிப்பிட்டிருந்த கூத்தப்பள்ளியில் குச்சரக்
குடிடைகயுள் வெசன்று இருந்தாள்.
உதIணன் ரடை எண்ணி, ஜேநரம் கழிந்து வெகாண்டிருந்தது அ ளுக்கு. உதIணன் தான்
கூத்தப்பள்ளியில் BானணிடைகடைIச் சந்திக்கச் வெசல் து பதுடைB, தத்டைத இரு ருக்கும் வெதரிந்துவி க்
கூ ாது என்பதற்காக இரு டைரயும் ஒரு தந்திரBான ழியினால் ஏBாற்றினான். ாச தத்டைதயி த்தில்
தான் அன்றிரவு பதுடைBயின் அந்தப்புரத்தில் தங்கப் ஜேபா தாகவும், பதுடைBயி த்தில் தான் அன்றிரவு
ாச தத்டைதயின் அந்தப்புரத்தில் தங்கப் ஜேபா தாகவும் தனித்தனிஜேI கூறி இரு டைரயும் ஒருங்ஜேக
ஏBாற்றி விட்டுக் கூத்தப்பள்ளியில் BானனீடைகடைIக் காணப் புறப்பட் ான். தான், பதுடைB-தத்டைத
இரு டைரயுஜேB ஏBாற்றிவிட் தாக அ ன் எண்ணம். ஆனால் அன்று காடை யில் Bானனீடைகயும்
அ னுBாகத் தன்டைனப் ப முடைற அ ங்கரித்து ஒரு ர்பால் ஒரு ர் அனுப்பிIதாலும் ஜே று சி
நிடைனவுகளினாலும் Bனத்திடை ஜேI Bானனீடைக, உதIணன் உறடை ப்பற்றி ஐIம் வெகாண்டு
சிந்திப்பதற்குக் காரணBாக இருந்ததாலும் தத்டைத உண்டைBIறிந்து ருBாறு காஞ்சனBாடை என்னும்
ஜேதாழிடைI உதIணன் அறிIாBல் அ ன் பின்ஜேன அனுப்பியிருந்தாள்.
உதIணன் இரவில் எ ரும் அறிIாBல் கூத்தப் பள்ளியின் உட்புறம் புகுந்தஜேபாது காஞ்சனBாடை யும்
அ ன் பின்னால் உட்புகுந்து ஒருபுறBாக ஒளிந்துவெகாண்டு ‘என்ன ந க்கிறது?’ என்று
க னிக்க ானாள். கூத்தப்பள்ளியின் இடை ஜேI அடைBந்திருந்த குச்சரக் குடிடைகயில் நுடைழந்து
BானனீடைகடைIச் சந்தித்து அள ளாவிக் வெகாண்டிருந்தான் உதIணன். Bானனீடைகயின் அழடைகயும்
அ ள்ஜேBல் தனக்கு எற்பட் அளப்பரிI காதடை யும் பாராட்டி அ ளது Bனம் வெநகிழுBாறு ஜேபசினான்
உதIணன். Bானனீடைக அ ன் புகழுடைரகடைளக் ஜேகட்டுத் தடை குனிந்தாள். உதIணன் ஆர் த்ஜேதாடு
அ ள் டைககடைளப் பற்றினான். Bானனீடைக அடுத்த விநாடி அ ன் அடைணப்பிஜே சிக்கிக் வெகாடிவெIனத்
து ண் ாள். Bகிழ்ச்சி மிகுதியில் சமிழந்தனர் அ ர்கள். சமிழந்த அந்த நிடை ஜேI நீடித்தது.
வெ கு ஜேநரம் கழித்தபின் உதIணன், ‘ ாச தத்டைதயின் முகம் தங்களுக்கு எவ் ாறு திருமுகம்
எழுது தற்குப் பIன்பட் து?’ என்படைதச் சிரித்துக்வெகாண்ஜே Bானனீடைகயி ம் விடைளIாட் ாகக்
கூறினான். அதற்குப் பதி ாக Bானனீடைகயும் சிரித்துக்வெகாண்ஜே சி கூறினாள். இறுதிIாக, இரவு
வெநடுஜேநரம் ஆகியிருக்கஜே இரு ரும் பிரிIஜே ண்டிI ஜேபாது வெநருங்கு டைத அறிந்தனர். ‘நாள்ஜேதாறும்
தன்டைன அஜேத இ த்தில் ந்து அன்று ஜேபா ஜே சந்திக்க ஜே ண்டும்’ என்று அ டைள ஜே ண்டிக்
வெகாண்டு தன் சிறு விரலில் அணிந்து வெகாண்டிருந்த ஜேBாதிரத்டைத அ ள் கரத்து விரலில் அணிவித்து
Bகிழ்ந்தான் உதIணன். இது டைர ஒளிந்து இருந்து வெகாண்ஜே இந்த நிகழ்ச்சிகள் Iா ற்டைறயும் கண்டு
வெகாண்டிருந்த காஞ்சனBாடை , இப்ஜேபாது வெBல் அங்கிருந்து வெ ளிஜேIறிச் வெசன்றாள். அ ள்
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தத்டைதயின் அந்தப்புரத்திற்கு உ ஜேன வெசன்று, ந ந்த நிகழ்ச்சிகடைள எல் ாம் அ ளி ம் கூறத்
வெதா ங்கிI அஜேத ஜேநரத்தில், இங்ஜேக கூத்தப்பள்ளியிலிருந்து Bானனீடைகயும் உதIணனும் பிரிI
Bனமின்றியும் இன்ப நிடைனவுகஜேளாடும் பிரிந்து வெ ளிஜேIறினர்.
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68. உண்டைB வெ ளிப்பட் து
Bறுநாள் டை கடைற ஜேநரத்தில் உதIணன் சிறிதும் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி ஒன்று நடை வெபற்றது. ‘வெபாழுது
பு ர்ந்ததும், தான் காஞ்சனBாடை மூ Bாகக் ஜேகள்விப்பட் உதIணன் - Bானனீடைக உறடை ப்பற்றி
அ னி ஜேB சாBர்த்திIBாக விசாரிக்க ஜே ண்டும்’ என்று எண்ணிI ாஜேற Bனஜே தடைனயு ஜேன
அன்டைறI அந்த இரடை உறங்காBஜே கழித்தாள் தத்டைத. ‘உதIணன்-Bானனீடைக ஆகிI இரு ரும்
தனக்கு அ ங்காரம் வெசய் து என்ற ஜேபரில் தன்டைன எந்த விதத்தில் பIன்படுத்திக் வெகாண்டுள்ளனர்?’
என்பது பற்றிக் காஞ்சனBாடை கூறிIடை யும், அ ர்கள் கூத்தப் பள்ளியில் அள ளாவிச்
சரசBாடிIதாகக் ஜேகள்விப்பட் தும் தத்டைதயின் உள்ளத்டைத அணுஅணு ாகச் சிடைதத்து ருத்தின.
‘வெபாழுது பு ரட்டும்! உதIணனி ம் சாதுரிIத்து ன் ஜேபசி உண்டைBடைI ர டைழத்து வி
ாம்’ என்று
விடி தற்குக் காத்திருந்தாள் அ ள்.
உதIணன் BானனீடைகடைIக் கூத்துப்பள்ளியில் சந்தித்துப் பிரிந்தபின் அன்றிரவு தத்டைதடைIஜேIா,
பதுடைBடைIஜேIா காண்பதற்குச் வெசல் ாது ஜேநஜேர தன் சIன அடைறக்குச் வெசன்று உறங்கிவிட் ான்.
வெபாழுது பு ரும் தருணத்தில் அ ன் எழுந்தஜேபாது, ாச தத்டைத தன்டைனக் காண்பதற்காக ந்து தன்
சIன அடைற ாயிலில் காத்திருப்படைத அறிந்தான். அவ் ளவு அருங்காடை யில் அ ள் தன்டைனத்
ஜேதடி ர ஜேநர்ந்தடைBக்குக் காரணம் என்ன என்வெறண்ணிIஜேபாது, உதIணனுக்குத் திடைகப்பு ஏற்பட் து.
கண்கள் சி ந்து க ங்கிI முகத்து ஜேன ந்து நின்ற அ டைள அணுகி, என்னவெ ன்று அன்ஜேபாடும்
மிகுந்த ஆதரஜே ாடும் ஜேகட் ான் அ ன். “அரஜேச! ஜேநற்றிரவு நான் விந்டைதIானவெதாரு கனடை க்
கண்ஜே ன்; அடைதக் ஜேகட் ருள ஜே ண்டும்” என்றாள் தத்டைத. “அது என்ன கனவெ ன்று எனக்கும் தான்
வெசால்ஜே ன்” என்று ஜேகட் ான் உதIணன். “ஜேநற்று இரவில் Bனத்தாலும் உங்கடைளப் பிரிI விரும்பாத
என்டைனப் பிரிந்து நீங்கள் கூத்தப்பள்ளிக்குச் வெசன்று அங்ஜேக ஜே வெறாரு வெபண்ணு ஜேன
சரசBாடிIதாகவும், என் முகத்தில் BாறிBாறி எழுதிI சனங்கடைளச் வெசால்லி அ ஜேளாடு
சிரித்ததாகவும், அ ளும் நீங்களும் பிரியும்ஜேபாது நீங்கள் ஓர் ஜேBாதிரத்டைத அ ளுக்ஜேக
அணிவிரித்ததாகவும் கனவு கண்ஜே ன் அரஜேச!” என்றாள் ாச தத்டைத. இவ் ாறு கூறிவிட்டு
உதIணனின் முகபா த்டைதத் தன் பார்டை Iாஜே ஊடுருவினாள் அ ள். அ ன் டைகச்சுட்டுவிரலில்
ஜேBாதிரம் இல் ாBல் விரல் மூளிIாயிருப்படைதயும் கண்களின் ஜேநாக்கிஜே ஜேI கண்டுபிடித்துவிட் ாள்
தத்டைத.
உதIணன் தத்டைதயின் கனடை க் ஜேகட்டுத்திடுக்கிட் ான். தான் BானனீடைகடைIச் சந்தித்தது அ ளுக்குத்
வெதரிந்துவிட் ஜேதா என்று பIம் ஜேதான்றிIது அ னுக்கு. ஆயினும், அந்த இக்கட் ான நிடை யிலும்,
தன்டைனச் சBாளித்துக்வெகாண்டு, பதில்கூற அ னால் முடிந்தது. “தத்டைத! நீ வெசால்லுகிறாஜேI அது
ஜேபான்ற அநுப த்டைதக் கனவில்கூ நான் நிடைனத்ததில்டை ஜேI! வீணாக ஏஜேதஜேதா எண்ணிப் பIந்து
வெகாண்டிருக்கிறாய். க க்கBடை Iாஜேத! உனது உள்ளத்திஜே ஜேI நான் இடை வி ாBல் சிக்கும் ஜேபாது
அங்கிருந்து ஜே று ஒரு டைர நாடிச்வெசல் து என்பது எவ் ாறு சாத்திIம்? உன்டைனப்ஜேபால்
கற்புவெநறியில் ஒழுகும் வெபண்டிர் இப்படிச் சந்ஜேதகBாக நிடைனப்பதும் தகுஜேBா?” என்று ஒருபா மும்
அறிIாத ன்ஜேபா அ டைள ஜேநாக்கிக் குடைழந்து கூறினான் அ ன். இவ் ாறு அ ன் கூறிI
ார்த்டைதகடைளக் ஜேகட் தும் தனக்குள் சிரித்துக் வெகாண் ாள் ாச தத்டைத.
“ஏஜேதா கனவிற் கண் டைத Bற்ற ர்களி ம் கூறினால் தீடைB நிகழாவெதன்று எண்ணிக் கூறிஜேனன். ஜே று
எதுவும் நான் பிடைழIாக எண்ணிக் வெகாள்ளவில்டை . அன்றியும் என் Bனத்திலுள்ள ற்டைற
உங்களி Bன்றி ஜே று Iாரி ம் நான் கூறுஜே ன்?” என்று அ னுக்குப் பதில் கூறிவிட்டு, ஞ்சகம்
வெபாருந்திI அ ன் வெசIடை எண்ணி எண்ணி ருந்தும் Bனத்தினளாய் அ ள் அங்கிருந்தும்
அகன்றாள். ‘ ாச தத்டைத உண்டைBIாகஜே இப்படி ஒரு கனவுதான் கண்டிருக்கிறாஜேள அன்றி, ஜே று
எதுவும் நிகழ்ந்தடைத அ ள் அறிIBாட் ாள்! கனவினால் அ ளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற பIத்டைதயும்
சந்ஜேதகத்டைதயும்கூ நம்முடை I BறுவெBாழிIால் நாம் வெதளிவு வெசய்துவிட்ஜே ாம். இனி நBக்கும்
Bானனீடைகக்கும் குறுக்ஜேக நிற்க எ ருமில்டை ’ என்று நிடைனத்துக் வெகாண் ான் உதIணன்.
தன் எண்ணத்டைதயும் சூழ்ச்சிடைIயும் வெ ளிIாக்கும் படிIான ஒரு திட் த்டைத ாச தத்டைத ஜேபாட்டுக்
வெகாண்டிருக்கிறாள் என்பது அ னுக்கு எப்படித் வெதரிIப் ஜேபாகின்றது? அன்றும் ‘பகல் ஜேநரம்
181

எப்ஜேபாது கழிIப் ஜேபாகின்றது? இரவு எப்ஜேபாது ரும்?’ என்வெறண்ணி BானனீடைகடைIச் சந்திக்கும்
இன்ப நிடைனஜே ாடு இருந்தான் அ ன். காடை யில் உதIணன் சIன அடைறக்கு ந்து, அ னி ம் தன்
கனடை க் கூறுப ள் ஜேபா க் கூறி, அ ன் வெநஞ்டைச ஆழம் பார்த்துவிட்டுப் ஜேபான ாச தத்டைத, தன்
அந்தப் புரத்திற்குச் வெசன்றதும், முதல் காரிIBாக BானனீடைகடைI ர டைழத்து அ ள் எங்கும் வெ ளிஜேI
வெசல் ாதபடி கா லில் டை த்துவிட் ாள். உதIணனின் சிறு விரல் ஜேBாதிரம் Bானனீடைகயின் டைகயில்
இருந்தடைதயும் அ ள் க னித்துக் வெகாண் ாள்.
பகற்வெபாழுது கழிந்து இரவுப்வெபாழுது ந்தது. ாச தத்டைத, BானனீடைகடைIக் காத்துக் வெகாண்டிருந்த
கா
ர்கடைள மிகவும் க னத்ஜேதாடு காக்குBாறு எச்சரித்துவிட்டுக் கூத்தப் பள்ளிக்குத் தாஜேன
புறப்பட்டுச் வெசன்று, Bானனீடைக உதIணனுக்காக முதல் நாளிரவில் எந்த இ த்தில் காத்திருந்தாஜேளா
அஜேத இ த்தில் தாஜேன இருளில் Bடைறந்து நின்று வெகாண் ாள். ‘Bானனீடைக ந்து காத்திருப்பாஜேள’
என்று இரவில் Iாரும் அறிIாதபடி புறப்பட்டுக் கூத்தப்பள்ளிடைIச் ஜேசர்ந்த குச்சரக் குடிடைகக்கு ந்தான்
உதIணன். Bானனீடைகதான் இருளிடை ஜேI Bடைறந்து நிற்கின்றாள் என்வெறண்ணிக் வெகாண் அ ன்,
‘Bானனிடைக!’ என்று அன்வெபாழுக அடைழத்துக்வெகாண்ஜே அ டைளத் தழு
ந்தான். அங்கு நின்ற
தத்டைத ஜேபசாBல், வெBளனBாக இருந்துவிட் ாள். தழு
ந்த டைககடைள Bட்டும் தன்டைனத் தழு
வி ாBல் வி க்கினாள் ாச தத்டைத. தழு வி ாBல் தன் டைககடைள வி க்கிIடைதக் கண்டு,
‘Bானனீடைக நம்ஜேBாடு ஊடுகிறாள் ஜேபாலும்’ என்வெறண்ணிக் வெகாண் ான் உதIணன். எனஜே , அ ளது
ஊ டை நீக்க ஜே ண்டும் என்று கருதி, “இந்த அரசு முழு தும் எனக்கு ஜே ண்டும் என்று நீ ஜேகட் ாலும்
இடைத உனக்கு உ ஜேன அளித்து விடுஜே ஜேன Bானனீடைக உன் சினத்டைத என்னால் எவ் ாறு தாங்க
முடியும்? ஜேகாபம் தணி ாIாக Bானனீகாய்!” என அ டைள ஜேநாக்கிக் கூறிI ாஜேற உதIணன், அ ள்
கால்கடைளப் பற்றினான். அ ள் உ ஜேன ஜேகாபத்ஜேதாடு தன் கால்கடைள அ ன் பிடியிலிருந்து உதறிக்
வெகாண்டு ஒதுங்கிச் வெசன்றாள். அந்த நிடை யிலும், ‘அ ள் Bானனீடைக இல்டை , ாச தத்டைததான்’
என்படைத உணராத உதIணன், “Bானனிகாய்! ஒரு புதுச் வெசய்திடைIக் ஜேகட் ாIா? ஜேநற்றிரவு
நாமிரு ரும் இங்ஜேக சந்தித்துப் ஜேபசிI நிகழ்ச்சிகடைள எல் ாம் ாச தத்டைத இன்று காடை என்னி ம்
ந்து, தான் அவ் ாறு ஒரு கனவு கண் தாகக் கூறினாள். பா ம்! அ ளுடை I ஜேபதடைBடைIப்
பார்த்தாIா? ாச தத்டைத சூது ாதில் ாத ள். ‘என் Bனத்திலும் அத்தடைகI நிடைனவு இல்டை ’ என்று
நான் கூறிIவு ஜேன அடைத நம்பிக் ஜேகட்டுக் வெகாண்டு ஜேபசாBல் ஜேபாய்விட் ாள் அ ள்!” எனக்
கூறினான். தான் கூறிI அதனா ா து அ ள் ஊ ல் தணிந்துவிடும் என்வெறண்ணிக் வெகாண்டு அ டைள
வெநருங்கினான் உதIணன்.
இருளில் அ ள் கரங்கள் அ ன் பிடியிற் சிக்கின. ஆனால், ாச தத்டைத டைககடைள வி க்கிக்வெகாண்டு,
“நான் Bானனீடைக இல்டை ; ாச தத்டைத! இஜேதா என்டைன நன்றாகப் பார்த்துக் வெகாள்ளுங்கள்” என்று
கூறிவிட்டு அ ன் முன் ஒரு விநாடி நின்றாள். Bறுவிநாடி அங்கிருந்து பாய்ந்து ஓடிவிட் ாள். வெ ளிஜேI
அ ளுக்காகக் காத்திருந்த காஞ்சனBாடை ஜேIாடு ஜே கBாக அந்தப்புரம் வெசன்றுவிட் ாள் அ ள்.
உதIணன் திடுக்கிட் ான். திடைகப்பு அ டைன அப்படிஜேI சிடை ஜேபா நிற்கும்படி வெசய்துவிட் து.
அடுத்தகணம் தான் இனி அங்ஜேக நிற்பதும் அபாIம் எனக் கருதி, அ னும் ஓடிச்வெசன்று பக்கத்தில்
இருந்த ஜே று ஓர் Bண் பத்தில் ஒளிந்து வெகாண் ான். அ ன் வெநஞ்சு ஜே கBாக அடித்துக் வெகாண் து.
‘தத்டைதக்கு இந்த உண்டைB வெதரிந்ததன் விடைளவு என்ன ஆகுஜேBா?’ என்று அ ன் Bனம் படைதபடைதப்பு
அடை ந்தது. வெ கு ஜேநரம் அந்த Bண் பத்திஜே ஜேI இருந்து சிந்தித்தபின், அ ன் தன் சIனஅடைறக்குச்
வெசன்றான். Bறுநாள் வெபாழுது விடிந்தது. ாச தத்டைத துயிவெ ழுந்ததும் முதல் ஜே டை Iாக
BானனீடைகடைIக் கா ல் டை த்திருந்த இ த்திற்குள் வெசன்று தன் ஆத்திரத்டைத அ ள் ஜேBல் காட்டு து
என்று புறப்பட் ாள். BானனீடைகடைIக் கா ல் டை த்திருந்த இ த்திற்குச் வெசன்றதும், “அடி நன்றி
வெகட்
ஜேள! இருந்திருந்தும் எனக்ஜேக துஜேராகம் வெசய் தற்குத் துணிந்துவிட் ாIா? கூத்தப்பள்ளியில்
நள்ளிரவில் நா கBா ஆடுகின்றாய்? அரசஜேனாடு அங்ஜேக ஜேபாய் ஏது வெசய்தாIடி? என்ன வெசால்லி
அ டைர BIக்கினாய்?” என்று ஆத்திரத்ஜேதாடு உரத்த குரலில் வினவினாள். ாச தத்டைத சி பணிப்
வெபண்கடைள அடைழத்து, BானனீடைகடைI அங்கிருந்து சித்திரத் தூண் ஒன்றில் கட்டி டை க்கும்படி
கட் டைளயிட் ாள். உ ஜேன Bானனீடைக ப
ந்தBாகத் தூணு ஜேன ஜேசர்த்து டை த்துக் கட் ப்பட் ாள்.
‘அ டைள எந்த டைகயிலும் அ Bானப்படுத்திவி ஜே ண்டும்’ என்ற குஜேராத உணர்ச்சி
ாச தத்டைதயின் Bனத்தில் வெகாதித்து எழுந்திருந்தது. உதIணடைன BIக்கக் காரணBாக இருந்த
Bானனீடைகயின் அழடைகச் சிடைதத்து அழித்துவி ஜே ண்டும் என்று ஜேதான்றிIது தத்டைதக்கு. பக்கத்தில்
இருந்த பணிப் வெபண்டைண அடைழத்து, “இந்தத் துஜேராகியின் தடை Bயிடைரக் கத்தரித்து இ ள்
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அழடைக நிர்மூ Bாகச் வெசய்தால் ஒழிI, என் Bனம் திருப்தியுறாது” என்று கூறி, அந்தப்
பணிப்வெபண்டைண உ ஜேன ஒரு கத்தரிடைக எடுத்து ருBாறு அனுப்பினாள். அப்ஜேபாது தற்வெசI ாக
அந்தப் பக்கம் ந்த Iந்தகன், கத்தரிடைக எடுத்து ரச்வெசால்லி அ ள் பணிப்வெபண்டைண
அனுப்பு டைதயும் Bானனீடைக தூணிஜே கட் ப்பட்டிருப்படைதயும் கண்டுவிட் ான். ‘என்ன ஜேநருஜேBா’
என்ற அச்சத்ஜேதாடு ஜே கBாகத் தான் கண் அக்காட்சிகடைள உதIணனி ம் ஜேபாய்க் கூறு தற்குப்
புறப்பட் ான் அ ன்.
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69. Bானனீடைக பிடைழத்தாள்
Iந்தகன் தன்டைன ஜேநாக்கிப் பரபரப்ஜேபாடு ஓடி ரு டைதக் கண் உதIணன் திடுக்கிட் ான்.
என்னஜே ா ஏஜேதா என்று Bனம் படைத படைதத்தது அ னுக்கு ஏற்வெகனஜே முதல் நாள் இரவு
கூத்தப்பள்ளியில் தத்டைதயி ஜேB தான் அகப்பட்டுக் வெகாண்டு ஏBாற ஜேநர்ந்த சம்ப ம் ஜே று அ ன்
Bனத்டைதக் க க்கியிருந்தது. தனக்கும் Bானனீடைகக்கும் இடை யிலிருந்த இரகசிIக் காதடை த் தத்டைத
புரிந்து வெகாண் சாBர்த்திIBான விதத்டைத நிடைனத்தஜேபாஜேத அ ன் Bனம் துணுக்குற்றது. “தத்டைத
BானனீடைகடைIத் தூணில் கட்டி டை த்து அ ள் கூந்தடை அறுத்து அ ங்ஜேகா ம் வெசய் தற்கு முIன்று
வெகாண்டிருக்கிறாள்” என்று ஓடி ந்த Iந்தகன் பரபரப்ஜேபாடு கூறிIதும், உதIணன் அள ற்ற
ஜே தடைன அடை ந்தான். “ Iந்தகா! Bானனீடைகயின் ஒரு Bயிடைரக் கத்தரிடைகIால் தீண்டினாலும்
அப்புறம் என் உயிர் உ லில் நிற்காது! இது உறுதி. எப்படிIா து இடைத நீ தடுக்க ஜே ண்டும்” என்றான்
உதIணன். அடைதக் ஜேகட்
Iந்தகன், “திடுவெBன்று ாச தத்டைதக்கு Bானனீடைகயின் ஜேBல் இவ் ளவு
சினம் ஏற்படு ாஜேனன்? அப்படி என்னதான் நிகழ்ந்தது?” என்று உதIணடைன ஜேநாக்கி வினாவினான்.
“எல் ாம் நீ பந்து விடைளIாட்டை ப் பற்றி ருணித்து என்டைன அடைதக் காணும்படி அனுப்பிIதனால்
ந்த விடைனதான்” என்றான் உதIணன். அ ன் ஜேகாபம் எதிஜேர நிற்கும் Iந்தகன் ஜேBஜே
திரும்பிவிட் துஜேபா த் ஜேதான்றிIது. பூ கBாகவும் சினத்ஜேதாடும் உதIணன் இவ் ாறு தன்டைன
ஜேநாக்கிக் கூறிIடைதக் ஜேகட்
Iந்தகன், ‘என்ன ந ந்திருக்க ஜே ண்டும்?’ என்படைதத் தனக்குள்
அனுBானித்துக் வெகாண் ான். தானும் சினங்வெகாண்
ன்ஜேபா உதIணனுக்கு BறுவெBாழி
கூற ானான் அ ன்.
“வெபண்களும் ஜேதவிIரும் பந்துகடைள விடைளIாடுகின்ற அழடைகக் கண்டு ரஜே ண்டும் என்றுதான் நான்
கூறிஜேனஜேன வெIாழிI, ‘BானனீடைகடைIக் கண்டு BIங்கி அ ளி த்தில் கரந்து பழகும் காதல்
ஒழுக்கத்டைத ஜேBற்வெகாள்க’ என்று நான் உன்னி ம் வெசால் வில்டை ஜேI! ஜேகாப்வெபருந்ஜேதவிIாகிI
ாச தத்டைதயின் சினத்டைதத் தணிக்கும் தகுதியுடை I ர் இங்கு Iார் இருக்கிறார்கள்? இIலும்
காரிIBா என்ன இது? ஆனாலும் என்னால் ஒன்று வெசய்I முடியும்! எப்படிIா து ஓர் ஆறு ஏழு
நாழிடைக டைர Bானனீடைகயின் கூந்தடை
ாச தத்டைத அறுத்துவி ாதபடி நிறுத்திச் சாBர்த்திIBாகத்
தடுத்துவி முடியும் அதற்குஜேBல் அ ள் ஜேகாபத்திற்கு முன்னால் நான் வெசய் தற்கு ஒன்றுமில்டை .
எனஜே , நீதான் அந்த ஆறு ஏழு நாழிடைகக்குள் ஜே று IாடைரIா து அனுப்பஜே ண்டும்” என்று
உதIணனி ம் கூறிவிட்டு அங்கிருந்து வெசன்றான் Iந்தகன்.
உதIணனி மிருந்து புறப்பட் அ ன் ஜேநஜேர BானனீடைகடைI ாச தத்டைத கட்டி டை த்துத்
துன்புறுத்திக் வெகாண்டிருந்த இ த்திற்கு ந்தான். அ ன் அந்த இ த்திற்குள் நுடைழந்ததுஜேB அங்கிருந்த
ாச தத்டைதயின் ஜேதாழி ஒருத்தி, “இப்ஜேபாது இங்ஜேக ரஜே ண் ாம் ஜேதவிIார் சினம் மிக்க நிடை யில்
இருக்கிறார்” என்னும் வெபாருள் பு ப்படும் படி டைகIடைசத்துச் டைசடைக வெசய்து அ டைனத் தடுத்தாள்.
உ ஜேன Iந்தகன் அ ள் கூறிIடைதக் ஜேகட்டு மிகவும் பIந்து நடுங்கின ன்ஜேபா நடித்து, “இவ் ாறு
கட்டி டை த்துத் தண்டிக்கும்படிIாக அ ள் வெசய்த குற்றம் என்ன?” என்று BானனீடைகடைIச்
சுட்டிக்காட்டி அந்தத் ஜேதாழியி ம் வெBல்லிI குரலில் ஜேகட் ான். அ னுடை I இந்தக் ஜேகள்விடைI
ாச தத்டைதஜேI வெசவியுற்று விட் தனால் வெபண் புலிஜேபா ச் சீறிக்வெகாண்ஜே அ னுக்கு BறுவெBாழி
கூறு தற்காகத் திரும்பினாள். Iந்தகன் ாச தத்டைதடைI அன்று டைர அவ் ளவு சினத்து ன்
கண் ஜேத இல்டை . “அரசன் என்னும் Bதிப்பிற்குரிI வெபIஜேராடு உ ாவும் துர்த்தனாகிI கள் டைனக்
ஜேகட் ால் அல்
ா இ ள் இடைழத்த குற்றம் என்னவெ ன்பது வெதரியும்?” சு ச்சு இப்படி
Iந்தகனுக்குப் பதில் கூறினாள் தத்டைத. அதன் பின்னர் தன் பக்கத்தில் இருந்த ஜேதாழிடைI அருகில்
அடைழத்து அ ள் டைகயில் ஒரு கூர்டைBIான கத்தரிடைகடைIக் வெகாடுத்து Bானனீடைகயின் கூந்தடை ச்
சிடைதக்குBாறு ஜே ண்டினாள்.
அந்தச் சந்தர்ப்பத்டைதஜேI தனக்குச் சாதகBாகப் பIன்படுத்திக் வெகாள்ள விரும்பிI Iந்தகன், “இ ள்
கூந்தடை எவ் ாறு கத்தரிடைகIால் விடைரவில் அறுக்க ாம் என்படைத நான் நன்கு அறிஜே ன். இ ள்
இடைழத்த குற்றம் உண் ாயின் நாஜேன இ ள் கூந்தடை அரிகின்ஜேறன். கத்தரிடைகடைI என்னி ம்
அளியுங்கள்” என்று கூறித் தாஜேன லுவில் முன் ந்து அந்தக் வெகாடும் பணிடைI ஏற்ப ன் ஜேபால்
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ஏற்றுக்வெகாண் ான். ாச தத்டைதயும் ஜேதாழிடைI ஜேநாக்கிக் கத்தரிடைகடைI Iந்தகனி ம்
வெகாடுக்குBாறு ஏவினாள். ஜேதாழியும் கத்தரிடைகடைIப் பணிவு ஜேன அ னி ம் நீட்டினாள். ஜேதாழியின்
டைகயிலிருந்து கத்தரிடைகடைI ாங்கிக்வெகாண்
Iந்தகன் அப்படிஜேI ஜேபச்டைச ளர்த்து ளர்த்து
ஜேநரத்டைதக் கழிக்க முற்பட் ான்.
உதIணனுக்கு அ ன் வெகாடுத்துவிட்டு ந்திருந்த ாக்குறுதிடைIக் காப்பாற்று து ஒன்ஜேற
அப்ஜேபாதிருந்த அ னது ஜேநாக்கம். “ஜேதவீ! கூந்தடை க் கத்தரிக்கும் கத்தரிடைககளின் டைககள் ப ,
அ ற்றின் இ ட்சணங்களும் ப . சி
ற்றினாஜே நன்டைB தீடைBகள் விடைள தும் உண்டு” என்று
Iந்தகன் தன் ஜேபச்டைசத் வெதா ங்கினான். ஒன்றன்பின் ஒன்றாக Bானனீடைகயின் கூந்தடை அரி தற்காக
ாச தத்டைத அளித்த அக்கத்தரிடைககடைளக் குற்றம் கற்பித்து வி க்கிக்வெகாண்ஜே வெபாழுடைதக்
கழித்தான் Iந்தகன். இங்ஜேக நிடை இவ் ாறிருக்க அங்ஜேக உதIணன் Bனம் பதறி, என்ன
வெசய் வெதன்று புரிIாBல் திடைகத்துக் வெகாண்டிருந்தான்.
‘ஆஜேறழு நாழிடைககள் Iந்தகன் BானனீடைகடைIக் காப்பாற்றி விடு ான்; அதன் ஒன்றன்பின்பு அ ள்
கதி..?’ நிடைனத்துப் பார்க்கவும் அஞ்சிIது உதIணன் உள்ளம். இந்தக் துIரம் சூழ்ந்த நிடை டைBயில்
எதிர்பாராத ஜேபருதவி அ னுக்குக் கிட்டிIது. புறநகரின் எல்டை யில் உஞ்டைசநகரம் வெசன்ற யூகி
முதலிஜேIார் திரும்பி ந்து தங்கியிருப்பதாகவும் இன்னும் சிறிது ஜேநரத்தில் அ ர்கள் நகருக்குள்
ந்துவிடு ார்கள் என்றும் ஒரு கா
ன் உதIணனி ம் ஓஜே ாடியும் ந்து கூறினான். உ ஜேன Bனம்
களித்த உதIணன், யூகிடைI அப்ஜேபாஜேத உ னடிIாக அடைழத்து ருBாறு அந்தக் கா
டைனஜேI
அனுப்பினான். ‘அந்தத் துIர நிடை டைI யூகியின் ர ால், அ டைனக் வெகாண்டு எப்படியும்
ஜேபாக்கிவி
ாம்’ என்று முற்றிலும் நம்பினான் உதIணன். வெசன்ற கா
ன் யூகிடைI விடைரவில்
அரண்Bடைனக்கு அடைழத்துக் வெகாண்டு ந்துவிட் ான்.
யூகிடைIப் வெபரு Bதிப்ஜேபாடும் Bகிழ்ச்சிஜேIாடும் ரஜே ற்க ஜே ண்டிI உதIணன், அப்ஜேபாது தன்டைனச்
சூழ்ந்திருந்த வெதால்டை Iால் அடை கடைள Bறந்து அ சர அ சரBாக ந ந்த நிகழ்ச்சிகள் I ற்டைறயும்
அ னி ம் சுருங்கக் கூறி, எப்படிIா து BானனீடைகடைI அந்த அ Bானத்திலிருந்து விடுவிக்குBாறு
ஜே ண்டிக் வெகாண் ான். ஆனால் யூகிஜேIா, “உதIண! இந்த விஷIBாய் ாச தத்டைதயு ன்
சBாதானBாகப் ஜேபசி BானனீடைகடைI விடுவிக்க இI ாதபடி உன் குற்றஜேB இதில் வெபரும்பகுதிIாக
இருக்கிறது! எனஜே BானனீடைகடைI விடுக்குBாறு தத்டைதயி த்தில் நான் ஜேபாய்க் ஜேகட்பதற்கு இI ாது.
Iந்தகடைனப் ஜேபா ஜே நானும் ஆறு ஏழு நாழிடைககள் Bானனீடைக அ Bானப்ப ாBல் இன்னும்
காத்துவி எப்படிஜேIனும் முIல்கிஜேறன். அதுதான் என்னாலும் முடிIக் கூடிIது. அதற்குள் நீ ஜே று
ஏதா து வெசய்I இIலுBானால் வெசய்” என்று கூறிவிட்டு ாச தத்டைதயின் அந்தப் புரம் ஜேநாக்கிச்
வெசன்றான்.
ாச தத்டைதயின் அந்தப்புரத்தினுள் நுடைழ தற்கு முன்னால், கண்
ர் அரு ருக்கத்தக்க
ஜேதாற்றமுடை I ஒரு பித்தடைனப்ஜேபா யூகி Bாறுஜே
ங் வெகாண் ான். உ வெ ல் ாம் வெ ண்ணிறச்
சாம்படை ப் பூசிக்வெகாண்டு, கிழிந்த ஆடை கடைள அணிந்து, மிரள மிரள விழிக்கும் கண்களு ஜேன
தத்டைத, Bானனீடைக, Iந்தகன் ஆகிI ர்கள் இருக்கும் இ த்தில் யூகி ஜேதான்றினான். ‘திடும்’ என்று
அந்தப் பித்தடைன அங்ஜேக கண் தும் ாச தத்டைதயின் ஜேதாழிகள் பக்கத்திற்வெகாரு ராகச் சிதறி
அச்சத்ஜேதாடு ஓடினர். ாச தத்டைதக்கும் அங்ஜேக ஜேதான்றிI அந்தப் பித்தனது ஜேதாற்றம் அச்சத்டைத
உண் ாக்கினாலும் ஒருபுறம் அ க்கமுடிIாத சிரிப்பு ஜேதான்றி வெ ளிப்பட் து. அந்நிடை யில்
Bானனீடைகயின்ஜேBல் இருந்த தன் க னத்டைத முற்றிலும் வெபIர்த்துப் பித்தன்ஜேBல் வெசலுத்தித் தன்
இதழ்களில் நடைக திகழ ஜேBன்ஜேBலும் அ டைனஜேI பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தாள் ாச தத்டைத. இந்தச்
சBIத்தில் Bானனீடைகக்கு அருஜேக டைகயில் கத்தரிடைகஜேIாடு நின்று வெகாண்டிருந்த Iந்தகன் அடைத ஒரு
புறBாக Bடைறத்து டை த்துவிட்டு, ‘ந ந்த வெசய்திகடைள உதIணனி ம் ஜேபாய் உ ஜேன கூறுBாறு’
அங்கிருந்த ஜேதாழிப் வெபண் ஒருத்திடைI அனுப்பினான். அங்ஜேக யூகிடைI அனுப்பிவிட்டு ஜேBஜே என்ன
வெசய் து என்று சிந்தித்துக் வெகாண்டிருந்த உதIணனுக்குப் பதுBாபதியின் நிடைனவு ந்தது. ‘அ டைள
அடைழத்து, அ ள் மூ Bாகத் தத்டைதடைIச் சினந்தணித்து, BானனீடைகடைI விடுதடை வெசய்யும்படி
ஏதா து முI முடிIாதா?’ என்று ஜேதான்றிIது அ னுக்கு. உ ஜேன பதுடைBடைI அடைழத்து ரச்
வெசால்லி அ சரBாக ஒரு பணிப்வெபண்டைண அனுப்பினான் உதIணன்.
பதுBாபதி உ ஜேன உதIணனி ம் ஓடி ந்தாள். உதIணன் அ டைள அன்ஜேபாடு தழுவிக்வெகாண்டு
ரஜே ற்றான். அன்பும் இனிடைBயும் இடைழத்த குரலில், “அடிச்சிடைI இப்ஜேபாது விடைர ாக அடைழத்த
185

