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சாித்திர
காலத் க்கு
ன் இ ந்த ேசாழர்களின் வரலாற்ைறப் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களின்
ைண ெகாண்
ஒ வா
உ வாக்கலாம்.
அந்த பழஞ் ேசாழர்க க்குள்
இைணயின்றி வாழ்ந்தவன் காிகால் வளவன். அவ ைடய வரலாற்ைறக் கைத ேபால
விாித் எ திய த்தகம் இ .
ஆராய்ச்சி

ைறயில் இன்ன இன்ன நிகழ்ச்சிக்கு இன்ன இன்ன

ஆதாரம் என்

ெசால்லாமல், இலக்கிய ஆதாரங்கைளெயல்லாம் **ெதாகுத்
அவற்றி ள்ள
ெசய்திகைள ஒ வா
ேகாைவப்ப த்திக் கற்பைனெயன் ம் பைசயால் இைணத்
உ வாக்கிய இவ்வரலா . நிகழ்ச்சிகளி ேட உள்ள உணர்ச்சிைய ெவளிப்ப த்த
வ ணைனகைள ம், உைரயாடல்கைள ம் இைடயிைடேய அைமத்தி க்கிேறன்.
த்தகத்ைதப் ப த்த பிறகு, ஒ ேபரரச ைடய வரலாற்ைற உணர்ச்சிேயா ெதாிந்
ெகாண்ேடாம் என்ற தி ப்தி நிலவேவண் ம் என்பேத என் க த் . அேதா ப த் ச்
ெசல் ம் ெபா ேத கைதைய நாம் ஒட்டாமல் அ
நம்ைம ஒட்டேவண் ம் என்ற
நிைனவால் கைதக்குாிய க ைவ விாித் ச் ெசால் யி க்கிேறன்.
காிகால

ைடய வரலாற்ைறத் ெதாிந்

ெகாள்ளச் சிறந்த ஆதாரமாக இ ப்பைவ

ெபா நராற் ப்பைட ம், பட் னப் பாைல ம் ஆகும்.
றநா ற்றில் உள்ள
பாடல்கள் சில காிகாலைன ேநர் கமாகப் பா கின்றன. மற்றத் ெதாைக
ல்களில்
அங்கங்ேக உவைமயாக ம் பிறவாறாக ம் காிகாலைனப் பற்றிய ெசய்திகள் ண்
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ண்டாகக் கிைடக்கின்றன.
சிலப்பதிகாரத்தில் சில ெசய்திகள் இ க்கின்றன.
இவற்ைற ெயல்லாம் ப த் த் ெதாகுத் இைத உ வாக்கி அைமத்ேதன்.
"காந்தமைல"
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----------------------------------------------------------1. வளவன் பிறந்தான்
அரசன் ேநாய்வாய்ப் பட்
க்கிறான் என்ற ெசய்தி நாட்
மக்களின் உள்ளத்ைத
என்னேவா ெசய்த . வழி வழி வந்த ேசாழ நாட் ன் மணி
ெபாிய ரம் மிக்க
மன்னர்களின் தைலைய அணி ெசய்தி க்கிற . ேசாழ சக்கரவர்த்திகளின் ெப ைம
காவியங் கண்ட . இளஞ்ேசட்ெசன்னியின் ரம் எவ்வள சிறந்த ! அவ ைடய
ெகாைடத்
திறத்ைத
உலகுள்ளள ம்
எ த் ச்
ெசால்வதற்கு
நல் ைசச்
சான்ேறார்களாகிய லவர்களின் பாடல்கள் இ க்கின்றனேவ! ேசாழ நாட் மக்களின்
உள்ளத்தில் அவன் இ ந்தான்.
ைட மன்னன் என்றா ம் அவன் கு
மக்களிடத்தில் எவ்வள
பழகினான்! தங்க க்குள்ள குைறைய எந்த ேநரத்தி ம் அவனிடம் ெசன்

எளிதில்
எ த்

உைரக்கலாம். அைவயா ம் ெபாிதல்ல. அவன் மணம் ெசய்
ெகாண்டாேன,
அ தான் கு மக்களின் ேபரன்ைப அவ ைடய காணியாக்கிக் ெகாண்ட .
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பாண் யன் மக

ம், ேசர அரசன்

தல்வி ம், வடநாட்

மன்னர்களின் மடந்ைதய ம்

இளஞ்ேசட்ெசன்னிக்கு மாைலயிடக் காத் க் கிடந்தார்கள். ஆனால் அவன் காதல்,
அரண்மைனயில் வள ம் ைபங்கிளிகைள நாடவில்ைல. ேசாழ நா ேசாற்றால் வளம்
ெப வ . அதற்குாிய ெநல்ைல விைளவிப்ேபாேர ேசாழ நாட் ன் ெப ைமக்குக்
காரணமாக உள்ளவர்கள். அவர்க ைடய குலத்திேல ெபண் ெகாள்ள ேவண் ம்
என் ஆைசப்பட்டான் அவன். எந்த அரசன் வாழ்ந்தா ம் எந்த அரசன் ழ்ந்தா ம்
காவிாியின் நீர் வளத்தால் ெநல் விைளவித் நாட்ைடக் காக்கும் ேவளாளர் ெப ைம
நிைலயான
என்பைத உணர்ந்தவன் அவன்.
ஆகேவ, பலேரா ம் ஆராய்ந்
அ ந் ாில் வாழ்ந்த ெபாிய ேவளாண் ெசல்வர் ஒ வ ைடய அழகுத் தி மகைள
மணம் ெசய்
ெகாண்டான். இளஞ்ேசட்ெசன்னிக்கு வாழ்க்ைகத்
ைணவியாகிய
மகைளப் ெபற் த் தந்தவர் ெபயர் நமக்குத் ெதாியா . அ ந் ர் ேவள் என்
ெகௗரவமாக யாவ ம் அவைர வழங்குவர்.
ர ம் ெகாைட ம் இன்ப வாழ் ம் நிரம்பிய ேசட்ெசன்னியிடம் அரசுக்குாிய எல்லா
உ ப் க்க ம் இ ந்தன. பல பல ேதர்கள் இ ந்தன. அந்தப் கழ் அவ ைடய
ெபயேரா ஒட் க் ெகாண்ட . 'உ வப் பல்ேதர் இளஞ்ேசட் ெசன்னி' என்
ழக்கி அவன் ெபயைரப் பாட் ல் ைவத் ப் லவர்கள் பா வாராயினர்.

நீட்

அத்தைகய இளஞ்ேசட்ெசன்னி ேநாய்வாய்ப் பட்
க்கிறான்.
கு
மக்களின்
சிறப்ைபத் தன் தி மணத்தால் உலகுக்குக் காட் ய அவனிடம் அவர்க க்கு இ ந்த
அன் க்கு அள கூற
பைழயப ேய
ரம்

மா? "கட ேள! எங்கள் மன்னர்பிரான் ேநாய் நீங்கிப்
விைளக்கும் வ ைம உைடயவனாக ேவண் ம்" என்

ேவண் னர்.
'மன்ன க்கு ஏேத ம் ேநர்ந்
விட்டால் என் ெசய்வ !' என்
நிைனக்கும்ேபா
அவர்கள் வயி
பகீெரன்ற .
அவர்க ைடய
யரத்ைத
மிகுதியாக்குவதற்கு ஒ தனிக் காரணம் உண் . இளஞ்ேசட் ெசன்னிக்குப் பின் ேசாழ
நாட்ைட ஆள அவ க்குப் பிள்ைள இல்ைல. ேசாழர் குலம் இளஞ்ேசட் ெசன்னிேயா
அற் வி வதா? ேசாழ மரபில் உதித்த ேவ சிலர் அங்கங்ேக இ ந்தார்கள். சில
ேவளாளச் ெசல்வர்கெளல்லாம் தாங்கள் ேசாழ மரேபா ெதாடர் ைடயவர்கள் என்
ெசால் க் ெகாண்
ந்தார்கள். அந்தத் தாயாதிகெளல்லாம் ேசாழ சிங்காதனத்ைதத்
தமதாக்கிக் ெகாள்ள ந் வார்கள். அப்ேபா நாட் ல் அைமதி நில மா? பலர் கூ க்
கலகம் விைளவிப்பார்கள். வாைழய வாைழயாக வளர்ந் வந்த மன்னர் வாிைச
இப்ப யா குைலய ேவண் ம்? - நாட் ல் உள்ள ெப மக்கள்
எண்ணி ம கினர்.
காவிாிப் ம்

பட் னத்தில்

பட் னெமன்றால்

அ

இ ந்

சாமானியமான

அரசாண்டான்
பட் னமா?

கடற்

இவ்வா

எண்ணி

இளஞ்ேசட்ெசன்னி.
கைரைய

அ த்த

ம
ர்ப்பாக்கம்
வ ம் ஓயாத ஒழியாத கூட்டம்; ஆரவாரம்; வியாபாரப்
பண்டங்கள் ெப மைல ேபாலக் கிடக்கும். உலகத்தில் உள்ள பல நா களி
ந்
வணிகர்கள் அங்ேக வ வார்கள். தங்கள் பண்டங்கைள விற்க ம் தமிழ்நாட் ப்
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பண்டங்கைள வாங்கிச் ெசல்ல ம் அவர்கள் வ வார்கள். ம

ர்ப்பாக்கம் தி

நடமா ம் இடம்; வர்த்தகம் சிறக்கும் பகுதி. அைத அ த் ள்ள
அ தான் நகரத்தின் உட்பகுதி; அரண்மைன ம், நகர மக்க
இடம். ேசாழ நாட் ன் ெசல்வத்ைதத் தன் ேதாற்றத்தால்
விளங்கிய அப்பகுதி.

மகள்

பட் னப் பாக்கம்.

ம், ெசல்வர்க ம் உள்ள
லப் ப த்திக் ெகாண்

இத்தைகய நகரம் இப்ேபா
ெபா வற்
நிற்கிற .
மக்க ைடய
கத்தில்
மலர்ச்சிையக் காணவில்ைல.
மன்னன் ேநாய்வாய்ப்பட்
ப்ப தான் காரணம்.
ஒவ்ெவா கண ம் மக்க ைடய கவைல மிகுதியாகிக் ெகாண்ேட வந்த . மன்னன்
பிைழப்பான் என்ற நம்பிக்ைக தளர்ந் ெகாண் வந்தேத அதற்குக் காரணம்.
"இனிச் ேசாழநா என்ன கதியாவ ?" என்ற கவைல சான்ேறார்களின் உள்ளத்தில்
ெசால்ல ெவாண்ணாத ேவதைனைய உண்டாக்கிய . என்ன என்னேவா ேயாசைன
ெசய்தார்கள்.

மன்ன

டன் இ ந்

அரசியைலக் கவனித்

வந்த அைமச்சர்க

ம்,

அவ க்கு
உ
ைணயாக
இ ந்த
சான்ேறார்க ம்,
அறங்கூறைவயத்தின்
உ ப்பினர்களாகிய ெப மக்க ம் கூ ஆேலாசித்தனர். மன்னன் இனிப் பிைழப்ப
அாி என்ற
வின்ேமல் அவர்கள் ஆேலாசைன படர்ந்த . எவ்வள ேநரம் கலந்
ேபசி ம்
க்கு வர இயலவில்ைல.
ேசாழ சிங்காதனத் க்கு உாிைம
ெகாண்டா ேவார் பலர் இ ந்தனர். அவர்களில் யார் என்ன ெசய்வார்கேளா!
இத்தைன
யரச் சூழல்க க்கிைடேய ஒேர ஒ
சுடர்ப்ெபாறி அவர்க ைடய
உள்ளத் க்கு ஆ தைலத் தந்த . அரசியி ைடய ேதாழி ஒ த்தி ெவளியிட்ட ெசய்தி
ஒன் ,

அவர்க

ைடய

எதிர்பார்க்கவில்ைல.

கவைலக்கு

திடீெரன்

மாற்றாக

இ ந்த .

அைத

அவர்கள்

ெதாியேவ, 'இைறவன் தி வ ள்தான் இப்ப க்

கூட் ைவத்தி க்க ேவண் ம்' என் உள் க்குள் உவைக ண்டனர். மன்ன க்கு
மகன் இல்ைலேய என்ற ெப ந் யரத்ைதப் ேபாக்க அந்தச் ெசய்தி உதவிய . ஆம்!
அரசி க
ற்றி ந்தாள்.
இதைனக் ேகட்டேபா
ஏற்பட்டன.

'இத்தைன சிறப்ேபா

குழந்ைதையப்
'மன்ன

சான்ேறார்க

பார்க்க

யா

க்குத்

யர ம் மகிழ்ச்சி ம் மாறி மாறி

வாழ்ந்த மன்னன் தனக்குப் பிறக்கப் ேபாகும்
ேபால்

க்கு அந்தப் பாக்கியம் இல்லாவிட்டா

மக்கள் மன்னனாகக் ெகாண்
இன்
ஆ தைல ம் இன்பத்ைத ம் தந்த .

இ க்கிறேத!'

என்

ய ற்றார்கள்.

ம் அந்தக் குழந்ைதையச் ேசாழ நாட்

வார்கள்!' என்ற எண்ணம் அவர்க

க்கு

இந்தப்
ச் ெசய்திைய எல்லா க்கும் ெதாிவிக்க ேவண்டாம் என்
அவர்கள்
தீர்மானித்தார்கள்.
குழந்ைத பிறந்
வளர்ந்
தக்க ப வம் வ ம் வைரயில்
பா காப்ப

ெபாிய காாியம் அல்லவா? இந்தச் ெசய்தி ெவளிப்பட்டால் பைகவர்கள்
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ேசாழ குலத்தின் ெதாடர்ைப நீ க்க வந்த குழந்ைதையக் ெகால்லச் சதி ெசய்வார்கள்.
மற்ெறா நிைன ம் அவர்க ைடய மகிழ்ச்சிக்குப் ெபாிய தைடயாக இ ந்த . அரசி
க
ற்றி ப்ப
நல்ல ெசய்திதான். ஆனால் பிறக்கும் குழந்ைத ஆணாக இ க்க
ேவண் ேம! இல்லா விட்டால் ேசாழ நாட் க்கு என்ன பயன்? இவ்வளைவ ம்
ேயாசித் அரசி க
ற்றி க்கும் ெசய்திையத் தக்க சிலாிடம் மாத்திரம் ெசால்வெதன்
தீர்மானித்தார்கள்.
*****
இளஞ்ேசட் ெசன்னி இறந் விட்டான்.
நாட் ன் அரசாட்சிைய அைமச்சர்கள்
ேமற்ெகாண்டார்கள். அரசி க
ற்ற ெசய்தி எப்ப ேயா ேசாழ நாட் மக்க க்குத்
ெதாிந் விட்ட .
த ல் அரசிைய அரண்மைனயிேல ைவத்தி க்கலாம் என்
எண்ணியி ந்தனர்.
ஆனால் எந்தச்
சமயத்தி ம் பைகவர்கள் நகரத்ைத
ற் ைகயிடக் கூ ம். அரசி க
ற்றி க்கும் ெசய்தி எப்ப
ம் அவர்க க்குத்
ெதாிந்தி க்கும். ஆைகயால் அரசிக்குத் தீங்கு இைழப்பதில் அவர்கள் கண் ம்
க த் மாக இ ப்பார்கள்.
இந்த அபாயத்தினின் ம் அரசிையப் பா காக்க
ேவண் ம். வந்தபின் காப்பைத விட வ
ன் காப்பேத சிறந்த . இன் ம் சில
மாதங்கள் தக்க பா

காப்பில் அரசி இ ந் , இைறவன் அ ளால் குழந்ைத

பிறந் விட்டால், பிறகு பைகவர்களின் ெகாட்டத்ைத ஒ வா
மக்க க்கும் ைதாியம் உண்டாகும்.

அடக்கலாம்.

கு

யா க்கும் ெதாியாமல் பா காப்பான ஓாிடத்திற்கு அரசிையக் ெகாண் ேபாய்த் தக்க
வசதிக டன் ைவப்பெதன்
தீர்மானித்தார்கள்.
நல்ல ேவைளயாக இந்தக்
காாியத்தில் அவர்க க்குப் ெப ந் ைணயாக ஒ வர் வாய்த்தி ந்தார். இ ம்பிடர்த்
தைலயார் என்பவேர அவர்.
வாிைசயில் ேசர்ந்தவர். இ
பா

அவர் ெப ம்

லவர்; ம ைரச் சங்கத் ப்

லவர்

மட் ம் அன் ; அரசியின் சேகாதரர் அவர். அவ ைடய

காப்பில் அரசிைய வி வதில் யா க்குத்தான் தைட இ க்கும்?

பல காலம் வள வாழ்வில் தான் வாழ்ந் வந்த அரண்மைனைய விட் ச் ெசன்றாள்
அரசி. கண்ணீ ம் கம்பைல மாக அவள் பிாிந்த காட்சி சான்ேறார்களின் உள்ளத்ைத
உ க்கிய . "வ த்தம் அைடயாதீர்கள். நீங்கள் தாங்கியி க்கும் மாணிக்கம் தக்க
காவ ல் இ க்க ேவண் ெமன்ற எண்ணத்தால்தான் உங்கைள அ ப் கிேறாம்.
தி டர்கள் வந் சா ம் இடத்தில் ைவர மணிப் ெபட்டகத்ைத ைவக்கலாமா?
உங்க க்குத் தி மகன் பிறந் விட்டால் மீண் ம் இந்த அரண்மைன வாழ்
உங்க க்குக் கிைடக்கும்" என்
அரசிக்கு ஆ தல் கூறினார்கள்.
அவள்
உள்ளத் க்குள் ஏேதா நம்பிக்ைக இ ந்த . தனக்கு மகன்தான் பிறப்பான் என்ற
உ தி இ ந்த .
ஆனால் கட ள் சித்தம் ேவறாக இ ந்தால்-? அைத
நிைனக்கும்ேபாேத அவள் உடம் ந ங்கிய . அவள் வாழ்ந்த வாழ்ெவன்ன! அரசன்
உயிேரா
ந்தால் அவள் இ க்கும் நிைல என்ன! எல்லாம் கனவாகத் ேதான்றின.
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உலகத்தின் கண் க்கும் கா க்கும் எட்டாத ஓாிடத்திேல அரசி
ைதந்தி ந்த மாணிக்கத்ைத அைடகாத்
வந்தாள்.
இ ம்பிடர்த்

தன்னிடம்
தைலயார்

ஒவ்ெவா கணத்ைத ம் ள்ேமல் இ ப்பவர்ேபாலக் கழித்தார். 'குழந்ைத க வில்
வந்தேபாேத தந்ைதையக் ெகான் விட்டேத! இ பிறந் வளர்ந் நாட் க்கு நன்ைம
உண்டாக்க ேவண் ேம!' என்

அவர் கவைலப்பட்டார். அவ க்குச் ேசாதிட

ல்

நல்ல பயிற்சி உண் . அந்தப் பயிற்சியினா ம், அ பவத்தினா ம் தம் தங்ைகக்கு
மகன் பிறப்பான் என்ேற அவர் நம்பினார். ஆனால் அந்த மகன் நா ம் ேகா ம் நல்ல
நிைலயில் இ க்கும்ேபா

பிறந்தால்தாேன அவ ைடய நம்பிக்ைக நிைறேவ ம்?

"கட ேள! நல்ல ேவைளயில் குழந்ைத பிறக்கேவண் ம்" என்

ேவண் னார்.

அரசிக்குப் பிரசவ காலம் ெந ங்கிய . இ ம் பிடர்த்தைலயார் ஒவ்ெவா நா ம்
பஞ்சாங்கத்ைதப் பார்த் க்ெகாண்ேட இ ந்தார்.
ெகட்ட ேவைளயில் குழந்ைத
பிறக்கக் கூடாேத என்ற பயம் அவ க்கு.
எல்லா ேவைள ம் நல்லனவாகவா
இ க்கும்? நல்ல ம் ெபால்லாத ம் கலந்

கலந் தாேன வ ம்?

அரசிக்குப் பிரசவ ேவதைன உண்டாயிற் . இ ம்பிடர்த்தைலயார் பஞ்சாங்கத்ைத
எ த் ைவத் க்ெகாண்டார். கிரகங்கள் எந்த எந்த நிைலயில் இ க்கின்றன என்
பார்த்தார்.

'இன்

ம்

ன்

நாழிைக வைரயில் நல்ல காலம் இல்ைல.

அதற்குள்

குழந்ைத பிறந்தால் கதிேமாட்சேம இல்ைல!' என்
ெதாிந்த . ' ன்
நாழிைக
கழித் ப் பிறந்தால் குழந்ைத இராச ேயாகத்ேதா
இ ப்பான்.
ெப ம் கைழ
உைடயவனாக விளங்குவான்.
இளைமயில் பல இன்னல்கள் வந்தா ம் பிறகு
யாரா ம் ெவல்ல
யாத நிைல ெப வான். பல நா கள் அவ க்கு உாிைமயாகும்.
'- நல்ல பலன்களின் வாிைச நீண்ட .

ன்

நாழிைகக்குப் பின்

பிறந்தால்தான்

இந்த ேயாகம். அதற்கு
ன் பிறந்
விட்டால் என்ன ெசய்வ ? அவர் மனம்
அ த் க் ெகாண்ட . பஞ்சாங்கத்ைதப் பார்ப்பார். உள்ேள ேபாவார். பணிப்
ெபண்ணிடம், "எப்ப

இ க்கிற ?" என்

ேகட்பார்.

"மிக ம் ேவதைனப் ப கிறார்கள்" என்பாள் அவள்.
"பிரசவம் ஆகிவி மா?" என்

ேகட்பார்.

"அேநகமாக ஆகிவி ம் ேபால்தான் இ க் கிற . "
"இன்

ம் சில நாழிைக தாங்காேதா?" என்

கவைல ேதாய்ந்த குர ல் ேகட்பார்.

"இயற்ைகைய மாற்ற நாம் யார்?" என்பாள் பணிப் ெபண்.
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"சில நாழிைக பிரசவத்ைதத் தாமதமாக்க வழி இல்ைலயா?" என்

ேகட்பார்.

அவள் சிாிப்பாள். மிகச் சிறந்த ம த் வப் ெபண்ைண அைழத் வந்தி ந்தார். அந்தப்
ெபண் க்கும் ஒன் ம் ெதாியவில்ைல. அப்ேபா அவ க்கு அந்த ஊாில் இ ந்த
ெபாிய ைவத்திய ைடய நிைன
வந்த .
ஆைள அ ப்பி அைழத்
வரச்
ெசய்யலாம் என் கூட அவ க்குத் ேதான்றவில்ைல. திடீெரன் எ ந் ஓ னார்.
சில கணத்தில் அவைர அைழத் வந் விட்டார். அதற்குள் ஒ நாழிைக கழிந்த .
"ம த் வ
ல் எத்தைனேயா அற் தங்கள் உண்ெடன் ேகட்
க்கிேறன். நீங்கள்
ஓர் அற் தத்ைதச் ெசய்யேவண் ம். என் தங்ைகக்குப் பிரசவ வ
எ த் விட்ட .
என் உள்ளத்தி ம் ேவதைன உண்டாகியி க்கிற . குழந்ைத இன் ம் இரண்
நாழிைக கழித் ப் பிறக்க ேவண் ம். இப்ேபா
பிறக்கக் கூடா . இப்ேபா
பிறப்பைதவிடப் பிறக்காமேல இ க்கலாம். இதற்கு என்ன ெசய்வ ?"
இ ம்பிடர்த்தைலயார் படபடெவன் ேபசினார். ஆண் ல் திர்ந்த ைவத்தியர் அவர்
கூறியவற்ைறக் காதிேல வாங்கிக்ெகாண்டார். ேயாசித்தார். தைலைய இப்ப
ம்
அப்ப
ம் அைசத்தார். அவர் என்ன ெசால்லப் ேபாகிறாேரா என் இ ம்பிடர்த்
தைலயார் ஆவேலா
அவைரேய கவனித் க் ெகாண்
நின்றார். கிழவர் ேபச
ஆரம்பித்தார்.
"நீங்கள் ெசால்வ

சாத்தியமான காாியந் தான். "

"அப்ப யா! எப்ப , எப்ப ?"
"ெபா ங்கள்.
ஆனால் தாயின் உயி க்குத் தீங்கு ேநர்ந்தா ம் ேநரலாம்.
பிரசவத்ைதச் சில நாழிைககள் தாமதப்ப த்த வழி உண் . அதனால் உண்டாகும்
ேவதைன தாய்க்கு அதிகம்.
த ல் அைத அவள் தாங்கிக்ெகாள்ளேவண் ம். அந்த
ேவதைனயால், பிரசவமான டேன தாயின் உயி க்கு ஒ கால் ஆபத்

ேநாிடலாம். "

இ ம்பிடர்த்தைலயார் கு க்கிட்டார்.
"குழந்ைத உயி டன் பிறக்கும் அல்லவா?"
"குழந்ைத ரண சுகத் டன் பிறக்கும். தாயின் நிைலையப் பற்றித்தான் ெசால்கிேறன்"
என் நிதானமாகப் ேபசினார் ைவத்தியர்.
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"எப்ப
ஆனா ம் சாி; குழந்ைத இன் ம் இரண்
பிறக்கேவண் ம்" என் ெகஞ்சும் குர ல் கூறினார் லவர்.
"சாி, பணிப்ெபண்ைண வரச் ெசால்
"

நாழிைக

கழித் ப்

ங்கள். அவளிடம் ேவண் யைதச் ெசால்கிேறன்.

பணிப்ெபண் வந்தாள். கிழவர் அவளிடம் சில ைறகைளச் ெசான்னார். "அரசிையச்
சாதாரண நிைலயிேல ப க்க ைவத்தி க்கக் கூடா " என்றார். கால் மிக ம் ேமேல
இ க்கும்ப கட் விடேவண் ம் என்றார். பாவம்! அவ்வள க்கும் உட்பட்டாள்
அரசி. அவைளத் தைலகீழாகத் ெதாங்க வி வ ஒன் தான் குைற. அவள் மார்
அைடத்த . உடம்
வ ம் என்னேவா ெசய்த . உயிேர ேபாய்வி ம்ேபால்
இ ந்த . ஆனா ம் அவள் அதற்கு உட்பட்டாள். தன் மகன் அரசாள ேவண் ம்
என்ற ஆவ னால் அத்தைன ெசய க்கும் உட்பட்டாள்.
ேநரம் ெமல்ல நகர்ந் ெகாண்
ந்த . இ ம்பிடர்த்தைலயா க்ேகா மன ேவதைன.
அவர்
ைவப் ேபாலத்
த்தார். ஒவ்ெவா கண ம் ஒவ்ெவா
கம் ேபால்
இ ந்த . அவ ைடய தங்ைகையப்பற்றி என்ன ெசால்வ ? அவ ைடய உள்ளம்,
உடல், உயிர் இந்த

ன் ம்

த்தன.

