கட ள்

விஷ்

ைண.

சர்மா இயற்றிய

"பஞ்சதந்திரக் கைத."
தமிழாக்கம் : தாண்டவராய

பஞ்சதந்திரக்கைத -

த யார்

வரலா .

கல்விப்ெபா ளி ஞ் ெசல்வப்ெபா ளி ங் குைறயில்லாதவர்க க்கு
கூறயிடமாயி க்கிற பாட
றெமன் ெமா பட் ன ண் அப்பட் னத்திற் சகல
குணங்கேளா ங் கூ யி க்கிற சுதாிசெனன் ம் ராசன் ஒ வனி ந்தான். அந்த ராஜா
தன்பிள்ைளகள் ப யாமல் டர்களா யி க்கிறைதக்கண் ெவகு விசனத்ேதாட
ஆேலாசிக்கத் ெதாடங்கினான். அஃெதப்ப ெயன்றால் கல்வி ந் தர்மகுண மில்லாத
பிள்ைளகளி ந்தாவெதன்ன பால்ெகாடாத ெவ ைமகைளக் காப்பாற்றி
பல ண்டாவெதன்ன ேவதசாஸ்திர மறிந்தவனாக ஒேர பிள்ைளயி ந்தா லவனாேல
கு ம்பெமல்லாஞ் சுகமைட ம். இப்ப க்கில்லாத பிள்ைளகள் கற்பத்திேலேய
யழிந்தானா ம் அழியாவிட்டாற் பிரந்த டேன இறந்தானா ம் இரவாவிட்டாற்
ெபண்ணாகவானா ம் இல்லாவிட்டாற் ெபண்சாதி மல யாகவானா ம் ேபாகிற
நல்லகுலத்தில் ேயாக்கியமான பிள்ைள இ க்கலாகா சன்மாந்திர
ண்ணியத்தினாேல இம்ைம ம ைமக்கு சுகங்ெகா க்கிற த்திர ண்டாகிறான்
பாபத்தினாற் குலத்ைதக் ெக க்கிற த்திர ண்டாகிறான் ேம மிந்தப் பிள்ைளையப்
ெபற்றவர்கள் என்ன தவஞ் ெசய்தவர்கேளா ெவன் கண்ேடார் ெசால் ம்ப
நடக்கிறவனல்லேவா பிள்ைளெயன் தனக்குள்ேள ஆேலாசித் ப் ெப
ச்சு விட் ப்
பின் சைபையப் பார்த் ப வ ம் ெசல்வ ம் ராச்சிய ம் அறிவில்லாைம மாகிய
இந்த நான்கி ெளான்ெரான் தாேன ேகட் க்ெகால்லா மிகுந்த ைணயாயி க்கும்
இந்த நான்கு ெமா வனிடத்தி
ந்தால வெனன்னபா படான் ஆைகயால் பிள்ைள
எண்ணிக்ைகக்குப் பிறந்
ர்மார்க்கர்களா யி க்கிற ெவன்பிள்ைளகைள நீதி
சாஸ்திேராபேதசத்தில் ெயந்த மகா
ஷன் ம ஜனனம் வாப்பண் வாெனன
அப்ேபா சகல நீதி சாஸ்திரங்களி ம் வல்லவனாகிய ேசாமசன்மா
ெவன்பவென ந் இவர்க க்குச் சமா வாிைச ைடயவர்களில் லகத்தி ல்ைல-
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ெயன் ெசால் ம்ப எேதா நான் ஆ மாதத்திற் ெசய்ய மாட் ேவன் அ வைரக்கும்
நீர் நாைள ெயண்ணிக்ெகான்
ெமன் சபதம் பண்ணினான்.
அைதக் ேகட் ந கட ற்றிைச தப்பியாகிய மா மிக்ேகார் ைர
ே◌ாற்றினாற்ேபால ராசா மிக மனமகிழ்ந் அவ க்கு உபசாரஞ்ெசய் தன் ைடய
பிள்ைளகைள அவன் வசத்தில் ஒப்பிைவத்தான். ேசாமசன்மா உடேன
அப்பிள்ைளகைளத் தன் ட் க்கைழத் க் ெகாண் ேபாய்க் க ப்பஞ்சாற்ைறக்
காய்ச்சி சர்க்கைரக் கட் யாகத் திரட் னாற் ேபால நீதி சாசாஸ்திரங்கைளப்
பஞ்சதந்திரக் கைதயாகக் கற்பித் ராஜ குமாரர்க க்குச் ெசால்லத் ெதாடங்கினான்.
அஃெதப்ப ெயன்றால் ேசாமசன்மா ஓ ராசகுமாரர்கேள உங்க க்கு ேவ க்ைகயாகச்
சில கைதகைளச் ெசால் கிேறன் ேக ங்கெளன் ெசால்ல அெதன்ன
கைதெயன்றார்கல். பஞ்ச தந்திரக்கைதெயன் ெசான்னான்.
பஞ்சதந்திரெமன்பெதன்ன ெதாியச் ெசால்ல ேவண் ெமன்றார்கள். அைவ
மித்திரேபதம், சுகிர்தலாபம், சந்திவிக்ரகம், அர்த்தனாசம் அல்ல
அசம்பிேரக்ஷிய காாியத் வம் என ஐந்
மித்ரேபதமாவ
தங்க

ண் ; அைவக

ள்

சிேனகத்ைதக் ெக த் ப் பைக ண்டாக்கல்; சுகிர்தலாபம்

க்குச் சமமானவர்கேளா

விக்கிரமாவ

தந்திரங்க

லப்த ஆனி,

பைகவைரய த்

கூ ப் பைகயில்லாமல் வாழ்ந்தி க்குதல்; சந்தி
உற ெசய்

ெவல்

தல்; அர்தநாசமாவ

ைகயிற் கிைடத்த ெபா ைளயழித்தல்; அசம்பிேரக்ஷிய காாியத் வமாவ

தன்
யாெதா

காாியத்ைத ந் தீரவிசாாியாமற் ெசய்தல் என் ெசான்னான். ராஜகுமாரர்கள், ஐயா
அந்தக்கைதகைள எங்க க்கு விளக்கச் ெசால்லேவண் ெமன் றார்கள். ேசாமசன்மா
உங்க க்கு மங்கள ண்டாகெவன் றாசீர்வதித் ச் ெசால்லத்ெதாடங்கினான்.
வரலா

ற்றிற் .

-----------------------------------------------------------
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தலாவ
மித்திரேபத தந்திரம்
ஒ காட் ெலா சிங்க ம் எ
ங்கூ மிக ம் ஒற் ைமயாக வாழ்ந்தி ந்தன.
அந்த சிேனகத்ைதக் ேகாள் ெசால் ம் ேலாபகுண ள்ள ஒ நாி வந் ெக த்தெதன்
ெசால்ல ராச குமாரர்கள் அெதப்ப ெயன ேசாமசன்மா ெசால்லத் ெதாடங்கினான்.
ெதன்னாட் ேல மகிழா ப்பெமன் ம் பட்டணத்தில் வர்த்தமானெனன்ெறா
வர்த்தகனி ந்தான். அவ க்கு ெவகு பணமி ந் ம் இன் ம் சம்பாதிக்க
ேவண் ெமன்கிற ஆைசயினால் ேயாசிக்கலானான். எப்ப ெயன்றால் யாெதான்
சம்பாதிப்ப

அ ைமேயா அைத சம்பாதிக்கேவண் ம்; சம்பாதித்தைதக் காப்பாற்ற

ேவண் ம்; காப்பாற்றினைத வி த்தி பண்ணேவண் ம்; வி த்தி பண்ணினைத தா
அ

பவித்

ம்

உத்தம மாத்திரத்திற் ெசலவழிக்க ேவண் ம்; ஏெனன்றால் காப்பாற்றாத

திரவியம் நாசமாகும் வி த்தி பண்ணாத குைற ம்; தா ம் அ பவித் ச்
சற்பாத்திரத்திற் ெசலவழியாத
ணாகுெமன் ம் சாஸ்திர மி க்கிறதினா ம் ேம ம்
இன்ப ம் ண்ணிய ம் கீர்த்தி ம் மனிதற்குள்ேள ெப ைம ம் உற ம் நிைனத்தைத
த்த ம் யா க்குண் திரளாகப் பணங்குவித்தவர்க க்ேக ண் ;
அல்லாதவர்க லகத்திேல நைடப்பிண மாவார்களாைகயினா ம் ெமன்ேம ம்
சம்பாதிப்பேத ேயாக்கியெமன் ஆேலாசித் க் ெகாண் தன்னிடத்தி
க்கிற
சரக்குகைள வண் யிேலற்றி அதில் சஞ்சீவகன் நந்தகெனன் ம் ெபயைர ைடய
இரண் எ
கைளப் ட் நடத்திக் ெகாண் ேதசாந்திரம் ேபானான்.
ேபாகும்ேபாெதா நாள் ெந ங்கிய காட் ேல மிகுந்த பாரத்தினாற் சஞ்சீவகெனன் ம்
எ
கா டறி வி ந் ெநாண் யாச்சு . அப்ேபா வர்த்தமானன் அந்த எ
க்குப்
பதிலாக ேவேறாெர ைத வண் யிற் கட் ேயாட் க்ெகாண் அவ்ெவ
க்
ேகாராைள காவல் ைவத் ப்ேபானான். பிறகந்தச் ேசவகன் வர்த்தகனிடத் க்
கிரண்ெடா நாள் கழித் ப் ேபாயந்த எ
ெசத் ப்ேபாச்சுெதன்
கினான்.
இங்ேக எ ேதாெவன்றால் ஆ சு பலத்தினாற் பிைழத் ப் ல்
தலாகிய
ேமச்சலால் மிக ம் ெப த் க் ெகா த் ஒ ந்த கா ங்கூ அந்த காட் ல்
யேதச்ைசயாகத்திாிந் க் ெகாண்
ந்த . அப்ப யி க்ைகயில் ராச்சிய பட்டாபிேஷக
சடங்குகளில்லாமல் காட் ற் சஞ்சாிக்கிற பிராணிக க்ெகல்லாந் தன்வல்லைமயினா
ராசத் வத்ைத யைடந்தி க்கிற சிங்கமான தன் பராக்கிரமத்தாற் சம்பாதிக்கப்பட்ட
ராச்சியத்ைதச் சுகமாக ய பவித் க் ெகாண்
க்ைகயில் ஒ நாள் தாகெம த் த்
தண்ணீர் கு க்க ய ைனயாற்றங்கைரக்குப் ேபாகும்ேபா அங்ேக
ச தியிெலன்ைறக்குங் ேகட்டறியாத ேபாி
ழக்கம்ேபா ம் அந்த ாிஷப
க்காரம்ேபாட்ட ெதானிையக்ேகட் தி க்கிட்ேட
திதா யி க்கிறெதன் பயந்
ந ங்கித் தண்ணீர் கு யாமற் சும்மாவைசவற நின் விட்ட . அப்ேபா
யவ்விடத்தி
ந்த சிங்கத்தி ைடய பிரதான மந்திாி குமாரராகிய கரடகன்
தமனகெனன்கிற மந்திாிகளிரண் மிந்தவதிசயத்ைதயறிந் ெதான் க்ெகான் ேபசத்
ெதாடங்கின ெதப்ெப ெயன்றால் தமடகன் கரடகைனப் பார்த் நம் ைடய ராசா
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தண்ணீர்க்குப்ேபாய் கு யாமேலன் சும்மா நிற்கிறாெறன கரடகன் அைத
விசாாிக்கிறதினால் நமக்காவெதன்ன இைறயகப்ப மா ெப ைம ண்டாகுமா
கிணற் த்தவைளக்கு நாட் வளப்பேமன் சும்மாவி ப்ேபெனன்றால் தனக்குத்தகாத
காாியத்ைதச் ெசய்கிறவன் கடாவிய வாப்ைபபி ங்கின குரங்கு பட்டபா
ப வாெனன்

ெசால்ல அெதன்னெவன்

கரடகன் ேகட்க தமனகன் ெசால்

கிற ,

மகத ேதசத்தி
க்கிற சுகத்தெனன்ேபாெனா வன் ேகாயிற்றி ப் பணியாகக்
ெகாண் வந்த க்க மரங்களில் வாட்காரன் பிளக்கும்ப
ைளகள த்
விட் ப்ேபான ெவா மரத்தின் ேமலந்தக் ேகாயில் னந்தவனத்தி
க்கிற
குரங்குகளிெலான் வந் ட் கார்ந்த . அப்ேபா அம்மாப்பிளப்பிற் றனபீசமிறங்கி
யி ப்பைத யறியாமல த்த ைளையயைசத் பி ங்கின டேன பிளப் ெந ங்கிப்
பீசநசுங்கி ய ந்த . ஆதலால் தனக்குத் தகாத காாியத்ைதச் ெசய்தால் யார்க்கும்
பிராணச்ேசதம் வ ெமன் ெசால் ேநற் நாம் தின் மிகுந்தி க்கிற
யிைரையத்தின் சுகமாயி ப்ேபாம் வாெவன் கரடகனைழத்த பின் தமனகன்
கரடகைனப் பார்த் சுவாமி காாியஞ்ெசய்யாம ைறேத கிறைதேய ெபாிதாக
நிைனக்கலாமா ஒ வன் தன்மித்திரர்க க் குபகார ஞ் சத்
க்க க் கபகார ம்
பண்ணேவண் ம் அதற்கு ராஜ ேசர்ைவேய தக்க ேம ம் ராசாைவ
ய த்தி க்ைகயில் ெவகுசனங்க க்கு நன்ைம ெசய்வேத ராச ேசைவக்குப்
பிரேயாஜனமாம் இல்லாவி ற் காக்ைக ங் காசு
ைய ெமச்சிைலைய
மலத்ைத ந் தின்றாயிரம் வ ஷம் பிைழத்தி க்கிற நா ம் பைசயில்லாத
ெவள்ெள ம்ைப ெகௗவிக் க த் ப் பல்லைசந் ம் பசிதீராமற்
சந்ேதாஷத்ைதயைடகிற .
ேம ெமசமா ன் ைகயி
க்கிற ெவா தவள ெவச்சிைலப் பார்த் க் கால்
த்
வயிற்ைற ெயக்கிக்ெகாண்
ளியீ கத்ைத காட்
தத்ைதப் பார்த் வாைலக்
குைழத் க் ெகஞ்சிக்காத க்கிடந் ெகாஞ்செமச்சிைல வாங்கித் தின் ம் யாைனேயா
பாகைனப் பாராம ம க்காம மவன் ேவண் ேவண் வ யக்ெகா க்க
கரவத்ேதா வாங்கி நாையக்காட்
மாயிரம்பங் கதிகஞ் சாப்பி ம் சிங்கம்
பசியினாற் சங்கடப்ப ம்ேபா நாி சமீபத்தி
ந்தா ம்ைத சட்ைடப்பண்ணி
யாைனையேய ெகால் ம் ஆதலா லகத்தில் யார் கேழா சீவிக்கிறார்கேளா
அவர்கேள பாக்கியவானகள் சி குழிகள் ெகாஞ்சந் தண்ணீரால் நிைற ம் எ யின்
ேசாங்ைக சில தானியத்தால் நிைற ம் யப்ப ேபால டன் இதாகிதந் ெதாியாமற்
ெகாஞ்சத்திேல சீவனம் பண் வான் ஆனாலவ க்கும் பசு க்கும் ெமன்னேபதம்
ஆைகயால் ராச காாியம் பார்த் ெப ைம டேன சீவிக்கிறேத நல்லெதன்றிப்ப
ெசால்லக் ேகட் கரடகன் தமனகைனப் பார்த் ச் ெசால் கிற
நல்ல யிந்த ேயாசைனக க்கு மிகதப் ேபச்சுக க்கு மிப்ேபா நாம் ராச
காாியத்தி
க்க வில்ைல இைறேத கிற காாியத்தி
க்கிேறாம் ஆதலால் நீஏன
ணான மேனாராச்சியம் பண் கிறாய் டவன் ெகாம் ேத க் காைசப்பட்டாற்
கிட் ேமா ெவன்றிகழ்ந் ெசால்ல தமனகன் ெசால் கிற நல்லதி க்கட் ம்
பிரதானி ங் காலத்தினாலப் பிரதானியாகிறான் தன் யற்சியா ங் குணத்தினா ம்
வ வானவ ஞ் சமர்த்தனாகிறான் அல்லாம ம் யாவ ேமலான காாியத்ைதேய
ஆேலாசிக்க ேவண் ம் அ ைககூடா விட்டா ம் ெப ைம வ ம்
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த்திசா கள ைமயான காாியங்கைளச் ெசய்வார்கள் மைல ச்சியிெலா ெப ங்
கல்ைல ேயற் தலாி அங்கி ந்தைதத் தள் தெலளி ஏாியிநீைரக் கட் தலாி
உைடத்தெலளி ஆைகயால் ெப ைம ஞ் சி ம்ைம மவராேலேய வ ம்
யற்சி ைடய ாிகழ்சியைடயாெரன் ம் பழெமாழியினா ம் ேகட் ைல யாெவன்
றிப்ப ச் ெசால்ல தமனகைன கரடகன் பார்த் நல்ல நீ ேபாய்ச் சிங்கத்தினிடத்தி
ெலைத குறித் ப் ேபசுவாெயன தமனகன் நம் ைடய சுவாமி டத்தனத்தாற்
பயந்தி க்கிறான் அைத நீ எப்ப யறிந்தாெயன் ேகட்கிைறேயா ெசான்ன
ெபா ைளப் பட்சி மி கங்க மறிந் ெகாள் ம் ெசால்லாலறிகிறவேன பண் த
னப்ப அறியாவிட்டாற் த்தியாற் பிரெயாசனெமனன ஆைகயால்
நானிங்கி ந்தப ேய யறிந்ேதன் இப்ேபா நானிைத ன்னிட் ெகாண் ேபாய்ச்
சிங்கத்ைத சிேனகம் பண்ணிக் ெகாள் கிேறெனன தமனகைனப் பார்த் கரடகன்
ெசால் கிற நம் ைடய ராசாக்கள் ேமாந் ெகாள்வ ேபாற் க க்கிறவர்கள்
அரச ம் ெந ப் ம் பாம் ஞ்சாி ஆதலால் பழக்கமில்லாமலன்ைன எப்ப சிேனகம்
பண்ணிக்ெகாள்வாெயன அப்ேபா ெபாி பரக்கிற பரைவக க் ெக
ரம்
வித்வா க் ெக பரேதசம் பிாியமாய்ப் ேபசுகிறவர்க க் ெகவன் சத்
ெவன
கரடகனப் ப யானா ம் ராசாக்களிடத்தில் அக்காலத்திற் ேபானால் அவமானம்
ேநாி ெமன்ற அதற்குத் தமனகன் சமீபத்திேலேய யி க்கேவண் ம் ஏெனன்றால்
யார் சமீபத்தி
க்கிறாேனா அவ டேன ராசாக்கள் காாியங்கைளச்
ெசால் கிறார்கள் ெகா கள் கிட்டயி க்கிற மரத்திேலேய பட ம் அரசர்க ம்
க ம் தங்கைளகாத் திங்கிதம் ேபசுகிறவர்களிடத்தில் மனதிரங்குவார்கெளன
கரடகன் நல்ல நீயவனிடக்தி ெலப்ப ேபசுவாெயன்ற தமனகன் நல்ல மைழ
ெபய்தி க்ைகயி ெலப்ப விைரயினின்
ைளகள் றப்ப ேமா அப்ப ேபால
ராசாவின் ேகள்விக் ேகட்க ெவன்வாக்கினின்
த்தர
றப்ப ம்
ஆயி ெமா ேவைள பிரகஸ்பதி ம் ேபச்சிற்றவ வானானால் மற்றவர்க க்குக்
ேகட்பாேனன் ஆயி ங் காலமறிந் ேபசினால் யாேதாரவமான ம்வரா ராசா
தன்காாியம் யாராேலயாகிறேதா அதனிடத்தி ெலா ேவைள சிறி குற்ற
ேநாிட்டா மைத பாராட்டாமலவைனப் பாிபா த் விர்த்தியைடயப் பண்ண
ேவ ம்ெமன கரடகன் அரசர்கள் மைல ேபால சாிகிற தற்குக் க னமாயி க்கிறார்கெளன தமனகன் ஆயி மவர்கள் சுபாவ மறிந் ேபசித்தன கிஷ்டம்
பண்ணிக் ெகாள்ள ெவண் ெமன் கரடகனிடத்திற் ெசல ெபற் க்ெகாண்
சிங்கத்தினிடத்திற்குப் ேபாய்த் ரத்திேல நின் தண்டம் பண்ணி
ராசாவி த்திரவினா ட்கார்ந்த டேன சிங்கம் ெந நாளாக ன்ைனக் காேணா
ெமன தமனகன் இப்ேபா ேதவாீாிடத்திற்குவர் *** (text not clear) ேநாிட்டதனாற்
தங்க ைட தி வ யண்ைட வரலாேனன் இல்லா விட்டால் வந்ததற்குப்
பிரேயாசனெமன்ன ராசாக்க க்-ெகா வரா ம் பலனில்லா விட்டா ெமா ேவைள
சி
ம் ப் பல் க்குத
த ம் மற்றைவக க்கு ேகட்பாேனன் ேம ம் ஒ ேவைள
அரசர்கள் குணவாைன அசட்ைட பண்ணித் தள்ளி விட்டா மவன் சற்குணம்
ேபாய்வி மா ெந ப் த் தைல கீழாகுமா ஆதலாலரசர்கள் பாிேசாதித்தறிந்
ேயாக்கியைன நல்ல காாியத்தில் ைவத்தாலவன் ராசா க்கு கீர்த்திையப் ெப கப்
பண் வானாைகயா ெலன்ைனத் தாங்கள் சி நாிெயன் அவமானம் பண்ணலாகா
விஷ்
ெகா த்தி க்கிற வராக வ ைவ லகத்தில் சிக்கவில்ைலயா என் பத்ைதப்
பாராமற் குணத்ைதப் பார்க்கேவண் ம் ஏெனன்றால் மைலேபா
க்கிற ேதர்சி
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சுள்ளாணியா னிைலெப ம், நாேனா சுவாமி காாியத்திற் பற் ள்ளவன், க வி ங்
கால மறிந்

