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PREFACE 

=, 

Nor less than twenty-four centurics have elapsed since 
the advent of Buddhism as a religion. Since then many 
empires have come and gone; new religions have sprung 

and grown; Buddhism itself has undergone many vicis- 
situdes. In its pristine glory and purity it held sway 
in and out of the great land of its birth, India, for more 
than ten centuries. Its truth and simplicity appealed 
to the vast millions of religious India, which was groaning 
inder the weight of an endless array of complicated rites 
and ceremonies instituted by a degenerated priest-hood. 
Kings and peasants alike ardently embraced the faith. 
As the state schgion of a great empire its influence was 
enormous. Its missionary zeal crossed the mountain 
barrict of Himalayas and spread its doctrine of Love and 
Brotherhood throughout the e1vilized portions of Asia. 
To this day, in China and Japan, as,in Burma and 
Ceylon, Buddhism is the prevailing faith. In India 
itself, though, owing to various causes of which we need 
not here inquire, that humane religion disappeared after 
the tenth century A.D., signs are not wanting to show 
that a renewed interest and sympathy are slowly spread- 
ing towards that Rehyion and its founder whose great- 
ness Hinduism acknowledges silently by honounng him 
as one of the ten avatars of Vishnu, the preserving deity 
of the Hindu Trinity. A honour greater than this the 
Hindu cannot concerve of. 

The founder of such a mighty religion, the Apostle of 
Love, the Light of Wisdom, Gautama Buddha—the 

subject of the following pages—was born in the Kaliyuga 
year 2478 (563 1.C.), as the heir-apparent of a ruling 
monarch, in the royal grove of Lumbini, in the neigh- 
bourhood of Kapilavastu now known as Padcira, in the
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jungle tracts of Nepal. A pillar bearing the inscription 
“ Here was the Enlightened One born” erected by Asoka 
in 293 BC. testifies to the accuracy of the spot. 

Gautama’s father Suddhodand and his mother Maya 
belonged to the Sakya clan. On the seventh day of his 
birth Gautama’s mother died. Under the kind care -of 
his step-mother, Gautami, the prince spent his early 
years. The king spared no pains to make the course of 
his son’s life smooth and pleasant. At the age of nine- 
teen, Gautama married his cousin Yasodhara. For all 
outward appearances the prince was leading a life of ease, 
luxury and culture. But, endowed witha highly organized 
heart and intellect, Gautama could not long remain a 

passive spectator of the world’s tragedy. In suffering 
man enters the world ; in suffering he exists ; in suffering 
he makes his cxit. Why? Is it to be born again and 
again to tread the same weary path? Is there no means 
of escape from this terrible circle of pain and sorrow ? 
Such were the thoughts that absorbed the deeper self of 
Gautama. He felt ‘that he could not rest content tifl the 
problem that presented itself to lim was solved. He 
realized also that an carnest search after his Ideal would 
necessiiate a complete severance of all his worldly ties. 
So he was contemplating to renounce Ins kith and kin 
and adopt the life of a Bikshu. 

  

About this time a son was born to him. To him who 
was waiting for the existing tics to be broken, a fresh tie 
was thus added The fact sorely troubled Gautama. 
Delay thereafter seemed dangerous. With one supreme 
effort of will the decision was taken. At midnight, on the 

yery day on which the child of his blood was born, Gau- 
tama renounced all that was dear to him and retired to the 
forest as a hermit. He was twenty-nine at the time. 

After this great renunciation, Gautama spent six years 
in fruitless quest of his goal. At the end of that period, 
one night when he was in deep meditation, seated under 
a fig tree, the consciousness of true insight possessed him
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and as a flash of lightning the way of deliverance was 
revealed to his inward vision. From that moment he 
became a Buddha,—that is, one who has attained Bodhi 

or an ideal state of intellectual and ethical perfection. 
Having found the true path, his compassionate heart 
resolved to propagate the truth and free the struggling 
humanity from sorrow and suflering. How nobly and 
successfully he fulfilled his mission, History has recorded. 

In the words of the author of Paradise Lost, ‘ What- 

ever in religion is holy and sublime, im virtue amiable or 
grave, whatsoever hath passion or admiration im all the 
changes of that which is called fortune from without, or 
the wily subtletics and reflexes of man’s thought from 
within "—these are the domain of Tragedy. It will be 
evident from the meagre sketch given above, that the hfe 
of such a grand, historic personality as Gautama Buddha 
possesses a tragit pathos and sublimity of its own cnough 
to attract and exact homage from the predominating art 
of the*day. Such a homage is the story which is told in 
the following pages. In this volume the attempt has been 
to trace the development of the Great Master's life from 
his birth to the momentous period of his Renunciation. 
The activities of the Master afte: his rerfunciation have 
been simply hinted at, with a view to treat them at length 
in a supplementary volume. How far the attempt has 
been successful as far as the present volume 1s concerned, 
it is for the critic to judge. 

The difficulties in treating a Historical personality as 
the hero of a novel are many. And they become almost 
insurmountable, when the hero is not only a Historical 
figure, but a holy being of transcendental powers, held in 
awe and reverence and worshipped as a God incarnate’by 
nearly a fifth of the human race for about a thousand 
gencrations. Yet the very fact that it is a novel and not 
a biography, gives us a freedom of movement and scope 
for imagination denied to the biographer and the historian. 
‘Such freedom and flexibility as the art form of novel
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affords have been gladly availed of—but not to such an 
extent as to tamper with the essential facts of history or 
tradition. Almost all the incidents narrated here havé 
their foundations in facts furnished by history or what 
passes as such. Excepting a few minor characters all the 
other characters introduced in the work are historical. 
So it is hoped that the claims of Art and Historical 
fidelity alike have been satisfied without sacrificing either 
of them to the other. “ It is the business of the histori- 
cal novelist” says Professor William Henry Hudson, 
“to bring creative imagination to bear upon the dry facts 
of the annalist and the antiquarian and out of a mass of 
scattered material gleaned from a variety of sources to 
evolve a picture having the fulness and unity‘of a work 
ofart”. Whether the work in hand conforms to the 
canon laid above it is not for the author to say. 

“The modern novel converts abstract ideas into 
living models; it gives ideas, it strengthens faith, it 
preaches a higher morality than is seen in the actual 
world; it commands the emotions of pity, admiration, 
and terror; it creates and keeps alive the sense of 
sympathy ; it is the universal teacher ; it is the only book 
which the great mass of reading mankind ever do read; 
it is the only way in which people can learn what other 
men and women are like; it redeems their lives from 
dulness, puts thoughts, desires, knowledge, and even 
ambitions into their hearts ; it teaches them to talk, and 
enriches their speech with epigrams, anecdotes, and 
illustrations. It is an unfailing source of delight to 
millions ...” Sir Walter Besant.
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கெளதம பு தத்தர் 
அல்லது 

அஞ்ஞான இருளகற்ற வத்த 
மெய்ஞ்ஞான ஜோதி. 

அதிகாசம்--1 

சுத்தோதனன் மனக்குறை 

உலகலுள்ள மலைகள் அனைத்தினும் உயரிய சொத்தையுடைய 
இமாலயம் என்னும் உன்னதப் பனிமலை முடி கவிக்க, கங்கை 
யும் யமுனையும் முகந்துடைக்க, கன்னியுங், குமரியும் அடி 

நனைத்த, 1கடலாசியின் பாதுகாப்பில் கம்பீரமாய் வித்றிருக் 
(கும் இந்திய மாதாவின் Boys மண்டலம்போலச் இறந்து, 

விளங்குவது 3 உத்தரகோசலதேசம். கங்கை என்னும் 
பேராற்றிற் பொத்த உரோடஇிணி நத அத்தேசத்தூடே பாய்ந்து 
அதற்கு அழகும் வளமும் கொடுத்துச் செல்றெது. அதன் 
கரையில், 

* மறந்து மழைமரு மகதான் னாட்டுக்(கு) 

ஒருபெருக் திலகமென் றுரவோர் உரைக்கும் 
கரவரும் பெருமைச் கபிலையம் பதி? 

உள்ளது.” அத்தகரில் இற்றைக்குச் சற்றேறக்குறைய ஈரா 
பிரத்தைந்தாறு வருஷங்களுக்கு முன்னே சுத்தோதனன் 
என்னும் ௮ரசன் இருந்து அரசு செலுத்தி வந்தான். 

1 சடலச - என்பது, இந்துமகா சமுத்திரத்தையும், ஆங்லெ 
அரசாட்சியையும் சலேடையாகச் குறிச்கும் ? மகதசாடு என்றும்: 

கூறுவதுண்டு, 5) மணிமேகலை ௨௬-ஆம் காதை 42-44, 

  

4 இச்சகர் கபிலை என்றும், கபிலபுரம் என்றும், கபில வாஸ்து 
என்றுங் கூறப்படுவதுண்டு.
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ஒருநாள் பொழுது புலர்ந்து இரண்டு மூன்ற காழிகை 
யிருக்கும். சுத்தோதனன் தன் அரண்மனை மேல் மாடியில் 
உலாவிக்கொண் டிருந்தான். கார்காலத் துவக்கமானதால். 
ஆகாயம் அதிக வெப்பமாகவாவது அதிக குளிர்ச்சியாக 
வாவதூ இல்லாமல் நடுத்தரமா யிருந்தது. அரசன் சாளசத் 
தின் வழியாகக் கண்ணிற்பட்ட அரண்மனைத் தோட்டத் 
தைப் பார்க்க விரும்பி, நின்றான். தோட்டம் பணியாளர் 
உழைப்பாலும், பருவத்தின் இயல்பாலும், நீரும் நிழலும் 
நிறைந்து, பார்க்கப் பார்க்க இன்பம் பயக்கத்தக்கதாயிருக் 

oS. முல்லை முதலிய பருவமலர்கள், இதழ் விரித்துத் 
தேன் சொரிந்து, வண்டினங்களை *வம்மின்” என்று வாய் 
விட்டு அழைப்பதுபோல, ஈறுமணத்தை நாற்றிசையும் 
பரப்பின. கொய்யா மா முதலிய கனிதரு மாங்களில், 
அணில்களும் ஜெகளும், சுவை ore பழங்களாய்ப் 

பார்த்து, முறையே கடித்தும் கோதியும் தின்று, தம் 

இச்சைப்படி. ஒடியும் பறந்தும் குகாஹலித்தன. வாழை 

கள் தாம் ஈன்ற குலைச் சுமையைத் தாங்கமாட்டாமல் 
தளர்ந்து தள்ளாடித் தலைசாய்த்து நின்றன. பச்சைஷ் கம் 
பளங்கள் பலவற்றைப் பற்பல விடங்களில் பசவ விரித்தா£த் 
போல இடையிடையே பச்சென்று பரந்திருந்த புத்றரை 

யில், அரண்மனை மயில்கள் இல, தம் கோலக்கலாபம் விரித்து 

அழகாய் அடிக்கொண்டிருந்தன. கள்ளமற்த புள்ளிமான் 

ஒன்று, புல்லைக் கறிப்பதும், சற்றுக் துள்ளி ஓடுவதும், மீட் 
டும் நின்று புல்லைக் கறிப்பதுமாய், செல்வச் சிறுகுழந்தை 

போல விசாரமற்று விளையாடியது. 
இவைகல யெல்லாம் கண்டு இன்பமுற்று மலர்ந்த 

௮சசன் திருமுகம், திடீரென்று நீராவிபட்ட கண்ணாடி 
மண்டலம் , போலவும், இராகுவாற் பற்றப்பட்ட சந்திரன் 
போலவும், வெயிலால் வெதுப்பப்பட்ட தாமரை போல 
வும் ஒளி குறைந்து, பொலிவிழந்து, வாட்டமுற்றது 
அவன் பார்வை அரண்மனைத் தோட்டத்தை விட்டு ௮கல 
வில்லையாயினும், சற்று முன் தோற்றிய இனிய காட்ச 
AF சமயம் அவனுக்குத் தோற்றவில்லை. தோட்டத்தை 
நோக்கி நின்றும், அவன் கண்கள் வெட்ட வெறுவெளி 
யையே கண்டன. அவன் இந்தை மாத்திற் கனிந்த கனி
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களிலும் இல்லை; கொடியில் மலர்நத மலர்களிலும் இல்லை; 
ஓடும் அணில்களிடத்தும் இல்லை: பறக்கும் இளிகளிடத்தும் 
இல்லை; துள்ளும மானின் மாட்டும் இல்லை; உலவும் மயில்கள் 
மாட்டும் இல்லை : இலைகளை யெல்லாம் விட்டு வேறெதிலோ 

அழ்ந்திருந்தது 
இர் நிலையில் சுத்தோதனன் சுமார் ஐந்து நிமிஷ 

கேரம் நின்றிருக்கலாம். அப்பால் மாடிப் படிக்கட்டேறி 
வந்த ஒரு பெண்மகளின் காற்சிலம்போசையால் oer 
சிந்தனை கலைந்தது அபினும், அவன் நின்றவிடத்தை 
விட்டுப் பெயசாமலே, வருவது யாசென்று இரும்பிப் 

பார்த்தான் : தன் காதற்குரிய பட்டத்தரசி மாயாதேவி 
என்பாள் தன்னருகே வந்து செவ்விய மெல்லிதழ்களிற் 
புன்னகை தவழ முகமலர்ந்து நிற்பதைக் கண்டான். 
உடனே தானும் புன்னகை புரிந்தான் ஆனால், oer 
முகம், புன்னகைக்கேற்ப அலர்ந்து விளங்கற்றில்லை. 
மாயாதேவி அதைக் சுவனித்தாள்; அரசன் மனம் ஏதோ 
கவலைக்குள்ளாயிருக்கிற தென்பதை எளிதில் உணர்ந்தாள் 

உடனே, அக் கவலை யாதென்று அரசனைக் கேட்க ,எண் 
ணிய அவள், வேறெதையோ நினைவுகூர்ந்து, மாடிப்படிக் 
கட்டை. எட்டிப் பார்த்தாள். ஊழிபக்காரி ஒருத்தி, அப் 
பொழுதுதான், வெண்பட்டால் மூடப்பட்ட தங்கப் பல 

காரத்தட்டு ஓன்றை எடுத்துக்கொண்டு படிக்கட்டேறி 

வந்தாள். மற்றொரு வேலைக்காரி, நீர் நிறைநத வெள்ளிச் 
செம்பொன்றைக் காபில் ஏத்தி அவளைத் தொடர்ந்து வந் 
தாள். 

பட்டத்தரசி, அவர்கள் இருவரும் மாடிமேல் வரும் 

வரையில் அவர்களையே பார்த்துக்கொண்டிருந்து, அவர் 
கள் மேல் வந்த பிறகு, முன் வந்தவளை நோக்க, * பங்கஜம், 

தட்டை ஊஞ்சலின்மேல் வை” என்று கூறிவிட்டு மந்த 
வரை. கோக்க, “அடி, காமாக்ஷி, நீ செம்பை அப்படிக் ழே 

வை” என்று ஓர் இடத்தைச் சுட்டிக் காட்டினாள். இரு 
வரும் சசியின் கட்டகாயை நிதைவேத்றிவிட்டு, ஒரு புத 
மாய் ஒதுக்கு, மேல் உத்தரவை எதிர்பார்த்துப் பணிவுடன் 

நின்றார்கள். அப்பால் அரசி அவர்களைப் பார்த்து “சரி, 
நிங்கள் போகலாம் ” என்றாள். பணிவிடைக்காரிகள் இரு
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வரும், தலைவணங்கி, ௮ரசியை கோக்க வண்ணமே இழிறங் 
இச் சென்றுவிட்டார்கள். 

அவர்கள் கண்ணுக்கு மறைநத பிறகு, மாயாதேவி, 
அசசன் இடத்தோனைத் தன் வலக்கசத்தாற்பற்றி, அவனை 

முடிமூதல் அடிகாறும் ஏற இறங்கப் பார்த்துச் றுகை 
செய்தாள். அரசன், தோட்டத்தை நோக, வெளிக்குச் 
செய்த புன்னகையால் இதழ்கள் சற்றே YF DUN» 

மெளனமாய் நின்னான். மன்னனும் தேவியும் அங்கனம் 
நின்ற நிலை இத்திரத்தல் எழுதத்தக்க சிங்காரம் வாய்க் 

திருந்தது. 
சுத்தோதனன் நெடிய பெரிய உருவினன். அவன் 

சிரம், ராஜூரீடத்தைச் சிறக்க வ௫ப்பதற்கென்றே அமைக 
அதுபோல, வன்மையும் பெருமையும் வடிவும் வனப்பும் 
பொருந்தி விளங்கெது. உச்சிமுதல் உள்ளங்கால் வரை 
யில் ஒவ்வொரு அ௮வயவத்திலும் நிறைந்து வழிந்த ராஜ 
லக்ணத்துக்கெல்லாம் ஊற்நிடம் இவைதாமோ என்று: 

கருதுமாறு அவன் கண்கள் இசண்டும் அகன்று நீண்டு 
கருணையும் வீரமும் கம்பீரமும் தெளிவும் பொருந்தித் Bape 
கன. அவன் முகம் இளஞாயிதுபோல, பார்த்தவர் உள்ளத் 
இல் பக்தியும் பணிவும் உண்டாச்கத்தக்க போழகும் பிரகாச 

மும் வாய்ந்திருந்தது : தோள்கள் 'இரண்டுருண்டு எடுப்பா 
யிருந்தன; மார்பகம் ௮கன்று விளங்கியது அள்ளி அளிப்ப 
தின்றி, ஜந்தி ஏற்பதறியாத ௮வுன் கரங்கள் முழந்தாளளவும் 
நீண்டிருந்தன. 

இங்கனம் அழகெல்லாம் சேர்ந்து ஓர் ஆண் வடிவம் 
எடுத்ததுபோல விளங்கினான் சுத்தோதனன் : என்றால், 
அழகின் பெண்வடிலம் என்னுவாறு விளங்களள் மாயா 

தேகி. ட கருமையும் மென்மையும் அடர்த்தியும் ரம்ந்த 
(தன் கூந்தலை, அவள் வ௫ர்ந்து வாரிக் கோதி எடுத்து 
முடிந்திருந்தாளாயினும், ௮ த அவிழ்த்து விட்டால் 
அதன் முனை அவள் சாலைத் தொடும். அவள் வட்டமுகம் 
அன்றலர்ந்த ... செந்தாமரைபோல் அழகும் செழுமையும் 

பொருந்தியிருந்தது ; கண்கள் தோட்டத்தில் விளையாடும் 
மானுக்குப் பார்வை கற்றுக் கொடுப்பனபோன்று கள்ளங் 
கபடமின்றி, உள்ளத்தில் அமைந்த கற்பும் கருணையும்
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பொறுமையும் "பெருமிதமும் அறிவும் அடக்கமும் வெளித் 
தோற்ற வைத்த பலகணிகள் என்னத் திகழ்ந்தன ; புரு 
வங்கள் கறுத்தடர்கது வேப்பிலைவடிவா யிருந்தன ் நெற்றி 
அர்த்த சந்திரன்போல் விளங்கியது : கன்னங்கள் இரண்டும் 
கண்ணாடியைப் பழித்தன ; இதழ்கள் மென்மையும செம் 
மையு முடையனவாய், பவளத்துண்டங்கள் இரண்டைக் 

சுடைந்து திருத்திப் பதித்தாற்போல் காணப்பட்டன : பற் 

கள் முத்துக் கோத்தாற்போல் வெள்ளையாயும் ஒழுங்காயுமிருக் 

,தன. செம்பஞ்சுக் குழம்பூட்டப்பெற்ற அவள் பாதங்கள், 

விவாக காலத்தில் சுத்தோதனன் கர 'த்தாற்பற்றி அம்மி மீது 
வைக்கப்பட்டபோது எவ்வாறு கூசினவோ என்று எண்ணு 
மாறு அவ்வளவு மெல்லியவாய். பூவிதழ்கள்போன் நிருந்தன. 
அவள் உருத்தோற்றம், சாஜம௫ஷிக்குரிய கம்பீரம் வாய்ர் 

திருந்தது உயசத்தில், அவள் சுத்தோதனனுக்கு ஒரு பிடி. 
ஜான் குறைந்திருந்தாள். 

மாயாதேவியிடம் eaters கொண்டிருந்த காதல் 
பூரணமானத. அவள் தன் அருஇருக்க அவன் கவனம் 
அவளைவிட ற் வேறெதிலும் சென்றது இதற் por எக்காலும் 

இல்லை. ஆதலால், இப்பொழுது ௮வன் தன்னோடு உரை 
யாடாமலும். தன்னைக் கவனியாபலும், வேறெதிலோ நாட்ட 
முற்றிருகதது மாயாதேவிக்குப புதுமையாய்த் தோத்தியது. 

அனால், ௮வள், பிற மாதர்கள் பலரைப்போல எடுத்ததத் 
கெல்லாம் மகங்கோணிப் பிணங்குபவள் அல்லள். *சாஜ்ய 

பாரம் சாமானியமானதன்றே. எந்த ராஜகாரியம் அவர் 

மனத்தைக் கவர்ந்து குவற்சிக்கும். காரணமாயிருக்றெதோ' 
என்று எண்ணி ௮வள் உள்ளுக்குள் கலங்கி, அனால் அதை 
வெளிக்காடடாமல், ௮சசன் மனக் கவலையை மாத்றுவதொன் 
ஹையே ௧௬௫), இன்பப் புன்னகை செய்து, அவனை ஏற இதக் 
கப் பார்த்துவிட்டு, 4 காதல, அடியாள்மீது கொண்ட கோபம் 

யாதோ?" என்றாள். 

அப்பொழுதுதான் ௮ரசன் திருமுகம் அலர்ந்தது அவன் 
தன் காதற்றேவியைத் திரும்பிப்பார்த்து, “6 மாயா, நான் உன் 

கோபிப்பேன் என்று நீ கனகிலும் கருதலாமோ ? என் 

"உயிருக்கு உயிரான உன்மீது கோபிக்க எனக்கு மனந்தான் 
வருமோ ?" என்முன்.
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பின்னை யார்மீது கோபம்* என்ன வருத்தம் ? நான் 
வந்தபோது ஏன் அவ்வாறு முகம்வாடி. யிருந்தீர்கள் 2? முக 
மலர்ச்சி யில்லாமல் தாங்கள் செய்த வெள்ளைப் புன்னகை 

என் மனத்தைக் கலக்கிவிட்டதே PY அன்முள் மாயாதேவி, 

சுத்தோதனன் றிது நோம் அவள் முகத்தைப் பார்த்து 
மெளனமாய் நின்றான். சுற்று முன் ௮வன்கொண்ட முக 
மலர்ச்சி, அந்தச் சிறிது நேரத்தில் கொஞ்சம சொஞ்சமாகக் 
குறைந்துகொண்டே வாதூ மறைத்துவிட்டது. அப்பால் 

வன் மாயாதேவியைத் தன் இடக்கரத்தால் வளைத்தணேத் 
அச்கொண்டு, வலக்கரத்தை நீட்டித் தோட்டத்தில் ஒரிடத் 
தைச் சுட்டிக் காட்டி, * காதலி! அதோ பார். வாழைகள் 
வளர்கது முத்றிக் குலை சாய்த்திறுக்கன்றன இனி sana 

அழிய வேண்டியவைதாம். ஆனால், ௮வற்றின வர்க்கம் 

அவற்றோடு அழியாமல், அவை ஈன்ற கன்றுகள் தல் Benen 
வளர்கின்றன. அவ்வாறு, வாழையடி. வாழையாய் நம் We, 

குலம் விளங்க ஈமக்கு ஒரு புத்தின் இ இல்லையே என்பதை 
நினைவுகூர்ரதேன். அதுதான் என் வாட்டத்துக்குக் காரணம் ” 
என்றான். 

இம் மொழிகளைக் கேட்கவும் மாயாதேவிபின் முகமும் 
சிறிது வாடியது. அவள், “ ஆருயிர் காயக, தாங்கள் கவற்சி 
யுறுவது நியாயந்தான். எனக்கும் அள்விஷயத்தில் கவலை 
யுண்டு. ஆனால், கடவுள் அராளால் கமக்கு ஒரு புத்திரன் 
இனியாவது பிறப்பான் என்ற ஈம்பிக்கை எனக்குப் பூரண 
மாயிருக்கெது ? என்ருள். 

சுத்தோதனன் புன்னகை புரிந்து, ** மாயா, அந்தமட்டும் 
ரீ அதிர்ஷ்ட சாலிதான் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை கூட 
இல்லையே ” என்றான். 

மாயாதேவி தலையை NOTTS 4: அப்படி நினைக்கவேண் 
டா. என் வயிற்றில் புத்திரன் பிறக்கா விட்டாலும் என் 
தங்கை கெளதமி வயித்றில் ஒரு புத்திரன் பிறப்பான் என் 
பது நிச்சயம். Fy வயதில் ஒரு சோதிடன் எங்கள் கைசே 

கைகளைப் பார்த்துவிட்டு, எனக்குப் புத்திரப்பேறு கடைப் 

பது அரிது, இடைத்தாலும் சான் ௮தை அனுபவிக்கமாட் 
டேன் என்றும், கெளதமிக்குப் பிள்£ப் பாக்கியம் பூரணமா 
யிருக்தெ தென்றும் கூறினான் ஆதலால், எனக் இல்லாவிட்
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டாலும் என் தங்கைக்கு ஈம் குலம் விளங்க ஒரு புத்திரன் 
பிறப்பான் என்பதில் சக்தேகமில்லை. அவளும் தங்களை ௮க் 
இனி சாகஷியாய் விவாகஞ் செய்துகொண்டவள்தானே, ௮வ 
ளால் தங்கள் மனக்குறையும் என் மனக்குறையும் அகலக் 
கூடும் அன்றோ ?" என்றாள். 

கடவுள் அருளால் எனக்கு இனிப் புத்தாப்டேறு 

கிடைக்குமானால் அப்புத்திசன் உன் வயித்றிலேயே பிறக்கட் 
Ow” என்றான் ௮1சன். 

மாயாதேவி இளரஈகை செய்து, “* ஏன், கெளதமி வயித்தில் 
பிறந்தால் ஆகாதோ ?” என்றாள். 

“அதைப் பத்றிக் கேட்கவும் வேண்டுமோ? கெளதமி 
வயதில் மட்டும் உனக்குத் தாழ்நதவளா யிருந்தால் சரிதான்: 
அழகிலும் தாழ்ச்தவளா யிருக்கறொள் ; குணத்திலும தாழ்ந்த 
வளா யிருக்கிறாளே! இல்லையாயின் எனக்கேன் அவளிடத் 

தில் வெறுப்புண்டாகிறது £ உடன் பிறந்த சகோதரியாதலால் 
அவள் குத்தங்கள் உன் கண்ணுக்குத் தெரியவில்லை. அத 
ல்கள் நீ அடிச்கடி அவளுக்காகப் பரிந்துபேச வந்துவிடு 

கரும்” என்றுன் சுத்தோதனன். 

2 அப்படியன்று பிராணேசா கெளதமி குற்றமேயில்லா 
,தவள் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை. களங்க சதிதமான 
பரம்பொருள் ஒன்றைத் தவிர, வேறு யாரே குந்நமில்லாத 
வர்கள் ?, சான்தான் என்ன; குத்தமே யில்லாதவளோ ? என் 
னையும் அறியாமல் எத்தனையோ குற்றங்கள் என்னிடம் குடி 

கொண்டிருக்கலாம். வை பிறர்க்குத் தெரியும் : தீங்களுக் 
கும் தெரியும். னால். தாங்கள் என்மீது கொண்டுள்ள 

அன்பு, என் குத்றங்களையெல்லாம் தங்கள் அண்ணுக்குத் 
தெரியவொட்டாமல் மறைத்து விடுது. என்பால் ar 
பாராட்டுவது போலவே, என் தங்கையிடமும் தாங்கள் 
அன்பு காட்டுவீர்களானுல், அவள் குற்றம் எதுவும் தங்க 
ளுக்குத் தெரியாது ” என்றாள் நற்குண காயயொன மாயா 
தேவி. 

ரசன் கொல்லென்று சிரித்து, “பேஷ். மாயா, உன் 
பேருக்கேற்ப மாயாவிசத்திரமாகப் பேசுகிறாயே. உன் தம் 
கையை நல்லவளாக்க என்னைக் குற்றவாளியாக விட் 
டாய்போ லிருக்கதது !” என்றான்.
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மாயாதேவி இன்னகை செய்து % அப்படியும் சொல் 
வேனோ, காதா . 7 கெளதமிபால் அன்பு பாராட்டி. ௮வள் மனச் 
குறையை அகத்றி அவளைத் திருத்துமாறு கேட்டுக்கொள் 
கிறேனே யொழிய வேறில்லை. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். 
நாழிகை eps. ற்றுண்டி கொள்ள வாருங்கள் ” என்று 
கூறி ௮ரசன் கரத்சைப்பற்றி அவளை அழைத்துக்கொண்டு 
ஊஞ்சலருகே சென்றாள். அரசன் ஊஞ்சலின் ஒருபுதத்தே 

வைத்திருந்த பசும்பட்டிறையிட்ட பஞ்சனையிற் சார்கது உட் 
கார்ந்தான். மாயாதேவி அவனெதிரே அமர்ந்து சிற்றுண்டி 
யைத் தன் பூங்கரத்தால் சிறிது சிறிதாக எடுத்து அரசனுக்கு 
அளிப்பாளாயினள்.. 

அசை 

அதிகாரம்-.2 

கேளதமி 

அன்றிரவு பதினைந்து நாழிகைக்குமேல் இருக்கும். கபிலை 

யம்பதி முழுவதும் கண்ணயர்ந்துவிட்டது, ஊரரவம் முற் 

Db அடங்கிவிட்டது எங்கும் அமை நிறைந்து விளங் 
இயதால, உரோகிணி நதி சிலுசிலுவெனச் குமிழியிட்டோடும் 

மெல்லிய சத்தம, ஏகாந்தப் பெருவெளியில் எழுந்த இன் 
னிசைபோலத் தெளிவாகவும் இனிமையாகவும் கேட்டது. 
வானத்தில் ஊர்ந்த பூரணச் சச்இரன், கபிலையம்பதியின் 
அழுகை நோக்கி நோக்கி இன்பமுற்று இளஈகை புரிச் 

தாற்போல நிலவொளி விசிப் பிரகாசித்தது. ௮௩ நகரின் பரி 
சமே தனக்கு அனந்தம் விலாக்குமென்று போலும், இளங் 

காற்று மரங்களின் ஊடேயும் செடிகளின் ஊடேயும் புகுந்து 
அவற்றின் இலைகளையும் மலர்களையும் அலைத்தோடி மாட 
மாளிகைகள் மீதும் கூடகோபுரங்கள் மீதும் தவழ்ந்து 
தவழ்ந்து விளையாடியது. 

ஊர்காப்பாளர் சிலர்,-உரமும் இடமும் வாய்ந்த சரீ 
சத்தினர், முஹக்கிலிட்ட மீசையர், உருட்டி மருட்டும் விழி 
யினர், அதட்டி. வெருட்டும் குரலினர், இடையிற் செருயெ 
வாளினர், கையிற் பற்றிய கோலினர்--ஈ௧ர சொதனை 
செய்து வந்தனர். அரண்மனை வாயிலில் நாழிகை ௮ளப்
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போர் இருவர் 1கன்னலால் நாழிகை who குறித்து 

வநதனர். இருப்புக் கவசமணிஈது தோளில் அமபறுத் 
தூணி தாங்9), கையில வில்லுங் சணையும் கொண்டு, மார்பில் 
ஊதுகொமபைத் தொங்கவிட்டு, , இடையில் ஈட்டி யும வாளும் 

செருகிய அரண்மனைக் காவல்வீரர் அறுவர் இரு பிரிவாய்ப் 

பிரிஈது மூவர் வலமாகவும், மூவர் இடமாகவும அரண்மனை 

யைச் சுற்றி ௮சவப் படாமல் உலவிக்கொண்டி ருஈதனர். 
கோயிற் கோபுர விளக்கொளியும், ௮ரண்மனை மாடவிளக் 

கொளியும் தவிர வேறு விளக்கொளி எதுவும், இராச்சேவ 

கம் புரிந்துகொண்டிருஈத அவர்கள் கண்ணிற் படவில்லை, 

சுத்தோதனனது அரண்மனை மூன்று உப்பரிகைகளையு 

டையது. ஒவ்வோர் உப்பரிகையிலும், ஸ்கான ௮), பூஜை 
யறை, போஜன அறை, பள்ளியறை, ௫ங்சாசச்கூடம், கிலா 

முற்றம் முதலிய அனைத்தும் உண்டு ஆதலால், reer 
எத உப்பரிகையில் வேண்மோனாலும், பசலையும் இரவை 
யும் கழிக்கலாம். ஆயினும் அவன் கன் அரண்மசயை ஒரு 

முறைபத்றி வகுத்திருந்தான். €ழ்த்தளத்தின் முற்பகுதி 
கொலுக்கூடமாச எகுக்கப்பட்டி ரகத்து : பிற (குதி அட் 

டி.்சாலைக்கும் ௮சண்மனை ஏவலாளர் வாகத்துககும இடமா 
யிற்று : முதல் உப்பரிகை மன்னனது மூக பத்தினி 
மாயாதேவிக்கும, இரண்டாவது உப்பரிகை இளைய பத்தினி 
கெளதமிக்கும உரியவாக விடப்பட்டிரு,சன மூன்றா 
வது உப்பரிகை அரசன் ஒருவனுக்கே உரியது : அரசன் 

உத்தரவின்றி, அவன் தேவியசேயாயினும, ௮நதாங்கச் சேவ 
கசேயாயினும, வேறுயாவசேயாயினும ya AF செல்லக் 

கூடாது ; மிக ஆழ்கது நலோசித்துத் இர்மானிக்கவேண்டிய 

ராஜ்ப விவகாரங்களை ஆலோிப்பதற்கானாலும், பண்டைக் 

காலத்துப் பேரதிலாளர் எழுதிவைதக பெரு நால்களை மனங் 
குவிகது ஆராப்வதற்கானாலும், இரதைக்கெட்டாச சர்வலோக 

1 உதன்னல் '- என்பது முற்காலத்தார் காழிகை அளப்புதற்குச் 

சாதனமாகச் கொண்ட ஒரு கருவி, வாயகன்ற பாத்திரம் ஒன்றில் 
நீர்நிரப்பி, அடியில் மெல்லிய துவாரம் இட்ட கண்ணம் ஒன்றை 
அக் நீரில் மிதக்சவிட்டு, ௮த ர£கொண் ட நிழ்வதால் காழிகையறிவர், 

2
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தாயகனை மனோசலனமின்றி வணங்குவதற்கானாலும் ௮ரசன் 
அங்கேதான் செல்வது வழக்கம். 

இந்த மூன்று உப்பரிகைகளுமீ. ஒன்றைவிட ஒன்று 

சிறிது சிறிது குறுக உள்ளடங்கியிருந்தன. அவ்வவ் வப் 
பரிகையில் குறுகயெபாகம் அததற்கு நிலாமுத்றமாக ௮மைக் 
(இருநதது ஆதலால், மூன்னுவறு உப்பரிகையின் நிலாமுற் 
தத்திலிருந்து முதலாவது இரண்டாவதன் நிலாமுற்றங்களை 
யம, இரண்டாவதன் நிலா முற்றத்திலிறாகது முதலாவதன் 
நிலா முற்றத்தையும கா,ணுதல உடும். 

இங்கனம் ௮மைகத இவ் வரண்மனையில் சுத்தோதன * 
னுக்கு விருப்பமான இடம் மாயாதேவிபில் உப்பரிகையே 
ye கடமையை கிலைவேத்றவேண்டி, அவன் கொலுக் 
கூடத்திற் கழிக்கும் முற்பகலொழிய மற்றைப் பொழுதெல் 

லாம் பெரும்பாலும் மாயாதேவியின் உப்பரிகையிலேயே 
கழிப்பான். ௮வ் வழக்கப்படியே இவ்விரவும் அவன், 
மாயாேவியின் பள்ளியறையிலேயே இன்றுயில் கொண்டிருக 

தான். மாயாதேவி அவனருகே று குழகதைபோல் கலக்க 

மத்ற சிததிரையி லாழ்கதிருகதாள் 
அபண்மனை ஏவலாளரும் அயர்ந்து உறங்னெர். 
காவல் வீரரும் கன்னல் ௮ளபபாரும் ஒழிய, அவ்விரவு 

HO கேரததில் உறக்கமத்றிருந்தது ஓரே ஒரு பெண்மகள் தவிர 

வேதெவருமிலர் அவள் யார்? ௮வளே கெளதமி : சுத்தோ 

,தனனது இளைய பத்தினி : மாயாதேவியின் தங்கை, 
அரவமற்ற ௮வ் வர்த்தராத்திரியில் ௮வள் கண்ணுறங் 

காமல் பஞ்சணையித் புரண்டு புரண்டு பெருமூச்செறிந்து 
கொண் arate aor பள்ளியறையின் ஒரு மூலையில் 
தங்கக் குத்துவிளக்கொன்று மெல்லிய சிறு சுடர் விட்டு 

எரிந்துகொண்டிருந்தது வேறு பல தொங்குவிளக்குகளும், 

கைவிளக்குகளும பளபளவென்று பிரகாசித்தனவாயினும் 

கொளுத்தப்படாமலிருந்தன. அதலால், குத்துவிளக்கின் 
இறு வெளிச்சம் விசாலமான அப் பள்ளியறைக்குப் போதி 
யதாயில்லை. ஆயினும், அந்தச் சிறு வெளிச்சத்திலேயே பள் 
ளியறையின் அலங்காசம் கண்ணைக் கவரத்தக்கதாயிருந்தறு 

அதையின் காற்புறச் சுவரும் முத்துவெள்ளே பூசப்பட் 
டுப் பார்த்தால் முகந்தெரியக்கூடிய பளபளப்போடு விளங்
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கியது, கைததிறம் வாய்ந்த ஓவியர் எழுதிய ௮ர௬ுமையான 

சிததிரப் படங்கள் பல, சுவர்க்கு ௮முகு கொடுதது அறையை 
அலங்கரித்தன. கடகதாற் சால் புதையத் தக்க மெத்தென்ற 
இரததினக் கமபளம் தை ஸூழுவதையும் மூடு மிருந்தது. 
கெளதமி படுத்திருகத மஞ்சம அறையின் நடுவே நின்றது. 
அம்.மஞ்சம் ஒன்றே ஓர் ஊரை விலைக்கு வாங்கத் தக்க. 
அதன் கால்கள் கான்கும் கடைந்தெடுத்த யாணத தநதங் 
களாற் செய்யப்பட் டிருததன சட்டங்கள் மெருடட்ட 
கருங்காலியில், விசித்திர வேலைசெய்த பொத்றகடுகள் பதிக் 
கப் பெற்றனவா யிரு,தன. இரத்தினக் கற்கள் இழைத்த 
ங்க விதானமொன்று, யானைத் ூதிக்கையோல் செய்த வெள் 
ளித் தாண்களால் தாங்கப்படடு மேலே கவிந்திருக்தது பாலா 
விபோல் மிக மெல்லியதான வெண்பட்டுத் திரையொன்று, கட் 
டிலின் நாற்புறத்தையும் மறைக்குமாற தொங்கவிடப்பட் 
டிருகதது. ஆனால், இப்பொழுது ௮ ஓருபுறமாய்ச் ர் 
ஈப்பட்டுத் தொங்யெதேயன்றி காற்புறத்தையும மறைக்க 
வில்லை ௮க் கட்டிலிற் இடந்த படுக்கைகள் இசண்டு ஒன்று 
ழும் மற்றொன்று பேலுமாக இருந்தன. ஹேப்படுக்கை இல 
வம்பஞ்சு நிரப்பப்பட்டும், மேற்படுக்கை ௮ன்னத்தாவி நிரப் 
பப்பட்டும் பசும்பட் டதையிடப்பட்டு மிருந்தன. தலையணை 
களும் காலணைகளும் பலவர்ணப் பட்டுறை யிடப்பெற் 

ஜிருக்தன. அவத்றின்மீது தூவெள்ளையான பட்டுவிரிப்பிட் 

டுக் கெளதமி படுத்திருந்தாள். அவள் தலைமாட்டில் நிலைச் 
ஈண்ணாடியொன்று விதானச் சட்டத்திலிருந்து வெள்ளிச் ௪ல் 
இலியில் தொங்கியது. 

இவ்வளவு ராஜசுகத்திற் படுத்திருக்கும் கெளதமிக்கு 

உறக்கம் வசாததற்குக் காரணம் என்ன ? ஒழியாக் கவலையால் 

உள்ளங் கலங்யெவர்கள்போல, அவள் படுக்கையித் புரண்டு 
புரண்டு பெருமூச்செறிவானேன் £? மன்னனுக்குத் Cal 
யாகும் பெரும்பேற்றைப் பெற்ற அவளுக்கும் லிசாசம் இருக் 

கக் உூடுமோ? கூடும். மக்களெனப் பிறந்தார் யார்தாம் விசார 

மற்றவர் ? மணிமகுடர் தாங்கும் மன்னர் பிரான் சிரமாயி 
னும் கவற்யொற் சுலங்குமன்றோ ? ஊலூல் இசந்துண்டு 

வாழும் ஏழையின் விசனத்துக்கும், உலகைப் புசர்தாண்டு
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வாழும் இறையோன் விசனத்துக்கும் காரணம் வெவ்வே 
(9ிரக்கலாம் ; விசனம் ஒன்றுதானே 

*: பாலுக்குச் சர்க்கரை இல்லையென் பார்க்கும் 
பருக்கையற்ற 

கூழுக்குப் போடவுப் பில்லையென் பாருககும் 
குத்தித்தைத்த 

காலுக்குத் தோற்செருப் பில்லையென் பார்க்கும் 

கனகதண்டி. 

மேலுக்குப் பஞ்சணை யில்லையென் பார்க்கும் 
விதனமொன்றே,"? 

என்ற செரதமிழ்ப் புலவர் திருலாக்கும் உண்டன்றோ ? 

ஆனால், கெளதமியின் விசனததுககுக் காரணம். ஏதோ 
ஒன்று இல்லையே என்பகத வேறென்ன ? மன்னன் தன் 

சுமக்கையிடம் அள்வு காகல வைத்திருக்கறுனே என் 
பதுதான். தன்னிடம காதல் சொள்ளவில்லையே என்று 

வள் விசனப்படவில்லை. பொழுமை என்ற பொல்லாத 
பேய் அவள் மனத்தைப்பற்றிக் கலக்கெது. அதனால் அவள் 
மனம் சலங்கயது : உருக் குலைகதது, £ அடுத்தது காட்டும் 

பளிங்குபோல் நெஞ்சங்-கடுதகது காட்டு முகம் ? அன்றோ 2 

மாயாதேவியின் உடன் பிறந்தாள் என்பதற்குரிய அறி 
குறிகள் கெளதமியின் வடிவமைப்பில் இராமற் போகவில்லை 
தேகத்தின் சாயலும் முகத்தின் ஜாடையும், சகோதரிகள் 
இருவர்க்கும் உள்ள இரத்த சம்பந்தத்தைத் தெளிவாய்க் 
காட்டின ஆயிஐம் FHM APH நோக்குவார்க்கு, இரு 

வரும் ஒரு தாய் வயிற்றித் பிறக-சவர்களே யானாலும், குணாஇ 
சயங்களில் தென் கோடியும் வடகோடியும் போலப் பெரிதும் 
வேறுபட்டவர்கள் என்பது விளங்காமற் போகாது. கெளத 

மிபின் கண்கள் கள்ளமும் கபடமூம் கற்றுக் கற்றுக் கலங்க 

பிருந்தன. அவள் நெற்றி, முகவிசாலத்துக்கேத்த so 
மூம உயரமும் இன்றிக் கு.றுியிருந்தது : கன்னங்களின் 
மேற்பாகம் அகன்று புடைத்தும். அடிப்பாகம் குறுக உள் 
ளொடுங்கியும் இருந்தன : இதழ்கள் பருத்தும் நிறம் வேறு 

பட்டும், மோவாய் நீண்டும் இருந்தன. 
செயற்கை ஈளீங்களால் ௮வள் வடிவழடன் குறைகள் 

அஇகமாக வெளிப்பட்டுத் சோன் விடினும், மாயாதேவி
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யைப் பார்த்த! 'கீண்ணால் இவளைப் பார்த்தால், இவள் ஒரு 
ITB குடும்பத்தில், அதுவும் மாயாதேவிக்குத் தீங்கையாகப் 

பிறப்பதற்கும், ராஜலட்சணங்களில் ஒரு இறிதும் குறைவு 

படாத சுத்தோதன மூச்சுத் தேவியாதற்கும் தகுதியில்லாத 

வள் என்றே காணப்படுவாள் 
( திருகாளே வெறுநாளாயின், வெறுநாள் என்னாம் ?' 

என்பர், கெளதமிபின் முகத்தோற்றம் சாதாரணமாகவே 
இத்தகைத்தானால், அழகைக் செடுககும் கோபம், வெதப்பு, 

சலிப்பு. முதலிய அர்க்குணங்களுக்கு அவள் ளாகும் 
காலத்தில் எத்தகை;தாகும் * அதைச் சொல்லவும் வேண் 
டுமா? அதிலும் ௮வள் சுபாவம், ஒவ்வொருகாளும், அறு 
பது நாழிகையில் ஓர் இருபது நாழிகை நேரமாவது சேர்ந் 

,தாற்போல், மன அமைதி பெத்றிருக்க ஓப்புவதில்லை. ஏதா 
வது ஒரு குறை, ஒதாவதொரு சலிப்பு, எவர்மீதாவது ஒரு 
கோபம் அவள் மனத்தைப்பற்றி அலைத்துக்கொண்டேயிருக் 

கும் அவள் வெறுப்புக்கும், FANE GLO, கோபத்துக்கும் 

எத்தனையோ இறுிறு காரணங்கள் அடிக்கடி சொத்துக் 

கொண்டேயிருக்கும் ஆயினும், அவற்றுக்கெல்லாம் மூல 
மாய் என்றும் நிலையாய் நிற்பகொன்றுண்டு. அதாவது, சத் 
தோதனன் gain சமக்கை மாயாதேவியிடம் கொண்ட 

காதற் பெருக்கே, 
இப்பொழுது, ஊரெல்லாம் அடங்கி ஒடுங்யெ இந்த நடுச் 

சாமத்தில், நித்திரை கொள்ளாமற் படுக்கையிற் புரண்டு 
புரண்டு ௮வள் பெருமூச் செறிவதற்கும் அதுவே காரணம். 
கத்தோதனன் ௮வளுடைய பள்ளிபறையில் அடிவைத்துப் 

பல மாதங்கள் ஆயின. இடையில் சில சமயங்களில் ௮வன் 
அவளைத் தற்செயலாய்க் கண்டும், புன்னகை செய்து போயி 
னனே யொழிய, நின்று அவளோடு இரண்டு வார்த்தைகள் 

கூடப் பே?னானில்லை. * ஏன் இந்த வஞ்சகம் .! மாயாதேவி 
யைக் கண்டால், காணுததைக்கண்டாத்போல் அகங்களித்து 
முகமலர்ந்து வளோ! இன்னுமையாடி செடுநேரத்சைக்கழிக்க 
வில்லையா ! ஏன் இந்தப் பாரபட்சம்? மாயாதேவி என்ன 
அந்தரத்திலிருந்து குதித்த தேவ ரம்பையா ! கான் எவ் வயிற் 
DpH பிறந்தேனே, அவ்வயித்றில்தானே அவளும் பிறந்தாள்! 
அ வளைப்போல கானும் அக்னி சாட்சியாய் விவாகஞ் செய்
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தகொண்ட தர்மபத்தினிதானே ? என்னிலும் அவளுக்குள்ள 
ஏற்றம் என்ன ? வயதளவிற் பார்த்தாற்கூட, நான் தானே 
கட்டருத இளமைப் பருவத்தளாயிருக்கறேன். இழவியான 
அவள்மீது வாஞ்சையும், இளையளான என்மீது வெறுப்பும் 
காட்வெது கணவன் புத்திப் பிறழ்வோ, ௮வள் சாகச 
சாமர்த்தியமோ ? யார் அறிவார்7......... மனமார மணந்த 

மனைவியர் இருவருள் வேற்றுமை பாராட்டும் ஓர் ௮சசன், 
தன் குடிகளைப் பர்ரபட்சமின்றி ஆண்டு நீதி செலுத்தூவது 
எப்படியோ, அறியேன் ! அரசனை ரொந்து ஆவதென்ன 
கரைப்பார் கரைத்தால் கல்லும் கரையும்,” தலையணை மந்தி 

ரம் செய்து செய்து அவள் என் அரசனைத் தன் மாயவலை 
யிற் இக்க வைத்துவிட்டாள் ! அவள் குணம் அவளோடு 

பிறந்த எனக்குத் தெரியாதா ! மாமாயக் கள்ளியாயிற்றே :' 
* உள்ளே வயிறெரிய உதடு பழஞ்சொரிய ' என்பார்கள். ௮வ 
Get so! என்னிடத்தில் ௮வள் வெளிக்குக் 
காட்டு அருமையையும் ஆசையையும் பார்த்துப் பார்த் 

அப் பேதை ஜனங்கள், : ஆ, மாயாதேவி தன் தங்கையிடத் 
Bw எவ்வளவு பிரியம் வைத்திருக்கறாள் 7 ! என்று என் 

காதில் விழ அவளைக் கொண்டாடுமொர்கள். என்ன அகி 

யாயம் ' உலகம் அப்படி யிருக்கெது !' 
₹ உடன்பிறந்தார் சுற்றத்தார் என்றிருக்க வேண்டா : 
உடன்பிறந்தே சொல்லும் வியாதி? 

என்ற உண்மையினை நான் ௮றிந்துவிட்டேன் ; உலகம் அறிவ 
தெப்போதோ ! அடி. மாயாதேவி, உன் மாயா வி௫த்திரங்க 
ளேச் சின்னஞ்சறு குழந்தைப் பருவத்திலேயே கண்தொனே. 
உனக்கு இப் பெயரிட்டார்கள் ! இருக்கட்டும் நீ செய்வ 
செல்லாம் செய்! இந்தச் செல்வாக்கு என்றும் உனக்குச் 
செல்லும் என்று எண்ணாதே ! தசரதன் மனைவி கைகேயியும், 
உன்னைப் போலத்தான், அரசன் பட்சம் தனக்கே உரிப 
தென்று ௮டாதன எல்லாம் செய்தாள் ; அதனாற் படாதன 
எல்லாம் பட்டாள். வேறு என்ன வாரிக் கட்டிக்கொண் 

டாள் ! உன் கதியும் அப்படித்தான் அகப்போறெது, என் 
வாழ்வைக் கெடுக்க, TAB Hig நீ எனக்குத் ,சமக்கையாகத் 
தோன்றியோ ! உன் மாயம் குலைய ! உன் வாழ்வு தொலைய! 
உன் அழகு அழிய ஏனடி இப்படி என் வயிதெரியப்
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versp@@yi? தமக்கையாயிற்றே என்று இதுவரையிற் 
பொறுத்திருந்தேன் என்றும் இப்படியே பொறுத்திுப்பே 
னென்று நினையாதே ! * கொட்டினால்தானா தேள் ? கொட்டா 
விட்டாற் பிள்ளைப்பூச்சியா ?? அடி. உனனைப்போல் சான் 
இரித்துக் கழுத்தறுப்பவளல்லள் பொயுக்கும வரையில்தான் 
பொறுப்பேன். பசுப்போல இருக்கிறேன் என்ற எண்ணாதே. 
பாய்ந்தாற் புலிபோற் பாய்வேன் / கோலிய தேசத்துக்கு 
அதிபதியான அஞ்சனன் என்னும விரராஜன் மகள் கான் 

என்பதை மறந்துவிடாதே. நியும் அந்த ராஜ சிமகத்றுக்கு 
மசளாய்த்தான் பிறகதாய் பிறந்துமென்ன ? ிங்கத்தின் 

தைரியமும் கம்பீரமும் கொஞ்சமும் இன்றி, நரியின் ஜால 
மும் தந்திரமும் குந்றுக்கொண்டாய் .' உன் தரதிரமும் ஜால 

மும் எவ்வளவு காலம் நிற்கும். பார்க்கிறேன் ........... 
இவ்வாறு பலபல எண்ணி உறக்கங்கொள்ளாது, இப் 

புறமும் அப்புறமும் மாறிமாறிப் படுத்து, உடம்பை அலட்டி, 

முகத்தைச் சுளித்து, கண்ணைக் கசக்கிப் படாதபாடெல்லாம் 

பட்டாள் கெளதமி அப்பொழுதெல்லாம் அவளுடைய 
முருத்தோத்றம், உள்ளத்தில் எழுந்த விதவிதமான எண்ணல் 
களுக். கேற்பப் பலபல, வகையாய் ஷிகாரமுற்றது. ஒரு 
சமயம் அவள் புருவங்கள் கெரிகதன ; ஒரு சமயம் கண்கள் 
மருண்டு விழித்தன : ஒரு சமயம் உதடுகள் அடித்தன ; 
ஒரு சமயம் பற்கள் நெறு நெறுவெனக் கடிபட்டன. எண் 
ஞாதவெல்லாம் எண்ணி உள்ளஞ் சலித்தபிறகு ௮வள் சத்.று 
கேரம் அமைதியாய்ப் படுத்திருந்தாள். கரழிகை ஒவீவொன் 
ஸரசக் கடந்தது. இசவின் பெரும்பாகம் கழிந்துபோய்லிட் 

டது, கெளதமிக்கு இன்னும் நித்திரை வரவில்லை. சச் 
தோதனனும் மாயாதேவியும் தன்னைப்பற்றி ஏதோ பேசுவது 
போல அவளுக்குத் தோற்றியது உற்றுக் கேட்டாள். ஓர் 
அரவமும் காதுக்கு எட்டவில்லை. ஆயினும் ௮வள் மனம் 

சமாதானப்படவில்லை , டுத்கையைலிட்டு மெல்ல எழுந்து, 
அடிமேல் அடிவைத்து தன். அறையைவிட்டு வெளியேறி 
நிலாமுற்றத்துக்குச் சென்றுள் சிறிதும் சென்றதும், 
இரண்டாவது மாடியின் நிலாமுற்றத்தில் ஒர் உருவம் உலாவு 
வதைக் கண்டு அவள் இடுக்கிட்டு நின்ற! அதனை உத்றுப் 
பார்த்தாள் ; உலாவு சுத்கோகனனே என அறிந்தாள் :
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உடனே தனது ஆச்சரியத்தை உள்ளடக்க்கொண்டு ௮3 

வப்படாமல் வந்த வழியே திரும்பித் தன் பள்ளியமைக்குச் 
சென்றுவிட்டாள். 

வத் 

அதிகாரம-.3 

கனவு கண்டூ களிகூர்தல். 

நிலாமுத்தத்தில் கெளகமி அதகோதனன் உருவைக்கண்ட 
அதே சமயத்தில், மாயாதேலி கித்இரை நீங்இக் சண் விழிக 
தாள. அவள் முகம் சூரியவைக் கண்ட மலர்கத செந்தாமரை 
போல் செழிப்புற்று விளஙகியது நிததிரை நீங்யெதும் 
அவள் எல்லாம் வல்ல கடவுளின் திருவருளைச் இந்தித்து 
வநதி: ப்பவளபோலக் கண்கள் மேல் நோக்கக் கரங்களைக் 

குளிதது. அஞ்சலி செய்தாள். அப்பால் அவள் வலப்புற 
மாக மெல்ல திரும்பிப் பார்த்தாள் ; தி௫்டட்டாள் : தன் 
அருகே சயனித்திருகத தனது ஆழுயிர்க்காதலன் சுத்தோ 
(தனனை ௮வள் காணவில்லை. உடனே படுக்கைவிட்டெழுஈது 
மஞ்சத்தில் உட்கார்ந்தபடியே * நாதா, நாதா 7? என்று மாயா 
தேவி இரு முறை கூப்பிட்டாள் (பிரதியுத்தாம ஏதும் டைக் 

*கவில்லை. அதன்மேல் அவள் மஞ்சத்தைவிட்டுக் கீழிறங்க, 
அநதச் இங்காரப பள்ளியறையின் ஒரு புறத்தில் மெல்லிய 
சிறு சுடர் விட்டு மல்கலாய் எரித்துகொண்டிருந்த சங்கச் 
குத்துவிளச்சருகே சென்று, ௮இத்டெத வெள்ளித் தாண்டு 

கோலால் இரியைத் தாண்டிவிட்டாள். பள்ளியறை முன்னை 
யினும் Ds வெளிச் சமுற்தது. 

நிலாமுற்றத்தில் உலவிக்கொண்டிருந்த சுத்தோதனன் 
அதனைக் கவனித்தான். குத்துவிளக்கருகே கற்புவிளக்கான 
மாயாதேவி நிற்பதையும் அவன் கண்டான் ; அவள் ௮ச் 
நோத்தில் துயிலொழிர் தெழுந்தது ஏதுகாரணம், படுக்கை 
யில் தன்னைக் காணாமல் ௮வள் இகைப்பாள், என்றெண்ணி 
உலவுவதை விட்டப் பள்ளியறையை நோக்கிச் சென்றான். 

ுறையை நெருங்கவும் ௮வன் காலடிச் சத்தம், அமைதி 

நிறைந்த a நேரத்தில், மாயாதேவியின் செவிக் கெட்டியது 

(தன் காதலன் காலடிச் சத்தமே அது என்பதை அவள் ஈன்
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குணர்ந்து மனமூழ்ஈது அவளை எதிர்கொள்ளத் திரும்பி 
னாள். சுத்தோதனன் அவளத மலர்முகத்தைக் கண்டு ம£ழ் 

பத்து, மாயா, என்ன இந்நேரத்தில் விழித்துக்கொண் 

டாய் 2 பொழுது விடிய இன்னும் நெடுநேரம் இருக்கிறதே !” 
என்முன். 

“ஆம், நாதா. எனக்கு முன்னேயே தாங்கள் கண் 

விழித் தெழுந்து விட்டீர்களே ! தாங்கள் என்னருகே இல் 
லாமை கண்ததோன் நான் படுக்கைவிட் 'டெழுந்தேன். தாங் 
கள் படுக்கைவிட் 0ெ.மும்வரையில் நான் துயில் கொண்டிருக் 
து இன்று தவிர வேறு என்றேனும் உண்டா ?” என்றாள் 

மாயாதேவி. 

“ இல்ல். நீ Segre முன் எழும் பேதை ' என்டது. 

எனக்குத் தெரியாதா * இன்றுதான் நீ எனக்குப்பின் எழும் 
தாய் கான் சந்றுமுன்தான் ஒரு கனவுகண்டு...” என்று 
சத்தோதனன் கூறி, மேல் எனுவும் கூறுவதன்முன் மாயா 

தேவி அதிசயத்தோடு அவன் முகுத்ஜை ஏறெடுத்துப் பார்த்து, 
என்ன அது / தாங்கள் கனவுகண்டீர்களா?' என்றாள். 
சுத்தோதனன், “ம், மாயா. நான் ஒரு நற்கனவு கண் 

டேன். அவ்வாறு சுப சொப்பனம் கண்டால் தெய்வத்தைத் 

தியானித்துப் படுக்கைவிட் டெழுதல் வேண்டும், அப்பால் 
கண்ணாறங்கலாகாது என்று சாஸ்இசங்கள் கூறுன்றனவல் 
லவா? ஆதலால் கான் நிலாமுற்றத்துக்குச் சென்று உலவிக் 
கொண்டிருந்தேன் நீயும் அயில் நீல்டு எழுந்தது. அறிந்து 
வந்தேன் அதிருக்கட்டும். கான் கனவுகண்டது உனக்கு 

அதியசம் விளைப்பானேன்? நீயும் ஏதேனும் கனவு கண் 
டையோ?” என்று வினாவினான். 

“ ஆம்” என்று சொல்லிப் புன்னகை புரிநதாள் மாயா 

தேவி. 
“அப்படியா! ஆயின் அது அதிசயமே. உன் கனவும் 

நற்கனவாகத்தான் இருக்கவேண்டும், உனது முகமலர்ச்சியே 
அதை ஈன்முய்த் தெரிவிக்றெது. வா, இப்படி வந்து உட் 
கார்ந்து, உன் கனவைச் சொல்” என்று, கூறிச் சுத்தோ 

,தனன், மாயாதேவியின் கரத்தைப்பற்றி ஈர்த்து ௮ருகே கடந்த 
ஒரு மணிப்பிடத்தின்மீது அவளை உட்காருவித்துத் தானும் 
அவளருகே உட்சார்ந்தான்.
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“* எனக்கு முன்னேயே தாங்கள் கனவு கண்டு எழுந்து 

விட்டீர்க எல்லவா £ ஆதலால தாங்கள்தான் முன்னதாகக் 
(தங்கள் கனவைச் சொல்லவேண்டும். பிறகு நான் என் 

கனவைச் சொல்கிறேன் ” என்றாள் மாயாதேவி. 

சுத்தோதனன் புன்னகை புரிந்து. 4 ஓகோ, நியாயம் ௮ப் 
படியிருக்கறெதோ .! ஆனால் சரி, சொல்றேன் கேள்” என்று 
கூறலானான் ் சூரியோதபமாளனுபோல் எங்கே பார்த்தா 

லும் பிரகாசமாயிருந்கது அந்தப் ிரகாகுத்திற்குக் கார 

ணம் என்னவென்று நான் சூற்று Yo றும், பார்த்தேன். அப் 

பொழுது ஆகாயத்தில் வெகு தூரத்தே ஒரு ஜோதி என் கண் 

ணிந்பட்டது கான் அதிசயமெய்தி ௮து என்னவென்று 

உற்று நோக்கினேன். அந்த ஜோதி ஒரு நிலையாயிராமல் 
என்னை நோக்க ஊர்ந்து வந்தது வரவச அதன் ஒளியும் 

வடிவமும் அதிகமாயின. இட்ட நெருங்க நெருங்க அது 

ஒரு தெய்வ விமானமாயிருக்கக் உண்டேன். ௮ எனக்கு 

மிகவும் சமீபத்தில் வரவும் ௮,சன் ௮மைப்பெல்லாம் ஈன்றாய் 
விளங்கியது. தங்கமயமாய்ப் பிரகாசித்த அந்த விமானத் 
(தில் கண்கொண்டு பார்க்க முடியாத பேரழகுடைய தெய்வ 
புருஷர் ஒருவர் விற்திருக்தார். அவர் முகத்தில் விளங்கயெ 
ஞானதேஜசைக் காணவும், என்னையும் அறியாமல் என் மனத் 

தில் ஒருவித பக்தியும் பயமும் உண்டாபின. என் உடம்பு 
சிலிர்த்தது. இக் நிலையில் என் ௮இசயம் அதிகரிக்கத் தக்க 
தாக, அவ் விமானம் என்னெதிரே வந்து நின்றுவிட்டது. 

நான் உடல் புள9ச்சு. உரோமஞ் சிலிர்க்க, வியர்வுகீர் பெருக, 
கண்ணீர் ததும்ப, விமானத்திலிருந்த தெய்வபுருஷர் இருவுரு 
வம் ஒன்றை ஒழியப் பிறவற்றை யெல்லாம் முற்றும் மதந்து, 

கரங்களைச் சிரமேற்கூப்பி அவரை நமஸ்கரித்தேன். அந்தச் 
சுந்தர புருஷர், தம் வலக்கரத்தை நீட்டி என்னை ஆசிர் வதித்த, 

‘ சுத்தோதனா நான் தெய்வலோசங்கள் ஆறினுள் நான்காவ 

சான துஷிதலோக வாச பிரபாபாலர் ஏஎனப்படுவேன். 
மண்ணுலூல் மானுடர் அறநெறியை மறந்து பிறநெறியிற் 
புகுந்து துன்புந்று வருந்துகறுர்கள். தர்மம் சிதைந்து அதர் 

மம் தலையோங் வருகிறது. ௮தைக் காண எனக்குச் ௪௫க்க 

“வில்லை. அஞ்ஞான இருளிற் இடந்துழலும் உயிர்களுக்கு. 
நன்னெறி காட்டி அவர்களை உய்ளிக்க விருப்புற்றேன். ௮ல்
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விருப்பத்தை நிறைவேத்றுவதற்காக, குத்குண. சம்பன்னனான 
உனக்குப் புத்திரனாக அவதரிபபேன் ! என்றார். கான் கபை 
கடக்க ம௫ழ்சசியுற்று, அவரை ஸ்தோத்திரிக்க வாயெடுத் 
தேன் அப்பொழுது என் உறக்கம சுலைைதவிட்டது கண் 

விழித்துப் பார்த்தேன். தங்க வீமானத்தையும் காணேன் 
தெய்வ புருஷரையும் காணேன் என்னருகே தூயில்கொண் 
டிருந்த உன்னைத்தான் கண்டேன் சற்று முன் கண்டனவும் 
கேட்டனவும் கனவேயென்றுணர்ஈதேன். உன்னை எழுப்பி இவ் 
வதிசயக் கனவை உடனே சொல்ல விரும்பினேன். ஆயினும், 

உன் உறக்கத்தைக் கலைக்க மனமில்லை. அதன்மேல் எல்லாம் 
இறைவன் அருள் என்று உன்னி அவன் திருவடித் தாமரைக 
ளைத் தியானித்து ஈமஸ்கரித்துவிட்டுப் படுக்கை விட்டகன்று 

நிலாமுத்றத்துக்குச் சென்றேன். வானை நோக்இனேன். இசவித் 
பெரும்பாகம் கழிந்துவிட்ட தறிக்தேன். பூர்ணசந்திரனது 

நிலவொளி பால்போல் பிரகா௫த்தது. ௮க் நிலவொளியில் 

இயற்கையழகை நோக்? இன்புற்று உலவிக்கொண்டிருந்தேன். 
அப்பொழுது, கான் இதந்துவைத்துர் சென்ற நம் பள்ளியறை 
வாயில் வழியே விளக்கொளி மிகுந்து வருவது கண்டு அதற் 
குக் காரணம் என்னவென்று அறிய உழ்று நோக்கினேன். 

நீ நிற்பதைக் கண்டேன். உடனே இங்கு வந்தேன். அவ் 

வளவுதான். இனி நீ உன் கனவைச் சொல்.” 
சுத்தோதனன் கூறிய ஒவ்வொரு சொல்லையும் ௮இசயத் 

தோடும் ஆனக்தத்தோடும் ௯ ர்க்தூ கவனித்துக் கேட்டுக்கொண் 
டிருந்த மாயாதேளி, அவனைச் கனிவுடன் நோக்இப் பின் வரு 
மாற கூறலானாள் : “* நாதா, இறைவன் இருவிசையாட்டை 
யாரறிவார்! கான் சண்ட கனவே எனக்குப் பேசதிசயம் 

விரைத்தது தாங்கள் கண்ட கனவைக் கேட்ட பிறகு, எனக் 
குண்டாகும் அதிசயம் இவ்வளவென்று கூறுந்தரமன்று ஆ, 
என்ன விந்தை ! என்ன விந்தை !/ நாதா, என் மனம் ஏதேதோ 
எண்ணிச் சுழல்தெது. என் அறிவு தமோறுகறது. இவ் 
வுலகத்தை யெல்லாம் மறந்து, எல்லாம் வல்ல இறைவனது 
திருவருட் பெருமையையே நினைந்து நினைந்து மெய்யுருக மன 

முருகத் தெய்வகாம சங்சர்த்தனம் செய்துகொண்டிருக்க 
விரும்புறேன். ஆபிலும் தங்கள் ஆவலைத் தீர்க்கு கான் 
கண்ட கனவையும் சொல்கிறேன். ஆ. விந்தை? விந்தை!
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தாங்கள் கண்ட விதமாகவே கானும் ஓ. தங்க விமானத்தைக் 
கண்டேன், அதத் “தங்கவிமானததில தாங்கள் தரி9த்த 
தெய்வபுருஷரையே கானும் தரிசிக்கப்பெற்றேன். அவர் தாம் 
அுஷிதலோக வாசியாகிய பிரபாபாலர் என்பதை எனக்கும் 

தெரிவித்தார். அம்மட்டு மன்று, ௮ரசே / என்னையும் ௮வர் 
திருவாய் மலர்ந்து ஆசிர்வதித்தார். என்ன விர்தை / என்ன 
Bans! Kenta நினைக்க என் உள்ளம் பூரிக்கிறதே. நாதா, 
என் மனநிலையை வாய்விட்டுச் சொல்ல என்னால் wou 
வில்லை. என் wre Snag. உரை தடுமாறுகிறது. ச் 
தத் தெய்வபுருஷர் திருவாய் மலர்ந்தருளிய நற்செய்தியை 
என்னென்று கூறுவேன் / : யானே நின் வயித்றிற் புத்திரனாக 

வந்து பிறப்பேன் ? என்றார். அந்தப் பெறற்கரிய பெரும் 
பேறு கனவாகத்தான் போமோ, அன்றி மெய்யாகவே இத்திக் 

குமோ, அறியேன். எவ்வாருயினும், அப் பேறு இட்டுமென்று 
சனவிலேனும் கேட்கப் பெற்றது முற்பிறப்பிற் செய்த. புண் 
ணிய முதிர்ச்சியே யல்லவா ? அரசே, பிரபாபாலர் என்னும் 
அத் தெய்வபுருஷர் அருள் மிகுகதுசைத்த நற்செய்தியைக் 
கேட்டு நான் ஆனந்தித்துக்கொண்டி. ருக்கும். பொழுதே அவர் 

என் கண்ணுக்கு மறைந்துவிட்டார் அவர் விமானம் யாண் 

டுச் சென்றதோ என்று நான் பிரமித்து வானை நோக்இனேன். 

அப்பொழுது கீழ்த்திசையில் தாரகை ஒன்று பொன்மயமாயப்ப் 

பேசொளிவி௫ப் பிரகாசிப்பதைச் கண்டேன். என்றும் நான் 

அவ்வளவு ஒளியுள்ள தாரகையைக் கண்டதில்லை யாதலால், 
அதை அதிசயத்தோடு கவனித்துப் பார்த்தேன் ௮து என்னை 
கோக்க வந்துகொண்டிருந்தது இட்ட நெருங்க நெருங்க 
அதன் பிரகாசம அதிகமாயித்ு, வடிவில் அது அறுகோண 
மாயிருந்தது. அதை உற்று நோக்கவும் என் சண்கள் கூசின. 
என்னை நோக்க வானின்றிறங்க வந்த அது என்னை அணு 
என் வயிற்றிற்புகுந்து மறைந்தது. இதென்ன அதிசயம் என்று 
கான் எண்ணி வியந்துகொண்டிருக்கையில் என் உறக்கம் 
கலைந்தது. கண்டன கேட்டன எல்லாம் கனவே என்றுணர்ந் 

தேன், இறைவனை இறைஞ்சிப். தங்களை எழுப்பி இக் 
கனவைக் கூறலாமா , என்று FHSS .் இரும்பிப்பார்த்தேன். 
என் அருகே அயின்திருக்த தங்களைச் காணேனாயினேன். 
(தாதா, நாதா” என்று இரண்டொருமுறை கூப்பிட்டேன்.
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ஓன்றும் பதில் கிடைக்கவில்லை. தாங்கள் இக்நேரத்தில் எங் 
குச் சென்றிருக்கக்கூடும் என்று வியப்புதறுப் படுக்கை விட் 
டெழுந்து, விளக்கைத் தூண்டினேன். அப்போது தங்கள் 
காலடிச்சத்தம் கேட்டுத் திரும்பிப் பார்த்தேன். தங்களைக் 
கண்டு கொண்டேன். அவ்வளவுகான் ௮ரசே. நாம் இரு 
வரும் சற்றேறக்குறைய ஒரே காலத்தில் ஐசே விதமான கனவு 
கண்டது அதிசயமே யன்ஜோ !” 

₹: தடையென்ன, மாயா. எல்லாம் அ௮திசயமாகவே இருக் 

கின்றன. ஏதோ கடவுள் கடாட்சம் சிறிது ஈமக்குண்டா 
யிருக்தெது என்பதில் 8யமிலலை இன்று காலையில்தான் 
நமக்குப் புத்திரப்பேறில்லாக் குறை என் மனத்தைப் பெரி 

தும் வருத்தியது. அவ் வருத்தம் குறைய இன்றிரவே காம் 
இருவரும் பு,த்திரப்பேத்றைக் குறித்துக் கனவுசண்டது வியப் 
பினும் விபப்பே. மாயா, இப்பொழுதுதான் கவனித்தேன். 
இன்னும் ஓர் அதிசயம் பார். பொழுதுவிடிய இன்னும் 
லிநதாறு காழிகைகளுக்குமேல் செல்லவேண்டும். அதற் 

குள்ளாகவே ஈமது தோட்டத்து மரஞ்செடிகள் எல்லாம் 

மலர்ந்து விட்டாற்போல ஈ௩றுமணம் விசுன்றன. கவனித்துப் 
பார். தெரிதா?" என்றான் சுத்தோதனன். 

1மாயாதேளி சிறிது கவனித்துவிட்டு, “ ஆம், ஆம், காதா. 

கானும் இப்பொழுதுதான் இசனைக் கவனித்தேன் இந்த 
நறுமணம் ஈமது தோட்டத்திலிருகதுதான் வருகிறது. wp 

ஜோரதிசயம் : கூர்ந்து கவனியுங்கள் யாரோ ௩ம் அரண் 
மனைக் கருஇருந்து யாழிசைப்பதுபோல ஓர் இன்னொலி என் 

செவிக் கெட்டுசறது தங்களுக்கு ௮து கேட்றெதர?? 

“கேட்டது, கேட்டது. யாழிசையா அது? அன்று. 
ஏதோ, இதற்குமுன் நாம் என்றும் கேட்டறியாத ஓர் இன்ப 

ஓலியாகவல்லமோ இருக்றெது மாயா, இவையெல்லாம் நாட் 

அடையபபோரும் ஒரு பெரும்பேற்றிற்கு முற்குறிகளே 
யொழிய வேறல்ல. சந்திரனது நிலவொளிகூட இன்று ஒரு 
வகையான தாதன இன்ப ஒளியாயிருக்கற ௫. air, Bove yp 
இதத்துக்குச் சென்று பேடக்சொண்டிருப்ேே ரம்” என்று கூறிச் 
சுத்தோதன்ன் எழுக்தான்.
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மாயாதேவியும் எழுகதாள். இருவரும் கிலாமுற்றத்துக் 
ஸச்சென்றனர். சுத்தோதனன் தன் காதலிக்கு வான் விளங்கு 
மதியத்தைச சுட்டிக்காட்டி, “ காதலி, சநதிரனைப் பார். ௮தன் 
நிறமே இன்று ஒருவகையா யிருக்கிறதல்லவா ?” என்றான். 

“ஆம், நாதா. வெண்மதியம் இன்று பொன்மயமாய்த 
தோற்றுகறது ஏதோ இன்று ஒர் அரிய ஈன்னாளாகவே 
இருக்கவேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் "' என்றாள் மாயாதேவி 

அதிலும் தடையா £ இன்றைய ஈட்சத்திரம்கூட உத்தி 
ரட்டாதிபோலிருக்கிறது ” என்றான் சுததோதனன். . 

அப்பால் இருவரும் சிறிதுகேம வானத்து மதியத்தைப் 
பார்த்தவண்ணம் மகிழ்ச்சிமிதூர மெளனமாய் நின்றார்கள். 
பிறகு மாயாதேவி தன் காதலனை நோக்க, அரசே, நாம் 

சண்ட கனவு ஈற்கனவு என்னுமளவே ஈமக்குத் தெரி 
இறத. குனா நாலைக்கொண்டு நம். கனவின் பலன் இது 

தான் என்று திட்டமா யறிதலும் கூடுமன்றோ ?” என்று வினா 

வினாள். 

“கூடும், கூடும். மகரிஷிகள் எழுதி வைத்துள்ள அரிய 
பெரிய நூல்களால் சாம் அரியக்கூடாததும் ஓன்றுளதோ ? 

