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கணபதி ைண
க ைர
"காலைனக் கட்

யடக்கிய கேடாரசித்தன் கைத" என்

ம் இக் கைத Lord Lytton

(லார்ட் ட்டன்) ஆங்கிலத்தில் எ திய "Death and Sisyphus" (கால ம் சிசுபசும்)
என் ம் ைலத் த வி எ தப்பட்ட . மிக்க இனிைம வாய்ந்த இக்கைதைய நந்தம்
தமி லேகார் ப த் இன் ற ேவண் ம் என் ம் ஆைசமீக்கூரத், தமிழர் சுைவக்கு
ஏற்ற ேவ பா கைளப் குத்தி யைமத் இந் ல் எ தப்பட்ட . இக் கைதைய நாடக
பமாக அைமத்தால் ெபாி ஞ் சுைவத ம் என்பதற்கு ஐய மில்ைல. இக் கைதயால்
அறிவின் பயன் இன்னெதன்ப ம், சா

என்ப

இல்லா விட்டால் மனிதர்களின் நிைல

இவ்வாறி க்கும் என்ப ம் விளங்கும். இந் லால், காலன் (கூற் வன்) ேவ , (ஏமன்)
யம த மராஜர் ேவ என் ம் விடய ம் அறியவ ம். காலன் இயம ைடய தன்
என்ப , "ஏமனால் ஏவி வி காலன்" எனவ ந் தி ப் கழா ம் (1051), "த ம
ராசற்காவந்த கூற்றிைனக் குைமப்பர் ேபா ங் கு க்ைக ரட்டனாேர" என் ந்
ேதவாரத்தா ம், "த ம
விளக்க
ம்.

மடங்க

ம் (கூற்றம்)" என்

ம் பாிபாடலா

ம்(3)

ெசன்ைன
வ.சு. ெசங்கலவராய பிள்ைள., எம். ஏ.
16-2-1928.
Dt. Registrar and Asst. Regr. of Joint Stock Companies, Madras.
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உ
கணபதி

ைண.
காலைனக் கட்

யடக்கிய கேடாரசித்தன் கைத

ல
மி
சேமதராய்
ஒ நாள்
ைவகுண்டத்தில்
எம
நாராயண ர்த்தி
தி ேவாலக்கங்
ெகாண்ெட ந்த ளி
யி ந்தார்.
அப்ேபா
எம்ெப மான்
தி ச்ெசவியில் ேலாகத்தி னின் ம் "ஹாி ேகசவா! ஹாி நாராயணா! சங்கு சக்ர
கதாபாணி!
ேஷாத்தமா! ெஜய ங்க குந்தா! நீ காக்ைகக் கட ளன்ேறா! இந்தக்
கள்ளர் தைலவன் கேடார சித்தைனத் ெதாைலத் எங்கைளக் காத்த ள ேவண் ம்"
என ஒ ெபாிய
ைற
ேகட்ட . இம் ைற ட்ைடக் ேகட்ட
ராாி வாளா
இ ந்தனர். அங்ஙனம் இ க்க
யவில்ைல எங்கள் மாதா ல
மி ேதவிக்கு. "நீங்கள்
ஏன் இந்த
ைற ட்ைடக் ேகட் ம் இரக்கங் ெகாள்ளா தி க்கின்றீர்கள்? அன்
தைலவா
ற்ற யாைன
லம்பிய ேபா
ஓலெமன் தவின க ணாகர
ர்த்தியாயிற்ேற நீங்கள்" என வினவினள். அதற்கு எழி வ வினர் "கேடார சித்தன்
ஒ வன்,

ைறயி ேவார்

பலர்;

ஒ வைன

ெவல்

ம்

ஆற்ற

ல்லாத

அந்த

அறிவி க க்கு நான் இரங்ேகன். அறி
யாண் ளேதா ஆண் ள்ேளன் நான்;
பிறிதிடஞ் ேசேரன்"-என விைட பகர்ந்தனர். நன்ேற எனக்கூறிச் ெசங்கமல மலர்மா ங்
கம்ெமன்றி ந்தனள்.
இங்ஙனம் பல நாள்
ைற யிட்டனர் பா ேளார். ம சூதன ம் ன்னைக டன்
சும்மா இ ந்தனர். யா க்கும் அடங்காக் கேடார சித்த ைடய ெகா ஞ்ெசயல்கள்
வி த்தி ற்றன. அவன் ெகாள்ைள ெகாள்ளாத ேட கிைடயா . அவ க்கு அஞ்சாத
உயிேர கிைடயா . "ஆைசக்ேகாரளவில்ைல அகிலெமல்லாங் கட் யாளி ம்" என்ற
ெபாிேயார் வாக்கு ெபாய்க்குேமா! கேடார சித்தன் "இனி நாம் ெகாள்ைளயிடப்
பாக்கியாய் நிற்ப
இக்கண்ண
ரத்தி ள்ள க டேகதனன் தி க்ேகாயிற்
ெபா ள்கேள" என நிைனத்தனன். ேகாயிைலச் சார்ந்த பசுக்கைள
த ற்
கவர்ந்தனன். பின்னர் ேகாயிலாபரணங்கைள ெவௗவினன்; பின்னர், தங்க ஸ் பிகள்
த யவற்ைறத் தகர்த்ெத த்தனன். பார்த்தனர் ெப மாள்! "நன் ! நன் ! நான்
வாளா இ ந்த ேபா ம். எனக்ேக வழிைவக்கின்றான் இந்தக் கேடார சித்தன்" - என
நைகத் க் க நரகா ம் த மராஜைன நிைனத்தனர். த ம ம் எதிர்ேதான்றி
வணங்கினன். "கண்ண ரத் க் கேடார சித்தைன இன்ேற ெகால் க, இன்ேன
ெகால் க. இன்ேறல் எனக்கு இரக்கம் வரக்கூ ம். யான் இரங்கு ன் அவைன
"அடக்குக" எனக் கட்டைள யிட்டனர் கமலக் கண்ண ம். நன்ெறன ஏகினன்
யமத மராஜ ம். தன
இ ப்பிடம் ேபாய்த் தன
பிரதம மந்திாி ம்
த ம்
பிரதிநிதி மாகிய காலைனக் கூவி "கால! கண்ண ரத் ள்ள கேடார சித்த
க்குக்
காலங் கிட் விட்ட . அவைன உடேன ஈண் க் ெகாண தி. தாமதிக்க ேவண்டாம்"
என ஏவினன். கால ங் கண்ண ரத் க்குக் க கினன். கேடார சித்தன்
ட் ற்
குந்தனன். அப்ேபா தான் கேடாரசித்தன் கூடத்தில் கட்
ன் மீ சட்ட திட்டமாய்
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ற்றி ந்

பா

ம் பழ ம் உண்

ம் நிைலயில் இ ந்தனன். உள்ேள

ைழந்த

காலன் " றப்படடா கள்ளா!" எனக்கூறி ெவ ட்டா
"அப்பேன,
த்தமிட்ேடன்
உன்ைன" எனக் கூறி ெந ங்கினான். யா க்கும் அஞ்சாத கேடாரசித்த ம் காலனார்
ேகார

ைவக் கண்

கலங்கினான் சிறி . கலங்கி "யாரப்பா நீ?" என வினவினன்.