காரணம் என்ன?” என்று ஜேகட் ாள் பதுடைB. உதIணன் அதற்கு BறுவெBாழி கூறாBல் அடைBதிIாக
அ டைளஜேI இடைBIாBல் பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தான். பதுடைB மீண்டும் அஜேத படைழI ஜேகள்விடைIக்
ஜேகட் ாள். உதIணன் இப்ஜேபாதுதான் வெBல்
ாடைIத் திறந்தான். “பதுடைB! இப்ஜேபாது
ாச தத்டைதயி ம் எனக்கு ஒரு காரிIம் ஆக ஜே ண்டியிருக்கிறது. அடைத நாஜேன அ ளி ம் வெசன்று
நிடைறஜே ற்றிக்வெகாள்ள இI ாத னாக இருக்கின்ஜேறன். அ ளி ம் ஜேபாக எனக்குத் தIக்கம்
உண் ாகிறது. எனக்குத் வெதய்வீகக் காதலி நீ! என் வெபாருட்டு நீ தத்டைதயி ம் வெசன்று இடைதச் வெசய்துதான்
ஆகஜே ண்டும்” என்று ஜே ண்டிக் வெகாண்டு அ ளி ம் வி ரங்கடைளச் சூசகBாகக் கூறினான்.
பதுடைB அ ன் ஜே ண்டுஜேகாடைள Bறுக்க முடிIாBல், ாச தத்டைதடைIக் காண்பதற்குச் வெசன்றாள்.
தத்டைத பதுடைBடைIப் புன்முறு ஜே ாடு ரஜே ற்றாள். பதுடைB, தத்டைதடைI ஓர் ஒதுக்குப் புறBாக
அடைழத்துச் வெசன்று, “இவ் ாறு இந்த இளம்வெபண்டைணக் கட்டிடை த்துத் துன்புறுத்து தனால்
நBக்வெகன்ன ஊதிIம் கிடை த்து வி ப்ஜேபாகின்றது? கண ஜேன வெநறித றிப் பிடைழ வெசய்து விட் ாலும்
வெபண்களாகப் பிறந்த நாம் வெபாறுத்துப் ஜேபாதஜே நBக்குப் வெபருடைB! இழிந்த ர்கள் வெசய்யும்
குற்றத்டைதப் வெபருந்தடைகடைB உடை I ர்கள் ஒரு வெபாருட் ாகக் வெகாள் ார்களா? என் வெபாருட்டு நீ
இந்தப் வெபண்டைணத் துன்புறுத்துகின்ற வெசIடை இவ் ளவில் விட்டு வி ஜே ண்டும்” என்று அ டைள
அன்பு ஜேன ஜே ண்டிக் வெகாண் ாள். பதுடைBயின் அந்த ஜே ண்டுஜேகாளால் Bானனீடைக தற்காலிகBாகப்
பிடைழத்தாள். அ சரப்பட்டுப் பதறி உ ஜேன BானனீடைகடைIத் தண்டித்துவி ாBல், சற்ஜேற நிதானBாக
ஜேIாசித்தாள் ாச தத்டைத.
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70. தூது ர்

ரவும் ஜே தடைன அழிதலும்

தத்டைதயி ம் பதுBாபதி BானனீடைகடைIத் துன்புறுத்த ாகாவெதன்று ஜே ண்டிக் வெகாண்டிருந்த அஜேத
சBIத்தில், அங்ஜேக உதIணன் முன்னிடை யில் அப்ஜேபாதுதான் ந்திருந்த ஜேகாச நாட்டு அரசனுடை I
தூது ர்கடைள அடைழத்து ந்து நிறுத்தினார்கள் அரண்Bடைனக் கா
ர்கள். உதIணன் அ ர்கடைள
அன்பு ஜேன ரஜே ற்று அBரச் வெசய்து, அ ர்கள் ந்த காரிIத்டைத வினாவினான். தங்கள் அரசனாகிI
பிரச்ஜேசாதனன், உதIணனுக்கு ஒரு திருமுகமும் தனிIாக ாச தத்டைதக்கு ஒரு திருமுகமும்
வெகாடுத்தனுப்பிIதாகக் கூறி, ாச தத்டைதக்கு அனுப்பிI திருமுகம், உதIணனுக்கு அனுப்பிI
திருமுகம் இரண்டை யுஜேB எடுத்து அ னி ம் வெகாடுத்தார்கள், அந்தத் தூது ர்கள். திருமுகங்கடைள
ாங்கிக் வெகாண் தும் மின்னல் ஜே கத்தில் உதIணனுக்கு ஒரு ஜேIாசடைன ஜேதான்றிIது. ‘இந்தச்
சBIத்தில் ஜேகாச த்தரசனுடை I இத்திருமுகத்டைத அங்ஜேக ாச தத்டைதக்குக் வெகாடுத்து அனுப்பினால்,
அ ள் க னத்டைத Bானனீடைகயின் ஜேBலிருந்து திருப்பிவி
ாம்’ என்வெறண்ணி ஒரு குற்ஜேற ல் Bகடைள
அடைழத்து அடைத உ ஜேன தத்டைதயி ம் ஜேசர்க்குBாறு வெகாடுத்தனுப்பினான்.
திருமுகத்டைத ாச தத்டைதயி ம் ஜேசர்த்துவிடு தற்காகப் வெபற்றுக் வெகாண்டு வெசன்ற பணிப்வெபண்
தத்டைதயும் பதுடைBயும் தனிஜேI நின்று உடைரIாடிக் வெகாண்டிருந்தஜேபாது அடைதக் வெகாண்டு ந்து
தத்டைதடைI ணங்கி அ ளுடை I டைகயிற் வெகாடுத்தாள். தத்டைத அருகிலிருந்த பதுடைBயி ம் அந்தத்
திருமுகத்டைதக் வெகாடுத்து அடைத உ ஜேன தனக்கு ாசித்துச் வெசால்லும்படி ஜே ண்டிக்
வெகாண் ாள். பதுடைB திருமுகச் சுருடைளப் பிரித்து ாசிக்கத் வெதா ங்கினாள். ‘ஜேகாச த்தரசன் ஓடை டைI
ாச தத்டைத காண்பாளாக: உன்னுடை I தங்டைக (ஜேகாச த்தரசன் ஒரு டைகIால் ாச தத்டைதக்குச்
சிறிI தந்டைத முடைறயுடை I னாக ஜே ண்டும்) ாச தத்டைத (Bானணிடைகயின் இIற் வெபIர்) பாஞ்சா
நாட் ரசன் ஆருணி என் நகரத்டைதக் டைகப்பற்றிIஜேபாது இங்கிருந்த Bற்ற உரிடைB Bகளிஜேராடு அ னாற்
பிடித்துக் வெகாண்டு ஜேபாகப்பட் ாள். Bகடைளப் பிரிந்த துIரத்தால் நானும் என் ஜேதவியும் துன்பத்தில்
ஆழ்ந்து ஜேபாயிருக்கின்ஜேறாம். சமீபத்தில் ஒரு வெசய்தி ஜேகள்விப்பட்ஜே ாம். ஆருணியி மிருந்து
உதIணன் ஜேகாசாம்பி நகரத்டைத வெ ன்றஜேபாது, ஆருணியின் அந்தப்புரத்து Bகளிர் Iா ரும் அ னி ம்
அகப்பட் னராம். அப்படி அகப்பட் உரிடைB Bகளிடைர உதIணன் உனக்கும் பதுடைBக்குBாகப் பிரித்து
ழங்கியிருக்கிறானாம். அந்தப் வெபண்களுள் Bானனீடைக என்னும் BறுவெபIர் பூண்டு, ‘தான்
ஜேகாச த்தரசனின் ஜேகாப்வெபருந்ஜேதவி சுந்தரியி ம் ண்ணBகளாக இருந்ததாகவும் அப்ஜேபாது
ஆருணிIாற் சிடைறப் பிடிக்கப் பட் தாகவும்’ ஜேகட்ப ர்களி ம் எல் ாம் வெபாய் ர ாறு
கூறிக்வெகாண்டு, என் Bகளும் உன் தங்டைகமுடைற உடை I ளுBான ாச தத்டைத அங்ஜேகஜேI இருந்து
ருகின்றாள் - என்று அறிந்துவெகாண்ஜே ன். இது உண்டைBதானா? Bானனீடைக என்னும் வெபIஜேராடு
அங்கிருக்கும் அந்தப் வெபண் என் அருடைB Bகள் ாச தத்டைத தானா என்படைத அறிந்து வெகாள் தற்கு
நாஜேன விடைரவில் அங்ஜேக, ஜேகாசாம்பி நகரத்துக்குப் புறப்பட்டு ர ாம் என்று எண்ணி இருக்கின்ஜேறன்.
அது டைர அந்தப் வெபண்டைணக் கண்காணித்து அ ளுக்கு ஒரு குடைறயும் ஜேநராBல் பாதுகாத்துக் வெகாள்ள
ஜே ண்டிIது உன் வெபாறுப்பு ஆகும்” என்று இவ் ாறு அந்தத் திருமுகத்தில் எழுதியிருந்தடைதப்
படித்தாள் பதுடைB.
“எதற்கும் நீஜேI ஒருமுடைற வெதளி ாகப் படித்துவிடு து தான் நல் து! எனக்கு இதில் ஒன்றுஜேB
விளங்கவில்டை " என்று கூறிக்வெகாண்ஜே திருமுகத்டைத ாச தத்டைதயி ம் நீட்டினாள் பதுடைB.
ாச தத்டைத ஓடை முழு டைதயும் தாஜேன மீண்டும் ஒருமுடைற படித்தாள். அ ள் முகம் விIப்பால்
B ர்ந்தது. சிறு Iதில் தன் சிறிI தந்டைதIாகிI ஜேகாச த்தரசன் வீட்டில் தான் பார்த்திருக்கும் தன்
தங்டைக ாச தத்டைதயின் இளம்பரு த் ஜேதாற்றம் அ ள் Bனக் கண்களுக்கு முன் ஜேதான்றிIது. எதிஜேர
கட்டி டை க்கப்பட்டிருந்த BானனீடைகடைI நன்றாக ஊடுருவி ஜேநாக்கினாள் அ ள். சந்ஜேதகஜேB இல்டை !
அ ள் ஜேகாச த்தரசன் Bகளும், தனக்குத் தங்டைக முடைறயுடை I ளுBாகிI ாச தத்டைதIாகஜே
இருக்க ஜே ண்டும்! தத்டைதயின் Bனம் அது டைர Bானனீடைகயி ம் குரூரBான முடைறயில் ந ந்து
வெகாண் தற்காகத் தன்டைனஜேI கடிந்து வெகாண் து.
‘அறிIாBல் எவ் ளவு வெபரிI துஜேராகத்டைத நம்முடை I தங்டைகக்ஜேக நாம் வெசய்துவி க்
கருதியிருந்ஜேதாம்’ என்று நிடைனக்கும்ஜேபாஜேத அ ளுக்குக் கண்ணீர் ந்துவிட் து. அ ள் உ ஜேன தாஜேன
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பாய்ந்ஜேதாடிச் வெசன்று BானனீடைகடைIக் கட்டியிருந்த தூணிலிருந்து அவிழ்த்து விட் ாள். விழிகள் நீர்
வெபருக்க உள்ளத்தில் இIல்பாக ஊறிI பாசத்து ஜேன அ டைளத் தழுவிக் வெகாண் ாள்.
சுற்றியிருந்த ர்களால் தத்டைதயின் இந்த Bாறுதலுக்குக் காரணம் கண்டுவெகாள்ள முடிIவில்டை . தத்டைத
திருமுகத்டைதக் காட்டி உண்டைBடைI விளக்கு தற்கு முன்னால், Bானனீடைகக்ஜேக அ ள் தன்டைன
அன்ஜேபாடு தழுவிக் வெகாண் தன் காரணம் புரிIவில்டை . “Bானனீடைக! நான் உன்டைன இவ் ளவு
துன்புறுத்திI பின்பும், நீதான் ஜேகாச த்தரசன் Bகள் ாச தத்டைத என்பதடைன என்னி ம் கூறாBஜே
இருந்து விட் ாஜேI? உனக்குத்தான் எவ் ளவு அ க்கமும் வெபாறுடைBயும் இருக்கிறதடி! நான்
அறிIாBற் வெசய்துவிட் துன்பங்கடைள Bனத்தில் டை த்துக்வெகாண்டு ருந்தாஜேத. இந்தக் கணஜேB
அ ற்டைற Bறந்துவிடு” என்று தழுவிக் வெகாண்டிருந்த ாஜேற அ ளி ம் கூறினாள் ாச தத்டைத.
கூடியிருந்த ஜேதாழிப் வெபண்கடைளயும் பிறடைரயும் உ ஜேன அங்கிருந்து வி கிச் வெசல்லுBாறு தத்டைத
பணித்தாள். Iா ரும் வி கிச் வெசன்றனர்.
Bாறுஜே
த்தில் பித்தனாக இருந்த யூகியும் கத்தரிடைகடைIப் பIன்படுத்து தற்காக நின்று வெகாண்டிருந்த
Iந்தகனும்கூ அங்கிருந்து வெசன்றுவிட் னர். கூட் ம் கடை ந்த பின்பு ாச தத்டைத, BானனீடைகடைI
அன்ஜேபாடு டைகப்பற்றி அடைழத்துக்வெகாண்டு தனது அந்தப்புரம் ஜேநாக்கிச் வெசன்றாள். ஜேபாகும்ஜேபாஜேத,
தன் தந்டைத தத்டைதக்குத் தூது ர்கள் மூ ம் திருமுகம் அனுப்பியிருப்பதும் ாச தத்டைத தனக்குத்
தவ்டை (அக்காள்) முடைற ஆக ஜே ண்டும் என்படைதயும் அ ளி மிருந்ஜேத ஜேகட்டுத் வெதரிந்துவெகாண் ாள்
Bானனீடைக. “நான் உனக்கு அ ங்காரம் வெசய்கிஜேறன் என்ற ஜேபரில் உன் முகத்தில் I ன வெBாழியில்
அ ருக்குக் காதல் கடிதம் எழுதிIதும் நீ அறிIாBல் அ ஜேராடு காதல் ஒழுக்கம் ஜேBற்வெகாண்டு
ஒழுகிIதுBாகிI வெசIல்கடைள நீ Bன்னித்து வி ஜே ண்டும்” என்று உள்ளமுருகக் குடைழந்து
ாச தத்டைதயி ம் Bன்னிப்புக் ஜேகட்டுக் வெகாண் ாள் Bானனீடைக. “அ ற்டைற எல் ாம் மீண்டும்
நிடைனந்து Bனம் க ங்க ஜே ண் ாம்” என்று அ ளுக்குக் கனிந்த வெBாழிIால் ஆறுதல் கூறினாள் தத்டைத.
BானனீடைகடைIத் தன் அந்தப்புரத்திற்கு அடைழத்துச் வெசன்று ாச தத்டைத தன் டைககளாஜே ஜேI அ ள்
கூந்தலுக்கு எண்வெணய் பூசி நீராட்டினாள். பதுடைBயும் அப்ஜேபாது BானனீடைகடைI உபசரிப்பதில்
தத்டைதக்கு உதவிIாக இருந்தாள். நீராட்டு முடிந்ததும் இரு ரும் அ டைள நன்றாக அ ங்கரிக்கத்
வெதா ங்கினார்கள். அ ங்காரம் முடிந்தபின் மூ ரும் ஒன்றாக அBர்ந்து உணவு உண் னர்.
இங்கு இ ர்கள் இவ் ாறிருக்க Iந்தகனி மிருந்து ந ந்த ற்டைற எல் ாம் ஜேகள்விப்பட்டு அறிந்து
வெகாண் ான் உதIணன், Bானனீடைக Iார் என்படைதயும் Bற்ற வி ரங்கடைளயும் வெதரிந்துவெகாண்
Bகிழ்ச்சியில் அ ன் உள்ளம் களித்தது. ‘Bானனீடைக ஜேகாச த்தரசனுக்கு Bகள்! ாச தத்டைத என்பஜேத
அ ளுடை I வெBய்Iான வெபIர்! தன் ஜேகாப்வெபருந்ஜேதவி தத்டைதக்கு அ ள் தங்டைக முடைறயினள்’
என்வெறல் ாம் வெ ளிIான வெசய்திகளால் Bானனீடைகக்கும் தனக்கும் இடை ஜேIயுள்ள அன்புத் வெதா ர்பு
அறு தற்கில்டை என்ற உறுதி அ னுக்கு ஏற்பட் து. அந்த உறுதிடைIத் தான் அடை
தற்குக்
காரணBான வெசய்திகடைள ந்து கூறிI Iந்தகடைனப் பாராட்டித் தழுவிக் வெகாண் ான் உதIணன்.
எல் ா நற்வெசய்திகடைளயும் தம் அரசனி ம் வெசன்று கூறித் திருBணத்திற்கு ஜே ண்டிI ஏற்பாடுகஜேளாஜே
ரு தாகத் தத்டைதயி மும் உதIணனி மும் விடை வெபற்றுக்வெகாண்டு வெசன்றனர் ஜேகாச நாட்டு
Bன்னனி மிருந்து ந்திருந்த தூது ர்கள். ாச தத்டைதயும் பதுடைBயுஜேB முன் நின்று, Bானனீடைகக்கும்
உதIணனுக்கும் திருBணம் நிகழ Bகிழ்ச்சிஜேIாடும் முழுஅளவு Bனத் திருப்திஜேIாடும் ஏற்பாடு
வெசய்தனர். ‘ஜேகாச த்து ஜே ந்தன் Bகடைள உதIணன் திருBணம் புரிந்துவெகாள்ளப் ஜேபாகின்றான்’ என்ற
Bங்க ச் வெசய்தி எங்கும் பரவிIது. குறுநி Bன்னரும் வெபருநி Bன்னரும் திருBண அடைழப்பு ஓடை
வெபற்றனர்.
தன் Bகள் ஜேகாசாம்பியில் ாச தத்டைதயின் பாதுகாப்பில் ந Bாக இருக்கின்றாள் என்படைதயும்,
உதIணனும் அ ளும் காதல் ஜேBற்வெகாண்டு ஒழுகுகின்றனர் என்படைதயும் தூது ர்கள் ந்துகூறக்
ஜேகட் ஜேகாச Bன்னன் ஜேபரு டைக உற்றான். திருBணத்டைதச் சிறப்பாக ந த்தி டை ப்பதற்காக உ ஜேன
தன் பரி ாரங்களு னும் திருBணத்திற்கு ஜே ண்டிI வெபரும் வெபாருள்களு னும் ஜேகாசாம்பி
நகரத்துக்குப் புறப்பட் ான் அ ன். உதIணடைனப் ஜேபான்ற ஓர் ஜேபரரசன் தன் Bகளுக்குக் வெகாழுநனாக
ாய்த்ததனால் அ ன் Bனம் Bட்டி ாக் களிப்பில் ஆழ்ந்திருந்தது. Bானனீடைகயின் தாயும் ஜேகாச ராசன்
ஜேதவியுBாகிI சுந்தரியும் அஜேத அளவு Bகிழ்ச்சிஜேIாடு ஜேகாசாம்பி நகருக்குப் புறப்பட் ாள். ஒரு
Bங்க நாளில் ஜேகாசாம்பி நகரத்து அரண்Bடைனயில் உதIணன் Bானனீடைக திருBணம் சிறப்புற
ந ந்ஜேதறிIது. பதுடைBயும், ாச தத்டைதயும் தாஜேB Bானனீடைகக்கு துடை க்ஜேகா ம் புடைனந்தனர். யூகி,
Iந்தகன், ஜேகாச Bன்னன் Iா ரும் ாழ்த்திப் புகழ நிகழ்ந்து முடிந்தது அந்தத் திருBணம். உதIணன்,
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Bானனீடைக, உதIணன் திருBணத்திற்குப் பின்பு ஜேகாசாம்பி நகரத்து அரண்Bடைன ாழ்க்டைக அடைBதியும்
இன்பமும் மிகுந்ததாகச் வெசன்று வெகாண்டிருந்தது. இஃது இவ் ாறு இருக்க முன்பு உதIணனால் Bாடை
வெதாடுத்துச் சூட் ப்வெபற்ற, இ ா ண Bடை ச்சாரலின் த ப் பள்ளிடைIச் ஜேசர்ந்த விரிசிடைக என்னும்
வெபண்ணின் நிடை பற்றி அறிI ஜே ண் ாBா? ாச தத்டைத முதலிI ர்களு ன் உதIணன் இ ா ான
Bடை ச்சாரலில் உண் ாட்டு விழாவிற்காகத் தங்கியிருந்தஜேபாது அங்குள்ள ஒரு முனி ரின் ஆசிரBத்தில்
விரிசிடைகடைIச் சந்தித்து அ ளுக்கு அழகிI Bாடை , கண்ணி முதலிIடை கடைளத் வெதாடுத்துச்
சூட்டினான். அப்ஜேபாது அங்ஜேக ந்த தத்டைத, உதIணன் ஜேBற் ஜேகாபம் வெகாண்டு ஊடினாள். உதIணன்
தன்டைன Bடியில் இருந்திக் வெகாண்டு Bாடை சூட்டிI நிகழ்ச்சிடைI அ ன் அங்கிருந்து வெசன்ற பின்பும்
விரிசிடைகIால் Bறக்க முடிIவில்டை . அந்த நிடைனவும் இன்ப உணர்ச்சியும் அ ள் உள்ளத்தில்
என்வெறன்றும் அழிIாத ஓவிIங்களாக நிடை த்துவிட் ன. அன்று உதIணன் இ ா ான Bடை ச்சாரலில்
தன்டைனவிட்டுப் பிரிந்து வெசன்றஜேபாது தன்னிலிருந்து உயிஜேராடு வெதா ர்புடை I இன்றிIடைBIாத
வெபாருள் ஒன்டைற அந்த ஆணழகன் பறித்துக்வெகாண்டு ஜேபா து ஜேபான்ற ஓர் உணர்ச்சி விரிசிடைகக்கு
ஏற்பட் து. அந்த வெBல்லிI உணர்வின் காரணஜேBா, உள்ளர்த்தஜேBா விரிசிடைகக்கு அப்ஜேபாது
வெதளி ாகப் பு ப்ப வில்டை . நாளாக ஆக அவ்வுணர்வு அ ளுக்கு அர்த்தBாயிற்று! உதIணனுக்குத்
தன் உள்ளம் தானாகஜே காணிக்டைகIாகியிருப்படைத அ ள் உணர்ந்தாள். அ னின்றித் தனக்குத் தனிஜேI
ாழ்வில்டை என்படைதயும் அறிந்தாள். விரிசிடைகயின் நிடை யில் ஏற்பட் இந்த Bாறுதடை
அ ளுடை I தந்டைதIாகிI Bந்தரமுனி ர் அறிந்தார். காரணம் புரிIாத ர் ஜேபா த் தம் Bகடைளத் தாஜேB
அடைதப் பற்றிக் குறிப்பாக விசாரித்தார். கள்ளங்கப Bற்ற அந்தப் வெபண் எடைதயும் ஒளிக்காBல் ந ந்தது
எல் ா ற்டைறயும் தந்டைதயி த்தில் கூறி விட் ாள். அ ள் கூறிI அடை Iாளங்களில் இருந்தும், அந்தச்
சBIத்தில் இ ா ாண Bடை ச்சாரலுக்கு ந்து வெசன்ற அரசர் உதIணடைனத் தவிர ஜே று எ ரும்
இல்டை என்று அறிந்ததாலும். ‘தம் Bகளின் Bனத்டைதக் க ர்ந்துவெகாண்டு வெசன்ற ன் உதIணஜேன’
என்று அ ர் உய்த்துணர்ந்து வெகாண் ார். ‘தம் Bகளுக்கும் அ ஜேன ஏற்ற நாIகன் ஆ ான்’ என்று Bனம்
விரும்பி அடைBந்த ர், அதன் பிறகு உதIணடைனச் சந்தித்து அ னி ம் விரிசிடைகயின் திருBணம் பற்றிப்
ஜேபசி முடிவு வெசய் தற்குக் கா த்டைத எதிர் பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தார். ஆனால் கா ம் Bட்டும்
வெபாருத்தBாக ாய்க்காBல் அ டைர ஏBாற்றம் வெசய்துவெகாண்ஜே இருந்தது.
விரிசிடைகயின் ஏக்கமும் தவிப்பும், அ ள் உதIணடைன எண்ணும் நாள்கடைளப் ஜேபா ஜே
ளர்ந்து
வெகாண்டிருந்தது. உதIணன் யூகிடைI இழந்த வெசய்தி, தத்டைத எரியுண் தாகக் கூறப்வெபற்ற வெபாய்ச்
வெசய்தி இடை கடைளக் ஜேகள்விப்பட் முனி ர், திருBண விஷIBாக அப்ஜேபாது உதIணடைனச் சந்தித்துப்
ஜேபசு தற்குக் கா ம் ஏற்றதில்டை என்ஜேற எண்ணி நாடைளக் க த்திக் வெகாண்டு ந்தார். ஆனாலும்
‘உதIணடைன எண்ணி விரிசிடைக தாபத்தால் உள்ளுறத் தவித்துக் வெகாண்டிருக்கின்றாள்’ என்று
கண்டுணர்ந்தஜேபாது அ ர் பரபரப்பும் அ சரமும் வெகாண் ார். இந்தச் சBIத்தில் தான் உதIணன் Bகத
Bன்னனாகிI தருசகனின் படை உதவிIால் ஜேகாசம்பிடைI ஆருணியி மிருந்து மீட்டுக் வெகாண் தும்
யூகி, தத்டைத ஆகிஜேIார்கடைளத் திரும்ப உயிரு ன் வெபற்றதுBாகிI வெசய்திகடைள விரிசிடைகயின்
தந்டைதIாகிI Bந்தர முனி ர் அறிI ஜேநர்ந்தது. உ ஜேன அ ர் ஜேகாசாம்பி நகரத்திற்கு உதIணடைனக்
காண்பதற்காகப் புறப்பட் ார்.
ஜேசாசாம்பிடைI அடை ந்து அரசடை கூடியிருக்கும் ஜேபாதில் உதIணடைனக் காண அடை க்குள் நுடைழந்து,
ந்த வெசய்திடைIக்கூற ஜேநரம் ஜேநாக்கிக் காத்துக்வெகாண்டிருந்தார் அ ர். உதIணனின் க னம் Bந்தர
முனி ரின் பக்கBாகத் திரும்பிI ஜேபாதில், அ ர் உதIணடைன ஜேநாக்கித் தாம் ந்த காரிIத்டைத
வி ரிக்க ானார். “வெபருடைB வெபாருந்திI த்த ர்கு ப் ஜேபரரஜேச! முக்கிIBானதும் உனக்கு
விருப்பத்டைதத் தரக் கூடிIதுBான ஒரு நல் வெசய்திடைIப் பற்றி இப்ஜேபாது உன்னி ம் ஜேபசு தற்காக
நான் ந்திருக்கிஜேறன். நீஜேIா சிறப்பும் வெபருந்தடைகடைBயும் வெபாருந்திI சிறந்த கு த்டைதச் ஜேசர்ந்த ன்.
நான் Iார் என்படைதயும் கூறுகிஜேறன்; ஜேகட்பாIாக! முன்பு Bந்தர நாட்டின் அரசனாக இருந்து, பரு
முதுடைBIால் Bக்களி ம் அரசாட்சிடைI ஒப்படை த்து விட்டுத் துற றம் ஜேBற்வெகாண் Bந்தர Bன்னன்
நான்தான். இப்ஜேபாது என் த ப்பள்ளி இ ா ாண Bடை ச்சரலில் இருக்கின்றது. அங்ஜேக நான், என்