க ம

க்க மாற்ற

ள்ளவன், இந்த வல்லைம ெயல்லா

ம சார்பி ந்தாற் பிரகாசிக்கும், வாள்

த ய ஆ தங்க

ம்,

ைண த ய

வாத்தியங்க ம், மி ம், ஸ்திாீக ம் ேயாக்கியர்க ஞ் சாஸ்திரங்க மாகிய
விைவெயல்லாம் பாிபாலனம் பண் கிறவர்களாற் பிரகாசிக்கும் அண்ைடயிற் சமர்த்த
னில்லாத ராஜா க் கபகீர்த்தி வ ம் என்றிப்ப ச் ெசால்லக்ேகட்
சிங்கம் தமனகா நீெயன்பிரதானி பத்திரனல்லவா என தமனகன் சுவாமிெயன்
வணங்கிச் சும்மா வி ந்த சிஙகம் எதாவ ெசால்லேவண் வதி ந்தாற ெசால்ெயன
தமனகன் ேதவாீர் தண்ணீர்க்கு வந் கு யாமல் ெமய் மறந் சும்மா நிற்கிறீர்கேள
என சிங்கம் ெமய்தான் நானிந்தக் காட் ல் ெவகு நாட்சுகமாயி ந்ேதன் இப்ேபாதிைத
விட் விடத் தக்கதாகச் சம்பவித்தி க்கிற என்ைறக்குங்ேகளாத ேமக ழக்கம்
ேபாெலா ெதானி இன்ைறக்குக் ேகட்ேடன் அதனாேல தானந்த ழக்கம் ேபாலேவ
யி க்குமல்லேவா அந்தப் பிராணி ம் ஆதலால் ைதக்குறித்ெதன்ன
ெசால் கிறாேயா வ ேவ யனக்குப்பிரமாணம் இப்ேபா நீவ க்கி வி க்கி
வி ைகயி
ன் ேகால் ேபாற்கிைடத்தாய் என தமனகன் சுவாமி ெதானியினாேல
பயப்படலாகா
ன்ெனா வன் ஒ ெதானிையக் ேகட் பயந் பிறகு ெந ங்கப்
பார்த்த டேன யங்ேக ேதா ங்ேகா மி க்கக் கண்டான் என சிங்கம்
அெதன்னெயன் ேகட்க தமனகன் ஒ நாி பசியால் வ ந்தி யிைரக்காகத் திாிந்ெதா
ேபார்க்களத்தில் வ ம்ேபாதங்ேக அசதியா ண்டான ஒ ெபாிய ெதானிையக்ேகட்
மிக ம் பயந் நான் ெசத்ேதெனன் தி க்கிட்ட பிறகு சற்ேற ன்ேன
ேபான டனங்ெகா ெபாிய ேபாிைகையப் பார்த் அ த்தி க்கிற மரத்தின் கிைள
காற்றிலைசந்ததி ல க்கத் ெதானி ண்டாயிற்ெறன் றறிந் க்ெகாண் அதன ேக
ேபாய்ப் பார்த் அங்ேக ேபாிைகயின் ேறா ங்ேகா ேம யல்லாமல் ேவெறான்
மில்ைலெயனத் ெதளிந் சந்ேதாஷமைடந்த ஆதலாற் சத்தத்தினாேல மாத்திரம்
பயப்படலாகா தாஙகள் கட்டைள ெகா த்தா ந்த க்ஷணத்திலதன் லத்ைத யறிந்
வ ேவன் என சிஙகம் அப்ப ேய ெசல ெகா த்த
பிறகு தமனகன் சஞ்சீவகெனன் ெம தினிடத்திற் ேபாய்ப் ேபசி அைத சிேனகம்
பண்ணிக் ெகாண் சிங்கத்தண்ைட வந் தண்டம் பண்ணி ன்ேன நின்ற சிங்கம்
நீயந்தப் பிராணிைய யின்னெதன்றறிந் வந்தாயா என தமனகன் தாங்கள்
கட்டைளப்ப ேய ேபாய்ப் பார்த்ேதன் ன் தாங்கெளப்ப நிைனத்தீர்கேளா
அப்ப ேய ஷ் யாக யி க்கின்றான் அவன்றங்கனட்ைப வி ம் கிறான்
கட்டைளயானாற் றி ம்பிப் ேபாய்த் தாிசனத் க் கிட் க் ெகாண் வ ேவன் என
சிங்கம் நல்லதப்ப ேய யாகட் ெமன ம ப தமனகன் எ தண்ைடேபாய்
பசாரத்ேதாடைழத் வந் ராஜாைவ தாிசனம் பண் வித்த
பிறகு சிங்கத் க்குஞ் சஞ்சீவ க்கும் ெவகு சிேநக ண்டாய் ராஜா க்கு
மற்றயா மவசியமில்லாம ப்ப ெவகுகாலங் கழிந்த அப்ேபா பிரதானி
த்திரர்களாகிய கரடக தமனகெரன் மிரண் நாிக க்கு யிைரெயான் மகப்
படாைமயால் ஆேலாசிக்க ெதாடங்கின தமனகன் நாம் காட் ேல தனித்தி ந்த
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சிங்கத்தி டேன எ ைத சிேநகம் பண்ணிவித்த யாைனயான தன்மத்தகத்ைதக்
ெகாத் கிற தற்கு யங்குசத்ைதத் தாேன ெய த் ப் பாகன் ைகயிற் ெகா க்கிற
ேபாலாயிற் ேம ம் ன்னாளாட் க் கடாச் சண்ைடயில் நாி ெசத்த ம்
ஆஷாட தியின் கூட் றவார் சந்நியாசி ெபா ளிழந்த இைடச்சியின் ேசர்க்ைகயா
லம்பட்டத்தி க்கிழந்த ெமப்ப யவர்கள் குற்றத்தினாேல சம்பவித்தேதா அப்ப ேய
நம் ைடய ேதாஷத்தினாேல நமக்கிைர கிட்டாமற் ேபாயிற் என கரடகன்
அ ெயப்ப ச் ெசால்ெலன தமனகன் ெசால் கிற
ஒ ேதசத்திற் ேறவசன்மா ெவன்கிற ெவா சந்நியாசிதான் பிச்ைசெய த் ச்
சம்பாதித்த திரவியத்ைதக் கந்ைதக்குள் ைவத்தியார்க்குந் ெதாியாமற் ைறத் ப்
ேபார்த் க்ெகாண் பின் ம் பிச்ைச ெய த் ச் சாப்பிட் க் ெகாண் திாிய
அச்சூைதயறிந்த ஆஷாட திெயன் ெமா தி ட் பிராமணன் இந்தக் கந்ைதைய
மாத்திர ெமப்ப யாயி ந் தி
க் ெகாண்டால் நாெமப்ேபா ந் தி ட் ேவைல ெசய்ய
ேவண் வதில்ைல நம் ைடய தாசிக்கு ெவகு நாைளக்கு நடக்குெமன்றாேலாசித் ஒ
பிரமாசாாிையப் ேபால வந்தச் சந்நியாசியினிடத்திற்ேபா யவன் கா ல் வி ந்
அ ேய க்கு ஞாேனாபேதசஞ்ெசய் திந்த நிசாசரமாகிய ச சார சாகரத்திநின்
மைலயாமற் சிறி கைடக் கண்ணாற் பார்த்ெதன்ைனக் கைடத்ேதற பண் ம் ஓ
மகா பாவா ஓ பர க்கஞ்சகியாத பரம
ஷா என்றிப்ப ய த கண் ஞ் சிந்திய
க்குமாகக் கலங்கிநிற்க அைத பாசாங்ெகன்றறியாத அந்தச் சந்நியாசி இவன்றைல
ேமற்ைகைய ைவத் ப் பயப்படாேத என்றான்
அ
தலாக வா ஷாட தி ெவகு பயபத்தி டேன அவன் காலா ட்ட ேவைலையக்
ைகயாற் ெசய் க்ெகாண் கந்ைதக்குச் சமயம் பார்த் க்ெகாண் இ க்கும் நாளில்
ஒ நாள் ஒ பிராமணன் ட் ல் இ வ ம் விலாப் ரம் ங்கப் பிட்ைசப்
பண்ணிக்ெகாண் ெவகு ரம் வந்தபிறகு ஆஷாட தி ெயா வ மறியாம ெலா
ம்ைப ெய த் த் தன்றைல ேமேலைவத் க்ெகாண்டந்தத்
ம்ைபக்
கு
க்ெக த் க் காட் ஐேயா நமக்குப் பிட்ைச ெகா த்த பிராமணன் ட் த்
ம்ெபன் றைலயிெலாட் வந் விட்டேதா அன்னமிட்ட ட் ற் கன்னமிடலாமா
உப்பிட்டவைர ள்ளள நிைனெயன் பழெமாழியிமி க்கிற தன்ேறாஎன வாய்பகற
ந ந ங்கி இைதயந்த வன்னதாதா ட் ற் ேபாட் விட் ேதாெநா யளவில்
வ ேவன் என் கு க்கள் பார்க்கும்ப பரபரப்பாகச் சிறி
ரங் கால பிட்டத்திற்
ப ம்ப ேயா ஒ ெச மைறவி ட்கார்ந்தி ந் விட் பின்பிைரக்க விைரக்கேவா
யந்தாசாாியன் கா ல் வி ந்ெத ந் சுவாமி உம் ைடய அ க்கிரகத்தினா ந்தப்
பாவத்திற்குத் தப்பிேனன் என்றான்
இைதப் பார்த் அந்த ஏைழச்சந்நியாசி ஆச்சாியப்பட் இவன் பரெசாத் க்காைச
படாத பரமாத் மாெவன் நம்பித் தன் யிர்க்குச்சமானமாக நிைனத்தி ந்த
கந்ைதையச் சீஷன் ைகயிற் ெகா த் ஒ குளக்கைரயி
க்கச் ெசால் த் தான்
சலபாைதக்குப் ேபாய் காலலம்பப் ேபானவிடத்தில் இரண்டாட் க்
கடாக்கெளான்ேறாெடான்
ட் ச் சண்ைட ெசய்ய அைவகளின் மண்ைடயி
ந்ெதா கிற திரத்ைத ண்ணலாெமன் ெறா நாி ேபாயிரண் க்கு ந விலகப்
பட் றந்த ,
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அந்த அணர்த்தத்ைதப் பார்த் க்ெகாண் சிறி ேநரமி ந்தான் அப்ப்ேபாதந்தச்
சீஷன் இ தானல்ல சமயம் இ விட்டா னிக் கிட் மா காற் ள்ள ேபாேத ற்றிக்
ெகாள்ள ேவண் ெமன் நிைனத் கந்ைதச் சு ட் க் ெகாண்ேடா ப்ேபானான்
உடேன சந்நியாசி வந் பார்த் ச் சீஷைனக் காணாமல் ஓேகா நம்ைம
ஆஷாட திேயய்த் தாேன நாம் ேமாசம் ேபாேனாேமெயன் திகிற்பட்
உப் க்கண்டம் பறிெகா த்த பாப்பாத்திையப்ேபால் ஒ வ ட ஞ்
ெசால்லாமற்ேற க் ெகாண் ேபாெயங்குங் காணாம லன்றிராத்திாி ஒ ெபாிய
பட்டணத்திேலாாிைடயன் ட் த் தைலக்கைடத் திண்ைனயில் வந் ேசர்ந்
நித்திைரயில்லாமற் ப த் ெதண்ணமிட் க் ெகாண்
ந்தான் ெபா ளிழந்த சந்நியாசி
இப்ப யி க்ைகயில் நாேடா ந் தன்
ஷனில்லாத ேவைள பார்த் ப்
பர
ஷனிடத்திற் ேபாகிறவளாகிய அந்த ட் ைடச்சி அன்ைறய தின ந் தனக்குத்
திைகயாகிய அம்பட்டத்தி வந் கள்ள
ஷன் வந்தி க்கிற ெசய்தி ெசால்லக்
ேகட் த் தன்
ஷனில்லாதி க்கக் கண்டவ டேன கூடப்ேபானாள் ேபாகும்ேபா
ஷெனதிேரவரக் கண் ேவெறா காாியத்திற்குப் ேபானவள்ேபாற் சாக்கிட் க்
ெகாண் தி ம்பி ட் க்கு வந் விட்டாள்
ஷனந்தக்கபடத்ைதயறிந் மிகுந்த
ேகாபத்ேதா ம் ேபாயவைளவாய் ச க்கத்திட் ெயா
ணிற்கட் ைகச க்க வ த்
திராத்திாிக் ெகலலாமிப்ப ேய யி ெவள்ளாட் ெயன் நித்திைர ெசய்தான்
பக்கத்
ட் க்காாியாகிய அந்த தி ம ப
ம்வந் ஐேயாய வனங்ேக ன்
விரகத்தினாற் ெசத்தாற்ேபாற் கிடக்கிறாேன இப்ேபா அவிழ்த் வி கிேற
ெனன்ைனக் கட் ைவத் நீ பாயந்தச் ேசார
ஷைனச் சந்ேதாஷிப்பித் வர ம ப
நா ன்ைனக் கட் ைவத் ப் ேபாகிேறெனன் ெசால்ல இ நல்ல பாயந்தாெனன்
திைய அப்ப ேய கட் ைவத் விளக்ைக நி த்திவிட் இைடச்சிேசார
ஷனிடத்திற்குப் ேபாயி க்கும்ேபா யிைடயன் வி த் க்ெகாண்
ணிற்
கட் ண்
ப்பவளிடத்திற்குப் ேபாய்க் ேகாபத்தால த் தானவளம் பட் ந்தி உரவாமல்
அதற்ெகான் ஞ் ெசால்லாம
க்கக் கண்டவள் ேசாரம்ேபான ெமய்தாெனன்
மிக ங் ேகாபித் கத்திைய ெய த்
க்ைகயறிந் ம ப
ம் ேபாய் நித்திைர
ெசய் ம்ேபா ேபானவிைடச்சிேசார
ஷைன ய பவித் வந் கட் ண்
க்கிற
திையப்பார்த் ெதன்ன சமாச்சாரெமன்றாள் தி க்குத் தவிர மற்றைவெயல்லா
ெமதாப்பிரகார மி க்கிறெதன பிறகவைனவிட் ப் பழயப யவளாற்றான்
கட் ண்
க்ைக யி ைடயன் விழித் க் ெகாண்ட னவ்வா மிவளறிந் அதைனப்
பார்த்தாேயா பாதகா ணாகெவன் க்ைகயறிந் கு பியாக்கி விட்டாேய
ஒ வ ெமா த்திக்கும் பிறந்ெதா வ க்கு ன்றாைன ேபாட்டவளானாெலன் க்கு
வளரட் ெமன் சபதத்ைத ேலாக ரட்சகன் ேகட் கட் ெமன் ெசால் ச்
சும்மாயி ந்தான் இைடய டேன ெய ந்ேதா வந் பார்க்க பழயப
க்கி க்கக்
கண் பயந்தாச்சாியப்பட் ப் ப க்ெகாத்த பத்தினிெயா த்தி
லகத்தி
க்கிறதினாேல தாேன மைழெபய்கிற கட ங்கைரயில்லாம
னிற்கிறெதன நிைனத் ப் ெபண்ேண குலவிளக்ேக தீண்டாென ப்ேபெயன்
சாஷ்டாங்கமாக வி ந் கட்ைடய விழ்த் விட் விட்டான்
இ யிப்ப இ க்க ன் க்க ப்பட்
ைனகுைலந்த தியான வளற்ற க்ைக
ைகயிெல த் க்ெகாண் சீக்கிரமாகத் தன் ட் க்குப்ேபாய் யிைதெயப்ப
மைறக்கலாெமன் விசாரப்பட் க் ெகாண்
க்கும்ேபா ெபா
வி ந் வி ய
ேவயம்மட்டென ந்தி ந் ேவைல ெசய்யேவண் ம் அடப்பத்ைத
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ெய த் க்ெகாண் வா ெயன் ேகட்டான் அவள் கதவின் பின்ேன யி ந்தப ேய
ெயா கத்திையெய த்தவன் ன்ேன விட்ெடறிந்தா ளவன் ேகாபித் யடப்பத்ைதக்
ேகட்டாெலா கத்திைய விசிறி ெயறிந்தாெயன் படபடப் டனைத ம ப யவள்
ன்ேன ெயறிந்தான் ெயறிந்த டேன ஐேயாபாவி அநியாயமாக க்ைகய த்
ைனையக் குைலத்தாேய ெயன்றந்தக ……….. ம பட்ட க்ைக ங் ைகயிெல த் க்
ெகாண் மிகுந்த வாககுேராஷத்ேதா ெத விேலா வந் நிராபதியாயி க்கிற
ெவன்ைன யிந்த ஷ்டன் க்ைகய த்தாேன யிந்த ாில்யா ங் ேகட்டாாில்ைலேய
கூகூெவனெவ ய தாள் யிைத தர்கண் அந்த நாவிதைனப் பி த் க த்ைதப்
பற்றி ெநற்றிக் ெகாண் நாவிதச்சிைய யைழத் க் ெகாண் ேபாய் ராஜா க்
கறிவித்தார்கள் ராஜா அமட்டைனப் பார்த் அடா இவள் க்ைக ேயன த்தாெயன
அவெனான்
த்தரஞ் ெசால்லாமல் விழித்தான் பிரகாசனிந்த ஷ்டைன
ெகாண் ேபாய்க் க விேலற் ங்கெளன் கட்டைள ெகா க்க விந்தச் ேசதிையயந்தப்
ெபா ளிழந்த சந்நியாசி ேகள்விப்பட் உடேன ராஜாவினிடத்திற் ேறா வந்
மகாராஜாேவ அவன் பாராதியல்ல விவ்வாச்சாியெமல்லா நானறிேவன் எப்ப யாட் ச்
சண்ைடயி னாி பிறந்தேதா அவ்வாறாஷாட பதியின் ேசர்க்ைகயா ெலன்ெபா ள்
ேபாயிற்ேறா வப்ப ேய யிைடச்சி சுகவாசத்தினால் இவள் க்கிழந்தாெளன்ெறல்லாஞ் சாங்ேகாபாங்கமாகச் ெசால் யிம் ன் ந் தங்கேடாஷேமயல்லாமல்
மற்ெறவாிடத்தி மில்ைலயாைகயா லம் பட்டைனயனியாய மாய்க்க
ேவற் வாேனெனன இைவெயல்லாங் ேகட் ராஜாவிவர்கைள விட் இைடச்சிைய
பி த் வரச்ெசால் யவைள க்க த்த ப்பினாெனன இைதேகட் க் கரடனிடற்கு
நான் ெசய்யத் தக்கெதன்ன என் ேகட்கத் தமனகன் யாெதான் ேபாயிற்ேறா அைத
ம ப ச்ேசகாிக்க ேவண் ம் ஏ சம்பாதிக்கவில்ைலேயா அைதச் சம்பாதிக்க
ேவண் ம் எதிராக வ ம் விக்கினங்கைளத் த க்கேவண் ம் என்றிப்ப யாேலாசித் ப்
பண் கிறவனல்லேவா மந்திாி இப்ேபா நமக்குப் பிங்கள சஞ்சீவர்க ைடய
சிேனகத்தாெலலாச் சங்கட ேநாிட்ட இவர்க ைடய நட்ைபப் பிாித்தாற்றாைமக்
கிவ்வளவன்னங் கிைடக்கும் என் ெசால்ல காடகன் அந்தப் பிங்கள சீவகர்க றைவக்
ெக க்க யாராலாகும் மணியினின் ெமாளிபிாிக்கப்ப ேமா இ
யாத
காாியமல்லேவா என தமனகன் என்ன ெசால் ம் உபாயத்தாலாகிற
பராக்கிரமத்தாலாகுேமா ஒ காலஞ் ெசார்ணமாைலயா ெலா கி ஷ்ண சர்பத்ைதக்
ெகான்றதறியாேயா என காடகன் அெதப்ப என ஆவேலா ேகட்கத் தமனகன்
ெசால்லத் டங்கிற் .
ஒ ெபாிய மரத்திற் கூ கட் க்ெகாண் ஆ ம்ெபண் மாகிய விரண் காக்ைக
ெந நாள் வாழ்ந்தி க்கும்ேபா அந்தமரப்ெபாந்திெலா நாகம் வந் ேசர்ந் அந்தக்
காக்ைகயி கிற ட்ைடகைள ெயல்லாங்கு க்கக்கண்
இதற்ெகன்னெசய்யலாெமன் மிக ம் விசனப்பட் த் தனக்குச்சிேனகமாகிய
ந்ாியிடத்திற்ேபாய் நடந்த சங்கதிகைளச் ெசால் இப்ேபாதாகி
ட்ைடகைளக்
காப்பாற் கிற தற்ெகன்ன ெசய்யலாம் என நாி ஒ நண்டான ெவகு நண்டாைசையக்
காட் க் ெகாக்ைகக் ெகான்றார்ேபால் அைத ஒ உபாயத்தாற் ெகால்லேவண் ம் என
காகம் நண் ெகாக்ைகெயப்ப க் ெகான்ற ெசால் ைமயாெவன நாி
ெசால் கின்ற .
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மீன்கைளேய மிகுதி ந்தின் வளர்த்த ெவா ெகாக்கான குளக்கைரயில்வந்
விசனமா நின் ெகாண்
ந்த அப்ேபா அதி
ந்த மீன்கள் ெகாக்ைகப் பார்த் நீ
உன்னாகாரத்ைத விட் ச்சும்மா வி ப்பாேனன் ெசால் என ெகாக்கு நான்மீன்றின்ப
ெமய்தான் ஆயி மின்ைறக்கிங்ேக ெசம்படவன் வந்ெதல்லா மீன்கைள ம் பி க்க
வி க்கிறதினால் என் ைடய யிைரகெளல்லா நிர் லமாய்ப் ேபாகுேமெயன்ேறங்கிச்
சும்மாவி க்கிேறன் என இைதக் ேகட் மீன்கெளல்லாங் கூட்டங்கூ எவன்
நமக்குபாயஞ் ெசான்னாேன அவேன பாயஞ் ெசால் வாெனன்றாேலாசித் ப் பிறகு
ெகாக்ைகப் பார்த் நீேய ெயங்கைளயிப்ேபாதிரட்சி என ெகாக்கு நான்
ெசம்படவேனா சண்ைட பண்ண சமர்த்தனல்ல ேம ம் நாேன கிழவன் உங்கைள
ேவேறாாிடத்திற்கு ெகாண் ேபாேவன் அதனாெலனக்கு மிந்தத்தள்ளாைமயான
காலத்திற் பேராபகாாிெயன்கிற ெபய ம்வ ம் நீங்க ம் ெவகுகாலம்
பிைழத்தி ப்பீர்கள் என அப்ேபாதந்தப்ேபைதைமயான மீன்கெளல்லாம் பிராணைனக்
காப்பாற் ம் ெபா ட் த் தன் ேபச்ைச நம்பி நல்லதப்ப ேய ெகாண் ேபாக
ேவண் ம் எனக்ெகஞ்ச அந்த வஞ்சைனயான ெகாக்கு நைடக்ெகாவ்ெவான்றாகக்
குளத்தி
க்கிற மீன்கைளெயல்லாம் க்கினால் ெகௗவிக் ெகாண் ேபாய்ச் சில
மீன்கைளத் தின் மற்ற மச்சங்கைள ஒ ெபாியபாைரயின் ேம லரைவத்த பிரகு
அந்த குளத்தி
ந்த ஒ நண் இந்தக் ெகாக்ைகப்பார்த் ஓசீவ கா ணியேன
என்ைன ம் மவ்விடத்திற் ெகாண் ேபாகேவண் ம் என ேவண் க்ெகாள்ள ெகாக்கு
வ ங்காலத்திெல
ம் வ ய வ ெமன் ள் க்குள்ேள சந்ேதாஷித் அப்ப ேய
நண்ைட ங் கவ்விக்ெகாண் ேபாகும்ேபா நண் வழியில் மீன்கள் ெசத்
கிடக்கிறைத மீன் ட்கள் சிந்திக் கிடக்கிறைத மீன்கள் பாைறயின்
ேம ல கிறைத ம் பார்த் ஐேயா பல மீன்கைள ங் ெகான் நம்ைம ங் ெகால்ல
வந்த நம்ைமக் ெகால்வதற்கு ன்னேம நாமிைதக் ெகால்ேவாெமன் ஒ உபாயம்
நிைனத் க் ெகாக்ைகப்பார்த் நீ ெயன்ைன வ த்தப் பட்ெட த் க் ெகாண் வந்தாய்
அங்ேக என் ைடய பாிவாரங்களி க்கின்றன ஆைகயாலங்ேக என்ைன நீ ம ப
ங்
ெகாண் ேபானா லைவகைள ங் காண்பிப்ேபன் என அைதக் ேகட் க் ெகாக்கு
ேபராைசபட் த் தி ம்பி யந்தக் குளத்திற்கு ேநேரவ ைகயில் நண் ெகாக்கினா
லந்தக் ெகாக்கின் க த்ைத யிரண்
ண்டாக ந க்கி குளத்தில் ழ்ந் சுகமாய்
வாழ்ந்த
ஆைகயாலந்தக் ெகாகைகப்ேபாலப் பாம்ைப ங் ெகால்ல ேவண் ம் என காகம்
அப்ப ப் பாம்ைபகெகால்ல நான் ெசய்யேவண் ய பாயெமன்ன என் ேகட்க நாி
இப்பட்டணத் இராஜா குமாரத்தி குளிக்கிற மஞ்சனச் சாைலக்குப்ேபாய் அவள்
ஸ்நானமபண் ம் ேபாதாபரணங்கள் கழற்றி ைவத்தி க்கும் அந்த
ஆபரணங்களிெலான்ைற ெய த் ச் சனங்கள் பார்க்கும்ப ெகாண் வந்
மரப்ெபாந்திபில் ேபா என் ெசால்ல காக்ைக மப்ப ேய ெசய்ய
அந்தவிராஜ ைடய ேவைலக்காரர்ேபாய் அந்த மரத்தின்ெபாந்ைதப்பிளக்க நாகஞ்சீறி
வந் வரேவ அைத இரண்
ண்டாக ந க்கி ெயறிந்தார்கள் இப்ப க் காகத்தின்
காாிய நிைறேவறிற் ஆைசயாெலல்லா பாயத்தாற் ைகவசப்ப ம் எவன்
த்திமாேனா அவன் பலவான் எவ க்குப் த்தியில்ைலேயா அவ க்குப் பலெமங்ேக
ர்வம் த்திவலத்தினா ெலா
யல் சிங்கத்ைதக் ெகான்ற என அெதப்ப என்
கரடகன் ேகட்கத் தமனகன் ெசால் கின்ற .
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ஒ ெந ங்கியகாட் ன் மேதான்மத்த ெனன் ஞ் சிங்கமான அக்காட்
க்கிற
மி கங்கைளெமல்லாங் ெகான் தின் ெகா த் ெவறிெராண் திாிகிறநாளில்
மி கங்கெளல்லா-ெமான்றாகத் திரண் ேபாய் ஓய்மி ேகந்திரா உன் ைடய
காட்
க்கிற மி கங்கைளெயல்லா மிப்ப ெகான்றால் மி கங்கணிர்
லமாய்ப்ேபாம் ஆதலாற் றினெமாவ்ெவான் மக்கிைற ெகா த் க்ெகாண்
வ கிேறாம் அைத நீர் பட்சித் க் ெகாண்
க்கலாம் என் பிரார்த்திக்க சிங்கம்
ெமய்தாெனன் நம்பி அப்ப ேய ெசய்கிேறன் என் சத்தியஞ் ெசய் ெகா த்த
பின் ஒவ்ெவான்றாகத் தின் ெகாண் வ நாளில் ஒ நாெளா கிழ ய
ைடய
ைறவந்த அப்ேபா மி கங்கெளல்லாங் கூ இன்ைறக்குன் ைறேயா
என் ெசால்ல யலான இன்ைறக்கு நமக்கு மரணம் மந்தப யா தற் ேகா பாயம்
ேயாசிக்க ேவண் ம் த்திமா க்ெக தன்ைக கூடா ஆைகயினா ப்ேபா
உபாயத்தாற் சிங்கத்ைத ெகால்ேவாெமன்றாேலாசித் ெமள்ள ெமள்ளவந்
அந்தச்சிங்கத்தின் பசிேவைள தப்பிவரச் சிங்கம் பார்த்
யேல யாைனயானா
ெமன் ைடய பசி ேவைள தப்பி வ கிறதில்ைலேய நீெயவ்வள பிராணி இப்ப த்
தாமசமாய் வரலாமாஎன் மிகுந்த ேகாபத்ேதா ைசையத் தைறயிேல ேமாதிக் ேகட்க
யல் அய்யேன இ ெவன் குற்றெமன் உன் ைடய பசிேவைளக்ேக வந்ேதன்
வந்தவழியிேலா ெபாலலாத சிங்கத்ைதக்கண் பயந்ெதாளித்தி ந் அந்தச் சிங்கம்
ேபானபின் வந்ேதெனன் ெசால்லச் சிங்கம் என்ைனயல்லாம ந்தக்
காட் ல்ேவேறசிங்கம் நீ பார்த்தாயா காட் வா என் ைறக்க அைழத் க்
ெகாண் ேபாய்ச் ேச நீ மி ந்தெவா பா ங்கிணற்ைற இதிேலயி க்கிறெதன்
காட்ட சிங்கம் ய ன் ேபச்ைச நம்பிக் கிணற்ைற ெயட் ப் பார்த்த
அதிற்ேறான்றின தன்னிழைல அந்தச் சிங்கமிங்ேகயி க்கிறெதன் நிைனத்
ேகாபத்ேதாடைதக் ெகால்லேவண் ெமன்ற திற் பாய்ந் ேசற்றில ந்தி யி ந்த
ஆைகயால்ெயவன்-பத்திமாேனா அவன்பலவாெனன் னக்குச் ெசான்ேனெனன
கரடகன் சிங்கத்தினிடத்திற்குச் சுகமாய்ப்ேபா உனக்கு மங்கள ண்டாகட் ம் எனப்
பிறகு தமனக னந்தச் சிங்கந்தனித்தி க்கிற சமயம் பார்த் ப்ேபாய்த் தண்டம் பண்ணி
சுவாமி உமக்கின்ைறக்ெகா ெபால்லாங்கு ேநாிட்ட அைத நானறிந் கட்டைள
யில்லாமல் விண்ணப்பம் பண்ணிக் ெகாள்ளலாேனன் என சிங்கம் அெதன்ன ெசால்
என தமனகன் உம ைடய மித்திரனாகிய சஞ்சீவகன் உம்மிடத்தில் விசுவாசங்
காண்பித் உம் ைடய ராச்சியத்ைத பி ங்கிக்ெகாள்ள ேயாசித்தி க்கிறான் இைத
நீர் ெபாய்ெயன் நிைனத் க் ேகாபித்தா ம் அல்ல தண் த்தா ம் ராஜ க்ெகா
ன்பம் வ ம்ேபா தந் நலத்ைதப் பாராமல் ராஜ க்கு நல்ல பாயங்கைளப்
ேபாதித் ச் ெசய்யத்தக்க காாியங்கைளச் ெசய்வித்தன் மந்திாிக க்கு நீதித்
ெதாழிலாைகயா மககிைதத் ெதாிவித்ேதன் என பிங்களன் இைதக்
ேகட்டாச்சாியப்பட் ச் சும்மாவி ந்த பின் ந்தமனகன் நீரவைன க்கியப்
பிரதானியாகிளீர் அப்ப ேய-யி க்கட் ம் எனக்ெகன்ன ராஜா ம் பிரதானி ஞ்
சமானமாயி ந்தால் ராஜலட்சுமி இவ்வி வாிெலா வைனக் ைக வி வாள்
ேம ெமப்ேபதி ராஜா ெவா வைனேய பிரதானியாக்குகிறேனா அப்ேபாதந்தப்
பிரதானிக்குக் காாிய ண்டாகிற அவன் சுந்தரனாயிராச்சிய வாைசயால்
ராஜாைவக்ெகால்ல விச்சிக்கிறான் ஆைகயா ப்பட்ட மந்திாிைய ேவேரா கைளய
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ேவண் ம் இல்லாவிட்டாலவனாற் றீங்கு ேநாி ம் இைதச் ெசால்ல ேவண் மா
தாங்கெளல்லா-மறிந்தி க்கிறீர்கள் ேலாகத்திற் ெசல்வத்ைத வி ம்பாதவன ைம
என்றிப்ப ெயல்லாஞ் ெசால்லக் ேகட் ச் சிங்கம் நைகத் சஞ்சீவகனிடத்திெலனக்கி ககிற சிேநகம் ேபாகா மித்திரர்கள ேநகவநியாயம் பண்ணினா மைதப்
பிாியமாக ேவநிைனக்க ேவண் ம் எனத் தமனகன் இ தான் த்திக்கு ேதாஷம்
மிதனா மிக்க பாயம் வ ம் ஏெனன்றால் யாெதா வன் சா க்கள் த்திையக்
ேகளாமற் ஷ்ட த்திையக் ேகட்கிறாேனா அவன் ம ந் தின்னாத ேராகிையப்
ேபால விபத்ைதயைடவான் கா க்கினிைமயா மிதம் பண் கிறதா மி க்கிறவசனந் ல்லபம் சாதக ைடய வசனம் ெசவிக்கினிைமயா யி க்குமானால
ேகட்க லாகாெதன் சிங்கம் கான பயங்ெகா த் ரட்சித்தவெனனக்கு ேராகம்
பண் வானா என்ன ேபச்சு ேபசுகிறாய் ேபாேவன் ம ப தமனகன் ஷ்டர்
குணமா மா நாயின் வாைல கணக்ெக க்கலாமா எட் மரத் க்க தம் வார்த்
வளர்த்தா மதற்கு தித்திப் ண்டாகுமா ஆைகயாற்றாங்கள் ேசனாம
க்க யிந்த
விர்த்தாந்தத்ைத ெசான்ேனன் ஏெனன்றால் பிறர்க்கிதம் பண் வ சா
க்கும்
க்கிய தர்மம் இனிேமெலன் ேமற்குற்றமில்ைல யாெதா சமயத்தில் ராசா
பாமரர்க ைடய த்திைய ேகட் ச் சங்கடப்ப ம்ேபா காாியக்காரர்ேமற் குற்றஞ்
சுமத் கிறானாதலால் ெசான்ேனெனன் றிப்ப ச் ெசால் ச் சும்மவி ந்த
அப்ேபா சிங்கஞ் ெசால் கிற அைத நான் சஞ்சீவ க்குச் ெசால்லேவண் ெமன
தமனகன் அவ க்கிைதச் ெசான்னாலவன் ஜாக்கிறைத பட் ேவேறா பாயத்தினால்
ெபால்லாங்கு ேத வான் ஆைகயா விைதயவ டன் ெசால்லாதி ப்பேத
ேயாக்கியெமெனன்றால் ராசாவின் மந்திராேலாசைன ரவசியமாக
வி க்கேவண் ெமன இைதக்ேகட் ம ப சிங்கம் அந்த சஞ்சீவகன் விேராதப்பட்
ெடன்ன ெசய்ய மாட் வானனவன் சாமர்த்திய ெமவ்வளெவன் ெசால்லநறியவைன
நாமறிய மாட்ேடாம் அவன் பராக்கிர ஞ் சுபாவ நமக்ெகப்ப த் ெதாி ம் ஒ வன்
குணத்ைத யறியாமற் ேசர்க்க லாகா ேசர்த்தாெலா சீைலப்ேபன் ட் ப் ச்சிையச்
ேசர்த் நாசமைடந்த ேபாலாகுெமன சிங்கம் அெதப்ப ச் ெசால் ெமன தமனகன்
ெசால் கிற .
ஒ ராசாவின் பஞ்சைனயின் மந்த விசர்ப்பணி ெயன் ெமா சீைலப்ேபன்
ெந நாளாக வாசம் பண்ணிக்ெகாண்
க்ைகயி ெலா நாளிதன் ட் க்கு
ண் பெனன்
ட் ப் ச்சி வந்த அைதப் பார்த் ச் சீைலப்ேபன் அப்பா நீ
ெபால்லாதவன் ட்கைளப் ேபான்ற பற்களினாேல ங்குதற்கு ன்னேம
க்காய்
க ப்பாய் நீ சமயந் ெதாியாதவனாதலால் நீ ராஜசயனத்தி
க்கத் தக்கவனல்ல
இவ்விடம் விட்ேடா ப்ேபாெவன் க க த் ச் ெசால்ல
நானப்ப ச்
ெசய்யவில்ைல நீெசான்னப ேய ேகட்ேபெனன் கா ல் வி ந் பிறார்த்திக்க
சீைலப்ேபன் மனதிரங்கில நல்ல நீ ெவ க்ெகன் க யமல் நித்திைர
ெசய்யப்பார்த் ெமற்ெறனக் க த் க் ெகாஞ்ச ரத்தங் கு த்தி என் ெசால்ல
அப்ேபாதந்த ட் ப் ச்சி நல்லெதன்றி ந் பிரகு ராசா விழித்தி க்கும்ேபாேத
சு க்ெகன் க க்க ராஜன்றி க்-ெகன்ெற ந்தி ந்ெதன்னேமா க த்தெதன்
ேசாதைனக்கா டேன ெசால்ல அவர்கள் விளக்குக் ெகாண் ேசாதிக்க க
சீக்கிரமாய் கட் ற் சந்திெலாளிந் க் ெகாண்ட யதற்கிடங் ெகா த்த சீைலப்ேபனகப்
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பட்ட நீயல்லவா ெவங்களி ராஜைனக் க த்தாெயன் நசுக்கி ெகான்றார்கள். ஐேயா
வைக ெதாியாம
ந்த் ஆைகயாெலா வன் குணத்ைத ெதாிகிறதற்கு ன்ேன
யவ டேன சகலாசம் பண்ணலாகாெதனக் ேகட் ச் சிங்கம் அந்த சஞ்சீவக ைடய
ஷ்டசுபாவமின்ன எப்ப ெயன்றமக்குத் ெதாிந்தாலப்ேபா நிஜெமன் ெசால்ல
தமனகன் அந்தெவ
உம்ைமக் ெகால்ல நிைனத் தன் ெகாம் கைள
ன்னிட் க்ெகாண் உம் ைடய சந்நிதியில் வ ம்ேபா தங்க க்குத்
ெதாியவ ெமன் ெசால் விட் எ தினிடத்திற்குப் ேபாயங்ேக தன் மனதில் மிக ம்
விசனமி க்கிறதாகத் ேதாற் வித்த யப்ேபா சஞ்சீவன் மித்திரா சுகமா
ெவன் ேகட்க தமனகன் ேசவக க்குச் சுகெமங்ேக யி ந் வ ம் சம்பத் ம் விபத் ங்
கூடேவயி க்கின்றன ராசா க்குப் பிாியமாயாாி க்கிறார்கள் யாசகன் சன்மானத்ைத
யைடவானா ஆைகயா ந்தக் காலேம தனக்கு மித்திரன்யார் தன்வ ெயவ்வளெவன்
ெறப்ேபா ம் விசாாித் க் ெகாண்
க்க ேவண் ெமன இைதக் ேகட் சஞ்சீவகன்
அப்ப ஏன்ெசால் கிறாெயன தமனகன் ராசகாாியத்தி ண்டாகிய லஞ்சகத்ைத
மற்ெறா வேரா ெசால்லலாேமா ராசா வறிந்தாற் ெசால் வான் ஆனா
என்னம்பிக்ைகயாேல சிங்கத்ேதாேடசிேன கம்பண்ணினதினால் னக்குச்
ெசால் கிேறன் அெதன்னெவன்றால் அந்தச் சிங்க ன்னேம மிக ம்ேகாபமா
ன்ைனக்ெகான் தன் ைடய ேசைனெகல்லாம் நல்ல வி ந்திடநிைனக்கிற ெதன்
ெசால்ல அைதக் ேகட்ட டேன சஞ்சீவகன் வ த்தத்ேதா மாேலாசித் க்
ெகாண்
ந்த தமனகன் ேவேற யாேலாசைன என்ன யாெதான்
சம்பவித்தேதாவதற்கு தக்கதாக நடக்கேவண் ெமன சஞ்சீவகன் நீ ெசான்னெதல்லஞ்
சாிதான் உலகத்தி மப்ப ேய யி க்கிற எப்ப என்றால் சாதரணமாய் ஸ்திாீகள்
ர்சன்ர்க க்கு வசமாயி க்கிறார் ராசாக்கள் ஷ்டர்கைளப் பாிபா க்கிறார்கள்
ஷ்ட டேன மிக ஞ் சிேனகித்தாலவன் விபாீதமாக நிைனக்கிறான்
ஏெனன்றால்கு ட க்கு கண்ணா ைய காண்பித்தா ம் ெசவிடன்
காதி பேதசித்தா ம் அவர்கள் விபாீதமாகேவ நிைனப்பார்களாைகயால்
ஷ்டனப்ப விபாீதமாக நிைனக்கிறான் எப்ப ச் சந்தனமரம் பாம்ேபா
கூ யி க்குேமா எவ்வா தாைழ ள் க்கேளா கூ யி க்குேமா வப்ப
ெப ம்பா ம் ராசாக்கள் ஷ்டர்களாற் சூழப் பட்
க்கிறார்கள்
ஆைகயா ப்ப ப்பட்ட ெபால்லாங்கு நமக்கு ேநாிட்டெதன இைதக்ேகட் த் தமனக
னந்தச் சிங்கத் வாய் ேபச்சு மாத்திரந் தித்திப்ேபயல்லாமல் மனமிக ங் க ரந்தான்
ர்வப் பிர்மா கடைலக் கடக்கிறதற்கு கப்ப ண்டாக்கினானி ட்ைட ேபாக்க க்க
விளக்ைக சி ட் த்தான் யாைனைய-யடக்க வங்குச நி மித்தான் ஆனால்
ஷ்டர்க ைடய மனதடங்கும்ப யாெதான் ஞ் ெசய்யாமற் ேபானாெனன வினவ
எல்லங் ேகட் ச் சஞ்சீவகன் ெப
ச்ெசறிந் ெசால் கிற ெபாிய
ெபால்லாங்ெகனக்கு ேநாிட்டைதத் தப்பித் க் ெகாள்ளெவனக்கு சாமர்த்தியமில்ைல
எம ைடய ைகயிலகப்பட்டவெனப் ப த்தப்பிப் ேபாவான் எப்ப ெயா
குற்றமில்லாதெவாட்ைடைய காக தலானைவ கூ ெகாைல ெசய்தனேவா எப்ப
வஞ்சைன பண் கிற ஷ்டர்கெளா வனிடத்திற் குற்றமில்லாமேல ெகாைல
ெசய்கிறார்கெளன தமனகெதப்ப யண்ேண ெசால்லேவண் ெமன சஞ்சீவகன்
ெசால் கிற
ஒ காட் ன் மேகாற்கடெனன்கிற ெவா சிங்கம் நாிைய ம்
ைய ங்
காதைகைய ந் தனக்கு மந்திாியாக ைவத் க்ெகாண்டரசா கிற நாளில் ஒ நாளந்தக்
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காட் ல் ஒட்டகெமான் வழிதப்பி வரக்கண் மந்திாியாகிய காக்ைக நீ யாெரனக்
ேகட்க வந்த ஒட்டகம் நான் வழிதப்பி வந் விட்ேடெனனச் ெசால்ல அைதயிட் க்
ெகாண் ேபாய் சிங்கத்தினிடத்தில் விட் நடந்த காாியத்ைதச் ெசால்ல வந்த
சிங்கங்ேகட் பயப்படாேத நம் ைடய மந்திாிக டேன நீ ெமா
மந்திாியாயி ெமன்ற பயாஸ்தங்ெகா த் மந்தானகெனன் ெபயாிட்டைத
தன்னிடத்தில் ைவத் க்ெகாண்ட இப்ப ெவகுகாலஞ் ெசல் ைகைக-யிெலா நாள்
சிங்கத் க்குச் சாீரம் அசுத்தமா யி ந்தப யினாலம் ைற மைழப்பித்திைறக்ெகன்னா ைற சம்பாதிங்கக் கூடாதாைகயால் நீங்கள் ேபாய்
எனக்ேக தாவதிைற ெகாண் வர ேவண் ம் பிறகுநான் தின் மிகுந்தைத நீங்கள்
தின்னலாெமன இம் ன் ம் சிங்கத்தின் கட்டைளப்ப யந்தக் காட் ற் ேபாயிைர
ேத ப்பார்த் தகப்பாடாைமயா லப்ேபா தங்கேளா கூடவி ந்த மந்தானகைன
ரத்திற் ேபாம்ப ெயாைல ேவைலயிட் க் காக மற்றவி வைர ம் பார்த் தின்ைறக்கு
நாம் மந்தானகைன ெகால் ேவாம் ல் ந்தைழ ந் தின்கிறவனா நமக்குப்
பிரேயாசன ெமன்னெவன மற்றிரண் ஞ் சாிதானா னாலவ க்கு நம் ைடய
ராசாவபயங் ெகா த்தி க்கிற தினா லவைன நாெமப் ப க்ெகல்லாங் கூடாெதன
காகம் ஆனா மின்ைறக்கு சிங்கத்தின் ைகயாற்றப்பாமல் மரணமைடேவாம்
ஏெனன்றாற் பசிெய த்தால் தா ம் பிள்ைளைய விட் வி கிறாள் பாம் தானிட்ட
ட்ைடகைளக் கு க்கிற ஆைகயாற் பசியாற் பீ க்கப கிறவெனந்தப் பாதகந்தான்
பண்ணமாட்டானி
ங்க க்குத் ெதாியவில்ைலயா ெவன் ெசால்
டேன
சிங்கத்தண்ைட ேபாய்க் காகஞ் ெசால் கிற சுவாமியின்ைறக் ெக
ங்
கிைடக்கவில்ைல என ஆனா தற் ெகன்ன உபாயம் பண்ணலாெமனச் சிங்கங் ேகட்க
காகம் தாங்கள் சுவாதீனத்திைற யி க்ைகயில் ேவேற-யாேலாசிப்பாேனன்
ெவண்ைணைய ைவத் க்ெகாண் ெநய் ேதடலாமாெவன சிங்கம் என்னிடத் தாகார
ெமங்ேகயி க்கிறெதன காகம் மந்தானகெமன் ெமாட்ைடயி க்கின்றேத என
இைதக்ேகட் சிங்கம் மிைய ைகயாற் ெறாட் ச் சிவா சிவாெவனக் காதின்
ேமற்ைகைய ைவத் நானவ க்கபயங்ெகா த்தி க்ைகயில் நீங்களிப்ப
விபாீதவார்த்ைத ெசால்லலாமா அைடக்கலம் குந்தவர்கைளக் ைகவிடலாமா பசு
மிதானிமிவற்றின்றானத்ைதக் காட்
மிந்தப் ண்ணிய மதிகெமன்
சாஸ்திரமி க்கிறேத எனக்ேகட் ஐயா காகம் என்ெனா விண்ணப்பத்ைத
ேகட்ட
ம் ஒ குளத் க்காக ஒ வைன விட் விடலாமா ஒ கிறாம ரட்சைணக்காக
ஒ கு மபத்ைத ரக்கலாமா ஒ ேதச பாலனத்தின் ெபா ட் ஒ
கிராமத்ைதவிடலாந்தன்னி மித்தம் மிைய விடலாம் ஆைகயா
தப்ெபன்றாகி
மவைனத் தாங்கள் ெகால்ல ேவண்டாம் நாங்கேள ெகால் ேவாம் இல்லாவிட்டா
லவேனசாவ டன்பட் என்ைனக் ெகால் ங்கெளன்பான் அப்ேபா நாங்கள்
ெகால்ேவாெமன் காகஞ்ெசால்ல சிங்கஞ் சும்மாவி ந்த பிறகு காகம் அைதேய
கட்டைளயாக நிைனத் க் ெகாண் ேபாய் மற்றயிரண்ைட ம் மிட் க்ெகாண்
சிங்கத்தின் கிட்டவந் சுவாமி யின்ைறக்கு ஒன் ம் ஆகாரமகப் படவில்ைல
அதனா ங்க க்கு இன்ைறக்கு பட் னியி க்கலாச்சுேத அப்ப யிராமெலன்ைனப்
ெபாசிக்கலாெமன நீ எவ்வள உன்ைன ண்டதினாெலன் பசி தீ மா உன் டல்
என் கடவாய்ப்பல் க்குப் ேபா மா ெவன் ேகட்க நாியப்ப யானால் என்ைனத்
தின்ெனன் நிற்க நீ மப்ப தான் நீயதிகமல்லெவன் ம க்க
இவ்வி வாி னான் ெப த்தி க்கிறதினா ெலன்ைனப் பட்சித் ப் பசி தீ ெமனச்
சிங்கம் நீதாெனனக்கு எவ்வளவிைற உன்ைனெபாிதாக நிைனத் க்
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ெகாண்
க்கின்ைறேயா ெவன் ெசால்ல ஒட்டகமிைதப் பார்த் ச் சுவாமி
நானல்லாைரக் காட்
ம் ெப த்தி க்கவில்ைலயா சித்தமானாெலன்ைனக்
ெகால்லாெமன-விைதக் ேகட்ட டேன
ம் நாி மாய் வி ந் அந்தட்சனேம
ஐேயா அைதக் ெகான்ெறல்லாம் சித்தன ஆைகயாெலங்ேக மிக ங் கீழ்களி க்குேமா
வங்ேக சுகமிரா பிராண க்கு நாசம் வ ெமன்ேற நிைனக்க ேவண் ம்
இவ்விடத்தி மப்ப ேய யி க்கிற ஆனாற் ஷ்டர் ைகயிலகப்பட் ச்
சும்மாவி க்கிறைத காட்
ஞ் சண்ைடெசய்வேத ேயாக்கியம் ஏெனன்றால் சண்ைட
ைனயிற் ெசத்தால் ெசார்க்கமைடகிறான் சத்
ைவ ெசயித்தால் இறாச்சியமைடகிறானாதலால் சூரர்க க்குச் சா ம் பிைழப் ஞ் சமானெமன்ற அைதக்
ேகட் த் தமனகன் ெசால்கிற பைகவர்க ைடய பராக்கிரமத்ைத ெதாியாமெலவன்
பைகத் க் ெகாள் கிறாேனா யவன் த்திரஞ் சிட் க் கு வியினா ெலப்ப யவமானமைடந்தேதா அப்ப யவமான மைடவாெனன அப்ேபா தம்பி
அெதப்ப ெயன் சஞ்சீவகன் ேகட்கத் தமனகன் ெசால் கின்ற .
ச த்திரக்கைரயி ரண் கிட் களா ம் ெபண் மா ெயா ெச யின்கீழ் கூ
கட் க் ெகாண்
க்கும்ேபா ெபட்ைட ஆண் பறைவையப் பார்த் எங்ேக
ட்ைடயிடலாெமன் ேகட்க ஆணி ேவ நல்லவிடெமன் ெசால்ல ெபண் இந்தக்
கடற்கைரயி ெலா ேவைள யபாய ேநாி ெமன ஆண்சிட் ச த்திரத்திற் என் டேன
பைகத் க் ெகாள்ள சாமர்த்தியமில்ைலெயன உனக்குஞ் ச த்திரத்திற்கும் ெவகுதார
தம்மியமி க்கின்றேத எவன்றன் வ
ம் பிறன்வ
ம் பார்க்கிறதில்ைலேயா அவன்
விபத்ைதயைடவான் எவன் பார்க்கிறாேனா அவன் சுகமைடவான் ேம ந்
தனக்கிதம்பண் கிற மித்திரன் ேபச்ைசக் ேகளாதனாைம வபப் க் கழிையவிட்
மரணமைடந்தேதா அப்ப ேய மரணமைடவாெனன ஆண் அெதப்ப ெபண்ேண
ெசால்ல ெயன ெபட்ைடக் கு வி ெசால் கிற .
விகடசங்கடெமன் மிரண்டன்ன ங் கம் க்கிரவெனன் மாைம ம்
சிேனகமாெயா குளத்தில் வாழ்ந் க் ெகாண்
க்ைகயில் அன்னங்கள்யிப்
ேபாதிக்கிங்ேக மைழ ெபய்யாைமயாற் குளம் வற்றிேபாமாைகயால் இனி ேவெறா
குளத்திற்ேபாய் ேசர்வ ேயாக்கியெமன் நிைனத்த ஆனா ைத நம் ைடய
சிேனக க்குஞ் ெசால்லேவண் ெமன்றாேலாசித் அப்ப ேய யதற்கு ெசால் ம்
ேபா கம் க்கிாீவன் நீங்கள் ெசப்பைடயினாற் பறந் ேபா ர்கள் நான்ேவேறா
ாிடத்திற் ெகப்ப வ ேவெனன விகட சங்கடர்கள் ஆனாெலங்கள் வார்த்ைதயின்
நம்பிக்ைக ைவத் ஸ்திரமாயி ப்பாயானால் உன்ைன ங் ெகாண் ேபாகிேறாம்
ெகாண் ேபாைகயில் வழியிெலான் ம் ேபசாம
ந்தாற் ேபாகக் கூ ெமன்
ெசால் ஒ கழி ெகாண் வந் தாைமையப் பார்த்திந்தக் க ையப் பல் னாேல
பலமாய் க த் ப் பி த் க்ெகாள் விட் விடாேத நாங்களி வ மிைத
யி
ரத்தி ம் க்காற் கவ்விக்ெகாண் ஆகாச மார்க்கத்திற் ேபாகிேறாெமன்
ெசால் அந்த ெகாம்ைபயிரண் ம் பற்றிக்ெகாண்ெட ம்பி பரந் ேபாைகயில்
இைதெயா பட்டணத் சனங்கள் பார்த்ததிசயித் நைகத்ெதல்ேலா மி க்க
ஆயிெதன்ன இரண் பறைவகெளா கழிையத் க்கிக் ெகாண்டைத யாைமயினாற்
பி பி த் க் ெகாண்டைத ெகாண் ேபாகின்றனெவன் றிப்ப ேபாிைரச்ச ட்
ேபசினார்கள் அைதக் ேகட் சம் க்கிாீவ னிந்தவிைறச்ச
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ெலங்கி ந் ண்டாகிறெதன் ெசால்வதற்கு வாய் திறந்த டேன கழியினின்
வி பட் ப் மிேமல் வி ந்த அப்ேபாதங்ேகயி ந்த லாற்றின்பவர்க டேன
ெகான் தின்றார்கள் ஆைகயாற்றனக்கிதம் பண் கிறவர்கள் ேபச்ைச யசட்ைட
பண்ணலாகா ேம ம் யாெதா காாிய ேநாி வதற்கு ன்ேன யாேலாசிக்கிறவ ம்,
வ கிறேபாேத யாராய்கிறவ ம் மிவ்வ வ ஞ் சுகமைடவார்களிைத
விட் யாெதான் வரத்தக்கேதா அ வரட் ெமன் யார் ெசால் கிறாேனா அவன்
வந்தபின் காப்ேபாெமன் மீைனப்ேபால் நாசமைடவான் என ேசவல்
அெதப்ப ெயன ெபட்ைட சிட் ெசால் கின்ற .
ஒ ெபாிய குளத்தில் வ
ன்காப்ேபாெனன் ம் வ ங்காற் காப்பவெனன் ம்
வந்தபின் காப்பவெனன் ம் ன் மீன்களேநக நாளாய் வாழ்ந் க் ெகாண்
க்கு
நாளிெலா நாள் வைலக்காரர் வந்ததிேல தண்ணீர் ெகாஞ்சமாயி க்கிற-தாைகயால்
நாைள வந்திதி
க்கிற மீன்கைளெயல்லாம் பி ப்ேபாெமன் ேபசிக் ெகாண்டைத
வ
ன் காப்பவன்ேகட் தன் சிேனகிதாிடத்திற்ேபாய் நாமிவ்விடம் விட் ச்
சீக்கிரமாகப் றப்பட ேவண் ம் இனியிங்ேக ெயா நிமிஷ ேநர ம் இ க்கலாகாெதன
இைதக் ேகட் வ ங்காற்பவன் ெசால் கிற நமக்கு விபத் வ ம்ேபா பார்த் க்
ெகாள் ேவாம் காாியம் ேநாி ம்ேபா அதற்குத் தக்கதாகப் த்தி ண்டாகுெமனப்
பிறகு வந்தபின் காப்பவன் றன்னிடத்ைத விட் வி கிற தான் ர்க்கத்தனம்
ஏெனன்றால் எ வரத்தக்கேதா அ வரேவ வ ம் யாெதான் ம் வரத் தக்காதேதா
அைத நாம் வ ந்தியைழத்தா ம் வரா ஆகலால் நான் வரமாட்ேடெனன் ெசால்
யந்தக் குளத்திேலேய யி ந்த பிறகு வ
ன் காப்பவன் ேவேறாாிடத்திற்குப்
ேபாய்விட்ட ம நா தயத்திற் ெசம்படவர் வந் மீன்கைளப் பி த்தார்கள்
அப்ேபாததில் வ ங்காற்காப்பவனகப்பட் ச் ெசத்தாற் ேபாற் பாசாங்கு பண்ணிக்
ெகாண்
ந்த அைதப்பார்த் இ ெசத்தெதன்ெறண்ணிக் ெகாண்
ெசம்படவனைதத் தைறேமற் ேபாட் ைவத்தானிதற்குள்ேள ப வவன் கண் க்குத்
தப்பி தண்ணீாிற் ேபாெயாளித் க் ெகாண்ட பிறகு வந்த பின்காப்பவன்
வைலக்குளகப்பட் ப்ேபாெதன்ன ெசய்யலாெமன் றங்குமிங்குேமா வைத
ெசம்படவன் கண் த யால த் க் ெகான்றான் மற்றிரண் ஞ் சுகமைடந்தன
ஆைகய-ெலைத மாேலாசித் ச் ெசய்யேவண் ெமன் ெசால் பிறகு
ஷன்
ெசாற்ப யங்ேக தாேன ட்ைடயிட்ட அப்ேபா ச த்திரம் தன் வல்லைமைய
அறியாமல் ட்ைடகைள ய த் க்ெகாண் ேபாயிற்
சிட் அைதப் பார்த் ெவகு க்கமாய்ச் ேசவ டேன ெசால் கிற
சுவாமிதங்க க்குப்ெபாியசங்கடம்வந்த ஏெனன்றால் ட்ைடகைள ச த்திரங்
ெகாண் ேபாயிற் இப்ேபாெதன்ன ெசய்யலாெமன ேசவல் நீ பயப்படாேத நான்
ட்ைடையக்ெகாண் வ ேவெனன்றிராணிையப் பாெரன் ெசால் எல்லாப்
பறைவகைள ங் கூட்டமாய்க் கூட் க்ெகாண் க டைனச் சரணமைடந்
க டனைத விஷ்
க் கறிவித்தப் பறைவ மிக ம் வ த்தப்ப கிறதாைகயா தன்
ட்ைடகைளக் ெகா ப்பிக்க ேவண் ெமன விஷ்
ச த்திரத்ைதப் பார்த்திகன்
ட்ைடகைளச் சீக்கிரமாய்க் ெகா ெவன் கட்டைள யிட்ட டேன ச த்திரம்
ட்ைடகைளக் ெகாண் வந் ெகா த்த
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ஆைகயாற் சத்
க்க ைடய பராக்கிரம-மறியாமற் பைகத் க் ெகாள்ளலாகா
ஆனால வந்த சிங்கத்திற்- ககங்காரத்தினால் ெதாியவில்ைலெயன ேகட் சஞ்சீவகன்
தமைனப் பார்த் நல்ல அந்தச் சிங்கத்தின் சண்ைடக் குறிப்ெபப்ப யி க்குஞ்
ெசால்ெலன தமனகன் எப்ேபாதவன் சா கைள ெநறித் க்ெகாண் வாைலத்
க்குவாேனாவப்ேபா ெகால்ல நிைனத்தாெனன்றறிய ேவண் ம்
அக்காலத்திலப்ப ேய நீ மவ க்கு ன்ேனயி க்க ேவண் ஞ் சுத்த
ரனாகிய னக்குத் ெதாியாதா எல்லாந் ெதாிந்தவர்கட்குச் ெசால்லலாேலெனனச்
ெசால் விட் தமனகன் ம ப கரடகனிடத்திற் ேபாயிற் அப்ேபா கரடகன்
என்னமாச்சு ெசால்ெலன தமனகன் காாிய
ந்த இ வ ைடய சிேனகத்தின்
வாயில் மண்வி ந்த இப்ேபா நான் சிங்கத்தின் ேகாபக்குாியிப்-ப யி க்குெமன்
சஞீவ க்குச் ெசான்னப ேய ெசய்விக்கிேறெனன் பிங்களனிடத்திற்குப்
ேபாயப்ப ேய யைத ெசய்வித்த பிறகு சஞ்சீவகன் சிங்கமி க்கு-மிடத்திற்குவந்
பார்க்கும்ேபா
ன்றனக்குத் தமனகன் ெசான்னப ேய யி க்கக்கண் மிக ம்
விசனமைடந் பராக்கிரமத்தினாேலேய பிராணைன விடேவண் ெமன் நிச்சயித்
த்தத் க்காரம்பிக்கேவ யிரண் க்கும் ெபாிய சண்ைட விைளந்த கரடகனைதப்
பார்த் தமனகா ஷ்டா உன் ேசர்க்ைகயால் ராஜா க்குஞ் சிேனக க்குஞ்ச
ண்ைட ண்டாயிற் ராச நீதியில் சமா தான ேபத தண்டெமன்
நான்குபாயங்களி க்கின்றன அைவகளிற் சாமெமன்
பாய க்கியமான
ஏெனன்றால் அதனாற்காாிய சித்தி ண்டாயி ப்ேபாம் மற்றைவகளா ண்டாகா
பைகயி ந்தா ஞ் சாம பாயத்தினாேலேய ேபாமிப்ப யி க்ைகயில் நீ ராசாைவ
ெபாிய ெபால்லப்பில் வி வித்தாய் ராசாக்களிற் சிலாீனர்க ைடய த்திையக் ேகட்
சங்கடமைடகிறார்கள் ஆைகயாற் குணவந்தர்க ைடயகூட் ர ராசாக்க க்
கி க்கேவண் ம்கப யாயி க்கிற பிரதானி த்திசா யானா ம் அவெனா ேபா ம்
ராசாவண்ைட யி
க்கலாகா .
மற் ந் தாங்கேள சம்பத்ைதயைடய ேவண் ெமன் நிைனத் ராசாவினிடத்தில்
ேவெறா வன் ேசரலாகாெதன்றிச் சிக்கிரவ ம் ராசா க்கு ேயாககியர்காள்
ஏெனன்றால் பலெபயர் சமர்த்தர்கள் ராசாவினிடத்தி
ந்தால் ராசா பிரகாசிப்பான்
ஆைசக்கார ந் ஷ்ட மாகியவிவர்க ைடய கூட் றவால் ராசா
பிரகாசிக்கமாட்டான் தங்கைளவிட ராசாவிடத்தில் ேவெறா வனி க்கலாகாெதன்
யரசி க்கிறாேனா அவைன ராசா க்குச் சத்
ெவன் நிைனக்க ேவண் ம்
அப்ப ேய நீயிந்த தீங்கு விளவித்தாய் எசமா ைடய தையகிைடத்தாற் ேசவகர்கள்
கா யாகாமல் மிக மடக்கமா யி க்கேவண் ம் நீயைத விட் விபாீதமாக
நடக்கிறாய் பிதாைவப் ேபா
ப்பான் த்திரெனன்பைத நீ ெபாய்யாக்கினாயிப்
ேபா னக்கு நாெனன் ெசால்ேவன் ெகாக்கு குரங்குக்குபேதசம் பண்ணி
எப்ப யிறந்தேதா வப்ப
ன்னாேல மரணமைடேவ ெனன்ெறனக்குத்
ேதாற் கிறெதன் றிப்ப கரடகன் ெசான்னைத ேகட் த் தமனகன ெதப்ப
ெசால்ெலனக் கரடகன் ெசால் கிற .
ஒ நாள் குளிரால் வ த்தப்ப கிற குரங்குக் கூட்ட மின்னாம் ச்சிகைள பார்த்
இ ெந ப்ெபன் நிைனத் க் குளிர் காய்வதற்காக அதன ேக ேபாயிற்
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அப்ேபாதங்ேக ெயா மரத்தின் ேம
ந்த சு கெனன் ெமா பறைவ யிைதப்
பார்த் குரங்கின ேக வந் இ மின்மினிப் ச்சி ெந ப்ெபன்ெறன்
ெசான்ன டேன யந்தக் குரங்குக் கூட்டத்திெலான் ேகாபமாயந்தப் பட்சிைய
பி த்ெதனக்கு நீ த்தி ெசால் கிறவனாெவன் கல் லைறந் க் ெகான்ற
ஆைகயால் ஷ்டர்க க்கு உபேதசம் பண்ணலாகாெதன் கரடகன் ெசால்ல தமனக
ெனான் ம ேபசாமல் ெமௗனமாயி ந் மனதில் மிக ம் விசனப்பட் நானிந்தப்
பாதகம் பண்ணிேனெனன் ெசால்ல ம ப
ங் கரடகன் ெசால் கிற . அடா
மதனகா இப்ப ெகாத்த நடத்ைதயினால் ஷ்ட த்திையப்ேபால் நீ நாசமைடவா
ெயன அப்ேபா
ஷ்ட த்தி ெயப்ப ெகட்டான் ெசால்ெலனக் கரடகன் ெசால்லத்
ெதாடங்கின .
ஷ்ட த்தி சு த்திெயன் இரண் ெசட் ப் பிள்ைளகள் பணஞ்
சம்பாதிகிறதற்காகத் ேதசாந்திரம் ேபானார்களவ்விடத்திற் சு த்திக்குப் மியிெலா
பணப் ைத யகப்பட்ட . அைதச் சிேனகத்தினாேல ஷ்ட த்தி டேன ெசால்லத்
ஷ்ட த்தி யந்ததிரவியத்ைத யிங்ேகேய ைதத் விட் ெகாஞ்சம் பணெம த்
ெகாண் ேபாேவாெமன சு த்தி சிேனகத்தினா லதற்குச் சம்மதித் ப் பிறகு
அதிற்ெகாஞ்சம் பணெம த் ெகாண் மற்றப் பணத்ைத ஒ மரத்த யிற் பள்ளந்
ேதாண் அதில் ைதத் ைவத் ப் பின்
ட் க்குப் ேபாய் பைழயப ேய
சிேனகமாயி க்ைகயி ெலா நாள் ஷ்ட த்தி தனிேய ேபாயந்தப் ெபா ைளெயல்லா
ெம த் க்ெகாண்
ட் க்கு வந் விட்டான்.
பிறகு சில நாள் கழித்
ஷ்ட த்திையப் பார்த் அந்த நம் ைடய திரவியத்ைதக்
ெகாண் வ ேவாெமனப் பின் பி வ ம் ேபாயந்த விடத்திற் பார்க்குமளவி
லங்ெகான் மில்லாைமயாற் ஷ்ட த்தி மிக ம் வ த்தத்ேதா சு த்திையப்
பார்த்திங் கி ந்த பணத்ைத நீேய ெகாண் ேபாய் ேம ங்கபடமாக வ த்தப்ப கிறா
ெயன் ெசால் கலகப் பட் ைத ராசா க் கறிவித்தால் பிறகி ராசா நியாயாதிபதிைய
யைழப்பித் பஞ்சாயத்திற்றிற்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிட ஐந் நாைளக்குள்ேள
தீர்த் ப் ேபா கிேறெனன் ராசா க்கு ெக
ைவத் க்ெகாண் பஞ்சாயத்திற்
காரம்பித்தானப்ேபா
ஷ்ட த்தி எனக்குச் சாட்சியி க்கிற தந்த சாட்சிைய
யிப்ேபாேத ேகட்கலாெமன் பஞ்சாயத்தா ஞ் சாட்சிையக் ெகாண் வா ெவன பின்
ஷ்ட த்தி ட் க்குப்ேபாய் தன் தகப்ப டேன ெசால் கிறான் உன் ைடய ஒ
ேபச்சா ெலனக்குப் பதினாயிரம் வராகன் கிைடக்குெமன அப்ேபா கிழவெனப்ப
கிைடக்குஞ் ெசால்ெலன ஷ்ட த்தி நீர் மரப்ெபாந்தி ராத்திாிக்குப்
ேபா ட்கார்ந்தி க்க ேவண் மங்ேக நியாயாதிபதி தலாேனார் வந்திங்கி ந்த
பணத்ைத யார்ெகாண் ேபானார்கெளன் ம் ேபா நீர் சு த்தி ெகாண்
ேபானாெனன்றாெலன் காாியமாகுெமன இைதக்ேகட் பிதா ெசால் கிறான்
ெபால்லாங்கு ேநாி கிற காாியத்ைத பண்ணிச் சுகமைடய ேவண் ெமன்றிச் சிக்கிற
ெகாக்ைகக்ேபால டத்தனமாயி க்கிறெதன ஷ்ட த்திய ெதப்ப ெயன பிதா
ெசால் கிறார்.
தான்ெபாாிக்கிற குஞ்சுகைள ெயல்லாெமா பாம் தின்ன பறி ெகா த் க்ெகாண்
வ கிற ஒ
ட ெகாக்கு எப்ேபா ெபாாித்த தன்குஞ்சுகைளக் காப்பாற் கிறைகக்
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கு க்ெகன்ன ெசய்யலாெமன் ெபண்ெகாக்ேகா கூட ஏாிக்கைரயி ட்கார்ந்
ஆேலாசித் க் ெகாண்
க்ைகயில் அக்ெகாக்கின் சிேனகி்தனாகிய குளிரெனன் ம்
ெபயைர ைடய நண்டான ெகாக்குகளைளப் பார்த்தின்ைறக் ேகன் நீங்கள்
வியாகூலமா யி க்கிாீர்கெளன அவர்கள் தங்கள் விர்த்தாந்த ெமல்லாஞ் ெசால்லக்
குளிரனைதக் ேகட் ஆண்ெகாக்ைகப் பார்த் நல்ல னக்குப் பாம்ைபக் ெகால் கிற
பாயெமான் ெசால் கிேறன் ஏெனன்றால் கீாிப்பிள்ைளயின் வைள தற்ெகாண்
பாம்பி க்கு மிடமட் மீன்கைள யிைறத் ைவத்தாற் காாிய சித்தியாகுெமன்ற
பிறகு ெகாக்கு அப்ப ேய ெசய்யக் கீாிப்பிள்ைளகள் வைளயிணின் ம் றப்பட்
மீன்கைளத் தின் ெகாண்ேடேபாய் பாம்ைப ங்க த் ெதாிந் விட் க் ெகாக்கின்
குஞ்சுகைள ஞ் சாப்பிட்ட ஆைகயா ப்ப ப்பட்ட வாேலாசைன பண்ண
லாகாெதன்
ஷ்ட த்தி பிதா ெசான்னைதக் ேகளாமலவைண வ வி
த் க்ெகாண் வந் மரப்ெபாந்தி ட்கார ைவத் வி யற் காலத்தில் நியாயாதிபதி
தனாகிய ேபைர ஞ் சுபத்தி தலாேனாைர மவ்விடத்திற்கிட் க் ெகாண்
சாட்சியிந்த மரத்ைத ேக ங்கெளன்றானப் ேபாதந்த பண
ஞ் சு த்திேய
ெகாண் ேபானாெனன்ெறா சத்தம் பிறப்பட்ட அப்ேபா சு த்தி இெதன்ன
ேமாசமாயி க்கிற இங்ேகெயா பிராணி யில்லா மற்ெறானி ெயங்ேகயி ந்
றப்பட்ட இ ெதய் கமாயி ந்தால் ெமய்யல்லேவா ெசால்ல
ேவண் ெமன்றிப்ப த் தனக்குள்ெளண்ணமிட் க் ெகாண்டந்த மரத்தின் ேமேலறி
ேசாதிக்ைகயி லதில் ஒ ெபாந் காணப்பட்ட உடேனயிங்ேக கி த்தியமி க்கு
ெமன்ெறண்ணி யங்ேக ெந ப்ைப ட் பற் வித்தான் பின் உள்ேளயி ந்த கிழவன்
பாதிேவகிற மட் ம் பல்ைலக் க த் ெகாண்
ந் ெபா க்கப்
ேபாகாமலலறிெகாண் ெவளிேய வந் வி ந்தான் அப்ேபாதங்கியி ந்ெதல்ேலா
மிெதன்ன விதெமன்ன ெவனக் ேகட்க கிழவன் பிள்ைள ஷ்ட த்தி கபடத்தினால்
என்ைனப் பலாத்காரமாக ெகாண் வந்திங்ேக ைவத்தாெனன் ெசால்
யிறந் ேபானான் நியாயாதிபதி வாயினாேல ராசாெவல்லா மறிந் ெகாண்டவைனக்
க விேலற்றினா ெனன் ெசால் ப்பின் ங் கரடகன் மதனகைனப் பார்த் ப்
பாம்ைப ெவகுநாள் வளர்த்தா ம் அ எப்ப
ம் வளர்த்தவைனக் க க்கும்
ஆைசயாெலனக்கு உன்னிடத்தில் பயந் ேதான் கிற இனிேம ன்னிடத்திற் ேதவ
தத்தைனப்ேபால் நடந் ெகாள்ள ேவண் ெமன்ன அைதக் ேகட் த் தமனகன்
ேதவதத்தெனப்ப நடந் க் ெகாண்டான் ெசால்ெலனக் கரடகன் ெசால் கிற .
ஒ பட்டணத்தில் ேதவதத்தெனன் ெமா சாவகாாிதன் றிரவிய ண்ணாய்ப்
ேபானதினால் ம ப திரவிய ஞ் சம்பாதிக்க நிைனத் ேதசாந்திரம் ேபாகப்
றப்ப ம்ேபா தன் வசத்தி
ந்த ஆயிரமி ம் க் கம்பிகைளய்வ் விடத்தி ந்த தன்
சிேனகனிடத்தில் ைவத் விட் ப் ேபானான் ேபானவிடத்திற் றிரவியம்
சம்பாதித்தைதக் குறித்த ேநக பாயம் பண்ணி ம் பணமகப் படாைமயால் மீண் ம்
ட் க்கு வந் தன் ைடய இ ம் க் கம்பிகைள ேகட்டான் ைவத் க்ெகாண்ட
சிேனகன் மிகுந்த ராைசயினா
ம் க் கம்பிகைள எ க த் விட்டனெவன்றான்
இவனிந்த ர்வத்ைதக் ேகட் நல்லதி க்கட் ெமன் ெசால்
ட் க்குப் ேபானான்
பிறெகா நாள் சிேனகிதன் பிள்ைளைய விைளயா கிறதற்காக
லவனிடத்தி
ந்ெத த் க் ெகாண் ேபாய் மற்ெறா
ட் ெலாளித் ைவத்
பின் சிேனகிதனிடத்தில் வந் ட்கார்ந்தான் அவனிடத்தி
ந்தெவன் பிள்ைள
ெயங்ேகெயன சாவகாாி உன் பிள்ைளைய பறைவ க்கிக் ெகாண் ேபாயிற்
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என்றான். இைதயவன் ேகட் மிக ங்கிேலசப்பட் இவைன யி த் க் ெகாண்
ஊரதிகாாியண்ைடேபாய் இந்த ஷ்டெனன் பிள்ைளையக் ெகாண் ேபாய் ஒளித்
ைவத் விட் ப் பிள்ைளையப் பட்சிெய த் க் ெகாண் ேபாயிற்ெறன்கிறான் என்
பிள்ைளைய எனக்குக் ெகா ப்பிக்க ேவண் ெமன அதிகாாியிைதக் ேகட் ச்
சாவகாாிைய அைழத் இவன் பிள்ைளெயங்ேக யி க்கிற ெசால்ெலன அவன்
இவன் பிள்ைளையப் பட்சிெசாண் ேபாயிற்ெறன அதிகாாி யிைதக்ேகட் க் கு ங்கக்
கு ங்க நைகத் இந்த அசம்பவம் இ வைரக்கும் உலகத்தி ல்ைல அப்ப யி க்க நீ
எப்ப ச் ெசால் கிறாெயன அப்ேபா அவன் இேதாராச்சாியமா எப்ப யி ம் க்
கம்பிகைள எ கள் தின் விட்டனேவா அப்ப ேய யி
ம் சம்பவித்த
ஆண்டவேனெயன இைதக்ேகட் நியாயாதிபதி ன்னடந்தைவகைள விசாாித்
அறிந் ெகாண் அவ ைடய இ ம் க் கம்பிகைள நீ ெகாண் வந் ெகா த்தால்
அவன் உன் பிள்ைளையக் ெகாண் வந் ெகா ப்பான் என்ற டேன அவ்வி வ ம்
அப்ப ேய ெசய் தங்கள் ட் க்குப் ேபானார்கெளன் இப்ப ப்பட்ட கைதகைளச்
ெசால் ப் பின் மந்ததமனக க்குக் கரடகன் ெசான்ன ெபா ைளத் ெதாிந்
ெகாள்ளாதவன் கல் க்குச் சமானம் அவ க்கு உபேதசித் ப் பலனில்ைலெயன்
ெசால் கரடகததமனக நாிகள் இரண் ம் பிங்களனிடத்திற்குப் ேபாம்ேபா சிங்கம்
சஞ்சீவகேனா கூடச் சண்ைட பண்ணி அைதக் ெகான் விட் விசனமாய்
உட்கார்ந்தி ந்த இைதக்கண் தமனகன் ராசாைவப் பார்த் ச் சுவாமி தாங்கள்
சத்
ைவக் ெகான்
க்கப்ப கிறீர்கள் இ நியாயமல்லேவ சத்
ைவக் ெகால்ல
ேவண் ெமன் சாஸ்திரமி க்கிற பிதாவானா ம் பந் வானா ம் த்திரரானா ம்
மித்திரரானா ம் இவர்களில் யார் தன்ைனக் ெகால்லப் பிரவர்த்திக்கிறாேனா அவைன
ராசா ெகால்லேவண் ம் சுதந்தரமாயி க்கிற ெபண்சாதி ம் ஷ்ட சிேனகித ம்
விபாீத ேசவக ம் அசாக்கிரைதயான மந்திாி ம் நன்றியறியாதவ ம்
இ க்கலாகா ேம ம் ெமய்ெபாய் க ைம ேமன்ைம ெகாைலதைய உதாரத் வம்
உேலாபத் வம் பலவழியாகத் திரவியஞ் சம்பாதித்தல் ெவகு ெபய ைடய சிேநகித ம்
இப்ப ப்பட்ட பல குணங்கள் ராசா க்கி க்க ேவண் ெமன் ராசநீதி
யி
க்கின்றன அப்ப ேய தாங்கள் இ ெசய்தீர்கெளன் ெசால் த் தமனகன்
சிங்கத்ைதச் சந்ேதாஷிப்பித்த பிறகு சிங்கம் அந்தக்காட் ல் ன்ேபாலத்
தன்னிராச்சியத்ைத அ பவித் க் ெகாண் சுகமாயி ந்த .
தலாவ