அதற்குக் காலன் "நீ கைடசியாய்க் கு க்கக் ெகா த் ைவத்த பாைலச் சீக்கிரங் கு ;
நான்தான் காலன்" என விைட பகர்ந்தனன். ஈைதக் ேகட்ட ங் கேடார சித்தன்
ஒ வா
மனத்ைதத் திடப்ப த்திக் ெகாண்
"அப்ப யா! இவ்வள
அழகிய
தி ேகாலத்ைத ம், க ைண உள்ளத்ைத ம் இனிய வசனத்ைத ங் ெகாண்ட
தங்கைளயா இந்தப் பா மனிதர்கள் "பாவி ெகா ங்காலன்" எனத்
ஷிக்கின்றனர்.
எப்ப ப் பட்ட ெபால்லா ேநாைய ம் ேபாக்க வல்ல ண்ணிய
ஷர் ஆயிற்ேற
தாங்கள். என் சி
கு
க்குத் தாங்கள் வ ம்ப யான ெப ம் பாக்கியம் எனக்குக்
கிைடத்தேத! தங்கள் ெமாழிக்கு எதிர் ெமாழி உண்ேடா? இேதா உடேன வ கிேறன்;
ஆனால் தாங்கள் சற்
இைளப்பாறலாேம. இேதா! இந்த நாற்கா யில் சற்
உட்காரலாேம" என்றனன். கால ம் "இேத
ைம. எங்கும் நம்ைமத்
ஷிப்பதற்குத்தான் மனிதர்க ண் . இவன் என்ன இவ்வள
அன்பாய்
உபசாிக்கின்றனேன" என மகிழ்ந்
கேடார சித்தன் காட் ய நாற்கா யில்
அமர்ந்தனன்.
அமர்ந்த அந் நிமிஷேம அந்த அற் த இ ப்
நாற்கா யி
ந்
ற் க்கணக்கான இ ம் கம்பிகைளப் ேபான்ற வ ய கம்பிகள் எ ம்பின. அைவ
காலைன நாலா பக்கங்களி ஞ் சுற்றி வைளத் ச் சு க்கிட்ட த்திப் பாய்ந்
க்கி
யி க்கிப் பிணித்தன. வைலயிலகப்பட்ட மான் ேபாலப் ேபாக்கிட மற் க் கலங்கினன்
காலன். இைதக் கண்டனன் கேடாரசித்தன்.
"அன்பேர!
கூப்பிட் ர்கேள.
வா ங்கள்
ேபாேவாம்;
நான்
வர
சித்தமாயி க்கின்ேறன். ஏன்! எ ந்
வரலாேம! என்ற னன். கால க்கு இ ந்த
இடத்தி
ந்
அ
அள
கூட அப்ப
இப்ப
அைசய
யவில்ைல.
கேடாரசித்தைன ேநாக்கிக் ேகாபிப்பான், ேவண் வான், ெவ ட் வான், திப்பான்.
கள்ளேனா ன்னைக டன் "அப்பா! ஒ வன் வாழ்நா க் ெகல்லாம் ஒேர ைற வ ம்
வி ந்தாளி யாயிற்ேற நீ. உன்ைன நான் உபசாியாமற்
நிதானி ம் அன்பேர. ஓாிடத்தி
அங்ேக ம் இங்ேக ம் அைலந்
களத்தி
த ய

ந்

உண்

அவத்ைத

றக் கணிக்கலாமா? சற்

மகிழ்ந்தி த்தல் சுகமா, அல்ல
வ

நலமா? இந் நிமிஷம் ரண

க்கின்றாய்! ம நிமிஷம் ைவசூாி, குட்டம், நீாிழி , காமாைல, சுரம், ேபதி
ேநாய்களிைடேய
யி க்கின்றாய்.
ெகாந்தளிக்குங்
கட னிைடேய

ஓ கின்றாய்; ெகா ந் விட் ெடாி ம் தீயிைடேய பறக்கின்றாய்; சுழற்காற்
சுழல்கின்றாய்; நீ ெசல்

ம் இடெமல்லாம் கண்ணீ ம் அ

குர

ேபாலச்

ம் ெவ ப் ம்,

சாப ம், நிந்திப் ம் தான். குழந்ைத ெயன்
பார்க்கின்றா யில்ைல, குமாிெயன்
வி கின்றாயில்ைல. இன்
பிறந்த சிசு ம் ஒன்ேற.
வய ெசன்ற கிழவ ம்
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ஒன்ேற. அங்க ஈன

ம் ஒன்ேற; அங்க அழகி ம் ஒன்ேற. ப

பாதம் உனக்குக்

கிைடயா . ஆதலால், உங்கள் தைலவர் யமத ம ராஜ க்கு "ந வன்" என்ெறா
ெபயர் உண் . இப்ேபா
இந்த நாற்கா யின் மத்தியில் இ ப்பதால் உனக்கும்
ந வன் என்ற ெபயர் வ மல்லவா? நீ கூ யில்லாத ேவைலயாள்; பங்கில்லாத
ெகாள்ைளத் தைலவன்; காரண மில்லாத ெகாைலயாளி. இங்ஙனம் ணாய் ஏன் உன்
காலத்ைத யாவ ம் ெவ க்கக் கழிக்கின்றாய். உன்ைன யாவ ம் வி ம்ப ேவண் ம்
என்

ம் ஆைச உனக்கில்ைலயா? பிராணிகள் நரகேலாகத்ைத நிரப்பா விட்டால்

உனக்ெகன்ன ெகட் ப் ேபாயிற் ? உனக்குத்தான் வி ப் ங் கிைடயா

ெவ ப் ங்

கிைடயாேத.

ம் "இவன்

ணாய் அைலயாமல் இங்ேகேய இ ," என்றனன். கால

ெசால்வ
நியாயமாகத்தான் ேதான் கின்ற , ஓாிடமா யி த்தல் சுகமாகத்தான்
இ க்கும்" எனத் ேதர்ந் கேடார சித்த டன் இணங்கி இ ந்தனன்.
கேடார சித்த
கைதகைள ம்

ங் காலன் அகமகிழ்ந் தி த்தற்கு ேவண் ய அேநக ேவ க்ைகக்
தினந்ேதா ஞ்

உண கைள ம்,

ெசால்

வான்;

தின்பண்டங்கைள ம்

அவ

க்கு

பானங்கைள ந்

ேவண் ய
த வான்.

சி ள்ள
அவ

க்கு

ேவண் ய ஆைட ஆபரணங்கைளத் தந் தாேன அவைன அலங்காிப்பான். இவ்வா ,
கால ங் கள்ள ம் ஆப்த சிேநகிதர்களாய் நித்தம் உண் களிக்குங் காட்சி ஓர் அாிய
விேநாதக் காட்சியா யி ந்த . மனித ங் கால ம் நட்பினராய் ஒன்
கூ க்
களிப்பைத இப்ேபா தான் கண்ேடன் என வானம் நைகப்ப ேபால வான்மீன்கள்
(ந
த்திரங்கள்) விளங்கின. நித்தம் ெபா
வி
மட் ம் மனித ங் கூற் வ ம்
ேபசி விைளயா வார்கள். நரகேலாகத் விஷயங்க ம் ரகசியங்க ம் கேடார சித்தன்
காலன்வாய்க் ேகட் ணர்ந்தான். நிற்க.
சகல மாையக்கும்
"என்ன?

லாதாரமான

லகினின் ம்

ர்த்தியாம் ெப மான்

ேதாத்திர ங்

மந் நாராயண

காேணாம்.

ர்த்தி

பிரார்த்தைன ங்

காேணாம்.தபெமங்ேக?
பெமங்ேக?
ஒன் ங்
காேணாேம.
கேடாரசித்தன்
காலன்வாய்ப்பட்ட பிறகு மன் யிர்கள் இனிக்கட ைள ேவண் வ த்தேவண்டாம்
என்
சும்மா இ க்கின்றார்கேளா?" என நிைனத்தனர். அச்சமயம், நாரத
அங்கு வந் ேதான்றிவணங்கினர்.
ெப மா

ம் "அன்ப! நாரத! நல்ல சமயத்தில் வந்தாய்.

லகில் ஏேத

நிவர்

ம் விேச

ஷ ண்ேடா? கேடாரசித்தன் காலன் ைகயிற் பிணிப் ற்ற பின்னர் அங்கு என்ன
விேசஷம்?"என வினவினர். நாரத ம் "ம சூதனேர! கேடாரசித்தன் காலன் ைகயிற்
பிணிப் ற இல்ைல. காலன் கேடாரசித்தன் ைகயில் பிணிப் ண்
க்கிறான். காலன்
இவ்வா
கட்
யடக்கப் பட்ட
தல் உலகி ள்ேளார் ஒேர கு கலமாய்
இ க்கின்றார்கள். இறத்தல் என்ப
ஆலயந்ெதா வ

சால ம்

ஒன்

உண்

ெணன ஒழித்தனர்.

என்

ம் அச்சம் ஒழிந் ,

ைஜ யில்ைல, ேதாத்திர மில்ைல,
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மந்திர மில்ைல, ஒ க்கமில்ைல. மனிதர்கள் மா
ேபாலக் காலங் கழிக்கின்றனர்.
ேகாயில்கள் எல்லாம் அைடபட் க் கிடக்கின்றன. கு க்கள்மார்கெளல்லாம் வ ம்ப
யின்றிக் ெகா ம்பசி ற் த் தவிக்கின்றனர். காலனார் வர
யாைம யால் பசி
ேநாயால் இறத்த ன்றிக் கலங்குகின்றனர்.காய், கனி, ச குகள் இவற்ைற
கின்றனர்.