சணித சாஸ்திரத்தால் இப் பிரமாண்டத்தில் உள்ள ௮ண் 

டங்கள் எத்துணை, ௮வை என்னென்ன நிலையில் உள்ள, 

எல் வடிவின, எவ்வளவின, அவை சுழலும் கதி என்ன, 

வேகமென்ன, ஒன்றுக்கொன்று எத்துணேத்தாரத்தில் உள்ளன 
என்று இப்பேர்ப்பட்டவற்றையெல்லாம் இம்மியும் Ge 
காதறியலாம் சோதிட சாஸ்இரத்தால் அடுத்த வினாடி. காம் 
யாது செய்வோம, நமது முற்பிறப்பில் யாதூ செய்தோம், 

பிற்பிறப்பில் யாது செய்வோம் என்னும் இவை யாவும் அறிய 
லாம். ஆயுள்வேதத்தால் உடற் கூறுகளையும், , உடற்குறு நோய் 
சளையும், அவற்றைத தீர்த்தம் குரிபவகைகளையும் ஈன்கறிய 
லாம். இவ்வாறு, இற்பசாஸ்திரம் அஸ்தி! சாஸ்திரம் முதலிய 
பல சாஸ்திரங்கள் ௮வ்வத்துறையில் அறியக்கூடியவற்றை 
யெல்லாம் சாங்கோபாங்கமாக அறிவிச்சின்றன. அவத்துள் 
கனாூலும் ஒன்று. அது கொண்டு நாம் காணும் கனவு 
களின் பலனைச் செவ்வையாய் அறியலாம்” என்றான் ௬ 
தோதனன்.
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மாயாதேவி முகமலர்ந்து, ₹* ஓவ்வொரு சாஸ்திரத்திலும் 
கரைகண்ட பண்டிதர்கள் ஈம் சமஸ்தானத்தில் உளரன்ஜோ?'” 
என்றாள் 

“ஆம். கனுதூலில் வல்லாரும் உளர். மாயா, உன் விருப் 
பத்தை அ௮றிநதுகொண்டேன் எனக்கும் ௮ஈத எண்ண 
முண்டு. காளையே கான் கனுழால் வல்லாரைக் கொண்டு நாரம் 
கண்ட கனவின் பலனை நன்கறிந்து உனக்குச் சொல்கிறேன் ” 
என்முன் சுத்தோதனன். 

சந்தோஷம், ௮ரசே. அதுதான் கான் விரும்பியது. 
மற்றொரு விண்ணப்பமும் உண்டு. அதாவது, காம் கண்ட 
கனவின் பலன் காம் எண்ணுமாறே ஈமக்குண்டாகப்போகும் 
புத்திரப்பேற்றைக் குறித்ததாயின், நாகத்தினத்தைத திரு 
விழாகாளாகக் கொண்டாடவேண்டும் ஆலயங்களிலெல்லாம், 
ஆராதனை முதலியன வைபவமாய் கடைபெறல்வேண்டும். 
இசாசாங்க உத்தியோக சாலைகளெல்லாம் விடுமுறை பெதல் 
வேண்டும. எங்கும் முரசறைந்து நாளை விழாராள் என்ப 
தைப் பிரஜைகளுக்குத் தெரியப்படுத்தல்வேண்டும் நமது 

அரண்மனையில் பணி செய்வோர்க்கெல்லாம் பரிசளித்தல் 
வேண்டும். பள்ளிச் சிறுவர்க்குப் பண்ட பலகாரங்களும் 

விளையாட்டுக் கருவிகளும் கொடுப்பித்தல் வேண்டும். இன் 
னும் செய்யத்தக்க சறப்புகளெல்லாம் செய்தல் வேண்டும் '” 
என்முள் மாயாதேகி. 

அரசன் குறுநகைசெய்து, “ec விருப்பப்படி யாவும் 
செய்விப்போம் புத்திரப்பேறு டைக்கும் என்ற செய்திக்கே 
இவ்வளவு செய்ய விரும்பும் 8, புத்திரப்டேறா டைத்துவிட் 
டால் யாது செய்வையோ, ௮ியேன் ” என்றான். 

எனக்காக அல்ல, ௮சசே நமக்குப் புத்திரப்பேறு 

உண்டானால், ஈம்மினும் அதிகமாக ம௫ழ்பவர்கள் ஈமது பிர 
ஜைகளே யன்ஜோ அவர்கள் பொருட்டுத்தான் நான் இச் 

துணையும் செய்யச் சொல்கிறேன் ” என்னுள் மாயா. 
உண்மைதான். இச் செய்தி கேட்டு மழோாதவர் ஈம் 

நாட்டில் எவருமே யிரார் ஆனால், இச் செய்தி உன் தங் 
கைக்கு மட்மெ, எரியும நெருப்பில் நெய் சொரித்ததுபோ 
லிருக்கும் ? என்று ஆறிச் சுத்தோதனன் மாயாதேவியைக் 
கடைக்கண்ணால் நோக்கினான்.
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மாயாதேவி சிறிது முகம வாடி, அப்படி. நான் நினகக 
வில்லை. தங்கள் காதலைப் பெறுததனால் அவள் ஒருவாறு 

இருக்கிறாளே யொழிய வெறன்று. தங்களுக்குப் புத்திரன் 
உண்டானால், அனு அவளுக்கும் ம௫ழ்ச்சியையே விளைக்கும் 

யார் பெற்றால் என்ன ? பெறுவது: கானாயிருந்தால் வளர்ப்பது 

அவளா யிருக்கட்டுமே " , என்றாள். 

£ஏதோபார்ப்போம் ” என்று கூறிவிட்டு மன்னன் பேச்சை 
மாத்தி, மாயாதேவிக்கு நில வொளியில் இன்பமாய் விளங் 
கிய இயற்கையி னழகைப்பற்றிக் கூறிக்கொண்டிருந்தான். 

xr 

அதிகாரம்--4 
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அரசன்' கொலுக்கூடம் அங்கு நிகழ்தற்குரிய விஷயங்க 
ளின் அரும்பெருர் தன்மைக் கேற்றவாறு கம்பீர அமைப் 

பும் மிதமீறா அலங்காரங்களும் பொருந்தியிருந்தது. கொலுக் 
டத்தின் வெளியே வாயித் கெஇிரே போர்ச்சேவகர் இருவர் 

வாளும் கையுமாய் நின்று 'காவல்புரிந்தனர். வாயிலின் உட் 

புறத்தே கட்டியக்காரர் இருவர் தம்மினும் உ யர்ந்ச வெள்ளித 

சீடி ஒவ்வொன்றை நிலத்தில் ஊன்றிக் கையித் பதறிய வண் 
ணம், பிரதிமைகள்போல நின்றனர். 

ழக்கு கோக்இயிருகத அக் கொலுக் கூடத்தின் மேற் 
புறத்தில் ௮ரசன் சிம்மாதனம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது 
சம்மாதனத்தின் இருபாரிசழ்திலிருந்தும் தொடங்கி வாயில் 
வரையும் இரத்தினக் கம்பளங்கள் பாப்பப்பெத்ற கருங்காலி 

ஆசனங்கள் பல ஓழுங்குபடக் இடெதன அவத்றின் மீது, 

(பல்வேறு கலைகளை நிலைகண்டுணாஈத. நிபுணர்களும் மந்திரத் 

அலைவர்களும் அமர்ந்திருந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் வய 
ல் முதிர்ந்தவர்கள் ; கல்விகேள்விகளிற் சிறந்தவர்கள் ; அதி 
வில் உயர்ந்தவர்கள் : 

₹ உற்றது. கொண்டு மேல்வர்(து) உறுபொருள் உணரும் கோளார் ; 
மற்றது வினையின் வந்த தாயினும் மாற்ற லாற்றும் 
பெற்றியர் ; பிறப்பின் மேன்மைப் பெரியவர் ; அறிய நூலும் 
கற்றவர் ; மான நோக்ிற் சவரிமா அனைய நீரார்.”
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சாவல் வீரரும் கட்டியக்காரரும் கலைவல்லாரும் மந்தி 
7,த் தலைவரும் ௮ரசன் வருகையை ஓவ்வொரு நிமிஷமும் 

எதிர்பார்த்திருந்தனர் கதிரவன் தோன்றி Bion காழி 

கைகள் கடகதன. எக்காள முழக்கம் பம் பம் மெனக் கேட் 
டது. உடனே அரசன் வருகையறிநது காவல் விரரும் கட் 

டியக்காரரும் முன்னையினும் மிக்க விழிப்புள்ளவராயினர். 

அமைச்சர்களும் கலைஞர்களும் தம் இருக்கைவிட்டெழுச் 
தனர். ' 

சிம்மாதனத்துக்கு வடபுறமாக, ௮ ர௪ன் வருகைக் 

கென்றே அமைக்கப்பட்ட ஒரு வாயிலின் வழியே சுத்தோ 
,தனன் கொலுக்கூடத்துள் நுழைந்தான். எக்காள ஓலி நின் 
PH. உடனே அமைச்சரும் கலைவாணரும் ௮ ச சன் சிரம் 
நோக்கித் தம் கரங்களை நீட்டி, : ராஜ ராஜ கம்பிர சுத்தோ 

,தன மகாராஜர் நீடு வாழ்க 7 J அவர் ஆட்சி அலைகடல் சூழும் 
புவனி முழுவதும் பசவி ஓங்குக !  ஞூரிய சந்திரர் திசைமாறி 

னாலும். நெடுங்கடல் கசைகடகஈதாலும், பெருமலை நிலைகுலைந் 
தாலும் கடுகெறிமாருத அவர் செங்கோல் ஊழுழிதோறும் 
உலகைக் காப்பதாக .! மன்னர் பிரானாருக்கு மக்கட் செல்வ 
மும் மற்றுமுள்ள செல்வங்களும் இனிதுநறுப் பெருகுவன 

வாக £ TP வாழ்க. வாழ்க 7 சுத்தோகன மகாசாஜர் 

வாழ்க :” என்று வாழ்ததி ஆசர்்வஇத்தனர். ௮ப் பெரியோர் 
சீர்வசனங்கள் யாவும் கூறி முடிக்கும் வசையில் மன்னன் 
சிம்மாதனத்துக்கருகே பணிவுடன் கரங்குவித்துச் Soins 
இத் தலைசாய்த்து நின்றான். பிறகு ௮வன் அனேறுபோலத் 
தலைநிமிர்ந்து சபையோரை யெல்லாம் நோக்கிவிட்டுச் சம்மா 
தனத்தின்மீதேறி அமர்க்தான். அமைச்சர் முதலியோரும் 
தத்தம் இருக்கையில் அமர்கதனர். 

பிறகு அமைச்சர் ஓவ்வொருவரும் தத்தம் கிர்வாகத் 
துக்குட்பட்ட சாஜ்யவிஷயங்களின் நிலையை ௮ரசனுக் 'கறி 
வித்தனர். ௮ரசன் வைகளை யெல்லாம் கேட்டான பிறகு, 
கலைவாணருள் ஒருவராய் அமர்க்திருகத வாமனர் என்னும் 
கனாூல் விழ்பன்னரை கோக்இத் தானும் தன் பட்டத்தரசி 
யும் முன்னாளிரவு கண்ட கனவுகளைக் கூறி ** இவற்றின் 
பலன் யாதோ ? ௮தை அறிய விரும்புன்றேன். கலைஞான 

3
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கிரேஷ்டரே, கயைபுரிந்து என் விருப்பத்தைப் பூர்த்தசெய் 
sor வேண்டுகிறேன் ” என்முன். 

வாமனர் மூகமலர்ந்து ௮ரசனை நோக்க, * சுத்தோதன, 

இறைவன் திருவருள் நினக்குக் குறைவற எய்திவிட்டது. 
நினது புண்ணியம் பலித்துவிட்டது. நி நெநொளாய்க் 
கொண்டிருந்த மனக்குறை இனி அகலும். காணற்கரிய 
கனவை நீயும் நின் தர்மபத்தினியும் கண்டிருக்கறீர்கள். 
அதன் பலனாக நீவிர் இருவிரும் பெறுதற்கரிய பேற்றைப் 
டெறுவீர்கள். மகப்பேதில்லை யென்றல்லவா நீ மனம் 
வருந்தினை 2 அவ் வருத்தம் ௮கல, நீ ஒர் ஆண் மகவைப் 

பெறுவாய். ௮ம் மகவு சாமானிய மகவன்று ; இம் மததலத் 
திற் காணக்கிட்டா அற்புத மகவாய் இருக்கும். கனவிற் 
கண்ட தெய்வ விமானத்தின் ஜோதி பாவினாற்போல ௮ம் 
மகவின் புகழ் பூவுலகெங்கும் பாவி அஞ்ஞான இருளை 
ஒட்டி அதர்மக் களையை வாட்டி. உலகைப் புனிதப்படுத் 

அம். எங்கும் ஒளி விசம் அறுகோண தாசகைபோல், 

wd மசவு இல்வுலகெங்கும் தன் ஆனை செலுத்தி, படை, 
குடி, கூழ், அமைச்சு, கட்பு, அரண் என்னும் அரசங்கம் 
அறுமுடைய அசசர்க்கெல்லாம அசசனாய் விலங்கும் 
இத்தகைய ௮ருமருந்தன்ன இருமகவை, நின் காதல் மனைவி. 
மாயாதேவி தெய்விகமாய்ப் பெத்று நினக்களிப்பாள். அத 

னால் உலகுய்யும். இதுவே நீபும் நின் பட்டத்தா௫ியும் 
கண்ட கனவுகளின் பலன் ” என்முர். 

*: யின், யான் கிருதார்த்தனானேன். எல்லாம் தங்களை 
யொத்த பெரியோர்களின் ஆசர்வசனப் பலனே” என்றான் 
சுத்தோதனன். 

சபையோர் அனைவரும் வாமனர் கூறிய கனுப்பலன் 
கேட்டுக் களிப்புற்று முகமலர்ந்து 6 சுபம்! சுபம்! சுபம்!” 
என்று கூறி அரசனை ஆசீர்வதித்தனர். . 

வாமனர் மீண்டும் சுத்தோதனனை நோக், “ ge, 
நுண்ணிய அறிவாலும், விரிந்த கல்வியாலும், ஆழ்ந்த ஆராய்ச் 
சியாலும், முக்கால நிகழ்ச்சிகளையும் அறிதல் கூடும். சென் 
தையும் நிகழ்வதையும் தெரிந்துரைத்தல் அவ்வளவு அரி 
தன்று. பின் வருவதை முன் உணர்ந்து உறுதிபடக் கூறு 
(தலோ மிகவும் அரியது ” என்றார்.
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“ ஆம், ஆம். ௮, அதுபத்றியே வருவ துரைப்பாரைப் போறி 
வாளர் என வையகம் புகழ்ந்து பாராட்டுறெது ” என்முன் 

சுத்தோதனன்.. 

வாமனர் புன்னகை செய்து, 6 உண்மைதான். யாம் 

நினக்கு அறிவுறுத்த விரும்புவது ௮ஃதன்று. வருவதுரைப் 
பதில் உள்ள அருமை எத்தகையதென்று உணர்த்த விரும்பி 
ஷேம்” என்றனர். 

“யின் அதனை உணர்த்தியருள்க ” என்றனன் சுத் 
தோதனன் 

““உணர்த்துஇறேன், கேள்” என்று வாமனர் கூறுவா 
ரரயினர் : * முச்சந்தியான ஒர் இடததில் செல்பவனைக்கண்டு 
வன் அடி.ச்சுவட்டைப்பத்தி, * இவ்வழியாய்த்தான் இவன் 
வந்திருக்கவேண்டும் ” என்று சொல்லிவிடலாம். ஆனால் 
எவ்வழியாய் மேற்செல்வான் என்று 'இட்டமாய்க் கூற முடி 

யாது. இரத்துச் செல்லும் மூவழிகளில் ஒருவழியாய்ச் 
செல்லான், நான்காவது வழியில்லை என்னும் துனையுர் 

தான் திட்டமாய்ச் சொல்லக்கூடும் சோதிடப் பலன் 

கனாப்பலன் முதலியவைகளை அறிந்து உறுவதிலும். இந்தக் 
கஷ்டம் உண்டு.” 

“ அபின், தாங்கள் கூறிய கப்பல்னில் ஏதும் வேம் 
உண்டோ ?” என்று வினவினன் மன்னன் 

உண்டு. பலன் நற்பலன்தான். அம்மட்டில் யம் 
இல்லை. நினக்குப் புத்திரப்பேறு உண்டாவது கிச்சயம். 
ஆனால், அப் புத்திரன் நிலவாசஞய் இருந்து ன் புகழை 

உலகெங்கும் பரப்பிலும் பாப்புவன் ; அறவாசனாய்ச் 
இகழ்ந்து ஜகமெல்லாம் தன் டி வணங்கத்தக்க அரும் 

பெரும் புகழை நிலை காட்டினும் காட்டெவன் இதுதான் 
ஐயம், வேறில்லை ” என்றனர் வாமனர். 

இதைக் கேட்டதும் சுத்தோதனனது முகம் ஈகையிழக் 

தீது. சபையோரிழ் பலரும் வாட்டமுற்றனர். அது கண்டு 
வாமனர் அரசனை முகநோக், : சுத்தோதன, ஏன் முக 
மலர்ச்சி குன்றினை ? சபையோரிற் பலரும் கின்னைப்போலவே 
வாட்டங் கொண்டனர். ஏன் ? நினக்குப் பிறக்கும் புதல் 

வன் அறவசசனாய்த் திகழினும் 'திகழ்வன் என்றுரைத்தோமே, 
தற்கா?” என்றனர்.
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** கலைஞானப்பெரியீர், மன்னித்தருள்க. புத்திரப்பேறு: 
டைக்கும் எனத் தாங்கள் 8யமறத் திருவாய்மலர்ஈதருளிய 
(தால் யான் மகழ்ச்சி பெரிதுத்தேன். 

* பெறுமவற்றுள் யாமறிவ தில்லை அறிவறிந்த 
மச்சட்பே றல்ல பிற? 

என்றவாறு மக்கட்பேத்திற் சிறந்த டேறு வேறில்லை. 

* கல்லா மழலைக கனியூறல் கலந்து கொஞ்சும் 
சொல்லா ஓருக்க அழுதோடிச் தொடாந்து பற்றி . 
மல்லார்*புயத்தில் விளையாடும் ம௫ழ்சீச மைந்தர் 
இல்லா தவர்ச்கு மனைவாழ்வின் இனிமை என்னாம்?” 

ஒனறுமில்லை. ஆயினும், அத்தசைய அரிய மகப்பேறறை 
விரும்புவது, குலலிருததி குறைவுருவண்ணமே யன்றோ ? 
வாழையடி வாழையாய வம்சம் செழித்தோங்க வன்னறோ ? 

WS கருத்து நிறைவேறுதற் இல்லாமல், பிறந்த மகன் 
துறந்து செல்வன் என்முல் ௮தூ வருத்தத்துக்கெமாதல் 
இிசயமன்தே !” என்றால் சுத்தோதனன். 

வாமனர் குறுநகை செய்து த&ையசைத்து, 4 உண்மை. 

உண்மை. சுத்தோதன, மீ சொல்வதெல்லாம் உண்மை. 

ஒப்பினோம். நின் கருத்தின் வண்ணம் பார்த்தாலும் கவற்ட 
யஹதற்கு இடமில்லையே பிறக்கும் மகன் துறவே கொள் 

வான் என்று ௯ நிஜ மில்லையே. துறவு கொள்ளினும் 
கொள்வன், அரசு Aor gute அள்வன் என்றோம். இல்விசண் 

டில் நினக்கு இனியதைத் தள்ளி இன்னாகதைக் கொள்வா 
னேன் ? ஓப்பாதஜை எதிர் சென்று தழுவுகன்றனையே, ஏன் ? 
மகப்டேறு கிட்டம் என்ற அளவில் மகழ்ச்சியுத்றிருப்ப 
தன்றோ அறிவுடைமை ?”' என்றனர் 

6 ஆயின், தேவரீர் திறாவுளப்படியே அகட்டும் ? என்று 

சுத்தோதனன் வாமனர்க்குக் ச.றிவிட்டுப் பிரதான மந்திரியை 
நோக்க, 4 அமைச்ச, வாமன மகரிஷியார் கூறிய இச் சுபச் 
செய்தியை ஈம் பிரஜைகள் அனைவரும் அறிந்து மனம் பூரிக்க 
வேண்டும். அதலின், காளைத்தினத்தை ஈம் ஈகர் முழுவதும் 
இருவிழா காளாகக் கொண்டாடட்டும். கடவுளர்க்கு ௮பி 
வேக guise அலங்கார நிவேதனம், அந்தணா்க்குக். 
காணிக்கை, வறியோர்க்கு அன்னம், சறுவர்க்குச் சத்
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வண்டி, use YppAuapHsG aryop Hoflsgid ; ஆல 
யம், அரண்மனை, பொதுஜனச் சாலைகள், கலாகூடங்கள், 

பிரதான விதிகள் முதலியவற்றை மகரதோரணாதிகளால் 
அலங்கரித்தும் ; தேவபஜனை, சணிகையர் நடனம், இன் 

னிசை நாடகம், சங்தே காலக்பம் முதலியவை நடைபெறச் 
செய்தும் ; இன்னும் பிரஜைகள் மனங்களிக்கத் தக்கவை 

களைச் செய்வித்தும் 'திருவிழாகாகச் தப்பித்தல் வேண் 
டும்” என்றான். 

2 “ Rsstugtu”rorg கூறி அமைச்சன் தலைதாழ்த் 
னன். 

அவ்வளவோடு சபை கலைந்தது. 

மறுநாள் கபிலையம்பதி, வானவர்பதியோ, வைகுந்தமோ, 

இந்திரபுரியோ என்னுமாறு, கண்கொண்டு பார்க்க முடியாத 

போழகும் பெரு வைபவமும் பெத்று விளங்கியது. எங்கே 

பார்த்தாலும் பூம்பந்தல்களும் "மகரதோரணங்களுமாய் விளங் 
இன. ஆடல் ஒருபுறம், பாடல் ஒருபுறம், வேதமுழக் கொரு 

புறம், தெமுழக் கொருபுமம், நடனம் ஒருபுறம், காடகம் 

ஒருபுறம்! இப்படியே பார்த்த பார்த்த* இடக்தோறும் up 
பல இன்ப விநோதங்கள் நிகழ்க்துகொண்டி ௬௩தன. ஊரார் 

முகமெல்லாம் கரை கடந்த களிப்பால் அலர்ந்து விளங்கெ. 

சிறுவர்கள் ஆடி. ஓடிக் களித்தனர் ; ் பெரியோர் பேச உலவி 

மூழ்நதனர். 

அன்று மாலை, சுத்தோதனன், தன் பிரஜைகள் விழாக் 
கொண்டாடிக் குதூஹலிப்பதைக் கண்டு களிக்க விரும்பி, 
இரதமேறி ஊர்வலம் வந்தான். அப்பொழுது ஊரார் எல் 
லாரும் ஒருங்கு இரண்டு, ௮ரசன் தேரைச் சூழ்ந்து பே 
ரொலியெழ வாழ்த்துரை-ூறியும், பல்லாண்டிசைத்தும், 
உழுந்திடவும் இடம் இல்லை என்னும்படி, நெருங்கிச் 
சென்றனர். 

* வில்லினர் வாளினர் வெறித்த குஞ்சியர் 
கல்லினை யழித்துயர் sarap தோளினர், 
வல்லியின் மருங்கெர் மருங்கு மாப்பிடி 
புல்லிய களிறென மைந்தர் போயிஞர்.
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* ஊடிய மனத்தினர் உறாத நோக்னெர் 
நீடிய உயிர்ப்பினர் நெரித்த நெற்றியர் 
தோடவிழ் கோதையும் துறந்த கூந்தலர் 
ஆடவர் உயிரென அருகு போயினார்,” 

இவ்வாறு பிரஜைகள் சூழ்ந்து திரண்டு நெருங்குச் செல்ல, 

₹ மந்திர தே வோதை வலம்புரி முழங்கு மோதை 
அந்தண ராசி யோதை ஆர்த்தெழு முரச னோதை 
கந்துகொல் களிற்றி னோதை கடிகையர் கவிதை யோதை 
இக்திர தருவன் செல்ல எழுந்தன இசைக ளெல்லாம்” 

ஊரெங்கும் இங்கனம் கடல்போல ஆரவாரித்துத் இரண் 
டெழுந்து திருவிழாக் கொண்டாடிப் பெருங்களி கூர்ந்திராக்க, 

ஒருத்திமட்டும் ௮ல் வைபவங் காணவும் கேட்கவும் ௪௫ 
யாது மனமழன்று முகங்கரிந்து வருந்தினாள் அவள் யார் ? 
மாயாதேவியின் தங்கை கெளதமியே. “* 

,தன் தமக்கையான மாயாகேலியிடம் மன்னன் பேரன்பு 
பூண்டுள்ளான் என்று அவள்பால் பொழுமைசொண்டு 

மனம் புழுங்கிய கெளகமி, மாயாதேவி மகப்பே றடையப் 

போறாள், அது காரணமாகவே திருநாள் கொண்டாடப் 

படுறெது என்நறிந்தால் என்ன பாடு படாள் ? வருந்திச் 
Criss பொருளையெல்லாம் பறிகொடுத்த உலோபி போல 
வும், அருந்தவஞ் செய்து பெற்ற 9 ஒரு மகவை இழந்த மலடி 

போலவும் ௮வள் பெருந்துயருந்று வயிதெரிந்தாள். 

ஈகரில் நிகழும் வைபவங்களையும் தம் ௮ரசன் ஊர்வலச் 
சிறப்பையும் காண்பதற்காக அரண்மனை ஏவலாளரில் ஆடவ 
ரெல்லாம் வெளியேறி வாயிற்புறத்திலும் மதிற்சுவர்மீதிலும் 
கூடிநின்றனர் : மகளிரெல்லாம் சாளரங்க எருூலும் உப்பரி 
கைகள்மீதும் சென்று கூடினர். 

முதல் உப்பரிகையின் நிலாமுற்றத்தில் ஒரு மணிப்பீட 
மிட்டு, அதில் மாயாதேவி அமர்ந்திருந்தாள். ௮வள் முகத் 
Ba கருணையும் ம௫ழ்ச்சியும் கலந்து சிதந்திருந்தன. தாதி 

யரும் தோழியருமான சிற்றிடை மடவார் பலர் அவளைச் 
சூழ்ந்து நின்று, ம௫ழ்ச்சி பெருக, அவளோடு இன்னுரை 
யாடியும், விதியில் ஈடக்கும் விநோதங்களை அவளுக்குச் சட் 
டிக் காட்டியும் குதாஹலித்தனர்.
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இரண்டாவது உப்பரிகையின் .நிலாமுற்தத்திலிருக்து 
பார்த்தால் நகரக் காட்சி ஈன்முய்த் தெரியும் என்று சில மாதர் 
அங்குச் சென்று கூடியிருந்தனர் அவ்வுப்பரிகைக்குரிமை 
யுடைய கெளதமி அவர்களோ டில்லை. உடம்பு குணமில்லை 
யென்று சயனக் இருகத்திற் படுத்திருந்தரள் காமாக்ஷி என் 
னும் தாதி ஒருத்திமட்டும் அவளுடன் இருந்தாள். விதியில் 
நிகழும் பேராரவார நிகழ்ச்சகெளை ஒரு சிறிதும் அறியாதவர் 

கள்போல அவர்கள் இருவரும் வேறு ஏதேதோ விஷயங் 

சளைப்பற்றி உசையாடிக்கொண்டிருஈகனர் 

“எனக்கென்னவோ பரவச இந்த உலகவாழ்க்கையில் 
மிகுந்த வெறுப்புண்டாதெது ஈஞ்சண்டு இறந்தாவது இச் 

தப் பாமும கட்டையை ஒழித்துவிடலாம்போல் தோற்று 
Bos” என்றாள் கெளதமி. 

காமாக்ஷி மிகவும் ் பரிதாபழுத் ந்றவள்போல, ** ஏனம்மா 

அப்படி ? தங்கஞூக் கென்ன குறை ? ஏதோ பூர்வன்ம புண் 

ணியத்தால் ராஜகுடும்பத்திற் பிறந்தீர்கள் : சாஜகுடும்பத் 
(தில் வாழ்க்சைப்பட்டீர்கள்--” என்று கூறிவருகையில் 
கெளதமி ௮வளை இடைமறித்து, “௮, வாழ்க்கைப்பட்டுத் 
சான் கெட்டேனே ! சாயும் பேயும் நீகக்க நான் வாழ்க் 
கைப்பட்டு வாழ்றெ வாழ்வை நி தான் மெச்சவேண்டும் ! 

நி தாஇயாயிருந்தாலும் என்னைவிட எவ்வளவோ பாக்க 
சாலி” என்றாள். 

காமாகதி புன்னகை செய்து, “என்ன அவ்வளவு சுலப 

மாய்ச் சொல்லிவிட்டீர்சளே !” என்றாள். 

வேறென்ன ? உன் வாழ்க்கையைவிட. என் வாழ்க்கை 
எந்த வகையிற் சறரதது ? யோடுத்துப் பார் கான் பஞ்சணை 
யிற் படுக்கிறேன் ; பட்டாடை உடுக்கறேன் ; வைராகைகள் 
கூணுகிதேன் : அறுசுவை உணவு உண்ணு றேன். னக்கு 
இவைகள் கட்டுவது கஷ்டம் அவ்வளவுதானே / இவை 

களால் யாது பயன் ? வெளியாடம்பரமே யொழிய வேரு 

ன்று மில்லையே. உள்ளத்தில் சமாதானம் இல்லாதபொழுது, 
உடம்பெல்லாம் வைமாய்ப் பூண்டால் என்ன, பாலும் 
தேனும் தெவிட்ட உண்டா லென்ன ? உனக்குள்ள மனத் 

இருப்தியில் ஒரு காற்பகுதியேனும் இடைப்பதாயிருந்தால்
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என் செல்வம் முழுவதையும் மனமாரக் கொடுத்துவிடு 
வேனே !” என்றாள் கெளதமி 

காமாகஷி அதுகேட்டு மிக வருந்தியவள்போல முகம் 
வாடி, * தங்களுக்கு என்ன குறை ? தரங்கள் எங்கே, நான் 
எங்கே! தங்களே என்னோடு ஒப்பிடு9றீர்களே ! தாங்கள் 
சாஜமூஷியார்; கான கூலிவேலை செய்து பிழைக்கும் நித்திய 
தரித்திரி. தங்களுக்கும் எனக்கும் ஏணி வைத்தப் பார்த்தா 
அம் எட்டுமா?” என்றாள். 

கெளதமி புன்னகை செய்து, “செல்வத்தைப் பற்றிச் 
சொல்லவில்லையடி நான் மனத்திர்ப்தியைப் பொறுத்தமட் 
டில் சொல்லுறேன். உன்னுடைய தரித்திரக் கஷ்டம் 
மனோசஞ்சலம் எல்லாம், , சமையற்காரன் தாமோதரனைப் 
பார்த்தால் மறைகதுவிரன்றன அல்லவா ?” என்றாள். 

இதைக் கேட்டுக் காமாகஷி முகம் காணி, ** ஈன்ராயிருக் 
ஐதே. அவனுக்கும் எனக்கும் என்ன வந்தது ?” என்றாள். 

“ஏனடி ஒன்றும் அறியாதவள் போல பசப்புஒருய் ? 
தாமோதரன் உன் அத்தை மகன்தானே ?”. 

*₹ அம். அதனால் என்ன ?” 
“« அவனைத்தானே 8 கலியாணம் செய்துகொள்ளப் போட 

ராய் 2 

அதென்னவோ ? எனக்கென்ன தெரியும ? என் தாய் 
தகப்பன்மார் யாருக்கு என்னை விவாகஞ்செய்து கொடுக்க 
ருர்களோ அவரை நான் விலாகஞ்செய்துகொள்ள வேண்டி. 
யவள்தானே ?” 

“போடி பசப்பி. நீ ௮வன்மேல் அசைவைத்திருப்ப 
அம், ௮வன் உன்மேல் ஆசைவைத்திருப்பதும், நிங்கள் 
இருவரும் ஒருவருமில்லாத காலத்தில் இரகசியங்கள் பேசு 
வதும் எனக்குச் தெரியாதென்று நினைக்கிறாயோ ? எல்லாம் 
எனக்குத் தெரியும். உங்கள் காதலைக் கண்டு கான் அடிக் 
கடி. உள்ளுக்குள் சந்தோஷிப்பதுண்டு. எப்படியாவது நீங் 
கள் இருவரும் விவாகஞ்செய்துகொண்டு சந்தோஷமாய் 
வாழவேண்டும் என்பதுதான் எனது விருப்பம். பெண் 
ளுய்ப் பிறந்தவளுக்கு மனத்துக்குகந்த புருஷன் டைப் 
பதைப் பார்க்கிலும் சிறந்த பாக்யம் வேறு என்னடி. இருக் 
கதத?" என்றாள் கெளதமி



“முது... சரிதான். தாமோதானும் நானும் மிஷும் 
நேசமாயிருக்கிறோம் என்பது உண்மைதான். நான் எது 

சொன்னாலும் அவன் தட்டமாட்டான். ௮வன் எது 
சொன்னாலும் கான் தட்டமாட்டேன் —”" என்று காமாக்ஷி 

கூறக் கெளதமி அப்படிப்பட்ட சம்பாதம் இடைப்பது 
தானே அருமை. அதனால்தான் கீ பாக்கியசாலி என்கி 
தேன்” என்றாள். 

அதற்குக் காமாகதி இன்னும் ஓம் என்கவில்லை, ஒரு 
மந்திரமும் சொல்லவில்லை. அதற்குள் ஏனக்குப் பாக்யெ 
சாலிப் பட்டம் என்ன வந்தது!” என்று சற்றுச் சலிப் 

புடன் கூறினாள். 
“ஏன், நீ ௮வனை விவாகம் செய்துகொள்வதந்குத் 

தடை ஒன்றுமில்லையே ?” 
என்னைப் பொறுத்தமட்டில் தடையொன்றுமில்லை, 

அவளைப் பொறுத்தமட்டிலுங்கூடத் தடை ஒன்றுமில்லை. 
என் தந்ைத ஒரு பேராசைப் பிணம். அவர்தான் எங்களுக் 

குக் குறுக்காய் நிற்றொர். ” 
(ஏன் ? அவருக்கென்ன ஆக்ஷபனை ? 7 

“அக்ூபளை என்ன, ஒன்றுமில்லை, பரிசப்பணம் 

நூறு வராகன் சொக்கமாய் வைத்தால்தான் பெண்ணைக் 

கொடுப்பாராம் இந்த இழவுக்கு என்ன: செய்றெது ? 

௮வன் ஏழை. சமையல்வேலை செய்து ஜீவிப்பவன் அவன் 

நூறுவராகனுக்கு எங்கே போவான்? அரண்மனையில் வேலை 

பார்க்கும் ஒரு கெளரவம் போதாதா ? பரிசப்பணம் வேண் 
மோம், பரிசப்பணம் !” என்று கடுத்த முகத்துடன் கூறி 
ஞள் காமாகதி. 

கெளதமி சொல்லென்று இரித்து, 4 இதைத்தான ஒரு 
பிரமாத இடையூருய்ச் சொல்ல வந்தாய் / நூறு வசாகனுக்கு 
இதூறு வசாகனாய் கான் தருகிறேன். தாமோதானுக்கு நீ் 
இதைச் சொல்லி விவாகரத்துக்கு ஏற்பாடுசெய் ” என்றாள். 

காமாக்ஷி முக மலர்ந்து, *இவ்வளவு உதார குண 
முள்ள எஜமானி இருக்கும்பொழுது எனக்கு என்ன 

குறை? ஒன்றுமில்லை. திங்கள் தீமக்கையாரும் எனக்கு 
எஜமானிதானே. அவர்கள் இவ்வளவு ஸளெளஜ$ர்யமாய் 
என்னோடு பேசக்கூட மாட்டார்கள் ” என்றாள்.
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“அவள் இடக்கிறாள். அகம்பாவம்கொண்ட முண்டை. 
சுமக்கையா அவள் எனக்கு! ஜன்ம சத்துருவல்லவா 2? 

ற “ அப்படிப்பட்டவர்களுக்குத்தான் காலமாய் இருக்கி 

தது. 

“நன்றாய்ச் சொன்னாய். ஈம் கண்ணெஇசேயே, இதோ 
பார்: இவள் ஏதோ கனவு கண்டாளாம். அதன் பலஞய்ப் 
பிள்ளை பிறக்கப்போகிறதாம் அதற்காக என்வளவு ஆர்ப் 
பாட்டம் ! ஊர் அல்லோல: சல்லோலப் படுத்தே! எங்கா 
வது உண்டா இந்த அநியாயம் ! கனவுக்கு இவ்வளவு களி 
யாட்டம் என்றால் கேட்டவர்கள் இரிக்கமாட்டார்களா 7 ஆனா 
அம், இந்த -மாயாதேவி தூலிய மாயப்பொடியில், அசசனுக் 

குச் கண்ணும் இருண்டு போயிந்று, அறிவும் அறிநது 

போயிற்று 2 கனவுதான் உண்மையோ என்னவோ, யார் அறி 
வார்! இன்றைக் இருப்பாரை நாளைக்குக் காணோம். இந்த 

வாழ்வில் இவ்வளவு நிச்சயமா ?” என்று சுடச்சுடச் சொழ் 

களைக் சொட்டினாள் கெளதமி 

அப்பொழுது நிலாமுத்றத்தில் நின்று வேடிக்கை பாரத் 

அக்கொண்டிருக்க மாதர்கள் SHIH Papas விநோதம் 
எதையோ sand aaa ளடச்கமுடியா மடழ்ச்சியால் கைகொட் 

டிச் கொல்லென்று நகைத்தார்கள். ச் சத்தம் கெளதமிக்கு 

எட்டியது அவள் காமாகதியை நோக், 4 இதென்னடி, 
இந்த வேலையற்ற கிறுக்கெள் வேடிக்கை பார்ப்பதாக இங்கு. 

வந்து கூடிக்கொண்டு கொஞ்சமேனும் மட்டு மரியாதையின்றி 

கெக்கலி கொட்டுகிறுர்களே. எனக்குத் தலையை உடைக் 
இறது. அவர்களைக் சழேபோகச் சொல்லிவிட்டு இங்கு வா. 
உன்னேடு சில இரகூயங்கள் பேசவேண்டும் "' என்றாள். 

உடனே காமாகதி எழுந்து சென்று நிலாமுற்றத்திற் கூடி 

யிருந்த மகளிரை நோக்கி ** அம்மைமீர், இசைய சாணியார் 
,தலைநோயால் மிகவும் கஷ்டப்படிகருர்கள் நீங்கள் இங் 

இருந்து இரைச்சலிவேது சரியன்று; ஈழ்மாடியிலிருந்து 
வேடிக்கை பாரு கள். போங்கள் ” என்றாள் 

அதைக் கேட்! அச் ஈங்கையர் அளைவரும் திகைத்து ஒரு 
வரை யொருவர் பார்த்துக் குறிப்புரை யாடினார்கள். 

 வோசனை என்னடி ? போகச் சொன்னாற் போகவேண்- 
டி.யதுதானே, வாருங்கள் போகலாம்” என்றாள் ஒருத்தி.
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நாம் இங்கே நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டிருப்ப 
தால், அங்கே படுத்திருக்கும் சாணியார்க்குத் தலைவலி அதிக 
மாகிறதாமே, இதென்னடி. அதிசயமாயிருக்ெத:!” என்றாள் 

மற்றொருத்தி. 
* ஏனடி. அம்மா, சாணியார் உத்தரவோ, உன் உத்தர 

வோ?” என்று காமாக்ஷியை நோக்கக் கேட்டாள் வே 

ஹொருத்தி, 
“வம்புசை ஏன் அம்மைமார்களே. சொல்லவேண்டிய 

தைச் சொல்லிவிட்டேன். உங்கள் இஷ்டம்போற் செய்யுங் 
கள் ” என்றாள் காமாகதி. 

அது கேட்டு ஒருத்தி மற்றவர்களை நோக், காமாக்ஷி 
யைக் கடைக்கண்ணாற் சுட்டி, “: பானையிற் பஇஜ்இருந்தால் 
தான் கூடத்திற் குறுணித்தெய்வம் கூத்தாடும் நமக்கேன் 
இந்த விசாரணை யெல்லாம். வேடிக்கை பார்க்க£ வேறிடம் 
இல்லையா, என்ன ! வாருங்களடி. போகலாம் ” என்று சொல்லி 

முனிவு கொண்டவள் போலச் சற்று விரைவாகவே முன் 
நடந்தாள். அவளைத் தொடர்ந்து மற்ற மாதர்களும் போய் 
விட்டார்கள். 

பிறகு காமாகதி கெளதமியிடம் சென்றுள். 

- 

அதிகாரம்--5 

கோடி சூழ்ச்சியும் அதிசய மீட்சியும் 

திரும்பி வந்த காமாகஷியை நோக்இக் கெளதமி 4 சறுக்கெள் 

தொலைகதார்களா ?” என்று கேட்டாள். 
 தொலைந்தார்கள் ”” என்றாள் காமாகதி. 
“சரி, நீ போய் வாயிற் கதவைத் தாளிட்டு வந்துவிடு. 

நாம் முக்யெமான விஷயங்களைப்பத்றிப் பேசிக்கொண்டிருக் 
கையில், யாராவது வந்துதொலைவார்கள் ” என்று கெளதமி 

கூற, அதற்சைந்து சென்று, வாயிற் கதவைத் தாளிட்டு 
வந்து, கெளதமிக்கெதிரே, தஷைமாட்டருகே, ஒரு மரப்பிடத் 
இல் அமர்ந்தாள் காமாகஷி 

கெளதமி--* தாமாகதி, என்ன காரணமோ தெரியவில்லை, 
என்னையும் ௮றியாமல் எனக்கு உன்மீது ஒருவகை அன்பு
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ஏற்பட்டிருக்கறது ; உன்னிடத்தில் எனக்குப் பூண ஈம் 
பிக்கை உண்டாய்விட்டது.” 

காமாக்ஷி--* இனால். நான் புண்ணியசாலிதான். என் 
னிடம் தரங்கள் வைத்துள்ள அன்பும் ஈம்பிக்கையும் விண் 
போகா.” 

கேளதமி -- * அவ்வளவுதான் நான் வேண்வெது. 
“கொண்டவன் தூற்றினால் கூறையும் தூந்றும்' என்பார்கள். 
அந்தப்படி, என் கண்வர், மாயாதேவியின் வஞ்சனையால், 
என்னை அலகதியம் செய்திருக்கெதைக்கண்டு, அரண்மனைத் 

தாதியரும் ஏவலரும் உட ன்னை அலகதியமாய்க் கருதி 
யிருக்கிறார்கள்.” 

காமாகத- அதுர்களில் ஒருத்தியாக என்னைக் கருதி 
விடாதீர்கள். தங்கள் பொருட்டு என் உட ரைக் கொடுக்க 

நேர்ந்தாலும் கெரடுக்கச் சத்தமாய் இருக்கிதேன்.” 

கெளதமி-..“அம், எனக்குத் தெரியும். ரீ சொல்லவேண் 

பற்றும் நம்பிக்கையும் உண்டாயின. அதனால்தான் பிதர் 
அறியக் க-டாத என் அந்தரங்க . எண்ணங்களை உனக்குக் 
கூறத் துணிந்தேன்.” . 

காமாகடி...* என் அத்தை மகன் தாமோதரன் கூடத் 
தங்களிடம் மிகவும் பயபக்தியுடையவன். தாங்கள் அடிக் 

கடி முகம்வாடி யிருப்பதைப்பத்றி அவன் மிகவும் கவலை 
யோடு என்னை விசாரிப்பான்.” 

கெளதமி--4 அமாம். அவனும் ஈல்லவன்தான். ௮து 
தெரிந்துதான் ௮வளனை நி விவாகஞ் செய்து கொள்வதற்கு 
நான் உதவிசெய்ய ஒப்பினேன். நீ அறிரஈதமட்டில் அவளை 
நாம் ஈம்புவதித் குற்றமில்லையே ?” 

காமாக்ஷீ-4 சற்றும் இல்லை. அவனை நாம் முத்றும் 
நம்பலாம். அவனால் தங்களுக்கு ஏதாவது காரியம் ஆகக்கூடு 

மானால், சொல்லுங்கள். கொஞ்சமும் யோ?ிக்கவேண்டாம்.” 

கேளதமி--* காரியம் என்ன ? உன்னால் ஆகக்கூடியது 

சான். அப்படி முடியாவிட்டால் ௮வன் உதவியை காட 
ட்ட 

லாம்.
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காமாக்ஷி 4 அதற்கென்ன, தாங்கள் வாய்விட்டுச் 
சொல்லிவிட்டால், எப்படியாவது கான் ௮தை நிறைவேற்ற 

வழிதேலேேன். தயவுசெய்து தங்கள் கருத்தைக் சொல்லி 
யருளுங்கள்.” 

கேளத மி--* சொல்கிறேன். ஆனால் ஒன்று. நான் சொல் 

லப்போவது மிகவும் இரகசியமான விஷயம். எக் காரணத 
தாலும் ௮து வெளிப்படக்கூடாது.” 

காமாகடி--: அதற்கு நான் உத்தமவாதம். உயிர் 
போனாலும் விஷயம் வெளிப்படாது. தாங்கள் கூசாமற் 
கூறுங்கள் 

கெளதமி-- எனக்கு உலகவாழ்க்கை வேம்பாய் விட் 
டது இரத உயிரை வைத்திருப்பது பெரும் பாரமாய் 
இருக்கிறது. எவ்வகையிலாவது இதப் பாழும் உயிர்ச் 
சுமையைத் தொலைத்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ல 
நாட்களாய் என் மனதில் வேரூன்றியிருக்கெது.” 

காமாக்ஷி: அவ்விதமான எண்ணங்களுக்கு இடங் 

கொடுக்காதீர்கள், எவ்வளவு உயர்நத பதவியில் உள்ளவர் 
களுக்கும் ஓரொரு காலத்தில் பொறுக்கமுடியாத நில மனச் 

குறைகள் உண்டாவது சகஜுதான் 'அதற்காக வாழ்க்கை 
யை வெறுதீதுவிடலாமா ? “வண்டி ஓபீத்தில் உறும், ஓடம் 
வண்டியில் agile.’ தங்கள் மனக்குறை எப்பொழுதும 

அகலாதா, என்ன ? தங்கள் தமக்கையார்க்கு இப்பொழுது 
செல்லும் செல்வாக்கு எப்பொழுதுமே செல்லுமா, என்ன?” 

கேளதமி-*காமாகதி, நி செய்யும் புராணப் பிரசங்கம் 
என் செவியில் ஏறாது அதற்குக் காலம் கடந்துபோய் 
விட்டது பொறுமைக்கும் ஓர் ௮ளவுண்டு எனது பொறு 
மை ௮வ் வளவை மீறிவிட்டது இனி யார் என்ன தடுத் 
தாலும், யான் துணிந்திறந்கியெ துறையைத துறந்து 
மீளேன்.” 

காமாகட--₹௮.த் துறை யாதோ?” 
கேளதமி--:அதைச் சொல்லத்தான் உன்னைத் தனித் 

திருக்கச் செய்தேன். அதன்பொருட்டுத்தான் நான் 

உன்னை என் அச்தரங்கச் துணையாசக்கொண்டேன். ௮தை 
நான் கூறுவதற்குள் நீ ஏதேதோ கலைஞானம் பேசத் 
தொடங்கிவிட்டாய்.”



_ 46 கெளதம புத்தர் 

காமாக்ஷி--4 இல்லை அம்மா பேசியது தவழுனால் 
மன்னியுங்கள். இனி, யான் யாதும் பேசேன். தங்கள் 
உள்ளக் கருத்தை உசைத்தருளுங்கள்.” 

கெளதமி--“உயிரின் அருமையை யான் அறியாதவள் 
அல்லள், உயிர் அருமையுடைய தானாலும் அதனிலும் 
அ௮௬மை உடையது மானம. ஆதலால், மானங்கெட்ட உயிர் 
வாழ்தலினும், உயிரை விட்டு மானத்தைக் காப்பாற்றுதல் 
சிறந்த தல்லவா? 4மானமழித்தபின் வாழாமை முன்னினி 
Cs என்பர் ஆன்போும். மாயாதேவியால் யான் இது 
வரையில் அடைகத அவமானம் போதும். காயும் பேயும் 

சிரிக்க வாழ்ந்திருப்பதைவிட இறக்தொழிவது மேல். ஆகை 
யால், நீ ௪ எனக்குச செய்யக் டிய பெரிய உபகாரம், அவதி 

யுருமல், ஆஸி அுடியாமல், இரண்டாம்பேர் அறியாமல், ஈனம் 
அடையாமல் உயபிர்விவெதற் ற்கு. ஏகேலும் ஒரு சூழ்ச்சி 
சொல்லித் அனைசெய்வதேயாம்." 

காமாக்ஷி... “அமமா, அடியாலைச் சோதிக்கவோ கர்ண 

கடூரமான இக் கட்டளையை இடு3ீர்கள்!” 
கெளதமி--“௮௩௪  விண்பேச்செல்ல.ம் வேண்டா 

இந்த உபகாரம் செய்ய உன்னால் முடியுமா முடியாதா ? ' 
இரண்டில் ஒன்று சொல்லிவிடு ” 

காமாக்ஷி. உ பகாரமா இது ௦ உயி, (ருக்கு உயிரான ஒரு 

வர் உயிரைப் போக்குவது நல்ல உபகாரம் 7 கோடி. வருவ 

தானாலும் நான் அதற்கு உடன்படமாட்டேன்."” 
கேளதமி--“*அனால் சரி. இனி உன் தயவு எனக்கு 

வேண்டியதில்லை. எழுஈது போ உண்மை உடையவள் என 
நான் நம்பியிருந்த Sud என்னைக் கைசிட்டு விட்டாய். 

இனித் தெய்வஈதான் எனக்கும் அணை. மனம் உண்டானால் 
வழி உண்டாகும். என் வழியிலாவது மான் என் எண்ணத் 
தை ஈடேற்றிக்கொள்கிறேன். நீ போ. 

* ஆவாரை யாரே அழிப்பார் £ அதுவன்றிச் 
சாவாரை யாரே சவிர்ப்பவர்?? 

உன் மனவியல்பை அறியாமல் கான் மதிகெட்டு உன் 
னிடம் கூறிவிட்ட இந்த என் அர்தரங்கத்தைமட்டும் தயவு 
செய்து வெளியிடாதே. அதுவே நீ எனக்குச் செய்யும் ஒரு 
பெரிய உபகாரமாகும். போ.”
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காமாகட--4 அம்மா, நான் போகவும் மாட்டேன் ; 

உங்கள் அந்தரங்கத்தை வெளியிடவும் மாட்டேன்; அது 

நிறைவேறவும் விடமகடேன்.” 
கேளதமி--* உடன் பிறந்த தமக்கைதான் எனக்குச் 

அத்துருவானாள். நி ௮வளினும் கொடிய சத்துருவாகாதே. 
எழுத்து போ. 

காமாக்ஷ “பொறுங்கள். நான். சத்துருவா மித்துருவா 

என்பது போகப் போக விளங்கும். மானமழிந்து உயிர் 
வாழக்கூடா தென்பது தானே தங்கள் கருத்து?” 

கேளதமி--*ஆம.” 
காமாக்ஷ--4 மானப. அழியாமல் உயிர்வாழக்கூடுமானால் 

வாழலாமன்ஜோ ?”” 

கேளதமி--* வாழலாம்.” 
காமாக்ஷி“ தங்கள் மானம் அழிவகதத்குக் காரணரா 

யிருப்பவர் யார்? தங்கள் தமக்கைதானே 7?” 

கேளதமி--: தம்” 
காமாக்ஷட- “தங்கள் உயிரைப் போக்கத் தங்கள் 

தமக்கையாரின் அகம்பாவத்தை அதிகமாக்குவதை விடத் 
(தங்கள் தமக்கையார் உயிரைப்போக்கித் தங்கள் மானத்தை 
நிலை நிறுத்தினால் ஆகாதோ 22 . . 

கெளதமி-- “டி, அடி. என்ன இப்படி முன்பின் 
யோசனைபில்லாமழ் பேபகிருயே* யார் காதிலாவது விழப் 
போகிறது 7 நெருக்கி வநது மெதுவாய்ப் பேசு. என் 

மீதுள்ள அபிமானததால் நீ இப்படிச் சொல்லத் அணிச் 
தாய். அது எனக்குத் தெரிது, - ஆனால் நான் அதற்குச் 
சம்மதியேன். முற்பிறப்பில் என்ன பாவம் செய்தேனோ, 

இப்பிறப்பில் இவ்வாமுனேன்.! இப்பிறப்பிலுமா பாவத்துக் 
காஷாகவேண்டும் ? பேலும் என்னவானாலும் ௮வள் உடன் 
பிறந்தவ wm Last. அவளைக் கொன்று நான் வாழ் 
வழைவிட, இறப்பது இழப்பு. அவவே வாழட்டும், கான் 
பழிக்காளாகாமல் ஒழிந்தால் போதும்.” 

காமாக்ஷி இதென்ன நியாயமோ சான் அறியேன். 
பழியாவது, பாவமாவது.! தன்னைக் கொல்லவந்த பசுவையும் 
கொல்லலாம் என்பது திருமசாஸ்திரமல்லவா ? உடன்பிறர் 
தாளென்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். ௮ந்த உடன்பிற்ந்தாள் '
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தங்களை அவ்வாறு கருதவில்லையே ' தங்களைக் கொல்லாமற் 
கொல்ல வகை தேடு௫ொளே ” 

கேளதமி---உண்மைதான் இருகாலும்...” 
காமாக்ஷ“-4 இருகதாலும் என்ன £ பாம்பைக் கொல் 

வதும், பசுவைக் காப்பாந்றுவதுமே தருமம். பசுவைக் 

கொன்று பாம்பைப் போஷிப்பது அறிவி 'னமும் அதர்மமு 

மாகவன்றோ முடியும்! தங்கள் தமக்கையார் ஒழிந்து தாங் 
கள் இருந்தால், அரசர் உள்ளம் எப்படியாவது தங்கள் Lo 

மாய்த் திரும்பும் அதனால், தங்கள் தமக்கையார்க்கு இப் 
பொழுதுள்ள செல்வாக்கு இனித் திங்களுக்கு உண்டாய் 

விடும். அதனால், என்னைப்போன்ற ௦ ஏழை எளியவர்களுக்கு 
எவ்வளவோ நன்மை ஏற்படும். தங்கள் தமக்கையார் 
தமக்குள்ள செல்வாக்கால் யாருக்கு என்ன ஈன்மை செய் 
இருர்கள்?? 

கெளதமி -*₹அதுவா கேள்வி!” 

காமாக்ஷி -“ வேறென்ன ? * எட்டி பழுத்தென்ன ஈயார் 
இருஈதென்ன”?” 

கேளதமி--*நீ சொல்லது நியாயநதான். இருந்தாலும் 
ஏன் மனம் ஒப்பவில்லை.” 

காமாக்ஷி--* அமமா, செலலாக்கடைஈதால் பலருக்குப் 

பல கன்மைகளைச் செய்பக உடிய தாங்கள, அதச் செல்வாக் 

கை அடைய வழியி டக31௨ அடைய முயற்சி செய்யாதிருப், 
பது பெரும் பாவம்” 

கெளதமி---₹ உண்மைதான். ஆனால், நீ சொல்லும் வழி 

யும் பாவ வழியாய்ததானே இருக்கிறது.” : 

காமாக்ஷி--“* முள்காக். கொண்டு முள்ளை எடுப்பது 
போலப் பாவத்தைச் செய்து பாவத்தைத் திர்ப்பதித் குற்ற 

மென்ன? வேண்டுமானால், அரதப் பாவததை நான் ஒற்றுக் 
கொள்ூறேன். TMS AS தாங்கள் உத்தரவுகொடுகள், 

போதும். கான் விஷயத்ழை எப்படியாவது முடிததுவிடு 
றேன்.” 

கேளதமி--* அகப்பட்டுக்கொண்டால் உன்பாடு ஆபத் 
தாம் முடியுமே?" 

காமாக்ஷி--ஈ அக்தக் கவலை தங்களுக்கு வேண்டாம். 
காரியம் நிறைவேறிய பிறகு என் சமர்த்தை அதிவிர்கள். 
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அப்படித் தற்செயலாய் அகப்பட்டுக் கொண்டாலும் ஆபத்து 
எனக்குத் தானே அதற்கு கான் அஞ்சவில்லை.'! 

கெளதமி --4 இவ்வளவு தைரியசாலியான நி எனக்குத் 
துணையாய்க் படைத்தது என் அதிர்ஷ்டந்தான். ஏதோ 
அசந்தர்பபத்தால், உன் சூழ்ச்சி தவறுமானால், எல்லாம் 

வெளிப்பட்டுவிமே. பிறகு என் திலை இன்னுங் கேடாக 
வல்லவோ முடியும்! அதற்குததான் யோடக்கிறேன்.” 

காமாக்ஷி தங்கள் சிலைக்கு என்ன கெடுதல் வாக் 
கூடும் ? கான் அகப்பட்டுக்கொண்டால் தங்களைக் காட்டி.க் 
கொடுத்துவிடுவேன் என்று அஞ்சுகறீர்களா?”' 

கெளதமி--* இல்ை? 
காமாக்ஷி--4 கனவிலும் ௮௩த எண்ணம் வேண்டாம். 

,தலை போறெதாய் இருக்கட்டுமே, தங்களைக் காட்டி.க்கொடுப் 
பேனோ? அப்புறம் என் யோக்கியதை என்ன ? அவ்வளவு 
கேவலமாகக் தாங்கள் என்னைக் கரு ருதிவிடலாமா 1 

கெளதமி--4 ஆனால் சரி காமாக்ஷி, உன் கருத்துப்படி 

செய்வதைச் செய். நடக்கிறது நடக்கட்டும். விவயம மட்டும் 
பரமரக$ியமா யிருக்கவேண்டும் தாமோதரன் உதவியை 
காடினாலும், விஷயம் எனக்குச் சிறிதும் சம்பந்த மில்லாத 
போல் இருக்கட்டும்." 

காமாக்ஷீ--4 அதெல்லாம் எனக்குத் தெரியும். தாங்கள் 
எதைப்பற்றியும் சகவலைப்படவேண்டாம். என் வேண்டுகோ 
ளுக்கெங்கி இவ்வளவுதூரம் ஓப்பினீர்களே, அதுவேபோதும். 

மற்றவைகளை நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் 

கெளதமி--* சரி, இக்தப் பேச்சை இதோடு விடு வேறு: 
விஷயங்கள் எவைகளைப் பற்றியாவது பேசலாம்.” 

காமாக்ட -4 வேறு என்ன விஷயங்களைப் பதறிப் பேசு 
வது? பே௫ிக் காலங்கழிக்க இதுவா நேரம் ? முக்யெமான ஒரு 
காரியத்தைக் கையில் வைத்துக் கன்டு விண்பேச்சில் 
காலங்கழிப்பவள் கானல்ல. 

* மெய்வருத்தம் பாரார் ; பசிகோக்கார்; கண்துஞ்சார் 

எவ்வெவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார்;--செல்வி 
அருமையும் பாரார்; அவமஇப்புங் கொள்கயர் : 
கருமமே சகண்ணுயி ஞர்,” 

4
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என்பதை அறியீர்களா ? நான் செய்யவேண்டிய முயற்சிகளைச் 
செய்யப் போூறேன். உத்தரவு கொடுங்கள்.” 

* “கெளதமி4 ஆனால் சரி, போய்வா. திரும்பவும் கான் 
உன்னைப் பார்ப்ப தெப்போது ?” 

காமாக்ஷீ -- (சிறிது யோசித்து,) :* எப்படியும் ஈமது 
காரியம் கைகூட இரவு பத்து நாழிகைக்குமேல் அகும். 
அதற்குமேல் இங்கு வருவது சரியன்று. நான் பொதறிவைக்க 

ஏற்பாடு செய்துவிட்டு விட்டுக்குப் போய்விடுகிநேன். பொறி. 
யில் எலி அகப்பட்டதும் ௮கப்படாததும் பொழுது விடிந் 

தால் தெரிறெது. விடிய இரண்டு நாழிகைச்கெல்லாம் நான் 
தங்களை வந்து பார்க்கறேன்.” 

கெளதமி--ஈ சரி செய். போய்வா.” 
காமாக்ஷீ- (ரித்துக்கொண்டு) “தங்கள் தமக்கையார் 

கனவு கண்டதற்கு இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிருர் 
களே. தங்கள் நனவு முற்றினால் தாங்கள் என்ன செய்யப் 
போதீர்கள் ?” 

கெளதமி -- (புன்னகை செய்து) * காரியம் ஆகட்டும். 

பிறகு பார்த்துக்கொள்வோம்." 
காமாக்டி -- £ எது. செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் 

பிள்ளையாருக்குத் தேங்காய் உடைதது மோதகம் படைப்ப 
தாக வேண்டியிருக்கதேன், அதைச் செய்து விடுங்கள்.” 

கெள்தமி--* பிள்ளையார் பிரார்த்தனையைச் செலுத்தத் 
தானா பின் வாங்குவேன்! கேர்கததற்கு நாலுமடங்காய்ச் 
செய்துவிலோம், போய் வா நேரமாகிறது.” 

46 ஆமாம், போய் aye per. தாங்கள் கவலையற்று நித் 

திசை செய்யுங்கள்? என்னு கூறிக் காமாகஷி சென்றுவிட் 

டாள். 
கெளதமிக்கு ஒவ்வொரு விநாடியும் ஒவ்வொரு காழி 

கையாகக் கழிரதது. ஊராருக்கோ 5 ஒரு நாழிகை ஒரு விதா 

டியாகப் பறந்தது. சாதாரணமாய் ௮ஸ்தமித்து ஏழெட்டு 
காழிகைகளுக்கெல்லாம் அடங்க ஒடுக்கும் கபிலையம்பதி 
அன்னாக்கனம் பதினைந்து நாழிகைக்குமேல்தான் அமர்ந் 
தொடுக்க - அப்பால், நாளெல்லாம் ஆரவாரித்துக் கொண் 

டிருந்த நகர், அலை ஓய்ந்த: கடல் போல ஒய்வுற்றுக் 
,இடந்தது. நகரம் முற்றும் ஆனந்த லக்ஷ்மி ஈடனஞ் செய்து
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அிட்டுப் போன அரங்கம்போலக் தோத்றியது. இந்திய 
சந்தனச் சாந்தும், இதறிய மென்மலர்த் திரளும், கொட்டுண்ட 
கற்கண்டுப் பொடியும், மிதியுண்ட இன்சுவைக் கனிகளும், 
அந்தணர் இறைத்த மங்கல அரிசியும், மகளிர் தூவிய வாசப் 
பொடியும் கலந்து இிதைந்து எங்கும பரவி மிகுந்து டெந்தன.. 

எல்லாவற்றையும கண்டு இன்ப ஈகை செய்யும் விண்ணவன் 
போல, வெண்மதியம் தண் கதிர் பாப்பி நிலவொளி வீசியது. 
ஆடி அலுத்த நிலமகளுக்குக் களையாற விசிறுவது போலத் 
தென்றற்காற்று மெல்லெனத் தவழ்கதது என்றும் ஒரு 
படித்தாய்ச் செல்லும் காலம் விராடி. விராடியாய்க் கடந்த 
சென்றது. 

நிலம் தெளிந்தது உறக்கம் நீம்கியும் மயக்கம் தெளியா 
 ததுபோல, இருள் ஓழிகதும் ஒளி விளங்காது மங்கலுத் 
திருந்தது. முன்னாள் இசவு காலத்தாழ்த்துக் கண் துயின்ற 
மையால், இரநாட் காலை நகர மாத்தர் இன்னும் நித்திரை 

நீங்கி எழவில்லை காக்கைகள் கரைந்தன, கோழிகள் 
கூவின வேறு சத்தம் எதுவுமின்றி எங்கும் ௮மைதி கிறைச் 
இருந்தது. அரண்மனைத் தோட்டத்திலும், ஆலய நந்தவனங் 
களிலும், சிங்காரச் சோலைகளிலும்? நெடுமாத் தோப்பு 
களிலும் முகையவிழ்ஈத புதூமலர்கள் சூரிய பகவானுக்குத் 

தூபம் இடுவதுபோல வாசம் எழுப்பின. எழுூன்ற opr 

வனுக்கு இடுகின்ற பொற்பீடம் போலக் சழ்வானம் பொன் 
மயமாய்த் இகழ்ந்தது. 

அந்த அதிகாலை வேளையில், ௮க்கமும் பக்கமும், முன் 
னும் பின்னும், இரும்பித் இரும்பிப் பார்த்துக்கொண்ட, 
களவாடிய கள்ளிபோல, அஞ்சி அஞ்சி, அரண்மனையை, நாடி. 
நடந்தாள் ஒரு பெண்மகள். அரண்மனை வாயிலின் நெடும் 
குதவு சாத்தப்பட்டிருகதது. அது கண்டு ௮ப் பெண்மகள் 
யின்னிடைந்தாள் இல்லை; பழக்கழுத்றவள் போலத் இட்டி. 
வாசற் கதவைத் இறந்துகொண்டு உட்சென்றாள் யாரோ 
வருவதறிந்த வாயிற் காவலன் “யாரது ?”” என்று அதட்டிக் 
கேட்டுக் கைவிளக்கை எடுத்து ௮வள் முகத்தெதிரே 
காட்டி ௮வளை உற்று நோக்குனான். உடனே ௮வளை இன் 
ஸாளென்.று அறிந்துகொண்ட காவலன், விளக்கை எடுத்த,
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விடத்தில் வைத்துவிட்டுப் புன்னகை செய்து, *:ஐ, நீபா.” எது 
இவ்வளவு கருக்கலில் angio? cag Cal Oe 
கொண்டே தன் இருக்கையில் அமர்கதான். அவன் கேள் 

விக்கு விடையொன்றும் சொல்லாமல், ஒரு வெள்ளைச் BAN 
புச் Paseo. ப் பெண்மகள மேல் ஈடசது சென்று, 
தோட்டததைச் சுற்றி ௮ரண்மவைப் பிக்கட்டை அடைந் 
தாள். அங்கே ஏவலாளர்க்ஞுரிய அறைசள் பல வரிசையாய் 
இருந்தன. கள்ளிபோற் சென்ற கன்னி, அ௮வ்வறைகளில் 
குறிப்பாய் ஓர் அறையண்டை.. சென்று நின், று, மெலலக் சுத 

வைத் தீட்டினாள். கதவு தாழ்க்கோலிடப் பெ ருதிருககுதால் 
தானாய் திறதுகொண்டது. உடனே அப் பெண்மகள் உட் 

சென்று, அங்கு மங்கலாய் எமிஈ3 சொண்டிருகத ஒரு விளக் 
சைத் தூண்டி விட்டுத் இ திரும்பிப் பார்ததாள். 

ஆ அப்பொழுது ௮வள் கண்கள் சண்ட காட்சியை 
என்னென்பது! சட்டருத திடகாததி தேகமுடைய ஆண் 

மகன் ஒருவன், விழிதத கண் இபையாமல, கோரமுகக் 

துடன், உயிர்ப்பற்ற கட்டையாய்க் இடந்தான். ௮க் சோசக் 
காட்சியைச் சண்டு ௮ப் பெண்மகள் நடுக்ஞெய பிதர 
மெல்ல: அவனிடம் சென்று அவன் உடபபைத கொட்டுப் 

பார்த்தால. உடம்பு பனிக்சட்டிபோற் சல்வேன்திருகது. 
அவள் திடுக்கிட்டு, வைதத கையை வெடுக்கென்று அப்பால் 
எடுத்துக்கொண்டு, ௮வன் முகத்தை உற்றுப் பராததாள். 
அவள் உடம்பு சிலிர்த்தது; பயததால் முகம் வேறுபட்டது, 
(தன் உயிர் தன்னைவிட்டு நழுவுவது போல ஓர் உணர்ச்சி 

அவளுக்குத் தோன்றியது. அவளது கால்கைசள் அசை 
apy மரம்போ லாயின. சுமார் இந்தூ நிமிஷகேரம் அவ 
ளும் ஓ! பிணம்போல உயிர்ப்பொடுக்9ச் செயலடங்9 
விழித்தகண் விழித்தபடியே அவனருகே முழங்காலிட்டு 
உட்கார்ந்திருந்தாள் 

அதற்குமேல் அவள் ஒரு பெருமூச்சவிட்டாள். அவள் 
கண்கள் இமைத்தன. அவள் முசுத்தில் வியர்வைகீர் ஊத் 
ஸய்ப் பெருகியது. றிது சிறிதாக ௮வள் கொண்ட ௮ச்௪ 
மும் நீங்குவதாயிந்று. முகத்தில் அரும்பிய வியவையை 
வள் தன் முன்தானையால் துடைத்துக்கொண்டு மெல் 
Gao எழு, கீழே இடந்த பிரேதத்தை பறுபடியும் ஒரு
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முறை குனிந்து நோக்கினாள். அப்பெ பாழுது அப் பிணத்தின் 

கல்மாட்டருகே இலைச்ஈருள் ஒன்று கிடப்பதை அவள் 
கண்டாள். உடனே கெரி துவிட்டபொருகைக் சண்டெடுப் 

பாள் போல, அவள், பொ,க்ரெனப் பாய்ஈது, அதைத் தன் 

கையில எடுத்துக்கொண்டு விளக்கறாகே சென்று, அவ் 

வெளிச்சத்தில் அதைப் பராத்தாள். அன் புறச்சுருள் மீது 
* தனது பார்வை- காமாகஷிக்கு * என்று வ றகுப்பட்டி ருக்க. 

அதைக் காணவும் அவள் மிச்ச பரபரப்புடன் ye குருளைப் 
பிரித்து உள்ஞுறையைப் படிச்சலானாள். அவ்வுள்ளுறை 
வருமாறு: 

என் அசைக் இனியே, காமாகதி 7 இக் கடிதம் உன் 

கைக்கு எட்டும் என்ற கிச்சயத்துடன் கான் இசை எழுது 
இறேன். இதை நி படிக்கும்பொழுது நான் பிணமாய்க் இடப் 

பேன், தற்கொலை செய்துகொண்டு சாகும்படி என் தலையில் 

எழுதியிருகதால் ௮தை யார் தடுக்க முடியும்? சாவதைப் 
பற்றி எனக்குக் கொஞ்சமூம் விசனமிலலை. ஆறிலும் சாவு, 

நூறிலும் சாவு. அப்படியிருக்க, எப்பொழுது செத்தால் 

என்ன ? அதைப்பற்றி ஒன்று மில்லை. ஆனால் உன்னை விட் 

டுப் பிரிந்து போகவேண்டி. யிருக்கறதே என்றுதான் என் 

மனம் மிகவும் சங்கடப்படுறது.. ஆபினும், என்ன செய் 
agi! நான் கொடுத்துவைத்தது அவ்வளவுதான் / அன் 
றெழுதியவன் அழித்தெழு முதப் போறதில்லை. 

“என் கண்ணாட்டி, உனக்கேனோ இந்த எண்ணம் 
தோன்றியது /! ௦ ரிய சாணிபார், உனக்காகட்டும், எனக்கா 

கட்டும், வேறு எவர்க்காகட்டும் எவ்விதத் திங்கும் செய்ததில் 
லையே. அவர்கள்மீது 'இடீரென்று உனக்கு இந்த வன்மம் 

உண்டாகச் காரணம் என்ன ? நான் ஏவ்வளவோசாரம் உன் 

ளைக் கெஞ்9க் கேட்டும், நீ YOR MERE சொல்லாமத் 

"போய்விட்டாயே. பொழுதுவிடிவதற்குள் பெரிய சாணியார் 
பிணமாய் விடவேண்டும் என்று ஒரே பிடிவாதமாய் நின் 
(யே, ஏன் £ ஒரூ சமயம் அவர்கள் உனக்கு ஏ காவது கெடு 
BO OFLU HST, அ.ரற்காக நீ அவர்களைக் கொன்று 
விட கினைக்கலாமோ ? £ அவ்விரம் கினைக்சுக்கூடியவள் அல் 
லவே, இக்தனை காள் உன்னோரி பழயெ எனக்கு உன் 
குணம் தெரியாதா ? வேனொநவர் போதனைபில்லாமல் இச்
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£5 கெடுபுத்தி உனக்குத் தோன்றியதென்று நீ எவ்வளவு 
சொன்னாலும் நான் ஈம்பமாட்டேன். என் மனசுக் குகந்த. 
கட்டிக் கரும்பாக நீ, எந்தப் படுபாவியின் போதளையிலோ 
ume umd. நியாக இவ் வெண்ணம் கொண்டிருக்க 

மாட்டாய். அதில் எனக்கு எஎஎளவும் சந்தேகமில்லை. 
என் கண்ணே, இப்படியெல்லாம் எழுதுவதற்காக என் 

னைக் கோபியாதே ; என்னை வெறுக்காதே. என்ன எழுதி 
என்ன ? உன் எண்ணத்தை முடித்துவிட்டேன். நீ ௮வ்வளவு 
தூரம் சொல்லிவிட்டுப் போனபிறகு, உன் விருப்பத்தின் 
படி. செய்யாமலிருக்க என்னால் முடியவில்லை. நீ சொல்லிய 
தைச் செய்வதற்கு முன்னே எனக்கு ஒன்றும் கிதானப்பட 
வில்லை. இருதலைக் கொள்ளியின் கடுவில் அகப்பட்ட எம் 
பூபோல என் மனம் அவஸ்தைப்பட்டது கடைசியாக ஒரு 

வாறு துணிகதேன், தங்கள் ஆசைராயகியர்க்காக எவ் 
வளவோ பெரியவர்கள் எவ்வளவோ தவருன காரியங்களைச் 
செய்திருக்கிறார்கள். தசரத சக்காவர்த்தி கைகேயி மனத் 

தைத் இருப்தி செய்வதற்காகத் தம் மூக்க மகனைக் சாட்டுக் 
சனுப்பித் தாமும் உயி/விட்டார். சர்வேசுவரராகிய ஸ்ரீராமர், 
சிதையைத் இருப்திசெய்ய மாயமானைப் பீடிக்கப் போய் ஏமா 

றினார். அப்படியெல்லாம் இருக்க ௮ற்பனாகிய கான் உன் 
பொருட்டு என்ன செய்தால்தான் என்ன £ வருவது வாட் 

டும், என் செல்லக்கிளி இருப்தியடை ந்தாற் போதும் என்று 
செய்வதைச் செய்துவிட்டேன். 

“என் மனத்துக்காகந்த மாணிக்கமே, நீ சொல்லியபடி. 
பெரிய ராணியார்க்குக் கொடுக்கும் பாலில் ஈஞ்சுகலந்தூ 

கொடுத்துவிட்டேன். இப்பொழுதுதான். அவர்கள் அதைச் 
சாப்பிட்டுக்கொண் டிருப்பார்கள் என்று நினைக்கறேன். 

காலையில் ௮வர்சள் பிணமாய்க் டெப்பார்கள். அவர்களைக் 
கொன்ற பழி என்னைச் சேரும். இவ்வளவு பெரும்பழியைச் 
செய்துவிட்டுச் சஞ்சலமற்றிருக்க என்னால் முடியவில்லை. 
ஆகையால், சாணியார்க்கு இட்ட ஈஞ்சிலேயே காலும் கொஞ் 

சம் உண்டு உயிர்விடத் அணிந்தேன். இதோ ஈஞ்சு தயாராய் 
இருக்கிறது. அதை கான் உண்டு உறங்கப் போகிறேன். 
உறங்வெ பின் விழிக்கப்போகிறகல்லை. நீ வந்தால் உன்னை 
என் கண்குளிரக் காணப்போடறதில்லை. நி என்னைப் பிண
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மாய்ப் பார்ப்பாய் ; பார்த்து வருத்தப்படாதே ; என் உயிர் 
கல்ல கதி ௮டையப் பிரார்த்திதீதுவிட்டுப் போ. வேறென்ன 
'இருக்றெது எழுதுவதற்கு ? ஒன்றுமில்லை. இனி, உனக்குத் 
துணை நீயே, எனக்குத்துணை ஈசனே 

இப்படிக்கு, 
உன் ஆசை நேசன், 

தாமோதான்." 

இவ்வாறு எழுதப் பெத்திருக்த நிருபத்தைப் uy ss 
முடித்ததும் அவள் சிறிது நேரம் திக்பிரமைகொண்டு நின் 
(ள் ; பிறகு, பிரித்த ஓலையைச் சுருட்டிக் கையில் வைத் 
க்கொண்டு ழே டெரத பிரேதத்தை உற்றுப் பார்த்தாள். 

பிசேதமாய்க் இடந்த ௮வனே தாமோதரன் ; அவனைப் 
பார்த்து நின்ற அவளே காமாகதி 1 

சிறிது நேரம், உயிரற்றுக் இடந்த தாமோதானைப் பார்த்து 
நின்ற காமாக்ஷி, பிறகு * ஊம், புத்திசலங்கெ பைத்தியக் 
காரன் ? என்று தனக்குட் சொல்லி உதட்டைப் பிதுக்கிக் 

தலையை அசைத்துக்கொண்டு வெளியே வகதாள். வாயி 

லில் ஸன்றபடி மீண்டும் ஒருமுறை அந்தப் பிரேதத்தைப் 
பார்த்துவிட்டுக் கதவைச் சாத்தித்கொண்டு சென்றாள். 
அவள் ந்தாறடி.தான் செல்றிருப்பாள். அப்போது 

யாரோ எதிர் வருவதுகண்டு அவள் இடுக்கட்டு நின்று வரு 
பவர் யாரென உழற்றுப்பார்த்தாள் ; ,தனோேடொத்த தோழி 

பங்கஜமே வருவதென்றறிந்தாள். உடனே, காமாகதி வேறு 
வழியாகத் திரும்பிப் பங்கஜத்தைப் பார்க்காதவள்போலச் 
சென்றாள். 