அவள் பட்ட

ன்பத்ைத எந்தத் தாய்தான்

ப வாள்?
அப்பா! இரண் நாழிைகக் காலம் ஆயிற் . அரசி வி தைல ெபற்றாள். பைழய
ப க்ைகயில் ப த்தாள். இ ம்பிடர்த்தைலயார் ஒ காட்டாற்ைற நீந்தினார். ஆனால்
அ த்த ஆ பய
தா ம் சுகமாக
ேவண் னார்.

த்திக் ெகாண்
ந்த . ஆண் குழந்ைதயாகப் பிறக்க ேவண் ம்;
இ க்க ேவண் ேம! ேவண்டாத ெதய்வங்கைள ெயல்லாம்

" ல்" என்ற உயிைர ஊ

ம் தாயின் ேவதைனத் ெதானி; அதைன அ த் , "குவா"

என்ற குழந்ைதயின் குரல் ேகட்ட . அ த்தப

உள்ளி ந்

பணிப்ெபண் ஓ வந்தாள்;

"ஆண் குழந்ைத!" என் கத்திக்ெகாண்ேட வந்தாள். இங்ேக இ ம்பிடர்த்தைலயார்
ர்ச்ைச ேபாட் க் கிடந்தார். குழந்ைதயின் அ ைக ஒ அவ ைடய உணர்ச்சிையத்
ண் அப்ப ச் ெசய் விட்ட . உள்ேள தா ம் ர்ச்ைச ற்றாள். அங்ேக ஒ த்தி
தாையத் ெதளிவித்தாள். இங்ேக ஒ த்தி தைமயனாைரத் ெதளிவித்தாள்.
ெதளிந் எ ந்தவர் காதில், "ஆண் குழந்ைத" என்ற வார்த்ைதகள் வி ந்தன. அவர்
ைககள் அவைர அறியாமேல தைலேமல் ஏறின.
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அவர் ஆைசயின்ப ேய ஆண் குழந்ைத, இளஞ்ேசட்ெசன்னியின் குலத்ைதக் காக்க
வந்த கான் ைள, பிறந் விட்ட . தா ம் பிைழத்தாள்.
இப்ப ப் பிறந்தவந்தான் தி மா வளவன்; காிகாலன் என்
சக்கர வர்த்தி.

சாித்திரம்

க ம் ேசாழ

----------------------------------------------------------2. காிகாலன்
குழந்ைத பிறந்த . எப்ப ப் பிறக்க ேவண் ேமா, எப்ப வளர ேவண் ேமா
அப்ப
ெயல்லாம் இ க்க வைகயில்ைல. ேசாழ மண்டலத்தின் சக்கரவர்த்தியாக
விளங்க ேவண் ய குழந்ைத, இப்ேபா
வந்த .
ஆண் குழந்ைத பிறந்தி க்கிற

ஊர் அறியாமல், நா

அறியாமல் வளர்ந்

என்ற ெசய்தி காவிாிப் ம்பட் னத்தில் உள்ள

சில க்கு மாத்திரம் ெதாிந்த . ஆட்சிைய நடத்தி வந்த அைமச்சர்க க்கும், சில
சான்ேறார்க க்கும் ெதாி ம். அவர்கள் இதற்கு ன் ஊக்கமில்லாமல் இ ந்தார்கள்.
அவர்கள் கத்தில் வாட்டேம கு ெகாண்
ந்த . ஒவ்ெவா நா ம் இ ம்பிடர்த்
தைலயாாிடமி ந் நல்ல ெசய்திைய எதிர்பார்த் க் ெகாண்ேட இ ந்தார்கள்.
'இளஞ்ேசட்ெசன்னி இ ந்

பார்த்

ைறப்ப

குழந்ைதையச் சீராட்டக் ெகா த்

ைவக்கவில்ைலேய!' என்ற
யரம் அவர்க க்கு இப்ேபா
உண்டாயிற் .
ஆண்குழந்ைத பிறந்த ெசய்தி அளவில்லாத மகிழ்ச்சிைய உண்டாக்கினா ம் ேவ
வைகயில் அவர்க ைடய உள்ளம் ம கிய . குழந்ைத பிறந்தைத உலகத்தார் அறியத்
ெதாிவிப்ப உசிதமன் என்
தீர்மானித்தனர். ேசாழநாட் ல் உள்ள சில ேவளிர்
கலகம் ெசய்யக் கிளம்பியி ந்தனர்.
குழந்ைத பிறந்த ெசய்தி அவர்க க்குத் ெதாிந்தால் ஏேத ம் ெசய் விடக் கூ ம்.
அரண்மைனக்குக் குழந்ைதையக் ெகாணர்ந் வளர்த்தால் தக்க பா காப் ேவண் ம்.
அதற்குாிய பைடப்பலம் இல்ைல. ஆகேவ, இன் ம் சில ஆண் கள் ஒ வ ம்
அறியாமல் குழந்ைத வளர்வேத நல்ல என்ற
க்கு அவர்கள் வந்தார்கள். இ ம்
பிடர்த்தைலயா ம் அந்த
க்கு உடன் பட்டார். குழந்ைதையக் காக்கும் ெபா ப்
அவாிடமி ந் அகலவில்ைல. இன்ன இடத்தில் குழந்ைத வளர்கிற என்ற ெசய்தி
மிக ம் இரகசியமாகேவ இ ந்த .
ஆயி ம் ேசாழ நாட்
மக்களிைடேய ஒ
வதந்தி பரவிய . ேசாழ குலத்ைதக்
காப்பாற்ற அரசிக்கு ஒ
குழந்ைத பிறந்தி க்கிற
என்ற ெசய்தி அங்கங்ேக
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வழங்கிய . "எல்லாம் ெபாய், இப்ேபா ஆட்சி ாிபவர்கள் தங்கள் ஆட்சி மாறாமல்
இ க்க ேவண் க் கட் விட்ட கைத" என் சிலர் ெசான்னார்கள்.
"இளஞ்ேசட்ெசன்னி வாழ்ந்தி ந்த காலத்தில் பிறக்காத குழந்ைத இப்ேபா தான்
பிறந் வளர்கிற ேபா ம்!" என் சிலர் ஏளனமாகப் ேபசினர்.
"அய

ள்ள பாண்

இல்லாத நா ம் ஒ
ேதான் கிற . "

நா ம் ேசர நா ம் எவ்வள
நாடா?

சிறப்பாக இ க்கின்றன! அரசன்

ேபசாமல் ேசரன்

ஆட்சிையேய ஏற்கலாெமன்

இவ்வா
பலர் பலவிதமாகப் ேபசிக் ெகாண்
ந்தனர்.
மன்னன் ஒ வன்
இல்லாைமயால் ேசாழ நாட் ன் ெப ைம மங்கிய . காவிாிப் ம் பட் னத்தின்
சிறப் ம் குைறயத் ெதாடங்கிய .
பைகவர் வர வர உரம் ெபற்றனர். பாண் ய மன்னேனா ம், ேசரேனா ம் ேசர்ந்
சூழ்ச்சி ெசய்தனர். ேசாழ இளவரசனாகிய குழந்ைத எங்ேக இ க்கின்ற
என்
கண் பி க்கும்
யற்சியில் ஈ பட்டனர்.
வதந்திையப் பரப்பினர்.

'குழந்ைத பிறக்கேவ இல்ைல' என்ற

தி மா வளவன் வளர்ந் வந்தான். தங்கத் ெதாட்
ல் வளர ேவண் யவன் மரத்
ெதாட்
ல்கூட வளரவில்ைல. எந்தச் சமயத்தில் குழந்ைதக்கு அபாயம் ேந ேமா
என்ற பயத்தால் அவைனத் தாய் 'மார்த் ெதாட் ல்' இட் வளர்த்தாள். பனி நீரால்
குளிப்பாட் னாள். மகிழ்ச்சி ெபாங்க உடல் ாிக்க நா க்கு நாள் ஆனந்தம் அைடய
ேவண் ய அவள் ஒவ்ெவா கண ம் குழந்ைதக்கு யாரால் என்ன தீங்கு ேந ேமா
என்

அஞ்சி ந ங்கினாள்; உள்ளம் சாம்பினாள்; உடல் ெம ந்தாள்.

தாயின் அன்பைணப்பிேல வளவன் வளர்ந்தான்.
காட் ேல ஓ
ேவட்ைடயா
விைளயாட ேவண் ய சிங்கக் குட்
கூட் ேல கிடந்த . வளவ ைடய ேமனி
அழகும்,

ள்ளிக் குதிக்கும் ேதாற்ற ம்,

ெசய்தன; அ த்த கணம் தீைய

ட் ன.

யான ேபச்சும் தாய் வயிற்ைறக் குளிரச்
'கட ேள! என் கண்மணி, ேசாழர் குலத்

ேதான்றல், இ க்க ேவண் ய நிைலயில் இ ந்

விளங்கும் காலம் வ மா?' என்

அவள்
அங்கலாய்த்தாள்.
"காலம்
வ ம்"
என்
ஆ தல்
கூறினார்,
இ ம்பிடர்த்தைலயார். குழந்ைத தன் ேதாைளத் தட் க்ெகாண் சிாித்தான்.
குழந்ைதக்கு இ ம்பிடர்த்தைலயார் கல்வி கட் னார். ேசாழர் குலப் ெப ைமையக்
கைத கைதயாகச் ெசான்னார். தமிழின் சிறப்ைப எ த் க் காட் னார். அவர் சங்கப்
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லவர் அல்லவா? தி மா வளவன் உடம்
அ

கண்

அன்ைன ம், அம்மா

வளர்ந்த

ேபாலேவ அறி ம் வளர்ந்த .

ம் மகிழ்ச்சி ெகாண்டனர்.

*
"ஐேயா! குழந்ைதையக் காணவில்ைலேய!
ந்தான். இப் ேபா காணவில்ைலேய!" என்

இங்ேகதான் விைளயா க்ெகாண்
அ தாள் தாய்.

இ ம்பிடர்த்தைலயார் காவிாிப் ம் பட் னத் க்குச் ெசன்றி ந்தார்.
தக்க
பா காப்ைபச் ெசய்
விட் த்தான் ேபாயி ந்தார். வளவன் காைலயில் தாேயா
ேபசிக்ெகாண்
ந்தான்.
"அம்மா! இன் ம் நாைலந்
ஆண் கள் ேபானால்
ெபாியவனாகி வி ேவன்.
காவிாிப் ம் பட் னத் க்கு அப்ேபா
ேபாகலாம்
அல்லவா? அங்ேக ேபாய் நம் ைடய அரண்மைனைய ம் சிங்காதனத்ைத ம் பார்க்க
ேவண் ெமன் எவ்வள ஆைசயாக இ க்கிற ெதாி மா?" என் ெசான்னாேன!
மாைலயில் அவைனக் காணவில்ைல.
சின்னஞ் சி
குழந்ைதயாக இ ந்தால்
இ ப்பில் ைவத் க் ெகாள்ளலாம். ஓ யா ப் ேபசி எல்லாம் ெதாிந் ெகாள் ம்
ப வம் வந்த பிள்ைளையக் கட் க் காவ ல் ைவக்க ேவண் ய அவசியம் என்ன?
அவ ம் தனக்கு வரக்கூ ய அபாயத்ைதத் ெதாிந்
ெகாண்
ந்தான். காைளப்
ப வம் வரவில்ைல; சின்னப் ைபயன்தான். ஆனா
ெகாள் ம் திறைம அவ க்கு இ ந்த .

ம் ஓரள

தன்ைனத்தான் காத் க்

அன்ைன எங்ெகங்ேகா ேத னாள்; அ தாள்; கதறினாள். ெதாிந்தவர்கைள எல்லாம்
அைழத் த் ேதடச் ெசய்தாள். ெதாியாதவர்கைள ம் ெகஞ்சிக் கும்பிட் அங்க மச்ச
அைடயாளங்கைளச் ெசால் த் ேதடச் ெசான்னாள்.
வளவன் அகப்படவில்ைல.
உயிர்க்க வில் நின்
த்தாள் தாய். அவ ைடய ெநட்ைடக் கனெவல்லாம் எப்ப
ஆகிவி ேமா? குழந்ைதக்காக அல்லவா அவள் உயிேரா
பிறந்தவள் ஊைரக் கடந்
ேபாலத்
த்தாள்.

க்கிறாள்? ெபண்ணாகப்

ஓ ப்ேபாய்த் ேதட
மா? கன ல் வி ந்த
ைவப்
தன் தைலவிதிைய ெநாந்
அரற்றினாள்.
குழந்ைத

ேபானவன் தான்; வரவில்ைல.
ம நாள்

இ ம்பிடர்த்தைலயார்

வந்தார்.

வ ம்ேபாேத

அவ க்கு

விளக்கமற்றி ப்ப
ெதாிந்த .
உள்ேள
குந்தாேரா இல்ைலேயா, "அண்ணா!
இனிேமல் நான் என்ன ெசய்ேவன்!" என் தைலவிாி ேகாலமாக அரசி அவர் கா ல்
வந் வி ந்தாள்.
"குழந்ைத எங்ேக?"
இந்தக் ேகள்விையக் ேகட் விட்

நான்கு ற ம் பார்த்தார் லவர்.
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"குழந்ைதையப் பறிெகா த் விட்ேடேன!" என்
"நான்

றப்ப ம்ெபா

அ தாள் அவள்.

நன்றாகத்தாேன இ ந்தான்? அதற்குள் அவ

க்கு என்ன

வந்த ?"
"ஐேயா! அவைன ேநற்றி

ந்

காணவில்ைல.

எந்தப் பாவி

ேபானாேனா! என்ன ெசய்தாேனா! என் கண்மணி உயிேரா
இல்ைலேயா! ஐேயா! நான் என்ன ெசய்ேவன்!"

க்கிக்ெகாண்
இ க்கிறாேனா,

ஒ கண ேநரம் இ ம்பிடர்த்தைலயார் ெசயலற்
நின்றார். உலகேம சுழன்ற .
பிறகு எல்லாம் அப்ப ேய திடீெரன்
இயக்கம் ஒழிந்
நின் விட்ட ேபால்
இ ந்த .
நின்
நிதானித்தார்.
அவர் எதிர்பார்த்த தான் இ .
இ
ேநரக்கூடாெதன் எத்தைனேயா கட் க்காவலாக இ ந்தார். ஆனா ம் விதி யாைர
விட்ட ? நடப்ப

நடந்ேத தீ ம்.

இந்த அலங்ேகால நிைலயில் அவ க்கு ஒ
அஞ்சிய

ேபால, இளவரசன் இறந்

சூழ்ச்சியால் மைறந்

சிறிய ஆ தல் ஏற்பட்ட . அவர்
ேபாகவில்ைல.

த

ல்

யாேரா வஞ்சக ைடய

விட்டான். தாய் ண்ணியம் ெசய்தி ந்தாளானால், ேசாழர்குலம்

ண்ணியம் உைடயதானால்,
நம்பிக்ைகக்கு இடம் உண் .

ேசாழ

நா

பாக்கியம் ெபற்றதானால்,

இன்

ம்

இைளஞன், தக்க ப வம் வராதவன் வளவன். ஆனால் எளிதிேல ஏமாந் ேபாகிறவன
அல்லன்.
ேசாழர் குலத்தின்
ரக்கு தி அவன் நரம் களில் ஓ ய .
ேசாழர்
ெகா யான
ையப்ேபால அவன் ப ங்கிப் பா ம் திறைம ைடயவனாகலாம்.
அவன் ேதாளில் ரத்தின் ெசறி இ ந்த . அவன் ேபச்சில் ஆண்ைமயின் அ த்தம்
இ ந்த .
"ஒ கால்

காவிாிப் ம்பட் னத் க்குத்

தானாகப்

ேபாய்வரலா

ெமன்

றப்பட்
ப்பானா? அன்
ஒ நாள் அந்த நகரத்ைதப் பார்க்க ேவண் ம் என்ற
ஆைச அதிகமாக இ ப்பதாகச் ெசான்னாேன!" என் தாய் கூறினாள்.
"இ க்கலாம். அங்ேக ேபாய்த் ேத கிேறன். அேநகமாக அந்த நகரத்தில் இ க்கக்
கூ ெமன்ேற ேதான் கிற " என்றார் லவர்.
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இைத அவர் மனப் ர்வமாகச் ெசால்லவில்ைல.

தாயின் ேவதைனையக் குைறக்க

ேவண் ம் என்ற எண்ணத்தினால், அவள் ெகாண்ட ஐயத்தில் உண்ைம இ ப்பதாகக்
காட் னார். அவ க்கு அந்தச் சந்ேதகேம இல்ைல. இளவரசன் மிக ம் கூாிய
அறி ைடயவன். யாாிட ம் ெசால்லாமல் ேபாகமாட்டான். இைத அவர் ெதாிந்
ெகாண்
ந்தார்.
"சாி, நான் ேபாய் வ கிேறன். குழந்ைதைய அைழத் க்ெகாண்ேட வ ேவன். நீ
கவைல றாமல் கட ளின்ேமல் பாரத்ைதப் ேபாட்
இ " என்
விைடெபற்றார்
லவர்.
"அண்ணா, நான் குழந்ைதையக் காண்ேபனா?" என் அ தாள் அவள். "நான் பாவி!
குழந்ைதையப் பக்கத்திேல இ க்கும்ப
ெசால்லாமற் ேபாேனேன!" என்
லம்பினாள்.
"அைதெயல்லாம் இப்ேபா
நிைனத் ப் பயன் இல்ைல.
குழந்ைத கிைடத்
வி வான் என்ேற எனக்குத் ேதான் கிற . இவ்வள காலம் பா காத்த தி வ ள்
இனி ம் பா காக்கும் என்ற நம்பிக்ைக இ க்கிற . நீ கவைலப்படாமல் இ . "
இ ம்பிடர்த்தைலயார்

றப்பட் விட்டார்.

காவிாிப் ம் பட் னத்திற்கா? இல்ைல,

இல்ைல. அங்ேக அவ க்கு என்ன ேவைல? இளவரசைன இழந்
சான்ேறார்களிடம் ெசால்லப்ேபாவதானால் ேபாகலாம்!

விட்ேடன் என்

என்ன ெசய்வ , எங்ேக ேபாவ என்ற திட் டேம இல்லாமல் அவர் றப்பட்டார்.
கால் ேபான வழிேய நடந்தார். தம் தங்ைகக்கு ன் தம்
யரத்ைத ெவளியிடவில்ைல.
இப்ேபா அவர் உள்ளத் க்குள்ேள ைதந்தி ந்த யரம் வந் கப்பிக் ெகாண்ட .
கால் தள்ளா ய . கண்ணில் நீர்த் ளிகள் ேதான்றிப் பார்ைவைய மைறத்தன. தைல
கி கி த்த .
*
எதிர்பாராத வைகயில் சிக்கிக்ெகாண்டான் இள வரசன். யா ம் இல்லாத காலத்தில்
இரண்
ரடர்கள் அவைன மறித் ப் பி த் க் ெகாண்டார்கள். ஆட் க் குட் ையப்
ேபால்
க்கிக் ெகாண் ஓ னார்கள். இளவரசன், "ஐேயா!" என் கத்தவில்ைல.
அந்த வார்த்ைத அவன் குலத்தினர் வாயில் வராத .
தன்னால் ஆனவைரயில்
ரணிப்பார்த்தான்.

ரடர்களின் பலத் க்கு

ன் அவன் பலன் எம்மாத்திரம்?

பைகவர்கள் ஒற்றர்கைள ஏவி அரசி இ க்கும் இடத்ைதத் ெதாிந் ெகாண்டார்கள்.
பிறகு அவ க்குக் குழந்ைத பிறந்
வளர்ந்
வ வைத ம் அறிந்தார்கள்.
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ேமற்ெகாண் ' ைளயிேல கிள்ளி எறி ம்' ேவைலயிேல
ைனந்தார்கள்.
பயனாகத்தான் இளவரசன் தி மா வளவன் ரடர்கள் ைகயிேல சிக்கினான்.

அதன்

ஏேதா ஓாிடத் க்கு
அைடத் விட்டார்கள்.

ட் ல்

அவைனக்

ெகாண்

ேபானார்கள்.

ஒ

பாவம்! இளம் பாலகன்; உலகம் இத்தைகய ெதன்ேற அறியாதவன்; கூட் ேல வள ம்
சிங்கக் குட் ையப்ேபால வளர்ந்தவன்; தான் வா ம் ெபாிய சிைறைய விட் ப்
பைகவர்
குத்திய சிறிய சிைறயில் இப்ேபா
கிடந்தான்.
அங்ேக அன்ைன
இ ந்தாள்; அம்மான் இ ந்தார்.
பைகவர்களின் ெகா ைம இ ந்த .
இந்த இடத்தி

ந்

இங்ேக என்ன இ ந்த ? இ ள் இ ந்த ;

மீள வழி ண்டா என்

ேவய்ந்தி ந்த . ெபாிய கட் டம் அல்ல; சிறிய
காதில் விழவில்ைல.
அ
என்

ஆராய்ந்தான்.

ேமேல கூைர

அ . மனிதர்கள் ேபசும் குரேல

ட் க் கூைரையப் பிய்த் க்ெகாண்

ெவளிேயற

கிற காாியமாகத் ேதான்றவில்ைல. கத்திப் பார்த்தான்.
அைழத்தான். யா ம் ஏெனன் ேகட்கவில்ைல.

மா?

"மாமா! அம்மா!'

காட் க்கு ந வில் அந்த இடம் இ க்க ேவண் ெமன் ேதான்றிய . உண்ைமயில்
ேசாழ நாட் ேல அவ்விடம் இ க்கவில்ைல. ேசாழ நாட் க்கும் ேசர நாட் க்கும்
இைடயில் க
ைர அ த்த ஒ
சிறிய காட் ல் தி மா வளவைனச் சிைற
ெசய்தி ந்தார்கள் பாவிகள்!
அயர்வினால் இளவரசன்
ங்கிவிட்டான்.
எவ்வள
காலம்
ங்கினாேனா.
ெதாியா . ஏேதா ஆளரவம் ேகட் விழித் க்ெகாண்டான்.
ெவளியிேல யாேரா
ேபசினார்கள்.

ேபச்சுத் ெதளிவாகக் காதில் விழவில்ைல.

"யார் அங்ேக?" என்

ேகட்டான். அவர்கள் விைட கூறவா வந்தார்கள்?
மாபாவிகள் அந்தச் ேசாழர்குலக்ெகா ந்ைத உயிேரா ெகா த்திவிட வந்தார்கள்.
நள்ளி ளில் இந்தக் காாியத்ைதச் ெசய்ய வந்தி ந்தார்கள். அந்தக் கூைர
ட் ல
ெந ப் ைவத் விட் ப் ேபாய்விட்டார்கள்.
உள்ேள இ ந்த சி வ க்குப் ைக நாற்ற ம்
ங்கில் ெவ க்கும் ஓைச ம்
ெதாிந்தன. ஒேர ெவளிச்சம் ேதான்றிய . அண்ணாந்
பார்த்தான். கூைர தீப்
பி த் க்ெகாண்ட

ெதாிந்த .

"ஆ!" என்

கூவினான்.

இனி எப்ப

தப் வ ?

கதைவ இ த்தான்; தன் பலத்ைத ெயல்லாம் ேசர்த்
இ த்தான்; அ
வழி
விடவில்ைல.
ேமேல கூைர பற்றி எாிந்த .
ெந ப் க் கங்குக ம் எாிந்த
ங்கில்க ம் கீேழ வி ந்தன. எாியாத கூைரப் பகுதிக்கு அ யிேல ேபாய் ஒன்றிக்
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ெகாண்டான்.

அந்தப் பகுதி எாிந் விட அதிக

ேநரம் ெசல்லாேத! கூைர

ம்

ெந ப் க் ேகாளமாகி அவன் தைல ேமல் விழப்ேபாகிற : அப் றம்?
ஓ ஓ ஒ ங்கினான். "அம்மா! அம்மா! மாமா! மாமா!" என்
கதறினான்.
தந்ைதையேயா பிறைரேயா கூப்பிட் ப் பழக்கம் இ ந்தால் அல்லவா அவன் வாயில்
ேவ

வார்த்ைத வ ம்?

ெந ப்

வாண ேவ க்ைக ெசய்

ெகாண்

ந்த . அந்தச் சடசடா ஓைசயி

ேட

அவன் ேபாட்ட சத்தம் ெவளியிேல ேகட்குமா? இன் ம் அைர நாழிைகயில் தி மா
வளவன் உயிேரா
ேவகப் ேபாகிறான். தீ நாக்குகள் தாவித் தாவிப் பி க்க
வ கின்றன. அவன் கனல் ேவகம் காந்த,
கத் கிறான். "மாமா!" என்
ேபானான்.
மயக்கம் வந்தா

கூ கிறான்.

"வளவா!" என்

ஓர் ஒ

ைலயிேல ஒன் கிறான். "அம்மா!" என்
"மாமா!"--நீண்ட கூச்சல் ேபாட்
ேகட்ட . அவன்

சற்

விழப்

நிதானித்தான்.

ம் நிைனைவ இ க்கிப் பி த் க் காதிேல ெபா த்தினான். "மாமா!"