மித்திரேபதம் அல்ல

நட் ப்பிாிப்

ற்றிற் .

-----------------
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சுகிர் தலாப தந்திரம்.
இரண்டாவ அல்ல நட் ப் ேப .
த்திசா களாயி க்கிற சிேநகிதர்கள் திரவிய மில்லாதி ந்தா

ம் ேவேற

சாதனங்களில்லா விட்டா ம் காக ம், எ
ம், ஆைம ம், மா ம்
நட்பினாெலான்ைறெயான் காப்பாற்றினாற் ேபால ஒ வர்க்ெகா
வ த வார்கெளனச் ேசாமசனமா ெசால்ல ராசகுமாரர்கள் அெதப்ப ெயனச் ெசால்லத்
ெதாடங்கினார்கள்.
ேகாவிாிக்கைரயி
க்கிற ஒ ெபாிய வன்னி மரத்தில் லகுபதெனன் ங்காக
மி ந் க் ெகாண்
க்ைகயிெலா நாள் வி யற் காலத்திலங்ேக எமைனப்ேபால
மிக ம் பயங்கரமாெயா ேவடன் வந்தான் லகுபதனவைனப் பார்த் ப் பயப்ப ந்தத்
ராத்மாெனன்ன பண் வாேனா ெதாியவில்ைல ஆைகயா ைதச் ேசாதிக்க
ேவண் ெமன்றிைர ேத கிறயத்தனத்ைத விட்
க்க இதற்குள்ேள யவ்ேவடன்
வைலைய விாித் பலவைகப்பட்ட தானியத்ைதத் ெதளித்தங்ேகேயார் ெச மைறவிற்
ப ங்கிக் ெகாண்
ந்தான் தன் பாிவாரத்ேதாடந்த மரத்தில் வந்திறங்கின
சித்திரக்கிாீவெனன் ம் றாவரவங்ேக யிைறந்தி க்குந் தானியத்ைதப் பார்த் த் தன்
பாிவாரப் றாக்க டேன ெசால் கிற இந்த நிர்மா ஷியமான காட் ற்றானிய
ெமப்ப வ ம் யாரானா ங் ெகாண் வந் ேபாட்
க்க ேவண் மி நமக்குத்
ெதாிந்தாலல்லா ம ைதப் பட்சிக்கலாகா ஏெனன்றால் ஒ பிராமணன்
ெபான்காப் ப் காைசப்பட் ப்
யினாெலப்ப மரணமைடந்தாேனா
வப்ப க்கி ேவேதா விபாீதமாகத் ேதாற் கிறெதனப் றாக்களைகக் ேகட்டெதப்ப
மகாராசாேவ ெயனச் சித்திரக்கிாீவன் ெசால் கிற .
நான் ெதன்காட் ல் ேமய்ந் க் ெகாண்
க்ைகயில் பார்த்ேதன்அைதக் ேக ங்கள்
ஒ கிழப்
பலயீனத்தால் ஆகாரஞ்சம் பாதிக்கக் கூடாமல் ஓர் ஏறிகைரயில் நீரா க்
ைகயில் தற்ைப ைவத் க் ெகாண் உட்கார்ந்தி க்ைகயில் ஒ பிராமணன் அந்த
வழியில் வந்தான்
அவைனப்பார்த் ஓ பிராமணா இந்த ெபாற்காப் த் த கிேறன்
வாெவன இைதக்ேகட் அந்தப் பிராமணன் அப்
ையப் பார்த் இந்தக் காப்
நமக்கு வ யக் கிைடக்கிற மரணத் க்கு இடமாக்கும்
யின கில் ேபாகலாகா
ஆைகயால் இந்தக் காப்பில் ஆைச ைவக்கலாகா நாம் ேபாேவாமானால்
மரணத் க்கு நாலண்ைட ம் வழியாைகயால் இைதக்குறித் ப் பிரயத்தினம் அவசியம்
பண்ண ேவண் ெமன் தன ராைசக்ேகற்பத் தனக்குள்ேள ஆேலாசித் நிச்சயித் க்
ெகாண்
ையப் பார்த் ஐயா
யாேர காப் எங்ேகயி க்கிறெதன
ைகயில்
ைவத் க் ெகாண் இேதா பா ம் பிராமேணாத்தமாெயனக் காண்பித் பிராமணன்
உன்னிடத்தில் எனக்கு எப்ப நம்பிக்ைகெயன
நான் ைவகைரயில் ழ்கி நித்தியா
தானம் பண்ணிக் ெகாண்
க்கிேறன் நக ம் பல் ம் ேபான கிழவனாயி க்கிேறன்
இப்ேபா என்னிடத்தில் நம்பிக்ைகயில்ைலயா ேவட்டல் ஓதல் ெகா த்தல் தவம்
சத்தியம் உ தி ெபா ைம ஆைசயின்ைம என் ம் இவ்ெவட் த் த மங்கைள ம்
நான் அறிந்தி க்கிறதினால் இந்த ேபாகிற நீயின்ைறக்கு ேவடன் வைலயில் பாராமல்
சிங்கிக் ெகாண்ைடேய பார் சந்திர சூாியர்க க்கு ராகுேக க்காள் பீைட வ த ம்
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யாைன ம் பறைவ ம் பாம் க் கட் த ம் த்திசா க க்கு வ ைம வ த ம்
ெதய்வத்தின் மகிைமேய அல்லாமல் ேவரல்லெவன் ெசால் ச் சித்திரக் கிாீவன்
கட் ண் இ க்கிற கவைலக்கயிறைத ய க்கத் ெதாடங்கிற்
அப்ேபா சித்திரக்கிாீவன் மித்திரா ன்ேன என் பாிவாரத்தி ைடய கயிற்ைறய
பிறகு என் பாசத்ைதத் ணி என ேகட் எ ெயன்ப மிக ெம வான
அதற்குப்பல ம் ெகாஞ்சம் மத்தைன ெபய ைடய பந்தைனகள் எனக்கு எப்ப
அ ப ம் உன்தைலைய அ த் ப் பின் என் சாமர்த்தியத் க்குத் தக்கதாக
அவ ைடயதைலைய ம் அ ப்ேபெனனச் சித்திரக்கிாீவன் நல்ல
ன்ேனயிவர்க ைடய சாபத்ைத அ ெவன இரணியகன் தன்ைனக் காப்பாற்றிக்
ெகாண் தன் பாிவாரங்கைளக் காப்பாற்ற ேவண் ம் அறம் ெபா ள் இன்பம்
டாகிய இைவக க்குப் பிராணன் க்கிய சாதாரனமாைகயால் அைதக்
காப்பாற்றினால் எல்லாவற்ைற ங் காப்பாற்றினாற்ேபால் ஆகிற எனச்
சித்திரக்கிாீவன் இந்த நீதி சாிதான் ஆயி ம் இப்ப ப்பட்ட ேவைளயில் நின் ம்
பாிபாலனம் பண் கிறதற்கல்லேவா என்ைனயிவர்கள் ராசாவாக நிைனக்கிறார்கள்
ஆைகயால் என் பிராணனிடத்தில் இச்ைசைய விட் இவர்கைளப் பிைழப்பிஎன
அைதக்ேகட் எ நீ பரமசா அ த்தவர்கைள ஆதாிக்கிறவனாயி க்கிறாய்
எசமானனிடத்தில் விசுவாசமாயி க்கிற ேசவக ம் ேசவகனிடத்தில் பிாீதியாயி க்கிற
எசமான ம் சுகமைடவார்கள் என் ெசால் எல்லாவற்றின் பாசங்கைள ம்
அ த் ச் சித்திரக்கிாீவ ைடய கட்ைட ம் ேசாதித்த பிறகு ஒன் க்ெகான்
த விக் ெகாண் பிாிய வார்த்ைதகள் ெசால் ன
சித்திரக்கிாீவன் பாிவாரத்ேதா கூடத் தன்னிடத்திற்குப்ேபான லகுபதன் என் ம்
காகம் இைவெயல்லாம் பார்த் ஆச்சாியப்பட் இரண்யகைன ேநாக்கி நீ பாக்கிய
வானாயி க்கிறாய் ஆைகயால் நா ம் உன் சிேநகத்ைத வி ம் கிேறன் நிதையெசய்
எனக்குச் சிேநகனாகேவண் ெமன அப்ேபா இரணியசன் நியாெரனக்காகம் நான்
லகுபதனன் என்கிற காக்ைகெயன அைதக்ேகட் எ உனக்கும் எனக்கும் ெவகு ரம்
உலகத்தில் சமானஸ்தர்க க்ேக சிேநக ண்டாகிற நான் உனக்கிைர நிஎன்ைனத்
தின்கிறவன் இப்ப யி க்ைகயில் இெதப்ப யாகும் ஆபத் க்ேக காந்தரமாம் நாி
சிேனகத்தினால் ஒ மான் வைலயிலகப்பட்ட ேபால் உன்னால் எனக்குப்
ெபால்லாங்கு ேநாி ம்ெயன லகுபதனன் அைதக்ேகட் மான் எப்ப வைலயில்
சிக்கிக்ெகாண்டெதன எ ெசால்லத்ெதாடங்கிற் .
மகதேதசத்தில் சண்பகவனத்தில் மா ம் காக ம் ஒன் க்ெகான் நட்பாயி ந்தன
அப்ப யி க்ைகயில் அந்த மான் மனதின்ப
ல் தலானைவகைள ேமய்ந்
ெகா த்தி க்கிறைத ஒ நாி பார்த் த் தனக்குள்ேள ஆேலாசித் இவன் நமக்கு
அசாத்தியனாய் இ க்கிறான் ஆைகயால் இவைன வஞ்சைனயால் ெகால்லேவண்
ெமன் இப்ப நிச்சயித் அதன் சமீபத்தில்ேபாய்ச் சிேநகிதா சுகமாெவன
அைதக்ேகட்ட மான் நீ யாெரன நாி நான் குத்திர த்திெயன்கிற நாி இந்தக் காட் ல்
ஆ மற்ற பாவியாய் ஒ வனாகத் திாிந் ெகாண்
ந்ேதன் இன்ைறக்கு உன்ைனப்
பார்த் மிகுந்த சந்ேதாஷத்ைத யைடந்ேதன் இப்ேபா உனக்கு ேவைல
ெசய் ெகாண் உன்னிடத்தில் இ க்க இச்சிக்கிேறெனன்ன இைதக்ேகட் மான்
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நல்லெதன் ெபா
ேபான டேன இரண் ஞ் சண்பகமரத்தின் கீேழ வந்தன
அம்மரத்தின் ேமல் வாசம் பண்ணிக்ெகாண்
க்கிற மானின் சிேநகிதனாகிய த்தி
என் ம் காகம் இவ்விரண்ைட ம் பார்த் மாைன ஓ மித்திரா உன் அண்ைடயில்
யி க்கிறவன் யாெரன மான் இந்தச் சம் சன் என் டன் சிேநகிக்க வி ம் கிறாெனன
அப்ேபா காகம் மித்திரேனச தில் வந்த வழக்கமில்லதவைன நம்பலாகா ஒ வன்
குல ம் நடத்ைத ம் ெதாியாமல் அவ க்கு இடங்ெகா த்தால் ஒ
ைனக்குச்
சரற்கவன் என் ம் க கு இடங்ெகா த் அ இறந்தாற்ேபால் ேநாி ெமன
அைதக்ேகட்

