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கபாட ரம் (சாித்திர நாவல்)
கைத
இந்தக் கைதைய ம் இ
இைணத் க் குறித்
என்

கம்

இங்கு ெதாடங்கும் காலத்ைத ம் இடத்ைத ம்

உங்க

க்கு அறி கம் ெசய்யப் ேபாவைதேய 'கைத

கம்'

ம் அழகிய பதச் ேசர்க்ைகயால் மகுடமிட் ள்ேளன். ' கஞ் ெசய்தல்' - என்றால்

பழந்தமிழில் ெதாடங்குதல், ைளத் வள ம் நிைல, என்ெறல்லாம் ெபா ள் விாி ம்.
இந்த மாெப ம் வரலாற் ஓவியத்ைத இங்கு கம் ெசய் ம் கால ேதச இடச்
சூழ்நிைலகைளக் கைத ெதாடங்கும் ன் சு க்கமாக வாசகர்க க்குச் சுட் க்
காட் வ அவசியெமன் க
வதால் தான் இைத இப்ேபா எ
கிேறன்.
இனி இங்கு அறி கம் ெசய்யப் ேபாகின்ற காலத்ைதப் பற்றி ம் ஒ

வார்த்ைத.

தமிழ் இலக்கிய வரலாற் ஆசிாியர்கள் விாிவாக எ தாத ம், கடல் ெகாண்
மைறத்த மிகப் பழங்காலத்ைதச் ேசர்ந்த மான ஒ சூழ்நிைலயில் இந்தக் கைத
நிகழ்கிற . இன் ம் தமிழ் ெமாழிக்குப் ெப ைமயளித் க் ெகாண்
க்கிற மாெப ம்
இலக்கண இலக்கியங்க

ம், ேபராசிாியர்க

ம், என்ேறா உ வாகி உறவா

-

வளர்த்த, வாழ்ந்த ஒ ெபாற்காலம் இந்தக் கைதயில் ெசாற் ேகாலமாக வைரயப்
படவி க்கிற . தமிழ் மக்கள் தங்க ைடய கடந்த காலத்தின் ெப ைமகுாிய
நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ந்த சந்தர்ப்பங்கைளப் ப க்கிேறாம் என்ற ெப மிதத்ேதா ம்,
ஏக்கத்ேதா ம் இந்தக் கைதையப் ப க்கலாம். ஏக்கத்ைத ம
றமாகக் ெகாள்ளாத
தனிப் ெப மிதம் தான் உலக வரலாற்றில் ஏ ?
ேசாழர்களின் க க்குாிய ைற க நகரமான காவிாிப் ம்பட் னத்ைதப்
ேபான்ற ம் - அதற்குப் பல்லாயிரம் ஆண் கள் ற்பட்ட மாகிய பாண் யர்களின்
ைற கத் தைலநகரான கபாட ரத்ைதப் பற்றி இன் நமக்கு அதிகமாகத்
ெதாிந்தி க்க நியாயமில்ைல. தமிழரசர்கள்

வ ேம கடல் வாணிகம்,

திைரகடேலா ப் பயணம் ெசய் வளம் ேசர்த்தல், ஆகிய
குறிக்ேகாள்க ைடயவர்களாயி ந்ததனால் கடல கில் அைம மாேற தங்கள்
ேகாநகரங்கைள ஏற்ப த்திக் ெகாண்
ந்தார்கள். இந்த வைகயில் பாண் யர்கள்
ஆண் அைமத் வளர்த் வாழ்ந்த கைடசிக் கடற்கைரக் ேகாநகரான கபாட ரம்
கடல் ெகாள்ளப்பட் அழிந் விட்ட . இதன் பின்ேப பாண் யர்களின் தைலநகர்
ம ைரக்கு மாறிய . கபாட ரம் அழிந்த பின்ன ம் ேசாழர்கள்
அதிர்ஷ்டசா களாகேவ இ ந்தனர். ஏெனன்றால் கபாட ர நகரம் கடல்
ெகாள்ளப்பட்ட பல தைல ைறக க்கும் பற்பல ஆண் க க்கும் பின் கைடச் சங்க
காலத்திற்கும் கூடக் காவிாிப் ம்பட் னம் ேசாழ நாட் ப் லவர்கள் பா ம் இலக்கிய
நகராக இ ந்த .
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பாண் யர்களின் ெபான் மயமான - ெபா
மிகுந்த இராச கம்பீரம் நிைறந்த
கபாட ரேமா இைடச் சங்கத் இ தியிேலேய அழிந் கட க்கிைரயாகி விட்ட .
பட் னப் பாைல ம், சிலப்பதிகார ம், காவிாிப் ம்பட் னத்ைதச் சித்தாிப்ப ேபாலக்
கபாட ரத்ைதச் சித்தாித் ச் ெசால்ல இன் நமக்கு இலக்கியமில்ைல. தமிழரசர்களின்
அழிந்த ேகா நகரங்கைள என் ைடய எளிய எ
ேகா னால் ம ப வைரந்
உ வாக்கிப் பார்க்க ேவண் ெமன் எனக்கு ஒ நியாயமான ஆைச உண் . அந்த
இலக்கிய ஆைசயின் விைளவாகச் ேசாழர்களின் ேகாநகராயி ந் கடல்
ெகாள்ளப்பட்ட காவிாிப் ம்பட் னத்ைதப் பற்றி ஏற்ெகனேவ 'மணிபல்லவம்' - என்ற
ெபயாில் ஒ வரலாற் ப் பின்னணி ைடய நாவல் ைனந் விட்ேடன். இப்ேபா
பாண் யர்களின் கபாட ரத்ைதப் ைன ம் பணியில் இைத எ த
ைனந்தி க்கிேறன். கால ைறப்ப ப் பார்த்தால் கபாட ரத்ைதத் தான் நான்
ன்னால் எ தியி க்க ேவண் ம். ஆயி ம் கபாட ரத்ைத விடக்
காவிாிப் ம்பட் னத்ைதப் பற்றி அறிய வரலா ம் இலக்கியங்க ம் நிைறய
இ ந்ததனா ம், கபாட ரத்ைதப் பற்றிய ஓர் இலக்கிய அ மான ஓவியம் என் மனதில்
வைரயப் ெபற்
ற் ப் ெபற சிறி அதிக காலம் பி த்ததனா ேம இவ்வள
காலந்தாழ்ந்த . இம் ைறேய ேசரர் ேகாநகைர விளக்கி அணி ெசய் ம் இனி ஒன்
பின்னர் எ த எண்ணமி க்கிற . இனிேமல் இந்தக் கைதயின் கத்திற்கு வ ேவாம்.
த ழிக் காலத்தில் குமாிக் கண்டத்தில் குமாியாற்றங்கைரயில் இ ந்த
ெதன்ம ைரத் தமிழ்ச் சங்க ம் பாண் யர் ேகாநகர ம் பல்லாயிரம் ஆண் கள்
சிறப்பாய் அரசாண் கடல் ெகாள்ளப்பட் அழிந்த பின் ெபா ைநயா கடெலா
கலக்கும் கத் வாரத்தில் கபாட ரம் என்ற திய ேகாநகைரச் சைமத் ஆளத்
ெதாடங்கினார்கள் பாண் யர்கள்.
த் ம் இரத்தின ம் ஏற் மதி ெசய் - அற் தமான பலவைகத் ேதர்கைளச்
சைமத் - இலக்கண இலக்கியங்கைளப் ெப க்கி இந்த நகைர உலெகலாம் கழ்
ெபறச் ெசய்த தல் பாண் ய மன்னன் ெவண்ேதர்ச் ெசழியன். பாண் யர்களின்
ேதர்ப்பைட, இவன் காலத்தில் அற் தமாக வளர்ந் உ வாக்கப்பட்ட .
கபாட ரத்தின் ெபயர் ெபற்ற ெவண் த் க்கள் பதித்த பல அழகிய இரதங்கள்
இவ க்குாியனவாயி ந்தன என் ெதாிகிற . ெவண் த் க்கள் பதிக்கப் ெபற்
ஒளி சும் பிரகாசமான ரதங்களில் ெவள்ைள மின்னல்கள் ேபா ம் ஒளிமயமான பல
ரவிகைளப் ட் இவன் அைமத்தி ந்த ேதர்ப்பைடேய இவ க்குப் பின்னாளில்
இலக்கிய ஆசிாியர்கள் 'ெவண்ேதர்ச் ெசழியன்' என் சிறப் ப் ெபயரளிக்கக்
காரணமாயி ந்த . கபாட ரம் என்ற நகைரப் ெபா த்தமான இடத்தில் உ வாக்கிய
ெப ைம ம் ேதர்ப்பைடைய வளர்த்த ெப ைம ம் ெவண்ேதர்ச் ெசழியைனேய
ேச ம். இவ்வரசன் கபாட ரத்தில் அைமத்த தமிழ்ச் சங்கமாகிய இைடச் சங்கத்தில்
ஐம்பத்ெதான்ப தமிழ்ப் ெப ம் லவர்கள் இ ந்தனர். லாராய்ந்தனர்.
கவியரங்ேகறினர்.
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ெவண்ேதர்ச் ெசழியன் அழகிய ெபா ைந நதி நகைரத் த வினாற் ேபால வந்
கடெலா கலக்கும் கத் வாரத்தில் இந்த நகர் மிகப் ெபா வாக அைம ம்ப
உ வாக்கியி ந்தான். இன்ைறய ஹாங்காங், சிங்கப் ர், பம்பாய், ெகாச்சி ேபான்ற
கடற்கைர நகரங்கைள விடப் ெபாிய ம் கம்பீரமான மான கபாட ரத்தில் த் க்
குளித்த ம் இரத்தினம் த ய மணிகைள எ த் ப் பட்ைட தீட் உலகின் பல
பகுதிக க்கு ஏற் மதி ெசய்த ம் நிகழ்ந் வாணிகத்ைதப் ெப க்கின.
ஹாங்காங்ைகேயா, சிங்கப் ைரேயா, பம்பாையேயா, மனக்கண்ணில் நிைனத் க்
ெகாண் அவற்ைற விடப் ெபாிய ம், ெபா
நிைறந்த ம் ஆனேதார் சாித்திர
காலப் ெப நகைரக் கற்பைன ெசய்ய ய ங்கள்! உங்கள் கற்பைன மனக் கண்ணில்
ெவற்றிகரமாக உ வானால் அந்தப் ெபாிய கற்பைன தான் அன்
கபாட ரமாயி ந்த . அத்தைகய ெப ைம வாய்ந்த கபாட ரத்தில் இரத்தினக்
கற்கைளத் ேதாண் எ க்கும் இரத்தினாகரங்களில் (இரத்தினச் சுரங்கம்) பல
நாட் னர் வந் உைழத்தனர். எக்கால ம் ஆண்க ம், ெபண்க மாக அந்த
இரத்தினாகரங்கைளப் பார்க்க வ ேவார் கூட்டம் மிகுந்தி க்கும். த் க்குளிக்கும்
ைறகளி ம் அேத கூட்டமி க்கும்.
கூைட கூைடயாகப் பட்ைட தீட்ட அள்ளிக் ெகாண் ேபாகப்ப ம் இரத்தினக்
கற்கைளப் பார்ப்ேபார் மனம் ஆைசப்ப ம் - தன் நாட் ல் விைளபைவ அைவ என்
ெப ைம ம்ப ம். கபாட ரத்தின் ைற கத்தில் பல நாட் க் கப்பல்கள் வ வ ம்
ேபாவ மாக எப்ேபா ம் ெப ங் கலகலப் நிைறந்தி க்கும். சுங்கச் சாவ களில்
அடல்வாள் யவனர் காவ க்கு நின்றி ப்பர். இைச மண்டபங்களிேல
பண்ெணா க்கும். ஆடலரங்குகளிேல அவிநயம் அழகு பரப் ம். சங்கங்களிேல
தமிழிலக்கண இலக்கிய ஆராய்ச்சிகள் நிக ம். இத்தைகய ெவற்றித் தி நகைர
உ வாக்கிய ெவண்ேதர்ச் ெசழியனின் தள்ளாத
ைமக் காலத்தில் அவன் மகன்
அநாகுல பாண் யன் பட்டத் க்கு வந்த பின் இந்தக் கைத ெதாடங்குகிற . இந்தக்
கைத ெதாடங்கும் காலத்தில் அநாகுல பாண் யனின் ஒேர மக ம் பாண் ய நாட் க்
கபாட ரத் இளவரச ம், ெவண்ேதர்ச் ெசழியனின் ேபர மாகிய சாரகுமாரன்
மாேறாக மண்டலத் க் ெகாற்ைகயி ம் ழியி ம் மண ாி மாகத் தமிழ்ப்
லவர்களிடம் சில ஆண் கள் கு குல வாசம் ெசய் விட் நகர்மங்கல விழா க்காகக்
கபாட ரத் க்குத் தி ம் கிறான்.
அந்த ஒ நன்னாளில் இங்ேக அவைனச் சந்திக்கிேறாம் நாம். ஆண் ேதா ம்
வசந்த காலத்தில் சித்திைரத் திங்கள் சித்திைர நாளன் கபாட ரத்ைத நி விய
ெவண்ேதர்ச் ெசழிய மாமன்னர் அந்த மாநகர் உ வான ஞாபகத்ைதக் ெகாண்டாட
வி ம்பி ஒ நகர்மங்கல விழா க்கு ஏற்பா ெசய்தி ந்தார். ஆண் ேதா ம் அவர்
நிகழ்த்தியைதவிட நன்றாக - அவர் கண்காணேவ இன் ம் சிறப்பாக - இந்த
நகர்மங்கலத்ைதக் ெகாண்டா வந்தான் அநாகுலன். த் க் குளிய ம்,
இரத்தினாகரங்களில் மணி குவித்த ம் சிறப்பாக நைடெப ம் கால ம் இந்த வசந்த
காலேமயாைகயினால் கபாட ரத்தில் பல நாட் மக்க ம் கூ கிற மாெப ம்
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விழாக்காலம் இ தான். இனி வா ங்கள் கபாட ரத்தின் இந்த நகரணி மங்கல நாளில்
நா ம் அங்கு ேபாகலாம். கபாட ரத்ைதக் கண் குளிரக் கண் மகிழலாம்.
---------1. நகரணி மங்கல நாள்
வசீகர சக்தி வாய்ந்தவ ம் ேபரழக மான இளவரசன் சாரகுமாரைனக் காணப்
பாண் யர் ேகாநகரத் க்கு வடபால் சிறி ெதாைலவில் அைமந்தி க்கும் மணி ரம்
எனப்ப ம் மண ர் ரத் க்கு த ல் ேபாகலாம், வா ங்கள். மாேறாக மண்டலத் க்
ெகாற்ைகயின ேக - ெபா ைந நதிக் கைரயிேல பசுஞ்ேசாைலகளிைடேய ஊாி ப்பேத ெவளிேய உ த்ெதாியாத பசுைமயில் மைறந்தி க்கும் இந்த மண ாின்
அைமதி கபாட ரத்தில் இரா . நாைளக்கு வி ந்தால் கபாட ரத்தில் நகரணி மங்கல
நாள். ேகாநகரத்தில் எங்கு ேநாக்கி ம் கண்ெகாள்ளாக் காட்சியாயி க்கும்.
ெபாிய மாமன்னர் ெவண்ேதர்ச் ெசழியாின் ேதர்க்ேகாட்டத்தி
ந் அவ ைடய
வாயிரம் த் த் ேதர்க ம் அலங்காிக்கப் ெபற் ச் சித்திரா ெபௗர்ணமி
நிலெவாளியில் மின்னி மின்னிப் பல்லாயிரம் எதிர் நில கள் நிலைவ ேநாக்கிப் பிறந்
வ வன ேபால் கபாட ரத்தின் அரச திகளில் உலாவ ம். இந்த ஆண் ன் சிறந்த
த் க்க ம், இரத்தினாகரங்களில் எ த் க் குவித் ப் பட்ைட தீட் ய மணிக
கைட திகளில் வந் குவிந் கிடக்கும்.

ம்

நகாின் குமாி வாயிலாகிய தன்ைமக் ேகாட்ைட வாயி ல் ெபாிய மன்னர்
காலத்தில் தல் தலாக நி வி நிைலைவக்கப்பட்ட இரண் ெப ம் பைன யர ம் இரண் ெப ம் பைனயகல
ள்ள ெதய் கச் ெசம்ெபாற் கபாடங்களில்
த் ச்சரங்கைளத் ெதாங்கவிட் த் தீபாலங்காரம் ெசய்த ேபால் பிரகாசம்
உண்டாக்கியி ப்பார்கள். ம ப கடல் ெபாங்கி வந்தா ம் தாங்க ேவண் ம் என்ப
ேபால் இந்த வ ைமயான கபாடங்கைள ம் ேகாட்ைடமதிற் சுவர்கைள ம்
ெவண்ேதர்ச் ெசழியர் - ெப
யற்சி ெசய் அைமந்தி ந்தார். ேகாநகரத்ைத
ெந ங்கும் ெவளி ர்ச் சாைலகளி
ந் ம், கடல் - வழிகளி
ந் ம் நீண்ட
ெதாைலவி ேலேய இந்த ஒளிமயமான கபாடங்கள் வானளாவிய ேகாட்ைட
மதில்க டன் கம்பீரமாய்த் ெதாி ம். இந்தக் கபாடங்களின் ெந ப் நிறம்
அ ேணாதயத்தின் ெபான் ெவயில் பட் த் தகதக ெவன் மின் ம் ேபா
ெதாைலவி
ந் காண்பதற்குப் ேபரழகு நிைறந்ததாயி க்கும். மண ர் ரத் ச்
ேசாைலகளில் நாணி ெவட்கி நகுவ ேபால் அழகாயி க்கும் ெபா ைந நதிப் ைவ
கபாட ரத்ைதச் சுற்றித் த வி மணப்ப ேபால் வந் ெப மிதமாகக் கட ல்
கலக்கிறாள்.
சில காதப் பரப் க்கு விாிந் பரந்தி ந்த கபாட ர நகாில் ஒ ம ங்கில்
ெபா ைந ம் - ம ம ங்கில் ெந ந் ரத் க்கு ெந ந் ரம் நீலெந ங்கட

மாக
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அைமந்தி ந்தப யால் - மிக ஆழமாயி ந்த ெபா ைந கத் வாரத்தின் வழிேய சி
கப்பல்க ம் பாய்மரப் படகுக ம் வந் நிற்கும் ைற ஒன் ம் ம
றம் கட ல்
மாெப ம் ெவளிநாட் மரக்கலங்கள் வந் நிற்கும் ெப ந் ைற கம் ஒன் மாக
இ ந்தன. ெதன்கட
ம், கீழ், ேமல் கடல்களி ம் அங்கங்ேக இ ந்த சி தீ கள்
ெப ந்தீ க க்குப் ேபாகும் பயண மரக்கலங்கள் எல்லாம் ெபா ைந
கத் வாரவழிேய வந் ேபாகும். அவற் க்குச் சுங்கச் சாவ கள் த யன இல்ைல.
கடல் கத் ைறயிேலா - பல சுங்கச்சாவ க ம் காவலர்க ம் உண் . கிழக்ேக
ெபா ைந ம், ெதற்கும், ேமற்கும், கட ம் இயற்ைக அகழிகளாக இ ந்ததனால்
வடக்கு ேநாக்கி விாி ம் நிலெவல்ைலயில் ஒ பகுதி மட் ம் ெபா ைநக் கால்வாய்
ஒன்றின் லம் சிறி ெதாைல ஆழமான அகழி ெவட் நீர் நிரப்பப்பட்
ந்த .
சுற்றி ம் அகழிக்கைரயில் அடர்த்தியாக ஞாழல் மரங்கள் - குங்கும நிறத்தில் சரம்
சரமாகப் த்தி ப்பைதக் காணக் கண்ேகா ேவண் ம் ேபாலத் ேதான் ம். நகரத்தின்
ஒ ெப ம் பகுதிைய இயற்ைகேய ெப வி ப்பத்ேதா மலர்ச்சரங்களால்
அலங்காிந்தி ப்ப ேபால இந்த ஞாழல் மரங்கள் ேதாற்றமளிக்கும். கபாட ரத்தில்
கிைடத்த

த் க்கள் உலகின் எல்லாப் பகுதிகளி

சிறந்தி ந்ததன் காரணமாக நல்ல

த் க்க

ேம ஒளியினா

ம், தரத்தினா

ம்,

க்குப் ெபயேர 'கபாடம்' - என்

ைவத்தி ந்தனர் ெவளிநாட் வாணிகர். 'பாண் யர் கபாடம்' - என்ேற ெவளிநாட் க்
கவிஞர் யாவ ம் இந்நக க்கு இலக்கியப் கழ் தந்தனர்.
மிக நீண்ட காலமாகத் தைலநக க்கு வரேவ வாய்ப்பின்றி மண

ாில் ெப ம்

லவர்களான அவிநயனாாிட ம், சிகண் யாாிட ம் இலக்கண இலக்கியங்கைளப்
பாடங் ேகட் க் கு குலவாசம் ெசய் வந்த சாரகுமாரன் - இவ்வாண் எப்ப
ம்
நிச்சயமாக நகரணி மங்கல நாளில் ேகா நக க்கு வந் விட ேவண் ெமன்
அன்பாகக் கட்டைளயிட்
ந்தார் பாட்டனார் ெவண்ேதர்ச் ெசழியர். பாட்டனா க்கு
இந்தப் ேபரப்பிள்ைளயின் ேமல் ெகாள்ைள ஆைச. ஒளிநாட்ைடச் ேசர்ந்த ேபரழகி
ஒ த்திையக் காத த் க் க மணம் ாிந் ெகாண்ட அநாகுல பாண் ய க்கு மிக
இளம் ப வத்தில் பிறந்த ெசல்வமகன் சாரகுமாரன்.
ெபற்ேறார்க்கு மிக இளம் ப வத்தில் பிறந்ததனா

ம், ெபற்ேறார் இ வ ம் ேபரழகு

வாய்ந்தவர்களாக ம் கைல ள்ளம் பைடத்தவர்களாக ம் இ ந்ததனா

ம்,

சாரகுமாரன் குழந்ைதயிேலேய மிக ம் வசீகரமானவனாக ம்,
ெபா
ைடயவனாக ம் இ ந்தான். அவ ைடய குழந்ைதப் ப வத்தில் அரச கு ம்ப
வழக்கப்ப அவ க்கு ஐம்பைடத்தா அணிவித் நாண்மங்கலம்
ெகாண்டா யேபா அதைனப் கழ்ந் கவி பா வாழ்த்த வந்தி ந்த லவர்க க்கு
எல்லாம் ந ேவ, "இ வைர இந்தக் கபாடத்தில் விைளந்த த் க்களில் எல்லாம்
சிறந்த த் இ தான்" - என் குழந்ைதையக் ைகயிெல த் க் ெகாஞ்சியப ேய
பாட்டனார் ெவண்ேதர்ச் ெசழியர் கூறிய அந்த ஒ வாக்கியத் க்கு ஈடான
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ெபா ட்ெசறி ள்ள கவிைதைய இன் ம் இயற்ற
யவில்ைலேய என்
நீண்டகாலமாக ஏங்கியி ந்தார்கள் பாண் ய நாட் ப் லவர்கள். சாரகுமார க்கு
இந்த அழகிய ெபயைரச் சூட் யவர் கூடப் பாட்டனார் ெவண்ேதர்ச் ெசழியர் தான்.
இந்தப் ெபயைரச் சூட் யதற்குக் காரணமாக ம மகள் (சாரகுமாரனின் தாய்)
திேலாத்தைமயிட ம், மகன் (சாரகுமாரனின் தந்ைத) அநாகுலனிட ம், பாண் ய
நாட் ப் லவர்களிட ம் தியவர் ெவண்ேதர்ச் ெசழியர் கூறிய விளக்கம் பல ைற
நிைனத் நிைனத் இரசிக்கத் தக்கதாயி ந்த . ேதர்கைளக் கட் வளர்த்த திய
ெசழியாின் சிந்தைன ெசாற்கைளக் கட் வளர்த்தைத அவர்கள் வியந்தனர்.
"இந்தச் சி வைனத் ெதாட் த் த வி உச்சி ேமாந் பார்த்தால் கூட இவன் உடம்
நம மலய மைலச் சந்தனம் ேபால் மணக்கிற . இவன் நிற ம் சந்தன
நிறமாயி க்கிற . சந்தன மணத்தில் மிக உயர்ந்த பக்குவமான மணத் க்குச்
'சாரகந்தம்' என்

ெபயர். சாரம் என்பதற்கு 'மிக இனிய ' - என் ம் ஒ

ெபா ள்

உண் . இவேனா, ேதனிற் ெசய்தாற் ேபான்ற இனிய குரைல
உைடயவனாயி க்கிறான். பால் பசித் அ தால் கூட இனிய குர ல் அ கிறான்.
இந்தத் ேதசத் க்கு எதிர்காலத்தில் இவன் மிக ம் பயன்படப் ேபாகிறான்.
எனேவதான் இைவெயல்லாவற்ைற ம் இைணத் மனத்தில் ெகாண் இவ க்குச்
'சாரகுமாரன்' என் ெபயாிட்ேடன்" - எனச் சமயம் ேந ம் ேபாெதல்லாம்
மற்றவர்களிடம் ெப ைமயாகச் ெசால் க் ெகாள்வார் திய ெசழிய மன்னர்.
லவர் ெப மக்கள் இந்தப் ெபயர் விளக்கத்ைத உணர்ச்சி ர்வமாக இரசித் க்
ேகட்ப ண் . ெபாிய மன்னாின் ெமாழி ட்பத்திறைன வியந் பாராட் வ ம்
உண் . ஒளி நாட் ம மகள் திேலாத்தைம - மாமனாாின் இந்தப் ெபயர்
விளக்கத்ைதக் ேகட்கும் ேபாெதல்லாம் சாரகுமாரனின் தாய் என்ற ைறயில் மனம்
ாித்தி க்கிறாள். அநாகுல க்கும் இதில் மகிழ்ச்சிதான். ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சிைய
அவன் ெவளியிற் காட் க் ெகாள்வதில்ைல. திய ெசழியர் இப்ேபாெதல்லாம்
அதிகமாக ெவளிேய வ வ ம் ேபாவ ம் - ேதர்க்ேகாட்டத்தில் ேபாய்ச் சுற் வ ம்
கூட நின் விட்ட .
ைமத் தளர்ச்சியின் காரணமாகப் பள்ளிமாடத்திேலேய
ஒ ங்கிவிட்டார். இந்த ஒ க்க ம், தளர்ச்சி ேம, மண ாி
ந் ேபரப்பிள்ைளைய
வரவைழத் ப் பார்க்க ேவண் ெமன்ற ஆைசைய ம் பாசத்ைத ம் அவ ள் வளர்த்
விட்
ந்தன. மண ர் ெகாற்ைக - ழி த ய பாண் ய நாட் ன் வடகிழக்குப்
பகுதி ஊர்களிேலேய அகத்தியாிடம் ேநர் கமாகக் கற் ப் லைமெபற்ற சிகண் ,
அவிநயனார், ேபான்ற ெப ம் ெப ம் லவர்கள் எல்லா ம் இ ந்ததனால்
இைளயபாண் யனான சாரகுமாரைன மண ாில் தங்கிக் கு குலவாசம் ெசய்விக்க
வி ம்பிய அநாகுலன் அவ்வாேற ெசய்தி ந்தான்.
தந்ைத திய ெசழியாின் வி ப்பத்ைதப் ர்த்தி ெசய்ய ேவண் நகர் மங்கல
விழாவன் இைளய பாண் யன் சாரகுமாரைன ம் அவ க்கு ஆசிாியர்களான
சிகண் யாைர ம் அவிநயனாைர ம் ேகாநக க்கு அைழத் வ மா மண
க்கு
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விைரந் ெசன் அைழத் வர வல்ல பாிகள் ட் ய ேதர் ஒன்
அ ப்பப்பட்
ந்த . ம நாள் நகரணி மங்கல நாளாைகயினால் கபாட ரத்தி
ந்
மண ர் வைர ெபா ைந நதிக்கைரைய ஒட் னாற் ேபாலேவ ெசல் ம் ெப ம்
பாண் ய ராஜபாட்ைடயில் எங்கு பார்த்தா ம் தி விழாக் கூட்டமாயி ந்த .
கடெலா கலப்பதற்காகப் ெப கி விைர ம் ெபா ைநையப் ேபாலேவ கபாட ரத்தின்
விழாக்ேகாலத்ேதா ேபாய்க் கலப்பதற்காக மக்கள் ெவள்ளம் ெப கி ஓ க்
ெகாண்
ந்த இந்தப் ெப வழிகளில் கவனமாக யன் எவ்வள ேவகமாகச்
ெச த்தி ம் அந்தி மயங்குகிற ேநரத் க்குத் தான் ேதர்ப்பாகனால் மண ாில்
சிகண் யா ம் அவிநயனா ம் வாழ்ந் வந்த நதிக்கைரத் ேதாட்டத்ைத அைடய
ந்த . மணிகள் ஒ க்கத் ேதாட்ட கப்பில் வந் நின்ற ேதைர வரேவற்றவேன
இைளய பாண் யன் சாரகுமாரன் தான். ஆசிாியர் பாடஞ் ெசால்
ன் ல ைல
மனனஞ் ெசய் விட ேவண் ெமன்கிற ைறப்ப 'அகத்தியப் ேபாிலக்கணத்தின்' எ த்ததிகார ற்பாக்கைள ெமல்ல வாய்விட் ச் ெசால் த் தனக்குத் தாேன ேகட்கும்
ஆத்மார்த்த சுகம் நா ம் இனிய குர ல் மனனம் ெசய் ெகாண்
ந்த சாரகுமாரன்,
பாட்டனாாின் த் ப் பதித்த அலங்காரத் ேதர் மணிகள் ஒ க்க வந் நின்றைதக்
கண்ட ம் மகிழ்ச்சி பி படாத மனத் டன் ேதர ேக எ ந் ஓ னான். ேதர்ப்பாகன்
நாகன் ேதைர நி த்தித் ேதர்த்தட்
ந் கீழிறங்கித் தானி க்குமிடம் வ ம்
வைரயிற்கூடச் சாரகுமாரனால் ெபா த் க் ெகாள்ள
யவில்ைல.
"

நாகா! தாத்தா நலமாயி க்கிறாரா? நகர் மங்கல விழாவில் ஓ யா த் திாி ம்

பைழய உற்சாகம் தாத்தா க்கு இப்ேபா
ஞாபகம் ைவத்தி ந்

அ க்க

இ க்கிறதா? என்ைனப் பற்றி அவர்

ேபசுகிறாரா?"

"ஆகா! ேகட்க ேவண் மா? தங்கள் தாத்தா க்கு இப்ேபாெதல்லாம் அவ ைடய
ேதர்க் ேகாட்டத்ைதச் ேசர்ந்த வாயிரம் த் த் ேதர்கைளப் பற்றிக் கூட மறந்
ேபாய்விட்ட . எக்கால ம் உங்கள் ஞாபகம் தான்! நாள் தவறாமல்
இைளயபாண் ய க்குப் ேபர் ைவத்த ெப ைமைய யாாிடமாவ ெசால் க்
ெகாண்
க்கிறார். '
நாகா! அநாகுலன் மட் ம் என் பிள்ைளயில்ைல! இந்த
வாயிரம் த் த் ேதர்க ம் என் ெசல்வப் பிள்ைளகள் தான். இைவகளில்
ஏதாவெதான் சட்டம் றிந்தாேலா சகடம் உைடந்தாேலா என் குழந்ைதயின்
ைகெயா ந்தாற் ேபால நான் உணர்ந் மனம் ேநாேவன் என்பைத மறந் விடாேத' என் தம் ைடய ேதர்ச் ெசல்வங்கைளப் பற்றி ஒ காலத்தில் என்னிடம் மனம்
உ கியி க்கிற உங்கள் தாத்தா க்கு இப்ேபா ஒேர ஞாபகம் நீங்கள் ஒ வர் தான்
இைளய பாண் யேர!" - என்றான் ேதர்ப்பாகன்
நாகன். தாத்தாைவப் பற்றிப்
பிாியமாக விசாாித்த பின்ேப தாய் தந்ைதயைரப் பற்றி விசாாிக்க ஞாபகம் வந்த
சாரகுமார க்கு. அ பவ ம்
ைம ம் நிைறந்த பைழய ேதர்ப்பாகனாகிய
நாகன் தாத்தா ெவண்ேதர்ச் ெசழிய க்கு மிக ம் ேவண் யவன். அந்த ேவைளயில்
அவ ைடய ஆசிாியப் ெப மக்களாகிய சிகண் யா ம், அவிநயனா ம்,
ெபா ைநயாற்றிற்கு மாைல நீராடச் ெசன்றி ந்தனர். ஒவ்ெவா
ைற ம் இத்தைகய
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விழாக்காலங்களில் லவர்க க்குச் ெசய் ம் இராசெகௗரவங்கைளப் ேபால்
இம் ைற ம் த்தாைடகள் - த் க்கள் - பழங்கள் ஆகிய பாிசுப் ெபா ள்கைள
அரண்மைனயி

ந்

ெகாண்

வந்தி ந்த ேதர்ப்பாகன்

நாகன், " லவர்

ெப மக்கைளக் காணவில்ைலேய? எங்ேக ேபாயி க்கிறார்கள் இைளயபாண் யேர?
வழக்கம்ேபால் அவர்க க்கு இராசெகௗரவங்கைளக் ெகாண் வந்தி க்கிேறன்.
அவற்ைற அளிப்ப டன் அவர்கைள ம் தங்கேளா ேகாநகரத்த் க்கு அைழத்
வரச்ெசால் த் தாத்தா கட்டைளயிட்
க்கிறார். ம க்காமல் அவர்க ம் உடன்
நம்ேமா ேகாநக க்குப் றப்ப ம்ப ெசய்ய ேவண் ய இைளயபாண் யாின்
ெபா ப் " - என் விநயமாக ேவண் னான்.
"அதற்ெகன்ன? என் ஆசிாியப் ெப மக்க ம் ேகாநக க்கு வந் இந்த மங்கல
நாளில் தாத்தாைவப் பார்த் அளவளாவ மிக ம் ஆவலாயி க்கிறார்கள். ம க்காமல்
அவசியம் வ வார்கள். அவர்க ைடய வரைவப் பற்றி உனக்குச் சிறி ம் கவைல
ேவண்டாம்
நாகா" என் இைளய பாண் யன் சாரகுமாரன் ம ெமாழி
கூறியேபா மீண் ம் மீண் ம் எைதயாவ ேகள்வி ேகட் இைளய பாண் ய ைடய
இனிய குரைலக் ெசவிம த் மகிழ ேவண் ம் ேபால ஆைசயாயி ந்த
நாக க்கு. இந்தக் குரைல ம் இந்தப் ன்
வல் ெபா
ம் ெபான் கத்ைத ம்
கண் ேகட் மகிழ்வதற்காகத்தாேன ெபாிய பாண் யர் உ கி உ கி உயிர்
வி கிறார்? என்ெறண்ணி உள் ர வியந் ெகாண்
ந்தான் அவன். இப்ேபா
பட்டத்தி
க்கும் - இைளய பாண் யர் சாரகுமாராின் தந்ைதயாரான அநாகுல
பாண் யாிட ள்ள ெதாடர்ைப விட, திய பாண் யாிடம் தான்
நாக க்கு
அதிகத் ெதாடர் இ ந்த . தியவராகிய ெபாிய பாண் யாின் ஆட்சிக் காலத்
இ தியில்தான் - ேதர்க் ேகாட்டத்ைத ம் - அதன் உைடைமயான வாயிரம் த் த்
ேதர்கைள ம் ேமற்ெகாண் கண்காணித் க் ெகாள்வதற்காக அவன் நாக
நாட்
ந் த விக்கப்பட்
ந்தான். இதனால் ெபாிய பாண் யாிடம் அவ க்கு
அளவற்ற விசுவாச ம் நன்றி ம் அந்தரங்கமான பக்தி ேம ஏற்பட்
ந்தன.
ெபாியவாின் அன் க்கும், பிாியத் க்கும் பாத்திரமான ேபரப்பிள்ைள என்பதனால்
அேத விசுவாச ம் அன் ம் இைளய பாண் யர் சாரகுமாரனிட ம்
நாக க்கு
உண் . ேதனிற் ெசய்த ேபான் சன்னமாக இைழ ம் இனிய குர ல்
வார்த்ைதகைளத் ெதா த் த் ெதா த் அழகாகச் சாரகுமாரன் உைரயா வைதக்
ேகட் அந்தக் குர ேலேய ெமய் மறந் ேபாகிறவன்
நாகன்.
"எதிர்காலத்தில் இந்தக் குரல் பாண் ய நாட் ன் பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் மக்கள்
கூட்டத்ைதெயல்லாம் வசியப்ப த்தி மயக்கப் ேபாகிற " என் தனக்குள் பல ைற
நிைனத் நிைனத் க் கற்பைன கூடச் ெசய்தி க்கிறான்
நாகன். ெயௗவனப்
ப வத் க் கந்த வ இைளஞைனப் ேபால் கண்க ம், ேதாற்ற ம் எப்ேபா ம்
சிாித் க் ெகாண்ேடயி க்கின்றனேவா என்ெறண் ம்ப ெபா வான கத்ேதா ெபான் வ ந் வார்ந்தைதெயாத்த ேதாள்க மாக விளங்கும் சாரகுமார பாண் யைர
இன்ெறல்லாம் ெகா வி க்கச் ெசய் பார்த் க் ெகாண்ேடயி க்கலாம் ேபாலத்
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ேதான் ம். ெபாிய பாண் யர் ெவண்ேதர்ச் ெசழியர் மட் மின்றிச் சாதாரணமான
அரண்மைன ெமய்க் காவல் ரர் தல் ேதர்க்ேகாட்டத் ேமற்பார்ைவக்காரனான
நாகன் வைர எவர் இைளய பாண் யர் சார குமாரைன எதிேர கண்டா ம் கம்
மலர இளைம ெபாங்க அவர் நின் ேபசுவைத இரண் கணம் ெசவியாரக் ேகட்
மகிழ்ந் விட்ேட அப்பால் நகர ேவண் ெமன்ப ேபால் ஓர் இனிய வசீகரம் அல்ல
கராசி சாரகுமார க்கு இ ந்த . சாரகுமாரனின் தாய் திேலாத்தைமக்கு இப்ப ஒ
கவசீகரம் உண் . அ வாவ ெபண்ைமயின் இயல்பான ெபா
என் ேதான்றி
அைமதி ெப ம். ஆனால் சாரகுமாரனின் அழேகா, ெபா ேவா, நிறேமா, தந்ைதயின்
கம்பீர ம் தாயின் எழி ம் கலந்த அற் தத் ேதாற்றத்ேதா கூ யனவாயி ந்தன.
தந்ைத அநாகுல பாண் யாின் ஆஜா பாகுவான உயர ம் காம்பீர்ய ம் தாய்
திேலாத்தைமயின் அழகும் நிற மாகச் சாரகுமாரன் நடந் வ ம் ேபா அவ ைடய
பாட்டனார் ெவண்ேதர்ச் ெசழியர் அ ம்பா பட் உ வாக்கிய சிறந்த தல் தரமான
த் த் ேதர் ஒன் ெபான்னிறம் ெபற் நடந் வ வ ேபால் ஒ வசீகரத் ேதாற்றம்
உண்டாகும். அ
ம் இப்ேபா இந்த இ ள் மயங்கும் அந்தி ேவைளயில்
எளிைமயான கு குல வாசத் க் ேகாலத்தில் மிக வனப்பான சிகண் யாாின்
நதிக்கைரப் ெபாழில் ட் ன் சூழ்நிைலயில் ைகயில் ஏ க ட ம் கத்தில்
ன்னைக ட ம் கந்தர்வ இைளஞைனப் ேபாலேவ ேதாற்றமளித்தான் சாரகுமாரன்.
இைளய பாண் யாின் ேபரழைக - வியந்த நிைலயில் பாிகைளத் ேதர்ப் ட்
ந்
- ஓய் ெகாள்ளப் பிாித் த் தனிேய விட் விட்
நாகனின் பார்ைவ நதிக்கைரப்
பக்கமாகத் தி ம்பியேபா சிகண் யா ம், அவிநயனா ம், ேபசியப ேய வந்
ெகாண்
ப்ப ெதாிந்த .
ெப ம் லவர்கள் இ வைர ம் ைக கூப்பி
வணங்கினான் ேதர்ப்பாகன்
நாகன். லவர்கள் அரண்மைனயி ள்ள அைனவாின்
நலைன ம் அன்ேபா அவனிடம் ேகட்டறிந்தனர். "குமார பாண் யேரா
தாங்களி வ ம் கூட நகரணி மங்கலத் க்கு எ ந்த ள ேவண் ெமன்
திய
ெசழியர் ெசால் ய ப்பியி க்கிறார். திய ெசழியர் தங்களி வைர ம் பார்த்
நீண்ட நாளாயிற்றாம். அதனால் அவசியம் தங்களி வர் வரைவ ம் எதிர்பார்க்கிறார்.
மற்ற சங்கப் லவர்கள் ஐம்பத்ெத பதின்ம க்கும்
ெசால்
அைழப்ப ப்பியி க்கிறார் ெபாியவர். அைனவ ேம நகரணி மங்கல நன்னாளில்
கபாட ரத் க்கு வந் சங்கமி ந் தமிழாராய ேவண் ெமன் மக்கெளல்லாம்
ஆர்வத்ேதா காத்தி க்கிறார்கள்" - என் பணிவாகத் ெதாிவித்த
நாகைன
ேநாக்கிப் லவர்கள் இ வ ம் ன்
வல் த்தனர். "கபாட ரத்தி
ந் அைழத் ச்
ெசல்வதற்குத் ேதர் வந்தி க்கிறெதன்ற டன் நம் சாரகுமாரனின் கத்தில் தான்
எத்தைன மகிழ்ச்சி ெபா கிற பார்த்தீர்களா அவிநயனாேர?" என் சிாித்தப ேய
சாரகுமாரைனச் சுட் க் காட் அவிநயனாாிடம் கூறினார் சிகண் யாசிாியர். அைதச்
ெசவி ற்றப ேய அவர்கைள ேநாக்கி வந் ெகாண்
ந்த சாரகுமாரன் "அந்த
மகிழ்ச்சிக்கு ஒேர காரணம் ஆசிாியர்பிரான்களாகிய தாங்க ம் அ ேய டன்
ேகாநகரத் க்கு வந்த ளப் ேபாகிறீர்கள் என்ப தான் சுவாமீ!" என் சா ாியமாக
அவர்க க்கு ம ெமாழி கூறினான்.
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கீழ்த்திைச வானில் நிலா எ ந்

நதிக்கைரச் ேசாைலையப் பால்

க்காட் னாற்ேபால இரம்மியமாக்கிய . ஆசிாியர்க ம், சாரகுமார ம், இர
உணைவ மண ர்ப் ெபாழில் மாளிைகயிேலேய
த் க் ெகாண்டனர்.
நாக

ம்

அங்ேகேய உண்டான். உண க்குப் பின்னர் இைளய பாண் யன் சாரகுமார ம்,
லவர் ெப மக்க ம் றப்பட்டனர். நீண்ட நாட்க க்குப் பின் பாட்டனாாின் த் த்
ேதைர ம் தன்ைமயான ேவகம் ெபா ந்திய ேதர்ப் ரவிகைள ம் பார்த் ச்
சாரகுமார க்குத் ேதர் ெச த்திச் ெசல் ம் ஆைச ேம ட்ட . லவர்கைளத்
ேதாி ள் இ க்ைககளில் அமரச் ெசய்
நாகைனத் தன்ன ேக ேதர்தட் ச்
சட்டத்தில் இ த்திக் ெகாண் நிலா ஒளி நிரம்பித் ெதளிவாயி ந்த ெப ம்பாண் ய
இராஜபாட்ைடயில் ேதைரச் ெச த்தினான் சாரகுமாரன். குதிைரகள் தாவிப் பறந்தன.
ம நாள் நகரணி மங்கல விழா இ ந்ததனால், இரைவ ம் அகாலத்ைத ம்
ெபா ட்ப த்தாமல், நிலா ஒளி பகல் ேபாலக் காய்ந்
ெப ஞ்சாைலயில் கூட்டம் கூட்டமாக ம்
ேதர்க

ட

ம் மக்கள் பயணம் ெசய்

ட்ைட

ெகாண்

ெகாண்
ப் க்க

ந்த கபாட ரப்
ட

ம், காி, பாி,

ந்தனர். ெபா ந ம், பாண ம்,

கூத்த ம், விற ய ம் ஆகிய கைலஞர்கள் வழிப் பயணத்தின் கைளப் த்
ெதாியாம
ப்பதற்காகப் பாடல்கைள ம் வாிக்கூத் ச் ெசய் ள்கைள ம் இைரந்
பா இைசத் க் ெகாண் ெசன்றனர். லவர் ெப மக்கள் அங்கங்ேக இைடவழியில்
சிகண் யா ம், அவிநயனா ம் ேதாில் பயணம் ெசய்

விைரந்

ெகாண்
ப்பைத ம், இைளய பாண் யர் சாரகுமாரர் அந்தத் ேதைரச் ெச த்திச்
ெசல்வைத ம் கண் ஆரவாரமிட் வாழ்த்ெதா
ழக்கினர். இரவி ம்
கபாட ரத் க்குச் ெசல் ம் அந்த அரச தி தி விழாக்ேகாலம் ெகாண்
ந்த .
இ ம ங்கும் ெபாிய ெபாிய ஆலமரங்கள் ெசறிந்த ம் - வழிப்ேபாக்கர் தங்கிச்
ெசல் ம் வழிப்ேபாக்கர் மாடங்க ம், அறக்ேகாட்டங்க ம், நிைறந்த மான அந்தப்
ெப ம் பாண் ய இராஜபாட்ைட - கபாட ரத்ைத ம் அந்தக் ேகாநகரத்ைதப்
ேபாலேவ வடகிழக்ேக - பாண் ய நாட் ன் மற்ெறா கடல் வாணிக நகரமான
ெகாற்ைகைய ம் இைணத்த . இைடேய மண

ர்,

ழி,

த ய ேப ர்கள்

அைமந்தி ந்தன. சாைலயின் இ
ற ம் ஆலமரங்க க்கப்பால் ேதாட்டங்க ம்,
ெநல் வயல்க மாக வளம் ெபாங்கிய சூழ்நிைலகள் ேதான்றின. ெமல் ய காற் நிலா
இரவின் தண்ைமேயா
சிக் ெகாண்
ந்த . சிகண் யார் இைளய பாண் ய க்கு
இைச ம் கற்பித் வந்தாராைகயினால் அந்த ேநரத் க்குப் பாட ஏற்ற பண் ஒன்ைறக்
கூறி இைளய பாண் யைனப் பா மா ேவண் க் ெகாண்டார்.
இைளய பாண் ய ம் ஆசிாிய ைடய ேவண் ேகாளின்ப தன் அ தக்குர ல்
ேதனிைச ெபாழிந் ெகாண்ேட ேதாின் ேவகத்ைதக் குைறத் ப் பாிகைளச் சற்ேற
ெமல்லச் ெச த்தினான். தக்கராகப் பண்ணில் சிகண் யார் கற்பித்த
பாடெலான்றிைனப் பா
த்தபின் ேகட்பவர்கைள உ க்கிச் சுழன்
வளச்
ெசய் ம் இரங்கற் பண்ணாகிய விளாிைய இைளய பாண் யன் ெதாடங்கிய ேபா
சிகண் யார் அ
கிறவைர ேதைரச் சாைலேயாரமாக நி த்தி வி மா
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ெசால் விட்டார். ேதைர நி த்திவிட் ச் ெசவிம த் மகி மள க்கு ஒன்றைர
நாழிைக ேநரம் விளாிைய இைழத் இைழத் ப் பா னான் சாரகுமாரன். ந ந ேவ
சிகண் யார் அவ க்குச் சில தி த்தங்கள் கூறித் தாேம பா க் காட் னார்.
சிகண் யார் இைசப் லைமயில் நிைறகுடமாயி ம்
ைம அவ ைடய குரைலத்
தளர்த்தியி ந்த . சாரகுமாரேனா கனிந்த குர ல் இனிைம பிழி ம் இரங்கற்
பண்ணாகிய விளாிையப் ெபாழிந்

தன் ஆசிாியர்கைள ம், சாைலகைள ம்,

ேசாைலகைள ம், மரங்கைள ம், மண்ைண ம், விண்ைண ம் உ க்கினாற்
ேபான்றெதா பிரைமைய உண்டாக்கினான்.
"குழந்தாய்! உன் ைடய குர
ம் நாவி ம் ெதய்வம் கு ெகாண்
க்கிற .
என் ைடய இைச ஞானத்ைதெயல்லாம் ெகாண் நீ பா ம் குர க்காக ம்
ைறக்காக ேம ஒ
திய மாெப ம் இைசயிலக்கணத்ைதப் பைடக்கலாம் ேபாலத்
ேதான் கிற . உன் குரல் பா
ப்பதற்கு உலகம் இ வைர பைடத் ள்ள இைச
வரம் கள் சிறியைவயாகேவ எனக்குத் ேதான் கின்றன" என் சாரகுமாரைன
வியந் வாழ்த்தினார் சிகண் யார். அவிநயனா ம் பாராட் னார்.
நாகேனா
ெமற்மறந் ேபானான்.
"சுவாமீ! தங்கள் வாழ்த் க்கும் க க்கும் தகுதியானவனாக இந்தச் சி வைன
இைறவன் என் ம் ைவத்தி க்க ேவண் ம்" - என் அவைரப் பணிந் வணங்கினான்
சாரகுமாரன். ேதர் றப்பட்ட . சிறி ெதாைல ெசன்ற ம் சாரகுமாரனின் மற்ேறார்
ஆசிாியராகிய அவிநயனார் அவ ைடய இயற்றமிழ்ப் லைமைய உைறத் ப் பார்க்க
வி ம்பியவராய் ஒ ேசாதைன ைவத்தார். "சாரகுமாரா! இப்ேபா உனக்கு நான் ஓர்
ஈற்ற ெகா க்கிேறன். ேதர் இந்தச் சமயத்தில் ெசன் ெகாண்
க்கும் இேத
இடத்தி
ந் இன் ம் கால் நாழிைகத் ெதாைலைவ அைடவதற்குள் என் ைடய
ஈற்ற ைய நான் ெசால் கிற ெபா ள் அைம ம்ப நீ ேதைர நி த்திவிட் ச்
சிந்திக்காமல் ேதைர ம் ெச த்திக் ெகாண்ேட சிந்தித்
க்க ேவண் ம்."
"ஈற்ற ையச் ெசால் ய ள ேவண் ம் சுவாமீ! தாங்கள் கற்பித்த யாப் ம் ெசய் ட்
ேகாப் ம் இந்தச் ேசாதைனயில் அ ேயைனக் காப்பாற்றி ெவற்றியளிக்கும் என்ற
நம்பிக்ைகேயா தங்கைள வணங்கி இந்த ஈற்ற ைய ஏற்
யல்ேவன்" என்றான்
சாரகுமாரன்.
உடேன அவிநயனார் ேதர் ஓ ம் ஓைசயின் விைரவில் தன் குரல் காற்றில்
ேபாய்விடாதப நி த்தி நிதானமாக இைரந் "கா ம் நில க் கனல்" - என்
ன் றம் ேதர்த்தட்

ந்த சாரகுமார

க்குக் ேகட்கும்ப

கூறிவிட் , தைலவி

தைலவன பிாிைவ நிைனந்
கி நிலைவ ம், கடைல ம், ெதன்றைல ம், மாைல
ேவைளைய ம் எண்ணி அைவ தன்ைன வாட் வ த் வதாகச் ெசால் வ ேபால்
உன் ைடய ெவண்பா நிைறய ேவண் ம்" என் ெபா
ம் பாட்ெடல்ைல ம்
வகுத் விளக்கிச் ெசான்னார்.
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"மாணவைன அதிகமாகச் ேசாதிக்கிறீர்கள் அவிநயனாேர" என்
கூறினார் சிகண் யார்.

சிாித்தப

"விளாிப்பண் பா யைத விட இ ஒன் ம் ெபாிய ேசாதைன அல்லேவ?" என்
ம ெமாழி கூறிச் சிகண் யாைரப் ேபச்சில் மடக்கினார் அவிநயனார். ஆசிாியர்கள்
இ வ ம் இப்ப த் தங்க

க்குள் உைரயா க் ெகாண்

க்கும் ேபாேத, "சுவாமீ!

ெவண்பா என் மனத்தில் உ வாகி விட்ட . கூறட் மா?" என்
ேதர்த்தட்
ந் சாரகுமாரன் வினாவினான்.

ன் றம்

"குழந்தாய்! கவனம். அவசரத்தில் சீர், தைள ெகட் ப் ேபாய் விடப் ேபாகிற .
நன்றாக நிைனத் ப் பார்த் எல்லாம் ஒ ங்காயி ப்பதாக நீேய மன நிைற
அைடந்த பின் ெசால். இன்

ம் கால் நாழிைக ெதாைல

வரவில்ைலேய? அதற்குள்

உனக்ெகன்ன அவசரம்?"
"அவசரம் ஒன் மில்ைல. ஆனால் பாட் க் கனிந் விட்ட . ெசால்லலாம்."
"எங்ேக ெசால், பார்க்கலாம்."
"நீலக் குறிஞ்சி ெந வைர நீழ ற்
சாலப் பலெசால் நீத்தனர் - ேவலவர்
பா ம் திைரயாழி ெதன்ற டன் மாைலெயல்லாம்
கா ம் நில க் கனல்"
என்

சாரகுமாரன் நி த்தி நி த்தி ஒவ்ேவார யாகக் கூறி

த்த ம்

வியப்பைடந்த அவிநயனார், "வாழ்க! இைறய
ம் கைலமகள
ம் உனக்கு
நிைறவாகத் ைண நிற்கின்றன. ெவண்பா மிக நன்றாக வந்தி க்கிற . உன்
பாட்டனார் ேகட்டால் ெப ைமப்ப வார். கபாட ரத்ைதயைடந்த ம் தல்
ேவைலயாக உன் பாட்டனார் ெவண் ேதர்ச்ெசழியாிடம் நீ இயற்றிய இந்த
ெவண்பாைவத்தான் ெசால்லப்ேபாகிேறன் நான்" என்றார்.
"ஐேயா! ேவண்டேவ ேவண்டாம் சுவாமீ! ெபாியவ க்கு உடேன ேகாபம்
வந் வி ம். இத்தைன சிறிய வயதில், அகப்ெபா ள் ெதாடர் ைடய காதற் பாடைலப்
பா
க்குமா இந்தப் பசைலப் பிள்ைளக்கு நீங்கள் எப்ப இத்தைகயேதார்
ஈற்ற ையக் ெகா க்கலாெமன் உங்களிடம் பாட்டனார் ெசாற் ேபா க்ேக
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வந் வி வார்" - என் இைளயபாண் ய க்காகப் பாிந்
லவர்கள் பாட்டனாாிடம் அவ க்குள்ள பயத்ைதக் கண்

நாகன் கூறிய ம்
ன்
வல் த்தனர்.

ேதர் விைரந் ெகாண்
ந்த . நிலேவா உச்சி வானத்ைத ம் கடந் விட்ட .
சாைலயில் இப்ேபா கூட்டம் குைறயலாயிற் . யாத்திாிகர்கள் அங்கங்ேக தங்கி
அதிகாைலயில் றப்படலாெமன் ஒ ங்கியி க்க ேவண் ம். ஆயி ம் சில சில
இடங்களில் கூட்டமாகப் ெபா ந ம், விற ய ம் மட் ம் இைசப் பாட் க்கைளப்
பா யப ெசன் ெகாண்
ந்தனர். கபாட ரத்தின் மாெப ம் கபாடங்கள் நிலா
ஒளியில் ெதாிகிற எல்ைலவைர அவர்க ைடய ேதர் ஊர கில் வந் விட்ட .
அந்த ேவைளயில் அந்த இடத்தில் சாைலைய மைறத்தாற் ேபாலப் பத்
பன்னிரண் ேபர்களடங்கிய ஒ ெபா நர் கூட்டம் நின்றி ந்த . கூட்டத்தில்
ஆடவ ம் ெபண்
மாகச் சிலர் கதறிய வ ம் ேகட்ட . ெநஞ்ைசத் ெதாட்
உ க்கும் அந்த அ ைக, இைளயபாண் யன் ேதைர நி த்திவிட் க் கீழிறங்கும்ப
ெசய்த . பாிகளின் க வாளக் கயிற்ைற அ கி
ந்த
நாகனிடம் ெகா த் விட்
ஆசிாியாிடம் ெசால்வதற்காகத் தி ம்பியேபா அவர்கள் ேதாி
ந்தப ேய சிறி
கண்ணயர்ந்தி ப்ப ேபால் ேதான்றேவ சாரகுமாரன் அவர்கைள உரத்த குர ல்
கூவிெய ப்பிச் சிரமப்ப த்த வி ம்பாமல் ேதர்தட்
ந் கீழிறங்கி அந்தப்
ெபா நர் கூட்டத்ைத ேநாக்கி விைரந் நடக்கலானான். ஒ விதமான ஆவலால்
உந்தப்பட் க் க கயிற்ைறச் சட்டத்தில் கட் விட்
நாக ம் விைரந்
இைளயபாண் யைரப் பின்பற்றி அந்த இடத்திற்குச் ெசன்றான்.
-------2. கண்
இைசக் க விகளின் பல்ேவ

க்கினியாள்

வைககைள ம், பல்ேவ

வ வங்கைள ம் சுமந்

நின்ற ெபா ந ம், பாண ம், விற ய மாகக் கூ யி ந்த அந்தக் கூட்டம், தன்ைன
இன்னாெரன் இனங் காண்பித் க் ெகாள்ளா அைமதியாக ைழந்த
இைளயபாண் யைரக் கண்ட ம் ெமௗனமாக விலகி வழி விட்ட .
கூட்டத்தினிைடேய ெபான்னிறப் மாைல ஒன் சாிந் தளர்ந் வி ந்
கிடப்ப ேபால் இளம்பாண் மகள் ஒ த்தி வி ந்தி ந்தாள். அவள ேக யாழ் ஒன் ம்
வி ந் கிடந்த . மயங்கி வி ந்தவைளக் கண்ட இைளய பாண் யாின் விழிகள்
'இவள் யார்? ஏன் இப்ப வி ந் கிடக்கிறாள்?' - என் வினா வ ேபான்ற
பாவைனயில் சுற்றி நின்றவர்கைளத் ழாவின. திதாக வந்த அவைனக் கண்ட ம்
அவர்கள் அ ைக ம் கண்ணீ ம் நின்றன.
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"எல்லாேரா ம் உடன் நடந் வந் ெகாண்
ந்தவள் திடீெரன் நைடதளர்ந்
மயங்கி வி ந் விட்டாள்" - என் ஒேர சமயத்தில் பல குரல்கள் இைளய பாண் யாின்
ெசவியில் ஒ த்தன.
யர ம், ேசார் ம், பய ம் ெகாண்ட அந்தக் கூட்டத்தில் மலர்ந்த க ம்,
ன்சிாிப் ம் ஒளிர இைளயபாண் யர் குந்த இ ளில் மின்னல் ேதான்றிப்
ெபா வ ேபா
ந்த . இைளயபாண் யைரப் பின் ெதாடர்ந் வந்தி ந்த
நாகன் குறிப்பறிந் ெசய்ய ேவண் யைத உணர்ந்தவனாகச் சாைலேயாரமாய்
மரக் கூட்டத்திற்கு அப்பா
ந்த ெநற்கழனிக க்கு நீர்பா ம் வாய்க்காைலத் ேத
ஓ னான். பக்கத்தி
ந்த மரங்களில் இைலகள் ெபாிதாயி ந்த மரெமான்றி
ந்
நாைலந் இைலமடல்கைள இைணத் ப் ேபைழேபாற் ெசய் நீர் கந் ெகாண்
விைரந்தான் அவன். தண்ெணன் குளிர்ந்த வாய்க்கால் நீைர ஒ ைக அள்ளி அவள்
கத்தில் ெதளித்தேபா - தண்ணீாின் குணத்தினாேலா அைதத் ெதளித்த
சாரகுமாரனின் மனத்தில் நிரம்பியி ந்த க ைணயினாேலா அங்கு மயங்கிக்
கிடந்தவளின் உட ல் அைச கள் லப்படலாயின.
அல் மலர்வ ேபால் அவள் விழிகளில் மலர்ச்சி ம் ெதாிந்த . அவள் ப குவற்கு
வசதியாக இைலப் ேபைழயி
ந்த நீைர வாயிதழ்களின ேக சாய்த்த
இைளயபாண் யைன ேநாக்கி அவள் கண்களில் நன்றி சுரந்த . உட ேல சிறி
ெதம் வந்த ம், கூ யி ந்த கூட்டத்தினைர ம், அ ேக அமர்ந் நீைர ம், குளிர்ந்த
பார்ைவைய ம் ேசர்த்ேத ெபாழி ம் சுந்தர இைளஞைன ம் கண் அவள்
நாணியப ேய எ ந் நிற்க யன்றாள். மின்னல் பாய்வ ேபால் விைரந் ெதாிந்த
அந்த நாணம் அவ க்கு மிகமிக அழைகக் ெகா த்த .
"உண்ணாமல் வயிற் ப் பசிேயா ம் கைளப்ேபா ம் ெந ந் ரம் நடந்
ேபா
க்கிற . ேசார் க்கும் மயக்கத் க்கும் அ தான் காரணம்" - என்
சுற்றியி ந்தவர்களிடம் கூறினார் இைளயபாண் யர்.

வந்தாள்

"ஆர்வத்தின் காரணமாக இவேள உண்டாக்கிக் ெகாண்ட ேசார் தான் ஐயா இ !
வய
திர்ந்த ெபற்ேறார்கள் பின்னால் வ கிற கூட்டத்ேதா வந்
ெகாண்
க்கிறார்கள். மணி ரத்தி
ந் இன்றிர இைளயபாண் யர் ேகாநக க்கு
வ கிறாராம். நகாின் தற்ேகாட்ைட வாயி ேலேய அவைரப் பார்த் விட
ேவண் ெமன் இவ க்கு ஆைச. அதனால்
ைமயின் காரணமாக விைரந்
நடக்க
யாத ெபற்ேறார்கைள அவர்கள் ஏற்கனேவ வந் ெகாண்
ந்த
கூட்டத்தினேரா விட் விட் இவள் ன்னால் விைரகிறாள். கபாட ரத்ைத
அைடந் இைளயபாண் யாின் சுந்தரத் ேதாற்றத்ைதக் கண் மயங்க ேவண் யவள்;
பாவம்! இங்ேகேய அவசரப்பட் மயங்கி வி ந் விட்டாள்" - என் கூட்டத்தி
ந்த
தியவர் ஒ வர் ைம தமக்களித்தி க்கும் உாிைமேயா ம் ணிேவா ம்
கூறியேபா கூட்டத்தில் சிாிப்ெபா அைல அைலயாக எ ந்த .
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சிாிப் க்குக் காரணமாயி ந்தவேளா நாணித் தைல கவிழ்ந்தாள். இந்த நிைலயில்
உடனி ந்த
நாக க்ேகா தன் ஆவைலச் சிறி ம் அடக்க
யவில்ைல. அந்தக்
கூட்டத்தினைர ம், விண்மீன்க

க்கிைடேய

நில

தளர்ந்

கிடப்ப

ேபால்

வண் நிற்கும் அந்தப் ெபண்ைண ம் ேநாக்கி, "பாண் மக்கேள! விற யர்கேள!
ேபரழகு வாய்ந்த இைசச் ெசல்விேய! நீங்கள் எல்ேலா ம் காணத் தவித் க்
ெகாண்
க்கும் இைளய பாண் யர் சாரகுமாரைரத்தான் இப்ேபா உங்கள ேக
காண்கிறீர்கள்" - என்

ெசால்

அவர்க

ைடய

க மலர்ச்சிைய ம், மன

மகிழ்ச்சிைய ம், அன்ைப ம் அந்தக் கணேம இைளயபாண் யர் ேந க்கு ேநராகப்
ெப ம்ப ெசய் விட ேவண் ம் ேபால
நாகனின் நா ம் இதழ்க ம் ந்தின.
ஆனால்
வ வ

நாக

க்கு அந்த ேவைளயில் அந்தச் சூழ்நிைலயில் அப்ப

இயல் என்பைத

ஓர் ஆவல்

ன்ேப அ மானித்தி ந்த இைளயபாண் யர், 'அைதச்

ெசால்ல ேவண்டாம்' - என்ற பாவைனயில் ைசைக ெசய்

அவன

ஆவைல

அடக்கிவிட்டார். இராச கம்பீரத் க்குாிய ெபாற்ேகாலங்க ம், அலங்காரப்
ைன க மின்றித் ெதன்பாண் நாட் ன் பல்லாயிரம் க்ஷத்திாிய இைளஞர்களில்
சற்ேற அழகு மிகுந்த ஓர் இைளஞைனப் ேபாலேவ அந்தக் கு குலவாசத் ேதாற்றத்தில்
இைளய பாண் யர் இ ந்ததனால் அவர்களா ம் அவைரக் கண் ெகாள்ள
யவில்ைல. தன்ைனக் காட்
ம் ப வத்தில் மிக மிக இைளயவளாகத் ேதான்றிய
அந்தப் ெபண்ைண ேநாக்கி, "உன் ெபயர் என்னெவன்
ெபண்ேண?" - என்
சாரகுமாரன்.