190

Bடைனவி நீ ஜேகசி, என் Bகள் விரிசிடைக ஆகிI மூ ருஜேB
வெகாண்ஜே
ந்து சற்ஜேற நிறுத்தினார் Bந்தரமுனி ர்.

ாழ்ந்து ருகிஜேறாம்...” என்று கூறிக்

‘விரிசிடைக’ என்ற வெபIடைரயும் இ ா ாண Bடை ச் சாரடை யும் அந்த முனி ர் நிடைனவூட்டிIதும்
உதIணனுக்கு முகB ர்ச்சி ஏற்பட் து. ‘ ந்திருப்ப ர் எதற்காக ந்திருக்கிறார்?’ என்படைத
அ னாகஜே Bனக் களிப்ஜேபாடு அனுBானித்து உணர் தற்கு முIன்றான். அதற்குள் தாம் இடை ஜேI
நிறுத்திI ஜேபச்டைச ஜேBஜே வெதா ர்ந்தார் Bந்தர முனி ர். “நீ உண் ாட்டு விழாவிற்காக இ ா ாண
Bடை ச் சாரலுக்கு ந்திருந்தஜேபாது நான் சி புண்ணிI தீர்த்தங்களில் நீராடி ரு தற்காக Iாத்திடைர
வெசன்றிருந்ஜேதன். திரும்பி அங்ஜேக ந்த பின்பு, விரிசிடைக மூ Bாக எல் ா ற்டைறயும் அறிந்து
வெகாண்ஜே ன். அந்தச் சம்ப ம் இன்று டைர உனக்கும் நிடைனவிருக்கும் என்று எண்ணுகின்ஜேறன்.
விரிசிடைகடைIஜேIா, அந்த நிகழ்ச்சிடைIஜேIா நீ Bறந்திருக்க Bாட் ாய் என்பது என் உறுதிIான நம்பிக்டைக!
எனஜே தான், நான் இங்கு ந்ஜேதன். நீ Bாடை வெதாடுத்துச் சூட்டிவிட்டு ந்த தினத்திலிருந்து விரிசிடைக
உன் நிடைன ாகஜே இருக்கின்றாள். உன் பிரிவினால் அ ள் எய்தியிருக்கும் துIரம் உடைரக்கும்
தரத்தினது அன்று. உன்னி ம் பறிவெகாடுத்த Bனத்தினளாய் எப்ஜேபாதும் உன் நிடைனவு சூழஜே விரிசிடைக
அங்ஜேக சீ னற்று இIங்கி ருகின்றாள். உனக்காக உள்ளத்டைத அர்ப்பணித்துவிட்டுத் தணிIாக்
காதலு ஜேன காத்திருக்கும் காரிடைகடைI ஏBாறச்வெசய் து உன்ஜேபான்ற ஆ
ருக்கு அழகு அன்று. ‘நான்
என் Bகடைள உனக்கு Bணம் வெசய்து வெகாடுக்கிஜேறன். நீ அ டைள Bறுக்காBல் ஏற்றுக் வெகாள்ளத்தான்
ஜே ண்டும்’ என்று உன்டைன ற்புறுத்துதல் எனக்குப் பண்பாடு ஆகாது. இருந்தாலும் விரிசிடைகக்கு
உன்டைன Bணம் வெசய்துவெகாள்ளும் உரிடைB இருக்கிறது. உனக்கு விரிசிடைகடைI
Bணந்துவெகாள்ளஜே ண்டிI க டைB பண்டை விடைனத் வெதா ர்புடை Iதாக இருக்கிறது. முன்ஜேப
அ ளுக்கு B ர்Bாடை சூட்டிI ன் நீ! முடைற என்ற டைகக்கு அந்தப் படைழI நிகழ்ச்சியும் சான்றாக
நிற்கிறது. ஆடைகIால் என் விருப்பப்படி நாஜேன Bனமு ந்து விரிசிடைகடைI உனக்குக் வெகாடுக்கின்ஜேறன்.
விரிசிடைகடைI ஒரு நல் Bங்க நாளில் நீ Bணம் வெசய்து வெகாள்ளஜே ண்டும்” என்று Bந்தரமுனி ர்
ஜே ண்டிக் வெகாண் ார்.
உதIணனுக்கும் அந்த ஜே ண்டுஜேகாள் விருப்பத்டைதஜேI உண் ாக்கிIது. ஆயினும் தன் ஜேதவிBார்களுள்
முதன்டைB ாய்ந்த ளாகிI ாச தத்டைதடைIக் க ந்து ஆஜே ாசித்து, அ ள் சம்Bதம் வெபற்றுக்வெகாண்
பின்னஜேர முனி ரி ம் தன்னுடை I உ ன்பாட்டை த் வெதரிவிக்க விரும்பினான் அ ன். Bானனீடைக
நிகழ்ச்சி ஜே று அ டைனப் பIமுறுத்திIது. எனஜே Bந்தர முனி டைரத் தகுந்த உபசாரங்களு ன்
வெபருBதிப்பிற்குரிI ரஜே ற்பளித்து, அரண்Bடைனயில் தங்குBாறு வெசய்தபின் ாச தத்டைதடைIக்
காணச் வெசன்றான் உதIணன். ஏற்வெகனஜே BானனீடைகடைI Bணந்து வெகாள் தற்குள் இடை யில்
தத்டைதயினால் நிகழ்ந்து முடிந்திருந்த குரூரBான ஜேசாதடைனகள் அ டைன எச்சரித்திருந்தன. எனஜே தான்
விரிசிடைகடைI Bணந்து வெகாள் து பற்றித் தத்டைதயினி மிருந்து கருத்து அறிந்த பின்புதான்
ஜேBற்வெகாண்டு எதுவும் தீர்Bானிக்க முடியும் என்வெறண்ணிIபடி அ டைள அணுகினான் உதIணன்.
தவிர, முன்ஜேப இ ா ாண Bடை ச்சாரலில் விரிசிடைகக்கு Bாடை சூட்டிIது காரணBாக ாச தத்டைத
தன்ஜேBல் சினமும் ஊ லும் வெகாண்டு பிணங்கியிருப்பதனால் அ ளி ம் ஜேகட்காBல் ஏதும் வெசய்Iச்
சம்Bதிக்கவில்டை அ ன் உள்ளம். ஆகஜே அ ன் ாச தத்டைதடைI அணுகி Bந்தர முனி ர் ரவு
பற்றியும், விரிசிடைகடைI Bணந்து வெகாள்ள ஜே ண்டும் என்பது பற்றி அ ருடை I ஜே ண்டுஜேகாடைளயும்
விளக்கBாக எடுத்துக் கூறினான்.
தத்டைதக்கு அப்ஜேபாதிருந்த Bனநிடை , ‘பிறருக்காக நம்முடை I இன்பத்டைதப் பகுத்து
அளிப்பதனாஜே ஜேI ாழ்வில் திIாகம் என்ற வெபரும் பண்பாடு இ ம் வெபற முடியும்’ என
அடைBந்திருந்தது. Bானனீடைக, உதIணன் திருBணத்திற்கு அப்பால் இத்தடைகIவெதாரு Bனநிடை
அ ளுக்குத் தன் ஜேபாக்கில் ஏற்பட்டிருந்தது. அன்றியும் விரிசிடைகயின் காதல் அ ளுக்கு முன்ஜேப
வெதரியும். ‘என்னால் அந்த முனி ர்த Bகளுடை I ாழ்க்டைக பாழ்படு ாஜேனன்? இ ஜேர உயிர் என்று
கருதி ாழும் சூது ாதற்ற அந்தக் கன்னியும் இ டைர Bணந்து வெகாள்ளட்டுஜேB. அதனால் எனக்குக்
குடைற என்ன ந்துவி ப் ஜேபாகிறது! எனக்குச் சம்Bதம் என்றால் பதுடைBக்கும் Bானனீடைகக்கும்கூ அது
சம்BதBாகஜே இருக்கும். விரிசிடைகயின் காதல் கருகி அழிI ஜே ண் ாம். அ டைள இ ர் Bணந்து
வெகாள்ளட்டும், அதற்காக இவ் ளவு வெதாடை வு ஜேதடி ந்து ஜே ண்டிக் வெகாண்டு நிற்கும் அந்த முனி ர்
ஏBாற்றம் அடை Iக் கூ ாது இப்படித் தன்Bனத்திற்குள் எண்ணிப் பார்த்தபின் வெபரிதும் Bகிழ்ந்து,
உதIணனி ம் தனது சம்Bதத்டைதத் வெதரிவித்தாள் ாச தத்டைத. உதIணனும் Bகிழ்ந்தான்.
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உதIணன் Bந்தரமுனி ரி ம் விடைரந்து ந்து தன் உ ன்பாட்டை த் வெதரிவித்தான். முனி ரும்
Bகிழ்ந்தார். விரிசிடைகடைI Bணம் வெசய்துவெகாள்ள ாய்த்த வெபரும் ஜேபற்டைற எண்ணிச் சி ப
தானங்கடைளச் வெசய்தான் உதIணன். சி நாள்கள் அ ஜேனாடு ஜேகாசாம்பி நகரில் தங்கிவிட்டு,
விரிசிடைகடைI அடைழத்து ரு தற்காக இ ா ாண Bடை ச்சாரலுக்குப் புறப்பட் ார் Bந்தர முனி ர்.
விரிசிடைகடைIயும் அ ள் தாடைIயும் அடைழத்துக் வெகாண்டு விடைரவில் ருBாறு ஜே ண்டிக்வெகாண்டு,
உதIணன் அ ருக்கு விடை வெகாடுத்து அனுப்பினான். அப்ஜேபாதுதான் ஒரு திருBணம் முடிந்து அந்தக்
ஜேகா ாக த்தின் சு டு Bடைறந்திருந்தது ஜேகாசாம்பி நகரத்தில். உ ஜேன விரிசிடைகயின் திருBணச் வெசய்தி
பர ஜே படைழI ஜேகா ாக ஜேB எங்கும் மீண்டும் குடைறவின்றி நிடைறந்தது. ‘விரிசிடைக இ ா ாண
Bடை யிலிருந்து எப்ஜேபாது ரு ாள்? அ டைளக் கண் நிடைறIக் காண்கின்ற நல் பாக்கிIம்
என்டைறக்குக் கிட்டும்?’ என்ற ஆ ல் நிடைறந்த நிடைனவுகஜேளாடு ஜேகாசாம்பி நகரம் முழு துஜேB
அ ளுடை I நல் ரடை நாள்ஜேதாறும் எதிர்பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தது. நகரத்தின் தடை
ாயிலும்
வெபருவீதிகளும் நன்றாக அ ங்கரிக்கப் வெபற்று ஆர ாரத்ஜேதாடு விளங்கின. வீதிகளுக்குப் புதுBணல்
பரப்பிப் பந்தலிட் னர். வீடுகளிலும் Bா ங்களிலும், Bகிழ்ச்சியின் சின்னங்களாகிI அணிகளும்
வெகாடிகளும் இ ங்கின. நகவெரங்கும் Iார் Iாடைரச் சந்தித்தாலும் விரிசிடைகடைIப் பற்றியும், விரிசிடைகயின்
திருBணத்டைதப் பற்றியும், அ ள் என்டைறக்கு ருகின்றாள் என்படைதப் பற்றியுஜேB ஜேபசினர்.
ானு கிலிருந்து ரும் ஜேத கன்னிடைக ஒருத்திடைI ரஜே ற்க முற்படுஜே ார்ஜேபா க் ஜேகாசாம்பி
நகரத்து Bக்கள், விரிசிடைக என்னும் ஜேபரழகியின் ரடை எதிர்பார்த்தனர் என்ஜேற கூற ாம்.
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72. விரிசிடைக திருBணம்
விரிசிடைகயின் தந்டைத, விரிசிடைகடைI இ ா ாண நகரிலிருந்து அனுப்புகின்ற நாடைளக் குறித்து
உதIணனுக்குச் வெசய்தி அனுப்பினார். உதIணன் அரண்Bடைனயிலிருந்து விரிசிடைகடைI அடைழத்து
ரு தற்கான சிவிடைகடைIயும் கா
ர்கடைளயும் சி பணிப் வெபண்கடைளயும் உ ஜேன இ ா ாண
Bடை க்கு அனுப்பினான். விரிசிடைகடைIக் காண ஜே ண்டுவெBன்ற ஆ ல் நகர Bக்களுக்கு மிகுதிIாக
இருத்தடை அறிந்து உதIணன் சி ஆடைணகடைள இட்டிருந்தான். ‘விரிசிடைகடைIப் புற நகரத்திலுள்ள
ஜேசாடை
டைரக்கும் சிவிடைகயில் அடைழத்து ரஜே ண்டும்’ என்றும் ‘அங்கிருந்து ழி நடை Iாகஜே ,
நகர Bக்கள் Iா ரும் காணும்படி அ டைள வீதிகளின் ழிIாக அரண்Bடைனக்கு அடைழத்து ர
ஜே ண்டும்’ என்றும் ஏற்பாடுகள் வெசய்Iப் வெபற்றிருந்தன. விரிசிடைக நகரத்திற்குள் ருகின்றஜேபாது
அந்நகரத்து வீதிகளின் Iாடைன, குதிடைர முதலிI ற்றின் ஜேபாக்கு ரவு நீக்கப்ப ஜே ண்டும் என்றும்,
வீதிகடைளத் தூய்டைB வெசய்து நறுBண B ர்கடைளப் பரப்பி டை க்க ஜே ண்டும் என்றும் ஆடைணகள்
இ ப்வெபற்றிருந்தன. விரிசிடைகடைI அடைழத்து ரு தற்காக இ ா ாணம் வெசன்றிருந்த அரண்Bடைனப்
பணிப் வெபண்கள், கா
ர்கள், முதுBக்கள் முதலிஜேIார்க்கும் இந்த ஏற்பாடுகள் முன்கூட்டிஜேI
அறிவிக்கப் வெபற்றிருந்தன. விரிசிடைக ழி நடை Iாகஜே நகர வீதியில் உ ா ரு ாள் என்ற வெசய்தி
ஜேகட்டு, ‘அ டைள எல் ாரும் நன்கு, கண் நிடைறIக் காண ாம்’ என்னும் ஆடைசIால் ஜேகாசாம்பி நகரின்
பக்கத்துச் சிற்றுர், ஜேபரூர்களிலிருந்தும் Bக்கள் கூட் ம் கூ
ாயிற்று. உதIணனால்
அரண்Bடைனயிலிருந்து அனுப்பப்பட்
ர்கள் இ ா ாணத்டைத அடை ந்தனர். விரிசிடைக அ ர்கஜேளாடு
புறப்படு தற்கு ஜே ண்டிI ஏற்பாடுகடைள முனி ர் முன்கூட்டிஜேI வெசய்து டை த்திருந்தார்.
ாழ்க்டைகயில் அ ர் துறவி. வெபாருள்களின் நிடை IாடைBடைIயும் அறிந்த ர். உ க BாடைIIாகிI
பாச டை யிலிருந்து விடுபடு தற்கு முIலும் முIற்சியில் ஈடுபட்டிருப்ப ர். ஆயினும் விரிசிடைகயின்
பிரிவு அ ர் Bனத்டைதத் துறவு வெநறியில் ஜேBலும் உறுதிப் படுத்திIது. திடுவெBன்று அ ருக்கு என்ன
ஜேதான்றிIஜேதா வெதரிIவில்டை ! ‘விரிசிடைகஜேIாடு தாஜேBா, தம் BடைனவிஜேIா, ஜேகாசாம்பிக்குச்
வெசல் தில்டை ’ என்ற தீர்Bானித்திற்கு ந்தார் அ ர். ‘ ந்திருக்கும் அரண்Bடைன Bனிதர்கஜேளாடும்
ஆசிரBத்டைதச் ஜேசர்ந்த ஜே று சி த Bகளிர்களு னும் விரிசிடைகடைI அனுப்பிவி ஜே ண்டும்’ என்ற
உறுதிIான எண்ணத்டைத அ ர் ஏற்படுத்திக் வெகாண் ார். துறவு நம்பிக்டைக, துறவின்ஜேBல் உறுதிIான
பற்று என்னும் இடை எல் ாம், ஒரு சிறு பாச உணர்வினால் பாதிக்கப்படுBாயினும் மீண்டும்
வெதா ர்ந்து ப
டைகIான பாசங்கள் ளர்ந்து வெகாண்ஜே ஜேபா தற்ஜேக உரிI காரணங்களாகிவிடும்.
‘விரிசிடைக, உதIணன் திருBணத்டைதத் தாம் வெசன்று கண் ால், தBக்கும் அஜேத ஜேபா உ க ாழ்வில் தம்
Bகள் ஜேBல் அத்தடைகIஜேதார் பாசம் ஏற்பட்டுவிடுஜேBா?’ என்று அஞ்சினார் Bந்தர முனி ர்.
‘விரிசிடைகடைI Bணந்துவெகாள்ள நான் உ ன்படுகின்ஜேறன்’ என்று உதIணன் எப்ஜேபாது கூறினாஜேனா,
அப்ஜேபாஜேத உ க ாழ்வில் எனக்கு இருந்த ஒஜேர ஒரு கடை சி பந்தமும் அற்றுப் ஜேபானது. ‘இனி நான்
த த் வெதா ர்பு ஒன்டைற Bட்டுஜேB தாங்கு தற்கு உரிI ன்’ என்றிவ் ாறாக Bந்தர முனி ர் சிந்தித்தார்.
‘விரிசிடைகயு ன்கூ அ ரும் அ ர் ஜேதவியும் ஜேகாசாம்பிக்குச் வெசல் ஜே ண் ாம்’ என்று தம்முடை I
Bனத்திற்குள்ளிருந்து ஏஜேதா ஒரு சக்தி அடிக்கடி கூறிக்வெகாண்ஜே இருப்பதுஜேபா அ ருக்குத்
ஜேதான்றிIது! இறுதியில் முனி ருடை I ஆடைச ஜேதாற்றது! Bனம் வெ ன்றது ஆம். முனி ரும்
அ ருடை I ஜேதவியும் இ ா ாண Bடை யில் தங்கள் ஆசிரBத்திஜே ஜேI தங்கிவிட் னர்.
அரண்Bடைனயிலிருந்து ந்திருந்த ர்களும் ஆசிரBத்டைதச் ஜேசர்ந்த ஜே று சி வெபண்களுஜேB
விரிசிடைகடைI அடைழத்துக் வெகாண்டு ஜேகாசாம்பிக்குச் வெசன்றனர். அங்கிருந்து புறப்படும்ஜேபாது விரிசிடைக
பிரிவுச் சுடைB வெபாறுக்கமுடிIாBல் அழுஜேதவிட் ாள். இளடைBயிலிருந்து அன்று டைர தாய்
தந்டைதIடைரப் பிரிIாBல் ளர்ந்துவிட் அ ளுக்கு, அன்று அங்கிருந்து வெசல் து மிகப் வெபரிI
ஜே தடைனடைIக் வெகாடுத்தது.
இIற்டைகயின் சக சம்பத்துக்களாலும் வெசளபாக்கிIங்களாலும் நிடைறந்து விளங்கும் இ ா ாண
Bடை ச்சாரலிலிருக்கும் தந்டைதயின் அழகிI ஆசிரBத்டைத விட்டுச் வெசல் தற்கு Bனம் க ங்கினாலும்,
ஜே ஜேறார் ஆடைச அ டைளக் ஜேகாசாம்பி நகரத்டைத ஜேநாக்கி அதிஜே கBாக அடைழத்துக் வெகாண்டிருந்தது.
அந்தக் காதல் ஆடைசயின் தீராத தாபத்டைத அ ளால் வி க்க முடிIவில்டை . அ ள் ஒரு துறவிக்கு
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Bகள்தான். ஆனால் அ ளால் எந்தப் பாசங்கடைளயும் துறக்க முடிIவில்டை . கண்ணிர்த் திடைர கண்கடைள
Bடைறக்கத் தந்டைதடைIயும் தாடைIயும் ணங்கிவிட்டு, அந்த அழகு BIBான ஆசிரBத்டைதயும் நீ Bணி
முடிதரித்தது ஜேபா வெநடிது விளங்கும் இ ா ாண Bடை யின் சிகரங்கடைளயும் ஒருமுடைற சுற்றிப்
பார்த்தபின், ஜேகாசாம்பி நகரப் பIணத்துக்காகச் சிவிடைகயில் ஏறினாள் விரிசிடைக. அ ள் உள்ளம்
உ ந்தது. கண்கள் நீர் சிந்தின. சிவிடைக புறப்பட் து. இ ா ாண Bடை யிலிருந்து புறப்பட் விரிசிடைக,
ஜேகாசாம்பியின் புறநகரில் அடைBந்திருந்த ஜேகாவில் ஜேதாட் ம் ஒன்றில் தங்கியிருக்க ஏற்பாடு வெசய்Iப்
வெபற்றாள். அரண்BடைனடைIச் ஜேசர்ந்த பணிப்வெபண்களும் த ப் பள்ளிடைIச் ஜேசர்ந்த Bகளிரும்
விரிசிடைகடைI நகரத்திற்கு உள்ஜேள அடைழத்துக்வெகாண்டு வெசல் ப் வெபறு தற்கு முன்பாகஜே , தாங்கள்
தங்கியிருந்த ஜேதாட் த்திஜே ஜேI Bங்க நீராட்டி அ ங்கரித்து விடு வெதன்று முடிவு
வெசய்தனர். விரிசிடைகயின் அழகிI கருங்குழலுக்கு நறு வெநய்பூசிப் ப
டைக ாசடைனப் வெபாருள்களால்
நீராட்டினர். நீராட்டி முடிந்த பின்னர், அழகுக்கு அழகு வெசய் ஜேதஜேபா அ டைள அணி வெசய்Iத்
வெதா ங்கினார்கள். ப
டைக நறுBண B ர்களால் வெதாடுத்த பூங்வெகாத்துக்கடைள அ ள் கூந்தலில்
அணிந்தனர். சிறந்த உடை கள், அணிக ன்கள் முதலிI ற்டைறக் வெகாண்டு விரிசிடைகடைIப் புடைனIா
ஓவிIBாகச் வெசய்தனர். இIற்டைக தன் உ லில் ஊட்டியிருந்த னப்டைபத் தவிர, அது காறும் வெசIற்டைக
னப்புக்கு உரிI எந்த அணிகடைளயும் பIன்படுத்தி அறிIாத விரிசிடைகக்கு அ ங்காரம் வெசய்த
வெபண்கள், இIற்டைக னப்ஜேபாடு வெசIற்டைக னப்டைபயும் அ ளுக்கு அளித்தனர். விரிசிடைகயின்
அ ங்காரம் முடிந்தது. அரண்Bடைனயிலிருந்து அ டைள வீதிகளின் ழிஜேI ந த்தி அடைழத்துச்
வெசல் தற்கு ந்த ர்கள் காத்திருந்தனர். புறப்ப ஜே ண்டிI ஜேநரத்தில், அழகான வெபரிI வெசங்கு டைள
B ர் ஒன்டைற,
க்டைகயில் பிடித்துக் வெகாள்க’ என்று கூறி விரிசிடைகயி ம் வெகாண்டு ந்து அளித்தாள்
ஒரு ஜேதாழி. விரிசிடைக அந்த B டைர ாங்கி
க்டைகயில் பிடித்துக் வெகாண் ாள். அது அ ளுடை I
ஜேசாடைபடைIப் பன்B ங்கு எடுப்பாக விளங்கச் வெசய்தது.
த ப்பள்ளியிலிருந்து உ ன் ந்திருந்த வெபண்கள் அங்கிருந்ஜேத விடை வெபற்றுக்வெகாண்டு திரும்பிச்
வெசல் தற்கு விரும்பினார்கள். நகருக்குள் ரு தற்கு அந்தப் வெபண்கள் விரும்பவில்டை .
அரண்Bடைனயிலிருந்து விரிசிடைகடைI அடைழத்துச் வெசல் தற்காக ந்திருந்த ர்களுக்குள்
சாங்கிIத்தாயும் இருந்தாள். த ப்பள்ளியிலிருந்து உ ன் ந்திருந்த வெபண்கள், “சாங்கிIத் தாஜேI!
நாங்கள் இங்கிருந்ஜேத விடை வெபற்றுக் வெகாள்கிஜேறாம். விரிசிடைகடைI அரண்Bடைனயில் வெகாண்டுஜேபாய்ச்
ஜேசர்க்க ஜே ண்டிIது, இனி உங்கள் வெபாறுப்பு” என்று அ ளி ம் ஜே ண்டிக்வெகாண் னர். விரிசிடைகடைI
ஜேநாக்கி, “விரிசிடைக! உதIணனின் பிற BடைனவிIர்களாகிI தத்டைத, பதுடைB,
Bானனீடைக ஆகிஜேIார்கடைளஜேI இனி நீ உன்னுடை I தாIாராகவும், தBக்டைகIராகவும்
நிடைனத்துக்வெகாண்டு அ ர்கடைள Bதித்து ாழ ஜே ண்டும். நாங்கள் வெசன்று ருகிஜேறாம். எங்கடைள
Bறந்துவி ாஜேத!” என்று கூறிவிட்டு ாழ்த்திIபின் ஆசிரBத்திற்குத் திரும்பினர். விரிசிடைக அ ர்கடைளக்
டைககூப்பி ணங்கிக் கண்களில் நீர்Bல்க விடை வெகாடுத்தாள். அ ர்கள் வெசன்றபின் விரிசிடைகடைI,
Bக்கள் காணுBாறு வீதிகளின் ழிஜேI ந த்தி அரண்Bடைனக்கு அடைழத்துச் வெசன்றனர்.
ஜேகாசாம்பியின் புறநகரத்துச் ஜேசாடை யிலிருந்து இ ா ாணத்திற்குத் திரும்பிச் வெசன்ற ர்கள்,
விரிசிடைகயின் தந்டைதIான Bந்தர முனி ரி மும் தாய் நீ ஜேகசியி மும் ந ந்த ற்டைற வி ரித்தனர்.
அஜேத ஆசிரBத்தில் அஜேத Bடை ச்சாரலில் விரிசிடைக யில் ாBல் ாழ் து அ ருடை I Bனத்டைத
ஜே தடைனIால் அரித்தது. பாசவுணர் ாகவும் உருப்வெபற்று அரித்தது. திடீவெரன்று Bந்தர முனி ருக்கு
Bனத்தில் என்ன ஜேதான்றிIஜேதா வெதரிIவில்டை ! “நீ ஜேகசி” என்று தன் ஜேதவிடைI அடைழத்தார். நீ ஜேகசி
அ ருக்கு முன் ந்தாள். “இனி என்னால் இஜேத ஆசிரBத்தில் விரிசிடைகடைI Bறந்து எனது கடுடைBIான
த த்தின் நிIBங்கடைள ஜேBற்வெகாண்டு வெபாறுடைBIாக ாழ முடிIாது ஜேபாலிருக்கிறது. நான்
ஜே றி த்திற்குப் ஜேபாகிஜேறன். உன்டைனயும் பிரிந்து தனிடைBIான கடுந்த த்தில் ஈடுப ப் ஜேபாகிஜேறன்
எனக்கு விடை வெகாடு” என்றார். அ ள் ஏஜேதஜேதா வெசால்லி Bறுத்துக் கூற முIன்றாள். ஆனால்,
Bந்தரமுனி ர் அ ளுடை I Bறுப்டைப இ ட்சிIம் வெசய்IாBஜே புறப்பட்டுவிட் ார். ஆசிரBத்து
நிகழ்ச்சி இவ் ாறிருக்கக் ஜேகாசாம்பி நகரின் நிகழ்ச்சிகடைள ஜேBஜே வெதா ர்ந்து க னிப்ஜேபாம்.
டைகயிஜே வெசங்கு டைள B டைர ஏந்தித் வெதய் Bகள் ஒருத்தி ஊர்ந்து ரு துஜேபா க் ஜேகாசாம்பி நகரத்து
வீதியில் வெBன்னடை பயின்று, தன்டைன அடைழத்துச் வெசல்லும் அரசஜேபாக ஆர ாரங்களு னும்
பரி ாரத்தினரு னும் வெசன்றாள் விரிசிடைக. அ ளுக்குப்பின் ஆசிரBத்தில் அ ள் பழகிப் பயின்ற
குயில், Bயில், புறா, கிளி, Bான், பாடை கள் முதலிI ற்டைறயும் வெகாண்டு வெசன்றனர். விரிசிடைக
இவ் ாறு வீதியில் ந ந்து அரண்Bடைனக்குச் வெசன்றஜேபாது அ டைளக் கண் ஜேகாசாம்பி நகரத்து Bக்கள்
194