* * * ச * ௩ 

பொழுது நன்றாய் விடிந்துவிட்டது. ழ்வானத்தில் 
ஜொதிமயமாகச் சூரியன் தோன்றியது. எங்கும் ஒளிபரவ 
இளவெயில் எரித்தது. கபிலையம்பதியும் சிறிது சிதிதாய்த் 
துயிலெழுந்து ஈடமாடத் தொடங்கியது. அப்போது ௮ரண் 

மனையில் ஏதோ றிது கலக்கமும் குழப்பமும் உண்டாயின. 
காவலாட்களும் ஏவலாட்களும் ஒன்று முணராது இங்கு 

மங்கும் சென்றனர் ; * என்ன ? என்ன?” என்று ஓ ஒருவரை 

யொருவர் விசாரித்தனர் ; தனித்தனியாய்த் இரிந்தவர் இரு
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வர் இருவசாய்ச் சேர்ந்தனர் ; இருவர் இருவர் கூடிச் று 
கூட்டமாயினர் ; றுகூட்டம்” 'பலகூடி,, பெருங்கூட்டமானது. 

கடை$ியாக அரண்மனைச் இப்பர்திகள் எல்லாரும் ஒரு 
கூட்டமாய்த் இரண்டு, பிரமையுந்ற முகத்தினசாய், அச்சத் 

தோடும் அதிசயுத்தோடும், ஒருவசோ டொருவர் மிகத் 
தாழ்ந்த குரலில் வார்த்தை யாடினர். 

ஒருவன் --* நேற்றிரவு படுக்கைக்குப். போகும் வரையில் 
நன்றாய் இருந்தான். கான் பார்த்தேனே ” 

மற்றொருவன் --4 யார் இல்லையென்கிறார்கள் ? படுக்கை 
யில்தானே பிணமாய்க் டெக்கிறான் ! 7 

பிறனொருவன் -- பாவம், என்ன உடம்பு, என்ன 

உடம்பு ! கோவிற் காளை போலல்லவா இருநஈதான் ! 7 

பின்னோருவன்--* ஊம் ? உடம்பு எப்படியிருந்தால் 
என்னடா, எழுத்து பலமாயிருக்கவேண்டும் ” 

வேறொருவன் — “rman, காமாக்ஷி கேட்டாளானால் 

உயிரை விட்டூவிவொள் ”” 
அயலோருவன்....* ஆமாம், பாவம். முன்னேயே ௮வ 

னுக்கும் அவளுக்கும் கலியாணமாயிருக்கும். ஏதேம, பரி 
சத் தகராரில் தவக்கப்பட்டுக்கொண் டிருந்தது. அதுவும் 
நல்லதுதான் ! இல்லாவிட்டால், ௮வள்பாடு பெரும் பரிதாப 

மாய் முடிந்திருக்கும்.” 
வாயிற்காவலன்-* அது சரிதான். ௮வளைக் காணோமே, 

எங்கே ? எல்லாருக்கும் முன்னே, இருட்டோடு வந்தாளே 1” 
இவர்கள் இவ்வாறு பே௫க்கொண் டிருக்கையில், சண் 

மனைத் தாதியர் பலர் ஒருங்குகூடிப் பேசிக்கொண்டே அவ் 

வழியாய் வர்தார்கள். 
ஒருத்தி--* என்ன அவசாக்காடு, காமாகஷிக்கு இவ் 

விஷயம் தெரியாமலா இருக்கும் ?" 
மற்றோருத்தி--4 எங்கடி அவளைக் காணோம்.” 

வேறொருத்தி--: கொஞ்ச கேரத்துக்குமுன் இளையராணி 
யார் மாடிக்குப் போனாளே, நான் பார்த்தேன் ”' 

பங்கஜம்--௮டி, அடி. கான் ஒன்று சொல்ல மறந்து 

விட்டேனே. விடியற் கருக்கலில் கான் படுக்கைவிட்டெழு 
நீதூ வந்துகொண்டிருந்தேன். அப்பொழுதுதான் காமாக்ஷி 

தாமோதரன் அறையண்டையிருந்து வந்துகொண்டிருக்காள்.
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என்னைப் பார்த்தும் பாராதவள்போல அவள் வேறு வழி 
பிழி, ,கீதுப் போய்விட்டாள். கண்டாற் பரிகாசம் செய்வேன் 
என்று காணிப் போூறாளாக்கும் என்று நினைத்து நான் 
போய்விட்டேன்.” 

மின்னோருத்தி-...! அப்படியா சமாசாரம். அனால் ௮வ 
ளுக்கு அகதரங்கம் தெரிகதிருக்கும். வாருங்களடி, ௮வ 

காக் கண்டுபிடித்துக் கேட்டால், எல்லாம் வெளியாய் 
விடும்.” 

அயலோருத்தி -4 அதுதான் சரி, வாருங்கள். அவள் 
இளையசாணியார் மாடிக்குப் போனதாக எவளோ சொன் 
னாளே. வாருங்கள். அங்கே போய்ப் பார்க்கலாம்” 

சரி, வாருங்கள் ” என்றாள் ஒருத்தி, உடனே ஓவ் 

வொருத்தியும் “வாருங்கள், வாருங்கள் ” என்று சொல்லிக் 

கொண்டு, கெளதமிக்குரிய இரண்டாவது உப்பரிகைக்குச் 

செல்லும் பிரத்தியேகப் படிக்கட்டொன்றின் மீதேறிச் சென் 
றார்கள். அவர்கள் காமாக்ஷியைப்பத்றிப் பேரிக்கொண்டு 
செல்வதைக் கவனித்திருக்க அடவரிற் சிலரும் அவர்களைப் 
பின்தொடர்ந்து சென்றனர். 

அப்பொழுது கெளதமி படுக்கையில் இருந்தாள். 
காமாக்ஷி அவளுக்கருகே தரையில் நின்தவண்ணம் அவ 
ளோடு ஏதோ பேசிக்கொண்டிருக்தாள். யாரோ பலர் 

கும்பலாய் வருவதறிஈது காமாகதி பேச்சை நிறுத்திப் 
பொருக்கென ஜன்னலருகே சென்று எட்டிப் பார்த்தாள். 

காதியரும். எஏவலாளரும் இரண்டு வருவதைக் காணவும் 
அவள் உள்ளம் திட்ட. ஜன்னல் வழியாய்த் தெரிந்த 
அவள் முகத்தைச் கண்ட இலர் : இதோ இருக்கிறாள் 

காமாக்ஷி! இதோ இருக்கிறாள் காமாகதி !/” என்று கூவினர். 
பயந்தவர் கண்ணுக்குப் பழுதையும் பாம்பாமன்றோ ? 

₹ கஞ்சுடைமை தானறிந்து காகம் கரக்துறையும் ; 
அஞ்சாப் புறங்டெக்கும் நீர்ப்பாம்பு.-கெஞ்ற் 
கரவுடையார் தம்மைச் கரப்பார்; கரவார் 
கரவிலா கெஞ்சத் தவர்.! 

என்ற ஆன்றோர் உரையும் உண்மையே யன்றோ? குற்ற 

முள்ள கெஞ்சு குறுகுறுப்பதும் இயல்பே யன்றோ? (தன்
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ணுடைய் போதனைக் செந்து தாமோதரன் மாயாதேலிக். 
குப் பாலில் விஷங்கலந்து கொடுத்துவிட்டான் ; அதை 
உண்டு மாயாதேவி மடிந்இிருப்பாள் ” என்பது காமாகதியின் 
எண்ணம். தன் தூண்தெலால் செய்த பெரும் பழியைப் 

பொறுக்கமாட்டாமல் தாமோதரன் தற்கொலை செய்துகொண்டு 
இறந்து கடப்பதையும் ௮வள் கண்ணாரக் கண்டுவிட்டாள்.. 

இருகொல்க்குக் காரணஷ்ஷ்தானே என்றுணர்ந்தால், ஒருத்தி, 

என்னதான் தீர மனமுடையவளாயினும், மனச்சாகஷியின் 
குற்றுதலைப் பொறுக்க மாட்டுவளோ ? மாட்டாள். யாது 
நிகழினும் அதனால் மனங்கலங்கி மருளாதிருக்க அவ 

ளால் முடியுமோ * முடியாது. ஆகவே, அரண்மனை ஏவ 
லாளர் பலர் ஒருங்கு திரண்டு தன் பெயரைச் சொல்லிக் 
கொண்டு வந்தால் ௮வள் என்ன நினைப்பாள்? தன் குத்த 
மெல்லாம் எப்படியோ வெளியாய் விட்டதாகவும், ௮து கார 
ணமாக அரசன் ஏவலால் தன்னைப் பிடித்துப் போகவே ஏவ 

லாளரெல்லாம் இரண்டு வந்ததாகவும் ௮வள் நினைப்பது 
இயல்பே யன்றோ ? அப்படியே ௮வள் நினைத்தாள் ; அம் 

நினைவு தோன்றவும் மற்றைய நி நினைவுகளையெல்லாம் மறந்தாள். 
வேட்டை காய்கள் சூழ்கது வருவது சண்டு அஞ்ச இடும் கரி 
மென, ௮ல் வறையை விட்டு வெளியோடினாள். அவ் வுப்ப 
ரிகையின் வாயில்களில் எ.தன் வழியாயும் தப்பிச் செல்வதத் 
இல்லை ; ஏவலாளர் கையிற் சிக்கவேண்டி வரும். ஆதலின் 

வள் நிலாமுற்றத்துக்கோடி, அதன் கைபிடி சுவரீலேறி 

முதல் உப்பரிகையின் நிலாமுத்தத்திற் குதித்தாள். 
௮ச் சத்தங்கேட்டு, மாயாசேவியும் சுத்தோதனனும் பள் 

ஸியறையிலிருஈது விரைந்து வந்தனர் காமாகதியைக் காண 
வும் மாயாதேவி 4 என்னடி காமாகதி, என்ன, என்ன ? ௮ஞ் 
சாமல் இப்படி வா” என்றாள். 

மாயாதேவியை உயிருடன் கண்டதும் காமா-ஷிக்கு ஒரு 
சிதிதிருந்த நிதானமும் நிலைகுலைந்து விட்டது. அவள் பேய் 
கண்டவள்போல வெருண்டு, உப்பரிகை வாயிலைக் கு.று௪, 
செடிய படிச்சட்டை தாலடியிற் கடந்து £ழிறக்கி வெளிப் 
பட்டு, வெறிகொண்டாற்போலத் தலைவிரி கோலமாய் ஒடி 
ஞள். ௮வள் ஒடுவதுகண்ட காவலர் * பிடி, பிடி” என்று: 
வளைத் துரத்தினர். ! அவள் பொறிகலங்க ெறிகாணாதோடி



கொடிய சூழ்ச்சியும் அதிசய மிட்டியும் 59: 

அரண்மனைத் தோட்டக் ணெற்றைக் குறு அதில் தொம் 
பெனக் குதித்துவிட்டாள். 

் முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விரையும்.” 

மாயாதேவிக்குரிய முதல் உப்பரிகையின் நிலாமுத்தத்திற் 
குதித்தபோது, காமாகதி, தரன் வைத்திருந்த லைச்சுருளைக் 
கைகெ௫ழ்ந்து ழே விட்டுவிட்டாள். மாயாதேவி உயிருட 
னிருக்கக் கண்டதால் உண்டான மனசக்கலக்கத்தால், விழுந்த 
சுருளையும் ௮வள் எடுக்க மறந்தாள். 

சுத்தோதனனலும் மாயாதேவியும், தாமோதரன் தற் 
கொலை செய்துகொண்டு இறாது இடப்பதையும் ௮து கார 

ணமாக இதுகாறும் நிகழ்தத” நிகழ்ச்செளையும ஒரு சிறிதும் 
அறியார். அதலால், காமாகதி 'இிமசென்று மேல்மாடியி 

லிருந்து குஇதததும், வாவென் றழைத்தும வராமல் வெருண் 
டோடியறும் அவர்கட்கு அதிசயமாய்த் தோன்றின. 

சுத்தோதனன், தன் காதலாசியை கோக்க, என்ன) 

மாயா. இதேதோ விகோதமாயிருக்கிறதே!”” என்றான் 

அம், நாதா. விநோதமாசவும் | இருக்கிறது, அதிசய 
மாகவும் இருக்கறது. அவள். முகத்தைப் பார்த்தீர்களா, 
என்ன கோரசமாயிருநதது ! என்ன ஆபத்தோ, என்ன ௮ச் 
சமோ! பாவம்! பைததியச்காரி, கின்று நிதானித்து உள்ள 

விஷயத்தை ஈம்மிடம் சொல்லியிருக்கலாம் தம்மால் தடுக் 
கக்கூடாத அபத்துண்டா, தீர்க்கமுடியாத அச்சமுண்டா ?”' 
என்றாள் லாயாதேவி 

“அதுதானே எனக்றாம் விளங்கவில்லை” என்று சுத் 

தோதனன் சொல்லி வாய்மூடும் முன்னே, காமாகஷியைத் 
ape சென்ற காவலர்கள் பிடி, பிடி' எனவும், “மடக்கு, 

மடக்கு" எனவும், விடாதே, விடாதே' எனவும் பலவா 

ருய்க் க விய கூச்சூரல் அவன் செவிச்மு எட்டியது. அவன் 
அதை உற்றுக் கேட்டு “இதென்ன மாயா, ஈம் ௮ரண்பனை 
யில் என்றும் இல்லாத குழப்பம் ஏதோ இன்று ஏற்பட்டிருப் 
பதாகத் தெரிது, வா, போய்ப் பார்ப்போம்” என்று கூறி 
கிலாமுற்றத்தை நோகச் சென்றான். '
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ம், ராதா. காமாகஷி ஐடுறெசைக் கண்டு, காவற் 
காரர்கள் சகதேசப்பட்டு, அவளைத் அரத்திப் பிடித்து 
இம்சிக்ரெர்கள் என்று நினைக்கிறேன். பாவம், ஓடுகறவர் 

களைத் து.த.துவ உலசுவழக்கஈதானே ; விரை வாய்ப்போய்ப் 
பார்க்கவேண்௰ம். காவலர்கள் சண்ட டி அவளைத் அன்புறு 

தீதிவிடப் போருர்கள் !” என்று சொல்லிக்கொண்டே 

மாயாதேவி குத்தோதனளைக் தொடர்நது ொல்கையில், 
காமாகதி கைஈழுசி விட்டுப்போன ஓலைச்சருள் அவள் காலில் 
தட்டுப்பட்ட உடனே அவள் ஞுனிஈது அகைச் கையில் 
எடுத்தப் பார்த்தாள். 

அதைக் கண்டு நின்ற அரசன் 8லைச்சுருள் இங்கே 
இடப்பானேன்! காமாகதி போட்டுவிட்டாள்போ லிருக்கறது” 

என்றான். 

தங்கள் உத்தேசம் சரியாய்த்கான் இருக்றெது. இதோ 
பாருங்கள், இதன்மேல் எழுதியிருப்பதை” என்று கூறி 
மாயாதேலி அவ் வோலைச்சுருளை அரசன் கைபித் கொடுத் 

தாள். அரசன் ௮தை வாங்க, (சனது ஈர்வை--காமாகதிக்கு 

என்று அதன் மீறு பழுதப்பட்டிருந்ததைப் urine, 
“ஆம மாயா, இது காமாகஷியுடையஅதான் சாம் பார்க்க 
வேண்டும் என்று தான் அவள் இங்கே போட்டுவிட்டுப் 
போனாள்போலும். இதைப் பிரித்து உள்ளுறையைப் பார்த் 
தால் எல்லாம் விளங்கிவிடும் என்று நினைக்றேன். பார்ப் 
போம்” என்று அதைப் பிரிக்கப் போனான். 

மாயாதேலி அதைத் தடுத்து, வேண்டா. அதற்கென்ன 
இப்பொழுது அவசாம்! காமாக்ஷி நம் காவலர்கள் கையித் 

BEB இக நேரம் என்ன பாடு பரி௫ருளோ! வாருங்கள், 
நாதா, விரைவிற் சென்று அவள் நிலையைக் கவனிப்போம் ” 
என்றாள். 

௨ அனால் சரி, வா” என்று அாசன் மூன் செல்லத் 

இரும்பின். அப்போது, மாடி வாயிலில் பங்கஜம் 
தோன்றி மாயாதேவியை நோக்க வந்தாள். அவளுக்குப் 
பின்னால், ௮ரண்மனைத் தாதியர் வேறு சிலர் வர்சனர். ௮வர் 
கத் தொடர்ந்து காவலாட்கள் சிலரும் வந்தனர்.
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அவர்கள் வருகையைக் கண்ட அரசனும் அசசியும், 

அதிசயம் மிக்கு, முன் செல்ல டதத அடிகளைப் பின் 
வைத்து நின்ற, (என்ன விசேலம் *? ஈனக் சேடபதுபோல 

அவர்களை நோக்கினர்; வராதவர் முகமெலலாம் வாட்டமுத் 
,நிருக்கக் சண்டனர் ) அதனால, காமாகஷிச்மு ஏதோ விபத்து 

நோநதிருக்றெது வன்று எண்ணினர். அவ்வெண்ணம் உண் 
மையாய்த்று, 

பங்கஜம பயபக்தியுடன் மாயாதேவியைக் குறுகி, “os 

,திரவில்லாமல நாங்கள் இங்கு வஈததற்கு மவ்னிக்கவேண்டும்'” 
ஏன்று கூறி மேல் எனுவும on US HH முஸ், மாயாதேவி 
பரபரபபுடவ் 4 அதெல்லாம் சரிதான். காமாக்ஷி எங்கே???” 
என்று கேட்டாள் 

பங்கஜம் --4 அவளைகி பற்றித்தான் சொல்ல வந்தோம்.” 
மாயாதேலி--4 என்ன அவளுக்கு *” 
பங்கஜம்--4 இவ் வழியாய் ஒஓடிவஈகா எல்லவர ₹-..”” 
மாயாதேவி--4 ௮௧௧௧ கதையெல்லாம் பிறகாகட்மெடி. 

இப்பொழுது காமாக்ஷி ore?” 

பங்கஜம்--(தாழ்நத ருரலில) * ணெற்றில் விழுந்து விட் 
டாள். syartor—” ் 

மாயாதேவி--(இூக்கிட்டு) “ணெத்றில் விழுகது விட் 
டாளா * என்னடி...” 

பங்கஜம-- தவறி விழவில்லை. வேண்டுமென்றுதான் 
குதிதது விட்டாள்..." . 

மாயாதேவி--4 என்னடி. மூடத்தனமாய்ப் பேசுயே! 
விழுந்தாவென்ன ! குதிததாலென்ன ! யாராலது ஆட்களை 
விட்டு விழுந்தவளை உடனே எடுக்காமல், எல்லோரும் திரண்டு 
கூடி. இங்கு வந்து நிற்றிர்களே, ஏன் / சிக்கிரம்? €க்ரெம் 

யாசடா ௮வன்--!! 

பங்கஜம்-௨ ஆட்கள் இறங்க? ௮வளை வெளியில் எடுத் 

அக்கொண்டிருக்கருர்கள்--” 

“அனால் சரி யாராவது ஒருவன் சிக்கிரம் போய் 
வைத்தியரை ” என்று மாயாதேவி கூறி வருகையில் வேலைக் 
காரன் ஒருவன் ௮க்கே வந்து அரசனையும் ௮ரசியையும் 
கோக்க கைகூப்பி ஈமஸ்கரித்துவிட்டு “இணற்றில் விழுந்த 
வளை வெளியில் கொண்வெந்து விட்டார்கள். ஆனால்,--"'
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என்று கூறித் தொடர்ந்து ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்தான். 
அதைச் சொல்வதற்குள் மாயாதேவி பதைபசைப்புடன், 
உயிர் இருக்கெதல்லவா ?” என்றாள். 

வேலைக்காரன் மிகவும் வணக்கத்துடன் :4 அதுதான் 

இல்லை” என்ரான் 
அதைக்கேட்ட மாயாதேலி மிகுகத கவலையுடன் நிலத்தை 

நோக்கி மெளனமாய் நின்றாள். 

காமாகதியின் கதியைக் கேட்டு வருத்தமும், ௮வள் ஒரு 
தாதியேயாயினும் ௮வள் கூடத்தில் தன் பட்டத்தரசி மாயா 
தேவி கொண்டுள்ள அக்கறையைக் கண்டு மஒழ்ச்சயும் 
ஒருங்கே கொண்டு அயல் நின்ற அரசன், செய்தி தெரிவிக்க 
வந்த வேலைக்காரனை நோக்க, “உயிர் போய்விட்டதென்று 
உனக்கு எப்படியடா தெரியும்? chix இல்லையோ?” என்று 
கேட்டான். 

வேலைக்காரன் -4இல்லை, மகராஜ். கொஞ்சங்கூட மூச்சு 
Qa? 

அரசன்--4 மூச்சில்லாவிட்டாற் போறது. உடம்பிற் 
சூடு இருக்கிறதல்லவா ?” 

வேலைக்காரன்--:₹ அதுவும் இல்லை மகராஜ்.” 

அரசன்--* என்னடா அதிசயமா யிருக்றெது 2 ணெத் 
றில் விழுந்தாள், விழுக்கவளை உடனே வெளியில் எடுத்தா 
யிற்று. அதற்குள்ளாகவா உயிர்போய்விடும்.”” 

வேலைக்காரன்--*₹ இல்லை மகராஜ். விமுந்தவள் சரியாம். 
விழவில்லை. நிதான மில்லாமல் கண்ணை மூடிக்கொண்டு 
தாறுமாறாய் விழுந்திருக்கறொாள். கருங்கல்லாத் கட்டிய ணெ 
,றல்லவா. எங்கேயோ ரஈன்றாய் அடிபட்டு மண்டை இரண்டு 
அண்டாய்த் தெறித்துவிட்டது !?' 

அரசன்--*ச் ச் ச்! பாவம்!” 

வேலைக்காரன்--* தண்ணீரில் ௮வள் விமுவதற் ன் 
னே, உயிர் ௮வளை விட்டுப் போயிருக்கும் மகால். னொ 
தெல்லாம் ரத்தம் தண்ணீர் குங்குமம் கரைத்தாற்போல் 
செக்கச் செவேல் என்றாய்விட்டது, ஒருகாள் வேலைக்குக் 
குறைவில்லை. நீர் முழுவதையும் இறைத்துவிட்டுத் தூரெடுத் 
(தால்தான் ணெழு இனிப் பயன்படும். ??
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‘guest G5, $a 8.0 00,9 0, எல்லாவத்றிற்கும் நீ 
போய் வைத்தியரை அழைத்து வாது அவள் உடம்பை ஈன் 

ரூய்க் கவனித்துப் பார்க்கச் சொல். தப்பித் தவறி உயிர் 
உந்தாலும் வரலாம் ?” 

வேலைக்காரன் -- ஏது மகராஜ். அது முன்னமேயே 

போய் விட்டது. மூச்சில்லை, சூடில்லை ; ஈரம்பு விறைத்து 
விட்டது, ஈக்க்கண் கறுத்துவிட்டது. இனி எங்கிருகது உயீர் 

வரப்போகிதது ! மருந்து கொடுக்கக் கூட வழியில்லை. பல்லுக் 
இட்டிப்போயித்று, மகாராஜா உத்தரவுப்படி. நான் வைத்தி 
யசை அழைத்துவந்து விடுகநேன். யார்வந்தாலும் காமா 
குழிக்கு இனி உயிர் வரப்போகிறதில்லை. பிதகு மகாராஜா 
நத்தம்? 

அரசன், வேலைக்காரன் கூறியதையெல்லாம் கேட்டுக் 
கொண்டு, வாட்டமுற்று நின்ற அரசியை நோக்கினான். ௮௭7௫ 
ரசனை நோக்கிவிட்டு வேலைக்காரனைக் கடிந்து நோக், 
*: உன் அபிப்பிராயம் இருக்கட்டும். நி போய் வைத்தியசை 
அழைத்துவாடா, மூடா " என்றாள். , 

வேலைக்காரன் ௮ஞ்ச வாய் பொததி (சத்தம். இதோ 
அழைத்து வருகிறேன்” என்று கூறி ௮சசனையும அரசியை 
யும் கைகூப்பி வணங்கிப் போய்விட்டான். 

அவன் போனபிறகு ,பங்கஜம் மாயாதேவியை நோக்க), 
4 வைத்தியர் வந்தால் தாமோதரனையும் பார்க்கச் சொல்ல 
வேண்டும்” என்றாள் 

“gen? தாமோதானுக் கென்னடி ? உடம்பு குணம் இல் 

லையா ?” என்று வினவினாள் மாயாதேவி. 

தேவரீர் செவிக்கு இன்னும் எட்டவில்லைபோல் இருக் 
இறது தாமோதரன் தன் அறையில் இறந்து டெக்கறானே ”" 
என்றாள் பங்கஜம் 

இதைக் கேட்டதும் ௮ரசனுக்கும் சசிக்கும் உண்டான 

அதிசயம் சிறிதன்று. காமாகநி இறகதது கேட்டு வருந்திய 
அஉர்களது கனிந்த மனத்திற்கு, பங்கஜம் கூறிய இச் செய்தி, 
யுண்ணிலிட்ட வேல்போல் இருநதது. ௮சசன் மிகவும் கவலை 

யூடன். ஒளிசிறந்து விளங்யெ £ஜ்வானத்தை மறந்த மனத் 
தோடு கோச், 4 என்ன, இன்று பொழுது இப்படி விடிந்தது !?? 
என்று தனக்குத் தானே இ..9க்கொள்வ*,பேரலப் புகன்றான்.
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மாயாதேளியும் பெருங் கவலை சொண்டு தி நமுசம வேறு: 
பட்டு, இரண்டு ஆச்கச் செய்திகளை ஒன்றாய்க் கொண்டு வந்த 

பங்கஜததை நோக்கி, மிகவும அமைநத குரலில், ** என்னடி, 

நீ சொல்லும் இச் செய்தி எனக்(கு மிகவும அதிசயமா ge 
இறதே ! நேற்று கான் அவளைப் பார்த ஞ ராபகமிருக்றெது. 
தேற்று யாரோ ஓர் ௮ரண்ம*சச் சேவகனலுடன் நன்ராய்த்தான் 
பேடிச் இரித்துககொண்டி ரூநதான். இன்று பொழுது இன் 

ணும் சரியாய் விடியவில்லை இதற்குள அவன் இறத்து விட் 
டான் என்னா? நீ சொல்வது சிச்சயககானா ! கண்ணாற் 
கண்டசைச்் சொல்லு பய * நாதாற்கேட்டதை சொல்லு 
முயா? விஷயம உண்மை என்று உனக்குத் தெளிவாய்த் தெரி 
யுமா?” என்றாள். 

**நெரியும அம்மா நேற்றிரவு பத்துமணி வரையில் 
வன் நன்றாய்ததான் இருந்தான் வழக்கம்போல் அவன் 

காய்ச்சி வைககும பாலைத் தங்களுக்கு எத்து வஈ ர கொடுப் 

பதற்காக கான் மடைப்புள்ளிக்குப்பேோனேன். அப்பொ 
முது அவன் அங்இருஈதான் தங்களுக்கென்று வைத்திருக்க 
பாலைத் தன் கையாலேயே எடதது என்னிடம் கொடுத்தான. 
கான் ௮தை வாக்கிக்கொண்டு வந்துவிட்டேன். பொழுதூ 
விடிவதற்குள் ௮வன் இறஈறுவிடுவான் என்று கனவிலும் 
நினைக்கவில்லை சந்று நேரத்துக்குமுன்கான் யாரோ சொன் 
னதைக் கேட்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டு அவன் அறையைப் 

போய்ப் பார்த்தேன் வேறு பலரும் என்னே? 4 பார்த்தார்கள். 

தாமோதான் பிணமாய்ப் படுக்கையிற் ப்பை நாங்கள் 
கண்ணாசக் சண்டோம். அது சம்புந்தமாகக் காமாஷிக்கு 
ஏதாவது உண்மை தெரிஈஇிழுக்கும் என்று கருதி அவளைக் 
கண்டு விசாரிக்கவே நாங்கள் அவளைத் தேடி சென்றோம்” 
என்று கூறி மேலும் தனக்குத் தெரிய நிகழ்ந், ச அனைத்தையும் 
விவசமாய்க் கூறினாள் பங்கஜம். 

அவள் கூறியதையெல்லாம பொறுமையோடு கேட்டுக் 
கொண்டிருந்த HIF DID <1 Puyed ஒருவரையொருவர் நோக் 

இனர். பிறகு மாயாதேவி பங்கஜத்தை நோக்க, *ஈல்லது, 
நீங்கள் போங்கள். வைத்தியர் வந்ததும் காமாகநியையும் 
சசாமோதரனையும் பார்த்து௪ செய்யக்கூடியது ஏதாவதிருந்தால் 
செய்துகிட்டு இங்கே வசச்சொல் "௫ஈன்ரள்.
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“ழுப்படியே” என்று கூறி வணங்கிவிட்டுப் பங்கஜம் 
சென்றாள். அவளோடு மற்ற ஊழி! ர்களும சென்றனர். 

அப்பால் சுததோதனன் தன் காதற்றேவியை கோக், 
*₹ மாயா, மகிழ்ச்சியும துக்கமும எப்படி மாறிமாறி வருகின் 
ன, பார்த்தாயா? நேற்று முன்தினம் மகப்பேறில்லையென் 
தெண்ணி மமை வருநதினோம்; நேற்றுததான் மகப்பே 
அுண்டென் றறிநது மிகச் களித்தோம் ; இன்று பார் , காலப் 
பொழுதே கலககததுக் கடமாய்விட்டது !” என்றான். 

அதுகேட்டு மாயாதேவி பொருளற்ற புன்னகை ஓன்று 

புரி, * இதென்ன கலக்கம/ தெயவச் செயலாய் கேர்நத 
தற்கு காம் என்ன செய்யக்கூடும், காதா. தரஙகள் இதை 

ஒரு பெரிதாகக் கருதி உளக் கலங்காதீர்கள். யார் விதியை 

யார் தடுக்கக்கூடும ? 

  

* தீங்குவர் சடையு மாறும் ஈன்மைதான் சேரு மாறம், 
தாங்களசெய் வினையி னாலே தத்தமக் சாய அல்லால், 
ஆங்கவை பிறரால் வாரா. அமுதகஞ் செண்டி னுக்கும் 
ஓங்கெ சுவையின் பேதம் உதவினார் சிலரும் உண்டோ?” 

இல்லை. எல்லாம் ஈசன் செயல்” என்றாள். 

“ இவ்வளவும உனக்கு நான கொல்ல DG Caan. நீ 
யல்லவோ எனக்கு *மல் கவலையுற்று முகம்வாடி யிருக்க 
@u! po என்றான் சுததோதனன். 

மாயாதேவி அரசன் உரைத்தது உண்மையே என்று 
உணர்தது, அவனை அன்புடன் நோசகி, 4 காதல, கான் மனம் 

வருக்துவுது உண்மைதான். அனால், யோசித்துப் பார்த்தால் 
அவ் வருத்தம வீண் என்று தோன்றுகிறதல்லவா £ வேறு 
எவசாவது இறஈறுபோ யிருந்தால் நான் இவ்வளவு விசனப் 
படமாட்டேன். காமாகஷியம தாமோதாலும் -பாவம 7. 
எவ்வள நேசமாய் இருந்தார்கள் ! அவர்கள் இருவரும் 

ஒருவர்பின் ஒருவராய் per நாளில் மடிவதென்னால், என்ன 

பரிதாபம்! பாருங்கள் ” என்றாள். 

1 தடையென்ன ! இநு மிகவும் பரிதாபமான விஷயங் 
சான். அனால், மாயா, இவர்கள் இருவரும இக்கதி அடைந் 
ததற்குக் காரணம் விளங்கவில்லையே. இதில் ஏதோ ௮௧
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தரங்கம் இருக்கிறது. wos ஓலைச்சுருளைப் பிரித்துப் பார்த் 
தால் அது விளல்கலாம் என்று கினைக்கிறன். வா, அப்படி 
ஊஞ்சலினமி தமர்கது சதைப் படித்துப் பார்ப்2பாம்” 
என்று கூறிச் சென்று ஊசலின்மீ தமர்கதான் சுததோ 
னன். மாயாதேவியும் ௮/சனம் தொடாநது சென்று 
அவனருகே அமர்தது, தன் கையில வைததரகத தலச் 

சுருளை அவனிடம் கொடுத்து, “தரங்களை படி.ய௰கள். 
நான கேட்டிறேன் ” என்றள். 

சுத்தோதனன் அவ்வா சுருளை வாங்டுப் படித்தான். 
ஆரம்பததில், காமாகஷிபைப் பற்றி எழுதிப காதல் மொழி, 
Ser ssi) pore நகையும், தற்கொலை செய்துகொள்வ 
(தாக எழுஅிபிருப்பது கண்டி ஒரு றம் துயரும கொண்டான 
சூத்தோதனன். ஆனால், மாபாததவிபைப்புத்றி எழுசிய பகு 
இக்கு வரவும, அவன்கொண்ட. ஈகையும் தபரும், வியப் மம் 
கவற்சியுமாக மாறின அவன் வாய்விட்டுப் படிப்பதைப் 
பொருக்கென நிறுத்தி, மேல் எழுதியிரகத விஷயங்களை 
மெளனமாய்க் கூர்கது பார்க்கலாயினான் 

ம ருயிர் நா.பக, ஏன் மெளனமாய்ப் பார்க்இறீர்கள் ? 

கான் அறியக்கூடாத ௮ஈஃரங்க விஷயம் ஏதேனும் அதில் 
உள்ளத! ??? என்று வினுவிஞள் மாயாதேலி. 

அரசன் அதற்குப் பதில் உரையாமலும் அ௮ர9ியைத் 
திரும்பிப் பாராமலும், சற்றுப பொறுக்குமாறு கையமர்த்தி 

விட்டு, நிருபத்திலையே தின் முழுகாட்டத்தையும் செலுத்தி 
மேற் பார்க்கலானான் வரவர, ௮வல முகத்தில் தோன்றிய 

வியப்பும் கவற்சியும மறைவுதறுக் கடுமையும் வெறுப்பும 

கலகது தோன்றின. மாயாதேவி அதைக் கவனித்தாள ) 

கலங் னாள் ; யத் தீயால் உள்ளம்வெதும்பினள். 
நிருபம் முழுவதையும் படித்தான பிறகு, அரசன் 

மாயாதேவிபை நோக்க, “ மாயா, தாமோதரலும் ககிகாகஷியும் 
இறந்ததற்காக நீ இவ்வளவு பரிதாபப்படுகறையே. பார், 

அவர்கள் செய்கையை !” என்று கூறி ஓலைச் சுருளை ௮வள் 
கையிற் கொடுத்தான் 

மாயாதேவி அதைக் கையில் வாங்இக்கொண்டு, மிகுந்த 
அஇிசயத்துடன், 4 என்ன, நாதா, என்ன சங்கதி?” என்று: 
வினாவினாள். 
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நீயே நிருபத்தை முழுதும் படித்துப் பார். வாய்விட் 
டுரைக்க எனக்கு மனம ச$க்கவிலலை ” என்று கூறிவிட்டு 
அரசன் நிலத்தை கோக்கிய வண்ணம் தனனை மறகத இக 
,தனையி லாழ்ஈதான். 

மாயாதேலி, தாமோதரன் எழுதிய கிருபத்தை ஆதி 
(முதல் ௮கதம் வரைபில் அமைதிபாய்ப் படித்தாள். ௮ம் 
பால் ௮வள் ஐலைபைச் ஈருட்டிக் கையில் வைத்துக்கொண்), 
ஒளியிழக்க முகதறிற் புன்னகை தவழ ௮/சனை நோக்க, 
காதல, தெய்வச் செயல் எனடது இங்கேதான் பிசத்தி 

யகமாகத் தெரிகிறது. என்ன விகதை பா நங்கள் / எனக்கு 

கஞ்டெத் தூண்டியவஞம், ஈஞ்சிட்டவனும இறகதுவிட்டா 
கள். கஞ்சட்கொண்டு இறர்திருக்க வேண்டிய கான இதேர 
உயிருடன் இருக்ச3றன். பாலம்! அவர்கள் ஒன்று எண் 
ணத் தெய்வம் ஒன்று செய்துவிட்டது !”” என்றாள் 

அரசன்-- 4 மாயா, விளையாட்டாய்ப் பேசாதே நினைத் 
தால் என் கெஞ்சம் ஈடுங்குகறது, இந்த விஷயத்தை நாம் 
அலகதிபமாய் விடக்கூடாது. இருக்கட்டும் இக£சக் கொடிய 
சூழ்ச்சிக்கு அடிப்படை யாரென அராய்ககுறிகறு அவர்க்கு 
ஏற்ற தண்டனையைப் பின்னர்ச் செய்றேன் இப்பொழுது 
நீ இக்கொடியர் சூற்சசியிற் சிக்காமல் தப்பிய வகையைக் 
கூறு.” 

அரசி--4 வரையென்ன ₹ ஒன்றுமில்லை எல்லாம் தெய் 
வச் செயல். பங்கஜம் பால்கொண்டு வருவதற்குச் சந்று 
முன்னேதான், சுவாமிக்கு நிவேதனம் செய்து குருக்கள் 
கொண்டுவந்து கொடுகதுப் போன த் ரொன்னங்களிழ் இறி 

அண்டு பாயசத்திலும் சிறிது பருனேன் அதனால் வயிறு 
இறிது மந்தப்பட்டிருந்தது ; தலையும் சிறிது மயக்க முற்றிருந் 
தீது. வேரொுன்று உண்ணவோ பருகவோ கொஞ்சமும் 

வேட்கையிலலை. ௮ச் சமயத்தில் பங்கஜம் பால்கொண்டு வக் 
தாள் நான் வேண்டா வெறுப்பாய் ௮தை வாங்க அருகே 

யிருந்த பிடத்தில வைத்துவிட்டுப் பங்கஜத்தை அலுப்பி 
விட்டேன். மயக்கம் தலையைச் சுற்றியது. வைத்த பாலை 

மறந்தேன்) தங்கள் வருகையை மறக்தேன் ; என்னையும் நான் 
மறந்சேன். மஞ்சத்தின் மீதேறிப் படுத்தேன். அயர்ந்த
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உறக்கத்தில் அழ்ந்துவிட்டேன். விடிந்து தான் எழுந்தேன். 
வைத்த பால் வைத்தபடியே இன்னும் அங்கிருக்தெது .” 

அரசன்--4 அனல், நீ தப்பியது தெய்வச் செயல்தான். 

உனது மீட்டு ௮திசய மீட்சியாகவே இருக்கிறது.” 

அரசி -- தெய்வத்தின் சம்மதமில்லாமல், யார் யாரை 

என்ன செய்யக்கூடும், நாதா ? 

“நல்வினை யுடைய நீரார் ஈஞ்சுணின் அமுத மாகும்: 
'இல்லையேல் அமுதும் கஞ்சாம், இன்னதால் வினையின் ஆக்சம், 
கொல்வல்யானிவனை என்றும் இவன்சொல்லுமென்னையென்றும் 

அல்லன நினைசதல் செய்யார் அறிவினாற் பெறிய நீரார்!" 

காமாகரியும் தாமோதானும் யார்? அறிவிற் இறியார் 
தானே. அதனால்தான், இரச மேடகினைவுக்கும் மூடச் 
செயலுக்கும் ஆளாகி முடிவுற்றனர். 

அரசன் - 4 அப்படிச் சொல்லாதே மாயா. அவர்கள் 

மூடரானாலும் தாமாக இச் செயலுக்குத் அணிசதிருக்கமாட் 

டார்கள். உன்னைக் கொல்லதால் அவர்களுகமு என்ன 

பயன் ? ஒன்றுமில்லை. யாரோ பிறர் ஒருவர் போதனையால் 

தான் டுதற்குத் அணிகதிருக்கவேண்டும். தாமோதானுக்கே 
இந்த எண்ணம் தோன் நிமிருச்கொ * எந்தப் பபொரியின் 
போதனையிலோ கி மயல்? விட்டாய்” என்று எழுதியிருக்க 

(ரான், பார்த்தாயா 2 அதப் படுபாவியார் என், று. கண்டுபிடிக்க 

வேண்டும்.” 

அரசி - ** அவன் என்ன சுண்டான் ! காமாகஷிமேத் குறை 
காண மனமில்லாமல் ஏதோ எழுதினான். என்னைக் கொல்வ 
தால் அவர்களுக்குப் பயன் ஒன்றுமில்லை யென்பது சரிதான். 
வேறு யாருக்குத்தான் என்ன பயன்?” 

அரசன் -- ஏன் ? உன் தங்கை கெளதமிக்குப் பயன் 

'இல்லையா ?" 

அரசி--4 வாய் கூசாமல் என்ன வார்த்தை mnoRbr 
சள். நாதா. செளதமியைச் தாங்கள் இவ்வளவு கேவல 

யாச பதித்திறாதால் FIT CHI G அவள்மீது என்ன அன்பு 

இருச்சுக் கூடும்! தங்சள் அன்பு தனச்சூக் இட்டவில்லை 
மயென்றுதான் ௮ளள் ரெஞ்சுடைர்து ரை௫ரள் ; கண்ணீர்
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விட்டுக் கலல்குவெள். தங்கள் கண்ணுக்கு அவையும் குற் 
pwns தோன்றுலின்றன. பொருமைக்காரி என்றீர்கள், 
கொடுமைக்காரி என்கிறீர்கள், அ2இரக்சாரி என் சீர்கள். 
குற்றத்தைத் தங்கள்மீது வைத்துககொண்டு அவளை அப்படி. 

யெல்லாம சொல்வது நியாயமா ? சர்வோ.க்கமாகய தாங்கள் 

அவள் விஷயத்திலமட்டிம இப்படி இருப்பது எவக்றுச் சத் 

லும் பிடிக்க வில்லை.” 

அரசன்--- 4 அதெல்லாம் இருக்கட்டும் மாயா. நீ உன் 

,தங்சை கெளதமியை, உனது இயற்கைபபடி... சற்குணபர்வ 

தத்தின் உச்சிபிலிருஈறு பார்க்இரய். அதல். அவள் எவ் 

வளவு கேவலமான DP game சேற்றில் உழறுகிழுள் என்று 

உனக்குத் தெரியவில்லை பாசபட்சத்தால் மறைபடாது 
ஆராய்ச்க் கண்டையால் அவளை உற்றுப் பார். அப்பொ 

முது ௮வள் உண்மை நில் உனக்கு விளங்கும்.” 

    

அரசி-- (புன்னகை செய்து) “ல்ல கண்ணுக்குக் கண் 
ணாடி. ஏன்? தங்கள் .ராய்ச்சிக் கண்ணாடி.தான் தங்கள் 
அருட்பார்வைபைக் கெடுத்து வித : பூதிக்கண்ணட 

போல் சிறிதைப் பெரிதாய்க் காட்டுது. அதை எறிந்து 
விடுக்கள். காதற் கண்ணால் அவளைக் கனிந்து பாருங்கள் '” 

அரசன் 4 எப்பொழுதும் அப்படியே பார்ஜ்தால் ௮ம் 
மக் நமி கண்ணுக்குத் தெரியாது ; கைக் சுகப்படாது ; 
பல்ப் பெருக வளரும் அதனால் அதப்பயிர் அழியும் 7 
செல்கோல் சிதையும். வேற யார் அதற்கு இடங்சொடுத் 
தாலும் அசசனுயெ யான் அதற்கு மிகமிஞ் இடங் 

படிகாடுக்க லாகாது.” 

அரசி--** மணந்த மனைவிபிடத்திலுமா ?” 

அரசன்--** அம். யாராய் இருந்தால் என்ன ? தர்மதேவ 
தைக்குத் தமரென்றும் பிறரென்றும் வேறுபாடு உண்டோ ₹ 
புதர்ம தேவகையின் பிரதிகிதி அரசன். அரசனுக்குறுஇ செய் 
கோல். செங்கோ லாவ தென்ன ?” 

* எய்திய குற்றத் தோர்கள் யாவரா யினுக்சண் ணோடா 
தைதென சாடி. நீதி ௮றந்தலைப் பிழையாத் தண்டம் 
செய்தலே செங்கோ லாகும் செய்யகோ வின்றேல் Ter COLD 
உய்திசெய் மழையான் மச்கள் உறுபயன் உற்ற போதும் 27
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உனக்குப் பாலில் கஞ்சட்டவன் தாமோதரன். -தாமோ 
pron அவ்வாறு செய்யத் தூண்டியவள் காமாக்ஷி. காமா 

AEG ௮வ்வெண்ணத்தைப் புகட்டியவள் கெளதமி, இதிற் 
சிறிதும் 8யமில்லை ” 

அரசி -- * வேண்டா. தெளிவாய்த் தெரியாததொன் 
றைத் தீரமாய்க் கூறிப் பாவத்துக் காளாசாதீர்கள் ”” 

அரசன்--4 ஏன் ? விஷயம் தெளிவாய்த் தெரியவில்லையா ₹ 
உன்னிடத்தில் நான் பிரியமாயிருப்பது உன தங்கைக்குப் 
பொறுக்கவில்லை. அதை, கான் நெடுகாளாய் அறிவேன். 
கேற்று அது நன்றாய் விளங்கவிட்டது. நி.கருப்பமுற்றதற்கு 
காம் விழாக்கொண்டாடியறு அவஞுச்குச் சிக்கவில்லை. 

கேற்று முடிவதும், இவ்வளவு ஆரவாசததிலும் ௮வள் படுக் 
MAD Jam rw AO Ew |” 

அரசி -- * நோயுத்றுப் படுத்திருகதால் அ௮ுவும் குத் 
pun?” 

அரசன்--4 என்று மில்லாத கோய் நேற்றுத்தான் காள் 
பார்த்து வந்ததோ? ௮து போகட்டும். தேற்று விளக்கு 
வைக்கும் வரையில் காமாகஷியும் அவளும் தனித்திருந்து 
ஏதோ இரகசியம் பே௫ியிருக்கிரர்கள் அதுவும் தற்செய 
லாய் என் காதுக் கெட்டியது.-- 

அரசி-- தற்செயலாய்ச் கேட்டது ஓர் அதாசமாகுமா ” 

அரசன்--* போசட்டும். இன்று ௮,கொலையில், காமா 
க்ஷிக்கு அவளிடத்தில் என்ன வேலை 2” 

அரசி-.-4 எஜமானி நோயுத்திருக்கறாளே என்று சரத்தை 

யோடு பார்க்கப் போயிருக்கலாம்” 

அரசன்- 4 போகட்டும். சதியாலோசனை செய்இராவிட் 
டால் ஏவலாளசைக் கண்டதும் காமாகதி அஞ்சி ஒடுவா 
னேன்?” 

அரசி.*அதனால் கெளதமிக்கென்ன ? நாதா, 6 கண்ணாற் 

கண்டதும் பொய் ; சாதாற் சேட்டதும் பொய் ; . தீரவிசாரித் 
(தீதே மெய்” 

அரசன்--௮து நியாயம். இதை நான் தர விசாரியாமல் 
Goi.”



கொடிய சூழ்ச்சியும் அதிசய மீட்டியும் 71 

அரசி--(சிரித்துக்கொண்டு) 4 அதெல்லாம் வேண்டா. 
சூழ்ச்சி டலன்படவில்லை. நான் உயிருடனிருக்கறேன். ஏன் 
அனாவசியமாக, இசத அருவருப்பான விஷயத்தைக் குத்திக் 
இளறிக்கொண் டிருக்கவேண்டும ? விடுங்கள்.” ' 

அரசன்--4 அப்படியன்று மாயா. நியாயம்-- 

அரசி--4 நியாய நூல் சத்த தாங்கள் எவிவளவு மே ண்டு 

மானாலும பேசலாம் தங்களோடு நியாயம பே என்னால் 

முடியாது. கர்ப்பிணியான எனக்குத் திருப்தியாகச் செய் 
ததா யிருக்கட்டும் தயவுசெய்து இவ் விஷயத்தை இதோடு 

விட்டுவிகெகள். யா௮ம் கம் மனத்திலேயே மறைந்து 
போகட்டும்.” 

அரசன் முகமலர்ந்து ஈகைத, * மாயா, சுலபத்தில் 

நீ எனனை மடக்கசிவிட்டாய். உன் விருப்பம் அதுவானால 

அப்படியே ஆகட்டும் ” என்றான். 

அச் சமயம் வைத்தியரும் பங்கஜ;மம் அங்கு அவர்களே 
தாடி வநதார்கள். 

அரசன் வைத்தியரை நோக், என்ன; இருவரையும் 
,பரிசோதித்தாயிற்று ?? என்று வினவின் - 

ம யிற்று மகராஜ். உயிர் போய்விட்டது. இனி என்ன 

செய்தும் பயனிலலை ” என்றார் வைத்யர். 

னால் சரி! அவர்சமாச் சடலைக் கெடுத்துப் போய்த் 
,தகனஞ் செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்யச சொல்லும, கீர் போக 
லாம்” என்று ௮ரசன் வைததியரை ௮னுப்பிவிட்டான. 

மெப்பால் மாயாதேவி பங்கஜஐத்சை நோக்) * பங்கஜம், 
கேந்றிசவு நீ கொண்டுவந்த பாலை கான் பருகளில்லை. ௮து 
கெட்டுப்போயிருக்கும். அதை Os இப்படியே சாக் 

சடையில் ஊற்றிவிட்டுப் பாததி.த்தைக் கழுவி வைத்துப் 
போ” என்றாள். 

பங்கஜம் ௮ரசிபின் கட்டளாயை உடனே நிறையேற்றிப் 

போய்விட்டாள். அப்பால் ௮ரசலும் ௮ரசியும் காலைக்கடன் 
களைக் கழிக்கச் சென்றனர். 

er
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அதிகாரம்--6 

திருவவதாரம் 

ஓயாது செஸ்லும் காலச் சக்கரம் பகலும் இசவுமாய் மாறி 

மாறிச் சுழன்றுகொண்டே சென்றது. ஒவ்வொன் ஐய் மாதங் 

கள் ஒன்பது கடநதன. பத்தாம மாதம் பிறககது, LI 
பொழுது, சுததோதனன், மாயாதேவியின் விருப்பத்தக் 
ணெங்க, உலும்பினி என்னும் அழயெ பூஞ்சோலைக்குத் 
SUG ஜாகையை மாற்றிக்கொண்டான். YF சோலையின் 

நடுவே அமைக்கப்பட்டிருந்த சஙகார மாளிகையில் சுத்தோ 
(கனலும் மாயாதேவியும ஏவலாளர், மெய்காப் ளர், மருத்து 
வர், சோதிடர் முதலியோர் சூழ இனிதுறைஈது வந்தனர். 
மாயாதேவியின் மனதஇருப்திககாகச் சுத்தோதனன் கெளத 
மியையும் ௮ஙகு அழைத்து வகதி ந்தான். 

கெளதமி முன்னையினும் இப்பொழுது அதிக விகாரமுத்று 

உரு வேறுபடட்டிருஈதாள். அவள் கண்கள் உட்குழிகறு கலங் 
இய நோக்கம் உடையனவாய் இ ருக்தன : கன்னங்கள் ஒட்டி 
வறண்டி ந்தன ; உதடுகள் மிகவும் நிறம் வேறுபட்டுத் தடி.த் 
அத் தோன்றின : மேனி திரசைநதிருநதது. தன்னை அலம் 
கரித்துக்கொள்வதிலும் ௮வள் லட்சியமற்றவளாய்க் காணப் 
பட்டாள். மாயாதேவியைவிட மிசவும் இளயவளான ௮.வஸ், 
இப்பொழுது, மாயாதேவியைவிட மிகவும் முதியவளாகத் 
தோன்றினாள். 

மாயாதேவி அவள் உருமாந்றத்தைக் கவனியாமல் 
இல்லை ; கவனித்து மனம் வருந்தினாள். சன் கணவன் காத 
லைப் பெறாததால் உண்டான மன ஏக்கமே, ௮வளை இவ்வாறு 
உருக்குலைத்து விட்டது என்று எண்ணி மாயாதேவி அடிக் 
கடி. உள்ளம் உருஇனாள். சாஜ்ய விவகாரங்களின் நிமித்தம் 
அசசன் வெளியே சென்றிருக்கும் காலங்களில் மாயாதேவி 

தீன் தங்கையோடு இன்னுரையாடியும், சோலையில் உலாவி 

யும், தாமரைத் தடத்தில் தண்புனல் குடைந்தும், செடி 
கொடி பூத்த செழுமலர் பறிததும், சண்ணுக்கினிய காட்சி 
கள் கண்டும், காதுக்ிய இன்னிசை கேட்டும் ௮வளை 
மகிழ்விக்க முயல்வாள். ஆனால். கெளதமி, தமக்கையின்
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வற்புறுத்தலை மறுக்க வகையில்லாமல், அவள் இழுத்தவாறு. 
கடைபபிணம்போல அவளுடன் செல்வாளே யொழிய மனங் 
சுலந்து அவளோடு மடழ்சசியுறாள். அதுகண்டு மாயாகேவி 
உள்ளம் உடைவாள். தன் தஙகை இங்கனம், அற்றியும் 
ஆருமல, தேற்றியும் தேறாமல் இருக்கறுளே என்ற supA 
ஒன்றைக் gis, வேறு எவ்லிதமான சுவற்சியும் மாயா 

தேவிக்கு இல்லை. 

Hse கெளதமியைத் திரும்பியும் பார்ப்பதில்லை. 
மாயாதேவி அவளிடம் பற்றுவைத்திருப்பதும் அவனுக்குப் 
பிடிக்கவில்லை. காமாகதியும தாமோதரலும் இதகதது முதல், 
அசண்மரளச் சிப்பந்திகள் அனைவரும், இன்னதென்று 
தங்களுக்கே புலப்படாத ஏதோ ஒரு காரணத்தால், கெளத 
மியை வெறுசகத் தொடங்கஞார்கள். வர்கள் கொண்ட 

வெறுப்பு வரவச அிகமாயிற்றே யொழியக் குறையவில்லை. 
ஆதலால் மாயாதேளியைத தவிர, அவள் நிலைமைக்கு இரங்கு 

வார் வேறெவரும் இலராயினர். 

இவ்வாறு சில நாட்கள் சென்றன. 
* ச க * ச 

ஒரு காள் மாலைப்பொழுகாயிற்று. வழக்கம்போல் மாயா 
தேனியும் ௪.த்தோதனனும் சோலை பில் உலவச் சென்றனர் ௧௬ 

வுபிர்க்கும் காலம் நெருங்கத்றாகலால் தாதியொருத்தி எப் 
பொழுதும் மாயாதேவியின் அரு$ருப்பது ஈல்லதென்று 
கருதி, பல்கஜம் என்னும் தா௫ியை அவ்வாறிருக்கப் பணிக் 
ருந்தான் சுத்தோதனன். ஆதலின், சுத்தோதனனும் மாயா 
தேவியும் உலவச் சென்றபோது, பங்கஜ.மம் அவர்களைத் 
கொடர்ந்து சென்ருள். 

* சிறிது தூரம் செல்லவும் அவர்கள் ஒரு மழை மரத் 
தைக் குறுகனார்கள். ௮ம் மரத்இன் சீழ் சலவைக்கல் மேடை 
ஒன்று அமைச்சப்பட்டிருந்தது. சுத்கோதனன் ௮தை மாயா 
தேவிக்குச் சுட்டிச்காட்டி, “காதலி, அதோ உள்ள மேடை 
மீது அமர்வோம், வா. நி இனி ௮திகதாூரம் நடத்தல் 
தகாது” என்முன். 

மாயாதேவி புன்னசைசெய்து, * நடப்பதால் எனக்குச் 
சிறிதும் வருத்தம் தோன்றவில்லை. ஆபிலும் என்ன? தங்
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கள் விருப்பம்போல் ௮ம் மேடைமீதே அமாலாம், வாருங் 
கள்” என்றாள். 

இருவருமாய்ச் சென்று அந்தச் இலொதலத்தில் அமர்ந் 
தார்கள். மாயாதேவிக்கருகே, பொத்றுகள் தூவினாற்போல 
மலர்கள் உகுத்த மகரந்தப் பொடி படிஈஇரு5த மணற்றரை 
யில், பங்கஜம உட்கார்கதாள். 

இளவேனித் பருவமாதலால், ஆகாயம் மாசு மறுவற்றுத் 

தெளிரஈது விளங்கியது. காத்று இன்பமாய் விசியது. கானா 
வகைப் பறவைகள் இங்குமங்கும் பறந்தன. சலியாதுழைக் 
கும் தேனீக்சள் மலர்தோறுஞ சென்று தேன் செகரிததுச் 
கொண் டி௬௩தன. சோலையில் வளரும் இள மயில் ஒன்று, 

(தன் கலாபததை விரித்து ஆடிக்கொண்டு மாயாதேவியை 

கோக்க வகதது. 

அதை அரசன் கண்டு, 4 மாயா, பார்த்தாயா ? ௮ம் மயில் 

உன் சாயலைக கண்டு தன் இனமென்று, கரத உன்னை காடி. 
வருகிறது ” என்முன். 

மாயாதேவி சறுககை செய்து, 4 அப்படியா. அனால் 
இட்ட வாட்டும். அதைக் கேட்போம்” என்று அரசனுக்குக் 
கூறிவிட்டு, ௮ம் மயீலை நோக்கெ கை நீட்டி “வா, இட்ட வா”. 
என்று கூறி ௮தை அழைத்தாள். 

உடனே அது மாயாதேவியை நோக்; வருவதை விட்டு 

வேறு புறமாய்த் Baud ஓடியது. 

பார்த்தீர்களா, ராதா. எதிர்சென் தழையாமல் இருந்த 
விடத்திலிருககே கூப்பீதெறேன் என்று ௮து கோபித்துக் 

கொண்டு போகிறது. சற்றிமுங்கள், கான் போய் ௮தை 

அழைத்து வருகிறேன் ” என்று எழுந்தாள் மாயாதேவி. 

௮சசன் அவள் செல்வதைக் தடுத்து 88 இரு. நான் 
போய் அதைப் பிடித்துக்கொண்டு வருதேன் ” என்றான். 

“கூடாது, கூடாது. தாங்கள் ௮தை நெருங்கவும் ௬ டாத. 

இனத்தாரை இனத்தார்தான் உபசரித்து ௮ழைக்க வேண்டும். 
தாங்கள் இவ்விடத்திலேயே இருங்கள. நான் ஒரு நொடி, 
யில் ௮தை அழைத்துக்கொண்டு வர்துவிடுதேன் ” என்று 
சொல்லிவிட்டு, மாயாசே.வி, சென்ற மயிலைத் தொடர்ந்து 
போனாள். ௮வளை விட்டுப் பிரியக்கூடாது என்பது பங்க



திருவவதாரம் ved 

ஐத்துக்கு இடப்பட்டிருகத கட்டளையாதலால் ௮வளும் 
மாயாதேவி3யாடு சென்றாள் 

அவர்கள் தன்னை த் தொடர்ந்து வருவதறிந்த மயில் 
விபைநதோடி ஒரு செடிமறைவீல் மறைஈதது. அவர்களும் 
அதை விடாது தொடர்நது சென்று, ௮/சன் கண்ணுக்கு 

மறைகதார்கள். 

அபீபால் அரசன், தனக்கு எதிரே DHT HGH பரு 
மரப்பொதும்பில், கூகெட்டி." வாசககொண்ட மென்சிறைப் 

பறவை இன்று தன் பார்ப்புக்கு உணவு கொண்டு வந்து 

ஊட்தெலை மேடிககை பார்ததுக்சொண்டிருஈதான். சிறிது 
கேசம் சென்றது மரப்பொநுமபில இருநத (றவை வாயில் 

வைத்திருகத உணவைத தன் பார்ப்புக்கு ஊடடியபின் விர் 
சென்றெமுஈது மேலே / றஈதுபோயித்த அதோடு ௮சசன் 
கவனமும் வலுதைளிட்டு கூற்று. மயிலை; தொடர்ஈதுபொன 

மயிஉனையாள் ஞாபகம் அவனுக்கு வாதுந்தறு எங்கே 
அவனைக் காணோம். நெடுகோமாயிற்றே 7 என்று கருதி 

அவன் சுற்றுமு நறும் பார்த்தாவ். ‘ 

அப்பொழுது அவன், தாதி பங்சஎம் கையில் ஒரு தட் 

டை ஏாதிய௮ண்ணம் முகபலர்நது தல்னை மோக்கி வரக் கண் 

டான். மாயாதேவிக்குத னையாயச் சென்ற பங்கஜம், அவளை 

வீட்டுத தனியே வாக காரணம் என்னவென்று ௮ரசன் ௮இ 
சயிததுககொண்டிருக்கையில பங்கஜம் அவனை நெருங்கித் 

,தன் கையில் கொண்டு வக்க பொத்றட்டை ௮வன் இருமுன்பு 
வைத்து வணக்கமாய்க் கை-ூப்பி நின்( முள். ெத்திலைப் 

பாக்கும், Fa கற் கன்ம, வாழைக் சுனிகளும் நிறைத்து 

வைததிருந்த . அப் பெர்த்தட்டைக் கண்டு, ௮ரசன் புன்னகை 
ying, பங்கஜத்தை நோக், என்ன விசேஷம்? மாயா 
தேவி எங்கே ?” என்று விசாரித்தான். 

 மசராஜரே, மசாராணியார் அவர்கள் இர் அண்குழக் 

தையைப் பெற்றிருக்கிருர்கள் ” என்றாள் பங்கஜம். 

அதைக் கேட்டதும் அசசன் திடுக்கிட்டான் ; ஒரு Ra 

விகாடிகள் அனந்தாதிசயத்தில் ஆழ்ஈதிருநதான். பிறகு பங் 
கஜத்தை நோக்), 6 குழந்தையும் தாயும் கேமமா பிருக்கறார் 
களா?” என்று வினாவினை.
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** கே.மமாய் இருக்கிறார்கள். யாதொரு குறைவுமில்லை”” 
என்றாள் பங்கஜம். 

சந்தோஷம். இதோ நான் வரு$றேன். நீ இகதத் தட் 
டை எடுத்துககொள் ” ஏன்று கூறிச் சுத்தோதனன் ஒரு 
று கற்கண்டு துண்டை எதது வாயிற் போட்டுக் 
கொண்டு எழமுஈகான் பங்கஜம் பொற்றட்டைக் கையில் 
எடுத்துக்கொண்டு அசசைக தொடர்நது செல்லத் தயாராய் 

நின்றாள். 

“* இப்பொழுது யார் மாயாதேவியுடன் இருப்பது ?” 

என்று அவளை கோக்க வினாவினான் சுத்தோதனன். 

“ எல்லாரும் இருக்கிறார்கள் குழடதை ஜனனமான 
வுடன் நான் மருத்துவர், சோஇடர், தாதியர் அனைவர்க்கும் 
விஷயத்தைச் தெரிவித்து ஆகவேண்டியவற்றைர் செய்யும் 
படி. சொல்லிவிட்டுத்தான் தங்கள் திருச்சமுகத்திற்கு வந் 
தேன்" என்றாள் பங்கஜம் 

நல்ல காரியம் செய்தாய். ஆனால் ராம் பேசிக்கொண்டு 
மெனுவாய்ப் போகலாம் வா, போவோம”” என்று முன் 
செல்லத் தொடங்இனான் சுத்தோதனன். 

பங்கஜம் அவனைத் தொடர்நது பின் சென்றாள். 

சுத்தோதனன் --௩யாசோ, பெண்கள் பலர் கூடிப் பாடுநெ 

சத்தம் கேட்றெதே |” 
பங்கஜம்--௩ ஆம், மசராஜரே. அரண்மனைத் தோழிப் 

பெண்கள் வாழ்த்திப்பாட்டுப் பாெரர்கள்." 

சுத்தோதனன் --4 பிறந்த குழக்தைக்கா ?” 

பங்கஜம்--4 அம், மகராஜரே.” 

சுத்தோதனன்--(புன்னகை செய்தி) தந்தையை எதிர் 
பாராமலே குழந்தைக்கு எல்லாம் ஈடக்றெதே. சந்தோஷம். 
குழக்சை எப்படியிருக்கிற அ ?” 

பங்கஜம்---4 அழகே திரண்டு ஒரு வடிவெடுத்து வந்தாத் 
போல் இரும்கிறது.” 

இவ்வாறு பேசிக்கொண்டே சுத்தோதனனும் பங்கஜமும் 

இறைவி கருவுயிர்த்த இடத்தை கெருங்கனொர்கள். சத்றுமுன் 
திறந்த வெளியாயிருந்த அவ்விடம் இப்பொழுது கலியாண 
மண்டபம்போல் மாறியிருந்தது. பங்கஜமே அந்த மாறுத 
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லைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டாள். ௮வ் வசோக மரத்தைச் 

சுற்றி ஒரு பெரும் பாதர் இடப்பட்டிருந்தது. அதைச் 

சுற்றிப் பல பட்டத் திரைகள் கொங்கவிடப்பட்டி ௬௩தன. 

உட்செல்வதற்குப் பிரதான வாயில் ஒன்றும் வேறு சில Gn 

வா.பல்களும் அமைக்சப்பட்டி ௬௩தன.. அரசன் அந்த நாத 

னப் பநதரின் உட்புகுநதான். எநத அசோசமரத்தின்£ழ்ப் 

பிரசவ மாயிற்றோ, அகத ௮சோக மா.த்தின் சழேயே, ஒரு 

மஞ்சத்தின்மீது, மாயாதேவி பததிருஈகாள். அவளுக் 

கருகே அவள் வயிற்றில், உலருய்யக திருவவதாரம் செய்த 

அற்புதக் குழந்தை, கண்டவர் மனத்தைக் காநதம்போற் கவ 

ரும் சுகதரழ் தோற்றத்தோடு படுத்திருந்தது. 

அரசன் தன்னை அ௮ணுசவும், மாயாதேவி முகம்தாணி 

மெல்ெனப் படுக்சைவிட்டெழ எத்தனித்தாள். அரசன் 

அவளைத் தடுத்து, மஎழாதே, மாயா. உடம்பை அலட்டா 
மற் படுத்திரு. தெய்வானும்சசப்படி guppy” என்று 

கூறிக் குழநதையை மெல்லக் கையில் எடுதது ஏதி, £என் 

இரதையிற் கொண்ட விருப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்ய வந்த 

செல்வா ! சித்தார்த்தா ! நின்னைப் ௦ ்றதால் கான் ௮ளைக் 
தையும் பெற்தேன். நீ சர்வார்த்த சித்தி ” என்று கனிவோடு 
பாராட்டி, முததமிட்டவிட்டு, அதை மறுபடியும் மஞ்சத்தில் 

தாயருகே இடெத்தினான். ் 

அப்பால் மன்னன், மாயாதேவியை நோக்க, மாபா, 

உனக்கு உடம்பு எப்படி. யிருக்றெது ? மருத்துவர்கள் மருந்து 

கொடுததார்களா ?” என்று விசாரிததான். 

“ உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை. கொஞ்சம் பலவினமாபிருக் 

கிறது, அவ்வளவுதான். மருத்துவர் கைபார்த்துலிட்டு : பிரச 

வித்த உடம்பாகவே தோன்றவில்லை. மருக்துகூட oA 

யம்” என்றார். எனக்கும் அப்படியே தோன்றியது” என் 

றாள் மாயாதேகி. 

4 குழக்தை எப்படி யிருக்கிறது?” ் 

மகுழந்தைக்கும் ஒன்றுமில்லை. பால்மட்டும் குடிக்க 

மாட்டேவென்கதெது." 

“பால் முடிக்காவிட்டால் i”
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மருத்துவரிடம் சொன்னேன். அவர் 4 ௮தனாத் குத்த 

மில்லை. பூயெடுத்தால் தானே குடிக்கும் அதைப்பற்றிக் 

கவலைவேண்டா ' என்ரும்,” 

ஈஅப்படியன்று, மாயா, அதைக் கவனித்துப் பார்க்க 

வேண்டும். ஈல்லது, நீ இக்கிருப்பது சரிபன்று, மாளிகை 

யில் பிரசவத்துக்கென்று தக்௪ இடம் ஒன்று சனியே சித்தப் 

படுத்தி "வைத்திருக்தெதே. அங்கே போய்விட்டால் கல்ல 

தன்றோ ?” 

வேண்டா. காதா, குழந்தை ஜஷனமான இந்த ௮சோ 

கமர நிழலை விட்டுப்போக எனக்கு விருப்பமில்லை. அத 

னஞால்கான் இங்கே பாதரிட்டும் திரைகள் கட்டச் சொன் 

னேன் தாங்களே பாருங்கள், இப்பொழுது இவ்விடம் ஒரு 

கட்டடமாகத் சோற்றுறெதே யொழியச் சோலையாகவா தோத் 

றது / இங்ிருப்பதில என்ன குந்தம்?” 

உ மாளிகைக்குள் இருப்பதுசெளகரியபாபிருக்கும் என்று 

கினைத்தேன்.” 

௨ இங்கும் செளகரிபத்துக்குக் குறைவில்லையே ” 

“உன் விருப்பம் ௮துவானால் அப்படியே செய். வேறு 

விருப்பம் ஏதாவதிருககால அதையும் சொல்லு. அரதப் 
படியே செய்விக்கறேன்.” 

கெளதமியோ? காங்கள் பேசி வெருகாளாயிற்றன்ே % 
கமக்குப் புதல்வன் பிறகத இந்தப் புண்ணிப Busan தாங் 

கள் ௮வள் மனக்குறைபை மாத்தவேண்டும்.” 

4 என்ன குறை * ௮தை எப்படி மாற்று வது » 

“பேசவில்லை என்ற குறைதான். ௮தை மாற்ற, ஈமக்குப 

புதல்வன் பிறந்த செய்தியைத் தாங்களே அவளுக்கு அறி 
வித்து அவளை இங்கு வரச் செய்யவேண்டும் ? 

அனால், ௮வள் இன்னும் இங்கு வரவே இல்லையோ ?” 

உ எ இல்லை?"
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அரசன் சிறிது நேரம் ஏதோ இந்தித்தீரன். பிறகு மாயா 
தேலியை நோக்௪), சரி, உன் விருப்பப்படியே செய்கி2றன். 
'வேறு விருப்பம் ஒன்றும் இலலையா ? ! என்றான். 

6 இல்லை, காதா” என்றாள் மாயாதேவி, 

சரி. நான் போய், இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ' 
திருமபி வருேன் ” என்று சொலலிச் சுத்தோதனன் சென் 

ம விட்டான. 

அவன் சென்ற றிது நேரத்திற்கெல்லாம் கெளதமி மாயா 
தேவியை நாடி. வாதா. செகொளாய் மூழ்ச்சியத்றிருகத 

அவள் முகம், அப்பொழுதுதான் சந்று மடழ்சடியுத்றிருக் 
தீத. அதனால தனது விருப்பததை ௮ரசன் நிறைவேத்றி 
விட்டான் என்றுணாரது மாயாதேவி உள்ளம் ம௫ழ்கது 

கெளதமியை கோக்கிப் புன்னகை செய்தாள. 

கெளதமிபும புன்னகை செய்து அவள் அருகுத்று, மஞ் 
சத்திற் இடகத குழைகதையை நோக்கினாள். உடனே ௮வள் 
மனததில் இடீரென்று ஒரு மாறுதல் தோன்றியது ; கண்களில் 

நீர் ததும்பியது : தன்னையும மறகது, அக் குழகதைபை 
எடுத்து முத்தமிட்டு மார்போடணைத்துக் கொண்டாள். பெற் 
வளுக்குச் FIGHTS WMO PS அவளுக்குச் சுரந்தது. 

குழகதையும் தன் மெல்லிய பூங்கரங்களால் அவளைத் தழுவிக் 
கொண்டு, ஆவலோடு பால் குடித்தது. 

இவ் விரதையைக் கண்டு மாயாதேவி அதிசயமும் அனந் 
தீமும் ஒருங்கடைகதாள். ௮சசலும் பின்னர் இதையறிஈது. 

பேசதிசயமுற்றான். 

அன்றையதினம்! நசரெங்கும், ஈசான சகாப்தம், அறு 
பத்தேட்டாம் வருஷம் வைகாசி.மாதம் பூர்ணிமையும் விசாக 
நக்ஷத்திரமும் கூடிய வெள்ளித்கிழமையாகிய இந்தச்சுபதினத் 
தில், ர(ஜராஜேந்திரர-சுத்தோதன மகாராஜர்க்குப் புண்ணிய 

குமாரர் திருவவதாரமாயினர்' என்று அறிவித்துப் பேரிகை 
முழக்கப் பெற்றது. 

ச



80 கெளதம புத்தர் 

அதிகாரம்--1 

பேற்றவளும் வள.ப்பவளும் 

ஆத காட்கள் சென்றன. ஏழாவது நாள் மாலை சுமார் 
கான்குமணி இருக்கும. மாயாதேவி தெய்விசமாகத் தான் 

பெற்ற திருமகவை அருகணைத்துக்கொண்டு மஞ்சுததிற் படுத் 

திருநதாள. அவள் உடம்பு மிகவும இனைததிருகதது. முக 
மும் சிறிது செழுமை குன்றியிருகதது ; அ.பனும அழகு 
குறையவில்லை ; ஒருவகையில் முனனையனும அதிக அழகுற் 

AGES என்று சொலலலாம அவள் சண்களுக்கு இயற் 

கையாயிருகத, சேல்போற் பிறழ்ஈதூ மிளிரும் இன்பத தோற் 

ஐம் இப்பொழுது இல்லை. ஆனால், அதத்குப் பிரதியாக, 
கருணைசம கணிஈதொழுரும. ஒருவகை. அருள்கோக்கம் 
பொருரதித் (திகழ்கதது. ௮ழகல வடிவாய் அமைத் அவள் 
வதனம், இப்பொழுது அமைதிக்கும் சாஈதத்துக்கும் உறை 
விடமாய்த் தோன்றியது. மடைதிறகது டிம் வெள்ளம் 
போலத் தனது கண்திதநது பாயும கருணைப் பெருக்கில், தான் 

பெற்ற மகவுக்குத திருமஞ்சனம் செய்விப்பாள் போல, ௮வள் 
தனது குழவியைக் கூர்ஈது கோக்கிக்கொண்டிருநதாள் 

பிறகது ஆறு நாட்களே ஆயினவேனும், ௮க் குழந்தை 

ஆறுமாதம் முத்றப்பெத்தது போலத் தோன்றியது. அதன் 

சுருண்ட மயிரும, பசகத நெற்றியும், ௮ழயெ கண்களும், 
தெளிகத நோக்கமும், பாலொழுகும் மெல்லிதழ்களும், பசும் 

பொன்னின் திருகிறமும் பார்ப்பவர் உள்ளத்தைக் கொள்ளை 
கொண்டன. தனது சிறு கால்களை உதைததுக்கொண்டு, 
கன்னங்கள் , குறியச் கிரித்தவண்ணம், ௮க் குழகதை தன் 
அருஒிருப்பவர்களை மாறிமாறிப் பார்த் ௧௮. 

குழந்தையின் ௮ருகே, மாயாதேவியின் இடப்பாரிசத் 
(இல் கெளதமி உட்கார்நதிருந்தாள். கெளதமிக்கெதிசே, மாயா 

தேவியின் வலப்பாரிசத்தில் சுத்தோதனன் அமர்கதிருகதான். 

கெளதமியின் தோற்றம் முன்னையினும் இப்பொழுது: 
சற்று ஈன்றாயிருந்தது. பொச்சாப்பாலும் பொராமையாலும் 
ஏற்பட்டிரஈத ௮வளது முகவிகாசம் முற்றும் மாறிவிட்டது. 
ஆனால் அவளது வயதுக்கும் அந்தள்துக்கும் ஏற்ற பொலி
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வும் இளர்ச்சியும் ௮வள் முகத்இற் காணப்படவில்லை. உள் 
org உயிரைச் சிறிது சிறிதாக ௮ரித்தொழிக்கும் கொடிய 
மனநோய்க்கு ஆளானவள்போல, ௮வள் வாடி. வதங்கி வனப் 
பழிகதிருத்தாள். வெளியிடடு ஆற்றமுடியாத ஏதோ ஒரு 
ுயர,ததீயால் ௮வள் உள்ளம் வெதும்பிக் குழைதுவிட்ட 

தென்பதை, அவளது சோர்ஈத நோக்கம் தெளிவாய்க் காட் 
டியது. அவளருகே இடத குழக்தை, கால்களை உதைத்தும், 
கைசளை அசைததும், வாயாரச் சிரித்தும் அவளைப் பார்ப் 
பது, 4 ஏன் சோர்நதிருக்இறாய்? உன் விசனத்தை கான் உதை 
த்து ஓட்டிவிடறேன். சரித்து மகிழ்ந்து என்னுடன் வி 

யாட வா” என்று சொல்லுவதுபோ லிருந்ததூ அந்தச் சுக் 

தரக் குழந்தைமீதே படிஈதிருந்த கெளதமியின் பார்வை, சில 
சமயங்களில் மாயாதேலிமீது சென்று மீண்டது ; எதிசே 
யிருந்த மன்னனை நாடி. மறஈதும் சென்றதில்லை. 