எனக்கு ெசால்வாயா

உாிைமேயா ம் பாசத்ேதா ம் கனிவாய் வினவினான்

நாணம் நாைவ அைடக்கும் காதல் மழைலயாக ஒ த்த அவள் குரல்:
"கண் க்கினியாள்." ெசவிக்கினிதாக ஒ த்த இந்த ம ெமாழி சாரகுமாரனின்
ெநஞ்ைசத் ெதாட்ட . ெபண்ணின் குர க்கு வசீகரமான அழகு வ கிற இடம் நாவில்
ெசால் பிறக்கும் நிைல ம் - அேத கணத்தில் அந்தச் ெசால்ைல உைடக்கும்
நாண மாகத் த மாறி ெவளி வ கிற குதைலச் ெசால்தான். ெபண்ணின்
உணர்ச்சிகளில் மிக நளினமான உணர்ச்சி இந்தக் குதைலச் ெசால்தான். ெபண்ேணா
உடன் பிறந்த அந்தரங்க சங்கீதேம இந்தக் குதைல ெமாழிதான் என் ெசால்ல
ேவண் ம்.
மலரக் காத்தி ந் மலர்ந்த ம் 'கம்'ெமன் மணம் விாி ம் ந மணம் மிகுந்த
ைவப் ேபால ஒவ்ெவா ெபண்ணிட ம் அவள் மல ம்ேபா நாண ம்
ெசால் மாகத் த மாறிப்பிாி ம் இந்த அழகிய ெமாழி பிறக்கிற . இன்ெனா
ைற
அவள் குர ேலேய அந்தப் ெபயைரக் ேகட்க ேவண் ம் ேபால ஆைசயாயி ந்த
சாரகுமார க்கு. உலகத்தின் தற் பண்ைணப் ெபண்ணின் குதைலயி
ந் தான்
மனிதன் கண் பி த்தி க்க ேவண் ெமன் அப்ேபா ேதான்றிய அவ க்கு.
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அவள் ேபசினாளா அல்ல தளர்ச்சியினால் அவளிடமி ந் கீேழ பிாிந் கிடந்த யாழ்
அவ க்காகப் ேபசியதா என் பிரைமயைட ம்ப இன் ம் அவன் ெசவிகளிேலேய
ாீங்காரமிட் க் ெகாண்
ந்த அந்த ஒ ெபயர்.
"என்ன இ ந்தா ம் நீ ெசய்த தவ தான் ெபண்ேண!
ெபற்ேறார்கைள வழி நைடயாளர்கேளா பின் தங்க விட்

ைமயினால் தளர்ந்த
விட் நீ மட் ம் இப்ப த்

தனிேய வரலாமா?"
சாரகுமாரனின் இந்தக் ேகள்விக்கு ம ெமாழி கூறாமல் கீேழ கிடந்த தன் யாைழப்
பார்த்தப ெமௗனமாக ெவட்கம் சிவக்கும் கம் அழகு ெபாழிய நின்றாள் அவள்.
"அப்ப ெயன்ன அவசரம் உனக்கு? இைளயபாண் யர் எங்ேக ஓ ப் ேபாகிறார்?
நகரணி விழா நாட்களில் என்றாவ ஒ நாள் நீ அவைரப் பார்க்க
யாமலா ேபாய்
விடப் ேபாகிற ?"
நாணத்தினால் அவள் கம் இன் ம் அழகாக இன் ம் அதிகமாகச் சிவந்த .
இைளயபாண் யாின் ந ப்ைபக் கண் தனக்குள் ெபாங்கிக் ெகாண் வந்த சிாிப்ைப
யன் அடக்கிக் ெகாண்டான்
நாகன். சாரகுமாரனின் ேகள்விக்கு அவள்
ம ெமாழி கூறாவிட்டா ம் கூட்டத்தி
ந்த அந்தப் ெபாியவர் ம ெமாழி கூறினார்.
"நீங்கள் ெசால்வ

ேபால் இைளயபாண் யைரப் பார்ப்ப

அவ்வள

எளிைமயான

காாியமாயி ந்தால் நாங்கள் ஏன் இத்தைன அவசரப்படப் ேபாகிேறாம் ஐயா? அவர்
தான் தைலநகரத்திேலேய இ ப்பதில்ைலயாேம? ஆசிாியர்களிடம் கு குலவாசம்
ெசய் வ வதனால் எப்ேபாதாவ அத்தி த்தாற் ேபாலத்தான் அவர் கபாட ரத் க்கு
வ கிறாெரன் ேகள்விப்ப கிேறாம்."
"இ க்கலாம்! இைளயபாண் யைரப் பார்ப்பதில் இவ்வள பரபரப் ம் அவசர ம்
ஏன் என்ப தான் என் ேகள்வி. ஓர் அரசகுமாராிடம் உடேன பார்த் த் தீர
ேவண் ெமன் தவிப்பதற்கு அப்ப என்ன ெபாிய சிறப் இ ந் விடப் ேபாகிற ?
கைலஞர்கள் இன்ெனா வைரப் பார்ப்பதற்கு ஏங்குபவர்களாக இ த்தல் கூடா .
இன்ெனா வர் தங்கைளப் பார்க்க ஏங்கச் ெசய்பவர்களாக இ க்க ேவண் ம். பார்க்கப்
ேபானால் அரசகு ம்பத் ப் பிள்ைளக க்கு என்ன இ க்கிற ? பதவி ம்
கடைமக ம் சாகிறவைர ெநஞ்சில் மிகப் ெபாிய சுைமகளாக இ க்கிற வாழ்க்ைக
அரச வாழ்க்ைக. கு ப்ெப ைம - கடைம - என்ற எல்ைலகைளத் ணிந் உலகத்ைதச்
சுதந்திரமாக அ பவிக்கும் வாழ் கூட அவர்க க்கு இல்ைல. கைலஞர்கள் தங்கள்
உயிர் நா யாகிய கைலக்க விக ம் கீேழ தவறி வி ம்ப அத்தைன ேவகமாக
இ ேபால் யாைர ம் ேத ஓடக்கூடா . இேதா இந்த அ ைமயான யாைழ இவள்
ஒ கணம் கீேழ மண்ணில் தவற விட்
ப்பைதக் கூட இப்ேபா என்னால்
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ெபா த் க் ெகாள்ள
ேவைளயாக எ
ம் ப

யவில்ைல" - என் கூறிக்ெகாண்ேட கீேழ குனிந் நல்ல
படாம
ந்த அந்த யாைழக் ைகயிெல த் - அதில் மண்

ப ந்தி ந்த இடங்கைள ேமலாைடயால்

ய்ைம ெசய்தபின், எந்த நிைலயி

ம்

இைதக் கீேழ தவற விட் விடாேத ெபண்ேண! கவிஞனின் எ த்தாணி ம், பாணனின்
யா ம் - வாழ்க்ைகயின் ேசார் களில் கூட அவனிடமி ந் கீேழ ந வேவ கூடா .
வாழ்க்ைகயின் ேசார் கள் கைலைய ஆள்பவைனக் கீேழ தள்ளலாம். ஆனால்
அவ ைடய கைலையேய கீேழ தள்ளிவிடக்கூடா " - என்
ன்
வல் ெசய்தவா
கூறி அவளிடம் யாைழக் ெகா த்தான் சாரகுமாரன்.
யாைழ வாங்கிக் ெகாள் ம்ேபா அவள் ைககைள ம், விரல்கைள ம் பார்த்த
சாரகுமாரனின் மகிழ்ச்சி ேம ம் அதிகமாகிய . தாமைர இதழ்கைள நீட் ச் சு ட் ப்
பவழ நகங்கள் பதித்தாற் ேபான்ற அந்த நீண்ட நளின விரல்கள் யாழ்
வாசிப்பதற்ெகன்ேற பைடக்கப் ெபற்றைவேபால் ேதான்றின. ஒ
ைற பார்த்தா ம்
மறந் விட
யாத அத்தைன அழகிய விரல்கள் அைவ. யாைழ அவனிடமி ந்
ெபற் க் ெகாண்ட அவள் நன்றிேயா சில வார்த்ைதகள் தயங்கித் தயங்கிப்
ேபசினாள்.
"ஐயா உங்கைளப் ேபால் உதவி ெசய் ம் மன ம் க ைண ம் நிைறந்தவர்கள்
நிரம்பிக்கிடக்கிற இந்தப் பாண் நன்னாட் ன் வழிகளில் கைலஞர்கள் எந்த இடத்தில்
ேசார்ந் வி ந்தா ம் நிச்சயமாக அவர்க க்குக் கவைல இ க்க
யா .
அவர்க ைடய யாழ் கீேழ வி ம்ேபாெதல்லாம் அைத நிைன ட் ம ப
ம்
எ த்தளிக்க உங்கைளப் ேபான்றவர்கள் இ க்கும்ேபா கைலஞர்க க்ெகன்ன
கவைல."
"என்னிடம், நீ ெசால்வ ேபால் ஏதாவ நல்ல குணம் இ க்குமானால், அதற்காகக்
கட ைள வாழ்த் ெபண்ேண! என்ைன வாழ்த் வ ம் வியப்ப ேம ஒ நாள் நான்
இவற்ைற மறப்பதற்ேகா இழந் வி வதற்ேகா காரணமான அகங்காரத்ைத என் ள்
உண்டாக்கி விடலாம்."
"ஐயா! எளிைமயாகத் ேதான்றினா ம் தாங்கள் ெப ஞ் ெசல்வக் கு ையச்
ேசர்ந்தவர் ேபால் ெதாிகிறீர்கள். தைய ெசய் தாங்கள் யாெரன்பைத எங்க க்குக்
கூறலாமா?"
"என்ைனப் பற்றிக் கூ வதற்கு அப்ப ப் ெபாிதாக ஒன் மில்ைல ெபண்ேண!
இந்தப் பாண் நாட் ன் ேகாநகரமாகிய கபாட ரத்தில் நிரம்பியி க்கும் மிகப்ெபாிய
த் வணிகர்களில் ஒ வன் நான்..."
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"இவ்வள ெப ந்தன்ைம ம் க ைண ம் காட்சிக்கு எளிைம ம் நிரம்பிய தாங்கள்
விற்கும் த் க்கெளல்லாம் சிறப்பாயி க்குெமன்பதில் ஐயேமயில்ைல ஐயா!"
இைதக் ேகட் ச் சாரகுமாரன் ன்னைக த்த கத்ேதா ெமௗனமாயி ந்தான்.
நாகனால் சிாிப்ைப அடக்கிக் ெகாள்ள
யவில்ைல. எனேவ அவன் அந்தக்
கூட்டத்தி
ந் சிறி ெதாைல விலகிச் ெசன் நின் ெகாண்டான்.
சாரகுமாரேனா கண் க்கினியாள் ேபசப் ேபச அவ ைடய குர னிைமைய ம்
அதில் நிரம்பியி க்கும் குதைலத் தன்ைமைய ம் ேகட் இரசிக்க வி ம்பியவன் ேபால்
நின் ெகாண்
ந்தான். சிறி ேநரத்தில் உடனி ந்த பாணர்கள் வழிநைடையத்
ெதாடர ற்படேவ மற்றவர்கேளா அவ ம் அவனிடம் விைட ெபற் க் ைக
கூப்பினாள்.
"நல்ல ! ேபாய் வா! உன் ெபயர் என் ம் என் நிைனவி
க்கும் ெபண்ேண!
இவ்வள அழகிய ெசாற்கைள இைணத் ச் சூட்டப்பட்ட ஒ ெபயைர நான்
இ வைர ேகட்டேதயில்ைல" - என் அவ க்கு விைட ெகா த்த சாரகுமாரன் அவள்
நைட பின்னித் தளர்வைதக் கண்ட ம் தன்
ைவ மாற்றிக் ெகாண் , "ெபண்ேண!
உன்னால் இந்த நிைலயில் நடக்க
யாெதன் அல்லவா ேதான் கிற . நீ
சம்மதித்தால் உனக்கு இன் ம் ஒ சிறிய உதவிைய ம் இப்ேபா ெசய்யச்
சித்தமாயி க்கிேறன் நான். எங்க ைடய ேதாில் நீ ம் ஏறிக்ெகாள்வாயானால் ஒ
தளர்ச்சி மின்றி இன் ம் சிறி ேநரத்தில் கபாட ரத்ைத அைடந் விடலாம்.
இைளயபாண் யைரப் பார்க்க ேவண் ெமன்ற உன் வி ப்ப ம் நிைறேவறிவி ம்.
உாிய ேநரத்தில் உன்ைனக் கபாட ரத்தின் தற்ேகாட்ைட வாயி ல் இறக்கிவிட்
வி கிேறன்" - என் கனிவாக ேவண் னான்.
இந்த ேவண் ேகாைளக் ேகட் க் கண் க்கினியாள் தயங்கினாள். ன்னாள்
கூட்டமாக விைரந் ெகாண்
க்கும் தன் டன் வந்த மற்றப் பாணர்கைள ம் இப்பால் நின் தன்ைனத் ேத க்கு அைழக்கும் சாரகுமாரைன ம் மாறி மாறிப்
பார்த் ஒ
க்கும் வர இயலாமல் அவள் த மா வ ேபால் ேதான்றிய . சிறி
ேநரச் சிந்தைனக்குப் பின், "எனக்குச் சம்மதமானா ம் உங்க க்கு அந்தச் சிரமத்ைதத்
தரலாமா என் தான் நான் தயங்குகிேறன் ஐயா" - என்றாள் அவள்.
"இதில் சிரமம் ஒன் மில்ைல ெபண்ேண! ன்பப்ப கிறவர்க க்கு உத வைதக்
க ைணெயன் ம் ெமன்ைமெயன் ம் கவிகள் ேபாற் ம்ேபா அைத ஒ சிரமமாக
மட் ம் நான் நிைனக்க

மா?"

"நல்ல ! உங்கள் ெப ந்தன்ைம குணத்ைத வியக்கிேறன். இைளயபாண் யர்
ேகாநக க்கு வ வதற்குள் நாம் அங்ேக ேபாய் விடலாமல்லவா?" - என் அவள்
நாண ம் ன்னைக மாக அவன் கத்ைத ஏறிட் ப் பாராமல் மிையப் பார்த் க்
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ெகாண்ேட வினாவிய ேபா
ாிந்த .

அவ

ள்ேள நிைறந்தி க்கும் ஆவல் சாரகுமார

க்குப்

"ெபண்ேண! உனக்கு நான் உ திேய கூற
ம், எங்க ைடய இந்தத் ேதர்
கபாட ரத்தின் ேகாட்ைட வாயி ல் ைழவதற்கு ன் இைளயபாண் யர் அங்கு
வந்தி ப்பதற்கு வழிேய இல்ைல. என்ைன நீ நம் வேதா இப்ேபாேத இந்தக் கணேம,
இைளயபாண் யைரப் பார்த்ததாகேவ ைவத் க் ெகாள்ளலாம்."
இந்த உ தி ெமாழிையக் ேகட் அவள் அவ டன் நடந்தாள்.
நாகன் ன்ேப
ேத க்குச் ெசன் ஆயத்தமாக இ ந்தான். ேதைர அவன் ெச த்தேவ சாரகுமார ம்
அந்தப் ெபண் ம் ேதாின் பின் றச் சட்டத்தில் அமர்ந் ெகாண்டனர். ன் றம்
உறங்கித் தளர்ந்தி ந்த லவர் ெப மக்க க்கு இைட றின்றித் தாங்கள் பின் றம்
அமர்வ நல்லெதன் அங்ேக தா ம் அந்தப் ெபண் ம் இ க்க வசதி ெசய்
ெகாண்டான் சாரகுமாரன். வழியில் அவளிடம் பல ெசய்திகைளப் ேபசினான் அவன்.
இைச
க்கங்கள், ெசவ்வழி, பாைலப்பண், யாழ் நரம் கள், திவ என் ம்
யாழ்க்கட் உ ப் எல்லாவற்ைற ம் பற்றி அவளிடம் நிைறய விவாதித்தான்.
"ஏேத ? வணிகராகிய உங்க

க்குக் கூட இவ்வள

இைச

க்கங்கள்

ெதாிந்தி க்கின்றனேவ?" என் அவள் தன் குதைலச் ெசாற்களில் ேதனிைழத்
அவைன வியந் ேபசிக் ெகாண்
ந்தேபாேத ேதர் கபாட ரத்ைத ெந ங்கிவிட்ட .
அ ேக நடந் ெசன் ெகாண்
ந்த ேவேறார் பாணர் கூட்டத்ேதா தா ம்
இறங்கிக் ெகாள்வதாக அவள் கூறேவ ேதைர நி த்தச் ெசய் அவைள இறக்கிவிட்ட
பின் ேதாி
ந்த அவள யாைழ ம் ஞாபகமாக அவள் ைகயில் எ த் க் ெகா த்
"எந்த நிைலயி ம் இைதக் கீேழ தவற விட் விடாேத ெபண்ேண! கவிஞனின்
எ த்தாணி ம், பாணனின் யா ம் வாழ்க்ைகயின் ேசார் களில் கூட அவனிடமி ந்
கீேழ ந வக்கூடா " என் சிாித் க் ெகாண்ேட கூறினான் சாரகுமாரன். அவள்
நன்றிேயா ைக கூப்பினாள்.
அவ்வளவில் ேகாட்ைட வாயி ன ேக சுற்றி ம் இைளயபாண் யர்
சாரகுமார க்கு வாழ்த் க் கூ ம் குரெலா கள் எ ந்தன. அந்த ஆரவாரத்தில்
த மாறித் தவித்த கண் க்கினியாள், "எங்ேக? எங்ேக?" - என் பரபரப் டன் அ ேக
நின்ற பாண் ய நாட் க் காவற்பைட ரன் ஒ வைன அ கி வினாவியேபா
அவன் ன்ேன ெசன் ெகாண்
ந்த ேதைர ம் அதில் ன்
வல் மலர நின்
ெகாண்

ந்த இைளயபாண் யைர ம் காண்பித்தான். "அவரா? அவர் கபாட ரத்

த் வணிகரல்லவா?" என் அவள் அப்ேபா வியந்த வியப் க்குரல் மற்றவர்களின்
கடலைல ேபான்ற வாழ்த்ெதா யில் கலந் கைரந் விட்ட .
-----------
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3. ேதர்க்ேகாட்டம்
ேபரப் பிள்ைளயாண்டான் வரப் ேபாகிறான் என்ற மகிழ்ச்சியினா ம்
ஆவ னா ம் அந்த அகாலத்தி ம் உறங்காதப விழித்தி ந்தார் ெபாிய பாண் யர்
ெவண்ேதர்ச் ெசழியர். தந்ைதயார் அநாகுல பாண் யைர ம், தாய்
திேலாத்தைமைய ம் பார்த் வணங்கி நலம் ேகட்டறிந்த சுவட்ேடா , அவனிடம்
நிைறயப் ேபச ேவண் ெமன்கிற ஆவேலா இ ந்த தாைய ம் ஏமாறச் ெசய்
சாரகுமாரன் ெபாிய பாண் யாிடம் ெசல்ல ேவண் யதாயிற் . "குழந்ைத வந்த ம்
இங்ேக அைழத் வந் வி ங்கள்" என் கண் ப்பான உத்தர ேபாட் விட் க்
காத்தி ந்தார் திய ெசழியர்.
அநாகுலன், திேலாத்தைம, ெபாிய பாண் யர் எல்லாைர ம் பார்த்

நலமறிந்த

சுவட்ேடா உறங்கச் ெசன் விட்டார்கள் அவிநயனா ம், சிகண் யா ம்.
சாரகுமாரன் பாட்டனாைர வணங்கி ஆசி ெபற் க் ெகாண் உறங்கப்
ேபாகலாெமன் நிைனத்தி ந்தான். பாட்டனாேரா அவனிடம் - அவ ைடய
கு குலவாசத்ைதப் பாிேசாதைன ெசய் பாீட்ைச ைவப்ப ேபான்ற ேகள்விகைள
எல்லாம் ஒவ்ெவான்றாகக் ேகட்கத் ெதாடங்கிவிட்டார். சந்ததிகைளப் பற்றிக்
கிழவர்க க்ேக இயல்பாக
ைமயில் ஏற்ப ம் கவைல ம் அக்கைற ம் பாச ம்
அந்த தியவைரப் பற்றியி ந்தன. ேபரப் பிள்ைளைய நீண்ட நாட்க க்குப் பிறகு
பார்த்தவர் ேகட்க ேவண் ய ேகள்விகைளெயல்லாம் ேகட் ப் பாிேசாதித் விட்டார்.
"குழந்தாய்! ேதாில் நீ வ கிறேபா
இைடநிலத்

வழியில் ஏதாவ

விேசஷ ண்டா?

ஊர்கள் எல்லாம் ெசழிப்பாயி க்கின்றனவா? பயிர் பச்ைசகள் எல்லாம்

வளமாகத் ெதாிகின்றனவா? அரச கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த பிள்ைளகள் இவற்றில்
எல்லாம் ெபா வாக ஒ கவனம் ேவண் ம். அரச கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவனின்
கவனத் க்கும் க ைணக்கும் எல்ைல மிகமிகப் ெபாிய , ெபா வான , பரவலான !
அந்த ஞாபகத்ேதா உலைகப் பார்க்கிற ஞானம் அரச கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவ க்கு
இளைமயிேலேய வந் விட ேவண் ம்."
"வ கிற வழியில் ெபா ந ம் பாண ம், விற ய மாயி ந்த ஒ பாணர்
கூட்டத்ைதப் பார்த்ேதன் தாத்தா! அந்தக் கூட்டத்தில் சிலர் கலங்கி அ
ெகாண்
ந்தனர். என்னெவன் அ கில் ேபாய்ப் பார்த்தேபா ஓர் இளம் ெபண்
மயங்கி வி ந்தி ந்தாள். அவ ைடய மயக்கத்ைத நீக்கி அந்தக் கூட்டத்தினாின்
கலக்கத்ைதத் தவிர்த்ேதன்... அேதா ..."
"அேதா

என்ன?"
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இைளயபாண் யன் ேமேல ெசால்லத் தயங்கினான்.
கத்ைதக் கூர்ந்
ெசால்ேலன்?" என்

ேநாக்கி விட்

மீண் ம், "அேதா

திய பாண் யர் அவ

ைடய

என்னெவன்பைதத்தான்

அ த்தமாக வினாவினார்.

"ஒன் மில்ைல! அந்தப் ெபண்ைண மட் ம் என் டன் ேதாில் அைழத் வந் நம
நகெரல்ைலயில் இறக்கி விட்ேடன். பாவம்! மிகமிகத் தளர்ந் ேபாயி ந்தாள்..."
" ன்
கிறவர்க க்கு உதவி ெசய்வதில் ஆண்கள் ெபண்கள் என் பிாிேவா,
ேபதேமா இல்ைல. ஆனா ம் இளம் ெபண்க க்கு உதவி ெசய்வதில் கவனமாயி க்க
ேவண் ம். உன் உதவி அவர்கள் மனத்ைத ெநகிழச் ெசய் ம். த ல் நன்றி
ெதாிவிப்பார்கள். அப் றம் ன்னைக ெசய்வார்கள். நிைறயப் ேபசுவார்கள். உன்
மன ம் ெநகி ம். ேபாகப் ேபாக ேவ விதமாக ஆனா ம் ஆகிவி ம். இதில் மிக ம்
விழிப்பாயி க்க ேவண் ம். எல்லா க்குேம இதில் வி ப் த் ேதைவ. அரச
கு ம்பத் ப் பிள்ைளக க்ேகா அதிகமான விழிப் ம் ன்ெனச்சாிக்ைக ம் ேவண் ம்.
எந்தப் ெபண் ம் ஓர் அரச குமாரனிடம் மயங்குவதற்குச் சாத்தியம் உண் . அரச
குமாரேனா யாாிட ம் மயங்காத - தயங்காத கடைம ரனாயி க்க ேவண் ம்."
தாத்தாவிடம் அந்த நிகழ்ச்சிையத் தான் ெசால் யி க்கக் கூடாெதன்
அப்ேபா தான் இைளயபாண் யன் உணர்ந்தான். அவேரா விடாமல் அைதப் பற்றிேய
அப் றம் அவைனத் ைளத்ெத க்கத் ெதாடங்கிவிட்டார்.
"அந்த இளம் ெபண் யார் என்

ேகட்டறிந்தாயா? அவள் எங்கி ந்

வந்தாளாம்?

யாராம்? எந்த ஊராம்? என்ன ெபயராம்?"
"அவள் ைகயில் யா டன் வந்ததி

ந்

பாண்கு ையச் ேசர்ந்தவெளன்

ேதான்றிய தாத்தா. அவள் ெபயர் 'கண் க்கினியாள்' என்
அழகான ெபயெரன் நான்கூடப் பாராட் ேனன்."

கூறினாள். மிக ம்

"பாராட் வதற்கு அதில் அப்ப என்ன இ க்கிற குழந்தாய்? எந்தப் ெபண்
பிள்ைளக்கு அந்தப் ெபயைர ைவத்தா ம்தான் ெபா த்தமாயி க்கும். உனக்கு நான்
ெபயர் சூட் யைத விடவா அ

அழகு?"

"இல்ைல தாத்தா! அவள் உண்ைமயிேலேய அந்தப் ெபய க்காகேவ பிறந்
வந்தவள் ேபாலத் ேதான்றினாள்."
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"பார்த்தாயா? பார்த்தாயா? என்னிடேம அவள் கைழப் பாடத்
ெதாடங்கிவிட்டாேய? ெபயாில் அழைகக் கண் மயங்கிவிடாேத. அதிர்ஷ்டவசமாக
நம ெமாழியில் உள்ள ெசாற்கள் எல்லாேம ெபா த்தமாக இைண ம்ேபா
அழகாகத்தான் இ க்கின்றன. பதங்கள் இைண ம்ேபா இைணக்கிறவனின்
திறனால் - அவற் க்கும் உயிர், ெபா
, கவர்ச்சி, வனப் எல்லாம் வந் ேச ம்.
அந்தப் ெப ைமைய ெமாழிக்குக் ெகா அப்பா! ெவ ம் ெபண் க்கு மனம்
த மாறாேத. ெசால் ன் பிரதிபிம்பம்தான் ெபா ள். ெசால்ைல மறந்
ெபா
க்காகப் ெப ைமப்ப வ கூடா ."
தாத்தா அவைன வைகயாகப் பி த் க் ெகாண்டார். ேவண் ய அறி ைரைய ம்
வழங்கத் ெதாடங்கிவிட்டார். 'ெசால் ன் பிரதிபிம்பம்தான் ெபா ள். ெசால்ைல மறந்
ெபா
க்காகப் ெப ைமப்படாேத' - என்ற தாத்தாவின் வாதம் பிைழயானெதன் ம்
அைதப் ெபா த்தமான தர்க்க நியாய ேமற்ேகாள்க டன் ம க்க
ம் என் ம்
அப்ேபா அவ க்குத் ேதான்றினா ம் அைதப் ெபா த் க் ெகாண்டான்.
ெபாியவைர எதிர்த் வாதிடத் ணியவில்ைல அவன்.
ம நாள் நகரணி மங்கலத்ைதக் ெகாண்டா
பாண் ய நாட் ப் ெப ம் லவர்க
வல்ேலா ம், குழல் வல்ேலா ம்,

கத்தால் கூ ய அரசைவயில்

ம், பாண ம், ெபா ந ம், விற ய ம், யாழ்
வல்ேலா ம் பாண் ய மன்னாின்

ெப ைமைய ம், ேகாநகராகிய கபாட ரத்தின் ெப ைமைய ம் கழ்ந்
இைசத் ம், அவிநயமா

பா

ம்,

ம், பாிசில் ெபற் ச் ெசன்றனர்.

அைவயில் பாட்டனார் ெவண்ேதர்ச் ெசழிய க்கு அ ேக ெகா வமர்ந்தி ந்த
இைளயபாண் யன் அரங்கில் கு மியி ந்த கூட்டத்தினைர உற் க் கவனித்தேபா
திய ெபற்ேறார்கேளா ைகயில் யா டன் அந்தப் ெபண் கண் க்கினியா ம்
காணப்பட்டாள். தான் அவைள ேநாக்கிய அேத ேவைளயில் அவள் தன் ைடய
ெபற்ேறாாிடம் தன்ைனச் சுட் க் காண்பித் ஏேதா ெசால் க் ெகாண்
ப்பைத ம்
அவன் கவனிக்கத் தவறவில்ைல.
அாியைணயில் ெகா வி ந்த தந்ைதயார் அநாகுல பாண் யைர ம், தாய்
திேலாத்தைமைய ம் கழ்ந் பா ய லவர்கள் சிலர் தன்ைன ம் ேசர்த் ப்
கழ்ந்தி ப்பைதக் ேகட் க் கூசினான் சாரகுமாரன். அவேன ேகட் ெவட்கப்ப ம்ப
அவ ைடய அழைக ம், வசீகரத்ைத ம், குர னிைமைய ம், வண்ண வனப்ைப ம்
லவர்கள் வ ணித் ப் கழ்ந்தி ந்தார்கள்.
'பாண்

நாட் ப் ேபைதப் ெபண்கள் எல்லாம் இைளயபாண் யர் உலா வ ம்ேபா

வைள ேசார நின்

பந்ைத ம் கழங்ைக ம், அம்மாைனக் காய்கைள ம், பிற
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விைளயாட் ஆயங்கைள ம் அன்ேற மறந்தனர்' - என்ற ெபா ள்படப் ைனந்
சிங்காரரசம் ெபாங்கி வழிய வழியப் பா னார் ஒ
லவர். திய பாண் யர்
ெவண்ேதர்ச் ெசழியர் கம் சிவக்க மீைச
க்கக் க ைமயாக உ த் ப்
பார்த்தாேரா இல்ைலேயா அந்தப் லவர் பயந் ேபாய் அ த்தப் பாடைல
ேவ விதமாக மாற்றி, "ேபைதப் ெபண்கேள! நீங்கெளல்லாம் இப்ப

உ கிப்

பயனில்ைல! ஏெனனில் இைளயபாண் ய க்குப் ேபார்க்களங்களி ம்,
அறிவாராய்ச்சியி ம் ேநரம் ேபாவ தவிர உங்கள் றம் தி ம்பிப் பார்க்க ம்
ேவண்டாம்" - என் ெபா ள்ப ம்ப ேவ விதமாகப் பா
திய பாண் யாின்
ேகாபத்ைதத் தணித்தார்.
இன்ெனா
லவர் 'இைளயபாண் யைரக் காண
யாமல் கடல ேக நீங்கள்
ெநஞ்சழிந் இரங்கி உகுத்தக் கண்ணீர்த் ளிகள் எல்லாம் அல்லவா இப்ப இந்தக்
கபாடத்தின் விைல மதிப்பற்ற த் க்களாக விைளந்தன' என் ெபா ள்ப ம்ப
ேபைதப் ெபண்கைள விளித் க் கற்பைன ெசய்வ ேபால் ஒ ெவண்பா இயற்றிப்
பா னார்.
"ஐயா லவேர! ேபரப் பிள்ைளயாண்டா
ெப க ேவண் ெமன்

ஏதாவ

க்குக் கல்வி ம்,

ர ம், கைலக

ம்,

நன்றாக வாழ்த் க் கூறிப் பா ங்கள்; உமக்கு இந்த

ஆகாத கற்பைனகள் எல்லாம் எதற்கு? க்கால்வாசி அரச கு ம்பத் ப் பிள்ைளகள்
உங்கைளப் ேபான்ற லவர்களின் கழ் மயக்கில்தான் ெகட் ப் ேபாகிறார்கள்
ெதாி மா?" என்
திய பாண் யர் அந்தப் லவைர வாய் திறந் ேபசிேய
சா விட்டார். லவர் கூனிக் கு கிப் ேபாய் அப்ப ேய அமர்ந் விட்டார்.
நகரணி மங்கல நாளன் மாைலயில் நக க்குச் சிறி ெதாைலவி
ந்த மாெப ம்
ேதாட்டத்தில் பிரம்மாண்டமான ேகாட்ைடச் சுவர்க ட ம் மிகப் ெபாிய
ைழவாயில்க ட ம் அைமக்கப்பட்
ந்த ேதர்க் ேகாட்டத் க்குப்
பாட்டனா டேன ெசன்றி ந்தான் சாரகுமாரன்.
அன்றிர அந்தத் ேதர்க் ேகாட்டத்ைதச் ேசர்ந்த வாயிரம் த் த் ேதர்க ம்
நிலவில் உலா வந் தி ம் வ வழக்கமான விழா மரபாக இ ந்த . தல் ேதாில்
அநாகுல பாண் ய

ம் அவ

ைடய பட்டத்தரசி ம், அ த்தத் ேதாில்

தியவர்

ெவண்ேதர்ச் ெசழிய ம், அதற்க த்த ேதாில் இைளயபாண் யன் சாரகுமார
ஏைனய ேதர்களில் அரணமைன அதிகாாிக
ெப மக்க மாக உலா வ வ வழக்கம்.
கடல் ெகாண்ட பழம் பாண்

ம், அைமச்சர்க

ம்,

ம், லவர்

நாட் ற்குப் பிறகு தைரப் பகுதி அதிக ள்ள வடதிைச

ேநாக்கிப் பாண் யர் ேகாநகரம் பரந்தி ந்ததால், நகர நீாில் ஓ ம் மரக்கலங்கைளக்
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காட்
ம் தைரயில் ஓ ம் ேதர்ப்பைடகைள அதிகமாக்கிப் பலப்ப த்த
ேவண் ெமன்ற எண்ணத்தில் பல்லாயிரம் யவனத் தச்சர்கைள வரவைழத் ப்
பணிக்கமர்த்தி நி தர் நாட் க் கா களி ள்ள ைவரம் பாய்ந்த மரங்கைளக் கலங்கள்
லமாகக் ெகாணர்ந் இந்தத் ேதர்கைளச் சைமத்தி ந்தார் ெவண்ேதர்ச் ெசழியர்.
நகரணி மங்கல நாளன் நைடெப ம் இந்தத் ேதர் உலாைவப் பார்ப்பதற்காகப்
பாண் நாட் ன் பல பகுதிகளி
ந் மட் மல்லாமல் ேவ நா களி
ந் ம்
மக்கள் வந் கூ வ ண் . ேகாட்ைடையச் சுற்றியி க்கும் நான்கு ெப ம் இராச
பாட்ைடகளி ம் இந்தத் ேதர்கள் வ ம்ேபா எள் விழ இடமின்றி மக்கள்
திரண்
ப்பார்கள்.
நல்லேவைளயாக அன் ேத லாவின் ேபா ம் உடனி ந்த ேபரப்
பிள்ைளயாண்டாைனத் தம் ைடய அதிக அன்பினாேல பய
த்தாமல் தம் ைடய
தனித்ேத க்குப் ேபாய்விட்டார் பாட்டனார். ஆசிாியர் பிரான்களாகிய அவிநயனா ம்,
சிகண் யா ம் கூடத் தங்க க்ெகன் அலங்காிக்கப்பட்
ந்த தனித்தனித்
ேதர்க க்குப் ேபாய்விட்டார்கள்.
இைளயபாண் ய ைடய ேதைர
நாகன் ெச த்தி வந்தான். நிலெவாளியில்
ேதர்களில் பதிக்கப் ெபற்றி ந்த த் க்கள் அற் தமாக மின்னி நைகத்தன. ேதர்
றப்ப
ன்
நாகன் இைளயபாண் யாிடம் ஒ ெசய்தி கூறினான். அன் பக ல்
பாட்டனார்
நாகைனத் தனிேய அைழத் "இைளயபாண் யன் மண ாி
ந்
ேதாில் இங்கு றப்பட் வ ம் ேபா ஏேதா ஒ நிகழ்ச்சி ந வழியில் நடந்ததாேம?
யாேரா பாண்மகள் ஒ த்தி மயங்கி வி ந்தி ந்தாளாம். உடேன இவன் க ைண
மிகுந் ஓ ப்ேபாய் அவ
என் வினவினாராம்.

க்கு மயக்கம் ெதளிவித்தானாேம? அ

என்ன கூத் ?" -

"அ ஒன் மில்ைல! கூ யி ந்தவர்களின் அ ைக ஒ ேகட் ெவ ம்
இரக்கத்தினால் மட் ம் வ ந் ெசன் உதவி ெசய்தார். அந்தப் ெபண் நடக்க
யாமல் சிரமப்பட்டதனால் ேதாில் அைழத் வந் நகர் எல்ைலயில்
இறக்கிவிட்டார். இதில் குறிப்பிடத் தகுந்த விதத்தில் ஒன் மில்ைல. இன் ம்
ெசால்லப் ேபானால், அந்தப் ெபண்ணிடேமா கூட்டத்தினாிடேமா தான் அரச குமாரர்
என்பைதக் கூட இைளயபாண் யர் காண்பித் க் ெகாள்ளவில்ைல. 'யாேரா

த்

வணிகன்' என் ெபாய் ெசால் த் தப்பித் க் ெகாண்டார்" என் அவர் மனம் சிறி ம்
ஐ றாதவா தான் அவ க்கு ம ெமாழி கூறிவிட்டதாகத் ெதாிவித்தான்
நாகன்.
பாட்டனாாின் எச்சாிக்ைகைய எண்ணி இைளயபாண் யன் தனக்குள் சிாித் க்
ெகாண்டான். நிலா உதயத் க்குப் பின் ஓாி நாழிைககளில் ேதர் உலாப் றப்பட்ட !
த ல் ெசல்ல ேவண் ய ேதர்கள் எல்லாம் ெசன்ற பின் இைளயபாண் ய ைடய
ேதர் றப்பட ேவண் ய ைறப்ப அைதப் றப்படச் ெசய் ஓட் க் ெகாண்
ைழவாயி க்குக் ெகாண் வந்தான்
நாகன். அன்ைறக்குக் கூ யி ந்த
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கூட்டத்தினாில் ெப ம் பகுதியினர் இைளய பாண் யர் சாரகுமாரைரக்
காண்பதற்காகேவ இ த் ெந க்கிக் ெகாண் கூ யி ந்தார்கள். ஆதலால்
அவ ைடய ேதர், ேகாட்டத்தின் ைழவாயில் வழிேய ெவளிேய வர இ ப்பைதப்
பல்லாயிரக் கணக்கான விழிகள் ஆவேலா எதிர்பார்த்த வண்ணமாக இ ந்தன.
அப்ப ஆவேலா எதிர்பார்த் க் காத்தி ந்தவர்களில் இைளஞர்க ம்
இ ந்தார்கள். தியவர்க ம் இ ந்தார்கள். ெபண்க ம் இ ந்தார்கள். ஆண்க ம்
இ ந்தார்கள். இளம் ெபண்க ம் இ ந்தார்கள். திய தாய்மார்க ம் இ ந்தார்கள்.
ந த்தர வயதின ம் இ ந்தார்கள். காைளக ம் இ ந்தார்கள். தளர்ந்
திர்ந்த
கிழவர்க மி ந்தார்கள். இளம் ெபண்கள் இைளயபாண் யாின் ேபரழைகக்
ேகள்விப்பட் க் கூ யி ந்தார்கள் என்றால் இப்ப அந்த இளம் ெபண்களின்
ஆவ க்ெகல்லாம் காரணெமன்ன என்ற இரகசியத்ைத அறியக் கூ யி ந்தார்கள்
தியவர்கள். அந்த

தியவர்கேள எப்ேபாேதா வாய் தவறி 'நம

இளவரசர்

சாரகுமாரைரப் ேபால் சுந்தர வா பர் ஈேர பதினான்கு வனங்களி ம் இல்ைல' என்
கழ்ந்தைத ஞாபகமாக நிைன ைவத்தி ந் தான் இத்தைன இளம்
ெபண்க ம் இங்ேக கூ னார்கள் என்ற இரகசியத்ைத தியவர்கள் அத்தைன ேப ம்
இப்ேபா மறந்தவர்களாகக் காணப்பட்டார்கள்.
இ தவிர இைளய பாண் யாின் இைசக் கைலத்திறைனக் ேகள்விப்பட் க்
கூ யவர்கள் பலர். அவ ைடய இலக்கிய இலக்கணப் பயிற்சிையக் ேகள்விப்பட் க்
கூ யவர்கள் சிலர். உ ண் திரண்ட அவ ைடய ஜங்கள் மல் த்த ரர்க க்ேக
உாிய ெசழிப் அைமயப் ெபற்றைவ எனக் ேகள்விப்பட்டதால் மல் த்தத்தில் ஆைச
ெகாண்ட காைளயர்கெளல்லாம் அந்தப் பரந்த ெபான் மார்ைப ம் எ ப்பான
தடந்ேதாள்கைள ம் காணக் கூ யி ந்தனர்.
அப்ப க் கூ யி ந்த பல்லாயிரவாின் ஆவைல ம் நிைறத் க் ெகாண்
ைழவாயி ல் ெதன்பட் ெவளிவந்த இைளய பாண் யாின் ேதர் ேகாலாகலமான
ேபராரவாரத்ேதா வரேவற்கப்பட்ட . கூட்டத்தினர் சாரகுமாரைனக் கண்கள் நிைறய
ஒ
ைறயாவ பார்த் விட ேவண் ஒ வைர ஒ வர் இ த் ெந க்கிக் ெகாண்
ந்தினர். இைளயபாண் யாின் ேத க்குப் பின்னா ம் ேவ பல ேதர்கள்
அ த்த த் வரேவண் யி ந்ததனால் இைளயபாண் யாின் ேதர் ஒ கணம் கூட
நிற்கா , பின்னால் வ கிற ேதர்க
ேவண் ய நிர்ப்பந்தம் இ ந்த .

க்கு வழி அைமவதற்காகவாவ

விைரய

ஆனால் யா ேம எதிர்பாராத ேபரதிசயமாக இைளய பாண் யாின் ேதர்
ைழவாயில ேக ஓாி கணங்க க்கும் ேமலாக நின்ற . தானாக நிற்கவில்ைல
கூட்டத்தில் எைதேயா பார்த் விட் இைளய பாண் யேர
நாகனின் ேதாைளத்
ெதாட் அவ க்கு உணர்த்தித் ேதைர நி த்தச் ெசய்தி ந்தைத ம் ன்வாிைசயில்
நின்ற சிலர் கண்
ந்தனர்.

28
ேதர் நி த்தப்பட்டேதா ேபாகாமல் - யா ம் எதிர்பாராத வண்ணம்
அழகுக்ெகல்லாம் இலட்சிய எல்ைலயான காமேதவேன கீழறங்கி வ வ ேபால்
இைளயபாண் யர் சாரகுமாரேர ேதாி
ந் கீழிறங்கிக் கூட்டத்ைத ேநாக்கி
ஓாிலக்ைகக் குறிைவத்

விைரந்தார். 'ஏன்? ஏன்? அங்ேக என்ன? அங்ேக என்ன?

எதற்காக இைளயபாண் யர் கீழிறங்கிப் ேபாகிறார்?' என்ற ேகள்வி ேதர்ப்பாகன்
நாகன் தல் அங்கு கூ யி ந்த பல்லாயிரவர் மனத்தி ம் ஒ ங்ேக ஏற்பட்ட .
------------4. கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டம்
இைளயபாண் ய ைடய ேதர் திடீெரன் அங்கு நின்ற எல்ேலா க்கும் ஒ
திராகேவ இ ந்த . ன்னால் ெசன்ற ேதர்கள் ெவகு ரம் ேபாய்விட்டன. பின்னால்
வர ேவண் ய ேதர்கள் வர
யாமல் இைளயபாண் ய ைடய ேதர், ேகாட்டத்தின்
வாயி ேலேய வழிமறித் நின் ெகாண்ட .
ைழ ேகாத்தாற்ேபால் வாிைசயாக
இைடெவளி விடாமல் தியில் ெசல்ல ேவண் ய ேதர் உலாவில் இதனால்
இைடெவளி உண்டாகி அணிவகுப் க் குைலந்த .
'அத்தைன அவசரம் என்னவாயி க்கும்?' என் எல்லா ைடய கண்க க்கும்
ேதாி
ந் கீழிறங்கி இைளயபாண் யர் ெசன்ற திைசையேய ேநாக்கின. அங்ேக
அவர்க க்கு ஓர் அதிசயம் காத்தி ந்த . ேதர் உலாக்ேகாலத்தில் இைளயபாண் யர்
மிக மிகக் கவர்ச்சி நிைறந் ேதான்றினார். ெசாந்த ேதசத்தில் விைளந்த த் க்க
இரத்தினங்க ம் பதித்த கிாீடத்திேனா சு ண்ட க ங்குஞ்சி பிடாியில் கற்ைற
கற்ைறயாய் அைலயிட ஆண் சிங்கம் ேபால அவர் நடந் ெசன்ற அழைகக் கண்
மயங்காதவர்களில்ைல. அவ ைடய அழகிேல ெபண்ைமயின் கனி இ ந்த
என்றால் நைடயிேல ஆண்ைமயின் கம்பீரம் இ ந்த . ெப மித ம் இ ந்த .
ேதாி
ந் கீழிறங்கி நடந் ேபாய் அவர் ெசய்த காாியத்ைதப் பார்த்த ேபா
ேதாற்றத்தில் மயங்கியவர்கேள ம ப
ம் அவ ைடய ெதாண் னால்
மயங்கினார்கள்.
கூட்டத்தில் இ
ண் ெந க்கப்பட்டதன் காரணமாக இளம் பாண்மகள்
ஒ த்தியின் ைககளி
ந் கீேழ ந வி வி ந் விட்ட யாைழ அவள் ைககளில்
எ த் க் ெகா த்த இைளயபாண் யாின் அந்தக் க ைணையக் கண் வியந்தனர்
யாவ ம். 'அந்தப் ெபண் யார்? இைளயபாண் யாின் க ைணைய ம்,
கண்ேணாட்டத்ைத ம் அைடய அவள் ெகா த் ைவத்தவளாயி க்க ேவண் ம்!
அவ ைடய பாக்கியேம பாக்கியம்' - என்ெறல்லாம் கூட்டத்தினர் அந்தப் பாண்
மகைளக் கண் வியந்த ேபால்
நாகன் வியக்கவில்ைல.

ம்,
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மணி ரத்தி
ந் நகரணி மங்கல விழாவிற்காகக் கபாட ரத்திற்கு வ கிற
வழியில் இைளயபாண் யேரா ேதாில் இடம்ெபற்ற ெபண்தான் அவள். மனத்தில்
ஒ விதமான பயத்ேதா
ன்னால் ேதர்கள் ெசல் ம் திையப் பார்த்தான்
நாகன். நல்ல ேவைளயாகப் பாட்டனா ைடய ேதர் ன்னால் ெவகு ரம்
ேபாய்விட்ட . ஆனால் ேகாட்டத்தி ள்ளி ந் ெவளிேய வரேவண் ய மற்ற
இரதங்கள் ஏன் பின் தங்கின என்ற சந்ேதகம் ன்னால் ேபாய்விட்ட அவ க்கு
வரக்கூடாேத என்ப
நாகனின் பயமாயி ந்த .
இைளயபாண் யைரக் காண்பதி ள்ள ஆவல் அடங்காமல் ேகாநகாின் விழா
நாளில் அவைரக் காண
ந்த ஒவ்ேவாாிடத்திற்கும் அந்த பாண்மகள் வ வைதக்
கவனித்தி ந்தான்
நாகன். பக ல் நகரணி மங்கலத் க்காக அரசைவ கூ யி ந்த
ேபா ம் அங்கு இேத ெபண்ைணப் பார்த்ததாக ஞாபகமி ந்த அவ க்கு.
இப்ேபா ம் இைளயபாண் யர் கீேழ ந வி வி ந்தி ந்த யாைழ அவள் ைககளில்
எ த்தளித் விட் ஏேதா கூறேவ
நாகன் அைதச் ெசவிெகா த் க்
ேகட்கலானான்.
"ம ப

ம் உன் யாைழக் கீேழ தவற விட்

கூறியைத மறந்

விட்டாேய ெபண்ேண? அதற்குள் நான்

விட்டாயா? 'கவிஞனின் எ த்தாணி ம், பாணனின் யா ம்

வாழ்க்ைகயின் ேசார் களில் கூட அவர்களிடமி ந்
நான் கூறிய
"அவர்க
நிைன ட்

இனிேமலாவ

கீேழ ந வி விடக்கூடா ' என்

உனக்கு நிைனவி க்கும் அல்லவா?"

ைடய எ த்தாணி ம், யா ம் கீேழ வி ம் ேபாெதல்லாம் - அைத
ம ப

இ க்கும்ேபா

ம் எ த்தளிக்க உங்கைளப் ேபான்ற ' த் வணிகர்கள்'

கவைல எதற்கு?" - என்

பதில் வார்த்ைதகளில் ' த்

குனிந்த தைல நிமிராமல் அவள் கூறிய

வணிகர்களி க்கும் ேபா ' - என்ற இடத்தில் மட் ம்

குரைல நி த்தி வார்த்ைதகைள அ த்தி 'நீங்கள் ஒ

த்

வணிகர்' - என்பதாக

என்னிடம் ெபாய் ெசால் யி க்கிறீர்கள், ஞாபகமி க்கட் ம் - என்ப
ேபசினாள்.
"அதில் சந்ேதகெமன்ன? இந்தப் பாண்

ேபால்

நாட் க் கபாடத்தின் கழ்ெபற்ற

த் க்க க்ெகல்லாம் ெசாந்தக்காரர்கள் நாங்கேள அல்லவா?" - என் அவள்
ேகள்வியிேல குத்திக் காட்டப்பட்ட குறிப் க்கும் ேசர்த்ேத ம ெமாழி கூறினான்
இைளயபாண் யன். அவ ம் விடவில்ைல. ேம ம் அவைன வம் க்கி த்தாள்.
"கபாட ரத்
ேபா

த்

க்கிறேத?"

வணிகர்கள்

த் க்கேளா

ெபாய்ைய ம் விைலேபசுவார்கள்
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"வாணிகத் க்குப் ெபாய் பாவமில்ைல!..."
"ஆனால் ெபாய்ேய ஒ

வாணிகமாகி விடக்கூடா ..."

இதற்கு ம ெமாழி கூறாமல் அவைள ேநாக்கிப் ன்னைக
"கண் க்கினியாள்! நீ ம் உன் ெபற்ேறார்க
என் அவைளப் பாி டன் வினாவினான்.

த்த சாரகுமாரன்...

ம் இங்கு எங்ேக தங்கியி க்கிறீர்கள்?"

"கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்தில் எல்லாப் பாணர்கேளா ம் தங்கியி க்கிேறாம்"
- என் அவளிடமி ந் ம ெமாழி கிைடத்த . இந்த விஷயத்தில்
இைளயபாண் யைனக் கண்காணித் க் ெகாள்ள ேவண் ய அந்தரங்க ஒற்றனாக ம்
தியபாண் யர் ெவண்ேதர்ச் ெசழியர் அவைன நியமித் ைவத்தி ந்ததனால்
நாகன் இவற்ைறக் கவனித் க் ெகாள்ள ேவண் யதாயிற் . ேமேல என்ன
ேபசுகிறார்கள் என்
நாகன் கவனிக்க அவசியமில்லாமல் இைளயபாண் யன்
அந்தப் ெபண் கண் க்கினியாளிடம் விைட ெபற் க் ெகாண் ேத க்கு
வந் விட்டான். எனேவ
நாக ம் ேதைர விைரவாக ன்ேன விாிந் கிடந்த
தியில் ெச த்த ேவண் யதாயிற் .
பின்னால் தங்கிய ேதர்க ம் அ த்த த் விைரயலாயின. இைளயபாண் யர்
வ வில் வந் ேபசிவிட் ச் ெசன்ற ேப ெபற்றவள் என்பதனால் அப்ேபா அந்தக்
கூட்டத்தி
ந்த இளம்ெபண்க க்கு எல்லாம் கண் க்கினியாள் ேமல்
ெபாறாைமயாயி ந்த . கண் க்கினியாேளா ம
ண்ட வண் ேபான்ற மயக்க
நிைலயி
ந்தாள். யாழில் மீட்டத் ெதாிந்த பண்கைள எல்லாம் அப்ேபா தன்
ெநஞ்சில் மீட் க் ெகாண்
ந்தாள் அவள். ேதர்க்ேகாட்டத்தி
ந்
றப்பட்ட
ேத லா நகைர வைளத் க் கிடந்த ெப
திையச் சுற்றிக் ெகாண் ம ப
ேதர்க்ேகாட்டத்தின் வாயி க்கு வந் ேச வதற்குள் வி ந்தா ம் வி ந் வி ெமன்
ேதான்றிய .
கூட்டத்தில் பலர் ேதர்க் ேகாட்டத்தின் மதிற் றத்

ேமைடகளி

ம், மணல்

ெவளியி ம், மரக் கூட்டங்களின் கீ ம் அமர்ந் விட்டனர். நகரம் ேசாதி மயமான
தீபாலங்காரங்களினால் பிரகாசித் க் ெகாண்
ந்த . எங்ேக தி ம்பினா ம் ஒளி.
எங்ேக ெசவி ெகா த்தா ம் இைசகளின் இனிய ஒ . எங்ேக கண்டா ம் அலங்காரம்.
எங்ேக பார்த்தா ம் மக்கள் ெவள்ளம். நிலா ஒளியில் கட ம் நீலமாகப் ெபாங்கி
மின்னிக் ெகாண்
ந்த . மரக்கலங்களி ம் சி படகுகளி ம் கூட விளக்குகள்
மின்னிக் கட
ம் ஒ ெப நகரம் உ வாகி விட்ட ேபான்ற ேதாற்றத்ைத
உண்டாக்கிக் ெகாண்
ந்தன.
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இந்த நகரணி மங்கல விழா நாளில் மட் ம் ேதச ேதசாந்திரங்களி

ந்

வ ம்

யாத்திாீகர்க க்கும், வணிகர்க க்கும், ெதன்பழந்தீ களி
ந் வ ம் கடற்
கு ம்பர்க க்கும் கூடச் சுங்கக் கட் ப்பா கள் தளர்த்தப்பட்
ந்தன. பிற
நா களி
ந் பண்டங்கைளக் ெகாண் வந் விற்ேபா க்கும் கபாட ரத்தி

ந்

த் க்கைள ம், இரத்தினங்கைள ம் ெகாள் தல் ெசய் ெகாண்
ேபாகிறவர்க க்கும் இந்த விழா நாட்களில் வாணிகம் ெசய்வதற்கு வசதிகள்
அதிகமாயி ந்தன.
ெதன் பழந்தீ களில் வசித் வந்த ரட் க் கு மக்களான கடற் கு ம்பர்கள்
கு திெவறி பி த்தவர்களாயி ந் ம் ஒவ்ேவாராண் ம் கபாட ரத் நகரணி மங்கல
விழாவில் ஏதாவ கலக ட் விட் ச் ெசல் ம் வழக்கத்ைத அவர்கள் ேமற்
ெகாண்
ந் ம், அவர்க க்குத் தைடவிதிக்கா விட்
ந்ததற்குக் காரணம் ெபாிய
பாண் யர் ெவண்ேதர்ச் ெசழியாின் ெப ந்தன்ைம ம் அநாகுல பாண் யாின்
ணி ேம என் கபாட ரத் மக்கள் அறிந்தி ந்தனர்.
ேவ நா களி
ந் கபாட ரத் க்கு வ ம் கப்பல்க க்கும், கபாட ரத்தி
ந்
ேவ நா க க்குச் ெசல் ம் கப்பல்க க்கும் ெதன் பழந்தீ கைளக் கடக்க ேந ம்
ேபா இந்தக் கடற் கு ம்பர்களால் விைள ம் ெதால்ைலக ம் ேவதைனக ம் நீண்ட
காலமாகத் தவிர்க்க
யாதப இ ந்தன. ெவண்ேதர்ச்ெசழிய மாமன்னர் காலத்தி ம்
அநாகுல பாண் யர் காலத்தி ம் ஓரள அடக்கி ஒ க்கப்பட்ட பின் ம்
இவர்க ைடய ெகாைல ெவறிேயா, ெகாள்ைள ெவறிேயா தணியாமல் அவ்வப்ேபா
தைலெய ப்ப ம் மைறவ மாக இ ந்தன. இந்தத் ெதன்பழந்தீ க் கடற்
ெகாைலஞர்களின் இனத்தில் ெபண்கள் குைறவாக ம், ஆண்கள் அதிகமாக ம்
இ ந்ததனால் - கப்பல்கைளக் ெகாள்ைளய க்கும் காலங்களி
நகரங்களில் குந்

ெகாள்ைளயி ம் காலங்களி

ம், தைரப்பகுதி

ம் ெபான்ைன ம், மணிைய ம்,

இரத்தினங்கைள ம், த் க்கைள ம் ெகாள்ைளயி வைத விட அழகிய ெபண்கைளக்
ெகாள்ைளயி வதில்தான் இவர்கள் ெவறிபி த் அைலந்தனர்.
இரத்தம் உமிழ்வ ேபால் உ ண்

அைலபா ம் சிவந்த விழிக

ம், உயர ம்

ப மனானத் ேதாற்ற ம், உட ல் அ கம் ல் ேபால் விகாரமாகச் ெசழித்த ேராம
அடர்த்தி ம், ெசந்தீப்ேபால் சைடயிட் த் திாிந்த கைல

மாகக்

ெகாைலயரக்கர்கெளனத் ேதான் வார்கள் கு ம்பர்கள். ஊன் தின்பதி
ம வ ந் வதி

ம் அளவற்ற ஆவ

ம் பசி

ம்,

ள்ள இந்தக் ெகாைல ெவறியர்க

க்கும்,

கபாட ரத் க்கும், பழம் பைககள் நிரம்ப இ ந்தன. அரச நீதிைய ம் ஒ ங்ைக ம்
நிைல நாட் வதற்காகப் பாண் ய மரபினர் இவர்கைளப் பண்ப த்த யன்ற
யற்சிகள் எல்லாம் தங்க

ைடய சுதந்திர உணர்ைவ ம், ெகாள்ைளயிட் த் திாி ம்
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ெதாழிைல ம், கட் ப்ப த்தி ஒ க்கும் ஏற்பா களாகேவ இவர்கள் ாிந்
ெகாண்ட தான் இதற்குக் காரணம்.
ெதன் பழந்தீ களில் அங்கங்ேக சி

சி

ெதாைக எண்ணிக்ைகயிற் சிறி என்றா
ெகா ைம ம் மிகுதியாயி ந்தன. பாண்

கு க்களாகத் திாிந்

வந்த இவர்கள்

ம் இவர்களிடம் வ ைம ம், சூழ்ச்சி ம்,
நாட் ன் வ ைம மிகுந்த கடற்பைட

மரக்கலங்கைள ம், வில் ரர்கைள ம் ெப ந் ெதாைகயினராக அ ப்பி இந்தத் ெதன்
பழந்தீ க் கடற் ெகாைலஞர்களின் இனத்ைதப் ண்ேடா அழித் வி வ
சாத்தியெமன் ேதான்றினா ம் அப்ப ச் ெசய் தீர்த் வி வ இராசதந்திரமாகா
என் விட்
ந்தார் ெவண்ேதர்ச் ெசழியர். கடல் வழியாக ேவ நாட் னர் எவேர ம்
கபாட ரத்தின் ேமேலா பாண் ய நாட் ன் ேவ கடேலாரப் பகுதிகளின் ேமேலா
பைடெய த் வ வதாயி ந்தால் த ல் இந்தக் கடற்ெகாைலஞர்களின் தீ கைளக்
கடந்ேத வரேவண் ம். பிறவிக் கலகக்காரர்க ம், ெகாள்ைளக் கூட்டத்தின ம் ஆகிய
கடற் கு ம்பர்கள் தங்கைளக் கடந் யார் எங்கு ேபாக யன்றா ம் வழிமறித்
ெதால்ைல த வ இயல்பாக இ க்கும்.
இந்தக் காரணத்ைத அந்தரங்கமாகச் சிந்தித் ப் பார்த்த பின்ேப அவர்கைள
அடக்குவ ேபால அடக்கிவிட் க் கபாட ரத் க்ேகா மற்ற நகரங்க க்ேகா
விழாவணி நாட்களில் அவர்கள் வ வைதேயா ேபாவைதேயா த த் ஒ க்காமல்
விட்
ந்தார் ெபாிய பாண் யர். அநாகுல க்கும் தந்ைதயாாின் இந்த இராசதந்திர
ஏற்பா பி த்தி ந்த . இந்த ஏற்பாட் ற்குப் பின்ன ம் கடற் ெகாைலஞர்களின் சி
சி ெதால்ைலகள் அங்கங்ேக எ வ ண்டாயி ம் அவற்ைறச் சா ாியமாக ம்,
ெப ம் பைக ளாத வைகயி ம் பாண் நாட்டார் எதிர்ெகாண் ஒ க்கி வந்தனர்.
இப்ப ப்பட்ட கடற் ெகாைலஞர்கள் சிலைர நகரணி விழாவன்

இரவில் ேத லா

ந்த ம் சாரகுமார ம்,
நாக ம் சந்திக்க ேநர்ந்த . ேத லா
ந்த ம்
பைழயப ேதர்கைளத் ேதர்க்ேகாட்டத்தில் ெகாண் வந் ேசர்த் விட் ப் பட் னப்
பிரேவசத் க்காகப் ைனந் ெகாண்ட அலங்காரக் ேகாலங்கைள ம் கைளந் விட்
உறக்கம் வராத காரணத்தினால் பாிகளில்
ெவளிேய றப்பட்
ந்தார்கள்.

நாக

ம் சாரகுமார

ம், ேகாட்ைடக்கு

கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்திற்குச் சற்ேற தள்ளி வட ற ள்ள சி

சி

குன் களில், கபாட ரத்தின் கழ் ெபற்ற இரத்தினச் சுரங்கங்கள் இ ந்தன. இந்த
இரத்தினாகரங்கள் அைமந்தி ந்த குன் ப் பகுதி
ம் ' கவசீகரம்' - எனப்ப ம்
ஒ வைக விேசடமான எ மிச்ைச மரங்கள் அடர்ந் வளர்ந்தி ந்தன.
ெபான்னிறத்திற்குத் தளதளெவன் ப மன் ப மனான எ மிச்ைசக் கனிகள் மரகதப்
பசுைம ேபார்த்த இைலகளின் அடர்த்தியிேல நிலெவாளியில் ெசய் ெதாங்கவிட்ட
தங்கப் பழங்கைளப் ேபால் மிக அழகாகத் ேதான் ம். குன் களில் சாைலக

ம்,
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கிைளச் சாைலக மாக அங்கங்ேகயி ந்த பல இரத்தினாகரங்க
வழிக மாக இ க்கும்.

க்குப் பிாி ம் சி

குன் கள் யாவற் க்கும் உயரமான இடத்திற்கு மேகந்திரமைல என் ெபயர்
வழங்கி வந்த . மணிமைல என் ம் மக்கள் அைதச் ெசால் வந்தார்கள்.
மணிமைலயில் சுற் ப் ற மண்ேண சிவப் ப் ெபா யாக ம், நீலப் ெபா யாக ம்,
பச்ைசப் ெபா யாக ம் ெசய்
வினாற்ேபால இரத்தினங்களில் நிறக்கலைவ ம்
ஒளி வண்ண ம் ெசறிந் ேதான் ம். மணிமைல உச்சியி
ந் கீேழ பார்த்தால்
த ல் கைரேயாரத் ப் ன்ைனத் ேதாட்ட ம், அப் றம் நகர ம் கட
நிலெவாளியில் மிகமிக அழகாகத் ேதான் ம்.

ம்

அந்தக் காட்சிையப் பார்த் நீண்ட நாளாகிவிட்டப யால் கு குலவாசத்தி
ந்
ேகாநக க்கு வந் தங்கியி க்கும் இந்த ேவைளயில் ஆவேலா
றப்பட்
ந்தான்
சாரகுமாரன்.
நாக க்ேகா இைளயபாண் ய க்குத் ைணயாகச் ெசல்ல
ேவண் ய கடைமையத் தவிர ெபாிய பாண் ய க்காக இைளயபாண் யேனா
ெசன் அவைனக் கண்காணிக்க ேவண் ய இரகசியப் ெபா ப் ம் இ ந்த . எனேவ
நாக ம் கைளப்ைபப் ெபா ட்ப த்தாமல் உடன் றப்பட்
ந்தான். அரச
கு ம்பத்தார் வழக்கமாக நகர் பாிேசாதைனக்குப் ேபாவ ேபான்ற எளிய ேகாலத்தில்
அவர்கள் இ வ ம் றப்பட்
ந்தனர். விழா இரவின் அைமதியி ம் நகர் ெபா
மிகுந்தி ந்த .
----------5. ெதன்பழந்தீ க் கடற்ெகாைலஞர்
நகரணி மங்கலத்தில் பல்ேவ விதமான ஆரவார நிகழ்ச்சிகளில் எல்லாம் ஓ யா க்
கைளத்த மக்கள் கூடாரங்களி ம் அறக்ேகாட்டங்களி ம் ெத த் திண்ைணகளி ம்
ேமைடகளி மாக டங்கிவிட்டனர். சாமக் ேகாழி கூ கிற ேநர ம் ெந ங்கிக்
ெகாண்
ந்த . ெதாைலவிேல கடல் அைலகளின் ஓைச கைரேயா ேமா ம்
ேநரத்திேல ெபாிதாகி ம், மற்ற ேவைளகளில் அடங்கி ம் ஒ த் க் ெகாண்
ந்த .
பின்னிரவின் இதமான ெமன் காற் க் குளிைர ம் ெமன்ைமைய ம் இேலசாகப் சிக்
ெகாண்

உலா வந்த . ட்பகத்தி

ந் ம், சாவகத்தி

ந் ம், த வித் ப் பயிர்

ெசய் வளர்க்கப்பட்ட கவர்ணம், கவசீகரம் ஆகிய சாதி எ மிச்ைச மரங்களின்
க்கள் கம்ெமன் மணம் பரப்பி அந்த மேகந்திர மைலக் குன் கைளச் ெசாப்பன
ாியாக்கிக் ெகாண்
ந்தன.
அ வயிற்றின் உள் மண்ணில் இரத்தினக் கற்கைள விைளவிக்கும் அேத நிலவளம்
ேமேல ெபாற்கனிகளாக மின் ம் எ மிச்ைசப் பழங்கைளக் ெகாத் க் ெகாத்தாகக்
கனிய ைவத்தி ந்தன. க்களின் வாசைனேயா பழங்களின் வாசைன ம் விரவி
வந் அந்தப் பகுதியில் நடந் ெசல்வைதேய ேபாைத ண்டாக்கும் ஒ காாியமாகச்
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ெசய் ெகாண்
ேதாண்டப்பட்

ந்தன. அங்கங்ேக இரத்தினக் கற்கைள எ ப்பதற்காக அகழ்ந்
ந்த ெப ங்குழிகளில் நீர் ேதங்கியி ந் கண்ணா யாய் மின்னிய .

