அமர கŒŞ பைட
ேமாŒ 
ைர
அத இŒ  மா ெகாசட நறாŞைல. "ஏடா அபா, இேக
வேதா? காைச ெகா&( ேதைள ெகா+ ெகாட கைதயாŞ-Œறேத!"
எற எண உடாŞ2.
அத பட3 ž3ைரக žட ெதŠக ஓ+ ெகா+-தன.
ஒ- மத இெனா- மத க3 சைட ேபாடாக.
ஒ- <வ ஒ- <வ3< காத =şதாக.
ம2ப+< ž3ைரக ஓ+ன.
இர& மதக (பாŒயா ?& ெகாடாக.
ஒ- <வ3< ஒ- <வ காத =şதாக.
ž3ைரக எவளA ேவகமா ஓ+னாC பட ம& ெமள நக(
ெகா+-த(.

க3 சைட ெபா, (பாŒ ž& ெபா, காதC ெபா.
இத அபதைத எதைன ேநர சŒ( ெகா+-ப(? எD( ேபா
Eடலாமா எ2 ேதாŠய(.
இத சமய3 இைடேவைளகாக Eளž ேபாடாக. சாதாரணமாக
Fமா ெகாடைககG இைடேவைள ெவGச ேபாட( ெப-பாலான
ரகக ?2 2 3-H பாப( வழக. அத காரண எனெவப(
அ2 எனž EளŒய(. Fமா 3ைரŞ உŞரற ெபாைம ககைள
பா( பா( அC( ேபான கக உŞ-ள உைம மதகG
ககைள பாக E-=வ( இய=தாேன? ெதşத க ஏேத
ெதப&Œறதா எ2 நா அைறž 3-H பாேத. இத
உபேயாகமற Fமாைவ பாக வத அச&தனைத இ யாேர ஓ
அŠகமான மத-ட பŒ( ெகாவ3 ச2 Jம3 உடாகலா
அலவா?
அவா2 ?2 2 பாத ேபா( ெதşத க ஒ2 உைமŞேலேய
ெதşத(. யா எப( உடேன =லபடEைல. அத மத- எைன பா(
ஒ- =னைக =şதா. நா பட அவ3ைய அவ- ப& ெகா+-க
ேவ& எ2 ேதாŠய(.
சKைஞŞனா நாக கம ெசாš ெகா+-த சமய3, எ
பக3 உகா3-த ஒ- ரFக, "?த பாடாவ3 பட! ஒேற கா
Nபா தட!" எ2 இைரச ேபா& ெகா& எD( ேபானா.
ச2 Oர3š-( =னைக =şத மத அத சதபைத நDவ
Eட டா( எ2 பரபர=ட எD(வ( எ பக( நாகாšŞ
உகாதா.
"என ேச3?" "என சமாசார?" "வீ+ எலா- ெசௗŒயமா?" "பட
?த ேமாசமாŞ-Œறேத!" எ2 ேRமலாபகைள Eசாş( ெகாேட, அத
மத யாராŞ-ž எ2 ேயா( ெகா+-ேத. ேப? வாŒ,
"இேபா( எேக ஜாைக?" எ2 ேகேட.
"ஜாைகயாவ(, மணா க+யாவ(? ஜாைக Œைடகாதப+Şனா தா
மா ெகாடைகŞலாவ( ெபாDைத ேபாகலா எ2 வேத. இேக<
இத லசணமாŞ-Œற(. ம2ப+< பமாAேக 3-H ேபா Eடலாமா
எ2 ட ஒெவா- சமய ேதா2Œற(" எறா.
பமா எற வாைதைய ேகட( அத மதைர பŠ எனž JைனA
வ( Eட(.
அத மத எ பைழய ேநŒத. கபைன< ரசைன< பைடதவ.
கEைதŞC காEய3C DŒயவ. அப+பட மதக வாைகŞ
ெவŠ ெப2வ( அUவதாேன? பாரத நா+ Hைழக வVŞைலெய2
க& பமாAž ேபானா. இவ-ைடய அ3ட அேக< ெதாட(
ெசற(. இவ ேபா ேசத ல நாைளெகலா ஜபா <த Wட(.
ஜபாய ைசயக மலா நாைட ைகபŠ ெகா& பமாE X(
பைடெய&( வதன. Yவேனாபாய ேத+ பமாAž ெசற ேநŒத Yவ

Hைழதா ேபா( எ2 தாநா&ž =றபட ேவ+யதாŞ2. தH
Hைழதவ ெசைன வ( ேசத =33 ஒ- தடைவ அவைர பாேத.
அத சமய ெசைன நகைர காš ெச(E& ெசைனவாக ஓ+
ெகா+-த சமய. ஆைகயா அேபா( அவşட அ3க ேப?வதž
+யEைல. அ2 Hşதவைர இைறž மா ெகாடைகŞ
பாேத. "வாக மா!" எ2 வா3ேன. ஏென 'பாகர
கEராய'şட ேப ெகா+-ப3 எனž Kக Hşய உ&.
கEதாேலாக3 அ+க+ சசş( ெகா+-தவராதலா அவ-ž
'கEராய' எற பட நப žழா3 அGகப+-த(.
"\க அ3டசாš! மகா <த3 Kக Œயமான அரக ஒŠ
தாக <த நடத கால3 இ-]க அலவா? ஜபாய Eமானக,
ெவ+ž&க, ^ரŒ ேவ&க இவŠ சதைதெயலா
உைமயாகேவ ேக+-^க அலவா? நாக அைதெயலா மாE
பா( ேகப(ட 3-3யைடய ேவ+Ş-Œற(. உக அ3டேம
அ3ட!" எேற நா.
"Oர( பைச க_ž அழž; Oர( ெவ+ சத கா(ž இைம!"
எறா நப.
"அெதன அப+ ெசாŒ`க?" எ2 ேகேட.
"இவளA Oர3 \க ப3ரமாŞ-தப+யா எைன அ3டகார
எŒ`க. \கa எட இ-3-தா அைத அ3ட எ2
ெசாவீகளா எப( சேதகதா."
"சேதகேம இைல. Jசயமாக அ( உக அ3டதா. அத
ெந-க+யான சமய3 ஜபாய ைசய ரைன ேநாŒ வ(
ெகா+-த ேபா(, பமாE உகaž எதைனேயா ரசமான அbபவக
ஏப+-ž. அவைறெயலா உகGட ேகக E-=Œேற. ஒ- நா
ெசால ேவ&."
"ஒ- நா என? இைறேக ேவ&மானாC ெசாCŒேற. ஆனா,
பமாE இ-த சமய3 எனž அவளA ரஸமான அபவக ஏபடன
எ2 ெசால +யா(. பமாEš-( இ3யாAž கபš 3-H வத
ேபா(தா Kக அ3சயமான சபவ ஒ2 Jகத(. அைத ேகடா \க
ெராபA ஆசşயப& ேபாவீக," எறா பாகர.
"பழ நDE பாš EDத( ேபாலாŞ2, கடாய அத அபவைத
ெசால ேவ&. அப+யானா, \க கபšேலா 3-H வ]க?
கபš உகaž இடŒைடதேத, அ(ேவ ஓ அ3டதாேன?" எேற
நா.
இத சமய3 "?த பாடாவ3 பட!" எ2 ெசாšE& ேபான
மத 3-H வ( ெகா+-தா. அவ-ைடய இட3 உகா3-த எ
ேநŒதைர ž( சைடகாரைன ேபா உ2 பாதா. நப-
அசா ெநச ெகாட வீரைன ேபா அவைர 3-ப உ2 பாதா.
ெந-க+ைய ]க எண ெகாட நா, "இத பாடாவ3 படைத

பாத வைரŞ ேபா(; வா-க ேபாகலா!" எ2 ெசாš நபş
ைகைய H+( அைழ( ெகா& ேபாேன.
கடகைரž ேபா ேசேதா. Uரண ச3ர பா JலE
கடகைரŞ ெவமண பர= ெவG லா U EளŒய(. கடகைர
சாைலŞ ைவர ?ட Eளžக வşைசயாக ெஜாšதன. கா? ெசலEŠ
கட கா2 வாக வத ெபşய மதகG ேமாடா வ+க
ஒெவாறாக =றப& ெகா+-தன. ெபௗணKயானாC கட
அைலக அைறž அடŒ ஒš( த=ராE ?-3ைய ேபா இய
நாதைத எDH ெகா+-தன.
"பமாEš-( வ-வதž தகaž கபš இட Œைடததாž!
அ( ஓ அ3டதாேன? தைரமாகமாக வதவக பட கடகைள
ேகடா, அபபா! பயகர!" எேற.
"ஆ; தைர மாகமாக ŒளH வதவக எதைனேயா கடபடாக.
பல வ( ேசராம வVŞேலேய மா& ேபானாக. தைர மாக
கடமாŞ-ž எ2 ெதş(தா நா காநைட Hரயாdகaட
ŒளபEைல. கபš இட ெப2வதž ெப- Hரயதன ெசேத.
கைடŞ, Oர3 ஜபா ^ரŒ ž&கG சத ேகக ெதாடŒய
ேநர3, இர (ைறக3š-( ŒளHய கப ஒŠ எனž இட
Œைடத(. அத வைரž நா அ3டசாšதா!" எறா நப.
ேமC நா O+ ேகட3ேபş பாகர கEராய அத கப
Hரயாண கைதைய Eவரமாக ற ெதாடŒனா:
அமர கŒŞ பைட=க
ேமாŒ ]A
த அ3யாய
இரŞš-( =றபட கபš இட Œைடத வைரŞ நா
பாŒயசாšதா சேதக இைல. ஆனா, அத கபš Hரயான ெசய
ேநதைத ஒ- பாŒய எ2 ெசால +யா(. நரக எபதாக ஒ2
இ-தா அ( Œடதட அத கபைல ேபாலதா இ-க ேவ&.
அ( ஒ- பைழய கப. சாமா ஏ2 கப. அத கபš இத தடைவ
Jைறய சாமாகைள ஏŠŞ-தேதா& 'ஐயா! ேபாக&!' எ2 ?மா ஆŞர
ஜனகைள< ஏŠ ெகா+-தாக. பார தாக மாடாம அத கப
3ணŠய(. கப நகத ேபா( பைழய பலைககa fகa வš
ெபா2கமாடாம அD3ன. அத X( பலமான கா2 அ+தேபா(
ஆŞரகைட வ+க நக- ேபா( உடாž சத எDத(. அத
கபš ž+ெகா+-த அ?தைத< (நாறைத< ெசால +யா(.
இேபா( JைனதாC žடைல H&Œெகா& வ-Œற(. ஆŞர ஜனக,
பலநா žGகாதவக, உட= EயைவŞ நாற, தைல மŞ ž
H+த நாற, žழைதக அ?த ெசத நாற, பைழய ெரா+க,
ஊேபான 3படகG நாற "கடAேள! எதகாக Wைக
பைடதா!" எ2 கத2ப+ ெசதன.

கபš ஏŠŞ-த ஜனகG ^3 Jைறத சைல< 3hகG
ேசாக =லபைல< žழைதகG காரணKலாத ஓலைத< இேபா(
JைனதாC உட= ந&žŒற(. ஒெவா- சமய, 'இத மா3ş ஜனக உŞ
Hைழ( இ3யா ேபா ேச-வ3ேல யா-ž என நைம? இத கப
கடš DŒ ேபா Eடா ட நல( தா!' எற ப&பாதகமான
எண ட எ மன3 ேதாŠய(. உலகெமž பரEŞ-த ராசத
<த3 Eஷகா2 இப+ எலா அேபா( மதகG உள3
Œராதக எணகைள உ& பdŞ-த(.
இEத அத அழகான கபš ஒ- நா Hரயாண +த(. ம2நா
Hபகš கH இலாத த3 Wல பயகரமான ெச3 ஒ2 வத(. ஒஜபாய 'ž-ஸ' அத பகமாக வ( ெகா+-Œற( எப( தா அத
ெச3. கபš காடž இப+ ஒ- ெச3 வ3-Œற( எப( எப+ேயா
அத கபšš-த அவளA ேப-ž Š( ேநர(ெகலா ெதş(
ேபா Eட(. கப நாயகž வத ெச3 ஒேர 'žNஸ' கபைல
பŠய(தா. கப Hரயாdகaž அத ெச3 பரEய ேபா( ஒ- 'žNஸ'
ஒ- ெபşய ஜபாய கபபைட ஆŒEட(! ஸமş எ \Œகa,
+ராய எ நாசகாşகa, +ெரநா கபகa Eமானதள
கபகaமாக ேப? வாŒ ெப-Œ ெகாேட ேபாŞன. ஏெகனேவ பய
Hரா3 ெகா+-த ஜனகG Jைலைமைய இேபா( ெசால
ேவ+ய3ைல. இராவண மா& EDத ெச3ைய ேகட இலகா=ş
வாகைள ேபா அவக அD( =லHனாக.
இ(கா2 ெசைன (ைறகைத ேநாŒ ெசற கப, இேபா(
3ைசைய மாŠ ெகா& ெதž ேநாŒ ெசற(. ஓ இரA ஒ- பகC
Hரயாண ெசத Hறž ச2 Oர3 ஒ- ]A ெதபட(. ப?ைம ேபாத
ž2கa, பாைறகa வானளாEய ேசாைலகa அத ]E
காணபடன. 3-மாš Eசாலமான மாH அdத மரகத பதகைத
ேபா \ல கடš ம3Ş அத பைச வண ]A EளŒய(; மாைல
ேநர( jşய ப?ெபா Œரணக அத மரகத ]E E-சகG
உைய தDE Eைளயா+ய அழைக கபைன< காGதாசைன< ேபாற
மகாகEக தா வdக ேவ&. எத JKஷ3 கபš X(
ஜபாய ž& ED( ேடா & ைகலாசமாக கடš Dக
ேபாŒேறாேமா எ2 ^3 ெகா+-த JைலைமŞேல ட அத ]E
அழைக பாத உடேன Hரயாdக 'ஆஹா' கார ெசதாக.
கப, ]ைவ ெந-Œ ெசல ெசல Hரயாdகaž ம2ப+< கவைல
உடாŞ2; அத ]E ேமேல கப ேமா3 Eட ேபாŒறேத எ2தா.
ஆனா, அத பய ச&3Ş \Œ2. ]E ஒ- பக3 கட \ உேள
=ž( ெச2 ஓ இயைக ஹாபைர -+3-த(. அத கட \
ஓைடžேள கப =ž( ெசற(. Š( ேநர(ெகலா கப Jற(.
நர பாயாŞ2. கப Jற இட3š-( பாதா நாலா=ற
பைச ேபாைவ ேபா3ய ž2க j3-தன. ெவGŞேல அகட
ச3ர3 Hரயாண ெச< கபகaž அத இயைக ஹாப-žேள
கப நர பா Jப( ெதşய +யா(.
கப J2, Š( ேநர ஆன( நா இ ல- கப நாயகşட
ேபாேனா. Jைலைம எப+ எ2 Eசாşேதா. "இ அபாய ஒ2Kைல;
கHŞலா த3Ş ம2ப+ ெச3 வ- வைரŞ இேகேய

Jம3யாŞ-கலா" எறா காட. Hறž அத ]ைவ பŠ Eசாşேதா.
அதž ெபய 'ேமாŒ ]A' எ2 காட Š, இ ல Eவரகைள<
ெதşEதா. இலைகž ெதŒழேக W2 நா Hரயான Oர3 அத
]A இ-Œற(. அேநக-ž அதைகய ]A ஒ2 இ-பேத ெதşயா(.
ெதşதவகGC ஒ- ல-ž தா இமா3ş அதžேள கட =ž(
ெச2 இரகய இயைக ஹாப ஒைற -+3-Œற( எ2 ெதş<.
அ( ன Šய ]Aதா. ஒ- கைரŞš-( இெனா- கைரž W2 காத
Oர(ž ேம இரா(. தசமய அத ]E மதக யா- இைல. ஒகால3 நாகşக3 றத மக அேக வா3-க
ேவ&ெமபதகான னக பல இ-Œறன. அஜதா, எேலாரா,
மாமல=ர தšய இடகG உளைவ ேபாற பைழய கால(
பகa, பாழைடத ேகாŞகa மடபகa அ ]E இ-Œறன.
வள Jைறத அ]E மகைள ž+ேய2வதž ல யக
ெசயபடன. அைவ ஒ2 பல தரEைல. ல நாைளž ேம அத
]E வபதž எவ- இடப&வ3ைல. ஏேதேதா கைதக பல
அ]ைவ பŠ ெசாலப&Œறன.
"அேதா ெதşŒறேத அத žŠ ேம ஏŠ பாதா நா ெசான பைழய
கால( ப அ3சயகைளெயலா பாகலா. இதž னா ஒேர ஒதடைவ நா அžŠ ேம ஏŠ பா3-Œேற. ஆனா ]Ažேள
ேபா பாத( Œைடயா(!" எறா கப நாயக.
இைத ேகட( அத žŠ ேம ஏŠ பாக ேவ& எŒற
அடக +யாத ஆவ எ மன3 ஏப& Eட(. பைழய கால( ப,
3ர இவŠ எனž உள சபல தா உமž ெதş<ேம! காட Šய
Eவரகைள ேகட இ ல- எ மா3şேய ஆைச ெகாடதாக
ெதşத(. எலா-மாக ேச( கப நாயகşட, "இேக கப ெவ2மேன
தாேன J2 ெகா+-Œற(? படŒேல ெச2 அத žŠ ேம ஏŠ
பா( E& வரலாேம?" எ2 வ=23ேனா. கப நாயக- கைடŞ
எக E-ப(ž இணŒனா.
"இேபாேத மாைலயாŒEட(. lŒர3 3-H வ( Eட ேவ&. நா
இலாத சமய3 ஏதாவ( Œயமான ெச3 வரலா அலவா?" எ2
ெசாšE& கபš இ-த படžகG ஒைற இறக ெசானா.
காட நா இ நாைல( ேப- படŒ ஏŠ ெகாேடா . தா
இலாதேபா( ஏேத ெச3 வதா தமž ெகா+ சKைஞ Wல அைத
ெதşயப&(வ( எப+ எ2 தைடய உதE உ3ேயாகதşட காட
ெதşE(E& படŒ ஏŠனா.
அத இட3 ெகாதG= எபேத இலாம தm பர= தக& ேபால
இ-த(. படைக ெவž ?லபமாக தG ெகா& ேபா கைரŞ
இறŒேனா. கைரேயாரமாக Š( Oர நட( ெசற Hறž வச3யான ஓ
இட3 žŠ X( ஏŠேனா. žŠ உயர அ3க இைல. ?மா ஐn2
அல( அ2n2 அ+தா இ-கலா. எறாC சşயான பாைத
இலாதப+யா ஏ2வதž ரமமாகேவ இ-த(. ம+ வள3-த ெச+க
ெகா+கažேள =ž( அவைற ைகயா ஆகாேக EலŒ E&
ெகா& ஏற ேவ+Ş-த(. "ேன நா பாததž இேபா( கா&
அ3கமாக ம+ Eட(" எறா கப நாயக. நல ேவைளயாக அப+
ம+Ş-த ெச+க ெச+க அல. ஆைகயா அைரமd ேநர(ž

žŠ உž ேபா ேசேதா.
jşய மைற< த-ண. மச ெவŞš Œரணக இன அத
பைச ]E உ கர3 X( ED( அதž ெபா மžட j+
ெகா+-தன.
"அேதா பா-க!" எறா கப நாயக
அவ ?+ கா+ய 3ைசைய ேநாŒேனா. பாத கக பாதப+ேய
அைசEŠ Jேறா. '3ைகேதா', 'தHேதா', 'ஆசşய கடš
WŒேனா' எெறலா ெசானாC, உளப+ ெசானதாகா(. இத
உலகைத E& ேவேறா அ=தமான ெசாபனேலாக(ž ேபாEேடா 
எ2 ெசானா ஒ- ேவைள ெபா-தமாŞ-கலா. வşைச வşைசயாக
Eதாரமான மd மடபகa, ேகாŞ ேகா=ரகa, Oபகa,
Eமானகa க_ž எ+ய Oர கா அGதன. பமாE உளைவ
ேபாற =த Eஹாரக, தKழக3 உளைவ ேபாற Eதாரமான Hராகார
ம3கaட +ய ேகாŞக, வானளாEய ேகா=ரக, ேதகைள ேபாC,
ரதகைள ேபாC ž2கைள žைட( அைமத ஆலயக, ஆŞரகா
மடபக, OH ைவத Eமானக, OHŞலாத மாடக,
பாைறகG ெச(Œய அUவமான பக, ெந+ய ெபşய ைலக, ஆகா!
அவளைவ< பாபதž ஆடவ இரேட ககைள ெகா&3-ப(
எவளA ெபşய அJயாய எ2 ேதாŠய(.
அத காைய பாக பாக ஒ- பக சேதாஷமாŞ-த(!
இெனா- பக3 காரண ெதşயாத மன ேசாA, உசாக žைறA
ஏபடன. 'காரண ெதşயாத' எ2 ெசாேனனா? தவ2! தவ2! காரண
ெதGவாகேவ இ-த(. அத அ3சய பக எலா KகKக
பைழைமயானைவ; பல n2 ஆ&கaž னா எத மகா=-ஷகளாேலா
கடபடைவ. ெந&காலமாக பD( பாக படாமC ெசபடபடாமC
ேகபார2 Œட( வ-Œறைவ; நாலா=ற கடš ேதா( வ-, உ=
காŠனா Š( Šதாக ேத( மDŒ ேபானைவ. ஒ- கால3 இத
]E வாத மக žOகலமா<, ேகாலாகலமா< கைலப= Jைறத
வாைக நட3Ş-க ேவ&. இேபாேதா அ]A ஜனjயமாக
இ-Œற(. பகa ைலகa மாGைககa, மடபகa, பாழைட(
ŒடŒறன. ெவௗவாகa, நşகa எšகa ெப-சாGகa அத
மடபகG ஒ- ேவைள வாச ெசய &. அத ]ைவ பாதAட
உடாŒய žOகலைத žைற( மனேசாைவ உடாžவதž இத
எண ேபாதாதா?...
ச2 ேநர Jற இட3 J2 பாத Hறž எகG ஒ-வ, ]E
உ=ற ெச2 ேம Šய ப அ3சயகைளெயலா அ-Œேல ேபா
பா(E& வரேவ& எற E-பைத ெதşEதா. எ மன3C
அதைகய ஆைச ஏப+-தப+யா அவ-ைடய ேயாசைனைய நா
ஆேமா3ேத. ஆனா கப நாயக அதž இணகEைல.
இ-&வதžேள கபCž ேபாEடேவ& எ2 வ=23னா;
"இரா3şŞ இத ]E தžவ( உதKைல. ேமC நா lŒர
கபCž 3-பாEடா கபš உள Hரயாdக வீணாக ^3
ெகாவாக. அதனா ஏேத Eபhத Eைளதா யா ஜவாதாş? டா(!