சுத்தோதனனது கண்ணும் கருத்தும் மாயாதேவிமீதே 

சென்றிருகதன. மகப்பேறடைந்ததால், ௮வனுக்குற்ற மன 
மஒூழ்ச்சியும் கமகமலர்ச்சியும், மேகத்தால் மறைபடும் சூரிய 

இரசக்£ங்கள்்சபால, ஏதோ ஒரு நினைவால் ஓசொருகால் தடீ 
ரென்று மறைவுறலாயின. மாயாகேவி ௮தை அடிக்கடி கவ 
னித்தாள் ; மூழ்ந்து பேசிவருகையில் அவ்வாறு முகமலர்ச்சி 
குன்றக் காரணம் யாதாயிருக்கலாம் என்று தனக்குட் சிந்தித் 
தாள். காரணம் விளங்கவில்லை, * சநதர்ப்பம் பார்த்துக் 
கேட்போம்! என்றெண்ணி, ௮வள் ௮சசன் பேச்டல் தனது 
கவனத்தைச் செலுத்தியிருக்தாள். 

உ அதுமட்டுமா ? குழந்தை ஜனனமான விந்தையை 
நினைத்து நாம் ௮இசயமும் ஆனந்த மும் கொண்டிருக்கும் 

போது, நரீறிசை அரசரும் விலைமஇப்பில்லா இரத்தினச் 
கற்களையும் பட்டாடைகளையும் கமக்குக் காணிக்கையாகக் 

கொண்டுவந்தனசே ! அதை. என்னென்பு ! இன்னும் எவ் 
வளவோ ஈன்னிமித்தங்கள் நிகழ்ஈதன / அவைகளையெல்லாம் 
"கோக்க, நமக்குக் இடைத்த மகவு சாமானிய மகவன்று என் 

ug தெளிவாய்த் தெரிறெதல்லவா.! வர்மனர் சொன்னது 
சரியாய்த்தான் இருக்றெது. சாமுத்திரிகா லஷூணம் ௮றிவ 

6
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(தில் மகாவல்லவசான ௮ர்கனர் ஒருவர் அன்று வந்தனரே. 
அவர் குழந்தையைப் பார்த்துவிட்டுச் சொல்லியது உனக்கு. 
ஞாபகம் இருக்கறதா ?”” என்றான் சுத்தோதனன். 

மஏதோ, மிகவும் ஜறெப்பாகத்தான் கூறினார்” என்றாள் 
மாயாதேவி, 

சுத்தோதனன் அவளுக்கு அதை நன்றாய் ஞாபகமூட 
டக் கருதி, (அவர் சொல்லியதை நீ சரியாய்க் கவனிக்க 
வில்லைபோல் இருக்றெது “உலக குருவாய் வருவோர்க்குரிய 
ல௬ணங்களெஃலாம் இதக் குழாதைக்குப் பூரணமாய் 
அமைந்துளளன. இவன் அஞ்ஞான இருளசற்ற வத்த 

மெய்ஞ்ஞான ஜோதியாய்த இகழ்வான். இவனால் உலகம் 
சிர்திருகதும்' என்று மொழிர்தனரே. உனக்கு நினைவில் 
லையா?” என்றான் 

எநினைவிருக்றெது. அப்படிப்பட்ட புத்திரனைப் பெற்ற 
தால் காம் இருதார்த்தர்களானோம். அல்லவா?” என்றாள் 
மாயாதேளி. 

திலும் சந்தேசம் '” என்று சுத்தேரீத்னன் மாயா 
தேவிக்கு மறுமொழி கூறிவிட்டுத் தொடர்கது, 8 2 நதணர் 
சொன்ன சொற்களையும், நாம் கண்ட ஈன்னிமிதீதங்களையும் 
சந்தித்துப் பார்த்தால், ஈமது குழந்தை புத்தாவதாரமா 
யிருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது 

* புத்த ஞாயிறு தோன்றங் காலைச் 

திங்களும் ஞாயிறம் இீங்குறா விளங்கத் 
தங்கா நாண்மீன் தகைமையின் ஈடச்கும் ; 
வானம் பொய்யாது; மாநிலம் வளம்படும்;. 

ஊனுடை உயிர்கள் உறுதுயர் காணா) y 

வளீவலம் கொட்ளும்; மாதிரம் வளம்படும் ; 
களியிரு முக்சீர் கலம்பல தரூஉம்; 

கறவை கன்றார்த்திக கலநிறை பொழியும் ; 
பறவை பயன்துய்த்(து) உறைபதி ரீங்கா ; 
விலங்கும் மக்களும் வெருஉப்பகை நீங்கும்). 
கலங்கஞர் ஈரகரும் பேயும் கைவிடும்; 

கூனும் குறளும் கமும் செவீடும் 
மாவும் மருளும் மன்னுயிர் பெரு௮."
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என்பர், யாம், இர் நிமித்தங்களித் பெரும்பாலன நிகழக் 
கண்டோமன்றோ ?” என்றான். 

** உண்மைதான். புத்தனாகும் புண்ணிய மூர்த்தியைப் 
புத்தரனாய்ப் பெற்ற நாம் எவ்வளவு புண்ணியசாலிகள் 7 

அதிலும் நான் பெரும் புண்ணியசாலி யாங்விட்டேன். பாவ 
காசனைப் பத்துமாதம் வயித்றித் சுமாதிருந்ததாலே எனது 

பாவங்களெல்லாம் கசத்திருக்குமன்றோ | இனி எனக்குப் 
பிறவித் துன்பம் ஏது?” என்றாள் மாயாதேகவி. 

அரசன் அதற்குப் பிரதியுத்தரமாக ஏதும் உசையாமல் 
மெளனமா யிருஈதான். அவன் முக ஒளி மங்கலுத்தது. 

நாதா, ஏன் மெளனமாய் இருக்கிறர்கள் ? தங்கள் 
திருமுகம் ஈகையிழச் திருக்கெதே, ஏன் ?”” என்று வினாவினாள் 
மாயாதேவி. 

“< ஒன்றுமில்லை ” என்றான் சு, த்தோதனன். 

பொய் சொல்கிறீர்கள். ஏதோ ஒரு மனக்குறை. Ba 

நாட்களாய்த் தககளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கேு. நான அதை 
அடிக்கடி கவனித்து வருஹெறன். என்னிடத்தில் ௮தை 
ஒளியாதீர்கள். தங்களுககு ஒரு குறை இருப்பதாகத் தெரிந் 
(தால் ௮தை ௮றிகற வரையில் என் மனம் சமாதான மடை 
யாது ” என்றாள் மாயாதேவி. 

அரசன் ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்தான். தொண்டை 
கம்மியது. சிறிது கனைத்துக் தொண்டையைத் தெளிவு செய்து 
கொண்டு, அவன் மாயாதேவியின் முகத்தை உற். நோக்5, 
4 ஒன்றுமில்லை. நீ ஏன் சஞ்சலப்படுகருய் ?” என்றான். 

*: தங்கள் சஞ்சலர்தான் என்னைச் சஞ்சலப்படுத்துதெத. 
வேறு சஞ்சலம் எனக்கு இல்லை அடுத்த காழிகையில இறக்க 

நேர்ந்தாலும், யாதொழு மன க்குறையுமின்றி இறப்பேன் » 

என்றாள் மாயாதேவி. - 

அதைக் கேட்டதும் சுத்தோதனனது உள்ளம் துணுக் 
குற்றது ) உடல் ஈடுங்கெது ; உரோமம் கிலிர்த்தது. ௮வன்
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பார்வை, மாயாதேவிக்கும் கெளதமிக்கும் இடையே டெந்த 
குழக்தைமீது சென்றது. ௮வன் இசண்டொரு நிமிஷநேரம் 
குழக்தையை கோக்கயவணணம் மெளனமா யிருந்தான் 7 
பிற த மாயாதேவியைத் திரும்பிப் பார்த்து, மாயா, உனக்கு 
உடம்பு எப்படி யிருக்கிறது ?” என்று கேட்டான். 

% நன்முய்த்தான் இருக்கிதது. ஏன் Beary அப்படிக் 

கேட்டீர்கள் ?” என்றாள் மாயாதேவி. 

அவள் கேள்விக்கு விடைகூறாமல் சுத்தோதனன், 

“1 உடம்பு சிறிதாவது ௮செளக்கியமா யிருந்தால் சொல்லு. 
வெளிகாட்டிலிருந்தேலும் தக்க வைத்தியர்களை வருவித்துப் 
பார்க்கச் சொல்லுகிறேன். பிரசவித்த உடம்பல்லவா, மிகவும் 
ஜாக்்செதையாய்ப் பார்க்கவேண்டும் '” என்றான். 

மாயாதேவி புன்னகை செய்து “*தெரிறெது. தங்கள் 
மனோசஞ்சலம் என் உடம்பைப் பற்றித்தான் போலும். கான் 

இறத்துவிடுவேன் என்று சோதிடர் எவரேலும் சொன்னாரோ?" 
என்றாள். 

“ மாயா, ஏன் அடிக்கடி. இறப்பைப்பத்றியே பேசுகிறாய் * ? 
நி சாதாரணமாய் நினைத்துச் சொன்னாலும் அது என் மனத் 
தை நடுங்கச் செய்தது” என்றான் ௮சசன். 

மாயாதேவி ஒன்றும் உரையாது ஏதோ எண்ணமிட்டுக் 

கொண்டு மெளனமாய் இருந்தாள். கெளதமியும் சுத்தோதன 

ணும் அவளையே உற்றுப் பார்த்துக்கொண்டி. ந்தார்கள். சில 

விகாடிகள் சென்றன. அப்பால் மாயாதேவி, சுத்தோதனனை 
நோக்கு, *: "காதலரே, எங்கே -அன்று கலியாணமண்டபத்தில் 
தங்கள் உள்ளத்தையும் என் உள்ளத்தையும் ஒன்றாய்ச் சேர்த் 

துக் கட்டுவதுபோல, என் கழுத்தில் மாங்கல்யம் கட்டினீர் 
களே--அக்த மலர்க்கரம் எங்கே, அதைச் சநறுக் காட்டுவ் 

கள்? என்று கூறித் தன் வலக்காத்தை நீட்டினாள். 

அவள் கூறிய சொற்கள், யாரோ தன் கண்ணுக்கு மறை 

வாக எங்கோ வெகுதூரத்திலிருந்து பேசும் சொற்கள்போலச் 
சுத்தோதனன் செவிக்கு எட்டின. ௮ வன், வசீகர நித்திரை 
யில் தன்வயமிழந்தவன்போலத் தன் உணர்ச்சி ஒரு சிறிதும்
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இன்றி, மாயாதேவி சொன்னபடி, தன் வலக்கரத்தை நீட்டி 
னான். மாயாதேவி அதைத் தன் வலக்கரததால் மெல்லப் 
upp இழுத்துத் தன் சண்ணருகே வைத்து உற்று கோக் 
னாள் : பிறகு அதைத் தன் இருகண்களிலும் மாறிமாறி ஓழ் 

(றிக்கொண்டாள். அப்பொழுதுதான் அசசனுக்குத தின் 

உணர்ச்சி வந்தது. உடனே அவன் தன் கரததை வெடுச் 
செனப் பின் இழுத்துக்கொண்டு. அவள் முகத்தை உற்று 

கோக்னொன். அவள் கண்களில நீர் ததும்பியிருநதது.. 
அதைக் காணவும், இன்னும அவள்பிடியினின்று வீடுபடா 

திருநத அவன் கரம் நடுங்கயது அவன் சண்கலங்க, காக் 

குழற, மாயாதேவியை நோக்இ, மிகவும் அமைக் குரலில், 
மாயா, என்ன இது! ஏன் வருகது௮றாய் ? தக்க வைத்தி 

யரை வரவழைக்கறேன் என்முலும் வேண்டாமென்௫ருய். 
உடம்புக்கு ஒன்றுமிலலை இன்று ஓரே பேச்சாய்ச் சொலி 

விடுஒமுய். கான் வேறென்ன செய்யக்கூடும்!" என்றான். 

₹: நாதா, தாங்கள் செய்யச்ஃ௩டியது. ஒன்றுமில்லை என் 

உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்பறும் உண்மை எந்த வைத்தி 
யர் வரது என்ன செய்யக்கூடும்? வைத்தியகாகனான பாமேசு 
வசன் என் பிறவிப்பிணியை நீக்கிவிட்டான் பிறவிஃ துன்பம் 
எனக்கு இன்றோடு ஒழித்தது. அதற்னாத் தாஙகள் சநதோ 
ஷப்பட மாட்டீர்களா ?” என்றாள் மாயாதேவி. 

நீ சொல்வதொன்றும் எனக்கு விளங்கவில்லையே ”” என் 

றன் சுத் !தாதனன். 

“விளங்கச் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் * 2? என்று மாயா 

தேவி கூறலானாள் : “* நேத்திரவு நான் அறு கனவு சண்டேன். 

அப்பொழுது மாலைப்பொழுதுபோ லிருகதது.  அகாயத்தி 

லிருந்து கந்தருவர் இருவர் ஒரு புஷ்ப விமானத்தைச் சுமந்த 
கொண்டு என்னை நாடி. வது பணிந்து 4 அம்மா, தாங்கள் 

புத்தப்பெருமானைப் பெற்றவர்கள். .அ.தலால் பிறவித் துன்பம் 
தங்களைவிட்டு நீங்கவிட்டது புத்தர் பிறந்து சரியாய் ஏழு 
நாட்கள் அய்விட்டன இனி அ௮ரைசகா£ணமும் தாங்கள், பிணி 
மூப்புத் துன்பச் சாக்காடுகளுக்கு இடமான இப் பவுலில் 

இருத்தல் தகாது. பேரின்ப விட்டுக்கு எழுந்தருளுங்கள் * 
என்றனர். உடனே ரான் இறைவனை இறைஞ்ச அவர்கள்
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கொண்டுவந்த விமானத்தில் ஏறி அமர்க்தேன். அக்கணமே 
அவர்கள் விமானத்தைத் தூக்க்கொண்டு ஆகாய மார்க்க 
மாய்ப் பறந்து சென்றனர். அப்பொழுது, தாங்கள், கெளதமி, 
பங்கஜம் முதலியோர் எல்லாரும் நான் உயரச் செல்வது 

கண்டு GA ஒவென்றலறி ௮முத சத்தம் “என் செவிக் 
கெட்டியது. உடனே விழித்துக்கொண்டேன். கண்ட கன 
வின் பொருள் இன்னதென் நறிகதுகொண்டேன். கநதருவர் 
கூறியதுபோல, அப்பொழுது புதல்வன் பிறது ஏழு நாட்கள் 

ஆகவில்லை. இன்றுதான் ஏழாவது நாள், இன்னும் ஒரு 
காழிகை சென்றால், ஈமது செல்வன் QOH நேரமாகும் என்று 

நினைக்கறேன். அதற்குள் கான் தங்களுக்கும் கெள;மிக்கும் 
சொல்லவேண்டிய விஷயங்களைச் சொலலிவிடுஓதேன்."' 

இதைக் கேட்டதும் ௮சசன். அவி துடிக்க, நெஞ்சு 

பதைக்க, மாயாகேவியை கெழுங்கவகது, என்ன சொல்லப் 
போடும்? அதைப் பொறுத்துப் பின்னால் சொன்னால் 
என்ன ?” என்றுன். 

கெளதமியும் மிகுந்த மனக்கலக்கத்தோடு, அவளை நெரு 
; “ அக்காள், என்ன அது? ஏதோ ஒருவகையாய்ப் பேசு 

இறீர்களே !”” என்னாள. 

மாயாதேலி தன் இடக்கரத்தால் கெளதமியின் வலக்சரத் 
தைப் பற்றிப் பிடித்துக்கொண்டு தன் கணவனையும் தங்கை 
யையும் மாறிமாறிப் பார்த்து, ** பிராணேசா ! தங்காய், 
கெளதமி!” என்று இருவரையும் ௮ன்போடழைத்து, “நான் 
கண்ட கனவின் பொருள் உங்களுக்கு விளங்கவில்லையா ?” 
எனருாள, 

இ ிவரும் ஒன்றும் பதிலுரைக்க ஏலாதவர்களாய் மெளன 

முத்றிருந்தனர் 
« இன்னும் ஒரு நாழிகைக்குள் நான் இறந்து 90 

வேன்?” என்முள் மாயாதேவி. 

அவ்வுரை, வெந்த புண்ணில் வேல் நுழைந்தாத்போல, 

வேந்தனது செவியில் நுழைந்தது. ௮ வன் வியர்த்து வெய் 
துயிர்த்துத், கன் இடக்கரத்தால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு 
பெருமூச் செறிந்தான்.
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கெளதமியோ, இடியோசை கேட்ட நாகம்போலக் கலங்9 
நடுங்கிக் கண்ணீர் உகுத்து, * அக்காள் 7! என்று கூவினாள். 

அதற்குமேல் அவள் ஏதும கூறமுடியாதபடி, துயரம் தொண் 

டையை ௮டைததது. 

, மாயாதேவி அவர்கள் இருவரையும் கோக்ூப் புன்னகை 
செய்து, 4 இறப்பேன என்ததும நீஙகள் இவ்லாறு துயருறு 

வது அழகன்று. இவ்வு...ம்பின் இயலபென்ன ₹ 

*என்பினை நாரம்பிற் பின்னிக் குடர்வழும் பிறைச் மெத்ிப் 
புன்புழுப் பொடித்து செக்சீர்ப் புண்ணசம் பொழு காறித் 
துன்பகோய் ற்றி னுக்கும் உறையுளாய்ப் புறதோன் மூடும் 
வன்பு£லை யுடம்பே ஆவி வருத்திடும் பிணிவே றில்லை,” 

இப்படிப்பட்ட உடம்பை விட்டு கான் ஈற்கசயடைலதால் 
நீங்கள் வருத்தலாமோ ₹ ம௫ழ்வதன்றோ அதிவுடைமையா 
கும்? வன்புடையாபை விட்டுப் பிரிவது மனத்தைத் துன் 

டறுத்தும் என்பது உண்மைதான். ஆனால், இது நிலையான 
பிரிவன்று. வழிபிடைச் சத்திரம்போனற இந்த உலாத்தில் 
எதுதான் நிலையானது 7 ஒன்றும் நிலையன்று ஈமது பிரிவும் 

நிலையுடையதன்று. என்றும் நிலையுள்ளது இறைவன் இரு 
வடி ஒன்றுதான். அவன் திருவடியை அடையக்கூடிய நற் 
காலம்” (குழந்தையைச் கண்ணாற் சுட்டி) * இதோ, புத்தாவ 

;தாசமாக என் வயிற்றில் வாது பிறந்திருக்கும் இகதப் புண் 
ணிய மூர்த்தியால், விரைவிற் கஇடைத்துரிட்டது. உரிய 
கரலத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் அத்த நிலையான புவியை ௮டை 
விர்கள். அப்பொழுது நாமனைவரும் ஓன்று சேரலாம் அப் 

பால் நமக்குப் பிரிவில்லை. .ஆதலால, இப்பொழுது நேரும் 
இந்த நிலையற்ற பிரிவுக்காகத் துக்கப்படாதீர்கள். உங்களை 
விட்டுப் பிரிவது எனக்கும் ஒரு சிறிது வருத்தமாய்த்தான் 
இருக்கிறது. ஆபினும், மக்கட் பிறவிக்கு இயற்கையாயுள்ள 
மாயையின் செயல் அது என்பதை நான் உணர்கிறேன். நீங் 
களும் ௮கை ணர்ந்து, என் பிரிவால் மனம் உடையாமல் 

ஆறியிருல்கள். நான் செல்லும் காலம் மிக நெருங்கவிட்ட 
,தாகையால், என் மனத்தில் உள்ள aay முக்கியமான விஷ 
யங்களைக் கூறிவிடுகிறேன் ? என்று தன் கணவனை நோக்கக் 
கூறலாளை் :
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என் ஆருயிர்க் காதலரே, அடியாளிடம் தாங்கள் 
வைத்த அன்பே என்னைப் (|னிதப்படுத்தியது. அன்பின் 
வல்லமை இத்தகைய தென்பதை யான் தங்களால்தான் 
அறிந்தேன். ஆதலால், அவ்வன்பின் வன்மையால் தாய்கள் 
இதுகாறும் என்னை எவ்வாறு புனிதப்படுத்தினீர்களோ அவ் 

வாறே என் தங்கை கெளதமியையும் புனிதப்படுத்துங்கள். 
தங்களைவிடச் இறியவள் கான். என்னை விடச் சிறியவள் 
கெளதமி. அதலால், ௮வள் அறிந்தோ அறியாமலோ இது 
வசையில் செய்திருக்கக் ௯டிய பிழைகள் எவையேனும் இருச் 

தால் அவைகளை மன்னித்துவிடுங்கள் இனி, ஏதேனும் பிழை 

செய்தாலும், நல்வழி காட்டி அவளைக் இருத்துங்கள் ; கடிந்து 
வெறுத்து ஒதுக்கிவிடாதீர்கல். இதுகான் எனது கடைசி 
வேண்டுகோள் ”” (கெளதமியின் கா.ததை இழுத்துச். சுத்தோ 
,தனன் கரத்தில் வைக்க) * இதோ, கான் என் தங்கையை 
அடைக்கலமாகத தங்கள் கையில் ஓப்புவித்துவிடடேன்."” 

இவ்வாறு கூஜிவந்ததைக் கேட்கக் கேட்கச் சுத்தோதன 

னுக்கும் துயரம் பொங்யெது. அவன் காசை காரையாய்க் 

கண்ணீர் வடி ததுப் பொருமினான். கெள, தமி முகத்தை முன் 

தானையால் மூடிக்கொண்டு விமமி விம்மி ps தொடங்கி 

னாள். மாயாதேவிபின் கண்களிற் கலங்கி நின்ற நீரும் கறு 
துளிகளாய்க் இரண்டு சொட்டியது, ௮வள் தன் கணவனை 

யும் தங்கையையும் பத்றியிருகக பிடியை விட்டுவிட்டு, தன் 

கண்களில் அரும்பிய கீரை அவர்கள் காணாமல் துடைத்துக் 
கொண்டு கெள தமியை நோக்கி, “கெளதமி கான் உனக்குச் 
சொல்ல வேண்டுவது அதிகமில்லை. நி யாருக்குச் சுதந்தர 

மாயினையோ, அவர் கையில் உன்னை ஒப்புளித்து விட்டேன். 

அவர் சர்வோததமர் ; உன்னைக் கைஸிடமாட்டார். அவர் 
மனங்கோணாமல் ௩டகஈதூ நி கடைத்தேறு. என்னைப்பற்றி 

நான் உனக்குச் சொல்லவேண்டுவது ஒன்றுண்டு உன் 

வாழ்க்கைக்கு கான் இடையூராயிருப்பதாக உனக்குத் 
தோன்றியிருக்கலாம் அப்படித் தோன்றுவது இயல்புதான். 

அதை கான் Oe கொள்ளவிஃலை. அனால், உன் 

வாழ்க்கைக்கு என் மனமார கான் ஓர் இடையூறும் - செய்த 
இல்லை. என் மனச்சாகஷி அறியச் சொல்றேன். இதை நீ்
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கிச்சயமாய் நம்பு. என்னையும் அறியாமல் கான் எவ்வகையி 
லாவது உனக்கு இடையூறும் இருந்திருக்கக்கூடும். அப் 

படியிருந்தால், தமக்கை என்ற முறையை நினைத்து நீ ௮தை 
மறந்துவிடு” (கெளதமி ஓவென்று வாய்விட்டுக் கதறுகிறாள்.) 

ுழாதே. பொறு இன்னும் நான் உனக்குச் சொல்ல 

வேண்டெது ஒன்றுண்டு அதையும் கேள். எனக்குக் குழந்தை 
பிறந்தது ; உனக்குப் பால் சரஈகது. இதனாலேயே, பெற்ற 
வள் கானும் வளர்ப்பவள் நீடுமாப் இருக்கவேண்டும் என் 

ug தெய்வூத்தம் எனத் தெரிதெதன்னோ ? ஆதலால், இச் 
(தச் செவை வளர்ப்! உன்னைப் பொற கடமை, எந் 
(தக் காரணத்தை உ ந்தேசித்தும, அதக் கடமையை நிறை 

வேத்றுவூல் நீ அணுவளவும் தவறக் கூடாது இந்தக் 
Gps சாமானியமானதன்.௮ு இதை வளர்க்கும் உனக்கு 

கான் அதிகம சொல்லவேண்டுவகில்லை. பாலகனது ஸ்பரிச 

மகிமையால் நியே எல்லாவற்றையம் அறிகஆகொள்வாய். 

எனது பிறவியை ஈடேத்ற வாத அதப் புண்ணிய ஈூர்ததியை 

இப்படி. எடு என் கண்குளிர அநைப் பார்ததுளிட்டுச் செல் 

இறேன் ” என்று,தன் இரு கைகளையும் நீட்டினாள். 

கெளதமி, கண்ணீரால் களைகதிருகத தன் முகத்தை முன் 
தானையால் துடைத்துக்கொண்டு, முழரழையை or தீரு மாயா 

தேவியிடம கொதெதாள். மாயாதேவி அதைவாய்இத் தன் மார் 

பகத்தில் வைத்துப் புன்னகை செய்தவண்ணம் சதிது நேரம் 
அதை Pies பார்த்துக்கொண்டிருஈதாள். குழகதை தன் 

இரு று பாதங்களாலும் அவள் முது நில் உதைத்தது. 
மாயரீதேவி, ஒரு சையால் குழதையைப் பிடித்துக்கொண்டு, 

ஸ்ஹு கையால் அதன் பாதங்களைப் பற்திப பலமுறை முத்த 
மிட்டாள். பிறகு, அதைக் நூச்டிச் கெளதமிபிடம் 
கொடுத்து, 4 எடுத்துக்கொள் பததிரமாய்ப் பாதுகாத்து 
வளர்தது வா” என்முள். 

கெளதமி ௮வள் கொடுத்த குழந்தையை வாங்ட முன் 
"போலக் இடத்திவிட்டு, சன்னததிற சைவைத்துத் தலையிறங் 

இக் கண்சோர்ந்இருந்தாள். சுத்தோதனலும் குனிந்த தலை 
நிமிராமல், சோர்நச கண் இமையாமல் இருந்தான். மாயா
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தேவி கண்களை ஏறிட்டு மஞ்சத்தின் விதானத்தைக் கூர்ந்து 
பார்த்துக்கொண்டிருந்தாள். 

சுமார் 8கது நிமிஷகேரம் முவரும் மெளனமுத்றிருந்த 
னர். HD அவர்களுசகு ஓ. ஒரு கற்பகாலம் போலத தோத்றி 

யது. உலகமே ஐய்வுத்றிருப்பது போலக் காணப்பட்டது. 

சோலையில் வீஎம் காற்றும் விரைைகோட ௮ஞ்சியதுபோல, 

மெல்ல மெல்ல ௮சைநஈதது, பஈஷிகள கூவாமற் பறந்தன. 

அங்குமிங்கும சென்று கொண்டிருந்த தாதிகள், வளையல்கள் 
குலுங்குமென்று பயந்து கையிசாமல் அடிமேல் அடிவைச் 

gies பூம்பாவைகள்போல நடநதார்கள். சூரியன் தன் Br 
ணங்களை யெலலாம ஓடுக்கிக்ெ காண்டு மேற்றிளைக்கோடியில் 

ஒதுங்க Bags. கப்பலோடி மறைகத கெடுங்கடல்போல 
வானம் வெறுமையுற் திருக்கு. 

அண்டபிண்ட சராசரங்கள் யாவுமே அயர்க்திருப்பது 
போற் காணப்பட்ட அதச் சமயத்தில், ஒம். என ஒர் இன் 

ஜொலி ௪ எழுந்தது. குழகசை ஜனனமான காள் முதல் ஒவ் 
வொரு நாளும் அதே வேளையில் மங்கையர் சிலர் மாளிகையி 

லிருாது: விணைமீட்டிப் பாட்டிசைப்பறு வழக்கம். அவ் 

வழக்கப்படி3ய இப்பொழுதும் அவர்கள் பாடுதற்கு gus 
கமாய் வீணையை மீட்டிச் சத கூட்டினார்கள். may 
வொலியே, நிறைந்து தோன்றிய ௮மைதியிடையே, ஐமென் 

றெழுநதது, அதற்சையத் தானும் இராககமனம் செய்ய 
விரம்பிபவள்போல, பமாயாதேவி மேலே பார்த்தபடி, 
ஓமென இசைக்கத் தொடங்கனொள். அதைக் கேட்டதும், 

சுத்தோதனனும் கெளதமியும் யாது காரணத்தாலோ Bes 
இட்டு, மஞ்சத்கைசிட் டி.றங்ச மாயாதேவிபின் தலமாட் 
டருகே சென்று மிகவும் கவலையுடன் அவள் முகத்தை உற்று 

நோக்இ, :மாயா' என்றனர். 

மாயாதேவி, கணவனையும் தங்கையையும் கடைக்கண் 
ஜல் கோத்சினாள். பிறகு, ௮வள் பார்வை குழந்தையின் 

)து சென்று ஒரு கிமிஷநேரம் தங்கியிருந்தது அப்பால், 
அவள் கண்ணிணையின் கரூவிழிகள் இரண்டும் ஒன்றை 

"யொன்று நெருங்க மேல்கோக்னெ. ௮வள் மூன்கரங்கள் 

இரண்டும் மெலலென மேலெழுந்தன. கைவிரல்கள் ஒன்றோ
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"டொனறு கோப்புண்டன. அ௮ங்கனம் இணைந்த மலர்க்கை 
கள், கெஞ்சை அணைத்துத் தழுவிக்கொண்டாற்போல, அவள் 

மார்பகததிற் படிரதன. மேல நோக்கிய கண்கள் இசண்டும், 
குவளைமலர் இரண்டு குவிவதெனக் குவிஈது மூடுண்டன. 
அடங் நடந்த அவளது சுவாசம், கெய்வத்திய Ruse wer 

ஓய்வுற்ற கின்றது 

அரசன் அவள் நெற்றியைத் தொட்டுப் பார்த்தான். 
கெற்றி சில்லென்றிருக்கததுத உடனே ௮வன் கையை அப் 
பால் Og savor முகத்தை உற்று நேரக்னொன். அவன் 

இடக் ஈரம மஞ்சத்தைப் பற்றியிருந்தது. மாயாதேவியின் 
நெற்றியைவிடடு எடுத்த வலக்கரம அவள் தலையணைமீது 
ஊன்றி 1ிருகதது.. ௮ நிலையில் ௮வன் பிரதிமைபோல அசை 

apn Am apa. 

கெளதமி, அரசன் நிற் தம் நிலைபைப் பார்த்தாள் ; மாயா 
தேவியின் முகத்தைப் பார்த்தாள் ; Gass முகத்சோடு 
முகம்வைத்து அவளை முததமிட்டாள் ; நிமிரக்தாள் ; * அக் 
காள்?” என்றாள் ; முகத்தில் அறைகது கொண்டாள் ; தெய் 
வமே / இதுவோ உன் 83" என்று கூறி மஞ்சத்தின்மீது குப் 
புறச் சாய்கது விழுந்து விம்மிவிம்மி ய (perm, தன்னை மீறி 

எழுந்த துயரம் சிறிது தறி அடங்கும்வரையில் பலபல பன் 
னிப் புலம்பிஷ் ; பிறகு எழுகதாள் ; பல்லைக் கடித்தாள் 7 
கையை நெரித்தாள் ; தன் பலங் கொண்டமட்டும் ஓங்கித் 
தலையில் அடித்துக் கொண்டாள். முடி கெஇழ்ந்திருந்த 
அவள் கூந்தல் சோர்ந்து விழுந்து தொங்யெது. அழுததாத் 
சிவந்து இமை வி.்இயிருந்த தன் கண்களால் ௮வள் மாயர 

தேவியின் உயிர்ப்பற்ற"முகக்தை உற்றுப் பார்த்துவிட்டு, மார் 
பின்மேற் கோத்து வைத்திருந்த sum கைகளைத் தன் 
கையால் தொட்டாள். தொட்ட கையை அக்கணமே வெடுக் 
கெனப் பின்னிழுக்து, * பாவியேன கையால் உன்னைத் சொட 

வும் தகுமோ ! ” என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டு, 
எதிர் கின்ற ௮ரசனை ஏறெடுத்துப் பார்த்தாள். 

அரசன் இன்னும் அப்படியே, பிரதிமைபோல கின்று 
கொண்டிருக்தான். கெளதமி மஞ்சத்தைச் சுற்றி ௮ரச9ன 
திர் சென்று நின்று, துணிவும் தீரமும் தொனிக்க ** ௮ரசே !
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என்றாள். அரசன் கண்கள் இமைத்தன. அவ்வளவுதான். 
அவன் கெளதமியைக் கண்ணெ௫ுததுப் பார்க்கவுமில்லை ழ் 

வள் அழைதததற்கு ஏன் என்று கேட்சுவுமில்லை, “கெள 

தமி அதனால் சற்றும் மன ஈதளர்ந்தவளாகக் காணப்படவில்லை. 
அவன் காது கொடுத்துக் கேளாலவிட்டாலும் தான் சொல்ல 

வந்ததைச் சொல்லிவிவெதெனத் தீர்மானிக்தவள்போல, 
அவள் தீன் பார்வையை௮7 சன் முகத்திழ் பதித்து, “அரசே, 

கான். யார் தெரியுமா ?” என்முள். 

அப்பொழுதுதான் அரசன் சற்று அ௮சைக்கான் ; சடைக் 

கண்ணால் அவளைப் பார்த்தான் ; மறுகணமே அரதப் பார்வை 
யை மீட்டு, அவளைப் பார்ப்பதொழிதது, முன்னிருக்தவாறே, 

கற்சிலை கிற்பதென கின்ரான். கெளதமி அனைத்தையும் சண் 
டாள்) ஆனால், மனத்தில் எதையும் கொண்டாள் இல்லை. 
தான் என்ன சொல்ல வாதாளோ அதைச் _சொல்லியொழிப் 
பதிலேயே கரு த்தாய், அரசன் முகத்திற் பதித்த பார்வையை 
அப்பால் அகற்றாமற் கூறுவாளாயினள் : 

, “அமுதுடன் பிறந்த நஞ்சு நான். தேவியுடன் பிறந்த 
மூதேவி கான். ௮௧௬ மூதேவி முன் பிறஈதாள் ; சான் பின் 

பிறந்தேன். என்னைவிடக் கொடியபிறவி வேறெதுவும் இராது. 
எனக்கு முன்னே பிறஈறு, எனச்கு முன்னே இதோ இறாது 

கடக்கும் இவகவிடச் Fons gH Jou வேறில்லை. 
Da ond nig oadrg per “தாய்வயித்தித் பிறந்தோம் 
என்பது எனக்கே விளங்கவில்லை. பூவுடன் கூடிய காரும் 
மணம் பெறுஇறது நானோ நாரிலும் ழோனேன். நல்லாள் 

உடன் பிறாதும் பொல்லாளானேன்.. எனக்கு. தமக்கையும் 

தாயும் தோழியுமாயிரு,த இந்த உ ததமிச்கு நான் செய்த 
பொல்லாங்குகளை நினைத்தால் என் மனமே ௬௬9தது. ௮வ் 
வாராக, எவ்வாறு ௮வைகளை வாய்விட்செப்பேன் 7 

விட்டுரைப்பதைவிட உயிர்விட் டொழியலாம் யினும், 
உரைக்கும் துணிஈபேன். ஏன்? உள்ளதை உரையாவிட்டால் 
என் உயிர் உடலைவிட்டு ஒழியாது. அரசே! தாங்கள் செலுத் 

தும் நீதியும் தண்டமும் எவ்வளவுதாரம் செல்லும் !தர்மாலயத் 
தின்வாயிற்படிவசையும்கூடச்செல்லது அரிது செல்லும்வரை 

யிற் சோகச் செல்லும் என்ற நிச்சயபேனும் உண்டா ? இல்லை. 

வாய்
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*பொய்யுடை யொருவன் சொல்வன் மையினால் 
மெய்போ லும்மே! மெய்போ லும்மே! 
மெய்யுடை யொருவன் சொலமாட் டாமையாற் 
பொல்போ ும்மே! பொய்போ லும்மே!? 

லால, பொய்யை மெய்யாகவும், மெய்யைப் பொய்யாகவும் 

கொண்டு நீதியம தண்டமும் நெதிதவறக் கூடும். ஆனால், 
தர்மதேவதைக்குத் தங்கள் செங்கோலைவிடச் சிறந்த செங் 
கோல் வேளொன்றுண்டு. அது செலுத்தும் நீதி இம்மியளவும் 
கெறிதவறுவஇல்லை. ௮துவே மனச்சாகஷி. கான் செய்த பொல் 
லாங்குகளுக்குத் தகுந்த அரசாக்கனை எனக்கு இன்னும் 

கிட்டவில்லை மனச்சாகஷிபின் ஆக்கினை ௮ப்பொழுகேதொடங் 
இவிட்டது. இதுகாறும் நான் பட்ட மனோவேதனை இவ்வள 
வென்று சொல்லமுடியாது. அனால், கான் செய்த பெரும் 
பழிக்கு அதுவும் தகும, அதற்கு மேலும் தகும். 

நான் செய்த பெரும்பழி என்ன, தெரியுமா? பஞ்சமா 

பாதகங்களுள் முதன்மையான கொலை. இகத உத்தமியை, 

என் உடன்பிறந்த தமக்கையை, எத்தனையோமுறை கொல்ல 
வகை தேடினேன். என் சூழ்ச்சிகள் ஒன்றும பயன்படவில்லை 

என்பது உண்மை. அமஹோடு போயிருந்தால் என் மனோ 

வேதனை அவ்வளவு அதிகமாயிராது ஆனால், ஒரு கொலைக் 

குச் சூழ்ச்சி தேடிய நான் வேறு இருகொலைக்குக் காரணமாய் 

விட்டேன். காமாக்ஷியும் தாமோதரனும் இறகதது என்னல் 
தான். என் தமக்கையைக் கொல்லும்படி கான் அவர்களைத் 
தூண்டினேன். தெய்வசங்கற்பத்தால், என் தமக்கை உயிர் 
திப்பினாள்; அவர்கள் உபிரிழஈதார்கள். அதற்குப் பின்னும் 

நான் எத்தனையோ முறை என் தமக்கையின் உயிரைப் 
போக்க முயன்றேன். என் முயற்சிகள் பயன்படவில்லை. 

விதிவசத்தால் இப்பொழுது ௮ வள் தானே இறாதுவிட்டாள். 
அவளுடைய பிரிவைப் பொறுக்க என்னால் முடியவில்லை.” 

இவ்வாறு அவள் கூறவும், gen Bg திரும்பி 
அவள் முகத்தைப் பார்த்தான். கெளதமி ௮தைக் கவனி 

யாழல் , தன் உரையைச் கொடர்ந்து, 4 நானே கொல்லக் ௧௬. 

இய தமக்கை, தானே இறந்ததற்கு இப்பொழுது கான் விச 
னப்படுறேன். இது தங்களுக்கு அதிசயமாகத் தோத்ற
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லாம. அனால, எனது விசனம் உண்மையானது. என் தமக்கை: 

பெற்ற குழந்தை இதோ கடக்றைது. எப்பொழுது இதைக் 
கண்ணாற் கண்டேனோ, அப்பொழுதே என மனம் மாறி 
விட்டது. என்னையும் அதியாமளி என் உணர்வு தெனி' 

வடைரதது. னால், அதைப்பற்றி இப்பொழுது ஆகவேண்டு 
வது ஒன்றுமில்லை. என் தமக்கை இறந்துவிட்டாள். ௩௬௭ 
இனி உயிர் தரித்திரேன். தற்கொலை செய்துகொள்ளலாம். 
அதற்கு அஞ்சுகிறேன். ஏன் ? உயிர்விட மனமில்லாமலா ?” 
இல்லை. எக்கொலையும் பாவமானால் தற்கொலையும் பாவர் 
தானே. பண்ணிய பாவம் போதும். மற்றொன்று செய்ய: 
எனக்கு மனமில்லை. ஆதலால், அரசே? தங்களுக்குரிய 
அரசநீதிப்படி, கொலைகாரியான என்னைத் தாங்களே கொன் 
அவிடும்கள்,” என்றாள். : 

௮சசன் அவலை உற்றுப் பார்த்தபடியே ஸ்தம்பித்து 
கின்றான். கெளதமியும் அவளை உற்றுப் பார்த்தபடியே ரின் 
ருள். இலை விநாடிகள் சென்றன. அப்பால் கெளதமி, ௮ 
சனை இன்னும சிறிது நெருங்க, :* ஏன் காமதிக்கறர்கள் ச 
யோசனை என்ன ? எப்படிக் கெரல்வதென்றோ ? இதோ 
இருக்றெதே தங்கள் சித்றுடை.வாள் '” என்று ௮ரசன் இடை 

யில் என்றும் 2 TOM DHE Fld சிற்றடைவாள் ஒன்றைப்: 

பத்றி உறையினின்றும் அதனை வெடுக்கென உருவினாள். 
அசசன் இடுககட்டுப் பொருக்கெனப் பின்வாங்கி நின்று 

அவ்ளை வெறித்து நோக்னோன். ரெளதமி, கையிலு.ரவிய 
வாளை அரசனெதிர் நீட்டி, * பிடியுங்கள் வாளை, கொல்லுங் 
கள் என்னை. என் உயிர் வல்லுயிரானாலும், இவ் வாள் 
போதும் ௮வ் வுயிரைப் போக. போக்இவிடுங்கள் FQ 
சம்” என்றாள். சுத்தோதனன், அவள் நீட்டிய வாளை வாங்?, 
அப்பால் விசி எறிந்தான். வாள் ஒரு மூலையிற்போய் 

விழுந்தது. 

கெளதமி, மூலையில் விழுந்த வாளைச் சிறிதுநேரம் உற்றுப் 
பார்த்துக்கொண்டிருந்து, பிறகு அரசனை நோக், “ yee, 
தங்கள் கருத்தை ௮றிஈதுகொண்டேன். என் உடல் தஜ்கள் 
வாளால் வெட்டூண்ணத் தகுதியுண்_யதன்றுபோலும். ஈல் 
லது, தாங்கள் எனக்குச் சரொசாக்னை விதித்ததாகத் தங்க
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ளுக்குக் இழ்ப்பட்டி நிபாயாதிகாரியிடம் நானே சென்று 
தெரிவித்து எனக்குரிய கண்டனையை ஏற்றுச்கொள்இதேன்,”” 
என்று கூறி வெளியே செல்லத் திரும்பின. அதுகாறும் 

மெளனம் சாதித்து நின்ற ௮ரசன் ௮ப்பொ௫துதான் வாய் 
திறந்து, “கெளதமி, நில்லு" என்று கூறி ௮வள் கையைப் 

பிடித்திழுத்து வளை நிழததினன். அதுகாழம் கெளதமிக் 

இருந்த தீரமும் துணிவும் ௮ப்பொழுதுதான் தளாத் தொடங் 

இன: அவள் கண்களில் வத்திய நீர் மீண்டும் சுரக்கத் 

தொடங்கயெது. “ ஏன் என்னைத் தடுக்கறீர்கள் ? வேண்டா. 
(தண்டனையைத் தாமதப்படுத்தி என் மனோவேதனையை ௮ 
கப்படுததாதீர்கள். கான் கொடியளானாலும் தாங்கள் கொடிய 
சாகாஇர்கள் ” என்று விழிரீர் பெருகக தழுதழுத்த மொழி 

களால் கல்லென்ற கெஞ்சும் இளகி இழுதென' உருக உரை 
ஈவின்று, கண் சோர்நது மெய்சோர்கது நின்றாள். 

சுத்தோதனன் கண்களிலும் ரீர் ததும்பியது. அவன் 
அவளை , கோக்கு, ** கெளதமி, நீ செய்த கொடுஞ்செயலகளை 
நீயே coming ayn gi Bon (oom. அது போதும் மாயா 

தேவியை உததேதேதும், அவள் உன்னிடம் ஓப்புவிதத 
குழந்தையை உததேூததும் உன்னுடை ப குற்றங்கள் அனைத் 

தையும் கான் மனித்துவிட்டேன். உன் மனோவேதனையை 
மாற்றப் பீறர் எவரலும BIg! உன் குணம் திருந்தத் 

DOGS ௮௩த வேதனையும் மாறி மறைந்துபோகும். வேறெதற் 
இல்லாவிட்டாலும், உன் தமக்கை மரணத்தறுவாயில் தெரி 

வித்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கேனும் F உயிர்வைத் 
இருக்கவேண்டியவளா யிருக்கிறாய் ஆதலால், உயிர்விடும் 

எண்ணத்தை விட்டொழி. மாயாதேவி இறாதுவிட்டாள். 

*புத்தன்தாய் ஈண்(0)இப்.3 வாழை புனமூங்லெ 
கத்த2 விரியன் கடுஞ்சிலக்தி--இத்தனையம் 
வேலாலும் வாளாலும் அன்றியே தாம்கொண்ட 

சூலாலே சம்முயிர்க்குச் சார்வு” 

என்னும் உலகவச௪னம் மெய்யாயிற்து. என் காதலரசியின் 
உயிர்ப்பற்ற முகத்தைப் பார்த்தால் என் கெஞ்சம் பிளக்றெது. 
இனி இங்இருக்க என்னல் முடியாது செல்கிறேன். மந் 

திரிக்குச் செய்தி சொல்லியனுப்புறேன். அவர் வந்து தக
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னக்கிரியைக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்வார். நீயும் 
இகங்சொகே. குழந்தை, பிரேதத்தருகே டெக்கக்கூடாது. 
அதை எடுத்துக்கொண்டு மாளிகைக்குள் சென்றிரு. குழக் 
தையை ஜாக்இரகதையாகப் பார்த்துக்கொள் '” என்று 
வெளியே சென்றுவிட்டான். கெளதமி, இந்தைகலங்யெவ 
ளாய், ௮ரசன் கட்டளைப்படி குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு 

மாளிகைக்குச் சென்றாள். 

சட 

அதிகாசம்--8. 

சிற்றிளம் பருவம் 

“ஆண்டாண்டு தோறும் அழுது புரண்டாலும் 
மாணடார் வருவரோ ! மாநிலத்தீர்,--வேண்டா : 
நமக்கும் அதுவழியே. காம்போ மளவும் 
கமக்கென்என் நிட்டுண் டிரும்”, 

என்னும் ஒளவைப் பிராட்டியார் உபதேச நெறியைக் கடைப் 
பிடித் தொழுகுவது, பற்றற்ற பரமஞானியா்க்கன்றிப் பிறர் 

எவர்க்கும் எளிதன்று. மனத்துக்கு உகந்தவர் மாண்டொ 
ிந்தால், அதனால் ஏற்படும் துயரை ஆற்ற வல்லது, மாண்ட 
வர் மீளார் என்ற உணர்ச்சியுமன்று ; துயருந்றுப் பயனில்லை 
என்ற ஞானமுமன்று ; நாமும் ஒரு நாள் மடிந்தொழிவோம் 

என்ற உண்மையுமன்று : வேறு யாதெனின், காலம் ஒன்றே 

யாம். 

காலத்தால் மாருதது, என்றும் அழியாப் பரம்பொருள் 
ஒன்று தவிர, வேறு எது உண்டு? இன்பம், துன்பம், அயாம், 
மூழ்ச்சி முதலிய யாவற்றையும் காலம் உருக்குலைத்துவிடுக 
று. மாயாதேலியின் பிரிவால் சுத்தோதனன் முதலியோர்க்கு 
உண்டான பெருந்துயாரத்தையும் ௮ந்தக் காலம் என்னும். 

வைரவாளே றிது சிறிதாகக் குறைத்துக்கொண்டுவர்தது. 

ஆயினும், சுத்தோஷான் முகத்தில், முன்னிருஈத ளெர்ச்சி 
இப்பொழுஏ இல்லை. மாயாதேவி உயிருடனிருக்தபொழுது 
அவன், சாஜ்யவிவகாரம், ,நாலாராய்ச்சி, தெய்வதியானம் 
முதலியவைகளில் ஈபெட்டி ருக்கும் ல சமயங்களில் அவே
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மறந்திருப்பதுண்டு, இப்பொழுதோ மாயாதேவியின் ஞாப 
கம ௮வன் மனத்தில் இடையருது குடிசொண்டிருகதது. 

உருவைப் பிரியா நிழல்போல அவள் அவன் நினைவைப் 
பிரியாது தொடர்நதிறாகதாள். அவள் இறகது Vasa வரு 

ஷங்களாயினவேனும், பக்க ventas அவள் நேற்றுத் 

தான இறகதவள்போலக தோனதினனள். குழந்தையைக் 
காணும்போது, ௮வன முகம் அலருமாயிலும், அப்பொழுது 

கான் மாயாதேவியின ஞாபகம் மிகவும தெளிவாக அவனுக் 
சூத் தோன்றும் இறுவன அவ்வளவுதாரம தாயின் சாயலாக 

இருஈதான 

கெளதமியே சிறுவனை வளர்த்துவந்தாள். கெளதமியின் 
தோற்றம முன்னையைலிட இடபொழுது எவ்வளவோ தி. ருந்தி 

யிரு ந்தது, இப்பொழுது: மான் அவள மாயாதேவியின் சகோ 

தரியாகக் காணப்பட்டாள். அவள் தன் தமக்கை உயிருட 
னிருகதபோறு அவளமீத் எவ்வளவு பகைமை பாராட்டி. 
னாளோ, ௮வ்வளவுச் கவவளவு இப்பொழுது அவள்மீது 

ன்பு பாராட்டிஞள். சிற்சில சமயங்களில தமக்கையை 
கினைததுக்கொண்டு மாலை மாலையாய்க் கண்ணீர் உகுப்பாள். 
ஆனால, அல்வளவுதாரம் துயரம் தன்னைமீறி வெளிட்படுவ 

தற்கு ௮வள் அதிகமாய் இடங்கொடுப்பதில்லை ஏனென்றால், 

இறு௮ன ௮வள் ௮ழுவதைக்கண்டால் சாலும் ௮ழத் தொடக் 
இவடுலான். அதுமட்மென்று. அவள் சத்து முகம் வாடி 
யிருந்தால், அவன் அவள் கன்னச்தைக் கிள்ளியும், கழுத் 
தைக் கட்டியும, மூடுண்ட ௮வள் இதழ்களைத் தன் சது விரல் 
களால் திறகதும் ௮வளை முகமலர்கது நசைக்கும்படி செய்து 

விடுவான. அதனால், கெளதமியிடம் துயரம நிலைகொள்ள 
இடம் இல்லாமற் போயிற்று. 

மரணகாலததில் மாயாதேவி தன்வசம் ஓப்புவித்த அந்தக் 
குழந்தையே தனக்கு எலலாச் செல்வமும் எல்லா இன்பமும் 

என்றெண்ணிக் கெளகமி ௮கை மிகவும் அருமையாக வளர் 
க்து வஈதாள். நெறிப். டி. குழகதைக்கு நாமகரணம் செய்த 
போது, தாதையின் விருப்பத்திற்கணங்க, : இத்தார்த்தர் ? 
என்று பெயரிடப்பெற்றது ௮ப்பெயராலேயே சுத்தோதனன் 
குழந்தையை அ௮ழைட்பது வழக்கம்; ல ”சமயங்களில் *சர் 

7
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வார்த்த சத்தி! என்றும் அழைப்பதுண்? மற்றையோர் 
பலரும், கெளதம கோத்திரம் விளங்கவஈ சிறுபா ஆதலால், 

அவருக்குக “கெளதமர்” என்று பெயா வழகவெஃதார்கள். 

கெளதமியோ, “என் செல்வமே” என்றுதான் சறுவரை 

அழைப்பாள். ் 

கெளதமிக்கு, மாயாதேவி இதஈதபிற த. ஓர் ஆண் குழந் 

தையும பெண்குழகதையும் பிறத்திருககன. அண் குழக் 

தைக்கு நந்தன் எனதும, பெண் குழநதைக்கு & GHUBLEOB 

என்றும பெயா. நந்தன், இித்சார்த்தனுஈகு இரண்மி வயது 

இளையவன் உரூபககதை என்னும் பெண் குழகதை நகதன் 

பிறகத மூன்றாவது வருஷம் Gores இப்பொழுதுகான் 

அதற்கு முதல். வயது முடிஈது இரண்டாவது வயது கொடங்க 

யது தன் வயித்திற் பிறகத இகத இரண்டு குழகதைகளை 

யும், கெளதமி ௮வவளவாகக் சுவனிப்பதிலலை. அவளது 

கழுததெல்லாம் கெளதமர் மேலதான. 

கெள.தமருக்கு கான்கு வயது நிரம்பும்வரையில், ௮ வர் 

கெளதமியைவிட்டுப் பிரிகதிருக்கமாட்டா அவளும் ௮வ 

ரைப் பிரியவிடமாட்டாள். 8தாவது வயதில், இத்தார்த் 

தருக்கு முறைப்படி வித்தியாரம்பம் செய்ஸிக்கப் பெத்தது. 

அதுமுதல் yori தினகதோறும் காலையிலும் மாலையிலும் 

விறிதுநோம் கெளதமியை விட்டப் பிரிகதிருக்க வேண்டியவ 

ரானார். வறு கெளதமிக்கு மிகவும் மன ..ருத்தததையும் 

முகவாட்டத்தையும உண்டுபண்ணியது அதை நினைததுத் 

தான் இப்பொழுதும் வ ருததப்பட்டுக்கொண்டு, வள் தனு 

உப்பரிகையின் முன்கட்டில் ஒர சாய்மணைமீது சாய்கது 

கொண்டி. நந்த!ள். Maar Y HEH, song விரிச்கப்பட் 

டி.ரூநத இரத்தினக் கம்பளத்தினமீது, குழகதை உரூ நகதை 

யைத் தோள்மீ௮ சார்த்திக்கொண்டு. தாதி பங்கஜம் உட்கார்ச் 

திருந்தாள் , அப்பொழுது மாலை கிஈதுமணி இருக்கும். 

கெளதமி ஜன்னல் வழியாய் வெளியே தகாயததைப் ,பர்தது 

விட்டுப் பல்கஜத்தை நோக்கு, “பங்கஜம், பொழுது போய் 

விட்டதே, எங்கே, என் செல்வம் இன்னும் வரக்காணோம்;!” 
என்றாள்.
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பங்கஜம்--*வருற வேளைதான். விளக்குவைக்க இரண்டு 
காழிகை இருக்கும்போதுதானே, வித்தியாப்பியாசம் முடி. 
யும். 

கெளதமி--“ஈல்ல வித்தியாப்பிபாசம்/” 

பங்கஜம்--(இரித்துக்கொண்டு) “ஏன் அப்படிச் சொல் 
“இறீர்கள் காரரக்கு ராஜாவாகச் சிம்மாசனத்தில் ௮மரவேண் 
டிய குழகரையல்லவா? இன்றைக்க தெரியவேண்டிய வித் 
தைகளைத் தெரிகதுகொண்டால்தான் காளைக்கு ராஜ்யத்தை 
நன்முய் ஆளலாம். * 

கேளதமி --“உண்மைதான் நீசொல்வது--அதிருச்சட்டும் 
பங்கஜம, நி சற்று யோகிததுப்பார்.  * குழநதை இல்லை” 

என்று எத்தனையோபேர் குறைப்படிகருர்களே, ஏன்?” 

பங்கஜம்--! ஏன் ஏன்ஞுல ?-- முழகதைப் பாக்யெத்தை 
19. விடச் சறகத பாக்கியம் வேறென்ன இருக்றெது 

கேளதமி--* அதைத்தானே கான் கேட்றேன். .என்ன 
வகையில் எல்லாப் பாக்கியங்களிலும் முழாதைப் பாக்கியம் 

இிறகதத ? அஷ்ட 8ஸ்வரியம் என்ஜாகள் மக்கள், மகு 

டம், தனம், தானியம், ரத்தினம், பகது, வாகனம், அடிமை 

என்னலும் அந்த எட்டு வகைச் செல்வத்தில், மக்கட் செல் 

வத்தைவிட நிலையில்லாத செல்௮ம் வேறு எது ?? 

பங்கஜம் -“புத்திரபாக்யெமா நிலையில்லையென்று சொல் 
இதீர்கள் ? ? 

! “கெளதமி--* நான் சொல்வதென்ன / உனக்கே தோன்ற 
வில்லையா ? மற்ற லீஸ்வரியங்களை ஒரு கணம் அனுபவித்து 
மறுகணத்தில் இழந்தாலும் இழக்கலாம் ; அயள் முழுவதும் 
அனுபவித்தாலும் அனுபவிக்கலாம். புத்த 68ஸ்வரியம் ப் 
படி. இல்லையே!” 

பங்கஜம்--* ஏன் இல்லை 2” 

0களதமி -- ** இருக்காலும் அனுபவிக்க முடியாமல் 
இதற்கொ ர வரையறை ஏற்பட்டுவி$ிறெத, பார். குழந்தை 
அன்பதெல்லாம் 89கது வயதுவரையில் தானே 7”
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டங்கஜம்--*: அதற்கு மேல் al” 

கெளதமி-:* அது விததியாப்பியாசம் செய்பப் போய் 
விடுறது. வித்திபாப்பியாசம் முடிஈதால் உத்மியோகஞ் செய் 
யப் போய்விடுகிறது. ௮பபால பெற்றவள் அதைப் பார்ப்பது 

1 கூட அரிதாய் விரத / 

டங்கஜம் -- (சிரித்துக்கொண்டு) “பின்னை என்ன 2 
பிறகத குழககை என்றும் குழகதைபாகவே இருகதுவிட 
வேண்டூமோ ?” 

கேளதமி --* அமாம் அப்படி யிருந்துவிட்டால் எனக்கு 
மிகவு । திருப்தியாயிருக்கும்.” 

பங்கஜம் - (கல்லெனறு சரித்து) ** நல்ல கதைதான்! 
தங்கா இருப்திக்குச் சி டிஷ்டிக் சிரமமே மாறவேணடும,” 

கெளதமி -- இதென்ன இிருஷ்டிக் செமம்/ அக்சமர் 
தான். நீயேபார் நான்கு வருஷ்காலமாக என் செ௨வன் 

என்னைவிட்டு அரைக்கண மம் பிரிபாமலிரு தான். இப்பொ 
முது ஈத்தியாய்பியாசதநுக்குப் போய்விட்டான் அவனுக்கு 
வித்தியாரமபம் செய்த நாளாய். பாற்பொழுது முழுவதும் 
அவனைக் கண்ணால் பார்ப்பதே ௮ருமையாய்லிட்டது.. அவன் 
என்னருகே இல்லாவிட்டால் எனக்குப் பொழுதுபோகிறது 

ro என்ன கஷ்டமாயிருக்கிறது செரியுமா | 

டங்க 6--4 கஷ்டாதான்.?” 

கெளதமி--4 பொழுற விடிந்தால் எப்பொழுது போகும் 
என்றிருக்கிறது. இரவானால் விடியாமலிராதா என்று தோன் 
gpg.” 

டங்க % --4 அப்படி நினைக்கலாமா £ விடியாமல் இருக் 
தால் விடியாமலே போய்விடும். குழஈதை படி தத் தோர் 
தால், நாலுபேர் புதசசாலியென்று மெச்சுவாரகள் 1g 
ஈமது காதில் விழுஈதால் அதைவிட வேறு அனககம என்ன 7? 

கேளதமி -* என் செல்வன் படித்துத்தான் புத்திசாலி 
யாக வேண்டுமா என்ன !' இப்பொழுதே அவனுடைய புத்தி 
சாலிததனத்தைக் கண்டு எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுரொர் 
களே!”
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பங்கஜம் -- “ வாஸ்தலந்தான். அப்படிப்பட்ட குழக் 
தை படித.தால இன்னும ௮வ்வாாவு புத்திசாலியாகும ! 

  

செளதமி--..* சாதாரண பிள்ளைகள் தானடி. படிததுப் 
புத்திசாலிக ளாகவேண்டும். என செல்வன் சாதாரணமான 
பிரளையா ? ஓதாமல் உணரும் அற்பு, மூர்ததியாயிற் ஐ அவ 
னுடையயுக்தியு ஈபுதசியும குண ம£ஈதிற மம்யாருக்கு வரும!” 

- பங்கஜம்--* கடையென்ன / இகத வயழில் இவ்வளவு 
புத்திசாலியான பிள்ளை வேதெதையும் கான் இதுவரையில் 
பார்த்ததேயிலலை.” 

கெளதமி “ இனித்தான் பார்க்கப் போனாயா என்ன 7 
ஒருகாளு மில்லை என் செல்வம் சாமானிய மகலல்லடி. 

ஏதோ செய்வ: ரவதாரம * " ஒரு இருஷ்டாகதம் சொல்றேன் 

கேள் : ஒருகாள் கானும் மசாராஜாவும் ஊஞ்சலிலிருகது 
என்னவோ பேடுக்கொண் டிமுகதோம். பக்கததில் நகதனும் 

என் செல்வனும் இறு தேர் & முட்டி. விளையாடிக்கொண் டிருக் 
தார்கள் குற்கதை உளு ஈ௩மை தொட்டி.லித் படுதிருகதாள். 

நீ அப்பொழுது முழகதையண்டை இல்லை. ஏதோ வேலை 
யாய் கான். தான் உன்னை அனுப்பியிருகதேன் ”” 

பங்கஜ் —“ இருக்கலாம். Bowe se கான் குழக் 

தையைவிட்டு எங்கும போயிருக்கமாட்டேன் 

கெளதமி -- 4 அப்பொ ழுது, இருக்காற்போ லிருந்து 

குழகதை அழுதது உடனே, விசயாடிக்கொண்டிருகத என் 

செல்வன், விளையாட்டை சிட்டுவிட்டு விரைஈதோடித் Osa 
டிலை ௮. ஆட்டினான். நானும் மகாராஜாவும் அதைப் பார்த்தும் 

பாராதவர்கள்போல் பேரிக்கொண்டி௬௩ே தாம்.  இறிதுநேசம் 

என் செல்வன் தொட்டிலை ஆட்டிக் குழந்தையின் அழுகையை 
ஓய்விக்கப் பார்த்தான். குழகதை அழுவதை நிறுத்தவில்லை. 

அதன்மேல் மவன் என்னிடம் இடலகது * அம்மா, ௮மமா7 

பாப்பா அழுதது! ஓடி வாருங்கள். எடுத்துப் பால் கொடுஜ் 

கள் என்றான். கான் எழுரதுபோய்க் குழாதையின் அழு 
கையை ஓய்விக்க என்னென்னவோ செய்து பார்த்தேன் ஒன 

௮ம் பயன்படவில்லை. குமகதை ஓயாமல் அழுதுகொண்டே 
யிருந்தது.” 
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பங்கஜம்--* ஏன் அப்படி அழுதது ??? 

கெளதமி --** பொறு சொல்கிறேன். ஏன் அப்படி ஓயா 
மல் அழுது என்று எனக்கு விளங்கவில்லை. மகாசாஜாவுக். 

கும் ஒன்றும் தோன்றவில்லை. செய்வதின்னதென்று அதி 
யாது நாஈகள் கவலைப்பட்டுக்கொண் டிருதோம். அப்போது 
என செல்வன் என்ன செய்தான் தெரியுமா ? தொட்டிலின் 

ழே டெந்த ஒரு பொபமையை எததுவந்து, என்னிடம் 
கொடுத்து, * அம்மா, இந்சப் பொம்மை பாப்பாவுடையது. 
வைதது விளையாடிக்கொண் டிருந்தது. தவறிர் ழே போட்டு 
விட்டிருக்கும் அஈனால்தான் அழுது. இதைப் பாப்பா 
விடம் கொடுங்கள். அப்புறம் அழாது ? என்முன். அவன் 

விருப்பப்படி. ரான் பொம்மையை வாள் க் குழந்தை கையில் 
கொடுததேன். உடனே, என் செல்வன் சொன்னபடி. குழக் 

தை அழுவதை நிறுத்திவிட்டது." 

பங்கஜம் -- என்ன ஆச்சரியம் 13 

கெளதமி--* ஒரு விதத்திலா ! பால் மணம் மாறுப் பா 
ase! அவனுக்குத தோன்றிய யோசனை எனக்கும தோன்ற 

விலை, மகாராகாவுக்கும் தோன்றவில்லையே 7 நநதனுக்கும் 

வயது காலாயிற்றே. அவனுக்கு, என் செல்வனுக்குள்ள 

கருத்திலும் அஜிவிலும் காற்கறு டட இல்லையே 77” 

பங்கஜம்: இனனும் இரண்டு வயது சென்றால், சின்ன 
சாஜாவும அப்படி அய்விடுவார்.” 

கெளசமி- “ நிலைக்கிறையா என்ன! என்ன வயதான 
அம் ஈந்தன் என் செல்வனுக்கு ஈடாகமாட்டான்.” 

பங்கஜம் * என்னவோ பார்ப்போம். எங்கே அவரைக் 

கானோம் ?” 

கேளதமி--4 யாரை 7?” 

பங்ஜீம் --- சின்னசாஜாவைத்கான் ”” 

கேளதமி.-4 நாதனு 7 மழே யாரிடத்திலாவது விளையா 
முக்கொண் டி.௬ப்பான்.”
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பங்கஜம்--** யாரிடத்தி லாவதென்றால் ? - கொஞ்சம் 
குழநகதையை வைத்துக் கொளகிறீர்களா ? சான் போய் ௮வ 
பைத் தேடிப்பார்தது அழைத்து வருகிறேன்.” 

“* குழநதையைக்கொடு வைத்துக் கொளறேன். கந்தனை 
அழைத்து வருவது பிறகாகட்டம் நீ முன்னே கலா கூடத் 

அுக்குப்போய் என் செல்வனை அழைதது வா” எவருள் 
கெளதமி 

பங்கஜம, தன் தோளிற் சார்த்தியிருஈத குழந்தை உளுபகக் 
தையைக்கெளதமியடப கொகேதுவிடடுஎழுஈதாள.கெளகமி, 
குழகதையை வாக௫ மடி மீது வைததுக்பொண்டு பஙகஜததை 
நோக, “போ கம போய் என செலவனை அழைதது 
வா. அப்படியே உபாதஇியாயரைக் சண்டு, குழுசையை 

அனுப்புவதற்மு ஏன் இவவளவு காமதமாததெறு என்று விசா 

ரித்து வா. இனிமேல் இபபடி த தாமதப் படுத்தவேண்டா 
என்று கான் சொல்லக சொன்னதாகவும் சொல் என்றாள். 

நல்லது, என்று பங்சஜம் சதகார்த்தரை அழைத்துவர 
அரண்மனைக் சலாகூடம் நாடிச் சென்றாள் 

4 * x * 

அசண்பனைக் சலாகூடம் என்பது, சீத்தார்த்தர் பிறந்த 
பிறகு கட்டப்பட்ட ஜா அ௮ழயெ சட்டடம., அது பாண் 
மனை எஸ்லைச்குளளாகவே, தென்பாரிசதூல பவைக்கும் 
மதிலுச்கும் இடைப்பட்ட தோட்ட சதன் ஈவே அமைக் 
Bars. அடுததிரு௩த சாஜமாளிசையை கோச்க தூ 
அளவில் றுததுக காட்டியது ஆயினும் சீற்ப சத்க। ௮லங் 

காரங்களில சாஎமாளீகையைவிட ௮ மிசவும் சிறகதிருக் 
சது. எண் கோணமாய் அமைக அச்சட்டடம் மு முதம் 
மாசுமறுவற்ற வெள்ளைச் சலவைக்சல்லால் நிருமாணஞ்செய் 

யப்பெற் றிருந்கது. சகதனமாத்தாத் செய்யப்பட்ட அறு 

பத்துரான்கு பெருந்தூண்சள் ௮தைத் தா௩்கி நின்றன. சட் 
டடத்தின் சீழ்ப்டிர தில் பிரதான வாயிலும். எடபுறத்திலும் 

தெனபுறததிலுமாக இரண்டு உபவாயில்சளூம் இருந்தன. 
பிரதான வாயிலில் நா ல்வரும், உபலாயில்களில ஈரிருவருமாக 
எண்மர் காவல்வீசர்கள் கட்டடத்தைக் காத்திருந்தார்கள்.
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கட்டடத்தின் மேற்கோடியில், வெள்ளியாற்செப்த அறு 
கால் விமானம் ஒன்றிருந்தது அதன் நடுவே ஆணிஞுத்தால் 
வமைத்த waar பீடம் ஒன்றில், HOD. விரத வெண் 
உமரை வடிவாய் வைபம்வைத் 'திழைத. aS ஆசனகதில, 

ஸ்படிசுந்திற் கடைகசெடுத்த சரஸ்வதி விக்ரெகம இன்று 
அமைச்சப்பட்டி ருந்தது. அதன் எதிரே, சட்டடததின் மத் 
(இியபாகுத்தில் வெண்ட்டு விரிர்கப்பெற்ற சதுர மேடை 
ஒன்று இருந்தது. அதுவே கலாமேடை. 

அசன் வடடறதஇல். சித்தார்த்தனுக்கு வித்தை கற் 9க்கு 
மாறு நியமிக்கப்பட்ட உபாத்தியாயர் உட்கார்கதிருகதார். 

அவர் ஒரு கம்பீர புருஷர் 7 பிராமணாத்தமர் ] ௮றிலித் 
சிறநதவர் ; குணத்தில் உயர்நதவர்? ong. பபரியவர் 3 

வயதில் முதிர்ந்தவர் ; ; மித்திரர் என்னும். பெயரினர். செழி 

கீது வளர்ஈதுூ மார்பளவும் தொங்கிய அவரது தாடியி 
லாகட்டு, சேர்த்து முடிகத அவரது சிகையிலாகட்டும், 
ஆசைக்கேனும் ஓ. ஈறுபபுமமிர் காணமுடியாது அரசன் 
PHM GF செங்கோலை எவ்வளவு பெருமையாகக் 

கையித் பத்தியிருப்பானோ, ௮ ன்வளவு பெருமையாக அவர் 
ஒரு பிசப்பஙசோல)ம் தமது கையிற் பற்றியிருஈதார். ஆனால், 
தை அவர் RC பொழுது உ BOSAL er au per coo. இவ்வுண் 

மையை மாணவர்கள் நன்சுறிவார்கள். 

அவரிடம் கல்விபமின்ற மாணவர்களில் பிர தகானமானவர் 
கள் நால்வர். இத;தார்ததரே பிரதம மாணவர், இரண்டாவது 
மாணவன் ஆனக்தன் ; மூன்றாவலு மாணவன் தேவதத்தன். 

இவர்கள் இருவரும் சித்தார்த், sig சிறிய தநதையின் குமா 

ரர்கள். நான்காவது மாணவன் உதாமி என்னும் ஒரு பிசாமணச் 

சிறுவன் இகத நான்கு மாணவர்களும சுவடியு உ கையுமாய் 

உபாத்தியாயர் எதிரே தென்புறத்நில் அமர்க்திருக்கனர். 

ஜனகாதி நால்வருடன் கல்லாலின் ழேமர்ந்த go) oy 

மூர்த்தியோல் விளங் ஈனார் மித்திரர். 

கபயிலுதல் முடியும் நேரம் நெருல்கெது மித்திரர் சம். 
மாணவர்களை நோக், 4 இப்பொழுது சொல்லிக்கொடுத்தவை 
களை ஈன்றாய் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். நாளைய
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தினம் கேட்பேன். தட்டுத் தடங்கலில்லாமல் சொல்லவேண் 
டும்” என்றார். 

“அப்படியே சுவாமி” என்றார்கள் ச௮.வர்கள் 

நல்லது, நிங்கள் தோந்திம் சொல்லிவிட்டுப் போவ 
தற்குமுன், நேற்று பசனொன வது கிசண்டு சொல்லக் தொட 

ங், முதல் சூத்திரம் கற்பிகதேன் அலலவா? அதைப் பாசா 
மல் சொல்லிவிட்டுப் போங்கள். பெயருக்கு ஒவ்வோர் அடி 

யாய்ச் சொன்னால் போதும ” என்று OF சித்தாாததசை 

நோக்கி, * எங்கே, கெளதம , ரீ உனக்குரிய முகல அடியைச் 

சொல்லு பார்க்கலாம் ”” என்றார். ‘ 

உடனே இ.ுதார்தகர், 

£ பகவனே ஈசன் மாயோன் பக்கயன் சினனேபுத்தன் 

என்று பாட்டின் முதலடியைக் ஈறி கிறுதஇஞர். 

“*அப்பால்-” என்று அடுக்க மாணவனை நோக்கினார் 
மித்திரர். உடனே ௮ம் மாணவன், 

2, * பகலே காளொரு முகூர்த்தம பகலவன் ஈடிவே தேசு 

என்று பாட்டின் இரண்டாவது அடியைக் கூறி நிறுத்தினான். 
பிறகு உபாதநியாயர் மூன்ருவத மாணவனை கோக்க, அவன், 

*மகரமே சுருப்பூம் தாதாம் வசிகூர்மை வயம் வாளே 

என்று பாட்டின் மூன் வது அடியைக் கூறி. நிறுத்தினான். 
மித்திரர் கான்காவது மாணவனைப் பார்ததார் ௮வன் உபாத்தி 

யாயுரைப் பார்ததுப்பசபசவெஈ.றுவிழித,கான். ஒருவிகாடி யா 
யிற்று; இரண்டு விநாடி யாயித்று ஆவன் தன் கண்சளைமட்டும் 

அகலத் இற் இருக்கானே யொழிய வாயைச் திறஈதானில்லை. 
மித்திரா ௬த்இரராய் விட்டார்; கண்க உருட்டி விழித்தார்; 
பற்களைக் கடித்தார்; தமது பிரப்பங்கோலை ஐங்ினொர்; “என் 
னடா எிழிக்கிறாய் £ ஒரு நாளைக்கு ஒரு சூத்திரம் கூடப் 

பாடம்பண்ண முடியவில்லையோ? வாயில் எனன இருக்கிறது? 
'திறவடா வாயை!” என்றார். 

மாணவன் வாயைத் திநஈதான்; * பாடம் பண்ணினேன். 
கடை அடி. மட்டுந்தான் மறந்துபோய் விட்டது?” என்று 
நடுங்கிக்கொண்டு சொனனான்.



106 கெளதம புத்தர் 

மிததிசர் கோபம் அடங்கியது; ஒங்யெ கோலும் தாழ்க் 
oH your அவனைப் பார்த்து * பிராமணப் பிள்ளையென்று 
பெயர் வைத்துக்கொண்டு ஒரு சூத்தாம் பாராயணம் செய்ய 
முடியாமல் இருக்கிறையே, உனக்கு வெட்கமில்லையா ? நீ 
எப்படியடா வேதபாசாயணம் செய்யப்போகிறாய் ? உன்னி 

லும் இளையவன், ராஜகுமாரன், ௮வுலு&குப் படி ப்பில் உள்ள 
கருத்தில் காற்கூறுகூட இல்லையே உகு!" என்று கூறி 
விடடுச் தததார்த்தரை நோக்கி, 4 எங்கே, கெளதமா, நி சொல் 
பார்க்கலாம ௮ரத நான்காவது அடியை” எனறார். அவர் 
சொலலி வாய் மூடு முன்னே, 

₹௮௪மன மனையே பாவ மகலவிடம் உள்ளு மாமே” 

என்று இத்தார்ததர் ௮௩ அடியைச் கூறி முடித்துவிட்டார் 

பேஸ்! பாடம்படிததால் அப்படிததான் .. ம.க்கவேண் 
டும்” என்று மிரதிரர் சித்தார்த், ரை மெச்சிவிட்டு அவரையும் 

அவருக்கு உடுததிருகத மாணவர்சளையும நோக்க, * நீங்கள் 
தோததிரம் சொலலிவிட்டுப் போங்கள் ”' என்றார். 

  

பாடம் துவங்கும் முன் விகாயகர் தோத்திரம், சரஸ்வதி 

தோத்தரம், குருதோததிசம் மூன்றும சொலவதும்; பாடம் 

முடிர் தும், சாஸ்வதி தோத்தெமும OG தோத்திரமும் மட் 
டும் சொலலிச செல்வதும் மாணவர்களுசகு ஏற்பட்டிருந்த 

முறை, ௮ம முறைப்படியே, மாணவர்கள், 

₹ ஆய கைகள் அறுபத்து கான்னையும் 

ஏய உணர்விகரும் என்மைமை,-- தூய 

உருப்பளிஙகு போல்லாள் என் உள்ளத்தி னுள்ளே 
இருப்பளிங்கு வாரா இடர்” 

என்று சரஸ்வ யையும், 

“தம் -ததாய் அவானும் சார்கஇியிங் காவானும் 

௮க்தமிலா இன்பஈமக் தாவானும்எந்தமுயிர் 
தானகு வானும் சாணாது வாஜும்ருட் 
கோனாகு வாலும் குரு” 

என்று தமது குருமையும் தோத்ரிரம் செய்துவிட்டு, தத்தம் 
சுவடிக் சட்டையும் எழுத்தாணியையும் எடுததுக்கொண்டு 
எழுது மேடையைவிட் டிறங்னொர்கள். எப்பொழுதும்
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போல கெளதமரும், ஆனகந்தனும், சேவதத் ஈனும் உடனே 

அவ்விடம விட்டுப் போய்விட வில்லை. உபாத்தியாயருக்குப் 
பின்னால் ஒரு தாணடியில் நின்றுகொண்டிருஈதராகள் தங் 
கள் தோழன் நான்காவது மாணவன் கதி என்ன அகிறது 

என்று ௮றியாமறத் போவதற்கு அவர்சளுச்கு மனமில்லை. 