குழிகளின் அ ேக குவிக்கப்பட்
ந்த கற்களில் பட்ைடத் திட்டப்பட் ம்,
இரத்தினமாகி ம் ெப ைம ெபறா கழிக்கப்பட்ட சாதாரணக் கற்கள் கூடத்
தங்களிடமி ந்த ஏேதா ஒ நிறச் சிறப்பா ம் வ வின் தனித் தன்ைமயா ம்
நிலெவாளியில் பிரகாசமாகத் ேதான்றின.
மேகந்திர மைலக் குன் களில் நீர்வளம் அதிகம். ஈரப்பாங்கான அந்த மண்ணில்
ைககளால் அகழ்ந் சி குழி ேதாண் னால் கூட நீர் ெப கிவி ம். கிண கள் ேபால்
ெவட்டப்பட்ட குழிகளில் விைரந் ஊ ம் நீைர உட க்குடன் ேமேல இைறத் க்
ெகாட் னால்தான் ேதாண் கிறவர்க க்கும் கற்கைள வாாிப் ெபாி சிறிதாகச்
ச த் எ க்கிறவர்க க்கும் வசதியாயி க்கும். அவ்வா நீர் இைறத் க்
ெகாட் வதற்காக மிடா மிடாவாய்க் கவிழ்த் க் கிடந்த ெசப் ச் சால்கள் அங்கங்ேக
ேதான்றின.
கீேழ ேகா நகாில் விழா நிக ம் காலமாைகயினால் இரத்தினாகரங்கள் எனப்ப ம்
இரத்தினச் சுரங்கங்கள் இ ந்த மேகந்திர மைலக் குன் கள் ெவறிச்ேசா யி ந்தன.
உடம்பில் மண் ம் ேச ம் படக் குழிகளில் இறங்கி ேவைல ெசய் ம்
பணியாளர்களின் கூட்ட ம் அவரவர்க க்குக் கட்டைளயி ம் இரத்தின
வணிகர்களாகிய சீமான்களின் கூட்ட மின்றி மேகந்திர மைலேய வ ைமயாகிப்
ேபாய்விட்ட ேபா
ந்த . அந்த இரவின் ஒ க்கத்தில் குன் ப் பகுதிகளில் எங்ேகா
நாிகள் ஊைளயி ம் ஓைசைய ம் கீேழ கடலைலேயாைசைய ம் தவிர ேவ
ஆரவாரங்கள் இல்ைல.
சிறி ேநரம் மேகந்திரமைலக் குன் களில் சுற்றிவிட் அப் றம் கடற்கைரப்
ன்ைனமரத் ேதாட்டத்தின் பக்கமாகச் ெசன் அங்குத் தங்கியி க்கும் பாணர்க

ம்

விற யர்க ம், ஒ விதமான குைற மின்றித் தங்கியி க்கிறார்களா என்பைதக்
கவனித் விட் அப் றம் ேகாட்ைடக்குள் ேபாய் அகநகாில் அரண்மைனைய
அைடயலாம் என்
றப்ப ம்ேபா எண்ணியி ந்தான் இைளயபாண் யன். ஆனால்,
மேகந்திர மைலக் குன் களில் சுற்றிவிட் த் தி ம் ம் ேபாேத அதிக ேநரமாகிவிட்ட .
தி ம்பி வ ம் ேபா தற்ெசயலாக
நாகனிடம் வினாவினான் சாரகுமாரன்:
"ேகா நகாிேலா நம

கடற்பகுதிகளிேலா கு ம்பர்களின் ெதால்ைலகள் இப்ேபா ம்

இ க்கின்றனவா? அல்ல
"

அவர்கள் அடங்கி வழிக்கு வந்

விட்டார்களா?"

ைமயாக அடங்கி விட்டார்கள் என் ெசால்ல
யா . அவ்வப்ேபா கடற்
கு ம்பர்களின் ெதால்ைலகள் ஏற்படத்தான் ெசய்கின்றன. கடற்பகுதிகைளத் தவிரக்
ேகா நகாி ம் கு ம்பர்களின் இரகசியக் கு க்கள் உண் . இந்தக் கு க்களா ம்
அவ்வப்ேபா கலகங்கள் வ ம்."
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"பாட்டனா ம், என் தந்ைத ம் மனம் ைவத்தால் இவர்கைள ஒ ெநா யில்
அழித்ெதாழித் விடலாம். ஏன் ேகா நக க்குள்ேளேய இவர்கைளக் கலகக்
கு க்களாக ம், ெகாள்ைளயி ேவார்களாக ம் இன்
ைவத்தி க்கிறார்கெளன் ெதாியவில்ைல..."

ம் விட்

"காரணமில்லாமல் ெபாியவர் எைத ம் ெசய்ய மாட்டார். தவிர ம் இந்தக்
கு ம்பர்கைளப் ண்ேடா அழிப்பெதன்ப அறேவ சாத்தியமில்லாத காாியம்.
ேகாைரப் ற்கைளப் ேபால் அழித் விட்ேடாெமன் நாம் நிைனக்கும் ேபாேத
தைலெய த்
ைளக்கக் கூ யவர்கள் இவர்கள். இவர்க ைடய ஆணிேவ ம்,
ல ம் எங்ெகங்ேக ஊன்றியி க்கின்றன என்பைதக் கண் தீர்க்க
யா . ஒ வன்
அழிந்தால் பலர் எந்ெதந்த தீ களி
ந்ேதா வ வார்கள். குமாரபாண் யர்
நிைனப்ப ேபால் இவர்கைள அவ்வள எளிதாக அழித்ெதாழித் விட
யா ..."
என்றான்
நாகன்.
ேபசிக்ெகாண்ேட அ க ேக வந்ததனால் இ வ ம் தத்தம் குதிைரகைள விைரந்
ெச த் வதற்கு யலவில்ைல. கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்ைத அவர்கள்
சுற்றியேபா அங்ேக தங்கியி ந்த கைலஞர்களின் கூடாரங்கள் அைமதியில் ஆழ்ந்
ேபாயி ந்தன.
"அந்தப் ெபண் கண் க்கினியா ம் தன் ெபற்ேறார்க டன் இங்ேகதான்
தங்கியி ப்பதாய்க் கூறினாள்" என் ஏேதா நிைன வந்தவனாக
நாகனிடம்
கூறினான் சாரகுமாரன். ன்ைனத் ேதாட்டத் க்கு அப்பால் கடேலாரத்
நீர்க்கழிகளின் கைரயிேல வாிைசயாக அடர்ந் ெசழித்தி ந்த தாழம் தாில் க்கள்
நிைறய மடலவிழ்ந்ததன் காரணமாகேவா என்னேவா, மணம் காற்றில் மிதந் வந்
ன்ைனத் ேதாட்டத்ைத நிைறத்த . அந்தப் ெபண்ைணப் பற்றி நிைன கூர்ந்த
ேவைள ம் இந்தத் தாழம் ந மணத்ைத உணர்ந்த ேவைள ம் ஒன்றாயி ந்த
மங்கலத்ைத எண்ணிச் சாரகுமாரன் தனக்குள் வியந் ெகாண்டான்.
அைதய த் ப் றநகாில் கைடசியாக அவர்கள் குந்த பகுதி கட ற் குளித்த
த் க்கைளப் பல்ேவ வணிகர்கள் திரட் ைவத்தி ந்த கிடங்குகளாகிய
பண்டசாைலகள் நிைறந்த தியாகும். ஒவ்ெவா பண்டசாைல ம் ன் றம் திைய
ேநாக்கிய வாயி ம், பின் றம் பள்ளத்தில் ப யிறங்கினால் அப்ப ேய கட ல்
படகுகள் லம் மரக்கலங்க க்கு ஏற்றி அ ப்ப வசதி ள்ளதாக ம் அைமந்தி ந்தன.
நகரணி விழா க்காகப் பண்டசாைலகள் டப்ெபற் க் கலகலப்பின்றி இ ந்ததனால்
அப்பகுதி இரண்

கிடந்த . றப்ப ம்ேபா , 'இைளயபாண் யர் நகர்

பாிேசாதைனக்குப் ேபாய் வர ஆைசப்ப கிறார். நா ம் உடன் ேபாய் வ கிேறன்' என் ெபாியவாிடம் ெசால் க் ெகாண் அவர் அ மதி டன் தான்
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றப்பட்
ந்தான்
நாகன். அதனால் அவன் ேநரமாவைதப் பற்றிக்
கவைலப்படாமல் சாரகுமாரன் ேபாகிற இடங்க க்ெகல்லாம் உடன் ேபானான்.
'அரசகு ம்பத் க் கடைமகைளப் பழகிக் ெகாள்வ ேபான்ற எந்தச் ெசயைல'
இைளயபாண் யர் ெசய்தா ம் ெபாியவர் அைதத் த க்கமாட்டாெரன்ப
நாக க்குத் ெதாி ம். விைல யர்ந்தைவ ம், ெப மதிப் ள்ளைவ மான
த் க்களடங்கிய பண்ட சாைலகள் உள்ள தியில் அவர்கள் ெசல் ம்ேபா சற்
ன் அவர்களி வ ம் எந்தக் கடற்ெகாைலஞர்கைளப் பற்றிப் ேபசிக்
ெகாண்
ந்தார்கேளா, அேத கடற் ெகாைலஞர்கள் சிலைரச் சந்ேதகத் க்குாிய
சூழ்நிைலயில் சந்திக்க ேநர்ந்த . ஒ ெபாிய த் ப் பண்ட சாைலயின் வாயி ல்
அவர்கள் கூட்டமாக நின்றி ந்தனர். இைளயபாண் ய ம்,
நாக ம், இ ேளா
இ ளாக அவர்கள் த் ப் பண்டசாைலயின் வாயிற்கதவ ேக ஒ ங்கி நிற்பைதப்
பார்த் ம் பார்க்காதவர்கைளப் ேபால் குதிைரகைள விைரவாகச் ெச த்திக் ெகாண்
ெத வின் ம ேகா க்கு வந் விட்டார்கள் என்றா ம் - ெத க்ேகா யில் ஓர் ஓரமாகச்
சிறி ேநரம் நின் ெகாண் அைதப்பற்றித் தங்க க்குள் ேபசிக் ெகாண்டார்கள்.
"ேகா நகரத்தின் இந்த மங்கல விழா கு ம்பர்களின் ெகாைலேயா ெகாள்ைளேயா
இல்லாமல் நிைறவைடய
யாெதன் ெசால் கிற அள க்கு இ ஒ வழக்கமாகி
விட்ட . ற தியின் இந்தப் பண்டசாைலயி ள்ேள ெகாள்ைளயிட
இவர்க க்கி க்கும் வசதிகள் ேபால் ேவ வசதிகள் எங்கும் கிைடக்கா .
ெகாள்ைளயிட்ட பண்டங்கைள அப்ப ேய பின் றம் ெகாண் வந் நி த்திய படகில்
ஏற்றிக் ெகாண் கட க்குள் ேபாய்விடலாம்" - என்
நாகன் கூறியைதக் ேகட்
இைளயபாண் ய க்கு ெநஞ்சம் ெகாதித்த .
நாகன் அப்ப ப் ேபசிய ம்
அவ ைடய மனத் க்குப் பி க்கவில்ைல.
"இெதன்ன

நாகா? இந்தச் சமயத்தில் கைத ெசால்

அரக்கர்கைளப் பற்றி எனக்குச் ெசால் க் ெகாண்
த க்க நாம் ஏதாவ

வைதப் ேபால் இந்த

க்கிறாேய நீ? இவர்கைளத்

ெசய்ய ேவண்டாமா? கண்ணால் கண்ட பின் ம் வாளா ேபாவ

நல்லதல்லேவ? 'இவர்க

ைடய ெகாைலேயா, ெகாள்ைளேயா இல்லாமல் விழாேவ

நிைறவைடயா ' - என்

நீ ெசால்வ

ேபாய்விட
"

ேபால் நாம் நிைனத் க்ெகாண்

ேபசாமல்

மா?"

யாெதன்றா ம் ேவெறன்ன ெசய்யலாம் குமார பாண் யேர?
கு ம்பர்க ைடய உட ல் ஓ ம் கு தியின் ஒவ்ேவார வி ம் ெகாைல ெவறி
கலந்தி க்கும். யார் இன்னார் என் பார்க்காமல் ெநஞ்சுக் குழிைய ேநாக்கி வாைளப்
பி ப்ப அவர்கள் இயல் . பா காப் ஏற்பா கேளா க விகேளா இன்றி
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வந்தி க்கும் நாம் இ வ ம் பலராகக் கூ
ெகாள்வ

நிற்கும் அவர்களிடம் ேபாய்ச் சிக்கிக்

நல்லெதன்றா நிைனக்கிறீர்கள்?"

"எப்ப இ ந்தா ம் இைதத் த த்தாக ேவண் ம். அதற்கு வழி ெசால்! எந்த
வணிகாின் த் க்களாயி ம் அைவ நம கட ல் விைளந்தைவ. அவற்ைற நாம்
ெகாள்ைள ேபாகவிடக்கூடா " - என் மனம் கு றிப் பி வாதமாகப் ேபசினான்
சாரகுமாரன்.
"இதற்கு ஒேர ஒ வழிதான் இ க்கிற ! இந்த இடத்தில் அதற்கு வாய்ப் உண்டா
இல்ைலயா என்பைத இேதா பார்த் ச் ெசால் வி கிேறன்" - என்
தியின் எதிர்ச்
சாாியில் வானளாவ மறித் க் ெகாண்
ந்த ேகாட்ைட மதிற்சுவைர நிமிர்ந்
பார்த்தான்
நாகன். அப்ப ப் பார்த்த ம கணேம அவன் கம் மலர்ந்த .
கண்களி ம் நம்பிக்ைக ஒளி வந் நிைறந்த . ேமேல ேகாட்ைடப் ற மதிற்சுவாின்
உச்சிையப் பார்த்தபின் தி ப்திேயா ம் நம்பிக்ைக நிைறந்த குர
ம்
இைளயபாண் யைர ேநாக்கிக் கூறலானான்
நாகன்:
"ஒ வழி இ க்கிற குமாரபாண் யேர! இந்த இடத்தில் இப்ேபா இந்த அகால
ேவைளயிேல நமக்குப் பயன்படக்கூ ய உதவி அ ஒன் தான். நாம் அவர்களிடம்
சிக்கிக் ெகாள்ளாமேல அவர்கள் நம்மிடம் பயந் ஓ ம்ப ெசய்ய ேவண் மானால்
இைதத் தவிர ேவ வழியில்ைல. என்ேனா தைய ெசய் தாமதமின்றி உடேன நான்
கூப்பி கிற இடத் க்கு குமாரபாண் ய ம் வரேவண் ம்."
"இத்தைன அவசரமாக என்ைன எங்ேக அைழக்கிறாய்

நாகா?"

"அவற்ைற எல்லாம் விவரம் ெசால் விவாதிக்க இப்ேபா ேநரமில்ைல.
றநகாி
ந் ேகாட்ைட மதில்ேமல் ஏ வதற்குள்ள வழிகளில் ஒன் இந்த
இடத்தி
ந் மிக அ கி ள்ள மதிற்சுவர்ப் பகுதியில் உள்ள . இப்ப ப் ற
நகாி
ந் மதில் ேமல் ஏ வதற்குள்ள வழிக க்குப் ெப ங்கத ம் - அந்தப்
ெப ங்கதவி ேட அைமந்த சிறிய திட்டவாயில் கத ம் அவற்றிற்குக் காவலாக
ஆ தந்தாங்கிய யவனக் காவல் ர ம் உண் என்றா
அவற்ைறக் கடந் மதில் ேமல் ஏறியாக ேவண் ம்."
"ஏறி என்ன சாதித் விட
"

ம்."

கிறதா இல்ைலயா என் தான் பா ங்கேளன்?"

ம், நாம் எப்ப

ம்
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இ வ ம் தத்தம் குதிைரகைள விைரந் ெச த்திச் ெசன் அந்த இடத்ைத
அைடந்தனர். குதிைரகளி
ந் கீழிறங்கி ப வழிக்கு ைழவாயிலான ெசப் த்திட்
வாயிற் கதைவ தட் ய ம் தாகாரமான ேதாற்றத்ைத ைடய க ங்குன் ேபான்ற
யவனக் காவல் ரன் ஒ வன் வந் கதைவத் திறந்தான் அவன் ைகயி
ந்த
தீப்பந்தத்தின் ஒளியில் இைளய பாண் யர் தன வல கரத்ைத ன் நீட்
த்திைர
ேமாதிரத்ைதக் காண்பித்த ேபா பயபக்தி டன் ைககூப்பி வணங்கி வழிவிட்டான்
அவன். இைளய பாண் ய ம்,
நாக ம் உள்ேள ைழந் ெகாண் திட்டவாயிற்
கதைவ ம ப
ம் அைடத் த் தாழிட் வி மா அவ க்குச் ைசைக காட் னர்.
அவன் ெவளிேய நின்ற குதிைரகைளச் சுட் க் காண்பித் ச் ைசைகயால்
நாகனிடம் ஏேதா வினவினான். 'குதிைரகள் அங்கு நின்றால் நின் விட் ப்
ேபாகட் ம்! நீ கதைவ அைடத் உடேன உட் றமாகத் தாழி ' என்
நாகன்
க ைமயாய கக்குறிப்ேபா விளக்கிய டன் அவன் கனமான ெசப் த்திட்ட
வாயிற்கதைவ உட் றமாகத் தாழிட்டான்.
அவைன அங்ேக நின் ெகாள்ளச் ெசால் ய மில்லாமல், "நாங்கள்
ெசால் கிறவைர ேவ யார் வந் கதைவத் தட் னா ம் திறக்கேவண்டாம்" என்பைத ம் உணர்த்தியபின் இ வ ம் மதில் மீேதறி அங்கு ரர்கள் நின் ேபார்
ாிவதற்காக அைமக்கப்பட்
ந்த சி ேமைட ேபான்ற நீண்ட தளத்தில் ப ங்கிப்
ப ங்கி நடந் கடற்கு ம்பர்கள் கூட்டமாக நின்ற த் ப் பண்டசாைல இ ந்த
பகுதிக்கு ேநர் எதிேர ேமேல இ ந்த சுவர்ப் பகுதிைய அைடந்தார்கள். ேநர் எதிேர
கீேழ சாைலயில் ெகாைலஞர்கள் நிற்ப ேம
ந் நன்றாகத் ெதாிந்த .
--------6. கபாடத்தில் ஒ

கள

மதில் ேமல் அந்த இடத்திற்கு வந்த பின் தான்
நாகன் ெசய்த சமேயாசிதமான
ேயாசைனயின் சிறப் இைளயபாண் ய க்குப் ாிந்த .
நாகனின் அ பவ
அறிைவ ம், கபாட ரத்தின் ேகாட்ைட மதிற்சுவர்களில் எங்ெகங்கு எந்ெதந்த
க்கங்கள் அைமந்தி க்கின்றன என்ப பற்றி அவ க்கி ந்த ஞாபகத்ைத ம்
ெபாி ம் வியந்தான் சாரகுமாரன். ற் க்கணக்கான கடற்கு ம்பர்கள் எதிர்த்
நின்றா ம் தாக்கி அழிப்பதற்கு ேவண் ய வசதிகள் அப்ேபா அந்த இடத்தில்
இ ந்தன. பாட்டனார் அந்த மதிைல ம், ேகாட்ைடைய ம் அைமத்தி க்கும்
விதத்ைத ம்
க்கத்ைத ம் இைளயபாண் யனான சாரகுமாரன் வியந்
ெகாண்
க்கும்ேபாேத கீேழ குனிந் அமர்ந்த
நாகன் அந்த இடத்தில் கயிற்றால்
பிைணக்கப்பட்

ந்த மாெப ம் மர உ ைள ஒன்ைறக் குறித் , "இேதா

பார்த்தீர்களா?" என் வியப் நிைறந்த குர ல் கூறிக்ெகாண்ேட சுட் க்
காண்பித்தான். அந்த உ ைளையப் பிைணத்தி ந்த கயி கைளச் சுழற்றி

நாகன்
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ேவகமாக அவற்ைற இயக்கியேபா
நிகழ்ந்தன.

மிக விைரவாக அ த்த த் ப் பல அற் தங்கள்

இயந்திரப் ெபாறிகளால்
க்கமான ேவைலப்பா கள் ெசய்யப்பட்
ந்த அந்த
இடத் மதிற்சுவாி
ந் அ க்க க்காக அம் கள் பாயத் ெதாடங்கியேபா கீேழ
த் ப் பண்ட சாைலையக் ெகாள்ைளயி வதற்கான ஏற்பா கைளச் ெசய்
ெகாண்
ந்த கடற்ெகாைலஞர்கள் திைகத் ப் ப ங்கலாயினர். கூாிய ைன டன்
கூ ய அம் மைழயி
ந் தப் வதற்காகப் பண்டசாைலயின் சுவேரா சுவராக
ஒண் க் ெகாள்வைதத் தவிர அவர்களால் ேவெற
ம் ெசய்ய
யாத நிைல
ஏற்பட் விட்ட .
வில்ெலறி வியன்ெபாறி - கல்
கூைட ேபான்ற பல்வைக இயந்திரப் ெபாறிகள்
அந்த மதி ல் அங்கங்ேக அைமக்கப்பட்
ந்தைதத் தக்க சமயத்தில்
நிைன ட் யதற்காக
நாகைனப் பாராட் னான் சாரகுமாரன். இந்தச்
சமேயாசிதமான காாியத்தினால் த் ப் பண்டசாைல ெகாள்ைள ேபாகாமல்
காப்பாற்றிய அவர்கள் அேத சமயத்தில் தங்கள் குதிைரகைளக் ெகாள்ைளேபாக
வி ம்ப ேநர்ந்த . மதி
ந் எதிர்பாராத தாக்குதைலக் கண்ட ெகாைலஞர்களில்
சிலர் பின்பக்கமாகக் கட ல் நி த்தியி ந்த படகுகளில் ஏறித் தப்பினர். ேவ சிலர்
திவழிேய ஓ வந்த ேபா மதிற் சுவர ேக நி த்தப்பட்
ந்த இவர்க ைடய
குதிைரகளில் ஏறித் தப்பிவிட்டனர். த் ப் பண்டசாைலையக் காப்பாற்றிய
ெப ைமேயா தங்கள் பாிகைள இழந் நடந்ேத அரண்மைனக்குத் தி ம்பினார்கள்
நாக ம் சாரகுமார ம்.
ம நாள் காைலயில் வி ந்த ம் பாட்டனார் ெவண்ேதர்ச் ெசழியர்
இைளயபாண் யைனச் சந்தித்த ேபா

ேகட்ட

தல் ேகள்வி, "இரவில் நக லா

ந்த பின் ம் ெந ேநரம் நீ தி ம்பிவரவில்ைலேய? உன்
கூட உன்ைனக் காண
என்ப தான்.

யவில்ைல. அவ்வள

ைடய பள்ளியைறயில்

ேநரம் எங்ேக ேபாயி ந்தாய்?" -

இைளயபாண் யனிடம் அவர் இந்தக் ேகள்விையக் ேகட்டேபா , ேதர்ப்பாகன்
நாக ம் அங்கு உடனி ந்ததனால் அவேன பாட்டனா க்கு ம ெமாழி
கூறிவிட்டான். "இைளய பாண் யர் நகர் பாிேசாதைனக்குப் ேபாக ேவண் ெமன்
ஆைசப்பட்டார். மேகந்திரமைலக் குன் களி ள்ள இரத்தினாகரங்கைள ம்
கடற்கைரேயாரத் ப் ற தியி ள்ள த் ப் பண்ட சாைலகைள ம் சுற்றிப்
பார்த் விட்

அரண்மைனக்குத் தி ம்பிேனாம்" - என்

"குறிப்பிடத் தக்க நிகழ்ச்சிகள் எைவேய
ேகட்டார் ெபாியவர்.

ம் உண்டா?" - என்

நாகன் கூறிய டேன,
அவைனேய ேம

ம்
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நாகன் உடேன த் ப் பண்டசாைல நிகழ்ச்சிைய விவாித்தான். அப்ப
விவாித் ச் ெசால் ம் ேபா தான் பாட்டனாாிடம் அைதப்பற்றிச் ெசால் வைத
இைளய பாண் யர் வி ம் கிறாரா, வி ம்பவில்ைலயா, என்பைத அறிய
இைடயிைடேய அவ ைடய கபாவத்ைத ம் கவனித் க் ெகாண்டான். அவன்
எல்லாவற்ைற ம் கூறி
த்த ம் த் ப் பண்டசாைலயிற் ெகாள்ைள ேபாகாமல்
காப்பாற்றியதற்காக அவர்களி வைர ம் மனமாரப் பாராட் னார் ெவண்ேதர்ச்
ெசழியர்.
"இப்ப க் காாியங்கள்தான் அரச கு ம்பத்தின் சிறப்ைப ம், கு ப்ெப ைமைய ம்
காப்பாற்றக் கூ யைவ. 'நா எங்கும் வாழ ேக ஒன் மில்ைல' - என் வசனேம
ெசால்வார்கள். நா எங்கும் ெகாைல கள ெபாய் வஞ்சகமின்றிக் காப்ப நம
கடைம. கபாட ரம் ேகா நகராக அைமந்ததி
ந் ஒவ்ேவார் நகரணி மங்கல
நாளி ம் இந்தக் கடற்கு ம்பர்கள் இப்ப ஏதாவ சிறிதாகேவா, ெபாியதாகேவா
கலகம் ெசய்யத் தவ வேத இல்ைல. இவர்க க்கு ஒ கண் நம் நகரத்
விைலமதிப்பற்ற த் ப் பண்டசாைலகளின் மீெதன்றால் இன்ெனா கண் நம
மாெப ம் கபாடங்களின் உச்சியில் பதித் ள்ள இரத்தினங்களின் மீ இ க்கிற .
அ ணர் தியி ள்ள ரச ேமைடக்க ேக இந்தக் கடற்கு ம்பர்க க்கு ஒற் ச்
ெசால் ம் ேராகிகள் சில ம் இ ப்பதாக விவரமறிந்தவர்கள் ெசால் கிறார்கள்.
அந்தக் கயவர்கள் யாெரன் ம் இன் வைர கண் பி க்க
யவில்ைல..."
" யன்றால் அைத ம் கண் பி த் விடலாம்" என் பாட்டனா க்குப் பயந்
ெகாண்ேட அவ ைடய கத்ைதப் பார்க்கத் தயங்கியவனாக
நாகனிடம்
ெசால் வ ேபால் கூறினான் சாரகுமாரன். அைதக் ேகட்ட பாட்டனாாிடமி ந்
அவ க்கு நீண்டேதார் அறி ைரேய கிைடத்த .
"கண் பி க்க
ெமன்பதில் எனக்கும் ஐயமில்ைல குழந்தாய்! ஆனால் இதில்
சிறி இராஜதந்திர ம் ேவண் யி க்கிற . இங்கி க்கும் ரட் அ ணர்களில் பலர்
திதாக இந்த நகைர அைமக்கும்ேபா நம மாெப ம் ேகாட்ைட மதில்கைள
உ வாக்க ம், அகழிகைள ெவட்ட ம், ேதர்க் ேகாட்டம் சைமக்க ம் பணியாட்களாக
வந் பின் இங்ேகேய தங்கிவிட்டவர்கள். அவர்கள் ஒன்றாக இைணந் தங்கித் தங்கள்
கு யி ப்
திையேய இந்நகாின் றத்ேத அைமத் க் ெகாண்டவர்கள். ேகா நக க்கு
அப்பா ள்ள கடற்பகுதிகளில் இ க்கும் தீ களில் அங்கங்ேக கூட்டம் கூட்டமாக
வா ம் இந்த இராட்சசக் கு வினர்கைள
ைமயாகப் பைகத் க் ெகாள்வதில் ேக
உண் . பைக ெநஞ்ச ள்ள இவர்கள் ெக தல்கைள இப்ப ேய வளர வி வதி ம்
ேக உண் . பிற்காலத்தில் இந்த நாட்ைட ஆ ம் ெபா ப் உன் ைகக்கு
வ ம்ேபா இவற்ைற எல்லாம் பற்றி நீ இன் ம் மிக அதிகமாகச் சிந்திக்க
ேவண் யி க்கும். பைகவர்கைள விடக் ெகட்டவர்கள் நண்பர்கைளப் ேபால் திாி ம்
பைகவர்கள்தான்" - என்றார் அவ ைடய பாட்டனார்.
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அப்ேபா அவ ைடய நைரத்த மீைச ம் - சு க்கம் வி ந்த க ம் குழிந்த
கண்க ம் எத்தைனக்ெகத்தைன
ைமயாகத் தளர்ந் ேதான்றினேவா
அத்தைனக்கத்தைன அ பவச்சாயைல நிைறத் க் ெகாண்டனவாக ம் இைளய
பாண் யனின் கண்க க்குத் ேதான்றின. கபாட ரம் என் ம் ெபான்மயமான
க்
ேகா நகைர இத்தைகயெதா கம்பீரம் வாய்ந்த தைலநகரமாக உ வாக்கப் பாட்டனார்
பட்ட சிரமங்கைள ம், ன்பங்கைள ம் பற்றிப் பிள்ைளப் ப வத்தி
கைதயாகக் ேகள்விப்பட்
ந்தான் அவன்.

ந்

கைத

ஒ கணம் அந்த
யவர் தன் பாட்டனார் என்ற உறைவ மறந் , கபாட ரத்ைத
எண்ணத்தில் உ வாக்கிப் பின் இயல்பி ம் உ வாக்கியவர் என்ற வியப் டன்
ஏறிட் ப் பார்த்த ேபா அந்தச் சாதைனையச் ெசய்தவைரப் பற்றிய ஞாபகம்
மைலப் ட் வதாயி ந்த அவ க்கு. அவேரா அவனிடம் ேம ம் ேம ம்
உற்சாகமாகப் பல ெசய்திகைளக் கூறத் ெதாடங்கிவிட்டார்.
"இந்த நகரத்ைத உ வாக்கிய திதில் எத்தைன இர கள் எத்தைன விதமான
ேகாலங்களில் உறக்கமின்றி நகர் பாிேசாதைனக்காக நான் அைலந்தி க்கிேறன்
ெதாி மா? தி டர்க ம், கா கர்க ம்தான் எந்தக் காலத் ம் ஆட்சியின் எதிாிகள்.
இவர்கள் விழித்தி க்கும் ேநரேமா இர . இவர்கைளத் தி த்தக் காவல் ரர்கைள ம்
நீதிைய ேம நம்பி இராமல் நாேன சுற்றி அைலய வி ம் ேவன் குழந்தாய்!"
"மாெப ம்

ைற கத்தில் ெதன்கடல் வழி வ ம் பல நாட் க் கப்பல்க

ம் நின்

ேபாவதால் இங்கு நாலா ேதசத் மக்க ம் திாிகின்றனர். அவர்கைள அறிவ ம்,
உணர்வ ம் அரச க்குப் பயன்ப ம் என்பைத நீ ம் ஒப் க் ெகாள்வாய்!
அவிநயனா ம் சிகண் யா ம், உனக்கு லறிைவக் கற்பிக்கலாம். உலகியைல நீேய
கற் த்தான் அறிய ேவண் ம். அ பவம் மட் ம் ேத அைலந்ேத அைடய
ந்த .
'இரவில் கால்க க்க நகர் சுற் வதா' என் தயங்கக் கூடா . கு ம்பர்க ம்,
அ ணர்க மாகத் திாி ம் கடற்ெகாைலஞர்கள் ஒ வைகயில் நமக்குப் பா காப் .
ேவெறா வைகயில் அந்தரங்கமாக நமக்குப் பைக."
"மார்பின் ேமல் வி ந் விட்ட பாம்ைப வாளால் ெவட்ட
யா . ெவட் னால் நம்
மார்பி ம் ெவட் ப்ப ம். இந்தக் கடற்ெகாைலஞர்களின் பைக ம் ஒ விதத்தில்
அப்ப ப்பட்ட . இவர்கைள ஒ க்கும்ேபா மிக ம் கவனமாகச் ெசயல்பட
ேவண் ம். அவர்கள் நம்ைம அழிக்க விட் விடக் கூடா . அவர்கைள அழிப்பதாக
எண்ணி நாேம நம்ைம அழித் க் ெகாண் விட ம் கூடா . ேநற் நீ
நாகேனா
நகர் பாிேசாதைனக்குச் ெசன்றைத நான் மனமாரப் பாராட் கிேறன் குழந்தாய்!
மீன்குஞ்சுக்கு நீந்தக் கற் க் ெகா க்க ேவண் யதில்ைல. ேபாகப் ேபாக நீயாகேவ
எல்லாம் ெதாிந் ெகாள்ள ேநாி ம். உனக்ேக எல்லாம் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்
என்ற ஆவ ம் வ ம்" என்றார் ெபாிய பாண் யர்.
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பாட்டனாாிடம் விைடெபற் ச் ெசன் அன் பக ல் தாய் திேலாத்தைமயா டன்
ெந ேநரம் உைரயா க் ெகாண்
ந்தான் சாரகுமாரன். இைசத் ைறயிற்
ெப வல்லைம பைடத்த அவன் தாய் அன்பாக ம் கனி ட ம் அவ ைடய
இைசத்திறைமையப் பாிேசாதித்தாள். கு குல வாசத் ச் ெசய்திகைளப் பற்றி ம்
அவ ைடய தாய் அவனிடம் ஆவேலா ஒவ்ெவான்றாகக் ேகட்டாள். பிற்பக ல்
நாக டன் ேதர்க்ேகாட்டத்திற்குப் ேபாயி ந்தான் இைளயபாண் யன்.
ேதர்க்ேகாட்டத்தி
ந்
ன்னிரவில் அரண்மைனக்குத் தி ம்பிய பின்னர் தல்நாள்
ேபாலேவ, 'நள்ளிரவில் இன் ம் நகர் பாிேசாதைனக்குப் ேபாகலாம்' என்ற
இைளயபாண் யனின் வி ப்பத்திற்கு
நாக ம் இணங்கினான்.
ெதாடர்ந் ஒேர விதமாகப் ேபாவ ம், வ வ ம் சந்ேதகத் க்கு இடம் த ம்
என்பதினால் அன்றிர குதிைரகளில் ெசல்லாமல் நடந்ேத ெசல்லலாம் என்
ெசய்தி ந்தார்கள் அவர்கள். ேதசாந்திாிகளாக யாத்திைர ெசல் ம் யாத்ாீகர்கைளப்
ேபான்ற ேகாலத்தில் றப்பட்ட அவர்களி வ ம் ேகாட்ைடக்கு ெவளிேய ற திக்கு
வந் சுற்றினர். அவர்கள் ற திக்கு வந்த சிறி ேநரத்திற்ெகல்லாம் றநகைர ம்
அகநகைர ம் பிாிக்கும் ேகாட்ைடக் கபாடங்கைள அைடத் விட்டனர். இரண்
கபாடங்களி மாகச் ேசர்த் ஈராயிரம் ெவண்கல மணிக க்கு ேமல் உள்ள அந்தக்
கபாடங்கைள இ த்தைடக்கும்ேபா கபாட ர நகாின் சுற் ப் றத்தில் சில கல்
ெதாைல வைர கணீர் கணீர் என் மணிகளின் ஒ எ ந் ேகட்ப வழக்கம்.
பல்லாயிரம் மணி நாக்குகள் க ர் க ெரன் ஒ த் ச் சித ம் அந்த ஓைசையச்
ெசவி ற் த் 'தைலநகாில் ேகாட்ைடக் கதைவ அைடத் விட்டார்கள்' - என்
அக்கம்பக்கத் ச் சிற் ர்களில் உள்ளவர்கள் ேபசிக் ெகாள்வ ண் .
அன் ம் நகர் பாிேசாதைனக்காகப் றநக க்கு ெவளிேய வந் விட்டபின்
இைளயபாண் ய ம்,
நாக ம், இந்த ஓைசையக் ேகட்ேட கபாடங்கள்
அைடக்கப்ப வைத உணர்ந்தனர். தல் கபாடத்ைத அைடக்கும் மணிேயாைசையக்
ேகட்ேட, ெவளிேய வந்தி ந்தவர்களில் ேகாட்ைடக்குள் காாிய ள்ளவர்கள் விைரந்
உள்ேள ேபாய்விட
ம். அதற்கு வாய்ப்பாகேவ தல் கபாடத்ைத அைடப்பதற்கும்
இரண்டாவ கபாடத்ைத அைடப்பதற்கும் ந ேவ அைர நாழிைகப்ேபா இைட
ேநரம் ெகா த் வழக்கமாக அைடத்தனர்.
தல் நாள் ேத லாவின் காரணமாகக் கபாடங்கள் அைடக்கப்படவில்ைல. நகாின்
ெபயைரேய தங்கள் ெபயராகக் ெகாண்
க்கும் அந்தக் கழ் வாய்ந்த கபாடங்கள்
ஆண் ன் நாட்களில் அைடக்கப்ெபறாத ஒேர தினம் இந்த நகரணி மங்கல நாள் மட் ம்
தான். கபாடங்களின் பல பகுதிகளில் விைல யர்ந்த த் க்க ம் உச்சியி ள்ள
குமிழ்களில் விைல மதிப் அற்ற ெபாிய ெபாிய சிவப் இரத்தினக்கற்க ம் பதிக்கப்
ெபற்றி ந்தன. அவற்ைறத் தி
ம் ேநாக்குடேனா, ெபயர்த் எ க்கும் ஆைச டேனா
எவராவ இந்தக் கபாடங்களில் ஏறினால் அப்ப ஏ ம்ேபா உண்டாகிற
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மணிகளின் ஓைச அ கி ள்ள காவல் ரர்கைள ம் நகைர ம் எ ப்பி விட் வி ம்.
மணிகள் கபாடங்களில் ெபா த்தப்பட்டதன் அந்தரங்க ேநாக்கங்களில் இ
ம் ஒன் .
ேகா நகரத்தின் அந்தத் ெதய் கக் கபாடங்களின் ேமல் ெசந்ெந ப் த்
தகதகப்ப ேபால் ெதாி ம் அந்த இரத்தினங்கள் உலகில் ேவெறந்த
இரத்தினாகரங்களி ம் கிைடக்காதைவ ம் சிறப் மிக்கைவ ம் ஆகும்.
இைளயபாண் ய ம் ேதசாந்திாிகளின் ேகாலத்ேதா
றநக க்கு வந் அங்கி ந்த
ன்ைன மரங்களில் ஒன்றின யில் ேபாய் அமர்ந்தேபா கபாடங்கள் இரண்ைட ேம
அைடத்
த்தி ந்தார்கள். ன்ைன மரத்த யில் அமர்ந்தவர்கள் அதிக ேநரம் ேபசிக்
ெகாண்ேடயி ந் விட்டதனால் ேபா கழிந்த ெதாியேவயில்ைல. ம ப அவர்கள்
ன்ைன மரத்த யி
ந் எ ந்தேபா ேமற்குத் திைசயி
ந் - ெபாதிகள் ேபான்ற
சில ட்ைடகைள சுமந் ெகாண் நான்கு ஐந்
ரட் அ ணர்கள் கபாடங்கைள
ேநாக்கிச் ெசல்வைதக் கண் - மைறந் நின் கவனித்தனர். தற்ெசயலாகத்
ெதன்பட்ட அந்தக் காட்சிைய அவர்கள் சிரத்ைதேயா கவனித்ததால் அன்றிர
கபாடத்தில் நிகழ இ ந்த கள ஒன் த க்கப்பட்ட . இந்த நிகழ்ச்சிைய
அவர்களி வ ம் கவனிக்க ேநராம
ந்தி ந்தால் குைறந்தபட்சம் கபாடத்தி
ந்
அன்றிர சில த் க்களாவ ெபயர்த் க் ெகாண் ேபாகப்பட்
க்கும்.
------------7. அ ணர்

தி

ரச ேமைட

க மசிரத்ைதேயா எந்தப் ெபா ைளேயா ெபாதி ெபாதியாகச் சுமந்ெத த் ப்
ேபாவ ேபால் அந்த ரட் அ ணர்கள் சுமந் ெசன்ற ெபாதிகள் என்னவாயி க்கும்
என் இைளயபாண் யனால் அ மானிக்கக்கூட
யவில்ைல. அந்த இரவில்
ற தி வழிேய வானளாவி நிற்கும் கபாடங்கைள ேநாக்கி அவர்கள் நடந் ெசன்ற
காட்சி ெப மைலைய எதிர்த் ச் சி க ங்குன் கள் விைரவாக உ ண் ெசல்வ
ேபா
ந்த .
"எைதச் சுமந்

ெகாண்

இப்ப

கபாடங்கைள ேநாக்கிப் ேபாகிறார்கள் இவர்கள்?

அைடத் விட்ட கபாடங்கைள இவர்க

க்காக இனி யார் திறக்கப் ேபாகிறார்கள்?

உன்னால் ஏதாவ அ மானம் ெசய்ய
கிறதா?" என்
நாகைனக் ேகட்டான்
இைளயபாண் யன். உடேன பதில் கூற
யாமல் சில விநா கள் சிந்தைனேயா
தயங்கிய பின் " ன் ம் இப்ப நடந்தி க்கிற . ஒ ேவைள இன் ம் அப்ப ஒ
யற்சி ெசய்கிறார்கேளா என்னேவா? எைத ம் ெபா த்தி ந் பார்த்தால்தான்
ெதாிந் ெகாள்ள
ம். என் அ மானம் சாியாக ம் இ க்கலாம். ற்றி ம்
பிைழயாக ம் ேபாய்விடலாம்..." என்றான்
நாகன்.
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"எந்த அ மானம்?"
"தைய ெசய் சில விநா கள் ெபா த்தி ங்கள் இைளயபாண் யேர! ேந க்கு ேநர்
யாவற்ைற ம் பார்த் விடலாம்."
"ஆவைல அடக்க

யவில்ைல! ஆத்திர ம் வ கிற ..."

"ஆவல் காாியத்ைதக் ெக த் வி ம்! ஆத்திரம் இப்ேபா
பயன்படா ."
"இந்த த யர்க

க்கு இர

இந்த இடத்தில்

ேவைளயில் கூட உறக்கம், கைளப் , ேசார்

எ

ேம

கிைடயாதா?"
"அ தான் தி ட ம், கா க ம், மற்றவர்கள் உறங்கும் ேநரத்தில் கூட
உறங்குவதில்ைல என் காைலயில் உங்கள் பாட்டனார் அழகாகச் ெசான்னாேர!"
"அவர்கைளக் கண்காணிக்க ேவண் ய நம்ைம மல்லவா உறக்கமிழக்கச்
ெசய்கிறார்கள்?" என்

இைளயபாண் யர் ச ப் ம், ேகாப மாகப் பதி

ேபா , கபாடத்தின் பக்கேம ைவத்த கண் மாறாமல் கூர்ந்

ைரத்த

ேநாக்கிக் ெகாண்

ந்த

நாகன், "இப்ேபா பா ங்கள்! அங்ேக என்ன நடக்கிற ெதாிகிறதா?" - என்
சுட் க் காட் னான். ெகாண் ெசன்ற ெபாதிகளி
ந் கபாடத் க்கு ன்னால்
ெவண் ேமகம் ேபால் எைதேயா ெகாட் க் குவித்தார்கள் அந்த அ ணர்கள்.
"என்ன அ ?"
"பஞ்சு இைழகள்."
"பஞ்ைசக் ெகாண்

என்ன ெசய்யப் ேபாகிறார்கள் இங்ேக?"

"என்ன ெசய்கிறார்கள் என் தான் பா ங்கேளன்?"
நாகேனா இைளயபாண் ய ம் அவர்க ைடய விசித்திரச் ெசயைலக் கூர்ந்
கவனிக்கலானான். ெபாதிகைள எல்லாம் அவிழ்த் உதறிய பின் கபாடங்களில்
கீழி ந் வாிைச வாிைசயாகக் குமிழ்களில் இைணந் ெதாங்கிய ெவண்கல
மணிகைளப் பக்கத் க்கு இ வர் தம் நிமிர்த்திப் பி த் உள் றமி ந்த
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நாக்குகைள ம் மணிகளின் உடல்கைள ம் ந ேவ பஞ்சு இட் த் திணித்
ஓைசெயழாதப ெசய்தனர் அவர்கள். நாக்குகள் அ த் க் ெகாண் மணிேயாைச
எ ப்பா வண்ணம் உள்ேள பஞ்சு இட் த் திணித்த பின் மணிகள் எவ்வள
ஆ னா ம் ஒ எழா . ஒ எழாவிட்டால் கத களின் குமிழ்கைளப் பற்றிப்
பயமின்றி ேமேல ஏறி த் க்கைளேயா இரத்தினங்கைளேயா ெபயர்க்கலாம். மிக ம்
தந்திரமாக இந்த ஏற்பாட்ைடச் ெசய்யலாயினர் அ ணர்கள்.
இைதக் கண்

பரபரப் ம் ஆத்திர ம் அைடந்த இைளயபாண் யன், "இெதன்ன

நாகா! நாம் ஏன் இந்த அக்கிரமத்ைதப் பார்த் க் ெகாண் நிற்க ேவண் ம்?
இரண் கத களி ம் தல் வாிைச மணிகைள
வ ம் பஞ்சிட் அைடத்
ஊைமயாக்கிவிட்டார்கேள? இன்

ம் பத்

வாிைச ம் இப்ப ச் ெசய் விட்டால்

சுலபமாகக் கதவில் ஏறி த் க்கைளப் ெபயர்க்கலாேம? இ ப வாிைச பஞ்சு
திணித் விட்டால் ேமேலயி க்கும் இரத்தினங்கைளக்கூடப் ெபயர்த் விடலாம்! இந்த
நிைலயில் கத களின் அ ேக ள்ள காவல் மாடங்களி
க்கும் ரர்கைளயாவ
நாம் கூக்குர ட் எ ப்பலாேம?" என் பதறினான்.
நாகேனா மிக ம்
நிதானமாக இைளயபாண் ய க்கு ம ெமாழி கூறினான்.
"இப்ப ப் பல ைற ெசய் ேதாற் ம் இவர்கள் இதில் இன் ம் நம்பிக்ைக
இழக்கவில்ைல என்ப தான் எனக்கு வியப்ைப அளிக்கிற . ெகாக்கின் தைலயில்
ெவண்ெணைய ைவத் ப் பி த் விடலாெமன்ப ேபான்ற யற்சி இ ! இதில்
அவர்கள் காாியம் ஒ ேபா ம் நிைறேவறா " என்ற
நாகனின் வார்த்ைதகைளக்
ேகட் இைளயபாண் ய க்கு ேகாபேம வந் விட்ட .
"இன் ம் நாம் வாளாவி ந்தால் நகாின் உைடைமகள் ெகாள்ைள ேபாய்வி ம்!
உன் நிதானம் என் ெபா ைமையச் ேசாதிக்கிற ."
"ஒ ெகாள்ைள ம் ேபாகா ! பதறாம
ங்கள்! இந்த இடத்தில் இயற்ைக நமக்கு
அற் தமானெதா வசதிையச் ெசய் ெகா த்தி க்கிற . இப்ேபா நாம் மனம்
ைவத்தால் இந்த இடத்தி
ந்ேத அத்தைன கபாடத் மணிகைள ம் ஊேர
எ ந்தி க்கும்ப ஒ க்கச் ெசய் விட
ம்..."
"நீ ேபசுவ கைத! காாியத்தில் நடப்பைதச் ெசால்! சாத்தியமானைத விட் விட் க்
கற்பைனயில் ழ்காேத...
நாகா!"
"நான் ெசால்வ

எ

ம் கற்பைனயில்ைல! எத்தைனேயா

ைற தங்கள்

பாட்டனா ட ம், தந்ைதயா ட ம் நகர் பாிேசாதைனக்கு வந்தி க்கிேறன் நான்.
உலகியல பவத்தில் தங்கள் பாட்டனாைரவிடச் சாமார்த்தியசா இனிேமல் பிறந்
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வந்தால் தான் உண் . சமேயாசித ஞானத்தில் அவ க்கு இைண அவர் தான்.
அவாிடமி ந் நான் கற்ற எ
ம் பயன்படாத கற்பைனயாயி ந் விட
யா
இைளயபாண் யேர!"
"அெதல்லாம் உன் ெசாந்தப் ெப ைம! அந்தப் ெப ைம இப்ேபா

இங்கு எப்ப ப்

பயன்ப ெமன்ப தான் எனக்குப் ாியவில்ைல?"
"இதில் ெப ைம எ
மில்ைல! எல்லாேம அ பவ ம் ஞாபக ம் தான்! நாைலந்
த யர்களாக இ க்கும் அவர்கைள அ கிற்ேபாய் எதிர்க்க இப்ேபா நம்மால் ஆகா .
ேதசாந்திாிகளாகத் ேதான் ம் நம்ைம ஈ இரக்கமின்றிக் ெகான் ேபாட்டா ம்
ேபாட் வி வார்கள் பாவிகள்! காவலர்கைள எ ப்ப நீங்கள் இங்கி ந்
கூக்குர
வ ம் பயன்படா . எனேவதான் நான் இந்த ேயாசைனையச் ெசய்ேதன்!" என் கூறிக்ெகாண்ேட கீேழ குனிந் ப மன் ப மனான ன்ைனக் காய்கள்
ஐந்தாைறப் ெபா க்கிய
நாகன் அவற்ைறக் கனேவகமாக அ கி
ந்த ன்ைன
மரங்கைளெயல்லாம் ேநாக்கி ஓைசெய ம்ப
சினான்.
காய்கைள சிய ம் அந்தப் ன்ைன மரங்களி
ந் ேபேராைசேயா
யெல ம்பிய ேபால் கத்தியப பறைவகள் ேமெல ம்பின. ெபாிய ெபாிய
சிறகுகைள ைடய அந்த கடற்பறைவகள் ெப ம் கூட்டமாகப் பறந் ேபாய் எதிேர
இ ந்த கபாடங்களின் குமிழ்களில் அமர்ந்த ம் கணீர் கணீெரன் நகைரேய
எ ப் வ ேபான்ற மணி ஒ ப் பிரளயம் அதிசயமாய் நிகழ்ந்த . கீேழ சிலவாிைச
மணிகளில் மட் ேம அவர்கள் பஞ்சு திணித்தி ந்தனர். பஞ்சு திணிக்காத ேமல்
வாிைசயின் மற்ற மணிகளில் எ ம்பிய ஒ ேய ெசவிகைள அதிரச் ெசய்த .
ெகாைலஞர்கள் பஞ்சுப் ெபாதிகைளப் ேபாட் விட் ஓட்டெம த்தனர்.
மணிேயாைசேயா நிற்காமல் அவர்கைளத் ரத்திய .
"இந்தக் கடற்பறைவகள் பக ல் மதி
ம் கத க் குமிழ்களி ம்தான் அமர்வ
வழக்கம். இரவில் மரத்தி
ந் இவற்ைறக் கிளப்பிவிட்டால் எப்ேபா ம் உடன்
இைர ேத ம் வழக்கமான மாற்றிடமாக எதிேர மிக அ கி
ப்பைவ மதிற்சுவ ம்
கபாடங்க ேம. இைவ கபாடங்களின் குமிழ்களில் அமர்ந்தால் மணிஓைச கிளர்வைத
நான் பல ைற ேகட்
க்கிேறன். அ தான் இதன்
க்கேம தவிர இவற்றிற்கு
நான் இப்ப ச் ெசய் ம்ப மந்திரம் எ
ம் ேபாடவில்ைல இைளயபாண் யேர!"
என்
நாகன் அைதச் சாதாரணமாக விளக்கினா ம் - மந்திரம் ேபாட்
அ ப்பியதால்தான் அந்தப் பறைவகள் அப்ப ச் ெசய்தன ேபால்
இைளயபாண் ய க்கு அ ஓர் அற் தமாகேவ ேதான்றிய .
இந்தச் சா ாியமான சிந்தைனக்காக
நாகைனத் தி ம்பத் தி ம்பப்
பாராட் னான் அவன். ஆனால்
நாகேனா அந்தப் பாராட்ெடல்லாம் ெபாிய
பாண் ய க்குாியைவ என் பணிந் விநயமாகத் ெதாிவித்தான். பறைவகள்
மணிெயா எ ப்பிய சிறி ேநரத்திற்ெகல்லாம் ேகாட்ைடக் காவல் ரர்கள் வந்
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கூ விட்டதனால் கபாடங்கைளப் பற்றிய கவைலைய விட் விட்
அ ணர்களின் வழியில் அவர்கைளப் பின்பற்றி மைறந் மைறந்

ஓ ய
நடந்தனர்

இைளயபாண் ய ம்,
நாக ம். ற தியில் தாங்கள் கு யி ப்பிற்கு
அண்ைமயில் இ ந்த ரச ேமைடயின ேக ெசன்ற ம் - அங்ேக இந்த அ ணர்கைள
எதிர் பார்த் ேவ சில ம் காத்தி ப்பைதத் ெதாைலவி
ந்த ப ேய கண்ட
நாகன் இைளயபாண் ய க்கு அதைனச் சுட் க் காட் னான்.
இ வ ம் மைறந் நின் அங்கு ேமேல நடப்பைதக் கவனித்தனர். தியின்
கப்பில் மாெப ம் ேமைடயிட் மிகப் ெபாியதாக அந்த ரசத்ைதக் கட்
நி த்தியி ந்த அ ணர்கள் அைத எந்த ேநாக்கத்ேதா அங்ேக அைமத்தி க்கிறார்கள்
என்ற ரகசிய ம் அன் இைளயபாண் ய க்கும்
நாக க்கும் ெதாிய ேநர்ந்த .
அவர்கள் பார்த் க் ெகாண் நின்றேபாேத ரச ேமைடயின் அ ேக நின்ற
அ ணர்கள் நிலெவாளியில் திடீர் திடீெரன் மாயமாக மைறயலாயினர். கூர்ந்
ேநாக்கியேபா
க்கால் பைன உயரத்திற்கி ந்த அந்த ரசத்தின் கீழ்ப்பக்கத்தில்
அ பிற க்குத் ெதாியாத வண்ணம் சா ாியமாக ஒ சி
ைழவாயி
ப்ப ம்
ெதாிந்த .
----------8. கண்

க்கினியாள் க த்தில் கலந்தாள்

அ ணர் தி ரச ேமைடயி
ந்
க்கமான உள் வழியில் குந்
காணேவண் ெமன் இைளயபாண் யன் வி ம்பி ம்
நாகன் அப்ேபா
இணங்கவில்ைல. 'இளங்கன்
"ெகாள்ைளயி வ ம் ஊ
நாகாிக வாழ்

பயமறியா ' - என்ப ேபால் ேபசினான் சாரகுமாரன்.
ண்

வ மாகத் திாிந்த இந்த இராட்சதக் கூட்டத்திற்கு

ெகா த்தாேர பாட்டனார்; அவ க்காவ

நன்றி ெச

இவர்கள்? இந்தக் கூட்டத்தினரால் எப்ப த்தான் இவ்வள
வாழ

அதற்கு

த்த ேவண்டாமா

நன்றி விசுவாசமில்லாமல்

கிறேதா?"

"மனம் பண்படப் பண்படத்தான் நன்றிையப் ேபான்ற உயர்ந்த குணங்கள் எல்லாம்
வ ெமன் தங்கள் பாட்டனார் அ க்க கூ வார். எத்தைன காலம் நீாி ள்
கிடந்தா ம் கல் இளகேவா ெமன்ைம ெபறேவா
யா . இந்தக் கு ம்பர்கள்
குண ம் அப்ப த்தான்..."
"இ க்கலாம்! ஆனால் இவர்கைள அப்ப ேய விட் விட
குறிக்ேகா

டன் வாழ்கின்ற ெப ங்கு

யா . 'ஓர்

மக்களின் நகரமி ' என்ப ேபால் ெதய் கக்

48
கபாடங்க க்கு நிைல ைவத் ப் பாட்டனார் பைடத்த நகரமி . இந்தக்
கபாடங்க க்கு ெவளிேய யார் எப்ப வாழ்ந்தா ம் கவைலப்படாமல் விட் விடலாம்.
உள்ேள இ க்கிறவர்களின் தகுதிைய ம் ஒ க்கத்ைத ம் பற்றி நாம்
கவைலப்பட் த்தான் ஆகேவண் ம்."
"இைளயபாண் யர் கவைலப்ப வதி ம், இந்த உட்பைகைய நீக்குவதற்கான
வழிவைககைளச் சிந்திப்பதி ம் கவனம் ெச த் வ ம் சாிதான்! ஆனால் ஒன்றில்
மட் ம் அவசரப்படக்கூடா . சற்ேற வய
திர்ந்தவன் என்ற ைறயில் என்
அறி ைரையச் ெசவிசாய்த் க் ேகட்க ேவண் ம். இந்த அகாலத்தில் ரசேமைடக்குக்
கீேழ உள்ள சு ங்ைக வழிைய ஆரா ம் யற்சி மட் ம் ேவண்டாம். அதனாற் சில பல
அசம்பாவிதங்கள் ேநாிடலாெமன் ேதான் கிற ."
"சம்பவிக்கக் கூ ய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நாம் நிைனக்கிறப
ேவண் மா என்ன? அசம்பாவிதங்கள் ேந ெமன்பைதேய ஒ
ேபாலத் ெதாிவிக்கிறாேய

தான் நடக்க
ெபாிய பய

த்தைலப்

நாகா?"

"பய
த்தல் அல்ல! ெவ ம் ேவண் ேகாள்தான்! நகர் பாிேசாதைனக்காக
அைழத் வந்த தங்கைள பத்திரமாகப் பாட்டனாாிடம் ெகாண் ேபாய் ஒப்பைடக்க
ேவண் ெமன்ப என் வி ப்பம். தையகூர்ந் இதற்குமட் ம் இைளயபாண் யர்
ெசவி சாய்க்க ேவண் ம்."
நாகனின் ேவண் ேகா
ரசேமைடயி

க்கு இணங்கினான் இைளயபாண் யன். அ ணர்

ள்ள இரகசியங்கைள அறிந்

ெகாள்ளத்

க்கும்

ப் ம்,

தி

ணி ம்,

ஆவ ம், அதிகமாயி ந் ம் அவற்ைற அடக்கிக் ெகாண் இ வ ம் றநகாி ள்ள
கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்திற்குச் ெசன்றனர். குளிர்ந்த காற்
சும்
மரங்களடர்ந்த றநகர் திகள் இரவில் மிக வனப்பாயி ந்தன. யா க்காகேவா உரத்த
குர ல் அைலகைள எற்றி எற்றி அரற் வ ேபால் கடல் ஓைச ெதாைலவில் ேகட் க்
ெகாண்
ந்த ! கடற்கைரக் ேகா யில் உயரமான பாைற ஒன்றின் ேமல்
அைமந்தி ந்த கலங்கைர விளக்கின் உச்சியில் விறகுகள் தீக்ெகா ந் கள் எழ எாிந்
ெகாண்
ந்த காட்சியான அந்தரத்தில் பற்றி எாி ம் ெசந்தீப்ேபால் ேதாற்றமளித் க்
ெகாண்
ந்த .
றநகரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்தில் நிலா ஒளியி
உற்சாகமைடந்ததாேலா என்னேவா அங்குவந்
விற யர்க

ம், இைசயி

ம், கூத்தி

ம், கடற்காற்றி

ம்

தங்கியி ந்த பாணர்க

ம்,

மாக உறங்காமல் ெபா ைதக் கழித் க்

ெகாண்
ந்தனர். யாெழா
ம், இைசக் குரெலா
ம், ஆ ம் பாதங்களின் அழகு
ஒ
ம் நிைறந் கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டம் கந்தர்வேலாகமாயி ந்த . நகர்
பாிேசாதைனக்காகப் ைனந் ெகாண்ட மா ேவடங்களில் இ ந்த காரணத்தால்
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கூட்டத்ேதா கூட்டமாக ஒ ங்கி நின் சாரகுமார ம்,
நாக ம் அவற்ைற
எல்லாம் காண வாய்ப்பி ந்த . நகரணி மங்கல நா க்காகக் ேகா நக க்கு வந்தி ந்த
கைலஞர்கள் வந்த இடத்தில் தங்கள் ெசாந்த மகிழ்ச்சிக்காகத் தங்க க்குள்ேளேய
பா ய பாடல்க ம், இைசத்த இைசக
தரத்தி
ந்தன.

ம், ஆ ய ஆட்டங்க

ம், இைணயற்ற

"ேநாக்க ம் பய ம் எதிர்பாராத எல்ைலயில் கைலகள் தான் எத்தைன
அழகாயி க்கின்றன பார்த்தாயா
நாகா! பாிசிைல எதிர்பார்த் அரண்மைனக்
ெகா மண்டபத் க்கு வ ம் ேபா இவர்களில் பலர் தரமிழந் வி கிறார்கள்.
ெசாந்த மனத்தின் தி ப்திைய ஒ சித்தியாக எதிர்பார்த் அதற்காக ஏங்கிக்
ெகாண்ேட பைடக்கும்ேபா அந்தக் கைலத்திற க்கு இைண ெசால்ல
யாமல் அ
உயர்ந் வி கிற பார்!" என்
நாகனின் காத ேக ெமல்லக் கூறினான்
இைளயபாண் யன்.
நாக ம் அந்தக் க த்ைத வரேவற் ப் பாராட் வ ேபால்
இைளயபாண் யைர ேநாக்கிப் ன்
வல் த்தான். மணி ரத்தி
ந்
இைளயபாண் யைரக் ேகா நக க்கு அைழத் வ ம்ேபா - இைடவழியில் உதவி
ெபற்ற அந்தப் ெபண் ம் தன் ெபற்ேறார்க டன் அேத கூட்டத்தில் இ ந்தாள்.
அவள் அங்ேக கூட்டத்தினிைடேய அமர்ந்தி ப்பைத
நாகன் பார்த்தான்.
சாரகுமார ம் அவைளப் பார்த்தி க்க
ெமன்
நாகனால் அ மானம் ெசய்ய
ந்த . அவைளப் பார்த் விட்டதன் காரணமாக - அவள் அக்கூட்டத்தில் பா ம்
ைற வந் அைத ம் ேகட் விட் ப் ேபாகேவண் ெமன்ற ஆவ ேலேய
இைளயபாண் யன் அங்ேக தாமதம் ெசய்வதாக
நாகன் உய்த் ணர்ந்
ெகாண்டா ம் அைத இைளயபாண் யர் வாயிலாகேவ வரவைழக்க வி ம்பி அவைரப்
ேபச்சுக்கு இ த்தான் அவன்.
"அரண்மைனக்குத் தி ம்பலாமா? ேநரமாகிறேத? பாட்டனார் ஒ ேவைள நம்ைம
நிைனத்

உறங்காமல் காத் க் ெகாண்

ப்பாேரா என்னேவா?"

"ேபாகலாம்! இன் ம் சிறி ேநரம் ெபா ைமயாக இ " என்றான்
இைளயபாண் யன். அவ ைடய கண்கள் அந்தக் கூட்டத்தினிைடேய
விண்மீன்க க்கு ந ேவ
மதிேபால் ற்றி ந்த கண் க்கினியாைளச் சுற்றிச்
சுற்றி மீள்வைத
நாகன் கவனித் ம் கவனியாத ேபால் உள் ற நைகத் க்
ெகாண்டான். 'காதல் குற்றவாளிகைளக் ைக ம் கள மாகப் பி ப்ப
க தியவைனப் ேபால் வாளாவி ந்தான் அவன்.

கூடா ' என்

அந்தக் கூட்டத்தில் 'கண் க்கினியாள்' பா ம் ைற வந்த . அ தமாாி
ெபாழிந்தாற்ேபால அவள் பா ய ேபா இைளயபாண் யன் சிரக்கம்பம் ெசய்
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இரசித் க் ெகாண்

ந்தான். அவள் கூத்தி

ம் வல்லவளாக இ ந்ததனாேலா

என்னேவா அக்கூட்டத்தி
ந்த தியபாண ம், ெபா ந ம், அவள் சிறி ேநரம்
ஆட ம் ேவண் னர். யாைழப் ெபற்ேறார்பால் ெகா த் விட் ப் ெபாற்ெகா
மின்னெலன அவள் பதம் ெபயர்த் ஆ யேபா சாரகுமாரன் அந்த எழி ன்
வசப்பட் மனம் பறிெகா த்தான். அவ ைடய இதயத்தில் பதி ம் அன்பின் தல்
மலர்ச்சியாக இ ந்த அ .
சிகண் யா ம், அவிநயனா ம் அவ க்கு ல்கைள ம் கைலகைள ம்
கற்பித்தி ந்தார்கள். அவற்றின் காரணமாக அவன் ெபற்றி ந்த ண் ணர் கள்
எல்லாம் இந்தப் ேபைதப் ெபண் க்குத் ேதாற் ப் ேபாய் விட்டாற் ேபா
ந்த
இப்ேபா . உலகில் சில அழகுகள் கவனத்ைதக் கவ ம். இன் ம் சில அழகுகள்
இதயத்தில் பதி ம். மிகச் சில அழகுகேளா இதயத்ைதேய பறித் க் ெகாண் ேபாய்
ம ப வந் இதயமாக உள்ேள உைற ம். இந்த ன்றாவ வைக அழகுணர்ச்சி
உயிேரா இரண்டறக் கலந் வி ம் ஆற்றல் வாய்ந்த . கண் க்கினியாளின் அழகும்
கைல ம் அவைன அந்த நிைலக்கு ஆளாக்கியி ந்தன. தாமைரப் ப்ேபான்ற அவள்
ைகக ம், பாதங்க ம், ெச க்கி நி த்தினாற் ேபான்ற மின்ன ைட ம்,
கைலவளர்ச்சியின் நிைறைவப் ேபாலேவ வஞ்சகமின்றிச் ெசழித்தி ந்த அவள் உடல்
வனப் ம், அங்கங்களின் ெச ைம ம், கூத்தின் ேபா

உணர் கைள ஏந்தி விைர ம்

விழிகளின் நய ம், மல ம் சிாிப்பின் கவர்ச்சி ம் அவன் மீ
ெதா த்தன.
"அழைக நி பிப்பதற்காகேவ ஒ
பைடத்தி க்கிறான் இைறவன்..."