என்
ம
ைற ம் கூவினான்.
"என் கண்ேண!" என்
ஒ குரல் பதில்
ெகா த்த .
மாமாேவ வந் விட்டார். இ ம்பிடர்த்தைல யார் எங்ெகங்ேகா
அைலந்தவர், அந்த ேநரத் க்கு அங்ேக வந் விட்டார். எங்கும் அைலந் அைலந்
ேத னார். இந்த இரவில் இந்தச் சி காட் ன் வழிேய வந்தார். ெந ப் எாிவ
அவர் கண் ணிேல பட்ட . அங்ேக வந்தார். "மாமா!" என்ற
குரைலக்
ேகட்டார். அ வளவ ைடய குரல் என் ெதளிவாகத் ெதாிந்த . ஒ கணத்தில்
எல்லாவற்ைற ம் ஊகித் க் ெகாண்டார். ெபாிய கற்கைளக் ெகாண் வந் கதைவ
உைடத்தார். பிளந்த கத . உள்ேள ேநாக்கினார்.
ைலயில் ஒன்றிக்ெகாண்
கதறிய இளவரசன் அவைரக் கண்ட ம் ஓ வந்தான். ெந ப்ைப மிதித் க் ெகாண்
ஓ வந்தான்.
அவைரக் கண்ட ேவகத்தில் அவ க்கு ஒன் ம் ேதான்றவில்ைல.
இரண்
தாவிேல தாவி இ ம்பிடர்த்தைளயார் கால யில்
வந்
வி ந்தான்.
அதன்பின் அவ க்கு நிைன தப்பிவிட்ட .
தி மா வளவன் நிைன வந் பார்த்தேபா தான் ஒ கட்
ல் ப த்தி ப்பைத
உணர்ந்தான். கா ல் ஏேதா எாிச்சல். அ கில் இ ம் பிடர்த்தைலயார் இ ந்தார்.
கண்ைண விழித்தான்; "மாமா!" என்றான்.
வார்த்தாயா?" என்

"என் கண்ேண! என் வயிற்றில் பாைல

ேகட் க்ெகாண்ேட குனிந்

"இந்தா, இைதச் சாப்பி " என்
சற் த் ெதம் வந்த .
நிழ ல் இ க்கிறாய்" என்

பார்த்தார் அ ைம அம்மான்.

எைதேயா கு க்கக் ெகா த்தார். அைதக் கு த்தான்.
"நான் எங்ேக இ க்கிேறன்?"
"ஆண்டவன் அ ள்
பதில் வந்த . இ ம்பிடர்த் தைலயார் த
த த்த

குரேலா ேபசினார்.
"அம்மா எங்ேக?"
"வந் வி வாள். " "க
ாில் யா ம்
அறியாத ஓாிடத்தில் இ ம்
பிடர்த்தைலயாாின் பா காப்பில தி மா வளவன்
ெந ப் க் காயம் பட் க் கிடந்தான். அவன் கா ல் ெந ப் த் தன் சக்திையப்
ரணமாகக்
காட் விட்ட .
இ ம்பிடர்த்தைலயார் ேசாழ நாட்
ந்
தம்
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நண்பராகிய ம த் வைர அைழத்
ேசர்ந்தாள்.

வந்தார். அவர் கட் க் கட் னார். தா ம் வந்

சில நாட்கள் ம ந் கட் னார்கள். கைடசியில் கட்ைட அவிழ்த்தார்கள். அந்த அழகிய
கால் க ப்பாகக் காிந்திாிந்த . பைகவ ைடய வஞ்சகச் ெசய க்குச் சாட்சியாக
அந்தக் காிந்த கால் இ ந்த . "உயி க்கு வந்த காேலா
ேபாயிற்ேற!" என்
ஆ தல் அைடந்தாள் தாய்.
அன்

தல் தி மாவளவன் காிகாலன் ஆனான்.

----------------------------------------------------------3. ஏற்றிய விளக்கு
காிகாலன் உயிேரா
ப்ப
சில க்குத்
ெதாிந்தா ம் ஆபத்
என்ற எண்ணம்
இப்ேபா
இ ம்பிடர்த்தைலயா க்கு வந் விட்ட . அவன் சிங்காதனம் ஏ வ
கிடக்கட் ம். உயிேரா வாழ ேவண் ேம! அவ க்கு இைட
ஒன் ம் வராமல்
கண்ைண இைம காப்ப ேபால் பா காப்பைதத் தவிர ேவ எந்தக் காாியத்ைத ம்
ெசய்யக்
கூடாெதன்
இ ம்பிடர்த்தைலயார்
உ தி
ண்டார்.
காவிாிப் ம்பட் னத்திற்குப் ேபாவைதக் கூட நி த்திக்ெகாண்டார். அங்குள்ள
சான்ேறார்கள் மிக ம் வ த்தம் அைடவார்கள் என்பைத அறிந்தி ந் ம்,கட ள்
விட்ட வழிேய யா ம் நடக்கட் ம் என் க
ாிேலேய இ ந் விட்டார்.
அ
திய ஊர்,ஆைகயால் அவர்கள் ஊ க் குப் திய மனிதர்களாகேவ இ ந்தனர்.
ேசாழ இளவரசன் தம்மிைடேய வாழ்கிறா ெனன்பைத அந்நகாில் உள்ள மக்கள்
அறிய வைகயில்ைல. யாேரா அகதிகளாக, பிைழக்க வந்தவர்களாக அவர்கள் அங்ேக
இ ந்தார்கள்.
காவிாிப் ம்
பட் னத்தில்
அைமச்சர்க ம்
சான்ேறார்க ம்
தழல்ேமல்
இ ப்பவர்கைளப் ேபாலத் தவித்தார்கள். ேசாழ இளவரசன் வி வி
ெவன்
வளர்ந் சிங்காதனத்தில் அமர்ந் விட ேவண் ெமன்ற ேவகம் அவர்க க்கு இ ந்த .
நாட் ல் பலவைக வதந்திகைளப் பைகவர்கள் பரப்பியி ந்தார்கள். அரசன் இன்றி
எவ்வள
காலம் நாட்ைடப்
எல்ைலையக் கண் விட்டனர்.

பா காக்க

இந்த நிைலயில் இ ம்பிடர்த்தைலயார், சில நாட்க

ம்?

மக்க

க்கு ஒ

ம்

ெபா ைமயின்

ைற வ பவர், சில

காலமாக வரேவ இல்ைல. அவைரக் கண் ம், அவர் கூ ம் ெசய்திகைளக் ேகட் ம்
நம்பிக்ைக ெபற் , ஆட்சிையக் கவனித் வந்த அைமச்சர்க க்கு இப்ேபா கவைல
உண்டாயிற் . பைகவர்களின் பலம் வர வர அதிகமாவைத அவர்கள் உணர்ந்
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தி ந்தார்கள். "என்ன ஆயிற்ேறா!" என்ற ஐயம் அவர்கள் உள்ளத்ேத ேதான்றி அாித்
வந்த .
இ ம்பிடர்த்தைலயாேரா வரவில்ைல.
ஒ
ெசய்தி ம் ெதாியாமல்
அைலகடல்
ம் ேபால மனம் சுழன் த மாறினார்கள்.
நாள்ேதா ம்
திய அபாயம் ேசாழ நாட் க்கு ஏற்பட்
வந்த .
ேசர ைடய
ஒற்றர்கள் இன்ன ஊ க்கு வந்தார்கள் என்ற ெசய்தி ஒ நாள் வ ம். பாண் யன்
பைட ரர் மா ேவடம் ண் கூட்டமாகச் ேசாழ நாட் ன் ெதன்பகுதி ஊர்களில்
தங்கியி க்கின்றனர் என்ற ெசய்தி ஒ நாள் வ ம். ேசாழ நாட் ல் வா ம் சிலர் கூ ,
அரசன் இல்லாத இந்த நிைலைய மாற்றேவண் ம் என் கிளர்ச்சி ெசய்ய யல்வதாக
ஒ
ெசய்தி வ ம்.
இவ்வா
மன அைமதிையக் கலக்கிக் குடைலக் குழப் ம்
சமாசாரங்கள் அைல அைலயாக வந்
ேமா ம் ேபா
அைமச்சர்கள் என்ன
ெசய்வார்கள்? 'இனி நாட் ன்
ைரேயா க்ெகாண்
ந்த .

நிைல

என்ன

ஆகுேமா?'

என்ற

அச்சம்

ஒவ்ெவா நா ம் அைமச்சர் கூ ப் ேபசினர். இ ம்பிடர்த்தைலயார் இன் வ வார்,
நாைள வ வார் என் எதிர்பார்த்தார்கள். அவர் வந்த பா ல்ைல. நாட் ன் அைமதி
வர வரக் குைலந்
வந்த .
இப்ப ேய வைரயைற யின்றி எவ்வள
காலம்
காத்தி ப்ப ?
தி மா வளவ க்கு வந்த ஆபத்
அவர்க க்குத் ெதாியா . பைகவர்க க்ேகா
வளவன் பிைழத் ச் ெசன்ற ெசய்தி ெதாியா . தம் ைடய சூழ்ச்சியினால் வளவன்
இறந்
ேபானான் என்ேற அவர்கள் எண்ணினார்கள்.
ஆத ன் அவர்கள்
மைற கமாகச் ெசய் வந்த எதிர்ப் ேவைலகள் பின் ம் வ ெபற்றன. எங்ேகேயா
வளர்ந் வந்த இளவரசன் இப்ேபா இறந் விட்டான் என்ற வதந்திையப் பரப்பினர்.
ேசாழநாட் ல் அ பரவிய . அைமச்சர்கள் காதி ம் வி ந்த . இதற்கு ன் வந்த
வதந்திகைள அவர்கள் ெபா ட் ப த்தவில்ைல. அப்ெபா ெதல்லாம் உண்ைமைய
உணர்த்தித் ைதாிய ட்ட இ ம்பிடர்த்தைலயார் இ ந்தார். இப்ேபா அவர் இன்ன
இடத்தில் இ க்கிறார் என்ேற ெதாியவில்ைல. ஆகேவ, இளவரசன் இறந்
என்ற வதந்தி அைமச்சர்களின் க த் க்குள்

ேபானான்

ைழந்த . அ த்தப , 'உண்ைமயாகேவ

இ க்குேமா?' என்ற நிைன ம் குந்த .
'ஆம், உண்ைமயாகேவ இ க்கலாம்.
இளவரசன் இறந்த ெசய்திைய நமக்கு
அறிவிப்பதால் பயன் இல்ைல என்
இ ம்பிடர்த்தைலயார் இ ந்
விட்டார்
ேபா ம்! அன்றி அந்தத் யரம் தாங்காமல் அவ ம் உயிர் விட்டாேரா! இவ்வள
காலம் எத்தைனேயா இரகசியங்கைளப் பா காத்
வந்தாேர! குழந்ைத எப்ப
இறந்த ? ேநாயினாலா? பைகவர்களின் சூழ்ச்சியினாலா?' - அவர்கள் ேயாசைன
தைடப்பட்ட . ேமேல மனம் ஓடவில்ைல.
ஒ வ க்கு ஒ வர் தம் தம் க த்ைதப் பறிமாறிக்ெகாண்டனர்.
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"ேசாழ நாட் க்கு உாிய அரசன் ஒ வைனத் ெதாிந்ெத த் அவன் ைகயில் நாட்ைட
ஒப்பிக்பைதயன்றி ேவ வழி இல்ைல. " இப்ப ஒ வர் ெசான்னார்.
"ெதாிந்ெத ப்பதா? யாைர ெயன்
ெதாிந் ெத ப்ப ?" என்
"ேசாழ குலத்ேதா
"

ெதாிந் ெத ப்ப ? என்ன தகுதிையக் ெகாண்

ேகட்டார் ஒ வர்.

ெதாடர்

உைடயவர்களில் தகுதி உைடயவைரத் ெதாிந்ெத ப்ப .

"ேசாழகுலத் ெதாடர் ைடயவர்கெளன்

இப்ேபா

ெசால் க்ெகாண்

திாிகிறவர்

ஒ வரா, இ வரா? அத்தைன ேப ம் நாட் ன் நன்ைமைய நிைனப்பவர்களா?
அவர்களில் யாைரப் ெபா க்குவ ?"
திய அரசைனத் ெதாிந்ெத ப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் பல என்பைத அைமச்சர்கள்
உணர்ந்தார்கள். "ெதய்வேம வந்
மன்னைன நாம் ெபற
யா
விட்டார்.

ஒ வைனச் ெசான்னாெலாழிய, அைமதியாக ஒ
ேபால் இ க்கிறேத!" என்
ஒ வர் ெப
ச்சு

ெதய்வம் என்ற ேபச்சு வந்த டன் எல்லா க்கும் சிறி

ஊக்கம் உண்டாயிற் . ெதய்வ

நம்பிக்ைகயில் சிறி ம் குைறயாதவர்கள் அல்லவா? ஒ வர் ெசான்னார்: "இனிேமல்
ெதய்வத்தின் தி வ
க்கு இைத விட் விடேவண் ய தான். "
"என்ன ெசய்வ ?" என்

இைளஞராகிய அைமச்சர் ஒ வர் ேகட்டார்.

"பைழய காலத்தில் ஒ
வழக்கம் உண்ெடன்
ேகட்
க்கிேறன்.
பட்டத்
யாைனயின் ைகயில் மாைலையக் ெகா த்
இைறவன் தி வ ைள எண்ணி
விட் விட்டால் அ
யாாிடம் ெசன்
மாைலையப் ேபா கிறேதா அவைனேய
அரசனாக ஏற் க்ெகாள் வார்கள். "
யாவ ம் மீண் ம் ஆேலாசைனயில்
என் தீர்மானித்தனர்.

ஆழ்ந்தனர்.

வாக அப்ப ேய ெசய்யலாம்

*
அரசன் இல்லாத அரண்மைனயில் பட்டத்
யாைனக்கு என்ன ேவைல? அந்த
யாைனைய
ேண கட்
ைவத் க்ெகாள்வைதவிட நல்ல இடத்தில் இ க்கும்ப
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ெசய்யலா ெமன்ற எண்ணத்தால், காவிாிப் ம் பட் னத்ைத அ த்த க மலத்தில்
விட் ைவத்தனர். இன்
சீகாழி என்
வழங்கும் ஊேர அன்
க மலம் என்ற
ெபயேரா விளங்கிய . அங்குள்ள தி க்ேகாயி ல் ேசாழ அரசன பட்டத் யாைன
இ ந்
வந்த . அரண்மைனயில் வளர்ந்த யாைன பிறாிடம் வாழ்வைத விடக்
ேகாயி
பட்டத்

ல் வாழ்வ

ெபா த்தந்தாேன?

யாைனையக் ெகாண்

பிற ம் தம் க த்ைத ேசாழ நா

அரசைனத் ெதாிந்ெத க்க எண்ணிய அைமச்ச ம்
அறி ம்ப

ெவளியிட்டனர். 'இைறவன் தி வ ளால்

நமக்குத் தக்க மன்னன் கிைடப்பான்' என்ற நம்பிக்ைக மக்க

க்கு உண்டாயிற் .

ஒ நல்ல நாளில் க மலத்தில் இ ந்த களிற்ைற அலங்காித் க் கட ள் தி வ ைள
எண்ணிக் கட்டவிழ்த் விட்டனர். காலாற நைட பழகாமல் இ ந்த களி ேவகமாகப்
றப்பட்ட . அைதத் ெதாடர்ந் பலர் ெசன்றனர். களி ேமற்கு திைசைய ேநாக்கிச்
ெசன்ற . தி வ ட் சக்திேய அதைன உந்திக்ெகாண் ேபாவ ேபால இ ந்த .
அங்கங்ேக உள்ள மக்கள் யாைனையக் கண் வழிபட்டனர். இைறவன் தி வ ைள
ஏந் ம் வாகனமாக அதைன எண்ணித்
தித்தனர். ஒவ்ேவார் ஊைர ங் கடந்
ெசன்ற

யாைன.

ேசாழ நா

வ ம், "இைறவன் தி வ ள் என்ன ெசய்யப்

ேபாகிறேதா!" என்ற ஆர்வப் ேபச்சு எ ந்த . "எந்த ஊாில், எந்தக் கு ைசயில் நம்ைம
ஆளப் ேபாகும் மன்னன் பிறந்தி க்கிறாேனா!" என்
ேபசிக்ெகாண்டனர் மக்கள்.
யாைன ேமற்குத்திைசைய ேநாக்கிப் ேபாய்க்ெகாண்
ந்த .
"ஒ கால் ேசர நாட் க்ேக ேபாய்ச் ேசர மன்னைனேய வாித் வி ேமா!" என்றனர்
சிலர். யாைன அவ்வள ேவகமாகச் ேசாழ நாட் ன் ேமற்ெகல்ைலைய அ கிக்
ெகாண்
ந்த . தமிழ் நா
வ ம் யாைன றப்பட்ட ெசய்திைய அறிந் ,
ைவ அறி ம் ஆவேலா
இ ந்தனர் மக்கள்.
ேசர நாட்டா ம் பாண் ய
நாட்டா ங்கூடச் ேசாழ நாட் ன் மன்னராக யார் வரப் ேபாகிறாெரன்
அறி ம்
ஆர்வ ைடயவராக இ ந்தனர்.
ேமற்ேக க
க்கு வந் விட்ட
யாைன.
அவ் ாில் உள்ள மக்கள் இைத
எதிர்பார்க்கவில்ைல. ெகாங்கு நாட்ைடச் சார்ந்த க
ர் அப் ேபா ேசர நாட் ன்
பகுதியாக இ ந்த .
ேசாழ நாட் க்குச் ேசரநாட் ல் உள்ளவன் மன்னனாகப்
ேபாகிறாேனா? யாைன ேசரநாட் ன் எல்ைலக்குள் வந் விட்டேத!
யாைன க
ைரத் தாண் ச் ெசல்லவில்ைல. அந்த ஊ க்குள்ேள குந்த . என்ன
ஆச்சாியம்! மைறவாகக் காிகாலன் வாழ்ந்தி ந்த சி
கு
ன்
ன்வந் நின்ற .
ஊேர கூ விட்ட . காிகாலன்
ட்
ந் ெவளிேய வந்தான். களி உடேன
அவன் க த்தில் மாைலைய இட்ட ; தன் ைகயால் எ த்
ைவத் க்ெகாண்ட . அவ்வள தான்; ெவகு ேவகமாகப் றப்பட்

மத்தகத்தின்ேமல்
விட்ட .
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இ ம்பிடர்த்தைலயார்
விளங்கவில்ைல.

இவற்ைற

ெயல்லாம்

கண்டார்.

அவ க்கு

ஒன் ம்

த ல் பயப்பட்டார். பிறகு ெதளிந்தார். 'அபாயம் நம்ைமத் ேத

வந் விட்ட ' என்
த ல் தி க்கிட்டார்.
என்பைதப் பின் ெதாிந் ெகாண்டார்.

'தி வ ள் ைக ெகா க்க வந்த '

தி வ ள் எைதச் ெசய்யேவண் ேமா அைதேய ெசய் விட்ட . பட்டத் யாைன
யாைரத் தன்ேமல் ஏற்றிக்ெகாள்ள ேவண் ேமா அவைனேய ஏற்றிக்ெகாண்
ெசன்ற . காிகாலன் காவிாிப் ம் பட் னத்ைத அைடந்தான். யார் கண்ணி ம்
படாமல், பைகவ ைடய வஞ்சகச் ெசய
அவைனத் தி வ ள்
அறிவித் விட்ட .

க்குத் தப்பி உயிர் பிைழத்

வாழ்ந்தி ந்த

உலகறிய,'இவேன ேசாழ குலத் ேதான்றல்' என்
ெதய்வத்தின்
அ ள் ைண
அவ க்கு
இ ந்த .

அைதக்காட்
ம் ேவ பலம் எதற்கு? "பரம் பைரயாகச் ேசாழ மன்னர் ெசய்த தவம்
இப்ப ப் ப த்த !" என்
சான்ேறார்கள் மன
கிச் ெசான்னார்கள்.
"இேதா
உங்கள் மன்னன் என் ெதய்வேம காட் விட்ட மன்னைன. இந்தப் பாக்கியம்
ேவ எந்த நாட் க்கு உண் ?" என் மக்கள் ெப மிதத்ேதா
பைகவர்தம் ெசயலடக்கி ஊக்கம் இழந் ேசார்வைடந்தனர்.
காிகாலன்தான் ேசாழ இளவரசன் என்பைதச்

மகிழ்ச்சி அைடந்தனர்.

ெசால்ல இ ம்பிடர்த்தைலயா ம்

ெவளிப்பட்டார்.
இனி அவ க்கு என்ன பயம்? ேசாழநா
களி ெவள்ளத்தில்
ழ்கிய . அைமச்சர்கள் ெசார்க்க இன்பத்தில் ஆழ்ந்தனர். இ ம்பிடர்த்தைலயார்
இைறவைனேய கண்ட ேபான்ற நிைலயில் இ ந்தார்.
காிகாலன், சுடப்பட்

உயிர் உய்ந்த ேசாழ இளவரசன்; இன்

ம் தக்க ப வம்

வரப்ெபறாத இளம் ப வத்தான்; ஆனா ம் நாட் ன் மன்னனாக மணி
சிங்காதனம் ஏறினான்.
மங்கியி ந்த ேசாழநா
விளக்கம் ெபற்ற .
காவிாிப் ம் பட் னத்
அரண்மைனயில் விளக்ைக ஏற்றிவிட்ட
ஒளிவிடத் ெதாடங்கிய .

தாித் ச்
மீண் ம்

ெதய்வம்; அ

----------------------------------------------------------4. ெவண்ணிப் ேபார்
"சின்னஞ் சி
குழந்ைத; இன் ம் உலக இயல்ைப அறி ம் பிராயம் வரவில்ைல.
அதற்குள் சிங்காதனம் ஏறிவிட்டான்.
இவ்வள
கால ம் அரண்மைனயில்
வளரவில்ைல.
அரச குலத் க்குாிய சிறப்ேபா
வாழவில்ைல.
கற்கேவண் ய
கைலகைள ம் ைறப்ப கற்கவில்ைல. இன் ம் கா ல் உள்ள காப்ைப வாங்காத
ப வத்தில் ெசங்ேகால் பி க்கும்ப இைறவன் தி வ ள்ெசய் விட்ட . இனி அந்தத்
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தி வ ேள ைணயாக இ ந் "அரைச நடத்தினாெலாழியச் ேசாழநா
ெப ைம குன்றாமல் இ ப்ப அாி " என்றார் ஒ வர்.

பண்ைடப்

"என்ன, அப்ப ச் ெசால்கிறீர்கள்? பைகவர்க ைடய தீம் க க்கும் வஞ்சகச்
ெசயல்க க்கும் தப்பி வந்தி க்கிறான் நம் மன்னன். மைறந்தி ந்த மாணிக்கத்ைதக்
கண்ெட த்தாற் ேபாலப் பட்டத் யாைன ேசாழர்குலத் ேதான்றைலக் கண் பி த்
எ த்
வந்தி கிற . இவ்வள
காலம் இந்தக் குழந்ைதைய ஊரார் அறியாமல்
வளர்த்

வந்தாேர இ ம்பிடர்த் தைலயார்; அவர் இ க்கும்ேபா

குைற? எல்லா வைகயி

மன்ன

ம் சிறந்த ேபரறிஞராகிய அவர் அரச

க்கு என்ன

க்கு ேவண் ய

கல்விையக் கற்பித்தி ப்பார். அன்றி ம், நாதனற்
அலமந்த ேசாழநாட்ைட இந்த
இைடக்காலத்தில் பா காத்த அைமச்சர்க ம் சான்ேறார்க ம் இ க்கிறார்கள்.
அவர்க ைடய ெப ந் ைண காிகால் வளவ
என்றார் மற்ெறா வர்.

க்கு இ க்கும்ேபா

என்ன பயம்?"

"இப்ேபா உள்ளப இ ந்தால் அச்சம் ஒன் ம் இல்ைல. ஆனால் ேசாழ நாட் ன்
ெப
வளத்தில் நாட்ட ைடய மன்னர்கள் பலர் இ க்கிறார்கள்.
பல கு நில
மன்னர்கள் சமயமறிந்
ழ்த் வதற்குக் காத்தி க்கிறார்கள். எந்தச் சமயத்தில் யார்
பைடெய ப்பார்கேளா!"
"அரசன் ஒ வன் இ க்கிறான் என்ற ைதாியம் மக்க க்கு வந் விட்ட . எந்தப்
பைகவன் வந் தா ம் எதிர்த்
நிற்கும் ஆற்றல் ேசாழநாட் ப் பைட ரர்க க்கு
உண் . மன்னன் இைளயவனாக இ ந்தா ம் அரசியல் ேவைலகளிேல கண் ங்
க த் மாய் இ ப்பதாகச் ெசால்கிறார்கள். பா ங்கள்:
சூ ய டன் அவன் ெசய்த
தல் ேவைல, பைடப்பலத்ைத அதிகமாக்கும் ெசயல்தான். "
இவ்வா ேசாழநாட் மக்கள் காிகாலைனச் சிறப்பித் ப் ேபசுவா ம், பைகவர் வந்
பைடெய ப்பார்கேள என் அஞ்சுவா மாக இ ந்தனர். சிங்காதனத்ைத எளிதிேல
ைகப்பற்றி விடலாம் என் எண்ணிய பைகவர் இப்ேபா ேபார் ெசய்தாலன்றித் தம்
எண்ணம் ைககூடாெதன்
ெதாிந் ெகாண்டனர்.
ஆகேவ அவர்கள் தம்
பைடப்பலத்ைதப் ெப க்கிக் ெகாண்டார்கள்.
ேசாழநாட்ைடச் சார்ந்தி ந்த ேவளிர் பலர் காிகாலன் பலம் ெப வதற்கு
ன்ேப
ேபாாிட் அவன் சிங்காதனத்ைதக் ைகப்பற்ற ேவண் ம் என் நிைனத்தனர். இந்த
எண்ணம் உைடயவர்கள் அங்கங்ேக இ ந்தார்கள். அவர்கள் ஒ வைர ஒ வர்
சந்தித் ச் ேசாழ நாட்ைடக் ைகப்பற்ற என்ன ெசய்யலாம் என்
ேயாசித்தார்கள்.
பதிெனா ேபர் இந்தக் கூட்டத்தில் ேசர்ந்தனர்.

