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பாண் மாேதவி - இரண்டாம் பாகம் 
2.1.  ெபா ைநப் னலாட்  விழா 

 
    அன்ைறக்குக் காைலயில் ெபாதிய மைலக்குக் கிழக்ேக கரவந்த ரக் ேகாட்டத்தில் 
ெபா  ல ம் ேபா  கதிரவ க்கு அடக்க யாத ஆவல் உண்டாகியி க்க 
ேவண் ம். ைவகைறயில் வழக்கத்ைத விடச் சற்  ன்பாகேவ உதயம் ஆகிவிட்ட  
ேபா ந்த . 
 
    சில நாட்களாக இைடவிடாத மைழ. ெபாதிய மைலயின் எழிலார்ந்த நீலக் 
ெகா கைளக் காண யாதப  எப்ேபா ம் க ேமகங்கள் திைரயிட் க் 
கவிந்தி ந்தன. ஆேவசம் பி த்  ஓ ம் ேபய் ெகாண்ட ெபண்கைளப் ேபால் 
ஆ கெளல்லாம் கைரமீறிப் ெபாங்கி ஓ க் ெகாண் ந்தன. சந்தன ம், ெசந்தமி ம், 
மந்தமா த ம் எந்தப் ெபாதிய மைலயில் பிறந்தனேவா அேத ெபாதிய மைலயில் தான் 
ெபா ைந ம் பிறந்தாள். அ விகளாக இறங்கும் வைர பிறந்த ட் ல் சுதந்திரமாக 
இ க்கும் கன்னிப் ெபண் ேபா ந்தாள் அவள். தைரயில் இறங்கிய பின்ேபா, க்ககம் 
ெசல் ம் மணப்ெபண்ணின் அடக்க ம், ஒேர ெநறிைய ேநாக்கி நடக்கும் பண் ம் 
அவ க்கு வந்  விட்டன. கணவன் டாகிய கடைல அைடவதற்கு ன் அவள் தான் 
இ  கைரயி ம் எத்தைன காட்சிகைளக் காணப் ேபாகிறாள்? விண் கட்ைட 
ெந ம் ேகா ரங்கள், மண்ணில் ைத ம் கு ைசகள், ெபாிய மரங்கள், சிறிய நாணற் 

தர்கள், அ க்கு நிைறந்த மனிதர்கள், இன் ம் எத்தைன எத்தைனேயா? ேபாகிற 
வழியில், குற்றாலத்  மைல கட் ந்  குதித் க் கு ம் பலாைவ நைனத்  வ ம் 
சித்திராநதித் ேதாழி ெபா ைநையத் த விக் ெகாள்கிறாள். ெபா ைநக்குப் ேபாகும் 
வழிக்குத் ைண கிைடத்  வி கிற . 
 
    ேபாகிற வழிெயல்லாம் ெபா ைநக்கு நல்ல வரேவற் தான். மல ம் மாைல ம் 

ேவார், மங்கல வாழ்த்ெத ப்ேபார், வாசைனத் ள்கைள வாாியிைறப்ேபார், 
எல்ேலா ம் அவைளப் ேபாற்றினார்கள். அ  னலாட்  விழாக் காலம். ப வத்தில் 
ெபய்த அந்த மைழயால் தான் எவ்வள  நன்ைமகள். அந்த ேமல் மைழ 
ெபய்திராவிட்டால் ெகாற்ைகத் ைறயில் த் ச் சிப்பிகள் விைளெவய்தாமல் 
ேபாயி க்கும். சிப்பிகள் விைளவின்றிச் சலாபத்தில் ( த் க்குளி நைடெப ம் இடம்) 

த் க்குளி நின்  ேபானால் ெதன்பாண் ப் ேபரரசுக்கு வ வாய் குைற ம். 
கரவந்த ரத்  உக்கிரன் ேகாட்ைடக் கு நிலேவள் ெதன்பாண் ப் ேபரரசுக்கு அடங்கி 
நடப்பதாக ஒப் க் ெகாண்ட நாளி ந்  ெகாற்ைகத் ைறைய ம், த் ச் 
சலாபத்ைத ம் நிர்வாகம் ெசய் ம் ெபா ப்  அவனிடம் அளிக்கப்பட் ந்த . 
 
    ஆண் ேதா ம் ெபா ைநயில் ப் னல் ெப கி அ  பா ம் பகுதிெயல்லாம் 
பசுைம ம், வள ம் பரவி நிற்கும் நல்ல ப வத்தில் ெகாற்ைக த் க்குளி விழா 
ெதாடங்கும். அன்  கரவந்த ரத் ச் சிற்றரசன் தன் பாிவாரங்கேளா  ெகாற்ைகக்கு 
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வ வான். சுற் ப் றங்களி ந்  திரள்திரளாக மக்கள் கூ வார்கள். 
உள்நாட் ந் ம் கட க்கு அப்பா ள்ள நா களி ந் ம் ெபாிய ெபாிய 
வாணிகர்கள் த் க்கைள விைல ேபசி வாங்கிச் ெசல்ல வ வார்கள். ெகாற்ைகயில் 
தி விழாக் கூட்டம் ெபாிதாகக் கூ  வி ம். 
 
    'கடலா  மைலேய தல்' என்  ஒ  பைழய மர . ெகாற்ைகயின் த் க்குளி 

ந்த ம், கரவந்த ரத்தார் ெபாதியமைலச் சாரல்வைர ெசன்  ெபா ைநயில் நீரா  
மீள்வ  வழக்கம். ெபா ைந கடேலா  கலக்கும் இடத் க்குச் சற்  வடக்ேக 
ெகாற்ைக த் ச் சலாபம் அைமந்தி ந்த . 
 
    ெகாற்ைகத் ைறயில் கைரயின் மணற்பரப்ேப ெதாியாமல் கூடாரங்க ம் மக்கள் 
கூட்ட ம் நிைறந்தி ந்தன. இன்னிைசக் க விகள் ழங்கின. வாழ்த்ெதா  
அதிர்ந்த . த் க் குளிப் க்ெகனக் குறித்த மங்கல ேவைள ம் வந்த . ைறயின் 

ன் றத்தில் சலாபத் க்கு அ ேக கரவந்த ரத் ச் சிற்றரசன் ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் 
நின்றான். அவன் பக்கத்தில் அவ ைடய பட்டத்தரசி அடக்க ஒ க்கமாக நின்றாள். 
அரச பாிவாரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் சூழ நின்றார்கள். விைல ேபச வந்தி க்கும் 
ெப ஞ்ெசல்வர்களான வணிகர்கள் இன் ம் சிறி  தள்ளி நின்றார்கள். பல விதமான 
ேதாற்றத்ேதா  கூ ய, பலெமாழிகள் ேபசும், பல ேதசத்  வணிகர்கள் அங்ேக 
நிைறந்தி ந்தனர். கடல் ஓைச ம், வாத்தியங்களின் ஒ ம், பலெமாழிக் குரல்க ம் 
கலந்  ஒேர ஒ க் குழப்பமாக இ ந்தன. தண்ணீ க்குள் ச்ைச அடக்கும் ஆற்றல் 
வாய்ந்த கட் ளங் காைளகளான இைளஞர்கள் வாட்டசாட்டமான ேதாற்றத்ேதா  
வாிைசயாக நின்றார்கள். அவர்கள் தாம் த் க் குளிக்காகக் கட ல் ழ்கும் பரதவ 
வா பர்கள். பளிங்கால் இைழத்ெத த் ப் ெபா ந்தின  ேபால் உடற்கட் ள்ள 
அவர்கள் ேதாற்றம் மனத்ைதக் கவர்ந்த . 
 
    சலாபத் க்குப் பக்கத்தில் இ ந்த சிறிய ேகாவி ல் த் க் குளிப்பதற்கு ன் 
அவர்கள் வழக்கமாக வழிப ம் கடல் ெதய்வத்தின் சிைல இ ந்த . ைறப்ப  அைத 
வழிபட்ட பின் பரதவ இைளஞர்கள் அரசைன வணங்கிவிட்  ஒவ்ெவா வராகக் 
கட ல் குதித்தனர். 
 
    அைதப் பார்த் க் ெகாண் ந்த ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின் பட்டத்தரசி, "எவ்வள  

ணி  இந்த வா பர்க க்கு?" என்  வியப் டன் கணவைன ேநாக்கிக் கூறினாள். 
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் அவள் கூறியைதக் ேகட் ச் சிாித்தான். 
 
    "இப்ப ச் சில ஆண்பிள்ைளகள் ணிந்தால் தான் உங்கைளப் ேபான்ற ெபண்களின் 
க த்தில் த்  மாைல இ க்க ம்." அவன் அவள் க த்ைத வைளத் க் கிடந்த 

த்  மாைலையச் சுட் க் காட் ச் ெசான்னான். 
 
    "ஓேகா! ெபண்கைள மட்டம் தட் யா ேபசுகிறீர்கள்?" 
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    "அப்ப  ஒன் மில்ைல! உலகத்தில் ஆண் பிள்ைளகள் அதிகத் ன்பத்தின் ேபாில் 
அைடய ேவண் ய ெபா ள்கெளல்லாம் ெபண்களின் ேதைவகளாயி க்கின்றன என்  
தான் ெசால்ல வந்ேதன்." 
 
    "அழகுள்ளவர்க க்குத்தாேன அழகான ெபா ள்கள் ேதைவ?" என்  தன் 
கணவைனப் ேபச்சில் ெவன்றாள் அந்தப் பட்டத்தரசி. சுற்றி ம் இ ந்த உயர்தர 
அரசாங்க அதிகாாிகள் அரச க்கும் அரசிக்கும் இைடேய நிகழ்ந்த இந்த நைகச்சுைவப் 
ேபச்ைசத் சிாித்  வரேவற்றனர். 
 
    கட ல் ழ்கிய இைளஞர்கள் கிைடத்தமட் ல் த் ச் சிப்பிகைள அள்ளிக் 
ெகாண்  வந்தார்கள். ம ப ம் ம ப ம் உடல் அ ப்  அைடகின்ற வைரயில் 

ழ்கிக் ெகாண்ேட இ ந்தார்கள். த்  வணிகத் க்காக வ ம் அயல்நாட்  
வணிகர்களின் கப்பல்கள் ேம ம் ேம ம் வந்  ெகாண்ேட இ ந்தன. ைறயில் 
கப்பல்கள் நி த்தப் ேபா மான இடமின்றி ஒேர ெந க்கமாக இ ந்த . எனேவ 
கட ல் கண் க்குத் ெதன்பட்ட ெதாைல  வைர கப்பல்களின் பாய்மரக் கூம் கள் 
ெதாிந்தன. பல நாட் க் ெகா கள், பலவிதச் சின்னங்கேளா , பல நிறத்தில் அவற்றின் 
உச்சியில் பறந்தன. வானில் வட்டமி ம் பறைவக் கூட்டங்க க்கும் அந்தக் 
ெகா க க்கும் ேவ பா  ெதாியாமல் பார்க்கிறவர்கள் மயக்க ம் வண்ணம் அைவ 
அதிகமாயி ந்தன. 
 
    ஐந்தா  நாழிைகக க்குப் பின் த் க்குளி நின்ற . அ  வைரயில் எ த்த 
சிப்பிகள் அரச க்கு ன்னால் வாிைசயாக குவிக்கப்பட் ந்தன. அவற்றி ந்  
உயர்ந்த த் க்கைள எ த்  அரசனிடம் ெகாண்  வந்  ெகா த்  வணங்கினான் 
ஒ  வய  திர்ந்த பரதவன். அ  ஒ  வழக்கமான மாியாைத. அந்த த் க்கைளப் 
ெபற் க் ெகாண்  அரசன் ஏேதா ஒ  குறிப்ைப நிைனப் ட் ம் ன்னைகேயா  
தன் ைடய பட்டத்தரசியின் ைகயில் அைவகைளக் ெகா த்தான். 
 
    "ஆண் பிள்ைளகள் அதிகத் ன்பப்பட்  அைட ம் ெபா ள்கெளல்லாம் 
ெபண்க க்ேக வந்  ேசர்கின்றன!" - அவற்ைற வாங்கிக் ெகாண்  அவள் கு ம்பாகப் 
ேபசினாள். 
 
    "என்ன ெசய்யலாம்? உலகம் பரம்பைரயாக அப்ப க் ெகட் ப் ேபாய்க் 
ெகாண் க்கிற !" - அவன் வ த்தப்பட் ச் ெசால்வ  ேபால் இந்த வார்த்ைதகைளச் 
ெசால்  ந த்தான். 
 
    சுற்றி நின்றவர்கள் சிாிப்ைப அடக்க யாமல் இைரந்ேத சிாித்  விட்டார்கள். 
பட்டத்தரசி சிறி  நாணத்ேதா  தைலையக் குனிந்  ெகாண்டாள். 
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    சிப்பிகைள விைல ேபசும் ேநரம் வந்த . அதற்காக அைமக்கப்பட் ந்த 
கூடாரத்தில் வாணிகர்கள் ற் க் கணக்கில் கூ னார்கள். ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த ம் 
அவன் மைனவி ம் கரவந்த ரத்  அரண்மைனையச் ேசர்ந்த க்கிய அதிகாாிக ம் 
சிப்பிக க்கு அ ேக இ க்ைககளில் அமர்ந்தி ந்தனர். 
 
    மன்னர்க க்கு ஈடான ெசல்வச் ெச க்குள்ள சில ெபாிய வாணிகர்கள் மட் ம் 

ன்வந்  ைதாியமாக விைல ேகட்க ஆரம்பித்தனர். அப்ப  ன் வந்த ெபாிய 
வாணிகர்களின் ெதாைக பத் ப் பன்னிரண்  ேப க்கு ேமல் இ க்கா . அவர்களில் 
இ வர் விைல ேகட்கத் ெதாடங்கிய விதம், ேகட்கும் ேபா  வார்த்ைதகைள 
ெவளியிட்ட ைற - எ ம் மாியாைதயாகத் ெதாியவில்ைல. எ த்ெதறிந்த ேபச்சும், 
குதர்க்க ம் அவ்வி வ ம் வியாபாரத் க்குப் தியவர்கேளா என்  நிைனக்கச் 
ெசய்தன. எல்ேலா ைடய கவன ம் அந்த இ வர் ேமல் நிைலத்தன. அப்ப  நடந்  
ெகாண்டார்கள் அவர்கள். இைதெயல்லாம் பார்த்த ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் 
ெபா ைமயாக இ ந்தான். 
 
    "எங்கள் நாட் ம் த் க்குளிக்கிேறாம்! ஆனால் இவ்வள  அநியாய விைலக்கு 
விற் க் ெகாள்ைளய ப்பதில்ைல." 
 
    "நீங்கள் எந்த நா ?" 
 
    "ஏன் அைதச் ெசான்னால் தான் எங்க க்கு த்  விற்பீர்கேளா?" 
 
    "அப்ப  இல்ைல. த் க்கைளப் ளியங்ெகாட்ைட ேபால் ம வாக விற்கும் நா  
எ  என்  ெதாிந்  ெகாள்ள ஆவலாயி க்கிற  எனக்கு." 
 
    "நாங்கள் இ வ ம் ேசாழநாட் னர். எங்கள் நாட் ம் கார்த் ைறக்கு அ கில் 
சில இடங்களில் த் க் குளிக்கிறர்கள், ெதாி மா?" 
 
    "ெதாி ம்! ேசாழநாட்  த் க்கைள என் ேம உலகம் த் க்களாக ஒப் க் 
ெகாண்டதில்ைல. எங்கள் ெகாற்ைகதான் உலகம் ேபாற் ம் த் ச் சலாபம். இைத 
நீங்கள் ம க்க யா ." ெசால் விட்  அவர்கைளப் பார்த் க் ெகாஞ்சம் 
ஏளனமாகச் சிாித்  விட்டான் கரவந்த ரத் ச் சிற்றரசன். அ  அந்த இ வ க்கும் 
ெபா க்கவில்ைல. 
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    "இேத ெகாற்ைகப் பகுதி இதற்கு ன் ம் பல ைறகள் ேசாழநாட்  ஆட்சிக்கு 
உட்பட்ட ண் . இனிேம ம் அப்ப  ஆகாெதன்  யார் ெசால்ல ம்? அைத 
நீங்கள் மறந்  ேபசுகிறீர்கேள." 
 
    ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த க்குச் சினம் ண்ட . "நீங்கள் த்  வாணிகத் க்கு 
வந்தி க்கிறீர்களா? அல்ல  அரசியல் ேபசி வம்  ெசய்ய வந்தி க்கிறீர்களா?" என்  
ஆத்திரத்ேதா  இைரந்  கத்தினான் அவன். 
 
    ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன  சு ெசாற்கைளக் ேகட்ட ம், இ வ ம் கதிகலங்கி 
விட்டனர். தங்கள் குட்  ெவளிப்பட்  வி ேமா என்ற கவைல அவர்கைளப் பி த் க் 
ெகாண்ட . அவசரக் ேகாலம் அள்ளித் ெதளித்த கைதயாக அங்கி ந்  ந வி வி வ  
என்  சமிக்ைஞ லம் திட்டமிட் க் ெகாண்டனர். அ  இன் ம் சந்ேதகத்ைத 
விைளவித்  வி ேம என்  அப்ெபா  அவர்க க்குத் ேதான்றவில்ைல. எனேவ, 
அந்த இ வ ம் வாணிகர் கூட்டத்தி ந்  ெவளிேயறி ெமல்ல ந வி விட்டனர். 
அவர்கள் நடந்  ெகாண்ட ைறைய ம், ெசால்லாமல் ெகாள்ளாமல் 
ந விவிட்டைத ம் காணப் ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின் சந்ேதகம் வ த்த . தன் அ கில் 
நின்ற 'மானகவசன்' என் ம் ெமய்க்காவலைன அைழத் , இ வைர ம் 
அவர்க க்குத் ெதாியாமல் பின்பற்றிச் ெசன்  கண்காணிக்குமா  இரகசியமாகச் 
ெசால்  அ ப்பினான். அவ ைடய மனத்தில் பலத்த சந்ேதகத்ைத 
உண்டாக்கிவிட் ப் ேபாய்விட்டார்கள் அவர்கள். ஏற்கனேவ வட றம் எல்ைலக் 
காவல் ரர்களிடமி ந்  அவ க்குச் சில ெசய்திகள் வந்தி ந்தன. கடந்த இ  
வாரங்க க்குள் ேசாழநாட்  ஒற்றர்களாகச் சந்ேதகிக்கப்பட்டவர்கள் இ ப  ப்ப  
ேப க்கு ேமல் உக்கிரன் ேகாட்ைடச் சிைறச்சாைலயில் அைடக்கப்பட் ந்தார்கள். 
பாண்  நாட்  எல்ைலக்குள் அந்நியர்கைள எச்சாிக்ைகயாகக் கவனித்  
அ மதிக்குமா  அங்கங்ேக எல்ைலப் றக் காவல் ரர்கள் 
ஆைணயிடப்பட் ந்தார்கள். அப்ப யி ந் ம் வாணிகர்கைளப் ேபால், றவிகைளப் 
ேபால், யாராவ  வந்  ெகாண்  தான் இ ந்தார்கள். 
 
    த் க்குளி விழா க்கு ம நாள் ெபாதியமைலச் சார ல் ெபா ைந நதியில் 

னலாட்  விழாவிற்குச் ெசன்ற ேபா  அங்கும் அந்த த்  வாணிகர் இ வைரச் 
சந்தித்தான் ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன். ன்றாம் நாள் கரவந்த ரம் தி ம்பியபின் ஒ  
மாைலப் ேபாதில் ேமல் மாடத்தி ந்  ெத ைவப் பார்த் க் ெகாண் ந்த 
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின் பட்டத்தரசி அேத ஆட்கள் ெத வில் நடந்  ெசன்றைதக் 
கண்டதாகக் கூறினாள். ெபா ைம இழந்  ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் மானகவசைனக் 
கூப்பிட் , "இனி ம் அவர்கைளப் பின்பற்ற ேவண்டாம். பி த் ச் சிைறயில் அைடக்க 
ஏற்பா  ெசய்" என்  க ைமயாக உத்தரவிட்டான். ஆனால் அந்த இ வ ம் 
அகப்படேவ இல்ைல! 
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    கரவந்த ரத்  எல்ைலயிேலேய ெதன்படாமல் மைறந்  விட்டார்கள். பாண் ய 
நாட்  எல்ைலேயாரச் சிற் ர்களில் சி  கள கள், கலவரங்கள், அ பி கள் நடக்கும் 
ெசய்திகள் வளர்ந்தன. இந்த அைடயாளங்கெளல்லாம் எதற்கு ன் அறிவிப்  என்ப  
ெபாிம்ெபயர்ச்சாத்த க்குப் ாிந்  விட்ட . 
 
    'இனி ம்  மைறப்பதில் பயனில்ைல. ெசய்திைய மகாமண்டேலசுவர க்கும், 
மகாராணியா க்கும் எட்டவிட ேவண் ய தான்' என்  தீர்மானத் க்கு வந்தான். 
அந்தத் தீர்மானத்ைத உடேன ெசயலாற்றி ம் த்  விட்டான். 
    --------- 
 

2.2. ெகாற்ைகயில் குழப்பம் 
 
    சிவந்த வா ம், ெவள்ளிய நைக ம், பிற ம் கண்க ம், சு ண்ட கூந்த ம், வண்ட 
நைட மாக த் ச் சலாபத்  அ கி ந்த கடல் ைறயில் இளம் ெபண்கள் நீரா க் 
ெகாண் ந்தனர். ேவ  சில சி மிகள் கடற்கைர ஈரமண ல் கட்  
விைளயா னர். அவர்க ைடய மணல் ட்ைடக் கடல் அைல அழித்த . அைதக் 
கண்ட நிைன  மலராப் ப வத்ைத ைடய அந்தச் சி மிக க்குக் கட ன் ேமல் சினம் 

ண்ட . "ஏ, கடேல! இ , இ ! என் அம்மாவிடம் ெசால் க் கண் க்கச் 
ெசால்கிேறன்" என்  கடைலப் பய த்தி விட்  ஆத்திர ம் அ ைக மாக 
ெவ ப்ேபா  தன் க த்தி ந்த த்  மாைலைய அ த் ச் சிதறி அடம் பி த்தாள் 
ஒ  சி மி. கடற்கைரேயாரத் ப் ன்ைன மரத்தி ந்  உதிர்ந்த அ ம் க க்கும் 
இப்ப ச் சிதறப்பட்ட த் க்க க்கும் ேவ பா  ெதாியாமல் அந்தப் பக்கம் நடந்  
வ ேவார் திைகத்தனர். 
 
    ெகாற்ைகக் கட ல் இளம் ெபண்கள் நீரா  மகிழ்வேத ஒ  தனி அழகு. இளம்ெபண் 
ஒ த்தி தன் ேதாழியின் ேதாள் ேமல் வாாி இைறப்பதற்காக இரண்  உள்ளங் 
ைககளி ம் நீைர அள்ளினாள். அதில் அவள் கண்கள் ெதாிந்தன. 'ஐேயா மீன்!' என்  
தண்ணீைர விட் க் கைரேயறிப் பயந்  ேபாய் மண ல் உட்கார்ந்  விட்டாள் அந்தப் 
ெபண். 
 
        "ெதாக்குத் ைறப ம் ெதாண்ைட அம் 
        ெசவ்வாய் மகளிர் ேதாள்ேமற் ெபய்வான் 
        ைகக்ெகாண்ட நீ ள் க ங்கண் 
        பிறழ்வ கயெலன் ெறண்ணி 
        ெமய்க் ெகன் ம் ெபய்கல்லார் மீண்  
        கைரக்ேக ெசாாிந்  மீள்வார் காணார் 
        எக்கர் மணங்கிைளக்கும் ஏைழ 
        மகளிர்க்ேக எறிநீர்க் ெகாற்ைக." 
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    என்  இப்ப ெயல்லாம் த்  விைள ம் ெகாற்ைகத் ைறையப் பற்றி த்  

த்தான தமிழ்ப் பாடல்கைளப் பழம் லவர்கள் பா யி ந்தார்கள். பல்லாயிரங் 
காலத் ப் பயிர் அந்தப் ெப ைம. மான ம், ர ம், க ம், மாண் ம், பாண் ய 
மர க்குக் ெகா த்த ெப ைம அ ! பாண் ய நாட்  மண்ைணத்தான் தங்கள் 
மறத்தினாற் காத்தனர் பாண் யர். ஆனால் த்  விைள ம் ெகாற்ைகக் கடைல 
அறத்தினாற் காத்தார்கள். 
 
        "மறப்ேபார்ப் பாண் யர் அறத்திற் காக்கும் 
        ெகாற்ைகயம் ெப ந் ைற த் ." 
 
    என்  எவ்வள  நன்றாகச் சங்க ற் கவிஞர் அந்தப் ெப ந்தன்ைமையப் 
பாராட் யி க்கிறார்! 
 
    இப்ேபா ள்ள சூழ்நிைலயில் இந்தப் பாராட்ெடல்லாம் ெவ ம் பழம் ெப ைமயாகி 
விட்டனேவ. அறத்தினால் காத்த ெகாற்ைகைய மறத்தினாற் காக்க ேவண் ய நிைல 
ஏற்பட்  விட்ட . பைகைம ம் ச ம் வள ம் ேபா  உலகத்தில் எந்தப் 
ெபா ைள ேம அறத்தினால் காக்க வதில்ைல. தங்க நைகைய இ ம் ப் 
ெபட் யில் ைவத் ப் ட் வ  ேபால் ெமய்ையக் கூட ெபாய்யால் தான் பா காக்க 
ேவண் யி க்கிற . வ ைம ள்ளவ க்கு ஆைசகள் வள ம் ேபா  வ ைம 
அற்றவன் தன் ெபா ள்கைள அறத்தினால் எப்ப க் காக்க ம்? 
 
    யா தான்! ய ம் இல்ைல. த் க்குளி விழா க்கு ம நாள் ெகாற்ைகயில் 
நடந்த குழப்பங்கள் இந்த உண்ைமைய விளக்கிவிட்டன. கரவந்த ரத்  அரச ம், 
அரசி ம், பாிவாரங்க ம் விழாவன்ைறக்கு மாைலயிேலேய ெபா ைநப் னலாட்  
விழா க்காகத் தி ம்பிச் ெசன்  விட்டனர். த் ச் சலாபத்தில் நைடெபற ேவண் ய 
வாணிபத்ைத ேமற்பார்ைவ ெசய்வதற்குக் கரவந்த ரத்  அரசாங்கப் பிரதிநிதிகளாகக் 
'காவிதி'ப் பட்டம் ெபற்ற அதிகாாி ஒ வ ம், 'ஏனாதி'ப் பட்டம் ெபற்ற க மத்தைலவர் 
ஒ வ ம், 'எட் 'ப் பட்டம் ெபற்ற வணிகர் ஒ வ ம் ெகாற்ைகயில் தங்கியி ந்தார்கள். 
பாண் ய மன்னர்கள் இளவரசர்களாக இ க்கும் காலத்தில் வந்  
தங்கியி ப்பதற்காகப் பழங்காலத்தில் கட்டப்பட்ட அரசு மாளிைக ஒன்  
ெகாற்ைகயில் உண் . அ  கடல் ைறயி ந்  சிறி  ெதாைல  தள்ளி இ ந்த . 
 
    த் ச் சலாபத்ைத ேமற்பார்ைவயிடக் ெகாற்ைகயில் இ ந்த அரசாங்கப் 
பிரதிநிதிகள் வ ம் அந்த அரச மாளிைகயில் தான் தங்கியி ந்தனர். 
 
    காைலயில் விழா க்காக வந்  கூ யி ந்த கூட்டம் இப்ேபா  இல்ைல. அரசன் 

னலாட்  விழா க்காகப் ெபாதிய மைலச் சார க்குத் தி ம்பிய ம் கூட்ட ம் 
கைலந்தி ந்த . ஆனா ம் அதனாற் ெகாற்ைகத் ைறயின் கலகலப் க் குைறந்  
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விடவில்ைல. ஈழம், கடாரம், ட்பகம், சாவகம், சீனம், யவனம் த ய பலநாட்  
வாணிகர்க ம், கப்பல்க ம் நிைறந்தி க்கும் ேபா  ெகாற்ைகத் ைறயின் 
ஆரவாரத் க்கு எப்ப க் குைற  வ ம்? 
 
    ேபரரசன் மைறந்த பின், கு ம்  ெசய்யத் தைலெய க்கும் சி  பைகவர்கைளப் 
ேபால் கதிரவன் ஒளியிழந்த வானில் விண்மீன்கள் மி க்கின. சுற் ப் றம் இ ண்ட . 
மணற்பரப்பில் ெதாிந்த ெவண்ைமயான கூடாரங்களின் தீபங்கள் ஒளிபரப்பத் 
ெதாடங்கும் ேநரம். கப்பல்கைளக் கைரேயாரமாக இ த்  நங்கூரம் பாய்ச்சுேவார் 
அ ப் த் ெதாியாமல் இ ப்பதற்காக ஒ வைகப் பாட் ப் பா வார்கள். ைற கப் 
பகுதியில் அந்தப் பாட்ெடா  எப்ேபா ம் ஒ த்த வண்ணம் இ க்கும். அ  கூட 
அடங்கிவிட்ட . ைறப் பக்கமாகச் சி  ேகா ரம் ேபால் உயர்ந்தி ந்த கலங்கைர 
உச்சியில் தீ ெகா ந்  விட் க் காற்றில் எாிந்  ெகாண் ந்த . வாிைசயாக நின்ற 
பாய்மரக் கப்பல்களில் காற்  உரசும் ேபா  ஒ வைக அ த்தமான ஓைச 
உண்டாயிற் . மற்றப த் ைறயின் ஆரவாரத்ைத இரவின் அைமதி குைறத்  
விட் ந்த ! 
 
    ஆனால் வணிகர்களின் கூடாரங்கள் இ ந்த பகுதிகளில் இதற்கு ேநர்மாறாகப் 
பாட் ம், கூத் மாய் ஆரவாரம் அதிகாித்தி ந்த . நீண்ட ெதாைல  பயணம் ெசய்  
வியாபாரத் க்காக வந்  தங்கி ள்ள இடத்தி ம் தங்கள் இன்பப் 
ெபா ேபாக்குகைள, அவர்கள் விட் க் ெகா க்கத் தயாராயில்ைல. அவர்க ைடய 
கூடாரங்களிெலல்லாம் விளக்ெகாளி இரைவப் பகலாக்கிய . க்களின் ந மண ம் 
அகிற் ைகயின் வாசைன ம், யாழிைச ம், நாட் யக் கணிைகயாின் பாதச் 
சிலம்ெபா ம், மனத்ைத க்ேகற்றித் ள்ள ைவக்கும் பாடல்க ம் காற்  
வழியாகக் கலந்  வந்  ெகாண் ந்த . எங்கும் எதற்காக ம் தங்கள் 
சுகேபாகங்கைளக் குைறத் க் ெகாள்ளாத அள க்கு வள ம் வசதி ள்ள ைறயில் 
பணி ாிேவார் வசிக்கும் மற்ேறார் பகுதி இ ளில் ழ்கியி ந்த . இைவ தவிர 

த் க்குளி விழாைவக் காணவந் , ம நாள் காைல ஊ க்குத் தி ம்பிக் ெகாள்ளலாம் 
என்ற எண்ணத் டன் அன்றிர  அங்ேகேய தங்கிவிட்ட மக்க ம் இ ந்தனர். 
அவர்க ம் கூடாரங்கள் அைமத்ேத தங்கியி ந்தனர். 
 
    அந்த மாதிாிச் சாதாரண மனிதர்கள் தங்கியி ந்த கூடாரங்கள் ஒன்றி ந்  நமக்கு 

ன்ேப பழக்கமானவர்களின் ேபச்சுக் ேகட்கிற . ஒன் , அடங்கிய ஆண் குரல்; 
மற்ெறான்  க்குத்தனம் நிைறந்த ெபண் குரல். 'யார் இவர்கள்?' என்  அ கில் 
ெந ங்கிப் பார்த்த ம் வியப்பைடகிேறாம். 
 
    அந்த ஆடம்பரமற்ற எளிைமயான சிறிய கூடாரத்தின் உட் றம் அகல் விளக்கின் 
மங்கலான ெவளிச்சத்தில் நமக்கு ன்ேப பழக்கமான ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்  
மணியக்காரன் அண்டராதித்த ைவணவைன ம், அவன் மைனவி ேகாைதைய ம் 
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காண்கின்ேறாம். அந்த ேவ க்ைகத் தம்பதிகள் வழக்கம் ேபால் உலகத்ைதேய மறந்  
நைகச்சுைவ உைரயாட ல் ழ்கியி க்கின்றனர். 
 
    "உன் ைடய ஆவல் நிைறேவறிவிட்டதா? த் க்குளி விழாப் பார்க்க 
ேவண் ெமன்  ன்  ஆண் களாக உயிைர வாங்கிக் ெகாண் ந்தாய். ெகாண்  
வந்  காண்பித்தாகி விட்ட ; இனி நான் நிம்மதியாயி க்கலாம்." 
 
    "அ தான் இல்ைல; நாைளக் காைலயில் நாம் இங்கி ந்  றப்ப வதற்கு 

ன்னால் நீங்கள் எனக்கு ஒ  த்  மாைலைய வாங்கித் தர ேவண் ம். இவ்வள  
பிரமாதமான த் க்கெளல்லாம் விைளகின்ற ெகாற்ைகக்கு வந்  விட்  ெவ ங் 
ைகேயா  ேபாவ  நன்றாயி க்கா !" ேகாைத இைதக் கூறிவிட்  ெம வாக 
நைகத்தாள். 
 
    "அெதல்லாம் ச்சு விடக்கூடா . ெபா  வி ந்த ம் ஊ க்குக் கிளம்பி விட 
ேவண் ம். இரண்  ேப ேம இங்கு வந் விட்ேடாம். அறக்ேகாட்டத்தில் ஆள் 
இல்ைல. நாட்  நிைலைம ம் பலவிதமாகக் கலவர ற்றி க்கிற ." 
 
    " த்  மாைல வாங்கிக் ெகாள்ளாமல் ஓர் அ  கூட இங்கி ந்  நான் நகர 
மாட்ேடன். த்  விைள ம் ெகாற்ைகக்கு வந்  விட்  த்  வாங்காமற் ேபானால் 
மிக ம் பாவமாம்?" 
 
    "அடேட! அப்ப க்கூட ஒ  சா திரம் இ க்கிறதா? எனக்கு இ வைரயில் 
ெதாியாேத?" 
 
    ேகாைத அண்டராதித்த க்கு கத்ைதக் ேகாணிக் ெகாண்  அழகு காட் விட் ச் 
சிாித்தாள். 
 
    "ெபண்ேண! நீ சிாிக்கிறாய், அழகு காட் கிறாய்; த்  மாைல வாங்கிக் ெகா , 
ைவரமாைல வாங்கிக் ெகா  என்  பி வாதம் ெசய்கிறாய்; நான் ஓர் ஏைழ 
மணியக்காரன் என்பைத நீ மறந்  விட்டாய் ேபா க்கிற ." 
 
    "ஆகா! இந்தப் பசப்  வார்த்ைதக க்கு ஒன் ம் குைறவில்ைல. உங்கள் உடன் 
பிறந்த தம்பி இந்த நாட்  மகாமண்டேலசுவர க்கு வல  ைக ேபான்றவர். அவர் 
மனம் ைவத்தால் எைத எைதேயா ெசய்ய கிற . உங்கைள இந்த அறக்ேகாட்டத்  
மணியக்காரர் பதவியி ந்  ேவ  பதவிக்கு உயர்த்த மட் ம் அவ க்கு மனம் 
வரவில்ைல." 
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    "அவன் என்ன ெசய்வான்? அவ க்கு எத்தைனேயா அரசாங்கக் கவைலகள். 
அவ க்கு இ க்கிற ேநரத்தில் அவன் மகாமண்டேலசுவர க்கு நல்ல பிள்ைளயானால் 
ேபா ம்." 
 
    "விநா க்கு ஒ  தரம் தம்பியின் ெபயைரச் ெசால் ப் ெப ைம அ த் க் 
ெகாள்வதில் ஒன் ம் குைறவில்ைல." 
 
    "இதற்காக அைத நான் விட்  விட ேமா, ேகாைத?" அவள் ைகையப் பற்றிக் 
ெகஞ்சும் பாவைனயில் சமாதானத் க்குக் ெகாண்  வர யன்றான் அண்டராதித்த 
ைவணவன். 
 
    அேத சமயம் த் ச் சலாபம் இ ந்தப் பகுதியி ந்  ெப ங் கூப்பா  எ ந்த . 
ேகாைத ம், ைவணவ ம், பதற்றமைடந்  என்னெவன்  அறிந்  ெகாள் ம் 
ஆவ டன் கூடாரத் க்கு ெவளிேய வந்  பார்த்தார்கள். சலாபத்ைதச் சுற்றி ம் 
இ ந்த கூடாரங்கள் தீப்பற்றிப் ெபாிதாக எாிந்  ெகாண் ந்தன. மணற்பரப்பில் 
குதிைரகள் பாய்ந்  வ ம் ஓைச ம், வாேளா  வாள் ேமா ம் ஒ க ம், ஓலங்க ம், 
கடல் அைலகளின் ஓைச ம் உடன் ேசர்ந்  ெகாண்டதனால் ஒன் ம் ெதளிவாக 
விளங்கிக் ெகாள்ள யவில்ைல. யார் யாேரா தி தி ெவன்  இ ளில் ஓ னார்கள், 
ேபானார்கள், வந்தார்கள். 
 
    "ஏேதா ெபாிய கலவரம் நடக்கிறாற் ேபா க்கிற " என்றான் ைவணவன். 
 
    "கூடாரத் க்குள் வா ங்கள், விளக்ைக அைணத்  விட் ப் ப த் க் ெகாள்ளலாம்" 
என்றாள் ேகாைத. 
 
    அவர்கள் கூடாரத் க்குள் தி ம்ப இ ந்த ேபா  அந்தப் பக்கமாக யாேரா ஓர் ஆள் 
தீப்பந்தத்ேதா  வி ந்த த் க் ெகாண்  ஓ  வ வ  ெதாிந்த . பின்னால் 
கூட்டமாகச் சிலர் அப்ப  ஓ  வந்த ஆைளத் ரத்திக் ெகாண்  வந்தார்கள். ஓ  
வந்தவன் எப்ப யாவ  தப்பினால் ேபா ெமன்ற எண்ணத் டன் தைலெதறிக்க ஓ  
வந்  ெகாண் ந்தான். அவன் ேகாைத ம், ைவணவ ம் நின்  ெகாண் ந்த 
பக்கமாக வந்த ேபா  அவ்வி வ ம் அவ ைடய கத்ைதத் தீவட்  ெவளிச்சத்தில் 
ஒ  கணம் நன்றாகப் பார்க்க ந்த . 
 
    "ஐேயா! இந்தப் பாதகனா?" என்ற வார்த்ைதகள் ேகாைதயின் வாயி ந்  
ெம வாக ஒ த்தன. ைவணவ க்கும் அவன் இன்னாெரன்  ாிந்  விட்ட . உடல் 
ஒ  விநா  ெம வாக ந ங்கிய . ல்லாித்  ஓய்ந்த . "ேகாைத! உள்ேள வந் வி . 

ரத்திக் ெகாண்  வ கிறவர்கள் நம்ைமப் பி த் க் ெகாண்  எைதயாவ  
விசாாித் த் ெதாந்தர  ெசய்யப் ேபாகிறார்கள்" என்  அவள் ைகையப் பற்றி 
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பரபரெவன்  இ த் க் ெகாண்  கூடாரத் க்குள் ேபாய்விட்டான். உள்ேள எாிந்  
ெகாண் ந்த விளக்ைக ம் அைணத்  விட்டான். ஓ வந்தவன் ேவ  யா ம் 
இல்ைல. ன்ெபா  நாள் ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தில் ந  இரவில் வந்  தங்க இடம் 
ேகட்  வம்  ெசய்த ன்  ரட்  ஆட்களில் ஒ வன் தான் அவன். 
 
    என்ன நடந்த ? அவைன ஏன் ரத்திக் ெகாண்  வ கிறார்கள்? சலாபத் க்கு 
அ கில் கூடாரங்கள் ஏன் தீப்பற்றி எாிகின்றன? - இவற்ைறெயல்லாம் ெதாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற ஆைச ம், ெதாிந்  ெகாள்ள யாத சூழ்நிைல மாகக் 
குழம்பிக் கலவர ற்ற மனநிைலேயா  வி கிற வைர அந்தக் கூடாரத்  இ ளிேலேய 
அைடபட் க் கிடந்தனர் அவர்கள் இ வ ம். 
 
    இரவின் நீண்ட யாமங்கள் எப்ப த்தான் ஒவ்ெவான்றாக விைரவில் கழிந்தனேவா? 
ெபா  வி ந்த ேபா  ேபார் நடந்  ந்த களம் ேபால் எல்லா ஒ கைள ம் 
வி ங்கித் தனதாக்கிக் ெகாள் ம் ஒ  நீண்ட ெமௗனம் அந்தப் பிரேதசத்தில் 
சூழ்ந்தி ந்த . 
 
    அண்டராதித்த ம் ேகாைத ம் எ ந்தி ந்  ஊ க்குப் றப்படத் தயாரானார்கள். 

றப்ப வதற்கு ன் த் ச் சலாப ம், ைறயின் பிரதான திக ம், சிப்பிகைளக் 
குவித்  ரர்கள் காத்  நிற்கும் சிப்பிக் கிடங்குக ம் இ ந்த பகுதியில் ேபாய்ப் 
பார்த்தனர். 
 
    அந்தப் பகுதியில் கூடாரங்கள் எாிந்  சின்னாபின்னமாகிக் கிடந்தன. ஆள் 
நடமாட்டம் இல்லாமல் கைளயின்றி ஒளியின்றி இ ந்த  அப்பகுதி. கைடகெளல்லாம் 

 அைடக்கப் ெபற்றி ந்தன. கிடங்குகளில் பத்திரமாகக் குவிக்கப்பட் ந்த 
சிப்பிகள் மணற்பரப்பில் தா மாறாகச் சிதறிக் கிடந்தன. சில குவியல்கைளக் காணேவ 
இல்ைல. ெந ந்ெதாைலவி ந்  வந்தி ந்த வியாபாாிகள் பயத் ட ம், 
பதற்றத் ட ம் அவசர அவசரமாகக் கப்பேலறிக் ெகாண் ந்தார்கள். தல் நாள் 
இரவில் பாட் ம் கூத் மாக அவர்கள் கூடாரங்கள் இ ந்த இடத்தில் இப்ேபா  
ெவ ம் மணற்பரப் த்தான் இ ந்த . கரவந்த ரத்  ரர்கள் சில ம் 

த் க்குளிப்ைபத் ெதாடர்ந்  ேமற்பார்ைவ ெசய்  நிர்வகிப்பதற்காக 
நியமிக்கப்பட் ந்த அரசாங்கப் பிரதிநிதிகள் வ ம் சலாபத் க்க ேக அழி  நடந்த 
இடங்கைள ம் சிப்பிக் கிடங்குகைள ம் சுற்றிப் பார்த் க் ெகாண் ந்தார்கள். 
அவர்கள் கங்களில் கவைல ேதங்கியி ந்த . அங்ேக யாாிடமாவ  இர  நிகழ்ந்த 
குழப்பத்ைதப் பற்றி விசாாிக்க ேவண் ெமன்  ேகாைதக்கும் அண்டராதித்த க்கும் 
ஆைச த்த . 
 
    "பார்த்தீர்களா? இைதக் கா ம் ேபா  அந்த ரட ம் அவைனச் ேசர்ந்தவர்க ம் 
ெசய்த ேவைலதாெனன் ம் ேதான் கிற " என்றாள் ேகாைத. 
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    "ேபசாமல் இ ! நமக்கு எதற்கு இந்த வம்ெபல்லாம்? நிைலைம சாியில்ைல, 
ஊ க்குப் ேபாய்ச் ேச ேவாம்" என்  அவள் வாைய அடக்கி அைழத் க் ெகாண்  

றப்பட்டான் அண்டராதித்தன். சுகமாக ன்சிைறக்குப் ேபாய்ச் ேச வதற்குள் 
இைடவழியில் கலவரங்கள், சல்களில் மாட் க் ெகாள்ளாமல் ேபாய்ச் 
ேசரேவண் ேம என்  நிைனத் ப் பயப்ப கிற அள க்கு குழம்பியி ந்தன, றப்ப ம் 
ேபா  அவர்கள் மனங்கள். 
 
    மறப்ேபார் பாண் யர் அறத்தினால் காத்  வந்த ெகாற்ைகப் ெப ந் ைறயில் மறம் 
நிகழ்ந்  விட்ட . அைலகள் சங்குகைள ஒ க்கிக் கைர ேசர்த்  விைளயா ம் 

ைறயில் அநியாயம் நடந்  விட்ட . கடல் ஓலமி தல் தவிர மனிதர் ஓலமிட்டறியாத 
ெகாற்ைகயில் மனிதர் ஓலமி ம் கலவர ம் நடந்  விட்ட . 
    -----------  
 

2.3. ெந ங்கி வ ம் ெந ம் ேபார் 
 
    அ த்த த்  வந்த பயங்கரச் ெசய்திகைளக் ேகள்விப்பட் ப் ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் 
பதறிப் ேபானான். நிைலைமைய விவாித்  எ திய தி கத் டன் அப்ேபா தான் 

த ப்பியி ந்தான். வன் றப்பட் ப் ேபான சிறி  ேநரத்திற்குள் 
ெகாற்ைகயி ந்  அந்தப் திய ெசய்தி வந்த . 
 
    "இரவில் ஆ தபாணிகளான ரட்  ரர்கள் சிலர் தீப்பந்தங்கேளா  கூட்டமாக 
வந்தார்கள். த் ச் சலாபத் க்கு அண்ைமயி ந்த கூடாரங்க க்குத் தீ 
ைவத் விட் க் காவ க்கு இ ந்த நம் ரர்கேளா  ேபாாிட்டனர். குவித்  
ைவக்கப்பட் ந்த சிப்பிக் குவியல்கள் சூைறயாடப்பட்  விட்டன. அந்த ரட் க் 
கூட்டத்தில் யா ேம அகப்படவில்ைல. சிலைரத் ரத்திப் பி க்க யன் ம் யாமல் 
ேபாய்விட்ட ." ெகாற்ைகயி ந்  ெசய்  ெகாண்  வந்த ஆள் இப்ப க் கூறிய 
ேபா  ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் திைகத் ப் ேபாய் விட்டான். 
 
    "ெதாடர்ந்  த் க்குளிப்  நைடெப கிறேதா, இல்ைலேயா?" 
 
    "இல்ைல! தற்கா கமாக நி த்தி ைவக்கப்பட் க்கிற . த்  வாணிபத் க்காக 
ெந ந்ெதாைலவி ந்  கடல் கடந்  வந்தி ந்த வணிகர்கெளல்லாம் பயந்  ேபாய்த் 
தி ம்பிச் ெசன்  விட்டனர்." 
 
    "என்ன ஆனா ம் த் க்குளிப்ேபா, சலாபத்  ேவைலகேளா தைடப்பட்  
நிற்கக்கூடா . நம்ைமப் பல னப்ப த்த வி ம் கிறவர்க க்கு ன் நாம் 
பல னமைடவ  ேபால் காட் க் ெகாள்வ  நல்லதல்ல. இந்தத் தி கம் ெகாண்  
வ ம் தேனா  ெபா க்கி எ த்த ரர்களாக  ேபர் அ ப்பியி க்கிேறன். 
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இவர்கைளக் காவ க்கு ைவத் க் ெகாண்  ெதாடர்ந்  த் க் குளிப்ைப 
நடத் ங்கள். மற்ற ஏற்பா கைள இங்ேக நான் கவனித் க் ெகாள்கிேறன்" என்  

க்கியமான ஆள் வசம் ஓர் ஓைலைய ம்  ரர்கைள ம் ஒப்பைடத்  உடேன 
ெகாற்ைகக்கு அ ப்பினான் ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன். 
 
    பய ம், திைகப் ம், ேம ம் ேம ம் தி க்கி ம் ெசய்திக ம் அவைனக் 
கவைலக்குள்ளாக்கிக் ெகாண் ந்தா ம் தன்ைனப் ெபா த்தவைரயில் உ தியாக 
இ ந்  காாியங்கைளச் ெசய்  வரேவண் ெமன்  தீர்மானித் க் ெகாண் ந்தான் 
அவன். 
 
    வடக்கு எல்ைலப் பகுதியில் பலமான காவல் ஏற்பா கைளச் ெசய்தி ந்த ேபாதி ம் 
அங்கி ந் ம் சில கலவரச் ெசய்திகள் கா க்கு எட் க் ெகாண்  தான் இ ந்தன. 
எல்ைல ம் இடத்தில் நடப்பட் ந்த ெகா க்குத் க் கற்கள் (எல்ைல பிாி ம் 
இடத்ைத விளக்கும் அைடயாளக் கற்கள்) இரேவா  இரவாகப் பி ங்கி எறிந்  
உைடக்கப் பட் ந்தனவாம். 
 
    தன்னால் ந்த காவல் ஏற்பா கைளச் ெசய் விட்  அரண்மைனக்குச் ெசய்தி 
ெகாண்  ேபான மானகவசன் தி ம்ப வ வைத எதிர்பார்த்தி ந்தான் 
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன். ஏற்ெகனேவ சந்ேதகத்தின் ேபாில் சிைறபி க்கப்பட் ந்த 
வடதிைச ஒற்றர்கள் சிலைரப் பய த்தி ம், ன் த்தி ம் அவர்களிடமி ந்  ஒ  
சில உண்ைமகைள அறிய ந்தி ந்த . 
 
    பைடெய க்க ைனந்தி ப்பவர்கைள யார் யாெரன் ம், அவர்க ைடய 
ேநாக்கங்கள் என்ெனன்னெவன் ம் ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் ஒ வா  ெதாிந்  
ெகாண் ந்தான். அரண்மைனக்கு அ ப்பிய தி கத்தி ம் அைதக் 
குறிப்பிட் ந்தான். கரவந்த ரத் க் ேகாட்ைட சிறந்த பா காவல் அைமப் க்கைளக் 
ெகாண்ட . பராந்தக பாண் ய ம், ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின் தந்ைத உக்கிர ம் 
அவர்கள் காலத்தில் வடக்கு எல்ைலப் பா காப்ைப ம் ேவ  சில வசதிகைள ம் 
எண்ணித் திட்டமிட்  உ வாக்கிய ேகாட்ைட அ . ஆழமான அகன்ற அகழி. எந்திரப் 
ெபாறிக ம் தந்திரச் ெசயல்க ம் மிக்க உயரமான மதிற்சுவர். சிலப்பதிகாரத்  
ம ைரக் ேகாட்ைடைய மனத்தில் ெகாண்  கட்டப்பட் ந்த  கரவந்த ரத் க் 
ேகாட்ைட. ேகாட்ைடக் கத கைள அைடத் , ட் க் ெகா ப்பதற்கு ன்  ெபாிய 
கைணய மரங்கள் ேதைவெயன்றால் அதன் ெப ைமைய ேவ  எப்ப க் கூற ம்? 
இப்ப ெயல்லாம் இ ந் ம் பா காப் க்காக ேம ம் கவைல எ த் க் ெகாண்டான் 
அந்தக் ேகாட்ைடயின் சிற்றரசன். மகாமண்டேலசுவராிடமி ந் ம் 
மகாராணியிடமி ந் ம் ம ெமாழி கிைடப்பதற்கு ன்னால் தன்னால் 
ஆனவற்ைறெயல்லாம் தயங்காமல், மயங்காமல் ெசய்ய ேவண் ெமன்ற ப்  
அவ க்கு இ ந்த . 
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    அன்  மாைலக்குள் மானகவசன் ம ெமாழி ஓைலேயா  தி ம்பி வி வான் என்  
அவன் ஒவ்ெவா  விநா ம் எதிர்பார்த் க் ெகாண் ந்தான். ஆனால் மானகவசன் 
அன்  மாைல மட் மல்ல ம நாள் காைல வைரயில் வரேவ இல்ைல. ேவ  சில 
ெசய்திகள் பராபாியாக அவ க்குத் ெதாிந்தன. 
 
    கன்னியாகுமாிக் ேகாவி ல் யாேரா மகாராணியார் ேமல் ேவல் எறிந்  ெகால்ல 

யன்ற ெசய்திையக் ேகட்ட ேபாேத அவன் மிக ம் கலங்கினான். அதன்பின் கூற்றத் 
தைலவர்கள் அரண்மைனயில் ஒன்  கூ த் ெதன்பாண்  நாட் ன் எதிர்காலம் பற்றி 
விவாதிக்கப் ேபாவ ம் அவ க்குத் ெதாிந்தி ந்த . ஆனால், 'இைடயாற்  மங்கலம் 
மாளிைகயில் அந்நியர் அ ச்சுவ  பட யாத பா காப்பான இடத்தி ந்  
பாண் ய மரபின் சுந்தர ம், ர வா ம், ெபாற் சிம்மாசன ம் ெகாள்ைள 
ேபாய்விட்டன' - என்ற ச்ெசய்திைய அறிந்த ேபா  அவன் அைடந்த அதிர்ச்சி 
அவன் வாழ்நாளிேலேய ேபரதிர்ச்சி. 
 
    'அடாடா! வ ைமயான தைலைமயற்றி க்கும் இந்த நாட் க்குத்தான் ஒேர 
சமயத்தில் எத்தைன ேசாதைனகள்? பட்டகா ேலேய ப ம் ெகட்ட கு ேய ெக ம் 
என்ப  ேபால் அ த்த த்  வ ம் இந்தத் ன்பங்கைளெயல்லாம் மகாராணியார் 
எப்ப த்தான் தாங்கிக் ெகாள்ளப் ேபாகிறாேரா? கணவைன இழந்த ைகம்ைம நிைல, 
குமாரபாண் யர் காணாமற் ேபான யரம், பைகவர்களின் பலம் வாய்ந்த 
ெதால்ைலகள், அரசுாிைமப் ெபா ள்கள் ெகாள்ைள ேபான அவலம். ஐேயா இந்தச் 
சமயத்திலா நான் ேபார்ச் ெசய்திைய பற்றிய தி கத்ைதக் ெகா த்த ப்ப 
ேவண் ம்? இைத ேவ  ேகள்விப்பட்டால் அவர்கள் மனம் எவ்வள  
ேவதைனப்ப ம்? ெதய்வத் க்குச் சமமான மகாராணியாாின் ெநஞ்சம் இந்நாட்ைட ம், 
தம் தல்வைன ம், எதிர்கால ஆட்சிைய ம் பற்றி எத்தைன எத்தைன உயர்ந்த 
எண்ணங்கைள எண்ணிக் ெகாண் க்கின்ற ? ஐேயா! ஊழ்விைனேய! எங்கள் 
மகாராணி 'பாண் மாேதவி'யின் எண்ணங்க க்கு நீ என்ன  வகுத்  
ைவத்தி க்கிறாேயா?' 
 
    இவ்வா  எண்ணி ெந ச்ெசறிந்த ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின் மனக்கண்க க்கு 

ன்னால் ஒ  கணம் பாண் மாேதவியின் சாந்தம் தவ ம் ெதய்விக கமண்டலம் 
ேதான்றி மைறந்த . ஏேனா, மகாராணி பாண் மாேதவியின் தி கம் ேதான்றிய 
ம கணேம அைத ஒட் த் ேதான்றினாற் ேபால், மணத்ைத கர்ந்த அளவில் வின் 
உ ைவ மனம் உ  ெவளியில் கற்பித் க் காண ய ேம, அப்ப ப்பட்ட ஓர் இயல்  
அ . 
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    ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் அவன் தந்ைதையப் ேபாலேவ அஞ்சா ெநஞ்சம் பைடத்த 
ரன். அவன் தந்ைத உக்கிரன் மகாமன்னரான பராந்தக பாண் யைரேய பல 
ைறகள் எதிர்த் ப் ேபாாிட்  அதன் பின்ேன அவ க்குப் பணிந்  நண்பனானான். 

அத்தைகய திடமான ரப் பரம்பைரயில் பிறந்தி ந் ம் நல்லவர்க க்கு வ ம் 
ன்பங்கைளக் கா ம் ேபா  அவன் மனம் ெநகிழ்ந்  வி கிற . 

 
    ஒ றம் நாட் ன் சூழ்நிைலகைளப் பற்றிய தவிப் . ம றம்  ேபான 
மானகவசன் இன் ம் ஏன் தி ம்பி வரவில்ைல என்ற கவைல. இரண் ம் 
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தைனப் பற்றிக் ெகாண்  அவன் அைமதிையக் குைலத்தன. 
 
    'எதற்கும் இன்ெனா  தைன அ ப்பிவிட்டால் நல்ல . காாியம் ெபாி . 
ெமத்தனமாக இ ந்  விடக்கூடா . மானகவசன் ேபாய்ச் ேசர்ந்தாேனா, 
ேபாகவில்ைலேயா?' என்  நிைனத் ப் பார்க்குங்கால் பற்பல விதமான ஐயப்பா கள் 
அவ க்கு உண்டாயின. உடேன மற்ெறா  தனிடம் ெகாற்ைகயில் நடந்த குழப்பம், 
வட எல்ைலயில் ெகா க்குத் க் கற்கள் உைடபட்ட விவரம் எல்லாவற்ைற ம் 
விவாித்  மற்ெறா  தி கத்ைத எ திக் ெகா த்  அ ப்பினான். அப் ற ம் 
ெபயர்ச்சாத்தனின் மனத்தில் நிம்மதி ஏற்படவில்ைல. எண்ணங்களி ந்  வி பட் ச் 
சிந்தைனகைளத் தவிர்க்க யன்றா ம் ம ப ம் அவன் மனம் வ வில் 
சிந்தைனகளிேலேய ேபாய் ஆழ்ந்த . 
 
    ெகாற்ைகயில் குந்  குழப்பம் ெசய்த  ேபால் இைடயாற்  மங்கலத்தில் நடந்த 
ெகாள்ைளக்கும் எதிாிகள் தான் காரணேமா என்  நிைனத்த  அவன் மனம். 
'இவ்வளெவல்லாம் இங்ேக குழப்பங்கள், சூழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன. குமாரபாண் யர் 
எங்கி ந்தால் தான் என்ன? ஏதாவ  ஒ  குறிப் க் கூடவா அவர் கா க்கு எட்டாமல் 
இ க்கும்? தளபதி வல்லாளேதவனின் பைடத்திற ம், இைடயாற்  மங்கலம் 
நம்பியின் இைணயற்ற சாமர்த்திய ம் எங்ேக ேபாய்விட்டன?' 
 
    மகாமண்டேலசுவரைர அவன் என் ம் ாிந்  ெகாள்ள ந்ததில்ைல. ாிந்  
ெகாள்கிற அள க்கு அவைன அவர் ெந ங்க விட்ட ம் இல்ைல. சாமர்த்தியேம 
உ வான ஒ  ெப ம் திர் என்  அவைரப் பற்றி அவன்  ெசய்  
ைவத்தி ந்தான். தளபதி வல்லாளேதவன் கடைமயில் க த் ள்ளவன். சிறி  
உணர்ச்சித் ப்  மிகுந்தவன் என்ப ம் அவன் அறிந்த விவரேம. 
மகாராணியாைர ம், குமாரபாண் யைர ம் ெபா த்தமட் ல் அவ க்கு ஒேர 
விதமான எண்ணம்தான். 'வணக்கத் க்குாியவர்கள். அன் ம், அ தாப ம் ெச த்தத் 
தக்கவர்கள்'... தன் உயிாின் இ தித் ப்  வைர அந்தப் ேபரரசின் வாழ் க்குக் 
கட் ப்பட்  உதவ ேவண் ெமன்ற அவன் எண்ணத்ைத ஊழி ெபயாி ம் மாற்ற 
இயலா . இல்ைலயானால் அவைனத் தங்க ைடயவனாக்கிக் ெகாள்ள வடதிைச 
அரசர் பல ைறகள் யன் ம் அவன் ம த்தி க்க மாட்டான். 
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    மனத்தின் ெதளிவற்ற நிைலையச் சாி ெசய்  ெகாள்வதற்கு எங்ேகயாவ  திறந்த 
ெவளியில் காற் ப் ப ம்ப  உலாவ ேவண் ம் ேபா ந்த . 
 
    "மானகவசேனா, ேவ  ஆட்கேளா வந்தால் என்னிடம் அ ப் ங்கள்" என்  
அங்கி ந்தவர்களிடம் ெசால் விட்  ேமல் மாடத் த் திறந்த ெவளி ற்றத் க்குச் 
ெசன்றான் அவன். 
 
    ேமல் மாடத்தில் அந்த மைலக்காற்  சி சி ெவன்  சிய . 'காலத்தால் அழிக்க 

யாத ேப ண்ைம நான்' என்  கூ வ  ேபால் வடேமற்ேக ெபாதியமைல பரந்  
கிடந்த . ஆகாயப் ெப ங்குைடைய அைணய ய ம் அந்த எழில் நீலப் 
ேபெர ச்சிைய - காலத்ைத ெவன்  ெகாண்  நிற்கும் கல் ன் எ ச்சிையத் திறந்த 
ெவளியிைடேய பார்க்கும் ேபா  நம்பிக்ைக பிறப்ப  ேபால் இ ந்த  
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த க்கு. 'தன் பக்கத்தில் வடக்கு எல்ைலயில் ேபார் ெந ங்கி வந்  
ெகாண் க்கிறேத' என்பைதப் பற்றி இந்த மைலக்குச் சிறி ம் வாட்டமி ப்பதாகத் 
ெதாியவில்ைலேய என்  ேவ க்ைகயாக நிைனத்தான். ேமல் மாடத் ப் ப களில் 
யாேரா ேவகமாக ஏறிவ ம் கால ேயாைச ேகட்ட . அவன் தி ம்பிப் பார்த்தான். ஒ  
சாதாரண ரன் வந்  வணங்கி நின்றான். 
 
    "என்ன?" 
 
    " தன் மானகவசன் தி ம்பி வந்தி க்கிறான்... ஆனால்..." வந்த ரன் பதில் 
ெசால்வதற்குத் தயங்குவ  ேபால் ெதாிந்த . 
    ----------   
 

2.4. ேகாட்டாற் க் குண ர பண் தர் 
 
    இைடயாற்  மங்கலத்தில் ெகாள்ைள ேபான ெசய்திைய ம், கரவந்த ரத்தி ந்  
வந்த ேபார்ச் ெசய்திைய ம் மகாமண்டேலசுவரர் எவ்வள க்ெகவ்வள  
இரகசியமாகப் பா காக்க ேவண் ெமன்  க தினாேரா, அவ்வள க்கு அவர் 
நிைனக்கு ன்ேப அைவ ெபா வாக ெவளியில் பரவி விட் ந்தன. இைடயாற்  
மங்கலத்தி ந்  அம்பலவன் ேவளா ம், கரவந்த ரத்தி ந்  மானகவச ம் 
ெசய்திகைள அரண்மைனக்குள் ெகாண்  வந்த பின்ேப அவற்ைறப் பா காக்க 
ேவண் ெமன்ற அக்கைற அவ க்கு உண்டாயிற் . ஆனால் அந்தச் ெசய்திகள் 
அரண்மைன எல்ைலக்குள் வந்  ேச வதற்கு ன்ேப ெவளியில் பரவி விட்டன 
என்பைத அவர் உணரவில்ைல. 
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    இைடயாற்  மங்கலத்  நிகழ்ச்சி ம நாள் ெபா  ல ம் ேபா  சுற் ப் 
றங்க க்கு எட் விட்ட . ேபார் வரப்ேபாகிற  என்ற ெசய்திையச் சூழ்நிைல 

இ க்கிற விதத்தால் மக்கேள அ மானித் க் ெகாள்ள ந்த . ஆகேவ ெசய்திகைள 
ெவளியில் ெதாியாமல் ஒ க்கி ைவக்க ேவண் ெமன்ற ஏற்பா  அவர் ாிந்  ெகாள்ள 

யாதப  அவ க்குப் ெப த்த ஏமாற்றத்ைத அளித் விட்ட . 
 
    'அரசுாிைமப் ெபா ள்கள் ெகாள்ைள ேபாய்விட்டன' - என்ற ெசய்திைய அ த்  - 
வசந்த மண்டபத்  றவிையக் காணவில்ைல என்  அம்பலவன் ேவளான் கூ வான் 
என்  அவர் கனவி ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல. குமாரபாண் யர் தன்னிடேம 
இரகசியமாகத் தங்கியி ப்பதாக ம் உடேன அவைர அரண்மைனக்கு அைழத்  
வ வதாக ம் மகாராணியார் ன்னிைலயில் அவர் ஒப் க் ெகாண் ந்தார். நாைள 
நடக்கப் ேபாவைத மட் மல்ல, நாற்ப  ஆண் க க்குப் பின் என்ன நடக்க ம் 
என்  அ மானிக்கிற அள க்கு அறி ம், சிந்தைன ம், உள்ள அவேர இந்த 
இடத்தில் ள்ளி பிசகிவிட்டார். இைடயாற்  மங்கலம் மகாமண்டேலசுவர ைடய 
கணக்குத் தப் க் கணக்காகி விட்ட . 
 
    குமாரபாண் யன் இராசசிம்மன் தன்ைன மீறி எங்கும் எதற்கும் ேபாகத் ணிவான் 
என்  அவர் நிைனத்ததில்ைல. அவன் மீறிச் ெசல்ல வழியின்றித் தம் அ ைமப் 

தல்விையேய ைண ைவத் விட்  வந்தார். எல்ேலாைர ம் ஏமாற்றி விட் த் தன  
ன்ேனார் ெசல்வத்ைத ம் கிளப்பிக் ெகாண்  ேபாய்விட்டான் அவன். அவன் தான் 

அவற்ைறக் ெகாண்  ேபாயி க்க ேவண் ம் என்ப  கூட நடந்த நிகழ்ச்சிகைள 
ஒவ்ெவான்றாக இைணத் ப் பார்த்  அவராக அ மானித் க் ெகாண்ட  தான். 
 
    இப்ேபா  மகாராணியா க்கு என்ன பதில் ெசால்வெதன்ற திைகப்  அவ க்கு 
ஏற்பட்ட . எல்ேலாைர ம் அ ப்பிவிட்  அவர் ம ப ம் மகாராணியாைரச் 
சந்திக்கச் ெசன்றார். மகாராணி ம் அவைரேய எதிர்பார்த் க் காத் க் ெகாண் ப்ப  
ேபால் அங்ேகேய இ ந்தார். 
 
    "வா ங்கள்! நீங்கள் குமாரபாண் யன் இராசசிம்மைனப் பற்றி நாம் தனிைமயில் 
ஏேதா ேபச ேவண் ெமன்  கூறிவிட் ப் ேபாயி ந்தீர்கள். அதனால்தான் ேவ  
எங்கும் ேபாகாமல் ஒவ்ெவா  கண ம் உங்கைள எதிர்பார்த்  இங்ேகேய காத் க் 
ெகாண் க்கிேறன்." 
 
    மகாராணியின் வார்த்ைதகளில் தம் தல்வைனப் பற்றி அறியக் காத்தி க்கும் ஆவல் 
ெதானித்த . 
 
    இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி எதிேரயி ந்த இ க்ைகயில் அமர்ந்தார். நல்ல 
கண்ணா யில் சிறி  ைக ப ந்தாற் ேபால அவர் கபாவம் ஒளி மங்கியி ந்த . 
எைதேயா நிைனத் ப் ெப ச்சு விட்டபின் மகாராணியா க்கு ம ெமாழி கூறத் 
ெதாடங்கினார். 
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    "ேதவி! குமாரபாண் யைர எந்ெதந்த உயர்ந்த ேநாக்கங்கேளா  இைடயாற்  
மங்கலத்தில் என்னிடம் மைறவாகக் ெகாண்  வந்  தங்கச் ெசய்தி ந்ேதேனா, 
அவற் க்கு ற்றி ம் மாறாக அவர் நடந்  ெகாண்  விட்டார்." 
 
    "அப்ப  என்ன ெசய்தான் அவன்?" 
 
    "அைதத் தங்களிடம் மட் ம் தான் நான் ெசால்ல ம். எல்லா க்கும் ெதாிந்தால் 
குமார பாண் ய ைடய ெப ைமையேய நாம் விட் க் ெகா த்த  ேபாலாகிவி ம்." 
 
    "நீங்கள் ெசால்வைதப் பார்த்தால் ெபாிதாக ஏேதா ெசய்  விட்டான் ேபால் 
அல்லவா ேதான் கிற !" 
 
    "ெபாி தான்! ேநற்றிர  நம் ைடய பாண் ய மரபின் மாெப ம் அரசுாிைமச் 
சின்னங்கள் ெகாள்ைள ேபானதாக இப்ேபா  ெசய்தி வந்தேத, அைதச் ெசய்தவர் 
இைடயாற்  மங்கலத்தில் வந்  தங்கியி ந்த தங்கள் குமாரர் இராசசிம்மேனதான்." 
 
    "என்ன? இராசசிம்மனா அப்ப ச் ெசய்தான்? இங்கி ந்  ெகாண்ேட அவன் தான் 
அைதச் ெசய்தாெனன்  நீங்கள் எைதக் ெகாண்   ெசய்தீர்கள்?" மகாராணியின் 

கத்தில் வியப் ம் கலவர ம் பதிந்தன. 
 
    "இன்  நாம் எல்ேலா ம் கூ யி ந்த இந்த இடத்தில் தான் இைடயாற்  
மங்கலத் ப் படேகாட்  வந்  அந்தச் ெசய்திையச் ெசான்னான். ெகாள்ைள ேபான 
ெசய்திேயா  வசந்த மண்டபத்தி ந்த றவிையக் காணவில்ைல என் ம் அன்  
பக ல் அவைர யாேரா ேத  வந்தி ந்ததாக ம் அவன் கூறினான். நீங்கள் 
எல்ேலா ம் 'ெகாள்ைள ேபாயிற் ' என்ற அளவிேலேய அதிர்ச்சியைடந்  
அைதய த்  அவன் கூறிய குறிப் கைள ஊன்றிக் கவனிக்கவில்ைல. வசந்த 
மண்டபத்தில் தங்கியி ந்த றவிதான் தங்கள் தல்வர் குமாரபாண் யர் என்பைத 

ன்ேப தங்களிடம் குறிப்பிட் ள்ேளன்." 
 
    மகாராணி வானவன்மாேதவி எ ம் ெசால்லத் ேதான்றாமல் அவ ைடய 

கத்ைதேய பார்த் க் ெகாண் ந்தார். 
 
    "ேதவி! ெகாள்ைள ேபான ெசய்தி ேவண் மானால் என் ன்ெனச்சாிக்ைகைய ம் 
மீறி எங்கும் பரவியி க்கலாம். ஆனால் அைதச் ெசய்தவர் குமாரபாண் யர் தான் 
என்ப  இப்ேபாைதக்கு என்ைன ம் தங்கைள ம் தவிர ேவ  யா க்கும் ெதாிந்தி க்க 

யா . ஒ  ேவைள என் ைடய அந்தரங்க ஒற்றனான நாராயணன் ேசந்த க்கும் 
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தளபதிக்கும் சிறி  சந்ேதகம் இ க்கலாம். ெவளிப்பைடயாக இன்னார் தான் என்  
அவர்க க்கும் ெதாிந்தி க்க நியாயமில்ைல." 
 
    "மகாமண்டேலசுவரேர! குமாரபாண் யன் எந்த ேநாக்கத்ேதா  இைதச் 
ெசய்தாேனா? ஆனால் 'அவன் தான் இைதச் ெசய்தான்' என்ற இந்தச் ெசய்தி ெவளிேய 
பரவினால் ெபா  மக்கள் அவைனப் பற்றி என்ெனன்ன இழிவான 
ேபச்சுக்கெளல்லாேமா ேபசி வி வார்கேள. ெசயைலக் ெகாண்  மனிதைன 
அளக்கிறவர்கேள எங்கும் நிைறந் ள்ள உலகம் இ . எண்ணங்கைள ம் 
மனப்ேபாக்ைக ம் மதிப்பிட் ப் பார்க்க மாட்டார்கேள! இ ம் என் ேபாதாத 
காலந்தான்!" மகாராணியின் குரல் த த த்த . 
 
    "தங்க க்கு அந்தப் பயம் ேதைவயில்ைல! குமாரபாண் யாின் ெபய க்கு எந்த 
விதமான களங்க ம் ஏற்படாமல் கவனித் க் ெகாள் ம் ெபா ப்  என்ைனச் 
ேசர்ந்த ." 
 
    "மகாமண்டேலசுவரேர! உங்க க்குத் ெதாியாததில்ைல. இவ்வள  

ன்பங்கைள ம், ேசாதைனகைள ம் தாங்கிக் ெகாண்  நான் வாழ்ந்  
ெகாண் ப்பெதல்லாம் அவைன நம்பித்தான். ம ப ம் அவன் கத்ைதப் பார்க்க 
ேவண் ம். அவைன இந்த நாட் ன் அரசனாக உலாவச் ெசய்ய ேவண் ம். என் மகன் 
காலத்தில் பாண் ய அரச மர  இ ண்  அழிந்த  என்ற பழெமாழி எதிர்காலத்தில் 
வந்  விடக் கூடாேத என்ப  தான் என் கவைல. ஐேயா! இந்தப் பிள்ைள இப்ப  
என்ெனன்னேவா ெசய்யத் தகாதைதச் ெசய் விட்  ெந ங்கி வராமல் விலகி ஓ க் 
ெகாண் க்கிறாேன?" 
 
    ேபசிக் ெகாண்ேட வந்த மகாராணி ெமல் ய விசும்பேலா  ேபச்ைச நி த்தினார். 
கண்களில் கண்ணீர் ளிர்த்  விட்ட . கத்தி ந்த கலவரத்ைதப் பார்த்த ேபா  
வாய்விட்  அ வி வாேரா என்  மகாமண்டேலசுவரர் பயந்தார். அந்தப் 
ெப ந்ேதவி உள்ளங் கு றி அ த காட்சிையப் பராந்தக பாண் யர் அமர பதவி 
அைடந்த ேபா  ஒ  ைறதான் மகாமண்டேலசுவரர் பார்த்தி க்கிறார். "இந்த அரசப் 
ெப ங்குலத்  அன்ைனைய எதிர்காலத்தில் இனி என் ம் அழ விடக் கூடா " என்  
அப்ேபா  தம் ெபா ப் டன் எண்ணி ைவத்தி ந்தார் மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    "ேதவி! இெதன்ன? இப்ப த் தாங்கேள உணர்ச்சி வசப்படலாமா? யா ைடய 
கண்ணீைர ம் எங்களால் பார்த் க் ெகாண் க்க ம்! ஆனால் மகாராணியாகிய 
தாங்கேள கண்ணீர் சிந்தினால் என்ன ெசய்வ ?" 
 
    "கண்ணீர் சிந்தாமல் ேவெறன்ன ெசய்வ ? வடக்கு எல்ைலயில் 'ேபார் இேதா வந்  
விட்ட ' என்கிறார்கள். இராசசிம்மன் வ வான் என்  நம்பிக் ெகாண் ந்ேதன். 
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அவேனா தன்ேனா  ேபாகாமல் இந்த அரசுாிைமப் ெபா ள்கைள ம் எ த் க் 
ெகாண்  அசட் த் தனமாக என்ெனன்னேவா ெசய் விட் ப் ேபாயி க்கிறான். 
எனக்கு ஏ  நிம்மதி? என் தாய் கன்னியாகுமாி அன்ைனைய அ க்க  வழிபட்  என் 

யரங்கைள மறக்க யலலாம் என்றால் நான் ெவளியில் றப்ப வேத என் உயி க்கு 
ஆபத்தாக இ க்கிற ." 
 
    "கவைலகைளெயல்லாம் என்னிடம் விட் வி ங்கள்! அவற் க்காகேவ நான் 
இ க்கிேறன். தங்கைளப் ேபான்றவர்க க்கு அதிகக் கவைலகள் இ ந்தால் நிம்மதி 
இரா . என்ைனப் ேபான்றவ க்கு அதிகக் கவைலகள் சூ ம் ேபா தான் சிந்தைன 
நிம்மதியாகத் திட்டமி ம். உங்கள் மனம் குழம்பியி க்கிற . இப்ேபா  உங்க க்குத் 
தனிைம ேதைவ. நான் பின்  வந்  சந்திக்கிேறன்." 
 
    மகாமண்டேலசுவரர் அங்கி ந்  றப்பட்  விட்டார். யரம் கு றிக் ெகாண்  
வ ம்ேபா  மிக ம் ேவண் ய மனிதர் எதிாில் இ ந்தாேல அழேவண் ம் ேபாலத் 
ேதான் ம். அ  தணித் க் ெகாள்ள ம் ணி  இ க்கா . தனிைமயில் விட்  
விட்டால் ஒ வா  தணி ம் என்  க திேய அவர் அங்கி ந்  ெசன்றார். அவர் 
ெசன்ற பின் ம் ெந ேநரமாக மகாராணி அைமதியாகக் கண்ணீர் வ த்தவா  அேத 
இடத்தில் ற்றி ந்தார். அைமதிேயா, நிம்மதிேயா ஏற்ப கிற வழியில்ைல. 
கவைலகைள மறக்க, அல்ல  மைறக்க ஏதாவ  திய ேபச்சு ேவண் யி ந்த . 
ேகாட்டாற்றி ள்ள சமணப் பள்ளியில் குண ர பண் தர், கமலவாகன பண் தர் 
என்  இரண்  சமணத் றவிகள் இ ந்தனர். அவர்கள் எப்ேபாதாவ  சில 
சந்தர்ப்பங்களில் மகாராணியாைரச் சந்திக்க வ வ ண் . வந்தால் நீண்ட ேநரம் சமய 
சம்பந்தமான தத் வங்கைளப் ேபசிவிட் ப் ேபாவார்கள். அவர்கள் வந்  ேபசிவிட் ச் 
ெசன்ற பின்  அைதக் ேகட் க் ெகாண் ந்தவர்கள் மனத்தில் அ க்ைகத் ைடத்  
வாசைன சிய மாதிாி ஒ  சாந்தி, ஒ  நம்பிக்ைக, வாழ்க்ைக வ ம் நல்ல 
விைளயாட்  என்ற பயமற்ற ஒ  எண்ணம் ஏற்ப ம். இந்த மாதிாி நாநலம் 
பைடத்தவர்கள் உலகில் அத்தி த்தாற் ேபாலத்தான் அகப்ப வார்கள். வாழ்க்ைகயில் 
அவநம்பிக்ைக ஏற்ப ம்ப  ேபசிவிட் ச் ெசல்பவர்கேள ெப ம்பாேலார். 
 
    ேபச்ைசப் ெபா த்தமட் ல் மகாராணிக்கு எைட ேபாட் ப் பார்த்த அ பவம் 
உண் . இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி ேபசி விட் ப் ேபானால் ேகட் க் 
ெகாண் ந்தவர் மனத்தில் அவைர எண்ணிப் பிரமிக்கும்ப  ெசய் விட் ப் ேபாவார். 
தளபதி வல்லாளேதவன் ெவ ப்பாகப் ேபசி உணர்ச்சி ட் வான். 
அதங்ேகாட்டாசிாியர், பவழக்கனிவாயர் ேபான்ற பண் தர்கள் காரண காாிய ாீதியாக 
அ த்தம் படப் ேபசுவர். நாராயணன் ேசந்தன் குதர்க்க ம் சிாிப் ம் உண்டாக்குவான். 
 
    ஆனால் ேகாட்டாற்  சமணத் றவியின் ேபச்சு இவற்ேறா  மா பட்ட . வா ம் 
பயி க்குப் ப வமறிந்  ெபய்  தைழக்கச் ெசய் ம் மைழ ேபான்ற  அ . சில 

யரமான ேநரங்களில் மகாராணிேய சிவிைகைய அ ப்பி அவைர 
வரவைழப்ப ண் . சமீபத்தில் சிறி  காலமாக அந்தத் றவி யாத்திைர 
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ேபாயி ந்ததால் அரண்மைனப் பக்கம் வரவில்ைல. இரண்  ன்  நாட்க க்கு ன் 
அவர் தி ம்பி வந்தி ப்பதாகக் கூறினார்கள். நிம்மதியற்ற அந்தச் சூழ்நிைலயில் அந்தத் 

றவிைய வரவைழத் ப் ேபசினால் மனத் ெதளி  ஏற்ப ெமன்  அவ க்குத் 
ேதான்றிய . உடேன சிவிைகைய எ த் ப் ேபாய் அவைர ம் ந்தால் 
மற்ெறா வைர ம் அைழத்  வ மா  ஆட்கைள அ ப்பினார். சில நாழிைககளில் 
அவர் வந்  ேச ம் வைர தனிைம ம், கவைலக ம் மகாராணியாாின் மனத்ைத 
வாட்  எ த்  விட்டன. இரண்  றவிக ம் வந்தி ந்தார்கள். ஒளி தவ ம் ய 

க ம், ண் தமாக்கப்பட்  வ வ ெவன்  மின் ம் தைல மாக அ ெளாளி 
கனி ம் அந்தத் றவிகளின் ேதாற்றத்ைதப் பார்த்த ேபா  நிம்மதி வந் விட்ட  
ேபா ந்த . மகாராணி எதிர்ெகாண்  எ ந்  ெசன்  வணங்கி அவர்கைள 
வரேவற்றார். ஒ வ க்ெகா வர் நலம் விசாாித் க் ெகாண்  தன் யாத்திைர 
அ பவங்கைளச் சிறி  ேநரம் கூறினார்கள் அவர்கள் இ வ ம். அந்தச் சமயத்தில் 
அதங்ேகாட்டாசிாிய ம், பவழக்கனிவாய ம் ேவ  அங்கு வந்  ேசர்ந்தார்கள். 
'சாியான அைவ கூ  விட்ட !' என்  நிைனத்  மனநிைற  ெபற்றார் மகாராணி! 
"சுவாமி! கவைலகைள உணர்ந்  ெகாண்  கலங்கும் இயல்  தன் தலாக 
எப்ேபா  மனித மனத் க்கு உண்டாயிற் ?" என்  ஒ  ேகள்விையக் ேகட் விட் க் 
குண ர பண் த ைடய கத்ைத நிமிர்ந்  பார்த்தார் மகாராணி. 
 
    குண ர பண் தர் தம்ேமா  வந்தி ந்த கமல வாகனைரப் பார்த் ச் சிாித்தார். பின்  
கூறினார்: 
 
    "இன்பங்கைள உணர்ந்  மகி ம் இயல்  ஏற்பட்ட ேபா !" 
 
    மகாராணி இதற்குப் பதில் ெசால்வதற்குள் அதங்ேகாட்டாசிாிய ம், 
பவழக்கனிவாய ம் கு க்குக் ேகள்வி ேகட்டார்கள். ேபச்சு அவர்கள் 
நால்வ க்குள்ேளேய விவாதம் ேபாலச் சுழன்ற . மகாராணி அதன் நயத்ைத 
விலகியி ந்  அ பவிக்கலானார். 
 
    "சமணர்கள் எப்ேபா ேம நிைலயாைமையத்தான் வற் த் வார்கள்" - 
அதங்ேகாட்டாசிாியர் பிரான் இைடயிேல கு க்கிட்டார். 
 
    "நிைலயாைம ஒன்ேற நிைலப்ப , நிைலப்பதாகத் ேதான் வெதல்லாம் நிைலயாத , 
என்  தாேன சமணர்களின் ல்கள் எல்லாம் கூ கின்றன?" என்றார் 
பவழக்கனிவாயர். 
 
    "நீங்கள் எங்க ைடய ெகாள்ைகையத் திாித் க் கூ கிறீர்கள். நிைலயாைமையக் 
குறித்  எல்லாச் சமயங்க ேம உடன்ப கின்றன. எங்கள் ல்கள் உண்ைமைய 
ஒளிக்காமல் ெசால் ம் ேபா  கசப்பாக இ க்கிற . தி க்குற ம் நிைலயாைமையச் 
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ெசால்கிற . எங்கள் சமயத்தார் எ திய நால யா ம் நிைலயாைமையச் 
ெசால் கிற . தி க்குறள், 'வாழ்க்ைக நிைலயாத ; ெசல்வம் நிைலயாத ; இளைம 
நிைலயாத ; ஆனா ம் வாழ்ந்  பார். மைனவி மக்கேளா  அறம் பிறழாமல் வா . 

கழ் எய் ' என்  நம்பிக்ைக ட் கிற . நாங்கள் சாதாரண மனித இயல்ைப 
மனத்தில் ெகாண்  பய த்திச் ெசால் யி க்கிேறாம்" என்றார் குண ர பண் தர். 
 
    "எங்ேக? நிைலயாைமையப் பற்றி ஒ  பாட் ச் ெசால் ங்கள்" என்  அவைரக் 
ேகட்டார், அ வைரயில் ேபசாமல் இ ந்த மகாராணி. 
 
        "இளைம ம் நிைலயாவால் இன்ப ம் நின்றவல்ல 
        வளைம ங் அஃேதயால் ைவக ம் ன்பெவள்ளம் 
        உளெவன நிைனயாேத ெசல்கதிக் ெகன்  ெமன் ம் 
        விைளநிலம் உ வார்ேபால் வித் நீர் ெசய் ெகாள்மின்!" 
 
    குண ர பண் தாின் குரல் கணீெரன்  ஒ த்  ஓய்ந்த . 
 
    "இ தான் எங்கள் தத் வம். இன்ைறக்கு இ ப்ப  என்ைறக்கும் இ க்குெமன்  
எண்ணி நாங்கள் நம்பி ஏமா வதில்ைல. என்ைறக்கும் இ க்கும் எ ேவா அைதப் 
பயிர் ெசய்ய ய கிேறாம்." - அவேர விளக்கினார். 
 
    "தமிழ் இலக்கியத்தி ள்ள ெப ம்பாலான சமணப்பாடல்கள் இைதத் தான் 
வற் த் கின்றன" என்  அதங்ேகாட்டாசிாியர் கூறினார். 
 
    "சித்திரக்கார க்கு ஏ  வர்ணங்கள் ேம ம் ஒேர மாதிாி அன் தான். 
உலகத்தி ள்ள இன்பம், ன்பம் எல்லா உணர்ச்சிகைள ம் நாங்கள் பிாித் ப் 
பார்ப்பதில்ைல. எல்லாேம நிைலயாதைவ என்ற உணர்வில் அடங்கியைவ. 
நிைலயாதவற்ைற ெவ க்கவில்ைல. அ தாப்ப கிேறாம். 'எவ்வள  
நாட்களானா ம் வாடா ' என்ற ேபதைம நிைன டன் ைகயில் ச்ெசண்ைட ஏந்திக் 
ெகாண் க்கும் குழந்ைத மாதிாி உலகம் இ க்கிற . நாங்கள் ர இ ந்  அந்தக் 
குழந்ைதையப் பார்த்  அ தாபப்ப ம் வயதானவர் ேபா க்கின்ேறாம். காரணம்? 
'அந்த ச்ெசண்  வா வி ம்' என்ற உண்ைம எங்க க்கு நன்றாகத் 
ெதாிந்தி க்கின்ற ?" என்றார் குண ரர். 
 
    "விவாத ைறக்கு உங்கள் ேபச்சு ஏற்கும்! ஆனால் நைட ைறக்கு ஒத் வராேத" 
என்றார் பவழக்கனிவாயர். 
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    "நைட ைறையப் பற்றிக் கவைலப்ப கிறவர்கள் அல்ல  பயப்ப கிறவர்கள் எந்த 
இலட்சியங்கைள ம் நி வ யா " என்  பவழக்கனிவா க்குக் கமலவாகனர் பதில் 
ெகா த்தார். விவாதம் க த் ச் ெசறி ள்ளதாக இ ந்த . அந்த உைரயாடல் வளர்ந்  
ெகாண்ேட ேபான விதத்தில் மகாராணிக்கு ஆ தல் ஏற்பட் ந்த . 
 
    நீண்ட ேநரம் ேபசிக் ெகாண் ந் விட் க் குண ர பண் தர் றப்பட எ ந்தார். 
எல்லா ேம மாியாைதயாக எ ந்  நின்றனர். 
 
    "சுவாமி! ஒ  சி  விண்ணப்பம்." 
 
    "என்ன?" 
 
    "தாங்கள் சற்  ன் பா னீர்கேள, அந்தப் பாடைல ஓர் ஓைலயில் எ திக் 
ெகா த் விட் ப் ேபாக இய மா?" இ ந்தாற் ேபா ந்  நிைனத் க் ெகாண்  
ேகட்பவர் ேபாலக் ேகட்டார் மகாராணி வானவன்மாேதவி. 
 
    "ஆகா! ஓைல ம் எ த்தாணி ம் ெகாண்  வரச் ெசால் ங்கள். இப்ேபாேத எ திக் 
ெகா த் விட் ப் ேபாகிேறன்" என்றார் அவர். ஓைல ம் எ த்தாணி ம் வந்தன. 
குண ரர் வாயால் ெசால்ல, கமலவாகனர் ஓைலயில் எ தினார். எ தி த்த ம் 
மகாராணி அைதப் பயபக்திேயா  வாங்கிக் ெகாண்டார். அந்தப் பாட் க்கு அவ்வள  
மாியாைத ெகா த்  மகாராணியார் வாங்கிக் ெகாண்டைதக் கண்  
அதங்ேகாட்டாசிாிய ம், பவழக்கனிவாய ம் ஆச்சாியத்ேதா  சிறி  அசூைய ம் 
அைடந்தனர்.  
    ---------  
 

2.5. மானகவச க்கு ேநர்ந்த ன்பம் 
 
    "ெதன்பாண்  நாட் ப் பைடகள் விைரவில் வடக்கு எல்ைலக்கு அ ப்பப்ப ம். 
அ வைரயில் எல்ைலப் பா காப்  ஏற்பா கைள நீங்கள் சமாளித் ப் பா காத் க் 
ெகாள்ள ேவண் ய " என்ற க த்தடங்கிய தி கத்ேதா  மானகவசைன அன்  
காைலயிேலேய அவசரமாகக் கரவந்த ரத் க்குத் தி ப்பி அ ப்பிவிட்டார் 
மகாமண்டேலசுவரர். மானகவச ம் தாமதமின்றி உடேன றப்பட்  விட்டான். 
வ கிறேபா  வந்த ேபால் ன்சிைறப் பாைத வழிேய ெசன்றான். சாியாக ந ப்பகல் 
ேநரத் க்கு ன்சிைற ேபாய்விட ம். குதிைரைய விைரவாகச் ெச த்தினால் 
அதற்கும் ன்னால் ேபாய்விடலாம். அந்த ேநரத் க்கு அங்ேக ேபாவதனால் ஒ  
நன்ைம ம் இ க்கிற . பகல் உணைவ ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தில் அந்த 
ேவ க்ைகத் தம்பதிகளின் உபசாிப் க்கு இைடேய சுைவ நிைறந்ததாக த் க் 
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ெகாள்ளலாம். கணவ ம், மைனவி மாக ஒ வ க்ெகா வர் ேக  ெசய்  ெகாண்ேட 
அறக்ேகாட்டத் க்கு வந்  ெசல்ேவா க்ெகல்லாம் அ சுைவ உணேவா  
நைகச்சுைவ ம் அளிக்கும் அண்டராதித்தைன ம், ேகாைதைய ம் நிைனக்கும் ேபா  
அப்ேபாேத அவர்கைளக் கண் விட்ட  ேபான்றி ந்த  அவ க்கு. 
கரவந்த ரத்தி ந்  க்கியமான தி கத்ைத அரண்மைனக்குக் ெகாண் வ ம் 
அவசரத்தில் ஒேர ஒ  ேவைளதான் அந்த அறக்ேகாட்டத்தில் தங்கிச் 
சாப்பிட் க்கிறான் அவன். இ ந் ம் அந்த ஒ  ேவைளப் பழக்கத் க்குள்ேள 
அவர்கள் அவ ைடய மனத்தில் ஆழப் பதிந்தி ந்தார்கள். 
 
    'குழந்ைத குட் கள் இல்லாமல் வய  த்த அந்தத் தம்பதிகள் அைத ஒ  குைறவாக 
எண்ணிக் கவைலப்ப வதாகேவ ெதாியவில்ைல. அதனால் தாேனா என்னேவா 
வ கிறவர்கைளெயல்லாம் குழந்ைதகளாக நிைனத்  அன்  ெச த்த அவர்களால் 

கிற . அறக்ேகாட்டங்க ம், அட் ற்சாைலக ம் நடத்தினால் மட் ம் ேபா மா? 
உலகம் வ ம் சிாிப்பதற்கும், அன்  ெசய்வதற்கும், உபசாிப்பதற்கும் ஏற்ற  என்  
எண் ம் அண்டராதித்த ம் ேகாைத ம் ேபான்ற ஆட்கள்தான் அறக் ேகாட்டத்ைத 
அர்த்த ள்ள தாக்குகிறார்கள். ேசர, ேசாழ நா களில் எத்தைன அறச்சாைலகள் 
இ ந்தால் என்ன? அங்ெகல்லாம் அண்டராதித்த ம், ேகாைத ம் இல்லாதவைர 
அைவ அறச்சாைலகளாக மா? சிாிப்பதற்கு ஆளில்லாத அறச்சாைலகள் அைவ! 
கடல் கடந் ம், தைர வழியாக ம் எவ்வள  ெதாைலவி ந்  யாத்திாீகர்கள் 
வந்தா ம் அவர்கைளெயல்லாம் அண்ணன் தம்பிகளாக, உடன் பிறந்ேதாராக 
எண் ம் ேகாைத ம் அண்டராதித்த ம் தான் பார்க்கப் ேபானால் இந்நாட் ன் 
உண்ைமயான பிர கர்கள்! 'உண்  ெகா த்ேதார் உயிர் ெகா த்ேதாேர' என்ற 
தத் வத்ைத ெமய்ப்பித் க் ெகாண்  வ பவர்கள் அவர்கள் தாேம?' அன்  ஏேனா, 
அந்தத் தன் மனத்தில் ன்சிைற மணியக்கார ம், அவன் மைனவி ேம 
நிைறந்தி ந்தார்கள். அவர்கைளப் பற்றிேய அவன் அதிகமாகச் சிந்தித்தான். தான் 
ெகாண்  ேபாகும் அரசாங்கச் ெசய்தி, அதன் அவசரம் ஆகியைவ கூட அவ்வளவாக 
அவ ைடய மனத்ைதக் கவர்ந்  விடவில்ைல. 
 
    ஆனால் நண்பக ல் அவன் ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்ைத அைடந்த ேபா  ெபாி ம் 
ஏமாற்றமைடந்தான். அங்ேக அண்டராதித்த ைவணவ ம் ேகாைத ம் இல்ைல. 
"ெகாற்ைக த் க்குளி விழாைவப் பார்ப்பதற்காகப் ேபாயி க்கிறார்கள்" என்  
அறக்ேகாட்டத் ப் பணியாட்கள் கூறினார்கள். த க்கு அன் ம் அங்ேக பகல் 
உண  கிைடத்த . ஆனால் அண்டராதித்த ம், ேகாைத ம் பக்கத்தி ந்  சிாிக்கச் 
சிாிக்கப் ேபசி உபசாரம் ெசய்  ேபா கிற சாப்பா  மாதிாி இல்ைல அ ! அங்கு அதிக 
ேநரம் தங்கக் கூட வி ப்பமில்லாமல் உடேன றப்பட்  விட்டான் அவன். 
ெகாற்ைகயி ந்  தி ம்பினா ம் தான் ெசல் கிற அேத சாைல வழியாகத்தான் 
தி ம்ப ேவண் ம் என்  அவ க்குத் ெதாி ம். ஆனால் த் க்குளி விழாைவப் 
பார்க்கப் ேபாகிறவர்கள் அவ்வள  அவசரமாகத் தி ம்ப மாட்டார்கள் என்  
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ேதான்றியதனால் அவர்கைள வழியில் எங்ேகயாவ  எதிேர சந்திக்கலாம் என்ற 
நம்பிக்ைகைய அவன் ைகவிட் விட்டான். 
 
    அேத நிைலயில் இைடவழியில் எங்கும் தங்காமல் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்ததால், 
அன்  இர  ந ச்சாமத் க்குள்ளாக ஒ வா  அவன் கவந்த ரத்ைத அைடந்  விட 

ம். ெவயி ன் மிகுதிைய ம் வானில் அங்ெகான் ம், இங்ெகான் மாக ேமகக் 
கற்பாைறகள் மிதப்பைத ம் கண்  மைழ வந்  ந ேவ பிரயாணத்ைதத் தைடப்ப த்தி 
விடாமல் இ க்க ேவண் ேம என்  கவைலயாயி ந்த  அவ க்கு. ஏதாவ  
ஊர்ப் றத்ைத ஒட் ச் ெசன்  ெகாண் க்கும் ேபா  மைழ வந்தால் குதிைரைய ம் 
கட் விட்  எங்ேகயாவ  தங்கிக் ெகாள்ளலாம். இல்லாவிட்டால் ெதால்ைலதான். 

ன்சிைறயி ந்  ஒ  குறிப்பிட்ட ெதாைல வைர அந்தச் சாைலயில் ஊர்கள் 
இைடயிைடேய வ ம். அதன் பின் கவந்த ரம் வைர மைலச்சாிவி ம், அடர்ந்த 
கா கைள வகிர்ந்  ெகாண் ம் ெசல்கிற  சாைல. எதற்கும் ெகாஞ்சம் ேவகமாகப் 
ேபாவேத நல்ல  என்ற எண்ணத் டன் குதிைரைய விைரவாகச் ெச த்திக் 
ெகாண் ந்தான் அவன். சாைலயில் எந்த இடங்களில் சி சி  ஊர்கள் இ ந்தனேவா, 
அங்ெகல்லாம் கூட அதிகமான கலகலப்  இல்ைல. எல்ேலா ம் த் க்குளி 
விழாவிற்குச் ெசன்றி ந்தார்களாதலால் ஊர்கள் அைமதியாக இ ந்தன. அேனகமாக 
அந்தப் ெப ஞ்சாைலயில் சிவிைககள், யாைனகள், குதிைரகள், கால்நைடயாகச் 
ெசல்ேவார் என்  ேபாக்குவரத்  இ ந்  ெகாண்ேட இ க்கும். அன்ைறக்ேகா 
அ ம் குன்றியி ந்த . அவ ைடய குதிைரதான் சாைலைய ஏகேபாகமாக 
அக்கிரமித் ச் சுதந்திரமாகச் ெசன்  ெகாண் ந்த . மாைலயில் சி  றல் 
இ ந்த . ெப மைழயாகப் ெபய்யாததால் அதனால் அவ க்கு அதிக இைட  
இல்ைல. எங்கும் நிற்காமல் ெசன்  ெகாண் ந்தான். ஆனால் இ ட் கிற 
சமயத் க்குச் சாைல மைலச்சாிைவ ஒட் ச் ெசன்  ெகாண் ந்த ேபா  மைழ 
வ வாகப் பி த் க் ெகாண்  விட்ட . மின்ன ம் இ மாக ேமகம் இ ட் க் 
ெகாண்  இயற்ைகயான இ ேளா  கலந்  க ைமக்கு அ த்தம் ெகா த்தி ந்த . 
வானப் ெப ங்குளத்தின் வ காற் கண்கைள யாேரா உைடத்  விட் விட்ட மாதிாி 
மைழ ெகாட் ய . இ ளில் வழி அறிவ  கூட வரவரக் க னமாகிக் ெகாண் ந்த . 
ஏதாவ  ஒ  பாழ்மண்டபம் வழியில் அகப்பட்டால் கூடப் பிரயாணத்ைதத் 
தற்கா கமாக நி த்திக் ெகாண்  விடலாெமன்  அவ க்குத் ேதான்றிய . 
ெப மைழக் காலங்களில் இ  அதிகமாக இ க்கும் ேபா  காட்  மரங்களின் கீேழ 
தங்குவ  நல்லதல்லேவ என்ற அச்ச ம் அவ க்கு இ ந்த . 
 
    அந்தச் சமயத்தில் சமய சஞ்சீவி ேபால் சாைலேயாரத்தில் ஒ  பாழ்மண்டபம் 
ெதாிந்த . அதில் காட் ச் சுள்ளிகளால் ெந ப்  ட் க் குளிர்காய்ந்  
ெகாண் ந்தார்கள் சிலர். அந்த ெவளிச்சம் இல்ைலயானால் அப்ேபாதி ந்த 
இ ட் ல் அந்த மண்டபம் அங்கி ப்பேதா, அதில் ஆட்கள் உட்கார்ந்தி ப்பேதா 
அவன் கட் ல க்குத் ெதாிந்தி க்கேவ யா . 
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    அவ்வள  மைழேயாைசயி ம் அவ ைடய குதிைரக் குளம்ெபா  அவர்க க்குக் 
ேகட் க்க ேவண் ம். எல்ேலா ம் சாைலப்பக்கமாகத் தி ம்பிப் பார்த்தைத 
மானகவசன் கண்டான். குதிைர நைனயாமல் மண்டபத்தின் ன் றத் ணில் 
கட் விட் , உைடகைளப் பிழிந்  விட் க் ெகாண்டான். உடல் ெதப்பமாக 
நைனந்தி ந்த . மகாமண்டேலசுவராின் தி க ஓைல இ ப் க்குள் பத்திரமாக 
இ ந்த . "அந்தக் காலத்தில் இந்தப் பாழ்மண்டபத்ைதக் கட் ய வள்ளல் யாெரன்  
ெதாிந்தால் இப்ேபா  அவ க்கு நாம் எல்ேலா ம் ேசர்ந்  ஒ  நல்ல நிைன  
மண்டபேம கட்  ைவத்  விடலாம்" என்  சிாிப் டன் ெசால் க் ெகாண்ேட 
அவர்க க்குப் பக்கத்தில் தா ம் ேபாய்க் குளிர் காய்வதற்கு உட்கார்ந்தான் 
மானகவசன். அவன் சிாிப்ேபா, ேபச்ேசா அவர்களிைடேய பதில் சிாிப் கைளேயா, 
ேபச்சுக்கைளேயா உண்டாக்கவில்ைல. தங்க க்குள் ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் 
பார்த் க் ெகாண்டார்கள். மானகவசன் அைதப் ெபா ட்ப த்தா விட்டா ம் மனித 
இயல்ைப மீறியதாக இ ந்த  அவர்கள் நடந்  ெகாண்ட விதம். இந்த மாதிாி 
சமயத்தில் "நீங்கள் யார்? எங்கி ந்  வ கிறீர்கள்?" என்  விசாாித்  அறிய யல்வ  
தான் சாதாரண மனித இயற்ைக. அதற்குக் கூட அவர்கள் யவில்ைல. ஆனால் 
மானகவசன் அவர்கைளப் ேபால் ஊைமயாக இ ந்  விடவில்ைல. 
 
    "ஐயா! நீங்கெளல்லாம் யார்? ெகாற்ைக த் க்குளி விழா பார்த் விட் த் தி ம்பி 
வ ம்ேபா  மைழயில் அகப்பட் க் ெகாண்டீர்களா? அடடா! எதற்கு இவ்வள  
அவசரமாகத் தி ம்பினீர்கள்? நாைளக்குக் காைலயில் சாவகாசமாகத் தி ம்பியி க்கக் 
கூடாேதா?" என்  அன்ேபா  விசாாித்தான். 
 
    அவர்கள் இந்த விசாாிப் க்கு பதில் ெசால்லவில்ைல. தங்க க்குள் 
ஒ வைரெயா வர் பார்த் ச் சிாித் க் ெகாண்டார்கள். மானகவச க்கு கம் சுண் ப் 
ேபாயிற் . ேபசுவைத நி த்திக் ெகாண்டான். ேவற்  கம்,  ஆட்கள் என்  
ேவ பா ன்றிப் ேபசிப் பழகும் அண்டராதித்தன் தம்பதிகள் அவன் நிைனவில் 
ம ப ம் ேதான்றினார்கள். 'மனித க்கு மனிதன் ேபசிப் பழகிக் ெகாள்ளத்தாேன 
ெமாழி, உணர்ச்சிகெளல்லாம் இ க்கின்றன? அதற்குக் கூடத் தயங்கும் சில 
பிரகி திகள் இப்ப ம் இ க்கின்றனேவ' என்  எண்ணி வியந்தான் அவன். ஒன்  
அவர்கள் ஊைமகளாயி க்க ேவண் ம் அல்ல  அமிழ்தி ம் இனிய தமிழ் ெமாழிேய 
ெதாியாதவர்களாயி க்க ேவண் ம் என்  அவ க்குத் ேதான்றிய . 
 
    மைழ ம் வி கிறபாடாயில்ைல. ேநரமாகிக் ெகாண் ந்த . அந்தப் பாழ் 
மண்டபத்திேலேய எல்ேலா ம் ைலக்கு ைல சு ண்  ப த்தனர். குளிர் 
காய்வதற்காக ட் யி ந்த தீ அைணந்  மண்டபத்தில் இ ள் சூழ்ந்த . ப த்த சிறி  
ேநரத் க்ெகல்லாம் மானகவசன் அயர்ந்  ங்கிவிட்டான். 
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    நல்ல க்கத்தில் யாேரா உடம்ைபத் ெதாட்  அ க்குகிற மாதிாி இ ந்த . 
உடம்ைபத் ெதாட்  அ க்கி இ ப்ைபக் கட் வ  ேபால் உணரேவ ள்ளி 
எ ந்தான். அவனால் எ ந்தி க்க யவில்ைல. ஏேதா ெசால்ல யன்றான், 
வார்த்ைதகள் வரவில்ைல. வாய் உளறிய . தன்ைன யாேரா பலமாகப் பி த் க் 
ெகாண் , வாைய ம் யி க்கிறார்கள் என்பைத உணர்ந்தான். அ த்த கணம் 

கி ம், தைலயி ம் பலமான அ கள் வி ந்தன. அவ க்குத் தன் நிைன  
தவறிய . அப்ப ேய சு ண்  வி ந்தான். அதன் பின்னர் பாழ்மண்டபத்தில் 
நடந்தெதான் ம் அவ க்குத் ெதாியா . 
 
    ெபா  வி ந்  கதிரவன் ஒளி ேமேலறிக் கதிர்கள் மண்டபத் க்குள் வி ந்த 
ேபா  வ  ெபா க்க யாமல் னகிக் ெகாண்ேட ெமல்ல எ ந்தி க்க யன்றான் 
அவன். எ ந்  நடக்க யவில்ைல. ட் க்கு ட்  வ த்த . அந்த ேநரத்தில் 
ெதய்வம் அவ க்கு ஓர் அ ைமயான உதவிையக் ெகாண்  வந்  ேசர்த்த . 
இ ப்பி ந்  தி க ம் மண்டபத் த் ணில் கட் யி ந்த குதிைர ம் 
அவனிடமி ந்  பறிேபாயின. ெகாற்ைகத் தி விழா க்குப் ேபாயி ந்த 
அண்டராதித்த ம், ேகாைத ம் அந்தப் பாைதயாகத் தி ம்பி வந்தார்கள். அவன் 
இைறந்  கூச்ச ட்டான். 
 
    'யாைரப் பற்றி நாம் அதிகம் சிந்திக்கிேறாேமா, அவர்கைளத் ெதய்வம் நம் பக்கத்தில் 

ைணயாகக் ெகாண்  வந்  ேசர்க்கின்றெதன்ப  எவ்வள  ெபாிய உண்ைம?' 
என்  அவர்கைள அந்தப் பாைதயில் கண்ட டேன எண்ணினான். அவன் 
ெமய்சி ர்த்த . அவர்கைள அங்கு ெகாண்  வந்  ேசர்த்த இைறவைன 
வாழ்த்தினான் மானகவசன். 
 
    அந்தத் தம்பதிகள் அந்நிைலயில் அவைன அங்ேக கண்  பதறிப் ேபானார்கள். 
நடந்தைதெயல்லாம் அவர்களிடம் விவரமாகக் கூறினான் மானகவசன். 
 