காப் க் கட் க் ெகாண்

மாரேவள் கைணகைளத்

இந்தப் ெபண்ைணப்

"இந்தப் ெபண்ைண மட் ெமன்ன? எல்லாப் ெபண்களள ம் இைறவன் அேத
காாியத்திற்காகத்தான் பைடத்தி க்க ேவண் ம்!" என்
நாகன் அைதப் ெபா ப்
ேபச்சாக்கிய ேபா இைளயபாண் ய க்கு அவன் ேமல் ேகாபம் வந்த . ஆனால்
அந்தக் ேகாபத்ைத ெவளிப்பைடயாகக் காண்பித் க் ெகாள்ள
யவில்ைல.
இைளயபாண் ய

க்கும்,

நாக

க்கும் அ ேக நின்ற

தியவர் ஒ வர்,

"உ குவதற்காக ஆண்பிள்ைளகைள ம் உ க்குைலப்பதற்காகப் ெபண்களின்
அழைக ம் பைடத்தி க்கிறான் கட ள்" என் எங்ேகா பாராக்குப் பார்த்தப ேய
ெசால் விட் நகர்ந்தார். அவைர வா க்கைழத் க் ேகாபமாக உைரயாட
எண்ணினான் சாரகுமாரன். ஆனால் அவேரா இைதச் ெசால் விட் அவசர
அவசரமாகப் ேபாய்விட்டார். ேம ம் அைர நாழிைகப் ேபா க்கு ேமல் கடற்கைரப்
ன்ைனத் ேதாட்டத்தில் கழித்த பின்ேப
நாக ம், இைளயபாண் ய ம்
அரண்மைனக்குத் தி ம்பினர். வழியில் அந்தப் ெபண்ணின் அழைக வியந்தப ேய
ேபசி வந்தான் இைளயபாண் யன்.
நாகன் ஒன் ம் ம த் ச் ெசால்லவில்ைல.
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அவர்கள் இ வ ம் உறங்கச் ெசல்வதற்காக எந்தப் பள்ளி மாடத் க்குப் ேபாக
ேவண் ேமா அந்தப் பள்ளிமாடத்தின் வாயி ல் கவைலேயா அவர்கைள
எதிர்பார்த் க் காத்தி ந்தார் ெபாியபாண் யர் ெவண்ேதர்ச்ெசழியர்.
----------9.

தியவர்

ன்னிைலயில்

அந்த ேநரத்தில் ெபாிய பாண் யைர அங்ேக எதிர்பாராத காரணத்தால்
நாக ம்,
இைளயபாண் ய ம் சிறி திைகத்தனர். ஆனா ம் ெபாியவர் அப்ப க்
கவைலப்பட் க் கண் விழித்தி ப்பைத
நாகன் வியக்கவில்ைல. அவெரதிாில்
இ வ ம் அடக்க ஒ க்கமாகச் ெசன் நின்றார்கள். ெபாியவர் இ வைர ம் நன்றாக
ஒ
ைற ஏற இறங்கப் பார்த்தார்.
"நகர் பாிேசாதைனைய மிக ம் சு சு ப்பாகச் ெசய்

வ வதாகத் ெதாிகிற ."

"இைளயபாண் யர் வி ம்பினார்! அைழத் ச் ெசன்ேறன்."
"எங்ெகங்ேக ெசன்றி ந்தீர்கள்? என்ெனன்ன நிகழ்ந்த ? என்பைதெயல்லாம் நான்
அறிந் ெகாள்ளலாமா
நாகா! இந்தக் கிழவ க்கு இன்ெறன்னேவா உறக்கம்
வரேவ ம க்கிற " என்றார் ெபாியவர். அப்ேபா
'தையெசய்

கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்

விடாேத' - என்ப

ேபால்

இைளயபாண் யாின் விழிகள்,
நிகழ்ச்சிைய மட் ம் ெசால்

நாகைனக் ெகஞ்சின.

நாக ம் அந்தக் குறிப்ைப ஏற் க் ெகாண்டான். ெபாியவாிடம் அவன் மற்ற
நிகழ்ச்சிகைளெயல்லாம் கூறினா ம் இைளயபாண் ய ைடய வி ப்பத்ைத மீறாமல்
கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத் ப் பக்கம் ெசன்றைதப் பற்றி மட் ம் கூறாமல்
மைறத் விட்டான். ெபாியவேரா
நாகன் கூறியவற்ைற எல்லாம் ேகட் விட் ப்
ன்
வல் த்தார். அடர்ந்த மீைசயினிைடேய ெதாிந்த அந்தத் தளர்ந்த பற்களின்
சிாிப் வழக்கத்ைத மீறியதாக ம்
ைமயாக ம் இ ந்த . "
நாகா! உங்கள்
இ வாிட ம் நான் ஒன்
பாிேசாதைனைய

ேகட்க ேவண் ம்? ஏன் ேகாட்ைட மதிற்பக்கத்ேதா

த் க் ெகாண்

நகர்

தி ம்பி விட்டீர்கள்? கடற்கைரப் ன்ைனத்

ேதாட்டத் ப் பக்க ம் ேபாயி க்கலாேம?"
"இன்ெறன்னேவா அங்ேக ேபாக ேநாிடவில்ைல... ெபாியபாண் யர்
கட்டைளயிட்டால் நாைள அவசியம் அங்ேக ெசன் வ ேவாம்..."
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"ஆம்! ஆம்! அவசியம் ெசன்

வர ேவண் ம். ஏெனன்றால் அந்தப் ன்ைனத்

ேதாட்டத் ப் பகுதிகளில் தங்கியி க்கும் பாண ம், ெபா ந ம், விற ய ம், இரவில்
ெந ேநரம் இைச ம் கூத் மாகப் ெபா
கழிக்கின்றார்கெளன் ேகள்வி. நகர்
பாிேசாதைன ெசய் அைலந் திாிந் கைளத்த பின் அங்ேக ேபாய்வ வ
உங்க

க்கும் ஆ தலாக இ க்குமல்லவா?"

ெபாியவாின் இந்தச் ெசாற்கைளக் ேகட்
நாக க்கு உள்ேள கு கு த்த .
ெபா வாகத்தான் இவர் இப்ப க் ேகட்கிறாரா அல்ல ஏதாவ உட்ெபா ள்
ைவத் க் ேகட்கிறாரா என்
ாிந் ெகாள்வ அாிதாயி ந்த . ெபாியவேரா
அவர்களி வாின் கபாவங்கைள ம் இைமயாமல் கூர்ந் கவனித் க்
ெகாண்
ந்தார். தங்கள் கங்களில் ஏற்ப ம் சி மா தல் கூட அப்ேபா அவர்
பார்ைவயி
ந் தப்ப
யாெதன் ேதான்றியதனால் இ வ ம் ஆடா
அைசயா சிைலகளாய் சபிக்கப் பட்டாற்ேபால் நின்றனர்.
எதிராளியின் தீர்க்கமான கண்பார்ைவக்கு ன்னால் உணர் கள் மாறி கத்தில்
சலனம் ேதான்றினால் கூட அகப்பட் க் ெகாள்ள ேநாி ம். இப்ப நிைலைம
உைடைமக்குாியவர் பார்த் க் ெகாண்
க்கும்ேபாேத அவர் ெபா ைளத் தி டத்
ணிவைதப் ேபான்ற . அரச தந்திரத் ைறயில் பயிற்சி ம் பழக்க ம்
மிகுந்தவர்களின் கண்கேள மாெப ம் பைடக க்குச் சமமானைவ. தங்களின்
கண்பார்ைவயிேலேய பல ெவற்றி ேதால்விகைல நிர்ணயிக்க அப்ப ப்பட்டவர்களால்
ம். ெபாியபாண் ய ைடய கண்க க்ேக அவ ைடய ெவற்றிகைள
நிர்ணயிக்கும் ஆற்றல் உண் என்பைத
நாகன் அறிவான். எதிாி
பல னமாயி க்கும் ேநரத்ைத அறிந் ெகாண்ேட ேம ம் பல னப்ப த் வ ேபால்
ெபாியவர் ெதாடர்ந்தார்.
"நான் ெசால்வெதல்லாம் உங்கள் நன்ைமக்குத்தான்
நாகா! ஏெனன்றால்
ன்ைனத்ேதாட்டத்தில் தங்கியி க்கும் கைலஞர்கள் தங்க க்குள் ெபா
ேபாக்குவதற்காக ஒ

ேநாக்க ம், பய

ம் இன்றி நிகழ்த் கிற கைலகள் அதிக

அழகுடனி க்க
ம். 'ெசாந்த மனத்தின் தி ப்திையேய ஒ சித்தியாக எதிர்பார்த்
ஏங்கிக் ெகாண்ேட பைடக்கும்ேபா அந்தக் கைலத்திற க்கு இைண
ெசால்ல

யாமல் அ

உயர்ந் வி ம்!' இல்ைலயா?"

நாகன் வாய்திறக்கவில்ைல. ெபாியவர் வைகயாகப் பி த் க் ெகாண்
விட்டார். அவாிடம் ெபாய் கூறியைத எண்ணி அவன் மனம் தவித் ெமய் ந ந ங்கி
நின்றான். அந்தச் சமயத்தில் அவ க்கு இைவெயல்லாம் எப்ப த் ெதாியவந்தன
என்ப ம் அவன் மனத்தில் குழப்பமாயி ந்தன. அவேரா ெசாற்களா
பார்ைவயா ம் அவர்கைள ஊ
வினார். உ த் ம் பார்த்தார்.
-----------

ம்,

53

10. ெபாியவர் கட்டைள
ெபாிய பாண் ய ைடய சா ாியமான ேபச்சுக்கு ன் குமாரபாண் ய
நாக ம் திறனிழந் நிற்க ேநர்ந்த . அவேரா ேம ம் ெதாடர்ந்தார்.
"அழைக நி பிப்பதற்காக ஒ
ெபண்கைளப் பைடப்ப ம் உண்

காப் க் கட் க் ெகாண்ட

ம்

ேபால் கட ள் சில

அல்லவா?"

நாக ம், இைளயபாண் ய ம் இைதச் ெசவி ற் த் தங்கள் ேதால்விைய
ஒப் க் ெகாண்டாற்ேபாலத் தைலகுனிந்தார்கள்.
"ஏன் இ வ ம் தைல குனிகிறீர்கள்? உங்கைளப் ேபான்றவர்கள்
உ க்குைலவதற்காகப் ெபண்கைள ம் உ வாக்கியி க்கிறாேன இைறவன்?" என்
ேம ம் அவர் வினவியேபா தான் இேத ெசாற்கைள இேத க ைமயான குர ல்
கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்தில் ேகட்ட நிைன வந்த
இைளயபாண் ய க்கு.
ெபாியவர் மா ேவடத்தில் அங்கு வந்தேதா அைமயாமல் தனக்கும்
நாக க்கும் மிக அ கிேல நின் இ வர் ேபச்ைச ம் ஒட் க் ேகட்

ப்பதாக ம்

அவ க்குத் ேதான்றிய . வி ப்பமான , அறி ம் திறைன மங்கச் ெசய் வி கிற
என்பைத இப்ேபா நன்றாக உணர்ந்தான் இைளயபாண் யன். கண் க்கினியாளின்
ஆடல் பாடல்களில் திைளத்த தன வி ப்பம் தன அ கில் வந் நின்ற தியவைர
உண ம் ஆற்றைல இழக்கச் ெசய்தி க்க ேவண் ெமன் இப்ேபா அவனால் ாிந்
ெகாள்ள
ந்த . அவன் ேம ம் தைலகுனிந்தான்.
"அரசகுமாரர்கள் ெத வில் திாி ம் ெபா மக்கள் ேபால் தங்கள் வி ப்
ெவ ப் க்கைளத் ெதாிவிப்ப ம் ேபசித் திாிவ ம் விந்ைததான். 'எைத வி ம் கிேறாம்,
எைத ெவ க்கிேறாம்' என்பைத அ கி க்கும் அைமச்சர்கள் கூட உணர்வதற்ேகா
கண் பி ப்பதற்ேகா அாிதாக ைவத் க் ெகாள்ளேவண் ெமன் அரச இலட்சணம்
பற்றி அரசியல் ல்கள் கூ கின்றன. நீேயா பாிசுக்குப் பா ம் பாண்மகைளப்
பைடத்த இைறவைன வியந் உ குகிறாய்."
"தவ என் ைடய தான். இைளயபாண் யைர அரண்மைனக்கு அைழத்
வராமல் கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத் க்குப் ேபாவதற்குத் ைண நின்றி க்கக்
கூடா " என்
நாகன் வார்த்ைதகைள ஒவ்ெவான்றாகப் பயந்தப
ெவளியிடலானான். அைதக் ேகட் அவன் ேமற் சீறினார் ெபாியவர்.
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"நீ என்னிடம் கூறிய கூற் ப்ப

நீங்களி வ ம்தான் ன்ைனத் ேதாட்டத்திற்ேக

ேபாகவில்ைலேய? த ல் ெபாய் கூறிவிட் அப் றம் ஏன் த மா கிறாய்? சாதித்த
ெபாய்க்கு ஏற்பப் ேபசத்ெதாிய ேவண் ம். அல்ல ேபசியதற்கு ஏற்பச் சாதிக்கத்
ெதாியேவண் ம். உங்க க்ேகா இரண் வைகயி ேம ேதர்ச்சியில்ைல" என்
வஞ்சப் கழ்ச்சியில் இறங்கினார் ெபாியவர்.
நாகன் அவ க்கு ம ெமாழி கூ ம்
சக்தி இழந்தான்.
"கடைம ம், ஆண்ைம ேம, அரச கு ம்பத்தின் ெப நிதிகள். அவற்ைற மறந்ேதா,
இழந்ேதா உ குவ ம், ெநகிழ்வ ம் தைலேம ள்ள ெபா ப் க்கைளப்
பாழாக்கிவி ம். இைத நன்றாக நிைன ைவத் க் ெகாள் ங்கள். நகரத்ைதப்
பாிேசாதிக்க நீங்கள் றப்பட் ச் ெசன்றால் உங்கைளப் பாிேசாதிக்க நான் பின்
ெதாடர்ந்ததில் தவெறன்ன?" - என் ெபாியவர் சிறி க ைம குைறந்
ேபசத் ெதாடங்கிய பின்ேப இ வ ம் தைல நிமிர்ந்தனர்.
"தவ

உன்

ைடயதில்ைல குழந்தாய்! அரச கு ம்பத் ப் பிள்ைளக

ஆ தலாகப்

க்கு அள

மீறிய கைல உணர் ஆகா ! உன் தாய் வழிவந்த இைச ஞான ம், நம் லவர்
ெப மக்கள் கடைமையக் கற்பிப்பைத விட கைலைய உனக்கு அதிகமாகக்
கற்பித்தி ப்ப ேம இதற்குக் காரணம். இைச ம் கூத் ம் காமத்தின் இ கத கள்.
அவற்ைறக் ேகட்கலாம். காணலாம். கத கைள உைடத் க் ெகாண்
க யலாதார்
மிக ம் குைற . உன்ைனக் காண நான் நாணப்ப கிேறன். இனி நீ இலக்கண
இலக்கியங்கைளக் கற்றைத விட அதிகமாக அரச தந்திரங்கைள ம், ேபார்த் ைற
க்கங்கைள ம் கற்க ேவண் ம். உன் ைடய கல்வியில் விைரவாக ஒ மா தல்
ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் நீ ஆட்சிக்குப் பயன்படாதவனாகி வி வாய்" என்
மீண் ம் அ த்தமாகக் கூறினார் ெபாியவர்.
நாகன் ஏேதா பதில் கூ வதற்கு
யன்றான். அவர் அவைனப் ேபச விடவில்ைல.
"இைசயினால் வி ப்பம் மிகுகிற . வி ப்பம் மிகுந்தால் கடைம ணர்
குன் கிற . கடைம ணர் குன்றினால் ஆைச பிறக்கும். ஆைசயின்
வில்
ெபா ப் க்கள் மறந் ேபாகும். அரச கு ம்பத் ப் பிள்ைளகள் நல்ல விைத ெநல்ைலப்
ேபான்றவர்கள். அவர்களி
ந் எவ்வளேவா கடைமகள் பயிராகி வளர ேவண் ம்.
அவர்கள் சாிதத்தில் நிற்கக் கூ யவர்கள். சாிதம் அவர்கைள ஒ
ைலயில்
நி த்திவிட் ப் ேபாய்வி ம்ப ஆகிவிடக்கூடா " என் கூறிவிட் ேமேல ஒன் ம்
ெசால்லாமல் ேபாய்விட்டார் ெபாியவர். அவர்களி வ ம் தயங்கித் தயங்கி
நடந்தப ேய சிந்தைனேயா பள்ளிமாடத்திற்குள் ைழந்தனர். இ வ ேம அன்றிர
உறங்கவில்ைல.
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ம நாள் காைலயி ம் வி ந்த ம் வி யாத மாக ெபாியபாண் யேர அவர்கைள
எதிர்ெகாண்
தல் நாளிர அைரகுைறயாக விட்ட உைரயாடைலத் ெதாடரத்
ெதாடங்கிவிட்டார்.
"ேநற்றிர
ன்ைனத் ேதாட்டத்திற்குச் ெசல்
ன் நீங்களி வ ம் ஏேதா அ ணர்
தி ரசேமைடப் பக்கம் ேபாயி ந்ததாகக் கூறினீர்கேள. அந்த நிகழ்ச்சிையப் பற்றி
எனக்குச் சிறி ெதளிவாகத் ெதாிய ேவண் ம்."
இந்தக் ேகள்விக்கு இைளயபாண் யனான சாரகுமாரன் ம ெமாழி கூறத்
தயங்கினான். அ கி
ந்
நாகன் சற்ேற ணிேவா விாிவாக ம ெமாழி
கூறலானான்.
" ரசேமைடக்குக் கீேழ அ ணர்களின் இரகசிய பைடக்கலச்சாைல ஒன்றி க்க
ேவண் ெமன் ேதான் கிற " - என்பதாக ஏேதா ெபாிய அந்தரங்கத்ைதக்
கண் பி த் ச் ெசால்பவன் ேபால
நாகன் கூறி ம் ெபாியவர் அைதக் ேகட் ச்
சிறி ம் அயரவில்ைல.
"இ க்கலாம்; அப் றம்?"
"அதன்

லம்தான் இைடயிைடேய அ ணர்கள் ெகாைல, ெகாள்ைள, கலகங்களில்,

ஈ பட ம் மைறய ம், மீண் ம் ெவளிவர ம் வாய்ப் கள் இ ப்பதாகத்
ேதான் கின்றன."
"ஒற்றன் ேவ ; அரச கு ம்பத்தினன் ேவ . ஒற்றன் அறிந் கூ வைதப் ேபான்ற
சாதாரணப் றச் ெசய்திகைள அறிவதற்ேக அரச கு ம்பத் மதி ட்ப ம்
பயன்பட்டால் அப் றம் அந்த மதி ட்பத்திற்கு ஒ

பய

மில்ைல. ேதாற்றம், அதன்

பின் ள்ள க த் , க த்தின் பின் மைறந்தி ப்பதாகத் ேதான் ம் உட்க த் இ தியாக அைவ பற்றிய நம் அ மானங்கள் - என் எல்லாவற்ைற ம்
ெதாகுத் ண ம் ஞானம் நமக்கு ேவண் ம். உண்ைமயிேலேய உங்க ைடய
ெதாகுத் ண ம் அறிைவ நான் ேசாதைன ெசய்வதற்கு ஆைசப்ப கிேறன். இப்ேபா
பாிேசாதைனக்காக நான் ெசால்லப் ேபாகும் காாியத்ைத நீங்கள் எப்ப நிைறேவற்றப்
ேபாகிறீர்கள், எவ்வா அ மானங்கைளத் ெதாகுக்கப் ேபாகிறீர்கள் என்பவற்ைற
எல்லாம் பார்த்த பின்ேப உங்க ைடய அரசதந்திரத் திறைமப்பற்றி நான் கூற
ம்."
" ரசேமைடப் பற்றிேயா, அதி ள்ள இரகசியங்கைளப் பற்றிேயா தல் தலாக
இன் தான் நான் ேகள்விப்ப கிேறன் என் நீங்கள் நிைனப்பதாயி ந்தால் உங்கள்
ேபதைமையப் பற்றி எனக்குக் கவைல இல்ைல. அந்த ரசேமைடயில் ெதாடங்கும்

56
சு ங்ைக வழி எங்ேக ேபாகிற எங்ேக
கிறெதன் நீங்கள் அறிந் ெகாண்டால்
என்ைனவிட ஒ ேவைள உங்க க்கு அதிக வியப் ஏற்படலாம்."
"நான் வியக்கவில்ைல என்ப ெபா ளல்ல. என் ைடய வியப் க்கும்
காரணமி க்கும். வியப்பின்ைமக்கும் காரணமி க்கும். அைதப் பின்னால்
ெசால் கிேறன். இன்றிரேவ அ ணர் தி ரசேமைட பற்றி நீங்கேள உங்கள் ெசாந்த
அறி த்திறன் ெகாண் ம், சாம, தான, ேபத, தண்ட,
என்ெனன்ன ெதாிந் வர

யற்சிகள் ெகாண் ம்

ேமா, அவற்ைறத் ெதாிந் வர உங்க

க்கு ஒ

வாய்ப்பளிக்கிேறன். இந்த யற்சியில் உயிர்ப் பயம், பைக, குேராதம் எல்லாேம
உண் . கரணம் தப்பினால் மரணம்தான்! ஆயி ம் அரச தந்திர ள்ளவ க்குத்
மாத்திரேம ஆகும் இ ."

சு

"நாங்களி வ ம் இந்தக் கட்டைளையச் சிரேமற் ெகாண் இன்றிரேவ
யல்கிேறாம். ெபாியபாண் யர் இந்தக் காாியத்தில் எங்கைள ஈ ப த் வதற்கு
ைமயாக நம்பலாம்" என்
நாக ம் குமாரபாண் ய ம் ஒேர சு தியில்
இைணந் ஒ க்கும் குர ல் ெபாிய பாண் ய க்கு உ திெமாழி கூறி ம் அவர்
அதற்காகப் ெபாிதாக கமலர்ந் மகிழ்ச்சி காண்பித் விடவில்ைல.
"இதில் நீங்கள் காட் ம் ைதாியத்ைத ம், ஆர்வத்ைத ம் பார்த்ேத நான்
அவசரப்பட் வியப்பைடந் வி ேவன் என் நீங்கள் எதிர்பார்ப்ப தவ .
விைளைவக் ெகாண்ேட என்
கள் எனக்குள் உ வாகும்..." என் அ த்தமாகக்
கூறினார் ெபாியபாண் யர். அன்

பக ல் லவர் ெப மக்களான அவிநயனா ம்,

சிகண் யா ம் ெபாியபாண் யைரச் சந்திக்க வந்தேபா கூடச் சாரகுமார ம்,
நாக ம் உடனி ந்தனர். அப்ேபா ம் ெபாியவர் காைலயி
ந்த அேத
மனநிைலயில்தான் ேபசினார்.
" லவர்கேள! ேபரப்பிள்ைளயாண்டா க்கு அறிவி ம், கைலயி ம், இலக்கியம்,
இலக்கணங்களி ம் ஞான ண்டாக்குவதற்கு நீங்கள் ப கிற பாட்ைடவிட அரசதந்திர
ஞானத்ைத மட் ம் உண்டாக்குவதற்ேக நான் அதிகமாகப் பா பட ேவண் ம்
ேபா
ல்க

க்கிறேத? உங்க க்காவ ஏ க ம், சுவ க ம், இலக்கண இலக்கிய
ம் இ க்கின்றன. அவற்ைற விவாித் க் கற்பித் விடலாம். அரச தந்திரேமா

ல்கள் எவ்வள கூறினா ம் அதற்கப் ற ம், நிைறவைடயா மீதமி க்கும் ஒ
ைற. மனிதனின் அறிவி ள்ள ேநாிய மா பட்ட எல்லா னிக க்குேமற்ற
அத்தைன ேபதங்க ம் அரசதந்திரத்தில் உண் ."
"மீன் குஞ்சுக்கு நீந்தக் கற் க் ெகா க்க ேவண் வதில்ைல. தங்கள் ேபரப்
பிள்ைளயாண்டா க்கு இைவெயல்லாம் தானாகேவ வ ம்."
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"பழெமாழி நன்றாக இ க்கிற " என்
சிாித்தார்

மட் ம் சு க்கமாக ம ெமாழி கூறிச்

தியபாண் யர் ெவண்ேதர்ச்ெசழியர். ெபாியவாின் இந்தப் ேபச்சுக்கைள ம்,

ெசயல்கைள ம் பார்க்கப் பார்க்க இைளயபாண் ய க்கும்,
நாக க்கும், இர
எப்ேபா வரப்ேபாகிறெதன் இ ந்த . இர வந்தால் நகர் பாிேசாதைனக்குப்
றப்படலாம். நகர் பாிேசாதைனக்குப் றப்பட்டால் ரசேமைட இரகசியங்கைள
அறிந் ெபாியவாிடம் விவாித்தபின் அவர் வாயால் பாராட்டப்படலாம் என்ற
ஆர்வேம அவர்க க்கு அப்ேபா இ ந்த வி ப்பமாகும்.
ெபாியவ ைடய கட்டைளைய ஒப் க்ெகாண்ட ேபா ம், அைத நிைறேவற்றி நல்ல
ெபயெர க்க இரைவ எதிர்பார்த் க் காத்தி ந்தேபா ம் இந்த ஆவேல அவர்கள்
இ வர் உள்ளத்தில் இ ந்த . தங்கள் திறைமயி ம் ஒற்றறிதல் சூழ்ச்சியி ம்
அவர்க க்குப் ெபாி ம் தன்னம்பிக்ைக விைளந்தி ந்த . மிகக் குைறந்த
வியப் க்கைளேய அவர்கள் எதிர்பார்த்தனர். அ ணர் தி ரசேமைடையப் ெபா த்த
மட் ம் தங்க ைடய ந்ைதயநாள் அ மானங்க க்கு ேமல் திய உண்ைமகள்
எவற்ைற ம் அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்ைல. ஆகேவதான் அைதப்பற்றி எளிதாக ம்,
கவைலயற் ம், அவர்கள் எண்ண
ந்த .
நாகன் மட் ம் உள் ரச் சிறி
தயங்கினான். ெபாியவர் காரணமின்றி ஒ கட்டைளைய இடமாட்டார் என்ப
பல ைற அவன் அ பவத்தில் கண்ட உண்ைமயாகும். பிறர் எளிதாக நிைனப்பைத
அவர் ம க்காமல் வி வதில் கூட ஒ சாமர்த்தியம் உண் . அ ணர் தி ரசேமைட
பற்றி அவர் எளிதாக எண்ணித் தங்க க்குக் கட்டைள இ வதாகமட் ம் அவ க்குத்
ேதான்றவில்ைல. எனேவதான் அந்தரங்கமாக அவன் தயங்கினான். அந்தரங்கத்ைத
ெவளிக்காட் க் ெகாள்ளவில்ைல. இைளயபாண் யர் ேபால் அவ ம் திடமாகேவ
றத்ேதாற்றத்தில் அப்ேபா விளங்கினான்.
------------11.

ரசேமைட

கள்

அன்றிர ந யாமத்திற்குச் சற்
ன்பாக இைளய பாண் யனான சாரகுமார ம்,
ேதர்ப்பாகன்
நாக ம் மா ேவடத்தில் ரசேமைடக்குப் றப்பட்டார்கள். "ேபாய்
வ க! ெவற்றி உங்கள் பக்கமாவதற்கு இப்ேபாேத நான் நல்வாழ்த் க் கூ கிேறன்"
என் சிாித் க் ெகாண்ேட அவர்க க்கு விைடெகா த் அ ப்பினார் திய
பாண் யர்.
அவ ைடய வாழ்த்தினால்
நாகன் ெப ைமயைடந் விடவில்ைல என்றா ம்,
தங்கைள
ைமயாக உைறத் ப் பார்ப்பதற்கு அவர் ணிந் விட்டார் என்பைத
மட் ம் ாிந் ெகாள்ள
ந்த . இந்தச் ேசாதைனயில் ெவற்றி
ெபறேவண் ெமன்பதற்காக அவன் கபாட ரத்தின் காவல் ெதய்வங்கைள ம், வழிப
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கட ளர்கைள ம் மனமார ேவண் க் ெகாண்

ந்தான். ெசய்ய ேவண் ய

ேசாதைனகைள ம், ஒற்றறிதல் ேவைலகைள ம் அ ணர் திையச் சார்ந்த
இடங்களி ம் சுரங்கப் பகுதியி ேம நிகழ்த்த ேவண் யி ந்ததனால் அ ணர்கள்
ேபான்றெதா ேகாலத்ைதேய அவர்களி வ ம் மா ேவடமாகப் ைனந்
ெகாண்
ந்தனர். ேகாட்ைடப் றமதில்கைளக் கடந் அ ணர் திைய
அைடந்தேபா
தி ேபய் அைமதியில் ழ்கியி ந்த . வானில் ேமகம்
கவிந்தி ந்ததனால் இ ட் ம் அதிகமாக இ ந்த . ரசேமைடையச் சுற்றி யா ம்
ெதன்படவில்ைல. சூனியமானெதா பயங்கர நிைல நிலவிய அங்ேக.
நாகன் வல
ற ம், இைளயபாண் யன் இட
ற மாக ரசேமைடையச்
சூழ்ந் கீேழ இறங்குவதற்கான சுரங்க வழி இ க்குமிடத்ைதக் கண் பி க்க
யன்றார்கள் ேமைட ம் பக்கச் சுவர்க ம், ேமேல மைலையக் கவிழ்த் நி த்தி
ைவத்தாற் ேபான்ற மாெப ம் ரச மாக இ ந்த அந்த இடத்தில் ந்திய இர
மனிதர்கள் திடீர் திடீர் என் அங்கு வந்த ேம ரச யில் மைறவைதக்
கண் க்ெகதிாில் கண்
ந் ம் இன் அந்த ரகசிய வழிகைளக் கண் பி க்க
யாமல் திணறினார்கள் அவர்கள்.
அரண்மைனயி
ந்
றப்பட்ட ேபா பாட்டனார் சிாித்த சிாிப் ம், வாழ்த்திய
வாழ்த் ம் நிைன வந்தன. எைத ம் ஆராய்ந் கண் பி க்க
யாமல்
தி ம்பினால் அைதப் ேபால் ெபாிய ேதால்வி ேவெற
ம் இ க்க
யா . நீண்ட
ேநரம் ரசேமைடையச் சுற்றிச் சுற்றி வந் ெகாண்
ந்தா ம் ேவற்றவர் எவேர ம்
சந்ேதகக் கண்ேணா காண ேநாிட் ம் வி ம். இந்த மனேவதைனயில் இ ள் ேவ
அவர்க க்கு எதிாியாகி இ ந்த . ஒ விதத்தில் அந்த இ ேள ைணயாக ம்
இ ந்த . இ தியில்
நாகன் தான் அந்த அதிசயத்ைதக் கண் பி த்தான்.
ரசேமைடயின் பக்கச் சுவர்களிேல அவர்கள் ேத ய வழி அகப்படவில்ைல. கீேழ
தைரயில் ெவண்கலத்ைத மிதிப்ப ேபாலத் தி தி ெவன் ஒ அதிரேவ
நாகன்
ைகயால் கீேழ ெதாட் த் தடவிப் பார்த்தேபா மண க்கு அ யில் கனமான
மரப்பலைக தளமாக இ ந்த . அந்தப் பலைகைய ஒவ்ெவா
னியாகத் ெதாட் ப்
பார்த்தேபா ந வில் ஐந்தா விரற்கைட இைடெவளிேயா பக்கத் க்கு ஒன்றாய்
இரண் டங்களில் ேமேல க்குவதற்கு வாய்ப்பாக இ ம் வைளயங்கள்
இடப்பட்
ந்தன. பக்கத்தில் ேமைடய ேக மணற் குவியெலான் ம் நிரந்தரமாக
இ ந்த . ஒவ்ெவா
ைற திறந்
யபின் ம் அந்த இடம் தைரேபால் ெதாிய
ேவண் ெமன்பதற்காக ேமேல மணைல இட் நிரப்பிவி வார்கள் ேபா ம் என்
அ மானம் ெசய்ய
ந்த . மணைல இட் நிரப்பினா ம் தைரேமல் நடக்கும் ேபா
இ க்கும் ஓைசக்கும் இந்த மரப்பலைகக்கு ேமல் மணல்
ய இடத்தில்
நடக்கும்ேபா இ க்கும் ஓைசக்கும் ேவ பா இ ந்த . இதில் நடக்கும்ேபா ஓைச
அதிர்ந்த .
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"வழி ெதாிந் விட்ட " - என்ற
ெகா த்தான் சாரகுமாரன்.

நாக

ைடய காத கில் உற்சாகமாகக் குரல்

"இ ளில் ெமல்லப் ேபச ேவண் ம்.
மானால் ேபசாமேல காாியங்கைளத்
ெதாடர்வ ம் நல்ல . இந்த விதமான ேவைளகளில் ெமௗன ம் குறிப்பறித ேம
ெபாிய ைணகள். இ
க்குள் ஆயிரம் ெசவிகள் இ க்கலாம். பதினாயிரம் கண்கள்
இ க்கலாம். எனேவ கவன ம் விழிப் மாகக் காாியத்ைத நிைறேவற்ற ேவண் ம்" என் இைளயபாண் யனிடம் மிக ெமல் ய குர ல் காத ேக கூறி எச்சாித் விட்
இ ம் வைளயத்ைதப் பற்றிப் பலைகையத் க்கத் ெதாடங்கினான். மற்ெறா பக்க
வைளயத்ைதக் குறிப்பறிந் சாரகுமாரன் ேமேல க்கலானான். கீேழ இ ளில்
ப கைளப் ேபால் மங்கலாகத் ெதாிந்தன.
இ வ ம் ஆவேலா கீழிறங்கினர். பத் ப் ப கள் வைர வழி கீேழ இறங்கிய .
பதிேனாறாவ ப ேய இல்ைல. கீேழ பாைற இடறிய . பக்கவாட் ல் சுவர்ேபால்
ெபாிய கல் வழி மறித்த . இ ள் ேவ ெசறிந்தி ந்த . எனேவ இ வ ம்
திகி ட ம், பரபரப் ட ம் ேமேல ஏறிவந் அவசர அவசரமாகப் பலைகயிட்
அந்த வழிைய
மண ம் இட் நிரப்பினர். அ வழியாக இ க்க
யாெதன்
அவர்கள் இ வ க்கும் ேதான்றிய . சுரங்கங்களி ம், இரகசிய வழிகளி ம் மற்றவர்கள் ெதாிந் ெகாள்ளாம
ப்பதற்ெகன் உண்ைமயான வழிைய
மைறப்பதற்காக, வழிகள் ேபான் ெதாி ம் ஆனால் வழிகளாகாத பல ேபா
வழிகைள உண்டாக்கியி ப்பார்கள் என்பைத
நாகன் அறிவான்.
ரசேமைடயின் நான்கு பக்கச் சுவர்களில் எந்தச் சுவர் அ கி ம் வழி இ க்கலாம்.
எந்தச் சுவர் அ கில் - எந்தச் சுவ க்கு கீேழயி ந் வழி ெதாடங்குகிறெதன் காண
ம
ம்ப
ம் மயங்கும்ப
ம் - ஒவ்ெவா சுவர கி
ந் ேம உண்ைமயான வழி
ெதாடங்குவ ேபால் பாவைன ஒன் கட்டப்பட்
ந்த . ஒ நாழிைகப் ேபா க்கு
ேமல் ேசாதித் ப் பார்த்த பின்ேப உண்ைமச் சுரங்க வழி ெதாடங்குமிடம் ெதாிந்த .
ெதற்குப் பக்கத் ச் சுவைரெயாட்
ரசேமைடயின் கீேழ உண்ைமயான ப வழிகள்
ெதாடங்கின. பலைகையத் க்கிய ம், இரண்
ேமேல வந்தன. கீேழ ம் ப கள் ெபாிதாக நீண்

ன் ெவௗவால்கள் சிறக த்
கிடந்தன.

"மற்ற எல்லாப் பக்க ம் மயக்கு வழிகளாயி ந் விட்டதனால் இ ேவ உண்ைம
வழியாயி க்க ேவண் ம் இைளயபாண் யேர! அ க்க திறந்
வதால்தான்
இதில் ெவௗவாலாவ உயிர் வாழ்கிற . மற்ற வழிகளில் இைவ கூடப்
பறக்கவில்ைலேய?" என் கூறிக்ெகாண்ேட ப களில் இறங்கினான்
நாகன்.
சாரகுமார ம் அவைனப் பின் ெதாடர்ந்தான். சிறி ெதாைல ெசன்ற ம் உண்ைம
வழி அ ேவ என்ப
வாயிற் .
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"ேமேல ேபாய் - உட் றம் நின்றப ேய பலைகைய
விட ேவண் ம்.
இல்லாவிட்டால் திறந்த வழிையப் பார்த்ேத சந்ேதகப்பட் யாராவ நம்ைமப் பின்
ெதாடரக்கூ ம்" - என் கூறிய
நாகன் ேமேல வந் உட் றத்தில் நின்றப ேய
பலைகைய இ த் ப் ெபா த்தினான். பலைக ேமற் ற ம் நன்றாகப் ெபா த்திக்
ெகாண்டதற்கு அைடயாளமாக உள்ேள இ ள் ேம ம் கனத் ச் ெசறிந்த . த க்கி
விழாமல் கீேழ இறங்கப் ப களில் கவனமாக அ ெபயர்த் ைவக்க ேவண் ய நிைல
ஏற்பட்ட
"இந்த

உள்ேள ெவௗவால் நாற்ற ம், காற் ப் காத இ க்க மாக இ ந்தன.
ரசேமைடயி

ந்

நகாில் எந்ெதந்த பகுதிக

க்குப் ேபாவதற்ெகல்லாம்

சுரங்க வழிகள் குைடந்தி க்கிறார்கேளா? இந்த அரக்கர்கள் எைத ேவண் மானா

ம்

ெசய்வார்கள்?" என் சாரகுமாரன் கூறியேபா , "ெசய்தால் என்ன? அவர்கள்
இரகசியம் என் கன கண் ெகாண்
க்கும் ஒவ்ெவான்ைற ம் அவர்க க்கு
ன்பாகேவ உங்கள் பாட்டனார் ெதாிந்

ைவத் க் ெகாண்

ப்பார். எதிராளி 'நாம்

அவைனப் பற்றி எவ்வள ெதாிந் ெகாண்
க்கிேறாம்' - என்பைத உணரேவா,
ாிந் ெகாள்ளேவா விடாமல் - அவைனப் பற்றி நிைறய அறிந் ெகாண்
அைமதியாயி ப்ப தான் மிகப் ெபாிய அரச தந்திரம். அதில் தங்கள் பாட்டனார்
வல்லவராயி க்கும் ேபா யார் எ ெசய்தால் தான் என்ன" என் திடமாக ம ெமாழி
கூறினான்
நாகன்.
அந்தச் சுரங்க வழியில் வழிேபாகும் திக்ைகேய குறியாக ைவத் க் ெகாண்
அவர்கள் ன்ேனறியேபா சில இடங்களில் கீேழ பாைற ேபா
ந்த . இன்
சில இடங்களில் மணற்பாங்காயி ந்த . ேம ம் சில பகுதிகளில் கற்ப கேள
ெச க்கப்பட்

ம்

ந்தன. 'வழி எங்ேக ேபாய் ேமேல ஏ கிற ? எங்ேக ேபாய்

கிற ?' என் ெதாிந் ெகாள்வ ம் அவ்வள எளிய காாியமாயில்ைல.
எப்ப
ம் ெபா
லர்வதற்குள் அந்த இ ட்குைகக்குள்ளி ந் ெவளிேயறிவிட
ேவண் ெமன்ற எண்ண ம் அவசர ம் அவர்க க்கு இ ந்தன.
அயலவர்கேளா, பிறேரா ஒற்றறி ம் எண்ணத் டேனா, இரகசியங்கைள அறிந்
ெசன் ெவளிப்ப த் ம் எண்ணத் டேனா - இந்தச் சுரங்கங்க க்குள் வந்தால்
ெதளிவாக எைத ம் ெவளிப த்த

யா

குழப்பமைடய ேவண் ம் என்பதற்காகேவ,

வ ேபால ம் ெவளிேய வதற்கான வாயில் இ ப்ப ேபால ம் ேதான் மா ,
யாத ம் ெவளிேய வதற்கான வாயில் இல்லாத மான குழப்ப வழிகள் பல அங்கு
ஏற்ப த்தப்பட்
ந்தன. மிக ம் ஆவேலா ம், பரபரப்ேபா ம் அ கில் ேபாய்
நிற்கும்ேபா தான் அதற்கு ேமல் அந்த வழி ெதாடரவில்ைல என்ப ெதாியவ ம்.
இ
ேபா

ம், காற் அதிகமின்ைம ம் இடர் தந்த சூழ்நிைலயில் குழப்பம் விைளவிக்கும்
வழிகைள ஒவ்ெவான்றாகத் தவிர்த்
ன்ேனறினார்கள் அவர்கள்.
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" றநகாிேல எங்காவெதா பகுதியில் ேபாய் இந்த வழியின் மற்ெறா
ெமன் ேதான் கிற !" என்பதாக
நாகன் ெதாிவித்தான்.

னி

"நிச்சயமாக எனக்குத் ேதான் கிற - இங்கி ந் ெவளிேயறிச் ெசல் கிற வழிகள்
இரண்டாக இ க்கும். பல காரணங்கைள உத்ேதசித் இத்தைகய அந்தரங்கச்
சுரங்கங்களில் ெவளிேய கிற வழிகைள மட் ம் இரண்டாக அைமத்தி ப்பதற்குச்
சாத்தியமி க்கிற . ஆைகயால் இத்தைகய ெபாய்வழிக க்கும் ந ேவ எங்ேகா
இரண் உண்ைமயான வழிக ம் இ க்க ேவண் ெமன்ப என் அ மானம். இந்த
இர வி வதற்குள்ேளேய அந்த இரண் வழிகைள ம் நம்மால் கண் பி க்க
மா,
யாதா என்பைத மட் ேம நாம் சிந்தித்தாக ேவண் ம்" என்
சாரகுமாரன் உ தியாகத் ெதாிவித்தான். இன்ேற இ திவைர யன்
ெகாண் ேபாவதா, அல்ல நாைள ம ப
அவர்க க்குள்ேளேய ஒ சிறிய விவாதம்

ெதாிந்

ம் ேமேல ெதாடர்வதா? என்ப பற்றி
ண்ட .

"இப்ேபா தி ம்ப எண்ணினா ம் மீண் ம் வழி ெதாடங்கிய இடத்ைத அைடந்
ேமேல ரசேமைடக்குக் ெகாண் ேபாய்வி ம் உண்ைம வழிையக் கண் பி க்கச்
சில நாழிைககள் ஆகும். இவ்வள ேநரம் யன்ற யற்சி ம் ண். வந்த வழிேய
தி ம் வதால் ஒ பய மில்ைல. ம ப
ம் நாைளக்குத் ேதடத் ெதாடங்கும்ேபா திதாகத் ேத கிறவர்கைளப் ேபாலேவ த
ந் ேதட ேவண் ம்."
"எல்லாவற்ைற ம் சிந்திக்கும்ேபா வந்த வழியில் தி ம்பி ெவளிேய வைதவிட
இன் ம் சில நாழிைககள் ெசலவழித்தா ம் எதிர் வ கிற
வழியில் தி ம் வ தான்
நல்ல . வந்த வழிேய தி ம்பி ெவளிேய கிற ேநரத்தில் நாம் எதிர்பாராதப இ ள்
பிாிந் வி கிற ேவைளயாயி ந் விட்டாேலா அ ணர் தி ந வில்
ரசேமைடக்க ேக யாாிடமாவ நாம் அகப்பட் க் ெகாள்ள ேநாி ம். இந்த
இ ட்குைகக்குள் இர ம் ெதாியவில்ைல. பகல் வந் விட்டதா இல்ைலயா,
என்பைத ம் ாிந் ெகாள்ள
யவில்ைல. உ தியாக எதிாிகளின்
ேகந்திரத்தி
க்கிறெதன் நமக்ேக ெதாிந்த அ ணர் திையத் தி ம்ப
ெவளிேய மிடமாகத் ேதர்ந்ெத ப்பைதவிட, எங்கி க்கிறெதன் நமக்ேக ெதாியாத
திய ெவளிேய ம் வழிையக் குறிக்ேகாளாகக் ெகாண் நாம் ன்ேன வ நல்ல "
என் சாரகுமாரன் பி வாதமாகக் கூறேவ
நாக ம் அதற்கு இணங்க
ேவண் யதாயிற் .
ேத க்ெகாண்
ந்த பகுதியில் ெவளிேய கிற ம வழி மிக அ கி
ப்ப ேபால
இ வர் மனத்தி ம் ஒ நம்பிக்ைக உணர் ேவ ேதான்றத் ெதாடங்கிய .
ெப ம்பா ம் இத்தைகய நம்பிக்ைககள் ெபாய்த் ப் ேபாவதில்ைல. ன்பங்களின்
நீண்ட வாிைசக்குப் பின்னால் நம்பிக்ைக மயமாக எண்ணம் வ கிறேபாேத ெவற்றி ம்
வ கிறெதன் ஒப் க் ெகாள்ளலாம். அவர்க ைடய நம்பிக்ைகக்குக்
காரண மி ந்த . அ வைர காற்ேற ைழயக் காணாத சுரங்கப் பகுதியில் இேலசாக
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ைழ காற் ச் சி சி த்த . அந்தப் திய காற்
ைழந்த வழிைய
ஆவேலா ேத னார்கள் அவர்கள். அப்ப த் ேத யேபா ெவற்றியின் மற்ெறா
நல்வரவாக ஒ
ைழ ஒளிக்கதி ம் எதிேர திைச ெதாியாத எங்ேகா ஒ
பகுதியி
ந் அவர்கைள ேநாக்கி நீண்ட . இ வ க்கும் நம்பிக்ைக வந்த .
----------12. அந்த ஒளிக்கீற்
இ ளில் எங்கி ந்ேதா எதிர்வந்த அந்த ஒற்ைற ஒளிக்கீற்ேற கைரகாணாப்
ேபாி
க்குப் பின் வி ந் விட்டாற் ேபான்ற பிரைமைய உண்டாக்கிற்
அவர்க க்கு.
"மற்ெறா வ ைடய ஆட்சிக்குட்பட்ட ேகா நகரத்தில் இப்ப ெயா இ ட்குைக
வழிையப் பைடக்கும் ணி வர ேவண் மானால் இந்த அ ணர்க க்கு எவ்வள
ெநஞ்சுரம் இ க்க ேவண் ம்!" என் வினாவிய இைளயபாண் ய க்கு
நாகனிடமி ந் விளக்கமான ம ெமாழி கிைடத்த .
"தங்கள் பாட்டனார் இந்த அழகிய

க் ேகா நகரத்ைதப் பைடக்கும் ேபா

-

கட் டங்கைளக் கட் வதற்கும், வானளாவிய மதிற்சுவர்கைள ேமெல ப் வதற்கும்,
அகழிகைளத் ேதான் வதற்கும் - உடல் வ ைமமிக்க பணியாட்களாகக்
கிைடத்தவர்கள் இந்த ரட் அ ணர்க ம், கு ம்பர்க ம், கடம்பர்க மாகத்தான்
இ ந்தனர். அந்த நிைலயில் இவர்கைள நம்பி ம் ஆக ேவண் யி ந்த .
ைமயாக
நம்ப ம்
யவில்ைல. உடனி ப்பவர்கள் நம்பிக்ைகக்குாியவர்களாகத்
ேதான்றவில்ைல. என்றா ம் மற்றவர்கள் எல்லா ம் அறிய அவர்கைள
விேராதிகளாகக் க
தந்திரமாகா ."

வேதா, பைகவர்களாக நி பித்

"'நம்ைம எதிர்க்கும் ஒ

கற்பிப்பேதா அரச

விேராதிக்கு நம் ைடய - மற்ற விேராதிகள் எல்லாம் யார்

யாராக இ ப்பார்கள் என் அ மானம் ெசய் ம் வாய்ப்ைபக் கூடக் ெகா க்கலாகா '
என்ெறண் ம் இயல் ைடயவர் தங்கள் பாட்டனார். அதனால் தான் ேகா நகரத்ைத
அைமக்கும் பணிைய இவர்களிடம் விட்
ந்தார். ஆனால் இவர்கள் அந்த வாய்ப்ைபப்
பயன்ப த்திக் ெகாண் - இப்ப இரகசிய வழிகைள ம் கரந் பைடகைள ம்
சு ங்ைக மார்க்கங்கைள ம் ஏற்ப த்திக் ெகாண்
க்கிறார்கள். ஆனால் இவர்கள்
எங்ெகங்ேக என்ெனன்ன ெசய்தி ப்பார்கள் என்பெதல்லாம் அவ க்கு மிக நன்றாகத்
ெதாி ம்."
ேபசிக் ெகாண்ேட அவர்களி வ ம் அந்த ஒளிக் கீற் ப் றப்பட்ட இடத்ைத
ெந ங்கிக் ெகாண்
ந்தார்கள். அ கில் ெந ங்கிப் பார்த்த ம் தான் அந்த இடத்தில்
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அவர்கள் அைடந்த வழியின் மற்ெறா
னி ேதர்க்ேகாட்டத்தின் உள்ேள
மரங்களடர்ந்த தர் ஒன்றின ேக ெகாண் ேபாய்வி கிற என்ப ெதாிந்த .
சி சி ெவன் உள்ேள ைழந் வந்த காற் ம் அந்த இடத்தி
ந்
றப்பட்ட தான் என் ெதாிந்த . வழியின்
வில் ேதர்க்ேகாட்டத் ப் தர ேக
மதிற்சுவைர ஒட் னாற்ேபால - ேமேல ஏறி நின்றேபா இன் ம் ெபா
லரவில்ைல என்பைத ம் அறிந் ெகாள்ள
ந்த .
'வழிையக் கண் பி த்
ப்பதற்குள் வி ந் வி ேமா' - என் உள்ேள
இ ள்வழியில் ேதான்றிய பரபரப் ம் பய ம் ண் பிரைமேய என்பதைன இப்ேபா
அவர்கள் இ வ ம் உணர்ந்தனர். உள்ேள இறங்கி, அந்தச் சுரங்கவழி ேபாய்
கிற
மற்ேறார் இடத்ைத ம் கண் பி க்கப் ேபா மான கால ம் வாய்ப் ம் இ க்குெமன்
ேதான்றிய . எஞ்சி ள்ள காலத்ைத ணாக்காமல் ெசயல்படலாெமன்
இைளயபாண் ய ம்
நாக ம் எண்ணினர்.
"எதற்கும் இந்தப் தர ேக இந்தப் பகுதி எங்கி க்கிறெதன் அைடயாளம்
ெதாிகிறார் ேபால எதிர் ற ள்ள மதிற்சுவாில் ஒ குறி
ெசய் ைவப்ப நல்ல .
ரசேமைட வழியி
ந் இங்ேக றப்பட் வராமல் - இங்கி ந்
ரசேமைடப்
பகுதிக்குப் ேபாக ேவண் ய அவசியம் என்றாவ வ மானால், இங்கு இந்த
மதிற்சுவாில் உள்ள குறி ட்ைடப் பார்த் வழி ெதாடங்குமிடத்ைத அறிய
என்
நாகன் கூறிய ேயாசைனைய அப்ப ேய ஏற் ச் ெசயல் ாிந்தான்
இைளயபாண் யன்.

ம்"

அந்தப் த க்கு ேநர் எதிேர மதிற்சுவாில் 'வழி இங்ேக விளங்கும்' - என்பைத மிக ம்
குறிப்பாக உணர்ந் ெகாள்வதற்கு ஏற்ற ைறயில் விளக்குப் ேபால் உ த்ேதான்றக்
ேகா கள் கீறிைவத்தான். ெப ம் பரப்பாக விாிந் கிடந்த ேதர்க்ேகாட்டப் பகுதியில்
அ எந்த இடம் என்பைத ம் நன்றாகச் சுற்றிப் பார்த் த் ெதளிவாக நிைன
ைவத் க் ெகாண்டார்கள் அவர்கள்.
ரசேமைட வழியின் மற்ேறார்

னிையக் காண்பதற்காக அவர்கள் மீண் ம் அந்த

வழிேய உள்ேள இறங்கிய ேபா , "எனக்ெகா

சந்ேதகம்

நாகா! இ ேளா

இன் ம் லரவில்ைல. வழி
கிற இந்த இடத்திேலா ெச
ம், ெகா
ம்,
த மாயி க்கிற . அப்ப யி க்ைகயில் நாம் உள்ேள கண்ட ஒளிக்கீற் எங்கி ந்
வந்தி க்க

ம்? அவ்வள

ெதளிவான ஒளி இந்த இ ளில் எங்கி ந் ம்,

எப்ப
ம் வ வதற்குச் சாத்தியமில்ைலேய?" - என் ஒ ஐயப்பாட்ைடத்
ெதாிவித்தான் இைளயபாண் யன். இ நியாயமான சந்ேதகெமன்ேற
நாக
ேதான்றிய .

க்கும்
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விளக்காகேவா, சுரங்கத்தின் ேமற் றத்தில் எங்கி ந்தாவ
அ

இ ந்தி க்க

யா

என்

அவர்க

வ கிற ஒளியாகேவா

க்குள் ஓர் உ தி ஏற்பட்ட பின்,

நம்பிக்ைக ஒளியாகத் ேதான்றியி ந்த அேத ஒளிையப் பற்றி இப்ேபா
சந்ேதக ம், கற்பைனக

ம் எ ந்தன. இப்ப

ன்

சிந்தைன ம்,

அந்த ஒளிையப் பற்றிய

சந்ேதகத்ேதா ம் சிந்தைனக் கலவரங்க ட ம் - கீேழ இறங்கிச் ெசன்ற ம், ம ப
தி ம்பிச் ெசல் கிற வழியில் ஒ குறிப்பிட்ட ெதாைல வைர ேபாய் நின் ெகாண்
தி ம்பிப் பார்த்தார்கள் அவர்கள். மீண் ம் அந்த ஒளி சுடாிட்ட . இ வ ம் உடேன
விைரந் தி ம்பி அந்த ஒளி வந்த இலக்ைகக் குறிைவத் நடந்தார்கள்.
ரசேமைடயி
ந் ேதர்க்ேகாட்டத் க்குப் ேபாய் ேமேல கிற வழியில் ஒ
குறிப்பிட்ட ேகாணத்தி
ந் குறிப்பிட்ட எல்ைலவைரதான் அந்த ஒளி ெதாிந்த .
அதற்குப் பின் அந்த ஒளிையப் பற்றி நிைனக்கேவ வழியின்றி ேமேலறிச் ெசல் ம்
ப கைளக் கால்கள் நன்றாக உணர
ந்த .
'சுரங்க வழி
ந் ேமேல ஏறிச் ெசல் ம் வழி இந்தப் பகுதியில்தான் இ க்கிற ' என்பைத உள்ேள நடந் வ கிறவர்கள் இ ளி ம் த மாறாமல் விளங்கிக் ெகாள்ள
ேவண் ெமன்பதற்காகேவ இந்த ஏற்பா என்பதாக நன்றாக உய்த் ணர
ந்த .
நாக ம் இைளயபாண் ய ம் அந்த ஒளிக்கீற் எங்கி ந் வ கிற என்பைத
அறிந் ெகாள்வதற்காக விைரந்தேபா அவர்க க்கு ஏற்பட்ட அ பவம்
விந்ைதயானதாக இ ந்த . அைத அறிந் ெகாள் ம் ஆவல் குைறவதாய் இல்ைல.
'இேதா அ கில் ெந ங்கிவிட்ேடாம். இன்

ம் ெநா ப் ெபா தில் இந்த ஒளிையப்

பற்றிய உண்ைம நமக்கு விளங்கிவி ம்' - என் நிைனத்த கணத்திற்கு அ த்த கணேம
அந்த ஒளி கண் க்குத் ெதாியாமல் மைறந்ேதா திைச தப்பிேயா ேபாய்க்
ெகாண்
ந்த . நீண்ட ேநரத் த மாற்றத்திற்குப் பின் மிக எளிைமயான அந்த
உண்ைமைய
நாகன் தான் கண் பி த்தான்.
கபாட ரத்தின் ெபயர்ெபற்ற இரத்தினாகரங்களில் எ த்த ஒளி நிைறந்த மணி
ஒன்ைற அந்த இடத்தில் சுவாில் பதித்தி ந்தார்கள் அ ணர்கள். ஒ குறிப்பிட்ட
ேகாணத்தில் குறிப்பிட்ட ெதாைல வைர 'பளிச்சி ம்'ப அந்தக் கல்
பதிக்கப்பட்
ந்த . அ ணர்களின் சா ாியமான இந்த ேவைலப்பாட்ைட
இைளயபாண் யன் மிக ம் வியந்தான். அந்த மணி பதித்தி ந்த இடத்ைதக்
கண் பி க்க அவர்கள் அ ம்பா பட ேவண் யி ந்த . கண் பி த்
த்த ம்
ெவற்றிப் ெப மிதத்ேதா அ த்த வழிையத் ேத ப் றப்பட்டார்கள் அவர்கள்.
அ த்த வழி பிாிகிற இடத்தி ம் இைதப் ேபால் ஒ மணி சுடர் பரப்பிய . ஆனால்
ஒ சிறிய ேவ பா ம் இ ந்த . ேதர்க்ேகாட்டத் வழியில் பதிக்கப்பட்
ந்த மணி
சிவப் க் கலந்த ஒளிச் சுடைர உமிழ்ந்த என்றால் - மற்ெறா வழித் ெதாடக்கத்தில்
பதிக்கப்பட்
ந்த மணி நீலங் கலந்த ஒளிச் சுடைர உமிழ்ந் ெகாண்
ந்த . அந்த
இரண்டாவ வழி றம்ேபாய்
கிற இடம் எ என்பைத அறிந் ெகாள்வதி ம்
அவர்கள் அதிக ஆவல் காட் னார்கள். தல் வழி ேதர்க்ேகாட்டத் ப் தாில்
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மதில ேக ெவளிேய வதாய் அைமந்தி ப்பதனால் இரண்டாவ வழி ேவ
திைசயில் ேவ பகுதியில் தான் அைமந்தி க்க ேவண் ம் என்பைத அ மானம்
ெசய்ய
ந்தா ம் பிரத்யட்சமாகக் கண்
ெதாிந் ெகாள்கிறவைர அந்த
ஆவல் அடங்கிவிடா ேபா
ந்த .
"அசுர சா ாியம் என்பார்கேள; அதற்கு ஏற்றாற் ேபாலல்லேவா காாியங்கைளச்
சாதித்தி க்கிறார்கள்?" என் அந்த உள் வழிகைள ம் அவற்றின் பிாி கைள ம்
வியந்தான் சாரகுமாரன். மற்ேறார் வழி பிாிகிற இடத்தில் மிக அ ேக கடல்
அைலகளின் ஓைசையக் ேகட் அந்த இடம் கடற்கைரக்குச் சமீபமாக இ க்க
ேவண் ெமன்பைதப் ாிந் ெகாள்ள
ந்த . உப் க் காற் ம் ெமல்ல ெமல்ல
உட் குந் அைலவைத அவர்கள் உணர்ந்தனர். இ தியில் கடற்கைரப் ன்ைனத்
ேதாட்டத்திற்கு அ கி ள்ள ஒ பாைறச் சாிவில் ெவளிேய கிறாற் ேபால்
அைமந்தி ந்த அந்த வழி. உள்ேளயி ந் வ கிறவ க்குத்தான் ெவளிேயறியாக
ேவண் ெமன்ற நிர்ப்பந்தத்தில் அதன் வழிேய ெவளிேயற
ெமன்ப ெதாி ேம
ஒழியப் ன்ைனத் ேதாட்டத்தின் பக்கமி ந்ேதா, ெவளிேய கடற் றத்தி
ந்ேதா
பார்க்கிறவ க்கு அந்தப் பாைறய கி
ந் அ ணர் தி ரசேமைடவைர ேபாய்ச்
ேச வதற்ேகற்ற சுரங்க வழி ஒன் உள் கமாகச் ெசல் ம் என் கற்பைன கூடச்
ெசய்ய
யாதப இ ந்த .
பாைறக்கு மிக அ ேக கட ல் படகுகள் நிற்க ம் றப்பட மான சி
ைற
ஒன்றி ந்த . ெதன்பழந்தீ களி
ந் இரகசியமாகத் ேத வ கிறவர்கைள
அ ணர் திக்கு அைழத் ச் ெசல்ல ம், அேத ேபால அ ணர் தியி
ந்
ெதன்பழந்தீ க க்குக் கடத்திக் ெகாண் ேபாக ேவண் யவற்ைறக் கடத்திக்
ெகாண் ேபாக ம் இந்த இரண்டாவ வழி ெபாி ம் பயன்ப ம் என் ேதான்றிய .
ெபா த்தமறிந் இடமறிந் அ ணர்கள் இந்த வழிைய அைமத் க் ெகாண்
க்கும்
சூழ்ச்சிைய வியப்பைதத் தவிர ேவெறான் ேம ெசய்யத் ேதான்றவில்ைல. ப களில்
ஏறி ெவளிேய பாைறச் சாிவில் கால் ைவத்த ம் எதிேர ேபயைறந்தாற் ேபாலக்
கண் க்கு எட் ய ரம் கடல் ெதாிந்த . ன்பின் அந்த வழிகளில் வந் பழகாத
தியவர்க க்குத் திடீெரன் கடல் அந்தப் பாைறைய ம் அதில் நிற்கும் தன்ைன ம்
வி ங்க வ வ ேபால் அச்சம் ேதான் ம்ப ெசய்யவல்ல அந்த இடம்.
வி யல் ேவைள ெந ங்கிக் ெகாண்
ந்ததனால் சாரகுமார ம்,
நாக ம்,
அரண்மைனக்குத் தி ம்ப எண்ணினர். அந்த ைவகைறயின் சுகமான சீதளக் காற்றில்
கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்தில் த்தி ந்த ன்ைனப் க்களின் ந மணம்
எல்லாம் கலந்
சிய . எங்ேகா ஓாி காகங்கள் கைரயத் ெதாடங்கியி ந்தன.
அந்தக் காற் , அதில் கலந்தி ந்த ன்ைனப் வாசைன, எல்லாம் ேசர்ந்
கண் க்கினியாைள நிைன ட் ன. நகர் பாிேசாதைனக்காகப் றப்பட்ட
மா ேகாலத்தி
ப்பேத தனக்கும்
நாக க்கும் அப்ேபா ஒ
நன்ைமயாயி ப்பைத இைளயபாண் யன் உணர்ந்தான்.
நாகேனா அவன்
ன்ைனத் ேதாட்டத்திற்குள் குந்த ேபா ெமல்ல ெமல்ல வி யத் ெதாடங்கியி ந்த .
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----------13. ெநய்தற்பண்
ன்ைனப் க்களின் ந மணத்ேதா - ேதாட்டத்தின் எங்ேகா ஒ பகுதியி
ந்
யாேரா ெநஞ்சு உ க உ க ெநய்தற்பண்ைண இைசக்கும் ஒ
ம் கலந் வந்த
கடல் அைலக க்கும் ேசாகத் க்கும் ஏேதா ஓர் ஒ ஒற் ைம இ க்கும் ேபா ம்.
கவிகளின் சிந்தைனயில் கடல் அைலெயா ேசாகத்தின் பிரதிப ப்பாகேவ
ேதான்றியி க்கிற . குழ ைசயி

ம், கடலைலயி

-

ம், மாைல வானின் ெசக்கர்

நிறெவாளியி ம், உலகில் தல் கவிஞேன ேசாகத்ைதத்தான் கண்
க்க
ம்
ேபா
க்கிற . அதனால்தான் ெநஞ்சின் ேசாகத் க்கு எதிெரா களாக அைமய
ந்தவற்ைற வாிைசப்ப த் ம் ேபாெதல்லாம் இவற்ைறேய ஒன் ேசர்த் த்
ெதாகுத்

வாிைசப் ப த்தியி க்கிறார்கள். சுைவ, ஒளி, உ , ஓைச, மணம்

இவற்றிற்கும், மனித ைடய சிந்தைனக்கும் ஏேதா ெதாடர்பி க்க ேவண் ம். ஒ
சுைவேயா உற ெகாள் ம் ேபா களில் எல்லாம் தன் தலாக அந்தச்
சுைவையக் கண்ட ேவைளயின் நிைன கள் வ கின்றன. ஓர் ஓைச, ஒ
உணர் , எல்லாேம அதன்
வ கின்றன.