வா-க ேபாகலா!"
அவ Šயப+ேய நட( கா+னா. அவைர HபŠ மறவகa
ேபானாக. நா Š( Oர அவகைள ெதாட( ேபாேன; ஆனா,
ேபாவதž எ உள இணகEைல. காக ட தயŒ தயŒ
நடதன. ஏேதா ஒ- மாய ச3 எைன ேபாக ெவாடாம த&த(. ஏேதா ஒமமமான žர எ அககா3 'அபேன! இத மா3ş சதப உ ஆ<G
இ ஒ- ைற Œைடžமா? அத Wடகைள H ெதாட( \< 3-H
ேபாŒறாேய!' எ2 ெசாš2. žŠ சşE அவக இறக ெதாடŒய
Hறž நா ம& ஒ- ெபşய மர3 Hனா மைற( J2 ெகாேட.
அப+ ஒ2 Hரமாதமான Eஷய இைல. அத ]E கைரŞš-(
ெகாச Oர3ேல தா கப Jற(. இŒ-( சத ேபா& Hடா
கபš உளவகaž கா( ேக&E&..
இரா3ş எப+< கப Œளப ேபாவ3ைல. 'ெபாD( E+த Hறžதா
இ Hரயாண' எ2 கப நாயக ெசாš Eடா. H எதகாக அத
நரக3 ஓ இரைவ கVக ேவ&? அபபா! - அத கபš எD
(நாற HரயாdகG சC! அைதெயலா Jைனதாேல žடைல
žம+ய(. அத கபCடேன ஒH&ேபா( இத ]A ெசாக(ž
சமானமலவா? ]E (ட K-ககேள இைலெய2 கப நாயக
Jசயமா ெசாšŞ-Œறா. H என பய? Š( ேநர(ெகலா
Uரண ச3ர உதயமாŒ E&. பா JலE அத ]E அ=தக ேமC
ேசாைப ெப2 Eளž - இEதெமலா எணK& ெகாேட, மர3
Hனா மைற( Jேற.
ேபானவக படŒ ஏŠனாக. கŞைற அE( Eடாக. படž
ெகாச Oர ெசற(. அ=ற யாேரா நா படŒ இைலெயபைத
கவ3-க ேவ&. படž Jற(. காட மறவகa சைச ெச<
சத ேகட(. ம2ப+< படž இத கைரைய ேநாŒ வத(. எ ெந?
3 3 எ2 அ+( ெகாட(. கைர ஓரமாக படž வ( Jற( ைகைய
த+னாக. உரத žரš சத ேபா& Hடாக. காட
ைக(பாŒைய எ&( ஒ- தடைவ ெவ+( ]தா. ேமC, Š( ேநர
கா( ெகா+-தாக. நாேனா அைசயEைல. ம2ப+< படž நகர
ெதாடŒ கபைல ேநாŒ ெசற(. 'அபாடா' எ2 நா ெப-W?
Eேட.
Hறž அத மர3 மைறEš-( ெவGŞ வேத. அத žŠேலேய
Kக உயரமான கர எ2 ேதாŠய இடைத ேநாŒ நடேத. இதž
jşய அதK( நறாக இ-+ Eட(. கர3š-( fேழ பாேத.
ேகா=ரக, மடபக எலா இ-+ மைற3-தன. "நல(, ச3ர
உதயமாŒ வர&! எ2 எனž நாேன ெசாš ெகா& உகாேத.
அத ]E சş3ர யாதாŞ-ž எ2 மன3ž எனž நாேன
ஏேதேதா கபைன ெச( ெகா+-ேத.
இதைன ேநர காேற இலாமš-த(. ெத 3ைசŞš-( 'ž' எ2
கா2 அ+க ெதாடŒய(. ஒ- தடைவ ேவகமாக அ+( மரக ெச+க
எலாவைற< žCŒய Hறž, காŠ ேவக தd(, இய

žGUெதறலாக வீச ெதாடŒய(. 'U ெதற' எ2
ெசாேனனலவா? அ( உைமயான வாைத. ஏென அத இய
காŠ மšைக, பாşஜாத, பo, ெசபக ஆŒய மலகG ?கத
கல( வத(. ச2 ேநர(ž Hறž UE மணேதா& அŒ =ைக
சாHராd =ைக - சதனO =ைகŞ மண தšயைவ< ேச( வர
ெதாடŒன.
இதைகய அ3சயைத பŠ நா எd ெகா+-ைகŞ, மேறா
அ3சய ஏபட(. மாைல ேநரகG ஆலயகG அ+கப& ஆலாச
மdŞ சத வ-வ( ேபால ேகட(. மdசத எŒ-( வ-Œற(
எற Eய=ட நாC=ற ேநாŒேன. ஆகா! அத காைய
எனெவ2 ெசாேவ? Uரண ச3ர f வான3 உதயமாŒ ச2
Oர ேமேல வ( அத ]E f3ைசŞš-த மரகG உŞ
தவ( ]E பளதாŒ பா Jலைவ ெபாVத(. அத ேமாகன
JலெவாGŞ, ேன நா jşய ெவGச3 பாத ேகாŞ ேகா=ரக,
=த Eஹாரக, மd மடபக, Oபக, Eமானக எலா
ேந2தா Jமாdகபடன ேபால =த =3யனவாக ேதாŠய(. பல
n2 வ-ஷ( கடகாŠ அ+ப& 3லமாŒ ேபான பைழய கால(
பகளாக அைவ ேதாறEைல.
அத அ=த கா<, ஆலாசமd ஓைச<, மலகG மண(ட கல(
வத அŒ சாHராd வாசைன<, இைவெயலா உைமதானா அல(
த Hரைமயா எ2 நா 3( ெகா+-ைகŞ, இ( வைர பாத
அ3சயகைள கா+C, ெபşய அ3சய ஒைற கேட. 'ஜன
சசாரமற Jமாயமான ]A' எறலவா கப நாயக ெசானா? அத
]E உபž3Şš-( - பகa ைலகa இ-த பž3Şš-(
இர& ேப வ( ெகா+-தாக. நா இ-த 3ைசைய ேநாŒேய
அவக வதாக. நா இ-பைத பா(E& தா வ-Œறாகேளா எ2
ேதாŠய(. lŒரமாகேவ žŠ அ+வாரைத அைட(, அ3 நா இ-த
கரைத ேநாŒ ஏற ெதாடŒனாக. அைத பாத( எனž தš
ஓட எ&கலாமா எ2 ேதாŠய(. ஆனா, எேக ஓ&வ(? எதகாக
ஓ&வ(? தmகைர ஓர ஓ+ெச2 ச ேபாடலா. ச
ேபாடா கபš உளவக வ-வாகளா? என Jசய?
இதž ெகாச ைதşய Hற( Eட(. "எதகாக ஓடேவ&?"
எ2 ேதாŠEட(. ஓடயத3-தாC பய Eைள3ரா(. எ
காக ஓ& ச3ைய இழ(, Jற இட3ேலேய ஊŠ ேபாEடன.
žŠ ேம ஏŠ வ-Œறவகைள உ2 பா( ெகாேட இ-ேத. ஒகண எ ககைள அவகGடK-( அகற +யEைல. அவக யா?
இேக எேபா( வதாக? எதகாக வதாக? எEத வாைக
நட(Œறாக? எெறலா ெதş( ெகாவ3, அவளA ஆவ எனž
உடாŒ Eட(.
ல JKஷ(ெகலா அவக அ-Œ ெந-Œ வ(Eடாக.
இ-வ- ைகேகா( ெகா& நட( வதாக. அவகG ஒ-வ ஆடவ.
இெனா-வ ெபமd. இ-வ- நவெயௗவன Hராய3ன; மமதைன<
ர3ைய< ஒத அழžைடயவக. அவக உ&3Ş-த ஆைடகa,
அd3-த ஆபரணகa Kக E3ரமாŞ-தன. ஜாவா ]Eš-(

நடன ஆ& ேகா+யா ஒ- தடைவ தK நா&ž வ3-தாகேள,
பாத(டா? அமா3şயான ஆைட ஆபரணகைள அவக
தş3-தாக.
நா Jற இட(ž அ-Œ Kக ெந-கமாக அவக ெந-Œ வதாக.
எ கைத உ2 பாதாக. நா அd3-த உைடைய உ2
பாதாக. எ மன3 ஆŞர ேகEக எDதன; அவகைள
ேகபதž தா! ஆனா ஒ- வாைதயாவ( எைடய நாE வரEைல.
தš அத ெயௗவன =-ஷ தா ேபனா. "வா-க ஐயா!
வணக!" எ2 நல தKV எைன பா( ெசானா. எ உட=
=லşத(.

இரடா அ3யாய
அத 3h =-ஷக ச3ப3களாதா இ-க ேவ&; அல(
கšயாணமாகாத காதலகளாகA இ-கலா. அவக ஒ-வைரெயா-வ
பா( ெகாடேபா(, அவகaைடய ககG கைர காணா காத ெவள
ெபாŒய(.
அத <வ ேபய ெமாVŞš-(, அவக தKநாைட ேசதவக
எ2 ஊŒக ேவ+Ş-த(. ஆனா அவக இேக எேபா( வதாக?
நா வத கபš அவக வரEைலெயப( Jசய. Hன, எப+
வ3-பாக? இமா3ş நா+யமா& தப3கைளேபா அவக
E3ரமான ஆைட ஆபரணகைள தş3-பத காரண என? ஏதாவ(
ஒ- நடனேகா+Ş இவக ேசதவகளாŞ-(, ஒ-வேராெடா-வ
தž3Şலாத காத ெகா&, உலக அபவாத(ž அ இEட ஓ+
வ3-பாகேளா? இெனா- ேயாசைன< எ மன3 உதயமாŞ2. ஒேவைள மா பட H+ž ேகா+ைய ேசதவக யாராவ( இத
பைழய பாழைடத பகாகaž ம3Ş பட H+பதகாக
வ3-பாகளா? அப+யானா கபேலா, படேகா, இ]ைவெயா+ Jக
ேவ&ேம? அப+ ெயா2 நா பாகEைலேய? இEத மன3ž
பபல எணக Kன ேவக3 ேதாŠ மைறதன.
நா ெமௗன சா3த( அத இைளஞž ெகாச EயபG3-க
ேவ&. இெனா- தடைவ எைன உ2 பா( E&, "தகaைடய
கைத பாதா தKழ எ2 ேதா2Œற(. எ ஊக உைமதானா?"
எறா.
அதž ேம நா ேபசாமš-பதž Jயாய ஒ2Kைல. ேப?
ச3ைய< இதžேள எ நா ெப2Eட(.
"ஆ ஐயா! நா தKழ தா. \கa தKநாைட ேசதவக எ2
காணப&Œற(! அப+தாேன!" எேற.
"ஆ; நாகa தK நாைட ேசதவகேள. ஆனா, நாக தK

நாைட பŠய ெச3 ேக& ெவžகால ஆŞ2. ஆைகயா தகைள
பாத3 இர+= மŒ அைடŒேற."
"\க எேபா( இத ]Až வ]கேளா?"
"நாக வ( எதைனேயா கால ஆŞ2. ஒ- <க மா3ş ேதா2Œற(.
ஒ- JKஷ எ2 ேதா2Œற(. தாக இைறž தா வ]க
ேபாš-Œற(. அேதா ெதşŒறேத அத கபš வ]கேளா? அேட அபா
எதைன ெபşய கப?"
"ஆ! அத கபšேலதா வேத. ஆனா, இத கபைல அவளA
ெபşய கப எ2 நா ெசாலமாேட..."
"அழகாதா-Œற(. இ( ெபşய கப இைலெய2 ெசானா எப+
ந=வ(? எனž ெதş<; தKழக எேபா( தாக ெச< காşயைத
žைற( ெசாவ( வழக..."
அத கப அப+ெயா2 தKழக சா3த காşய அலெவ2,
யாேரா ெவைளகாரக ெச( அHய( எ2 ெசால E-Hேன.
ஆனா, அத <வ அதž இட ெகா&கEைல.
"இத கப எேகŞ-( =றபட(? எேக ேபாŒற(? இ3 யா யா
இ-Œறாக? இேக எதைன கால தŒŞ-க உேதச?" எ2
மளமளெவ2 ேகEகைள ெபாVதா.
"பமாEš-( தK நா&ž ேபாŒற கப இ(. ?மா ஆŞர ேப இ3
இ-Œறாக. <த பமாைவ ெந-Œ வ( ெகா+-Œற( அலவா?
அதனா பமாEš-த தKழக எலா- 3-H தKநா&ž ேபா
ெகா+-Œறாக..."
"என? பமாைவ ெந-Œ <த வதா, அதகாக தKழக
பமாEš-( Œள=வாேன? தK நா+ Jைல அப+ ஆŒEடதா,
என? <தைத க& தKழக பயப& கால வ( Eடதா?"

அத ெயௗவன =-ஷ ேகE எைன ெகாச 3ைகக ைவ(
Eட(. என ப3 ெசாவ( எ2 ேயாபதž, இதைன ேநர
ெமௗனமாŞ-த அத நைக ž2Œ&, வீணாகானைத< Eட இைமயான
žரš, "அப+யானா தK நாடவ =3சாšகளாŒ Eடாக எ2
ெசால ேவ&. <த எற ெபயரா ஒ-வைரெயா-வ ெகா2 ம+வ3
என ெப-ைம இ-Œற(? அல( அ3 சேதாஷதா என இ-க
+<?" எறா.
அத <வ, =னைக ெபாŒய கேதா&, அ= த(Hய ககேளா&
த காதšைய பா(, "ஓேகா! உைடய Eதடாவாதைத அதžேள
ெதாடŒ Eடாயா?" எறா.
"சş, நா ேப?வ( உகaž H+கEைலயானா வாைய W+

ெகா+-Œேற" எ2 ெசானா அத ெப.
"எ கமd! உ ேப? எனž H+காம ேபாžமா? உ பவழ
வாŞš-( வ- அத ெமாVகைள ப-Œேயயலவா நா இதைன கால
காலேசப நட3 வ-Œேற?" எ2 அத <வ Šய ெசாக, உைம
உள3š-( வதைவ எப( நž ெதşத(. ஆனா, 'இவக என
இப+ நாடக பா3ரக ேப?வைத ேபால ேப?Œறாக? இவக
யாராŞ-ž?' - அைத அŠ( ெகாaவதž எைடய ஆவ வளத(.
"\க யா, இேக எேபா( வ]க எ2, இ \க
ெசாலEைலேய?" எேற.
"அ( ெபşய கைத!" எறா அத இைளஞ.
"ெபşய கைதயாŞ-தா இ-க&ேம! எனž ேவ+ய அவகாச
இ-Œற(. இேம நாைள காைலŞேல தா கபCž ேபாக ேவ&.
இரா3şŞ எனž lŒர Oக வரா(. உகaைடய கைதைய Eவரமாக
ெசாCக, ேகŒேற. அைத கா+C எனž சேதாஷமGப(
ேவெறா2Kைல."
அத நைக ž2Œ&, "அவ தா ேகŒறா. ெசாCகேள! நமž
ஓ இரA ெபாD( ேபானதாž. இத ேமாகன ெவdலாைவ ஏ வீணாக
ேவ&? எலா- இத பாைறŞ உகா( ெகாளலா. உகாதப+
கைத ெசாCவ(, கைத ேகப( ெசௗகşயமலவா?" எறா.
"எலா ெசௗகşயதா. ஆனா, \ எைன கைத ெசாCப+ Eடா
தாேன? இைடŞைடேய \ ž2Œ& ெசால ஆரH( E&வா..."
"ஒ2 ž2Œடமாேட. \க ஏதாவ( ஞாபக மற3யாக E&Eடா
மறதைத எ&( ெகா&ேப. அ( ட ஒ- Hசகா?" எறா அத ெப.
"Hசகா? ஒ- நாa இைல. உைடய காşயைத Hசž எ2
ெசாவதž நா என Hரமேதவşட வர வாŒ ெகா&
வ3-Œேறனா? \ எ( ெசதாC அ( தா சş. இ-தாC, அ+க+
ž2Œ& ேபசாம எ ேபாŒ கைத ெசால Eடாயானா
நறாŞ-ž."
இப+ ெசாš ெகாேட, அத <வ பாைறŞ உகார, <வ3< அவ
அ-Œ உகா( அவைடய ஒ- ேதாG ேம தைடய ைக ஒைற
ேபா& ெகாடா. அத 2 ெசயš, அவகaைடய அேயாய
தாபய வாைகŞ ெப-ைம D( நž ெவGயாŞ2.
அவகaž அ-Œேல நா உகாேத. ஏேதா ஓ அ3சயமான
அUவமான வரலாைற ேகக ேபாŒேறா எற எண3னா எ
உள பரபரைப அைட3-த(. கட ஓைடŞ கா3-த கபைல<,
அதž வத அபாயைத<, பமா <தைத<, அ3š-( தH வதைத<
அ+ேயா& மற(Eேட. அழேக உ-ெகாேட அத காதலகG
கைதைய ேகக, அளEலாத ஆவ ெகாேட.

கா2 ைன கா+C ெகாச ேவகைத அைட(, 'E' எ2
வீ2. ]Eš-த மரகெளலா அைசதப+ 'மரமர' சதைத உடாŒன.
இேபா( கடšC ெகாச ஆரவார அ3கமாŞ-த(. கட அைலகG
žற Oர3 எேகேயா ம கஜைன ெசவ( ேபாற ஓைசைய
எDHய(.