குற்றம் ௬௬ வாச நியாயாதிபதி முன் நிற்கும் கைதி, 
தனக்கு விதிககப்படும் தண்டனை யாதென்றறிய எவ்வளவு 
கவலையும் அவலும் கொண்டிருப்பானோ, அதற்கு மேலான 

கவலையும அவலும் கொண்டிருகதான காவ்காலது மாண£ன். 

மித்திரர் அவனை நோக்க, 4 ௮டே உதாயி, கீ புத்திசாலி, கருத் 

தாய்ப் படிப்பாய் என்றெண்ணி, கான உன்னை சாஜகுமார 

ஜஞேடு சேர்கதுப் படிப்புச் சொலலிக்கொடுகது ௮௬ ஜேன். 

கான் எதிர்பார்த;தபடி மீ படிப்பகாய்க் காணோம் இனிமேல் 
இப்படியிருந்தால் மான் உன்னை இங்கே செர்த்துக்கொளள 
மாட்டேன். தெரியுமா ?” என்முர் 

உதாயி அஞ்சி நடுங்க “தெரியும்” என்று மெல்லக் 
கூறினான் ் 

“என்ன தெரியும்?” என்று கடிகதூகேட்டார் மித்திர. 
” இனிமேல் ehusainy 1 og9 HOZCLen என்று: 

கெஞ்சிஞன் உ;தாயி 

உபாத்தியாயாக்குக் கோபம தணிகதுவிட்டது. அவர் 

Satara கருணையுடன் கோக்க, “உதாயி, மிததார்ததன் 

சார்பில் நீ இங்கே படிக்கிறாய். அவன சாஜகுமாசன் படப் 
பில் மனம் செலுத்துவஅ சஷ்டம. இருஈதுப அவன் உங்கள் 

எல்லாமையுமவிட வவ்வளவ ௮௪ சமாசக சருத்தலைததப் 
படிக்கறான் பார். நீ வேகமோதிப் பிழைக்கவேண்டிய பிரா 
மணன் படிப்பில் இவ்வளவு அலகஷி௰ மாய் இருக்கலாமா?” 

என்றார். 

உதாயி தைரியம் சொண்டான். * இனிமேல் எப்படி. 
யாவது அசுட்டும். இப்பொழுது யாதொரு கண்டனையுமில 
லாமல் தப்பித்துக்சொண்டோமே. இதுவே போதும ' என் 

றெண்ணி மனமடூழ்கது குருவை கோக்க, சுவாமீ, இனி 
மேல் கான் சரியாய்ப் படித்துவருகறேன் ” என்றான்
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6 சரி. ஏீழிறங்கி அப்படி நின் ற, இப்பொழுது படிக்கத் 
தவறிய செய்யுளைப் பாடஞ்செய்து ஓப்புஸித்து விட்டுப் போ. 

நாழிகை என்னவானாலும் சரி. செய்புளே ஒப்புவிக்காமற் 
போகக்கூடாது ” ஏன்.ர் உபாத்ியாயர். 

மாணவறுக்குக் கணசேரம் தோன்றிபிருந்த ம௫ழ்ச்சி 
மறைகதுபோயிற்ற, அவன் முுவாட்டத். டன் மேடை 

ous os €.நிறங்கி கின்று நிகண்டையும தன ஞாபகக் 

குறையையும் கொரதுகொண்டு, ௮ச் செய்யுளை உருப்போடச் 

தொடங்கிஞன். 

அதுவரையில் பொறுமையாய் நின்று நடப்பதைப் பார்த் 

அக் கொண்டிருந்த மூவரில், தேவததசன் சி;தார்த்தரை 
நோக்கி, ஏன், வா. தாம் போகலாம் என்று மெதுவாய் 

அழைத்தான் 

“கொஞ்சம் இருங்கள். உதாயி பாடம் ஓப்புவிந்து 
விட்டு வரதுலிடுவான். அவனையும் அழைத்துக்கொண்டு 

போகலாம் ” என்றுர் செததார்த்தர் 

அதற்குத் தேவ;கத்சன் சம்மதிக்கவில்லை 

நாம் எல்லாரும் போய்மிட்டால், உகரடி தன்னந்தனி 
wey இருப்பான் நீங்கள இ வரும் வேண் சிமானால் போங் 

கள் ஒருவர்க்கொருவர் அனையாய் இ இருக்கும. நான் உதாயி 
போம்?பாதுதான் போவேன் ” என்முரர் இத சார்த்தர். 

1 அனல் சரி. உன் இல்டம்போல் செய் உதாயி பாடம் 
ஓப்புளிப்பதத்குள் விளக்கு வைத்துவிடும். நாங்கள் போகி 

ரோம்” என்று கூறி தேவகத்தன் ஆனக்தனையும் தன்னுடன் 

அழைத்துக்கொண்டு 9 போய்விட்டான். 

அவர்கள் சென்ற றிது நேரத்திற்ரெல்லாம் பங்கஜம் 
அங்கு வரது மித்தரரை நோக்டுக் கை கூப்பி நமல்கரித்தாள். 
மித்திரர் ௮வளைப் பார்த்துப் பன்னகை செய்து, 4 என்ன 
பங்கஜம். ஏது இங்கே வாதது ?” என்றார். 

பங்கஜம் மிகவும் பணிவுடன், ருவாமீ, ராஜாவை 

அழைத்து ' வரும்படி. சாணிபார் என்னை அனுப்பினார்கள்,” 
என்றாள்.
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மித்திரர் திடுக்?ட்டுக் இரும்பிப் பார்த்துச் சித்தார்த்கரை 
கோக்க, * பன் அப்பா, கெளசமா?/ மீ இன்னும அரண் 

மனைக்குப் போகவிலலையா 7 நி.பபோய்விட்டாய் என்றன்றோ 
இருக்கிறேன் ” என்றார். 

*: இல்லை, சுவாமி. உதாயியை அழைதுக்கொண்டு போ 
கலாம் வன்றிருக்கிஃறன் ”” எனமுசர் சிக தராததர். 

மித்திரர் கரி ரதூக்கொண்டு, “ இவனுக்காகவா காத்திருக் 

கய்” என்னு கூறிவிட்டு உதாயியை நோக்க, * என்ன 

டா, பாடம பண்ணிவிட்டாயா ?” எனமுர். 

இன்னும் அரையடி. இருக் ng சுவாமி?” என்றான் 
உதாயி. 

தி அரையடி. பாடம் பண்ணுவதற்குள் அஸ்தமித்து 
விடும் போய்த கொலை நாளைக்காவது ஈரியாய் பாடம் 

பண்ணிக்கொண்டு வா” என்று அவனுக்குர் சொல்லிவிட் 

டுப் பங்கஜ, தமை நோக்கி) se Das மடையனுக்காகக் கெளத 

மன் காததருபபதை நான் கவனிக்கவில்லை. சாள்திசாப்பி 
யாசம் முன்னேயே முடிஈதுவிட்டது. நீ கெளதமனை அழைத் 

துப் போ” என்றார். 

*: நல்லது சுவாமீ, இனிமேல் குழந்தையைத் தாமகப் 

படுத் ராமல அனுப்பிலிமெபடி. சாணியார் சொல்லச் சொன் 

॥ ” வனமுள் பங்கஜம. ஞர்கள் 

மிச்சர் புன்னகைசெய்து, * அப்படியே ஆக ட்டும். 

கெள மன் ஒரு மறும் தாமதனாகமாட்டான் டி அழைத் 

அக்சொண்டு போ” என்றார். 

பங்ஈஜம் உபாத்தியாயருக்கு ஈமஸ்காரம் செய்துலிட்டுக் 

கெளதபம்ரை அழைதறுக்சொண்டு சென்றாள் கெளதமர் 

கலாகூடததிவ் வாயிலைக் கடக்கவும், காவல வீரர் நால்வரில் 
இருவர், அவருக்கு இருபுறத்திலுமாக வக அவருடன் 
சென்றனர் அசண்மானயிலிருத வெளிவரும்போதம், 

அரண்மனைச்குச் செலலும்போதும் மெப்காப்பாளராக விரர் 

இருகர் செளதமருடின் செல்லவேண்டமென்பது சாஜ ஆக் 
ஞை. அதன்படியே காவல் விசர் இருவரும் 2ம்மைக் காத்து
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வச, இளஞ்_சங்கம்போல் செல்லும் சிறுவர் இத்தார்த்தர் 
தம் தோழன் 2 தாமியை நோக்கி, “நி. ஏன் பாடத்தைச் சரி 

யாய்ப் படிக்காமல் வருகி 2” என்றார் 

அதற்கு உதாபி “இல்லை, கெள்தமா, அக்தப் பாழும் 
நிகண்டைப் பாராயணம் செய்வது எனக்குக் கஷ்டமாயிருக் 

கிறது,” என்றான். 

*: இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுப் பாடம் பண்ணி 
விர, உனர்கும் ஈல்லது, எனககும் நல்லது உபாத்தியாய 

ர. ரும் சசதோஷப்பவொர் ” என்றார் சித்தார்த்தர். 

உதாயி -- 4 அதற்கென்ன. இனி23மல் எப்படியாவது 
அதைப் பாராயணம செய்து விருகிதேன்.” 

சித்தார்த்தர் - ஈுமாம். அப்படியே செய். இல்லா 
உன்னால் எனக்குக் கஷ்டம உண்டாய்விமிம் ”” 

உதாயி--4 என்னால் உனக்கென்ன கஷ்டம் ?? 

சித்தார்த்தர் — நீ ரரியாய்ப் படிக்காவிட்டால், உன்னை 

இங்கே சேர்ததுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று உபாததியாயர் 

சொனனாரன்றோ ? 

உதாயி -4 அமாம் அதனால் உனக்சென்ன? 

சித்தார்த்தர்-.-* யோசித்துப் பார். உன்னை அவர் இவ் 
கே சேர்ததுக்கொள்ளாவிட்டால், அப்புறம் கான் உன்னை 

அப்படிப் பார்க்கக் கூடும் ?'” 

உதாயி---4 பார்க்காவிட்டால் என்ன ? எப்படியும் கான் 
உன்னைப் பார்ப்பேன் மகாராஜா உன்னைத் தேர்மேல் ஏற் 

(நிக்கொண்டு கோவிலுக்குப் போம்போது நான் என், வீட்டுத் 
,இண்ணைமேல் ஏறி கின்றுகொண்டு உன்னைப் பார்ப்பேன் ”” 

சித்தார்த்த1--* எனக்'த உன் வீடி எதுவென்றுகூடச் 
தெரியாதே நான் எப்படி உன்னைப் பார்ப்பேன். ஒருகாள் 

நி ஏதோ காரணமாய்க் கலா-ூடத்துக்கு வசாமல் கின்றுவிட் 
டையே,---...?, 

உதாயி--* தமாம், என் பாட்டி ஸ்ரார்த்தத்தன்று.”
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சித்தார்த்தர் -4 அன்று உன்னைப் பாராமல் இருந்தது 
எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமாயிருகதது 7 அப்படியி நக்க அடி 
யோடு பார்க்க முடியாமற்போனால் என்ன செய்வது ! எனக் 
காகவாவறு நீ இனிமேல் சரியாய்ப் படி,தது வகதுவிடு.” 

உதாயி-- “ அகட்டும்.” 

இப்படிப் பேசிக்கொண்டே கெளதமர் அ௮சண்மனை 

போய்ச் சேர்நதார் 
er 

அதிகாரம் —9 

அஸ்தமபகிரியில் அஸிதமா முனிவர் 

அப்பொழுதுதான், கோலிய மேசதகினின்று தன்னைப் பார்த் 

துபபோக வநத தன் மைததுனன் அப்பிசபுததனுடன 

அளவளாவிக கொண்டிருத சுதஃதாதனன், சிதழார்ததர் 
(தன்னை நோக்டி வருவது கண்டு மு ஈமலாஈது, 4 இதோ வகது 
விட்டான் கெள5மன் -- குழாதாய், கெளமா. விரைநது 
வா. உன் மாமனார் உவ்னைப பார்கக வாதிடுக்கிறா?ர 27 

என்றான். 

இத்தார்ததர் விசைந்தோடிச் தம ததை யருகுற்று, எதி 

ரிருநத தம மாமனை ஏறெடுததுப் பார்ததுவிட்தெ தலை குணிகது 
இிரித்துககொண்டு ன்ருர். 

சுப்பிரபுத்கன், கெளதம அழகையும் வடிவையும் 
கண்டு அதிசயமெய்தி, சல விசாடிகள் கண்ணிமையாமல் 
அவரையே உற்றுப் பார்த்துக்கொண்டிராதான் 

“முதிர்க்தழ கொழுகு மாறு முகங்களுட் சிறந்த ஒன்றோ 
டெதிர்ந்துள முருக னென்ன இளமையோ டழகு வாய்ப்ப ? 

பத்தரை மாற்றுத் தங்கம்போல ஞானதேஜசு ஜொலிக்கும் 
இரு மகத்தில் பால மணம மாரு மெல்லிதழ்கள் கற்றே திறக் 
திருக்க, ஸ்ரத்துசசாம் போன்ற புற்கள் சிறிதே தெரிய, ஒன் 
ஜோடு ஓப்பிட முடியாத அபூர்வ அழகும் வடிவும் வாய்ந்த 
கண்களின் கருவிழிகள் இரண்டும் ஒன்றையொன்று துரத்தி 
விளையாடும் கருவண்டுகள் இரண்டைப்போல ஓடி ஓடி. மீளும்
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படி, குனிந்த வண்ணமே தன்னைப் பார்ப்பதும் மீண்டும் 
நிலத்மைப் பார்ப்பதுமாய் நின்றுசொண்டி.டகத சுவரைப் 
பார்க்கப்பார்க்கச் சுப்பி/புத்தனுக்கு ஆனம் பொங்கியது 
௮வன் ஆவலோடு சிறுவசைத தூகஇியெடுததுத தன் மடிமீது 
வைததுக்கொண்டு, : என்ன, கெளதமா, கான் வந்தால் என் 
னோடு பேசாமல் இருக்கிறாயே 7 மாப்பிள்ளை முறுக்கா ? » 

எனறான். 

கெளதமர் இரித்துக்கொண்டு ஒன்றும் பதில் சொல்லா 
திருகதார். 

சுததோதனனும் சிரித்துக்கொண்டு கெளகமரை நோச்௪, 
“ இததார்த்தா, உன் மாமனும மாமியும் நீ பிறகதபோது வகது 
விட்டுப் போனவர்கள். வ.ரஷம் ஆயிற்று இப்பொழு 
(தான் உன்னைப் பார்க் வகி க்கி மகள் இவ்வளவு அபூர்வ 

மாய்வரும்மாமனரோ? நிடே /சாமலிருக்கலாமா ? ” என்றுன் 

சுப்பிரபுகுக னுக்கு மனம் ஏருக்கென்றது. அவன் தன் 
மைத்துனன் குறிப்பாய்த் Osho மனக்குறையை மாற்ற 
வேண்டி, 4 இலலை, அததான். இடையில் எததனையோதரம் 
இங்குவரப் பிரயாணப்ப ிகறதுகான் பிசயாணததைத் தடை 
செய்ய ஏதாவது ஒரு விவகாரம முளைததுக்கொண்டே இருக 
தது IF Sys Qos ஆள்வறைவிடக் குடி.யாயிரு௩த 
வாழலாம். உங்களுக்குத் தெரியாததா என்ன !! எல்லாப் 
பாரததிலும் பெ ரம்பாசமாயித்தே இகத ராஜ்யபாரம். ஒரு 
நிமிஷமாவது நிர்சசிரதையாயிருக்க ஈமக்கு இடமிக்லையே 
ஆறு வருவுமாயிற்று நான இங்கு வந்து. நீங்கள் கோலியத் 

அக்கு வஈது பதது வருவூததுசகுமேல் இருக்குமே 7 என் 

மூன. 
சுத்தோதனன் அருற்குப் பிரதி யுந்தரம் ஈும்முன், 

கெளதமர் கூச்சம் விட்டுச தம் மாமனை கோக்க, 4 ஏன், 
மாமா, மாமிஉட லநதிருக்கிறார்களா ?? என்றார் 

  

“ வாதிருகவறார்கள் 2 என்று விடையளித்தான் சுப்பிர 

புத்தன். 

சும்மா வரவில்லை யப்பா உன் மாமி; உனக்குப் பெண் 
கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ? என்றான் சுத்தோதனன்.
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௨ம், கெளதமா. உனக்குப் பெண் கொண்டுவகதிருக் 
கிமேம. ஆனால், உன்னுடைய செட்டிக்காசத்தனத்தைப் 

பார்த்துவிட்டுததான் பெண்ணைச் கொடுப்போம். நி இப்பொ 

ழுது என்ன விததை குத்அவரு Rup?” oon கெளதமாது 

வித்தியாப்பியாசத்தைப் பதறி விசாரித்தான் சப்பிசபுததன். 

கேளதமர்--*: சித்றிலக்கணம் முடித்துவிட்டேன். நீதி 
வூல் படித்து வருறேன் முதல் பத்து நிகண்டு முடித்து, 
நேற்றுத்தான் பதினொன்னு நிகண்டு ஆர ம்பிததிருக்9 

றேன் நிகண்டு முடிஈகதும கருக்க சாஸ்ெம தொடங்குவ 

தாக உபாத்இயொயர் சொலலியிடுக்கிரா ” 

சுப்பிரபுத்தன்--4 நீ படி தத பாடங்களில் ஏதாவதொன்று 
சொல், பார்க்கலாம்” 

கெளதமர்--*- எஇலிருக்து சொல்ல ? இலக்கணத்திலா, 
நிகண்டிலா, நீதி நாலிலா *”” 

சுப்பிரபுத்தன்---“ஈீஇி ராலில்நான் சொல், பார்க்கலாம்” ப 
கெளதமர் -* இன்று காலையில் படித்கதையே சொல் 

இறேன்.” 

* இளமை கழியும் ; பிணிமூப் பியையும் ; 
வளமை வலியீவை வாடும : உளகாலால் 

பாடே புரியாது--பால்போலும் சொல்லிஞய் !-..- 
வீடே புரிதல் விதி? 

சுப்பிரபுத்தன் -- “ நல்ல பாடாதான் ! / (சத்தோதனனை 
நோக்கி) “ என்ன அத்தான் | ! தாங்கள் வைத்திருக்கும் 

உபாத்தியாயர் யார்? ஞானப் பைத்தியங்கொண்ட Apr 

போல் இருக்கிறது !” 

சுத்தோதனன் -- 4 அவர் ஞானத், இற் சிறந்தவர்கான் ; 
வயதில் முதிர்ரதவர்சான் Bom நீங்கள் சொல்வதுபோலப் 
பைத்தியம் ஒன்றும் இல்லை ” 

சுப்பிரபுத்தன். -- 8 பின்னை ஏன், * இளமை போகும், 
மூப்புவரும்” என்று இரதப் பழங் கதைகளையெல்லாம் ஈமது 
குழந்தைக்குச் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ? 

8
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சுத்தோதனன்--4 அதனால் என்ன ? இவ்வுண்மைகளை 
அறிந்திருக்க வேண்டியது அவூயந்தானே.” 

சுப்பிரபுத்தன் - * மற்றவர்களுக்கு அவசியமா யிருக்க 
லாம். MAGLI Gog ஈமது குழநதைக்கு இவை 

கள் ஏன் £ வில்வித்தை, வாள்வித்தை முகலியவைகளல்லவா 

நமக்கு அவசியமானவை ! 7? 

சுத்தோதனன்--4 உண்மைதான் இன்னும் இரண்டொரு 

வயது போனபிறகு அவைகளைக் கற்பிக்கலாமென் நிருக்கி 

றேன்.” 

சுப்பிரபுத்தன்--* இப்பொழுதுதான். என்ன? வயதூ 

ஆஹு முடிநது ஏழாவது தொடங்கப் போகிறதே. இந்த வயதி 

லேயே தொடக்கினால்தான் நல்லது.” (கெளதமரை நோக்கு) 

*கெளதமா, நீ நிகண்டும சீகிதாலும் கற்பதிற பயனில்லை. 

ஆயுதவித்தைகளை நன்ராய்க் கற்றுக்கொள் கி. வில் வளைத்து 

அமபெய்யும் திறமையைப் பார்த்துத்தான் கான் உனக்குப் 

பெண் கொடுப்பேன். தெரியுமா 7” 

சுத்தோதனன் -4 எல்லாம் தெரியும் பெண்ணும் பிள் 
ளையும் சம்மதித்தால், நீங்கள்கான் என்ன செய்யக்கூடும், 
கான்தான என்ன செய்யக்கூடும்? Boor வருஷுஈதுக்கு 

முன்னே யசோதரை பிறந்த செய்திவந்ததும், * என் செல் 
வனுக்குப் பட்டத்தரசி பிறந்துவிட்டாள் ' என்று கெளதமி 
சொன்னாள் என்னவோ பார்ப்போம். பிராரத்துவம் இருக் 
தால் விட்டுப்போகாது.? 

சுப்பிரபுத்தன்--4 அது மெய்தான் அத்தான். அதைப் 

பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. நீங்கள், உபாத்தியாய 

ரிடம் சொல்லி, சாஜகுமாரர்க்குரிய வித்தைகளைக் | கற்றுக் 

கொடுக்கச் செய்யுங்கள். இலக்கணம் படித்து ௮லக்கண் 
படுவதும், கிகண்டு கற்று கடை யகராதியாவதும் ஏன் ? நான் 
மறுதரம் இங்கே வரும்போது, ஆயுதப் பயிற்சியில்தான் மாப் 

பிள்ளையின் சமர்த்தைப் பார்க்கப்போகறேன்.” 

கெளதமர் புன்னகைசெய்து, அங்கே ஒருபுறமாய் ஒது 
க்நின்ற பங்கஜத்தைப் பார்த்தார்.
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பங்கஜம் கெளதமரை அன்போடு நோக்9 ஈகைச்தாள். 
அப்போதுதான் அவள் நின்றுகொண்டருப்பதைக் கவனித்த 
சுத்தோதனன் அவளை நோக்க “பங்கஜம், 8 ஏன் இக்கேயே 
நின்றுகொண் டிரக் ராய்?” என்று வினவினான். 

** ராணியார் சாஜ.ுமாரரை அழைத்துவரச் சொன்னார் 
கள் கலரகூடத்துக்குப் போய் அழைத்துவந்தேன்.” என் 
முள் பங்கஜம். 

“அப்படியா இத்தார்த்தன் மாமன ருடன் பேடிக்கொண் 
-.ழுப்பசாகச் சொல், போ ” என்றான் சத்தோதனன். 

நல்லது” என்று பங்கஜம் ஜாடி, ஏடிச்தூவைத்தாள். 
அப்போது சுப்பிரபுதசன் வளை நோக்கி €கில்லம்மா, கில். 

குழநதைபை அழைத்துக்கொண்டு போ. மாமிபாரும் பெண் 

ணும் மாப்பிள்ளையைப் பார்க்கக் காம்நுக்கொண் டி நக்ஈமாட் 
டார்களா ?” என்று சொல்லிக் கெளரமரைக் இழிறக் சவிட்டு, 

“போ, அப்பா. போப் மாமிபாரைப் பார்த்தப் பே௫விட்டு 

வா. பெண் வேண்டிமானால் முன்னே மாமிபார் தயவைச் 
சம்பாதித்துக்கொள் '” என்முன். 

    

இறுவர் ஒன்றும் உரையாநு இரித்துக்கொண்டே பங்குத் 

இடம் சென்றார். பங்கஜம் அவரை அழைத்துக்கொண்டு 

போய்விட்டாள். 

மைததுனர் இருவரும் சிறிதுநேரம் மெளனற்றி நக் 

தார்கள். அப்பால, சுப்பிரபுத்தன் சுத்தோதனனை நேரக்க, 

என்ன அத்தான், ஏகோ யோசனையில் இருக்கிரீர்களே 
என்ன ?” ஏன்றான். 

  

சுத்தோதனன்--* ஒன்றுமில்லை. குழக்தை யசோகரை 
யோடு நீங்கள் இங்கு வக் ப்பதற்கு, மாயாதேவி இருக் 
sra—!” , 

சுப் ிரபுத்தன் -* ஹும்! அதற்கென்ன செய்வது! காம் 

கொடுத்துவைத்சது அவ்வளவுதான் /”” 

சுத்தோதனன் -4 இத்தார்ச்சனைப் பார்த்தால், எனக்கு 

அவள் எதிரில்வர்து நிற்பதுபோல் இருக்றெது.?
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சுப்பிரபுத்தன் “*தமாம பையன ௮௪௬/௦ வடிவும் 
தாயைபபோலததான் இரகக ரன ” 

சுத்தோதனன்--*குழகசை ௮ளர வச; மரபின சாயல 
a 

தெளிவாயத தெரி ற்ற நு போனவசை தெரிபாமல ௮ வருஷ 

காலம போய்விடடநு எனகசென்னவோ மாயாதேலி கேத் 

ர > pein yy” 
றுசதான இதர காளபோல இரச று 

சுப்பிரபுத்தன் “அையே 95 நொண்டி ராதீர்கள், 
ழேலி QD ழு அததான மாயாதேவியை ந Hae Pasar மொளஃமன இருக 

Bupa ன வரச பெர்யஙஞி சாலப/ 11) தை ஒத் 

ுகசொள இிறவரை யில உ௱சள 7 MoAO VTE அவனமேல 

இருசகவேஷூிம * 

சுத்தோகனன் *உணரைசான அணு /சாசதநான் 

கான் இனனும இநத ரஜயபாசமை ச சுமகஈநுரொண் டிர௬ு௪ 

இற. fran வா அதம <7 VI Hit 1/டட், ழை கட்டு 

விட்டு, துள், gu dP ha மாயாகேளியின அளசயை அடகு 

கஞசெயு கட்டி யிபூரா 1ற.௧ மாளிகை, அர ராளிசையில 

வெற சன புக ra லாமமன Py rrp 

கடவுல 82ம எப்படியோ 

சுப்பிரபுத்தன் - “பைய னுக்கு பட்டய ஈட? ஙதைப 

/ பற்றி ஒன றமிலலை பரகது பின வயதுகசெலலா ௨ 
இளவர (ப/டடங சட்டு விடலாம் னால YHYI OT 

குறைககு முப வயதாவது ௮தறெ௮ரையில நீஙகளூம 
உடனிருச சவேண்டிய௫ு அலயைம அபபுறம வேண்டு 

மானால. நீங்கள உச இஷ்டமபோல அஸ் தமயஇரியில 

வாசகசொளளலாம” 

சுத்தோதனன்--4 ஈரிசான அ.ுவரையில கான உயிரோ 
டிருகதாத் போதாதா !” 

சுப்பிரபுத்தன் ar இழுச்சக-கூ்டாது ? நறு வய 

அக்கு மேற்பட்டவர்கள எததனையோ பெயா இலலையா!* 

சுத்தோதனன்--* என்னவோ பார்சுதுக கொள்வோம் 

இப்பொழுதுதான் என்ன, அ௮ஸ்தமயஇிரியில ஜாகை வைத்துக் 
கொள்ளககூடாதா ? சமீபததிலசானே இருக்கறது அங்கே
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போய்ளிட்டால் எனக்கு ராஜ்யவிவகாசத்தில் கொஞ்சங்கூட 
மனம் ஓடாது. அதற்குத சான் யோசிக்கறேன்.” 

சுப் சிரபுத்தன் -** பையறு£குப் பருவசாலம் வரட்டும். 

பிறகு யோசிதுக்கெரள்ளல1ம எலலாம ரநுவரையில் எப் 

பொழு அமபோல இங்கி DOES ராஜ்ய விவகாரங்களைப் பார் 

பத்து. வாதங்கள். மாகரநில இரண்டொரு சள வேண்டு 
மானால அஸ், சமய௫ூசிஈகுப போய்வாலாம்” 

சுத்தோதனன் :* அப்படிக் சான் செய்து வூநேன். 
ஒவ்வொரு வெள்ளிக் 2முமை மாலையிலு உ கான அஸ்ஃமய 

மெிக்குபபோய் அலயததிம் பண்டனதேவரைக் தரிசித்து 
விட்டு மாளிகையித் சிரிதுமபம் 2. MB ou at வழுக்கம்.” 

சுப்9ரபுத்தன் “ஐ, அப்படியா. னால் நாளை மாலை 

அங்கே, போவிர்கள் ??” 

சுத்தோதனன் -4 அமாம். இன்று வியாழன், நரக 
வெள்ளியலலவா ? நாளையசிம் மாலை ஆஸ்தமயெிக்குப் 
போய்வர ளேண்டியதுதான்.!” 

சுப்பிரபுத்தன்--** அனால் சரி. கானும் வரேன்.” 

சுத்தோதனன் --4எல்லாரும் போகலாம நீங்கள், த௪கை, 
குறகதை யசோகரை, கெளதமி, இத்தார்ககன் எல்லாரும் 
குடும்ப சதெமாய்ப் போய் வரலாம்” 

சுப்பிரபுத்சன்--4 அப்படியே செய்வோம். அஸ்தமய 
இரியில் மாளிகையைப் பெயர்த்துக் கட்டியதாக நீங்கள் 
எழுதிய காள்முதல, இங்கு வஈது ௮தைப பார்ச்கவேண்டு 
மென்ற விருப்பம் எனக்கு மிகவும உண்டு அது ஸர்த்தியாவ 
தற்கு இப்பொழுதுதான் சமபம் curly 5,550 உலும்பினிச் 
சோலையில் இருநத மாளிசையை அப்படியே பெயர்த்துக் 
கட்டிவிட்டீர்களோ ?” 

சுத்தோதனன்--4 அமாம் மாயாதேவியின் உடம்பைத் 
FEM GIFS, அவளுடைய அஸ்ியையும் சாம்பரையும் 

ஒரு குடத்தில நிறைத்ு வைத்திருப்பதாக எழுதியிருந்தே 
னன்னோ? ௮௩தக் குடத்தையும் ௮ஸ்தமயூரியிற் பெயர்த் 
க் கட்டிய மாளிகையிலையே ௮டக்கஞ் செய்துவிட்டேன்.
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அ ளூடைய பெருமையை உலகத்தார் அறியும்படி, மாளி 
சையினரகே சுட்டிய லயம் மிகவும் அழகாக soni Sars 
இறது. இத்தார்த்தீன் எநத அசோகமரததின்சீழ்ப் பிறர் 
தானோ, அதத அசோசமரத்ரை. யும் பெயர்த்து yaaa யக் 

தெதிரே ௩ட்டுவிததிருக்கதேன்."' 

சுப்பிரபுத்தன்-- “* அப்படியா அவயம் அவைகளை 
யெல்லாம் பரர்க்-வேண்டும். நாளையதினம் எக்நேரத்துக்குப். 

புறப்படலாம் ?” 

சுத்தோதனன்--- சாதாரணமாய், மத்தியானம் இருப: 
இருபத்தைநு தநாழிசைக் தமேல்தான். காங்கள் அங்கே 
போவது வழக்கம  ஏப்பொழுதுபோனால் ௨ ங்களுக்கு ௮னு 

கூலமாயிருக்கும் ?”” 

சுப்பிரபுத்தன்- --- காலையில் சித்றுண்டி முடிக்கதும ஏழெ 
ட்டு காழிகைக்கெல்லாம் போய்விடலாமே?” 

சுத்தோதனஷ்--- சரி. அப்படியே அகட்டும்,” 

சுப்பிரபுத்தன் - “மயான போஜனத்: BAH அங்கேயே 
ஏற்பாடு செய்துகொல்வோம்” 

சுத்தோதனன்---4 அதற்கென்ன, அப்படியே செய்வோம் "” 

சுப்பிரபுத்தன்- “ஒரு பகலாவது அற்சே தக்லெல் 
தான் எல்லாவற்றையும் சாவகாசமாய்ப் பார்க்ரலாம்.” 

4 அமாம். காலையிலேயே போவதுதான் நல்லது. காலை 

ஒழெட்டு காழிகைச்கெல்லாம இவ்விடம் விட்டுப் புறப்பட்டு 
விடலாம் அதற்றாச் சழ்ரமாயிமுக்கும்படி கெளதமிக்கும் 
இப்பொழுதே அறிலித்துவிடுகிறேன். வாருங்கள் மாடிக் 

குப் போகலாம்” என்று கூறி எழுஈகான். சுப்பிரபுத்தனும் 
எழுந்தான் இருவருமாக மாடிருச் சென்றார்கள், 

* * * * 

மூறுகாள் காலை எட்டுமணி இருக்கும். சுத்தோதனன் 
அரண்மனை வாயிலிலிருக்து. ஒன்றன்பின் ஒன்றாக சதங்கள் 

பல புறப்பட்டன. ரதங்களில் முன்னும் பின்னும் மருல்கு 
கள் இரண்டிலும் முடுக்குடைய குதிரைவிரர்கள் ௮ணிவகு த்.
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அச் சென்றனர். முன்சென்ற இரண்டு சதங்கள்மட்டும் கச் 
கான்கு குதிரைகள் பூட்டப் பெற்றனவாயும் பின்வந்த ரதங் 

களில் பெரும்பாலன “இவ்விரண்டு குதிரைகள் சூட்டப் பெற் 
னவாயும், கடைப்பட்ட Ba ரதஙகள ஒவ்வொரு குதி 

ரையே பூட்டப் பெற்றனவாயும் இருகதன. யாவும் ஒரு 
சரமாய், ௮ஸ்கமய௫ரியை நோக்இச் சென்றன. 

முதல் பதத்தில், டத.தின் கடுவே, கடல் இழித்தெழுஈத 
இளஞாயிபோலக், கெள கபார் அமர்தஇருககார் அவருக்கு 

இருமருங்கினும சுததோதனனும் சுப்பிரபுத்தனும் அமரச் 

ருந்தனர். 

இரண்டாவது ரருத்இல், பிடததின் நடுவே, தாமரைப் 
பொகுட்டில வைத்த ae விக்ரெகம்போல ஒரு சிறுமி 

மர்நதிருநகாள். அவளே அப்பிரபு,தன் மகள் பசோதரை. 
அவளைக் சையால் ௮ணை துக்கொண்டு அவளுக்கு இருமருக் 

இனுமாக, கெளதமியும, சுப்பிரபுத்தன் மனைவியும் அமர்ந் 

Boise. 

மூன்றாவது ரதத்இில், ச. த்தோதனனது முதற் சகோதரன் 

சுக்கிலோதனன், தன் மூ;த்தகுமாரன் .அனாதனுடன் அமர்ந் 
திருந்தான். 

நான்காவது ரதத்தில் சுக்கலோதனனது மனைவி அவனது 
இளையகுமாசன் தேவத;த்தனை மடிமீது வைத்துக்கொண்டு 

அமர்ந்திருந்தாள். 

ஐந்தாவது ரதத்தில், சு.த்தோகனனது இரண்டாவது 
மூன்றாவது சகோதராகள், அமிருதோதனை, தேளதோத 

னன் என்போர், தம்மிடையே ஒரு சிறுவனை வைத்துக் 

கொண்டு அமர்ந்திருந்தனர். அச் சிறுவன் ௮மிர்தோகனன் 

குமாரன்; அனுருத்தன் என்னும் பெயரினன். 

ஆறுவது சதததில், அமிருகோதனன் மனைவியும் தெள 
தோதனன் மனைவியும் அமர்ந்திருககனர். 

ஏழாவது ரதத்தில் சுத்தோ.தனனாதி சகோதரர்கள் வரில் 
கனிஷ்டனன கனிதோதனன் என்பான் தன் மனைவியுடன் 

அமர்ந்திருந்தான்.
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எட்டாவது ரதரஇல், கெளத.மிவயிற்றிற் பிறந்த நந்தனை 
யும் உரூபரந்தையையும் வைத்துக்கொண்டு தாதி பங்கஜம் 
உட்கார்த்இருக்காள். 

இரட்டைக் குதிரைகள் பூட்டப்பெற்ற ரகவரிசை இதோடு 
முடிகதுவிட்டது. இதற்குப் பின்னால் ஒற்றைப் புவி பூட் 
டிய நான்கு ரதங்களில, சுத்தோதனனது தூரபந்துக்கள் 
சிலர் சென்றனர். 

  

இங்ஙனம் ராஜ அடம்பரத்தோடு ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்ச் 

சென்ற இஃப் பன்னிரண்டு சகங்களும், அரண்மனையை 
விட்டுப் புறப்பட்ட ஒருமணி கேரறுக்செல்லாம், அஸ்கமய 
இரிக்குச் சென்று சேர்க. அங்கே அனைவரும் தததம் 

சதம்விட் டிறங்இ, மாயாதேவியின் ஞாபகார்ததமாகக் கட்டப் 
பட்ட அலயநத்துள்ளே சென்று கெய்வத்தை வணங்கிவிட்டு, 
ங்கமைக௪ அரிய காட்ெளைக் கண்டுகளிக்கக ித்தமக்கு 
விருப்பமான இடம் நடுப் Glog சென்றனர். 

SSC Er rons கன் மைத்துனனுடன், ஒவ்வோர் இடமும் 

சென்று .தங்காங்குள்ள புதுமைகளை அவனுக்குக் காட்டு 
வானாயினன். துவர் கெளகமரும் அவர்களுடனேயே 

'இருக்தார். மூவரும அலயத்ரைச்சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு 
வெளியே வக;தும, சுப்பிரபுத்தன் சந்றுகின்று ஆலயத்தின் 
சிகரத்தை அண்ணாந்து பார்கதுவிட்டுக் கன் மைத்துனனை 
நோக்கி, * தலயததின் வெளிததோற்றமும் கம்பீர மாகத்தான் 
இருக்றெது. என்ன உயரம்! நாற்றைம்பது அடிக்குமேல் 
இருக்கும்போல் இருக்றெதே !” என்றான். 

“அமாம். அளந்து கட்டியது தான். சரியாய் நாத்தறுபதடி. 
உயரம் உள்ளது ” என்றான் சுத்தோதனன். 

பிறகு, சுப்பிரபுத்தன், ஆலயத்தின் எதிரிலிருந்த அசோக 
மாத்தைச் சுட்டி, * இந்த மாத்தின் நிழலில்தான் கெளதமன் 

, பிறந்ததோ?” என்று வினாவினான். 

எழும் 

இவ்வாறு பேசிக்கொண்டே அவர்கள் மாளிகைக்குட் 
சென்றார்கள். அப்பால் கெளதமர் தந்தையையும் மாமனை 

7. என்றான் சு,த்தோதனன்.
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ரும் விட்டுப்பிரிந்து, அனக்சன், தேவதத்தன் முதலிய தம் 
சகோதரர்களுடன் விலையாடப் போய்ளிட்டார். சுத்தோ 
னன், தன் மைத்துனனுக்கு 4 மாயாதேலி, இங்கு உலவ 

வாள்? (இங்கு உறங்குவாள ! * இங்கு அமர்த்து யாழ் 
வா௫ிப்பாள் ? * இங்கு கின்று சோலையின் .ழசைக் காண் 
பாள் என்று ஓவ்வோரிடமாகக் காட்டிவக்கான் 

ஓன்று மத்தியானம் அனைவருக்கும் அங்கேயே போஜ 
னம் சிததமாயிற்று. போஜனம் உண்டபிறகு. சிறுவர்கள் 

,தவிர மற்றையோமால்லாரும் சிறிதுநேரம் றங்வெர். கெளத: 
மர், அவன், பேவுமகளன், அனுரு,், நால்வரும், ஆல 

யததஜைச் பற்றி விலையாடி க்சொண் டிருகமார்கள். மாளிகை 
யின் இற் தளததில சுக்தோகனன் முறலியோ உறங்கக் 
கொண்டிருநனர். உப்பரிகையில் கெளதமி முதலியோர் 
உறங்னெர். பங்கஜம் அங்கேயே ஒருபுறத்இல், குழந்தை 
உரூபகநதையை அருகணை ம துக்கொண்டு பெதுறங்கினள். 

நந்தனும் யசோதரையும், உறங்கக்கொண் டி௬௩3 கம் தாய் 
மாரருகே, குச்சியில் புஷ்பங்கள் கோ.த்தவண்ணமாய், அரவம் 

        
  

படாமல் விளையாடினர். 

மரலை மணி முறன்முமித்று சுக்கோதனனுக்குத் தூக்கம் 

சிறிது BENG HI. அரை உறக்கமும அரை விழிப்புமாய் 

இருநத ௮௩ நிலையில், ௮வன் மலம், கைநமுவிய இளங்கிளி 
போல இங்குமங்கும் நத்திததத்தி ஐடியது அவன் மனக் 

கண் முன்னே மாயாதேவி தோன்றிஞள் . ......... அப் 
பொழுதுதான் அவள் அங்கு வரு? முள். ௮வன் கன் அரண் 

மனையின் முதல் உப்பரிகையில நின்று சாளாழ்தின் வழி 
யாய்க் கோட்டத்டைப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான். மாயா 
தேவி * ஏன் வாட்டமுத்றிருக்கறி 

  

      ிறிர்கள் ? என்று கேட்டறாள். 
* மகவிலாக் குறைதான் ! என்கிருன் அவன். * குறைதீர்க்க 

ans குமான் இதோ இருக்கிறானே ' என்கிறாள் அவள். 
எங்கே என்று அவன் திரும்பிப் பார்க்கிறான். சுந்தர 

முகத்திற் புன்னகை ,தவழக் குழக்தை சிததார்த்தன் தன் 
அருகே நிற்கச் காண்டுான். * இகதச் சுந்தர குமாரனைத் 

,தீந்தவள் நீயன்றோ ?” என்றுகூறி அவன் மாயாதேவியைப் 
பார்க்றான். தாயாதேவி காணப்படவில்லை ? * இதென்ன
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மாயம்!” என்று ௮வன் அதிசயித்தும் தன் செல்வப் புதல் 
வர் கித்தார்த்தசைத் திரும்பிப் பார்க்கிமுன் இத்தார்த்தரும் 
இல்லை. சத்தோதனன் அதிசயம மிக்கு, என்ன இது7 
மாயாதேவிதான் மாயமாய்ப்போனாள். கீத்தார்த்தா, நீ சென்ற 
தெங்கனம்' என்று அவனைத் தேடிச்செல்ல முந்துிறான். 
க ககக ககக ௩, அர்கிலையில் ௮வன் திடுக்கிட்டுப் படுக்சைவிட். 
டெழுாதான் ; கண்ணைக் கசக்கிக்கொண்டு சுற்றுமுற்றும் பார்த 

தான) தன் மைத்துனன் முதலியோர் அங்குமிக்கும படுக 
அறங்குவதைக் ஆண்டான் ; சற்றுமுன் தான் கண்ட வும் 

கேட்டவுமெல்லாம் பசுற்கனவேயென் அ௮ணர்கதான. சண்டது 

கனவேயாயிலு1ஈ, ௮க் சனவில் இத்தார்த்தா தோன்றி மறைக் 
2௪, அவன் மனததைத அன்புறுததியது. இதெதார்த்தரைக் 
கண்ணாரக் சண்டாலல்லாமல் அவன் மனம் FON FT PGT 

போலிருகதது, உடனே அவன். மஞ்சம்விட் டூறங்கச் இத் 

தார்த்தரைத தேடிச் சென்றால் 

மாளிசையைச் சுத்றிப் பார்த்தான் சுசதோதவன் சிறு 

வர்கள் எவரும் தென்படவில்லை ஆலயத்தில் விளையாடிக் 
கொண்டிருப்பார்கள் எ எண்ணிச் சுத்தோகனன் அல 
யத்தை நோக்டச் சென்றான் ; கிறிதுதாரம் செல்லவும், RF 
தார்ததர் ஒரு துறவியுடன் தன்னை கோக்வெசம்கண்டான். 
அவன் மனம் துணுக்சென்றது என்? சிறுவர் துறவியுடன் 
சேர்ந்து வருவது அவன் மனத்துக்கு ஒப்பவில்லை. * அத்: 
Hour யார்? இத்தார்த்சன் ௮வரோடு வருவானேன் ₹ 
கெருங்கிச் சென்று அறிலோம ? என்னு ௮வன் ஆவலோடு 
விரைந்து சென்று அவர்களை நெருங்கினான் 

  

தந்தையைச் காணவும் கெளசுமர் விசைந்தோடி அவன் 

அருகும்று, * அப்பா, இருப் பெரியவர் தங்களைப் பார்க்க 
வேண்மொம்?” என்று கூறிக் தடமோடு வநத முனிவரைத் 
தம் நெடுங்கண்ணாற் எட்டிக்காட்டினார். 

அப்படியா” என்று சுத்தோகனன் பயபக்தியோடு 

அம் முனிவசை எதிர்கொண்டு நமஸ்கரிதது, “சுவாமிகாள், 

தங்கள் திருமுகுதரிசஎம் பெற்று யான் கிருதார்த்கனானேன். 
திருவடி. வருக்க எளியேனைத் தேடி. இங்குவசத் இருவுளம் 
பதறிய காசணம் என்னோ ?” ” என்றான்.
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முனிவர் அரசனை ஆசிர்வதித்துவிட்டுக் கெளகமசை 

நோக்கு, 4 குழநதாய், இனி நீ உன் தோழர்களோடு விளை 
யாடப் போகலாம் ” என்றார் 

உடனே கெளதமர் முனிலசை ஈமஸ்சரித்து, அவர் 

விருப்பப்படி. அள்ளிடம் -விட்டசன்று, த சகோதரர்க 
ளிருக்குமி டம சென்ருர். 

அபபால் முனிவர் புன்ன கைபுரிர்து, சுத்தோதனளை 
நோக்கி, “மன்னா, நான் ஒரு துறவி அஸிதர் என்னும் 

பெயரினேன் தெய்வஈ செயலாய் இ இல் வழியே வநதேன். 

மலைமிது சட்டப்ப 1ட்டிருச்கும இவ்வாலயத்தைக் காணவும், 

இதனுட்சென்று பார்ததுப் போசலாம என்று ஒரு விருப் 

பம் உண்டாயிற்று, அவவிருப்பததைப் பூர்த்திசெய்ய ஆல 

யத்தட் சென்றேன். அங்கே நின் புண்ணிய குமானும் 

வேறு இல "சிறுவர்களும் விளையாடிக்கொண்் டிருகதார்கள். 
பட வவட ? என்றனர். 

“மற்ற இழவர்கள் என் தம்பியர் மக்கள் ” என்முன் சர் 

தோதனன் 

முனிலா அதைச் கேட்டு, “ுப்ரிடியா” என்று தலை 

யசைச்துவிட்டு, “ அவர்கள் இடையே நின்ற நின் தப்புதல் 

வன் என் சண்ணைக் சவாரஈதான். அவன் திருமுகததில் 

ஜொலிதத ஞானதேகளலைக் சண்டுகான் ஆனந்த பரவசமுற்று, 

அரத ஞான, னந்த தேஜோமய மூர்த்தியை மனத்தால் ௭ 1600 biG, 

என்னை பறகஇருகதேன். அப்பொழுது என் செயிலிருகத 
யோசசண்டம சைதவறி என் அருராத கற்பாறை இன் 

தன்மீது விழுரதது. அதக் சற்பாறை உருண்டு ஒருபுதம் 
சாய்வாய் இருகததால், யோசதண்டம் அதில் தங்காமல் 
சரிநதோடி. எனசைருச் றிது அரத்தீல் விழுஈதது அப் 
பொழுதுதான் ௮தைக் ௪௨ னித்த 8 நின் தெய்வீக குமாரன் 
இடோடியம லாது, ௮ரதத சண்டகலதை எசேது என்னிடம் 

கொணராது சொதேதான். அப்போது, பணலிற்டடிந்த 

அவனது அழகே அடிச்சு௨சேளை நான் சஉனித்தேன். ஆ! 
அன் திருவடிப் டெருபையை கான் என்னவென்று சொல் 

வேன்!” என்றார்
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அவ்வளவில் அவர் உடம்பு சிலிர்த்தது ; கண்களில் 
ஆனந்த பாஷ்பம் அரும்பியது. அவர் ஆகாயத்தை கோக் 

Dei. அவர் கண்கள குவிந்தன. அவர்க்குண்டான பக்தி 

பரவசுத்தைக் காணவும் அரசனுக்கும் மெய்ரிலிர்க்கது. 
அவன் AE A ஒடுங்இக் கரல்குலித்த வண்ணமாய் முனிவர் 

வாயுரையையே “எதிர்பார்த்துக்சொண்டு நின்றான். 

சில விநாடிகள் சென்றபிறகு முனிவர் பரவசமடல் 
இக் தலை குனிநது டுத்தோதனனை கோக்க, 4“ மன்னா, 
இத்தகைய அருமருதன்ன திருக்குமானைப் பெறுகுற்கு 
நீ செய்த புண்ணியம் அளவிறக தரப் இருக்திருக்கவேண்டும். 
என்னனைய முனிவரர் தலங்களெொல்லாம் இரண்டாலும் 

உனது தவத்துக்கு ஈடாகா ௮, அந்தத் தெய்வ குமானைக் 
கண்ட அக்கணமே வனது சஞ்தெ பிராரத்துவ கன்மங்கள 

யாவும் தீப்பட்ட கர்ப்பூரமலைபோல் எரிந்து கரைந்கதென் 
ஸல், அப்புண்ணிய மூர்த்தியைப் புத்திரனாகப் பெற்ற Bonga 

பெருமையை என்னென்பேன் !” என்முர். 

சுத்தோசனன் மிகவும் பணிவுடன் அவரை நேோரக்க, 
சுவாமிகாள், எளியேன் யாகறிவேன் எல்லாம் தங்களை 
யொத்த பெரியோர்கள் அனுக்கரகமே சிறுவன் அடிச் 
சுவட்டில் தாங்கள் கண்ட விசேஷம் யாகோ ?” என்றான். 

“ அவனது திருமுக ஜோதிக்கும், மத்த அங்க லகஷ்ணங் 
களுக்கும் ஏத்றவாறே உள்ளது அவனது அடிசசுவடு, ௮வ 
னது இருப்பாதங்களில் எஹஸ்ராச சக்கரரேகை அமைக் 
திருக்றெது, 7. என்றார் முணிவர் 

* அகன் பலன் என்னவோ 7” என்று வினாவினன் சுத் 
தோதனன். 

46 அந்த அற்புத சேகை சாதாரணக் குழந்தைகளுக்கு 

அமைவதன்று. (மானிடராயெ மரத்தில் பல ,நாற்னு 
களுக்கு ஒரு முறையே மலரும் மலர் இக்குழந்தை. உமதூ 

குலப்பெருமையை என்னவென்று சொல்லுவேன் ; இவன் 

அறவுபூண்டு லோக ரக்ஷ்கனாக இருப்பான்” இதைவிடச் 
இறந்த. குலப்பெருமை வேதென்ன ' வேண்டும்?” என்றார் 
அஸிதர்.
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அது கேட்டதும் இடியோசை கேட்டாற்போலக் கலங்இ 
னான் சுத்தோகனன். பிறகு ௮வன் ஒருவாறு மனதக்தைத 

(திடப்படுத்திக்கொண்டு முனிவரை நோக்கி, “சுவாமி, தாங் 

கள் 'திருவாய்மலாக Sous அவன் தூறப்பது எப் 

பொழுதோ ™ ஏன்று வினவினான் 

“வறு இப்பொழு: நூ அதிவிக்கற், ராலன்று நின் ஆயுள் 
முடில தற்கு முன் னேயே நிகழும் என்பு மட்டும் கூறுவேன். 

அவ்வாறு நிகமு கால அமைக சுண்டு களிப்பநைவிடப் பேரா 
னநதம் உனககு வேறென்ன ? கீ புண்ணியசாலி. யான் 

செல்கின்றேன். “விடைகொடு?” என்றனர் முனிவர் 

அரசன் அவர் திருவடிகளைப் பணிநது எழுந்து, சிறிது 

தூரம் அரை வழிகூட்டி. அனுப்பினான். அஸிதமாமுனிவர் 
அரசனை ஆர்வதிதறுச் செனறனர் 

அப்பால் ௮ரசன் வாரட்டமுற்ற (prs; Bom ei, gous 
BEGE சென்று OSG WHI KG மன்னுடன் அழைத்துக் 

கொண்டு மாளிகைக்குப் போனான். 

அன்று மாலை பொழுஅுபட்டவுடன், ராஜகுடும்பத்தார் 
அனைவரும், ௮ஸ்தமயகிரியை விட்டுப் புறப்பட்டு, காலை 
யில் வு முறைப்படியே ரதமேறி அரண்மனைக்குத் இரும் 
பிச சென்றனர் அளிதர் உசைதக உண்மையைச சுத்தோ 
,தனன் யாரிடமும் வெளியிடாது தன் மனதிலேயே வைத் 
திருந்தான். 

சட் 

௮ கொரசம்--10 

பறவையால் வந்த பகைமை 

*கெள்,சமன் அறப்பான்' என்று அஸிதமாமுனிவர் உரைத் 
துச் சென்ற நாள்முதல். சுத்தோதனனுர்கு அதுவே பெருங் 

கவலையாய்விட்டது *பலநாள் மகவில்லையென்று வருக; 

னேன். தெய்வானுக்கிரகத்தால், என் இத்தார்த்தா, நீ மாயா 

தேவி வபிற்றில் எனக்கு. மகனாப் வகது பிறநதாய். அழகும் 

வடிவும் றந்த உன் முகத்தைக் சண்டு மாயாதேலியும் நாலும் 
மனம்பூரித்தோம். எங்கள் பூரிப்பெல்லாம் ஏழுகாட்களுக்கு
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மேல் இல்லை. ஏழாம் காளே மாயாதேவி இறந்து என் பூரிப்பை 
அடக்கிவிட்டாள். மாயாதேவியை இழந்து வருக்திய என் 
மனம், உன்னால் சிறிது ,தேறியிருக்கறது. நீயும் என்னைவிட் 
டுக் துறந்து சென் றல், சான் என்ன செய்வேன் / துறப்பதற் 

கும் இறப்பதற்கும் பே.சம் பெரிதன்றே! அஸ். தமய௫ரியில் 
அன்று அஸிதமாமுனிவரும நி துறப்பாய் என்றார். அதற்கு 
முன், நீ பிறந்த சில சாட்களுக்கெல்லாம், உலும்பினிச் சோ 
லைக்குவந3 கிமித்திகன் ஒருவலும் மாயாதேவியின் மாணத் 
தைப் பற்றியும் உனது துறவைப்பற்றியும் கூறிச் சென்னுன். 
அதற்கும முன்னமேயே, நின் பிறப்பைப்பத்றி கானும் மாயா 

தேவியும் கனவுகண்ட காலத்திலேயே, காலவர் தாம்கூறிய 
கனாப் பலனில் நினது ததவைப்பத்றிக் குறிப்பித்தார். இங் 
கனம், ஈல்லறிஞர் எல்லாரும் அடிக்கடி நின்னைப்பத்றிக் 
கூறும் கூற்று என் உயிரை வாட்டுகிறதே ௮ஈதோ.! இதற்கோ 

கான் மகப் பெற்றேன்! 

₹மதலையைப் பெறுசாள் துன்பம்; வளர்த்திடு காஞர் அன்பம்; 

விதலைகோ யடையிற் றுன்பம்; வியன்பரு asses துன்பம்; 
கதமுறு காலர் வந்து கைப்பற்றில் சணக்கில் இன்பம். 

இசமுறல் எக்சாள் சேயால் எற்றைக்கும் துன்ப மானால்?” 

என்றனர் ஆன்றோர். அவர்கூறிய துன்பங்களில் எதையும் 
மீ எனக்குத் தந்திலை : தருவாய் என்றும் எவரும் கூறிலர். 
ஆயினும், என்றோ ஒருகாள்--மனந்இரியும் அ௮கநாள் எக் 

நாளோ யானறியேன்--இம் மதலைப் பருவத்திலோ, கட்டுக் 
கடங்காக் காளைப்பருவத்திலோ, அனுபவம் முதிர்ந்த மனி 
தப் பருவத்திலோ --கூறிய துன்பங்கள் அனைத்தினும் கொடிய 
பெருஈதுன்பத்தில் என்னை அழுத்திவிட்டு நீ துறந்துபோவாய் 
என்று பலரும் கூறியுள்ளனரே ! ஓ, ஐ.! அதை நினைத்தாலும் 
கெஞ்சம் ஈடுக்குறெதே.! அது நிகழ்ந்தே விரிமானால் எக் 
னம் சூப்பேனடா, என் கண்மணி.” என்று எண்ணி எண் 

ணிச் சத்தோதனன் அடிக்கடி, மனச்சோர/வுற்றான். ஆபிலும், 

‘ ஊழையும் உப்பக்கங் காண்பர் உலைவின்றித் 
தாழா துஞற்று பவர்” 

என்னும் அறிவுரையைப் பற்றுக்கோடாகக்கொண்டு, விதியை 
மதியால் வெல்லலாம் என்று துணிந்து, அவன். தன் காதத்
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குமரர் கெளதமர் உள்ளத்தை *உலசவழியிற் புகுத்தற் 
பொருட்டுப் பலவாறு முயன்று வந்ததோடு, உலகவாழ்வில் 

அவருக்கு ஒருபொழுதும் யாகொரு வெழுப்புர் தோற்றாம 

லிருக்கும்வண்ணம் செய்வித்தும் வாதான். கெளதமருக் 
குக் குத்பிக்கவேண்டிய கல்வியைப்பற்றித் கன் மைத்துனன். 
சுப்பிரபுத்கன் கூறியதையும் அவன் மறக்துவிடவில்லை, நிலை. 
யாமை முமலியலத்தைப்புத்தி் , கூறும் ஞானரநால்களையும் 
நீ9ி.நால்களையும் அவற்றை அறிபூற்குக் கருவிழால்களான 
தருக்கம், இலக்கணம், நிகண்டு முதலியவைகள்யும் கெளத 

மருக்குக். கற்பிப்பது ஈன்றன்றென்று சுத்சோசனனுக்கே 
தோன்றியது. ஆகையால் அவன் தன் குமாரனுக்கு வில் 

வித்றை, வாள்வித்தை முதலியவைகளையும் அசசியலையுமே 
சேஷமாகக் கற்பிக்கும்படி, மித்திரருக்குக் கட்டளையிட் 

புன் 
மித்திசர் அரசன் கட்டளைப்படி. கெள,மருக்கு ஆயுத 

கித்ததவியயும். அரசிய பல்யும் நன்கு குற்பித்துவகதார். கெள 
தமர் அவைகளிலும் மற்ற மாணவர்கவைவிடடச் காமே சிறது 
விளங்கனொர். வயது ஏற ஏற வரது கல்வியும், இதமும், 

அறிவும், குணமும், ௮. மகும், வடிவும் கண்டவர் கேட்டவர் 
வியக்குமாறு மேன்மையுற்று வளர்கதன. கெளதமருக்குப் 

பதினைந்தாவது வயது வகதுத்றது. அப்போது வர் அழ 
இல் உருவுத்றுவக்த மசனனோ,; ௮, (நிவில் குருபானான குமர 

னே, குணத்தில் தீருமனோ, ora விஜயனே, 

என்னுமாறு விளங்கினார் இப்பொழுது அவரோடு நெருங்க 
யிருகது கற்ற மாணவர் முன்போல மூவரல்லா; அனுருத்த 
னும் ஈந்தனும் சேர்ஈது 88வராயினர். 

அவர்கள், 8வரிடத்திலும் கெளதமர் மிகவும் ௮ன் 
புடையவரரய், அவர்கள் விருப்பத்துக்கெங்கி மாலை வேளை 

களில் அரண்மனையைவிட்டு வெளியேசென்று் ஈறிதுநேரம் 
அவர்களுடன் உலவியோ விளையாடியோ ௮; ௬வது வழக்கம். 

அது சுத்தோதனனுக்கு ஓப்பவில்லை. ஆயினும், சிறுவர் 
விருப்பத்தைத் தடுக்க மனமில்லாமல், அவரை அவர் போக் 
இலே விட்டிளிட்டு, ௮ங்கனம் அவர் தோழர்களுடன் 
வெளியே செல்லும்போதெல்லாம் மெய்காப்பாளனாக உடன் 

செல்லும்படி மட்டும் ஒர போர்விரனை ஏற்படுத்தியிருந்தான்.
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ஓருகாள் மாலை, கெளதமர் கம் தோழர்களோடு வெளியே 
சென்றார். மெய்காப்பாளனும் ௮வசோடு சென்றான். எல் 
லோரும் ஒரு பெருஞ் சோலையுட் புகுஈது அ௮ங்கிருகக செடி. 
கொடிகளை வேடிக்கை பார்ததுக்கொண்டே இங்கொருவர் 
அங்கொருவராய்ப் பிரிகது செனறனர் உகாயிமட்டும் கெளத 
மரைலிட்டுப் பிரியாதிருகதான் மெய்காப்பாளன், அவர்க 
ளுக்குப் பின்னே சிறிது நாரம்தில் அவர்களைத் தொடர்ஈது 
Osan pair 

கெளதமரும் உகாயியும, பேசிக்கொண்டே சென்றபோது, 

கொழுகொமபின்றிக் காற்றில் அழி. பட்டு அலைஈதுகொண் 
ஒருநா மெலலிய புங்கொடி இன்று கெளதமர் கண்ணைக் 

கவர்கதது. உடனே அவர் அங்கு sea நத மலர்க் 
கொடியை மெல்லெனப் பற்றி, அருகேரின்ற. ஒரு மாத்தை 

ஆசாசமாசத் தழுவிப் படரும்படி, அம் மரததில் அதைச்சுத்றி 
விட்டு, ,மேத்செல்ல ஓர்அடி. எடுத்துவைத்தார். அப்போது, 
“அபயம்” என்று அடி.மீது வது விழுகதாத்போல ஓர் ௮ன் 
னப்பறவை அவரெதிரே தொப்பென்று றா விமு முந்தது. 

அதைக் கண்டதும் கெளதமர் பதைபதைதது ஓடி, அப் 

பறவையைக் தம் கையில் மெல்லென எதெதார். பறவை 
(தன் வெண்சிறகை விரிகதுக்கொண்டு அடி.க,௩.த. கெளதமர் 
அதைத் தம் மார்போடணைதது, “பயப்படாதே. உனக்கு 
என்ன நேர்கதது? ஏன் கீழே விமுஈதாய் 7? என்று அன 

புடன்கேட்டு ௮,தன் சிறசை,ம தம் பூங்கரத்தால் மெல்லத் 
தடவிக்கொடுத்து, கீழே விழுஈததால் சிறகு முறிகததோ, 
கால் ஓடிநதஜோ, வேறெங்சேனும் காயம்பட்டதோ, என் 

னவோ தெரியவில்லையே” என்று மிகுத்த கவலையுடன் 

அதன் உடம்பு முழுவதையும் கூர்கது பார்ததார். அப்பொழு 

துதான், அதன் மார்பில் தைததிருந்த அம்பொன்று அவர் 
சண்ணிற்பட்ட்து அதைக் காணவும், அவ்வம்பு தீம் மார் 
பிலேதான் தைத்தாற்போலக் கெளதமர் துடிதுடித்து, அ, 

் யாரோ எய்த கொடிய அம்புபட்டோ நீ விழ்ந்தளை! 
கொடுமை! கொடுமை! என்ன செய்வது! தரு பாலமும் 
அறியாத நீ இத் துன்பத்துக் லெக்கானதும் ஊழ்வினைதானோ.! 

ஹாம், எவ்வினையானால் உனக்கென்ன! இப்பொழுதுள்ள 
துன்பம் ௮கன்றாற்போதும். உடனே குத ஹலித் தெழுந்து:
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கிர்விசாரமாய்ப் பறந்துபோய்விடுவையே.! வஞ்சமறியாச் இறு 
குழந்தைபோன்ற உன்னை வருத்தத் துணிந்தவர் யாரோ 
தெரியவில்லையே ! யாசாயிருக்தால் என்ன? கடவுள் கிருபை 
யால் அவர் அம்பு உன் உயிரைப் போக்காதுவிட்டது இனி 
நீ அஞ்சாதே, நான் இகத அம்பை மெல்லப் பிடுல விட 
றேன்” என்று அதற்கு ஆறுதலும் தைரியமுங் கூறினார். 
௮வ் வன்னப்பறவை அவர் வாய்மொழிகளை சஈன்கறிந்து 
கொண்டதுபோலச் தன் பதைபதைப்படங்கி, அவர் மார் 
பொடு ஒன்றி ௮ணைந்திருக்கது. அவர் அதை அழுத்தம 
லும் நழுவவிடாபலும் தம் கைகளால் அணைத்துக்கொண்டு, , 
ஸருகேயிருக்க ஓர் ௮ரசமர;ததடியில் உட்கார்ந்தார். உதா 
யியும் ௮வருடன் உட்கார்க்தான். பிறகு கெளதமர், பறவை 
மீது தைத்திறாக்த அம்பை உற்றுப்பார்த்தார். வம்பு பாய்ந்த 
இடத்தில் கசந்த சிறிது இரத்தத்தால், பால்போல் துல்லிய 
மான அதன் தாவி சற்றுக் கறையுந்றிருகதது. 

உதாயியும் அதைப்பார்த்து, “அம்பு அவ்வளவு ஆழமா 
கப் பதியவில்லை. சுலபமாய்ப் பிடும்கவிடலாம்” என்றான். 

“உண்மைதான். என்னவிருந்காலும், சதையில் தைத்த 
அம்பைப் பிடுங்கும்போது நோவாமலிராது. இசத்தமும் 
ஒழுகும். அதை உடனே தண்ணீராற்கழுவி ஏதாவது மருந்து 
போடவேண்டும். சண்ணீர் சமீபத்தில் எங்காவது இடைக் 
கும். மருநதுக்கு என்ன செய்வது !” என்முர் கெளதமர். 

உதாயி சிறிதுநேரம் சந்தித்து, “மருந்து ஒன்றும் வேண் 
ஈடுவதில்லை. புண்ணை நீராத் கழுவிவிட்டுக் கொஞ்சம் சுண் 
ணும்பாவது சாம்பலாவது வைத்துப் புண்ணை மூடிவிட்டாத் 
போதும். சமீபத்தில் வீடுகள் ஒன்றுமில்லையே. இருந்தால் 
நான் போய்க், கொஞ்சம் சுண்ணாம்பாவது சாம்பலாவது 
வாம்? வந்துவிடுவேன்” என்றான். 

நி. சந்தியாவந்தனத்துக்கு விபூதி கொண்டுவக்இருப் 
பாயே?” என்று வினாவினார் கெளதமர். 

அமாம், கொண்டுவந்திருக்கறேன் ” என்று விடையளித் 
தான் உதாயி. 

உடனே கெளதமர் முகமலர்ந்து “* அதைவிடச்' இறந்த 
ம்ருந்து வேறென்ன? புண்ணைக் கழுவிவிட்டு, விபூதியை 

9



130 கெளதம புத்தர் 

.அஇல் அப்பிவிடலாம். அதுதான் சரி” என்று கூறிவிட்டுத் 
(தம் மேலணிகஇருந்த உகதரிபத்தை எடுதது அருஇருந்த.- 
மெய்காப்பாளனிடம் விட்டெறிஈது, அவனை நோக்க 
“அடா, இச் சோலையில் ஏற்றக்ணெறு, கால்வாய் ஏதாவ 
தொளன்றில் நீர் இருக்கும். அதில் இந்த உத்தரியத்தை. ஈன். 
eu நனைத்து நீர் கொண்டுவா. சக்கரம்.” என்றுகூறி அவனை 

அனுப்பிவிட்டு ௮வன் வருகையை எதிர்பார்தளுச்சொண்। 
டிருந்தார். 

அப்போது தேவதத்தன் வில்லும் கையுமாய் கங்கே, ஒடி 
வந்து பரபசப்புடன் இக்கும் அங்கும் தரையை நோக்க 
னான். அங்கனம் அவன் நோக்கியது, ஏதோ ஒன்றைப் 

போக்விட்டுர் தேடிப் பார்ப்பதுபோல் இருநதது. தேடும் 
கவனத்தில் அவன், மரத்தடியில் உட்கார்ந்திருக்க கெளதமரை 
பூம் உதாயியையும் பாரக்கவில்லை. கெளதமர் அவனைக் கண் 
டதும், “* அண்ணா, என்ன தேடுஒருய் ” என்றார். 

He சொற்களைக் கேட்ட தேவதற்தன் இக்கட்டு இரும் 

பித் தன் தாயாதி கெளதமரும், தோழன் உதாயியும் அங் 

இருப்பதுகண்டு ஏன் இங்கு உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் ?"' 
என்று கேட்டுக்கொண்டே அவர்களை நெருங்கினான். தேவ 
தத்தன் இட்டவாவும், கெளதமர் அவனுக்குத் தாம் அணேதது 

வைத்திருக்கும். பறவையைக் காட்டி. இகத அன்னப் பற 
வைக்காகத்தான் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கறோம், பாவம், 

யாருக்கும் ஒரு: தீங்கும் செய்யாத இந்த அழயெ பறவையை 
யாசோ அம்பால் எய்து வீழ்த்திவிட்டார்கள் என்முர். 

உடனே தேவதததன் முகமலர்ந்து இரித்து, *ஐகோ? 
நீதான் Dis அ௮ன்னப்பறவையை எடுத்து வைத்திருக்க 
யோ! சரிதான். as தெரியாமல் கான் விழுகதபறவை 
எங்கே காணோம் என்று ஆச்சரியப்பட்டேன். குறிப்பாய்ப் 

பார்த்தேன். அம்புபட்டதும் நேரே இங்குத்தான் விழுந்தது. 
அதை அறிந்துதான் நான் இங்கு வந்தேன். கான் வைத்து 
குறி எவ்வளவு சரியாயிருக்கிறது பார்த்தாயா?” என்று தன் 

ஆற்றலை வியந்து பேசினான். 

“ஈஅம்புபட்டுப் பறவை விழுந்த "இடத்தைச் சரியாய்தீ 
தான் அறிந்து வந்திருக்கிறாய். யார் இதன்மீது அம்பெய்து? 
நி எங்ரருந்து அதைப் பார்த்தாய்? எய்வதைத் தடுக்க உன்:
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@e முடியவில்லையோ 2 குற்றமில்லை. ஏதோ நல்ல வேளையாய் 
அம்பு. ஆழமாய்ப் பதியவில்லை. பறவை பிழைத்துக்கொள் 

ளும்” "என்றார் கெளதமர். 

தேவதத்தன் கல்லென்று இரித்து, என்ன கெளதமஈ, 
கான் சொன்னது இன்னதென்று விளங்கிக்கொள்ளாமற் பேசு 
இருயே. வேறு யாராவது ஒரு பறவையை எய்து விழ்த்தி 
னால், நான் ஏன் அந்தப் பறவையைக் தேடிக்கொண்டு வச 
வேண்டும்? இந்த அன்னப்பறவையை கான்தான் எய்து விழ்த் 
,தினேன்” என்றான். 

இதைக் கேட்டதும் கெளதமர் 80480, என்ன 
அண்ணா, கியா இப்பறவைமீது ௮ம்பெய்தாய் * எப்படி௮ண்ணா 

மனக்துணிக்து இந்த எளிய பறவைமீது உன் கொடிய அமபை 
எய்தாய்! ஏதோ ஈல்ல காலம், உயிர்போகவில்லை. ௮ம்பு*இன் 
ணும் கொஞ்சம் ஆழமாகப் பஇந்திருந்கால் இக்கேரம் இதன் 

உயிர் போயிருக்கும் அப்பால் நீ என்னதான் பிரயத்தனப் 
பட்டாலும், போன உயிரை மீட்க முடியமா? கொடுக்க முடி 

யாததை வாங்கலாமா? ஆக்க முடியாததை ௮ழிக்கலாமா? 
போனது போகட்டும் நீ அழிக்கமுயன்ற உயிர் தெய்வச் 
செயலாய் அழியாமல் தப்பியது. இனி எந்த உயிரையும் 

அழிப்பதில் உனன வில்லாண்மையைக் காட்டாதே. யதேச் 

சையாய் அகாய/ழீல் திரியும் ஒரு சிறு புறவையிடக்தில்தானா 
நீ கற்ற வில்வித்தையைக் காட்டவேண்டும்!” என்றார். 

தேவதத்தன் முனிவு காட்டும் புன்னகை ஒன்று செய்து, 
“என்ன கெளதமா, உனக்குத்தான் பேசத்தெரியுமென்று 
பேசுகறாயோ?” என்றான். 

கெளதமர் அன்பு கனியச் ரித்து, 4 தோயபித்துக்கொள்” 
ளாதே அண்ணா. ஏதோ எனக்குத் தெரிந்ததை கான் சொன் 

னேன். சொன்னது தவறானால் மன்னித்துக்கொள். உனக் 
குத் தெரியாததா? கொலை, பஞ்சமாபாதகங்களுள் ஒன் 
ன்ஜோ? 

* தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க, தான்பீதி 
இன்னுயிர் நீக்கும் வினை” 

என்று நீதிநூல்கள் கூறுவதை நீ அறியாயோ?” : என்ரூர்.



132 கெளதம புத்தர் 

“நீ நீதி! நால் ஓதி உணர்ந்தவன் என்பது எனக்குத் தெரி 
யும். உன் பிதற்றலை நிறுத்திக்கொள். ஓர் அற்பப் பறவையை 
எய்ததற்காக நீ ஏதேதோ பேசுஒறாயே?” என்றான் தேவதத் 
pa. 

அண்ணா, கான் பேசுவதைப்பற்றிக் கோபித்துக்கொள் 
இருயே ஒழிய நீ செய்ததை நினைத்துப் பார்க்இருயில்லையே. 
என்னை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் கோபித்துக்கொள். 

நான் அதற்காக வருந்தவில்லை நீ மூத்தவன், கான் இளைய 
வன். என்னைக் கண்டிக்கவும் திருத்தவும் உனக்கு உரிமை 
யுண்டு.” என்று கெளதமர் கூறிவரும்போது தெவதத்தன். 
அவனை இடைமறித்து, உன்னை நான் திருத்தவா? பேஷ்? 
நீதான் என்னைத் திருத்த வருகரொயே! குருவுக்கு மிஞ்சிய 
சிஷனாப், அந்தக் இழப் பிராமணர் மித்திரரைத் திருத்து 

நீ, என்னைத் இருத்த முற்படவது அதிசயமன்று, ஆனால், 
அந்தத் தொண்டு கிழவர் நீ சொல்வதையெல்லாம் “சரி' “சரி” 

என்று ஓப்புக்கொள்வதுபோல், நானும் ஒப்புக்கொண்டுவிடு 
வேன் என்று எண்ணாதே” என்றான். 

கெளதமர் தம் தமையளைக் கனிவோடும் களிப்போடும் 

கோக்க, “அண்ணா, ஈமது அசிரியர் கல்வியிலும் அறிவிலும் 
முதிர்ந்தவர். அவருடைய அனுக்ரெகத்தால்தான் நாம் 
அறிவு விளங்கப் டெறுகறோம் அவரை நான் இருத்துவ 
தாக நீ சொல்வது நியாயமன்று, அது குருநிந்தை யன்றோ ?” 
எனு. 

“என்னகெளதமா, நீ ௮சாத்தியனாயிருக்கராயே 7 முழுப் 
பூசணிக் காயைச் சோற்றில் மறைக்கிறாயே. எங்கள் கண் 
ெதிரே, நீ எத்தனையோ முறை மித்திரரைத் திருத்த நாங் 
கள் கண்டிருக்கிறோம். நீ ௮தை அடியோடு மறைக்கப் பார்க் 

Batu!” என்றான். 

௩ இற்சில சமயங்களில் sug அசிரியர் ஏதாவதொரு 
விஷயத்தை மதந்துவிவெதுண்டு, ௮தை நான் ஞாபக மூட்டி 
யிருக்கறேன். இல்லையென்று சொல்லவில்லை. அதனால் 
நான் ௮வசைத் திருத்தியய னாவேனோ ? : யானைக்கும் ௮டி. 
சறுக்கும்.
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“நூறுரை போதகா சிரியர் மூவரும் 

முக்குண வசத்தால் முறைமறர் தறைவரே 
என்று பிசாமணியமும் உண்டன்றே. மிகவும் கற்றுத்தேர்க்த 
ஒருவனுக்குத் தோன்ருத ஒரு விஷயம், கல்வியறிவில்லாத 
ஒருவனுக்குத் தோன்றக் கூடும். அதனால் இவன் ௮வனை 

விட மேலாய் விடுவானோ ? ஆகான் என்பதற்கன்றோ, 

“கல்லாதான் ஓட்பம் கழியான் ராயினும் 

கொள்ளார் அறிவுடை யோர்” 

என்று அன்னோர் கூறியுள்ளார்கள் ?” என்றார் கெளதமர், 

தேவதத்தன் அவரை நோக்க, ஏளனமாக நகைசெய்து, 
4: இவ்விதமெல்லாம் வாயடி அடிக்கலாமென்றுதான், கான் 
எய்து வீழ்த்திய பறவையை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு 
என்னை வம்புக்கு இழுக்கருய்போல் இருக்தெது !” என்றான். 