தல் அ பவத்ைதச் சார்ந்த

தல் நிைன க

மணம், ஓர்
டேனேய

ன்ைன மரத் ேதாட்டத்தின் ந மணம் அேத சூழ்நிைலயில் அேத இடத்தில் ன்
கண்ட கண் க்கினியாளின் - ஆடல் பாடைல நிைன ட் ய . இப்ேபா ெவகு
ெதாைலவி
ந் ெசவிைய அ கும் அந்த ெநய்தற்பண் ம் அவ ைடய குரைலப்
ேபாலேவ இ ந்த . எதிேர தீயைணந் ெவ ம் ைகமட் ம் எ ம்
கலங்கைரவிளக்கத் ப் பாைறயில் அந்தப் ைக எ ச்சி ம் கூட ஒ ேமானமான
ேசாகத்ைதக் குறிக்கும் அைடயாளம் ேபால் ேதான்றிய . ெநஞ்சின் இரங்கைலத்
தத் பமாக எ த்தியம்ப ெநய்தற்பண்ைணவிட ேவ சிறந்த இைசயில்ைல. இப்ேபா
இந்த ைவகைறயில் எங்கி ந்ேதா ெதாைல ரத் க் கந்தர்வ உலகி
ந் வ வைதப்
ேபான்

ெமல்

ய ஒ யைலகளாக வ ம் இந்தக் குரேலா - 'இ

ெநய்தற்பண்' - என்

கண் பி க்க
ந்தைத விட 'ெநய்தற்பண் இப்ப த்தான் இ க்க ேவண் ம்' - என்
வைரய க்கும் அழகிய எல்ைலயாகேவ ெகாள்ளத்தக்கதாயி ந்த . அ ங்காைலயில்
மங்கலான ஒளியில் கடல ேக ன்ைனப் மணக்கும் சூழ ல் வந்த இைசக் குர ல்
மன
கி நடந் ெகாண்
ந்த சாரகுமார க்கு ேவ கடைமகைள
நிைன ட்டலானான்
நாகன்.
" ரசேமைடக் கரந் பைடயி
ந் ெசல் ம் இரகசிய வழிகள் எங்ெகங்ேக ேபாய்
கின்றன என் கண் பி த் விட்டதற்காக மட் ேம திய பாண் யர் நம்ைமப்
பாராட் விடமாட்டார். அரச கு ம்பத் மதி ட்பம் சாதாரண ஒற்றர்கைளப் ேபால்
றச் ெசய்திகைள அறிவதற்காக மட் ம் பயன்படக்கூடா . 'ேதாற்றம் அதன்
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பின் ள்ள க த் க த்தின் பின் மைறந்தி ப்பதாகத் ேதான் ம் உட்க த்
இ தியாக அைவ பற்றிய நம் அ மானங்கள் - எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாகத்

-

ெதாகுத் ண ம் ஞானம்' - ஆகிய அைனத் ம் ேவண் ெமன் கூறியி க்கிறார்
ெபாியவர். ெவ ம் ைதாியத்ைத ம் ஆர்வத்ைத ம் கண் அவர் ஏமாறமாட்டார்.
ஆகேவ இந்த ரசேமைடக்குக் கீேழ உள்ள வழிகள் பற்றி இன் ம் அதிக
க்கமான உண்ைமகள் எைவேய ம் நம் கவனத்தி
ந்ேதா,
சிந்தைனயி
ந்ேதா தப்பியி ந்தால் அவற்ைற ம் கவனித் ச் சிந்திக்க ேவண் ம்
இைளயபாண் யேர!" என் காதில் வந் இைழ ம் ெநஞ்தற்பண்ைண இரசிக்க
யாமல் உடன் ேபசிக் ெகாண்ேட வந்த
நாகனின் ேபச்சு சாரகுமார க்கு
ெவ ப் ட் னா ம் ேகட் த் தீர ேவண் யி ந்த .
சிகண் யாாின் இைசக்கைலயின் மிக உயாிய

க்கங்கைளெயல்லாம்

கற்றறிந்தவ ம், அந்தக் கைலைய உயிாி ம் ேமலானதாக மதிப்பவ ம் ஆகிய
சாரகுமாரேனா ெநய்தற் பண்ைண இ வைர ேவெறவ ம் இத்தைன ெநஞ்சு கப்
பா க் ேகட்டதில்ைல. ேநரம் ேவ ெபா த்தமாக அைமந் விட்ட . அதனா ம்
அந்த இைசயின் மதிப் ப் பன்மடங்காகப் ெப கிவிட்ட . அ கில் ெந ங்க ெந ங்க
அவ ைடய சந்ேதகத் க்குத் ெதளி கிைடப்ப ேபால் அந்தக் குரல் அவ ைடய
என்ேற ெதாிந்த . இனிைமயின் நீெரா க்குப் ேபான்ற இைடயறாத அந்தச் ெசால்
ம ரம் அவ க்ேக ெசாந்தமானதல்லவா? இட ம் பாணர்கள் தங்கியி ந்த ன்ைனத்
ேதாட்டத்திற்கு அ கி ள்ள கடற்கைரப் பகுதியாயி க்கேவ அவன் தன்
அ மானத்தில் அதிக நம்பிக்ைக ெகாள்ள வாய்ப்பி ந்த . அப்ேபா
குர க்குாியவளின் ெபா
நிைறந்த க ம் அவ ள் நிைனவில் ேதான்றிய .
கத்தின் அழைகக் குர

ம், குர ன் அழைக

க ம் மிகுவிப்பனவாயி ந்தன.

"ஏேத ? இைச, நாடகம், ேபான்ற கைலகள் ெவ ம் வி ப்பத்ைதத்தான் ெப க்கும்
என் தங்கள் பாட்டனார் கூறிய ெபாய்யாயிரா ேபா
க்கிறேத?" என்
கு ம் ச் சிாிப்ேபா ம ப
நாகன் கு க்கிட்ட ேபா இைளயபாண் ய க்குக்
ேகாபேம வந் விட்ட . ஒ கணம் ஒன் ம் ம ெமாழி கூறாமல் ெமௗனமாக தி ம்பி
நாகைன உ த் ப் பார்த்தான் சாரகுமாரன்.
நாகனின் ேபச்சு அவ்வளவில்
நின் ேபாயிற் . அைமதியாக இைளய பாண் யைரப் பின் ெதாடர்ந் ெசல்ல
ேவண் யதாயிற் . அவன் ஒ குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வந்த ம் - இைசக்குரல் மிக
அ ேக ஒ ப்ப ேபால் ேதான்றேவ தயங்கி நின் அந்தப் ன்ைனமரக் கூட்டத்தில்
சுற் ம் ற் ம் கவனிக்கலானாளன் சாரகுமாரன்.
அங்ேக சிறி ெதாைலவில் ஒ
ன்ைன மரத்தின யில் ெவண்பட் விாித்தாற்
ேபான்ற மணற்பரப்பில் அந்தக் காட்சி ெதாிந்த . கண் க்கினியாள் தான்
மணற்பரப்பில் ஒசிந்தாற் ேபால அமர்ந் ேவ யாேரா இரண் ெபண்க க்குப்
பா க் காட் க் ெகாண்
ந்தாள். அவள் பா க் ெகாண்
ந்த இடத்திற்க ேக நீர்
ேதங்கியி ந்த சி பள்ளம் ஒன்றில் ெநய்தல் க்கள் நிைறயப் த்தி ந்தன. அந்தப்
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பள்ளத்திற்கு அப்பால் பசுைமச் சுவெர த்த ேபால் தாைழ மரங்கள் தராய் மண்
வளர்ந்தி ந்தன. மணற் பரப்பில் த் திர்த்தாற் ேபால ம் தற்ெசயலாய் ேநர்ந்த
அவ ைடய அந்த இைசயரங்கிற்கு ஓர் அலங்காரம் ெசய்தாற் ேபால ம் ன்ைனப்
க்கள் நிைறய உதிர்ந்தி ந்தன.
தங்க ைடய தி ம்பிரேவசத்தினால் அவள் தன பாடைல நி த்திவிடக்கூ ேமா
என்றஞ்சிய சாரகுமாரன் - நின்ற இடத்தி
ந்ேத மைறந் ேகட்கலானான்.
தனிைமைய ம், தான் எக்காரணத்ைதக் ெகாண் ம் தயங்கேவா தளரேவா,
அவசியமில்லாதவர்க க்கு ன் பா கிேறாம் என்ற உணர்ைவ ம் ஒ விநா
மாற்றிவிட்டால் கூட அந்தப் ெபண்ணின் அழகும் மாறிவி ம். அ ெதாிந் தான்
அவள் பா
கின்றவைர மைறந் நின் ெசவிம த்த பின் ேநாில் எதிேர ேபாய்
நின் பாராட்டலாெமனக் க தியி ந்தான் இைளயபாண் யன். கடற்கைரப்
ன்ைனத் ேதாட்டத்தில் நகரணி மங்கல நா க்காக வந் பாணர்கள் தங்கியி ந்த
பகுதியி
ந் தன் ேதாழிகேளா சிறி ெதாைல விலகி வந் இ ந் பா ம்
காரணத்தாேலேய அவள் தனிைமைய நா வந்தி ப்பைத உணர
ந்த .
பா
ந்தபின் அவள் மணற்பரப்பில் உதிர்ந்தி ந்த ன்ைனப் க்கைளத்
ெதாகுக்கத் ெதாடங்கினாள். அவள் ேதாழிகேளா நீாில் இறங்கி ெநய்தற் க்கைளக்
ெகாய்யத் ெதாடங்கினார்கள்.
குனிந்
ன்ைனப் க்கைளத் ெதாகுத் ப் ெபா க்கிக் ெகாண்
ந்தவள் அ ேக
மணற் பரப்பில் இேலசாகத் ெதாியத் ெதாடங்கியி ந்த நிழைலக் கண் தி க்கிட்
நிமிர்ந்த ேபா சாரகுமாரன் எதிேர ன்னைக த்தப நின்றான். த ல் அவ க்குத்
திைகப்பாயி ந்த . அவ ைடய நகர் பாிேசாதைனக் ேகாலத்ைதப் பிாித் க்
கணித் த் தனியாக அவைன மட் ம் அவள் உணர்ந் ெகாள்ளச் சிறி ேநரம்
ஆயிற் .
"ஓ! கபாட ரத்
த் வணிகர் அல்லவா நீங்கள்?" என்
கு ம் நிைறந்தி ந்த .
"இந்த அதிகாைலயில் இப்ப

ெநஞ்சு ெநகிழ ெநய்தற் பண் பா ம்ப

ேபாிரக்கம் என்னேவா ெதாியவில்ைலேய?" என்
வினாவினான்.
"உணர ேவண் யவர்க
" ாியவில்ைல என்

அவள் வினாவிய குர ல்

சாரகுமார

அத்தைன

ம் கு ம் டேனேய

க்குக் கூடப் ாியாத இரக்கத்தினால் பயன் தான் என்ன?"

நீ எப்ப

ெசால்ல

ம் ெபண்ேண?"
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" ாிந்தி ந்தால் வினாவியி க்கக் கூடா ."
"வினவினால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வாய்ெமாழியாேலேய ெமய்ையத் ெதாிந்
ெகாள்ளலாம் என் ேநாக்கமாயி க்கலாம்..."
"யார் கண்டார்கள்? கூசாமல் ெபாய் ெசால் கிறவர்க க்கும்
கல்ெநஞ்சுக்காரர்க க்கும் எந்த ேநாக்கம் ேவண் மானா ம் இ க்கலாம்!"
"கல்ெநஞ்சாயி ந்தால் உன்

ைடய ெநய்தற் பண்

ம் உ க்க

யாமல்

அல்லவா ேபாயி க்கும்?"
"உ க்கியி க்கிற என்ப தான் என்ன நிச்சயம்?" என் ேகட் விட்
அவன் கத்ைத ஏறிட் ேநாக்கினாள் கண் க்கினியாள்.
அவள் ேதாழிகள் இன் ம் ெநய்தற் ப் பறிப்பதி
ந் மீளவில்ைல.
ன் இ வ ம் நின்ற இடத்திேலேய பின் தங்கிவிட்டான்.

ஆவேலா

நாக

ம்

"உன் ைடய இைச ஏ லைக ம் ெவற்றி ெகாள்கிற ேபா நான் எம்மாத்திரம்?"
என் அவள ேக ெந ங்கி நாத்த த க்கக் கூறினான் சாரகுமாரன். அவள் கத்தில்
நாண ம் ன்னைக ம் கலந்ததிேல ெப மிதம் இடம் ெதாியா கைரந்த .
-------------14. எளிைம ம் அ ைம ம்
அந்த ைவகைற ேவைளயில் ன்ைனத் ேதாட்டத்தின் குளிர்ந்த சூழ்நிைலயில்
கண் க்கினியாள் ஓர் அழகிய ேதவைதேபாற் காட்சியளித்தாள். அவ க்கு
இயற்ைகயாகேவ நிரம்பியி ந்த ேபரழகு ேபாதாெதன்ேறா என்னேவா அவைனக்
கண் நாணிய நாணம் அவள் அழைக இன் ம் சிறி அலங்காரம் ெசய்த .
ெபண் க்கு அவள் ேத எ த் அணியாமல் தானாகேவ அவள் ேமல் படர்ந்
அலங்காிக்கும் அழகு ஒன் ப வகாலத்தில் வ வ ண் . அ தான் நாணம்.
அ தான் பிறக்கும்ேபா அவளால் தனக்குத்தாேன சூட்டப்பட் க் ெகாண்
வரப்ப கிற பிறவி அணிகலன். பிறந்த பிறகு கற்பிக்கப்படாமல் உயிேரா ஒட் க்
ெகாண் வ ம் உணர் கள் எல்லாவற்றி ேம அழகு உண் தான். அந்த அழைக ம் அவைள ம் ெதாடர் ப த்தி அப்ேபா சிந்தித்தான் சாரகுமாரன். அவ ைடய
சிந்தைன அவைள வியக்கும் ெசாற்களாக ெவளிப்பட்ட .
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"எல்லா நாட்க ம் ெபா
லர்ந்தா ம் மிகச் சில நாட்கள் யாேரா மிகச்
சில க்குப் பாக்கியத்ேதா ெபா
கள் லர்கின்றன. என் ைடய நாள் இன்
பாக்கியத்ேதா வி ந்தி ப்பதாக நான் நிைனக்கிேறன் ெபண்ேண! நான் இப்ேபா
சற்
ன் ேகட்ட ம் அழகு. இேதா என் ன் காண்ப ம் அழகு."
இப்ப அவன் கூறிக்ெகாண்ேட வந்தேபா கடற் ரத்தி
ந் பலமாக சிய
காற்றினால் ேமேல இ ந்த ன்ைன மரக்கிைளகள் ஆ அைசந்ததன் காரணமாகக்
ெகாட் னாற் ேபால ஒ ெகாத் ப் க்கள் கண் க்கினியாள் ேமல் உதிர்ந்தன.
க்கள் ேவகமாக உதிர்ந்ததற்ேக வ ந்தினாற்ேபால் காற்ைறக் க ந் கூறியவாேற
விலகினாள் அவள்.
"ஏன் விலகுகிறாய்? மலைர ேநாக்கி மலர்கள் உதிர்வ தாேன இயல் ?"
"ஆகா! ேகட்பாேனன்? கபாட ரத்

த்

வணிகர்க

க்கு எ

வ கிறேதா,

வரவில்ைலேயா, நன்றாகப் கழ வ கிற . இனிேமல் உங்கைள த் வணிகெரன்
ெசால்வ கூடத் தவ . அன்
த் வணிகெரன் ெசால் க் ெகாண்டீர்கள்.
அதற்குப்பின் ஒ நாள் அரண்மைனக் ெகா மண்டபத்தில் பார்த்ேதன். பின்ெனா
சமயம் ேதர்க்ேகாட்டத் க் கூட்டத்தில் உலாவில் ெபாிய பாண் ய ைடய ேத க்கு
அ த்த அலங்காரத் ேதாி
ந் இறங்கி வந்தீர்கள். இன் காைலயிேலா அைவெயல்லாம் ெபாய்யாக இப்ேபா இப்ப ப் பழந்தீ க் ெகாைல மறவர்களான
அ ணர்கைளப் ேபால் ேகாலத்தில் வந் நிற்கிறீர்கள்... நீங்கள் யாேரா ஒ மாயா
விேநாத மனிதராயி க்க ேவண் ம்... நீங்கள் உங்கைளப் பற்றிச் ெசால் க்
ெகாள்பைவ ெபாய்கள். அந்தப் ெபாய்கள் உங்கைளப் பற்றிய உண்ைமையத்
ெதாிவித் வி ம் அள க்குப் பல னமான ெபாய்களாயி க்கின்றன."
"நீ குற்றம் சுமத் வ ேபால் ெபாய்கள் எவற்ைற ம் நான் கூறவில்ைல என்பைத
ம ப
ம் வற்
த்திச் ெசால்ல வி ம் கிேறன் ெபண்ேண..."
"அப்ப யானால் ெபாய்க்கும், ெமய்க்கும், இலக்கணேமா ேவ பாேடா தாங்கள்
தான் இனிேமல் எனக்குச் ெசால்ல ேவண் ம். உண்ைம அல்லாத ெபாய்ெயன் ம்
ெபாய் அல்லாத உண்ைம என் ம்தான் உலகியல் ாீதியாக என்
ெபற்ேறார்களிடமி ந் நான் ெதாிந் ெகாண்
க்கிேறன்."
"நீ ெதாிந் ெகாண்
ப்ப வாதத்திற்குப் ெபா ந்தலாம்; ஆனால் நியாயத்திற்குப்
ெபா ந்தா . உண்ைமையப் ேபால் ேதான் ம் ெபாய்க ம் உண் . ெபாய்ையப்
ேபால் ேதான்றிவி கிற உண்ைமக ம் உண் ."
"இதில் நீங்கள்

தல் வைகையச் ேசர்ந்தவர்கள் ேபா

க்கிற ."
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"நீ எப்ப

ைவத் க் ெகாண்டா

ம் அைத நான் ம க்கத்

ணியவில்ைல. நான்

கூறியதில்தான் என்ன தவ ? இந்தக் கபாடத்தின் விைல யர்ந்த

த் க்கைள

எல்லாம் உலகத் க்கு அளிப்பவர்கள் நாங்கேள அல்லவா?"
"வணிகைரப் ேபால் சா ாியமாகப் ேபசுகிறீர்கள். கைலஞைரப் ேபால் இைசைய
அதன்
க்கமறிந்
கழ்கிறீர்கள். அரசைரப் ேபால் கக்குறி டன் கம்பீரமாக
நிமிர்ந் நிற்கிறீர்கள். லவைரப் ேபால் ெசாற்ேபா க்கு வ கிறீர்கள்...! இதில் எ
உண்ைமெயன் தான் விளங்கவில்ைல?"
"ஏன்? எல்லாவற்றி

ேம சிறி

சிறி

உண்ைமயாயி க்க ேவண் ெமன்ப

உண்ைமயி க்கலாம்! ஒன்

மட் ம்தான்

என்ன அவசியம்?"

"அந்தக் கற்பைனகள் எல்லாம் இனிேமல் என்னிடம் ப க்கா ஐயா! நீங்கள்
யாெரன்ற உண்ைமைய நான் எப்ேபாேதா ெதாிந் ெகாண்டாகிவிட்ட . என்ெனன்ன
தன்ைமகள் ெபா ந்தியவர் என்ற உண்ைமதான் இன் ம் எனக்குத் ெதாியவில்ைல
என் இப்ேபா கூறிேனன்."
"தன்ைமகைள உணர
"உணர்வ

யலேவண் ம். ஆராய்வதற்கு ஆைசப்படக்கூடா ..."

ேவ ; ஆராய்வ

ேவ

என்றா நிைனக்கிறீர்கள்?"

"சந்ேதகெமன்ன? உணர்ச்சிக்கு
வில்ைல. ஆராய்ச்சிக்கு
ண் ! நீ என்ைன
உணர ேவண் ெமன் தான் நான் ஆைசப்ப ேவேன ஒழிய ஆராய ேவண் ெமன்
நான் ஒ ேபா ம் ஆைசப்படமாட்ேடன்."
"அப்ப யல்ல! மனிதர்கைள ஆராய்ந்

உணர ேவண் ெமன்பார் என் தந்ைத..."

"உணர்ந்தவர்கைளேய ஆராயேவண் ெமன்

ெசால்லவில்ைலேய அவர்?

உணராதவர்கைளத்தாேன ஆராய ேவண் ம் என்
பின் ெதளியலாம். ெதளிந்த பின் ம் ெதாிய

ெசால் யி க்கிறார்? ெதாிந்த

யல்வ

கு ம் , அல்ல

அநீதி..."

"நீதி எ அநீதி எ என்பைத உங்கைளப் ேபால் அரச கு ம்பத்தார் அறிந்தி ப்ப
நியாயேம! இப்ப த் தர்க்கம் ெசய்பவர்கள் எப்ேபா ம் அறி க்கு மதிப்பளிக்கிற அள
உணர்ச்சிக்கு மதிப்பளிப்பதில்ைல..."
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"அறி ம் உணர் ம் ேவ ேவெறன்

நிைனப்பதால் தான் உனக்கு இப்ப ப் ேபசத்

ேதான் கிற . அறி ம், உணர் ம் உள்ளங்ைக ம் றங்ைக ம் ேபான்றைவ!
கைலஞனி
ந் அரசன் வைர இதில் மா தல் எ
மி ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல."
"அப்ப ேய இ க்கட் ம்! தையெசய்

என்னிடம் தர்க்கம் ெசய்யாதீர்கள். நான்

ெசாற்களால் ஏைழ; என்னிடமி ப்பைவ ஆடம்பரமில்லாத எளிய ெசாற்கள். அைவ
த க்க ஞானத்தாேலா, விவகார ஞானத்தாேலா கூராக்கப்படாதைவ..."
"ேபா ம்! அேதா க்ெகாய்யச் ெசன்ற என் ேதாழிகள் வந் ெகாண்
க்கிறார்கள்.
இேதா உங்கள் பின் றம் மரத்திற்கு அப்பால் ப ங்கி நிற்கிற உங்கள் நண்ப ம்
அதிசயத்ைதப் பார்ப்ப ேபால் எட் எட் ப் பார்க்கிறார்.
மானால்
அ கி
க்கும் எங்கள் கூடாரத்திற்கு வரேவண் கிேறன். என் ெபற்ேறார்
வழிப்பயணத்தில் என்ைனக் காப்பாற்றிக் கபாட ரம்வைர ேதாில் ெகாண் வந்
ேசர்த்ததற்காக உங்க க்கு நன்றி கூற ஆர்வத்ேதா
க்கிறார்கள். அரண்மைனக்குத்
ேத வந்

அவர்கள் அைதக் கூற இயலா . நாங்கள் ஏைழகள், அரண்மைனக்கு

வ கிற தகுதிேயா, ெப மிதேமா இல்லாதவர்கள். தைய ெசய்
உங்கள் ெபான்ன கள் ஒ
ைற நடக்கும்ப ெசய்தால்
பாக்கிய ள்ளவர்களாேவாம்..."

எங்கள் கு ைசயில்

"எளிைமயில்தான் அ ைம இ க்கிற . அந்த அ ைமைய விட ேவ
எளிைமக்கு எதற்கு? நீங்கள் இன்

ம் சிறி

ெப மிதம்

காலம் கபாட ரத்தில் தங்கியி ப்பீர்கள்

அல்லவா? இன்ெனா நாள் நாேன உங்கள் கூடாரத்திற்கு வ கிேறன் ெபண்ேண!
இன் எனக்கு விைடெகா ! என்னால் இய மானால் உன் ைடய குர க்காகேவ
தனியாய்ப் திதாய் ஒ ெபாிய இைசயிலக்கணேம பைடக்கும்ப ெசய்ேவன். அப்ப
ஒ காலம் வந்தா ம் வரலாம்."
"ஏேதா நாங்கள் எங்க ைடய எளிய கைலையப் ெபாிய பற் டன் ஆண்
வ கிேறாம். உங்க ைடய ஓயாப் கழ்ச்சிையக் ேகட்டால் எனக்குப்
பயமாயி க்கிற . கைலஞர்க க்குப் ேபாதாத காலம் சில ேவைளகளில் அவர்கைள
வந்தைடகிற கேழா ேசர்ந் வ ெமன்பார் எங்கள் தந்ைத."
"நீ கூ வைத எல்லாம் ேகட்டால் உங்கள் தந்ைதைய உடேன பார்க்க ம் ேபச ம்
ேவண் ம்ேபால் ஆைசயாயி க்கிற எனக்கு. ஆனால் அ
ம் இப்ேபா
இயலாம

க்கிற . அரசியல் கடைமயாக வந்தவ

க்கு ேவண் ய ேபா

நிம்மதி ம்,

தனிைம ம் எங்ேக கிைடக்கிற ? உயர்ந்த இைசையக் ேகட்க ேந ம்ேபாெதல்லாம்
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ெபாற்
ம், ெபான்னார ம் அளிப்ப எங்கள் கு வழக்கம். ஆனால் இப்ேபா இந்த
விநா யில் இந்த இடத்தில் என்னிடம் ெபாற் இல்லாத காரணத்தால் உன்ைனப்
ேபாலேவ நா ம் ஏைழதான். ம க்காமல் இைதப் ெபாற் க்களாக ஏற் க் ெகாள்
ெபண்ேண..." என் உணர் ெபாங்கக் கூறியப ேய கிைளைய வைளத் இரண்
ெபாிய ன்ைனப் க்கைளக் ெகாய் அவளிடம் நீட் னான் சாரகுமாரன்.
அவள் நாணத்ேதா அவற்ைற வாங்கிக் ெகாண் வணங்கினாள். அவன்
நாகைன ேநாக்கி விைரந்தான். அவள் ேதாழிக ம் அவைள ெந ங்கி வந்
ெகாண்
ந்தனர். அந்தப் க்கைள கர்ந்தேபா அைவ மட் ம் தனிேய நிைறய
மணப்ப ேபால உணர்ந்தாள் கண் க்கினியாள்.
-----------15. பழந்தீ ப் பயணம்
இைளயபாண் ய ம்,
நாக ம் அரண்மைனக்குத் தி ம்பிய ேபா நன்றாக
வி ந் ெவயிேலறியி ந்த . நீரா க் காைலக் கடன்கைள
த்த பின்னர் இ வ ம்
ெபாிய பாண் யைரச் சந்திக்கச் ெசன்றார்கள்.
நாகன் மட் ம் உற்சாகமின்றி
இ ந்தான்.
"ெபாிய பாண் யாிடம் நம

சாதைனகளாகேவா, ெவற்றிகளாகேவா, கூ வதற்கு

ஒன் மில்லாமல் ேபாகிேறாம் சாரகுமாரேர! 'சுரங்கப் பாைதகள்
ெதாடங்குமிடத்ைத ம்,
மிடத்ைத ம் கண் பி த் அறிந் ெகாண்ேடாம்'
என் நான் கூ வைத அவர் ெபா ட்ப த்தி மதிக்கேவ மாட்டார். ஏற்கனேவ உங்கள்
ேமல் அவ க்கு ஒ குைற இ க்கிற . அரச கு ம்பத் ப் பிள்ைளக க்குக் கைல
ஆர்வேமா, ைனப்ேபா அள க்கதிகமாக இ ப்பைத - ம க்கிற மனம் அவ ைடய .
கைலகளில் ஆர்வம் காண்கிறவன் வி ப் ெவ ப் க்களில் அ ந்தி நிற்கிற ெமல் ய
மனப்பான்ைமைய அைடந் வி கிறான். இந்த ெமல் ய மனப்பான்ைம அரச
தந்திரத் க்கு இைட றான . பிறர் எளிதில் கண் ெகாள்ள
யாத சூழ்ச்சித்
திற

ம்,

க்க ம் உள்ள வ ய மனேம அரச

க்கு ேவண் ெமன்பவர் அவர்.

எனேவ, அவரால் நம் ைடய அ பவங்கைள ெவற்றிகளாக ஒப் க் ெகாள்ள
யா
என் அஞ்சித் தயங்கியப ேய அவ க்கு ன் ேபாக ேவண் யவர்களாயி க்கிேறாம்
நாம்" என்றான் அவன்.
நாகன் கூறியப ேயதான் ஆயிற் . அவர்கள் கூறியவற்ைற எல்லாம் மிக
அலட்சியமாகக் ேகட் க் ெகாண்
ந் விட்
வில் அந்த அலட்சியத்திற்கு ஒ
த்திைர ைவப்ப ேபால் ன்
வல் த்தார் ெவண்ேதர்ச்ெசழிய மாமன்னர்.
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"இப்ப ச் சுரங்கங்க

ம், சூழ்ச்சிக

ம் ெசய்

ெகாண்

வாழ்கிற அ ணர்கைள

நம்பித் ேதர்க்ேகாட்டத்ைத ஒப்பைடத்தி க்கிறீர்கேள; அ என்ன நம்பிக்ைகேயா?"
என் சிறி
ணி டேனேய அவாிடம் ேந க்கு ேநர் வினாவினான்
இைளயபாண் யன்.
அவ க்கு உடன் ம ெமாழி கூறாமல் - அவன் கத்ைதேய சிறி ேநரம் கூர்ந்
ேநாக்கினார் ெபாிய பாண் யர். பின் நிதானமாக ம் சு க்கமாக ம் அவைன
ேநாக்கிச் சில வார்த்ைதகைளக் கூறலானார்.
"உன்

ைடய ேகள்விக்கு விைட இங்ேக இல்ைல. இந்தப் திய ேகா நகரத்தின்

ெதன்பகுதிக் கட க்குள் அங்கங்ேக கா களாக ம், மைலகளாக ம், சிதறிக் கிடக்கும்
ஆயிரக்கணக்கான பழந்தீ களில் இ க்கிற அந்த விைட."
"இ க்கட் ம்! அந்தப் பழந்தீ கள் எல்லாம் கபாட ரக் ேகா நகரத்தின்
ஆைணக
ேநர்வ

க்கு உட்பட்ட சிற்றரசுகளல்லவா? அைவகைள நம் பைககளாகக் க த

எப்ப ?" என்

ேம

ம் விடாமல் வினாவினான் சாரகுமாரன்.

"நீதி, அநீதிக ம், நியாய அநியாயங்க ம் ெதாியாத அந்தக் காட் மனிதர்களிடம்
நட் இ ப்ப ேபால் பாவைன ெசய் நம அரச தந்திரத்தால் காாியங்கைளச்
சாதித் க் ெகாள்கிேறாேம ஒழிய ேவ ெபா ள் அந்த உற க்கு இல்ைல."
"அ

உறவா, பைகயா, என்பேத இன்

ம் விளக்கப்படவில்ைலேய?"

"விளக்கப்படாம
க்கிறவைர தான் சில நிைலைமக க்குப் பா காப் அதிகம்.
சில ேவைளகளில் அவசரப்பட் அவற்ைற விளக்கி
கண் வி வ கூடச்
சி பிள்ைளத் தனமாக
ந் வி ம்! பல்லாயிரக்கணக்கான அ ணர்கள் நம
ேதர்க்ேகாட்டத்தில் அ ைமகைளப் ேபால் பணி ாிகிறார்கள். ெதன்பழந்தீ களி ள்ள
வானளாவிய மரங்களி

ந்

ைவரம் பாய்ந்த அ மரப் பகுதிக

ம், பிற சட்டங்க

நம ேதர்க் ேகாட்டத்திற்காகக் கிைடக்கின்றன. கபாட ரத்திற்கும், அந்நிய
ேதசங்க க்கும் இைடேய இராஜபாட்ைடையப் ேபால பயன்ப ம் கடல்வழிகள்
எல்லாம் இந்தத் ெதன்பழந்தீ கைள ஊட த் க் ெகாண்ேட ெசல்கின்றன. அப்ப
இ க்கும்ேபா இந்தப் பழந்தீ களின் அ ணர்கேளா நாம் ெகாண்
ப்ப
பைகயா, உறவா என்பைத அ த்தி உைறத் ப் பார்த் விளங்கிக் ெகாள்ள
யல்வ கூட அவசியம்தானா என்பைத ம் அதன் பலாபலன்கைள ம் சிந்தித் ப்
பார்க்க ேவண் ம்."

ம்,
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"இப்ப ேய ெதாடரவி வதி

ள்ள பயன் என்னவாக இ க்குெமன்

"ெபாிய நன்ைமகள் இல்லாவிட்டா

ாியவில்ைல."

ம், தீைமகள் எைவ ம் இல்ைல. நமக்கு

ேவண் ய மரங்க ம், காய், கனி, கிழங்குகள், அ ர்வ
ைககள்
த யன ெமல்லாம் இந்தப் பழந்தீ களி
ந் கிைடத் வி கின்றன. அவர்க
எப்ேபாதாவ கபாடத்தி
ேபாகிறார்கள். கடல் ேகா

ம்

ந்
த் க்கைள ம், இரத்தினங்கைள ம் ெகாண்
க்குப் பின் இந்தப் திய ேகா நகரத்ைத ம்

ேதர்க்ேகாட்டத்ைத ம், நான் சைமக்க

யன்றேபா

பல்லாயிரக்கணக்கான

அ ணர்கள் உதவியாக இ ந்தார்கள். அவர்கேளா, அவர்க ைடய வழி ைறயினேரா
தான் இப்ேபா இங்கு நம்ைமச் சுற்றி இ க்கும் அ ணர்களாவர்."
"காரணம் க திேய அவர்கைள நான் ெபா வாக விட் ைவத்தி க்கிேறன்.
விேராதிகளாக ஏற் க்ெகாண் அழிக்க யல மில்ைல. நண்பர்களாக
ஏற் க்ெகாண் ெகாண்டாட மில்ைல. மனம் இைடவிடாமல் நிைனப்பதற்கும்,
பாவிப்பதற்கும் விைள கள் கூட நாளைடவில் ஏற்பட் வி ெமன்ற நம்பிக்ைக
எனக்கு உண் . சிலைரக் காரணமின்றி பைகவர்களாகேவ பாவிக்கத்
ெதாடங்கிவிட்ேடாெமன்றால் நாளைடவில் நாம் அவர்களிடமி ந்
பைகத்தன்ைமக்குாிய தீவிர விைள கைளேய எதிர்பார்க்கலாம். அ ணர்கைள நான்
அப்ப க் க தாததற்கு இ தான் காரணம். ெவ ம் சுரங்கங்களால் என்ன ெசய் விட
ம்? எங்காவ உயர்ந்த இடங்களில் ெகாள்ைளய க்கிற த் க்கைள ம்,
இரத்தினங்கைள ம் தங்கள் தீ க க்குக் கடத்திக் ெகாண் ேபாக
ம். ேதர்கைள
- ஓர் அ வள கூட அைசக்க
யா . கடல் நீாில் ேதர்கைள ஓட் க் ெகாண்
ேபாய் அவர்க ைடய தீ களில் நி த்திவிட
யா . ஆகேவ தான் இவர்கைளப்
ெபாிதாகப் ெபா ட்ப த்தி நான் கவைலப்படவில்ைல."
"ஆனால் என் ைடய கவனம் ஒ பகுதியில் மட் ம் கூர்ைமயாக இ க்கிற . இந்த
அ ணர்களில் சிலர் நம ேகா நகரத்தின் ெதய் கக் கபாடங்களி ள்ள
இரத்தினங்கைளப் ெபயர்த் க் ெகாண் ேபாய்வி வதற்கு ஏற்பா கள் ெசய்
வ வதாகக் ேகள்விப்ப வைத மட் ம் என்னால் ெபா த் க் ெகாள்ள
யா .
அவர்கள் இங்கு குளித்ெத க்கப்ப ம் த் க்கைள ம், நம மேகந்திரமைல
இரத்தினாகரங்களில் விைள ம் இரத்தினங்கைள ம் வாாிக் ெகாண் ேபானால் கூட
ஓரள அவற்ைறப் ெபா த் க் ெகாள்ளலாம். கபாடங்கைள ெந ங்கினால் அவர்கள்
தங்க க்ேக அழி ேத க் ெகாள்கிறார்கள் என்றாகிற ... நீ ஒ காாியம் ெசய்ய
ேவண் ம் சாரகுமாரா! உன் டன் நகரணி மங்கலத் க்காக இங்கு நம் ேகா
நகரத் க்கு வந்தி க்கும் அவிநயனா ம், சிகண் யாசிாிய ம் ஏைனய சங்கப்
லவர்க ம் சிறி காலம் இங்ேகதான் தங்கியி ப்பார்கள். அவர்கைளப் பற்றி
உனக்குக் கவைல ேவண்டாம்."
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"

நாகைனத் ைணக்கு அைழத் க் ெகாண் பழந்தீ களில் பயணம் ெசய்
தி ம்பி வரேவண் ம் நீ. அப்ப ப் பயணம் றப்ப ம்ேபா உனக்கு நிைனவி க்க
ேவண் யெதல்லாம் இ ஓர் இராஜதந்திரச் சுற் ப் பயணம் என்ப தான். ஒவ்ெவா
விநா
ம் இ உனக்கு நிைனவி க்க ேவண் ம். இதற்குப் ப
உண்டாக்கும்
ைறயில்
நாகேனா, நீேயா, உங்கைள ெவளிக்காட் க் ெகாள்ளக்கூடா . பல
ஆண் க க்கு ன் நான் கண்ட அேத நிைலகள் தான் இன் ம் ெதன்பழந்தீ களில்
இ க்கின்றனவா அல்ல மா தல் ஏேத ம் உண்டா - என்ப எனக்குத் ெதாிய
ேவண் ம். நாேன ேநாில் ேபாய்ச் சுற்றியறிந் வ வதற்கு என்
ைம
இடங்ெகாடா . உன் தந்ைதையப் ேபாகச் ெசால்லலாம் என்பதற்கும் வழியில்ைல.
ேகா நகரத் அரசியற் கடைமகைள அவன் கவனிக்க ேவண் ம். ஆகேவ தவிர்க்க
யாத காரணத்தால் உன்ைன ம்
நாகைன ம் பழந்தீ க க்கு அ ப்ப
ெசய் ள்ேளன் குழந்தாய்!"
"நான் கூ கின்றைவகைளக் கவனமாகக் ேகட் க் ெகாள். ெகாற்ைகயி ம்,
மண ாி ம் தங்கி இலக்கண இலக்கியங்கைளக் கற் அறிவ ேபால் இ
அவ்வள சுலபமான காாியமில்ைல. நீேயா அரசிய ன் பாலபாடத்ைதக் கூட
இன் ம் கற்கவில்ைல. அரசியல் ஞான ம், சூழ்ச்சித் திறன்க ம், ப ப்ப யாய்
அ பவங்களின் லேம கிைடக்க ேவண் ம். சில அ பவங்கள் நமக்குப் பாதகமாய்
யலாம். அவற்றா ம் நாம் சில ப ப்பிைனகைளக் கற் க் ெகாள்ளலாம். இன் ம்
சில அ பவங்கள் நமக்குச் சாதகமாய்
ம். அவற்றா ம் நாம் சில
ப ப்பிைனகைளக் கற் க் ெகாள்ளலாம். ேவ சில அ பவங்கேளா சாதகமாக
மா, பாதகமாக
மா என்பைத இனங்காண
யாமல் அைரகுைறயாக
நிற்கும். அவற்றி
ந் ப ப்பிைனகைளத் ேத ம் ேவைளகளில் மட் ம்
அவசரப்பட் விடக் கூடா . பழந்தீ களில் பயணம் ெசய் ம் ேபா
ேதசாந்திாிகைளப் ேபால் சுற்றித்திாிய ேவண் ேம ஒழியக் கபாட ரத்
அரசகு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் ேபால் அவர்கள் சந்ேதகப்ப ம்ப நடந்
ெகாள்ளக்கூடா . அவ்வா சந்ேதகப்பட இடங்ெகா த் விட்டீர்களானால் நீங்கள்
அவர்கைளச் சுற்றிப் பார்த் அறிந் ெகாள்ள
யாமல் அவர்கள் உங்கைளச் சுற்றிப்
பின்ெதாடர ஆரம்பித் வி வார்கள். இதில் பலவற்ைற
நாகன் நன்றாக
அறிந்தி ப்பதால்தான் அவைன உன்ேனா
ைணக்கு அ ப் கிேறன்" என்றார்
ெபாியபாண் யர்.
பழந்தீ ப் பயணத் க்கு
மனத்ேதா இணங்கினான் சாரகுமாரன்.
ெபற்ேறார்களிடம் விைடெபற் வ மா அவைன அ ப்பினார் ெபாியபாண் யர்.
தந்ைத அநாகுல பாண் யர், "ேபாய் வரேவண் ய

அவசியம் தான். ேபாய்வா!

ஆனால் உன்ேனா பாிசாகக் ெகா ப்பதற்ேகற்ற த் க்கைள ம்,
இரத்தினங்கைள ம் ெகாண் ெசல். பல ேவைளகளில் அ உன்ைனக்
காப்பாற் ம்ப ேநாிடலாம்" என் குறிப்பாக ஒன்ைறக் கூறினார். தாய்
திேலாத்தைமேயா அவ ைடய அந்தப் பயணத்ைதேய ம த்தாள். அவ க்குச்
சீற்றேம வந் விட்ட . "உன் பாட்டனா க்கு ஏன் தான் இப்ப க் ெகா ைமயான
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எண்ணம் வந்தேதா, ெதாியவில்ைலேய? பழந்தீ க க்கு அ ப் வதற்கு நீதானா
அகப்பட ேவண் ம்.
யாெதன் ம த் வி குழந்தாய்" - என் சீறினாள் அவள்.
"ம ப்பதற்கில்ைல அம்மா! நான் ெபாியவ க்கு வாக்குக் ெகா த் ஒப் க்
ெகாண் விட்ேடன். ெபாியபாண் ய ைடய கட்டைளைய ம க்கேவண் ெமன்
என்னால் நிைனக்க ம்கூட
யா . எனக்கு அரசதந்திர ெநறிகைள ம் சூழ்ச்சித்
திறைன ம் கற்பிப்பதற்காக அவர் ெசய் ம் ஏற்பாட்ைட நான் எப்ப ம க்க
ம்?
தவறாமல் நா ம்
நாக ம் பழந்தீ க க்குப் ேபாேய ஆகேவண் ம். அதனால்
எனக்கும் சில அரசதந்திரப் பயன்கள் உண் " என்
ன்சிாிப்ேபா அன்ைனக்கு
ம ெமாழி கூறினான் அவன்.
-----------16. எயினர் நா
தன் தாய் திேலாத்தைமயா க்குச் சாரகுமாரன் நிைறய ஆ தல் கூற
ேவண் யி ந்த . எவ்வள ஆ தல் கூறி ம் பழந்தீ களில் அவன் பயணம்
ெசய்வைதத் தவிர்க்க ேவண் ெமன்பைத மகனிடம் கவைலேயா ம், பாசத்ேதா ம்
வற்
த்திக் ெகாண்
ந்தாள் அவள். அறி க்கும் அன் க்குமிைடேய
இைளயபாண் யனின் உள்ளம் சில நாழிைக ேநரம் ஊசலா ய . பாசம் என் ம்
ெமல் ய உணர் ம், அறி
கூறிய ேபாதாெதன்
இைளயபாண் யன்.

என் ம் தீவிரமான கடைம ம் ேபாரா ன. தான் ஆ தல்
நாகைனக் ெகாண் ம் தாய்க்கு ஆ தல் கூறச் ெசய்தான்

"இைளயபாண் ய க்குத் ைணயாக அ ேய ம் உடன் ெசல் வதால்
ேகாப்ெப ந்ேதவி - இவ்வள மிைகயாகக் கவைலப்பட ேவண் யதில்ைல.
ெபா வாக அரசகுமாரர்கள் பட்டத் க்கு வ
ன் தன் நாட் ற்கு நான்கு றத்

ள்ள

கடல் எல்ைல, நிலெவல்ைலகளி ள்ள பகுதிகைள அரசதந்திர ைறயில் சுற்றிப்
பார்க்க ேவண் ய அவசியம் உண் என்பதனாேலேய ெபாியபாண் யர் இதற்கு
ஏற்பா ெசய்தி க்கிறார். பட்டத்திற்கு வந்தபின் இத்தைகய சுற் ப் பயணங்கைளச்
ெசய்ய
யா ேபாகும். ெசய்ய
ந்தா ம் அ தன்னிச்ைசயானதாக ம்,
சுதந்திரமானதாக ம் இரா . இவற்ைறெயல்லாம் ாிந் ெகாண்டால்
ேகாப்ெப ந்ேதவி இைளயபாண் ய க்கு
மனத் டன் விைட ெகா க்க
என்
நாகன் எ த் க் கூறியேபா ம் கூடக் ேகாப்ெப ந்ேதவி அைரகுைற
மனநிைலயில் தான் இ ந்தாள். அவ ைடய மனநிைலைய மகன் சாரகுமாரன்
லமாகக் ேகள்விப்பட் அநாகுலபாண் யன் வந் க ைமயாக எ த் க்
கூறியபின்ேப அவள் இணங்கினாள்.

ம்"
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"மகனிடம் உனக்குப் பாச ம், அன் ம், இ க்க ேவண் ய தான். ஆனால்
அதற்காக கடைமைய மறந் விடலாகா . அரச கு ம்பத் ப் பிள்ைளையச் ெசல்லமாக
வளர்க்க நிைனப்பைத விட அதிகமாக ஒ தாய் அவ க்கும், அவன் பிறந்த
நாட் ற்கும் ேவெறந்தக் ெக தைல ம் ெசய் விட
யா என்பைத நிைன
ைவத் க் ெகாள். நீ இன் உன் மகன் ேமல் மட் ம் பாசம் காண்பிக்கிறாய்! அந்த
மகேனா நாைள இந்த நாட் ன் உயிர்க்குலத்தின்ேமல் எல்லாம் பாசம் காண்பித் ஆள
ேவண் யவன். நாைளப் பரந்த பாசத்ைதக் காண்பிக்க ேவண் யவர்கைள இன் நாம்
கு கிய பாசத்தால் வளர்ப்ப கூடத் தவ ."
"கு கிய பாசத்தால் ேபணப்பட் ச் ெசல்வப் பிள்ைளகளாக ம், சவைலப்
பிள்ைளகளாக ம் வளர்க்கப் ப கிறவர்கள் நாைள பரந்த அன்ைப ம், பாசத்ைத ம்,
ெச த்த
யாதவர்களாகிவி வார்கள். இைளய பாண் யைனப் பழந்தீ க க்கு
அ ப் வதற்கு நீ இணங்கவில்ைல என்ப ெதாிந்தால் ெபாியபாண் யேர உன்னிடம்
ேபசவ வார். அவர் எதிேர வந் நின்றால் உனக்குக் ைககால் பத ம். ேபசுவதற்குச்
ெசாற்கள் வராமற் ேபாய்வி ம்" என் அநாகுலபாண் யன் இவ்வளெவல்லாம்
எ த் க் கூறிய பின்ேப திேலாத்தைம இதற்கு இணங்கினாள். ெபாியபாண் யர் தன்
எதிாில் வந் நின் க ைமயான ெசாற்களில் திடமாக விவாதிப்பார் என்பைதக்
ேகள்விப்பட்ட ம் அந்நிைல வைர ேபாகவி வதில் பயனில்ைல என் ேதான்றிய
அவ க்கு.
"நான் ெபண்! இதற்கு ேமல் அரசியல் காரணங்களின் விைள கைள ம க்கச்
சக்தியில்லாதவள். உங்கள் வி ப்பம் ேபால் ெசய் ங்கள்" என் ேசாகம் இட ம்
இனிய குர ல் கணவ

க்குப் பதி

த்தாள் திேலாத்தைம. இைளயபாண் ய

ம்,

நாக ம் பழந்தீ க க்குப் பயணம் ெசய்வ உ தியாயிற் . சிகண் யார்,
அவிநயனார் ஆகிய ஆசிாியர்களிடம் கூறி விைடெப வதற்காக அவர்கள்
தங்கியி ந்த இடத்திற்குப் ேபரப்பிள்ைளயாண்டானாகிய சாரகுமாரைன அைழத் க்
ெகாண் ேபானார் பாட்டனார் ெவண்ேதர்ச் ெசழியர்.
" லவர் ெப மக்கேள! இலக்கண இலக்கியங்கைள ம் இைசக்கைலைய ம் நீங்கள்
கற்பித் விட்டீர்கள்! பரம்பைர பரம்பைரயாக வரேவண் ய அரசதந்திர ைறகைள
இவ க்குக் கற்பிப்பதற்காக நான் சில காாியங்கைளச் ெசய்யப் ேபாகிேறன். இந்த
மாெப ம் பாண் யர் மரபில் அரச கு ம்பத் ச் சூழ்ச்சித்திறன் குைறவாக ம், ஒ
கைலஞைனப் ேபான்ற ெமன்ைம ம், இங்கித ம், அதிகமாக ம் ெகாண்
பிறந்தி ப்பவன் இவன் தான். ஆகேவ இவைனப்பற்றி மட் ம் நான் சற்ேற
அதிகமாகக் கவைலப்பட ேவண் யி க்கிற . உங்க ைடய ல்கள்
கற் த்தர
யாத பல க ைமயான அ பவ பாடங்கைளக் கற் த்தர நான் ஏற்பா
ெசய்ய ேவண் யி க்கிற . இைத நீங்கள் எந்த விதத்தி ம் தவறாகப் ாிந் ெகாள்ள
மாட்டீர்கெளன்

எனக்குத் ெதாி ம். ஆயி

ம்

ைற க தி ம், நாகாிகம் ேநாக்கி ம்
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உங்களிடம் விைடெபற இவைன அைழத் வந்ேதன்" என்
ெதாடங்கினார் ெவண்ேதர்ச் ெசழிய மாமன்னர்.

அவர்களிடம் ேபச்ைசத்

"நமக்ெகல்லாம் நிகழ்காலத்ைதப் பற்றிய கவைலகள் என்றால் ெபாியபாண் ய க்கு
எப்ேபா ேம எதிர்காலத்ைதப் பற்றிய கவைலகள்தான்..." என் சிகண் யாாிடம்
சிாித் க் ெகாண்ேட விைளயாட்டாகக் கூறினார் அவிநயனார்.
ெபாியவர் விடவில்ைல. "ஆம்! ஆம்! எனக்கு எப்ேபா ேம எதிர்காலத்ைதப் பற்றிய
கவைலதான். நிகழ்காலத்ைதப் பற்றி நான் நிைனத் த் தயங்கிக்
ெகாண்
க்கும்ேபாேத அ கைரந் ேபாய்வி கிற . இறந்தகாலத்ைதப் பற்றிக்
கவைலப்பட் ப் பயனில்ைல. நிச்சயமாக எனக்கு ன் நான் நிைனக்க ம்
திட்டமிட ம்
ந்த காலமாக எதிேர மீதமி ப்ப எதிர்காலம் ஒன் தான். ஆகேவ
அைதப் பற்றி மட் ம் நான் நிைறயக் கவைலப்ப வ நியாயம்தாேன
அவிநயனாேர?" என் அவிநயனாைர மடக்கினார். இதற்கு ம ெமாழி ஒன் ம்
கூறாமல் ெபாியபாண் யைர ேநாக்கிப் ன்
வல் த்தார் அவிநயனார்.
ெபாியவர்க ம் த்தவர்க ம் ேபசிக் ெகாண்
க்கும் அந்தப் ேபச்சில் இைடேய
தான் கு க்கி வ கூடா என் க திய ேபால் அடக்கமாக ம் விநயமாக ம்
ஒ ங்கி நின்றான் சாரகுமாரன்.
"பழந்தீ க க்குப் பயணம் ெசல்
ன் இைளயபாண் யைன அரச கம்பீர
மாியாைதக டன் இந்தக் கபாட ரத்தின் பிரதான திகளில் நக லா வரச் ெசய்ய
ேவண் ெமன்ப என் ஆைச. வசந்தகாலத்தின் ெசழிப்பான மலைரப் ேபால் இளைம
அ ம்பி நிற்கும் நம் சாரகுமாரைனக் ேகா நகாில் யாவ ம் காண ஆவலாயி ப்பார்கள்
அல்லவா?" என்

ஒ

விேநாதமான ஆைசைய ெவளியிட்டார் சிகண் யார். ஆனால்

என்ன காரணத்தாேலா, 'அப்ப ச் ெசய்ய
யா
பாண் யர் அைத உடேன ம த் விட்டார்.
"நகரணி மங்கல நாளன் தான் எங்கேளா
இப்ேபா

ம ப

ம் தனியாக இன்ெனா

இவ

ெசய்ய ம் கூடா ' என்

ெபாிய

ம் ேத லா வந்தி ந்தாேன?

நக லா க்கு அவசியெமன்ன?"

"அ ெபா வாக நிகழ்ந்த ேத லா. வாயிரம் த் த் ேதர்கள்
ேதர்க்ேகாட்டத்தி
ந்
றப்பட்டன. அதில் ஏேதா ஒ ேதாில் இைளயபாண் ய
வந்தான். நீண்ட நாள் கு குலவாசத் க்குப் பின் சாரகுமாரன் ேகா நகரத் க்கு
வந்தி ப்பதால் அவன் மட் ேம சிறப்பாக ம், தனியாக ம் ஒ
ேவண் ம்."

ேத லா வ தல்

"இவ் ேவைளயில் அப்ப ச் ெசய்வ நல்லதில்ைல. இவன் பழந்தீ கைளச் சுற்றிப்
பார்க்கப் றப்ப கிறான் என்ற ெசய்திப் றத்தார்க்கு அதிகம் ெதாியக்கூடாெதன்

ம்
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க

கிேறன் நான். 'ேத லா' நிகழச் ெசய்வ இந்தப் பயணத்ைத ஊரறிய
ரசைறவ ேபாலாகும். பல்ேவ தீ களின் ஒற்றர்க ம் நிரம்பி ள்ள நம் ேகா
நகரத்தில் இப்ேபா ள்ள சூழ்நிைலயில் அப்ப ச் ெசய்வ சாத்தியமில்ைல" என்
ெபாியவர் தீர்மானமாக ம த்த பின்ேப சிகண் யாசிாியர் அடங்கினார்.
இைளயபாண் ய ம்,
நாக ம், பழந்தீ களில் சுற் ப் பயணம் ெசய் ம்
ெசய்தி அரண்மைன வட்டத்தினாி ம் அரசகு ம்பத்ேதா ெபா ப்பான ெதாடர் ள்ள
சில க்கு மட் ேம அறிவிக்கப்பட்
ந்த . வழக்கமாகப் பட்டத் அரசர்கேளா,
அரசகு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கேளா கடற்பயணம் றப்ப ம்ேபா ெபாிய
ைற கத்தில் ேகாலாகலமாக ம் அலங்காரமாக ம் வழிய ப் ம் ைவபவம்
நைடெப வ ண் . இந்த ைற அந்த அலங்கார ைவபவங்கள் எல்லாம்
தவிர்க்கப்பட்
ந்தன. பயணேம ெபா ைந கத் வாரத்ைத ஒட் னாற்ேபால்
கட ற் கலக்கும் சி
ைற கத்தின் வழிேய ஏற்பா ெசய்யப்பட்
ந்த . பயணம்
றப்ப
ன் அந்தப் ெபண் கண் க்கினியாைள ஒ
ைற பார்த் ச் ெசால் விட்
வரேவண் ம் என் இைளயபாண் யன் எண்ணியி ந் ம் அ இயலாமல்
ேபாயிற் . கைடசி விநா வைர ெபாியபாண் யர் பல எச்சாிக்ைககைள ம்
ெசய்திகைள ம் அவ க்குக் கூறிக் ெகாண்ேட இ ந்தார்.
சி
அவ

றலாக மைழ ெபய்
ம்

நாக

ெகாண்

ந்த மங்கலான நண்பகல் ேவைள ஒன்றில்

ம், தங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடங்கினார்கள். பாட்டனா ம், தந்ைத

அநாகுலபாண் ய ம், அரசகு ம்பத்தின ம், சில லவர்க ம் வழிய ப்ப
வந்தி ந்தார்கள். அவர்க ைடய பாய் மரக்கப்பல் ெபா ைந கத் வாரத்தி
ந்
தி ப்பத்ைதக் கடந் ெதன்ெப ங்கட ல் பிரேவசித்தேபா காற் அவர்கள் ெசல்ல
ேவண் ய திைசக்கு ஏற்றதாக வாய்த்தி ந்த .
கப்பல் கட க்குள் வந்த ம் தற்ெசயலாகத் ெதாைலவிேல ெதன்பட்ட ன்ைனத்
ேதாட்ட ம் அதன் சுற் ப் றங்க ம் இைளயபாண் யனின் கண்களிேல ெதாிந்
கண் க்கினியாைள நிைன ட் ன. அந்த நிைனேவா கப்பல் தளத்தில் நின்
ெகாண்
ந்த இைளயபாண் யைன அ கித் ெதன்பழந்தீ கள் பற்றிய திைச
விவரங்க ம், குறிப் க ம், வைரயப்பட்
ந்த திைரச்சீைலையப் பிாித் க்
காண்பிக்கலானான்
நாகன். இைளயபாண் ய ைடய கவன ம் அப்ேபா அதில்
ெசன்ற . ேபா இ ட் வதற்குள் எயினர் தீ களின் ஒ
ைனயான மரங்கள்
அடர்ந்த மைலப் பகுதிைய அைடயலாம் என் திைரச்சீைலயிற் கண்ட
விவரங்களி
ந் ெதாியவந்த .
"நம் ைடய கபாட ரத் த் ேதர்க்ேகாட்டத்தில் உ வாகும் ேதர்க

க்கு ேவண் ய

ைவரம் பாய்ந்த ேதர்ச் சட்டங்க ம், மரங்க ம், இந்தத் தீவி
ந் தான் நமக்குக்
கிைடக்கின்றன" என் அந்தத் தீைவப் பற்றி விளக்கத் ெதாடங்கினான்
நாகன்.
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பயணத்தின் உற்சாக ம், கடற்பரப்பின் க நீல அழகும், ெவயிேல ெதாியாத
மங்கலான வான ம், இைளயபாண் யனின் உள்ளத்தில் களிப் நிைறயச்
ெசய்தி ந்தன. அவ ைடய இதழ்களில் மனத்தின் களிப்ைப ெவளிக்காட் வ ேபால்
இைச பிறந்த . அந்த இைசயால் கப்பல் ஊழியர்கள் கைளப்ைப எல்லாம் மறந்தனர்.
நாக ம் அைத இரசிக்கலானான்.
-------------17. வ ய எயினன் வரேவற்
அந்தி மயங்குகிற ேவைளயில் - எதிேர ெதா வான ம் கடற்பரப் ம் சந்திக்கிற
விளிம்பில் க ங்ேகா ேபால் ஒ வைர ெதாிந்த . அ கில் ெந ங்க ெந ங்க,
மரங்களின் வ வ ம் மைல ம் ெமல்லத் ெதாியலாயின. ரதி ஷ் க் கண்ணா
பதித்த க வியினால் பார்த் விட் "தீ ெந ங்குகிற " என் அறிவித்தான்
நாகன். இைளயபாண் யன் அந்தக் க விைய வாங்கித் ெதாைலவில் ெதாிவைதப்
பார்த்தேபா , வானளாவிய மரங்கள் ெசறிந்த மைல ஒன்

கண்களில் ெதாிந்த .

அவ்வள உயரமாக ம், ப மனாக ம், ெசழிப்பாக ம், அடர்த்தியாக ம் மரங்கள்
ெசறிந்தி ந்த மைலையப் பார்ப்பேத மகிழ்ச்சியாயி ந்த .
அந்தத் தீவின் நைட ைறகைள ம் ஒ கலா கைள ம் பழக்கவழக்கங்கைள ம்
இைளயபாண் ய க்குச் ெசால்லத் ெதாடங்கினான்
நாகன்.
"யாத்ாிகர்கள் என்பதற்கு அதிகமாக ஒ வார்த்ைத கூட நாம் அங்ேக
ெதாிவிக்கலாகா . அப்ப த் ெதாிவிப்பதனால் ெபாிய ெபாிய ெக தல்கள்
சம்பவிக்கலாம்" என்
நாகன் எச்சாிக்ைகயாக ன்ேப கூறி ைவத்தான். இந்த
எச்சாிக்ைக கப்பல் ஊழியர்க க்கும் ஒ
ைறக்கு இ
ைறயாக வற்
த்தித்
ெதாிவிக்கப்பட்ட . பாய்மரங்களி ம், கப்ப ன் பிற்பகுதிகளி மி ந்த அரசியல்
அைடயாளச் சின்னங்கள் மைறக்கப்பட்டன. தீவினர்க க்குக் ெகா ப்பதற்கான
அன்பளிப் ப் ெபா ள்களாக - யாைனத் தந்தங்க
எ த் ைவக்கப்பட்டன.

ம்,

த் க்க

ம், இரத்தினங்க

"இந்தவிதமான தீ களில் ெமன்ைம ம், நாகாிக ம் ெபா ந்திய பண்பட்ட
இராசநீதி ைறகள் எைவ ம் கிைடயா . இறங்கிய ம் தீ த்தைலவைனச் சந்தித்
யாத்ாீகர்களாக வந்தி ப்பதாய்த் ெதாிவித் அன்பளிப் க்கைள வழங்கிவிட
ேவண் ம். மனிதர்கைளப் பி க்கவில்ைல என்றால் உடேன அவர்கைளக் ெகாைல
ெசய்வதற்குக் குைறவான ேவெறந்தச் சிறிய தண்டைனைய ம் வழங்கத் ெதாியா
இவர்க க்கு" என்றான்
நாகன்.