மான் சரற்கவன் எப்ப ச் ெசய்தான் ெயனக காகம் ெசால்

கிற ,

பாகீரதி தீரத்தில் திாிகூடம் என் ம் மைலயில் ஒ
திய அத்தி மரத்தின் ெபாந்தில்
வாசம் பண்ணிக்ெகாண்
க்கிற நக ங் கண் ம் இல்லாத சரற்கவன் என் ம் ஒ
கிழக் க கான மற்ைறப் பட்சிகள் தன்னிடத்தில் இரக்கம் ைவத் த் தங்கள்
ஆகாரத்தில் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் ெந க்கிக் ெகா க்கத் தின் ெகாண்
சீவித்தி க்ைகயில் ஒ நாள் ெந ஞ்ெசவியன் என் ம் ைன பறைவக ைடய
குஞ்சுகைளத் தின்னேவண் அந்த மரத்தின் கீேழ வர அந்தக் குஞ்சுகள் பார்த் ப்
பயந் ெப ங் கூச்ச ட்டன க கு ேகட் நீங்கேளன் பயப்ப கிறீர்கள் இஙேக யார்
வந்தாெனன இதற்குள்ேள பைனசரக்கவைனப்பார்த் நான் ெசத்ேதன் எனப்
பயப்பட் உடேன மனதில் ைதாியம் பண்ணிக்ெகாண் இந்தச் சத்
ைவ தப்பித் க்
ெகாண் ஓ கிறதற்கு நமக்குச் சக்தியில்ைல ஆைகயால் இவன் சமீபத்தில்
ேபாகேவண் ம் பின்னர் ஏ
ண்டாகுேமா அ
ண்டாகட் ெமன் இப்ப
நிச்சயித் அந்தக் க கின் கிட்டப்ேபாய் சமர்த்தேன உனக்கு வந்தனம் பண் கிேறன்
என க கு அைதக்ேகட் நீ யாெரன அப்ேபா
ைன ெந ஞ்ெசவியெனன் ம்
ைனெயன பின் சரற்கவன் நீ சீக்கிரமாயிவ்விடம் விட் ஓ ப்ேபா யில்லாவிட்டால்
சாவாெயன ைன நான் என் விர்த்தாந்தத்ைதச் ெசால் கிேறன் அைதக்ேகள் பிறகு
ெகால்லத்தக்கதானால் ெகால் சாதிேபதத்தினாேலேய பிராணிகைளக்
ெகால் வதாவ
சீப்பதாவ ேயாக்கியமல்ல ஆதலால் அவனவன் நடத்ைதையப்
பார்த் எ ெசய்யத் தக்கேதா அ ெசய்ய ேவண் ம் எனக் க கு இைதக்ேகட் ப்
ைனையப்பார்த் நீேயன் வந்தாய் ெசால்ெலனப் ைன நான் கங்கா தீரத்தில்
நித்தியஸ்நானம் பண்ணிச் சந்திராயண தலாகிய விரதங்கள் ஆசாித் க்
ெகாண்
க்கிேறன் நீ மிக ம் த மவானாயி க்கிறாெயன் பக்ஷிகளால் எப்ேபா ம்
ேகள்விப்ப கிறதினா ம் வயதில் திர்ந்த வித் வானிடத்தில் த மம்
ேகட்கேவண் ெமன் சாஸ்திரம் இ க்கிறதினா ம் நான் உன்னிடத்திற்கு வந்ேதன்
நீ தர்மத்ைதவிட் என்ைனக் ெகால்லத் ணிந்தாய் இப்ப யில்லறத்தா ைடய
ஆசாரெமங்கும் பார்த்ததில்ைல சத்
ம் தன் ட் க்கு வந்தால் சா க்கள்
அவ க்குச் சம்மானம் பண் வார்கள் தன்ைன ெவட் கிறவ க்கு நிழல் ெகா க்க
வில்ைலயா சா க்கள் தங்கள் ட் க்கு ெயவன் வந்தா ம் சிக்கிறார்கள்
குைரச்செலான் ம் பண் கிறதில்ைல அதிதி யா ைடய ட் க்கு வந்
கம்
வா ப்ேபாகிறாேனா அவன் தன்பாவத்ைத அவ் ட் எசமான க்கு ெகா த்
அவன் ண்ணியத்ைதக்ைகக் ெகாண் ேபாகிறான் ஆைகயால் எல்லாாிடத்தி ந்
தைய ெசய்கிறார்கள் சந்திரன் சண்டாளன் ட்
ம் பிரகாசிக்கிறாெனன
இைதக்ேகட் க் க கு ைனயிைறச்சிகைளத் தின்கிற ேம ம் ெகாைல
ெசய்கிறெதன் நிைனத் இப்ப நான் ெசான்ேனெனன அைதக்ேகட்
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ெந ஞ்ெசவியன் மிையத் ெதாட் சிவசிவாெவன் உச்சாித் க் காதின்ேமற்
ைகைய ைவத் நான் த ம சாஸ்திரங்கள்ேகட் மிகுந்த ைவராக்கிய மைடந்
ெபால்லாத க மங்கைளெயல்லாம் விட் விட்ேடன் அேநக சாஸ்திரங்களிற் ெகாைல
ெசய்வ ேபால ேவெறா பாதகமில்ைலெயன் ெசால் யி க்கின்ற எவர்கள்
மற்ெறா வைனக் ெகான் தங்க க்குச் சுகத்ைத வி ம் கிறார்கேளா அவர்கள்
நரகத்ைதயைடகிறார்கள் ஆைகயால் ெகாைல ெசய்யாம
ப்ப ேபால ேவெறா
த மமில்ைலெயன் நிைனத் க் காட்
ந் ெகாண் காய்கனி கிழங்குகைளச்
சாப்பி கிறவர்கள் பாதகம் எப்ப பண் வார்கள் என் ெசால் க் க குக்கு
நம்பிக்ைக வரப்பண்ணி அதன் ட் ல் இ ந்த
பிறகு அந்த த்திராக்ஷப் ைன பட்சிகளின் குஞ்சுகைள நாள்ேதா ம் அங்ேக
ெகாண் வந் தின் ெகாண்
க்கத் தைலப் பட்ட அப்ேபா குஞ்சிழந்த
பறைவகள் எல்லாம் கிேலசப்பட் ஒன்றாய்க் கூ த் தங்கள் குஞ்சுகைளச் ேசாதிக்கத்
ெதாடங்கின ைனயிைத அறிந் அவ்விடம் விட் ஓ ப் ேபாயிற் அந்தப் பட்சிகள்
அங்ேக பார்த் க் ெகாண்ேட க கின் ெபாந்தண்ைட வந் பாற்ைகயில்
அக்குஞ்சுக ைடய எ ம் க ம் சிறகுக ம் வி ந் கிடக்கக் கண் நம் ைடய
குஞ்சுகைள யிந்தத் ேராகிக் க ேக பக்ஷித்தெதன் நிச்சயித் அந்தக் க ைகக்
ெகாத்திக் ெகான்றன ஆைகயால் ஒ வ ைடய குணம் ெதாியாமல் அவ க்கு
இடங்ெகா க்கலாகாெதன அப்ேபா நாி ஒ வன் சுபாவம் சிேனகிக் கிரதற்கு
ன்ேன ெதாி மா நல்ேலார்க க்குச் சுபாவத்தினாேல காாியம் இல்ைல
அவர்க ைடய சிேனகம் கண்ட மாத்திரத்தினாேலேய ஆகிற்ெறன மான்
அைதக்ேகட் க் காகத்ைதப் பார்த் எப்ப ெயனக்கு மித்திரேனா அப்ப ேய
யிவ மி க்கட் ம் நீ ஒன் க்கும் தைட ெசால்லாேதெயன் ெசால் நாிையத்
தன்னிடத்தில் ைவத் க் ெகாண்ட பிறகு ன் ம் தங்கள் மார்க்கத்தின்ப வயற்ைற
நிரப்பிக் ெகாண் ராத்திாிக்கு அந்தயிடத்தில் வந் ெகாண்
ந்தன
இப்ப யி க்ைகயில் ஒ நாள் நாி மாைனப் பார்த் மித்திரா இந்தக்காட் ல்
இவ்விளெவன் ேநர்த்தியான பயிர் இ க்கிறைத னக்குக் காண்பிக்கிேறன்
என் ெசால் அைதயிட் க் ெகாண் ேபாய் காட் ற் அன்
தலாய் அந்த மான்
ேபாய்த் தின ம் பயிைர ேமய்ந் க் ெகாண்
க்ைகயில் அைதக் ெகால்ைலக் காரன்
பார்த் அங்ேக வைல கட் னன் பின் மான் அங்ேக வழக்கப்ப ேமயப்ேபாய் அதிற்
சிக்கிக்ெகாண் இப்ேபா என்ைன மித்திரைனத் தவிரயார் வி விப்பான் என்
மனதில் எண்ணிக் ெகாண்
க்ைகயில் அங்ேக நாி வந் என் ைடய மேனாரதம்
நிைரேவறிற் இப்ேபா நான் இதன் எ ம்ைப ம் மாம்சத்ைத ம் நிரம்பத்
தின் ேவன் என் வா ற மனதில் எண்ணிக்ெகாண் சும்மாயி ந்த அைதக்கண்
மான் மித்திரா ஏன் சும்மா யி க்கிறாய் என் ைடயவைல**ையச் சீக்கிரமாய த்
என்ைன வி வித் *வி சங்கட காலத்தில் சிேனகிதர்கள் உைடயிழந்தவன்ேபால்
உத கிறார்கள் எனச் சம்பகன் ஆம் நீ ெசால்வெதல்லாம் ெமய்ேய ஆயி ம் எனக்கு
இன்ைறக்கு விரதத்தினம் ஆைகயால் நான் இந்தத் ேதால்வைலைய தீண்ட மாட்ேடன்
நாைளக்ெகன்ன ெசான்னா ம் ேகட்ேபன் சிேனகித க்காக நான் பிராமணைனவிடத்
தக்கவெனன் ெசால் அதன் கண் க்குத் தப்பித் க்ெகாண் அங்ேக ஓரண்ைட
ஒளித் க் ெகாண்
ந்த
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காகம் இராத்திாிக்கு மான் வரவில்ைல என் அைதத் ேத ம்ெபா ட்
இங்குமங்குந் திாிந் ெகாண் அங்ேக வ ைகயில் அந்த*மானின் அவஸ்ைதையப்
பார்த் ச் சிேனகிதா உனக்கிந்த அவஸ்ைத யிப்ப ேயன் வந்தெதன மான் இ
ன்
வார்த்ைதையக் ேகளாைமயால் வந்த பலெமன காகம் உன் கூட்டாளியான சம் கன்
எங்ேக ேபானாெனன மான் என் ைடய இரச்சிையத் தின்கிறதற்காக இங்ேக தாேன
ஒளித் க்ெகாண்
ப்பாெனன அைதக்ேகட் காகம் தனக்கிதம் பண் கிற மித்திரன்
ேபச்ைசக் ேகளாதவ க்கு விபத் ச் சீக்கிரமாக வ ம் பின் ம் அவன் சத்
க்குச்
சந்ேதாஷம் வ கிறாெனனச் ெசால் க் ெகாண்
க்ைகயில் ெகால்ைலக்காரன்
ைகயில் ஒ த ைய எ த் க் ெகாண் வர அவைனப் பார்த் காகம் மா க்கு
மித்திரா நீயிப்ேபா
ச்ைசயடக்கிக் ெகாண் வந்தால் அவன் உன்ைனப்பார்த் நீ
ெசத்தாெயன்ெறண்ணிக்ெகாண் கட் ய வைலைய அவிழ்த் ச் சு ட்
ேவேறாாிடத்தில் ைவக்கப் ேபாவான் அப்ேபா நான் கத் கிேறன் அைதக்ேகட்ட
மாத்திரத்தில் நீ மிக ம் விைரவாய் ஓட்டம் பி ெயன் ெசால் த் தான் அப்ப ேய
ெபாய்யாக மாைனக் கண்ைணக் குத்திக்ெகாண்
ந்த இதற்குள்ேள அந்தக்
ெகாைலகாரன் மாைனப் பார்த் ச் ெசத்தெதன்ெறண்ணி கட் யி ந்த வைலைய
யவிழ்த் ஓாிடத்தில் ஒன்றாகக் கூட் ைவக்கப் ேபானான் காகம் அைதப் பார்த் ச்
சங்ேகதப்ப கத்த மான் அைதக் ேகட்ட டேன ஓட்டம் பி த்த
அைதக் ெகால்ல நிைனத் அந்தக் கு யானவன் த ைய விசிறிெயறிய
அ பதி
ந்த நாி ேமற்பட் இறந்த ஆைகயால் ண்ணியமாவ பாவமாவ
மிகுதியினால் அதன் பல டேன ண்டாகிறெதன் ெசால் ப் பின் ம் எ
எப்ப மா க்கு நாியின் சிேனகம் ேபாேல உன் ற பேயாகமன்ெறனக் காகம்
உன்ைனத்தின்றால் எனக்குப்ேபா மா நீ பிைழத்தி ந்தால் நான் சித்திரக்கிரவைனப்
ேபாலச் சுகமைடேவெனன் உன்னட்ைப வி ம் கிேறெனனப் பின் ம் இரணியகன்
நீ ெயனக்குப் பைகவன் உன் டேன நான் சிேனகம் பண் கிறதில்ைல
சத்
தனக்கு அ கூலமாயி ந்தா ம் அவேனா சிேநகிக்கலாகா தண்ணீர்
ெவந்நீரானா ம் ெந ப்ைப அவிக்கும் எ தக்கேதாஅ ெசய்யேவண் ம் தண்ணீாில்
வண்
ம் மியின்ேமற் கப்ப ம் நடக்குமா இதனாற் சத்
க்களிடத்தி ம்
நம்பிக்ைக ைவக்க ம் ஆகாெதன்றிப்ப பலவிதமாய்ச் ெசால் க் காகம்
நா ன் டேன சிேனகிப்ேப னில்லாவிட்டாற் பட் னியாக வி ந்திங்ைகேய
பிராணைன வி ேவன் ெந ப்பின் ெவப்பத்தினாற் ெபான் *கலானைவ
கி
ெயான்றாகிற யாேத ெமா நிமித்தத்தினாேல விலங்கு பறைவ மித்திரத் வத்ைத
யைடகின்றன பயத்தினாலாகி ம் யாேதாராைசயினாலாகி
டர்க க்குச்
சிேநக ண்டாகிற சா க்க ைடய சிேனகமா கண்ட மாத்திரத்தி ண்டாகிற
மண்பாைன சீக்கிரமா ைடகிற பிறகு ெபா ந் கிறதில்ைல ெபான்குடஞ்
சீக்கிரத்தி ைடயா உைடந்தா ெமான்றாகும் இப்ப ேய ற்சனர்க ைடய
சிேனகமி க்கிறெதன இைதக் ேகட் ரணியகன் உன் வார்த்ைதயி*னால் சந்ேதாஷ
மைடந்ேத னிப்ேபா னக்குெமனக்குஞ் சிேநகத் வம் மி கட் மினிேமனா
மி வ ெமா மனதாயி க்க ேவண் ம் உபகாரம் பண் கிறவன் மித்திரெனன் ம்
அபகாரம் பண் கிறவன் சத்
ெவன் மறிந் மனக் கலங்கமில்லாம
னடக்கேவண் ெமன் றிப்ப ப் ேபசி நிச்சயித் திரனியகன் லகுபத க்குச் சிறிதாகாரங்
ெகா த் தன் வைளயிற் ேபாயிற் சிேநக லாபம்ெபற்ற காக மவனிடத்திற் ெசல
ெபற் க்ெகாண் தன்னிடத்திற்குப் ேபாயிற்
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அ
கலாயிைவகளத்தியந்த சிேநகமாெயான் க் ெகான்றாகாரங்
ெகா த் க்ெகாண் பலபல வார்த்ைதகள் ேபசிக்ெகாண்
ைகயில் ஒ நாள்
லகுபதென ையப் பார்த் மித்திரா இப்ேபாதிங்ேக இைர யகப்படாைமயால்
ேவேறாாிடத் க்குப்ேபாக விச்சிக்கிேறெனன அைதக் ேகட் ரணியக ெனங்ேக
ேபாகிறா*ெயன வப்ேபா தண்டகாரணித்திற் கற் ரெகௗர ெமன்கிற
தடாகத்தி
க்கிற வாைமயாகிய மந்தரெனன்பவன் எனக்குச் சிேநகனாயி க்கிறான்
அவெனனக்கு விதம்விதமான மீன்கைளக் ெகா த் ேபாஷிப்பான் அைதக்குறித்
நானவனிடத்திற்குப் ேபாகிேரெனனக் ேகட்ட திரணியகன் மித்திரா அவ்விடத்திற்
ெகன்ைன ங் ெகாண் ேபாகேவண் ம் நான் ேதசாந்திரம் ேபாக வி ம் கிேறெனன
அப்ேபா காக்ைக நீ யப்ப வி ம் வாேனெனன இரணியகனங்ேக ேபானபின்
ெசால் ேவெனன லகுபதன் இரணியகைன எ த் க் ெகாண்டந்த விடத் க்கு
ேபாயிற் பின் அைவகைளப் பார்த் மந்தரன்அவ் விரண் க்குமாதித்யம்
பண்ணிற் அப்ேபா லகுபதனன் மந்தரைனப் பார்த்திந்த விரணியகன் மிக ம்
பேராபகாாி இவன் சித்திரக்கிாீவைன அவன் கூட்டத்ேதா கூட வைலயினின் ம்
வி வித்தான் அப்ேபா இவன்நட் னிைலைமைய பார்த் நா ம் இவ டேன
நட் க் ெகாண்ேடெனன அைதக்ேகட் கூர்மஞ் சந்ேதாஷப்பட் இரணியகைனப்
பார்த் மித்திரா நீயிந்த மனித சஞ்சாரமில்லாக் காட் ல் வ வாெயன அப்ேபா எ
ெசால் கிற .
சம்பகாவதிெயன் ம் பட்டணத்தில் சூடால்காணெனன் ம் ஒ சந்நியாசி மிகுந்த
ேசாற்ைறக் கப்பைரயிற் ேபாட் உாியின்ேமல் ைவத் விட் நித்திைர
பண்ணிக்ெகாண்
ப்பான் பின் அந்தச் ேசாற்ைறநான் தின் ெகாண் சும்மா
இ க்கிற நாளில் அங்ேக ணா கர்ணெனன் ம் ஒ சந்நியாசி வந் அவேனா கூட
அேனக கதாப்பிரசங்கம் பண்ணிக் ெகாண்
க்ைகயில் அந்தச் சூடாகரணன்
ைகயில்ஒ த யினாேல மிையத் தட் க்ெகாண் ேசாற்ைறக் காப்பாற்றிக்
ெகாண்
ந்தான் அப்ேபா
ணாகர்ணன் என் ைடய கைதைய அனாதர
பண்ணி ந ேவ ேவேரெயன்ன வியாபாரத்தி
க்கிறாெயனச் சூடாகர்ணன் உன்
வார்த்ைதைய அனாதர பண்ணவில்ைல இவ்ெவ என்பாரத்தில் இ க்கிற
அன்னதானத்ைத நாள்ேதா ந் தின் கிற அைதேயாட் கிேறெனன ணா கர்ணன்
அப்ேபா உறிையப் பார்த் க் ெகாஞ்ச பல ள்ள இந்தஎ இவ்வள யரம் எப்ப க்
குதிக்கிற இதற்ேகேதா ஒ காரணம் இ க்கேவண் ம் அ தான்
எ வாயி க்கலாெமன் ஆேலாசித் ப் பார்த்தால் மிக ம் இங்ேக திரவியம்
இ க்கேவண் ம் உலகத்தில் திரவிய ள்ளவர்கள் பல ள்ளவரா யி க்கிறார்கள்
அசாத்தியமான காாியங்கைளச் சாதிக்கிறார்கள் ராசத் வத் க்கும் இ காரணமாகும்
எல்லாம் இதனால் ஆகின்றனெவன் ெசால்ல அந்தச் சந்நியாசி அைதக்ேகட்
ெமய்தான் என் நம்பிப் மிைய ெவட் ஐேயா என் திரவியத்ைத ெய த் க்
ெகாண்டான் அன் ெதாடங்கி நான் இைளத் ப்ேபாேனன் பின் எனக்கு இைர ம்
கிைடயாததி ம் ெமள்ள ெமள்ள நடந் க் ெகாண்
க்ைகயில் அந்த சந்நியாசி
பார்த் பார் இந்த எ இப்ேபா தன் ைடய சாதித்தன்ைமைய அைடந்தி க்கிற
ன்னி ந்த தன்மதம் ேபாய்விட்ட ஆைகயால் பணம் இல்லாதவர்கைள எல்ேலா ம்
அற்பமாய் நிைனக்கிறார்கள் என இைதக் ேகட் நான் இப்ேபா யிங்ேக இ க்கிற
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சாியன் இைத ேவெறா வேரா ஞ் ெசால்லலாகா ெபா ள் இழ ங்கி க்கச்
சித்திர ந்தான ம் மான ம் அவமான ம் ஆ
ந்தன ம் ஆகிய இைவகைளப்
த்திமான் ெவளிப்ப த்தலாகா தன்விதி பிரதிகூலமாய் இ க்குங் காலத்திற்
பராக்கிரம ம் யற்சி ம் ணாகின்றன பணம் இல்லாதவ க்கு வனவாசத்ைதக்
காட்
ம் சுகமில்ைல எந்தவிடத்தில் நாம் பணக்காரராயி ந்ேதாேமா அந்தவிடத்தில்
ஏைழயாயி க்கிற உத்தமம் அன்ெறன் ம ப இழாத பணத்ைத எ த் க்ெகாள்ள
ஆயத்தப் பட்ேடன் அப்ேபா சந்நியாசி என்ைன த யால் அ த்தான் அதனால்
மிக ம் க்கப்பட் உன் சிேனகிதேனா இங்ேக வந்ேதெனன மந்தரன் மித்திரா நீ
இதனால் அைதாியப்பட் உைரவிடந் றந்ேதாெமன் வ த்தப்பட ேவண்டாம்
சா க்கள் எங்ேக ேபானா ம் மாியாைத ெப கிறார்கள் சிங்கம் ேவெறா காட் க்குப்
ேபானா ம் ல்ைலத் தின்கிறதில்ைல
எைலேய தின் ம் உற்சாக ள்ளவன் சந்ேதாஷ ள்ளவன் ைதாியசா சூரன்
களக்கமில்லாதவன் இவர்களிடத்திேல லட்சுமி தாேன வந்தைடகிறாள் நீ
பணமிழந்தா ம் எப்ேபா ம் சந்ேதாஷத்ேதா யி க்கிறாய் ஆைகயால்
உனக்கி க்கிற சுகம் பணத்தாைசயால் மயங்குகிறவர்க க்கில்ைல இன் ம் ேகள்
ேமகச்சாைய ஷ்ட ைடய தைய இளம் ல பால ஸ்திாீெயௗ வனம் தனம் இைவகள்
ெவகு நாைளக்கு நில்லா ஆைகயால் இைவ யிகழ்ந் ேபானால்
அ
ெகாண் ஆகாரத்ைதக் குறித் ஏங்கியி க்கலாகா ஏெனன்றால் எவன்
கற்பத்தி
கிறாேனா அவன் பிறக்கிறதற்கு ன்ேனதாேன தாய் ைலயிற் பாைல
அைமத் ைவக்கிறான் அப்ப ப் பட்டவனா சுள்ளவைறக்கும் காப்பாற்றமாட்டானா
நீ நல்ல விேவகியாயி க்கிறதினால் இைவெயல்லா னக்குத் ெதாிந்ேதயி க்கும்
இனிச் சிேனகமாய் என்னிடத்தில் சுகமாயி ெவன இைவெயல்லாம் ேகட்
லகுபதனன் மந்தரா நீ சகலகுண சம்பண்ணன் ேம ம் சற்குணன் சா க்க க்கு வந்த
ஆபத்ைத சா க்கேள நிவர்த்தி பண் கிறார்கெளன் அறிந் நாங்க ன்ைன
நா வந்ேதாெமன் ெசால் நீண்ட ெபாிய மரத்தின்ேமல் ேபாய் ட்கார்ந் தன்
சுபாவப்ப ேய இங்குமங்கும் பார்த் க் ெகாண்
க்ைகயில் ேயேதா* ஒ
பய கந்தரத்ைத அறிந் அவ்விரண் க்கும் நீங்க ங்களிடத்தில் ஒளித் க்
ெகாண்
ங்கெளன மந்தரன் தண்ணீாில் ேபாயிற் எ வைளயில் ைழந்த காகம்
வி ட்சத்தின் னியி
ந் பார்க்ைகயிேல ேதான் ந் ேதாணப் படாைமயால் பின்
அம் ன் ம் ஒன் க்ெகான் ேபசிக் ெகாண்
க்ைகயில் அங்கு அைவகளின்
சமீபத்தில் சித்திராங்கெனன் ம் ஒ கைலமான் வந் நான் ேவடர் பயத்தால்
உங்களிடத்தி
க்கலாெமன் வந்ேதெனனவைதக் ேகட் மந்தரனதற்கு சம்பதம்
பண்ணி இ
ன்
நா ன்ேனவகெனன் ெறண்ணிக்ெகாண் சும்மாயி க்க
ேவண் ெமன கமலர்ந் மனங்கலந்த இன்ெசால் ெசால்லப் பிறகு இ
மிைவக டன் நட் ெகாண்
ந்த
அப்ப யி க்ைகயில் ஒ நாள் சித்திராங்கெனன் ம் மான் ல்ைல ேமய
ேவேறாாிடத்திற்குப்ேபாய் மீண் சாயங்காலம் வாராைமயால் ஆைமேமயேபான
மான் இன்ைறக்ெகன் சாயந்திரம் வரவில்ைலெயன் விசனப்பட அைதயறிந்ெதல்லாம்
விசனமைடந்தன ம நாள் வி யற் காலத்தில் காக்ைக பறந் நா பக்கத்தி ம்
பார்த் க் ெகாண் ேபாைகயில் சித்திராங்கன் ேதால்வைலயில்
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அகப்பட்
க்கிறைதக் கண் அதன்கிட்டப் ேபாய் மித்திரா உனக்கிந்தவஸ்ைத
ெயப்ப ேநாிட்டெதன இப்ேபாதிைதக் ேகட் ப் பிரேயாசனமில்ைல நீ ேபாயி
ரணியகைன சீக்கிரமாயிட் க் ெகாண் வந்தால் அவ்ேவடன் வ கிறதற்குள் என்
பாசத்ைதய த் ெதன்ைனவி விப்பான் ேவடன் வந்தால் ஒ பாய நடவாெதன
இைதக் ேகட்ட டேன விைறவாகப்ேபாய் அைவக டேன நடந்த
காாியத்ைதச்ெசால் இரணியகைன யிட் க் ெகாண் வந்த இந்தயிரணியகன்
மாைனப் பார்த் நீ சமர்த்தனாயி க்ைகயில் வைலயிெலப்ப யகப்பட்டாெயன மான்
வல்லைமயி ந்தா ம் வ வ வ ம் இப்ேபா என்ைனச் சீக்கிரமாய் வி எனக்குப்
பழய பயமி க்கின்ற
ன்னாள் குட் யா யி க்ைகயில் ேவடன் வைலக்கட் ெயன்
கூட்டத்ைத வைளத்தான் மற்றைவகள் ெபாிய மானாக வி ந்தப யால் குதித்
வைலையத் தாண் ப்ேபாயின எனக்கு குதித்ேதாட சக்தியில்லாதி ந்தால் ேவடன்
பி த்தி ராஜனிடத்திற் ெகாண் ேபானான் ராஜா வாங்கித் தன்பிள்ைளைகயில்
ெகா க்க அங்ேக நான் ெவகு நாளி க்ைகயில் ஒ நாள் ேமக கற்சைனையக் ேகட்
மிக ஞ் சஞ்சலப்பட் காற் மைழயால் பீ க்கப்பட் மான் கூட்டங்கேளா ம்ேபா
அவற்றின் பின்னான் ஓ ேவேனாெவன் ம ஷ பாைஷயி ெலனக்குள்ேள ேபசிக்
ெகாண்ேடன் ராஜ குமாரனிைதக்ேகட் நாற்றிைச ம் பார்த்ெதன்ைன ம் பார்த்தான்
பின் சற் ேநரஞ் சும்மாவி ந் இ ம ஷைனப்ேபாெலப்ப
ச்சாித்த
ஆைகயால் இ ெவா விசித்திரப் பிராணியாயி க்கிறெதன் நிைனத் பயத்தினாற்
சுரத்தில் வி ந்தான்
பிறகு வி யற்காலத்தில் ேசாடர்கைள அைழப்பித் அவர்க டேன யிைதச்ெசால்ல
அவர்கெளல்லா மி கங்க ம் மனிதைறப்ேபால் ேபசுகின்றன ஆயி ம் நமக்கு
ன்ேன ேபசுகிறதில்ைல அ
ம் உன்ைனப் பாராமல் ேபசிற் இதற்காக நீ பயப்பட
ேவண்டாம் இ யாெதா விசித்திர பிராணியன் இதனால் உனக்ெகவ்வள ம்
பயமில்ைலெயன இைதக்ேகட் ராஜகுமாரன் என்ைன விட் விட்டான் பிறகு
யிக்காட் ல் வந்ேதன் இப்ப
ன்ெனா தரம் வைலயிலகப்பட்ேடன்
ஆைகயாெலன்ைனச் சீக்கிரமாக விடச் ெசால் கிேறெனன இதற்குள்ேள
மித்திரத் வத்தினாேல மந்தர மங்ேக வந் இரணியகைனப் பார்த் மித்திராயிப்
ப தாமசம் பண் கிற சாியன் இப்ேபா ேவடன்வந்தால் நாெமல்லாம்
ஓ ப்ேபாேவாம் வைலயிலகப்பட்ட சித்திராங்கைனப் பி த் க் ெகாள்வான்
இைதக்குறித் எனக்கு கிேலசமாயி க்கிற நிைனப்பின் ப மனதி
க்கிறைத
யாிகிற சிேனக ம் மேநாகர ஸ்திாீ ம் பிறர் க்கம் அறிகிற பிர ம் கிைடயா
அ ைமெயன் இப்ப மந்த ரன் ெசால் க் ெகாண்
க்ைகயில் ேவடன் ச தியில்
எமைனப்ேபால் ரத்தில் வ கிறைத லகுபதனன் கண் எ ையப் பார்த் மித்திரா
ேவடன் வந்தான் இப்ேபா ெபாியச் சங்கடம் ேநாிட்டெதன அைதக்ேகட்
இரணியகன் அதிசீக்கிரமாய்ச் சித்திராங்கன் வைலைய அ த்த அ த்த டேன
கிட்டவந்த ேவடைனப் பார்த்ெதல்லாம் ஓட்டம் பி க்க அப்ேபாதவன் விசனமைடந்
நாலண்ைட ம் பார்க்ைகயில் மந்தரன் தன்னைடயின்ப நடந் ெகாண்
ந்த
ேவடன் அைதப்பார்த் ப் பி த் த் தன்வைலயில் ேசர்த் க் கட் க் ெகாண்
ெகாஞ்சம் சந்ேதாஷத்ேதாேட ேபாகும்ேபா அைதப் பார்த் மா ம் எ
ம் காக ம்
மிக ம் சிரமப்பட் இப்ேபா ெயன்ன ெசய்யலாெமன் ேவடன் பின்ேன ேபாகத்
ெதாடங்கின அப்ேபா இரணியகன் ஒ சங்கட நிவர்த்தியாகிறதற்குள்ேள
மற்ெறா வன் வந் ேநாிட்ட ஆைகயால் சீவ க்கு ேதகத்ேதா கூட அேனக
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க்கங்கைள ய பவிக்க ேவண் யி க்கிற இந்தத் ன்பம் சிேனகத்தினால் நமக்கு
வந்த எவன் மித்திரனிடத்தில் விசுவாசம் ைவக்கிறாேனா அந்த விசுவாசம்
அவ க்குத் தாய்தந்ைத சேகாதரன் பிள்ைள சுற்றங்கள் யிடத்தி ராெதன் இப்ப
ெவகுவிதமாய் க்கித் ப் பின் ம் ேவடன் ரமாகப் ேபாவதற்கு ன்னேம
மந்தரைனவிடத் தக்க பாயம் பண்ண ேவண் ம் பிறகு ஆகமாட்டாெதன
அப்ேபாதைவகள் என்ன ெசய்யலாம் ெசால்ெலன எ சித்திராங்கன் ஏாிக்கைரயில்
ெசத்தவைனப் ேபால் கிடக்க ேவண் ம் அவன் ேமல் காகம் உட்கார்ந் ெகாண்
ெபாய்யாக குத்தேவண் ம் அப்ப யி ந்தால் அைத ேவடன் பார்த் மந்தரைன
மியில் ைவத் விட் மானண்ைட ேபாவான் இதற்குள்ேள னானாைமயின் கட்ைட
ேசாதிப்ேபன் பிறகு அவ்வாைம தண்ணீாிேலா ப் ேபாெமன இைதக் ேகட்ெடல்லா
மவ்வாேற ெசய் மந்தரைன வி வித்தன பிறகு அந்தேவடன் வாய்த வி ம்ேபாய்
அ ப் ெந ப் ம் இழந்தவள்ேபால் ெவட்கி மிக ம் வ த்தமைடந் ைகக்கு வராத
ெபாிய லாபத்ைத யிச்சித் க் ைகக்கு வந்த சிறிய லாபத்ைதயிழந்ேதேன யா க்கும்
அதிக ஆைச நஷ்டம் கிைடத்த மட் ம் ேபா ெமன் நிைனக்கிறவேன
மகா
ஷெனன் இங்ஙனெமண்ணிக் ெகாண் தன் ட் க்குப் ேபான டேன அந்த
காக ம் ஆைம ம் மா ம்எ
ம் மிக ஞ் சந்ேதாஷமைடந் தங்களிடத்தில்
ன்ேபால் வாழ்ந்தி ந்தன.
-------------இரண்டாவ

சுகிர்தலாபதந்திரம் அல்ல

நட் ப்ேப

ற்றிற் .

---------------------------------------
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ன்றாவ சந்திவிக்கிரகம்.
அல்ல அ த் க்ெக தல்
ன்ேன பைகயாளி களாயி க்கிறவர்க ைடய விசுவாசத்தில் நம்பிக்ைக
ைவக்கலாகா நம்பினால் எப்ப காகம் ேகாட்டான்களின் குைகையக் ெகா த்தி
நாசம் பண்ணினேதா அப்ப ெநாி ெமன அைதக்ேகட் இராசகுமாரர்கள் அெதப்ப
ெசால் ெமனச் ேசாமசன்மா ெசால் கிறான்.
ெதன்ேதசத்தில் மயிைல நகரத்தின் சமீபத்தில் ஒ ெபாிய ஆலமரத்தில் ேமக
வர்ணெனன் ம் காகராசன் தன் கூட்டங்கேளா ங் கூட இ க்ைகயில் அங்ேக
உ மாத்தெனன் ம் இராச ேகாட்டான் கூட்டத்ேதா மைலக்குைகயி
ந் வந்
ஆலமரத்ைத வைளத் க் ெகாண் இராத்திாியில் அகப்பட்ட காகத்ைதெயல்லாங்
ெகான் விட் நாள்ேதா ம் ேபாய்க் ெகாண்
ந்த அதனால் அவ்விடத்ைத
விட் வி ம்ப காக்ைககட்கு ேநாிட்டதனால் ேமகவர்ணன் தன் மந்திாிகைள
யைழத் பைகவர் நாள்ேதா ம் இங்கு ராமா வந் காக்ைககைளக்
ெகால் கிறார்கள் நமக்ேகா யிரவில் கண் ெதாிதிறதில்ைல ேம ம் அவர்கள்
இ ப்பிட ம் அறிேயாம் அறிந்தால் அங்ேகேபாயவர்கைளக் ெகால்லலாம்
பைகவைரய சட்ைட பண்ணினால் அ ேநாய்ேபால் ெப கிப் ெபால்லாங்கு
விைளக்கும் ஆதலால் இப்ெபா
சந்தி விக்கிரகம் ேபதம் கலகெமன் ம் இவற் ள்
தக்க இ ெவன் ெசால்
ர்கெளன இைதக்ேகட் மந்திாிகள் அரசன் ேகட்பதற்கு
ன்ேன தாேன பிரதானிகள் இதஞ் ெசால்லேவண் ம் இல்லாவி ல் ேகட்ட பிறகு
ஆயி ம் விைரவாய் ெசால்லேவண் ம் அப்ப ெசய்யாமல் சும்மா யிச்சகம்
ேபசுகிறவைன அரச க்குச் சத்
ெவன் நிைனக்க ேவண் ெமன் இவ்வா
ெசால் ப் பின் மந்திாிகள் அாிந் ம் என்ன ெசய்ேவாெமன் ஒன் க்ெகான்
ஆேலாசிக்கத் ெதாடங்கின
அப்ேபாதைவகளில் உத்தமசீவிெயன்ப அரசைன ேநாக்கி மகாராசாேவ
வ யவர்க டேன பைக பண்ணலாகா சமாதானேம தகுந்த பைகவர்கைள
வணங்கிக் காலம் பார்த் ேமாசம் ெசய்கிறவர்கள் சுகமைடகிறார்கள் ஆற்றில்
தண்ணீர் நிறம்பிப் ெப கிவ ைகயில் வணங்கிய ெச நாசமைடயாமல் ன்ேபால்
நிமிர்ந்தி க்கிறேத ெந க்கமான காலத்தில் ஷ்ட டேன சமாதானம் பண்ணி
உயிைரக் காப்பாற்றினால் பின் எல்லாச் ெசல்வ ம் சம்பாதிக்கலாம் ேம ம்
தனக்குப் பலேபர் பைகவர்களி ந்தால் அவர்களில் ஒ வேரா
ற் ெகாண்
எல்லாைற ங் ெக க்கேவண் ம் நில ம் நட் ம் ெபா
மாகிய இவற்றின்
இ ப்ைபத் தன்னிடத்தி ம் மாற்றானிடத்தி ம் இவ்வளெமன் ஆறாய்ந் க்
ெகாள்ளக் கூ மானால் பின்பவன் ன்ெனதிர்க்க ேவண் ம் இல்லாவி ல் கூர்ம
விர்த்திைய அ சாித் த் தனக்குப் பல ள்ள காலத்தில் கி ஷ்ண சற்பத்தின்
வியாபாரத்ைத ய சாிக்க ேவண் ம் ெக ப் ந் ேதாற் ம் ஒ வன் பங்கல்ல ஆதலால்
மாற்றா ைடய வ யின்ைம ம் பார்த் எ ெசய்யத்தக்கேதா அ ெசய்ய ேவண் ம்
அச்சமயத்தில் ெகாக்குப்ேபால் உறங்கியி ந் சமயத்தில் தன்குத்ைதப் ேபா
க்க
ெபாிேயா ம் ெசால் யி க்கிறார்கேளெயன இப்ப யதன் வாக்கியத்ைதக் ேகட்
இராசன் யிரண்டாம் பிரதானிையப் பார்த் உன் க த்ெதன்ன ெசால்ெலன
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இரண்டாம் மந்திாி அவன் ெசான்னவற்றில் சிறி நன்ைமயில்ைல ெபாிய சங்கடம்
ேநாிட்டேபா பைகவ டேன சந்தி பண்ணலாகா ெந ப்பினாற் காச்சின நீர் அந்த
ெந ப்ைப அவியாதா நம்ைமக் ேகாட்டான்கள் வ த் கின்றனெவன் அவர்கேளா
சந்தி பண்ணினால் ெகால் வார்கள் விஷமஞ்சுர மப்பியங்கனத்தால் வளர்கிற
ேபா ம் ெநய்யினால் ெந ப் விர்த்தியாகிற ேபா ம் ெபால்லாங்கு சம்பவிக்கும்
சத்
வ யன் நாெமளிேயாம் என்ேபரானால் அதற்குச் சிந்ைதயில்ைல யாைன
ெபாிதாயி ந்தா ம் அைத சிங்கக் குட் ெகால்லநிற்கும் ஆதலால் மேனா பலத்ேதா
பைகவைரக் ெகால்லேவண் ம் அரச ைடய ெகா ந் தண்டத்ைதப்பார்த் ைவாிகள்
இயல்பாய்ப் பயமைடகிறார்கள் எங்கும் ெபயற் ெபற்றி க்கிற பராக்கிரமசா யா ம்
எல்லாராகி ம் அறியப்பட்டவனா ம் இ க்கிறவன் எவேனா அவேன பாக்கியவான்
இல்லாவி ல் தாயின் ெமௗனத்ைதக் ெக த் ப் பயெனன்ன பராக்கிரமத்தால்
உயிர்த்தி க்கிறவேன உயி ள்ளவன் மற்றவர்கள் பிணத் க் ெகாப்பானவர்கெளன்
இப்ப ய ெசான்னவற்ைற எல்லாம் அரசன்ேகட்
ன்றாம் பிரதானிையப்
பார்த் உன் க த்ைதச் ெசால்வாெயன அ வரசன் ேகள் பைகவன் தன்னி ம்
வ யவனாயி ந்தால் அவேனாேட ெபா த்தலாவ ெபா தலாவ ஒன் ஞ்
ெசய்யாமல் தன்னிடத்ைத விட் ேவறிடத்தில் ேபாகேவண் ம் இ ேவ நல்ல
இவ்ேவைள சண்ைட ெசய்யலாகாெதன் ெவதிாியின் பலத்ைதப் பார்த் ெயவன்
ேதகத்ைதத் றந் ேபாகிறாேனா அவன் பாண்டவர்கைளப்ேபாற் சுகமைடகிறான்
இைதவிட்ெடவன் ெச க்குடேன த்தஞ் ெசய்கிறாேனா அவன் தலறக்
ெக கிறாெனன இைதக் ேகட்டரசன் நாலா மந்திாிையக்ேகட்க நாலா மந்திாி
தன்னிடம் விட் ப் ெபயர்தல் தகுதியாகக் காணவில்ைல தைல
தன்னிடத்தி
ந்தால் மைலெயாத்த யாைன ம் இ த் க்ெகாண் ேபாகிற
அ ேவ தன்னிடம் விட் ப் ெபயர்ந்தால் அைத நாய்க ம் இ த் க் ெகாண்
ேபாகின்ற ஆைகயால் தன்னிடத்தி
ந் நட் ள்ளவர்கைள உதவிக்காக
அைழப்பித் க் ெகாண் பைகவர்கைளக் ெக க்க ேவண் ம் எவன் சத்
வ கிறாெனன் பயந் தன்னிடம் விட் ப்ேபாகிறாேனா அவன் ம ப
மவிடத்திற்கு வ கிறதில்ைல பல்பி ங்கின பாம் ம் பலமில்லாத யாைன ம்
இடம்விட் ப் ெபயர்ந்த அரசும் எல்லாராகி ம் அவமானமைடகின்றன ேம ம்
தன்னிடத்தி
ந்தால் ஒ வேன
ெபய டன் த்தம் பண் கிறான் ஆதலால்
க்கத்ைத ம் மதிைல ம் ஏற்ப த்திக் ெகாண் அவற்றின் சார்பால் பைகவ டேன
த்தம் பண்ணேவண் ம் அவனால் ெவற்றி ெபற்றால் லட்சுமிையப் ெபறலாம்
ெசத்தால் ெசார்க்கம் ெபரலாம் ஆைகயாலவ்விரண்ைட ம் றக்கலாகா நிலத்தில்
சிக்ெகனஊன்றி ேவைற ைடய மரம் காற்றினால் விழா அந்தமறேமா தன்னிடத்தில்
இராவிட்டால் வா அைதத் தள் கிற ஆைகயால்ஏெதான் ஞ் ெசய்யத்தக்கேதா
அைதயிங்ேகயி ந் ெகாண்ேட ெசய்யேவண் ெமன இப்ப அதன் க த்ைத
அறிந் ெகாண் ஐந்தா மந்திாிைய உன் அபிப்பிராயம் எப்ப என அ சுவாமி என்
ஆேலாசைன ம் இப்ப ேய யி க்கிற சார்ைபவிட்டாற் சமர்த்தர்க ம் பராக்கிரம்
குைறச்சல் அைடகிறார்கள் ஆதலால் யாவைறயானா ம் உதவிக்குச் ேசகாித் க்
ெகால்லேவண் ம் அ
ம் இ ப்பிடத்தி
ந்ேத சம்பாதிக்க ேவண் ம் உைறவிடம்
விட் ப் பிாிந்தவ க்கு யாவ ம் வாய்ப்ேபச்சினால் ஆனா ம் சகாயம் பண்ணார்கள்
எப்ேபா மக்கினிக்குப் ல்ச கு த யவற்றின் ேசர்க்ைகயல் காட்ைடக் ெகா த்த
வ
ண்டாகிறேதா அப்ேபா வா மித்திரன் தன்மயமாய் உதவிபண் கிற

RangaRakes

tamilnavarasam.com

33
அந்ெந ப்ேப விளக்கு வ வாய் அந்தறம் நிற்கும்ேபா காற்ேற அைதயவிக்கிற
ேம ம் வ யவர்க ைடய சார்பி ந்தால் எல்ேலா க்கு ெப ைம ண்டாகிற
தாமைறயிைலையச் சார்ந்த நீர்த் ளி த்திெனாளிைய அைடகிற சார்பில்லாமல்
யாெதா காாிய ம் ஆகிறதில்ைல யாைகயால் மற்ெறா வைன அ சாிக்க ேவண் ம்
இ ேவெயன் க த்ெதனப் பிறகு ேமகவர்ண ராசன் பிதாவின் மந்திாியாகிய
சிறஞ்சீவிையப் பார்த் கும்பிட் உம் ைடய சந்நிதியில் எல்ேலாைற ம் ேகட்
அவர்கள் ெசான்ன த்திரங்கைள ம் உம்ைமக் ேகட்பித்ேதன் இவற்றில் எ தக்கேதா
அைத ெசால் ெமன இப்ப ராசா ெசான்னைதக் ேகட் கிழமந்திாி எல்ேலா ம்
ற்சார்பாேலேய ெசான்னைமயால் ேயாக்கியமாகேவயி க்கின்றன சத்
பலவானாயி ந்தா ம் அவ க்கு விசுவாசங் காண்பித் அவைனக்
ெக க்கேவண் ம் இல்லாவிட்டால் க்க த யவற்றி
ந் தனக்கு சத்
க்கும்
பலாபலங்கைள அறிந் எ ெசய்வேதா அ ெசய்யேவண் ம் இ விகிதமாம்
மாதர்கள் க நட் ள்ளவர்கள் பைகவர்கள் சூதா கிறவர்கள் இவர்களிடத்தில்
ெமய்யாகேவ நடக்கேவண் ெமன இப்ப ெபாிய மந்திாியின் வசனங்கைளக்ேகட்
ேமகவர்ணன் பில ைடய பிைரசல்கைள எப்ப அறியலாெமன சிரஞ்சீவி மைறந்த
ெபா ள்கைளப் பிராமணர்கள் ேவதத்தினாேல ங் பசுவாசைனயினாேல ம் அரசன்
ேவ காரைர ய ப்பி ம் மற்றவர்கள் தங்கள் கண்களா ம் இப்ப ப் பலவிதமாய்
அறிகிறார்கெளனக்ேகட் ேமகவர்ணன் நல்ல இந்தப் பிரதானிகள் ஏன்
பலவிதமாய்ச் ெசான்னார்கெளனச் சிரஞ்சீ விநாரதன் த மராச க்குச்
ெசான்னைதக்ேகள் அரசன் தனக்கு உபேயாகமானவற்ைறக் குறித் ஒ நாழிைக
விசாாியா விட்டா ம் உடேனெக திவ ம் உைடயவன் கண்ேணாடாப்பயிர்
அழியாதா ஆதலால் மந்திாி தலானவர்க ைடய சமாசாரங்கைளக் கணந்ேதா ந்
ெதாிந் ெகாண் எப்ேபா ம்தான் எச்சாிக்ைகயா யி க்கேவண் ெமனக் ேகட்
ேமகவர்ணன் காகங்க க்கும் ேகாட்டான்க க்கும் ைவரம் எப்ப வந்த
ெசால் ெமனக் காலங்கண்ட கிழமந்திாி ெசால்லத் ெதாடங்கிய .
ஒ நாள் மயில் தலாகிய பறைவகெளல்லாங் கூ யி ந்த நமக்ெகல்லாம் கு டன்
அரசனாயி ந் நம்ைமக் ெகால் கிற ேவடர்களில் நின் நம்ைமக் காப்பாற்றாமல்
இதாகித ந் ெதாியாமல் இ க்கிறான் இத்தண்ைம ைடய இைறவனி ந்
பயெனன்ன நமக்கு அரசேன ேவண்டாெமன் ேபாமானால் மகானில்லாமல் கப்பல்
கைர காணாத ேபால் அரசன் இல்லாவிட்டால் நிைல ெகட் ப் ேபாேவாம்
ஆைகயால் எல்லாப் பறைவகட்கும் அரசனாகக் ேகாட்டாைன நியமிக்க ேவண் ெமன
நிச்சயித் இராஜ பட்டாபிேஷகத் க்கு ேவண் ய பதார்த்தங்கைளச் ேசகாித் ப்
பின் பல வாத்தியங்கைள ழக்கிக் ேகாட்டாைனச் சிங்காதனத்தின்ேமல் உட்கார
ைவக்க ேவண் ெமன் இ க்ைகயில் ஒ காகம் வந் அவற்ைறப் பார்த் என்ன
காாியம் இெதன்ன காாியெமன அப்ேபா எல்லாப் பறைவக ம் பறைவகளில்
வஞ்ச ள்ள காக ம் மனிதாில் நாவித ம் விலங்குகளில் நாி ம் மாதர்களில்
பணிப்ெபண் ம் ச ரர்களாயி க்கிறார்கள் ஆதலால் இச்ெசய்திைய இதற்குச்
ெசால் இதன் உடன்பா ம் ெபறேவன் ெமன் தீர்மானித் அைதப் பார்த்
எங்க க்கு அரசனில்லாைமயாற் இக்கூைகையஅரசனாக்கிக் ெகாள் கிேறாம்
இதற்கு நீ ம் உடன்பெடன இைதக் ேகட் அக்காகங் கு க்ெகன் நைகத் ச்
சிரக்கம் பணம் பண்ணி ஓ ஓ யி
ம் ெகட்ட காாியம் அழகும் வல்லைம ம்
உண்டாகிய மயில் தலாகிய அேநகம் பறைவகள் யி க்ைகயில் யிந்தப்
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பகற்கு டாகிய கு பி அரசுக்க்குத் தக்கவனா குளிக்கப் ேபாய் ேசற்ைறப்
சிக்ெகாள்ளலாமா ேதாேலா ேதால யிதற்கு நான் உடன் பேடன் க டராசன்
யி க்ைகயில் மிக ம் பயங்கரசு பாவ ம் வ யின்ைம ள்ள இக்கூைகைய
அரசனாக்கி உங்கட்குப் பலெனன்ன ஒ வன் சுவாமியாயி க்க ேவெறா வன்
குணசா யாய் அகப்பட்டா ம் அவன் உபேயாகியாகான் பராக்கிரம ங் குண ள்ள
அரசன் உலகத்தில் ஒ வேன ேபா ம் பல ெபயர் அரசர்களானால் மனிதர்கள்
ன்பமைடகிறார்கள் க டன் ேபாாினாேலேய எல்லா வரங்க ம் ெபற் மனிதர்கள்
நம்மிடத்தில் மதிப் ண்டாயி க்கிறார்கள் வ யவர்க ைடய ெபயாினாேல
ெயளியவர்க க்குக் காாிய மாகின்ற
ன்ெனா
யல் சந்திர விம்பத்ைதக் காட் ச்
சுகமைடந்தைத அறி ர்களா என அைதேகட்ட பறைவகள் யெலப்ப ச்
சுகமைடந்த அண்ேண ெசால்ல ேவண் ெமனக் காகம் ெசால்ல ற்ற .
ஒ