காலேனா

ெகா ெகா

ெழன்

சைத

நிரம்பி,

ண்

ஏக்க

கவைலயின்றி

அைலத ன்றி, ஆேராக்கியமாய் இ ந்த இடத்திேலேய உண்ப ம் உறங்குவ மாய்
இ க்கின்றான். கேடாரசித்தன் இட்ட தான் சட்டம். யாராவ அவ க்குக் கு க்குச்
ெசான்னால் காலைனக் கட்டவிழ்த்
விட்
வி ேவன எனக் கூறி அவர்கைள
அச்சு த் கின்றனன்"-- என விஸ்தாரமாய்க் கூறினர்.
இக்கைத ெயல்லாம் ேகட்டனர் ெப மாள். நன் நன்
என நைகத்தனர். இந்த
மானிடர்கள் இவ்வள
அறிவி களா! யம க்கு அஞ்சித்தானா கட ைள
வணங்கிவந்தனர். இவர்கள் வாழ்த்தாவிட்டால் ேதவர்கள் வாழ்வ
அாி
என
நிைனத்தனர் ேபா ம். தங்கள் பாபச் சுைமகள் ஒழிவதற்குத் கட ைளப் பணிய
ேவண் ம் என்பைத அற மறந்தனர் ேபா ம். பாபம்! காலெனா ங்கேவ இவர்கள் பாப
விைனகள் மைலேபால வள கின்றனேவ. காலைனக் கட்டவிழ்த்
விட்டால்தான்
இம்மனிதர்கள் நன்ெனறிையக் ைகப்பற்றி உய்வார்கள் -- என ேயாசித் , நாரதைர
ேநாக்கி "இவ்விஷயங்கைள ெயல்லாம் யமத மராஜாிடம் ெசால்ல ம்; அவர்
கீழ்த்தாேன காலன் உத்திேயாகம்
ண் ள்ளான். உலகில் நடக்கும் அநீதிகைளக்
கூறிக் காலைனக் கட் னின் ம் அவிழ்த்
அ ப்பினார்.

வி ம்ப ச் ெசால்ல ம்' எனக் கூறி

நாரத ம் உெடௗன யமேலாகஞ் ெசன்றனர். யமத ம ராஜைரக் கண்
கமன்
கூறினர். யமத மராஜ ம் "வா ம்! நாரதேர! என்ன விேசஷம்! நரகேலாகத்திற் சில
தினங்களாகக் கூட்டேம காேணாம். ஒ ைபசாசம் கூட என்னிடம் வரவில்ைலேய.
மனிதர்க க்குச் சாவில்ைல எனச் சிவெப மான் வரந்தந்
விட்டனேரா! காலன்
யாண் ள்ளான்? என்ன கதியாயினான்? என வினவினார். நாரத ம் "அம்மம்ம! அந்த
அதிசயத்ைத என்ன என்
கூ ேவன். உம
ப்ரதான மந்திாி காலப்பிர
கேடாரசித்தன மாைய யி க்ைகயிற் சிக்கி அவன இல்லத்திேலேய ஓாிடத் தமர்ந்
உடல
ெகா த்
உண்ப ம் உறங்குவ மாக நாள் கழிக்கின்ழனர். காலனார்
கட் ண்டார் என அறிந் இம்மா டர் ெசய் ம் அநீதிக்கு அளவில்ைல. மனித க்கும்
மாட் க்கும் ேபதேம இல்லா தி க்கின்ற . அறஞ்ெசய வி ம் வார் இலர்.
ஆலயந்ெதா வார் இலர். தி க்ேகாயில்களி ள்ள கு க்கள் யாவ ம் ேகாயி க்கு
வ வாாின்றி வ வாய் குன்றி வயிற் க் கின்றி வா கின்றனர். கேடாரசித்த
ெனன்றால் காசினி
ைம ங் கலங்குகின்ற . யாேர ம் அவைன எதிர்த்தால்
காலைனக் கட்டவிழ்த் விட் வி ேவன் என அச்சு த் கின்றனன்" என்றனர்
இைதக் ேகட்டனர் யமத மராஜர்.

வம் ெநறித்தனர்; ேகாப நைக ெசய்தனர்;

பாசத்ைத ஞ் சூலத்ைத ம் எ த்தனர்; எ ைமவாகனத் ேதறினர்; 'நாரதேர! நன்
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நீங்கள் ேபாய் வா ங்கள்' என அவ க்கு விைடயளித் த் தாம்
ேலாகத் க்கு
வந்தனர். வ ம்ேபா
ேலாகத்தில் அேநக விசித்திரங்கைளக் கண்டனர். சுழற் காற்
சிக் கடல் ெகாந்தளிக்கின்ற . கப்பல்கள் பம்பரம் ேபாலச் சுழன்
சாய்கின்றன.
கப்ப

ள்ளவர்கள்கேளா 'அஞ்சுதல்ேவண்டாம்: காலன் கட் ண்

கிடக்கின் றான்;

சாவில்ைல; நீ ங் காற் ம் ஒன் ஞ் ெசய்யா ' எனக் கூறிச் சிாித்தனர். ேகாயில்களில்
ெகாள்ைளயி ங் கள்ளர் மீ ம், ெதாட்
ற் கிடக்குங் குழந்ைதயின் மீ ம் இ
வி கின்ற . "இ ேய! நீ இன் ம் பத் இ யாய்ச் ேசர்ந் எம் மீ வி ந்தா ம்
எமக்குப் பயமில்ைல. இறப் இல்ைல" எனச் ெசால் நைகத்தனர்கள் கள்ளர்கள். 'என்
குழந்ைதைய நீ ஒன் ஞ் ெசய்ய
யா . என் குழந்ைதக்கு நீ ஒ வாத்தியப் ெபட்
ேபா ம்' என எள்ளி உைரயா னள் அக் குழந்ைதயின் தாய். பிறன் மைனவிைழந்தான்
ஒ காமி. "ஐேயா! இ பாபமாயிற்ேற" என அஞ்சினள் அக்காாிைக. "சீ! ட்டாள்!
நன்ெனறி ஏ ? ன்ெனறி ஏ ? பாபம் ஏ ? ண்ணியம் ஏ ? சாேவ ? கட ேள ?"
என்றான் ஒ க்கமற்ற அவ்விடன். இக்காட்சி ெயல்லாம் கண்டனர் யமத மராஜர்.
'நன் ! நன் ! சிாி ங்கள்; கூத்தா ங்கள்; இன்

ம் ஒ

நிமிடத்தில் உங்கள் சிாிப் ங்

ெக ப் ம் மைற ம்; பா ங்கள்' எனத் தமக்குள் கூறி ேநராய்க் கேடாரசித்தன்
ட் க்குள் ைழந்தனர். காலன் தன விசித்ர ஆதனத்தில் ஆைட யாபரணங்க டன்
ெகா த்த ேமனி ம் மத்தள வயி ம் விளங்க மாப்பிள்ைள ேபால
ற்றி ப்பைதப்
பார்த்தனர். கேடாரசித்தன் உண க்கு வ ம் ேநரமாயிற்ேற என்
அவைன
எதிர்பார்த்த வண்ணமாய்க், காலன் -"இ ந்த இடத்தில் எல்லாச் சுக ம் என்ைன நா ேம
ஏைழச் சனங் கேடார சித்தன் தன்ைனப் பா ேம!
ணைலச்சல் ேபாச்சு ேபாச்சு நித்தம் ஆநந்தம்!
விந்ைத யாச்சு இந்த வாழ் நித்தம் ஆநந்தம்!
நிந்ைத ேபாச்சு சாபம் ேபாச்சு நித்தம் ஆநந்தம்!
விந்ைத யாச்சு இந்த வாழ் நித்தம் ஆநந்தம்!
--எனப் பா க் ெகாண்

கு

கலமாய் இ ப்பைத ங் கண்டனர்.