ம்
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"இயல் தான்! நாகாிகம் அைடய
இப்ப த்தான் இ க்க

யாத ெதாடக்க நிைலயில் எல்லாக் கு மக்க

ம்

ம். ெமாழி ம், ேபச்சும், இலக்கண ம், இலக்கிய ம்,

இைச ம், நாடக ம், கைல ம், காவிய ம் ேதான்றித்தான் மனிதனின் ெதாடக்கக்கால
மி கத்தன்ைமகைளப் ப ப்ப யாகக் கைரத் அவைன
ெமன்ைமயாக்கியி க்கின்றன. அந்தக் கைல நாகாிக ம் ெமாழி நாகாிக ம்
ேதான்றாத இப்பகுதிகளில் ெகா ய நீதி ைறகள் தான் நிலவ
ம்" என்
நாக க்கு விளக்கம் கூறினான் இைளயபாண் யன்.
நீலக்கட னிைடேய அந்தத் தீ ம் - அதிக உயரமில்லாத குன் க

ம்

மேனாரம்மியமாகக் காட்சியளித்தன. மரங்க ம், இைல தைழக ம், ெச ெகா க ம்,
ெநய் சித் ைடத் ப் பளபளப்பாக ைவத்தைவ ேபால் பசுைம மின்னின. தைரப்பகுதி
மரங்களின் பசுைமக்கும் இந்தத் தீ ப் பகுதித் தாவரங்களின் பசுைமக்கும் நிைறய
ேவ பா இ ந்த . இந்தப் பசுைமயில் ஒ விதமான ெசழிப் ம், அடர்த்தி ம் மதம்
பி த்த ேபால் பற்றியி ந்தன. மனிதர்க ம் அேதேபால் வ ைம மதம்
பி த்தவர்களாய்த் ேதான்றினார்கள். வ

ைமைய ம், திடைன ம் காட் வ ேபால்

காிய நிறம், வைளயம் வைளயமாகச் சு ண்ட ெசம்பட்ைட

, ஒளி மின்

ம் சிறிய

கூர்ைமயான கண்கள், அதிக உயரமில்லாத ேதாற்றம், சைதப் பி ப் வாய்ந்த திரண்ட
ேதாள்கள், பரந்த மார் , ேவகமாக ஓ வதற்கும்,

ரத் வதற்கும் ஏற்ப

வாய்ந்தைவேபால் இ க்கமான குதிகால்கள், அத்தீவின் மனிதர்களான எயினர்கள்
பார்ப்பதற்கு விேநாதமாயி ந்தார்கள். இ ப்ைபச் சுற்றி ஒ சிவப் நிற
மரப்பட்ைடையக் கச்ைசயாக அணிந்தி ந்தார்கள்.
இைளயபாண் ய ம்,
நாக ம் தங்கள் பாய்மரக் கப்பைல நங்கூரம் பாய்ச்சி
நி த்தச் ெசய்தனர். பாய்க ம் கீேழ இறக்கிச் சு ட்
யப்பட்டன. கைரயில்
குன்றின ேக ஒட் னாற்ேபாலக் கப்பைலக் ெகாண் ேபாய் நி த்த
யாைமயினால் சிறி தள்ளிேய நி த்த ேவண் யதாயிற் . கப்பல்
நி த்தப்ப வைதப் பார்த்த ம் அதி
ந்த இைளயபாண் யேனா,
நாகேனா
கூப்பிடாமல் தாங்களாகேவ இரண் கு ரமான ேதாற்றத்ைத ைடய குள்ள
எயினர்கள் ஓர் சி படகில் அைத ேநாக்கி வந்தனர். எயினர்கள் ேபசிய தமிழில்
வல் ன ஒ அதிகமாயி ந்த . ப த்த குர ல் ெசால்ல ேவண் ய ெசாற்கைளக் கூட
எ த்த குர ல் வ த் ப் ேபசினார்கள். ெசாற்கைளப் பல்ைலக் க த் க் ெகாண்
ெவளியி வ ேபால் ெவளியி ம் சமயங்களில் அவர்க ைடய கத்தில் பளீெரன்
மின் ம் சிறிய கண்கள் பார்ப்பவர்க க்குப் பய ட் கின்றனைவயாய் இ ந்தன.
கைரயி

ந்

ெகாண் வந்த அந்தச் சிறிய படைகக் காண்பித் , "கீேழ இறங்கி

இந்தப் படகுக்கு வா ங்கள்" என்ப ேபால் இைளயபாண் யைன ம்,
நாகைன ம் ேநாக்கி அந்தக் குள்ளர்கள் ைசைகயால் அைழத்தார்கள்.
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ஏளனமாக எண்ணி அந்தக் குள்ளர்கைள அலட்சியம் ெசய்யேவா

அவர்கள் ேவண் ேகாைள ம க்கேவா, கூடாெதன்ப ேபால்
இைளயபாண் ய க்குக் குறிப்பாக உணர்த்தினான்
நாகன்.
"இவர்கள் இந்தத் தீவிற்குத் தைலவனான வ ய எயினனின் பணியாளர்கள். வ ய
எயின ைடய வார்த்ைதக்குத் தீவி ள்ள ெப மக்கள் அடங்கிக் கட் ப்ப வார்கள்.
வ ய எயினர்கள் அரசகு ம்பத்தினைரப் ேபால் பரம்பைரயாகப் பட்டத் க்கு வந்
தீவின் ஆட்சி உாிைமையப் ெப கிறவர்கள். தீ க்கு வ கிற பிற நாட் னைர
இவர்கள் த ல் வ ய எயினனிடம் அைழத் க் ெகாண் ேபாய் நி த்தி
வி வார்கள். பாட்டனார் நம்மிடம் ெகா த் அ ப்பியி க்கும் அன்பளிப் ப்
ெபா ள்களில் ஒ பகுதிைய இப்ேபா நம் டன் எ த் க் ெகாண் விட ேவண் ம்.
மற்ெறந்த நாட் னர் எந்த எந்த அன்பளிப்ைபக் ெகாண் வந் ெகா த்தா ம்
கபாடத்
த் க்கைள அன்பளிப்பாகக் ெகாண் த கிறவர்களிடம் இவர்கள்
தனிப்பிாியம் காட் வார்கள் என் தங்கள் பாட்டனார் கூறியி க்கிறார் அல்லவா?
அந்த உபாயம் இப்ேபா நமக்குப் பயன்ப ம் ேவைள வந்தி க்கிற " என்
இைளயபாண் யனின் ெசவிய ேக ெந ங்கி ேம ம் கூறினான்
நாகன்.
ஊழியர்கைள எல்லாம் கப்ப ேலேய விட் விட் இைளயபாண்
நாக ம் வ ய எயினைனச் சந்திப்பதற்காகத் தீவிற்குள் அைழத்
படகில் றப்பட்டனர். படகு கைரைய ெந ங்கிய ம் - ேவ இரண்
தீப்பந்தத்ேதா காத்தி ப்ப ெதாிந்த . தீவில் இ ள் ெசறிந்தி ந்த

ய ம்,
ச் ெசல்லவந்த
குள்ளர்கள்
. ேமேல

வானளாவிய மரங்க ம் ெச ெகா க ம், அடர்ந் படர்ந்தி ந்த பகுதியில்
ைழ
ஓ வ ேபால் ஒற்ைறய ப்பாைத ஒன் ஊட த் க் ெகாண் ேபாயிற் . அந்தப்
பசுைம அடர்த்தியினிைடேய சிள் வண் கள் ஓைசயி ம் சூழ ல் ஒற்ைறய ப்பாைத
என்ற சி வழி அச்ச ட் வதாக இ ந்த . குரைவயி ம் ஒ ெமல்லக் ேகட் க்
ெகாண்
ந்த . ஆள் நடந் வ ம் ஒ யில் அைமதி கைலந் மரங்களில்
அைடந்தி ந்த பறைவகள் சிறக த் எ ந்தன. பறந் விட் ம ப
ம் அைடந்தன.
அந்தி மயங்கும் ேநரத்தின் இயல்பான இ ைள மரங்களின் அடர்த்தி மிைகப்ப த்தி
அதிகமாக்கி இ ந்த . ேதக்கு, ெவண்கடம் , ேதவதா , ஆகிய மரங்கள் வானளாவ
வளர்ந்தி ந்தன. அவற்றின் ப த்த அ மரங்கள் இ ளில் தாகரமாகத் ேதான்றின.
இ குள்ள எயினர்கள் தீப்பந்தத்ேதா
ன்னால் வழிகாட் நடக்கப் பின்னால்
ேவறிரண் எயினர்கள் காவல் வர இைளயபாண் ய ம்,
நாக ம் நடந் ெசன்ற
வழி நீண் ெகாண்ேடயி ந்த . நீண்ட ேநரத்திற்குப் பின் தாங்கள் நடந் ெசன்
ெகாண்
ந்த ஒற்ைறய ப்பாைத ஒ பள்ளத்தாக்ைக ேநாக்கி இறங்கு கமாகச்
ெசல்வைத அவர்களால் உணர
ந்த . ெசழிப் ம், வள ம், ெப கி ஒேர பசுைம
அடர்த்தியாகத் - தாவரக்குைகயாக இ ண்
ந்த அந்தப் பகுதியில் ேம பள்ளம்
உணர்வேத அ ைமயாக இ ந்த .
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ஓரள ெபா ைமையச் ேசாதிக்கும் ெதாைல வைர நடந்தபின்
பள்ளத்தாக்கானெதா சமெவளியில் மரங்கள் ஆகாயத்ைத மைறக்காத
திறந்தெவளிக்கு வந்தி ந்தார்கள் அவர்கள். திறந்த ெவளியில் அங்கங்ேக பரவலாகத்
தீப்பந்தங்கள் எாிந் ெகாண்
ந்தன. எயினர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகத்
ெதன்பட்டார்கள். ேமல் மரம் ெவட்டப்பட்டதால் பத் ப் பன்னிரண் ேபர் அமர
ந்த
வட்டவ வமான ேமைடேபால் தாேன ேநர்ந்தி ந்த ஓர் அ மரத்தில் வ ய எயினன்
கம்பீரமாக ற்றி ந்தான். அவன் ைகயில் நீண்ட ேவல் இ ந்த . அதன் இைல
ேபான்ற கூாிய னி தீப்பந்தத்தின் ஒளியில் பளீெரன் மின்னிக் ெகாண்
ந்த .
இ ளில் ஒவ்ெவா வ ைடய கண்க ம்கூட அந்த ேவல் னிையப் ேபால் பளீெரன்
ஒளிர்ந் ெகாண்
ந்தன. இைளயபாண் ய ம்,
நாக ம் ஏ ேகால்
ெதாைலவிேலேய நிற்குமா ெசய் விட் உடன் வந்த குள்ளர்கள் - வ ய
எயினைனப் பயபக்திேயா அ கி வணங்கி ஏேதா கூறினர்.
அந்த ேநரம் பார்த் ச் சமேயாசிதமாகக் கபாடத்
த் க்கைள ம், சில
இரத்தினங்கைள ம் இ உள்ளங்ைககளி ம் ஏந்தியப ேய வ ய எயினைன
ெந ங்கினான்
நாகன். இரவில் விண்மீன்களாக மின் ம் அந்த த் க்கைள ம்
இரத்தினங்கைள ம் கண்ட டன் வ ய எயினனின் கு ரமான கத்தில்கூட ஒ
மலர்ச்சி பிறந்த . இைளயபாண் யன் ஏேனா வ ய எயினனின் அ கில் ெந ங்கிச்
ெசல்வதற்குத் ேதான்றாமல் த ல் நி த்தப்பட்ட இடத்திேலேய தயங்கி நின்றான்.
நாகேனா தானாக எ த் க் ெகாண்ட உாிைம டன் வ ய எயின

க்கு அ கில்

ெந ங்கி த் க்கைள வழங்கியேதா அைமயாமல், "தைலவேர! நாங்கள் பாண் ய
நாட் யாத்ாிகர்கள். ெதன்பழந் தீ களில் இயற்ைக வளங்கைளச் சுற்றிப் பார்க்க
வந்தி க்கிேறாம். தங்க க்கு அன்பளிப்பாக இந்த த் க்கைள ம்,
இரத்தினங்கைள ம் ெகாண் வந்ேதாம்" என் மிக விநயமாகப் ேபச ம்
ெதாடங்கிவிட்டான். வ ய எயினன் கமலர்ச்சிேயா அவற்ைறப் ெபற் க்
ெகாண்டான்.
"ஏன் உங்க டன் வந்தவர் அங்ேகேய தயங்கி நிற்கிறார்! அவைர ம் கூப்பி ங்கள்.
இ வ ம் அப்ப அமர்ந் ெகாள்ள ேவண் கிேறன்" - என் பக்கத்தில்
ெமன்ைமயாக அலங்காிக்கப்பட்
ந்த இன்ேனார் ெவட் ண்ட அ மரப்பகுதிையக்
காண்பித்தான் வ ய எயினன். இைளயபாண் ய ம்
நாக க்கு அ கில் வந்
ேசர ேவண் யதாயிற் . இ வ ம் வ ய எயின ைடய ேவண் ேகா க்கிணங்கி
அமர்ந் ெகாண்டனர். வ ய எயினன் அந்தத் தீவில் விைளந்த விேநாதமான
ேதாற்றங்கைள ைடய பல நிறக்கனிகைள அவர்க க்கு உண்ணக் ெகா த்தான்.
"இந்தத் தீ க்கு வ ம் வி ந்தினர்கைள ம் நண்பர்கைள ம் நாங்கள்
ேநசபாசத்ேதா வரேவற்க
ெசய் விட்ேடாெமன்றால் தான் இப்ப க் கனிகைள
அளித் உபசாிப்ேபாம்" என் இைரந் சிாித் க் ெகாண்ேட தன் ரட் க் குர ல்
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உரத் க் கூறினான் வ ய எயினன்.
நாக
பதி க்குப் ன்
வல் க்க யன்றனர்.

ம், இைளயபாண் ய

ம் கூடப்

-------------18. நாதகம்பீரம்
எயினர் தைலவன் அவர்கைளத் தன் வி ந்தினர்களாக ஏற் மிக ம் அன்ேபா ம்
ஆர்வத்ேதா ம் உபசாிக்கத் ெதாடங்கி விட்டான். அவர்கள் அவ க்குப் பாிசளித்த
த் க்க ம் அவற்ைறவிட நயமான வார்த்ைதக ம் எயினர் தைலவனின் மனத்தில்
ஒ நன்மதிப்ைப உண்டாக்கியி க்க ேவண் ெமன்ப அவ ைடய
மலர்ச்சியி
ந்ேத ெதாிந்த . இந்த தல் இராசதந்திரச் சந்திப்ைப எவ்வளவிற்கு
எவ்வள பயணத்ைதப் பற்றிய நம்பிக்ைக தங்கள் மனத்தில் ெப க
ெமன்ப
இ வ ைடய எண்ண மாக இ ந்த . கூ யவைர தங்கள் உைரயாடல் ெபா வான
உைரயாடலாக இ க்குமா இ வ ேம கவனம் ைவத் க் ெகாண் ேபசினார்கள்.
ெதான்ைமயான ெதன்பழந்தீ க

க்கும், கபாட ரத் க்கும் இைடேய ள்ள

அரசியல் உறவின்ைமகைளேயா, உற கைளேயா, உைரயாட
விடாமல் தவிர்ப்பைத இ வ ேம சா ாியமாக நிைறேவற்ற

க்குப் ெபா ளாக்கி
ந்த . எைத வி ம்பிப்

ேபசுகிேறாேமா 'அைதேய ஏன் வி ம்பிப் ேபசுகிேறாம்' என்ற ேகள்வி எதிராளியின்
மனத்தில் எ ந் விடாம
ஏன் தவிர்க்க

ம், எைத வி ம்பித் தவிர்க்க

யல்கிேறாேமா 'அைத மட் ம்

யல்கிேறாம்?' - என்ற சந்ேதகம் எதிாிக்கு ஏற்படாம

ம் ேபசுவ தான்

இராசதந்திரப் ேபச்சு. இத்தைகய ேபச்சுக்கைளப் பயில ம், பழக ேம
ெபாியபாண் யர் தங்கைள இந்தச் சுற் ப்பயணத்திற்கு அ ப்பியி க்கிறார் என்ப
இ வ ைடய மனத்தி ம் ேமெல ந் நின்ற காரணத்தினால் இ வ ேம அைதச்
ெசம்ைமயாகச் ெசய்ய
ந்த .
பகல் ேநரத்தி ம் ெவயில் உள்ேள ைழய
யாதப அடர்ந் ெசறிந்தி ந்த
கா களாலான அந்தத் தீவில் காட் விலங்குகளின் ெதால்ைலகளி
ந் வி படக்
க திேயா, என்னேவா கு யி ப் கைள எல்லாம் மரங்களின் உச்சியில் அைமந்தி ந்த
பரண்களில் ஏற்பா ெசய் ெகாண்
ந்தனர். அந்தத் தீவில் ெசழித் வளர்ந்தி ந்த
ஒ வைகப் ல் னால் கு ைசகள் அழகுற ேவயப்பட்

ந்தன.

நாக

ம்,

சாரகுமார ம், தங்குவதற்குக்கூட அப்ப இரண் பரண்களிலைமந்த ல்ேவய்
குரம்ைபகேள கிைடத்தன. உயர்ந்த மரக்கிைளகளில் ைவரம் பாய்ந்த பல ைககைளப்
பதித் ப் பசுைமச் சூழ ல் ெதாங்குவ ேபால் அைமக்கப்பட்
ந்த அந்தக்
கு ைசகளில் தங்குவதற்கு இதமாக இ ந்த . நீ ள் அமிழ்ந்தி ப்ப ேபான்ற தண்ைம
அங்கு நிலவிய . அந்தத் தண்ைமயின் சுகத்தினா ம், பயணம் ெசய் வந்த
கைளப்பினா ம்
நாகன் நன்றாக உறங்கிவிட்டான்.
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இைளயபாண் ய
ண் த ல் கண்

க்குத்தான் உறக்கேம வரவில்ைல. அந்த இயற்ைகயழகின்
க்கினியாளின் நிைன

வந்த

அவ

க்கு. 'உண்ைம

அன்பிற்கும், பாிவிற்கும்தான் எத்தைன ெபாிய சக்தி? நிைனப்பதி
சிந்திப்பதி
னியி

ம், எல்லாவற்றி

ம், காண்பதி

ம்,

ம் நம் ள் ெபாங்குகிற பாிவின் மற்ெறா

ப்பவர்கேள நமக்கு ஞாபகம் வ கிறார்கேள?' என்ெறண்ணி வியந்தான்

அவன். மரங்க ம், ெச க ம், ெகா க மாக ஒேர மனத்தின் பல உணர் கைளப்
ேபால் ெந ங்கிப் பிைணந்தி ந்ததனால் அவன் அமர்ந்தி ந்த பரணில் காட் ன்
பசுைம மணம் கம்ெமன்

ெதாகுதியாகப் பரவியி ந்த . ' க்களின் ந மணம் நமக்குப்

பிாியமானவர்களின் ஞாபகத் க்கு ஒ
ேபால வாய்க்கும்' என் அகப்ெபா ள்
இலக்கணத்தில் ஏேதா ஒ
ைறக்கு விளக்கம் கூ கிறேபா ஆசிாியர் கூறிய
நிைன வந்த அவ க்கு.
அந்தத் தண்ைம அந்த இயற்ைகயின் மலர்ச்சி, அந்த இரவின் ஏகாந்தம், யா ம்
கண் க்கினியாைளேய எண்ணச் ெசய்தன. சில ைடய நிைன ஞாபகத்தின் ஒ
ைலயில் இ க்கும். ேவ சில ைடய நிைன ஞாபகத்தின் ஒ பாதியாக இ க்கும்.
இன் ம் சில ைடய நிைனேவ ஒ ஞாபகமாக இ க்கும். மனத்தின் அந்தரங்க
கீதங்களாகப் ெப கிப் பல்லாயிரம் பண்கைள ஒ க்கும் இங்கித நிைன கள் சில ம்
இதயத்திற்கு உண் . அந்த நிைன கள் கு தி ம் சைத மாக இதயத்ேதா
பிைணந்தைவயாக இ க்கும். கண் க்கினியாைளப் பற்றிய நிைன ம் அவ ள்
அப்ப த் தவிர்க்க
யாததாகேவ இ ந்த . இயற்ைகயழகு மிகுந்த அந்தக் குளிர்ந்த
வனத்தில் அவைள நிைனப்பதற்கு என்ேற இரெவல்லாம் விழித்தி ந்தா ம் தகும்
என்ப

ேபா

ந்த

அவன் நிைல. 'மனித இதயத்திற்குள் கைர ெகாள்ளாத் தவிப்பாக

நிரம்பியி க்கும் ஏேதா ஓர் உணர் தான் அவன் பா ம் இைசயாகிற ' என் இைச
க்கங்கைளக் கற்பிக்கும் ேபா ஆசிாியர் சிகண் யார் இைடக்கிைட
கூ வ ண் . கண் க்கினியாளின் இைச ம் நளினமான குர ம் ஞாபகம் வ கிற
ேவைளகளில் எல்லாம் சிகண் யார் கூ ம் இந்த வாக்கியத்ைத ம் உடனிகழ்ச்சியாகச்
ேசர்த்ேத நிைனத்தி க்கிறான் அவன்.
'கண் க்கினியாள்
ெசவிக்கினியாள்
பண் க்கினியாள்
பலப் பலவாய் மன
எண்

க்கினியாள்'

என் அவைளப் பற்றி நிைறேவறியவைர அப்ப ேய நின்
கவிைதெயான் ம் அவ ள் கிழ்த்தி ந்த .

ேமேல நிைறேவறாத
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அடர்ந்த காட் னிைடயில் இைடெவளிகளில் க ய

ம் காற்றின் உக்கிரமான

ஓைச ம், ெதாைலவில், அதிக அன் க்குாியவைரப் பிாிய ேநர்ந் விட்ட யாேரா
வாயி ம் வயிற்றி ம் ஏற்றிக் ெகாண் கத வ ேபான்ற கடல் ஓைச ம் ஒ த்த
வண்ணமி ந்தன. எப்ேபா உறங்கத் ெதாடங்கிேனாம் என் தனக்ேக
நிைனவில்லாத ேவைளயில் உடல் கைளப்பின் காரணமாகச் ேசார்ந்
இைளயபாண் ய ம் உறங்கத் ெதாடங்கியி ந்தான். உறங்கத் ெதாடங்கிய
உறக்கத்ைத ம், அதன் இனிய நிைன கைள ம், கன கைள ம், ேவகமாக யாேரா
ஓ வந் கைலத்த ேபால் ைவகைற விைரந் வந் கைலத் விட்ட . ைவரக்
கற்களின் பட்ைடகளில் இ ந் விதவிதமான ஒளிக்கீறல்கள் பாய்வைதப் ேபால்
காைலக் கதிரவனின் கதிர்க்கற்ைறகள் அந்த அடர்ந்த வனத்தில் ைழய யன்றன.
இைளயபாண் யன் கண்விழித்த டன் அ ேக பர க்குள்
நாகன் ப த் றங்கிக்
ெகாண்
ந்த இடத்ைதப் பார்த்தேபா அங்ேக அவைனக் காணவில்ைல. கீேழ
தைரையக் குனிந் பார்த்தேபா அவன் அங்ேக நின் ெகாண்
ந்தான்.
அவர்கள் இ வைர ம் நீராடல் த ய காைலக் கடன்கைள ஆற்ற அைழத் ச்
ெசல் வதற்காக எயினர் தைலவனால் அ ப்பப்பட்
ந்த பணியாளன் ஒ வ ம்
பர க்க யில் காத்தி ந்தான். ஏற்ெகனேவ கீேழ இறங்கிவிட்ட
நாகன் அந்தப்
பணியாள டன் தான் ேபசிக் ெகாண்
ந்தான். சாரகுமார ம் கீேழ இறங்கிப் ேபாய்
அவர்கேளா ேசர்ந் ெகாண்டான். பணியாள் அவர்கள் இ வைர ம் பக்கத் க்
குன்றின் சாிவில் இ ந்த ஓர் அ விக்கு நீராட அைழத் ச் ெசன்றான். அந்த அ வியின்
ெபயர் 'நாத கம்பீரம்' என் கூறியேபா ெபா த்தமான அந்தப் ெபயைர வியந்தான்
சாரகுமாரன். பாைறகளி ம் கற்களி ம் ள்ளிக் குதித் வி ம் ேவைளயில் மத்தளம்
ெகாட் வ ேபா
ந்த அந்த அ வியின் நாதம். அ விையக் கண்களால்
அ கி

ந்

காணாமல் சிறி

ெதாைல

விலகிச் ெசன்

மரங்களின் மைறவிேலா,

தாிேலா, குன்றின் ம
றத்திேலா நின் அந்த ஓைசைய மட் ம் ெசவிம த்தால்
யாேரா ெதாைலவி
ந் உரத்த குர ேல மத்தளம் வாசிப்ப ேபாலேவ ஒ த்த .
அந்தத் தீவின் அதிசயங்களில் ஒன்றாக அதைன ம் கூறினார்கள்.
'எல்லாக் கைலக

ம் இயற்ைகயின் பல்ேவ விதமான சங்ேகதங்களி

ந் தான்

பிறந் விாிந் பின் ேநாக்க ம், ைற ம் கற்பிக்கப்பட்டனவாதல் ேவண் ம்' என்
தன் ைடய ஆசிாியர்கள் ன்ெபா சமயம் தனக்குக் கற்பித்தி ந்த பிரத்யட்ச
வாக்கியத்ைத இப்ேபா நிைன கூர்ந்தான் சாரகுமாரன். நாத கம்பீரத்தின்
குளிர்ந்த
ம், காட்
ைககள், ேவர்கள், க்கள், பச்சிைலகளின் சுகமான
வாசைன நிைறந்த
மாகிய நீாில் குளித்ெத ந்த ேபா ேதவர்களின் அ தத்ைத
உண்ட உற்சாகம் அவர்கள் உட ல் நிைறந்தி ந்த நீரா உைடமாற்றிக் ெகாண்
அவர்கள் மீண் ம் எயினர் தைலவைனச் சந்திக்க ேவண் யி ந்த . "இன்ைறப்
பகற்ெபா ைத ம், இரைவ ம் இங்ேக கழித் விட்

நாைளக் காைலயில் இந்தத்
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தீைவ விட் ப் றப்பட் யாத்திைரைய ேமேல ெதாடர ேவண் ம்" என்
கூறியி ந்தான்
நாகன்.
எயினர் தைலவனின் அரசியல் உள் ேநாக்கங்கைளப் ெபா வாக அறிய வாய்ப்
ஏற்ப ம் ைறயில் அேத சமயத்தில் தாங்கள் யார் என் எயினர் தைலவன் அறிந்
ெகாள்ள ம்
யாமல் தந்திரமாகச் சில வினாக்கைள வினாவிப் பார்க்க ேவண் ம்
என் அன்ைறக்கு அவர்கள் நிைனத்தி ந்தார்கள். தல் நாள் அவர்கைள வரேவற்ற
அேத இடத்தில் அேத பைழய சுற்றப் பாிவாரங்கேளா தான் இன் ம் எயினர்
தைலவன் அவர்கைள எதிர்ெகாண்டான். ஆனால் அவர்கள் நிைனத்தப ஒ காாியம்
மட் ம்
யவில்ைல.
-------19. கலஞ்ெசய் நீர்க்களம்
வ ய எயினன் அப்ேபாதி ந்த சூழ்நிைலயில் அவனிடம் விாிவாக உைரயாட
யாம
ந்த . யாைன, யாைனயாகத் ேதாற்றமளித் க் ெகாண்
ந்த
தாகாரமான மல்லர்கள் இ வைர மற்ேபாாிடச் ெசய் கண் இரசித் க்
ெகாண்
ந்தான் எயினர் தைலவன்.
"இந்தத் தீவில் தனித் வா ம் எங்க க்கு உடல் வ ைமையத் தவிர ேவெறந்தச்
ெசல்வங்க ம் இல்ைல. எங்கைளச் சுற்றியி க்கும் கட க்கு அப்பா ள்ள ெபாிய
ெபாிய ேதசங்களில் நால்வைகப் பைடக ம், ேவ சா ாியங்க ம் உண் .
எங்க க்கு அைவெயான் ம் கிைடயா " என் கூறிவிட் மற்ேபாைர இரசித் க்
கா மா வி ந்தினர்கள் இ வைர ம் ேவண் க் ெகாண்டான் எயினர் தைலவன்.
அவ ைடய ேவண் தலா ம் யாவர் கவன ம் மற்ேபாைரேய சார்ந்தி ந்ததா ம்
அப்ேபா அதிகம் ேபச்சுக் ெகா த் எயினர் தைலவ ைடய மனத்ைத அவர்களால்
ஆழம் பார்க்க
யவில்ைல. எயினர்களிடம் கப சூ வா இல்ைலெயன்றா ம்
அவர்கள் ரடர்களாயி ந்தார்கள். அதனால் அவர்க ைடய மனப்ேபாக்குப்ப ேய
ேபாய் அதன் பின்ேப எைத ம் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் யி ந்த .
"ேதச ேதசாந்திரங்கைள ம் கட ைடத் தீ கைள ம் சுற்றிப் பார்க்கும்
எண்ணத்ேதா யாத்திாிகர்களாக வந்தி க்கிேறாம்" என் வந்த டேன எயினர்
தைலவனிடம் கூறிய கூற் க்கு மா த ன்றி நடந் ெகாள்ள ேவண் ய ெபா ப் ம்
அவர்க க்கு இ ந்த . மற்ேபார்
ந்த பின்னர் - ேபாாில் ெவற்றி ெபற்ற எயின
மல்ல க்கு அவர்கள் தைலவன் பாிசளித்தான். அதன்பின் மற்ேபார் நடந்த
இடத்திற்குச் சிறி ெதாைலவில் அடர்த்தியான மரக் கூட்டங்க க்கு ேமேல
மற்றவற்ைற விடச் சற்

விசாலமாக ம், ெபாிதாக ம் அைமக்கப்பட்

ந்த எயினர்
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தைலவனின் பரணிற்கு அவேனா

அைழக்கப்பட் ச் ெசன்றார்கள்

நாக

ம்,

சாரகுமார ம். அரண்மைனையப் ேபான் ெச ைமயாக ம், வளமாக ம்,
அைமக்கப்பட்
ந்த அந்தப் பரண். வி ந் ண்ட பின்னர் எயினர் தைலவன்
ெபா வான ேபச்சுக்கைளத் ெதாடங்கினான்.
"ைவரம் பாய்ந்த இந்தத் தீவின் மரங்கைள எல்லாம் பாண்

நாட் க்கு விற்

த் க்கைளப் ெப கிேறாம் நாங்கள். அந்த மரங்கைள அவர்கள் ேதர்களாக ம்,
கப்பல்களாக ம் அ த் க் கட் கிறார்கள். அதன் லம் அவர்க ைடய
பைடவ ைம ம் ெப குகிற . ேதர்கைள அவர்கள் எவ்வள கட் னா ம் ேதர்ப்பைடைய எவ்வள ெபாியதாக வளர்த்தா ம் அைதப்பற்றி எங்க க்குக்
கவைல இல்ைல. ஆனால் எங்க ைடய மரங்கைள அ த் க் கலங்கள் கட் வைத
மட் ம் நாங்கள் வி ம்பமாட்ேடாம். ேதர்களால் கடல்கடந் வந் எங்கேளா
ேபாாிட
யா . ஆனால் கலங்கைளச் ெச த்திக் கடல் கடந் வந் எங்கேளா
ேபாாிட
ம். பாண் ய நாட் அரச கு ம்பத்தினர் ேதர்ப் பைடையப்
ெப க்குவதற்காகேவ மரங்கள் ெபற் ச் ெசல்வதாகக் கூ கிறார்கள். ஆனால் பிறர்
அறியாத வண்ணம் ெபா ைந கத் வாரத்தில் ஆற்ைற ஆழமாக்கிக் ெகாண்
பல்ேவ கலங்கைள அவர்கள் கட் வ வதாக எங்க க்குத் ெதாிகிற " - என்
எயினர் தைலவன் அவர்கள் இ வர் கத்ைத ம் கூர்ந் ேநாக்கிக் ெகாண்ேட
கூறியேபா , "அப்ப இ க்க நியாயமில்ைல ஐயா! பாண் ய மன்னர்கள் எைதச்
ெசய்தா ம் பிற க்கு வஞ்சைன ாியமாட்டார்கள்" என
நாகன் ம த் ப்
பார்த்தான்.
"உங்க ைடய ேதசத்தின் ேமல் உங்க க்கு இ க்கும் நன்றிைய ம்,
நம்பிக்ைகைய ம் பாராட் கிேறன். ஆனால் நீங்கள் கூறியைத நான் அப்ப ேய
ஒப் க் ெகாண் விட ேவண் ெமன் எதிர்பார்ப்ப தான் தவ " - என் தீர்க்கமான
குர ல் எயினர் தைலவனிடமி ந்
நாக க்கு ம ெமாழி கிைடத்த . இந்த
ம ெமாழிையச் ெசவிம த்தபின்
நாகனால் சிறி ேநரம் எ
ேம
ேபச
யவில்ைல. சாரகுமாரேனா எயினர் தைலவ ைடய க ைமயான கத்ைதேய
இைமயாமல் பார்த் க் ெகாண்
ந்தான். அ த் எயினர் தைலவேன மீண் ம் ேபசத்
ெதாடங்கினான்.
"இப்ேபாெதல்லாம் நாங்க ம் விழித் க் ெகாண் விட்ேடாம். அவர்கைளப் ேபால்
பா காப் நலன்கள் நிைறந்த விசாலமான மிைய நாங்கள் ஆளவில்ைல.
எங்க ைடய சிறிய தீைவ நாங்கள் பா காத் க் ெகாள்வதற்கு உாிய ஒேர வழி கடல்
வழி தான். ேதர்கைளேயா, சகடங்கைளேயா ெசய்

நாங்கள் பயனைடய

யா .

எனேவ, 'நாத கம்பீரம்' அ வியாக ழ்ந் ஆறாகப் ெப கிக் கட ள் கலக்கும்
இடத்தில் உள் கமாக வனத்தின் அடர்ந்த பகுதியில் ஆற்ைற ஆழப்ப த்தி நாங்கேள
கப்பல் கட் ம் தளம் ஒன் அைமத்தி க்கிேறாம். அந்தக் கலஞ்ெசய் நீர்க்களத்தில்
இ கா ம் சில நல்ல மரக்கலங்கைளக் கட்
த்தி க்கிேறாம். இந்தத் தீவின்
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கடற்காவலர்கள் அவற்ைற ெவள்ேளாட்டமாக எ த் க் ெகாண் கட ன் பல
பகுதிக க்குப் ேபாயி க்கிறார்கள். இனிேமல் இந்தத் தீவில் கிைடக்கும் ைவரம்
பாய்ந்த நல்ல மரங்கள் எல்லாம் த ல் எங்கள் கலஞ்ெசய் நீர்க்களத்ைத நா த்தான்
ேபாகும்."
"பாராட்டத்தக்க

யற்சி தான் ஐயா! ஆனால் இத்தைகய கலங்கைளக் கட் வதற்கு

அ பவம் வாய்ந்த வல் நர்கள் நிைறய ேவண் யி ப்பார்கேள?" என் பாராட் வ
ேபால் எயினர் தைலவனிடம் ஒ ேகள்விையப் ேபாட்டான் சாரகுமாரன்.
"அதற்குப் பஞ்சம் ஒன் மில்ைல! 'கபாட ரம்' த ய ேகா நகரங்களிேல ேத ம்,
கல ம் கட்
த் ெவள்ேளாட்டம் வி ம் வித்தகர்களாக இ ப்பவர்கேள இந்தத்
தீவி
ந் ெசன்ற வ ைமயாளர்கள் தாேன?" என் எயினர் தைலவன் உடேன
ஆத்திரத்ேதா எதிர்த் க் ேகட்ட ேகள்வியிேலேய சாரகுமார க்கு ேவண் ய
ெசய்தி ம் கிைடத் விட்ட .
சிறி ேநர ெமௗனத் க்குப் பின் எயினர் தைலவனிடம் சாரகுமாரன் ஒ
ேவண் ேகாள் வி த்தான்.
"ஐயா! நாதகம்பீர ஆற்ைற ஆழப்ப த்திக் கப்பல் கட் ம் தளம் அைமத்தி க்கும்
பகுதிைய யாத்திாிகர்களாகிய நாங்க ம் காண ஆைசப்ப கிேறாம். எங்கள் ஆைச
நியாயமானெதன் தாங்கள் க தினால் மட் ேம இந்த வி ப்பத்ைத ஏற்கலாம்.
இல்லாவி ல் நாங்கேள எங்கள் வி ப்பத்ைத விட் வி கிேறாம்."
"ெபா வில் நாங்கள் அந்நிய ேதசத் யாத்திாிகர்கள் எவைர ம் அங்கு அைழத் ச்
ெசல்வதில்ைல. ஆயி ம் உங்களி வ ைடய அன்பான ேவண் ேகாளி ம்
நியாயமி ப்பதாக எனக்குத் ேதான் கிற காரணத்தால் நான் அதற்கு இணங்குகிேறன்.
இன் மாைலயிேலேய உங்கள் வி ப்பத்ைத நிைற ெசய்யப் பார்க்கிேறன். ஆனால்
ஒேர ஒ நிபந்தைனக்கு நீங்கள் கட் ப்பட்ேட ஆக ேவண் ம். கலஞ்ெசய் நீர்நிைலக்
கள க்குச் ெசல்கிற வழிையக் கூ ய வைர ேவ ேதசத்தார் அறிய விடக்கூடா
என்ப எங்கள் க த் . அதனால் ெசல் ம் வழி
ய உங்கள் இ வ ைடய
கண்கைள ம் ேமலாைடயினால் கட் மைறத்ேத அைழத் ச் ெசல்ல
ம். தளத்ைத
அைடந்த டேன நீங்கள் சுதந்திரமாகக் கண்கைளத் திறந் பார்க்கலாம். இந்தச் சிறிய
கட் ப்பாட்ைட நீங்க ம் ஒப் க் ெகாண் மதிப்பீர்கெளன நம் கிேறன்" என்
அந்தத் தீவின் தைலவன் நிபந்தைன கூறியேபா இ வ ம் அதற்கு இணங்கினர்.
மாைலயில் அவர்கள் கலங்கட் ம் தளத்திற்கு அைழத் ச் ெசல்லப்பட்டனர்.
றப்பட்ட சில நாழிைகத் ெதாைல அடர்ந்த தர்க க்கு ந ேவ நடந் ெசல்ல
ேவண் யி ந்த . ன் நாழிைகப் பயண ம்
ந்த பின் அவர்க ைடய
கண்கைள
க் கட் யி ந்த ேமலாைடகள் அகற்றப்பட்டன. பார்த்தால் எதிேர

91
ேகாலாகலமான வியக்கத்தக்க காட்சிகள் ெதன்பட்டன. அடர்ந்த ந க் காட் க்குள்
ஆ ஆழப்ப த்தப்பட் க் கட் ய கலங்கள் வாிைசயாக நி த்தப்பட்
ந்தன.
மரங்கைள அ ப்ேபா ம் ெகால்ல மாகப் பணிகளில் சு சு ப்பாக ஈ பட்
ந்தனர்.
ஆண் க் கணக்கில் கட ேலேய மிதந் கிடந் திாிந்தா ம் அயராத தளராத
கலங்கைள அங்கு கண்டார்கள் அவர்கள்.
கலங்கட் ம் தளத்ைத அைமத்தி ந்த இடம்தான் தந்திரம் நிைறந்ததாயி ந்த
என்றால் ஏற்பா க ம் தந்திரம் நிைறந்தைவயாயி ந்தன. காட் க்குள்
அடர்த்தியினிைடேய மைறந்தி ந்ததனால் திடீெரன் கட க்குள் குந்
எதிாிகைளத் தாக்க ம், தாக்கிய ேவகத்தில் உள்வாங்கித் தி ம்பி மைறய ம் ஏற்ற
இடத்தில் தளம் அைமந்தி ந்த . இ ேபால் சிறிய தீவின் பா காப் அல்ல
எதிாிகைளத் தாக்கும் ஏற்பாட் ற்கு மிகமிகப் ெபா த்தமான தளமாக அ இ ப்பைத
இ வ ம் உணர்ந்தனர். வார்த்ைதகைள நிைறய ெதா த் அந்த தளத்ைத அதிகமாகப்
பாராட் னால் கூட அந்தப் பாராட்
க்கும் மிைகயான அம்சங்கைளக் கண்
உணர்ந் வ ய எயினன் சந்ேதகிக்கக் கூ ெமன் தயங்கி அளவான வார்த்ைதகளில்
பாராட் னார்கள் அவர்கள். கப்பல்கள் யா ம் கபாட ரத் க் கலஞ்ெசய் ேகாட்டத்தில்
பைடக்கப் ெப வனவற்ைற விட உ தியாக ம், உைழக்க வல்லைவயாக ம் இங்கு
இ ப்பைத ம் அவர்கள் கண்டார்கள்.
மீண் ம் கலஞ்ெசய் நீர்நிைலக் களத்தி
ந் தி ம் ம் ேபா அவர்களி வ ம்
கண் கட் ேய அைழத் வரப்பட்டார்கள். பர க்குத் தி ம்பிய ம் இரண்டாவ
ைறயாக மீண் ம், "உங்கைளப் ேபான்ற யாத்திாிகர்கள் ஒ தீவின் தந்திரமான
பா காப் ஏற்பாட்ைடக் கண் வியப்ப இயல்ைப மீறிய காாியமாகேவ எனக்குத்
ேதான் கிற ?" என் சந்ேதகம் ெதானிக்க வினாவிட் அவர்கள் இ வ ைடய
கபாவங்கைள ம் கூர்ந் கவனிக்கத் ெதாடங்கினான். அவ ைடய க குப் பார்ைவ
அவர்கைளத் ைளப்ப ேபா
ந்த .
------------20. சந்ேதக ம் ெதளி ம்
கலஞ்ெசய் நீர்க்களத்ைத வாய்விட் ப் பாராட் வேதா வியப்பேதா கூட எயினர்
தைலவனின் சந்ேதகத் க்கு உாியதாக இ ப்பைதக் குறிப்பறிந் ெகாண்ட
சாரகுமார

ம்,

நாக

ம், விைரந்

ேபச்ைச ேவ

"கைலகளில் எயினர் மரபின க்கு ஈ பா
கைலகளில் ஈ பா

க்கு மாற்றினார்கள்.

உண்டா? உண்டானால் என்ெனன்ன

உண் ?" என்ப ேபால் உைரயாடல் மாற்றப்பட்ட .

ேகா நகரங்களின் அரச தந்திர நாகாிகங்க
ெதாியாவிட்டா

ெபா

ம் நாட் ப் றங்களி

ம் உைரயாடல்

ம் காட் ப் றங்களி

க்கங்க

ம்

ம், உள்ேளா க்கு
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இயல்பாகேவ வாய்க்கும் சில சந்ேதகங்கள் எயினர்க க்கும் இ ந்தன. திடீெரன்
தங்க ைடய கப்பல் கட் ம் தளத்ைதப் பார்க்க ேவண் ெமன் வி ந்தினர்கள்
ஆர்வம் காட் ய ம், பார்த்
த்த ம் - அைதப்பற்றிய ேபச்ைச வளர்த்தாமல் - ஒ
விதமான அவசரத்ேதா கைலையப் பற்றிப் ேபசத் ெதாடங்கிய ம் - எயினர்
தைலவ க்குக் கவைலைய அளித்தன. சா ாியமாகத் ெதாடர்ந் ேபசிய ேபச்சினால்
சாரகுமார ம்,
நாக ம் அந்தக் கவைலைய மறக்கச் ெசய் விட்டார்கள். எயினர்
தைலவ க்கு ஏற்பட்ட சந்ேதகத்ைத அவ ள்ேளேய தள ம்ப ெசய்ய அவர்கள்
அ ம்பா பட ேவண் யி ந்த .
வில் அவர்கள் இ வ ம் அந்தத் தீவி

ந்

விைடெபற

யன்றேபா . "ஏன்

அவசரப்ப கிறீர்கள்? இன் ம் சில தினங்கள் தங்கியி க்கலாேம?" என் எயினர்
தைலவன் உபசாரத் க்காகக் கூறினான். அந்த உபசார வார்த்ைதகைளேய ஏணியாகப்
பற்றி ஏறி நின் ெகாண் எயினர் தைலவனின் சந்ேதகத்ைதக் கடந் மீண்டான்
இைளயபாண் யன். ஆயி ம் சந்ேதகத்ைத ற்றி ம் கடந் விட்ட உ தி அவ க்கு
வரவில்ைல.
"ஐயா! யாத்திாிகர்களாகிய நாங்கள் ஒேர இடத்தில் தங்கி நின்

என்ன பயன்?

திய

திய இடங்கைள ம், திய திய காட்சிகைள ம், திய திய மனிதர்கைள ம்
சந்திப்ப ம், காண்ப ேம, எங்க க்குப் பயன் த ம். ஆகேவ தையகூர்ந் எங்க க்கு
விைட ெகா க்க ேவண் ம். தங்க ைடய அன் க்கும் ஆதரவிற்கும் பலகா ம் நன்றி
ெச த்தக் கடைமப்பட்
க்கிேறாம்" என் தனக்ேகா
நாக க்ேகா அந்தத் தீவில்
ேம ம் ெதாடர்ந் தங்கித் ெதாிந் ெகாள்ள எ
மில்ைல என்ப ேபால்
அசிரத்ைதயாகப் ேபசிய பின்ேப சாரகுமாரன் எயினர் தைலவனின் சந்ேதகச்
சிைறயி
ந் மீள
ந்த .
அறி க்கூர்ைம மிக்கவர்களின் சந்ேதகங்கைளயாவ

ெசாற்களால் ெதளி

ெசய் விடலாம். 'அறியாைம ம் பி வாத ம் உள்ள நாட் ப் றத்

மனிதர்களின்

சந்ேதகங்கைளச் ெசாற்களாேலா, சிந்தைனத் ெதளிவினாேலா மட் ேம தீர்க்க
யா . சா ாியம் மட் ேம அப்ப ப்பட்ட சந்ேதகங்கைளத் தீர்க்க
ம்'
என்பைதச் சாரகுமாரன் அந்த ேவைளயில் மிக நன்றாக உணர
ந்த . எயினர்
தைலவன் தங்க க்கு விைட ெகா த் விட்டா ம் தங்கைள வழிய ப் வதி ம்,
தாங்கள் ெசல்ல ேவண் ய ேவ தீ க க்கு எப்ப எப்ப ப் ேபாக ேவண் ெமன்
ேவ ெசால் வதி ம் அவன் அதிகமான சிரத்ைத காண்பிக்க ன்வந்ததி ம் ஒ
சிறப்பான உள் ேநாக்கம் இ க்க ேவண் ெமன் ேதான்றிய சாரகுமார க்கு.
அைத அவன்
நாகனிடம் கூறி விவாதிக்க ம் வி ம்பவில்ைல. அந்த
உள்ேநாக்கத்தின் விைள விைரவில் ெதாி ெமன் ம் அவ க்குத் ேதான்றிய .
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தங்க ைடய மரக்கலத் க்கு வந் பயணத்ைதத் ெதாடங்கிய பின் ம்
இைதப்பற்றித் தனிைமயில் கூட அவன்
நாகனிடம் எ
ம் கூறவில்ைல.
மரக்கலத்ைதச் ெச த் ம் மீகாம ம் பிற ஊழியர்க ம்
நாக ம் ெசல்ல
ேவண் ய திைசையக் குறித் த் தங்க க்குள் உைரயாடத் ெதாடங்கிய ேபா ம்
இைளயபாண் யன் அதில் கலந் ெகாள்ளவில்ைல. 'இன்ன இன்ன திைசயில் இப்ப
இப்ப மரக்கலத்ைதச் ெச த்திக் ெகாண் ெசன்றால் நீங்கள் ெசல்ல ேவண் ய
தீ க க்கு ஏற்றப வழி அைம ம்' என் விைடெப ம் ேபா ம் எயினர் தைலவன்
கூறிய வழிகைள இப்ேபா
நாகன் பிற ஊழியர்களிடம் நம்பிக்ைகேயா
விவாிக்கத் ெதாடங்கியேபா கூட இைளயபாண் யன் அதில் தைலயிடவில்ைல.
எல்லாம் ேபசி
த் ஊழியர்க க்கு இடேவண் ய கட்டைளகைள ம் இட்
ந்த பின்
நாகன் தனிேய நின் ெகாண்
ந்த இைளயபாண் ய க்க ேக
ெந ங்கி, "எந்தத் திைசயில் மரக்கலத்ைதச் ெச

த்தச் ெசால் யி க்கிேறன்

ெதாி மா?" என் வினாவியேபா , "எந்தத் திைசயில் ெச த்திக் ெகாண்
ேபானா ம் ஆபத் இ க்கிற என்பைத மறந் விடாேத" என்
டகமாக
ம ெமாழி கிைடத்த இைளயபாண் யனிடமி ந் . அந்த ம ெமாழிையக் ேகட்
நாகன் ஓரள அதிர்ச்சியைடந்தான் என்ேற ெசால்ல ேவண் ம். ேம ம்
ெதாடர்ந் இைளய பாண் யன் ஏதாவ கூ வான் என் எதிர்பார்த்த
நாக க்கு அவ ைடய ெதாடர்பான நீ த்த ெமௗனம் திைகப்ைபேய அளித்த .
அந்த ெமௗனத்ைதத் தற்ெசயலான அைமதியாகேவா ேசார்வாகேவா க தி
விட் விட ம்
நாகனால் இயலவில்ைல. ஏேதா ெபாிய காரணம் இ க்க
ேவண் ெமன் ம் ேதான்றிய . ஒ காரண ம் தனிேய பிாிந்
லப்படவில்ைல.
அந்த நிைலயில் இைளயபாண் யனின் அந்த ெமௗனத்ைதக் கைலத் உைரயாடைல
வளர்க்க ம் தயக்கமாக இ ந்த அவ க்கு. நீண்ட ேநரம் அேத நிைலைம நீ த்த .
இைளயபாண் யனிடம் ஏதாவ ேபசியாக ேவண் ெமன்
நாகேன வாய்
திறந்தேபா சிறி ம் எதிர்பாராதவிதமாக இைளயபாண் யேன ேபச ன்வந்தான்.
"
நாகா! நாம் இந்தத் தீவில் இன் ம் சில நாட்கள் தங்கி நம்ேமா எயினர்
தைலவன் சுபாவமாகப் பழகத் ெதாடங்கிய பின் கப்பல் கட் ம் தளத்ைதப் பார்க்கும்
ஆவைல ெவளியிட்
க்க ேவண் ம். அவசரப்பட் விட்ேடாம். அவசரப்படாமல்
காாியங்கைளச் சாதித் க் ெகாள்வதி ள்ள நீ த்த ெசௗகாியம் அவசரப்ப வதில்
எப்ேபா ேம இ ப்பதில்ைல" என் இைளயபாண் யன் கூறத் ெதாடங்கிய ம்
நாக க்கு ஒன் ம் ாியவில்ைல. அவன் தனக்கு ஒன் ம் ாியாத பாவைனயில்
திைகப்ேபா சாரகுமாரனின் கத்ைதப் பார்த்தான். சாரகுமாரேனா கடைலப்
பார்த்தான். நான்கு ற ம் தி ம்பித் தி ம்பி எைதேயா எதிர்பார்ப்ப ேபால்
பார்த்தான். அதி
ந் ம்
நாகனால் எைத ம் விளங்கிக் ெகாள்ள
யவில்ைல.
அவ ைடய சந்ேதக ம் தீரவில்ைல. ெதளி ம் பிறக்கவில்ைல. அந்நிைலயில்
அவர்கள் மனநிைலையப் ேபால் இ
ம் மயங்கத் ெதாடங்கிய .
---------
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21. ஒ

ேசாதைன

மரக்கலத்தில் தீப்பந்தங்கள் ஏற்றிப் ெபா த்தப் ெபற்றன. இ ட் விட்டைத
உணர் க்குக் ெகாணர்வ ேபால் அந்தப் பந்தங்களின் ஒளி இ ளின் ெசறிைவக்
காட்டலாயிற் . எங்ேகா ெதாைலவில் அேத ேபான்ற ஒளியின் ரத் ப் ள்ளிகள்
ெதன்படத் ெதாடங்கின.
"ேவ மரக்கலங்க
நாகன்.

ம் ெதன்ப கின்றன. இனி பயமில்லாமல் ேபாகலாம்" என்றான்

"அெதப்ப அவ்வள உ தியாகச் ெசால்ல
இைளயபாண் யனிடமி ந் .

ம்?" என்

பதில் வந்த

"கடற்பகுதியின் இந்த இடங்களில் ந்நீர்க் ெகாள்ைளக்காரர்களாகிய கடம்பர்கள்
மிகுதியாயி ப்பதாகச் ெசால்வார்கள். தனிக் கப்பல்கள் சிக்கிக் ெகாண்டால்
கடம்பர்கள் ணிவாகக் ெகாள்ைளக்கு வ வார்கள். கூட்டம் கூட்டமாக மரக்கலங்கள்
ெசல் ம்ேபா அவர்கள் ெதால்ைல இரா " என்ற
நாகனின் ேபச்ைச
இைடமறித் ,
"உன் கண்ணில் இப்ேபா ெதன்ப ம் மரக்கலங்களின் ஒளித் ேதாற்றத்ைதக்
ெகாண் மட் ேம அைவ நமக்கு ேவண் யவர்களின் மரக்கலங்கள் என்ேறா
நம்ைமப்ேபால் யாத்ாீகர்களின் மரக்கலங்கள் என்ேறா எப்ப க் ெகாள்ள
ம்?"
என் ேகட்டான் சாரகுமாரன். அைத ம த் ச் ெசால்ல ம்
நாகனால்
இயலவில்ைல. இைளயபாண் யேன ேம ம் கூறத் ெதாடங்கினான். "நான்
ெசால்வைதக் கவனமாகக் ேகள்
நாகா! ெதன்பழந்தீ கள் பலவானா ம் தீ களில் வாழ்பவர்க ம், தீ கைள ஆள்பவர்க ம் கடற் ெகாைலஞர்கேள.
இனிவரப்ேபாகும் எல்லாத் தீ க க்கும் ன்வாயில் ேபான்ற இந்த எயினர்
தீவிேலேய நாம் சந்ேதகத் க்கு ஆளாகிவிட்ேடாம். ஆயி ம் தப்பி வந்தாயிற் . நாம்
அரச கு ம்பத் ப் பிரதிநிதிகளா, அல்ல ெவ ம் யாத்திாிகர்களா? என்
சந்ேதகத் டேனதான் எயினர் தீவின் தைலவன் நமக்கு விைடெகா த்தி க்கிறான்.
இைத நிைனவில் ைவத் க் ெகாண் பயணம் ெசய்தால்தான் நாம் நம் ைடய
பயணத்ைத ெவற்றிகரமாக
த் க் ெகாண் தி ம்பிப் ேபாக
ம். ஆகேவ இனி
நாம் ஒ காாியம் ெசய்ய ேவண் ம்..."
"என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என் தான் கூ ங்கேளன்..."
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"நம்ைம யாத்திாிகர்களாேவ நி பிக்க ேவண் ம். எப்ப யார் நம் ைடய
ெபா ைமையச் ேசாதித்தா ம் நமக்குக் ேகாபம் வரக்கூடா . ேகாபம் வந்தால்
தன்மான உணர் ெப கும். தன்மான உணர் ெப கினால் நம்ைம ரமரபினராக
நி பித் க் ெகாள்ளத் ேதான் ம். ேபாாி ம் உணர்

ெவளிப்ப மானால் 'உயர்ந்த

அரசகு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த க்ஷத்திாியர்கள் இவர்கள்' என் ெதளிவாக நம்ைமப் பற்றி
மற்றவர்கள் ாிந் ெகாள்வார்கள். நாம் அதற்கு இடங்ெகா க்கக் கூடா . ஆனால்
அப்ப க் ேகாபதாபங்க க்கு இடங்ெகா க்க ேவண் ய சந்தர்ப்பங்கள் தான் இனி
நிைறய வ ம் என் ேதான் கிற . ரத்ைத ம் காட்டக்கூடா . ெசல்வத்ைத ம்
காட்டக்கூடா . நம்மிடமி க்கும் விைல யர்ந்த கபாடத்
த் க்கைள வ ய
எயினனிடம் வழங்கிய ேபால் இனி ம் ெதாடர்ந் வழங்கிக் ெகாண்ேட
ேபாகக்கூடா என் எனக்குத் ேதான் கிற . அ
ம்கூட ஒ நிைலைமக்கு ேமல்
நம்ைமச் சந்ேதகத் க்குாியவர்களாக்கிக் காட் க் ெகா த் வி ம். யாத்திாிகர்களிடம்
எவ்வள

த் க்கள் தான் இ க்க

ம்?"

"இைதத்தான் நான் ன்ேப கூறியி க்கிேறேன? 'யாத்திாிகர்கள்' என்ற
ேபார்ைவதான் நமக்குப் பா காப்பான . அதில் சந்ேதகேமயில்ைல. ஆனால்
இவர்க ைடய அன்ைப ம் மதிப்ைப ம் ெபற நம் ைடய கபாடத்
த் க்கைள
அளிப்ப

பயன்ப மானால் நாம் அதற்குத் தயங்குவாேனன்?"

"தயங்க ேவண் ய அவசியம் எயினர் தீவில் இறங்கிய ேவைளயில் நமக்கு இல்ைல
நாகா! ஆனால் இனி அப்ப த் தயங்கி ஆக ேவண் ய அவசியம் இ க்கிற . நாம்
சந்ேதகத்திற்கு ஆளாக ேவண் யதாக ேநர்ந் விட்ட பின் தயக்கத் க்குக்
காரணமி க்கிற . நம்ைம வழிய ப்பிய சுவட்ேடா எயினர் தைலவேன நாத கம்பீர
ஆற்றின் கத் வார வழிேய ேவறிரண் கப்பல்கைள அ ப்பி நம்ைமச் ேசாதிக்க
ேநாிடலாம். அந்தச் ேசாதைனயின் ேபா நாம் ஏமாறிவிடக்கூடா என்ப தான் என்
க த் ."
"அப்ப

ஒ

ேசாதைன நமக்கு வ ம் என்

இைளயபாண் யேர? என்

நீங்கள் நிைனக்கிறீர்களா

நாகன் வினாவி

க்க ம்,

"நிச்சயமாக நிைனக்கிேறன்! அேதா எதிேர பார்! ாி ம்" - என் பரபரப்ேபா
எதிர் றம் சுட் க் காண்பித்தான் சாரகுமாரன்.
நாகன் அவன் சுட் க் காட் ய
திைசயில் பார்த் மைலத்தான். வழிைய மறித்தாற்ேபால் கட ல் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக
இரண் மரக்கலங்கள் நிற்ப ம் அவற்றி
ந் தீப்பந்தங்கேளா சி சி
படகுகளில் பிாிந் இறங்கி ஆட்கள் வி கம் வகுத்தாற்ேபால் கட ல் ெதன்ப வ ம்
நல்லதற்கு என் படவில்ைல.
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"
ந்தவைர கபாட ரத் அரச சின்னங்களள மைறத் ைவ. த் க்கைள
மரக்கலத்தின் கீழைறயில் ெகாட் ஒளித் வி . ஒ பாவ ம் அறியாத யாத்திாிகர்கள்
ேபால் ந க்க இனி நீ ம் நா ம் ணிய ேவண் ம். 'வ ய எயினனின் அன்பிற்குாிய
வி ந்தினர்களாக இ ந் விட் ேவ தீ க க்காகப் பயணத்ைதத் ெதாடர்வதாக
அவர்களிடம் கூ ேவாம். வ ய எயினன் நாட் ல் இயற்ைகயழகு மட் ேம நம்ைமக்
கவர்ந்ததாகச் ெசால்வ தவிரக் கப்பல் கட் ம் தளத்ைதப் பார்த்த நிைனேவ நமக்கு
அ ேயா மறந் விட்ட ேபால் ந ப்ேபாம். தப்பி ேமேல ெசல்ல இவற்ைறத் தவிர
ேவ வழி இல்ைல. இவற்ைறக் ெகாண்ேட தப்பி ேமேல ெசன் விடலாம் என்பதற்கும்
உ தி இல்ைல" என்றான் இைளயபாண் யன்.
"இ
ெசய்ய

இப்ப த்தான் நடக்கும் என்
ந்த

எப்ப ப் ெபா த்தமாக உங்களால் அ மானம்

இைளயபாண் யேர?" - என்

நாகன் வியந்தான்.

"ஏேதா மனத்தில் ேதான்றிய . அதற்கு விைள இ க்குெமன் ம் நம்ப
ந்த .
நான் நிைனத்தப ேய இப்ேபா நடக்கிற . வழி மறித் க் ெகாண் நிற்கும்
கலங்கைள மீறி நம் மரக்கலத்ைதச் ெச த்த ேவண்டாம். இங்ேகேய அடங்கிப்
பணிவ ேபால் நி த்த ஏற்பா ெசய். நம மரக்கலம் நின்ற டேன அவர்கேள
ேகாபாேவசமாக வ வார்கள். பணிவாகேவ ேபசுேவாம். வ ய எயினனின்
வி ந்ேதாம் ம் பண்ைபப் கழ்ேவாம்" என் நடக்க ேவண் யவற்றில் பரபரப் க்
காட்டத் ெதாடங்கினான் சாரகுமாரன்.
நாக க்கு அந்த ன்ெனச்சாிக்ைக
வியப்ைப அளித்த . இைளய பாண் ய ைடய 'அரசதந்திர' மதி ட்பம்
ெப கிவ வைத உள் ரப் பாராட் ப் ெப ைம ெகாண்டான் அவன். அதற்குள்
கட ல் நாலா திைசகளி
ந் ம் படகுகள் அவர்கள் கலத்ைத ெந ங்கின.
ெகாள்ைளயி பவர் வழக்கமாகக் குரைவயி ம் ேகார ஒ விகற்பங்க ம் கா
ெசவி ப ம்ப ஒ க்கலாயின. அவர்கேளா இயல்ைப மீறிய நிதானத்ேதா அந்தக்
கடற்ெகாள்ைளக்காரர்கைள எதிர்ெகாண்டனர். ேதான்றியப ேதான்றிய இடத்தில்
சட்டங்கைள ம் கயி கைள ம் பற்றி அவர்கள் மரக்கலத்தில் ஏறிவந்த ேபா அந்த
ஆத்திரேம குளிர்ந் ேபாகும்ப இைளயபாண் ய
பணிேவா ம் விநயத்ேதா ம் வரேவற்றனர்."

ம்,

நாக

ம் அவர்கைளப்

"உங்க க்கு எ ேவண் மானா ம் தரச் சித்தமாயி க்கிேறாம். இந்த மரக்கலத்ைத
உங்கள் ெசாந்த மரக்கலம் ேபால் நிைனத் க் ெகாள்ளலாம். நாங்கள் வ ய எயினைரச்
சந்தித்த மகிழ்ச்சியி
க்கிேறாம். வ ய எயினைரப் ேபால் ெவ ம் யாத்திாிகர்களிடம்
இவ்வள

அன் காட் கிற கனி

ேவ

யா க்கு வ ம்? எயினர் தீவின் அழைக ம்

இயற்ைக வளத்ைத ம் எங்களால் மறக்கேவ

யா . 'ேமேல உங்க

ைடய

யாத்திைரையத் ெதாட ம் ேபா கட ல் ஒ பய மின்றிச் ெசல்லலாம்' என் வ ய
எயினர் கூறிய வார்த்ைதகள் இன் ம் எங்கள் ெசவிகளில்
ஒ த்தவண்ணமி க்கின்றன" என் இைளயபாண் ய ம்
நாக ம் அன்ேபா
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கூறிய ெசாற்கைளக் ேகட் வந்தவர்கள் தயங்கித் தயங்கி நிற்கேவ - இவர்கள்
இ வ ம் ேம ம் உற்சாகமாக வ ய எயினைனப் கழலாயினர். வந்தவர்கள்
தங்க க்குள் ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் பார்த் க் ெகாண்டனர். இைளயபாண் யேனா
அந்தச் ேசாதைனயி
ந் மீள
ெசய் விட்ட ைவராக்கியத் டன்
காாியங்கைளச் ெசய்யலானான்.
------------22. ெமாழி காப்பாற்றிய
கப்பைலச் சூழ்ந் ெகாண்டவர்கேளா இைளயபாண் யன் எதிர்பார்த்ததற்கும்
அதிகமாகச் ேசாதைன ெசய்தனர். வ ய எயினனின் ெப ந்தன்ைமையப் கழ்ந்
கூறிய இவர்கள ெசாற்களினால் மட் ேம அவர்கள் தி ப்தி அைடந் விடவில்ைல.
தாங்களி வ ம், எந்தவிதமான அரச தந்திரத்தி ம் அக்கைறயில்லாத ெவ ம்
யாத்திாீகர்கேள என்பைத இவர்கள் நி பிக்க யன்றதி ம் அவர்கள் மனநிைற
அைடந் விட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. அரசியல் உற களில் சந்ேதகம்
ெகாண்டவர்க க்ேக உாிய ேபய்ப் பி வாதத்ேதா சாரகுமாரனிடம் உைரயாடைலத்
ெதாடங்கித் ெதாடர்ந்தார்கள் அவர்கள்.
"எயினர் தீவிேலேய உங்கைள வியக்கச் ெசய்த இடம் கலஞ்ெசய் நீர்க்களமாகத்தான்
இ க்கும். சிறி ம் ஒளி மைறவின்றி அதைன உங்க க்குச் சுற்றிக்
காண்பித்ததற்காகத் தான் வ ய எயினைர நீங்கள் மனமாரப் க கிறீர்கள்!
ெபா வாக யாத்திாீகர்க க்குத் தங்க ைடய பா காப் ப் பைடக் ேகாட்டங்கைளச்
சுற்றிக் காண்பிக்க யா ம் ணியமாட்டார்கள். ெவள்ைள உள்ள ம், பரந்த
நல்ெலண்ண ம் உள்ள வ ய எயின மன்னைரப் ேபான்றவர்கள் சூ வா
அறியாதவர்களாைகயினால் யா க்கும் எைத ம் மைறப்பதில்ைல" என் கூறிவிட்
உடேன சாரகுமாரனின் கத்தி ம் கண்களி ம் பிரதிப க்கும் உணர்ச்சிகைளத்
ேத பவன்ேபாலக் கூர்ந் ேநாக்கினான் வந்தவர்களில் ஒ வன்.
"தீ

தீவாகச் சுற்றித் திாி ம் எங்கைள ஒத்தவர்க

க்கு எந்தப் திய ெபா ைளப்

பார்த்தா ம் வியப் த்தான் ஐயா! ஆனால் அந்த வியப் ம், விந்ைத ம், அ த்த திய
ெபா ைளப் பார்க்கிறவைரதான் எங்கள் மனத்திேல நிைலத்தி க்கும். ஒவ்ெவா
மலராகத் ேத ப்பறந் திாிந் ேத ண் ம் வண் கைளப் ேபால் அ பவங்களிேல
மகிழ்ச்சி ெகாள்ள அைலபவர்கள் நாங்கள்! ெசால்லப்ேபானால் எயினர் தீவிேல நாத
கம்பீரம் என்ற அழகிய அ வி ம் ஆ ம் எங்கைளக் கவர்ந்த அள கூட கலஞ்ெசய்
நீர்க்கள ம், கப்பல் கட் ம் ெதாழில்
க்கங்க ம், எங்கைளக் கவரவில்ைல
என் தான் ெசால்ல ேவண் ம்" - என கத்தில் எந்தவிதமான உணர் க மில்லாத
ஒ பாமரைனப் ேபால் இைளயபாண் யன் ம ெமாழி கூறினான். அவ்வளவில்
கப்பைல வழிமறித்தவர்க க்குச் சந்ேதகம் ப ப்ப யாகக் குைறந்தி க்க ேவண் ம்.
சிறி ேநரம் ேவ ஏேதேதா ேகள்விகைளக் ேகட் க் ெகாண்
ந் விட் விைட
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ெபற் க் ெகாண் அவர்கள் ேபாய்விட்டார்கள். ேபாகும்ேபா சாரகுமாரைனக்
ேகள்விக் கைணகளால் ைளத்ெத த்தவன் ஓர் எச்சாிக்ைக ம் ெசய் விட் ப்
ேபானான்.
"உங்கள் யாத்திைரைய இந்தக் கடற்பகுதியில் மிக ம் கவனத்ேதா ம்,
எச்சாிக்ைகேயா ம் ெசய்ய ேவண் ம். இங்ேக இந்தத் ெதன்கடற் பகுதியில்
ெகா ைமயான பழக்க வழக்கங்கைள ைடய எத்தைன எத்தைனேயா தீ கள்
இ க்கின்றன. யாத்திைர ெசய்பவர்கைள ம் அரசதந்திர ேநாக்கத்ேதா
சுற் ப்பயணம் ெசய்பவர்கைள ம் கூடத் தனித்தனிேய ேவ பா கண்
பிாித் ண ம் ஆற்றல் குைறந்தவர்களின் ன்னால் கூட நீங்கள் ேபாய் நிற்க
ேநாிடலாம்". இந்த எச்சாிக்ைகைய அவன் எதற்காகச் ெசய் விட் ப் ேபானான்
என்பைத இைளயபாண் யனால் விைரந்
ாிந் ெகாள்ள
யவில்ைலயாயி ம்
இதில் ஏேதா உட்ெபா ள் இ ப்பதாக உய்த் ணர மட் ம்
ந்த . ன்ப ம்
ேசாதைனக ம் வ ம்ேபா மனித மனத்திற்கு இயல்பாகேவ ன்ெனச்சாிக்ைக ம்
என்ன ேநரப்ேபாகிற என்பைத உண ம் ைனப் ம் வ வ ண் . மைழ
ெபய்
ன் இயல்பாகேவ மியில் கிள ம் மண் வாசைனையப் ேபால் தற்ெசயலாக
மனித இதயத்தில் ேந ம் ன்னறிவிப் இ . கட ல் அவர்கள் கலத்ைத வைளத் க்
ெகாண் த த்த கப்பல்கள் எல்லாம் மாயமாக மைறந் விட்டன. விைரந் நிகழ்ந்த
ஆரவார ம் அைதவிட விைரந் நிகழ்ந் விட்ட தனிைம ம் மாயங்கள் ேபால்
ேதான்றின.
இைளயபாண் யன், அ வைர ெமௗனமாக ம், இனி என்ெனன்ன ேந ேமா என்ற
திைகப் ட ம் தன்ன கில் நின் ெகாண்
ந்த
நாகைன ேநாக்கிக்
கூறலானான்:
"இந்தச் ேசாதைனயில் தப்பிவிட்ேடாம். ஆனால் இதி

ந்

தப்பிவிட்டதற்காக

மகிழ்வதற்குக் கூட ேநர ம், அைமதி ம் இன்றி அ த்த ேசாதைனைய எதிர்பார்க்க
ேவண் ய அவசரத்தில் இ க்கிேறாம் நாம். சில காாியங்களில்
ெவன் விட்டதற்காகேவா, நிைற
நிைறேவா, நிகழ்ந்

ெபற் விட்டதற்காகேவா, அந்த ெவற்றிேயா,

ந் விட்டதாக நாம் நிைனத்த ம கணேம உடன் விைரந்

மகிழ்வேதா, ெப மிதப்ப வேதா கூட அரச தந்திரமாகா . நம் ைடய மகிழ்ச்சி ம்
றத்தார் அறிய ெவளிப்படலாகா . நம் ைடய யர ம் றத்தார் அறிய
ெவளிப்படலாகா . சா ாியத்தின் கனிந்த நிைல நம

உணர்ச்சிகளின் பலங்கைள ம்,

பல னங்கைள ம், பிறர் கணிக்க ம்
யாமல் நம்ைம அ மானத் க்கும்
அப்பாற்பட்டவர்களாக ைவத் க் ெகாள் வ தான்."
"அப்ப நாம் இ க்கும் ேபா நம்ைம உய்த் ணர யல்கிறார்கள்
இங்கி ப்பவர்கள்! அப்ப யில்லாமல் நாேம பல னமாக ம் நம்ைமப் பிறர் உணர
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ந்த ெவளிப்பைடயான நிைலயி

ம் இ ந் விட்ேடாேமா இன்

ஏன் தான் இந்தத் தீ களில் வசிக்கும் சிற்றரசர்கள் இவ்வள

ம்

ன்பம் தான்!