Wறா அ3யாய
அத ?தர ெயௗவன =-ஷ ெசால ெதாடŒனா:"ெனா- சமய உைம ேபாலேவ ல மதக இேக 3ைச தவŠ
வ( Eட கபš வ3-தாக. அவகGட எைடய கைதைய
ெதாடŒயேபா(, 'எDn2 ஆ&கaž னா' எ2 ஆரHேத.
அவக எதனாேலா Kர& ேபா ஓட எ&தாக. அப+ \ ஓ+
Eடமாp எ2 ந=Œேற. அத மதகைள ேபாலŠ \ ரக
தைம<ளவ எ2 நறா ெதşŒற(. எட ேப ெகா+-ž
ேபாேத, உைடய கக எ வாைக (ைணEŞ கைத அ+க+
ேநாžவ3š-( உைடய ரக தைமைய அŠ( ெகாேட..."
இைத ேகட( நா ெவŒ தைலžேத. அத மதட ஏேதா ஓ
அ3சய ச3 இ-க ேவ&. எ அதரக எணைத அவ ெதş(
ெகா& Eடா. அவ நா ஓ+ ேபாக மாேட எ2 ந=வதாக
ெசானேபா( எ மன3ž 'நானாவ(? ஓ&வதாவ(? =( மலைர E&
வ& ஓ&வ(டா? ர3ைய Jகத அத அழŒŞ க எைன ஓ+
ேபாவதž E&மா?' எ2 நா எdய( உைமதா. அத சமய3
எைனயŠயாம எ கக அத ெபd கைத ேநாŒŞ-க
ேவ&. அைத கவ( Eடா, அத இைளஞ. இ அதைகய
தவைற ெசய டா( எ2 மன3ž ]மா( ெகாேட.
அத <வ ெதாட( Šனா:- "\ ெவகபடA ேவடா; பயபடA
ேவடா. உ ேபş தவ2 ஒ2Kைல. இவைள இப+பட அழŒயாக
பைட(Eட Hரமேதவ ேபşேலதா தவ2. இவ காரணமாக நா எதைன
தவ2க ெச3-Œேற எபைத Jைன( பாதா... சş, சş!
அைதெயலா பŠ ெசானா, இவaž ேகாப ெபாŒ ெகா& வ(
E&. கைதž 3-H வ-Œேற. எDn2 வ-ஷ(ž னா
தசாqş உதம ேசாழ எ மன அர? =ş(வதா. அேபா(
ேசாழராய அவளA Eசாலமான ராயமாக இைல. ராஜராஜ ேசாழ
கால3C ராேஜ3ர ேசாழ கால3C இலைக த E3ய மைல
வைரŞ பரEŞ-த ேசாழ ராய, அேபா( ž2Œ 2( தசாqைர
?Š ல காத Oர(ž அடŒ ேபாŞ-த(. ஆனாC உதம ேசாழ
தைடய žல3 பைழய ெப-ைமைய மறகேவŞைல. அத ெப-ைமž
பக EைளEக+ய காşய எைத< ெசய E-பEைல. உதம
ேசாழ-ž இர& =தவக இ-தாக. அவகG ஒ-வ ெபய
?žமார; இெனா-வ ெபய ஆ3த. WதவனாŒய ?žமார பட(
இளவரசனாக EளŒனா.
அேத சமய3 ம(ைரŞ பராŒரம பா+ய எ அரச ஆ

=şதா. ஆனா, அவ =ராதன பா+ய வசைத ேசதவ அல; ெத
பா+ய நாைட ேசத பாைளயகார. தைடய ேபா3றைமŞனா
ம(ைரைய ைகபŠ பராŒரம பா+ய எற பட j+
ெகா+-தா. அவ-ž ஆ சத3 Œைடயா&. ஒேர ஓ அ-ைம =தE
இ-தா. அவ ெபய =வனேமாŒ. அத ராஜžமாşŞ அழž, žண,
அŠA 3ற தšயவைற žŠ(, நா இேபா( அ3கமாக ஒ2
ெசால ேபாவ3ைல. ெசாCவ( சா3ய இைல. அப+
ெசானாC, இேதா இவ ž2Œ& த&( E&வா-"
இEத ŠE& அத <வ த காதšŞ அழž ஒDž கைத
கைட கணா பாதா. அவaைடய ெசEதக žத மலş இதக
Eşவன ேபா Š( Eş(, உேளŞ-த ைல ப வşைச ெதş<ப+
ெசதன.
Hன இைளஞ கைதைய ெதாட( ெசானா:"பராŒரம பா+ய žமş ைனŞš-( 3-ராபG வைரŞ
EயாH3-த ெபşய ராயைத ஆடா. ஆŞ அவ-ைடய மன3
Jம3 இைல. பழைமயான ராஜžல(ட கšயாண சபத ெச( ெகாள
ேவ&ெமற ஆைச அவ-ž உடாŞ-த(.
ஒ- சமய பராŒரம பா+ய தசாq-ž வ3-தா. உதமேசாழş
அரமைனŞ E-தாGயாக தŒŞ-தா. அவ-ž சகலEதமான
ராேஜாபசாரகa நடதன. உதமேசாழş Wத =தவ ?žமாரைன அவ
பாக ேநத(. அவட எதைகய žணா3சயகைள அவ கடாேரா
எனž ெதşயா("
இத சமய3 அத <வ3 ž2Œ&, "உகaž ெதşயாEடா
எனž ெதş<. நா ெசாCŒேற!" எறா.
"கமd! ெகாச ெபா2( ெகா. கைதŞ \ ெசாலேவ+ய இட
வ-ேபா( ெசாலலா" எ2 ŠE& X& எைன பா(
ெசானா.
"ேசாழ ராஜžமாரட பராŒர பா+ய எனைத கடாேரா,
ெதşயா(. அவž த அ-ைம =தE =வனேமாŒைய கšயாண
ெச( ெகா&( Eட ேவ& எற ஆைச அவ மன3 உதயமாŒEட(.
பைழைமயான ெபşய žல3 சபத ெச( ெகாள ேவ& எற
அவ-ைடய மேனாரத, அதனா Jைறேவ2வதாŞ-த(. ஆகேவ உதம
ேசாழş உ3யான வன3 ஒ- நா உலாசமாக ேப
ெகா+-தேபா(, பராŒரம பா+ய தைடய க-ைத ெவGŞடா.
அத ேநர3 உதம ேசாழş நாE சo?வர ž+=ž3-க ேவ&.
அேபபட நளமகாராஜாைவ படாத பா& ப&3 ைவத சo?வர உதம
ேசாழைர ?மா E& E&வானா? அவ ஏேதா ேவ+ைக ேப? எ2
Jைன( ெசாலதகாத ஒ- வாைதைய ெசாšEடா. "கşகா
ேசாழ, ராஜராஜ ேசாழ Hற( =க வீய வச3 எ =தவ
?žமார Hறதவ. \ேரா தா< தகப யா எ2 அŠயாதவ. ஏேதா ஒž-& அ3ட3னா ம(ைர ராயைத ைகபŠ ஆŒ`,

அப+Ş-க, உைடய ெபைண எைடய žமாரž எப+ Eவாக
ெச( ெகாள +<? உைடய žமாş இத அரமைனž வர ேவ&
எ2 E-Hனா, žேறவ ெச< பd ெபணாகதா வர+<.
ேவ2 மாக ஒ2Kைல. உைடய =தEைய பd ெபணாக
அப உமž சமதமா?" எறா.
உதம ேசாழ, சாதாரணமாக Hற மன =ப&ப+ ேபச+யவ அல!
அவ-ž த žலைத பŠய வீ கவ Œைடயா(; ேபாதாத கால.
அப+ Eைளயாடாக ெசாšEடா. பராŒரம பா+ய அைத ேக&
ş( E+-தா எலா சşயா ேபாŞ-ž. ஆனா பராŒரம
பா+ய எதைனேயா அşய ஆறக பைடதவராŞ, அவ-ž şக
ம& ெதşயா(. உதம ேசாழş வாைதகைள ேகட(, அவ-ž
வ(Eட(, ெரௗராகாரமான ேகாப, "அப+யா ெசாo? இ இத
அரமைனŞ ஒ- Eனா+< தாம3ேய; ஒ- ெசா& தm-
அ-ேத!" எ2 ெசாšE& =றபடா. உதம ேசாழ எவளேவா
சமாதான ெசாš< ேககEைல. ேபானவ, ல நாைளž ெப-
பைட<ட 3-H வதா. உதம ேசாழ இைத எ3பாகேவŞைல. ேசாழ
ராய3 அேபா( ெப- ைசய இைல. ஆைகயா பராŒரம
பா+யş ேநாக எG3 JைறேவŠய(. தசாqைர ைகபŠ உதம
ேசாழைர< ைறH+தா. இளவரசகைள ேத+ ேத+ பா( அவக
அகபடEைல. தகபனா ெசாப+ அவக னாேலேய தசாqைரE&
ெவG ŒளH ெகாGமைல கா&ž தH( ெகா&
ேபாEடாக. இதகாக Hபா& அவக எவளேவா வ-தபடாக.
Hனா வ-தப& என பய? பராŒரம பா+ய, தைடய
ேகாபைதெயலா உதம ேசாழ X( HரேயாŒதா. அவ ெசத காşயைத
ெசாலA எ நாž ?Œற("
"அப+யானா \க ச2 ?மாŞ-க. ேமேல நடதைத நா
ெசாCŒேற!" எ2 ஆரHதா அத <வ3. Hறž எைன பா(
ெசால ெதாடŒனா. அவaைடய ெசதாமைர கைத< க-வ&
Jகத ககைள< பாத ேபா( ஏபட மயக3னா, ல சமய அவ
ெசாšய வாைதக எ கா3 ஏறEைல. எ ஒ-வா2 கைத
ெதாடைய Eடாம கவ( வேத. அத மைக Šனா:"பராŒரம பா+ய-ž ஏெகனேவ உதம ேசாழ X( ேகாப
அ3கமாŞ-த(. 'உகaைடய žமாşைய எ வீ& பd ெபணாக
அ=க' எ2 ெசானா யா-ž தா ேகாபமாŞரா(? ேசாழ
இளவரசக இ-வ- தH( ெச2Eட( பராŒரம பா+யş
ேகாபைத ெகாD( E& எş<ப+ ெசத(. பVž பV வாக ேவ&
எ ஆ3ர அவ மன3 ெபாŒ எDத(. தைம அவம3த ேசாழ
மனைர அவ அவமானப&த E-Hனா. அவைர ைறப&3, ம(ைரž
அைழ( ெகா& ேபானா. ம(ைர ேசத(, உதம ேசாழைர தைடய
ரத3 அ கŞŠனா Hைண( க&ப+ ெசதா. தா ரத3
உகா( ெகா& ரதைத ஓட ெசானா. இத பயகரமான ஊவல
ம(ைர மாநகş வீ3கG ெசறேபா(, இ- பக நகர மாத J2
ேவ+ைக பாதாக. ல தக அரச-ைடய வீரைத Eய( பாரா+
ெஜயேகாஷ ெசதாக. ஒ- ல, உதம ேசாழைடய கவபகைத
எd žOகலபடாக. ஒ- ல-ž அத கா (க வ-தைத
அGத(. அப+ வ-தபடவகG ஒ-3, பா+ய மன-ைடய žமாş

=வனேமாŒ. தைடய தைத ெவŠமாைல j+ தைசŞš-( 3-H
வத Hறž, ம(ைர நகş வீ3கG வல வ-வைத பாக அவ E-Hய(
இயைக தாேன?
பா+ய மனş அரமைன ேமமாட3 J2, =வனேமாŒ
ஊவல காைய பாதா. த தைத ஏŠŞ-த ரத3 அ, யாேரா
ஒ- வயதான ெபşய மதைர ேச( க+Ş-ப(, அவ-ைடய ேதக3
ஒ- பா3 ெத-E Œட( ேத( ெகாேட வ-வ(, அவ க_ž
ெதşத(. அத காைய பாபதž அவaž சŒக Eைல. 'இப+<
ஒ- ெகா&ைம உடா?' எ2 பயகர (யர அைடதா. உண
Kž3Şனா Wைச ேபா& ED( Eடா. இைத பா3-த ேச+க,
உடேன பா+ய-ž ெச3 அHனாக.
பா+ய ஊவலைத J23 E& அரமைனž 3-Hனா.
=வனேமாŒž Wைச ெதGத(, அவ தைதŞட த மன க-ைத
ெவGŞடா. "ஒ- ெபşய வச3 Hறத அரச ேபாşேல ேதாEயைடதா,
அவைர இப+ ரத3ேல ேச( க+ ெத-Eேல இD( ெகா& ேபாவ(
என Jயாய? இ( அநாகşக அலவா? இப+ \க ெசயலாமா?" எ2
அவ ேகடதž பா+ய, "அவ எதைன ெபşய வச3
HறதவனாŞ-தா என? எ அ-ைம žமாşைய அவைடய
அரமைனŞ žேறவ ெசய அ=ப+ ெசானா.
அப+படவைடய அகபாவைத ேவ2 எத Eத3 நா அடžவ(?
உதம ேசாழž \ பş( ேபசாேத. ேவ2 ஏதாவ( ெசாC!" எறா.
=வனேமாŒ தைதž நல வாைத ெசாš அவ-ைடய ேகாபைத
தdதா. அத ேபş உதம ேசாழைர தைறŞ அைடžப+<,
அவ-ž மறப+ ேவ+ய ெசௗகşயக எலா ெச( ெகா&ž ப+<
பராŒரம பா+ய கடைளŞடா..."
இEட3 அமைகŞ காதல ž2Œ&, "ஆஹாஹா! பா+ய
நா+ க-ைணேய க-ைண!" எறா. Hறž அவேன கைதைய
ெதாடதா:"உதம ேசாழş =தவக இ-வ- பா+ய வீரகGடK-( தH(
ெகா& ெகாšமைல ேபா ேசதாக. அவகaட இ ல ேசாழ
நா& வீரகa வ( ேச( ெகாடாக. ெகாšமைல Hரேதச இேபா(
எப+ இ-Œறேதா எனேமா ெதşயா(. அதநாG ெகாšமைல< அத
அ+வார Kக ெசVபான வனகளா jழப+-தன. அத வன
Hரேதச3 அழைக ெசாš +யா(. இ( ேமாŒ ]A எப(
உைமதா. ஆனா, ெகாšமைலŞ வன=ž இ( அ-Œேலட
வர+யா(. வ-ஷ nற2பைத( 3னகa கக தர+ய
மாமரகa நாரைத மரகa அž ஏராளமாŞ-தன. அŒ-த பலா
மரகa அவளA ஏராளமான ெபşய பலாபழகைள ŒைளகG ?ம(
ெகா&, எப+தா Eழாம JŒறன எ Eயைப பாபவகG
மன3 உடாž.

உணA கவைலேயŞŠ ஒG( வாவதž ெகாšமைலைய ேபாற
இட ேவ2 இைல எேற ெசாலலா. கால3 கşகா ேசாழ ஒG(
வாழ ேவ+ய அவய ஏபட ேபா(, ெகாšமைலž தா
ேபாŞ-ததாக ெசாCவ(&. இத மைலŞ அேபா( ல தக தவ
ெச( ெகா+-தாக. கşகால தைன காபாற ேவ& எ2
தகைள ேவ+ ெகாடாரா. அவகa ஆக& எ2 ஒ=
ெகாடாகளா. கşகாலைன ேத+ ெகா& அவைடய Eேரா3கG
ஒறக ெகாšமைலž வர ஆரHதாக. தக என ெசதாக
ெதş<மா? ஒ- அழகான ெபd வ+வமாக ஓ இய3ர ப(ைமைய
ெசதாக. அத ப(ைமžேள ஒ- şய வாைள ஒG( ைவதாக.
ப(ைமைய பாபவக அ( உைமயான ெப எேற
Jைனžப+Ş-த(. Jைனப( ம&மல; அத ப(ைமŞ அழŒனா
கவரப&, யா- அத அ-Œ ெசல E-=வாக. கşகாலைன ேத+
ெகா& வத ஒறக அத ப(ைமைய பாத( அத அழŒ மயŒ
அ-Œ வ(, உŞ-ள ெபணாகேவ க-3 அைத ]&வாக.
அவளAதா, அத ப(ைமŞ எத அவய3 மதைடய ைக பட
ேபா3C, உடேன அத ப(ைமŞ மைற(ள இய3ர இயŒ, அத
வŞ2žேளŞ-( Kக ேவக(ட şய வா ெவGவ(, தைன
]+யவைன ž3 ெகா2 E&மா! இதனா அத ப(ைமž
'ெகாšய பாைவ' எ2 ெபய வததா. அத ெகாšய பாைவ அேக
இ-த காரண3னாேலேய, அத மைலž ெகாšமைல எ2 ெபய
வததாகA ெசாவ(&. ஆனா அெதலா பழகால( கைத. ேசாழ
நா& இளவரசக இ-வ- அவகaைடய ேதாழகa ெகாš மைலž
ேபானேபா(, அேக 'ெகாšய பாைவ' இ-கEைல. ஆனா அவக
ஒெவா-வ ைகŞC வாa ேவC இ-தன. ?žமார ஆ3த
பராŒரம பா+யX( பV வாக (+தாக. அவகைள ெதாட( வத
ேசாழ நா& வீரக, இளவரசகைள கா+C அ3க ஆ3ர
ெகா+-தாக. ஆனா, ஐப3னாŞர ேபாவீரகa யாைனபைட
ž3ைர பைடகa உைடய சாராயைத எ3( ஓ இ-ப( வீரக என
ெசய +<? ஆைகயா ெசய ேவ+ய( என எபைத பŠ பல
ேயாசைனக ெசதாக; இரகயமாக பைட 3ர+ ேசபதž
ெகாšமைல கா& KகA வச3யான இட. அவகGேல ல
சJயாகைள ேபா ேவஷ தş( ேசாழ நாெடž ?Š ேசாழžல3ட
உைமயான E?வாச ெகாட வீரகைள 3ரட ேவ&. அப+
3ர+யவகைளெயலா žŠHட அைடயாளகaட ெகாšமைல
Hரேதச(ž அப ேவ&. இ ஆ<தக, உணA ெபா-க
தšயைவ< ெகா& வ( ேசக ேவ&. இEத ேபா(மான பைட
ேசதAட தசாq X( பைடெய&( ெசல ேவ& அŒ-(
ம(ைரž ேபாக ேவ+ய(தா. பராŒரம பா+யைன Uேடா &
அV( Eட ேவ+ய(தா. இப+ெயலா அவக 3ட ேபாடாக.
ஆனா, எலாவŠž தšேல ெசய ேவ+ய( ஒ2 இ-த(.
அவகG யாராவ( ஒ-வ மா2ேவட U& ம(ைரž ேபாகேவ&.
பா+யைடய ைறŞš-( உதம ேசாழைர எப+யாவ( த3ர3னா
E&தைல ெச( அைழ( வரேவ&. உதமேசாழ ப3ரமா
ெகாšமைலž வ( ேசத Hறžதா, மற காşய எ(A ெசய +<.
அப+ŞŠ, உதம ேசாழ பா+யைடய ைறŞ இ-ž ேபா( ேசாழ
இளவரசக பைட 3ர&வதாக ெதşதா ட, அத Wக ெகாட
பா+ய அவைர ெகா2Eட & அலவா?

ம(ைரž மா2ேவட U& ெச2, அத மகாசாகஸமான ெசயைல யா
=şவ( எப( பŠ அவகaž Eவாத எDத(. ஒெவா- வீர தா
ேபாவதாக  வதா. ஆ3த த தைதைய E&E( ெகா& வ-
ெபா2= தைடய( எ2 சா3தா. பட( இளவரசனாŒய ?žமார
ம& ேபாகடா( எ2 மறவக அைனவ- ஒ- கமாக
ெசானாக. ஆனா, ?žமாரேகா ேவ2 யாşட3C அத க+னமான
ேவைலைய ஒபைடக E-பKைல. \ட Eவாத(ž Hறž, கைடŞ
அவக ஒ- +Až வதாக. ெகாšமைல Hரேதச3 மர ெந-க
இலாத ஓ இடைத க& H+(, அேக ஒெவா-வ- அவரவ-ைடய
ேவைல பல ெகாட ம& வீ எŠய ேவ+ய(. யா-ைடய ேவ
அ3கமான Oர3 ேபா EDŒறேதா அவ ம(ைரž ேபாக ேவ+ய(.
ஒ- வ-ஷ கால(ž அவ உதம ேசாழைர E&E( ெகா& வ(
ேசராEடா, அ&தப+யாக ெந&Oர ேவ எŠத வீர ம(ைரž
ேபாகேவ+ய(. இத ேயாசைனைய ?žமார ெசான(, ேவ2 வVŞŠ
எலா- ஒ= ெகாடாக. ஒெவா-வ- த உடHCள ச3
Dவைத< HரேயாŒ(, ெவž Oர3 ேபா EDப+யாகதா ேவைல
வீ எŠதாக. ஆனா ?žமாரைடய ேவ தா அ3க Oர3 ேபா
EDத(. அதனா கடAaைடய E-ப அப+ இ-Œறெத2 ஒ=
ெகா&, மறவக ?žமாரž Eைட ெகா&( அHனாக. ?žமார
Kக உசாக(டேன ம(ைரž =றபடா.
ம(ைரமா நகş ெசவ ற=கைள பŠ<, XனாRி அம ேகாŞš
மŒைமைய பŠ<, ?žமார எவளேவா ேகEப+-தா.
கால3 சக =லவக வாத(, தK வளத நகர ம(ைர எப(
அவž ெதş(தா-த(. அப+பட ம(ைர நகைர பாகேவ&
எற ஆைச அவ மன3 ெவž நாகளாக ž+ ெகா+-த(. அத
ஆைச இேபா( Jைறேவற ேபாŒறெதறா, அவ உசாக ெகாவதž
ேகபாேன? தைடய சாம3ய3னா தைதைய E&E( ெகா&
வ( Eடலா எற நHைக< அவž Uரணமா இ-த(. எ
பா+ய நா& தைல நகş தைடய வாைகையேய அ+ேயா&
மாŠEட ேபாŒற அபவ Œட ேபாŒற( எபைத ?žமார Š(
எ3பாகEைல. ம(ைர நகş ஒ- 'ெகாšயபாைவ' இ-Œற( எ2,
அத உŞ பாைவŞ க3 உள இர& ககளாŒய வாளா<தகa,
அ-Œ ெந-ŒயவகG ெநைச Hள(Eட +யைவெய2, அவ
கனEேலா கபைனŞேலா ட எணEைல!..."

