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���சக�க����சக�க����சக�க����சக�க�    

சா�த�த� எ�பவ� ஒ� �யாபா�. �க�� ெச�வ�தனாக இ��� பல தான த�ம க! 

ெச"தவ�, ஏைழ எ'யவ�() உத�யவ�. ஆனா� இ,வாேற அவன� ெச�வ� 

0��த�. த�ம�தா� ஏ1ப2ட அவன� வ4ைம56� 78�� 9க� :'(கா� அவன� 

மைன� ஆ�யா;தா எ�பவ! )<�ப� நட��>றா!. ஒேர மக� ேராஹேஸன� 

எ�பவ� 78ய பாலக�. 

வ4ைம5� சா�த�தன� வ��த� ஒ�ேற – “இ�த C2<(கார� ஏைழ, ஆைகயா� 

அவ� C2�1)� ெச�4 அவைர கDடEப<�தேவFடா�” எ�4 அGGக! 

வ�வG�ைலயா�. இ�4� அவH() ஈைக )ண� )ைறய��ைல. ைம�ேரய� 

எ�பவ� சா�த�தன� நFப�. அவKட� தன� மன வ��த�ைத சா�த�த� 

ெசா�L(ெகா!>றா�. “ெத"வ� எ�4 ஒ�4 இ�()மானா� உ�ைன இEப� 

�2<ைவ()மா” எ�4 ேக2>றா� ைம�ேரய�. “அEப� நா� ேக2க(Mடா�, ெத"வ� 

உ!ள�, அ� அ�! ெச"யேவF�ய ேநர�G� ெச"O�” எ�4 M4>றா� சா�த�த�. 

வஸ�தேஸனா எ�பவ! �ைலமக! )ல�G� Pற�தவ!. ஆனா� )ண�தா� 

�க�� 7ற�தவ!. உட�ைப �1)� எFணம1றவ!. அவ! ஒ�9ைற சா�த�தைன 

எேத�ைசயாக ச�G(கேவ இ�வ�()� பரQபர� அ�R ஏ1ப<>ற�. ஆைகயா� அவ! 

சா�த�தைனE பா�(க �ைழ�� வ�>றா!. 

வS5� சகார� எ�ற ஒ�வ� இவைள� �ர�Gவ�>றா�. அவ� அ�த ஊ� 

ராஜா�� ைம��ன�. ஆைகயா� அGகார G�� P��� அைல>றா�. இவ! ேப�� 

ேமாஹ� ெகாF< இவைள� த� வசமா(கE பா�(>றா�. ஆனா� இவ! சா�த�த� ேப� 

P�ய� ெகாF< அவைனேய ���R>றா! எ�ற8�� அவன� காம� (ேராதமாக 

மா8ய�. அவைளO� சா�த�தைனO� ஒS(க 0�மாK(>றா�. 

Pறெகா� 9ைற சா�த�தK� மக� அV� ெகாF��Eபைத வஸ�தேஸனா 

பா�(>றா!. ஏென�4 அவHட� இ��த தாGைய( ேக2>றா!. வஸ�தேஸனா�� 

ந1)ண�ைதO� சா�த�தH() அவ! ெபய�� இ��த P�ய�ைதO� அ8�த அவ! 

M4>றா! “ேந14 இவ� நFப� ஒ�வன� ெபா�ைமைய( ெகாF< �ைளயா�னா�. 

அ� த க�தாலான 74 வF�. ஆனா� இ�4 அைத� G��ப(ெகா<�தா514. இ�4 

வF� ேவF<� எ�றா�. நா� மFணாலான வF�ைய� ெச"�ெகா<�ேத�. ஆனா� 

த க வF� ேவF<� எ�4 அV>றா�” எ�4. அEெபாV� வஸ�தேஸனா தன� 

ஆபர கைள( கழ18( ெகா<�� “)ழ�தா", இ�த ஆபரண களா� த க வF� ெச"� 

ெகா!” எ�>றா!. ஆனா� இைவ C2�1) வ�த�ட� சா�த�த� அவ1ைற 

ைம�ேரயKட� ெகா<�� “இைவ நம() ேவFடா, வஸ�தேஸனா�ட� G��ப( 

ெகா<���<” எ�4 அHER>றா�. 
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ம4நா! வஸ�தேஸனா சா�த�தைனE பா�(கேவF<� எ�4 X<வF�5� ஏ8 