    "நா  வ ேம ெகட் ப் ேபாய்க் கிடக்கிற  அப்பா! நல்லவன் ெவளியில் 
இறங்கி நடக்கேவ காலமில்ைல இ !" என்  ெதாடங்கிக் ெகாற்ைகயில் நடந்த 
குழப்பத்ைத அவ க்குச் ெசான்னார்கள். 
 
    அ , உைத பட்ட கூட அவைன வ த்தத் க்குள்ளாக்கவில்ைல. ' க்கியமான 
அரசாங்கத் தி கத்ைதத் தி ட் க் ெகா த்  விட்ேடாேம, என்ன ஆகுேமா - என்ன 
ஆகுேமா?' என்  எண்ணி அஞ்சினான் அவன். 
 
    "பரவாயில்ைல அப்பா? நீ என்ன ெசய்வாய், உன்ைன த ல் ஊ க்கு அைழத் ப் 
ேபாக ஏற்பா  ெசய்கிேறன்" என்  ேகாைதைய அவன கில் ைண ைவத் விட் த் 
தான் மட் ம் பக்கத்  ஊர் வைர நடந்  ேபாய் ஒ  சிவிைக ம் சுமக்கும் ஆட்க ம் 
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தயார் ெசய்  ெகாண்  வந்தான் அண்டராதித்த ைவணவன். சிவிைக அன்  மாைலப் 
ெபா  சா ம் ேநரத் க்கு அவைனக் கரவந்த ரத் க்குக் ெகாண்  ேபாய்ச் 
ேசர்த்த . 
    -------   
 

2.6. தைமய ம் தங்ைக ம் 
 
    ெதன்பாண்  நாட் ன் ரத் தளபதி வல்லாளேதவன் இந்தக் கைதயின் 
ெதாடக்கத்தி ந்  இ வைரயில் ஓய்வில்லாமல் அைலந்  ெகாண்  தான் 
இ ந்தான். அவ க்கும் அவன் சிந்தைனக்கும் சில நாழிைகப் ெபா தாவ  அைமதி 
கிைடத்தி க்குமா என்ப  சந்ேதகம் தான். தன்ைன ம் தன் ைடயவற்ைற ம் விடத் 
தன் கடைமகைளப் ெபாிதாகக் க ம் அந்த உண்ைம ர க்கு உடன் பிறந்த 
தங்ைகையச் சந்தித்  மனம் விட் ச் சிறி  ேநரம் ேபசிக் ெகாண் ப்பதற்குக் கூட 
இ வைர ஒழியவில்ைல. 
 
    இப்ேபா  கூட அவ க்கு ஒழியா  தான். ேகாட்டாற் ப் பைடத்தளத் க்குப் 
ேபாய் உடேன பைட ஏற்பா கைளக் கவனிக்குமா  அவ க்கு அவசரக் கட்டைள 
இட் ந்தார் மகாமண்டேலசுவரர். அவ ைடய கட்டைளயின் அவசரத்ைத விட, 
அவசரமாகத் தன் தங்ைக பகவதிைய ம், ஆபத் தவிகள் தைலவன் 
குைழக்காதைன ம் சந்திக்க ேவண் யி ந்த  அவ க்கு. 
 
    ெவளிப்பைடயாகச் சந்திக்க யாத சந்திப்  அ . மைற கமாகப் பயந்  பயந்  
ெசய்கிற காாியங்கேள மகாமண்டேலசுவர ைடய கவனத் க்கு எட்  வி கின்றன. 
ெவளிப்பைடயாகச் ெசய்தால் தப்ப மா? அன்ைறய நிகழ்ச்சிகளி ந்  
இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிையப் பற்றி அதிக ன்ெனச்சாிக்ைக ம், கவன ம் 
ேவண் ெமன்  அவன் தீர்மானத் க்கு வந்தி ந்தான். 
 
    த ல் ஆபத் தவிகள் தைலவன் மகர ெந ங்குைழக்காதைனக் கண்  
அரண்மைனத் ேதாட்டத்தின் அடர்த்தியான பகுதி ஒன் க்குச் ெசன்  ேபசிக் 
ெகாண் ந்தான். குைழக்காதன், தளபதி அரண்மைனக்கு வ வதற்கு ன் அங்கு 
நடந்த சில நிகழ்ச்சிகளில் தான் கண்ட சிலவற்ைற விவரமாகக் குறிப்பிட் ச் 
ெசான்னான். 
 
    "நீங்கள் ன்  ேகாட்டாற்றி ந்  என்ைன அ ப்பிய ேபா  கூறியப  கூ ய 
வைர மகாமண்டேலசுவர ைடய கண் க்கு அகப்படாமல் இ க்க யன்ேறன். 
ஆனால் கைடசியில் அவர் கண்  பி த்  விட்டார்." 
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    "குைழக்காதேர! நீங்கள் நிைனப்ப  ேபால் அந்த மனிதைர அவ்வள  எளிதாக 
ஏமாற்றி விட யா . எனக்ேக ெதாி ம். இ ந்தா ம் உங்களால் கிறதா 
இல்ைலயா என்  ேசாதிப்பதற்காகேவ அப்ப ச் ெசால்  அ ப்பிேனன். 
உங்க க்கும் எனக்கும் இரண்  கண்கள் இ ந்தால் இரண் ன் பார்ைவ ஆற்றல் தான் 
இ க்கும். ஆனால் அவ ைடய இரண்  கண்க க்கு இ ப  கண்களின் ஆற்றல் 
உண் . அப்ப  இ ந் ம் சில சமயங்கள் அவைரப் பல னப்ப த்தி வி கின்றன!" 
 
    "உண்ைம! கூற்றத் தைலவர்கள் கூட்டத்தின் ேபா  அவ ைடய ஆற்றைல ம், 
பல னத்ைத ம் ேசர்ந்  என்னால் காண ந்த !" 
 
    "அ  இ க்கட் ம்! இப்ேபா  நீங்கள் எப்ப யாவ  அந்தப் ரப் பகுதிக்குச் ெசன்  
என் ைடய தங்ைக பகவதிைய இங்ேக அைழத்  வரேவண் ம்" என்றான் தளபதி. 
 
    "இப்ேபாதி க்கிற சூழ்நிைலயில் நான் அந்தப் ரத் க்குள் ைழந்தால் ஒ  ெபாிய 
கலவரேம உண்டாகிவி ம். அங்ேக வன ேமாகினி என்  ஒ  வண்ணமகள் என்ைன 
நிைனத்  ந ங்கிக் ெகாண் க்கிறாள். என் தைலைய அந்தப் ரத் க்குள் 
பார்த் விட்டால் ேவ  விைனேய ேவண் யதில்ைல" என்  ெதாடங்கிப் வன 
ேமாகினியின் லம் மகாமண்டேலசுவரர் தன்ைனப் பற்றி உளவறிந்த விவரத்ைத 
தளபதிக்கு விளக்கிக் கூறினான் அவன். 
 
    "அப்ப யானால் பகவதிைய இப்ேபா  இங்ேக வரவைழத் ச் சந்திப்பதற்கு ேவ  
வழி?" 
 
    தளபதியின் ேகள்விக்கு வழி ெசால்ல வைகயறியாமல் விழித்தான் குைழக்காதன். 
அவர்கள் இ வ ம் ேதாட்டத்தில் எந்த இடத்தில் நின்  ேபசிக் ெகாண் ந்தார்கேளா, 
அந்த இடேம அந்தப் ரத் ச் சுவேராரமாகத்தான் இ ந்த . ேமல் மாடத்தில் தான் 
பகவதி, விலாசினி த ய ெபண்கள் தங்கியி ந்தார்கள். ேமன்மாடத்தி ந்த அந்த 
அைற அவர்கள் நின்றி ந்த இடத்தி ந்  நான்காள் உயரத்தில் இ ந்த . ேமேல 
இ ந்த அந்தப் ரத்  அைறகள் ஒவ்ெவான்றின் நிைலக்கு ேமேல ம் ஒ  சிறிய 
ெவண்கல மணி ெதாங்கிக் ெகாண் ந்த . 
 
    இ வ ம் அந்த அைறகைள ஏறிட் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட என்ன விதமாகப் 
பகவதிையச் சந்திப்பெதன்  ெதாியாமல் திைகத்  நின்றனர். 
 
    "எனக்கு ஒ  வழி ேதான் கிற . ெசய்  பார்க்கிேறன். நான் நிைனக்கிறப  
நடந்தா ம் நடக்கலாம். ேவ  மாதிாி ஆகிவிட்டால் ஏமாற்றம் தான்" என்  கம் 
மலர்ந்  கூறினான் மகர ெந ங்குைழக்காதன். 
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    "என்ன வழி அ ?" தளபதியின் வினாவில் ஆவல் ள்ளி நின்ற . 
 
    "இ ங்கள், இேதா ெசய்  பார்க்கிேறன்" என்  ெசால் க் ெகாண்ேட தைலக்கு 
ேம ந்த மாமரத்தில் ைகக்ெகட் வ  ேபால் சரம் சரமாகத் ெதாங்கிக் ெகாண் ந்த 
மாவ க்களில் நாைலந்ைதப் பறித்தான். 
 
    ேமேல பார்த்  குறி ைவத்  ஒவ்ெவா  மாவ வாக எறிந்தான். அவன் எறிந்த 

ன்றாவ  மாவ  அைறயின் வாச ல் ெதாங்கிய மணியின் நாக்கில் பட்  
அைசந்த . அ த்த கணம் கணீெரன்  மணியின் ஓைச ஒ த்த . 
 
    எைத எதிர்பார்த்  அவன் அப்ப ச் ெசய்தாேனா, அ  உடேன நடந்த . அந்த 
மணிேயாைச எ ந்த ேம, "யார ?" என்  அதட் க் ேகட் க் ெகாண்ேட பகவதி 
அைறவாச க்கு வந்தாள். கீேழ குனிந்  மாவ  எறியப்பட்ட திைசையப் பார்த்தாள். 
ம கணேம அவள் ேகாபம் மலர்ந்த சிாிப்பாக மாறிய . கீேழ அவள் தைமயன் 
வல்லாளேதவன் மாமரத்  அடர்த்தியி ந்  தைல நீட் ச் ைசைக ெசய்  அவைளக் 
கூப்பிட்டான். அவள் 'வ கிேறன்' என்பதற்கு அைடயாளமாகப் பதில் குறிப் க் 
காட் விட் க் கீேழ இறங்கினாள். 
 
    "நல்ல ேவைள! அைறக்குள் உங்கள் தங்ைகேய இ ந்ததனால் என் தந்திரம் 
ப த்த ! இல்லாவிட்டால் வம்பாகியி க்கும்" என்றான் மகர ெந ங்குைழக்காதன். 
 
    "குைழக்காதேர! இப்ேபா தான் 'ஆபத் தவி' என்ற உம் ைடய ெபய க்குச் 
சாியான ெசயைலச் ெசய்  விளக்கினீர். பிரமாதமான தந்திரம். அ ர்வமான 
ேயாசைன, அபாரமான குறி" எனப் பாராட் னான் தளபதி வல்லாளேதவன். 
 
    "என்ன அண்ணா இ ?என்ைனச் சந்திக்க ேவண் ெமன்றால் அந்தப் ரத் க்குள் 
வந்  உாிைமேயா  சந்திக்கலாேம? ேதாட்டத்தில் நின்  இப்ப ெயல்லாம் தந்திரம் 
ெசய்வாேனன்?" என்  ேகட் க் ெகாண்ேட பகவதி அங்கு வந்  ேசர்ந்தாள். 
 
    "தந்திரம் என் ைடயதல்ல, பகவதி! நம் குைழக்காத ைடய !" என்  ெசால் ச் 
சிாித்தான் தளபதி. 
 
    "நிைனத்ேதன்! அவ ைடயதாகத்தான் இ க்க ேவண் ெமன் . குறி தவறாமல் 
எறிகிறாேர!" 
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    "என் குறி கூடச் சில சமயங்களில் தவறி வி கிற  அம்மணி!" எைதேயா 
உட்ெபா ளாக அடக்கி ைவத் ப் ேபசினான் ஆபத் தவிகள் தைலவன். அவ ைடய 
அந்தச் சிேலைடப் ேபச்சு தளபதி வல்லாளேதவ க்குச் சிாிப்ைப உண்டாக்கிற் . 
 
    "குைழக்காதேர! நீங்கள் ேபாய் உங்கள் ேவைலகைளக் கவனிக்கலாம். நா ம் 
பகவதி ம் தனிைமயாகப் ேபச ேவண் யி க்கிற . உங்க க்குத் ெதாிவிக்க 
ேவண் ய க்கியமான ெசய்திகள் எைவேய ம் இ ந்தால் பகவதியிடம் 
ெசால் விட் ப் ேபாகிேறன். அவள் உங்க க்குத் ெதாிவிப்பாள் இப்ேபா  நீங்கள் 
ேபாகலாம்" என்  தளபதி கூறினான். 
 
    "நல்ல , வணக்கம்! நான் விைடெபற் க் ெகாள்கிேறன்" என்  வணங்கி 

றப்பட்டான் குைழக்காதன். ேதாட்டத் ப் தர்கள், ப ங்கிப் ப ங்கித் தன்ைன 
மைறத் க் ெகாண்  ெவளிேயற அவ க்கு ஒத் ைழத்தன. 
 
    "அண்ணா! நீங்கள் அரண்மைனயி ந்  ெவளிேயறிச் ெசல் வதற்கு ன் 
உங்கைள எப்ப யாவ  ஒ ைற சந்தித் விட ேவண் ெமன்  நாேன நிைனத் க் 
ெகாண்  தானி ந்ேதன்" என்றாள் பகவதி. 
 
    "பகவதி! இப்ேபா  இந்த அரண்மைனயில் நில ம் சூழ்நிைலயில் அண்ண ம் 
தங்ைக ம் தனிேய சந்தித் ப் ேபசினால் கூட மிகப் ெபாிய அரசியல் இரகசியங்கைளப் 
ேபசிக் ெகாள்வதாக எண்ணிக் ெகாள்வார்கள்." 
 
    "மற்றவர்கள் என்ெனன்ன நிைனப்பார்கள் என்பைதப் பற்றிக் கவைலப்பட் க் 
ெகாண் ந்தால் உலகத்தில் எந்தக் காாியத்ைத ேம ெசய்ய யா . அண்ணா! 
நீங்கள் என்ைனக் கூப்பிட்ட காாியத்ைதப் ேபசுங்கள். ேநரம் ஆகிற " என்  
அவைனத் ாிதப்ப த்தினாள் அவன் தங்ைக. 
 
    "பகவதி! சி  வயதில் உனக்கு நான் ேவ க்ைகயாக ஒ  கைதைய அ க்க  
ெசால்ேவன், அ  நிைனவி க்கிறதா?" 
 
    "ஏைழ ேவளான் ஒ வ க்கு மண் சுவாின் ேமல் கூைரயால் ேவய்ந்த கு ைச தான் 

. விடாத அைடமைழயால் சுவர்கள் வி ந் வி ேமா என்  அஞ்ச ேவண் ய 
சமயத்தில் கு ைசக்குள் மா  கன்  ேபாட்  வி கிற . நிைற மாதத்ேதா  பிள்ைளப் 
ேபற் க்குத் தயாராயி ந்த அந்த ஏைழயின் மைனவிக்கு அேத சமயத்தில் இ ப்பில் 
வ  கண்ட . இன் ம் சிறி  ேநரத்தில் குழந்ைத பிறந்  வி ேமா என்  பரபரப்  
ஏற்பட்ட . அந்தச் சமயத்தில் கு ைசயின் ஒ  பக்கத்  மண் சுவர் ஈரம் தாங்காமல் 
வி ந்  விட்ட . அந்த ட் ல் ேவைல பார்த்  வந்த அ ைமச் சி வன் ஒ வன் 
இறந்  ேபானான். வயல்கள் ஈரப்பதமாகேவ இ க்கும் ேபாேத விைத விைதத் விட 
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ேவண் ேம என்  ட் த் தைலவன் வய க்கு ஓ னான். வழியிேல அவ க்குக் 
கடன் ெகா த்தவர் அவைன மறித் க் ெகாண்டார். அந்தச் சமயம் பார்த் ப் பக்கத்  
ஊாில் அவன் உறவினர் ஒ வர் இறந்  ேபானதாக இழ  ஓைல ெகாண்  வந்தான் 
ஒ வன். என்ன ெசய்வெதன்ேற ாியாமல் அவன் திைகத் க் ெகாண் ந்த ேபா  
தள்ள யாத வி ந்தினர்கள் இரண்  ேபர்கள் அவன் கு ைசையத் ேத க் ெகாண்  
வந்தார்கள். அப்ேபா  கு ைசயின் பின் றமி ந்  அவ ைடய த்த தல்வனின் 
அலறல் ேகட்ட . அவன் ஓ ப் ேபாய்ப் பார்த்தான். அங்ேக அவன் தல்வைனப் 
பாம்  தீண் யி ந்த . அவன் 'ேகா'ெவன்  கதறி அ தான். அந்தச் சமயத்தில் 
ஊர்க்கணக்கர் வந்  அவன் நிலவாி ெச த்தவில்ைல என்பைத நிைன ப த்தினார். 
அவ ைடய குலகு ம் அந்த ேநரம் பார்த்  அங்ேக வந்  'தட்சிைணையக் கீேழ 
ைவத் விட்  ம  ேவைல பார்' என்  ேகட்க ஆரம்பித்தார்..." 
 
    பகவதிக்குச் சிாிப்  ெபா க்க யவில்ைல. "ஏேதா தைலேபாகிற காாியம் என்  
அவசரமாகக் கூப்பிட் விட்  எதற்கு அண்ணா இந்தக் கைதெயல்லாம் 
அளக்கிறீர்கள்?" 
 
    "கைதயில்ைல! ெதன்பாண்  நாட் ன் இப்ேபாைதய சூழ்நிைல ஏறக்குைறய 
இ தான். கைதயில் அத்தைன ன்பங்க க்கும் ஒ  மனிதன் இலக்கு. இங்ேக ஒ  
நா  இலக்கு." 
 
    "கைதயா அ ? தாங்க யாத வ ைமத் ெதால்ைலகைள அ பவித்த எவேனா 
ஒ  லவன் திாித்த ெபாய்!" 
 
    "கைத ெபாய்யாகேவ இ க்கட் ேம! இப்ேபா  நம்ைமச் சுற்றி நடப்பைவகள் 
ெபாய்களல்ல. பாண் நாட் க் கதைவத் தட் க் கூப்பி ம் கவைலகள் கன கள் 
அல்ல!" 
 
    "அண்ணா! கைத ம் எ த் க் காட் ம் ெசால்  உண்ைமகைளப் ாியைவப்பதற்கு 
நான் இன் ம் சி  குழந்ைதயா என்ன? ெசால்ல வந்தைத ேநர யாகேவ 
ெசால் ங்கள்!" 
 
    "பகவதி! நீ என் ைடய தங்ைக! இந்தச் சூழ்நிைலயில் என் ைடய 
தங்ைகயிடமி ந்  நான் சில ரச் ெசயல்கைள எதிர்பார்க்கிேறன்!" - ெபா ள் ாிய 
நி த்தி இைடெவளி விட்  ஒவ்ெவா  ெசால்லாகச் ெசான்ன பின் வங்கள் ஒன்  
கூ மிடத்திற்கு ேமல் உணர்ச்சி ேமடாகிய அந்த அழகு ெநற்றிைய இைமயாமல் 
பார்த்தான் தளபதி. 
 



 35

    "என்ன அண்ணா, அப்ப ப் பார்க்கிறீர்கள்? உங்கள் தங்ைக ேமல் உங்க க்ேக 
நம்பிக்ைக இல்ைலயா?" 
 
    "நம்பிக்ைகக்கு ஒன் ம் குைறவில்ைல! இப்ேபா  உன்னிடம் மனம் திறந்  
உாிைமேயா  ேபசுகிேறன். நான் உடன் பிறந்தவன் என்ற ைறயில் இ நாள் வைர 
உனக்கு ஒ  குைற ம் ைவக்கவில்ைல. நம் அன்ைன ம் தந்ைத ம் பிாிந்த 
நாளி ந்  நீ என் கண்காண வளர்ந்தி க்கிறாய், பகவதி. என் ைடய ேபார்த் 
ெதாழி க்குப் பயன்ப ம் சில ரக் கைலகளி ந்  யாழ், இைச த ய நளினக் 
கைலகள் வைர கற் க் ெகாண் க்கும் நீ இ வைர அரசியல் சூழ்ச்சிக் கைலகைள 
அதிகம் அறிந்  ெகாள்ள வாய்த்ததில்ைல. நா ம் அதற்கு உன்ைன விடவில்ைல. 
பவழக்கனிவாயாிடம் நளினக் கைலகைளக் கற்றாய்! ஆசிாியர் பிரானிடம் இலக்கிய 
அறி  ெபற்றாய்! நான் இப்ேபா  கைடசியாகக் குறிப்பிட்ட கைலைய என் லமாக 
எனக்காக நீ கற் க் ெகாள்ள ேவண் ய காலம் வந் விட்ட !" 
 
    "என்ன அண்ணா! திர் ேபா கிறீர்கள்?" என்றாள் பகவதி. 
 
    "இப்ேபாைதக்கு அ  திர்தான்! திைர விளங்கிக் ெகாண்  வரத்தான் நீ 
உடன யாகப் றப்பட ேவண் ம். மிகப் ெபாிய அந்தரங்கெளல்லாம் இந்தப் 

தி க்குள் தான் அடங்கிப் ேபாயி க்கின்றன!" 
 
    அந்தப் ேபச்சி ந்  எ ம் விளங்கிக் ெகாள்ள யாமல் குழப்பத்ேதா  
அண்ணன் கத்ைத நிமிர்ந்  பார்த்தாள் பகவதி. அவ ைடய கண்களில் ணிவின் 
ஒளி, உ தியின் சாைய இரண்ைட ம் அவள் கண்டாள். ெசய்ேத தீர ேவண் ய 
ெசயல்கைளப் பற்றிப் பி வாதமாகப் ேபசும் ேபா  அண்ண ைடய கண்களில் அந்த 
ஒளிைய அவள் கண் க்கிறாள். 
 
    "ெமன்ைமயான உன் ைடய ைககளி ந்  வன்ைமயான ெசயல்கைள 
எதிர்பார்க்கிேறன், பகவதி! வைள சுமக்கும் ைககளில் ெபா ப்ைபச் சுமத்த மா 
என்  தயங்குகிேறன்!" 
 
    "உங்கள் தங்ைகயின் ைககள் அதற்குத் தயங்கப் ேபாவதில்ைல, அண்ணா!" 
 
    "இந்த வார்த்ைதகைள உன்னிடமி ந்  வரவைழப்பதற்குத்தான் இத்தைனப் 
ேபச்சும் ேபச ேவண் யி ந்த . இனிேமல் கவைல இல்ைல." இவ்வா  கூறிவிட் த் 
தன் தங்ைகக்கு மிக அ கில் ெந ங்கிக் காேதா  காதாக ெமல் ய குர ல் ஏேதா 
கூறத் ெதாடங்கினான் தளபதி வல்லாளேதவன். 
 



 36

    அவன் கூறியவற்ைறக் ேகட் க் ெகாண் ந்த ேபாேத அவள் கத்தில் பல்ேவ  
உணர்ச்சிகளின் நிழல்கள் ப ந்  மைறந்தன. ெந ேநரமாக அவள் காத கில் 
அவ ைடய உத கள் அைசந்  ெகாண் ந்தன. வண்  ைவக் குைட ம் ஓைசைய 
விட மிக ெமல் ய ஓைசயில் ேபசுவதற்குத் ெதன்பாண்  நாட் த் தளபதி எங்ேக 
கற் க் ெகாண் ந்தாேனா? 
 
    பகவதியின் க பாவங்கள் விநா க்கு விநா  அவன் ெசாற்கைளப் ாிந்  
ெகாண்டதற்கு ஏற்ப மா ப ம் ேபா  எத்தைன எத்தைன உணர்ச்சிக் குழப்பங்கைள 
அந்த வனப்  மிக்க ெநற்றியில் காண கிற ? பிைறச் சந்திரைனக் கவிழ்த்  
ைவத்தாற் ேபான்ற ெநற்றி அ . தன் தங்ைகயிடம் அற் தமான அழகும், வனப் ம் 
அைமந்தி ப்பதாகப் ெப ைமப்பட்டைதக் காட் ம், ணி ம் சாமர்த்திய ம் ெப க 
ேவண் ெமன்பதற்காகத்தான் அதிகக் கவைலப் பட் க்கிறான் வல்லாளேதவன். 
அந்தக் கவைல ம் அவன் இப்ேபா  கூறிய ெசயைலச் ெசய்ய அவள் ஒப் க் 
ெகாண்டதால் அகன் விட்ட . 
 
    எல்லாவற்ைற ம் அவள் காதில் இரகசியமாகக் கூறி விட் த் தைல நிமிர்ந்த ேபா , 
ேமேலயி ந்  சற் ப் ெபாிதான மாவ  ஒன்  தளபதியின் ெநற்றிப் ெபாட் ல் 
வி ந்த . விண்ெணன்  ெதாித்  வி ந்த அ  உண்டாக்கிய வ யில் ஒ  கணம் 
கண் கலங்கிவிட்ட  அவ க்கு. 
 
    "ஐேயா, அண்ணா! 'வ 'ப் பட் விட்டேத?" என்  அவன் ெநற்றிையத் தடவ 
ெந ங்கினாள் பகவதி. 
 
    "அதனாெலன்ன? இங்ேக வ ப்பட்டால் கவைல இல்ைல. நீ ேபாகிற காாியம் 
வ ப்படாமல் பார்த் க் ெகாள் பகவதி!" என்  கூறிவிட்  அவள் பதி க்குக் 
காத்திராமல் அங்கி ந்  கிளம்பிவிட்டான் அவன். 
    -----------   
 

2.7. கட ல் மிதந்த கற்பைனகள் 
 
    அ வானத்  விளிம்  கடற்பரப்ைபத் ெதா மிடத்தில் சிறிதாய், இன் ம் சிறிதாய், 
மிகச் சிறிதாய் மைற ம் அந்தக் கப்பைல திட ல் நின்  பார்த் க் ெகாண் ந்தாள் 
மதிவதனி. இன் ம் அந்தச் சங்ெகா  அவ ைடய ெசவிகளில் குந்  மனத்தின் 
பரப்ெபல்லாம் நிைறப்ப  ேபா ந்த . ப குவதற்குத் தண்ணீேர கிைடக்காத பாைல 
நிலத்தில் பயணம் ெசய்யப் ேபாகிறவன் ேசகாித்  ைவத் க் ெகாள் கிற மாதிாி அந்த 
ஒ ைய ம், அதற்குாியவனின் அழகிய கத்ைத ம் மனச் ெசவிகள் நிைறய, மனக் 
கண்கள் நிைறயச் ேசகாித்  ைவத் க் ெகாள்ள யன்றாள் அவள். பின்னால் 
அவ க்குப் பழக்கமான குரல் ஒ த்த . 
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    "ெபண்ேண! இெதன்ன? உனக்குப் பித் ப் பி த்  விட்டதா? வி ந்த ம் 
வி யாத மாக உன்ைன ட் ல் காணவில்ைலேய என்  ேத க் ெகாண்  வந்தால், 
நீேயா மணல் ேமட் ல் நின்  கடைலப் பார்த் க் ெகாண் க்கிறாய்!" 
 
 
    தன் நிைன  வரப்ெபற்றவளாய்த் தி ம்பிப் பார்த்தாள் அவள். மணல் ேமட் ன் 
கீேழ அவ ைடய தந்ைத நின்  ெகாண் ந்தார். 
 
    "அப்பா! அவ ைடய கப்பல் றப்பட் ப் ேபாய்விட்ட ." எைதேயா இழந்  விட்ட 
ஏக்கம் அவ ைடய ெசாற்களில் ஒ த்த . 
 
    வாழ்க்ைகயின் எல்லா அ பவங்கைள ம் எண்ணி, ேபசி, அ பவித்  
உணர்ந்தி ந்த அந்தப் ெபாியவர், தம் ெபண்ணின் ேபதைமைய எண்ணி மனத் க்குள் 
இேலசாக சிாித் க் ெகாண்ேட ெசான்னார்: 
 
    "அைதப் பார்க்கத்தான் ெசால்லாமல் ெகாள்ளாமல் இவ்வள  அவசரமாக 
எ ந்தி ந்  ஓ  வந்தாயா? அங்ேக உன் அத்ைத உன்ைனக் காணவில்ைலேய என்  
கிடந்  தவித் க் ெகாண் க்கிறாள்." 
 
    மதிவதனி அவ ைடய ேபச்ைசக் காதில் ேபாட் க் ெகாண்டதாகேவ 
ெதாியவில்ைல. "அப்பா, நான் இங்ேக கைரயில் வந்  நின்ற ம் கப்பல் ேமல் 
தளத்தி ந்  என்ைனப் பார்த் விட்ட அவர் மகிழ்ச்சிேயா  அந்தச் சங்ைக எ த்  
ஊதினார் அப்பா!" என்  அந்த மகிழ்ச்சித் திைளப்பிேல ெதாடர்ந்  ேபசிக் 
ெகாண் ந்தாள் அவள். 
 
    "சாியம்மா!... ேபா ம் அவ ைடய ெப ைம! வா, ட் க்குப் ேபாகலாம். இங்ேக 
சிறி  தாமதித்தால் உன் அத்ைதேய நம் இ வைர ம் ேத க் ெகாண்  வந்  
வி வாள்." மகைளக் க ந்  ெகாள்பவர் ேபால் சினத் டன் ேபசி அைழத் க் 
ெகாண்  ெசன்றார் அவர். அந்தப் ெபண்ணின் கால்கள் தைரயில் நடந்தன. 
எண்ணங்கேளா கட ல் மிதந்  ெசன்ற அந்தக் கப்பேலா  மிதந்  ெசன்றன. 
 
    ட் க்குப் ேபான ம் அவ ைடய அத்ைத ேவ  அவைளக் ேகாபித் க் 
ெகாண்டாள். "வய  தான் ஆகி விட்ட  உனக்கு. உன் வய க்கு இவ்வள  
அசட் த்தன ம், ரட் த்தன ம் ேவ  எந்தப் ெபண் க்காவ  இ க்கிறதா பார். 
யாேரா ஊர் ேபர் ெதாியாதவன் கைடயில் வந்  சங்கு வாங்கிக் ெகாண்  ேபானான் 
என்றால் இப்ப யா அவைனேய நிைனத் க் ெகாண்  ைபத்தியம் பி த் ப் ேபாய் 
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அைலவார்கள்! கிழக்ேக ஒ  ைல வி வதற்குள் உனக்குக் கடற்கைரயில் என்ன 
ேவைல?" 
 
    அத்ைதயின் சீற்றத் க்கு ன் தைலகுனிந்  நின்றாள் மதிவதனி. கால் கட்ைட 
விரலால் தைரையத் ேதய்த் க் ெகாண்  நின்ற அவ க்குக் கண்கள் கலங்கிவிட்டன. 
பக்கத்தில் நின்ற தந்ைத அ தாபத்ேதா  அவைளச் சமாதானப்ப த்தினார். 
 
    "அசேட! இதற்காக வ த்தப்படலாமா? அத்ைத உன் நன்ைமக்காகத்தான் 
ெசால் கிறாள்! எவேரா ன்றாவ  மனிதைன நிைனத்  ஏங்கிக் ெகாண் ந்தால் 
அவர் நம்மவர் ஆகி வி வாரா? நீதான் இப்ப  நிைனத்  நிைனத் க் குைமகிறாய்! 
இரண்டாயிரம் ெபாற்கழஞ்சுகைள அலட்சியமாகத் க்கிக் ெகா த்  ஒ  சங்ைக 
வாங்கிக் ெகாண்  ேபாகும் ெசல்வச் சீமான் அந்த இைளஞன். ேநற்றிர  நீ அவன் 
உயிைரேய காப்பாற்றியி க்கிறாய்! ஆனா ம் என்ன? இந்தத் தீ  பார்ைவயி ந்  
மைறந்த ேம உன்ைன ம் என்ைன ம் இந்தத் தீைவ ம் மறந்  விடப் ேபாகிறான் 
அவன். ெசல்வர்க க்கு நிைன  ைவத் க் ெகாள்வதற்கு ேநரம் ஏ  அம்மா!" 
 
    'அப்பா! நீங்கள் நிைனப்ப  தவ ! அவர் என்ைன ம் இந்தத் தீைவ ம் ஒ  ேபா ம் 
மறக்க மாட்டார்' என்  உடேன பதில் ெசால் விடத் த்த  அவள் நாக்கு. ஆனால் 
ெசால்லவில்ைல. தந்ைதயின் ேமல் ேகாபம் ேகாபமாக வந்த  அவ க்கு. காற்றில் 
ேம ம் கீ மாக ஆ ம் இரண்  மா ைள ெமாட் க்கைளப் ேபால் த்தன அவள் 
இதழ்கள். வலம் ாிச் சங்ேகா  தன் ெநஞ்ைச ம் ெகாண்  ேபானவைன அவ்வள  
சுலபமாக - அவர் மதிப்பிட்டைத அவளால் ெபா த் க் ெகாள்ள யவில்ைல. 
அ பட்ட  சீ வ  ேபால் தந்ைதைய எதிர்த் ச் சீறின அவள் ெசாற்கள். 
"'உங்கைள ம் இந்தத் தீைவ ம் எந்நா ம் மறக்க மாட்ேடன்' என்  ேநற்  அவர் 
நமக்கு நன்றி கூ ம் ேபா  நீங்க ம் தாேன உடன் இ ந்தீர்கள் அப்பா?" 
 
    ெபண்ணின் சினம் அவ க்குச் சிாிப்ைப உண்டாக்கிய . 
 
    "ேபைதப் ெபண்ேண! மனிதர்கள் ெசால் கிற வார்த்ைதகள் எல்லாேம ற் க்கு 

 உண்ைமயாக எ த் க் ெகாண்  ஏமாறக் கூடா ! ெசல்வந்தர்கள் எைத ேம 
சீக்கிரமாக மறந்  வி வார்கள். உலகத்தில் தாங்கள் ெசல்வர்களாக இ ப்பதற்குக் 
காரணமாக எங்ேகா சிலர் ன்பப்பட் க் ெகாண் ப்பைதேய அவர்கள் மறந்  வி ம் 
ேபா  உன்ைன ம் என்ைன மா நிைனத் க் ெகாண்  இ க்கப் ேபாகிறார்கள்?" 
 
    "இல்ைல! இல்லேவ இல்ைல. அவர், என்ைன மறக்க மாட்டார்" - குழந்ைத ேபால் 

ரண்  பி த் ப் ேபசினாள் அவள். என்னேவா ெதாியவில்ைல, தன்னடக்கத்ைத ம் 
மீறிப் ேபசும் ஒ  ணி , ெவறி அவ க்குள் அந்தச் சமயத்தில் உண்டாகியி ந்த . 
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    "மதிவதனி! 'அனிச்சம்' என்  ஒ  வைகப்  இ க்கிற . அ  ேமாந்  பார்த் க் 
ெகாண் க்கும் ேபாேத வா ப் ேபாய்வி ம். ெசல்வந்தர்கள் ெகா த் விட் ச் 
ெசல் ம் உ திெமாழிக ம் அப்ப த்தான். அவற்ைற உண்ைம என்  நம்ப ய ம் 
ேபாேத அைவ ெபாய்யாகி வா வி ம். ெசல்வந்தனான ஆண்மகன் ஒ வனின் 
வார்த்ைதைய நம்பிக் ெகாண்  ஏங்கிக் கால ெவள்ளத்தில் கைரந்  ெகாண் ந்தாள் 
ஒ  ெபண். ெபயர் சகுந்தைல. அந்த ஆண் மகேனா அவைள மறந்ேத ேபானான். 
அந்தப் ெபண்ணின் ஏக்கத்ைத உலகத் க்கு எ த் க் கூற ஒ  மகாகவி 
ேதைவயாயி ந்த . உனக்குத்தான் ெதாி ேம, இந்தக் கைத?" - ெபாியவர் ம ப ம் 
அவளிடம் விவாதித்தார். 
 
    "ெதாியா , அப்பா! ெதாிந்  ெகாள்ள ம் ஆைச இல்ைல." அ ைக ெவ த் க் 
ெகாண்  கிளம் ம் எல்ைலக்குப் ேபாய்விட்ட  அவள் குரல். 
 
    "அண்ணா! இெதன்ன? நீங்க ம் அவ க்குச் சாியாகப் ேபச்சுக் ெகா த் க் 
ெகாண்  நின்றால் என்ன ஆவ ?" என்  மதிவதனியின் அத்ைத கூப்பா  ேபாட்ட 
பின்ேப அவ ம் தம் ைடய ேபச்ைச நி த்தினார். 
 
    கத்ைத க் ெகாண்  ஒ  ைலயில் ேபாய் உட்கார்ந்  ேதம்பித் ேதம்பி அழத் 
ெதாடங்கிவிட்டாள் மதிவதனி. அந்தப் ெபாியவர்க க்கு அவைள எப்ப த் தி ப்தி 
ெசய்வெதன்ேற திைகப்பாகிவிட்ட . நயமாக ம், பயமாக ம் அவள் அ ைகையத் 
தணித்  வழிக்குக் ெகாண்  வந்தார்கள். அவர்க க்கு அவள் ஒேர குலக்ெகா ந் , 
ெசல்லப் ெபண். அந்தப் ெபாியவர் வாழ்க்ைகயில் பல யர அ பவங்கைளக் 
கண்டவர். இேதா வளர்ந்  ெபாியவளாகி மதிவதனி என்ற ெபய டன் நிற்கும் 
இப்ெபண், சி  குழந்ைதயாய் இ ந்த ேபா  தாய்ைமப் ேப தல் மட் ம் தான் 
இல்லாமற் ேபாய்விட்ட . ஏறக்குைறய அேத சமயத்தில் பக்கத் த் தீவில் ஒ  
பரத க்கு வாழ்க்ைகப்பட் ந்த அவ ைடய இைளய சேகாதாி அமங்க யாக 
அண்ணைனத் ேத க் ெகாண்  பிறந்த  வந்  ேசர்ந்தாள். இந்த இரண்  

ன்பங்க ம் அவ க்கு வாழ்க்ைகயிேலேய ெபாிய அதிர்ச்சிகள். 
 
    தங்ைக ட்ேடா  இ ந்  அவ ைடய ெபண் குழந்ைதையப் ேபணி வளர்த்  
விட்டாள். அத்ைதயின் ஆதரவில் மதிவதனி வளர்ந்  உ வாகி விட்டாள். கண் ப் ம், 
கண்காணிப் ம் அதிகமாக இ ந்தா ம், அவ ைடய கண் கலங்கினால் மட் ம் 
அவர்களால் ெபா க்க யா . 
 
    "மதிவதனி! உனக்கு நல்ல ைகராசி இ க்கிற . நீ ேபாய் உட்கார்ந்  வியாபாரம் 
ெசய்தால் கைடயி ம் நன்றாக விைல ேபாகிற . இன் ம் நீேய கைடயில் ேபாய் இ . 
நான் ேவ  ேவைலயாகக் ெகாஞ்சம் ெவளிேய ேபாய் வ கிேறன்." ெபண்ணின் 
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அ ைகைய ம், ேகாபத்ைத ம் தணித்  ஒ  வழியாக அவைளத் தம  கைடயில் 
வாணிகத்ைதக் கவனித் க் ெகாள்வதற்கு அ ப்பி ைவத்தார் அந்தப் ெபாியவர். 
 
    கைடயில் ேபாய் உட்கார்ந்த பின் ம் அவ ைடய நிைன கள் எல்ைலயற்ற கட ல் 
தான் இ ந்தன. 
 
    மதிவதனியின் சிந்தைனகள் இளவரசன் இராசசிம்மைனச் சுற்றிேய வட்டமிட்டன. 
'இந்த ேநரத் க்கு அவ ைடய கப்பல் எவ்வள  ரம் ேபாய் இ க்கும்? எத்தைன 
தடைவ அவர் என்ைனப் பற்றி நிைனத் க் ெகாண் ப்பார்? எத்தைன 
தடைவயாவ ? மறந்தால் தாேன பல தடைவகள் நிைனக்க ம்? அவர் தான் 
என்ைன மறந்தி க்கேவ மாட்டாேர! அவராக நிைனக்காவிட்டா ம் அந்தச் சங்கு 
அவர் ைகயி ந்  நிைனப் ட் க் ெகாண்ேட இ க்கும்!' ம்மல் வ ம் 
ேபாெதல்லாம் அவர் தன்ைன நிைனப்பதாகக் கற்பைன ெசய்  ெகாண்டாள் அவள். 
அத்ைத ம், தந்ைத ம் அன்  காைல ெசால் ய  ேபால் அவர் தன்ைன உடேன 
மறந்  வி வாெரன்பைத அவளால் நம்பேவ யவில்ைல! கட க்கு அப்பா க்கும் 
உலகத்ைத அறியாத அந்தப் அப்பாவிப் ெபண்ணின் மனத்தில் அைசக்க 

யாதெதா  நம்பிக்ைகைய, சிைதக்க யாதெதா  கனைவ ேவ ன்றச் ெசய்  
விட் ப் ேபாய்விட்டான் தல் நாள் சங்கு வாங்க வந்த அந்த இைளஞன். அவன் 
ஒ வ க்காகேவ தன் உள்ள ம், உணர் ம் ேதாற் த் ெதாண்  பட ேவண் ெமன்  
தன்ைனக் காக்க ைவத் க் ெகாண் ந்த  ேபால் அவ க்குத் ேதான்றிய . கால 
ஓட்டத்தில் இ திப் ேப ழிவைர கழிந்தா ம் அவைன ம ப ம் அங்ேக காணாமல் 
தன் கன்னிைம கழியா  ேபால் நிைன  கு றிற்  அவ க்கு. 'நீ அவைனக் 
காணலாம்! பன் ைற காணலாம்... பிறவி, பிறவியாகத் ெதாடர்ந்  விலாசம் தவறாமல் 
வந்  ெகாண் க்கும் உயிர்களின் விைனப் பிணிப் ப் ேபால் விளக்கிச் ெசால்ல 

யாதேதார் பிைணப்  உங்க க்கிைடேய இ க்கலாம். இ க்க ம்' என்ப  
ேபாலத் தற்ெசயலான ஒ  ெதம்  அவள் ெநஞ்சில் நிைறந்  ெகாண் ந்த . 
அவநம்பிக்ைகயின் தளர்ச்சிைய மைறக்க அவளாக உண்டாக்கிக் ெகாண்ட 
நிைனவன்  அ . னல் ஓ ம் வழியில் ல் சாய்ந்தாற் ேபால ம் நீர் வழி மிதைவப் 
ேபால ம், ைளயிட்ட காசுகள் கயிற்றில் ேகாைவ ெபறல் ேபால ம், தற்ெசயலான 
ஒ  தவிர்க்க யாத நிைன  என்  அைதக் கூறேவண் ம். 
 
    வட கட ல் இட்ட கத்த  ஒன்  பல்லாண் க் காலமாகத் தள் ண்  மிதந்  
மிதந்  ெதன்கட ல் இட்ட ைள ள்ள சுழி ஒன்றில் வந்  ெபா ந்திக் ெகாள்வ  
மாதிாிப் ெபா ந்திய நிைன  அ . 
 
    ஒவ்ெவா  நா ம் ெசம்பவழத்தீவின் கைட தியில் கலகலப் க்கு குைறேவ 
இ க்கா ! அன் ம் அவ ைடய கைடக்கு யார் யாேரா வந்தார்கள்! சங்கு 
வாங்கினார்கள். த் , பவழம் வாங்கினார்கள். வ பவர்க க்கு விற்பதற்காகச் 
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சங்ைக எ த் க் ெகா க்கும் ேபா  எல்லாம் சங்ேகா  ேசர்த் ப் பி த் க் ெகாண்ட 
அந்த ஆண்மகனின் ைககள் நிைன க்கு வ ம். உச்சிமரக் கிைளயில் நின்  ெகாண்  
தன் உயிைரக் காப்பாற்றியதற்காக நன்றி கூறி அவ ைடய வைளக்கரங்கைளப் 
பற்றிக் ெகாண்  ஆனந்தக் கண்ணீர் சிந்திய காட்சி நிைன க்கு வ ம். அந்த 
நிைன கெளல்லாம் வ ம் ேபா  மதிவதனி தன்ைன மறந்  தான் இ க்கும் 
கைடைய ம், கைடயி ள்ள ெபா ள்கைள ம் மறந்  எங்ேகா ேபாய் மீள்வாள். 
 
    ேநற் க் காைல வைர தன்ைன ம், தன் ைடயவர்கைள ம் தன் சூழ்நிைலைய ம் 
பற்றித் தான் அவ க்கு நிைனக்கத் ெதாிந்தி ந்த . இப்ேபாேதா, நிைனப்பதற்கும் 
நிைன கைள ஆ வதற்கும் ேவ  ஒ  தியவன் கிைடத் விட்டான். ெசம்மண் 
நிலத்தில் மைழ ெபய்த பின் நீ க்குத் தன் நிறம் ஏ ? தன் சுைவ ஏ ? தன் மணம் ஏ ? 
 
    மாைலயில் அவ ைடய தந்ைத கைடக்கு வந் விட்டார். "ெபண்ேண! கைடைய 
நான் பார்த் க் ெகாள்கிேறன். உன் ைடய அத்ைத உன்ைன ட் க்கு 
வரச்ெசான்னாள், நீ ேபா" என்  அவைள ட் க்கு அ ப்பினார். ட் க்குச் 
ெசல்வதற்காக அவள் தியில் இறங்கி நடந்  ெகாண் ந்த ேபா  அவ க்குச் 
சிறி  ெதாைல  ன்னால் நடந்  ெகாண் ந்த யாேரா இரண்  ன்  ேப ைடய 
ேபச்சு அவ ைடய கவனத்ைதக் கவர்ந்த . ேவகமாக நடந்  அவர்கைளக் கடந்  

ன்ேன ெசன்  விடாமல் அவர்கள  ேபச்ைசக் ேகட் க் ெகாண்ேட பின்பற்றினாள் 
அவள். 
 
    "அேட! உன்ைனப் ேபால் ெபாிய ட்டாள் உலகத்திேலேய இ க்க யாதடா? 
ஆள் தானாக வ வில் ேத க் ெகாண்  வந்  நிற்ப  ேபால் நின்றான். நீ வம்  ேபசி 
ேநரத்ைதக் கடத்தியி க்காவிட்டால் உடேன அங்ேகேய ஆைளத் தீர்த்தி க்கலாம்." 
 
    "ேபாடா மைடயா! நாம் தீர்ப்பதற்கு தயாராகிக் ெகாண் க்கும் ேபா  அவன் தான் 
உயிர் தப்பினால் ேபா ெமன்  ஓட்டெம த்  விட்டாேன?" 
 
    "நா ம் ரத்திக் ெகாண்  தாேன ேபாேனாம்! ஓ க் ெகாண் ந்தவன் திடீெரன்  
மாயமாக மைறந்  விட்டாேன? நாம் என்ன ெசய்யலாம்? பக்கத் ப் 

தர்களிெலல்லாம் விப் பார்த் ம் அகப்படவில்ைலேய?" 
 
    "கட ல் குதித்தி ப்பாெனன்  எனக்குத் ேதான் கிறதடா!" 
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    "எப்ப ேயா தப்பிவிட்டாேன? ேவேறா வர் காணாமல் உலா ம் சித்  வித்ைத - 
மாய மந்திரம், வசியம் ஏதாவ  அவன் ைகயி ந்த அந்தச் சங்கில் இ ந்தி க்குேமா 
என்னேவா?" 
 
    "மாயமாவ , வசியமாவ ! அெதல்லாம் ஒன் மில்ைல. கட ல் தான் 
குதித்தி ப்பான். அப்ப யில்ைலயானால் இன்  காைலயில் வி ந்ததி ந்  
இவ்வள  ேநரமாக இந்தத் தீ  வ ம் சுற்றி அைலந் ம் எங்ேகயாவ  ஓாிடத்தில் 
நம் கண்ணில் அகப்படாமல் ேபாவானா?" 
 
    "நாைகப்பட் னத்தில் ேபாய் இறங்கிய ம் நம்ைம அ ப்பியவர்க க்கு நாம் பதில் 
ெசால் யாக ேவண் ம்! இல்ைலயானால் நாம் ெசய்யா  ேபான ெசயைல நமக்ேக 
ெசய்  வி வார்கேள!" 
 
    கைடசியாகப் ேபசியவ ைடய குர ல் பயம் மிதந்த . ெத க்ேகா  வைர தியில் 
ேபாய்க் ெகாண் ம், வந்  ெகாண் ம் இ க்கும் மற்றவர்கைளப் பற்றி 
கவைலயில்லாமல் இைரந்  ேபசிக் ெகாண்  நடந்தார்கள் அந்த வ ம். மதிவதனி 
தற்ெசயலாகத் ெத வில் நடந்  ெசல்பவள் ேபால் ேகட் க் ெகாண்ேட ெசன்றாள். 
அந்த ன்  ேப ம் ஒேர மாதிாிச் சிவப்  நிறத்தில் தைலப்பாைக அணிந்தி ந்தனர். 
பார்ப்பதற்கு ரடர்களாகத் ேதான்றினர். அவர்கள் ேபச்ைசக் ேகட்  எந்தச் 
சந்ேதகத்ேதா  அவள் பின் ெதாடர்ந்தாேளா அ  சாியாக இ ந்த . ேநற்றிர  
கடற்கைரயில் அந்த இைளஞைன அவர்கள் ரத் ம் ேபா ம், அவன் வைல லம் 
தன்னால் மரக்கிைளக்குத் க்கப்பட்ட பின் தாழம் தாில் ேத ய ேபா ம், அந்த 

ரடர்க ைடய உ வத்ைதச் சாியாகக் ெகாண்  நிைன  ைவத் க் ெகாள்ள 
அவகாசமில்ைல அவ க்கு. இப்ேபா  அவர்கைளக் கா ம் ேபா  அவ க்ேக 
அச்சமாக இ ந்த . அவர்கள் ேபச்சி ந்  அ மானித் க் ெகாண்ட உண்ைமயால் 
ெகாைல ெசய்ய ேவண் ெமன்ேற அவர்கைள யாேரா ண் விட்  அ ப்பியி க்கும் 
விவர ம் அவ க்குப் ாிந்த . ட் க்குப் ேபாவைத மறந்  ேம ம் பின் 
ெதாடர்ந்தாள் அவள். அவர்கள் உைரயாடல் ேம ம் வளர்ந்த . 
 
    "ஈழத்தில் ேபாய்ச் ெசய்ய ேவண் ய ெகாைலைய இைட வழியிேலேய ெசய்வதற்கு 
நல்ல வாய்ப் க் கிைடத்த , தவற விட் விட்ேடாம்." 
 
    "ெகால்லாவிட்டால் என்ன? அவன் மட் ம் நமக்குப் பயந்  ஓ க் கட ல் 
குதித்தி ந்தால் ெகான்ற  மாதிாிதான். இந்தப் பக்கத்  கடல் ஓரங்களில் 

தைலகளின் ழக்கம் அதிகம். அதனால் தான் எங்கு பார்த்தா ம் கைரேயாரங்களில் 
இ ம்  வைலகள் விாித்தி க்கிறார்கள். அவன் கட ல் குதித்த  ெமய்யானால் நாம் 
ெசய்ய ேவண் ய காாியத்ைத தைலகள் ெசய்தி க்கும்." 
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    மதிவதனி இைதக் ேகட் த் தனக்குள் சிாித் க் ெகாண்டாள். அவர்கள் ேபச்சு 
ெதாடர்ந்த . 
 
    "நம் கைததான் இப்ப  ஆயிற்ெறன்றால் நாம் விழிஞத்தில் இறக்கி விட்  வந்த 
அந்த ன்  ேதாழர்க ம் என்ன ெசய்தி க்கிறார்கேளா?" 
 
    "என்ன ெசய்தால் நமக்ெகன்ன? நாம் தி ம்பிவிட ேவண் ய தான். நமக்கு இனி 
ேவைல இல்ைல." 
 
    தியின் ஆரவாரம் குைறந்  கடற்கைர ெதாடங்கும் தி ப்பத்தில் அவர்கள் 
தி ம்பிவிட்டனர். மதிவதனி சிறி  பின் தங்கினாள். அ வைர ெத வில் ஆள் 
நாமாட்ட ள்ள கலகலப்பான பகுதியில் அவர்கள் ெசன்றதால் ஒட் க் ேகட் க் 
ெகாண்ேட பக்கத்தில் ஒட்  நடக்க வசதியாக இ ந்த . இனி அப்ப  யா . 
ஆகேவ அப் றம் பார்த் க் ெகாள்ளலாம் என்  தீர்மானித்  ட் க்குப் 
ேபாய்விட்டாள் அவள். 
 
    ெபா  மைற ம் ேநரத் க்குத் தான் வைல விாிக்கும் பகுதிைய ஒட் யி ந்த 
கடற்கைரக்கு அவள் ெசன்ற ேபா  கடல் தி ப்பத்தில் ச் சின்ன ம், பைனமரச் 
சின்ன ம் உள்ள ெகா  உச்சியில் அைசய அந்தக் கப்பல் றப்பட் க் 
ெகாண் ந்த . அதன் ேமல் தளத்தில் அவர்க ைடய சிவப் த் தைலப்பாைககள் 
ெதாிந்தன. 
 
    'ஐேயா! கட ல் எங்ேகயாவ  அவ ைடய கப்ப ம் இ ம் சந்தித் க் 
ெகாண்டால்?' ேபதைமயான இந்தக் கற்பைன மதிவதனிக்குத் ேதான்றிய ேபா  அவள் 
உடல் ந ங்கிய . அவ ைடய கற்பைனகேளா ைகயில் சங்ேகா  நிற்கும் அவைனச் 
சுற்றி அவ ைடய கப்பல் ேபாகும் கட ல் மிதந்தன.  
    -------- 
 

2.8. யாக் கனவின் வினிேல... 
 
    நான்கு ற ம் திக்குத் திகாந்தரங்கெளல்லாம் ஒேர நீல ெந  நீர்ப் பரப் . யாேரா 
ெசால் த் ண்  அ ப் வ  ேபால் அ க்க க்காய் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் நிரவி 
ேமெல ந்  நிமிர்ந்  வ ம் அைலகளின் ஆனந்தக் காட்சி. சுழித்  ஓலமி ம் 
காற் க்கும், அைலகளின் ஆர்ப் க்கும் அஞ்சாமல் அந்தக் கப்பல் ெசன்  ெகாண்ேட 
இ ந்த . 
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    "இளவரேச! ேசார்ந்  ேபாய்க் காணப்ப கிறீர்கேள! மிக ம் கைளப்பாக இ ந்தால் 
ப த் க் ெகாள்ளலாேம!" என்றார் சக்கேசனாபதி. இராசசிம்மன் உண்ைமயில் 
ேசார்ந்  தான் ேபாயி ந்தான். அதிக ேநரக் கடற் பயணத்தின் அ ப்  அ . 
 
    கண்கள் சிவந்தி ந்தன. உடல் ெந ப்பாய்க் ெகாதித்த . தைல கனத்  வ ப்ப  
ேபா ந்த . கீழ்த்தளத்தில் ஒ  மரக் கம்பத்தின் அ யில் சாய்ந்  ெகாண்  

ற்றி ந்தான் இராசசிம்மன். அந்த நிைலயில் ஒற்ைற நா யான அவன் உடைல ம் 
கத்ைத ம் பார்த்தால் குளத்தி ந்  தண்ேடா  ெவளியில் பறித்  எறிந்த தாமைர 

ேபாலத் ேதான்றிய . அந்த வாட்டத்ைதக் கண்  சக்கேசனாபதி மனத்தில் ேவ  
விதமாக நிைனத் ப் பயந்தார். 'கடற் காய்ச்சல் மாதிாி ஏதாவ  வ வதற்கு 

ன்னறிவிப் தான் அந்தச் ேசார்ேவா?' என்  ேதான்றிய  அவ க்கு. 
 
    கப்ப க்குள் ெபா ள்கள் ைவத்தி ந்த பகுதிக்குப் ேபாய் ெமத்ெதன்றி க்கும் 
கனமான விாிப்  ஒன்ைற ம் சாய்ந்  ெகாள்வதற்கு வசதியான தைலயைணகைள ம் 
எ த் க் ெகாண்  வந்தார். தளத்தில் ஒ  நல்ல இடமாகப் பார்த்  விாிப்ைப 
விாித்தார். இராசசிம்மைன எ ந்தி க்கச் ெசய்  ைகத்தாங்கலாக நடத்தி அைழத் க் 
ெகாண்  ேபாய்ப் ப க்க ைவத்தார். ைகயி ந்த வலம் ாிச் சங்ைக ம் 
ப க்ைகயிேலேய பக்கத்தில் ைவத் க் ெகாண்டான் அவன். அந்தச் ெசயைலப் பார்த்த 
ேபா  சக்கேசனாபதி மனத் க்குள் சிாித் க் ெகாண்டார். ர ம், சூழ்ச்சி ம் 

ைணெகாண்  ஒ  நாட் ன் அாியைணயில் ற்றி க்க ேவண் ய அரச 
குமார க்கு இவ்வள  குழந்ைத மனமா? தன  விைளயாட் ப் ெபா ைளத் தான் 

ங்கும் ேபா ம் பக்கத்தில் ைவத் க் ெகாண்  ங்கும் சி  பிள்ைளையப் 
ேபான்றல்லவா இ க்கிற  இ ?' - அவர் நிைனத்தார். 
 
    "இந்த சங்கு எப்ேபா ம் உங்கள் பக்கத்திேலேய இ க்க ேவண் மா? கப்பல் ஆ ம் 
ேபா  உ ண்  எங்ேகயாவ  ேபாய்வி ேம. நான் இைத உள்ேள ெகாண்  ேபாய் 
ைவத்  வி கிேறன்" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட குனிந்  அைதக் ைகயில் எ க்க 

யன்றார் அவர். 
 
    "ேவண்டாம்! அ  இங்ேகேய இ க்கட் ம்!" ப த்தி ந்தப ேய அவ ைடய 
ைககைள மறித் த் த த்  விட்டான் அவன். 
 
    "சாி! ங்குங்கள்" - இப்ப ச் ெசால் விட்  நடந்தவர் எைதேயா நிைனத் க் 
ெகாண்டவர் ேபால் ம ப ம் அவன ேக வந்  ழங்கால்கைள ம த்  
மண் யிட்  அமர்ந்தார். இளவரசனின் மார்ைப யி ந்த பட்  அங்கிைய விலக்கி 
வல  ைகயால் ெதாட் ப் பார்த்தார். பின்  ெநற்றியி ம் ைகைய ைவத் ப் பார்த்தார். 
அவ ைடய கத்தில் கவைல வந்  கு குந்த . 
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    "கண்கள் எாிச்சலாக இ க்கின்றதா உங்க க்கு?" 
 
    'ஆம்' என்பதற்கு அைடயாளமாகத் தைலயைசத்தான் இராசசிம்மன். 
 
    "நீங்கள் கவனமாயி க்க ேவண் ம்! கடற்காய்ச்சைல இ த்  விட் க் ெகாண்  
ெதால்ைலப்படக் கூடா ." அவர் எச்சாிக்ைக ெசய்  விட் ப் ேபானார். நிைனத் ப் 
பார்க்கும் ேபா  அவ க்கு ேவ க்ைகயாக இ ந்த . 'தைல ைற தைல ைறயாக 
உாிைம ெகாண்டாட ேவண் ய ைய ம் வாைள ம் சிம்மாசனத்ைத ம் கூட 
இப்ப ப் பக்கத்தில் ைவத் க் ெகாண்  பா க்காக்கத் ெதாியவில்ைல. கப்ப ல் ஒ  

ைலயி ள்ள அைறயில் அைடப்பட் க் கிடக்கின்றன அைவ. ஏேதா ஒ  தீவில் 
எவேளா ஒ  ெபண்ணிடம் விைலக்கு வாங்கிய இந்தச் சங்குக்கு இவ்வள  ேயாகம், 

ப் ெபா ள் ேமாகம். 
 
    'ஊம்! யாைர ெநாந்  ெகாள்வ ? உலகத்தில் ெபண் சம்பந்தப்பட்ட எந்தப் 
ெபா க்கும் மதிப்  உயர்ந்  ெகாண்ேட ேபாகிற ' என்  தளத்தில் நடந்  
ெகாண்ேட த்த  அவ ைடய வாய். 
 
    உடல் தளர்ந்  ப த் க் ெகாண் ந்த இராசசிம்ம க்கு கண் இைமகள் ெசா கி 
விழிகள் ேமற் கவிந்தன. உட ன் அ பவங்க க்கும், உள்ளத் க்கும் ஏேதா 
ெந ங்கிய ெதாடர்  இ க்கும் ேபா ம். காைலயில் ெசம்பவழத் தீவி ந்  

றப்ப கிறவைர உற்சாகமாக இ ந்த அவன் மன ம் இப்ேபா  தளர்ந்தி ந்த . தன் 
ெசயல்களால் ஏற்பட் க்கும் விைள கைளப் பற்றிெயல்லாம் கற்பைன ெசய்  
பார்த்த  அவன் உள்ளம். க ங்குளிர் காலத்தில் ெவந்நீ க்குள் உடைல க்கிக் 
ெகாண்டால் இதமாக இ க்குேம! அ ேபால் ப க்ைகயில் ப த் க் ெகாண்ேட 
கண்கைள க் ெகாண்  நிைன கைள எங்ெகங்ேகா படரவி வ  சுகமாக 
இ ந்த  அவ க்கு. 
 
    ஒவ்ெவா வர் கமாக, ஒவ்ேவார் இடமாக, அவன் ன் ேதான்றிய . நிைன  
ந வித் யில் த ம் ஓய்ந்த நிைல. காற்  மண்டலத்தின் எட்ட யாத 
உயரத் க்கு உட ன் கனம் குைறந்  ண்ணிய உணர் கேள உடலாகி ெமல்லப் 
பறப்ப  ேபான்ற தன் வசமற்றேதார் பரவசத்தில் ஆழ்ந்தி ந்த  மனம். 
 
    மைல ச்சி ம், வான் க ம், கடல் ஆழ ம், நிலப்பரப் ம், இைவயைனத்தின் 
ெப ைம ம், கம்பீர ம் ஒன்றாய்ச் சைமந்  ஒ  கமாக மாறி அவன் கண்க க்கு 
அ கில் ெந ங்கி வ கிற . பயந்  ேபாய் அவன் கண்கைள இ க்கி க் 
ெகாள்கிறான். 
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    'இராசசிம்மா! நீ அசட் த்தனமாக நடந்  ெகாண்  விட்டாய். என்ெனன்னேவா 
ெபாிய எண்ணங்கைள எண்ணிக் ெகாண்  உன்ைன வரவைழத்  இைடயாற்  
மங்கலத்தில் இரகசியமாகத் தங்க ைவத்ேதன். நான் எைத எைதேய திட்டமிட் க் 
ெகாண்  ெசய்ேதன். நீ ம் எைத எைதேயா திட்டமிட் க் ெகாண்  தான் என்னிடம் 
வந்  தங்கினாய் என்ப  இப்ேபா  ாிகிற . என்ன ெசய்யலாம்? எப்ப  நடக்குேமா, 
அப்ப  நடத்திக் ெகா ப்பதற்கு விதிக்குச் சிறி ம் சம்மதமில்ைல." 
 
    ெபாிய கண்டாமணியின் நாக்ைகக் ைகயின் வ ைம ெகாண்ட மட் ம் இ த்  
விட்  விட்  அ ப்ப  ேபால் ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம் ஒவ்ெவா  அைறயாக அவன் 
கன்னத்தில் ேமாதிவிட் ச் ெசவிக்குள் குந்த . பயந்  ெகாண்ேட ெமல்லக் 
கண்ைணத் திறக்க யல்கிறான் அவன். ஆனால் கண்ைணத் திறப்பதற்கு ன்ேப 
மகாமண்டேலசுவராின் கம் கண் க்குள்ேளேய குந்  வந்  ெதாிவ ேபால் 
அவ க்குப் லனாகிற . 
 
    ம ப ம் சில கணங்கள் காற்  மண்டலத்தில் பறப்ப  ேபால் ஒ  பரவசம் 
ஏற்பட்ட . 
 
    அந்தப் பரவசத்ைதக் கைலத் க் ெகாண் , 'குழந்தாய்!' என்  ஒ  குரல் உலகத் க் 
க ைணையெயல்லாம் உள்ளடக்கிக் ெகாண்  ஒ த்த . இராசசிம்மன் தன்ைனப் 
ெபற்ெற த்த அன்ைனயின் கத்ைதக் கண்டான்; ெநஞ்ைச ெநகிழ்த்த , 'குழந்தாய்' 
என்ற அந்தக் குரல். உலகில் தாயின் குரைலத் தவிர ேவ  எந்தக் குர ம் ஏற்ப த்த 

யாத ெநகிழ்ச்சி அ . 
 
    'ெசல்வா!' இத்தைன வய ம் ெபா ப் ம் ஏற்பட்ட பின் ம் உனக்கு இன் ம் 
விைளயாட் ப் த்தி ேபாகவில்ைலேய, அப்பா! யாாிடம் விைளயாடலாம், யாைர 
ஏமாற்றலாம் என்  கூடவா உனக்குத் ெதாியாமற் ேபாய்விட்ட ? 
மகாமண்டேலசுவரர் எவ்வள  ெபாியவர்? நம் நலனி ம் நாட்  நலனி ம் எவ்வள  
அக்கைற ள்ளவர்? அவர் உனக்குக் ெக தல் ெசய்ய ற்ப வாரா? அவைரக் கூட 
நம்பாமல் இப்ப  நடந்  ெகாண்  விட்டாேய நீ? இைடயாற்  மங்கலத்தில் வந்  
மைறந்  ெகாண் ந்த ேபா  உன் தாையப் பார்க்க ேவண் ெமன்ற ப்  உன் 
மனத்தில் ஒ  தரம் கூட ஏற்படேவயில்ைலயா குழந்தாய்? நீ வந்  பார்க்க 
ேவண் ெமன்  உன் மனத்தில் ஒ  ைறயாவ  நிைனத்தி ந்தாேல ேபா ம். 
அ ேவ என் தாய்ைமக்கு ெவற்றிதான். அாியைண ஏறி அரசாண்  ரச் ெசயல்கள் 

ாிந்  ெதன்பாண்  நாட்  மக்கள் மனங்கைளெயல்லாம் கவரேவண் ய நீ அந்த 
அாியைணைய ம் அரசுாிைமப் ெபா ள்கைள ேம கவர்ந் ெகாண்  
ேபாய்விட்டாேய! யா க்கும் ெதாியாமல் இப்ப க் கவர்ந்  ெகாண்  கள்வைனப் 
ேபால் ேபாவதற்கு உனக்கு ெவட்கமாக இல்ைலயா, அப்பா? ஆற்றங்கைர மரம் ேபால் 
ெசழித் க் ெகாழித் ப் ெப  வாழ்  வாழ்ந்த உன் தந்ைதையப் ேபால் ெதன்பாண்  
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நாட்ைட ஆ ம் ரம், கடகம் ெசறிந்த உன் ைககளில் இ க்குெமன் தான் நான் 
நம்பிக் ெகாண் க்கிேறன்! நீ என்ன ெசய்யப் ேபாகிறாேயா?' - அந்தக் குரல் ஒ  
நின்  ேபாயிற் . 
 
    'ஐேயா, அம்மா!' என்  அலறி விட ேவண் ம் ேபா ந்த  குமார 
பாண் ய க்கும். ஆனால் அப்ப  அலற யாம ம் அழ யாம ம் ஏேதா ஓர் 
உணர்ச்சி அவன் வாையக் கட்  விட்ட  ேபா ந்த . வாயி ந் ம் நாவி ந் ம், 
ேபசத் ெதாிந் ம், அவன் ஊைமயானான். 
 
    'நீங்கள் மிக ம் ெபால்லாதவர்! உங்க க்கு இரக்கேம கிைடயா . கல்ெநஞ்சு 
உைடயவர்' - கத்தி ம் கண்களி ம் ெபாய்க் ேகாபம் க்கக் குழல்வாய்ெமாழி 
அவன் ன் ேதான்றினாள். 
 
    'குழல்வாய்ெமாழி! நீ என்ைன மன்னித் வி . நான் உன்னிடம் ெசால் க் 
ெகாள்ளாமல் வந் விட்ேடன்' என்  எைதேயா ெசால்வதற்காக அவன் வாையத் 
திறந்தான். 
 
    ஆனால் அந்தப் ெபண்ணின் ேபச்சு அவைன வாையத் திறக்கேவ விடவில்ைல. 
ஆத்திரமைடந்  கூப்பா  ேபாட்டாள் அவள். 'நீங்கள் ேபசாதீர்கள்! ேபா ம், உங்கள் 
ேபச்சு. ேபசிப் ேபசி என்ைன ஏமாற்றினீர்கள். அத்தைன ம் ெவளிேவடம். உட க்கு 
ேவடம் ேபாட் க் ெகாள்ளத்தான் உங்க க்குத் ெதாி ெமன்  நிைனத்தி ந்ேதன். 
நீங்கேளா மனத்தில், நிைனவில், அன்பில், ேபச்சில், எல்லாவற்றி ம் ெவளிேவடம் 
ேபா கிறீர்கள். நீங்கள் ெபாிய கள்வர், மிகப் ெபாிய கள்வர். உலகத் க் 
களவர்க க்ெகல்லாம் ெபான்ைன ம், ெபா ைள ம் தான் தி டத் ெதாிந்தி க்கிற . 
உங்க க்கு அேதா  மனத்ைத ம் தி  ஏமாற்றிவிட் ப் ேபாகத் ெதாிகிற . ஐயா 
இளவரேச! நீங்கள் ெகட் க் காரர் என்  உங்கள் மனத்தில் எண்ணேமா?' 
 
    படபடப்பாகப் ேபச்ைசக் ெகாட் விட்  மைறந்  விட்ட  இைடயாற்  மங்கலத்  
இளங்குமாியின் மதி கம். அப் றம் சமீபத்தில் அவன் சந்தித்த, சந்திக்காத, யார் 
யா ைடய கங்கேளா, எந்த எந்த இடங்கேளா, அவன் கண் ன் ெதாிந்  மைறந்தன. 
நாராயணன் ேசந்தன், தளபதி வல்லாளேதவன், பகவதி, விலாசினி, ஆசிாியர்பிரான், 
பவழக்கனிவாயர், இைடயாற்  மங்கலத் ப் படேகாட் , பாண் நாட் க் கூற்றத் 
தைலவர்கள், அரசாங்க அதிகாாிகள் ஒவ்ெவா வர் க ம் அவன் பார்ைவக்கு 

ன்னால் ேதான்றி மைறந்  ஏசி இைரந் , சினந்  ேபசுவ  ேபால் ேதான்றின. 
ேகாட்ைட, அரண்மைன, இைடயாற் மங்கலம், பறளியா , வசந்த மண்டபம், குமாிக் 
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ேகாயில், விழிஞம், சுசீந்திரம், மின்னல் மின்னலாக, ஒளிவட்டம் ஒளிவட்டமாக, அந்த 
இடங்கள் அவன் உணர் க்குப் லனாகி மைறந்தன. 
 
    எல்லாவற் க்கும் இ தியில் கடல் வற் த் ெதாிந்த நீர்ப் பிரளயத்தின் ேமல் 
சக்கேசனாபதி அ கில் ைண நின் , ஒ  கப்ப ல் அவைன எங்ேக அைழத் க் 
ெகாண்  ேபாகிறார். ெசம்பவழத் தீ , கைட தி, மதிவதனி, வலம் ாிச் சங்கு, 
உயி க்கு ேநர்ந்த ஆபத் , தைல வைலயில் சு ண்  தப்பிய  - நிைன கள் - ைக 
பிறழாமல் ஒவ்ெவான்றாகத் ெதாட கின்றன. 
 
    சிாித் க் ெகாண்ேட மதிவதனி அவ க்கு ன் ேதான் கிறாள். அவன் ஆவேலா  
எ ந்  ஓ ப் ேபாய் அவள் ெகா  உடைலத் த விக் ெகாள்கிறான். அடடா! அந்த 
இன்ப அரவைணப்பில் தான் என்ன சுகம்? எ ம் ம் ேதா ம் நரம் ம் இைணந்த 
மனிதப் ெபண்ணின் உடல் ேபாலவா இ க்கிற  அ ? மலர்களின் ெமன்ைம ம், 
அ தத்தின் இனிைம ம், மின்ன ன் ஒளி ம் கலந்  கவின் ெபற்  இளைம ரசம் 

சிய ஒ  கந்தர்வச் சிைல அவள் உடல்! அவன் த வ ல் கண்ெணா  கண்ணிைன 
கலப் ற்  நிற்கும் அவள் நாணிக் கண் ைதத் ச் சிாிக்கிறாள். வல  இதழ் 

மிடத்தில் சிாிப்  சுழித் க் குழி ம் சமயத்தில் தன் ைகயால் கு ம் த்தனமாகக் 
கிள் கிறான் அவன். 
 
    ெபாய்க்காக வ ப்ப  ேபால ந க்கிறாள் அவள். அந்த இனிய நிைல வற் த் 
தைடயற்  வளர்ந்  ெதாடராய் நீண்  ெகாண்ேட ேபாகிற . 
 
    அப்ேபா  இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி ஓ  வந் , 'நீ ஓர் அசடன்?' என்  
கூச்ச கிறார். அவ ைடய அன்ைன ஓ  வந் , 'உனக்கு இன் ம் விைளயாட் ப் 

த்தி ேபாகவில்ைல' என்கிறார். குழல்வாய்ெமாழி ஓ வந் , 'நீங்கள் ெபால்லாதவர்' 
என்  ெபாறாைமேயா  கத் கிறாள். சக்கேசனாபதி சிாித் க் ெகாண்ேட 'நீங்கள் 
இன் ம் குழந்ைதயாகேவ இ க்கிறீர்கேள?' என்  குற்றம் சுமத் கிறார். அத்தைன 
குரல்க ம் மண்ைடையப் பிளப்ப  ேபால் ஒன்றாகச் ேசர்ந்  ஒ க்கின்றன. அவன் 
பயந்  ேபாய் மதிவதனிைய இன் ம் இ க்கித் த விக் ெகாள்கிறான். 
 
    'ஐேயா! இெதன்ன உங்கள் உடல் இப்ப  அனலாய்ச் சு கிறேத?' என்  பதறிப் 
ேபாய்ச் ெசால்கிறாள் அவள். இராசசிம்மனின் உடல் ெவடெவடெவன்  ந ங்கிய . 
'ெபண்ேண! இந்தக் கனைவத் தீர்க்கும் ம ந்  நீதான்' என்  அவைளத் த விய 
ைககைள எ க்காமேல ெசால் கிறான் அவன். திடீெரன்  யாேரா ைகெகாட் ச் 
சிாிக்கும் ஒ  கடல் ஒ ேயா  கலந்  ேகட்கிற . காற்  மண்டலத்தில் 

ண் ணர்ேவ உடலாகி ேமேல எட்டாத உயரத்தில் பறந்  ெகாண் ந்த 
இராசசிம்மனின் உடல் 'ெபாத்ெதன் ' தைரயில் வந்  வி ந்தைதப் ேபால் ஒ  ெபாிய 
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அதிர்ச்சி. அந்த அதிர்ச்சிையத் தாங்கிக் ெகாண்  அவன் ெமல்லக் கண்கைளத் 
திறக்கிறான். எதிேர கப்பல் தளத்தில் சக்கேசனாபதி அவன் அ ேக சிாித் க் ெகாண்  
நின்றார். தன் ைககளினால் ப க்ைகயின் பக்கத்தில் இ ந்த வலம் ாிச் சங்ைக 
ெநாித்  வி வ  ேபால் த விக் ெகாண் ப்பைத அப்ேபா  தான் உணர்ந்தான் 
அவன். அவர் சிாிப்பதன் காரணம் ாிந்த . 
 
    அத்தைன ம் கன ! யாக் கன ! என்  தான் அதற்கு ேவா! இராசசிம்மன் 
ெவட்கமைடந்  சங்ைகப் பற்றித் த விக் ெகாண் ந்த தன் ைககைள எ த்தான். 
" க்கத்தில் இப்ப யா அ ைக ம் சிாிப் மாக மாறி மாறி உளறிப் பிதற் ர்கள்? 
நான் பயந்ேத ேபாேனன். நீங்கள் இந்தச் சங்ைக அ த்திய விதத்ைதப் பார்த்தால் 
உங்கள் பி யின் இ க்கம் தாங்காமல் இ  உைடந்  வி ேமா என்  
அஞ்சிவிட்ேடன்" சக்கேசனாபதி கூறினார். அவன் அ கில் குனிந்  உட்கார்ந்  
மீண் ம் மார்ைப ம், ெநற்றிைய ம் ெதாட்  நீவிப் பார்த்தார். அவர் கம் சு ங்கிச் 
சி த்த . 
 
    "உங்க க்குக் காய்ச்சல் தான் வந்தி க்கிற ! நான் நிைனத்த  சாியாகப் 
ேபாயிற் " என்  பதட்டத்ேதா  கூறிவிட் ப் ேபார்ைவைய எ த்  நன்றாகப் 
ேபார்த்திவிட்டார். இராசசிம்மன் அவைரப் பார்த்  மிரள மிரள விழித்தான். கப்பல் 
அைறக்குப் ேபாய் ஏேதா ஒ  ைதலத்ைத எ த் க் ெகாண்  வந்  அவன் மார்பி ம் 
ெநற்றியி ம் சூ  பறக்கத் ேதய்த் த் தடவிக் ெகா த்தார். 
    --------  
 

2.9. விலாசினியின் வியப்  
 
    அரண்மைனத் ேதாட்டத்  மரத்த யில் தளபதிைய அந்தரங்கமாகச் சந்தித்த பின் 
பகவதிக்குச் சு சு ப்பாகத் திட்டமிட் க் ெகாண்  ெசய்ய ேவண் ய சில காாியங்கள் 
இ ந்தன. அண்ணன் அவளிடம் ெசால் விட் ப் ேபாயி ந்த ெசயல்கள் எத் ைணப் 
ெபாியைவ? அவற்ைற ஒ ங்காக ம், பிற க்குத் ெதாியாம ம் ெசய்  ப்பதற்கு 
எவ்வள  சூழ்ச்சி ம், சா ாிய ம் ேவண் ம்? 
 
    தைமயனின் அந்தச் ெசாற்கள் அவ ைடய ெசவிகளில் ஒ த் க் ெகாண்ேட 
இ ந்தன. 
 
    "நீ என் ைடய தங்ைக...! இந்தச் சூழ்நிைலயில் என் ைடய தங்ைகயிடமி ந்  
நான் சில ரச் ெசயல்கைள எதிர்பார்க்கிேறன்." 
 
    நாட் ன் பயங்கரமான சூழ்நிைலைய விளக்க அண்ணன் உதாரணமாகக் கூறிய 

ன்பக் கைதைய நிைனத் க் ெகாண்ட ேபா  அவ ைடய கைத கூ ம் திறைமைய 
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எண்ணிச் சிாிப்  வந்த  அவ க்கு. 'எவ்வள  இரகசியமாக எவ்வள  
நம்பிக்ைகேயா  அண்ணன் இந்தக் காாியங்கைள அவளிடம் ஒப்பைடத் ப் 
ேபாயி க்கிேறன்?' இைத எண் ம் ேபா  மட் ம் ஈ ல்லாத ெப மிதத்ைத 
அைடந்தாள் பகவதி. எல்லாப் ெபா ப் கைள ம் தன் ைடயதாக இ த் ப் 
ேபாட் க் ெகாண்  ெசயலாற்ற ந் ம் ஒ  ர க்கு உடன் பிறந்தவள் தான் 
அப்ப ப்பட்ட ெப மிதத்ைத அைடயலாம். 
 
    அவள் ேதாட்டத் க்குப் ேபாய்விட் த் தி ம்பி வந்த சிறி  ேநரத் க்ெகல்லாம் 
ஆசிாியர் மகள் விலாசினி அவைளத் ேத க் ெகாண்  வந்தாள். 
 
    "என்ன யம்மா! திடீெரன்  உன்ைன இங்ேக காணவில்ைல? சிறி  ேநரத் க்கு 

ன்னால் இங்கு வந்ேதன். நீ இல்லாததால் தி ம்பிப் ேபாய்விட்ேடன்" என்றாள் 
விலாசினி. 
 
    "அதங்ேகாட்டாசிாியர் பிரானின் அ ைமப் தல்வியார் ேத க் ெகாண்  வரப் 
ேபாகும் விவரம் ன்ேப ெதாிந்தி ந்தால் நான் இந்த இடத்ைத விட்  நகர்ந்தி க்கேவ 
மாட்ேடன். மன்னித்த ள ேவண் ம்" என்  சிாிக்காமல் ேபசினாள் அவள். விலாசினி 
ெசல்லமாகக் ேகாபித் க் ெகாள்வ  ேபால் பகவதிைய உ த் ப் பார்த்தாள். 
 
    "ேபா ம், ேக ப் ேபச்சு! சற்  ன் எங்ேக ேபாயி ந்தாய் நீ?" 
 
    "ேகட்கிற ேகள்விையப் பார்த்தால் உன்னிடம் ெசால் க் ெகாள்ளாமல் நான் எங்கும், 
எதற்கும் ேபாய்விட்  வரக்கூடா  ேபால் அல்லவா இ க்கிற ?" என்றாள் பகவதி 
வியப் டன். 
 
    "ேபா ேபா! நன்றாகப் ேபாய்விட்  வா. எனக்ெகன்ன வந்த ? உன்ைனப் 
ேபாகக்கூடா  என்  த க்க நான் யார்? மகாராணி உன்ைனப் பார்த் க் கூப்பிட் க் 
ெகாண்  வரச் ெசான்னார்கள். அதனால் தான் வந்ேதன்!" 
 
    ஒ  பிணக்குமில்லாமேல சண்ைட ேபா வ  ேபால் இப்ப ப் ெபாய்க் 
ேகாபத்ேதா  ேபசிக்ெகாள்வ  அந்த இ  ெபண்க க்கும் ெபா ேபாக்கான ஒ  
விைளயாட் . 'மகாராணி' என்ற ெபயைர விலாசினி எ த்த டன் பகவதி 
கலவரமைடந்தாள். விலாசினிதான் ஏதாவ  அரட்ைட அ ப்பதற்குத் ேத  
வந்தி ப்பாள் என்  எண்ணி வம்  ேபசிய பகவதி பரபரப் ற் , "ஐேயா! 
மகாராணியா கூப்பிட்டார்கள்? வந்த டேன இைதச் ெசால் யி க்கக் கூடாதா நீ?" 
என்  அவைளத் ாிதப்ப த்தி வினவினாள். 
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    "ஏன  பத கிறாய்? ஒன் ம் அவசரமான காாியமில்ைல. ேகாட்டாற் ச் சமணப் 
பள்ளியி ந்  அந்த ெமாட்ைடத் தைலச் சாமியார்கள் வந்  மகாராணியிடம் ேபசிக் 
ெகாண் ந்தார்கள். அவர்களிடமி ந்  மகாராணி ஏேதா ஒ  பாட்ைட எ தி வாங்கி 
ைவத் க் ெகாண்டார். அைத உன் வாயால் பண்ேணா  பா க் ேகட்க ேவண் ம் 
ேபால் ஆைசயாக இ க்கிறதாம்!" என்றாள் விலாசினி. 
 
    "இவ்வள தானா?" 
 
    "இவ்வளேவதான் ெசய்தி. நீ அன்  நிலா ற்றத்தில் என் நடனத்தின் ேபா  பா ய 
தி வாசகப் பாட்ைடக் ேகட்டதி ந்ேத உன் ைடய குர ல் மகாராணிக்கு ஒேர 
ேமாகம்." 
 
    "ஏன்? உன் நாட் யத்தில் மட் ம் ேமாகமில்ைலயாக்கும்?" விலாசினிைய எதிர்த் க் 
ேகட்டாள் பகவதி. 
 
    "சாி சாி. நீ வா. மகாராணிையப் ேபாய்ப் பார்த் விட்  வந்  அப் றம் நமக்குள் 
வம்பளக்கலாம்" என்  குரைலக் க ைமயாக்கிக் ெகாண்  பகவதிையக் கூப்பிட்டாள் 
அவள். 
 
    அவசரம் அவசரமாக உைட மாற்றி அலங்காித் க் ெகாண்  விலாசினிேயா  

றப்பட்டாள் பகவதி. 
 
    மகாராணி அவர்கைள அன்ேபா  வரேவற்றாள். "பகவதி இன்  என் உள்ளம் பல 
காரணங்களினால் அலமந்  கிடக்கிற . இந்த மாதிாிக் கவைலகைள மறக்கத் 
ெதய்வத்ைத நிைனக்க ேவண் ம். அல்ல  தீந்தமிழ் இைசையக் ேகட்க ேவண் ம். 
ேகாட்டாற் ப் பண் தர் வந்  கவைலக்கு ம ந்தளித் ப் ேபசிக் ெகாண் ந்தார். 
அவ ம் ேபாய்விட்டார். உன் ைடய வாயால் பா க் ேகட்க 
ேவண் ெமன்பதற்காகேவ அவாிடம் இந்தப் பாட்ைட நான் எ தி வாங்கிக் 
ெகாண்ேடன்." 
 
    பகவதியின் ைகயில் அந்த ஓைலையக் ெகா த்தார் மகாராணி. ஒ  தரம் வாய்க்குள் 

த்தாற் ேபால் பா ப் பார்த் க் ெகாண்  அதற்கு பண் நிர்ணயம் ெசய்யச் 
சில கணங்கள் பி த்தன அவ க்கு. 
 
    "ேதவி! இந்தப் பாடைலப் பழம்பஞ்சுரப் பண்ணி ம் பாடலாம். இந்தளப் 
பண்ணி ம் பாடலாம்." 
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    "இரண் ம் தனித்தனியாகப் பா க்காட்ேடன். ேகட்கலாம்!" மகாராணியிடமி ந்  
ஆைண பிறந்த . 
 
    ேமானத்ைதக் கிழித் க் ெகாண்  பழம்பஞ்சுரம் எ ந்த . பின்  இந்தளம் இனிைம 
பரப்பிய . பகவதிேய ைண ம் வாசித் க் ெகாண்டாள். ெபால ெபாலெவன்  

க்குவியைல அள்ளிச் ெசாாிவ  ேபால் ஒ  ெமன்ைமைய எங்கும் இைழய விட்ட  
அவள் குரல். ெசவிவழிப் குந்  பாய்ந்த அந்த இனிைமயில் தன்ைன மறந்  
இலயித் ப் ேபாய்ச் சிைலயாய் ற்றி ந்த மகாராணிக்குச் சுயநிைன  வந்த . பகவதி 
பாடல் ஓைலையத் தி ப்பி அளித்தாள். 
 
    "குழந்ைதகேள! நம் ைடய தமிழ் ெமாழிக்கு எவ்வள  ஆற்றல் இ க்கிற  
பார்த்தீர்களா? ேபசினால் ஒ வைக இனிைம; பா னால் ஒ  வைக இனிைம; 
எ தினால் ஒ வைக இனிைம. இைறவன் தந்த ெமாழிக்குள் எத்தைன ேகா  
இன்பங்கைள ைவத்தி க்கிறான்!" என்  மகாராணி வியந்  கூறினார். 
 
    பாடற் பண்களின் ெபயர்கைளப் பற்றிய ஆராய்ச்சி, நாட் யத்தில் ெமய்பா  
வைககள் - இவ்வா  எைத எைதேயா பற்றி மகாராணிேயா  சிறி  ேநரம் 
உைரயா க் ெகாண் ந்  விட்  விைடெபற் க் ெகாண்  றப்பட்டனர் அந்தப் 
ெபண்கள் இ வ ம். ேபாகும் ேபா  விலாசினி ம ப ம் பகவதியின் வாையக் 
கிண் னாள். "இப்ேபா  நீேய ெசால்! மகாராணிக்கு உன் ைடய பாட ல் எவ்வள  
ஆைச ெதாி மா?" 
 
    "ேபா , ைபத்தியேம! ஆைலயில்லாத ஊ க்கு இ ப்ைப ச் சர்க்கைர மாதிாி தான் 
நீ ம் நா ம். ஏேதா ஆ க்ெகா  கைல அைறகுைறயாகத் ெதாி ம். உனக்கு 
நாட் யம் ெதாிந்த அள  பாடத் ெதாியா . எனக்குப் பாடத் ெதாிந்த அள  ஆடத் 
ெதாியா . எல்லாக் கைலக ம் ெதாிந்த ெபண்கள் எத்தைனேயா ேபர் இ க்கிறார்கள். 
இைடயாற்  மங்கலத்  நங்ைக குழல்வாய்ெமாழி - அவைள நீ ம் நா ம் சி  
வயதில் பார்த்த , இப்ேபா  அவள் எப்ப  இ க்கிறாளாம் ெதாி மா? ஆடல், பாடல், 
ேபச்சு, சிாிப் , பார்ைவ, அத்தைன ம் அத்தைனக் கைலகளாம் அவளிடம். அவள் 
இங்கு வந்  மகாராணிேயா  ஒ  நான்கு ஐந்  நாட்கள் ெந ங்கிப் பழகி விட்டால் 
நீ ம், நா ம் பின்  இ க்குமிடேம ெதாியா !" - பகவதி நி த்தாமல் ேபசிக் 
ெகாண்ேட ேபானாள். திடீெரன்  ெதாடர்பில்லாமல் அவள் இைடயாற்  மங்கலம் 
நங்ைகையப் பற்றிப் ேபசுவதற்குக் காரணெமன்னெவன்  விலாசினிக்கு 
விளங்கவில்ைல. அவள் வியப்  அைடந்தாள். 
 
    "ஏத  அம்மா? திடீெரன்  அந்தப் ெபண்ணின் ேமல் உனக்கு இவ்வள  
ெபாறாைம?" 
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    "ெபாறாைமயாவ , ஒன்றாவ ? அவைளப் பற்றி இன்ைறக்குச் சில ெசய்திகள் 
ேகள்விப்பட்ேடன். அதி ந்  அேத நிைன !" என்றாள். 
 
    "யாாிடத்தில் ேகள்விப்பட்டாேயா?" விலாசினியிடமி ந்  இக்ேகள்விைய பகவதி 
எதிர்பார்க்கேவ இல்ைல. வாய் தவறிப் ேபச்சுவாக்கில் தனக்கு இரகசியமாகக் 
கூறப்பட்டவற்ைற ெவளிப்பைடயாக ெவளியிட் விட்டைத எண்ணி உதட்ைடக் 
க த் க் ெகாண்டாள். 'ெகாஞ்சம் ெபாறாைம தைலகாட் னால் என்ைனப் ேபான்ற 
ஒ  ெபண் எவ்வள  சாதாரணமாக அைதக் காட் க் ெகாண்  வி கிறாள்?' என்  
தன்ைனேய க ந்  ெகாண்டாள். 
 
    "என்ன  பகவதி! ேகட்கிேறன். பதில் ெசால்லாமல் சிந்தைனயில் ஆழ்ந் விட்டாய்?" 
 
    பகவதி அவ ைடய ேகள்விக்கு பதிேல ெசால்லாமல் ேபச்ைச ேவ  திைசயில் 
மாற்றிப் பார்த்தாள். ஆனால் அவள் விடவில்ைல. பகவதிையத் ைளத்ெத த்  
விட்டாள். 
 
    "இைடயாற்  மங்கலத் ப் ெபண்ைணப் பற்றித் ெதாியாமல் உன்னிடம் ெசால்  
விட்ேடன  அம்மா! நீ என்ைனத் ண் த் ண்  ேகள்வி ேகட்  வாையப் 
பி ங்காேத!" என்  சிறிதள  க ைமயான குர ல் எாிந்  வி ந்தாள் பகவதி. 
விலாசினிக்கு கம் சுண்  விட்ட . ேபசுவதற்கு ஒன் ம் ேதான்றாமல் வாயைடத் ப் 
ேபாய் நின்றாள் அவள். அந்த நிைலயில் பகவதிேயா  அங்கி ப்பதற்ேக 
பி க்கவில்ைல அவ க்கு. 
 
    "நான் அப் றம் வந்  சந்திக்கிேறன்! இப்ேபா  உன் மனநிைல சாியில்ைல 
ேபா க்கிற " என்  ெசால் விட்  அங்கி ந்  ேபாய்விட்டாள். "விலாசினி! 
மனநிைலெயல்லாம் சாியாகத்தான் இ க்கிற . நீ ேபாகாேத, சிறி  ேநரம் இ ; 
ேபசிக் ெகாண் க்கலாம்" என்  பகவதி கூப்பிட் ம் அைதக் காதில் வாங்கிக் 
ெகாள்ளாதவள் ேபால் நிற்காமல் ேபாய்விட்டாள் அவள். 
 
    "அடாடா! ணாக இவள் மனத்ைதப் ண்ப த்தி விட்ேடேன" என்  உள் ர 
வ ந்தினாள் பகவதி. பின்  ஏேதா ஒ  திட்டமான க்கு வந்தவள் ேபான்ற 

கபாவத் டன் தான் தங்கியி ந்த அந்தப் ரப் பகுதியின் அைறக்கதைவ அைடத்  
உட் றமாகத் தாழிட்டாள். 
 
    அப்ப க் கத  அைடத் த் தாழிடப்ப வைதக் கீேழ ேதாட்டத்  வழியாக இறங்கிப் 
ேபாய்க் ெகாண் ந்த விலாசினி பார்த் விட் ப் ேபானாள். "இ ந்தாற் ேபா ந்  
பகவதிக்கு என்ன வந் விட்ட ?" என்ற சிந்தைனதான் அவள் உள்ளத்தில் ேபாகும் 
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ேபா  ரண்  ெகாண் ந்த . ெகாஞ்ச ேநரத் க்குப் பின் தன் தந்ைத 
அதங்ேகாட்டாசிாியைர சந்தித்த ேபா  அவள் அைத ம் மறந்  விட ேநர்ந்த . 
 
    "விலாசினி! நாைள காைலயில் நா ம் பவழக்கனிவாய ம் ஊ க்குப் றப்பட 
ஏற்பா  ெசய்தி க்கிேறாம். நீ எங்கேளா  வ கிறாயா? அல்ல  இங்ேக 
அரண்மைனயிேலேய இன் ம் சில நாட்கள் தங்கியி க்கப் ேபாகிறாயா? உன் 
வி ப்பம் ேபால் ெசய்யலாம். நான் எைத ம் வற் த்தவில்ைல. நீ இங்ேக 
தங்கியி ந்தால் மகாராணியா க்கும் ஆ தலாக ம், ைணயாக ம் இ க்கும் 
ேபா க்கிற . உன் ேதாழி பகவதி ேவ  இங்கு இ க்கிறாள். உங்கள் இ வைர ம் 
சமீபத்தில் ஊ க்குப் ேபாகவி ம் ேநாக்கம் மகாராணியா க்கும் இல்ைல என்பைத 
அவர்கேளா  ேபசிக் ெகாண் க்கும் ேபா  குறிப்பாக அறிந்ேதன்" என்  மகளிடம் 
கூறினார் ஆசிாியர்பிரான். இங்கி ப்பதா? ஊ க்குப் ேபாவதா? என்  ஒ  சி  
ேபாராட்டம் இரண்ெடா  விநா கள் அவள் மனத்தில் நிகழ்ந்த . 
 
    "அவசரமில்ைல! நிதானமாக ேயாசித் ச் ெசால்லம்மா" என்றார் அவ ைடய 
அ ைமத் தந்ைத. 
 
    "ேயாசிப்பதற்கு இதில் என்ன இ க்கிற  அப்பா? நான் இ ந்ேத வ கிேறன். 
நீங்கள் ேபாய்விட்  வா ங்கள்!" ஒ  தீர்மானமான டன் தந்ைதக்கு ம ெமாழி 
கூறிவிட்டாள் அவள். 
 
    "மிக ம் நல்ல ! இைதத்தாேன நா ம் ெசான்ேனன்" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட 
ெசால் விட் ப் ேபாய்விட்டார் ஆசிாியர்பிரான். 
 
    என்னதான் எ த்ெதறிந்  ேபசிவிட்டா ம் பழக்கமானவர்கைளச் சந்திக்காம க்க 
மனம் ஒப் வதில்ைலேய? பகவதியிடம் ேபசிக் ெகாண் க்கும் ேபா  மன றி  
ஏற்பட் த் திடீெரன்  தான் அ கி ந்  வந் விட்டைத அவள் தப்பாக எ த் க் 
ெகாள்வாேளா என்ற எண்ணம் அன்றிர  ப க்ைகயில் ப த்த ேபா  மீண் ம் 
விலாசினிையப் பற்றிக் ெகாண்ட . அப்ேபா  இர  பத் ப் பதிெனா  நாழிைகக்கு 
ேமலாகியி க்கும். அரண்மைனயில் அைமதி பரவத் ெதாடங்கியி ந்த . பகவதிையப் 
ேபாய்ப் பார்த்  அவேளா  சிறி  ேபா  ேபசிக் ெகாண் ந் விட்  வந்தால் தான் 
நிம்மதி உண்டாகும் ேபா ந்த . விலாசினிக்கு மிக ெமன்ைமயான சுபாவம். பிறர் 
தன்ைன ேநாகச் ெசய்தா ம் சாி, தான் அறியாமல் பிறைர ேநாகச் ெசய்தா ம் சாி, 
விைரவில் அதற்காக வாட்டமைடந்  வி வ  அவள் இயல் . உறக்கம் வராமல் 
மஞ்சத்தில் இேத நிைனேவா  ரண்  ெகாண் ந்த விலாசினி, 'ேபாய் அவைளப் 
பார்த் ப் ேபசிவிட்ேட தி ம் வ ' - என்ற உ தி டன் கிளம்பினாள். ன்ெபல்லாம் 
அவர்கள் ஒேர இடத்தில் அ க ேக ேசர்ந்  ப த் க் ெகாள்வார்கள். க்கம் 

ங்குவார்கள். இப்ேபா  தனித்தனிேய அவரவர்கள் தங்கியி ந்த இடங்களில் 
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ப த் க் ெகாண்டதால் 'விலாசினி ப த் த் ங்கியி ந்ததால் என்ன ெசய்வ ?' 
என்ற சந்ேதகம் ேபாகும் ேபா  அவ க்கு ஏற்பட்ட . ' ங்கியி ந்தால் ேபசாமல் 
தி ம்பி வந்  வி ேவாம். காைலயில் பார்த் க் ெகாள்ளலாம்' என்  தனக்குத்தாேன 
சமாதான ம் ெசய்  ெகாண்  ேமேல நடந்தாள். 
 
    விலாசினி பகவதியின் அைறவாசைல அைடந்த ேபா  அைறக்குள் விளக்ெகாிவ  
ெதாிந்த . ' ங்கவில்ைல. விழித் க் ெகாண் தான் இ க்கிறாள் ேபா ம்' என்  
தனக்குள் ெமல்லச் ெசால் க் ெகாண்டாள் விலாசினி. அைறயின் கத  அைடத்  
உட் றமாகத் தாழிட் ப்ப  ேபால் ெதாிந்த . விலாசினிக்குக் கதைவத் தட்டலாமா, 
ேவண்டாமா என்  தயக்கம் ஏற்பட்ட . அைறக்குள் எட் ப் பார்த் விட் த் தட்டலாம் 
என்  அைறக் கதவின் இடப்பக்கம் இ ந்த சாளரத்ைத ெந ங்கி உள்ேள எட் ப் 
பார்க்க யன்றாள் அவள். சுவாில் சாளரம் அவ ைடய உயரத்ைத விட அதிகமான 
உயர ள்ள இடத்தில் அைமந்தி ந்ததனால் எட்டவில்ைல. 
 
    என்ன ெசய்வெதன்  ெதாியாமல் திைகப் ம் வியப் ம் அைடந்  சுற் ம் ற் ம் 
ம ண்  பார்த் க் ெகாண்  நின்றாள் விலாசினி. அப்ேபா  அங்ேக ஒ  ைலயில் 
கிடந்த மர க்கா  அவ க்கு அபயமளித்த . அந்தப் பகுதியில் விதானத்தி ள்ள, 
சரவிளக்குகைள ஏற்றவ ம் அரண்மைன பணிப்ெபண்கள் உயரத் க்காக அைத 
இ த் ப் ேபாட் க் ெகாண்  அதன் ேமல் நின்  விளக்ேகற் வார்கள். 
விளக்ேகற்றிய ம் எ த் க் ெகாண்  ேபாய்வி ம் அந்த க்கா ைய அன்  மறந்  
ேபாய் அங்ேக ேபாட் விட் ப் ேபாயி ந்தனர். அந்த க்கா ைய ம் அங்ேக அைத 
விட் ப் ேபான அரண்மைனப் பணிப்ெபண்கைள ம் மனமார வாழ்த்திவிட்  
ஓைசப்படாமல் அைதத் க்கிச் சாளரத்ைத ஒட் னாற் ேபாலச் சுவர் அ ேக கீேழ 
ைவத்தாள். 
 
    கால் சிலம் கள் ைகவைளகள் ஓைசப்பட்  விடாமல் ெம வாக க்கா யின் ேமல் 
ஏறி நின்  உள்ேள பார்த்தாள். அவ ைடய கண்கள் அகன்  விாிந்  ெசவிகள் வைர 
நீண்டன. வியப்பின் எல்ைலயா அ ! அைறக்குள் பிரம்மாண்டமான 
நிைலக்கண்ணா க்கு ன்னால் இைடயில் வா ம் தைலயில் அழகாகத் 
தைலப்பாைக ம் தாித் ப் ெபண்ைமச் சாயல் ெகாண்ட க ள்ள ஓர் இைளஞன் 
நின்  அழகு பார்த் க் ெகாண் ந்தான். விலாசினி வியப் , திைகப் , பயம், 
சந்ேதகம் எல்லா உணர்ச்சிகைள ம் ஒ ங்ேக அைடந்தாள். ேம ம் உற் ப் 
பார்த்தாள். உண்ைம ெதாிந்த ேபா  அவ க்குச் சிாிப்  வந்த . க ம் மலர்ந்த . 
 
    இைளஞனாவ , கிழவனாவ ; பகவதிதான் ஆண் ேவடத்தில் கண்ணா க்கு ன் 
நின்  அழகு பார்த் க் ெகாண் ந்தாள். உற் ப் பார்த்  அைத நிதானிக்கச் சில 
விநா கள் பி த்தன அவ க்கு. உள்ேள பகவதி இ ந்த நிைலையப் பார்த்த ேபா  
அவள் அந்த ேவடத்ேதா  எங்ேகா கிளம்பத் தயாராகிக் ெகாண் ப்ப  ேபால் 
ேதான்றிய . 
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    விலாசினி சட்ெடன்  க்கா யி ந்  இறங்கி அங்ேக அதிக இ ட்டாயி ந்த 
ஒ  ைலயில் ப ங்கி நின்  கவனிக்கலானாள். பகவதி கதைவத் திறந்  ெகாண்  
ெவளிேய வந்தாள். அைறவாச ல் கிடந்த இரண்  ன்  மாவ க்களில் ஒன்ைற 
எ த் த் ேதாட்டத் ப் பக்கமாக எாிந்தாள். அங்ேக சலசலப்  உண்டாயிற் . 
ம கணம் ஆபத் தவிகள் தைலவனின் தைல மாமரத் ப் தாி ந்  எட் ப் 
பார்த்த . பகவதி ஏேதா ைசைக ெசய்  விட் க் கீேழ இறங்கிப் ேபானாள். 
குைழக்காத ம் ஆண் உைடயி ந்த பகவதி ம் மதிேலாரமாகப் ப ங்கிப் ப ங்கி 
எங்ேகா ெசல்வைத மைறந்  நின்ற விலாசினி கவனித்தாள். பின்  தி ம்பிப் ேபாய்ப் 
ப த் க் ெகாண்டாள். வி ந்த ம் அவள் தந்ைத ஊ க்குப் றப்பட்ட ேபா , 
பி வாதமாக அவ ம் ஊ க்குக் கிளம்பின  கண்  அவள் தந்ைத ஆச்சாியம் 
அைடந்தார். 
    --------  
 

2.10. அந்தரங்கத் தி கம் 
 
    ஆத்திரம் ெகாண்ட ேபார் ரனின் ைகயில் வில் வைளவைதப் ேபால் 
குழல்வாய்ெமாழியின் வங்கள் வைளந்தன. அரண்மைனயி ந்  நாராயணன் 
ேசந்த ம் ேவளா ம் வந்தி ப்பதாகக் ேகள்விப்பட்ட ம் அவர்கைளக் காண்பதற்காக 
இைடயாற்  மங்கலத்  அந்தப் ர ேமல்மாடத்தி ந்  கீேழ ப யிறங்கி வந்  
ெகாண் ந்தாள் அவள். தன் தந்ைத தனக்கு அதிகம் ெசல்லம் ெகா த் க் ெக த்  
விட்டதாக நாராயணன் ேசந்தன் யாாிடேமா கூறிக் ெகாண் ந்த அந்தச் ெசாற்கைளக் 
ேகட்ட டன் அவைனச் சந்திக்காமேல தி ம்பி விடலாம் என்  கூட அவள் 
எண்ணினாள். அத்தைன ேகாபம் அவ க்கு உண்டாயிற் . 'தன் தந்ைதக்கு 
அந்தரங்கமானவனாக இ க்கலாம். ெந ங்கிப் பழகி ஒட் ற  ெகாண் க்கலாம். 
ஆனால், அதற்காகத் தன்ைனப் பற்றி அப்ப ப் ேபச அவ க்கு என்ன உாிைம?' 
 
    ஆத்திர மிகுதியால் அவைனப் பார்க்காமேல தி ம்பிப் ேபாய்விட நிைனத்தவள் 
அப்ப ச் ெசய்யவில்ைல. அவனிடேம ஆத்திரம் தீர ேநாில் ேகட்  வி வெதன்  
வந்தாள். எவ்வள  க ைமயான சூழ்நிைலயாக இ ந்தா ம் தன்னிடம் சிாித் ப் ேபசி 
அரட்ைடய க்கும் நாராயணன் ேசந்தன் அன்  அவ்வா  ேபசிய  அவள் உள்ளத்தில் 
உைறத்த . 
 
    ேவகமாகக் கீேழ இறங்கிப் ேபாய் ஒன் ம் ேபசாமல் சினத்ைதக் காட் ம் கக் 
குறிப் டன் அவன் ன் நின்றாள். படேகாட்  ேவளா ம், சில ெமய்க்காவல் 

ரர்க ம் சூழ நின்  ேபசிக் ெகாண் ந்த ேசந்தன் அவள் அ கில் வந்  நின்ற ம் 
ேபச்ைச நி த்தினான். குழல்வாய்ெமாழியின் பக்கமாகத் தி ம்பி, "அம்மணி! 
வணக்கம்... தங்கைளத் தான் எதிர்பார்த் க் ெகாண் க்கிேறன். கூற்றத்தைலவர்கள் 
கூட்டம் ந்த ம் தவிர்க்க யாத காரணங்களால் மகாமண்டேலசுவரர் 
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அரண்மைனயிேலேய ெதாடர்ந்  தங்க ேநாிட்  விட்ட . ஆனா ம் தாங்கள் இங்ேக 
இப்ப ெயல்லாம் நடக்க விட் வி ர்கெளன்  நாங்கள் கனவி ம் 
நிைனக்கவில்ைல. தங்கள் தந்ைத அதிகமாகக் கவைலப்ப ம்ப யான சூழ்நிைலையத் 
தாங்கள் உண்டாக்கியி க்கிறீர்கள்!" 
 
    குழல்வாய்ெமாழி வங்க க்கு ேமேல ெநற்றி ேம  ைடக்க, கம் சிவக்க 
ேகாபத் ப் டன் இைரந்தாள். 
 