ப
ாறு பாராட்டி விIந்தனர். “Bந்தர முனி ர் வெசய்த ஜே ள்வியில் ஜேதான்றிI ஜேளா இந்தத் வெதய்
கன்னிடைக?” என்று விIந்து கூறினர் சி ர். “டைகயிஜே வெசங்கு டைள B டைரப் பற்றிச் வெசல்லும்
திருBகளின் அ தாரஜேBா?” என்று விIந்தனர் ஜே று ப ர். “உதIணன் இத்துடைண நாள் இ டைளப்
பிரிந்து எவ் ாறு இங்ஜேக ஆற்றியிருக்க முடிந்தது?” என்வெறண்ணிக் வெகாண் னர் Bற்றும் சி ர்.
“இ ளுக்கு நிகரான அழகுடை I டைள உ கிஜே ஜேI காண்பது அரிது! ‘நாஜேன சிறந்த அழகி’ என்று
இறுBாந்திருக்கும் எந்தப் வெபண்ணும் இ டைளக் கண் ால், உறுதிIாகத் தடை குனிந்து நாணிப்ஜேபா து
நிச்சIம்! இIற்டைகயிஜே ஜேI அழகின் பிம்பBாக விளங்கும் இ ளுக்கு அ ங்காரம்
வெசய்திருக்கிறார்கஜேள! அ ர்கள் எவ் ளவு வெபரிI ஜேபடைதகள்!” என்று இவ் ாறு அ டைளக்
கண்
ர்கள் தத்தBக்குத் ஜேதான்றிIபடிவெIல் ாம் ஜேபசிக் வெகாண்டு வெபாழுது ஜேபாக்கினர். விரிசிடைக
அரண்BடைனடைI அடை ந்தாள்.
அரண்Bடைன ாயிலில் உதIணன், யூகி, Iந்தகன் முதலிI ர்களும் ாச தத்டைத, பதுBாபதி,
Bானனீடைக முதலிI ர்களும் அ டைள ரஜே ற்பதற்குக் காத்திருந்தனர். விரிசிடைக ந்த உ ஜேனஜேI
தத்டைத முதலிI வெபண்கள் அ டைள அன்ஜேபாடு தழுவித் தங்கள் அந்தப் புரத்திற்கு அடைழத்துச்
வெசன்றனர். கள்ளங்கபடில் ாத அந்தப் வெபண், மிக விடைரவிஜே ஜேI தன் அன்பால் தத்டைத, பதுடைB
முதலிI ர்களுடை I Bனத்தில் நிரந்தரBான ஓர் இ த்டைதப் வெபற்றுவிட் ாள். தத்டைத முதலிI மூன்று
ஜேதவிIர்களுஜேB வெபற்ற தாIார்ஜேபா இருந்து விரிசிடைகயின் திருBணத்டைதச் சிறப்பாக ந த்தி
டை த்தனர். உதIணனுடை I ாழ்வு, நான்கு அன்பு நிடைறந்த காதல் Bகளிவெராடு இன்ப
நிடைற ாக ாய்த்தது. ஜேகாசாம்பி நகரத்து Bக்களும் அடைBதிIான நல் ாட்சியுற்றனர். ஜேகாசாம்பி
நகரத்து அரண்Bடைனயிஜே நிடைறந்த நல் ாழ்வின் ஜேபாக அடைBதி பரவித் திகழ்ந்தது.
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73. ஆடைச பிறந்தது
விரிசிடைக-உதIணன் திருBணம் நிகழ்ந்தபின், ஜேகாசாம்பி நகரத்து அரண்Bடைனயின் ாழ்க்டைக
இன்பமும் அடைBதியுBாகப் ப ஆண்டுகள் கழிந்து வெகாண்டிருந்தன. இன்பமும் அடைBதியுBாகக்
கழிந்த அந்தப் ப
ரு ங்களுக்கு நுடுஜே நிகழ்ந்த எல் ா நிகழ்ச்சிகளும் கடைதப்ஜேபாக்கிற்கு
அ சிIமில்டை Iாயினும் சி இன்றிIடைBIாத நிகழ்ச்சிகடைள அ சிIம் குறிப்பாக அறிந்துவெகாள்ள
ஜே ண்டியிருக்கிறது. உதIணனின் தடை சிறந்த நண்பர்களாகிI யூகி, Iந்தகன், இ
கன்
முதலிI ர்களுக்கு திருBணம் ஆகியிருந்தது. முத ா தாகக் குறிப்பி ஜே ண்டிI வெசய்தி இது. ப
ஆண்டுகள் தானும் தன் BடைனவியுBாகக் ஜேகாசாம்பி நகரத்திஜே ஜேI தங்கியிருந்த யூகிக்கு, மீண்டும் தான்
அ டைனக் கண்டு அள ளா விரும்பு தாகவும், அ ன் உ ஜேன ரஜே ண்டும் என்றும்
பிரச்ஜேசாதனனி மிருந்து அடைழப்பு ந்தது. உதIணனின் அனுBதி வெபற்றுத் தன் BடைனவிடைIக்
ஜேகாசாம்பியிஜே ஜேI விட்டுவிட்டுத் தான் Bட்டும் உஞ்டைச நகருக்குச் வெசன்றான் யூகி. இவ் ாறு வெசன்று
திரும்பிI பின்னரும், இடை யிடை ஜேI ஜேகாசாம்பியிலும் உஞ்டைசயிலுBாக யூகி BாறிBாறி இருந்தான்.
Bற்ற நண்பர்கள் தத்தம் BடைனவிBாஜேராடு ஜேகாசாம்பியிஜே ஜேI உதIணனுக்குத் துடைணIாகத்
தங்கியிருந்தனர். தாஜேன முன்பு இ ா ாணத்துக்கு அனுப்பி இருந்த உருBண்ணு ாடை யும் இப்ஜேபாது
தன்னி ம் ர டைழத்து டை த்துக் வெகாண்டிருந்தான் உதIணன். எனஜே உருBண்ணு ாவும் தன்
Bடைனவி இராசடைனயு ஜேன ஜேகாசாம்பி நகரத்தில் ந்து தங்கியிருந்தான். இந்த நிடை யில்தான்
உதIணனின் ாழ்க்டைகயில் ஐந்தா து பகுதிIாக அ ன் Bகன் நர ாண தத்தனின் ஜேதாற்றமும்
ளர்ச்சியும் வெதா ங்குகிறது. இவ் ாறு இருக்குங்கால், உதIணனுடை I அரசடை க்கு ஒருநாள்,
‘வெசாந்தப் புதல் ர்கள் இல் ாடைBIால் தங்கள் உடை டைB எ டைரச் ஜேசரும்?’ என்படைத அறிந்து
வெகாள்ளும் ஜேநாக்கும் அ ாவும் உடை Iதான ழக்கு ஒன்டைற இரண்டு ாணிகர்கள் விசாரடைணக்குக்
வெகாணர்ந்தனர். அந்த ாழ்க்டைக விசாரித்துத் தீர்ப்புக் கூறுBாறு உருBண்ணு ாடை உதIணன்
நிIமித்தான். உருBண்ணு ா அந்த ழக்டைக விசாரிக்கத் வெதா ங்கினான்.
ழக்கு வி ரம் இதுதான். ஒரு தாய் யிற்றுப் பிறந்த ாணிக Bக்கள் மூ ர். மூ ரும் உ ன்
பிறந்த ர்களாடைகயினால் குடும்பத்தின் உடை டைBகள் மூ ருக்கும் சBBாகப் பங்கிட்டுக் வெகாடுக்கப்
வெபற்றிருந்தன. மூ ரும் தனித்தனிஜேI பிரிந்து தத்தம் இல் ற ாழ்க்டைகடைIயும் ாணிகத்டைதயும்
வெசவ் ஜேன நிகழ்த்தி ந்தனர். மூ ருடை I வெதாழிலும் ாணிகஜேB! ஆனாலும் மூ ரும் அடைத
ஜேBற்வெகாண்டிருந்த முடைறயிஜே ஜே ற்றுடைB இருந்தது. ஒரு ன் அரும்வெபரும் வெபாருள்கடைளக்
கப்பலிஜே ஏற்றிச் வெசன்று பிறநாடுகளில் விற்கும் க ல் ாணிகத்டைத ஜேBற்வெகாண்டிருந்தான்.
Bற்வெறாரு ன் உள்ளூரிஜே ஜேI வெபரிI கடை ஒன்று டை த்து அதன் மூ Bாக ாணிகம் வெசய்தான்.
மூன்றாB ன், கிடை ப்பதற்கு அரிI பண் ங்கடைள எளிI முடைறயில் ஜேசகரித்துக் கா ம் ரும் டைர
Bடைறத்துடை த்து, அப் பண் ங்கள் விடை ஜேIறிI கா த்தில் அ ற்டைற விற்று மிகுந்த ஊதிIம்
சம்பாதித்து ந்தான்.
இ ர்கள் ாழ்க்டைக இவ் ாறு கழிந்து ருங் கா த்தில், க ல் ாணிகம் வெசய்து, ந்த னாகிI
முத ாB ன், க லில் கப்பல் கவிழ்ந்து இறந்து ஜேபானான். க லில் எழுந்த ஜேகாரப் புIலும்
வெகாந்தளிப்பும் அ ன் உயிடைரச் சூடைற வெகாண்டுவிட் ன. இடைத அறிந்த Bற்ற சஜேகாதரர்கள் இரு ரும்
அ ன் பிணத்டைத அது ஒதுக்கப்பட்டிருந்த தீவிலிருந்து கண்வெ டுத்து அதற்கு உரிI பிதிர் க ன்கடைளச்
வெசய்தனர். வெசய்துவிட்டுத் தங்கள் தாயி ம் வெசன்று எல் ா வி ரத்டைதயும் கூறி, “இறந்துஜேபான
அ னுக்குப் பிதிர்க ன்கள் Iா ற்டைறயும் தாங்கஜேள வெசய்திருப்பதனால் அ னுடை I உடை டைBடைIத்
தாங்கஜேள இரு பகுதிIாக்கிப் பிரித்து எடுத்துக்வெகாள்ளு தற்குத் தங்களுக்கு உரிடைB உண்டு” என்றனர்.
தாஜேIா புதல் டைன இழந்த வெபருந்துIரத்தால், கண்ணிர் சிந்திப் ஜேபதுற்று இருந்தனஜேள ஒழிI,
அ ர்களுக்கு BறுவெBாழி கூறவில்டை . எனஜே , இறந்து ஜேபான னின் உடை டைB Iாருக்கு உரிIது
என்படைத அறிந்து வெகாள் தற்ஜேக அந்த ாணிக சஜேகாதரர்கள், உதIணனுடை I அடை க்களத்தில்
ழக்குத் வெதாடுத்திருந்தார்கள்.
ஜேBஜே கூறப்பட்
ாறு ழக்கின் முழு வி ரத்டைதயும் அ ர்கள் ாய்வெBாழிIாகஜே
அறிந்து வெகாண் பின்,உருBண்ணு ா அ ர்கடைளச் சி ஜேகள்விகள் ஜேகட் ான்.
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உதIணன்

“இறந்து ஜேபான னுக்கு Bடைனவி இருக்கின்றாள் அல்

ா?”

“ஆம், இருக்கின்றாள்!”
“இது பற்றி அ ள் கருத்து என்ன?”
“இப்ஜேபாது அ ள் கருவுற்ற நிடை யில் இருக்கின்றாள்” என்று அறிந்து

ந்து கூறினர் அ ர்கள்.

“கருவுற்றிருக்கும் அ ளுக்கு ஆண் Bகன் பிறந்தாஜே ா, உ டைBடைIப் பற்றி நீங்கள் கனவிலும்
உங்களுக்குரிIதாக எண்ண முடிIாது. வெபண் குழந்டைத பிறந்தால், உ டைB உங்கள் இரு ருக்குஜேB சரி
சBாகப் பிரிக்கப்பட்டுச் ஜேசரும். இக் காரணங்களால், அ ள் பிள்டைளப்ஜேபறு எய்துகின்ற டைர நீங்கள்
காத்திருக்க ஜே ண்டும்” என்று உருBண்ணு ா இந்த ழக்குக்குத் தீர்ப்புக் கூறினான்.
இந்த ழக்கிற்குத் தீர்ப்புக் கூறும்படி உருBண்ணு ாடை நிIமித்திருந்தாலும், அடை யில் இவ் ழக்கு
நிகழும்ஜேபாது தானும் அருஜேக இருந்தான் உதIணன். ழக்கு முடிந்தஜேபாது உதIணனின் கண்கள்
க ங்கியிருந்தன. ‘அடை கடை I ாம்’ என்று கட் டைள பிறப்பித்துவிட்டுத்தான் Bட்டும் சற்றுஜேநரம்
அங்ஜேகஜேI அBர்ந்து சிந்தித்துக் வெகாண்டிருந்தான் உதIணன். அன்று அடை யில் நிகழ்ந்து முடிந்த அந்த
ழக்கு அ ன் உள்ளத்டைத உருக்கியிருந்தது. ‘Bக்கடைளப் வெபறாத ாழ்வும் ஒரு ாழ் ா!
ாழ்க்டைகடைIயும் உடை டைBடைIயும் எ ரா து கண்
ர்கள் பறித்துக் வெகாண்டு, டைகயினால் எள்ளும்
நீரும் ாரி இடைறக்கும் இழிந்த ாழ் ல்
ா அது?’ என்று இஜேத வினாக்கள், அ ன் உள்ளத்தில்
திரும்பத் திரும்பச் சுழன்று வெகாண்டிருந்தன. ஆம்! உதIணனுக்கும் அன்று டைர Bக்கட்ஜேபறு இல்டை .
தன் ாழ்க்டைகயில் நிடைறஜே ற்ற முடிIாத பின்னத்தன்டைBடைI, இந்த அம்சத்தின் குடைறவு உண் ாக்கி
விட் தாக அ ன் எண்ணினான். உதIணனின் உள்ளம் இதற்காக ஏங்கிIது. ஏக்கம் என்பது ஆடைசயின்
அடிப்படை . அது Bட்டுBன்று. விருப்பத்தின் ஜே தடைன. அங்ஜேக உதIணன் உள்ளத்தில் அந்த ஜே தடைன
பிறந்துவிட் து. ‘தனக்குப்பின் ஜேகாசாம்பியின் அரிIடைணடைI அ ங்கரிக்க ஏற்ற Bகவெனாரு ன்
தனக்கில்டை ஜேI’ என்ற வெபருங்குடைறடைI அ ன் உணர்ந்து வெகாண் ான்.
‘Bக்கட்ஜேபறு இல்டை ஜேI? தனக்குப்பின் தன் Bரபும் தன்னால் ஆளப்படும் நாடும் என்ன ஆ து?’ என்ற
க டை , ஏக்கம், ஜே தடைன ஆகிIடை களினால் உதIணன் எந்த ஒரு துIரத்டைத அடை ந்தாஜேனா, அஜேத
துIரத்தி ாழ்ந்து அங்ஜேக அந்தப்புரத்தில் ாச தத்டைதயும் ஏங்கிக் வெகாண்டிருந்தாள். அன்று காடை
எழுந்திருந்தது முதஜே இந்தக் க டை ஏஜேனா அ ளுடை I இதIத்டைதப் பற்றி ாட்டிக்
வெகாண்டிருந்தது. த த்துடைறயில் சிறந்த துறவிகளின் துறவுச் சாடை க்குச் வெசன்று, அ ர்கடைள
ழிபட்டுவிட்டு ந்தபின் அ ர்களுடை I நல் ஆசி வெBாழிகளினால் தனக்கு நன்டைBஜேI விடைளயும்
என்ற நம்பிக்டைகயு ன் ாச தத்டைத தனது அந்தப்புரத்து ஜேBல்Bா த்திஜே
ந்து இருந்தாள். அ ள்
ஜேBல்Bா த்தில் ந்து அBர்ந்து, க டை மிக்க வெநஞ்சு ன் ானவெ ளிடைI வெ றித்துப்
பார்த்துக்வெகாண்டிருந்த சBIத்தில் அப்ஜேபாது அங்ஜேக வெதன்பட் ஜே று ஒருகாட்சியும் அ ள் Bனத்டைத
ஏக்கமுறச் வெசய்யும்படி அடைBந்திருந்தது.
புறாக்கள் கூட் ம் கூட் Bாகத் தத்தம் குஞ்சுகளுக்கு இடைர ஜேதடி எடுத்து ந்து வெகாண்டிருந்தன.
ப ழம்ஜேபா ச் சி ந்த கால்களு னும் வெ ண்புடைக ஜேபான்ற நிறத்து னும் அந்தப் புறாக்கள் பறந்து
ரும் ஜே கத்வி ரத்டைதயும் தங்கள் தங்கள் குஞ்சுகளுக்கு இடைரயூட் ஜே ண்டிI தாய்டைBயின்
அ சரமும் க ந்திருப்பதுஜேபா த் ஜேதான்றிIது அ ளுக்கு! இதIத்டைத கிர்ந்துவெகாண்டு
வெ ளி ரு துஜேபா ஒரு நீண் வெபருமூச்சு அ ளி மிருந்து வெ ளிப்பட் து. ாயில் வெகளவிI
இடைரயு ஜேன ந்த அந்தப் புறாக்களிற் சி , ஜேBல்Bா த்தின் அருஜேக கீழ்ப்புறமிருந்த ஜேதாட் த்திலுள்ள
Bரங்களில் ந்து அBர்ந்து, தம் ாயிலிருந்த இடைரடைIக் குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டின. குஞ்சுகள் தாயின்
ாயிலிருந்து தBக்குக் கிடை த்த அந்த இடைரடைI Bகிழ்ஜே ாடு உண்படைதயும், தாய்ப் பறடை
அவி ரத்டைதயும் அநுபவிக்கும் திIாகங் க ந்த இன்பத்டைதயும் தத்டைத கண் ாள்!
தத்டைதயின் உள்ளம் வெ தும்பிIது! ாழ்க்டைகயில் வெபண்டைBயின் அநுப த்துக்கு உரிIன ாகக்
கிடை த்து ருகிற உணர்வுகளில் மிகவும் புனிதBானது தாய்டைB. ‘அது தனக்கு அன்று டைர கிடை க்கஜே
இல்டை ’ என எண்ணும் ஜேபாஜேத துIரம் தாங்காBல் வெநஞ்சு வெ டித்துவிடும் ஜேபாலிருந்தது தத்டைதக்கு.
அ ள் முடிவி ாத துIரச் சிந்தடைனயில் ஆழ்ந்தாள்.
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ாச தத்டைதயின் BIற்டைக