சந்ேதகப்ப கிறார்கேளா,

ெதாியவில்ைலேய?" என் வினாவினான்
நாகன். இைளயபாண் யன் சில
விநா கள் அவ க்கு ம ெமாழி கூற ம் ேதான்றாமல் ஏேதா சிந்தைன
வயப்பட்டவனாக இ ந்தான். பின்
நாகைன ேநாக்கிக் கூறத் ெதாடங்கினான்:
"ேந க்கு ேநர் நம்ைம யாெரன் உைறத் ப் பார்த் த் ெதாிந் ெகாள்ளத் தயங்கி
இப்ப த்தான் வ ய எயினன் நம்ைம இனங்கண் ெகாள்ள யல்வான் என்ற
ஐயப்பா ம் அ மான ம் என் மனத்தில் ன்ேப உண்டாகிவிட்டன. அதனால்தான்
நான் ன்ெனச்சாிக்ைக அைடய
ந்த . விைரந் மகிழ்ந்தி த ம், விைரந்
ெவகுளியைடத ம் அரசர்கு க்கு ஆகாத ெசயல்கள். ரமரபினராகிய அரசர் கு க்குச்
சிறப்பாக உாிய தன்மான ம், ேகாப ம் நமக்கு இ க்கின்றனவா, இல்ைலயா,
என்பைதத்தான் வ ய எயினன் ேசாதித் அறிந் ெகாள்ளத்
த் க்
ெகாண்
க்கிறான். ெசாற்களின் லம் மனிதர்கைள அறிந் ெகாள்ள
யல்கிறவர்கைள விட உணர்ச்சிகளின் லேம மனிதர்கைள அ மானம்
ெசய்கிறவர்களிடம் மிக மிக விழிப்பாக இ க்க ேவண் ம்."
"உண்ைமதான் இைளயபாண் யேர! சிந்தைனயின்

லமாக ம், ெசாற்களின்

லமாக ம், மனிதர்கைள அறிந் ெகாள்கிறவர்கைள விட உணர்ச்சி பாவங்களின்
லம் உய்த் ணர யல்கிறவர்கள் குழப்பங்கைள ம் பயங்கர விைள கைள ம்
உண்டாக்கிவிட வல்லவர்கள். எதற்கும் நாம் கவனமாகத்தான் இ க்க ேவண் ம்."
இவ்வளவில் அவர்க ைடய உைரயாடல் நின்ற . கப்பல் ஊழியர்கைளக் கூவி
அைழத் ேமேல பயணத்ைதத் ெதாடர ேவண் க் கட்டைளகைள இட்டனர். சிறி
ேநரத்தில் பயணம் ெதாடர்ந்த . ேமேல ெசல்லச் ெசல்ல அைலகள் சுழன் சுழன்
ரட் க் ெகாண் வந்தன. அப்பகுதியில் இரண்
ன் சி சி தீ களால் கடல்
ண் க்க ம், பிாிக்க ம் பட்
ந்ததனால் காற் ம், அைலக ம் அவர்க ைடய
கப்பைல ஆட் ைவக்கத் ெதாடங்கின. அந்த ேநரத்தில் அவ்வள பயங்கரமான
அைலக க்கும் காற் க்கும், இைடேய பயணம் ெசய்வைதவிட அ கி ள்ள தீ
ஏதாவ ஒன்றில் தங்கிவிட் ம நாள் காைலயில் பயணத்ைதத் ெதாடர்வ தான்
ெபா த்தமாக இ க்கும்ேபாலத் ேதான்றிய . இர ேநரத்தில் இ ேபால் தீ களால்
பிாிக்கப்பட்ட கடல் வழிகளில் காற் டன் அைல ம் ெகாந்தளிப் ம்
மிகுதியாயி ப்ப ம் பக ல் சிறி அைமதியைடவ ம் வழக்கெமன் கப்பல்
ஊழியர்க ம் கூறேவ தங்கிச் ெசல்வ என்ற
ைவ இைளயபாண் யன்
உ திப்ப த்திக் ெகாண்டான்.
அேத ேநரத்தில் ன் பின் ெதாியாத ஒ
திய தீவில் இர ேநரத்தில் ேபாய்க்
கைரயிறங்குவதால் ஏற்படக்கூ ய விைள கைளப் பற்றி ம் அவன் சிந்திக்கத்
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தவறவில்ைல. இத்தைகய தீ களில் மனித இயல்பின் ேமன்ைமயான நாகாிகங்க

ம்,

க ைண ைறக ம் பரவவில்ைல என்பதா ம், தற்காப் என்ற ஒேர எண்ணத்தின்
அ ப்பைடயில் தியவர்கள் எவைரக் கண்டா ம் ன்
த் வ இயல்பாகி
விட்டைமயா ம் தயங்க ேவண் யி ந்த . அேத சமயத்தில் கைரேயறத் தயங்கிக்
கட ேலேய பயணத்ைதத் ெதாடர்வதி ம் ன்பங்கள் இ ந்தன. ணிந்
ெவ க்க ேவண் ய ஒ நிைலயில் இைளயபாண் ய ம்,
நாக ம்
இ ந்தனர். கப்பல் ேபாய்க்ெகாண்
ந்த வழியிேலா சுற் ம் ற் ம் கட ைட
அங்கங்ேக காிய ெபாிய பாைறக ம் சி சி குன் க ம் ெதன்பட்டன. ந வாகச்
ெசல்ல இ ந்த வழிேயா கு கிய . காற் அதிகமாக அதிகமாகக் கலம்
அைலக்கழிக்கப்பட்ட . எந்த இடத்தில் பாைறகளில் ேமா ண் சிதற ேநாி ேமா
என்ற பய ம் அதிகமாகிய . என்ன ன்பம் வ வதாயி ம், அ கி
கைரயிறங்குவ என்ற
விற்கு வந்தார்கள் அவர்கள். அப்பகுதியி

ள்ள தீவில்
ள்ள தீ கள்

ேமடாக ம், பாைறகள் நிைறந்த பாங்கினதாக ம் கடல் உட்குழிந் ஆழமானதாக ம்
அைமந்தி ந்ததனால் கைரேயாரமாக எந்த இடத்தில் கலத்ைத ஒ க்கிக் ெகாண்
ெசன்றா ம் - குன் களில் ேமாதாமல் தங்கைளப் பா காத் க் ெகாண்
கைரேச வ அாிதாயி க்கும் ேபாலத் ேதான்றிய .
ஆயி ம் திறைமயாகக் கலத்ைத ஒ க்கிக் கைரேசர யன்றார்கள். கைர ெந ங்க
ெந ங்க அந்தக் கைரப்பகுதிப் பாைறகளி ம் குன் களி ம் மங்கலாகத் ெதாிந்த
காட்சிகள் அவர்கைளத் தி க்கிடச் ெசய்வனவாக இ ந்தன. எந்தத் தீவின் ெபயைரச்
ெசான்னால் அ த பிள்ைளக ம் வாய்
ேமா அத்தைகய கு ரமான தீைவ
அ கியி ந்தார்கள் அவர்கள். ஆயி ம அவன் அஞ்சவில்ைல. தன்னிடமி ந்த
ெமாழியறி தன்ைனக் காப்பாற் ம் என்ற நம்பிக்ைகேயா கைரயிறங்குவதற்கான
ஏற்பா களிேல தயங்காமல் ஈ பட்டான் அவன்.
-------23. ெகா ந்தீ க் ெகாைலமறவர்
அப்ேபா

தாங்கள் கைரயிறங்கப் ேபாகும் தீ

- ெகா ந்தீ

என்பைத ம், அங்கு

வா ம் உலகத் ெதாடர்பில்லாத விேநாதமான இனத்ைதச் ேசர்ந்த ெகாைல மறவர்கள்,
தங்க ைடய வழிப ெதய்வமாகக் க
ம் ஒ பாைறக்கு நரப யி ம்
வழக்க ைடயவர்கள் என்ப ம் இைளயபாண் யன் அறியாதைவ அல்ல.
கைரேயாரமாக ஒ ங்கியி ந்த மனிதர்களின் ேகாரமான கபாலங்க ம், கு ரமாகச்
சிதறிக்கிடந்த எ ம் க ம் இறங்கிய டேனேய அச்சம் நிைறந்த வரேவற்ைப
அளித்தன. ேபய்த்தீ

என் ம்,

தத்தீ

என் ம் அந்தத் தீ க்கு ேவ

ெபயர்கள்

வழங்கி வந்தன. நாகாிகமைடந்த ஏைனய நா களி ம், தீ களி ம் வாழ்ேவார்
அந்தத் தீ க்கு அளித்த மாற் ப் ெபயர்கள் அைவ. ெபா வாக ேவ பகுதிகளி

ந்
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அந்த வழியாகப் பயணம் ெசய்ேவார் கடல் அைமதியாயி க்கும் பகல்
ேவைளகளிேலேய கடந் ேமேல ெசன் வி வ தான் வழக்கம்.
"இங்ேக இறங்கேவா தீ க்குள் பிரேவசிக்கேவா ேவண்டாம் வி
ம்வைர
இப்ப ேய கைரேயாரமாகத் தங்கியி ந் விட் வி ந்த ம் இரகசியமாக ேமேல
பயணத்ைதத் ெதாடர்ந் விடலாம்" என்றான்
நாகன். ஆனால் இைளயபாண் யன்
அதற்கு இணங்கவில்ைல. கைரேயாரமாக ஒ ங்கிய கப்பைலக் காற் மாற்றத்திற்கும்,
அைலகளின் உயர் தாழ் க்கும் ஏற்பக் கவனித் க் ெகாள் ம் ெபா ட்
ஊழியர்கைள மட் ம் கப்ப ேலேய விட் விட் த் தா ம்,
நாக
ேபாகலாம் என்ேற இைளயபாண் யன்
ெசய்தி ந்தான்.
"தீ க்குள் ேபாகலாமா?" என்

ம், தீ க்குள்

இைளயபாண் யன் வினாவியேபா

கப்பல்

ஊழியர்க க்குக் கட்டைளகள் இட் க் ெகாண்
ந்த
நாகன், திைகப்ேபா ம்
பயத்ேதா ம் ேபச்ைச நி த்திவிட் இைளயபாண் யனின் கத்ைத ஏறிட்
ேநாக்கினான். அந்தப் பார்ைவயில் பீதி ம் உயிர்ப் பய ம் ெதாிந்தன.
"பயப்படாேத
நாகா! கட ல் அரக்கனின் வாய்ப் பற்கைளப் ேபால்
த்திக்
ெகாண்
க்கும் இந்தப் பாைறகைள விடக் ெகா ந்தீவின் ெகாைலமறவர்கள்
ெகட்டவர்களாக இ ந் விடமாட்டார்கள். எவ்வள தான் ெகா யவர்களாக
இ ந்தா ம் மனிதர்க க்குள்ேள இதயம் என் ஒன் இ க்கிற .
பாைறக க்குள்ேள அந்த இதயம் நிச்சயமாக இ க்க
யா . பாைறகள் கல்லால்
ஆகியைவ என்பைத நிைன ைவத் க் ெகாள்!" என் காரண காாியத்ேதா
சாரகுமாரன் ஆ தல் கூறிய பின்ேப
நாகன் ைதாியமாக அவேனா
றப்பட்டான்.
மனிதர்களின் கு தி பட் ப் பட் ச் சிவப்ேபறிப் ேபாயின ேபான்ற அந்தத் தீவின்
பாைறகளில் ெதாற்றித் ெதாற்றி ஏறித் தட் த் த மாறிச் ெசல்ல ேவண் யி ந்த .
தான் பாைறகளில் ஏ ம்ேபா ஓர் இடத்தில் கால யில் ஏேதா இடறி ெநா ங்கிய
ேவைளயில் பீதிேயா கீேழ குனிந் அப்ப இடறி ெநா ங்கிய ெபா ைளத் க்கிப்
பார்த்த
நாக க்குக் ைககள் ந ங்கின. அ ஒ மாித்த மனிதனின் எ ம் க் கூ .
வாயில் ெசாற்கள் வராமல் ேபசத் த மாறிய குர ல் 'ஊ ஊ' என் காற்றாக
ெவளிப்ப ம் பீதி நிைறந்த குர ல் இைளயபாண் ய க்கு அந்த எ ம் க்கூட்ைடக்
காண்பித்தான்
நாகன்.
அைதக் கண்ட இைளயபாண் ய

க்கும் ெநஞ்சம் ஒ

கணம்

க்குற்ற

என்றா ம் தன்ைனத் திடப்ப த்திக் ெகாண் , "தீ க்குள் அ ெய த் ைவக்கும்
ேபாேத இப்ப த் ெதாியக்கூடாத ெதாிந் ெகட்ட சகுனம் ஆகிறேத என்
எண்ணாேத! நிமித்தங்கள் எல்லாம் நம் ைடய மேனாபாவைனக்கு
ஏற்றாற்ேபாலத்தான் நமக்குத் ேதான் ம். நிமித்தங்கள் நல்லைவயாயி ந்தால்
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விைள க ம் நல்லைவயாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் என்பதில்ைல. அேதேபால்
நிமித்தங்கள் தீயைவயாயி ந்தால் விைள க ம் தீயைவயாகத் தான் இ க்க
ேவண் ம் என்பதில்ைல. நிமித்தங்கள் யா ம் நம பாவைனயின்
பிரதிபிம்பங்களாகேவ இ க்கும். கவைலப்படாமல் தயங்காமல் ன்ேனறலாம் வா!"
என்
நாக க்கு இைளயபாண் யன் உ தி கூறி ம் அவ ைடய பய ம்
ந க்க ம் குைறயவில்ைல.
கு தி ட்கைளப் ேபால் கா ல் க ைமயாகக் குத் ம் சிவந்த பாைறகளி ம்,
கற்களி ம் மிதித் மிதித் நடந்தார்கள் அவர்கள். ெதாைலவில் ஒ காட்சி ெதாிந்த .
கூட்டமாக அந்தத் தீவின் மனிதர்கள் ஒ சிவப் ேமைடயில் எாிந் ெகாண்
ந்த
தீையச் சுற்றிக் கூத்தா க் ெகாண்ேட ெவறிமிகுந்த குர ல் ஏேதா
பா க்ெகாண்
ந்தார்கள். அந்தக் குர
ம் கூத்தி ம் பண்பைடயாத காட் க்
கு ரம் மட் ேம நிைறந்தி ந்த . ெதாைலவி
ந் அைதக் ேகட்கும்ேபாேத அ கில்
ெசல்ல அஞ்சி ந ங்கி ஓ விட ேவண் ம் ேபா
ந்த . பண்படாமல் கர
ரடாக
இ ந்த அந்தத் தீவின் காைலக்குத் ம் கற்கைளப் ேபால் ேகட்கும் ெசவிகைளக் குத்திக்
கிழிப்ப ேபா
ந்த அந்த ஓைச. அ கில் ெந ங்கப் தாகாரமான மனிதர்களின்
த த்த உ வங்கள் கபாலங்கைள அணிந் இ காட் ப் ேபய்க் கணங்கள் ேபால்
குதிக்கும் காட்சி ெதளிவாகத் ெதாியலாயிற் . அவர்கேளா ெவறிமயமான கூத்தில்
வட்டவ வமாகக் ைகேகாத் ேமைடயில் எாி ம் தீையச் சுற்றி ஆ க்
ெகாண்
ந்ததனால் இவர்கள் இ வ ம் வந்தைதக் கவனித்ததாகேவ ெதாியவில்ைல.
இைளயபாண் யன் ைதாியமாக ம்,

ணிவாக ம்,

ன்ேனறிக்

ெகாண்
ந்தா ம், அவைனப் பின் ெதாடர்ந் ெசன்ற
நாகன் அேத ேவகத்தில்
பின் ெதாடராமல் தயங்கித் தயங்கித்தான் நடந்தான். இந்த நிைலையக் கவனித்
உணர்ந் ெகாண்ட இைளயபாண் யன்
நாகைனத் ணி ட் வதற்காக ம்,
பாைறக்கற்களில் நடந் நடந் இசிெவ த் வ க்கும் கால்க க்கு
ஓய்வளிப்பதற்காக ம் ஒ காாியம் ெசய்தான். அந்த இடத்தின ேக இைலகேள
இல்லாமல் கள்ளிக் ெகா ேபால் படர்ந் அடர்ந் உயரமாகச் ெசழித்தி ந்த ஒ
தர ேக
நாகைன ம் அமரச் ெசால் க் ைகயால் ைசைக ெசய் விட் த் தா ம்
அமர்ந்தான். அ கில் அமர்ந் சுத்தமான காற்ைறக் கூடச் சுவாசிக்க
யாமல் அந்தக்
ெகா க்கள்ளிையச் சுற்றிப் ெபா க்க இயலாத ர்நாற்றம் சிய . அவர்கள் அடக்கி
டக்கி மைறவாக உடகார யன்றேபா அந்தக் ெகா க்கள்ளியின் பசிய காம் கள்
றிந் பலபலெவன் பா ம் ெகாட் நைனந்த . அந்தப் பால்பட்ட இடத்தில்
ேதால் தீய்ந்
ண்பட ம். ஆைகயால் இ வ ம் தங்களால் இயன்றவைர அந்தக்
கள்ளிப்பால் ேமேல ெசாட்டாமல் தப்ப யன்றார்கள். அவர்கள் யற்சியிைன மீறி ம்
சில இடங்களில் பால்பட் ேவதைனயளித்த .
"ெச கள், ெகா கள், தைர எல்லாேம இங்கி க்கிற மனிதர்கைளப் ேபாலேவ
வ கிறவர்கைளத் ன்
த் ம் ஆற்ற ல் சிறி கூடக் குைறயாமல் இ க்கின்றன"
என் இைளயபாண் யனின் காத ேக
த்தான்
நாகன்.
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"இைவெயல்லாம் நம்மால் நிச்சயமாக மாற்றேவா, ேவறாக்கேவா, தி த்தேவா
யா

நாகா! ஆனால் மனிதர்கைள மாற்ற ம், ேவறாக்க ம், தி த்த ம்

ம் என்ற நம்பிக்ைகைய மட் ம் நீ ஒ ேபா ம் இழந் விடக் கூடா ! காரணம்,
நமக்குள்
த் க் ெகாண்
ப்ப ேபால் அவர்க க்குள் ம் ஓர் இதயம்
த் க்
ெகாண்
க்கிற என்ப தான்" என் இைளயபாண் யன் ெமல் ய குர ல்
தன்னம்பிக்ைகேயா ம ெமாழி கூறியேபா ம்
நாக க்கு அதில் அவ்வளவாக
நம்பிக்ைக பிறக்கவில்ைல.
அவர்கள் இ வ ம் இப்ப ப் ேபசிக் ெகாண்
ந்த ேபாேத திடீெரன் அந்த
ெவறிக்குர ம் மனிதர்கள் தி தி ெவன் ஓ வ கிற கால ஓைச ம் தங்கள்
றமாகத் தி ம்பினாற்ேபால் ேதான்றேவ அவர்கள் தி க்கிட் நிமிர்ந்தனர். ஆம்!
அவர்கள் இ வ ம் அந்தப் தர யில் அமர்ந்தி ப்பைத யாேரா ஒ வன் த ல்
பார்க்க ேநர்ந் பின் அவன் உடேன மற்றவர்க க்கும் ெசால் யி க்க
ேவண் ெமன் ேதான்றிய . ஏேதா ேவட்ைடயா கிறவர்கள் தங்க ைடய
ஆற்றைலவிட எளிய விலங்குக க்கு விாித்த வைலயில் அைவ தவறாமல் வி ந்
சிக்கியி ப்பைதக் கண் மகிழ்ச்சிேயா ஓ வ வ ேபால் இ ந்த அவர்கள் வர .
எளிய விலங்குகைள வ ய விலங்குகள் இைரகண் மகிழ்ந் தாவிப் பாய்ந் வ வ
ேபால் ஓர் ெவறிைய இவர்க ைடய பாய்த ல் அவர்கள் கண்டார்கள்.
இைளயபாண் யன் மனத்ைதத் திடப்ப த்திக் ெகாண்
தாி
ந் எ ந்
நின்றேதா தன்ைனப் பின் ெதாடர்ந் உடன் நிற்குமா
நாக க்கும்
குறிப்பினால் உணர்த்தினான். கபால மாைலகேளா ம்
ப்பற்கள் ேபான்ற ேகாரப்
பற்கைளத் திறந்த வா ட ம் அவர்கள் ஓ வந் சூழ்ந் ெகாண்ட காட்சி மிக ம்
கு ரமாக இ ந்த . வைலயிலகப்பட்ட மீன்கைளப் ேபால் இைளயபாண் ய
நாக ம் அந்தப் ைபசாசங்களின் கூட்டத்தில் சிக்கிக் ெகாண்டனர்.

ம்,

திாிசூலங்கைள ம், ேவல்கைள ம், ெகாைலக்க விகைள ம் ஓங்கிக் ெகாண்
ெகா ய கூட்டம் தங்கள் ேமல் பாய்ந்த ேபா அந்தத் தீவில் தன் தலாக
அ ெய த் ைவத்தேபா தன் கா ல் இடறிய எ ம் க்கூ நிைனவிற்கு
வரப்ெபற்றவனாக ந ங்கினான்
நாகன். இைளயபாண் யேனா சிறி ம்
அஞ்சாதவனாக ஏேதா ஒ நம்பிக்ைகயினால் திடம் ெகாண்டவைனப் ேபால்

அந்தக்

அவர்களிைடேய இ ந்தான். அவர்கள் இைளயபாண் யைன ம்,

நாகைன ம்,

ேவட்ைடயா ய விலங்குகைளேயா, வைலயில் வி ந் விட்ட மீன்கைளேயா இ த் ச்
ெசல்வ ேபாலத் தங்கள் தைலவனிடம் இ த் ச் ெசன்றனர்.
சுற்றி ம் கபாலங்கள் அ க்கிய கு திநிறப் பாைற ஒன்றில் ரட் ச் சிங்கத்ைதப்
ேபால் கம்பீரமாக அமர்ந்தி ந்தான் ெகா ந்தீவின் தைலவன். அவன கிேல ெந ங்கி
நிற்க ம்
யாமல் ைடநாற்ற ம், மாமிச வாைட ம் சிய . அவ ைடய
கண்கள் ெந ப் க் ேகாளங்கைளப் ேபால் சிவந் உ ண்டன. மீைசேயா கூ ய

104

அந்த கம் பய
த் வதாக இ ந்த . இைளயபாண் யைன ம்,
ஏேதா குற்றம் ெசய்தவர்கைள விசாாிக்கக் ெகாண் ேபாய் நி த் வ
தைலவன் ன் நி த்தினார்கள் ெகாைல மறவர்கள்.

நாகைன ம்
ேபால்

அதற்கு ன் சிறி ேநரம் வைர ெவறிக்குரல்க ம் ஆரவார மாக இ ந்த அந்தக்
கூட்டத்தினர் தங்கள் தைலவ க்கு ன்னால் வந்த ம் ஏேதா ேகாவி க்கு ன்
ெதாழ வந்தவர்கள் பயபக்தியினால் கட் ண் நிற்ப ேபால் அைமதியைடந்
நின்றார்கள். இைளயபாண் யன் அந்த நிைலயில் மிக ம் சமேயாசிதமான ஒ
காாியத்ைதச் ெசய்தான். ெகாைல மறவ ைடய தைலவனிடம் அவர்க ைடய
ெமாழியில் நலம் விசாாித்தான். அந்தத் தைலவைனச் சந்திக்க ேநர்ந்ததற்காகத் தான்
ெபாி ம் மகிழ்வதாக ம் அந்தத் தீைவக் காண ெகா த் ைவத்ததற்காகக்
களிப்பதாக ம் அவர்க ைடய ெமாழியில் தன் ைடய இனிய குர ல் இனிய யாழ்
மிழற் வ ேபால் இைளயபாண் யன் ேபசத் ெதாடங்கிய ம் ெகாைல மறவர்
தைலவனின் கு ரமான கத்தில் சிறிேத மலர்ச்சி பிறந்த . கண்களில் ஒளி
மின்னிய . அந்த நல்ல விைளைவ உடேன ேம ம் ேம ம் வளர்த் உ தி ெசய்
ெகாள்ள வி ம் கிறவைனப் ேபாலக் ெகாைலமறவர் தைலவைனப் கழ்ந் கூ ம்
ெபா ளைமந்த பாடல் ஒன்ைற அைமத் த் தன் ைடய அாிய இனிய குர ல்
பாட ம் ெதாடங்கிவிட்டான் சாரகுமாரன்.
அந்தக் குர ம், அந்த இைசயைமதி ம், அந்தப் பாட ம் அவர்கைள வசியம்
ெசய்வ ேபால் மயக்கின. ெகாைலமறவர் தைலவன் சி குழந்ைத ேபால் உற்சாக ம்
மயக்க ம் அைடந்தான். இைசயில் தான் கழப்ப வைதக் ேகட் அவன் குைழந்
ேபானான். அப்ப இைசைய அவேனா அல்ல அவைனச் ேசர்ந்தவர்கேளா
அ வைர ேகட்டேத இல்ைல. கல்ைலப் ேபால் இ கிக் க னமாயி ந்த அவ ைடய
ஈ இரக்கமற்ற மனத்தில் அந்த இைச ம், கழ்ச்சி ம், தன் ெமாழியில் எதிாி ேபசக்
ேகட்ட வியப் ம் மாெப ம் மா தல்கைள விைளவித்தி ந்தன. அ த்தகணம் அவன்
ெசய்த காாியம் சுற்றியி ந்த எல்லாக் ெகாைலமறவர்கைள ம் வியப்பிலாழ்த்திய .
தங்கள் தைலவனிடம் இப்ப ஒ ெபாிய மா தைல அவர்கள் எதிர்பார்க்கேவ
இல்ைல.
-------------24. திய இைசயிலக்கணம்
இரண் விதமான இைசகளால் ெகா ந்தீ க் ெகாைல மறவர்கைள ம் அவர்கள்
தைலவைன ம் சாரகுமாரன் வசப்ப த்தினான். பாட க்கும், க க்கும், ேசர்த்ேத
இைச என் இைசவாகத் தமிழில் ெபயர் சூட் யவர்கைள வாயார வாழ்த்தினான்
அவன். தி ம்பத் தி ம்ப மீட் னா ம், பா னா ம் ேகட்பவ க்குச் ேசார் தராமல்
அவைன வசீகரம் ெசய் ம் இைசையப் ேபாலத் தி ம்பத் தி ம்பச் ெசால் ப்
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கழ்ந்தா ம் ெசால்லப்ப கிறவைன வசீகாிப்ப என்ற காரணத்தால் தான் க ம்
இைசப்ெபயர் ெபற்றி க்க ேவண் ெமன் சிந்தித்தான் சாரகுமாரன்.
அந்த தீவின் பாைறகளில் ஏறிக் கபாலங்கைள ம் உைடந்த எ

ம் கைள ம்

பார்த் க் ெகாண்ேட ைழந்த ேபா ஏற்பட்
ந்த திகி ம், ந க்க ம் இப்ேபா
நாகனிடம் இல்ைல. மனிதனின் கல்மனத்ைத ம் இளகச் ெசய் க ைணமயமாகச்
ெசய் ம் அ ர்வமான ஆற்றல் இைளய பாண் ய ைடய குர க்கு இ ப்பைதப் பல
சமயங்களில் உணர்ந்தி ந்தா ம் இன் அைத மிக அதிகமாக உணர்ந்தான்
நாகன். ெமாழி ம், ெபா
ம் மனித க்குாிய நாகாிக உணர் க ம் சிறிேத ம்
ாியாத ஒ ெகா ய காட் க் கூட்டத்ைதக்கூட வசப்ப த்திவிட
ந்த அந்தக்
குர க்குாிய சாரகுமாரைனத் திடீெரன் அந்நியமாக விலக்கி ஒ கைலஞ க்குாிய
உயரத்தில் ைவத் ச் சிந்தித்த ேபா
நாகனின் வியப் எல்ைலயற்றதாயி ந்த .
ெகா ந்தீ

மறவர் தைலவன் தனக்குச் சமமாக இைளயபாண் ய

க்கும்,

நாக க்கும், அமர்வதற்கு இ க்ைககள் அளித்தான். காவிேயறிய
ேகாரப்பற்கைளத் திறந் இைளயபாண் யைன ேநாக்கி அவன் மகிழ்ச்சிைய
ெவளிப்ப த் ம் அைடயாளமாக நைகத்த நைகேய பயங்கரமாக இ ந்த . தங்கள்
வழக்கப்ப

ஊ

ம், கள்

ம் ெகா த்

இைளயபாண் யைன ம்,

நாகைன ம்

உபசாிக்கத் ெதாடங்கினான் அவன். இைளயபாண் ய ம்,
நாக ம் அவற்ைற
உண்ண ம் ப க ம் அ வ த்தைதக் கண்ட அவன் விதம் விதமான
ேதாற்றங்கைள ம் ேவ ேவ நிறங்கைள ம் உைடய பல கனிகைள வரவைழத்
அவர்கள் இ வ க்கும் அளித்தான்.
"ஏேதா மந்திரத்தால் எங்கைளெயல்லாம் வசியப்ப த்தி விட்டாய்" என் பண்படாத
தன் ெமாழியில் இைளயபாண் யைனப் கழத் ெதாடங்கினான் அந்தக் ெகா மறவர்
தைலவன். தான் பா ய இைச என் ம் அ ஒ கைல என் ம் இைளயபாண் யன்
அவ க்கு விளக்க யன்றெதல்லாம் ணாயிற் . அவேனா விடாப்பி யாக அைத
மந்திரம் என்ேற கழ்ந்தான். அந்தக் ெகா ய மனிதனிடம் அவன் கூற்ைற அதிகமாக
ைனந் ம க்க யல்வ கூடப் பைகைமைய உண்டாக்குேமா என்ற தயக்கத்தில்
ேபசாம
ந் விட்டான் இைளயபாண் யன். பாிசுகள் என்ற ெபயாில் மி கங்களின்
ெகாம் களினா ம் ேதா னா ம் ெசய்த பல விேநாதமான ெபா ள்கைள
இைளயபாண் ய க்கும்,
நாக க்கும் அளித்தான் அந்தத் தீவின் தைலவன்.
அவற்ைற ம க்காமல் இ வ ம் ஏற் க் ெகாண்டனர்.
ெகா ய ரட் மனிதர்களிடம் அவர்கள அன்ைப ம், உபசாிப்ைப ம், மதியாத
ேபால் அசிரத்ைதயாக நடந் ெகாண்டா ம் நல்ல விைள இ க்கா . அன்ைபக்
கூட அதிகாரத்ேதா பய
த்தி ஏற் க் ெகாள்ளச் ெசய்கிற மனிதர்கள் உண் . அந்த
அதிகாரத்ைத ம், பய

த்தைல ம் இலட்சியம் ெசய்யாத ேபால் இ ந்தால்கூட
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க்கு உடேன விைளகிற ேகாபம் பயங்கரமானதாக இ க்கும்.

எதற்கும் தயங்கமாட்டார்கள் அவர்கள். அதிகாரம் ெசய்யாமேலா, பய
த்தாமேலா
அன்ைபக்கூட அவர்களால் ெசய்ய
யா . இந்த இயல்ைப நன்றாகப் ாிந்
ெகாண் இைளயபாண் ய ம்
நாக ம் நடந் ெகாண்டார்கள். அந்தக்
காட் மனிதர்களின் உண்
ம் ஆட ம் கூத் ம், குரைவ ம், வி ய வி ய நடந்தன.
வி கிற ேநரத் க்கு உறக்கம் ேசார்ந்த விழிகேளா அந்தத் தீவின் தைலவனிடம்
விைடெபற நின்றார்கள் அவர்கள். அவேனா தன் கூட்டத்தாேரா கைர வைர வந்
அவர்கைள வழிய ப்பச் சித்தமாயி ந்தான்.
விகாரமான கூக்குரல்க ட ம், ேகாலங்க ட ம் உடன் வ ம் அந்தக் காட் க்
கூட்டத்ேதா நடந் ெசல்வேத வி ம்பத்தகாததாக இ ந்த . இ தியாக
அவர்க க்கு விைடெகா க்கும் ேபா கூட அந்தக் காட் த் தீவின் தைலவன், "இங்கு
வந் உயி டன் தப்பிச் ெசல்கிற மானிடர் அாிதி ம் அாியவர். நீ ஏேதா உன்
குர னால் எங்க க்கு மந்திரம் ேபாட் விட்டாய். அதனால் தான் உன்ைனக்
ெகால்லத் ேதான்றவில்ைல" என் ம ப
ம் கூறினான். "ம ப எப்ேபாதாவ
இந்தப் பக்கம் வந்தால் எங்கைளப் பார்த் மந்திரம் ேபாட் விட் ப்ேபா" என்
அவன் கூறியைதக் ேகட் க் ெகாண்ேட பாைறகளில் கீழிறங்கிக் கப்பைல ேநாக்கி
விைரந்தார்கள். அவர்கள் கப்ப ல் ஏறினபின்ேப இ வ ம் சுபாவமாக ச்சுவிட
ந்த . 'அந்தத் தீவி
ந் உயிர்தப்பிக் கப்பேலறிவிட்ேடாம்' என்ப
அவ்வளவிற்கு நம்ப
யாதப இ ந்த . கப்பல் றப்பட்ட ம்
நாகன்
இைளயபாண் யைன வியந்
கழ்ந் உைரக்கலானான்:
"இைளயபாண் யேர! நீங்கள் பா கிற இைசக்ெகன்ேற திய இலக்கணம் ஒன்
இனிேமல் உண்டாக்க ேவண் ம். பைழய இைசயிலக்கணம் உங்க ைடய கைலயின்
எல்ைலயற்ற நயங்கைள எல்லாம் வகுத் க் கூ கிற அள விாிவானேதா
வைகயானேதா அன் . எனேவ சிகண் யாசிாியைரப் ேபான்ற இைச வல் நர்கள்
உங்கைள மனத்திற்ெகாண்ேட ஒ
திய இைசயிலக்கணம் காணேவண் ம். ஒன் ம்
ாியாத காரணத்தால் இந்தக் ெகா ந்தீவின் தைலவன் இைத மந்திரம் என்
கழ்ந்தாேன; அ
ற்றி ம் ெபா த்தமான தான். ஏெனன்றால் மந்திரம் தான்
இத்தைகய சாதைனகைளச் சாதிக்க
ம். ஆ தங்கைளக் ெகாண்ேட மனிதர்கைள
ெவல்ல
ம் என் ேநற் வைர நம்பி வந்தவன் நான். கைலகளின் உயர்ந்த
பக்குவத்தி ம் மனிதர்கைள ெவல்ல
ெமன்பைத ேநற் நள்ளிர
நி பித் விட்டீர்கள் நீங்கள்" என்றான்
நாகன்.
இைளயபாண் யேனா இந்தப் கழ்ச்சிக்கு ம ெமாழி ஏ ம் கூறாமல் ன்
வல்
த்தப இ ந்தான். கப்பல் விைரந் ெசன் ெகாண்
ந்த . அந்தப் பகுதிைய
விைரந் கடந் ேமேல ெசன் விட ேவண் ம் என் அவர்கள் ஊழியர்க க்குக்
கட்டைள இட்
ந்தார்கள். தப்பிவிட்டா ம் எங்ேக எந்தத் தீைம காத்தி க்குேமா
என்ற ன்ெனச்சாிக்ைக ம் பய ம் இன் ம் அவர்கைள விட்டபா ல்ைல. ஐந்தா
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நாழிைகப் பயணத்திற்குப் பின் ம ப அவர்கள் ஒ சிறிய தீைவ அைடந்தார்கள்.
இறங்கிச் சுற்றிப் பார்த்ததில் அந்தத் தீவில் மனிதர்கேள இல்ைலெயன் ெதாிந்த .
"பன்னீராயிரக்கணக்கான பழந்தீ கள் இந்தத் ெதன்கட
ம், ேமற்குப் பகுதியி
சிதறிக் கிடக்கின்றன. இவற்ைற ந்நீர்ப் பழந்தீ பன்னீராயிரம் என் தங்கள்

ம்

பாட்டனார் அ க்க கூ வார். இைவ எல்லாவற்றி ேம வளேமா வழக்கா கேளா,
வாழ்க்ைகேயா ஒேர விதமாக இ ப்பதில்ைல. இந்தத் தீைவப் ேபால் சிலவற்றில்
வாழ்க்ைகேய இல்ைல. ஆயி ம் இவற்ைறச் சுற்றிப் பார்ப்பதால் நமக்குக் கிைடக்கும்
அ பவங்கைளேய தங்கள் பாட்டனார் ெபாிதாக மதிக்கிறாெரன் ெதாிகிற "
என்றான்
நாகன்.
அன்

மாைல இ ள் சூ கிறவைர ேம

ம் பல தீ கள் ஆளரவமற்ற மயானம்

ேபால் கு க்கிட் க் கழிந்தன. இ ட் கிற ேவைளக்குக் 'கற் ரத்தீ ' எனப்ப ம்
பசுைமயான தீ க்கு வந் ேசர்ந்தனர் அவர்கள். அந்தத் தீவின் இன்ெனா விேநாதம்
தீவில் ஆண்மக்கேள அதிகம் இல்ைல; அவ்வள ெபாிய தீவில் இரண் ேபேரா,
ன் ேபேரா மட் ேம ஆண்மக்கள் இ ப்பதாக அவர்கள் ேகள்விப்பட்டனர். அந்த
இ வைர ம் அவர்கள் தங்கள் கண்களால் பார்க்கவில்ைல. கற் ரத்தீ ம் ஒ
விந்ைதயாகேவ இ ந்த . அந்தத் தீவின் ெபண்மக்கேள வில் ம் அம் ம் எ த் க்
குறிபார்த் எய்வதில் வல்லவர்களாக இ ந்தனர் என்பைத ம் அவர்கள் கண்டனர்.
கற் ரத் தீவின் ெபண்கள் அவர்கைள ஏேதா அ ர்வ விலங்குகைளப் பார்ப்ப ேபால்
ெவறித் ெவறித் ப் பார்த்தனர். குறிப்பிடத்தக்க எந்தப் பய ம் அந்தத் தீவிேல
இல்ைல. ம நாள் ெபா
வி ந் அவர்கள் அங்கி ந்
றப்ப ம்ேபா கைரயில்
அந்தத் தீவின் ெபண்கள் கூட்டெமல்லாம் ஏேதா விேநாதத்ைதக் காண்ப ேபால்
கூ விட்ட . ம நாள் பயணத்தின் ேபா தங்கச் சுரங்கங்கள் நிைறந்த ஆடகத்தீ
கு க்கிட்ட . ஆனால் அந்தத் தீவில் அவர்கள் இ வைர ம், அவர்கள் கப்பைல ேம
அ கில் கூட வரவிடாமல் த த் விட்டார்கள். தங்கத் தீ க்காரர்கள் அந்நியர்
வரைவேய தைட ெசய்தி ந்தனர். யா ம் தீைவேய ெந ங்கிவிடாதப சுற்றி ம்
ேபார் மரக்கலங்கைள ரர்கேளா காவ க்கு நி த்தி ைவத்தி ந்தனர். ஆடகத்
தீவில் இறங்கிப் பார்க்க ேவண் ெமன்
எவ்வளேவா ஆைசயி ந் ம், அ
கூற ற்றான்:

இைளயபாண் ய

க்கும்,

யவில்ைல. உடேன நிராைசேயா

நாக

க்கும்
நாகன்

"இந்தத் தீ கைள எல்லாம் ஒன் ேசர்த் ஒ ெப ம் கடற்பைடெய ப்பின் லம்
இவற்ைற ெவன் பாண் ய நாட் ன் கீேழ அடக்கிக் ெகாண் வந் விட
ேவண் ெமன் தங்கள் பாட்டனா க்கு ஆைச இ க்கிற . அந்த ஆைச தங்கள்
காலத்திலாவ நிைறேவ ேமா என்ற நம்பிக்ைகயில்தான் இப்ப ெயல்லாம்
உங்கைளப் பயணம் அ ப்பியி க்கிறார். ஆனால் தனிப்பட்ட ஒ
ப் ேபரரைசேய
ெவற்றி ெகாண்டா ம் ெகாள்ளலாேம தவிர இப்ப ப்பட்ட தனித்தனித் தீ கைள
ெவன் ேசர்ப்ப என்ப அசாத்தியமான ."
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"ெகா ந்தீ த் தைலவைன இைசயினால் ெவன்ற ேபால எல்ேலாைர ம் ெவல்ல
மானால் ெவல்லலாம்" என் சிாித் க் ெகாண்ேட
நாக க்கு ம ெமாழி
கூறினான் இைளயபாண் யன். இைளயபாண் ய ைடய மனம் கைலவிேநாதப்
பான்ைம ைடயதாகேவ இ ப்பைத இந்த ம ெமாழியின் லம்
நாகன் உணர
ந்த . ெபாிய பாண் ய ம், ெவண்ேதர்ச் ெசழிய ம் இராஜாீக உணர் கைளேய
கைலகளாகக் க
கிற நிைலயில் இைளயபாண் யர் இைச ேபான்ற கைலகைளேய
ஒ தனி சாம்ரா யமாகக் க
கிற பக்குவத்திற்கு அவ ைடய ஆசிாியர்கள் அவைர
வளர்த் விட்
ப்ப நன்றாக விளங்கிய .
------------25. மீண் ம் கபாடம் ேநாக்கி
ெதாடர்ந்

ஒ

திங்கள் காலம் ெதன்பழந்தீ களில் சுற் ப்பயணம் ெசய்

பல

தீ கைள ம், பலவிதமான மனிதர்கைள ம், பலவிதமான பழக்கவழக்கங்கைள ம்
பலவிதமான ஒ கலா கைள ம் அறிந்
த்த பின்னர் கபாட ரம் ேநாக்கிப்
பயணம் தி ம்ப
ெசய்தார்கள் அவர்கள். சில இடங்களில் மகிழ்ச்சியாக
வரேவற்றார்கள். சில தீ களில் சா ாியமாகத் தங்கைள யாெரன் இனங்காட் க்
ெகாள்ளாமேல தப்பிக் கைரேசர ேவண் யி ந்த . இன் ம் சில தீ களில் ஒ
பற் மற்ற றவிகைளப் ேபால ந க்க ேவண் யி ந்த . இப்ப ப் பல ைறயான
அ பவச் ெசல்வங்கைளப் ெபற்
ந்த மனநிைறேவா தி ம்பிய ேபா
இைளயபாண் ய
ெசன்

கா

ம்,

நாக

ம், கப்பல் ஊழியர்க

ம் கபாட ரத்ைத விைரந்

ம் ஆர்வ ம், மனேவக ம், பிாி ணர்ச்சி ம் உைடயவர்களாயி ந்தனர்.

எனேவ தி ம் ம் காைலயில் எந்தத் தீவி ம், அதிகமாகத் தங்காமல் அவசியமான
சில தீ களில் மட் ம் தங்கி விைரந் ஊர் தி ம்பத் ெதாடங்கியி ந்தனர். ஒேர
ச்சாகப் பயணத்ைதத் ெதாடர
யாமல் அங்கங்ேக அவசியமான சில இடங்களில்
நி த்தி உண ப் ெபா ள் த ய ேதைவகைள மரக்கலத்தில் நிைறத் க் ெகாள்ள
ேவண் யி ந்த . இல்ைலயானால் எங்கும் நி த்தாமேல பயணத்ைதத்
ெதாடர்ந்தி ப்பார்கள். ஊழியர்கள் மிக ம் ேசார்ந் கைளத் ப் ேபாயி ந்தார்கள்.
எப்ெபா
கைரேசரப் ேபாகிேறாம் என்ற எண்ணத்தில் இ ந்தார்கள் அவர்கள்.
நாக ம் இைளயபாண் ய ம் ஒ வ க்ெகா வர் ஆர்வத்ைத மனம் விட் க்
கூறிக்ெகாள்ளவில்ைல என்றா ம் ஊழியர்கைள ஒத்த அேத மனநிைலயில் தான்
இ ந்தனர். ெதன் பாண் நாட் க் கைர ெந ங்க ெந ங்க அவர்கள் ஆர்வம்
அதிகமாயிற் . "யார் யாாிடம் எந்த எந்த அ பவத்ைத விவாித் ச் ெசால்ல ேவண் ம்
என்பதில் இைளயபாண் ய க்கு அதிகக் கவனம் ேவண் ம். பாட்டனாாிடம்
இைசயினால் ெகா ந்தீ மறவர்களின் மனத்ைத மாற்றி ெவற்றி ெகாண்ட
நிகழ்ச்சிையக் கூறக்கூடா . எயினர் தீவின் கலஞ்ெசய் நீர்க்களத்தின்
க்கங்கைள
அறிய ேமற்ெகாண்ட இராஜதந்திர நிகழ்ச்சிகைளப் ெபாியபாண் யாிடம் கூறினால்

109
நாம் அவர்கைள இைசயால் மயக்கிய ேகாைழத்தனம் என் க
வார் அவர்.
அதனால் தான் கவனமாயி க்க ேவண் ம் என்ேறன்" என்றான்
நாகன்.
இைளயபாண் ய ம் அவன் கூற்ைற ம க்காமல் ஒப் க் ெகாண்டான்.
ெபா ைந கத் வாரத்ைத ஒட் னாற்ேபா
ந்த சி
ைற கத்ைத ெந ங்கி
மரக்கலம் நங்கூரம் பாய்ச்சப்ப கிற நிைலைய அைடந்தேபா ெசாந்த மண்ணில்
இறங்கப் ேபாகிேறாம் என்ற ஆர்வம் ெமய்சி ர்க்க ைவப்பதாக இ ந்த . ைறயில்
இ ந்தவர்க ம், ைற ஊழியர்க ம் ஆர்வத்ேதா இைளயபாண் யாின்
மரக்கலத்ைதச் சுற்றிச் சூழ்ந் ெகாண்டனர். ெசய்திைய
அரணமைனயி ள்ளவர்க க்குத் ெதாிவிப்பதற்காக ஒ வன் அரண்மைனக்கு
விைரந்தான்.
ைற கம் எங்கும் இைளயபாண் யர் தி ம்பி வந் விட்ட ெசய்தி ஒ
பரபரப்ைபேய உண்டாக்கியி ந்த . ைறயி
ந்த ரர்கள் ஓேடா ச் ெசன்
இைளயபாண் ய ம்,
நாக ம் அரண்மைனக்குச் ெசல்வதற்காக இரண்
குதிைரகைள ஆயத்தம் ெசய் ெகாண் வந் நி த்தினர். அரண்மைன வாயி ல்
தாய் திேலாத்தைம இைளயபாண் ய க்கு ஆரத்தி சுற்றித் திலகமிட் வரேவற்றாள்.
தியபாண் யர் ஆர்வத்ேதா அவைனத் த விக் ெகாண் சில விநா கள் தன்
பி யி
ந் விடேவ இல்ைல. தந்ைத அநாகுல க்ேகா, தாய் திேலாத்தைமக்ேகா,
மகனிடம் அளவளாவிப் ேபச ேநரேம அளிக்காமல் திய பாண் யேர அவைனத்
தம்ேமா அைழத் க் ெகாண் ேபாய்விட்டார்.
நாக ம் உடன் ெசன்றி ந்தான்.
திய பாண் ய ைடய மந்திரக்கி கத்தில் சிகண் யாசிாிய ம், அவிநயனா ம் கூட
இ ந்தனர். சிகண் யாசிாியைரப் பார்த்த டேன அந்தக் ெகா ந்தீ அ பவத்ைதக்
கூ வதற்கு நா ந்திய ! ஆனால் பாட்டனா ம் உடனி ப்பைத எண்ணி அந்த
உணர்ைவ அடக்கிக் ெகாண்டான் இைளயபாண் யன். திய பாண் ய ைடய
வினாக்க க்கும், கு க்கு வினாக்க க்கும் த மாறாமல் ம ெமாழி கூறி அவ ைடய
மனத்தி ப்திையச் சம்பாதிப்ப மிக ம் சிரமமான காாியமாயி ந்த . நல்ல
ேவைளயாக
நாக ம் உடனி ந்த ஓரள க்கு உதவியாக இ ந்த .
"எந்தத் தீவிலாவ
ேம

ம்

குறிப்பாகத் ெதன்பாண்

நாட் ன் ேம

ம், கபாட ரத்தின்

கிய பைக இ க்கிறதா?"

"பைக என்பைதேய ேவ விதமாக ம் ெசால்லலாம். நட் ம், வி ப்ப ம் இல்ைல
என்பேத பைகயின் அைடயாளம்தான். அந்தத் தீவி ள்ளவர்கள் அவரவர்கள்
தைலவைனேய தங்கள் கட ளாக ர வணக்கம் ாிகிறார்கள். ஆடகத் தீவில்
எங்கைளத் ைறயிறங்கேவ விடாமல் ம த் விட்டார்கள். எயினர் தீவில் கலங்கட் ம்
தளத்ைதக் காண்பித்
த்தபின் எங்கள் ேமல் க ம் சந்ேதக ற் ப் பல
ேசாதைனகள் ைவத்தார்கள். அவர்கைள மீறித் தப்பி ேமேல ெசல்ல நாங்கள்
அ ம்பா பட ேவண் யி ந்த ."
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"நம கடற்பைடைய வ ைம ைடயதாக்கி எப்ேபாதாவ இந்தத்
ெதன்பழந்தீ கைள எல்லாம் ைகப்பற்றி அடக்கிப் பாண் நாட் ேனா

ேசர்க்க

யன்றால் ெவற்றி கிைடக்குமா? கிைடக்காதா? உன் க த் என்ன?" என்
தியபாண் யர் ேகட்டேபா அதற்கு இைளயபாண் யன் ம ெமாழி கூறத் தயங்கி
இ ந்தான். ஆனால்
நாகன் உடேன ன் வந் , " தியபாண் யர் திட்டமிட்
ேயாசைன கூறிச் ெசய்தால் நிச்சயம் ெவற்றி கிைடக்கும்" என் உ தியான குர ல்
கூறினான். ேம ம் சிறி ேநரம் ேபசிக்ெகாண்
ந் விட்
தியபாண் யர் விைட
ெகா த்தார்.
உடேன சிகண் யாசிாியர்பால் ெசன்றான் சாரகுமாரன். சிகண் யாசிாியாிடம்
ெகா ந்தீவில் தனக்கு ஏற்பட்ட இைச அ பவத்ைத அவன் கூறியேபா அவர்
வியந்தார். இைசயின் விந்ைதகளில் இ ஒ
திய சாதைன என் கூறி அங்கு
நிகழ்ந்தைதப் பற்றி விவரமாகக் கூறச் ெசய் மீண் ம் ேகட்டார். ேகட்டவர்
தீவிரமான சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தார். ஏேதா ெபாிய காாியத் க்கான சிந்தைன அவர்
மனத்தில் உ வாகிற என்பைத கபாவத்தி
ந் ெதாிந் ெகாள்ள
ந்த .
"இைசத் ைறயில் ஒ
திய ஆராய்ச்சி ெசய்ய இந்த நிகழ்ச்சி ஒ ெதாடக்கம்! உன்
வாழ்வி ம் இதனால் ஒ
திய ெப ம்பயன் விைளயப் ேபாகிற பார்" என் சிறி
ேநரத்தில் வியந் கூறினார் சிகண் யாசிாியர். சாரகுமார க்கு அைதக் ேகட்
ெமய்சி ர்த்த .
"மந்திரம் என் அந்தக் ெகா ந்தீ மறவன் உன் ைடய இைசையப் கழ்ந்த
ஒ நா ம் ண்ேபாகா பார்!" என் ேம ம் சிகண் யாசிாியர் உற்சாகமாகக்
கூறியேபா இைளயபாண் ய க்கு ம ப ெமய்சி ர்த்த . தன் வாழ்வில் இந்த
நிகழ்ச்சி ஏேதா ெபாிய மா தைல ஏற்ப த்தப்ேபாகிற என்ப ேபால்
தனக்குத்தாேன ஓர் உள் ணர் அவ ள் விகசித் மலர்ந்த . அந்த உணர்
ஆத்ம ர்வமானதாக ம் இ ந்த .
------------26. சிகண் யாசிாியர் மனக்கிளர்ச்சி
சிகண் யாசிாியாிடம் இைசையப் பற்றிய ேபச்சுக்கைளப் ேபசிக் ெகாண்
ந்த
ேபாேத சாரகுமார க்குக் கண் க்கினியாளின் ஞாபகம் வந்த . பழந்தீ ப்
பயணத்ைத எதிர்பாராதவிதமாக ேமற்ெகாள்ள ேநர்ந்தி ந்ததனால் அவைள நீண்ட
நாட்களாகச் சந்திக்க
யாமற் ேபாய்விட்ட . நகர்மங்கல விழா க்காகக் கபாட ரம்
வந்த அந்த இைசக் கு ம்பம் இவ்வள நாட்கள் அங்ேக தங்கியி க்கிறேதா, அல்ல
ேவ ஊர்க க்குப் ெபயர்ந் ேபாய்விட்டேதா என் அவ க்குச் சந்ேதகமாக
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இ ந்த . விழா க்காக வந்தி ந்த பாணர்க ம், விற யர்க ம், கூத்தர்க
தங்கியி ந்த கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்திற்குச் ெசன் அவர்கள்

ம்

இ க்கிறார்களா, றப்பட் விட்டார்களா என்ற உண்ைமையத் ெதாிந் ெகாள்ள
வி ம்பினான் அவன். என்ன காரணத்தினாேலா சாரகுமார ைடய மனத்தில்
இைசயின்
க்கங்கைளப் பற்றி நிைன வ ம்ேபாெதல்லாம்
இன்றியைமயாதவளாக அவ ம் நிைன வந்தாள்.
அக்கம்பக்கத் த் தீ கைள ம் நா கைள ம் ெவன் பாண் யப் ேபரரைச
வ ைமயாக்கும் ேபார் ரனாக அவைன எதிர்பார்த்தார் பாட்டனார்
ெவண்ேதர்ச்ெசழியர். அவன் இதயேமா அவைன உலகறியாமல் உள் றக்
கைல ரனாக இைச ரனாக வளர்த் க் ெகாண்

ந்த . இைணயற்ற அழகி ம்,

ந ன கைலகளில் ெப வி ப்ப ைடயவ ம், குர னிைமமிக்கவ மாகிய தன் தாய்
திேலாத்தைமையக் ெகாண் வளர்ந் விட்டான் அவன். தந்ைத அநாகுலனின்
ேபார்வ ைமேயா பாட்டனார் ெவண்ேதர்ச்ெசழியாின் அரசதந்திரச் சூழ்ச்சிகேளா
அவன் இதயத்ேதா ஒட்டேவயில்ைல. சிகண் யாசிாிய க்கு இந்த உண்ைம ாிந்த
அளவிற்குப் பாட்டனார் ெவண்ேதர்ச் ெசழிய க்குப் ாிந்ததாகத் ெதாியவில்ைல.
அதனால்தாேனா என்னேவா ேவ யாாிட ேம இைசக்கைலையப் பற்றிய தன்
ஆர்வங்கைள ம், அந்தரங்கங்கைள ம் ெதாிவிக்காத அள
மட் ம் ெதாிவித்தி ந்தான் சாரகுமாரன்.

சிகண் யாசிாியாிடம்

இைசக் கைலயின் ேமல் அந்தரங்கமாக அவ ள் உறங்கிக் கிடந்த காதல்
கண் க்கினியாைளச் சந்தித்தபின் விழித் க் ெகாண் விட்ட . அவைளப் பார்க்கத்
தவித்த ேபா இைசையப் பாட ம் தவிர்த்தான் அவன். இைசையப் பாடத்
தவித்தேபா அவைளப் பார்க்க ம் தவித்தான். இைசக்கும் காத க்கும் ஏேதா ஒ
ெதாடர் இ க்க ேவண் ம். இைசயிேல காதல் பிறக்கிற அல்ல காத ேல இைச
கனிகிற . மனிதன் இன்ெனான்றின் ேமல் ெச த் ம் அளவற்ற பிாியத்தின் உ வகம்
தான் இைசேயா என்னேவா?
பழந்தீ களில் பயணம் ெசய் தி ம்பிய ம நாள் ைவகைறயில் நாகனின்
ைண ம் கூட இல்லாமல் - உலாவச் ெசன் வ வ ேபால் கடற்கைரப் ன்ைனத்
ேதாட்டத் ப் பக்கம் ெசன்றான் சாரகுமாரன்.
இ ள் பிாியாத ைவகைற ேவைளயில் யாைரேயா நிரந்தரமாகப்
பிாிந் விட்டாற்ேபால ஓலமி ம் கடல் அைலேயாைச ம், குளிர்ந்த காற் ம்
மனத்திற்குள் ஓ ம் நிைனவின் விைரவிற்ேகற்ப விைர ம் ரவிப் பயண ம், மிக ம்
இரம்மியமாயி ந்தன. அந்த ேவைளயில் யா ைடய கவனத்ைத ம் கவராமல்
தனிைமயாக ம் தன்னிச்ைசயாக ம் அரண்மைனைய விட் ப் றப்ப வ கூடச்
சுலபமான காாியமாயி ந்த அவ க்கு. கடற்கைரக் காற்றில் ெவண்பட் விாித்தாற்
ேபான்ற மணல் ெவளியில் ரவி ெசன்றேபா சுகமாயி ந்த .
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ன்ைன மரங்கள் காற்றில் ஆ க்ெகாண்
ந்தன. எப்ேபாதாவ தற்ெசயலாகக்
கீேழ உள்ள நீாில் உதி ம் ன்ைனக்காய் வாத்தியம் வாசிப்ப ேபான்றெதா
ஒ ைய எ ப்பி ஓய்வ ம் ெசவிக்குச் சுகமானதாயி ந்த . இன் ம் சிறி ெதாைல
ெசன்றபின் அைதவிடச் சுகமான நாதம் ஒன் உயிாின் குரலாகேவ காற் டன் உலவி
வந்
ேபச

அவன் ெசவிகளில் எட்டலாயிற்
மா?' என்

'ேசாகத்ைத இப்ப

ம்கூட இைசயினால்

இைளயபாண் யைன வியக்கச் ெசய் ம் குரலாயி ந்த

அ .

அந்தக் குர ல் தி
திதாக ெம ேகறியி ந்த
க்கங்கைள ம், அழகுகைள ம்,
நளினங்கைள ம் இைணத் எண்ணியேபா அ ேவறாகத் ேதான்றியேத தவிரக்
கூர்ந் ெசவிம த்தேபா குரல் அவ க்குப் பழகியதாகேவ இ ந்த .
அ கில் ெந ங்க ெந ங்கக் குதிைரயி
ந் கீேழ இறங்கி அந்தக் குரல் வ ம்
வழியிேல ஓடேவண் ம் ேபால் அத்தைன ஆர்வமாயி ந்த அவ க்கு. அப்ப ேய
ெசய்தான் அவன். ன்ைன மரத்த யில் அமர்ந் குனிந் மணற்பரப்ைப
ேநாக்கியவா கண் க்கினியாள் தான் பா க் ெகாண்
ந்தாள். அவ க்கு இந்த
உலக நிைனேவ இல்ைல ேபால் ேதான்றிய . அ கில் ெந ங்கிச் ெசன்றால்
அவ ைடய பாடைல எங்ேக நி த்திவி வாேளா என்ற தயக்கத்தினால் விலகிேய
நின்றான் இைளயபாண் யன். ெநய்தற் பண்ைண இத்தைன உ க்கமாக ம் இைசக்க
ம் என்பைத இன் தான் அவனால் உணர
ந்த . ெமாழியில் இைச ம் ஒ
பிாி என்பைதவிட இைசேய ஒ தனிெமாழி என் தனித் பிாித் ச் சிறப் க்
ெகா த் விடலாெமன் இப்ேபா ேதான்றிய அவ க்கு.
தான் நீண்ட நாட்க க்கு ன் ஒ ைவகைறயில் இேத கடற்கைரப் ன்ைனத்
ேதாட்டத்தில் அவைளச் சந்தித்த ேபா ம் அவள் இந்த ெநய்தற் பண்ைணேய பா க்
ெகாண்
ந்தைத நிைன கூர்ந்தான் அவன். அேத ெநய்தற்பண் இப்ேபா இன் ம்
நன்றாக கனிந்தி ந்த . ேசாகம் இைசயாக வ ம்ேபா இன்பத்ைதயல்லவா
ெகா க்கிறெதன்ற விந்ைதயான சிந்தைனயில் ஈ பட்டான் அவன். சிறி
நாழிைகயில் அவ ைடய பாட் நிைறந்த . நிைறந்த பின் ம் அவ ைடய குரல்
ெசவிகைள ம் காற் ெவளிைய ம் விட் அகலாமல் அப்ப ேய நித்திய சங்கீதமாக
நிைலத் விட்ட ேபால் ஓர் இனிய பிரைமைய நிலவச் ெசய்தி ந்த . 'சில ைடய
இைசக்காக இலக்கணங்கள் பைடக்கப்பட் ள்ளன. ேவ சில ைடய இைசேயா
இலக்கணங்கைளேய தி
திதாகப் பைடக்கிற ' என்
ேகட் நிைனத்தான் சாரகுமாரன்.

அவ

ைடய இைசையக்

அவ்வளவில் தைல நிமிர்ந்த அவள் அவன் அங்கு வந் நிற்பைதப் பார்த் விட்டாள்.
உடேன எ ந் சீற்றத்ேதா
கத்ைத ேவ
றம் தி ப்பிக் ெகாண்ட அவைள எப்ப
ஆற் விப்பெதன் அவ க்குத் தயக்கமாயி ந்த .
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"எப்ேபா

பா னா

ம் ெநய்தற் பண்ைணேய பா கிறாேய? அவ்வள

நிரந்தரமான ேசாகம் என்னேவா?" என்

ெபாிய

ேபச்ைசத் ெதாடங்கினான் அவன்.

அவளிடமி ந் ம ெமாழி இல்ைல. சில விநா கள் ெமௗனமாகேவ நின்றாள்
அவள். ம ப
ம் அவேன ேபசினான்.
"சில ைடய குர

க்குச் ேசாகேம அழகாக இ க்கிற ..."

"சில ைடய ெசயல்கள் ேசாகத்ைதேய பிறர்க்குத் த வதால் தாேனா என்னேவா?"
என ெவ க்ெகன் ம ெமாழி கூறினாள் அவள்.
"நீ சீற்றமைடந் பயனில்ைல கண் க்கினியாள்! எதிர்பாராதவிதமாக என்
பாட்டனார் என்ைனப் பழந்தீ க க்கு அ ப்பி ைவத் விட்டார். உன்னிடம்
விைடெபற ம்
யவில்ைல. எங்ேக நீ ம் உன் கு ம்பத்தின ம் கபாட ரத்ைத
விட்ேட ஊர் ெபயர்ந் ேபாயி ப்பீர்கேளா என்ற பயத் டேனேய இப்ேபா இங்கு
ேத வந்ேதன்..."
"பிறைரப் பயப்பட ைவப்பவர்கள் பயப்ப வதற்கு என்ன இ க்கிற ?"
"நீ கூ வ

தவ ! நான் யாைர ம் பயப்பட ைவக்கிறவனில்ைல..."

"இ ந்தாற்ேபா
ேதான் கிறவர்க

ந்

மைறகிறவர்க

ம் - இ ந்தாற் ேபா

ந்

ம் பயப்பட ைவக்கிறவர்கள் தாேம?"

"சந்தர்ப்பம் அப்ப ேநர்ந் விட்ட ! அ என் தவறில்ைல" என் கூறிய
இைளயபாண் யன் எயினர் தீவின் இயற்ைகயழைகக் கண்ட ேவைளயில் அவைள
நிைன கூர்ந்தைத ம், பிற பயண அ பவங்கைள ம் ெதாடர்ந் கூறலானான்.
அவன் கூறியவற்ைறக் ேகட்கக் ேகட்க அவள் சினம் சிறி சிறிதாக அடங்கிய .
"இன் ம் ஒ
ெபற்ேறார்

திங்கள் காலத்தில் இங்கி ந்
றப்பட ேவண் ெமன் என்
ெசய் ள்ளனர்" என்றாள் அவள். அவள் குர ல் கவைல ஒ த்த .

"அதற்குள் எவ்வளேவா நடக்கும்" என்
ன்சிாிப்ேபா அவ
கூறினான் அவன். இப்ப ேய சிறி ேநரம் உைரயா க் ெகாண்

க்கு ம ெமாழி
ந் விட் ப்
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பிாிந்தார்கள் அவர்கள். ம ப
அவன்.

அ த்த நாள் அவைளச் சந்திப்பதாகக் கூறினான்

அரண்மைன தி ம்பிய ேம அவன் சிகண் யாசிாியைரச் சந்தித் அன்
ைவகைறயில் தான் கடற்கைரயில் ேகட்ட ெநய்தற்பண்ணின்
நயங்கைள
விவாித்தான்.
சிகண் யாசிாிய ம் அதைன ஆர்வத்ேதா

ேகட்டார்.