கெளதமர் மிகவும் அமைந்த குரலில், “அண்ணா, ஈமக் 
குள் வம்பென்ன வகதது! கான் சொல்வது நியாயமா அன்று 
என்று நீயே யோதத்துப் பார். அற்பப் பறவை என்இருய். 
இந்த அற்பப் பறவையின் கிறகிலிருந்து ஓர் இறகு விழுந்து 
விட்டால், அதை மறுபடியும் முன்போலப் பொருத்தி : 
வைக்க ஈமக்கு ஆற்றல் உண்டா ? இல்லையே / இந்த அற்ப 
ஆற்றலும் இல்லாத காம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் படைத்த 
உயிர்களில் எதையும். அற்பமென்று கருதி அழிக்க முயல 
லாமா ? மேலும், நாம் ௮ற்பமென்று கருதும் இந்தப் பறவை 

முதலிய பிராணிகள்கான், ஒழுக்கத்தில் ஈம்மைவிடச் சிறந் 
,தவைகளாயிருக்கன்றன. மனிதருள் ஒருவன் பொய்கூரு 

விரதமுடையவனாயிருந்தால், ௮து ஒரு பெரிய அதிசயமா 
யிருக்கிறது. அவளை வேறு பிரித்து உயர்வாக்கப் பிர் 
கண்டு பிரமிக்கத்தக்க பெருமலையுச்சியில் கொண்டுபோய் 
வைத்துவிகெருர்கள். உலகமெல்லாம் அவனை அறியவேண்டு 
மென்று, புலவர் பலர் ௮வன் புகழைக் கவிகளாத் un Bani 
கள்; கதைகளாககச் கூறுடுர்கள்; நாடகங்களாக நடிக்கிறார் 

கள்: ஒவியர் ௮வன் உருவைப் படமாக எழுது௫ருர்கள் : 
சிற்பியர் ௮வன் வடிவைச் சிலையாக அமைக்கிறார்கள். ௮ல் 
லவா?” என்றார்,
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“go, ௮ரிச்சந்திரனைக் குறித்துச் சொல்கறாயோ ?” என் 

முன் தேவத்த்தன். 
“மாம். பார்த்தாயா, பொய்கூறு விரதன் என்றதும் 

அவன் அரிச்சந்திரன்தான் என்று நீ உடனே சொல்லிவிட் 
டாய். அதனால் என்ன ஏற்படுது ? எல்லையற்றுப் பரந்த 
இந்த நிலவுலகத்தில், எத்தனையோ ஆயிரவர௬ுஷ காலமாகத் 
தோன்றி நின்று மறைந்துவரும் கோடானுகோடிக் கணக் 

கான மக்களில் பொய்கூருதவன் அரிச்சந்திரன் ஒருவன் 
தான் என்றும் மிறர் அனைவரும் பொய்யர் என்றும் ஏத்படு 

றெதன்றோ ₹ உயர்ந்த பிறவியென்று இறுமாந்திருக்கும் ஈமது 
நிலை இப்படி மிருக்றெது அற்பப் பிறவிகளென்றா நாம் 
தாழ்வாக மதிக்கும் பறவை முதலியவத்தின் நிலையைப் பார். 
அவைகளுக்குப் பொய் என்னால் இன்னதகென்றே தெரியாது. 

எறும்புழுதல் யாவையிறாக காம் காணும் பிராணிகள் ௮த் 
தினையும் அத்தனை அரிச்சர்இரர்கள்தான் ஓர் அரிச்சந்திரனை 
வைத்துக்கொண்டு இவ்வளவு பெருமை பாராட்டும் கம்மை 
விட, எல்லாம் அரிச்சக்திரர்களாயிருந்தும் அதை ஒரு பெரு 

மையாகப் பாராட்டாத பிராணிவகைகள் மேலல்லவா?” என் 
(ர் கெளதமர். 

தேவதத்தன் இதைக்கேட்டு ஈகையாடி, “*கெளதமா, நீ 

கவைக்காகாத பேச்சுப்பே௫க் காலத்தைக் கழிக்கும் விணன். 
உன்னோடு பே௫க்கொண்டிருக்க எனக்கு நேரமில்லை. இச் 
நோம் நான் இன்னும் நாலைந்து பறவைகளை எய்து விழ்த்தி 

யிருப்பேன் என் பறவையை என்னிடம் கொடுக்ளொயா, 
இல்லையா? சொல்” என்றான். 

“அண்ணா, பிராணிகளின் மேன்மையைப்பற்றி கான் 

இவ்வளவுதூரம் சொல்லியும், நீ இன்னும் நாலைந்து பறவை 
களை எய்து விழ்த்துவேன் என்இிதையே, இது நியாயமா?” 
என்முர் கெளதமர். 

தேவதத்தன் முகத்தைச் சுளித்துக்கொண்டு, “சை? நீ 
என்ன மிகவும் வம்பனாயிருக்கறாய். பிராணிகளின் மேன் 
மையைப்பற்றி நீ என்ன சொல்லிவிட்டாய்? உன் சதுர 
வார்த்தைகளில் நானா மயங்குறெவன் ? ஒரு சொல்லில் உன் 
சொற்கோட்டையெல்லாம் புலபுலவென்று -உதிர்ந்துவிடுமே”



பறவையால் வந்த பகைமை 185 

பிசாணிகள் பொய் பேசாவென்ற புதுமையை நீதான் கண் 
டாய்போ விருக்றெது? அவை பொய்யும பேசா, மெய்யும் 
பேசா. பேசவே தெரியாதவை பொய்பே,வ செப்படி?” என 
(ன். 

கெளதமர் இரித்துக்கொண்டு, 4 சரி, அது வேண்டா. 
வேறு எவ்வகையிற் பார்த்காலும் பிராணிகள் ஈமமைவிட 
மேலாகததான் இருக்கின்றன. 

* சென்றது கருதார் ; மாளை வருவது நினையார் ; கண்முன் 
கின்றது புசிப்பார்; வெய்யில் நிலவாய்விண் விழுது வீழ்ந்து 

பொன்றின சவம்வாழ்ர் தாலும் புதுமையாய் ஒன்றும் பாரார், 
நன்றுதீ தென்னார் : சாட்டு ஈவான வேன் முத்தர் ? 

என்று சீவன் முத்தர்களுக்கு இலக்கணம் கூறுஇருர்கள். 

உண்மைஞானம கைகூடப்பெழ்ற அவர்களுக்கும் பறவை 
(றகலிய பிராணிகளுக்கும் என்ன பேதம் * 

© * * * * 

கத்திய பறவை கானம் ஈயக்துறை விலங்கு முன்னா 
வந்தபல் லுயிர்ககுச் சேம வைப்புண்டோ ? வருவா யுண்டோ? 
எந்திடத் தேனும் போயொன் நிரப்பது தானு முண்டோ? 

அல்லது காளைச் சென்செய் வாமெனும் சவலை யுண்டோ ? 
எல்லையி லொன்றி னாலொன் நிடிப்புண்டு வாழ்த, ஓண்டோ? 
ஓல்லுமவ் வுயிர்கள் தம்முள் உணவிலா இறந்த துண்டோ? 

* * * * ப 

இல்லையே ! இவைகளை நோக்க கம்மைவிடப் பறவை முதலிய 
பிராணிகள் பன்மடங்கு மேலானவை யல்லவா ? அப்படி. 
மேலானவை அல்லாவிட்டாலும் அவைகளைக் கொல்வது 
தருமமாகுமா ? கடவுளால் படைக்கப்பட்ட இவ்வுலகம் 
எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவானது எளியாரும் வலி 
யாரும், தத்தம் நிலைமைக்கேற்றபடி இதில் வாழ்ஈது வரு 
இன்றனர் வலியார் எளியாரைக் கொன்றழிக்கலாம் என் 
முல், ஈமது வாழ்க்கை ஒருநாள்கூட நிலைநிற்பது அரி 
தன்றோ ?  எளியாரை வலியார் அடித்தால், வலியாரைத் 
தெய்வமடிக்கும்? என்பது பழமொழியன்றோ ? இது இடக் 
கட்டும். பறவையை அம்பால் எய்வது வீசத்துக்குத்தான்
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அழகாகுமா ? சந்று நிதானித்துப்பார். தன்னைவிட மிகவும். 
எளியவனை எதிர்ப்பதே ஆண்மைக் குறைவு. ஒருகால் 
எதிர்க்க நேரிட்டாலும், மற்றவகைகளில் எதிரியைச் சம 
மான நிலையில்வைத்து நேர்நிலறு எதிர்ப்பது வீரலட்சணம். 
நிராயுதபாணியாய், ஆகாயத ற் பறக்கும் ஒரு Ap பற 
வையை, அதற்குத் தெரியாமல், நிலத்தில். நின்று, ஆயுதத் 
(தால் எதிர்ப்பதும் ஒர் ௮ண்மையா 7” என்றார். 

கெளதமர் கூறிய சொற்கள் தேவதத்தன் மனத்தைச் 
elie. அவன் கண்கள் இவெந்தன ; உகுகள் அடித்தன. 
கெளதமரை வெறித்து கோக்கு, 4 அடா, கெளதமா, என்னை 

யாரென்று நினைத்துக்கொண்டு இப்படியெல்லாம் பேசுஇருய் ' 
& படித்த கந்தற் புராணக்கட்டுகளை எனக்கா அவிழ்த்துக் 

காட்டுகிறாய் ! அம்பைத் தொட்டால் கை நடுங்கும் பேடிப் 
பயலே / நீபா எனக்கு ஆண்மை கற்றுக்கொடுக்க வருஒிருய் ரீ 

மரியாதையோடு என் பறவையை என்னிடம் கொடுக்கிழுயா, 
இல்லையா ?” என்றான் கேவதத்தன். 

அவ்வளவில், நீர் கொண்டுவரப் போயிருக்க மெய்காப் 
பாளன், ஈனைதத உத்தரியத்தை நீர் சொட்டச் சொட்ட 
எடுத்துக்கொண்டு ௮ங்கு வக்கான். அவளைக் கண்டதும், 
கெளதமர் தேவதத்தனை நோக்கு, :: அண்ணா, இதப் பறவை 

மீது நி எய்த அம்பைப் டிடிக்லெட்டுப் புண்ணேச் கழுவு 
வதற்குத்தான் நீர் கொண்டுவாச் சொன்னேன். நீர் கொண்டு 
வசப் போனவன் இதோ வந்துவிட்டான் நீ விணே கோபித் 
துக் கொள்வதிற் பலனில்லை. அம்பைப் பிடுங்இப் புண்ணே 
யாற்றியபின் நான் இப்பறவையைப் பறக்க விட்டுவிடப் போகி 
றேன். உன்கையில் இதைக் கொடுக்கமாட்டேன் ” என்றார், 

கொடுக்கமாட்டாயா ?” என்று வீராவேசத்துடன் கேட் 
டான் தேவதத்தன். 

கொடுக்கமாட்டேன் ”” என்று 'திரமாயும் பொறுமை 

யாயும் பதில் கூறினார் கெளதமர். 
தேவதத்தனுச்குக் கோபம் பொங்கியது. அவன் செளத 

மரை உறுத்து நோக்க, 4 அடா கெளதமா, பட்டத்துக்கு. 

உரியவனாய்ப் பிறந்த கர்வத்தினாலோ, நி இவ்வளவு தைரிய 
மாய்ப் பேசுகருய் / உன் தைரியமெல்லாம் பேச்சளவில்தர்ன்
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என்பது எனக்குத் தெரியும். அடா, நி கூத்திரிய வம்சச் 
திற் பிறந்த கூத்திரியனானால் எழுந்துவந்து, என்னிடம் உன் 
கைவன்மையைக் சாட்டு, பார்க்கலாம், ”” என்று கூறித் தன் 

கையிலிருந்த வில்லை அப்பால் எறிந்துவிட்டுத் தன் மார்பைத் 
தட்டிச் கர்ச்சித்தான். 

அது சண்ட மெய்காப்பாளன், அவனுக்கும் கெளத 
மருக்கும் இடையே புகுந்து, “ வேண்டாம், வேண்டாம்?” 
என்று தேவத;த்தளைத் தடுக்கத் தெர்டங்கினான். 

கெளதமர், இருந்த இடத்தைவிட்டு அசையாமல், கல் 

லென்று இரித்து மெய்காப்பாளனை நோக்க, “4 அடர, நீ 
அப்பாலே போ. உத்தரியத்தை அழுத்திப் பிடிக்காதே. நீர் 
எல்லாம் பிழிபட்டுப் போகும்” என்று சொல்லிவிட்டுத் 
தேவதத்தனை நோக்கி, 6 அண்ணா, கான் உன்னோடு மல்ல 

யுத்தம் செய்ய வரவில்லை. நீ கொல்ல முயன்ற பறவையை 
நான் காப்பாற்ற முயல்கிறேன். அவ்வளவுதான். இதை 
கான் உன்கையில் கொடுத்தால், கானும் இதைக் கொல்ல 

முயன்றவனே யாவேன். ஆதலால், என் உமிருள்ளவரை 
யில் கான் இதை உன்னிடம் கொடுக்கமாட்டேன். காப் 

பாற்ற எடுத்த பறவையை விட்டுவிட்டு, என் விசத்தைக் 

காட்ட கான் உன்னோடு சண்டைக்குவரப் போததெதுமில்லை. 

உனக்குப் பிரியமானால், என்னைக் கொன்றுவிட்டு 8 என்னிட 

முள்ள பறவையை எடுத்துக்கொள்ளலாம். மனமார நான் 
இதை உன்னிடம் கொடுக்கமாட்டேன் ”” ston mi 

தேவதத்தன் ஒரு சிமிஷநேரம் அவளைக் கண் இமையாமல் 
பார்த்துநின்று, பிறகு, ஜே எறிநத வில்லைக் கையில் எடுத் 
துக்கொண்டு, கெளதமரை நேரக், மீசையை முறுக்கி, “மான 
மற்ற பேடிப்பயலே, சண்டையென்றால் அஞ்சி நடுங்கும் 

உன்னோடு எனக்சென்ன பேச்சு ! அரசனாக நீ எவ்விதம் 
காட்டை தளப்போுயேர் தெரியவில்லை / 7 பார்க்கிறேன் ! 7 

நீ அரசனாய் ஆண்டாலும் சரி, ஆண்டி. யாய்த் திரிக்தாலும் சரி. 
இன்றுமுதல் நாம் இருவரும் ஜன்மப் பகைவர் என்பதை 

மட்டும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள் !” என்று சொல்லிவிட்டு. 
கன்று சென்றான்.
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அப்பால் கெளதமர், ௮வன் உரைகளை அடியோடு 
மறந்துவிட்டுத் தம மடி.மீதிருகத பறவைழை எடுத்து, அதன் 
மார்பில் தைத்திருந்த அம்பை மிகவும் ஜாக்ரெதையுடன் 
மெல்லப் பிடுங்கனார் அம்பு வெளிவந்ததும், " புண்ணி 
லிருகது இரத்தம் பெருகியது. அதைக் காணவும் கெளத 

மர் மனம் சகியாமல் வருந்தினார். பறலையின் புண்ணி 
லிருந்து இரத்தம் பெருனொற்போலக் கெளதமரின் கண்களி 
லிருந்து கீர் பெருகியது. அவர், மெய்காப்பாளன் நீரில் 
தோய்த்துக் கொண்டெந்த ஈத்தரியத்தை குஹுக்ப் பிழியச் 
சொல்லி, அ.இலிருந்து ஒழுகிய நீரால் பறைவையின் புண்ணை 

ஈன்றுப்க் கழுவிவிட்டு, உதாயி கொடுத் விபூதியிற் கொஞ் 
ஏம் எடுத்துப் புண்வாயில வைத்து அழுத்தினார். உடனே 
இரத்தம் வருவது நின்றுபோயித்று, பிறகு, கெளதமர் 
அப் பதவையைக் ஈடலிக்கொதது, 4: இப்பொழுது உன் 

நோய் நீங்கிப்போயிற்றா * வருததமின்றிப் பறக்க உன்னால் 

முடியுமா ? ? முடியுமானால் பறந்து போ. இனி எந்தத் அஷ் 
டர்கள் அம்புக்கும் இலக்காகாமல் ஜாக்ரெதையாயிரு, 
என்று சொல்லி அதைக் கீழே விட்டார். 

அ௮வ்வன்னப் பறவை, கெளதமரைவிட்டுப் பறந்துபோக 

மனமில்லாததுபோலச் சிறிதுநோம் ௮வ0திசே, சின்னஞ் 
று பெண்போலச் சிங்கார நடை ஈடந்து காட்டித்று, பிறகு 
சிறகுகளை அடித்துக்கொண்டு மேலெழுந்து பறந்துபோயித்று. 
அது கண்ணுக்கு மறைறெவரையில் கெளதமர் அதையே 
பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். அப்பால் அவர் உதாயியை 
நோக்கி, 4 தோழா, வா, நாம் போகலாம். இன்றுதான் உலவ 
வெளியில் வக்தஇல் ஒரு ஈற்பயன் ஏற்பட்டது. சாவ”இருந்த 
பறவை ஒன்றைக் காப்பாற்றினோம். என் மனம் சந்தோஷ 
மாயிருக்கறது. உதாயி, இந்த விர்தையைப் பார். நாம் | 
ஏதாவது ஒரு ஈல்ல காரியம் செய்துவிட்டால், அதற்கு 
உடனே, கைம்மேற் பலனாக, ஒருவகை மனமகழ்ச்சி உண் 

டாசிறதன்றோ. ஆதலால், நல்வினை செய்வது, கரும்பு தின்னக் 
கைக்கூலி பெறுவதுபோலன்றோ இருக்கறது !” என்று சொல் 
லிக்கொண்டே எழுந்தார். 

உதாயியும் அவருடன் எழுந்து, * ௮ம், நண்பா, நீ சொல் 

வது உண்மைதான். இழக்க இருந்த உயிரை, இழவாமல்
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காத்ததால், ௮ப் பறவை எவ்வளவு இன்புத்திருக்கும். 159 
இன்பூந்று வாழ்வதைக் காண்பது நமக்கும் இன்பத்தானே. 

இதனால்தான், 

₹ தாமின் புறுவ துலூன் புறக்கண்டு 
காமுறுவர் கற்றறிந் தோர். ? 

என்றனர் ஆன்றோர், ” என்முன். 

எங்கே, என் சகோதார்களைக் காணோம் வா, நாம் 
பேசிக்கொண்டே போவோம் அவர்கள் வருதெட டி. வாட் 

டும்” என்று கூறி முன்சென்றார் கெளதமர். 

உதாயியும் அவருடன் சென்றான். மெய்காப்பாளன் 

அவர்கள் இருவரையம் தொடர்நது பின்சென்றான். 

* + * % 

அன்னப் பறவையால் தேவதத்தனுக்கும் கெளதமருக் 

கும் நேர்ந்த பகைமையை, உதாயி மூலமாகவும் மெய்காப் 
யாளன் மூலமாசவும் சுத்தோகனன் விவரமாய் அறிந்த 

கொண்டான். அதுமுதல், கெளதமருக்குத் தேவதத்தன் பகை 
மையால் என்ன தீங்கு நேருமோ என்று. அஞ்சி, கெளதமசை 

முன்னையினும் மிக்க பாதுகாப்பில் வைக்கக்' கருதிச் சத் 
தோதனன், மந்திரிகளோடு அலோடத்து, அடுத்த மாதமே 
கெளதமரை இளவாசாக்? விட்டான். 

க 

அதிகாரம்11 

திருமணம் 

'இளவசசசாக இருந்தே கெளதமர் சில வருஷங்களைப் போக் 

இனர், அக்காலத்தில் ௮வர் காட்டிய அரசியல் திறத்தைக் 
கண்டு சுத்தோதனன் முதலியோர் வியப்புத்றனர் ; குடிகள் 

அனைவரும் மகழ்வுத்றனர். 
ஒருகாள் சுத்தோதனன், உலும்பினிச் சோலையில் தன் 

'விரதான மந்திரியுடன் தனித்துப் பேசிக்கொண்டிருக்கையில்,
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இத்தார்த்தர் இளவரசராக இருந்து செய்யும் ராஜரீகம் 
எப்படி. நடந்தேறி வருறெதென்று விசாரித்தான். 

மந்திரி--  எப்பொழுதும்போலச் சிறப்பாகவே நடக் 
தேறி வருறெது. குடிகளனைவரும், ஈம் இளவாசரை எப் 
பொழுது அரசராகப் பார்க்கப்போகிறோம் என்று ஆவலோடு 
காத்திருக்கறார்கள் ? 

அரசன் -- “அப்படியா ! என்ன ஆச்சரியம் ! இத்தார்த் 
தன் இவவசசனாக மூன்றுவருஷ காலத்துக்குமேல் ௮௫ 
௪. அவனளவுக்கு ஏற்பட்ட சாஜரிகத்தில் இதுவரையில் 
யாரும் யாதொரு குறையும் சொல்ல நான் கேட்டதில்லையே !?' 

மந்திரி-- 4 குறையா? குறையில்லை என்பது மட்டும் 

அன்று, அரசே இவ்வளவு Bown ராஜரீகம் செய்வாரைக் 

கண்டவர் எவர்? எல்லா அறிவும் எல்லா வல்லமையும் 
உள்ள இறைவனே அரசனாக வாது அரசு செலுத்தினும், 

அந்த சாஜ்யத்திலும் குறைகூறும் குடிகள் இருப்பார்கள். 

அரசாட்சியின் தன்மை அப்படிப்பட்டது. நமது இளவர 
சர்மீது குறைகூறுவார் ஒருவர் இல்லையே.” 

அரசன் --4 அம், மத்திரியாசே, நீர் சொல்லுவது நியா 
யந்தான். குறையற்ற குடிவைத் தாண்ட கோமகன் எவன் ? 
எவனுமில்லை இத்தனை வருஷகாலமாக அரசாண்டு வரு 

இறேன் எல்லாருக்கும் திருப்தியாக ஆட்சிசெலுத்த எனக்கு 
இன்னமும் தெரியவில்லையே ! கான் என்னதான் ஜாக்ரெதை 
யாக யோசித்து யோடித்துச் செய்வனவற்றைச் செய்து 
,தவிர்வனவற்றைக் தவிர்ந்து வந்தாலும், செய்தது தவ 
றென்பாரும் செய்யாதது குறையென்பாரும் இல்லாமல் 

இல்லை. அனுபவம் இறிதுமின்றி, அஇகாரத்தை ஏற்றுக் 
கொண்டதும் அதைக் குறைவறச் செலுத்தும் திறமை சத் 
தார்த்தனுக்கு எப்படி வந்தது ? உம்மையொத்த அனுபவ 

சாலிகளும் அறிவாளிகளும் உ டனிருந்து உதவி செய்கிறீர் 
கள் என்பது உண்மை. இருகதாலும், உங்கள் உதவியைப் 
பெற்றுவரும் எனக்கு அவ்வாறு :அளமுடியவில்லையே? 

மந் திரி நன்முய்ச் சொன்னீர்கள் ? ஈமது இளவரசர் 

எங்கள் உதவிபெற்றா தமது பொறுப்பை கிர்வ௫க்கருர் என்று 
கினைக்கறீர்கள்? ௮ந்த எண்ணம் வேண்டா. அவர் காட்டும்
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வழியேதான் காங்கள் செல்லவேண்டி யிருக்றெது. ஆ, 
என்ன அறிவு! என்ன யூகம்! கரங்கள் இதுவரையில் அறி 
யாத அரிய அரசியல் முறைகளையெல்லாம் அவர் எங்களுக்கு 
அதிவித்திருக்கறார். அவைகளை அவர் எங்கே கற்றார், எப் 
போது சத்றார் என்று விளங்கவில்லை.” 

அரசன்--* இவ்விதமான அசாகாரண வன்மையெல்லாம் 

கற்றும் கேட்டும் வருவதா? பிறவியோடு வந்த பருமை!” 

மந்திரி--*₹ஆம், ஆம் அப்படி தகான் கொள்ளவேண்டும். 
வேறு வகையில்லை. ?” 

அரசன்--* மந்இிரியாரே, எனக்கு ஓர் எண்ணம் தோன்று 

றது. இப்பொழுது இளவாசனாய் உள்ள இத்தார்த்தனை, 
அரசனாகப் பார்க்கவேண்டுமென்று நமது பிரஜைகளும் விரும் 

புகிமுர்கள், அவனும் அதற்கு எல்லா வகையிலும் AGF@ 
WIiGeB@ per. அவ்வாமுக, நான் ஏன் இன்ஜும் இந்த சாஜ்ய 
பாரத்தைக் சுமந்துகொண் டிருக்கவேண்டும* அவனுக் 

பட்டத்தைக் கட்டிவிட்டு, சான் ஒழிவுபெற்றால் என்ன ?"” 

மந்திரி--4அவ்வெண்ணம் நங்களுக்குத் தோன்றுவது 
இயல்புதான். sug இளவரசரை நாளையதினம் ௮ரசராக் 
இனாலும், அவர் சாஜ்யபாசத்தைத் இறமையாக நிர்வ௫க்கக் 
கூடியவர் என்பதில் 8ீயமில்லை இருந்தாலும், இவ்வளவு 
இளம்பிராயத்தில் அவ்வளவு பெரிய சுமையை அவர்க்கு 
ஏற்றுவது நியாயமன்று, இப்பொழுது அவர்க்குப் பிராயம் 
பத்தொன்பதுதானே ஆதெது. இன்னும் Parson Ws 
வில்லையே. விவாகமாடு gt Bisa வருஷகாலமாவத, 
கிர்விசாரமாய் இல்லறம் ஈடத்திக்கொண் டிருக்கட்டும். அதன் 
பிறகு வேண்டுமானால் தங்கள் விருப்பம்போல் செய்யலாம்.” 

அரசன்--*எனக்கும் அதுதான் யுக்தமாய்ப் wens. 
'சென்ற இரண்டு மூன்று வருஷங்களாக, அவனுக்கு விவாகம் 
செய்துவைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் என் மனத்தில் 

குடிகொண்டிருக்கிறது அவனுடைய மனத்துக்கைந்த 
பெண்ணைத் தெரிந்தெடுக்க வேண்டுமென்பது என் கருத்து. 
அவன் என்னவோ, தன் விவாக விலயத்தைப்பற்றிச் சிறி 

அம் ந்தையில்லாதவனாய் இருக்ொன். சதா சர்வகாலம் 
சாஜ்ய விவகாரங்களைக் கவனிப்பதிலும் சாஸ்திர ஆராய்ச்
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சிகள் செய்வதிலும் கருத்தாயிருக்கருனே யொழிய, அவண் 
பருவத்திற்குரிய வேடிக்கை விளையாட்டுகளில் சந்றும் மனம் 
செலுத்தாதிருக்கறான். அதுதான் எனக்கு ஒரு பெருக்: 

கவலையாயிருக்கறெது. அவன் அப்படியிருப்பது, என் சகோ 
சீசர் மைததுனர் முதலியோர், ௮வனைப்பத்றி இகழ்வாய்ப்: 
பேசுவதற்கும் இடமாயிருக்கறது ” 

மந்திரி--* ஆம் gree. தாங்கள் சொல்வது உண்மை. 
தான். தங்கள் சுற்றத்தார் நம் இளவாசரைப்பற்றி இகழ் 

வாய்ப் பேசுவது என் காதுக்கும் எட்டியது. ௮து என் 

மனத்தை மிகவும் அன்புறுத்தியது. அவ்விதமான இகழ்ச் 

சிக்கு இடங் கொடுக்கக் கூடாதென்றே கான், ஈம் இளவ?௪ 
ரிடம் அதைக் குறிப்பாய்த் தெரிவித்தேன். ? 

அரசன்---*என்ன தெரிவித்தீர் ?? 

மந்திரி-..4 இயுதப்பயிற்சி ௮ரச வம்சத்தாருக்கு மிகவும் 
அவசியமானது. வேட்டமாடுதலும், பகைவரை எதிர்த்துப். 

போர் செய்தலும் க்ஷத்திரிய தருமம். ஈம்மை எதிர்க்கும். 
பகைவர்கள் இல்லை. ஆதலால் போர்செய்ய இடமின்றா 
யினும், காட்டிற் சென்று வேட்டமாதலைக் கைவிட்டிருத்தல் 
கூடாது என்றேன்...” 

அரசன்--“*கான்கூட ஒருமுறை அவனை வேட்டையாடி. 
வரும்படி சொன்னேன். அதற்கவன், 

“இலையினான் மாக்கள் கொன்று செழுங்கடல் வேட்ட மாடி 
வலையினான் மீன்கள் வாரி வாழுயிர்க் கூற்ற மான 

கொலைஞரைச் கும்பி தன்னுட் கொந்தழ லழுத்தி யிட்டு 
கவிகுவர் காளு காளு ௩ரகரை 'காம வேலோய்” 

என்றான். அதற்குமேல் கான் என்ன சொல்வது?” 

மந்திரி-- “என்னிடமும் அப்படித்தான் சொன்னார். 
வெட்டையாடிக் காட்டு மிருகங்களைக் கொல்வதும், துஷ்டர் 
களையும் பகைவர்களையும் கொல்வதும் சாஜதருமமேயாகும். 

*கருவிஈஞ் சாதி சம்மாற் காமரா ருயிரைக் கொல்வோர் 
வெருவரச் சூறை கொள்வோர் மேவியா றலைப்போர் கள்வர் 
உருவளர் பிறனில் வேட்போர் உவர்முத லோரைக் கோறல் 
பருவரு பால மன்று ; பயிர்க்களை களைதல் போலாம்;
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*பரிசனம் பகைவர் கள்வர் படர்தரும் உயிர்கள் சாமென் 
அுரைசெமயைச் இடத்தி னானும் உலடை இடையூ றெய்த! 
வரிசையிற் காத்து நீதி வழுக்கனொர் தம்மை மொத்தக் 
கரிசறப் பொரூளுங் கோடல் காவலர் தருமம் மைக்தா? 

என்று ௬௬இ யுக்தி யனுபவங்கள் காட்டிக் கூறினேன்.” 

அரசன்--*அகத்கவன் என்ன சொன்னான்?" 

மந்திரி--* நான் சொன்னதெல்லாம் நியாயக்தான் என்ன 
ஒப்புக்கொண்டார் ஆனால், அவ்விகமான இடையூறுகள் 
எவையும் ஈம் சாட்டுக்கு Cor BGS GC. ராது காம் ஏன் 
வேட்டமாடச் செல்லவேண்டும் என்முர். *அயுதாப்பியா 

சத்தை நெகொளாகக் கைவிட்டிருக்கால், (திடீரென்று அதைக் 
கையாள நேரும்போது கஷ்டமாகும். அதனால்தான் கங்கள் 
உறவினர் எங்கே தங்கள் வில்லாண்மை குனதிப்போகுமோ 

என்று அஞ்சுஜொர்கள். அவர்கள் மனுத்திருப்திக்காகவா 

வது தாங்கள் ஒருகாள் வேட்டமாடி, வதால் நல்லது” என் 
றேன். .? 

அரசன் அகற்கவன் சம்மதத்தானா?” 

மந்திரி--* அதற்கவர் சம்மதிக்கவில்லை. ஆனால், வே 

மராரு வகையில் எனக்குச் சமாதானம் சொல்லிவிட்டார். ? 

அரசன்--: என்ன வகையில்??? 

மந்திரி--* இன்னும் இரண்டொரு வாரத்தில் காம் ஆயுத 
பூசை கொண்டாடும்காள் வருறெகன்றோ * அன்றையதினம். 
ஒரு பெரிய ௮ரும்பொருட்காட்சி ஈம் அரண்மனை எதிசேயே 
அமைத்து, ௮இல் காட்டப்படும் பலவகைச் காட்செளில், 

வீரக் காட்சியும் ஒன்றாக வைக்கும்படி. சொன்னார். ‘ Ania 

போர்வி 'சர்களும் சாஜகுமாரர்களும் அந்த. வீரக் காட்சியில் 

தம் வில்லாண்மை, வாளாண்மை, கைவன்மை முகலியவை 

களைக் காட்டட்டும். நானும் அவர்களோடு கலந்து என் 
வீரத்தைக் காட்டி, என் உறவினர் சொண்டிருக்கும் ௮ச் 
சத்தை ஓழிக்கறேன் என்றார்.” 

அரசன்--(ிறிதுரோம் இந்தித்துப் பிறகு) “அது நல்ல 
யோசனைதான். ஆனால் சித்தார்த்தன் ௮இறழ் கலந்தால் என்ன 
நேருமோ என்று அஞ்சுஇதேன்.
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மந்திரி--4 ஏன்? வேறு யாராவது அவரை வென்று அவர் 

க்கு ௮வமானம் விளைத்துவிலொர்களோ என்றா?” 

அரசன்--4 இல்லை. தோத்றால் உண்டாகும் ௮வமானத் 
தைப்பற்றி அவ்வளவாகக் கவலையில்லை. தேவதத்தன் ௮வ 

னிடம் மிகுந்த பகைமை பாராட்டி வருகிறான். பறவையால் 
அவனுக்குச் சித்தார்த்தனிடம் துவேஷம் உண்டானது முதல் 
அவன் ஈம் அரண்மனைக்கு வருவதேயில்லை. சித்தார்த்தன் 
விரத்தைப்பற்றி உறவினர்கள் இகழ்ந்து பேசுவதற்கு அவன் 
(தான் மூலகாசணம். இந்த வீரக்காட்சியில் அவன் இத்தார்த் 

,கனுடன் போட்டிபோடுவதாக வந்து, வஞ்சனையாய் ௮வன் 
உயிர்க்கு எவ் வகையிலாவது திக்கு செய்துவிட்டால் என்ன 

செய்கறெதென்றுதான் யோடிக்றேன். வேறொன்றுமில்லை ”” 

மந்திரி--* அந்த அச்சம் வேண்டா. இளவாசருக்கு 
எவ்வகையிலும், யாசாலும், எவ்வித ஆபத்தும் நேரச் இறிதும் 
இடமில்லாதபடி நாங்கள் தக்க ஏற்பாடுகள் செய்யமாட் 
டோமோ?” 

அரசன் -- 4 அதற்கு நீர் உததரவாதியாயிருப்பகானால, 
எனக்கு ஆக்ஷூபனை இல்லை.” 

மந்திரி--1ஓ, தாங்கள் சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டா 
அம் இளவரசர் க்ஷமத்துக்கு நான்தான் உத்தரவாத.” 

அரசன்--*அப்படியானால் சரி. அவன் விருப்பம்போல 
வே செய்யும்.” 

மந்திரி அந்த அரும்பொருட் காட்சியைக்கொண்டே, 
இளவசசருக்கு விவாகஞ் செய்ய, அவர் மனததுக்குகந்த 
பெண் யாரென்று தெரிக்துகொள்ளவும் ஒருவகை யோ௫ித்து 
வைத்திருக்கேன்.”” 

அரசன்--:: என்ன து 22 

மந்திரி--- இறந்த ஓவியர்கள் சலரைக்கொண்டு, பலதேச 
ராஜ கன்னிசைகளின் வடிவங்களை எழுதுவித்து, அப்படங் 
களைப் பொருட்காட்சிக்குக் கொண்டுவரச் செய்றெது, இள 
are, ௮ப்படங்களையெல்லாம் பார்வையிட்டு, அவத்றுள் 
'எது றந்த படமாக அவருக்குத் தோற்றுறதோ, அந்தப்
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படத்தை எழுதிய ஒவியனுக்கு ௮வசே ஒரு பரிசு கொடுக்கும் 
படி செய்றெது. அப்பொழுது அவர் மனததுக்குகந்த பெண் 
யாரென்று கெரிந்துவிடுமனழோ ?”' 

அரசன்--4 அம்,:.௮ம. அது நல்ல யோசனைதான். அப் 

படியே செய்யும், ” 

மந்திரி--4 இனால் கான் பொருட்காட்சிக்கு வேண்டிய 
ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யலாமன்றோ ?"” 

அரசன்--4 செய்யலாம் ” 

நல்லது. இயுகபூசைப் பண்டிகை இன்னும் பத்துநாள் 

இருக்கிறது. அதற்குள் ராஜகன்னிகைகள் படமெல்லாம் 
எழுதிவசவேண்டும். அது ஒன்றுகான் பெரியவேலை. மந்த 

ஏற்பாடுகள் எல்லாம் இசண்டு மூன்று நாட்களில் பூர்த்தி 

யாய்விமெ. தங்கள் உததரவு பெறுவதற்காகத்தான் கான் 
இங்கே வந்தேன். போய் வருகிறேன் ” என்று மநதிரியார் 
அரசனுக்கு வக்சனம செய்து அவனிடம் விடைபெற்றுப் 

போய்விட்டார். 
* * ச் x 

ஆயுத பூசைக்குரிய காள் வந்துத்றது. சத்தோதனன் 
அசண்மனைக்கெதிசே, பொருட்காட்சி மண்டபம் ஒன்று புதி 

தாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் கண்ணைக் கவரும் 
கானாவகையான அரிய பொருள்கள் முறைப்பட வைக்கப் 
பட்டிருந்தன. மண்டபத்தின் மத்தியபாகம் திறப்பான ஒரு 
பெருவெளியா பிருகதது. அதன் ஈடுவே சுமார் மரோத்தறுபது 

அழி. உயரமுள்ள கம்ப மொன்று நாட்டப்பட்டி ருந்தது. அதன் 

உச்சியில், நெட்டியாற் செய்து த்திரிக்கப்பட்ட மயிற் 
பிரதிமை ஒன்று, காற்றினால் உந்தப்பட்டு மெல்லெனச் 
சுழன்று கொண்டிருந்தது. _ அதன் இருசால்களுக்கும் நடுவே 
இளவாழைத் தண்டின் சிறு துண்டமொன்று, கம்பத்தின் 
உச்டியிலிருக்து முளை த்தெழுந்தாற்போலக் கம்பத்தோடு கம்ப 
மாய் உறுதிபடப் பொருத்தப்பட்டிருந்தது. மதுவே வில் 

.லாண்மை காணவைதக இலக்கு. வன் ஒருவன், குறி 

பார்த்து அள் வாழைந்தண்டை எய்து, அம்பு அதனில் 
கோப்புண்டு, ௮.தனால் மயிலின் சுழற்சி தடைப்பட்டு நித் 

10
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ச் 

கும்படி. செய்கிறானோ அவனே வில்லாண்மைப் போட்டியில் 
வென்றவனாவான். 

காட்டு விகோதததில் வில்லாண்மை காண்பதே முதன் 
மையாகக் குறிக்கப்பட்டிருந்தது ராஜவம்சத்தாருக்கென்று 

பிரத்தியேகமாக அமைக்கப்பட்டிருக்த மேடையில சுத்தோ 
,தனன் முதலியோர் விற்றிருக்கனர். வேத்றுகாட்டரசர் ல 
Gu, சுததோதனன் அனுப்பியிருந்த அழைப்புப் பத்திரத் 
தைக் கெளவிக்க வகது. இண்டு அவனோடு விற்றிருந்தனர். 
அவர்களுள் Anu»? சுப்பிசபுத்தனும் வந்திருந்தான். 

கெளதமர், அயலிருககார். அனைவர் கண்களையும் கவர்ந்து 
கொண்டு, சுத்தோமனனுக்கு அருகே, சிவபிரான் மருங்இத் 
குமரவேள்போல . அமர்கதிருக்காரர். ஆனதன், தேவதத்தன், 

அலுருக்தன். நநதன் முதலிய ராஜகுமாரர்கள் பிதரும், ௮1 
மேடையிலேயே POYOX. த்து ஒரு சேர ௨) ட்கார்ந்திருந்தார்கள். 

தெய்வபூசை முடிந்து, காட்சி தொடங்கயது. மந்திரி 
யார், சாஜகுமாரர்சளின் வில்லாண்மைத Bp BEG இலக் 

காவது யாதெனக் காட்டி, அதில் வெற்றிபெற விரும்புவோர் 
செய்யவேண்டுவ திதுவெனவும கூறினார். பிறகு, சாஜகுமா 
சர்கள் ஒவ்வொருவரும் தத்தம் வயது முறைமைப்படி, 
இலக்கு நோர்கி வில்வளைத்து ௮ம்பெய்யும்படி கேட்டுக் 
கொள்ளப்பட்டனர். 

அனைவருக்கும் மூத்தோனான ஆனந்தன், முதன்முதல் 
அம்பெய்தான் அவ்வம்பு, மயிலுக்கு மேலாகச் சென்று, 

கண்ணுக்கெட்டாத அாரத்தித்போய் விழுந்துவிட்டது. ௮ப் 
பால், தேவதத்தன் தன் வில்லை வளைத்து, வெகு நிதானமாகக் 
குறிபார்த்து இலக்கை எய்தான். அவன் அம்பு மயிலின் 
கலாபத்திற்பட்டு, ௮தை ஒரு சிறிது மூளியாக்கக் ழே 

விழுந்தது. மயில் முன்னையினும் சிறிது வேகமாகச் சுழன் 

றது. அதுதான் தேவதத்தன் செய்தது. அதற்குப் பிறகு 
கெளதமர் முறை வஈத.ஐ.- ஆண்சிங்கம் பிடர் குலுக்க எழு 
வதுபோலக் கெளதமர் முடி துளக்கி எழுந்து: டசன்று, வில்லை 
வளைத்து secon BO அம்புபூட்டி இலச்கைக் குறிவைத்தெய் 
தார். அதிதீவிர பக்குவனான மாணாக்கன் அறிவில், ஞானா 
சாரியன் சொன்ன சொற்பொருள் ஊடுருவிப் பதிந்து நின்
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ரற்போல, இலக்குவைத்த வாழைத்தண்டில், கெளதமர் 
எய்த அம்பு ஊடுருவிப் பதிநது நின்றது. அஞ்ஞானத்தால் 
அலைபடும் மனம் இருமொழியால் ஞானவிளக்கம் பெற்ற 
வுடனே உபசாக்க ! பில் ஜோய்வுற்று கிற்பதுபோல, காத் 

திற் சுழன்றுகொண்டிருஈ;2 மயித் பிரதிமை 9 ஓரே நிலையில் ஒய் 
வுற்ற: நின்றது. அதுகண்ட ௮சசரும் குடிகளும் : சபாஷ் 
சபாஷ். என்று மெச்சிக் கை£ட்டி ஆர்த்தனர். சப்பிரபுக் 

, இருக்கைவிட்டெழு 1ழகது சென்று கெளதமர் கழுத்தில் 

இருமணியார க்தைப் பரிசாக அணிக, அன்புரையும் வாழ்த் 
அரையும் கூறி ௮வரை அழைகத்துவக்து ஈன் அழுஇிருத்திக் 
கொண்டான் 

  

அப்பால் வாட்போர் மற்போர் முதலிய காட்டிகள் நிகழ்க 
தன. அவற்றிலும் தம் வன்மையைக் காட்டச் சத்தமாய் 
எழுந்தார் கெளதமர். ஆபினும, ௮வா உறவினரும் வேற்று 
காட்டாசரும் ௮வரை* தடூதது, “4 வில்லாண்மையிலேயே 

உனது அற்றல் அனைவ ருக்கும் நெரிஈதுவிட்டது. என் நீ 
அனாவசியமான செமத்துக்குள்ளாகிறாய் ? வேண்டா” என் 

par அவர்கள் எிருப்பத்தை அலுசரித்துக் கெளதமர் 
மற்றப் பகமயங்களில் தலையிடாதிருகதுவிட்டா ் 

இரதப் பந்தயங்கள் எல்லாம் முடிந்தபிறகு, சுத்கோத 
னன் முதலியோர் தம் இருக்கைவிட்டெழுகது, மண்டபத 
தில் வைக்கப்பட்டி௬ுத பல்வகைப் பொருட்காட்சளையும் 
பார்த்துக்கொண்டு போனார்கள். எல்லாக் காட்செளுக்கும் 
கடைசிக் காட்சியாக வைக்கப்பட்டிருக்க சத்திரக்காட்சிச் 
சாலைக்கு அவர்கள் சென்றதும், மநதிரியார் கெளதமரை 

நோக்கி, 4 இளவாசே, இங்குள்ள படங்கள் ஓவியம் வல்லார் 
பலரால் எழுதப்பெற்றன. இவற்றுள் முகன்மையானது எது 

என்று தாங்கள் தெரிச்தெடுக்கவேண்டும். அதை எழுதிய 

ஓவியப் புலவருக்குத் தங்கள் இருக் ஈரத்தால் இந்தத் தங்கத் 
தோடாவைப் பரிசாக அணியவேண்டும்” என்று சொல்லித 

தம் கையில் ஒரு நிறு வ்ண்பட்டும் குட்டையால் மூடிவை,க 

இருந்த தங்கத் தோடாவை அவரிடம் கொடுத்தார். 

கெளதமர் புன்னகை செய்து அதைத் தம் கையில் வாங் 
இக்கொண்டு, அந்தச் சித்திரச் சாலையில் வைக்கப்பட்டி ருந்த
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படங்களையெல்லாம் ஒருமுறை பொது நோக்காகப் பார்த் 

தார் அப்பொழுது, பலர் கூடிய கூட்டத்தில் ஒருவர் முகம் 

மட்டும் பூர்வ ஜன்ம வாசனையால் மற்றொருவா கண்ணைச் 
கவருவதறுபோல, அக்கருக்த யல படங்களுஸ் அருபபம் 

மட்டும் கெளதமர் கண்களைக் கவர்ந்தது அப்படத்தில் 
அவர், தம் மாமன்மகள் யசோதை பின் உருவைக் சுண் 
டார். அவர் நோக்கம் அவ்வுருவின் மீது ஒரு நொடி. 

நேரந்தான் பஇந்திரு நதது. 2 லொருகொடி. கேரத்துள், 
அவர் உள்ளம் என்னும் அனுபவித் தறியாத ஒருவகை ,நாகன 
இன்ப மயக்கத்துக் ெனயிற்று. ஆனால், மறு கொடியில் 
௮ம் மயக்சு உணர்ச்சி ௮வர் மனதச்நைவிட் டசன்றது. அவர் 
அப் ப்டத்திற் பதித்த பார்வையை அகுற்தி, படங்கள் எல்லா 
வற்றையும் வரிசைக் செமப்படி. பார்த்துவக்கார். அப்போது, 
யசோதரையின் படத்தண்டை வரவும், சற்றுத் தாமதமாக 
நின்று ௮கை உற்று நோக்கினார். அவர் முகம் அப்படத் 
தைக் காணச காண, அலர்கது விளங்கிற்று. மற்றப் படங் 

களைப் பார்த்ததைவிட அதைச் சிறிது கூர்மையாக நோக்க 

ஞூ, பிறகு, ௮கை அகன்று அப்பாற் செல்ல மனமில்லா 
par Cures sued cog எஞ்சியிருகத Fo படங்களை 
மிகவும் மேல்கோக்காகப் பார்த்துவிட்டு மீண்டும் பசோதரை 

பின் படத்தண்டை வரது, 4 இநத ஓவியத்தை எழுதியவர் 
யார்?” என்று, தம் ௮ருகேயிருஈத மந்திரியைக் கேட்டார் 

உடனே மகதிரியார், ௮ப் படம் எழுதிய ஒவியனை ௮ழை 

,த்துவகது கெளதமர் எதிரே நிறுத்தினார். கெளதமர் 
அள் வோவியனை நோக்ப் புன்னகை செய்து, “நீர் எழுதிய 
இந்தப் படம் மிகவும் அழகாயிறாக்றெது. இதை எழுதிய 

உமது கைத்திறத்துக்கு இது ஒரு சிறு அடையாளமாக இருக் 

சுட்டும்” என்று சொலலித் தம் கையில் வைத்திருந்த தோ 
டாவை அவன் சரத்தில் அணிந்தார் 

இளவரசர் இருக்கரத்தால் கோடா அணியப் பெறும் 
கெளரவத்தைப் பெற்ற ஓவியன், தலை தாழ்த்துக் ' கைகுவித் 
அச் கெளதமரை சமஸ்கரித்துவிட்டுச் சென்றான். பிறகு 

கெளதமர் மந்திரியாரை நோக்கி, :*இந்தப் படத்தை என் 
அரண்மனைக்கு அனுப்புமியும்”” என்று கூறிவிட்டுத் தம் தர் 
தையிடம் சென்றார். இத்தாப்படக் காட்சியோடு ஆடுத:
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பூசானைபவம் முடிவுற்ற. காட்சிமண்டபத்திற் கூடியிருக்க 
கூட்டம கலை;தது வேற்று நாட்ட சர் பலரையும் உபசரித்து, 
அவரவர்க்கு நியமித்த ஜாகைக்கு அனுப்பிவிட்டு தன் மைக் 
னன் சுப்பிரபுத்தன், குமாரர் கெளஃமா இழுவசோடும் 
சதமேறி, அடுத்திறார்.? அரண்மனை சேர்கமான் அ ;தோ,கனன்.. 

பல்பொருட் காட்சியின் சோக்கம் நிறைவேறித் 9. கெள,௪ 
மர் தமது விலலாண்மையை நன்கு கரடி உறவினரித் இலர் 
கூறிவகத பழிசசொற்களை வலிகுன்றச் செய்துவிட்டார். 
அது மட்டுமன்று; ௪௩ மனத்துக்கு மங்கைநல்லாள் யசோ 

,தரையே என்றும் குறிப்பால் உணர்தஇவிட்டார். இதுவே 
குத்தோ சனனுக்கு Dass மனத்திருப்தியை , தநநது சுப் 
பிரபுத்கனோ, தன் மருமகனார் காட்டிய மித்திறத்தைக் கண்டு 
வியகதா னாயினும், தன் மகள் யசோதரைமின் உருவப் படச் 
நைக் காண்கையில் அவர் வெளிக்காட்டிய மன, நிறத்தையே 
சிறப்பாகப் பாராட்டிப் பெரும௫ழ்வுற்ுன். 

அன்றிரவே, மைத்துனர் இருவரும் கெளதமர் இரு 
மணத்தைக் குறி£து, ஒன்று nig SMI wr அலோசிக்க 
லாயினர் 

“புதிதாகக் காட்சி மண்டபம் வகுத்து, உங்களையெல்லாம 

அவயம் வரும்படி எழுதி வருவிக்க;கன் முக்கிய நோக்கம், 
இத்தார்த்தன் மனப்போக்கை யறிந்து விவாக விஷயத்மை 
விரைவில் முடிக்கவேண்டும் என்பதுதான் ? என்றான் சந்தோ 
pores. 

சுப்பிரபுத்தன் புன்னகைசெய்து 4 அவன் மனப்போக்கை 
அறிய நல்ல யுக்தி செய்தீர்கள் ” என்றான். 

“*மத்திரியார் யோசனை இது” என்றான் சுத்தோதனன். 

“supa, அவர் யோசனை நமக்கு அனுகூலமாய்க் 
தான் முடிந்தது. யசோதரை யைக் கெளதமனுக்குக் கொடுக்க 

வேண்டும் என்ப.நதான் எனது நெடுகானைய விருப்பம். யசோ 
(தரையின் விருப்பம் எப்படியிருக்குமோ என்று, அவள் 

தாயாரைக்கொண்டு அறிய முயன்றேன். அவளுக்கும் என் 
விருப்பமே தன் விருப்பமாக இருப்பது தெரிந்தது. தங்கள் 
விருப்பமும் அதுவே என்பதில் எனக்கு ௮ணுவளவும் சக்
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தேகமில்லை. கெளதமன் மனேபீஷ்டமும் அப்படிதீதான் 
இருக்குமென்று ஒருவாறு எனக்குத் தோத்றியது. யினும் 
அதை நிச்சயமாய்த் தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமென்று உண் 
ணியிருக்தேன். நெடுல்காலத்புப் பயிர் பாருங்கள். ஈம் 
முடைய விருப்பம் எப்படி யிருந்தாலும் பாதகமில்லை 
பெண்ணை விவாகம் செய்துகொள்ளப் போறெவன் அவன் 

அவனுடைய விருப்பம் இன்னதென்று நிச்சயமாய் அறிய 
வேண்டியது அலசியமன்றோ ?” என்றான் சப்பிரபுத்தன். 

ம், அம். நீங்கள் சொல்வது நியாயர்தான். த் 

தார்த்தன் மிருப்பம் இன்னதென்று இப்பொழுது உங்களுக்கு 
கிச்சயமாய்ஈ் தெரிகதுவிட்டதல்லலா ?”? 

ஐ, தெரிந்துவிட்டது இன்னும் என்ன சந்தேகம்? 
மாப்பிள்ளைதான் பெண்ணை வீட்டுக்குக் கொண்வெருவதத்கு 
முன்னே, பெண்ணின் உருவப்பட தைக் கொண்டந்து விட் 
டாரே!” 

“பெண்ணை எப்பொழுது கொண்டுவந்து கொடுப்பதாக 

யோத்இருக்கிறீர்கள் 7” 

“பெண்ணைக்கொண்டுவாது கொடுக்கவேண்டுமா, என்ன £ 

வெறும் படத்தையுமன்மோ மாப்பிள்ளே ௮து இருக்கவிடத் 
திற்கு நேரித்போய்க் கொண்டுவந்தார் !? 

₹* உங்கள் விட்டுக்கு வந்து பெண்ணை அழைத்து வச 

வேண்டுமென்கிறிர்களோ 7” 

பின்னை என்ன? அனுவும் சும்மா வர்கால் அகுமா£ 
பிள்ளேக்கேற்ற பெண் அவ்வளவு ௬லபத்திற் டைத்து 
விடும் என்று நினைக்கவேண்டா. பெண்ணுகச்கேற்த பரிசம் 

கொண்டுவந்தால், அக்கினி சாட்சியாக மந்திசசுத்தியாகப் 
பெண்ணைக் சொடுப்போம். ”” 

“பெண்விட்டார் நீங்கள் இவ்வளவு பேசினால், பிள்ளை 

விட்டார் நாங்கள் அதற்குமேற் பேசலாம். கடலிற்பிறந்த 

முத்தானாலும் உடலுக்கணியாகத்தானே வரவேண்டும். * 

*( உண்மைதான். யார் இல்லையென்கிறார்கள், கான் சொல்: 
வது அதுவன்றே. கழுத்தில் ௮ணிய முத்துவேண்மோனால், 
அது பிறந்த கடலித் குளித்துத்தானே எடுத்துவரவேண்டும் 
என்றேன்.”
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சுத்தோகனன் இிரித்துக்கொண்டு, “ gsény நீங்கள் 
சொல்வதெல்லாம், விவாகம் கோலிய தேசத்தில் ஈடக்கவேண்டு 
மென்கிறீர்கள். அவ்வளவுதானே. உங்கள் விருப்பம் ௮தூ 
வானால் அப்படியே செய்வோம். எனக்கு ஆட்சேபனையில்லை. 
ஜேஷ்ட புத்திரனாயிற்றே, பிறந்த நகரிலேயே விவாகமானால் 
கல்லதென்றெண்ணினேன் ” என்ரான். 

அப்படியே செய்யுங்கள். எனக்கும் அதுதான் திருப்தி. 
கோலிய தேசத்தில் விவாகம் வைத்துக்கொள் எவேண்டுமென்று 

குறிப்பித்தத, விளையாட்டாகவேயொழிய வேதன்று. 

“சரி, விவாகம் எப்பொழுது ஈடத்தலாம்?”' 

“6 தங்களுக்கு எப்பொழுது விருப்பமோ, அப்பொழுது 
நடத்துங்கள். அடுத்த தைமாதம் வைத்துக்கொண்டாலும் 
எனக்குச் சம்மதந்தான்.”” 

*: அதுவேதான் என் கருத்தும். தைமாதமே நல்ல முகூர்த் 

தராள் ஒன்று பார்த்து காம் ஈமது குழகதைகளின் விவாகத்தை 

நிறைவேற்றிவிடுவோம்.” 

அப்படியே செய்வோம் ” என்றான் சுப்பிரபுத்தன். 

* * ச ச * 

சம்பந்திகள் இருவரும் நிச்சபித்தவாறே, அதே வருஷம் 
தைமாதத்தில், செகங்களும் ஈட்சத்திரங்களும் ஈன்னிலையில் 
நின்ற ஒரு சுபமுகூர்த்தத்தில், கெளதமருக்கும் பசோதசைக் 

கும் விவாகம் நிறைவேறியது. மணமக்கள் இருவரும், லிமா 

னத் தமர்ந்து ஊர்வலம் வர்தனர் அப்போது, கெளதமர் 
பால் அன்பு மிக்க குடிகளனைவரும் தம் வீட்டுவாயின் முகப் 
பிழ் பலவகை அலங்காரங்கள் செய்து, தரைமெழுகக் கோல 

மிட்டு, முளக்குடம், தீபம் முதலிய மங்கலச் சின்னங்கள் 
வைத்து, இளவசசர்பால் தமக்குள்ள அன்பினைப் புலப்படுத் 
இனர். ஆடவரும் பெண்டிரும் தலைமயங்கித் இரண்டு நின்று 
'தம்பதிகளைக் கண்குளிரக் கண்டு மனங்குளிர வாழ்த்தினார்கள். 

சரைஞூதாளர் சிலர், கெளதமரையும் யசோ,தரையையும் 

கண்டு, 4 தம்பதிகள் என்றால் இப்படியல்லவா இருக்கவேண் 
டும்! என்ன பொருத்தம்! இந்திரனும் இந்திராணியும் என் 
(ல் இவர்களுக்கே தகும்!” என்று வியந்தனர்.
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*₹சேதாம்பல் வீழ்க்தனைய செல்வாயும்: 
செங்குவளை திளைத்த கண்ணும் 

மீதார்ந்த வெண்ணிலாச் சுடரொளியும் 
வெள்ளிக்குன் தனைய தோளும் 

போதார்ந்த கருங்குஞ்ச மணிதொடர்ந்தாற் 
போற்புறந்தாழ்ம் திருண்ட வாறும் 

காதார்க்த குழைதாழக் கதிருமிழ்ந்த 
திருமுகத்தின் கதிர்ப்புங் காண்மின் !?” 

என்.௮! ஆடவர் சிலர் கெளதமர் உருவைக் கண்டு வியந்த தம் 
தோழர்கருக் காட்டினர் ச 

மகளிர் லர், யசோதை, வரத் சமயமான விமா 

னத்தில் கெளதமரோடு வித்திருடு த இருக்கோலுத்தைக் கண்டு, 
உள்ளடங்காப் பெருமூழ்வுற்ற, உடனிருகு ஈங்கையரை 
நோக்டு, “அதோ பாருங்கள், ௮ அம்மைமீர் நாமும் பெண் 

ணென்று பிறகோமே ௮, இளவசசர் பக்கதில் இள 

வசசியாய் விந்நிருக்கும் மங்கையர்க் கரசியைப் பாருங்கள். 
  

*: அருமணிரீள் விமானத்சன் ஆகாயப் 
பளிவூயென்ற விளிம்பி னாலும் 

இருமணியி னொளிமேனி கிழமலதிப்பத் 
,இகழ்ர்கிலங்கும் தெய்வப் பாவை 

கருமணியின் கதிர்குழற்றிக் கடைசுருட்டிச் 
கைசெய்து வளர்த்த போலும் 

புரிமணியொண் குழல்கெழப் பொன்னணைமே 
வினிதிருக்த பொலிவு காண்மின். 

என்று கூறிக் குதூஹலித்தனர். 

er 

அதிகாசம்--15 

மனையறம் 

் (தண்ணிய கெஞ்சப் பறவைடிக்கச் குழற்காட்டிழற் 
கண்ணிவைப்போர் மாயம் கடக்குகாள் எக்காளோ ?” 

என்றார் தாயுமானவர். ௮வ் வுண்மையை அறிந்துதான் 
சுத்தோதனன் கெளதமருக்கு மணம்புரிவித்தான். பின் 
வருவதை முன் உணர்ந்து கூற வல்ல பெரியோர் மூவர்,
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கெளதமர் றந்து செல்வார் என்பதைக் குறிப்பித் 
இிருகததால், * அருமை மகன் எப்பொழுது தப்பானோ” 
என்ற அச்சம் சுததோகனன் மனத்றைவிட்டு அகலவில்லை. 
கெளதமர் மனம் துறவில் செல்லவொட்டாமல் தடுப்பதற் 
குச் சத்கோதனன் செய்த ரூம்ச்சிகள் பலவத்றுள பிரதான 
மான ஐன்முகும் ௮வனை௪ சமசார பாகுத்திற் கட்டுப்படுத் 
தியது யிலும் அவ்வளவில் சுத்தோகனன் மனம் திருப் 
இயடையவில்லை. விதியைத்தடுக்க எவ்வளவு பெரிய ௮ணை 
கோலிஞலும், ஏதாவது ஒரு ச.ர இடைவெளி சண்டால், 
அது வாயிலாக அல் விதி வெளிப்பட்ுக தன் வல்லமை 
யைக் காட்டிவிடு மன்றோ ? அதற்கு இடமில்லாமல், இன் 
னும் என்ன என்ன பாதுகாப்புகள் அமைக்கக் கூடுமோ, 
அவைகளை யெல்லாம் அமைத்தான் சுத்தோதவன். 

(சிகவும் விசாலமான ஒரு சங்கார, ந்தோட்டத்தில் வேனித் 
காலம், மழைக்காலம, பனிக்காலம யெ இம் மூன்றுகாலங் 
சளிலும் வசிப்பதற் கேற்றவாறு மூன்று மாளிகைகள் கட் 

டப் பெற்றன. அவற்றுள் ஒன்ப! லீகது உப்பரிகைகளை 

உடையது : மற்மொன்று ஏரு உப்பமிகைகளை உடையது 7 

மூன்முவது ஒன்பது உப்பரிகைகளை உடையது. அவ்வக் 

காலததில் அததற்கேற்ற மாளிகையிலிரு£து செளதமரும் 
யசோதரையும் மனையறம் நடத்திவரும்படி. சுத்தோதனன் 

'திட்டஞ்செய்திருந்தான் அதுவன்றியும் ௮ம் மாளிகைகளில் 
மனத்தை இன்புறுத்தற்குச் சாதனமானவை பலவும் நிரப்பி 
வைத்திருந்தான் * தோட்டத்தைச் சூழ உயர்ந்த மதிலை 
யெழுப்பி, இரவும் பகலும் ௮ம் மதிலைச் சூழ்ந்து போர்விரர் 
காக்கவும், அருவருக்கத்தக்க பொருள்களுள் யாதொன்றும் 

கண்ணுக்குப் புலப்படாமலிருக்சவும் புரிவித்தான். இம் 
மட்டுமல்ல. மாளிகைகளில் சண்ணைக் சுவர்ந்து மனத்தை 
மயக்கச் சம்சார வாழ்க்கையிலேயே உள்ளத்தைப் பிணிக்க 
வல்ல சிருங்கார இச்சைகளைப் புகட்டுமாறு, ஆடல் பாடல் 

களில் தேர்ந்த சுந்தர மகளிர் பலரை நியமித்து, அடிக்கடி 
இன்னிசை பாடியும் காட்டிய மாடியும் இளவசசர்க்குக் களிப் 
பூட்டி. வருமாறு அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டிருந்தான். 

இள்வசையான சூழ்ச்சிகள் முற்றும் பயனற்றுப் போக 
வில்லை. சில வருஷகாலம் கெளதமர் இல்வாழ்க்கையின்
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இன்பத்திலேயே இளைத்திருந்தார். அது கண்டு சுத்தோ 
,தனன், ஒருவாறு கவலையொழிந்து ம௫ழ்ச்சியுந்றிருந்தான்.. 
ஐந்தாறு வருஷங்கள் இன்பமாகவே கழிக்தன. கெளதமரும் 
யசோதரையும்போல் மனமொத்த தம்பதிகள் வேறெவரும் 
இரார் என்று யாவரும் கொண்டாடும்படி, அவர்களிருவரும் 

அவ்வளவு அ௮க்யோரநயமா யிருக்தனர். 

அப்பால், கெளதபரீ மனத்தில் ஒருவகை வெறுப்புத் 

தோன்றியது. அது நாளடைவில் வளர்ந்து யசோதரை கவ 

விக்கும் அளவு முற்றியது. யசோதரை அதைக் கண்டு 

மிகவும் கவலையுற்றாள். ஆயினும் அதை வெளிக்காட்டிக் 
கொள்ளாமல், தன் சணவன்பால் முன்னையினும பதின் 
மடங்கு காதல் காட்டி, ௮வர் மனத்தைத் தன்னை விட் 
டகலாது பிணிப்பதிலேயே தாட்டமாயிருக்தாள். ஆனால், 
அவள் கருத்து ஈடேறுவது அரிதாய்த் தோத்றியது. 

௨. ஒருகாள் இரவு எட்டுமணியிருக்கும் கெளதமர் தமது 
பள்ளியறையில், ஒரு காற்காலியில் ஏதோ இந்தனையாய் 

அமர்ந்திருந்தார். அவர் பார்வை, அவருக்செதிசே சுவரில் 
மாட்டப் பெத்றிருஈத ஒரு படத்தின்மீது பஇந்திருக்தது. 
அது யசோதரையின் உருவப்படம் : விவாகமாவதற்குமுன், 
அவரது மனக்குறிப்புறிவதற்காக எழுதப்பட்ட படங்களுள் 
சிறந்ததென அவரால் தேர்ககெடுக்கப் பெற்றது அப்படத்* 
(தில் காணப்பட்ட யசோதரையின் உருவத்தித்கும், இப்பொ 
மு காணப்படும் பசோதரையின் மெய்யுருவத்திற்கும் வேறு 

யாடு சிறிதிருந்தது அது, யசோதரையின் வயதேற்றத்தால் 

இயற்கையாய் உண்டான வேறுபாடே யொழிய, ஓவியனது 
(திறமைக் குறைவால் உண்டானதன்.று. படம் எழுதப்பட்ட 
காலத்தில், யசோ;தரையின் மெய்யுருவத்தித்கும், படத்தித் 
கும் யாதொரு வேறுபாடும் தோற்றியதில்லை. ப 

அனால், இங்கனம் உண்டான மேஹுபாட்டால் யசோ 

தரையின் அழகு குறைபடவில்லை. அவள் முகத்தோற்றம் 
முன்னையைவிட இப்பொழுது மிக்க ஒளியும் தெளிவும் பெற் 
ஜிருந்தது. அப்பொழுதிருக்க இளந்தோற்றம் மட்டுமே இப் 
பொழுது இல்லை, அதைப்பற்றித்தான் ந்தித்துக்கொண் 
ஒருந்தார்போலும் கெளதமர்.
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அச் சமயம், ௮வர் மனைவியசோதரை, பூங்கொம்புபோல் 
sigalg ௮வரெதிரே நின்று நிலவொளி வீசப் புன்னகை: 
புரிந்காள் ௮ நிலையில் ௮வளைக் காணவும், கெளதமர் 
சிந்தனை கலைந்தது அவர், தமமை மறந்து படத்திற் பதித் 
திருக பார்வையை மக்க, யசோதரையை அன்புகனிய 
நோக்கி, முகமலாகது, “*“கண்மணீ, என்ன க௬தப் புன்னகை 
Crt Bap?” என்றார். 

உடனே யசோதரை இன்பககை செய்து அன்புரிமை 
பாராட்டி, அ௮ன்னபபெடை குஇித்தோடி வெண்டாமரை 
மலரிற் படிஈதாற்போல, அவர் மடித்தலக்தே சென்றகர்ந்தூ 

தின் இடச்சரத்தால் அவர் கழுத்தை வளைத்து அணைத்துக் 
கொண்டு :* அருயிர்க் காதலரே, கான் இங்கே வக்தபோது 

என்னைப் பாராமல் என் உருவப்படத்தையே உற்றுப் பார்த் 
திருந்தீர்களே, ஏன் ?” என்றாள். 

₹:காதலீ, உன் உறுவப்படத்தைத்தானே பார்த்திருந் 

தேன். Go என்ன குற்றம் ? ” என்ரர் கெளதமா. 

ரச குற்றமொன்றமில்லை நாதா, வேறொரு மங்கையின் 

படத்தைக் தாங்கள் பார்த்தாலும கான் அதைக் குற்றமாகக் 
கொள்வேனோ ? கொள்ளேன் வேந்த ற வருஷங்களுக்குமுன் 

ay Bu என் உருவப்படத்தைப் பார்த்து ஏதோ இந்தனை 
யில் ஆழ்த்திருந்தீர்களே, ௮ச் இந்தனை யாதோ, அறியலா 
மென்று கேட்டேன்” என்றாள் யசோதரை. 

கெளதமர் புன்னகை செய்தவண்ணமே, எஇரசேயிருக்கு 
படத்தைக் கண்ணேநிட்டுப் பார்த்துவிட்டு யசோ தரையை 
கோக்க, காதலி, என் இந்தனை யாதாயிருக்கும் ? நீயே 
சொல், பார்க்கலாம்” என்ளுர். 

*: படம் எழுதிய காலத்திருந்த என் இளமை இப்பொ 

முது மாறி அழகு குறைந்துவிட்ட. தன்றோ. அசைப்பற்: 
வித்தான் சிந்தித்துக்கொண்டிருந்(£ர்கு 'ர்கள் என்று நினைக்கறேன்" 

என்றள் யசோதரை. 

, 4 இனால், முகத்தோற்றத்தால் மனக்குறிப் புறிவதில் 6 
தெர்ந்தவளல்லை ”” என்னார் கெளதமர்.
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“ yon தேர்ச்ு எனக்கு வேண்டுவதில்லை. தங்கள் 
காதல் என்னைவிட்டு .கலாஇருக்கச் செய்வதில் தேர்ச்சி 
யிருகதாற்போதும் அத மேர்ச்சி எனக்குண்டா *” என்று 
கூறி ஈசைத்தாள் யசோதரை. 

: அதென்னவோ கான் அறியேன். என்னளவில், உன்னை 
என்னின் வேறுகப் பிரித்தெண்ண முடியவில்லை ” என்றார் 
கெளஃமா. 

யசோதரை இதை கேட்டதும் அன்புமீதாரப் பரவச 

முற்றுச் சற்றே உளநாணி முகங்கவிழ்ஈதாள். மறுகணமே, 
YO MEDS RMN GD. YS ASTD மாகம் BERS 
கக் கரும்புருவம மேலேறக் கெளகமரை நோக்கி, *: காதலா, 

என்னைவிடப் பாக்யெசாலி யா? காதா, என் உயிரும் 
உறவும் திருவும் தெய்வமும் தாங்களே யன்போ * நான் வேறு 
சாரங்கள் வேறு என்ற உணர்ச்சி எனக்கில்லாகதா போலவே 

கங்களுக்கும இல்லையாயின், ஈம்மைவிடப் புண்ணிய சாலிகள் 

யார்! காம நடத்தும் இல்லதத்ைவிடச் இறகத அறம் எது 7 

“அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை 

பண்பும் பயனும் அது £ 

என்னும் அன்மோர் உரைக்கு காமேயன்றோ இலச்சயெமா 

யிருக்கறோம் ” என்ருள். 

“ம, கண்மணி, உன் மூழ்க்சி குறைபடா இருக்க 
வேண்டும் என்பதுதான் எனது கோரிக்கை” என்றார் 
கெளதமர், 

யசோதசை சிறுககை செய்து ₹(நம் ம௫ழ்சசி' என்று 

சொல்லுங்கள், நாதா” என்றாள். 

“ சரி, அப்படியே வைத்துக்கொள் ” என்றார் கெளதமர். 

“நல்லது, தங்கள் இநதனையை நான் சரியாய் அறிந்து 
கொள்ளவில்லை என்றீர்களே. அதைச் சரியாய் எனக்கு 
அதிலியுங்கள். " 

“யசோதரா, நாளேற காளேற உன் ஸு. PS மிகுந்துவரு 

வதை கான் கவனித்து வந்தேன் இந்தப் படத்தைப் பார்த்த 
பொழுது, உன் அழகு இப்பொழுது எவ்வளவு அதிகமாக
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வளர்க்திருக்றது என்பனு கெளிவாய்த் கெரிஈதது. இப் 
பொழுதுளள உன் அழகு சித்திரத்தில் எமுதக் கூடியதா 
என்றுதான் இநதித்துக்கொண் டிருதேன் ” என்னா! 

கெளதமர். 

யசோகசை தலைகுனிஈது புன்னகை செய்தாள். பிறகு 
(தலை கிமிர்கது, ௮ன்பொனி வீசம் சன் நாயகன் திருமுகத்தை 
இன்புற நோக்க, * பிராணேசா, அன்பின் மிகுதியால் கான் 
அவ்வாறு தங்களுக்குக் காண படிகிறேன் இளமை. நீங்க 
நீங்க அழகு குறைவதன்றி மிகுவதுண்டோ 7” என்றாள் 

“* அனால். இளமையும அழகும் நிலையல்ல என்பது 
உண்மைதான் போலும்?” என்ர! கெளதமர் 

யசோதரை.... 4 அன் 19 ஓன்றைத்தவிர மற்ற எல்லாம் நிலை. 
யில்லாகன என்.று தாங்களே எனக்குக் .றியிருக்£ர்களே ?”” 

கேளதமர்--6 ம், ஆம கண்ணாற் காணக்கூடியவை 

யெல்லாம் அழியும் என்பதுதான் தருக்க சாஸ்திரச் அணிபு. 
அன்பு கண்ணத் காணமுடியாததகன்றோ ? இ.கலால்தான் 
அதற்கு அழிவில்லை என்றேன் ” 

யசோதரை--4 ஈம் இருவரையும் (பிணித்இருப்பது அந்த 
அன்! (தானே 7” 

கெளதமர்--* தடையென்ன, கண்மணி 7” 

யசோதரை--*: ஆதலால், காம் ஒருவசைவிட்டு ஒருவர் 
பிரியப்போறெஇல்லை. இதைவிட. வேறு பாக்யெம் என்ன 

வேண்டும்?” 

கெளதமர் -- “ உடலால் நாம் ஒருவரைவிட்டு ஒருவர் 

பிரிய நேர்ந்தாலும், ஈம் அன்பு பிரியாது. ? 

யசோதரை --: உடலால்தான் நாம் ஏன் பிரியவேண்மெ ? 

ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சறிதுபொழுது தாங்கள் உத்தியோ 
கக் கடமைக்காக என்னைலிட்டுப் பிரிந்திருக்க கேருதெதே, 
அதைச் சொல்கிறீர்களோ £?” 

கேளதமர்--:* அது ஒரு பிரிவாகுமா ?”” 

யசோதரை--* வேறென்ன £ அதுவே எனக்கு நெடும் 

பிரிவாகத்தான் தோற்றுறெது. ”
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கெளதமர் -- * அப்படி. நினையாதே. நான் எவ்வளவு 
காலம் பிரிந்திருக்தால்தான் என்ன * உன் உருவம் என் 
நெஞ்சைவிட் டகலாதிருப்பதுபோல என் உருவம் உன் நெஞ் 
சைலிட் டகலாதிருக்குமன்றோ ??” 

யசோதரை--** உண்மைதான். இருந்தாலும், கீண்டகாலம் 
தாங்கள் என்னைவிட்டுப் பிரிந்திருக்கச் சமயன். ” 

கேளதமர்--** காதலீ, அவசியமிருக்தாலொழிய கான் 
ஏன் உன்னைவிட்டுப் பிரியப்போூேன். ” 

யசோதரை-- அப்படிப்பட்ட ௮வூயம் ஒன்றும் 
இல்லையே?" 

கெளதமர் -- -* இப்பொழுது இல்லை. பின்னால் ஒரு 

சமயம இறிதுகாலம் கான் உன்னைப் பிரிநதிருக்க நேரும்.” 
யசோதரை -- 4 நாதா, என்னைப் பரிகஷிக்கச் சொல் 

வதோ இது? 

கெளதமர்--- இல்லை, யசோதரை, உண்மையாகத்தான் 

சொல்றேன். தத்துவசாஸ்திர உண்மைகளில் சில எனக் 
குத் தெளிவாக விளங்கவில்லை. வெளிகாடுகளுக்குச் சென்று 
வல் அர நிஞர்களையும் ஞானிகளையும் கண்டு பேசி உண்மை 

தெளிந்துவர உ.ததேடத்திருக்ஜேன். 7 

யசோதரையின் முகம் நகையிழக்கு வாடியது. அது 

கண்ட கெளதமர், ௮௮ள் கூந்தலைக் கோதி, என் அன்பே, 

ஏன் முகம் வாடினை ? பிரிய நேரும் என்றாலே இவ்வாறு கலங் 
கும் நீ, கான் பிரிந்தால் எவ்வாறு ஆற்றியிருப்பாயோ, தெரிய 
வில்லையே !” என்றார். 

யசோதரை-- (கண்களில் நீர் கலங்க) ** இருப்பதேது ?”? 

கேளதமர்-- -- கண்மணீ, கலங்காதே. இருப்புச் சம் 
இலியினலும் பலமான விருப்புச் சங்கிலியால் நீ என்னைப் 

பிணித்திருக்கும்போது நான் எவ்வாறு உன்னைவிட்டுப் பிரி 
வேன் 7 பிரியேன், கீ வருந்தாதே. 