ெச�ல 0�மாK(>றா!. ஆனா� வF�(கார� ஏேதா ஒ�ைற மற���2டதாக( M8 

எ<��வர� ெச�>றா�. 78� ேநர�G� G��ப வ�>றா�. அEெபாV� �Dடனான 

ராஜாவா� ைக�ெச"யEப2< தEP�ேதா�வ�த ஆ�யக� எ�பவ� அதH� தYச� 

R)>றா�. வF�(கார� ஆ! ஏ8யா514 எ�4 ம2<� கவK�� யாெர�4 

பா�(காம� வF�ைய( >ளEP�<>றா�. வF� சா�த�த� C2�1)� ெச�ற�ட� 

சா�த�த� �ஷய�ைத அ8�� ஆ�யகH() உத�ெச"ய தன� வF�ையேய அ'�� 

அவைன அHEPைவ(>றா�. 

78� ேநர�G� வஸ�தேஸனா வF�5� ஏற ெவ'ேய வ�>றா!. ஆனா� 

சாைல5� ஆ�யகைன� ேத<� ராஜா க காவலா'க! �)Gயா� ஒேர 

)ழEபமாக�!ள�. அ�த )ழEப�G� சகாரH() ெசா�தமான X<வF�5� அ8யாம� 

ஏ8�<>றா!. அ� சகார� C2�1)� ெச�>ற�. சகாரKட� வஸ�தேஸனா அகEப2< 

�<>றா!. இ�ேவ ச�யான த�ண� எ�ெறF[ அவைள( ெகா�ல சகார� அவ! 

கV�ைத ெந�(>றா�. அவ! X��ைசயைட�� �ழேவ ெச���V�தா! எ�ெறF[ 

சகார� ம>\�7யைட>றா�. உடேன இ�த பSைய சா�த�த� ேப�� ேபா2< ஒேர 

க�L� இரF< மா கா"கைள சாG(க எF]>றா�. 

அ,வாேற சகார� ^Gம�ற�G1)� ெச�4 “சா�த�த� வ4ைம5� வா<வதா� 

வஸ�தேஸனா�� ஆபர கைள� G�<� ெபா�2< அவைள( ெகா�4�2டா�” எ�4 

Rகா� M4>றா�. அEெபாV� ^GபG ஒ� காவ� அGகா�ைய அHEP வஸ�தேஸனா 

உFைமயாகேவ ெச��(>ட(>றாளா எ�4 பா��� வ��ப� அHER>றா�. 

சகாரH() ேவFடEப2ட அவ� ெச�4வ�ததாக( கா2� ஆ� எ�4 ெபா" M4>றா�.  

சா�த�தைன அைழ�� ^GபG உFைமைய� ெசா�6�ப� M4>றா�. 

வஸ�தேஸனா சாக��ைல எ�பைத அ8யாத சா�த�த� சகார� ெகாைல ெச"��2< 

த�ேம� பSேபா<>றா� எ�4 ம2<� R��� ெகாFடா�. த� ெபய�� ைவ�த 

அ�Pனா�தா� அவ! இற�தா! எ�ற வ��த�G� தாேன அவ! மரண�G1)( காரண� 

எ�4 M8�<>றா�. இத1)! ைம�ேரய� சா�த�த� ேப�� பS உ!ள� எ�ற 

�வரம8யா� வஸ�தேஸனாைவ( காண��ைல எ�4 அவள� ஆபரண க_ட� 

சா�த�தைன� ேத�(ெகாF< ^Gம�ற�G1) வரேவ சகாரH() அHMலமா514. 

“பா� க! பா� க! இ�த ஆபரண க_(காக�தா� ெகாைல ெச"தா�” எ�>றா�. 

