ெதனாலிராமன் கைதகள்

ந இைறத்த திருடகள்
ஒரு சமயம் விஜயநகர ராஜ்யத்தில் கடும் வறட்சி ஏற்பட்டது. பருவ மைழ
தவறி விட்டதால் குளம், குட்ைட, ஏr எல்லாம் வற்றிவிட்டது. ெதனாலிராமன் வட்டுக்

கிணற்றிலும் ந குைறந்து அதிக ஆழத்திற்குப் ேபாய்விட்டது. இதனால் தினமும்
ேதாட்டத்திற்கு தண்ண பாய்ச்ச மிகவும் சிரமப்பட்டான் ெதனாலிராமன்.
இந்த சமயத்தில் ஒரு நாள் இரவு நான்கு திருடகள் தன் ேதாட்டத்தில் பதுங்கி
இருப்பைதக் கண்டான். உடேன வட்டிற்கு

வந்து தன் மைனவியிடம், "அடிேய, நம்
நாட்டில் பருவ மைழ தவறிவிட்டதால், பஞ்சம் ஏற்பட்டு விட்டது. எனேவ நிைறய
திருட்டு நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது. பஞ்ச காலம் முடியும் வைர நாம் மிகவும்
ஜாக்கிரைதயாக இருக்கேவண்டும். எனேவ நாம் ஒரு காrயம் ெசய்ேவாம்" என்று
ெவளிேய பதுங்கியிருந்த திருடகளுக்கு ேகட்கும் வண்ணம் உரத்த குரலில்
ேபசினான்.
"அதற்கு என்ன ெசய்யலாம்?" என்று ெதனாலிராமனின் மைனவி ேகட்டாள்.
"வட்டிலுள்ள

நைக, மற்றும் விைலயுயந்த ெபாருட்கைள எல்லாம் இந்தப்
ெபட்டியில் ேபாட்டு பூட்டு. நாம் இந்தப் ெபட்டிைய யாருக்கும் ெதrயாமல் கிணற்றில்
ேபாட்டு விடலாம். பஞ்சம் தந்து திருட்டுப் பயம் ஒழிந்ததும் மீ ண்டும்
கிணற்றிலிருந்து எடுத்துக் ெகாள்ளலாம்" என்று முன்ேபாலேவ உரக்கக் கூறினான்
ெதனாலிராமன். திருடகளும் இைதக் ேகட்டன.
அேத சமயம் ரகசியமாக ெதனாலிராமன் தன் மைனவியிடம் திருடகள்
ஒளிந்திருப்பைதக் கூறி ஒரு பைழய ெபட்டியில் கல், மண், பைழய ெபாருட்கைள
எல்லாம் ேபாட்டு மூடினான். அந்தப் ெபட்டிையத் தூக்க முடியாமல் தூக்கி வந்து
கிணற்றுக்குள் 'ெதாப்'ெபன்று ேபாட்டு விட்டு வட்டுக்கு

திரும்பிவிட்டான்
ெதனாலிராமன்.
திருடகளும், "ெதனாலிராமன், வட்டிற்குள்

புகுந்து திருடும் நம் ேவைலைய
சுலபமாக்கிவிட்டான். நாம் எளிதாக கிணற்றிலிருந்து ெபட்டிைய எடுத்துக்
ெகாள்ளலாம்" என்று தங்களுக்குள் ேபசிக் ெகாண்ட்ன.
ெபட்டிைய எடுக்க கிணற்றுக்கு அருேக வந்தன திருடகள். கிணறு ஆழமாக
இருந்ததால் உள்ேள இறங்கப் பயந்த திருடன் ஒருவன், "அண்ேண! தண்ண 
குைறவாகத்தான் உள்ளது. நாம் நால்வரும் ஏற்றம் மூலம் மாற்றி மாற்றி நைர
இைறத்து விட்டால் சுலபமாகப் ெபட்டிைய எடுத்துக் ெகாண்டு ேபாகலாம்" என்று
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கூறினான். அைதக்ேகட்ட மற்றவகளும் அவன் திட்டத்துக்கு ஒப்புக்ெகாண்டன.
அதன்படி ஒருவ மாற்றி ஒருவ ஏற்றம் மூலம் ந இைறக்கத் ெதாடங்கின.
சற்று ேநரம் கழித்து ேவறு வழியாக ேதாட்டத்திற்கு ெசன்ற ெதனாலிராமன்,
திருடகள் இைறத்து ஊற்றிய நைர தன் ேதாட்டத்தில் உள்ள ெசடிகளுக்கும்,
ெகாடிகளுக்கும், பயிகளுக்கும் பாயுமாறு கால்வாையத் திருப்பி விட்டான்.
இப்படிேய ெபாழுது விடிந்தது விட்டது. ஆனால் கிணற்றில் தண்ண 
குைறயவில்ைல. இதனால் திருடகளும், "நாைள இரவு மீ ண்டும் வந்து நைர
இைறத்து விட்டு ெபட்டிைய எடுத்துக் ெகாள்ளலாம்" என்று ேபசிக் ெகாண்டு
ெசன்றன.
அப்ேபாது ேதாட்டத்திலிருந்து வந்த ெதனாலிராமன் அவகைளப் பாத்து,
"நாைளக்கு வரேவண்டாம். நங்கள் இைறத்த தண்ண  இன்னும் மூன்று
தினங்களுக்குப் ேபாதும். எனேவ மூன்று தினங்கள் கழித்து வந்தால் ேபாதும். உங்கள்
உதவிக்கு நன்றி நண்பகேள!" என்று கூறினான்.
திருடகளுக்கு இைதக் ேகட்டதும் மிகவும் அவமானமாய் ேபாய்விட்டது.
தங்கைள ஏமாற்றி ந இைறக்கச் ெசய்த ெதனாலிராமனின் அறிைவ மனத்திற்குள்
எண்ணி வியந்தன. ேமலும் அங்ேக இருந்தால் எங்ேக மாட்டிக் ெகாள்ேவாேமா என்ற
அச்சத்தில் திரும்பிப் பாக்காமல் ஓட்டம் பிடித்தன திருடகள்.
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