யசோதரை- (முகமலர்ந்து) “ நாதா, கருனை நிரம்பிய 

தங்கள் உள்ளம், என்னை வருத்த ஓப்பாது என்பதை கான் 
அறிவேன் ஆயினும், பிரிவு என்ற சொல் என்னைக் கலங்கச் 
செய்துவிட்டது. அன்பின் தன்மையோ அது! நெருப்பு 

நெரும்றெ் சுடும், அன்பு பிரியிற் சுடும்போலும். "'
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கேளதமர் -- * நான் பிரித்தாலும் என் அன்பு உன்னை 
விட்டுப் பிரியுமோ £ ஒருகாலும் பிரியாது. ”” 

யசோதசை ** வேண்டா நாதா, பிரிவைப்பற்றி இனி 
agin பேசவேண்டா. எழுகது உணவுகொள்ள வாருங் 

கள். கோமாயிற்று” எண்று கூறி எழுகதாள். 

கெளதமரும் எழுநதார் இருவரும் போஜனகூடம் 
காடிச் சென்றனர். 

ச * * * 

அன்றிரவு ஒருமணி இருக்கும் படுக்சையிற் படுத்து 

நிததிரை செய்துசொண்டி ராத யசோதரை, இமரென்று கண் 

Bas மருண்டு கலஙகப படுக்கைவிட் டெழுகதாள். 
அவள்முகம ௮௪௪. ந்தால் வெளுததிருாதது. ௮ .வளுக்கருகே 

கெளதமர் yours நிததிரையில் ஆழ்நதிருகதரா. மங் 
கலாய் எரிரதுகொண்டிரகக விளக்கு வெளிசச.ததில், weer 

தரை வர் முகத்தை உற்றுபபார்ததாள். ஆ தக 

அழகுசெய்யும கண்கள் மூடுண்டு உறக்கததில் அழுக, 
யிருகத அச் சமயுத்தலும் அவர் முகத்தோற்றம் எவ்வளவு 
சுந்தரமா யிருகதது ! சாநதததை ௨ 588, வார்தது வடிவாக் 
பெதுபோல் விளங்கியது ௮வா வடிவம். இன்பப் புன்னகை 

அ .வரைளிட்டுப் பிரிய மனமில்லாததுபோல, அவது குவிஈத 
செவ்விதழ்களில் மெல்லெனத் தவழ்்ஈதுகொண் டி ௬ுநதது 

அவர் முகத்தைப் பார்ச்கப் பார்க்க யசோதரையின் 

அச்சமும் கலக்கமும் சிறிது சிறிதாகக் குறை5தன. அவள், 

தன் ஆருமிர் நாயகனது முகப்பொலிவில் ஈபெட்டுத் தன்னை 

யும் மறகது, ஒரு றிது சிதைகஇிருந்த அவர் கூகதலைக் 
கோதி அவரது பரந்த நெற்றியை மெல்லெனத் தடவினாள். 

அவளது கைப்பரிசத்தால், கெளதமர் நித்திரை கலைந்து 

கண்விழித்தார் ; யசோதரை படுக்கைவிட்டெழுஈது தம்மை 
நோக்க அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டார்; தாமும் படுக்கை 
விட்டெழுந்தார். 

தன்னால் தன் கணவன் உறக்கம் சதைவுற் நெழுந்தது. 
பற்றி ஒரு றிது வருத்தமும், தன் மனக்கலக்கத்தை ௮வ 
ரிடம் உசைத்துத் தேறச் சமயம் வாய்த்தது பதறி ஒரு சிறிது
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மடழ்ச்சியும் கொண்ட யசோதரை, ௮வரை நோக்க, “தாதா, 
நான் தங்கள் நித்திரையைக் கலைத்துவிட்டேனே” என்றாள். 

கெளதமர் இளநகை செய்து, - * குற்றமில்லை, ஈம் அறிவை 

அக்தகாரத்தில் அழுத்தும் நித்திரையைத் தாண்டுவது தவதே 
யொழியக் குலைப்பது தவறாகாது” என்று கூறிவிட்டு “*அஇருக் 
சுட்டும், நீ ஏன் இகநேரத்தில் கண்விழித் தெழுந்தாய் ? யசோ 
(தரை, உன் முகம கலங்கி வெளுத்திருக்றெதே, ஏன் ? இப் 

பொழுதுதான் எழுகதாயா, கெடுநேரமாய் விழிததிருக்கி 
முபா 7” என்று ஆவலோடு வினாவினார் 

பிராணேசா, இபபொழுதுதான் ஏதேதோ தீக்கனவுகள் 
கண்டு எழுந்தேன், ” என்றாள் யசோதரை. 

கெள மர் கவற்சியுத்று, 4 திக்கனவுகளா ! 
கனவுகள் ?” என்று வினாவினார். 

என்ன 

நாதா, அவைகளை நினைத்தாலும் எனக்கு உள்ளம் 
கலங்குகிறது. நாடெல்லாம் கடுங்காற்றால் ore pps கண் 

டேன். என் ஆடை குலையவும் அணிகலன்கள் சிதையவும் 

கண்டேன். சூரியனும சந்திரனும் நிலைகுலைந்து விழக்கண் 

டேன். தாரகைகள் நிலத்தில் உதிரவும், மேருஇரி நெடுங் 
கடலில் ௮மிழவும் கண்டேன். இவையெல்லாம என்ன தீங் 

குக்கு முற்குறியாய்த் 'தோன்றினவோ ! அறியேன் ” என் 
முள் யசோதரை. அவள் உடல் ஈடுக்கியது. 

கெளதமர் ௮வ* அன்போடு கழுவி, 4 கண்மணீ, நீ 
அஞ்சாதே, ஈல்லவர்களுக்கும் உயர்ந்தவர்களுக்குந்தான் ௮த் 
(தகைய கனவுகள் தோன்றும் ; தாழ்நதோருக்குத் தோன்றா. 

நீ ம௫ழ்ர்இரு, உன் கனவுகளின் உள்ளுறை பொருள் என்ன 

தெரியுமா ? நிலையற்ற உலகபர்தம் yong அஞ்ஞானத் இரை 
இழிவுறும் என்பதுதான். நானே அதற்கு வழிசெப்வேன். 
நீ ௮ஞ்சாமற் படுத்துறங்கு ” என்றார். 

அவர் கூறியதின் பொருள் யசோதரைக்குச் சரியாக 

விளங்கவில்லை யிலும், ௮வள் ஒருவாறு சமாதானமுற்: 

Cpa. 

Fr



மெய்யுணர்ந்து மனந்திரிதல் 

அதிகாாம்--18 

மேய்யுணர்ந்து மனந்திரிதல் 
அச் சமயம் கெளதமர் கூறிய சமாதான மொழிகளால் 

யசோதசை ஒருவாறு மனம் அமை திருந்ஓவிட்டா ளாயி 
னும், அவள் கண்ட தீக்கனவுகள் அழமாய் கெஞ்சித் பதிந் 
திருந்தமையால் அவைகரே மறந்திருக்க அவளால் முடிய 
வில்லை. கண்ட சுனவுசள் பின் வரும் தீங்கு எதற்கோ. முத் 
குறியே யொழிய வேறல்ல என்ற உணர்ச்சி அவள் உள்ளத் 

தில் தோன்றிவிட்டது. அதை ஒழிக்க ௮வள் தன்னா லான 
மட்டும் முயன்றாள். எவ்வளவுக் கெவ்வளவு அவள் அவ் 

வுணர்ச்சியை ஓழிக்க முயன்றாளோ, அவ்வளவுக் கவ்வளவு 
அது அவள் மனத்தில் ஆழ்ஈது வேரூன்றி முற்றி வளர்ந்தது. 
எந்தத் தீங்கு என்.ஐு வருமோ என்ற ஏக்கமே அவளுக்குப் 
பெரிதாயிற்று. 

* மருண்டவன் கண்ணுக்கு: இருண்டதெல்லாம் பேய்? 

என்பதற்கேற்ப, ஏங்கியிருக்கும் ௮வள் மனத்துக்குக் கெள 
தமர் குணமும் செயலும் வேறுபட்டு மாறுவதாகத் தோன் 

(நின. கெளதமர் முன்னையினும் சிறிது அதிகமாகச் சாஸ் 
(திர ஆராய்ச்சிகளிற் காலங் கழித்தார் ; அடிக்கடி, தம்மை 
மறந்த சிந்தனைகளில் ஆழ்வாசாயினார் ; யசோதரையோடு 
விகோத வார்த்தைகளாடிக் கழிக்கும் காலத்தைக் குறுக்கி 
ஞர். இவற்றையெல்லாம் கண்ட யசோதரை, தன் கண 
வன் தன்னிடம் வைத்த அன்பு வசவரக் குறைவதாக எண்ணி 
மனங்கவன்றாள். ஆனால் கெளதமர் தம் மனைவியிடத்தில் 

அணுத்துனையும் அன்பு குறைந்திலர். 
கெளதமர் நிலை யசோதரைக்குத்தான் சாளேற காளேறக்: 

கவற்ிக்கு இடந்தந்ததென்றால், சுத்தோதனனுக்கு இன்னும் 
அதிகக் கவலையை உண்டுபண்ணித்று. கெளதமர் மனத்தை 
இல்வாழ்க்கையிற் பற்றச் செய்துவிட்டகாக எண்ணி ௮வன் 
அடைந்த சந்தோஷம் ர்தாறு வருஷங்களுக்குமேல் நிலைத் 
(தில்லை. இவ் வுலகவாழ்க்கையில் இன்பமும் ௮ழகுமன்றி 

வேறெதுவும் கெளதமருக்குத் தோன்றாதவண்ணம் செய்திருக் 
அம், அவர் அடிக்கடி சிந்தனை தேக்கிய முகத்தராய் இருப் 

11
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பது கண்டு சுத்தோதனன் மனங்கலங்கனொன். கெளதம 
ருக்கு விவாகமாகி ஏழெட்டு வருஷங்களாயின. ஏழெட்டு 
வருஷகாலம், குற்றம் குறையற்ற மனையற இன்பத்தில் ஊறிய 
நெஞ்சம் துறவறத்தை காடுமோ * நாடாது, என்று சுத்தோத 

னன் தன் மனத்தைத் தானே சமாதானம் செய்துகொள்ளப் 
பார்த்தான். ஆனால் ௮வன் மனம் அள்வளவு எளிதில் சமா 
"தானப் படுவதாயில்லை. 

* முதிர்தரு சவமுடை முனிவ ராயினும் 
பொதுவறு திருவொடு பொலிவ ராயினும் 
மதியின ராயினும் வலிய ராயினும் 
விதியினை யாவசே வெல்லு நீர்மையார் £? 

என்பது பொய்யாமோ ? ஆகாது. ஆதலால், நாம் ௪ எவ்வளவு 

கண்விழிப்பா யிருக்கக் கூடுமோ அவ்வளவு சண்விழிப்பா 
யிருக்கவேண்டும். முயற்சியை, தளாவிடக்கூடாது "' என்று 
கருதி அவன், கெளதமசோ டொத்த தோழர்களான, உதாயி, 
மந்திரிகுமாரர்கள் முதலியோரை அடிக்கடி. கெளதமசிடம் 
சென்று இன்ப உரையாடி அவர் உள்ளத்தை உலகமார்க்கத் 
திலேயே செல்லும்படி போதிக்கக் கட்டசையிட்டான். அவர் 
களும் அரசன் கட்டளைப்படியே கெளதமர்பாற் சென்று 

வர் மனத்தை வேறுபடுத்தத அணிக்தார்கள். ஆனால், 
கெளதமரை கெருங்கியதுமே அவர்கள்: தம் துணிவொழிக்து 
கருதிவ;ததை கெஒழவிட்டார்கள். கெளதமாது முகதேஜ 
சும் கம்பீரத் தோற்றமும் கருணை கனிந்த கண்ணோக்கமும் 

அவர்கள் உள்ளக் கருத்தைக் கட்டழியச் செய்தன. இதை 

யறிந்த சுத்தோதனன் செய்வ தின்னதென் றறியாது Boss 
இருந்தான். 

இவ்வாறு நிகழு நாட்களில் ஒருநாள், கெளதமர் தேரே 
(மித் தோட்டம் பார்க்கச் சென்றார். அப்பொழுது வழியின் 
இருமருங்னும், இளையோடி வளர்ந்திருந்த கெடுமாங்களும், 
பச்சென்று தழைத்திருந்த பயிர்வசைகளும் அவர் கண்ணைக் 
கவர்க்தன. அவைகரேப் பார்த்துக்கொண்டே செல்கையில், 
பட்டு விழுந்த பருமாம் ஒன்றை விறகுவெட்டி ஒருவன் கோ 
டரியால் வெட்டிப் பிளந்துகொண் டி.ருப்பதை ௮வர் கண் 
டார். விறகு வெட்டியின் உடம்பு வியர்வை நிறைந்திருந் 
தது. நெடுநேரம் ௮வன் அத் தொழிலில் முனைந்திருந்ததால்,
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-மூசட்டு முயற்சியிழ் பழக வன்மையுற்றிருக்த அவனது திண் 
ணிய உடலும் களைப்பு மேலிட்டுச் சோர்ககது. கோடரிக் 
காம்பைப் பற்றியிருந்த ௮.வன் கைப்பிடி களர்வுற்றது. அலன் 
கோடரியைக் கீழே போட்டுவிட்டு, மிக்க அயாசத்கோடு ஒரு 
மசத்தின்மீது சாய்ந்து கொட்டாவி விட்டான் அவன் ; தீன் 
கஷ்டத்தை எண்ணிப் பிரலாபிக்கவுமில்லை ; தன் விதியை 
கொந்து மனமாழ்கவுமில்லை குநை மரத்தையும் வெட்டிக் 
குவிக்க இன்னும் எத்தனை காழிகை செல்லும என்று கணக் 
இடுவான்போல. பட்டுக்கடகக மரத்தையே பார்த்துக்கொண். 

டிருந்தான் னால், ,தன் கண்ணுக்கு மறையும் வரையில் அவ 
ய பார்திதுக்கொண்டி ருந்த கெளதமருக்கு அவன் மெப் 

"சோர்த்து கை சோர்நது மாத்தின்மீது சாய்நது நின்ற நிலை, 

* பூணும் பணிக்சல்ல : பொன்னுக்குத் தானல்ல ; பூமிதனைச் 
காணும் படிச்சல்ல ; மங்கையர்க் கல்ல;நற் காட்ரிக்சல்ல ; 

சேணும் கடந்த வெனடிச் கல்ல;என் சிந்தைகெட்டுச் 
சாணும் வளர்க்க அடியேன் படுந்துயர் சற்றல்லவே ! ? 

என்று அவன் முறையிடுவதுபோல் தோந்றியது. அத் தோத் 

றம் கெளதமர் மனத்தை வருத்தியது. சற்றுமுன் மாத்தைப் 

பிளந்த விறகுவெட்டியின் கோடரி இப்பொழுதி தம் செஞ் 
சைப் பிளப்பதுபோல் காணப்பட்டது 

சிறிது தூரம் செல்லவும் அக் சாட்சி கெளதமர் கண்ணை 
விட்டு மறைந்தது. ஆயினும் அதனால் உண்டான வருத்தம் 
அவர் மனத்தைவிட்டு அகலவில்லை அவர் ௮தை எண்ணி 
எண்ணி மனங்கசிக்து செல்கையில், நீர்வளம் கிறைந்த ஈன் 
செய்களிலும் புன் செய்களிலும் உழவரும் உழத்தியரும் எரு 
துகள் பூட்டிய ஏர்களைக் கடாவி நிலத்தை உழுதுகொண்டிருச் 

தனர். அதைக் காணவும், வாள் வெட்டுவிழத் தேள் சொட்டு 
மறைந்தாற்போல, விறகு வெட்டியின் தூன்பகிலை அவர் 
மனத்தைவிட்டு மறைந்தது. உழவர் படும் வருத்தமும் ௮வ 
இல் எருதுகள் படும் வருத்தமும் அவர் மனத்தைக் கவர்க் 
(தன... அவர் கண்களில் நீர் ததும்பியது. அவர் தம் தேர்ப் 
பாகனை நோக்கி), *: சாரதி, உடுக்கச் சரியான உடையில்லாத 
இந்த ஏழைமக்களும், தம் வருத்தத்தை வாய்லிட்டுக்சொல்ல
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ஏலாத இந்தத் இிங்கற்ற பிராணிகளும் இவ்வாறு வருந்தி 
உழைப்பதேன் ?” என்று கேட்டார். 

7 என்றான் சாரஇ “gb வயிறு வளர்க்கத்தான், ௮சசே 

“வயிறு வளர்ப்பதேன் ?? என்று வினாவினார் கெள 

தமர். 

'* உழைப்பதாற் களப்பு உண்டாகு மன்றோ ? அக்தக் 
களைப்பு நீய்கி மீண்டும் உழைப்பதற்காக ” என்று விடையளித் 
தான் சாரதி. 

அதோடு கெளதமர் மெளனமுத்றுத கமக்குள் தாமே 
சிந்திக்கலானார் : * என்னே இவ்வுலக வாழ்க்கை. உணவு 
தேட உழைப்பும், உழைதுக் களைப்பறும், களைரீங்க உண் 

பதும், உணவுகேட உழைப்பதும்--இப்படித் துன்பம் உறுவ 

தும் நுன்பக் தீருவதும் மீண்டும் துன்பமுறுவதுமாய்த் துன் 
பத்திலேயே சுழன்றுமொண் டிருக்கும் வாழ்க்கையாற் பயன் 

என்ன ? அக்தோ ! கரையற்ற கலைஞானக் கடலில் இவ்வுலக 
வாழ்க்கையின் துன்ப,சதை ஒழிக்க ஒரு துளி மருகதில்லையா ?' 

யோரடிகளும் தெதர்களும் எண்ணிறகதார் உளசே. அவர்களுள் 
ஒருவரேனும் / உயிர்களைத் முன்பக்கடலினின்றும் கரையேற்ற 

வல்லால்லாா?........ ? என்று இ. வாறெல்லாம செதிக்கச் 
இந்திக்க ௮வர் மனம் அடிக்காற்றில் அகப்பட்ட இலவம் 
பஞ்சுபோற் சுழன்றது. கம் மனக்கொதிப்பைத் தாங்குவ 
தற்கு அவரால் முடியவில்லை. அவர் தேர்ப்பாகனை கோக் 
இத் தேரை ஒரு மரநிழலில் நிறுத்தும்படி கட்டளையிட்டார். 

பாகன் அவ்வாறே செய்தான். 

கெளதமர் தேரை விட்டிறங்கச் இறிதுதாரம் சென்று ஒரு 

காவன் மரத்தடியில் அயர்ந்தமர்ந்து கண்ணை மூடிக்கொண்டு, 

பலபாற்பட்டு அலைகதுகொண்டிருந்த தம மனத்தை ஒரு 
பாற்பட நிறுத்திச் நெழிக்கச் தொடங்களார் : 

8, . உலகத்துயிர்கள் இன்பத்தையே நாடுின்றன 
னால். 'அன்புத்திலேயே உழலுகின்றன. ஏன் ? பிறக்கும். 
பொழுதும் துன்பம், பிறந்த பின்னும் பிணி மூப்பாதிகளகீல - 

அன்பம், இறக்கும்பொழுதும் துன்பம் 7 இந்தத் அுன்பசாக 
சத்தைக் கடக்க வகையில்லையா ? பிணி, மூப்பு, இறப்புகளை 
கராற்ற மருந்இல்லையா ? அந்தோ! பிறந்த உயிர்கள் எல்லாம்.
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பிணியுறும், மூப்புறும். முடிவில் இறக்கும் என்னும் இவ் 
வுண்மைகளைக்கூடச் சிரஇியாமல் நான் எவ்வளவு காலம் 
விணே கழித்துவிட்டேன் 7 

 அன்து என் தந்தையார் அனுப்பிய திருமுகப்படி கான் 
அவரைக் காணக் சழைவாயில் வழியே இவிகை ஊர்கது சென் 

ஜேன். அப்பொழுது பிணிவாய்ப்பட்டு வருஈதிய ஒருவன் 
என் எதிரே வந்துகொண்டிருந்தான். அவனைக் கண்டதால் 

தானே, மக்கள் எல்லாரும் ௮வனைப்போலவே பிணிவாய்ப் 

பதேத்ருரியர் என்திறிகதேன். துகாறும அவ்வுண்மையை 

உணராதிருகர என் அறியாமையை என்னென்பது ! 

* பின்னொருகாள் அவ்வாறே செல்ல நேர்கதபோது, குடுமி 

நரைத்து, மேனி இலசந்து, கூனித் தளர்ஈது கோலூன்றித் 

தள்ளாடி (phase நம் முதியோன் ஒருவன் என் எதிர்ப்பட் 
டனனே ! என் கண்ணைத் Bows கடவுள் ௮வனே warp! 

கண்டதே காட்சி சொண்டதே கோலமாகக் கருதித் தீருக்கித் 

திரியும்காளைப்பருவம் நிலையான தன்றெனக் காட்டியவன் ௮ல் 
லனோ அவன் !! எல்லா உயிர்களும் அவனைப்போலவே மூப் 
படைய வேண்டுவதுதான் என்பதை அவனால உணர்நதேன் 7 

* அப்பால் ஒருநாள் குதிரையேறி மேலைவாயில் வழியே 
சென்றேன். அப்பொழுது கான் கண்ட அருவருப்பான 

காட்சியை நினைத்தால் இப்பொழுதும் மனம் கூசுது. 
உயிர்ப்பத்றுச் செயலத்று, காக்கைகள் கொதத, ஈக்கள் மொய் 
க்க, அழுகெ ெந்ததே ஒருவன் உடலம். உடன்வகத 
பாகன் சந்தகனாலன்றோ அது பிணமெனவும், எல்லாரும் ௮ப் 

படி. இறந்து பிணமாதத் குரியாரென்றும் அிக்தேன் ! ஆ, 
அத்தப் பிணத்தின் நாற்றம எவ்வளவு, தாரம்விசியது போற்றி 
வளர்க்கும் ஈம் உடலின் முடிவு அதுதானோ ! ஏன் பிறக்க' 
வேண்டும் ! பிறந்தவர்கள் ஏன் இறக்சவேண்டு ! 

“அ, கொடிது ! கொடிது! உலசவாழ்க்கை மிகக் கொ 

gg! பிறப்பதும், பிணிஷூப்புற் நிறப்பதுமே வாழ்க்கை 
(யென்றால் அதிவுடையோர் இதை விருமபுவரோ! பிணி, 
ஸூப்பு, இறப்பு என்னும் இத் அன்பங்கள் அளைத்திற்கும் மூல 

மாயிருக்கும் துன்பம பிறப்பன்றோ அதை ஒழித்தால் இவை 
ஒழியும். அதற்கு எதாவது உபாயம் இட்டுமா !.........
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இவ்வாறெல்லாம் பிறவித் அன்பத்தைப்பத்றியே நெடுநே- 
சம் சந்தித்த வண்ணமாய்த் தம்மை' மதந்திருந்கார் கெள 
தமர், 

அங்கனமிருக்கையில், யாரோ ஒருவர் “த்தார் நத! 
என்று தம்மை அறைத்த குரல் கெளதமர் செவி க்கு எட்டி. 

ug. அவர் சண் விழித்துப் பார்த்தார் ; தம் or Ber 

அவசாடை ௮ணிக்த துறவியார் ஒருவர் peu ign ஒன் 
aps கையில் வைந்துக்கொண்டு நிற்கக் கண்டார். அறி 
வும், தெளிவும், அமைதியும், சாந்தமும் நிறைந்து இறந்து 

விளங்க அவசது முகத்தோற்றம் கெளதமர் மனத்தைக் 
கவர்ந்தது. அவர் அவரை நோக், :: சுவாமீ, தாங்கள் 
wri?” என்று வினவினார். அறவியார் புன்னகை புரிந்த 
“இத்தார்த்தா, நான் ஒரு பிராமணன். உடலை வருத்திக் தவஞ், 
செய்பவன் உலசவாழ்க்கையில் உள்ள துன்ப துயரங்களை 
எண்ணி எண்ணி என் மனம் வருகதுகின்றது. இந்தத் துன்ப 
அுயசங்களினின்௮ நீங், அழிவற்றதும், ஆதியந்கமில்லாத 

அம், பத்றுப்பகை யற்றதும். ஏகாஈஈமானறும். ஆனாதமயமாக 
உள்ளதுமான ஒரு நிலையை அடைய என் உள்ளம் விரும்பு. 
இன்றது அதலால் ஆரவாசமத்ற : ஊர்ப்புதத்தே தங்க லம் 

புலன்களையும் ௮டக்இச் சமாஇயில் இருகதுசொண்டு, உயி, 
ரைப் பாதுகாத்தற்குவேண்டிய அளவே உணவை இரரதுண்டு 
வாழும் பிகூஈக்களின் கிலைமையை விழைக்தேன் ” கித்தார்த்த, 

பிகூஸுக்களின் பெருமை அளவிடற்கரியது அவர்களே புண் 
ணியசாலிகள் ; அவர்களே உண்மையைக் கண்டவர்கள் ; அவர் 
களே நித்தியானாதர்கள் ; உலகை உய்விப்பவர்களும் அவர், 
களே அவர்கள் பெருமையை உனக்கு ௮றிவிப்பதற்காகவே 

நான் இங்கு வந்தேன் செல்கின்றேன் ” என்று கூறிக் கெள 
,சமரிடமிருக்து யாகொரு விடையையும் எதிர்பாசாமத் 
சென்றுவிட்டார்.* 

* இ. துறவி வடிவாக வந்சவா சுத்தாவாளதேவர்களுள் ஒருவர் என்றும் 
முன்னம் பிணியாளன் முதலிய மூன்று வழிவஙகளாகத தோன்றியவரும் இவரே" 
என்றும், கெளதபருக்கு சில்யாமையை அதிஷறுத்தற் பொருட்டு இங்களமென், 
அரம் தோன்றினர் என்றும், இர்கான்கு தோற்றங்களையும் கெளதமர் ஒரேகாலித்- 

கண்டார் என்றும் கூறுவதுண்டு, ்
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கெளதமர், துறவியார் தம் கண்ணுக்கு மழையும் வசை 
யில் அவரையே பார்த்துக்கொண் டிருந்தார். பிறகு, அவர் 
கூறிய சொற்களைப் பற்றியே நெடுநோம் இந்தத்தார். இந்திக் 
கச் இந்திக்க, ௮வர் உள்ளக் கலக்கம் தெளிவதாகத் தோற் 
(றியது. துன்பத்தை ஒழிக்கும் உபாயம் தெரிந்துகொண் 

டேன் பிறவிதான் துன்பத்துக்கு மூலகாரணம். பிறவியை 
நீக்க, உலக உறவினை ஒழித்துத் துறவு மேற்கொள்ளவேண்டும். 

“உறவு தந்தைதாய் ஒண்டொடி. மாதரார் 
, இறுவர் வண்புவி செல்வம் பெரும்புகழ் 

பிறவி னும்படும் ஆசை பிரித்தமெய்ச் 
அறவி னல்லது துன்பம் ௮அகலுமோ ?” 

அகலாது. ஆதலால், துறவு பூண்ட நானும் உய்ந்து உலகை 
யும் உய்விக்க வழிதேடுவேன் ' என்று கெளதமர் தம்முள் 
எண்ணி எழுந்து சென்று ரதத்திலேறி சதத்தைத் தம் தந்ைத 
யின் அரண்மனைக்குச் செலுத்தும்படி சாரதிக்குக் கட்டளை 
யிட்டார். 

சாசதி அவ்வாறே ரதத்தைச் சுக்கோகனன் அரண்மனை 
வாயிலிற் கொண்டுபோய் நிறுத்தினான். கெளதமர் ரதத்தை 
Bipods சென்று தம் தந்தையைக் கண்டார் சுத்தோ 

soon தன் அருயிர்ச் குமாரளைக் கண்டதும் Howe pasa 

முகமலர்ந்து, *இத்தார்த்தா, வா. என்ன விசேலம்?” என் 

முன். 

கெளதமர் புன்னகை புரிந்து தன் சந்தையருகமா்ந்து, 
*: விசேஷம் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு நற்காரியத்தில் தலையிடத் 

துணிந்தேன். அதற்குச் ; தங்கள் அனுமதியும் ஆசீர்வாதமும் 
டெறுதற்கு வந்தேன் ” என்றான். 

சுத்தோதனன் -- * என்ன காரியத்தில் தலையிடத் துணிந் 
தாய்?” 

கெளதமர் -- எனக்கும், பிறர்க்கும் பயன்படக் கூடிய 
ஒரு நற்காரியந்தான். அதைத் தாங்கள் தடுக்காது விரும்பி 
விடைகொடுக்ச வேண்டும்.” 

சுத்தோதனன் -- * அது இன்னதென இன்னமும் எனச் 
குத் தெரிவிக்கவில்லையே."
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கெளதமர்--* தந்தையே, நிலையற்ற இவ்வுலக இன்பப் 
களை ஒழித்து, நிலையான பேரின்பத்தைத் தசக்கூடிய துறவொ 
முக்கத்தை மேற்கொள்ளத் துணித்திருக் கேன்.” 

இச்சொற்களைக் கேட்டதும் சுத்தோதனன் நாராசம் செவி 
புகுந்தாற்போல வருகஇச் சோர்ந்து, தெறித்து விழுவதுபோல் 
தோன்றிய தன் சரத்தை இருகைகளாலும் தாங்கிக்கொண்டு 
சிறிதுகோம் சிர்தை கலங்கயிருககான். பிறகு ஒருவாறு தன் 
மனத்தைத் இடஞ்செய்துகொண்டு கெளதமர் முகத்தை ஏநெ 
டுத்லுப் பார்த்தான். அவன் கண்கள் கலங்கச் சவந்திருக்தன. 

அவன் மனக்கலக்கத்தையம் முகவாட்டத்தையும் கண்ட 
கெளதமர், “என் அருமைத த௲தையே, கான் கேட்டதைப் 
பதறிக் கோபமோ 7” வன்முர். 

சுத்தோதனன்--* குழந்தாய், உன்மிது எனக்குக் கோபம் 

வருமோ ₹ வாலிபப்பருவம் இரதனையத்ற தன்றோ ? அதனால் 

நீ எதையும் யோடியாமற் சொல்லக்கூடும். அதுபற்றி கான் 
கோபியேன் ” 

கெளதமர் கககரய், சிக்தனையத்று நான் சொன்னது 
ஏதேனும் உண்டானால் மன்னிதது என் விருப்பத்தைப் பூர்த்தி 

செய்யுங்கள்.” 

சுத்தோதனன் -- * இத்தார்த்தா, நீ கொண்ட விருப்பக் 
கான் இரதனையற்றது. உன் க்ஷ்மத்தையே பெரிதாகக் கொண் 
டிருக்கும் நான் ரெ,தனையற்ற உன் விருப்பத்தைப் பூர்த்தி 
செய்வதெப்படி ?”" 

கெளதமர் - எவ்வகையில் என் விருப்பம் சிந்தனையத்த 
தென்றெீர்கள் 27 

சுத்தோதனன்---* செல்வா, ஓவ்வொரு காரியத்துக்கும் 
ஒவ்வொரு காலமுண்டு. பெரியோர்கள்; கல்வி பயிலும் பரு 
வம் இது, மனைவியோடிருந்து இல்லறம் ஈடத்தும் பருவம் 
இத, மனைவி மக்களோடிருக்து துறவறம் ஈடத்தும் பருவம் 
இதா, மனைவிமக்கள் முதலிய அனைவரையும் துறந்து துறவறம் 
ஈடத்தும பருவம் இது என்று ஏற்படுத்தியிருக்கார்கள். 
௮ம் முறையைக் கருதாமல், இல்லதத்தித் புகுந்து Ba வரு 
ஷங்களேயான இவ் விளம்பருவத்தில், முதுமைப் பருவத்துக் 
குரிய துறவை மேற்கொள்ள விரும்பலாமோ ?”
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கேளதமர் -- “6 தநதையே, மன்னிக்கவேண்டும். வீடு 
பற்றி எரியும்போது அதைக் கண்ட த௯.ணமே அவிக்காமல், 
காலம் பார்த்திருப்பது தகுதியோ ? பிணி, மூப்பு, சாக்காடு 
இவைகளால் உயிர்கள் அடையும் அன்பத்தைக் கண்டு “என் 
உள்ளம் தீப்பத்றிய படுசப்பொதுபோல் எரிநெது. அன்ப 
நிவர்த்திக்குரிய மார்க்கக்தைத்தேடி. என் மனவரிவை ௮டக் 
காமல் கான் காலகதாழ்க்கலாமோ * இவ்வளவு முக்யெமான 
காரியத்தை நாளைக்காகட்டும் என்று தள்ளிவைப்பது ௮றி. 
வுடைமையா??” . 

சுத்தோதனன்-* மைந்தா, துன்பத்தை நீக்க முயலும் 
மீ பிறர்க்( குத் துன்பத்தை ஆக்குவது அழகோ ” 

கெளதமர்--*₹ பாருக்கு நான் துன்ப மூட்டுகிதேன் 2 

சுத்தோதனன்--4 கீ துறந்து எங்களைப் பிரிகது சென்றால், 
வயோதிகசான உன் தகதையும் தாயும், கருப்பிணியாயிருக் 
கும் உன் மனைவியும் பிறரும் துன்பமுறோமோ ?” 

கேளதமர் -- “தந்தாய், நீங்கள் அடையும் துன்பம் 
சிறிது காலத்தில் ஆறிவிடும் பிணி, மூப்பு, இறப்புகளால் 
உயிர்கள் அடையும் துன்பம அப்படி rn gap.” 

சுத்தோதனன் -- 4 இத்தார்த்த, மீ. எங்களை விட்டுப் 
பிரிகதால் நாங்கள் அடையும் .தின்பம் ஆறிவிடும் என்று 
எண்ணாதே: அதுவே எங்கள் உயிசைப் போக்கினும் போக் 

கும். கான், சொல்வதைக் கேள் கானும் உன் ௮ன்னை கெளதமி 
யூம உயிரோடிருக்கும் வரையில் நீ எங்களைப் பாதுகாத்து, 

உன் அட்சியை விரும்பி நிற்கும் குடிகளை ௮ண்டு ௮௭௬ 
செலுத்திவா. பிறகு உன் இஃ டம்போற் செய்யலாம். இப் 
பொழுது துறந்து செல்லும் கருத்தை விட்டொழி. துறவை 
நாடாமல் வேறெது வேண்டுமானாலும் கேள். கான் அதைத் 
தருகிறேன். ” 

கெளதமர் -- 6 நான் வேண்டுவது ஒன்றல்ல, கான்கு- 
அவைகளைத் தரத் தங்களால் முடியுமா ?? 

சுத்தோதனன்--4 அந்த கான்கு எவை ? சொல்; ” 

கேளதமர்--** முதலாவது, கான் என்றும் இளமை மாரு 

திருக்கவேண்டும் ; இரண்டாவது, நோய் என்னை அணுகக்
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கூடாது ; மூன்றாவது, என் ௮யுள் முடிவத்றதாய் இருக்க 
வேண்டும் ; நான்காவது, நான் கிளர்வுக்கும் கேட்டுக்கும் 
ஆளாகக்கூடாது. இந்த நான்கையும் எனக்குத் தரக்கூடுமா 
னால் தாருங்கள். இல்லையேல், நான் இதந்தபிறகு மீண்டும் 
பிறவிக்கு ஆளாகாதிருக்கும்படி யேனும் செய்யூங்கள்.” 

இவ்வாறு கெளதமர் கூறியதைக் கேட்டுச் சுத்தோ 

,தனன் கலங்கினான். ௮வன் கண்களில் நீர் சுரந்தது. மனிதர் 
எலசாலும் கொடுக்கக்கூடாத அவற்றை அவன் எவ்வாறு 

கொடுப்பான். ஆயினும், வேறு வகையறியாது, கெளதமர் 
விரும்பியதைக் கொடுப்பதாகக் கூறி ௮வசை அனுப்பிவிட் 
டான்.* மறுநாளே, சுத்தோதனனும் கெளதமியும், இத்தார்த் 
(தன் நிலையைப்பத்றி நெடுநோம இக்இத்து, அவனைப் பாது 

காக்குமபடி. முன்னையினும் இருமடங்காகக் காவலாளிகளை 
யும், ௮வன் மனத்தைத் திருப்ப முன்னையினும் மும்மடக் 

காகப் பலவகை விநோத நெறிகளையும் அமைத்தார்கள். 

எனக் 

அதிகாரம்--1 1. 

மஹாபி நிஷ்கிரமணம் * 

* துறந்து செல்வதாகக் கூறியதும் இவ்வளவு. தயரமுத்ற 
ததை, அறந்து செனறுவிட்டதாக அதி 9ிஈதரல் எவ்வளவு 
அயாமுஹுவார் | 1 அண்பாலராகய ௮வர் இவ்வாறு வருக்தி 

னால், என்னோடு நெருங்கிப் பழயெ யசோதரையும், அன் 

புடைய அன்னை கெளதமியும் என் பிரிவை எங்ஙனம் பொ 
அத்திருப்பார் 2? அறிவிலும் அனுபவததிலும முதிர்க்த என் 
தந்தைக்கே நான் கொண்ட சருத்தின் உயர்வும் கலமும் புலப் 
படவில்லையென்முல், கெளதமிக்கும் யசோ.தரைக்கும் அவை 

புலப்படுமோ அந்தோ? அறிவுவிளக்கம் இன்மையால் உண் 
டாகும் துன்பங்கள் எவ்வளவு கொடியவா யிருக்னெறன ! 
நான் துறந்து சென்றபிறகு, என்னைக் காணாமல என் தந்ைத 
  

* சென்ற அதிகாரததிற் கூதிய யசோதரையின் சளவு, பிணியாளன் முதலிய 
நான்கு தோற்றங்களைை கெளதமன் கண்டசற்குப் பின்னும் தந்தையிடம் 
அவன் சன் கருச்தறிவிப்பதற்கு முன்னும் நிகழ்ந்ததாகக கூறுவர், 

ர் மஹாபிகிஷ்ரெமணம்---பெருந்துறவு.
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யும தாயும மனைவியும கணபரும உறராரும உறவினரும எவ 

வாறு பரதவிப்பரோ ! துடித்துச் சோர்லாரோ, ஏங்கி உயிர் 

விவொரோ 7 யாதுசெய்வாரோ, அறியேனே ! தந்தை சொன் 
னது ஒருவகையில் நியாயந்தான். துன்பத்தை நிக்க முய 

௮ம் யான், தொடக்கததில் நானே பெற்றூர்க்கும் உற்றார்க் 
கும் துன்பமுட்டுதல் பொருக்துமா ?' என்று இவ்வாறெல் 
லாம் எண்ணிஎண்ணிக் கெளதமர் உள்ளங்கலங்கனர். ௮க் 
கலக்கம் அவர் தம் சரதையிற்சொண்ட உறுதியை உடனே 

நிறைவேற்றுவதற்கு ஓர் இடைடபூருபிரு௩க௮. ஆயினும் 
அவ்விடையுற்றுக் சஞ்சு அவர் மனஉறுதி ஒரு 'இறிதும் 

தளர்ந்ததில்லை. 

ஓலவ்வொன்றாசு நாட்கள் சில சென்றன. அக் மாட்கள் 
ஓவ்வொன்றும் கெளதமருக்கு ஓவ்வோர் யுகமாய்த் தோன் 
Po. துறவின்மேற்கொண்ட இச்சை ஒருபாலும், பெத் 
மோரும் மனைவியும் வருந்துவசே என்ற கலக்கம் ஒருபாலு 
மாகப் பத்ரி ஈர்க்கு ௮வர் கதை இருபாற்பட்டு அல்லாடி. 

யது. ஆயினும் காளேற நாளேற,ச் துறவிந்கொண்ட இச்சையே 

'இடம்பெத்றுப் பெருயெறு ; பிதர்வருத்தம்பத்றி உண்டான 
கலக்கம் வலிகுன்றிக் ருறைககது. 

  

யசோதைக்கு மகப்பேறு உண்டாகும் காலம் கெருங் 

கியது, அதைக் காரணமாகசக்காட்டி., சததோதனனும் கெள 
தமியும், இளவரசர் அரண்மனையில் ஆடல் பாடலாதிய 
விநோதங்கள் பல முன்னையிலும் விசேஷமாக நடைபெறும் 

119. அக்ஞாபித்திருந்தனர் ; அரண்மனையின் பாதுசாப்பை 
யூம் பலப்படுத்தியிருக்கனர். இவ்வாறெல்லாம் அவர்கள் செய் 
தின் உட்கருத்து, கெளதமர் மனப்போக்கைத தடை 

செய்து பிறவழியிற் செலுத்துவதைத்தவிர வேறில்லை ஆனால், 
பாவம், அவர்கள் கருத்து நிறைவேறுவதற்கு ஒரு சிறிதும் 
இடம் இல்லை. இளமையிற்கூட வளையாதமரம் முற்றி முதர்ந் 
,தபின் வளைவதேது£ வைசம்பற்றிய மரம்போல, வைசாக் 
இயத்தால் இடம்பெற்றிருக்கும் கெளதமர் நெஞ்சம், வேடி. 
க்கை விநோதங்களால் கெஒழ்க்துவிடுமோ ? கெஓழலாம் என்று 
நினைக்க்க்கூடிய காலம் கடந்துவிட்டது. ௮வ் வுண்மை சுத் 

தோதனனுக்கும் ஒருவாறு புலப்பட்டது அயினும், ௮வன்
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பாசக்கடலிற் டெந்து தத்தளிப்பவனாதலால், தன்முயற்ச 
யைக் கைவிட மனமிசைர்திலன் ; * ௮ணைகடந்த வெள்ளம் 
அழுதாலும் வராது” என்னும் முதுமொழியை உள்ளத்திற் 
கொண்டானில்லை. 

*நாட்டமென் தேயிரு சத்குரு பாதத்தை ஈம்புபொம்ம. 
லாட்டமென் தேயிரு பொல்லா உடலை அடர்ந்தசந்தைக் 
கூட்டமென் றேயிரு சுற்றத்தை வாழ்வைக் குடங்கவிழ்கீ 
சோட்டமென் Code நெஞ்சே யுனக்குப சேசமிதே.. 

என்ற உபதேசத்தில் ஊறிய கெளதமர் நெஞ்சம் அறவு 
மார்க்கத்திலேயே முற்றி நாளடைவில உற்ளார் உறவினர் 
பற்றை அறவே உதிர்ததுவிட்டது. * மனைவி வருஈதுவாள், 
மாதாபிதாக்கள வருகதுலார் என்றெண்ணிச தாமஇப்பது 

மதியீனம். ஒரு ர DHE BEER நின்றால், உலகத் 

அன்பத்தை ஓழிப்பதெபபடி, ? இவர்கள் சிலகாலம் வருக்கு 
வார்கள் ; பிறகு உண்மையுணர்ஈது மனம் 'இருந்துவார்கள. 

இவர்களுக்காக நான் தாமதிக்கக்கூடாது. எலலாருமறியத் 
அறந்துசெல்லலாம் என்றெண்ணிக் த௲தையை லவிடைகேட் 

டேன் அதற்கவர் ஒப்பவில்லை என் கருததை அழிப்பதி 
லேயே கண்ணாயிருக்கிருசேயன்றி, என் கருத்து ஈடேத 

இடக் தருன்றா ரில்லை. கான் நல்வழி தேடிப்போவதைக் 
கையால் தடுக்காமல் தம் கண்ணீரால் BOER. your 
கண்ணீரே என் மனஉறுதியைக் கரைச்சு முாதுமானால், 
அன்னை கெளதமியும் yA நாயகி பசோதரையும் என் 

பிரிவுக்காற்றாது. உருக்கும் கண்ணிர் என் உறுதியை அடி. 
யோடு அழிப்பினும் அழிக்கும. அதற்கு. இடங்கொடுக்சக் 
கூடாது. அவர்கள் கண்ணிற்படாமல் அற்றம் பார்த்திருந்து 
வெளியேறித் அறவுபூணவேண்டும்” என்று கருதி அதற்கான 
சமயம் பார்த்திருக்தார் கெளதமர். 

  

  

இங்கனம் இருக்கும் நாட்களில் ஒருகாள் கெளதமர், 
வழக்கம்போல நீராடச் சென்றிருந்தார். தம உள்ளம் 
போலவே புலர்க்கும் பயன்படவேண்டிக் குளிர்ந்து தெளிந்து 
ஒடும் உரோஇணி கஇக்கரையில், தமக்கென்று அமைக்கப் 
பட்ட ஓர் ௮ழயெ துறையிலிறங்கக் கெளதமர் நீராடி 
முடித்துக் கரையேறினார். உடனே அவருடன் வந்திருந்த
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ஏவலாளரில் ஒருவன் வெண்பூர்துலொல் அவாது நீர்படிக்கு 
கெடுஞ்சிகையையும திருமேனியையும மெல்லெனத் அட்டி. 
ஈரம் போக்கினான் : மற்றொருவன், அவர் உடுத்துக்கொள்ள, 

புத்துடைகளைக கொண்டுவாது கொடுத்தான் கெளதமர் 
அவைகளை வாங் உடுதறுக்கொண்டார் உடனே ஒரு வேலைக் 

காரன் கெளதமர் கநதுபோட்ட ஈரததுலைப் பிழிச 

தெடுத்துக்கொண்டான் கொற்றக் குடைசிழலில் கெளதமர் 

சிறிதுதூ£ம் ஈடாதுசென்று, தமக்காசக் காதஇருந்த ரதத் 
(இன்மீதேறிஞா, ரதம அரண்மனையை நாடிச் இறிதுதாசம 
சென்றது 

அப்போது கெளதமர் என்றும் கேட்டறியாக ஒரு 
பேரொலி அவர் செவிக்செட்டியது ௮து என்ன என்று 

அவர். அதிசயித்துச் இெதித்துக்கொண்டிருக்கும்போது மேள 

தாளங்கள ஒலிக்க, பே. நிகைமுழங்க ஆயிரக்கணக்கான ஜன் 
கள் கூடிக் குதாஹலித்துக் கடலபோல அசவாசஞ் செய்து 
கொண்டு தமமைகோகடகி வருவதைக் கண்டார். கெளத 

மருக்கு அதிசயததின்மேல் அதிசயமாயித்று. அவர் தம் 

தேர்ப்பாகனை நோக்கத தேரை நிறுத்தும்படி. கட்டச£யிட் 

டார். தேர் நின்றது. அப்போகே குதிரைவிரன் ஒருவன், 
கூட்டத்தை நீக்கிக்கொண்டு விசைஈதுவந்து தோருகே கின்று: 

கெளதமரை நோக்கிக் கைகூப்பி ஈமஸ்கரித்தான். 

“ஏன் இவ்வளவு கூட்டமும், முழக்கமும் ? என்ன விசே 

ஷம்?” என்று ௮வனைகோக்க வினாவினார் கெளதமர். 

“அரசே, தங்களுக்கு இிருக்குமாசர் பிதாதிருக்றொர் 

என்றான் குதிரைவீரன் 

கெளதமர் இடியோசை கேட்டாற்போலச் இறிதுநேரம் 

sand Ios, * நல்லது * என்று கூறி அவனை அனுப்பி 
விட்டுத் தேரை நடத்தும்படி பாகனுக்குக் கட். டளையிட்டார். 

இளவசசர்க்குப் புததிசன் பிறந்ததை அறிந்து களித்து ஆர 
வாரஞ் செய்துகொண்டு தி ரண்டுவந்த குடிமக்கள், கெளதமர் 

ஏறிவநத ரதததை நெருங்கவும் அசைச் சுற்றிச் சூழ்ந்தனர். 
அதனால் ரதம் வேகமாய்ச் செல்லக் கூடவில்லை ; ஊர்வல 

சதம்போல மெல்லமெல்ல ஊர்ந்து செல்லவேண்டி யதாயிற்று, 
தமக்குப் புத்திரப்பேறு உண்டானதைப்பத்றித் sh war
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மாந்தர் அடையும் மடழ்ச்சியைக் கண்டு உவப்பும், : இந்தப் 
புத்திரப்பேற்றால் மற்றொருபந்தம் ஏற்பட்டதே ' என்று வருத் 
சீழும் கொண்டிருந்தார் கெளதமர். 

அக் நிலையில் அவர் கண்ணெதிர்ப்பட்ட காட்சிகளும், 
காதித்கேட்ட ஒலிகளும், அவர் மனத்திற் பதியவில்லை. கன 
வில் ஏதேதோ கண்டும் கேட்டும் செல்வார்போல அவர் 

தேர்மீது சென்றுகொண்டி ருநதார். ராஜவிதிவழியே ரதம் 

சென்றபோது, யாரோ ஒரு பெண்மகள் இன்குரலெடுத்துப் 
பாடும் ஒலி, மத்த ஒலிகளைலிடத் தெளிவாக அவர் செளிக் 
கெட்டியது. அவர் அ௮வ்வொலி வந்த (இசையைக் கூர்ந்து 

நோக்கினார். ராஜவம்சத்தைக் சார்கத கன்னிகை ஒருத்தி, 
தன் மாளிகையின் உப்பரிகைமீது தம்மையே நோக்இநிற் 
பதை அவர் கண்டார். அவள் கெளதமருக்கு உறவினள் ; 
அழுூற் இறந்தவள் ; விவாகமாதற்குரிய பருவம் அடைக் 

தும் இன்னும் விவாகமாகப் பெழுதவள். அவள் பாடிய 

பாட்டொலியே கெளதமர் கருத்தைக் கவர்ந்தது. தன்னை 
அவர் கோக்கியதை அறிரதநும், ௮ம் மங்கை முன்னையிலும் 

தெளிவாசவும், இனிமையாகவும், ் 

₹ இத்தகைய எழிற்குமரன் இவன்றன்னை ஈன்றெடுத்த 
உத்தமியும் பாக்யவுதி ) இவன்தந்தை எனவந்த 
உத்தமனும் பாக்கெனே ; இவன்றனக்கு மனையாளாம் 
அத்தகைய பேறுபெற்றாள் எவள்அவளும் பாக்யவதி !? 

என்று பாடினாள். ௮வள் பாடிய இப்பாடல், துன்ப நிவர்த் 
இக்குரிய மார்க்கத்தை நாவெதிலேயே கருத்தான்றியிருந்த 
கெளதமருக்கு ஒரு ஈன்னிமித்தமாகத் தோன்றியது. * தாய் '.. 
தந்தை, மனைவி என்னும் இம் மூவருந்தானே பாக்கியசாலி 
கள் என்று இவள் சொல்ருள். எல்லாரும் போக்பெசாலி 
கள் ஆவது எப்படி * எல்லாருக்கும் என்றும் அழியாத இன் 
பத்தையும் சாந்தத்தையும் தருவது எது £ ஆசை நெருப்கு 
அவிந்தால் மனோசாந்தம் ஏற்படும் ; துவேஷத்தீயும் மோகத் 

தியம் தணிந்தால் மனோசாந்தம் உண்டாகும். யான் தேடு 
வது சாந்த கிர்வாணமேயன்றோ ? இன்றையதினமே யான் 
இவ் வில்லறவாழ்க்கையைத் துறக்ன்றேன். இனி நிர்வாண 
நிலை ஒன்றைத்தவிர வேறெதையும் காடேன்,” என்று கெளத
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மர் தம்முள் எண்ணி, அம்மங்கை பாடிய * உபஸ்ருதியான 
பாட்டுக்காக அவள்பால் ஈன்றிபாராட்டித் தம் கழுத்தில் 
அணிந்திருந்த விலையுயாகத முத்தாரத்தை அவளுக்கு ஈன் 
கொடையாகக் கொடுத்தனுப்பினார். 

அதைப் பெற்றுக்கொண்ட அவ்விராஜகுலக் கன்னிகை 
 இளவாசர் என்மீது கொண்ட விருப்புத்தித்கோர் அறிகுறி 
யாகவன்றோ இம முததாசததை எனக்குக் கொடுத்தனுப்பி 
னர். என் பாக்கியமே பாக்கியம்? இபராஐகுமாரர் எப்பொ 

முது என் அ௮ழூல் ஈபெட்டு எல்லாருமநிய எனக்கு ஈன் 
கொடை கொடுத்தனுப்பினாரோ, அப்பொழுதே அவர்க்கு 
என்மீது பூரணமான விருப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை 

யாவரும் அறிந்திருப்பர் ஆதலால், ௮சசர் என்னை ௮வ 
ருக்கு விவாகஞ் செய்துவிடுவார் என்பதித் சதேகமில்லை. 

எல்லாம் கடவள்செயல். கெளதமருக்கு நான் வாழ்க்கைப் 
பட்டபிறகு அவர் என்னைத் தமது பிரதம மனைவியாகப் 
பாசாட்வொர் என்பதில் 88யேமுண்டோ !? என்று மனப்பால் 

குடித்திருந்தாள். 
கெளதமரோ, அவள் பாடிய பாட்டால் தமக்குண்டான 

நல்லுணர்ச்சியைக் தவிர வேறு இந்தையற்றவராய்ச் சென் 
ரூர். ரதம் அரண்மனைவாயிலில் போய் நின்றது. கெளத 
மர் ரதத்தைவிட்டி றங்கவும், சுத்தோதனன் ௮வரை எதிர் 
கொண்டு சென்று அன்போடு தழுவிக்கொண்டு, “கண்மணி, 
இத்தார்த்தா, உன்னைப் பெற்று நான் ம௫ழ்ந்ததுபோல் நீ மழ 

உனக்குப் புத்திரன் பிறக்திருக்கிறான்” என்ரான். 

“ பூத்திரனா 2? என் மனம் மழ வந்த மகனோ, அன்றி 

என் மதிவிழுங்க வந்த சாகுவோ அவன் ! அறியேன் ” என் 
ரர் கெளதமர். 

தம் குழக்தையைக் கெளதமர் இங்கனம் “ சாகுவோ ' 

என்றதே காரணமாகப் பின்னர் அதற்கு ராகுலன் எனப் 
பெயரிட்டனர். 

சுத்தோதனன் உள்ளத்தில் ௮வர் சொன்ன சொற்கள் 
அம்புபோற் பாய்க்தன. ஆயினும், ௮வன் ௮தை வெளிக் 
  

* உபல்ரு9--உசலியான சொல்,
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காட்டிக்கொள்ளாமல், சிரித்துக்கொண்டு, :* நீ கற்றுத் துறை 
போய காதலன் அன்றோ ? யசோதரை உனக்குக் கற்பிற். 

இறந்த காதலியன்றோ ? பிறந்த Germs ௮வள் உனக்குப் 
பெ /த்றுக்கொடுத், தத தலைமசன் அன்றோ ₹ நிக் குழந்தையை 

வது பார், மீ பிறந்தபோது எப்படி இருக்தாயோ, ௮ப் 
படியே இருக்கிறது உன் குழந்தை” என்றான். 

கெளதமர் புன்னகை செய்து, “ தந்தாய், தங்கள் விருப் 
பப்படியே வநதூ பார்க்கறேன். தாங்கள் கூறிய சொற்கள் 

எங்கோ கான் கேட்ட செய்யுள் ஒன்றை கினைவூட்டென்றன ” 
என்றான். 

“என்ன செய்யுள் '௮து?? என்று வினாவினான் சுத் 

தோதனன். 

“நல்ல சமயத்தில் தாங்கள் ௮தை கினைப்பூட்டினீர்கள். 
அதைச் சொல்றேன் கேளுங்கள். 

“தற்றுத் துறைபோய காதலற்குச் கற்பினாள் 
பெற்றுக் கொடுத்த தலைமகன்போல்--முறறத் 
துறந்தார்க்கு மெய்யுணர்விற் ரோன்றுவதே இன்பம் : 
இறந்தவெலாம் துன்பமலா இல்.” 

உண்மை உணர்வதன் இறப்பு இச் செய்யுளில் எவ்வளவு 
ன்னான் தெரிறெது, பார்த்தீர்களா !” என்றார். 

.தாதனன் தனது ௮ஜாக்செதையை எண்ணித் தனக் 

குன். தன்புத்றான். ஆயினும், கெளதமர் கூற்றை ௮௨2 
கரித்ததாகக் காட்டக்கூடாதென்று கருதி, ஆம், இத் 
தார்த்தா, இல்லறத்தார்க்குப் புத்திரப்பேறு எவ்வளவு இன் 
பந்தருவது என்பதை ம சொன்ன செய்யுள் மிகத் தெளி 
வாய்க் காட்டுகிறது. அது ெக்கட்டும், குழந்தையைப் பார், 
வா? என்று கூறி விசைநது சென்றான். 

கெளதமர் தம் தந்தையுடன் அக்தப்புரத்திற்குச் சென்று, 

கே மஞ்சத்திற் பஞ்சணையில் கடந்த குழகதையையும், 
தனோடு படுத்திருகத (தம் பத்தினி யசோதரையையும் 

கண்டார். யசோதரை படுக்கை விட்டெழச் சக்தி யின்றித் 
தன் ஆருயிர் காயகரை ௮ன்புகனிய நோக்இப் புன்னகை 
புரிந்தாள்.
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குழந்தையின் சுஈதாம் கெளதமர் கண்ணைப் பறித்தது. 
அதைக் கூர்ந்து பார்க்க அவர் அஞ்சி யசோதரைபைப் 

பார்த்துச் இறுநகை செய்துவிட்டு விரைவில் அவ்விடம் விட் 

டகன்முர் 

முதிர்கத மாம் பெருங்காற்கில் தள்ளாரிவதுபோலப் பல 
வகை யுணர்ச்சிகளால் தன் மனம அலைய, "சுதகோதனன், 

தனக்குப் போன் பிறந்தது குறித ௮ன்றெல்லாம ஆடல் 
பாடலாதிய விரோதங்கள் இடைபமுது திகழ வற்பாடுகள் 
செய்கதோடு. காவல்விமர் இரவும் பகலும் ஓயாது கெளதமர் 
மாளிகையைக் காததுவருமாறும் Ber IG GAs sor 

அரண்மனைக்குப் போய்விட்டான். 

அன்றிரவு நெடுகோம்வரையில் கெ௱தமர் மாளிகையில் 
வேடிக்கை விரகோதங்களும், அடல் பாடல்களும, வாத்திய 
கோஷரழும கிறைகது, எங்கும் ஒரு பேசாரவாசமா யிருகதது. 

APO Fosse வாலிபப் பண்கள் பலர், கெளதமர் சமுகத் 
(தில் இன்னிசை பாடி. காட்டிய மாடினர் அனால் கெளதம 
ருக்குக் துறகது செல்வதொன்றிலேயே கிதை முழுதும் 

சென்றிருந்த தாதலால, அங்கு நிகழ்கக காட்சிகளும அவர் 
கண்ணிற் படவில்லை ; இசை நலங்களும் அவர் செவிக் 
கெட்டவில்லை நுறவைபபத்றிச் சிகதித்தவண்ணமே அவர் 
கண்ணயர்நஈது விட்டார். 

கெளதமர் உறங்யெறு கண்ட ஏவலாளர் அளைவரும், 

,தமக்ிருக்க அயர்ச்சி மிகுதியினால் படுத்து உறங்கத் தொடங் 
இனர், இன்னிசை பாடிய மகளிரும் உறங்கினர். நாட்டிய 
மாடிய மாதரும் உறங்னெர். யாவரும் உறங்கெர் கண் 
விழிப்பாய்க் காவல்புரியுமாறு அக்ஞாபிக்கப்பட்ட காவல் 
வீரரும், ஏதோ தெய்வக் செயலாய்த தம்மையும் மறந்து 

உறங்கிட்டனர் இறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மாளிகை முழு 

வதும் அமை நிறைவதாயித்து. 

அப்பொழுது, ““கெளதமா, நீ கருதிய கருமத்தை மறந்து 
உறங்குறையே, என்ன !! எழுந்திரு” என்று யாரோ தம் 
மைத் தட்டி எழுப்புவதுபேஸ் தோன்றக் கெளதமர் கண் 
விழித்துக்கொண்டார். தடட எழுந்து சுற்றுமுற்றும் 

12
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பார்த்தார். ஒருவரும் விழித்தில்லை. எல்லோரும் UI 
அறங்னெர். சந்றமுன் கடலாய்க் கோஷித்த அவ்விடம் 
இப்பொழுது ஒரு சிறு சப்தமுமின்றி ஓய்கதிருகதது. -இதூ 
கான் நான் வெளியேறுவதற்கு ஏற்ற சமயம் ! ஏதோ தெய் 
வானுக்கரசத்தால் நல்ல சமயததில் விழித்துக்கொண்டேன். 
இனித் தாமதியாமற் செல்லவேண்டி யத;தான், என்று உறுதி 
கொண்டு பெளதமர் வெளியே செல்லச் இத்தமானார். 

அச்சமயம், அன்றுதான் தமக்குப்பிறத குழந்தையின் 

ஞாபகம் கெளதமருக்கு உண்டாயிற்று. “இப்பொழுது இள் 
விடம் விட்டுச் செலலும் கான் இனி மீண்டு இங்கு வாப்போ 
Bn Barr. எத்தனையோ நாளாக என், மணத்தில் முற்திலந்த 

கருத்து இன்! அதான் பலன்கொடுக்சப் போது ஆதலால், 

இக காள் ஒரு ஈன்னாள் இக நன்னாளில் ஒரு ஈத் சகுனமாக 
எனக்குப் பிறந்த குழகதையை நான் நன்றாகப் பார்க்கக்கூட 
இல்லையே. அச்தப்புரத்தக்குப் போய்ச் குழாதையைப் 
rin ALOU போசலாம்' என்று கருதிக் கெளதமர் Ae 

தப்புரத்துக்கு £ சென்றார் 

அங்கே மஞ்சததில் நறுமலர் பரப்பிய பஞ்சணைமித, 

யார்ப்பை அணைத்துக்கொண்டு படுததுறங்கும் மென்ிறை 

யன்னம்போல, யசோதரை தான் பெற்ற பச்சிளங்குழவி 
யைத் தன் 'பூங்கரத் தால் ௮ணைததுக்கொண்டு உறங்இனாள். 
கெளதமர் அடிமேல் அடிவைதது மஞ்சத்தருகே சென்று 

கின்று குழகதையைக் சுனிவோடு நோக்கினர் வஞ்சம், 
அச்சம், விசாரம முதளியவை ஒரு இறிதும் இன்றி இன்ப 
மயமாய் விளங்கிய M56 ௮ழ7/ய முகத்தைக் கண்டதும் 

Yat உள்ளம் உருயெது, -௮க்தோ, மகனே, ன்பம். 
நிறைந்த இவ்வுலூல் நீ ஏன் வந்து பிறஈதாய். பிறந்,ச உயிர்கள் 
அனைத்தையும் விடாது பற்றும் பிணி நூப்புத்துன்பச் சாக் 

காடுகள் உன்னையும் பத்றுமே!” என்று சிமக்குள் தாமே 
எண்ணி வருந்திய அவர், ௮க் குழந்தையைச் தம கையில் 
கடுத்து ஒரு முத்தமிட விரும்பினார். அனால், மறுகணமே 
அவ் விருப்பத்தை உள்ளடகதி, (கூடாது. இசுவைக் கையில் 

எடுப்பதானால் அதை அஹுதறருக்கும். யசோதரையின் 

காத்றை அப்பால் எடுத்து வைத்துத்சான் அகவேண்டும்.
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அப்படிச் செய்தால் யசோதரை விழித்துக்கொள்வாள். 
கான் செல்வதை ௮றிகது என்னைத தபெபாள். அவளைச் 
சமாதானம் செய்து செலவது கஷ்டமாகும். இதற்கென்ன 
செய்வது !' என்று கருதித் தியங்கனார் 

ஹுப்பொழுது யசோதை ஏதோ கனவு கண்டு, ஏன், 

காதா?” என்றாள். கெளதமர் இ௫ககிட்டு அவள் கண்ணித் 
படாமல் சிறிது தாரம அகன்று சென்று நின்னார். யசோ 

(தரை உறக்கங் கலைஈது எழுகதுளிட்டாளோ என்று மெல்லப் 
பார்த்தார். இல்லை! யசோதரை கண் விழிக்கவு மில்லை, 
எழவு மில்லை. ௫ஏதோ கனவு கண்டு உளறியிருக்கிறாள் ஈல்ல 
வேஃஈ / அன்றையதினம் கனவு சண்டு விழிததெழு௩ததுபோல 
இப்பொழுதும எழுத்இ நகதால், என் நிலை என்னவாகும் ! 
வருகதிப் பெத்த அமுதை வாய் வைக்கும்போது கரந்தவுறி 

ஞாற் போலாமன்றோ / என் மதியீனத்தை என்னென்பது 7 
கெடுநேரம் இங்கு நின்றுவிட்டேன் இனிச செல்லவேண்டிய 

தான் யசோதரை நன்றாய் உறங்குகிறாள். அதுவும் எனது 

கற்காலதறுக்கு ஓர் அறிகுறிதான் பாவம் ! உறககத்திலும் 
அவள் என்னையேதான் நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறாள். இப் 
படிப்பட்ட பேதையை நான் சைவிட்டுப் போறேனே ! என் 
பிரிவை ௮றிஈத பிதமு ௮வள் எங்கனம் மனம் ஆறுவாள் 1? 
என்றெண்ணி ௮வா மீண்டும் மஞ்சத்தருகே சென்று யசோ 
தரையின் முகத்தை ஒரு சிறிது நேரம் உற்றுப் பார்த்து 

கின்றார். 

யசோதரை அயர்ந்து உறங்கினாள். அவள் முகம் அவள் 
அணைத்திருந்த குழகதையின் முகம்போல் நிர்மலமாய் விளல் 
Bug புன்னகை தவழ்வதுபோல் தோன்றிய அவள் இதழ் 

கள், : எனக்கு என்ன குஜை ! என் காதரே எனக்குத் தெய் 
வம். அவருககுப் பிறகத இக் குழந்தையே பெறக்கூடிய 
பேற்றுள் எல்லாம் பெரும்பேறு * என்று சொல்வதுபோ 

Anise அவளை விட்டுப் போக மனமில்லாமல் கெளத 
மர் சல விநாடிகள் நின்றார் பிதகு தாம் கருதிவந்த ௧௫௬ 
மத்தை நினைத்துக்கொண்டு, (மனமே, சபலத்துக்கு இடங் 
கொடாதே. யசோதரை உனக்கு இனியவள்தான். ஆயி. 
ணும், அவளுக்கு உண்டாகும் பிணிமூப்பாதிய துன்பங்களை
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விலக்க உன்னால் முடியுமா? உன்னுடைய துன்பங்களை £க் 

இக்கொள்வதற் 2௧ இப்பொழுது உனக்கு வல்லமை இல்லை. 
மீ ௮வள் துன்பங்களை எங்கனம் அகத்றக் கூடும்! துன்ப 
நிவிர்த்திக்குரிய மார்க்கத்தைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்கத் அணி 
ந்து புறப்பட்டாயன்றோ ? அந்தத் துணிவைக் தளசவிடாதே. 

செல். சென்று அக்க நிவிர்த்தி மார்க்கத்தைக் கண்டுபிடி. 
அப்பால், அதன் மூலமாக நீ உனது துன்பங்களையும் நீக்இக் 

கொள்ளலாம்; உன் அன்பிற் குரியயான யசோதசை முதலிய 
வர்களது துன்பங்களையும் நீக்கலாம்; அன்பசாகரத்திலேயே 

இடந்துழலும் எண்ணிறஈத மக்களின் துன்பங்களையும் நீக்க 
லாம். இந்தனையிலேயே காலத்தை வீணே போக்? வருக் 

காதே. முருடன் குருடனுக்கு வழிகாட்டுவ தெப்படி, ? 
பிறருக்கு வழிகாட்ட விரும்பும் ரீ, முன்னே சென்று ஞான 

விளககம் பெற்றுவா, பின் னால் நீ நின் மனைவிக்கும் மைந்த 

னுக்கும் ஞானாசாரியனாகலாம்” என்று தம் மனத்தைத் 
தாமே இடஞ்செய்துகொண்டு அந்தப்புசத்தின் வாயிலை நோக் 
இச் சென்றார். 

வாயிலை அடைகததும் அவர் அங்கு நின்றபடியே 
(திரும்பி யசோதரையைப் பார்த்தார், அவ்விடம் விட்டு 
அகன்று செலல அவர் காலெழவில்லை, மீண்டும் பசோதசை 
யிடம் வகதார். அவளைப் பார்த்தார் ; மறுகணமே திரும் 
பிச் சென்றார். இம்முறையும் வாயிலைக் கடநது செல்ல 

அவரால் முடியவில்லை மறுபடியும் திரும்பி யசோதரை 

யண்டை வந்தூ கற்று நின்று ௮வள் முகத்தைக் கண்ணிமை 
யாமத் சிறிதுநேரம் பார்த்திருக்து, ஒரு பெருமூச்சு விட்டு, 

* இவ்வளவு சபல மனமுடைய கான் எவ்வாறு தொடுத்த 
காரியத்தைத் தொடரந்து முயன்று சாதிக்கப் போடுறேன் 7 
கூடாது, கூடாது. இவ்விதமான மன செ௫ழ்ச்சிக்கு ஒரு 
சிறிதும் இடங்கொடுக்கக் கூடாது. யாருக்காக நான் இவ் 

வாறு தியங்குின்றேன். என் மனைலிக்கா? என் மக 
னுக்கா ? மனைவி யார் ? மகன் யார்? யான் யார் ? எனதார் ? 

என்று ஆராய்க்த ,இராய்ச்சகளை யெல்லாம் எங்கே போக 
விட்டாய். மனமே! ஒரு நாளா, இரு நாளா? நெநொ 
ளாய்ச் இந்தித்தையே !
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*மையாடு கண்ணியும் மைர்தரும் வாழ்வும் மனையுஞ்செந்தி 
ஐயா,நின் மாயை யுருவெளித் தோற்றம், அூலெத்துள்ளே 
மெய்யாயிருந்தது காட்செல காட்செல வெட்டவெறும் [வே!” 
பொய்யாய்ப் பழங்கதையாய்ச் சனவாய் மெல்லப் போனது 

பொய்யாய்ப் போனதை மெய்யாய் நினைந்து ஏன் வருந்து 
இன்றனை ? உன் வருததத்தையும் மயக்சத்தையும் விட்டொ 
ழிகது செல் கணமும் தாமதியாதே !” என்று தம்மைத் 
aren தைரியம் செய்துகொண்டு, இழுக்க ௮ரிதான ஒரு 
பெரும்பாசததைக் தம முழுப்பலத்தாலும் இழுக்கக்கொண்டு 

செல்வது போலப் பின்னிழுக்கும் காலை முன். இழுத்து 
வைத்து நடந்து அரதப்புரத்தைத் தாண்டினார். அங்கு 
செறைதும தமக்குக தடையாயிருந்த பாரம் தம்மைவிட்டு 
நீங்கயெதுபோலத் கோன்றியது. தப்பிச் செல்ல இதுதான் 
சமயம் என்று கெளதமர் மிக விரைவாய் வாயில்கள் அனைத் 
தையும் கடந்து மாளிகையின் முன்வாயிலை அடைகதார். 

அங்கே சிறிது நின்று மாளிகையின் உட்புதத்தையும் வெளிப் 

புறததையும் மாறி மாறிப் பார்த்தார் எங்குப் பார்ததாலும் 
எரிந்துகொண்டிருஈத எண்ணிறகக விளக்குகளால் மாளிகை 
யின் உள்ளும் புறமும் ஒரு பேரொளி பரவி நிறைந்திருந்தது. 
அவ்வொளியில், ஆடவர் மகளிர் அனைவோரும்; தாம் அக் 
தப் புசத்துட் செல்லும்போது இருந்தபடியே அயர்ந்து உறங் 

இக்கொண் டிருப்பதைச் கெளதமர் கண்டார். ₹ எனக்கு 

இடையூருகாமல் இவர்கள் ௮னைவரும் இவ்வளவு அயர்ந்து 
உறங்குவது தெய்வ சங்கற்பமேயன்றி வேறெனன ? தெய்வம் 

எனக்குத் துணையிருக்கெது. கான் கொண்ட கருத்து நிறை 
வேறும் ' என்றெண்ணி அவர் துணிவும் மடழ்வும் கொண்டு 

குதிரைச் சாலையை நாடிச் சென்றார். 

குதிரைச் சாலையின் வாயிற்புறத்தில் சந்தகன் என்னும் 
பாசன் உறங்கிக்கொண் டிருக்தான்.. . கெளதமர் அவனைத் 
ace எழுப்பி, சநதகா, எனது கண்டகத்தைக் கொண்டு 

வா” என்றார். கண்டகம் என்பது கெளதமாது பட்டக் 
குதிரையின் பெயர். அவர் ௮ர் நேரத்தில் அதைக் கொண்டு 
வரும்படி கட்டளையிட்டது சந்தகனுக்கு ௮திசயமாய்த் தோற் 
Aug. ஆயினும் ௮வன் இளல்சசர் கட்டளையை மறுத்தழ்
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கஞ்சி, தன் அதிசயத்தை உள்ளடக்கிக்கொண்ட, குதிரைச் 
சாலையுட் சென்று சண்டகத்மை அவிழ்த்துவஈது கெளதமர் 
எதிரே நிறுகதினன். ஒப்புயர்வற்ற ஒரு சற்காரியத்துக்குக் 
(தன் எஜமானனைச் சுமந்து செல்லப்போவதை அறிந்து ஆனச் 

(தங் கொண்டதுபோல ௮க் ஞூதிரை உரத்த சத்தமிட்டுக் 
களைததது. ௮ச் சத்தம கேட்டு யாரேலும் விழித்துக்கொள் 

வார்களோ என்று அஞ்சிக் கெளதமர் குத்றுமுற்றும் பார்த் 
தார். ஒருவரும் கண்விழிக தெழுக்கதாகக் காணப்பட 
வில்லை. 4இறுவும் கெய்வச செயல்தான் ' என்றெண்ணிக் 
கெளதமர் மனமூழ்ஈகது குதிரையை அன்போடு தடவித் 
தட்டிக்கொடுதது அதன்மீ நேறிஞர்.  சநதகன் அதற்கு 

மேலும மெளவமுந்றிரா௧க முடியாதவனாய், மிகுதத பய 
பக்தியுடன் நெளகமரை நோக்கிக் கைகூப்பி, அரசே, 

அர்த்தசாம மாயிற்றே இகத அகாலவேளையில் எங்கேலும் 
செல்வது அபதனுக்கிடமன்றோ? செல்வது அவசியமானால், 

சக்க துணையாக விரர் சிலரை உடன்சொண்டு செல்லலாமே ”” 
என்முன். 

    

செளகமர் புன்னகைபுமிந்து, “சந்தகா, நீ மட்டும் தனி 

யே என்னுடன் வருதற்கு ௮ஞ்சுன்றதனையோ ?” என்றார். 

6 இல்லை. ௮சசே என்பொருட்டு எனக்கு ௮ச்சம் ஒரு 
சிறிதும் இல்லை தாங்ஈள் செல்லும காரியம என்னால் ஆகக் 

கூடி.யதானால் நான்மட்டும் தனியே சென்று அதை முடித்து 

வரச் சத்கமாயிருக்கறேன் ” என்றான் சந்தகன். 

கெள£ர் அவனை அன்போடு நக், “சந்தகா, உன் 
பொருட்டு உனக்கு அச்சமில்லானிட்டால், நீ என்னுடன் 
வா. என்பொருட்டு உனக்குக் கொஞ்சமும் அச்சம் வேண் 
டா. நீ இரும்பிவரும்போது நான் செல்லும் காரியம் 
இன்னதென உனக்குச் சொல்கிறேன். இப்பொழுது கீ 
எனக்காகக் சவலை கொள்ளாமல் என்னைத் தொடர்ந்து வர”? 
என்று கூறிவிட்டுக் குதிரையின் சமுத்தைத் தட்டி, “என் 

அருமைக் கண்டகமே, உன்னை ஈம்பித்தான் கான் இப்பொ 

முது வெளியேறுின்றேன். நீ எங்சே என்னைக் கொண்டுபோய் 
நிறுத்துதிறையோ, அங்கே கான் நிற்பேன். நி தாமதியாமற் 
செல்” என்று கலினத்தைத், தளர்த்தினார். உடனே கண்ட
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கம் குதாஹ்லத்தோு கழுக்மை நிமிர்த்த நெளிச்துப் பாய்ந்து 
சென்றது. 

குதிரை கூடியவசையில் வேகமாய் சென்றும் அதன் 

காலடி.ச சுத்தம் கெளதமர் செவிக்கும் கூடக் ரோட்கவில்லை. 