நாகா அ3யாய
Uரண ச3ர உ வானைத ெந-Œ வ( ெகா+-தா. அத
]Až 'ேமாŒ ]A' எ2 ஏ ெபய வத( எப( தமž ெதşயா( எ2
கப காட ெசான( எனž JைனA வத(. அதž காரண ேதடவா
ேவ&? நGரE ெவG JலE அத ]ைவ ஒ- தடைவ
பாதவகaž 'ேமாŒ]A' எ ெபய எவளA ெபா-தமான( எ2
உடேன ெதş( ேபா E&.
ெசாக UKŞš-(, ஏேதா ஒ- காரண3னா ஒ- 2 பž3
த(டாக Hş( வ( கடš ED( அேகேய Kதப( ேபால
ேமாŒ]A அசமய கா அGத(. ெசாக3š-( அத (&
Hş( EDத சமய3 அ(ட ED(Eட ேதவ ேதE<தா இத
தப3க ேபாC! ஆனா, ேதவேலாக( தப3களாŞ-தாC,
Uேலாக( தப3கைள ேபாலேவதா, இவக அ+க+ Eவாத3C
ஈ&ப&Œறாக.
ேமாŒ ]E அத ?தர =-ஷ, "க3 இ- வாகaட +ய
'ெகாšய பாைவ'ைய, ம(ைரŞ ?žமார ேசாழ ச3தா" எ2
ெசான(, அவ அ-Œ வீŠ-த வதாமd ž2Œடா.
"ெப žலைத பŠ இEத அ+க+ ஏதாவ( JைதெமாV
றாEடா, =-ஷகaž தைல ெவ+(E& ேபாš-Œற(!" எறா.
பா JலA ப& அவaைடய பா வ+< க தத3னா ெசத ப(ைமŞ
க ேபால 3கத(. ஆனா, அத ப(ைமŞ க3 Yவகைள
த(Hய(. அத க3š-த கşய EVகG ச3ர Œரணக ப& எDத
க3ெராG க3க வாகளாகA வரா<த3 வீ?களாகA ெஜாšதன.
பாைவமாகG வாைளெயாத EVகைள பŠ அத ஆடவ Šய(
அப+ெயா2 தவŠைலெய2 எனž ேதாŠய(.
அவ த காதšŞ வாைதகைள ேக& =னைக =şதவண,
அவ கைத உ2 ேநாŒனா. "மக ேவ&. =வன ேமாŒைய
'ெகாšய பாைவ' எ2 நா Šய( žறதா. அவaைடய கக
வாக எ2, ேவக எ2 Šய( அைத Eட ெபşய žற. 'அத
Œரணகைள அG வீ? Yவ ?ட ஒGக' எ2 அவaைடய ககைள
ெசாšŞ-க ேவ&!" எறா.
=வனேமாŒ எற ெபயைர அவ ெசானAடேன எனž கைதŞ
ேபş JைனA ெசற(. "என? என? ?žமார ேசாழ ம(ைரŞ ச3த
'ெகாšய பாைவ' பா+ய žமாş தானா? பராŒரம பா+யş ஒேர
=தEயா?" எ2 Eய=ட ேகேட.
"ஆ, ஐயா! ?žமார ேசாழ ம(ைரமாநக-ž ெசறேபா(, அவைடய
E3< அவைன H ெதாட( ெசற(. E3Ş மŒைம Kக ெபşய( எ2
ெபşேயாக ெசாவாக. E3 வšைம<ட ட ஒ- ெபd மன
உ23< ேச( Eடா, அத இர& ச3கaž னா யாரா எ3(

Jக +<? ?žமாரனா எ3( Jக +யEைல. ஆன ம& அவ
ேபாரா+ பா(, கைடŞ சரணாக3 அைடய ேநşட(..."
"\க கைத ெசாŒ`களா? அல( =3 ேபா&Œ`களா? பாவ! இவ-ž
\க ெசாவ( ஒ2ேம =şயEைல. ம(ைரŞ நடதைத இேம நா
ெகாச ெசால&மா?" எ2 ேக& E&, அத இளமைக உடேன
ெசால ெதாடŒனா:"ம(ைரŞ அேபா( ேதேவ3ர H எபவ Hர3 ெபŠ-தா. அவ
வய( 3தவ. அவ-ž மைனE மக யா- இைல. அவ கšயாணேம
ெச( ெகாளEைல. கைல ேதEைய தா 3-மண ெச(
ெகா+-பதாகA, ேவெறா- மைனEž தம( அக3
இடKைலெய2 ல சமய அவ ெசாCவ( உ&. பராŒரம
பா+ய-ž ேதேவ3ர HŞட அHமான இ-த(. ேதேவ3ர
HŞ ப ட(ž அவ ல சமய ெசவ(&. தட த žமாş
=வனேமாŒைய< அைழ( ேபாவா. ž&ப žழைதகa இலாத
ேதேவ3ர Hž, ராஜžமாşŞட Kžத வாைச ஏபட(. ராஜžமாşž
ேதேவ3ர HŞட அ= உடாŒ வளத(. அத அ= காரணமாக
ப கைலŞட3C அவaž ப2 ஏபட(
பராŒரம பா+ய தைடய ஆ கால3 XனாRி அம
ேகாŞைல =(H( கட E-Hனா. அதž ேவ+ய ஆயதகைள
ெச<ப+ ேதேவ3ர Hž ெசாšŞ-தா. தைச நகş ராஜராஜ
ேசாழ க+ய Hரக]வர ஆலயைத பாத Hன, ம(ைர XனாRி அம
ேகாŞைல அைத Eட ெபşதாக கட ேவ& எற ஆைச பராŒரம
பா+ய-ž ஏபட(. ஆைகயா, ேவைலைய (şதப&(ப+
கடைளŞடா.
ேதேவ3ர HŞ ப ட3 பல மாணாகக ப கைல
க2 ெகா+-தாக. ெவேவ2 ேதசகGš-( வதவக
இ-தாக. பராŒரம பா+ய உதம ேசாழைர ைறH+( வத ல
நாைளெகலா ேதேவ3ர HŞ ப ட(ž ஓ இைளஞ
வதா. ேதேவ3ர H இனா எபைத ெதş( ெகா& அவşட வ(
பdேவா& J2 ஒ- Eணப ெச( ெகாடா. "ஐயா! நா ேசாழ
நாைட ேசதவ; ப கைலŞ ப2 ெகா& அகைலைய க2
ெகாள ெதாடŒேன; ஆனா ேசாழ நா+ இேபா( ஆலய 3-பd
எ(A நைடெபறEைல. ஆைகயா எைடய Eைதைய U3 ெச(
ெகாள E-H யா3ைர ŒளHேன. ேபாžKடெமலா ம(ைர ேதேவ3ர
Hயாş =கைழ ேக& எ ெசEக žGதன. எ மன மŒத(.
அதைகய Hரதமான ஆşயைர நா ž-வாக ெகா& நா கற ப
கைலைய U3 ெச( ெகாவதகாக வேத. க-ைண ( எைன
தக lடனாக அfகşக ேவ&!" எ2 ெசானா. அத வாšப
அடக ஒ&க பdவான ேப? கைளெபா-3ய க ேதேவ3ர
HŞ மனைத கவதன. அகணேம அவைன த lடனாக ஏ2
ெகா& ப ட3 ேவைல ெசய பdதா. ஆனா, ல
நாைளžேளேய தமž lடனாக வ3-பவ உைமŞ தமž
ž-வாŒŞ-க தகவ எ2 ேதேவ3ர H ெதş( ெகாடா. தைம
கா+C அத வாšபž பEைதŞ bபக அ3கமாக ெதş<
எ2 க& ெகாடா. இEத ெதş( ெகாடதனா அவ அ3-3ேயா

அjையேயா ெகாளEைல. அளEலாத மŒ< ெப-Kத அைடதா.
இதைகய ப ேமதாE ஒ-வ தமž lடனாக Œைட3-Œறப+யா,
XனாRி அம ேகாŞ 3-பdைய EைரவாகA றபாகA நட3
+கலா எற நHைக ேதேவ3ர Hž ஏபட(.
உதம ேசாழைர ேதகாš க+ இDத ேகாரமான காைய பாத
நாGš-( =வனேமாŒž வாைகŞ உசாகேம இலாம ேபாŞ-த(.
ஆைகŞனா, அரமைனžேளேய இ-( காலகV( வதா.
தைடய கšயாண ேப? காரணமாக அதைகய žNர சபவ Jகதைத
எd எd அவ வ-3னா. இ( ேபாதாதž ேசாழநா&
இளவரசகைள ைறH+( ெகா& வ-வதž த தைத ய2
வ-Œறா எ ெச3, அவaž இ அ3க மன ேசாைவ
உடாŒŞ-த(. இத JைலŞ அவ தைடய தைதž இைணயாக
ம3( வத ேதேவ3ர Hைய ட ெந&நா வைரŞ ேபா
பாகEைல.
இப+Ş-žேபா( ஒ- நா ேதேவ3ர HŞட =3தாக ேசாழ
நா+š-( ஒ- மாணாக வ( ேச3-Œறா எ2, அவ
பகைலŞ ேமதாE எ2 ேகE படதாக =வனேமாŒŞட
அவaைடய ேதாV ஒ-3 ெசானா. இைத ேகட( =வனேமாŒž
ேதேவ3ர Hைய ெவž நாளாக தா ேபா பாகEைல ெயப(
JைனA வத(. அதž பşகாரமாக, உடேன அவைர ேபா பாக
]மாதா. +தா அவ-ைடய =3ய lடைன< பாக அவ
E-Hனா. ேசாழ நா+š-( வதவனாைகயா, ஒ- ேவைள
இளவரசகைள பŠ அவ அŠ3-கலா அலவா? த தைதŞ
பைடவீரகGட ேசாழ இளவரசக காம இ-கேவ&ேம எ2
அவaž Kžத கவைல இ-த(. உதம ேசாழ அவ-ைடய அரமைன
பdெபணாக தைன வ-ப+ ெசானைத பŠ அவaž ேகாப
ஆ3ர இலாமšைல. ஆŞ அத அவமான தனž ேநத3
ெபா2ைப அவ த தைதŞ ேபşேல ?ம3னா. இவ எதகாக வšய
ேபா தைன ேசாழ žமாரž மண ெச( ெகா&பதாக
ெசாலேவ&? அப+ ெசான3னாதாேன இத அவமான தனž
ேநத(? பா+ய நா+ Hைளைய ேசதவக ெபைண ேத+
ெகா& ேபாவ(தா வழக. சாRா பரமவேன ைகலாய3š-(
XனாRியமைன ேத+ ெகா& ம(ைரž வ(, அHைகைய மண(
ெகாடாேர? அதž மாறாக; பராŒரம பா+ய மகaž வர ேத+
ெகா& ஏ தசாq-ž ேபானா? அப+ ைற தவŠய காşயைத
ெச( E& Hறž ஆ3ரப&வ3 பய என? உதம ேசாழைர
ேதகாš க+ இDபதனாேலா அவ-ைடய žமாரகைள ைறH+(
வ( 3ரவைத ெசவதனாேலா அவமான \Œ E&மா?

அ2 ம3யான பா+யžமாş ப ட(ž வதா. ேதேவ3ர
HŞட Š( ேநர ேப ெகா+-(E& ேசாழ நா+š-(
வ3-த lடைன பŠ ேகடா. அவைன பŠ எவளேவா ெப-ைம<ட
ெசால ேவ&ெம2 ேதேவ3ர H எdŞ-தா. அதž மாறாக
இேபா( தயŒ, ப& படாம ஏேதா Šனா. ஆனாC =வனேமாŒ

EடEைல. அத =3ய lடைன< அவ ெச3-ž ப ேவைலகைள<
பாகேவ& எ2 ேகாşனா. "அவைடய பகைள பாகலா;
ஆனா அவைன பாக +யா(?" எறா ேதேவ3ர. அவைடய
பகைள கா+யேபா( தைடய =3ய lடைன< பŠ வானளாவ
=க( ேபசாமš-க +யEைல. "இத ர3Ş ைலைய பா, தாேய!
அத ைலŞ ைகŞ உள ŒGைய பா! என Yவகைள! எவளA
தNப! உŞரற கCž இத ைபய உŞைர ெகா&3-Œறாேன! இவ
Hரமேதவைன கா+C ஒ- ப+ ேமலானவ அலவா? நா
ேவ&மானா ெசாCŒேற. தசாqş ராஜராேஜ?வர எ ெபşய
ேகாŞைல க+னாேன ஒ- மகா H, அவைடய சத3Ş இவ
ேதாŠயவனாŞ-க ேவ&. த பரபைரையபŠ இவ எ(A ெசால
ம2Œறா. ஆனாC எைடய ஊக சşெயப3 எளளA
சேதகKைல" எறா.
இைதெயலா ேகட =வனேமாŒž கடாய அத வாšப Hைய
பாக ேவ& எற ஆைச உடாŒEட(. ஆனா, இதž ேதேவ3ர
H இட ெகா&கEைல. =3ய lடட அவ அதž த மகைன
ேபாலேவ அ= ெசCத ெதாடŒŞ-தா. அவைன தைடய தவŠனா
இழ(Eட அவ E-பEைல. "இைறž ேவடா. அத Hைளž
நா ெசாš, அவைடய மன மா2ப+ ெசŒேற. Hறž பா(
ெகாளலா" எறா.
ஏதாவ( ஒ- ெபா-ைள அைடவதž தைட ஏபடா அத அளAž
அத ேபş ஆைச அ3கமாŒற(. இ( மத இயபலவா? =3ய இள
Hைய பாப3 =வனேமாŒŞ ஆவ அ3கமாŞ2.
ம3வாணைடய வீரைதபŠ அவaž நHைக உடாகEைல. 'ெப
கைத பாதா கற Eைத மற( ேபாவதாவ(? அவகaைடய ஊş
ேசாழ ேதச3ேல ெபகைளேய அவ பாராமš-3-க +<மா? எத
காரண3னாேலா வீ சாஜா= ெசாCŒறா. ெபா-தKலாத
காரணைத ெசாCŒறா. ஏேதா j?ம ஒ2 இ-க ேவ&. அைத
நா க&H+ேதயாக ேவ&' -இEத =வனேமாŒ ]மா(,
அ+க+ ப மடப(ž ேபானா. =3ய lடைன பாž Eஷயமாக
ேதேவ3ர Hைய ேகடா. அவ தைடய Hரயதன இ(வைரŞ
பšதமாகEைல எறா. "மாமா! \க அத ைபய ெசாவைத
ந=Œ`களா? அப+ ஒ- ž- சாப இ-க +<மா?" எ2 ேகடா. "நா
எனைத கேட. தாேய! எனெகனேமா, அவைடய Eரத ?த
ைப3யகாரதனமாக ேதா2Œற(. சாRா XனாRி அமைன ேபா
இ-Œறா. உைன அவ ஒ- தடைவ பாதா ட அவைடய கைல
ேமப& எேற எனž ேதா2Œற(, ஏ? அவ ெச(ள ர3Ş ைல
ட இ Š( ேமலாகேவ இ-3-ž. ஆனா, யாேரா எனேமா
ெசானாக எ2 அவ ஒேர ž-& நHைகŞ ஆ3-Œறா!"
எறா.
அதž ேம பா+ய žமாş =வனேமாŒ ஒ- <3 ெசதா. ேதேவ3ர
HŞ மனைத கைர( அதž அவைர< சம3žப+ ெசதா.
அதாவ( =வனேமாŒ ஆேவட ேபா& ெகா& வரேவ+ய(.
காŞ, வ( 3-பd ெச< ேதேவ3ர HŞ தைமயைடய
žமார எ2 தைன ெசாš ெகாள ேவ+ய(. அேபா( ம3வாண
ஆேசப ஒ2 ெசால +யாதலவா? இத உபாய அவைன ஏமா2Œற

காşயமாŞ-தாC அதனா அவž +E நைமதா உடாž எ2
இ-வ- +A ெசதாக.
அEதேம =வனேமாŒ வடேதச3š-( வத வாšபைனேபா ேவட
தş( ெகா& வதா. அவaைடய உபாய பšத(. ம3வாணைன அவ
ச3க +த(. ஆகா! மத இதய3 மமைத தா எனெவ2
ெசாவ(? ம3வாணைன ததš ச3த அேத Eனா+Ş
=வனேமாŒŞ இதய U& தள( 3ற( ெகாட(. அ( வைரŞ
அவ கடŠயாத உண ெவள அவைள ஆ ெகாட(. அவ
உளகடš மைல ேபாற அைலக எD( EDதன. =யC ெதறC
கல( அ+தன. žOகல ேசாA இப ேவதைன< அவ X(
ஏககால3 ேமா3ன. தைடய இ-தய3 என ேநத(, எதனா
ேநத(, எபைதெயலா அசமய அவ ெதGவாக ெதş(
ெகாளEைல ேபாக ேபாகதா ெதş( ெகாடா. ெதş( ெகாட Hறž
ஏ அத வாšபைன ச3ேதா. அவைன ச3பதகாக ஏ இவளA
Hரயாைச எ&ேதா எெறலா அவ வ-(ப+ ேநத(..."

ஐதா அ3யாய
அத ெபணர கைதŞ இத கட(ž வத ேபா(, ஆடவ
ž2Œ&, "ெபகG Eஷயேம இப+தாேன? வீ H+வாத H+(
ேவடாத காşயைத ெச( E&வ(? அ=ற அதகாக வ-தப&வ(?
தாக வ-(வ( ம&மா? மறவகைள< ெபாலாத கடகaž
உளாžவ(, இ( ெப žல3 த உşைம அலவா?" எறா.
அவைடய காதš ஏேதா ம2ெமாV ெசால ஆரHதா. அதž
இடெகாடாம அத ேமாகன =-ஷ கைதைய ெதாட( Šனா:"காŞš-( வத ேதேவ3ர HŞ தைமய மகைன பாத(
ம3வாணž அவைன H+( ேபாEட(. ம(ைர மாநகர3 பலாŞர
மகaž ம3Ş இ-த ேபா3C, ம3வாணைன தைம j3-த(.
காŞš-( வத ேகாEத எ வாšப அத தைம ேநாž
ம-தாவா எ2 ேதாŠய(. ேகாEதட அதரக அHமான(ட
ேபனா; ந=şைம பாரா+னா. அ+க+ வரேவ& எ2
வ=23னா. ேகாEத ப கைலைய பŠ நž அŠ3-தா.
இலŒயக கEைதகGC பŞ உைடயவனாŞ-தா. ஆைகயா,
அவட அளவளாE ேப?வதž ம3வாணž KகA E-பமாŞ-த(.
ேகாEத, "எனž இத நகş உறEன அ3க ேப இ-Œறாக.
அவகைளெயலா பாக ேவ&. ஆŞ அ+க+ வர பாŒேற!"
எறா.
ம3வாணைடய Eரதைத பŠ அŠ( ெகாட ேகாEத, தனž
ஒ- Eரத உ& எ2 ெசானா. அதகாக ஆசார Jயமகைள தா
க+பாக JயKபதாகA, எவைர<ேம தா ெதா&வ( இைல; தைன

ெதா&வதž E&வ( இைலெய2 ெசானா. இைத பŠ ம3வாண
எத Eதமான சேதக ெகாளEைல. ேகாEதைடய ஆசார Jயமைத
தா எதகாக ெக&க யல ேவ& எ2 இ-( Eடா.
பா+ய žமாş =-ட ேவட U& அ+க+ ப ட(ž வ(
ேபாவ( பŠ ேதேவ3ர HŞ மன3ேல கவைல உடாŞ2.
இ3š-( ஏேத Eபhத Eைளய ேபாŒறேதா எ2 பயபடா. பயைத
ெவGபைடயாக ெசாலாமC, இரகயைத ெவGŞடாமC, தம( lடட,
"ேகாEத வர ெதாடŒய3š-( உைடய ேவைலŞ தர
žைற(Eட(" எறா. அவ அைத ஆேசH(, "ேவைல அHE-3
அைட3-Œற(" எறா. பா+ய žமாşேயா ேதேவ3ர HŞ
ஆேசபகைள ெபா-ப&தEைல. இத JைலைமŞ ேதேவ3ர H
தEயா தE( ெகா+-தா. அதž தžதா ேபா, அவ-ைடய
கவைலைய அ3கமாž ப+யான காşய ஒ2 Jகத(. ம(ைர நகş ஒற
தைலவ, ஒெவா- நாa ேதேவ3ர HŞ ப ட(ž வர
ெதாடŒனா. "யாேரா =3தாக ேசாழ நா+š-( ஒ- lட
வ3-Œறானாேம?" எெறலா Eசாரைண ெசய ெதாடŒனா.
ேதேவ3ர Hயா மன3 பய( ெகா& ெவGபைடயாக ைதşயமா
ேபனா. "இேக வ( ெதாதரA ெசதா பா+யşட ெசாேவ" எ2
ஒற தைலவைன பய23னா. அதெகலா ஒற தைலவ
பயபடEைல. ம2ப+< ம2ப+< வ( ெகா+-தா.
ஒ- நா, ேகாEத ேவட U& வத ராஜžமாş ம3வாணட ேப
E& ெவGவத ேபா(, ஒற தைலவ பா( Eடா. "\ யா? எேக
வதா?" எ2 ேகடா. சேதக ெகா& தைலபாைகைய இD(
Eடா. உடேன =வனேமாŒ ெரௗராகார அைட(, ஒற தைலவைன
க+( 3+னா. அவ ந&ந&Œ ம= ேக& ெகாடா. Hறž
ேபா Eடா. இெதலா அைரžைறயாக உேள த ேவைல ட3
ேவைல ெச( ெகா+-த ம3வாண கா3 EDத(! ேகாEதைடய
அ3கார ேதாரைணயான ேப? žரC அவž Eயைப< ஓரளA
3ைகைப< உடாŒன. ேகாEதைன பŠ ஏேதா ஒ- மம
இ-Œறெத2 ஐய அவ மன3 உடாŞ2.
இ( Jகத ல நாைளெகலா பராŒரம பா+யş ெவŠைய
ெகாடா&வதகாக ஒ- 3-Eழா நடத(. அைறž பா+ய-
அவ-ைடய žமாş< ரத3 அம( ஊவல ேபானாக. அேபா(
ம3வாண ப ட3 ேம மாட3 J2 ஊவலைத பா(
ெகா+-தா.