23
"நாம் எதிர்த்தால் அதற்குாிய பைடப்பலம்
நமக்கு இல்ைல.
ெபாிய மன்னன்
ஒ வ ைடய உதவி இ ந்தாெலாழியப் ேபாைர நடத்த இயலா . அப்ப நாம்
ெவன்றா ம் நம்கீழ்ச் ேசாழ நா அைமதியாக இரா . ேவ ேவளிர்கள் நம்ைம
எதிர்ப்பார்கள். ஆைகயால் ேபரரசன் ஒ வ ைடய ஆதரைவ நா நம் சூழ்ச்சிைய
நிைற ேவற்றலாம்" என்ற க த் அவர்களிைடேய எ ந்த .
த ல் பாண் ய
மன்ன ைடய உதவி கிைடக்குமா என்பைத அறிய எண்ணினர்.
சில ேவளிர்கள் பாண்

நா

ெசன் ,ேசாழ

அரசன் இைளயவெனன் ம், ேப க்கு

அரசனாக இ க்கிறாெனன் ம், ேசாழ நாட்
அரசியல் ெபாம்ைம நாடகமாக
இ க்கிறெதன் ம் ெசான்னார்கள். "எவ்வளேவா பாண் யர்கள் ேசாழ நாட்ைட ம்
தம் ஆட்சிக் கீழ் ைவத் ஆண்
க்கிறார்கள். உங்கைள அந்தப் பாக்கியம் வ ய
வந் அைடய இ க்கிற . நாங்கள் பதிெனா வர் உங்க க்கு உதவி ெசய்ேவாம்.
ேசாழ
நாட்
மக்க க்கு தக்க அரசன் தங்க க்கு
இல்ைலேய என்ற குைற
இ க்கிற . ேபார் ெதாடங்கினால் அவர்கள் நம்ைம எதிர்க்க மாட்டார்கள். சிலர் நம்
பைடயில் ேசரக்கூட வ வார்கள். இத்தைகய சந்தர்ப்பம் எப்ேபா ம் கிைடக்கா
என் ெசான்னார்கள்
பாண் யன் ேயாசித் ப் பார்த்தான். தன்

பைடப்பலத்தில் அவ

க்ேக நம்பிக்ைக

இல்ைல. ேபாைரத் ெதாடங்கிய பிறகு,ெவற்றி காணா விட்டால் பாண் நாட் ன்
அைமதிக்ேக இைட
ேநர்ந் வி ம். சிறிய சிறிய இடங்கைள உைடய ேவளிர்
தங்கள் நாட்ைட இழக்கச் சித்தமாக இ க்கலாம். வழிவழி வந்த கைழ ைடய
பாண் ய மன்னன் அவ்வா

இ க்க

மா? நிச்சயமாக ெவற்றி கிைடக்கும் என்

ெதாிந்தால் இந்தப் ேபாைர நடத்தலாம், இல்ைலயானால் சும்மா இ ப்பேத நலம்.
பாண் ய ைடய சிந்தைன இவ்வா
ஓ ய . அத ேட மண்ணாைச கு க்ேக
வந்த .
"ேசாழ
நா
நம் ைகயில் கிைடப்பெதன்றால் எத்தைன
இலாபம்!
ேசா ைடய ேசாணாட்ைடப் ெபற்றவன் மனித குலம் அத்தைனக்கும் அரசன்ேபால
இ ப்பாேன! இவ்வள
ெபாிய நாட்ைடப் ெப தற்குாிய சமயம் வந்தி க்கிற .
ைண ாிவதாக வ ய வந் ேவளி பலர் உ தி கூ கின்றனர். வ ய வந்த
சீேதவிைய உைதத் த் தள்

வதா?' இந்த எண்ணம் அவைனப் பின்

ம் சிந்தைனயில்

ஆழச் ெசய்த . ேபாாில் ெவற்றி காண
ேமா என்ற ஐய ம்,இவ்வள அாிய
சந்தர்ப்பத்ைத இழப்பதா என்ற ஆைச ம் அவன் உள்ளத்ேத எ ந்
ேபாரா ன.
ஆைசதான் மிக ம் வ ைம உைடயதாக இ ந்த . எவ்வள பைடகைளப் திதாகச்
ேசர்க்கலாம் என் ேயாசித்தான். திடீெரன்
திய ேயாசைன ஒன் ேதான்றிய .
தன்பால் வந்த ேவளிர்கைளப் பார்த் ச் ெசால்லலானான்:
"நீங்கள் நம்மிடம் வந்தைதப் பாராட் கிேறாம். ேபார் ெசய்வதானால் நம் ைடய
பலத்ைத ம்
ைணயாக வ பவர் பலத்ைத ம் மாற்றான் பலத்ைத ம் சீர் க்கிச்
ெசய்யேவண் ம்.
ேசாழ நாட்
மக்கள் எளிதில் நம்ைம ஆதாிப்பார்கள் என்
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ெசால்வதற்கு இல்ைல. ஆனா ம் எதிர் பார்த்த அள க்கு ேமேல ேபார் ெபாியதாகி
விட்டால் தளரா
ன்நின் ேபாாி வதற்கு ஏற்ற ெபாிய பைட ேவண் ம். சிறி
தளர்ச்சியி ந்தா ம் ேதால்விக்கு இடம் உண் . ஆகேவ-"
"ேபார் ேவண்டாம் என்

நிைனக்கிறீர்கேளா?"

"இல்ைல, இல்ைல. நீங்கள் இைதப் ேபாலத் தக்க ெசவ்வி கிைடக்கா
என்
ெசால்வ நாம் நன்கு உணர்கிேறாம். ேபார் ெசய் ேசாழநாட்ைடக் ைகப்பற் வ
நமக்கு உடம்பாடான ெசயேல. ஆனால், இன்
ேபாாில் ைனவேத நலெமன் ேதான் கிற . "

ம் பைடப்பலம் ேசர்த் க்ெகாண்

" சிலகாலம் ெபா த் ப் ேபார் ெதாடங்கலாெமன்ப தங்கள் க த்ேதா? அதற்குள்
காிகாலன் பைடப்பலத்ைதச் ேசர்த் க் ெகாள் வாேன!"
"இல்ைல, இல்ைல. ேபாைர மிக விைரவில் ெதாடங்க ேவண் ய தான். தக்க
ைணையத் ேத க்ெகாள்ள ேவண் ம் என் தான் ெசால் கிேறாம். ேசர ைடய
ைண கிைடக்குமானால் ெவற்றி கிைடப்ப உ தி. அம் மன்னனிடம் ெசன் நம்
க த்ைதக் கூறலாம். நா ம் வ கிேறாம். அம் மன்னன் ைண ாிய உடன் பட்டால்
அன்ேற ேசாழ அரசன் ஒழிந்தான் என் நிச்சயம் ெசய் ெகாள்ளலாம். "
பாண் யன் ேயாசைன ப த்த .
ேசரநாட்ைட ஆண் வந்த ெப ஞ்ேசரலாதன்
ேசாழநாட் ன்மீ
பைடெய க்க உத வதாக ஒப் க் ெகாண்டான்.
அவேன
தைலைம ண் ேபாைர நடத் வதாகக் கூறினான். பதிெனா ேவளி ம் பழம்
ந விப் பா ல் வி ந்த என்
மகிழ்ச்சி ெகாண்டனர். பாண் ய ம் ேபா க்கு
ேவண் ய ஆயத்தங்கைளச் ெசய்யலானான்.
****************
ேசாழநாட் ன்ேமல் ேசரன் பைடெய த்தி க்கிறான் என்ற ெசய்தி எங்கும் பரவிய .
ேசரன்
தன்
நாட்
ந்
பைடெய க்காமல்
பாண் நாட் ன்
வழிேய
பைடையச்ெச த்தி,
அந்த
நாட் ப்
பைடைய ம்
ேவளிர்
பைடைய ம்
ேசர்த் க்ெகாண்
ெதன்திைசயி
ந்
பைடெய த்தான்.
ேசாழ நாட் ன்
ெதன்பகுதிகைளக் ைகபபற்றிக்ெகாண் வடக்கு ேநாக்கிப் பைடையச் ெச த்தினான்.
இப்ப ஒ நிைல வ ம் என்பைத
ன்ேப சிந்தித்தி ந்த காிகால் வளவன் ஏற்ற
வைகயில் பைடையத் திரட் யி ந்தான்.
அந்தப் பைட டன்
ம் காாி
ந்
றப்பட்டான்.
பைகப்பைட காவிாிப் ம்பட் னத்ைத
ற் ைகயி ம் வைரயில்
காக்கக்கூடாெதன்
ேவகமாகச் ெசன்றான்.
அவ ைடய மன வ ையக்கண்
பைடத்தைலவர்கள் வியந்தனர். பைட ரர்க க்கு மிக்க ஊக்கம் உண்டாகி விட்ட .
அங்கங்ேக உடல்வ ைம ெபற்ற மக்கள் தாேம வந் பைடயில் வ யச் ேசர்ந்தனர்.
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ேசாழப் ெப ம்பைட ம் ேசரபாண் யர் பைடக

ம் சந்தித்தன.

ேசாழர் பைடக்குத்

தைலவன் காிகாலன் ஒ வேன. மாற்றார் பைடயிேலா, ேசர ம், பாண் ய ம்,
பதிெனா ேவளி ம் தைலவர்கள். அவர்கள் தங்கள் தங்கள் பைடக்குத் தைலைம
வகித்தார்கள். இ
ெயன் ம் ஊாில் இ

றத் ப் பைடக ம் சந்தித்தன. ேபார்
பைடக ம் நின் ேபார் ெசய்தன.

ண்ட ; ெவண்ணி

ேசாழ சாித்திரத்திேல நிகழ்ந்த ெபாிய ேபார்க ள் ெவண்ணிப்ேபார் ஒன் . ஓர்
அரசைன இரண் ெபாிய மன்னர்க ம் பதிெனா கு நில மன்னராகிய ேவளி ம்
எதிர்த்தார்கள்.
ேசாழ அரசனாகிய காிகாலேனா இைளயவன்.
ஆனா ம்
அவ ைடய
விறல்
எல்ேலாாி ம்
சிறந்தி ந்த .
ேசாழர்
பைடயில்
இ ந்தவர்க க்குச் ேசாழ நாட் ப்பற் மிகுதியாக இ ந்த . இ ம்பிடர்த் தைலயார்
ேசாழநாட் மக்கள் உள்ளத்தில் ேதச பக்திக் கனல் ெபாங்கும்ப ெசய்தார். அதனால்
நாள்ேதா ம் நாட் மக்க ைடய ஆதர அதிகமாயிற் .
மாற்றான் பைட அளவில் ெபாியதாக இ ந்தா

ம், ெவவ்ேவ

தைலவாின்கீழ்ப்

ேபாாிட்ட .
சில சமயங்களில் யார் பைகவர், யார் தம் கட்சியினர் என்ப
அவர்க க்குத் ெதாியவில்ைல. ேவளிர்களின் கீழி ந்த பைட ரர்கள் ெவ ம் கூ ப்
பைடஞர்கள். அவர்க க்குத் ேதசபக்திேயா ேவ உயர்ந்த ெகாள்ைகேயா இல்ைல.
எல்லாவற் க்கும் ேமலாகப் ேபார் நடப்ப ேசாழ நிலம். ேசாழ நாட் ல் ேசாழப்
பைடக்குத்தான் பலம் அதிகம் என்பைதச் ெசால்லவா ேவண் ம்? மாற்றார் பைடக்கு
உண
த யன சு ங்கிவிட்டால் பாண் நாட்
ந்ேதா ேசர நாட்
ந்ேதா வர
ேவண் ம். ேசாழ நாட் ல் உள்ள மக்கள் மைறவாகேவா, ெவளிப்பைடயாகேவா
தமக்கு உதவி
ாிவார்கள் என்
ேவளிர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள்.
அப்ப
நடக்கவில்ைல. ேசாழ நாட் ப் பைட ஒ
கமாகப் ேபார் ெசய்த . காிகாலன்
ெதய்வத்தின் தி வ ள் ெபற்ற ேதவன் என்ற எண்ணம் ரர்க க்கு இ ந்த . ெபாிய
யாைனயின்ேமல் இளங்கதிரவன் எ வ
ேபால அல்லவா ேபா க்குப் றப்பட்
ன்ேன நின்றான்? ஆத்தி மாைலையச் சூட் க்ெகாண்
ெபற்
றப்பட்ட ேவகம் எல்லா மக்கள் உள்ளத்தி ம்
ரக் கனைல
ட் ய .
ேநாில் ெசன்
ேபாைர அந்த இளங் குழந்ைத நடத் வான் என்

அவன்
தாேன
யா ம்

எதிர்பார்க்கவில்ைல. ஆகேவ, அவன் றப்பட்டான் என்ற ெசய்திையக் ேகட்
ஆண்ைம ள்ள மக்கெளல் லாம் பைடயில் ேசர்ந்
றப்பட் விட்டார்கள்.
ேபார் க ைமயாக நடந்த .
தல்
த ல் ேவளிர் பைடயில் சலசலப்
உண்டாயிற் . எங்ேக தளர்ச்சி உண்டாகிறேதா அந்தப் பகுதியிேல ேம ம் ேம ம்
ேமாத ேவண் ெமன்ற தந்திரம் காிகால க்குத் ெதாி ம்.
ேவளிர்பைட இ ந்த
பக்கத்தில் ஊன்றித் தாக்கினான். என்ன இ ந்தா ம் கூ ப் பைடதாேன? வாிைச
வாிைசயாகக் கால் வாங்கத் ெதாடங்கிய .
பலர் ேசாழப் பைட ர ைடய
பைடக்கலங்க க்கு இைரயாயினர். ேவளிர் பதிெனா வ ம் ஒ வர்பின் ஒ வராக
மாய்ந்தனர். அ த்தப பாண் யன் பைடையத் தாக்கினான் காிகாலன். ேசரன்
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பைடேயா

தளர்வின்றி

ஒ பால்

ேசாழப்

பைடயினர்

ேபாைரத்

ெதா த் க்ெகாண்
ந்தனர். அங்ேக யா க்கு ெவற்றி, யா க்குத் ேதால்வி என்
அறியெவாண்ணாத நிைல இ ந்த . பாண் யன் பைடைய அதிக ேவகத்ேதா
எதிர்ப்பதில் காிகாலன்
ைனந்தான்.
பாண்
நாட் ப் பைட ம் தளர்ந்த .
பாண் யன் பட்டான்.
இப்ேபா பின் ம் ஊக்கத்ேதா ேசாழ மன்னன் ேசரப் ெப ம்பைடைய எதிர்க்கத்
ெதாடங்கினான். பல ேபாாில் ெவன்ற ேசரன் ெப ஞ் ேசரலாத க்கு
ன்ேன
கன்னிப் ேபாைரச் ெசய் ம் காிகாலன் நின்றான்.

ேசர

க்குப் பைடப் பல ம்,

அ பவ ம்

ராின்

அன் ம்,

ைண

நின்றன.

காிகால

க்கு

தி வ

ம்,

இைணயில்லாத ஊக்க ம், அறி ப்பல ம்
ைண நின்றன.
ேசாழப் பைடயில்
இ ந்த தளபதிகள் குைல ந ங்கினர். காிகால க்கு ஏதாவ
ேநர்ந்தால் என்ன
ெசய்வெதன்
பயந்தனர். காிகாலேனா மி க்குடன் ேபாாிட்டான். கைடசியில்
அவன் விட்ட அம் ெப ஞ்ேசரலாத ைடய மார்பிேல பாய்ந்த . அவன் ழ்ந்தான்.
ழ்ந்தவைன
அவ ைடய
பைடத்தைலவர்கள்
க்கிச்
ெசன்றனர்.
ழ்ந்தவர்கேளா
ேபார் ெசய்தல் அறமன் .
மன்ன க்கு ெவற்றி கிைடத்த .

ஆகேவ, ேபார் நின்ற .

ேசாழ

ெப ஞ்ேசரலாதன், அம் பட்
ழ்ந்தவன் இறந் படவில்ைல. அவைன வஞ்சிமா
நகரம் ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்த்தார்கள். காிகாலன் விட்ட அம் அவன் மார்ைபத்
ைளத் உடம்ைப ஊ
வி
கு வழிேய ெசன் விட்ட . சுத்த
ரர்க க்கு
மார்பில் ண் இ ப்ப அழகு;
கில் ண் இ ப்ப இ க்கு. ேபாாில் றங் காட்
அப்ேபா
பாய்ந்த அம்பினால்
றப் ண் அைமதல்
ரத் க்கு இ க்கு என்
ெசால் வார்கள். ஆனால் எந்த வைகயி ம் றத்ேத ண் உண்டானால் அதனாேல
வாழ்தல் தவ என் ெப ஞ்ேசரலாதன் எண்ணினான். "அந்த அம் என் உயிைர
வாங்காவிட்டா ம் என் றத்ேத ண்ைண நி த்திவிட் ப் ேபாயிற் . றப் ண்ைண
ைவத் க்ெகாண்
வாழமாட்ேடன்.
விரதம் இ ந்
உயிைர விடப்ேபாகிேறன்"
என்றான். உடன் இ ந்தவர்கள் என்ன என்னேவா ெசால் ப் பார்த்தார்கள். மான
ரனாகிய ேசரன் அவற்ைறக் காதில் வாங்கிக் ெகாள்ளேவ இல்ைல. வடக்கி ந்
உயிர் நீக்க நிச்சயித் விட்டான். அப்ப ேய தன் நகரத் க்கு வடக்ேக ெந ந் ரம்
ெசன்
ஓாிடத்தில் அமர்ந் உண ம் நீ ம் இன்றி உடம்ைப வாட் ப் க டம்
ெபற்றான்.
காிகாலன் கன்னிப் ேபாாில் ெவற்றி மகைளக் ைகப்பற்றினான். அவன்
பரவிய .
-----------------------------------------------------------

கழ் எங்கும்
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5. இமயத்தில்
காிகாலன் சின்னஞ் சி பிராயத்திேலேய ேசர பாண் யர்கைள ெவன்றதனால் ேசாழ
நாட் மக்க க்கு அவனிடத்தில் அளவற்ற அன் உண்டாயிற் . அவ க்கும் இனி
எத்தைகய பைக வந்தா ம் தன் நாட் மக்களின் உதவியால் ெவன் விடலாம் என்ற
நம்பிக்ைக வன்ைம ெபற்ற .
ஆனால்

பைகவர்கள்

எதிர்பார்த் க்\ ெகாண்

சும்மா

இ ப்பார்களா?

ந்தனர்.

ஒன்ப

மீண் ம்

தக்க

சந்தர்ப்பத்ைத

கு நில மன்னர்கள் காிகால

க்கு

மாறாகச் சூழ்ச்சி ெசய்தார்கள்; "இப் ேபா தான் ெபாிய ேபார் நைடெபற்றி க்கிற .
ெவற்றி உண்டான களிப்பில் பைட
ரர்கெளல் லாம்
ழ்கியி க்கிறார்கள்.
க ைமயாகப் ேபார் ெசய்தைமயால் அதற்கு ஏற்றப
அவர்க க்கு ஓய்
ேவண் யி க்கும். இந்தச் சமயத்தில் நாம் எதிர்த்தால் நம் க த் நிைறேவறலாம்.
இனி நமக்கு யா ம் பைகவர் இல்ைல என்ற இ மாப்ேபா இந்தச் சி
ைபயன்
இ க்கிறான். இவ ைடய வாழ்ைவக் குைலக்க ேவண் ம்" என் ேபசினார்கள்.
ெவண்ணிப்
ெதாடங்கிய
மன்னர் யா
சிற்றரசர்கள்

ேபார் நடந்த சில மாதங்களில் மீண் ம் ேசாழ நாட் ல் ேபார்
. இந்த ைற வாைக என் ம் இடத்தில் ேபார் நிகழ்ந்த .
ைட
ம் எதிர்க்கவில்ைல. பல காலமாக மண்ணாைசைய வளர்த்
வந்த
ஒன்ப ேப ேம எதிர்த்தனர். ஒ
ைற ெவற்றி கண்ட ேசாழ அரசன்

வி வானா? ேசாழப் பைடயின் ஊக்கத்தில் சிறி ம் குைறேவ இல்ைல.
எத்தைகய ேபா க்கும் ஆயத்தமாக இ ந்தனர்.
ெவண்ணியில்

நிகழ்ந்த

ேபாாிேல

ெவற்றி

ெபற்றவர்க

க்கு

அவர்கள்

இந்தப்

ேபார்

எம்மாத்திரம்? மிக எளிதில் வாைகப் ேபார்க்களத்தில் காிகாலன் வாைக அணிந்தான்.
ஒன்ப

கு நில மன்னர்களிற் சிலர் மாய்ந்தனர்; சிலர் ஓ

ஒளிந்தனர்.

காிகாலன் இரண்டாவ
ைற ம் ெவற்றி ெபற் க் காவிாிப் ம்பட் னத்ைத வந்
அைடந்தான். மீட் ம் மீட் ம் பைக மன்னர் எதிர்பாராமல் எதிர்த்தால் அ த்த த் ப்
ேபார் ெசய்ய ேந ேம என்ற ேயாசைன அவ க்குத் ேதான்றிய . ேசாழ நாட் ன்
வளப்பத்ைதப் ெப க்குவதற்கு எத் தைனேயா காாியங்கள் ெசய்ய ேவண் யி ந்தன.
ைய அணிந்த டேன வில் ஏந் ம் நிைல வந்த , காிகால
ேவண் ெமன்

க்கு.

அவன் ேபார் ெசய்யவில்ைல. பைக மன்னர்கேள அவைனப் ேபாாில்

ஈ படச் ெசய்தார்கள்.
அவ ைடய
ர ம், ேசாழ நாட் ப் பைடத் திற ம்
ெவளிப்ப வதற்குப் பைகவர்கேள காரணமாக இ ந்தனர்.
இனி ம் கு ம்
ெசய் ெகாண்ேட இ ந்தால் அைமதியாக அரசாட்சி ெசய்ய
யா . ஆதலால்
ைகேயா
ைகயாகப் பைகவர்கைள அ ேயா
ேவர க்கும் ேவைலைய
த ல்
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த் விடேவண் ெமன் வளவன் உ தி ண்டான். யார்யார் ன் நாட்களில்
கு ம்
ெசய்தார்கேளா அவர்கைளப்பற்றிய ெசய்திகைள விசாாித்
அறிந்தான்.
கூட்டம் கூட்டமாகச் சில இனத்தினர் நாட் ல் கலகங்கைள விைளத்
வந்தனர்.
அவர்க ைடய வரலா கைளத் ெதாிந் ெகாண்டான்.
சூட்ேடா
சூடாகத் தன்
பைடப்பலத்ைதப் பின் ம் பல மடங்கு அதிகப் ப த்திக்ெகாண்டான். இரண்
ேபார்களில் ெவற்றி ெபற் விட்ட உவைகயினால் பைடயில் பல
ரர் ேசர்ந்தனர்.
ேசாழ அரசன் ெசன்ற இடெமல்லாம் ெவற்றி
வான் என்ற உ தி
அவர்க க்ெகல்லாம் இ ந்த . பைட வரவரப் ெப கிய .
காிகாலன் உள்ளம் ாித்தான். எயினர், நாகர், ஒளியர் என்ற கூட்டத்தினர் அங்கங்ேக
இ ந் தம்ைமச் சூழ்ந்த பகுதிகளில் பய
த்தி மக்கைள அடக்கி ஆண் வந்தனர்.
அத்தைகய கூட்டத்தினைர ெயல்லாம் த ல் அடக்கினான். பாண் ய ம் ேசர ம்
ெவண்ணிப் ேபாாில் ேதால்வி ற்றா
ேபார்

ாியக்

கூ மல்லவா?

ம், அவர்கள் பரம்பைரயினர் மீட் ம் பைகத் ப்

ஆத ன்,

அந்த

நா க

க்ெகல்லாம்

ெசன்

அங்குள்ளவர்கள் வழிபட, அந்த மன்னர்கைளத் தன் ஆட்சிக்கு உட்பட்டவர்களாகச்
ெசய் ெகாண்டான்.
ேம

ம் ேம

உயர்ந்

ம் ெவற்றி கிைடக்கேவ, தி மா வளவ

நின்ற .

க்கு ஊக்கம் எல்ைலயின்றி

ெவற்றி மி க்கு, பரந்த பைட, பழம் ெப ைம இத்தைன ம்

இ க்கும்ேபா அவன் நிைனத்தால் எந்தக் காாியந்தான் ைககூடா ? தமிழ் நாட் ல்
உள்ளவர்கள் இனிப் பல ஆண் க க்கு எதிர்த் ப் ேபாாிட
ன்வர மாட்டார்கள்
என்ற நிச்சயம் வளவ க்கு ஏற்பட்ட .
அப்ப யானால் இவ்வள
பைடைய
ைவத் க்ெகாண்

என்ன ெசய்வ ?

தமிழ் நாட் ல் பைகயின்றிச் ெசய்

ெகாண்ட ேபால, வட நாட் ற்கும் ெசன்

யாேர ம் பைகைம காட் னால் ெவன் ம், நட் ப் ண்டால் ஏற் ம் வரலாம் என்ற
ேயாசைன
காிகால க்கு
அப்ேபா
உண்டாயிற் .
அைமச்சர்கைள ம்
சான்ேறார்கைள ம் பைடத் தைலவர்கைள ம் அைழத் அவர்க டன் தனியி ந்
ஆேலாசைன ெசய்தான்.
பைடத்தைலவர்கள் யாவ ம் வட நாட் க்குச் ெசல்ல
ேவண் ெமன்பைத ஆதாித்தனர். அவர்க ைடய ேதாள் தின இன் ம் தீரவில்ைல.
மன்ன ம் தளபதிக ம் அவ்வள ஊக்கத் டன் இ க்கும்ேபா அைமச்சர்கள் தைட
கூற நியாயம் ஏ ? ஆகேவ, வடநாட் க்குப் பைட டன் ெசல்வெதன்
ெசய்தார்கள்.
நா ம் ேகா ம் பார்த் ப் ண்ணிய திைசயாகிய வடக்ேக ேநாக்கிப் றப்பட்டான்
காிகாலன். ேநேர ஒவ்ெவா நாடாகக் கடந் ெசன்றான். இமயம் அள ம் ெசல்ல
ேவண் ெமன்ற ஆர்வம் அவ க்கு உண்டாயிற் . அவ ைடய ெநஞ்சத் திண்ைம
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எல்லாவற்ைற ம் சாதிக்கத் தக்கதாக இ ந்த .
எங்கும் ேபாேர இல்ைல.

பைடகள் தைடயின்றிச் ெசன்றன.

காிகாலன் ேவகம் தைடப்படவில்ைல. ேபாய்க் ெகாண்ேட இ ந்தான். கைடசியில்
இமயத்ைத அைடந்தான். வானளாவிய இமயமைலையக் கண்ட
டன் அவன்
உள்ளத்தில் களி
ம்பிய .
ேசாழர்களின்
ன்ேனார்களில் யா ம் ெசய்யாத
ெபாிய காாியத்ைத அவன் ெசய் விட்டான். பைகயரசர் யா ம் இன்றி வழியிேல
உள்ள நாட்
னர்கள் அன் டன் உபசாிக்க, இமாசலப் பைடெய ப்
இமாசல
யாத்திைரயாக
ந்த . இந்தச் சிறப்ைப உலகம் என் ம் நிைன கூர்தற்கு ஏற்றப
தான் ெசன்றைடந்த இமாசலப் பகுதியில் தன்
க்ெகா ையச் ேசாழன் நாட் னான்.
பல இடங்களில் தன் ைடய
க்ெகா யின் உ வத்ைதக் கல் ேல ெபாறிக்கச்
ெசய்தான். இவ்வா
ேசாழன் காிகாலன் ெசன்
ெபாறித்த இடம் சிக்கிம்
பகுதியில் உள்ளெதன்
ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் ெசால்வார்கள். அந்தப் பகுதியில் ேசாழ
மைலத் ெதாடர் என் ம், ேசாழர்
வ கின்றனவாம்.