உடேன, காலைன ேநாக்கி ஒ ெப
ச்சு விட்டனர். அம் ச்சு அக்கினி சுஞ்
சுழற் காற்றாகிக் காலன் அமர்ந்தி ந்த விந்ைத நாற்கா யில் உள்ள எஃகன்ன
கம்பிகள் யா ம் உ கி வி ம்ப ச் ெசய்த . உடேன அச்சுற் எ ந்தனன் காலன்.
யமத மராஜ ைடய உ வம் எதிாில் ெதாியவில்ைல. தான் பழகி யி ந்த அவ ைடய
குரல் மாத்திரம் பின்வ மா
ேகட்ட . "என
பிரதிநிதியாகிய நீயா இங்ஙனம்
மண்
நன்

லக வாழ்க்ைகயில் ஆைசப்பட்
உன

மதி. வி , வி , வி

மதி மயங்கி மகிழ்கின்றாய்? நன் ,நன் ,

இவ்வறி னத்ைத. உடேன

றப்ப ,

றப்ப ,
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றப்ப

உன்

ேவைலக்கு.

தலாவ

உனக்கு

வி ந்தளித்

வந்த

ணன்

கேடாரசித்தைனக் கட் , கட் , கட் ; பின்னர் உன் பைழய பாக்கிைய எல்லாம் பார்,
பார், பார். சாவில்ைல என்
கூத்தா ம் அம்
விட்ட தாெய

கூறிக் கட ைள மறந் , ெகாந்தளிக்குங் கட ற்

ர்க்கர்கைளப் பி , பி , பி ; பின்னர், குழந்ைதையக் கவனியா
ம் ெபய ள்ள அம்மதியி ையப் பி , பி , பி ; பின் , ேகாயி ற்

ெகாள்ைளயிட்ட கள்ளர்கைளப் பி , பி , பி . பின்னர், பிறன்மைன விைழந்த
அப்ேபைதையப் பி , பி , பி . அவர்க
கால

ண்

க் ெகல்லாம் கட

ண் , யமத ம

எனக் காட் , காட் , காட் . நரகத்திற் கு ேய வதற்கு நிரம்ப இடம்

கா யி க்கின்ற ெதன்
அவர்க க் ச் ெசால் , ெசால்
இ யன்ன தம குர ல் உத்தரவிட் மைறந்தனர் யமத ம
ராஜர்.
மைறந்த ம

ண் ,

, ெசால்

" -- என

நிமிஷேம ெவளியிற் ேபாயி ந்த கேடாரசித்தன்--

காலைன ெவல்வதற் காகவம் மார்க்கண்டர் கண்ணைடத்
நீலமார் கண்டர்க்கு நித்த ம் ைஜ நிகழ்த்தி வந்தார்
சாலேவ காலைனத் தாேன யடக்குங் கேடாரசித்தன்
ேபாலேவ ேலாகத்தில் உள்ளவர் யாேர க
ேர!
காலகா லன்ென ந் ெதய்வெமான் ண்ெடன் ங் காசினிேயார்
இனிக் காலகாலன்தான் கேடாரசித் தன்ெனனக் கண் ணர்வர்.
எனத் தாேன பா த் தாேன மகிழ்ந் கலக்க மற்ற சித்தத்வனாய் ைழந்தனன் தன
மாளிைகக்குள். ைழந் கூடத்தில் வந்த அந்நிமிஷேம அவன் ெநஞ்ைசப் பி த்
இ க்கினன் அவன் வ ைகைய எதிர் பார்த்தி ந்த காலன், "நீ எப்ப ெவளிவந்தாய்?"
எனக் குழறினன்கேடாரசித்தன். "யமத மராஜா இங்கு வந் நீ யிட்ட தைளயினின் ம்
என்ைன விலக்குவித்தனர். அவர
ச்ெச
ெந ப்பினால் உ கி ழ்ந்தன நீ யிட்ட
விலங்குகள். ேநரமாயிற் ,
என்றனன் காலன்.

றப்ப ,

இன்

ம்

"உண்ைம. எனக்குக் காலெந க்கந்தான். ஆயி
அன்னமிட் , ஆைடயளித் ப் பா

நிரம்ப

ேவைல

யி க்கின்ற "

ம், உனக்கு இத்தைன நாள்

ட் ப் பழந் தந்ேதேன; அதற்குக் ைகம்மாறாக,

அந்த நட் க்கு அறிகுறியாக, யான் என் மைனவியிடம் என் ேமா
சம்பந்தமான
விஷயம் சில ேபச எனக்கு அ மதி தர ேவண் ம்" -- எனக்கூறி "என கண்மணீ!
கற்பகவல்லீ!" எனத் தன மைனவிைய விளித்தான் கேடாரசித்தன். கால ம் "பாபம்,
தன ஆத்மா நல்லகதி யைடவதற்கு ேவண் ய ஏற்பா கைளச் ெசய்யட் ம் இவன்"
என இரங்கிப் பி த்த பி ைய விடா சற் நிதானித்தான். வந்தனள் கற்பகவல் .
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வந்த ம் அவைளத் த வி அவள் காதினில் ெவகு ரகசியமாகத் தன
இ திநாள்
ெமாழிகைளப் பின் வ மா
கூறினான். "என் கண்ேண! கற்பகேம! யார் என்ைன
ெவ த்தா ம், நிந்தித்தா ம் நீ என்னிடத்
என் ம் நிைலத்த பத்தி ம் அன் ம்
உைடயவள். உன்ெமாழி கடந் நான் இ வைர ம் நடந்ததில்ைல. நீ இப்ேபா யான்
ெசால்
ெப மா

் ெமாழிகைள மறவாேத, கடவாேத. ேகட்டாேயா! மாதரசீ! ைவகுண்டத்தில்
க்குஏேதா சந்ேதகமாம். அ சம்பந்தமாக என்ைன ஏேதா ேயாசைன ேகட்க

ேவண் மாம். அதற்காக, அவர் தம
தைன அ ப்பி யி க்கிறார். ெகாஞ்ச ேநரம்
இவ் டைல விட் நான் ேபாக ேவண் யி க்கிற . மா டராம் உங்கள் கண் க்கு
என் உடம்
பிணம் ேபாலத் ேதான்றினா ம்,
த்திசா யாகிய நீ அவ் டைல
நன்றாய் அலங்காித்
அ
வாடாவண்ணம் கட்
ன்மீ
அைத ைவத் ப்
பா காத்தி க்க ேவண் ம். நம
நண்பர் காலனார் இப்ேபா
கட் ண் ல்ைல.
அவ ம் என்ேனா

வ கின்றார். அவ க்கும் எனக்கும் வழக்கம் ேபால உண்பன,

தின்பன, ப குவன யாைவ ம் சாியான ேநரத்தில் என் ப க்ைகக்குச் சமீபத்தில் நீ
ைவத்
வரேவண் ம். ெதாிந்ததா? அன்
ெகாண்
வந்ேதேன
த் மாைல ம்
நவரத்ன வங்கி ம் அைவகைள நான் தி ம்பி வந்த டேன உனக்குக் ெகா ப்ேபன்.
ெதாி மா? இப்ேபா நான் ெசால் ய வண்ணேம நீ ெசய்வதாக எனக்குச் சத்தியம்
பண்ணிக்ெகா "
என்றனன்.
அவ ம்
அங்ஙனேம
ெசய்ேவன்
என்
ஆைணயிட் ைரத்தனள். கேடாரசித்த ம் அந்த
த் மாைல மீதி க்குங் காதல்
காரணமாகேவ ம் இவள் நம ேதகத்ைதப் பத்திரமாய்ப் பார்த் வ வாள் என்ற
திடசித்தத் டன் உயிைர நீத்தனன்.
கேடாரசித்தன
உயிைர
யமேலாகத் க்குக்
ெகாண்
ேபாகும்ப ச்
"சங்கி க்க ப்பன்" என் ம் ஒ
தனிடம் ஒப் வித் க் காலன் ெசன்றனன். காலன்
மைறந்த அக்கணேம கட ைட ஓெவன்றல ங் கூச்சல் ஒன்
கிளம்பியடங்கிற் .
நிலமிைச ஓெவன்ற ங்குரல் எங்குங் ேகட்ட . காலன் தன
கட்டவிழ்த்
வந்
உயிர்கைளக் கவர்ந்
எங்கும்
ன்ேபால் உல கின்றனன் எனப் பா ேளார்
கண்டனர்.
ெமன்ன,