ேசாழ ராஜžமாரைடய மன அேபா( ெபş( கலகைத அைட3-த(.
அவ ம(ைரž வ( பல மாதக ஆŒ Eடன. ஆŞ வத காşய
Jைறேவ2வதž வV எைத< அவ காணEைல. உதமேசாழைர
ைவ3-த ைறž க&காவ ெவž பலமாŞ-தைத அவ ெதş(
ெகா+-தா. எதைன எதைனேயா <3கைள அவ உள கபைன
ெசத(. ஆனா, ஒŠC காşய3 அைடயலா எற Jசய
ஏபடEைல. நாளாக ஆக, பராŒரம பா+ய X( அவைடய žேராத

அ3கமாŒ வத(. ேவ2 வV ஒ2 ேதாறாEடா, பVž பVயாக
பராŒரம பா+ய X( ேவ எŠ( அவைர ெகா2 Eட ேவ&ெம2
எdனா.
இதைகய மேனா JைலŞ, அவ ப ட3 ேம மாட3š-(
பா+ய மனş நகவலைத எ3 ேநாŒ ெகா+-தா. பராŒரம
பா+ய வீŠ-த அலகார ெவG ரத ெந-Œ வ( ெகா+-த(. அத
ரத3 பா+ய-ž பக3 ஒ- ெப உகா3-பைத கவதா.
பா+யş படமŒu காலமாŒ Eடா எப( அவž ெதş<.
ஆைகயா அரச பக3 உகா( வ-வ( அவ-ைடய மகளாதா-க
ேவ&. தனž ேநத இனகaெகலா காரணமான அத ெப
எப+தா இ-பா எ2 ெதş( ெகாள, அவைன XŠய ஆவ
உடாŞ2. ஆைகயா Jற இட3š-( அகலாம, ெந-Œ வத ரதைத
உ2 ேநாŒ ெகா+-தா.
ப ட(ž ேநராக ரத வத(, பா+ய žமாş பட3
ேமமாடைத ேநாŒனா. ேதேவ3ர HŞ பல lடகaž ம3Ş
Jற ம3வாணைடய கைத அவaைடய கக ேத+H+( அேகேய
ஒ- கண ேநர Jறன; அத கண3 ம3வாண த மனைத ல
காலமாக கலŒ வத இரகயைத க& ெகாடா. எவளA
3றைமயாக எதைன ேவடக ேவ&மானாC ேபாடலா. ஆனா, கக
உைமைய ெவGŞடாம த&க +யா(. ேதேவ3ர HŞ தைமய
மக எ2 ெசாš ெகா& வ( தேனா& ேநக Uட வாšப,
உைமŞ மா2ேவட தşத பா+ய žமாş =வனேமாŒதா எ2
ெதş(Eட(.
இத உைமைய ெதş( ெகாட( ?žமாரைடய உள
ெகாதGத(. பபல மா2பட உணக ெபாŒ எDதன. எலாவŠC
தைமயாக இ-த(, தைன ஏமாŠயவைள தா ஏமாŠ Eட ேவ&
எப(தா. அப+ ஏமா2வத Wல தா வத காşயைத< JைறேவŠ
ெகாள ேவ&. இதகாக ஓ உபாயைத ?žமார ேத+ கைடŞ
க& H+தா. ஆனா, காşய3 அைத Jைறேவற ேவ+ வத ேபா(,
அவž எவளேவா வ-தமாŞ-த(..."
கைத இத இட(ž வத ேபா(, அத ஆடவ க3 உைமயான
பசா தாப3 சாைய படத(. அவைடய žர தழதழத( ேப? தானாகேவ
Jற(. அவ கைதைய Eட இட3, அத ெபமd எ&(
ெகாடா:"பாவ! அத வசக HŞ கபட எணைத அŠயாத =வனேமாŒ,
வழக ேபா ம2நா அவைன பாபதகாக ஆ ேவட3 ெசறா.
அவைன தா ஏமாŠயதகாக தைடய வ-தைத ெதşE(
ெகாடா.
ம3வாண ெவž 3றைம<ட ந+தா. ேநேறா& தைடய Eரதைத
ைகE& Eடதாக ெசானா. பா+ய žமாşŞ ?& Eர
ஆைஞகாக தைடய உŞைரேய 3யாக ெசய தமாŞ-பதாக
Šனா. இேம ஆேவட U& வர ேவ+ய அவயKைல எ2,
ராஜžமாşயாகேவ தைன பாக வரலா எ2 ெதşEதா.

களகபடமற =வனேமாŒ, அவைடய வசக வாைதகைளெயலா
உைமெய2 நHனா.
இநாG, ேமேக žடž நா+ž பைடெய&( ெசற பா+ய ேசைன
ெப-ேதாEயைட( Eடதாக ஒ- ெச3 வத(. பராŒரம பா+ய,
"ேதாEைய ெவŠயாக ெச( ெகா& வ-Œேற" எ2 ெசாšE&,
உதE பைட<ட =றப& ேபானா. ேபாžேபா(, அவ த அ-ைம
மகGட தைடய 3ைர ேமா3ரைத ஒபைட(, "நா இலாத
கால3 இராயைத பா(காக ேவ+ய ெபா2= உைடய(" எ2
ெசாšE& ேபானா. ஆனா, தைடய உளைதேய பா(காக
+யாமா நாேடா + வாšப ஒ-வž பŠெகா&(Eட =வன ேமாŒ
இராயைத எப+ பா(காபா? அவ மேனாJைலைய அŠத இளH,
த வசக வைலைய த3ரமாக வீனா.
ஒ-நா =வனேமாŒ ேதேவ3ர HŞ ப மடப(ž ேபான
ேபா( ம3வாண ேசாகேம உ-வாக உகா3-பைத கடா. அவž
எ3ேர ஒ- ெச= EŒரக உைட( ?ž nறாக Œடத(. அவைடய
ேசாக(ž காரண எனெவ2 பா+யžமாş ேகடா. ெநா2Œ
Œடத EŒரகைத இளH கா+, "ெச= ைல வாž Eைத
இ எனž ைகவரEைல. எ ஆşய-ž அ( ெதşயEைல. இத
உŞ வாைகŞனா என பய? ஒ- நா Hராணைன E& Eட
ேபாŒேற" எறா. பா+ய žமாşŞ இளŒய ெந? ேமC உ-Œய(.
"அத Eைதைய க2 ெகாவதž வV ஒ2 இைலயா?" எ2
ேகடா. "ஒ- வV இ-Œற(. ஆனா, அ( ைக&வ( (லப" எறா
ம3வாண. ேமC žைட( ேகட3, அவ த அதரகைத
ெவGŞடா. "ெச= ைல வாž Eைதைய நž அŠதவ ஒேர ஒ-வ
இ-Œறா. அவ இத நகர3 க& காவCட +ய க&ைறŞ
இ-Œறா. உதம ேசாழைர ஒ- நா இரA தயாக ைறŞ பாக
+<மானா ேபா(. அவşட அத EைதŞ இரகயைத அŠ(
ெகா& E&ேவ. உட உைமைய ெசாš E&Œேற. நா இத
நக-ž வதேத இத ேநாக(டேன தா. ஏதாவ( ஓ உபாய ெச( உதம
ேசாழைர ைறŞ ச3( அவşடள இரகயைத அŠ( ேபாகலா
எ2 தா வேத. ஆனா, ைக &வதž ஒ- வVைய< காணEைல.
நா இத உலŒ உŞ வா( என பய?" எறா. இைதெயலா
உைமெய2 நHய =வனேமாŒ, "\ கவைலபட ேவடா. உைடய
மேனாரத ஈேடற நா ஏபா& ெசŒேற," எறா. அைத நபாத( ேபா
ம3வாண ந+தா. +E "அEத \ உதE ெசதா எ உŞைரேய
ெகா&தவளாவா. நா எெறைறž உ அ+ைமயாŞ-ேப" எறா.
ம2நா =வனேமாŒ ம3வாணட பா+ய மனş 3ைர
ேமா3ரைத ெகா&தா. "இŠரA இத ேமா3ரைத எ&( ெகா&
ைறட(ž ேபா! இைத கா+னா 3றவாத ைற கதAக எலா
3ற( ெகாa. அைசயாத காவலக எலா- வணŒ ஒ(Œ Jபாக.
உதம ேசாழைர ச3( இரகயைத ெதş( ெகா. நாைளž 3ைர
ேமா3ரைத எட ப3ரமா 3-H ெகா&( E&!" எறா.
ம3வாண, 3ைர ேமா3ரைத வாŒ ெகா&, ம2ப+< நŠ
Šனா. பா+ய žமாşž தா ஏேழD ஜமகGC
கடைமப+-ேப எ2 ெசானா. அவaž தைடய

இ-தயைதேய காdைகயாக சமH(EடதாகA, இ
எெறைறž அவ காலா இட பdைய த தைலŞனா ஏ2
ெசய ேபாவதாகA Šனா. அைதெயலா, அத ேபைத ெப
=வனேமாŒ உைமெயேற நHனா...

ஆறா அ3யாய
ேமாŒ ]E ?தர =-ஷ Šனா: "இள Hைய žŠ(
பா+ய žமாş ெகாட எண3 தவ2 ஒ2Kைல. ?žமார த
இதயைத உைமŞ அவaž பŠெகா&( Eடா. அவைள ஏமாற
ேவ+Ş-Œறேத எ எண, அவž அளEலாத ேவதைனைய
அGத(. ஆŞ, தைதைய E&தைல ெசய ேவ+ய கடைமைய அவ
எலாவைற கா+C Œயமான கடைமயாக க-3னா. பா+ய
žமாşŞட தா ெகாட காத U3யாக ேவ&மானா, அதž உதம
ேசாழைர E&Eப( ஒ2தா வV. இEத எd ?žமார
=வனேமாŒ தட நHைக ைவ( ெகா&த ேமா3ரைத தா வத
காşய(ž பயப&3 ெகாள E-Hனா. ஆŞ அதž இ பல
தடககa அபாயகa இ-கதா இ-தன. ஒற தைலவ 3னகர
அத ப மடபைத ?Š ?Š வ( ெகா+-த( எலாவŠC
ெபşய இைடv2. அைத எப+ Jவ3 ெசவ( எ2 அவ 3(,
கைடŞ அத இைடvைற< தைடய ேநாக(ž பயப&3
ெகாள, ஓ உபாய க& H+தா.
அ2 jşய அதK( இ- jத(, ?žமார ப ட3š-(
ெவGேயŠனா. ச2 Oர3 ேவ2 எைதேயா கவபவ ேபால J2
ெகா+-த 3னகரைன அ_Œ "ஐயா! இத ஊş ைறட எேக
இ-Œற( ெதş<மா?" எ2 ேகடா. 3னகர க3 ஏபட
மா2தைல<, அவைடய =-வக ேமேலŠ Jறைத< கவ(
கவயாதவ ேபா, "என ஐயா! நா ெசாவ( கா3 EழEைலயா? இத
ஊş ைறட எேக இ-Œற(? எப+ ேபாக ேவ&?" எறா.
அதž 3னகர Jதானமைட( Eடா. "இத ஊş பர&
ைறடக இ-Œறன. \ எைத ேகŒறா அபா?" எறா. "உதம
ேசாழைர ைவ3-ž ைறைய ேகŒேற," எ2 ?žமார ெசான
ேபா(, ம2ப+< 3னகரைடய க ஆசşய கலத உவைகைய கா+ய(.
"உதம ேசாழைர அைட3-ž ைற 3-பரžற(ž பக3ேல
இ-Œற(. ஆனா, \ எதகாக ேகŒறா? \ இத ஊரா இைல
ேபாš-Œறேத!" எறா. "ஆமா; நா இத ஊகார இைல.
தசாqşš-( வதவ. இ2 ரா3ş, நா உதமேசாழைர அவய
பாதாக ேவ&. ஆனா அவ இ-ž ைற எனž ெதşயா(. உனž
Œயமான ேவைல ஒ2 இைல ேபாš-Œறேத! ெகாச எனž
வVகாட +<மா?" எறா.
3னகர ேமC 3ைக=ட, "வV காட +< அபா! அைதபŠ
கட ஒ2 இைல; ஆனா \ என உள2Œறா? க& ைறŞ
இ-ž உதம ேசாழைர \ எப+ பாக +<?" எறா. "அதž
எட ஒ- ம3ர இ-Œற(. அைத ெசானா ைற கதA உடேன
3ற( E&. உனž நHைக இலாEடா, \< எேனா& வ( பா.

எனž வV கா+யதாகA இ-ž," எறா ?žமார. ஒற தைலவ
தைடய 3ைகைப< Eயைப< ெவGகாடாம அடŒ ெகா&,
"நா வV கா&வ( இ-க&. உதம ேசாழைர \ எதகாக பாக
ேபாŒறா? அவşட உனž என ேவைல? \ யா?" எறா. "நானா?
ேதேவ3ர Hயாş மாணாக. ெச= ைல வாž EைதŞ
ரகயைத ெதş( ெகாவதகாக ேபாŒேற. பா+ய žமாş ெபşய மன(
ெச( 3ைர ேமா3ரைத எ வச ெகா&3-Œறா. நாைளž அைத
3-H ெகா&( Eட ேவ& எ2 ெசாšŞ-Œறா. ஆைகயா இ2
ரா3şேய உதம ேசாழைர நா பாதாக ேவ&. உனž வர இடKைல
எறா, ேவ2 யாைரயாவ( அைழ( ெகா& ேபாŒேற" எறா
?žமார.
இைதெயலா பŠ என JைனŒற( எ2 3னகரž ெதşயEைல.
இ3 ஏேதா கபட நாடக இ-Œற( எப( ம& அவ மன3ž ெதşத(.
எப+Ş-தாC இத ைபயைன தயாக Eடடா(; தா Hேனா&
ேபாவ( நல( எ2 ]மாதா. "இைல அபேன! நாேன வ-Œேற.
எனž அத ைறசாைலŞ காவலக லைர ட ெதş<!" எறா.
"வதன. இŒ-( \ ெசாC ைறட எதைன Oர இ-ž?"
எ2 ேசாழžமார ேகடா

இைதெயலா பŠ என JைனŒற( எ2 3னகரž ெதşயEைல.
இ3 ஏேதா கபட நாடக இ-Œற( எப( ம& அவ மன3ž ெதşத(.
எப+Ş-தாC இத ைபயைன தயாக Eடடா(; தா Hேனா&
ேபாவ( நல( எ2 ]மாதா. "இைல அபேன! நாேன வ-Œேற.
எனž அத ைறசாைலŞ காவலக லைர ட ெதş<!" எறா.
"வதன. இŒ-( \ ெசாC ைறட எதைன Oர இ-ž?"
எ2 ேசாழžமார ேகடா.
"அைர காத இ-ž" எ2 3னகர Šய(, "அவளA Oரமா? நட(
ேபா வ-வ( எறா ெவž ேநர ஆŒE&ேம? நா இரE lŒரமா
OžŒறவ. ž3ைர ஒ2 Œைடதா, lŒரமா ேபா வரலா," எறா
?žமார. "ž3ைரž என Hரமாத? ஒ2ž இரடாக வாŒ த-Œேற.
இர& ேப-ேம ேபாE& வரலா. எனž ட உதமேசாழைர பாக
ேவ& எ2 ஆைசயாŞ-Œற(. ஆமா, அவ ராஜ ராஜ ேசாழş ேநரான
வச3 Hறதவராேம? அ( உைமதானா?" எ2 3னகர ேகடா.
"அெதலா எனž ெதşயா( ஐயா! உதம ேசாழ ப கைலŞ றத
J=ண எ2 ம& ெதş<. Œயமாக ெச= J=ண எ2 ம& ெதş<.
Œயமாக ெச= EŒரஹ வாž Eைத, தசமய இத ேதச3ேலேய,
அவ ஒ-வ-žதா ெதş<மா. பா+ய žமாş =வனேமாŒ ப
கைலŞ ஆைச<ளவளாŞ-ப( அ3டவசதா. இலாEடா
பா+ய மனş 3ைர ேமா3ர ேல Œைட( E&மா?" எ2
ெசாš, ?žமார தா ப3ரமா ைவ3-த 3ைர ேமா3ரைத எ&(
ஒ- தடைவ பா(E& ம2ப+< அைத ப3ரப&3னா. ஆனா, அத
ஒ- Eனா+ ேநர3, அ( உைமயான அரசாக 3ைர ேமா3ர எபைத
3னகர பா( ெகாடா. அைத பலவதமாக ?žமாரடK-( H&Œ
ெகா&Eடலாமா எ2 ஒ- கண 3னகர Jைனதா. ஆனா, அத
அ3சயமான மமைத D( ஆரா( ெதş( ெகாள ேவ& எ

ஆைச காரணமாக, அத எணைத ஒற தைலவ ைக Eடா. "சş வா!
ேபாகலா!" எ2 ெசானா.
அரமைன ž3ைர லாயகG ஒ2ž 3னகர இளHைய
அைழ( ெகா& ேபானா. உேள ெச2 லாய தைலவட ஏேதா
ெசாšE&, இர& ž3ைரகைள ெகா& வதா.
"அேட அபா! \ யா?" எறா ?žமார. 3னகர ஒ- கண ேயா(
"நா யா எறா, இத ம(ைரŞ வž ஒ-வ. எனž ட ப
கைலŞ ஆைச உ&. அதனா தா உேனா& வ-Œேற," எறா.
"கடாய வா! அ( ம&மல. உதம ேசாழşட நா எதகாக ேபாŒேறேனா
அைத ம& ெதş( ெகா&Eடா, அ=ற ப EைதŞ நா ெதş(
ெகாள ேவ+ய( ஒ2 இரா(. ம(ைரŞ ஒ- பட ஏப&தலா
எŠ-Œேற. \ எனž உதE ெசய +<மா?" எறா ?žமார.
"ஆக& +தைத ெசŒேற," எறா 3னகர. இ-வ- ž3ைரக
ேம ஏŠ 3-பரžற(ž அ-Œ இ-த ெபşய ைற சாைலž
ெசறாக. வழக ேபால ைற காவலக அவகைள தைட ெசதாக.
ஒற தைலவ 3னகரைன பாத(, அவகaž ெகாச
3ைகபாŞ-த(. ஏென, 3னகரž பா+ய ராய3 Kக
ெசவாž உ& எப( அவகaž ெதş<. ஆனாC யாராŞ-தா
என? அவகaைடய கடைமைய ெசேதயாக ேவ&மலவா?
த&த காவலகGட ?žமார 3ைர ேமா3ரைத கா+ய(,
ம3ரைத கா+C அ3க ச3 3ைர ேமா3ர(ž உ& எ2
ெதşத(. =வனேமாŒ ெசான( ேபாலேவ, காவலக தைல
வணŒனாக. கதAக தசணேம 3ற( ெகாடன. இ-வ- பல
வாசக வVயாக bைழ(, பல காவலகைள தா+, உதம ேசாழைர
ைவ3-த அைறž ெசறாக. உதம ேசாழைர பயகரமான
ேதாற(ட பாத(, ?žமாரைடய உள3 அŒŞ-த ேகாப,
(க எலா ெபாŒன. ஆŞ, KகA ரமப& அடŒ ெகாடா.
அவ-ைடய அைறž bைழவதž "\ ெகாச ேநர ெவGŞேலேய
இ-கலாமா?" எ2 3னகரைன ேகடா. "நறாŞ-Œற(; இதைன Oர
அைழ( வ(E&, இேபா( ெவGŞேலேய Jக ெசŒறாேய?" எறா
3னகர. அEத ெசாš ெகாேட ?žமாரட உேள bைழதா.
அைறž bைழத( ?žமார கதைவ சா3 ெகாடா. 3னகர X(
ஒேர பாசலா பா( அவைன H+( க+ Eடா. வாŞC (d
அைட( Eடா. இைதெயலா பா( 3ைக3-த உதம ேசாழைர,
?žமார உடேன E&தைல ெசதா. அதž உதEயாக அவ கCG<
?3< ெகா& வ3-தா. உதம ேசாழş இ&H சŒšக+, அைத
?வş அ+3-த இ-= வைளய3, இேபா( ?žமார 3னகரைன
H+( க+Eடா. அவ அd3-த உைடகைள கழŠ தைதைய
அd( ெகாள ெசதா. "எலா Eபர அ=ற ெசாŒேற. இேபா(
எேனா& வா-க. நா என ேபனாC ம2ெமாV ெசால ேவடா,"
எ2 தைதŞட Šனா.
உடேன தைத< மக ைறைய E& ெவGŒளHனாக. நல
இ-டாைகயா, காவலக அவகைள கவகEைல. ?žமார
3னகரட ேப?வ( ேபால, "உதம ேசாழ-ž ெராப வயதாŒEட(, பாவ!