    "ஐேயா! ேபா ம், நி த் ங்கள். நீங்கள் மிக ம் ெபாியவர். எத்தைனேயா 
கு ம்பங்களில் எவ்வளேவா தந்ைதமார்க க்கு அறி ைரக் கூறிப் பழகியவர். உங்கள் 
அறி ைர கிைடக்காததனால் தான் என் தந்ைத அநாவசியமாக எனக்குச் ெசல்லம் 
ெகா த் ப் பாழாக்கி விட்டார். இனிேமலாவ  அவ க்கு தக்க சமயத்தில் அறி ைர 
கூறி எனக்கு ெசல்லம் ெகா த்  விடாமல் பார்த் க் ெகாள் ங்கள்." 
 
    அவளிடமி ந்  வார்த்ைதகைள வாங்கிக் கட் க் ெகாண்ட நாராயணன் ேசந்தன் 
சிறி  ேநரம் அந்தப் ெபண்ணின் ேகாபத்ைதப் ேபாக்க வைக ெதாியாமல் 
தயங்கினான். அவைளப் பற்றித் தான் ேபசிக் ெகாண் ந்தைதப் ப யிறங்கி வ ம் 
ேபா  அவள் ேகட் க் ெகாண்  வந்தி க்கிறாள் என்ப  அவ க்குப் ாிந்  விட்ட . 
 
    "வ த்தப்பட் க் ெகாள்ளாதீர்கள். நான் சற்  ன் தங்கைளப் பற்றி இங்ேக ேபசிக் 
ெகாண் ந்தைதத் தாங்கள் ேகட் க் ெகாண்ேட வந்தி க்கிறீர்கள் ேபா க்கிற . 
நான் ஒன் ம் தவறாகச் ெசால் விடவில்ைல. மகாமண்டேலசுவரர் இல்லாத 
சமயத்தில் இங்கு நடந்தி க்கும் கவைல த ம் நிகழ்ச்சிகைள நிைனத்  உணர்ச்சி 
வசப்பட்  அவ்வா  ேபசியி ப்ேபன். அைத ஒ  தவறாக எ த் க் ெகாண்  என் 
ேமல் ேகாபித் க் ெகாள்ளக் கூடா ." 
 
    "உங்கள் ேமல் ேகாபித் க் ெகாள்வதற்கு நான் யார்? அப்ப ேய ேகாபித் க் 
ெகாண்டா ம் என் ைடய ேகாபம் உங்கைள என்ன ெசய்  விடப் ேபாகிற ?" 
 
    குழல்வாய்ெமாழி சமாதானப்பட்  வழிக்கு வ வதாகத் ெதாியவில்ைல. ேகாபம் 
வ ம் ேபா  ெபண்க க்கு இயல்பாக ஏற்ப ம், ம் ம், ரண் ம் அவளிட ம் 
இ ந்தன. நாராயணன் ேசந்தன் குைழந்தான்; ெகஞ்சினான்; என்ெனன்னேவா ேபசி 
அவைளச் சமாதானப்ப த்த யன்றான். ம்  நீ த்தேத தவிரக் குைறயவில்ைல. 
உலகத்தில் சிரமப்பட் த்தான் ெசய்ய ம் என்ற வைகையச் ேசர்ந்த காாியங்களில் 
ெபண்களின் ம் க் ேகாபத்ைதச் சமாதானப்ப த் வ ம் ஒன்  என அவ க்குத் 
ேதான்றிய . 
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    கைடசியாக, அவைளச் சமாதானப்ப த்தி ந்த ேபா  தான் ேசந்த க்கு 
நிம்மதியாக ச்சு வந்த . 
 
    "நீங்கேள இப்ப க் ேகாபித் க் ெகாண்டால் நான் என்ன ெசய்வ ? உங்கள் தந்ைத 
உங்கைள உடன் ைவத் க் ெகாண்  ெசய்ய ேவண் ய ெபாிய ெபாிய 
ெசயல்கைளெயல்லாம் என்னிடம் ஒப் வித்தி க்கிறார். க்கிய ம், அவசர ம் 
வாய்ந்த ெசய்திகைள அ ப்பியி க்கிறார். நாம் கலந்  ேபசி ஒ  க்கு வர 
ேவண் ம். நீங்கள் ரண்  பி த்தால் ஒன் ம் ஆகா ." 
 
    " க்கிய ம் அவசர ம் இல்லாத ேநரம் அப்பா க்கு எப்ேபா தான் இ ந்த ? 
நாட்ைடப் பற்றி ம் அரசாங்கத்ைதப் பற்றி ம் கவைலப்பட் க் கவைலப்பட் த் 
தம் ைடய உடல் நலத்ைதப் பற்றிக் கவைலப் ப வதற்கு ேநரம் இல்ைலேய 
அவ க்கு. ெவளிேய யாாிட ம் ெசால்லாமல் ெபா க் கவைலகைள ம், 

ன்பங்கைள ம், மனத்தில் ேதக்கி ைவத் க் ெகாண்  என்ன சுகம் கிைடத்  விட்ட  
அவ க்கு?" குழல்வாய்ெமாழியின் ேபச்சு பி வாதத்தி ந்  விலகிப் ேபாய்த் 
தந்ைதயின் ேமல் அ தாபமாக ெவளிவந்த . 
 
    "உங்க க்ேக அைவெயல்லாம் நன்றாகத் ெதாிந்தி க்கின்றனேவ, அம்மணி! 
உங்கள் தந்ைதக்கு இ க்கும் ெபா ப் கைள ம், கவைலகைள ம் ெசால்  நீங்கேள 
இரக்கப்ப கிறீர்கள். தம  மாளிைகயில் தம் ெபா ப்பில் ைவக்கப்பட் ந்த 
அரசுாிைமப் ெபா ள்கள் ெகாள்ைள ேபாய் விட்டெதன்  ெதாிந்தால் அவர் எப்ப ? 
அதிர்ச்சியைடயாமல் இ க்க ம்?" ேசந்த ைடய ேபச்சு வளர்கிற விதத்ைதக் 
கண்  குழல்வாய்ெமாழிக்கு ேவ  வைக அச்சம் ஏற்பட்ட . 'வசந்த மண்டபத்தி ந்த 

றவி காணாமற் ேபான  பற்றி ம் தன்னிடம் அவன் ண் த் ைளத்  ஏதாவ  
ேகள்விகள் ேகட்பாேனா?' என்  சிறி  கலவரமைடந்த  அவன் உள்ளம். இந்தக் 
கலவர ம், தந்ைதயிடமி ந்  அவன் ெகாண்  வந்தி க்கும் க்கியச் ெசய்திகைளத் 
ெதாிந்  ெகாள் ம் ஆவ ம் அவள் சினத்ைதப் ேபாக்கிவிட்டன. 
 
    பிறர் எந்தச் ெசய்திையத் தன் வாயி ந்  ேகட்பதற்கு அதிக ஆர்வத்ேதா  

த் க் ெகாண் க்கிறார்கேளா அந்தச் ெசய்திைய உடன யாகச் ெசால்  த்  
விடாமல் அவர்க ைடய ஆவைலத் ெதாடரச் ெசய்  தன் காாியத்ைதச் சாதித் க் 
ெகாள் ம் தந்திரத்ைத ேமற்ெகாண்டான் நாராயணன் ேசந்தன். 
 
    "மகாமண்டேலசுவர ைடய தி க்குமாாியிடம் அதிகப்ப யான ேகள்விகைளக் 
ேகட் ப் ண்ப த்த ேவண் ெமன்  நான் க தவில்ைல. அேத சமயத்தில் ஒன் ம் 
ேகட்க வி ம்பாம ம் இ க்க யவில்ைல!" 
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    "ேகட் த் ெதாிந்  ெகாள்வதற்கு என்ன இ க்கிற ? இங்ேக 
நடந்தவற்ைறெயல்லாம் தான் அம்பலவன் ேவளான் அங்கு ெதளிவாகச் 
ெசால் யி ப்பாேன." 
 
    குழல்வாய்ெமாழியிடமி ந்த் ெகாஞ்சம் அைமதியாகப் பதில் வந்த . ன்பி ந்த 
படபடப் ம் ஆத்திர ம் இல்ைல. நாராயணன் ேசந்தன் சிாித் க் ெகாண்டான். 'ஏ, 
அப்பா! தங்கம் நி க்கும் ெபாிய வணிகைனப் ேபால் மகாமண்டேலசுவரர்தான் ஒ  
ெசால் மிகாமல், ஒ  ெசால் குைறயாமல், எண்ணி அளந்  அளந்  ேபசுவார் என்றால் 
அவ ைடய தல்வி அவைரக் காட் ம் அ த்தமாக இ க்கிறாேள' என்  அவன் 
மனத் க்குள் நிைனத் க் ெகாண்ட நிைனப்பின் சாையதான் சிாிப்பாக ெவளிப்பட்  
மைறந்த . 
 
    "என்னிடம் எைதெயல்லாேமா ேகட்  ேநரத்ைதக் கடத் கிறீர்கேள தவிர, என் 
தந்ைத உங்களிடம் கூறி அ ப்பியி ப்பதாகச் ெசான்ன க்கியச் ெசய்திகைளப் பற்றி 
நீங்கள் கூறப் ேபாவதாகேவ ெதாியவில்ைலேய?" 
 
    "அவற்ைற இந்த அகால ேநரத்தில் இங்கு நான் விவாித் க் ெகாண் ப்பைதக் 
காட் ம் நீங்கேள ப த் த் ெதாிந்  ெகாள்வ  நல்ல . உங்கள் தந்ைத 
உங்க க்ெகன்  அந்தரங்கமாக எ தி அ ப்பியி க்கும் விாிவான தி கத்ைத 
உங்களிடம் ெகா த் விட் ப் ேபாகிேறன். அைதப் ப த்  எல்லாவற்ைற ம் நன்கு 
சிந்தித்  ஒ  க்கு வா ங்கள். நாைளக் காைலயில் வி ந்த ம் உங்கைளச் 
சந்திக்கிேறன்." 
 
    ேசந்தன் மகாமண்டேலசுவராின் அந்தரங்கத் தி கத்ைத அவளிடம் எ த் க் 
ெகா த் விட் த் ங்கச் ெசன்  விட்டான். 
 
    மனத்தில் ெப கும் ஆவைல ம், பரபரப்ைப ம் அடக்கிக் ெகாண்  அந்தத் தி கச் 
சு ேளா  தன் தனியைறக்குச் ெசன்றாள் குழல்வாய்ெமாழி. அைதப் ப த்  அறிந்  
ெகாள்வதற்கு ன் அவள் மனத்தில் பல்ேவ  உணர்ச்சிகள் த மாறின. தந்ைத என்ன 
எ தியி ப்பாேரா என்  எண் ம் ேபாேத பயம், பதற்றம், வியப்  அத்தைன ம் 
அவைளப் பற்றிக் ெகாண்டன. அவள் இ ந்த அைற அவ ைடய கன்னிமாடத்தின் 
ேமற்பகுதியில் ஒ க்குப் றமாக இ ந்த . அவ ைடய அணிகலன்கள், அலங்காரப் 
ெபா ள்கள், இைசக்க விகள் இைவெயல்லாம் மைறந்தி ந்த அந்தத் தனியைறயில் 
பிறர் அதிகம் பழக யா . பணிப் ெபண்கள் வண்ண மகளிர் கூட ன் 
அ மதியின்றி அந்த அைறக்குள்ேள வரக்கூடா . 
 
    அைறக்குள் மங்கலாக எாிந்  ெகாண் ந்த தீபச் சுடாின் ஒளிையத் 

ண் விட்டாள். சுடர் குதித்ெத ந்த . ஒளி ம், வனப் ம் மிக்க அந்த அைறயின் 
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ெபா ட்கள் தீப ஒளியில் கவர்ச்சி ெசறிந்  காட்சி அளித்தன. எத்தைன விதமான 
யாழ்கள்? எவ்வள  வைக மத்தளங்கள்? இன் ம் இைச, நாட் யக் கைலகளில் 
பயிற்சி ள்ளவர்கள் பயன்ப த் ம் வைக வைகயான நளின கைலக் க விகள் 
நாற் ற ம் அைறயில் ெதன்பட்டன. குழல்வாய்ெமாழி தீபத்தின் கீேழ அமர்ந்  
தி கத்ைதப் பிாித்தாள். தந்ைதயின் தி கத்ைதேய பார்ப்ப  ேபால் அவள் 
விழிகளில் பயபக்தி ஒளிர்ந்த . 
 
    'ஒ வர் மற்ெறா வ க்கு எ த்  லம் எ தி அ ப் ம் ெசய்திக்கு தமிழில் 
'தி கம்' என்  எவ்வள  ெபா த்தமாகப் ெபயாிட் க்கிறார்கள்! ஒ வர் 
எ தியைதப் ப க்கும் ேபா  ப க்கிறவ க்கு எ தியவாின் கம் தாேன நிைன க்கு 
வ கிற !' 
 
    தந்ைதயின் கத்ைத நிைன ப த்திக் ெகாண்ட ேபா  ெபயர்ப் ெபா த்தத்ைதப் 
பற்றிய இந்த அழகிய கற்பைன ம் அவ க்குத் ேதான்றிய . தி கத்ைதப் 
ப க்கலானாள். 
 
    "அ ைமப் தல்வி குழல்வாய்ெமாழிக்கு, எல்லா நலங்க ம் ெப குக, மங்கலங்கள் 
யா ம் ெபா க. 
 
    ெசல்வக் குமாாி! என் ைடய இந்தத் தி கத்ைத ப க்கத் ெதாடங்கும் ன், 
ப த் க் ெகாண் க்கும் ேபா , ப த்த பின் ஒவ்ெவா  நிைலயி ம் உன் மனத்தில் 
எந்ெதந்த உணர்ச்சிகள் அைலேமா ம் என்பைத இைத எ ம் ன்னாேலேய 
இங்கி ந்ேத என்னால் நிைனத் ப் பார்க்க கிற . ஆனா ம் எ த 
ேவண் யைதெயல்லாம் உனக்கு எ தித்தான் ஆக ேவண் ம். 
 
    எப்ேபா ேம உன் தந்ைதக்கு வியப்  உணர்ச்சி குைற  என்ப  உனக்குத் ெதாி ம். 
எைத ம் எதற்காக ம் ஆச்சாியமாகக் க தாமல் சர்வ சாதாரணமாக நிைனப்பவ க்கு 
அதிசயங்களி ம் அ ர்வ அற் தங்களி ம் எப்ப  ஈ பா  இ க்க ம்? 
ஆச்சாியம் எவ்வா  ஏற்பட ம்? உணர்ச்சி மயமாகேவ வாழ்பவர்களால் 
வாழ்க்ைகயில் எதி ம் ஒட் க் ெகாண்  கலந்  எைத ம் அ பவிக்க கிற . 
உணர்ச்சிகைள ெவன்  ளியம் பழ ம் அைத க் ெகாண் க்கும் ஓ ம் ேபால் 
ஒட்டாமல் வாழ்ந்தால் சமய சமயங்களில் ேவதைனப்படத்தான் ேவண் யி க்கிற . 
ஆச்சாியப்படத் ெதாியாதவன் மற்றவர்க க்கு ஆச்சாியப் ெபா ளாகேவ 
ஆகிவி கிறான். என்ைனப் ேபான்ற ஒ வன் தன் அறிவால் மட் ேம வாழ்ந்  பார்க்க 

யன்றால் என்ைனச் சுற்றியி க்கும் பல்லாயிரம் ேபர்க க்கு நான் ஒர் ஆச்சாியம், 
ஒ  திர் என்  ஆகிவி கிேறன். அப்ப  ஆகும் ேபா  சந்தர்ப்பங்கள் என்ைனக் 
காைல வாாி விட ஒவ்ெவா  கண ம் ெந ங்குகின்றன. 
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    தல்வி! அம்பலவன் ேவளான் வந்  கூறிய ெசய்திகள் ஆச்சாியப்படத் ெதாியா , 
அதிர்ச்சி ற அறியாமல் இ ந்த எனக்கும் அவற்ைற உணர்த்தி விட்டன. 
மற்றவர்க க்குத் ெதாிந்  விடாமல் நா ம் ஆச்சாியப்பட்ேடன். நா ம் 
அதிர்ச்சியைடந்ேதன். உன்னால் எனக்கு ஏற்பட்ட ேதால்விகள், அைவ ேபாகட் ம்! 
நான் அங்கி ந்  றப்ப ம் ேபா  எவ்வள  எச்சாிக்ைக ெசய்  விட் ப் 

றப்பட்ேடன்? 'ெபண்ேண! வசந்த மண்டபத்தில் வந்  தங்கியி க்கும் ' றவிைய 
ஒவ்ெவா  கண ம் அ கி ந்  கவனித் ப் ேபணிக் ெகாள்ள ேவண் ய  உன் 
ெபா ப் . அந்நியர்கைள அவேரா  சந்தித் ப் பழக விடக் கூடா ' என்  நான் 
கூறிவிட்  வந்த அறி ைரைய நீ றக்கணித்  விட்டாய் ேபா ம்! றவியாக வந்  
தங்கியி ந்த  யார் என்  நீேய ெதாிந்  ெகாண் ப்பாய். ெதாியாம ந்தால் 
நாராயணன் ேசந்தன் விளக்குவான். 
 
    'யாேரா வந்தார்கள், சந்தித்தார்கள், வசந்த மண்டபத்தில் கூ ப் ேபசினார்கள். 
ம நாள் வி ந்த ேபா  வந்தவர்கைள ம் காணவில்ைல, றவிைய ம் காணவில்ைல, 
பா காவ ல் ைவக்கப்பட் ந்த அரசுாிைமப் ெபா ள்கைள ம் காணவில்ைல' என்  
ேவளான் வந்  கூறினான். 
 
    குழல்வாய்ெமாழி! வடக்ேக ேபா க்கும், ச க்கும் எதிாிகள் தயாராகிக் 
ெகாண் க்கிறார்கள். மகாராணி கவைலகளால் மன நிைற  இழந்  
காணப்ப கிறார். கூற்றத்தைலவர்கள் என்ைனச் சாியாகப் ாிந்  ெகாள்ளாமல் 
ஏேதேதா ேகள்விகைளெயல்லாம் ேகட் த் ைளக்கிறார்கள். தளபதிக்கு என்ேமல் 
இ க்கும் சந்ேதகங்கைளப் பார்த்தால் அவற்ைற இப்ேபாைதக்குப் ேபாக்க யா  
ேபா க்கிற . அறிவின் அளைவக் ெகாண்  ெசயல்கைளத் திட்டமிட்  வ ம் 
எனக்கும், உணர்வின் அளைவக் ெகாண்  என்ைனக் கண்காணித்  வ ம் 
மற்றவர்க க்கும் ந வில் இப்ப  ஓர் உள் ைற பிள  இ ந்  வ கிற . நான் என் 
மனத் க்குள்ேலேய பா காக்க வி ம் ம் ெசய்திகைள அறிந்  ெகாள்ள 

யல்கின்றவர்கள் அதிகமாகி விட்டார்கள். இந்த நிைலயில் என  பல னத்ைத 
வளர்ப்ப  ேபான்ற ெசய்திகைள அம்பலவன் ேவளான் வந்  கூறினான். ஆனா ம் 
நான் இ வைரயில் கலங்கி விடவில்ைல. தளர்ந்  விடவில்ைல, ேசார்ந்  
விடவில்ைல. எனக்கு என் ேமல் என் அறிவின் ேமல் இன் ம் நம்பிக்ைக இ க்கிற . 
 
    இந்தச் சமயத்தில் உன்னிட ம் நாராயணன் ேசந்தனிட ம் ஒ  ெபா ப்ைப 
அளிக்கிேறன். இைடயாற்  மங்கலத்தி ந்  நீங்கள் இ வ ம் இந்தத் 
தி கத்ைதப் ப த்த ம நாள் காைலயிேலேய றப்பட ேவண் ம். ெகாள்ைள ேபான 
சுந்தர ைய ம் ெபாற் சிம்மாசனத்ைத ம் ரவாைள ம் ேத க் கண் பி க்கும் 

ன்ேப அைவகைள ஆள்பவைனக் கண் பி க்க ேவண் ம். என் அ மானம் 
உண்ைமயானால் அைவகைள ஆள்பவைனக் கண் பி த்தால் அவனிடேம 
அைவகைளக் காணலாம். அவைனக் கண் பி க்க ேவண் மானால் அந்த 
இளந் றவிையக் கண்  பி க்க ேவண் ம். 
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    உண்ைமைய மைறத்  எ வாேனன்? நம் ைடய வசந்த மண்டபத்தில் வந்  
தங்கியி ந்த இளந் றவிதான் குமாரபாண் யன் இராசசிம்மன். நாராயணன் 
ேசந்தனிடம் ேகட்டறிவதற்கு ன் நாேன ெசால் விட்ேடன் உனக்கு. ஒ  ேவைள 
எங்கள் இ வைர ம் ந்திக் ெகாண்  இைத நீ அறிந்தி ந்தால் உனக்கு மதி ட்பம் 
மிகுதிதான். குமாரபாண் யைன விைரவில் அைழத்  வ வதாக மகாராணிக்கு 
வாக்களித்  விட்ேடன். நான் ேத க் ெகாண்  றப்பட யாதப  இ க்கிற  
சூழ்நிைல. ேவ  யாைர ம் அ ப் வதற்குமில்ைல. அதில் எனக்கு 
நம்பிக்ைக மில்ைல. உடேன றப்ப ங்கள். எங்ேக எப்ப ப் றப்பட 
ேவண் ெமன்  தயங்காேத. உனக்கு அ  ெதாி ம்! உன் உள்ளத் க்கும் அ  
ெதாி ம். ேசந்த க்கும் ேசந்த ைடய உள்ளத் க்கும் கூடத் ெதாி ம். 
உாிைமேயா ம், உாியவேனா ம் தி ம்பி வா ங்கள். ப த்  த்த ம் நீ எந்த 
விளக்கின் ஒளியி ந்  இைதப் ப க்கிறாேயா, அதன் சுடர்ப் பசிக்கு இைத 
இைரயாக்கி வி ." 
 
    அவள் அப்ப ேய ெசய்  விட்டாள். 
    -------   
 

2.11. ள்ளால் எ த்த ள் 
 
    மகாமண்டேலசுவரரான இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிையச் சாதாரண மனிதராக 
சாதாரண உணர்ச்சிக க்கு ஆளாக்கிப் பார்க்க ேவண் ெமன்  விதிக்கு என்ன தான் 
ஆைசேயா? ெதாியவில்ைல. சந்தர்ப்பங்கள் ெதாடர்ந்  வந்  ெகாண் ந்தன. 
 
    கரவந்த ரத்தி ந்  அ ப்பப்பட்ட இரண்டாவ  வன் அரண்மைனக்கு வந்த 
ேபா  அவர் ேம ம் வியப் க்கு உள்ளானார். ெகாற்ைகக் கலவரங்க ம், வடக்கு 
எல்ைலப் சல்க ம் பற்றிய ெசய்திகள் அந்த இரண்டாவ  தன் லம் வந்  
ேசர்ந்தன. ஏற்கனேவ அ ப்பப்பட்ட மானகவசன் என் ம் தன், தான் அங்கி ந்  

றப்ப கிற வைரயில் கரவந்த ரத் க்குத் தி ம்பி வந்  ேசரவில்ைல என்பைத ம் 
திதாக வந்தவன் கூறினான். 

 
    அவற்ைறக் ேகள்விப்பட்ட ேபா , உணர் கள் பதிந்தறியாத அந்த ெநற்றியில் 
உணர்ச்சிகைளக் காண ந்த . இரண்டாம் ைறயாக அந்தத் வன் 
வந்தி ப்பைத ம், அவன் கூறிய ெசய்திகைள ம் மகாராணியா க்கு 
அறிவிக்கவில்ைல அவர். ப் த் ன்பங்கைளக் கூறி ன்ேப கவைலகள் 
ெப கியி க்கும் அந்த மலர் ெநஞ்சத்ைத ேம ம் வாடவி வதற்கு வி ம்பவில்ைல 
அவர். எல்ைலக் கற்கைள உைடக்கிற அள  வடக்ேக சல் நடப்ப  அவ ைடய 
ெபா ைமையேய ேசாதித்த . 
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    "உன்னிட ம் ஒ  பதில் ஓைல ெகா த்  அ ப் கிேறன். ஆனால் நீ அைதக் 
கரவந்த ரத் க்குக் ெகாண்  ெசல் ம் ேபா  இைட வழியில் எங்காவ , யாராவ  
உன்னிடமி ந்  பறிக்க யன்றால் சிரமப்பட்  அவர்க டன் ேபாரா க் 
ெகாண் க்க ேவண்டாம். தாராளமாக விட் க் ெகா த் வி ." 
 
    இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி இப்ப க் கூறிய ேபா  வந்தி ந்த வன் திைகத் ப் 
ேபானான். அவ க்கு அவர் என்ன ேநாக்கத்ேதா  அப்ப ச் ெசால் கிறார் என்பேத 

ாியவில்ைல. அவன் விழித்தான். அவேரா சிறி ம் தாமதம் ெசய்யாமல் பதில் ஓைல 
எ தி உைறயி ட்  அரக்கு இலச்சிைன ெபாறித்  அவன் ைகயில் ெகா த்  
விட்டார். ெகா த்தேதா  மட் மல்லாமல், அந்தத் வன் அங்ேக அதிக ேநரம் 
தங்கியி ப்பைதேய வி ம்பாதவர் ேபால் ரத்தினார். அவ ம் றப்பட்  விட்டான். 
அவைன அ ப்பிய பின் மகாமண்டேலசுவரர் சிந்தைனயில் ழ்கினார். 
 
    அவ ைடய சிந்தைனயில் க்கியமான இடத்ைதப் பி த் க் ெகாண்  நின்ற ஒேர 
ேகள்வி இ தான்: 
 
    'ெந ங்கி வந்  ெகாண் க்கும் ேபாைர இன் ம் சிறி  காலம் ெபா த் த் 
தாமதமாக வரச் ெசய்வதற்கு வழி என்ன?' 
 
    இந்தச் சில நாட்க க்குள் எத்தைனேயா ன்பங்கைள ம் அதிர்ச்சிகைள ம் தாங்கி 
அவற்ைறத் தவிர்க்கும் வழிவைககைள ம் உட க்குடன் நிைனத்   
ெசய்தி க்கிறார் அவர். ஆனால் மைல ேபால் எ ந்  நிற்கும் இந்தப் ெபாிய 
ேகள்விக்கு அவ்வள  எளிைமயாக விைட கண் பி க்க யவில்ைல. சிந்தைன பல 
கிைளகளாய்க் கிைளத்  எங்ெகங்ேகா சுற்றிப் படர்ந்த . எத்தைனேயா ெபாிய 
பைடெய ப் களின் தி க்கிடத் தக்க நிைலைமகைளெயல்லாம் அவர் 
சமாளித்தி க்கிறார். ேபாாில் ெவற்றிகைள ம் பார்த்தி க்கிறார், ேதால்விக ம் 
உண் . இேத இராசசிம்மன் இப்ேபா  இ ப்பைத விட இைளஞனாக இ ந்த 
காலத்தில் ேபார்கள் ஏற்பட் க்கின்றன. பராந்தக பாண் யர் மைறந்த நாளி ந்  
எங்ேகயாவ  ஒ  ைலயில் ஏதாவ  ஒ  காரணம் பற்றிப் ேபார் உண்டாகிக் 
ெகாண் தான் இ க்கிற . 
 
    உப்பி மங்கலத் ப் ேபாைரக் காட் மா ெபாிய ேபார் இனிேமல் ஏற்படப் 
ேபாகிற ? வடதிைச அரசர்க க்கு ஒத் ைழத்  அந்தப் ேபா க்கு ஏற்பா  ெசய்த 
ெகா ம்பா ர் மன்னன் பாண்  நாட்ைட ெவன்  விடலாெமன்  எத்தைன 
நம்பிக்ைக ைவத்தி ந்தான். கைடசியில் ேமலாைடைய ம் உைட வாைள ம் கூடக் 
களத்தில் எறிந்  விட்  உயிர் பிைழத்தால் ேபா ெமன்  ேதாற்  ஓ ம் நிைலைய 
அைடந்தான் அவன். 
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    அதன் பின் ைவப் ாி ம், நாவற்பதியி ம் நடந்த ேபார்களில் தஞ்ைசப் ெப  
மன்னைன இரண்  ைற ஓடஓட விரட் ேனாம். அப்ேபா  பாண்  நாட் ன் எல்ைல 
விாிந்  பரந்தி ந்த . ேபார் ரர்க ம் ஏராளமாக இ ந்தார்கள். இராசசிம்ம க்கு 
அ  மிக ம் இளைமப் ப வமாதலால் எதற்கும் அஞ்சாத ணி ம் வா பச் ெச க்கும் 
இ ந்தன. தளபதி வல்லாளேதவ ம் அவ ம் உற்சாகமாகப் ேபார் ேவைலகளில் 
ஈ பட்டார்கள். பாண் ய மண்ணின் ெப ைமையக் காத்திட ேவண் ம் என்ற ஒ  

ராேவச ெவறி அப்ேபா  எங்கும் பரவியி ந்த . இப்ேபா  மட் ம் அந்தத் ப்  
இல்லாமலா ேபாய் விட்ட ? 
 
    ப் ம், ணி ம் இ ந்  என்ன ெசய்வ ? சாியான தைலைமயில்ைல. 
ெதாடர்ந்  அ த்த த்  நிகழ்ந்த பைடெய ப் களால் பைட வசதிகள் அழி பட் க் 
குைறந்  ேபாயின. நாட்  எல்ைல ெதன்ேகா  வைர கு கிவிட்ட . அன்ைறய 
நிைலயில் வஞ்சிமாநகரம் வைர ெசன்  ெப ம் பைடேயா  தனியாக நின்  தன  
தாய்வழிப் பாட்ட க்கு ெவற்றி ேத த் த ம் அள க்குக் குமாரபாண் யன் தீரனாக 
இ ந்தான். கைடசியாக வடதிைச அரசர்கள் ஒன்  ேசர்ந்  ெகாண்  ெசய்த ேபாாில் 
வடபாண்  நாடாகிய பகுதி வ ம் ேதாற் ப் ேபாக ேநாிட் விட்ட . 
ேதாற்றால்தான் என்ன? எப்ேபா ம் ெவற்றியைடந்  ெகாண் க்க மா? 
குமாரபாண் யன் நா  ேதாற்ற  ெபாிதன் . மனம் ேதாற் ப் பயந்  ேபாய் கடல் 
கடந்  ஓ னாேன, அ தான் ெபாிய தவ . அவ ைடய இந்தத் தவ  
வடதிைசயரசர்கைளப் ெபாிய அள க்கு ஊக்க றச் ெசய்  ேம ம் ேம ம் 
பைடெய த்  வரத் ண் கின்ற . அவன் நாட் ல் இல்லாமல் எங்ேகா 
மைறந்தி ப்ப  கூடாெதன்  அாிய யற்சியால் ஈழ நாட் ந்  வரவழித்ேதன்; 
வந்தான். அவைன இரகசியமாக மைறத்  ைவத்தி ந்  என்ெனன்னேவா ெசய்ய 
எண்ணிேனன். காலம் வ ம் வைர ெபா த்தி ந்  சாியான பைடபலத்ைத 
உ வாக்கிக் ெகாண்  வடபாண்  நாட்ைட மீண் ம் ைகப்பற்றியி க்க ம். 
மகாராணி வானவன்மாேதவியின் இரண்  ெபாிய கன கைள நனவாக்கிவிட 
எண்ணியி ந்ேதன். 
 
    "ெசந்தமிழ் ெதன்பாண்  நாட் ன் அரசனாக இராசசிம்ம க்கு சூட்ட 
ேவண் ம். மணவிைன மங்கலம் ெவ க்க ேவண் ம்." 
 
    இராசசிம்மேனா என் திட்டங்கைள ம் தன் அ மந்த அன்ைனயின் கன கைள ம் 
காற்றில் பறக்கவிட் க் கடைலக் கடந்  ேபாய்விட்டான். நான் ேசந்தனிடம் 
கூறிய ப்பியி க்கும் திட்டப்ப  குழல்வாய்ெமாழி ம் அவ ம் இளவரசைனத் ேத க் 
ெகாண்  வரப் றப்பட் ப்பார்கள். தளபதி வல்லாளேதவன் ேகாட்டாறி ள்ள ெதன் 
திைசப் ெப ம் பைடையப் ேபா க்குத் தயார் ெசய்  ெகாண் ப்பான். 
எப்ப யி ந்தா ம் நமக்கு பிற ைடய உதவி ேவண் ம். இராசசிம்மன் மனம் 
ைவத்தால் ஈழ நாட் க் காசிப மன்னாிடமி ந்  கூடப் பைட உதவி ெபற் க் ெகாண்  
வர ம். 
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    பார்க்கலாம்! எப்ப  எப்ப  எ  எ  நடக்கிறேதா? இப்ேபா  ெசய்ய ேவண் ய 
தல் ேவைல வந்  ெகாண் க்கிற ேபாைர உடன யாக வரவிடாமல் த ப்ப . 

மகாமண்டேலசுவர ைடய நிைன கள் ஒேர வட்டத் க்குள் சுற்றிச் சுற்றி வந்தன. 
அவர் மனத்தில் ெதன் பாண்  நாட் ன் ேமல் பைடெய க்கத் த் க் 
ெகாண் ந்தவர்கள் ஒவ்ெவா வராக மானசீகத் ேதாற்றத்தில் ேதான்றிக் குழம்பிக் 
ெகாண் ந்தனர். ேகாப்பரேகசாி பராந்தக ேசாழன், ெகா ம்பா ரான் கீைழப் 
ப ர்க் கண்டன் அ தன், அரசூ ைடயான் ெசன்னிப் ேபரைரயன் - அந்த நான்கு 
எதிாிகள் தாம் பைடெய ப்  ஏற்பாட் ல் ஒ  கமாக ைனந்தி ப்பதாகக் 
கரவந்த ரத்தி ந்  வந்த ெசய்தி கூறிய . ஆனால் மகாமண்டேலசுவர க்கு 
எட் யி ந்த ேவ  சில ெசய்திகளால் இதில் பர ைடயான் என் ம் மற்ேறார் 
ெப ர ம் சம்பந்தப்பட் ப்பதாகத் ெதாிந்த . பைடகளி ம், ேபார்ப் 
பழக்கத்தி ம் வல்லவர்களான இந்த ஐந்  ேப ம் ஒன்  கூ ய கூட்டணிைய 

றிய ப்ப  எளிைமயானதல்லெவன்  அவ ம் உணர்ந்தார். ஆைகயால் தான் 
அந்தப் ேபார் விைரவில் ெந ங்கி வந்  விடாதப  எப்ப த் த ப்பெதன்ற 
சிந்தைனயில் அவர் ஆழ்ந்  ழ்க ேநர்ந்த . எதிாிகள் எவ்வா  ேநர யாகப் 
ேபா க்கு வந்  விடாமல் கலவரங்கைள ம், குழப்பங்கைள ம் ஏற்ப த்திச் சூழ்ச்சி 
ெசய்தி க்கிறார்கேளா, அப்ப  நா ம் ஏதாவ  ெசய்தால் என்னெவன்  அவ க்குத் 
ேதான்றிய . 
 
    சிந்தித் க் ெகாண்ேட இ ந்தவர் திடீெரன்  ஒ  க்கு வந்தவர் ேபால் 
அரண்மைன ெமய்க்காவலர் பைடத்தைலவன் சீவல்லபமாறைன அைழத்  வ மா  
ஒ  ேசவகைன அ ப்பினார். அவரால் அ ப்பப்பட்ட ேசவகன் சீவல்லபமாறைனக் 
கூப்பிட் க் ெகாண்  வ வதற்கு அவசரமாகச் ெசன்றான். 
 
    மகாமண்டேலசுவரர் கு க்கும், ெந க்குமாக உலா வ  ேபால நடந்தார். ' ள்ைள 

ள்ளால்தான் எ க்க ேவண் ம்; ேவ  வழி இல்ைல' - வாய்க்குள்ேளேய இந்தச் 
ெசாற்கைள ெமல்லச் ெசால் க் ெகாண்டார். ைககைளப் பின்னால் கட் க் ெகாண்  
அள  பிசகாமல் கால  ெபயர்த்  ைவத்  அவர் நடந்த நிமிர்வான நைட உள்ளத் ச் 
சிந்தைனயின் ெதளிைவக் காட் ய . 
 
    சீவல்லபமாறன் வந்  அடக்க ஒ க்கமாக வணங்கி விட்  நின்றான். 
மகாமண்டேலசுவரர் அவைன வரேவற்றார். "வா அப்பா! உன்ைன வரவைழத்த 
காாியம் மிக அவசரம். அதற்கு நீ தயாராக இ ப்பாய் என்ேற நிைனக்கிேறன்" என்  
கூறினார். 
 
    "மகாமண்டேலசுவராின் கட்டைள எ வாக இ ந்தா ம் அதற்கு அ ேயன் தயாராக 
இ ந் தான் ஆகேவண் ம்." 
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    "கட்டைள இ க்கட் ம். அதற்கு ன்  ேவேறா  எச்சாிக்ைக. நீேயா ெமய்க்காவற் 
பைடத்தைலவன்; ெமய்க் காவல க்கு ெமய்ையக் காக்க ெதாிந்தி க்க ேவண் ம். 
இப்ேபா  நான் கூறப்ேபாகும் ெமய், உன்ைன ம் என்ைன ம் தவிர்த் ப் றம் 
ேபாகக்கூடாத ெமய். ஒ  ெபாிய காாியத்ைதச் சாதிக்கப் ேபாகிற ெமய்." 
 
    " றம் ேபாகக் கூடாெதன்ப  தங்கள் வி ப்பமாயின் அப்ப ேய மனத்தில் 
பா காத் க் ெகாள்ேவன்." 
 
    "நல்ல ! ஏற்பாட்ைடச் ெசால்லட் மா?" 
 
    "ெசால் ங்கள்." 
 
    "ெபாய்கைள உண்ைமகள் ேபால் ெசால்லத் ெதாிந்தவர்களாக ம், எங்கும், எந்த 
விதத்தி ம் ேவடமிட்  ந க்கத் ெதாிந்தவர்களாக ம், உயி க்கு 
அஞ்சாதவர்களாக ம், ஓர் ஐம்ப  ரர்கள் இப்ேபா  உன்னிடமி ந்  எனக்குத் 
ேதைவ!" 
 
    அவைர ம், அவ ைடய வார்த்ைதகைள ம் விளங்கிக் ெகாள்ள யாமல் திணறிப் 
ேபாய் ம ண்  பார்த் விட் க் ேகட்டான் அவன்: 
 
    "ஐம்ப  ரர்களா ேவண் ம்?" 
 
    "ஆம்! எண்ணி ஐம்ப  ேபர்கள் ேவண் ம் எனக்கு." 
 
    "அரண்மைன ெமய்க் காவற் பைடயினாில் இ ந்  தான் ஐம்ப  ேபர்கைளத் 
ேதர்ந்ெத க்க ேவண் ம். ேவ  ஆட்கள் இல்ைல!" 
 
    "ெசய்! ஆனால் அப்ப த் ேதர்ந்ெத க்கப்ப கிறவர்கள் நான் கூறிய தகுதிக க்குப் 
ெபா ந்தியி க்க ேவண் ய  மிக ம் அவசியம்." 
 
    சீவல்லபமாறன் அதற்கு ஒப் க் ெகாண்  ேபானான். மகாமண்டேலசுவரர் எைத 
எண்ணிேயா சிாித் க் ெகாண்டார். அந்தச் சமயத்தில் வண்ணமகள் வன ேமாகினி 
அந்தப் பக்கமாக வந்  ேசர்ந்தாள். 
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    "சுவாமி! தளபதி வல்லாளேதவனின் தங்ைக பகவதிையக் காணவில்ைல. இன்  
காைல மகாராணியார் பார்த்  அைழத்  வரச் ெசான்னார்கள். ேபாய்ப் பார்த்ேதன்; 
இல்ைல. அரண்மைனயில் எங்குேம தளபதியின் தங்ைகையக் காணாததால் 
எங்க க்கு ஒேர கவைலயாக இ க்கிற . ெசய்திைய அறிந்  மகாராணியா ம் மனக் 
கலவரமைடந்தார்கள். தங்களிடம் ெதாிவிக்கச் ெசான்னார்கள்." 
 
    "அதங்ேகாட்டாசிாியர் மகள் விலாசினிையக் ேகட்டால் ெதாி ேம? அந்தப் 
ெபண்கள் இ வைர ம் எப்ேபா ம் ேசர்ந்ேத காண்கிேறன் நான்!" - வியப்ைப 
மைறத் க் ெகாண்  பதில் கூறினார் மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    "விலாசினி இங்கு இல்ைல. இன்  காைல ஆசிாிய ம் பவழக்கனிவாய ம் 
ஊ க்குப் ேபாகும் ேபா  அந்தப் ெபண் ம் ேபாய்விட்டாள்" என்  மீண் ம் 
பரபரப்பான குர ல் ைறயிட்டாள் வண்ணமகள். 
 
    "அந்தப் ெபண் காணாமல் ேபாய்விட்டாேள என்  மகாராணிேயா நீங்கேளா 
யா ேம கவைலப்பட ேவண்டாம். அவள் ைதாியசா . ஏமா கிறவள் இல்ைல. 
ஏமாற் ம் ஆற்ற ள்ளவள். காாியமாகத்தான் அவள் காணாமல் ேபாயி ப்பாள்." 
 
    ெபாிதாகக் கவைலப்ப ம்ப  எ ம் நடந்  விடாத மாதிாி அலட்சியமாகப் 
ேபசினார் அவர். மகாமண்டேலசுவரர் அந்தப் ெபண் காணாமற் ேபான  பற்றி 
அக்கைறயில்லாமல் ேபசுவ  ஏெனன்  வண்ணமகளின் சிற்றறி க்கு எட்டவில்ைல! 
அவள் தி ம்பிச் ெசன்றாள். 
 
    'ஆண்க ம் ெபண்க ம், சிறியவர்க ம் ெபாியவர்க மாகத் ெதாிந் ம், 
ெதாியாம ம் என்ன என்னேவா ெசய்  ெகாண் தான் இ க்கிறார்கள். இந்த 
அரண்மைனயில் காணாமற் ேபாகிறார்கள், வ கிறார்கள். என்ைனப் ேபால் 
ெபா ப் ம், பதவி ம் உள்ளவ க்குத்தான் மாெப ம் அரசியல் க்கியத் வம் 
வாய்ந்த காாியங்கள் இ ப்பதாக நான் நிைனத் ப் ெப ைமப் பட் க் 
ெகாண் க்கிேறன். கூர்ந்  ேநாக்கினால் ேவ  சில ம் இந்தப் ெப ைமக்குப் 
ேபாட்  ேபாட் க் ெகாண் க்கிறார்கள் என்றல்லவா ெதாிய வ கிற !' 
ேவ க்ைகயாக இவ்வா  எண்ணி நைகத் க் ெகாண்டார் அவர். 
 
    அப்ேபா  சீவல்லபமாறன் தி ம்ப வந் , "மகாமண்டேலசுவராின் தி ள்ளப்ப  
திறைமயான ரர்கைளத் தயார் ெசய் விட்ேடன். அவர்கள் எல்ேலா ம் காவற்பைட 
மாளிைகயில் தங்கள் கட்டைளைய எதிர்பார்த் க் காத்தி க்கிறார்கள். இனி ேமேல 
ெசய்ய ேவண் யெதன்ன?" என்றான். அவர் ன்னைக த்தார். 
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    "ேமேல ெசய்ய ேவண் யதா!... இேதா என் அ கில் வா... ெசால்கிேறன்." 
சீவல்லபன் மகாமண்டேலசுவர க்கு அ கில் ெசன்றான். 
 
    "உன் வல  உள்ளங்ைகைய நீட் !" அவன் நீட் னான். குபீெரன்  ஒ  நீளமான 
க ேவல ள்ைள எ த்  அவன  சிவந்த உள்ளங்ைகயில் பதி ம்ப  குத்தினார் 
அவர். அவன் வ  ெபா க்க யாமல் ைகையப் பின் க்கு இ த் க் ெகாண்  
அவ ைடய ெசய ன் ெபா ள் ாியாமல் கத்ைத சுளித் க் ெகாண்டான். 
 
    "ேவெறா  க வியின் ைணயின்றி இைத எப்ப  எ ப்பாய்?" ஒன் மறியாத 
பச்ைசக் குழந்ைதைய வினா வ  ேபால் வினவினார். 
 
    "..." அவன் பதில் கூறவில்ைல. "இேதா இப்ப  எ க்க ேவண் ம்" என்  மற்ெறா  
கூாிய ள்ளால் அைதக் கிளறி ெவளிேய எ த் விட் ச் சிாித்தார் அவர். குன்றிமணி 
ப த்த  ேபால் ஒ  ளி கு தி உ ண்  எ ந்த  அவன் ைகயில். 
 
    மகாமண்டேலசுவராின் அதிசயிக்கத்தக்க இந்தச் ெசயல் ெமய்க்காவலர் பைடத் 
தைலவனான சீவல்லபமாறைனத் திைகக்க ைவத்த . குழம்பிய உள்ளத் டன் அவன் 
அவைரப் பணிேவா  நிமிர்ந்  பார்த்தான். அவர் என்ன ெசால்லப் ேபாகிறார் என்  
அறி ம் ஆவல் அவன் கத்தில் நிைறந்தி ந்த . 
 
    "சீவல்லபமாற! நீ தயார் ெசய்தி க்கும் ரர்கள் இ  ேபான்றெதா  
ேவைலையத்தான் ெசய்ய ேவண் ம். இ  உனக்கு விளங்கியி க்கா . விளக்கமாகச் 
ெசால்கிேறன் ேகள்!" என்  ஆரம்பித்தார் அவர்.  
    ------  
 

2.12. ெகா ம்பா ர் உடன்ப க்ைக 
 
    ேகானாட் ன் ெப  நகரமாகிய ெகா ம்பா ர் அன்  ைவகைறயி ந்ேத 

மணப் ெபண் ேபால் அழகு ெபா ந்  விளங்கிய . அரண்மைனச் 
சுற் ப் றங்க ம் திக ம் சிறந்த ைறயில் அலங்காிக்கப்பட் ந்தன. 
ேகாட்ைடக்கு வ ம் அகன்ற தியில் அங்கங்ேக மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாகக் கூ  
நின்றார்கள். உயர்ந்ேதாங்கி நின்ற ெபாிய மைலையப் ேபான்ற ேகாட்ைடயின் 
பிரதான வாச ல் ரண கும்பங்கேளா ம், ெபாற்பா ைகக ட ம், 
அரண்மைனையச் ேசர்ந்த உடன் கூட்டத் ப் ெப மக்கள் சூழக் ெகா ம்பா ர் 
மன்னன் நின்  ெகாண் ந்தான். யாேரா மதிப் க்குாிய ெபாியவர்கைள 
மாியாைதயாக வரேவற்பதற்காக எதிர்பார்த் க் காத்தி ப்ப  ேபால் ெதன்பட்ட . 
ேகாட்ைடச் சுவாின் ேமல் பக்கத் க்கு ஐந்  ேபராக ைழவாயி ன் இ ற ம் 
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நின்  ெகாண்  தி ச்சின்னம் எனப்ப ம் நீண்ட வைளந்த இைசக் க விைய ம் 
ரசங்கைள ம் ழக்கிக் ெகாண் ந்தனர். 

 
    இந்த மகத்தான வரேவற்  ஏற்பா கள் எல்லாம் யா க்காக, எதன் ெபா ட்  - 
என்  ேநயர்க க்குச் சந்ேதகமாக இ க்கிறதல்லவா. இ வைர கைத ட ம் 
கதாபாத்திரங்க ட ம் ெதன்பாண்  நாட் ப் பகுதிகளி ம், கடற் பிரேதசத்தி ேம 
சுற்றிக் ெகாண் ந்  விட்ேடாம். கைதயின் ெதாடக்கத்தில் ஒேர ஒ  ைற 
உைற ாில் நடந்த வடதிைசயரசர் சதிக் கூட்டத்ைத ம் அதன் விைளவாக 
நாகப்பட் னத்தி ந்  மகாராணிைய ம் குமாரபாண் யைன ம் ெகாைல 
ெசய்ய ம் ெதன்பாண்  நாட்  நிைலைய அறிய ம், ஒற்றர்கள் அ ப்பப்பட்டைத ம் 
காண்பதற்காகப் பாண்  நாட்  எல்ைலையக் கடந்  ெசல்ல ேநாிட்ட . இ வைர 
இந்த வரலாற் ப் ெப ங்கைதயில் நமக்கும், கைதக்கும் ேவண் ய தன்ைமயான 
மனிதர்கைள மட் ேம அதிகமாகச் சந்தித் க் ெகாண்  வந்ேதாம். எதிாிகைள ம் 
சந்திக்க ேவண்டாமா? உைற ாில் ன்  சந்தித்த பின் இப்ேபா  இரண்டாவ  

ைறயாகக் ெகா ம்பா ாில் சந்திக்கப் ேபாகிேறாம். 
 
    ஆம்! ேசாழ ேகாப்பரேகசாி மகாமன்னர் பராந்தக ம் பாம் ணிக் கூற்றத்  
அரசூ ைடயா ம் இன் ம் இ  வைரயில் நமக்கு அறி கமாகாத பர ைடயான், 
கீைழப் ப ர்க் கண்டன் அ தன் என் ம் இ வ ம் அன்  காைல 
ெகா ம்பா க்கு வ கிறார்கள். அதற்காகத்தான் அத்தைன வரேவற்  ஏற்பா கள். 
அன்  உைற ாில் நடந்த கூட்டத் க்குப் பிறகு ெதன் திைசப் பைடெய ப்ைபப் 
பற்றிய ேமல் நடவ க்ைககைள ஏற்பா  ெசய்வதற்காக இந்த இரண்டாவ  
கூட்டத்ைதக் ெகா ம்பா ாில் கூட் யி ந்தான் அதன் சிற்றரசன். ேசாழ நா ம், 
பாண்  நா ம் சந்திக்குமிடத்தில் இரண்ைட ம் இைணக்கும் நிலப்பகுதி ேபால் 
விளங்கிய ேகானா ம் அதன் ஆட்சிப் ெபா ப் ம் ெகா ம்பா ரானிடம் இ ந்தன. 
 
    தங்கள் தைலநகரத் க்கு வ ம் ேசாழைன ம் மற்றவர்கைள ம் ஆைச தீரக் கண்  
களிப்பதற்குத்தான் ேகானாட்  மக்கள் ெகா ம்பா ர் அரண்மைனக்கும், 
ேகாட்ைடக்கும் ேபாகும் சாைலயில் அவ்வா  திரண்  கூ யி ந்தார்கள். சாைலயின் 
கிழக்குக் ேகா யில் நான்கு குதிைரகள் திையக் கிளப்பிக் ெகாண்  பாய்ந்ேதா  
வந்தன. எல்ேலா ைடய கண்களி ம் ஆவல் நிைறந்தி ந்த . தி ச்சின்னங்க ம், 

ரசங்க ம் திைசகள் அதிர ஒ த்தன. கூட்டத்தில் நின்  ெகாண் ந்த சிலர் வ கிற 
மன்னர்க க்குத் தங்கள் மனக்களிப்ைப ம், ஆர்வத்ைத ம் ெதாிவித் க் ெகாள்ள 
எண்ணி ன்ேனற்பாடாக வாங்கிக் ெகாண்  வந்தி ந்த மலர்கைள வாாித் வினர். 
சிலர் ெபாிய ெபாிய ெவண்தாமைரப் க்கைள ம், ெசந்தாமைரப் க்கைள ம் க்கி 
எறிந்த ேபா  அைவ ெவண்ணிற ம் ெசந்நிற ம் ெபா ந்திய றாக்கள் பறந்  
ேபாகிற மாதிாிப் ேபாய்க் குதிைர ேமல் ெசல் ம் அரசர்கள் ேபால் வி ந்தன. 
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ேசாழைன ம், ஏைனேயாைர ம் வரேவற்  வாழ்த் ம் குரல்கள் கடெலா  ேபால் 
அதிர்ந்தன. 
 
    உடைல ஒட் னாற் ேபான்  இ க உைடயணிந்தி ந்த நான்கு ஆடல் மகளிாிடம் 

ரண கும்பங்கைளக் ெகா த்  ன் நி த்தினான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். இன் ம் 
சில கன்னிைககள் ெபாற் பா ைககைள ஏந்தி அழகு பைடெய க்க நிற்ப  ேபால் 
அணிவகுத்  நின்றனர். மங்கல விளக்குகைள உயர்த்திப் பி த்தனர். பைனமரக் 
ெகா கள் எங்கும் பறந்  ெகாண் ந்தன. குதிைரகள் வந்  நின்ற ம், அவற்றின் 
ேம ந்தவர்கள் சிாித்த கத்ேதா  கீேழ இறங்கி எல்ேலா க்கும் வணக்கம் 
ெச த்தினர். ெகா ம்பா ரான் ஆைசேயா  ஓ  வந்  ேசாழைன மார் றத் த விக் 
ெகாண்டான். பின்  மற்ற வைர ம் அேத ேபால் மார் றத் த வி வரேவற்றான். 
 
    " யின் பா காப்பில் இந்தப் பைனமரம் வளர்ந்  வ கிற . ேசாழ மண்டலப் 
ேபரரசின் அன் ம், ஆதர ம் இந்தப் பைனமரத் க்குக் கிைடத் க் ெகாண் க்க 
ேவண் ம்" - மலர்ச்சி ம், சிாிப் ம் ெகாஞ்சிக் குைழ ம் கத் டேன இப்ப க் கூறிக் 
ெகாண்ேட ெகா ம்பா ரான் ேசாழ க்கு மாைல சூட் னான். மற்றவர்க க்கு 
உடன் கூட்டத் ப் ெப மக்க ம், அைமச்சர்க ம் மாைலயிட்டனர். 
 
    எல்ேலாைர ம் உள்ேள அைழத் க் ெகாண்  ெசன்றான் ெகா ம்பா ரான். 
ேசாழ க்குப் பக்கத்தில் நடந்  ெசன்ற அவன், "அரேச! நாம் 
நாைகப்பட்டனத்தி ந்  கடல் மார்க்கமாக அ ப்பிய ஆட்கள் ெதற்ேகயி ந்  
ஏேத ம் இரகசியச் ெசய்திகள் அ ப்பினார்களா? அவர்கள் ேபான காாியம் என்ன 
ஆயிற் ?" - என்  காத கில் ெமல்லக் ேகட்டான். 
 
    "அைதப் பற்றி நம் ைடய தனிக் கூட்டத்தில் விாிவாகப் ேபசிக் ெகாள்ளலாம்" 
என்  சு க்கமான ம ெமாழி கிைடத்த  ேசாழனிடமி ந் . உாிைம ெகாண்டா  
ஆர்வத்ேதா  ேகட்ட தன் ேகள்விக்கு அங்ேக அப்ேபாேத ேசாழன் விைட ெசால்லாத  
ெகா ம்பா ர் மன்ன க்குக் ெகாஞ்சம் வ த்தத்ைத அளித்த . 
 
    ெகா ம்பா ர் அரண்மைனயில் மிக ரகசியமானெதா  பகுதியில் ஐந்  அரசர்கள் 
சந்தித்தார்கள். ன்ைறயக் கூட்டத்ைதக் காட் ம் இ  க்கியமான 
கூட்டமாைகயினால் அைமச்சர்கள் பிரதானிகைளக் கூட இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்  
ெகாள்வதற்கு விடவில்ைல. 
 
    ேசாழன் கூட்டத்ைதத் ெதாடங்கி ைவத்தான். "உைற ாில் சந்திக்கும் ேபா  நாம் 

வராயி ந்ேதாம். இப்ெபா  ெகா ம்பா ாில் ஐந்  ேபராக வளர்ந்தி க்கிேறாம். 
இ  நம் ைடய எண்ணத்தின் ெவற்றிக்கு ஒ  சிறிய அறிகுறிதான். காவிாிக் 
கைரயி ந்  காந்த ர்ச் சாைலயீறாக அவ்வள  பிரேதச ம் ேசாழப் ேபராட்சி 
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ஒன் க்ேக உட்பட் க்க ேவண் ம் என்பதில் நம்ைமெயல்லாம் காட் ம் 
ெகா ம்பா ர் அரச க்கு அவா அதிகம். ன்  ேபராக இ ந்த நாம் ஐந்  ேபராக 
வளர்ந்தி ப்ப  கூட அவ ைடய யற்சியின் விைளேவயாகும். கீைழப்ப ர்க் 
கண்டன் அ தைன ம், பர ைடயாைன ம் நாம் நல்வர  கூறி நம் ைடய 
கூட்டணியில் ேசர்த் க் ெகாள்ேவாம். அவ்வா  ேசர்த் க் ெகாள்வதில் உங்களில் 
யா க்கும் க த்  மா பா  இ க்காெதன்  எண் கிேறன்." 
 
    க த்  மா பா  இல்ைல என்பதற்கு அைடயாளமாக எல்ேலா ம் தைலைய 
ஆட் த் தங்கள் இணக்கத்ைதக் காட் னர். 
 
    "நம் ைடய ேநாக்கெமல்லாம் ேசாழ நாட் க்குத் ெதற்ேக ேவ  ஒ வ ைடய 
ஆட்சிக்கு உட்பட்ட ேவெறா  நிலப்பரப்  இ க்கக் கூடாெதன்ப  தான். அதற்கு 
ஒத்  உைழக்க எத்தைன ேபர் ேசர்ந்தா ம் நம்ேமா  அவர்கைளச் ேசர்த் க் ெகாள்ள 
ேவண் ய தான்" என்  ெகா ம்பா ரான் அந்தக் க த்ைத ஆதாித்தான். 
 
    ேசாழன் ேம ம் கூறலானான்: "கூ யவைர ேபார் ெசய்  ன்பப்படாமேல 
நம் ைடய வி ப்பத்ைத நிைறேவற்றிக் ெகாண்  விடலாம் என்  உைற ாில் நடந்த 
கூட்டத்தில் தீர்மானம் ெசய்ேதாம். ெகா ம்பா ர் மன்னர் அன்  உைற ாில் கூறிய 
திட்டப்ப  இளவரசன் இராசசிம்மைன ம், மகாராணி வானவன்மாேதவிைய ம் 
சூழ்ச்சியாக அழித்  வி வதற்கும் மகாமண்டேலசுவரைர நம் ைகக்குள் ேபாட் க் 
ெகாள்வதற்கும் ேவண் ய ஏற்பா கைளச் ெசய்ேதாம். கப்பல் மார்க்கமாக நம் 
ஆட்கைளத் ெதன்பாண்  நாட் க்கும் ஈழத் தீ க்கும் அ ப்பிேனாம். ஆனால் அந்தப் 
பைழய ஏற்பா கெளல்லாம் நமக்கு எதிர்பார்த்த அள க்கு ெவற்றியளிக்கவில்ைல." 
இைடயில் அரசூ ைடயான் கு க்கிட்  ஏேதா ேகட்கத் ெதாடங்கேவ ேசாழன் ேபச்சுத் 
தைடப்பட்ட . 
 
    "அந்தச் சூழ்ச்சிகள் ெவற்றியளிக்குெமன் தான் அவற்ைறச் ெசய்ேதாம். 
இல்ைலயானால் உடேன பைடெய ப் க்கு வழி ெசய்வைதத் தவிர ேவ  

யற்சியில்ைல." 
 
    "அவசரப்படாதீர்கள். நான் தான் ஒவ்ெவா  விவரமாகச் ெசால் க் ெகாண்  
வ கின்ேறேன! எல்லாவற்ைற ம் ேகட் க் ெகாண்ட பின் அவரவ ைடய 
க த் க்கைளச் ெசால் ங்கள், ேபா ம். நாம் நாைகப்பட்டனத்தி ந்  கப்ப ல் 
அ ப்பிய ஆ  ஆட்களில் ன்  ேபைரத் ெதன்ேமற்குக் ேகா யி ள்ள விழிஞம் 

ைற கத்தில் இறக்கி விட்  விட்  மற்ற வேரா  கப்பல் ஈழ நாட் க்குப் 
ேபாய்விட்டதாம். விழிஞத்தில் இறங்கிய நம் ஆட்களான ெசம்பியன், இ ம்ெபாைற, 

த்தைரயன் ஆகிய வ ம் ெதன்பாண்  நாட் க்குள் குந்  கன்னியாகுமாிக் 
ேகாயி ல் வானவன்மாேதவியின் ேமல் ேவைல எறிந்  ெகால்ல 

யன்றி க்கிறார்கள். யவில்ைல. நாம் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பியிடம் 
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ெகா க்குமா  அ ப்பிய ஓைலைய நம் ஆட்கேளா  ேபாாிட் த் தளபதி 
வல்லாளேதவன் ைகப்பற்றிக் ெகாண்  விட்டானாம். வடதிைசப் ேபரரசுக்கு உட்பட்  
நம்ேமா  சமரசமாக அடங்கியி க்க வி ம்பினால் தி ப் றம்பியத்தில் வந்  நம்ைமச் 
சந்திக்குமா  இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிையக் ேகட் க் ெகாண்  அந்த ஓைலைய 
எ தியி ந்ேதாம் நாம். வானவன்மாேதவிையக் ெகாைல ெசய்ய இயலாததனா ம், 
இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி இ வைரயில் சந்திக்க வராததனா ம் அந்தத் திட்டம் 
இனிேமற் பயன்படா . எனி ம் நம் ைடய ஒற்றர்கள் வ ம் இன் ம் 
ெதன்பாண்  நாட்  எல்ைலக்குள்ேளதான் மைறவாகச் சுற்றிக் ெகாண் க்கிறார்கள். 
அவர்களிடமி ந்  எனக்கு அ க்க  ேபா மான ெசய்திகள் வந்  ெகாண்  தான் 
இ க்கின்றன." 
 
    "குமார பாண் யைனக் ெகால் வதற்காக ஈழ நாட் க்குப் ேபானவர்கள் என்ன 
ஆனார்கள் என்ப  பற்றித் தாங்கள் ஒன் ேம கூறவில்ைலேய?" 
 
    அ வைரயில் ெபா ைமயாகக் ேகட் க் ெகாண் ந்த ெகா ம்பா ர் மன்னன் 
தன் ைடய சந்ேதகத்ைதக் ேகட்டான். 
 
    "அவர்கைளப் பற்றித்தான் எனக்கும் இ வைர ஒ  தகவ ம் கிைடக்கவில்ைல. 
விைரவில் தி ம்பி வ வார்கள் என்  எதிர்பார்க்கிேறன். அவர்கள் வந்தால் நாைகத் 

ைற கத்தில் இறங்கிய ம் உடேன இங்கு வ மா  கூறியி க்கிேறன். தாமதமின்றி 
இங்ேக கூப்பிட் க் ெகாண்  வ வதற்கு ைற கத் க்ேக ஆட்கைள அ ப்பி 
எதிர்பார்த் க் ெகாண்  காத்தி க்கச் ெசய்தி க்கிேறன்." 
 
    "ெதன்பாண்  நாட் ல் சுற்றிக் ெகாண் க்கும் நம் ஒற்றர்கள் ேபா மான 
ெசய்திகைள அவ்வப்ேபா  அ ப்பிக் ெகாண் ப்பதாகச் ெசான்னீர்கேள, அந்தச் 
ெசய்திகைளெயல்லாம் நாங்க ம் அறிந்  ெகாள்ளலாேமா?" 
 
    அரசூ ைடயானின் இந்தக் ேகள்விக்குச் ேசாழன் சிாித் க் ெகாண்ேட பதில் 
கூறினான்: 
 
    "நம் ைடய திய நண்பர்கள் இ வ ம் ஒன் ம் ேபசாமல் உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள். 
அவர்க க்கும் ேசர்த் க் ேகட்ப  ேபால் பைழய நண்பர்கள் ேகள்விகைளக் 
ேகட்கிறார்கள். ேயாசைனகைளக் கூ கிறார்கள். நம் அரசூ ைடய ெசன்னிப் 
ேபரைரயர் ேகட்பதற்கு ன் ெதன்பாண்  நாட் ந்  ஒற்றர்கள் லம் கிைடக்கும் 
ெசய்திகைள நாேன விாிவாகச் ெசால்ல ேவண் ெமன்றி ந்ேதன். அதற்கு ன்னால் 
உங்கைளெயல்லாம் கலந்தாேலாசித் க் ெகாள்ளாமல் நான் ெசய்தி க்கும் ஒ  சில 
ெசயல்க க்காக நீங்கள் என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம். 'நாம் மிக விைரவில் 
பைடெய த் விடப் ேபாகிேறாம்' என்ற ெப ம் பீதிையத் ெதன்பாண்  நா  
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எங்ங ம் உண்டாக்குவதற்காக ஒ  தந்திரம் ெசய்ேதன். நம் ரர்கைள வணிகர்கள் 
ேபால ம், தலயாத்திைர ெசய்பவர்கள் ேபால ம் நிைறய அ ப்பியி க்கிேறன். 
ெதன்பாண்  நாட் ன் வடக்கு எல்ைலயான கரவந்த ரத் ப் பகுதிகளில் நம் ஆட்கள் 
திடீர் திடீெரன்  கலகங்கைள ம், குழப்பங்கைள ம் ெசய்  ேபார் ெந ங்கி வ வ  
ேபால் அச்சு த் கிறார்கள். ெகாற்ைகயில் நடந்த த் க்குளி விழாவின் ேபா  
நம்மிடமி ந்  ேபான ஆட்கள் உண்டாக்கிய கலவரம் ெதன்பாண்  நாட்ைடேய 
ந ங்கச் ெசய்தி க்கிற . வட எல்ைலக் காவல ம், கரவந்த ரத்  அரச மாகிய 
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் அஞ்சிப் ேபாய் மகாமண்டேலசுவர க்குத்  அ ப்பி 
விட்டான். அந்தத் வன் மகாமண்டேலசுவராிடமி ந்  கரவந்த ரத் க்கு வாங்கிக் 
ெகாண்  ேபான பதில் ெசய்திைய நம் ஆட்கள் எப்ப ேயா ைகப்பற்றி, இங்ேக 
எனக்குக் ெகா த்த ப்பியி க்கிறார்கள். அதில் க்கியமான விவரம் 
ஒன் மில்லாவிட்டா ம் உண்ைமயிேலேய நாம், இன்ேறா நாைளேயா பைடெய த்  
வந்  விடப் ேபாகிற மாதிாி எண்ணி அரண்  பைட ஏற்பா கைளத் தயார் ெசய் ம் 

ைனப்  ெதற்ேக உண்டாகிவிட்ட  என்  அறிந்  ெகாள்ள கிற . இேத ேபால் 
கரவந்த ரத் க்கும் அரண்மைனக்கும் நடக்கும் ெசய்தித் ெதாடர் கைளக் 
கண்காணித்ேதா, ைகப்பற்றிேயா அ ப்பேவண் ெமன்  நம் ஆட்க க்குக் கூறி 
அ ப்பியி க்கிேறன். சாமர்த்திய ம், திறைம ம் ேபாதாத காரணத்தினால், நம் 
ஆட்களில் சிலர் அகப்பட்  விட்டனர். அவர்கள் கரவந்த ரத் ச் சிைறச்சாைலயில் 
சிக்கி விழித் க் ெகாண் க்கிறார்களாம்..." 
 
    "  வ கிற ,  வ கிறெதன்  பய த்திக் ெகாண் ப்பதனால் மட் ம் 
நமக்கு பயன் என்ன? பைடெய த் ப் ேபாய்விட ேவண் ம்." 
 
    ேபசுவதற்குக் கூச்சப்ப கிறவைனப் ேபாலப் ேபசாமல் உட்கார்ந்தி ந்த கண்டன் 
அ தன் ேமற்கண்டவா  உடேன பைடெய க்க ேவண் ெமன்  வற் த்தினான். 
 
    "நிதானமாகச் ெசய்ேவாம். இன்  ஒ  நாளில் ெசய்  விட கிற வில்ைல 
இ . இங்ேக ெகா ம்பா ாிேலேய தங்கி இன் ம் இரண்  ன்  நாட்கள் 
ஆேலாசைன ெசய்  க்கு வ ேவாம். அதற்குள் நமக்கு ஏதாகி ம் 
நம்பிக்ைக ட் ம் திய ெசய்திகள் ெதற்ேகயி ந்  கிைடத்தா ம் கிைடக்கலாம்." 
ேசாழன் விட் க் ெகா க்காமல் பதில் ெசால் ச் சமாளித்தான். அதன் பின் ேசாழ ம், 
ெகா ம்பா ர் மன்ன ம் சிறி  ெதாைல  தள்ளிப் ேபாய் நின்  தனியாகத் 
தங்க க்குள் ஏேதா ேபசிக் ெகாண்  தி ம்ப ம் பைழய இடத் க்கு வந்  
எல்ேலாேரா ம் அமர்ந்தார்கள். 
 
    அப்ப  அமர்ந்த டன் தனக்ேக ெசாந்தமான ரட் க் குர ல் கைனத் க் ெகாண்  
ஏேதா இன்றியைமயாத விஷயத்ைதப் ேபசுகிறவனின் கச்சாயேலா  
ெதாடங்கினான் ெகா ம்பா ரான்: 
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    "நண்பர்கேள! நம் எல்ேலா க்கும் ேநாக்க ம் நிைன ம் ஒன்றானா ம் அரசும், 
ஆட்சி ம் ேவ  ேவறாக இ ப்பைவ. 'நன்றாற்றல் உள் ம் தவ  உண்  அவரவர் 
பண்பறிந்  ஆற்றாக்கைட' என்பைத நாம் நிைனவிற் ெகாள்ள ேவண் ம். 
எல்லாவைகயி ம் ஒ வ க்ெகா வர்  மனத்ேதா  ஒத் ைழப்பெதன்  த ல் 
நாம் ஒ  உடன்ப க்ைக ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். இன்  ெகா ம்பா ர் அரச 
மாளிைகயின் ஒ  ைலயில் நாம் ஐவ க்குள்ேள ெசய்  ெகாள் ம் இந்த 
உடன்ப க்ைகதான் எதிர்காலத்தில் தமிழ் வழங்கும் நிலம் வ ம் ேசாழ நாடாக 
ஒ ைம ெபற்  விாிவைடயி ம் நம்ைம பிாிக்க யாத உடன்ப க்ைக. ைக 
விரல்கள் ஐந் , ஆனால் ைக ஒன் தான். தனித் தனியாகச் ெசாந்த நன்ைமகைளப் 
ெபா ட்ப த் வதில்ைல என் ம் ெவற்றிகள் அைடந்தால் அந்த ெவற்றிக்காகத் 
தனித்தனிேய ெப ைமப்ப வதில்ைல என் ம் உ தி ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
நம  கூட்டணியின் மாெப ம் பைடக்கு அரசூ ைடயாைர ம், பர ைடயாைர ம் 
தளபதிகளாக்கி மற்ற வ ம் ேபார்த்தைலவர்களாக இ க்கட் ம் என்ேற 
மதிப் க்குாிய ேசாழமன்னர் க கிறார். அந்தக் ேகாாிக்ைகக்கு இணங்குகிேறாம் 
என்பதற்கு அைடயாளமாக வாள்கைள உைறகழித்  நீட் ச் சத்தியம் ெசய்ேவாம்" 
என்  ெசால் க் ெகாண்ேட தன் வாைள உ வி நீட் னான் ெகா ம்பா ரான். 
அ த்த கணம் மற்ற நான்கு ைகக ம் ஒேர சமயத்தில் வாள்கைள உ ம் ஒ  
உண்டாயிற் . ஐந்  வாள்கள் னி கூ  உறவா வ  ேபால் கூடாரமிட் க் 
ெகாண்  நின்றன. அந்த வாள்களின் னி கூ மிடத்தில் எங்கி ந்ேதா ஒ  வண்  
பறந்  வந்  உட்கார்ந்த . பாண் யர் பலத்ைதேய அ த்  ழ்த் கிறவைனப் ேபால் 
க ப்ேபா  அந்த வண்ைட அ த் த் தள்ளினான், ெகா ம்பா ரான். "அரேச 
அவசரமாக ஓர் ஒற்றன் வந்தி க்கிறான்" என்  ேசாழைன விளித் க் ெகாண்  
உள்ேள ேவகமாக வந்த ஒ  ரன் கத்தில் ேபாய் வி ந்த  அந்தச் ெசத்த வண் . 
    --------   
 

2.13. சுசீந்திரம் ைக க்குத் தண்டைன 
 
    குண ரபண் தர் வந்  உைரயா  விட் ப் ேபான ம நாள் காைல மகராணி 
வானவன்மாேதவிக்கு அரண்மைனயில் இ ப் க் ெகாள்ளவில்ைல. அரசேபாக 
ஆடம்பரங்களின் ந ேவ எல்ேலா ம் வணங்கத்தக்க நிைலயில் இ ந் ம் உள்ளத்தின் 
ஏேதா ஒ  பகுதி நிைறயாமேல இ ந்  ெகாண் ந்த . நிைறந்த வசதிகள் நிைறயாத 
ெநஞ்சம், உயர்ந்த எதிர்கால நிைன கள், உயராத நிகழ்காலச் சூழ்நிைல இப்ப த் 
தவித் க் ெகாண் ந்த  அந்தப் ேப ள்ளம். அந்தத் தவிப்ைப மாற்ற விலாசினி ம், 
பகவதி ம் உடன் இ ந்த  எவ்வளேவா ஆ தலாக இ ந்த . அந்த ஒேர ஆ த ம் 
இப்ேபா  இல்ைல. 
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    அன்  வி ந்த ம் வானவன்மாேதவிக்கு விலாசினி திடீெரன்  தந்ைதேயா  
ஊ க்குச் ெசன் விட்ட ெசய்தி ெதாிந்த . பகவதியாவ  அரண்மைனயில் இ ப்பாள் 
என்  எண்ணி அவைள அைழத்  வரச் ெசால்  வண்ணமகைள அ ப்பினார் 
மகாராணி. பகவதி அரண்மைன எல்ைலயிேலேய காணப்படவில்ைல என்  
அறிந்த ம் அவ க்குப் பய ம் கவைல ம் உண்டாயிற் . வன ேமாகினியின் லம் 
அந்தச் ெசய்திைய மகாமண்டேலசுவர க்குச் ெசால்  அ ப்பினார். 
 
    ேகாட்டாற் த் றவி எ திக் ெகா த் விட் ப் ேபான அந்தப் பாடைலத் தி ம்பத் 
தி ம்ப பாடச் ெசால் க் ேகட்க ேவண் ெமன்  ேதான்றிய  மகாராணிக்கு. உலக 
வாழ்வின் அ லத் க்கும் அ லமான க த்ைத அந்தப் பாட் க்குள் ெபாதிந்  
ைவத்தி ப்பதாக அைதக் ேகட்கும் ேபாெதல்லாம் அவ க்கு ஒ  மனத்ேதாற்றம் 
உ வாயிற் . 
 
    குமார பாண் யைனப் பற்றி மகாமண்டேலசுவரர் வந்  கூறிய விவரங்கள் 
அவ க்கு மிகுந்த ேவதைனையக் ெகா த்தி ந்தன. மகைனப் பற்றிய கவைல, மகன் 
ஆளேவண் யதாயி ந் ம் அவனால் ஆளப்படாமல் இ க்கிற நாட்ைடப் பற்றிய 
கவைல, மலர் ேபான்ற உள்ளம் ெகாண்ட மகாராணிக்கு இத்தைன கவைலகைள ம் 
சற்ேற மறந்  னிதமான சிந்தைனகளில் ஈ பட அந்தப் பாடல் உதவி ெசய்த . 
விலாசினியாவ , பகவதியாவ  உடனி ந்தால் மனம் விட் ப் ேபசிக் 
ெகாண் க்கலாம். அல்ல  ஆடல் பாடல்களில் சுைவயான அ பவத்தில் தன்ைன 
மறக்கலாம். அவர்க ம் அரண்மைனயில் இல்ைல? மகாமண்டேலசுவரர் அந்தப் ரப் 
பகுதிக்குள் அதிகம் வ வதில்ைல! அன்  குமார பாண் யைனப் பற்றிய உண்ைம 
நிைலகைள அவர் வந்  தனிைமயில் கூறிய ேபாேத, மகாராணிக்குத் தாங்க யாத 

யரம் அ ைகயாகப் ெபாங்கிக் ெகாண்  வந்த . ணாக அ க்க  
மகாராணியாைரச் சந்திக்கச் ெசன்  எைதயாவ  கூறி அவர் மனத்தில் உணர்ச்சி 
ெநகி மா  ண்ப த்தக் கூடாெதன்  மகாராணிையக் காணாமல் இ ந்தார் 
மகாமண்டேலசுவரர். ேகாட்டாற் ப் பண் தைர ம் நிைனத்த ேபாெதல்லாம் 
வரவைழத்  அவர் ெப ைம குைற ம்ப யாக நடந்  ெகாள்ள யா . 
 
    ெசான்னைதக் ேகட்க ம், ேகட்டைதக் ெகா க்க ம் எத்தைன பணிப்ெபண்கேளா 
இ ந்தார்கள்? யார் இ ந்தால்தான் என்ன? யார் ேபானால் என்ன? நாட் க்ெகல்லாம் 
அரசி கூட் க்குள் கிளியாக உள்ளம் குைலய ேவண் யி ந்த . மண்ணின் உலகத்தில் 
பாண்  நாட் க்குத் ேதவியாயி க்க கிற . மனத்தின் உலகத்திேலா ஏைழயி ம் 
ஏைழ ேபால் ெவ ைம சூழ்கிற . ஒேர சுைவக் கலப்பற்ற தனிைம! உள் ம் ற ம், 
நிைன ம் கன ம், எங்கும் எ ம் சூனியமாய்ப் பாழ்ெவளியாய்ப் ேபாய்விட்ட  
ேபான்ற தாழ்  மனப்பான்ைமைய உண்டாக்கும் தனிைம அ . ஏைழ கந்தல் 

ணிகைள இ த் ப் ேபார்த்திக் குளிைரப் ேபாக்கிக் ெகாள்ள யாத  ேபால் 
வ வில்லாத நிைன களால் மனத்திடம் கிட்டமாட்ேடெனன்கிற . 
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    மகாராணி அந்தப் ெபாிய மாளிைகயில் சிறி ம் நிம்மதியின்றி இ ந்தார். குமார 
பாண் யைனப் பற்றிய நிைன கள், நாட் ன் எதிர்காலம், ேபார் வ ேமா என்ற பயம் 
எல்லாம் ஒன்றாய்க் கூ  நின் , 'ஓ ! ஓ !' என்  அந்தத் தனிைமயி ந்  எங்ேகா 

ரத் வ  ேபால் இ ந்த . ெசாற்களின் ெபா ள் வரம் க்குள் இ த் ப் பி த்  
விளக்க யாத ஒ  தாபம் - ஆத்மதாபம், அகன்ற மாளிைகயின் நீண்ட இடங்கைளக் 
கடந்  உயர்ந்த மதில்க க்கு அப்பால் எட்ட யாத உயரத் க்குப் ேபாய்விட 
ேவண் ம் என்  உந்தித் தள் வ  ேபால் உள்ளத்தில் குமிழியிட்ட . 
 
    "ேதவி! உணவ ந் வதற்கு எ ந்த ள ேவண் ம்" என்  ஒ  பணிப்ெபண் வந்  
அைழத்தாள். மகாராணி பதில் ெசால்லவில்ைல! 
 
    "நீ ேபாய் வண்ணமகள் வன ேமாகினிைய வரச்ெசால்" பணிப்ெபண் 
உணவ ந் வதற்கு அைழத்தைதேய காதில் ேபாட் க் ெகாள்ளாமல் அவைள 
ேவெறா  பணிக்கு ஏவினார் மகாராணி. சிறி  ேநரத்தில் வண்ணமகள் வந்தாள். 
 
    " வன ேமாகினி! நான் உடேன தா மாலய விண்ணகரத் க்குப் றப்பட 
ேவண் ம். சுசீந்திரத் க்குச் சிவிைக ஏற்பா  ெசய். நீ ம் உடன் வரேவண் ம்." 
 
    ன் தகவல் இல்லாமல், உணவ ந்தாமல், திடீெரன்  இப்ப  மகாராணி 
ேகாவி க்குப் றப்பட ேவண் ெமன்  கூறியைதக் ேகட் ப் வன ேமாகினி 
திைகத்தாள். 
 
    "ேதவி தாங்கள் இன் ம் உணைவக் கூட த் க் ெகாள்ளவில்ைலேய? 
அதற்குள்..." 
 
    "பசி இப்ேபா  வயிற் க்கு அல்ல, ஆன்மா க்கு! ேகள்வி ேகட் க் ெகாண்  
நிற்காேத, ேபாய் உடேன ஏற்பா  ெசய்." 
 
    வண்ணமகள் பதில் ேபச வாயிழந்  சிவிைக ஏற்பா  ெசய்வதற்காகச் ெசன்றாள். 
பைட ரர்கள் ைண வராமல் தனியாக மகாராணி எங்கும் றப்படக் கூடாெதன்  
அன்  கன்னியாகுமாியில் வந்த ஆபத் க்குப் பின் ஏற்பா  ெசய்தி ந்தார்கள். 
ஆனால் அப்ேபாதி ந்த மனநிைலயில் யா க்கும் ெதாியாமல், யா ைடய பா காப் ம் 
இன்றிச் சுசீந்திரத் க்குப் ேபாய் வர  ெசய்தி ந்தார் மகாராணி. 
மகாமண்டேலசுவர க்ேகா, ெமய்க்காவற் பைட ரர்க க்ேகா தன் றப்பாட்ைடப் 
பற்றி அவர் ெதாிவிக்கேவ இல்ைல! பாிவாரங்கள் ைடசூழ ஆரவாரம் நிைறந்த அரச 
மாியாைதகேளா  ேகாயி க்குச் ெசல்வ , 'நான் மகாராணி... எனக்குப் ெப ைம, பீ , 
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பதவி எல்லாம் உண் ' என்  ெப ைமைய அநாவசியமாக அறிவித் க் ெகாண்  
ேபாவ  ேபால் ெவ ப்ைப உண்டாக்கிற் . அவர் எண்ணினார்: 
 
    'உலகத்தின் கண்க க்கு நான் பாண் மாேதவி. இராசசிம்மனின் கண்க க்கு 
அன்ைன. ஆனால் ெதய்வத்தின் கண்க க்கு நான் ஓர் அபைலப் ெபண். எளியவன் 
ெசல்வந்த க்கு ன் இரவல் நைககைள ம் ஆைட அணிகைள ம் ண்  தன்ைனப் 
ெபாிதாகக் காண்பித் க் ெகாள்ள யல்வ  ேபால் அபைலயாக இ ந்  ெகாண்  
அரசியாகப் ெப ைம ெகாண்டாடக் கூடா .' 
 
    சிவிைகயில் வன ேமாகினி ஒ த்திைய மட் ம் ைணக்கு ஏற்றிக் ெகாண்  
தனிைமயாகப் றப்பட்டார் வானவன்மாேதவி. ேகாட்ைடயின் இரண்  
வாயில்களி ம் மிகுந்த காவல் ரர்கள். 'ஐேயா! இப்ப மகாராணி தனிைமயாகப் 
ேபாகிறார்கேள?' என்  வ ந்தத்தான் ந்த . த ப்பதற்கு அவர்கள் யார்? எல்லாப் 
ெப ைம ம் உள்ளவள், இல்லாதவைளப் ேபால் ேபாக வி ம் ம் ேபா  யார் தான் 
அைதத் த த்  நி த்த ம்? 
 
    அ  நன்றாகப் பட் த் திைரயிட்  டப்ெபற்ற சிவிைகயாதலால் சுசீந்திரத்ைத 
அைடகிற வைரயில் அதில் மகாராணி வானவன்மாேதவியார் ேபாகின்றார் என்ற 
ெபாிய உண்ைம இைடவழி ஊர்களில் இ ந்த மக்க க்குத் ெதாியாமேல 
ேபாய்விட்ட . ெதாிந்தி ந்தால் எவ்வள  ெபாிய ேகாலாகலமான வரேவற் கள் 
கிைடத்தி க்கும்? எத்தைன ஆரவார ம் மக்கட் கூட்ட ம் சிவிைகயின் இ ற ம் 
நிரம்பி வழிந்தி க்கும்? அந்த மாதிாிச் சாைலகளில் எத்தைனேயா ெசல்வக் 
கு ம்பத் ப் ெபண்கள் அந்த மாதிாிப் பல்லக்குகளில் ேபாவ  வழக்கம். அ  ேபால் 
நிைனத் க் ெகாண்  அைத விேசடமாகக் கவனிக்கவில்ைல மக்கள். சிவிைக சுமந்  
ெசல்ேவா க்கும் கூறக்கூடா  என்  ன்ெனச்சாிக்ைக ெசய்யப்பட் ந்த . 
 
    தா மாலய விண்ணகரத்தின் ேகா ர வாயி ல் மகாராணி ம், வன ேமாகினி ம் 
இறங்கிக் ெகாண்டார்கள். ேகாயில் ன் ற ம், உள்ேள ம் கூட்டம் அதிகமாக 
இ ந்த . 
 
    "ேதவி! இன்ைறக்கு இந்தக் ேகாயி ல் உள்ள ெதய்வ நீதி மண்டபத்தில் ஏேதா ஒ  

க்கியமான வழக்கில் தீர்ப் க் கூறி 'ைக க்குத் தண்டைன' நிைறேவற்றப் 
ேபாகிறார்களாம். இவ்வள  கூட்ட ம் ைக க்குத் தண்டைனையக் காண்பதற்குக் 
கூ யி க்கிற " என்  வன ேமாகினி விசாாித் க் ெகாண்  வந்  கூறினாள். 
சாதாரண உைடயில் சாதாரணப் ெபண்கள் ேபால் கூட்டத் க்குள் குந்  ெசன்ற 
அவர்கள் யா ைடய பார்ைவக்கும் படாமல் தப்பிய  வியப் தான். 
 



 78

    " வனி ேமாகினி! இந்தக் ேகாயி க்கு வந்தால் மட் ம் இ  சிறப் . இங்ேக 
பைடத் க் காத்  அழிக்கும் ப்ெப ங்கட ளாின் ஒன் பட்ட அம்சத்ைதத் 
ெதய்வமாக வணங்குகிேறாம்" - மகாராணி வண்ணமகளிடம் கூறிக் ெகாண்ேட 
சந்நிதிக்கு ன் ெசன்  வணங்கினார். அர்ச்சகர் அ கில் வந்  பார்த்  அைடயாளம் 
கண்  ெகாண்டார். அவ க்குக் ைக ம், கா ம் பதறி ந ங்கின. 
 
    "ேதவி! இெதன்ன ேகாலம்...? இப்ப த் தனியாக..." சாியாகப் ேபச யாமல் வாய் 
குழறிய  அவ க்கு. ஆள் காட்  விரைல இதழ் வாயிற் ெபா த்திப் ேபசாமல் 
இ க்குமா  அர்ச்சக க்குச் சாைட காட் னார் மகாராணி. அவர் அடங்கினார். 
ைககூப்பி வணங்கிக் ெகாண்ேட ெந ேநரம் நின்றி ந்தார் மகாராணி. கத்தி ம், 
கண்களி ம் ெதய்விக நிைல ஒளிர்ந்த . உலகத்தில் மறந்த ெப நிம்மதியில் 
திைளக்கும் ஓர் அ ள் இன்பம் சிறி  நாழிைக ெதாடர்ந்த . வழிபா  ந்த . 
 
    "அர்ச்சகேர இன்  ஏேதா ைக க்குத் தண்டைன நைடெப கிறதாேம? வ ம் 
வழியில் இ ந்த கூட்டத்ைதப் பார்த்  இவள் விசாாித் க் கூறினாள். அ  
என்னெவன்  விவரம் ெசால் ங்கள்" மகாராணி ேகட்டார். 
 
    "ேதவி! தங்க க்குத் ெதாியாதெதான் ம் இல்ைல. நாஞ்சில் நாட் ன் எப்பகுதியில் 
ெதய்வக் குற்றம், ஒ க்கக்ேக  த ய ேபரநீதிகள் ெசய்தவர் மீ  அவ்வநீதிக்கு 
ஆளான எவர் வழக்குத் ெதாடர்ந்தா ம் அவ்வழக்ைகப் பன்ென ந் தைல ைறகளாக 
இந்த ேகாயி ல் உள்ள ெதய்வ நீதிமன்றத்தார் தீர விசாாித் த் தீர்ப் க் கூறி 
வ கிறார்கள். குற்றம் ெசய்தவர்கள் 'ைக க்குத் தண்டைன' - ெப கிறார்கள். 
இக்ேகாவி ல் ெதய்வ நீதிமன்றத்தார் ைக க்குத் தண்டைனக்ெகன்ேற ஒ  ெபாிய 
ெநய்க் ெகாப்பைர ம் ெபான்னாற் ெசய்த நந்திச்சிைல ஒன் ம் ைவத்தி க்கின்றைதத் 
தாங்கள் அறி ர்கள். தண்டைனக்குாிேயாராகத் தீர்ப் ப் ெப ேவார் ெகாப்பைர 
நிைறயக் காய்ந்  ெகாதிக்கும் ெநய்க்குள் ைகைய விட் , அ யில் கிடக்கும் ெபான் 
நந்திைய ெவளிேய எ க்க ேவண் ம். ெதன்பாண்  நாட் ேலேய ெபாிதாக 
நிைனக்கப்ப ம் இந்தத் தண்டைனைய கடந்த நான்ைகந்  ஆண் களில் எவ க்குேம 
அளிக்கப்படவில்ைல. அதாவ  'ைக க்குத் தண்டைன' ெப ம் அள க்கு இந்தச் சில 
ஆண் களில் இந்தப் பகுதியில் யா ம் குற்றம் ெசய்யவில்ைல. 
 
    "ெசன்ற திங்களில் தி வட்டா  ஆதிேகசவ விண்ணகரத்தில் வழிபாட் ாிைம 
ெபற்ற ேசாழிய அந்தணர் ஒ வ ைடய தலவன் அேத விண்ணகரக் ேகாயி ன் 
விைலமதிப்பற்ற ெபான் அணிகலன்கைளத் தி க் ெகாண்  யாாிட ம் ெசால் க் 
ெகாள்ளாமல் திடீெரன்  எங்ேகா மைறந்  விட்டான். ேசாழிய அந்தணர் தம் மகன் 
தான் தி ச் ெசன்றி க்கிறான் என்பதைன அறிந்  ெகாண்  விட்டார். தல்வன் 
ெசய்த  குற்றேம என்  தயக்கமின்றிச் சுசீந்திரம் ெதய்வ நீதிமன்றத்தா க்கு 
அக்குற்றத்ைத அறிவித் விட்டார் அவர். எனி ம் குற்றம் ெசய்த ேசாழிய இைளஞன் 
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அகப்படவில்ைல. இரண்  ன்  நாட்க க்கு ன்னால் காந்த ாில் ஒ  
ெபாற்ெகால்லன் ட் ல் விண்ணகரத் ப் ெபான் நைககைள அழித்  உ க்கி 
வி வதற்கு யன்  ெகாண் ந்த ேபா  அந்தச் ேசாழிய இைளஞைனப் பி த்  
விட்டார்கள். இன்  தீர்ப் க் கூ கிறார்கள். நீண்ட நாட்க க்குப் பின்னர் 
நைடெப ம் 'ைக க்குத் தண்டைன' யாைகயால் மக்கள் தி விழாக் கூட்டம் ேபால் 
பார்ப்பதற்குக் கூ விட்டார்கள். ைக க்கு மண்டபத் ப் பக்கம் ேபாவதற்ேக 
பாிதாபமாக இ க்கிற " என்றார் அர்ச்சகர். 
 
    "கல்மனம் பைடத்த அந்தச் ேசாழிய அந்தணர், 'என் மகனானால் என்ன? 
ேவெறவனானால் என்ன? ெசய்த  தவ . ெபற ேவண் ய  தண்டைன தான்' என்  
பாசத்ைத மறந்  நியாயத்ைத ஒப் க் ெகாள்கிறார். ஆனால்... நான் உங்களிடம் 
எப்ப ச் ெசால்ேவன், மகாராணி! அவைனப் ெபற்ற அந்தச் ேசாழிய நங்ைகயின் கதறல் 
அந்த மண்டபத்ைதேய ேசாக ெவள்ளத்தில் ழ்கச் ெசய்தி க்கிற . அந்தத் தாய் 

ணில் ட் க் ெகாள்கிறாள், ைறயி கிறாள். 'என் மகன் ைகைய ெநய்க் 
ெகாப்பைரக்குள் வி  ன் நாேன ெகாப்பைரயின் ெகாதிக்கும் ெநய்க்குள் பாய்ந்  
உயிைர விட்  வி ேவன்' என்  அடம் பி க்கிறாள். அவ க்கு ஒேர மகன் அவன். 
தந்ைதக்கு நியாயம் ெபாிதாகத் ெதாிகிற . தாய்க்குப் பாசம் ெபாிதாகத் ெதாிகிற . 
தாய் ஈைரந்  திங்கள் வயிற்றில் சுமந்தவள். என்ன ெசய்வ , ேதவி! தாயாக இ ந்தால் 
தான் மகைன உணர கிற . அ யானாக இ ந்தால் தான் ெதய்வத்ைத உணர 

கிற . ஆண்டவனாக இ ந்தால் தான் அ யாளின் ேவதைன ெதாிகிற . 
வாழ்க்ைக நியதி அப்ப  அைமந்  கிடக்கிற ." 
 
    அர்ச்சகர் உணர்ச்சிகரமாக, உ க்கமாகத் தம் மனத்தில் ைதந்  கிடந்த 

ன்பங்கைள மகாராணிக்கு ன் ெகாட் னார். அவர் த்த ம் மகாராணி 
ஆவேலா  ேகட்டார்: "அெதல்லாம் சாி!  என்ன ஆயிற் ? 'ைக க்குத் 
தண்டைன'ைய நிைறேவற்றினார்களா, இல்ைலயா?" 
 
    "நீதி மன்றத்தார் தண்டைனைய அளித்  விட்டார்கள். ஆனால் தண்டைனைய 
நிைறேவற்ற யாமல் ஒ  தாயின் இரண்  ைககள் த த்  அடம் பி க்கின்றன. 
ெநய்க்ெகாப்பைர ெகாதித் க் ெகாண் க்கிற . இவ்வள  கூட்ட ம் அைதத்தான் 
ேவ க்ைக பார்க்கப் ேபாகிற .  என்ன ஆகுேமா ெதாியவில்ைல." 
 
    அர்ச்சக ைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்  ந்த ம், மகாராணி 
வானவன்மாேதவியார் ெப ச்சுவிட்டார். அவ ைடய ேபச்சு மகாராணியின் 
மனத்தில் இரண்ெடா  ெசாற்கைள ஆழப் பதித்  விட்ட . 
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    'தாயாக இ ந்தால் தான் மகைன உணர கிற . ஆண்டவனாக இ ந்தால் தான் 
அ யானின் ேவதைன ெதாிகிற .' 
 
    யா ம் அறியாமல் ைதயல் எ த்  எளியவன் அதைனத் தி ம்பத் தி ம்பத் 
தனிைமயில் தான் மட் ம் பார்த்  மகிழ்வ  ேபால் இந்த உயிேராட்ட ள்ள 
வாக்கியங்கள் அவர் மன ஆழத்ைதத் ெதாட் த் ப்  ஊட் ன. 
 
    ெதய்வ நீதிமன்றம் அந்தக் ேகாவி ன் ேவெறா  பகுதியில் இ ந்த . ஏக்கத்ேதா ம், 
அ தாபத்ேதா ம் நிராைசேயா ம் அந்தப் பக்கம் தி ம்பிப் பார்த்தார் மகாராணி. 
கூட்டம் திரள்திரளாகத் ெதய்வ நீதிமன்றம் இ ந்த பகுதிக்குள் ெசன்  
ெகாண் ந்த . இவ்வள  கூட்ட ம் ைக க்குத் தண்டைனைய ேவ க்ைக பார்க்கப் 
ேபாகிற . ஆனால் இவ்வள  ேப ம் அைடயாத ேசாக உணர்ச்சி தண்டைன 
அைடந்தவைனப் ெபற்ற தாய்க்கு மட் ம் ஏற்ப கிற . உலகத் க்கு ேவ க்ைக. 
தாய்க்கு ேவதைன. தாயாக இ ந்தால் எத்தைன ன்பங்கள்? ஆனா ம் தாயாக 
இ ப்பதில்தான் எவ்வள  ெப ைம! 
 
    யாைரேயா அ ப்பதற்காக ஓங்கிய ைக, யார் ேமேலேயா வி ந்த  ேபால், எந்தத் 
தாையேயா நிைனத் க் ெகாண்  அர்ச்சகர் கூறிய அந்த வாக்கியம் தம் இதயத்ைதேய 
கசக்கிப் பிழிவைத வானவன்மாேதவி உணர ந்த . அந்த விநா  
வானவன்மாேதவியின் மனத்தில் மின்னைலப் ேபால் ஓர் எண்ணம் உண்டாயிற் . 

கம் மலர விழிகளில் சத்தியம் ஒளிர அர்ச்சகைர நிமிர்ந்  பார்த்தார். 
 
    "அர்ச்சகேர! நீங்கள் எனக்கு ஒ  சி  உதவி ெசய்ய ேவண் ம். இவ்வள  ெபாிய 
கூட்டத்ைதக் கடந்  உள்ேள ேபாய்க் 'ைக க்குத் தண்டைன' நிைறேவ ம் இடத்தில் 
நான் இங்கு வந்தி ப்பைத ெவளிக்காட் க் ெகாள்ள எனக்கு வி ப்பமில்ைல. நீங்கள் 
தய  ெசய்  இந்தப் பணிப் ெபண்ைண ம் உடன் அைழத் ச் ெசன்  அந்தச் ேசாழிய 
நங்ைகைய மட் ம் இங்ேக தனியாகக் கூப்பிட் க் ெகாண்  வர ஏற்பா  
ெசய் ங்கள்." 
 
    அர்ச்சக க்கு மகாராணியின் அந்த ேவண் ேகாள் ஆச்சாியத்ைத உண்டாக்கிற் . 
ஆனா ம் அைத அடக்கிக் ெகாண் , "அப்ப ேய அைழத்  வர யல்கிேறன் ேதவி" 
என்  கூறி வன ேமாகினிைய ம் உடன் அைழத் க் ெகாண்  கூட்டத் க்குள் 

குந்தார். சந்நிதிக்கு ன் தனியாக நின்ற மகாராணி பிற ைடய கவனம் தம்மால் 
கவரப்படக் கூடாெதன்  நிைனத்  யாேரா தாிசனத் க்கு வந்தவள் ேபாலத் 
ேதான் ம்ப  ஒ  ண் ஓரமாக ஒ ங்கி ஒ ங்கி நின்றாள். பாண்  நாட் ன் 
மாெப ந் தாய் ேபான்ற அந்தத் ேதவியின் மனம் எங்ேகா ஒ  சிறிய ஊாில் ேகாவி ல் 
ெதாண்  ெசய் ம் அர்ச்சகாின் மைனவியான மற்ெறா  தாய்க்காக ெநகிழ்ந்  
உ கிய . உலகத்தில் எங்குேம எதற்காக ம் தாய்க்குலம் மனேவதைனப்படக் 
கூடாெதன்கிற மாதிாி ஒ  பரந்த க ைண அந்த மகாராணியின் ெநஞ்சில் அந்தச் சில 
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கணங்களில் வந்  நிைறந்  ெகாண்ட . ஒ  தாயின் ன்பத்ைத உணர இன்ெனா  
தாய். ஆகா! உலகத் த் தாய்க் குலத்தின் இைணயற்ற ெப ைம அ . 
 
    அர்ச்சக ம், வன ேமாகினி ம் எப்ப ேயா அந்தச் ேசாழிய நங்ைகைய அைழத்  
வந் விட்டனர். அவைளச் சுற்றி ஒ  சி  கூட்ட ம் வந்த . அ  அ  சிவந்த 
கண்கள், ெவளிறிய கம், கைலந்த கூந்தல், கம் வ ம் தன் மகனின் உயிர் 
காப்பதற்கு  ெகாண்ெட ந்த தாய்ைம ெவறி. 'பார்! இ தான் உலகத்தின் 
தாய்ைமத் ப்பின் உண்ைம ஓவியம்' என்  எ தி ஒட் யி ப்ப  ேபான்ற கம் 
அவ க்கு. அவைளச் சுற்றி ம் ைபத்தியத்ைதப் பார்க்க வ வ  ேபால் ெதாடர்ந்  
வந்த கூட்டத்ைத அர்ச்சகர் ஏேதா ெசால்  அதட்  விரட் னார். 
 
    அந்தத் தா ம் அர்ச்சக ம் வனேமாகினி ம், மகாராணி நின்  ெகாண் ந்த 

க்கு அ ேக வந்தனர். அர்ச்சகைர ம், வன ேமாகினிைய ம் ஒ ங்கிச் 
ெசல் மா  குறிப் க் காட் விட்  அவைள ேநாக்கி, "வா அம்மா! உன் ன்பத்ைதக் 
ேகள்விப்பட்ேடன். என் மனம் ெபாி ம் கலங்கிய . எனக்கு மட் மல்ைல, அம்மா! 
உலகத் த் தாய்மார்கெளல்லா ம் ன்பப்படேவ பிறந்தி க்கிேறாம். இந்த நாட்  
மகாராணி வானவன்மாேதவிையப் பற்றி நீ ேகள்விப்பட் ப்பாய். அவர் கூடத் தம் 
மகைன எண்ணித்தான் ஓயாமல் கலங்கிக் ெகாண் க்கிறார். நாம் என்ன ெசய்வ ? 
நாம் ெபற்ற பிள்ைளகள் அச களாக இ ந்  விட்டால் அவர்க க்கும் ேசர்த்  நாம் 
தாம் வ த்தப்பட ேவண் யி க்கிற " என் , தாம் இன்னாெரனக் காட் க் 
ெகாள்ளாமல் ன்றாவ  மனிதர் தற்ெசயலாக அ தாபப்ப வ  ேபால் ேபசினார் 
மகாராணி. 
 
    அந்தச் ேசாழிய நங்ைக விக்க ம், விசும்ப மாக ெவ த் க் ெகாண்  வ ம் 
அ ைகேயா  சீறினாள்: 
 
    "இவ்வள  ஆ தல் ெசால்கிறீர்கேள? உங்க க்கு ஒ  மகன் இ ந்  அவ ம் 
இம்மாதிாித் தி க் ெகாண்  ஓ  அகப்பட்  விட்டால் அவன் ைக க்குத் தண்டைன 
அைடவைதக் கண்  உங்களால் ெபா ைமயாக இ ந்  விட மா? ெபாிய 
ஔைவ தாட் ையப் ேபால் கூப்பிட் விட்  இ ந்த இடத்தி ந்  ெகாண்ேட 
எனக்கு அறி ைர ெசால்ல வந்  விட்டீர்கேள!... யார் நீங்கள்? உங்க க்ெகன்ன 
அக்கைற இதில்?" 
 
    "அம்மா! நா ம் உன்ைனப் ேபால் ஒ  தாய். எனக்கும் ஒ  மகன் இ க்கிறான்!" 
மகாராணி ஒவ்ெவா  ெசால்லாக நி த்திப் பதில் கூறினாள். வானவன்மாேதவியின் 
உள்ளத்தில் ேபாி ையப் பாய்ச்சியி ந்தால் அந்தச் ேசாழிய நங்ைக - "உனக்கும் ஒ  
மகன் இ ந்  அவ ம் இப்ப த் தி க் ெகாண்  ஓ  அகப்பட் ந்தால்" சாியாகக் 



 82

ேகட் ந்தாள் அவள். 'ஆம்! எனக்கும் மகன் இ க்கிறான். அவ ம் ஒ விதத்தில் 
தி யி க்கிறான்!' மகாராணி மனத் க்குள் ெசால் க் ெகாண்டார். அவ ைடய 
மனம் வ த்த , மிக ம் வ த்த .  
    --------  
 

2.14. தாயாகி வந்த தவம் 
 
    தி வட்டாற்றி ந்  சுசீந்திரத் க்கு வந்தி ந்த அந்தத் தாய் தன் ெசாற்களால் 
மகாராணியின் உள்ளத்தில் ஓங்கி அைறந்  விட் ந்தாள். எ த்தாகிச் ெசால்லாகி 
ஒ யாகிப் ெபா ள்படப் ாிந்த ெவ ம் ெசாற்களா அைவ? ஒ  தா ள்ளத்தின் 
ெகாதிப் , ெபற்றவளின் பீ  - அன்ைனயின் ஆணவம் - அவ ைடய வார்த்ைதகளில் 
சீறிக் கு றின. 
 
    அந்த வார்த்ைதகள் ெநஞ்சில் கிளப்பிய வ ையத் தாங்கிக் ெகாண்  அதி ந்  
வி பட் த் தன் நிதானத் க்கு வரச் சிறி  ேநரம் ஆயிற்  வானவன்மாேதவிக்கு. ஒ  
தாய் இன்ெனா  தாய்க்கு வி த்த அைறகூவலாக இ ந்த  தி வட்டாற் ப் 
ெபண்ணின் ேகள்வி. அதன் ேவகத்ைதத் தாங்கிக் ெகாள்ள யாமல் தைல குனிந்  
ெகாண்  நின்ற மகாராணி நிமிர்ந்  பார்த்தார். அந்தப் ெபண் ம், அர்ச்சக ம், வன 
ேமாகினி ம் தம  கத்ைதேய கூர்ந்  பார்த் க் ெகாண் ப்பைதக் கண்ட ம் 
இன் ம் ேவதைனயாக இ ந்த  அவ க்கு. 
 
    மற்றவர்கள் தன் கத்ைதப் பார்க்கவில்ைலேய என்  ஏங்கும் மனநிைல ம் 
வாழ்வில் உண் . மற்றவர்கள் தன் கத்ைதப் பார்க்கிறார்கேள என்  ஏங்கும் 
மனநிைல ம் வாழ்வில் உண் . அன்  அவ்வள  அவசரமாக யா க்கும் ெதாியாமல் 
சசீந்திரத் க்குப் றப்பட்  வந்தி க்காவிட்டால் இந்த இரண்டாவ  நிைல 
மகாராணிக்கு ஏற்பட் க்கா . அந்தக் 'ைக க்குத் தண்டைன'ையக் காண ம், 
அதற்காளான மகனின் தாையச் சந்திக்க ம் ேநர்ந்தி க்கா . அந்தத் தாையச் 
சந்தித்தி க்கா விட்டால் அவள் அப்ப  ஒ  ேகள்வி ேகட் க்க ம் மாட்டாள். 
 
    வானவன்மாேதவி ஆத்திர ம் அலங்ேகால மாக நின்ற அந்தத் தாயின் அ ேக 
ெசன் , அவைளத் தம் ேதாேளா  ேதாள் ேசரத் த விக் ெகாண்டார். ன் வ ம், 
சாந்த ம் தவ ம் கத்ேதா  அவைள ேநாக்கி ஆ தலாகப் ேபசினார்: 
 
    "அம்மா! தாயானா ம் நீதி நியாயங்க க்குக் கட் ப்ப த்தாேன ஆக ேவண் ம்? நீ 
அ ம், அலறி ம் என்ன பயன் விைளயப் ேபாகிற ?" 
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    "நீதியாம்! நியாயமாம்! அைவகைள உண்டாக்கியவர்கைளப் ெபற்றவ ம் தாய்தான். 
இந்த வறட்  அறி ைரகைள என் ெசவிகளில் திணிப்பதற்குத்தான் என்ைன இங்ேக 
கூப்பிட்  அ ப்பினீர்களா?" 
 