தத்டைத அன்று Bாடை
டைர ஏக்கம் நிடைறந்த எண்ணங்களுக்கு நடுஜே தன் வெபாழுடைதக் கழித்தாள்.
Bாடை BIங்கி இருள் ப ர்ந்து பரவிக் வெகாண்டிருக்கும் ஜேநரத்வி ரத்டைதயும், உதIணன் அ ளுடை I
அந்தப்புரத்திற்கு ந்தான். தத்டைதடைIக் கண் துஜேB, அ ள் முகத் ஜேதாற்றத்திலிருந்ஜேத அ ள்
உள்ளத்டைத ஏஜேதா ஒரு வெபரிI ஏக்கம் அரித்துக் வெகாண்டிருக்க ஜே ண்டும் என்று அனுBானித்துவிட் ான்
உதIணன். வெBல் அ ள் அருகில் வெசன்று அBர்ந்து, பரிஜே ாடு கூந்தடை க் ஜேகாதிI ாஜேற
ாட் த்திற்குக் காரணம் என்ன என்படைத வினவினான். தத்டைதயின் குறிப்பான BறுவெBாழியிலிருந்து,
அன்று அரசடை யில் நிகழ்ந்த ழக்கினால் தனக்கு ஏற்பட் ஏக்கம் எதுஜே ா அதுஜே தான் அ ளுக்கும்
அப்ஜேபாது ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று அறிந்து விIந்தான் உதIணன். தண்ணீர் ஜே ட்டைகIால் தவிப்ப ன்,
தனக்கு எதிஜேர கு ம் நிடைறIத் தண்ணீரு ஜேன ஒரு ர் ரு டைதக் காண்பது ஜேபாலிருந்தது,
உதIணனுக்கும் தத்டைதக்கும் ஏற்பட் இந்த எண்ண ஒற்றுடைB! தங்களுக்கு Bக்கட் வெசல் ம் இல் ாத
குடைறடைI Bனம் விட்டுப் ஜேபசிக் வெகாண்டு துIரச் சுடைBடைIக் குடைறத்து ஆறுத டை ந்தனர் அ ர்கள்.
ஆறுதல் ஆர் த்டைதயும் விடைளவித்தது! அதன் பின்பு என்ன? அன்று இரவு ஜேகாசாம்பி நகரத்தில்
தத்டைதயின் அந்தப்புரத்தில் Bா த்தின்ஜேBஜே காய்ந்த நி வு வீண் ஜேபாகவில்டை ! இரவு வீண்
ஜேபாகவில்டை !
அந்த இனிI இரவில் உதIணன் ஓர் அழகிI கனவு கண் ான். விரும்பத் தகுந்ததான ஓர் இன்பக் கனவு
அது நடுIாBத்து இரவின் கடுடைBடைI வி க்கிக் வெகாண்டு ஒளிBIBான அழகு ஜேன வெதய் நங்டைக
ஒருத்தி உதIணன் முன் ஜேதான்றினாள். “எங்கள் அரசனாகிI குஜேபரன் உம்டைB அடைழத்து ருBாறு
என்டைன இங்ஜேக அனுப்பினான்” என்று அந்தத் வெதய்வீகப் ஜேபரழகு வெபண் அ டைன ஜேநாக்கிக் கூறினாள்.
“என் ஜேகாப்வெபருந்ஜேதவிIாகிI ாச தத்டைதயும் என்னு ன் அங்ஜேக ரு ாள்! இதற்குச் சம்BதBானால்
நான் உங்கள் அரசனின் அடைழப்டைப இப்வெபாழுஜேத ஏற்றுக் வெகாள்ளுகின்ஜேறன்” என்று உதIணன்
அ ளுக்குப் பதில் வெசான்னான். அந்தத் வெதய்வீக நங்டைகயும் அதற்குச் சம்Bதித்து அ டைனயும்
தத்டைதடைIயும் தன்னு ன் குஜேபரனின் நகராகிI அளகாபுரிக்கு அடைழத்துக்வெகாண்டு வெசன்றாள்.
அளகாபுரி நகடைர அடை ந்து குஜேபரனின் அடை க்குள் உதIணனும் தத்டைதயும் நுடைழந்தஜேபாது
அரிIடைணயில் வீற்றிருந்த குஜேபரன் மிக்க அன்பு னும் வெபருBதிப்பு னும் அ ர்கடைள ரஜே ற்று ஒரு
சிங்காதனத்தில் அBரச் வெசய்தான். பின்பு குஜேபரனுடை I ஆடைணIால் அ ர்கடைள அடைழத்துச் வெசன்ற
வெதய்வீக நங்டைக அழகாகவும் ஒளிBIBாகவும் இIற்றப் பட் Bணிமுடி ஒன்டைற உதIணனி ம்
அளித்தாள். உதIணன் அதடைனத் தனக்களித்த குஜேபரனுக்கும் அந்தப் வெபண்ணுக்கும் நன்றி
வெசலுத்திவிட்டு, அடைத ாங்கித் தன் அருகிலிருந்த ாச தத்டைதயி ம் அளித்தான். அடுத்து இரு ரும்
குஜேபரனி ம் விடை வெபற்றுக்வெகாண்டு திரும்பிப் புறப்படு தற்காக எழுந்திருந்தனர். என்ன விந்டைத?
ாச தத்டைதயின் டைகயிலிருந்த Bணிமுடி அப்ஜேபாது சட்வெ ன்று பிளந்து கண்டைணக் கூசச் வெசய்யும்
ஒளிப் பிழம்பாக Bாறி அ ள் திரு யிற்றிஜே நுடைழந்துவிட் து! கூடியிருந்த Iா ரும் இந்த அதிசI
நிகழ்ச்சிடைIக் கண் னர். ாச தத்டைதஜேIா தன் டைகயிலிருந்த BணிமுடிடைIக் காணாBல்
திடைகத்துப்ஜேபாய் ஒன்றும் ஜேதான்றாBல் நின்று வெகாண்டிருந்தாள்!
இவ் ளவில் உதIணன் தன் கனவிலிருந்து விழித்துக் வெகாண்டுவிட் ான். உ ஜேன தத்டைதடைI எழுப்பி
அ ளி ம் இந்த அற்புதBான கனடை க் கூறினான். அ ளும் இடைதக் ஜேகட்டு விIந்தாள். வெபாழுது
பு ர்ந்ததும் ஆற்றலிற் சிறந்த முனி ர் ஒரு ரி ம் ஜேபாய், இக் கனடை உடைரத்து இதற்குப் பIன்
ஜேகட் ான் உதIணன். “குஜேபரனின் நாடு வெ ள்ளிIங்கிரி முதலிI ஜேத ரு கத்து நாடுகடைள எல் ாம்
வெ ன்று விளங்கக்கூடிI வெ ற்றி வீரனாகிI புதல் ன் ஒரு ன் விடைரவில் உனக்குப் பிறப்பான். இந்தக்
கனவின் பIன் இதுஜே ” என்று அம் முனி ர் பIன் கூறினார். உதIணன் அடைதக் ஜேகட்டு மிகவும்
BனBகிழ்ந்தான்.
நாள்கள் கழிந்தன. கனவின் பIடைன முனி ரி மிருந்து அறிந்து வெகாண் தனால் விடைளந்த ஆர் மும்
வெபருடைBயும், தத்டைதக்கும் உதIணனுக்கும் ளர்ந்து வெபருகிற்று. அந்த ஆர்
ளர்ச்சியின் விடைளவுக்கு
ஒர் அறிகுறிஜேபா த் தத்டைத அப்ஜேபாது கருவுற்றிருந்தாள். கருவுக்குரிI அடை Iாளங்கள் அ ள் உ லில்
வெதளி ாகப் பு ப்பட் ன. உ லில் புதிதாக மின்னும் ஒளி ஜேரடைக யிட்டிருந்தது. கருவுக்குரிI தாய்டைB
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யுணர்வின் வெபாலிவு அ ள் Bதிமுகத்தில் இ ங்கிIது. உதIணன் இச் வெசய்தி அறிந்து வெபருBகிழ்ச்சி
வெகாண் ான். கருக்வெகாண் வெபண்களுக்கு இIல்பாக ஏற்படும் BIற்டைக அடிக்கடி அ ளுக்கு ஏற்ப த்
வெதா ங்கிIது. கருவும் நாளுக்கு நாள் அ ள் ஆடைசடைIயும் தாய்டைBப் வெபருக்டைகயும் ஜேபா ஜே
ளர்ந்து முதிர்ந்து ந்தது. இந் நிடை யில் ஒரு நாள் இரவில் அரிI கனவு அநுப ம் ஒன்று அ ளுக்கு
ஏற்பட் து!
‘விஞ்டைசIர் உ கிலிருந்து புறப்பட்டு ந்த திறடைB மிக்க ஒரு வெ ள்டைள Iாடைன தன் யிற்றில்
நுடைழ தாகவும், பின்பு சிறிது கா ம் வெசன்றபின் அது தன் யிற்றிலிருந்து வெ ளித் ஜேதான்றி
வெ ள்ளிIங் கிரிக்குப் புறப்பட்டுப்ஜேபாய் அங்குள்ள கதிர டைன விழுங்கு தாகவும், வெதா ர்பும்
வெபாருத்தமும் நம்பிக்டைகயும் ஏற்ப முடிIாத அபூர் க் கனவு ஒன்டைற அ ள் கண் ாள். Bறுநாள்
காடை யில் துயிவெ ழுந்ததும் உதIணனி த்தில் தன் கனடை உடைரத்து அதன் உட்வெபாதிந்த கருத்டைத
விளக்குBாறு ஜே ண்டிக் வெகாண் ாள் ாச தத்டைத. “உனக்குப் பிறக்கும் புதல் ன் லிடைBயில்
சிறந்த னாக இருப்பான்! தன் வீரத்தாலும் ஆற்ற ாலும் ஜேத ரு கம் டைரயும் வெசன்று அங்கும் தனது
வெ ற்றிடைI நிடை நாட்டி ஆடைண வெசலுத்தக் கூடிI னாக இருப்பான் அ ன். இடைதத் தான் நீ கண்
கனவும் குறிப்பிடுகிறது! நான் கண் கனவிற்கு முனி ர் என்னி ம் உடைரத்த பIனிலும் இஜேத
கருத்டைதத்தான் விளக்கினார்!” என்று உதIணன் அ ளுக்குக் கனவின் பIடைன விளக்கித்
திருப்தியுறுBாறு வெசய்தான். பிறக்கப் ஜேபாகும் தன் புதல் னின் வீரப் பராக்கிரBத்டைதக் ஜேகட்டு Bனம்
புளகித்தாள் ாச தத்டைத! தாய்டைBக்ஜேக இIற்டைகIான Bனக்களிப்பு அ ளுக்கு
ஏற்பட் து. கருப்பமுற்றிருக்கும் கா த்தில் BIற்டைகயினால் வெபண்களுக்கு உண் ாகும் இIற்டைகIான
விருப்பங்கடைள அறிந்து நிடைறஜே ற்று து ஆ
ர்களின் அ சிIBான க டைB என்படைத நன்கு
அறிந்துணர்ந்திருந்த உதIணன், தத்டைதக்கு ஏதா து விருப்பமுண் ாயின் அடைத உ ஜேன வெதரிந்து
வெகாண்டு நிடைறஜே ற்ற விரும்பினான். தத்டைதயின் அருகில் அBர்ந்துவெகாண்டு அன்ஜேபாடும் பரிஜே ாடும்
அ ள் விருப்பத்டைதக் குறிப்பாகத் வெதரிந்துவெகாள்ள முIன்றான் உதIணன். கந்த ர்கடைளப்ஜேபா
ானத்தில் விரும்புமி ங்களில் எல் ாம் பறந்து வெசன்று, ப ஆறுகடைளயும் Bடை கடைளயும்
நகரங்கடைளயும் காண ஜே ண்டும் என்ற ஆடைச தனக்கு மிகுதிIாய் இருப்பதாக ாச தத்டைத அ னி ம்
வெதரிவித்தாள். ‘அறிIாடைB க ந்த BIற்டைக நிடை யில் என்ன ஜேகட்கிஜேறாம், எதடைனக் ஜேகட்கிஜேறாம்,
தான் அப்ஜேபாது ஜேகட்கின்ற அந்த ஆடைச நிடைறஜே ற்ற முடிந்தது தானா? அது நிடைறஜே றுBா
என்வெறல் ாம் சிறிதளவும் சிந்திக்காBல் ஜேகட்டு விட் ாஜேள அ ள்’ என்வெறண்ணி அடைத நிடைறஜே ற்றும்
ழிIறிIாBல் தIங்கினான் அ ன்.
அது தன்னுடை I சாதடைனயின் ரம்டைப விஞ்சிI ஜே ண்டுஜேகாளாயிருப்பது அ னுக்குப் புரிந்தது.
அ ளுடை I இந்த ஜே ண்டுஜேகாடைள இப்படி எதிர்பாராத விதBாகக் ஜேகட் தும் திடைகத்து விட் ான்
உதIணன். இப்படிக் ஜேகட் தற்காக ாச தத்டைதயின் ஜேBலும் குற்றம் வெசால்லி விடு தற்கில்டை !
தனது இந்த விருப்பம் பலிக்குஜேBா, பலிக்காஜேதா என்றஞ்சி இதடைனத் தானாக வெ ளிப்படுத்தாBல்
இருந்த அ டைள, “எது உன் அடைசIாக இருப்பினும் சரி, அடைத நிடைறஜே ற்ற நான் தIங்கBாட்ஜே ன்.
துணிந்து வெசால்” என்று டைதரிIப்படுத்திக் ஜேகட்
ஜேன உதIணன்தான். அ னுடை I டைதரிIத்தின்
துரண்டுத ாலும் தனது BIற்டைகIாலும் அ ள் அப்படிக் ஜேகட் ாள். தத்டைத வெ ளியிட் அந்த
ஜே ண்டுஜேகாடைளக் ஜேகட் திலிருந்து Bடை த்துப் ஜேபாய்ச் சிந்தடைனயி ாழ்ந்துவிட் ான்
உதIணன். அ ளது அபூர் Bான இந்த ஆடைசடைI ‘எந்த டைகயில், எப்படிப் பூர்த்தி வெசய்I ாம்?’
என்ஜேற அ னுக்கு விளங்கவில்டை . இந்த விதBான அந்தரங்க விஷIங்கடைள அ ன்
உருBண்ணு ாஜே ாடுதான் க ந்து சிந்திப்பது ழக்கம், ஜேநற்று டைர ஜேகாசாம்பியில் அ னு ஜேனஜேI
தங்கியிருந்த உருBண்ணு ா, இன்றுதான் ஓர் இன்றிIடைBIாத வெசIலின் நிமித்தம் இ ா ாண
நகரத்துக்குச் வெசன்றிருந்தான். அ ன் இருந்த ா து தத்டைதயின் இந்த ஆடைசடைI நிடைறஜே ற்று தற்கு
ஏதா து ஒரு ழி கூறுBாறு அ னி ம் ஜேபாய்க் ஜேகட்க ாம். அ னும் அருகில் இல் ாதது
உதIணனுக்கு ஒரு டைகஜேI இல் ாBற் ஜேபானதுஜேபா ச் ஜேசார்வு தரு தாக இருந்தது. ஜே று ழியின்றி
அ ன் தன் அடைBச்சர்களில் சி டைர அடைழத்துத் ‘தத்டைதயின் ஆர் த்டைதப் பூர்த்தி வெசய் தற்கு ஏஜேதனும்
Bார்க்கம் இருக்கிறதா?’ என்படைதப் பற்றிச் சிந்தித்தான். அ ர்கடைளயும் இதுபற்றிச் சந்தித்து ஒரு ழி
கூறுBாறு ஜே ண்டிக் வெகாண் ான்.
ஒரு முடிவும் வெசய்I இI ாBல் இரண்வெ ாரு நாள்களும் வெசன்றுவிட் ன. அப்ஜேபாது அ சர
காரிIBாக இ ா ாண நகரம் வெசன்றிருந்த உருBண்ணு ா திரும்பி ந்து விட் ான்.
உருBண்ணு ாடை க் கண் துஜேB தத்டைதயின் விருப்பத்டைத நிடைறஜே ற்ற இI ாBல் Bனம் திடைகக்கும்
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தன் நிடை டைIயும் அ னி ம் பரபரப்ஜேபாடு வி ரித்தான் உதIணன். உருBண்ணு ா உதIணனுக்கு
அப்ஜேபாது உ ஜேன ஜேதடை Iான அரிI ஜேIாசடைன ஒன்டைறக் கூறினான். ‘உரு Bண்ணு ா ந்தால் தன்
க டை தீரும்படி தனக்கு ஏதா து ழி கூறித் தத்டைதயின் ஆடைச நிடைறஜே று தற்கு உதவி வெசய் ான்’
என்று உதIணன் நம்பிக் வெகாண்டிருந்த நம்பிக்டைக பாழாகிவி வில்டை ! அந்த நம்பிக்டைக ஜேBலும்
ஊக்கBடை யும் படிIாகஜே இருந்தது, உருBண்ணு ா கூறிI ஜேIாசடைன. உருBண்ணு ாவின் சிறந்த
ஞாபகசக்தியும் அறியும் கூர்டைBயும் அதிலிருந்து உதIணனுக்கு நன்றாக விளங்கிIது.
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75. இIக்கன்

ரவு

உருBண்ணு ா கூறிI ஜேIாசடைன இதுதான்! “முன்பு சிறு Iதில் நாம் இஜேத ஜேகாசாம்பி நகரில் சித்து
ந்த ஜேபாது ஒரு நாள் நண்பர்களாக ஒன்று கூடிக் காட்டுக்கு ஜே ட்டை Iா ச் வெசன்ஜேறாம் அல்
ா?
அப்ஜேபாது காட்டில் வெ கு வெதாடை வு அடை ந்து திரிந்து கடைளத்தபின், நீர் ஜே ட்டைகIால் ருந்தித்
தண்ணிர் இருக்குமி ம் வெதரிIாBல் திடைகத்துத் திண் ாடிக் க ங்கிப் ஜேபாஜேனாம் அந்தச் சBIத்தில்
குஜேபரனுக்கு ஏ ல் வெசய்யும் இIக்கர்களில் ஒரு னாகிI நஞ்சுகன் என்ப ன் ந்து நBக்குத் தண்ணிர்
வெகாடுத்துக் காப்பாற்றினாஜேன அந்தச் சம்ப ம் உங்களுக்கு நிடைனவிருக்கிறதா? அ ன் அன்று நம்டைB
விட்டுப் பிரியும் ஜேபாது ‘இப்ஜேபாது ஏற்பட் ாற்ஜேபா உங்களுக்கு ஏஜேதனும் துன்பம் ஏற்படுகிற
கா ங்களில் எல் ாம் என்டைன நிடைனயுங்கள்! நான் ந்து உங்களுக்கு ஜே ண்டிIடைத எல் ாம்
உதவுகின்ஜேறன்’ என்று அன்பு ன் கூறிவிட்டுத் தன்டைன நிடைனப்பதற்குரிI Bந்திரத்டைதயும், என்டைன
Bட்டும் தனிஜேI அடைழத்து என்னி ம் கூறிவிட்டுப் ஜேபானானல்
ா? அந்த Bந்திரத்டைத உச்சரித்து
அ டைன இப்ஜேபாது இங்ஜேக ர டைழத்து விட் ால் இIக்கனாகிI அ னால் நம் காரிIம் நிச்சIBாக
நிடைறஜே றிவிடும்” என்று உருBண்ணு ா தன்னி ம் கூறிIஜேபாது, அந்தக் காரிIம் முக்காற்பங்கு
வெ ற்றிIடை ந்து விட் தாகஜே எண்ணி Bகிழ்ந்தான் உதIணன். உ ஜேன இIக்கடைன நிடைனத்து
ர டைழப்பதற்குரிI Bந்திரத்டைத ஒரு தனி ஏட்டில் எழுதி உதIணனி ம் வெகாடுத்தான் உருBண்ணு ா.
அந்தப் படைழI நிகழ்ச்சியும் அவ் ளவு நாள்களுக்கு முன்பு ஜேகட்டிருந்த Bந்திரமும் உருBண்ணு ாவின்
நிடைனவுத் திடைரயிஜே ச னமும் அழிவும் இன்றி அப்படிஜேI இருந்தது தான் உதIணனுக்குப்
ஜேபராச்சரிIத்டைத உண் ாக்கிIது. அந்த ஆச்சரிIம் ஒருபுறம் இருக்க, அ ன் எழுதிக் வெகாடுத்த
Bந்திரத்டைத Bதிப்ஜேபாடும் பIபக்திஜேIாடும் தூய்டைBIான நிடை யில் ஓதினான் உதIணன். ஓதிச் சிறிது
ஜேநரத்திற்வெகல் ாம் ப ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காட்டிஜே சந்தித்திருந்த நஞ்சுகன் என்னும்
வெபIடைரயுடை I அந்த இIக்கன் உதIணன் முன்பு ஜேதான்றி நட்புணர்ச்சிஜேIாடு அ டைன
ணங்கினான். இIக்கடைன உதIணனும் Bகிழ்ச்சிஜேIாடும் வெபருBதிப்ஜேபாடும் ரஜே ற்றான். நஞ்சுகன்
தான் Iார் என்படைதயும், தன்டைனப் பற்றிI படைழI ர ாற்டைறயும், தாங்கள் முன்பு காட்டில் சந்திக்க
ஜேநர்ந்த நிகழ்ச்சிடைIயும் Bறுபடி உதIணனுக்கு நிடைனவுபடுத்தினான்.
“நீ பிரச்ஜேசாதனனுடை I BாI IாடைனIால் சிடைறப் பட்டுப் பிணிப்புண்டிருந்தஜேபாதும் Bகதநாடு
வெசன்று Bாணகனாக Bடைறந்து ாழ்ந்த ஜேபாதும் என்டைன நிடைனத்து என் உதவிடைI நாடியிருக்கத் தக்க
துன்பங்கள் உனக்கு எத்தடைனஜேIா ஏற்பட்டிருப்படைத நான் அறிஜே ன். ஆயினும் அந்தக் கா த்தில்
எல் ாம் என்டைன எண்ணி, என் உதவிடைI நா ாத நீ இப்ஜேபாது Bட்டும் என் உதவிடைI நாடு தற்குக்
காரணம் என்ன?” என்று நஞ்சுகன் உதIணடைன ஜேநாக்கிக் ஜேகட் ான். “அப்ஜேபாது ஏற்பட் அந்தத்
துன்பங்கவெளல் ாம் எங்களுடை I BனிதIத்தனத்தினாஜே ஜேI தீர்த்துக் வெகாள்ளக் கூடிIன ாக
இருந்தன. BனிதIத்தனத்தினால் இIலும் எளிI காரிIங்களுக்காக உன்டைன அடைழப்பாஜேனன் என்று
ாளா இருந்துவிட்ஜே ாம். இப்ஜேபாது ாச தத்டைதயின் இந்த ஆடைசடைI நிடைறஜே ற்று து எங்கள்
Iத்தனத்திற்கு அப்பாற்பட் து என்று வெதரிந்ததனால்தான் உன்டைன விரும்பி அடைழத்ஜேதாம்” என்று
நஞ்சுகனது வினாவுக்குச் சBாதானம் கூறினான் உதIணன்.
“அரஜேச உனக்குப் பிறக்கப் ஜேபாகும் புதல் ன் சாதாரணBான ன் அல் ன்! வித்திIாதரர்கள் ாழும்
ஜேபரு கத்தாலும் விரும்பப்படுகின்ற ன் அ ன். அத்தடைகI சிறந்த புதல் னின் கருடை உன் Bடைனவி
தாங்கியிருக்கின்றாள். நீ அ ள் விருப்பத்டைத இப்ஜேபாத பூர்த்தி வெசய்I ஜே ண்டிIது அ சிIஜேB.
முன்னால் முத்திIடை ந்த பத்திராபதி என்னும் Iாடைன, இப்ஜேபாது குஜேபரனி த்தில் வெதய்
கன்னிடைகIாகப் பிறவிவெIடுத்து ாழ்ந்து ருகின்றாள். அ ள் உனக்கு ஏதா து ஒர் வெபரிI உதவிடைIச்
வெசய்Iஜே ண்டும் என்ற ஆர் ம் வெகாண்
ளாக இருக்கிறாளாடைகயினால் ாச தத்டைதயின் இந்த
ஆடைசடைI நீ அ டைளக் வெகாண்ஜே நிடைறஜே ற்றிக் வெகாள்ள ாம். பத்திராபதி முன் பிறவியில் Iார்
என்பது உனக்கு இன்னும் விளங்கியிருக்காது. அ ள் பத்திராபதிIாகப் பிறந்தஜேத ஒரு சாபத்தினால்தான்.
அந்த ர ாற்டைற இப்ஜேபாது நான் உனக்குக் கூறுகின்ஜேறன்; ஜேகட்பாIாக!
முன்வெபாரு கா த்தில் விந்திIBடை க்கு அருகிலுள்ள நருBடைதIாற்றின் கடைரயில் பருப்பதம் என்ற
Bடை யில் குஜேபரன் தன் உரிடைB Bகளிர் சி ரு ஜேன தங்கியிருந்தான். குஜேபரனுக்கு உரிI வெதய் Bகளிர்
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பத்திடைர முதலிI ஒன்பது ஜேபர்கள். அ ர்களில் ஒருத்திIாகிI பத்திராபதி என்ப டைள அடைழத்து,
அருகிலுள்ள ஜேசாடை க்குச் வெசன்று B ர் தளிர் முதலிIன வெகாய்து வெகாண்டு ருBாறு குஜேபரன்
அனுப்பினான். ஜேசாடை க்கு B ர் வெகாய் தற்குச் வெசன்ற பத்திராபதி அங்ஜேக ஒரி த்தில் ஒர் ஆண்
Iாடைனயும் வெபண் Iாடைனயும் களிப்பு ஜேன கூடிI நிடை யில் இருந்தடைதக் கண்டு Bஜேனா விகாரமுற்று
விரகதாபம் வெகாண் ாள். அந்த நிடை யில் அ ள் தன் வெசIடை Bறந்தடைதக் கண்டு குஜேபரன், ஆற்ற
முடிIாத சினத்தினால் Bண்ணு கிற் வெசன்று வெபண் IாடைனIாகப் பிறக்குBாறு அ ளுக்குச் சாபம்
அளித்து விட் ான். பத்திராபதி அஞ்சி நடுநடுங்கிI ளாய்க் க ங்கிI உள்ளத்ஜேதாடு ‘எனக்கு எப்ஜேபாது
இச் சாபத்திலிருந்து விடுதடை ?’ என்று குஜேபரடைன வினவினாள். ‘உன்டைனப் பிரச்ஜேசாதன Bன்னன்
பத்திராபதி என்ற இஜேத வெபIருக்குரிI IாடைனIாக ளர்த்து உதIணனுக்கு அளிப்பான். உதIணன்
ாச தத்டைதஜேIாடு உஞ்டைச நகரிலிருந்து தப்பி ஓடும்ஜேபாது இருளில் வெபருந்வெதாடை வு வெசன்றபின்
கா கூ ம் என்ற கடுஜேநாIால் நீ இறந்து வீழ் ாய். அப்ஜேபாது இறந்து வீழ்ந்த உன்காதுகளில், உதIணன்
பஞ்ச Bந்திரத்டைத உபஜேதசிப்பான். அதன்பின் நீ படைழI வெதய் கன்னிடைக பத்திராபதிIாக Bாறிப்
பிறந்து இங்ஜேக ரு ாய்’ என்று குஜேபரன் அன்று பத்திராபதிக்குச் சாப விடுதடை கூறினான். பின்பு
இதன் படிஜேI நிகழ்ச்சிகள் எல் ாம் ந ந்து முடிந்தது உனக்கும் வெதரியும்.
இப்ஜேபாது அஜேத பத்திராபதிIால்தான் உன் Bடைனவி ாச தத்டைத கருக் வெகாண்டிருக்கிறாள்.
பத்திராபதிக்குப் பஞ்ச Bந்திரத்டைத உபஜேதசித்ததற்காக, உன்ஜேBல் நன்றி வெகாண்டு குஜேபரனி ம் உனக்கு
ஒரு குழந்டைத பிறக்க ஜே ண்டுவெBன்று ரம் ஜேகட்டு அ ள் இவ் ாறு வெசய்துள்ளாள். அ ளுடை I
ஏற்பாட்டின்படி குஜேபரன், வெசளதர்ஜேBந்திரன் என்னும் வித்திIாதரன் மூ Bாகச் ஜேசாதனன் என்னும்
முனி டைன உன் Bகனாக அ தரிக்குBாறு ஏற்பாடு வெசய்திருக்கிறான். எனஜே அஜேத பத்திராபதிடைI
இப்ஜேபாது நீ இந்த உதவிக்காக அடைழத்தால் ானிற் பறக்க ஜே ண்டும் என்ற உன் Bடைனவியின்
BIற்டைக உ ஜேன நிடைறஜே றிவிடும்” என்று வெசால்லிப் பத்திராபதிடைI அடைழப்பதற்குரிI
Bந்திரத்டைதயும் அ னுக்குக் கூறிவிட்டுச் வெசன்றான் நஞ்சுகன் என்ற அந்த இIக்கன். இடைதக் ஜேகட்டு
உதIணன் க டை நீங்கப் வெபற்று Bகிழ்ந்தான்.
ாச தத்டைத விரும்பிIபடிஜேI அ ளுக்குப் பறக்கும் ஊர்திடைIச் வெசய்து தரு தற்கு இIலும் என்ற
Bனத்திருப்திஜேIாடு அதற்கான முIற்சிகடைளத் வெதா ங்கினான் அ ன். தனக்கு நண்பனாகிI இIக்கன்
நஞ்சுகன் பத்திராபதிடைI நிடைனத்து அடைழப்பதற்குரிI Bந்திரத்டைதக் கூறிவிட்டுச் வெசன்றபின், உதIணன்
அஜேத Bந்திரத்டைத எண்ணி இடை வி ாBல் உருஜே ற்றத் வெதா ங்கினான். பத்திராபதியின் உதவிIால்
தத்டைதயின் ஆடைசடைI நிடைறஜே ற்றிவி
ாம் என்ற விருப்பஜேB இதற்குக் காரணBாகும். இஜேத
சBIத்தில் உதIணனுடை I அடைBச்சர்களும் ாளா இருக்கவில்டை ! அங்கங்ஜேக நாட்டின் ப
பாகங்களிலும் ாழ்ந்து ந்த திறடைB ாய்ந்த தச்சர்கடைள ர டைழத்து, ானிற் பறந்து வெசன்று ப
இ ங்கடைளயும் காணு தற்குப் பIன்படும் இIந்திரம் ஒன்டைற உங்களால் இIற்ற முடியுBா?’ என்று
ஜேகட்டு ந்தனர். ஆனால், அவ் ாறு அடைழக்கப்பட்டு ந்த தச்சர்களில் எ ரும் தங்களால் அடைதச்
வெசய் து சாத்திIமில்டை என்ஜேற கூறினர். எல் ாரும் அது முடிIாத காரிIம் என்று வெசால்லி
ஒருமுகBாக டைகடைI விரித்துவிட் னர். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், உதIணன் தன்டைன எண்ணித் தன்
உதவிடைI நாடுகின்றான் என்படைதப் பத்திராபதி உணர்ந்தாள். உ ஜேன தான் வெசன்று உதIணனுக்கு
உத ஜே ண்டும் என்ற அ ா அ ளுக்கு ஏற்பட் து. இளடைBIான தச்சன் ஒரு டைனப்ஜேபா த் தன்
உரு த்டைத Bாற்றிக்வெகாண்டு உ ஜேன உதIணடைனச் சந்திக்கக் ஜேகாசாம்பி நகருக்குப் புறப்பட் ாள்
பத்திராபதி. ‘ஒரு கா த்தில் தனக்கு நிரம்ப உதவி வெசய்த னுக்கு, இன்று தாஜேன உதவி வெசய் தற்குச்
வெசல்கிஜேறாம்’ என்வெறண்ணி வெபருமிதம் வெகாண்டு Bகிழ்ந்தாள் அ ள்.