எதைன கால இ உŞேரா& இ-Œறாேரா எனேமா?" எ2 ெசாš
ெகாேட நடதா. இ-வ- ைறைய E& ெவGேயŠனாக. ?žமார
3னகர ஏŠ வத ž3ைரக ஆயதமாŞ-தன. அவŠ ேம ஏŠ
தசாqைர ேநாŒ ž3ைரகைள த+ Eடாக. வVŞ ஆகாž
அவகைள J23யவகaெகலா, 3ைர ேமா3ரைத கா+ய(,
த&தவக 3ைகபைட(, இர& ேப-ž வV Eடாக. ž3ைர X(
வா< ேவக மேனா ேவகமாக ேபா ெகா+-த ேபா3C, ?žமாரைடய
உள ம& ம(ைரŞேலேய இ-த(. தா ெச( Eட ேமாசைத பŠ
=வனேமாŒ அŠ< ேபா(, எப+ெயலா ெநா( ெகாவாேளா, அதனா
அவaž என (ப Eைள<ேமா எனேமா எ2 எd KகA வ-த
படா..."
ஏழா அயாய
இத சதப3, அத ேமாŒ ]E ெசௗதயராd ž2Œ&
றCறா:- "ஆமா, ஆமா! ஆHைளக Kக மன இளகளவக.
அ3C ?žமார ேசாழைன பŠ ெசால ேவ+ய3ைல. =வனேமாŒைய
Jைன( Jைன( அவ உ-Œ ெகாேட ேபானா. அேக, பா+ய
žமாşž அெறலா கவைலயாகேவ இ-த(. யாேரா ஊ ேப Jசயமாக
ெதşயாதவட, 3ைர ேமா3ரைத ெகா&( Eேடா ேம, அ( சşேயா
தவேறா, அதனா என Eைள<ேமா எற கவைல அவ மனைத அşத(.
இைத கா+C அ3க கவைல அGத ஒ- Eஷய இ-த(. ஒற
தைலவ 3னகர, ேதேவ3ர HŞ ப டைத ?Š
ெகா+-தா எப( =வனேமாŒž ெதş3-த(. அைத žŠ(
தைதŞட ெசாலேவ& எற எண அவaž ல சமய
ேதாŠŞ-H, žறள ெந? காரணமாக அதž ைதşய
உடாகEைல. இேபா( அத 3னகரனா ம3வாணž ஏதாவ(
அபாய உடாகலா அலவா? இத கவைல காரணமாக அரமைன
ேசவககG தட Kக ப3<ளவ ஒ-வைன அைழ( ேதேவ3ர
HŞ ப ட(ž ேபா பா(E& வர ெசானா. அப+
ேபா பா( E& 3-H வதவ, இள H< ஒற தைலவ
ேச( ž3ைர லாய(ž ேபா, இர& ž3ைரகG ஏŠ ெகா&
3-பரžறைத ேநாŒ ேபானாக எ2 ெதşEதா. இதனா
=வனேமாŒŞ மனகலக ேமC அ3கமாŞ2. அரமைனŞ இ-=
ெகாளEைல. தா ெச(Eட தவŠனா, ஏேதா ஒ- Eப( நடக
ேபாŒற( எ2, அவaைடய உ மன3 ேவதைன Jைறத ஒ- ெமௗன
žர அ+க+ இ+( Š ெகா+-த(. 3னகர ஒற தைலவ
எப( இளHž ெதşயா( தாேன? அவைன நH ேமாச ேபாŒறாேனா
எனேமா? அல(, ஒ- ேவைள அத இளH< ஒ- வசகேனா?
இ-வ- ஒ( ேப ெகா&, ஏதாவ( ]ž இைழக ேபாŒறாகேளா?
உதம ேசாழ X( ஏேத =3ய பVைய ?ம3, அவ-ைடய உŞ-ேக உைல
ைவ( E&வாகேளா? இப+ பலவா2 எd ேவதைன படா.
கைடŞ அவளா ெபா2க +யாம ேபாŞ2. அரமைன ரதைத
அவசரமாக எ&(வர ெச(, இரA இரடா ஜாம3, 3-பரžற(
ைறடைத ேநாŒ ெசறா.  H அரமைன
காவலக, பா+ய žமாşைய ெதாட( வதாக.
ைறட( வாசCž பா+ய žமாş வ( ேசத(, ைற

காவலக Eய=டேன வ( வணŒ Jறாக. "யாராவ( இž வதாகளா?
ைறžG-ž ேசாழ மனைன பாகேவ& எ2 ெசானாகளா?"
எ2 அவகைள ேகடா. "ஆ, தாேய! இர& ேப வதாக. 3ைர
ேமா3ரைத கா+ E& உேள ேபானாக. ேசாழ மகாராஜாைவ பா(
ேபE& 3-H< ேபா Eடாக! வதவகG ஒ-வைன பாதா,
ஒற தைலவ 3னகர மா3ş இ-த(!" எ2 ைற காவலகG
தைலவ Šனா.
இைத ேகட(, =வனேமாŒž ஓரளA மன Jம3 ஏபட(. அேத
சமய3, ைறŞேல Œட( வா& உதம ேசாழைர பாக ேவ& எற
ஆவ உடாŞ2. காவலக  H ]வ3 H+( ெகா&
வர, =வனேமாŒ ைறž ெச2, உதம ேசாழைர அைட3-த அைறைய
அைடதா. அைறžேள க-க ேமைடŞ ேசாழ மன தைலž(
உகா3-த காைய பாத( =வனேமாŒž ெசால +யாத
ஆசşய உடாŞ2. ஏென JK( பாத க உதம ேசாழş க
அல; அ( பா+ய நா& ஒற தைலவ 3னகரைடய க!
பா+ய žமாş< மறவகa வ-வைத JK( பா( ெதş( ெகாட
ஒற தைலவ "ேமாச! ேமாச! எைன அE( E&க! lŒர
அE( E&க! இதைன ேநர அவக ெவž Oர ேபாŞ-பாக!
உடேன அவகைள ெதாட( H+க ž3ைர வீரகைள அப ேவ&!"
எ2 க3னா. ைற காவலக ஒ2 =şயாம 3ைக( Jறாக.
=வனேமாŒ, இன( நட3-க ேவ& எ2 ஒ-வா2 vŒ(
ெகாடா. 3னகரைடய Jைலைமைய<, அவைடய பதடைத<
கட(, தš அவaž தாக +யாத ş= வத(. "ஆமா அமd!
இைறž ş^க, நாைளž அரச 3-H வதா அேபா( ெதş<;
எதைன ேப-ைடய தைல உ-ள ேபாŒறேதா?" எறா.
இைத ேகட =வனேமாŒž ெந Š( ^3 உடாŞ2. ஆŞ
ெவGபைடயாக ேவ&ெமேற அ3கமாக şதா. அைறž இத
3னகர பட3 தைடய ேவஷைத கைல(
அவமானப&3யதž, இ( தக தடைனெய2 க-3னா. Hறž, "ஒறா!
ெவ2மேன பதடப&வ3 என Hரேயாஜன? நடதைத Jதானமாக
ெசாC!" எறா. "Jதானமாக ெசால ெசாCŒ`கேள! அவக
இதைன ேநர ம(ைரைய தா+ ேபாŞ-பாகேள? lŒர அமா,
lŒர!" எறா 3னகர. "அவக எறா யா?" எ2 =வனேமாŒ
ேகடா. "உதம ேசாழ- அவ-ைடய =தவ ?žமாரதா. ேவ2 யா?"
எறா 3னகர.
அேபா(தா =வனேமாŒž தா ெசத தவ2 எவளA ெபş( எ2
ெதşத(. ஆŞ தைடய கலகைத ெவGž கா+ ெகாளாம,
"அவக ஓ+ேபாžப+ \ எப+ Eடா? ஒற தைலவ எற உ3ேயாக
ேவ2 பாŒறாேய?" எறா. "ஆ அமd. எ ேபş žற ெசால
மாpகளா? ஊ ேப ெதşயாத HŞட பா+ய சாராய3 3ைர
ேமா3ரைத ெகா&த( நானா, \களா?" எறா 3னகர.
"வாைய W+ெகா! 3ைர ேமா3ரைத யா-காவ( ெகா&Œேற.
அைத žŠ( ேகக \ யா? உதம ேசாழ தH ெசவதž \
உடைதயாŞ-தா எ2 நா ெசாŒேற. இலாEடா எதகாக அத

ைபயட \ இேக வதா? உைன சŒšŞ க+ ேபா& வைரŞ
என ெசதா? \< அத இளH< ேச( ச3 ெச(தா உதம
ேசாழைர E&தைல ெச3-Œ`க" எ2 =வனேமாŒ படபடெவ2
ெபாŠ( ெகா+னா.
"அமd! எ X( என žற ேவ&மானாC சா&க! என
தடைன ேவ&மானாC E3<க! ஆனா, அவகைள ெதாட(,
H+பதž உடேன ஏபா& ெச<க! நாலா=ற ž3ைர வீரகைள
அ=க. Œயமாக தசாq சாைலŞ அ3கேபைர அ=க!
நா ேவ&மானா, இத ைறŞேலேய அைடப& ŒடŒேற மகாராஜா 3-H வ- வைரŞ!" எறா 3னகர.
"ஓேகா! ைறŞ அைடப& Œடேத. அதனா ஓ+யவகைள H+க
+யEைல எ2 சாž ெசால பாŒறாேயா? அெதலா +யா(.
உனாேலதா அவக தH( ெசறாக. \தா அவகைள H+க
ேவ&" எ2 பா+ய žமாş ெசாš, அவைன E&Ežப+
காவலகGட Šனா. E&தைலயைடத(, 3னகர தைலெதŠக
ஓ+னா.
ஒற தைலவட அEத படாேடாபமாக ேபனாேள தEர, உைமŞ
=வனேமாŒŞ உள ெகாதG( ெகா+-த(. தா ெசத
காşய3னா Eைளதைதெயd ஒ- பக கலŒனா. இளH
உைமŞ ேசாழ ராஜžமார எபைத எdய ேபா(, அவ ெசால
+யாத அவமான உணைய அைடதா. அவ தைன ஏமாŠயைத
Jைன(, அளEலாத ேகாப ெகாடா. இரAŒரேவ த ம3şைய
வரவைழ( நடதைத அவşட ெசாš, நாலாபக ž3ைர வீரகைள
அப ெசதா. இதைனž ந&E அத ெபd ேபைத உள
?žமார அவ தைத< தH( ெசற( žŠ( உவைக அைடத(.
ž3ைர வீரகaž கடைள த( அ= ேபாேத அவaைடய இதய
அதரக3 அவக அகபடாம தH( ெகா& ேபாEட ேவ&
எற E-ப எDத(. வீரக நாலா பக ெசற Hறž, 'தாேய XனாRி!
அவக அகபடாம தH( ெசல ேவ&' எ2 அவ உள
]Eரமாக Hராதைன ெசத(..."

இத சமய3, அத ெபமdŞ நாயக ž2Œ&, "=வன
ேமாŒŞ Hராதைன JைறேவŠய(. ேசாழக இ-வ- அகபடேவ
இைல. 3ைர ேமா3ர3 உதEயா, பா+ய நா+ எைலைய
கட(, ப3ரமாக ெகாšமைல சாரCž ேபா ேசதாக!" எறா.
ெபமd ெதாட( Šனா:"அவக தH ேபாEடாக எ2 ெதşத(, 3னகர =வனேமாŒ
ேம தனž வத ேகாபைத ேதேவ3ர HŞ ேபş கா+னா.
ேசாழநா& இளவரசž ப ட3 இட ெகா&( ைவ3-ததகாக
அவைர ைறŞšடா. உதம ேசாழ இ-த அேத அைறŞ, ேதேவ3ர
Hைய அைட( ைவதா. உதம ேசாழ தH ெசற ெச3ைய த
ம3ş உடேன ஓைலŞ எD3, அவசர Oதக Wல, žடž நா+ ேபா

நட3 ெகா+-த பராŒரம பா+ய-ž அH ைவதா.
பா+ய மன ஏெகனேவ ேபாş காய ப+-தா. இத ெச3
அவைர மனK+( ேபாžப+ ெச(Eட(. உள உடC =ப&,
KகA பலவீனமான JைலŞ பராŒரம பா+ய KகA கட(ட
Hரயாண ெச(, ம(ைரž Eைர( வதா. உதம ேசாழ தH ெசற
Eவரகைளெயலா அŠத(, அவ- மக ேபş வத ேகாபைத
ேதேவ3ர HŞ ேபş கா+னா. நாச3Ş அவைர J23
சAŒனா அ+žப+ கடைளŞடா. =வனேமாŒ அவ காš ED(
ேவ+ ெகா& பயைல. ேதேவ3ர Hž ப3லாக தைன
த+žப+ ேக& ெகாட( அவ-ைடய ேகாபைத அ3கமாŒய(.
எşŒற ]Ş எெண Eட( ேபாற ஒ- ெச3 அேபா( வத(. அ(,
உதம ேசாழ- ?žமார ெபşய பைட 3ர+ ெகா&, பா+ய நா+
X( பைடெய&( வ-Œறாக எப(தா. இைத ேகட பா+ய, த ேதக
Jைலைய ெபா-ப&தாம ேபாகள ெசல ஆயதமானா.
=வனேமாŒž அேபா( தா ெசத žற(ž பşகார ெசய ஒ- வV
ேதாŠய(. "அபா! \க ப&3-( உடைப žணப&3
ெகாaக. எனž அம3 தா-க. நா ைசய(ž தைலைம
வŒ( ெச2 ேசாழகைள Šய+(, அவகaைடய கவைத
ஒ&žŒேற. அத ேசாழ ராஜžமாரைன எப+யாவ( ைறH+(
வ-Œேற!" எறா. பராŒரம பா+ய KகA மŒயைடதா. "\
எைடய உைமயான வீர=தE தா; சேதகKைல. அப+ேய ெச!"
எ2 அம3 ெகா&( ேதேவ3ர Hைய E&தைல ெசதா.
=வனேமாŒ பா+ய ைசய(ž தைலைம வŒ( ேபாைனž
=றப& ெசறா..."

எடா அ3யாய
Uரண ச3ர, உவானைத தா+ ேமž 3ைசŞ ச2 இறŒ
Jறா. ச3ர Jற Jைல, அத அ3சய தப3க Š வத கைதைய
ேக&E& ேபாகலா எ2 தயŒ Jப( ேபால ேதாŠய(. கா2 அ+த
ேவக, வரவர žைற( இேபா( JசலனமாŒŞ-த(. அத ேமாŒ ]E
காவலகைள ேபா Jற மரக, அசமய Š( ஆடEைல. இைலக
ச2 அைசயEைல. கடC அேபா( அைல ஓ( ெமௗன சா3த(.
?žமார =வனேமாŒŞ கைதைய ேகபதகாக HரŒ-3ேய தH(
Jப( ேபால காணபட(.
இேபா( நா அத வரலாைற 3-H ெசாCேபா(, வாைதக
உŞர2 உணய2 வ-வ( எனேக ெதş(தா-Œற(. ஆனா,
அவக மாŠ மாŠ கைத ெசாš வத ேபா(, ஒெவா- சபவைத< எ
க னா ேநş காப( ேபாலேவ இ-த(. ஒெவா- கதாபா3ரைத
பŠ அத தப3கG ஒ-வ Šயேபா(, நா அத கதாபா3ரமாகேவ
மாŠEேட. கதாபா3ரக அபEத இப(பகைளெயலா நா
ேச( அபEேத.

இைடŞைடேய ல சேதககa ேகEகa எ மன3 உ3(
ெகா& வதன. இத ?தர =-ஷ யா? இவைடய காதšயான
வதாமd யா? எேபா( இத ]Až இவக வதாக? இவக
தகைள பŠ ஒ2ேம ெசாலாம, இத பைழய கால கைதைய
ெசாšவ- காரண என? அத கைதž இவகaž ஏேத
சபத உடா? அல( அகைதž இத ]Až ஏதாவ( சபத
இ-க +<மா? '=வனேமாŒ' எற பா+ய žமாşŞ ெபய-ž
'ேமாŒ ]A' எ இ]E ெபய-ž ெபா-த உடா!
இமா3şயான ேகEகa ஐயகa அ+க+ ேதாŠ வதன. ஆனா
அவகGட அவைற žŠ( ேக& சேதககைள ]( ெகாள
சதப ŒைடகEைல. ெபமd W? E&வதகாக கைதைய
J23னா, ஆடவ கைதைய ெதாட( ஆரH( E&Œறா. ஆடவ
ச2 J23னா ெபமd உடேன ஆரH( E&Œறா.
இப+ மாŠ மாŠ W?Eடாம ெசாš வத ேபா3C, அவக கைத
ெசான ைறŞ ஒ- 'பாd' இ-த(. ஒ- 'உ3' இ-த( எபைத க&
ெகாேட. பா+ய žமாşž Jகத சபவக, அவaைடய
ஆசாபாசக, அவaைடய உள3ேல Jகத ேபாராடக
இவைறெயலா அத ேமாŒ]E அழŒ Š வதா. ேசாழநா&
இளவரசைன பŠ<, அவைடய மேனா Jகக, ெசத காşயக இவைற பŠ<, அத அழŒŞ காதல ெசாš வதா.
இப+ பžேபா& ெகா& அவக கைத ெசான E3ர ைற
எனž ஒ- பக3 Eய= அG( ெகா& வத(. மெறா- பக3
கைதைய ேமேல ெதş( ெகாள ஆைச வள( வத(.
பா+ய žமாş ேபாகள(ž ேபானா எ2 ெசாšE&, அத
ெபமd கைதைய J23ய ேபா(, வழக ேபால ஆடவ
ž2Œடாமš-தைத கேட. ஆனா, அத இட3 எ மன3 ேமேல
நடதைத ெதş( ெகாa ஆவ ெபாŒ2.
"ேபாகள3ேல என நடத(? <த எப+ நடத(? பா+ய žமாş
ேபாş ெவŠ ெபறாளா?" எ2 பரபர=ட ேகேட.
எைடய ேகEŞš-(, žரš ெதாத கவைலŞš-(, அத
தப3க எைடய அதாப =வனேமாŒŞ பகதா எபைத
ெதş( ெகா+-க ேவ&. அவக இ-வ-ைடய க3C =னைக
மலத(. அத ?தர =-ஷ த நாயŒŞ கவாைய ச2 OŒ
H+(, Jலா ெவGச3 அவaைடய கைத உ2 ேநாŒனா.
"கமd! பாதாயா? இத மத பா+ய žமாşைய பŠ எவளA
கவைல ெகா& Eடா எ2 ெதşŒறதலவா! இவ-ைடய Jைலைமேய
இப+ இ-žேபா( ேசாழ நா& வீரக ேபா ைனŞ =வன ேமாŒைய
பாத(, 3ணŠ 3டா+ ேபாEட3 Eய= என?" அவ
ஆைசேயா& கைத H+3-த ைகைய, அத ெபணர ெம(வா
அகŠ E&, "ஏதாவ( இலாத( ெபாலாத( ெசாலா]க!" எறா.
Hறž எைன பா( ெசானா:-