    "பதறாேத, அம்மா! என் வார்த்ைதகைள வ ம் ேகள். உலகத்  உயிர்கைளப் 
பைடத்ததால் கட க்கும், ஒ  மகா காவியத்ைத எ தியதால் கவிஞ க்கும், 
எவ்வள  ெப ைம உண்ேடா, அைத விட அதிகமான ெப ைம ஒ  மகைனப் 
ெபற்றதால் தாய்க்கு உண் . ஆனால் அந்தப் ெப ைமைய நாம் அைடவதற்கு நாம் 
ெபற்ற பிள்ைளக ம் தகுதி உள்ளவர்களாக நடந்  ெகாள்ள ேவண்டாமா?" 
 
    மகாராணியின் ேகள்விக்கு அந்தப் ெபண்ணால் பதில் ெசால்ல யவில்ைல. 
ேகாபத்தால் அவ ைடய உத கள் த்தன. பளிங்குக் கண்ணா யில் த் கள் 
உ ள்வைதப் ேபால் அவ ைடய கன்னங்களில் கண்ணீர்த் ளிகள் உ ண்டன. 
மகாராணி உாிைமைய ம், பாசத்ைத ம் தாமாகேவ உண்டாக்கிக் ெகாண்  ந ங்கும் 
ைகயால் அந்தப் ெபண்ணின் கண்ணீைரத் ைடத் விட் ச் ெசான்னார்: 
 
    "உன் அ ைக என் ெநஞ்ைச வ த் கிற . அம்மா நீ அழாேத. தாயாக வாழ்வேத 
ெபண் க்கு ஒ  தவம். அந்தத் தவத்தில் சுகேபாக ஆடம்பர இன்பங்க க்கு இடேம 
இல்ைல. ெப வதற்கு ன் ம் ன்பம்! ெப ம் ேபா ம் ன்பம்! ெபற்ற பின் ம் 

ன்பம்! ஒேர ன்பம் - ஓயாத ன்பம்! அந்தத் ன்பம் தான் தாய்ைம என்கிற தவம்! 
எந்தப் ெபா ள்களின் ேமல் அதிகமாகப் பற் ம், பாச ம் இ க்கிறேதா, அந்தப் 
ெபா ைளக் கூட இழக்கத் ணிவ தான் தவம்!" 
 
    அந்தத் தாய் மகாராணியின் ேதாளில் சாய்ந்  கத்ைதப் ைதத் க் ெகாண்  
விம்மி விம்மி அ தாள். பதவி ம், ெபா ப் ம் ெப ைம மாகச் ேசர்ந்  ெகாண்  
எந்த ஓர் அ ைகையத் தான் அழ யாமல் தைடப்ப த்தி ைவத்தி க்கின்றனேவா, 
அந்த அ ைகைய - மக க்காகத் தாய் அ ம் அ ைகைய - அந்தப் ெபண் தம் ன் 
அ  ெகாண் ப்பைத மகாராணி இ  கண்களா ம் நன்றாகக் கண்டார். 
 
    'இந்த ஏைழச் ேசாழியப் ெபண் ம் ஒ  தாய், நா ம் ஒ  தாய். இவள் 
ஏைழயாயி ப்பதன் ெபாிய நன்ைம ன்பம் வந்தால் மனம் விட்  அழ கிற . நான் 
மகாராணியாயி ப்பதனால் அப்ப  அழக்கூடச் சுதந்திரமில்ைல. நல்ல பதவி! நல்ல 
ெப ைம! அழ ம் உாிைமயில்ைல, சிாிக்க ம் உாிைமயில்ைல!' மகாராணி தம் 
மனத் க்குள் நிைனத் க் ெகாண்  ேவதைனப்பட்டார். தம் ேதாளில் சாய்ந்தி ந்த 
அந்தத் தாைய ஆ தலாக அைணத் க் ெகாண்  ைகத் தடவிக் ெகா த்தார். 
தா ம் தா ம் அைணத் க் ெகாண்  நின்ற அந்தக் காட்சி கங்ைக ம், காவிாி ம் 
கலந்தாற் ேபால் னிதமாகத் ேதான்றிய . 
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    விலகி நின்  ெகாண் ந்த அர்ச்சக ம், வன ேமாகினி ம் அந்தக் காட்சிையக் 
கண்  உள்ளம் உ கினர். 
 
    "அம்மா! ெதய்வத்தின் சந்நிதியில் உலகத்ைதெயல்லாம் காக்கும் ஆதிபராசக்தி 
ேபால் வ வில் வந்  என்ைனக் கூப்பிட்  எனக்கு அறி ைர கூறினீர்கள். நீங்கள் 
யார்? எங்ேக இ க்கிறீர்கள்? உங்கள் தி ப்ெபயர் என்ன? ம க்காமல் எனக்குச் 
ெசால் ங்கள். என்னிடம் கூச்சேமா, தயக்கேமா ெகாள்ள ேவண்டாம் நீங்கள்" என்  
மகாராணியின் கத்ைத நிமிர்ந்  பார்த் க் ேகட்டாள் அந்தச் ேசாழியப் ெபண். 
அர்ச்சக ம் வன ேமாகினி ம் ெபா ள் ெபாதிந்த பார்ைவயால் ஒ வைரெயா வர் 
பார்த் க் ெகாண்டனர். தனக்கு ஆ தல் கூறிக் ெகாண்  தன் ன் நிற்கும் தாய் 
யாெரன்  ெதாிந்  ெகாண்டால் அந்த ஏைழப் ெபண் எவ்வள  பரபரப் ம், பதற்ற ம் 
அைடவாெளன்  வன ேமாகினி மனத் க்குள் கற்பைன ெசய்  பார்த் க் 
ெகாண்டாள். 
 
    மகாராணி அந்தப் ெபண் க்கு என்ன ம ெமாழி கூ வெதன்  ேதான்றாமல் 
நின்றார். உத கள் பிாியாமல் சிாிக்கும் தன்னடக்கம் நிைறந்த கண்ணியமான சிாிப்ைப 
மட் ம் மகாராணியின் இதழ்களில் காண ந்த . அவ ைடய உள்ளத்திேலா அந்தத் 
தன்னடக்கச் சிாிப் க்குப் பின் லமான சிந்தைனகள் வளர்ந்  ெகாண் ந்தன. 
மகைனக் ெகாதிக்கும் ெநய்க் ெகாப்பைரக்குப் ப  ெகா த்  இழக்கப் ேபாகிேறாேம 
என்ற ப்ேபா  தம் ன் கதறி நிற்கும் அந்தச் ேசாழியப் ெபண்ணின் நிைலயில் 
தம்ைம எண்ணிப் பார்த்தார் மகாராணி. எண்ணம் நிரம்பிப் ெப கிய . 
 
    'தாய்க்குப் ெபண்ணாகப் பிறந் , தா ம் தாயாகித் தனக்குப் பிறந்த ெபண்கைள ம் 
தாயாக்கித் தன் தாய் ேபான இடத் க்குப் ேபாய்ச் ேச வ தான் உலகத் ப் ெபண் 
இனத்தின் அவலக் கைத. உலகத்தின் தல் ெபண் பிறந்த நாளி ந்  இந்தத் ன்பக் 
கைத ெதாடர்ந்  ெகாண்ேட வ கிற . இந்தத் ெதாடர்  ம் ேபா  உயிர்க்குலேம 
அழிந் வி ம். கனமான ெபாிய மாங்காய் கனமற்ற சிறிய காம்பில் ெதாங்கிக் 
ெகாண் ப்ப  ேபால் தாய்ைம என்ற ஒ  ெமல் ய அ ப்பைடயில் இந்தத் 
ெதால்ைலப் பழம்ெப ம் மி இன் ம் தன் உயிர்த் ப்ைப இழந்  விடாமல் இ ந்  
ெகாண் க்கிற .' 
 
    சிந்தைனப் ெப க்கின் ஊேட எப்ேபாேதா ேகள்விப்பட் ந்த தாையப் பற்றிய 
ெசய் ள் ஒன்  மகாராணியாாின் நிைனவில் குமிழியிட்ட . 
 
        "எனக்குத் தாயாகியான் என்ைன யீங்கிட் த் 
        தனக்குத் தாய்நா ேய ெசன்றாள் - தனக்குத்தாய் 
        ஆகியவ ம் அ வானால் தாய்த்தாய்க் ெகாண் 
        ேடகும் அளித்திவ் லகு." 
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    'நீராழி த்த ெந ம் வனமாகிய இந்த மண் லகம்' - இ  தாய்க்குலம் அளித்த 
பிச்ைச. அந்த தாய்க்குலத்தில் ஒ த்தி ன்பம் அைடய அைத தாயாக இ ந்தால் - 
உனக்கும் ஒ  மகன் இ ந்தால் - அவ ம் தி  விட்  அகப்பட் க் 
ெகாண் ந்தால்? - இப்ப க் குத்திக் காட் க் கு றிக் ேகட்ட பின் ம் வாளா 
இ க்கலாமா? 
 
    மகாராணியின் உள்ளத்தில் ஒ  ெபாிய ேபாராட்டம்; நிைனவில் ேவதைன. 
சிந்தைனயில் த மாற்றம். அப்ப ேய பிரைம பி த்தவர் ேபால் சிந்தைனயி ந்  
வி படாமல் நின்றார் அவர். 
 
    "என்னம்மா திைகக்கிறீர்கள்? என் ேகள்விக்கு ம ெமாழி ெசால்வதற்கு உங்க க்கு 
வி ப்பமில்ைலயா?" அந்தப் ெபண் ம ப ம் ேகட்டாள். அவள் குரல் பணிேவா  
குைழந்  ஏங்கிய . 
 
    "ெபண்ேண! நான் யார் என்பைத நீ ெதாிந்  ெகாள்வைத விடத் ெதாிந்  
ெகாள்ளாமல் இ ப்பேத நல்ல . ஆனால் ஒன்  மட் ம் நான் உனக்குச் ெசால்ல 

ம். நா ம் உன்ைனப் ேபால் ஒ  ர்ப்பாக்கியவதி, ெகாஞ்சம் அதிகமான க ம் 
ெப ைம ம் உள்ள ர்ப்பாக்கியவதி. ேவ பா  அவ்வள தான். உன்ைனப் 
ேபாலேவ பிள்ைளையப் ெபற்றதால் ெதால்ைலைய அைடந்  ெகாண் க்கும் தாய் 
தான் நா ம். இைதத் தவிர ேவ  என்ன நான் உனக்குச் ெசால்ல ேவண் ம்?" 
 
    ெசால் விட் ப் ெப ச்சுவிட் க் ெகாண்ேட அந்தப் ெபண்ணின் கண்கைளக் 
கூர்ந்  பார்த்தார் மகாராணி. அைவகளில் ஏமாற்றம் ேதங்கிப் பதிந்தி ந்த . 
 
    "நான் வ கிேறன். ஆத்திரத்தால் உங்கள் மனம் ண்ப ம்ப  ஏதாவ  
ேபசியி ந்தால் என்ைன மன்னித்  மறந்  வி ங்கள்!" அந்தப் ெபண் மகாராணியிடம் 
விைடெபற் க் ெகாண்  வந்த வழிேய தி ம்பிக் ைக க்குத் தண்டைன நடக்கும் 
மண்டபத்ைத ேநாக்கி நடக்கலானாள். 
 
    "உன்ைன மன்னித்  வி கிேறன். ஆனால் மறந்  விடச் ெசால்கிறாேய, அ மட் ம் 
என்னால் யேவ யா . உன்ைன என் ேம நான் மறக்க மாட்ேடன்." 
 
    மகாராணியின் இந்தச் ெசாற்கள் ேவகமாக நடந்  ெசன்ற அவள் ெசவிகளில் 
வி ந்தனேவா, இல்ைலேயா? அவள் தி ம்பிப் பாராமல் ேவகமாக நடந்  ெசன்  
கூட்டத்தில் கலந் விட்டாள். 
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    வன ேமாகினி ம், அர்ச்சக ம் மகாராணி வானவன்மாேதவிக்கு அ கில் ெந ங்கி 
வந்தார்கள். 
 
    "ேதவி! அந்தப் ெபண்ணிடம் தாங்கள் இன்னாெரன்ற உண்ைமையக் கூறாதேத 
நல்லதாயிற் . கூறியி ந்ததால் உங்கள் கால்கைளப் பி த் க் ெகாண்  தன் மகைனக் 
காப்பாற் மா  ெகஞ்சியி ப்பாள்" என்றார் அர்ச்சகர். 
 
    "அர்ச்சகேர! அவள் நிைலயில் யார் இ ந்தா ம் அப்ப க் ெகஞ்சுவைதத் தவிர 
ேவ  என்ன ெசய்ய ம்?" 
 
    மகாராணியிடமி ந்  இந்தப் பதில் ேகள்விைய அர்ச்சகர் சிறி ம் 
எதிர்பார்க்கவில்ைல. 
 
    "ேவெறான் ம் ெசய்ய யா தான். ஆனால் அதற்காக யா க்கும் ெதாியாமல் 
இரகசியமாக இங்ேக வந்தி க்கும் உங்களிடம் மகைனக் காப்பாற்றச் ெசால்  

ைறயிட்டால் நீங்கள் என்ன ெசய்ய ம்?" 
 
    "என்ன ெசய்ய ேமா, அைத இப்ேபா ம் நான் ெசய்யத்தான் ேபாகிேறன், 
அர்ச்சகேர! ஆனால் நான் தான் ெசய்ேதன் என்பைத ெவளிக்காட் க் ெகாள்ள மட் ம் 
எனக்கு வி ப்பமில்ைல." 
 
    "என்ன ெசய்யப் ேபாகிறீர்கேளா?" அர்ச்சகர் பரபரப்பைடந்  வினவினார். 
 
    "நான் ெசய்யப் ேபாவதில்ைல. எனக்காக நீங்கேள அைதச் ெசய் விட ேவண் ம். 
இந்தச் சமயத்தில் நான் இங்கு வந்  ேபான  யா க்குேம ெதாிய ேவண்டாம்." 
 
    இப்ப க் கூறிக்ெகாண்ேட தம  வல  ைக விர ல் அணிந்தி ந்த அரச 

த்திைரேயா  கூ ய கைணயாழி ேமாதிரத்ைதக் கழற்றினார் மகாராணி. அர்ச்சகர், 
வன ேமாகினி இ வ க்கும் விழிகள் ஆச்சாியத்தால் அகன்றன. 

 
    "ைக க்குத் தண்டைனைய நிைறேவற் வதற்கு இ க்கும் ெதய்வநீதி மன்றத் த் 
தைலவாிடம் இந்த ேமாதிரத்ைதக் காண்பி ங்கள். அந்தத் தாயின் மகன் தி ய 
ெபான் அணிகலன்கைளப் ேபால் நான்கு மடங்கு ெப மான ள்ள ெபான்ைன அவன் 
அபராதமாகச் ெச த்தினால் ேபா ம், ைக க்குத் தண்டைன ேவண்டாெமன்  நான் 
கூறிய ப்பியதாகச் ெசால் ங்கள். அந்தத் தாயின் ெப ைமையக் 
காப்பாற் வதற்காக அபராதம் விதிக்கப்ெப ம் நான்கு மடங்கு ெபான்ைன நாேன 
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அரண்மைனயில் இ ந்  ெகா த்  அ ப்பி வி கிேறன். இ  உமக்கும் நீதி 
மன்றத்தின் தைலவ க்கும் தவிர ேவெறவர்க்கும் ெதாிய ேவண்டாம்." 
 
    சிறிய மகரமீன் இலச்சிைனேயா  கூ ய அந்த ேமாதிரத்ைதப் பயபக்திேயா  இ  
ைககைள ம் நீட்  வாங்கிக் ெகாண்டார் அர்ச்சகர். 
 
    "காாியம் ந்த ம் ேமாதிரம் பத்திரமாக எனக்குத் தி ம்பி வந்  ேசர்ந்  விட 
ேவண் ம்." 
 
    "அப்ப ேய ெசய்கிேறன், ேதவி!" என்றார் அர்ச்சகர். 
 
    " வன ேமாகினி! இனி நமக்கு இங்கு ேவைல இல்ைல. வா நாம் ேபாகலாம்." 
மகாராணி வன ேமாகினிைய உடன் அைழத் க் ெகாண்  சிவிைகயில் ஏ வதற்காக 
ெவளிேயறினார். அர்ச்சகர் த்திைர ேமாதிரத்ேதா  ைக க்கு மண்டபத் ப் பக்கம் 
ெசன்றார். 
    ------   
 

2.15. 'யாேரா ஓர் இைளஞன்' 
 
    தன் தந்ைதயிடமி ந்  நாராயணன் ேசந்தன் ெகாண்  வந்த அந்தரங்கத் 
தி கத்ைதப் ப த்த ம நாள் காைலயிேல குழல்வாய்ெமாழி தி கத்தில் கண்ட 
கட்டைளைய நிைறேவற் வதற்குப் றப்பட் விட்டாள். நாராயணன் ேசந்தன் 
அவேளா  ைணயாகச் ெசன்றான். தாங்கள் றப்பட் ச் ெசல் ம் ெசய்தி 
இைடயாற்  மங்கலம் மாளிைகைய விட்  ெவளிேய பரவி விடாமல் எச்சாிக்ைக ம், 
ஏற்பா ம் ெசய்  விட் த்தான் றப்பட் ந்தார்கள் அவர்கள். 
'மகாமண்டேலசுவர ைடய ஏற்பாட் ன்ப  தாங்கள் இ வ ம் குமார பாண் யைனத் 
ேத க் ெகாண்  ெசல்வ ' எவ க்கும் ெதாிந்  விடக் கூடாெதன்  க தியதனால் 
தான் அவர்கள் அதில் அவ்வள  கண் ப்பாக இ க்கும்ப  ேநர்ந்த . 
 
    விழிஞம் ைற கத் க்குப் ேபாய் அங்கி ந்  தனியாக ஒ  கப்பல் ஏற்பா  ெசய்  
ெகாண்ட பின் பயணத்ைத ேமேல ெதாடர ேவண் ெமன்ப  அவர்கள் திட்டம். 
நாராயணன் ேசந்தன் ைவகைறயில் சற்  ன்னதாகேவ இைடயாற்  
மங்கலத்தி ந்  குதிைரயில் றப்பட்  விழிஞத் க்குப் ேபாய்விட்டான். அவன் 
ெசன்ற பின்  குழல்ெமாழி சிவிைக லமாகப் பயணம் ெசய்தாள். இைடயாற்  
மங்கலத் க்கும் விழிஞத் க்கும் இைடயில் பரந்  கிடந்த ெதாைலைவக் கடந்  
வழிப்பயணம் ெசய்வதில் தான் எவ்வள  இன்பம். கடல் அ கில் இ ந்ததனால் 
சுகமான காற்  சிய . ஓவியன் அள  பார்த் , அழகு பார்த் , இடப் ெபா த்தம் 
பார்த் , அள்ளிச் சிதறிய வர்ணங்கைளப் ேபால் அவள் பயணம் ெசய்த அந்த 
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ெந வழியில் பல நிறங்களில், பல விதங்களில், பல அ ப்பைடகளில், உயிர் வாழ்க்ைக 
என்ற ேபாியக்கம் பரவிக் கிடந்த . கா க ம், கூட்டம் கூட்டமாகப் பசுக்கைள 
ேமய்க்கும் ஆயர்க ம் சூழ்ந்த ல்ைல நிலம். குன்ற ம், அ வி ம், திைனப் ல ம், 
ேவடர்க ம் நிைறந்த குறிஞ்சி நிலம். நிலம் என் ம் நல்லாள் ெந ம் பசுைம 
சூழ்ெகாண்  ேதான் ம் வயல் ெவளிக ம், தாமைரப் ெபாய்ைகக ம், சிற் ர்க ம் 
ெசறிந்த ம த நிலம். தாழம் த ம் மீனவர் கு யி க்கும் பரதவர் பாக்க ம் ம ந்த 
ெநய்தல் நிலம். இத்தைகய நானிலங்களின் அழைக ம், நானாவிதமான வாழ்க்ைக 

ைறகைள ம் சிவிைகயின் இ ற ம் பார்த் க் ெகாண்ேட ேபானாள் 
குழல்வாய்ெமாழி. மண்ணில் உள்ள ேம  பள்ளங்கைளப் ேபால் மனித 
வாழ்க்ைகயி ள்ள ேம  பள்ளங்கைள ம் அவள் பார்த்தாள். குறிஞ்சி நில வாழ்வின் 
ெசழிப்  ம த நிலத்தில் இல்ைல. ம த நில வாழ்வின் வளம் ல்ைல நிலத்தில் 
இல்ைல. ல்ைல நில வாழ்வின் ஊட்டம் ெநய்தல் நிலத்தில் இல்ைல! ஆனால் 
ெமாத்தமாக வாழ்க்ைக என்ற ஒன்  எல்லா இடத்தி ம் ஓ க் ெகாண் ந்த . 
நிற்காமல் ஓ க் ெகாண் ம் ஓடாமல் நின்  ெகாண் ம் நிலத் க்ேகற்ப, 
வளத் க்ேகற்ப, இன்ப ன்பங்களின் மிகுதிக்ேகற்ப, உயிாியக்கம் நைட ெபயர்ந்  
ெகாண் ந்த . 
 
    ேவகமாகச் ெசல் ம் சிவிைகயில் பட்  ெமத்ைதேமல் அமர்ந்  ெகாண்  மைழ 
ெபய்வைத ேவ க்ைக பார்க்கும் சி  பிள்ைளயின் ஆைசேயா  அந்த 
ெந ஞ்சாைலயின் இ  றங்களி ம் பரவிக் கிடக்கும் வள ைறகைள ம் 
வாழ்க்ைகைய ம் ேவ க்ைக பார்த் க் ெகாண்  ேபானாள் மகாமண்டேலசுவராின் 
ெசல்லப் ெபண். 
 
    இைடயிைடேய எைத நிைனத் க் ெகாண்ேடா ெப ச்சு விட்டாள் அவள். நீண்  
பிறழ்ந்  கு கு த்  ெநஞ்சின் நளினெமல்லாம் நிழலா ம் அவள் நயனங்களில் 
ெப ச்சு வி ம்ேபாெதல்லாம் ஏக்கம் படர்ந் , விழிகள் ஏங்கும் ேபாெதல்லாம் 
வதனம் வா ய . வதனம் வா ம் ேபாெதல்லாம் வட்டப் பிைற ெநற்றி சு ங்கிய . 
ெநற்றி சு ங்கும் ேபாெதல்லாம் ெநற்றிக்குக் கீேழ நாசிக்கு ேமேல வ னிகளின் 
கூ வாயில் எதிெரதிேர இரண்  ெநளி ேகா கள் இறங்கித் ேதான்றின. நாக ங்க 
மல க்கு ம ப்  ம ப்பான இதழ்கள் எப்ப  அழேகா, அப்ப  அவள் ெநற்றிக்கு இ  
ஒ  தனி அழகு. 
 
    அவள் நிைனத்தாள்: 'நான் ம ப ம் இந்தச் சாைல வழிேய தி ம் ம் ேபா  குமார 
பாண் யேரா  தி ம் ேவனானால்தான் என் உள்ளத்தில் நிைற  இ க்கும். என்ைன 
அ ப்பிய என் தந்ைதயின் உள்ளம் ெப ைம ெகாள் ம். அவைரத் ேத ச் ெசல் ம் 

யற்சியில் நான் ெவற்றி ெப ேவனா? ெதய்வேம! என்ைன ஏமாற்றி விடாேத. 
எனக்கு ெவற்றிையக் ெகா . என் மனத் க்குப் ாிப்ைபக் ெகா . நான் யாைரத் ேத ச் 
ெசல்கிேறேனா, அவைர நாங்கள் அதிகம் அைலந்  திாிய ேநாிடாமல் எங்கள் 
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கண்க க்கு ன்னால் காட் வி . கடைலக் கடந்  ெசன்ற ம் என் உள்ளத்ைதக் 
கடந்  ெசல்லாமல் உைறந் , பதிந்  ேபானவைர ஒளிக்காேத' என்  ெநஞ்சு க 
ேவண் க் ெகாண்டாள் குழல்வாய்ெமாழி. விழிஞத் க்குப் ேபாய்ச் ேச கிறவைர 
அவ க்கு அேத எண்ணம்தான். 
 
    நண்பகைல எட் க் ெகாண் க்கும் ேபா  அவ ைடய சிவிைக விழிஞத்ைத 
அைடந்த . ன்ேப அங்கு வந்தி ந்த ேசந்தன் அவைள எதிர்பார்த் த் தயாராகக் 
காத் க் ெகாண் ந்தான். ேமற்றிைசத் ேதசங்களி ந்  குதிைரக ம், 
ம வைகக ம் ெகாண்  வந்  இறக்குமதி ெசய் ம் கப்பல்கள் இரண்  ன்  
ேசர்ந்தாற் ேபால் ைற கத் க்கு வந்  ேசர்ந்தி ந்ததனால் அன்ைறக்கு அதிகமாக 
கலகலப்  இ ந்த . கீழ்த்திைச தீ களி ந்  கற் ரம், கண்ணா ப் ெபா ள் 

த யவற்ைற ஏற்றிக் ெகாண்  வந்த கப்பல்க ம் சில அன்ைறக்குத் ைறைய 
அைடந்தி ந்தன. சுங்க வாி தண் ேவாராகிய அரசாங்கச் சுங்கக் காவலர்கள் வ ம் 
ெபா ள்க க்கும், ேபாகும் ெபா ள்க க்கும் மகர மீன் த்திைர குத்தி வாி வாங்கிக் 
ெகாண் ந்தனர். 
 
    அவ்வள  ெபாிய கூட்டத்தில் அத்தைன கலகலப் க் கிைடயி ம் நாராயணன் 
ேசந்த ைடய தி வம் தனியாகத் ெதாிந்த . குழல்வாய்ெமாழியின் பல்லக்கு 
வ வைதப் பார்த்  விட்  ன்னால் ஓ வந்  வரேவற்பதற்காகக் கூட்டத்தில் ண்  
இ த் க் ெகாண்  வந்தான் ேசந்தன். சுங்க வாி ெச த்தாமல் ெபா ள்கைளக் 
கள்ளத்தனமாக கடத்திக் ெகாண்  ேபாகிறவர்கள் யாேர ம் இ ந்தால் அவர்கைளக் 
கண்  பி ப்பதற்காக மா  ேவடத்ேதா  பல காவலர்கள் கூட்டத் க்கிைடேய 
உலாவிக் ெகாண் ப்பார்கள். அவசரமாக இ த்  ந்திக் ெகாண்  விைரந்  வந்த 
ேசந்தன் அத்தைகய சுங்கக் காவலன் ஒ வன் ேமல் ேமாதிக் ெகாண்டான். அந்தக் 
காவலன் ேசந்த ைடய இரண்  ைககைள ம் ேசர்த்  இ க்கிப் பி த் க் ெகாண்  
அவைனேய உற் ப் பார்த்தான். மார் க்குக் கீழ் இ ப் க்கு ேமல் சாிந்  ன் தள்ளிய 
ேசந்தனின் தாழிப் ெப  வயிற்றில் அவ ைடய பார்ைவ நிைலத்த . அவ ைடய 
பார்ைவையக் கண்ட ம் நாராயணன் ேசந்த க்குச் சிாிப் ப் ெபாத் க் ெகாண்  
வந்த . 
 
    "என்ன அப்ப ப் பார்க்கிறாய்?" சிாிப்ைப அடக்கிக் ெகாண்  ேகட்டான் 
நாராயணன் ேசந்தன். 
 
    "மாியாைதயாக ெவளியில் எ த்  வி ! சுங்கம் ெகா க்காமல் ஏமாற் வதற்காக 
எந்தப்ெபா ைள இப்ப  இ ப்பில் மைறத்  ைவத் க் கட் க் ெகாண்  ேபாகிறாய்?" 
அவன் மிரட் னான். 
 
    இரண்  விலாப் ற ம் ெவ த் வி ம் ேபால் ெபாிதான சிாிப்ைப அடக்கிக் 
ெகாள்ளச் சிரமமாய் இ ந்த  ேசந்த க்கு. 'உலகத்தி ள்ள அத்தைன 
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காவல்காரர்க ம் தங்கள் கண் ன் நடமா கிற எல்ேலாைர ம் தி டர்கள் என்  
சந்ேதகப்ப கிறார்கள். அேத ேபால் உலகத்தி ள்ள அத்தைன தி டர்க ம் தங்கைள 
உற் ப் பார்க்கிற எல்ேலாைர ம் காவற்காரர்கெளன்  பயப்ப கிறார்கள்' என்  
ேசந்தன் தன் மனத்தில் நிைனத் க் ெகாண்டான். 
 
    "உண்ைமையச் ெசால்லப் ேபாகிறாயா? உைதக்கட் மா?" காவற்கார ைடய 
குர ல் க ைம ஏறிய . கண்கைள உ ட் க் ேகாபம் ேதான்ற விழித்தான் அவன். 
 
    "ஆகா! என்ன அற் தமான ேகள்வி ேகட்டாய் அப்பா நீ? உன் கண் பார்ைவயின் 
கூர்ைமேய கூர்ைம. உலகத்தில் இ வைரயில் எந்த மன்ன ைடய அரசாட்சியி ம் 
நான் இ ப்பில் ஒளித்  ைவத் க் ெகாண் க்கும் இந்தப் ெபா க்குச் சுங்கம் 
ேகட்டதில்ைல. இேதா நன்றாகப் பார்த் க் ெகாள்" என்  ெசால் ச் சிாித் க் 
ெகாண்ேட தன் ேமல் அங்கிைய விலக்கிக் காட் னான் ேசந்தன். 
 
    ெதாந்தி ன் தள்ளிய அவன் வயிற்ைறப் பார்த்  அந்தக் காவலன் வி ந்  வி ந்  
சிாித்தான். 
 
    " ! வயி தானா இவ்வள  ெபாிதாக ன்னால் த்திக் ெகாண் க்கிற ? நான் 
எைதேயா ஒளித் க் ெகாண்  ேபாகிறாய் என்றல்லவா நிைனத்ேதன்?" 
 
    "நிைனப்பாய் அப்பா! நன்றாக நிைனப்பாய்! நீ ஏன் நிைனக்க மாட்டாய்? சுய 
நிைனேவா தான் ேபசுகிறாயா அல்ல  அேதா கப்ப ந்  இறங்கிக் 
ெகாண் க்கும் யவனத்  ம த்தாழிையப் பதம் பார்த் விட் ப் ேபசுகிறாயா?" 
 
    காவலன் சிறி  நாண ற் த் தைல குனிந்  நின்றான். ேசந்தன் விலாவிாியச் 
சிாித்தான். அந்தச் சிாிப்பால் காவற்காரன் ெபா ைமயிழந்தான். 
 
    "ஏன் ஐயா! சும்மா வி ந்  வி ந்  சிாிக்கிறாய்? ஆனா ம் மனிதன் உன்ைனப் 
ேபால் இப்ப ப் ப மனாக இ க்கக் கூடா . உனக்கு ஒ  விஷயம் எச்சாிக்ைக ெசய்  
ைவக்கிேறன். ேகட் க் ெகாண்  ேபசாமல் ேபாய்ச் ேசர். குதிைர இறக்குமதி 
ெசய்வதற்குப் பதிலாக யவன வணிகர்கள் ேசர நாட்  யாைனக் குட் கைள ஏற் மதி 
ெசய்  ெகாண்  ேபாக ேவண் ெமன்  ெந  நாட்களாக ஆைசப்பட் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். 'யாைனக்குட்  ப மனாகக் குட்ைடயாக இ க்கும்' என்பைதத் 
தவிர அவர்க க்கு அைதப்பற்றி ேவ  விவரம் ெதாியா . நீ எங்ேகயாவ  தப்பித் 
தவறி யவனக் கப்பல்க க்குப் பக்கமாகப் ேபாய் நின்  ெதாைலக்காேத. 
'யாைனக்குட் ' என்  உன் கில் மகர த்திைர குத்தச் ெசால் க் கப்ப ல் க்கிப் 
ேபாட் க் ெகாண்  ேபாய்விடப் ேபாகிறார்கள்" என்  சுடச்சுடச் ேசந்தைனப் 
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பதி க்குக் ேக  ெசய்  தன் ைடய ஆத்திரத்ைதத் தீர்த் க் ெகாண்டான் அந்தக் 
காவலன். 
 
    இந்தச் சமயத்தில் பல்லக்கி ந்  இறங்கிய குழல்வாய்ெமாழி ேசந்தைனக் 
ைகதட் க் கூப்பிடேவ, நாராயணன் ேசந்தன் அந்தக் காவலேனா  வம்பளப்பைத 
நி த்திக் ெகாண்  விைரந்  நடந்தான். 
 
    "அம்மணி! வா ங்கள், ேநரமாக்கி விட்டீர்கேள? நான் அப்ேபாதி ந்  
உங்க க்காகத்தான் காத் க் ெகாண் க்கிேறன். சிவிைகைய இன் ம் விைரவாகக் 
ெகாண்  வரச் ெசால்  ஆட்கைள விைர  ப த்தி வந்தி க்கலாம் நீங்கள்" என்  
குழல்வாய்ெமாழியின் அ கில் ெசன்  ேசந்தன் அடக்க ஒ க்கமாகக் கூறினான். 
 
    "சுமப்பவர்க ம் மனிதர்கள்தாேன? அவர்கைள அ த்தா ரத்த ம்?... சாி! 
நீங்கள் ன்னால் வந்  கப்ப க்கு ஏற்பா  ெசய்  விட்டீர்களா இல்ைலயா?" என்  
அவள் ேகட்டாள். 
 
    "ஓ! அந்த ஏற்பாெடல்லாம் வந்த டேனேய த்  விட்ேடன். அேதா கப்பல் 
தயாராக நிற்கிற . நாம் றப்பட ேவண் ய தான்" என்றான் ேசந்தன். 
 
    சிவிைகைய ம் அைதத் க்கிக் ெகாண்  வந்தவர்கைள ம் தி ப்பி 
அ ப்பிவிட் க் கப்பல் நின்  ெகாண் ந்த இடத்ைத ேநாக்கி நடந்தார்கள் 
ேசந்த ம், குழல்வாய்ெமாழி ம். சிறிதானா ம் உயர்ந்த வசதிகள் நிைறந்த அழகான 
கப்பல் அ . தாங்கள் ேபாகிற காாியத்தின் இரகசியத்ைதக் காப்பாற்றிக் 
ெகாள்வதற்காக அந்தக் கப்பைலத் தனியாகத் தங்க க்ெகன்  மட் ம் ஏற்பா  
ெசய்தி ந்தான் ேசந்தன். குழல்வாய்ெமாழிைய ம், அவைன ம் தவிர மா மி ம், 
இரண்ெடா  கப்பல் ஊழியர்க ம் மட் ேம அதில் இ ந்தனர். 
 
    கப்பல் றப்ப வதற்கு ன் ேசந்த ம் குழல்வாய்ெமாழி ம் கைரயில் நின்  சிறி  
ேநரம் உைரயா க் ெகாண் ந்தனர். அப்ேபா  சிாிப்  மலர்ந்த கத்ேதா  கவர்ச்சி 
நிைறந்த உைடயணிந்  ெகாண் ந்த ஓர் இைளஞன் அவர்க க்கு அ கில் 
வந்தான். ெபண்ைமச் சாயல் ெகாண்ட அந்த இைளஞனின் நீண்ட கம் பார்க்கிற 
எவைர ம் ஒ  கணம் மயக்காமல் ேபாகா . ஆடவர் ெபண்ைமைய அவா ம் 
ேதாற்றம் அ . ெபண் க்கு இ க்க ேவண் ய ஒளி  மைற  உட்ெபா ள்ள 
சிாிப் ம் இதழ்களின் சிவப் ம் அந்த வா ப க்கு இ ப்பைதச் ேசந்தன் வியப்ேபா  
பார்த்தான். 
 
    "ஐயா! இந்தக் கப்ப ல் உங்கேளா  பிரயாணம் ெசய்ய என்ைன ம் 
அ மதிப்பீர்களா?" 
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    'அடேட! குரல் கூட இனிைம ெசாட் கிற . இந்தப் பயல் மட் ம் ெபண் 
பிள்ைளயாகப் பிறந்தி ந்தால் உலகத்தி ள்ள அத்தைன அரசகுமாரர்க ம் இவைள 
யார் மணந்  ெகாள்வெதன்ற ேபாட் யில் அ த் க் ெகாண்  கிடப்பார்கள்' என்  
மனத் க்குள் எண்ணியவனாய், "தம்பி, இந்தக் கப்ப ல் ேவ  யாைர ம் ஏற்றிக் 
ெகாள்வதற்கில்ைல. நீ ேபாய் ேவ  கப்பல்கைளப் பார்" என்  பதில் ெசான்னான் 
ேசந்தன். அந்த இைளஞன் ேசந்தன் கூறியைதக் ேகட் க் ெகாண்ட பின் ம் 
அங்கி ந்  ேபாகாமல் நின்றான். 
 
    "சேகாதாி! நீங்களாவ  மனம் இரங்குங்கள். நான் பயந்த சுபாவம் உள்ளவன். 
உங்கைளப் ேபால் ைணேயா  பயணம் ெசய்தால் எனக்கும் நல்ல " என்  
குழல்வாய்ெமாழிக்கு அ கில் ேபாய் நின்  ெகாண்  ெகஞ்சினான். ெபண்ைமயின் 
எழி ம் ஆண்ைமயின் மி க்கும் ஒன் பட் த் ேதான்றிய அந்த விடைலப் பிள்ைளைய 
நிமிர்ந்  நன்றாகப் பார்த்தாள் குழல்வாய்ெமாழி. அவள் கண்கைளக் கூச ைவத்தன 
அவன் பார்த்த பார்ைவ ம், சிாித்த சிாிப் ம். சினத்ேதா  கத்ைதச் சுளித் ப் 
பார்ைவையக் க ைமயாக்கினாள் குழல்வாய்ெமாழி. அதன் பின்ேப இைளஞன் 
சிாிப்பைத நி த்தினான். 
 
    "தம்பி! நீ பயந்த சுபாவம் உள்ளவன் என்கிறாய்! ஆனால் இைடயில் ெபாிதாக 
உைறயிட்ட வாள் ெதாங்குகிற . ெபாய் ம் ரட் ம் ேபசுவதற்குக் ெகாஞ்சம் வயதான 
பின்னர் கிளம்பியி க்கலாேம நீ! உன் கத்ைதப் பார்த்தால் பால் வ கிற . ேபச்ைசப் 
பார்த்தால் சூ  இ க்கிறேத! மீைச கூட இன் ம் அ ம்பவில்ைல. அதற்குள் 
இெதல்லாம் எங்ேகயப்பா கற் க் ெகாண்டாய் நீ?" என்  ேசந்தன் க ைமயான 
குர ல் இைரந்தான். 
 
    "ஐேயா! ேகாபித் க் ெகாள்ளாதீர்கள். உங்கைளப் பார்த்தால் நல்லவர் மாதிாி 
ெதாிந்த . உதவி ெசய் ர்கெளன்  நம்பிக் ேகட்ேடன்." 
 
    "ேபா! ேபா! அெதல்லாம் யா . இந்தக் கப்ப ல் இடம் கிைடயா ." 
 
    "மனத்தில் இடமி ந்தால் கப்ப ல் இடம் இ க்கும். ெகாஞ்சம் தய  ெசய் ங்கள்." 
 
    "ேபசாமல் ேபாகிறாயா? கப்பல் ஊழியைனக் கூப்பிட் ப் ைசக்காப்  கில் 
ேபாடச் ெசால்லட் மா?" 
 
    ேசந்தனின் ஆத்திரத்ைதக் கண்  அந்த இைளஞன் கன்னங் கனியச் சிாித்தான். 
குழல்வாய்ெமாழி தன் மனத்ைத எவ்வள தான் அடக்கிக் கட் ப்ப த்திப் பார்த்தா ம் 
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அவள் விழிகள் அவைள ம் மீறி அந்தச் சிாிப்ைப ஆவேலா  ஓரக் கண்ணால் காண 
விைரந்தன. ெபால்ெலன்  த்  மைற ம் ல்ைலப்  வாிைச ேபால் அப்ப  ஓர் 
அழகிய சிாிப்  அ . சிாித் க் ெகாண்ேட அவர்கைளத் தி ம்பித் தி ம்பிப் பார்த்தப  
அங்கி ந்  நகர்ந்தான் அந்த இைளஞன். அவன் சிறி  தள்ளிச் ெசன்ற பின்  ேசந்தன், 
குழல்வாய்ெமாழிையப் பார்த் , "அம்மணி இந்த மாதிாி விடைலப் பயல்கைள நம்பேவ 
கூடா . சிாிப்ைப ம், ேபச்ைச ம், கமலர்ச்சிைய ேம தலாக ைவத் க் ெகாண்  
வஞ்சகம், ஏமாற்  ஆகிய பண்டங்கைள விற்பைன ெசய் ம் அறவிைல வணிகர்கள் 
இப்ேபா  உலகத்தில் அதிகமாகிக் ெகாண் க்கிறார்கள். கவனமாக இ க்க 
ேவண் ம். ைய ம் சிங்கத்ைத ம் பார்த் ப் பயந்  ெகாண் ந்த  ேபாய் 
இப்ேபா  மனிதர்கைளப் பார்த்ேத மனிதர்கள் பயப்பட ேவண் யி க்கிற . க்கும், 
சிங்கத் க்கும், ெகட்டவற்ைறத் திட்டமிட் க் ெகாண்  ெசய்வதற்கு மனம் என்ற 
ஒன்  இல்ைல. மனிதர்க க்கு அ  இ க்கிற " என்  ெபாிய அற லாசிாியைனப் 
ேபால் ேபசினான் ேசந்தன். 
 
    "கீேழ நின்  ெகாண் ந்தால் ம ப ம் அந்த இைளஞன் வந்  ஏதாவ  ேகட் க் 
ெகஞ்சுவான். அல்ல  வல்வழக்குப் ேபசி வம்  ெசய்வான். வா ங்கள்! கப்ப ல் 
ேபாய் இ ந்  ெகாண்  ேபசலாம்" என்  ேசந்தைனக் கூப்பிட் க் ெகாண்  
கப்ப க்குள் ஏறிச் ெசன்றாள் குழல்வாய்ெமாழி. 
 
    கப்ப க்குள் ெசன்ற பின் அவர்கள் ேபச்சு, 'குமார பாண் யைன எந்ெதந்த 
தீ களில் ேத வ ? எப்ப க் கண் பி ப்ப ?' என்ப  பற்றி நிகழ்ந்த . சிறி  
நாழிைகக்குப் பின் கப்பல் மா மி வந் , ' றப்படலாமா?' என்  ேகட்ட ேபா  
அவர்கள் சம்மதம் ெதாிவித்தனர். நங்கூரக் கயிற்ைற அவிழ்த்  விட்ட ம் கப்பல் 
ெமல்ல நகர்ந்த . கப்ப க்கும் கைரக்கும் ந ேவ கட ன் பரப்  அதிகமாகி விாிந்  
ெகாண்ேட வந்த . 
 
    "வா ங்கள்! கீழ்த்தளத்தில் நீங்கள் தங்கிக் ெகாள்வதற்ெகன்  ஓர் அைறைய எல்லா 
வசதிகேளா ம் தனிேய ஒழித்  ைவக்கச் ெசய்தி க்கிேறன். அைத உங்க க்குக் 
காண்பிக்கிேறன்" என்  குழல்வாய்ெமாழிையக் கீழ்த்தளத் க்கு அைழத் ச் 
ெசன்றான் நாராயணன் ேசந்தன். எந்தக் கப்ப ம் இ க்க யாத அள  
அலங்காிக்கப்பட்  அரசகுமாாிக்கு ஒப்பான ஓர் இளம்ெபண் தங்குவதற்குாிய சகல 
வசதிக ட ம் இ ப்பதாகச் ெசால் க் ெகாண்ேட அந்த அைறயின் கதைவத் 
திறந்தான் நாராயணன் ேசந்தன். 
 
    கதைவத் திறந்த ம் கலகலெவன்  சிாிப்ெபா டன் அந்த அைறக்குள்ளி ந்  
ெவளிவந்த ஆைளப் பார்த்த ேபா  ேசந்த ம் குழல்வாய்ெமாழி ம் 
ேபயைறபட்டவர்கைளப் ேபால் கம் ெவளிறிப் ேபாய்த் திைகத்  நின்றார்கள். 
"நானாகேவ இந்தக் கப்ப ல் இடம் ேத  எ த் க் ெகாண்டதற்காக என்ைன 
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மன்னிக்க ேவண் ம். நான் என்ன ெசய்ேவன்? ேநர்வழி யி ந்த . கு க்கு 
வழிைய நாேன திறந்  ெகாண்ேடன்!" ெபாிய காாியத்ைதச் சாதித்  விட்டவன் 
ேபாலச் சிாித் க் ெகாண்ேட கூறினான் அந்த எழில் வா பன்.   
    -----------  
 

2.16. ேபசாதவர் ேபசினார் 
 
    ஏேதா ெபாிய காாியத்ைதச் ெசால்லப் ேபாகிறவர் ேபால் தன்ைனக் 
கூப்பிட்ட ப்பித் தன் உள்ளங்ைகயில் க ேவல ள்ைளக் குத்திய 
மகாமண்டேலசுவராின் ெசயைலக் கண்  ெவளிேய ெபா ைமயாக இ ப்ப  ேபால் 
காட் க் ெகாண்டா ம் உள் க்குேள அடக்க யாத ெவகுளி உண்டாயிற்  
சீவல்லபமாற க்கு. அவன் மனம் உணர்ச்சி வசப்பட் க் ெகாதித்த . 
 
    'ேச! ேச! ெபாம்ைம ெசய்வதற்காகக் களிமண்ைணப் பிைசந்  ைவத்த குயவன் தன் 
நிைல ேசார்ந்  அேத களி மண்ணில் தைலகுப் ற வ க்கி வி வ  ேபால் அறிவின் 
ஆற்றலால் எட் த் திக்கும் விட்ெடறிந்  ஆள்வதாக எண்ணிக் ெகாண்  
ைபத்தியக்காரத்தனமாக நடந்  ெகாண்  வி கிறார்கள் சிலர். அாிய ெபாிய 
அறிவாளியின் மன ம் ைகக ம், சில சமயங்களில் எளிய சிறிய காாியங்கைள 
நிைனத் ம் ெசயல்பட் ம் த மாறி வி கின்றன. அறிவில்லாதவனிடத்தில் இ க்க 

யாத அவ்வள  பல னங்க ம் அறி ள்ளவனிடத்தில் நிரம்பிக் கிடக்கின்றன. 
ேதைனக் கு ப்பதற்குப் ேபான ஈ ேத க்குள்ேள வி ந்  கி வி வ  ேபால், நீர் 
அ ந்தப் ேபாய் தண்ணீாில் விழ ேநர்வ  ேபால் காமம், குேராதம், ெபாறாைம, 
சுயநலம் இைவெயல்லாம் கூடாெதன்  ெசால் க் ெகாண்ேட இைவகைளத் தவிர 
ேவ  பண்ைபேய கைடப்பி க்காத அறிவாளிகள் எத்தைன ேபர்கள் இ க்கிறார்கள் 
உலகில்? இந்த உலகத்தில் சாதாரண மனிதன் கவைலயில்லாமல் வயிற் க்குச் 
ேசா ம், உட க்குத் ணி ம் ெபற்  ஊ க்குக் ெக தல் ெசய்யாத சாதாரண 
அறி டன் நிம்மதியாக வாழ ேவண் மானால் தல் காாியமாக அறத்ைத ம் 
க ைணைய ம் மறந்  மனம் மரத் ப் ேபான அறிவாளிகள் அத்தைன ேபைர ம் 
க வில் ஏற்றிக் ெகான்  விட ேவண் ம். உலகத் க்கு அத்தைன ெக தல்கைள ம் 
நிைன ப த்திச் ெசால் க் ெகா ப்பவர்கள் இவர்கள்.' 
 
    உள்ளங்ைகயில் குமிழியிட்  உ ண்  நின்ற ஒ  ளி இரத்தத்ைதப் பார்த் க் 
ெகாண்ேட இவ்வள  ஆேவசமான நின கைள ம் நிைனத் ப் பார்த் விட்டான் 
சீவல்லபன். ைகையப் ேபாலேவ அவன் க ம் ேகாபத்தால் சிவப்ேபறிவிட்ட . 
ேபசத் க்கும் வாேயா ம் ேபசுவதற்குப் பயந்த மனத்ேதா ம் 
மகாமண்டேலசுவர க்கு ன்  நின்  ெகாண் ந்தான் அவன். அம் கள் பாய்வ  
ேபால் ஊ விப் பார்க்கும் அவ ைடய இைணவிழிகள் பார்ைவ அவைனக் 
கட் ப்ப த்தி நி த்தியி ந்த . 
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    அைமதியாக அவன் கத்ைதக் கூர்ந்  பார்த் க் ெகாண்ேட நின்ற 
மகாமண்டேலசுவரர் ெமல்ல நைக ாிந்தார். 
 
    "சீவல்லபா! நீ நிைனத்த  சாிதான். வரம் க்குட்படாத அறிவின் கனம் 
உள்ளவர்களால் உலகத்தில் மற்றவர்க க்கு எப்ேபா ேம ேவதைனதான். உங்கைளப் 
ேபால் உடல் வன்ைமைய ம், உடல் உைழப்ைப ம் நம்பி வா ம் ரர்கள் வாழ்க்ைக 
ேவகமாக ஓ க் ெகாண் க்க ேவண் ம் என்  மட் ம் ஆைசப்ப கிறீர்கள். 
என்ைனப் ேபால் மனத்திண்ைம ம், மன உைழப்ைப ம் நம்பி வாழ்பவர்கள் 
வாழ்க்ைக ஒவ்ெவா  கண ம் நின்  நிதானித் ச் சிந்தைனேயா  ேதங்கிப் ேபாய்க் 
ெகாண் க்க ேவண் ெமன்  நிைனக்கிேறாம். அறி க்கும், ஆண்ைமக்கும் 
அைவயிரண் ம் ேதான்றிய நாளி ந்  நடந்  வ ம் ேபாராட்டம் தான் இ ." 
 
    அவ ைடய ெசாற்கைளக் ேகட்ட ம் சீவல்லபமாறன் தி க்கிட்டான். 'ஏ! அப்பா! 
இவ ைடய இவ ைடய கண்க க்கு ன்னால் நிற்கிறவன் மனத்தில் கூட ஒன் ம் 
நிைனக்க யா  ேபா க்கிறேத! என் எண்ணங்கைள என  கத்தி ந்ேத 
எப்ப த் ெதாிந்  ெகாண்டார் இவர்?' என்  மைலத்தான் அவன். 
 
    சிாித் க் ெகாண்ேட ெம வாக நடந்  அவன் அ ேக வந்  சுதந்திரமான 
உாிைமேயா  அவைன கில் தட் க் ெகா த்தார் அவர். 
 
    "ெமய்க் காவற்பைடத் தைலவேன! நீ கவைலப்படாேத. என் ைடய அறிவின் கனம் 
உனக்கு எந்தவிதமான ெக தைல ம் எப்ேபா ம் உண்  பண்ணா . அைத எண்ணி 
நீ அஞ்ச ேவண் யேத இல்ைல. 'ஆயிரம் ேவல்களா ம், வாள்களா ம் நாம் சாதிக்க 

யாத காாியத்ைத ஒ  ெசால்லால், ஓர் எ த்தால் அறிவாளி சாதித்  வி கிறாேன' 
என்ற ெபாறாைம பைட ர க்கு ஏற்ப மானால் அதன்பின் உலகில் அரசர்கள் 
இ க்கமாட்டார்கள். அைமச்சர்கள் இ க்க மாட்டார்கள். என்ைனப் ேபால் 
மகாமண்டேலசுவரர்கள் இ க்க மாட்டார்கள். தளபதி வல்லாளேதவைன ம், 
உன்ைன ம் ேபால் ஆள்கட் ள்ள பைடத்தைலவர்கள் மக்கைள ம், 
அறிவாளிகைள ம் அடக்கி ஒ க்கிவிட் த் தங்கைளத் தாங்கேள அரசர்களாக்கிக் 
ெகாண்  வி வார்கள். எதிர்காலத்தில் பல  தைல ைறக க்குப் பின் 
இப்ப ப்பட்ட பைட ரர் ஆட்சி உலெகங்கும் ஏற்பட்டா ம் ஏற்ப ம். ஆனால், இந்தத் 
தைல ைறயில் மகாராணி வானவன்மாேதவி ம், என் ேபான்ேறா ம் உயிேரா  
இ க்கிறவைர இந்த நிைல வரேவண்டாம். வரக்கூடா . வரவிட ம் மாட்ேடன்." 
இந்தச் ெசாற்கைளக் கூ ம் ேபா  மகாமண்டேலசுவர ைடய கத்ைதப் பார்க்க 
ேவண் ேம? என்ன ஒளி! என்ன அ த்தம்! எவ்வள  உ தி! 
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    ஏனடா இந்த மனிதாிடம் அகப்பட் க் ெகாண்ேடாெமன்  எண்ணி ெவலெவலத்  
ந ங்கிப் ேபானான் ெமய்க்காவற் பைடத்தைலவன். மகாமண்டேலசுவர ைடய 
மனத்தில் ஒ  விஷயம் ைதத்  அைதப்பற்றி அவர் ேபசத் ெதாடங்கி விட்டாெரன்றால் 
பின்  அைத எதிர்த் ப் ேபசி வாதா வதற்கு இன்ெனா  மகாமண்டேலசுவரர் பிறந்  
வந்தால் தான் உண் . 
 
        'ெசால் க ெசால்ைலப் பிறிேதார்ெசால் அச்ெசால்ைல 
        ெவல் ம்ெசால் இன்ைம அறிந் .' 
 
    என்  ெசால்வன்ைமையப் பற்றிக் கூறிய  அவ க்ேக ெபா ந் ம். 
இைடயாற் மங்கலம் நம்பி கூ கிற ஒ  வார்த்ைதைய ெவற்றி ெகாள் ம் மற்ேறார் 
வார்த்ைதைய மற்ெறா  மனிதர் கண் பி த் ப் ேபசுவதற்கும் இல்ைல. தம் ெசால்ைல 
ெவல் ம் மற்ெறா  ெசால்ைல அவேர கண் பி த் ச் ெசான்னால் தான் உண் . 
நிைனப்பில், ேபச்சில், ெசய ல் அப்ப  ஓர் ஈ  இைணயற்ற சாமர்த்தியம் அைமவ  
மிக ம் அ ர்வம். 
 
    தல் தலாகக் கடைலப் பார்க்கும் சி பிள்ைளயின் பிரமிப்ேபா  
மகாமண்டேலசுவராின் கத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்  ேபசாமல் நின்  
ெகாண் ந்தான் அவன். 
 
    "சீவல்லபா! நீ பச்ைசக் குழந்ைதயில்ைல. உன்ைனக் கூப்பிட்  உன் ைகயில் ஒ  

ள்ைளக் குத்தி அைத இன்ெனா  ள்ளால் எ த் க் காட்  இவ்வள  ெசய்த 
பின் தான் உனக்கு உண்ைமைய விளக்க ேவண் ெமன்ற அவசியம் இல்ைல. வாயாற் 
ெசால்  விளக்கியி ந்தாேல உனக்குப் ாிந்தி க்கும். ஆனால் நான் ஏன் அப்ப ச் 
ெசய்ேதன் ெதாி மா? ஒ  க த்ைத மனத்தில் பதிக்க ேவண் மானால் அந்தக் 
க த்தின் நிைன  பசுைமயாக இ க்கும்ப  எைதயாவ  ெசய் தான் ஆக 
ேவண் யி க்கிற . குழந்ைதத்தனமான காாியங்களானா ம் அவற்ைறச் ெசய் தான் 
சில ெமய்கைளப் ாியைவக்க கிற . இந்த மாதிாிக் குழந்ைதத்தனம் இ ப்பதால் 
தாேன சத்தியத்ைத ம் த மத்ைத ம் காப்பாற் வதற்காகச் சில அறிவாளிகள் 
கைத ம், கவிைத ம் எ திக் ெகாண் க்க ேவண் யி க்கிற ? உன் ைகயில் ள் 
குத்தி விட்டதாக நீ என் ேமல் வ த்தப்பட் க் ெகாள்ளாேத. வா, ேபாகலாம். நான் 
கூறியப  நீ தயார் ெசய்தி க்கும் ரர்கள் ஐம்ப  ேபர்கைள ம் ேபாய்க் காண்ேபாம். 
அவர்கள் காவற்பைட மாளிைகயில் தாேன தங்கியி க்கிறார்கள்?" என்  அவைன 
உடன் அைழத் க் ெகாண்  அரண்மைனக் காவற்பைட மாளிைகக்கு விைரந்தார் 
மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    "சீவல்லபா! வடக்கு எல்ைலயில் கரவந்த ரம், ெகாற்ைகப் பகுதிகளில் நம் 
பைகவர்கள் உண்டாக்கும் கலவரங்கைள ம், குழப்பங்கைள ம் பற்றி நீ 
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ேகள்விப்பட் ப்பாய். நாம் அவர்கைள எண்ணிப் பய ம், பதற்ற ம் அைடவதற்காக 
உடன யாகப் பைடெய ப்  நடக்க இ ப்ப  ேபால் ஒ  மிரட்டைலச் ெசய்  
ெகாண் க்கிறார்கள் அவர்கள். கன்னம் ைவத் த் தி டப் ேபாகிற தி டன் 
தந்திரசா யாக இ ந்தால் கன்னத் வாரத் க்குள் த ல் தன் தைலைய 
நீட்டமாட்டான். உள்ேள ெசாத் க்கு உாியவர் விழித் க் ெகாண் க்கிறாரா 
இல்ைலயா என்  ேசாதிப்பதற்காக ஒ  குச்சியில் பைழய மண் சட் ைய மாட் த் 

வாரத்தின் வழிேய நீட் வான். ஆள் விழித்தி ந்தால் அவன் நீட் ய சட் ையத் 
தி டனின் தைலயாக எண்ணி உள்ளி ப்பவர் ஓங்கிப் ைடப்பார். சட்  உைடகிற 
சத்தம் ேகட் த் தி டன் ஓ த் தப்பித் க் ெகாள் வான். இ  ேபான்ற 
ேவைலையத்தான் வடதிைச அரசர்கள் இப்ேபா  நம்மிடத்தில் ெசய்  
ெகாண் க்கிறார்கள். நாம் ஒன் ேம அறியாமல் ங்கிக் 
ெகாண் க்கிேறாெமன்ப  அவர்கள் நிைனப் . ைவரத்ைத ைவரத்தால் அ க்கப் 
ேபாகிேறன். ள்ைள ள்ளால் எ க்கப் ேபாகிேறன். சூழ்ச்சிையச் சூழ்ச்சியால் 
ெவல்லப் ேபாகிேறன். அவர்கள் கற் க் ெகா த்த பாடத்ைத அவர்க க்ேக தி ம்பக் 
கற்பிக்கப் ேபாகிேறன். சிந்திக்க ம், சூழ்ச்சி ெசய்ய ம், திட்டமிட ம் 
அறி ள்ளவர்கள் ெதன்பாண்  நாட் ல் கிைடயாெதன்  தீர்மானித்  விட்டார்கள் 
ேபா க்கிற . ேசாழ நாட் ல் ேசா  இ க்கிற . ேசர நாட் ல் யாைனகள் 
இ க்கின்றன. பாண்  நாட் ல் தமிழ் அறிஞர்கள் இ க்கிறார்கள் என்பைத அவர்கள் 
மறந் விட்டார்கள். இந்த நாவலந் தீவிேலேய சிறிந்த அறிவாளிகள் ெதாண்ைட 
நாட் ம், ெதன்பாண்  நாட் ம் இ க்கிறார்கள். ெதாண்ைட நாட்  அறிவாளிகள் 
எைத ம் மன்னித் வி ம் இயல் ள்ள சான்ேறார்கள். ஆனால், பாண்  நாட்டான் 
பாதகத்ைத மன்னிக்க மாட்டான். ெதன் திைச எல்லாத் தீைமகைள ம் 
அழித்ெதாழிக்கும் கால க்குச் ெசாந்தெமன்பார்கள். அேத ெதன் திைசயில்தான் 
இப்ேபா  நா ம் இ க்கிேறாம்." - காாியங்கைளக் கண் பார்ைவயிேலேய சாதித் க் 
ெகாண்  ேபாகிற மகாமண்டேலசுவரர் அன்  ெமய்க்காவற் பைடத் தைலவனிடம் 
சற்  அதிகமாகேவ ேபசினார். 
 
    நாட் ன் உயிர் நா யான பைடகைள ஆ ம் ெபா ப் ள்ளவர்கள் தம் ேமற் 
சந்ேதகப்ப ம்ப யாகத் தான் ெதாடர்ந்  நடந்  ெகாண் ப்பதாக 
மகாமண்டேலசுவர க்கு ஒ  பயம் உண்டாகி விட் ந்த . தளபதி வல்லாளேதவன் 
மனத்தில் தம்ைமப் பற்றி அவ்வளவாக நல்ல எண்ணம் இல்ைலெயன்  அவேர 
அறிந்தி ந்தார். ஆபத் தவிகள் பைடத்தைலவன் மகர ெந ங்குைழக்காத க்கும் 
அவர் ேமல் ஓரள  பைக இ ந்த . சீவல்லபமாறைன ம் அப்ப ப் பைகத் க் 
ெகாண்டால் இந்த வ ேம தமக்கு எதிராக ஒன்  கூ  மா ப வார்கேளா என்ற 
உள்பயம் அவ க்கு ஏற்பட்ட . ெதாடக்கத்தில் சீவல்லப ம் அதற்ேகற்றாற் ேபால் 
நடந்  ெகாள்ளேவ அவ ம் ஆகாதவனாகி வி வாேனா என்ற அச்சம் அந்தக் கணேம 
சூழ்ந்  ெகாண்ட  அவைர. 
 
    அந்தக் கணத்தி ந்ேத அவைனத் தட் க் ெகா த்  அவேனா  அதிகமாகப் ேபசத் 
ெதாடங்கிவிட்டார் அவர். ணி  வந் விட்டால் அறி ள்ளவ க்கு ஆயிரம் யாைனப் 
பலம் ஏற்ப கிற . பயம் வந் விட்டால் அவைன விடக் ேகாைழ உலகத்தில் ேவ  
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எவ ம் இ க்க யா . மகாமண்டேலசுவரர் அன்  நடந்  ெகாண்ட விதம் இந்த 
உண்ைமக்குப் ெபா த்தமாக இ ந்த . 
 
    சீவல்லபமாறேனா உண்ைமயில் அவ ைடய கண் பார்ைவக்ேக பயந்  ந ங்கிக் 
ெகாண் ந்தான். தளபதி, ஆபத் தவிகள் தைலவன், எல்ேலா க்குேம அவர் ேமல் 
பிணக்கு இ ந்தா ம் அந்தப் ேபரறி க்கு ன்னால் தைலவணங்கி வி கிற ந க்கம் 
நிச்சயமாக உண் . ஆனால் அப்ப யி ந் ம் அவர் அவர்கைள எண்ணிப் பயந்  
ெகாண்  தான் இ ந்தார். யாைனக்குத் தன் பலம் ெதாியாதல்லவா? சங்க காலத்தில் 
கிள்ளி வளவன் என்ெறா  அரசன் இ ந்தான். அவ ைடய கண்பார்ைவக்கு 
நிைனத்தைதச் ெசய்  க்கும் ஆற்றல் இ ந்தைத, 
 
        "நீ உடன்  ேநாக்கும்வாய் எாிதவழ 
              நீ நயந்  ேநாக்குவாய் ெபான் ப்ப 
        ெசஞ்ஞாயிற்  நில  ேவண் ம் 
              ெவண்திங்க ள் ெவயில் ேவண் ம் 
        ேவண் ய  விைளக்கும் ஆற்றைல" 
 
    என்  ஆ ர் லங்கிழார் என் ம் லவர் மிைகயாகப் கழ்ந்  பா யி ந்தார். 
அப்ப ப்பட்ட ேவண் ய  விைளவிக்கும் ஆற்றல் நம் கண்க க்கு இ ந் ம் 
மனத்தின் ஒ  ைலயில் ேவண்டாத ண் பயத்ைத எண்ணிப் பயப்ப ம் 
அறி ள்ளவ க்ேக ெசாந்தமான தாழ்  மனப்பான்ைம ம் ெவளிக்குத் ெதாியாமல் 
மகாமண்டேலசுவராிடம் ஒளிந்  ெகாண் ந்த . 
 
    ேபசிக் ெகாண்ேட ெசன்  அவ ம் சீவல்லபமாற ம் அரண்மைனக் காவற்பைட 
மாளிைகக்குள் ைழந்தனர். மாளிைக ன்றி ல் சீவல்லபன் ேதர்ந்ெத த்  
நி த்திவிட்  வந்தி ந்த ரர்கள் ஐம்பதின்ம ம் அணிவகுத்  நின்  
ெகாண் ந்தனர். 
 
    "இேதா இவர்கள் தான், தாங்கள் கூறிய ெசய க்காகத் ேதர்ந்ெத த்  
நி த்தப்பட் ப்பவர்கள்" - சீவல்லபன் அவர்கைளச் சுட் க் காட் னான். 
மகாமண்டேலசுவரர் அந்த ரர்க க்கு ன்னால் ஒ  ெசாற்ெபாழிேவ ெசய்  
விட்டார். 
 
    "அன்பார்ந்த ெமய்க்காவற் பைட ரர்கேள! நீங்கள் சூழ்ச்சி ம், சா ாிய ம் மிக்க 
ெபாிய காாியத்ைதச் ெசய்யப் ெப வதற்காக அ ப்பப்ப கிறீர்கள். உயிாின் ேம ம் 
உட ன் ேம ம் பற் ள்ளவராக இ ந்தா ம் ணிேவா  ெசல் ங்கள். ன்  
பாண்  நாடாக இ ந்  இப்ேபா  வடதிைசயரசர்களினால் ைகப்பற்றி ஆளப்ப ம் 
பகுதிகளி ம், ேகானாட் க் ெகா ம்பா ாி ம் அைதச் சுற்றி ள்ள இடங்களி ம் 
கூட்டமாகேவா, தனித் தனியாகேவா ெசன்  மைறந்தி ந்  உங்களால் இயன்ற 
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குழப்பங்கைள ம் கலவரங்கைள ம் ெசய் ங்கள். நாம் அவர்கள் ேமல் பைடெய க்கப் 
ேபாவதாக ம், பிறகு ஈழத்தி ந் ம், ேசர நாட் ந் ம், நமக்குப் ெப ம் 
பைட தவி கிைடக்கப் ேபாவதாக ம் ெசய்திகைளப் பரப்பி அவர்கைள 
நம்பைவ ங்கள். நீங்கள் ஒ வர் கூட ந்தவைர, எதிாிகள் ைகயில் அகப்பட் க் 
ெகாண்  விடாமல், இந்த ேவைலகைளச் ெசய்ய ேவண் ம். தப்பித் தவறி யாராவ  
அகப்பட் க் ெகாண்டால் சைதையத் ண்  ண்டாக்கினா ம் உண்ைமகைளச் 
ெசால்  நாட்ைடக் காட் க் ெகா க்கும் ேராகத்ைதச் ெசய்யக் கூடா . நம் நாட்  
வடக்கு எல்ைலயில் ெகாற்ைகயி ம், கரவந்த ரத்தி ம், அவர்கள் ெசய்கின்ற 
குழப்பங்கைளப் ேபால் நீங்கள் அங்ேக ேபாய்ச் ெசய்ய ேவண் ம். அவ்வப்ேபா  
அங்ேக உங்க க்குக் கிைடக்கும் உள ச் ெசய்திகைள இங்ேக எனக்குத் ெதாி மா  
அ ப்ப ேவண் ம். இந்தக் காாியங்கைளெயல்லாம் நன்றாகச் ெசய்  உயிர் 
தப் வதற்கு உங்க க்கு என்ெனன்ன திறைமகள் ேவண் ெமன்  ெதாி மா? 

தலாவதாகப் ெபாய்கைள உண்ைமகள் ேபால் ெசால்லத் ெதாிந்தி க்க ேவண் ம். 
சமயத் க்கு ஏற்றாற் ேபால் ேவடமிட்  ந ப்பதற்குத் ெதாிந்தி க்க ேவண் ம். மிக 

க்கியமான ன்றாவ  திறைம, உயிர், உடல், ெபா ள் எைத ம் எந்த விநா ம் 
இழக்கத் தயாராகயி க்க ேவண் ம். அவ்வள  தான்! இ தியாக உங்க க்கு நான் 
கூ ம் எச்சாிக்ைக ஒன்  உண் . இங்கி ந்  இந்தக் காாியத்ைதச் ெசய்வதற்காக 
இன்  நீங்கள் றப்பட் ச் ெசல்வ  கூ யவைரயில் பரம இரகசியமாகேவ இ க்க 
ேவண் ம்... நீங்கள் எல்ேலா ம் றப்பட் ச் ெசல்வதற்கு ன் கைடசியாக மிக 
ேவ க்ைகயான ைறயில் உங்கள் திறைமையப் பாீட்ைச ெசய்  பார்க்கப் 
ேபாகிேறன்" என்  ெசால் விட் க் கு ம்பாகச் சிாித்தார். 
 
    "அந்தச் ேசாதைன யாேதா?" சீவல்லபமாறன் விநயமாகக் ேகட்டான். 
 
    "உங்களில் யா க்கு அதிகப் ெபாய் கூ ம் திறைம இ க்கிறெதன்  பாீட்ைச 
ெசய்யப் ேபாகிேறன்." 
 
    அவ ைடய இந்தச் ெசாற்கைளக் ேகட்  எல்ேலா ம் சிாிப்ைப அடக்க யாமல் 
சிாித்  விட்டனர். 
 
    "சுவாமி! ெமய்க்காவற் பைட ரர்களிடம் ெபாய் ெசால் ம் திறைமைய 
எதிர்பார்த்தால் தங்க க்கு ெப த்த ஏமாற்றம் தான் கிட் ம்!" 
 
    "பரவாயில்ைல, சீவல்லபா! உலகத்தில் ெபாய் ெசால்லத் ெதாியாத ஆட்கேள 
கிைடயா . நன்றாகப் ெபாய் கூறத் ெதாிந்த கூட்டத்தில் இ ந்  தான் கவிகள், 
கதாசிாியர்கள், ெபௗராணிகர்கெளல்லாம் உ வாகிறார்கள். எங்ேக, பார்க்கலாம்? 

த ல் உன் திறைமையக் காண்கிேறன். அழகாக ஒ  ெபாய் ெசால்." 
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    சீவல்லபன் நாணித் தைல குனிந்தான். அவனால் யவில்ைல. 
 
    "நீ ேதாற்றாய்" என்  ெசால் விட்  அ த்த ரைனக் ேகட்டார் அவர். அவன் 
ஒன் ம் ாிந்  ெகாள்ள யாமல் ஏேதா உளறினான். 
 
    "ேச! சுகமில்ைலேய? உங்களில் ஒ வ க்குக் கூட அழகாகப் ெபாய் ெசால்லத் 
ெதாியவில்ைலேய?" என்  உதட்ைடப் பி க்கினார் மகாமண்டேலசுவரர். அப்ேபா  
அந்த ரர்களில் ேகாமாளி ேபான்ற க அைமப் ம் ேகாணிய வா ம் நீளமான 

க்கு ள்ள ஒ  ரன் ன் வந்தான். 
 
    "நான் ெசால் கிேறன் ஒ  ெபாய்!" 
 
    "எங்ேக ெசால் பார்க்கலாம்!" 
 
    அவன் சிாித்  விடாமல் ெசான்னான்: "என்ைனப் ெபற்ற அப்பா க்கும் அம்மா க்கு 
கல்யாணமாகும் ேபா  நான் சி  ைபயனாயி ந்ேதன். அப்பா அம்மா க்குத் தா  
கட் கிற ேபா  நான் அம்மாவின் ம யில் ஏறி உட்கார்ந்  ெகாண்  பக்கத்தில் 
ைவத்தி ந்த உலக்ைகயின் ெகா ந்ைத கிள்ளிப் ேபாட் க் ெகாண் ந்ேதன். 
அப்ேபா  ஊர்வலத் க்குக் ெகாம் ள்ள குதிைர ஒன்றாவ  கிைடக்கவில்ைலேய 
என்  எல்ேலா ம் வ த்தப்பட் க் ெகாண் ந்தார்கள். நான் உடேன ஓ ப் ேபாய்த் 
ெத க்ேகா யி ந்த மல யின் எட்டாவ  மகனிடம் ெசால் க் ெகாம் ள்ள 
குதிைரக்கு ஏற்பா  ெசய்ேதன்..." 
 
    "அபாரம்! அற் தம்! இன் ம் பல ற்றாண் கள் கழித்  இேத திறைமேயா  இந்த 
தமிழ்நாட் ல் நீ பிறந்தால் அந்தக் காலத் க்ேக நீதான் மகாகவியாக இலங்குவாய். 
என்ன அ ைமயான ெபாய்!" - மகாமண்டேலசுவரர் கூறினார். அவ ம் மற்றவர்க ம் 
ெந ேநரம் அடக்க யாமல் வயி  கு ங்கச் சிாித்தார்கள். சிாிப்  ந்த ம் 
மகாமண்டேலசுவராின் கண் பார்ைவ சீவல்லபமாற க்குக் கட்டைளயிட்ட . அவன் 
அந்த ரர்கைள அவர்களிடம் ஒப்பைடத்த காாியத்ைதச் ெசய்யப் றப்ப மா  
ஆைணயிட்டான். 
    ----------   
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2.17. காந்த ர் மணியம்பலம் 
 
    ஓர் ஏைழத் தாயின் கண்ணீைரத் ைடத்த மகிழ்ச்சிேயா  சுசீந்திரம் தா மாலய 
விண்ணகரத்தி ந்  ெவளிேயறிய மகாராணி வானவன்மாேதவி ேநேர 
அரண்மைனக்குத்தான் தி ம்பிச் ெசல்வாெரன்  வன ேமாகினி எண்ணினாள். 
 
    இ வ ம் சிவிைகயில் ஏறி அமர்ந்  ெகாண்ட ம், "ேநேர காந்த ர் 
மணியம்பலத் க்குப் ேபாக ேவண் ம். ேவகமாகச் ெசல் ங்கள்" என்  சிவிைக 

க்குேவா க்குக் கட்டைள பிறந்த ேபா தான் வன ேமாகினிக்கு மகாராணியின் 
ேநாக்கம் ாிந்த . ஏேதா ஒ  காரணம் பற்றி மகாராணிக்கு அரண்மைனயில் 
அைடபட் க் கிடப்பதில் ெவ ப்  ஏற்பட்  விட்டெதன்பைத வண்ணமகள் நிைனத்  
உணர ந்த . 
 
    எவ்வள தான் ன்பம் நிைறந்த சூழ்நிைலயாக இ ந்தா ம் மகாராணியின் 

கத்தில் ஏக்கத்ைதக் காட் ம் சாந்த குணத்ைத ெவளிக்காட் ம் சால்  மிக்க 
மலர்ச்சி ஒன்  பதிந்தி க்கும். ஆனால் இன்  சுசீந்திரம் ேகாவி ல் அந்தத் தாையச் 
சந்தித் விட்  வந்த பின் ெதய்வத்தின் தி வ களில் அர்ச்சிப்பதற்கு மலர்ந்த ெபாிய 
ெசந்தாமைரப் ைவப் ேபான்ற மகாராணியின் க மண்டலத்தில் எைதேயா மீண் ம் 
மீண் ம் எண்ணி மனத் க்குள்ேளேய நிைன களின் சூட் னால் ெவந்  ங்கித் 
தவிக்கும் ேசாகச் சாைய ேகா ட் ந்த . அந்த கத் க்கு எதிேர அமர்ந்  ெகாண்  
அந்த கத்ைதேய பார்ப்பதற்கு ேவதைனயாக இ ந்த  வண்ணமக க்கு. தன் மன 
ேவதைனகைளத் ெதாிந்  ெகாண்  தனக்கு ேவண் யவர்கள் தன்ைன எண்ணி 
வ ந்தக் கூடாேத என்கிற அள க்குக் கூச்சம் நிைறந்த ெமல் ய மனம் 
மகாராணி ைடய . 
 
    அந்த கத்ைதத் ெதாடர்ந்  பார்த் க் ெகாண் ப்பதற்கு அஞ்சித் தன் 
பார்ைவையப் பல்லக்கின் ெவளிப்பக்கத்திற்கு மாற்றிக் ெகாண்டாள் வன ேமாகினி. 
பல்லக்கு விைரந்  ெகாண் ந்த . 
 
    ெப ச்ேசா  ெமல்ல விம்மி அ வ  ேபான்ற ஒ ையக் ேகட் த் திைகத் த் 
தி ம்பினாள் வண்ணமகள். அவள் கண்க க்கு எதிேர சிவிைகயில் ற்றி ந்த 
மகாராணி ஓைசப்படாமல் ெமல்ல அ  ெகாண் ந்தார். அந்தத் தாமைரப்  

கத்தில் கண்ணீர்த் ளிகைளக் கண்ட ேபா  வன ேமாகினி தி க்கிட்டாள். 
அவ க்குத் யரங் கலந்த ஒ வைகப் பயத்தினால் ெமய் சி ர்த்த . 'மகாராணியிடம் 
என்ன ேபசுவ ? - ஏன் அ கிறீர்கள்? என்  எப்ப க் கூசாமல் ேகட்ப ?' ஒன் ம் 

ாியாமல் திைகத் க் கலங்கும் மனநிைலேயா  மகாராணிையேய பார்த் க் 
ெகாண் ந்தாள் அந்த எளிய வண்ணமகள். 
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    " வன ேமாகினி! என் அ ைகயின் காரணம் ாியாமல் தாேன நீ இப்ப  என்ைனப் 
பார்க்கிறாய்! ேகட்டால் நான் 'வ ந் ேவன்' என்  தயங்குகிறாய் இல்ைலயா?" 
 
    சாம்பைல ஊதிக் கனிய ைவத்த மங்கலான ெந ப்பின் ஒளி ேபால் அ ைகயின் 
ந ேவ ஒ  ன்னைகேயா  ேகட்டார் மகாராணி. 
 
    "தாேய! தங்கள் கத்ைத ம், கண்ணீைர ம் பார்க்கும் ேபா , எனக்குப் ெபாி ம் 
ேவதைனயாயி ந்த . அேத சமயத்தில் தங்கைளக் ேகட்பதற்கும் பயமாக இ க்கிற ." 
 
    "பயம் என்ன வந்த ? உனக்குத் ேதான்றிய எண்ணத்ைத நீ ேகட்க 
ேவண் ய தாேன?" 
 
    "தி வட்டாற் ச் ேசாழியப் ெபண்ணின் தாய்ைமத் ன்பத்ைத எண்ணி உங்கள் 
மனம் கலங்குகிறெதன்  நான் அ மானிக்கிேறன். நீங்கள் தான் அந்தப் ெபண்ணின் 

ன்பத்ைதப் ேபாக்குவதற்கு ஏற்பா  ெசய்  விட்டீர்கேள! இனி ம் ஏன் கலங்க 
ேவண் ம்?" 
 
    "கலக்கமல்ல ெபண்ேண, இ ! உலகத்தின் கசப்  நிைறந்த உண்ைமகைளத் 
ெதாிந்  ெகாள் ம் ெபா ெதல்லாம் எனக்கு அ ைக வ கிற . எனக்கு அ ைக 
வ ம் ேபாெதல்லாம் உண்ைமகைள அைடகிற தகுதி ம் வ கிற . வன ேமாகினி! 
இந்த மாதிாித் தத் வங்கெளல்லாம் உனக்குப் ாியா . என்றா ம் ெசால் கிேறன். 
ெமய்ையத் ெதாிந்  ெகாள்வதற்கு ல்கைளப் ப த்த ம் அறி ைரகைளக் 
ேகட்ட ேம ேபா மான க விகெளன்  பல ேபர்கள் தவறாக நிைனத் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். உண்ைமகைளத் ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் மானால் 
உலகத் த் ன்பங்கைளெயல்லாம் உணர்ந் ணர்ந்  உ கி அ கின்ற மனம் 
ேவண் ம். உள்ளம் உ கி அ தால் உண்ைம விளங்கும். ெநஞ்சம் கலங்கிக் 
கு றினால் நியாயம் பிறக்கும். பிறவி என்ற பிணி வாசைன ெதாைலக்கும் 
மணிவாசகர் ஒேர வாக்கியத்தில் இைத, "அ தால் உன்ைனப் ெபறலாேம" என்  
விளக்குகிறார். இப்ேபா  சில சமயங்களில் இைறவைனப் ெப வதற்கு அ வைத 
விட நம்ைமப் ாிந்  ெகாள்வதற்ேக நாம் அ தாக ேவண் ம். நான் அ கின்ற 
அ ைக உண்ைமைய அறிந் ம், அறிய யன் ம் அ வேத தவிர ேவெறன்  நீ 
வ ந்த ேவண்டாம்." 
 
    மகாராணியின் இந்தச் ெசாற்கைளக் ேகட்ட ம் வன ேமாகினிக்கு ஒ  சி ர்ப்  
உடல் வ ம் பரவிய . கண்களில் பக்திப் பரவசத்தின் ஒளி சுடர்க்ேகா ட்ட . 
மின்னல் மின் ம் ேநரத்தில், ஒ  கணத்தின் ஒ  சி  பகுதிப் ெபா தில், அந்த 
வண்ணமகளின் கண்க க்கு ன்னால் மகாராணி வானவன்மாேதவியாாின் கண்ணீர் 
சிந்திய கம் ெதாியவில்ைல. நீலத்திைரக் கடேலாரத்தில் ேகாலக்கன்னிைம ெய ம் 
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தவம் ண்  நிற்கும் வாைலக்குமாி வ வம் சிவிைகயி ள் வந்தமர்ந்  ெகாண்  
'ஐேயா! தைல ைறக்குத் தைல ைற உலகில் தாய்க் குலத்தின் ன்பங்கள் ெப கி 
வ கின்றனேவ' என்  கதறிக் கு றிக் கலங்குவ  ேபால் ஒ  ெபாய்த் ேதாற்றம் - ஒ  
பிரைமக் காட்சி - வன ேமாகினியின் கண்க க்கு ன்  ெதாிந்  மைறந்த . வன 
ேமாகினி தன் வசமிழந்த நிைலயில் அந்த ஒ  கணம் உடெலங்கும் பரவி நின்ற 
எல்ைலயற்ற பரவசத்தினால் என்ன ெசய்கிேறாெமன்ற நிைனேவயன்றி இரண்  
ைகக ம் ேமல் எ ப்பிக் ைககூப்பி வணங்குவதற்குத் தயாராகி விட்டாள். 
 
    'ஆகா! எவ்வள  விந்ைதயான பரந்த மனம் இவ க்கு வாய்த்தி க்கிற ? 
உலகத்தில் க்கால்வாசிப் ேப க்கு தங்கள் ெசாந்தத் ன்பத்ைத எண்ணி 
வ ந் வதற்ேக ேநரமில்ைல. கால்வாசிப் ேப க்குத் ன்பங்கேள நிரந்தரமாகப் 
பழகிவிட்டதால் அவற்ைறேய இன்பங்களாக எண்ணிச் சிாித் க் ெகாண்ேட வாழப் 
பழகி விட்டார்கள். கண்களின் பார்ைவக்கு இவர் பாண் மாேதவி மட் ம் தான். 
க ைணயின் பார்ைவயில் இவர் உலகமாேதவி! நாட்ைட ம், மகைன ம், 
கண்ணீைர ம் அடக்கிக் காக்க யாத சூழ்நிைல. உலகத்ைதேய ன்பமின்றிக் 
காக்க ேவண் ெமன்ற ஆவல். உண்ைமக்காக அ  உயர உயரப் ேபாகும் 
உலகளாவிய மனம், இந்த மனம்?... இ  மனிதப் ெபண்ணின் மனமில்ைல!' ெதய்வப் 
ெபண்ணின் மனத்ேதா ம் மனிதத் தாயின் உடேலா ம் அந்தச் சமயத்தில் வன 
ேமாகினியின் கண்க க்குத் ேதான்றினார் மகாராணி. 
 
    "தாேய! உணைவக் கூட த் க் ெகாள்ளாமல் அரண்மைனயி ந்  
கிளம்பினீர்கள். சுசீந்திரத்தி ந்  ேநேர அரண்மைனக்ேக தி ம்பி விடலாெமன்  
எண்ணியி ந்ேதன். தாங்கேளா திடீெரன்  காந்த ர் மணியம்பலத் க்குப் றப்பட்  
விட்டீர்கள்" என்  வண்ணமகள் கவைலேயா  வினவினாள். 
 
    "உண க்ெகன்ன? எங்கும் கிைடக்கக் கூ ய தான். நிம்மதிைய அல்லவா நான் 
ேத க் ெகாண்  ேபாகின்ேறன். தி ம்பத் தி ம்பக் கட் க்குள் அைடப ம் 
பறைவையப் ேபால் ம ப ம் நான் அரண்மைனக்குள் ேபாய் அைடபட் க் 
ெகாண் க்க என் மனம் ஒப்ப மாட்ேடன் என்கிறேத! ஆசிாியர், பவழக்கனிவாயர் 
ேபான்றவர்கள் அரண்மைனயில் வந்  தங்கியி ந்தார்கள். அவர்க ம் தி ம்பிச் 
ெசன்  விட்டார்கள். என்ேனா  உடன் இ ப்பதாகச் ெசால் க் ெகாண் ந்தாள் 
அந்தப் ெபண் விலாசினி. அவ ம் திடீெரன்  தந்ைதேயா  றப்பட் ப் 
ேபாய்விட்டாேள. வல்லாளேதவனின் தங்ைகக்கு என்னிடம் ெசால் க் ெகாள்வதற்குக் 
கூட ேநரமில்ைல ேபா க்கிற . அவ ம் ேபாய்விட்டாள். மனம் விட் ப் 
ேபசுவதற்கு யார் இ க்கிறார்கள் அரண்மைனயில்? காந்த ர் மணியம்பலத் க்குப் 
ேபாய் நிம்மதியாக இரண்  நாட்கள் தங்கிவிட் க் ெகாஞ்சம் ெம வாகத்தான் 
தி ம்பிப் ேபாகலாேம. இப்ேபா  என்ன அவசரம்?" 
 



 104

    "அவசரம் இல்ைல? ஆனால் நாம் கூ யவைரயில் யா க்கும் ெதாியாமல் 
றப்பட் க்கிேறாேம என்  தான் கவைலப்ப கிேறன்." 

 
    "ஒ  கவைல ம் உனக்கு ேவண்டாம். ேபசாமல் என்ேனா  வா!" 
 
    கண்கைளத் ைடத் க் ெகாண்  அ வைத நி த்தி விட்  மகாராணி இவ்வா  
உ திெமாழி கூறிய ம் வன ேமாகினி அைமதியைடந்தாள். 
 
    மகாராணிைய ம், வண்ணமகைள ம் சுமந்  ெகாண்  அந்தப் பல்லக்கு அப்ப ேய 
காந்த ைர அைடவதற்குள் ேநயர்க க்கு ஒ வா  காந்த ர் மணியம்பலத்ைதப் 
பற்றி ம் அறி கப்ப த்தி ைவத் வி கிேறன். 
 
    பல்லாயிரங் காலத் ப் ேபெரல்ைலவைர பரவிக் கிடக்கும் தமிழக வரலாற் ப் 
ெப க்கில் தமிழ் ேவந்தர்களிற் சிறப்ெபய்திய எவ ம் காந்த டன் 
ெதாடர் ற்றி ப்பர். எந்த மகா மன்ன ைடய ெமய்க் கீர்த்தி ம் காந்த ர்ச் 
சாைலயில் கலம த்த ளிய ெப ைமையப் பைற சாற்றத் தவறியதில்ைல. எத்தைன 

ைறகள் ேதால்வியைடந்தா ம் பாண் யைன எதிர்த் க் காந்த ைர ெவன்றி ம் 
ஆைசைய எவ ம் விடத் தயாராயில்ைல. இவ்வா  மன்னாதி மன்னர்களின் 
ஆைசகைள வளர்க்கும் அழகுக்கு கனவாகத் ெதன்பாண்  நாட் ல் இலங்கி வந்த  
காந்த ர். 
 
        'ெச வல ரானதானற் சிந்தியார் ேபா ம் 
        ம வலராய் வாள்மாறன் சீறக் - க விைள 
        கண்ேதாற்ற வண்டரவம் கார் ேதாற்  காந்த ர் 
        மண்ேதாற்ற ேவந்தர் மனம்.' 
 
    சாைல என் ம், காந்த ர்ச் சாைல என் ம் இேத இடத் க்கு ேவ  ெபயர்கள் 
வழங்கும். இராசசிம்மனின் தந்ைத பராந்தக பாண் ய ைடய காலத்தில் 
விழிஞத்ைத ம், காந்த ைர ம் ேசர மன்னனிடமி ந்  ைகப்பற்றினார் பராந்தக 
பாண் யர். மிக இைளஞராயி க்கும் காலத்திேல தல் தலாகச் ெசய்த கன்னிப் 
ேபார் காந்த ாில்தான் நிகழ்ந்த . கன்னிப் ேபார் தி மணமாகாமல் 
இைளஞராயி ந்த அவ க்கு ஒ  கன்னிைகையேய அளித்  விட்ட . ேசர மன்னன் 
பராந்தக க்குத் தன் மகைள மணம் த் க் ெகா த்தான். அந்தப் ெபண்ேண 
பட்டமகிஷியாய் வானவன்மாேதவி என் ம் ெபயேரா  பராந்தகன் வாழ்வில் பங்கு 
பற்றினாள். விழிஞத்தில் நிைறயக் கடற்ேபார்கைளச் ெசய் , பைகவர்கள் கப்பல்கைள 
அழித்  வாைக சூ ம் ெப ைம பராந்தக க்குக் கிைடத்த . அைதெயல்லாம் விடப் 
ெபாிய ெப ைம அவன் காந்த ாில் தி த்தியைமத்  நி விய மணியம்பலேம ஆகும். 
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    இந்த மணியம்பலத்தில் ஆயிரத்ெதட் ப் ேபர் எல்லாக் கைலகளி ம் வல்லவர்களாக 
இ ந்தார்கள். மைறயவர்கள் ெப பாேலா ம், கவிஞர்க ம், கைலஞர்க ம், தர்க்க 
நியாய சாத்திரங்களில் வல்லவர்க மாகச் சில ம் காந்த ர் மணியம்பலத்தில் 
இ ந்ததனால் ெதன்பாண்  நாட் ன் பல்கைலக் கழகம் ேபான்றிலங்கி வந்த  இ . 
பவழக்கனிவாயர் இந்த மணியம்பலத்தின் அறங்காவலராக ம், அதங்ேகாட்டாசிாியர் 
கைல, கல்வி, தமிழ் ேபான்ற அறி த் ைறகட்குக் காவலராக ம் 
ெபா ப்ேபற்றி ந்தனர். 
 
    அேதேபால் தி நந்திக் கைரயி ம் குழித் ைறயாற்றங் கைரயில் தி ச்ேசரண 
நகாி ம் சமணர்களின் கலாசாைலகள் இ ந்தன. அவற்ைற ம் பராந்தகன் 
ஆதாித்தான். காந்த ர் மணியம்பலத்தி ந்  மைறயவர்க ம் அற 

லாசிாியர்க ம் மிக உயர்ந்த க த் க்கைளக் கல் ல் ெச க்கச் ெசய்  நாட் ன் 
பல பகுதிகளி ம் அக்கற்கைள ந வித்தனர். காந்த ாில் மரங்க ம், ெச  
ெகா க ம், மலர்வனங்க ம் நிைறந்த அற் தமான இயற்ைகச் சூழ ன் ந ேவ 
மணியம்பலம் அைமந்தி ந்த . இந்த மணியம்பலத்தில் இ ந்த ஆயிரத்ெதட்  
மைறயவர்க ம், பிற ம் ேபாட்  ெபாறாைம, லைமக் காய்ச்ச ன்றி ஒற் ைமயாக 
இ க்க ேவண் ெமன்பதில் பராந்தக க்கு அக்கைற அதிகமாயி ந்த . 
 
    தி ச்ேசரணத் ச் சமணர்க ம் தங்கள் கலாசாைல லம் ெபாிய காாியங்கைளச் 
சாதித்தனர். ெதய்வங்களின் ேகாவில்கள் பல இ ந்தன ேபால் அறிவின் ஆலயங்களாக 
மணியம்பல ம் பிற ம் விளங்கி வந்தன. 
 
    எனேவ, மகாராணியாகிய வானவன்மாேதவி தா மாலய விண்ணகரெமன் ம் 
சுசீந்திரம் ேதவாலயத்ைதத் தாிசனம் ெசய்த பின் அறிவாலயமாகிய 
மணியம்பலத் க்குப் றப்பட்ட  மிக ம் ெபா த்த ம் ஆகிவிட்ட . 
 
    பவழக்கனிவாயர் த யவர்க ம் கூட அன்  அதிகாைலயில் தான் 
அரண்மைனயி ந்  அங்ேக தி ம்பி வந்தி ந்தார்கள். யா க்கும் ெதாியாமல், 
யா ம் எதிர்பாராத ேபா  அப்ப த் திடீெரன்  மகாராணி அங்ேக வ வார் என்  
எவ ம் நிைனத்தி க்க யா . சுசீந்திரத்தி ந்  றப்பட்ட சிவிைக காந்த ர் 
மணியம்பலத்ைத அைட ம் ேபா  மாைல மயங்கி இ ள் சூழத் ெதாடங்கியி ந்த . 
 
    இயற்ைகயின் அழகான பசுைமக் ேகாலத்தின் ந ேவ தீப ஒளியில் அைமதியாகக் 
காட்சியளித்த  மணியம்பலம். பகுதி பகுதியாகப் பிாிந்தி ந்த அந்தப் ேபரம்பலத்தில் 
ஒவ்ெவா  பகுதியி ந் ம் ஒவ்ெவா  வைகக் கைலையக் கற்பிக்கும் ஒ  ேகட் க் 
ெகாண் ந்த . ஒ றம் மைற ெயா , இன்ெனா  றம் ெதால்காப்பியம் த ய 
இலக்கண ல்களின் விாி ைர, ேவேறார் பகுதியில் பாதச் சிலம் கள் கு ங்கும் 
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நாட் ய ஒ , இைசக் குரல்களின் இனிைம - எல்லா ஒ க மாகச் ேசர்ந்  ேவ  
வைகயில் அந்த இடத்தின் அைமதிையத் ெதளி ப த்தின. 
 
    சிவிைகைய விட்  இறங்கி மணியம்பலத் க்குள் நடந்தனர் மகாராணி ம், வன 
ேமாகினி ம். 
 
    "நான் ன்னால் ஓ ப்ேபாய்த் தங்கள் வரைவப் பவழக்கனிவாய க்கு அறிவித்  
வி கிேறன்" என்  சிறி  விைரவாக ன்னால் நடக்க யன்ற வன ேமாகினிையத் 
த த்  நி த்தினார் மகாராணி. 
 
    "நமக்குக் கால் இ க்கிற . நாேம நடந்  ெசல்லலாம். அவரவர் கடைமகைள 
அந்தந்த ேநரத் க்கு ஒ ங்காகச் ெசய்  ெகாண் க்கும் இந்தக் கைலக்ேகாயி ல் 
இப்ேபா  நீ ேபாய் என் வரைவக் கூறினால் இங்குள்ள அத்தைன மைறயவர்க ம், 
கைலஞர்க ம், மாணவர்க ம், ஆசிாியர்க ம் பரபரப்பைடந்  என்ைன 
வரேவற்பதற்கு ஓ  வந்  ண் கூட்டம் ேபா வார்கள். அந்த ஆடம்பர ஆரவாரத்ைத 
எதிர்ேநாக்கி நான் இங்கு வரவில்ைல." 
 
    வன ேமாகினி பதில் ெசால்ல வாயின்றி உடன் நடந்தாள். மணியம்பலத்தில் 
யா ேம இவர்கள் உள்ேள வந்தைதக் கவனிக்கவில்ைல. 
 
    தர்க்க நியாய சாத்திரங்கைள ம், சமய ல்கைள ம் கற்பிக்கும் ஒ  பகுதிக்கு 
அ ேக வந்த ம் மகாராணி ம், வனேமாகினி ம் நின்றார்கள். அங்ேக ஒ  

ெப ம் லவர் மணியம்பலத்ைதச் ேசர்ந்த சீடர்கைளத் தம்ைமச் சுற்றி ம் உட்கார 
ைவத் க் கற்பித் க் ெகாண் ந்தார். அதில் சில வார்த்ைதகள் உள்ளத்ைதத் 
ெதாடேவ, தாம் நிற்ப  ெதாியாமல் மைறந்  நின்  ேகட்கத் ெதாடங்கினார் 
மகாராணி. 
 
    " ன்பங்கள் குைறவதற்கு எைத ம் இழக்கத் ணிகின்ற மனம் ேவண் ம். 'இ  
ேவண் ம், அ  ேவண் ம்' என்  ஆைசைய வளர்த் க் ெகாண்  ேபாகிறவைனக் 
காட் ம் எ ேம ேவண்டாெமன்  மனத்ைதக் கட் கிறவன் ெபாிய ெசல்வன். 
ேவண்டாைமையப் ேபான்ற சிறந்த ெசல்வம் ேவறில்ைல. எந்தப் ெபா ைள அைடய 
ேவண் ெமன்  ஆைசப்ப கிேறாேமா அந்தப் ெபா ள்கைள வி ம் வதால், 
ெப வதால் வ ம் யரங்கள் நமக்கு இல்ைல. 
 
        "யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் ேநாதல் 
        அதனின் அதனின் இலன்." 
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    "மாணவர்கேள! சமயெநறி ஒப் க் ெகாண்ட வாழ்க்ைக இ தான். இ ேவ தவம்" 
என்  தறிஞர் கூறி த்தார். 
 
    'எைத ம் இழக்கத் ணிகின்ற மனம் ேவண் ம்.' மகாராணி தமக்குள் ெமல்லக் 
கூறிக் ெகாண்டார் அந்த வாக்கியத்ைத. விளக்ைகக் கண்ட டன் மா ம் இ ள் ேபால் 
ெந ேநரமாக மனத்ைத வைதத் த் ன் த்திக் ெகாண் ந்த ஏேதா ஒன்ைற அந்த 

ெப ம் லவர் கூறிய தி க்குறள் க த்  நீக்கிவிட்ட  ேபா ந்த . " வன 
ேமாகினி வா... நாம் அரண்மைனக்ேக தி ம்பிப் ேபாய்விடலாம்." இவ்வா  கூறிவிட்  
இ ளில் மைறந்  நின்  ெகாண் ந்த மகாராணி றப்பட்ட ேபா  வன 
ேமாகினிக்கு ஒேர ஆச்சாியமாகிவிட்ட . மகாராணியின் மனம் ஒ  நிைலயில் 
நிற்காமல் ஏேதா காரணத்தால் அைல பாய்ந்  ெகாண் க்கும் ேபா ெமன்  
அவ க்குத் ேதான்றிய . 
 
    "இரண்  நாட்கள் இங்ேக நிம்மதியாகத் தங்கி விட் ப் ேபாக ேவண் ெமன்  
கூறினீர்கேள! இப்ேபா  உடேன றப்பட ேவண் ெமன்கிறீர்கேள? 
சுசீந்திரத்தி ந்ேத அரண்மைனக்குத் தி ம்பியி ந்தால் இதற்குள் ேபாய்ச் 
ேசர்ந்தி க்கலாேம?" என்  ெமல் ய குர ல் மகாராணிையக் ேகட்டாள் 
வண்ணமகள். 
 
    "ெபண்ேண! அப்ேபா  அப்ப த் ேதான்றிய , ெசான்ேனன். இப்ேபா  இப்ப த் 
ேதான் கிற , ெசால்கிேறன். இரண்  நாட்கள் இந்த மணியம்பலத்தில் தங்கி 
என்ெனன்ன ெதாிந்  ெகாண்  நிம்மதி அைடய ேவண் ெமன்  எண்ணி வந்ேதேனா 
அந்த நிம்மதி இரண்  கணங்களில் இந்தப் லவாின் ெசாற்களில் கிைடத் விட்ட ." 
 
    "ேபாகு ன் பவழக்கனிவாயைரப் பார்க்க ேவண் மல்லவா?" 
 
    "யாைர ம் பார்க்க ேவண்டாம்! யா க்கும் ெதாியாமல் நாம் தி ம்பி வி ேவாம்!" 
 
    ஓைசப்படாமல் தி ம்பிச் ெசன் , வந்த  ேபாலேவ ெவளிேயறினார்கள் அவர்கள். 
மணியம்பலத்தின் வாயி ல் அ த் ப் ேபாய் உட்கார்ந்தி ந்த பல்லக்குத் க்குேவார் 
கைளப்ைப ம் ெபா ட்ப த்தாமல் றப்பட்  விட்டார்கள். இ ளின் ந ேவ ஒளி 
நிைறந்த மனத்ேதா  மகாராணியின் பயணம் ெதாடர்ந்த . 
 
    -------------- 
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2.18. ரர் தி க்கூட்டம் 
 
    அரண்மைனத் ேதாட்டத்  மாமரத்த யில் யா க்கும் ெதாியாமல் தங்ைக 
பகவதிையச் சந்தித்  விட் ச் ெசன்ற தளபதி வல்லாளேதவன் ேநேர ேகாட்டாற் ப் 
பைடத்தளத் க்குப் ேபாய் ஏற்பா கைளக் கவனிக்கத் ெதாடங்கி விட்டான். 
 
    அன்  வைர உண்ப ம், உறங்குவ ம், விைளயாட்டான ெபா  ேபாக்குகளில் 
ஈ ப வ மாக இ ந்த ஐந்  பத்திப்பைட ரர்க க்கும் தளபதியின் வர  
சு சு ப் ட் ய . விைரவாக ம், தீவிரமாக ம் தளபதி ெசய் ம் ஏற்பா கைளக் 
கவனிக்கு ன் அந்தப் பிரம்மாண்டமான பைடத்தளத்தில் ஒவ்ெவா  பகுதிைய ம் 
சற்ேற சுற்றிப் பார்த்  விடலாம். 
 
    ெதன் பாண்  நாட் ன் அறி க்கு ன்மாதிாியாக இைடயாற்  மங்கலத்ைதச் 
சுட் க் காட்டலாெமன்றால் ஆண்ைமக்கு ன்மாதிாியாகக் ேகாட்டாற் ப் பைடத் 
தளத்ைதத் தான் ெசால்ல ேவண் ம். பல்வைகப் ெப ம் பைடக ம், 
பைடக்க விக ம் ஆ தச் சாைலக ம் நிைறந்த பைடத் தி மாளிைக அ . 
தமிழ்நாட் ப் ெபா வான பைட ரர்கள் தவிர ேமாகர், மழவர், யவனர் ேபான்ற 
சிறப் ப் பிாிவினரான ரர்க ம் அங்கு இ ந்தார்கள். 
 
    யாைன, குதிைர, ேதர்கள் உட்பட எல்லாப் பைட ரர்க ம் அணிவகுத்  
நிற்பதற்ேகற்ற ெப ம் பரப் ள்ள திறந்தெவளி ற்றம் தான் பைடத்தளத்தின் 

க்கியமான இடம். 
 
    அேதா, சிற்ப ேவைலப்பா  மிக்க பளிங்குேமைடயின் ேமல் குன்  ேபால் ெபாிய 

ரசம் ஒன்  வார்களால் இ க்கிக் கட்டப்பட்  விளங்குகிறேத, அ  
ஒ க்கப்பட்டால் அந்த ற்றம் பைடகளால் நிரம்பி வழி ம். 
 
    யாைனகள் பிளி ம் ஓைச, குதிைரகளின் கைனப்ெபா  பைடத்தளத்தில் 
எப்ேபா ம் ேகட் க் ெகாண்ேட இ க்கும். பைடையச் ேசர்ந்த யாைனக க்கும் 
குதிைரக க்கும் தனித் தனிேய ெகாட்டங்கள் அங்கி ந்தன. ேபா க்குாிய ேதர்கள் 
ஒ றம் வாிைசயாக அழகாக இலங்கின. அங்கி ந்த ெபாிய ஆ தச்சாைலக்குள் 
ேகாைழகள் ைழந்தால் மயக்கம் ேபாட் த் தைலசுற்றி வி ந்  விட 
ேவண் ய தான். அப்பப்பா! மனித க்கும் மனித க்கும் பைக ஏற்பட்டால் 
ஒ வ க்ெகா வர் ேபாாிட் க் ெகாள்வதற்கு எத்தைன க விகள். ஒளி றத் தீட் ச் 
ெசம்ைம ெசய்யப்பட்ட வாள்கள் பல்லாயிரக்கணக்கில் குவிந்  கிடக்கின்றன. 
ேவல்கள், ஈட் கள், வில், அம்பறாத் ணிகள், ேகடயங்கள், இ ம் க் கவசங்கள் 
இன் ம் எத்தைனேயா வைகப் ேபார்க் க விகள் குன்  குன்றாகக் குவிக்கப்பட்  
நிைறந்தி க்கிற  ேகாட்டாற் ப் பைடத்தளத்தின் ஆ தச்சாைல. 
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    எல்லாக் ேகடயங்களி ம் அவற்ைற எதிர்த் ப் பி க்கும் பக்கத் க்குப் பின்னால் 
இ ந்த குழியில் ஒ  சி  கண்ணா  பதிந்தி ந்த . ேகடயத்ைதப் பி த் க் ெகாண்  
ேபார் ாி ம் ேபா  ைறயற்ற விதத்தில் எவேர ம் பின் றமாகத் தாக்க வந்தால் 
அதில் பதிந்தி க்கும் கண்ணா யின் லம் ேபாாி பவன் அைதத் ெதாிந்  
ெகாள்வான். ரர்களின் வசதிக்காக இந்தப் திய க்கத்ைத அறிந்  ேகடயத்தில் 
ெபா ந்தியி ந்தனர். 
 
    ேபார் ரர்கள் ழக்கும் , பைற, ெகாம் , வைள, வயிர் த ய ேபார்க்கால 
வாத்தியங்க ம் ேகாட்டாற் ப் பைடக்ேகாட்டத்தில் குைறவின்றி இ ந்தன. 
யாைனக க்குப் ேபார்த் ம், கபாடங்க ம், அவற்ைற அடக்கும் அங்குசங்க ம், 
அவற்றின் ேமல் ைவக்கும் அம்பாாிக ம் ஒ றம் ெப கிக் கிடந்தன. குதிைரகைள 
அலங்காிக்கும் ெநற்றிப் பட்டங்க ம், க வாளங்க ம், ேசணங்க ம் மற்ேறார் றம் 
நிைறந்தி ந்தன. கல் ேதான்றி மண் ேதான்றாக் காலத்ேத வாேளா  ன் ேதான்றி 

த்த கு ப்ெப ைம அந்தப் ெப ம்பைடச் சாைலயின் ஆ தங்களில் விளங்கிற் . 
 
    'எத்தைன ேபார்களில் எத்தைன ரர்க ைடய தைசையத் ைளத் க் கு திையக் 
கு த்தி க்கும் இந்த ஆ தங்கள்? இன் ம் எத்தைன ேபார்களில் அப்ப ச் ெசய்ய 
இ க்கின்றனேவா? மண்ைணக் காப்பதற்குச் சில ேபார்கள். மண்ைணப் பறிப்பதற்குச் 
சில ேபார்கள். ெபண்ைணக் காப்பதற்குச் சில ேபார்கள். ெபண்ைணப் பறிப்பதற்குச் 
சில ேபார்கள். ேபார் ெசய்யத் ெதாிந்த நாளி ந்  ஆ தங்கள் தி  திதாக வந்தன. 
ஆ தங்கள் தி  திதாக வந்த நாளி ந்  ேபார்க ம் தி  திதாகப் ப் க் 
காரணங்க க்காக உண்டாகிவிட்டன. 
 