காட் ல் ச ரதந்தெனன் ம் அரச யாைன பல யாைனகேளா
கூ க்ெகாண்
க்கும்ேபா அங்ேக மைழ ெபய்யாைமயால் ஆ ஏாி குளம் குட்ைட
கசங்கெளல்லாம் வற்றிப்ேபாக அப்ேபா யாைனகெளல்லாம் தாகித் ச்
ச ரந்தைனப்பார்த் சுவாமி நாங்கெளல்லாம் தாகத்தின் ெபா ட் ச்
ெசத்தாற்ேபாலாேனாம் சிலர் தண்ணீர்காகச் ெசத்தார்கள் ஆைகயால் மிக ம்
தண்ணீ ள்ள இடந்ேத ப் ேபாயி ப்ேபாமானால் எல்லாம் சுக ம ேவாெமன
இவற்றின் ேபச்ைசக் ேகட் த் தன் மனதில் ேயாசித் இதற்கு ஐந் நாைளப் பயண
ரத்தில் ஒ ெபாிய பாதாள கங்ைகயில் நிைறந்தி க்கிற அங்ேக ேபானால்
எல்ேலார்க்கும் மிக ம் தண்ணீர் கிைடக்குெமன் இப்ப உ தி ெசய் க்ெகாண்
அப்ப ேய அங்ேகேபாய்த் ெதளிந்த நீைர கண் அந்திவைரக்குஞ் சலக்கிாீைட ெசய்
ெகாண்
ந்த கைரயில் வந்தி ந்தன. அப்ேபா அங்ேக வாசம்
பண்ணிக்ெகாண்
ந்த ெவகு யல்களிற் சில யாைனகளின் கா ன் கீழ்
யகப்பட்
ந்தன
சிலச்சில யல்க க்குக் கால் ைககள் ஒ ந்தன. சிலவற்றிற்கு உடல்கள்
ெநா ங்கின. சிலசிலவற்றிற்குக் குடல்கள் சாிந்தன. சிற்சில இரத்தத்தால் நிைறந்தன.
இப்ப ெபால்லாங்கு ேநாிட்ட டன் சில யல்கள் ஒன்றாய்க்கூட இன்ைறக்கு
யாைனக் கூட்டம் வந் நம்ைமயழித்த இப்ப ேய தின மி க்கும் இங்ேக ேவேற
தண்ணீாில்ைல. இதனால் நமக்கு மீளாச்சங்கடம் ேநாிட்ட . யாைன ெதாட்டா ம்
பாம் ேமார்ந்தா ல்ம் அரசன் நைகத்தா ம் ற்சனன் மாியாைத பண்ணினா ம்
உயிர்ச்ேசதம் வ ம். ஆதலால் இதற்ேகதாவ உபாயம் ேயாசிக்க ேவண் ெமன
அப்ேபா சில யல்கள் உயிைரக் காப்பாற் ம் ெபா ட்
மிைய விட்
விடாெமன் இ க்கிறதினால் இவ்விடத்ைத விட் விட ேவண் ெமன இைதக்ேகட்
ேவ சில யல்கள் நம் ைடய ெபாிேயார்கள் வாழ்ந்த இடத்ைதவிட் ேவறிடத்தில்
ேபாகாமல் யாைனகள் அஞ்சத்தக்க தந்திரம் எ க்கேவண் ம். நஞ்சில்லாப் பாம் ம்
படெம த்தால் அதற்கு நல்லாதி ந் ம் பயங்கரமாயி க்கிற படத்தின்
வ ைவப்பார்த் மனிதர்கள் பயப்ப கிறார்கள் அைதக்ேகட் ஒ
யல் யாைனகள்
பயப்ப ம்ப ஓர் பாயம் ெசால் கிேறன் விசயதந்தன் என் ம் நம் ைடய சுவாமி
சந்திரமண்டலத்தில் இ க்கிறான் அவன் தனப்பினாெனன் ஒ நிமித்தம் ைவத்
ஒ ெபாய் தைன அவர்களிடத் அ ப்பினான். நம காாியம் ஆகுெமன்
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இைதக்ேகட்ட டேன ெயல்லாம் அப்ப ேய நிச்சயித் ெநட்ைடக்காரைனப் பார்த்
நீ சா ாியவன் எதிாிகைளச் சமாதானம் பண் கிறவன் ஆதலால் தகாாியத்தில்
நி ணணாயி க்கிறாய் ெமௗ யம் இல்லாைம ம் ேசாமபாைம ம் ெபாய்யாைம ம்
ஊகிாித்தாித ம் த லட்ஷணெமன் ெசான்னவற்றிற்கு நீேய வாசஸ்தானெமன்
நிைனக்கிேறாம். ஆைகயால் நீ ேபானால் நம் ைடய காாியங் ைககூ ம் ட தைன
அ ப்பினால் காாியங் ெகட் ப்ேபா ெமன் ெசால் அைதய ப்ப அ ேபாய்
யாைனகள் வ ம் வழியில் ஓர் உயர்ந்த ேமட் ல் உட்கார்ந்தி ந்த .
கபதிையப்பார்த் ச் ெசால் கின்ற . அடா ஷ்டைனேய ெவட்கத்ைதவிட்
இந்தம வில் வந் பலவைகப்பட்ட விைளயா விைளயா கிறாய். ஆதலால் நான்
எல்லா ைர ம் அ த்ெதாிந் வி ேவேனன இைதக்ேகட் யாைன ெயன்
ேபச்ைசக்ேகட் நான் மிக ம் ஆச்சாியப்ப கிேறன் நீ யாெரன யல் விஜயந்திர
ராச ைடய தன் அவன் கட்டைளைய உனக்குச் ெசான்ேனன் அவன் சந்திர
மண்டலத்தில் இ க்கிறப யால் சந்திரன் உன்னிடத்திற்கு அ ப்பினா ெனன
இைதக்ேகட் இவன் வ ய
ைடய த ெனன் எண்ணி அைதப்பார்த்
சந்திர ைடய கட்டைளய என்னெவன அ நீ இங்ேக வந் நாணமில்லாமற்
கீாிைடெசய் ெவகு யல்கைளக் ெகான்றாய் ஆகி ம் நான் ஒ தரம் ெபா த்ேதந்
இப்ேபா உனக்கு உயிர்ேமல் ஆைசயி ந்தால் மீண் இங்ேக வரேவண்டா ெமன்
இப்ப ச் சந்திர ைடய கட்டைளயாயி க்கிரைத உனக்கு நான் ெசான்ேனன்
இப்ேபா இதற்கு பிரதி த்திர ெசான்னால் சுவாமந்◌ி தி வ கட்கு அறிவிப்ேபேன
யாைன அவனிடத்திற் ெகன்ைன யைழத் க் ெகாண் ேபா நான் உன் எசமான க்கு
நமஸ்காரம் பண்ணி ேவெறா குளத்திற்குப் ேபாேவெனன இைதக்ேகட்
யல் நீ
தனியாய் என்ேனா கூடவா உனக்குச் சுவாமிையக் காண்பிக்கிேறெனனப் பிறகு
இரண் ம் ேபாைகயில் ஓர் ஏாியின் அ ேக ேபாய் யல் யாைனையப் பார்த்
சந்திரன் இந்தத் தண்ணீர்க்குள்ேள வந்தி க்கிறான் அவைன நமஸ்காித் விட் க்
க ெகனப்ேபா இல்லாவிட்டால் அவ ைடய சமாதிக்குப் பங்கம் வந்தால் அவர்க்கு
ெவகுேகாபம் வ ெமன அப்ேபா யாைன மறந் சந்திர பிரம்மத் க்கு நமஸ்காரம்
பண்ணிவிட் ப் ேபாயிற் அ
தற்ெகாண்
யல்கள் யங்ேக சுக ற்றி ந்தன
அப்ப ப் ெபாிேயார்கைள ய த்தி ந்தால் மைலயாய் வந்தவிைன சூாியன் ன்
பனிேபால் நீங்கும் ெகால்ைலயிற் குற்றிைய யைடந்த லஉழவ
பைடக்குக்
ெக ேமா ஷ்டர்க ைடய கூட் ற கள் எப்ேபாதி ந்தா ம் ெக தி வ ம்
ன்ெனா
ய ம் ஆந்ைத ம் சண்ைடயிட் க் கூர்ம பல்லன ேக ேபான டேன
இரண்ைட ம் அ ெகான்றதாியீேரா எனக் ேகட் ப் பறைவகள் காகத்ைதப் பார்த்
ய ெயப்ப என காகஞ் ெசால்லத் டங்கிற் .
ற்காலத்தில் நான் கு யி ந்த ஒ
மரப் ெபாந்தி
ந்த கபிஞ்சலெனன் ம்
கு வி ம் நா ம் மாைலக் காலத்தில் பலபல ேபச்சுகள் ேபசிக்ெகாண்
சுகித்தி க்ைகயில் ஒ நாள் அவன் ேவெறா பக்ஷிேயா கூடப்ேபாய் மீண்
வராைமயால் நான் ஐேயாயவன் வைலயிற்பட்டாேனா ஆறாவ ெகான்றார்கேளா
ெதாியவில்ைல எப்ேபா ம் ேவேறாாிடத்தில் தங்குகிறவனல்லேவ என்றிப்ப
விசனப்பட் வழி பார்த் க்ெகாண் இ க்கும்ேபா
ன்றானாள் இவன் ெபாந்தில்
ஒ
யல் வந் நான் பலபலவிதமாய்த் த த் ச் ெசால்
ங் ேகளாமல்
ரட் த்தனமாய்க் கு
குந்த எங்ேகேயா சில நாள் கபிஞ்சலன் மனதின்ப ேய
ெநற்கைளத் தின் ெகாண்
ந்த பிறகு தன்னிடத் க்கு வந் பார்க்ைகயில் தன்
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ட் ல் யல் இ க்கக்கண் அைத பார்த் அடா காகேம உனக்ெகன்
ட்
க்ைக நன்றன் ெபாட்ெடனப் றப்பட் ப் ேபாெவன இைதக்ேகட்
யல்
அடா ேபதாய் இ உன் ெடன் என் ேட ணாகப் ெபாய் ெசால் ப்
பயனில்லாமல் நட்ைப ேயன் இழக்கிறாய் பாவி கிண குளம் ேகாயில் சத்திரம்
இவற்றின் ெசாத் ம் அவற்ைற விட் நீங்கினபிறகு அந்நீங்கினவனிடத்த ராமற் ம்
ஒ வன் ட்ைடப் பிறெனா வன் பத்தாண்டள ம் யாவ ம் அறிய அ பவித்தால்
அவ்
அவனேத இந்த விஷயத்தில் சாக்ஷி ம் எ த் ப் பிரமாணமாக இந்நியாயம்
மனிதர்களிடத்தில் இ க்கிற பறைவகளில் எ வ ேதா அைத
ைகக்ெகாள் ெமன் இப்ப த் தர்ம நியாயம் இ க்கிறதினால்
எனேதெயன
ஆந்ைத நீ தர்ம சாஸ்திரத்ைதக் குறித் ப் ேபசுகின்றைமயால் நீ ம் நா ம்
சாஸ்திாிகளிடத்திற் ேபாய் இைதக் குறித் க்ேகட் அவர்கைள யாைர
இ க்கலாெமன்கிறார்கேளா அவர்களி க்க உடம்ப ேவாெமன் ெசால் நிச்சயித்
இ வ ம் விவாதம் பண்ணிக் ெகாண் ேபாைகயில் இவ்வழக்கு எப்ப யாகிறேதா
பார்க்கலாெமன் நா ம் அவர்கைளத் ெதாடர்ந் ேபாேனன்
அங்ேக கூர்மபல்லென ம் ைன இவர்கள் ேபச்ைசக்ேகட் இவர்கள் வழக்குத்
தீர்ப் க்குப் ேபாகிறார்கள் இவர்கைள ேமாசம் பண்ணேவண் ெமன் நிச்சயித்
அந்த வழியில் ஆற்றங் கைரயில் கண்ைண
க்ெகாண் சூாியைனப்
பார்க்கிற ேபால் அபிநயித் க்ெகாண் ஆ ஆ இந்த அசாரமான ச சாரத்தில்
உண்டாகிற இன்பங்கணத்திலழிந் கனாப்ேபால் ெபாய்யாகிறதினால் க மத்ைத
விடேவேர கதியில்ைல அறத்ைத விட் எவன் நாைளக் கழிக்கிறாேனா அவன்
மரப்பாேவ ஒத்தன் அவைன ச்சு விட் க்ெகாண் இ க்ைகயில் தாேன
பிணெமன் எண்ண ேவண் ம் எப்ப த் தயிாியம் சாரம் ெநய்ேயாெயள்ளில் விேசஷம்
எண்ைணேயா அப்ப ப் பிைழத்தி க்கிறதில் சாரந் த மமாம் இைதத் றந் மிக ஞ்
ேசாற்ைறத் தின் க்ெகாண்ேட காலங் கழிக்கிறவர்கள் நிலச் சுைமயாயி க்கிறார்கெளன்
க்கப் பட்
க்கிேறன் ஓ சனங்கேள த மம் பலபல
இைட
கேளா ங் கூ க்ெகாண்ேட இ க்கிறதாைகயால் சு க்கமாய்ச் சிறி
த மஞ் ெசால் கிேறன் பிறர்க்குதவி ெசய்வதற்கு ண்ணியம் பிறைர வ த் வைத
ஒத்த பாவ மில்ைல ேம ந் தனக்குத் ன்பந் த வ பிற க்குத் த ெமன்
இப்ப த் தர்ம ரகசியங்கைளக் ேகட் உள்ளத்தில் ைவக்க ேவண் ெமன இப்ப
அதன் வாக்கியத்ைதக் ேகட்
யல் கபிஞ்சலா த மஞ் ெசால் கிறவன்
ஆற்றங்கைரயில் உட்கார்ந்தி க்கிறான் அவைன ேகட்பெமனக்க பிஞ்சலன் இவன்
நமக்கியல்பான பைகயாளி ஆதலால் ரத்தி
ந்ேத ெசால்ல ேவண் ெமன்
நிர்ணயித் அவைனப் பார்த் ஓதேபா நிதிேய நீ அற ணர்ந்தவன் ஆைகயால்
எங்களி வ ைடய வழக்ைகக் ேகட் த் த ம ற்ப நியாயஞ் ெசால் ப்
ெபாய்ெசால் கிறவைனக் ெகால்ல ேவண் ம் என இவ்வார்த்ைதையக் ேகட்
ைன
காதின்ேமற் ைக ைவத் இப்ப ப்பட்ட ேபச்ைச ம ப ெசால்லாேத ங்கள்
**நரகத்திற்கு காரணமாகிய இைதவிட் நான் அறத்ைத அ சாித் க் ெகாண்
இ க்கிேறன் ேம ங் ெகாைல ெசய்கிற
தலானவற்ைறக் ெகால் கிறவர்க ம்
நரகத்திற்குப் ேபாகிறார்கள் என் சா க்கள் ெசால் கிறார்கள் ஆனால்
மற்றவர்க க்குக் ெகாைலயினால் நரகம் வ ெமன்பதில் ஆச்சாியெமன்ன யாக
க மத்தில் பசுைவக் ெகால் கிறவர்கள் ேவதத்தி ள்ள ெபா ைள யாியாதவர்கள்
அந்த விஷயத்தில் ஏ வ டத்தில் ெநல்ைலக் ெகாண் வந் ஓமம் பண்ண
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ேவண் ெமன் ெசால் யி க்கிற பசுக்கைளக் ெகான் ** மரங்கைளெவட் ஓமம்
பண்ணி சுவர்க்கங் கிைடக்கிறதானால் நரகத் க் ேகன் ேபாகிறார்கள்
ஆதலா ைவெயல்லாம் வஞ்சகர்க ைடய காாியெமன் அறிந்தி க்கிறைமயால்
உங்கைளச் சுத்த மாயத்தின்ேனன உங்க க்கு வழக்கு மாத்திரந் தீர்ப்ேபன் நான்
கிழவனான ப யினால் எனக்குத் ரத் ச் ெசாற்ேகேள நீங்கள் கிட்டவந்
ஒ வற்கு ஒ வாி க்கின்ற வழக்ெகன்னேமா அைதச் ெசான்னால் ேகட் இம்ைமக்கு
நலம் த வதாகிய ந
நிைலைமையச் ெசால் ேவன் ஆைகயினாலாகி ங்
ேகாபத்தாலாகி ம் அநியாயத் தீர்ப் ெசால் கிறவன் நரகத்திற் ேபாவானாதலால்
நீங்கள் என் காதின ேக வந் உங்கள் வழக்ைகத் ெதாிவி ங்கெளன அைவ
இப்பசப் வார்த்ைதயினல் அதினிடத்தில் நம்பிக்ைக ைவத் க்கிட்ேட வர அவற்ைறக்
ைககளினால் ஒ மிக்கச் ேசர்த் பி த் வழக்கா இரண்ைட ந் தின்ற
ஆதலால் தீேயாைரச் ேசர்த்தால் இப்ப க் ெகாத்த தீங்கு ேநாிடெமன்றாிந் ெசய்யத்
தக்கெத ேவா அைதச் ெசய்யேவண் ெமன அப்ப க் காகம் ெசான்னைதப்
பறைவகள் எல்லாங் ேகட் இவன் ெசான்ன நன்ெறன் எண்ணி இறைவப்
ெபா
ேசகாித்த ெபா ள்கைளெயல்லாம் இப்ப ேய ைவத் மற்ெறா வைன
அரசனாக்குவைதக் குறித் மீண் எல்லாம் கூ ேவாெமன் உ தி ெசய் க்
ெகாண் எல்லா ந் தத்தமிடத்திற்குப் ேபாயினார்கள் அப்ேபா சிங்காதனத்தின ேக
மைனயாேளா கூட உட்கார்ந்தி ந்த ேகாட்டான் தன் ெபட்ைடையப் பார்த்
ெபண்ேண மங்கள ஸ்நானமாகி ம் இப்ேபா இராச்சியாபிேஷகம் ஏன்
பண்ணாம
க்கிறார்கெளனப் ேப வன் இரா யா பிேஷகத் க்குக்காகம் இைட
ெசய்தப யால் பறைவகள் எல்லாந் தங்கள் ட் க்குப்ேபாயின காக மாத்திரம்
இ க்கிறெதன இவ்வார்த்ைதையக் ேகட் க் ேகாட்டான் அக்காகத்ைத ேநாக்கி அடா
ஷ்டா நான் உனக்கு என்ன ெக தி ெசய்ேதெனன் என் காாியத்ைதக் ெக த்தாய்
இதனால் இன்
தல்ெகாண் உன் குலத் க்கும் என் குலத் க்கும் தீராப்பைக
இ க்கட் ம் வாளினால் ெவட் னா ம் பாணத்தினால் எய்தா ம் அக்காயமாறிக்
குணப்ப ம் ெசால் ன் காயமப்ப ஆறாெதன் ெசால் விட் த் தன்
ெபட்ைடேயா கூடத் தன்னிடத் க்குப் ேபாயிற்
பின்னாக அக்காகம் மனதிற்திகிற்பட்
ணைல தன் வாயாற் ெக ெமன்ப ேபால்
இந்தப் ேபச்ைசச் ெசால் நான் ண் பைக சம்பாதித்ேதன் சமர்த்தனா யி க்கிறவன்
சைபயிற் பிறைர நிந்திக்கலாகா ேம ம் யாெதான் ெசய்வைத மனங்கலந்த
நாட்ேடாைர உசாவிச் ெசய்ய ேவண் ம் அப்ப ச் ெசய்யாமல் இப்ேபா சங்கடத்தில்
அகப்பட்டேத ெனன் இப்ப பச்சாதாபப்பட் அவ ந் தன் ட் ற்குப்
ேபாயினான் அ
தற்ெகாண் ேகாட்டா க்கும் நமக்கும் பைக தைல ைற
தைல ைறயாக விடாமல் ெதாடர்ந் வ கிறெதன அப்ப க் கிழ மந்திாியின்
ெமாழிையக் ேகட் ேமகவர்ண ராசன் ம ப
ம் அைதப் பார்த் ஐயா
இப்ேபாெதன்ன ெசய்யலாெமன அவன் பார்ப்பானிடத்தி
ந் ஆட்ைடச் சில
வஞ்சகர்கள் எப்ப வஞ்சித் க் ெகாண் ேபானார்கேளா அப்ப நான்
ேகாட்டான்களிடத்திற்குப் ேபாய் அவர்கைள வஞ்சைன பண்ணிக் ெகால் கிேறெனன
அைதக்ேகட் இராசன் அவர்கள் ஆட்ைட எப்ப க் ெகாண் ேபானார்கள்
ெசால் ெமன மந்திாி ெசால் கின்றார்.
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ஒ ேதசத்திேல மித்திர சர்மாெனன் ம் பிராமணன் மாசி மாதத்தில் யாகஞ்
ெசய்யேவண் ப் பசு சம்பாதிப்பதற்காக ேவேறார்
க்குப்ேபாய் *ஒ வைனப் பசு
ேகட்க அவன் இவன் நற்காாியத்ைத குறித் ேகட்கின்றாெனன் அதற்குடம்பட்
ேநர்த்தியான ஒ ெபாிய ஆ ெகா க்க வாங்கிக்ெகாண் வ ைகயில் அவ்வா
இங்கு அங்கும் ஓடத் ெதாடங்கினதினால் அைதத் ேதாளில் ேபாட் க்ெகாண்
நடக்ைகயில் அைதச் சில வஞ்சைனகாரர்கள் ரத்தி
ந் பார்த் ப் பார்ப்பாைன
வஞ்சித் அந்தப்பசுைவ வாங்கிக்ெகாண்ேடாமானால் நாெமல்ேலா ம் பசி தீர்த் க்
ெகாள்ளலாெமன் ஆேலாசித் அவர்களிெலா
ர்த்தன் வந் ஓய் நித்தியாக்கினி
வளர்க்கின்ற பிராமணா நீ* லனாயி ந் இழிப்பதின் காாியத்ைத ஏன் பண் கிறாய்
மிக மான ள்ள நாையத் ேதாள்ேமல் எப்ப க் ெகாண் வ கிறாய்
நாய்ேகா சண்டாளன் க ைத ஆகியஇைவகைளத் ெதாடலாகாெதன்
*சாத்திரமி க்கிறேத என் ெசால்லக்ேகட் ப் பிராமணன் ேகாபித் க்ெகாண்
நீயாகப் பசுைவ நாெயன் *எப்ப ச் ெசால் கிறாய் நீ கண் ெகட்ைடயா ஒன்னா
ஒனத் ர்த்தன் பிராமணாேகாபித் க் ெகாள்ளாேத சுகமாய்ப் ேபாெவனப்பிறகு
*பிராமணன் சில ரம் நடந் ேபாயினான் ம ப இரண்டாந் ர்த்தன் வந்
ஓஅந்தணா இக்கன்றின்ேமல் உனக்ெகன்ன பட்சமி ந்தா ம் ெசத்தபிறகு
அைதத்ேதாளின் ேமல் எ த் க்ெகாண் ேபாதல் சாி அன் ெசத்த மி கங்கைளத்
ெதாட்டால் சாந்திராயணத்ைத ம் பஞ்ச கவ்வியத்ைத ம் அல்லாமல் அந்தத் தீட் ப்
ேபாகா இப்ப ெகாக்காிஷித்தத்ைத ேதாள்ேமல் ஏன் சுமந் ேபாகேவண் ெமன
அப்ேபா அப் பிராமணன் அப்ப ேய ெசால் விட் ப் ேபாகத் ெதாடங்கினான்
உடேன ன்றாங்கப எதிாிட் ஓ ஐனேன க ைதையத் தீண் கிறவ ச்சேர
ஸ்நானஞ் ெசால் யி க்க நீ அைத எப்ப க் ெகாண் ேபாகத் ணிந்தாய் என
அந்தணன் இந்த ஆட்ைடக் குறித் மனிதர்கள் பலவிதமாகத் தற்கிக்கிறப யால் இ
ஏேதா ஒ ராட்சதனாய் பின் அவ்வஞ்சகர்கள் அைதக்ெகான் தின்றார்கள்
ஆைகயால் நான் சத்
ைவ வஞ்சித் உன் ைடய க மத்ைத
ப்ேபன்
நாெனன்ன உபாயஞ்ெசால் *கிேறேனா அப்ப ேய ெசய் நீ சத்
பட்சத்தி
க்கிறாெயன் என்ைன நிந்தித் ேவெறான்றின் இரத்தனத்ைதெயன்ேமல்
எல்லாம் சி ஆலமரத்தின் கீேழ எறிந் விட் நீ கூட்டங்கேளா கூட மைலயின் ேமல்
ேபாயி ந்தால் ேகாட்டான்கள் உங்கள் பைகவர்க க்கு* இவன்
விேராதியாயி க்கிறாெனன் எண்ணிக் ெகாள் வார்கள் பிறகு நான் அவர்க க்கு
நம்பிக்ைக வ வித் த் ர்க்க தலானவற்றின் உளவாிந் சத்
நாசம்
பண் ேவன் அ வைரக்கும் நீ அங்ேகயி இவ்வாேலாசைன நான் ன்னேம ெசய்
இப்ேபா உனக்குச் ெசான்ேனன் என இப்ப அதன் உள் ைதையக்ேகட்
ேமகவர்ணன் அத்தியந்தப் பிாியமான பிராமணைன நீ
ம் ேபால
நிைனத்தாெயனப் பிரதானிராச காாியத் க்காகச் ேசவகர்கள் இப்ப ேய
ெசய்யேவண் ம் இடர் வ ங்காலத்தில் ேசவகர்கள் உத வார்கெளன் அரசர்கள்
தாம் அபிமானத்தினால் இவர்கைளப் பாிபா க்கிறார்கள் அப்ப உதவாவிட்டால்
பாிபாலனத் க்குப் பயெனன்ைனெயன் இப்ப ச் ெசால் ெபாய்க் கலகத் க்கு
ஆரம்பித்த இந்த ரகசியம் இரண்டாம் ேப க்குத்ெதாியா அதனால் மற்ற பறைவகள்
அைதக் ெகால்லத் தீர்மானிக்க அப்ேபா ேமகவர்ணன் நீங்கள் அவைனத்
தண் க்கேவண்டாம் இவன்பைகயாளிக்கி நன்ைம பண் கிற ஷ்டனாைகயால்
இவைனநாேம சீஷித் க்ேகாபம் ஆ ேவெனன் ெசால் ெய ம்பி க்கு
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ைலயால் அைதப் ெபாய்யாகக் குத்திச் சங்ேகதப்ப ஆலமரத்தின்கீழ்
எறிந் கூட்டத்ேதா கூடேவறிடத்திற்குச் ெசன்ற ெபா
ேபான டேனராக்
ேகாட்டான் அவ்விடத்திற்கு வந் மரத்ைதச் சுற்றி ற் ைக ேபாட் க்ெகாண்
காகங்கைளப் பார்க்கும்ேபா யாெதான் ம் அங்ேக இல்லாைமயால்*தன்
கூட்டத்ைதப் பார்த் க் காகங்கள் எவ்வழியாய்ப் ேபாயின அவ்வழி உங்க க்குத்
ெதாிந்தி ந்தால் இப்ேபா அவர்கைளக் ெகால் ேவாம் பைகவர்கள் *றக
த யவற்ைறச் ேசர்வதற்கு ன்ேன ஆனால் அந்தக் கூட்டத்தி ள்ள
காகங்கைளெயல்லாம் அல்லாமல் பின் ெவல்லக் கூடாெதன் ெசால் க்ெகாண்
இ க்ைகயில் சிரஞ்சீவிெயன் ங்காகம் ெமல்ெலனக் கத்தினான் அைதக் ேகட்ட
மாத்திரத்தில் ெவகு ேகாட்டான்கள்ேபாய் அைதக் ெகால்லத்ெதாடங்கும்ேபா
சிரஞ்சீவி அக் ெகா யவன் எனக்கு இப்ப ப்பட்ட அவஸ்ைத வரப் பண்ணினான்
ஆைகயால் நான் உங்கள் அரசைனச்சரணமாக அைடகிேறெனன இைதக்ேகட்
ேசவகர்கள் உ மர்த்த க்க்குச் ெசால்ல அவன் அைதக்ேகட் ஆச்சாியமாய்
அதன ேகேபாய் ஓ சிரஞ்சீவிைய கூப்பிக்ெகாண்
ன்னால் நீர் காகங்கைளய த்தீெரன் ேகாபமாய் அந்தக் ெகா ய ேமகவர்ணன் உம் டேன ேபார்ெசய்ய
ஆ த்தப்பட அப்ேபா நான் ராசேன இ உனக்குத்தக்கெதன்
வ ய டேனஎளியவன்ேபாற்ெசய்தால்விளக்ைக அவிக்க ட் ல் ேபாய்
அ கிறாப்ேபால் ெகதி ண்டாகும் ஆதலால் அவ டேன சமாதானம்ேபசி அவர்கள்
ேகட்பைதக் ெகா த் ப் த்திமானானவன் உயிைரக் காப்பாற்றேவண் மணம்
எப்ேபா ம் ஈட் க் ெகாள்ளலாம் உயிாிழந்தாற் ெபறக்கூடாெதன் இப்ப ச் ெசால்ல
என்ைன நீ பைகவர் பக்கமாய்ப் ேபசுகிறாெயன் ைவ இந்த உபத்திரவம்
பண்ணினான் இப்ேபா எனக்கு உம் ைடயதி வ கேள ைண எனக்கு இந்தக்
காயங் குணப்பட்டால் காகங்கைள
ைத ங்ெகான் உ கராசன்
கு திக்கண்ணன் ெகா ங்கண்ணன் ெகாள்ளிக்கண்ணன் கூ ரநாசன்
பிரகாசெனன் ந் தன் ைடய ஐந் மந்திாிகைள ம் பார்த் ச் சத்
மந்திாியாகிய
இவன் நமக்குக் ைகவசமானான் இவைன என்ன ெசய்யலாெமன அப்ேபா
கு திக்கண்ணன் இவன் அவ க்கு தல்மந்திாி கால விேசஷத்தாற் அவ க்கு இவன்
பிரதிகூலமாய்த் ேதற்ப்பட்டான் அவன்ஒ நாள் இவன் வார்த்ைதக்கு ேமறாக
நடக்கிறவன் அல்ல ஆதலால் இவைனத் தம்மிடத்தில் ைவத் க்ெகாண் இவன்
ைகயாேலசத்
ேவா சந்தி ெசய்யேவண் ம் இ ேவதக்க சாப தலாக நான்கு
உபாயத்தில் தண்டங்கைடப்பட்ட ஆைகயாேல அந்தப் பிரேயாகங்
கைடசியிற்பண்ணேவண் ம் தர்மத்தினால் ெசய்கிற காாியம் எப்ேபா ம்
ெக கிறதில்ைலஆைகயால் அவர்களிடத்தில் தண்டத்ைத ஆேலாசிக்கலாகா
சற்கைரையத் தின் பித்தம் ேபாமானால் ைகப்பான ம ந்ைதேயன் தின்னேவண் ம்
ஆதலால் சாேமாபாயேம என் சம்மதம் இ ேவ நல்லெதன இைதக் ேகட்ட
உ மர்த்தனன் இரண்டாம் அைமச்சைனப் பார்த் உன் ள் ைறய அைதச்
ெசால்ெலனக் ெகா ங்கண்ணன் ேவந்தேன யிக்காகங்கள் நமக்கியல்பானைவகள்
ஆைகயால் இவர்கள் சாமர்த்தனந் தக்கதன் தண்டேம தகுந்த ெவல்லக்கூடாத
பைகவர்கள் இ ந்தால் அவர்கட்கு விேராதமாகய தாயாதிகைள* வ த்த ேவண் ம்
இல்லாவிட்டால் பணங் ெகா த்தாவ ெபாய்பத்திறம் பிறப்பித்தாவ அவர்கள்
ஒ வர்க்ெகா வர் பைக ெய ப்ப ேவண் ம் ந விற் ைரச ண்டானால் த் ம்
பந்தைனப் ப கிற ஆதலால் இைதக் குறித் என் ெசால்ைலக் ேகட் ச்
சுவயபக்ஷத்ைத ரட்சித் க் ெகாண் பாபக்ஷத்ைதப் ேபதிக்க ேவண் ம் இக்காகம்
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ைவாியாயி ங் ெகாள்வ நன்றன்றி ஒ ேவைள பைகவ ம் நன்ைம
ெசால் கிறான் ஒ தி டன் ஒ வைனப் பிைழப் பித்த ஒ ராட்சதன் இரண்
பசுக்கைளப் பிைழப்பித்த ம் அறியீேராெயன அரசன் அைதக்ேகட்
அ எப்ப ெயனக் ெகா ங்கண்ணன் ெசால்லத் ெதாடங்கிற் .
ஒ நகரத்தி
க்கிற ஏைழ பார்ப்பான் தனக்கு ஒ வன் ெகா த்த பசுவின் கன்
இரண்ைட ம் ல் தலானைவகள் ேபாட் மிக ம் ெப த் க் ெகா க்க வளர்த்தான்
அக்கடாாிகைளப் பார்த் அவற்ைறக் ெகாண் ேபாக ஒ தி டன் ம்ெப த் க்
ெகாண்
றப்பட் வ ம்வழியில் ேகாரப் பல் ம் நீண்ட க்கும் ெசம்மட்டமயி ம்
சிவந்த கண் ங் க த்த டம் மாக இ க்கிற ஒ ராக்ஷதைனக் கண் பயந்
அவைனப்பார்த் நீயாெரன அவன்நான் சத்தியவசெனன் ம் ராக்ஷதன்
நீயார்ெசால்ெலன இவன்நான் தி டன் வழியில் பிராமணன் ைவத் க்
ெகாண்
க்கிற பசுக்கைளத் தி டப் ேபாகிேறெனன ராக்ஷதன் மித்திரா
அவ்வந்தணன் பாிசுத்தன் ஆைகயால் நா ம் அவைனத் தின்ேபன் பின் இ வர்
காாிய ம் ஆகுெமன இப்ப ப் ேபசிக்ெகாண்
வ ம் அங்ேக ேபாகும்ேபா
அந்தணன் ங்கிக்ெகாண்
ந்தைமயால் அவைனத் தின்ன இராக்கதன் அவைனப்
பார்த் ச் ேசாறன மித்திரா நான் பசுவிரண்ைட ம் கள ெசய்த பிறகு நீ அவைனத்
தின்ெனன ராக்ஷதன் சிேநகிதேன பசுக் கூச்சலால் பார்ப்பான் விழித் ெகாண்டால்
நம் ைடய காாியெமல்லாம் ெகட் ப்ேபாம் ஆதலால் நான் ன்ேன அவைனப்
சிக்கிேறன் பின்னர் நீ அச்சமில்லாமற் ேகாக்கைளக் ெகாண் ேபாெவனக் கள்ளன் நீ
அவைனத் தின்னத் ெதாடங்கும் அரவத்தால் ேவெறா வன் வந்தால் அவன் என்ைனக்
ெகாண் ேபாகெவாட்டான் ஆதலால் பசுக்கள் இரண்ைட ங் ெகாண் ேபான பின்
நீ அதைனத் தின்ெனன் இப்ப யி வற்கும் வாதம் நடக்ைகயில் அவ்ேவதியன்
விழித் க்ெகாண்டான் அப்ேபா கள்ளன் ஓ பிராமணா இவ்வரக்கன் உன்ைனத்
தின்ேபெனன்றாெனன அைதக்ேகட் இராக்கதன் இக்கள்ளன் உன் மா கைளக்
களவாடவந்தாெனன இப்ப இ வர் ேபச்ைச ங் ேகட் ப் பார்ப்பான்
ேம க்குைவப்பட் இஷ்டேதவைதையத் தியானத்தால் இராக்ஷதனில் நின் ந்
தன்ைனக் காப்பாற்றிக் ெகாண் ைகயில் த ெய த் வந் கள்ளைன அ த் த்
ரத்தினான் ஆதலால் மாற்றா ம் ஒ கால் இதஞ் ெசால் கிறாெனன்கிேறெனன
இப்ப யவ ள்ளத்ைத யறிந் அறிமாத்தனன் ெகாள்ளிக் கண்ணைனப் பார்த் உன்
மனதி ள்ளைதச் ெசால் வாெயன அவன் மகாராசேன காம ம் ேபாக ம் எனக்கு
உடம் பாடல்ல சமாதானத்தால் பைகவ க்குச்ெச க்கு உண்டாகும் மற் ம்
உம ேபதத்ைத அவனி ந்தால் ஒ ேவைள ேமாசஞ் ெசய்வான் ஆதலால் விேவகி
ெகாைடயால் பைகவைன வாசம் பண்ணி அைத ெமன்ேம ம் ெப கச் ெசய்தால்
பின் அவன் தனக்குத்தாேன ைகவச மாவான் ேம ம் இவர்கேளா வ த்தமாய்
எம்மிடத்தில் வந்தைமயால் விேராதிகளிடத்தில் இ க்கிறகுைரச்சல்கைள அறிவித்
நமக்குச் சந்ேதாஷம் வ விப்பான் அ பற்றி இவைனப் பா காக்க ேவண் ம்
இங்ஙனஞ் ெசய்தால் ஒ வற்ெகா வர் இவன் ெசாற்களால் காலம் ேபாக்குஞ்
சம்பவிக்கும் ேம ம் நம் ைடய மர்மங்கைள ம் ெவளியிட்டால் இங்ஙனம் அன்றி
ஒ வற்ெகா வர் இரகசியங்கைள ெவளியிட்டால் அவர்கள் வயிற்றி
ந்த பாம் ம்
நாசமைடந்தாற்ேபால ெக வார்கள் என உ கராசன் அ எப்ப ெயன்க
ெகாள்ளிக்கண்ணன்.
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விஷ் வர்மெனன் ம் ஒ மன்ன க்கு வயிற்றில்ஒ ேநா ண்டாகி
நா க்குநாள் உடம் ெம ந் ேபாகிறதினால் அவன் ேதசாந்தரங்கட்குப் ேபாய் ஒ
ேகாயி ல் இ க்ைகயில் இவ் ாி
ந் அரசுெசய் க்ெகாண்
க்கிற
ப ெயன்பவ ைடய குமாாிகள் இ வ ம் ப யினிடத்திற்கு வந்தேபா அவர்களில்
ஒ த்தி அரசைன ேநாக்கிராசேன ெவற்றியைடவாெயன்றாள் மற்ெறா த்தி நல்ல
ேபாகம் பண் வாெயன அைதக் ேகட்ட டேன அரச க்குக் கண்கள் சிவந்
அைமச்சர்கைளப் பார்த் இந்த ெகட்ட ேபச்சுக்காாிைய ேநாயாளிக்குக் ெகா த்தால்
இவள் நல்ல ேபாகங்கைள அ பவிப்பாெளன அைமச்சர்கள் இராசன்
கட்டைளப்ப ேய ேகாயி ல் இ ந்த இராசகுமாரனாகிய பிணியாள க்கு அவைளக்
ெகா த்தார்கள் பின் அவள் கணவைனயீச்சுரைனப் ேபால எண்ணிப் பணிவிைடகள்
ெசய் அவைன இட் க் ெகாண் மற்ெறா ேதசத் க்குப் ேபாகும்ேபா வழியில்
ஓாிடத்தி றங்கி ேவைலக்காரைனக்கூட அைழத் க் ெகாண் சைமய க்கான
கைடசரக்குகள் வாங்கப் ேபானேபா வியாதியஸ்தனாகிய ராசகுமாரன்
நித்திைரேபானான்
அவ்ேவைள அங்ெகா
ற்றி
ந்த பாம் ராசன்கிட்டவந் ேபச
அவ்ெவா ையக்ேகட் அவன் வயிற்றி
ந்த பாம் ஞ்சத்தித்த அப்ேபா
இரண் க்கும் வாக்குவாதம் உண்டாக இதற்குள்ேள அவன் ெபண்டாட் வந்
மரத்தின் மரவில் நின் அவற்றின் ேபச்சுகைளக் ேகட் க் ெகாண்
ந்தாள் ற் ப்
பாம் வயிற் ப்பாம்ைபப் பார்த் அடா ராத்மாேவ இந்த அழகுள்ள
இராச த்திரைன ஏன் வ த் கிறாெயன் வயிற்றர ஆசார நிைறந்த குடத்தில்
இ க்கிற என்ைன நீேயன் நிந்திக்கிறாெயன ற்றர
ஷ்டா க கு தின்னால்* நீ
இறப்பாய் அவன் சுகமைடவான் இ ஒ வ க்குந் ெதாியாெதனப் பின்
அவ்வயிற்றர ெவந்நீரா னக்கும வயமவ ெமன இப்ப அவ்விரண்
ரகசியங்கைள ங் ேகட் அவள் அவ்வண்ணேமெசய் அப் பாம்ைபக் ெகான்றாள்
அதனால் மன்னவன் ேநாய்தீர்ந் தன்னகரத்திற்கு மைனவிேயா கூட வ ம்ேபா
அந்ெநறியில் அவள் தந்ைத ஞ் சுற்ற ம் பார்த் இ வ க்குஞ் சத்காரம் பண்ணி
அவர்கைள வழிய ப்பிய பின் இ வ ந் தங்கள் ேதசத் க்குபேபாய் அரசாண்
ெகாண்
ந்தார்கள்
ஆைகயால் பரஸ்பரம் ரகசியங்கைளக் காப்பாற்றாவி ன் இப்ப
நஷ்டம்ேநாி ெமன இைதக்ேகட் இைறவன் கு ரராசைனப் பார்த் உன்னிடம்
ஏெதன அ இம் வர் ெசான்ன உத்தமமாகயி க்கவில்ைல சாம தான
ேபதெமன் ம் உபாயங்கள் வ யில்லாதவர்கைளக் குறித்தி க்கின்றன
வ
ள்ளவர்கள் சத்
க்களிடத்தில் தண்டேம ெசய்யேவண் ம் அைதத் றந் சாம
தலாகிய தந்திரத்ைத ேயாசிக்கிறவைனப் பைகவர் பயந்தவெனன்ெறண்ணி
அவன்ேமல் வ வார்கள் ஆைகயால் ேவந்தன் தண்டத்தினாேலேய பாக்கியஞ்
ேசகாிக்க ேவண் ம் பராக்கிரமம் இல்லாவி ல் எ ெதய்வத்தால் ேநாி கிறேதா
அைத கர ேவண் ம் ேம ம் உலகத்தில் எல்ேலா ம் லட்சுமிைய வி ம் கிறார்கள்
அப்ப வி ம்பினா ம் மன க்கத்ேதா தண்டத்தால் எதிாிகைள அவமானம்
பண் கிறவர்க க்ேக லட்சுமி ைகவசமாகிறாள் ேசாம்பலானவர்கள் அ ைமயான
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ெபா ைளக் குறித் இலக்குமிையப் பிரார்த்திக்கிறார்கள் பராக்கிர ள்ளவேனா தன்
ெசௗகாியத்தினால் இலக்குமிையப் பலவிதமாக அ பவிக்கிறான் ஆதலால் பலவான்
பைகவைனக் ெகால்ல ேவண் ெமன இைதக்ேகட் அரசன் பிரகாரநாகைன ேநாக்கி
உன் மனதில் என்ன இ க்கிறெதன அவன் மகாராசாேவ இவன் தங்கைள
அைடக்கலமாக அைடந்தப யினால் யிவைனத் தைலவனாக்கி ற்காலத்தில்
இராமச்சந்திரன் விபீஷணைனத் தைலவனாக்கி இராவணாதிகைள எப்ப
அழித்தாேனாஅப்ப சத்
க்கைளத் தாமழிக்க ேவண் ம் ேம ம்
சரணமைடந்தவைனக் ெகால் கிறவன் ெரௗரவ நரகத்ைதயைடவாெனன்
சிபிச்சக்கிரவர்த்தி தன் மாமிசத்ைத ேவட க்கு ெகா த் ப் றாைவ
வி வித்தாெனன் பாரதத்திற் ெசால் யி க்கிற அப்ப ேய ஒ வனிடத்தில் அவன்
பைகவன் வந் ந க்கு ம்ேபா அவ க்கு ஆத்தியஞ் ெசய்வைதக் குறித் அவன்
ெந ப்பில் குதித்தாெனன இைதக்ேகட் அாிமர்த்தனன் அெதப்ப ெசால்ெலனச்
ெசால் கிற
ஒ வனத்தில் ஒ ேவடன் ைகயில் கு விக்கூ ங் கண்ணி ம் த
தலான
ேவட்ைடக் க விக ம் எ த் க்ெகாண் திாியா நிற்ைகயில் அசதியிற் ெப மைழ
வந் இ ட் க்ெகாண் பிரளயகாலம் ேபாலக் காற் எ ம்ப அப்ேபா அவ்ேவடன்
ந க்கெம த் மரத்தின் சார்பில் நின் பகவாேன இந்த ேவைளயில் உன்ைனவிட
ேவெறா வ ம் காப்பவாில்ைலெயன அவ் ேவைளயில் அம் மரத்தின்ேமல் இ க்கும்
றா தன் ெபட்ைட வரவில்ைலெயன் விசனமாய் இன்ைறக்கு என்னாயகி வர
வில்ைல அவைள யாராயி ம் பி த்தார்கேளா என்னேமா அவளில்லாமல் இவ்வனம்
எங்கும் பாழாகத் ேதான் கிற மைனயாளில்லாத
சு க்காட்ைடப்
ேபா
க்கிற கற் ங் கணவன் இன் வ மைதச் ெசய
ள்ள இல்லாைள
ைடயான் எவேனா அவேன பாக்கியவாெனன் இப்ப அ
லம் கிறைதக் ேகட்
அவ்ேவடன் ைககூட் ல் அகப்பட்
க்கிற ெபண் றா க்கித்
ன்பிறப்பிற்
றீவிைன ெசய்தவர்க க்குப் பலவைகப்பட்ட தைள ஞ் சிைற ம் ேநா ம் வ ைம ஞ்
சம்பவிக்கின்றன அதி க்கட் ம் எச்சமயத்தில் எ ேநாி ேமா அெதப்ேபா ம்
பிசகுகிறதில்ைல ெயன் ெசால் ப் பிறகு தன்பதிையக் குறித் ஓ,ஓ என்
பிராணநாதா நம
ட் க்கு வந்த இவ்ேவட க்குக் குளிர் தலாகி ன்பத்ைத நீக்கி
உதவி ெசய்யேவண் ம் வந்த வி ந்ைத ஒப்பா ட்டால் அவன் தன்பகதைத