கணவாய் என் ம் இரண்

இடங்கள் வழங்கி

இமயத்தில்
ெபாறித்த ஏற்றத் டன்
காிகாலன் தமிழ்நாட்ைட ேநாக்கி
மீண்டான். அ கா ம் அவைன எதிர்க்காமல் விட்ட மன்னர்களில் சில க்கு அவன்
இமாசலத்தில் தன் அைடயாளத்ைத நாட் னான் என்ற ெசய்தி சினத்ைத ட் ய .
காிகாலன் தி ம்பி வ ைகயில் வச்சிர நாட்ைடக் கடக்க ேவன் வந்த . அந்த நாட்
ேவந்தன் காிகாலைன எதிர்த்தான். இப்ேபா பண் ல்கண்ட் என வழங்கும் பகுதி
அ . அங்ேக நிகழ்ந்த ேபாாில் காிகாலேன ெவன்றான். வச்சிர நாட் மன்னன்
காிகால க்குப் பணிந்தேதா
தன் ேதால்விக்கு அைடயாளமாக ஏேத ம் ஒ
ெபா ைளக் ெகா க்க
ன்வந்தான். காிகாலன
ெவற்றிைய ெவளிப் ப த் ம்
சின்னமாக
அ
ேசாழ
நாட் ல்
விளங்க
ேவண் ம்
என்ப
ேசாழப்
பைடத்தைலவர்கள் எண்ணம்.
த்தினால் பந்தர் அைமப்பதாக வச்சிர நாட் மன்னன்
ஒப் க்ெகாண்டான்.
வச்சிர நாட் னின் ம் ெவற்றி
ழக்கத்ேதா
றப்பட்ட காிகாலைன மகத நாட்
மன்னன்
எதிாிட் ப்
ேபார்
ெசய்தான்.
அவ ம்
ேதால்வி ற்றான்.
காவிாிப் ம்பட் னத்தில் ஒ
பட்
மண்டபத்ைத அைமத் த் த வதாக
அவன்
வாக்களித்தான்.
வச்சிர நாட்
ம் மகத நாட்
ம் காிகாலன் ெபற்ற ெவற்றிையக் ேகட்ட பிறகு
இைடப்பட்ட நா களில் உள்ள யா ம் காிகாலைன எதிர்க்கத்
ணியவில்ைல.
யாவ ம் அன் டன் உபசாித் வழிவிட்டனர். அவந்தி நாட்ைட வளவன் அைடந்த
ேபா அந்த நாட் மன்னன் காிகாலைன எதிர்ெகாண் அைழத் ச் ெசன்றான். தக்க
வண்ணம் உபசாித் அவேனா நட் ப் ண்டான். அந்த நட் க்கு அறிகுறியாகக்
காவிாிப் ம் பட் னத்தில் ேதாரணவாயில் ஒன்ைறச் சைமப்பதற்கு இைசந்தான்.
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இத்தைகய சிறப் கைளெயல்லாம் ெபற்ற காிகாலன் காவிாிப் ம்பட் னத்ைத
வந்தைடந்தான். நகர மக்கள் அவைன வரேவற்
உபசாித் க் களிக்கூத்தா னர்.
ேசாழ நா
வ ம் ஆனந் தக் கட ல் அமிழ்ந்த .
தமிழ் நாட் ல் உள்ள
அைனவ ேம தமிழ் நாட் அரசன் வடக்ேக ெசன் திக்கு விசயம் ெசய் வந்தான்
என்பைத எண்ணிப் ெப மிதம் ெகாண்டனர்.
ன் வாக்களித்தப வச்சிர நாட்
மன்னன் குைவ குைவயாக த் க்கைள ம்
கைலஞர்கைள ம் அ ப்பிக் காவிாிப் ம் பட் னத் அரண்மைனயில் ெபாிய த் ப்
பந்தர் ஒன்ைற அைமக்கச் ெசய்தான். அந்தப் பந்தர் வச்சிர நாட் க் கைல ைறயில்
அைமந் விளங்கிய . வச்சிர நாட் மன்னைனக் காிகாலன் அ ப்ப த்தியதன்
சின்னமாக அ நிலவிய .
அவ்வாேற மகத மன்ன தன் நாட் ச் சிற்பியர்கைள
அ ப்பிக் காவிாிப் ம் பட் னத்தில் ஒ
ெபாிய பட் மண்டபத்ைத அைமக்கச்
ெசய்தான்.
லவர்கள் கூ ஆராய்ச்சி ெசய் ம் மண்டபத்திற்குப் பட் மண்டபம்
என்
ெபயர்.
ம ைரமா நகாிற் சங்க மண்டபம் இ ந்த
ேபாலக்
காவிாிப் ம்பட் னத்தி ம் ஓர் ஆராய்ச்சி மண்டபம் எ ம்பிய . மகத ேவந்தன் தன்
நாட் ப் ெபா ள்களால் அந்த மண்டபத்ைத அணி ெசய்தான்.
மகத நாட் ச்
பணிவித்தைதக்

சிற்பத்திற்கு உைறவிடமாய்,
குறிக்கும் அைடயாளமாய்ப்

லவர் கூ ம் இடமாய்,

காிகாலன் மகத
பட்
மண்டபம்

மன்னைனப்
இலங்கிய .

காிகாலனிடம் நட் ப் ண்ட அவந்தியரசன் இன் ம் ெபாிய ெதான்ைற நாட் னான்;
ம் ராகிய காவிாிப் ம் பட் னத்தின் கப்பில் மிக உயர்ந்த ேதாரண வாயிைல
அைமக்கச் ெசய்தான். யார் வந்தா ம் நகரத்தில் ைழ ம்ேபாேத அதன் அழகு அவர்
கண்ைணக் கவர்ந்த . ேசாழ மன்ன ைடய கழ் வட நாெடல்லாம் பரவியி ப்பைத
அந்தத் ேதாரண வாயில் ஓங்கி உயர்ந் நின் அறிவித் க்ெகாண்
ந்த .
ஒ வா தன் ைடய ரத்தால் பைகைய ஒ க்கி நான்கு திைசயி ம் கழ் பரப்பிய
காிகாலன் சிங்காதனத்தில் அமர்ந்
தன் நாட்ைட வளப்ப த் ம்
யற்சியில்
ஈ படலானான்.
----------------------------------------------------------6. உைற ாின் ேதாற்றம்
"தமிழ் நாட் ல் இ கா ம் ஆண்ட மன்னர்களில் இவைனப்ேபால
ர ம் க ம்
உைடய மன்னர் யா ம் இல்ைல" என்பேத தமி லகு
வ ம் ேபச்சாக இ ந்த .
ேசாழப் ேபரரைச மீண் ம் நிைல நாட் யேதா வட நாட் க்கும் ெசன் , இமயத்தில்
க்ெகா ைய நாட் ய தி மா வளவ ைடய
கழ் கடல் கடந்
ெசன்ற .
இயற்ைகயாகேவ ேசாழநாட்

வளத்ைதக் காண ம், ேசாழ நாட் க் க ம்ைப ம்,

ெநல்ைல ம்,
கிைல ம், கலைன ம் வாங்கிச் ெசல்ல ம் அயல் நாட்
வ வார்கள். காிகாலன் காலத்தில் பின் ம் அதிகமாக வந்தார்கள்.

மக்கள்
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ேசாழ நாட் ன் வளத்ைதப் ெப க்கும் யற்சிகளில் காிகாலன் ஈ பட எண்ணினான்.
த ல் காவிாியின் நீைர ஒ ங்குப த்த நிைனத் அதன் இ ம ங்கும் கைர கட்டத்
ெதாடங்கினான். ேசாழ நாட் க்கு ேமற்ேக உள்ள இடங்களி ம் ஆற் க்குக் கைர
கட்ட ேவண் ம். காிகாலன் ஆங்காங்கு உள்ள மன்னர்க க்குத் தன் வி ப்பத்ைதத்
ெதாிவித்தான். தங்கள் தங்கள் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் காவிாிக்கு உ தியான
கைரையக் கட் விட்டால் எல்லா க்கும் ஊதியம் உண்ெடன்பைத அவன் எ த் க்
காட் னான்.
கைர கட் ம் ேவைலயில் உதவச்
ேசாழ நாட்
ந்
ெதாழிலாளிகைள ம் அ ப் வதாகத் ெதாிவித்தான். அரசர்கள் யாவ ம் அவ ைடய
வி ப்பத் க்கு இணங்கிக் கைரெய க்க ற்பட்டார்கள்.
அந்த மன்னர்களில் உ த்திரன் என்பவன் ஒ வன். அவன்
த ல் காிகாலன
ேவண்
ேகாைளச் சட்ைட ெசய்யவில்ைல.
ெநற்றியில் கண்
உைடய
உ த்திர ர்த்தியின்
வழிவந்தவர்கள்
தன்
குலத்தவர்
என்
ெப ைம
ேபசிக்ெகாள்பவன் அவன். அதற்கு அறிகுறியாக ெநற்றியில் கண்ைணப் ேபான்ற
குறிைய அணிந் ெகாள் ம் வழக்கம் அந்த மரபின க்கு இ ந்த .
உ த்திரன் தன் ேவண் ேகா க்கு விைட அளிக்காமல் இ ப்ப
ெதாிந்த .
அந்த அரசைன அடக்கி வி வெதன்ப
மிக ம்

காிகால க்குத்
சிறிய காாியம்.

இதற்காகப் பைட எ ப்பதா? காிகாலன் ஓர் ஓவியைன அைழத்தான். உ த்திர
ைனப்ேபால ஒ படம் எ தச் ெசான்னான். அதில் ெநற்றிக் கண்ைண ம் அைமக்கச்
ெசய்தான். காிகாலனிடம் அந்தப் படம் ெசன்ற . எதற்காக இந்தப் படம் எ தச்
ெசான்னான் அரசன் என்ப
யா க்கும் ெதாியா .
படத்ைத இடக்ைகயில்
எ த்தான் தி மா வளவன். வலக்ைகயில் ேவைல எ த்தான். அந்தப் படத்தில்
காட்
ள்ள ெநற்றிக் கண்ைண ேவலால் குத்தினான். ஓவியக் கிழியில் ெநற்றிக் கண்
உள்ள இடம் ெபாத்தலாயிற் . "இந்தா, இந்தப் படத்ைத உ த்திர

க்கு அ

ப்பி

ைவ; அவன் இைதப்
பார்த் ப்
த்தி ள்ளவனாக இ ந்தால் பிைழக்கட் ம்;
இல்ைலயானால் படத் க்கு ேநர்ந்த கதி
அவ க்கும் ேந ம்" என்
ெசால்
அ ப்பினான்.
படத்ைத உ த்திரனிடம் ேசர்ப்பித்தார்கள். சிறந்த ைறயில் அைமந்த ஓவியத்ைதக்
கண்
அவன் த ல் வியந்தான். அதில் ெநற்றிக் கண்ைணக் குத்தியி ப்பைதப்
பார்த்தான். "ெநற்றியிேல கண் ைளத் விட்டதாகக் கர்வம் அைடயாேத!அைத ஒ
கணத்தில் ேவலால் குத்தி வி ேவன்!" என் தி மா வளவன் அந்தப் படத்தின் லம்
எச்சாிப்பதாக அவன் உணர்ந்தான். காிகாலைனப் பைகத் க்ெகாண் உலகில் வாழ
மா? பாண் ய

ம் ேசர

ம் பிற அரசர்க

ம் சாதிக்க

யாதைத இந்த சிறிய

அரசன் சாதிக்க இய மா?-அவன் நன்றாக ேயாசைன ெசய்தான். இ தியில் தா
காவிாிக்கைர கட் ம் பணியில் ஈ ப வதாகச் ெசய்தி ெசால் அ ப்பினான்.

ம்

காவிாிக்கு ஒ ங்கான கைர அைமந்த . ேசாழ நாட் ன் வளம் பின் ம் ெப கும்
என்ற நம்பிக்ைக யாவ க்கும் உண்டாயிற் . கைர கட்
ந்த பிறகு ஒ
ைற
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அந்தக் கைரையக் காண ேவண் ம் என்ற நிைன ேசாழ மன்ன க்கு எ ந்த . ஒ
நாள் தன் பட்டத்
யாைனயின் மீ
ஏறிப் பைட ர ம் பிற ம் ைட சூழப்
றப்பட்டான்.
கைர ெபற்ற காவிாியின்
அழைகப் பார்ப்பேதா
கைரயற்ற
ேசாழநாட்
மக்களின் ேபரன்ைப ம் அறிந் ெகாள் ம்
வாய்ப் அவ க்குக்
கிைடத்த . ெசன்ற இடங்களில் எல்லாம் மக்கள் அவைன அன் டன் வர ேவற்றனர்.
அவ ைடய ெப ைமகைளக் கைத கைதயாக மக்கள் நா
வ ம் ெசால் க்
ெகாண்
ந்தனர்.
அந்தக் கைதகளின் தனி நாயகைன ேநேர பார்க்கும்ேபா
அவர்க க்கு உண்டான ஆனந்தத் க்கு அளேவ ? கைர ஏ ? அந்தப் பகுதிகளில்
உள்ள ஊர்க்காரர்கெளல்லாம் ஆளிட் க் கைரைய உ திப்ப த்தி யி ந்தார்கள்.
ஆயிரக்கணக்கான ெபான் கூ
ெகா த் த் ெதாழிலாளர்கைள ைவத்
இந்தக்
காாியத்ைதச் ெசய்தா

ம், இவ்வள

சிறப்பாக நிைறேவறி யிரா .

அந்த அந்த

ஊர்க்காரர்கள் தங்கள் வயல்களில் ெப கப்ேபாகும் வளத்ைத நிைனந் , இந்த ேவைல
தம் ைடய ெசாந்த ேவைல என்ேற எண்ணி ஊக்கம் ெகாண்டார்கள். ஆைகயால்
கைர அ ைமயாக அைமந்த .
காிகாலன் கைரைய ம் காவிாிைய ம் ேசாழ நாட்ைட ம் நாட் மக்கைள ம் கண்
கண் உவைக அைடந்தான். இைறவன் தி வ ைள வியந்தான். ஒவ்ேவார் ஊராகத்
தாண் ப் ேபாய்க் ெகாண்
ந்தான்.
தி ச்சிராப்பள்ளிக்கு வந்தான்.
அங்ேக
தி வரங்கநாதைன ம் தி வாைனக்கா ைடய பிராைன ம் தா மானவைர ம்
வழிபட்
இன் ற்றான். மீண் ம் பட்டத்
யாைனயின்ேமல் ஏறி ேமற்குத்திைச
ேநாக்கிப் றப்பட்டான்.
சிறி
ரம் வந்தி ப்பான். அப்ேபா ெபாிய ேசவல் ஒன் அய ல் ஓாிடத்தி
ந்
ஓ வந்த . காிகாலன் ஏறிச் ெசல் ம் பட்டத் யாைன சற்ேற நின்ற . அந்தக்
ேகாழி படபட ெவன் சிறைக அ த்த . க த் மயிைரச் சி ர்த் க்ெகாண்ட .
ெவகு ேவகமாக ஓ வந் காிகாலன் ஊர்ந் ெசன்ற பட்டத் யாைனயின் காைலக்
ெகாத்திய . அ
வந்த ேவக ம் ெகாத்திய ேகாப ம் யாைனையத் தி க்கிடச்
ெசய் விட்டன. மாறி மாறி நா கா
ம் ெகாத்திய , ேகாழி. காிகாலன் அைதப்
பார்த் ம ண்டான். உடன் இ ந்த
ரர்கள் ேகாழிைய அ க்க
யன்றேபா
காிகாலன் அவர்கைளக் ைக அமர்த்தினான்.
சில கணம் இப்ப
நிகழ்ச்சி காிகால

யாைனையத் தாக்கிய ேகாழி பிறகு ஓ மைறந் விட்ட . இந்த
ைடய உள்ளத்ைதக் கலக்கிய . அவன் யாைன மீதி ந் கீேழ

இறங்கினான். ெபாிய ேபாாி ம் மயங்காத யாைன மயங்கி நிற்ப ம், அதன் கா ல்
ேகாழியின்
க்குப் பட்ட இடங்களில் இரத்தம் கசிவ ம் காிகாலன் கண்களிேல
பட்டன.
அவ க்கு அவமான உணர்ச்சிேயா ேகாபேமா உண்டாகவில்ைல.
வியப் த்தான் உண்டாயிற் . சின்னஞ் சி ேகாழி இவ்வள ெபாிய யாைனைய,
மக்கள் ைடசூழ்ந்தி க்கும் சமயத்தில் ைதாியமாக வந்
ெகாத் கிறேத! அதற்கு
எவ்வள
ெநஞ்சுரம் இ க்க ேவண் ம்! இந்தக் ேகாழிேய இவ்வள
வ ைம
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உைடயதானால் இந்தப் பக்கத்

மனிதர்கள் எப்ப

ஏேதா தனிச் சிறப் இ க்கிற ' என்

இ ப்பார்கள்! இந்த நிலத்தில்

காிகாலன் எண்ணலானான்.

உடன் வந்தவர்கைளக் ெகாண் அங்ேக அ கில் ஏேத ம் ஊர் இ க்கிறதா என்
விசாாிக்கச் ெசான்னான். அ கில் உைற ர் என்ற சிறிய ஊர் இ ப்பதாகத் ெதாிய
வந்த . 'இந்தப் மி ரம் ெசறிந்த . இந்தக் ேகாழி நம் ைடய ேபாக்ைகத் த த்த
இைறவன் ெசயேல. இதனால் நம் ைடய ஊக்கம் குைறயக் கூடா . இந்த இடத்ைத
நாம் பயன்ப த்திக் ெகாள்ளேவண் ம். பல இடங்கைளப் பார்த் வ ம் நமக்கு இந்த
இடத்தின்
சிறப்ைபப்
லப்ப த்தேவ
தி வ ள்
இப்ப ச்
ெசய்த ேபால்
ேதான் கிற ' என்

அவன் சிந்தித்தான்.

அரசர்க க்குக் கடற்கைர நகரம் மாத்திரம் சிறந்தி ந்தால் ேபாதா . உள் நாட்
ம்
ஒ நகரம் சிறப்பாக அைமயேவண் ம். வியாபாரம்
த யவற்றிற்குக் கடற்கைர
நகரம் வசதியாக இ ந்தா ம் ேகாட்ைட ெகாத்தளங்க டன் அைமய உள் நாட்
நகரம் ஒன் ம் ேவண் ம். இத்தைகய எண்ணம் காிகால க்கு ன்ேப இ ந்த .
ஆகேவ, உள் நாட்

ம் ஓர் இராச தானி நகரத்ைத அைமக்க ேவண் ெமன்ற

வி ப்பம் இ ந்த . எந்த நகரத்ைதத் ேதர்ந் ெத ப்ப ? காிகாலன் ஒ
வராமல் இ ந்தான்.

க்கும்

ந வழியில் ேகாழியால் யாைன தாக்குண் யாவ ம் ெசயலற் நின்ற இப்ேபா ,
காிகாலன் உள்நாட்
நகரத்ைதப்பற்றி உ தியான
க்கு வந் விட்டான்.
'இைறவன் இந்த இடம் சிறந்த
என்
ேகாழியின் வாயிலாகக் குறிப்பி கிறான்.
இந்த நிலத்தின் ெப ைமைய நாம் கண்கூடாக உணர்ந்ேதாம். இ கா ம் சில மக்கள்
உைற ம் இந்தச் சிற்
ேவண் ம்' என்

ர், இனிச் ேசாழ மன்னர் உைற ம் ஊராக ம் விளங்க

தீர்மானித்தான்.

ேமேல மிக்க ேவகமாகக் காவிாிக் கைரையப் பார்த் விட் ப்
கார் நகரம்
அைடந்தான். நாட் ன் வளத் க்கு உதவியாகக் காவிாிக்கைர ஒ ங்குபட்ட . இனி
நகரம் ஒன்ைற அைமக்கும் ேவைலயில் ைனந்தான் காிகால் வளவன்.
காிகாலன் நிைனக்கும் காாியம் சிறப்பாக நிைற ேவற என்ன தைட? ேசாழநா
வ ேம உைற ர் நிர்மாணத்தில் ஈ பட்டெதன் தான் ெசால்லேவண் ம்.
ெவ ம் மரமடர்ந்த காடாக இ ந்த இடம் மாடமாளிைக கூடேகா ரங்கள் நிரம்பிய
நகரமாயிற் . அழகிய ெத க்கள், அலங் காரமான ெபாழில்கள், எழில் நிரம்பிய
க்குகள் அைமந்தன. அழகான அரண்மைனைய ம் கட் னார்கள். உைற ர்
ெபாிய நகரமாகிவிட்ட .
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காிகாலன் நல்ல நாளில் உைற ாில் உள்ள அரண்மைனயில் குந்தான். அந்த
மாநகரத்தில் ஒ சிவாலயத்ைத எ ப்பினான். ேசாழ நாட் ன் கடற்கைரப் ெப நகரம்
காவிாிப் ம்பட் னம்.
அதற்குச் சிறி ம் அளவி ம் அைமப்பி ம் குைறவற்ற
உள்நாட் இராசதானி உைற ர். காிகாற் ேசாழன் இரண் நகரங்களி ம் மாறி மாறி
வாசம் ெசய் வந்தான்.
ேகாழியினால் குறிப்பிக்கப் ெபற்ற இடத்தில் எ ந்த நகரமாத ன் அதற்குக் ேகாழி
என்ற ெபயர் அைமந்த . ேகாழியின்
க்கினால் யாைன தைடப்பட்டைமயால்
அந்நகாில் உள்ள சிவாலயத் க்கு
க்கீச்சரம் என்ற ெபயர் வழங்கிய . காிகாலன்
பைகவைர ெவன்றான்; காவிாிப் ம் பட் னத்ைத அழகு ப த்தினான்; காவிாிக்குக்
கைர கட் னான்; உைற ைர நி விப் ெப நக ராக்கினான். ேசாழ நாட் ன் சிறப்ைப
உலகெமல்லாம் ேபாற்றிய .
அவ ைடய தந்ைத அ ந் ர் ேவளின் மகைள மணம் ெசய் ெகாண்டான்.
அ ேபாலேவ அவ ம் ேவளாண் ெசல்வர் ஒ வ ைடய மகைள மணம்
ாிந் ெகாள்ள எண்ணினான். சீகாழிக்கு அ கில் உள்ள நாங்கூாில் கல்வி ேகள்வி
அறி
ஒ க்கங்களால் சிறந்த ேவளாண் ெசல்வர் ஒ வர் இ ந்தார். அவ ைடய
தி மகைளக் காிகாலன் மணந்தான்.
பராக்கிரமத்தா ம், ெப ஞ் ெசயலா ம்
காிகாலன் ெதய்வத் க்குச் சமானமாய் உள்ளவன். அவ க்கும் நமக்கும் ெந ந் ரம்
என்
ஒ
வைகயில் எண்ணினர் மக்கள்.
ஆனா ம் அவ்வள
ரத்தில்
இ ப்பதற்குாிய அவன், க ைணயினால் ெதய்வம் எளிய க்கும் எளியனாய் வ வ
ேபாலத் தன் அன்பினால் கு மக்க க்குச் சமீபத்தில் உள்ளவனாக, அவர்க ைடய
உள்ளக் ேகாயி ல் உைறபவனாக விளங்கினான். அவன் நாங்கூர் ேவளின் மகைள
மணந் ெகாண்ட
ெசயல்
இந்த
அன்ைப ம்
அணிைமைய ம்
பின் ம்
அதிகமாக்கிய .
----------------------------------------------------------7. கிழக் ேகாலம்
காிகால் வளவ ைடய ஆட்சியில் அற ம் ெபா
ம் இன்ப ம் களிநடம் ாிந்தன.
காவிாிக்குக் கைர கட் ய பின் அந்த ஆற்றின் நீர் ேசாழ நாட் க்கு மிகுதியாகப்
பயன்பட்ட .
'ேசா ைடய
ேசாழ வளநா ' என்
மற்ற நா களில்
உள்ளவர்கெளல்லாம் கழத் ெதாடங்கினார்கள். ஒ ேவ நிலத்தில் ஆயிரக் கலம்
ெநல் விைளந்த . ஒ ெபண் யாைன ப த்தி க்கும் இடத்தில் விைள ம் ெநல்லால்
ஏ களி கைளக் காப்பாற் ம்ப யாகச் ேசாழ நாட் ன் நிலவளம் இ ந்த . பல
காலமாக ெநல் விைளயாத இடங்கெளல்லாம் இப்ேபா
ெநல் வயலாக மாறின.
அந்தப்
திய நிலங்களில் விைளந்த விைள
மற்ற இடங்கைளவிட அதிகமாக
இ ந்த . காவிாி நீர் வண்டேலா வந் வயல்களிேல பாய்ந்ததால் எ ெவன்
தனிேய ேபாட ேவண் ய அவசியேம இல்லாமற் ேபாயிற் .
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காவிாிப் ம் பட் னத்தில் றநாட்
ந்
வாங்கித் தங்கள் நா க க்குக் ெகாண்
பட் னத் க்கு வந்

வந்த மக்கள் ேசாழ நாட் ப் ெபா ள்கைள
ெசன்றனர். யவனர் பலர் காவிாிப் ம்

வியாபாரம் ெசய்தனர்.