    தளபதி வல்லாளேதவன் அன்  பைடத்தளத் க்கு வந்த ேபா  அங்கி ந்த எல்லாப் 
பிாி களி ம் பரபரப் ம் ேவக ம் உண்டாயின. ேமல்மாடத்தில் ேகாட்ைடயின் 
உயரமான ெகா  மரம் அைமந்தி ந்த ேமைடயில் ஏறி நின்  பார்த்தால் பாிமாளிைக 
(குதிைரகள் இ க்குமிடம்) காிமாளிைக (யாைனகள் இ க்குமிடம்) உட்பட யா ம் 
நன்றாகத் ெதாி ம். ரர்கைள ம் பைடத் தைலவர்கைள ம் ஒன்  கூட்  
நிைலைமைய விளக்கி ஏற்பா கள் ெசய்வதற்காக அங்ேக வந்தி ந்த தளபதி ெகா  
மரத்  ேமைடயில் ஏறி நின்  ெகாண்  அன்  தான் திதாகப் பார்க்கிறவைனப் 
ேபால் அந்தப் பைடத்தளத்தின் ெமாத்தமான ேதாற்றத்ைதப் பார்த்தான். பைடத்தளேம 
ஒ  சிறிய நகரம் ேபால் காட்சியளித்த . 
 
    'ெதன் பாண்  நாட்ைட ம், மகாராணிைய ம் காப்பாற் ம் விதியின் வ ைம 
இந்தப் பைடக் ேகாட்டத்தி ம் இதில் நான் ெசய்யப் ேபாகிற ஏற்பா களி ம் 
அடங்கியி க்கின்றன. ஆனால் தம் ைடய ைளயி ம் சிந்தைனகளி ம் 
அடங்கியி ப்பதாக மகாமண்டேலசுவரர் நிைனத் க் ெகாண் க்கிறார் என்  
அைதக் கா ம் ேபா  ஒ  நிைன  அவன் மனத்தில் உண்டாயிற் . 
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மகாமண்டேலசுவரர் இல்லாத இடத்தில் அவைரப் பற்றி அசூைய ம், காழ்ப் ம், 
காய்ச்ச ம் தன்மனத்தில் உண்டாவைத அவனால் த க்க யவில்ைல. ஆனால் 
அவைர ேநாில் பார்த்  விட்டாேலா பயம், அடக்கம், பணி  எல்லாம் அவைன ம் மீறி 
அவனிடத்தில் வந்  ெபா ந்திக் ெகாண்  வி கின்றன. ணிந்  ஓாி  ைற அவைர 
சந்தித் ப் ேபசியி க்கிறாெனன்றா ம் அவ்வா  ேபசி ந்த பின் 'ஏன் ேபசிேனாம்' 
என்  தன்ைன ெநாந்  ெகாண் க்கிறான். ஆழ ம் அ த்த ம் நிைறந்த 
அவ ைடய கண்களின் ன் அவன் தனக்குத் தாேன சி  பிள்ைளயாய்ப் 
ேபாய்வி வான். அவ ைடய பார்ைவக்கு ன்னால் அவ க்கு உண்டாகிற தாழ்  
மனப்பான்ைமைய அவன் தவிர்க்க வதில்ைல. கணவனின் கத்ைதக் காணாத 
ேபா  ஏற்பட்ட ஊடல் அவைனப் பார்த்  விட்ட ேம மைறந் வி ம் பல னமான 
ெபண் மனநிைலையத்தான் அவ க்கு உவைம கூற ேவண் ம். 
 
    அவ ைடய கட்டைளக்குத்தான் அவன் கீழ்ப்ப ந்தான். அவன் என்ன? 
மகாராணிேய அப்ப த்தாேன? ஆனால் எவ ைடய கண்க க்கு ன்னால் அவன் 
தைலகுனிவாேனா, எவ ைடேயா கட்டைள அவைன ஆ ேமா, எவ ைடய அறி  
அவைன மைலக்க ைவத்தேதா, அவர் ேமேலேய அவன் சந்ேதகப்பட்டான்; ெபாறாைம 
ெகாண்டான். பிற க்குத் ெதாியாமல் அவர் நடவ க்ைககைள ேநாி ம், தன்ைனச் 
சார்ந்தவர்கைளக் ெகாண் ம் இைடவிடாமல் கண்காணித்தான். 
 
    ெபாிய அரசன் அரண்மைனயின் ஒ  ைலயில் ங்கிக் ெகாண் ந்தா ம் 
அவ ைடய ஆற்ற ன் ஒளியால் அவனால் ஆளப்ப ம் நாட் ன் பல காதப் 
பரப் க்குள் ம் அவன் ஆைணகள், சட்டதிட்டங்கள் ஒ ங்காக நடப்பதற்குக் காரணம் 
என்ன? அவன் ஆ மிடம் எங்கும் அவ ைடய ஆற்றல் ஒளி காக்கிற . 
 
        'உறங்கமாயி ம் மன்னவன் தன்ெனாளி 
        கறங்கு ெதண் ைர ைவயகம் காக்குமால்.' 
 
    கறங்கு சிந்தாமணியாசிாியர் கூறிய ெதாடர்தான் மகாமண்டேலசுவரைரப் ெபா த்த 
மட் ல் தளபதியின் தத் வமாக இ ந்த . மகாமண்டேலசுவரர் ெதன்பாண்  நாட் ன் 
மன்னர் இல்ைல. ஆனால் இைடயாற்  மங்கலத்திேலா அரண்மைனயின் ஒ  

ைலயில் இ ந்  ெகாண்  தம் எண்ணத்தின் ஒளியால் நா  வ ம் காத் க் 
கண்காணிக்க கிற . மந்திரவாதிக ைடய கண் பார்ைவக்கு எதிராளிையக் 
கட் வி ம் ஆற்றல் இ ப்ப  ேபால் அவாிடம் ஏேதா ஒ  அதீத ஆற்றல் இ ப்பதாகத் 
தளபதிக்குப் பட்ட . ேகாட்டாற்றின் மாெப ம் பைடத் தளத்தின் தைலவனாக 
இ ந் ம் மகாமண்டேலசுவராின் அந்த ஈ  இைணயற்ற ச ரப் பாட் ல் நா ல் ஒ  
பங்குகூடத் தனக்கு வரவில்ைலேய என்ற ைகச்சல் அவ க்கு உண்டாயிற் . 
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    கண் க்கு ைமெய ம் எ ேகாைலத் ெதாைலவில் இ க்கும் ேபா  கண்ணால் 
பார்க்க கிற . அேத எ ேகாலால் ைமதீட் ம் ேபா  கண்களாேலேய அைதக் 
காண வதில்ைல. மகாமண்டேலசுவரைரக் காணாத ேபா  ெபாறாைமையக் கண்ட 
தளபதிக்கு அவைர ேநாில் கண்டால் அவர  ெப ைமதான் ெதாிந்த . 
 
    ெகா  மரத்  ேமைடயில் நின்  ெகாண்  கண் பார்ைவயில் ப மிடம் வைர 
பரவியி க்கும் அப்ெப ம் பைடத்தளத்ைதப் பார்ைவயிட்ட ேபா ம் 
மகாமண்டேலசுவரைரத்தான் அவன் நிைனக்க ந்த . தன் சிந்தைன அத்தைன 
ெபாிய பைடத்தளத்ைத ம் அந்த ஒேர ஒ  மனிதைர ம் சமமாக நி த் ப் பார்ப்ப  
ஏெனன்ேற அவ க்குப் ாியவில்ைல. 
 
    அேதா! ண் பி த்த எ ப்பான தந்தங்கள் ஒளிரக் க மைலகள் ேபால் 

ற் க்கணக்கான யாைனகள், ெவண்பட் ப் ேபால் பளபளக்கும் ெகா த்த உடல் 
வனப் ள்ள குதிைரகள், ேதர்கள் - அவ்வளைவ ம் ஆ ம் அந்த ரத் தளபதி ம் ஒேர 
மனிதாின் அறிவானச் சுழைல நிைனக்கும் ேபா  ெகாஞ்சம் நிைன  வளாமல் 
இ க்க யவில்ைல. உட ன் வன்ைமயால் வாழத் க்கிறவ க்கு எப்ேபாதாவ  
ஏற்பட்ேட தீரேவண் ய ேசார்  இ . 
 
    ேகாட்டாற்றி ள்ள ஆ தச் சாைலயில் இ ந்த  ேபால் ன்  நான் இைடயாற்  
மங்கலத்  வி ந்தினர் மாளிைகயில் தங்கின இரவில் அதன் அ யில் கண்ட பாதாள 
மண்டபத்தில் மகாமண்டேலசுவரர் ஆ தங்கள் ேசர்த் க் குவித்  ைவத்தி ந்தைத 
நிைன ப த்திக் ெகாண்டான் வல்லாளேதவன். 
 
    மனத்தில் நிக ம் ேபாராட்டத் க்கு ஓர் ஏற்பா ம் ேதான்றாமல் நாட் க்கு 
வரப்ேபாகும் ேபாராட்டத்ைதத் தாங்க ேவண் யைதச் ெசய்வதற்காகக் ெகா  மரத்  
ேமைடயி ந்  கீழிறங்கிப் பைட ற்றத் க்கு வந்தான் அவன். ஐ  பத்தி 
(பத்திெயன்ப  குறிப்பிட்ட ெதாைகயினைரக் ெகாண்ட பைடயணி) ரர்களின் சி  
தைலவர்க ம் ரசேமைடையச் சுற்றி நின்  ெகாண் ந்தனர். அவர்கள் தன்ைன 
வணங்கி வரேவற்ற வரேவற்ைப ஏற் த் தளபதி பைடகைள ற்றத்தில் அணிவகுத்  
நி த்த ேவண் ெமன்  கட்டைளயிட்டான். 
 
    கட்டைள பிறந்த அ த்த கணம் ஊழிக்காலப் ேபாி கள் ஏககாலத்தில் ழங்கிச் 
சா தல் ேபால் அந்தப் ெப ம் ரசு ழங்கிய . நான்கு பக்க ம் ெந ந் ரத் க்குப் 
பரந்தி ந்த பைடக்ேகாட்டத் ப் பகுதிகளில் எல்லாம் அம் ரெசா  ேகட்ட . 
பக்கத் க்கு ஒ வராக இ ற ம் நின்  ெகாண்  அந்த ரைச ழக்கிய ரர்கள் 
ைக ஓ மட் ம் ழக்கினர். 
 
    அைர நாழிைகக்குள் அந்த ற்றம் பத்தி பத்தியாக அணிவகுத்த ரர்கள் 
தி க்கூட்டத்தால் நிைறந் விட்ட . ரச ழக்கம் நின்ற ம் அைமதி சூழ்ந்த . 
ஆயிரக்கணக்கான ரர்கள் அணிெபற்  நிற்கும் அந்தப் பைடெவள்ளத்தில் ஊசி 
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வி ந்தால் கூட ஓைச ேகட்கும், அவ்வள  ண்ணிய அைமதி பரவி நின்ற . ரசு 
ேமைடயில் அவர்களின் சி  தைலவர்கேளா  ஏறி நின்  ெகாண்  பைடகைள 
நிதானித் ப் பார்த்தான் தளபதி வல்லாளேதவன். 
 
    ேசாழ க்கும், அவேனா  ேசர்ந்தி க்கும் வடதிைச அரசர்க க்கும் உள்ள 
பைடகளின் ெமாத்தமான ெதாைகைய மனம் அ மானித் க் ெகாண்டப  ஒப்  
ேநாக்கித் தன் கண்ெணதிர் நிற்கும் பைடப் பரப்ேபா  இைண பார்க்க யன்றான் 
அவன். இைண ெபா ந்தவில்ைல. ஏதாவ  ெவளியி ந்  பைட உதவி 
கிைடத்தாெலாழியத் ெதன்பாண் ப் பைட வடதிைசப் ெப ம் பைடகளின் 
கூட்டணிையச் சமாளிக்கப் ேபா மானதாக இ க்காெதன்  அவன் மதிப்பில் 
ேதான்றிய . தன்ைனச் சூழ்ந்  ெகாண்  நின்ற அணித் தைலவர்கைள ேநாக்கி அவன் 
ஆேவச உணர்ச்சிேயா  ேபசலானான்: 
 
    "நண்பர்கேள! ெவற்றி ம், ேதால்வி மாகப் பல ேபார்களில் அ பவப்பட் ள்ள 
நாம் இப்ேபா  மைலப்  அைடய ேவண் ய நிைலயில் இ க்கிேறாம். வடக்ேக 
ேசாழப் ேபரரசின் பைட ெபாி . அேதா  ெகா ம்பா ர்ப் பைட, கீைழப் 
ப ர்ப்பைட ஆகிய சி பைடக ம் ஒன்  ேசரப் ேபாகின்றன. ஐந்  அாிய 
திறைமசா கள் ஒன் பட் க் கூட் ப்பைட அணியாக அ  அைமயலாம். ேசாழ 
ேகாப்பரேகசாி பராந்தக ம், ெகா ம்பா ரா ம், கீைழப் ப ர் கண்டன் 
அ த ம், பர ைடயா ம், அரசூ ைடயா ம் ஒவ்ெவா  வைகயில் ேபார் 
அ பவம் மிகுந்தவர்கள். அவர்கள் ஒன் பட் க் கூட்டாகப் பைடெய க்கும் இந்தப் 
ேபாைர வன்மம் பாராட் க் ெகாண்  ெசய்யப் ேபாகிறார்கள். 
 
    "நாம் எல்லா ேம கடைமயிற் க த் ள்ள ரர்கள் தாம். ேபார் ெசய்  மார்பிற் 

ண்கைளப் ெபறாத நாட்கெளல்லாம் நம் வாழ்க்ைகயிேல பயனற் க் கழிந்த 
நாட்கெளன்  க பவர்கள்தாம். கண்க க்கு ேநேர ேவைல ஓங்கினால் இைமகள் 

ம் அைதேய ேதால்வியாக எண்ணி நாணப்ப ம் அள க்குத் தன்மான ம், 
மறப்பண் ள்ள மகா ரர்க ம் நம்மில் அேநகர் இ க்கின்றனர். 
 
    "ெகாற்ைக, கரவந்த ரம் பகுதிகளில் வடதிைசயரசர் மைற கமாக நடத்திய 
குழப்பங்கைளக் ெகாண்  விைரவில் பைடெய ப்  நிகழலாெமன்ற பயம் 
ஏற்பட் க்கிற . கரவந்த ரத் க் ேகாட்ைடயில் ெப ம்ெபயர்ச் சாத்தனிட ள்ள 
பைட ம் தயாராகேவ இ க்கிற . வடக்கு எல்ைலயில் ேபார் ெதாடங்கும் என்ற 
தகவல் உ திப் பட்ட டன் எந்தக் கணத்தி ம் நம  ெப ம் பைட வடக்ேக றப்படத் 
தயாராயி க்க ேவண் ம். இப்ேபா  வடக்ேகயி ந்  ஒற் ைமயாகச் ேசர்ந்  
பைடெய க்கும் இந்த வடதிைசயரசர்கள் ன்  தனித்தனியாகப் ேபார் ெசய்த ேபா  
நாம் பல ைறகள் ெவற்றி ெபற்றி க்கிேறாம். ஆனால் அப்ேபாெதல்லாம் 
குமாரபாண் யர் உடனி ந்  ேபா க்குத் தைலைம தாங்கியதனால் நமக்கு 
உற்சாக ம், நம்பிக்ைக ம் இ ந்தன. இப்ேபாேதா, குமாரபாண் ய ம் நம் டன் 
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இல்ைல. ஒ  ேவைள ேபார் ெதாடங்கும் நாள் நீ த்தால் அவர் வந்  விடலாம். உ தி 
இல்ைல. வந்தால் நம  நல்விைனயாகும். 
 
    "எப்ப யி ப்பி ம் குைறேவா, நிைறேவா நம  அவநம்பிக்ைககள் மறந்  
ஊக்கேமா  ேபாாில் ஈ ப கிற ரம் நம்ைம விட்  ஒ  ேபா ம் ேபாய்விடா . 
என்ைனப் ெபா த்தவைரயில் இந்த நாட் க்காக என் உயிைரக் ெகா க்க எந்த 
விநா ம் நான் தயாராயி க்கிேறன். ெசஞ்ேசாற் க் கட ம், ெசய்நன்றிக் கட ம் 
பட் க்கிேறாம் நாம். இந்தப் ேபாாில் எவ்வள  ஊக்கத்ேதா  நீங்கள் 
ஈ ப ர்கெளன்பைத இப்ேபா  நீங்கள் ெசய் ம் ரப்பிரமானம் ல ம் சூ ைர 

ல ம் நான் அறியப் ேபாகின்ேறன்" என்  ெசால்  நி த்தினான் தளபதி. 
 
    அவன் ேபச்சு நின்ற . ரர்கள் வாைள உ வி வணங்கி ரப்பிரமாணம் ெசய்தனர். 
"ெசஞ்ேசாற் க் கடன் கழிப்ேபாம், ெசய்நன்றி மறேவாம்" என்ற சூ ைரக் குரெலா  
கடல் ஒ  ேபால் எ ந்த . 
 
    தளபதி நின்  ெகாண் ந்த ரசு ேமைடக்கு ேநேர பைடக்ேகாட்டத்தின் 
தைலவாயில் இ ந்த . தற்ெசயலாக வாயிற் பக்கம் ெசன்ற பார்ைவ அங்ேக 
நிைலத்த  தளபதிக்கு. ஆபத் தவிகள் தைலவன் குதிைரயில் கனேவகமாக வந்  
இறங்கித் தன்ைனத் ேத ப் பைடக்ேகாட்டத் க்குள் ைழவைதத் தளபதி பார்த்தான். 
அவன் மனத்தில் ஆவல் ள்ளி எ ந்த . 
    ------------   
 

2.19. க ைண ெவள்ளம் 
 
    காந்த ர் மணியம்பலத்தி ந்  இ ளில் றப்பட்ட சிவிைகப் பயணம் 
ெதாடர்ந்த . பல்லக்குத் க்குகிறவர்க ைடய வண்ட நைடைய ம் வா த் 
ெதாங்கினாற் ேபால் இ ந்த வன ேமாகினியின் கத்ைத ம் கவனித்த ேபா  தான் 
மகாராணிக்குத் தான் ெசய்  விட்ட ெப ந்தவ  ாிந்த . 
 
    தன் ஒ த்திேயா  ேபாகாமல் காைலயில் றப்பட்டதி ந்  அவர்கள் வயிற்ைறக் 
காயப்ேபாட்  விட்ேடாேம என்ற உணர்  அப்ேபா தான் அவர் ெநஞ்சில் 
உைறத்த . அவ ைடய மிக ெமல் ய மனம் வ த்த ற்ற . அரண்மைனயி ந்  
சுசீந்திரத் க்கும், சுசீந்திரத்தி ந்  காந்த க்கும், காந்த ாி ந்  மீண் ம் 
அரண்மைனக்குமாக பல்லக்குத் க்கும் ஆட்கைள இ த்த த்  அைலய 
ைவக்கிேறாம் என்ற உணர்ைவத் தாங்கிக் ெகாள்ளக்கூட யவில்ைல. 
 
    'எனக்குத்தான் ஏேதேதா கவைலகளில் பசிேய ேதான்றவில்ைல ெயன்றால் 
எல்ேலா க்குமா அப்ப  இ க்கும்? இேதா இந்த வண்ண மகளின் கத்தில் பசியின் 
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ேசார் க் கைள படர்ந்  பாிதாபகரமாகத் ேதான் கிறேத. என்னிடம் பசிையச் 
ெசால்வதற்குப் பயப்பட் க் ெகாண்  ேபசாமல் உட்கார்ந்தி க்கிறாெளன்  
ெதாிகிற . பல்லக்குத் க்கிகள் பாவம்! மகாராணி ெசால் ம் ேபா  ம க்கக் 
கூடாேதெயன்  பயத்தினா ம், பதவி, ெப ைம காரணமாக உண்டாக்கிக் ெகாண்ட 
மாியாைதகளா ம் பசிைய, நைடைய - சுைமக்கைளப்ைபக் கூறாமல் ஏவியப  
நடக்கிறார்கள். அடடா! சிலேபர் பதவியினா ம், அறி  மிகுதியினா ம், வய  

ப்பினா ம் மற்றவர்க ைடய ன்பங்கைள ம், எண்ணங்கைள ம் 
ெபா ட்ப த்தாமல், ாிந்  ெகாள்ளாமல் தங்கைள அறியாமேல பிற க்குத் ன்பம் 
த வ  ேபால், நா ம் நடந்  ெகாண்  விட்ேடேன. அ தா ம் வாய்விட் க் 
கதறினா ம் தான் ன்பமா? அழாம ம் கதறாம ம் விளாம்பழத் க்கு ெவளிேய 
ெதாியாமல் உள் க்குள்ேளேய வ ம் ேநாய் ேபால் ெநஞ்சிேலேய ஏங்கி மாய்ந்  
ேவதைனப்பட் க் ெகாண் ப்பவர்கள் இந்த உலகில் எத்தைன ேபர்கள் 
இ க்கிறார்கள்?' 
 
    மகாராணி பல்லக்ைக நி த்தச் ெசால் விட்  அைதச் சுமப்பவர்கைள 
விசாாிப்பதற்காகத் தைலைய ெவளிேய நீட்  ேகட்டார், "அப்பா! நீங்கெளல்லாம் 
எப்ேபா  சாப்பிட்டீர்கள்? எனக்குப் பயந்  ெகாண்  ஒளிக்காமல் மைறக்காமல் 
உங்கள் ன்பங்கைள ெசால் ங்கள். உங்க க்கு கைளப் ம் பசி ம் 
அதிகமாயி க்குேம?" 
 
    "தாேய! நாங்கள் காைலயில் அரண்மைனயி ந்  றப்பட்ட ேபா  
சாப்பிட்ட தான். பசிைய ம், கைளப்ைப ம் பற்றி நாங்கள் கவைலேய படவில்ைல. 
மகாராணியா க்குப் பணி ாி ம் பாக்கியேம ேபா ம்" என்  விநயமாக ம ெமாழி 
கூறினான். பல்லக்கின் ன்ெகாம்ைபச் சுமந்  ெகாண்  நின்ற இ வாில் ஒ வன். 
 
    " வன ேமாகினி! உன் கத்தி ம் பசிக்கைள படர்ந்  விட்ட . நீ ெசால்லாமல் 
இ ந்தா ம் எனக்குத் ெதாிகிற . 'மகாராணிேயா  இனிேமல் எங்குேம ெவளியில் 

றப்பட்  வரக்கூடா . வந்தால் வயி  காய ேவண் ய தான்' என்  உன் 
மனத் க்குள் என்ைனத் திட் க் ெகாண் ப்பாய்" என்றார் மகாராணி. 
 
    "தாங்கேள ெவ ம் வயிற்ேறா  இவ்வள  சுற்றிக் ெகாண் க்கும் ேபா  நாங்கள் 
அப்ப ெயல்லாம் நிைனக்க மா? பயண அ ப்பினால் ெகாஞ்சம் தளர்ந்  
ேபாேனன். ேவெறான் மில்ைல" என்  சிறி  ெவட்கத்ேதா  தைல தாழ்த்திக் 
ெகாண்  பதில் ெசான்னாள் வன ேமாகினி. தான் ெசால்லக்கூடாெதன்  அடக்கிக் 
ெகாண் ந்தா ம் தன் வயிற் ப் பசி ேவதைன மகாராணிக்கு எப்ப ேயா 
ெதாிந் விட்டேத என்  நாணினாள் அவள். 
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    'இவர்க ைடய பசிக்கு ஏதாவ  வழி ெசய்  தான் ஆக ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் 
ெப ம் பாவத்ைதச் ெசய்தவள் ஆேவன்' என்ற உடன யான உணர்ச்சித் ப்  
மகாராணியின் மனத்தில் ஏற்பட்ட . அந்தக் காந்த ர் ெந ஞ்சாைலயில் ஒ  
ேகந்திரமான இடத்தில் நான்கு கிைள வழிகள் பிாிந்தன. நான்கில் எந்த வழியாகச் 
ெசன்றா ம் பாைத சுற்றி அரண்மைனக்குப் ேபாய்ச் ேசர ம். வழிகள் பிாிகிற 
இடத் க்கு வந்த ம், " ன்சிைற வழியாக அரண்மைனக்குச் ெசல் ம் பாைதயில் 
ெசல் ங்கள்" என்  ஏேதா ஒ  தீர்மானத் க்கு வந்த க த்ேதா  சுமப்பவர்களிடம் 
கூறினார் மகாராணி. வன ேமாகினி கு க்கிட்  அைதத் த த் க் கூறினாள்: 
 
    " ன்சிைற வழியாகச் சுற்றிக் ெகாண்  ெசன்றால் அரண்மைனைய அைடவதற்கு 
நள்ளிர  ஆகிவி ேம! ேவண்டாம் ேதவி! எங்க ைடய பசிையப் பற்றி ஏேதா 
நிைனத் க் கவைலப்பட் க் ெகாண்  நீங்கள் ன்சிைறப் பாைதயாகப் 
ேபாகலாெமன்  ெசால்கிறீர்கள் ேபா க்கிற . இந்தப் பசி ஒன் ம் பிரமாதமில்ைல. 
இைத எங்களால் தாங்கிக் ெகாள்ள ம். நாங்களாவ  ஒ  ேவைள 
சாப்பிட் க்கிேறாம். பச்ைசத் தண்ணீரால் கூட வயிற்ைற நைனத் க் ெகாள்ளாமல் 
மகாராணியாேர எங்கேளா  வ ம் ேபா  எங்கள் பசி ம் கைளப் மா எங்க க்குப் 
ெபாி ?" 
 
    "இல்ைல அம்மா! நீ ெசால்வ  தவ . என்ைனயறியாமேல இன்  காைலயி ந்  
இந்தக் கணம் வைர உங்கைளெயல்லாம் ன் த்திக் ெகாண் ந்  விட்ேடன் நான். 
நீங்கள் எல்லாம் பசி ம் கைளப் ம் அைடந்தி க்கிறீர்கள் என்பைத நான் 
உணராம ம், நிைனக்காம ம் இ ந்த  எவ்வள  ெபாிய தவ ? பிறைரத் 

ன் த் கிறைத உணராமல் நாகாிகமாக ம், ெகௗரவமாக ம் இ ந்  வி கிேறாம் 
சில சமயங்களில்." 
 
    "ேதவி! தங்கள் கவைலகள் ஆயிரமாயிரம். அவற் க்கிைடயி ம் க ைண ம், 
இரக்க ம் எங்கள் ேம க்கின்றன என்  அறிவேத எங்க க்ெகல்லாம் வயி  
நிைறந்த மாதிாி. ன்சிைறக்குப் ேபாய் ேநரத்ைத ணாக்க ேவண்டாம். தவிர, நம  
சிவிைக ேபாய்ச் ேச கிற ேநரத் க்கு அறக்ேகாட்டத்தில் உண  ைவத்தி ப்பார்களா 
என்ப  சந்ேதகம் தான்!" 
 
    "எல்லாம் ேவண் ய உண  இ க்கும். என் ெசாற்ப  ேக ங்கள் த த் ப் ேபசாமல் 

ன்சிைறக்ேக ெசல் ங்கள்" என்  உ தியான குர ல் மகாராணி உத்தரவிட்ட பின் 
வன ேமாகினியால் த க்க யவில்ைல. சிவிைக வழிமாறி விைரந்த . ெவள்ளம் 

ேபால் ெப கும் இந்தக் க ைண உள்ளத்ைத நிைனத்த ேபா  சிவிைக 
சுமப்பவர்க க்குக் கூட மனம் உ கிய . அதிகாரம் ெசய்பவர்க க்கு அ தாபப்ப ம் 
பண்  குைறவாயி க்கும். ஆனால் மகாராணி வானவன்மாேதவிக்கு அ தாப்ப ம் 
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பண்  அதிகமாக இ ந்த . அதிகாரம் ெசய் ம் பண்  மிகக் குைற  என்ப  
அவேரா  சிறி  ேநரம் பழகினா ம் ெதளிவாகத் ெதாிந்  வி ம். 
    ---------  
 

2.20. எைத ம் இழக்கும் இயல்  
 
    இர  ஒன்ப , பத்  நாழிைக இ க்கும். ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தின் ன்வாயிற் 
கத கள் அைடக்கப்பட்  விட்டன. அறக்ேகாட்டத்  ேவைலகைள த் க் 
ெகாண்  ஓய்வாக அமர்ந்  உைரயாட ல் ஈ பட் ந்தனர் அண்டராதித்த ம் 
ேகாைத ம். 
 
    "இன் ம் ஒ  நாள் ெகாற்ைகயில் தங்கி த்  மாைல வாங்கிக் ெகாண்  
வந்தி க்கலாம். கலவரத்ைத சாக்குக் காட் ப் பய த்தி என்ைன இ த் க் ெகாண்  
வந்  விட்டீர்கள். இப்ப த் ெதாடர்ந்  என்ைன ஏமாற்றிக் ெகாண்ேட வ கிறீர்கள். 
இ  ெகாஞ்சங் கூட உங்க க்கு நன்றாயில்ைல" என்  ேகாைத வம் க்குக் ெகா  
கட்  பறக்கவிட்டாள்! 
 
    "அ தாேன ேகட்ேடன்! காாியத்ேதா தான் ேபசுவதற்கு வந்தாயா! அன்ைறக்கு நாம் 
இ வ ம் ெகாற்ைகயி ந்  அந்த ேநரத்தில் தி ம்பியி க்கா விட்டால் அந்தக் 
கரவந்த ரத் ப் பிள்ைளயாண்டான் பாழ்மண்டபத்தில் அ ெகாண்ேட கிடந்  
திண்டா யி ப்பான். பாவம்! அவ க்கு அப்ப யா ேநரேவண் ம்? எந்தப் பயல்கேளா 
தி கத்ைதப் பறித் க் ெகாண்  அ த் ப் ேபாட் விட் ப் ேபாயி க்கும் ேபா  நாம் 
ெசன்றதால் அவ க்கு உதவ ந்த  ேகாைத! இந்த மாதிாி மற்றவர்க க்குத் 

ன்பத்ைதப் ேபாக்கி உத வதில் கிைடக்கும் ெப ைம ஒ  த் மாைலையக் 
க த்தில் அணிந்  ெகாள்வதால் கிைடக்குமா?" 
 
    "அடடா! என்ன சாமர்த்தியமான பதில்! உலகத்தி ள்ள ஆண்பிள்ைளகள் அத்தைன 
ேப ம் எங்ெகங்ேகா நன்றாகப் ேபசிப் ெபயர் வாங்கிவி கிறார்கள். ட் ப் 
ெபண்களிடம் ேபசும் ேபா  மட் ம் இப்ப  அச  வழிந்  வி கிறேத? 'எனக்கு 

த் மாைல வாங்கித் த வதற்கு வக்கில்ைல' என்  ஒப் க் ெகாள் ங்கேளன். ஏன் 
இப்ப  சி ெம கிப் பதில் ெசால்கிறீர்கள்?" 
 
    "அம்மா தாேய! பரேதவைத! உன் ெவண்கல நாக்ைகக் ெகாஞ்சம் அடக்கிேய ேபசு. 

ைலக்கு ைல ப த் த் ங்கிக் ெகாண் க்கும் யாத்திாிகர்கள் விழித் க் 
ெகாண்  விடப் ேபாகிறார்கள். உன்னிடம் நான் ப ம்பாட்ைட ேவ  
ஆண்பிள்ைளகள் பார்த் விட்டால் ெவட்கக் ேக தான்!" 
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    "இந்தப் பயம் மட் ம் உங்க க்கு இ க்கிறேத, ஒ  த் மாைல வாங்கிக் 
ெகா த்  வி வ தாேன?" 
 
    "ேகாைத உனக்கு ஒ  'அறி ைர' ெசால்கிேறன் ேகள். 'உன் ைடய மைனவி 
உனக்கு அடங்கிய கற் ம் க ம் உைடயவளாய் இ ந்தால் நீ உன் பைகவர்க க்கு 

ன் பீ  நைட நடக்கலாம்' என்  தி வள் வர் ெசால் யி க்கிறார். இந்த 
அறி ைரைய உன்ைனப் ேபான்ற அடங்காப்பிடாாிப் ெபண்கைள நிைனத் க் 
ெகாண் தான் அவர் கூறியி க்கிறார்." 
 
    "ஆகா! அறி ைரக்கு ஒன் ேம குைறவில்ைல. உலகில் ம வாக ேவண்டாெமன்  
ெவ த்  ஒ க்கும் அள க்குக் கிைடக்கக்கூ ய ெபா ளாயிற்ேற அ ! உங்க க்குப் 
பைகவர்க ம் இல்ைல, நீங்கள் அவர்கள் ன் பீ  நைட நடக்க ம் ேவண்டாம்." 
 
    "நீ இப்ப  ரண்  பி த்தால் கூறாமற் சந்நியாசம் ெகாள்வைதத் தவிர எனக்கு 
ேவ  வழி இல்ைல!" 
 
    "சந்நியாசம் ெகாள்கிற ஆைளப் பார். ஒ  பாைன ளிக்குழம் ம், ளித்த தயி ம், 
பைழய ேசா ம் ப கிற பாட் ல் சந்நியாசமாம், சந்நியாசம்!" 
 
    "ஐேயா! மானம் ேபாகிறத ... ெமல்லப் ேபேசன்." 
 
    இந்த ேவ க்ைகத் தம்பதிகள் இப்ப  இரசமாகப் ேபசிக் ெகாண் க்கிற கட்டத்தில் 
அறக்ேகாட்டத்தின் வாயிற் கத  பலமாகத் தட்டப்பட்ட . இ வ ம் எ ந்தி ந்  
ேபாய்க் கதைவத் திறந்தார்கள். அந்த அகாலத்தில் இ ளில் வாயி ல் நின்  
ெகாண் ந்தவர்கைளப் பார்த்த ேம அவர்கள் திைகப்பின் எல்ைலைய அைடந்தனர். 
 
    மகாராணி வானவன்மாேதவியா ம் மற்ெறா  ெபண் ம் வாயி ல் நின்  
ெகாண் ந்தனர். பல்லக்ைக இறக்கிவிட்  ஓய்ந்  ேபாய் நிற்கும் நா  
ேபாகிகைள ம் (பல்லக்குத் க்கிப் ேபாேவார்) அண்டராதித்த ம் ேகாைத ம் 
கண்டனர். 
 
    "ேத ! வரேவண் ம், வரேவண் ம் இந்த ேநரத்தில் எதிர்பாராத விதமாகத் தாங்கள் 
வந்த ளிய  அறக்ேகாட்டத் க்ேக ெப ைம" என்  பரபரப்பைடந்  கூறினான் 
அண்டராதித்தன். ேகாைத ஒன் ம் ேபசத் ேதான்றாமல் பயபக்திேயா  
மகாராணிையக் ைககூப்பி வணங்கினாள். அவசரம் அவசரமாக உள்ேள ஓ ப்ேபாய்க் 
ைகவிளக்ைகப் ெபா த்தி ஏற்றிக் ெகாண்  வந்தான் அண்டராதித்தன். அவன் 
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விளக்ைக ன்னால் பி த் க் ெகாண்  மகாராணிைய ம் வண்ண மகைள ம் 
உள்ேள அைழத் ச் ெசன்றான். 
 
    ேகாைத ஓ ப் ேபாய் மகாராணி அமர்வதற்ேகற்ற ஆசனம் ஒன்ைறத் ேத  எ த் க் 
ெகாண்  வந்  ேபாட்டாள். மகாராணி அமர்ந்  ெகாண்டார். அண்டராதித்தன் 
மகாராணி என்ன கூறப் ேபாகிறார் என்பைதக் ேகட்பதற்குச் சித்தமாகக் ைகக்கட்  
வாய் ெபாத்திப் பவ்யமாக அ கில் நின்றான். வன ேமாகினி தைரயில் மகாராணிக்கு 
அ ேக உட்கார்ந்  ெகாண்டாள். ம ண்ட பார்ைவேயா  ேகாைத 
அண்டராதித்தனின் குக்குப் பின்னால் அடக்க ஒ க்கமாகத் ேதாற்றமளித்தாள். 
அவ ைடய கலகலப்பான சுபாவத் க்கும், கு கு ப்பான ேபச்சுக்கும் ற்றி ம் 
மாறாக இ ந்த , அவள் ெசயற்ைகயாக வ வித் க் ெகாண்ட அந்த அடக்கம். 
 
    "என்ன ஐயா, அறக்ேகாட்டத்  மணியக்காரேர! பசிேயா  உங்கள் 
அறக்ேகாட்டத்ைதத் ேத க் ெகாண்  வந்தி க்கிேறாம். எங்கள் வயிற்ைற 
நிரப் வதற்கு ஏதாவ  ைவத்தி க்கிறீரா?" 
 
    மகாராணி விைளயாட் க்காகக் ேகட்கிறாெரன்  நிைனத் க் ெகாண்டான் 
அண்டராதித்தன். 
 
    "ேதவி! தாங்கள் உத்தரவிட்டால் இப்ேபாேத அ சுைவ உண்  தயாாித்  
அளிக்கிேறாம்." 
 
    "தயாாிக்க ம் ேவண்டாம் ஒன் ம் ேவண்டாம். இந்த ேவைளயல்லாத ேவைளயில் 
உம்ைம ம் உம  மைனவிைய ம் சிரமப்ப த் ம் ேநாக்கம் எங்க க்கு இல்ைல. 
ைகவசம் என்ன உண  இ ந்தா ம் அ  ேபா ம்!" 
 
    "ைகவசம் ஒன் ம் வைகயாக இல்ைல. ஒ  ெநா யில் அட் ற்சாைலயில் மைடப் 
பாிசாரகம் ாி ம் பணிப்ெபண்கைள எ ப்பி வந்  அ ப்  ட்டச் 
ெசால் வி கிேறன்." 
 
    "அ ப்  ட்டச் ெசால்வ  இ க்கட் ம். ைகயில் என்ன உண  இ ந்தா ம் 
நாங்கள் உண்ணத் தயார். வைகயாக ேவண் ெமன்  இப்ேபா  நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கவில்ைல." 
 
    மகாராணி விைளயாட் க்காகக் ேகட்கவில்ைல, உண்ைமயாகேவ ேகட்கிறாெரன்  
அவ க்கு அப்ேபா தான் விளங்கிய . 
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    "ேத ! நீங்கள் அப்ப ச் ெசால்லக்கூடா ? ெபா த்தி ந்  நாங்கள் தயாாிக்கும் 
அ சுைவ உணைவ ஏற் க் ெகாண்  தான் ேபாக ேவண் ம். வராதவர் 
வந்தி க்கிறீர்கள்" என்  ேகாைத பணிவான குர ல் ன்னால் வந்  ேவண் னாள். 
அவள் குர ல் ஆவல் கிளர்ந்  ஒ த்த ! 
 
    "நான் சாப்பிட ேவண் ெமன்பதற்காகக் ேகட்கவில்ைல ெபண்ேண! எனக்கு அ  

க்கியமில்ைல. பல்லக்குச் சுமந்  ெகாண்  வந்தவர்களின் பசிைய த ல் தீர்த்  
விட ேவண் ம்! அப் றம் இந்தப் ெபண் காைலயி ந்  என்னிடம் ெசால்லாமல் 
பட் னி கிடக்கிறாள். இவள் பசிைய ம் தீர்க்க ேவண் ம்!" 
 
    "நீாில் இட்ட பைழய ேசா ம், ளிக் குழம் ம் தான் இ ப்பைவ. அைவ இந்த 
ேநரத்தில் வாய்க்குச் சுைவயாக இ க்கா . தய  ெசய்  அ சில் ஆக்கிேய அளித்  
விட அ மதிக்க ேவண் ம்" என்  ெகஞ்சினாள் ேகாைத. மகாராணி ேகட்கவில்ைல. 
இ ந்த உணேவ ேபா ம் என்றார். அண்டராதித்தன் வாயிற் றம் ேபாய்ப் பல்லக்குத் 

க்கிகைள அைழத்  வந்  உட்கார்த்தினான். 
 
    ேகாைத ேசாற்ைறப் பிைசந்  ஒவ்ெவா வ க்கும் இைலயில் ெகாண்  வந்  
ைவத்தாள். வன ேமாகினிக்குக் கூட அைதேய அளித்தாள் அவள். மகாராணிக்கு 
மட் ம் அந்தப் பைழய ேசாற்ைறக் ெகா க்கவில்ைல. பயந்  கூசிப் ேபசாமல் 
இ ந் விட்டாள். அரண்மைனயில் க்கனிக ம், பா ம், ேத ம், ந  ெநய் ம், 
அ சுைவ உண் க ம் உண் ம் மகாராணியிடம் சில் ட் க் குளிர்ந்த பைழய 
ேசாற்ைற ம், ஆறிப்ேபான ளிக் குழம்ைப ம் எப்ப க் ெகா ப்ப ? திதாகத் 
தயாாிக்க ம் மகாராணி சம்மதிக்க மாட்ேடெனன்கிறார். 
 
    குழந்ைதகள் உண்பைதக் க ைண த ம்பி வழிந்  அக ம் ற ம் த ம்ப இ ந்  
கா ம் தாய் ேபால, அவர்கள் உண்பைதப் பார்த் க் ெகாண்ேட ற்றி ந்தார் 
மகாராணி. அவர் உள்ளம் நிைறந்த . 
 
    எல்ேலா ம் உண்  எ ந்த பின் ேகாைத ேசா  பிைசந்த உண்கலத்தில் ஒ  சி  
ேதங்காயள  பைழய ேசா  மீதம் இ ந்த . மகாராணி அைதப் பார்த்தார். 
ேகாைதைய அ கில் கூப்பிட் , "ெபண்ேண! அந்தச் ேசாற்ைற ஓர் இைலயில் திரட்  
ைவத்  எ த் க் ெகாண்  வா" என்  கூறினார். 
 
    "ேதவி... அ ..." ஏேதா ெசால் த் த க்க யன்றாள் ேகாைத. 
 
    "ெசான்னால் ெசான்னப  எ த் க் ெகாண்  வா" என்  அ த்தமான ெதானியில் 
மகாராணி இைடயிட் க் கூறியதால் ேகாைத ம ேபச்சுப் ேபச வழியில்ைல. 
அப்ப ேய இைலயில் திரட்  எ த் க் ெகாண்  வந்தாள். 
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    மகாராணி தின்பண்டத் க்காக ைகைய நீட்  ஒ  ெசல்லக் குழந்ைதையப் ேபால் 
இ  ைககைள ம் நீட்  ஆைசேயா  இைலைய வாங்கிக் ெகாண்டார். அ த்த கணம் 
அவ ைடய வலக்ைக விரல்கள், இட  ைகயில் ஏந்திக் ெகாள்ளப்பட்ட 
இைலயி ந்  ேசாற் த் திரைள அள்ளி வாய்க்குக் ெகாண்  ேபாயின. 
 
    பல்லக்குத் க்கிகள், வண்ணமகள், ேகாைத, அண்டராதித்தன் - அத்தைன 
ேப க்கும் ஒேர திைகப் . பி வாதமாக அந்தச் ேசா தான் ேவண் ெமன்  மகாராணி 
வற் த்திக் ேகட்  வாங்கிச் சாப்பி ம் ேபா  எப்ப த் த க்க ம்? 
 
    எல்ேலா ம் இரக்க ம், பாிதாப ம் த ம் ம் விழிகளால் இைலைய ஒ  ைகயால் 
ஏந்தி மற்ெறா  ைகயால் உண் ம் அந்தப் ேபரரசிைய இைமக்காமல் பார்த் க் 
ெகாண்  நின்றார்கள். 
 
    "ஏன் இப்ப ப் பார்க்கிறீர்கள்? பாற்ேசா  உண்கிறவள் பைழய ேசா  
உண்கிேறேன என்  தாேன வியக்கிறீர்கள்? பாற்ேசாறானால் என்ன? பைழய 
ேசாறானால் என்ன? பார்த்தால் இரண் ம் ஒேர நிறந்தான்!" - சிாித் க் ெகாண்ேட 
அவர்க க்குச் ெசான்னார் மகாராணி. 
 
    'எைத ம் இழக்கத் ணிகிற மனம் ேவண் ம்' என்  காந்த ர் மணியம்பலத்தில் 
மகாராணி தனக்குத் தாேன ெசால் க் ெகாண்ட வாக்கியம் வனேமாகினிக்கு 
இப்ேபா  நிைன க்கு வந்த . 
 
    சிறி  ேநரம் அறக்ேகாட்டத்தில் இ ந்  விட் , இரேவ பயணத்ைத மீண் ம் 
ெதாடங்கி அரண்மைனக்குப் ேபாய் விட்டார்கள் அவர்கள். 
 
    ---------  
 

2.21. சதி உ வாகிற  
 
    ெகா ம்பா ர் அரச மாளிைகயின் ஒ  றத்ேத தனியாக அமர்ந் , பல 
ெசய்திகைள ம் ேபசிய பின் வடதிைசயரசர்கள் வாைள உ வி நீட் ச் சூ ைர ெசய்  
ெகாண் ந்த சமயத்தில் அந்த ரன் வந்  அப்ப க் கூறிய  பரபரப்ைப 
உண்டாக்கிவிட்ட . 
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    "அரேச! அவசரமாக ஓர் ஒற்றன் ேத க் ெகாண்  வந்தி க்கிறான். அவைன இங்ேக 
அ ப்பலாமா?" என்  ேசாழனிடம் மட் ம் தான் ேகட் த் ெதாிந்  ெகாண்  ேபாக 
வந்தான் அவன். ெகா ம்பா ர் மன்னன் தன் வாள் னியால் அ த் த் தள்ளிய 
வண்  வந்தவன் கத்தில் ேபாய் வி ந்ததனால் அவன் 'என்னேவா, ஏேதா' என்  
எண்ணி ஒ  கணம் ெபாறி கலங்கிப் ேபாய்விட்டான். 
 
    "ஒற்றன் எங்கி ந்  வந்தி க்கிறானாம்?" என்  ேசாழன் ேகட்ட ேகள்விக்குத் 
தன்ைன சமாளித் க் ெகாண்  ம ெமாழி ெசால்லச் சிறி  ேநரம் பி த்த  அவ க்கு. 
 
    "அந்த ஒற்றைன இங்ேகேய அ ப்பிைவ" என்  வந்தவ க்குக் கூறி அ ப்பினான் 
ேசாழன். ஒற்றன் ெகாண்  வ ம் ெசய்தி என்னவாக இ க்குேமா என்ற பரபரப்  
ஒவ்ெவா வ க்கும் ஏற்பட்ட . ஒவ்ெவா வ ைடய கண்க ம் தங்கள் கத்ைதத் 
தவிர மற்ற நான்கு ேப ைடய கங்கைள ம் பார்ப்பதில் ஆவல் காட் ன. எல்ேலா ம் 
எல்ேலாைர ம் பார்த் விட யல்கின்ற அந்த நிைல ஒ வர் மனத்ைத ம், 
உணர்ச்சிைய ம் அறிய ற்ப வதில் மற்றவ க்கு எவ்வள  ப்  இ க்கிற  
என்பைதக் காட் ய . அந்தத் ப்பின் ேவகத் க்கு உச்சநிைல 
உண்டாக்குகிறவைனப் ேபால் ஒற்றன் அவர்க க்கு ன்னால் வந்  பணிவாக 
வணங்கியப ேய நின்றான். 
 
    இப்ேபா  எல்ேலார் கண்க ம் ஒற்றன் கத்ைத ஊ வின. ேசாழன் 
உாிைமைய ம், அதிகாரம் ெசய் ம் ஆற்றைல ம் காட் ம் பாவைனயில், "என்ன 
ெசய்தி ெகாண்  வந்தாய்? விைரவில் ெசால். எங்கள் ஆவைல வளர்க்காேத" என்  
ஒற்றைன அதட் னான். ந ங்கும் குர ல் ஒற்றன் கூறத் ெதாடங்கினான். 
 
    "ேவந்தர் ேவந்ேத! ெதன்பாண்  நாட் ன் வடக்கு எல்ைலப் பகுதிகளில் ன்  
ேபால் இப்ேபா  எங்களால் கலவர ம், குழப்ப ம் ெசய்ய யவில்ைல. 
கரவந்த ரத்  ரர்கள் எல்ைலப் றப் பகுதிகளில் விழிப் டன் காத்  நிற்கிறார்கள். 

த் க்குளிக்கும் ைறையச் சுற்றித் ேதைவயான பைட ரர்கைளக் காவல் ைவத் க் 
ெகாண் , த் க் குளிப்ைபத் ெதாடர்ந்  நடத் கிறார்கள். 'நாம் பைடெய க்கப் 
ேபாகிேறாம்' என்ற ெசய்திையப் பரவ விட்ட ேபா  ெதாடக்கத்தில் அங்ேகயி ந்த 
பரபரப்  இப்ேபா  இல்ைல. மகாமண்டேலசுவரரான இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி 
அரண்மைனயிேல வந்  தங்கியி ந்  எல்லாக் காாியங்கைள ம் தம் ைடய ேநர  
ேமற்பார்ைவயில் ெசய்கின்றாராம். ேபார் ேநாிட்டால் ஈழ நாட் ப் பைடக ம், ேசர 
நாட் ப் பைடக ம் ெதன்பாண்  நாட் க்கு உதவியாக வந்  ேசர்ந்  
ெகாள்ளலாெமன்  ஒ  தகவல் காதில் வி கிற . இேதா அந்தச் ெசய்திக்கு 
ஆதாரமாக ஓர் ஓைலைய ம் ைகப்பற்றிேனாம்" என்  ெசால் க் ெகாண்ேட, தான் 
ெகாணர்ந்தி ந்த ஓைலைய எ த் க் ெகா த்தான் ஒற்றன். 
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    ேசாழன் அைத வாங்கி விாித்தான். மற்ற நால்வ ம் ஓ  வந்  அவைனச் சூழ்ந்  
ெகாண்டார்கள். அந்தத் தி கேவாைல இைடயாற்  மங்கலம் நம்பியால் 
கரவந்த ரத் ச் சிற்றரச க்கு அ ப்பப்பட்டதாகும். மிகமிக க்கியமான இரகசிய 
ஓைல என்பைதக் காட் ம் அரசாங்க இலச்சிைனகெளல்லாம் அதில் இ ந்தன. 
'வடதிைசயரசர் பைடெய ப்  ேநர்ந்தா ம் அைத நிைனத்  அதிகம் கவைல ெகாள்ள 
ேவண் ய அவசியமில்ைலெயன் ம் ஈழப் ெப ம் பைட ம், மைலநாட் ச் ேசரர் 
பைட ம் தங்க க்கு உதவி ாி ம்' என் ம் மகாமண்டேலசுவரர் கரவந்த ரத் ப் 
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த க்குப் பரம இரகசியமாக எ தியி ந்தார் அந்த ஓைலயில். 
 
    "கரவந்த ரத் த் தனிடமி ந்  ைகப்பற்றியெதன்  ன்ேப ஒ  ெசய்தித் 
தி கத்ைத நம் ஆட்கள் அ ப்பியி ந்தார்கள். அதில் கண்ட ெசய்திக க்கும், இதில் 
கா ம் ெசய்திக க்கும்  அளவில் ரண்பா  இ க்கிறேத? நாம் பைடெய க்கப் 
ேபாகிேறாெமன்ற ெசய்திையக் ேகட்  அவர்கள் பீதி ம் பரபரப் ம் அைடந்தி ப்பைத 
அந்த ஓைலயி ந்  அ மானித்ேதாம். ஆனால் இப்ேபா  கிைடத்தி க்கும் இந்த 
ஓைலயிேலா ேபாைரப் பற்றிேய கவைலப்படாமல் 'பாரா கமாக இ ப்ப  ேபாலத் 
ெதாிகிற '. இதன் மர்மம் என்னவாக இ க்கும்?" 
 
    ேசாழ ேகாப்பரேகசாி பராந்தகன் அந்த ஓைலையப் ப த்  கத்தில் சிந்தைனக் 
குறி டன் மற்றவர்கைளப் பார்த்  இப்ப க் ேகட்டான்: 
 
    "எனக்கு ஒ  சந்ேதகம். இவ்வள  அந்தரங்கமான அரசாங்கச் ெசய்தி அடங்கிய 
தி கத்ைத நம் ஒற்றர் ைகயில் சிக்கிவி கிற அள  சாதாரணமான ைறயில் 
மகாமண்டேலசுவரர் எப்ப க் ெகா த்த ப்பினார்? நாம் சிந்திக்க ேவண் ய இடம் 
இ தான்!" என்  ெகா ம்பா ரான் தன் சந்ேதகத்ைதத் ெதாிவித்தான். உடேன 
ஒற்றன் கு க்கிட் ப் பதில் ெசான்னான்: "அரேச! ன்  ைகப்பற்றிய 
தி கத்ைதயாவ  அதிகம் சிரமப்பட்  அந்தத் தைனப் பாழ்மண்டபத்  இ ளில் 
ந க்காட் ல் அ த் ப் ேபாட்  விட் க் ைகப்பற்றிேனாம். ஆனால் இரண்டாவ  
தி கத்ைதக் ெகாண்  வந்த தன் சாியான பயந்தான்ெகாள்ளிப் பயல் 
ேபா க்கிற . ந வழியில் நாங்கள் அவ ைடய குதிைரைய மறித் க் 
ெகாண்ட ேம, 'ஐேயா என்ைன விட் வி ங்கள். ஒன் ம் ெசய்யாதீர்கள். நான் 
என்னிடம் இ க்கும் அரசாங்க ஓைலையக் ெகா த்  வி கிேறன்' என்  அவனாகேவ 
ஓைலைய எ த் க் ெகா த் விட்  ஓ ப்ேபாய் விட்டான்." 
 
    "யார் யார் ேசர்ந் ெகாண்  அவைன வழி மறித்தீர்கள்? எந்த இடத்தில் வழி 
மறித்தீர்கள்?" - ெகா ம்பா ரான் அந்த ஒற்றைனக் கு க்குக் ேகள்வி ேகட்  
மடக்கினான். 
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    "கரவந்த ரத் க்கும் அரண்மைனக்கும் ெசய்தித் ெதாடர்  ெதாடங்கிய நாளி ந்  
நம் ஆட்களாகிய ெசம்பியன், இ ம்ெபாைற, த்தைரயன் ஆகிேயா ம் நா ம் 
கரவந்த ரம், ெகாற்ைக ஆகிய பகுதிகளி ம் இவற் க்கும் ந வழியி ள்ள 
வனாந்தரப் பிரேதசங்களி ம் ஓயாமல் சுற்றிக் ெகாண்ேட இ க்கிேறாம். 
ெதற்ேகயி ந்  கரவந்த ரத் க்கு வ ம் வழியில் ேமற்கு மைலச் சாிவி ள்ள கா கள் 
தான் நம் திட்டங்கைள மைறந்தி ந்  ெசய்ய ஏற்ற இடெமன்  தீர்மானித் க் 
ெகாண்  ெப ம் பகுதி ேநரம் அங்ேகேய இ க்கிேறாம். நம் ைடய மற்ற ஆட்கள் 
ெபாதியமைலப் பகுதிகளி ம் ெபா ைந நதிக் கைரேயாரங்களி ள்ள சிற் ர்களி ம் 
தனித்தனிக் கு வாகப் பிாிந்  மைறந்தி க்கிறார்கள்." 
 
    "ேபா ம்! நீ ேபாய் ெவளிேய இ . நாங்கள் ம ப ம் கூப்பிட்  அ ப்பினால் 
மட் ம் உள்ேள வா." 
 
    ேசாழ ைடய குரல் க ைமயாக ம் கண் ப்பாக ம் இ ந்த . அந்த ஒற்றன் 
வணங்கிவிட் , அங்கி ந்  ெவளிேயறிச் ெசன்றான். அவர்கள் ஐந்  ேப ம் 
தனிைமயில் ம ப ம் ஒன் பட் ச் சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தார்கள். சற்  ன் 

ராேவசமாக வாட்கைள உ வி உயர்த்திச் சபத ம், உடன்ப க்ைக ம் ெசய்  
ெகாண்ட ேபா  இ ந்த றாப்  இப்ேபா  அவர்களிடம் இல்ைல. ேசாழன் 
ேகட்டான்: "ெகா ம்பா ர் மன்னேர! உங்க க்கு என்ன ேதான் கிற ? இலங்ைக 
மன்ன ம், ேசரன் அவர்க க்குப் பைட உதவி ெசய்வார்கெளன்  நம் கிறீர்களா?" 
 
    "நம்பாமல் எப்ப  இ க்க ம்? குமார பாண் ய க்குச் ேசரன் தாய்வழிப் 
பாட்டன் ைறயினன், ஈழநாட் க் காசிபன் குமாரபாண் யைனத் தன் உயிாி ம் 
இனிய நண்பனாகக் க தி வ கிறான். இராசசிம்ம க்கும் காசிப மன்ன க்கும் 
இந்தக் ெக தைகைம நட்  எப்ேபா , எதன் லம் ஏற்பட்டெதன்  ெதாியவில்ைல. 
ெதன்பாண்  நாட்  அரசியல் சூழ்நிைலகளில் ன்பங்க ம், ேதால்விக ம் ஏற்ப ம் 
ேபாெதல்லாம் இராசசிம்மைனத் தன்னிடம் வரவைழத்  இ க்கச் ெசய்  
ெகாள்கிறான் ஈழ நாட்  மன்னன். ஈழ மண்டலப் ெப ம் பைடயின் தைலவனாகிய 
சக்கேசனாபதி ஒ  பழம் . கடற்ேபாாி ம் தைரப்ேபாாி ம் பல ைற ெவற்றி 
ெபற்ற அ பவ ள்ளவன். ஆகேவ இவர்கள் எல்ேலா ம் ஒன்  ேச வதாயி ந்தால் 
அந்த ஒற் ைமயின் விைளைவப் பற்றி நாம் சிந்தித்ேத ஆக ேவண் யி க்கிற " என்  
மற்ற நான்கு ேபர் கங்கைள ம் மாறி மாறிப் பார்த் க் ெகாண்ேட ெசான்னான் 
ெகா ம்பா ர் மன்னன். 
 
    "இந்த ஒற் ைமேய ஏற்பட யாதப  இைதத் தகர்ப்பதற்கு நாம் யற்சி ெசய்தால் 
என்ன?" - அரசூ ைடயானின் ேகள்வி இ . 
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    "நமக்குள் நம் நன்ைமக்காக ஒற் ைமயாக இ க்க ேவண் ெமன்  நிைனக்கிற 
ஒவ்ெவா  கூட்ட ம், ஒவ்ெவா  இன ம், அ த்தவர்கள் அப்ப  ஒற் ைமயாக 
இ க்க விடாமல் ெசய்யேவ யல்கிற . வடக்ேக நமக்குள் ெப ங் கூட்டணி ஒன்  
அைமத்  நாம் உடன்ப க்ைக ெசய்  ெகாள்கிற மாதிாி ெதற்ேக ம் ெசய்ய 
நிைனப்பார்கள் அல்லவா?" என்  கு ம் த்தனமாக - ஆனால் ேகாபத்ேதா  - 
ம ெமாழி ெசான்னான் கீைழப் ப ர்க் கண்டன் அ தன். 
 
    "எனக்ெகன்னேவா இப்ப த் ேதான் கிற ; ெதற்ேக அவர்கள் வ ம் 
ஒன் ப வதால் பைடபலம் ெப கினா ம் அைதப் பற்றி நாம் கவைல ெகாள்ள 
ேவண் ய  இல்ைல. நம் ஐவ ைடய உடன்ப க்ைக, ஒற் ைம சாதிக்கிறைத விட 
அைவகள் அதிகமாகச் சாதித்  விட யா !" என்  பர ைடயானின் க த்  
ெவளிப்பட்ட . 
 
    "யார் என்ன ேவண் மானா ம் கூ ங்கள். ன்  உைற ாில் நடந்த 
மந்திராேலாசைனக் கூட்டத்தில் நான் கூறி ஏற்பா  ெசய்த திட்டப்ப  எல்லாம் 
நடந்தி ந்தால் இப்ேபா  இப்ப ெயல்லாம் நடந்தி க்கா . இந்தப் திய 
கவைலக ம் கிளம்பியி க்க வழியில்ைல" என்  சிறி  படபடப்ேபா  ேபசிய 
ெகா ம்பா ர் மன்னைனச் ேசாழன் ைகயமர்த்தி நி த்தினான். "நாம் என்ன ெசய்ய 

ம்? உங்கள் திட்டத்ைத அப்ப ேய ஏற் க் ெகாண்  குமாரபாண் யைன ம், 
மகாராணிைய ம் ஒழித்  வி வதற்கு ஆட்கைள அ ப்பிேனாம். மகாராணிையக் 
ெகாைல ெசய் ம் யற்சி ம், இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிைய நம்மவராக ஆக்கிக் 
ெகாள்ளலாம் என்ற எண்ண ம் சாத்தியமில்ைல என்  ஆகிவிட்ட . உங்கள் 
திட்டத்தில் ஒேர ஓர் அம்சத்ைதப் பற்றிய  தான் இன் ம் ெதாியவில்ைல. 
அதாவ  குமாரபாண் யைனக் ெகால்வதற்காகத் ேத ச் ெசன்றவர்கள் இன் ம் 
தி ம்பி வரவில்ைல. அவர்க ம் தி ம்பி வந் விட்டால் உங்கள் திட்டம்  
ெவற்றியா, அல்ல  த் ேதால்வியா என்ப  ெதாிந்  வி ம்" என்  ேசாழன் 
விவரமாகப் பதில் கூறிய பின்ேப ெகா ம்பா ரானின் படபடப்  அடங்கிய . 
அப்ப யி ந் ம் அவன் விட் க் ெகா க்காமல் ேபசினான்: "என் திட்டம் ேதால்வியா, 
ெவற்றியா என்பதற்காக இங்கு வாதி கிற ேநாக்கம் எனக்கு இல்ைல. நம் ைடய 
கன கள் விைரவில் நனவாக ேவண் ம் என்பதற்காகத்தான் அந்தத் திட்டத்ைதக் 
கூடச் ெசான்ேனன். இளவரசன் இராசசிம்ம ம் மகாராணி வானவன்மாேதவி ம் 
உயிேரா  இ க்கிறவைர ேசரப் பைட உதவி, இலங்ைகப் பைட உதவி த ய 
உதவிகெளல்லாம் ெதன்பாண்  நாட் க்குக் கிைடத்ேத தீ ம். பாண் ய மரபின் 
எஞ்சிய இ  உயிர்களான மகாராணி ம், இளவரச ம் அழிந்  ேபாய்விட்டால் அதன் 
பின்னர் மகாமண்டேலசுவர க்காகேவா, தளபதி வல்லாளேதவ க்காகேவா, 
கரவந்த ரத்தா க்காகேவா யா ம் பைட உதவி ெசய்ய மாட்டார்கள். உதவியற்ற 
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அந்தச் சூழ்நிைலயில் மிக எளிதாக ெதன்பாண்  நாட்ைட நாம் ைகப்பற்றி விடலாம். 
அதற்காகத்தான் அந்தத் திட்டத்ைதேய அப்ேபா  நான் கூறிேனன். 
 
    "இப்ேபா ம் காாியம் ஒன் ம் ைகமீறிப் ேபாய்விடவில்ைல. இராசசிம்மைனத் 
ேத ச் ெசன்ற நம் ஆட்கள் காாியத்ைத த்  விட்  வந்தால் எல்லாம் சாியாகிவி ம். 
இராசசிம்மேன இறந்த பின் ெதன்பாண்  நாட் க்கு எவன் பைட உதவி ெசய்யப் 
ேபாகிறான்?" என்  கூறிய அரசூ ைடயாைன வன்ைமயாக எதிர்த் ப் ேபசினான் 
கண்டன் அ தன். "அரசூ ைடய ெசன்னிப் ேபரைரயேர நீங்கள் இப்ேபா  ேபா கிற 
கணக்குத்தான் தப் க் கணக்கு. இராசசிம்மன் இ ப்பதால் எவ்வள  ெக தேலா 
அைதப் ேபால் நான்கு மடங்கு ெக தல் அவன் இறப்பதால் ஏற்ப ம். அவன் 
உயி க்குயிராகப் பழகும் இலங்ைகக் காசிப ம், பாட்டனாகிய ேசர ம் அவ ைடய 
சா க்கு வடதிைசயரசராகிய நாம் காரணமாயி ந்ேதாெமன்  அறிந்  ெகாள்ள 
ேநர்ந்தால் எவ்வள  ெகாதிப்பைடவார்கள் என்  நிைனத் ப் பா ங்கள்! அந்தக் 
ெகாதிப்பின் பயன் யார் தைலயில் வி ெமன்  நீங்கள் சிறிதாவ  சிந்தித்தீர்களா?" - 
கண்டன் அ த ைடய ேபச்ைச ஆதாிப்பவன் ேபால் ேசாழ ம் தைலயாட் னான். 
 
    "கீைழப் ப ரார் ெசால்வைத ம் நாம் சிந்திக்கத்தான் ேவண் ம். இப்ேபாதி க்கிற 
சூழ்நிைலைய மட் ம் ைவத் க் ெகாண்  இராசசிம்ம ைடய ெப ைமைய நாம் 
ேகவலமாக மதிப்பிட்  வி வதற்கு இல்ைல. இப்ேபாதி க்கிறைத விட இன் ம் 
இைளஞனாயி ந்த அந்தக் காலத்திேலேய ைவப் ாி ம், நாவற்பதியி ம் நடந்த 
இரண்  ெபாிய ேபார்களில் இராசசிம்மன் என்ைனத் ேதாற்கச் ெசய்தி க்கிறான். 
உவப்பி மங்கலத்தில் நடந்த ேபாாில் நம் எல்ேலாைர ேம ெவன்றி க்கிறான். இேதா 
இன்ைறக்கு நம்மிைடேய இவ்வள  ரமாகப் ேபசுகிறாேர, இந்தக் ெகா ம்பா ர் 
மன்னைரேய பாண் நாட் ப் பைடகள் ஓட ஓட விரட் யி க்கின்றன. அைத அவ ம் 
மறந்தி க்க மாட்டாெரன்ேற நிைனக்கிேறன்!" - இப்ப ச் ெசால் யவாேற 
விஷமத்தனமாக நைகத் க் ெகாண்ேட ெகா ம்பா ரானின் கத்ைதப் பார்த்தான் 
ேசாழன். அந்த கத்தில் எள் ம் ெகாள் ம் அள்ளித் வினால் ெபாாிந்  ெவ க்கும் 
ேபா ந்த . அவ்வள  ஆத்திரம் கனன்  ெகாண் ந்த . 
 
    "தஞ்ைசப் ெப மன்னர் அவர்கள் இன்ெனா  ேபாைர கூற மறந் விட்டார்கள். 
வஞ்சமாநகரத்தில் நடந்த மாெப ம் ேபாாில் இராசசிம்மன் தன் பாட்ட க்கு உதவி 
ெசய்  வாைக சூ யி க்கிறான். கைடசியாக அவன் நம்மிடம் ஒ ைற ம ைரயில் 
ேதாற் , நாட் ன் ஒ  சி  பகுதிைய இழந்  விட் ப்பதனால் பலத்ைதக் குைறவாக 
மதிக்கக் கூடா " என்  ேம ம் தன் க த்ைத வற் த்தினான் கீைழப் ப ர்ச் 
சிற்றரசன். 
 
    அவர்கள் இவ்வா  ேபசிக் ெகாண்  அமர்ந்தி ந்த ேபா  வாயிற் பக்கம் 
ெதாிகிறாற் ேபான்ற இடத்தில் அமர்ந்தி ந்த அரசூ ைடயான் திடீெரன் , "ஆ! அேதா, 
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நல்ல சமயத்தில் அவர்கேள வந்  விட்டார்கள்!" என்  வியப் டன் கூறிக் ெகாண்ேட 
வாசற் பக்கம் ைகையக் காட் னான். 
    ---------   
 

2.22. ெகாற்றைவக் கூத்  
 
    அேதா அவர்கேள வந் விட்டார்கள் என்  அரசூ ைடயான் வாயில் பக்கமாகத் 
தன் ைகையச் சுட் க் காட் ய ேபா  மற்ற நான்கு ேப ைடய எட் க் கண்க ம் 
தணிக்க இயலாத ஆர்வத் ப்ேபா  விைரந்  ேநாக்கின. நான்கு கங்களின் எட்  
விழிகள் ஒ மித் ப் பாய்ந்த அந்தத் திைசயி ந்  வந்  ெகாண் ந்தவர்கள் 
ேசார்ந்  தளர்ந்  ெதன்பட்டனர். பார்த்தவர்கள  உற்சாக ம், ஆவ ம் 
பார்க்கப்பட்டவர்களிடம் காேணாம். அவர்க ைடய கத்தில் கைள இல்ைல, 
கண்களில் ஒளி இல்ைல, பார்ைவயில் மி க்கு இல்ைல, நைடயில் உற்சாகமில்ைல. 
பயந்  ந ங்கிக் ெகாண்ேட வ வ  ேபால் ேதான்றிய , அவர்கள் வந்த விதம். 
வந்தவர்கள் ேவ  யா ம் இல்ைல. ன்  நாைகப்பட் னத்தி ந்  அ ப்பப்பட்ட 
ஆ  ஒற்றர்களில் ெதற்ேக குமாரபாண் யைனக் ெகால்வதற்காக ஈழத் க்குச் ெசன்ற 

ன்  ேபர்தான் வந்  ெகாண் ந்தார்கள். ெமல்லத் தயங்கி வந்  நின்ற அவர்கள் 
அங்ேக ற்றி ந்த வடதிைசயரசர்க க்கு வணக்கம் ெச த்தி விட் த் தைல 
குனிந்தனர். ெதன் திைசப் பைடெய ப்ைபப் பற்றிய க்கிய ஆேலாசைனயில் இ ந்த 
அந்த ஐவாின் கத்ைத ம் ேந க்கு ேநர் பார்ப்பதற்குத் ெதம்பில்லாதவர்கள் ேபால் 
நடந்  ெகாண்டனர் வந்தவர்கள். 
 
    "எப்ெபா  வந்தீர்கள்?" என்  ேசாழன் அவர்கைள ேநாக்கிக் ேகட்டான். 
 
    "நாைகப்பட்டனத்தில் வந்  இறங்கிய ம் ேநேர இங்குதான் றப்பட்  
வ கிேறாம். நாங்கள் வந்தால் அங்கி ந்  உடேன ெகா ம்பா க்கு வரச் 
ெசால் க் கட்டைள என்  ைற கத்தில் காத்தி ந்தவர்கள் கூறினார்கள். அதன்ப  
வந்  விட்ேடாம்" என்  அந்த வாில் ஒ வன் பதில் கூறினான். 
 
    ேசாழன் கத்தில் க ைம படர்ந்த . குர ல் கண் ப்  ஏறிய . "நீங்கள் வந்த 
வரலாற்ைற விவாிக்கச் ெசால்  இப்ேபா  உங்கைளக் ேகட்கவில்ைல. எந்தக் 
காாியத்ைதச் ெசய்வதற்காகக் கடல் கடந்  ேபாய் இத்தைன நாட்கள் சுற்றினீர்கேளா 
அந்தக் காாியம் என்ன ஆயிற் ? அைத த ல் ெசால் ங்கள். உங்க ைடய குனிந்த 
தைலக ம் பயந்த பார்ைவ ம் நல்ல விைட கிைடக்குெமன்  எனக்குச் சிறி ம் 
நம்பிக்ைக ட்டவில்ைலேய?" 
 
    ேசாழ ைடய ேகள்விக்கு அந்த ன்  ேப ேம பதில் கூறவில்ைல. தங்க க்குள் 
ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் பார்த் க் ெகாண்  ெசால்லத் தயங்கி நின்றனர். 
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    "என்னடா! ஒ வ க்ெகா வர் பார்த் த் தி ட்  விழி விழித் க் ெகாண்  
நிற்கிறீர்கள்! எனக்குத் ெதாி ேம! நீங்கள் ேபான காாியத்ைதக் ேகாட்ைட விட்  
விட் த்தான் வந்தி க்கிறீர்கள். உங்கள் ெநற்றியில் ேதால்விக் கைள பதிந்  ேபாய்க் 
கிடப்பைதப் பார்த்தாேல ெதாிகிறேத?" என்  தன் ரட் க் குரைல உரத்த ஒ யில் 
எ ப்பி, அவர்கைள விரட் னான் ெகா ம்பா ரான். அவர்கள் தைலகள் இன் ம் 
தாழ்ந்தன. 
 
    "என்ன ெநஞ்ச த்தம் இந்தப் பயல்க க்கு! நான் ேகட்கிேறன். பதில் ெசால்லாமல் 
தைலையக் குனிந்  ெகாண்  ஊைம நாடகம் நடத் கிறார்கேள!" என்  ன்னி ம் 
உரத்த குர ல் கூப்பா  ேபாட் க் ெகாண்   பாய்ந்  வ வ  ேபால் அவர்கள் 
அ ேக பாய்ந்  வந்தான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். க ங்குளிாில் உதறல் எ த்  
ந ங்கும் மணிப் றாைவப் ேபால் அந்த ன்  ேப ைடய உடல்க ம் பயத்தால் 
ந ங்கின. 
 
    "குமாரபாண் யைனத் ேத க் கண்  பி த் க் ெகான்றீர்களா இல்ைலயா? வாயில் 
ெகா க்கட்ைடயா அைடத்தி க்கிற ? பதில் ெசால்ேலன்." இவ்வா  ஆத்திரத்ேதா  
கத்திக் ெகாண்ேட ன்னால் பாய்ந்  வந்த ெகா ம்பா ரான், அந்த வாில் 
ஒ வ ைடய கன்னத்தில் பளீெரன்  ஓங்கி அைறந்தான். அவ ைடய ஆத்திரத்தின் 
ேவகத் க்கு அள  கூறிய  அந்த அைற. ெவடெவடெவன்  ந ங்கிக் கீேழ வி ந்  
வி ம்ேபால் ஆ ய  அைற வாங்கியவனின் உடல். ேபசுவதற்காக அவன் உத கள் 

த்தன. ஆனால் பயத்தினால் ேபச்சு வரவில்ைல. 
 
    "இப்ப க் ேகட்டால் உன்னிடமி ந்  பதில் கிைடக்கா . இ , அப்பேன! ேகட்கிற 
விதமாகக் ேகட்கிேறன். 'உண் ' இல்ைல என்  பதில் வந்தால் உங்கள் தைலகள் 
உங்க க்கு உண் . 'இல்ைல' என்  பதில் வந்தால் உங்கள் தைலகள் உங்க க்கு 
இல்ைல" என்  ம ப ம் ைகைய மடக்கி ஓங்கிக் ெகாண்  அைறவதற்கு வந்தான் 
ெகா ம்பா ரான். அந்த அைற தன்ேமல் வி வதற்குள் ேபசத் த் க் ெகாண் ம் 
ேபச யாம ம் நின்ற அவன் ேபசிவிட்டான். 
 
    "ஈழ நாட்ைட அைட ன்ேப சற் ம் எதிர்பாராத விதமாகச் 'ெசம்பவழத்தீ ' என்ற 
தீவில் குமாரபாண் யைனக் கண் பி த்  விட்ேடாம். ஆனால் எங்கள் வா க்கு 
இைறயாகிச் சாவதற்கு ன் மாயமாக மைறந்  எப்ப ேயா தப்பி விட்டான் அவன். 
பின்  அந்தத் தீ  வ ம் விடாமல் ேத ப் பார்த் ம் எங்களால் அவைனக் கண்  
பி த் க் ெகால்வதற்கு யவில்ைல." 
 
    குர ல் இ ந்த ந க்கத்தின் காரணமாக ஒவ்ெவா  வார்த்ைதைய ம் ைமயான 
வார்த்ைதயாக ைமயான ஒ ேயா  அவனால் கூற யவில்ைல. வார்த்ைதகள் 
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ஒவ்ேவார் எ த்தின் ஒ ப்பி ம் தயங்கித் ேதங்கி ந ங்கின. பசிேயா  தன் ேகாரப் 
ெப வாையத் திறந்  நிற்கும் ேவங்ைகப் யின் கால யில் நிற்கும் சிறிய மான் 
குட் கைளப் ேபால் அரண்  ேபாய் நின்  ெகாண் ந்தனர் அந்த ன்  ேப ம். 
எதிர்பார்த்த பதி ல் கிைடத்த ஏமாற்றம் ெகா ம்பா ர் மன்னைனக் ேகாபத்தின் 
உ வமாக மாற்றிய . அவ ைடய விழி வட்டங்களில் அனல் கனன்ற . சிங்க 

கத்தில் சிவப் ப் பரவிய . நிைனப்பி ம் ழங்காைலத் ெதா ம் நீண்ட ைககளி ம் 
ெவறி வந்  கு  குந்த . கி ைற கிழித்  ெவளிப்பா ம் மின்னல் ஒளிக்ேகா  
ேபால் அவன் தன் உைறயி ந்  வாைள ெவளிேய உ வினான். 
 
    பின் றமி ந்  அரசூ ைடயான  ேக ச் சிாிப்பின் ஒ  கிளர்ந்  எ ந்த . 
"இனிேமல் சந்ேதகத் க்கு இடேம இல்ைல. ெகா ம்பா ைடயாாின் திட்டம் 

க்கத் ேதாற் விட்ட . இப்ேபா  அவ க்கு உண்டாகும் ேதால்விக்கு 
அைடயாளம் தான் இ ." 
 
    அரசூ ைடயானின் இந்தச் ெசாற்கள் ெகா ம்பா ர் மன்னனின் ெகாதிப்ைப 
மிைகப்ப த்தின. அவன் வலக்ைகயில் த்த வாளின் னியி ந்  சிதறிய 
ஒளிக்ெகா ந் கள் பயந்  நின்  ெகாண் ந்த அந்த ன்  ேப ைடய 
கண்கைள ம் கூசச் ெசய்தன. அந்த ஒளி ம் அைத உண்டாக்கும் வாளின் னி ம் 
இன் ம் சில கணங்களில் தங்கள் ெநஞ்சுக் குழிைய ந க்கிக் கு திப் ெப க்கில் 
குளித்ெத ந் விடப் ேபாகிறேத என்  அவர்க ைடய ேதகத்தின் ஒவ்ேவார் அ ம் 

ல்லாித்  ந ங்கிக் ெகாண் ந்தன. தங்கள் வாின் உயி க்கும் ெமாத்தமாக 
உ ப்ெபற்ற காலன் அந்த வாள் வ வில் மின்னிக் ெகாண் ப்பைத அவர்கள் ாிந்  
ெகாண்  விட்டார்கள். இன் ம் ஒ  ெநா யில் அற் ப் ேபாக இ க்கும் உயி க்கும் 
தங்க க்கும் ந ேவயி ந்த பந்தத்ைதக்கூட ஏறக்குைறய அவர்கள் மறக்க 
ஆரம்பித் விட்டார்கள். 
 
    அந்தச் சமயத்தில் ெகா ம்பா ரானின் ேகாபத்ைதச் ேசாழ மன்னன் தணிக்க ன் 
வந்தான். 
 
    "ஐயா! ெகா ம்பா ர் மன்னேர! ேகாபத்ைத இடம் தவறி, இலக்குத் தவறி, தகுதி 
தவறி, அநாவசியமாக இவர்களிடம் ெசலவழித்  என்ன பயன்? எவர்க ைடய 
தைலகைள வாங்க ேவண் ேமா அவர்க ைடய தைலகள் கிைடக்காவிட்டால் அைதச் 
ெசய்வதற்குச் ெசன்ற இவர்க ைடய தைலகைள வாங்கி என்ன ெப ைமப்பட் விட 

ம்?  ேவட்ைடயாடப் ேபானவன் குழி யைல அ த் க் ெகாண்  தி ம் கிற 
மாதிாி, ெபாிய  கிைடக்காததனால் சிறியைத எண்ணிச் சிறியைதச் ெசய் ம் அற்ப 
மகிழ்ச்சி பண் க்குப் பல னம். வாைள ம், ேகாபத்ைத ம் ஒன்றாகச் ேசர்த்  
உைறயில் ேபா ங்கள். இப்ேபா  நமக்குத் ேதைவயான ெபா ள் நிதானம். இந்தத் 
த யர்கள் ஒன் ம் ெசய்யாமல் தி ம்பி வந்தி ப்பைதப் பார்த்த ம் எனக்கும் சினம் 
தான் உண்டாயிற் . ஆனால் என்ன நன்ைமையச் சினத்தால் அைடயப் ேபாகிேறாம்? 
ெந ப்ைபத் தண்ணீர் அவித்  அைணக்கிற மாதிாி ெந ப்  தண்ணீைர விைரவாக 
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அவித்  அைணக்க யா . ேகாபம், கு றல், ெபாறாைம ேபான்ற எதிர்மைறயான 
குணங்கள், அன் , அறம், ெபா ைம ேபால் காாியத்ைத விைரவாகச் சாதித் க் 
ெகாள்ளப் பயன்படா. இந்த மாதிாி அறி ைரக் க த் கெளல்லாம் நம்ைமப் ேபான்  
சூழ்ச்சி ம், ேபா ம், மண்ணாைச ம் வி ம் கிறவர்க க்குப் பயன்படாெதன்றா ம், 
இப்ேபாைதக்குப் பயன்ப த் ேவாம். நாம் கூறியைதச் ெசய்யாததற்காக இந்த ன்  
ேபைர ம் ெகா ம்பா ர் அரண்மைனயின் இந்த இரகசியமான இடத்தில் ெகான்  
அந்தக் ெகாைலைய மைறத்  வி வ ம் நமக்கு எளி தான். ஆனா ம் ேவண்டாம். 
ேகாபத்ைத ம், ஆத்திரத்ைத ம் ெபாிய சாதைனக க்காக மீதப்ப த்திச் ேசமித்  
ைவத் க் ெகாள்ேவாம்." 
 
    ேசாழ ைடய ேபச்சு  ெபற்  நின்ற ேபா  ெகா ம்பா ரா ைடய வாள் 
உைறக்குள் ெசன்  அடங்கிக் ெகாண்ட . வளர்த் ப் பால் வார்க்கும் நன்றிக்காகப் 
பாம்பாட் யின் ெபட் க்குள் அடங்கும் பாம்  ேபால் சீறிக் ெகாண்  ெவளிவந்த 
சின ம் ெசயற்ைகயாக அடங்கி மனத்தில் ேபாய்ப் குந்  ெகாண்ட . அைதப் 
பார்த்  அரசூ ைடயான் ஓைசப்படாமல் ெமல்லச் சிாித் க் ெகாண்டான். 
பர ைடயா ம், கண்டன் அ த ம் அந்தக் கூட்டத் க்குப் 

தியவர்களாைகயினால் அதற்குாிய அடக்கத்ேதா  அைமதியாக இ ந்தார்கள். 
 
    ெகா ம்பா ரா ைடய ஆத்திரத் க்கு ஆளாகாமல் அந்த மட் ல் தங்கள் தைலகள் 
தப்பினேவ என்  நிைற டன் அந்த இடத்தி ந்  ெம வாக ந வி நகர 

ற்பட்டனர் அம் ன்  ஆட்க ம். 
 
    "நில் ங்கள்! எங்ேக ேபாகிறீர்கள் இவ்வள  அவசரமாக?" ேசாழமன்னன் குரல் 
அவர்கள் நைடையத் தைடப்ப த்தி நி த்திய . அ த்த விநா  ெகா ம்பா ர் 
மன்னைனக் ைகையப் பற்றி இ த் க் ெகாண்  தனிேய ஒ  ைலக்குச் ெசன்றான் 
ேசாழ மன்னன். அந்த ைலயில் சித்திர ேவைலப்பா கேளா  கூ ய ெபாிய 
கிளிக்கூண்  ஒன்  ைகக்ெகட் கிற உயரத்தில் ெதாங்கிய . கூண் ன் கத  
திறந்தி ந்த . கூண் ல் வசிக்கும் பல நிறக் கிளிக ம், கிளிக் குஞ்சுக ம், அதன் 
இ ற ம் இ ந்த மரச் சட்டங்களில் சுதந்திரமாக உட்கார்ந்தி ந்தன. திறந்  
விட்ட ம் ெவளிேயறி, அைடகிற ேநரத் க்குத் தாமாகேவ கூண் க்குள் வந்  
ேசர்ந் வி ம்ப  பழக்கப்ப த்தப்பட்ட கிளிகள் அைவ. அந்தக் கிளிக்கூண் ன் 
அ யில் வந்  நின்  ெகாண்ட ம், "ெசான்ன காாியத்ைதச் ெசய்  ெகாண்  வரத் 
திறைமயில்லாத அந்த அறிவி கைள அழித்  ஒழித்  வி வதற்காக என் ைககள் 

த்தன. அந்தத் ப்ைப நிைறேவற்றிக் ெகாள்ள யாமல் அத்தைன ேப க்கும் 
ந வில் என்ைனத் த த்  அவமானப் ப த்தி விட்டீர்கள்?" என்  ஏக்க ம், 
ஏமாற்ற ம் ேம ட்ட குர ல் ேசாழைன நிமிர்ந்  பார்த் ச் ெசான்னான் 
ெகா ம்பா ரான். ேசாழன் அைதக் ேகட்  ெமல்ல நைகத்தான். 
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    "ெகா ம்பா ர் மன்னேர! ேவகமாகக் ைகைய ஓங்க ேவண் ம். ஆனால் இேலசாக 
அைறய ேவண் ம். கல்ைல எறிவதற்கு ன் ள்ள ேவகம் எறி ம் ேபா  
ெம வாகிவி வ  நல்ல . 
 
        "க ேதாச்சி ெமல்ல எறிக ெந  ஆக்கம் 
        நீங்காைம ேவண்  பவர்." 
 
    என்ற ெபாய்யில் லவர் ெபா ைர நம்ைமப் ேபான்ற அரசர்கைள மனத்தில் 
ைவத் க் ெகாண்  கூறப்பட்ட  அல்லவா? இேதா ெகாஞ்சம் என் பக்கமாகத் 
தி ம்பிப் பார்த் விட் , நான் என்ன ெசய்கிேறெனன்  கவனி ங்கள்." 
 
 
    ேசாழனின் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட ம் சிறி  ெவ ப்  நிழலா ம் 
பார்ைவேயா  தி ம்பி ேநாக்கினான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். மரச் சட்டத்தி ந்  
ஒவ்ெவான்றாக ன்  கிளிக் குஞ்சுகைள எ த் க் கூண் க்குள் விட் க் கதைவ 
அைடத்த பின், குறிப்பாக எைதேயா ெசால் ம் ெபா ள் ெசறிந்த ேநாக்கினால் ேசாழ 
மண்ணன் ெகா ம்பா ரானின் கத்ைதப் பார்த்தான். அந்தப் பார்ைவைய விளங்கிக் 
ெகாள்ளாமல், "உங்க ைடய இந்தச் ெசய க்கு என்ன அர்த்தெமன்  எனக்கு 
விளங்கவில்ைலேய?" என்  ேகட்டான் ெகா ம்பா ரான். 
 
    "ெகா ம்பா ர் மண் க்ேக குறிப்பறி ம் உணர்ச்சி அதிகம் என்பார்கள். ஆனால் 
அந்த மண்ைண ஆ ம் அரசராகிய உங்க க்ேக என் குறிப் ப் ாியவில்ைலேய?" 
 
    ேசாழன் குத்திக் காட் ப் ேபசிய  ேவதைனையக் ெகா த்தா ம், அந்தக் குறிப் ச் 
ெசய்ைகயின் ெபா ள் ாியக் ெகா ம்பா ர் மன்ன க்குச் சிறி  ேநரமாயிற் . அ  

ாிந்த ம் தான் அவன் கத்தில் மலர்ச்சி வந்த . 
 
    " ாிந்  விட்ட . அப்ப ேய ெசய்  வி கிேறன்" என்  கிளிக் கூண்ைட ம் 
அைடப்பட்ட ன்  குஞ்சுகைள ம் பார்த்  விஷமத்தனமாகச் சிாித் க் ெகாண்ேட 
ெவளிேயறினான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். அ த்த கால் நாழிைகக்குள் 
ெகா ம்பா ர்க் ேகாட்ைடயின் ஒளி ைழய யாத பாதாள இ ட்டைறகளின் 
இரகசிய அைற ஒன்றில் அந்த ன்  ஒற்றர்கைள ம் ெகாண்  ேபாய் அைடத்  
விட் த்தான் தி ம்பி வந்தான் அவன். 
 
    நீண்ட ேநரமாகச் சூழ்ச்சிகளி ம், அரசியல் சிந்தைனகளி ேம ஆழ்ந்  
ேபாயி ந்ததன் காரணமாக, வடதிைசயரசாின் கூட்டணிையச் ேசர்ந்த அந்த 
ஐவ க்கும் கைளப்  ஏற்பட் ந்த . ஒ  மா தல் - மனமகிழ்ச்சிக்குாிய ஒ  ெபா  
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ேபாக்கு - அப்ேபா  அவர்க க்குத் ேதைவப்பட்ட . தங்கைள ம் தங்கள் அரசியல் 
கவைலகைள ம் மறந்  ஏதாவெதா  கைலயின் சுைவ அ பவத்தில் மிதக்க 
ேவண் ம் ேபா ந்த  அவர்க க்கு. 
 
    "ெகா ம்பா ர் மன்னேர! ெவளி ர்களி ந்  வந்தி க்கும் நாங்கள் நால்வ ம் 
இங்ேகயி க்கிறவைர உம் ைடய வி ந்தாளிகள். உற்சாக ம் மன எ ச்சி ம் 
ெவற்றியில் நம்பிக்ைக ம் ஊட்டத்தக்க ஒ  ெபா  ேபாக்கு இப்ேபா  எங்க க்குத் 
ேதைவ. அதற்கு ஏதாவ  ஏற்பா  ெசய் ங்கள்" என்  ேசாழன் ேவண் க் 
ெகாண்டான். "அப்ப யானால் 'ேதவராட் யின்' ெகாற்றைவக் கூத் க்கு ஏற்பா  
ெசய்கிேறன். நீங்கள் எல்ேலா ம் கண்  களிக்க ேவண் ய கைல அ . இந்தச் 
ேசார்ந்த சூழ்நிைலயில் அைதக் கண்  திய எ ச்சி ம் ெபற ம்" என்றான் 
ெகா ம்பா ரான். 
 
    "அ  யார் ேதவராட் ?" 
 
    "அவள் இந்தக் ெகா ம்பா ர் அரண்மைனயில் தனிச் சிறப்  வாய்ந்த ஓர் ஆடல் 
மகள். தன்ைன மறந்  ஆ க் ெகாண் க்கும் ேபாேத அவ க்குத் ெதய்வ 
ஆேவசத்தால் அ ள் வந்  வி ம். அந்தச் சமயத்தில் அவள் வாயி ந்  எைதப் 
பற்றி ம் ேகட் த் ெதாிந்  ெகாள்ளலாம். ேதவி சந்நதத்தில் வாய் ேசார்ந்  நமக்கு 
ேவண் ய உண்ைமகள் அவளிடமி ந்  வ ம். ைகயில் திாிசூலம் ஏந்திச் சுழற்றிக் 
ெகாண்ேட அவள் ெகாற்றைவக் கூத்தா ம்ேபா , அவேள காளியாக மாறிக் 
காட்சியளிப்பாள் நம் கண்க க்கு." 
 
    "இ  என்ன நம்ப யாத ேவ க்ைகயாக அல்லவா இ க்கிற !" 
 
    "ேவ க்ைகயில்ைல. அந்த ஆடல் மகள் இன் ம் ய்ைமயான கன்னியாகேவ 
வாழ்கிறாள். ேதவைதக்கு உள்ள மதிப்  அவ க்கு இந்த அரண்மைனயில் உண் " 
என்  ெகா ம்பா ர் மன்னன் பயபக்திேயா  ம ெமாழி கூறினான். 
 
    "அதற்ேக ஏற்பா  ெசய் ங்கள். அந்தக் ெகாற்றைவக் கூத்ைதக் கா ம் 
பாக்கியத்ைத நாங்க ம் ெப கிேறாம்." ேசாழ மன்னனின் வி ப்பப்ப  
ெகா ம்பா ர் மன்னன் கூத்தரங்கத்ைத வகுத்  அவர்கைளெயல்லாம் அைழத் க் 
ெகாண்  ேபாய் உட்கார்த்தினான். ெகாற்றைவக் கூத் க்காக ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் ந்த அரங்கம் ேகாவில் ேபாலத் ய்ைமயாகப் னிதப் ெபா ள்கள் 
நிைறந்தி ந்த . தீபச் சுடர்கள் த்தி ந்தன. பக் கலசங்கள் ெகா  படரச் ெசய்தன. 
எல்ேலா ம் பயபக்திேயா  அரங்கில் ற்றி ந்தனர். மத்தளம் ெகாட்ட வாிசங்கம் ஊத, 
அரங்கின் எழினி (திைரச்சீைல) ெமல்ல விலகிய . ஆ! அெதன்ன ேதாற்றம்? 

வனேகா ையப் ேபாக்குவரெவன் ம் கவன ஊஞ்ச ட்  ஆட் ம் ெகௗாிேய அங்கு 
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நிற்கிறாளா? ேதவராட்  ம் கச் சூலம் ஏந்திய ேகாலத்ேதா  அரங்கில் வந்  
நின்றாள். 
    ---------   
 

2.23. திாிசூலம் சுழன்ற  
 
    சகல வனங்கைள ம் ஆட் விக்கும் ேதவேதவைனத் தன் இ விழிகளால் ஆட்  
ைவத்த உைமேய சின்னஞ்சி  கன்னிப் ெபண்ணாய் உ க்ெகாண் , கூத் ைட 
தாித்  வந்  நிற்ப ேபால் வலக்ைகயில் திாிேதாாியாய்க் கம்பீரமாக அரங்கில் 
காட்சியளித்தாள் ேதவராட் . அவள் ெகா ம்பா ர் அரசைவயில் ஆடல் மகளாய்ப் 
பணி ாி ம் ஒ  சாதாரண மானிடப் ெபண் தான் என்ற உணர்  அரங்கில் கூ யி ந்த 
அரசர்க க்கு ஏற்படேவ இல்ைல. இைமயா விழிகளால் அரங்கின் ேமற் ெசன்ற 
பார்ைவைய மீட்க மனமின்றி ற்றி ந்தனர். அழெகா க எ திய நி த்திய 
உயிேராவியமாய்த் ேதான்றிய அவள் கூத்ைதத் ெதாடங்குவதற்கு ன்ேப அவர்கள் 
மனங்கைள ெவன் விட்டாள். 
 
    ேதவராட் யின் ேதாற்றத்ைதப் பற்றி இங்ேக சிறி  கூற ேவண் ம். மறக்குலத் ப் 
ெபண்கள் அணிந்  ெகாள்வ  ேபால் ழங்கா க்கு ேமல் கச்சம் ைவத் க் கட் ய 

டைவ. பாதங்க க்கு ேமல் இரண்  பாம் கள் சு ண்  கிடப்ப  ேபால் பாடகங்கள் 
(ஒ  வைகச் சிலம் ). இல்ைலேயா உண்ேடாெவனத் திகழ்ந்த இைடயில் ேமகைல 
ேபால் இ கப் பிணித்த த்ேதால். க த்தி ம், ேதாளி ம் ன் ைககளி ம் பல 
நிறப் மாைலகள் அணிந்தி ந்தாள். கூந்தைலத் தைல கீழாக நி த்திய சங்கின் 
ேதாற்றம் ேபால் உச்சந்தைலயில் க்கி அழகாக ந்  ெகாண் ந்தாள். அந்தக் 
ெகாண்ைடையச் சிறிய ெகான்ைறப் ச்சரம் ஒன்  அலங்காித் க் ெகாண் ந்த . 
உடம்ெபல்லாம் தி நீ  சிய ெவண்ைம. வல  கரத்தில் நீளமாக ஒளி மின் ம் 
கூர்ைமயான திாிசூலத்ைதப் ேபால இட  ைகயில் சிறியதாக அழகாக ஓர் உ க்கு. 
இந்தக் ேகாலத்தில் ஒ  பக்கமாகத் வண்  சிங்காரமாக அவள் நின்ற அபிநய 
அலங்காரம் பார்க்கும் கண்களிெலல்லாம் ெதய்வத்ைதப் படரவிட்ட . ெகாற்றைவக் 
கூற்றத் க்குாிய ராேவசத்ேதா  ேதவராட்  தன் ஆடைலத் ெதாடங்கினாள். 
பாைறக க்கு ந ேவ ள்ள சுைனத் தண்ணீாில் கூழாங்கல்ைல சி எறிவ  ேபான்ற 
இன்ப ஒ ைய எ ப்பிய  உ க்கு. கால் பாடகத்தின் உள்ேளயி ந்த பரல்கள் (சி  
சி  மணிகள்) ஒ த்தன. சூலம் ஒளி கக்கிச் சுழன்ற , ள்ளிய . 
 
    ஆட்டத்தின் ஒன்ப  வைகக் கூத் க்களில் ஒன்றாகிய ' ரட்டானக் கூத்'தின் 
கம்பீரமான ாித கதியில் ெதய்வ ஆேவசத்ேதா  சுழன்  சுழன்  ஆ னாள் அந்தப் 
ெபண். காளிேதவியாகிய ெகாற்றைவேய அந்தப் ெபண்ணின் உட ல், உணர் களில் 
தன் மயமாகிக் கலந்  விட்ட  ேபால் ஒ  தத் பம் அவள் ஆட ல் இ ந்த . 

ரட்டான அபிநயத்தின் வில் த்திைர பி த் க் காட்ட ேவண் ய 'குனிப் ' 
என் ம் விகற்பத்ைதத் தாண் , அற் தமான 'உள்ளாளக் கூத்தில் தன்ைன மறந்  
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லயித் க் ெகாண் ந்தாள் அவள். ெதய்விகம் கைலயாக மாறித் திகழ்ந்  
ெகாண் ந்த  அவளிடம். 
 
    ேசாழேகாப்பரேகசாி தன்ைன மறந் , தன் நிைனைவ இழந்  பார்த் க் 
ெகாண் ந்தான். கண்டன் அ தன், அரசூ ைடயான், பர ைடயான் எல்ேலா ம் 
ஏறக்குைறய அேத நிைலயில்தான் இலயித்தி ந்தார்கள். ஆனால், கூத்  அரங்குக்கு 
ஏற்பா  ெசய்த ெகா ம்பா ர் மன்னனின் கண்கள் மட் ம் ஒன்றி ம் ஊன்றிப் 
பார்க்காமல், நாற் ற ம் அைல பாய்ந்  ெகாண் ந்தன. கனற்ேகாளங்கைளப் 
ேபான்ற அவ ைடய ெபாிய கண்கள் அரங்கின் ேம ம், தன்ேனா  உடன் 

ற்றி ந்த ேசாழன் த யவர்கள் ேம ம் அரங்கின் ெவளிப் றத்  ைழவாயில் 
ேம ம் மாறி மாறி நிைலக்காமல் பார்த் க் ெகாண் ந்தன. இயற்ைகயிேலேய 
அவ க்கு அப்ப  ஒ  சுபாவம். குட்  ேபாட்ட ைன மாதிாிச் சாதாரணமான 
காாியங்க க்காகக் கூடப் பதறி அைல பாய்கின்ற மனம் அவ க்கு. கைலகைள 
அ பவிக்க ஆழ்ந்  ஈ பட் த் ேதா ம் மனம் ேவண் ம். அைலபா ம் 
மன ள்ளவர்களால் எந்தக் கைலயி ம் இந்த மாதிாி ஈ பட்  இலயிக்க யா . 
ெகா ம்பா ரானிடம் அந்த ஈ பா  இல்ைல என்பைத அவன் கண்கேள விளக்கின. 
குணாீதியாகேவ இப்ப  எதி ம் ஆழ்ந்  ஈ பட யாதவர்கள் ன் 
ேகாபக்காரர்களாக ம், ஆத்திர ம் உணர்ச்சி ெவறி ம் உைடயவர்களாக ம் 
இ ப்பார்கள். ேதவராட் யின் ஆடல் சுைவய பவத்தின் உயர்ந்த எல்ைலயில் 
நிகழ்ந்  ெகாண் ந்த . அ ளாேவச ற் த் தாேன ெகாற்றைவ என்ற ைனப்பால் 
சுழன்  சுழன்  ஆ க் ெகாண் ந்தாள். அவள் மட் மா ஆ ச் சுழன்றாள்! அவள் 
ஆ ம் ேபா  ெகாண்ைடயாக ந்தி ந்த சடாமகுடத்தின் ெகான்ைற 
மலர்க்ெகாத் ம், பிைறச்சந்திரைனப் ேபால் தங்கத்தில் ெசய்  ைனந்தி ந்த அணி ம், 
ெசவிகளின் நாக குண்டலங்க ம் எல்லாம் ஆ ச் சுழன்றன. 
 
    பார்த் க் ெகாண்ேடயி ந்த ேசாழ க்குக் கண்களில் நீர் பனித்  விட்ட . உள்ளம் 
ெநக்கு கி உடல் சி ர்த்த . மகாமன்னனான ேகாப்பரேகசாி பாராந்தக ேசாழன் 
எத்தைனேயா அற் தமான ஆடல்கைள உைற ாி ம் காவிாிப் ம்பட் னத்தி ம் 
கண் க்கிறான். நாட் யக் கைலயில் தைலக்ேகால் பட்ட ம் (அக்காலத்தில் 
நாட் யக் கைலயில் சிறந்த ஆடல் மகளிர்க்கு அரசனால் அளிக்கப்ப ம் 
வி ப்ெபயர்), ெபாற் ம், ெபான் ேமாதிர ம் ெபற்ற ெபாிய ெபாிய ஆடல் 
மகளிாின் ஆடல்கைளெயல்லாம் அவன் கண் க்கிறான். அைவெயல்லாம் அவன் 
உணர் க்குக் கிளர்ச்சி மட் ேம ஊட் ன. அைவகளில் இல்லாத - அைவகளி ம் 
ேமம்பட்ட ஏேதா ஒன்  இந்தத் ேதவராட் யின் ஆட ல் இ ப்பதாக அவ க்குத் 
ேதான்றிய . ேதவராட் யின் ஆடற்கைலயில் ெவயில் படாத நீாின் குளிர்ச்சி ேபால் 
ெதய்விகப் பண்  விரவியி ந்த . நீைரச் சுடைவத் க் குளிர்ச்சிைய நீக்கிச் 
ெசயற்ைகயாகச் சூடாக்குவ  ேபால் பாட் , கூத் , லைம, ஒவ்ெவா  ைறைய ம் 
அறிவின் ெவம்ைமயால் சூேடற்றி அைவகளி ந் ம் ெதய்விகப் பண்ைப நீக்கிவி ம் 
ேபா  அைவ சாதாரணமாகி வி கின்றன. அரங்கில் ஆ க்ெகாண் ந்த அந்தத் 
ேதவராட் யின் கத்ைதப் பார்க்கும் ேபாேத மைலயரசன் மகளாகத் ேதான்றிய 
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உைமயின் கன்னித் தவக்ேகாலம் தான் நிைன க்கு வந்த . எப்ேபா ம் ஏேதா ெபாிய 
இலட்சியங்க க்காகக் கன  கண்  ெகாண் ப்ப  ேபால் இ ங்கிய கண்கள் 
நீள ம், கன்னிப் ப வத் ப் ேபைதைமயின் அழகு நிழலா ம் ெநற்றி, வ ந்த நாசி, 
வளர்ந்த வங்கள், கரந்  நிற்கும் சிாிப் , கனிந்  சாிந்த கன்னங்கள். 
 
    ேதவராட்  சந்நத நிைலயில் அ ற்  ஏேதேதா பிதற்றினாள். தங்க ைடய 
கூட்டணிையப் பற்றி ம், ெதன் திைசப் பைடெய ப்ைபப் பற்றி ம் அதில் ெவற்றி 
ஏற்ப மா ேதால்வி ஏற்ப மா என்பைதப் பற்றி ம் ேதவராட் யிடம் குறி ேகட்  
நிமித்தம் ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேசாழன் எண்ணியி ந்தான். தனக்குப் 
பழக்கமில்லாத காரணத்தால் ெகா ம்பா ர் மன்னைனவிட்ேட அைவகைளத் 
ேதவராட் யிடம் ேகட்கச் ெசய்யலாெமன்  மனத் க்குள் ஒ  க்கு வந்தவனாகத் 
தன் பக்கத்தில் ெகா ம்பா ரான் ற்றி ந்த ஆசனத்ைதப் பார்த்த ேசாழன் 
ஏமாற்றமைடந்தான். 
 
    அங்ேக ெகா ம்பா ராைனக் காணவில்ைல. அவன் ற்றி ந்த இ க்ைக 
கா யாயி ந்த . மற்ற வைர ம் பார்த்தான். அவர்கள் இந்த உலகத்ைதேய மறந் , 
ேதவராட் யின் கூத்தில் ஆழ்ந்தி ந்தார்கள். அவ்வள  அற் தமான கூத்ைத 
இரசிக்காமல் ந வில் எ ந்தி ந்  ெகா ம்பா ரான் எங்ேக ேபாயி ப்பான் என்ற 
ேகள்வி ம், சந்ேதக ம் ேசாழன் மனத்தில் உண்டாயின. ேசாழ ைடய கண்கள் 
ெகா ம்பா ராைனத் ேத ச் சுழன்றன. அவைனக் காேணாம். கூத்தரங்கின் 
வாயிற் றம் ேபாய் அங்கு யாராவ  ஆட்களி ந்தால் அவர்கைள அ ப்பிக் 
ெகா ம்பா ராைன அைழத் க் ெகாண்  வரச் ெசய்யலாெமன்ற ேநாகத்ேதா  
ேசாழன் ெமல்ல எ ந்தான். 
 
    ஆனால், அந்தக் கணேம அவன் எ ந்தி க்க ேவண் ய அவசியமில்லாமல் 
ேபாய்விட்ட . ெகா ம்பா ராேன மிக ேவகமாக வாயிற் றத்தி ந்  
கூத்தரங்கத் க்குள் வந்  ெகாண் ந்தான். அவன் கச்சாய ம் நைடயின் ேவக ம் 
பரபரப்ைப ம், அவசரத்ைத ம் காட் ன. ெவளிேய ெசல்வதற்காக எ ந்தி ந்த 
ேசாழன் ம ப ம் இடத்திேலேய உட்கார்ந்  ெகாண்டான். ேவகமாக உள்ேள 
பிரேவசித்த ெகா ம்பா ர் மன்னன் ேசாழன் காத ேக ேபாய்க் குனிந்  ெம வாகப் 
ேபசினான்: "அரேச! ெதன்பாண்  நாட் ன் பல னத்ைத மிைகப்ப த்தக் கூ ய 
ேவெறா  ெசய்தி சற்  ன் தான் என் கா க்கு எட் ய ." 
 
    "அப்ப  என்ன ெசய்தி அ ?" ேசாழ ம் ெம வான குர ேலேய ேகட்டான். "சில 
நாட்க க்கு ன்னால், இைடயாற்  மங்கலம் மகாமண்டேலசுவரர் மாளிைகயில் 
பா காக்கப்பட்  வந்த பாண் ய மரபின் சுந்தர ம், ரவா ம், ெபாற் 
சிம்மாசன ம் திடீெரன்  காணாமற் ேபாய்விட்டனவாம்." 
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    "யார் வந்  கூறினார்கள் இந்தச் ெசய்திைய?" 
 
    "ெதற்ேகயி ந்  நம் ஒற்றர்களில் ஒ வன் வந்  கூறினான். நீங்கெளல்லாம் கூத்தில் 
ஈ பட் ந்த ேபா  இைடயில் நான் ெகாஞ்சம் ெவளிேய எ ந்  ெசன்ேறன். அேத 
ேநரத் க்கு அந்த ஒற்ற ம் வந்  ேசர்ந்ததனால் அவைன அங்ேகேய நி த்திச் 
ெசய்திைய விசாாித் க் ேகட் க் ெகாண்  வந்ேதன்." 
 