இவ்வாழ்வாவ க்குக் ெகா த் இவ்வாழ்பவன் ண்ணியத்ைதக் ெகாண்
ேபாகிறான் ஆதலால் இவன் நம் ைடய ெபண்டீைரப் பி த்தாெனன் ம் க்கத்ைத
மனதில்ைவயாமல் இவ க்கு இயன்ற மாத்திரம் சிக்க ேவண் ெமன இப்ப ப்
ெபண் றாவின் வாக்கியத்ைதக் ேகட் ேவடைன உன் வர நல்லவரவாகுக நீ
மனதிற் சிறி ம் ஐயமில்லாமல் உன் டாக நிைனத் ேவண் வைதக்
ேகெளனவில் க்கப்ேபாேத என் குளிைரப் ேபாக்க எனக்க ேபாதம காட் ல்
இ ந்ெதா ெகாள்ளி எ த் க் ெகாண் வந் ச குகளின்ேமல் ைவத்
ட்
ேவடைனப் பார்த் ெந ப்
ண்ெடாிகிற இதில நீ குளிர்காய் ன் தீவிைனயால்
நான் பறைவயாய் இ க்கின்றைமயால் உன்னண்ைட உன் பசிக்ேகற்ற
பதாத்தமில்ைல இப்ேபா அேநக ன்பங்கட்குயிடமாய்ப் பேராபகார மாமாம
இ க்கிற இச்சாீரத்ைத ைவத் க் ெகாண்
ந் பலெனன்ைன இதனால் நீ உன்
ஆத்மாைவச் சந் ஷ் ெசய் ெரன் இப்ப ச் ெசால் க்ெகாண்ேட பிறர் உத யின்
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ெபா ட் எாிகிற அக்கினியில் ஆனந்தத்ேதா விழ அப்ேபா ேவடன் ஆஆ
என்ெபா ட் இஃ டைலத் றந்த ேம ம் நான் தீெயா க்கம் உள்ளவன்
ேவெறான்றின் தைசயினால் சிவனம் பண் கிேறன் பேராபகார ஞ்
சிறிதாயி ந்தைய ங் கனவி மறிேயன் ஆதலால் ஊைனப்ெப க்கினபாவி
ேகாரநாக் காண்பித்ததனால் இ
தலாகப் பசிதாகம் குளிர் ெவயில் ெபா த்தல்
இவற்றால் உடம் உலர்த்தி நான் பாபமில்லாதவனாயக் கடேவன் என் ெசால் ப்
பச்சாதாபத் டேன தன்கூ த கண்ணி தலாக ஆ தங்கைள றித் எறிந்
விட் அந்தப் ெபண் றாைவ விட் விட அ உயிாி ஞ் சிறந்த தன்னாயகன்
த மத்தின்ெபா ட் உடைலக்ெகா த்தாெனன்ெறண்ணி அ
ம் அந்தெந ப்பிற்
குதித் இறந்த டன் அ ஒ திவ்வியஸ்தீாியாய்க் கணவேனா கூடச்
ெசார்க்கத் க்குப் ேபாயிற் ேவட ம் இரக்கத்தினால் பாிசுத்யினாய் ெந ப்பில்
ேதகத்ைதப் ேபாட் விட் நற்கதிைய யைடந்தான் அதனால் பயெமன்
அைடந்தவர்கைளக் காக்கேவண் ெமன இைதக் ேகட் அாிமர்த்தனன் எனக்கு
இப்ப ேய யபிப்பிராயம்யி க்கின்ற இவன் சத்தியவா ம்
த்திமா மாயி க்கிறான் கப யல்லன் இவற்ைற அறியாமல் ேமகவர்ணன்
அவைனமான பங்கஞ் ெசய்தான் இவைனக் ெகான்றால் நான் விசுவாச காதகனாேவன்,
பிரம அத்திகள் ண்டல் களவாடல் இவற்றிற்குப் பிராயசித்தம் உண்
விசுவாசகாதகத் க்கு அ இல்ைலயன்ேறா ஆைகயால் இவ க்கு ச்சமானம் பண்ணி
நம கிரகத்தில் இட் க்ெகாண் ேபாகேவண் ெமன் உ தி ெசய்ய இராசன்
சிரஞ்சீவிையப் பார்த் ச் ெசால் கிற
நீ என் ேகாட்ைடயில் வந் சுகமாயி நான் உன்ைனப் பா காப்ேபெனன
இைதக்ேகட் ச் சிரஞ்சீவி களிப் ற் மகாராசாேவ நான் விஸ்தாித் ச் ெசால் வ
என்ன என் கு ப்பிறப் பிர
க்கு சகவாசத்காலவாத்ெதாி ெமன* அப்ேபா ரநாசன்
இப்ேபா ேகாட்டான் குலெமல்லாம் இராசன் குற்றத்தால் பாழாகும் பிறர்
குற்றங்கைள அரச க்கு அறிவிக்க ேவண் ம் அரசன் அைதக் ேகளாவி ல்
அதற்ெகன்ன உபாயம் இ க்கின்றெதன இங்ஙனம் ெசால்ல அரசன் அைதக் ேகளாமல்
சிரஞ்சீவிையத்தன் அரணியில் ெகாண் ேபாய் ைவக்க பின்னர் சிரஞ்சீவி நம்ைமக்
ெகால்ல ேவண் ெமன் அவன் எல்லாாி ம் ெகட் க்காரன் ேம ம் எசமா க்கு
நன்ைம ெசய்பவன் மற்றவர்கள் எசமாைனப்ேபால டர்களாைகயால் அவெனா வன்
இல்லாவி லவர்கைள ெவல்வ அ ைம அன்ெறன் யிப்ப மன க்குள்
கு க ப் டேன ஆேலாசித் க் ெகாண்
க்ைகயில் அாிமர்த்தனன் காாியக்
காரர்கைளப் பார்த் இச்சிரஞ்சீவிக்கு ர்க்கெமல்லாம் காட் ங்கெளன ராஜ
கட்டைளயின் ப ெயல்லாம் பார்த் நாம் இதற்குள் இ ந்தால் நம எண்ணம்
யா பின் ம் நம் ைடய வஞ்சைனகைள ம் ெதாிந் ெகாள் வார்கள் ஆதலால்
ேகாட்ைடத் தைலவர்களில் இ ந் மேனாபீஷ்டத்ைத
க்க ேவ ெமன்
தனக்குள்ேள தீர்மானித் அரசைன ேநாக்கி ெசால் கிற
மகாராசாேவ நான் வகயகம*ஆதலால் உள்ேளயி க்க தக்கலகாலலன உம
கைடவாசல் காத்தி ந் கபடமில்லாமல் ேசவித் க் காலம் தள் ேவன்
அன் ள்ளவன ம மன அ கில்லாதவ மாகிய ேசவகெனங்கி ந்தா ம்
சிந்ைதயில்ைலெயன் இவ்வண்ணம் ெசால் க் காகம் அங்ேகயி ந்த அப்ேபா
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கு ரநாகன் இராசா அைமச்சர் த ய நீவிெரல்ேலா ம் ர்க்கர்களாயி க்க்கிறீர்கெளனெறண் ேறன் ற்காலத்தில் நடந்த ஒ கைத மி க்கிற
தல்
டன் இரண்டாவ ேவடன் ன்றாவ அரசன் நான்காவ அைமச்செனன்
ெசால் விட் ஒ பறைவ பறந் ேபாயிற்ெறன அப்ேபா அவர்கள ெதப்ப ெயனக்
கு ரநாகன் ெசால்கிற .
ெபான்னாக எச்சமி கிற ஒ பறைவ மைலயின்ேமல் ெந நாளாயி க்ைகயில்
யங்ேக ஒ நாள் ேபான ேவடன் அ ெபான்னாகமல விசர்ச்சனம் பண்ணப் பார்த்
மிக ம் ஆச்சாியமாய் நான் பா ய தலாகத் திாிந் வ கிற ெவகு கா களில் பார்த்த
பல ஜாதிப் பறைவகளி ம் இப்ப ஒன்ைறப் பார்த்ததில்ைல ஆதலா ைத
உயி டேன பி த் க் ெகாண் ேபாேவாெமன் எண்ணி மரத்தில் வைல கட்ட
அப்ேபா அப்பறைவ வழக்கப்ப வந் ச தியில் அவ்வைலயிற் சிக்கிற் ேவடன்
அைதக் கூட் ல்அைடத் த் தன் கு ைசக்கு ெகாண் வந் இ நம்மிடமி ப்பைத
அரசனறிந்தால் இப்பறைவையக் ெகாண் ேபாவ மன்றி நம் யிைர ம் வாங்குவான்
ஆதலால் இக்குணநிதிைய அரச க்குக் ெகா ப்ேபாெமன் நிச்சயித் ப் பறைவையத்
தந் அரச டேன நடந்த ெசய்திைய விண்ணப்பம் பண்ண அப்ேபாதவன் இரத்தினம்
மிைழத்த ஒ கூட் ல் ைவக்க அைதப் பார்த் மந்திாி அசம்பாவிதமான இவ்ேவடன்
ேபச்ைச ேகட் இைத ஏன் வாங்கினீர் விட் வி ேம என இைத ேகட்ட
அப்பறைவைய மன்னவன் விட்ட டேன அ ராசன் அரண்மைனச்
சிகரத்தி ட்கார்ந்
ன்ேன நான் டன் இரண்டாவ வைலகாரன் ன்றாவ
ராஜன் நான்காவ மந்திாி டர்கெளன் இப்ப ச் ெசால் ப் பறந்
ேபாய்விட்டெதன் இச்சங்கதிையச் ெசால் ப் பின்னிஷ்ட மித்திரர்கைளப் பார்த்
இன்ைறயவைரக்கும் இவ்விராசாவின் சார்பில் இ ந்ேதன் இனி ேவெறா மைலையச்
சார்ந் இ க்கேவண் ம் காியான குைகையப் பார்த் க் கூப்பிட் ச்சு கைடந்தாற்
ேபாலவ வதற்க ன் ஆேலாசிக்கிறவன் இன்பமைடவான் என அப்ேபா அைவகள்
அெதப்ப ெயனக் கு ரநாகன் ெசால் வான்.
ஒ வனத்தில் வசித்தி ந்த கிரகிரெனன் ஞ் சிங்கம் ஒ நாள் யிைரக்கு ெந ேநரம்
திாிந் யாெதா பக்ஷண ங்கிைடயாைமயினால் ெபா
ேபான டேன ஒ
ெப ங்குைகையப் பார்த்த இதிலைடகிறதற்கு யாேத ம் ஒ ப் பிராணி வ ம்
அைதத் தின் பசியாரலாெமன் தனக்குள் தீர்மானித் அதிெலாளிந்
ெகாண்
க்ைகயில் அக்குைகயில் வசிக்கிற அவி ச்செனன் ம் நாி வந் அங்ேக
சிங்கத்தின் காவல் சுவ கைளக் கண் சந்ேதகித் சிங்கம் இதி
க்கிறைத
மில்லாதைத ஞ் ேசாதித் ப் பின் உள்ேள கேவண் ெமன்ெறண்ணித் ரத்தில்
நின் ெகாண் ஓ குைகேயெயன் இரண் தரங்கூவியைழத் க் குகாய் நீ
என்ேனா ேபசம
க்கி க்கிறெதன்ன உனக்கும் எனக்கும் பிரதி தினஞ்
சம்பாஷைன நடந் ெகாண்
ந்தேத இன்ைறக்ேகன் நீ ேபசவில்ைல
விைரவாய்ச்ெசால் இல்லாவிட்டால் நான் மற்ேறாாிடத்திற்குப்
ேபாய்வி ேவனெனன் ெசால் மீண் ங் கூப்பிட்ட அப்ேபா சிங்கம்
நிைனக்கிற இக்குைக நாள்ேதா ம் ேபசிக்ெகாண்
க்கும் இன்ைறக்கு நம
பயத்தினால் அதேனா ேபசவில்ைல அதற்குப் பதிலாக நாம் உத்தரங்
ெகா ப்ேபாெமன் ஆேலாசித் ப் பிரதித் ெதானியினால் அங்ேகயி ந்த
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பிராணிகெளல்லாந் தி க்கி ம்ப அந்த நாிையக் கூவ நாி அப்பப்பா நான்
பிைழத்ேதெனன் ேவேறாாிடத்திற்கு ஓ ப்ேபாய் விட்ட ஆதலால் யாெதான்ைற ம்
ன்ேன ஆேலாசித் ச் ெசய்ய ேவண் ெமன் தனமித்திரர்கட்கு ெசால்
அவர்கேளா கு ர நாசமந்திாி ேதசாந்திரம் ேபாயிற்
பின்னறதாக மந்திாி இப்ேபா கூட்டத்ைதக் ெகால்வதற்கு வ த்தமில்ைல
விேவகமில்லாத மந்திாிைய தைடய அரசன் சீக்கிரத்திற் ெக வான் விேவக மந்திாி
வஞ்சைனயான மித்திரர்கைளப் பைகவெரன்றறிந் ெகாள்வான் அப்ப அறிகிறவன்
இவனிடத்தில் இப்ேபாெதா வ மில்ைல ஆதலால் நம் குலத்தின் மங்களத்ைதக்
குறித் யாதாயி ம் பிரயத்தனஞ் ெசய்ய ேவண் ெமன் மனதில் நிச்சயித்
அன்
தல் தினந்தினம் ஒவ்ெவா விறகு ெகாண் வந் வழியண்ைட
ேபாட் க்ெகாண்ேட வந் ேபாராகக் குவிந்த மாத்திரம் அைதப்பார்த் ச் சூாிய
பகவான் உதித்த டேன ேகாட்டான்கெளல்லாங் கு
ெகாண்
க்ைகயில்
விறகுகைள ம் சுள்ளிகைள ங் குைகயின் வழியில் கும்பலாகச் ேசாத் த்
தான்ெமல்ெலன ேமகவாகணன் இடத்திற்கு வந்த அப்ேபா ேமகவாண ராஜன்
என்ன ெசய்திெயனச் சிரஞ்சீவி நான் பைகவர் குலேவைரப் பி ங்கத் தக்க உபாயஞ்
ெசய்தி க்கிேறன் நீங்கள் ஒவ்ெவா த்தர் ஒவ்ேவார் எாிெகாள்ளி வி க்கா
ெகாண் வந் என் சாைகயின் ேமற்ேபாட்டால் ேகாட்டான்கெளல்லாம் இறக்குெமன
இைதக்ேகட் க் காகராசெனன்ன உபாயஞ் ெசய்ததாம் ெசால்ெலன மந்திாி
மகாராசாேவ இ ெசால்லத்தக்க சமயெமன் நான் ெசால் கிறெசய்திையப்பைகவர்
அறிந் ேவேறாாிடத்தில் ஓ ப்ேபானால் நம் ைடையத்தைன யற்சி ம்
னாய்ேபாம்ேபா ம் க திற் ெசய்யத்தக்க காாியத்தியதாமசஞ் ெசய்யலாகாெதனக்
ேகட் காகராசன் தன் பாிவாரத்ேதா கூட எாி ெகாள்ளிகைளக் ெகாண் வந்
உ கங்களி க்குங்குைக வழியிற்ேபாட அப் ைகயினால் ேகாட்டான் பயந்
கலக்க ற்றிைரச்ச ட் க் ெகாண் ெவளிேய வ ைகயில் ேபாக வழியில்லாைமயால்
அப்ேபா கு ரநாகன் ெசான்னைத நிைனத் க் ெகாண் அவன் வார்த்ைதையக்
ேகளாைமக்கு பலன் இ தானி தானி தாெனன் அ குரேலா ெசால் க்
ெகாண்
க்ைகயில் ெந ப் ச் சுவாைலய திகாித் க் ேகாட்டான்கள் யிறந்தன
பின் ேமகவர்ணராசன் ன்விட்ட தன் மரத்திற் கு ேபாய்ச் சுகமாக இராச்சியத்ைத
அ பவித் க் ெகாண்
க்ைகயில் சிரஞ்சீவிையப் பார்த் நீ பைகயாளி
ட்
ந் எவ்வா காாியத்ைத
த்தாெயனச் சிரஞ்சீவி கு ரநாகன் தவிர
மற்றவர்கெளல்லா ம் டராைகயால் அவர்கள் அவன் த்திையக் ேகளாமல் அவைன
அவமானம் பண்ணி என்ைனத் தங்கள் ற்கத்தில் இட் க் ெகாண் ேபானார்கள்
அதனால் அவன்தன் சிேநகம் பந் க்கேளா கூட ம ேதசத்திற்குப்ேபானான்
மற்ைறக்ேகாட்டான்கள் டராைகயால் எாிந்திரந்தார்கள் இவ்வாேற ன் ஓர்
காலத்தில் சத்
நாசத்தின் ெபா ட் ஒ கி ஷ்ணயறபமந்த தவைளகைள ேதாளிற்
சுமந் ெக த்தெதன அைதக்ேகட் காகராஜன் நைகத் ப் பாம் தவைளகைளத்
ேதாளிற் சுமந் ெகான்றவிதெமன்ன ெசால் ைமயா ெவனச் சிரஞ்சீவி
ெசால்ல ற்ற .
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ஒ ேதசத்தில் மந்த விஷெனன் ம் பாம் இைர கிைடயாமல் மிக ம் பசித் ஓர்
ஏாிக்கைரயண்ைட வ ம்ேபா அதிேல தவைளகள்*நிரம்பியி ப்பைதக் கண்
இங்ேகயாெதா கபடம் பண்ணினால் அல்லாமல் நமக்கு இைர அகப்படாெதன
நிச்சியித் க் கண்ைண விழித் க் ெகாண் உட்கார்ந்தி க்க அப்ேபா ஒ தவைள
பாம்ேப நீ இைர ேத
யற்சிைய விட் ச் சும்மாேயன் உட்கார்ந்தி க்கிறாெயன
அைதக்ேகட் ச் சற்பம் அபாக்கியனாகிய எனக்கு ஆகாரம் எங்கி ந் கிைடக்கும்
இன்ைறக்குப் பிரேதச காலத்தில் இைரக்காகத் திாிந் ெகாண்
க்ைகயில் ஒ
தவைளையப் பார்த் அைதப் பி க்கப்ேபாைகயில் அ அங்கி ந்த மிக ஞ்
சற்பாத்திரனாகிய ஒ பிராமணனன்ைட ஓ ப்ேபாயிற் அ ெதாியாமல் நான்
இங்குமங்கும் பார்த் க் ெகாண்
க்ைகயில் அங்ேக நீரா க்ெகாண்
ந்த ஒ
பிராமணப்பிள்ைளயின் காைல இ தான் தவைளெயன் நிைனத் அவன் காைலக்
க த்ேதன் அவன் அக்கணேம யிறந்தான்.அப்பிள்ைளயின் பிதா மிக ம் க்கத்தாேல
என்ைனப் பார்த்
ஷ்டப்பாம்ேப யாெதா குற்ற ஞ் ெசய்யாத என் பிள்ைளையக்
க த்தப யினால் நீ மண் கங்க க்குவாகனமாகக் கடவாய் மற் ம் அவ ைடய
ேசர்க்ைகயாற் சீவன ம் பண்ணக் கடவாெயன் இப்ப சபித்ததினாலதான்
உங்கட்கு ஊழியஞ் ெசய்ய வந்ேதெனன இங்ஙனம் அப் பாம்பின் ேபச்ைசக்ேகட்
அ எல்லாத் தவைளக்குஞ் ெசால்லத் தவைளகெளல்லாம் தங்கள் அரச டேன கூட
ெவளிேயவந் மிக ங் களிப் டேன அந்த விஷ சற்பகத்தின்ேமல் உட்கார்ந்தன
அ அவற்றிற்குப் பலவித நதிகைளக் காண்பிக்கும்ேபா தவைளகள் யாைனக்
குதிைரேதாகளி ம் இவ்வாகனம் மிக நன்றாயி க்கிறெதன் ெமச்சி சந்ேதாஷிக்கப்
பின் அந்தப் பாம் இரண்
ன் நாள்வைரக்கும் அப்ப ேய நகர்ந் பிறகு
மந்தகதியாய் ேபாகத் ெதாடங்கிற் .அப்ேபா
சங்கம் நான் பசித்தி க்கிறதினால்
நடக்கக் கூடவில்ைலெயன மண் க ராஜன் நீ சி தவைளயாகப் பார்த் த்
தின் ெகாண்
ெவன இைதக்ேகட் ச் சற்பம் எனக்கு இவ்வண்ணேம அந்தணன்
சாபமி க்கிற அப்ப ேய தாங்கள் கட்டைளயிட்டீெரன் ெசால் நாள்ேதா ம்
தவைளகளத் தின் ெகாண்
க்கும்ேபா அங்ேக ேவேறாரர வந் இதன்
நடத்ைதப் பார்த் நம் ைடய க்ஷணங்கைள நீேயன் சுமக்கிறாய் இ மிக ம்
வி த்தம் உனக்கு இ ேயாக்கியம் அன் என அதற்கு மந்தவிடன் நானிைவ
ெயல்லாமறிேவன் சில நாளில் என் க த் நிைறேவ ம் அக்காலத்ைத எதிபார்த் க்
ெகாண் இ க்கிேறெனன் இவ்வா ெசால் ப் ன்சிாிப் டேன பழயப
நடந் ெகாண்
ந்த
இப்ப ெயல்லா மண் கைள ம் தின் கைடசியிலவற்றின் அரசைன ம் பக்ஷித்த
எந்தச் சமயத்தில் ெசய்யேவண் ேமா அப்ப ச் ெசய் சத்
க்கைள ேதேரா கூட
நாசம் பண்ணேவண் ம் ெந ப் த்தன பராக்கிரமத்தாற் கா
ைத ந் தகிக்கிர
மரேவாகல் மியி
க்கின்றன மி
த் தன்ைமயினால் தண்ணீ ங் காற் ஞ்ச்
ெச மரங்கைள ேவேறா பி ங்குகின்றனெவன இங்ஙனம் அதன் வாக்கியங்கைளக்
ேகட்ட ேமகவர்ணக் கைடயானவர் இைட
வ ெமன் பயத்தினால்
காாியங்கைளத் ெதாடங்குகிறதில்ைல இைடயானவர் காாியங்கைளத் ெதாடங்கி
விக்கினம்வ ந்தால் விட் வி கிறார்கள் ஆயிரமிைட ர்கள் வந்தா ம் எ த்த
க மத்ைத
க்கிறவர்கள் தைலயாராவர் ஆதலால் நீ அேனகவித கஷ்டப்பட் ப்
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த்தியினாேல ெவகுபைகவர்கைளக் ெகானறாய் இ ேயாக்கியமாகேவயி க்கிற
சத்
அக்கினி இரணம் இவற்றின ேசஷமைவத்தால் மீண் வள ெமன் அறிந்
நீைவாிையக்கைனந்தாய் ஆ தத்தாெலா வன் சாகிறான் த்தியினால்அேனகம்ெபயர்
ஒ மிக்க சாகிரார்கெளன் இராசன் ெசான்ன ெமாழிையக் ேகட் க சிரஞ்சீவி
எல்லாம் உன் பிரதாபத்தாலாயிற் உன்ைனப்ேபால இ க்கிற சத்
க்க க்கு
ஈசுர ம் விதி ம் நல்ல த்திையக் ெகா க்கும் அகத் ககுத் ன்பத்திையக் ெகாடா
நிற்கும் இ வல்லாமல் த ெய த் க் ெகாணட க்கிறதில்ைல நாமத்ைத அ சாித் க்
ெகாண்
க்கிற த்தியினால் பயன்கைள அைடகிறார்கெளன் இப்ப ச் ெசால்
ேமகைவணன் அம் மரத்திேமர் சுகமாய் அரசு ெசய் ெகாண்
ந்த
.
இங்கனஞ்ச் ேசாமசன்மா இராச குமாராட்காக கூைகயின் கைதயாகச்
சந்திவிக்கிரகெமன ன்றாந் தந்திரஞ் ெசால் னாள். ன்றாவ -சந்திவிக்கிரகம்
அல்ல அ த் க்ெக த்தல் ற்றிற் .
-----------------------
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நான்காவ :
லப்தஹானி அல்ல -ேபரழி
ேசாமசன்மா அரசகுமாரைர ேநாக்கி இட
காைலயில் அறி குன்றாதவன்
குரங்கு தைலயினின் வி பட்டாற்ேபால ெப ந் ன்பத்தில் நின் மீ வாெனனச்
சி வர்கள் அெதவ்வண்ணஞ் ெசால்வாெயன ஆசிாியன் ெசால்ல ற்றனன்.
கங்ைகக்கைரயில் நாவல் மரத்தின்ேமல் சு கெனன் ம் ஒ வானரம் சில காலம்
வாசம் பண்ணிக் ெகாண்
க்ைகயில் அங்ேக வந்த ஒாிைளத்த தைலையப் பார்த்
நீ என் கி கத் க்கு வி ந்தாக வந்தைமயால் உனக்கு நாவா பழந்த கிேறெனன் சில
பழங்ெகா க்கத் தின அத்தியந்த சந்ேதாஷத் டேன தன்னிடத்திற்குப் ேபாய் அன்
ெதாடங்கித் தினந் தினம் வந் நானா வார்த்ைதகள் ேபசிக்ெகாண் இரண் ம்
அந்நிேயான்னியமாய் இ க்ைகயில் ஒ நா தைல சில கனிகள்ெகாண் வந்
தனதில்லாட்குக் ெகா க்க அ தின் அக்கினி அமிர்தம் ேபா
க்கக்கண்
தன்னாயகைனப் பார்த் பிராணநாதா இந்தத் தித்திப்பான கனிகள் எஙகி ந்
ெகாண் வந்தாெயன ஆண் தைல சு கவரனரெனன ம் என்னண்பன எனக்கு
நாள் ேதா ங்ெகா க்க நானங்ேகதாேன அவற்ைறப் சித் க்ெகாண் வந்ேதன்
இனைரக்குதிந் மிகுந்தைத உனக்கு ெகாணர்ந்ேதெனன இம்ெமாழிகைளக் ேகட்கப்
ெபண் தைல இத்தீங்கனி திண்பவனீரல் அமிர்தத்திற் ெகாப்பாயி க்கும் அைதக்
ெகாணர்ந் வந் எனக்குக் ெகா அதனால் நான் ப் ச் சாக்கா ல்லாமல்
உன்ேனா ெந ங்காலஞ் சுகித்தி ப்ேபென இைதக்ேகட்
ச எனக்கு
உயி க்க்குயிரா நின்ற நண்பனாகிய வானரத் க்கு நீேயன் இந்த தீங்கு
நிைனக்கிறாெயன அ நான் உனக்கு அகத்தியம் இ ந்தால் அதன் காைலக்
ெகாணர்ந் ெகா இல்லாவிட்டால் நான் உயிைர ைவத் க் ெகாண் ேரெனன ஆண்
தைல தா ேய சேகாதரனிடத்தி ம் மித்திரன் அதிகமாதலால் அவைனக் குறித் நீ
அடம் பண்ணேவண்டாெமன் ேமாவாக் கட்ைடையப் பி த் ேவண் க்ெகாள்ள
ெபண் தைல நீ என்ைறக்கும் என் ேபச்சுக்குக் கு க்கச் ெசான்னனதில்ைல
இன்ைறக்கு மாத்திரம் எனக்கு குைறச்சல் பண் கிறாய் ஆதலா ேதா நான் சீவைன
வி கிேறெனனப் பி வாதஞ் ெசய்யக் காரா ெபண்ணின் நிச்சயத்ைத அறிந்
அச்சு கன் எனக்குக் ெகால்லக்கூடாதவனாயி க்கிறான் நீயா பி த்தைத
விடாம
க்கிறாய் ஆதலால் நான் இ தைலக் ெகாள்ளி எ ம் ேபால்
ஆயிேனெனன் இங்ஙனச் ெசால் ச் சு கனிடத்திற்குப்ேபாயிற் அப்ேபா
சு கன் நண்பேன இன்ைறக்ேகன் விசனமாயி க்கிறாெயன தைல
மற்ெறான் மில்ைல உன்மச்சினிச்சி என்ைனப் பார்த் த் ஷ்ட நன்றி ெகட்டவேன நீ
யாராேல சீவனம் பண் கிைரேயா அவைன ஒ நாைளக்காயி ம் நம
ட் ர்க்கு
அைழத் வந் வி ந்திட ேவண்டாமா அவன் ட் க்கு மாத்திரம் ெவட்கமில்லாமல்
ேபய்ேபால் நல்ல பழங்கைளத் தின் கிறாேயெயன் இப்ப த் திட் க் ேகாபித்தாள்
ஆதலால் நீ என்
க்குவா உன்ைனக் குறித் பலபல பதார்த்தங்கள் ேத
ைவத் க்ெகாண் வழிபார்த் உட்கார்ந் ெகாண்
க்கிறாெளன வானரம்
நண்பேன எனக்குத் தண்ணீாில் வரக்கூடா நீ என் பிாிய ள்ள மச்சினிச்சிைய
இங்ேகேய கூட் க்ெகாண் வாெவன மகாச் சுக டேன நான் கங்ைகக்
கைரயி
க்கிேறன் நீ என்
கின் ேமல் உட்கார்ந் ெகாண் வா ேநாவாமல்
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ெகாண் ேபாேவெனன அதில் நம்பிக்ைக ைவத் க் குரங்கு அப்ப ேய உட்கார்ந்
ெகாண்ட மாத்திரத்தில் தைலறண்ணீாிற் குதித் ப் ேபாகயில் வானரம் எனக்கு
அச்சமா யி க்கின்ற ெமள்ளெமள்ளநடெவன்ற
அைதக்ேகட்
தைல இப்ேபா சுக டன் நம் ைடய ஆதீனத்தில் இ க்கிறான்
இனி அவ க்கு நம் க மத்ைத இவனிடம் ெவளிவி வதற்குக் குைற ெயன்ன
இ க்கிற உர லகப் பட்ட உலக்ைகக்குத் தப் மாெவன்ன இங்ஙனந் தனக்குள்
தீர்மானித் க் ெகாண் மித்திரா உன்னிஷ்ட ேதவைதைய நிைன ெபண்சாதியின்
பி வாதத்தால் உன்ைனக் ெகாண் ேபாகிேறெனனக் குரங்கு நாெனன்ன பிைழ
ெசய்ேதெனன தைல நீ ேநற் க் ெகா த்த ந ங்கனிகைள என் மைனவி தின்
அதன்ேமல் இத்தன்ைமயான தீங்கனிையத் தினந் தின் கிற பாக்கியவான் ஈரல்
ேகவலம் அமிர்தத்ைத ஒத்தி க்கும் ஆதலால் நீ அவன் ஈரைல எனக்குக் ெகாணர்ந்
ெகாடாவி ல் நான் பிராணைன ைவத்திேரெனன அைதக் ேகட் வானரம் ஓேகா
இப்ப ெயன் எனக்கு ன்னேம ெதாிந்தி ந்தால் அந்த மரத்தின்ேமல் ஒளித்
ைவத்தி க்கிற அந்த ஈரைல உனக்கு அங்ேகேய ெகா த்தி ப்ேபன் என என்ைன
ணாகக் ெகாண் வந்தாெயனக் கிேலசப்பட அப்ேபா மகரம் என் மித்திரர் அைதக்
ெகா த்தால் அவள் சந்ேதாஷமாவாெளன் ெசால் வானரத்ைத அ சீக்கிரத்தில்
ன்னிடத்திற்கு ெகாண் வந் விட்ட டேன வானரங் குதித் மரத்தின் ேமேலறிக்
ெகாண் இன்ைரக்குக் காலன் ைகயி
ந் வி பட்ேடெனன் எண்ணிக்
ெகாண்
க்ைகயில் தைல மித்திரா ஈரைலச் சு க்காய்க் ெகா உன்
அண்ணியா குக் ெகா த் விட் வ கிேறெனனக் ேகட் வானரம் நைகத்
டா
ஷ்டா ஈர டம்ைப விட்
க்குமா அதி க்கட் ம் நீ விசுவாசகாதகனாதலால்
இங்கி க்க ேவண்டாம் சீக்கிரத்தில் றப்பட் ப்ேபாக உன்ைனப் பார்க்க என் கண்
நா கின்றெதன் இங்ஙனம் சு கன் ெசான்ன டேன தைல பச்சாதாபப்பட்
நான் இவ க்கு வழியில் உண்ைம ெசால் வி ந்ேதன் இப்ேபா ம ப
விசுவாசமவரப் ேபசி இவைனக் ெகாண் ேபாக ேவண் ெமன் ஆேலாசித் மித்திரா
நான் உன்ைனப் பாிட்சிக்கலாெமன் இவ்வா ெசான்ேனன் ேம ம் உலகத்தில்
நடவாத உன் ேபச்ைச நிசெமன்ெறண்ணித் தி ப்பிக் ெகாண் வரவில்ைல ஈரல்
சாீரத்ைத விட் ேவாிடத்தில் இராெதன்ப சி பிள்ைளக்குத் ெதாியாதா நான் இ
விைளயாட் க்குச் ெசய்ேதன் ஆதலால் நீ என் ட் க்குக் கிேலச ம்
பய மில்லாமல்வா உன் ெபா ட் என் ெபண்டாட் வழி ேநாக்கிக் கண் த் ப்
ேபாகக்காத் க் ெகாண்
க்கிறாெளனச் சு கன் பசித்தவன விசுவாசத்தில்
நம்பிக்ைக விடலாகாெதன் பிாிய தாிசனைனக் கங்காதத்தன் அஞ்சி மீண் ங்
காணவில்ைலெயன அப்ேபா
தைல ப்ாியதாிசன க்கு அவேனனஞ்சினான்
வானரஞ் ெசால் ற்ற .
ஒ கிணற்றி
ந்த கங்காதத்தெனன் ம் ஒ ெப ந் தவைளைய மற்ைறத்
தவைளகள் மிக ம் வ த்தப்ப த்திக் ெகாண் இ க்கிறதினால் அ ராட் னத்
ெதாட் ெநறிேய ெவளியிேல வந் இந்தத் தாயாதிகள் வ ய ம்ப வ மாம்
இ க்கிறார்கள் இதற்கு என்ன ெசய்ேவாெமன் எண்ணமிட் க் ெகாண்
க்ைகயில்
ஒ பாம்பின் ற்ைறப் பார்த் வழிப் ேபாக்காகா ல் ைதத்த ள்ைள ள்ளாேலேய
வாங்குகிற ேபால் இந்தப் பாம்ைப நம
ட் க்குக் ெகாண் ேபாய்ப்
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பங்காளிகைளக் ெகாள்ள ேவண் ெமன நிச்சயித் கவைளயின் கிட்ேடயி ந்
பாம்ைபக் கூவப் பாம் அவன் மாந்திாிகேனா நம்ைமக் ெகால்ல வந்தவேனா
கூப்பி கின்றவன் இன்னவெனன் ெதாியவில்ைல ஆதலால் இவைன இங்கி ந்ேத
ேகட்க ேவண் ெமன் தீர்மானித் நீ யாெரன மண் கம் நான் கங்காதத்தன்
உன் ம் மண் க ராஜன் உன்ைனச் சரணமாக அைடந்ேதன் எனக் ேகட்
பிாியதாிசனன் ெந ப் த்
ம் களில் ேசர்க்ைக யில்லாதத ேபால நா ம் பரம
சத்
வாயி க்ைகயில் நீயிங்ேக வந் இந்த பாீத பாஷணம் ஏன்
பண் கிறாெயனக்கங்க தத்தன் என்ைன மாற்றார் வ த் கிறாெரன்
உன்னிடத்திற்கு வந்ேதன் நீ எங்கள் சன்ம சத்
என்ப ெமய்ேய ஆனா ம் வ ய
பைகவர்கைள ைவாீகைளக் ெகாண்ேட அ க்க ேவண் ெமன நீதி
க்கிறெதனக்
ேகட் இச்சற்பம் என் வர அங்ெகப்ப க் கிைடக்குெமன மண் கம் உன்ைன நான்
அனாசயமாகக் ெகாண் ேபாேவெனன அைதக்ேகட் ப் பிாிய தாிசனன் நாம்
தீனிையக் குறித் என்ைறக்கும் விசாரப் பட் க் ெகாண்
க்கிேறாம் அவ்வா
காராந்தாேன வந் இன்ைறக்கு நம்ைம யைழத் ெகாண் ேபாகயி க்ைகயில்
ஆலசியம் ஏன் பண்ணேவண் ம் வ ய வந்த சீேதவிைய ேவண்டாெமன்
தள்ளலாமாெயன் தனக்குள்ேள ஆேலாசித் க் ெகாண் தவைளயின் பின்ேன வரத்
தவைள அைத இராட் னத்தின் வழியாய்க் ெகாண் ேபாய் தன் ட் ல் ைவத் க்
ெகாண்ட
அந்தப்பாம் தவைளகைள ெயல்லாந் தின்ற . பிறகு கங்காதத்தைனப் பார்த்
மித்திரா உன் சத்தி க்கைள ெயல்லாங் ெகான்றப யி நால் எனக்ேகதாவ ஆகாரங்
ெகா ெவனத்தவைள நீ உன் சிேநகிதன் காாியத்ைதச் ெசய்தாய் இப்ேபா வந்த
வழிேய ட் க்குப் ேபாகலாெமன அைதக்ேகட் ப் பாம் கங்காதத்தா அந்தப்
பிலத்தில் ேவேறேயதாவ தங்கியி க்கும் யான்அங்ேக ேபாெயன்ன ெசய்ேவன் நீேய
உன் ச தாயத்தி
ந் நித்தியம் எனக்கு ஒவ்ெவா தவைள ெகா த் க்
ெகாண் வா இல்லாவிட்டால் நான் எல்லாைர ம், ஒ ங்ேக ெகால் ேவெனன
இவ்வரைவக் ேகட் க் கங்காதத்தன் பயப்பட் நிதம் ஒைல வி க்க வ ேகா
ெகா த் க் ெகாண்
க்கத் தின் கைடசியில் ஒ நாள் கங்காதத்தன் த்திரைன ந்
தின்ற அைத கங்காதத்தன் மைனவி பார்த் மிக ம் இ ம்ைப ற் கங்காதத்தாேர
நீாிக் ெகா பதைனக் ெகாண் வந் குலத்ைத நாசம் பண்ணினீர் இனி இவ்விடம்
விட் ப் றப்ப ம் இல்லாவி ல் இவைனக் ெகாைல ெசய்யச் சூழ்ச்சி ெசய் ெமன
இைதக் ேகட் ஆராய்ச்சி ெசய் க் ெகாண்
க்ைகயில் பாம்ெபனக்கு ஏதாயி ம்
தினனக்க ெகா ெவனக் கங்காதத்தன் மித்திரா நானி க்ைகயில் நீ தீனிக்ேகன்
விசாரப்ப கிறாய் இப்ேபா என் மைனவிைய ய ப்பி ேவ கிணற்றி
ந்
இன்னம் மண் கங்கைள யைழப்பிக்கிேறன் அ வைர ம் நீ சும்மா
யி ெவனக்ேகட் ப் பிாிய தாிசனன் நீ எனக்கு அன்னதாதா ஆதலால் பிதாவாக
யி க்கிறாய் உடேன தவைளகைள அைழப்பிெயனப் பின்னர் மைனவிைய
மற்ெறாதகூபத்தில் ேபாக்கிப் ேபானவள் இன் ம் வரவில்ைல நாேன ேபாய் அேநகந்
தவைளகைளக் ெகாண் வ கிேறன் நீ இங்ேக சுகமாயி ெவன் ெசால் த் தா ம்
இராட் ன வழிேய றப்பட் ப் ேபாயிற் பின் பிாியதாிசனன் தவைளக் குறித்
வழிபார்த் க்ெகாண் அங்ேகயி ந் அப்ப ெவகு நாள் கழிக்ைகயில் மற்ெறா
வைளயி
ந்த பல் ையப் பார்த் ப் பிரார்த்தித் ஓ பல் ேய உனக்குங்
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கங்காதத்த க்கும் மிக ஞ் சிேனகமாைகயால் அவனி க்கிற இடத்திற்குப் ேபாய்
உன்ைனப் பிாியதாிசனன் அைழக்கிறாெனன் ம் இனி உனக்குத் ேராகம்
பண்ணினான் எனக்கு ஆைணயி க்கிற நீ மனத்தில் சிறி ம் ஐயப்படாேத ெயன் ம்
இவ்வா ெசால்ெலன அதன் உத்தரைவப் ெபற் க் ெகாண் அக் கவளி கங்காதத்தன்
பாற்ேபாய் எல்லாச் ெசய்தி ஞ் ெசால்லக் கங்காதத்தன் பசித்தவன் விசுவாசத்ைத
நம்பலாகா நீ ேபாய்ப் பிாியதாிசனைன உடேன ஷ்டா இனி கங்காதத்தன்
வராெனன் ெசால் க் க ளி ேபாய்ப் பாம் க்கு இவற்ைற ெயல்லாஞ் ெசால் ற்
அப்ப ப்ேபால நான் மீண் ம் உன் ட் க்கு வரமாட்ேடெனன இைதக் ேகட்
தைல நீ வராவி ல் எனக்கு நன்றி மறந்தைம சம்பவிக்கும் ஆதலால் நான்
பட் னியி ந் உன்ைனக் குறித் இங்ேகேய பிராணைன வி ேவெனன அப்ேபா
வானரமான நாி நீள் ெசவிய க்கு நம்பிக்ைக வ வித் அ எப்ப க் ெகான்றேதா
அப்ப நீ ம் என்ைனக் ெகாைல ெசய்ய வி ம் கிறாெயன தைல அைதக் ேகட்
அெதப்ப ெயனக் குரங்கு ெசால் கிற .
ஓரடவியி
க்கின்ற காராளேகசாி ெயன் ஞ் சிங்கத் க்குத் ேதகம் ஏேதா
குண மில்லாதி ந்தைமயால் கரள் என் ம் நாிையப் பார்த் ப் பிரதானிேய
இன்ைறக்கு எங்கும் ேபாகக் கூடா நீேய ேபாய் யாதாயி ம் இைர ெகாண்
வாெவன நாி நாலண்ைட ம் ஓ த்திாிைகயில் ஒ க ைதையப் பார்த் மாமா
கும்பி கிேறன் நீ இப்ேபா மிக ம் இைளத் ப் ேபானாெயன அப்ேபா க ைத
ம மகேன என்ன ெசால்ேவன் எனக்குத் தைலவன் வண்ணான் அவன் அத்யந்த
கண்டகன் என் ேமற் ெப ஞ்சுைமகைளப் ேபாட் க் ெகால் கிறேத வயிற் க்குப்
ல் ச் ெசத்ைத ேபா கிறதில்ைல ழியி
க்கும் அ ங் கட்ைடையத் தின்
ெகாண்
க்கிேறன். அ
டம் க்கு எங்கனம் ஷ் ெகா க்கும் என் பிைழப்
ெபா விைழப்பாெவன நாியிப்ப யி ந்தால் நீ என்ேனா கூட வா ஆற்றங்கைரயில்
பச்ைசப் ல் நிரம்ப இ க்குமிடம் உனக்குக் காண்பிக்கிேறெனன அைத ேகட் க்
க ைத அவ்விடம் நன்றாயி க்கும் அங்ேக நான் ஒண் யாெயப்ப யி ப்ேபெனன
சான் மாமா அங்ேக
ஷனில்லாமல் விஸ்தாரமாயி க்கின்ற ெபட்ைடக்
க ைதகள் எங்க க்குத் தக்க
ஷன் அகப்பட்டால் ெகாண் வர ேவண் ெமன்
எனக்குச் ெசால் யி க்கின்றைமயால் உனக்கு உைரத்ேதெனன அைதக் ேகட்
ஆைசயினால் காத்த பம்பின்ேன ேபாக அைதக் கண் சிங்கம் பாய்ந்த டேன
நீள்ெசவியன் ஓட்டம் பி த்த பின்னால் நாி ேகாபித் க் கண்டீர த்தைரப் பார்த்
இன்ைறக்கு ன் ரத்ைத நான் பார்த்ேதன் உன் ன் எதிபட்ட க ைத ம் ஓ ப்
ேபாயிற் இனி நீ யாைனைய எவ்வார ப் பாெயன அைதக் ேகட் க் காராளேகசாி
தைலயிற் சுகமாயி க மீட் ம் நாி மற் ம் ஒ தரம் நான் வ*.....****ண்ைடக் ெகாண்
வ கிேறன் அப்ேபாதா ம் ஏமாறாமல் *.....****ேவண் ெமன் ெசால் நீள்
ெசவியன ேக ேபாய் நீ ேயன் ஓ ப் ேபாக்கிறாெயனக் க ைத ம மகேன என்ைன
இந்ேநரம் எமன் வாயில் ெகா த்தி ப்பாய் அதிஷ்டத்தினால் பிைழத்ேதன்
வச்சிரம்ேபால் நகத்ைத ைடய அப்பிராணியாெரன அப்ேபா நாி நைகத் அம்மான்
அந்தப் ெபண் க ைத உன்ைனப் பார்த் மிதமற்றகளிப்ேபாேட உன்னண்ைட
வ ைகயில் நீ ணாய்ப் பயந் ேவா னாய் இப்ேபா நீள் ெசவியன் என்ைனக்
கல்யாணம் பண்ணீக் ெகாள்ளா விட்டால் நான் உயிைர ைவத்திேரன் என்
நிச்சியித்தி க்கிற ப யால் நீ விைரவாய் வர ேவண் ம் வராவி ல் ெபண்குைல
ேநாி வதனறிக் கர்ம ேதவனா ம் சபிக்கப்ப வாய் அவன் த்திைர சாவார்த்த