தமிழ் நாட்

ந்

மிளகு, ஏலம்,

சாதிக்காய், பட் ,
கில், மயில் ேதாைக
த ய பண்டங்கைள வாங்கித் தங்கள்
நாட் க்கு அ ப்பினார்கள். தங்கள் நாட்
ந்
பலவைகயான விளக்குகைள
வ வித் விற்றார்கள். பல யவனர்கள் அரண்மைனயி ம் பிற இடங்களி ம் ேவைல
ெசய் வந்தார்கள். கப்பல் வியாபாரம் மிகச் சிறப்பாக நைடெபற் வந்த .
உைற ாில் காிகால் வளவன் ஒ
நியாய சைபைய அைமத்தான். அந்தச் சைப
அறங்கூறைவயம் என்ற ெபயேரா விளங்கிய . மக்கள் அதில் தங்கள் தங்க க்குப்
பிறரால் ேநர்ந்த ன் பங்கைள ைறயிட் க் ெகாள்வார்கள். அந்த அைவயத்தில்
கல்வி ேகள்வி அறி ஒ க்கம் இவற்றாற் சிறந்த தியவர்கைளக் கு வினராக அரசன்
நி வினான்.
ெப ம்பா ம்
அ ப
ஆண் கள்
கழிந்த
மாந்தர்கேள
அறங்கூறைவயத்திேல இ ந்தார்கள்.
எந்த வைகயான வழக்கானா ம் நன்றாகக் ேகட் ஆராய்ந்
ைற ெசய் ம் சிறப்
அந்த அறங்கூறைவயத் க்கு அைமந்த . அைவயத் க்குத் தைலவனாகக் காிகாலன்
இ ந்தான். அங்ேக வந்த வழக்குகெளல்லாம் நியாயமாகேவ தீர்ந்தைமயால் அந்த
அைவயின் கழ் தமிழ்நா
வ ம் பரவிய .
ஒ நாள் ேசாழநாட் ன் ஒ
ைலயி
ந் சில தியவர்கள் அறங்கூறைவயத்ைத
நா
வந்தார்கள். அறி ம் அ பவ ம் சான்ற
தியவர்கள் அந்த அைவயத்தில்
இ ந் நியாயத்ைத நிைலநாட் கிறார்கள் என்பைதக் ேகள்வி ற்றவர்கள் அவர்கள்.
அவர்கள் அறங்கூறைவயத் க்கு வந்தேபா ேவ
ஒ வ ைடய வழக்குப் பற்றிய
ஆராய்ச்சி நடந் ெகாண்
ந்த . வந்த தியவர்கள் அைவயத்தில் உள்ளவர்கைளப்
பார்த்தார்கள்.
சுற்றி ம் ப த்த சான்ேறார்கள் அமர்ந்தி ப்பைதக் கண்
மகிழ்ந்தார்கள்.
ஆனால் அவர்களிைடேய மிக்க இளைமைய உைடய ஒ வன்
அமர்ந்தி ந்தான்.
அவன் ேவ யா ம் அல்லன்; காிகாலன்தான். அறங்கூறைவயத்தில் அறக் கட ேள
தைலவர்.
ஆத ன் தனக்ெகன்
தனிச் சிறப்
ஒன் ம் இல்லாமல் அங்குள்ள
சான்ேறார்கேளா தா ம் ஒ வனாக அவன் அமர்ந்தி ந்தான்.
ைய எப்ேபா ம்
கவித் க்ெகாள்வ
வழக்கம் அன் .
ஆத ன் அவைனக் கண்ட ம்
ைறயிட
வந்தவர்க க்குச் சிறி ஐயம் உண்டாயிற் . அவன் காிகாலன் என்
அவர்கள்
ெதாிந்
ெகாள்ளவில்ைல.
"யாேரா இைளஞன் ஒ வன் இங்ேக உள்ள
சான்ேறார்கேளா அமர்ந்தி க்கிறாேன! இவன் இங்ேக வ ம் வழக்கில் இ சாரா ம்
கூ ம் ெசய்திகைளக் ேகட்
கா வதற்கு ஏற்ற அ பவம் உைடயவன்
அல்லேவ!" என் தம் ள் ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.
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அவர்கள் அவ்வா ேபசிக்ெகாண்டைத அ கில் இ ந்த ஒற்றன் ஒ வன் ேகட்டான்.
அன்
அறங்கூறைவயத்தில் வந்த வழக்கு ஒ வா
வைடந்த .
ம நாள்
ன்ேன ெசான்னவர்களின் வழக்ைக ைறயிட ஏற்பா ெசய்தார்கள். காிகாலன் தன்
அரண்மைனக்குச் ெசன்றான். வழக்ைகத் தீர்த் க்ெகாள்ள வந்தவர் கள் தன்ைனக்
கண் இைளஞன் என் ேபசிக் ெகாண்ட ெசய்தி ஒற்றன் லமாக அவன் காதிற்கு
எட் ய . அைதக் ேகட் அவன் சினம் ெகாள்ளவில்ைல. அவர்கள் ஐய ற்ற
நியாயேம என் எண்ணினான்.
காிகாலன் சான்ேறார்க ைடய அறி ைரகைளக் ேகட் அவர்களின் ேபாக்குப்ப ேய
கட் கிறவன். தன் ைடய அறி த் திறத்தால் ஏேத ம் ெதாிவிப்பதற்குாிய
வந்தால் அைதத் ெதாிவிப்பான்.
அ
தக்கதாக இ ந்தால் சான்ேறார்கள்
ஏற் க்ெகாள்வார்கள்.
இல்ைலயானால் காரணம் கூறி அவன் க த்ைத
மாற் வார்கள். எந்தக் காலத்தி ம் காிகாலன் தன் க த்ைதேய
ந்த
பாக நிைல
நி த் வதில்ைல. இப்ப த்தான்
ெசய்யேவண் ம் என் குறிப்பாகக் கூடப்
லப்ப த் வதில்ைல. எப்ப யாவ உண்ைம ெவல்ல ேவண் ம், நியாயம் நிைல
நிற்க ேவண் ம் என்ப தான் அவ ைடய வி ப்பம்.
இந்த இயல்ைப வந்தவர்கள் கண்டார்களா? அவர்கள்
கிைடக்க ேவண் ம் என்
ஆர்வம் உைடயவர்கள்.
ெதாிந் ெகாள் ம் அ பவம் இல்லாவிட்டால் தங்க
என்
அவர்கள் அஞ்சினார்கள்.
அதனால் தான்
இளைமையக் கண் ஐ ற்றார்கள்.

தங்கள் வழக்கில் நியாயம்
நியாயத்ைதத் ெதளிவாகத்
க்கு நன்ைம உண்டாகாேத
அவர்கள் காிகால ைடய

அவர்க ைடய மன நிைலையக் காிகாலன் உணரத் தக்க ேபரறி ைடயவன். ஆகேவ
அவர்கள் மனம் தி ப்தியைட ம் வைகயில் நியாயம் வழங்க ேவண் ெமன்
எண்ணினான். அ கா ம் நிகழாத ஒ காாியத்ைதச் ெசய்யலானான்.
ம நாள் உாிய காலத்தில் அறங்கூறைவயம் கூ ய .
சான்ேறார்கள் வந்
அைவயத்தில் அமர்ந்தார்கள்.
அரசன் வ ம் ேநரமாயிற் .
இன் ம் அவன்
வரவில்ைல.
அப்ேபா
யாேரா ஒ
தியவர் அைவயத்ைத ேநாக்கி வந்
ெகாண்
ந்தார்.
அவ ைடய தைல நன்றாக நைரத்தி ந்த .
அைவக்குள்
வந்த டன் அரசன் அம ம் ஆசனத்தில் அவர் அமர்ந்தார். சான்ேறார்கள் அவைரக்
கவனித்தார்கள். அமர்ந்தவர் தைல நிமிர்ந்
யாவைர ம் பார்த்தார். "என்ைனத்
ெதாிய வில்ைலயா? என்
ெதாிவித் விட்ட .
காிகால் வளவேன

ேகட்டார்.

அந்தக் ேகள்வி அவர் இன்னார் என்பைதத்

தியவைரப்ேபால ேவடம்

இளைமைய உைடேயான்; உைர

ைனந்

வந்தி ந்தான்.

ைவக் காணமாட்டான்" என்

"இவன்

தல்நாள் சில

நைர
மக்கள் ெசால் க் ெகாண்டார்கேள, அவர்கள் உவக்க ேவண் ெமன்
தா ம் நைர
த் வந்தி ந்தான்.
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காிகாலேன அப்ப வந்தி க்கிறான் என்பைத உணர்ந்த சான்ேறார்கள், "என்ன இ !"
என் வியப் மீ ரக் ேகட்டார்கள்.
"உங்க க்கு ந வில் நான் மட் ம் இைளயவனாக இ ந்தால் நன்றாக இ க்குமா?
உங்க ைடய அ பவம் எனக்கு உண்டாக ேவண் மானால் இன் ம் பல ஆண் கள்
ஆகேவண் ம். அதன் பிறகு இந்த அைவயத் க்கு வ வ
மா? ஆகேவ,
இப்ேபாேத றத்ேதாற்றத்திலாவ
உங்கைளப்ேபால இ க்கலாெமன்
எண்ணிக்
ேகாலம் ைனந்ேதன்" என்றான் மன்னன்.
தல் நாள் வந்தவர்கள் அன் தம் வழக்ைகக் கூற வந்தார்கள்.
தல் நாள் இைளஞன்
என்
தாம் எண்ணியவன் ேசாழ சக்கரர்த்தி என்பத அவர்கள் அப்பால் ெதாிந்
ெகாண்டார்கள்.

இன்ேறா,

வந்தி ப்பைதக் கண்

அவன்

கிழவைனப்

ேபாலக்

ேகாலம்

ைனந்

ஆச்சாியம் அைடந்தார்கள். 'நாம் எண்ணியைத இப்ெப மான்

எப்ப
அறிந் ெகாண்டான்? நம் ைடய அறியாைமயால் ேதாற்றிய குைறையத்
தீர்ப்பதற்காகேவ இந்தக் ேகாலம் ைனந்தி க்கிறான். இனி நம் ைடய ெப ங்
குைறகள் எல்லாம் இங்ேக தீ வதற்கு என்ன தைட?' என்
மகிழ்ச்சிைய அைடந்தார்கள்.
அவர்க ைடய வழக்ைக அறங்கூறைவயத்தினர் ேகட்
நாட் னர்.
காிகாலன் நைர

த்

மன்னைனப் பாராட் ய .

ஆராய்ந்

வந்த நிகழ்ச்சிையத் தமி லகம்
லவர்கள் அைதப் பாட்டால்

கழ்ந்

எண்ணி அளவற்ற

நியாயத்ைத நிைல

வ ம் அறிந்

அம்

பரப்பினார்கள். ----

------------------------------------------------------8. நாட்

வளம் பா ய நங்ைக.

காிகால் வளவ ைடய கழ் பரவப் பரவ அவைனப் லவ ம் பாண ம் நா
வந்தார்கள். காவிாிப் ம்பட் னத்தில் நி விய பட் மண்டபத்தில் லவர்கள் தங்கள்
தங்கள் கவிைதைய அரங் ேகற்றினார்கள்; தமிழ்
ல்கைள ஆராய்ச்சி ெசய்தார்கள்.
ம ைரயில் இ ந்த சங்கத்ைதப் ேபான்ற சிறப் க் காவிாிப் ம்பட் னத் ப் பட்
மண்ட பத் க்கும் உண்டாயிற் . ேசர ேசாழ பாண் ய நா களி
ந்
லவர்கள்
அ க்க வந் காிகால் வளவைனப் பா ப் பாிசு ெபற் ச் ெசன்றார்கள். வளவன்
உைற ாில் சில கால ம் காவிாிப் ம்பட் னத்தில் சில கால மாக இ ந் வந்தான்.
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ஒ நாள் வளவனிடம் ஒ ெபண் லவர் வந்தார். அவ க்குத் தாமக்கண்ணி
என் ெபயர். அவர் கால் டம். ஆத ன் டத்தாமக் கண்ணியார் என் யாவ ம்
அவைரக் குறிப்பிட் க் கூ வர். உ ப் க் குைற இ ந்தால் அைத அைடயாளமாகக்
க
வார்கேள யன்றி இழிவாக எண் வதில்ைல. காிகாலன் என்ற சக்கரவர்த்தியின்
ெபயேர அங்கத்ைதக் குறித்
ெபா ைள உைடய அ .

வந்த தாேன? காிந்த காைல உைடயவன் என்ற

டத்தாமக் கண்ணியார் காிகால ைடய அைவக்களத் க்கு வந்தார்.
வழக்கம்ேபால அரசன் அவைர வரேவற்
உபசாித்தான்.
சில
காலம்
அரண்மைனயில் அப் ெபண்மனியார் தங்கினார். அவர் ேசாழநா நில வள ம் நீர்
வள ம் நிரம்பப் ெபற் விளங்குவைத உணர்ந்தவர்; மற்றவர்கள் அந்த வளங்கைளப்
பற்றிக் கூ வைத ம் ேகட்டவர்.
ஆத ன் அந்த வளப்பங்கைள ெயல்லாம் அைமத்
ஒ ெபாிய கவிையப்
பாடேவண் ெமன்
எண்ணினார்.
காிகால் வளவன் சிறப்ைப ெவளிப்ப த்த
ேவண் ம் என் ம் வி ம்பினார். தமிழில் ஒ வ ைடய கைழ ெவளிப்ப த்தப் பல
வழிகள் இ க்கின்றன. வள்ளல்களிடம் பாிசு ெபற்ற ஒ வர் பாிசு ெப ம் இடம்
ெதாியாமல்
அைல ம் மற்றவர்கைளப் பார்த் ,"நீங்கள் இன்னாாிடம் ேபானால்
உயர்ந்த பாிசில் கிைடக்கும்" என் ெசால் அவர்களிடம் ேபாவதற்கு வழி காட் ம்
ைறயில் லவர்கள் சில ல்கைளப் பா யி க்கிறார்கள். அந்த வைகயான
க்கு
ஆற் ப்பைட

என்

ெபயர்.

பாிசிைலப் ெபறப ேபாகிறவர்கள்

லவர், பாணர்,

ெபா நர், விற யர், கூத்தர் என் பலவைகயாக இ ப்பார்கள். இவர்களில் யாைரப்
பார்த் ச் ெசால்வதாகப் பாட் அைமகிறேதா அவர்கள் ெபயரால் அந்த
க்குப்
ெபயர் அைம ம்.
லவைரப் பார்த் ச் ெசால்வதாக இ ந்தால் லவராற் ப்பைட
என்

அைதச் ெசால்வார்கள். இப்ப ேய பாணாற் ப்பைட, ெபா நராற் ப்பைட,

விற யாற் ப்பைட, கூத்தராற் ப்பைட என் மற்றவற் க்குப் ெபயர்கள் அைம ம்.
டத்தாமக் கண்ணியார் ெபா நர் ஆற் ப்பைட பா அதில் காிகாலன் கைழப்
பதித் ைவக்கலாம் என்
ெசய்தார்.
ெபா நர் என்பவர்கள் ைகயிேல தடாாி என்ற
பைறைய ைவத் த்
தட் க்ெகாண் பா கிறவர்கள். அவர்க டன் யாழ் வாசித் ப் பா
ம் ஆ
ம்
பாிசில் ெப ம் விர ய ம் வ வார்கள். வ ைமயில் ஆழ்ந் தன்ைன ஆதாிக்கும்
வள்ளல யாைர ம் காணாமல் ஊர்ேதா ம் அைலந்
ெகாண்
க்கும் ெபா நன்
ஒ வைனக் கண் , காிகால் வளவனிடம் ெசன் பாிசில் ெபற்ற மற்ெறா
ெசால்வதாக அந்தப் ெபா நராற் ப் பைடையப் பா னார்.

ெபா நன்

*
எங்ேகேயா தி விழா க்குப் ெபா நன் ேபாயி ந்தான். அங்ேக அவ டன்
வந்த விற யாழ் வாசித் ப் பா னாள். அவன் தடாாிப் பைற ெகாட் னான். ஒ
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ைகயால் வாசிக்கும் க வி அ . விழாவில் நான்ைகந்
நாள் அவர்கள் வயி
நிரம்பச் சாப்பிட்டார்கள்.
விழா
ந்த டன்
அந்த ஊைர விட் ப்
றப்பட் விட்டார்கள்.
எங்ேக ேபாவ
என்ற நிச்சயம் இல்லாமேல
றப
பட்டார்கள். விற தன் அழகிய யாைழச் சுமந்
ெம ந்த சுற்றத்தா ம் ெசன்றார்கள்.

ெசன்றாள். அவர்க

டன், உடம்

இன்ன இடத் க்குப் ேபாவ
என்ற திட்டம்
இல்லாைமயால் எதிர்ப்பட்ட
வழியில் ேபானார்கள். அந்த வழி அவர்கைள ஒ காட் னிைடேய ெகாண் ேபாய்
விட்ட . ேகாைட ெவயிலால் ஈரத்ைத இழந்
மரங்கள் எல்லாம் வா உலரப்
பாைலயாகிக்ெகாண்
வ ம் கா
அ .
நடந்
நடந்
அவர்க க்குக் கால்
ச த் விட்ட . ஒ
மரம் அங்ேக வழியிேல இ ந்த . அதில் மாத்திரம் சில
இைலகள் இ ந்தன. இைல ெசறிவாக இல்ைல. அதனால் மரத்தின் கீேழ அடர்ந்த
நிழைலக் காண வில்ைல; வைலைய விாித்தாற்ேபால அந்த நிழல் இ ந்த . அதாவ
கிைடத்தேத என் அ◌்தப் ெபா ந ம் அவ ைடய பாிவாரங்க ம் அங்ேக சற்
அமர்ந்தார்கள்.
அப்ேபா காிகால் வளவனிடம் ெசன் அவன் அளித்த வி ந்ைத உண் மகிழ்ந்
பாிசில் ெபற் க்ெகாண் மற்ெறா ெபா நன் அங்ேக வந்தான். மரத்தின் நிழ ல்
ெபா ந ம் அவைனச் சார்ந்த பட் னிப் பட்டாள ம் இ ப் பைதக் கண்டான்.
அவர்கள் நிைலையக் கண்

இரங்கினான். 'நா ம் இவர்கைளப் ேபால இ ந் ேதாேம!

காிகால் வளவைனக் கண்ட பிறகுதாேன

நம் க

நீங்கிய

?

இவர்கைள ம்

அவனிடம் ேபாகும்ப ெசான்னால் இவர்க க்கும் நன்ைம உண்டாகுேம!' என்
எண்ணினான்.
உடேன அங்ேக இ ந்த ஏைழப் ெபா நைனப் பார்த்
இந்தப்
பணக்காரப் ெபா நன் ெசால்லத் ெதாடங்கினான்.
"ெபா நர் தைலவேன, உன்ைன ம் உன் சுற்றத்தாைர ம் நான் வ ம் வழியிேல
கண்ட , உங்கள் ண்ணியப் பயன் என்ேற ெசால்ல ேவண் ம். "
அமர்ந்தி ந்த ெபா நன், 'யாேரா ெபாிய ெசல்வர் நம்ைமப் பார்த் ப் ேபசுகிறாேர!'
என்
எ ந்
நின்
மாியாைத ெசய்தான்.
மற்றவர்க ம் எ ந்
ஒ ங்கி
நின்றார்கள்.
அவர்கள்
சிரத் க்ெகாண்டான்.

ெசயைலக்கண் ,

வந்த

ெபா நன்

மனத் க்குள்ேள

"நா ம் உங்கள் இனத்ைதச் ேசர்ந்தவன்தான். என்ைனக் கண்ட ம் நான் யாேரா
என் ம ண் விட்டீர்கெளன் ேதான் கிற . நா ம் உங்கைளப் ேபாலேவதான்
பசி ம் வ ைம ம் வாட்ட வ ந்தினவன். ஆனால் காிகால் வளவைனக் கண்ட பிறகு
என் வ ைம கால் வாங்கி ஓ விட்ட . அவ ைடய அரண்மைன வாசல் என் ம்
திறந்ேத இ ப்ப . நம்ைமப் ேபான்ற இரவலர்கள் குந்தால் யா ம் தைட ெசய்ய
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மாட்டார்கள். நான் அங்ேக ேபாேனன். பல நாள் பட் னி கிடந்தைமயால் என்
உடம் மிக ம் இைளத்தி ந்த . ைகயில் தடாாிைய ைவத்தி ந்ேதன். என் ைக
அ க்கு அதில் ப ந்தி ந்த .
நான் வி யற் காைலயில் அந்தக் தடாாிையக்
ெகாட் ேனன்.
என்ன ெவன்
ெசால்ேவன்! காிகால் வளவன் நான் இ ந்த
இடத் க்ேக வந் விட்டான்.
ெந
நாட்களாகக் காணாத உறவினைனக்
காண்ப ேபால அன்ேபா என் டன் ேபச ஆரம்பித்தான். "
"உங்களிடம் காிகால் வளவேன ேபசினானா?"
"ஆம், நான் எந்தக் ேகாலத்தில் இ ந்ேதன் ெதாி மா? என் இைடயிேல கந்ைத
இ ந்த ; ேவர்ைவயிேல நைனந்
ேப க்கு உைற ளாக இ ந்த .
கிழிந்த
இடங்கைளத் ைதத் உ த்தி ந்ேதன். காிகால் வளவன் என்ைன ஒ
ைற ஏற
இறங்கப் பார்த்தான். அந்தப் பார்ைவயிேல எத்தைன குளிர்ச்சி! என் என்ெபல்லாம்
சில்ெலன் தண்ணிய உணர்ச்சிையப் ெபற்றன. என் இைடயிேல உள்ள ஆைடையக்
கைளந்ெதறியச் ெசால் ேவ
திய ஆைடைய அளித் அணியச் ெசய்தான். ேபன்
கு யி ந்த ஆைட ன் என் இைடயிேல இ ந்த . இப்ேபா மிகமிக ெமல் ய
ேவைல ெசய்த ஆைடைய அணிந்ேதன். பிறகு மிக இனிைமயான பான வைககைளப்
ெபாற்கிண்ணத்தில் அழகிய மகளிர் ஊற்றித் தந்தார்கள்.
என் தாக ம் பசி ம்
எனக்கல்லவா ெதாி ம்? அவர்கள் வார்க்க வார்க்க நான் வாங்கிக் கு த் க்ெகாண்ேட
இ ந்ேதன்.
"பிறகு இைளப்பாறிேனன்.
தல் நாளில் நான் இ ந்த இ ப் என்ன! அப்ேபா
நான் கர்ந்த இன்பம் என்ன! ஆைளப் பார்த்தால் அைடயாளேம ெதாியா . அப்ப
ஆைட அலங்காரங்க டன் விளங்கிேனன்.
ன் என் உைட நாற்ற ம் உடல்
நாற்ற ம் எனக்ேக சகிக்க
யாமல் இ ந்தன. இப்ேபாேதா ஒேர ந மணந்தான்.
எனக்ேக, 'நாம் கன

காண்கிேறாேமா!' என்ற ஐயம் உண்டாயிற் .

"அங்ேக எனக்கு நடந்த உபசாரங்கைள நான் ன்ேன எங்கும் அ பவித்ததில்ைல.
ஆைகயால் அங்ேக உள்ள பண்டங்கைள எப்ப
எப்ப
உபேயாகிக்கேவண் ம்
என்பேத எனக்குத் ெதாியவில்ைல. அங்கி ந்த ேவைலக்காரர்கள் அைதெயல்லாம்
எனக்குச் ெசால் த் தந்தார்கள். "
ந விேல ஏைழப்பாணன் ஒ
ேகள்விையக் ேகட்டான்.
"பானங்கைள
கர்ந்தைத ம் ஆைட அணிந்தைத ம் ெசான்னீர்கள்.
உண
ெகாள்ள
வில்ைலேயா?" என்

ேகட்டான்.

"அதற்குள் அவசரப்ப கிறீர்கேள! பக்குவமாக ெவந்த ஊேனா

கலந்த வி ந்ைதப்

பக்கத்தில் இ ந் , அைதச் சாப்பி ங்கள், இைதச் சாப்பி ங்கள் என்

ெசால்ல நான்
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உண்ேடன்; சுடச்சுடச் சாப்பிட்ேடன். ஒ வைக உண ச த் விட்டதானால் ேவ
வைகயான பணிகாரங்கைளத் தந்தார்கள்.
ைன
ாியாத அாிசியினால் சைமத்த
ேசாற்ைற உண்ேடன். இப்ப த் தின ம் வி ந் உண் உண் என் பற்கள்கூடத்
ேதய்ந்
ேபாய்விட்டன.
பல நாள் அங்ேக தங்கியி ந்ேதன்.
பிறகு விைட
ெபற் க்ெகாள்ளலாம் என்

எண்ணிக் காிகால் வளவனிடம், 'எங்கள் ஊ க்குப்

ேபாய்வ கிேறாம்' என்
ெமல்லச் ெசான்ேனன்.
ேகாபத்ைதப் பார்க்கேவண் ேம!"
"ேகாபமா? எதற்காகக் ேகாபம்?" என்

அப்ேபா

அவ

க்கு வந்த

ஏைழப் ெபா நன் ேகட்டான்.

"உண்ைமயான ேகாபம் அல்ல. ேகாபம் வந்த

ேபாலக் காட் னான். 'எங்கைள

விட் ப் ேபாகப் ேபாகிறீர்களா?' என்
ேகட்டான். நான் ேபாக ேவண் ெமன்
தீர்மானித்தி ப்பைதத் ெதாிந் ெகாண்டான். அவ க்கு வ த்தந்தான். உடேன
யாைன த ய பாிசில்கைளத் தந்தான். அவன் பல ெபா ள்கைளக் காட் னான்.
நான் ேவண் யவற்ைறெயல்லாம் வாாிக்ெகாண்ேடன். "
"காிகால் வளவன் ெப ஞ்ெசல்வம் உைடய வள்ளேலா?" என்

ேகள்வி வந்த .