ய ேகாயில்கெளல்லாம் உடேன திறக்கப் பட்டன. ஜப ெமன்ன, தப
ப ெமன்ன, தீபெமன்ன,

ைஜ என்ன, நிேவதனம் என்ன, தி விழா என்ன,

தி ப்பணி என்ன? எங்கும் ேவத ேகாஷந்தான், ேதவ ஆராதைன தான் நிற்க.
சங்கி க் க ப்ப ங்
பாதாளேலாக வழியாக

கேடாரசித்த ம் நரகேலாக ேநாக்கிச் ெசல்கின்றனர்.
இ ள் சூழ்ந்த ெநறியிற் ெசல்கின்றனர். அப்ேபா

கேடாரசித்தன் சங்கி க்க ப்பைன ேநாக்கி, "அண்ேண! நீங்கள் கள்வராகிய எங்கள்
குலெதய்வமல்லவா? எனக்கு ஏன் இந்த (அவ மி த் ) அகால மரணம்? வய
நாற்ப கூட எனக்கு நிைறயவில்ைலேய. என்ைன எங்ேகேயா ேபாி ளில் அைழத் ச்
ெசல் கின்றீர்கேள." என மிக விநயமாய்க் ேகட்டனன். அதற்குச் சங்கி க்க ப்ப ம்
"அன்பேன! நீ ெசய்த
தவ . உன்ைனப் ேபா ம் மனிதர்க டன் நில்லாமல்
கட ளிடத்ேதேய உன் சாமர்த்தியத்ைத நீ காட்டப்

குந்தாய். அங்ஙனம் ெசய்யாமல்,
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உன்ைன விட அறிவிற் குைறந்தவர்கைளேய நீ ேமாசஞ்ெசய் வந்தி ப்பாயானால்-உன்னி ங் காிய கள்ளன் இ க்கின்றாேன "காகம்" எனப் ேபர் பைடத் ஆயிரம்
வ டம் அகைவ ெகாண்டவன் - அவனி ம் அதிக வாழ் நாள் உனக்குக்
கிைடத்தி க்கும். ெசங்ேகா

க்கு

ன் சங்கீதமா? ெசங்கண்மால்

ன் உன் ெஜபம்

ப க்குமா? அவர் ேகாயி ற் ெகாள்ைளயிட்டாய். அவர் உன் உயிைரக் ெகாள்ைள
ெகாண்டார்" எனப் பதில் இ த்தனன்.
கேடார சித்த ம் "உண்ைம தான். என்ைன மாத்திரம் இப்ேபா விட் வி ங்கள்;
எங்கள் தி மா க்குப் ேலாகத்தில் நான் ஓர் உண்ைம அ ைமயாய் உைழத் அவர்
ெபா ைளக் ெகாள்ைள ய ப்பவர்கைள நாேன ஒ க்கிப் ைடத் அவர் ஆலயங்கள்
த யவற்ைறப்
ப்பித் அலங்காித் க் ேகாயில் அர்ச்சகர் தலாயிேனார் தம
ேவைலகைளச் சாிவர நடத்தி வ ம்ப ச் ெசய்கின்ேறன் பா ங்கள்; எனக்காகச்
ெசால்

கின்ேறன் என நிைனயாதீர்கள்; ெப மா

ைடய ெப ைமையக் காப்பாற்ற

ேவண் த்தான் ெசால் கின்ேறன். கள்ளைனத் ெதாண்டனாக்கிய மாயன் ெப மாள்,
கேடாரசித்தைனக் கனிந்த சித்தனாக்கிய கண்ணன் ெப மாள் என யாவ ம் அவர்
ெப ைமையப் பாராட் வார்கள். இந்த ேயாசைனக்கு என்ன ெசால் கின்றீர்கள்" என
வினவினன்.
அதற்குச் சங்கி க் க ப்பன் "நீ ெசால்வ
உண்ைமேய. ஆனால், அேநக
உண்ைமகள் கண் பி க்கப் பட் அைவ தம்மால் வ ம் பயைன அைடவதன் ன்
கண் பி ப்பவர் காலஞ் ெசல்கின்றனரல்லவா? அ ேபாலேவ, நீ கண் பி த்த இந்த
உண்ைமயின் பயைன நீ அைடவதற்கில்ைல. இந்த ேயாசைன நீ இறப்பதன்
ன்
உனக்கு இ ந்தி த்தல் ேவண் ம். இப்ேபா இந்த ேயாசைனையப் ெப மாளிடஞ்
ெசால்ல

மா?

யா " என்

கூறினன்." ஏன்? நீங்கள் எனக்காகப் பாிந்

ேபசினால் எம்ெப மான் இரங்க மாட்டாரா? அவர் தான் க ணாகர

ர்த்தி,

பக்தவத்சலராயிற்ேற. ெசய்த தவ , ெபா த்த ளல் ேவண் ம் என வணங்கினால்
உடேன இரங்கி அ ள் சுரக்கும் அண்ணலாயிற்ேற எங்கள் ல
மீபதி" என்றனன்
கேடாரசித்தன். அதற்குச் சங்கி க்க ப்பன் "ஆமாம். உன் உயிர் உட ைட இ ந் நீ
அங்ஙனம் வணங்கினால் அவர் உத வார். உட னின் ம் உயிர் கழன்ற பிறகு
ேபசுவ
ண் வார்த்ைத" என்றனன். "ஓேஹா! நான் என் உட ைடப் குந்
லகி
ந் ேவண் னால் தாங்கள் எனக்காகப் ெப மாளிடம் பாிந் ேபசி வரம்
வாங்கித் த
ர்கள் ேபா ம். அப்ப த்தானா?" என வினவினன் கேடார சித்தன்.
"தைடயின்றி நா ங் ேகட்ேபன். அவ ங் ேகட்டவரங் ெகா ப்பார்" என்றனன்
சங்கி க் க ப்பன்.
"மிக்க வந்தனம்; இப்ேபா ெசான்னீர்கேள அவ்
திெமாழி ேபா ம்; நான் இந்த
இ
லகத்ைதக் கடந்
என் ைடய பைழய உட ற் குேவனானால் உங்கைள
நம்பலாம் அல்லவா? கள்வர்க

க்குள் கட் ப்பா

உண்டல்லவா? நீங்கள் எங்கள்
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குலெதய்வ மல்லவா? என்ன ெசால் கிறீர்கள்" என உசாவினன் கேடார சித்தன்.
அதற்குச் சங்கி க்க ப்பன் "நீ இவ்வி
லகந் தாண்
உன் உட ற்
குந்
ேவண் ய வரத்ைதக் ேகள். அப்ேபா

என்ைன நம் , இப்ேபா

ேபசுவ

ண்

ேபச்சு" என்றனன். பின் ம், கேடாரசித்தன் "அ ைம! த்தி! ஆனால் இன் ம் ஒ
சந்ேதகம். நான் எப்ப யாவ என் உட ற் குந் ெகாள் கின்ேறன் என ைவத் க்
ெகாள்

ேவாம். நான் உங்கைள ேவண்ட, பின் நீங்கள் ெசன்

ெப மாைள ேவண்ட,

அதற்ெகல்லாம் நாழிைகயாகுேம; அதற்குள் நமனார் என்ைன ம ப
ம் இங்கு
இ த்
வந்
வி வாேர. அதற்ெகன்ன ெசய்வ !" என்றான். அதற்குச் சங்கி க்
க ப்பன் "அன்ப!நீ என்ன மனக்ேகாட்ைட கட் கின்றாய். இவ்வி
லகத்ைதயாவ
நீயாவ

கடந்தாவ

ெசல்வதாவ ? இ

சுத்த மதிஹீனம். சீ சீ சீ! நீ சுத்த

ட்டாள்.