RangaRakes

tamilnavarasam.com

52
சாதனமான ஸ்திாீ வ வாயி க்கிறைத அவமானம் பண் கிறவர்கைளக் கைடச்
சாம்ப வட் யாக்கிக்காம ேதவன் காட் ல் அ ப்பிவாெனன் இப்ப நாி உைரக்கக்
ேகட் க் குண் க் க ைத அதன் பின்ேன ேபாகச் சிங்கம் தட்சணேம அ த்
நண்ைடச்சுட் நாிையக் காவல் ைவத் நீராடப்ேபாக இதற்குள்ேள நாி அதன்
ஈரைல ங் காைத ந் தின்றன்பின் சிங்கம் வந் பார்க்ைகயில் ஈர ங் கா ம்
இல்லாைமயால் சம் கத்ைதப்பார்த் இைத யார் தின்றெதன நாியிக் க ைதக்கு
ஈர ம் கா மில்ைல இ ந்தாலாவ ம ப
ம் உன்னண்ைட வ மாெவன அ
இைத உண்ைமெயன் நம்பி நாிக்குள்ளமாசம பாகங்ெகா த் மற்றைதத் தின்ற
அப்ப நீ ெயன்ைன ெகால்ல வி ம் கிறாெயன தைல எவன் தன் பிரேயாசனத்ைத
விட் உள்ளைதச் ெசால் கிறாேனா அவன் திஷ் ரெனன் ங்கு சவைனேபால்
ன்ப மைடவாெனன வானரம் அெதப்ப ெயன் ேகட்க மகரஞ் ெசால் கின்ற .
ஒ குப்பத்தில் திஷ் ரெனன் ங் குயவன் பாைனகைள எ க்ைகயில்
ஓட்டாங்குச்சிெயான் கபாலத்தில் தாக்கி கத்தி ெவட் ப்ேபால் காயம்ப ட்ட பிறகு
சில நாள் கழித் அத்ேதசத்தில் க ப் வந்தைமயால் அவன் ம ேதசத்திற்குப் ேபாய்
இராஜனிடத்தில் ேசவகத்திலமர அவ்வரசன் அவ்வ ைமக்கண் இவன்
ேபார்க்களத்தில் ன் காயம் வாங்கின சூரெனன் ெயண்ணி அவைன மிக ம்
உபசாித் அவனிடத்தில் தையயாயி ந்தான் அ
தற்ெகாண் ம் மற்ற ேசவகர்கள்
ெபாறாைமயாயி க்கத் தைலப்பட்ட இராசன் தையயி க்ைகயால் ஒன் ம்
ேபசாம
ந்தார்கள் அப்ப யி க்ைகயில் ஒ நாள் இராசன் ஏகாந்மதாய்
திஷ்டரைனப் பார்த் உனக்குக் கத்தி ெவட் யா ைடய சண்ைடயில் பட்டெதன
குயச் ேசவகன் ராஜேன நான் சூைள ேபாட் ெகாண்
க்ைகயில் வி ந் ஓ பட்
இக்காயம் பட்டெதன இைதக் ேகட்ட மாத்திரத்தில் ராஜன் நாணிக் குலாலைனப்
பார்த் நான் ேமாசம் ேபாேனன் இ இரண்டாம் ேபர்க்குத் ெதாிவதற்குள்ேள நீ
ஓ ப்ேபா இைதச் சூரர்கள் கண்டால் நீ உன் யிைரக் காணமாட்டாெயனக் குயவன்
சுவாமி என் ைககால்கைளக் கட் ரணக்களத்திற் ேபாட் என் அஸ்தலாகவத்ைதப்
பார்த்த
ம் வாய்ப் ளித்தேதா மாங்காய் ளித்தேதா ெயன் ெசால்லலாேமா என
ராசன் நீ சி த குலம் ேபாற்களத்தில் வ வெதன் அங்கனமாக நாிக்குட் ேபால் ஏன்
சும்மா ள் கிறாய் ேவட்ைட பி க்குேமா என குலாலன் அந்த நாிக்குட் யாாிடத்தில்
தன்ைனப் கழ்ந் க் ெகாண்ட ெசால் ைமயாஎன அரசன் ெசால் கிறான்.
ஒ வனத்தில் ெபட்ைடச் சிங்கத்ேதா கூ யி ந்த சிங்கத் க்கு இரண் குட் கள்
உண்டான டேன பல விலங்குகைளக் ெகான் தன் ெபண் சிங்கத்தின் ைகயில்
ெகா க்கப் பார்த் இப்பிள்ைளக க்கு வினாத் ெதாிகிற வைரக்கும் இவர்கைள
நம்பித் தனிேய விட் ராேதெயன் பத்திரஞ் ெசால் நித்தியம் தான் மாத்திரம் ேபாய்
மி கங்கைளக் ெகான் ெகாண் வந் ெகா த் ெகாண்
க்ைகயில் ஒ நாள்
அதற்கு ஒன் ங் கிைடயாமல் தி ம்பி ட் க்கு வ ம்ேபா வழியில் ைகயிலகப்பட்ட
ஒ நாிக்குட் ைய அ யாமல் பி த் ப் ெபட்ைட ெகாண் வந் இன்ைறக்கு
இைதவிட ேவெறான் ங் கிைடக்கவில்ைலெயன அப் ெபட்ைட அக்குட் ைய மிக ஞ்
சிறியதாயி க்கின்றைதப் பார்த் த் தன்குழந்ைதகளில் ஒன்றாய்க் காப்பாற்றிக்
ெகாண் வ ைகயில் அம் ன் ம் ெபாியனவாய் ஒ நாள் காட் க்குப்ேபானேபா
அங்ெகா யாைனையக் கண் இதன் கிட்டப் ேபாகலாகாெதன் ெசால் விட்
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நாிக்குட்
ட் ற்கு ஓ ப் ேபாயிற் மற்றிரண் ம் அைதப் பார்த் அதன் பின்ேன
ட் க்கு வந் தன் தா டேன அந்தநாியின் காாியத்ைதச் ெசால்ல நாிகுட் அைதக்
ேகட் மிக ம் ேகாபித் நான் இவர்களி ம் ெசாியத்திற் குைரந்தவனா
இவர்கெளன்ைன பழித் நைகப்பாேனன் கூ க்கு மாங்காய் ேதாற்குமா
நானிவர்கைளத் தண் த் என் பராக்கிரமத்ைதக் காட் ேவன் ெகாட் னால் பிள்ைளப்
ச்சியா என இைதக் ேகட் ப்
ெபண் சிங்கம் நாிையேய காந்தமாய் ஓாிடத்திற் ெகாண் ேபாய், நீர் நாிக்குட்
உன்குலத்தில் யாைனையக் ெகால் கிற சக்தியில்ைல உன்ைன நாந் என்பால்
ெகா த் வளர்த்தைமயால் இந்தப் பராக்கிரமஞ் ெசால் க் ெகாள் கிறாய் இவர்கள்
இனி உன்ைன இன்னவெனன் அறிவதற்கு ன்ேன நீ றப்பட் ஓ ப்ேபா
இல்லாவிட்டால் அவர்கள் ைகயின
ண் இறந் ேபாவாெயன அைதக்
ேகள்விப்பட்ட டேன சம் கம் ஓ ப் ேபாயிற் ஆதலால் நீ குசவெனன்
ெவளிப்ப வதற்கு ன்ேன விைரவாயிைத விட் ப் ேபாெவன அவன் அந்த ராசாவின்
உத்தாரப்ப ஓ ப் ேபானாெனன இப்ப
தைலயின் ேபச்ைசக்ேகட் ச் சு கன்
ஸ்திாீக்களின் கி த்திமம் ஒ வர்க்குந் ெதாியாதாைகயால் அவர்கள் விசுவாசத்ைத
நம்பலாகாெதன தைல இ எதனாற்ச் ெசால் கிறாெயன வானரஞ் ெசால்லத்
ெதாடங்கிற் .
தாராநகரத்தில் கு ம்பத்ேதா கூடயி ந்த சந்தி விரத்ெனன் ம் ேவதியன்
தன்மைனயாட் ெயல்லாேரா ம் கலகம் பண்ணிக்ெகாண்
க்ைகயால் அவன்
அவள்ேம
க்கிற ேமாகத்தினால் தன் ேதயத்ைதத் றந் அவைள
யைழத் க்ெகாண் ேதசாந்திரம் ேபாைகயில் அவ்வழியில் பார்ப்பினி நாயகன்
எனக்கு மிக ந்தாகெம க்கின்ற எங்கி ந்தாயி ம் தண்ணீர் ெகாண் வாெவன
அவன் அவைள அங்ேகேய ைவத் விட் தண்ணிக்குப் ேபாய்வந் அவள் இறந்
பிணமாய்க் கிடப்பைதப் பார்த் மிக ம் லம்பி வ த்தப் ப ைகயில் உனவயதிற்
பாதி இவட்குக் ெகா த்தாயானால் மீண்ெட ந்தாெளன் ஆகாசவாணி ண்டாக
அைதக் ேகட் ப் பார்ப்பான் பவித்திரத்ேதாேட பாதி வயைத ன் தரம் உச்சாித் க்
ெகா க்க அதனால் அவள் சீவித் ெத ந் சல்பானம் பண்ணினாள்
பின் ஒ பட் னத்திற் ேபாயிறங்கி அந்தணன் ெசல வாங்கக் கைடக்குப்
ேபானேபா அங்ேக ஒ
டவன் ெநற்றியாகச் சங்கீதம் பாட அைதக் ேகட் அவள்
ேபாகித் அவன கிற் ேபாய்ச் சிேநகா என்ைன அங்கீகாரஞ் ெசய்யேவண் ம்
இல்லாவிட்டால் உனக்கு ெபண் ெகாைல வ ெமன அைதக்ேகட் அவன் இேதா
டவ க்குக் ெகாம் த்ேதன் கிைடத்தேதெயன் ெபாங்கி அவள் ைகையப் பி த் க்
ெகாள்ள அப்ேபாதவள் இவ் டம்ைப னக்கு அற்பணம் பண்ணிேனன்
இனிநீஐயமில்லாமெலன் டேனகூடவாெவன அப்ப ேய அம் டவனவளண்ைட
உட்கார்ந்தி ந்தானிதற்குள்ேள கைடச்சரக்க்குகள் வாங்கிக்ெகாண் வந்த
பிராமண க்கு சமயல் பண்ணி இைலேபாட் நம் டவ க்குக் ெகாஞ்சம் அன்னங்
ெகா த் இ வ ஞ் சாப்பிட்டபிறகு பாற்பனத்தி நாயகேன நீெரன்ைனத் தனியாக
விட் ப்ேபாம்ேபா எனக்குத் ைணயில்லாைமயால் இம் டவெனனக்குத்
ைணயி க்கட் ெமன அைதக்ேகட்டந்தணன் இம் டவைன எப்ப
ெகாண் ேபாகலாெமன அவள் நான்
கிற் கட் க்ெகாண் வ ேவெனன
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நல்லெதன் அவள் கபடத்ைத நிசெமன் எண்ணி அதற்குட்பட்டான் அவைனப்
டைவயிற்சுற்றி
கிற் கட் க்ெகாண் நடக்ைகயில் அவ்வழியிற் பிராமனன்
இவைளப் பாழ்ங்கிணற்றங்கைரயிற் ப த் க் கண்ணைசந்தைதப் பார்த்
அம் டனிடந்தா சக்தியினால்
ஷைனத் றவில் உ ட் விட் ச் சனி
ெதாைலந்தெதன் அம் டவைன ஒ ெபட் யில் ைவத் ேநாவாமல்
உ த் க்ெகாண் ேதசாந்திரம்ேபாைகயில் அங்ேக ேசவகர்கள் அவள் தைலேமற்
ெபட் யி ப்பைதக் கண் ேபாய்விட்டார்கள்
அப்ேபா அரசன் ெபட் ையத் திறப்பித் ப் பார்த் அவன் டவைனக் கண்
இவன் யார் என்ன ெசய்தி ெயனப் பார்ப்பினிையக் ேகட் இவள் இவன் என்பத்தா
இவர் ேகாபாக்கினியி க்கிறதினால் இப்ப த் தைளயிற் சுமந் ேபாகிேற ெனன
அரசனைதக் ேகட் அவள் கற் ைடைமக்கு மகிழ்ந் இவள் நமக்கு உடன்
பிறப்ெபன் எண்ணி இவைளத் தன்னிடத்தில் நி த்தி ெகாண்டான்
இங்ேகயிப்ப யி க்ைகயில் அங்ேக அவ்வழியிற் ேபான வழிப்ேபாக்க ெனா வன்
தாகத் க்குள்ேள யிறங்கினேபா வி ந் கிடக்கின்றவைனப் பார்த்
இறங்கிெய த் ெவளிேய விட் ப் ேபாக அவனங்ேக பங்குைவ ம் மைனவிைய ங்
காணாமல் அங்கங்ேக திாிந் ேத க்ெகாண் அந் நகரத்திற்குள்ேள ேபானான் இவன்
வ வைத அவ் விபசாாி பார்த் ேவந்த டேன இேதா வ கிற இச்சண்டாளேனன்
பதிக்கு விேறாதிெயன்ன அவ் ேவந்தனிவைனப் ப த் க் காவ ல் ைவ ங்கெளனச்
ேசவகர்கட்கு உத்தர ெசய்ய அவர்கப்ப ேய ெசய்யத் ெதாடங்குைகயில்
அவனிைறவைனப் பார்த் ஓ அரச சிகாமணிேய நீ தர்ம குண ள்ளவராவி க்கிறீர்
ஆதலால் தீர விசாாி ெமன் தன் குைறகைள ெயல்லாஞ் ெசான்னான ரசனிைதக்
ேகட் ஒ பஞ்சாயத் நியமித் அவர்களால் இப் பார்ப்பான் குற்றவாளியல்ல அவள்
ஷ்ைடெயன்றறிந் அதற்குத் தக்க தண்டைன ெசய் ேவதியைன சமாதானம்
பண்ணினான் ஆதலால் மாதர்கள் அனர்த்தங்கட்கு லமாயி க்கிறார்கள் விேவகிகள்
அவர்கள் ேபச்சுக்குக் கா ெகா க்கலாகா அப்ேபச்சுக்குக் காசு ெகா த்
ற்காலத்திேல நந்தனராசெனன்பவ ம் வர சிெயன் ம் பிரதானி ஞ்
சைபந விேல ேயன்னம் அைடந்தார்கெளன தைல யெதப்ப ெயன வானரஞ்
ெசால்ல ற்ற .
பராக்கிரமசா யான நந்தனராசெனன்பவன் ைரத்தனம் பண்ணிக்
ெகாண்
க்ைகயில் அவன் மைனயாட் ஏேதாெவா காரணத்தால் பிணங்கிக்
ெகாண்டைதக் குறித் அரசெனவ் வித சமாதானஞ் ெசய் ங் ேகளாமல் நீ வாயில்
வாளம் ேபாட் க்ெகாண் உன்
கின் ேவல் எண்ைணெய த் க் ெகாண் குதிைர
ேபாலக் கைனத்தால் நா ன் ேபச்சிக்குச் ெசவி ெகா ப்ேபெனன அப்ேபா நி பன்
அவள் பிாீதிக்காகச் ெசான்ன வண்ணஞ் ெசய்ய அைதப் பிரதானியின் மைனக்
கிழத்திக் ேகள்விப்பட் அவ ங் ேகாபமாய் தன் பதி டேன ேபசாமல் றடாயி க்க
அவ்ேவைளயில்
ம் அறிந்தவனாகிய வர சி ெயன் ம் மந்திாி தன் மைனவிக்கு
எவ்வித ஆ தல் ெசால்
ம் அவ டன் பாடாமல் நீ தைல ெமாட்ைட
இட் க்ெகாண் என்ைன வலசாாி இடசாாியாகக் சூழ்ந் வந் சாஷ்டாங்க
நமஸ்காரம் பண்
வாயானால் உனக்கு நா ட்ப ெவெனன மந்திாி அவள்
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பி வாதத் க்காக அங்கனஞ் ெசய் ம நா தயத்தில் சைபயில் வந்தி ந்த
அரசனிடத்திற்குப் ேபாக அரசன் பிரதானிையப் பார்த் நீ எதற்கா ண்டனம்
பண்ணிக் ெகாண்டாெயன மந்திாி மகாராஜா அவர்கள் குதிைரையப் ேபாலக்
கைனத்தப யாய் அ ேயன் ம ங்க ெமாட்ைடயிட் க் ெகாண்ேடெனன இப்ப
யி வர் ேபச்ைச ங் ேகட் சனங்கள் நடந்த ெசய்திெயல்லாம் அறிந் ெகாண்டார்கள்
ஆதலால் மாதர்க ைடயா சித வார்த்ைதகைளக் ேகட் ெமௗனமாயி க்க ேவண் ம்
அங்ஙனம் ெசய்யா அவேரா ம ெமாழி ெசால் கின்றன
த் ேதாைலப்
பார்த் க் ெகாண்
ந்த க ைதையப்ேபால் கிேலச மைடவாெனன அெதப்ப ெயன்
தைல வினாவக் குரங்கு விைடவி க்கின்ற
ந மதியாற்றங்கைரயில் பவானிெயன் ம் ஒேரைழ வண்ணான் தன் க ைத
தீனியில்லாமல் நா க்கு நாள் யிைளத் ப்ேபாகிறைதக் குறித் விசனப்பட் க்
ெகாண்
க்ைகயில் ஒ நாள் விைனயாமல் கிைடத்த
த்ேதாைலக் ெகாண் வந்
களிப் டேன விைரவில் அக் க ைத ேமல் ேபார்த் ஊரார் பயிர்களில் ேமயவித் க்
ெகாண்
க்கும்ேபா கு கள் இ
ெயன் நிைனத் ேதா ப் ேபாவார்கள்
இப யி க்ைகயில் இப்ெப வாயகன் மிக ம் ெப த் ஒ நாட் பயிாில் தானியத்ைதத்
தின் ெகாண்
க்கும்ேபா ஒ ெபண் க ைதயின் கூக்குரைலக் ேகட் மிக ம்
ெப ங் கூச்ச டத் ெதாடங்கிற் அப்ேபா அக்ெகாைலக்காரன் இ
யாெவன்
நிச்சயித் அைதப் பி த் இ ப் ெபா யாய த்தான் ஆதலால் மாதர்க டேன
ணாகப் ேபசலாகா இப்ப யி க்ைகயில் நீயவைனக் குறித் என்ைனக் ெகால்ல
வி ந்தாய் இ உன்குற்றமன் விசுவாசகாதகம் பண் தல் உன் சாதிக்ேக
யியல்பாயி க்கின்ற அ சா க்களின் ேசர்க்ைகயா ங் குணமாகா ேம ம்
ஷ்டர்கட்கு உபேதசித் ப் பயனில்ைலெயன் இப்ப ப் ேபசிக்ெகாண்
க்ைகயில்
சலத்தி
ந்த ஒ சலசரம் வந் ன் மைனயாள் எதிபார்த் க் ெகாண்
ந்த
பட் னியாயி ந்தாெளன அந்த நாராசஞ் ெசவியிேலாின டேன தைல நான்
ெகா ேயானாத ல் இத்தன்ைமய இடாிலகப் பட்ேடன் தல் நண்ப க்குப்
ெபால்லாதவனாேனன் இரண்டாவ மைனசுகித்தி ம் இரந்த நாள்
ங் காடாயிற்
இல்லக் கிழத்தியில்லாத இல்லஞ்சுடைல யன்ேறா ஆதலால் மித்திரா என் பிைழைய
மன்னி நா னக்கு ேராகம் நிைனத்ததனால் தீயில் குதிக்கிேறெனன இைதேகட்
வானரம் எவன் ேபச்சினால் நீ ெகாைலத் ெதாழிற்க்ேகற்பட்ைடேயா அவள் சாைவக்
குறித் இப்ேபா கிேலசித் உயிர்விட நிைனக்கிறாய் அப்ப ப்பட்ட ற்குணியின்
சா க்குக் களிக்க ேவண் ம் பதிைய விட் பின் க்கு உடன்பட்
ந்ததனால்
ன்ெனா த்திைய நா ம் சிாித்தெதன அப்ேபா மகரம் நாியாைரப் பார்த்
நைகத்தெதன சு கன் ெசால் கிற .
சம்பகாவதி நகரத்தில் கிழவனாயி ந்த ேதவதத்தெனன் ம் ஒ சாவகாாியின்
ெபண்சாதி அந்நிய
ஷர்களிடத்தில் ஆைச ெகாண்
க்ைகயில் அவைளக் கண்ட
ஒ
டனவைனக் கண் ெபண்ேண என் ெபண்சாதி யிரந்தப யினால் நான் மிக ம்
க்கித் க் ெகாண்
க்கிேறன் நீ என் க்கத்ைத பாிகாித்தால் உனக்குப் ண்ணியம்
உன்ைனப் பார்த் மிக ம் ஆனந்தமாயிேனெனன அைதக் ேகட் அவள் உன்
மனதின்ப இங்கனமி க்கிற என் கிழக் கணவன் பணத்ைதெய த் க் ெகாண் நீ ம்
நா ம் பரேதசத்தில் ேபாய் வாழ்ந்தி ப்ேபாெமன அவன் இ மிக ம் நல்ல காாியஞ்
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ெசான்னாய் நீ கணப்ேபாதானா ம் அட் யில்லாமல் இக்காாியத்தில் யற்சி
ெசய்யலாெமன அப்ப ேய ம நாள் ெவளிச்சேம ம் ேவைளயில் ெவகு திரவியஙைள
எ த் க்ெகாண் சங்கேகத ப இ வ ம் ேதசாந்திரம் ேபாவைதக் குறித் இ காத
வழி ேபாைகயில் அங்ேக ஒ ேபராற்றிப் பார்த்தவாில் அவள் பின்ேன இவைன
யாராயி ந் ேத க்ெகாண் ஓ வந்தால் பணத்ைத ம் அவைள ங் ெகாண்
ேபாகிற மன்றி நம் ைடய ஜீவைன ம் வாங்குவார்களாதலால் இவைள விட் ப்
ெபா ைள மாத்திரம் ஏமாற்றிக்ெகாண் ேபாகேவண் ெமன் மனசிேலேய
ஆராய்ந் நிச்சயித் ப் பின் அவைள ேநாக்கி இந்நதி மிக ங் க னமான
தண்ணீ ம் நிரம்ப வ கிற ஆதலால் ன்ேன எல்லாவற்ைற ம் அக்கைரயில்
ைவத் விட் ப் பின் உன்ைன ேநாவாமல் ெகாண் ேபாய் கைரேசர்க்கிேறெனன
அவள் உன் மனதின்ப ெசய்ெயன பின் அவளிடத்தி
ந்த பண
வைத ம்
வாங்கிக் ெகாண் என் பிாிய நாயகிேய உன் டைவைய ம் அவிழ்த் க்
ெகா த்தாயானால் உன்ைன ம ப
ம் ெகாண் ேபாதல் வ த்தமாயிரா
ெதனச்ெசால் அவளப்ப ேய விழ்த் க் ெகா க்க அைத ங்ைகக் ெகாண் இவள்
ெவட்கத்தினால் அங்கிங்ேகா யாேரா ஞ் ெசால்லமாட்டாெளன் எண்ணிக்
ெகாண் அபகாித்த ெபா ேளா கூடப் ேபாய் விட்டான்
பிறகவளைதப் பார்த் த் தன் மனதில் வியாகு த் நான் ெசய்த ேவைலக்குப் பலன்
உடேன கிைடத்த இைத அக்கிழப் பிணமறிந்தால் என்ன ெசய் ேமா
ெவன்ெறண்ணிக்ெகாண் நாணத்தினால் தண்ணி ரங்கி உட்கார்ந்தி ைகயில்
ஓாிைறச்சி
க்ைகைய வாயில் ெகௗவிக்ெகாண் ஓ வந் தண்ணீாில் நின் த்
ள்ளீக்கைரயிக் வி ந்த மீைனப் பி க்க நிைனத் வாயிைறச்சிைய மியில்
ேபாட் க் ெகௗவப்ேபாைகயில் அம்மீன் தண்ணீாில் குதித் நாி தி ம்பி
அத்தைசயிண்ைட வ வதற்குள்ேள அைத ஒ ப ந் அைறந் ேபாகவானைதப்
பார்த் ஆவெதன்னெவன அைதக்ேகட் ச் சம் கன் குேராதத்ேதாேட எனக்கு
ேநாிட்ட ேபாலேவ நீ ம் உன் பதிைய ஞ்சாரைன மிழந் இப்ேபா
நிர்வாணத்ேதா என்னெயண்ண மி கிறாெயன
இப்ப யி வ க்கும் வாக்குவாதம் நடந் ெகாண்
க்ைகயில் இஃதவள்
கணவ க்குத் ெதாிந் அவனவைள மிக ந் தண் த் ஓட் விட்டானாதலால் அந்தத்
ஷ் ையக் குறித் ச் ேசாக ராமல் தலாய் நீ உன் சாைகக்குப் ேபாெவன மகரந்தன்
ட் க்குப் ேபான விடத்தில் அங்ேக ேவெறா
தைலயி க்கக் கண்
நம்மிடத்ைத ம் ஒ வன் ைகக் ெகாண்டான் அதற்குச் சாமேபதத்ைத தண்டங்களில்
ஓ பாயஞ் ெசய்வைதக் குறித் நம் ைடய சிேனகிதைன விடச் ெசால் கிறவர்கள்
இல்ைல அவைனேய வினாவ ேவண் ெமன் உ தி ெசய் மீண் ம்
நாவமரத்தண்ைட வந் சு கைனப் பார்த் மித்திைர பட்ட கா ேலேய ப ங் ெகட்ட
கு ேய ெக ம் என்றாற்ேபால என் அபாயத்தினால் என் ட்ைட ம் ஒ வன் பி ங்கிக்
ெகாண்டான் இனி நாெனன்ன ெசய்ேவெனன்
ைறயிட வானரம் நன்றி
ெகட்டவேன எனக்குப் ெபால்லாங்கு ேத ன நீ மறித்
ட்டாள் தனமாய்
என்னிடத் க்க ஏன் வந்தாய் ட க்கு உபேதசிததால் அவன்
ைடயவன்
ழக்கப்பண் வெனன தைல இெதங்கனெமனக் குரங்கு ெசால்லத்
ெதாடங்கிற் .
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ஒ மரத்தின்ேமல் கூ கட் அதில் வாழ்ந் ெகாண்
க்கிற இரண்
க்கணங்கு வி ஆலங்கட்
டேன கூடப் ெப மைழ ெபய்ைகயில் குளிாினாேல
சளிப்பி த் ப் பல் கிட்ட ந ங்கிக்ெகாண் ஒ மரத்த யிெலா ங்கியி ந்
வ ந் கிற வானரத்ைதக் கண் உனக்குக் கால்ைககளி ந் ங் குளிர் காற்
த ய
க்கத்ைத ஐையேயா நீேயன் அ பவிக்கிறாய் நீேயன்
கட் க்
ெகாள்ளவில்ைலெயன் இரக்கத்தாற் ெசால்ல அைதக் ேகட் அத் ஷ்டக் குரங்கு
ஊசி ஞ்சி டாவல்லவ க்குப் த்தி ெசால் கிைறயா எனக்கு
கட் கிற
சக்தியில்ைல அைதப் பிாித்ெதறிகிற சாமர்த்திய ண் இேதா பாெரன் அதன்
கூட்ைடப் பிாித்ெதாிந்த ஆதலால் கீழாேனார்கட்கு உபேதசிக்கலாகாெதன தைல
அப்பேன நான் குற்றவாளி ன்ப ெமய்ேய ஆயி மவன் பைழய சிேநகிதனாேலால்
உன்ைன ேகட்கிேறெனன வானரம் ெயங்ேக ேபாய்ப் பைகயாளிேயா ேபார் ெசய்
ம ந்தால் ெசாற்கமைடவாய் ெவன்றால்
அைடந் சுக
வாய் ன்ெனா
த்திசா உத்தம க்குக் கும்பி ம் சூர க் குபேதச ம் காாியக்கார க்குத் தான ம்
ஈடானவ க்குத் தண்ட ஞ் ெசய்தாற்ேபாலச் ெசய்யேவண் ெமன தைல
அெதங்கன ெமனச்சு கன் ெசால்ல ற்ற .
இம்மைலயின்ேமல் ச ரெனன் ம் ஒ நாி பசி டேன அங்கங்ேக திாி ங்கால் ஒ
ெசத்த யாைனைய கண் அதன் ேதாைலக்கிழித் இைரச்சிையத் தின் ம் வல்லைம
அதற்கின்றைமயால் அஃதங்குக் காத்தி க்ைகயில் அங்ேக வந்த சிங்கத்ைதக் கண்
தண்டனிட அ நீ யாெரன நாி நான் தங்கள ேயன் தாங்கள அ த்தயாைனையக்
காத் ட்கார்ந்தி க்கிேறெனனச் சிங்கம் இ நான் ெகான்றெதன் ேவெறா வன்
ெகான் எறிந்தாேனா அன்றித் தானாய் ம ந்தேதா எப்ப யி ந்தா ம் அைத நான்
சிேயன் இ
னக்கு ேவண் மானால் எ த் க் ெகாள்ெளன நாி சுவாமி இ
ேயாக்கியந்தான் ெபாிேயார்கள் தம் ஆண்ைமயாேலசம் பாதிக்கிறார்கெளன சிங்கம்
அைதக்ேகட் ேவெறா வனத்திற்குப் ேபாகப் பின் ம் அங்ேக வந்த ஒ
ையப்
பார்த் அம்மான் நீ இக்காலன் கத்திேலன் எதிர்ப்பட்டாய் இவ்வாைனையக்
ெகான் மி ேகந்திரன் யாெதா
வந்தாலதற்கு ெதாியாமல் எனக்கு வந்
ெசால் வாய்னால் நானைதக் ெகான் ெயறிேவன் நான் ன்ேன ஒ
யாைனையய த்
ழ்கப் ேபானயிடத்தில் ஒ
அைதெயச்சில் பண்ணிற் அ
தலாகப்
ையத் ேத ப் பார்த் ம் அகப்படவில்ைலெயன் என் டன்
ெசால் யி க்கிறாெனனப்
அச்சிங்கத்தின் உத்தரைவக் ேக மிக ம் பயந்
ம மகேன எனக்குப் பிராணதானங் ெகா ெமனச் ெசால் க்ெகாண்ேட
ஓ ப்ேபாயிற் ம ப ஒ வானரத்ைதக் கண்
ன்ேன வந்த ஷ்டைனக்
கும்பிட் ப்ேபாக்கிேனாம் இரண்டாமவைனப் ேபதித்ேதாம் இப்ேபா இதன் ைகயால்
இைதக் கிழிப்பிக்க ேவண் ெமன் இப்ப த்தன் ள்ேள நிச்சயித் ப் பின் வானரா
நீ ெந நாைளக்குப்பின் ந்தாய் மற் ம் பசித்தி க்கிறாய் எனக்குச் சிங்கம் ெகா க்க
இவ்வானிைரச்சிைய நீ ெகாஞ்சம் தின் சிங்கம் வ வதற்கு ன்ேன சீக்கிரமாய்
ஓ ப்ேபாெவனக் குரங்கு அைதேகட் யாைனையக் கிழிக்க அைதப்பார்த் நாி
வானரா சிங்கஞ் சமீபத்தில் வந் இனி நீ விைரவிேலா ப் ேபாெவன! அைதக்ேகட் க்
குரங்கு பறந்த
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பின் அ

பின்னந்தவிடத்தி

ந்த மாம்சத்ைத நாி தின்

ைகயில் அங்ேக

வந்தேவெறா நாிையச் சண்ைடயிட் த் ரத்திதான் ேவணமட் ம் இைரச்சிகைளத்'
தின்ற ஆதலால் நீ அம்மகரத்ைத ெகான் உன் ட் ல் சுகமாயி ேவெறா
ேதசத்தில் ெசௗக்கியெமல்லாங் கிைடக்குமாயி ம் தனக்குச் சிேநகம் அச்ெசா வ ம்
இல்லாவிட்டால் சித்திராங்கன் ேபால தீங்குகள் அ பவிக்க வ ெமன தைலச்
சித்திராங்கத க்கு எப்ப அவஸ்ைத ேநாிட்டெதன வானரஞ் ெசால்லத்
ெதாடங்கிற் .
அேயாத்தி மாநகரத்தி
ந்த சித்திராங்கன் என் ம் ஒ நாய் பஞ்சத்தினால் ேசா
கிட்டாமல் ம ேதயத்திற் ெசன் ஒ கி கஸ்தன் ட் க்குப்ேபாய் அவ் ட் க்
காிேசா ேபாட் ஆதாித்ததனாலன்
தல் ெவகுநாள் வைரக்கும் அங்ேகயி ந்
ஒ நாள் சரசமாய் ட் க்கு ெவளிேயவந் வந்த டேன அவ் ர் மற்ைறநாய்கள்
இதன் ேமேலவி ந் அேநக விடத்தில் க த் அந்த உதிரமாம் சங்கைள
ெவளிப்ப த்தினத்தினால் சித்திராங்கன் மிக ம் க்கமைடந் என்ன பஞ்சம்
வந்தா ம் சுயேதசத்ைத விட் வரலாகாெதனத் தனக்குள் ேதறிமீண் அேயாத்திக்கு
ஓ வந்த மாத்திரத்தில் அதற்கு இறவாகிய நாய்கள் சித்திராங்கா அத்ேதயம்
எப்ப யி க்கிறெதனச் சித்திராங்கன் அத்ேதயம் ெசழிப்பாயி க்கின்ற மாதர்க ம்
தயாசா களாயி க்கிறார்கள் சுகாதிமித்திரத் ன்பமில்ைல ஆதலால் இவ்வவஸ்ைத
ேநாிட்டெதந்ற ஆன ெகாண் தன்னிடத்தி
ப்ப ேபாலச்சுகம் ேவறில்ைல
ெயன்கின்றெனன தைல அவ்வார்த்ைதகைளக் ேகட் ப்ேபாய் அவ்வண்ணேம
எதிாி டேனெபா
அதன் ட்ைட மீட் க்ெகாண் அங்ேகேய வாழ்ந்தி ந்த
ஆதலால் பராக்கிரமத்தினால் பாக்கியம் வழித்ேத வந்தைடகின்ற .
நான்காவ

லப்தஹானி அல்ல

ேபரழி

ற்றிற் .

------------
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ஐந்தாவ

: அசம்பிேரக்ஷிய காாியத் வம்.
அல்ல ஆய்ந் ெசயல்.