"என்ன, அப்ப க் ேகட்கிறீர்கள்? ேசாழ நாட் மன்னன் அவன். உ வப் பஃேறர்
இளஞ் ேசட் ெசன்னியின்
தல்வன்.
அவன் க வில் இ க்கும்ேபாேத தந்ைத
இறந்தைமயால், அப் ேபா
அரசுாிைம அவ ைடயதாகிவிட்ட .
ேசர
பாண் யர்கைள ெவண்ணிப் பறந்தைலயில் ேபார் ெசய் ெவன்றவன். அவனிடம்
ேபானால் உங்கள் வ ைம இ ந்த இடம் ெதாியாமல் ேபாய் வி ம். "
"நாங்கள் அங்ேக ேபாய் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?"
"அவைன அ கினாேல ேபா ம்.
அவைன அ கித் ெதா
நின்றால்
அவ ைடய அன் ப் பார்ைவ உங்கள்ேமேல ப ம். கன்ைற ஈன்ற பசு தன் கன்ைறப்
பார்ப்ப ேபால அன் த ம்ப உங்கைளப் பார்ப்பான். நீங்கள் யாழ் வாசித் த்
தடாாிப் பைறையக் ெகாட் ங்கள்.
அவற்றின் ஒ
அவன் காதில் வி ந்தேதா
இல்ைலேயா, அவன் உங்கள் தகுதிையத் ெதாிந் ெகாள்வான். உங்கள் இ
கந்ைதையக் கைளந் பட்டாைடைய உ த் க்ெகாள்ளக் ெகா ப்பான்.
வைககைள வழங்குவான். ெபான்னால் ெசய்த தாமைரைய உங்கள்
சூட் வான். விற
அணி ம்ப ெபான்னாி மாைலைய அளிப்பான்.
குதிைரகைளப் ட் ய ேதைர வழங்குவான். யாைனையத் த வான்.
அவரவர்க க்கு
நீங்கள்
பகிர்ந்
ெகா க்கும்ப
மிகுதியாகத்

ப்பி ள்ள
நல்ல ம
தைலயிேல
அழகான
அவற்ைற
த வான்.
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ஊ க்குப்ேபாகிேறாம் என்
ெசான்;னால் எளிதிேல உங்கைள அ
அவ ைடய அன் க்கு ஈடாக எதைன ம் ெசால்ல இயலா . "
இப்ப ச் ெசான்ன ெபா நன் காிகால

ப்பமாட்டான்.

ைடப ேசாழ நாட்ைட வ ணித் ,

"இத்தைகய நாட்ைட ைடய காிகாலன் உனக்குப் பாிசில்கைளத் த வான்" என்
ெசால் த் தன் ேபச்சுக்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கிறான்.
டத்தாமக் கண்ணியார் ெபா ந ைடய கூற்றாகச் ெசால்
ேசாழ நாட் ன் வளத்ைத விாிவாக அைமத்தி க்கிறார்.

ம் இந்தப் பாட் ல்

******************
ேசாழநா
வ ம் வயல்கள் இ க்கின்றன. நிலத்தில் விைள ம் ெநல்ைல, அந்த
நிலத்தின் ஒ பக்கத்தில் உள்ள திட ல் ேசர் கட் ச் ேசமித் ைவத்தி க்கிறார்கள்
ேவளாளர்கள். ஒவ்ெவா மா நிலத்தி ம் இந்த ெநற்கூ கள் நிரம்பியி க்கின்றன.
அங்கங்ேக ெதன்னந் ேதாப் கள் இ க்கின்றன. அங்ேக கு மக்கள் வாழ்கிறார்கள்.
உழவ ைடய ெபண்கள் மணைலக் குவித்
விைளயா கிறார்கள்.
மயில்கள்
பாகற்பழத்ைதயம் பலாப் பழத்ைத ம் ெகாத்தித் தின்கின்றன.
ஆண் மயில்கள்
அப்ப ேய ெமல்ல அைசந் அைசந் வந் மணற்பரப்பிேல ஆ கின்றன. அ கில்
உள்ள மலர்ச் ெச களிேல வண் கள் ரல்கின்றன. அந்த ஒ
யாேழாைச ேபால
இ க்க, மயில்கள் நடனமாதைரப்ேபால ஆ கின்றன.
வயல்கள் நிரம்பிய ம த நிலத்தில் க ம்ைப ெவட் ம் ஓைச ம் ெநல்ைல அாி ம்
ஓைச ம் எங்கும்
ழங்குகின்றன.
வயல் இல்லாத ேமட்
நிலங்களில்
அடம்பங்ெகா
ம் பகன்ைற என்ற ெகா
ம் படர்ந்தி க்கின்றன.
ன்கமர ம்
ஞாழல் மர ம் வளர்ந்தி க்கின்றன.
ஒ
பக்கம்
ல்ைல நிலம் பரந்தி க்கிற .
காடம் காட்ைடச்சார்ந்த இட ம்
ல்ைல நிலமாகும்.
அங்ேக ஒ சார் மல்ைலக்ெகா
த் ப் படர்ந்தி க்கிற .
சிங்காந்தள், சிவந்த மலைரப் த் நிற்கிற . ேதற்றா மர ம் ெகான்ைற மர ம்
ெமாட்டவிழ்ந்
மலர்கின்றன.
நீலமணிையப் ேபான்ற மலர்கள் காயா மரத்தில்
மலர்கின்றன.
கடற்கைரப் பக்கத்தில் நாைரகள் இறால்மீைனக் ெகாத்தித் தின்கின்றன. அங்ேக
வளர்ந்தி க்கும் ன்ைன மரத்திேல அைவ தங்குகின்றன. கைரயிேல ேமாதி ழங்கும்
அைல ஓைசக்குப் பயந்
அந்த நாைரகள் பைனமரத்திற்குப் ேபாய் அதன் மட ல்
இனிைமயாகத் தங்குகின்றன.
அங்கங்ேக குைலகுைலயாகத் ேதங்காய்க ம்
வாைழக்காய்க ம் அந்த அந்த மரங்களில் ெதாங்குகின்றன.
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ஒ நிலத்தில் வா ம் மக்கள் ேவ நிலத் க்குச் ெசன் தம் நிலத்தில் விைள ம்
பண்டங்கைள விற் விட் கி இந்த நிலத்தில் விைளகின்ற ெபா ள்கைள வாங்கி
வ கிறார்கள். மைலப்பாங்காில் வா ம் மக்கள் ேதைன ம் கிழங்ைக ம் கடற்கைரப்
பக்கத்தில் விற் விட்
அங்ேக கிைடக்கும் மீன் ெநய்ைய ம் நறைவ ம்
வாங்குகிறார்கள். ம தநநிலப் பரப்பில் வாழ்பவர்கள் க ம்ைப ம் அவைல ம் விற்
மான் தைசைய ம் ேவ உண ப்பண்டத்ைத ம் வாங்கிச் ெசல்கிறார்கள்.
குறமக்கள் குறிஞ்சி நிலத்திேல மல ம் குறிஞ்சிப் ைவ அணிந் மகிழ்கிறார்கள். அ
ச த் விட்டதானால்
ெநய்தல்
வாலான
கண்ணிையத்
தைலயிேல
சட் க்ெகாள்கிறார்கள்.
காட் ேல வா ம் ேகாழிகள் அ கிேல உள்ள ம த
நிலத் க்கு வந் அங்குள்ள ெநற் கதிைரத் தின் கின்றன. வய க்க கில் ட் ேல
வள ம் ேகாழிகள் மைலப்பக்கத்திற் ெசன்
அங்ேக விைள ம் திைனையத்
தின் கின்றன.
மைலயிேல வா ம் மந்திகள் கடற்கைரக்க கில் உள்ள
உப்பங்கழியில் ழ்கிக் களிக்கின்றன. கழியிேல திாி ம் நாைரகள் மைலயிேல ேபாய்
இைளப்பா கின்றன.

இப்ப க் குறிஞ்சி,

ல்ைல, ம தம், ெநய்தல் என்ற நான்கு

வைக நிலப்பரப்பி ம், அங்கங்ேக வாழ்வதற்குாிய பறைவக ம் விலங்குக ம்
மக்க ம் மற்ற நிலங்க க்கும் ெசன் ச ப் த் தீர இன்பம் கர்வைதக் காணலாம்.
எல்லாவற்றிற்கும் ேமற்பட்ட சிறப்ைபக் காவிாியாற்றினாற் ெப வ ேசாழநா .
காவிாி எங்ேக ேதான்றினா ம் எவ்ெவந்நாட் ன் வழிேய வந்தா ம் அதன்
ப்
பயைன ம் ெப வ ேசாழ நா தான். சூாியன் ெவம்ைமயாகத் தன் கதிர்கைள சி
எங்கும் பசு மரங்கங் வா ப் ேபானா

ம், மைலகளில் அ வி வறண்டா

மைழ ெபய்ய மறந்தா ம், எங்கும் பஞ்சம் படர்ந்தா
நீர்வளம் ெப க்குவ காவிாியா .

ம், ேமகம்

ம் என்ைறக்கும் ெபாய்யாமல்

காவிாியில் ெவள்ளம் வ வைதப் பார்த்தால் எத்தைன அழகாக இ க்கிற ! மைலப்
பகுதிகளி
ந்
வ வதனால் மைலவிைள ெபா ள்கைள ஆற்
நீர் அ த்
வ கிற . நைறக் ெகா
ம் நரந்தப் ல் ம் அகி ம் சந்தன ம் அதில் மிதந்
வ கின்றன. அவற்ைறக் காவிாி கைரயிேல ஒ க்கிச் ெசல்கிற .
ேசாழ நாட்
ள்ள குளத்தி ம் ம வி ம் தன் நீைர நிரப் கிற . அங்ேக மகளிர்
நீாில் குைடந் விைளயா கிறார்கள். இந்தப்
ெவள்ளத்தால் எங்கும் ெநற்பயிர்
மிகச் சிறப்பாக விைளகிற . ெநற்கதிைர அாிவாளால் அ த் த் ெதாகுக்கிறார்கள்.
கதிர்கைள மைலேபாலக் குவிக்கிறார்கள். பின் கடா விட் ெநல்ைலக் குவியல்
குவியலாகப் ேபா கிறார்கள். ெபான்னிறம் ெபற்ற அவற்ைறப் பார்த்தால் ேம
மைலயின் நிைனப் வ கிற . பின் ெநல்ைலக் குதிர்களிேல ெகாண் ேபாய்க்
ெகாட் கிறார்கள். எல்லாக் குதிர்க ம் நிரம்பி வி கின்றன. ஒவ்ெவா ேவ யி ம்
ஆயிரம் கலம் ெநல் விைளகிற .
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எல்லாம் காவிாி த ம் ெசல்வம். காவிாிதான் ேசாழநாட்ைடேய காப்பாற் கிற .
*******

இவ்வா

ேசாழ நாட் ன் வளத்ைத

டத் தாமக் கண்ணியார் வ ணித் ப

ெபா நர் ஆற் ப் பைடையப் பா நிைறேவற்றினார் 248 அ கைள உைடய ெபாிய
பாட் அ . அைதக் ேகட்ட காிகால் வளவன் ெபண் லவைரப் பாராட் ப் பாிசில்
வழங்கினான்.
-----------------------------------------------------------
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9. பாட் ம் பாிசும்
டத்தாமக் கண்ணியார் பாடல், லவர் அைவக்களத்தில் ஏறிப் பாராட்ைடப் ெபற்ற
பிறகு ேவ
லவர்கள் காிகால ைடய கைழப் பல வைகயிேல பா அரங்ேகற்றிச்
ேசாழ மன்னன் வழங்கும் பாிசிைலப் ெபற் ச் ெசன்றர்கள். க ய ாில் உ த்திரன்
என்பவ ைடய
தல்வராகிய கண்ணனார் என்பவர் சிறந்த தமிழ்ப்
லவராக
விளங்கினார். அவைரக் க ய ர்
உ த்திரங் கண்ணனார் என்
யாவ ம்
ெசால்வார்கள். அவர் காிகாலைனப்பற்றி ஒ
ெபாிய
பாட்ைடப் பா னார்.
காவிாிப் ம்பட் னம் வர வரச் சிறப் அைடந்தி ப்பைதக் கண்டவர் அவர். அப்
பட் னம் வாணிகத்தினால் உலகில் உள்ள பல நா க டன் ெதாடர் ெகாண்
விளங்கிய . தமிழ்நாட் ன் பண்டங்கைள ம் காிகாலன்
கைழ ம் உலெகங்கும்
பரப் வதற்கு அந்தக் கடற்கைரப் பட் னம் வாயிலாக இ ந்த . பட் னம் என்ப
காவிாிப் ம்பட் னத்ைதேய குறிக்கும்ப யாக அதற்குச் சிறப் அைமந்த .
அந்த நகரத்தின் ெப ைமைய ம் ெசல்வ மிகுதிைய ம் வாணிகத்ைத ம் வாயாரப்
பாட
ேவண் ெமன்
உ த்திரங்கண்ணனார்
எண்ணினார். அேதா
காிகால்
வளவ ைடய வரலாற்ைற ம் அந்தப் பாட் ல் இைணக்க வி ம்பினார். பல நாள்
சிந்தித் ,"பட் னப் பாைல" என்ற நீண்ட பாட்ைட இயற்றி

த்தார்.

301.

அ கைளக்
ெகாண்ட அந்தப் பாட் , காதலன் ஒ வன்
ெசால்வ ேபால
அைமந்தி க்கிற .
இல்லறம் நடத் வதற்கு ேவண் ய ெபா ைளத் ேத ம்
ெபா ட் த் தன் காத ையப் பிாிந்
ெசல்லலாம்
என்
த ல் அவன்
நிைனக்கிறான். பிறகு அவைளப் பிாிவ
ன்பத்ைதத் த ம் என்ற எண்ணம
உண்டாகிற .
ெபற்றா

அப்ேபா

ம், காிகால

தன் ெநஞ்ைசப் பார்த் , "காவிாிப் ம்பட் னத்ைதப்

ைடய ேவைலக் காட்

ம் ெவம்ைமயான பாைல நிலத்ைதக்

கடந் நான் வரமாட்ேடன்; என் ைடய காத யின் ேதாள் அம் மன்ன ைடய
ெசங்ேகாைல விடத் தண்ைமைய உைடய " என் ெசால்கிறான். இப்ப ச் ெசால் ம்
ேபாக்கில் காவிாிப் ம் பட் னத்தின் ெப ைமைய ம், காிகால
லவர் விாித் ைரக்கிறார்.

ைடய

கைழ ேம

*
சுக்கிரன் வடக்ேக இ ந்தால் மைழ ெபாழி ம் என்

ெசால்வார்கள். அ

ெதற்ேக

ெசன்றால் மைழயின்றிப் பஞ்சம் உண்டாகும்.
அவ்வா
பஞ்சம் உண்டாகி,
வானம்பா
வானத்ைத ேநாக்கி மைழத் ளிக்காக வாய் திறந்
பா
ம் நீர்
கிைடக்காமல் அ
வா ம்ப
பஞ்சம் உண்டானா ம் ெபாய்ய்யாமல் குடகு
மைலயி
ந்
வ கின்ற காவிாி தன் நீைரப் பரப்பிப் ெபான்ைனக் ேகாழிப்ப
ேசாழநா . அந்த நாட் ல் என் ம் விைள
அறாத வயல்கள் பரந்தி க்கின்றன.
சிறிய சிறிய ஊர்கள் பல,நா

வ ம் வளப்பத்ேதா

விளங்குகின்றன. க ம் ம்
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ெநல் ம்,ெதன்ைன ம் க கும், மஞ்ச
வளர்ந் நல்ல பயைனத் த கின்றன.

ம் ேசம் ம், மா ம் பைன ம், இஞ்சி ம்

அங்கங்ேக மகளிர் ெநல்ைல உலர்த் கிறார்கள். அந்த ெநல்ைலத் தின்ன வ ம்
ேகாழிைய ஓட்ட அ கிேல கல் இல்ைல. ேவ யா ம் இல்லாைமயால் தம் ைடய
காதில் உள்ள குைழைய வாங்கிக் ேகாழியின்ேமல் எறிந் ஓட் கிறார்கள். அந்தக்
குைழகள்,சி

குழந்ைதகள் வி ம் விைளயாட்

வண் கைளத் த க்கின்றன.

ஒன் க்கு ஒன் அ காகப் பல ஊர்கள் நிைறந்த ேசாழ நா . பைகவர்களால்
உண்டாகும் அச்சேம அவ் ர்களில் இல்ைல. அந்த
நாட் ல் கடற்கைரயில்
விளங்குவ காவிாிப் ம் பட் னம்.
படகிேல உப்ைபக் ெகாண்
வந்
ெநல் க்கு அைத விற்
அந்தப் படகில்
ெநல்ைல நிரப்பிக் ெகாள்கிறார்கள் பரதவர்கள். அந்தப் படகுகைளக் கழிகளின்
பக்கத்தில் குதிைரகைளப் ேபாலக் கட் யி க்கிறார்கள்.
நகரத் க்குப்
றம்ேப
ேதாப் க்க ம்
ஞ்ேசாைலக ம் ெசறிந்தி க்கின்றன.
வ ைமையப் ெபற்ற
கைரகைள ைடய நன்னீர்ப் ெபாய்ைககள் இ க்கின்றன. அந்தப் ெபாய்ைககளில்
பல நிறம் ெபா ந்திய மலர்கள் மலர்கின்றன. அவற் ள் மிகப் ெபாிய நீர்நிைலகள்
இரண் உண் . அவற்ைற இ காமத் திைணஏாி என் ெசால் வார்கள்.
இந்த ஏாிக க்கு அப்பால் பலமான கத கைள ைடய மதில் ஓங்கி நிற்கிற .
அந்தக் கத களில் ேசாழ அரச ைடய
ச்சின்னத்ைதப் ெபாறித்தி க்கிறார்கள்.
நகரத் க்குள்ேள குந்தால்
த ேல கண்ணில் ப வ அன்னதானம் ெசய் ம்
அறச்சாைல. அங்ேக ேசாற்ைற வ த்த கஞ்சி ஆற்ைறப்ேபால ஓ கிற . அந்தக்
கஞ்சிையக் கு க்க வ ம் காைள மா கள் தம் ள்ேள சண்ைட ேபா கின்றன.
அதனால் கஞ்சி பா ம் இடம் ேசறாகிவி கிற .
பிறகு அங்ேக வண் கள்
ெசல்வதனால் ேச காய்ந்
தி பறக்கிற . அ கில் உள்ள மாதங்களிேல அந்தப்
தி ப கிற .
இந்த அறச்சாைலக்கு அ ேக பசுமா கைள ம்
எ
கைள ம் பா காக்கும்
சாைலகள் இ க்கின்றன. அவற்றி ள்ேள ேகணிகள் உள்ளன. அப்பால் தவம
ெசய்பவர்களின் மடங்க ம்
னிவர்கள் ேவள்வி ெசய் ம் சாைலக ம் கா
ேகாயி ம் உள்ள இலமரச் ேசாைலகைளக் காணலாம்.
கடற்கைரப் பக்கத்தில் பரதவர் மக்கள் தமக்கு வி ப்பமான ஊைனத் தின் விட்
அடப்பம்
ைவத் தைலயிேல ெச கிக்ெகாண்
ஆட்ைட
ட்டவிட்
விைளயா கிறார்கள். காைட க தாாி கைலச் சண்ைடயிடச் ெசய் பார்க்கிறார்கள்.
ஒ வேரா ஒ வர் மற்ேபா ம் வாட்ேபா ம் ெசய் விைளயாட் அயர்கிரார்கள்.
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பரதவர்
ெத வில்
உைறக்கிண கள்
இ க்கின்றன.
பன்றிகைள ம்
ேகாழிகைள ம் அவர்கள் வளர்கிறார்கள். அமாவாைச நாளி ம் ெபௗர்ணமி யன் ம்
கட ல் பரதவர் மீன் பி க்கப் ேபாகாமல் தம் ைடய ெதய்வமாகிய வ ண க்குப்
ைச ேபா கிறார்கள். தம் மைனவிமா டன் ேசர்ந்
மீனின் ெகாம்ைப நட் அதில்
வ ணைன எ ந் த
வித்
வழிப கிறார்கள்.
கூதாளம்
மாைலைய ம்
தாழம் ைவ ம் சூ ப் பணங்கள்ைள உண் விைளயா கிறார்கள். காவிாி கடேலா
கலக்குமிடத்தில் தீவிைன ேபாகக் கடலா ப் பிறகு நல்ல நீாில் குளிக்கிறார்கள்.
ெபாிய
இன்பங்கைள
ேகட் ம்,

திகளில் பல மாடங்கள் இ க்கின்றன. வா லகத்ைதப் ேபான்ற
உைடயைவ அைவ. அங்குள்ள மகளிர் இரவில் இனிய பாடைலக்

நாடகங்கைளக் கண் ம்,

அ ந்தாமல் உயர்ந்த ம
ட்பமான கிைல உ
ங்கிப் ேபாகிறார்கள்.
சுடர்விட் எாிகின்றன.
விளக்ைக ஒன்
இரண்

நிலாவிேல இ ந்

மகிழ்ந் ம்,

கள்ைள

பானங்கைள அ ந்தி ம், பட்ைடக் கைளந் விட் மிக
த் ம் தம் கணவ டன் மகிழ்கின்றனர். அப்ப ேய அவர்கள்
மாடங்களில் ஏற்றிய விளக்குகள் வி யற்காலத்தி ம்
இரவிேல மீன் ேவட்ைடக்காகச் ெசன்ற பரதவர்கள் அந்த
என் எண் கிறார்கள்.

பரதவர் வா ம் அகன்ற ெத விேல பண்ட
சாைல இ க்கிற .
அங்ேக
க ைமயான காவைல
அைமத்தி க்கிறார்கள்.
உள் நாட்
ந்
வ ம்
பண்டங்கைள
அங்ேக
குவித்தி க்கிறார்கள்.
அவற்றிற்ெகல்லாம்
ப்ெபாறிையயிட் ச்
சுங்கம்
வாங்கிக்
கப்பல்களில்
ெவளிநாட் க்கு
அ ப் கிறார்கள்.
அப்ப ேய கப்ப ல் ெவளிநாட்
ந்
வ ம் பண்டங்க க்கும்
த்திைரயிட் ச்
சுங்கம்
வாங்குகிறார்கள்.
இந்தப்
பண்டசாைலயின்
ற்றத்ேத
பல
பண்டங்கைள ைடய
ட்ைடகள் மைலையப் ேபாலக் குவிந்
கிடக்கின்றன.
அவற்றின்ேமல் நா ம் ஆ ம் ஏறி விைளயா கின்றன.
சுங்க வாி தண் ம்
அதிகாாிகள் ேநர்ைம டன் தங்கள் கடைமகைளச் ெசய்கிறார்கள். அவர்கள் சிறி ம்
ேசார்வில்லாமல் ேவைல ெசய்கிறார்கள். அளந்தறியாத பல பண்டங்கள் அங்ேக
கிடக்கின்றன. ஏவலர்கள் அவற்ைறக் கப்ப
கப்ப ல் ஏற் கிறார்கள்.

ந்

இறக்குகிறார்கள்; பலவற்ைறக்

தி மகள் களிநடம் ாி ம் அங்கா
திகளிேல உயர்ந்த மாடங்கள் இ க்கின்றன.
திண்ைணக ம் ப க்கட் க ம் இைடகழி ம் பல கட் க ம் உைடய மாடங்கள்
அைவ. அங்ேக அழகிய மகளிர் கட ைள வணங்குகிறார்கள். குழல் அக கின்ற .
யாழ்
ர கின்ற .
ழ ம்
ரசும்
ழங்குகின்றன. எப்ேபா ம் விழா அறாத
ஆவண தி அ . அங்ேக பல வைகயான ெகா கள் அைசகின்றன.
கட ைளத் ெதா ம் ேகாயில்களில் ஒ
வைகயான ெகா கள் அைசகின்றன.
இன்ன இன்ன பண்டங்கள் இங்ேக விற்ப்ெப ம் என்பதற்கு அைடயாளமாக நட்ட
ெகா கள் அங்கங்ேக இ க்கின்றன. பல
ல்கைளக் கற் ம் ேகட் ம் கைர கண்ட
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அறி ைடய நல்லாசிாியர், தம்ேமா யாேர ம் வாதம் ெசய்வா ண்டானால் வ க
என்
தம்
ட்
வாயி ல் நாட் ய ெகா கள் ஒ சார் அைசகின்றன.
கடற்பக்கத்ைதப் பார்த்தால் கப்பல்களில் உள்ள கூம் களில் ெகா கள் பறக்கின்றன.
கள் விற்கும் இடத்தில் அைதத் குறிக்கத் தனிேய ெகா ைய நட்
க்கிறார்கள்.
இப்ப ப் பல ெகா க ம் கலந்
பல நிறங்கேளா
விளங்கும் பட் னத்தில்
கப்ப ல் வந்த அழகான குதிைரகள் ஒ பக்கம் நிற்கின்றன. தமிழ் நாட்
ந் பிற
நாட் க்குப் ேபாகேவண் ய மிளகு
ட்ைட
ட்ைடயாக அ க்கி ைவக்கப்
ெபற்றி க்கிற .
இமயமைலயிேல பிறந்த மணி ம் ெபான் ம் ஓாிடத்தில்
விற்பைனயாகின்றன. ேமற்கு மைலயிேல விைளந்த சந்தன ம் அகி ம் ஓாிடத்தில்
ெகாட் க் கிடக்கின்றன.
பாண்
நாட் க் கட ேல எ த்த
த் ம் பவள ம்
ஓாிடத்தில் பளபளக்கின்றன.

கங்ைகக்கைரயிேல விைளத்தபண்டம் ஒ

காவிாிக்கைரயிேல விைளத்த ெபா ள் ஒ

பக்கம்; ஈழ நாடாகிய இலங்ைகயி

வந்த உண ப் ெபா ள் ஒ சார்; காழகமாகிய பர்மாவி

ந்

வந்த பண்டம் ஒ

பக்கம்;
ந்
சார்.

இவ்வள பண்டங்கள் நிைறந் கிடக்கும் ஆவணத்தில் ேநர்ைமயான ைறயில்
வணிகர்கள் வியாபாரம் ெசய்கிறார்கள். ேவளாளர்கள் ந நிைலேயா வாழ்கின்றனர்.
ெகாைல ம்
கள ம்
இன்றி
மக்கள்
வாழ்கிறார்கள்.
பசுமா கைளப்
பா காக்கிறார்கள்.
ண்ணியச் ெசயல்கைள இைட
ன்றிச் ெசய் வ கிறார்கள்.
எங்ேக பார்த்தா ம் வாணிகம். உலகில் உள்ள பண்டங்கள் அத்தைன ம் இந்த
அங்கா யிேல காணலாம். அ மாத்திரம் அன் . உலகத் ெமாழிகள் பலவற்ைற ம்
இங்ேக ேகட்கலாம். அந்த அந்த நா களி
ந் வந் ெசல் ம் மக்கள் பலர் இங்ேக
உல கிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் ெமாழிகளிேல ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள்.
எப்ேபா ம் விழா நிைறந்த

தியாக விளங்குகிற

காவிாிப் ம்பட் னத்தின் சிறப்ைப எண்ணி

ஆவண
காண

தி.
மா?