    "ஒ ேவைள இந்தச் ெசய்தி இப்ப ம் இ க்கலாமல்லாவா? நம்ைமப் ேபான்ற 
வடதிைசயரசர்கள் ெதற்ேக பைடெய த் த் ெதன்பாண்  நாட்ைட ெவன்  விட்டால் 
இைடயாற்  மங்கலத்தில் ேபாய் ைய ம், வாைள ம், சிம்மாசனத்ைத ம் ேத  
எ த் க் ெகாண்  வி ேவாேமா என்பதற்காக இப்ப  ஒ  ெபாய்ச் ெசய்திைய 
மகாமண்டேலசுவரர் பரப்பியி ப்பார்." 
 
    "இ க்கா , அரேச! வந்தி க்கும் ஒற்றன் கூ வைதப் பார்த்தால் உண்ைமயாகேவ 
அரசுாிைமப் ெபா ள்கள் ெகாள்ைள ேபாயி க்கலாம் என்  தான் ேதான் கிற ." 
 
    "எப்ப யி ந்தா ம் நாம் பைடெய ப் க்கு ஏற்பா  ெசய்யத்தான் ேபாகிேறாம். 
நமக்கு ஏன் இந்தக் கவைல?" - ேசாழ ம் ெகா ம்பா ரா ம் ேமற்கண்டவா  
ெம வான குர ல் ேபசிக் ெகாண் ந்த ேபா ம் ேதவராட் யின் ெகாற்றைவக் 
கூத்  நடந்  ெகாண் தான் இ ந்த . அவள் வலக்ைகயில் திாிசூலத்தின் சுழற்சி ம், 
இடக்ைகயில் உ க்கின் ஒ ம் குன்றவில்ைல, குைறயவில்ைல. 
 
    ேசாழ ம் ெகா ம்பா ரா ம் ற்றி ந்த இடத்தின் பின் றத் ச் சுவாில் அவர்கள் 
தைலக்கு ேமல் மானின் கண்கைளப் ேபால் வாரங்கள் அைமந்த பலகணி ஒன்  
இ ந்த . 
 
    அ ற்  ஆ க் ெகாண்ேடயி ந்த ேதவராட்  திடீெரன்  இ ந்தாற் ேபா ந்  
அந்த மான்விழிப் பலகணிையச் சுட் க் காட்  ' ல்' என்  அலறிக் கூச்ச ட்டாள். 
அந்தப் பலகணிைய ேநாக்கித் தன் திாிசூலத்ைத ஓங்கிச் சுழற்றினாள்; பற்கைளக் 
க த்தாள்; கால்கைள உைதத்தாள். திாிசூலத்ைதக் குறி பார்த் ச் சுழற்றி அந்தப் 
பலகணிைய ேநாக்கி எறிந்தாள். எல்ேலா ம் அவ ைடய ேகாபத்தின் காரணம் 
விளங்காமல் எ ந்தி ந்  அந்தப் பலகணிையப் பார்த்த ேபா  அதன் 
ந த் வராத்தி ந்  ஒளி மின் ம் இ  கண்கள் ேவகமாகப் பின் க்கு நகர்ந்தன. 
    ---------- 
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2.24. கூடல் இைழத்த கு கலம் 
 
    அன்ைறக்ெகா  நாள் ெசம்பவழத் தீவின் கைட தியில் அந்த ன்  ரட்  
மனிதர்கள் ேபசிக் ெகாண்  ேபான ேபச்ைசக் ேகட்டதி ந்  மதிவதனிக்குக் 
கவைல ம் பய ம் அதிகமாயி ந்தன. அந்தப் ேபச்ைச ஒட் க் ேகட்பதனால் இப்ப ப் 

க் கவைலக ம், பய ம் ஏற்ப ம் என்  ெதாிந்தி ந்தால் த ேலேய ஒட் க் 
ேகட்காமல் இ ந்தி ப்பாள். 
 
    ெகாம்  ைளக்காத குட் ப் ப வத் ப் ள்ளிமான் ேபால் அவலமற் க் 
கவைலயற்  அந்தத் தீவின் எழிலரசியாய்த் ள்ளித் திாிய ேவண் ய அவ க்குக் 
கவைல ஏன்? பயம் ஏன்? கலக்கம் ஏன்? எவைனப் பற்றிய நிைன கள் அவள் 
ெநஞ்சில் நிரந்தரமாக ஓ க்ெகாண் க்கின்றனேவா, அவைனேய ெகாைல 
ெசய்வதற்கு யல்கிறவர்கைளப் ேபால அவர்கள் ேபசிக் ெகாண்  ெசன்றதனால்தான் 
அவள் கவைலப்பட்டாள், பயந்தாள், கலங்கினாள். அந்த ரடர்க ைடய ேபச்ைச 
ஒட் க் ேகட்ட நாளி ந்  அவ க்கு ஒ  காாிய ம் ஓடவில்ைல. 
 
    'ஐேயா! அந்த ரடர்களால் ந க்கட ல் அவ ைடய கப்ப க்கு ஒ  ன்ப ம் 
ேநராம க்க ேவண் ேம! அவர்கள் ைகயில் அகப்பட் க் ெகாண்டால் அவைரக் 
ெகால்லாமல் விடமாட்டார்கேள? அவ ைடய விேராதிகள் எவேரா அவைரக் ெகான்  
வி வதற்ெகன்ேற அந்த ரட்  ஆட்கைளத் ண்  விட்  அ ப்பியி க்கிறார்கள் 
ேபா க்கிற . எல்லா நன்ைம ம் ெகா க்கும் அந்த வலம் ாிச் சங்கு அவர் 
ைகயி க்கிற வைர அவைர எந்தப் பைக என்ன ெசய்  விட ம்? கட ளின் 
க ைண ம், அவைரேய நிைனத் க் ெகாண் க்கும் என  நல்ல கால ம் தான் 
அவைரக் காப்பாற்ற ேவண் ம்' என்  தாேன தனக்குள் சிந்தித் ச் சிந்தைனச் சூட் ல் 
ெவந்  ெகாண் ந்தாள் மதிவதனி. அதன் காரணமாக எந்தக் காாியத்ைதச் 
ெசய்தா ம் சுய நிைன  இன்றிச் ெசய்  ெகாண் ந்தாள் அவள். சிந்தைன 
ஓாிடத்தி ம், ெசயல் ஓாிடத்தி மாகப் ைபத்தியக்காாி ேபால் கைடயி ம் ட் ம், 
கடற்கைர மணற்குன் களி ம் திாிந்  ெகாண் ந்தாள் அவள். அந்தத் தீவின் 
கைரேயாரத் ெதன்ைன மரங்களி ந்  பறந்  ெசல் ம் கிளிகளின் கூட்டங்கைளப் 
பார்க்கும் ேபாெதல்லாம், 'என் மனத் க்கும் இப்ப  வானெவளியில் நீந்திக் கீேழ ள்ள 
கடைலக் கடந்  பறந்  ெசல் ம் ஆற்றல் இ ந்தால் ேவகமாகப் பறந்  ேபாய் 
அவ ைடய ேதாளின் மீ  உாிைமேயா  உட்கார்ந்  ெகாண் , அந்த ரடர்கள் 
அவைரத் ேத க் ெகாண் க்கும் இரகசியத்ைதக் காேதா  ெசால்  எச்சாித்  
வி ேவன்' என்  எண்ணி ஏங்குவாள். அவ ம் ஒ  கிளிதான். ஆனால் பறக்கும் கிளி 
இல்ைலேய, ேபசிச் சிாித்  உணர்ந்  நடக்கும் ெபண் கிளியாயிற்ேற அவள்! 
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    'தைலைய அ த் ம் பாரமான சுைமகைளத் தாங்கிக் ெகாண்  கூடப் 
ெபா ைமயாக நீண்ட ரம் நடந்  விட கிற . ஆனால் கனேமா, பாரேமா 
உைறக்காத எண்ணங்கைள ம், ஆைசகைள ம், ஏக்கங்கைள ம் சுமந்  ெகாண்  
மட் ம் ெபா ைமயாக வாழ வதில்ைலேய? நிைனவின் சுைமக க்கு அவ்வள  
கனமா? அவ்வள  பாரமா?' மதிவதனியால் தாங்க யவில்ைல. 
 
    சில நாட்களாகேவ அவள் ஒ  மாதிாி ஏக்கம் பி த் ப் ேபாய்க் கிடப்பைத 
அவ ைடய தந்ைத ம், அத்ைத ம் உணர்ந்  ெகாண்டனர். அந்தப் ெபண்ணின் 

ரண் க்கும் பி வாதத் க்கும் பயந்  அவளிடம் ஒன் ம் ேகட்கவில்ைல அவர்கள். 
எைதயாவ  வற் த்திக் ேகட்டால் அ வி வாேளா என்  பயம் அவர்க க்கு. 
 
    அன்  நண்பக ல் மதிவதனியின் அத்ைத ஒ  குடைல நிைறய அ க்கு மல் ைகப் 

க்கைளக் ெகாண்  வந்  ெகா த் , "மதிவதனி! இவற்ைற உன் ைகயால் அழகாகத் 
ெதா த் க் ெகா , பார்க்கலாம். இன்  மாைல நான் கடற்கைரயி ள்ள ஏ  
கன்னிமார் ேகாவி க்குப் ேபாய் ேநர்த்திக் கடன் ெச த்தி வழிபட் விட்  
வரேவண் ம். எல்லாம் உனக்கு நல்ல இடத்தில் ெகா நன் வாய்த் ப் ெப  வாழ்  
வாழேவண் ேம என்பதற்காகத்தான்" என்  கூறி ேவண் க் ெகாண்டாள். 
 
    அத்ைதயின் ேவண் ேகாைள ம க்க யாமல் மதிவதனி உட்கார்ந்  ெகாண்  
நாைர எ த்  மலைரத் ெதா க்க ஆரம்பித்தாள். ைக மலர்கைளத் ெதா த் க் 
ெகாண் க்கும் ேபாேத மனம் நிைன கைளத் ெதா க்க ஆரம்பித்த . மனம் 
ஏதாவெதான்றில் ஒ ைமயாகக் குவி ம் ேபா  அந்த ஒன்ைறத் தவிர இரண்டாவதாகச் 
ெசய்யப்ப ம் காாியம் சாியாக நைடெபறா . பராக்குப் பார்த் க் ெகாண்ேட 
சிந்தைனயில் ழ்கியி ந்த மதிவதனி க்கைள எ த்  வைத மறந்  ெவ ம் 
நாைரேய மாற்றி மாற்றிச் சு க்கிட்  ந்  ெகாண் ந்தாள். தற்ெசயலாக அந்தப் 
பக்கமாக வந்த அவ ைடய அத்ைத, அவள் த்ெதா த் க் ெகாண் ந்த அழைகப் 
பார்த்த ம் ெபா க்க யாமல் சிாித்  விட்டாள். 
 
    "நீ த்ெதா க்கிற சீைரப் பார்த்தால் சிாிப் த்தான் வ கிற . ஏேதா நிைனவில் 
எங்ேகேயா கவனத்ைத ைவத் க் ெகாண்  ெவ ம் நாைர வைளத்  வைளத்  

ந்  ெகாண் க்கிறாேய அம்மா! நீ காாியம் ெசய்கிற அழகு மிக ம் நன்றாக 
இ க்கிற . நா ம் பார்த் க் ெகாண்ேட தான் இ க்கிேறன், நாைலந்  நாட்களாக நீ 
பித் ப் பி த்தவைளப் ேபால் இ க்கிறாய். ேவளா ேவைளக்கு உண்ண வ வதில்ைல. 
இந்த வயதான காலத்தில் அண்ண க்கு உதவியாகக் கைடக்குப் ேபாக 
மாட்ேடெனன்கிறாய். கால் க க்கச் சுற்றிக் ெகாண் க்கிறாய். நீ எப்ேபா  

ட் க்குத் தி ம்பி வ வாய், எப்ேபா  ெவளிேய ேபாவாய் என்பேத எனக்கும் 
அண்ண க்கும் ெதாியாமற் ேபாய்விட்ட . உன்ைனப் ேபால் ப வம் வந்த 
ெபண் க்கு இந்தப் ேபாக்கு நல்லதில்ைல." 
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    அவைளப் பற்றித் தன் மனத்தி ந்த குைறகைள அவள் ன்ேப ெசால் த் தீர்த்  
விட்டாள் அத்ைத. 
 
    க்கைளேய ெதாடாமல் தான் ெவ ம் நாைர ந்  ெகாண் ப்பைத உணர்ந்த 
ேபா  மதிவதனிக்கு ெவட்கம் பி ங்கித் தின்ற . த ல் ஐந்தா  கண்ணிகள்  
ைவத் த் ெதா த்தி ந்தாள். அதன் பின்  ெவ ம் நாாில் தான் வாிைசயாக ச்சுகள் 
வி ந்தி ந்தன. தப்பித்தவறி இ  மாதிாி அத்ைதயின் வாயில் வி ந்  விட்டால் 
நிைறயப் ேபச்சு வாங்கிக் கட் க் ெகாள்ளாமல் மீள யாெதன்  அவ க்குத் 
ெதாி ம். 
 
    "ஏேதா ெதாியாமல் ெசய்  விட்ேடன் அத்ைத! ெகாஞ்சம் நிைன  த மாறி விட்ட . 
இன் ம் சிறி  ேநரத்தில் எல்லாப் க்கைள ம் விைரவாகத் ெதா த் க் ெகா த்  
வி கிேறன்" என்  கத்தில் மலர்ச்சிைய வரவைழத் க் ெகாண்  கூறினாள் 
மதிவதனி. 
 
    "ெகாஞ்சம் என்ன? சில நாட்களாகேவ நீ க்க க்க நிைன த் த மாறிப் 
ேபாய்த்தாேன திாிகிறாய்? அந்த வலம் ாிச் சங்ைக விைலக்கு வாங்கிக் ெகாண்  
ேபான இைளஞைன நீ இன் ம் மறக்கவில்ைல ேபா க்கிற . அவைன நிைனத் க் 
ெகாண்  தான் நீ இவ்வள  ஆட்ட ம் ேபா கிறாய். நா ம் அண்ண ம் உன்ைன 
எவ்வளேவா கண் த் ப் பார்த் விட்ேடாம். நீ எங்கள் கண் ப்ைபக் ேகட் த் 
தி ந் கிற ெபண்ணாகத் ெதாியவில்ைல. நடக்கக்கூ ய காாியத்ைதயா நீ 
நிைனக்கிறாய்? நீ ம் உன் தந்ைத ம் ெசால்வதி ந்  அந்த இைளஞன் ெபாிய 
ெசல்வக் கு ம்பத் ப் பிள்ைளயாயி க்க ேவண் ெமன்  ெதாிகிற . ெதன் திைசக் 
கட ல் எங்ேகா ஒ  ைலயில் இ க்கும் இந்தச் சி  தீவில் உன்ைனப் ேபால் ஒ  
ெபண்ைணச் சந்தித்தைத எப்ேபாேதா மறந்  ேபாயி ப்பான் அவன். அவைனேய 
நிைனத் க் ெகாண்  ஏங்கும் அசட்  எண்ணங்கைள இந்த விநா யிேலேய 
விட் வி . நமக்கு எட்டாத ெபா ைள, நம்மால் எட்  எ க்க யாத உயரத்தில் 
இ க்கும் அழைக, நாம் நிைனத்  உ கிப் பயெனன்ன? இரண்  ைகக ம் டமாகிக் 
கால் ெநாண் யான ஊைம ஒ வன் தனக்கு எதிேர உள்ள பாைறயில் சுைவயான 
'பசுெவண்ெணய்' உ ட்  ைவத்தி ப்பைதப் பார்க்கிறான். ெவயி ல் ெவண்ெணய் 
உ கிப் பாைறயில் ணாகி வழிகிற . அவனால் என்ன ெசய்ய ம். தான் 
உண்ணக் ைககள் இல்ைல; நடந்  ெசல்லக் கால்கள் இல்ைல, பிறைரக் 
கூப்பிடலாெமன்றாேலா வாய் ஊைம. சாத்தியமில்லாத ஆைசகேளா  ேபாரா  என்ன 
நன்ைம விைளயப் ேபாகிற , ெபண்ேண? அந்த இைளஞைனப் பற்றிய ஆைசகைளத் 
ெதாைலத் த் தைல கிவிட்  எப்ேபா ம் ேபால் நீ பைழய மதிவதனியாக 
மாறிவி . நான் உன் கத்தில் மலர்ச்சிையக் காண ேவண் ம். உன் உதட் ல் 
சிாிப்ைபக் காண ேவண் ம். உன் வாயில் கலகலப்  நிைறந்த பைழய கு ம் ப் 
ேபச்ைசக் ேகட்க ேவண் ம். உன் நைடயில் பைழய ள்ளைலக் காணேவண் ம். 
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இன்ேற இந்தக் கணேம நீ பைழய மதிவதனியாக மாறிவி . கைடக்குப் ேபா; பைழய 
சு சு ப்ேபா  விற்பைனையக் கவனி. அண்ண க்கு மகள், மகன் இரண்டாக ம் 
இ ப்பவள் நீ ஒ த்திதான். இப்ப ச் ேசாக நாடகம் ந த்  அண்ணைன ம் 
என்ைன ம் ேவதைனப்ப த்தாேத." அத்ைத தன் உள்ளத்தின் உணர்ச்சிகளாயி ந்த 
ஆத்திரம், ேவதைன, ஆவல் எல்லாவற்ைற ம் அடக்க யாமல் அந்தப் ெபண்ணின் 

ன்  ெகாட் த் தீர்த்  விட்டாள். அத்ைதயின் ேபச்சுக்கு மதிவதனியிடமி ந்  பதில் 
வரவில்ைல. ழங்காைலக் குத்தைவத்  அதன்ேமல் கத்ைதப் ைதத் க் ெகாண்  
உட்கார்ந்தி ந்தாள் அவள். ெமல் ய விசும்பல் ஒ  அத்ைதயின் ெசவிகளில் 
வி ந்த . 
 
    "என்ன , ெபண்ேண? இதற்காகவா அ கிறாய்? அ ைக வ ம்ப  நான் என்ன 
ெசால் விட்ேடன் இப்ேபா ?" என்  ேகட் க் ெகாண்ேட கீேழ குனிந்  அவள் 

கத்ைத நிமிர்த்தினாள் அத்ைத. அவ ைடய விழிகள் கண்ணீர்க் குளங்களாக 
மாறியி ந்தன. கண்களில் அ ம்பிய கண்ணீர் அ ம் கள் ெச களில் அ ம்பி மலர்ந்த 
மலர்களில் உதிர்ந்தன. 
 
    "யாராவ  இதற்காக அ வார்களா? ேகாவி க்குக் ெகாண்  ேபாக ேவண் ய 
மலர்களின் ய்ைம ெக ம்ப யாக இப்ப  இவற்றின் ேமல் கண்ணீைரச் 
சிந் கிறாேய? நீ ெசய்கிற காாியம் உனக்ேக நன்றாயி ந்தால் சாிதான்" என்  க ந்  
ெகாண்ேட அவள் கூந்தைலக் ேகாதிவிட் ச் சாி ெசய்தாள் அத்ைத. 
 
    அந்தச் சமயத்தில் ெவளிேய ெசன்றி ந்த மதிவதனியின் தந்ைத ட் க்குள் 

ைழந்தார். 
 
    "மதிவதனி! எதற்காக அம்மா இப்ப  உன் அத்ைதயிடம் அ  ரண்  பி த் க் 
ெகாண் க்கிறாய்?" என்  அவர் ேகட்டார். 
 
    "அண்ணா! உங்கள் ெபண் க்கு நீங்கள் தான் ெசால்ல ேவண் ம். அவ ைடய 
நிைன க ம், கன க ம் இப்ேபா  இந்தத் தீவிேலேய இல்ைல. ன்ைனப் ேபால் 
சிாிக்காமல், ேபசாமல், கலகலப்பாக இ க்காமல், எப்ேபா ம் 'அவைன'ேய 
நிைனத் ப் ங்கிக் ெகாண் க்கிறாள். கடற்கைரக் கன்னிமார் ேகாயி க்குப் 
ேபாவதற்காகப் த்ெதா க்கச் ெசான்ேனன். ெதா ப்பதற்காக உட்கார்ந்தவள் சுய 
நிைனேவ இல்லாமல் ைவ மறந்  ெவ ம் நாைர ந்  ெகாண் க்கிறாள். 
'இப்ப ெயல்லாம் இ க்காேத. அவைன மறந் விட்  ன்ேபால் இ ' என்  
கண் த்ேதன். அதற்குத்தான் இந்தப் பலமான அ ைக!" 
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    தன் தங்ைக கூறியைதக் ேகட்  மதிவதனியின் தந்ைத சிாித்தார். "இந்த மாதிாி 
வய ப் ெபண்கைள இத்தைகய அ பவங்களி ந்  கண் த்  மட் ம் தி த்தி விட 

யா . தன்ைன நிைனக்காதவைனத் தான் நிைனத்  ஏமாந்த ெபண்களின் கைதகள் 
உலகத்தில் அதிகமாக இ க்கின்றன. அந்தக் கைதகளில் ஒன்றாக என் அ ைமப் 
ெபண்ணின் நிைன க ம் ஆகிவிடக்கூடாேத என்ப தான் என் ைடய கவைல. 
நிைனப்பைத அைடவ  ஒ  தவம்; ஒ  னிதமான ேவள்வி அ . நிைனத்  நிைனத்  
அந்த நிைன கைள உ ேவற்றி வ ேவற்றி எண்ணியைத அைடந்ேத தீ ம் ஆைசத் 
தவத் க்குப் பி வாதம் நிைறய ேவண் ம். அந்த அன் மயமான தவத்ைத 
விடாப்பி யாகப் பி த் க் ெகாண்  ெவல் ம் ெதம்  இதிகாச காலத் ப் 
ெபண்க க்கு இ ந்த . சீைதக்கும், பாஞ்சா க்கும், ஓரள  சகுந்தைலக்கும் இ ந்த 
அந்தத் ெதம்  ெசம்பவழத் தீவின் ஏைழப் பரதவனான என் ைடய மக க்கு 
இ ந்தால் அவ ைடய நல்விைனதான் அ . சீைத ம் பாஞ்சா ம் சகுந்தைல ம் 
நிைனத்தவர்கைள அைடய மட் ம் தான் ந்த . சாவித்திாிேயா அவர்களி ம் ஒ  
ப  ேமேல ேபாய்விட்டாள். தான் அைடந்த ஆடவைனத் தன் நிைன த் தவத்தால் 
கூற் வனிடமி ந்ேத மீட்க ந்த  அவளால். ெதய்விகக் காத ன் ெவற்றிக்கு 
இத்தைகய நிைன  வன்ைம ெபண்க க்கு ேவண் ம். சிறிய ஆைசகளில் மனம் 
ைவத் விட்டால் நிைன க க்கு ஆற்றேல உண்டாவதில்ைல. நீ ம் நா ம் 
இவைளக் கண் ப்பைத இன்ேறா  விட் விட ேவண் ம். இவ்வள  வய  வந்த 
ெபண்ைணக் கண் ப்ப ம் அநாகாிகமான . இவ ைடய நிைன கேள இவ க்கு 
விைள  கற்பிக்கட் ெமன்  விட்  வி வ தான் நல்ல ." ஒன்றி ம் பட் க் 
ெகாள்ளாதவர் ேபால் தன் தங்ைகயிடம் கூறிய அவர் மதிவதனியின் பக்கமாகத் 
தி ம்பி, "மதிவதனீ! நீ ஏன் அ கிறாய்? நீ இன் ம் குழந்ைதயில்ைலேய? தாையத் 
தவிர ேவ  நிைனவில்லாதவைர ெபண் ேபைதயாயி க்கிறாள். தந்ைத 
உடன்பிறந்ேதார், விைளயாட் ப் ெபா ள் - எல்லாவற்ைற ம் கடந்  தன்ைனத் தவிர 
இன்ெனா  ஆண்மகைன நிைனக்கத் ெதாடங்கும் ேபா  ேபைத ைமெபற்ற 
ெபண்ணாகி வி கிறாள். இப்ேபா  நீ ஒ  ெபண். உன் நிைன க்கு நீ ஒர் 
ஆண்மகைனத் ேத  உ தியாக்கு. அ தான் நான் உனக்குக் கூ ம் அறி ைர. 
இனிேமல் நான் உன்ைனக் கண் க்கப் ேபாவதில்ைல. பய த்தப் ேபாவதில்ைல. 
அந்த இைளஞன் உன்ைன மறந்  வி வாெனன்  ெசால் க் கலக்கமைடயச் ெசய் ம் 
வழக்கத்ைத ம் இந்த விநா யி ந்  நான் விட் வி கிேறன்." 
 
    தந்ைதயின் அந்தப் ேபச்ைசக் ேகட்ட டன் மதிவதனிக்கு உடல் சி ர்த்த . ைத 
மாதத்  ைவகைறயில் கட ல் நீரா ன  ேபால் இ ந்த . 
 
    "அப்பா..." என்  உணர்ச்சி ேம ட் க் கூவிக் ெகாண்ேட எ ந்  ஓ  வந்  அவர் 
கால யில் சு ண்  வி ந்தாள் அவள். "நிைனைவ உ தியாக்கு. நிைனப்பைத 
அைடவ  ஒ  தவம்" என்ற ெசாற்கள் அவள் ெசவிைய விட்  நீங்காமல் நித்திய 
ஒ யாகச் சுழன்  ெகாண் ந்தன. தன் எண்ணத்தின் இலட்சியமான காத ல் 
ெவற்றிெபற ஒ  திய க வி கிைடத் விட்ட . அவைன அைடவதற்கு அவ க்கு 
ஒ  திய உண்ைமைய அவள் தந்ைத கூறிவிட்டார். 
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    "அப்பா! 'இதிகாச காலத் க்குப் பின் ம் நிைனைவத் தவமாக்கி, நிைனத்தவைன 
அைட ம் இலட்சியக் காத க்கு உதாரணமாகச் ெசம்பவழத் தீவில் ஒ  ெபண் 
பிறந்தி ந்தாள்' என்  என்ைன ம் எ த் க்காட்டாகக் கூ வதற்குத் தகுந்தப  நான் 
வாழ்ந்  காட் விடப் ேபாகிேறன். அப்பா! அப்ப  ஒ  வாழ்க்ைக வாழ்ந் விட 
ேவண் ெமன்  பி வாதம் இப்ேபாேத எனக்கு உண்டாகிவிட்ட " - அவ ைடய 
பாதங்களில் தன் கண்ணீர் ஒ க ஆேவசத்ேதா  உ தியான குர ல் கதறினாள் 
மதிவதனி. 
 
    "எ ந்தி , அம்மா! காலம் உன் நிைன க்கு ெவற்றிையக் ெகா க்கட் ம்" என்  
அைமதியாகக் கூறி, அவள் பி யி ந்  தம் பாதங்கைள வி வித் க் ெகாண்  

ட் ன் உட்பக்கமாக நடந்தார் அவர். மதிவதனியின் அத்ைத ஒன் ம் ெசால்லத் 
ேதான்றாமல் சூனியத்ைத ெவறித் ப் பார்த் க் ெகாண்  நின்றாள். 
 
    அன்ைறக்கு மாைலயில் தன் அத்ைதேயா  கடற்கைரயி ள்ள ஏ  கன்னிைககளின் 
ேகாயி க்குப் ேபாயி ந்தாள் மதிவதனி. ஏ  கன்னியர் ேகாவி ன் வாச ல் ஒ  
பைழய ன்ைன மரம் இ ந்த . மிக ம் வயதான மரம் அ . அதன யில் மணற் 
பரப்பில் தி மணமாகாத கன்னிப் ெபண்கள் தங்கள் மனத்தி ள்ள எண்ணம் 
நிைறேவ மா என் ம், நிைன க்கு இைசந்த கணவன் கிைடப்பானா என் ம் 'கூடல் 
இைழத் 'ப் பார்ப்ப  வழக்கம். கூடல் இைழத் ப் பார்த்தலாவ : மணற்பரப்பில் 
கிழக்குத் திைச ேநாக்கி அமர்ந்  ெகாண் , இரண்  கண்கைள ம்  வழிப ம் 
ெதய்வத்ைத மனத்தில் தியானித் , வல  ைக ஆள் காட்  விரலால் மணற்பரப்பில் 
கு ட்டாம் ேபாக்கில் ஒ  வட்டம் ேபா வ . ேகாட்ைடத் ெதாடங்கிய னியில் 
விலகாமல் ஒ ங்காக வந்  ெபா ந்தி வட்டம் ைமயாக  ெபற்றால் 
எண்ணிய காாியம் ெவற்றி ெப ம் என்  தீர்மானித் க் ெகாள்ளலாம். 
 
    அத்ைதக்குத் ெதாியாமல் ன்ைன மரத்த யில் கூடல் இைழத் ப் பார்த்  விட 
ேவண் ம் ேபால் ஆவல் கு கு த்த  மதிவதனிக்கு. வாிைசயாக இ ந்த ஏ  
கன்னியாின் சிைலக க்கும்  அணிவித்  விட்  அத்ைத கண்கைள த் 
தியானித் க் ெகாண்  நின்ற ேபா  ெமல்ல ெவளிப் பக்கமாக ந விப் ன்ைன 
மரத்த  மணற்பரப் க்கு வந்தாள் அவள். அத்ைத தி ம்பி வந்  பார்த் விடப் 
ேபாகிறாேள என்ற பய ம், ெவட்க ம் பதற்றத்ைத உண்டாக்கின. கண்கைள 

னாள். பளபளப்பான இைமத் ேதாள்களின் க ம் பசுைமச் சி  நரம் கள் ய 
கண்களின் அழைகக் காட் ன. வல  ைக விரல்கள் பயத்தால் ந ங்கின. உடல் 
வியர்த்த . ெநஞ்சு ஆவலால் ேவகமாக அ த் க்ெகாண்ட . வல  ைக ஆள் காட்  
விரலால் வட்டத்ைத மண ல் கீறிவிட் க் கண்கைள ஆைசேயா  திறந்  பார்த்தாள். 
என்ன ஆச்சாியம்? ஆரம்பித்த னிேயா  ேகா  சாியாகப் ேபாய்ப் ெபா ந்தி வட்டம் 
ஒ ங்காக ந்தி ந்த . அந்த வட்டத்ைத ைவத்த கண் வாங்காமல் பார்த் க் 
ெகாண் க்கும் ேபாேத தன் அன் க்குாியவன் அன்  கப்பல் ேமல் தளத்தி ந்  
ஊதிய சங்கின் ஒ  ம ப ம் ேகட்ப  ேபால் ஒ  பிரைம ஏற்பட்ட  அவ க்கு. 
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கூடல் கூ யதால் உண்டான கு கலத்தால் மதிவதனி அைதேய பார்த் ப் ாித் க் 
ெகாண் ந்த ேபா  பின்னால் யாேரா சிாிக்கும் ஒ  ேகட்ட . தி ம்பிப் பார்த்தாள். 
அவ ைடய அத்ைத நின்  ெகாண் ந்தாள். அவ க்கு ெவட்கம் தாங்க 

யவில்ைல. 
    -------   
 

2.25. கடற் காய்ச்சல் 
 
    சக்கேசனாபதி பதறிப் ேபானார். ந க்கட ல் குமார பாண் ய க்கு அப்ப  ஒ  
நிைல ஏற்ப ெமன்  அவர் எதிர்பார்க்கவில்ைல. சில ைடய உடல் இயல் க்குத் 
ெதாடர்ந்தாற் ேபால் கட ல் பயணம் ெசய்வ  ஒத் க் ெகாள்ளா . 
இராசசிம்ம க்குக் கடற் காய்ச்சல் வ வதற்கான அறிகுறிகள் இ ந்தைத ன் 
கூட் ேய அவர் உணர்ந்  ெகாண்டார். சு ண்  சு ண்  ப த் க் ெகாள்வைத ம், 
ேசார்வைடந்  ெதன்ப வைத ம் ெகாண்ேட கடற் காய்ச்சல் வரலாெமன்  
அ மானித்தி ந்தார். ஆனால் அ  இவ்வள  க ைமயான நிைலக்கு 
வந் வி ெமன்  அவர் நிைனக்கவில்ைல. 
 
    அன்  மாைல ேநரத் க்குள் காய்ச்சல் மிகுதியாகி விட்ட . குமார பாண் யன் தன் 
நிைனவின்றிக் கிடந்தான். ஏற்ெகனேவ அவ க்கு ஒற்ைற நா யான உடல். 
காய்ச்ச ன் ெகா ைமயால் அந்த உடல் அல் த் தண்டாகத் வண்  ேபாய்விட்ட . 
ெவ ம் காய்ச்சேலா  மட் ம் இ ந்தால் பரவாயில்ைல. மன உைளச்ச ம் ேசர்ந்  
ெகாண்ட . 'தன் ெசயைலப் பற்றித் தாய் என்ன நிைனப்பாள்? மகாமண்டேலசுவரர் 
என்ன நிைனப்பார்? அன்ைப எல்லாம் அள்ளிச் ெசாாிந்  ஒட் க் ெகாண்  பழகிய 
மகாமண்டேலசுவராின் அ ைமப்ெபண் குழல்வாய்ெமாழி என்ன எண் வாள்?' 
என்  இத்தைகய கவைலகள் ேவ  குமாரபாண் யன் மனத்ைதக் கலக்கியி ந்தன. 
அவன் கப்பல் தளத்தில் ப த் க் ெகாண்  தன்ைன மறந்  உறங்கிய ேபா  ஒ  
கன  கண் ந்தாேன, அந்தக் கன ம் அவன் உள்ளத்ைதக் குழப்பிக் 
ெகாண் ந்த . 
 
    காய்ச்சல், ேசார் , கலக்கம், குழப்பம் எல்லாவற் க்கும் ந வில் அவன் ெநஞ்சுக்கு 
ஆ தலான நிைன  ஒன் ம் ேகாைடயின் ெவப்பத்தினிைடேய சி சி க்கும் 
ெதன்றைலப் ேபால் ஊ விக் ெகாண் ந்த . அந்த நிைன ...? அ  தான் 
மதிவதனி என்ற இனிய கன ! ப த்த மாங்காயில் காம்ேபாரத் ச் ெசங்கனிகளின் 
ெச ைம ேபால் கன்னங் குழியச் சிாிக்கும் மதிவதனியின் கன்னிச் சிாிப்  னா ம் 
திறந்தா ம் அவன் இைமக க்குள்ேளேய நிைறந்  நின்ற . க்குள் மர்மமாக 
மைறந்  நிற்கும் ந மணம் ேபால அந்தப் ெபண்ணின் சிாிப் க்குள் 'ஏேதா ஒன் ' 
மைறந்தி ந்  தன்ைனக் கவர்வைத அவன் உணர்ந்தான். காய்ச்ச ன் ெவப்பம் அவன் 
உடெலங்கும் கனன்ற . மதிவதனிையப் பற்றிய நிைனேவா அவன் உள்ளெமங்கும் 
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குளிர்வித்த . சக்கேசனாபதி அவன் தைலப்பக்கத்தில் கன்னத்தில் ஊன்றிய ைக டன் 
அமர்ந்தி ந்தார். 
 
    குமார பாண் யைன ம் அவன் ெகாண்  வ ம் பாண் ய மரபின் அரசுாிைமச் 
சின்னங்கைள ம் பத்திரமாக ஒ  குைற மின்றி ஈழ நாட் க்குக் ெகாண்  ேபாய்ச் 
ேசர்க்கும் ெபா ப்  அவ ைடய  தாேன? அவர் கவைலப்படாமல் ேவ  யார் 
கவைலப்பட ம்? இலங்ைகப் ேபரரசன் காசிபனின் உயிர் நண்பனான 
இராசசிம்மைனக் கடற் காய்ச்சேலா  அைழத் க் ெகாண்  ேபாய் அவன் ன் 
நி த்தினால் அவ ைடய ேகாபம் வ ம் சக்கேசனாபதியின் ேமல் தான் தி ம் ம். 
 
    காசிப ைடய ேகாபத் க்கு ஆளாக ேநாிடாமல், கப்பல் ஈழமண்டலக் கைரைய 
அைட ன்ேப குமார பாண் ய க்குச் சுகம் ஏற்பட்  அவன் பைழய உற்சாகத்ைதப் 
ெபற ேவண் ெமன்  எல்லாத் ெதய்வங்கைள ம் மனத் க்குள் ேவண் க் 
ெகாண் ந்தார் சக்கேசனாபதி. இளவரசன் இராசசிம்மனின் உட க்கு அதிர்ச்சி 
ஏற்படாமல் இ க்க ேவண் ெமன்பதற்காகக் கப்பைலக் கூட ேவகத்ைதக் குைறத்  
ெம வாகச் ெச த்த ேவண் ெமன்  மா மிையக் கூப்பிட்  எச்சாிக்ைக 
ெசய்தி ந்தார். கடற் காய்ச்சைல விைரவாகத் தணிப்பதற்குப் ேபா மான ம ந் கள் 
கப்ப ேலேய இ ந்த ேபா ம் அவ க்குக் கவைல என்னேவா ஏற்படத்தான் ெசய்த . 
எல்ேலா க்குேம கப்ப ல் அந்த ஒேர கவைலதான் இ ந்த . கப்பைலச் ெச த் ம் 
மா மி, கப்ப ன் ெபா ப்பாளனான கலபதி, சாதாரண ஊழியர்கள் எல்ேலா ம் 
குமார பாண் ய க்குச் சீக்கிரமாக உடல் நலம் ஏற்பட ேவண் ேம என்ற 
நிைனவிேலேய இ ந்தனர். இன் ம் இரண்ெடா  நாள் பயணத்தில் கப்பல் 
இலங்ைகக் கைரைய அைடந்  வி ம். கப்ப ன் ேவகத் க்கும் ேவகமின்ைமக்கும் 
ஏற்பக் கூடக் குைறய ஆகலாம். 
 
    நீண்ட பகல் ேநரம் வ ம் இராசசிம்மன் அன்ைறக்குக் கண் விழிக்கேவயில்ைல, 
உண ம் உட்ெகாள்ளவில்ைல. க்கத்தில் அவன் என்ெனன்னேவா பிதற்றினான். 
மாைலயில் ெபா  மங்கும் ேநரத்திற்கு அவன் கண் விழித்தான். தாமைரயின் 
சிவப்பான உட் றத்  அகவிதைழப் ேபால் அவ ைடய கண்கள் சிவந்தி ந்தன. 
ஈரக்கசி ம் கலக்க ம் கூடத் ெதன்பட்டன. 
 
    "இளவரேச! காய்ச்சல் உடம்ேபா  நீங்கள் இப்ப ப் பசிைய ம் ேசர்த் த் தாங்கிக் 
ெகாண் ப்ப  நல்லதில்ைல. ஏதாவ  ெகாஞ்சம் உண  உட்ெகாள் ங்கள்" என்  
சக்கேசனாபதி ெகஞ்சினார். 
 
    "நான் என்ன ெசய்யட் ம்? எனக்கு உண  ேவண் யி க்கவில்ைல. வாெயல்லாம் 
சுைவப் லன் மரத் ப் ேபாய்க் கசந்  வழிகிற . என்ைன வற் த்தாதீர்கள்" என்  
குமார பாண் யனிடமி ந்  பதில் வந்த . தட் த் த மாறிக் ெகாண்ேட தளத்தில் 
விாித்தி ந்த விாிப்பில் தள்ளா  எ ந்  உட்கார்ந்தான். அவ க்கு இ ந்த 
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தளர்ச்சிையக் கண்  பதறிக் கீேழ சாயந்  விடாமல் சக்கேசனாபதி குப் பக்கமாகத் 
தாங்கிக் ெகாண்டார். ேநா ற் த் தளர்ந்தி க்கும் அந்த நிைலயி ம் இராசசிம்மனின் 

க மண்டலத்தில் யாைர ம் ஒ  ெநா யில் கவர்ந்  தன்வயமாக்கிக் ெகாள் ம் அந்த 
அழகுக் கு கு ப்  மட் ம் குன்றேவயில்ைல. சக்கேசனாபதியின் ப த்த ேதாளில் 
சாய்ந்  ெகாண்  ெப ச்சு விட்டான் அவன். 
 
    "ஈழ நாட் க்கைரைய அ குவதற்கு ன் உங்க க்கு உடல் ேதறவில்ைலயானால் 
காசிப மன்ன க்கு நான் காரணம் ெசால்  மீள யா . நான் சாியாகக் கவனித்  
அைழத் க் ெகாண்  வராததனால் தான் உங்க க்குக் காய்ச்சல் வந்தி க்க 
ேவண் ெமன்  என்ைனக் ேகாபித் க் ெகாள்ளத் ெதாடங்கிவி வார்" என்  
சக்கேசனாபதி கூறியதற்கு இராசசிம்மன் உடேன ம ெமாழி கூறவில்ைல. சிறி  
ேநரம் நிதானமாக எைதேயா சிந்தித் விட் ப் பதில் ெசால் கிறவைனப் ேபால், 
"சக்கேசனாபதி! உடற் காய்ச்சைல விட இப்ேபா  மனக் காய்ச்சல் தான் 
அதிகமாகிவிட்ட " என்  த த க்கும் குர ல் ெசான்னான். அந்தச் ெசாற்கைளச் 
ெசால் ம் ேபா  உணர்ச்சிக் கு ற ன் ேவதைனயால் வார்த்ைதகள் தைடப்பட்  
வந்தன. ெநஞ்சு பலமாக விம்மித் தணிந்த . சக்கேசனாபதி அைதக் கண்  பயந்தார். 
அவன  ெநஞ்ைச ெம வாகத் தடவி விட் க் ெகாண்ேட, "இளவரேச! காய்ச்சல் 
உள்ள ேபா  இப்ப  உணர்ச்சி வசப்பட் ப் ேபசேவா, நிைனக்கேவா கூடா . 
எைதப்பற்றி ம் மனத்ைதக் கவைலப்பட விடாமல் நிம்மதியாக ைவத் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம்" என்  கூறினார். 
 
    "என்னால் அப்ப  நிம்மதியாக இ க்க யாவில்ைலேய, சக்கேசனாபதி! ள்ளில் 

ரண்  ெகாண்  பஞ்சைணயாக நிைனத் க் ெகாள்வதற்கு நான் ேயாகியாக 
இ ந்தால் அல்லவா ம்? ஆைச ம் பாச ம் ஆட் ைவக்க ஆ ம் சாதாரண 
மனிதன் தாேன நா ம்? நான் ெசய் விட்டனவாக என்னாேலேய உணரப்ப ம் என் 
தவ கள் நிழல் ேபால் என்ைனச் சா கின்றனேவ?" இராசசிம்மன் மனேவதைனேயா  
இப்ப ச் ெசால் ய ேபா  அவ க்கு என்ன பதில் ெசால் வெதன்  
சக்கேசனாபதிக்கு விளங்கவில்ைல. 
 
    அவர்கள் இ வ க்கும் இைடேய சில விநா கள் ெமௗனம் நிலவிய . இ ந்தாற் 
ேபா ந்  இராசசிம்மன் திடீெரன்  கு றி அழ ஆரம்பித்  விட்டான். என்ன 
ெசய்வெதன்  ெதாியாமல் திைகத்தார் அவர். அவைன ேவதைனக் 
குள்ளாக்கியி க்கும் எண்ணம் என்னெவன்  சக்கேசனாபதியினால் விளங்கிக் 
ெகாள்ள யவில்ைல. உட ல் ேநாய் ேவதைன அதிகமாகும் ேபா  சில மனிதர்கள் 
தங்க க்குத் தாங்கேள அசட் த்தனமாக வாய்விட்  அ  ெகாள்வ ண் . 'குமார 
பாண் ய ைடய அ ைக ம் அந்த வைகையச் ேசர்ந்த தாேனா?' என்  எண்ணி 
வ ந்தினார். 
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    "இளவரசர் இப்ப  வரவரச் சி  குழந்ைதயாக மாறிக் ெகாண்  வந்தால் நான் 
எப்ப  ஆ தல் ெசால்ல ம்? எதற்காக, எைத நிைனத் க் ெகாண்  இப்ேபா  
நீங்கள் அ கிறீர்கள்?" அவன் கத்த ேக ெந ங்கிக் குனிந்  விசாாித்தார் அவர். 
 
    "இத்தைன நாட்களாக இைடயாற்  மங்கலம் மாளிைகயில் ேபாய் யா க்கும் 
ெதாியாமல் தி டைனப் ேபால் ஒளிந்தி ந்ேதேன! என் அன்ைனையப் ேபாய்ப் 
பார்க்கேவண் ெமன்  என் பாழாய்ப் ேபான மனத் க்குத் ேதான்றேவ இல்ைலேய? 
சக்கேசனாபதி! 'ெபற்றம் மனம் பித் , பிள்ைள மனம் கல் ' என்  என் தாய் அ க்க  
ஒ  பழெமாழிையச் ெசால் வாள். அதற்ேகற்றாற் ேபாலேவ நா ம் நடந்  
ெகாண் க்கிேறன். என் ெசயல்கைளெயல்லாம் ெதாிந்  ெகாண்டால் என் தாயின் 
மனம் என்ன பா ப ம்? என்னால் யா க்கு என்ன பயன்? எல்ேலா க்குேம ெகட்ட 
பிள்ைளயாக நடந்  ெகாண்  விட்ேடன். இைதெயல்லாம் நிைனத்தால் எனக்ேக 
அ ைக அ ைகயாக வ கிற . மகாமண்டேலசுவரர் என்ைனப் பற்றி எவ்வளேவா 
நம்பிக்ைக ம் நல்ல எண்ண ம் ைவத் க் ெகாண்  இைடயாற்  மங்கலத்தில் 
ெகாண்  ேபாய்த் தங்கச் ெசய்தி ந்தார். நான் அவ க்ேக நம்பிக்ைகத் ேராகம் 
ெசய்  ஏமாற்றி அரசுாிைமப் ெபா ள்கைளக் கவர்ந்  ெகாண்  வந் விட்ேடேன!" 
என்  சக்கேசனாபதியிடம் அ ெகாண்ேட ெசால் ப் லம்பினான் அவன். என்ன 
கூறி எந்த விதத்தில் அவைனச் சமாதானப்ப த் வெதன்ேற அவ க்குத் 
ெதாியவில்ைல. 
 
    "இல்லாதைதெயல்லாம் நீங்களாகக் கற்பைன ெசய்  ெகாண்  அழாதீர்கள். 
சந்தர்ப்பங்கள் நம்ைம எப்ப  நடத்திக் ெகாண்  ேபாகின்றனேவா, அப்ப த்தாேன 
நாம் நடக்க ம்? உங்கள் ேமல் என்ன தவ  இ க்கிற . மகாமண்டேலசுவரர் 
உங்கைள அவ்வள  கட் க்காவ ல் இரகசியமாக ைவக்காவிட்டால் நீங்கள் உங்கள் 
அன்ைனையச் சந்தித்தி ப்பீர்கள் அல்லவா? அப்ேபா  என்னவாகியி க்கும்? 
ேபா ம், பைகவர் பய ம் உள்ள இந்தச் சூழ ல் அரசுாிைமச் சின்னங்கள் 
இைடயாற்  மங்கலத்தில் இ ப்பைத விட இலங்ைகயில் இ ப்பேத நல்ல " என்  
ஒ விதமாக ஆ தல் ெசான்னார். 
 
    "என்ைன அங்ேக கூட் க் ெகாண்  ேபாய் அவற்ைறக் காண்பி ங்கள்" என்  
கப்ப ல் அரசுாிைமப் ெபா ள்கள் ைவத்தி க்கும் அைறையச் சுட் க் காட் ப் 
பி வாதம் பி த்தான் அவன். 
 
    ெமல்ல எ ந்தி க்கச் ெசய்  நடத்திக் கூட் க் ெகாண்  ேபாய்க் காண்பித்தார். 
குழந்ைத ஆச்சாியத்ேதா  பார்ப்ப  ேபால் ைய ம், வாைள ம், 
சிம்மாசனத்ைத ம் தி ம்பத் தி ம்பத் ெதாட் ப் பார்த்தான் இராசசிம்மன். அந்த 
அைறயி ந்  ெவளிவந்த ம், 'என்ைன உடேன ேமல் தளத் க்குக் கூட் க் 
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ெகாண்  ேபானால்தான் ஆயிற் !' என்  ரண்  பி த்தான். அந்தத் திறந்த ெவளிக் 
காற்  காய்ச்சல் உடம் க்கு ஒத் க் ெகாள்ளா  என்  அவர் எவ்வளேவா ெசால் த் 
த த் ப் பார்த்தார். அவன் ேகட்கவில்ைல. ேமல் தளத்தில் கூட் க் ெகாண்  ேபாய் 
நி த்தினார். ேமேல மாைல ேநரத்  வானின் ெசம்ெபான்னிறச் ெசம் கில்கள் ஆகாய 
ெவளிையத் தகத்தகாயம் ெசய்  ேகாலமிட் ந்தன. வானின் பிைறச்சந்திரைன 
எட் ப் பி த்  வி வ  ேபால் அைலக் ைககைள ேமல் எ ப்பிய  நீலக் கடல். 
இராசசிம்மன் கண்ணீைரத் ைடத் க் ெகாண்  விழிகைள இைமக்காமல், கடைல ம், 
வானெவளிைய ம், நாற் றத்தி ம் தி ம்பித் தி ம்பிப் பார்த்தான். அந்த வானில், 
கட ல், அைலகளில், ேமகங்களில், பிைறச்சந்திரனில் அவன் எைதக் கண்டாேனா? 
 
    "சக்கேசனாபதி? கீேழ ேபாய் அந்த வலம் ாிச் சங்ைக எ த்  வா ங்கள்" என்றான். 
அவர் கீேழ ெசன்றார். தி ம்பிய பக்கெமல்லாம் ெசம்பவழத் தீவில் சந்தித்த அந்த 
அழகியின் கேம ெதாிவ  ேபா ந்த  இராசசிம்ம க்கு. அந்த அற் தமான 
இயற்ைகயின் சூழல் அவைன என்னேவா ெசய்த . அவ ைடய நாவின் னியில் சில 
ெசாற்கள் த்தன. அவன் உள்ளம் ஏேதா ஒன்ைற உணர்ந்  எைதேயா அழகாக 
ெவளியிடக் கிளர்ந்த . அ த்த விநா  அவன் பாடத் ெதாடங்கினான். அைல 
ஓைசைய இைடயிட்  அவன் இனிய குரல் ஒ த்த . அந்த இனிைமயில் 
'மதிவதனி'யின் நிைன  அவ ள் சுழன்ற . 
 
        "மின்ன ன் ஒளிெய த்  கில்தனில் 
              குழல் ெதா த் ப் 
        ெபான்னில் நிறம்பைடத் ப் 
              பிைறயினில் தல் ம த் ப் 
        ன்னைக ல்ைலயாகிப் 
              வங்கள் விற்களாகிக் 
        கன்ன ன் சுைவ குயிற்றிக் 
              க விைளக் கண்களாக்கி 
        ெமன்நைட பரதமாகி 
              ெமல் தழ் பவழமாகிப் 
        பன்ென ங் காலெமன் ம் 
              பைடப்பி ங் கழகுகாட் க் 
        கன்னிைம ெயன் ேமார் 
              கற்பகம் ப த்ததம்மா." 
 
    சங்ேகா  வந்  நின்ற சக்கேசனாபதி அந்த இன்னிைச ெவள்ளத்தில் ெசாக்கி 
நின்றார். "உங்க க்கு இவ்வள  நன்றாகப் பாடவ மா?" என்ற அவர் ேகள்விக்குப் 
பதில் கூறாமேல அவாிடமி ந்  சங்ைக வாங்கிக் ெகாண்டான் அவன். 
    ----------- 
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2.26. வம் க்கார வா பன் 
 
    குழல்வாய்ெமாழிக்காக ஏற்பா  ெசய்தி ந்த கப்ப ன் அலங்கார 
அைறக்குள்ளி ந்  அந்த இைளஞன் சிாித் க் ெகாண்ேட எதிேர வந்தைதப் பார்த்த 
ேபா  நாராயணன் ேசந்த க்கு ஏற்பட்ட திைகப்  உடேன ேகாபமாக மாறிய . 
ேவ க்ைக ம், கு ம் த்தன ம் ெதன்ப கிற ேசந்தன் கத்தில் தன் தலாகக் 
க ைமயான சீற்றத்ைதக் காண ந்த . "தம்பி! நீ சாியான தி ட் ப் பயல் 
என்பைதக் காட்  விட்டாேய! நீ ெபாிய கள்ளன். இந்தக் கப்ப ல் ஏறக் கூடாெதன்  
கண் த் ச் ெசால் ம் எங்கள் கண்களில் மண்ைணத் விவிட்  எப்ப ேயா 
மாயமாக உள்ேள குந் விட்டாய். இவ்வள  ரம் வம் க்கு வந் விட்ட பின்  
உனக்ெகல்லாம் இனிேமல் மதிப் ம் மாியாைத ம் ெகா த் க் ெகாண் ப்பதில் 
பயனில்ைல. நீ என்னிடம் வாங்கிக் கட் க் ெகாண்  தான் ேபாகப் ேபாகிறாய்" என்  
தன் ைடய மத்தளம் ேபான்ற யங்கைள மடக்கி அங்கிைய ம த்  விட் க் ெகாண்  
அந்த வா பைன ெந ங்கினான் ேசந்தன். அவ ைடய உ ண்ைட கத்தி ம் 
ெபாிய வட்டக் கண்களி ம் சினம் க்ேகறியி ந்த . 
 
    குழல்வாய்ெமாழி பயந்  ம ண்ட பார்ைவேயா  அைற வாயி ேலேய 
நின் விட்டாள். அந்த இைளஞன் எப்ப , எப்ேபா  கப்பல் அைறக்குள் குந்தி க்க 

ெமன்ப  அவள் அ மானத் க்கு எட்டேவ இல்ைல. அவ க்கும் அந்த 
இைளஞன் ேமல் ஆத்திரம் உண்டானா ம், ேசந்தன் அவைன அ ப்பதற்காகக் 
ைகைய ஓங்கிக் ெகாண்  ேபான ேபா  சிறி  ேவதைனயாக இ ந்த . உள்ளத்தின் 
ஒ  ைலயில் அந்த இைளஞ க்காக அ தாபத்தின் மிகச் சிறிய ஊற் க் கண் 
திறந்  வ வைத அவளால் த த் க் ெகாள்ள யவில்ைல. ஆனால் ேசந்தனிடம் 
அந்த இைளஞன் நடந்  ெகாள்ளத் ெதாடங்கிய விதத்ைதப் பார்த்த ேபா  அவள் தன் 
அ தாபத்ைதேய மாற்றிக் ெகாள்ள ேவண் ய நிைல ஏற்பட்  விட்ட . அவள் 
எண்ணியைதப் ேபால் அவன் சா ப் பிள்ைளயாண்டானாக இ க்கவில்ைல. ெபாிய 
வம் க்காரனாக இ ந்தான். தன்ைன ேநாக்கிக் ைகைய ஓங்கிக் ெகாண்  அ க்க வந்த 
ேசந்தைன எதிர்த் க் ெகாண்  ைறத்தான் அவன். "ஐயா! சும்மா மிரட் ப் 
பார்க்காதீர்கள். நான் நல்லவ க்கு நல்லவன், ெகட்டவ க்குக் ெகட்டவன். 'ஏேதா 
இளம் பிள்ைளதாேன' என்  ைகைய ஓங்கிக் ெகாண்  வ கிறீர்கள். உங்க ைடய 
ஆத்திரம் உண்ைமயானால் நா ம் உங்களிடம் ெபால்லாதவனாக நடந்  ெகாள்ள 
ேவண் ய தான்" என்  அவன் விைறப்பாக நிமிர்ந்  நின்  வல  ைகயால் 
இைடயி ந்த வாளின் பி ையத் ெதாட் க் ெகாண்ேட கூறினான். அ  நாராயணன் 
ேசந்த ைடய ேகாப ெந ப்ைபக் ெகா ந்  விட்ெடாியச் ெசய்த . அவன் 
சினத்ேதா  கூச்ச ட்டான். "அேட, ெபாட்ைடப் பயேல! நீ ம் உன் கீச்சுக் குர ம் 
நாசமாய்ப் ேபாக! கட ள் உன் திமி க்கு ஏற்றாற்ேபால் ெதாண்ைடைய அளந் தான் 
ைவத்தி க்கிறார் உனக்கு. வாைளக் ைகயில் உ விக் ெகாண்  என்ைன ஏமாற்றி 
விடலாெமன்றா பார்க்கிறாய்? ஏதாவ  வம்  ெசய்தாேயா, உன்ைன அப்ப ேய 
குண் க் கட்டாகக் கட் த் க்கிக் கீழ்த்தளத்தில் இ ந்தப ேய கட ல் எறிந்  
வி ேவன். என் ைடய இந்தக் ைககளில் ஒளிந்  ெகாண் க்கும் வ ைமைய நீ 
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அறியமாட்டாய். ேநற்  பயல் நீ ெகாஞ்சம் வணக்கமாகேவ ேபசு. இந்த 
விைறப்ெபல்லாம் என்னிடம் ைவத் க் ெகாள்ளாேத!" 
 
    "சாிதான், ஐயா! ெகாஞ்சம் நாக்ைக உள் க்குள்ேள அடக்கிேய ேபசுங்கள். நீங்கள் 
இ ப்ப  ழங்கால் உயரம்! ஆகாயத்ைதப் பிளக்கும்ப  ெபாிதாகக் கூச்சல் 
ேபா கிறீர்கேள! கட ள் எனக்குத்தான் ெதாண்ைடையக் குட்ைடயாகப் பைடத்  என் 
திமிைர மட்டம் தட் விட்டார்; உங்க க்கு என்ன காரணத் க்காக உடம்ைபேய 
இப்ப க் கட்ைடயாகப் பைடத்தாேரா ெதாியவில்ைல! ேபாகட் ம். இேதா 
அைறவாச ல் நின்  ெகாண் க்கும் இந்தச் சேகாதாிக்கு ன்னால் உங்கைள 
அநாவசியமாக அவமானப்ப த்த ேவண்டாெமன்  பார்க்கிேறன். 
இல்ைலயானால்...?" அவன் க்கவில்ைல. அதற்குள் ேசந்தன் கு க்கிட் , 
"இல்ைலயானால் என்ன ெசய் வி வாயாம்?" என்  ெகாதிப்ேபா  ேகட் க் 
ெகாண்ேட இன் ம் அ கில் ெந ங்கினான். ஆனால் அந்த இைளஞேனா ேசந்தன் 
ெந ங்க ெந ங்க அவன் ைகக்ெகட்டாதப  ஒ  பாக ரம் பின் க்கு நகர்ந்  நின்  
ெகாண்டான். அைற வாச ல் நின்  பார்த் க் ெகாண் ந்த குழல்வாய்ெமாழி அந்த 
இைளஞனின் ெசயைலக் கண்  ெமல்லச் சிாித் க் ெகாண்டாள். ராதி ரைனப் 
ேபால் ேபசிக் ெகாண்ேட பின் க்கு நக ம் அந்த வா பன் கத்தில் பய ம், 
பதற்ற ம் ேதான் வைதக் குழல்வாய்ெமாழி கவனித்தாள். ேசந்த ம் ெபாிய 
ஆள்தான். பிரமாதமாக அ த்  ெநா க்கி விடப் ேபாகிறவைனப் ேபாலக் ைகைய 
ஓங்கிவிட்  அ க்கப் பயந்  தயங்குவைத ம் குழல்வாய்ெமாழி கவனித்தாள். இரண்  
ஆண்பிள்ைளக ேம ஒ வ க்ெகா வர் பயந்  ெகாண்  ெவளியில் 
ைதாியசா களாக ந க்கும் அந்த நிைலையக் கூர்ந்  கவனித்த ேபா  அவ க்குச் 
சிாிப் த்தான் வந்த . ேசந்தன் அந்த வா பைன அதட் னான். "அேடய்! ேபசாமல் 
நான் ெசால்கிறப  ேகள். இப்ேபா  கப்பல் ேபாய்க் ெகாண் க்கும் இந்த 
இடத்தி ந்  ைற கம் அதிக ரமில்ைல. கட ல் குதித் க் கைரக்கு நீந்திப் 
ேபாய்வி . இல்லாவிட்டால் நாேன பி த் த் தள்ளிவி ேவன். என்னால் 

யாவிட்டால் கப்பல் மீகாமைன ம், மற்ற ஆட்கைள ம் கூப்பிட்  உன்ைனப் 
பி த் க் கட ல் தள்ளச் ெசால்ேவன். உன் ேமல் சிறி  கூடக் க ைண காட்ட 
மாட்ேடன். நீ ெகட்ட கு ம் க்காரப் பயல்." 
 
    "ஆகா! அதற்ெகன்ன? உங்களால் மட் ம் மானால் தாராளமாகப் பி த் த் 
தள்ளிவி ங்கள். அதற்கு ன்னால் உங்களிடம் ஒ  வார்த்ைத. நான் தி வதற்ேகா, 
ேவெறந்த வைககளிலாவ  ஏமாற்றி வஞ்சகம் ெசய்வதற்காகேவா இந்தக் கப்ப ல் 
ஏறவில்ைல. இன்ைறக்கு விழிஞத்தில் நின்ற கப்பல்களில் ேவெறந்தக் கப்ப ம் எள் 
விழ இடமில்ைல. ஒேர கூட்டம். நாேனா இலங்ைகத் தீ  வைர பயணம் ெசய்ய 
ேவண் ம். மிக ம் அவசரம். ைற கத்தில் விசாாித்ததில் இந்தக் கப்பல் இலங்ைகத் 
தீ க்குப் ேபானா ம் ேபாகலாெமன்  கூறி, அ கில் நின்ற உங்கைள ம் இந்தச் 
சேகாதாிைய ம் விசாாிக்கச் ெசான்னார்கள். நான் வந்  விசாாித்ேதன். நீங்கள் இடம் 
இல்ைலெயன்  கண் ப்பாக ம த் ச் ெசால்  விட்டீர்கள். எனக்ேகா அவசரம். 
இந்தக் கப்பைல விட்டால் ேவ  வழியில்ைல என்பைதப் ாிந்  ெகாண்ேடன். 
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நீங்க ம் சேகாதாி ம் ேமல்தளத்தில் ேபசிக் ெகாண்  நின்ற ேபா  உங்க க்குத் 
ெதாியாமல் ஏறிக் கீழ்த்தளத்தி ள்ள இந்த அைறக்குள் ஒளிந்  ெகாண்ேடன். 
இப்ேபா  நீங்கள் வந்  பார்த்  விட்டீர்கள். கட ல் தள் ேவன் என்கிறீர்கள். 
அப்ப ச் ெசால்ல உங்க க்கு உாிைம உண் . ஆனால் உங்கைளக் ெகாஞ்சம் 
சிந்திக்க ேவண் ெமன்  ேகட் க் ெகாள் கிேறன் நான். இவ்வள  ெபாிய கப்ப ல் 
நீங்கள் இரண்ேட இரண்  ேபர்கள் தாேன பயணம் ெசய்கிறீர்கள். நான் ஒ வன் கூட 
இ ந்  விட்டதனால் உங்க க்கு என்ன கு  கி விடப் ேபாகிற ? என்னால் 
உங்க க்கு என்ன ெக தல் வந்  விடப் ேபாகிற ?" 
 
    "இரண்  ேபர்கள் ேபாகிேறாம். அல்ல  ெவ ங் கப்பைல ஓட் க் ெகாண்  
ேபாகிறார்கள். அைதப் பற்றிக் ேகட்க நீ யார் தம்பீ? உனக்கு இடமில்ைலெயன்றால் 
ேபசாமல் ேபாக ேவண் ய  தாேன? இந்தக் கு க்குக் ேகள்விெயல்லாம் உன்ைன 
யார் ேகட்கச் ெசான்னார்கள்?" என்றான் நாராயணன் ேசந்தன். 
 
    ெதாடக்கத்தில் ேசந்தனிடம் எாிந்  ேபசி வம்  ெசய்த அந்த வா பனின் கத்தில் 
இப்ேபா  சிறி  கலவர ம் பதற்ற ம் ேதான்றின. "சேகாதாி! என்ைன உங்கள் கூடப் 
பிறந்த தம்பி ேபால் நிைனத் க் ெகாள் ங்கள். ெபண்க க்கு ெநகிழ்ந்த மன ம் 
பிற க்கு விட் க் ெகா த்  இரங்கும் பண் ம் அதிகம் என்பார்கள். நீங்கேள இப்ப ப் 
பாரா கமாக இ க்கிறீர்கேள. இப்ப  ந க்கட ல் ைவத் க் ெகாண் , 'உன்ைனப் 
பி த் க் கட ல் தள்ளிவி ேவன் என்  பய த்தினால் நான் என்ன ெசய்ேவன்? 
இந்த மனிதாிடம் ெகாஞ்சம் நீங்கள் எனக்காகச் ெசால் ங்கள். இந்தப் பிரயாணத்தின் 
ேபா  ந ந ேவ நான் உங்க க்கு எவ்வளேவா உதவியாக இ ப்ேபன். நான் 
உங்கள் மனிதன், உங்கள் ஊழியைனப் ேபால் நிைனத் க் ெகாள் ங்கள்." 
 
    அந்த வா ப ைடய திடீர்ப் பணிைவக் கண்  குழல்வாய்ெமாழி சிாித்தாள். 
ேசந்தன் ஏளனம் நிைறந்த குர ல், "ெகஞ்சினால் மிஞ்சுவ , மிஞ்சினால் ெகஞ்சுவ  
என்கிற விவகாரம் ைவத் க் ெகாள்ளாேத. சிறி  ேநரத் க்கு ன்னால் 
அசகாயசூரைனப் ேபால் வாைள உ வத் தயாராகி விட்டாய். இப்ேபா  
என்னடாெவன்றால் சரணாகதி நாடகம் ேபா கிறாய். நான் உன்ைன இ வைர 
ஒன் ேம ெசய்யாமல் நின்  ேபசிக் ெகாண் ப்பதனால்தான் நீ எனக்குப் பயப்பட 
மாட்ேடெனன்கிறாய். ெகாட் னால் ேதள், ெகாட்டாவிட்டால் பிள்ைளப் ச்சி. இ , 
இ . இப்ேபாேத ஆட்கைளக் கூப்பிட்  உன்ைனக் கட ல் க்கி எறியச் 
ெசால் கிேறன்" என்  ெசால் க் ெகாண்ேட ஆட்கைளக் கூப்பி வதற்காகக் 
ைககைளச் ேசர்த் த் தட்டப் ேபானான். அப்ேபா  அந்த வா பன் வி ட்ெடன்  
அ கில் பாய்ந்  ேசந்த ைடய ைககைளப் பி த் க் ெகாண்  ேம ம் குைழவான 
குர ல் ெகஞ்சத் ெதாடங்கிவிட்டான். ேசந்தன் திைகத் ப் ேபானான். குளிர்ந்த 
ெசந்தாமைரப் க்கள் இரண்  தன் ைககைளக் கவ்விக் ெகாண் ப்ப  ேபால் 
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சுகமாக ம் மி வாக ம் இ ந்தன, நாராயணன் ேசந்த க்கு அந்த வா பனின் 
ைககள். 
 
    "ஐயா! ஆரம்பத்தில் நான் உங்களிடம் சிறி  வரம்  கடந்  தான் ேபசிவிட்ேடன். 
அதற்காக என்ைன மன்னித்  வி ங்கள். இந்தத் ெதன்கட ல் எங்கு ேபாக 
ேவண் மானா ம் எனக்கு வழிகள் நன்றாகத் ெதாி ம். அேநகமாக ஒவ்ெவா  
தீவி ம் சில நாட்கள் இ ந்தி க்கிேறன் நான். இலங்ைக ேபான்ற ெபாிய தீ களில் 
என்னால் எவ்வளேவா உதவிகள் ெசய்ய ம். ெதன்கட ல் அங்கங்ேக கடம்பர்கள் 
என்ற ஒ  வைகக் கடற் ெகாள்ைளக்காரர்கள் கப்பைல ந க்கட ல் 
ெகாள்ைளய த் த் ன் த்தி வ கிறார்கள். அந்தக் ெகாள்ைளக்காரர்கள் 
எப்ப யி ப்பார்கள், எப்ேபா  வ வார்கள் என்ற ெநளி  சுளிெவல்லாம் எனக்குத் 
ெதாி ம். உங்கள் கப்ப க்கு அவர்களால் ெதால்ைலகள் வராதப  நான் 
காப்பாற் ேவன். நீங்கள் என்ைனக் காப்பாற் ங்கள். தய  ெசய்  இந்தக் 
கப்ப ேலேய உங்கேளா  என்ைன ம் பிரயாணம் ெசய்ய வி ங்கள்." 
 
    இைதக் ேகட் ச் ேசந்தன் பலமாக 'ஓேகா'ெவன்  சிாித்தான். குழல்வாய்ெமாழி ம் 
சிாித் க் ெகாண்  தான் நின்றாள். "சாியான பயல் தான் அப்பா நீ! ெபாிய சூரைனப் 
ேபால் ந த்  விட் க் கைடசியில் இந்த க்குத்தானா வந்தாய்? இவ்வள  
பணிைவ ம் ெதாடக்கத்திேலேய எங்களிடம் காட் க் கப்ப ல் அ மதியின்றி ஏறி 
விட்டதற்காக மன்னிப் ம் ேகட் க் ெகாண் ந்தாயானால் விவகாரம் இவ்வள  

ற்றியி க்காேத. உன்ைனச் ெசால்  என்ன தம்பி, குற்றம்? உலகம் வ ேம 
பண்பாட் க்குப் பஞ்சம் வந் விட்ட . எைத ம் ெசய்ய ந்த தீரன் பணிவாக 
அடங்கி ஒ ங்கிப் பணிவாக வாழ்ந்தால் அந்தப் பணிைவப் ேபாற்றலாம். 
ைகயாலாகாதவன் பணிவ  தான் உலக வழக்கமாகி விட்ட . கிற வைர 
ஆண்ைம ம் ராப் ம் காட் வ , யாவிட்டால் பணிந்  அடங்கி வி வ . 
மனிதர்கள் பழகிப் பழகி வாழத் ெதாிந்  ெகாண் விட்ட இரகசியம் தான் இந்தப் 
பணி . இதனால் தான் உலகத்தில் உண்ைம ரர்கேள குைறந் விட்டார்கள்" என்  
ெசால் விட் க் குழல்வாய்ெமாழியின் பக்கமாகத் தி ம்பி, "அம்மணீ! நீங்க ம் 
பார்த் க் ெகாண் தாேன நிற்கிறீர்கள்! யாக இ ந்த பயல் அதற்குள் இப்ப ப் 

ைனயாக மாறிவிட்டான்! இந்தக் காலத்  இைளஞர்க க்கு எதி ேம உ தி 
கிைடயா . அைலபா ம் ெசயல்கள், அதனால் தான் எதி ம் ேதால்வி 
மனப்பான்ைம ம் நம்பிக்ைக வறட்சி ம் அைடந்  ெகட் ப் ேபாகிறார்கள். மனத்ைத 
எந்தச் ெசய ம் ஆழமாகக் குவிந்  ஈ பட விடமாட்ேடெனன்கிறார்கள். 
ேமேலாட்டமான அகலத்ைத ம் பரபரப்ைப ம் பார்த்ேத உணர்ச்சி மயமாக வாழ்ந்  
அழிகிறார்கள். இேதா இந்த வா பைனேய எ த் க் ெகாள் ங்கேளன். பார்ப்பதற்கு 
எவ்வள  அழகாக இ க்கிறான். பண்பில் எவ்வள  ேமாசமாயி க்கிறான்!" என்றான் 
நாராயணன் ேசந்தன். 
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    குழல்வாய்ெமாழி தான் சிாிப்பைத நி த்திக் ெகாண்  அந்த வா பைன ேநாக்கி, 
"உன் ெபயர் என்ன அப்பா?" என்  ேகட்டாள். வா பன் மனத்தில் எைதேயா 
சிந்திப்பவைனப் ேபால் சிறி  தயங்கினான். பின்  குழல்வாய்ெமாழிையப் பார்த் ப் 

ன்னைக ெசய் ெகாண்ேட, "சேகாதாி! என் ெபயர் கூத்தன்" என்றான். 
 
    "உனக்குப் ெபா த்தமான ெபயர் தான் தம்பி! சில ேப க்குப் ெபா த்தமான ெபயர் 
கிைடப்பதில்ைல. இன் ம் சிலர் ெபய க்குப் ெபா த்தமாக நடந்  ெகாள்வேத 
இல்ைல. நீ இரண்  வைகயி ம் ெகா த்  ைவத்தவன். கூத்தன் என்ற ெபய க்கு 
ந ப்பவன் என்  ெபா ள். நீ நடப்ப , சிாிப்ப , ெபண் குர ல் ேபசுவ , 
பய த் வ , ெகஞ்சுவ , உன் ைடய ேதாற்றம் எல்லாேம ெசயற்ைகயாக 
ந ப்ப  ேபால் இ க்கின்றன. உன் இயல்ேபா  ஒட் யதாகேவ ெதாியவில்ைல. நீ 
கூத்தேனதான்!" ேசந்தன் தற்ெசயலாக அவன் ேபைரக் ேகட்ட ம் தன் மனத்தில் 
பட்டைதத் தான் ேமற்கண்டவா  கூறினான். ஆனால் அைதச் ெசவி ற்ற ம் அந்த 
வா பன  கத்தில் அவ்வள  பீதி ம் பரபரப் ம் ஏன் உண்டாயினேவா? சற் க் 
கூர்ந்  கவனித்தால் அவன் உடல் ெமல்ல ந ங்கிப் ல்லாித்  ஓய்வ  கூடத் 
ெதாி ம். ேசந்தன் குழல்வாய்ெமாழிையப் பார்த் ப் பின் வ மா  ேகட்டான்: 
"அம்மணி நீங்கள் ெசால் ங்கள். இவைன என்ன ெசய்யலாம்? ேபானால் 
ேபாகிறாெனன்  இப்ப ேய நம் கூட இந்தக் கப்ப ல் பயணம் ெசய்வதற்கு 
அ மதித்  விடலாமா? அல்ல  கட ல் பி த் த் தள்ளிவிடலாமா?" 
 
    ேசந்த ைடய ேகள்விக்குக் குழல்வாய்ெமாழி பதில் ெசால்  ன் அந்த வா பேன 

ந்திக் ெகாண் , "கட ல் தள்ளிவி ங்கள். இந்தக் கட ல் அல்ல. உங்க ைடய 
க ைணக் கட ல் என்ைன ம் தள்ளிக் ெகாண்  காப்பாற் ங்கள்" என்றான். அைதக் 
ேகட்  மகாமண்டேலசுவராின் அ ைம மகள் உள்ளம் ாித்தாள். ேசந்தேனா 

கத்ைதச் சுளித் க் ெகாண்  ெசான்னான்: "பயல் விநயமாகப் ேபசுவதில் உலகத்ைத 
விைலேபசி விற் ச் சு ட் க் ெகாண்  ேபாய் வி வான் ேபா க்கிற . அைதப் 
பார்த்  ஏமாந்  விடாதீர்கள் அம்மணி!" 
 
    "ஆனா ம் பரவாயில்ைல! கப்ப ல் எத்தைனேயா ஊழியர்கள் இ ந்தா ம், 
உங்க க்கும் எனக்கும் உதவியாக ஓர் ஆள் ேவண் மல்லவா? இவ ம் இ ந்  
விட் ப் ேபாகட் ம். இவன் தான் பைழய ரட் த்தனத்ைதெயல்லாம் விட் விட்  
நம் வழிக்குப் பணிந்  வந்  விட்டாேன! இனிேமல் இவனால் நமக்குக் ெக தல் 
இ க்கா " என்றாள் குழல்வாய்ெமாழி. அவ ைடய ஆதரவான ெசாற்கைளக் ேகட்ட 
பின் தான் அந்த வா ப ைடய கத்தில் மலர்ச்சி வந்த . 
 
    "என்னேமா, உங்கள் பா , இவன் பா . இவைனக் கட்  ேமய்ப்பதற்கு என்னால் 

யா . நான் ேமல் தளத் க்குப் ேபாகிேறன்" என்  கத்ைதத் தி ப்பிக் ெகாண்  
ேபாய்விட்டான் நாராயணன் ேசந்தன். 
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    "சேகாதாி! இந்தக் குட்ைட மனிதர் யார்? ெகாதிக்கிற எண்ெணயில் க கு ெவ க்கிற 
மாதிாி ஏன் இப்ப த் திடீர் திடீர் என்  இவ க்குக் ேகாபம் வந்  வி கிற ? இவர் 
உங்க க்கு உறவா?" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட ேகட்டான் வா பன். 
 
    "கூத்தா! அ  அவர் சுபாவம். அைத நாம் மாற்ற யா . எனக்குக் கைளப்பாக 
இ க்கிற . நான் ப த்  உறங்கப் ேபாகிேறன். நீ ம் ேமல்தளத் க்குப் ேபா. நான் 
கூப்பி கிற ேபா  வந்தால் ேபா ம்" என்றாள் குழல்வாய்ெமாழி. கூத்தன் என்ற அந்த 
வா பன் கப்ப ன் ேமல் தளத் க்கு ஏறிப் ேபானான். அவன் ேசந்தேனா  ஒட் க் 
ெகாண்  ெந ங்கிப் பழக யன்றான். ஆனால் ேசந்தன் ெந ங்க விடவில்ைல. 
யாேரா ெசால்  ைவத்  ஏற்பா  ெசய்தி ந்த  ேபால் கப்பல் ஊழியர்க ம் அந்த 
வா பேனா  ஒட் தல் இன்றிேய பழகினார்கள். அவ டன் ேபச 
ேந ம்ேபாெதல்லாம் 'ெபாட்ைடப் பயல்', 'ெபாட்ைடப் பயல்' என்  வாய்க்கு வாய் 
திட் னான் ேசந்தன். 
    -------   
 

2.27. குைழக்காதன் தி ம்பி வந்தான் 
 
    ேகாட்டாற் ப் பைடத்தளத்தின் பி ம்மாண்டமான ரச ேமைடயில் நின்  
ெகாண்  கண்களின் எதிேர கடல் ேபால் பரந்  ேதான் ம் பைடயணிவகுப்ைபப் 
பார்த் க் ெகாண் ந்த தளபதி வல்லாளேதவன், பைடக்ேகாட்டத்தின் வாச ல் 
ஆபத் தவிகள் தைலவனின் உ வத்ைதப் பார்த்த ேம பரபரப்பைடந்தான். அவைனச் 
சந்தித்  அவன் ெகாண்  வ ம் விவரங்கைள அறிந்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற 
ஆவ னா ம், பரபரப்பினா ம் ஒ  கணம் தன் நிைல, தான் நின்  ெகாண் ந்த 
சூழல் எல்லாவற்ைற ேம மறந் விட்டான் தளபதி. அப்ப ேய இறங்கி ஓ ப்ேபாய்க் 
குைழக்காதன் ெகாண்  வ ம் ெசய்திகைள அங்ேகேய அவைன நி த்தித் ெதாிந்  
ெகாண் விட ேவண் ம் ேபா ந்த . பல்லாயிரக்கணக்கான பைட ரர்கள் தனக்கு 
மாியாைத ெசய்வதற்காகக் கூ  அணிவகுத்  நிற்கும் சூழ்நிைலைய உணர்ந்  அப்ப  
இறங்கிச் ெசல்லாமல் சமாளித் க் ெகாண்டான். ெபாிய சூழ்நிைலகளில் சிறிய 
ஆைசகைள அடக்கிக் ெகாள்ளத்தான் ேவண் யி க்கிற . 
 
    ரச ேமைட ேமல் தன் பக்கத்தில் நின்  ெகாண் ந்த பைடயணித் தைலவர்களில் 
ஒ வைனக் குறிப் க் காட்  அ ேக அைழத்தான். "அேதா, வாயிற் றமாகக் 
குதிைரயி ந்  இறங்கி வந்  ெகாண் க்கும் ஆபத் தவிகள் தைலவைன ேநேர 
இங்ேக அைழத்  வா" என்  ெசால்  அ ப்பி ைவத்தான். அவன் ேமைடயி ந்  
இறங்கி ேவகமாக வாயிற் பக்கம் நடந்தான். அந்த மாெப ம் அணிவகுப்பின் ந ேவ - 
அைசயா  நிற்கும் சிைலகைளப் ேபான்  வாிைச வாிைசயாக நிற்கும் ரர்கைள 
வகிர்ந்  ெகாண்  ஒேர ஓர் ஆள் நடந்  ெசன்ற , ெநற்குவிய னிைடேய ஒேர ஓர் 
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எ ம்  ஊர்கிற மாதிாித் ெதாிந்த . உயரமான ேமைட ேம ந்  பார்க்கும் ேபா  
தளபதிக்கு அப்ப த்தான் மனத் க்குள் உவைம ேதான்றிய . அத்தைன ஆயிரம் 

ரர்களின் கூட்டத்தில் ச்சுவி கிற ஓைசயாவ  ேகட்க ேவண் ேம! அவ்வள  
அைமதி. தளபதி என்ற ஒ  மனித க்கு அத்தைன மனிதர்க ம் கட் ப்பட 
ேவண் யி க்கிற . அவ ைடய ஒ  சுட்  விர ன் அைச க்குக் கூட அந்தக் 
கூட்டத்தில் விைள  உண் . இைத நிைனத் க் ெகாண்ட ேபா  திடீெரன்  தான் 
மிகமிகப் ெபாியவனாக மாறி உயர்ந்  விட்ட  ேபால ம், அந்த உயரத்தின் நீண்ட 
நிழ ல் மகாமண்டேலசுவரர் என்ற அறிவின் கூர்ைம சிறியேதார் அ வாய்த் 
ேதய்ந்  கு கி மங்கி மைறந் விட்ட  ேபால ம் தளபதி வல்லாளேதவ க்கு ஒ  
ெபாய்யான ாிப்  ஏற்பட்ட . ஒேர ஒ  கணம் தான் அந்தப் ாிப்  நிைலத்த . 
அ த்த கணம் ஆழங்காண யாத மகாமண்டேலசுவராின் அந்தக் கண்க ம், ஒ  
திைசையப் பார்த் க் ெகாண் ந்தா ம் எட் த் திைசைய உணர்ந்  ெகாள் ம் 
பார்ைவ ம், உ  ெவளியில் ெபாிதாகத் ேதான்றி அவன் சி ைமைய அவ க்கு 
நிைன ப த்தின. ெதன்பாண்  நாட் ன் எத்தைனேயா ஆயிரம் ரர்க க்கு வாய்க் 
கட்டைளயி ம் அவைன, வாய் திறவாமல் கண் பார்ைவயாேலேய நிற்க ம், நடக்க ம், 
ெசயலாற்ற ம் ஏ கிற அ ம்ெப ம் ஆற்றல் அந்த இைடயாற்  மங்கலத்  
'மைலச்சிகர'த்தினிடம் இ ந்த . 
 
    மனத்ைதத் த க்க யன்றா ம், யாமல் ம ப ம் அவன் சிந்தைன 
இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிையேய சுற்றிக் ெகாண்  மைலத்த . ஆபத் தவிகள் 
தைலவைனக் கூட் க் ெகாண்  வர வாயிற் றம் ெசன்றவன் கூட் க் ெகாண்  
வந் விட்டான். 
 
    ெந ந் ரம் பயணம் ெசய்  வந்த அ ப் ம், கைளப் ம் குைழக்காதனிடம் 
ெதாிந்தன. அைலந்  திாிந்  வந்தவன் கத்தில் காணப்ப ம் ஒ  க ைம அவன் 

கத்தில் பதிந்  ஒளி மங்கியி ந்த . ேமைடயில் ஏறி அ கில் வந்  தளபதிைய 
வணங்கினான் அவன். 
 
    "ேநேர அங்கி ந்  தான் வ கிறீர்களா?" தளபதி ேகட்டான். 'ஆம்' என்பதற்கு 
அறிகுறியாகக் குைழக்காதனின் தைல அைசந்த . அந்த இடத்தில் ெபா வாக 
எல்ேலா ம் கா ம்ப  நின்  ெகாண்  குைழக்காதனிடம் ஒ  அந்தரங்கமான 
ெசய்திையப் பற்றி விசாாிப்ப  நாகாிகமற்ற ெசயலாகும் என்  தளபதிக்குத் 
ேதான்றிய . 
 
    "குைழக்காதேர! ெகாஞ்சம் இப்ப  என் பின்னால் வா ங்கள்" என்  குறிப்பாக 
ெம வான குர ல் கூறிவிட்  ரச ேமைடயின் பின் றத் ப் ப களில் இறங்கி 
ஆ தச் சாைலைய ேநாக்கி நடந்தான் வல்லாளேதவன். குைழக்காத ம் ெமௗனமாக 
அவைனப் பின்பற்றிப் ப யிறங்கிச் ெசன்றான். அந்த இரண்  ேபர்கள் ப யிறங்கி 
நடந்  ெசல் ம் திைசயில் அங்ேக கூ யி ந்த ரர்களின் பல ஆயிரம் 
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விழியிைணகளின் பார்ைவகள் இலயித் ப் பதிந்தன. ஆ தச் சாைலயின் தனிைமயான 
ஒ  ைலயில் வந்  தளபதி ம் குைழக்காத ம் நின்றார்கள். 
 
    "குைழக்காதேர! இரகசியமான ெசய்திகைளப் ெபா வான இடங்களில் ேபசுவ  
காய்ந்த ைவக்ேகாற்ேபாாில் ெந ப்ைபப் பத்திரப்ப த்தி ைவக்க யல்வ  ேபால 
மடைமயான ெசயல். சில சந்தர்ப்பங்கள் நம்ைமத் தவறாக பயன்ப த்திக் ெகாண்  
வி ம். அதனால் தான் இவ்வள  ன்ெனச்சாிக்ைக. சாி, நீங்கள் ேபான காாியம் 
என்ன ஆயிற் ? அைதப் பற்றிச் ெசால் ங்கள்." 
 
    "ஆவ  என்ன? இந்த விநா  வைர எல்லாம் சாியாகத்தான் 
நைடெபற்றி க்கின்றன. இனிேமல் எப்ப ேயா? காாியத்ைத த் க் ெகாண்  
ெவற்றிைய நம் ைடயதாக்கிக் ெகாண்  வரேவண் ய திறைம தங்க ைடய 
தி த்தங்ைகயாாின் ைககளில் தான் இ க்கிற ." 
 
    "நீங்கள் எ வைர உடன் ெசன்றி ந்தீர்கள்?" 
 
    "விழிஞம் வைர நா ம் கூடப் ேபாயி ந்ேதன். அவர்க ைடய கப்ப ல் தங்கள் 
தங்ைகயார் ஏறிக் ெகாள்கிற வைர மைறந்தி ந்  பார்த்  விட் த் தான் 
தி ம்பிேனன்." 
 
    "தங்கள் கப்ப ல் ஏறக்கூடாெதன்  அவர்கள் ம க்கவில்ைலயா?" 
 
    "ம க்கவில்ைலயாவ ? ம க்காமல் வி வதாவ . மகாமண்டேலசுவர க்கு 
மதியைமச்சன் ேபால் திாிகிறாேன அந்தக் குட்ைடயன், அவன் தங்ைகயா க்கு 
இடமில்ைல என்  கைடசி வைரயில் சாதித்  விட்டான்." 
 
    "அடேட! அப் றம் எப்ப  இடம் கிைடத்த ?" 
 
    "ேநர்ைமயாக இடம் கிைடக்கேவ இல்ைல. அவர்கள் பார்க்காத ேநரத்தில் தங்கள் 
தங்ைகயார் கப்ப ன் கீழ்த்தளத்தில் ஏறி ஒளிந்  ெகாண்  விட்டார்கள். கப்பல் 

றப்ப கிற வைர நான் மைறந்தி ந்  பார்த் விட் த்தான் வந்ேதன். விழிஞத்தில் 
றப்பட்டவன், ேநேர இங்ேக குதிைரைய விரட் க் ெகாண்  வந்  ேசர்ந்ேதன்." 

 
    "குைழக்காதேர! என் தங்ைகயின் ஆண் ேவடத்ைதப் பார்த்  மகி ம் வாய்ப்  
எனக்குக் கிைடக்காமற் ேபாய்விட்டேத என்  இந்த ெந க்க யான நிைலயி ம் 
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எனக்குச் சிறி  மனக்குைற  உண்டாகத்தான் ெசய்கிற " என்  ெசால் விட் ச் 
சிாித்தான் தளபதி. 
 
    "மகாேசனாபதி அப்ப  ஒ  குைறைய உணர ேவண் ய  அவசியம் தான். 
ஏெனன்றால் தங்கள் உடன் பிறந்த தங்ைகயார் அவ்வள  தத் பமாக ஆண் 
ேவடத்ேதா  ெபா ந்திக் காட்சியளிக்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த மா  ேவடத்ேதா  
அன்றிர  அரண்மைனத் ேதாட்டத்தில் வந்  என் ன் நின்ற ேபா  எனக்ேக 
அைடயாளம் ாியவில்ைலேய? மிக அ ைமயாக ந க்கிறார்கள். விழிஞத்தில் அந்தக் 
கு ந்த ய க்கும் மகாமண்டேலசுவராின் தல்விக்கும் ன்னால் ஆண் ேவடத்ேதா  
தங்கள் தங்ைகயார் சிாித் ப் ேபசிய சீைரப் பார்த்  அ ேயன் அயர்ந்  ேபாேனன்." 
 
    "என்ன ெசய்யலாம்? ேவடம் ேபாட்  ந த் ப் பிறைர ஏமாற்றி வாழ்வெதல்லாம் 
அறத்தின் ேநாக்கத்தில் பாவம் தான். சில சமயங்களில் வாழ்வதற்காகப் ெபாய்யாக 
ந க்க ேவண் யி க்கிற . ந ப்பதற்காகேவ வாழ்கிற வாழ்ைவ 
மகாமண்டேலசுவரைரப் ேபான்றவர்கேள ைவத் க் ெகாண் க்கிறார்கேள!" 
 
    "ஆ! தாங்கள் மகாமண்டேலசுவரைரப் பற்றிப் ேபச்ெச த்த ம் தான் எனக்கு 
நிைன  வ கிற . இப்ேபா  அரண்மைனயின் எல்லா அரசியல் காாியங்க ம் அவர் 
ெபா ப்பில் தான் நடக்கின்றன. அதங்ேகாட்டாசிாியர், பவழக்கனிவாயர் எல்ேலா ம் 
ஊ க்குப் ேபாய்விட்டார்கள். மகாராணியா ைடய நிைன கெளல்லாம் சமயத் 
தத் வங்களில் தி ம்பியி க்கின்றன. கூற்றத் தைலவர்கள் இ ந்தாலாவ  ஏதாவ  
ேகள்வி ேகட்  அவர் மண்ைடயில் குட் க் ெகாண்ேடயி ப்பார்கள். அவர்க ம் 
தி ம்பி வந்  விட்டனர். கரவந்த ரத் க்குச் ெசய்தி அ ப் வ , வடதிைசப் ேபார் 
நிலவரங்கைளக் கண்காணிப்ப  எல்லாம் மகாமண்டேலசுவரேர பார்த் ச் 
ெசய்கிறார்." 
 
    "ெசய்யட் ம், நன்றாக அவேர ச் சர்வாதிகார ம் நடத்தட் ம். நான் ஒ வன் 
அங்ேகயி ந்தால் தனக்கு இைட றாக இ க்குெமன்ேறா என்னேவா என்ைன ம் 
'பைட ஏற்பா கைளக் கவனி' என்  இங்ேக அ ப்பிவிட்டார். எதற்ெக த்தா ம் 
மகாராணி கூட அவர் பக்கேம தைலயைசக்கிறார். ஒவ்ெவா  ட் ம் நாய்கைளக் 
காவ க்கு மட் ம் தான் ைவத் க் ெகாள்வார்கள். குளிப்பாட்  மஞ்சள் தடவி 
மாியாைத ெச த் வதற்கு பசுமாட்ைட ைவத்தி ப்பார்கள்." தளபதி வல்லாளேதவன் 
தாழ்  மனப்பான்ைமேயா  ேபசினான். 
 
    தகுதியாற் ெபாியவர்கள் தங்கைள விடத் தாழ்ந்தவர்களிடம் பல னமான 
சமயங்களில் மனம் திறந்  தங்கைளத் தாழ்வாகச் ெசால் விட ேநர்ந்தால், அைதக் 
ேகட்பவர் பதில் கூறாமல் அடக்கமாக இ ந்  வி வ  தான் அழகு. ஆபத் தவிகள் 
தைலவன் அந்த மாதிாி தளபதிக்குப் பதில் கூறாமல் அடக்கமாக நின்றான். 
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    சிறி  ேநரம் அைமதியில் கழிந்த . எைதேயா சிந்தித் க் ெகாண் ப்ப  ேபால் 
நின்ற தளபதி திடீெரன்  கபாவத்ைத மாற்றிக் ெகாண் , "பரவாயில்ைல? 
மகாமண்டேலசுவரர் அரண்மைனயி ந் ம், குழல்வாய்ெமாழி நாராயணன் ேசந்தன் 
ஆகிேயார் ெதற்ேகயி ந் ம் இைடயாற்  மங்கலத் க்குத் தி ம்  ன் நீங்கள் அங்ேக 
ேபாய் ஒ  காாியத்ைதச் சாதித் க் ெகாண்  வரேவண் ம். இைடயாற்  மங்கலம் 
தீவில் வசந்த மண்டபத் க்கு அ கில் வி ந்தினர் மாளிைகக்குக் கீேழ ஒ  நிலவைற 
உண் . அதில் ஏராளமான ஆ தங்கைள மகாமண்டேலசுவரர் ேசர்த்  
ைவத்தி க்கிறார். எப்ப யாவ  அவற்ைற இங்ேக கிளப்பிக் ெகாண்  வந் விட 
ேவண் ம். பரம இரகசியமாக இைதச் ெசய் ங்கள். ேவண் ய ஆட்கைள ம் கூட் க் 
ெகாள் ங்கள். அறி  தங்கியி க்கிற இடத்தில் ஆ தங்க ம் தங்க ேவண்டாம்" 
என்றான் தளபதி வல்லாளேதவன். 
    ---------   
 

2.28. 'ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைல' 
 
    [இந்தக் காலத்தில் அரசாங்கத்தின் ேமல் ெகாண்  வ கிற நம்பிக்ைக இல்லாத் 
தீர்மானம் மாதிாி அந்த நாளில் ெதன்பாண்  நாட் ல் அரசர்கள் மீேதா, ெபா ப்  
ஒ க்கப்பட்ட மகாமண்டேலசுவரர் ேபான்றவர் மீேதா ெகாண்  வ ம் 
நம்பிக்ைகயில்லாத் தீர்மானத் க்கு 'ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைல' என்  ெபயர். 
கூற்றத் தைலவர்கள் ஒன்  கூ  ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைல ெகாண்  வ வர். Ref. 
No. 73 Olai document of Kollam 878 T.A.S. Vol. V.P.215] 
 
    காய்ந்த மரத்தில் நான்கு றத்தி ந் ம் கல்ெலறி வி ம் என்பார்கள். ப த்த 
மரமாக இ ந்  விட்டாேலா இன் ம் அதிகமான ன்பம்தான். எதற்கும் அடங்காத 
அறிவின் கூர்ைமைய ைவத் க் ெகாண்  வாழ்கிறவர்கள் எவ்வளேவா எதிாிகைள 
உண்டாக்கிக் ெகாள்ள ம் தயாராகத்தான் இ க்க ேவண் ம். எட்ட யாத 
உயரத்தில் ாிந்  ெகாள்ள யாத சாமர்த்தியத்ேதா  ெநஞ்சின் பலத்தால் நிமிர்ந்  
நிற்பவர்க க்குச் சுற்றி ள்ளவர்களின் பைகைம ம் ெவ ப் ம் கிைடக்கத்தான் 
ெசய் ம். 
 
    ெபா ட்ெசறி ள்ள ெச ைமயான ெசாற்களால் உட்ெபா ள் நயம் ெபா ந்த ஒ  
மகாகவி காவியம் ஒன்  எ தியி ந்தால் அைதப் ாிந்  ெகாள்ளத் 
தகுதியற்றவர்க ம், ாிந்  ெகாள்ள யாதவர்க ம் காரணமின்றி அதன் ேமல் 
ெவ ப்பைடவ  ேபால் ெதன்பாண்  நாட் ன் மகாமண்டேலசுவரர் ேமல் சில க்கு 
ெவ ப்  உண்டாகியி ந்த . 
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    "மக்களின் மனப் பண்  தாழ்ந்  கீழ்த்தரமாகப் ேபாய்விட்டால் உயர் ம், தர ம் 
உள்ள எல்லாப் ெபா ள்களின் ேம ம் ஏேதா ஒ வைக ெவ ப்  வந் வி கிற . 
மண்ணில் வாழ்ந்  ெகாண் ந்தா ம் மனத்தில் மண்படாமல் ைவத் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம். ஆனால் ேபதைமயின் காரணமாகப் ெப ம்பாேலார் மனத்ைத ம் 
மண்ணில் ரட் க் ெகாண்  வி கிறார்கள்" என்  ேகாட்டாற் ச் சமணப் பண் தர் 
அ க்க  மகாராணியிடம் ெசால் வார். 
 
    அன்ைறக்குக் காைலயில் இந்த வார்த்ைதகைள மீண் ம் நிைனத் ப் பார்க்க 
ேவண் ய நிைல மகாராணி வானவன்மாேதவிக்கு ஏற்பட்ட . சுசீந்திரம், காந்த ர் 

த ய இடங்க க்குச் ெசன்  விட்  ன்சிைற வழியாக அரண்மைனக்குத் தி ம்பி 
வந்  சில நாட்கள் ஆகியி ந்தன. 
 
    தி ம்பி வந்த அன்ைறக்கு ம நாேள தி வட்டாற் த் தாயின் மக க்காகச் ெச த்த 
ேவண் ய அபராதப் ெபான் அ ப்பப்பட்ட . உதவிையத் தாம் ெசய்வ  யா க்கும் 
ெதாியாமல் ெசய்தார் வானவன்மாேதவி. அபராதப் ெபான் அ ப்பப்பட்ட தினத்தன்  
மாைலேய சுசீந்திரம் அர்ச்சகர் அரண்மைனக்கு வந்  ேமாதிரத்ைதத் தி ப்பிக் 
ெகா த்  அங்கு நடந்தைதெயல்லாம் விவாித் விட் ச் ெசன்றார். 'ஒ  தாயின் 
உள்ள ம் அவள் மகனின் ைகக ம் ெவந்  ேபாகாமல் காப்பாற்றி விட்ேடாம்' என்ற 
நிைன  இன்பமாகத்தான் இ ந்த  மகாராணிக்கு. அ ள் மயமான 
வானவன்மாேதவியின் மனம் அப்ப ப் பிற க்கு உதவி ெசய் ம், பிற க்காகத் 
தன்ைன இழந் ம் வா ம் பண்ைப இயல்பாகேவ ெபற்றி ந்த . ெவயில் பட்ட டன் 
வா ம் ப்ேபாலப் பிறர் ன்பத்ைத உணர்ந்  இரங்கும் மனம் அ . 
 
    சுசீந்திரத்தி ந்  தி ம்பிய பின்  சில நாட்கள் மகாராணி அந்தப் ரப் 
பகுதியி ந்  ெவளிேயறேவ இல்ைல. ேகாட்டாற் ப் பண் தர் அன்ெறா  நாள் 
ஓைலயில் எ திக் ெகா த் ச் ெசன்றி ந்த அந்தச் ெசய் ைள ம் காந்த ர் 
மணியம்பலத்தில் மைறந்  நின்  ேகட்ட அறி ைரகைள ம் நிைனத் க் ெகாண்ேட 
ெபா ைதப் ேபாக்கினார். அரண்மைனயிேலேய மற்ெறா  பகுதியில் தங்கியி ந்த 
மகாமண்டேலசுவரைரக் கூட அவர் சந்திக்க வி ம்பவில்ைல. எண்ணங்கள் ப த்  

தி ம் ஒ  குறிப்பிட்ட நிைலயில் யாைர ம் சந்திக்காமல், யாேரா ம் ேபசாமல் 
தனக்குள்ேளேய, தன்ைனத்தாேன உள் கமாக ஆழ்ந்  பார்க்கும் உயர்ந்த நிைல 
ஏற்ப ம். அந்த நிைலயில் தான் ெதன்பாண்  நாட் ன் மாேதவியார் இப்ேபா  
இ ந்தார். 
 
    ஆனால் அவர  ேபாின்ப ேமான நிைலையக் கைலக்க அந்த அதிர்ச்சி த ம் 
ஓைலேயா  அன்  காைலயில் ெபான்மைனக் கூற்றத் க் கழற்கால் மாறனார் வந்  
ேசர்ந்தார். ெதன்பாண்  நாட் ன் மற்றக் கூற்றத் தைலவர்கெளல்ேலா ம் ேசர்ந்  
தங்க ைடய ஏகப் பிரதிநிதியாக அந்த ஓைலேயா  அவைர மகாராணியாாிடம் 
அ ப்பியி ந்தனர். 
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    ைவகைறயில் நீரா  வழிபா  த் க் ெகாண் , னிதமான நிைன களில் 
திைளத் ப் ேபாய் ற்றி ந்த மகாராணிக்கு ன் வன ேமாகினி ேதான்றி அந்தச் 
ெசய்திையக் கூறினாள். 
 
    "ேத ! மிக க்கியமான காாியமாகப் ெபான்மைனக் கூற்றத் க் கழற்கால் மாறனார் 
அவசரமாகத் தங்கைளச் சந்திக்க வந்தி க்கிறார்." 
 
    "கூற்றத் தைலவர் கூட்டம் ந்த அன்ேற அவர்கெளல்லா ம் தி ம்பிப் 
ேபாய்விட்டார்கேள! இப்ேபா  கழற்கால் மாறனார் மட் ம் ம ப ம் எதற்காக 
வந்தி க்கிறார்? தனியாக வந்தி க்கிறாரா? அவேரா  ேவ  யாராவ  
வந்தி க்கிறார்களா?" என்  திைகப் த் ெதானிக்கும் குர ல் மகாராணி 
வண்ணமகைளப் பார்த் க் ேகட்டார். 
 
    "ேத ! அவர் மட் ம் தான் தனியாக வந்தி க்கிறார்" என்  வன ேமாகினி பதில் 
கூறிய ம், "அப்ப யானால் நீ ஒன்  ெசய், வன ேமாகினி! அவைர அைழத் க் 
ெகாண்  ேபாய் ேநேர மகாமண்டேலசுவரர் தங்கியி க்கும் மாளிைகயில் விட்  வி . 
ஏதாவ  அரசாங்க சம்பந்தமாகத்தான் ேபசுவதற்கு வந்தி ப்பார். நமக்கு எதற்கு இந்த 
வம்ெபல்லாம்? நிம்மதியாகத் ெதய்விகச் சிந்தைனயில் ஈ பட் க்கிற மனத்ைத 
அரசியல் ேச  படவி வதற்கு இப்ேபா  நான் சித்தமாயில்ைல. தி வாசகத்ைத ம், 
தி க்குறைள ம் நிைனத் க் ெகாண் க்கும் நிைலயில் ெதற்ேக ம், வடக்ேக ம் யார் 
பைடெய க்கப் ேபாகிறார்கள் என்  ெதாிந்  ெகாண்  திய கவைலகைளச் சுமக்க 
ேவண்டாம். எ வாக இ ந்தா ம் சாி; வந்தி ப்பவைர மகாமண்டேலசுவராிடேம 
கூட் க் ெகாண்  ேபாய் விட் வி . அவர் பா , வந்தி ப்பவர் பா . ேபசித் தீர்த் க் 
ெகாள்ளட் ம்" என்  ஒட் தல் இல்லாமல் கூறினார் மகாராணி வானவன்மாேதவி. 
 
    வன ேமாகினி தி ம்பிச் ெசன்றாள். 'எந்த எந்தப் பற் களி ந்  நம்ைம 
வி வித் க் ெகாள்கிேறாேமா அந்தந்தப் பற் களால் வ ம் ன்பங்கள் நமக்கு 
இல்ைல' என்  ன்ெபா  நாள் காந்த ர் மணியம்பலத்தில் ேகட்ட அந்தச் 
ெசாற்கைள நிைனத் ப் ெப ச்சு விட்டார் மகாராணி. ெநஞ்சின் சுைமையக் 
குைறக்க அந்தப் ெப ச்சு ெவளிேயறின ேபா  நிம்மதி உள்ேள கு குந்தாற் ேபால் 
இ ந்த . சிறி  ேநரந்தான் அந்த நிைல. இரண்டாவதாக மற்ெறா  ெப ச்ைச 
ெவளிேயற் ம் ெசய்திையத் தாங்கிக் ெகாண்  வன ேமாகினி தி ம்பி வந்தாள். 
"ேத ! அவர் மகாமண்டேலசுவரைரச் சந்திக்க வி ம்பவில்ைலயாம். தங்கைளத்தான் 
சந்தித் ப் ேபசியாக ேவண் மாம். நான் எவ்வளேவா ெசால் ப் பார்த் விட்ேடன். 
அவர் ேகட்கவில்ைல. பி வாதமாக உங்கைளேய காண ேவண் ெமன்கிறார்." 
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    அவளிடம் என்ன பதில் ெசால்  அ ப் வெதன்  சிறி  தயங்கிய பின், "சாி! 
ேவெறன்ன ெசய்ய ம்? நீ ேபாய் அவைர இங்ேகேய கூட் க் ெகாண்  வா" 
என்  ெசால்  அ ப்பினார் மகாராணி. 'மகாமண்டேலசுவரைரப் பார்க்க 
வி ம்பவில்ைல' என்  ெவ த் ச் ெசால்கிற அள  கழற்கால் மாறனா க்கு அவர் 
ேமல் அப்ப  என்ன மனத்தாங்கல் ஏற்பட் க்க ம்' என்ற ஐயம் மகாராணிக்கு 
ஏற்பட்ட . திடீர் திடீெரன்  தம்ைமச் சுற்றியி ப்பவர்கள் இ ப்பைவகள் எல்லாம் 

திர்களாக மாறிக் ெகாண்  வ வதாகப் பட்ட  அவ க்கு. 'உலகத்தில் ஒவ்ெவா  
மனித ம் கண்ணின் ேநாக்கத்தில் எப்ப ப் ப கிறார்கேளா அப்ப க் க த்தின் 
ேநாக்கத்தில் ப வதில்ைலயா? அல்ல  மனிதர்கைள ம், சுற் ப் றத்ைத ம் அளந்  
பார்த்  விளங்கிக் ெகாள் ம் ஆற்றல் என் ைடய ெமன்ைமயான மனத் க்கு 
இல்லாமல் ேபாய்விட்டதா' என்  திைகத்தார் மகாராணி வானவன்மாேதவியார். 
 
    அந்தச் சமயத்தில் வன ேமாகினி, கழற்கால் மாறனாைர கூட் க் ெகாண்  வந்  
நி த்தினாள். ெதன்பாண்  நாட் ன் ஐம்ெப ங் கூற்றத் தைலவர்க க்குள் 
ெசல்வாக்கு மிகுந்தவ ம், ெபான்மைனக் கூற்றத் த் தைலவ ம், வய  த்தவ ம், 
ெதன்னவன் தமிழேவள் பாண் ய ேவந்த ேவளார் என்ற சிறப் ப் பட்டம் 
ெபற்றவ ம் ஆகிய கழற்கால் மாறனார் ன்வந்  மகாராணிைய வணங்கினார். அவர் 
ைகயில் உைறயிட்  இைலச்சிைன ெபாறித்த ஓைலச் சு ள் இ ந்த . அவ ைடய 
வய க்கும், அ பவத் க்கும் மாியாைத ெகா த்  எ ந்  நின்  வணங்கினார் 
மகாராணி. 
 
    "வரேவண் ம், ெபாியவேர! அதிகாைலயில் சிரமப்பட்  வந்தி க்கிறீர்கள். 
அரசாங்க காாியமாக இ க்குமானால் மகாமண்டேலசுவரைரப் பார்த்தாேல 
ேபா மானெதன்  தான் உங்கைள அவாிடம் அைழத் ப் ேபாகச் ெசான்ேனன். 
நீங்கள் என்ைனேய பார்க்க ேவண் ெமன்  கூறினீர்களாம்." 
 
