
ெதனாலிராம	 கைதக 

 
ந�� இைற�த தி�ட�க 
 
     ஒ� சமய� விஜயநகர ரா�ய�தி� க�� வற சி ஏ"ப ட$. ப�வ மைழ 
தவறி வி டதா� 'ள�, ' ைட, ஏ* எ�லா� வ"றிவி ட$. ெதனாலிராம	 வ � �, 
கிண"றி.� ந�� 'ைற/$ அதிக ஆழ�தி"'2 ேபா4வி ட$. இதனா� தின5� 
ேதா ட�தி"' த6ண�� பா47ச மிக8� சிரம2ப டா	 ெதனாலிராம	. 
 
     இ/த சமய�தி� ஒ� நா இர8 நா	' தி�ட�க த	 ேதா ட�தி� ப$9கி 
இ�2பைத, க6டா	. உடேன வ � ;"' வ/$ த	 மைனவியிட�, "அ;ேய, ந� 
நா ;� ப�வ மைழ தவறிவி டதா�, ப=ச� ஏ"ப � வி ட$. எனேவ நிைறய 
தி� � நட,க ஆர�பி�$ வி ட$. ப=ச கால� 5;>� வைர நா� மிக8� 
ஜா,கிரைதயாக இ�,கேவ6��. எனேவ நா� ஒ� கா*ய� ெச4ேவா�" எ	? 
ெவளிேய ப$9கியி�/த தி�ட�கA,' ேக '� வ6ண� உர�த 'ரலி� 
ேபசினா	. 
 
     "அத"' எ	ன ெச4யலா�?" எ	? ெதனாலிராமனி	 மைனவி ேக டா. 
 
     "வ � ;.ள நைக, ம"?� விைல>ய�/த ெபா� கைள எ�லா� இ/த2 
ெப ;யி� ேபா � C �. நா� இ/த2 ெப ;ைய யா�,'� ெத*யாம� கிண"றி� 
ேபா � விடலா�. ப=ச� த��/$ தி� �2 பய� ஒழி/த$� மீ6�� 
கிண"றிலி�/$ எ��$, ெகாளலா�" எ	? 5	ேபாலேவ உர,க, Eறினா	 
ெதனாலிராம	. தி�ட�கA� இைத, ேக டன�. 
 
     அேத சமய� ரகசியமாக ெதனாலிராம	 த	 மைனவியிட� தி�ட�க 
ஒளி/தி�2பைத, Eறி ஒ� பைழய ெப ;யி� க�, ம6, பைழய ெபா� கைள 
எ�லா� ேபா � F;னா	. அ/த2 ெப ;ைய� G,க 5;யாம� G,கி வ/$ 
கிண"?,' 'ெதா2'ெப	? ேபா � வி � வ � �,' தி��பிவி டா	 
ெதனாலிராம	. 
 
     தி�ட�கA�, "ெதனாலிராம	, வ � ;"' I'/$ தி��� ந� ேவைலைய 
Jலபமா,கிவி டா	. நா� எளிதாக கிண"றிலி�/$ ெப ;ைய எ��$, 
ெகாளலா�" எ	? த9கA,' ேபசி, ெகா6 ன�. 
 
     ெப ;ைய எ�,க கிண"?,' அ�ேக வ/தன� தி�ட�க. கிண? ஆழமாக 
இ�/ததா� உேள இற9க2 பய/த தி�ட	 ஒ�வ	, "அ6ேண! த6ண�� 
'ைறவாக�தா	 உள$. நா� நா�வ�� ஏ"ற� Fல� மா"றி மா"றி ந�ைர 
இைற�$ வி டா� Jலபமாக2 ெப ;ைய எ��$, ெகா6� ேபாகலா�" எ	? 

RangaRakes tamilnavarasam.com



Eறினா	. அைத,ேக ட ம"றவ�கA� அவ	 தி ட�$,' ஒ2I,ெகா6டன�. 
அத	ப; ஒ�வ� மா"றி ஒ�வ� ஏ"ற� Fல� ந�� இைற,க� ெதாட9கின�. 
 
     ச"? ேநர� கழி�$ ேவ? வழியாக ேதா ட�தி"' ெச	ற ெதனாலிராம	, 
தி�ட�க இைற�$ ஊ"றிய ந�ைர த	 ேதா ட�தி� உள ெச;கA,'�, 
ெகா;கA,'�, பயி�கA,'� பா>மா? கா�வாைய� தி�2பி வி டா	.  
 
     இ2ப;ேய ெபாM$ வி;/த$ வி ட$. ஆனா� கிண"றி� த6ண�� 
'ைறயவி�ைல. இதனா� தி�ட�கA�, "நாைள இர8 மீ6�� வ/$ ந�ைர 
இைற�$ வி � ெப ;ைய எ��$, ெகாளலா�" எ	? ேபசி, ெகா6� 
ெச	றன�. 
 
     அ2ேபா$ ேதா ட�திலி�/$ வ/த ெதனாலிராம	 அவ�கைள2 பா��$, 
"நாைள,' வரேவ6டா�. ந�9க இைற�த த6ண�� இ	N� F	? 
தின9கA,'2 ேபா$�. எனேவ F	? தின9க கழி�$ வ/தா� ேபா$�. உ9க 
உதவி,' ந	றி ந6ப�கேள!" எ	? Eறினா	. 
 
     தி�ட�கA,' இைத, ேக ட$� மிக8� அவமானமா4 ேபா4வி ட$. 
த9கைள ஏமா"றி ந�� இைற,க7 ெச4த ெதனாலிராமனி	 அறிைவ மன�தி"' 
எ6ணி விய/தன�. ேம.� அ9ேக இ�/தா� எ9ேக மா ;, ெகாேவாேமா எ	ற 
அ7ச�தி� தி��பி2 பா�,காம� ஓ ட� பி;�தன� தி�ட�க. 
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