"ேசாழநா& வீரக ஒ2 3டா+ ேபாகEைல. =வனேமாŒதா
3ணŠ 3டா+ ேபானா. அத ேபைத ெப அ( வைரŞ ேபாகள
எபைதேய பாத3ைல. அவaž <த த3ர ஒ2
ெதş3-கEைல. அ2வைரŞ, அவ ஆட பாடகGC ேவ+ைக
Eைளயா&கGC ேகாŞ žளகaž ேபாவ3C உலாசமாக
காலகV( வதவ தாேன; 3pெர2 <த கள3 ெகா& ேபா
J23ய(, அவaž 3ž 3ைச =şயEைல. ெபşயவகaைடய
=3ம3ைய ேககாம வ( Eடைத žŠ( வ-3னா. அவ
ேபாகள(ž ெசவைத ம3şக, Hரதாக, மற பைட
தைலவகG யா- E-பEைல. ஒற தைலவ 3னகர 'அவ
ேபானா Jசய ேதாEதா!' எ2 சபத Šனா. வய( 3த
ெபşயவக, "அரச உŞ-ž மறா+ ெகா+-ைகŞ பா+ய
žமாşž ேபாகள3 ஏதாவ( ேந(Eடா பா+ய ராய என
ஆவ(!" எ2 கவைலபடாக. இவளA ேப-ைடய க-(ž மாறாகேவ,
=வனேமாŒ <தகள(ž =றப& ேபானா. அதž O&ேகாலாக
அவaைடய இதய அதரக3 மைற( Œடத ச3 எனெவபைத
உகaž ெசாš E&Œேற. ப மாணவ ேவட U& வ(, அவைள
வ( E& ெசற ேசாழ ராஜžமாரைன ேபாகள3ேல ேந-ž ேந
பாகலா எற ஆைசதா. அத பாD E-பேம, அவைள
ேபாகள3 னdŞ ெகா& ேபா J23ய(. ஒ- ெப
ேபாேகால U&, பா+ய ைசய3 னdŞ வ( சைடž
ஆயதமாக Jபைத பா(E& ேசாழ நா& வீரக žCக şதாக.
வசக ெநச ெகாட ?žமார, ேசாழ பைடž Hனா எேகேயா
J2, தனž தாேன ş( ெகாடா..."
இைத ேகட( அத ெபd நாயக ஆ3ர(ட ž2Œ&
ேபனா:- "இவ ெசாCவைத \க நப ேவடா. ேசாழ நா& வீரக
பா+ய žமாşைய பா( şகEைல. அவக 3ைக( ேபா
Jறாக! ?žமார Hனா J2 தனž ş( ெகா+-கA
இைல. அத அபாŒயசாš, தைடய இதயைத கவத
=வனேமாŒ<ட எ3( J2 <த ெச<ப+ ஆŒEடேத எ2 மன
ெநா( ேவதைனபடா. ஒ-வ- பாராத த இடைத ேத+ ெச2
கm வ+தா. தš ல நா அவ ேபாகள3 னdேக
வரEைல. பா+ய žமாşைய ேந-ž ேந ச3பதž ெவகப&
ெகா&தா, அவ Hனா Jறா. ஆனா, ?žமார னdž வர
ேவ+ய அவய lŒர3ேல ஏப& Eட(. பா+ய žமாşž <த
த3ர ஒ2 ெதş3-கEைலெய2 இவ ெசானா அலவா? அ(
எனேமா உைமதா! அ(வைரŞ, அவ ேபாகளைதேய பாத3ைல
ெயப( ெமதா. ஆனா அEத அவ அ(வைர <த களைத
பாராமš-தேத, அவaž Kக உதEயா ேபா Eட(. ேபா ைறகைள
பŠய அவaைடய அŠயாைமேய ஒ- மகதான <த த3ர ஆŒEட(.
ேபா ைறக ெதşதவக சாதாரணமா ேபாவதž தயக+ய
இடகaெகலா பா+ய žமாş சவ சாதாரணமாக ேபாகCறா.
ெபகGட சாதாரணமாக காண+யாத ெந? (dைவ< ைதşயைத<
அவ கா+னா. அத (dசC ைதşய றத கவசகளாŒ,
அவைள காதன. அவ கா+ய ]ர, பா+ய வீரகaž அபşKதமான
உசாகைத ஊ+ய(; ேபாகள3 பா+ய žமாş எத பக

ேதாŠனாC, அத பக3Cள பா+ய வீரக, வீர ேகாஷைத
எDH ெகா& ேசாழ பைடŞ ேபş பாதாக. அதž மாறாக ேசாழ
வீரகேளா, =வனேமாŒைய ச2 Oர3 கட(ேம Eைல<
அைப< வாைள< ேவைல< fேழ ேபா& E&, அத அழž
ெதவைத கெகாடாம பா( ெகா& Jறாக.
பய எபேத அŠயாம, =வனேமாŒ அžKž சசşதைத பாத
ேசாழ நா& வீரகG பல, ம(ைர XனாRி அமேன மாட ெப உ-வ
எ&( பா+ய நாைட பா(காபதகாக வ3-Œறா எ2 நHனாக.
அவைள Oர3 கட( ல ைகெய&( žHடாக. ல பய(
H வாŒ ஓ+னாக. ல H வாŒ ஓ&வதž ச3Şலாம 3ைக(
ேபா Jறாக. அப+ Jறவகைள ைற H+ப( பா+ய வீரகaž
KகA எGதா ேபா Eட(. இைதெயலா அŠத உதம ேசாழ மன
கலŒனா. ?žமாரைன அைழ( வர ெச( அவைடய ேகாைழ தனைத
žŠ( Jதைன ெசதா. "\ேய ஒ- ெப_ž பய( Hனா ெச2
ஒG( ெகாடா, மற வீரக எப+ ேபா ெசவாக?" எ2 ேகடா.
"இப+ அவமான(ட ேதாEயைட(, ேசாழ žல(ž அVயாத அப
f3ைய உ& பணவா எைன பா+ய ைறŞš-( E&E(
ெகா& வதா? அைத கா+C, நா ைற ட3ேலேய சாžப+யாக
E+-கலா!" எறா. அேபா( ?žமார தா ேபாகள3
னdž ேபா ]ர ேவ+ய அவயைத உணதா. ேசா(
ேபாŞ-த ேசாழ வீரகைள 3ர+ உசாக ப&3னா. தா னா
ேபாகள(ž ேபாவதாகA, தைன H ெதாட( மறவக
வ-ப+< ெசானா. இளவரசட அளEலாத E?வாச ெகா+-த
ேசாழ நா& வீரக, இ ஊக(ட <த ெசவதாக அவž
வாகGதாக. ேபா ைனŞ னdž ேபா, அவ அநாவயமான
அபாய(ž உளாக டா( எ2 வ-3 ேக& ெகாடாக.
அைறேக ேசாழகG பக அ3ட 3-H Eடதாக ேதாŠய(.
ேசாழ வீரக உசாக(ட பா+ய பைடைய தாžவதž ேபான
சமய3, பா+ய வீரக ேசாAŠ-தாக. பா+ய žமாş
ேபாகள3š-( 3pெர2 மைற( EடதாகA ெதşய வத(.
எனேவ, ேசாழ பைடŞ தாžதைல எ3( Jக +யாம, பா+ய
வீரக H வாŒ ஓட ெதாடŒனாக. அEத ஓ+யவகைள
(ர3ய+ப( ேசாழ வீரகaž KகA ?லபமா ேபாEட(. இத ேபş,
உதம ேசாழ- மறவகa ?žமாரைன ெகாடா+னாக. ஆனா
அவைடய மன3 Jம3 ஏபடEைல. பா+ய žமாşŞ க3 என
ஆŞேறா எ2 எd எd அவ மன கலŒனா..."

ஒபதா அ3யாய
ேமாŒ ]E ெபணர இத இட3 ம2ப+< ž2Œ&
கைதைய ெதாடதா:"பா+ய வீரக அப+ H வாŒயதž
காரண, பராŒரம பா+ய காலமாŒ Eடா எற ெச3 வத(தா; அத
ெச3 வ-வதž ேப, =வனேமாŒ தைதைய கைடைற
தşபதகாக ம(ைரž Eைரேதா+னா. மரண த2வாŞš-த பராŒரம
பா+ய, த அ-ைம žமாşைய க+ அைண( ெகா& ஆ Šனா.
அவ ெசத žறைத ம( Eடதாக ெதşEதா. அவ வீர ேபா
=ş( பா+ய நா+ ெகௗரவைத Jைலநா+யைத பாரா+னா.
இேம, <தைத J23E& ேசாழகaட சமாதான ெச(
ெகாaப+<, =3ம3 ெசானா. "நா இற(Eட Hறž ேசாழக ேபா
ெசய மாடாக. ஒ- அபைல ெபேணா& <த ெச<ப+, அவளA
Oர ேசாழ žல மான ெக& ேபாEடEைல. அவக ேபாைர J2த
E-Hனா, \ அதž மா2த ெசால ேவடா" எறா. கைடயாக,
"உனž 3-மண நட3 பாக ேவ& எற எ மேனாரத
ஈேடறEைல. XனாRி அமைடய அ-Gனா \ உன மன(žகத
மணாளைன மண( இ=2 வாவா!" எ2 ஆ Šனா. இEத ஆ
Š Š( ேநர(ெகலா, பராŒரம பா+ய தம( அ-ைம மகaைடய
ம+Ş தைலைய ைவ( ப&தப+, இத இகவாைவ \( ெசறா.
=வனேமாŒ அDதா; அலŠனா; கmைர அ-Eயாக ெப-Œனா.
என தா அDதாC இறதவக 3-H வர மாடாக அலவா?
தகனŒşையக ஆனAடேன பா+ய žமாş ம2ப+< ேபா ைனž
ெசறா. ஆனா, ைன ேபா அவaž உசாக இ-கEைல.
ேசாக3, WŒŞ-த =வனேமாŒŞனா, பா+ய வீரகaž ஊக
ஊடA +யEைல. 'உ மன(ž உகத மணாளைன மண( ெகா'
எ2 தைத மரண த2வாŞ Šய(, அவ மன3 ப33-த(. மன(ž
உகத மணாளைன மணபெதறா, ஒ-வைரதா அவ மணக +<.
ஆனா, அவேரா தைன வ(E& தா ெகா&த 3ைர
ேமா3ரைத< எ&( ெகா& ஓ+ ேபானவ. தா அவşட கா+ய
அ=ž Hர3யாக த ராய3 X( பைடெய&( வ3-பவ.
அவைரபŠ Jைனப3 பய என? அடடா! அவ உைமயாகேவ ஒப மாணாகராக இ-3-க டாதா? கைடŞ ?žமார ேசாழ,
=வனேமாŒ இ-த இட(ž தாேம ேநş Eஜய ெச(, Hரமாதமான
வீரேபா =ş(, அவைள ைற H+(Eடா! பா+யžமாş
ைறபட(, பா+ய ேசைன< னாHனமைட( தŠ ஓ+Eட(.
தK நா& மனகG வீர]ரகைள பŠ \க எவளேவா
ேகEப+-^க. ஆனா, இத மா3ş ஓ அபைல ெப_ட, ஒராஜžமார ேபா =ş(, அவைள ைறப&3ய அபாரமான வீரைத பŠ \
ேகEபட(டா?"
இEத ŠE& அத ெபணர கைடகணா த நாயகைன
பாதா. அத பாைவŞ அளEலா காத =லபட(. ஆனா,
அவaைடய žரš ஏளன ெதாத(.
அத <வ3Ş ஏளன வாைதகைள ேகட அவaைடய நாயக
şதா. எைன பா(, "ெபகaைடய ேபாேக E3ரமான(.

அவகைள மŒEப( Hரம Hரயதனமான காşய. நா நல( ெசதா
அவகaž ெக&தலாகப&. நைடய ேநாகைத 3ş(
2வ3ேலேய அவகaž ஒ- த ஆனத!" எ2 Š ேமC
ெசானா:-

"ேசாழ ராஜžமார ேபாகள3 னா வ( J2, பா+ய žமாşைய
ேதாக+( அவைள ைற H+த( உைமதா. ஆனா, அதž
காரண என ெதş<மா? =வனேமாŒ தெகாைல ெச( ெகா& சாகாம
அவ உŞைர காபா2 ெபா-&தா. =வனேமாŒŞ மன3 தைத
இறத காரண3னா ேசாA ஏப+-கலா. ஆனா, அத மனேசாைவ
அவ ேபாகள3 ெவGபைடயாக கா+ ெகாளEைல. ைன
கா+C ப(மடž வீராேவசேதா& ேபா =şதா. க3ைய ?ழŠ
ெகா& ேபாகள3 தன தயாக அžKž ஓ+னா. பா+ய
žமாşைய யா- காயப&3 Eடடாெத2, ?žமார ேசாழ வீரகaž
க+பான கடைளŞ+-தா. ஆனா, அவக அத கடைளைய
Jைறேவ2வ( இயலாம ேபாžப+ =வனேமாŒ நட( ெகாடா.
எப+யாவ( ேபாகள3 உŞைர E& E&வ( எ2, ேசாழ žல(ž
அVயாத பVைய உ& ப_வ( எ2 அவ ]மான ெச3-ததாக
காணபட(. 'சைடைய J23 E& சமாதானமாக ேபாகலா' எ2
தைத ெசாšயHயைத அவ சைட ெசயEைல. அத ேபş
?žமார, தாேன அவaž எ3ேர வ( Jக ேவ+யதாŞ2. ?žமாரைன
3pெர2 பாத(, பா+ய žமாşŞ ைகŞš-( க3 நDE EDத(.
உடேன பக3š-த ேசாழ வீரக அவைள H+( ெகாடாக. கŞ2
ெகா& அவaைடய ைககைள க+ ?žமார எ3ş ெகா& ேபா
J23னாக. ?žமார உடேன ž3ைர X3-( fேழ இறŒனா. பா+ய
žமாşž ஆ2தலான ெமாVகைள ெசாலேவ& எ2 க-3னா.
ஆனா, மன3 ேதாŠய ஆ2த ெமாVக வா வVயாக வ-வதž ம2தன.
=வனேமாŒŞ ேகாலைத க&, அவ ககG கm த(Hய(.
அவ தைதைய இழ( Jராதரவான JைலŞ இ-பைத எd அவ
உள உ-Œய(. ஆனா, ஆமகைள Eட ெப மக ெபா(வாக
கெந? பைடதவக எபைத அேபா( =வனேமாŒ JNHதா.
?žமாரைன அவ ஏŠ& பா(, "ஐயா, ம3வாணேர! ெச= ைல ெச<
Eைதைய ேசாழ மனşடK-( க2 ெகா&Epேரா?" எ2
ேகடா. அதž ம2ெமாV ெசால ?žமாரனா +யEைல. தா அவைள
ஏமாŠE& வததகாக, அவGட வணŒ ம= ேக& ெகாள
அவ E-Hனா. ஆனா, அதைன வீரகaž ம3Ş, ஒெப_ž பd( ம= ேக& ெகாள ?žமாரž ைதşய
வரEைல. ஆைகயா, =வனேமாŒைய ப3ரமா ெகா& ேபா தக
பா(காH ைவžப+ கடைள HறH( E& தைடய தைதைய
ேத+ ேபானா.
உதம ேசாழ அேபா( ெவž உசாகமாக இ-தா. ம(ைரŞ வீ3கG,
அவைர ேதகாš க+ பராŒரம பா+ய இD( ெசறைத உதம
ேசாழ மறகேவ இைல. அதž பVž பV வாžவதž இேபா(
சதப Œைட( Eட( எ2, அவ எd சேதாஷப&
ெகா+-தா; பராŒரம பா+ய இற(Eடப+யா அவž ப3லாக
அவைடய மகைள பV வாžவதž அவ 3டக ேபா&

ெகா+-தா. அவைடய இதய ெகாதG( ெகா+-த(. உரCž
ஒ- பக3 இ+, மதள(ž இ- பக3C இ+ எற பழெமாV
ெதş<மலவா? ?žமார மதள3 JைலŞ இ-தா. ஒ- பக
அவைடய காதைல ெகாைள ெகாட =வனேமாŒ அவைன வசக
எ2 Jதைன ெசதா. இெனா- பக3 அவைடய தைத ஒேர Wக
ஆேவசெகா&, பா+ய žமாş X( வச]( ெகாள வVகைள
ேத+ ெகா+-தா. ?žமார அவşட ெமள ெமள த மன Jைலைய
ெவGŞட யறா. தš அரச தமைத தைதž JைனU+னா,
"=வனேமாŒ பா+ய ராஜ மக அலவா? அவைள மşயாைதயாக நடத
ேவடாமா?" எறா. அதž உதம ேசாழ, "அவக பரபைர பா+யக
அல; ந&E வ( ம(ைர மாசனைத கவதவக; அவகaž
ராஜžல(žşய மşயாைத ெசய ேவ+ய3ைல," எ2 ெசானா.
Hறž ?žமார, "பா+யžமாşŞ உதEŞலா Eடா நா தகைள
E&E3-க +யா(. அவ ெகா&த 3ைர ேமா3ரைத எ&(
ெகா&தா ைறžேள வர +த(. அத ேமா3ரைத கா+ தாேன
நா தH( வேதா?" எறா.

அதž உதம ேசாழ, "<த ைறக நாž உ&; சாம, தான, ேபத, தட
எ2. \ ேபத ைறைய ைகயா& எ3şைய ஏமாŠனா. அ( Jயாயமான
<த ைறதா. அதகாக \ வ-தபட ேவ+ய3ைல! உலக ேதாŠன
நா ெதா&, அரச žல3ன பைகவகைள ெவவதகாக
த3ேராபாயகைள ைகெகா+-Œறன. சாணŒய அத
சா3ர3 என ெசாšŞ-Œறா எ2 உனž ெதşயாதா?" எறா.
?žமார கைடயாக தைடய உள3 Jைலைய உளப+ேய
ெவGŞடா. பா+ய žமாşŞட தா காத ெகா& Eடைத<,
அவைள தEர ேவ2 யாைர< கšயாண ெச( ெகாள த மன இட
ெகாடா( எபைத< ெசானா. இைத அவ ெசானாேனா இைலேயா,
உதம ேசாழ ெபாŒ எDதா. (வாச வ- E?வாK3ர- பர?ராம-
ஓ-- ெகாட( ேபாலானா. "என வாைத ெசானா? அத
Œராதகைடய மக ேபş காத ெகாடாயா? எைன ேதகாš க+,
ம(ைரŞ வீ3கG இDத பாதக žமாşைய மண( ெகாவாயா?
எைன ைறŞ அைட( சŒš மா+, EலŒனைத ேபால க+
ைவ3-த சடாளைடய மக, ேசாழ காதன3 வீŠ-பைத நா
அம3ேபனா? ஒ- நாa இைல! அபைன ேபாலேவ மகa j
ெச3-Œறா. உைன வைல ேபா& H+க த3ர ெச3-Œறா.
அ3 \< வீ(Eடா. =வனேமாŒைய \ கšயாண ெச(
ெகாவதாŞ-தா, எைன ெகா2 E& ெச( ெகா! நா
உŞேரா+-ž வைர அதž சம3ேய! அவைள பŠ இ எட ஒவாைத< ேபசாேத! அவைள க-=G ெச=G ž3 கDைதேம ஏŠ
ைவ(, அேத ம(ைர நக வீ3கG ஊவல நடத ேபாŒேற. அப+
ெசதா ஒVய, எ மன3 உள = ஆறா(!" எ2, இப+ெயலா
உதம ேசாழ ஆ3ரைத ெகா+னா.
இத மேனாJைலŞ அவ-ட ேப?வ3 பயைலெய2 ?žமார
]மாதா. ெகாச கால கV(, அவ-ைடய ேகாப தdத Hறž ய
ெச( பாக ேவ&. அதžேள ேகாபெவŠ காரணமாக =வனேமாŒைய

ஏதாவ( அவமானப&3 Eடா என ெசŒற(? அத Jைனைவேய
?žமாரனா ெபா2க +யEைல. காதC கயாண ஒ- =ற இ-க,
அவ தனž ெசத உதEž Hர3 நŠ ெசCத ேவடாமா? - இEத
ேயாத3, கைடயாக ஒ- வV அவ மன3 ேதாŠய(. ைறŞš-(
அவ தH ேபாžப+ ெசவ( த காşய. ேநş அவGட ேபா எ(A
ேப?வதž அவž ெவகமாŞ-த(. தைன பாத( "ெச= EŒரக
ெச< Eைதைய க2 ெகாpரா?" எ2 தா X& அவ ேகபா!
அதž என ம2ெமாV 2வ(? அைத கா+C ேவெறா-வ Wல காşய
நட(வ( நல(. எனேவ நHைகயான தா3 ெப ஒ-3ைய ?žமார
அைழதா. அவGட ேசாழ நா& ேமா3ரைத ெகா&தா. அவைள
பா+ய žமாşŞ ைறžேள ெச2, அவைள பா(, 'உட ஒசமய பா+ய ராஜாக3 3ைர ேமா3ரைத வாŒ ெகாடவ, இத
மா2 ேமா3ரைத உனž அHŞ-Œறா. அவ அத ேமா3ரைத
உபேயாŒத(ேபா இைத \< உபேயாŒகலா' எ2 ெசாšE&,
ேமா3ரைத ெகா&(E& வ-ப+ அHனா. தா3 ெசற Hபா&,
?žமாரž ?மா இ-க +யEைல. =வனேமாŒ ேமா3ரைத வாŒ
ெகா& என ெசŒறா, என ெசாCŒறா எ2, ெதş( ெகாள
E-Hனா. ஆகேவ, தா3Ş Hேனா& ?žமார ெச2 ஒ- மைறவான
இட3 இ-( ஒ& ேகடா. அவ ெசான மா3şேய தா3
ேமா3ரைத ெகா&த ேபா(, பா+ய žமாş Šய ம2ெமாV, அவைன
ம2ப+< 3ைகபைடய ெச( Eட(."
இEத ெசாš ேமாŒ ]E ?தர =-ஷ கைதைய J23னா.
ேமேல நடதைத ெதş( ெகாள எைடய ஆவ உச Jைலைய
அைடத(.