    "ஆமாம்! நான் பார்க்க வந்த  ெதன்பாண்  நாட்  மகாராணியாைரத்தான்" என்  
கழற்கால் மாறனார் கூறிய பதி ல் க ைம ம், சிறி  அ த்த ம் ஒ த்தாற் ேபால் 
ேதான்றிய  மகாராணிக்கு. 
 
    "அ  சாிதான்! ஆனால் ஓர் அரசாங்கக் காாியமாக என்ைனச் சந்தித்  நீங்கள் 
அைடய ந்த பயைனக் காட் ம் மகாமண்டேலசுவரைரச் சந்தித்  அதிகமான 
பயைன அைடயலாேம என்பதற்காகத்தான் ெசான்ேனன்." 
 
    "இல்ைல மகாராணி! நாங்கள் இனி என் ேம மகாமண்டேலசுவரர் என்ற ைறயில் 
அந்தப் பதவியில் ைவத்  அவைரச் சந்திக்க வி ம்பவில்ைல. காரணம், அவர் ேமல் 
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எங்க க்கு நம்பிக்ைக இல்ைல. அவ ைடய ெசயல்கைள ம் நாங்கள் ாிந்  ெகாள்ள 
வதில்ைல." 

 
    இைதக் ேகட்ட ம் அைமதியான மகாராணியின் விழிகள் நீண்  உயர்ந்  அகன்  
விாிந்தன. தம் ெசவிகைளேய அவரால் நம்ப யவில்ைல. ம ப ம் அவர் கத்ைத 
நிமிர்ந்  பார்த் க் ேகட்டார். "நீங்கள் என்ன ெசால் கிறீர்கள்?" 
 
    "மகாமண்டேலசுவரர் ேமல் எங்க க்கு நம்பிக்ைக இல்ைல என்  ெசால் கிேறன்." 
 
    "'எங்க க்கு' என்றால்...? உங்க க்கும், இன் ம் ேவ  யா க்கும்? நீங்கள் 
ஒ வராய்த்தாேன இங்கு வந்தி க்கிறீர்கள்?" 
 
    "மகாராணியவர்கள் என் ைடய ணிச்ச க்காக என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம். 
நான் ஒ வனாக இங்கு வந்தி ந்தா ம் மற்றக் கூற்றத் தைலவர்கேளா  கூ க் கலந்  
ெகாண் , ேபசி அவர்கள் ைகெயாப்பமிட்ட 'ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைல'ைய ம் 
ெகாண்  தான் வந்தி க்கிேறன். இேதா எங்கள் ஓைல." 
 
    அவர் தாம் ைகேயா  ெகாண்  வந்தி ந்த ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைலைய 
மகாராணியிடம் நீட் னார். அந்த விநா  வைரயில் சாந்த ம், அைமதி ம், 
க ைண ம் கலந்  ஒ  ெப  மலர்ச்சி நிலவிக் ெகாண் ந்த மகாராணியின் கத்தில் 
மண் லகத்  உணர்ச்சிகளின் சி ைமகள் ப ந்தன. பய ம், கலவர ம், பதற்ற ம் 
ெநற்றியில் சு க்கங்கள் இட அந்த ஓைலைய அவாிடமி ந்  வாங்கினார் மகாராணி. 
அப்ப  வாங்கும் ேபா  அவ ைடய ைககள் ெமல்ல ந ங்கின. ேமேல இட் ந்த 
இலச்சிைனகைள நீக்கி அரக்ைக உதிர்த் , அைதப் பிாிக்கும் ேபா  ைககள் இன் ம் 
அதிகமாக ந ங்கின. நீர்ப்பரப்பில் ஏேத ம் ஒ  ெபா ள் வி ந்தால் த ல் சிறிதாக 
உண்டாகும் அைலவட்டம் வளர்ந்  விாிந்  ெபாிதாகிக் கைரவைரயில் நீள்வைதப் 
ேபால் அந்தப் பயங்கர ஓைலச் சு ள் விாிய மகாராணியின் பய ம் அதற்ேகற்ப 
விாிந்த . 
 
    'ஐேயா! ஒ  மனிதர் மிக உயர்ந்த நிைலயில் சாதாரண அறிவால் ாிந்  ெகாள்ள 

யாதவராக இ ந்தால் அவ க்குத்தான் எத்தைன ெக தல்கள்! எவ்வள  
ேப ைடய பைக! ைகத் தட் க் ெகா த் ப் பாராட்  விட் க் கால்கைள 
வாாிவி கிற உலகமாகவல்லவா இ க்கிற ! மைடயைனப் பார்த்  அறிவாளியாக 
ேவண் ெமன்  உபேதசிக்கிறார்கள். அறிவாளிையப் பார்த்  அவன் ஏன் அவ்வள  
அறிவாளியாயி க்கிறாெனன்  ெபாறாைமப்ப கிறார்கள். வளர்ச்சிக்குப் பா பட் க் 
ெகாண்ேட தளர்ச்சி அைடகிறார்கேள! பழங்காலப் லவர் ஒ வர் திாி ெசாற்களால் 
பா  ைவத்த க னமான அங்கதப் பாடல் ெபா ள் ஒளித்  ைவக்கப்பட்ட பாடல் 
ேபால், சாமானியமானவர்க க்கு விளங்கிக் ெகாள்ள யாதவராக இ க்கிறார் 
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மகாமண்டேலசுவரர். அதனால்தான் இத்தைன குழப்ப ம் ஏற்ப கிற . இ  என்ன 
ேகவலமான உலகம்! உட்படாததாக, உயர்ந்ததாக ேமேல உள்ள 
ெபா ள்கைளெயல்லாம் கீேழ தியி ம் அ க்கி ம் ர ம்ப  தைரயில் இறக்கிப் 
பார்த்  விட ஆைசப்ப கிறார்கேள! என்ன ெசய்வ ? மனித இயல்ேப அப்ப  
அைமந்  விட்ட . உயரமான மரக்கிைளகளி ம், ெச , ெகா களின் ெகாம் களி ம் 
இ க்கும் பழங்கைள ம் க்கைள ம் தைரயில் உதிரச் ெசய்  பயன்ப த் கிற 
வழக்கம் ேபாலச் சில ேமலான மனிதர்கைள ம் கீேழ இறக்கித் தள்ளிப் பார்க்க 
ஆைசப்ப கிறார்கள் ேபா ம். ெப ைம ம் வளர்ச்சி ம் அைடய ேவண் மானால் 
கீேழ இ ப்பவர்கைள ம் ேமேல ேபாகச் ெசய்ய ேவண் ம். ேமேல 
இ ப்பவர்கைள ம் கீேழ இ த் த் தள்ளி என்ன பயன்? ஒ  ெநாண் , 'ஊாி ள்ள 
கால் ெபற்ற மனிதெரல்லாம் ெநாண் யாக மாறேவண் ம்' என்  ஆைசப்ப வ  
ேபாலன்ேறா இ க்கிற ?' 
 
    'நாம் சாவதற்குள் ஒ  நாளாவ  அல்ல  ஒ  சில நாழிைகக்காவ  'ெதன்பாண்  
நாட்  மகாமண்டேலசுவரர்' என்ற ெபயேரா  பதவி வகித் விட் ச் சாக 
ேவண் ெமன்  இந்தக் கழற்கால் மாறனா க்கு ஆைச. அந்த ஆைசயின் 
விைள தான் வய  திர்ந்த காலத்தில் இப்ப  மனம் திராத ெசயல்கைளச் ெசய்யத் 

ண் கிற . ெபாிய மனிதராக இ ந்  ெகாண்  சிறிய காாியத்ைதச் ெசய்கிறாேர! 
பாவம் இவர் என்ன ெசய்வார்? பதவி ஆைச, ெபயர் ஆைச, அதிகார ஆைச! மற்றக் 
கூற்றத் தைலவர்களின் ண் தல் எல்லாம் ேசர்ந்  இந்த ஒப் ர  ெமாழி மாறா 
ஓைலேயா  இவைர இங்ேக அ ப்பியி க்கின்றன.' 
 
    ைகயில் வாங்கிய ஓைலையச் சிறி  சிறிதாக விாித் க் ெகாண்ேட இவ்வள  
நிைன கைள ம் மனத்தில் ஓடவிட் ச் சிந்தித்தார் மகாராணி. ஓைலையப் ப க்கத் 
ெதாடங்குவதற்கு ன்னால் தைலைய நிமிர்த்தி எதிேர நின்  ெகாண் ந்த கழற்கால் 
மாறனாைர வானவன்மாேதவி கூர்ந்  ேநாக்கினார். ேநாக்கிக் ெகாண்ேட ேகட்டார்: 
"இந்த ஓைலைய நான் ப த் த்தானாக ேவண் ம் என்  நீங்கள் வி ம் கிறீர்களா? 
நன்றாகச் சிந்தித்  விட்  என் ேகள்விக்குப் பதில் ெசால் ங்கள். அவசரமில்ைல." 
மகாராணியாாின் இந்தக் ேகள்விையச் ெசவி ற் க் கழற்கால் மாறனார் சிறி  
மிரண்டார். பின்  சமாளித் க் ெகாண்  கூறினார்: 
 
    "மகாராணியவர்கள் உடன யாக இந்த ஓைலையப் ப த்  
மகாமண்டேலசுவர ைடய ெபா ப் கைளக் ைகமாற்றி அைமக்க ேவண் ெமன்ப  
என் வி ப்பம் மட் ம் இல்ைல; எல்லாக் கூற்றத் தைலவர்க ம் ஒ  மனத்ேதா  
அப்ப  வி ம்பிேய என்ைன இங்ேக அ ப்பியி க்கிறார்கள். இதில் இனிேம ம் 
சிந்திக்க எ மில்ைல." 
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    அவ ைடய பதிைலக் ேகட்ட ம் மகாராணி அந்த ஓைலையப் ப க்கத் 
ெதாடங்கிவிட்டார். 
 
    "தி வளர, நலம் வளர, குமாி கன்னியா பகவதியார் அ ள் பரவி நிற்கும் 
ெதன்பாண்  நாட் ன் மகாராணியார் தி ன்  ெபான்மைனயிற் கூ ய கூற்றத் 
தைலவர்கள் தம் ள் ஒ  நிைனவாய், ஒ மனதாய், ஒன் பட்  நிைல நி வி 
நிைறேவற்றி அ ப் ம் ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைல. 
 
    "காலஞ்ெசன்ற மகாமன்னர் நாள் ெதாட்  இ  கா ம் நம் ள் தைல நின்  அறி ம், 
சூழ்ச்சி ம் வல்லாராய் ம ங்கூர்க் கூற்றத்  தன்ைம ண்  இைடயாற்  
மங்கலத்தி ந்  மகாமண்டேலசுவரராயி க்கும் நம்பியானவர் அண்ைமயிற் சிறி  
காலமாய் மற்றக் கூற்றத் தைலவர்கைளக் கலக்காம ம், ெபா ட்ப த்தாம ம், தாேம 
நிைனத்  தாேம ெசயற்பட்  வ தைல நிைனத்  வ ந் கிேறாம். 
 
    "கன்னியாகுமாித் ேதவ ேகாட்டத்தில் இந்த நாட்  அரசிையப் பைகவர் ேவெலறிந்  
ெகால்ல ய ம் அள க்கு கவனக் குைறவாக இ க்க ேநர்ந்த , காணாமற் ேபான 
இளவரசைரத் ேத  அைழத்  வர யற்சி ெசய்யாம ந்த . பாண்  நாட் ன் 
மதிப் க்குாிய அரசுாிைமப் ெபா ள்கைளத் தம் ைடய மாளிைகயி ந்  ெகாள்ைள 
ேபாகும்ப  விட்ட , கரவந்த ரத்தார் கண்காணிப்பில் இ க்கும் ெகாற்ைக த் ச் 
சலாபத்தில் பைகவர் குந்  குழப்பம் விைளவிக்கும் அள க்குப் பா காப் க் 
குைறவாக இ ந்த  ேபான்ற காரணங்களால் இனி மகாமண்டேலசுவரர் ேமல் 
நாங்கள் நம்பிக்ைக ெகாள்வதற்கில்ைல என்பைத எல்ேலா ம் கூ க் ைகெயாப்பம் 
நாட் ய இந்த ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைல லம் மாேதவியாகிய மகாராணியா க்கு 
அறிவித் க் ெகாள்கிேறாம். இவ்ேவாைல ெகாண்  ச கத் க்கு வ பவர், தியவ ம் 
ெபான்மைனக் கூற்றத் தைலவ மாகிய கழற்கால் மாறனார் ஆவார். இவ்வண்ணம் 
இவ்ேவாைல கூ ெய வித்த நா ம், எ வித்தவர் ெபயர்க ம் வ மா " என்  

ந்தி ந்த அந்த ஓைலயின் கீேழ இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி நீங்கலாக மற்ற 
நால்வ ைடய ெபயர்க ம், எ திய நா ம் காணப்பட்டன. மகாராணி 
ேவதைனேயா  கூ ய சிாிப் டன், "நல்ல ; உங்கள் ஓைலைய நான் ப த் விட்ேடன், 
ெபாியவேர" என்  கழற்கால் மாறனாைரப் பார்த் ச் ெசான்னார். 
 
    "ப த்த ம் மகாராணியா க்கு என்ன ேதான் கிறெதன்  எளிேயன் 
அறியலாேமா?" என்  அவர் ேகட்டார். 
 
    "ஆகா! தாராளமாக அறியலாம். இேதா ெசால்கிேறன்! ேக ங்கள். எந்த ஒேர ஒ  
மனித ைடய சிந்தைனக் கூர்ைமயினால் இந்த நா ம், நா ம், நம்பிக்ைகக ம் 



 163

காப்பாற்றப் ப கின்ேறாேமா அந்த ஒ  மனிதைர அந்தப் பதவியி ந்  இறக்க 
எனக்கு வி ப்பமில்ைல." 
 
    "அப்ப யானால் ெதன்பாண்  நாட்  மகாராணியார் எங்கைளெயல்லாம் 
இழந் விடத்தான் ேந ம்." 
 
    "நான் உங்கைள இழந் வி வ  தான் நல்லெதன்ேறா அல்ல  நீங்கள் என்ைன 
இழந் வி வ தான் உங்க க்கு நல்லெதன்ேறா ேதான்றினால் அப்ப ேய ைவத் க் 
ெகாள் ங்கேளன்!" என்றார் மகாராணி. 
 
    "எங்கள் ஒத் ைழயாைமயின் விைள  மிக ம் பயங்கரமாக இ க்குெமன்பைத 
இப்ேபாேத கூறிக் ெகாள்ள வி ம் கிேறன்." 
 
    "அதற்கு நான் என்ன ெசய்யட் ம்! நீங்கேள உங்கைளப் பயங்கரமாக்கிக் 
ெகாள்கிறீர்கள்?" 
 
    "சாி! நான் வ கிேறன்." கிழட் ப்  பின்ேநாக்கிப் பாய்வ  ேபால் வி ட்ெடன்  
ேகாபமாகத் தி ம்பினார் கழற்கால் மாறனார். 
 
    "எங்ேக அவ்வள  அவசரம்? ெகாஞ்சம் இ ங்கள், ேபாகலாம்" என்  கூறி சிாித் க் 
ெகாண்ேட அப்ேபா தான் உள்ேள ைழந்த மகாமண்டேலசுவரைரப் பார்த்த ேபா  

தம் கண்ட சி  பிள்ைள ேபால் ந ங்கினார் கழற்கால் மாறனார். 
    ----------  
 

2.29. ெகா ம்பா ர்க் க மரத்தில் ேகாட்டாற்றான் கு தி 
 
    ெகா ம்பா ர்க் ேகாட்ைடக்குள் அரண்மைனக் கூத்தரங்கத்தில் ஆ க் 
ெகாண் ந்த ேதவராட்  பயங்கரமாக அலறிக் ெகாண்ேட தன் ைகயி ந்த 
திாிசூலத்ைத மான்கண் சாளரத்ைத ேநாக்கிச் சுழற்றி எறிந்த ேபா  அந்தச் 
சாளரத் க்குப் பின்னால் ஒளிந்  ெகாண் ந்தவைனப் பி ப்பதற்காக ஐந்  
ேப ைடய பத் க் கால்கள் விைரந்  ெசன்றன. 
 
    ஓடத் ெதாடங்கிய அந்தப் பத் க் கால்கள் யா ைடயைவ என்  இங்கு 
ெசால் த்தான் ெதாிய ேவண் ெமன்பதில்ைல. இைடயாற்  மங்கலத்  
மகாமண்டேலசுவரர் மாளிைகயி ந்  ெதன்பாண்  நாட்  அரசுாிைமப் ெபா ள்கள் 
காணாமற் ேபாய்விட்டன என்ற ெசய்திையக் ெகா ம்பா ர் மன்னன் வாயி ந்  
ேகட்  வியந்  நின்  ெகாண் ந்த ேசாழன் உள்பட மற்ற நான்கு ேப ம் 
ஓ னார்கள். 
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    அந்த மான்கண் பலகணியின் ம றம் ெகா ம்பா ர் அரண்மைனயின் சித்திரக் 
கூடம் அைமந்தி ந்த . ேகானாட்  அரச பரம்பைரயின் ரச் ெசயல்கைள விளக்கும் 
அற் தமான ஓவியங்கள் அந்தக் கூடத் ச் சுவர்கைள நிைறத் க் ெகாண் ந்தன. 
சித்திரக் கூடத்தின் பின் றம் ேகாட்ைட மதிற்சுவைர ஒட் னாற் ேபால் ெபாிய 
ேதாட்டம் இ ந்த . மதிற்சுவாின் உட் றத்ைதப் ேபாலேவ ெவளிப் றத்தி ம் அகழிக் 
கைரைய ஒட் த் ெதன்ைன மரங்கள் அடர்ந்  வளர்ந்தி ந்தன. 
 
    ஒளிந்தி ந்தவைனப் பி ப்பதற்காகச் சித்திரக் கூடத் க்குள் ஓ  வந்தவர்கள், 
நாற் ற ம் ைலக்ெகா வராகச் சிதறிப் பாய்ந்தனர். ஆனால் அங்ேக ஒளிந்  
ெகாண் ந்த ஆள் அவர்கள் வ வதற்குள் சித்திரக்கூடத்  எல்ைலையக் கடந்  
ேதாட்டத் க்குள் குந் விட்டான் என்ப  அவர்க க்குத் ெதாியா . சித்திரக் 
கூடத்தின் ைல க்குகளிெலல்லாம் ேத ப் பார்த் விட்  ஓரள  ஏமாற்றத்ேதா  
அவர்கள் ேதாட்டத் க்குள் ைழந்த ேபா , "அேதா! அங்ேக பா ங்கள், மதில் சுவர் 
ேமல்" என்  ஒ  ள் த் ள்ளிக் ெகாண்ேட சுட் க் காட் க் கூச்ச ட்டான் கீைழப் 
ப ர்க் கண்டன் அ தன். அந்தக் கணேம மற்ற நான்கு ேப ைடய பார்ைவ ம் 
நான்கு வில்களி ந்  ஒேர குறிைய ேநாக்கிப் பா ம் அம் கள் ேபால் அவன் சுட் க் 
காட் ய திைசயிற் ேபாய்ப் பதிந்தன. அங்ேக ஒ  மனிதன் மதில் ேம ந்  சுவைர 
ஒட்  வளர்ந்தி ந்த அகழிக்கைரத் ெதன்ைன மரம் ஒன்றின் வழியாக ெவளிப் றம் 
கீேழ இறங்க யற்சி ெசய்  ெகாண் ந்தான். அவ ைடய குப் றம் தான் 
சித்திரக் கூடத் க் ெகால்ைலயில் நின்  ெகாண்  பார்த்த அவர்க க்குத் ெதாிந்த . 

கம் ெதாியவில்ைல. உட்பக்கத்தி ம் மதில் சுவர் அ ேக அேத மாதிாி மற்ெறா  
ெதன்ைன மரம் இ ந்ததனால் அந்த ஆள் அதன் வழியாகத்தான் மதில் ேமல் 
ஏறியி க்க ேவண் ெமன்  அவர்கள் அ மானித் க் ெகாண்டார்கள். மிக ேவகமாகத் 
ெதன்ைன மரங்களில் ஏறிப் பழக்கப்பட்டவனாக இ ந்தாெலாழிய அவ்வள  
விைரவில் ேமேல ஏறி மதில் சுவைர அைடந்தி ப்ப  சாத்தியமில்ைல. 
 
    "தி ட்  நாய்! மதில் ேம ந்ேத ெசத் க் கீேழ விழட் ம்!" என்  
க ங்ேகாபத்ேதா  இைரந்  கத்திக் ெகாண்ேட பாம்  படெம த்  ெநளிவ  ேபால் 
இ ந்த ஒ  சி  குத் வாைள இைடயி ந்  உ விக் குறிைவத்  சுவதற்கு 
ஓங்கினான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். ேசாழன் அ கிற் பாய்ந்  வந்  வாைள 

சுவதற்கு ஓங்கிய அவன  ைகையப் பி த் க் ெகாண்டான். 
 
    "ெபா ங்கள்! நீங்கள் விவரம் ெதாிந்த மனிதராக இ ந்தால் இப்ப ச் 
ெசய்யமாட்டீர்கள். தி ட் த்தனமாக இங்ேக அவன் எப்ப  ைழந்தான் என்பைத ம் 

ைமயாகத் ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் மானால், அவன் வந்த வழிேய அவன் 
ேபாக்கில் அவைன ெவளிேயற விட் க் கைடசியில் பி த் க் ெகாண்  உண்ைம 
அறிய ேவண் ம். ைகயில் அகப்பட்ட ஒ  காைடைய (ஒ  வைகப் பறைவ) ெவளிேய 
விட்டால் காட் ள்ள காைடகைளெயல்லாம் அைதக் ெகாண்ேட பி த்  விடலாம். 
ஓைசப்படாமல் தி ம்பி வா ங்கள். அவன் சுதந்திரமாகக் கவைலயின்றித் 
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ெதன்ைனமரத்தின் வழியாக ம ப ம் அகழிக்கைரயில் ேபாய் இறங்கட் ம். நாம் 
அங்ேக ேபாய் காத்தி ந்  அவைனப் பி த் க் ெகாள்ளலாம்" என்றான் ேசாழ 
மன்னன். எல்ேலா ம் உடேன அங்கி ந்  அகழிக்கைரக்கு விைரந்தனர். 
 
    "ெகா ம்பா ராேர! எனக்கு ஒ  சந்ேதகம். இவ்வள  ேவகமாகத் ெதன்ைன மரம் 
ஏறி இறங்கத் ெதாிந்தவனாக இ ந்தால் ெதன்ைன மரங்கள் அதிகமாக இ க்கும் 
பகுதிையச் ேசர்ந்தவனாக இ க்க ேவண் ம். ஒ  ேவைள ெதன்பாண்  நாட்  
நாஞ்சிற் பகுதிையச் ேசர்ந்தவனாக இ க்கலாம்" என்  அகழிக்கைரக்குப் ேபாகும் 
ேபா  ேசாழன் ெகா ம்பா ர் மன்னனிடம் சந்ேதகம் ெதானிக்கும் குர ல் 
ெம வாகச் ெசான்னான். 
 
    "சந்ேதகேம இல்ைல! எனக்கும் அப்ப த்தான் ேதான் கிற " என்  
ெகா ம்பா ரானிடமி ந்  பதில் வந்த . 
 
    அகழிக்கைரத் ெதன்ைன மரத்தி ந்  அவன் கீேழ இறங்க ம் அவர்கள் ஐந்  
ேப ம் ஓ ப் ேபாய்ச் சுற்றி வைளத் க் ெகாள்ள ம் சாியாக இ ந்த . அவன் தப்பி 
ஓட யவில்ைல. ஆ! இப்ேபா  அவ ைடய கத்ைத ம்  உ வத்ைத ம் 
நன்றாகப் பார்க்க கிற . இந்தக் ேகாணல் வாைய ம், நீள க்ைக ம், 
ேகாமாளித்தனமான ேதாற்றத்ைத ம் பார்த்த ேம நமக்கு இதற்கு ன்ேப எங்ேகா 
பார்த்தி க்கிறாற் ேபான்ற நிைன  வ கிறதல்லவா? ஆம்! இந்தக் ேகாமாளி 
ஏற்கனேவ நமக்கு அறி கமானவன் தான். 
 
    வடதிைசயில் ஒற்றறிவதற்கும், ேவ  சில இரகசியக் காாியங்க க்காக ம் 
ெமய்க்காவற் பைட ரர்கள் ஐம்ப  ேபர்கைளத் ேதர்ந்ெத த்  மகாமண்டேலசுவரர் 
வடக்ேக அ ப்பினாரல்லவா? அப்ேபா  ெபாய் கூ வதில் சிறந்தவைனத் 
ேதர்ந்ெத ப்பதற்கு அவர் ைவத்த ேசாதைனயில் ெவற்றிெபற்ற ேகாமாளிதான் 
இப்ேபா  சிக்கிக் ெகாண்  விழிக்கிறான். 
 
    தன்ைனச் சுற்றி நான்கு ற ம் ஓட யாமல் எதிாிகளால் வைளத் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட நிைலயில் அன்  தாங்கள் றப்பட்ட ேபா  வழிய ப்பிய 
மகாமண்டேலசுவராின் சில ெசாற்கைள அவ ைடய அகச்ெசவிகள் மானசீகமாகக் 
ேகட்டன. 
 
    "அகப்பட் க் ெகாண்டால் சைதையத் ண்  ண்டாக்கினா ம் உண்ைமகைளச் 
ெசால்  நாட்ைடக் காட் க் ெகா க்கும் ேராகத்ைதச் ெசய்யக் கூடா . உயிர், உடல், 
ெபா ள் எைத ம் இழக்கத் தயாராயி க்க ேவண் ம்." இந்தக் கணீெரன்ற குரேலா  
அந்தக் கம்பீரமான கம் ேதான்றி எதிாிகளிைடேய மாட் க் ெகாண்ட அவன் 
மனத் க்கு உ தியின் அவசியத்ைத நிைனப் ட்  வற் த்தின. 
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    "அேட! அற்பப் பதேர! இந்தக் ெகா ம்பா ர்க் ேகாட்ைடக்குள் குந்  ஒற்றறிய 

யன்றவர்கள் எவைர ம் இ வைரயில் நான் உயிேரா  தி ம்ப விட்டதில்ைல. நீ 
யார், எங்கி ந்  வந்தாய் என்பைதெயல்லாம் மாியாைதயாகச் ெசால் வி . 
என் ைடய ேகாட்ைடக் க மரத் க்கு நீண்ட நாட்களாக இரத்தப் பசி 
ஏற்பட் க்கிற . அைதத் தணிக்கத்தான் நீ வந்  ேசர்ந்தி க்கிறாய்" என்  தன் 
இ ம் ப் பி யில் அகப்பட்டவனின் இரண்  ைககைள ம் இ க்கிப் பி த் க் 
ெகாண்  இைரந்தான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். ஆனால் அகப்பட்டவேனா ற்றி ம் 
ஊைமயாக மாறிவிட்டான். அன்றிர  ெந ேநரம் வைரயில் அவைன ஓாிடத்தில் 
கட் ப் ேபாட்  என்ெனன்னேவா சித்திரவைதகெளல்லாம் ெசய்தார்கள். அவன் 
ேபசேவ இல்ைல. கைடசியாகக் ெகா ம்பா ரான் ஒ  பயங்கரமான ேகள்வி 
ேகட்டான்: "அேட! ஊைமத் த யா நாைளக் காைலயில் இரத்தப் பசிெய த் க் 
காய்ந்  உலர்ந்  கிடக்கும் இந்தக் ேகாட்ைடயின் க மரத்தில் நீ உன் ைவக் 
காண ேவண் ெமன் தான் வி ம் கிறாயா?" 
 
    "ெசய் ங்கள் அப்ப ேய!" - எல்ேலா ம் ஆச்சாியப்ப மா  அ வைர ேபசாமல் 
இ ந்த அவன் இந்த இரண்ேட வார்த்ைதகைள மட் ம் கத்தில் உ தி ஒளிர உரக்கப் 
ேபசிவிட்  மீண் ம் வாய் க் ெகாண்  ஊைமயானான். அவனிடமி ந்  
உண்ைமையக் கறக்கும் யற்சியில் அவர்கள் ஐந்  ேப ேம ேதாற் ப் ேபானார்கள். 
ெகா ம்பா ரான் பய த்தி மிரட் னான். ேசாழன் நயமாகப் ேபசி அரட் னான். 
கண்டன் அ த ம், பர ைடயா ம், அரசூ ைடயா ம் அ ய ெயன்  
ைகத்தின  தீர அ த்தார்கள். பார்ப்பதற்குக் ேகாமாளி ேபால் இ ந்த அந்த ஒற்றேனா 
தன் ெகாள்ைகயில் தளராமல் திடமாக இ ந்தான். 
 
    ேகாட்ைடக்குள் ஏறிக் குதிக்க வசதியாக உள் ம் ற ம் வளர்ந்தி ந்த அந்த 
இரண்  ெதன்ைன மரங்கைள ம் இரேவா ரவாக ெவட் ச் சாய்க்குமா  தன் 
ஆட்க க்கு உத்தர  ேபாட்டான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். ம நாள் ைவகைறயில் 
கீழ்வானில் ெசம்ைம படர்வதற்கு ன்னால் ெகா ம்பா ர்க் ேகாட்ைடக் க மரத்தில் 
ெசம்ைம படர்ந்  விட்ட . ேகாட்டாற் ப் பைடத் தளத்தில் ரனாக உ வாகி 
அரண்மைனயில் ெமய்க் காவலனாகப் பணியாற்றிய ெதன்பாண்  நாட்  ரன் 
ஒ வனின் கு தி அந்தக் க மரத்ைத நைனத் ச் ெசந்நிறம் சிவிட்ட . 
    ---------  
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2.30. இைடயாற்  மங்கலத்தில் ஓர் இர  
 
    இைடயாற்  மங்கலத் க்குப் ேபாய் அங்ேக நிலவைறயில் மகாமண்டேலசுவரர் 
ஒளித்  ைவத்தி க்கும் ஆ தங்கைளக் ேகாட்டாற் ப் பைடத்தளத் க்குக் கிளப்பிக் 
ெகாண்  வந்  விட ேவண் ெமன்  தளபதி தனக்குக் கட்டைள இட்ட ேபா  
ஆபத் தவிகள் தைலவன் மகர ெந ங்குைழக்காதன் அதற்கு உடேன ஒப் க் 
ெகாள்ளவில்ைல. 
 
    "மகாேசனாதிபதி அவர்கள் கூ வ  ேபால் இ  அவ்வள  இேலசான காாியமாகப் 
படவில்ைலேய எனக்கு? இைடயாற்  மங்கலத் க்குப் ேபாய் நிலவைறக்குள் குந்  
ஆ தங்கைள ெவளிேயற்றிப் பறளியாற்ைறக் கடந்  இங்ேக ெகாண்  வர வி கிற 
அள க்குப் பா காப் க் குைறவாக மகாமண்டேலசுவரர் ைவத்தி க்க மாட்டார் என்  
எனக்குத் ேதான் கிற !" என்  தன் சந்ேதகத்ைதத் ெதாிவித்தான் அவன். 
 
    "குைழக்காதேர! நீங்கள் ெசால்வ  சாிதான். இ  ஒன்  மட் மில்ைல; 
மகாமண்டேலசுவர க்கு எதிராக நாம் எந்தக் காாியத்ைதச் ெசய்யத் ெதாடங்கினா ம் 
அ  நமக்கு இேலசான காாியமாக இ க்கா , க னமாகத்தான் இ க்கும். ஆனால் 
க னமாக இ க்குெமன்பதற்காக நாம் சும்மா இ ந்  விட ம் கூடா . ந்தைதச் 
ெசய் தானாக ேவண் ம்." 
 
    "என்னால் ந்தவைர யன்  பார்க்கிேறன். உதவிக்கு இங்கி ந் ம் சிலைர 
அைழத் க் ெகாண்  ேபாகிேறன்" என்  குைழக்காதன் இணங்கிய ம் தளபதி 
அவ க்குச் சில விவரங்கைள விளக்கினான். நிலவைறக்குள் எப்ப ப் ேபாவ , 
எவ்வா  ஆ தங்கைள ெவளிேயற் வ  என்பைதெயல்லாம் விவாித் ச் 
ெசான்னான். அன்றிர  அங்ேக பைடத்தளத்திேலேய தங்கிவிட்  ம நாள் ேவ  
சிலைர ம் அைழத் க் ெகாண்  இைடயாற்  மங்கலத் க்குப் றப்பட்  விட்டான் 
குைழக்காதன். 
 
    பறளியாற்ைறக் கடப்பதற்கும் ஆ தங்கைளக் ெகாண்  வ வதற்கும் ெசாந்தமாக 
ஒ  தனிப் படைக ஏற்பா  ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் 
இைடயாற் மங்கலத்தில் அவர்கள் பிரேவசிக்கும் ேநரம் இர  ேநரமாயி க்க 
ேவண் ெமன் ம் தளபதி வற் த்திச் ெசால் ய ப்பியி ந்தான். ஆபத் தவிகள் 
தைலவ ம், அவேனா  ெசன்றவர்க ம் அந்தி மயங்குவதற்குச் சில நாழிைகக்கு 

ன்ேப பறளியாற்றங்கைரைய அைடந்  விட்டார்கள். அவர்கள் ேவண் ெமன்ேற 
ெம வாகப் பயணம் ெசய்  வந்ததனால் தான் அவ்வள  நாழிைகயாயிற் . 
இல்ைலயானால் இன் ம் விைரவான ேநரத்திேலேய அங்கு வந்தி க்க ம். 
இைடயாற்  மங்கலத் க்குப் பக்கத்தில் பறளியாற்றின் இக்கைரயில் கிழக்கு 
ேமற்காகச் சிறி  ரத் க்கு ஒேர ஆலமரக்கா . ஆலமரங்கெளன்றால் சாதாரண 
ஆலமரங்கள் இல்ைல. ஒவ்ெவா  மர ம் படர்ந் , பரந் , வளர்ந் , பற்பல 
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வி கைள இறக்கிக் ெகாண்  மண்ணின் ேமல் தனக்குள் ஊன்றிக் ெகாள் ம் 
உாிைமைய நிைலநாட் ம் வயதான மரம். இத்தைகய த்த திர்ந்த ஆலமரங்கைளத் 
'ெதான் தாலயம்' என்  பைழய கவிகள் கழ்ந்தி ந்தார்கள். அந்தப் பகுதியின் 
நதிக்கைர மண்ணில் ெவயி ன் கதிர்கள் படக்கூடாெதன்  இயற்ைக தானாகேவ 
அக்கைற ெகாண்  ேவய்ந்  ைவத்த பசுைமப் பந்தல் ேபால் மண் க்கு விண்ைண ம், 
விண் க்கு மண்ைண ம் ெதாியவிடாமல் அடர்ந்  ெச ைமயாய்ச் ெசம்ைமயாய்த் 
தன்ைமயாய் வளர்ந்தி ந்தன அந்த ஆலமரங்கள். 
 
    அந்த இடத்தில் இைடயாற்  மங்கலத்ைத ஒட் ப் பறளியாற்றங் கைரயில் சிறி  
ெதாைல  வைர பரவி நிற்கும் இயற்ைகயின் எழில்கைள, பசுைமயின் ெசல்வங்கைள, 
வளைமயின் வைககைள உண்ைமயாக அ பவிக்க ேவண் மானால் ஓவியனின் 
கண்க ம், கவியின் உள்ள ம், ஞானியின் உள் ணர் ம், குழந்ைதயின் 
ேபைதைம ம் ேவண் ம். அறிவின் எல்ைலக் ேகாடாகிய மகாமண்டேலசுவராின் 
இ ப்பிடத்ைதச் சுற்றி ம் இயற்ைக ெச த் கிற மாியாைதகள் தான் இப்ப  மலர்ச் 
ெச களாக ம், மரக் கூட்டங்களாக ம், பசுைமப் ெப ைம பரப்பாய்த் ேதான்றிப் 
பிரகி தி என் ம் காணாக் கவிஞன் எ தாத எ த்தால் இயற்றி ைவத்த பயிலாக் 
கவிைதகளாய்ப் பரந்  கிடக்கின்றனேவா? இவ்வள  அழகி ம் அந்தச் சூழ்நிைலயில் 
பறளியாற்  நீர் ஒ , பறைவகளின் குரல்கள், மரங்கள் ஆ ம் ஓைச தவிர 
ெசயற்ைகயான ேவ  மண் லக ஓைசகேள இல்லாத ஒ  தனிைமயின் அடக்கம் 
இைடயாற்  மங்கலம் நம்பியின் மன ஆழத்தில் விளங்கிக் ெகாள்ள யாத தன்ைம 
ேபால் வியாபித்தி ந்த . 
 
    'மங்கலம்' என்றால் நிைறந்த , ய , அழகிய  என்  ெபா ள். இைடயாற்  
மங்கலம் அந்தப் ெபா ட் ெபா த்தப் ெப ைமையக் காப்பாற்றிக் ெகாண்  
காட்சியளித்த . 
 
    ஆபத் தவிகள் தைலவ ம் அவ டன் வந்தவர்க ம் பறளியாற்றங்கைர ஆலமரக் 
கூட்டத்தின் இைடேய ைழந்த ேபா , மாைல ேநரமாக இ ந்தா ம் ெபாி ம் ஒளி 
குன்றி இ ள் படர ஆரம்பித்தி ந்த . வழக்கமாகக் கைரயி ந்  இைடயாற்  
மங்கலத் க்குப் படகு றப்பட் ப் ேபாகும் ேநர யான ைற வழிேய ெசல்வதற்கு 
அவர்கள் தயங்கினார்கள். ஆற்றில் சிறி  ெதாைல  தள்ளிக் கு க்கு வழியாகப் 
படைகச் ெச த்திக் ெகாண்  ேபாய் இைடயாற்  மங்கலம் வி ந்தினர் மாளிைகக்குப் 
பின் றம் இறங்குவதற்கு ஏற்றாற் ேபால் ெசல்வதற்குத் திட்டமிட் ந்தனர் அவர்கள். 
அதற்கு ன்ேனற்பாடாகத் தங்க க்கு ேவண் ய படேகாட்  ஒ வைன படேகா  

றப்பட ேவண் ய இடத்தில் மைறந்  காத்தி க்கும்ப  ஏற்பா  ெசய்தி ந்தனர். 
இ ட் ச் சில நாழிைககள் கழிந்த பின் றப்படலாெமன்  ெசால் , நதிக்கைர 
நாணற் தாி ம் தாைழ மரங்களின் அடர்த்தியி ம் படகும் படேகாட் ம் 
மைறந்தி க்கச் ெசய் விட்  ஆலமரக் காட் ல் சுற்றித் திாிந்  ெகாண் ந்தார்கள் 
அவர்கள். 
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    தன்ேனா  கூட வந்தவர்கைளக் கீேழ நி த்தி விட்  ஒ  ெபாிய ஆலமரத்தின் ேமல் 
வி கைளப் பி த் க் ெகாண்  தாவி ஏறினான் ஆபத் தவிகள் தைலவன். மிக 
உயரமான உச்சிக் கிைளயில் ஏறித் தைலக்கு ேமல் குைட ேபால் ட்டம் ேபாட் ந்த 
இைலகளின் அடர்த்திைய விலக்கிக் ெகாண்  தைலைய நீட் ப் பார்த்தான். 
பறளியாற் க்கு அப்பால் இைடயாற்  மங்கலம் தீ ம், மகாமண்டேலசுவரர் 
மாளிைக ம், அதன் சுற் ப் றங்க ம் நன்றாகத் ெதாிந்தன. 'தா ம் தன்ைனச் 
ேசர்ந்தவர்க ம் இரவில் தீ க்குள் ேபாய் நிலவைறயில் குந்  ஆ தங்கைளக் 
கடத்திக் ெகாண்  எப்ப  ெவளிேயறித் தப் வ ?' என்  மனத்தில் ைறயாகத் 
திட்டத்ைத வகுத் க் ெகாண்ேட, ஆலமரத் க் கிைளயில் நின்  மகாமண்டேலசுவரர் 
மாளிைகைய ம், அதன் சுற் ப் றங்கைள ம் கண்காணித்தான் அவன். ேநரம் 
வளர்ந்  ெகாண் ந்த . எவேனா கண் க்குத் ெதாியாத மாயாவி ஒ வன் தன் 

ரட் க் ைககளால் ஒளித்  ைவத்தி ந்த க ப் ப் ேபார்ைவைய எட் த் திைசயி ம் 
எ த்  விாித் ப் ேபார்த் வ  ேபால் உலகத்ைத இ ள் த விக் ெகாண்  வந்த . 
இ ள் மாயாவியின் பயங்கரமான சூனியத்தனத் க்கு வாழ்த்ெதா  வழங்குவ  ேபால் 
ஆந்ைதகளின் குரல்கள் பலவாகப் பரந்  ைலக்கு ைல ஒ த்தன. இ ட் ல் 
நடமா ம் பிசாசுகைளப் ேபால் மகர ெந ங்குைழக்காத ம் அவேனா  
வந்தி ந்தவர்க ம் அந்தப் பகுதியில் சுற்றிக் ெகாண் ந்தார்கள். இ ட் ல் சில 
நாழிைககள் கழிந்த ம், தாைழ மரங்களின் மைறவில் நாணற் த க்குள் 
மைறக்கப்பட் ந்த படைக அதிகம் ஒ ண்டாக்கி விடாமல் ெமல்ல ெவளிக் 
கிளப்பிக் ெகாண்  வந்தான் அதற்கு உாியவன். மகர ெந ங்குைழக்காத ம், 
அவேனா  இ ந்தவர்க ம் படகில் ஏறி அமர்ந்  ெகாண்டார்கள். படகு 
பறளியாற்றில் நகர்ந்  ன்ேனறிய . பழக்கமில்லாத அந்தப் திய படேகாட்  
படைக ெம வாகச் ெச த்திக் ெகாண்  ேபாய் இைடயாற்  மங்கலத் க் கைரயில் 
வி ந்தினர் மாளிைகக்குப் பின் றம் தர் அடர்ந்த பகுதியில் நி த்தினான். படகு 
நின்ற இடத் க்கு ேநேர வி ந்தினர் மாளிைகயின் பின் றத்  வாயில் கத  
அைடத்தி ந்த . கத க்குக் கீேழ வாிைசயாகப் ப கள். ப களில் நாைலந்ைத நீாில் 

கச் ெசய்  பறளியா  பாய்ந்  ெகாண் ந்த . 
 
    "நீங்கள் எல்ேலா ம் இப்ப ேய இந்த இடத்தில் இ ங்கள். நான் ன்பக்கமாக 
வி ந்தினர் மாளிைகக்குள் குந்  வந்  இந்தப் பின் றத் க் கதைவத் திறந்  
வி கிேறன்" என்  மற்றவர்கைள அங்ேகேய நி த்தி விட்  ன் றம் ெசன்றான் மகர 
ெந ங்குைழக்காதன். மரங்களி ந்  உதிர்ந்தி ந்த இைலச் ச குகளில் கால் 
பதித்தால் எ கிற சலசலப்  ஒ  கூடக் ேகட்கவிடாமல், பம்மிப் பம்மி நடந்  ேபாய் 
வி ந்தினர் மாளிைகயில் குந்  விட்டான் அவன். காவல் ரர்கெளல்லாம் அந்த 
இடத்தி ந்  சிறி  ெதாைல  தள்ளியி ந்த மகாமண்டேலசுவரர் மாளிைகையச் 
சுற்றியி ந்தார்கள். அரசுாிைமப் ெபா ள்கள் காணாமல் ேபான சமயத்தில் மட் ம் 
ெதாடர்ந்  சில நாட்க க்குத் தீைவச் சுற்றி ம் எல்லா இடங்களி ம் காவல் ஏற்பா  
ெசய்யப் ெபற்றி ந்த . பின்  நாளாக ஆக அந்தக் காவல் ஏற்பா  சு ங்கித் தீவின் 
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பிரதான மாளிைக அளவில் நின்  விட் ந்த . அதனா ம், ெசறிந்  கனத்த 
இ ட் ம், மரங்களின் அடர்த்தி ம் தனக்குச் சாதமாக இ ந்ததனா ம் ஆபத் தவிகள் 
தைலவன் இைடயாற்  மங்கலத்தில் அந்த இரவில் அதிகம் ன்பப்படவில்ைல. 
ஒ வன் ைவத்  விட் ப் ேபான ெபா ைள அவேன தி ம்பி அைடயாளமாக எ த் க் 
ெகாண்  ேபாகிற மாதிாிக் காாியம் சுலபமாக நடந்த . ெசால்  விட் ந்தப ேய 
எல்லாவற்ைற ம் ெசய்தான். வி ந்தினர் மாளிைகக்குப் பின் றம் படைக நி த்தி 
அதற்கு ேநேர இ ந்த கதைவ ம் திறந்  ைவத் க் ெகாண்ட , அவ க்கு வசதியாகப் 
ேபாய்விட்ட . அவன் ன்ேனற்பாடாக ைகேயா  ெகாண்  வந்தி ந்த 
தீப்பந்தத்ைதக் கூட நிலவைறக்குள் ெகாண்  ேபாய்த் தீக்கைட ம் கற்கைளத் தட் க் 
ெகா த்திக் ெகாண்டான். விறகுக் கட்ைடகைள மணிக்கயிற்றால் கட் வ  ேபால் 
இரண்ெடா  நாழிைகக்குள் அங்கி ந்த ஆ தங்கள் கட்டப்பட்டன. கட்டப்பட்டதற்கு 
ஆகிய காலத்தில் நான்கில் ஒ  பங்கு கூட அவற்ைறப் படகில் ெகாண்  வந்  
ைவப்பதற்கு ஆகவில்ைல. பின் ற வாயிைல ஒட்  நின்ற படகில் ெகாண்  வந்  
அடக்கிவிட்டார்கள். 
 
    படகில் பாரம் அதிகமாகிவிட்ட . தன்ைனத் தவிர இன் ம் ஓர் ஆள்தான் ஏறிக் 
ெகாள்ள ம் என்  படேகாட்  உ தியாகச் ெசால் விட்டான். அக்கைரக்குப் 
ேபாய் அடர்த்தியான ஆலமரக் காட் ல் ஆ தங்கைள எங்காவ  ஒ  மைறவான 
இடத்தில் ஒளித்  ைவத் விட் த் தி ம்பிப் ேபாய்விட்டால் பின்ெபா  நாளிரவில் 
வசதியான வாகனத்ேதா  வந்  அைவகைள ேகாட்டாற் ப் பைடத்தளத் க்குக் 
ெகாண்  ேபாய்விடலாெமன்ப  குைழக்காதனின் திட்டம். தன் திட்டப்ப  ெசய்  
ெவற்றிகரமாக நடந்  தளபதியிடம் ெசல்வாக்குப் ெபறலாம் என்  அவன் நம்பினான். 
மனத்ைத ம், சிந்தைனகைள ம், அறிைவ ம் நம்பாமல் உடல் வன்ைமயாேலேய 
ெவற்றிகைளக் கணக்கிட் க் ெகாண்  ேபாகும் மனம் அவ க்கு. 
 
    படேகாட்  ஓர் ஆள்தான் ஏறி வர ம் என்  ெசான்ன டன் "ஆற்றில் ேவகம் 
அதிகமில்ைல; நீங்கெளல்லாம் ெம வாக நீந்தி அக்கைரக்கு வந் வி ங்கள். நான் 
படகில் ேபாய் வி கிேறன்" என்  தன்ேனா  வந்தவர்க க்கு உத்தர  
ேபாட் விட் ப் படகில் ஏறிக் ெகாண்டான் குைழக்காதன். 'கவிழ்ந்  வி ேமா' என்  
பயப்ப கிற அள  பாரம் இ ந்ததனால் நத்ைத ஊர்வைத விட ெம வாகப் படகு 
ெச த்தப்பட்ட . அதன் காரணமாக ஆற்றில் குதித்  நீந்த ஆரம்பித்தவர்கள் படகு 
ந  ஆற்ைறக் கடப்பதற்கு ன்ேப அக்கைரைய அைடந்  விட்டார்கள். 
 
    "மகாமண்டேலசுவரைர ம், அவ ைடய சாமர்த்திய சா யான அந்தரங்க 
ஒற்றைன ேம கண்களில் விரைலவிட்  ஆட்  ஏமாற்றியி க்கிேறன் நான். ேகவலம், 
இந்த இைடயாற் மங்கலத்தில் ேவைலப் பி த் க் ெகாண்  நிற்கும் நாைலந்  
யவனக் 'காவல் நாய்'களா என்ைனப் பி த் விடப் ேபாகின்றன? நீ சும்மா 
பயப்படாமல் படைக ஓட் க் ெகாண்  ேபா, அப்பா!" என்  படேகாட் க்குத் 
ைதாிய ட் க் ெகாண் ந்தான் குைழக்காதன். அவ ைடய அந்த இ மாப்பான 
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ேபச்சின் ஒ  அடங்குவதற்கு ன் இ ற ம் ெந ங்கி வந்த ஆபத் கள் அவன் 
ஆணவத்ைத அடக்கி ற் ப் ள்ளி ைவத்தன. சற்  ன் அவனால் 'நாய்கள்' என்  
வ ணிக்கப்பட்ட இைடயாற்  மங்கலம் மாளிைகையச் ேசர்ந்த யவனர் காவல் 

ரர்கள் வல  பக்கத்தி ம், இட  பக்கத்தி மாக இரண்  படகுகளில் ேவகமாக 
வைளத் க் ெகாண்  அவன  ஆ தங்கள் நிைறந்த படைக அ கிக் 
ெகாண் ந்தனர். ஆபத் தவிகள் தைலவன் படைக ஓட் க் ெகாண்  கைரக்குப் 
ேபாய்விட யாமல் பாரம் த த்த . அகப்பட் க் ெகாண்டாேலா அைதவிடக் 
ேகவலம் ேவ  இல்ைல. அவ க்கு மட் ம் ேகவலமில்ைல. அவனால் தளபதியின் 
ெபய க்கும் ேகவலம். அவன் திைகத்தான். கள்ளிப்பழம் ேபால் சிவந்  ெகா ைம 
கு யி க்கும் அவன் கண்கள் ெகா ரமாக உ ண்  ரண்  விழித்தன. ஏற்ெகனேவ 
க ைமயான கத்தில் ெகா ைம ெவறி கூத்தா ய . அ த்த கணம் ன் றம் 
பார்த் ப் படைகச் ெச த்திக் ெகாண் ந்த படேகாட் யின் குக்கு ேமல் 
பிடாிையத் தன் இ ம் க் கரங்களால் பி த் த் தைலகுப் றத் தண்ணீாில் தள்ளினான். 
படேகாட் யின் அலறல் தண்ணீர் ஓைசயில் சிறிதாக மங்கிவிட்ட . படகின் ஒ  

ைலையக் காலால் ஓங்கி மிதித்  அ  கவிழத் ெதாடங்கிய ம் தண்ணீாில் பாய்ந்  
ழ்கினான் குைழக்காதன். 

 
    தண்ணீர்ப் பரப்பில் ேவகமாக நீந்தினால் ெதாிந் வி ம் என்பதற்காக ச்சடக்கிக் 
கைரையக் குறிைவத்  நீாின் ஆழத்திேலேய க்குளித்  நீந்தினான் அவன். கடத்திக் 
ெகாண்  வந்த ஆ தங்கேளா  படைகக் கவிழ்த்த  பற்றி அவ க்குக் கவைல 
இல்ைல. யவனக் காவல் ரர்களிடம் அகப்பட் க் ெகாண்  மானத்ைத ம், 
ெப ைமைய ம் கவிழ்த்  ழ்க த் க் ெகாண்  ேகவலப்பட்  நிற்க ேநர்ந்  விடக் 
கூடாேத என்ப தான் இப்ேபா  அவ ைடய ஒேர கவைல. எத்தைனேயா 
ஆபத் கைளக் காத்  உதவ ேவண் யவன் அவன். இப்ேபா  அவ ைடய 
ஆபத் க்கு உதவ ஆளின்றி ஆபத்தில் ழ்கி ேவகமாக நீந்திக் ெகாண் ந்தான். 
கனமான ப த்த சாீரம் உைடய அவ க்குத் தண்ணீாில் ழ்கி ச்சடக்குவ  
க னமாயி ந்த . இைடயிைடேய தைலைய ெவளிேய நீட்  ச்சுவிட் க் ெகாண்  
ம ப ம் ழ்கி நீந்தினான். ஒ வழியாக ஆய்ந்ேதாய்ந்  ேபாய்த் தள்ளா க் 
ெகாண்ேட கைரைய அைடந்  விட்டான். அங்ேக ன்ேப நீந்தி வந்தி ந்தவர்கள் 
நாணற் தாில் ப ங்கிக் காத்தி ந்தார்கள். குைழக்காத க்கு நீந்தி வந்த கைளப் த் 
தீர ஓய்  ெகாள்ளக்கூட ேநரமில்ைல. தன் ஆட்கைள ம் கூட் க் ெகாண்  ஆலமரக் 
காட் ல் குந்  ஓட்டம் எ த்தான். 
 
    ம நாள் உலைகப் ேபார்த்த ெமல் ட் ப் ேபார்ைவ விலகும் அ ங்காைல 
ேநரத்தில் மகர ெந ங்குைழக்காத ம் அவன் ஆட்க ம் ேகாட்டாற் ப் 
பைடத்தளத்தில் தளபதிக்கு ன்னால் நின்றார்கள். குைழக்காதன் 
கூறியவற்ைறெயல்லாம் ேகட்  த்த வல்லாளேதவன் ெப ச்ேசா  ேபசினான்: 
"குைழக்காதேர! நீங்கள் படைக மட் ம் பறளியாற்றில் தைலகுப் றக் 
கவிழ்க்கவில்ைல. நீங்கேள கவிழ்ந்  விட்டீர்கள். நம் ைடய திட்டத்ைத ம் கவிழ்த்  
விட்டீர்கள். ஆனா ம் பரவாயில்ைல. இைத நான் மன்னித் தானாக ேவண் ம்." 
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    "மகாேசனாபதிக்கு என் நிைல ாிந்தி க்குெமன்  நிைனக்கிேறன். அந்த 
ஆபத்தான சூழ்நிைலயில் படைகக் கவிழ்த்  விட்  நான் தப் வைதத் தவிர ேவ  
வழியில்ைல." 
 
    "படேகாட்  என்ன ஆனான்?" 
 
    "அவன் அேநகமாக நீந்தித் தப்பியி ப்பான். அவன் அகப்பட் க் ெகாண்டா ம், 
தப்பினா ம் அவன் லம் நம் ைடய எந்த இரகசிய ம் ெவளிவரா . அவன் எனக்கு 
மிக ம் ேவண் யவன். 'உன் வாயி ந்  இரகசியம் ெவளிேயறினால் க த்தி ந்  
தைலைய ெவளிேயற்றி வி ேவன்' என்  ன்ேப பய த்தி ைவத்தி க்கிேறன்." 
 
    "எப்ப யானால் என்ன? ஆ தங்கைள அங்கி ந்  ெவளிேயற்றியாயிற் . 
இனிேமல் கவைல இல்ைல. நீங்கள் வழக்கம் ேபால் அரண்மைனயில் ேபாய் 
இ ங்கள். மகாராணியாைரப் பா காத்  வரேவண் ம். மகாமண்டேலசுவர ைடய 
ெசயல்களி ம் உங்கள் கண்காணிப்  மைற கமாக இ க்கட் ம்" என்  ெசால் , 
மகரெந ங்குைழக்காதைன அரண்மைனக்ேக மீண் ம் அ ப்பி ைவத்தான் தளபதி. 
    ---------   
 

2.31. ஏனாதி ேமாதிரம் 
 
    மகாமண்டேலசுவரர் ேமல் நம்பிக்ைகயில்ைலெயன்  ெதன்பாண்  நாட் க் கூற்றத் 
தைலவர்களின் சார்பில் தாம் ெகாண்  வந்த ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைலைய 
மகாராணியார் ஒப் க் ெகாள்ளவில்ைல என்ற ேம ெபான்மைனக் கூற்றத் க் 
கழற்கால் மாறனா க்கு ஆத்திரம் ஆத்திரமாக வந்த . அதனால் தான் அவர், 
'இனிேமல் மகாராணியா க்கும் நாட் க்கும் எங்கள் ஒத் ைழப் க் கிைடக்கா ' என்  
ேகாபமாகக் கூறிவிட்  அங்கி ந்  ெவளிேயறினார். 
 
 
    ஆனால் அந்தச் சமயத்தில் யா ம் எதிர்பாராதவிதமாக மகாமண்டேலசுவரேர 
திடீெரன்  அங்ேக வந்  விட்டதால் அப்ப ேய அயர்ந்  ேபாய் நின்  விட்டார் 
கழற்கால் மாறனார். மகு ேயாைசயில் மயங்கிக் க க்கும் நிைனைவ மறந்  படத்ைத 
ஆட் க் ெகாண் க்கும் நாகப் பாம்ைபப் ேபால் எந்த மகாமண்டேலசுவரைர 
அ ேயா  கீேழ குழிபறித் த் தள்ளிவிட நிைனத்தாேரா, அவைரேய எதிேர பார்த்  
விட்ட ம் ஒன் ம் ேதான்றாமல் அடங்கி நின்றார் அவர். 
 
    எதிேர நிற்பவர்கைள அப்ப  ஆக்கிவி வதற்கு மகாமண்டேலசுவரர் என்ற 
மனிதாின் ெநஞ்சி ம், நிைன களி ம், கண்களி ம், பார்ைவயி ம், அவ்வளேவன், 
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ஒவ்ெவா  அைசவி ம் தன்ைனப் பிறர் அைசக்க யாததான பிறைர அைசக்க 
ந்த ஒ  வ ைம இ ந்த . பைகவர்கைள அடக்கிவிட ம், நண்பர்கைள ஆக்கிக் 

ெகாள்ள ம் ந்த இந்தப் ெப ம் ேபராற்றைலத் தவம் ெசய்  அைடந்த சித்திையப் 
ேபால் ைவத்தி ந்தார் அவர். 
 
        "ஒன்னார் ெதற ம் உவந்தாைர ஆக்க ம் 
        எண்ணின் தவத்தால் வ ம்." 
 
    என்  றவியின் ஆற்றலாகச் ெசால்லப்பட்ட அைதத் றவியாக வாழாமேல 
இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி ெபற்றி ந்தார். 
 
    "ெபான்மைனக் கூற்றத் த் ெதன்னவன் தமிழேவள் பாண் ய ேவந்த 
ேவளாராகிய கழற்கால் மாறனார் அவர்கள் இன்  அரண்மைனக்கு 
வரப்ேபாகிறாெரன்  எனக்குத் ெதாியேவ ெதாியாேத" என்  அவ ைடய எல்லாப் 
பட்டப் ெபயர்கைள ம் ேசர்த்  நீட் ச் ெசால்  அவாிடேம ேகட்டார் 
மகாமண்டேலசுவரர். அந்தக் ேகள்வியில் இயல்பான ேபச்சின் ெதானி ெகாஞ்சமாக ம், 
குத்தல் அதிகமாக ம் இ ப்ப  ேபால் பட்ட . கழற்கால் மாறனார் அைதக் ேகட்  
மிரண்  ேபாய் நின்றார். அந்த மிரட்சி மகாராணியா க்கு ேவ க்ைகயாக இ ந்த . 
எதிேர கம்பீரமாக நின்  சிாித் க் ெகாண் க்கும் மகாமண்டேலசுவராிடம் என்ன 
ேபசுவெதன்  ெதாியாமல் தவறான காாியத்ைத மைறவாகச் ெசய்  ெகாண் க்கும் 
ேபா  வயதானவர்களால் கண் பி க்கப்பட்ட சி  குழந்ைத ம ண்  விழிப்பைதப் 
ேபால் விழித் க் ெகாண்  நின்றார் கழற்கால் மாறனார். 
 
    "ஓ! இெதன்ன ைகயில்?... என் ேமல் நம்பிக்ைகேயயில்ைல என்  மகாராணியிடம் 
ெகா ப்பதற்காகக் கூ  எ திக் ெகாண்  வந்த ஒப் தல் ெமாழி மாறா ஓைலயா?" 
என்  ேகட் க் ெகாண்ேட உாிைமேயா  மிக ம் சுவாதீனமாக 
வானவன்மாேதவியின் ைகயி ந்  அந்த ஓைலைய வாங்கினார் 
மகாமண்டேலசுவரர். 'அைத அவர் வாங்கிப் ப க்க ேநர்ந்தால் அவ ைடய மனம் 

ண்ப ம்' என்பதனால் அவாிடம் ெகா க்கக் கூடாெதன்  நிைனத்தி ந்த மகாராணி 
மகாமண்டேலசுவரர் ேகட்ட ேபா  ம க்க யாமல் ெகா த் விட்டார். 
 
    தன்ேமல் நம்பிக்ைகயில்ைல என்  கூற்றத்தைலவர்கள் கூ  நிைறேவற்றியி ந்த 
அந்த ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைலையப் ப த்  ந்த ம் ன்னைக ெசய்  
ெகாண்ேட தைலநிமிர்ந்தார் மகாமண்டேலசுவரர். ஒேர விதமான வார்த்ைதக்குப் பல 
ெபா ள்கள் கிைடக்கும் சிேலைடப் பாட்ைடப் ேபால் அவ ைடய அந்த ஒ  

ன்னைகக்குப் பல ெபா ள்கள் உண் . ன்னைக தவ ம் கத் டேனேய ேபசினார் 
அவர். 
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    "ஐயா, கழற்கால் மாறனாேர! இப்ப , இங்ேக என் கத்ைதக் ெகாஞ்சம் நிமிர்ந்  
பார்த்  நான் ெசால்வைதக் ேக ங்கள். இேதா இந்த இடத் க்குள் நான் ைழ ன் 
என் கால்களில் அணிந்தி ந்த பாதக் குற கைள (மரச் ெச ப் கள்) எப்ப க் கழற்றி 
எறிந் விட் ச் சுலபமாக காைல சிக் ெகாண்  நடந்  வந்தி க்கிேறேனா, 
அவ்வள  இேலசாகப் பதவிைய ம் என்னால் கழற்றி எறிந்  விட ம்." 
 
    "எறிந்  விட மானால் நீங்கள் இதற்குள் கழற்றி எறிந்தி க்க ேவண் ேம? ஏன் 
அப்ப ச் ெசய்யவில்ைல?" ணிைவ வரவைழத் க் ெகாண்  எதிர்த் க் ேகட்  
விட்டார் கழற்கால் மாறனார். 
 
    "நல்ல ேகள்வி ேகட்டீர்கள், கழற்கால் மாறனாேர! உங்கைளப் ேபால், 'தமிழேவள் 
பாண் ய ேவந்த ேவளார்' பட்டம் ெபற்ற ஒ வரால் தான் இந்தக் ேகள்வி என்னிடம் 
ேகட்க ம்! அதற்காகப் பாராட் கிேறன். தங்க ைடய கால்களின் அள க்குப் 
ெபா ந் ேமா ெபா ந்தாேதா! மற்றவர்க ைடய பாதக் குற கைளத் தி க் 
ெகாண்  ேபாக ஆைசப்ப கிறவர்கள் நிைறய இ க்கிறார்கள். அேத மாதிாி, 
மற்றவர்க ைடய பதவிகைளத் தங்கள் தகுதிக்குப் ெபா ந்தாவிட்டா ம் அைடயத் 

த் க் ெகாண் க்கிறார்கள் பலர். ஆனால் நான் என்ன ெசய்வ ? என் ைடய 
கா க்கு அளவான பாதக் குற கைள நான் தாேன அணிந்  ெகாள்ள ம்! நீங்கள் 
ஆைசப்ப கிறீர்கள் என்பதற்காக என் பாதக்குற கைள உங்களிடம் நான் எப்ப க் 
ெகா க்கலாம்?" 
 
    மகாமண்டேலசுவரர், கழற்கால் மாறனாைரச் ெச ப் த் தி கிறவேனா  ஒப்பிட்  
மைற கமாகக் குத்திக் காட் ப் ேபசிய ேபா  வானவன் மாேதவிக்குச் சிாிப்  
வந் விட்ட . வாய்விட் ச் சிாித் ப் பழக்கமில்லாத அவர் அப்ேபா  அடக்க 

யாமல் சிாித்  விட்டார். 
 
    "தானாகக் கனியாவிட்டால் த  ெகாண்  அ த் க் கனிய ைவப்ேபாம். 
எங்க ைடய ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைல ஏற் க் ெகாள்ளப்படவில்ைல. இனி 
நாங்கள் சும்மா இ க்க மாட்ேடாம்." கழற்கால் மாறனார் ஆத்திரத்ேதா  இைரந்தார். 
 
    "உங்களால் ந்தைதச் ெசய் ங்கள். சாியான எதிாிகள் பக்கத்தில் இல்லாத 
காரணத்தால் சிறி  காலமாக என் சிந்தைனக் கூர்ைம ம ங்கிப் ேபாயி க்கிற . 
நீங்கெளல்லாம் கிளம்பினால் அைதக் கூர்ைமயாக்கிக் ெகாள்ள எனக்கு வசதியாக 
இ க்கும்." 
 
    "அறிவின் திமிர் உங்கைள இப்ப  என்ைன அலட்சியமாக எண்ணிக் ெகாண்  
ேபசச் ெசய்கிற !" 
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    "ஆைசயின் திமிர் உங்கைள இப்ப  ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைலேயா  ஓ  வரச் 
ெசய்கிற !" கன்னத்தில் அைறவ  ேபால் உடேன பதில் கூறினார் 
மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    "உங்கள் ஆட்சியின் ேமல் எனக்குள்ள ெவ ப்ைபக் காட் வதற்காக மகாமன்னர் 
பராந்தக பாண் யர் காலத்தில் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட 'ெதன்னவன் தமிழேவள் 
பாண் ய ேவந்த ேவளான்' என்ற பட்டத்ைத ம் அதற்கு அறிகுறியாக என் விர ல் 
அணிவிக்கப்பட்ட ஏனாதி ேமாதிரத்ைத ம் இப்ேபாேத கழற்றி எறியப் ேபாகிேறன் 
நான்." ெகாதிப்ேபா  கத்தினார் கழற்கால் மாறனார். 
 
    "தாராளமாகக் கழற்றி எறி ங்கள். அைவகைள நீங்கள் கழற்றி எறிந்  விட்டால், 
உங்கைளச் சார்ந்தி ந்த காரணத்தால் அந்தப் பட்டத் க்கும் ேமாதிரத் க்கும் 
ஏற்பட் ந்த களங்கமாவ  நீங்கும். ஒ  காலத்தில் ெதன்பாண்  நாட் ேலேய சிறந்த 

ரர்க க்கு அளிக்கப்பட்ட ஏனாதி ேமாதிரம் என்ற மாியாைதப் பாிசு இப்ேபா  
உங்கைளப் ேபால் ஒ  பதவி ஆைச பி த்த கிழட்  மனிதாின் ைகவிர ல் கிடப்பைத 
யா ேம வி ம்பமாட்டார்கள்" என்  மகாமண்டேலசுவரர் ெசால்  ப்பதற்குள் 
அவ ைடய கால யில் 'ணங்'ெகன்  ெசால்  அந்த அந்த ேமாதிரம் கழற்றி சி 
எறியப்பட்  வந்  வி ந்த . கழற்றி சி எறிந்தவர் கழற்கால் மாறனார். 
 
    மகாமண்டேலசுவரர் கீேழ குனிந்  அந்த ேமாதிரத்ைதக் ைகயில் எ த் க் ெகாண்  
நிமிர்ந்த ேபா  கழற்கால் மாறனார் ேகாபத்ேதா  ேவகமாக அந்த இடத்தி ந்  
ெவளிேயறிப் ேபாய்க் ெகாண் ந்தார். 
 
    "பாவம்! திர்ந்த வயதில் திராத மனத்ேதா  பதவி ஆைசக்கு ஆளாகி 
என்ெனன்னேவா ேபசுகிறார்" என மகாமண்டேலசுவரைர ேநாக்கிக் கூறினார் 
மகாராணி. 
 
    "ஆமாம்!  ேபா ேபா என்கிற . கா  வா வா என்கிற . இந்த வயதில் இப்ப க் 
ேகட்பார் ேபச்ைசக் ேகட் க் ெகாண்  ெகட்டைலய ேவண்டாம் இவர்! மகாராணி! 
இந்த ஓைல ம் இந்த ேமாதிர ம் என்னிடேம இ க்கட் ம். நான் உங்கைள அப் றம் 
வந்  பார்க்கிேறன்" என்  கூறிவிட்  அவர் அங்கி ந்  றப்பட்ட ேபா , "நீங்கள் 
இந்தச் சி பான்ைமயாளர்களின் ெசயைல மனத்தில் ைவத் க் ெகாண்  

ண்படக்கூடா " என்  உபசாரமாகச் ெசான்னார் மகாராணி. 
 
    "அந்தக் கவைல தங்க க்கு ேவண்டாம், மகாராணி!" என்  சு க்கமாகப் பதில் 
ெசால் விட்  நடந்தார் மகாமண்டேலசுவரர். அவர் ேபாகும் ேபா  ெவளி வாச ல் 
ஒ  றமாக நின்  ெகாண் ந்த வன ேமாகினிைய அ கில் கூப்பிட் , "ெதாடர்ந்  
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இ  மாதிாிேய இங்கு யார் வ கிறார்கள், ேபாகிறார்கள் என்பைத நீதான் 
அவ்வப்ேபா  எனக்கு வந்  ெசால்ல ேவண் ம்! கவனமாக நடந்  ெகாள்" என்  
ெசால் விட் ப் ேபானார். பயபக்திேயா  அப்ப ேய ெசய்வதாக ஒப் க் ெகாண்டாள் 
அவள். 
 
    நா க்கு நாள் மகாமண்டேலசுவராின் எண்ணங்கள் ஒவ்ெவான்றாக நிைறேவறி 
வந்த சமயம் அ . ெகாற்ைகயி ம், கரவந்த ரத் ப் பகுதிகளி ம் கலவர ம், 
குழப்ப ம் ஓய்ந்  அைமதி நிலவிய . த் க்குளிப்  ஒ ங்காக நைடெபற்ற . அவர் 
ெசய்த இரகசிய ஏற்பாட் ன்ப  குழல்வாய்ெமாழி ம் ேசந்த ம் கடல் கடந்  ேபாய் 
இளவரசன் இராசசிம்மைன ம் அரசுாிைமப் ெபா ள்கைள ம் மீட் க் ெகாண்  வந்  
வி வார்கள். அவர் ெமய்க்காவற் பைடயி ந்  ேதர்ந்ெத த்  அ ப்பிய ஐம்ப  
ஒற்றர்க ம் வடக்ேக ெகா ம்பா ர்ப் பகுதியில் ெசன்  பய ள்ள ேவைலகைள 
மைறந்தி ந்  ெசய்  ெகாண் ந்தார்கள். வடதிைசப் பைடெய ப் ப் பய த்தல் 
தற்கா கமாக நின்  ேபாயி ந்த . அந்த நிைலயில்தான் கழற்கால் மாறனாாின் 
ஒப் ற  ெமாழி மாறா ஓைல வந்  அவைரச் சிறி  அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய . அதற்கு 
ம நாள், ெகா ம்பா ாில் உளவறிய யன்ற ேபா  அன்  ஒ நாள் அழகாகப் 
ெபாய் ெசால்  அவைர மகிழ்வித்த ரன் அகப்பட் க் ெகாண்  க ேவறி இறந்த 
ெசய்தி அவ க்கு வந்த . சீவல்லப மாறைன விட் க் ேகாட்டாற்றி ந்த அந்த 

ரனின் மைனவிைய ம், மகைன ம் வரவைழத்  ஆ தல் கூறினார் அவர். 
கழற்கால் மாறனார் தி ப்பிக் ெகா த்த ஏனாதி ேமாதிரத்ைத இறந்த ர க்கு 
ெச த் ம் மாியாைதப் பாிசாக அவன் மக க்கு அளித்தார் மகாமண்டேலசுவரர். 
அன்  மாைல இைடயாற்  மங்கலம் நிலவைறயி ந்  இரேவா  இரவாக யாேரா 
ஆ தங்கைளக் கடத்திக் ெகாண்  ேபாய்விட்டார்கள் என்  அம்பலவன் ேவளான் 
வந்  திதாக ஒ  ெசய்திையச் ெசான்ன ேபா  அவர் பலவா  சந்ேதகப்பட்டார். 
    ------   
 

2.32. பைழய நிைன கள் 
 
    "சக்கேசனாபதி! மனத்ைத ம் கண்கைள ம் திறந்  ைவத் க் ெகாண்  
எழி ணர்ச்சிேயா  பார்க்கிறவ க்கு உலகம் எவ்வள  அழகாயி க்கிற  
பார்த்தீர்களா?" 
 
    ைகயில் வலம் ாிச் சங்கும், உட ல் கடற் காய்ச்ச மாகக் கப்பல் ேமல் தளத்தில் 
நின்  ெகாண் ந்த இராசசிம்மன் தன் பக்கத்தில் நின்  ெகாண் ந்த 
சக்கேசனாபதிைய ேநாக்கி இப்ப க் ேகட்டான். 
 
    "பார்த்ேதன் இளவரேச! நன்றாகப் பார்த்ேதன். இந்த அழகின் ண் தலால் நீங்கள் 
சற்  ன் கவிைதேய பா  விட்டீர்கேள? உங்கள் கவிைதயின் இனிய ஒ யி ந்  
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என் ெசவிகள் இன் ம் வி படவில்ைல. அைதக் ேகட்ட வியப்பிேலேய இன் ம் 
ஆழ்ந்  ேபாய் நின்  ெகாண் க்கிேறன் நான்." 
 
    "என்னேவா மனத்தில் ேதான்றிய ; நாவில் வார்த்ைதகள் கூ த் திரண்  வந்  
எங்கைள ைறப்ப த்தி ெவளியி  என்  த்தன. பா ேனன்." 
 
    "இப்ப  ஏதாவ  தத் வம் ேபசிக் குமார பாண் யர் என்ைன இவ்வள  எளிதாக 
ஏமாற்றிவிட யா . உங்கைள கவிஞராக மாற்றிய அழகின் வனப்  நீங்கள் 
கப்ப ல் நின்  பார்க்கும் இந்தக் கட ம் வானத்தி ம் மட் ம் இல்ைல." 
 
    "ேவ  எங்கு இ க்கிறதாம்?" 
 
    "எனக்குத் ெதாி ம். ேநற்  உறக்கத்தில் எத்தைன ைற அந்தப் ெபயைரப் 
பிதற்றினீர்கள்! உங்கைளக் கவியாக மாற்றிப் பாடைவக்கும் அழகு ெசம்பவழத் தீவில் 
இ க்கிற . அந்த அழகுக்குப் ெபயர் மதிவதனி." 
 
    சக்கேசனாபதி ேமற்கண்டவா  உண்ைமையக் கூறிய ம், 'இந்த வயதான மனிதர் 
நம் மனத்தில் உள்ளைதச் ெசால்  விட்டாேர!' என்  ெவட்கமைடந்தான் 
இராசசிம்மன். 
 
    "ஏன் ெவட்கப்ப கிறீர்கள் இளவரேச! நான் உள்ளைதத்தாேன கூறிேனன்? சில 
மைலகள், சில நதிக க்குத் ெதாடர்ந்  தண்ணீைர அளித் ப் பல நிலங்கைளக் 
காப்ப  ேபால் இயற்ைக சில ேப க்கு அளவிட யாத அழைகக் ெகா த் ப் பல 
கவிகைள உண்டாக்கி வி கிற . ெபண்களின் வனப் ம், மைலமகளின் வள ம், 
மலர்களின் மண ம், கட ன் பரப் ம் இல்லாம ந்தால் இந்த உலகத்தில் 
கவிைதேய உண்டாகியி க்கா . ெசம்பவழத் தீவில் சந்தித்த அந்தப் ெபண்ணின் 
அழகு உங்கைளக் கவியாக்கியி க்கிற ." 
 
    "உங்கள் கழ்ச்சிைய நான் ஒப் க் ெகாள்ள மாட்ேடன். நீங்கள் ெசால்வ  ேபால 
நான் கவியில்ைல." 
 
    "நீங்கள் இல்ைலெயன்  ெசான்னால் எனக்ெகன்ன? என் ைடய க த்தின்ப  
அழைக உண ம் ெநஞ்சின் மலர்ச்சி இ ந்தாேல அவன் க்கால் கவியாகிவி கிறான். 
நீங்கேளா அந்த மலர்ச்சிைய வார்த்ைதகளாக்கி ெவளிப்ப த்தி விட்டீர்கள்" என்  
சக்கேசனாபதி தம் ைடய அபிப்பிராயத்ைத வற் த்தினார். 
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    அவ க்குப் பதில் ெசால்லாமல் ைகயில் ைவத்தி ந்த வலம் ாிச் சங்ைக ேம ம் 
கீ மாகத் தி ப்பிப் ரட்  வல  ைக விரல்கைள ெமல்ல வ க் ெகாண் ந்தான் 
இராசசிம்மன். ஒன்றிரண்  ைற விைளயாட் ப் பிள்ைள ஆர்வத்ேதா  ெசய்வ  
ேபால் அந்தச் சங்ைக ஊதி ஒ  ழக்கினான். 
 
    "ேபா ம், நன்றாக இ ட்  விட்ட . இவ்வள  ேநரம் காய்ச்சல் உடம்ேபா  
கடற்காற் ப் ப ம்ப  இங்கு நின்றாகிவிட்ட . உங்கள் பி வாதம் ெபா க்க 

யாமல் தான் இங்கு அைழத் க் ெகாண்  வந்ேதன். இனிேம ம் இப்ப  நிற்ப  
ஆகா . வா ங்கள், கீேழ ேபாய் விடலாம்" என்  இங்கிதமாகச் ெசால் , அவைனக் 
கீழ்த்தளத் க்கு அைழத் க் ெகாண்  ேபாய்விட்டார் அவர். 
 
    சி  சி  தீபங்கள் எாிந்  ெகாண் ந்தா ம் கப்ப ல் கீழ்த்தளத்தில் இ ேள 
மிகுதியாக இ ந்த . சக்கேசனாபதியின் வற் த்த க்காகச் சிறி  'உண  
உட்ெகாண்ேடாம்' என்  ேபர் ெசய் விட் ப் ப த் க் ெகாண்டான் இராசசிம்மன். 
 
    பசித்தவன் பழங்கணக்குப் பார்ப்ப  ேபால் ன் நிைன கள் அவைன ெமாய்த் க் 
ெகாண்டன. இ ந்தாற் ேபா ந் , 'நான் யார்? எங்ேக பிறந்ேதன்? எதற்காகப் 
பிறந்ேதன்? ஏன் இப்ப  நிைலயில்லாமல் அைலந்  திாிந்  ெகாண் க்கிேறன்? 
இப்ேபா  எங்ேக ேபாய்க் ெகாண் க்கிேறன்? ஏன் ேபாய்க் ெகாண் க்கிேறன்?' 
என்ப  ேபால் தன் நிைல மறந்த, தன் நிைனப்பற்ற வினாக்கள் அவன் மனத்தில் 
எ ந்தன. ேசார்ந்த மனநிைல ம் தன் ேமல் தனக்ேக ெவ ப் ம் உண்டாகிற சில 
சமயங்களில் சில மனிதர்க க்கு இத்தைகய ேகள்விகள் நிைன க் குமிழிகளாய் 
மனத்தில் கிழ்த்  மனத்திேலேய அழி ம். வளர்ச்சி ம், தளர்ச்சி ம், இன்ப ம், 

ன்ப ம் நிைறந்த தன் வாழ்க்ைகயின் நாட்கைள விலகி நின்  எண்ணிப் பார்க்கும் 
ேபா  ேசாகத்தின் ேவதைன கலந்த ஒ வைக மகிழ்ச்சி அவ க்கு ஏற்பட்ட . அந்த 
இ ளில் காய்ச்சேலா  ப க்ைகயில் கிடந்தவாேற மனத்தின் நிைன கைளப் 
பின்ேனாக்கிச் ெச த்தினான் அவன். ெவற்றிப் ெப மிதத்ேதா  வாழ்ந்த பைழய 
நாட்கைள இப்ேபாைதய ேதால்வி நிைலயில் எண்ணிப் பார்க்கும் ேபா  ேவதைனயாக 
இ ந்த . 
 
    ாில் ெதாடங்கிச் சாப்பிட் க் ெகாண்  ேபாகிற க ம்  வில் உப் க்காிக்கிற 
மாதிாிச் ெசல்வத்ேதா ம், ெசல்வாக்ேகா ம் அரச கு ம்பத்  வாழ்க்ைக வாழ்ந்  
விட்  இன்ைறய நிைலயில் அந்தப் பைழய சிறப்ைப நிைனக்கிற ேபா  
ெவ ப்பளிக்கிற . பழகப்பழக, அ பவிக்க அ பவிக்க ெவ ப்ைபக் ெகா க்கிற  
என்ற காரணத்தாேலா என்னேவா தமிழ் ெமாழியில் ெசல்வத் க்கு 'ெவ க்ைக' என்  
ஒ  ெபயர் ஏற்பட்  விட்ட . அ பவிக்கிறவன் ஞான ள்ளவனாக இ ந்தால் 
ெசல்வத்தின் சுகங்கைள ெவ த் விட்  அைதவிடப் ெபாியைதத் ேத க் ெகாண்  
ஓ ம் நிைல ஒ  நாள் வந் தான் தீ ம். 
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    இராசசிம்மன் நிைனத் ப் பார்த்தான். ேபரரசராகிய சைடயவர்ம பராந்தக 
பாண் ய க்கும், ேபரரசியாகிய வானவன்மாேதவிக்கும் தல்வனாகப் பிறந்  ம ைர 
மாநகரத்  அரண்மைனயில் தவழ்ந்த நாட்கைள நிைனத்தான். தந்ைதயின் ேதாள் 
வ ைம ம், வாள் வ ைம ம், ஆள் வ ைம ம் அன்ைறயப் பாண் ய நாட்ைடப் 
ெப ம் பரப் ள்ளதாகச் ெசய்தி ந்தன. அப்ேபா  ம ைர ேகாநகரமாக இ ந்த . 
அவன் சி வனாக இ ந்த ேபா , அரசகுல ர வழக்கத்தின்ப , சங்கு, சக்கரம், வில், 
வாள், தண்  என் ம் ஐந்  ஆ தங்கைள ம் ேபால் சிறிதாகப் ெபான்னிற் ெசய்  
நாணில் ெதா த்  அவ ைடய க த்தில் தம் ைகயாேலேய கட் னார் அவ ைடய 
தந்ைத. ரத் க்குச் சின்னமாகச் சி வர்க க்கு அரச குலத்தில் கட்டப்ப ம் 
'ஐம்பைடத்தா ' அ . ஒ  நாள் தந்ைத பராந்தக ம், தாய் வானவன்மாேதவி ம் 
அ கில் இ க்கும் ேபா  அவன் எதற்காகேவா ரண்  பி த் க் ெகாண்ேட க த்தில் 
கிடந்த ஐம்பைடத் தா ைய அ த் ச் சிதற விட்டான். அப்ேபா  பராந்தகர் தம் 
மைனவிைய ேநாக்கி, "மாேதவி, இந்தப் பயல் எதிர்காலத்தில் நாட்ைட ம் 
ஆட்சிைய ம் கூட இப்ப த்தான் அ த் ச் சிதறவிட் த் திாிந்  ெகாண் க்கப் 
ேபாகிறான். எனக்ெகன்னேவா இவன் என்ைனப் ேபால் இவ்வள  சீராக 
ஆளமாட்டான் என்  தான் ேதான் கிற !" என்றார். மாேதவிக்கு அைதக் ேகட்ட ம் 
தாங்க யாமல் ேகாபம் வந் விட்ட . 
 
    "நீங்களாகேவ ேவண் ெமன்  இவைனக் குைறவாக மதிப்பி கிறீர்கள். உங்கைள 
விடப் ெபாிய ரனாக எட் த் திைச ம் ெவன்  ஆளப்ேபாகிறான் இவன்" என்  
கணவ க்கு ம ெமாழி கிைடத்த  வானவன்மாேதவியிடமி ந் . 
 
    இன்ெனா  சம்பவம். இராசசிம்ம க்கு ஆறாண் கள் நிைறந்  ந்  ஏழாவ  
ஆண் ன் 'நாண்மங்கலம்' (பிறந்த நாள்) வந்த . பிறந்த நாைளக் ெகாண்டா ம் 
நாண்மங்கல விழாவன்  காைலயில் அவைனப் னித நீராட் ப் த்தாைட 
அணிவித் ப் ெபான்  சூட்  வழிவழி வந்த ெபாற்சிம்மாசனத்தில் உட்கார்த்தி, ஒ  
ைகயிேல தி க்குறள் ஏட் ச் சுவ ைய ம், மற்ெறா  ைகயிேல ரவாைள ம் 
ெகா த்தார்கள். சிம்மாசனத்தின் இ ற ம் பராந்தக பாண் ய ம் 
வானவன்மாேதவி ம் நின்  நாண்மங்கலத் தி க்ேகாலத்தில் தங்கள் ெசல்வைன 
அழகு பார்த் ப் ாித் க் ெகாண் ந்தனர். அப்ேபா  இராசசிம்மன் ைக தவறி 
வாைளக் கீேழ ேபாட் விட்டான். இைச  பிசகாமல் கீேழ வி ந்த அந்த வாளின் 

னியின் ஒ  சி  பகுதி உைடந்  விட்ட . 
 
    "அபசகுனம் ேபால் நல்ல நா ம் அ மாக இப்ப ச் சிம்மாசனத்தில் 
உட்கார்ந்த ம் வாைளக் கீேழ ேபாட்  உைடத்  விட்டாேன" என்  கவைலேயா  
கூறினார் பராந்தக பாண் யர். "ேபா ம்! உங்க க்கு எ  நடந்தா ம் 
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அபசகுனமாகத்தான் ப கிற . சி  குழந்ைத ைக தவறிப் ேபாட்  விட்டான்" என்  
மகாராணி கூறிய சமாதானத்தினால் தான் பராந்தகர் தி ப்தியைடந்தார். 
 
    தந்ைத பராந்தக பாண் யாின் ரக்கைள ெபா ந்திய அந்த கத்ைதக் கப்பல் 
தளத்தின் இ ட் ல் ப த் க் ெகாண்  நிைனத் ப் பார்க்க யன்றான் இராசசிம்மன். 
தந்ைத உயிேரா ந்த காலத்தில் அலங்காரத்ேதா  கூ ய தன் அன்ைனயின் 
'வா ங்ேகால'த்ைத நிைனத் ப் பார்த்தான். அன்  தங்க க்குச் ெசாந்தமாக இ ந்த 
ம ைரப் ெப நகரத்ைதப் பகுதி பகுதியாக நிைனத் ப் பார்த்தான். ம ைர நகரத்  
அரண்மைனைய ம், இளைமயில் தான் அங்ேக கழித்த நாட்கைள ம் நிைனத்தான். 
கைடசியாக தந்ைதயின் மரணத் க்குப் பின் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அவன் நிைனைவப் 
பற்றிக் ெகாண்  வாிைசயாகத் ெதாடர்ந்  உள்ளத்தில் ஓ ன. 
 
    'தந்ைத காலமாகும் ேபா  ேகானாட் ன் ெதன் பகுதியி ந்  குமாி வைர பரந்  
விாிந்த பாண் ய நாட்ைட எனக்கு ைவத்  விட் ப் ேபானார். நான் என்ன ெசய்ேதன். 
என் கண் காணக் கரவந்த ரத்தி ந்  குமாி வைர கு கிவிட்டேத அந்த நா ! தந்ைத 
காலஞ்ெசன்ற சிறி  காலத் க்குப் பின் நா ம் ராேவச ம், உாிைம ேவட்ைக ம் 
ெகாண்  சில ேபார்களில் ெவற்றி ெபறத்தான் ெசய்ேதன். உவப்பி  மங்கலத்தில் 
நடந்த ேபாாில் இ வர் வராகச் ேசர்ந்  ெகாண்  வந்த வடதிைசயரசர்கைளக் கூட 
ெவன்ேறன். அப்ேபா  பாண்  மண்டலப் ெப ம்பைட மிகப் ெபாியதாக ம் 
வ ள்ளதாக ம் இ ந்த . தஞ்சா ர் ேசாழன் ைவப் ாில் நடந்த ேபாாி ம், நாவற் 
பதியில் நடந்த ேபாாி ம் இரண்  ைற என் தைலைமயில் பாண்  மண்டலப் 
பைடக்குத் ேதாற்ேறா யி க்கிறான். இப்ெபா  ெகா த் ப் ேபாய்த் திாி ம் இந்தக் 
ெகா ம்பா ர்க்கார ம் ஒ  ைற என்னிடம் ேதாற்றி க்கிறான். 
 
    'அன்  என் ெவற்றிகைளப் கழ்ந்  ெமய்க்கீர்த்திகைள ம், பாமாைலகைள ம் 

லவர்கள் பா னார்கள். நீள நீளமான சிறப் ப் ெபயர்கைள எனக்குக் ெகா த்தார்கள். 
சைடயன் மாறன், இராசசிகாமணி, சீகாந்தன், மந்திர ெகௗரவ ேம , விகட பாலன் 
என்ெறல்லாம் கழ்ந்தார்கள். தந்ைதயின் காலத்திற் ெசய்த  ேபாலேவ நா ம் 
அன்ைனைய ம் கலந்தாேலாசித் க் ெகாண்  எண்ணற்ற ேதவதான ம் 
(ேகாயில்க க்கு மானியம்), பள்ளிச்சந்த ம் (சமணப் பள்ளிக க்கு மானியம்), 
பிரமேதய ம் (அந்தணர்க க்கு மானியம்) அளித்ேதன். ம ைர வட்டாரத்தில் 
இ க்கும் நற்ெசய்ைக த் ர் என் ம் சின்னம ர் வைத ேம ஒ க்கத்தி ம், 
கல்வியி ம் சிறந்த ஓர் அந்தண க்குப் பிரம்மேதயமாகக் ெகா த்ேதன். அதனால் என் 
சிறப் ப் ெபயேரா  மந்தர ெகௗரவ மங்கலம் என்ேற அவ் ர் ெபயர் ெபற்  விட்ட . 
அந்த நாளில்தான் தன் தலாக இலங்ைகக் காசிப மன்னாின் நட்  எனக்குக் 
கிைடத் . பின்  என் ேபாதாத ேவைள என் வரலாற்ைறேய மாற்றிவிட்ட . வடக்ேக 
ேசாழன் வ வான கூட்டரசர்கைளச் ேசர்த் க் ெகாண்  நா ம் அன்ைன ம் 
வடபாண்  நாட்ைட இழக்கச் ெசய்தான். ெதன்பாண்  நா ம் அதன் திறைமயான 
மகாமண்டேலசுவர ம் இல்ைலயானால் நான் ேதாற்  ஓ ம் ேபாெதல்லாம் 
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அன்ைனைய ம் அைழத் ப் ேபாக ேவண் யதாயி ந்தி க்கும். 
மகாமண்டேலசுவர ம், கடைமயில் க த் ள்ள தளபதி வல்லாளேதவ ம் 
அவ்வப்ேபா  அன்ைனக்கு ஆதரவாக இ ந்தி க்கிறார்கள்! வடதிைசப் பைக 
வ ப்பதற்கு ன் நான் ெபற்ற ெவற்றிகைளெயல்லாம் மறந்  விட்  இரண்  ன்  

ைற ேதாற்  இலங்ைகக்கு ஓ ய ேம 'ேபார்த்திற ம், அ பவ ம் இல்லாத 
இைளஞன்' என்  என்ைனக் ேகவலமாகப் ேபசத் ெதாடங்கி விட்டார்கேள! பைழய 

கைழ விடப் திய பழிேய ேவகமாக நிைலத்  வி கிற . எஞ்சி ள்ள ெதன்பாண்  
நாட் க்காவ  என்ைன அரசனாக்கி சூட்  மணவிைன க்க ேவண் ெமன்  
அன்ைனக்கு ன் மகாமண்டேலசுவர க்கும் தாங்காத ஆைச. மகாமண்டேலசுவரர் 
யா க்குேம ெதாியாமல் என்ைன இரகசியமாக இலங்ைகயி ந்  வரவைழத்  
மா ேவடத்தில் இைடயாற்  மங்கலத்தில் ைவத் க் ெகாண்டார். நான் அவாிட ம் 
தங்கவில்ைல. நான் தங்காமற் ேபான  மட் மில்லாமல் என் ன்ேனாாின் 
அரசுாிைமச் சின்னங்கைள ம் தங்கவிடாமல், அவாிடமி ந்  எ த் க் ெகாண்  
கிளம்பிவிட்ேடன். ஆழ்ந்  சிந்தித் ப் பார்க்காமல் எைதெயைதேயா திடீர் திடீெரன்  
ெசய்  ெபயைரக் ெக த் க் ெகாள்ளப் ேபாகிேறன் நான். அ ைம அன்ைனயாைர ம் 
மகாமண்டேலசுவரைர ம் ெதன்பாண்  நாட்  மக்கைள ம் மட் மா நான் ஏங்க 
ைவத்  விட் ப் ேபாகிேறன்? இைடயாற்  மங்கலத்தி ம் ெசம்பவழத் தீவி மாக 
இரண்  ெபண் உள்ளங்கைள ேவ  ஏங்க ைவத் விட் ப் ேபாகிேறன். அேத 
ஏக்கங்களின் ெமாத்தமான எதிெரா  என் உள்ளத்தி ம் உ ெவ த் ப் ேபெரா  
ெசய்கிறேத! இைடயாற்  மங்கலத் ப் ெபண்ணாவ  தன்னளவில் அதிகமாக 
ஏங்கியி ப்பாள். ெசம்பவழத் தீவின் ெசல்விேயா என்ைனேய ஏங்கச் ெசய்  
ெகாண் க்கிறாள். என் உயிைரேய காப்பாற்றி எனக்கு வாழ்  ெகா த்த ெபண் 
அல்லவா மதிவதனி! சந்திர ைடய ஒளியில் உலகத் க்குக் குளிர்ச்சியளித்  
மயங்குகின்ற ெமன்ைமையப் ேபால் மதிவதனியின் சிாிப்பில் மாெப ம் காவியங்களின் 
அலங்கார நளினங்கைள ஒளித் க் ெகாண் க்கும் ஏேதா ஒ  கவர்ச்சி இ ந்  
என்ைன மயக்கிக் ெகாண் க்கிற . அவ ைடய ேமாகனச் சிாிப்  வந்  

மிடத்தில் இதேழாரத்தில் அழகாகச் சுளி வி கிறேத1 அந்தச் சுளியில் என் 
உள்ளம் சுழ கிற . நான் ெசம்பவழத் தீவில் அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்த பின் 
கவிஞனாக மாறிவிட்ேடெனன்  சக்கேசனாபதி கூறிய  எவ்வள  ெபா த்தமான 
வார்த்ைத! அவர் அப்ப ச் ெசான்னேபா  ம் க்காக அவைர ம த்ேதேன நான். 
உண்ைமதான்! சில ெபண்களின் கண்க ம், சிாிப் ம், சில ஆண்கைளக் கவியாக்கி 
வி கின்றன. தம்ைம ேமாந்  பார்க்கும் ேபாேத ேமலான எண்ணங்கைள 
உண்டாக்கும் ஆற்றல் சில க்க க்கு உண் . சில ெபண்களின் கண்ணியமான 
அழகுக்கும் இந்த ஆற்றல் உண்  ேபா ம்.' 
 
    எண்ண அைலகளின் ெகாந்தளிப்பில் இராசசிம்மன் ெநட் யிர்த்தான். 
 
    அழைக ம், கவிைதைய ம், அரசாட்சிைய ம், ேபாாில் ெவற்றி ேதால்விகைள ம் 
ேசர்த்  நிைனத்த ேபா  அவ க்கு ஒன்  ேதான்றிய . ' ரனாக ம் தீரனாக ம் 
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ேவந்தனாக ம் வாழ்ந்  ெசல்வம் ெப வைத விட விேவகியாக ம், கவிஞனாக ம் 
வாழ்ந்  ஏைழயாகச் ெசத் ப் ேபாகலாம். பார்க்கப் ேபானால், எ  ெசல்வம்? எ  
ஏழ்ைம? ண் ணர் ம் அறி ம் தான் ெசல்வம், அைவ இல்லாமல் இ ப்ப தான் 
ஏைழைம!' 
 
    இப்ப  எைத எைதேயா எண்ணிக் கு றிக் ெகாண்  அந்த இரவின் 
ெப ம்பகுதிையத் ங்காமல் கழித்தான் இராசசிம்மன். ம நாள் ெபா  வி ந்த . 
கடற் காய்ச்சல் தணிவதற்கு மாறாக அதிகமாயி ந்த . சக்கேசனாபதி இரவில் 

ங்காமல் இ ந்ததற்காக அவைன மிக ம் கண் த்தார். 
 
    "அேநகமாக நாம் நாைளக்ேக இலங்ைகக் கைரைய அைடந்  விடலாம். உங்கள் 
உடம்  நா க்கு நாள் இப்ப ப் ேபாய்க் ெகாண் க்கிறேத. கூ ய வைரயில் 
பயணத்ைத நீட்டாமல் சு க்க ேவண் ெமன்  நிைனக்கிேறன் நான். நாம் 
மாேதாட்டத்தில் ேபாய் இறங்க ேவண்டாம். அ  மிக ம் சுற் வழி. 
அ ராத ரத் க்கு ேமற்ேக த்தளம் கடல் ைறயிேலேய இறங்கி வி ேவாம். 
ஏற்ெகனேவ நாம் விழிஞத்தில் றப்பட்டதால் மிக ம் சுற்றிக் ெகாண்  பயணம் 
ெசய்கிேறாம். ேகா யக்கைரயி ந்ேதா, நாைகப்பட் னத்தி ந்ேதா 

றப்பட் ந்தால் ெதாண்ைடமானாற் க் கழி கத்தின் வழிேய விைரவில் ஈழ 
மண்டலத்தின் வடகைரைய அைடந் விடலாம். ேச க்கைரயி ந்  றப்பட்டால் 
மாேதாட்டம் மிக ம் பக்கம். நான் இதற்கு ன்ெபல்லாம் உங்கைள இலங்ைகக்கு 
அைழத்  வந்த ேபா  கட ல் வடக்ேக நீண்ட வழி சுற்றாக இ ந்தா ம் மாேதாட்டம் 
வழியாகத்தான் அைழத் ச் ெசன்றி க்கிேறன். இம் ைற அப்ப  ேவண்டாம். உங்கள் 
உடம் க்கு நீண்ட பயணம் ஏற்கா . த்தளத்தில் இறங்கி அ ராத ரம் ேபாய் 
வி ேவாம். அரசர் கூடப் ெபாலன்ன ைவயி ந்  இப்ேபா  அ ராத ரத் க்கு 
வந்தி ப்பார்" என்  சக்கேசனாபதி கூறிய ேபா  இராசசிம்ம க்கு ஒ  சந்ேதகம் 
ஏற்பட்ட . 
 
    "சக்கேசனாபதி! ேசாழமண்டலக் கடற்கைரயாகிய நாைகப்பட் னத்தி ந் ம் 
ேகா யக்கைரயி ந் ம் அவ்வள  விைரவாக இலங்ைகைய அைடந்  
விடலாெமன்  நீங்கள் ெசால்கிறீர்கள். ஆனால் ேசாழனின் ச் சின்ன ம் 
ெகா ம்பா ர்ப் பைனமரச் சின்ன ள்ள ெகா ேயா  அன்றிர  ெசம்பவழத் தீவில் 
நான் ஒ  கப்பைலப் பார்த்ேதன். அவர்கள் கூட ஈழநாட் க்குப் ேபாகிறவர்கள் ேபால் 
தான் ெதாிந்த . ஆனால் ெதாண்ைடமானாற் க் கழி கத்ைத ம், மாேதாட்டத்ைத ம் 
விட் விட்  ஏன் அவர்கள் ெதற்ேக வந்தார்கள் என்ப  எனக்கு விளங்கவில்ைல!" - 
அந்த ஆட்கள் தன் ேமல் ேவல் எறிந்  ரத்திக் ெகால்ல யன்றைத ம், அப்ேபா  
மதிவதனி தன்ைனக் காப்பாற்றியைத ம் மட் ம் அவாிடம் இராசசிம்மன் கூறவில்ைல. 
 
    "அ  ேசாழ நாட் க் கப்பலானால் அப்ப ச் சுற்றி வைளத்  வந்த  ஆச்சாியந்தான். 
ஒ  ேவைள அவர்க க்கு விழிஞத்தில் ஏதாவ  காாியம் இ ந்தி க்கும். அைத 
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த் க் ெகாண்  இலங்ைக வ வதற்குப் றப்பட் ப்பார்கள். அப்ப  அந்தக் 
கப்பல் இலங்ைக வ வதாயி ந்தால் நம் கப்ப க்குப் பின்னால் தாேன வரேவண் ம்? 
அப்ப ம் காணவில்ைலேய!" என்  சந்ேதகத்ேதா  பதில் ெசான்னார் 
சக்கேசனாபதி. 
 
    "நாைகப்பட் னத் க்ேக தி ம்பி விட்டார்கேளா, என்னேவா? அப்ப யானா ம் 
நம் கப்பல் ெசல் ம் திைசயிேலேய வந் தாேன வடேமற்கு கமாகத் தி ம்ப 
ேவண் ம்?" என்  மீண் ம் ேகட்டான் இராசசிம்மன். 
 
    "யாேரா! என்ன காாியத் க்காக வந்தார்கேளா? ஒ ேவைள கீழ்க்கைரைய ஒட் ப் 
பாம்பனா  வழியாக ம் ேபாயி க்கலாம். நீங்கள் ெசால்வைதெயல்லாம் சிந்தித்தால் 
எனக்குப் பல வைககளில் சந்ேதகங்கள் ஏற்ப கின்றன இளவரேச! இப்ப  ஒ  
கப்பைலப் பார்த்ேதன் என்  நீங்கள் அன்ேற ெசம்பவழத் தீவில் என்னிடம் 
கூறியி க்கலாேம! தாங்கள் கூறாமல் மைறத் விட்ட  ஏேனா?" சக்கேசனாபதி சற்ேற 
சினந்  ெகாள்வ  ேபான்ற குர டன் இவ்வா  ேகட்ட ேபா  இராசசிம்மன் 
விழித்தான். 
 
    "சாி! அவர்கள் ேபச்சு நமக்கு எதற்கு? அந்தக் கப்பல் எக்ேக  ெகட்  
ேவண் மானா ம் ேபாகட் ம். நாம் நம் ைடய காாியத்ைதக் கவனிப்ேபாம். நீங்கள் 
கூ கிறப  த்தளத்திேலேய இறங்கிவிடலாம்" என்  ேபச்ைச மாற்றினான் 
இராசசிம்மன். 
    -----------   
 

2.33. நிைனப்ெபன் ம் ேநான்  
 
    தன் உள்ளக் க த்  நிைறேவ மா, நிைறேவறாதா என்  அறிவதற்காகத் தான் 
கூடல் இைழத்தைத அத்ைத பார்த் விட்டாேள என்ற ெவட்கம் கூ ய மகிழ்ச்சியில் 
சிறி  சிறிதாகப் ைதந்  விட்டாள் மதிவதனி. தன் எண்ணங்கைள ேநான் களாக்கி 
வ ைமயான அன் த் தவத்ைத உ தியாக ேநாற் க் ெகாண் ந்தாள் அவள். 
ெசம்பவழத் தீவில் நாட்கள் வழக்கம் ேபாலத்தான் கழிந்  ெகாண் ந்தன. மதிவதனி 
கவைலேய இல்லாதவைளப் ேபால மகிழ்ச்சிேயா  ள்ளித் திாிந்  ெகாண் ந்தாள். 
இைடயில் சில நாட்களாக அவ க்கு ஏற்பட் ந்த ேசார்  இப்ேபா  இல்ைல. தன் 
நிைன க்குத் தன் உள்ளத்ைதக் ேகள்விக் களமாக்கி, இைடவிடாமல் தான் இயற்றிக் 
ெகாண் க்கும் நிைனவாகிய ேவள்வி ேநான்பிற்குப் பயன் உண்  என்ற 
திடநம்பிக்ைக அவ க்குத்தான் அன்ேற வந் விட்டேத. 
 
    உற்சாகமாகக் கைடயில் ேபாய் உட்கார்ந்  ெகாண்  சங்குகைள ம் 
பவழங்கைள ம் விற்றாள். தந்ைத கைடையப் பார்த் க் ெகாண்ட சமயங்களில் தன  
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சிறிய ேதாணிையச் ெச த்திக் ெகாண்  தீவின் கைரேயாரமாகக் கடைலச் சுற்றி 
வந்தாள். இன் ம் சில சமயங்களில் ஏ  கன்னிமார் ேகாயில் ன்ைன மரத்த யில் 
ேபாய்ப் ெபாிய னிவர் ேபால் கண்  உட்கார்ந்  தியானம் ெசய்தாள். 
ைபத்தியக்காரப் ெபண் ேபால் தன் அ கில் யா மில்லாத தனிைமயான சமயங்களில் 
'நிைனப்பைத அைடவ  ஒ  தவம்' என்  ெம வாகத் தனக்குத்தாேன ெசால் க் 
ெகாண்டாள். 
 
    மதிவதனி அன்  மாைலயில் ஒ விதமான மகிழ்ச்சிேயா  ேதாணியில் 
ஏறிக்ெகாண்  கைரேயாரமாகேவ அைதச் ெச த்திக் ெகாண் ந்தாள். அப்ேபா  
அலங்காரமான சிறிய கப்பல் ஒன்  தீைவ ேநாக்கி வந்  ெகாண் ப்பைத அவள் 
கண்டாள். அதில் வ வ  யாெரன்  அறிந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்  இயல்பாக 
அவள் மனத்தில் ஓர் ஆைச உண்டாயிற் . தற்ெசயலாகச் ெச த்திக் ெகாண்  
ேபாகிறவைளப் ேபால் அந்தக் கப்ப க்கு அ கில் தன் ேதாணிையச் ெச த்திக் 
ெகாண்  ேபானாள் மதிவதனி. 
 
    ன் கு மி ம், ப த்த உடம் ம், குட்ைடத் ேதாற்ற மாக ஓர் ஆள் அந்தக் கப்ப ன் 
தளத்தில் நின்  ெகாண் ப்பைத மதிவதனி ேதாணியில் நின்  பார்த்தாள். அவள் 
பார்த் க் ெகாண் க்கும் ேபாேத கப்ப ன் தளத்தில் அரசகுமாாி ேபான்ற 
அலங்காரத்ேதா  அழகிய இளம்ெபண் ஒ த்தி ம், ெபண்ைமச் சாயல்ெகாண்ட 

க ைடய இைளஞன் ஒ வ ம் வந்  அந்த ன் கு மிக்கார க்குப் பக்கத்தில் 
நின்றார்கள். மதிவதனி கட ல் ணிவாகத் ேதாணி ெச த்திக் ெகாண்  வ ம் 
காட்சிைய ஏேதா ெபாிய ேவ க்ைகயாக எண்ணிப் பார்க்கிறவர்கைளப் ேபால் அந்த 

ன்  ேப ம் கப்பல் தளத்தில் நின்  பார்த்தார்கள். 
 
    ன்கு மிக்காரர் அவைள ேநாக்கிக் ைகதட் க் கூப்பிட்  ஏேதா விசாாித்தார். கடல் 
அைலகளின் ஓைசயில் அவர் விசாாித்த  மதிவதனியின் ெசவிகளில் விழவில்ைல. 
ேதாணிைய இன் ம் பக்கத்தில் ெகாண்  ேபாய் நி த்திக் ெகாண் , "ஐயா! என்ன 
ேகட்டீர்கள்? காதில் விழவில்ைல" என்  அண்ணாந்  ேநாக்கி வினவினாள் அவள். 
 