******************
இவ்வா
ம் காராகிய பட் னத்ைதச் சிறப்பித் ப்பா ய உ த்திரங்
கண்ணனார் காிகால் வளவ ைடய
ரத்ைத ம் பிற இயல் கைள ம் விாிவாகப்
பா னார். அவன் பைகவ ைடய சிைறயில் இ ந்தைத ம், அதனினின் ம் வி தைல
ெபற்

அரசுாிைமையப் ெபற்றைத ம், பல ேபாாில் ெவற்றி ெபற்றைத ம், ஒளியர்,

அ
வாளர், வடநாட்டார், குடநாட்டார், பாண் யன், ெபா வர், இ ங்ேகாேவள்
ஆகியவர்கைளப் றங் கண்ட சிறப்ைப ம் பா னார்.
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காட்ைட அழித்
நாடாக்கிய நலத்ைதப் கழ்ந்தார். குளங்கைள ெவட்
வளம்
ெப க்கினான் காிகாலன். உைற ைர விாிவாக்கி அங்ேக அரண் மைனையக் கட் ப்
பல கு மக்கைளக் ெகாண்
வந்
நாட் னான்.
மதிைலக் கட்
அங்கங்ேக
அம் கைள ைவக்கும் மைறவிடங்கைள அைமத்தான். இவ்வாெறல்லாம் அவன் நகர
நிர்மாணம் ெசய்தைத ம் உ த்திரங் கண்ணனார் அழகாகப் பா னார்.
******************
பாட்ைட நிைறேவற்றிய லவர் காிகாலனிடம் ெசன்றார். பல லவர் கூ ய
அைவயில் அதைனப் ப த்
அரங்ேகற்றினார். ேசாழநாட்
வளத்ைதக் ேகட்
மகிழ்ந்தார் பலர். பட் னத்தின் சிறப்ைபக் ேகட் க் ேகட் , 'நன் , நன் ' என்
கூறிப்பாராட் னர் பலர்.
காவிாிப் ம் பட் னத்தின் அைமப்ைபச் சித்திாிக்கும்
பகுதிகைளப்
லவர்கள் யாவ ம் ேகட் க் ேகட்
இன்பக் கட ல்
ழ்கினர்.
அப்பால் காிகால ைடய
ரப்
அரங்ேகற்றம் நிைறேவறிய .

கைழ விாிக்கும் பகுதிையக் ேகட்

வியந்தார்கள்,

லவ க்குத்
சும் கி ம் மணியார ம் அளித்தான் காிகாலன். அவற்ேறா
பதினா
லட்சம் ெபான்ைனப் பாிசாக அளித்தான். "பாட் க்கு ஏற்ற பாிசு" என்
யாவ ம் பாராட் னார்கள்.
"பட் னத்தின் கைழ இவ்வள சிறப்பாகப் பா னவர் யா ம் இல்ைல. அப்ப ப்
பா ய லவ க்கு இவ்வள மிகுதியாகப் பாிசளித்த மன்ன ம் யா ம் இல்ைல. "
"உ த்திரங் கண்ணனார் வாக்கிேல ெபான் ெகாழிக்கும் காவிாிையக் கண்ேடாம்;
ெபான் வள ம் பட் னத்ைதப் பார்த்ேதாம். இத்தைனைய ம் பா ய லவாிடம்
ெபான் ெகாழிக்க ேவண்டாமா? அதனால் அரசர்பிரான் இத்தைன ெபான்ைனப்
பாிசாக அளித்தி க்கிறான். "
" லவர் பா ய பாடல் ெந ங்காலம் நிற்கும்; ரவலன்
ர ம் அவன் பதினா
றாயிரம் பாிசளித்த க ம் இந்தப் பாட்ேடா ெந ங் காலம் வா ம். "
இப்ப ப்
லவர்க
பாராட் னார்கள்.

ம் மற்ற மக்க

ம்

பாட்ைட ம் பாிைச ம் பற்றிப் ேபசிப்

-----------------------------------------------------------

50
10. இழந்
காிகால

ெபற்ற காதலன்.
ைடய

கழ் ேமன்ேம

ம் வளர்ந்

வந்த . அவன்

ன்

நாங்கூர்ேவளின்

மகைள மணந் ெகாண்ட பிறகு, ேவ
சில ெபண்கைள ம் மணந் ெகாண்டான்.
அவர்க க்கு அறிவிற் சிறந்த மக்கள் பிறந்தனர்.
அவர்க ள் ஆதிமந்தி என்ற
ெபண் ம் ஒ த்தி.
ஆதிமந்தி

அழகும்

அறி ம்

சிறந்

விளங்கினாள்.

காிகால்

ெபண் க்குக் கைலயறி மிகுவ
இயற்ைகதாேன? பாண் யாட்
ேவ பல ம் அவ ைடய காதைலப் ெபற யன்றார்கள்.

வளவ

ைடய

இளவரச

ம்

ேசர நாட்
ந்
ஒ
நாள் ஓர் அரசிளங் குமரன் காிகால ைடய அைவக்கு
வந்தான். ேசர அரசன் காிகால் வளவ ைடய ஆட்சிக்கு அடங்கினவனாக இ ந்தான்.
ஆத ன், ேசர நாட்
ந் அரச கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் ம் கா க்கு வந்
ெசல்வ வழக்கம். ேசர அரசிளங்குமர க்கு ஆட்டன் அத்தி என் ெபயர். அவன்
திரண்ட ேதா ம் மலர்ந்த
க ம் அறிெவாளி
சும் கண்க ம் உைடயவனாகத்
ேதான்றினான். எ ப்பான ேதாற்ற ம் மி க்கான நைட ம் அஞ்சாத ெநஞ்ச ம்
உைடய ஆட்டனத்தி சிலகாலம் அரண்மைனயில் தங்கி யி ந்தான்.
காிகால்
வளவ

ைடய அன் க்கு உாியவனானான், வளவ

ைடய மகள் ஆதிமந்திையக்

கண் ேபசும் ேப ம் அவ க்குக் கிைடத்த . அவ ைடய எழில், வளவ ைடய
மகளின் உள்ளத்ைத வவ்விய . அப்ப ேய அவ ம் அவைளக் கண் கா ற்றான்.
இ வர் உள்ள ம் ஒன் பட்டன.
இந்தச் ெசய்திையக் காிகால் வளவன் அறிந்தான்.
தாேம கா ற்
மணம்
ெசய் ெகாள் ம்
காதல்
மணத்ைதத்
தமிழ்
ல்கள்
மிகச்
சிறப்பாகப்
பாராட் கின்றன. ஆதலால் தன் மக ைடய காதல் வளர இடம் ெகா த்தான்
வளவன்.
பின்
அவ்வி வ க்கும் மிகச் சிறப்பாகத் தி மணம் நிகழ்ந்த .
தி மணம் நிகழ்ந்த
தல் ஆட்டனத்தி ேசாழ நாட் ேல தங்கியி ந்தான். தன் அ ம்
ெபறற் காத யாகிய ஆதிமந்தி டன் பல இடங்க க்குச் ெசன்
வந்தான்.
ேசாைலக

க்குச் ெசன்

தண்ணந் ெதன்றல்

ச, மலர் மணம் எங்கும் பரவ, வண்

பாட, குயில் இைச யியம்ப, மயில் ஆட, அங்ேக தங்கி இன் ற்றான்.
குளத்தி ம் நீரா இன் ற்றான்.

ஆற்றி

ம்

காவிாியாற்ைறப் பார்த் ப் ாித் ப் ேபானான் ஆதிமந்தியின் காதலன். ேவ
ஆயிரம் கலம் விைள ம்ப ஆக்கும் அந்த ஆற் வளத்தால் தமிழ் நாட் ல் ேசாழ
மண்டலத் க்குத் தனி வளம் அைமந்தி ப்பைத எண்ணி எண்ணி வியந்தான். அவன்
தன் ஊாில் இ ந்தேபா அ க்க கட ல் நீரா வான். கட ல் குதித் ம் ழ்கி ம்
அைலயில் மிதந் ம் நீந்தி ம் விைளயா வதில் அவ க்கு வி ப்பம் அதிகம். காவிர்
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நீாி ம் அப்ப ேய ைளந் விைளயா னான். ெந ேநரம் நீ க்குள்
இ க்கும் பயிற்சிைய அவன் ெசய்தி ந்தான்.

ழ்கியப ேய

ஆ மாதம் பிறந்த . காவிாியில்
ெவள்ளம் வந்த .
ெவள்ளம் வந்தால்
உழவர்க க் ெகல்லாம் ஒேர கு கலம். அைதப் பைற ெகாட் வரேவற்றார்கள்.
ங்கும்

ைர மாகக் காவிாி வந்த ;

மணப் ெபண்ைணப் ேபால மலர்கைள ம்

தளிர்கைள ம்
சுமந்
வந்த ;
தன்
கணவன்
ெசல்பவைளப்ேபாலக் கடைல ேநாக்கி ேவகமாக ஓ ய .
ஆட்டனத்தி காவிர் ெவல்ளத்ைதப் பார்க்க வி ம்பினான்.

ட் க்கு

விைரந்

தன் காத ைய ம்

அைழத்தான் "அப்பாைவ ம் அைழத் ப் பார்க்கிேறன். வந்தால் எல்லா ம் ஒன்றாகப்
ேபாகலாம்" என்றாள் அவள்.
"அவ க்கு எத்தைனேயா ேவைல.
என்றான் ஆட்டனத்தி.

இப்ேபா

நம் டன் எதற்காக வ கிறார்?"

அவர்கள் இ வ ேம றப்ப வதாக இ ந்தார்கள். ஆனால் றப்ப ம்ேபா ஏேதா
தைட நிகழ்ந்த . "நாைளக்குப் ேபாகலாம்" என் நின் விட்டார்கள். ம நா ம்
றப்ப ைகயில் தைட உண்டாயிற் . "தந்ைதயாைர அைழக்காமல் ேபாவ தவ
என்
ேதான் கிற
அதற்கு ஏற்றப தைடக ம் உண்டாகின்றன. அவைர ம்
அைழத் க்ெகாண்
ேபாவ தான் நல்ல " என்றாள் ஆதிமந்தி.
அத்தி உடன்
பட்டான்.
ஒ நாள் காிகாலேனா அவர்கள் றப்பட்டார்கள்.
அதிகப் பாிவாரங்கேளா
றப்பட்டால் காவிாியின் அழைக அைமதியாகக் காண
யா என் எண்ணிச் சில
ஏவலாளர்கைள மாத்திரம் அைழத் க்ெகாண்
ெசன்றார்கள்.
காவிாிப் ம்
பட் னத் க்குச் சிறி ேமற்ேக உள்ள கழார் என்ற இடத் க்குப் ேபானார்கள்.
அங்ேக இடம் வசதியாக இ ந்தைமயால் கூடாரம் அைமத் த் தங்கினார்கள்.
ெவள்ளம் பரந் ஓ ம் காவிாியின் கண் ெகாள்ளாக் காட்சிையக் கண் ஆட்டனத்தி
கூத்தா னான். "உன் ைடய ேமனியிேல அழகு ெவள்ளம் ெபாங்குவ
ேபாலப்
ெபான்னி நதி ெவள்ளப் ெபா
டன்
ாித்
ஓ கிற " என்
ஆதிமந்தியிடம்
ெசான்னான்.
ெவள்ளத்ைதக் காணக் காண அதில் இறங்கி ஆடேவண் ம் என்ற ஆைச அவனிடம்
உண்டாகிப் ெப கிய . ஆற்றில் குதித்தான். தன் மனம் ேபானப ெயல்லாம்
ைளந் விைளயாடலானான்.
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"இ கடலன் . நீாின் ஓட்டம் ேவகமாக இ க்கிற . ெந ந் ரம் ேபாகாமல்
கைரக்கு அ கிேல நீந்தி விைளயா ங்கள்" என் ஆதி மந்தி ெசான்னாள்.
"ஆழ ம் கைர ம் காணாத கட ேல விைளயா னவ

க்கு இந்தக் காவிாி

எம்மாத்திரம்?" என்றான் அவன்.
"கடல் ேவ , காவிாி ேவ . கட ல் ஓட்டம் இல்ைல. இங்ேக ஆைள இ த் ப்
ரட் ம் ஓட்டம் இ க்கிறேத!" என் அவள் எச்சாித்தாள்.
"நீ ெபண்பால்; அதலால் அஞ்சுகிறாய். உன் அச்சத் க்குக் காரணேம இல்ைல" என்
ெசால்
அவன் நீந்தத் தைலப்பட்டான். நீந்த நீந்த அவன் ஆவல் ெப கியேத ஒழிய
அடங்கவில்ைல. கைரயினின் ம் ெந ந் ரம்
நீந்திச் ெசன்
மீண் ம் வந்
கைரேயறினான். இவ்வா
ணிேவா அவன் காவிாியினிைடேய நீந் ைகயில்
நீேராட்டம் ேவகமாக உள்ள இடத்தில் அவன் அகப்பட்டான். அந்த இடத்தில் நிைல
ெகாள்ளாத ஆழம் இ ந்த . அங்ேக அவன் ெசன்ற டன் அவன் ைககள் ஓய்ந்தன.
த மாறினான்.
கைரயில் இ ந்த ஆதிமந்தி அவன் த மாறியைதக் கண்டாள். "ஐேயா! ஐேயா!" என்
கதறினாள். கூடாரத் க்குள் இ ந்த காிகாலன் ெவளியிேல வந்
பார்த்தான்.
ஏவலாளர்க ம் வந்தார்கள். "அேதா பா ங்கள். அவர் ஆற்ேறா
ேபாகிறாேர!"
என் கதறினாள் ஆதிமந்தி. ஆட்டன் அத்தி ஆற்றின் நீேராட்டத்தில் சிக்கிப் ேபாய்க்
ெகாண்
ந்தான். அவன் ைககள் வ ைமைய இழந்தன. காிகாலன் ஏவலர்கைள
ஏவினான். மன்னன் ஏ வதற்கு ன்ேப சிலர் ஆற்றில் குதித் அரசிளங் குமரைன
மீட்க

யன்றார்கள்.

அவர்களால் அவைனப் பி க்க

யவில்ைல.

ஆதிமந்தி,

"ஐேயா!ஐேயா!" என் கதறிக் ெகாண் காவிாிக் கைரயின் வழிேய ஓ னாள். நீாின்
ேவகம் மிகுதியாக இ ந்த . ஆட்டனத்தி யின் உ வம் சிறி
ரம் வைரயில்
ெதாிந்த . அைதப் பார்த் க்ெகாண்ேட அவள் ஓ னாள். "ஓடாேத. ஓடாேத! நான்
ஆட்கைள அ ப் கிேறன்" என்
காிகாலன் கூவினான். அவள்
காதில் அ
விழவில்ைல.
அரச ைடய பணியாளர்கள் ஆதிமந்திைய அ கிச் சமாதானம் ெசான்னார்கள்.
"இேதா பாிசல்கைள ம் ெதப்பக் கட்ைடகைள ம் ேபாட் க் ெகாண் இளவரசைரத்
ேதட ஏற்பா நைடெப கிற . ெவகு ேவகமாகத் ேத க் கண் பி த்
விடலாம்.
நீங்கள் அைலய ேவண்டாம்" என்றார்கள்.
"நான் மாட்ேடன். அவைரக் கண் பி க்கா விட்டால் அவர் ேபான வழிேய நா ம்
ேபாகிேறன். இரண்
ைற றப்பட் ம் தைட உண்டாயிற்ேற. அைத இந்தப் பாவி
உணரவில்ைலேய!" என் அவள் லம்பினாள். நில்லாமல் கைரவழிேய ஓ னாள்.
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திதாகப் ேபாட்ட கைர ஆைகயால் தைடயில்லாமல் ஓட
ந்த . குதிைர ேயறிய
சிலர் அவ க்குப் பா காப்பாக உடன் ேபானார்கள். அவைள யாரா ம் த க்க
யவில்ைல.
ஆட்டனத்தியின் உ வம் இப்ேபா
மைறந்
ன்ேன ெசன்றவர்க க்கும் லப்படவில்ைல.
ெசன்றவர்க க்கும்
கிைடக்கவில்ைல.

விட்ட . குதிைரயின்ேமல் ஏறி
ஆற் க்குள்ேள பாிசைல விட் ச்
ெவள்ளம்
இ
கைரைய ம்

ெதாட் ச்ெசன்ற .
அந்த ஆற்றில் எங்ேக என்
ேத கிற ? ஆனா
ேத னார்கள். பல இடங்களில் ேத னார்கள். அரசகுமாரன் அகப்படவில்ைல.
ஆதிமந்தி ேபாய்க்ெகான்ேட இ ந்தாள்.

ம்

"தாேய காவிாி மகேள! என் கணவைன

வி ங்காமல் என்னிடம் ஒப்பிக்கமாட்டாயா?" என்
கதறினாள். "ெதய்வேம! ேபாக
ேவண்டாம் என்
தைடெசய்த உன் குறிப்ைபப் றக்கணித்ேதேன! அதற்குாிய
தண்டைனயாக இ வைரக்கும் நான் பட்ட
ேபாதாதா? என் மங்கல வாழ்ைவ
இழக்கும்ப ெசய் விடாேத!" என் மன
கிப் பிரார்த்தித்தாள். சில ஊர்கைளக்
கடந் ெசன்றாள். ஆட்டனத்திைய அவள் காணவில்ைல.
அவ க்குக் கால் ேநாெவ க்கவில்ைல; கண் ஒளி மங்கவில்ைல. அவ்வள
ரம்
அவள் மனம்
ணி ெபற்ற . "எப்ப ேய ம் என் கணவைரக் கண் பி த் த்தான்
மீள்ேவன்.
காவிாிக்கு
என் கணவைன ம் மங்கல வாழ்ைவ ம் ப
ெகா த் விட் த் தி ம்பமாட்ேடன்.
கணவைன
இழந்
ெந ப்ைபத் த விய
மங்ைகயர் வாழ்ந்த குலம் எங்கள் குலம். நான் நீைரத் த விப்
ண்ணிய உலகம்
ெசல்ேவன்" என் அவள் லம்பினாள். ேபாய்க் ெகாண்ேட இ ந்தாள்.
ஒவ்ேவார் ஊராகத் தாண் க் கைடசியில் காவிாிப் ம்பட் னத் க்ேக வந் விட்டாள்.
காவிாி கடேலா
கலக்கும் சங்க கத்ைத அைடந்தாள். அவ டன் வந்தவர்கள்
அவள ேக நின்றார்கள். அதற்கு ேமல் எங்ேக ேபாவ ? எதிேர கடல் அைலகைள
சிக் கு றிக்ெகாண்
ந்த .
சங்க கத்தில் கடைல ேநாக்கி நின்
காதலர்

கல்

அவள் அ தாள். "கடலரசேன!உன்னிடம் என்

குந்தாேரா? அவ ைடய உடம்ைபப் பவளம்

ேபால ம் உன் தி வயிற்றில் அடக்கிக்ெகாண்டாேயா?" என்

ேபால ம்

த் ப்

அ தாள்.

"ேசர நாட்
ந் வந்த உங்கள் கத்ைதப் பார்த்த பிறகு, இனி நம் வாழ் க்குாிய
இன் ைண கிைடத் விட்ட
என்
இ மாந்தி ந்ேதேன! மைலயி
ந்
வ ம்
காவிாி ெவள்ளத்ைதப் ேபால மைல நாட்
ந் அன் ெவள்ளம் வந்த
என்
ாித்ேதேன! எம்ெப மாேன! காவிாி நீராட் ேல உயிைரப் பறிெகா க்கவா
வந்தீர்கள்? இல்ைல, இல்ைல. நீங்கள் என்ைனப் பிாிந்

ேபாக மாட்டீர்கள். நீங்கள்
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உயிர் நீத்தி ந்தால் என் உயிர் இந்த உட
ேபாகாமல் நிற்ப

ந்

தாேன ேபாயி க்கும். என் உயிர்

ஒன்ேற, நீங்கள் எங்ேகா உயி டன் இ ப்பதற்கு அைடயாளம்.

என் உள்ளத் க்குள்ேள யி ந்
ஏேதா ஒன்
அப்ப ச் ெசால்கிற .
ஆகேவ,
வா ங்கள்.
என் உயி க்கு உயிராக நிற்கும் ெப மாேன! வா ங்கள்" என்
கதறினாள்.
அவ ைடய
யரத்ைதக் கண்
அவர்க க்கும் அ ைக வந்த .
"காவிாி ம் கட
ெயன்

உடன்

இ ந்தவர்கள் மனம் கலங்கினார்கள்.

ம் கலக்கும் இந்த இடத்தில் நின்

ைறயி கிேறன்.

காவிாி

ம் ெபண்ேண! நீ மங்கலம் நிரம்பினவள்; ேபாகின்ற இடங்களிெலல்லாம்

மங்கலத்ைத வளர்ப்பவள். நீ என் மங்கலத்ைத மாற்றலாமா? என் தந்ைதயார் உன்
கைரைய அழகு ெசய் தம் மகைளப் ேபாலப் பா காக்கிறாேர. அவர் மகளாகிய நான்
உன் உடன் பிறந்தாள் ேபான்றவள் அல்லவா? சிறி ம் இரக்கமின்றி என் காதலைர நீ
வவ்விக் ெகாள்ளலாமா? கடலரசேன! உன்னிடம் என் காதலர் வந்தி ந்தால் அவைர
என்னிடம் ெகா த் வவி . காவாிெயன் ம் காத ெந க வந் உன்ைனத் த விக்
ெகாள் ம் இந்த இடம் மிகப் னிதமான . இங்ேக நின் எத்தைன காலமானா ம்
நான் தவம் ெசய்யக் காதிதி க்கிேறன். என் ஆ யிர்க் காதலைரக் ெகாண் வந்
ெகா . காவிாிக்கும் கடலரச க்கும் ேசர்த் விண்ணப்பம் ெசய் ெகாள்கிேறன்.
எப்ப யாவ என் ைடய இன் யிர்க் கணவைரக் ெகாண் வந் ெகா ங்கள்!"
அவ

ைடய அறியாைமைய நிைனந்

அ கில் உற்றவர்கள் இரங்கினார்கள்.

ஆதிமந்தி அந்த இடத்ைத விட்
நகரவில்ைல.
கடைல ேநாக்கி நின் ெகாண்
ந்தாள். அவள் கண்ணீர் ெவள்ளமாய்ப் ெப கிய . கடலரச க்கு அ ள் வந்த .
ஏேதா ஒ ெபா ள் கட ல் மிதப்ப ேபால இ ந்த . ஆைட ம் ெதாிந்த . மனித
உடல்ேபால் ேதான்றிய . ஆட்கள் விைரந் ெசன் எ த்தார்கள். ஆட்டனத்தியின்
உடல்! ஆதிமந்தி ஆைத அைணத் க் ெகாண்டாள். "உயிர் இ க்கிற " என்
ெசான்னாள்.
"ஐேயா பாவம்! ஆைசையப் பார்!" என்

அவள்

அ கில் உள்ளவர் எண்ணினர்.

ஆனால்
யற்சி ெசய்வதில் தவ
இல்ைலேய! அத்திைய எ த் க்கறகறெவன்
சுழற்றினார்கள்.
க்கி
ந் ம் வாயி
ந் ம் நீர் ஒ கிய . ெமல்ல ச்சு வ வ
ெபா
ந்த ; எல்ேலா க்கும் மிக்க அதிசயமாக இ ந்த .
சிகிச்ைசகள் ெசய்தார்கள்.

ம ப

ம் சில
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ஆட்டனத்தி காவிாியிேல
ழ்கினா ம் ம ப
ம் ம ப
ம்
யன்
நீ க்கு
ேமெல மிதந்தான். உட ரத்தா ம் பயிற்சியினா ம் ெந ந் ரம் இப்ப ப் ேபாரா க்
ெகாண்
வந்தான். சில ேநரம் மிதந்தான். சில ேநரம்
ழ்கினான். சிலேபா
ைகைய ம் காைல ம் அைசத்தான். நீ◌ா◌் அவைன இ த் க்ெகாண்ேட ெசன்ற .
கைடசியில் சங்க கத் க்ேக வந் விட்டான். அப்ேபா அவன் தன் உணா◌்ைவ
இழந்தான். இழந்த சிறி ேநரத்தில் அைலகளால் ேமாதப்ெபற் க் கைரக்கு அ ேக
மிதந்தான். அந்த நிைலயில்தான் ஆட்டனத்திைய எ த் உயி ட் னாகள்.
ஆட்டனத்தி பிைழத் க்ெகாண்டான். ஆதி மந்தியின் கற்

ஆற்ற

ைடய

என்

யாவ ம் ெகாண்டா னா◌். அவள், "கடல் ெதய்வம் என் ேவண் ேகா க்கு இணங்கி
எனக்குக் கணவைர அளித்த " என்றாள். சில லவா◌்கள் அப்ப ேய பா னா◌்கள்.
காகாலன் மைனவி மக்க டன் ெந ங்காலம் வாழ்ந்தான். ஐந்
பி த்
எண்பத்ைதந்
ஆண்
வைரயில் வாழ்ந்தான் என்
ெசால்கிற .
ேசாழ பரம்பைரயில் கதிரவைனப்ேபால விளங் கிப்

வயசில் ெசங்ேகால்
ஒ
தனிப்பாட் ச்

கழ் ெபற்றான் காகாலன்;

அவ ைடய யற்சியால காவிாி கைர ெபற்ற ; ேசாழ நா வளம் ெபற்ற ; தமிழ்
கவிைத ெபற்ற . அந்தக் கவிைதகளின் வாயிலாக இன் ம் காிகால ைடய ெப ம்
கைழ நாம் அறிந் வாழ்த் கிேறாம்.
-------------------------

கட் ைரப் பயிற்சி
1. காிகால் வளவன் பிறந்த வரலாற்ைற எ

க.

2. காிகாலன் என்ற ெபயா◌் வரக் காரணம் யா ? நிகழ்ச்சிைய விளக்குக.
3. காிகாலன்

சூ யதற்குக் காரணமான நிகழ்ச்சிைய வைரக.

4. ெவண்ணிப்ேபாைரப் பற்றிய ெசய்திகைளச் சு க்கி எ
5. காிகாலன் இமயத்தில்

ெபாறித்

6. காிகலன் ேவளாண்ைமைய எவ்வா
7. காிகலன் நீதிைய நிைல நாட் ய

வந்த வரலா

க.

எ ?

ெப க்கினான்?
எப்ப ?

8. ெபா நராற் ப் பைடயில் என்ன என்ன கூறப்ப கின்றன?
9. பட் னப் பாைலயில் காவிாிப் ம்பட் னத்ைதப் பற்றி வ ம் ெசய்திகள் எைவ?
10. ஆதிமந்தியின் காதற் சிறப்ைப விளக்குக.
-----------------------------------------------------------
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