'ெசத்தவன் பிைழப்பானா' என் ம் பழெமாழி கூட உனக்குத் ெதாியாதா?" என்றனன்
"ஹா! ஹா! இப்ேபா தான் நீங்கள் எனக்கு உண்ைம நண்பர் எனக் கண்ேடன்.
உண்ைம நண்பர் தாம் இவ்வா இ த் நல் ைர கூ வார். மனக் ேகாட்ைடேயா
மணற்ேகாட்ைடேயா! இன்றிர
என் ெசாந்த
ட் ல் தான் எனக்குச் சாப்பா ;
பா ங்கள் இதன் உண்ைமைய" என்றனன் கேடாரசித்தன். அதற்குச் சங்கி க்க ப்பன்
"நீ இப்ேபா

ெசான்ன

உண்ைமயானால் நீ உன் பைழய உட ற்

உண் , உண்ைமயாகேவ ஊ

குந் , உண

ம் உயி மாய் இ க்கின்ேறாம் எனத் ேதர்ந்த டன்

'சங்கி க்க ப்பா' என என்ைன

ம் ைற கூ க. காலன் உன்ைன ம ப

ந் ேத

வ
ன் நான் உனக்குப் ெப மாளிடம் வரம் வாங்கித் த கின்ேறன்; பார்." என்றனன்.
"ெமத்த சாி" என்றனன் கேடார சித்தன். சங்கி க் க ப்ப ம் தன மன க்குள் "ஹா!
இவன் சாியான ேபர்வழி; இவன் இ க்கும் இடெமலாம் கிளர்ச்சிேய" எனச் ெசால் க்
ெகாண்ேட வழி நடந்தனன் இ வ ம் யமத மராஜர் ற்றி க்கும் நரகேலாகம் வந்
ேசர்ந்தனர்.
நரக ேலாக்ைதச் சுற்றி ஒ
ெபாிய ஆ
ஒன்ப
சுற்றாக ஓ கின்ற . அந்த
ஆற்ைறக்
கடந்
ெசன்றால்தான்
யமபட்டணம்.
அந்த
ஆற்றங்கைரயிற்
கேடாரசித்த ைடய உயிைர விட் விட் ச் சங்கி க் க ப்பன் ேபாய் விட்டான்.
ேபாகும் ேபா
"இன்றிர ! ெசான்ன
ஞாபகம் இ க்கட் ம்" என்றனன்
கேடாரசித்தன். சங்கி க் க ப்பன் ெசன்ற ங் கேடாரசித்தன் அந்த ஆற்றங்கைரயி
ந்தப ேய ேதாணிக்காரைனக் கூப்பிட்டான். "ெகாண் வா ேதாணிைய இப்ப "
எனக் கூவினன். ேதாணிக்கார

ம் "எங்ேக என் கூ ? எனக்குச் ேசரேவண் ய

வாய்க்காிசி ேசர்ந்தால் தாேன நான் உன்ைன என

ேதாணியில் ஏற் ேவன்; அ

ெதாியாதா உனக்கு?" என்றனன். அதற்குக் கேடாரசித்தன் "ஓேஹா! என்னிடம் லஞ்சம்
ேகட்கின்றாயா? தகனேமா,

ைதயேலா ெசய்

அல்லேவா உனக்கு லஞ்சம் ெகா ப்பவர்கள்

க மாந்தரம் ெசய்யப்பட்டவர்கள்
இ ந்தால் தாேன, ஐயா,

ட் வாி,

நிலம் இ ந்தால் தாேன நிலவாி; அந்த மாதிாி, என்ைனத் தகித்தி ந்தால் அல்ல
ைதத்தி ந்தால் தாேன உனக்குத் தகனவாி அல்ல
ைதயல்வாி கிைடக்கும்.
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என்ைன இ

காட் ல் இட ம் இல்ைல; சு காட் ற் சுட மில்ைல. தகன மில்ைல,

ைதயல் இல்ைல, ஆதலால் நான் ஒன் மில்ைல; 'ஒன்

மில்ைல' என்பதற்கு வாி

"ஒன் மில்ைல" அேட! ட்டாள்! இந்த கணக்குக் கூட உனக்குத் ெதாியவில்ைலயா?"
என்றனன். இைதக் ேகட்ட ேதாணிக்காரன் "ஒன் மில்ைல என்றால் க்கிட் ச் சா "
என ைவ ெகாண்ேட ெவ ந் ேதாணிைய அப் றம் ஓட் ச் ெசன்றான். அதற்குக்
கேடாரசித்தன் 'எனக்கு ஏ

க த் ? நான் தான் ைபசாச

பமாயி க்கிேறேன' உன்

க த்ைத இரவல் ெகா ;
க்கிட் க் ெகாள் கிேறன்!" என்றனன். இைதக் ேகட்ட
கேடாரசித்தைனப் ேபாலத் தகன மின்றி ம் ைதய ன்றி ம் கைரேயாரத்தில் நின்ற
ைபசாசங்கள் எல்லாம் ஓெவன நைகத்தன.
காட்
வழியிற் ெசல் ம்ேபா
ய த் ம், பாம்
க த் ம் இறந்
ைபசாசமாயின சில. கப்பல் கவிழ்ந் கட ைட ழ்ந்
கி இறந் ைபசாசமாயின
சில. ரகசியமாகக் ெகாைல ண்
க குக்குங் காகத் க்கும் உடலம் உணவாகிப்
ைபசாசமாயின சில. இவ்வண்ணம் பல்லாற்றா ம் தகிப்பாாின்றிப் ைதப்பாாின்றி,
ஆற்ைறக் கடந் ெசல்ல இயலா ஆற்றங் கைரயிேலேய வ டக் கணக்காய் நின்
காத்தி ந்த ைபசாசக் கூட்ட ெமல்லாம் கேடார சித்தப் ேபயின் ேவ க்ைகப் ேபச்சில்
இன் ற்
ஆரவாரஞ் ெசய்
ெகாண்
ந்தன. இந்தப் ேபய்களின் ேபாிைரச்சல்
ஆற் க்கு அக்கைரயில் யமத மராஜைர ேவைல ெசய்ய ஒட்டா
த த்த . த ம
ராஜ ம் ேகாபித் "இெதன்ன ேபாிைரச்சல் ஆற் க்கு அக்கைரயில்?" என வினவினர்.
அப்ேபா அங்கி ந்த ஒ
தன் "சுவாமி! ஆற் க்கு அக்கைரயில் உள்ள ேபய்க்
கூட்டங்களின் ந வில் கண்ண ரத்தி
ந் கேடாரசித்தப் ேபய் எ ம் ஒ வி ந்
வந்தி க்கிற . அந்தப்
ப்ேபய் ஏேதேதா ேவ க்ைகயாகப் ேபசி எல்லாப்
ேபய்கைள ஞ் சிாிக்கச் ெசய்கிற . ேதாணிக்காரைனக் கூடப் பாிகசித்
ஏளனஞ்
ெசய்ய அவன் "எனக்கு இந்த ேவைல ேபா ம் ேபா ம்; த மராஜா இந்தப்
ப்
ேபயின் ெகா ப்ைப அடக்காவிட்டால் இந்த ஓடத்
ப்ைப
றித்ெதறிந்
ேவைலைய ம் விட்
வி கிேறன்" எனக் கூறி அ கின்றான் என்றனன்.
அதற்ெகன்ேறற்பட்ட வ டங்கள் கடந்த பிறேக இந்தப் ேபய்க் கூட்டம் ஆற் க்கு
இப் றம் வரக் கூ மாதலால், யமத மராஜேர
கேடாரசித்தப்ேபைய ேநாக்கி, 'ஏட

றப்பட்

ஆற் க்கு அப் றம் ேபாய்க்

ட! உன் ஏளனப் ேபச்ைச நி த் . நி த்தாவி ல்

அதற்காக ஏற்பட்ட தண்டைனக்கு உள்ளாவாய், அறிதி' - என்றனர்,
அதற்குக் கள்ளன் 'த மராஜேர! தங்க ைடய த ம
ேபய்களாகிய எங்கைள விசாரைண ெசய்யாமல் எங்க

ல் ைறையக் கூ கிேறன்;
க்ெகன் ேறற்பட்ட பிரமாண

நாள் கழி ம் வைர, தாங்கள் எங்கைளத் தண் க்க
யா , விசாரைண ெசய்ய
ேவண் மானால் இவ்வாற்ைறக் கடந்
தங்கள் பட்டணத் க்கு நாங்கள் வந்த
பிறகுதான் தாங்கள் எங்கைள விசாாிக்கலாம். ஆற்ைறக் கடக்க ேவண் ெமன்றால்
எங்கள் உடலம் ைதக்கப்பட்
க்க ேவண் ம்; அல்ல தகனமாயி க்க ேவண் ம்.
ைதபடா ேபான
ந் தகனமாகா
ேபான ம் என் பிைழயல்ல. என் ைடய
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ெபால்லா மைனவியின் ெகா ைம. அவள் என் உடலத் க்கு ஒ
ைகங்காிய ஞ்
ெசய்ய மாட்ேடன் என் பி வாதம் பி க்கின்றாள். தாங்கள் என் ேப
ைவ நீக்கிப்
ேலாகத் க்குச் ெசல் ம் வழி காட்
என் உட ற் கும் ஆற்றைல எனக்குக்
ெகா ப் ர்களானால், நான் அவைளப் பய
த்தி உன் கடைமையச் ெசய், என்
பிேரதத்ைதப் ைத அல்ல தகனஞ் ெசய் என ெவ ட் அச்சு த் ேவன். அவ ம்
அங்ஙனேம ெசய்வாள். நா ந் தங்கள் பட்டணத் க்குள் வர அ கனாேவன். தாங்கள்
ஏற்ப த்தி ள்ள நீதிபதிகள் ெசய் ம் விசாரைணக்கு உட்ப ேவன். நான் எவ்வள
குற்றமற்ற வாழ்க்ைகையக் ெகாண்
கூறினன்.