202

76. புதல் ன் பிறந்தான்
ஜேகாசாம்பி நகரத்துக்கு ந்து இளந்தச்சன் உரு த்ஜேதாடு அரண்Bடைன ாயிலில் நுடைழந்த பத்திராபதி,
முதலில் உருBண்ணு ாடை ச் சந்தித்தாள். தச்சுஜே டை வெசய்Iக் கூடிI திறடைB ாய்ந்த இளம்
ஆண்Bகடைனப் ஜேபான்ற ஜேதாற்றத்தில் ந்துள்ள டைனக் கண்டு BனBகிழ்ந்த உருBண்ணு ா, உ ஜேன
உதIணனி ம் வெசன்று கூறினான். “அரஜேச! இப்ஜேபாது ந்திருக்கும் தச்சுவிடைன இடைளஞன், சிறந்த
கடை
ல் ான்ஜேபால் விளங்குகின்றான். இ டைனப் பார்த்ததிலிருந்து நம் விருப்பத்டைத இ னால்
நிச்சIBாக நிடைறஜே ற்ற முடியும் என்ஜேற எனக்குத் ஜேதான்றுகிறது. இ ன் இதற்காக எவ் ளவு
சன்Bானம் ஜேகட் ாலும் நாம் வெகாடுத்து வி
ாம்” என்று கூறிI உருBண்ணு ாவின் ார்த்டைதகளில்
நம்பிக்டைக வெகாண் உதIணன், உ ஜேன அந்தத் தச்சடைன அடைழத்து ருBாறு பணித்தார். தச்சன்
அடைழத்து ரப்பட் ான்.
உதIணனும் உருBண்ணு ாவும் ாச தத்டைதயின் ஆடைசடைI வி ரித்து, அதற்ஜேகற்றபடி
‘பறக்கும் இIந்திரத்டைதச் வெசய்I இIலுBா?’ என்று தச்சடைன வினாவினர். தச்சன் ஒரு Bறுப்பும்
வெசால் ாBல் முகB ர்ச்சிஜேIாடு அதற்குச் சம்Bதித்தான். அ ன் சம்Bதித்தவிதமும் அப்ஜேபாது
அ னி ம் ஜேதான்றிI முகபா மும் உதIணனுக்கு முழு நம்பிக்டைகடைI ஊட்டு ன ாக இருந்தன.
இIந்திரப் வெபாறி வெசய் தற்கு ஏற்ற வெபாருள்கடைள அளித்து, ஜே டை டைI உ னிருந்து ஜேBற்பார்டை
வெசய்யுBாறு உருBண்ணு ாடை க் ஜேகட்டுக் வெகாண் ான் உதIணன். ஜே டை வெதா ங்கி அதிகBான
நாள்கள் கழிIவில்டை . மிகுந்த திறடைBயும் சுறுசுறுப்பும் வெகாண்டு காரிIத்டைத ந த்தினான் தச்சன்.
அ ர்கள் எதிர்பார்த்த கா த்திற்கு முன்ஜேப இIந்திரம் முற்றுப் வெபற்றுவிட் து. ாச தத்டைத அதில்
பறப்பதற்காக ஆடைசஜேIாடு காத்திருந்தாள். உதIணன் அ டைள அடைழத்துச் வெசன்று ானிற்
பறப்பதற்குரிI அந்த இIந்திரத்டைதக் காண்பித்தான். இIந்திரத்டைத வெ ள்ஜேளாட் ம் விடுகிற
பா டைனயில் அப்ஜேபாஜேத அதில் பறந்து வெசல் விருப்பமுற்றனர் தத்டைதயும் உதIணனும். Bங்டைக
பங்கனாகச் சி வெபருBானும் உBாஜேதவிIாரும் ஒருங்ஜேக ஓராசனத்தில் ஏறி அBர்ந்தடைதப்ஜேபா
உதIணனும், ாச தத்டைதயும் பறக்கும் இIந்திரத்தில் ஏறிIBர்ந்தனர்.
இIந்திரம். புறப்படுகின்ற ஜேநரத்தில் உருBண்ணு ா, உதIணனி ம் ஒரு ஜே ண்டுஜேகாள் விடுத்தான்.
“அரஜேச! என் Bடைனவி, Iந்தகன் Bடைனவி, இ
கன் Bடைனவி ஆகிஜேIாரும் இப்ஜேபாது
கருவுற்றிருக்கின்றனர். அ ர்களுக்கும் தங்கள் ஜேதவிIாருக்கு ஏற்பட்டிருப்பது ஜேபா ஜே
ானிற்பறந்து
ப இ ங்கடைளயும் காணஜே ண்டும் என்ற BIற்டைக ஏற்பட்டிருப்பதாகத் வெதரிகின்றது. ஆடைகIால்
அ ர்கடைளயும் இவ்விIந்திரத்தில் ஏற்றிக்வெகாண்டு வெசல் த் தாங்கள் திருவுளம் பாலிக்கஜே ண்டும்.”
உருBண்ணு ாவின் இந்த ஜே ண்டுஜேகாடைள உதIணன் Bறுக்கவில்டை . ஆனால், “இIந்திரம்
அவ் ளவு ஜேபர்கடைளத் தாங்குஜேBா, தாங்காஜேதா வெதரிIவில்டை ஜேI?” என்று தச்சடைன ஜேநாக்கி
உதIணன் ஒரு சந்ஜேதகத்டைத வெ ளியிட் ான். “உ கம் முழு தும் இதில் ஏறினாலும் ஏறட்டுஜேB! இந்த
இIந்திரம் தாங்கும்” என்று சிரித்த ாஜேற விடை யிறுத்தான் தச்சன். தச்சன் இவ் ாறு கூறவும் உதIணன்
Iா டைரயும் ஏறிக்வெகாள்ளச் வெசான்னான். Iா ரும் ஏறிக் வெகாண் னர். இIந்திரம் புறப்படு தற்கு
இருந்தது. தச்சன், அடைதச் வெசலுத்திக்வெகாண்டு ஜேபாகஜே ண்டிI முடைறகடைளயும், நுணுக்கங்கடைளயும்
அப்ஜேபாது உதIணனுக்கு விளக்கBாக எடுத்துக் கூற ானான்.
“இந்த இIந்திரம் ானில் விடைர ாகச் வெசல்லு தும் வெBல் ச் வெசல்லு தும் நீங்கள் Bனத்தில்
எண்ணுகின்ற எண்ணத்டைதப் வெபாறுத்ஜேத இருக்கின்றது. உIரப் பறக்க ஜே ண்டிI இ ங்கள் இடை
இடை என அறிந்து, அ ற்றிற்கு ஏற்றபடி பறக்க ஜே ண்டும். ஆற்றின் கடைரகள், தீவுகள் முதலிI
இ ங்களுக்கு இIந்திரத்டைதச் வெசலுத்தி நீங்கள் அவ்வி ங்களில் இறங்கி இடைளப்பாற ாம். Bற்டைறI
இ ங்களில் இறங்கு து அவ் ள ாக உசிதமில்டை . இIந்திரத்தின் இ க்கண டைககள் இன்னின்ன
நிடை யிலுள்ளன என்று பறக்கும்ஜேபாது முற்றிலும் உணரஜே ண்டும்.”
தச்சன் கூறிI உடைரகடைளக் ஜேகட்டுக் வெகாண் பின் உதIணன் இIந்திரத்டைதத் தாஜேன இIக்கினான்.
னப்பும் விடைரவும் ஒளியும் ஒரு ஜேசரத் ஜேதான்றுBாறு இIந்திரம் விடைர ாக ஜேBவெ ழுப்பிப் பறந்தது.
கதிர ன் ஒளியில் தகத்தகாIBாக மின்னிக்வெகாண்ஜே ஜேBகக் கற்டைறகடைளக் கிழித்து வி கிக்வெகாண்டு
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இIந்திரம் பறந்து ான்ஜேBற் வெசன்றது. ாச தத்டைதயும் உதIணனும் Bற்டைறஜேIாரும்
உள்ளங்களித்தனர். ானவெ ளியின் பரப்புக்கு உட்பட் நாடு நகரங்கடைளவெIல் ாம் அ ர்கள் ஜேBஜே
விBானத்திற் பறந்த படிஜேI சுற்றிப் பார்த்தனர். Bடை கள் அ ர்ந்து வெசழித்து விளங்கும் ன
னாந்தரங்கள், ஆறுகள், அருவிகள், குளிர்பூம்வெபாழில்கள் எல் ா ற்டைறயும் Bகிழ்ந்து கண் னர்.
ஏறியிருந்ஜேதார் பிரமித்து விIப்புக் வெகாள்ளுBாறு விடைரவும் நுணுக்கமும் வெகாண்டு இIங்கிப் பறந்தது
இந்த இIந்திரம். எல் ா ற்டைறயும் கண்டு முடிந்தபின் இIந்திரத்டைதக் ஜேகாசாம்பி நகர் ஜேநாக்கித்
திருப்பிச் வெசலுத்த ானான் உதIணன்.
ஜேகாசாம்பி நகரத்து அரண்Bடைனயில் இIந்திரத்டைத இIற்றிI தச்சன் முதலிஜேIார் அது திரும்பி
ரு டைத எதிர் ஜேநாக்கிக் ஜேகாயில் முன்றிலில் ஆ ஜே ாடு காத்திருந்தனர். அ ர்களுடை I ஆ ல் வீண்
ஜேபாகவில்டை . இIந்திரம் கீஜேழ இறங்கு தற்குத் திரும்பி ந்துவெகாண்டிருக்கிற காட்சிடைI, ஜேBஜே
கண் ார்கள். தாங்கள் சுற்றிப் பார்க்கஜே ண்டிI அதிசIங்கடைள எல் ாம் இIந்திரத்தில் பார்த்து முடித்து
விட்டுக் ஜேகாசாம்பி நகரத்தில் ந்து இறங்கிIவு ன் உதIணனுக்கு ஏற்பட் முதல் உணர்ச்சி ‘அடைத
இIற்றிக் வெகாடுத்த தச்சுவிடைன இடைளஞடைன எவ் ளவு பாராட்டினாலும் தகும்’ என்பஜேத Iாகும்.
இIந்திரத்திலிருந்து இறங்கிIதும் ஆ ஜே ாடு பாய்ந்து வெசன்று அங்கு நின்று வெகாண்டிருந்த தச்சடைனக்
கட்டித் தழுவிக் வெகாண் ான் உதIணன்.
“இளங்கடை ஞஜேன! எ ராலும் நிடைறஜே ற்றிவி முடிIாத ஆடைசடைI என் Bடைனவி என்னி ம்
வெ ளியிட் ாள். ‘அ ள் விருப்பம் நிடைறஜே ற ழியின்றி வீணாகஜே ஜேபாய் விடுஜேBா?’ என்று அஞ்சி,
நான் நம்பிக்டைக இழந்தநிடை யில் Bனம் ஜேசார்ந்து இருந்ஜேதன். அப்ஜேபாது நீ ந்து என் முன் ஜேதான்றி,
இந்த அருடைBIான இIந்திர ஊர்திடைI எனக்கு இIற்றிக் வெகாடுத்தாய்” என்று இவ் ாறு தச்சடைன
ஜேநாக்கிக் கூறிவிட்டுத் தன் உ லில் அணிந்து வெகாண்டிருந்த அணிக ன்கடைள எல் ாம் கழற்றி
அ னுக்கு அளித்தான் உதIணன். ஆனால் தச்சன் அ ற்டைற ஏற்றுக் வெகாள்ளவில்டை . “அரஜேச! நான்
Iார் என்படைத இப்வெபாழுது உங்களி ம் கூறுகிஜேறன்” என்று தச்சனி மிருந்து ந்த குரல் இனிடைBIான
வெபண் குர ாக இருக்கஜே உதIணன் திடைகப்ஜேபாடு தச்சடைன நிமிர்ந்து பார்த்தான். அங்ஜேக தச்சன்
இல்டை . ஒலியும் னப்புBாகப் வெபாலிஜே ாடு விளங்கும் ஜேத கன்னிடைக ஒருத்தி நின்று
வெகாண்டிருந்தாள். உதIணன் ஒன்றும் புரிIாBல் விIந்தான். அக்கன்னிடைக வெதா ர்ந்து
ஜேபச ானாள்: “இதுதான் என்னுடை I உண்டைBIான உரு ம் அரஜேச! குஜேபரனுடை I சாபத்தால் நான்
முன்பு பிரச்ஜேசாதனராசனி ம் பத்திராபதி என்ற வெபண் IாடைனIாக இருந்தஜேபாது உன்டைனயும்
ாச தத்டைதடைIயும் ழிப்பIணBாக இரவில் சுBந்து வெகாண்டு ர ஜேநர்ந்தது. அப்ஜேபாது நடு ழியில்
இறந்த என் காதில் பஞ்சBந்திரத்டைத உபஜேதசித்துப் பழம் பிறவியிலிருந்த ஜேத கன்னிடைகIாக
Bாறு தற்கு நீ உதவி வெசய்தாய். அதனால் உனக்கு நான் நிடைறந்த நன்றிக்க ன் பூண்டுள்ஜேளன். என்
உதவிக்கு உன்னி ம் நான் எந்த Bாற்றுதவிடைIயும் எதிர்பார்க்கவில்டை . ஜேBலும் உன்ஜேனாடு என்டைன
வெ ற்ற ளாகவும் கருதவில்டை நான்” என்று கூறிI பின் ானத்தில் சஞ்சாரம் வெசய்Iப் பIன்ப க்
கூடிI Bந்திரம் ஒன்டைறயும் உதIணனுக்குக் கூறிவிட்டு, Iா ரி மும் விடை வெபற்றுக்வெகாண்டு
வெசன்றாள் பத்திராபதி. த்த ர்ஜேகானாகிI உதIணனும் பிறரும் அ டைள ணங்கி அன்ஜேபாடு
அ ளுக்கு விடை Iளித்தனர். சி திங்கள் கழிந்தன.
ாச தத்டைதயின் கரு முற்றிI நிடை டைI அடை ந்தது. உரிI கா த்தில் தங்கச் சிடை ஜேபா ஒர்
ஆண்Bகடை ஈன்வெறடுத்தாள் ாச தத்டைத. உதIணன் ாச தத்டைத ஆகிI இரு ருடை I
உள்ளத்திலும் நிடைறந்திருந்த Bகிழ்ச்சிடைIப் ஜேபா ஜே நாட்டு Bக்கள் Iா ரி த்தும் Bகிழ்ச்சிடைI
நிரப்பியிருந்தது இந்த நிகழ்ச்சி. அரண்Bடைன ந்ஜேதார்க்கு எல் ாம் டைரIாது ழங்கு தற்குப்
ப
டைகத் தான தருBங்கள் ந க்க ஏற்பாடு வெசய்திருந்தான் உதIணன். சிடைறப் பிடிக்கப் வெபற்று
அரண்Bடைனச் சிடைறச்சாடை யில் டை க்கப்பட்டிருந்த ர்கள் Iா ரும் இச்சBIத்தில் விடுதடை வெசய்Iப்
வெபற்றிருந்தனர். அரசருக்கு ஆண் குழந்டைத பிறந்தடைதக் வெகாண் ா நகவெரங்குஜேB ஜேகா ாக Bான
திருவிழாக்கள் ப நிகழ ாயின. தனக்குப் புதல் ன் பிறந்த களிப்பில் நாவெ ங்கும் உள்ள கடை ஞர்கள்
Iா ரும் பங்கு வெகாள்ள ஜே ண்டும் என்று கருதிI உதIணன், அ ர்கடைள எல் ாம்
தன்னி ம் ர டைழத்துப் பரிசில் அளித்து Bகிழ்ந்தான். தனக்குப் புதல் ன் பிறந்த வெசய்திடைI அறிவிக்க
ஜே ண்டிI உறவினர்க்கும் Bற்ற ஜேபரரசர்க்கும் அறிவிப்பதற்காகத் தக்க தூது ர்கடைளத்
திருமுகங்களு ஜேன எல் ா நாடுகளுக்கும் அனுப்பி டை த்தான். தன் தம்பிIர்களாகிI பிங்க
க கர்களுக்கு இந்த Bகிழ்ச்சிச் வெசய்திடைIக் கூறி அ ர்கடைளயும் உ ஜேன அடைழத்து ரச் வெசய்தான்
உதIணன், உஞ்டைசயில் அப்ஜேபாது தங்கியிருக்கும் யூகிடைIயும் அடைழத்துக்வெகாண்டு அ னு ன்
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விடைரவில் ந்து ஜேபரடைனக் கண்டு வெசல் ஜே ண்டும் என்று பிரச்ஜேசாதனனுக்கு ஒரு திருமுகம்
எழுதியிருந்தான். யூகி அப்ஜேபாது தன்னு ன் இல் ாதது வெபருங்குடைறIாகஜே இருந்தது உதIணனுக்கு.
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77. கா வெBல் ாம் நிடைறந்த களிப்பு
இந்த நிடை யில் ஏறக்குடைறI தத்டைத கருவுயிர்த்துச் சி நாள்கள் கழி தற்குள்ஜேளஜேI Bகிழ்ச்சிக்குரிI
ஜே று ப நிகழ்ச்சிகளும் நிகழ்ந்தன. யூகி, உருBண்ணு ா, Iந்தகன், இ
கன் ஆகிI நால் ருடை I
BடைனவிIர்களும் ஒஜேர நாளில் ஆண் குழந்டைதகளுக்குத் தாIாகி ஈன்வெறடுத்தனர். ஏற்வெகனஜே
அரண்Bடைனயிலிருந்த ஜேகா ாக த்டைதக் குடைறIவி ாBல் ளர்த்துக் வெகாண் ன. இந்தப் புது இன்ப
நிகழ்ச்சிகள். உ டைகயும் ஆர ாரமும் பன்B ங்காகப் வெபருகின. புதல் ர்கள் எல்ஜே ார்க்கும் ஒஜேர
நாளிற் வெபIரி
ாம் என்று கருதிப் வெபIர் சூட்டு விழாவிற்கு ஒரு நல் Bங்க நாடைளக் குறிப்பிட்டுக்
கூறியிருந்தனர் அரண்Bடைனக் கணிகள். குஜேபரனுடை I அருளாற் பிறந்ததனாலும், விஞ்டைசIரு டைகயும்
வெ ன்று ஆளும் திறடைBயுடை I னாகக் கூறப்பட்டிருந்ததாலும் உதIணனுக்குப் பிறந்த புதல் ன்
‘நர ாணதத்தன்’ என்று வெபIர் சூட் ப்பட் ான். Bற்றும், யூகியின் புதல் னுக்கு, ‘Bருபூதி’ என்றும்
உருBண்ணுவின் புதல் னுக்கு ‘அரிசிகன்’ என்றும் Iந்தகன் புதல் னுக்குத் ‘த ந்தகன்’ என்றும்
இ
கன் புதல் னுக்குக் ‘ஜேகாமுகன்’ என்றும் வெபIர்கள் சூட் ப்வெபற்றன. இப்புதல் ர்களுக்குரிI
4ாதகங்களும் ஏற்வெகனஜே உரிI கா த்தில் கணிக்கப் வெபற்றிருந்தன. உதIணனால் அனுப்பப் வெபற்ற
தூது ர், உஞ்டைச நகரடை ந்து உதIணனுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஆண் Bக்கள் பிறந்திருக்கும் வெசய்திடைI
அறிவித்தனர். இந்த நல் வெசய்திடைIக் வெகாணர்ந்தடைBக்காகத் தூது ர்களுக்குப் வெபரும் வெபாருளும்
பரிசில்களும் அளித்தான் பிரச்ஜேசாதனன்.
தனக்குப் ஜேபரன் பிறந்ததற்கு அறிகுறிIாகப் பிரச்ஜேசாதனன் நகவெரங்கும் நன்றாக அ ங்கரிக்குBாறு
ஆடைணயிட் ான். யூகிடைIப் பாராட்டி, “உனக்கும் புதல் ன் பிறந்துள்ளடைBக்காக நீ வெசய்I ஜே ண்டிI
தானங்கடைளச் வெசய்க” என்று அதற்காக அ னி ம் தகுந்த வெபாருள்கடைள அளித்தான். ாச தத்டைதக்குப்
புதல் ன் பிறந்துள்ள வெசய்திடைI நகவெரங்கும் முரசடைறந்து வெதரிவிக்க ஏற்பாடுகள் வெசய்தான். தனக்குப்
ஜேபரன் பிறந்தடைத ஒரு வெபரிI திருவிழா ாகக் வெகாண் ாடினான். யூகிக்கும் புதல் ன்
பிறந்திருப்பதனாலும், உதIணன் அ டைன விடைரவில் அனுப்பச் வெசால்லியிருப்பதாலும், அ ன் மிக
விடைரவில் ஜேகாசாம்பி நகருக்குத் திரும்பிவி ஜேநரும் என்படைதப் புரிந்துவெகாண் பிரச்ஜேசாதனன்,
அ னுக்கும் தன்னுடை I அடைBச்சன் சா ங்காIனுக்கும் உள்ள அறிவின் தராதரத்டைத ஒரு தருக்கச்
வெசாற்ஜேபார் நிகழ்ச்சி மூ Bாக நிர்ணயித்துப் பார்த்துவி விரும்பினான். இந்த எண்ணம்
பிரச்ஜேசாதனனுடை I Bனத்தில் வெ குநாளாக நிடை த்திருந்த எண்ணம். எனஜே பூகி ஜேகாசாம்பிக்குப்
புறப்படு தற்கு முதல் நாள், யூகிக்கும் சா ங்காIனுக்கும் தன் அடை யில் ஒரு தருக்கத்திற்கு ஏற்பாடு
வெசய்திருந்தான் பிரச்ஜேசாதனன். அறிவுப் ஜேபாராட் Bான அந்தத் தருக்கத்தில் ‘Iாருக்கு வெ ற்றி’ என்று
அறி தில் பிரச்ஜேசாதனன் அடை யில் Iா ரும் ஆ ல் காட்டினர்.
முன்ஜேப தீர்Bானித்தபடிஜேI யூகி, சா ங்காIன் ஆகிஜேIார்களின் தருக்கமிடும் திறடைBடைI
நிர்ணயிப்பதற்காக, யூகி உஞ்டைசயிலிருந்து ஜேகாசாம்பிக்கும் புறப்படு தற்கு முதல் நாள் அறிவு
ன்டைBயுள்ள தன் அடை டைIக் கூட்டினான் பிரச்ஜேசாதனன். உஞ்டைசநகரத்து அரண்BடைனடைIச்
ஜேசர்ந்த ர்களாகப் பல் டைகத் திறடைBயும் வெபற்ற நூற்றுக்கணக்கான அடைBச்சர்கள் இருந்தார்கள்.
அ ர்களுக்வெகல் ாம் தடை
னாகவும் பிரச்ஜேசாதன Bன்னனுக்கு முத டைBச்சனாகவும் இருந்த ஜேன
சா ங்காIன். கல்வி ஜேகள்விகளிற் சிறந்து தருக்கத்திலும் வெபரும் பு டைB படை த்த அரசிIல் ஞானி
அ ன். வெசால் ப் புகுந்தால், யூகிஜேIாடு சBBாக Bதிக்கத்தக்க நுண்ணறியும் சூழ்ச்சித் திறனும்
உடை I ஜேன! ஆனாலும் பிரச்ஜேசாதனனுக்கு என்னஜே ா தன் வெசாந்த ஆர் த்டைதக் டைகவிடு தற்கு
Bனம் இடைசIவில்டை . அதனால்தான் அ சரBாக யூகி ஊருக்குப் புறப்ப இருக்கும் நிடை யிலும்,
இந்த வி ாத நிகழ்ச்சிடைI எப்படியும் ந த்திஜேI விடு து என்று உறுதிஜேIாடு எண்ணி ஏற்பாடு
வெசய்திருந்தான் அ ன். பிரச்ஜேசாதனனுடை I ஆடைசடைI Bறுக்க முடிIாத நிடை யிஜே ஜேI யூகியும்
இதற்குச் சம்Bதித்திருந்தான்.
சா ங்காIனும் யூகியும் சடைபயில் ாதமி த் வெதா ங்கினார்கள். பிரச்ஜேசாதனனும், பற்ப
கடை களிலும் ல்
ரான ஜே று சி சான்ஜேறார்களும் ாதத்தின் ஏற்றத்தாழ்வுகடைளயும் வெ ற்றி
ஜேதால்விகடைளயும் நிர்ணயிப்பதற்குரிI நடு ர்களாக அBர்ந்திருந்தனர். ாதம் ளர ளரச்
சா ங்காIன் தளர்ந்து விட் ான். யூகிக்கு எதிர்த்து நின்று தாங்குகிற அவ் ளவிற்கு அ னால்
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முடிIவில்டை . வெநாடிக்கு வெநாடி யூகியின் வெ ற்றியும் சா ங்காIனின் ப வீனமும் வெதளி ாகஜே
பு ப்பட் ன. இறுதியில் ாதப் ஜேபார் உச்ச நிடை டைI அடை ந்ததும், ‘யூகி வெ ன்றான் சா ங்காIன்
ஜேதாற்ஜேறவிட் ான்’ என்ற முடிவு தானாக ஏற்பட் து. அடை ஜேIாரும் பிரச்ஜேசாதன Bன்னனும் யூகியின்
வெ ற்றிடைI BனBாரப் பாராட்டி ாழ்த்துக் கூறினார்கள். “நட்பின் சிறப்பும் கல்விப் வெபருக்கமும்,
பண்பாடும் வீரமும் அடைBந்த ஓருரு Bாக யூகிடைI இங்ஜேக நான் காண்கிஜேறன். படைக ராயினும்
அ ர்களுடை I தீடைBடைIக் கூறாத திண்டைBயும் யூகியினி ம் அடைBந்துள்ளது” என்று அடை ஜேIார்
ஜேகட்கும் படிIாக யூகிடைI ாIாரப் புகழ்ந்தான் பிரச்ஜேசாதனன்.
பின்னர் பிரச்ஜேசாதனன் தனது நாட்டிலுள்ள ஜேபரறிஞர்கடைள எல் ாம் யூகிக்கு அறிமுகம் வெசய்து
டை த்தான். தன் அடைBச்சர்களுள் சிறந்த ராகிI பரதகனின் கன்னி தி கBாஜேசடைன என்ப டைளயும்
யூகிIாஜே ஜேI ஜேதால்வியுற்ற சா ங்காIனின் தங்டைக Iாப்பிடைIயும் ‘தன் நாட்டிற்கு ந்து வெசன்றதற்கு
அறிகுறிIாக யூகிஜேI திருBணம் வெசய்து வெகாள்ள ஜே ண்டும்’ என்று பிரச்ஜேசாதனன் அ டைன ஜே ண்டிக்
வெகாண் ான். யூகியும் அந்த ஜே ண்டுஜேகாடைள Bறுக்கவில்டை . பரதகன் Bகள் தி கBாஜேசடைனடைIயும்,
சா ங்காIனின் தங்டைக Iாப்பிடைIயும் தன் BடைனவிIராக ஏற்றுக் வெகாண் பின்பு, அங்கிருந்து
புறப்பட்டுக் ஜேகாசாம்பி வெசல்லு தற்கு விடை வெகாடுக்குBாறு பிரச்ஜேசாதனடைன யூகி
ஜே ண்டிக்வெகாண் ான். ஜேகாசாம்பியில் தனக்குப் பிறந்திருக்கும் ஆண்Bகடைன உ ஜேன வெசன்று
காணஜே ண்டும் என்ற ஆ ஜே அப்ஜேபாது யூகியின் அ சரத்திற்குக் காரணம். இது பிரச்ஜேசாதன
Bன்னனுக்குத் வெதரிந்திருந்தது. அ னும் யூகி புறப்படு தற்கு அன்ஜேபாடு விடை வெகாடுத்துப்
பரிசில்களாகச் சி சிறந்த வெபாருள்கடைளயும் நல்கினான்.
“யூகி நீ எப்ஜேபாதும் என் அருகிஜே ஜேI இருக்க ஜே ண்டும்ஜேபால் எனக்குத் ஜேதான்றுகிறது! உன்டைனப்
பிரி தனால் ஏற்படும் ஜே தடைனயிலும்கூ எனக்கு இப்படி ஓருணர்வு உண் ாகிறது! ஆனாலும் நீ
எங்கடைள Bறந்துவி ாஜேத” என்று பரிவு ஜேன கூறிIபின் அ டைனக் ஜேகாசாம்பிக்கு அனுப்பினான்
பிரச்ஜேசாதன ஜே ந்தன். உஞ்டைச நகரில் புதிதாக Bணந்துவெகாண் Bடைனவி Bார்கஜேளாடும், சிறப்பாகக்
கிடை த்த பரிசில்கஜேளாடும் பிறந்த புதல் டைனக் காண ஜே ண்டும் என்ற ஆடைசஜேIாடும் ஜேகாசாம்பிக்கு
விடைரந்தான் யூகி. ஆர் மும் பாசமும் ஜேசர்ந்து உண் ாக்கிI விடைரஜே அ னுடை I பIணத்தின்
விடைர ாயிருந்தது. தி கBாஜேசடைன, Iாப்பிடைI இ ர்கடைளத் திருBணம் வெசய்துவெகாண் Bணக்
ஜேகா த்ஜேதாடு உஞ்டைசயிலிருந்து ஜேகாசாம்பிக்கு ந்த யூகிடைI உதIணன் சிறந்த முடைறயில்
ரஜே ற்றான். யூகிக்குப் புதல் ன் பிறந்துள்ளடைBக்காக உதIணனும் உதIணனுக்குப் புதல் ன்
பிறந்துள்ளடைBக்காக யூகியும் ஒரு ருக் வெகாரு ர் தங்கள் Bகிழ்ச்சிடைI இனிI வெBாழிகளால் பரிBாறிக்
வெகாண் னர். உஞ்டைச நாட்டிலிருந்து பிரச்ஜேசாதன Bன்னன் தன் ஜேபரனுக்குக் வெகாடுத்தனுப்பிI பரிசிற்
வெபாருள்கடைளயும் பிற ற்டைறயும் யூகி உதIணனி ம் அளித்தான். பிரச்ஜேசாதன Bன்னன் தன் மூ Bாக
உதIணனுக்குக் கூறிIனுப்பிI வெசய்திகடைளயும் அ னி ம் வெசன்று வி ரித்துக் கூறி விளக்கினான் யூகி.
உஞ்டைச நகரத்திலிருந்து திரும்பி யூகி ஜேகாசாம்பி நகரத்துக்கு ந்து ஜேசர்ந்த பின்னால், அரண்Bடைன
ாழ்க்டைகயில் படைழIபடி அடைBதியும் இன்பமும் சூழ்ந்தன. துன்ப கா த்திஜே தான் வெபாழுதும்
கா மும் வெBல் க் கழி ன ஜேபா த் ஜேதான்றும். இன்ப கா த்தில் களிப்பு என்னும் அடைBதி நிடைறந்த
அந்த அனுப த்தினால் கா ம் ஜே கBாகக் கழிந்தாலும் அடைத உணர் தற்குத் ஜேதாற்றும் அ ா எழு து
இல்டை . கூ உணர முடிIாதபடி இத்தடைகIவெதாரு களிப்பின் அடைBதிதான் பரவியிருந்தது.
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78. நர ாணன் நாடிI நங்டைக
ஜேகாசாம்பி நகரில் ஒவ்வெ ான்றாக ஆண்டுகள் கழிந்தன. ஆனால், கா த்தின் ளர்ச்சி என்பது அதன்
வெசாந்த ளர்ச்சிIாக Bட்டுBா இருந்துவிடுகிறது? Bனிதர்கடைளயும் அ ர்தம் எண்ணங்கடைளயும்
வெசIல்கடைளயும்கூ க் கா ம்தாஜேன ளர்த்துக்வெகாண்டு ஜேபாகஜே ண்டும்? உதIணன்
முதலிI ர்களுடை I புதல் ர்களும் இப்படித் தன் ஜேபாக்கான கா ஜே கத்தில் ளர்ந்து ளர்ந்து
இளடைBப் பரு ம் எய்தியிருந்தனர். உதIணனுடை I புதல் னாகிI நர ாண தத்தனும், யூகி முதலிI
Bற்றத் ஜேதாழர்களின் புதல் ர்களாகிI ஜேகாமுகன், அரிசிகன், பூதி, த ந்தகன் முதலிI ர்களும்
இளடைBப் பரு த்திற்குரிI ஜேதாற்றக் கணிடை யும் வெபாலிடை யும் நாவெளாரு ஜேBனியும் வெபாழுவெதாரு
ண்ணமுBாக அடை ந்து ந்தனர்.
கல்வி, அரசிIல், படை யிIல் முதலிI கடை கள் தக்க ஆசிரிIர்கள் மூ ம் அ ர்களுக்குக் கற்பிக்கப்
வெபற்று ந்தன. ஜேதாற்றத்திலும் உ லிலும் இளடைBயின் னப்பு ளர்ந்து ந்தடைதப் ஜேபா ஜே , கடை
னப்டைப ளர்க்கும் கல்வித் துடைறகளிஜே யும் ஆழ்ந்து ஈடுபட்டிருந்தனர் அ ர்கள். அரசகுBாரனாகிI
நர ாண தத்தன், உதIணன் இளடைBயில் எந்த ஒரு க ர்ச்சி நிடைறந்த அழகு ன் விளங்கினாஜேனா, அஜேத
அழடைகப் வெபற்ற னாக இப்ஜேபாது விளங்கினான். அழடைக அடிப்படை Iாகக் வெகாண்டு எழுகிற
உணர்வின் மூ Bாக நிகழும் காதல் என்ற கடை க்குத் தடை
ன் Bன்Bதன், அந்த Bன்Bதடைனப்
ஜேபா ஜே நிகரற்ற அழகு நர ாண தத்தனி ம் அடைBந்திருந்தது. இளடைBக்ஜேக உரிI பரு
உணர்ச்சிகளும் உள்ளக்கனிவும் தர ான தத்தனுடை I ஜேதாற்றத்தில் பு ப்பட் ன. அ னது நடை யில்
வெபருமிதம் வெசறிந்திருந்தது. முகத் ஜேதாற்றத்தில் இளடைB என்ற அந்தப் பரு த்தின் தத்து ஜேB அழகு
டி ாக ஒளிர்ந்து வெகாண்டிருந்தது.
ஒருநாள் தான் படை ப் பயிற்சிக்காகப் பழகிக் வெகாண்டிருந்த IாடைனஜேBல் ஏறி ஜேகாசாம்பி நகரத்திலுள்ள
சி முக்கிIBான வீதிகளின் ழிIாகச் வெசன்று வெகாண்டிருந்தான் நர ாண தத்தன். அப்ஜேபாது
‘கார்ஜேBகக் கூட் ங்களின் திரண் கருடைBக்கு ஜேBஜே எழுந்து காட்சிIளிக்கும் முழு வெ ண்Bதி
ஜேபா த் ஜேதாற்றBளிக்கின்றான், Iாடைன ஜேBல் வீதிகளில் உ ா ந்த நர ாணதத்தன்’ என்று கற்படைன
வெசய்து உ மிக்கும்படிIாக இருந்தது அ னது ப னி. ப வெதருக்கடைளக் க ந்து அழகிலும்
ஆ ல்பா லிலும் சிறந்த கணிடைகIர் சிக்கும் கணிடைகIர் வெதருவிற்குள் நுடைழந்தது நர ாணனின்
Iாடைன, கணிடைகIர் வெதருவிடை ஜேI அ ன் IாடைனஜேBற் வெசன்றுவெகாண்ஜே
இருக்கும்ஜேபாது, திடுவெBன்று ஒரு வெபரிI வீட்டின் நி ாமுற்றத்துச் சாளரத்திலிருந்து அழகிI பூம்பந்து
ஒன்று அ னுடை I வெBல்லிI ஜேB ாடை யில் ந்து விழுந்தது. Bனத்டைத BIக்கும் ஜேBாகனமும்
இன்Bணமும் வெBன்டைBயும் வெபாருந்திI அந்தப் பந்டைதக் டைகயில் எடுத்துக் வெகாண்டு தடை நிமிர்ந்து,
ஜேBஜே பந்து ந்து விழுந்த சாளரத்டைத அண்ணாந்து பார்த்தான் நர ாணன். ஜேBஜே சாளரத்டைத ஜேநாக்கி
நிமிர்ந்த நர ாணனின் கண்கள் அங்ஜேகஜேI நிடை த்துவிட் ன.
சாளரத்தின் ழிIாகக் கீஜேழ Iாடைன ஜேBலிருக்கும் அ டைனப் பருகிவிடு துஜேபா ஜேநாக்கிக்
வெகாண்டிருந்தாள் ஓர் அழகிI நங்டைக. Bா த்தின் இடை ஜேI வெ கு உIரத்தில் அடைBந்திருந்த சாளரத்தில்
வெதரிந்த அந்த அழகு ததும்பும் Bதிமுகம், நர ாணனுக்குத் வெதளி ாக விளங்காவிடினும் Bங்க ாகத்
வெதன்பட் து. அதுவும் ஒஜேர ஒரு கணந்தான்! அடுத்த கணம் வெ ட்கம் ஜேBலிட் தனாஜே ா,
பIத்தினாஜே ா அந்த யு தி அங்கிருந்து Bடைறந்துவிட் ாள். அ ள் Bடைறந்த பின்பும் BIங்கிI
Bனத்தினனாய்த் வெதரு, சூழ்நிடை முதலிI ற்டைறயும் Bறந்து, அஜேத சாளரத்டைதச் சற்று ஜேநரம்
வெ றித்துப் பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தான் நர ாணன். அ னது டைகயில் அஜேத மிருது ான பூம்பந்து
புரண் டைதப் ஜேபா ஜே , அ னுடை I வெநஞ்சில் அ டைளப் பற்றிI வெBன்டைBIான நிடைனவுகள்
புரண் ன. சிறிது ஜேநரம் அந்த Bாளிடைக, Bா ம், சாளரம் முதலிI ற்டைறப் பார்த்துக்
வெகாண்டிருந்துவிட்டு, அருகிலிருந்த ஜேசாடை ஒன்டைற அடை ந்தான் அ ன்.
ஜேசாடை யில் இ
கன் BகனாகிI ஜேகாமுகடைனச் சந்தித்தான். எடுப்பாக ஏறி ந்த Iாடைனயிலிருந்து
இறங்கி, பந்தும் டைகயுBாகத் தன்டைன ஜேநாக்கி ரும் நர ாணடைன விIப்பு க ந்த ஜேநாக்கு ஜேன
ஜேகாமுகன் ரஜே ற்றான். நர ாணன் ஜேகாமுகனுக்கருகில் அBர்ந்து பந்டைத, அ னுக்குக் காட்டி ந ந்த
நிகழ்ச்சி முழு டைதயும் அ னி ம் வி ரித்தான். ஜேகாமுகன் அடைதக் ஜேகட் வு ன் நர ாணடைனப்
208