    "ேதாணிக்காரப் ெபண்ேண! இேதா அ கில் ெதாி ம் இந்தத் தீ க்குப் ெபயர் 
என்ன? கப்பேலா  இரவில் தங்குவதற்கு இங்ேக வசதி உண்டா?" என்  

ன்கு மிக்காரர் அவளிடம் இைரந்  ேகட்டார். 
 
    "ஆகா! தாராளமாகத் தங்கிவிட் ப் ேபாகலாம். இந்தத் தீ க்குப் ெபயர் ெசம்பவழத் 
தீ ! பார்த்தாேல உங்க க்குத் ெதாி ேம!" என்  மதிவதனி பதில் ெசான்னாள். 
அந்தக் குட்ைடயான ன்கு மிக்காரைரப் பார்க்கப் பார்க்க ேவ க்ைகயாக இ ந்த  
அவ க்கு. 
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    "கூத்தா! இைடயாற்  மங்கலத்தில் எங்கள் மாளிைகக்கும் அக்கைரக்கும் 
இைடயி ள்ள பறளியாற்ைறப் படகில் கடப்பதற்ேக எனக்குப் பயமாக இ க்கும். 
தண்ணீைர ெமாத்தமாகப் பரப்பாகப் பார்க்கும் ேபா  அவ்வள  ரம் பயப்படாமல் 
இவ்வள  ெபாிய கட ல் சிறிய ேதாணிையச் ெச த்திக் ெகாண்  எவ்வள  
உாிைமேயா  சிாித் க் ெகாண்ேட மிதந்  வ கிறாள் பார்த்தாயா எனக்கு வியப்பாக 
இ க்கிற !" என்  கப்ப ன் தளத்தில் நின்ற ெபண் தன் அ கில் இ ந்த ெபண் 

கங்ெகாண்ட இைளஞனிடம் கூறினாள். ேதாணியி ந்த மதிவதனி அைதக் 
ேகட் ப் பலமாகச் சிாித்தாள். 
 
    "ெபண்ேண! நீ ஏன் சிாிக்கிறாய்?" என்  அந்த இைளஞன் மதிவதனிையப் பார்த் க் 
ேகட்டான். அந்தக் குரல் அசல் ெபண் குரல் ேபா ப்பைத எண்ணி வியந்  
ெகாண்ேட, "ஒன் மில்ைல, உங்கள் பக்கத்தில் நின்  ெகாண் க்கும் அம்ைமயார் 
சற்  ன் உங்களிடம் கூறிய வார்த்ைதகைளக் ேகட்ேடன். சிாிப்  வந்த . இவ்வள  

ரம் தண்ணீ க்குப் பயப்ப கிறவர்கள் கப்ப ல் வர எப்ப த் ணிந்தார்கெளன்  
எனக்குத் ெதாியவில்ைல!" என்  பதில் கூறினாள் மதிவதனி. 
 
    "அதற்ெகன்ன ெசய்வ ? எதற்ெகல்லாம் பயப்ப கிேறாேமா, அைத வாழ்வில் 
ெசய்யாமலா இ ந்  வி கிேறாம்? பயப்ப வ  ேவ , வாழ்க்ைக ேவ !" என்  
ெசால் விட் ச் சிாித்தான் இைளஞன். அந்த இைளஞ ைடய உத கள் 
ெபண்ணி ைடயைவ ேபால் சிவப்பாகச் சிறிதாய், அழகாய் இ ப்பைத மதிவதனி 
கவனித்தாள். 
 
    அவர்க ைடய கப்ப டேனேய தன் ேதாணிைய ம் ெச த்திக் ெகாண்  
கைரக்குத் தி ம்பினாள் அவள். அந்தக் கப்ப ல் வந்தவர்கள் யார் என்பைத ேநயர்கள் 
இதற்குள் ாிந்  ெகாண் ப்பார்கள். விழிஞத்தி ந்  றப்பட்ட நாராயணன் 
ேசந்த ம், குழல்வாய்ெமாழி ம் அவர்களிடம் வம்  ெசய்  அந்தக் கப்ப ேலேய 
தனக்கும் இடம் பி த் க் ெகாண்ட கூத்தன் என் ம் வா ப ம் தான். இப்ேபா  
ெசம்பவழத் தீைவ ெந ங்கிக் ெகாண் ந்தார்கள். கப்பைல நி த்திவிட் க் கைரயில் 
இறங்கிய ம், "ெபண்ேண! உன்ேனா  கூட வந்தால் எங்க க்கு இந்தத் தீைவ சுற்றிக் 
காண்பிப்பாய் அல்லவா" என்  மதிவதனிையப் பார்த் க் ேகட்டான் நாராயணன் 
ேசந்தன். "ஆகட் ம்" என்  ன்னைகேயா  பதில் ெசான்னாள் மதிவதனி. கப்பைலக் 
கவனமாகப் பார்த் க் ெகாள் மா  ஊழியர்களிடம் ெசால் விட் ச் ேசந்த ம், 
குழல்வாய்ெமாழி ம், கூத்த ம் மதிவதனிேயா  ஊர் சுற்றிப் பார்க்கக் 
கிளம்பினார்கள். 
 
    எல்லா இடங்கைள ம் சுற்றிக் காண்பித்  விட்  இ தியாகத் தீவின் கைட திக்கு 
அவர்கைள அைழத்  வந்தாள் மதிவதனி. அணிகலன்களி ம், அலங்காரத்தி ம் 
அதிகம் பிாிய ள்ளவளாகிய குழல்வாய்ெமாழி நவரத்தின நவமணிக ம், ெபான் ம், 
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ைனெபா ள்க ம் விற்கும் ஒ  ெபாிய கைடக்குள் எல்லாைர ம் அைழத் க் 
ெகாண்  ஆவேலா  ைழந்தாள். ெசம்பவழத் தீவிேலேய ெபாிய கைட அ . 
 
    சாத் பம், கிளிச்சிைற, ஆடகம், சாம் நதம் என் ம் நால்வைகப் ெபான் ம், 
வயிரம், மரகதம், மாணிக்கம், டராகம், வயி ாியம், நீலம், ேகாேமதகம், பவழம், 

த்  - என் ம் ஒன்ப  வைக மணிக ம் நிைறந்தி ந்தன அங்ேக. 
 
    ஆடவர் அணிந்  ெகாள் ம் தாழ்வடம், கண் ைக, காி, ெபாற் , ைகக்காைற, 
தி ப்பட் ைக, குதம்ைப, தி க்கம்பி, கற்காைற, சு க்கின ர பட்டம், தி க்கு 
தம்ைபத் தக , திரள்மணி வடம் ஆகியைவகள் ஒ  றம் இலங்கின. ெபண்கள் 
அணிந்  ெகாள் ம் தி க்ைகக்காைற ேமாதிரம், பட்ைடக்காைற, தா , தி க்கம்பி, 
தி மகுடம், வாளி, உ த் , சூடகம், தி மாைல, வாகுவலயம், தி க்ைகப்ெபாட் , 
ெபான்னாிமாைல, ேமகைல ஆகியைவ மற்ெறா  றம் இலங்கின. 
 
    வயிரத்தின் பன்னி  குற்ற ம் ஐந்  குண ம், மரகதத்தின் எட் க் குற்ற ம் எட் க் 
குண ம், மாணிக்கத்தின் பதினா  குற்ற ம் பன்னி  குண ம், நீலத்தின் எட் க் 
குற்ற ம் பதினா  குண ம், த் களின் இரண்  குண ம் நான்கு குற்ற ம் ெதாிந்  
ெசால்லவல்ல இரத்தினப் பாிேசாதக வித்தகர்கள் அங்கு நிைறந்தி ந்தனர். 
குழல்வாய்ெமாழி அந்தக் கைடயில் ெவகுேநரம் நின்  நிதானித்  ஒவ்ெவா  
பகுதியாகச் சுற்றிப் பார்த் க் ெகாண் ந்த  ேசந்த க்குப் பி க்கவில்ைல. 
ெவ ப்ேபா  கத்ைதக் க ைமயாக ைவத் க் ெகாண்  ஒ  ைலயில் ஒ ங்கி 
நின்  விட்டான் அவன். மதிவதனி ம், குழல்வாய்ெமாழி ம், கூத்த ம், சுற்றிப் 
பார்த்  விட்  நாராயணன் ேசந்தன் நின்  ெகாண் ந்த ைலக்குத் தி ம்பி 
வந்தனர். 
 
    "இந்த மாெப ம் ெசல்வக் களஞ்சியம் ேபான்ற கைடையப் பற்றி நீங்கள் என்ன 
நிைனக்கிறீர்கள்?" என்  வியப்  நிைறந்த குர ல் ேசந்தைன ேநாக்கிக் ேகட்டாள் 
குழல்வாய்ெமாழி. 
 
    "ெபண்களின் நைக ஆைசயால் உலகம் எப்ப க் குட் ச்சுவராய்ப் ேபாய்க் 
ெகாண் க்கிறெதன்  நிைனக்கிேறன். இைவகளால், ஏைழகளாகப் ேபானவர்களின் 
ெதாைகைய நிைனக்கிேறன்" என்  ேசந்தன் க க ப்ேபா  பதில் ெசான்னான். 
அவ ைடய ரட் த் தனமான பதிைலக் ேகட் க் கூத்தன் உட்பட மற்ற வ ம் 

கத்ைதச் சுளித்தார்கள். 
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    "அம்மணி! நீங்கள் ஏன் கத்ைதச் சுளிக்கிறீர்கள்? சில ேபர்கள் தங்க க்குக் 
கிைடக்காத ெபா ள்கைளக் கிைடக்கவில்ைலேய என்பதற்காகக் கிைடக்கிற வைர 
ெபா த் க் ெகாண் ப்பார்கள். இந்த மனிதர் கூறிய க ைமயான பதி ந்  
இவர் தி மணமாகாதவர் என்  நிைனக்கிேறன்" என்  அந்தக் கைடயின் வணிகர் 
ேசந்தைனக் ேக  ெசய்தார். ேசந்தன் அவைர ெவ ப்ேபா  பார்த்தான். 
 
    "சேகாதாி! நம் ஐயா க்கு நைக என்றால் ஏன் இவ்வள  ெவ ப்ேபா? 
ெதாியவில்ைலேய?" என்  குழல்வாய்ெமாழியிடம் நாராயணன் ேசந்தைனக் 
குறிப்பிட்  நைகத் க் ெகாண்ேட ேகட்டான் கூத்தன். 
 
    அவைன அ ப்பதற்குக் ைகைய ஓங்கிக் ெகாண்  பாய்ந்  விட்டான் ேசந்தன். 
அவைனச் சமாதானப்ப த் வதற்குள் மதிவதனிக்கும் குழல்வாய்ெமாழிக்கும் ேபா ம் 
ேபா ம் என்றாகிவிட்ட . கைட தியில் தங்க ைடய கைடக்கும் அவர்கைளக் 
கூட் க் ெகாண்  ேபாய்க் காண்பித்தாள் மதிவதனி. 
 
    "ஐயா! ெபண்கள்தான் ஆடம்பரத் க்காக ைகமீறிச் ெசல  ெசய்வார்கள் என்  
நீங்கள் தவறாகக் க வதாகத் ெதாிகிற . அ  தவ . உதாரணமாக நான் ஒன்  
ெசால்கிேறன். ேக ங்கள்; சில தினங்க க்கு ன் ெசல்வச் ெசழிப் ள்ள அழகிய 
இைளஞர் ஒ வர் ஒ  தியவேரா  இலங்ைகக்குப் ேபாகிற வழியில் கப்பைல 
நி த்தி இந்தத் தீவில் இறங்கியி ந்தார். எங்கள் கைடயில் வந்  ஆயிரம் 
ெபாற்கழஞ்சுகள் விைல மதிப் ள்ள ஒ  வலம் ாிச் சங்ைக ண் ெப ைமையக் 
காட் வதற்காக இரண்டாயிரம் ெபாற்கழஞ்சுகைளக் ெகா த்  வாங்கிக் ெகாண்  
ேபானார். எங்க க்கு ஆச்சாியமாக இ ந்த . இப்ேபாதாவ  ஒப் க் ெகாள் ங்கள் 
ஆடவர்களி ம் ைகமீறிய ெசல  ெசய்பவர்கள் இ க்கிறார்கள்" என்  அந்த 

வைர ம் கப்ப ல் ெகாண்  ேபாய் வி வதற்காகத் தி ம்பிச் ெசன்ற ேபா  
மதிவதனி ேசந்தனிடம் ஒ  ேபச்சுக்காகச் ெசான்னாள். உடேன, "அந்த இைளஞர் 
எப்ப யி ந்தார்? அவைர நீ பார்த்ததி ந்  ஏதாவ  அைடயாளம் கூற மா, 
ெபண்ேண?" என்  ன்  ேப மாக மதிவதனிையத் ைளத்ெத த்  விட்டார்கள். 
அவர்களிடம் அைத ஏன் கூறிேனாம் என்றாகிவிட்ட  அவ க்கு. 
 
    "ஐயா! எனக்கு அவ ைடய அைடயாளம் ஒன் ம் நிைனவில்ைல. சும்மா பார்த்த 
நிைன தான்" என்  கூறி ம ப்பிவிட் , அதற்குேமல் அவர்கேளா  தங்கியி க்க 
வி ம்பாமல் விைடெபற் க் ெகாண்  ட் க்குப் ேபாய்விட்டாள் அவள். 
 
    ம நாள் காைல அவள் கடற்கைரக்கு வந்த ேபா  றப்படத் தயாராயி ந்த 
கப்ப ந்  ன் கு மிக்காரர் மீண் ம் அவைளத் ண் க் ேகட்டார். அவள் 
தனக்குத் ெதாியாெதன்  கூறிவிட்டாள். 
    ----------  
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2.34. தளபதி தி க்கிட்டான் 

 
    இைடயாற்  மங்கலத்  நிலவைறயி ந்  ஆ தங்கைள யாேரா கடத்திக் 
ெகாண்  ேபாய்விட்டதாகச் ெசய்தி ெதாிவிப்பதற்கு அரண்மைனக்கு வந்த அம்பலவன் 
ேவளாைன நிதானமாகத் தங்கச் ெசய்  ம நாள் காைல வைர நி த்தி ைவத்  
விவரமாகச் ெசால் ம்ப  ேகட்டார் மகாமண்டேலசுவரர். இத்தைகய சந்தர்ப்பங்களில் 
ஆழமாகச் சிந்திப்பவ க்ேக உாிய இயல்பான நிதானம் அவ க்கு வந் வி ம். 
 
    "அப்பா! மற்றவர்கள் அைரக்கால் நாழிைகயில் உண்  த் விடக்கூ ய ஓர் 
உண ப் ெபா ைள நீங்கள் சாப்பிட்டால் அைர நாழிைக உட்கார்ந்  நிதானமாக 
ெமன்  தின்கிறீர்கேள?" என்  அவ க்கு உண  பாிமா ம் ேபாெதல்லாம் அவர  
ெசல்வக் குமாாி குழல்வாய்ெமாழி அவைரக் ேகட்பாள். அவர் அப்ேபா  தம் 

தல்விைய நிமிர்ந்  பார்த் க் ெகாண்ேட ஒ  விதமாகச் சிாித்தவா  ம ெமாழி 
கூ வார்: 
 
    "குழல்வாய்ெமாழி! உணைவ மட் மல்ல; காதி ம், கண்ணி ம், மனத்தி ம் ப கிற 
விஷயங்கைளக் கூட இப்ப  ெமன்  தின்  உண்டால் தான் சீரணமாகிற  எனக்கு. 
அறி ம் சிந்தைன ம் உள்ளவர்க க்கு இந்த நிதானம் ஒ  பல னம் தான், அம்மா! 
ஆனால் எங்க ைடய ஒேர பல ம் இந்த நிதானத்தில் தான் அடங்கியி க்கிற ." 
 
    அ த்த த் த் ெதாடர்ந்  இைடயாற்  மங்கலத்தில் ெகாள்ைள ம், தி ட் ம் 
நடப்ப  பரபரப் ட்டக் கூ யெதா  ெசய்தியானா ம் அவர் பரபரப்பைடகிற மாதிாி 
ெவளியில் காட் க் ெகாள்ளவில்ைல. 
 
    "ேவளான்! பதற்றப்படாேத! நடந்தைதெயல்லாம் ஆர அமரச் சிந்தித்  நிதானமாக 
எனக்குச் ெசால்" என்  அவைனக் ேகட்டார் அவர். 
 
    "சுவாமி ஆ தங்கைளக் கடத்திக் ெகாண்  ேபாக வந்தவர்கள் யார்? அவர்கள் 
எப்ேபா  தீவின் எல்ைலக்குள் பிரேவசித்தார்கள் என்ற விவரங்கெளல்லாம் 
எங்க க்குத் ெதாியா . ஆ தங்கைளெயல்லாம் படகில் ஏற்றிப் பறளியாற்ைறக் 
கடந்  ெசன்  ெகாண் ந்த ேபா  தற்ெசயலாகக் கைரப் பக்கம் வந்த யவனக் 
காவல் ரர்கள் பார்த்  விட்டனர். உடேன அவர்கள் ஓ  வந்  ேதாணித் ைறக்கு 
அ கில் கு ைசயில் ப த் க் ெகாண் ந்த என்ைன எ ப்பி, ஆற்றில் ேபாகும் படகு 
யா ைடயெதன்  விசாாித்தார்கள். நான் எனக்குத் ெதாியா  என்ேறன். உடேன 
எல்ேலா மாக ஓ ப் ேபாய்ப் பார்த்ேதாம். நிலவைற, வி ந்  மாளிைக எல்லாம் 
திறந்  கிடந்தன. அவசரம் அவசரமாக உள்ேள ைழந்  பார்த்ேதாம். என்ன 
நடந்தி க்க ேவண் ெமன்  எங்க க்குப் ாிந்  விட்ட . விைரவாக இரண்  
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படகுகளில் ஏறிக் ெகாண்  ெசன் , அந்தப் படகு ந  ஆற்ைறக் கடப்பதற்குள் அைத 
வைளத் க் ெகாண்ேடாம். படகில் ஆ தங்கைள ஏற்றிக் கனம் உண்டாக்கிக் 
ெகாண் ந்ததால் அவர்களால் ேவகமாகச் ெச த்தித் தப்பிக் ெகாண்  ேபாக 

யவில்ைல. அந்தத் தி ட் ப் படகில் இரண்ேட ஆட்கள் தான் இ ப்ப  ேபால் 
ெதாிந்த . நாங்கள் அ கில் ெந ங்கிப் பி ப்பதற்குள் ஆ தங்கேளா  படைக 
ஆற்றில் கவிழ்த்  விட் த் தாங்க ம் குதித்  நீந்தித் தப்பி விட்டார்கள் அந்த 
ஆட்கள்." 
 
    "ேவளான்! அவர்கள் யாராயி க்க ெமன்  உனக்குத் ேதான் கிற ? வந்  
ேபானவர்கைள இன்னாெரன்  கண்  ெகாள்வதற்கு ஏற்ற அைடயாளங்கள் 
எவற்ைறயாவ  அவர்கள் விட் ச் ெசன்றி க்கிறார்களா?" இப்ப க் ேகட் க் 
ெகாண்ேட ேவளா ைடய கத்ைத உற் ப் பார்த்தார் மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    "சுவாமி! ஆ தங்கைளத் தி க் ெகாண்  ேபாக வந்தவர்கள் மிக ம் 
சாமர்த்திய ள்ளவர்களாக இ க்க ேவண் ம். தங்கைள இனம் ெதாிந்  
ெகாள்வதற்ேகற்ற எந்த அைடயாளங்கைள ம் அவர்கள் விட் ச் ெசல்லவில்ைல. 
வந்தவர்களில் யாேரா ஒ வர் இ ப் க் கச்ைசயாக அணிந்த ெவண்பட் த் ணி 
ஒன்  மட் ம் நீாி ம், ேசற்றி ம் நைனந்  வி ந்  மாளிைகப் பின் ற ள்ள 
பறளியாற் ப் ப த் ைறயில் கிைடத்த . அைத அைடயாளமாக ைவத் க் ெகாண்  
எைத ம் கண் பி க்க ெமன்  ேதான்றவில்ைல." 
 
    மகாமண்டேலசுவரர் ெமல்லச் சிாித்தார். "ேவளான்! அந்த ெவண்பட் த் ணிைய 
இப்ேபா  இங்ேக ெகாண்  வந்தி க்கிறாயா?" என்  அவர் ேகட்ட டன் ேவளான் 
தன் அங்கியில் மைறத்  ைவத் க் ெகாண் ந்த அந்த ெவண்பட் த் ணிைய 
எ த்  அடக்க ஒ க்கமாக அளித்தான். அவர் அைத விாித் ப் பார்க்க யன்றார். 
ஆற்  நீேரா  ெசம்மண் ேச ம் ப ந்  உலர்ந்  ேபாயி ந்ததால் அதில் ஒன் ேம 
ெதளிவாகத் ெதாிந்  ெகாள்ள யவில்ைல. 
 
    "சிறி  ேநரம் நீ இங்ேகேய காத் க் ெகாண் " என்  ேவளானிடம் கூறிவிட்  
அந்தப் பட் த் ணி டன் உள்ேள ெசன்றார் அவர். ேவளான் வியப் ம் பய ம் 
ேபாட் யி ம் மன உணர்ச்சிேயா  அங்ேகேய காத்தி ந்தான். 
 
    அைர நாழிைகக்குப் பின் மகாமண்டேலசுவரர் ம ப ம் சிாித் க் ெகாண்ேட 
அவன் ன் ேதான்றினார். 
 
    "ேவளான்! யார், எவ ைடய ண் தலால் ஆ தங்கைளத் தி வதற்கு வந்தார்கள் 
என்ற விவரம் எனக்குத் ெதாிந்  விட்ட . இதில் கவைலப்ப வதற்ேகா, 
பயப்ப வதற்ேகா ஒன் ேம இல்ைல. நீ உடேன இைடயாற்  மங்கலத் க்குத் 



 190

தி ம்பிப் ேபாய் நான் ெசால்கிறப  ெசய். பறளியாற்றில் எந்த இடத்தில் படகு 
கவிழ்க்கப்பட்டேதா, அங்ேக ஆட்கைள ழ்கச் ெசய்  ஆ தங்கைளக் கிைடத்த 
வைரயில் ெவளிேய எ த்  விட ேவண் ம். ஆற்றின் ேவகத்தினால் இ த் க் 
ெகாண்  ேபாகிற அள க்கு இப்ேபா  ெவள்ளம் க ைமயாக இரா . ஆகேவ 
கவிழ்ந்  ழ்கிய ஆ தங்கைளப் ெப ம்பா ம் குைறவின்றி எ த்  விடலாம். 
அவ்வா  எ த்த ஆ தங்கைள ம், இப்ேபா  நான் உன்னிடம் எ திக் ெகா க்கப் 
ேபாகும் ஓைலைய ம் ெகாண்  ேபாய் ேநேர ேகாட்டாற் ப் பைடத்தளத்தில் 
இ க்கும் தளபதி வல்லாளேதவனிடம் ேசர்த்  விட ேவண் ம்." 
 
    "அப்ப ேய ெசய் வி கிேறன் சுவாமி!" 
 
    "ெசய்வ  ெபாிதில்ைல, ேவளான்! நான் ெசால்கிறப  கவனமாக நடந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம். என் ஓைலைய ம் ஆ தங்கைள ம் தளபதியிடம் ெகா த்த பின் அங்ேக 
ஒ  ெநா ப்ேபா  கூட அநாவசியமாக நீ தாமதிக்கக் கூடா . தளபதி உன்னிடம் 

ண் த் ைளத்  ஏதாவ  ேகட்க யன்றா ம் நீ அவற் க்கு ம ெமாழி கூறாமல் 
உடேன ந வி வந்  விட ேவண் ம்." 
 
    ேவளான் பயபக்தி நிைறந்த கத்தில் மிரண்ட பார்ைவேயா  'ஆகட் ம்' என்பதற்கு 
அறிகுறியாக மகாமண்டேலசுவர க்கு ன் தைலயைசத்தான். 
 
    "சாி, அப்ப யானால் நீ இப்ேபாேத றப்பட ேவண் ய தான்" என்  அவர் விைட 
ெகா த்த பின் ம் அவன் தயங்கி நின்றான். எைதேயா அவாிடம் ேகட்கலாமா, 
ேவண்டாமா என்  தனக்குள்ேளேய எண்ணப் ேபாராட்டத் டன் அவன் தயங்கி 
நிற்பதாகத் ேதான்றிய . 
 
    "ேவளான்! ஏன் தயங்கி நிற்கிறாய்? மனத்தில் பட்டைதக் ேகள்!" 
 
    "சுவாமீ! அந்தப் பட் த் ணியி ந்  ஏதாவ  அைடயாளம் ாிந்ததா?" என்  
ெமன்  வி ங்கும் வார்த்ைதகேளா  பயந்  ெகாண்ேட ேகட்டான் அவன். 
 
    "அைடயாளெமல்லாம் நன்றாகத்தான் ாிந்தி க்கிற . ஆனால் அைத நீ இப்ேபா  
ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்கிற அவசியமில்ைல" என்  ன்னைகேயா  பதில் 
கூறினார் மகாமண்டேலசுவரர். ேவளான் ம ேபச்சுப் ேபச வாயின்றித் தளபதிக்காக 
அவர் எ திக் ெகா த்த ஓைலைய வாங்கிக் ெகாண்  ெசன்றான். அம்பலவன் 
ேவளாைன இைடயாற்  மங்கலத் க்கு அ ப்பிய பின்  வண்ணமகள் 

வனேமாகினிையத் தம் ைடய இ ப்பிடத் க்கு வரவைழத்தார் அவர். 
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    வனேமாகினி வந்  வணங்கினாள். "ெபண்ேண! உன்னிடம் ஒ  ெசய்தி 
விசாாித் த் ெதாிந்  ெகாள்வதற்காகக் கூப்பிட்ேடன். ஆபத் தவிகள் தைலவன் 
மகரெந ங்குைழக்காதன் இங்ேக அரண்மைனயில் தான் இ க்கிறானா? உனக்குத் 
ெதாிந்தி க்குேம?" என்  அவர் அந்தப் ெபண்ணிடம் ேகட்டார். ஆபத் தவிகள் 
தைலவனின் ெபயைர அவ ைடய வாயி ந்  ேகள்விப்பட்ட உடேன அந்தப் 
ெபண்ணின் கத்தில் பயத்தின் உணர்ச்சியைலகள் குமிழியிட் ப் பர வ  
ேபான்றெதா  சாயல் பரவிய . 
 
    "பயப்படாமல் ெசால் அம்மா!" மீண் ம் அவைளத் ண் னார் அவர். 
 
    "சுவாமி! ெசன்ற சில நாட்களாக அந்த ரட்  மனிதைர அரண்மைன 
எல்ைலயிேலேய நான் காணவில்ைல. ஆனால் ம ப ம் இன்  காைலயில் இங்கு 
பார்த்ேதன்" என்  ம ண்ட பார்ைவேயா  ன் ம் பின் ம் தி ம்பிப் பார்த் க் 
ெகாண்ேட ெமல்ல அவ க்குப் பதில் ெசான்னாள் வண்ணமகள். 
 
    "இவ்வள தான் உன்னிடமி ந்  எனக்குத் ெதாிய ேவண் ம். இனிேமல் நீ 
ேபாகலாம்." 
 
    வன ேமாகினி ம ப ம் அவைர வணங்கிவிட்  வந்த சுவ  ெதாியாமல் 
தி ம்பிச் ெசன்றாள். அவள் ெசன்ற பின் சிறி  ேநரம் இரண்  ைககைள ம் பின்னால் 
கட் க் ெகாண்  அளவாக அ ெபயர்த்  ைவத்  கு க்கும் ெந க்குமாக நடந்தார் 
அவர். மனத்தில் அளவாகத் ெதளிவாக ேவகமாகச் சிந்தைனகள் ஓ ம் ேபா  இப்ப  
நடந்  ெகாண்ேட திட்டமி வ  அவர  வழக்கம். சிறி  ேநரத்தில் ஏேதா ஒ  

க்கு வந்தவராக அங்கி ந்த காவலன் ஒ வைனக் ைகதட்  அைழத்தார். அவன் 
அ கில் வந்த ம், "இேதா பார்! நான் ெசால்வைதத் ெதளிவாகக் ேகட் க் ெகாள். 
இன் ம் கால் நாழிைகக்குள் ஆபத் தவிகள் தைலவன் இந்த அரண்மைனயின் எந்த 

ைலயில் இ ந்தா ம் ேத  அைழத் க் ெகாண்  வா. இைத உடேன ெசய்" என்றார். 
 
    க ங்கல் ன் ேமல் வாிைசயாக நி த்தி நி த்தித் தாளகதி பிைழயாமல் உளிைய 
அ த்தாற் ேபால் ஒ த்த அந்த வார்த்ைதகளின் கம்பீரத் க்குத் தைலவணங்கி 
நடந்தான் அவன். மீண் ம் அளவாக அ ெய த்  ைவத்  கு க்கும் ெந க்குமாக 
நடந்தார் அவர். ஆபத் தவிகள் தைலவைனக் கூட் க் ெகாண்  வர எவ்வள  
ேநரமாகுெமன்  அவர் எதிர்பார்த்தாேரா அவ்வள  ேநரம் ஆகவில்ைல. அவரால் 
அ ப்பப்பட்ட காவலன் மிகச் சில விநா க க்குள்ேளேய 
மகரெந ங்குைழக்காதைன அைழத் க் ெகாண்  வந்  அவர் ன் நி த்தி விட்டான். 
ேவங்ைகப்  ேபால் வாட்ட சாட்டமான ேதாற்றத்ைத ைடய அந்த மா ரன் ணி  
ஓய்ந்  ஒ ங்கித் தைலதாழ்த்தி நாணத்ேதா  அவர் ன் வந்  நின்றான். தம் ன் 
வ கிற ெபண்கைளெயல்லாம் நாணப் ன்னைக க்கச் ெசய் ம் ஆற்றல், அழகும் 

ர ம் உள்ள சில ஆண்க க்கு உண் . அைதப் ேபாலேவ அறி ம் அற ம் 



 192

ஒ க்க ம் உள்ள சில ெபாியவர்கள் தமக்கு ன் நிற்கும் ஆண்கைளக் கூட ஒ ங்கிப் 
ெபண் தன்ைம எய்தச் ெசய்  வி வார்கள். ைககைளப் பின் றம் கட் க் ெகாண்  
இைமயா விழிப்பார்ைவ டன் நிமிர்ந்  தன்ைனேய பார்த் க் ெகாண்  நிற்கும் அந்த 
மனித க்கு ன்னால் ஆபத் தவிகள் தைலவன் ெபண் தன்ைம எய்தினாற் ேபால் 
தான் நாணி நின்றான். 
 
    காவலைன அங்கி ந்  ெவளிேய மா  ைசைக ெசய்தார் மகாமண்டேலசுவரர். 
அவன் ெவளிேயறினான். 
 
    "குைழக்காதா! இேதா, என் ைகயி க்கும் இந்தப் ெபா ைளக் ெகாஞ்சம் பார்" 
என்  ெசால் க் ெகாண்ேட பின் றம் இ ந்த ைகைய உயர்த்தி அவன் கத் க்கு 
ேநர் எதிேர ெகாண்  வந்  நீட் னார் அவர். அவ ைடய ைகயி ந்  விாிந்த 
ெவண்பட் த் ணிையப் பார்த்த ேபா  அவன் கம் ஏன் அப்ப ப் பயந்  ெவளிறிப் 
ேபாகிற ? அ க்கும் ேச மாக இ ந்த அந்தத் ணி நீாில் நன்றாகக் 
க வப்பட் ந்த . இப்ேபா  ஆபத் தவிகளின் அைடயாளச் சின்னங்கள் அதில் 
ெதளிவாகத் ெதாிந்தன. அவ ைடய ைகயில் அந்தத் ணி ஆ  அைசந்  ந ங்கினாற் 
ேபால் அவ ைடய உடல் விதிர் விதிர்ப் ற்  ந ங்கிய . 
 
    "இம்மாதிாிச் சின்னங்கேளா  கூ ய ெவண்பட் த் ணிைய ஆபத் தவிகள் தம் 
இ ப் க் கச்ைசயில் அணிவ  வழக்கமல்லவா?" 
 
    "ஆம் சுவாமி! வழக்கம் தான்." 
 
    அவ ைடய பதிைலக் ேகட்  அவர் சிாித்தார். சிாித் க் ெகாண்ேட "ெகாஞ்ச 
நாட்களாகேவ ஆபத் தவிக க்ெகல்லாம் ஞாபக மறதி அதிகமாகிவிட்ட  
ேபா க்கிற . இ ப்பில் அணிந்  ெகாள்வதற்குப் பதிலாக எங்ெகங்ேகா நிைனத்த 
இடங்களிெலல்லாம் இந்தத் ணிையப் ேபாட்  விட் ப் ேபாய்வி கிறார்கள்" என்  
குத்தலாகச் ெசான்னார். அவ ைடய குத்தல் அவ க்குப் ாிந்த . ன்  ஒ  ைற 
அந்தத் ணிையத் தவற விட்  விட்  அவர் ைகயில் அகப்பட ேந ம்ப  
இடங்ெகா த்த தன் ட்டாள்தனத்ைத ெநாந்  ெகாண்  நின்றான் அவன். அவ்வள  
விைரவாக அ  கண் பி க்கப்பட்  அவ ைடய இடத்ைதத் ேத  எப்ப  வந்  
ேசர்ந்தெதன்ப தான் அவ க்கு விளங்கவில்ைல. திைகப்ேபா  ெவட்கி விழித் க் 
ெகாண்  நின்றான் அவன். 
 
    "பரவாயில்ைல! உனக்கு உாிைமயான ெபா ள் என் ைகயில் கிைடத்தால் உடேன 
உன்ைனக் கூப்பிட்  அைத உன்னிடம் ஒப்பைடக்க ேவண் ய  என் 
கடைமயல்லவா? அதனால் தான் உன்ைன வரவைழத்ேதன். ேவெறான் மில்ைல. 
இந்தா இைதக் ெகாண்  ேபா. இனிேமல் இப்ப  நடக்காமல் பார்த் க் ெகாள்!" - 
ஒன் ேம நடவாத  ேபால் சர்வசாதாரணமாக அவைனக் கூப்பிட்  அைதக் 
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ெகா த்  எச்சாித்  அ ப் பவர் ேபால் தான் ேபசினார் அவர். அந்தச் சூழ்நிைலயில் 
அப்ப ெயான் ம் ெதாியாத  ேபால் நடந்  ெகாள்வ தான் நல்லெதன்  அவ க்குப் 
பட்ட . 'அரசியல் வாழ்வில் ஒன் ம் ெதாியாதவன் எல்லாம் ெதாிந்த  ேபால் 
ந த்தால் ஈரம் லராத பச்ைச மண்குடத்தில் ைவத்த தண்ணீர் ேபால் பல னங்கள் 
விைரவில் ெவளிப்பட் த் ேதாற் வி வான். எல்லாம் ெதாிந்தவன் ஒன் ம் 
ெதாியாத  ேபால் ந த்தால் இ திவைர ெவற்றிைய உ திப்ப த்திக் ெகாண்  
வி வான். இந்தத் தத் வத்தில் மகாமண்டேலசுவர க்கு அைசக்க யாத நம்பிக்ைக. 
எண்ணங்கைள ம் அ பவங்கைள ம் நான்கு மடங்கு தற்ெப ைமேயா  கலந்  
காண்பவர்களிடெமல்லாம் அளந்  ெகாண்  திாி ம் சாமானிய மனித 
ஆசாபாசங்க க்கு அப்பாற்பட்டவர். 
 
    ஆபத் தவிகள் தைலவன் ைகயில் அவர் அந்தப் பட் த் ணிையக் ெகா த்த ேபா  
ஒன் ேம ெதாியாதவர் ேபால் சிாித் க் ெகாண்  ெகா த்தார். ஆனால் அவேனா 
அதிர்ச்சியைடந்  கூனிக் கு கி ந ங்கி அைத வாங்கிக் ெகாண்  விைடெபற் ச் 
ெசன்றான். பைகவர்களிட ம் அநாகாிகமாகப் பைகத் க் ெகாள் ம் பழக்கம் 
அவ க்கு இல்ைல. யார் யாெரல்லாம் ெபாறாைமயால் தமக்ேக குழிபறித் க் 
ெகாண் ப்பதாக அவர் உணர்கிறாேரா, அவர்களிடம் கூட நாகாிகமாக நடந்  
ெகாள் ம் பண்ைப அறி  அவ க்குக் கற்பித்தி ந்த . ெபான்மைனக் கூற்றத் க் 
கழற்கால் மாறனார் ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைலேயா  வந்தைத அறிந்த ேபா  கூட 
நாகாிகமாகேவ நடந்  ெகாண்டார் அவர். தன் க த்ைத அ க்க வாைள ஓங்கி 
வ பவனிடம் கூட "ேபார் இலக்கணப்ப  வாைள ஓங்க ேவண் ய ைற இ " என்  

ைறையச் ெசால் க் ெகா த்  விட்  அதன்பின் எதிர்ப்பதற்குத் தயாராகும் 
அறிவின் நாகாிகம் அ ! வாளின் கூர்ைமக்கு இ ப்பைதக் காட் ம் அதிக ஆற்றல் 
அந்த நாகாிகத் க்கு உண் ! 
 
    மகாமண்டேலசுவராிடம் விைடெபற் க் ெகாண்  இைடயாற்  மங்கலம் தி ம்பிய 
படேகாட்  அம்பலவன் ேவளான் உடேன பறளியாற்றில் ழ்கிய ஆ தங்கைள 
ெவளிேயற்ற ஏற்பா  ெசய்தான். அைவகைள ைறயாக ெவளிேயற்றி ஒ ங்குப த்த 
இரண்  நாட்கள் ஆயின அவ க்கு. ம நாேள ஆ தங்கைள ம், 
மகாமண்டேலசுவரர் தளபதிக்ெகன்  ெகா த்  அ ப்பிய ஓைலைய ம் 
ேகாட்டாற் ப் பைடத்தளத்தில் ெகாண்  ேபாய்ச் ேசர்த்  விட்டான் அவன். 
அவ ைடய கட்டைளப்ப ேய தளபதியிடம் அதிகம் ேபசாமல் ஆ தங்கைள அளித்த 
ைகேயா  ஓைலைய ம் அளித்  விட் த் தி ம்பினான் அம்பலவன் ேவளான். 
 
    'குைழக்காதன் கடத்திக் ெகாண்  வர யன்  யாமற் ேபாய்ப் பறளியாற்றில் 
கவிழ்க்கப்பட்ட ஆ தங்கைள மகாமண்டேலசுவரேர சிரத்ைதயாக எ த் த் தனக்கு 
அ ப்பிய ேநாக்கெமன்ன?' - என்  ாியாமல் பய ம் திைகப் ம் ெகாண் , அவர் 
தனக்குக் ெகா த்த ப்பியி ந்த ஓைலையப் பிாித்தான் தளபதி. 
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    "அன் ள்ள தளபதி வல்லாளேதவ க்கு, இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி எ ம் 
தி கம். இைடயாற்  மங்கலம் நிலவைறயி ந்த ஆ தங்கைள இரகசியமாகக் 
கடத்திக் ெகாண்  ேபாவதற்காகக் குைழக்காதன் லம் நீ இவ்வள  ெபாிய 
காாியங்கள் ெசய்தி க்க ேவண்டாம். உனக்கு அவற்றில் வி ப்பம் இ ப்பதாக எனக்கு 
ஒ  வார்த்ைத ெதாிவித்தி ந்தால் நாேன ட்ைட கட்  உனக்கு அ ப்பியி ப்ேபன். 
என் ைடய பலம் ேகவலம் அந்த வாள்களின் னியில் அடங்கியி ப்பதாக நீ 
கணக்கிட் ந்தால் அ  தப் க் கணக்கு என்பைத இப்ேபாதாவ  உணர்ந்  ெகாள். 
வா ம், ேவ ம் எதிாிகைளத் ேத ச் ெசன்  தன் னியால் குத்த ேவண் ம். ஆனால், 
தளபதி! அறிவின் னியில் எதிாிகள் தாமாகேவ வந்  தங்கைளக் குத்திக் ெகாண்  
மாய்கிறார்கள். இைத உனக்கு இப்ேபா  கூறி ைவக்கிேறன். ெகாள்ைளக் கூட்டத்தார் 
ெசய்வ  ேபால் இப்ப  ஒ  காாியத்ைதத் ெதன்பாண்  நாட் த் தளபதி ெசய்தி க்க 
ேவண்டாம் என்ப  என் க த் ." 
 
    தி கத்ைதப் ப த்த டன் தளபதி தி க்கிட்டான். அதி ந்த 
வார்த்ைதகெளல்லாம் ேதள்களாக மாறி அவைன ஒேர சமயத்தில் ெகாட் வ  
ேபா ந்த . 
    ---------   
 

2.35. ேபார் ரசு ழங்கிய  
 
    ெகாற்ைக, கரவந்த ரம் பகுதிகளில் வடதிைச அரசர்களால் இரகசியமாக ஏவப்பட்ட 
ஆட்கள் என்ெனன்ன ெசயல்கைளச் ெசய்தார்கேளா, இேத வைகையச் ேசர்ந்த 
ெசயல்கைள மகாமண்டேலசுவரரால் ேதர்ந்ெத த்  அ ப்பப் ெபற்ற ஆட்கள் 
வடக்ேக ெசய்தனர். ேகானாட்  ஊர்ப் றங்களி ம், கீைழப்ப ைரச் ேசர்ந்த 
இடங்களி ம், ேசாழ மண்டலத்  எல்ைலப் றங்களி ம், பலப்பல மா  ேவடங்களில் 
சுற்றி வந்தனர் ெதன்பாண்  நாட்  ஆட்கள். தங்கைளச் ேசர்ந்த ரன் ஒ வன் 
ெகா ம்பா ர் அரண்மைனயில் உளவறி ம் ேபா  பி பட்  உயிர் இழக்க ேநர்ந்த 
ெசய்திையக் ேகள்விப்பட்ட பின் ம் அவர்கள் தளர்ச்சிேயா, பயேமா அைடயவில்ைல. 
அ க்க  மகாமண்டேலசுவர க்குச் ெசய்திய ப்பிக் ெகாண் ந்தனர் அவர்கள். 
 
    இந்த நிைலயில் ெகா ம்பா ாில் ஒன்  கூ த் தங்கியி ந்த வடதிைசயரசர்கள் 
நன்றாக விழிப்பைடந்  விட்டார்கள். ெதன்பாண்  நாட் ன் ேமல் பைடெய ப்ப  
பற்றி உண்ைமயிேலேய அவர்க க்கு இப்ேபா  பய ம், மைலப் ம் ஏற்பட் ந்தன. 
இலங்ைகப் பைட உதவி ம், ேசரர் பைட உதவி ம் ெதன்பாண்  நாட் க்குத் 
கிைடத்தால் தங்கள் பைடயின் கூட்டணி என்ன ஆவெதன்ற அச்சம் அவர்க க்கு 
ெமல்ல ெமல்ல உண்டாகியி ந்த . ேதவராட் யின் ெகாற்றைவக் கூத்ைதக் 
கண் களித்த ம நாள் காைல ெதன் திைச ஒற்றைனக் க ேவற்றிக் ெகான்ற பின் 
அவர்கள் பலத்த சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தனர். 
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    ன்றாம் ைறயாகப் ேபார்த் திட்டங்கைளப் பற்றிக் கலந்  ேபச ஒன்  கூ ய 
ேபா  தல் இரண்  கூட்டங்களி ம் இ ந்த சு சு ப் ம், ஆவ ம் குன்றிச் 
ேசார்ந்  ெதன்பட்டனர் அவர்கள். அந்த விதமான ேசார்ைவ ம் அதனால் உண்டாகும் 
தாழ்  மனப்பான்ைமைய ம் வளர விடக் கூடாெதன்  கவைலப்பட்டவன் ேசாழன் 
ஒ வன் தான். ெதன் திைசப் பைடெய ப் க்கு வசதியாக இ க்குெமன்  ன்  
உைற ாில் நடந்த தற் கூட்டத்தில் தான் கூறிய வழிகள் அறேவ ேதாற்  
விட்டதனால் ெகா ம்பா ரான் கூடத் தளர்ந்  ஒ ங்கியி ந்தான். அந்த நிைலயில் 
ேசாழன் அவர்க க்கு ஊக்க ட் ப் ேபசத் ெதாடங்கினான். 
 
    "நண்பர்கேள! என் பாட்டனார் விஜயாலய ேசாழர் ெதாண் ற்றா  
வி ப் ண்கைளத் தம் தி ேமனியில் தாங்கிப் கழ் ெபற்றார். எந்ைதயார் ஆதித்த 
ேசாழர் ெபான்னிவள நாட் ல் பாண் யர்கைள ம், பல்லவர்கைள ம் கைளெயன 
நீக்கித் தனிப்ெப ஞ் ேசாழமண்டலங் கண்  மகிழ்ந்தார். என் ைடய ஆட்சிக் 
காலத் க்குள் 'ம ைர ெகாண்ட ேகாப்பரேகசாி' என்ற சிறப் ப் ெபயைர அைடய 
வி ம்பிேனன். ஓரள  அைடந் ம் விட்ேடன். ம ைர நகரத்ைத ெவன்ற  மட் ம் 
ேபாதா ; பாண் ய நா  வ ம் ெவன்றால் தான் எனக்குப் ெப ைம; என்ைனச் 
சூழ்ந் ள்ள உங்க க்கும் ெப ைம. பின்னால் ஒ  சமயம் நம  வ ைம ம், 
சூழ்நிைல ம் இடங்ெகா க்குமானால் ஈழநா  வைர பைடெய த் ச் ெசல்ல 
ேவண் ம் என்  கூட எனக்கு ஆவல் இ க்கிற . சில காாியங்கைள நாம் 
எதிர்பார்த்தப  நடத்தி ெவற்றி ெபற யவில்ைல என்பதற்காக இப்ப ச் ேசார்ந்  
ேபாய்விடக் கூடா . நாம் ஐந்  ேப ம் யா க்கு எந்த வைகயில் குைறந்தவர்கள்? 
கீைழப்ப ர்ச் சிற்றரசாிட ம், ெகா ம்பா ர் கு நில மன்னாிட ம் வ ைம ம் 
திறைம ம் வாய்ந்த பைடகள் இ க்கின்றன. இவற் டன் என  ேசாழ மண்டலப் 
ெப ம் பைட ம் ேசர்ந்தால் நாம் ெப கி வி கிேறாம். அரசூ ைடயா ம், 
பர ைடயா ம் பைடத் தைலைம ண்  அ ைமயாகப் ேபார் ாிவதில் 
இைணயற்றவர்கள். ெதன்பாண்  நாட்டா க்கு எவ்வள தான் பைட தவி 
கிைடக்கட் ேம! நமக்ெகன்ன கவைல? நம் ைடய பைடக் கூட் றவின் ன் 
அவர்கள் என்ன ெசய்ய ம்? ேம ம் ெதன்பாண்  நாட் ந்  நமக்குக் 
கிைடக்கும் ெசய்திகளால் அங்கும் நிைலைம அவ்வள  ெதளிவாக இ ப்பதாகத் 
ெதாியவில்ைலேய? இைடயாற்  மங்கலம் மகாமண்டேலசுவரர் மாளிைகயி ந்த 
பாண் ய ம்ரபின் அரசுாிைமச் சின்னங்கள் ெகாள்ைள ேபாய்விட்டதாக ேநற்  
ெகாற்றைவக் கூத்ைதப் பார்த் க் ெகாண் ந்த ேபா  ெகா ம்பா ரார் வந்  ஒ  
ெசய்தி ெசான்னார். ேநற்ைறக்குப் பி பட்ட அந்த ஒற்றனிடமி ந்  எவ்வளேவா 
இரகசியங்கைளத் ெதாிந்  ெகாள்ளலாெமன்  நிைனத்தி ந்ேதன். அவேனா 
க மரத்தில் உயிைரப் ப  ெகா க்கிற வைர ஒ  வார்த்ைத கூட நமக்குச் 
ெசால்லவில்ைல. இராசசிம்மன் இலங்ைகயி ம், தாய்வழி லம் ேசரர்களிட ம் பைட 
உதவி ெபறலாெமன்  நம் காதில் ெசய்திகள் வி கின்றன. அ  எப்ப யானா ம் 
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நம் ைடய பைடெய ப்ைப நாம் உ தி ெசய்  ெகாண்  விட ேவண் ய தான். 
உங்கள் க த் கைள ம் மனம் விட் ச் ெசால் வி ங்கள்." 
 
    ேசாழன் கத்ைதேய பார்த்தவா  ேபச்ைச உற் க் ேகட் க் ெகாண் ந்த 
நால்வ ம் ேபச்சு நின்ற ம் தங்க க்குள் ஒ வைர ஒ வர் பார்த் க் ெகாண்டனர். 
 
    "ேநற்  நடந்த சம்பவத்தி ந்  நம் ைடய ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளி ம் 
பாண்  நாட்  ஒற்றர்கள் ேபா மான அள  நடமா க் ெகாண் க்கிறார்கள் என்ேற 
என்னால் அ மானிக்க கிற " என்றான் கண்டன் அ தன். 
 
    "அதில் என்ன சந்ேதகம்? நம  வசதிக்காக நாம் நம் ைடய ஒற்றர்கைளத் ெதற்ேக 
அ ப்பியி க்கிேறாமல்லவா? அவர்க ம் அேத வசதிக்காக ஒற்றர்கைள இங்ேக 
அ ப்பத்தாேன ெசய்வார்கள்?" என்  ேசாழன் பதில் கூறினான். 
 
    "இளவரசன் இராசசிம்மன் பைட உதவி ேகாாி இலங்ைகக்குப் ேபாயி க்கிறானா? 
அல்ல  வஞ்சி மாநகரத் க்குப் ேபாய் மைலநாட் ச் ேசரர் பைடையக் ெகாண்  வரச் 
ெசன்றி க்கிறானா? இரண் ேம இல்லாமல் தான் தங்கியி ப்ப  ெவளிேய 
பரவிவிடாமல் ெதன் பாண்  நாட் ேலேய தங்கியி க்கிறானா?" என்  
அரசூ ைடயான் ேகட்டான். 
 
    "எப்ப ம் குமாரபாண் யன் ெதன்பாண்  நாட்  எல்ைலக்குள் இ க்க யா ! 
ஏெனன்றால் நாம் அ ப்பிய ஆட்கள் இலங்ைக ேபாகும் வழியில் ெசம்பவழத் தீவில் 
அவைனச் சந்தித் க் ெகால்ல யன்றி க்கிறார்கள். ஒன்  அவன் இலங்ைகக்குப் 
ேபாய்க் ெகாண் க்க ேவண் ம் அல்ல  இலங்ைகயி ந்  தி ம்பி ெசம்பவழத் 
தீவிேலேய தங்கி மைறந்  வசிக்க ேவண் ம்" என்  ெகா ம்பா ரான் தன் 
அ மானத்ைதச் ெசான்னான். 
 
    "நாம் இன் ம் அ மானங்களிேலேய உழன்  ெகாண் ப்பதில் பயனில்ைல. 
சிந்தித் க் ெகாண்ேட இ க்கும் வைரயில் அ மானங்கள் பயன்ப ம். ெசய ல் 
இறங்கும் ேபா  தீர்மானங்க க்கு வந்  விட ேவண் ம். இப்ேபா  நாம் வான 
திட்டத் க்கு வந்  எண்ணங்களா ம் ெசயல்களா ம் ஒ கமாக ஒன் ப கிற 
ேநரம். எப்ப யானா ம் பைடெய த் ச் ெசன்  பாண்  நாட் ன் ெதன் ேகா  வைர 
ெவன்ேற தீ வ  என்ப  நம் ேநாக்கமாகிவிட்ட பின் தயங்குவதற்கு இடமில்ைல. என் 
தீர்மானத்ைத இப்ேபாேத உங்களிடம் ெசால்  வி கிேறன். தஞ்ைசயி ம், 
பைழயாைறயி ம், உைற ாி மாகப் பிாிந்தி க்கும் ன்  பிாிவான ேசாழ நாட் ப் 
பைடக ம் இன் ம் சிறி  காலத்தில் ெகா ம்பா க்கு வந்  ேசர்ந்  விட ஏற்பா  
ெசய்யப் ேபாகிேறன். ந்தால் இந்தப் பைடகளில் ஒ  பகுதிையக் கடல் வழியாக 
விழிஞத் க்கு அ ப்பித் ெதற்ேக இ ந் ம் திடீர்த் தாக்குதைலச் ெசய்யலாம். அைதப் 
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பற்றிப் பின்  ேயாசிக்கலாம். கீைழப்ப ர்ச் ேசைனகைள ம் விைரவில் 
ெகா ம்பா க்குக் ெகாண்  வந்  விட ேவண் ம். நம  வடதிைசப் ெப ம்பைட 

த ல் ஒன்  கூ மிடம் ெகா ம்பா ராக இ ப்பதில் உங்களில் யா க்கும் 
ஆட்ேசபைண இ க்க யா . பைடகெளல்லாம் ெகா ம்பா ாில் வந்  கூ ய பின் 
அைவகைள இரண்  ெப ம் பிாி களாகப் பிாிக்க ேவண் ம். பைடெய ப்பின் ேபா  
ெமாத்தமாக எல்லாப் பைடகைள ம் ஒேர வழியாகச் ெச த்திக் ெகாண்  ேபாய்ப் 
பாண்  நாட் ல் ைழயக் கூடா . கிழக்கு வழியாக ஒ  பைட ம், ேமற்கு வழியாக 
ஒ  பைட ம் - இயன்றால் ெதற்ேக கடல் வழியாக ஒ  பைட மாக ஒேர சமயத்தில் 
ேபாய் வைளத் க் ெகாள்ள ேவண் ம்" என்  ேசாழ மன்னன் திட்டத்ைத 
விவாித்தான். 
 
    "அப்ப யானால் பறம்  நாட் ல் ெதாடங்கித் தி வாத ர் வழியாக ஒ  பகுதிப் 
பைடைய ம், சி மைல, தி மால்குன்றம் வழியாக மற்ெறா  பகுதிப் பைடைய ம் 
அ ப்பலாம். இ பகுதிப் பைடக ம் ம ைரயில் சந்தித் க் கலந்  ேபசிக் ெகாண்  
மீண் ம் கிழக்கி ம், ேமற்கி மாகப் பிாிந்  ெதன்பாண்  நாட் க்குள் 
பிரேவசிக்கலாம்" என்  கண்டன் அ தன் ேசாழனின் திட்டத்ைதேய ேம ம் 
விளக்கினான். 
 
    "ெசய்யலாம்! ஆனால் ெதன் பாண் ப் பைடக ம், நம் பைடக ம் எந்த இடத்தில் 
சந்திக்குெமன்  உ தி ெசால்வதற்கில்ைல. எந்த இடத்தி ம் திடீெரன்  எதிர்ப்பட்  
நம்ைமத் தாக்கலாம் அவர்கள்!" - இப்ப க் கூறியவன் பர ைடயான். "ம ைரைய 
நாம் ெவன்றி ந்தா ம் சாியான பா காப்  ஏற்பா கைளச் ெசய்  அந்த நகைரக் 
காக்கவில்ைல. ஆகேவ அவர்கள் பைட வ ைமயால் ம ைரைய ம் கடந்  வந்  
நம்ைம எதிர்த்தா ம் அைதச் சமாளிக்க நாம் தயாராகத்தான் இ க்க ேவண் ம்" என்  
ேசாழன் மீண் ம் வற் த்தினான். 
 
    எல்ேலா ம் தம் பைடகைளக் ெகா ம்பா க்குக் ெகாண்  வர ஒப் க் 
ெகாண்டனர். உடேன அரண்மைன நிமித்தக்காரைர வரவைழத் ப் பைட ெகாண்  
வ வதற்கு நல்ல நா ம், ேகா ம், ேவைள ம், குறித் க் ெகாண்டனர் அவர்கள் 
ஐவ ம். எல்லாப் பைடக ம் வந்  தங்குவதற்கு ேவண் ய வசதிகைளச் ெசய் மா  
ேசாழன் ெகா ம்பா ர் மன்னைன ேவண் க் ெகாண்டான். 
 
    எப்ப ம் சில வாரங்கள் அல்ல  சில தினங்க க்குள் பைடெய ப்ைப ஆரம்பித்  
விட ேவண் ெமன்  உ தி ெசய்  ெகாண்டனர். இரண்  மண்டல காலம் என்  
காலத்ைத எல்ைல கட்  வைரய த்தான் கண்டன் அ தன். இரண்  பிாிவாகப் 
பிாிந்  ெதன் திைச ெசல் ம் பைடக க்கு அரசூ ைடயா ம், பர ைடயா ம் 
தளபதிகளாக இ க்க ேவண் ெமன்  மற்ற வ ம் ேவண் க் ெகாண்டனர். 
அவர்க ம் ம க்காமல் ஒப் க் ெகாண்டார்கள். 
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    "நம் பைடெய ப்பில் ெவற்றி கிைடக்கும் என்பதற்கு எ த்த எ ப்பிேலேய நமக்கு 
நல்ல சகுனந்தான் கிைடத்தி க்கிற . நம் ைடய க மரம் ேபார் ெதாடங்கு ன்ேப 
ெதன் பாண்  நாட்  ரெனா வைனப் ப  வாங்கிவிட்ட !" என்  ெசால் ச் 
சிாித்தான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். 
 
    "இந்த ஒ  ப  மட் ம் ேபாதா , இன் ம் எத்தைன ெதன் பாண்  நாட்  
ஒற்றர்கள் சிக்கினா ம் உங்கள் க மரத் க்குப் ப  ெகா க்கலாேம!" என்றான் 
அரசூ ைடயான். 
 
    "பைடெய ப் த் ெதாடங்குவதற்கு ன் ெதற்ேக திாி ம் நம் ஆட்களில் ஒ  சிலைரத் 
தவிர மற்றவர்கைள இங்ேக வரவைழத்  விட ேவண் ம்" என்  ெசால் க் 
கூட்டத்ைதக் கைலத்தான் ேசாழ மன்னன். 
 
    அன்  மாைல ெகா ம்பா ர்க் ேகாட்ைடயின் ன் றத்  வாயி க்கு ேமேல 
மதி ன் மாடத்தில் ேபா க்கு ரர்கைளச் ேசர்த் க் ெகாள்வதற்கு அைடயாளமான 

ரசம் இ  ேபால் ஒ த்த . 'ேசர வா ம் ேபார் ரர்கேள!' என்  அந்த ரெசா  
அைற கூவிய ேபா  ெகா ம்பா ர் நகைர வியப்பில் ஆழ்த்திய . மக்கள் 
கூட்டமாகக் ேகாட்ைடையச் சுட் க்காட்  நின்  அந்த ரசு ஒ ப்பைத ேவ க்ைகப் 
பார்த்தனர். 
    -------------   
 

2.36. கூற்றத் தைலவர்கள் கு ம்  
 
    மகாராணியாாிட ம், மகாமண்டேலசுவராிட ம் அவமானப்பட் , ஒப் ர  ெமாழி 
மாறா ஓைல ஏற் க் ெகாள்ளப்படாமல் ஊர் தி ம்பிய ெபான்மைனக் கூற்றத் க் 
கழற்கால் மாறனார் தம் கு ம் கைளத் ெதாடங்கினார். 
 
    ஒ  மனிதன் தன்னிடம் இ க்கும் பண் கைள ம், ெசல்வத்ைத ம் ெக த் க் 
ெகாண் , தன்ைன ம் தீயவழியில் ஈ ப த்திக் ெகாள்கிற அள  ெபாறாைம 
அவைனக் ெக த் வி ம். 
 
        'அ க்கா  என ஒ  பாவி தி ச்ெசற் த் 
        தீ ழி உய்த்  வி ம்.' 
 
    என்  குறளாசிாியர் பா யதற்கு இலக்கியமாக மாறியி ந்தார் கழற்கால் மாறனார். 
தம் ைடய சதிக்கு உடந்ைதயான கூற்றத் தைலவர்கைள ம ப ம் ெபான்மைனக்கு 
வரவைழத்தார் அவர். அ விக்கைரக் கூற்றத்  அழகிய நம்பியார், பாேகாட் க் 
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கூற்றத் ப் பாிேம வந்த ெப மாள், ேதாவாைழக் கூற்றத்  நன்கணிநாதர் ஆகிய 
வ ம் இரண்டாம் ைறயாகப் ெபான்மைனக்கு வந்தார்கள். 

 
    கழற்கால் மாறனா க்குச் ெசல்வாக்ைகக் காட் ம் ெசல்வம் அதிகமாக இ ந்த . 
ஒளி ம் அழகும் நிைறந்  ஊ க்ேக தனிக் கவர்ச்சி ட் க் ெகாண் க்கும் 
அவ ைடய மாளிைகக்ேக அந்த ஊாின் ெபயைர இட் ச் ெசால்லலாம் ேபா ந்த . 
அத்தைகய ஒளி நிைறந்த மாளிைகயில் கூ  இ ள் நிைறந்த எண்ணங்கைளச் 
சிந்தித்தார்கள் கூற்றத் தைலவர்கள். 
 
    "நான் அப்ேபாேத நிைனத்ேதன்; பனங்காட்  நாி சலசலப் க்கு அஞ்சா . 
இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி நம் ைடய எதிர்ப்ைப ஒ  ெபா ட்டாகேவ 
மதிக்கமாட்டார் என்  ன்ேப எனக்குத் ெதாி ம்" என்  பாிேம வந்த ெப மாள் 
ேபச்ைசத் ெதாடங்கினார். 
 
    "அ  ெபாிய மைல ஐயா! அைதச் சாிய ைவக்க ேவண் மானால் கம்பத்ைதப் 
ேபால் வ ைமயான ெபாிய எதிர்ப் கள் ஒன்  கூ  ழ்த்த ேவண் ம். நாம் நான்கு 
ேபர்கள் அந்த மைலக்கு ன் எந்த ைலேயா!" என்றார் நன்கணிநாதர். 
 
    "இப்ப  ெவளிப்பைடயாக ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைலையக் ெகாண்  ேபாய் 
மகாராணியாாிடம் ெகா த்  அவர் ஏற் க் ெகாள்ள ம த்த  நம  ெப ம் பல னம். 
நாம் யாைர எதிர்க்கிேறாேமா அவ க்ேக நம் ைடய எதிர்ப் த் ெதாிந்  விட்ட . 
இப்ப ெயல்லாம் வ ெமன்  ெதாிந்தி ந்தால் ெவளிப்பைடயாக எைத ம் 
ெசய்யாமல் மைற கமாக எதிர்ப்  ேவைலகைளச் ெசய்தி க்கலாம் நாம்" என்றார் 
அழகிய நம்பியார். 
 
    எல்லாவற்ைற ம் ேகட் க் ெகாண்ேட ற்றி ந்த கழற்கால் மாறனா க்கு எாிச்சல் 
வந்த . மகாமண்டேலசுவரைரப் பற்றி அப்ேபா  யாராவ  வாய் ஓயாமல் ற்றிப் 
ேபசினால் அவ க்கு ஆ தலாக இ க்கும் ேபா ந்த . ஆனால் எல்லா ம் அவைரத் 

ற் வதாக எண்ணிக் ெகாண்  அவ ைடய ெப ைமைய உயர்த்திப் ேபசிக் 
ெகாண் ந்தார்கள். அந்தப் ேபச்சினால் தான் அவ ைடய மனத்தில் ெகாதிப்  

ண்ட . ெகாதிப்ேபா  ேபசலானார் அவர்: " த ல் மகாமண்டேலசுவர க்கு 
ேவண்டாதவர்கள் எல்ேலாைர ம் நம்ேமா  ேசர்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். கட்சி 
கட் க் ெகாண்  கிளம்பினால் தான் எைத ம் திடமாக எதிர்க்க ம். தளபதி 
வல்லாளேதவ க்கும், மகாமண்டேலசுவர க்கும் ஏேதா சில பிணக்குகள் 
இ ப்பதாகத் ெதாிகிற . ெதன்பாண்  நாட் ன் பைடத் ைறையச் ேசர்ந்த ேவ  
சில க்கும் இேத ேபால் அவர் ேமல் ஒ  விதமான ெவ ப்  இ க்கும் ேபா ம். 
அவற்ைறெயல்லாம் நாம் சாியான ைறயில் பயன்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம்." 
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    "மாறனாேர! நீங்கள் ெசால்வ  சாிதான். ஆனால் எனக்கு ஒ  சந்ேதகம். தளபதி 
வல்லாளேதவன் மகாமண்டேலசுவரைர ெவ க்கிறான் என்பதற்காக நம்ைம 
ஆதாிப்பான் என்  நாம் எதிர்பார்ப்ப  தவ . மகாமண்டேலசுவரர் என்ற 
பதவிைய ம் வைளந்  ெகா க்காத அறிைவ ம் தான் அவன் ெவ க்கிறான். நாேமா 
அந்தப் பதவிைய ம், அந்த மனிதைர ம், அந்த அறிைவ ம் எல்லாவற்ைற ேம 
ெவ க்கிேறாம். வல்லாளேதவன் சூழ்ச்சிகைள ம் அதிகாரத்ைத ம் எதிர்ப்பவனாக 
இ ந்தா ம் கடைமைய ம் ேநர்ைமைய ம் ஓரள  ேபாற் கிறவனாக இ ப்பான்" 
என்  பாிேம வந்த ெப மாள் கழற்கால் மாறனா க்கு ம ெமாழி கூறினார். 
 
    "நான் ெசால் வ  என்னெவன்றால் எட் த் திைசயி ந் ம் ஒேர குறியில் 
கூர்ைமயான அம் கைளப் பாய்ச்சுவ  ேபால் மகாமண்டேலசுவரர் ேமல் 
எதிர்ப் கைள ம், ன்பங்கைள ம் பாய்ச்ச ேவண் ம். அவற்ைறத் தாங்க யாமல் 
அவராகேவ பதவியி ந்  விலகி ஓட ேவண் ம்." 
 
    "மாறனாேர! அவர் அப்ப த் தாங்க யாமல் விலகி ஓ வி வாெரன்  நீங்கள் 
நிைனப்பேத பிைழயான நிைன . நாெமல்லாம் சில சந்தர்ப்பங்களில் விழித் க் 
ெகாண் க்கும் ேபாேத ங்கிவி ேவாம். ஆனால் அவேரா ங்கிக் ெகாண் க்கும் 
ேபா ம் விழித்தி ப்பார். அவைர ஏமாற் வ  அவ்வள  எளிதில்ைல" என்  
நன்கணிநாதர் ம ப ம் மகாமண்டேலசுவராின் கழ் பாடத் ெதாடங்கிய ேபா  
கழற்கால் மாறனாாின் கம் சு ங்கிச் சி த்த . அந்த கத்தில் க ைமயான 
ெவ ப் ப் பரவிய . 
 
    " தல் காாியமாக எதிாியின் ெப ைமையப் க ம் இந்த ஈனத்தனம் நம்மிடமி ந்  
ஒழிய ேவண் ம்" என்  உரத்த குர ல் எாிந்  வி ந்தார் ெபான்மைனக் கூற்றத் 
தைலவர். அந்தக் குர ந்த ெவ ப்பின் ேவகம் மற்ற ன்  ேபைர ம் ந ங்கச் 
ெசய்த . ன்  ேப ம் தாங்கள் ேபசுவைத நி த்திக் ெகாண்  ெமௗனமாக இ க்கத் 
தைலப்பட்டனர். கழற்கால் மாறனா ம் அந்த ெமௗனத்ைதத்தான் வி ம்பினார். 
அம் ன்  ேப ம் தமக்கு அடங்கியி ந்  தாம் ெசால்பவற்ைற மட் ம் 
கட்டைளகைளப் ேபால் ேகட்க ேவண் ெமன்ேற அவர் வி ம்பினார். அவர்கள் பதில் 
ெசால்வைதேயா ெசாந்த அபிப்பிராயங்கைளச் ெசால்வைதேயா அவர் 
வி ம்பவில்ைல. 
 
    "'ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைலைய ஏற் க் ெகாள்ள மாட்ேடன்' என்  கூறிய ேம 
நாம் ஒத் ைழயாைம ம் எதிர்ப் ம் ாிேவாம் என்பைத மகாராணியிடம் 
ெசால் விட் த்தான் வந்ேதன். நான் மகாமண்டேலசுவரைர ம் அ கில் ைவத் க் 
ெகாண்ேட ன்  எனக்கு அளிக்கப்பட் ந்த 'ெதன்னவன் தமிழ்ேவள் பாண் ய 

ேவந்த ேவளார்' என்ற பட்டத்ைத ம், ஏனாதி ேமாதிரத்ைத ம், தி ப்பியளித்  
விட்ேடன். அப்ேபா  அந்த இைடயாற்  மங்கலத்  மனிதர் என்ைனக் 
ேகவலப்ப த்திப் ேபசிய ேபச்சுக்கைள நிைனத்தால் இப்ேபா  கூட என் இரத்தம் 
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ெகாதிக்கிற " என்  ெசால் க் ெகாண்ேட வந்தவர், ேபச்ைச ந வில் நி த்திக் 
ெகாண்ேட அந்த ன்  ேப ைடய கங்கைள ம் பார்த் க் ெகாண்டார். 
 
    பின்  ேம ம் ெதாடர்ந்  கூறலானார்: " இனிேமல் மகாமண்டேலசுவர க்கு 
எதிராக நாம் ெசய்ய ேவண் ய காாியங்கைளச் ெசால்கிேறன். ெதன்பாண்  நா  

வ ம் பரவலாக அவர் ேமல் ஒ  விதமான அதி ப்தி உண்டாகும்ப  ெசய்ய 
ேவண் ம். பாண் ய மரபின் அரசுாிைமப் ெபா ள்கள் காணாமல் ேபானதற்கு 
மகாமண்டேலசுவர ைடய கவனக் குைற தான் காரணெமன்  எல்ேலா ம் 
நிைனக்கும்ப  ெசய்ய ேவண் ம். இளவரசன் இராசசிம்மன் நாட் க்கு வந்  
மகாராணியாைரச் சந்திக்க விடாமல் அவைன எங்ேகா கடல் கடந்  ேபாகும்ப  

ரத்தியி ப்பவ ம் அவர்தாெனன்  ெசய்திையத் திாித் ப் பரப்பேவண் ம். 
அவ ைடய கவனக்குைறவால் தான் ெகாற்ைகயில் குழப்பம் விைளந்த , அவ ைடய 
கவனக் குைறவால் தான் பைகவர் பைடெய ப்  நிகழப் ேபாகிற , அவ ைடய 
கவனக் குைறவால் தான் மகாராணியின் ேமல் யாேரா ேவெலறிந்  ெகால்ல 

யன்றார்கள் என்  எல்லாச் ெசய்திகைள ம் அவர் ேமல் அதி ப்தி 
உண்டாக்குவதற்கு ஏற்ற விதத்தில் நாம் பயன்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். ேபார் 
ஏற்பட்  அதற்காகப் பைட ரர்கள் திரட் வதற்கு நம் ைடய கூற்றங்க க்கு 
மகாமண்டேலசுவராின் பிரதிநிதிகளாக எவேர ம் வந்தால், பைட ரர்கைள 
அவர்கேளா  ேசர விடாமல் நாம் த க்க ேவண் ம். அந்தத் ணி  எனக்கு 
இ க்கிற . உங்க க்கும் இ க்கிறதா என்பைதத் ெதாிந்  ெகாள்ள வி ம் கிேறன்." 
 
    "மாறனாேர! எங்க க்கு அந்தத் ணி  இ வைரயில் ஏற்படவில்ைல. இப்ேபா  
நீங்கள் வற் த்திச் ெசால்கிறீர்கள். அதனால் நாங்க ம் அந்தத் ணிைவ 
ஏற்ப த்திக் ெகாள்கிேறாம். ேபாராடத் ணிந்த பின் தயங்கிக் ெகாண் க்க 

யாதல்லவா?" என்  நிதானமாக ம ெமாழி கூறினார் பாிேம வந்த ெப மாள். 
 
    " ந்தால் உங்களில் யாராவ  ஒ வர் தளபதி வல்லாளேதவைன ம் 
இரகசியமாகச் சந்தித் ப் ேபசிப் பா ங்கள். அவ ம் மகாமண்டேலசுவரைர எதிர்க்கும் 
ஒ  காாியத்திலாவ  நம்ேமா  ேச வானா இல்ைலயா என்ப  ெதாிந் வி ம்" என்  
கழற்கால் மாறனார் ெசான்ன ேபா , ேவ  வழியின்றி ஒப் க் ெகாள் கிறார் ேபால் 
அந்த ன்  ேப ைடய தைலக ம் ெமல்ல அைசந்தன. 
 
    அன்  ெபான்மைனக் கூற்றத் தைலவர் மாளிைகயில் மற்ற ன்  கூற்றத் 
தைலவர்க க்கும் பிரமாதமான வி ந்  உபசாரம் நைடெபற்ற . நால்வைக 
உண் க ம், அ சுைவப் பண்டங்க ம், க்கனிக மாக அப் ெப வி ந்ைத 
உண்டேபா  மற்ற ன்  கூற்றத் தைலவர்க க்கும் அந்த வயதான மனிதர் ேமல் 
நன்றி சுரக்கத்தான் ெசய்த . அவ்வள  உபசாரங்கைளச் ெசய்கிறவ க்காக 
நன்றிேயா  உைழக்க ேவண் ெமன்ற ஆவ ம் எ வ  இயற்ைகதாேன? கழற்கால் 
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மாறனாைரச் சில நாட்களாவ  மகாமண்டேலசுவரர் பதவியில் இ க்கச் ெசய்  
பார்க்க ஆைசப்பட்டார்கள் அவர்கள். 
 
    அந்தக் கூட்டம் நடந்த சில தினங்க க்குப் பின் சூாிேயாதயத் க்கு ன் நாய்கள் 
குைரப்ப  ேபால், ஒவ்ெவா  கூற்றத்தி ம் மக்கள் மதிப் க்குாியவராயி ந்த 
மகாமண்டேலசுவரைரப் பற்றிக் கு ம் த்தனமான ெக தல் பிரசாரங்கள் இரகசியமாக 
ஆரம்பமாயின. 
    ---------   
 

2.37. காலப் ெப ெவளியிற் சில கன ப் பறைவகள் 
 
    எதி ம் மனம் ெபா ந்தாமல், எண்ணங்கள் ஒட்டாமல் அந்த அரண்மைனக்குள் 
அேத நிைலயில் நாட்கைளக் கடத்த யா  ேபால் ேதான்றிய  மகாராணி 
வானவன்மாேதவிக்கு. நான்கு ற ம் நீந்தி மீள யாதப  ெபாங்கிப் ெப கும் 
ெவள்ளப் பிரவாகத்தினிைடேய அகப்பட் க் ெகாண்ட நீந்தத் ெதாியாத மனிதைனப் 
ேபால் சி ைம நிைறந்த சாமானிய மனிதக் குணங்க க்கு ந ேவ திைகத்  நின்றார் 
அவர். கழற்கால் மாறனார் ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைலேயா  வந்  
பய த்திவிட் ப் ேபானதி ந்  மனத்தின் சிறிதள  நிம்மதிைய ம் இழந்  
தவித்தார் அவர். அரண்மைனக்கு ெவளிேய ேபாய்க் ேகாவில், குளம் என்  வி ப்பம் 
ேபால் சுற்ற ம் யவில்ைல. உள்ேள ம் நிம்மதியாக இ க்க யவில்ைல. 
 
    மாைலயில் வனேமாகினிைய ம் உடன் அைழத் க் ெகாண்  அரண்மைன 
நந்தவனத்தில் ேபாய்ச் சிறி  ேநரம் உலாவினார் மகாராணி. க்கைள ம், ெச  
ெகா கைள ம் பார்க்கும் ேபாெதல்லாம் மகாராணியின் மனத்தில் சற்ேற உற்சாகத் 
ெதன்றல் சிய . ஒவ்ெவா  ைவப் பார்க்கும் ேபா ம் ஓர் அழகான குழந்ைதயின் 

ன் வல் த்த கம் நிைன  வந்த  அவ க்கு. அடடா! அந்தப் க்கைளப் 
பார்க்கும் ேபா  இன் ம் எத்தைன எத்தைனேயா நிைன கள் அவர் மனத்தில் 
ெபாங்குகின்றனேவ! எல்ைலயற் ப் பரந்த ேப லகத்தில் அங்கங்ேக மனித 
வாழ்க்ைகயில் ெதன்ப ம் சி ைமகைளக் காணாத  ேபால் கண்  அளவி ம், 
உ வி ம் அடங்காத இயற்ைகப் ெப ந்தாய் இப்ப ப் பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் 
மலர்களாக மாறி ஏளனச் சிாிப் க்கைள எங்கும் வாாி இைறக்கின்றாேளா? அைவ 
ெவ ம் க்களல்ல. பிரகி தியின் அர்த்தம் நிைறந்த ன்னைககள்! 
 
    நந்தவனத் த் தடாகத்தில் இ ந்த சில ெபாிய ெசவ்வல் ப் க்கைள ம் ம் 
நிைலயி ந்த கமலங்கைள ம் பார்த்த ேபா  மழைல ெமாழி ேபசிக் கன்னங்குழியச் 
சிாிக்கும் குழந்ைதப் ப வத்  இராசசிம்மனின் கம் நிைன  வந்த  அவ க்கு. 
தடாகம் நிைறய மலர்ந்  ெதாிந்த அத்தைன மலர்க ம் குழந்ைதப் ப வத்  
இராசசிம்மனின் கங்களாக மாறிச் சிாிப்பன ேபால் அவ க்கு ஒ  பிரைம ஏற்பட்ட . 
ெநஞ்சத்  உணர் கைளக் கனிச் சாறாகப் பிழிந்  களிப் ட் ம் அந்த இனிய 
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பிரைமயில் தம்ைம ற்றி ம் ழ்கச் ெசய்  ெகாண்  க்கைளேய பார்த்தவா  
சிறி  ேநரம் நின்றார் மகாராணி. வனேமாகினி ம் அ கில் நின்றாள். அப்ேபா  ஒ  
பணிப்ெபண் ஓ  வந் , "ேதவி! ேகாட்டாற்றி ந்  அந்தச் சமணப் பண் தர்கள் 
தங்கைளத் ேத க் ெகாண்  வந்தி க்கிறார்கள்" என்  ெதாிவித்தாள். 
 
    "அவர்கைள ம் இங்ேகேய நந்தவனத் க்கு அைழத் க் ெகாண்  வா, அம்மா!" 
என்றார் மகாராணி. பணிப்ெபண் ேபாய் அைழத் க் ெகாண்  வந்தாள். 
 
    "அ கேள, வா ங்கள்! பயிர் வா கிற ேபாெதல்லாம் தானாகேவ வந்  ெபய்கிற 
மைழ மாதிாி ெவளிேய ெசால்ல யாத ஊைமக் கவைலகளால் நான் ன்பப்பட் க் 
ெகாண் க்கிற சமயங்களிெலல்லாம் நீங்கள் காட்சியளித்  எனக்கு 
நம்பிக்ைகயளிக்கிறீர்கள்" என்  அவர்கைள வரேவற்றார் மகாராணி. 
 
    " ன்பத்ைதப் ேபாக்குவதற்கு நான் யார் தாேய? உலகில் பிறந்  வாழ்வேத ெப ந் 

ன்பம். நடக்கத் ெதாிகிற வைர எ வ ம் வி வ மாகத் தள்ளா ம் குழந்ைதையப் 
ேபாலப் பிறவிைய ெவன்  ட்ைடயைடய பழகுகிற வைரயில், பிறப் ம் வாழ் ம் 

ன்பங்கேள த ம். 
 
        'பிறந்ேதார் உ வ  ெப கி ன்பம் 
        பிறவார் உ வ  ெப ம் ேபாின்பம் 
        பற்றின் வ வ  ன்ன , பின்ன  
        அற்ேறார் உ வ ...' 
 
    என்  லவர் சீத்தைலச் சாத்தனார் மணிேமகைலக் காப்பியத்தில் எவ்வள  
அழகாக இந்தத் தத் வத்ைதச் ெசால் யி க்கிறார்!" என்  ெசால் க் ெகாண்ேட, 
உடன் வந்த மற்ெறா  றவிேயா  ல்தைரயில் உட்கார்ந்தார் ேகாட்டாற்  
பண் தர். மகாராணி ம், வன ேமாகினி ம் அேத ல்தைரயில் சிறி  ரம் தள்ளி 
அடக்க ஒ க்கமாக அமர்ந்  ெகாண்டனர். 
 
    "அந்தப் ரத் க் கட்டடங்க க்குள்ேளேய அைடந்  கிடக்கப் ெபா க்காமல் 
நந்தவனத் க்கு வந்ேதன். அ கேள! நல்லேவைளயாக நீங்க ம் வந்தீர்கள். இன்  
உங்கைளக் கா ம் ேப  கிட் ெமன்  நான் கனவி ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல." 
 
    "எங்ேக அைடந்  கிடந்தால் என்ன அம்மா? இ  சிறிய நந்தவனம். உலகம் ெபாிய 
நந்தவனம். இங்ேக ெச களின் கிைளகளில் நாட்கைள எல்ைலயாகக் ெகாண்  க்கள் 

த்  உதிர்கின்றன. அங்ேகேயா காலத்தின் கிைளகளில் விதிைய எல்ைலயாகக் 
ெகாண்  உயிர்ப் க்கள் த்  உதிர்கின்றன. இன்  உதிர்ந் ள்ள க்கேள நாைள 
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உதிரப் ேபாகும் க்க க்கு உரமாகும். இந்த உயிர்ப் க்களின் நந்தவனத்தில் 
எைத ம் ந வராக நின்  பார்த் க் ெகாண்ேட நடந்  ேபாய்விட ேவண் ம். 
இல்லாவிட்டால் ன்பம் தான்!" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட ெசான்னார் 
ேகாட்டாற் ப் பண் தர். 
 
    "என்ைனப் ேபான்றவர்களால் ஆைசகைள ம் பாசங்கைள ம் சுமந்  ெகாண்  
அப்ப  ந வாக நடந்  ேபாய்விட வதில்ைலேய அ கேள!" 
 
    " கிற காலம் ஒன்  வ ம், தாேய! அப்ேபா  நாேன உங்கைளச் சந்தித்  
நிைன ட் ேவன். இன்  நான் இங்ேக வந்த  உங்கைளச் சந்தித்  உைரயா க் 
ெகாண் ப்பதற்காக அல்ல. நா ம் இேதா உடன் வந்தி க்கும் இந்தத் றவி ம் 
ம ப ம் வடதிைசயில் யாத்திைர ேபாகிேறாம். அதற்கு ன் உங்களிடம் ஒ  
வார்த்ைத ெசால் க் ெகாண்  ேபாகலாெமன்  வந்ேதன்." 
 
    "அ கள் தி ம்ப எவ்வள  காலமாகுேமா?" 
 
    "யார் கண்டார்கள்? நான் தி ம் வதற்குள் எங்ெகங்ேக எத்தைன மா தல்கேளா? 
தாேய! எப்ேபா ம் நாைளக்கு நடப்பைத எண்ணித் திட்டமி கிற வழக்கேம எனக்கு 
இல்ைல. நீாின் ேவகத்தில் வி ந்த ம்  ேபால் கால ஓட்டத்தில் என்ைனத் தள்ளிக் 
ெகாண்ட பின் என்ைன இ த் ச் ெசல்ல ேவண் ய  அதன் ெபா ப் . நாைளய 
தினத்ைதப் பற்றிப் ெபாிதாக எண்ணாதீர்கள். அ  உங்கள் நிைனப்ைபப் ேபால் 
இல்லாம ம் ேபாகலாம்!" எைதேயா சு க்கமாக மைறத் ச் ெசால் ச் சிாிப்பவர் 
ேபால் சிாித்தார் அவர். 
 
    "அ கேள! இன்ைறய தினத்ைதப் பற்றி எனக்கு நன்றாகத் ெதாிந்  விட்ட . 
அதனால் அைதப் பற்றி எண் வதற்கு ஒன் ம் மீதமில்ைல. நாைளய தினம் தான் 
எனக்கு ெதாியாத . என் கற்பைனக க்கு இடமளிப்ப . என் நிைன கைளத் தாங்கிக் 
ெகாண்  இன்பம் த வ . நான் எப்ப  அைத நிைனயாமல் இ க்க ம்?" 
 
    இந்தக் ேகள்விக்கு அவர் பதில் ெசால்லாமல் சிாித்தார். சிறி  ேநரம் ெமௗனமாக 
இ ந்தார். பின்  விைடெபற் க் ெகாண்  உடன் வந்தவேரா  தி ம்பிப் 
ேபாய்விட்டார். அந்தச் சில விநா களில் இன்னெதன்  ாியாத ஏேதா ஒ  
ேப ண்ைமையத் தனக்குத் ெதாியாமல், தனக்கு விளங்காமல், தானறிந்  ெகாள்ள 

யாமல் தன் மனத்தில் அவர் பதித்  விட் ப் ேபாய்விட்ட  ேபால் மகாராணிக்கு 
ஓர் உணர்  ஏற்பட்  வளர்ந்த . 
 
    இ ட்  ெந ேநரமாகி நந்தவனத்தி ந்  தி ம்பி இர  உண  த் ப் 
ப த் க் ெகாண்ட பின் ம் அந்தச் சிந்தைன மகாராணிைய விட்  நீங்க ம த்த . 
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ன் ம் பின் ம் ெதாடர்பற்ற, பல சிந்தைனகள், பல கங்கள், பல ைடய 
பழக்கங்கள் எல்லாம் அவ க்கு நிைன  வந்தன. கழற்கால் மாறனாாின் பதவி ஆைச, 
மகாமண்டேலசுவராின் கம்பீரம், சுசீந்திரத்தில் சந்தித்த தி வட்டாற் ச் ேசாழியப் 
ெபண்ணின் தாய்ைம கனிந்த கம், காந்த ர் மணியம்பலத்தில் அந்த ெப ம் 

லவர் மாணவர்க க்குக் கூறிய அறி ைர - எல்லாம் அவர் நிைனவில் ேதான்றி 
மைறந்தன. நிைன களின் ெவள்ளத்தில் அவர் மனம் நீந்தத் ெதாடங்கிய . 
 
    நந்தவனத் க் குளத்தில் பார்த்த ெசவ்வல் ப்  சிறி  சிறிதாக விாிந் , வ  
ெப கி ஓர் அழகிய ஆண் குழந்ைதயின் கமாக மாறிச் சிாிக்கிற . சிாித் க் 
ெகாண்ேட ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக மாறி மாறி வளர்ந்  அ  ஒ  இைளஞனின் 

கமாக விாிவைடகிற . அந்த கத் க்குக் கீேழ ைகக ம், கால்க ம், உடம் ம் 
உண்டாகி, ஒ  வா பன் எ ந்  நிற்கிறான். அந்த வா பன் ேவ  யா மில்ைல, 
குமார பாண் யன் இராசசிம்மன் தான். 
 
    'அம்மா! உங்கள் எண்ணங்கைள நான் நிைறேவற் ேவனா, மாட்ேடனா என்  
கவைலப்படாதீர்கள். என் ைடய வ ைம வாய்ந்த ைககள் அவற்ைற 
நிைறேவற் வதற்காகேவ இ க்கின்றன' என்  இராசசிம்மன் அ கில் வந்  
ைககூப்பி வணங்கிக் ெகாண்ேட ெசால்கிறான். 
 
    'குழந்தாய்! நான் அவநம்பிக்ைகயைடந்  விடக் கூடாெதன்பதற்காக நீ இப்ப க் 
கூ கிறாய். நாைளக்கு நடக்கப் ேபாவைதப் பற்றிச் ெசால்ல உன்னால் எப்ப  அப்பா 

ம்? அ  நிைனப்ைபப் ேபால் இல்லாம ம் ேபாகலாம். உனக்குப் பல 
ெபா ப் கள் இ க்கின்றன. நீேயா ஒ  ெபா ப் ம் நிைனவில்லாமல் மனம் ேபான 
ேபாக்கில் திாிந்  ெகாண் க்கிறாய். த ல் நீ தாய்க்கு மகனாக இ ப்பதற்குத் 
ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். பின்  நாட் க்கு அரசனாக இ ப்பதற்குத் ெதாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். அதன் பின் ஒ  ெபண் க்கு நாயகனாக இ ப்பதற்குத் ெதாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்ெகல்லாம் அப்பால் குழந்ைதக க்குத் தந்ைதயாகத் ெதாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். பிறந் ம் ஆண் ம் ெபற் ம் ெப வித் ம் வ தான் 
வாழ்க்ைக. தாையக் கூடச் சந்திக்காமல் சுற்றிக் ெகாண் க்கும் நீ ெபா ப் க்கைள 
உணர்ந்  ெகாள்வ  எப்ேபா ? ெபா ப் கைள உணர்வதற்ேக ெதம்பில்லாத நீ 
அவற்ைறச் சுமப்ப  என்ைறக்ேகா? மகாமண்டேலசுவரர் நல்ெலண்ணத் டன் 
உன்ைன இைடயாற்  மங்கலத் க்கு அைழத்  வந்  இரகசியமாகத் தங்க ைவத்தால், 
நீ அவர் கண்களிேலேய மண்ைணத் வி விட்  அரசுாிைமப் ெபா ள்கைளக் கடத்திக் 
ெகாண்  ேபாய்விட்டாய். இலங்ைக இலங்ைக என்  நிைனத்த ேபாெதல்லாம் அங்ேக 
ஓ  வி கிறாய். அப்ப  உனக்கு என்னதான் ைவத்தி க்கிறேதா அங்ேக? காசிப 
மன்னன் உனக்கு ேவண் யவனாக இ க்கலாம். அதற்காக எப்ேபா ம் அவன் 
நிழ ேல ேபாய் ஒ ங்கலாமா? யற்சி ம் ஊக்க ம் உள்ள ஆண் மக க்குப் 
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பிற ைடய நிழ ல் ேபாய் ஒ ங்குவ  என்ப  இ  அல்லவா? ெவளியில் 
யா க்கும் ெதாியாமல் உன்ைன ம் அரசுாிைமப் ெபா ள்கைள ம் ேத  அைழத்  
வ வதற்கு அந்தரங்கமாக ஏற்பா  ெசய்தி ப்பதாக மகாமண்டேலசுவரர் கூறினார். 
அதனால் தான் ஆைசகைள ம், பாசங்கைள ம் மனத்தி ந்  கைளந்ெதறிந்  
அழித்  விடாமல் ைவத் க் ெகாண்  இன் ம் காத்தி க்கிேறன். 'உலகம் உயிர்ப் 

க்களின் நந்தவனம்! அங்ேக எல்லாவற்ைற ம் பார்த் ம் பார்க்காத  ேபால் ந வாக 
நடந்  ேபாய்விட ேவண் ம்' என்  ேகாட்டாற் ப் பண் தர் எனக்குச் ெசால் கிறார். 
குழந்தாய், உன் ேம ம், உன் எதிர்காலத்தின் ேம ம், நான் கண்  ெகாண் க்கும் 
கன களா ம் நம்பிக்ைகயா ம் அவ ைடய தத் வத்ைதக் கூட என்னால் ஒப் க் 
ெகாள்ள யவில்ைல. அதற்காக மகாேமைதயான அந்தப் பண் தைரக் கூட 
எதிர்த்  வாதம் ாிந்ேதன் நான். நீ இங்கு இல்லாததால் அரசாங்கக் கவைலக ம் 
என்னிடேம வந்  ேசர்கின்றன. உன்ைனக் காண யாமல் ப ம் கவைலகேளா  
ேசர்த்  அந்தக் கவைலகைள ம் நாேன பட ேவண் யி க்கிற . நம் ைடய 
மகாமண்டேலசுவரர் ெதன்பாண்  நாட் ன் அறி  வளத் க்கும் சிந்தைனச் 
ெச ைமக்கும் எ த் க் காட்டாகத் திகழ்பவர். ெபாறாைமயின் காரணமாக அவைர 
அந்தப் ெப ம் பதவியி ந்  கீேழ இறக்கி வி வதற்குச் சிலர் யற்சி ெசய்கிறார்கள். 
ெபான்மைனக் கூற்றத் க் கிழவர் ஒப் ர  ெமாழி மாறா ஓைலேயா  என்னிடம் வந் , 
மகாமண்டேலசுவரைரப் பற்றி என்ெனன்னேவா றங் கூறினார். நான் ஏற் க் 
ெகாள்ளவில்ைல. மகாமண்டேலசுவரைரப் பற்றி அவ்வள  ேகவலமாகப் றங்கூறிய 
அந்தக் கிழட்  மனிதர் அவைரேய ேநாில் பார்த்த ம் எப்ப  ந ங்கிப் ேபானார் 
ெதாி மா? இராசசிம்மா! இைடயாற்  மங்கலத் ப் ெபாியவ க்கு மட் ம் அந்த 
இைணயற்ற ஆற்றல் இ க்கிற . அவைர எதிர்ப்பவர்க ம், ெவ ப்பவர்க ம் கூட 
அவ ைடய கண்களின் சால்  நிைறந்த பார்ைவக்கு ன்னால் அடங்கி ஒ ங்கி நின்  
வி கிறார்கள். பைகவைர ம் பிணிக்கும் ேபராற்றல் அந்தப் பார்ைவக்கு இ க்கிற . 
ெதன்பாண்  நாட்  அரசியல் ெதாடர் ைடய எல்ேலா க்குேம காரணமற்ற ஒ  வைக 
அசூைய மகாமண்டேலசுவரர் ேமல் இ க்கிற . குழந்தாய்! அவைரப் ேபால் ஒ  
திறைமயான மனிதர் இல்லாவிட்டால் உடன யாக ேநர இ ந்த வடதிைசப் பைகவர் 
பைடெய ப்ைபக் காலந்தாழ்த்தியி க்க யா . அவர் 
மகாமண்டேலசுவரராயி க்கிற காலத்திேலேய நீ வந்  சூட் க் ெகாண்  
ெபா ப்ேபற்றால் உனக்கு எத்தைனேயா வைகயில் பயன்ப ம். உலகம் நிைலயாத , 
நம் ைடய எண்ணங்களின் ப ேய எ ம் நடப்பதில்ைல என்பைதெயல்லாம் நான் 
உணர்கிேறன், குழந்தாய்! ஆனால் உன்ைனப்பற்றி நிைன  வ ம் ேபா  மட் ம் 
என்னால் அவற்ைற நம்ப வதில்ைல. 'உலகம் நிைலயான . என் அ ைமப் 

தல்வைனப் ெபா த்த வைரயில் நான் எண்ணியி க்கிற ப ேய எல்லாம் 
நைடெப ம்' என்ேற நிைனத்  வ கிேறன் நான். நீ என்ைன ஏமாற்றி விடாேத. என் 
நிைன கைள ம் கன கைள ம் ஏமாற்றி விடாேத.' யாேரா கூப்பி வ  
ேபா ந்த . 
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    "ேதவி! இெதன்ன? என்ெனன்னேவா பிதற் கிறீர்கேள! நீங்களாகேவ ேபசிக் 
ெகாள்கிறீர்கேள! உங்க க்கு ஏதாவ  உடல்நலக் குைற  ஏற்பட் க்கிறதா? ஒ  
ேவைள மாைலயில் குளிர்ந்த காற் ப் ப ம்ப  நந்தவனத்தில் உலாவிய  ஒத் க் 
ெகாள்ளவில்ைலயா?" என்  ேகட் க் ெகாண்ேட வன ேமாகினி கட் ல் அ ேக 
நின்றாள். மகாராணிக்கு நாணமாக இ ந்த . இராசசிம்மனிடம் ேபச 
நிைனத்தைவகைளெயல்லாம் க்கத்தில் வாய் ேசார்ந்  உளறி விட் க்கிேறாம் 
என்  அவ க்கு அப்ேபா தான் ாிந்த . 
 
    வன ேமாகினி மகாராணிக்கு ைணயாகக் கட் க்குக் கீேழ தைரயில் பக்கத்தில் 
ப த் க் ெகாண்டாள். மகாராணிக்கு ம ப ம் ேகாட்டாற் ப் பண் தர் கூற்  
நிைன க்கு வந்த . 
 
    'நாைளக்கு நடப்பைதப் பற்றி இன்ைறக்ேக திட்டமிடாதீர்கள். நாைளய தினம் 
என்ப  இனிேமல் வ வ . நீங்கள் நிைனக்கிற மாதிாி இல்லாம ம் ேபாகலாம் அ !' 
 
    மகாராணியின் அறி மயமான உள்ளம் இந்தத் தத் வத்ைத ஒப் க் ெகாண்ட . 
ஆனால் உணர்  மயமான உள்ளேமா ஒப் க் ெகாள்ள ம த்த . 'நாைள என்ற ஒன்  
இல்லாவிட்டால் அப் றம் இந்த உலகத்தில் என்ன இ க்கிற ? அறிய யாத 
உண்ைமக ம், ெதாிய யாத எதிர்கால ம் இ ப்பதனால் அல்லவா வாழ்க்ைக 
சாரமாக இ க்கிற ? தாம் சுமக்கின்ற ெபா ள்களின் உயர் ம் ெப ைம ம் 
ெதாியாமல் குங்கும ம், கற் ர ம் சுமக்கும் க ைதகைளப் ேபால் வாழ்வதனால் தான் 
சாதாரண மனிதர்களால் வாழ்க்ைகயின் நாைளய தினங்கைளக் கற்பைன ெசய்ய 

கிற .' 
 
    இப்ப  என்ெனன்னேவா எண்ணிக் ெகாண்  ப க்ைகயில் ரண்டார், மகாராணி. 
சிந்தைனகைளத் தனக்குச் சாதகமாகத் தன் எண்ணங்க க்கு ஏற்றாற் ேபால் 
வைளத் ச் சிந்திக்கத் ெதாடங்கும் ேபா  மனத் க்கு ஒ விதமான ேபா  உற்சாகம் 
மகிழ்ச்சி மயக்கமாக ஏற்ப ம். மகாராணியின் மனத்தில் அப்ப  ஓர் உற்சாகம் 
அப்ேபா  ஏற்பட் ந்த . ம நாள் ெபா  வி ந்த ேம இராசசிம்மன் ஓ  வந்  
விடப் ேபாகிற மாதிாி ம், உடேன அவ க்கு சூட் க் கண்  மகிழப் 
ேபாவதாக ம், தன் மனம் கற்பைன ெசய்கிற எல்லா நிகழ்ச்சிக ேம உடேன நடந்  
விடப் ேபாவ  ேபால ம் ஒ  மனநிைல ஏற்பட்ட . கண்கைள விழித் க் ெகாண்ேட 
கட் ல் ப த்தி ந்தவ க்கு எதிேர சிறிதாக மங்கலாக எாிந்  ெகாண் ந்த 

ண்டா விளக்கின் சுடர் ெதாிந்த . இ ட் ல் மலர்ந்த தங்க மலர் ஒன்றின் ஒற்ைறத் 
தனி இதழ் காற்றில் அைசவ  ேபால் கண் க்கு அழகாகத் ெதாி ம் அந்தச் சுடைரேய 
பார்ப்ப  இன்பமாக இ ந்த  மகாராணிக்கு. சுடரா அ ? ெந ப் த் தாயின் ெபண் 
குழந்ைத. ெந ப்பில் ஏேதா ெதய்விக ஆற்றல் இ க்கிற . அதனால் தான் அைத 
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வணங்குவதற்கு ஏற்ற ெபா ளாக ன்ேனார்கள் ேதர்ந்தி க்க ேவண் ெமன்  
அவ க்குத் ேதான்றிய . பார்த் க் ெகாண் க்கும் ேபாேத அந்தச் சுடர் ெபாிதாக 
எாிவ  ேபால் அவ க்கு ஒ  ேதாற்றம் உண்டாயிற் . 
 
    பயத்தால் அவர் கம் ெவளி கிற . கண்கைள க் ெகாள்கிறார். ஆ யிர்க் 
கணவர் பராந்தக பாண் யாின் சிைதயில் அ க்கிய சந்தனக் கட்ைடகள் எாிந்த 
காட்சிைய அவர் கண்களில் அவ ைடய வி ப்பமின்றிேய நிைன க்குள் ெகாண்  
வந்  தள் கிற  ஏேதா ஒ  சக்தி. எட் த் திைச ம் கழ் மணக்கச் ெசங்ேகால் 
நடத்திய அந்த மாெப ம் உடைல ெந ப் ச் சூழ்ந்த ேபா , வானவன்மாேதவி 
ெந ப்ைபத் திட் யி க்கிறார்; ெதய்வங்கள் தன்ைன வஞ்சித்  ஏமாற்றியதாகத் 

ற்றியி க்கிறார். அேத ெந ப்பின் சுடைரயா இப்ேபா  ெதய்வமாக எண்ணிேனன் 
என்  நிைனக்கும் ேபாேத உடல் ல்லாித்த  அவ க்கு. கண்களில் தன் ணர்  
இல்லாமேல ஈரம் கசிந்  விட்ட . எத்தைன ஈமச் சிைதகளில் எத்தைன மனித 
உடல்களின் இரத்தத்ைதக் கு த்த ெகா ப்ேபா? அதனாலல்லேவா இந்தச் சுடர் 
இப்ப ச் சிவப்பாக இரத்தத்தில் நைனந்த ெவண்தாமைர இதழ் ேபால் எாிகிற . 
அந்தத் ண்டா விளக்கின் சுடாில் அழகு ெதாியவில்ைல அவ க்கு; ெதய்வ ம் 
ெதாியவில்ைல. அப்ப ேய எ ந்  பாய்ந்  அந்தச் சுடர்ப் பிழம்ைபக் ைகவிரல்களால் 
அ க்கி நசுக்கி அழித்  விட ேவண் ம் ேபால் ெவறி உண்டாயிற் . அந்த ெந ப்பின் 
சவைலக் குழந்ைதையக் க த்ைத ெநாித்  விட ேவண் ம் ேபால் இ ந்த . 
 
    இப்ப  ஏேதேதா சம்பந்தா சம்பந்தமின்றி நிைனத் க் ெகாண்ேட ங்கிப் ேபானார் 
மகாராணி. க்கத்தில் எத்தைனேயா ேவண் ய, ேவண்டாத கன கள் கவிழ்ந்தன. 
அகல - நீளங்க க்குள் அடங்காமல் விளிம் ம் ேவ மற் ப் பரந்  கிடக்கும் காலம் 
என் ம் ெப  ெவளியில் தம் கன ப் பறைவகைளப் பறக்கச் ெசய்தார் மகாராணி. 
அ ப்பின்றிச் ச ப்பின்றிக் காலப் ெப ெவளியின் ெதாட யாத உயரத்தில் க்கம் 
கைலகிற வைர அந்தப் பறைவகள் பறந்  ெகாண்ேட இ ந்தன. 
 
    இராசசிம்மன் எட் த் திைச ம் ெவற்றி வாைக சூ த் திாி வனச் 
சக்கரவர்த்தியாகிறான். தி மணம் ாிந்  ெகாள்கிறான். அழகான ஆண் குழந்ைத 
பிறக்கிற . வானவன்மாேதவி தம் ேபரைனக் ெகாஞ்சுகிறார். 'இராசசிம்மா! நீ 
குழந்ைதயாக இ ந்த ேபா  சிாித்தைதப் ேபாலேவ உன் மக ம் சிாிக்கிறான்' என்  

தல்வனிடம் ேவ க்ைகயாகச் ெசால்கிறார் மகாராணி. 'அம்மா! என் மகைன 
என்ைனக் காட் ம் ெபாிய ரனாக்கப் ேபாகிேறன் பா ங்கள். ஈழத்ைத ம் 
கடாரத்ைத ம் கூட அவன் ெவன்  வாைக சூ வான்' என்  மகைனப் பற்றிப் 
ெப ைமய த் க் ெகாள்கிறான் இராசசிம்மன். 
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    'ெசய்தா ம் ெசய்வான், அப்பா! வாளா ம் ேவலா ம் ெவல்வதற்கு ன் 
சிாிப்பாேலேய அைவகைள ெவன்  வி வான் ேபா க்கிற  உன் மகன்' என்  

ன்னைகேயா  பதில் ெசால்கிறார் மகாராணி... 
 
    இவ்வளவில் மகாராணி கண் விழித்தார். வி ந்  ெவயில் பரவி ெவகு 
ேநரமாயி ந்த . ப த்த நிைலயிேலேய கட் ல் கண் விழித்த அவர் பார்ைவயில் 
எதிேரயி ந்த அந்தத் தீபம் தான் பட்ட . அவர் தி க்கிட்டார். அந்த ஒளியின் குழந்ைத 
அைணந்  அ  ைகயாகி, ைழத் க் ெகாண் ந்த . என் ேம அைணயாத 
விளக்கு அ . அன்  அைணந்தி ந்த . கண்ட கன க்கும் அதற்கும் 
ெபா த்தமில்லாமல் பட்ட . மனத்தின் ேவதைன அைலகைள அடக்கிக் ெகாண்  
அந்த அன்ைன காலத்தின் அைலகளில் மிதப்பதற்காக எ ந்தாள். நீரா ய ஈரக் 
கூந்தேலா  ைகயில் க்குடைல டன் வன ேமாகினி அப்ேபா  அங்ேக வந்தாள். 
 
    "ெபண்ேண! இன்ைறக்கு இந்த அைணயா விளக்கு அைண ம்ப  விட்  
விட்டாேய! நீ பார்க்கேவயில்ைலயா?" என்  ேகட்டார் மகாராணி. 
 
    "ஐேயா! அைணந்  விட்டதா? நான் பார்க்கேவ இல்ைலேய?..." என்  பதறி, அைத 
ஏற் வதற்காக ஓ னாள் வண்ணமகள். 
 
    பிரைம பி த்தவர் ேபால் சூனியத்ைத ெவறித்  ேநாக்கியப  ம ப ம் 
கட் ேலேய உட்கார்ந்  ெகாண்டார் மகாராணி. 
 
    "இரவில் எண்ணங்கள் உற்சாகமாக, நம்பிக்ைகயளிப்பைவயாக, 
வி ம்பத்தக்கைவயாக இ ந்தன. பகல் வி ந்த ேம ஒளியின்றிப் ைககிற " என்  
ெமல்ல தமக்குத் தாேம ெசால் க் ெகாண்டார் அவர். சாளரத்தின் வழிேய ைழந்த 
ஒளிக்கதிர்கள் அவ ைடய ெநற்றியில் ப ந்  மி மி ப் க் காட் ன. 
 
    அன்ைறய நாளின் வி  காலத்தின் ேவகமான அைலகளில் தன்ைன ேவெறா  
திைசயில் இ ப்பதற்காக வி ந்த  ேபால் ஏேதா மனத்தில் அவ க்கு ஒ  குழப்பம் 
எ ந்த . அப்ேபா  ேகாட்டாற் ப் பண் தர் பதில் ேபசாமல் சிாித்  விட் ப் ேபான 
அந்தச் சிாிப்  அவ க்கு நிைன  வந்த . ன்ெபா  சமயம் அவர் ஓைலயில் எ திக் 
ெகா த் விட் ப் ேபான பாட்  நிைன  வந்த . 
 
    "மகாராணி! ெவயில் ஏறி ெவப்பம் அதிகமாகிக் ெகாண்ேட ேபாகிறேத" என்  
நீரா வதற்கு நிைனப் ட் ம் ேநாக்கத்ேதா  ஒ  பணிப்ெபண் கூறினாள். 
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    "ஆமாம்! 'ெவப்பம்' அதிகமாகிக் ெகாண் தான் ேபாகிற " என்  அேத 
வார்த்ைதகைள ேவ  ெபா ள் ெதானிக்கத் தி ப்பிச் ெசால் க் ெகாண்ேட 
எ ந்தி ந்தார் மகாராணி வானவன்மாேதவி. 
 

பாண் மாேதவி - இரண்டாம் பாகம் ற்றிற்  
------------ 

 