பதா அ3யாய
ேமாŒ ]E, Uரண ச3ர ேபாைத த- ெவdலE, žŠ
உŞ உகா(, அதப3க எனž அத E3ரமான கைதைய
ெசாš வதாக. ஒ-வேராெடா-வ ேமா3 அ+( ெகா& ெசானாக.
žழைதக எேகயாவ( ேபாE& வதா, "நா ெசாŒேற" எ2
ேபா+Ş& ெகா& ெசாC அலவா? அத h3Ş ெசானாக.
அழேக வ+வமான அத மைக Šனா:"பா+ய žமாş ைறŞ தன தயாக இ-த ேபா(, அவaž
தைன ெசய சாவகாச Œைடத(. இராஜhக Eவகாரகa,
அவŠš-( எD ேபாகa எவளA ]ைமகaž காரணமாŒறன
எபைத உணதா. தைடய கšயாண ேப? காரணமாக எDத
Eபhதகைள ஒெவாறாக எd பா( வ-தபடா; தா
ராஜžமாşயாக Hற3ராம சாதாரண ž&ப3 ெபணாக
Hற3-தா, இவளA (பகa உŞ ேசதகa ஏப+ராதலவா
எ2 எd ஏŒனா. த காரணமாக எதைனேயா ேப உŞ (ற3-க
தா ம& <த கள3 உŞ Eட எவளA ய2, +யாம ேபான
E3ைய ெநா( ெகாடா. இப+ பட JைலைமŞேல தா தா3 வ( ேசாழ

žமார ெகா&த 3ைர ேமா3ரைத ெகா&தா. =வன ேமாŒž
உடேன ?žமார ெசத வசைன JைனAž வ(, அளEலா ஆ3ரைத
W+ய(. அத ஆ3ரைத தா3Şட கா+னா. "இத ேமா3ரைத
ெகா&தவşடேம 3-H ெகா&ேபா ெகா&(E&! அவைர ேபாற
வசகKக ராஜžமார உதE ெப2 ெகா& உŞ தH Hைழக
E-பEைல எ2 ெசாC! அைத கா+C இத ைறŞேலேய இ-(
உŞைர E&ேவ எ2 ெசாC! அத மத 3ைர ேமா3ரைத ஒகாşய(காக வாŒ ெகா&, அைத ( உபேயாகப&3 ேமாச ெச(
E& ஓ+ ேபானா. அ( ேசாழ žல3 பழகமாŞ-கலா. ஆனா,
பா+ய žல ெப அப+ ெசய மாடா எ2 ெசாC! வசைனž
பா+ய žல3ன-ž ெவžOர!" எ2 ெசானா.
இEத ŠயAடேன, ?žமாரைடய žரைல ேக& 3&Œடா.
"தா3! அத வசக ராஜžமாரைன பா+ய žமாş ஒ- சமய காதšதா.
அத காதš ேம ஆைணயாக அவைள ெக ேக& ெகாவதாக
ெசாC! 3ைர ேமா3ரைத உபேயாŒ( தH( ெகா& ேபானா,
HŠெதா- சமய நல கால Hறகலா; இ-வ-ைடய மேனாரத Jைறேவற
& எ2 ெசாC!" எபதாக அத žர Šய(. அத žர
=வனேமாŒŞ மனைத உ-க ெசத(. அவaைடய உ23ைய žைலய
ெசத(. ேதேவ3ர HŞ பமடப3 ேகட žர அலவா அ(?
பைழய JைனAக எலா žŠெகா& வதன. தழதழத žரš,
பா+ய žமாş Šனா:- "தா3! நா இத வசக ராஜžமாரைன எைறž
காதšத3ைல எ2 ெசாC! ேசாழநா+š-( ேதேவ3ர HŞட
பகைல க2 ெகாள வத ஏைழ Hையேய நா காதšேத எ2
ெசாC!" எறா. அ&த கண3, ேசாழ ராஜžமார =வனேமாŒŞ
எ3ş வ( Jறா. அவ Šய Eஷய, பா+ய žமாşைய
3ைகžப+ ெச( Eட(."
அத மைகŞ நாயக இேபா( Šனா:- "பா+ய žமாş, தா ேசாழ
ராஜžமாரைன காதšகEைல ெய2, இள Hையேய காதšததாகA
Šய தசணேம, ?žமாரைடய மன3, தா ெசய ேவ+ய( என
எப( உ3( Eட(. அ(வைரŞ =வன ேமாŒைய ேந-ž ேந பாக
ெவகப& ெகா+-தவž, இேபா( அவைள பாž ைதşய
வ(Eட(. ஆைகŞனா, மைறEட3š-( அவ னா வதா.
"கமd! எைன பா( இத ேகEž ம2ெமாV ெசாC! நா
ராஜžமாரனாŞலாம, ஏைழ Hயாக மாŠEடா, நா உனž ெசத
வசைனைய ம( E&வாயா? எைன மண( ெகாளA
சம3பாயா?" எறா. பா+யžமாş உடேன ம2ெமாV ெசாலEைல.
ம2ெமாV ெசால ேவ+ய அவய இைல. அவ க ககa அவ
மன3š-தைத ெவGடன. ச2 ெபா2(, அவ, "நடகாத காşயைத ஏ
ெசாCŒ`க? ஏ வீணாைச கா&Œ`க? ேபாşேல
DேதாEயைட( அ+ைமயாŒ ைறப+-ž ஒ- ெப_காக,
யா பரபைரயாக வத அரைச ைகE&வாக? ேசாழ ராயேதா& இேபா(
பா+ய ராய ேச3-Œறேத? E&வதž மன வ-மா?" எறா. "எ
கமd! உனகாக ஏD உலக ஆa பதEைய< நா 3யாக ெசேவ.
ஆனா உனž ராdயாக இ-க ேவ& எற ஆைச இைலேய!" எ2
?žமார ேகடா. "ராdயாக ேவ& எற ஆைசŞ-தா, ேதேவ3ர
HŞ lடž எ இ-தயைத ெகா&3-ேபனா?" எறா
பா+யžமாş. உடேன ?žமார த அைரŞ ெச-ŒŞ-த உைட வாைள

எ&( கா+, "இேதா இத ெகாைல க-Eைய, ராஜžல னைத, பயகர
<தகG அைடயாளைத, உ க னா Š( எŠŒேற, பா!"
எ2 ெசாš, அைத தைடய பல Dவைத< HரேயாŒ( Šதா.
உைடவா பpெர2 Š( தைரŞேல EDத(!
Hன ?žமார த தைதŞட ெசறா. அரசாŞ தனž E-ப
இைலெய2, ராஜயைத த சேகாதர ஆ3யž ெகா&(
E&வதாகA, ராய(ž ஈடாக =வனேமாŒைய தனž தர ேவ&
எ2 ேக& ெகாடா. தš உதம ேசாழ இணகEைல.
எவளேவா Eதமாக தைட ெசாš பாதா. ?žமார ஒேர உ23யாக
இ-தா. "அபா! தாக \ட பரபைரŞ வத ேசாழநா&
மாசன3, பராŒர பா+ய மக ஏற சம3க +யா( எ2தாேன
ெசாoக? உகaைடய அத E-ப(ž நா Eேராத ெசயEைல.
ேவ2 என உகaž ஆேசப? இத ேதச3ேலேய நாக
இ-கEைல. கபேலŠ கட கட( ேபா E&Œேறா! தகைள
பா+யைடய ைறŞš-( X& வததகாக, எனž இத வர
ெகா&க!" எ2 ெகனா. அவைடய மன உ23 மாறா( எ2 ெதş(
ெகா&, உதம ேசாழ கைடŞ சமத ெகா&தா. "ஒ- Eத3 உ
+A நல(தா. மகேன! ேசாழ žல3 ந ேனாக கபேலŠ கட
கட( ேபா, அய நா&கG எலா நைடய =šெகா+ைய
நா+னாக. ேசாழ சாராய ெவž Oர பர3-த(. அத பரபைரைய
அசş(, \< காşய ெசதா, அைத பாராட ேவ+ய( தாேன! W2
கபக Jைறய ஆ<தகைள< ஏŠ ெகா& ேபா வீரகைள<
அைழ( ெகா& ேபா! இ Hரயாண(ž ேவ+ய
ெபா-கைளெயலா ேசகş( ெகா!" எறா. ?žமார அEதேம
Hரயாண ஆயதக ெசதா. ேபா-žşய ஆ<தகேளா& ட ப
ேவைலž ேவ+ய கCGக, ?3க தšயவைற< ஏராளமாக
ேசகş( ெகாடா. வீரகைள கா+C அ3கமாகேவ ப கைல
வCநகைள< 3ர+னா. ேதேவ3ர Hயாைர< KகA ேவ+
ெகா& தகaட, =றப&வதž இணக ெசதா. ேதச3 Hரைஜக
எலா-, இளவரச ெவGநா&கG <த ெச( ெவŠமாைல j&வதகாக
=றப&Œறா எ2 எdனாக. உதம ேசாழ- =தவž மன உவ(
Eைட ெகா&தா. ஆனா, இ23வைர =வனேமாŒ Eஷய3 ம& அவ
கெநசராகேவ இ-தா. அத ெபd உதEயா தா ம(ைர நக
ைறŞš-( ெவGவர ேநத அவமானைத அவரா மறகேவ
+யEைல."
இேபா( ம2ப+< அநைக ž2Œ& கைதைய H+Œ ெகா&
Šனா.
"ஆனாC, =வனேமாŒ =றப&ேபா( உதம ேசாழşட ேபா
நமகş( Eைட ெப2 ெகாடா. தனா அவ-ž ேநத
கடகைளெயலா மற(, தைன மக ேவ& எ2
மறா+னா. அத Œழவ- Š( மனக( தா Eடா. "ெபேண
இப+ெயலா நடž எ2 ெதş3-தா நா ஆரப3ேலேய உ
கšயாண(ž ஆேசப ெசாšŞ-க மாேட. žலைத பŠ
Eைளயாடாக ஏேதா நா ெசாலேபாக, எனெவலாேமா, Eபhதக
Jக(Eடா. ேபான( ேபாக&; எப+யாவ( எ மக \<

ஆனதமாக வாைக நட3னா சş" எறா. "தக வாž பš( Eட(
இைலயா? \கேள ெசாCக!" எ2 ெசாš அத ?தர வைத த
நாயக கைத ஆவ(ட பாதா.
தப3க இ-வ- ஒ-வ கைத ஒ-வ பா( =னைக
=şதவண இ-தாக. ேநர உணேயயŠ, அப+ேய அவக
இ-(E&வாகெள2 ேதாŠ2. நா காதலக பலைர
பா3-Œேற; கைதகG ப+3-Œேற. ஆனா இத தப3கG
காத Kக அUவமானதாக எனž ேதாŠய(. அப+ ஒ-வ கைத
ஒ-வ பா( ெகாேட இ-பதž எனதா இ-ž? எனதா
வlகர இ-தாC, என தா மன3 அ= இ-தாC, இப+
அCகாம சšகாம பா( ெகா+-பெதறா, அ( Eைதயான
Eஷயதா அலவா!
ஆனா, நா ெபா2ைம இழ(Eேட. அவகGட ெபாறாைம<
ெகாேட எறா, அ( உைமயாகேவ இ-ž. கைதŞ +ைவ
ெதş( ெகாa ஆவC அ3கமாŞ-த(.
"என 3pெர2 இ-வ- ெமௗன சா3(Epகேள! Hபா& என
நடத(? கைதைய +<க!" எேற.
"அ=ற என? ஆŞர வ-டமாக, கşகா ேசாழ கால3š-(
பரபைர ெப-ைம<ட வ3-த ேசாழ சாராயைத (ற(, ?žமார
நாகப+ன (ைறக3 கப ஏŠனா. கடš Š( Oர கபக
ெசற(, W2 கபகGC இ-த ேவ, வா தšய
ஆ<தகைளெயலா எ&(, ந&கடš ேபா&ப+ ெசதா.
கCGகைள< ?3கைள< தEர ேவ2 ஆ<தேம கபš இலாம ெச(
Eடா. Hறž பல ேதசகaž ெச2 பல இடகைள பா( E&
கைடயாக இத ஜனசசாரKலாத ]Až வ( இறŒேனா. எலா
இத ெபணா HறதவG H+வாத காரணமாக தா!" எ2 ஆடவ
ெசாš J23னா.
கைடŞ அவ Šய( எனž அளEலாத 3ைகைப அGத(.
இதைன ேநர ?žமார =வனேமாŒைய பŠ ேப வதவ, இேபா(
3pெர2, 'வ( இறŒேனா' எ2 ெசாCŒறாேன? இவ தா ஏதாவ(
தவறாக Hத2Œறாேனா? அல( எ கா3ேலதா Hசகாக EDதேதா எ2
சேதகப& அத ெபd கைத பாேத. அவ Šனா,
"\கேள ெசாCக ஐயா! அத உa( ேபான பைழய ேசாழ ராயைத
ைகE& வத3னா இவ-ž நட ெராப ேந( Eடதா? நாக இத
]Až வ( தாHத =3ய சாராயைத இேதா பா-க! ஒ- தடைவ
நறாக பா(E& ம2ெமாV ெசாCக!"
இEத Š, அத ேமாŒ ]E ?தş ]E உ=றைத ேநாŒ த
அழŒய கரைத \+ Eரகைள அைச( ?+ கா+னா. அவ ?+
கா+ய 3ைசŞ பாேத. மாடமாGைககa, ட ேகா=ரகa, மd
மடபகa, அழŒய Eமானகa, Eஹாரகa வşைச வşைசயாக
ெதபடன. பா ேபாற ெவdலE அக+டக அேபா(தா க+
+கபட =த =3ய க+டகளாக ேதாŠன. தத3னாC

பGŒனாC பல வண சலைவ ககGனாC கடபடைவேபால
ெஜாšதன. பாைற க=கG ெச(கப+-த ப உ-வகெளலா
உŞகைள ெப2 EளŒன. Š( ேநர உ2 பா( ெகா+-தா,
அத வ+வக உைமயாகேவ உŞ அைட(, பாைற ககGš-(
ெவG ŒளH எைன ேநாŒ நட( வர ெதாடŒE& ேபால
காணபடன. கைடயாக ேதாŠய இத எண எனž ஒ- Eத
பயைத உடாŒய(. ககைள அத பகK-( 3-H, கைத ெசாš
வத அ3சய தப3கைள ேநாŒேன. 3pெர2 பெபய ஆரHத(.
அவகைள இேலசான பபடல W+Ş-த(. பŞனா எ உட=
šட(.
அவகைள உ2 பாத வண, தழதழத žரš, "கைத நறாகதா
இ-த(. ஆனா, நா ஆரப3 ேகட ேகEž ப3
ெசாலEைலேய? \க யா? இத ]Až எேபா( எப+ வ]க?"
எேற.
இ-வ-ைடய žரC, இய şH ஒšŞ கல( ெதாதன.
"E+ய E+ய கைத ேக& E& lைதž இராம என உறA எ2
ேகப( ேபாš-Œறேத?" எறா அத ?தர =-ஷ.
தK ெமாVŞ மற பாைஷகaž இலாத ஒ- Eேசஷ உ& எ2
அŠஞக ெசாš நா ேகEப+-ேத. அதாவ( ஆŞரகணகான
வ-டகளாக தK ெமாV ஏறžைறய ஒேர Eதமாக ேபசப& வ3-Œற(
எப( தா. இ( எனž JைனA வத(. இைறž தK நா+ வழž
பழெமாVைய ெசாš எைன பşகத(, ேசாழ இளவரச ?žமார தா
எபைத ஊŒ( ெதş( ெகாேட. அைத ெவGŞ& Šேன.
"தாக தா ?žமார ேசாழ எ2 ேதா2Œற(. உைமதாேன?
அப+யானா இத ெபமd...?" எ2 ெசாš, உŞ ெபற அழŒய ப
வ+வ ேபால ேதாŠய அத மைகŞ கைத ேநாŒேன.
அவ W2 உலககa ெபற+ய ஒ- =னைக =şதா. அத
=னைக<டேன எைன பா(, "ஏ ஐயா! எைன பாதா, பா+ய
ராஜžமாşயாக ேதாறEைலயா?" எறா.

நா உடேன Eைர(, "அமd! தகைள பாதா பா+ய ராஜžமாşயாக
ேதாறEைலதா. W2 உலககைள< ஒேர žைடŞ f ஆள+ய
சகரவ3Ş 3-žமாşயாகேவ ேதா2Œ`கேள!" எேற.
அேபா( அத ?தş நாயகைன பா(, "ேகpகளா? ைனž
இேபா( தKநா& ஆடவக =க 2வ3 அ3க ேனற
அைட3-பதாக ேதாறEைல? தாக, அத நாG எைன பா(,
'ஈேரD ப3னாD =வனகaž சகரவ3யாŞ-க ேவ+யவைள,
இத ன2 ]E அரயாŒ Eேடேன!' எ2 ெசான(
ஞாபகK-Œறதா?" எறா.

அைத ேகட ?žமார ேசாழ şதா. அ(வைரŞ மைலபாைறŞேல
உகா3-த அத தப3க அெபாD( எDதாக. ஒ-வ ேதாகைள
ஒ-வ தDEய வணமாக இ-வ- Jறாக. அேபா( ஓ அ3சயமான
Eஷயைத நா கவேத.
ேமž 3ைசŞ ச3ர ெவžOர fேழ இறŒŞ-தா. அதமன
ச3ர JலெவாGŞ ž2கG கரகa, ெமாைட பாைறகa கşய
Jழ 3ைரகைள Œழž ேநாŒ வீŞ-தன. ப வ+வகG Jழக
Hரமாட ராசத வ+வகளாக கா ததன. ெந+(யத மரகG Jழக
பமடž \&, கடேலார வைரŞ ெசŠ-தன. எைடய Jழ ட
அத ெவGய பாைறŞ இ- வ+வாக காணபட(.
ஆனா...ஆனா... அத அ3சய காதலக எ னாேல, கெண3ேர
JறாகளாŞ, அவகaைடய Jழக பாைறŞ ED3-க
காணEைல.
இைத கவத3னா ஏபட HரK=ட அத தப3கைள X&
ஒ- ைற பாேத. Eைத! Eைத! அவகைள< காணEைல!
அத அழŒய தப3க இ-த இட ெவ2ைமயா, jயமா ெவŠெச2
இ-த(.
3pெர2 JலெவாG மŒய(. ?ŠC இ- j( வத(. எ ககa
இ-டன. தைல ?Šய(. JைனEழ( fேழ EDேத.
ம2நா உதய jşய Œரணக எ க3 ப& எைன
(ŞெலDHன. 3&Œ& EVெதDேத. நாலா=ற பாேத. த
நாGரA அபவகெளலா JைனA வதன. அைவெயலா கனE
கடைவயா, உைமŞ Jகதைவயா எ2 EளகEைல. அத
Hரசைனைய பŠ ேயாகA ேநர இைல. ஏென \லகட ஓைடŞ
ந&ேவ Jற கப, அத பயகரமான ஊ(žழா சதைத ŒளH
ெகா+-த(. படž ஒ2 இத கைரேயாரமாக வ( J2 ெகா+-த(.
அத படž ம2ப+< எைன ஏŠ ெகாளாம ேபாEட ேபாŒறேத எற
பய3னா, ஒ- ெப- ஊைள சதைத ŒளH ெகா&, நா அத
படைக ேநாŒ Eைரேதா+ேன. நல ேவைளயாக படைக H+(
கபைல< H+( ஏŠ, இ3யா ேதச வ( ேசேத.

அமர கŒŞ பைட
ேமாŒ 
ைர

Fமாைவ D( பாக +யாம எைன அைழ( ெகா& வத
நப, இEத கைதைய +தா. அத E3ரமான கைதைய žŠ(
கட அைலக __= பாைஷŞ Eமşசன ெசதன.
கடகைரŞ மத சசாரேம Œைடயா(. கடகைர சாைலŞ நாக வத
வ+ ம&தா Jற(.
"இன எD3-க மாp ேபாš-Œறேத கைத +(Eட(;
ேபாகலா!" எறா நப.
"உகaைடய ேமாŒ ]ைவ எனž பாக ேவ& எ2
ஆைசயாŞ-Œற(. ஒ- தடைவ எைன< அைழ( ெகா&
ேபாŒ`களா?" எ2 ேகேட.
"ேபஷாக அைழ( ெகா& ேபாŒேற. ஆனா எைடய கைதைய \
ந=Œ`ரா? ஆடவகG அேநக ேப நபEைல!" எறா.
"நபாதவக ŒடŒறாக. அவக ெகா&( ைவத( அவளAதா.
நா Jசயமா ந=Œேற!" எேற.
Š( ேயா( பாதா, அத நப-ைடய கைதŞ அவநHைக
ெகாள காரண இைலதாேன? ெவGŞ நைடெப2 Jகக ம&ேம
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