பார்த்து வெBன்முறு ல் பூத்தான். நர ாணன் தான் வெகாண்டு ந்திருந்த பந்டைத, அப்ஜேபாஜேத
ஜேகாமுகனி ம் அளித்து அந்தப் வெபண்டைணப் பற்றிI வி ரங்கடைள அறிந்து ந்து தன்னி ம் வெதரிவிக்க
ஜே ண்டும் என்று ஜேகட்டுக் வெகாண் ான். ஜேகாமுகன் அந்தப் பந்டைதக் டைகயில் ாங்கிப் பார்த்தான்.
‘அடைதப் பிடித்து விடைளIாடிI இளம்வெபண், அப்படி விடைளIாடிIஜேபாது டைககளில் ஈரச் சந்தனம் பூசிக்
வெகாண்டிருந்த ளாயிருக்க ஜே ண்டும்’ என்று அனுBானிக்க அதில் இ மிருந்தது. பந்தில் அடைதப்
பிடித்திருந்த சிறு விரல்களின் சந்தனக் கடைற படிந்திருந்தது.
‘அந்தப் பந்டைதயும் அதன்ஜேBல் படிந்திருக்கும் இளம்வெபண் விரல்களின் சந்தனக் கடைறடைIயும்
வெகாண்ஜே அடைத விடைளIாடிI வெபண் Iார் என்படைதத் ஜேதடிக் கண்டுபிடித்து வி
ாம்’ என்ற
நம்பிக்டைக ஜேகாமுகனுக்கு ஏற்பட் து. அந்தப் பந்துக்குரிI டைளக் கண்டுபிடித்து வி
ாவெBன்று
நர ாணனுக்குக் ஜேகாமுகன் ஆறுதலும் உறுதியும் கூறினான். ஜேகாமுகடைனச் சந்தித்து நர ாணன்
தன்னி ம் இருந்த பந்டைத அளித்து, அதற்குரிI டைளக் கண்டுபிடித்துக் கூறுBாறு ஜே ண்டிக் வெகாண்டு
வெசன்றதிலிருந்து, ஜேகாமுகன் தனது சிந்தடைன, வெசIல் இரண்டினாலும் அஜேத ஜே டை டைI ஜேBற்வெகாண்டு
அடை ந்தான். இதன் பIனாக அந்தப் பந்டைதப் பற்றிI வெபரும்பான்டைBIான வி ரங்கடைள அதற்குரிI
இ த்தில் வெசன்று விசாரித்துக் ஜேகாமுகன் கண் றிந்து வெகாள்ள முடிந்தது.
ஜேகாசாம்பி நகரத்துக் கணிடைகIர் வெதரு, ‘கடை களின் இருப்பி ம்’ என்று கூறுBாறு விளங்கு து. ஆ ல்,
பா ல் முதலிI நுண்கடை கடைளஜேI ாழ்க்டைகயின் நிடை Iாகக் வெகாண் எண்ணற்ற ப கணிடைகIர்
அங்ஜேக ாழ்ந்து ந்தனர். அ ர்களில் தடை டைB சான்ற ளாகவும் சிறப்பு மிக்க ளாகவும்
விளங்கிI ள் கலிங்கஜேசடைன. அந்தக் கலிங்கஜேசடைனக்கு ஒரு Bகள் இருந்தாள். அழகுக்வெகன்ஜேற
படை ப்புக் க வுள் படை த்த வெபண்ணாக இ டைளக் கூற ாம். இ ளுக்கு Bதன Bஞ்சிடைக என்று வெபIர்.
இ ள் தன் வீட்டின் ஜேBல்Bா த்திலுள்ள நி ாமுற்றத்தின் உள்ஜேள பந்து விடைளIாடிக்
வெகாண்டிருந்தஜேபாதுதான் டைக த றி Bா த்துச் சாளரத்தின் ழிIாகப் பந்து கீஜேழ விழுந்து விட் து.
அவ் ாறு கீஜேழ நழுவிI பந்துதான், வெதருவில் IாடைனஜேBல் வெசன்று வெகாண்டிருந்த நர ாண தத்தன்
Bடியில் ந்து விழுந்தது.
‘பந்து கீஜேழ விழுந்து விட் ஜேத’ என்று திடைகத்ஜேத அந்தப் வெபண்ணும் சாளரத்திலிருந்து வெதருடை
எட்டிப் பார்த்திருக்கின்றாள். அஜேத சBIத்தில் நர ாணனும் ஜேBஜே சாளரத்டைதப் பார்த்திருக்கின்றான்.
அப்ஜேபாது இரு ர் கண்களும் சந்தித்திருக்கின்றன. இரு ர் உள்ளமும் ஒன்றாகிக் க ந்திருக்கின்றன.
இரு ர் அன்பும் க ந்திருக்கின்றன. பந்து நழுவி விழுந்து காதடை ப் படை த்திருக்கிறது. ‘நழுவிIது
பந்து ஒன்று Bட்டுBல் ! பார்த்த இரண்டு உணர்வுகளும் கூ நழுவியிருக்கின்றன’ என்று ஜேகாமுகன்
அறிந்து வெகாண் ான். பின்பு BதனBஞ்சிடைகயின் டி த்டைதத் தான் அறிந்தபடி ஓவிIBாக டைரந்து
வெகாண்டுஜேபாய், நர ாண தத்தன் அந்த ஓவிIத்டைதக் காணும்படி வெசய்தான் ஜேகாமுகன். ஏற்வெகனஜே
சாளரத்தில் கண்டிருந்த டி த்தினி ம் தன் உள்ளத்டைதப் பறி வெகாடுத்திருந்த நர ாணன், இப்ஜேபாது
ஓவிIத்தில் அ ள் டி த்டைதஜேI முற்றிலும் கண் வு ன், அ ள்ஜேBல் வெபருவிருப்பம் வெகாண் ான்.
காதல் ஆடைசIாக முதிர்ந்து ளர்ந்தது. ‘Bணந்தால் இத்தடைகI எழிற் வெசல்விடைIஜேI Bணக்கஜே ண்டும்’
என்று நர ாணன் Bனத்தில் எழுந்த ஆர் ம் முற்றிக் கனிந்தது. ஜேகாமுகனி ம் இந்த எண்ணத்டைத
Bடைறக்காBல் வெ ளிப்படை Iாகக் கூறி, இதற்கான உதவிடைIயும் அ ஜேன வெசய்I ஜே ண்டுவெBன்று
ஜேகட்டுக் வெகாண் ான் நர ாணன். நர ாணனின் விருப்பத்டைதத் தாஜேன பூர்த்தி வெசய்I ஜே ண்டும் என்ற
அன்பும் ஆடைசயும் வெகாண்டு, ஜேகாமுகன் அடைதச் வெசய் தற்கு இணங்கிப் புறப்பட் ான்.
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79. BதனBஞ்சிடைக எங்ஜேக?
BதனBஞ்சிடைகஜேI தன்னுடை I உயிர் என்ற எண்ணம் நர ாண தத்தனுக்கு ஜேBலி ஜே , ஜேகாமுகன்
தகுந்த பரிசுப் வெபாருள்களு ன் BதனBஞ்சிடைகயின் தாIாகிI கலிங்கஜேசடைனயின் BாளிடைகடைI நாடிச்
வெசன்றான். கலிங்கஜேசடைன ஜேகாமுகடைன அன்ஜேபாடும் வெபருBதிப்ஜேபாடும் ரஜே ற்றாள்.
கலிங்கஜேசடைனயி ம் பரிசுப் வெபாருள்கடைள அளித்து, Bதன Bஞ்சிடைகயின் பந்து வெதருவிற் வெசன்று
வெகாண்டிருந்த நர ாணன்ஜேBல் விழுந்தது வெதா ங்கி, அ னுக்கு அ ள் ஜேBல் அள ற்ற காதல்
ஏற்பட்டிருப்பது டைர எல் ா வி ரங்கடைளயும் விளக்கBாகக் கூறினான் ஜேகாமுகன்.
“என் Bகள் BதனBஞ்சிடைகயின்ஜேBல் இந் நாட்டின் இள ரசராகிI நர ாண தத்தருக்குக் காதல்
ஜேதான்றியிருக்கிறது என்றால், அது எங்கள் ழிபடு வெதய் ம் எங்களுக்கு நாங்கள் ஜே ண் ாBஜே
தானாகக் வெகாடுத்த ரம் ஜேபான்றது ஆகும். என் Bகள் BதனBஞ்சிடைக முற்பிறவியில் புண்ணிIத்தின்
மிகுதி வெபற்ற ள் ஜேபாலும். எனஜே தான் Bதன Bஞ்சிடைக நர ாண தத்தடைர நாIகராக அடை கின்றாள்”
என்று தன் Bகிழ்டை யும் இடைசடை யும் வெதரிவித்தாள் கலிங்கஜேசடைன. ஜேகாமுகடைன அBரச்
வெசய்துவிட்டுத் தன் உறவின் முடைறடைIச் ஜேசர்ந்த ர்களாகிI Bற்ற கணிடைகIர்கடைளயும் தனிIாக
ஒன்றுகூட்டி ‘நர ாணனுக்கு Bதன Bஞ்சிடைகடைI அளிப்பது பற்றி அ ர்கள் கருத்து Iாது?’ என்படைதயும்
கலிங்கஜேசடைன விசாரித்தாள்.
BதனBஞ்சிடைகடைI நர ாணனுக்கு Bணமுடித்துக் வெகாடுப்படைதப் பற்றி அ ர்களில் Iாருக்கும் கருத்து
ஜே றுபாடு இல்டை Iானாலும், ‘நர ாணனின் தந்டைதயும் நாட்டின் ஜேபரரசனுBாகிI உதIணனி ம்
Iா ற்டைறயும் வெதரிவித்துக் கருத்து உ ன்பாடு வெபற்றுக் வெகாண் ாவெ ாழிI இடைத நாBாகச்
வெசய்துவிடு து நல் தன்று’ என்ற புதிI தீர்Bானத்டைத அ ர்கள் கலிங்க ஜேசடைனக்குக் கூறினார்கள்.
கலிங்கஜேசடைனக்கும் அ ர்கள் கூறிI படிஜேI வெசய் துதான் சரிவெIன்று ஜேதான்றிIது. அ ள் உ ஜேன
அடைத, ஜேகாமுகனி ம் ந்து கூறினாள். தான் கூறு டைதக் ஜேகட்டுக் ஜேகாமுகன் சினஜேBா ஆத்திரஜேBா
வெகாண்டு வி ாத ாறு பணிந்த வெBன்வெBாழிகளால் இடைத அ னி த்திற் கூறினாள் அ ள். எனஜே
ஜேகாமுகன் அ ள் கூறு திலும் ஒரு விதBான உண்டைBயும் வெபாருத்தமும் அ ங்கியிருத்தடை உணர்ந்து
வெகாள்ள முடிந்தது. ‘தானும் நர ாணனும்கூ அது டைர அரசர் உதIணனி ம் அடைதக் கூறாBலிருந்தது
த ற்றுக்குரிIஜேத’ என்றும் எண்ணி ருந்தினான் ஜேகாமுகன். ஆகஜே அரசரி ம் அனுBதி
வெபற்றுக்வெகாண் பின்பு மீண்டும் அங்ஜேக ரு தாகக் கலிங்கஜேசடைனயி ம் கூறிவிட்டுப் புறப்பட் ான்
அ ன். புறப்பட் பின் அங்கிருந்து ஜேநஜேர அரண்Bடைனக்குச் வெசன்ற ஜேகாமுகன், உதIணடைனச் சந்தித்துக்
கூற ஜே ண்டிI ற்டைறக் குறிப்பாகவும் அடைBதிIாகவும் கூறினான்.
உதIணன் எல் ா ற்டைறயும் ஜேகட்டுப் புன்முறு ஜே ாடு “இளடைB வெநஞ்சங்களுக்கு இத்தடைகI
காதலுணர்ச்சி இIற்டைகதான்! நர ாணனுக்கு BதனBஞ்சிடைகயினி ம் இத்தடைகI க ர்ச்சியும் உள்ளத்
வெதா ர்பும் ஏற்பட்டிருப்பது வெBய்Iானால் நீ வெசய்யும் திருBண ஏற்பாடுகள் மிகவும்
வெபாருத்தBானடை கஜேள. நான் இ ற்டைற Bறுக்கவில்டை ” என்று ஜேகாமுகனுக்கு இணங்கி BறுவெBாழி
கூறினான் உதIணன். உ ஜேன, ாச தத்டைதயின் அந்தப்புரம் வெசன்று, அ ளி மும் அன்று
நிகழ்ந்த ற்டைற வி ரித்தான் அ ளும் தன் Bகன் நர ாணன், BதனBஞ்சிடைகடைI Bணந்து
வெகாள் தற்குத் தன்னுடை I முழு உ ன்பாட்டை யும் அளித்தாள். நர ாணன்-BதனBஞ்சிடைக
திருBணத்திற்கு உதIணன், ாச தத்டைத ஆகிI இரு முதுகுர ரின் சம்Bதத்டைதயும் வெபற்றுக்வெகாண்டு
மீண் ான் ஜேகாமுகன், உதIணனும் நர ாணனுக்குத் தந்டைத என்ற முடைறயில் BதனBஞ்சிடைகக்கு
ஜேBலும் ப திருBணப் பரிசங்கடைள அனுப்பினான்.
விடைரவில் ஒரு Bங்க த் திருநாளில் நர ாணன்-Bதன Bஞ்சிடைக ஆகிI இரு ர் Bஜேனாரதமும்
நிடைறஜே றிIது. இன்ப ாழ்க்டைக என்ற சுடை மிக்க இ க்கிIத்தில் ஈடுபட்டு Bகிழ ாயினர் அ ர்கள்.
புதிI காதல் ாழ்வின் வெதா க்கம் என்பஜேத, ஒரு புதிI இ க்கிIத்டைதக் கற்பது ஜேபா த்தாஜேன! அந்த
இ க்கிIத்டைத Bதனம்ஞ்சிடைகயும் நர ாணனும் கற்க ாயினர். ஜேகாமுகனுடை I நட்பாலும்
உதவிகளாலும் தங்களுக்குத் திருBணம் முடிந்தபின் BதனBஞ்சிடைக, நர ாண தத்தன் ாழ்க்டைக
இன்பBாகவும் அடைBதிIாகவும் கழிந்து ந்த வெதன்று ஜேBஜே கூறப்பட் து. ப நாள்கள் இவ் ாஜேற
கழிந்துவெகாண்டிருந்தஜேபாது, ஜேகாசாம்பி நகரத்து Bக்கள் ழக்கBாகக் வெகாண் ாடும் வெபரிI திருவிழா
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ஒன்றும் ந்து ஜேசர்ந்தது. நகர Bக்களும் அரண்BடைனடைIச் ஜேசர்ந்த Bற்ற ர்களும் இந்த விழாடை ச்
சிறந்த முடைறயில் வெகாண் ாடு தற்கான ஏற்பாடுகடைள விடைர ாகச் வெசய்து ர ாயினர்.
ஜேத ரு கத்டைதச் ஜேசர்ந்த விஞ்டைசIர்களும்கூ Bகிழ்ச்சியு ஜேன இந்த விழாவில் ந்து க ந்து
வெகாள் தாக இடைதச் சிறப்பித்துக் கூறு து ழக்கம்.
உரிI Bங்க நாளில் முன்ஜேப வெசய்திருந்த சிறப்பான ஏற்பாடுகளு ஜேன இந்த விழாடை க் ஜேகாசாம்பி
நகரத்தினர் வெதா ங்கி ந த்தினர். நகரின் எப்பகுதியிலும் விழா ஆர ாரமும் விIப்புக்குரிI இனிI
காட்சிகளும் புதுடைBயும் Bலிந்து ஜேதான்றின. வித்திIாதரர் உ கில் நூற்றுப் பத்து அரசர்கடைளத் தன்
ஆடைணயின் கீஜேழ வெகாண்டு ஆளும் Bன்னனாகிI Bானசஜே கன் என்னும் விஞ்டைசIன், ஜேகாசாம்பி
நகரத்தில் நிகழும் இந்த விழாடை க் கண்டு களிக்க ஆ ல் வெகாண்டு, கரந்த உருவு ஜேன ஜேதாற்றம் Bாறி
ந்திருந்தான். ஜேகாசாம்பி நகரத்தின் ஜேதாற்றத்திற்ஜேக தனிப்பட் ஜேதார் அழடைகச் வெசய்யும் Bா கூ
விBானங்கடைளயும், அழகுமிக்க பரிI வீதிகடைளயும் ஜேசாடை கடைளயும் பூங்காக்கடைளயும்,
Bகிழ்ச்சிஜேIாடு பார்த்த ாஜேற, அவ் ழகிI நகரத்தின் பகுதிகளில் Bனம் ஜேபானபடி சஞ்சரித்துக்
வெகாண்டிருந்தான் அந்த விஞ்டைசIன்.
அப்ஜேபாது விழா நாள்களில் ஒருநாள், Bதன Bஞ்சிடைகஜேIாடு ஒரு வெபரிI ஜேசாடை க்குச் வெசன்றான்
நர ாண தத்தன். விழாக் காட்சிகடைளப் ப
ாறு அடை ந்து கண் பின்பு வெபாழுடைத இனிI
சூழ்நிடை யில் இன்பBாகக் கழிக்க ாம் என்ஜேற அ ர்கள் இரு ரும் அந்தச் ஜேசாடை க்கு ந்திருந்தனர்.
ஆனால் அ ர்கடைளப் பிரிப்பதற்கு விதி, Bானசஜே கன் என்ற விஞ்டைசIன் உரு த்திஜே இனிஜேBல்
டை விரிக்கப் ஜேபாகிறது’ என்படைத அ ர்கள் கண் ார்களில்டை ! ஜேசாடை க்குள் Bஞ்சிடைக அங்குள்ள
வெசய்குன்று ஒன்றின் அருஜேக நின்று அதனுடை I னப்டைப விIந்து வெகாண்டிருந்தாள். ஏறக்குடைறI
அஜேத ஜேநரத்தில் பிறர் கண்ணுக்குப் பு ப்ப ாத கரந்த உரு த்ஜேதாடு Bானசஜே கனும் அந்தச்
ஜேசாடை க்கு ந்து ஜேசர்ந்தான். வெசய்குன்றின் அருஜேக நின்று வெகாண்டிருந்த BதனBஞ்சிடைக,
Bானசஜே கனுடை I கண்களுக்கு ஒரு ஜேத கன்னிடைக ஜேபா த் வெதன்பட் ாள். அ ளுடை I டி ழகு
அ டைன மிகுந்த BIக்கமுறச் வெசய்தது. அ ன் வெநஞ்சில் ஜேBாகப் பித்தம் முறுகி ளர்ந்தது. தன் ஆடைசத்
தீடைI அ னால் தணித்துக் வெகாள்ள முடிIஜே யில்டை .
‘இப்படிப்பட் அழகி ஜேத ரு கிலும் இல்டை ஜேI! இ டைள அடை ந்தால் அல்
ா ாழ்க்டைகயின்
இன்பஜேநாக்கு நிடைறஜே றும்’ என்று நிடைனத்தான் Bானசஜே கன். ‘BதனBஞ்சிடைகடைI எவ் ாஜேறனும்
தன்ஜேனாடு அபகரித்துச் வெசன்றுவி ஜே ண்டும்’ என்ற எண்ணமும் அ ன் Bனத்தில் உறுதியுற்றது. இந்த
எண்ணத்ஜேதாடு சிறிது ஜேநரம் அங்ஜேகஜேI காத்திருந்தான் Bானசஜே கன். BதனBஞ்சிடைகயும் நர ாண
தத்தனும் அந்தச் ஜேசாடை யில் சி விடைளIா ல்கடைளப் புரிந்தபின் ஓரி த்தில் கடைளப்பு மிகுதிIால்
படுத்திருந்தனர். படுத்த சிறிது ஜேநரத்திற்வெகல் ாம் ஆழ்ந்த உறக்கம் அ ர்கடைள ஆட்வெகாண்டு விட் து.