ேசாமசன்மன் அரசன் மக்கைள ேநாக்கி யாவெநா வ ைடய தீச்ெசயல்கைளக்
கண் ற்றாயி ம் ெசவி ற்றாயி ம் அறி ைடேயான் அைதப் பிாியலாகா
அங்ஙனம் ஆைகயினால் ெவள்ளறிவெனன் ம் ெபாிய ஒ மயிர்விைளஞன்
பணிபத்திரன் என்ேபான க மம் கண் வழிேதராமல் அங்ஙனம் ாிந்
இட ற்றனெனன அைதக் ேகள்வி ற்ற இளங்குமரா அஃெதவ்வா இயம் திெயன்
வினாவ ஆசிாிய

ைரக்காயினான்,

அவரசக் கண்ணதாய் பட்டண ாி வாசியாகிய மணிபத்திரன் என்ெபான் நன்ெனறி
பற்றி ஒ கலான உளதாய் நன்குரலால் பாிபவ ற் இவ்வ ைம ெகட்ட சீச்சீதைய
சாந்தி தலான குணங்கள் ெபா ளில்ளாதாாிடத்தில் விபாீதமாகத்
ேதான் கின்றனெவன் கணந்ேதா ம் ஆகு த் க் கு ம்பப் பா காப்பின்
ஏக்கத்தினான் அறி ம க்கமைடக்கின்ற தானிய த ய ெபா ளிலா
இக்கா
ஒக்கும் அவன் கல்வி த ய குணச் சிறப் ற்றான் ஆயி ம், மணிதர்
எண்ணிக்ைகயில் உறான் இங்கனம் பலவைகத் தாயவற சிமிைமயினான்
எ
கின்ற ஆதலால்பட் னியி ந் உயிர் றப்பெளைதத் ணிந் மணிபத்திரன்
லகளவளர் ைகயில் ப மநிதி நீத்ேதான் ம வமாய் அவன் கனவில் அைடந் யான்
உன் ஒ க்கத்தால் நட் லனாக நாைள இவ்
வத்ேதா வ ேவன் அப்ேபா என்
ெசன்னிேமல் தண்டத்தால் ைடப்ைபயாயின் குன்றாப் ெபாற்குைவ ஆேனெனனக்
ேகட் அவன் யில் ஒழிந் அக்கனவி உணைமேயா அன்ேறல் இஃ எப்ேபாழ் ம்
எனக்குளதாய் ெபா ட் சிந்ைதயிந் ேதாற்றேமாெயன் இங்கனம் ம நாள் க திக்
ெகாண்
க்குங்கால் இரவில் கண்டாங்குவந்த இந்நீத்ேதரைனக் கண் நிகழ்ந்த
கன ெமய்ெயனத் ணி ற் அவன் சிரெமல் ஓர் தண்டங்ெகா தாக்க அவன்
ெபான்மயமாய் ஒளிவிட் நின்றைமயால் ஒன்றிற் ெபாதிந் விட் லைவயா நிற ழி
வனில்லாட்கு நகங்கைளந் ெகாண்
மதமயிற் விைனஞைன ேநாக்கி உனக்குச்
சிறி ம் லப்ப தற்க எனவற்
த்தி விக்க அந்ெநறி நிற்பெளன ேமற்ெகாண்
ட் ற்ெசன் அறிவிைய அைழத் வந் அன்ேனான் மண்ைடயில்
ேகாலெகாண்டைறவன் அவன் சுடா விபசுமபன்னாெனனத் ேதறி மற்ைறநாள்
றவிகள் கு விற்ெசன் மிகவணங்கி நீவிர் எத்திறத்ேதார்க்கும் அறி ணர்த்திக்
கைரேயற்றா நிற்கின்ற நீர் மற் ம் எவ்ெவலா இல்லத் க்குக்கும் பிச்ைசக்கு ஏகா
நிற்கின்றீர் ஆதலா த் தினம் நாயிேனன் சி கு
க்குத் ேதவாீர் கூட்டத்ேதா
எ ந்த ள் ராக ெவன அவர்களில் தைலவ்ன் இம்மாசு தீர்ப்ேபாைன ேநாக்கி
நாள்ேதா ம் அந்தணர் உன் மைனக்கு வராநிற்க நீ இன்ைறக்கு எமக்ேகன்
இயம் கின்றைன அவ்ேவதியைரேய அைழயாெயன அக்காைலயிலவ்வித உம்மட் ப்
ேபாறச் ெசயல்கல் இ க்கின்றைமயான் அறிகின்றேரன் ஆதலால் நீ விெரன
ேவண் ைகைய எட் ைன பிமறாமல் தி
ளம் ைவத்த ள் ெரனப் பழிவாக
ெமாழிந் அவர் கரத்ைதபற்றி இல் ற் ெகாண் வந் அம் னிபின கபாடத்தில்
உலக்ைகயால் சாத்தின அளவில் அவன் கைளந் நிலத்தில் அ யற்ற பாைலேபால்
ழ்ந்தனன் இதற்குள் தபசி குழாம்வந் ெமய்மறந் கிடக்கின்றவைனப் பார்த்தளவில்
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ேபாிைரச்ச ட இக்க ப ைய அவ் ராள்ேவான் காவலாள்கள் கண் ஆண்ெடய்தி
அந்நாவிதைனப் பிணித் த் தந் தைலவன் பாற்ெகா ேமாய் விட அவ் ராணி
மஞ்சிகைள ேநாக்கி இஃ என் ெசய்தைனெயன உ க்கி வினாவ அம் மங்கவன்
அவ்வணிகைள விழித் உன் பாலநிக எந்த என்ைனெயாத்தவன் அவெனான் ம்
உைரயாதி ந்தான் அதன்ேமல் அதிகாரத் தைலவனம பட்டைனப் பார்த்
இவனாராயாமல் இக மம் ாிந்தனனாதலால் இவைளக் க ேவற் க் இதான
ம னெனா பார்ப்பினி பாமாிசியாமல் இயற்றி ைக மத்தால் க்காைவக் குறிக்கி
ஆகு த்தாெவன மணிபத்திமன் இன் லக்கனம் அ ள்வாெயன அவ் ராளி
ெசால் வதாயினான்.
உச்சயினி ரத்தில் வதிந்த ேதவனாமேனா ேவதியெனன்ேபான் மைனவிேயா
இல்லற நடாத் ம் நாளில் குழவியில்லாக் குைறயால் இ வ ம் ஓர் கீாிப்பிள்ைளைய
ைமந்தைனப் ேபால க தி வளர்ப் ழி ஒ மக ண்டாயிற் அம் மதைலைய ஓர் நாள்
ங்கிவித் கணவைனப் பார்த் யான் உலகத்தின் ெபா ட் ச் ெசல்லாநின்ேறன் நீர்
நங்காள் ைளையப் பார்த்தி ம் ஒர் ேவைள கீாி க க்குெமன் இங்குஙனம் வகுத் த்
தண்ணீர்க்குச் ெசல்லப் பின்னர் அக்குழந்ைத ெதாட்
ல்கண் வளர்ந்த .
அவ்வந்தண ம் ஓர் தடாத் க மவயத்தனாய்ப் றஞ்ெசல்ல அத் த ணத்தில் ஒ
கி ஷ்ண சர்ப்ப மபிலத்தினின்
றம்ேபாந் ெதாட்
ன் ேமல்ெசல்லா நிற்க
கண் ற்றங்குலம் அைத அக்கணேம விைரந் பற்றி உதாிக்ெகான் பலகண்டங்
கண் கு தியாற் சற்ற கத் டேன தன ஆற்றாைலக் காட்ட வி ம்பி விைரந்
வார மாக வ ைகயில் வந்தபார் பினி ெசந்நீரால் நிைறந்த அதன் வதனத்ைதப்
பார்த்தளவில் அ தன் பிள்ைளையக் க த் ம த்தெதன்
ள்ளித் ள்ளித்
க்குற் நீர்க் குடஞ்சிைத
ம் ம தன் தைலேமற் ேபாட் க்ெகான் உடேன
உற் கா நிற்ைகயில் மக றங்குதைல ம் அ ேக க ம் பாம்பின் ணிக்ைகக்
குைவையயிங் கண் அந்ேதா ெகட்ேடன் யான் என் அ ங்குழவிைய நனகார
மவின்றிக் ெகாைல ெசய்ேதன் எனச் ேசாக ற் ப் லம்பா நிற் ழி அவள் தைலவன்
ஆண்ைடயதிக் குழந்ைத இேதா யி க்ைகயில் நீ ெவ ைமேயன் மக விழந்ேதெனன்
ஏன் கழறிக்க ழ்க் கின்றைன என்ன ெபதாெயன் மைனவி நீர் யாேதா ேபதாய்
என்ெமாழி தள்ளிப் ேபானைமயால் அதன் பயனிேதா வாய்த்த இ மிக்க அவர்
வினன்
ேமல் சக்கரஞ் சுழன்றைத ஒத்ெதன அெதவ்வண்ணம் உைரத்திெயன்ன
உைரப்பதாயினாள்.
அமராதி நகரத்தி ற்றி ந்த ேவதியர் நால்வர்மி யால் ன் ற் இப்ெபா
யரமைடந்த ெபா ளின்ைமைய இன்ைமயாக்கும் இடம் நா ச்ெசல்ேவாமாக
ெபா ளில்லார்க்கு வனந வதி ச
ம் இன்பிைலெயன் இங்கனம் கைடபித்
நால்வ ம் ம ேதயம் ேபாகா நிற்ைகயிலக்ஷிப் பராந்திக் கைர அணித்தாகப் ைபரவ
நந்திெயன் ம் ேயாகி ஒ வன் எல்லாம் வல்ேலானாய் ற்றி க்கின்றெவன அறிந்
அவ்விடத்தில் அவ ைழயச் ெசன் இயன்ற மட் ம் சிக்க அத் றவி அவர்கள்
வழிபாட் க் கிறங்கி உம் வர விகாரணம் ஏெதன அவர்கள் அ கேள எம்ைம ந கின்
குரைவத் ேதாைலப்பான் மிக்க ெபா ட்குைவ கணிவின் ெசம்ைம யாலன்றி
எய் வதன் . ஆத ன், இதன் நிமித்தஞ் சாந் ைண ம் யல் ேவண் ெமன்
ணிந் ஈண்
ம் சரண் அைடந்ேதாம் இனித் ேதவாீர் எம்விழைவ
ப்பீேரல்
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எம் யிைர ம் மால வி
ெமேயாகி யிவர்கள் பரபரப்ைப ங் கைடப்பி ைய ம்
உணர்ந் நான் குகதிையற் சிந்தித் அன்ேனா தீரேநாக்கி நீர் இமயகிாி ெநறிபற்றிப்
பிசகா ேபாமின் ேபாவழிெயன வாத்தியாண் வி ேமா அதற்கு ஆண் சித்தியசய
என் ைரத் அவர்கள் தைலமீ நான்கு திாிச் சீைலகைள ைவத்தபின்
அப்ெபான்வி ப்ேபார் அங்ஙனம் அவர் ஆைணையச் சிைறேமற்றாங்கி இமய
மைலயிடத்திற் ேபாகச் சிறி ஆ கடக்ைகயில் ஒ வன் வாரத்தி
ந்த அக்காைல
அன்னவன் அங்குத் ெதாள ப்பாரப் ழித்தாமிரக் கனியாயி க்க அவன்றைன விட்
கடந்த ஏைணேயாைர மித்திரேந ம அமாக் ெகடத்தா மிரக்ெகாண்மின் எனக்ேகட்
வ ம் ேபதாய் இக்காெலன்ைறயன இக எத் ைணப் ெபறி ம் நமன ைம
ெயட் ைண ம் அகலா . ஆதலால் யா ன் ெசல்
ெமன ைரப்ப அலா
ெசல்லா நிற்க அவனதன் ஆற்றல் அள ெசப் வாாி ெகா வந்த ெநாிவ கன்றவன்
பிந்நா ந்நாக் கூறிய அம் வ ம் ஓர் கூப்பா ேசம்ைப ேபாவழி அங்ெகா தவன்
தைலத் திாிவிழ் அங்கனந் ெதாட் மற்ேறாைர ேநாக்கியீழ் ெபள்ளிகைளக் ைகக்ெகா
மீளேவ ெமனயவ் வி வ ம் யற்படப் ெபாற்குைவ யி க்கும் ஆதலால் யாம்ேமன
அவாேபாய் பின் ம் அவ ெவைன ேபான இராசியில் தன்வ க்கு இயன்றன சுமந்
ெசன்றனெனன பின் அவ்ெவஞ்சிய இ வ ம் நடக்ைகயில் ஒ வன் சிரத்திாி
நிலத்தில் ழ ம் அவன் ேதாண் க் காண் ழிப் ெபாற்றிரள் இ ந்தைம யாலவன்
களிம்பின ெப க்கிலமிழ்ந் தினவனாய் நண்பேன நம்மிக்ைக மட் ஞ் ெசான்னத் திரள்
ெகா ெசல்
வ திெயன அப்ேபராைசப் ேபைத யறிவிலாய் ன்ேன
மணித்திரளி ப்பனவாய் ஆதலால் நான் ெசல்வெனனப் பின் அவன் யான்
இச்ெசம்ெபான் எற் க்ெகாண் உன் வர ேநாக்கிக் ெகாண்
ப்பன் நீ விைரவில்
வ திெறன அவனங்ஙனம் ஆகெவன் அகன விட்ட கல ழிெவயி ன் வ ந்தி பசி
நீர் ேவட்ைகயால் சித்திெநறி தப்பி இவன் ழல் ைகயில் அங்ெகா மனிதன் தளியில்
ஒ சக்கரஞ்சுல ம் அவ டெலங்குஞ் ெசந்நீரால் ழ்கியி க்க ங் கண் அவைன
ேநாக்குற்றி நீ யாவன், உன் தைலேமல் இந்ேநமிசு ைவ ெதன்ைனெயன்
இம்மாற்றம் வினாவ அளவில் அவ்வாழியி வச்சிமீ வந்தி க்க அவ்ேவதியன்
க்குற் இெதன்ன கிண ெவட்டப் தம் றப்பட்டாற்ேபால ஆயிற்ெறனக்
கவைல ற் இந்ேநமி என் மத்தகத்தின் மீ
வ ெதன்ைனெயன னசக்கிாி
ெமாழிய ற்றனன். இ கா ம் எனக்க பவமி ந்த இக் காைலயில் மற்ெறா வன்
சித்திதாிேயா ெடய்தி உசா வன். அப்ேபாழ் இவ்வாழி அவன் தைலையப் பற்றிக்
ெகாள் ெமன் எனக்குக் குேபரன் வரமி க்கிறெதன அச்சகரத் தைலப் திேயான்
பிள்ைளயார் பி் க்கக் குரங்காய்
ந்த ேபால எனக்காயிற்ெறன் தன்னிற்க வன்
ெநட் யிர்ப் ெபறிந் பண்ைடேநமித் தைலயைன ேநாக்கி நீயிங் ெகய்தி எத்தைன
நாளாயின விளம் திெயன அவன் எனக்குக் காலவைர யைற ெதாியா இராமண
அரசியற் ங் காைலயில் நான்மி ப்பட் இங்ெனன்ைனத் தச்சிகிறாெனன்ற நாிைய
ைவ க ைத தன் ெப ங்குரல்
ம் திரந் பா ற் .அப்ேபாதவ் வ நா
விழிப் ற்றக் க ைதையக் குண்
ட்டாய்ப் பிணித் ைநயப் ைடத்தனர் நாியைதக்
கண் மாமா என்ெமாழி தள்ளி யிைசபா ன்ைமயா ப் பயனைடந்தைன ெயன்றி
கழ்ந் ைரத்தெதனச் சக்கரதரன் நன்ெமாழி வினவி மந்தரெவன ந் தந் ைரயன்
மரண ற்றனன் என் ெபான் வாய்ப்பினன இஃெதவ்வண்ண ளதாயிற்றறி
ம த்திெயன சக்கிாி ெசால்வதாயினான்.
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நாராயன நகரத்தில் மந்தரெனன் ந்தந் வந்யன் பலவைகப்பட்ட வஸ்திர
ெநய் வ
தியத்தான் மைனவிேயா ண் உ த் க் காலந்தள்ளி வ ைகயில்
அவன் தறி றிந்தைமயால் மரம் ேவண் ற் க் காட் ற்ப் க்கானாகத் திாியா
நிற்ைகயில் ஓர் ெபாிய வாைலையப் பார்த் ெவட்டத் ெதாடங்குழியதன் ேம
ந்த
யட்சகன் இவ்ெவன்னிடத்ைத வ கத்ேத நீயி ப் ற்றத்ைத ெவ ப்பின்றித் தரா
நிற்ேபன் என சா யள் நாெனன்னில்லம் குந்ெதவைர
சாவி யவர் ெசான்ன
வண்ணங் ேகட்ேபன் என்றவ் வண்ணம்
ேநாக்கி வ ங்கால் ெநறியிெலதிரந்த
மித்திரனாய் நாவிகைன என் ெசய்வ தியம் தி என அன்ேன நீராச்சியங்ேகள் நீயரசு
நன்ைம வச்சுமரேவம் என அைதக்ேகட்ட பின் நடந்த ெசய்திையத் தன் மைனவியாகிய
சா க்குத் ெதாிவிக்க அம்மடந்ைத இராச்சியத்திற்கு வரம்பி ைட
களி க்கின்றன
ஆதலான ேகட்கற்பாற்றன் ேவெறா வதன மி சர ங்
ேகட்ைபயாயன்றிலசத்திற் சி சீைர ெநய்தானம் மில்வாழ்க்ைக ெசல்வனக்கும் என
அைத சிரேமற்ெகாண் மீண் மவ்வனத் த கிற் ெசன்றவ் வியக்கைன ேநாக்கி
எனக்கு மற்ேறார் ெசன்னி மீரத் த ந்த தி என அவன் அங்கனமாக எனச் ெசால் ய
வளவில் வினாய் வாறைடந் வப் ெபய்தித் தி விக்கிரத்திற்கு வ ைகயில் மார்க்களில்
விபாீதத்ைதக் கண் த்ேதாாி ராக்கதெனன்ெறண் ற் த் தைலயா ெலா கல்ெலறிந்
ெகான்றனர் ஆதலாற் பால பிைழயாெதன் ண ற் வல்ேலகா ணாைச
ெகாள்ளார் அங்ஙனம் ெணண்ணங் ெகாண் கி பண ெனன்ேபான் ேக ற்றனன்
என ெசான்ன சித்தி அக்ெதவ்வாாியம் தி என்னக் கரசரன் சாற்ற ற்றனன்.
பண்டா ரத்திற கி பன ச மெனன் ெமா ேவதியனிரந் வயி நிரப்பி
ெபஞ்சியதவங்கைளப் ெபய் நிரப்பிய பாைனையச் சிங்கத்தின் மீதி த்தி யதன யிற்
ப ப்பன் இங்ஙனெமா குைகயிேலார் நாட்கிடந்தவாேற சி விைலக் காலெமய்தியிப்
பண்டம் விைலவிப் ப த்தியப் ெபா ட்ேகார் காரா ெகாண்ட பல்கிய
பின்னரவற்ைறயா விற்குமாறியல்லா ெய கிய பின்னரவற்ைற வாம்பாி ெகாள்ேவன்
என் ெசால் ப் பின்னப் பாிக்குட் களினின் வி த்தியாகும்ப ச் ெசய்
பின்வற்ைற விற்றியான் திரண்டயான மிக ம் ெசல்வ ைடேயனாேவன் பின்ேனார்
பார்ப்பனக் கன்னிைகைய நா மணம் ாிேவன் அம்மாதகட்ேடார் மக ளதாம் அ
தவழ்ைகயில் யான் ெபண்டீைர ேநாக்கி அ ெபண்ேன குழவிையெய ெவன்ேபன்
அவள் பணி ற்றத்தாெலடாள் அப்ேபாதியானலட்கிங்ஙன ெமா ைத ெகா ப்பாெலன
இங்ஙன ெமண்ணம் மிட்ேடா ைத ைதக்க யவ் ைத யாிசிப்பாைன யிற்றாக்கியத்
ைடபட்
ந்த பண்ட
வ ங் ெகாட் ண் ைறந் பயன்ெபறாதாயிற் ஆதலால்
ண் கற்பைன கற்பித்தாலாகா என அைதக் ேகள்வி ற்ற ெபான்வாய்ப்பினன் உன்
மீ குற்றம்யா இ பற் ள்ளததின் ெப ைம கி பணத்திவத்தினாற் சந்திரேசய
ராசன ற்றனன் என சக்கரன அஃெதங்ஙனமாய என சுவர்ணசித்தி
ெசால் கின்றனன்
அேயாத்தியா நகரத்திற் சந்திரேசனெனன் மைரயன்றன் மகன் வ
கத்ேதாடாட
வயாவதின மிக்க ேவட்ைகையக் கண் பற்பல வ
கங் ெகாணர்ந் சாைலயில்
வளர்ப்பிப் ழி அங்குமைடய க் குங்குற்ேறவல் ெசய்ேவார்க் கும்பைக
ண்டைமயறிந்தவற் ேளார் ச ர்ப்பா ைடய சு இவனகலா
நிகழ்ந்தி க்கின்றைமயா வ்விடந் றந் காட்ட கம் குேவம் என அைதக்
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ேகட்டவாைரக்கு நீ டத்தன்ைம யாலறிவிழந் பலபல பா பிதற் கின்றார்
இங்கைரயைன ய த்தப் பலவண்ண வண் க ண் குழீ இயி ந்ேதகம் இந்நலத்ைத
வ ய சி வனத்திற்றைழ தின் ழல்வ நன்றன் யாெதானெறய்தற் பாலேதா
அஃதிங்ஙேனெயய் க என இம்ெமாழி ேகட்டக் கிழக்குரங்கு தன் கு ம்பத்ேதா
ேவற்றிடம் க்க பின்னர் ஓர் நாட்பணி ெசய்ேவான் மைடயைனக் காண்டத்தாேலாசி
ெயறிந்தைமயானவைன எாி ெகாள்ளி ெகாண்ெடறிந்தான் அக்கனற்ெபாறி ைவத் றி
பற்றிக் குதிைரச்சாைல யாவற்றி
ண்ட கனத் ள் பாிகளிற்கிற ெவறிந்
திறந்தன டற் பாதிக
ழ்ந்தன சிலகண் த ய
ப் கள் ேவந்தன இச்ெசய்தி
யரசனறிந்தக் கணத்திற் குதிைர ம த் வைரக்கூய் அவ்வகவ ேவக்காெடாழிதற்ெக
ெசய்யலாகா என அவ்வா மரத்திரர் குரக்கிெனய் யாலன்றிக் குண றாதி என
அண்ண டேன ஏவல் ாிேவாெரன்ன ேமறிட் இவ்வானரக் கு ைவக் ெகாைல
ெசய்திப் பண் கா ெசால் யாங்கு ாிந் குண
விமின்கள் என்ேறவ அவான்னவர்
ெசய்தனர் இைத ம்
க்க வனறிந் ெபாி ம் வ ந்தி யிப்பழி வாங்குேவெனன்
திெசய் காட்டகத் த் திாித ைகயில் வழியின் மிகப்ெபா
ள்ள ஒ
ெப ஞ்சரசைசக் கண் க் குளத்தக்க மககண்டப் பின்ைமயினிவேணார் ெப ம்பிேய
யி க்க ேவண் ெமன் ள்ளிச் ேசய்ைமக் கணின்ேறார் தாமைரத்தைனப் பி ங்கிய்
தனாளத்தினானிைர றிந் கு த்த இைதயாண் வந்த ரணங்கன் கண்டத்தினின்
மரக் கடத்தின குற் உன் ச ரப்பாட்ைட ெமச்சி நான் பிரசன்னமாயிேனன்
இவ்ெவன மணிவடத்ைத ேயற் க்ெகாள்ள எனத்தனகளத்தின மானாையக் கழற்றிக்
ெகா த்த . அப்ேபா குரங்கு ைபசர்வத்ைத உதகத்தி னக்கு வ ெயவ்
வளவி க்கின்ற அப்ைபசாசம் ஆயிர ெபயெரா ங்ேக நீாி றக்கி ம் வைரப் றம்
ேபாகெவாட்ேடன் என இைதக் ேகட்ட வ
கம் உனக்கு நிரம்ப ண ெகா வ தல்
என்றல் விரத்தின மாைலையக் க த்திலணிந் ெகாண் சந்திரேசனேன வைரயன்
பதி க்கின்றவைனத் தாிசித் சுவாமி உஞ்ேசா ெந நா ண் வளர்ந்ேதன்
ஆதலா ம்ைமக் ெகாணரலாயிேனன் எனப் பணிந் இச்சக்கரத்தால்
பி ப்பட்டவெனன அைதக் ேகட்ட ேவதியன் ஈங்குவலகி நீர் த பவெரனப்
ரவசக்கிாி பசிதாகம் இவ்வழி வ ந் த ல்ைல
மின்ேப கரேவண் ம் இஃ
நிதிக்ேகான்நிதிையக்கவாவான வ பவர்க்கச் சு த் ம் ெபா ட் ைவத்தி க்கின்ற
இவ்வச்சத்தால் யாவ ம் இங்கு வாராெரன் இங்கனம் நிகழ்வன யா ஞ்ெசால்
இப்ேபா எனெமய்க்கு ஆற்றப்ெபறாத ேவதைன ளதாயிற் ஆதலால் நான்
ெசல்வெனனச் ெசல்வழிச் ெசன்றனன் பின்னர் ற்கூறிய சுவர்ண சித்தி
ெசால் யாங்கு ெந ேநரம் இவன் ெநறி ேநாக்குற்றி ந் ங் காணாைமயால் ேத
வந் அவன் ெசன்னியில் சக்கரஞ் சுற் கின்றைம கண் ஐ ற் அ ெகய்தி
நண்பேன இெதன்ைனெயன அவனி ேபராைசயின் பயெனனச் சுவாணசிகதி ஓேகா
இ பிள்ைள வரத் க்கு ேபானவிடத்தில்
டைனப் பறிெகா த்தால்ேபால்
ஆயிற்ேறெயனச் சற் க் கலங்கிபின் ெவள்ளறிேவார்க்குக் கல்வி பயிற்சி
சிறி ளதாயின் பிரனறிைவக் ேகளா ெசத்த சிங்கத்ைத உயிர்ப்பிக்கின்றவர்ேபாற்
ேக
வார்கெளன அைத ேகட் ச் சக்கரதான் அெதங்கனெமன வினாவப்ெபான்
வாய்ப்பின்ன இ கின்றனன்.
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ளசா ரெனன் ம்
ாில் நால்வர் ஒ சாைல மாணாக்கராய்க்
கல்விபயில்ைகயில் அவர்களில் வற்கு மந்திரவித்ைத ைகவர அப்ேபாதவர்கள்
அரசைனய த் ப் ெப மெபா ள் ஈட் தல் அன்ேறா வித்ைத ணர்ச்சிக்குப் பயெனன
அ ேகட் அவ ள் ஒ வன் வா ங்கள் நம் ள் இவ்ெவா வன் கல்வியறிவிலன்
ஆதலால் இவர்கீட் நம்ெபா ளிற் கூ ெகாேடம் ஆதலால் இவர் இந்ெநா யில்
தாேன தன் இல்லத்திற்கு ஏகப்பாலெனன அைதக் ேகட் மற்ெறா வனிவன் கல்விக்
கல்லானாயி மிைளைமெதாட் நம்ேமா விைளயாட்டயர்ந் ேதானாயினானனறி
நம்மி
லகநைடயிற் ேறர்ந்தவன் அரசன் மாட் ல நைடயறிந்தவனி ங் கல்வி
மாத்திரம் பயின்ேறான் கெழய்தா னாதலா தற்கு நா ேலார் கூ ெகா க்கும் என
அைதெயவ ெமாப்பிப்பின் நால்வ ம் ேவற் த்ேதயம் ேநாக்கிப் ேபாவழியங்ேக
ேயாரடவியிேலா யிர் நீத்தலாிமா கிடந்தைம கண்ெடா வனாம்பிைழக்க
கற்றவித்ைதைய யிவ்விறந்த தன் பா யத்திற்ெறளீேவாம் என் அைத லக நைட
வல்ேலான் ேகள்வி ற்றிவ் வாிமாைவச் சீவிப்பிப் பினிகெதல்ேலாைர ந் தின்னா
விடா இதன்பாற் பாீைக்ஷ ெசயெலாழியற்பால என் பலவைகயான் ம த்தனன்
அவ் வ மன்னன் ெமாழிையயறிந் ெச க்கினாலச் சிங்கத்ைத யிர்ப்பிகத்
ெதாடங்க மற்றவனித் தகுதியில் ெசயற்குச் ச ரவானாவான் ேசய்ைமயாகற்
பாலெனன் ைரத்தவன் நீளப் ேபாேயார் ெந மரத்தின் மிைசயி க்க பின்னாிவர்க ம்
மறவிலங்குக் குாிதந்த மாத்திரத்தில
வராவிைய ம் வாங்கிற் ஆதலால்
கல்வியி மறி ெப ைமெயன அப்ேபா *..ாிஇற நாரணமன் அறி ைடேயான்
ட் ற் பலகப் பைமத்தி ந்
யல்கின்றனன் ன்னா ரம் த்தி மல்லாந்ைத ம்
த்தி ெதாங்கினைத ம் ஒ
த்தி நீாில் விைளயாட்டைத ங்
ேகட் ைலேயாெவனப் ெபான்வாய்ப்பினன் அகுெதவ்வாெறன ேநமி திாிதைலயன்
விைட வி க்கலாயினான்.
மகதேதயத்திேல பலாெபாய்ைகயிலறி வாயிரத் தன் ற்றி வெனன்றிரண்
மீனங்கட்கு ேமாரறிவெனன் ந்தவைள நட் ளதாயி க்குங் காைலயிேலார் திவச
மாண்ேடார் வைலயன்வந் பிற்ைற ஞான்ாீண்ன ெகா மீன்கைள வைலெயறிந்
கவர்ேவனாக ெவன் ைர கூறியிறந்தைமைய யறி ற்றவம் மண் கந்தன் ற்றாற்
கறி
த் ழியறி வாயிரத்தன் நரநீர நைட பசு ங் கற் வல்ேலெனன ற்றறிவன
யமநிைல ெபயரலாகா யாதா கற்பாலேதாவத் தீண்ேடயாகுகெவன அைதக் ேகட்ட
தவைள வாாீர் நட்ேடாேரா நானிேதா ேபாகின்ேறன் நீ வி நடமிெனன
அவ்விரண் ம் நீேயாரறிவனாகின்றைன யாதலாற் ேபரைவ யானாற்ேபா யாம்
வ ேவ மல்ேலம் என் பின்னத்தவைள தன் குழேவா ேவறிடம் ேபாயிற் ம நாள்
ெசம்படவன் சிய வைலயிற் சிக்கிய பற்பல மச்சங்கேளா டகப்பட்டவறியா
யிரக்கைனத் தைலேமற் சுமந்
ற்றி வைலவாைலப் பற்றி ம் நடக்ைகயி ைத
ேயாரறிவன் கண் தன் ெபண்டீைர ேநாக்கி அறிவாயிரத்தனக்கு ற்றறிவ க்கு
மிங்ஙனன ேகெடய் திற் நாேனாரறித நீாில் விைளயா கின்ேறன் எனக்கு கு த் ச்
ெசால் ற் ஆதலல் மிக்கறிேவா க்கு ழினா வ்வணந் ன் ளதாய்ெமன
ெபான்வாய்ப்பினன் நீள் ெசவியைன நன்மதி தடாநிற்ைறயி ைச பா கட் ண்டார்
ேபாற்ேபா னக்கிப் ேபாிட ளதாயிற்ெறன சரகர காரணன் அெதங்கன
நிகழ்ந்த ைரெயனச் சுவர்ணசித்தி ெசால்லலாயினான்.
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ெந ஞ்ெசவியன் சுமதிெயன் ங் க ைத நாிகளிரண் மிைட விடாம ாினர்
ைபங்கூைழேமய்ந் வைததிற்றக் குழிேயார் நான விைரப்பைடக்கத்தின் மிரண் ந்
ேதக்ெகறிந் குந்தியி க்ைகயில் ெந ஞ்ெசவிய ந் நிலெவறிக்கு
மிரவிெலனக்குப்ெபா
கழிவின்றாதலால் பானகானஞ் ெசல்வன் என சுமதி
நீள்ெசவிய நீபாடற் சக ழவ ன் குரைலக் ேகட் த் யிெலழந் வைனப்
ைடபார்கள் ெமௗன மயி ெவன நீள் ெசவிய னக்கிவ் விைசையக் குறித் ணர்
வின்ைமயாெசால்ல அைச* .......... அைடமனக்கியாங்கு கிைடத்த
வானவாச* ..........மலத்தடமிரா நின்ற இதில் ைவகைரயிற் குதிப்*பவ க்கனன்
மணிகளகப் ப கின்றன ெவன வம்ெமாழி ேகட் த் ேதான்றலயானங்ெகய் வேனன்
வானரமிக நன்ெகனதாழ்ப் பின் மன்னன் ேசைனக்குழாஞ்சூழ வானரத்தின் பின்
ெசன்றச்சரசினணி த் ப் பின்னரக் கங்குற் கழிந் வி யற்காைலயில் சாகரமி க்க
ெம ந்ேதந் தைலெய ப்பி ேநாக்கி மக்காதன வி ப் ளேத ேக நற்பற்ப வெமனக்
ேகட் க் காலான்கேலா ெசல்லா நிற்ைகயில் வானரமைர பைனப்
பார்த்ெதல்ேலா ம் க் கம்மணிகள் ெகாள்
ெமன அவன் அங்கனமாகெவனப்
ேபாக்கி பதாதிகள் வாவியி ரங்கின மாத்திைரயிலப் பாாிட மவர்கைள யந்நீாி
லமிழ்த்திச் ேசரக் ெகான்ற பின் சந்திரேசனன் ேசவர்கள்ெயன்றி ெந ேநரஞ் ெசன்ற
தி கா ெமய்தவில்ைல என் பிலவங்கத்ைதக் ேகட்க வா றேவாங்கிய ேவார்
மரெந ங்ைளயிற் பாய்ந்ேதறி யாைய ேநாக்கி நீ என் குல
ைத ங்
ெகால்விதகாயாதலாலக் கடைன நானிங்ஙனங் ைகக் ெகாண்ேடன் நீ எனக்கனனந்
தந்தைதப்பற்றி ன்ைன ய்த ேதெனனவிப் ேபச்ைசக் ேகட்டண்ண
ரங்கியத்தியாைக ெகாண்
ய ங் க மம் ேகட்ைடக்காரா நிற்கும்ெமன் னனின
வனாக் ேகாயிற்பக்கனன் அங்கனமாயக ம நீ ாிந்தைமயாலஃ னக் கித் ன்பம்
பயந்தந் நல்ல தினியாேனகுேவெனன வப்ேபா சக்கரதரன் குைற ற்ற காைல
பினட்ேடார் பயன் ப கிறார்கள் அங்கனமாக நீெயற் றந் ெதவ்வாறக திெயனச்
சுவர்ண சிததிகள் வ ராக்கதைன பி ப் ழி வானரம்கீ பசினைமயால பி பட்ட
ஆதலானா வ்வாழிைய யஞ்சுேனெனன சக்கிாியி ெதங்கனெமனப்
ெபான்வாய்ப்பினன் ெசால் கின்றனன்.
ம ைரபதி காவலனாய்ப் பத்திரேனக்ேக மா ைடய விரத்தினாவதி ெயன் ம்
ெபாிய கட்டழகியாகிய மகைளக் கவரக் க த் ற்ேறாாி ராக்கதன் ேபாந்தற்றமி
ேநாக்கிச் சின்னாட் ாி ற் றவ் பாய நடவான மகண்ேடார் நாட்பதி
க்க
வக்கன்னிைகய கண்ட நின்ற ேதாழி கேநாக்கி உயிர்ப்பாங்கி யிவ்வாக்க
ெனன்ைன ெவல் ெமல்
ம் வ த் கின்றன னிதற்ேகேத ேமார் சூழ்ச்சி ெசய்ய
ேவண் வெலனவ ெகவிபக்க விராக்கதனிம் மாைதக் கவ ம் ெபா ட் யாம்
வந்தி க்ைகயில் வ்ெவண்ணங்ெகாண்ேட எம்மி ம் வ ய மற்ெறா வன்
வந்தி ந்தாெலன் ெசய்ேவாெமன் றச்ச ற்றைரயன் குதிைரச் சாைலயிேலார்
வ ங்க க் ெகாண்
ந்தன ளங்கனமி ப் ழிப் பாிமாக் ெகா ேபாம்
ெபா ட்டவ ற்றேவார் கள்வனிஃெதைனய வற்றின் மிக நன்றாயி ந்தைம கண்ட
தன் வாயிற் க னம் ெபய்
றத்தீர்த் வந்ததண் மீ ர்ந்
ட் ன்
பானடாத்தாநிறைகயி லஃதிங்குமங்கு ேமாடத் தைலப்ப ைகயில
வனசம்மட் யாலைறந் பார்த் ச் ெசல்வேன ெசல்லாைம யாலக்கன்வனி
தா மயங்கண்ட பற்பலமாக்களி ஃெகாத்தைதக் கண்ேடாமில்ைல ஆ ஃேதேதா
கி த்திரமாயி க்கின்றெதன ைளங் கலங்கு ைகயி லக்குதிைர ெதான்மரத்தின்
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கீழீரத்ேதாடவப்ேபா ேம
ந்த கள்வன் விைரந்தா ன் விைழப்பற்றி ெதாத்தியத்
த மீேதற விராக்கதன் விளாச க்கஞ்சிேயாட் னைதக் கண்டனன்
அைதக்கண்டவம்மரமீதி ந்த வானரம் வைதக்ேகட்ட ேசாரன் ெவகுண்
சீசத்தினலாலைதப்பற்றி வ ந்த அரக்கன் குரங்கு வஞ்சக ள்ளெதன்ெறண்ணி
மீண் ம் விைரந்ேதாடேன*ன் ஆதலாலக் ெகய்திய வி*னல்ேபாெலனக்கு
ளதாெமன்ெறண்ணி நம்ைமக்குறித் தஞ்சிகின்னச் சக்கிாி* ெதய்வெமதிற்பின்
யாவ மிங்கன மி க்கண பவிப்பார் ேகண்ேமா விலங்ேககன்றிாி
கூடாசலெமாத்தமைலாிங் கடெலாத்த வாழி ந்தானரக்க ம் ேபராற்ற ைடயா ம்
சுக்கிரன் கு
மாக இவ்வண்னெமான் க் ெகான் குைறபா ன்றியி ந்
மவைனெபா குரங் கனமானத்தாற் றைலதாழ்ப்பித் ஆகலால் விதிவ
ன்மாவன்
சூழ்ச்சிய யாயி ம் யா பயன்ப ம் அவ் ெழான்றிப்பன றீய நல்வாய்வி ம்
இவ்வண்ணேம சிதடனன் கூனன் க்கட்ேபணிவர கட்கு ன்ன ேநாிட்டெதான்
ேகட் ைல ேயா ெவனப் ெபான்வாய்ப்கினன் அக்ெதன்ன ேமாவி ம்
திெயனசக்கரதரன் ெசால்லலாயினான்.
ம
ரக் காவலனாகியம சூதனெனன்பவற்கு க் கட்ெபண்ேடாற்றிைமயாற்
ேசாதிடம் வல்ேலாைரக் கூவியதற்குச் ெசயற்பால ெதன்ெனனக் ேகட் ழி சார்வெபௗம
ேகட்க்குதி ஏவனாயி ம் ெசால்லேவண் மங்கனமாராய்ந் ெசால் ன் சண்ைட
க மைனப் ேபாலாகுெமன அைரயான் அவன் யா ைரத்தனெனனச் ேசாதிடம்
வல்ேலான் ெசால்ல ற்றான்.
தண்டகாரண்யத்திற் சஞ்சாிப்ேபானாகிய சண்ைடக ம ெனன் ேமாாிராக்கதத்
தைலவனவேனாிட்ட ேவாரந்தணன் ேறாண் ேமேலறி நடத்திக்ெகாண் ேபா ழியவ்
ேவதியனவ் வரக்கண் கண்மிக ெமல் யவாயி ப்பல் ய வாயினெவணவரக்கண்
நாநீரா யீரம் ளர ெலம
நிலன்மீ ெசால்ேவன் எனக் ேகட் ச் சிறிதா
ன்ேன
தாங்கிப்ேபாய் பிறகிராக்கதேனார் குளநின் ழ்கப் க் குழிப்பார்ப்பாைனப்
பார்த் யானித் த மஞ்ெசய் வ கா நீ அ ெபயரற்க இங்குத்தாேன நிற்றி
எனச்ெசால் பின்னர் ஸ்நானஞ் ெசய்தனன் அந்தணனிைதப் பார்த்தினன் ழ்கிப்
ரம்ேபாந் தரனானாமிவன் வாயிற்றழ ன் ழ்காதிேரம் ஆதலாேனா
ய்யவ ேல
நல்லைவயம் நீரா க் காற் ல
னிவனடவானலேலாேவா ெவன் ம் தன்
குட்ெடாிந் ெகாண் விைரந்ேதா னான் அ கண்ட டன் யான் வாய்பதறிக்
ைகெகட் ன வாய்க் ெகட்டாம ழப்பற்ேறன் க திற்பிச் ெசன் கவர்ேவ
ெனனி ங் ெகாண்ட ேநான் குைற
கின்ற என் ம க்க ற்றாங்ேக
ெநட் யிர்த் வாளா நின்றனன் ஆதலால் யா
ய்த் ணரா தியற்றலாகா
எனச்ெசால் பின்னர் பன் ல்கைள நன்காய்ந் கைடப்பி த் இங் க்கணாிைவ
யாப்பார்க்க ெவாண்ணா என்ைனேயா ெவனின
பமக ளதாயினைதக்
காணலாகாெதன்
ற்றிணி பாம்மற் ம் மிகு சான்ேறா ெகா க்க மாம் என்
ஏந்தலம் ெமாழி ட்ெகாண்டக் கன்னிைகைய ேவற் ழிைவத் தளித்த பின்னரவள்
த்தைமயானி வண்மனத்திற்கிைபபவ குப் ெப ம்ெபா ட்கு ெவத்த வெலனத்
ேதயந்ேதா மணேவாைல ேபாக்கிைமையக் ேகட்ட விரந் ண்
மண்ைடயாகிய
ேவார் கு ட ங் கூன ம் விவாக வி ம்பான் மன்னன்பாற் க்கனர் அவ ட்
கு டன்ைரயைன ேநாக்கி ங்கன்னிைகையக் க ாிவ தக்கெதன் ள்ளி அவ க்கு
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மகட்ேகாைடேநர்ந் அங்ஙனேம க
த் தளவிற் ெபா டந் நீட்கண ம் நீட் யா
மற்பரேகபம் ேபாதி என்றனன் அவ்விைடெகாண்
வ ம்பரேதயம் த் தி ப் ழி
அவளக்கூனற் குவயமாயவைன ேநாக்கியிக் கு ட் ச் சவத்ைத நஞ்சிட் க்
ெகால் னா மிைட றின்றி யின்ப கர்ேவாம் எனக் ேகட் அவன் ெசந்தரம்
ெபான்ைறத் தந்தனன்
அவளங்ைகேயற் க் கண் த் த ப்பின்ேமல் ேவவைவத் ப் ெபறியிைலைய
இத்தைச நிற்குறிமத்திற் குகின்ேறன் என அக்கண்ணைற யவ்வாேற
பிளந்தழலாெலாித் க் ெகாண்
ப் ழியக் கி ட் ன ச ட் ன வா
கண்ணீற்ேறாக்கி யவ்வித்தினாற் கண்ணிேராகந் தீர்ந்
ன்ேபாற் கண்ெடாிந்தைம
யா லாி வமிவள் கு ட் த யா நைகத் விண்யாட்டயர் வைதக்கண் காலெனறி
கா ம் பண்ைட மாட்சிேபால் வந் கூனைனப் பற்றியீர்த் ச் சீற்றத் தாற் க்கி
அவன் கத்திெலற்றிவளவிலவன் ன்றாம் விழிமைற நதிக்கூனன் கூ நிமிர்ந்
ஆதலாற்ெறய்வ ெவாற் ைமயி ந்தால் யா நல்லவாெமன சக்கரதா நல்ல நீ
கி கத் ேக குழி வழித் ைணேயாேடகு ஊர்வழித் தனித் ச் ேசறளிெமல்ேலா
றங்குைகயில் விழித்தி க்ைக ந் தைலயாயப் ெபா பாலன் என லைரகின்றன
இங்ஙனம் னறிகடவாவ ெவா ங்கினன் யக்கத்தினின் ேமார் ேவதிய ய்ந்த
வண்ண யலாவன என சுவர்ணசித்தி அப்பா னவ யெலவ்வா நிகழ்ந்த என
சக்கிாி ெசால்வானான்.
நாசிேதயத்தனாகிய சக்கெனன்பவனன்ைனைய ேநாக்கியானாாியன்
க மத்தாேலா ர்க்குப் ேபாகுதல் விைடத குதி என அவ்வின்றாள் குழந்தாய்
ஒ வனாவாேய கற்க எனக்ேகட் அவன் தாேய ெநறி னறிபி க்கின்றேத என
அவன் மீண் ம் அப்பேன எகு ளதாயி ம் நீ ெநறித் ைணயின்றிச் ேசரலாகா
ந்ன் கூபத்தேலார் நண்ைடப்பற்றிேயார் களயத்திற் ெபய் ெகா த்
இைதேய ந் ைணக் ெகா ேபாக எைவ அவ்வாேறயாய் ெமாழி ேமற்ெகாண்ேட
குழிெநறியில்ேவனிலால் ேவசுற்ேறார் த நீதி ற்கண் வளரா நிற்குமிடத் யாண்
ந்
ேதாவயற்றீண்ட வந்தேவாரா ெவம்மட் கலயத்திற்ெபய்தி ப்பெதன்ெனன்ற
த ட்டைல நீட் ைகயிலஞ்ெஞண் குேதார் கராெவன் ணர ற் க் ெகா க்கா
க்கிக்ெகான்ற பின்னரந்தணன் வி த்திப் பணிையப் பார்த்திகுெதங்ஙன
மியந்தெதனச் சூழ ழி அதன் ெசன்னிைய யவ்வல்வன் கத்தாிக்கக் கண் த்
ைணச்ெசய மி ேவ பாிந்தத மாதாந்த வழித் ைணயாற் பிைழத்ேதன்
தாயிற்றரந்ெதா ேகாயி மில்ைல என்ற ெபாய்யாெதன்றந நண் டக்ைகக்
ெகா ல்லம் க் கன்ைனக் கட்டாங்க நிலந்ேதாய ழ்ந் யணி ேதான்றத் த த த்
வாழ்த்தி நிகழ்ந்த ெசய்திகைள விளம்பி யின் ற்றி ந்தனன் என ெபான்வாய்ப்பினன்
இ தக்கேத யம் மந்திரந் தீரத்தம் ெபாிேயார் ேசாதிடன் ம த் வன் கு வின்ேனார்
பாெலவ ெளவ்வனம் பாவைன ாிவாேனால வனவ்வணம் ேப ெப வன்
என்றிங்ஙனம் ேனமியாைனத் ேதற்றித் தன் மகைன க்கினன்.
அசமபிேரட்சிய காாியத் வம் அல்ல ஆராவ ெசயெலன் ைமந்தரந் தந்திர
ற்றிற் . இங்ஙனம்- ேசாமசன்மெனன்ேபான் ராசன் மக்கட்குைரத்த பஞ்சதந்திரம்
ற்றிற் .
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