ந்ேதன் என்பைத ம் நி பிப்ேபன்'- எனக்

த ம ம் "நன் , உடேன ெசல் க, தாமதிக்காேத, ம ப
ம் காலைன ஏ ம்ப
ைவத் க் ெகாள்ளாேத. உன் மைனவிைய நன்றாய்க் கண் த் ப் பய
த்தி வா" என
ஏவினர் உடேன கிளம்பிற்
தன
உட ல்;

கேடார சித்த

ட் ன் வாயி ன் வழியாய்;

குந்த

ைடய ஆவி,
ேசமித்

ைழந்த

கண்ண ரத்தில்

ைவத்தி ந்த தன

ெசாந்த

குந்த ம் எ ந்தனன், ஐயா, கேடாரசித்தன். உண்டனன் அங்குத் தயாராய்

ைவத்தி ந்த உணைவ; உண்ட ம்

ம் ைற "சங்கி க் க ப்பண்ணா, சங்கி க்

க ப்பண்ணா, சங்கி க் க ப்பண்ணா" எனக் கூவினன்; கூவின ம நிமிஷேம
அயர்ந் நித்திைர ேபாயினன். நித்திைரயில் கனவில், நாராயண ர்த்தியின் தி
வ ள்ெபற்ற சங்கி க்க ப்பன் தன் எதிாில் ன்சிாிப் டன் ேதான்றி நின் "அன்ப!
மாயன் ெப மாள் உன்ைன மன்னித் விட்டனர்.காலைன நீேய கூவி "என்ைனக்
ெகாண் ேபா" என் நீ கூறினாெலாழிய காலன் உன்ைன அ கான். இப் ேலாக
வாழ்க்ைகயிற் சுகம் என்
எண்ணப்ப ம் எல்லாப் ேபாகங்க ம் ைவபவங்க ம்
உனக்குக் கிைடக்கும். உன் ைடய ஜீவாத்மா ஒ வாசைனத்
பக்கால் ேபா ம்.
வாசைனத் பங்கள் சற் ேநரம் வாசைன சி மைறகின்றன. அைவ எாிந்த
பக்
காேலா அங்ஙனம் மைறயா
விளங்குகின்ற . அ
ேபால, வாழ்க்ைகப்
ேபாகங்கெளல்லாம் மைற ந் தன்ைமயன். ஆத்மா அழிவில்லாத . உன்ைன
யமபட்டணத்தில்
விசாாிக்கும்
ேபா
பக்கால்
சுத்தியாயி ந்ததா
என் ேகட்பார்கேள ஒழிய
பக்கா ல் இட்ட ெபா ள்கள் வாசைன சினவா எனக்
ேகட்கமாட்டார்கள். இதன் ெபா ள் ஞாபகமி க்கட் ம்" எனக் கூறி மைறந்தைதக்
கண்டனன். காைலயில் விழித் ெத ந்தனன் கேடாரசித்தன்.
கண்ட கனவின் தற்பகுதி மட் ம் அவன் நிைன க்கு வந்த . பிற்பகுதிைய மறந்
விட்டான். "நாேன கூப்பிட்டாெலாழிய காலன் எைனய கான். என் சந்ததிக க்கு
நான் இ ப்ப ெபாிய அ ப்பாயி க்கும். சகல பாக்கிய ம் எனக்குக் கிைடக்கும்
எனத் தான் வரம்ெபற் ள்ேளேன! நான் ஏன் காலைனக் கூப்பிடேவண் ம்? ஹா! ஹா!
என குலெதய்வம் சங்க க் க ப்பணத்ேதவர் க ைணேய க ைண, ெப மா
சாியான குல்லா ேபாட் விட்டார்." என நிைனந் நிைனந் மகிழ்ந்தான்.

க்குச்
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வரம் ெபற்றவாேற சகல ெசல்வ ங் கேடார சித்த க்கு எய்திய . அவன் ெபாிய
வர்த்தகனானான். அேநகங் கப்பல்க க்குத் தைலவனானான். குேபர ெனாத்த
நிதிபதியாயினன். கிட் ய ெசல்வங்ெகாண்
ேபார் ரர்கைளத் திரட் ப் பல
ேதசங்கைளக்
ைகக்ெகாண்டான்.
தி
ைட
மன்னனாய்ச்
சக்கிரவர்த்தியாய்
அத்ேதசங்கைள ஆண் வந்தான். நீதி மன்றங்கைள ஏற்ப த்தி அைவ தமக்குச் சிறந்த
நியாயாதிபதிகைள நியமித்தான். ேகாயில்க க்ெகல்லாம் பக்தி நிரம்பிய கு க்கள்
மார்கைளக் ெகாண்
ைஜ
த ய நடப்பித்தான். கண்ண ரேம இத்ேதசங்க க்
ெகல்லாம் தைல நகராயிற் . குக்கிராமமாய் இ ந்த அவ் ர் வானளா ம்
மாடமாளிைகக ம் கூடேகா ரங்க மாய் விளங்கிற் . கா ஞ் ெச
ங் கள்ள ம்
மி கங்க மாயி ந்த இடங்கெளல்லாம் வய ம் நீ ம்
ம் கு
மாய் இலகின.
ேகாயில்கைள ங் குளங்கைள ங் கேடாரசித்தன் கட் ன
தன்ைன யாவ ங் ெகாண்டாட ேவண் ம் என்

பத்திகாரணமாக அல்ல,

ம் ெப ைம காரணமாகத் தான். வாி,

கப்பம், வியாபார லாபம் எனப் பலவழியாகப் ெபா ைளச் ேசகாித்தான். பல்லாண்
இவ்வா
சகல ெசல்வ ேபாகங்களின் இைடேய களிப் டன் இ மாந்தி ந்தான்.
பின்னர், வய

ெசல்லச் ெசல்ல

ப்பின் இலக்கணங்கள் ெவளிப்பட்டன. நைர திைர

ஏறின; வாய்ப்பல் உதிர்ந்த ; ெமாழி தளர்ந்த ;
இ ண்ட ; இ மல் வந்த ;

கு வைளந்த ; ேநாக்கம்

க்கம் ேபாயிற் . ஏக்கம் ஆயிற் . ேநாய் பி த்த ,

பாய் விேடன் என்ற ; சலமலங்களின் நாற்றெம ந்த , கா
என்ற ; கட ைள ஏமாற்றி விட்ேடாம் என்

வா என்ற ;

மனிதர் நிைனப்ப

ேபா

வழக்கம். கட ள்

ஏமாறவில்ைல என்ப
ஈற்றில் தான் லப்ப ம்; ேநாயிலா வாழ் தாேன வாழ் .
ேநாய் திர திரத் தான் ஈட் ய ெசல்வ ெமல்லாம் ெசல்வமாகத் ேதான்றவில்ைல.
வி ந் ண
ம ந் ண
ஆயிற் . ெபா ள் ெபாக்கிஷத்தில், பிர ப க்ைகயில்
என்றாயிற் . ேநாயின் ெகா ைமையப் ெபா க்க
யாமல் ஒ
நாள் இர
"யமத மராஜேர! என்ைனக்ெகாண் ேபாம்" எனத் தன்ைன மறந்
ைறயிட்
அ தான். உடேன கூற் வன் ேதான்றிக் கேடாரசித்தன் உயிைரக்ெகாண்
ெசன்றனன். கேடாரசித்தன் மாள்வேத
எனச் ச த்தி ந்த சந்ததிகள் அவன்
மாண்ட டேன அவன் உடலத்ைத வாசைனத் திரவியங்களிட் த் தகனஞ் ெசய்தனர்.
பிறகு அவன் எ ம் கைளச் ேசமித் ப் ைதத்
அதன் மீ
ஒ
விசித்திரமான
கட்டடம் கட்