சா�த�த� உFைம5� இ,வா4 த க�G1) ஆைசEப2< ெகாைல 

ெச"G�(கமா2டா� எ�பைத அ8�த ^GபG சா�4க! EரGMலமாக இ�Eபதா� 

ஊ�L��� கட���ப� ம2<� தFடைனய'(>றா�. ஆனா� ைம��னH() P�ய� 

ெச"யேவF� அரச� சா�த�தைன வத� ெச"O�ப� தFடைனைய மா14>றா�. 
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இத1)! X��ைசயைட�G��த வஸ�தேஸனா எேத�ைசயாக வ�த 

நFபெரா�வ�� உத�யா� உட�நல� ெத'�� அவைன� ேத�(ெகாF< வ�>றா!. 

சா�த�த� மரண தFடைன அ'Eபத1)�ய இட�G1)( ெகாF< ெச�லEப<>றா�. 

ம(க! அைனவ�� இ�த த�மா�மா�() ேந��த இ�த அவல aைலைய( கF< 

கத4>றா�க!. சா�த�தK� மக� “எ�ைன எ<��(ெகாF< எ� த�ைதைய �< க!” 

எ�4 அV>றா�. அEெபாV� சா�த�த� மகைன அைண�� 9�த�2< தாயாைரE 

பா���(ெகா!_�ப�� ெசா�L ைம�ேரயHட� அHEP�<>றா�. சா�த�தK� 

9�ைவ( கF< க'(க சகார� அ�>ேலேய a�4ெகாF��(>றா�. 

தFடைனைய aைறேவ14பவ� ைக5னா� க�Gைய ஓ கேவ அ� நV� cேழ 

�V�� �<>ற�. இத1)! வஸ�தேஸனா சா�த�தKட� ஓ� வ�>றா!. 

தFடைனயா2க'ட� “எ�ைன( ெகா�றா� எ�4 M8 இவ�() தFடைன 

அ'(கEப2ட�. ஆனா� நா� சாக��ைல. எ�ைன( ெகா�ல ய�தK�� இவ� ேம� 

பSைய� :ம�Gயவ� இ�த பா�தா�” எ�4 சகாரைன� :2�(கா2<>றா!. சகார� 

பய�� ஓ<>றா�. ஆ2க! அவைன� �ர�G ஓ<>றா�க!. 

இத1)! ஆ�யக� �Dடனான அரசைன( ெகா�4 தாேன அரசனாக 

9�d2�(ெகாF<�2டா�. தன() உத� ெச"த aரபராGயான சா�த�தK� மரண 

தFடைனைய a4�த உ�தர�<>றா�. ஆனா� இைதய8யாத சா�த�தK� மைன� 

தன� கணவைன இழEபத1)! தா� உ5ைர �ட எF[ 05Lற க ய�தK(>றா!. 

இைத( ேக2ட சா�த�தH� வஸ�தேஸனா�� ஓ� வ�� அவைள( காEபா14>றா�க!. 

கணவைனயைட�� ம>\>றா! ஆ�யா;தா. அவ� ேப�� உFைமயான அ�R 

ைவ��!ள வஸ�தேஸனாைவO� தன� த ைகயாக ஏ1>றா!. )ழ�ைத 

ேராஹேஸனH()� ைம�ேரயH()� எ�ேலா�()ேம ம>\�7. 

சகாரைன ஆ2க! P��� இV�� வ�>�றன�. இவH() எ�ன தFடைன 

அ'(கேவF<� எ�4 �க(ேகாப��ட� ராஜா க அGகா� சா�த�தைன( ேக2>றா�. 

சகாரேனா உ5� தEப ேவ4 வS5�8 சா�த�தK� காL� �V�� உ5�EP�ைச 

ேக2>றா�. “இ�னா ெச"தாைர ஒ4�த� அவ� நாண ந�னய� ெச"��ட�” எ�ற 

)ற!ப� சா�த�தH� அவைன ம�K���<>றா�. Pற) ந�ேலா� அைனவ�� 

ம>\�7Oட� வா\>றா�க!. 

��� = மF, சக�க� = 78ய வF�, )ழ�ைத ேராஹேஸனK� ெபா�ைம 

வF� மFணாலானதாக இ��தா6� எEப� �ைளயா2<()E பய�ப<� த� 

த�ைமைய �டாேதா அ� ேபா� சா��த�த� வ4ைம5� இ��தா6� உல>1) ந�ல� 

ெச"O� தன� த�ைமைய �ட��ைல எ�ப� )8ER. 

* * * 