தங்கடைள Bறந்து தூக்கத்தில் இருந்தனர் இரு ரும். இந்த உறக்கநிடை டைIத் தனக்குச் சாதகBாகப்
பIன்படுத்திக்வெகாள்ள விரும்பிI Bானசஜே கன், தன் Bந்திர லிடைBயினால் நர ாண தத்தடைன
இன்னும் ஆழ்ந்த உறக்கம் வெகாள்ளுBாறு வெசய்துவிட்டு, BதனBஞ்சிடைக தூக்கத்திலிருந்து
விழித்துக்வெகாண்டு வி ாதபடி அ டைள வெBல் த் தன் டைககளில் தூக்கிக்வெகாண்டு ான் ஜேநாக்கி
எழுந்தான். BதனBஞ்சிடைக B ர்ப் பந்துஜேபா அ ன் டைககளில் இருந்தாள். ஏதும் அறிIாத னாய்க்
கீஜேழ உறங்கிக் வெகாண்டிருந்தான் நர ாணன். Bானசஜே கன் ானில் ஜேBஜே ஜேBஜே வெசன்றான்.
‘விஞ்டைசIரு கம் ருந்தி அடைழத்தாலும், ாராத ஓர் அழகின் BாBணிடைI நான் அங்ஜேக எடுத்துக்
வெகாண்டு வெசல்கின்ஜேறன்’ என்ற நிடைனவினால் பூரித்திருந்தான் Bதன Bஞ்சிடைகடைIத் தூக்கிI ாஜேற
ானிற் வெசன்று வெகாண்டிருந்த Bானசஜே கன். தன்னுடை I Bனம் அப்ஜேபாதிருந்த Bகிழ்ச்சியினாலும்
கிடை த்த உற்சாகத்தினாலும் ஜேBலும் ஜேBலும் விடைர ாகச் வெசன்றான்.
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80. ஜே க தியின் காதல்
Bதன Bஞ்சிடைகடைIத் தூக்கிச் வெசன்ற Bானசஜே கன் வித்திIாதரர் உ கத்திலுள்ள தன் தடை நகர் வெசன்று
தனது அரண்Bடைனயில் உள்ள ஓர் அழகிI Bஞ்சத்தில் அ டைளத் துயி டை த்தான். ‘துயில் நீங்கி
உணர்வு வெபற்று அ ள் தானாக எழுந்த பின்புதான் அ ளுக்குமுன் தான் ஜேதான்ற ஜே ண்டும். ஜேதான்றித்
தன் ஆடைசடைI வெ ளியி ஜே ண்டும்’ என்வெறண்ணிக் வெகாண்டு Bானசஜே கன் அப்பாற் வெசன்றான்.
இரண்ஜே ார் நாழிடைககளில் Bதன Bஞ்சிடைக துயிலுணர்ந்து எழுந்தாள். தன் அருகில் ஆருயிர்க்
வெகாழுநன் நர ாண தத்தன் வெதன்ப ாBலிருப்படைதயும், தான் இருக்கும் பகுதி அது டைரதான்
கண்டிராத முற்றிலும் புதிIவெதாரு இ Bாக இருப்படைதயும் கண்டு திடைகத்துத் துணுக்குற்றாள். ‘இந்தப்
புதிI இ த்திற்கு எப்ஜேபாது, எப்படி, Iாரால் வெகாண்டு ரப் பட்ஜே ாம்?’ என்று Bனம் குழம்பும்படி
சிந்தித்துப் பார்த்தாலும் அ ளுக்குத் வெதளி ாக ஒன்றும் பு ப்ப வில்டை .
அ ள் இவ் ாறு BIங்கி இருந்த நிடை யில் Bானசஜே கஜேன அங்கு ந்து ஜேசர்ந்தான். தான் அது டைர
கண்டிராத பழக்கBற்ற புதிI ஆ
ன் ஒரு டைனத் திடீவெரன்று அங்ஜேக காண ஜேநர்ந்ததும் BதனBஞ்சிடைக
திடுக்கிட் ாள். ஆனால் Bானசஜே கஜேனா, தான் ஜேகாசாம்பி நகரத்துச் ஜேசாடை யிலிருந்து அ டைளத்
தூக்கிக்வெகாண்டு ந்தது முதலிI வெசய்திகடைள அ ளி ம் இனிI வெBாழிகளாற் கூறித் தன் ஆடைசடைI
நிடைறஜே ற்றிக்வெகாள்ள இணங்குBாறும் ஜே ண்டினான். அ னுடை I வெBாழிகளில் ஆ ல் வெ றியும்
வெகஞ்சுகின்ற பா டைனயும் இருந்தன. BதனBஞ்சிடைக தனக்கு விஞ்டைசIனால் நிகழ்ந்த ஞ்சகத்டைத
உணர்ந்தாள். தான் நர ாணனி மிருந்து லுவில் திருடிக் வெகாண்டு ரப் வெபற்றதற்கும் அதுஜே
காரணம் என்றும் அ ளுக்குப் புரிந்தது. தீடைI மிதித்த ள் ஜேபா ானாள் BதனBஞ்சிடைக. வெபண் புலிIாக
Bாறினாள். Bானசஜே கடைனக் காறித் துப்பிச் சீறினாள். அ ளுடை I சினத்டைதயும் அள ற்ற
ஆத்திரத்டைதயும் கண்டு Bானசஜே கஜேன பIந்து ஜேபானான்.
தன்னால் அ ள் Bனத்டைத Bாற்ற முடிIாவெதன்றுணர்ந்த அ ன், அழகும் சாBர்த்திIBான ஜேபச்சுத்
திறனும் ாய்ந்த ளாகிI தன் தங்டைக ஜே க தி என்ப டைள அடைழத்து, “BதனBஞ்சிடைகடைI
எப்படிIா து Bனம் Bாறும்படி முIன்று என் விருப்பத்திற்கு இணங்கச் வெசய் து உன்வெபாறுப்பு”
என்று கூறி அ ளி ம் அனுப்பினான். ஜே க தியின் திறடைBயில் அ னுக்கு அவ் ளவு நம்பிக்டைக.
அ ளும் அதற்குச் சம்Bதித்து BதனBஞ்சிடைகயின் Bனத்டைத Bாற்று தற்காக அ ளிருந்த இ த்திற்குச்
வெசன்றாள். ஜே க தி BதனBஞ்சிடைகடைI அடை ந்து, அ ளி ம் எவ் ளஜே ா Bன்றாடிப் பார்த்தாள். தன்
ஜேபச்சுத் திறடைBடைI எல் ாம் பIன்படுத்தி, அ ள் Bனத்டைத Bாற்று தற்கு முIன்றாள்.
Bானசஜே கனுடை யும் அழடைகயும் சிறப்டைபயும் ானளா
ருணித்து, “இப்படிப்பட் கந்தர்
ஜே ந்தன் ஒரு னுடை I காதல் உனக்கு எளிடைBIாகக் கிடை க்கிறது என்றால் அடைத ஏன் நீ டைக நழு
விடுகின்றாய்?” என்று தந்திரBாக ஆ டை க் கிளப்பிப் பார்த்தாள். ஆனால் எந்த ஒரு முIற்சியும்
BதனBஞ்சிடைகயின் தி த்டைத அடைசக்க முடிIவில்டை .
BதனBஞ்சிடைக அணுக முடிIாத வெநருப்பாயிருந்தாள். அ ள் Bனத்தில் நர ாண தத்தடைனப் பற்றிI
ஒஜேர நிடைனவுதான் இருந்தது. ஜே க தியின் முIற்சிகள் அ ளி ம் சிறிதளவுகூ ப் பலிக்கஜே இல்டை .
அம்முIற்சிகள் அ ளுடை I ஜேகாபத்டைத ளர்க்கஜே பIன்பட் ன. “என் காத ர் நர ாண
தத்தடைரப்ஜேபா அழகிற் சிறந்த ர்கள் இந்த உ கம் முழு தும் ஜேதடினாலும் கிடை க்க Bாட் ார்கஜேள!
அ ருடை I கல்விக்கும் ஆண்டைBக்கும் ஈடு இடைண ஏது? என் உள்ளம் அ ர் ஒரு ருக்ஜேக உரிIது.
அ ரும் நானும் பூண்டிருக்கும் வெதய் சாட்சிIான இந்த அன்புரிடைBடைI எங்களி மிருந்து எ ரும்
பறிக்க முடிIாது. பறிக்கவி Bாட்ஜே ன். அடைத மீறி ன்முடைறகளால் பறிக்க முIன்றால் என்
உயிடைரIா து வெகாடுப்பதற்கு முIல்ஜே ஜேன ஒழிI, அன்புரிடைB களங்கBடை யும்படி வி Bாட்ஜே ன்”
என்று இப்படி Bதன Bஞ்சிடைக உறுதிIாகக் கூறிIஜேபாது, உண்டைBயில் ஜே க திக்ஜேக Bடை ப்பு
ஏற்பட்டுவிட் து. அஜேதாடு, ‘காதலுக்குரிI அழகு என்பது என்ன!’ என்று காணத் துடிதுடிக்கும் பரு ம்
அ ளுக்கு. ஜே க தி, நர ாண தத்தடைனப் பற்றிக் ஜேகள்விப்பட் இனிI வெசய்திகள், கன்னி டைகIான
அ ள் Bனத்தில் இன்பத் வெதன்றடை வீசிIது.
‘Bானி ர்களில் வெBய்Iாகஜே நர ாணடைனப் ஜேபான்ற ஓர் அழகன் இருக்க முடியுBா? இருந்தால்
நல் துதான்! அ டைன என் ஜேபான்ற ஜேத கன்னிகள் அநுபவிக்கக் வெகாடுத்து டை த்திருக்குBானால் அது
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எங்களுக்கு எவ் ளவு வெபரிI பாக்கிIம்?’ என்று இத்தடைகI இன்ப நிடைனவுகளால் நர ாணடைனச்
வெசன்று காணஜே ண்டும் என்ற ஆ ல் வெ ள்ளம்ஜேபாற் வெபருகிIது ஜே க தியின் உள்ளத்தில். ஜேத
கன்னிடைகIான ஜே க தி, தன்டைன Bறந்தாள். தான் தன்னுடை I தடைBIனி ம் ஒப்புக்வெகாண்டு
ந்திருந்த வெசIடை யும் Bறந்துவிட் ாள். அது டைர கண்டிராத நர ாண தத்தன் என்னும்
Bண்ணு கத்து அழகரசன்ஜேBல் Bட்டுஜேB இ யித்து விட் து அ ள் உள்ளம். Bதன Bஞ்சிடைக, தன்
தடைBIனான Bானசஜே கன், ஆகிஜேIார் எக்ஜேகடு ஜேகட் ால் என்ன? தான் ஜேநஜேர ஜேகாசாம்பி நகரத்திற்குச்
வெசன்று ‘தன் உள்ளத்டைதக் வெகாள்டைளவெகாண் அந்த நர ாண தத்தடைன ஒருமுடைற ஆடைசதிரத்
தழுவினால் ஒழிI, தன் உள்ளத்து வெ றி ஓIாது’ என்று அ ளுக்குத் ஜேதான்றிIது. ஜே க தி
ஜேகாசாம்பி நகருக்குப் புறப்பட்டுச் வெசன்றாள். ஜேபாகும் ஜேபாஜேத அ ள், தன்டைன BதனBஞ்சிடைகயின்
ஜேதாற்றமுடை I ளாக Bாற்றிக் வெகாண் ாள்.
அது அவ் ாறிருக்க இங்ஜேக ஜேகாசாம்பி நகரத்துச் ஜேசாடை யில் தூக்கத்தினின்று விழித்த நர ாணன்
அருகில் தன்ஜேனாடு துயின்று வெகாண்டிருந்த BதனBஞ்சிடைகடைIக் காணாBல் திடுக்கிட் ான். க ங்கிI
உள்ளத்ஜேதாடு அந்தச் ஜேசாடை யில் ஒவ்வெ ாரு பகுதிகளிலும் ஜேத த் வெதா ங்கினான். அ Bந்த
Bனத்து ன் நர ாணன் இவ் ாறு ஜேசாடை யில் சுற்றிக் வெகாண்டிருந்தஜேபாதுதான், விஞ்டைசIர்
உ கிலிருந்து ஜே க தி BதனBஞ்சிடைகயின் உரு த்ஜேதாடு அந்தச் ஜேசாடை யில் ந்து இறங்கினாள்.
Bன்Bதன் ஜேபான்ற நர ாண தத்தனின் ஜேதாற்றம் அ டைளப் பித்துற்று BIங்கும்படி வெசய்தது. நர ாணன்
தன்டைன BதனBஞ்சிடைக என்ஜேற எண்ணிக் வெகாள்ளும்படிIாக, அ ளுரு த்து ஜேனஜேI அ னருஜேக
வெசன்றாள் ஜே க தி. அ டைளக் கண் நர ாணன், அ டைள BதனBஞ்சிடைக என்ஜேற எண்ணிக் வெகாண்டு,
“Bதன Bஞ்சிடைகஜேI! இவ் ளவு ஜேநரம் நீ எங்ஜேக வெசன்றிருந்தாய்” என்று ஜேகட்
ாஜேற ஓடி ந்து
அ டைளத் தழுவிக் வெகாண் ான்.
ஜே க தி அ னுடை I அந்த ஜேBாகனBான தழு லில் Bதுவுண்டு களித்த ண்டுஜேபா BIங்கி
நின்றாள். அ ளுக்குச் சற்ஜேற நாணமும் ஏற்பட் து. அ ள்தான் இதழ்களில் நாணம் நிடைறந்த
புன்னடைகஜேIாஜே தடைரடைI ஜேநாக்கினாள். அ ளுடை I அந்த நாணத்டைதக் கண் நர ாணனுக்குச்
சந்ஜேதகம் ஏற்பட் து. ‘இ ள் என்ஜேனாடு நன்கு பழகிI Bதன Bஞ்சிடைகIானால் திடீவெரன இன்று
புதுடைBIாக இவ் ளவு நாணம் வெகாள்ள Bாட் ாஜேள!’ என்ற சந்ஜேதகத்து ன் அ டைள நிமிர்ந்து
பார்த்தான் நர ாணன், ஜே க திக்கு அந்தக் கம்பீரBான பார்டை யின் வெபாருள் புரிந்துவிட் து. அ ள்
நர ாணனி ம் ஓர் உண்டைBடைI ஒப்புக்வெகாண்டு தான் Iார் என்படைதயும் கூறிவிட் ாள். ஆனால்
BதனBஞ்சிடைகடைIப் பற்றிஜேIா அ டைளத் தன் தடைBIன் Bானசஜே கன் தூக்கி ந்திருப்படைதப்
பற்றிஜேIா, அ ள் அப்ஜேபாது தன் தடைBIனி ம் இருப்படைதப் பற்றிஜேIா எதுவுஜேB அ னி ம்
கூறவில்டை .
நர ாணனும் அப்ஜேபாது காBப்பர சனான நிடை யில் இருந்ததனால், BதனBஞ்சிடைகடைIப் பற்றி
விசாரிக்கஜே ஜேதான்றவில்டை அ னுக்கு! ஜே க தியின் அழகும் புதுடைB த ழும் கன்னிடைB கனிந்த
உ லும் சந்ஜேதகத்டைதயும் மீறிI காமுகனாக அப்ஜேபாது அ டைன Bாற்றிவிட் ன. அ ன், அ ள்
சத்தினனாய் Bாறி அ ளு ன் சரசBாடு ஜேத தன் வெசI ாக இருக்க ாயினான். ஜே க தியும் அ ன்
இன்பத்தில் மிக்க விருப்பமுற்று, அ னு ஜேனஜேI ஜேகாசாம்பியில் தங்கியிருக்க முற்பட்டுவிட் ாள்.
முதலில் ஜேதான்றிI சிறிது சந்ஜேதகமும் இப்ஜேபாது இல் ாBல் ஜே க திஜேIாடு வெநருங்கிப் பழகத்
வெதா ங்கி விட் ான் நர ாண தத்தன்.
வித்திIாதர ஜே ாகத்தில் Bானசஜே கன் தான் Bதன Bஞ்சிடைகயி ம் அனுப்பிI தன் தங்டைக
ஜே க திடைIக் காணாBல் சந்ஜேதகங்வெகாண்டு தன்னுடை I Bந்திர லிடைBயினால், ‘அ ள் அப்ஜேபாது
எங்ஜேக இருக்கின்றள்’ என்படைத ஆராய்ந்து பார்த்தான். அ ள் இருக்குமி த்டைதப் பற்றிI உண்டைB
அ னுக்குத் வெதரிI ந்தது. தான் கூறிI காரிIத்டைதயும் தன்டைனயும் Bறந்து ஜே க தி ஜேகாசாம்பி
நகரத்தில் நர ாண தத்தனு ஜேன இன்ப விடைளIா ல்கடைளப் புரிந்து வெகாண்டிருக்கிறாள் என்படைத
அறிந்தஜேபாது, அ ள்ஜேBல் அ னுக்குப் வெபருங்ஜேகாபம் எழுந்தது. அ க்கமுடிIாத அந்தக் ஜேகாபத்தில்
தனக்கு BதனBஞ்சிடைகயின் ஜேBலிருந்த ஆடைசடைIயும் Bறந்து, தங்டைகயின்ஜேBல் ஆத்திரத்ஜேதாடு
ஜேகாசாம்பி நகரத்துக்குப் புறப்பட் ான் அ ன்.
ஜேகாசாம்பிக்கு ந்து ஜேசாடை யில் அ ர்கடைளக் கண் அ ன் Bனம் பற்றி எரிந்தது. நர ாணனும்
ஜே க தியும் அப்ஜேபாது இருந்த நிடை ஜேI அ ன் Bனத்டைதக் வெகாதிக்கும் படி வெசய்தது. ஜேசாடை யில்
இருந்த ஜே க திடைIயும் நர ாணடைனயும் அப்படிஜேI சிடைறவெசய்து கட்டி லிIப் பற்றி
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இழுத்துக்வெகாண்டு ான் ழிIாக ஜேBஜே கிளம்பினான் Bானசஜே கன். அ ர்களிரு டைரயும்
சரிIானபடி தண்டிக்க ஜே ண்டும் என்பது அ ன் ஆத்திரமுற்ற வெநஞ்சத்தின் தீர்Bானம். ானத்தின்ஜேBல்
வெசன்று வெகாண்டிருக்கும் ஜேபாஜேத இடை
ழியில், திடீவெரன்று நர ாணடைனப் பிடித்துக் கீஜேழ தள்ளி
விட் ான். தனக்கு இன்பBளித்த தன் காத டைனத் தன் தடைBIன் இவ் ாறு தள்ளிIடைதக் கண்டு தன்
Bந்திர லிடைBIால் அ ன் Iாவெதாரு துன்பமும் அடை IாBல் உயிஜேராடு பூமிடைIச் வெசன்றடை
தற்கு
ஏற்பாடு வெசய்தாள் ஜே க தி.
ஜே க தியினது ஏற்பாட்டின்படி நர ாணன் ஒரு துன்பமுமின்றி ஓர் ஆசிரBத்தில், காட்டுநதி ஒன்றின்
கடைரப் புறBாகப் பூமியில் ந்து இறங்கினான். அந்த ஆசிரBத்தில் உள்ள முனி டைரச் சந்தித்துத் தனக்கு
ஜேநர்ந்த துன்பங்கடைளக் கூறி, அ ற்டைறத் தவிர்க்க ழியும் ஜேகட்க ாம் என்வெறண்ணினான் நர ாண
தத்தன். உதIணனுக்குத் தந்டைதயும் தனக்குத் தாத்தாவுBாகிI சதானிக முனி ருடை I ஆசிரBம்தான்
அது என்றறிந்தஜேபாது நர ாணனின் விIப்பு இன்னும் பன்B ங்காகப் வெபருகிற்று.
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