அதன்மீ ,

"காலைனக் கட் ய கேடாரசித் தப்ர
இவர் ெபயர் என் ம் நில க எங்கும்"
எனச் சாசனம் எ தி ைவத்தனர்.
கேடார சித்தன
சந்ததியார் ஆட்சி ெசய் வந்த வைர ம் ஜனங்கள்
கேடாரசித்தன ஆற்றைல ஞ் ெசல்வத்ைத ம் கழ்ந்தார்கள். அவன குற்றங்கைள
ெவளியிட அஞ்சினார்கள். லவர்கள் அவைன "மகா கி" எனப்பண் பா னார்கள்.
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அரசர்கள் அவைனப் " ேலாக தனதன்" எனக்

ெகாண்டா னார்கள். ஆனால்,

அவ ைடய சந்ததிகள் அற்ற பிறகு கேடாரசித்தன
ெகா ஞ் ெசயல்கள் இைவ;
அவன் நரகத்தில் இன்ன இன்ன ேவதைனப் ப கின்றான் என் ஜனங்கள் பலவா
ேபச ஆரம்பித்தார்கள். திாிகால ஞான ள்ள ஒ ெபாியவர்
லமாக கேடாரசித்தன்
நரகிற்ப ம் ேவதைன இத்தன்ைமத் என உலகின க்குத் ெதாிய வந்த . அ பின்
வ மா .
நரகங்களில் ஒன்
இ ள்சூழ் நரகம். அதில் ஒ
பாகத்தில் ஒ
எாிமைல
இ க்கின்ற . அங்ேக தனியாகக் கேடாரசித்தப் ேபய் ஓயா ேவைல ெசய்
வ கின்றதாம். பாட் ப் பா க்ெகாண்ேட அந்த மைல உச்சிக்கு அ வாரத்தினின் ,
உ ண்ட ஒ ெபாிய கல்ைல உ ட் ச் ெசல்கின்ற . உச்சியில் ேச ஞ் சமயத்
அக்கல் உ ண்
ெகாண்

கீேழ வி ந்

ேபாகின்ற ; ம ப

வி கிற . பின்னர், அந்தக்கல்ைல உச்சிக்குக்
ம் அக்கல் கீேழ உ ண்

வி கிற ; அக்கல்ைல

இப்ப
உச்சிக்கு ஏற் வ ம் அ
உ ண்
உச்சியினின்
கீேழ வி வ ம்,
ம ப
ம் உச்சிக்கு அக்கல்ைலக் ெகாண்
ேபாவ ம் தான் அப்ேபய்க்கு
ேவைலயாம். என்ைறக்கு அந்தக்கல் மைல உச்சியில் நிைலத் நிற்குேமா அன் தான்
நரக தண்டைன
ெப மாம். கேடாரசித்தப்ேபய் அத் ன்பத்திற் சிறிேத ம்
கவைல யைடயாமற் பா க்ெகாண்ேட ேவைல ெசய்
ெகாண்
க்கும் ேபா
நரகேலாக காட்சிகைளக்காண நாரத
நிவர் ஒ
ைற ெசன்றனர். பலவித
தண்டைனகளில் உயிர்கள் ப ம் பா கைளப் கண்டனர். ஈற்றிற் கேடாரசித்தப்ேபய்
பா ம் பாட் இவர் காதிற் ேகட்ட . இஃெதன்ன! விந்ைதயி ம் விந்ைத! ஆநந்தமான
பாடல் இவ்வி ள் சூழ் நரகிைடேய ேகட்கின்றேத என ஆச்சாியப்பட் க் கேடார
சித்தப்ேபய் பா க்ெகாண் ேவைல ெசய் ம் இடத் க்குச் ெசன்றனர்.
அப்ேபா

அந்தப் ேபய்.

1. அறி க்ேக ஆக்கெமன்
அறிவிலார்க் ேகக்கெமன்

ளாய் கல்ேல!
ளாய் கல்ேல!

2. த்திக்ேக ேயாகெமன்
ளாய் கல்ேல!
த்திக்ேக ேபாகெமன்
ளாய் கல்ேல!
3. உள்ளத்ைதக் கற்கேவ உ ளாய் கல்ேல!
உச்சியில் நிற்கேவ உ ளாய் கல்ேல!
4. என் ேம இன்பெமன்
ளாய் கல்ேல!
எங்குேம இன்பெமன்
ளாய் கல்ேல!
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எனப் பா க் ெகாண்
ந்த . இங்ஙனம் பா வைத ம் கல் உ ண்
கீேழ
வி வைத ம் ம ப
ம் பா க் ெகாண்ேட கல்ைல உச்சிக்குக் ெகாண்
ேபாவைத ங் கண்ட நாரத நிவர் ஆச்சாியப்பட் "யாரப்பா நீ! மிக இனிய குர டன்
பா இவ்வி ண்ட நரகிைட இன்பந் த கின்றாய்?" என வினவினர். அதற்கு அப்ேபய்
ேலாகத்தில் நான் வாழ்ந்தேபா எனக்குக் கேடாரசித்தன் என் ெபயர். இவ்வி ள்
நிைறந்த நரகிைட வந் ம்
லகி
ந்த என் த்திையக் ைகவிட் , ன்பேம இன்பம்
எனப்பாராட் வ கின்ேறன். இந்நரகிைட என்ைன விசாரைண ெசய்த த மராஜர்
எனக்கு "ஓயா ேவைல" என் ம் ெபாிய தண்டைனைய விதித்தனர். ேவைல இன்பம்
பயக்கும் என் அவர் அறியார் ேபா ம்.
லகில் தண்டைன யைடந்ேதார் விலங்கு
ண்
ந் ம் சிைறச்சாைலயில் ேவைல ெசய் ம்ேபா
பா க் ெகாண்
காலங்
கழிப்பைத எங்கள் த மராஜா பார்த்ததில்ைல ேபா ம்" எனக் கூறி நைகத்த . அதற்கு
நாரதர் " ேலாகத்திற் சிைற ற்ேறார் பா கிறார்கள் என்றாேய, ஒ காலத்தில் தம
தண்டைன
ெப ம் என் ம் உணர்ச்சி அவர்க க்கு உள்ளப யால் அவ்ேவைல
அவர்க க்கு இன்பமாகத் ேதான்றி அவர்கள் பா கிறார்கள். உனக்குத்தான்
ெபறாத ேவைலயாயிற்ேற! உனக்கு எப்ப
அதற்கு "இந்தக்கல் உச்சியில் ேசர்ந்

இன்பம் உண்டாகும்?" என்றனர்.

நிற்கும் என எனக்கும் ஒ

உணர்ச்சி

இ க்கிற . உச்சியில் ேசர்ந்த ம் உலவா இன்பம் எனக்குக் கிட் மல்லவா?" என்ற
அந்தப் ேபய். உச்சியில் ேசர்ந்
நிற்காவிட்டால் உன் கதி என்ன என உச்சிையச்
சமீபித்த அந்தக் கல் ம் 'கட கட கட' என உ ண்
ழ்ந்த . நாரதர் கூறியைதக்
ேகட் ம் இந்தக்கல் கீேழ வி ந்தைதக் கண் ம் சற் ம் மனஞ் ச யா கேடாரசித்தப்
ேபய் ேபாங்கா ம், ேயாசைன யில்லாதவேர! உச்சியிற் ேசரா விட்டால் என்ன
ெகட் ப்ேபாயிற் . ஒன் ங் ெகட் ப் ேபாகவில்ைல. ஒ காலத்தில் உச்சியில் ேச ம்
இக்கல் என் ம் ஓயா உணர்ச்சிேய ஓயா இன்பமாம்; இைத நீர் அறிந்திலீர் ேபா
எனக் கூறிக் கீேழ வி ந்த கல்ைல ேமேல உ ட் க்ெகாண்ேட நைகத்த .
ற்றிற்

ம்"