*இதுவும ஓர் ௮தசெயம என்றெண்ணிக் கெளதமர் அனக்கு 
பரவசராய்ச சென்றார். ௮ன்றையகினம பெளர்ணமிகாள . 
ஆதலால் பூசணசசாதிரனது மண் கதாகள் எங்கும் பரவ 

மெல்லொளி of Rar ஆயினும், அன்வொளியின வேரு 

அதைவிடப பிரகாரமான ஓர் இன்னொளி கெளதகுமசைச் 
Gps சென்றது இவ்வதிசயங்களையெலலாம் கெளதமர் 
கவனித்,சார். உடன் ரென்ற சகககனுக்கு முதலில் அவை 

புலப்படவில்லை. இளவசசர் எங்கு? செல்கிறாரோ, யாது 

கரு௫ஈ செல்கருரோ என்ற யோசனையிலையே அவன் மன(௰ 

உறைதறு நின்றது இறிது நாரம் செல்லவும கெளதமர் 

அவனைக் கூப்பிட்டு “௪௩௫௧, குதிரையின் காலடி. ஓசை 
உனக்குக் கேட்கிறதா ?” என்று வினாவினார் 

  

அப்பொழுது சான் அதைக் கவனிக்க தொடங்யெ ௪௧ 

கன் ௮.இசயமுத்று, “இல்லை, ௮ரசே? என்றான். 

சரி, வா எனக்குக் உடக் கேட்கவிலலை. ஆனால்தான் 

நான் உன்னைக் கேட்டேன் ” என்றுர் கெளதமர். 

கெளதமசைச் சூழ்நதிருக்க அதிசய ஒளியையும் சநதகன் 
அப்பொழுதுதான் கவனித்தான் ; *ஏதோ,- எல்லாம் அதி 

சயமர் யிருக்கின்றன 7” என்று பிரமிகது, பயபக்கயுடன் கண் 

டகத்தின்மீது செல்லும் கெளதமரைத் கொடர்ஈஅ சென்றான் . 

  கெளதமர் தம் நகர் எல்லையைக் கடந்து இறிதுதாரம் 

செல்லவும், யாரோ ஒரு ௪நரர புருஷன் சும்மை வழிமறித்து, 
“*செளதமா, என் நீ உலக இன்பங்ககா£ அனுபவியா.து துறக் 

கக் கருதி உன் ஈகரைளிட்டுச் செல்ன்றாம்? கண்ணாரச் 
காணும் இன்பங்களைக் கைவிட்டு, காணு இன்பம் ஏதோ 
இருக்றெதென்று அதைக் தேடி. ஐவ மதியீனமன்றோ? நீ 

தேடுகிற பேரின்பம் பாலைநிலத்தில் தோஷ்.றும் சானற்சலம் 
போன்ற ஒரு பொய்த்தோத்றமே ஒழிய உண்மையன்று ௮தை 
கம்பிச் சென்று ஏமாருதே நீ ஒழு தேச மன்னனுக்கு மக
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னாய்ப் பிறந்துள்ளாய். அதோடு, 8 அறக்கும் கருத்தை: 
விட்டு மீண்டு உன் ai EGE செல்வாயானால், இன்று முதல்: 

இன்னும் வழு நாட்களில் கான் உன்னை இவ்வுலலலுள்ள 
நான்கு கண்டங்களுக்கும் ,தரியாசனாக்குவேள். திரும்பி 
உன் ஈகர் செல்” என்று சொலவதுபோலிருகதது. உடனே 

கெளதமர் தமக்குத் தோத்றிய உருவதகை நோக்கி நகை 
சித, “என்னை மயக்க முயலும் நீயார் என்பமை நான் அறி 
வேன்.  மாய்கையில் அழுந்திக் இக்கும் மக்களுக்குப் 
*பாவத்திற்குக் காரணமான இச்சைகளை உண்டாக்கும தெய்வ 
மாய மாரன் என்பவன்” நீயே என்னை மயக்க உன்னாலா 

காது. நான் உன்னை மதியேன் செல் விலக” ஏன்று கூறித் 

தம். கண்டககறைப் பின்னும வேசமாகச் செல்லத தூண்டி 
னார். ௮க் கணமே மாரன் மதைகது விட்டான். 

இராபபொழுது Rpg சிறிதாகக் கழிகதது மறுநாட் 

பொழுது புலரும் சமயத்தில் கெள,சமர் கோலிய காட்டுக்கு 
அப்பாலுள்ள அகோமாதிபின் கரையை அமைத்தார். 
அங்கே அவர் குதிரை தானாகவே சின்றுவிட்டது. அவ் 

o_o பார்க்கவர் என்னும துறவியார் ஒருவருடைய ஆசிர 
மம் இருநதது. *நான் அறப்பதத்கு ஓரு ஈன்னிமித்தமா 
கவேபோலும் எனது அ௮ருமைக கண்டகம என்னை இககே 

ஒரு துறவியின் அசிரமுக்கருகே கொண்டவகறு நிறுத்தியது!" 

என்றெண்ணிக் கெளதமா மனமூழ்ச்சியோடு குதிரையை 
விட்டிறங்9, அவ்வளவுதாரம் தம்மைச் சுமந்து வகத;தற்காசக் 
கண்டகததை மெச்சி, அரன் உடமபைத் தடவிக் கொடுத் 
தார். பிறகு, ஒன்றுக் தோன்றாலு இசைத்து நின்ற சகககனை 
நோக்இ, “சநதகா, நீடும் கண்டகமூம எனக்குப் பேருதவி 
செய்தீர்கள். இதை நான் என்றும் மறவேன். ஈம் உறவு 

இன்றோடு ஒழிர்,தது” என்றார் 

“அரசே? தாங்கள் சொல்லது இன்னதென எனக்கு 
விளங்கவில்லையே !” என்.மூன் சந்ககன். 

   

கெளதமர் தமத கழுத்திலிருந்த கண்டசரத்தைக் கழத் 

நிச் சந்தகன் கழுத்தில் அணிரது, சந்தகா, என் ஈன்றிக்கு 
அடையாளமாக நான் உனக்குக் கொடுத்த ஒரு. நன்கொடை 

யாக இருக்கட்டும் இந்தக் கண்டசசம் ”” என்றார்.
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சந்தகன் அஞ்சி நடுக்கு, 4 ௮சசே, எனியேனுக்கு ஏற் 
குமோ இத” என்ரான். 

“உனக்குத்தான் ௮து பொருக்தும் : எனக்குப் பொருந 

தாது” என்று கூறிவிட்டுக் கெளதமர் தம் ஆபாணங்களை 

யெல்லாம்' கழற்றி அவனிடம் கொடுத்து 4 இவைகளையெல் 

லாம் நான் ௮ன்! (டன் கொதத்.தனுப்பியதாகச் சொல்லி என் 
தரதையிடம் கொடுத் ுவிடு என்னிடத்தில் அவர் வைத் 
துள்ள அசை முழுவதையும் இன்மொடு மறக்சச் சொன்ன 

தாகத் தெரிவி. இல்லதததிலிருஈநு துக்கக்கடலைக் கடக்க 
நெறி காணாமையால, ௮௩ மெறியைத தேடிக் காணவே கான் 
பிரிசதேன் என்,று சொனனதாசவும் சொல் ” வன்ளார். 

சநதகனுக்கு உண்மை தெளிவாக விளங்இற்று. அவன், 

கெளதமர் கொடுத்த அபரணங்களைக் கையில் வாங்கியபடியே 
கண்ணீர் anny இ, “அரசே, g தங்கள் திருமுகத்தைப பார்த்து 

வாழும் எங்களையெல்லாம் விட்டு, இவ்வளவு இளம்பிராயத் 
இல் தாங்கள் சஈகியாசம் கொள்ளவோ அணிநதகள் ? இது 

தகுமா? தங்களையிட்டால் எங்களுக்கு வேறு யார் ௧இ?” 
என்று பிரலாபித்தான் 

கெளதமர் அவளை அன்பு சுனிய நோக்கப் புன்னகை 

செய்து, “சரதகா, யார் யாருக்குக் கதி? ஈசன் திருவடியே 
எல்லோர்க்கும் கதி. நி வருஈதாதே. துன்பக் கடலைலிட்டு 

நீங்கும் எனக்காகத துக்சப்படாதே. துன்பச் கடலித் இடந் 

துழலும மற்றவர்களுக்காக வேண்மொனால் அக்சுபபடு வாழ் 

க்கை அக்கசாகாமாயு. ளது என்பதை என்னைவிட / நிநன்றாய் 
'அறிநதிருப்பாய் உலூல் பிணி மூப்பு௪ சாக்காடுகள் “உண் 
டென்பதை உன்னால்தான் கான் அறிந்தேன். இந்தத் துக்க 
சாகரத்திலிருநஅ கரையேறுவ தெப்படி? என் மனமா நான் 

பிரிந்துபோவகதற்குத் துக்கிக்கராய். இவ்வாறில்லாமல் தெய் 
வச் செயலாய் நான் இறஈதுபோனால் அப்பொழுது என்ன 

செய்வாய் ? பாசத்தினால் உண்டாகும் இன்பம் நிலையான 
தின்று, அதலால், நீ கண்டகத்தை அழைத்துக்கொண்டு 

கபிலவாஸ் வுக்குப் போ. * கூடிய விரைவில் மூப்புப் பிணி 

சாக்காடுகளை வென்று இரும்பி வருவேன்; தவறினால் திரும்
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பாதொழிவேன் ' என்று நான் சொன்னதாக என் பிரஜை 
களுக்குச் சொல் ” என்முர். 

சமத்கள் தேம்தெ தேம்பி அழுதுகொண்டு, (அரசே, 
திங்கலைப் பிரிநது கான் செல்லேன். நானும் தங்களோடு வரு 
கிறேன் என்மேல் பை வைத்து எனையும் தங்களோடு 

அஜைய்றுச் செல்லுங்கள் ” என்றான், 

“சுற்தகா, உன் அன்பு க வ்வளவு அதிகமானால் ல் நிகபிலைக் 

குச் சென்று நான், சொன்ன செய்திகளைச் தெரிவித்நுவிட்டுத் 
திரும்பி வாலாம் ” என்றார் கெளதமர். 

  

“தங்கள் இருவுள்ளம அநுவானால், நான் என்ன செய் 
வேன்?” என்று உறிச் சாககன் தலையிறங்கி கின்றான். 

கெளகமர் அவன் தோள்மீது கைவைத்து, 4 சந்தகா, 

உன் வருதகதநை கான் ௮றியாமலில்லை. நீ உன் மனத்தைச் 
சமாதானஉ செய்துகொண்டு கான் சொன்னபடி செய்,” 

என்று ௩திளிட்டுச் சகககன் இடுப்பித் செருஇயிருந்த சிறு 
வாள் ஓன்றை அவனிடமிருஈது வாங்கி ஆதனால் தமது 

நிண்ட கேசத்தை அறுத்து அதையும் ௮ல் அணிந்திராத 

இசத்தினுபசணத்டையம, தமக்கருகே ஓடிய அகோம நதியில் 
ALO Diagn * எல்லாம் ஓழிஈ,சன ! இன்பக்கடலில், 

,ப்பியோட வசையில்லாமல் நங்.உரம் பாய்ச்சிய மரக்கலம் 

போல. என்னை இழுமறுப் பிணித்திருத பாசச்சங்கலிகளை 
அறுத்துதறி oppAl Gor காடக வேடதாரிஃபாலப் 
பேதைகள் கண்டு களிகக நான் கொண்டிருந்த கனகரத்னை 
பரண சோலங்களை ழித்துவிட்டேன். அழகென்று மயங்கி 

அருமையாம் வளர்த்து அலங்கரித்துவக்த, ஒன்றுக்கும் உத 
வாத ர தலையும் அறத் தெறிஈதுளிட்டேன். துன்பவீடாயெ 

இவ்வுடலின் அருவருப்பான தோற்றத்தை மறைக்க இவ் 
வளவு மென்மையும் பளபளப்பு முடைய பட்டாடையோ 

வேண்மெ. sip Fumie செல்லும் எனக்கு இகத அடை 
தகுமோ? இதைக் களைந்தெறிகதுவிட்டுத் துதளியர்க்குசிய 
அவராடை யொன்றை உ.டுத்துக்கொள்ளவேணடும். வரும் 
யோதே துவராடை ஒன்று சம்பாதித்துக்கொண்டு வா£மற் 

போனேனே இங்கே அது எப்படிக் இடைக்கும்' என்று இத் 
இத்துக்கொண் டி ருந்தார் கெளதமர். 
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அப்பொழுது வேடன் ஒருவன் காவியுடை தரித்துக் 

கொண்டு அவ்வழியே வகதான் “* இதுவும தெய்வசங்கற்பமே. 
எனக்கு உதவிசெய்யத் தெய்வமேதான் இவவுருக்கொண்டு 
வநகறுபோலும்” என்றெண்ணிக் கெளதமர் ௮ல் வேடனை 
அழைத்து, “4 இயூ, கான் உடுத்தியிருக்கும உடைகளை உமக் 
குத் தருகிறேன் இவைகளுக்குப பிரதியாக உமது உடையை 
நீர் எனக்குத் தருவிரா *? என்று கேட்டார். 

வேடன் சநதோஷித்து, 4 விலையுயர்க்த தங்கள் பட்டுடை 
சுளைப் பெற்றுக்கொண்டு, கேவலமான எனது காளியுடையைக் 

கொடுபபதற்கு வருத்தமோ / இதோ தழுறேன். பெத்துக் 
கொள்ளுங்கள் ? என்று சொல்லிக் தன் காலியுடையைக் 
களைந்து கெளதமரிடம் கொடுக்கான் கெளசுமர் அதை 
உவகையோடு ஏற்று உடுத்துக்கொண்டு, தமத அருமையான 

உடைசளைக் களைந்து வேடனிடம் கொடுத்துவிட்டார். 

வேடன், அவ்வுடைகளை வாங்க்கொண்டு * இஷ்று விழிதத 
முகம் நல்ல முகம். இநத ஜன்மதநில் எனக்குக் கடைப்ப 
sharon உயர்ந்த பட்டிடைகள் இன்று டைககன இவை 

sir உகெ.தூக்கொண்டு கான் என் மனைவி எதிர்சென்றால், 

அவள் என்னை ஓர் அரசன் என்றே எண்ணிவிூவொள் * 
என்று கனக்குட் சொல்லிக்கொண்டே போய்விட்டான். 

சநதகன் கெளதமரை ஏத இறங்கப் பார்த்து, * அரசே, 

காலையில் உடுத்த உடையை மாலையில் உடுக்க அருவருப் 
புறம் தரங்கள், ஒரு வேடன் உடுத்திய உடையை மனம் 

ஒப்பி எவ்வாறு உடுத்தீர்கள். பூவினும் மெல்லிய பட்டுடை 

தரித்த தங்கள் திருமேனி, காவி ஏறிய இந்த மு£ட்டுத் 
துணியையோ தரிப்பது.” என்௮ வருந்தக் சண்ணீர் விட் 

டான். 

1 சநதகா, அணியும் உடையுமான இந்த அற்பச் சடப் 

பொருள்களைப் பெரிதாக .எண்ணி க மயக்கு£ய். நீ மயங்கு 
வது அதிசயமன்று கானே இதுகாறும இவைகளில் மயங் 

இதகானே இருந்திருக்கேன். இப்பொழுது எனச்கு அக்க 

மயக்கம் இல்லை. வீண் ஆடம்பரங்களான. இவைகளில் நான் 

இனி மயங்கேன். அறிவோடு கூடிய ஆன்மாக்கள் துள்பத்தி 

னின்று நீங்கும் வகை எதுவென்று காணப்போூலேன்.
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நீ கண்டகத்தை அழைத்துக்கொண்டு விரைந்து கபிலைக்குச் 
செல்” என்றார் கெளதமர். 

கடக்கும் அனைத்தையும் பார்த்துக்கொண்டு நின்ற கண்ட 
கம் தன் எஜமானன் தன்னைவிட்டுச் செல்லப்போவதை ௮றிந 
,தறுபோலக் கெளதமர் பாதங்களை ஈக்கிற்று, கெளதமர் 
அன்போடு அதன் முதுகைத்தடவி, என் அருமைக் கண் 
டகமே, வருந்தாதே உன் இனததாருக்குத் தம் எஜமான 
ரிடத்தில் உள்ள பிரியத்தைவிட இன்னும அதிகமான பிரி 
யம் உனக்கு உன் எஜமானனிடததில் இருக்கிறது. உன் 

உடம்பு வழுந்த இதுகாறும் என்னைச் சுமாதுவநத வருத்தம் 
'ண்போகாது. ம சதோஷத்தோடு உனனைப் பாதுகாக்கும் 

சந்தகனுடன் செல்” என்று கூறிவிட்டுச் சந்தகனை நோக்க, 
**சந்தகர, 8 கண்டகத்தை அழைத்துக்கொண்டு போ? 

என்றார். 

சந்தகன் அதற்குமேலும இளவாசர் கட்டலாயை நிறை 
வேற்றாமல் அங்கு நிற்பதற் கஞிக் கண்டகத்தை ௮ழைச் 
துக்சொண்டு, கெராதமரைத் கிருமபித் திரும்பிப் பார்த்துக் 

கொண்டே சென்றான் றிது. நாரம சென்றதும், கண்டகம் 

அவனை விட்டுப் பிரிகதுபோய், ஒரு மாத் தண்டை இடீசென்று 
விழுந்து இறஈது போயிற்று 

அதைக் சுண்ட சகதகன் மிகவும் மனம் வருந்தி, 468 யோ? 
என் இளவரசரை,் அுறவியாய்த் தனியே விட்டுப் பிரித்து 
செல்லும் துயாம் போதாகென்றோ, அவர் என்வசம் ஓப்பு 
வித்த இந்த அருமைக் குதிரையும் இறஈதது.! தன் எஜமான 
னைப் பிரிந்து செல்லமாட்டாமல், இகத மிருகம் உயிர்துறந்து 

விட்டது வன்னெஞ்சனாகய யானோ, இன்னமும் உயிர்மீது 

அசைவைத்து, என் எஜமானர் பிரிவை அவர் உத்றாருக்கு 

அறிவிக்க யமதாதன் போலச் செல்கிழேனே 7” என்னு புலம் 
பித் தேம்பித் தேம்பி அழுதுகொண்டே சென்ஞான் 

“இளவரசர் துறந்து சென்ற செய்தியை ௮ரசரிடத்தில் 
எப்படிக் கூறுவது ! கூறினால், தமக்குத் தெரிவியாமல் இள 
வரசர் பேச்சைக்கேட்டு ௮வரைக் கொண்டுபோய் விட்டு 
வாலாமோ என்று கோபிப்பாசோ ! yar, அவர் தேகியார்,
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மருமகளார், பிரஜைகள் என்னும் இவர்கள் அனைவர் துயசத் 
அக்கும நானன்றோ காரணமா௫ூஜேன் !” என்று இவ்வாறெல் 
லாம் எண்ணி யெண்ணி அவன் மனம் குழம்பிய. அவன் 
களளுண்டவன்போல் தன்னை மறந்து தளர்ந்து திள்ளாடிச் 

சென்றான் 

அதத் 

அதிகாசம்--15 

பிரிவாற்றாப் பெருந்துயரம் 

சந்தகன் கபிலையம்பதியுட் MGR நகர் அல்லோலகல் 

லோலமுதற் நிருகதது. முதியரும், இளைஞரும், ஆடவரும், 

மகளிரும், செல்வரும், ai றிஞரும்--எல்லாரும் --வருகதிய 

மனததமாய், வாடிய முகததராய் இங்குமங்கும் போய்க் 
கொண்டிருகதனர். ௪நதகன் அவர்களையெல்லாம் பார்த்து 

மனங்கலங்கி * எல்லோருக்கும விஷயம் தெரிகதுவிட்டதுபோ 
லிருக்கிறது !/? என்று சனக்குள் எண்ணிக்கொண்டு அரண் 

மனையை நாடிச் சென்றான். அரண்மனையை நெருங்க நெருங்க 

ஜனங்களின் கூட்டம் அதிகமா யிருாதது. 

அரண்மனைச் சேவகர் சிலர் தமக்குள் பேசிக்கொள்வது 
சந்தகன் செவிக்கெட்டியது. 

“கோட்டைவாயிற் கதவு மூடியபடியே இருக்கெகாமே 7” 
என்றான் ஒருவன். 

“வேறு எப்படிப் போயிருக்கக் கூட! ” என்றான் மற் 

றொருவன். 

“ லாயத்திற் கண்டகத்தைக் காணோம் என்கிறார்களே .?? 
என்றான் பின்னொருவன். 

4 சந்தகனைக்கூடக் காணோமாம் ” 

வன். 
என்ரான் இன்னொரு 

“ ஒருவன்கூடவா விழித்திசாமற்போய்விவொன் | மாயப் 

பொடி தாவியது போலன்றோ இருக்கறது !” என்றான் பிற 
ஜொருவன். 

“ஊரே இருண்டு போயிற்றே! அடடா! இப்படிப் 
பட்ட இளவரசரை காம் இனி எங்கே பார்க்கப் போடறோம் 7
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அடடா ! நாட்டுக்கு ஈசொயகம்!' 7 நகருக்கு அபசணம் : 
அரண்மனைக்கு அலங்கா£ம ! சபைக்குச் சிங்காரம ் சேர்நத 

வர்களுக்குச் இரதாமணி / போயிற்று, போயிற்று! கபில 

வாஸ்துவின் ௮ழகு போயித்து !” என்றான் ஒருவன் 

இவைககரயெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே சந்தகன் உள் 
வ 1 ஊசலாடசக்*கால் பின்னிட, நெருங்கி நின்ற ஜனங்களுக் 
கிடையே புகுந்து ௮ரண்மனையைக குறுகச் சென்றான 
அப்போது அரண்மனை ஏவலாளன் ஒருவன அவனைக் சண்டு, 

அவனிடம் சென்று, “* சநதகா, நீ எங்கே போயிருந்தாய் ? 
உன்னைத் தேடிக்கொண்டிருநதார்களே ! 8 ஈம் இளவசசரைக் 

கண்டாயா *” என்றான். 

சுந்தகன், 4 மகாராஜா : அவர்களைப் பார்க்கவேண்டும் 

பார்ந்துவிட்டு வந்து சொல்கிறேன், பொறு ” என்று சொல்லி 
லிட்டு அவனைத திரும்பிப் பாராமல் கடகதான். 

ஏவலாளன் அவனைக் தொடர்ந்து சென்று 4: நீ மகாராஜா 
வைப் பார்ப்பதெங்கே / அவர் அரண்மனையில் இல்லை ” 
என்றான். 

சந்தகன் இகைதது கின்று, * அரண்மனையிலில்லையா 7 
வேறு எங்கிருக் கருர் ” என்று கேட்டான். 

“ அரண்மனையில் வேலைக்காரர்கள் தவிர வேறெவரு 

மில்லை. மகாராஜா, மகாராணியார், மந்இரி முதலியவர்கள் 

எலலாரும் இளவாசர் அரண்மனைக்குப் போயிருக்கறார்கள். 
ஊெல்லாம் குழம்பிக்டெக்றெது. மீ தூங்க விழித்தவன் 
போல எங்குகதோ வருகிறாயே ! ௪கஇ என்ன ? இள 
வாசரைக் கண்டாயா ?” என்ரான் ஏவலாளன். 

1 இளவரசசரிடமிருந்துதான் கான் வருகிறேன் நி தயவு 
செய்து பொறுத்திரு. கான் மகாசாஜா அவர்களைப் பார்த்து 
விஷயததைச் சொல்லிவிட்டுப் பிறகு உனக்கு எல்லாவற்றை 
யும் சொல்கிறேன் ” என்று சொல்லிவிட்டுச் சஈதகன இளவா 
சர் அரண்மனையை நாடிச் சென்றான். 

சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் * இளவாசரைப்பத்தி ஏதோ 
செய்திகொண்வெகஇருக்கறுன் சந்தகன் ' என்னும் விஷயம்
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எங்கும் பரலிவிட்டது. ௮கை யறிக ஜனங்கள் எல்லா 
ரம், சந்தசகன் இளவாசர் அரண்மனைச்குப போயிடூப்ப 

துணர்ந்து, தாங்களும் இரண்டு கூடி அங்கே சென்றனர். 

கெளதமர் அரண்மனையைச் சத்றி கெரெதூசம் வரையில 

இடைவெளியின்றி ஜனங்கள் கூடி விட்டனர். 

செளதமரது அரண்மனையின் முன் கட்டில, ஒரு நாத் 

காலியிற் சாய்கத வண்ணமாய்ச சுததோதனன் முகஞ்சோர்ற 
திருககான். மகதிரி பிரதானி முதலிய சாஜாங்கக ுணைவர் 
பலரும அவனைச் சூழ்கது, வாடிய முக மினபாய் கின்று 

கொண்டிருகதனர். அவர்கள ஏல்லோரும லாய் பூட்டிடப் 
பட்டாறபோல மெளனமுற்றிருககதால, வெளியே தரண் 

டிருந்த ஜனககள் உரச்சபபேச ஞூ முணுமுணுவென், ௮ 

மெல்லப்பேசும் சிறு சப்தமும தெளிவாய்க் கேட்டது இக 
நிலையிலிருந்த அரண்மனையினுள்ளே சநதசன் நுழைகத 

போது, அவன் நெ,ரசம் கன் நிலையைவிட்டு கழுவிச் சோர்ஈது 
விமுவதுபோ லிருநதது 

வெளியில் நின்றவர்கள் அனைல௬ம ௮வன்மீதே தமது 
பார்வையைச செலு ரியிருகதார்கள். சநகனது காலோசை 

கேட்டு, MTF oe சூற்கதிருகக அமைச்சர் முதலிய பலரும 

திரும்பிப் பார்த்தார்கள். அரசனும் தலைகிமிர்கது நோக்கிச் 

சந்தகனைக் கண்டு திடுக்கிட்டான். சந்தகன் அரசனைக் காண 
வும் காற்றால் மோதுண்டு விழும் மரம்போல, அசன் முன் 
(னிலையில் நெடுஞ்சாண்கிடையாக விழுககான. சுததோ 
,தனன், தலை சாய்ஈது நெற்றியிழ் கைவைகதுச் D155 

தாங்கெயவண்ணமாய்த் தன் எதிரே கநெடுங்கடையாசக் டெக் 
கும் சந்தகனைப் பார்கதுக்கொண்டிருகதான். ஒரு சில 
விராடிகள் வரையில் சஈசகன் விமுகத நிலையில் எழாமற் 

இடாதான். அதுகண்ட அமைச்சர், * சந்தகா, எமுகரு 7” 
எனமஞுா. 

சந்தகன் முகத்தைச் துடைத்துக் கொண்டு மெல்ல 
எழுது கைகட்டி நின்றான். அவன் முகமெல்லாம் கண்ணீ 

சால் ஈரமாயிருஈதது. அவன் கண்கள் சிவஈதிருஈகன. *இள 

வாசரைப்பத்றி இவன் ஏதோ துச்கச் செய்தி கொண்டுவர் 
கிருக்கிறான் ? என்பதைக் குறிப்பால் அறிந்துகொண்ட மர்
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இரியார், அவனை நோக்கு, & சந்தகா, இளலசசரைபபதற! 
உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா ? இளவசசரை நீ பார்ததாயா ? 
அவர் எங்கே *”” என்று கேட்டார். 

இளவரசர் நம் நாட்டைவிட்டு நெடுந்தூரம் போய் 
விட்டார்” வன்றான் சந்தகன், 

மநதிரியார் மிகவும் அதிசயத்தோடு, “எப்பொழுது போ 
னார்? ௮வர் போனதை நீ பார்ததாயா ? '' என்று கேட்டார். 

“ நேற்றிரவே இவ்விடம்லிட்டுப் புறப்பட்டுவிட்டார் 
என்னையும் அவர் கும்முடன் AO PSHE சென்றார். நான் 

அவருடன் போனேன்,” என்றான் சரதகன் 

“அனால் அவரைவிட்டு நீ மட்டும் ஏன் திரும்பி வந்தாய் ? 
வர் என்ன காரியமாய்ப் போயிருக்கிருர் 7” என்று வினு 

Agi wm glut ’ 

சந்தகன் உடல் சிலிர்க்க, “அவர் காம சென்ற செய்கி 
யைச் சொல்லிவரும்படி, என்னை அனுப்பிவிட்டார் அவர் 
களைந்து கொடுத்த அபாணங்களெலலாம் இதோ இருக்கின் 
ன,” என்று கூறிச தன் மடிபிலிரு,த அபசணங்களை 
எடுத்து அசசனெழிர் நீட்டிஞன். 

அசசன் அவைகளை வாங்காது சந்தகனையே£ உற்றுப் 

பார்த்துக்கொண்டு மெளனமாயிழுகதான். அது கண்ட மக் 
இரியார் சகககன் வைத்திருகத ஆபரணங்களைக் தாம் வாங் 
இக்கொண்டு, ஏன் இவைகளை இளவரசர் உன்னிடம் 
கொடுத்தனுப்பினார் ?7 என்று கேட்டார். 

“இவைகளை மகாசாஜா அவர்களிடம் ஒப்புவிததுவிடும் 
படி கொதெதார். அவர் தமது பட்டுடைகளையும் களைந்து 
விட்டுக் காவியுடை உடுத்துக்கொண்டு சநநியாசயாய்விட் 

டார்” என்முன் சகதகன். 

அதைக் கேட்டதும் சுத்தோதனன், “* ஐ, இத்தார்த்தா.! 
செய்துவிட்டனையா மோசம்!” என்று அலறித் தான் அமர்ந் 
'இருகத காற்காலியோடு நிலத்திற் சாய்க்து மூர்ச்சித்தான். 

உடனே அருகிருந்த மந்திரி பிரதானிகள் முதலியோர் 
அவனைச் தாங்க எடுத்துத் தம்மீது சாத்திக்கொண்டு சோக 
மாற்றினர். இல விநாடிகள் சென்றதும் சுத்தோதனன் சோகம் 
நீங்கு எதிசே சோர்ந்து நின்ற சந்தகனை நோக்க, அடா
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பாவி! என் மகனைக்கொண்டுபோன யபதூதா ! என்னையும் 

கொண்டுபோகலோ திரும்பி ones! “என்று சொல்லிவிட்டுப் 
பிறகு மேல்நோக்கி, 2 அகதோ! சுடவுளே ! என் வயிறெரியக் 
காண்பதற்கோ எனக்கு மகப்பேறு கொடுததாய்! மகவில்லை 
என்று வருந்திய எனககு மகவாய் ௨ வது மகழ்ச்சி விரைத்தது 

இதற்குதகானோ.! என் சிததார்ததா / என் செல்வா 7 'இததனை 

காள் நான் உன்னைப் போற்றிப் பாதுகாத்ததன் பலன் இது 
தானா ! தள்ளாத பருவ,ஈதில என்னைக் கைவிட்டாயே ! இது 
தகுமா ! கான் மாளும் வரையில் கீ பொறு, இருக்கக் கூடாதா !' 
உனக்குப் பட்டங்கட்டி ப பார்க்கவும் கொடுததுவையாத பாவி 

யானேனே ! மைஈதா உன் மனம் கல்லா, இரும்பா! என்னைப் 
பாராவிட்டாலும் உன் மகனைப் பார்த்திருக்கக் கூடாதா 7 
இன்று பிறகத பச்சைப் பாலகனைப் பிரிஈது செல்ல எப்படியடா 
அணிந்தாய் / (கடநத ஞானியும கடப்பரோமக்கள் மேற் காதல்” 
என்பார்களே? நி எப்படி ஒரு பாவமும் ௮றியாத உன் 
பாலகன்மீது அசையற்றாய்! கண்மணீ, உன்னைப்போல 
கானும் ஆசையற்றவனாயிருப்பேன் என்று எண்ணினையோ?' 

௭, மாயாதேவி ! நி மிகவும் புண்ணியவதி! உன் புத்திரன் 
செய்த கொடுமையைப் பாராமற் போய்விட்டாய் / நானே 
பாவியானேன் ! மாயா, உன்னைப் பிரிந்து உயிர்தரித்திருந்த 
வன்னெஞ்சனல்லனோ நான்! அதனால்தான் என் மகனைப் 
பிரிந்தூ இன்னமும் உயிர்தரித்திருக்க்றேன் '” என்று இவ் 
வாறெல்லாம் பலபல சொல்லிப் புலம்பினான். 

மந்திரி சிறிதுநேரம் மெளனமாயிருகது பிறகு சுத்தோத 

னனை நோக்கி “அரசே, இளவாசர் துறவியாய்ச் சென்றார் என் 
2௮ கேட்டுத் தாங்கள் இவ்வாறு வருக்தலாமோ? இப்பொழுது 
ஒன்றும் முழுகப்போய்விடவில்லை. மயான வைராக்கியம், 

புசாண வைராக்கியம் என்று கேட்டதில்லையா ? இந்த வைசாக் 
இயெமெல்லாம் நெடுகாள் நில்லா இளவரசர் இக்கரம் 

திரும்பி வந்துவிடுவார். நான் போய் எப்படியாவது ௮வசைக் 

கண்டு அவர் மனத்தைத் இருப்பிக் கொண்வெொது ACD 
றேன். தாங்கள் தைரியமாயிருங்கள் தாங்களே இப்படிப் 
பரதவித்தால் பெண்பாலார் எப்படிப் பொறுத்திருப்பார்கள் 2” 

என்று அறுதல் கூறினர். 
13
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சுத்தோதனன் ஒருவாறு மனநதேறி எழுந்து, ** அம், 

அவனையே தனக்கு உயிராய் எண்ணியிருக்கும் யசோதரை 
இதை ஆறிகதால் அவள் எவ்வாறு பொறுப்பாள் / கெளதமி 
என்ன பாடு பவொள் ! இத்தார்த்தா, நீ செய்தது கொடுமை 7 
பெருங்கொடுமை : / நீயே குழவியாய் வடிவெடுத்து வந்தது 

போலிருக்கும் உன் பாலகனையும் கருதிப் பாமாமத் போனாயே ! 

உன் முகத்தைக் காணமுடியாக நான் உன் மகன் முகததை 
யாவது பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறேன் ” என்று கூறி அதப் 
புரத்தை நாடிச் சென்னான். 

சுத்கோதனன் அங்குச் செல்வதற்கு முன்னமே, கெளத 
மன் துறவியாய்ச் சென்ற செய்தி, அவனைக் சாணோமே 
என்று கவற்சியுற்று அசகப்புரத்திலிருகத பசோதரைக்கும் 
கெள, மிக்கும் எட்டி விட்டது. அதைக் கேட்டு அவாகள் 
டி துடித்து, பிரலாபித்துக்கொண்டி ருக்கையில் estar 

,தனன் அங்கே சென்றான். அவளைக் கண்டதும் அவர்கள் 

இவென்றலுறி விழுகதார்கள். 

கெளதமி எழுந்து வநது சுந்தோதனனைக் கட்டிக் 

கொண்டு, “நாதா, கான் என் செய்வேன். அளப்பீறாத 
என் செல்வன் ஆண்டியாகவோ செல்லவேண்டும். பாராள் 
வானென்று பாலூட்டி வளர்த்தேனே! ஊராள்வானென்று 

உணஷட்டி வளர்த்தேனே! என் செல்வா, நாடும் நகரும் 

உனக்கிருக்கக் காடுவ் காம்பும் கடக்கத் தலைவிதியா! அடா, 
என் செல்வமே. மண்மீது படி.ஈதறியாத உன் மலர்ப் பாதங் 
கள், கல்மீதும் முள்மீதும் ஈடகதால் வருந்தாவோ ? வறு 
சுவை யுணவும் சிறிது சுவை தப்பினால் உண்ணமாட்டாயே? 

காட்டில் என்ன உணவு கொள்வாயடா என் கண்மணீ 7 
கோடைக்கொரு மாளிகை, மழைக்கொரு மாளிகை, பனிக் 

கொரு மாளிகை என மூன்று மாளிகைகள் உனக் 
கென்று: கட்டியிருக்க, இருக்க இடமத்தவன்போல் எங்கடா 

சென்றாய், என் செல்வமே! கான் இங்கே 'சுகமாயிருக்க, 
நி.தாயற்ற பிள்ளைபோல் தங்க இடமின்றித் தரிக்கத் அணி 
யின்றி வேளைக் குணவின்றி எங்கு நின்று எவ்வாறு தவிக்இ 

ருயோ 2 ஜயோ! மைந்தா, வெய்யிலின் வெப்பத்தை எப்படிப் 
பொறுப்பாய் !/ குளிரின் கொடுமையை எங்கனம் சூப்பாய் !'
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மழைக்கு எங்கே ஓதங்குவாய் !”” 
புலம்பினை. 

என்று பலபல சொல்லிப 

சுத்தோ னன் அவள் பிடியினின்று தன்னை விடுவித்துக் 
க்கொண்டு, “ கெளதமி, சித்கார்,டன் வன்னைபும் உன்னையும் 
மட்மொ தலிக்கலிடடான் !/ தன மனையியையும மைநஈதனையும 
கூடவன்றொ தசிஃகவிட்டுச் சென் ரன்/ அதோ பார் ய சா 
(தரை சோரகது மயங்க வோற்ற கொடிபோலக நுவண்டு 

இடக்பெள்” என்று சொலலி மஞசதடில் சூரர்ச்சித் ஐக் 
இடக்த யசோதரையிடம சென்றமாகது. கண்ணீர் ஓழக, 
“ம்மா, யசோதரை ! வருநமாதே. உனக்குப் பிள் 
பிறக்கவும, உன புவன் அறக்கவும விதியிருஈதால் யார் 
அதைத நடுகமக் கடும!” என்று ,அவளைத தேத்றினான. 

யசோதரை படிக்கையினின்று பாண்டு Rayos ஈண் 
விழித்து தன் மாமனைக ஈண்ட பூம; காணு, விலபோலத 

ள்ஸிச துடி த்தெழுஈது * ஐ, மாமா 7? என்னு அலறி விழுக் 

தாள் சுததோதனன், புகதநை முடிக்கொண்டு கநறிப 

பின் பசோகரையை கேககி, * வருககாழே, நமமா. என்னை 
செய்வது 7 குலாசை 9055 வேளை ப்படி ப்படடது, 
நாம செய்ததீ தீவினை அபபடி ப்பட்டது 'யாசை நொரது என்ன 

பயன் !” என்றான். 

யசோதரை தன் அருகே Bums முழந்தையை கோகி. 

“என கண்மணீ, க் செய்த பாலவமோடா,2ன் தந்தை நீபிறநத 

அன்றே உன்னையும, உன்னைப பெற்ற வன்வையும் அறஈது 

செவ்றுர் ! தமது பிரதி சாயலாக இருக்கும உன் இருமுகத 
தைப் பார்ததபிறகும, எப்படியடா அவர் உன்னை விட்செ 

செல்ல மன நுணிகதார்.! நாதா, அடியாளை இப்படியும வஞ 
சிக்கலாமோ.! கான் கண்ட கனவு மெய்யாயிற்றே / கனவுக் 
Ge கலக்பெபோது கலங்காதே என்று தைரியம் சொன்னீர் 
களே? இப்பொழு அந்த அருளை மறாதீர்களோ! பிரா 

ணேசா, தாய் தகதையரை விட்டுத் தங்ககாயே பற்ருகப் பத்தி 
யிருந்த என்னைப் பதறவிட்டுப் பிரிந்து செல்லலாமோ / தங் 
கையன்றி வேறு பற்தில்லாத நான், சர்வ சுகங்களோடுமட் 
இங்இருக்கத் தாங்கள், சுகங்களனைத்தையும் துறந்து காட்டுக்
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குச் செல்வதழகோ ! யாருமற்ற காட்டில், தங்கள் குறிம் 
புறிந்து பணிவிடைசெய்வார் எவர்! ஆபரணங்கள் உறுத்து 

வது பொருத தங்கள் பொன்மேனியிற் புழுதியோ படிவது.” 
பஞ்சணையிழ் படுக்கும் தங்கள் அருமைச் சரீரம் புற்றரையி, 
இம கந்தரையிலுமோ படுப்பது ! காதலா, அருள் கனியும் 

தங்கள் மலர்க்கண்கள், என்னைக் கடைக்கணிப்பதை மறர் 

,தனவோ.! மழைநோக்9 வாழும் பபிர் போல் தங்கள் முகம் 

நோக்கி வாழும் என்னை வெறுததுச் செல்ல, யான் புரிந்த 

குத்தம் யாது!” என்றிவ்வாறெல்லாம் பிரலாபித்தனள் 

கெளதமி அவளருகே சென்று, “அம்மா, யசோதரை, 

உன் உடம்பு On DHA HES DSI. நீ மனம் வருந்தி உடம் 

பைக் கெடுத்துக் கொள்ளாதே. குழந்தைக்கு ஆகாது அதன் 

முகத்தைப் பார்தது அறியிரு ” என்று அறுதல் கூறினாள் 

அந்தப்புரத்தில் இவர்கள் இவ்வாறு வருந்துவது 

தெரிந்து, மாளிகையைச் சூழ்ந்திரு நத பிரஜைகள் அனை 
வரும், “எங்கள் இளவரசர் எங்களை விட்டுப் பி௩வாகவோ 

சென்றார்: DY என்று வருந்தி ஓவென்றலறி அழுதார்கள். 
அவர்கள் ௮ழுகை 'யொலி, சமுத்திர கோஷம் போல ஈகரெங் 

கும் நிறைகதது கபிலைமா ஈகரம் முழுவதும் சலங்யெது, 

க் கலக்கம் சிறிது ஓய்ந்த பிறகு, இராஜ புரோகர் சுத்தோ 

SUM சென்று, “தாங்கள் வருந்தாதீர்கள். நான் சென்று 

நமது இளவரசசைத் தேடிச் கண்டு, கபிலைககரின் கலக்கத்தை 
மெல்லாம் சொல்லி, ௮வர் மனத்தைத் திருப்பி, விரைவில் 
வரை இங்கழைத்து வருறேன்” என்று கூறிவிட்டு 
மந்திரியோடு தாமும் புறப்பட்டு, கெளதமரைத் தேடிச் 

சென்றார். 

அவர்கள் இருவரும் தம் காட்டெல்லையைக் கடந்து 

சென்று பலவிடங்களிலும் கெளதமரைத் தேடிக் கடையில், 

அராளராமர் என்னும் ஒரு முனிவசது தவச்சாலைக் கருகே 
அவரைக் கண்டனர். கெளதமர், கோலமும் உருவும் வேற் 

பட்டு ஒரு பிரவைப்போல் விளங்கினார். சென்றவர்கள் 
இருவரும் கெளதமரை வணங்ூ, தந்தையும் தாயும் மனைவி 
யும் பிரஜைகளும் படும் பாட்டைச் சொல்லி, ௮ வரை நகர்க்கு.
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வரும்படி. மிகவும் வருந்தி அழைத்தனர். கெளதமர் ஒரே 
பிடிவாதமாய், 4 என் கருத்து முற்றுப்பெற்ருலொழிய கான் 
ஈகர்க்கு மீளேன் ” என்று கூறி அவர்களை அனுப்பிவிட்டார். 

er 

அதிகாசம்--16 

ததாகதர், 

தகருக்குத் 'இரும்பிச் செல்ல மறுத்து, இராஜ புரோதெரை 
யூம் மகதிரியையும் அனுப்பிய பிறகு, கெளதமர் பிலை. 

எடுப்பதற்காக இராஜகிரக நகரத்தை யடைசதார். அச் 

சமயம், ௮௩ ஈகரத்தர சன் பிம்பஸாரன் என்பான், ௮கேக 
ய்சுக்களை வதைத்துப் பெரிய யாகம் ஒன்று செய்துகொண் 

டிருந்தான். உயிர்கள் அடையும் துன்பததை நீக்க உபாயம 
எத் என்பதைப் பற்றியே இடைவிடாது சிரதித்துக்கொண் 
டிருந்த கெளதமர், ௮ந்த யாகத்தைப்பற்றிக் கேள்விப்பட்டு, 
கெஞ்சந துடித்து, அவ்வியாகத்தைக தடுப்பதே கருத்தாக 
நேரே யாகசாலைக்குச் சென்றார். அங்கே, பிராமணர்கள் 
பலர் மந்தரமோதி யாகத்தீ வளர்த்துக்கொண்டிருக்க, Ags 
ஆரவாசச் சடங்குகளுடனே யாதொரு பாலமும் செய்தறி 

யாத பசுக்கள் பல கொல்லப்படுவதற்குர் இத்தமாய்க் கட் 
டுண்டிரக்க, அனைத்தையும் அருவருப்பின்றி பார்த்துக் 
கொண்டு அக்கிருந்த அரசன் பிம்பஸாரனைக் கெளதமர் 
கண்டார். பிம்பஸாரனும் கெளதமரைக் கண்டு, அவரது 
பிஸரக்கோலத்தை மஇத்து அவரை எதிர்கொண்டு வர 
வேற்று உபசரித்தான். கெளதமர் ௮வன் உபசாரத்தைப் 
பொருட்படுத்தாது, “புரவலனுகிய நீ பிற உயிர்களைப் புசப்ப 
தன்றி அழிப்பது தருமமோ ? கோஹததியாெ பாவத்தைச் 
செய்தோ நீ புண்ணியத்தைப் பெறப்போகறுய் 7 கடவுள் 

படைத்த உயிர்களைக் கொன்றோ நி கடவுளை மகஇழ்விக்கப் 
போஇரய் ! பிறவுயிர்களைக் கொல்வதொழிப்பாயாயின் அது 

வே நீ எனக்குச் செய்யும் சிறந்த உபசாரம்" என்று கூறிக் 
"கொல்லாமையின் சிறப்பை அவனுக்கு விளங்க விரித்துசைத் 
தார். பிம்பஸாரன் கெளதமர் உரையால் உணர்வுதரிந்து, 

ஒுக்கணமே அங்கிருந்த பசுக்களையெல்லாம் அவிழ்த்துவிட்டு 
ய்ர்கத்தில் உயிர்க்கொலைசெய்வதை ஒழித்தான். அதுமட்டு
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மன்று. அன்று கொடங்டு அவன் கொல்லாமை மேற்கொண் 
டொழுகுவதாக உறுதி செய்து, தனக்கு நல்லறிஷூட்டிய 

கெளதமரைச் சிலநாட்கள் தன் ௮ரண்மனையில இருக்கும்படி. 
வேண்டினன். கெளதமா 2ம். துறவியாய்ப் புறப்பட்ட 

கருத்தை அவனுக்குக் கூறி, : உண்மை உணர்ஈதபின்புதான் 
இவ்விடம் வருவேன் " ஏன்றுசைத்துச் சென்றுவிட்டார். 

உண்மை உணர்வதே நோக்கமாகக் கெளதமர் முதலில் 
ராளராம முனிவரையும். பின்னர் வேருரு முனிவரையும் 

ஆரிரியயாகவடைகது, கெகொள் அவர்கள் உபகே௪ நெறியில் 

ஒழுவெக்தார். ஆபினும் உண்மை புலப்படவில்லை அதன் 
மேல் அவர்களே நீமகிச் சென்று. ல தவூகளை அடைந்து, 
அவர்கள் பேசைக்கேட்டுப் பட்டிவியிருகள நோன்பு 

நோத்று அருந்தவம் பநிவாராயினார் இவ்வாறு பலநாள் 

தவம்புரியவே, உணவின்றி உடல் இணைத்துக் களைப்பு மே 
ளிட்டு, கிற்கவும் வலியைபின்றி மூர்ர்சிகது விழுஈது லிட் 

டார். உடனிஞுந்த தவசிகள் கெள கமர் இறககாரென்றே. 
நிச்சபித்தார்கள். ஆயினும், சிரிதுபொழுது சென்றபின் 

கெளதமர் மூர்ச்சை தெளிகது ol lpm St ‘Qaramro et 

வருததிச் செய்யும் தவ;சகால் யாதொரு பபலலும் இல்லை ” 
என்று எண்ணிக் இடை£ச உணவை உண்ணத் கொடங்க 
னார். அதுசண்டு அவருடனிருககத ஹதவூகள், ₹இவர் 
கோன்பு தவறினார் என்று அவர்மீறு வெறுப்புற்று, அவரை 

விட்டு நீங் வேறிடம சென்ருர்கள் 

அப்பால் செளதமருா அவ்விடம் விட்டி நீங்க நைரஞ் 

சரை என்னும் ஆற்றின் கசையை அடைகது, ஓர் ௮சசமரத் 
சடியிலிருஈது, * தரன் உண்மை sing), துக்ககிவாசண 
மார்க்கத்தைக் சண்டுபிடிப்பதற்காகத் துறவுபூண்டு ஆறு 
வருஷங்களாயின. இன்னமும் உண்மையை அறித்தபா 
டில்லை. இதுகாறும் செய்த முயற்செளெல்லாம் வீணாயின. 

இனி நோன்பிலும் தவத்திலும் காலத்தை வீணே சழிப்பது 
கூடாது. உண்மை ௮றிவதிலேயே காட்டமாய், மனத்தைப் 

பலவழிகளில் ஒடவிடாது ஒருமுகப்படுத்தி அராய்ச்சி செய் 
வதே இறந்தது” என்று சிரதித்து, அவ்வாறே அராய்ச்சி 

செய்வாராயினார். அராய்ச்சியிலேயே மனம் முழுவதும் 
சென்றிருந்ததால், ௮வர் ஊணையும் மறந்தார் ; உறக்கத்தை: 
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யும் மறந்தார்; பகல் இரவாக, இரவு பகலா காட்கள் ஒவ் 
வொன்றாய்ச் செல்வதையும் மதகதார். பதினெட்டு நாட் 
கள் இங்கனம் ஊணுறக்கமின்றி ஆராய்ச்சியிலேயே முனைந்க 
இருகதார். 

இருபத்தொன்பதாம்காட் காலயில், தன் வழிபடு தெய் 
வத்திதகு நிவேதனம் செய்வதற்காகப் பாலன்னம எடுத்துக் 
கொண்டு, ஓர் இடைப்பெண் அவ்வழியே வகதாள். ௮வள் 
பெயர் ஸுஜாதை. ௮ரச மரத்தடியில் கண்ணை மூடிக் 

கொண்டு செ,னையிலிருக்கும் கெளதமரை அவள் கண்டு, 
“யாரோ துறவி, பட்டினியுற்றவர்போல் உடல் வாடியிருக் 
இருர்? என்று எண்ணி மனமிரங்கி, தான் கொண்டுவந்த 

பாலன்னத்தை அவருக்குக் கொடுத்துச் சென்முள் 

ஸுஜாதை கொடுத்த உணவை உண்டபின் கெளதமர் 
தெளிவுத்து விளங்கினார். அன்றிரவே அவருக்கு உண்மை 
உணர்ச்சி உண்டாய்விட்டது முதலில் ௮வா முற்பிறப்பிற் 

பாவஞ்செய்தோர் இப்பிறப்பில் வருஈலுதலையும், சீவகாருணி 
யம் பூண்டோர் இன்புத்று வாழ்தலையும” தமது ஞானக் சண் 
em அறிகதார். பிறகு, பிணி, ௫ மூப்பு, இதப் பாதிய துன் 

பங்களுக்குக் காரணம் பிறப்பு என்றும், பிறப்புக்குக் கார 
ணம் வினை என்றும், விளக்குக் காசணம் பற்று என்றும், 

பற்றுக்குக் காரணம ஆசை என்றும், அசைக்கும் காரணம் 
அனுபவம் என்றும், அனுபவுத்துக்குக் காரணம் ஸ்பரிசம் 

என்றும், -ஸ்பரிசததுக்குக் காரணம் புலன்கள் என்றும், புலன் 
களுக்குக் காரணம் உள்ளமும் உடறும் | என்றும், உள்ளத் 

லுக்கும் உட க்கும் காரணம் உணர்சி என்றும்? உணர்ச் 

இக்குக் காரணம் செய்கை என்றும, செய்கைக்குக் காசணம் 

பேதைமை என்றும் உணர்ந்தார். உடனே துன்பங்களுக்கு 

மூலகாரணம் இன்னதென விளங்கியது பேதைமையே பிறவி 
யாய மரத்துக்கு வித்து. அம்மரத்தின் பயன்களே, பிணி 
மூப்பாதிய துன்பங்கள் பிறவியாகிய இம்மாம், 

“பேதைமை யென்னும் வித்திற் பிறந்துபின் வினைகளென்னும் 
வேதனை மரங்கள் நாறி வேட்கைவேர் வீழ்த்து முற்றிக் 
காதலும் களிப்பு மென்னும் சவடுவிட் டவலம் பூத்து 
மாதுய ரிடும்பை காய்த்து மரணமே கனிந்து நிற்கும்
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என்று அறிந்ததும், பேதைமையாகிய வேரை அழித்தால், 
1ரிறவிமாம் பட்டு, கோய் மூப்பு இறப்பாதிய துன்பக்கனிகள் 
அழியும் என்னும் உண்மை தெளிவாயிற்று. 

ஒன்றோடொன்று காசணகாரியத் தொடர்ச்சியாய் வரும் 
பேதைமை, செய்கை, உணர்ச்சி, மனுத்தோடுகூடிய உடம்பு, 

புலன்கள், ஸ்பரிசம், ௮னுபவம், ஆசை, பற்று, பிறப்பு, 
பிணி மூப்பு மரணமாதிய துன்பங்கள் என்னும் இந்தப் 
பன்னிரண்டும் துவாதசநிதானங்கள் எனப்படும். 

“உலகத்தில் அக்கம் இருக்கது; அதற்கு உற்பத்தி 
ஸ்தானம் கண்டோம்; ஆகையால் ௮தை அழித்துவிடுதல் 
கூடும்! என்ற இந்த மூன்று உண்மைகளையும் கெளதமர் 
கண்டார். இவற்றோடு , துக்கத்தை அழிப்பதற்குரிய மார்க்க 
மும் அவருக்குத் தோத்றியதூ. துக்கம், துக்கோற்பத்தி, 
துக்ககிவாசணம், துக்க நிவாரண மார்க்கம் என்னும் இந்த 
நான்கும் சத்திய சதுஷ்டயம் எனப்படும். 

கெளதமருக்குத் தோற்றிய துக்க நிவாரண மார்க்கம் 
எட்டு. அவையாவன, நற்காட்டு, ஈல்லூற்றம், ஈல்வாய்மை, 
நற்செய்கை, ஈல்வாழ்க்கை, நன்முயற்சி, நற்கடைப்பிடி, 
நல்லுளத்து ஓர் தலைப்பாடு என்பவை. 

இவ்வாறெல்லாம், அக்கோற்பத்திஞானமும் ுக்ககிவா 

சண மார்க்கமும் சிறிது சிறிதாக விளங்கி, கெளதமருக்குப் 
பூரண ஞாஜேதயமாகவும், உலகைச் சூழ்ந்திருந்த இருள் 
நீங்க, சூரியோதயமாடித்று பொழுது விடிந்தது. மரங்கள் 
மலர்ந்தன பகஷிகள் இன்னிசை பாடிப் பறந்தன. நன் 
னிமித்தங்கள் பலவும் உண்டாயின. செளதமர், நான் 
விரும்பியதை அடைந்தேன் ” என்று அகங்களித்தார். ௮ப் 
பொழுது, “* கவலையால், மெலிகின்ற 'மனிதர்மேல் இசக்கம் 
வை ; உலகத்தார் தமது பயனையே கருதி உழைக்கின்றனர் ; 

பிறவுயிர்களைக் காப்பதில் கருத்திலர் ; எல்லோர்க்கும் தர 
மோபதேசம் செய்து அத் திய வழியினை மாத்து ” என்று கட 
வுளே தமக்குக் கட்டளையிடுவது போலக் கெளதமருக்கு ஓர் 
உணர்ச்சியுண்டாயிற்று, கெளதமர் அதுகண்டு ம௫ழ்க்து, 
தாம் அறிந்த உண்மையை உல௫ழ் பரவச் செய்வதாக உறுதி 
கொண்டார்.
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அதுமுதல் கெளதமருக்கு, ததாகதர், புத்தர், ஜினர் ops 
லிய காரணப் பெயர்கள் வழங்குவன வாயின. உலகத்தில் 

பாவம் பெருகப் புண்ணியம் குறைந்த போதெல்லாம், உயிர் 

களை ஈல்வழிப் படுத்த, புத்த தேவர் அவதரிப்பார். என்பது 
பெளத்ததநாத் pony அங்கனம் அவதரிக்கும் புத்த தேவர் 

களில் ஒருவராவர் கெளதம கோத்திரத்திற் பிறத இவர். 
ஆனது பற்றி இவரைக் கேளதமபுத்தர் எனப் பிற் காலத்தார் 
வழங்கலாயினர். இவர் புத்தராக வெளிப்பட்ட பிறகு, இவர் 
உபதேச நெறியில் நின்ற இவரது ஷேர்கள் இவரைத் 
*ததாகதர்” என்றே வழங்கி வந்ததாகத் தெரிது. 

கெளதமபுத்தர், ததாகதராகப் பலவிடங்களிலும் சென்று 
தாம் கண்ட உண்மையைப் பிரசக்கத்து, தம் குடும்பத் 
தார் உட்பட, பல ௮7௪ வம்சங்களையும், ஆயிரக் கணக்கான 
ஜனங்களையும் தம் வழியில் திருப்பி, இன்று வரையில் நிலைத்து 

நிற்கும் ஒரு பெரிய மதத்தை ஸ்தாபித்து விட்டுத் தமது 
எண்பதாவது வயதில் நிருவாண மடைகதார். அன்று ஈசான 
சகாப்தம் 148 ஆம் வருஷம் வைகாசி மாதம் பூர்ணிமையும் 
விசாக ஈகூத்திரமும் கூடிய செவ்வாய்க் இழமை என்பர். 

yar தமது இருப ரச் தொன்பதாவது வயதில், அதவு 

பூண்டு வெளிப்பட்டு, முப்பத்தாராவது வயதில் ஞான உணர் 
ச்சி பெற்றுத் ததாகதராக, ஊரூர்தோறும் சென்று 44 வருஷ 
காலம் தமது தர்மத்தைப் பிரசங்குத்துப் பெளத்த சங்கத்தை 
ஸ்தாபித்த வரலாறு ஒரு தணி நாலாதற்குரிய அருமையும் 
பெருமையும் உடையது. 

உலகத்திலுள்ள மக்களில் ஒரு சிறிது குறையக் கால் 
பாகத்தார், இன்றளவும் ௮வரை, 

₹இருட்பார வினைநீக்டு எவ்வுயிர்க்கும் சாவலென 
அருட்பாரம் தனிசுமந்த அன்றுமுத வின்றளவும் 
மதுவொன்று மலாடி.க்£ழ் வந்தடைந்தோர் யாவர்க்கும் 
பொதுவன்றி கினக்குரித்தோ புண்ணிய,நின் திருமேனி” 

என்று போற்றி வழிபட்டு வருஜொர்களென்றால் அவர் 

பெருமை அளவிடுதற்குரியதோ .'
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பககம். 

அருமணிகீள் ௨198 | தாமின்புறுவ.... 
அல்லதுகாளை 196) திண்ணியகெஞ் 
அன்பு மறனும் ௨150 தீங்குவந்தடையு 
ஆண்டாண்டு 961 கஞ்சுடைமை 
ஆவாரையாரே 46 நநதிய பறவை 
ஆயகல்கள் ... ௨௩00] கல்வினையுடைய 
இத்தகைய ... vee TTA | or Ouse 
இருட்பார ...  ... 2011 நாலுரைபோதகா 
இளமைகழியும் . 119 பரிசனம் பகைவர் 

உடன் பிறந்தார். ... 93)பாறுக்குச் சர்க்கரை .... 
உறவுதநதை . . . 101 |புததஞாயிற ... 
உற்றதுகொண்டு 92) புததன்தாய் ... 
ஊடியமனத்தினர். ... 98 பூணும்பணிக்கல்ல 
ஊழையுமுப்பக்கம் .... 180 1பெறுமவற்றுள் 

எய்திய குத்றத்தோர் . . 001பேதைமையென்லும் ... 
என்பினை நாம்பில் ... 811பொய்யுடை ... 
கருலிகஞ்சாதி 142] மதலையைப்பெறு 

கல்லாதானொெட்பம் ... 199|மநதீரகதே 
கல்லாமழல் ... ்ூ0மறந்து மழைமறு .... 

கற்றுத்துறை... . 176 முதிர்தரு தவமுடை... 
சிலையினான்மாக்கள் ... 142 முதிர்ந்தது... 
சென்றது கருதார் .... 195 முன்முன் பெருமை ... 
சேதாம்பல் ... 158 மெய்வருததம் 
தரதைதாயாவாலும் ... 106/மையாடகண்ணி ... 
தன்னுயிர்ர்.... , 181 வில்லினர் வாளினர் .... 
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செய்யுட்களின் அரும்பத உரை 

ப அவை யப 

பக்சம்-.2, * ழன்றன் ? என்னும் செய்யுள். தண்டலகேசி. 

par தால் - ஆதிமில்தானே தான்; முடிவு எய்துகாறும் - 
(யுள்) முடிவடையும் வரையில், ஒன்றனும் உள்ளான் - ஒன்று 
கூட விரும்பாதவன் உறுதிக்த உழந்த ன்-ஈன்மையுண்டாக முயன் 
ஐவன்.  சரண்நங்களன்றே-சமககு' அடைக்கலமன்றோ  *கங்கள் 
சரணன்றே ? என மொழிமாற்றிக்சொள்க 

பக்கம்--9. * மறந்து மழை? என்னும் செய்யுள் மணிமேகலை. 

மழை மறந்தும் மற-மழை, மறந்துகூடத் தான் பெய்யவேண் 
டிய முறைமைப்படி. பெய்ய மறுக்காச. உரவோர்-அநிஞர், காவு 

அரும்-மறைத்தற்கு அருமையான-மறைக்சமுடியாக. (6 மழைவரு” 

* மழை மாறு”-பாடபேதங்கள்), 

பச்சம்--20. ₹ பாலுக்கு? என்னும் செய்யுள் தனிப்பாடல். 

* குத்தித் தைத்த காலுக்குத் தோற்செருப்பு '-* காலுக்குக் குத்தித் 
தைத்த தோற்செருப்பு என மொழிமாற்றிப் பொருள்கொள்௬ ₹ வித 
னம் '-விசனம் ; சகரம் தகரமானது போலி, 

பக்கம்--39. ₹ உற்றது ” என்னும் செய்யுள். கம்பராமாயணம். 

கோளா?-வல்லமையுடையவா ; (கோள்-வல்லமை). வினையின்- 

பூர்வஜன்ம வினைப்பயனால். ஆற்றும் 16பற்றிய/-செய்யும் தன்மை 

யர். நீரார் தன்மையுடையவர். 

பக்சம்--30. ₹ பேறுமவற்றுள்” என்னும் செய்யுள். தீழக்தறள். 

பெறும் அவற்றுள் - (ஒருவன்) பெறும் பேறுகளுள் அறிவு 
அறிந்த-அறியவேண்டியவுற்றை அறிந்த ; (அறிய வேண்டியவற்றை 

அறிதற்கு உரிய எனலுமாம். இது துணிவுபற்றி எதிர் காலத்தை 
'இறந்த சாலமாசச் கூறியதாம். ஈன்னூல், பொது-கூ. 98). அறிவ 

தில்லை-மஇப்பதில்லை 
பக்கம்--86. “கல்லா” என்னும் செய்யுள். வில்லிபாரதம், 

கனி ஊறல் - இனி௰ எச்சில் ; (ஊறல்-ஈாவில் ஊறும் fi). 
மல் ஆர்-வலிமை பொருந்திய,
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பக்கம்--37, * வில்லின1 ? என்னும் செய்யுள். கம்பராமாயணம், 

வேறித்த-நெருங்கெ. அழிந்து - தோத்கச்செய்து. மநங்க - 
பக்கத்தில். மாப்பிடி-பெண் யானை புல்லிய-தழுவிய. களிறு- 

ஆண் யானை. 

பக்கம்--39, *ஊடிய? ₹ மந்திரக்த” என்னும் செய்யுட்கள். கம்ப 
ராமாயணம். 

ஊடிய - கோபங்சொண்ட. உறத - இணக்கமில்லாத. நீடிய 

உயிர்ப்பு-பெருமூச்சு. தோடு அவிழ்-இதழ்விரிந்த (மலர்களாலான).. 
'கோதை-மாலை. 

ஒதை-ஒசை ; (சகரத்துக்குத் தகரம் போலி), வலம்புரி-வலம் 
புரிச் சங்கம். ஐசி-ஆ2ர்வாதம் ஆர்த்து-கிறைந்து. கந்து-யானை 
கட்டும் தறி. கோல்-(தறியை) முறிக்கும். கடிகையர் - மங்கலப் 
பாடகர். கவிதை-பாட்டு, இந்திரதிநவன்-இக்திரன் போன்ற அழ 
குடையவன் 

பக்சம்--19 ₹ மேய்வரந்தம்? என்னும் செய்யுள். நீதிநேறி 
விளக்கம். 

துஞ்சார்-தூங்கார். சேல்வி அநமை-தக்க காலத்தின் அருமை. 

பச்கம்--57, * நந்சுடைமை? என்னும் செய்யுள். மதுரை. 

கரந்துறையும்-ஒளிந்திருக்கும் கரவு-மறைவு, வஞ்சனை. 

பக்கம்--05, ₹ தீங்த ? என்னும் செய்யுள் கந்தபுராணம். 

தந்தமக்த ஐய அல்லாஃ-தங்கள் தங்களுக்கு உண்டானவை 
களே அல்லாமல். உதவினு1-கொடுத்தவர். 

  

பக்சம்--08 ' * நல்வினை ? என்னும் செய்யுள். சீவகசிந்தாமணி. 

நீரார்-தன்மையர். இல்லையேல்-(அல்வாறு) இல்லாவிட்டால், 
திவினையுடையரானால். வினையின் ஆக்கம் இன்னது - வினையின் 
செய்கை இத்தன்மையானது. ஆல், ௮சை. கோல்வல் - கொல் 
வேன். அல்லன-(ஈன்மை) அல்லாதன. 

பச்சம்--09. ₹ எய்திய ? என்னும் செய்யுள். விநாயக புராணம். 

கண்ணோேடாது - தாட்சண்யம் பாராட்டாமல், ஐது என நீதி 
நாடி-நுண்மையாக நியாயத்தை ஆராய்ந்து ) 8ிது-நண்மை. உய்தி 
"செய்-வாழ்வளிக்கும். உறுபயன்-அடையத்தச்ச ஈன்மைகள்.
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பச்சம்--82. * புத்தஜாயிறு ' என்னும் செய்யுள். மணிமேகலை. 

ஞாயிறு-சூரியன், தீங்கள்-சர்திசன். தங்கா நாண் மீன்-கிலைத்து 
நில்லாது (சுழன்றுசொண்டே யிருக்கும்) ஈட்சத்திரங்கள். தகைமை 

யின் நடக்தம் - ஈன்னிமித்தமாகச் செல்லும் ஊன் உடை உயிர் 
கள் - உடம்பு மெலிந்த உயிர்கள் வளிவலம் கோட்தம் - சாத்து 
வலமாகச் சுழலும். மாதிரம்-திசை. நளி-(நீர்) நிறைந்த. இரம்- 
,பெரிய. ழந்நீர்-சடல். நலம் பல-வளங்கள் பலவும். கறவை-கறக் 
கும் பசு. ஆர்த்தி - அருத்தி-உண்ணச்செய்து, போழியும்-(பால்) 
சொரியும். வேநஉப் பகை - அஞ்சுதற்குக் காரணமான பகைமை, 
கலங்த அகுர்-சலங்குதற்குக் காரணமான அன்பத்தை. கூன்-வளைந்ச 
வடி.வம. குறள்-(மிசவும்) குறுயெ வடிவம். ஊம்-ஊமை. மா-மிருக 

வடிவம். மநள்-ஆஜிவின்றி மயங்கியிருப்பது. (கூன், குறள், ஊமை, 

செவிடு, மிருகவடி வம், அதிவத்றது,-என்னும் இல்வாறனோடு குருடு, 
அவயவமற்ற பிண்டம் என்னும் இரண்டையும் கூட்டி இவை எட்டும் 
* எண்பேசெச்சம் ? எனப்படும் ஊனப்பிறவி என்பர்.] உயிர் பேற- 
பிறவா. 
,பக்கம்--87. *என்பினை ? என்னும் செய்யுள். காஜ்சிப்புசாணம். 

என்பு-எலும்பு. வழம்பு-கொழுப்பு. மேத்தீ-மிகுதியாகவைத்து. 
'போதிந்து-அடைத்து அசும்பு-சேறு. புலை-மாமிசம். . 

பக்கம்--93, * போய்யுடை ' என்னும் செய்யுள். வேற்றிவேற்கை. 

சொல் வன்மை-சொல்லும் திறமை. போலும்-போலத்தோன் 

தும், (முற்றுவினை), 
பக்கம்--95, ₹ புத்தன்தாம்? என்னும் செய்யுள். லோகவசனம் 

டுப்பி - சப்பி, விரியன் - ஒருவகைப் பாம்பு. சூல்-கருப்பம். 
சோர்வு-முடிவு, (6 உடையனவாகும் ' என்னும் முடிபு தொக்கது) 

பக்கம்--906. * ஐண்டாண்டூ ? என்னும் செய்யுள். நல்வழி, 

ட்டு உண்டு டநம்- (இடைத்ததைப் பிறருக்கும்) கொடுத்த, 
(நீரும்) உண்டு, (மனம் அமைந்து) இருங்கள். 

பக்கம்--106. * ஆய கலை ஏன்னும் செய்யுள். சரஸ்வதியநீதாதி. 

ஏம-பொருந்த. தூய் உந-பரிசுத்தமான உருவம். இநப்பல்- 
தங்சயிருப்பாள். இட1-துன்பம். 

₹ தந்தைதாம் ? என்னும் செய்யுள். சொநபலக்ஷணம். 
சார்கதி-(பத்றுச் கோடாகச்) சார்வுதற்குரிய துணை. அந்தம் டுல்லா-. 
முடிவில்லாத. அநன் கோன்-கருணையுடைய தலைவன்.
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பக்கம்--113. * இளமை” என்னும் செய்யுள். gama. 

இயையும் - (வச்) சேரும் உள நாலால் - உள்ள காள்களித் 

னே. பாடே புரிமாது - துன்பத்துக்ெமான (கருமங்களையே 
செய்யாத. வீடே புரீதல் விதீ-முத்தி (படைதற் கேதுவான சற்கரு 
மங்களையே) செய்தல் நெறியாகும். 

பக்கம்--120. “மதலைபை "என்னும்செய்யுள். தசேலோபாக்யானல். 

விதலை-நடுக்கம், (விதலை கோய்-நடுக்கத்திற்கேதவான சோய்). 
வியஎ் பநவம்-(இளமை) முதிர்ந்த (காளைப்) பருவம். கதம் உறு- 
மூர்ச்கமுள்ள. சேய்-பிள்ளை. 

* ஊழையும்? என்னும் செய்யுள். தீக்கு. 

ஊழ்-விதி, உப்பக்கம் காண்பார் - புறங்காணுவார் - தோற்கச் 
செய்வார். உலைவ-மனக்கலக்கம், தாழாது-(சூழ்ச்?, செயல் முதலிய 
வைகளில்) குறைபடாமல். உகுற்றுபவர-முயல்பவர். 

பச்கம்--133. * நூலுமை? என்னும் செய்யுள். இலக்கணக்கொத்து, 

ழக்தணம்- (சத்துவம், ராஜசம், தாமதம் என்னும்) மூன்று குணங் 
கள். அறை-சொல். 

“கல்லாதான்” என்னும் செய்யுள். திநக்தறல். 
ஒட்பம்-அதிவுடைமை. கழிய-மிகவும். 

பக்சம்--135. ₹* சேன்றது என்னும் செய்யுள். கைவல்லியம், * 
விண்-ஆகாயம், பொன்றி௮-அழிந்த,. 

₹ நந்திய ? “அல்லது” என்னும் செய்யுட்கள். தசேலஉபாக்யானம்- 
நந்திய - பெருக. நமந்து-விரும்பி, விலங்க-மிருகம். ழன்னை 
முதலாக. சேமவைப்பு-பிற்காலத்துக்கு உதவியாக வைக்கப்பட்ட 
பொருள். எல்லையில் - ஒர் எல்லைக்குள் அடங்கி, ஒல்லும் - 
கூடியிருக்கும். 

பச்கம்--139. *தாமீன்புறுவது” என்னும் செய்யுள். தீநக்தறள். 
காழறுவர்-விரும்புவர். 

பக்கம்--142. * சிலையினு அ ” என்னும் செய்யுள். சீவகசிந்தாமணி, 

சிலை-வில். மாக்கள் -மிருகங்கள். வாழஙிரக் கூற்றம்- வாழ் 
இன்ற பிராணிகளுக்கு யமன். தம்பி-ஈரசம் கோந்தழல் - பல
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சுடர்விட்டெரியும் நெருப்பு. (கொக்து-கசொத்து-மெலித்தல் விகாரம்) 
நலிதவ1-வருத்துவர், நாமவேலோய்-பயல்கரமான வேலைத்தாக்இ 
யவனே. 

“கருவி? என்னும் செய்யுள். விநாயக புராணம். 

கரவி-ஆயுதம். காமரீ-அழகு ஐ7-பொருந்திய வெருவர- 
அஞ்சத்தக்கதாக. ஐறலைப்போ1-வழிப்பறிசெய்வோர். உநவலர- 
அழகு மிகுந்த, பிறன் இல் - அக்கியன் மனைவி, வேட்போர் - 
விரும்புவோர். கோறல்-கொல்லுதல். பருவந-அருவருக்கத்தக்க. 

பச்சம்--143. ₹பரிசவம்? என்னும் செய்யுள். விநாயகபுராணம். 

பரிசனம் - உற்றூர். படர்தர - தன்பந்தரும். தாம் - (தமக்குத்) 
தாம்; (தமக்குத் தாம் இடையூறு செய்வதாவது தற்கொலை செய்து 
கொள்வது), வரிசையில-சிறப்பாக, வழக்கினு1-தவறினார், மோத்தி- 
தண்டித்து, கரிசு௮ற - குற்றமில்லாமல். கோடல் - கொள்ளுதல். 
“காவலர்-அசசர். 

பக்கம்--159, ₹ சேதாம்பல் ? * அரமணி ? என்னும் செய்யுட்கள். 
சூளாமணி. 

சேதாம்பல்-(செம்மை-- ஆம்பல்)-செவ்வல்வி. வீழ்தல்-விரும்பு 
தல். போது-மலர். கதி1- கதீரிப்பு - பிரகாசம் ( சேதாமபல். 
அவிழ்ந்தனைய ” என்று பாடம் உண்டாயின், ₹ சேதாம்பல் மலர்க்தாற் 
போல ? என்று பொருள் கொள்க.) 

விளிம்பு-ஓசம். தழற்றி- முடித்து. கைசெய்து - அலங்காரம் 
செய்து. 

₹ திண்ணிய ? என்னும் செய்யுள். தாயுமானவர். 

திண்ணிய-உறுதியான. கண்ணீ-பொநி. 

பச்சம்--102. ₹ ழதிர்தர ? என்னும் செய்யுள். கந்தபுராணம். 

முதிர் ஈந-முதிர்க். பொதுவறு-சழப்புடைய. திந-செல்வம் 
நீர்மையார்-தன்மையர். 

பக்கம்--108, ₹ பூணும் ? என்னும் செய்யுள், பட்டினத்தார். 

பணி-ஆபசணம். சேணும் கடந்த-விண்ணுலகுச்கும் எட்டாத, 

பக்சம்--167, ‘opal’ என்னும் செய்யுள். திநக்கூவப்புர। ணம். 

ஒண்தொடி மாதர் ஒளிபொருந்திய வளையல்களணிந்த ஸ்திரீ. 
கள், வண்புவி-வளமுடை.ய பூமி
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பச்சம்--172. * நாட்டமேன்றே ? என்னும் செய்யுள். பட்டினத்தார். 

சற்குரு பாதத்தை நாட்டம் என்றே (பற்றி) இரு, ஈம்பு உடலை,.. 
'பொம்மலாட்டமென்றேயிரு சுற்றத்தை, சந்தைச் கூட்டமென்றே 
(கருதி) யிரு. வாழ்வை, குடங்கவிழ் நீரோட்டமென்றே (௧௬) யிரு. 

பக்கம்--176. £ கற்றுத்துறை ? என்னும் செய்யுள். நீதிநேறி விளக்கம். 

கற்றுத்துறைபோய-துறைபோசச்கற்ற. றந்த எலாம் - மற்ற 
எல்லாம். ் ் 

பக்சம்--181. ₹ மையாடூ ? என்னும் செய்யுள் பட்டினத்தார். 

மைஜடூ - மையணித்த, சேந்தீஜயா -* செந்திவண்ணமான சவ 
பெருமானே, அகிலம்-பூமி. 

பச்கம்--199. ₹ பேதைமை ? என்னும் செய்யுள். சீவகசிந்தாமணி. 

நாறி-முளைத்து. வேட்கை-ஆசை, கவட - ளெ. அவலம்-- 
பயனின்மை. மா-பெரிய, இ்பைட துன்பம், 

பக்கம்--201. * இரட்பார ? என்னும் செய்யுள். வீரசோழியஉரை 
மேற்கோள். 

மது ஒன்று - தேன் பொருந்திய பொது அன்றி - பொதுவான 
உரிமையுடையதல்லாமல். 

குறிப்பு:-- _- இந்ழாலில் எடுத்தாளப்பட்ட செய்யுட்கள் 
யாவும புத்தர் காலத்துக்குப் பிற்பட்டனவாயினும் நாவற் 
போக்கில் ௮மையும என்பதறிக
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