"இைசயில் பல்லாயிரம்
க்கங்கள் ேதான்றிக் ெகாண்ேடயி க்கின்றன. இப்ப
இயல்ைப மீறிய அ ர்வத் திறைமகைள விளக்கும் திய இைசயிலக்கணம் ஒன்ைற
நாேன வைரவதாக இ க்கிேறன். அந்த மாெப ம் இைசயிலக்கணத்ைத இங்ேகேய
ேகா நகாில் அரங்ேகற்ற ம்
ெசய் ள்ேளன்" என் மனத்தில் ஏற்பட்ட
ைமக்
கிளர்ச்சிேயா அவ க்கு ம ெமாழி கூறினார் சிகண் யாசிாியர். சாரகுமார ம்
அைதக் ேகட் மகிழ்ந்தான்.
-----------27. ெபாியபாண் யாின் ேசாதைன
கண் க்கினியாளின் ெநய்தற்பண்ைணப் பற்றிச் சாரகுமாரன் வியந் கூறியைதக்
ேகட் ச் சிகண் யாசிாிய ம் அதைனக் ேகட்க ேவண் ெமன் ஆைசப்பட்டார்.
அவ ைடய வி ப்பத்ைதச் சாரகுமாரனால் ம க்க இயலவில்ைல. ம நாள்
ைவகைறயில் சிகண் யாசிாியைர ம் அைழத் க் ெகாண் கடற்கைரக்குச் ெசன்றான்
அவன். ஆனால் ன் தினம் ெசன்ற ேபால் ஆசிாியைர ம் உடன் அைழத் க்
ெகாண் அவனால் ரவியில் ெசல்ல
யவில்ைல.
எனேவ அரண்மைன இரதம் ஒன்றில் ஆசிாியைர அைழத் ச் ெசன்றி ந்தான்
அவன். வி ந்த ம் அரசக்கி கத் இரதங்கைளச் சுற்றிப் பார்ப்பைத வழக்கமாகக்
ெகாண்
ந்த ெவண்ேதர்ச்ெசழியர் ஓர் இரதம் குைறவைதக் கண்
நாகனிடம்
வினாவினார்.
நாக ம், இைளயபாண் ய ம், சிகண் யாசிாிய ம் கடற்கைரப்
ன்ைனத் ேதாட்டத் க்கு இரதத்தில் ெசன்றி க்கும் ெசய்திைய அவாிடம்
ெதாிவிக்கும்ப ஆயிற் . தவிர்க்க
யவில்ைல. ஏற்கனேவ கடற்கைரப் ன்ைனத்
ேதாட்டத்தில் ஒ பாண்மகளின் இைசக்கூத்ைத இைளயபாண் யன் இரசித்
வியந்தைத மா ேவடத்தில் ெசன் கண்
ந்த ெபாியபாண் யர் அதனால்
சின ற்றி ந்தார். இன் சிகண் யாசிாிய ம் இைளயபாண் யேனா
ெசன்றி ப்பைத அறிந் அவ ைடய ஐயப்பா அதிகமாயிற் .
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"இவ்ைவகைற ேவைளயில் சிகண் யாசிாியைர ம் அைழத் க் ெகாண்
கடற்கைரக்கு எதற்காகச் ெசன்றான் சாரகுமாரன்?" என் அவர் க க ப்ேபா
வினாவியேபா
நாகன் தயங்கித் தயங்கி ம ெமாழி கூறினான். ஆயி ம்
ெபாியபாண் யர் சந்ேதகத்ேதா தான் தி ம்பினார்.
"சிகண் யாசிாியர் தி ம்பிய ம் அவைர நான் காணேவண் ம் என் ெசால்" எனக்
கூறிவிட் த்தான் தி ம்பினார் அவர். என்ன ேந ேமா என்ற பயத்தில்
நாக க்கு
ெநஞ்சு படபடத்த . இைளயபாண் யைரேய கூப்பிட் விசாரைண ெசய்தா ம்
ஏதாவ கூறித் தப்பித் க் ெகாள்வார். சிகண் யாசிாியைரக் கூப்பிட் விசாாித்தால்
அவர் ெபாியபாண் யாிடம் ெபாய் ெசால்ல மாட்டார். அவர் ெபாய் ெசால்லாவிட்டால்
இைளயபாண் யாின் ேமல் பாட்டனா க்குத் தாங்க
யாத சினம்
ேம என்
எண்ணி அஞ்சினான்
நாகன். இைளயபாண் யர் அைதப் ெபாியவாிடம் தான்
ெசான்னதற்காகத் தன்ேமற் சினந் ெகாள்வாேரா என்ற பயம் கூட
நாக க்கு
இ ந்த . ேதாில் கடற்கைரக்குச் ெசன்றி ந்த சிகண் யா ம், சாரகுமார ம் தி ம்பி
வ கிறவைரயில் அரசகி கத் ேதர்கள் நி த்தப்ப கிற இடத்திேலேய அவர்கைள
எதிர்பார்த் க் காத்தி ந்தான்
நாகன்.
நன்றாக வி ந் சில நாழிைககள் கழிந்த பின்ேப அவர்கள் ெசன்றி ந்த ேதர்
தி ம்பி வந்த . உடேன
நாகன் இைளயபாண் யைன மட் ம் ஒ கணம் தனிேய
அைழத் ப் ெபாியவர் ேதர்கைளப் பார்க்க வந்தி ந்தைத ம், நடந்த பிற
விவரங்கைள ம் கூறினான். இைளயபாண் யனால்
நாகனிடம் ேகாபித் க்
ெகாள்ள
யவில்ைல. சிகண் யாசிாியாிடம் ெபாியவர் வினாவினால் அவ க்குச்
சந்ேதகம் வராதப ம ெமாழி கூ மா ெசால் விட
ெசய்தான் அவன். ேதைர
அரசகி கத்தின் ேதர்ச்சாைலயில் விட் விட் இ வ ம் அரண்மைனக்குள்ேள
ெசல்ல இ ந்த நிைலயில்
நாகன் "ெபாியபாண் யர் தங்கைளக் கண் ேபச
வி ம்பினார்" என் சிகண் யாசிாியாிடம் ெதாிவித்தான். சிகண் யாசிாிய ம் அைதக்
ேகட் த் தாேம ெபாியபாண் யைரக் காண்பதாக அவனிடம் கூறிச் ெசன்றார்.
அப்ப ச் ெசல் ம்ேபா குறிப்பறிந்த சாரகுமாரன் அவ டன் ெசல்லவில்ைல.
சிகண் யாசிாியைரக் கண் க்கினியாளின் ெதய் க இைசையக் ேகட்கச்
ெசய் விட்ட ெப ைமயில் இ ந்தான் இைளயபாண் யன். பாட்டனாாிடம்
சிகண் யார் விபாீதமாக எ
ம் கூறிவிட
யா என்பதில் அவ க்கு நல்ல
நம்பிக்ைக ம் இ ந்த .
சிகண் யார் ெபாியபாண் யைரச் சந்திக்கச் ெசன்ற ேபா ெபாியபாண் யர்
எதற்காக ேம சிறப்பான காரணத்திற்காக அவைரக் காண வி ம்பிய ேபால்
ேபசாமல் ெபா வான பல ெசய்திகள் பற்றிப் ேபசினார். இைச
இைளயபாண் யனின் இைசப் பயிற்சி, கு குலவாசத்ைத
அ

த்

ல்கள்,
அவ

க்கு அரசியல்

பவங்கைள உணர்த்த, எல்லாவற்ைற ம் பற்றிக் கூறிக் ெகாண்ேட வந்தவர்
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இ தியில் இைளயபாண் ய ம் அவ ம் ேதாில் ேபாயி ந்தைதப் பற்றிக்
குறிப்பிட் விட் ச் சிகண் யாாின் கத்ைதக் கூர்ந் ேநாக்கினார்.
"ஓ! அ வா? ெநய்தற் பண்ைணப்
ப்
க்கங்க டன் பா ம் பாண்மகள்
ஒ த்தி கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்தில் இ ப்பதாக அறிந் காண்பதற்குச்
ெசன்ேறாம். அந்தப் பாண்மகளின் குரல் இலக்கணங்கைள மீறிய
அழகுைடயதாயி ந்த . அந்தக் குர க்ேக ஓர் இலக்கணத்ைதப் பைடக்கலாம் ேபால
அத்தைன அழகுைடயதாயி ந்த " என் வியந்தவாேற ெபாியபாண் ய க்கு
ம ெமாழி கூறினார் அவர்.
"உங்க

க்கு

ன்ேப ெதாிந்த அவைளக் காண இைளயபாண் யைன நீங்கள்

அைழத் ச் ெசன்றீர்களா? அல்ல

அவைள

ன்ேப அறிந்த இைளயபாண் யன்

அவைளக் காண உங்கைள அைழத் ச் ெசன்றானா?"
இதற்குச் சில கணங்கள் ம ெமாழி ெசால்லத் தயங்கினார் சிகண் யார்.
"சிறப்பான காரணம் எதற்காக ம் இைத வினவவில்ைல சிகண் யாசிாியேர!
அறிவதற்காகேவ வினா கிேறன்" என் அவைர ேம ம் ண் னார் ெபாியவர்.
"இைளய பாண் யர் ன்ேப பல ைற அந்த அ ர்வ இைசையக் ேகட் என்னிடம்
ெப ைமயாகக் கூறியதால் தான் நா ம் ெசன்ேறன். நான் பைடத் வ ம் இைச
க்க
க்குப் ெபாி ம் பயன்ப ம் அ பவம் அ " என் நிர்விகல்பமாக
ம ெமாழி கூறிவிட்டார் அவர்.
"அப்ப யானால் நா

ம் அந்தப் பாண்மகளின் இைசையக் ேகட்க

ஆைசப்ப கிேறன். நாைள என்ைன அைழத் ச் ெசல் ரா?" - என்
குர ல் சிகண் யாைரக் ேகட்டார் ெபாியபாண் யர்.

உள்ளடக்கமான

சிகண் யார் தயங்கினார். "ேவெறான் மில்ைல! நல்ல இைசைய நா
பாராட்டலாேம என் தான்" என ேம ம் ேவண் னார் ெபாியவர்.

ம்

இைசேபான்ற ண்கைலகளில் வி ப்பேம அதிகமில்லாத ெபாியபாண் யர்
தி ெமன் இப்ப க் ேகட்டதில் ஏேதா விபாீதமி ப்பதாக அப்ேபா தான்
சிகண் யா க்குப் ாிந் ெகாள்ள
ந்த . அவர் தட் க் கழிக்க யன்றார்.
ெபாியபாண் யேரா பி வாதமாக அந்தப் பாண்மகைளத் தா ம் பார்த்ேத
தீரேவண் ெமன்றார்.
---------------
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28. கைலமா

ம் அாிமா ம்

ெபாியபாண் ய ைடய பி வாதத்ைதச் சிகண் யாசிாிய ைடய ெசாற்களால்
தகர்க்க

யவில்ைல. கைல காரணமாக ஏற்ப ம் ஆர்வத்ைத ம், அரசியல்

காரணமாக ஏற்ப ம் அக்கைறைய ம், பகுத்

உணர

சிகண் யாசிாிய ைடய மதி ம ங்கியி க்கவில்ைல. 'நா
இன்னிைசையக் ேகட்க ஆைசப்ப கிேறன்' என்

யாத அளவிற்குச்
ம் அந்தப் பாண்மகளின்

ெபாியபாண் யர் கூறியைதச்

சிகண் யார் நம்பவில்ைல. அவ ைடய ேவண் ேகாளில் இயற்ைகயான ஆர்வேமா,
கனிேவா இல்லாதைத அவர் ன்ேப கூர்ந் கவனித் உணர்ந் விட்டார். அந்த
ேவண் ேகாளில் யா ேம வி ம்பத் தக்கதல்லாத ஒ க ைமயான உள்ேநாக்கம்
இ ப்ப ேபால் சிகண் யாசிாிய க்குத் ேதான்றிய . அதற்கு இணங்க ம் மனமின்றி
அைத ம க்க ம் இயலாதவராய்க் குழப்பமானெதா மனநிைலயில்தான் அப்ேபா
அவர் இ ந்தார்.
கண் க்கினியாைளப் பற்றிப் ெபாியபாண் யாிடம் எ
ம் கூற ேநர்ந்தால்
அவ க்குச் சிறி ம் சந்ேதகம் வராதப கூ மா இைளயபாண் யன் தன்னிடம்
ேவண் க் ெகாண்
ந்தைத இப்ேபா நிைன கூர்ந்தார் சிகண் யாசிாியர். சிறிய
காரணத் க்காகேவா, ெபாிய காரணத் க்காகேவா எதற்குேம அவர் ெபாய் ெசால் ப்
பழகியதில்ைல. ெபாய் ெசால்லக் கூடாெதன்ற ேநான்ைப அழித் க் ெகாள்ளக்
காரணம் சிறிதாயி ந்தால் என்ன? ெபாியதாயி ந்தால் என்ன? அ அவரால்
யவில்ைல. ெபாியபாண் யைரக் கண் க்கினியாளிடம் அைழத் ப் ேபாக அவர்
இணங்கிவிட்டார். 'அப்ப த் தம்ைம அங்கு அைழத் ப் ேபாகும் ெசய்திைய
இைளயபாண் ய க்குத் ெதாிவிக்கலாகா ' என் ம் சாமர்த்தியமாகச்
சிகண் யாசிாியாிடம் வாக்கும் வாங்கிக் ெகாண் விட்டார் ெபாியவர். கைல
உள்ளத்தின் கனிைவ ம், ெமன்ைமைய ம் அரசியல் காரணங்க க்காக அவற்ைற
அ குகிறவர்களால் ாிந் ெகாள்ள
யாமற் ேபாகிறேத என் உள் ற
வ ந் வைதத் தவிரச் சிகண் யாசிாியரால் அப்ேபா ேவெற
ம் ெசய்ய
இயலவில்ைல. இைளயபாண் யன் தன்ைனக் கண் க்கினியாளிடம் அைழத் ச்
ெசன்ற அேத தினத்தின் மாைல ேவைளயில் ெபாியவைரத் தான் அவளிடம் அைழத் ச்
ெசல்ல ேவண் யவராக இ ந்தார் சிகண் யாசிாியர்.
காைலயில் இைளயபாண் யேனா கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்திற்குச் ெசன்ற
ேபாதி ந்த அவ்வள உற்சாகம் மாைலயில் ெவண்ேதர்ச் ெசழியேரா ெசன்ற ேபா
அவ க்கு இல்ைல. ெகாைலக்களத் க்கு அைழத் ச் ெசல்லப்ப வ ேபான்ற
மனநிைலேயா இ ந்தார் அவர். கண் க்கினியாள் என்ற ள்ளிமாைனக் காணப்
ெபாியபாண் யர் என்ற சீற்றம் நிைறந்த திய சிங்கத்ைத அைழத் ப் ேபாவ
ேபான்ற அவ்வள ேவதைன அந்த இைசப் லவ ைடய உள்ளத்திேல
நிைறந்தி ந்த . சிகண் யாசிாியர் சந்ேதகப்பட்டதற்கும் ேவதைனப்பட்டதற்கும்
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ஏற்றாற்ேபாலேவ ெபாியபாண் ய ம் அங்கு நடந் ெகாண்டார். சிறி ேநரம்
அவ ைடய இைசையக் ேகட்ப ேபால ந த்த ெபாியபாண் யர் அவளிடம்
வினாவிய வினாக்க ம் விசாாித்த விசாரைணக ம் சிகண் யாசிாியைரக்
கலக்கத்திற்கு உள்ளாக்கின.
"இவ்வள

நன்றாகப் பா ம் வல்லைம வாய்ந்த நீ ம் உன் ெபற்ேறா ம் ஏன்

இந்தக் கபாட ரத்திேலேய தங்கி விட்டீர்கள்? பயன் மரம் நா ச் ெசல் ம் பறைவகள்
ேபால் ஊ ராகச் ெசன் பா க்ெகாண்
ப்பதல்லவா சிறந்த பாண்கு யின க்கு
அழகு?" என்
தல் வினாவிேலேய அவள் மனத்ைத ஆழம் பார்த்தார்
ெபாியபாண் யர்.
"நகரணி மங்கல விழா க்காக இங்கு வந்ேதாம்! அப்ப ேய தங்கிவிட்ேடாம். வந்த
கைலஞர்கைள எல்லாம் காலவைரயைறயின்றி வி ந்தினராக ஏற் உபசாிக்கும்
பண் ள்ள இந்தப் பாண் ய நாட் ல் தல் தலாக நீங்கள் தான் இப்ப எங்கைள
வினா கிறீர்கள்! தங்கள் நாட் ற்கு வந்த கைலஞர்கள் ேவ ஊர்க க்குப்
றப்பட் ப் ேபாகாமல் ஏன் அதிக நாட்கள் தங்கியி க்கிறார்கள் என் கவைலப்ப ம்
தல் மனிதைர நான் இன் மாைலயில் இப்ேபா தான் இங்ேக சந்திக்கிேறன்!"
என்றாள் கண் க்கினியாள்.
"நான் தவறாகக் கூறவில்ைல ெபண்ேண! சிறப்பாக ேவ காரணம் ஏதாவ
இ ந்தாலன்றிக் கைலஞர்கள் ஓாிடத்திேலேய இப்ப த் தங்கமாட்டார்கேள என் தான்
வினாவிேனன்..."
"இ ெவ ம் வினாவா? அல்ல கவைலயா? என் எனக்குப் ாியவில்ைல.
உங்கள் ேகள்வி வினாவாக மட் ம் ஒ ப்ப ேபால எனக்குத் ேதான்றாத தான்
காரணம். கைலஞர்கள் எப்ப இ க்கேவண் ெமன் கைலஞர்கேள உணராத
ஒன்ைற வற்
த் கிறீர்கள் நீங்கள்..."
"அப்ப யில்ைல. இடத்தின்ேமல் பிாியப்பட் ச் சிலர் தங்கிவிடலாம். கைலயின்
ேமல் பிாியப்பட்

மட் ேம ஓாிடத்தில் தங்க

யா ...?"

"எப்ப ேவண் மானால் ைவத் க் ெகாள் ங்கேளன். இடத்தின் ேமல்
பிாியப்ப த் வ தவிர மனிதர்கள் ேமல் பிாியப்படத்தக்க அத் ைணச் சிறப்பான
பண் ள்ள மனிதர்க ம் இங்கு நிைறய இ க்கிறார்கள் என் காைல வைரயில் நான்
எண்ணியி ந்ேதன். இப்ேபாேதா என் ைடய அந்த இரண்டாவ எண்ணத்ைத நான்
மாற்றிக் ெகாள்ள ேவண் ம் ேபா
க்கிற ."
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"நீ மிக ம் சினமாகப் ேபசுகிறாய் ெபண்ேண! ேபச்சில் எப்ேபா ேம நிதானம்
ேவண் ம். அ
ம் என்ைனப் ேபான்ற தியவர்களிடம் உைரயா ம்ேபா இன்
அதிகமான நிதானம் ேவண் ம்."

ம்

ம ெமாழி கூறாமல் அவைர ெவ ப்பவள் ேபால் கத்ைத ேவ
றமாகத் தி ப்பிக்
ெகாண்டாள் அவள். இந்தக் ேகள்விகைள வி ம்பாத சிகண் யாசிாியர் ேவெறங்ேகா
பார்த் க் ெகாண் நின்றார். சிறி ெதாைல விலகி நின்ற அவள் தந்ைத, அ கில்
வந் ெபாியபாண் யாிடம் ஏேதா ேபசத் ெதாடங்கினார்.
"ெதாடர்ந் ஓாிடத்திேலேய தங்கிவிடாமல் பல இடங்க க்கு மாறிமாறிச் ெசன்
ெகாண்
ப்பதனால்தான் கைலஞர்களின் கைல வளர்ச்சி ம் ெம கும் அைட ம்"
என் மீண் ம் அவ ைடய தந்ைதயிடம் வாதிடத் ெதாடங்கினார் ெபாியபாண் யர்.
உடன் வந்தி ந்த சிகண் யாசிாிய க்ேக ெவ ப்ைபத் த வதாயி ந்த

அவர்

ேபச்சு. தா ம், தன் டன் வந்தவ ம் இன்னார் இன்னாெரனச் சிகண் யாசிாியர்
ெதாிவிக்காததனால் ள்ளிமான் ேபான்ற அந்தப் ெபண் க்குப் ெபாிய பாண் யாிடம்
பய ம் இல்ைல, மதிப் ம் வரவில்ைல. சினேம ேமெல ந் ெபாங்கிய . காைலயில்
இைளயபாண் யன் சிகண் யாசிாியைர மா ேவடத்தில் அைழத் வந்தி ந்ததனால்
இப்ேபா அவைர அவ க்கு அைடயாள ம் ெதாியவில்ைல. ஆனால் உடன்
வந்தி ந்த கிழச்சிங்கத்ைத ஒத்த அந்த தியவர் வினாவினாற் ேபான்ற
வினாக்கைளேய தன்னிடம் வினவாமல் அைமதியாக இ ந்தேதாடல்லாமல் அந்த
வினாக்கைள ஓரள ெவ ப்ப ேபான்ற கபாவத்ைத ம் காண்பித்ததனால்
சிகண் யார் ேமல் அவ க்குக் ேகாபம் வரவில்ைல. ெபாியபாண் யர் ேமேலேய
சினம் ண்ட . ெபாியபாண் யேரா தான் யாெரன் அவ க்குக் குறிப்பாகப்
ாியைவத்

அவைள ேம

ம் பய

த்த ம், திைகக்க ைவக்க ம் வி ம்பினார்.

அரசகு ம்பத்தினர் மட் ேம பாணர்க க்குப் பாிசளிக்கும் ெபாற் க்கள்
சிலவற்ைறத் தம்ேமா ெகாண் வந்தி ந்த அவர் அந்த ெபாற் க்களில் ஒன்ைற
எ த் , "எவ்வாறாயி ம் ஆகுக! உன் கைலத்திறைனப் ேபாற்றி இவற்ைற
உனக்களிக்கிேறன்" என் அவற்ைற அவளிடம் நீட் னார். ஆனால் அவள்
அவற்ைறப் ெபற் க் ெகாள்ளவில்ைல. அவைர எள்ளி இகழ்வ ேபான்ற
ன்னைகெயான் உடன் அவள் இதழ்களில் மின்னி மைறந்த . "தங்கைள
மதியாதவர்க ைடய பாிைச ஏற்ப கைலஞர்களின் இயல்பில்ைல என்பைதத்
தாங்கள் அறி ர்கள் அல்லவா?" என் அவள் பதி க்குச் சீறிய ேபா
கத்தின் சினம் அதிகமாகிய . க ைம ம் மிகுதியாகி வளர்ந்த .

ெபாியவாின்

"ஏேத ? உங்கள் சினத்ைதப் பார்த்தால் எங்கைள நா கடத்த ம் ெசய் ர்கள்
ேபா

க்கிறேத?" என்றாள் அவள்.
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"அவசியெமன் க தினால் அைத ம் ெசய்ய
ந்தவன் தான் நான்" என்
கூறிவிட் ப் "ேபாகலாம்! றப்ப ங்கள்" என் சிகண் யாைர ம் அைழத் க்
ெகாண்
றப்பட் விட்டார் ெபாியவர். றப்ப கிறேபா
ைறக்காக ஒ வார்த்ைத
கூட அவளிடேமா அவள் தந்ைதயிடேமா ெசால் க் ெகாள்ளவில்ைல. சிகண் யார்
மட் ம் ெசால் விைடெபற் க் ெகாண்டார். இ வ ம் அரண்மைனைய ேநாக்கித்
தி ம்பினர்.
-----------29. இைச
கண்

க்க இலக்கணம்

க்கினியாள் ேமல் இைளயபாண் யன் சாரகுமார

க்கு அன்

இ ப்பைத ம், அப்ப ஓர் அன்ைபேயா ெதாடர்ைபேயா இைணப்ைபேயா
வி ம்பாதவராகப் ெபாியபாண் யர் மனம் கு
வைத ம் சிகண் யாசிாியர்
ெதளிவாகப் ாிந் ெகாண்டார். ேபாகிற ேபாக்ைகப் பார்த்தால் ெபாியபாண் யர்
சினெவறியில் அந்தப் பாண்மகைள ம் அவள் கு ம்பத்தினைர ம் நா கடத்தினால்
கூட வியப்பதற்கில்ைல என் ேதான்றிய . அதற்குள் தம் கைல இலட்சியமாகிய
இைச
க்க இலக்கண ைல இயற்றி அரங்ேகற்றி
த் வி வதில் கவனம்
ெச த்த ேவண் யவராக இ ந்தார் அவர். இைளயபாண் ய ம்,
கண் க்கினியா ம் தத்தம் குர னிைமயின் லம் விைளவித் க் காட் ய
ைமகைள ம்,
க்கங்கைள ம், நயங்கைள ம் கண்டபின் அவற்ைற
இலட்சியங்களாகக் ெகாண்ேட இைச
க்கத்ைத இயற்றத் ெதாடங்கியி ந்தார்
அவர். கைலத் ைறையப் ெபா த்தவைரயில் ஓர் சுைவயின் ேமலான எல்ைலையத்
ெதா கிறவர்கள்தான் அ வைர அந்தத் ைறக்கு என் அைமக்கப்பட்
ந்த
இலக்கணங்கைள ம் மர கைள ேம வளர்த் ப் தியதாக்கி வி கிறார்கள்.
இப்ப ப் திய இலட்சியங்கள் பிறந் விட்டபின்ேப அவற்ைற எ த் க்காட்டாகக்
ெகாண்
திய இலக்கணங்க ம், மர க ம் பிறக்கின்றன. இலட்சியங்கைளப்
பைடக்கிற பைடப்பாளியின் சாதைன எல்ைல என்கிற உயரத்ைத அைடய
யாமல்
சில ேவைளகளில் இலட்சணங்கைள வைரய த் ச் ெசால் கிற இலக்கண
ஆசிாியாின் கீழ் எல்ைலயிேலேய தளர்ந் நின் வி வ ம் உண் . அப்ப த் தளர்ந்
நின் வி வதனால் அந்தக் கைலயின் எதிர்காலத் க்கு வளர்ந் வ ம் திய மர கள்
ெசால்லப்படாமேல ேபாய்வி ம். அந்த நிைல ஏற்பட் விடலாகாேத
என்பதற்காகத்தான் சிகண் யாசிாியர் இைச
க்க இலக்கணத்ைத விைரந்
இயற்றிக் ெகாண்
ந்தார். அந்த இலக்கணத்ைத அவர் இயற் ைகயில்
ெப ம்பான்ைம ேநரம் சாரகுமார ம் அவ டன் கூடேவ இ ந்தான்.
ெபாியபாண் யேரா தாம் கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்திற்குச் ெசன் வந்த
ெசய்திையச் சிகண் யாசிாியர் சாரகுமாரனிடம் கூறவில்ைல. சாரகுமாரன் மட் ம்
நாக

க்குத் ெதாிந் ம் ெதாியாம

ம் சில காைல ேவைளகளி

ம், சில மாைல
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ேவைளகளி ம் கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்திற்குச் ெசன் வந்தான். அப்ப ச்
ெசன் கண் க்கினியாைளச் சந்தித்த ேபா ம் அவளிடம் ஆழமான மா தல் ஒன்ைற
உணர்ந்தான் அவன்.
சிாிப் ம், மகிழ்ச்சி ம், கலகலப்பான உைரயாட ம் அற் க் கவைல
நிைறந்தவளாய்த் ெதன்பட்டாள் அவள். அந்த மா தைலப் ாிந் ெகாள்ள ம்
யாமல், வினாவித் ெதாிந் ெகாள்ள ம் இயலாமல் ேவதைனப்பட்டான்
சாரகுமாரன். கபாட ரத்தி
ந் தாங்கள் ேவ ஊ க்குப் றப்படப் ேபாவைதப்
பற்றிேய அவைனச் சந்திக்க ேந ம் ேபாெதல்லாம் ேபசிக் ெகாண்
ந்தாள் அவள்.
சாரகுமார க்கு இ
ைமயாக இ ந்தேதாடல்லாமல் மனவ த்தத்ைத
அளிப்பதாக ம் இ ந்த . மனத்திற்குள்ேளேய யரப்பட்டான் அவன்.
சிகண் யாசிாியர் ெபாியபாண் யைர அவளிடம் அைழத் ச் ெசன்றி ந்தைத ம்,
அவர் அவளிடம் வினாவிய வினாக்கைள ம் கூறியி ந்தாரானால் சாரகுமார க்கு
அவ ைடய இந்த மா த க்கான காரணங்கள் எல்லாம் ெதளிவாகப் ாிந்தி க்கும்.
அைத ம் அவர் கூறாததால் ஒன் ம் ாியாமல் கண்ைணக் கட் க் காட் ல் விட்ட
ேபால் இ ந்த சாரகுமார க்கு.
"ேகா நகராகிய கபாட ரத்தின் அரசைவயில் ெப ம் லவர்கள் அைனவைர ம்
கூட் ய அரங்கத்தில் இைச
க்கத்ைத அரங்ேகற்ற ேவண் ம் என்
வி ம் கிேறன் நான். ெபாியபாண் யாிடம் இைத எ த் க்கூறி அவ ைடய
இைசைவப் ெபற ேவண் ம்" என் சாரகுமாரனிடம் விளக்கினார் சிகண் யாசிாியர்.
"நாமி வ மாகச் ெசன்
இணங்குவாெரன்

பாட்டனாாிடம் கூறினால் அவர் அவசியம்

நம் கிேறன்" என்

சாரகுமாரன் கூறத்ெதாடங்கியைத ம த் ,

"நான் ஒ வேன ெசன்றால் ெபாியபாண் யர் ஒ ேவைள இந்த அரங்ேகற்றத்திற்கு
இணங்கினா ம் இணங்கலாம். இைளயபாண் ய ம் உடன் வந்தாேலா
ெபாியவ க்கு உலகத்தில் இல்லாத சந்ேதகங்கள் எல்லாம் வந் வி ம். ம த்தா ம்
ம த் வி வார்" என்றார் சிகண் யாசிாியர். ஆசிாியாின் இந்தக் க த்தில்
இைளயபாண் ய க்குச் சந்ேதகம் எ
ம் உண்டாகவில்ைல. அதனால் அவன் அவர்
வி ப்பப்ப ேய ெசய்ய இணங்கினான். ஆனால் ஒன்ைற மட் ம் சிகண் யாசிாியாிடம்
மீண் ம் மீண் ம் வற்
த்திக் கூறினான்.
"இைச
க்கம் என்ற தங்கள் ல் ேதான்றக் காரணமாயி ந்தவ ம் அந்த
அரங்ேகற்றம் நிகழ்கிற அன் இந்த அரண்மைனயில் வந் இைசக்க ேவண் ம்
என்ப என் வி ப்பம்" என் சாரகுமாரன் ஒவ்ெவா
ைற கூ ம்ேபா ம்
சிகண் யாசிாியர் உள் ர வ ந்தினார். "கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத் ப்
பாண்மகள் வந் பாட ேவண் ம்" என் ேவண் னால் ெபாியபாண் யர்
இைச
க்க ைல அரங்ேகற்றேவ ஒப் க் ெகாள்ளமாட்டாெரன் ேதான்றிய .
அைத இைளயபாண் யனிட ம் மனம் விட் ச் ெசால்ல
யாமல் தவித்தார் அவர்.
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சாரகுமாரனின் தந்ைத அநாகுல பாண் யனிடம் இந்த அரங்ேகற்றத்ைதப் பற்றி
விவாித் க் கூறலாம் என்றாேலா ெபாியபாண் யர் ெவண்ேதர்ச் ெசழியாின்
வி ப்பத் க்கு மாறாக அநாகுல ம் ஒ காாியத்ைதச் ெசய்ய மாட்டான் என்ப
சிகண் யாசிாிய க்கு நன்றாகத் ெதாிந்தி ந்த . எனேவ ெபாிய பாண் யைரேய
ேத ச் ெசன்றார் அவர். ெபாியபாண் யர் சிகண் யாசிாியைர வரேவற்ற விதேம
இைசையப் பற்றிேயா, கைலகைளப் பற்றிேயா, கடற்கைரப் ன்ைன
மரத்ேதாட்டத்தில் தங்கியி க்கும் பாண்மகைளப் பற்றிேயா எைத ம் என்னிடம்
ெசால் விடாேத என்ப ேபால் இ ந்த .
"ெதன்பழந்தீ கள் அைனத்ைத ம் ஒ வ ைம வாய்ந்த கடற்பைடைய அ ப்பி
ெவற்றி ெகாண் ேநராகக் கபாட ரக் ேகா நகாின் ஆட்சிக்குக் கீேழ ெகாணர்ந்
பாண் யர் வ ைமையப் பலப்ப த்திவிட எண்ணிக் ெகாண்
க்கிேறன். அதற்கு
இன் ம் ஒ வழி லப்படவில்ைல. ெதன்கட ல் தனித்தனிேய சித ண் கிடக்கும்
அந்தத் தீ கைள ஓாி நாட்களில் ெவற்றி ெகாள்வ ம் சாத்தியெமன்
ேதான்றவில்ைல. அதிக நாட்க

ம், அதிக

யற்சி ம், அதிகப் ெபா ைம ம் அந்தக்

காாியத்திற்குத் ேதைவப்ப ம். அநாகுலைன அ ப்பலாெமன்றாேலா, அவ்வள
அதிக நாட்கள் அவன் ேகா நகரத்தில் இல்லாமல் ெவளிேய தீ க க்குப் ேபாவ
நல்லதல்ல. நாேன ேபாகலாெமன்றாேலா என் ைடய
ைம ம், தளர்ச்சி ம்
அதற்கு ஏற்றைவயல்ல. இந்த நிைலயில் இந்தப் பைடெய ப்பிற்குத் தைலைமேயற்கச்
சாரகுமாரன் ஒ வைனத் தவிர ேவெறவ மில்ைல. ன்ேப அைத மனத்திற்
ெகாண் தான் அவைன ம்,
நாகைன ம் ெதன்பழந்தீ களில் ஒ
ைற
சுற்றிவ மா ெசய்ேதன். ஆனால் அவேனா இன் ம் அரசியற் ெபா ப் க்களில்
அக்கைறயற்றவனாகத் ேதான் கிறான்."
"ஓர் அரசன் ேபாரற்ற அைமதிக் காலங்களில் மட் ேம கைலகளின் இரசிகனாக
இ க்கலாேம அன்றிப் ேபார்க்காலங்களில் கைலகைள மறக்க ம் ெதாிய ேவண் ம்.
இரசிகனாக இ ப்பதற்கும் ேமலாக அவேன கைலஞனாக இ ப்பேதா, கவிஞனாகேவ
வளர வி ம் வேதா அவைனப் ெபற்ற அரசகு ம்பத் க்கு எவ்வளவிற்குப்
பயன்படாமல் ேபாகுெமன்பைத உங்கைளப் ேபான்ற லவர்களால் ஒ ேபா ம்
உணர
வதில்ைல. ஆனால் என் ேபான்றவர்கேளா ஒவ்ெவா விநா
ம் அைத
மட் ேம உணர்ந் கவைலப்பட் க் ெகாண்
க்கிேறாம். கைலகள் மனித இதயத்ைத
ெநகிழச் ெசய் நளினமாக்கிவி கின்றன. ஒ மனம் அப்ப ெநகிழ்ந்
நளினமாவதனால் அ ராஜதந்திர நிைன க க்ேகா, அரசியற் சூழ்ச்சிக க்ேகா
பயன்படாமல் ேபாகிற " என் கவைல ேதாய்ந்த குர ல் ெபாியபாண் யர்
தன்னிடம் வ த்தப்பட்ட ேபா , தான் வந்த காாியத்ைத அவாிடம் கூ வதற்கு ஏற்ற
சமயம் அ தானா இல்ைலயா என்பைதக் கணிக்க
யாமல் தயங்கியப ேய
ேபசாமல் இ ந்தார் சிகண் யாசிாியர். ெபாியபாண் யேரா அவ ைடய தயக்கத்ைதத்
தமக்குச் சாதகமாக எ த் க் ெகாண் ேம ம் ெதாடர்ந் குைறபடத்
ெதாடங்கிவிட்டார்.
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"மனம் அரசதந்திரத்திற்கு ஏற்றதாக வாய்க்காத காரணத்தினாேலேய அப்ப ப்பட்ட
அரசகுமாரர்கைளப் ெபற ேநர்ந்த பல அரச கு ம்பங்கள் ெப ைமயழிந் மர
ெகட்
க்கின்றன. ெதன்பழந்தீ கைளச் சுற்றிப் பார்த் விட் த் தி ம்பிய பின் அந்தத்
தீ கைள ெவன் அடக்கி வ ைம மிக்கெதா பாண் யப் ேபரரைச உ வாக்க
ேவண் யைதப் பற்றித் தானாகேவ என்னிடம் ேபசவ வான் வ வாெனன்
சாரகுமாரைன எதிர்பார்த் க் ெகாண்

க்கிேறன் நான். அவேனா காைல ம்,

மாைல ம், ேதாி ம் ரவியி மாக மாற்றி மாற்றிக் கடற்கைரப் ன்ைனத்
ேதாட்டத்ைதச் சுற்றிக் ெகாண்
க்கிறான். இந்த நிைலயிேலேய நீங்கள் ேவ
இைசயிலக்கணம் ஏேதா இயற்றிக் ெகாண்
க்கிறீர்களாம்..." என் அவர்
கூறிக்ெகாண்ேட வந்தேபா

அ தான் சமயெமன் ,

"ஆம்! அந்த இைசயிலக்கண ைலக் கபாட ரத் ப் லவர் ெப மக்கள் கூ ய
ேபரைவயிேலேய அரங்ேகற் வ பற்றிப் ேபசத்தான் நான் இப்ேபா உங்களிடம்
வந்ேதன். விைரவில் அைத அரங்ேகற்றி
த் விட்டால் அப் றம்
இைளயபாண் ய ைடய கவனத்ைத அரசியற் காாியங்களில் தி ப் வதற்கு மிக ம்
வாய்ப்பாக இ க்கும். அைத அரங்ேகற்றக் காலந்தாழ்த்திக் ெகாண்ேட ேபானா ம்
இைளயபாண் ய ைடய கவனம் அந்த அரங்ேகற்றத்ைத எதிர்ேநாக்கிேய
கவைலப்பட் க் ெகாண்
க்கும். அைதத் தவிர்க்க ஒேர வழி அந்த அரங்ேகற்றத்ைத
உடன் ஏற்பா ெசய்
ப்ப தான்! தங்கள் மனக்குறிப்ைப அறிந் தான் நா ம்
அதைன விைரந் அரங்ேகற்றி
க்க வி ம்பிேனன்". சமேயாசிதமாக அவர்
மனப்ேபாக்கிைன அறிந் இப்ப ப் ேபச்ைசத் திைச தி ப்பினார் லவர்.
"அரங்ேகற்றம்
ந்தபின் ம் சாரகுமாரன் கைல கைல என் திாியத்
ெதாடங்கினால் எனக்கு உங்கள் ேமல்தான் ேகாபம் வ ம்" என் நிபந்தைனயில்
இறங்கினார் ெபாியவர். ஒ வழியாக அதற்கு ஏேதா தீர் திறன் கூறி அவைர
அரங்ேகற்றத் க்கு இணங்கச் ெசய் அ த்த ெபௗர்ணமி மாைலயில் இைச
க்க
க்கு அரங்ேகற்ற நாள் குறித்தார் சிகண் யாசிாியர்.
"இந்த

ல் அரங்ேகறிய உடேன ம ப

ம் இன்ெனா

இைசயிலக்கணத்ைத

உடேன உ வாக்கி விடமாட்டீேர?" என் ெபாியபாண் யர் குத்தலாகக் ேகட்ட
ேபா சிகண் யாசிாிய க்கு உள் றச் சிாிப் த்தான் வந்த . ஆனால் அந்தச்
சிாிப்ைப அடக்கிக் ெகாண் அடக்கமாக ம் நிதானமாக ம், "அப்ப ெயல்லாம்
ஒன் ம் ேநர்வதற்கில்ைல" என் ெபாியவ க்கு ம ெமாழி கூறினார்
சிகண் யாசிாியர்.
-------------
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30. அரங்ேகற்றம்
பல தைடகைள எ ப்பிச் சிகண் யாசிாிய ைடய ெபா ைமையச் ேசாதித்தபின்
இைசயிலக்கணத்ைதப் லவர் ெப மக்கள் நிரம்பிய ேபரைவயிேல அரங்ேகற்ற
இணங்கினார் ெபாியபாண் யர். உடேன அதற்கான மங்கல நா ம் குறிக்கப்
ெபற்ற . நகரணி மங்கல விழா
ந்த உடேன மீண் ம் இத்தைகய ெப விழா ஒன்
ேகா நகாில் நிகழ இ ப்பைதக் ேகட் ச் சங்கப் லவர்க ம், அறிஞர் ெப மக்க
இரட்ைட மகிழ்ச்சி அைடந்தனர். ெசய்திைய நக க்கு ரசறிந் ெதாிவிக்கும்
கடைம ள்ளவர்கள் அலங்காிக்கப்பட்ட யாைனகளில் ஏறி தி தியாகப்
பரப்பினார்கள்.

ம்

"இைளயபாண் யர் சாரகுமார க்குப் திய இைசயறிவிக்கும் ெபா ட் ச்
சிகண் யாசிாியர் இயற்றியி க்கும் இைசப் ேபாிலக்கணம் அரங்ேகற இ க்கிற "
என்ற ெசய்தி நாலா திைசகளி ம் நகாில் பரவிய . பாணர்கள் தங்கியி ந்த
கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்தி ம் ெசய்தி அறிவிக்கப்ெபற் ப் பரவியி ந்ததில்
வியப்பில்ைல. எல்லாப் பாணர்க க்கும் மகிழ்ச்சிைய விைதத்த இச்ெசய்தி ஒேர
ஒ த்தியின் இதயத்தில் மட் ம் இனம் ாியாத கவைலைய உண்டாக்கிய . பிற க்கு
விண் ெசால் அவர்க டன் பங்கிட் க் ெகாள்ள
யாத ேவதைனயாயி ந்த
அ . விழா நிக ம் ன்பாகேவ தா ம் தன் ெபற்ேறா ம் கபாட ரத்ைத விட் ப்
றப்பட் விடலாமா என் கூடத் ேதான்றிய அவ க்கு. ஆனால் கூட்டம்
கூட்டமாக ஓாிடத்ைத விட் மற்ேறார் இடத்திற்குப் பயணம் ெசய் ம்
வழக்கத்ைத ைடய பாணர்கள் - எல்ேலா ம் ேசர்ந்
றப்பட்டாெலாழியத் தனிேய
றப்பட இயலா . அப்ப ப் றப்ப வதனால் தனிவழிப் பயணத்தில் பல ன்பங்கள்
வ ம். எனேவ நகரணி மங்கல விழா க்கு வந் அப்ப ேய ெதாடர்ந் தங்கிய
எல்லாப் பாணர் கூட்ட ம் மிகச் சில நாட்களில் நைடெபற இ க்கும்
சிகண் யாசிாியாின் இைசயிலக்கண அரங்ேகற்ற விழா க்கும் இ ந் கண்ட பின்ேப
றப்பட எண்ணினர்.
'இடத்தின் ேமல் பிாியப்பட் ச் சிலர் தங்கிவிடலாம். மனிதர்கள்ேமல் பிாியப்பட் ச்
சிலர் தங்கிவிடலாம்' என் ெபாியபாண் யர் தன்னிடம் இைரந் விட் ப் ேபானைத
நிைனத்ேத கவைலப்பட் க் ெகாண்
ந்தாள் கண் க்கினியாள். பல காரணங்களால்
அவள் மனத்தில் நிம்மதியில்ைல. இந்நிைலயில் இைசயிலக்கண லரங்ேகற்ற
விழா க்கு இரண் நாளி க்கும் ேபா ஒ நாள் அதிகாைலயில் சாரகுமாரன்
கடற்கைரயில் கண் க்கினியாைளச் சந்தித்தான். அப்ேபா ெவகு ஆர்வத்ேதா
ேத வந்த அவனிடம் இனிதாக கம் ெகா த் ப் ேபசாமல் தயங்கி நின்றாள்
கண் க்கினியாள்.
"இ ந்தாற் ேபா
ந்
திராகிவி வ ம் ெபண்க க்கு ஓாியல் ேபா
க்கிற "
என் குத்தலாகப் ேபச்ைசத் ெதாடங்கினான் சாரகுமாரன். அதற்கும் அவளிடமி ந்
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ம ெமாழி இல்ைல. ேவ

றம் தி ம்பித் தைலகுனிந்தப

நின்றாள்

கண் க்கினியாள். அவ ைடய மனமா த க்கும், ெமௗனத் க்கும் காரணமாக
என்ன நிகழ்ந்தி க்க
ெமன்பைத அவனால் அ மானிக்க
யவில்ைல.
சிகண் யாசிாிய டன் ெபாியபாண் ய ம் கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்திற்குச்
ெசன் அவைள ம ட் ய ம் ெவ ட் ய ம் அவ க்குத் ெதாியா .
"சிகண் யாசிாிய ைடய இைசயிலக்கணேம உன்ைன இலட்சியமாகக்
ெகாண் தான் பிறந்தி க்கிற ! இப்ப ெயல்லாம் மகிழ்ச்சிகரமான நிகழ்ச்சிகள்
நைடெபற் வ ம் ேபா நீ யரப்ப வதன் காரணம்தான் எனக்குப் ாியவில்ைல
கண் க்கினியாள்!" என் ம ப
ம் அவன் அவைள அ கிக் ேகட்டேபா அவள்
விழிகளில் நீர் திர வைதக் கண்டான். வார்த்ைதகளால் விளக்கப்படாத அந்த
ேமானமான ேசாகம் அவன் இதயத்ைத அ த்த . அ ைகக்கிைடேய ஒவ்ெவா
வார்த்ைதயாக அவள் கூறினாள்:
"இலட்சணங்கள் பிறக்கும் அவசரம் சில சமயங்களில் இலட்சியங்கைளேய
அழித் வி கிற என்பைத நீங்கள் உணர ேவண் ம்."
"இ க்கலாம்! ஆனால் நீ ேபசுகின்ற 'ெதானி'ைய என்னால் விளங்கிக் ெகாள்ள
யவில்ைலேய?"
"இயல் தாேன? ெசாற்கைளத்தான் விளங்கிக் ெகாள்ள
உணரத்தான்
ம்."
இதற்கு ம ெமாழி ஒன் ம் கூறாமல் சிறி

ம். ெதானிகைள

ேநரம் அைமதியாயி ந்த

இைளயபாண் யன், "நல்ல ! இனி நான் வந்த காாியத்ைதச் ெசால் விட் ப்
றப்படேவண் ய தான். இைசயிலக்கண அரங்ேகற்ற விழா க்காக உன்ைன
அைழக்க வந்ேதன். சிகண் யாசிாியர் இலக்கண ற்பாக்கைள ஒவ்ெவான்றாக
அைவயில் கூறி விளக்கிய ம் அதற்ேகற்ற ைறயில் நா ம் நீ ம் இைசபா
இலக்கணங்க க்கு இலட்சியம் காட்ட ேவண் ம்."
"நீங்கள் அரசகுமாரர்! எதற்கும் எந்த இடத்தி

ம் இலட்சண இலட்சியங்கள் கூற

ம். நாங்கள் நாேடா ப் பாண்கு மக்கள். எங்க ைடய ெப ைம ம், கழ்க
வைரய க்கப்பட்ட எல்ைலேயா நின் விடக் கூ யைவ. நாங்கள் சிலவற்ைற
அைடய
ந் பலவற்ைற அைடய
யாமல் தவிக்கும் ஏைழகள்" என் அவள்
கூறியேபா

அ ைக ம், விம்ம

ம் குரைல அைடத்தன.

ம்,
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"உன் மனத்ைத யாேரா வ ய யன் ெக த்தி க்கிறார்கள். இந்த நிைலயில் நான்
என்ன கூறினா ம் ஏற் க் ெகாள்ள மாட்டாய். அரங்ேகற்ற விழா க்கு வா! அங்ேக
சிகண் யாசிாியர் என்ைனக் கூப்பிட் ப் பாட ேவண் ம்ேபா ம க்காமல் யா டன்
வந் பா ..." என் ேவண் க் ெகாண் அவ ைடய ம ெமாழிைய எதிர்பாராமேல
ரவிேயறிப் றப்பட் விட்டான் சாரகுமாரன்.
அவ ைடய ரவி இ ந்த இடத்ைதவிட் மைறந்த ம கணேம அவள் ேகாெவன்
கதறியழத் ெதாடங்கினாள். அவ ள்ேள கு றிக் ெகாண்
ந்த உணர்ச்சிகள்
ெவ த் க் கிளர்ந்த ேபாலாயின. கடைல ம், மணற்பரப்ைப ம், ன்ைன
மரங்கைள ம் அவற்ெறா தன்ைனச் சூழ்ந் விட்ட தனிைமைய ம் உணர்ந்தவள்
ேபால் ெந ேநரம் கு றிக் கு றி அ
தீர்த்தாள் அவள். கடற்கைரக்கும்
மனித ைடய ேசாகத் க்கும் உலகு ெதாடங்கிய நாள் தல் ஏேதா ஒ ெதாடர்
இ க்க ேவண் ம் ேபா

க்கிற ! இல்ைலயானால் இரங்கைல ம், ேசாகத்ைத ம்

ேபசும் ெநய்தல் திைணைய ஏன் கடற்கைரயாக அைமத்தி க்கப் ேபாகிறார்கள்? தன்
உணர்ச்சியின் ேவதைனகள் எல்லாம் தீ ம் வைர அங்கி ந் அ த பின்ேப ன்ைனத்
ேதாட்டத்திற்குத் தி ம்ப
ந்த அவளால்.
தல்
ேநர்ந்த

தலாக நகரணி மங்கல விழாவிற்கு வ கிற வழியில் சாரகுமாரைனச் சந்திக்க
தல் பைழய நிைன கைள ஒவ்ெவான்றாக நிைனக்க யன்றாள் அவள்.

அப்ேபா 'கபாட ரத்
த் வணிகன்' என் இைளயபாண் யன் தன்ைனப்
ெபாய்யாக அறி கப்ப த்திக் ெகாண்ட நிைன க்கு வந்த அவ க்கு. அப்ேபா ம்
அதற்குப் பின் சந்திக்க ேநர்ந்த ேவைளகளி ம் இ வ க்குமிைடேய நிகழ்ந்த
அழகிய உைரயாடல்கைள எல்லாம் ெதாகுத் நிைன கூர்ந்தாள். ேத லாவின்
ேபா உலாக்ேகாலத்திேல சாரகுமாரனின் எழிற்ேகாலத்ைதக் கண்ட காட்சி இன் ம்
அவள் மனக்கண்களில் அப்ப ேய இ ந்த .
ஒவ்ெவான்றாக நிைனத் க் ெகாண்ேட வந்தவ

ைடய நிைன

அ ந்

ேசாகம்

மீண் ம் ெதாடங்குகிற இடமாக வாய்த்த , தியபாண் ய ம், சிகண் யாசிாிய ம்,
ேசர்ந் வந் தன்ைனச் சந்தித்த சந்திப்ைப நிைன கூ வ . அந்தச் சந்திப்ைப
நிைன கூ தேல மற்ற எல்லா இனிய நிைன கைள ம் அழிப்பதாக இ ந்த .
அவ ைடய இனிய அ ராக நிைன கைள எல்லாம் மறக்கச் ெசய் ம் ேபாி யாக
இ ந்த ெபாியபாண் யாின் வர ம், வந்
உைரயாட ம்.

தன்னிடம் உைரயா ய க ைமயான

-----------31. யாழ் ந விய
கபாட ரத்தின் அரசைவயில் அன் ேகாலாகல ெவள்ளம். இைடச்சங்கப் லவர்கள்
யாவ ம் வாிைச வாிைசயாகப் லைமச் ெச க்குடேன ற்றி ந்தார்கள். கிழச்சிங்கம்
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ேபால் ெபாியபாண் யர் லவர்க க்கு ந நாயகமாகச் சிகண் யாசிாிய டன்
அமர்ந்தி ந்தப யால் பட்டத்
ைறப்ப அநாகுல பாண் யன் தனிேய
ெகா
ற்றி ந் ம்கூட அங்கு எ ப்பாகத் ெதாிய
யா ேபாயிற் .
ெபாியபாண் ய க்கும் சிகண் யாசிாிய க்கும் ந ேவ அடக்க ஒ க்கமாகப்
பணி டன் இைளயபாண் யன் சாரகுமார ம் அமர்ந்தி ந்தான். அவ ைடய
கண்கள் கூட்டத்தில் யாைரேயா ழாவிக் ெகாண்
ந்தன. அப்ப அவன் யாைரேயா
ழாவித் ேத வைதப் ெபாியபாண் ய ம் சிகண் யாசிாிய ம் அவனறியாமல்
கவனித் த் தங்க க்குள் ஒ வர் கத்ைத மற்ெறா வர் குறிப்பாகப் பார்த் க்
ெகாண்டார்கள்.
சிகண் யார் ஒ வ க்கு மட் ம் அந்த நிைலயில் இைளயபாண் யன் ேமல் மிக ம்
அ தாபமாக இ ந்த . உள் ற மனத் க்குள்ேளேய அரசகுல தர்மங்களின்
க ைமயான ெநறி ைறகைள ெவ த்தார் அவர். பிாிய ள்ள இ வ க்கு ந ேவ
ஏற்றத்தாழ் - ெப ைம - சி ைம கற்பிக்கும் இராசகம்பீர வாழ்வின் ெகா ைமயினால்
இைளயபாண் யன் சாரகுமாரன் தன் இ தயத்திேல வாழ்நாள்
வ ம் மறக்க
யாத ேசாகம் ஒன்ைறத் தாங்க ேநாிடப் ேபாவைத எண்ணி அவர் தவித்தார். பாவம்!
இைளயபாண் ய க்குப் ெபாியபாண் யர் ெசய்தி க்கும் ஏற்பா ெதாிந்தி க்க
நியாயமில்ைல. அரங்ேகற்றத்திற்காகக் கூ யி ந்த அைவயின் வி கத்தில் கைடசி
வாிைசயாக எங்ேகா ஒ
ைலயில் பாணர்கள் அமர ம், நிற்க ம் இடம்
விடப்பட்
ந்த . விழாவில் கண் க்கினியா ம் பா வதற்குப் ெபாியபாண் யாின்
இைசைவச் சிகண் யார் சாமர்த்தியமாகப் ெபற்றி ப்பார் என் இைளயபாண் யன்
நிைனத்தி ந்தான்.
சிகண் யார் நிைலைமேயா இ தைலக் ெகாள்ளி எ ம்பாக இ ந்த .
ெபாியபாண் ய க்கு அஞ்சேவண் ய நிைலயில் இ ந்த அவேர
இைளயபாண் ய க்கு அ தாபப்பட ேவண் ய நிைலயி ம் இ ந்தார்.
நாகைன
அ ேக கூப்பிட் அரங்ேகற் விழாவிற்குக் கண் க்கினியா ம் அவள்
ெபற்ேறா ம் வந்தி க்கிறார்களா இல்ைலயா என் பார்த் அறிந்
வரச்ெசால்லலாம் என் இைளயபாண் யன் எண்ணினா ம் அவ்வா ெசய்ய
யாம
ந்த . ஒ
றம் சிகண் யா ம் ம
றம் ெபாியபாண் ய ம் அமர்ந்
அவைனச் சிைற ைவத்த ேபா
ந்த அந்தச் சூழ்நிைலயில்
நாகைன அ ேக
கூப்பிட ம் இயலாத ேபால் ேதான்றிய .
கண் க்கினியாள் வந்தி க்கிறாளா இல்ைலயா என் ெதாிந் ெகாள் ம்
ஆர்வேமா கட் க்கு அடங்குவதாக இல்ைல. வாழ்க்ைகயின் உயரத்தி
க்கும்
ஒ வன் அதன் கீழி க்கும் தன் ைடய அந்தரங்கமான சிேனகிதைனேயா,
சிேனகிதிையேயா கா கிற அள இறங்கி வர
யாமற் ேபாவ ேபால் ெகா ைம
ேவெறான் மில்ைல என் ேதான்றிய இைளயபாண் ய க்கு. லவர்களின்
பாயிரம், சிறப் ப் பாயிரங்க

டன்

ல் அரங்ேகற்றம் ெதாடங்கிய .

சிகண் யாசிாியர் பாண் யர் தைலநகைர ம், ெபாியபாண் யைர ம்,
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அநாகுலைன ம் கழ்ந் பா யபின், இைளயபாண் யர் சாரகுமார க்கு
இைச
க்கம் அறிவிப்பதன் ெபா ட் அந் ல் இயற்றப்ப வதாக ம் ெதாடங்கி
ற்பாக்கைள ஒவ்ெவான்றாகக் கூறி விளக்கி அரங்ேகற்றலானார் சில
பண்வரம் க க்கு ஏற்ப இைளயபாண் யேன அங்கு பா
ம் காண்பித்தான். லவர்
ெப மக்கள் சிகண் யாசிாியைர ேநாக்கி ஐய வினாக்கைள ம், தைட வினாக்கைள ம்
எ ப்பினர். அவற் க்ெகல்லாம் சிகண் யார் ம ெமாழி கூறினார்.
இைளயபாண் யன் மனநிம்மதியில்லாமல் அங்கி ந்தான். அவ ைடய கண்கள்
கூட்டத்ைதேய ழாவிக் ெகாண்
ந்தன.
இ தியில் ஒ வாறாகத் தன் மனத் க்கு இனியவளாகிய கண் க்கினியாள்
நின் ெகாண்
ந்த இடத்ைத ம் அவன் பார்த் விட்டான். கடற்கைரப் ன்ைனத்
ேதாட்டத்தில் தங்கியி ந்த பாணர்கள் எல்ேலா ம் நின் ெகாண்
ந்த ஒ
ைலயில் அவ ம் கண் கலங்கி நின் ெகாண்
ப்பைத அவன் கண்
ெகாண்டான். அவன் உள்ளம் பதறிய . "இைசயிலக்கண
ன் அரங்ேகற்றத்தில்
பாணர்கைளவிட ேவ

யா க்கு உாிைம இ க்கிற ? அவர்கைள எல்லாம் எங்ேகா

ஒ ேகா யில் இ க்கச் ெசய்தி ப்ப ஏன்?" என்ெறல்லாம் அவன் மனத்தில்
சந்ேதகங்க ம் ெகாதிப் க்க ம் கிளர்ந்தன. ஆயி ம் அவற்ைறப் பாட்டனாாிடம்
ேகட்க அஞ்சினான் அவன்.
அவ

ைடய பார்ைவ ேபாகிற இடங்கைளெயல்லாம் கவனித் க் ெகாண்ேட

அ கில் அமர்ந்தி ந்த பாட்டனாேரா, "எங்ேக கவனிக்கிறாய் சாரகுமாரா?
ஆசிாிய க்குச் ெசவி ெகா த்
ைலக் ேகள். பராக்குப் பார்க்காேத!" என்றார். இதில்
அவ ைடய சூழ்ச்சி ஏேதா இ ப்பதாகத் ேதான்றினா ம் அவைரக் ேகட்க
யாமல்
தவித்தான் இைளயபாண் யன். அரங்ேகற்றத்ைதப் பற்றி ம் அதில் அவள் பாட
ேவண் யைதப் பற்றி ம் கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டத்தில் அவளிடம் தான்
கூறியவற்ைற எல்லாம் நிைன கூர்ந்தான் சாரகுமாரன். அவைள அரங்கிற்குள்ேளேய
வரவிடாமல் ஒ ங்கி நிற்கச் ெசய் விட்ட விதிைய எண்ணி ேநாவைதத் தவிர
அப்ேபா அவனால் ேவெற
ேம ெசய்ய
யவில்ைல. அரங்ேகற்றம்
மகிழ்ச்சிகரமாக நைடெபற் க் ெகாண்
ந்த .
"இலட்சணங்கள் பிறக்கிற அவசரம் சில சமயங்களில் இலட்சியங்கைளேய
அழித் வி கிற " என்பதாக அன் அவள் கூறிய நிைன வந்த அவ க்கு.
அரங்ேகற்றம்
ந்த பின்பாவ அவள் நிற்கிற இடத்ைதத் ேத ஓடேவண் ெமன்ப
அவன் ஆவலாயி ந்த . தான் ஓர் அரசகுமாரனாகப் பிறந்ததற்காக அதற்கு ன்
எப்ேபா ம் இல்லாத அளவிற்கு அன் வ த்தப்பட்டான் அவன். ஒ வா
அரங்ேகற்றம் நிைறகிற நிைல வந்த . சிகண் யாசிாியர் இலக்கண
ன் இ தி
ற்பாைவ விளக்கிக் ெகாண்
ந்தார். அரசைவையச் ேசர்ந்த இைசப் லவர்கள்
அதற்கு ேமற்ேகாள் பா க்காட்டத் ெதாடங்கினார்கள். பா
இைளயபாண் யன் நிைனத்ததற்கு மாறாகச் சங்கப் லவர்க

ந்த ம்,
ம், அைவயி

ந்த
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அறிஞர் ெப மக்க ம், அவைன ம், அவ ைடய பாட்டனாைர ம் சூழ்ந் ெகாண்
விட்டார்கள். பாட்டனார் அவன் ைகைய அன்பாகப் பற்றிக் ெகாண் நிற்கிற
பாவைனயில் அவன் எங்கும் ந வ
யாதப பி த் க் ெகாண் விட்டார்.
லவர்களின் க ைரகள் அவ ைடய ெசவிைய நிைறக்கத் ெதாடங்கின.
"இைளயபாண் ய ைடய குர னிைமக்காகேவ இப்ப ேயார் இைசயிலக்கணம்
ேதான்றிய சாலப் ெபா த்த ைடயேத" என்றார் ஒ
லவர். "சிகண் யாசிாியர்
த ணமறிந் இந்த இைசயிலக்கண ைல அரங்ேகற்றி ள்ளார்" என்
கழ்ந்தார்
ேவேறார் லவர். யா ைடய வாயால் கழக்ேகட் மகிழேவண் ெமன் அவன்
ஆைசப்பட்டாேனா அந்தப் க ைரையக் ேகட்க
யாம
ந்த . அவள் தன்ேனா
வந்தி க்கும் ெபற்ேறார்க ட ம் பிற பாணர் கூட்டத்தின ட ம் அங்கி ந்
றப்ப வதற்கு ன்னராவ அவைளக் கண் இரண் வார்த்ைதகள் ேபசிவிட
ேவண் ெமன் அவன் தவித்தான். ஆனால்
யவில்ைல.
நீண்ட ேநரத் க்குப் பின் அந்த அைவயி

ந்

அவ

ெபாியபாண் யர், சிகண் யார், தந்ைத அநாகுலன்,

ம், அவைனச் சுற்றிப்

த ேயா மாக

ெவளிேயறியேபா , ெசல் கிற வழியில் கண் க்கினியாள் நின்ற பகுதி
ெவ ைமயாயி ந்த . அைவக்கு ெவளிேய எங்குேம யா ேம இல்ைல. ஆனால்
இெதன்ன? அவள் நின்
ேகட்பாரற்

ழ்ந்

ெகாண்

ந்த இடத்தில் அவ

ைடய யாழ் அல்லவா

கிடக்கிற ?

இைளயபாண் யன் பதற்றத்ேதா தன்ைனச் சுற்றியி ந்தவர்களிடமி ந்
விலகிச் ெசன் அந்த யாைழ எ த்தான். அ சற்ேற கீறி உைடந்தி ந்த .

பிாிந்

"யா ைடய யாழ் கீேழ வி ந்தேபாெதல்லாம் அவன் விைரந்
எ த்தளித்தி ந்தாேனா அந்த யாழ் இப்ேபா கீேழ வி ந் உைடந்ேதவிட்ட "
என்ற உண்ைம மிக ம் ேவதைனயளிப்பதாக இ ந்த . அ அவ ைடய யாழ்தான்
என்பதில் சிறி ம் ஐயேம இல்ைல. விரக்தியிேலா, ேகாபத்திேலா, அல்ல தான்
பார்க்கேவண் ெமன்பதற்காகேவா அவள் அைத அப்ப அங்ேக ேபாட் விட் ப்
ேபாயி க்க ேவண் ம் என் அவனால் அ மானம் ெசய்ய
ந்த . இைத
அ மானம் ெசய் ம் ேபா பாிதாபத் க்குாிய அந்த அரசகுமாரனின் கண்கள்
கலங்கின. ைககள் ந ங்கின. ெநஞ்சம்
த்த . ந ங்கும் ைககளால் அந்த யாைழ
எ த் ச் ெசன்ற ேபா அவன் கால்கள் பின்னின. நைட தளர்ந்த .
அந்த யாழ் ஒன்றாவ
அைத எ த்

அவள் ஞாபகமாகத் தன்னிடமி க்கட் ம் என்

அவன்

வ வைதக்கூடப் ெபா க்காமல், "இெதன்ன உைடந்த யாழ்

ேபாலல்லவா ேதான் கிற ? உைடந்த ெபா ள்கள் யா ம் அமங்கலமானைவ.
தி மகள் விலாசம் திக ம் அரண்மைன வாத்தியசாைலயில் ைவத்தற்குாிய தகுதி
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அமங்கலப் ெபா ள்க க்கு என் ேம இல்ைல" என் அைத
இைளயபாண் யனிடமி ந் வ யப் பறித் அகழியில் எறிந் விட்டார்
ெபாியபாண் யர். அந்தக் காட்சிையக் காணச் சகிக்காமல் சிகண் யாசிாியர் கண்கைள
க்ெகாண்டார். இைளயபாண் யேனா பாட்டனார்ேமல் ெவ ப் டேன ஒன் ம்
எதிர்த் ப் ேபச
யாமல் இ ந்தான்.
ந்தால் அன்றிரேவா, ம நாள் காைலயிேலா,
கடற்கைரக்குச் ெசன் அவைளக் ேகாபித் க் ெகாள்ள ம் எண்ணினான்.
'கவிஞனின் எ த்தாணி ம் பாணர்களின் யா ம் வாழ்க்ைகயின் ேசார் களில் கூட
அவர்களிடமி ந்

கீேழ ந வவிடக்கூடா ' என்

விட்டாயா? ைகயி
வந்த

ந்த யாழ் உைடவ

நான்

ன் கூறியைத மறந்

ேபால் கீேழ ேபாட உனக்கு எப்ப

ெபண்ேண? - என்ெறல்லாம் இ த் ைரக்க ேவண் ெமன்

ெகாண்டான். ஆனால் அன்

நிைனத் க்

மாைலேயா இரேவா, அவன் எங்கும் ேபாக

சிகண் யாசிாிய ம், ெபாியபாண் ய ம் அவ
சிகண் யாசிாியர் ஒன் ம் ேபசவில்ைல.

மனம்
யாமல்

டேனேய இ ந் விட்டனர்.

ெபாியபாண் யர் மட் ம், "ஓர் அரசகுமாரன் மைல குைலந்தா

ம் நிைலகுைலயாத

திடசித்த ைடயவனாக இ க்கிற மனப்பக்குவம் ெபற ேவண் ம். கைலகேளா,
கைலத்திறேனா அவன் ெதாழிலல்ல! கைலகைள அவன் இரசிக்கலாம். ஆனால்
ஆண்ைமதான் அவன் ேதசத்ைதக் காக்கும்" என்ெறல்லாம் சம்பந்தா சம்பந்தமின்றி
உபேதசம் ெசய்யத் ெதாடங்கினார். ெபா ைமயாக அவற்ைற அவன் ேகட் க்
ெகாள்ள ேவண் யதாயிற் .
அன்றிர சாரகுமார க்கு உறக்கம் ெகாள்ளவில்ைல. எப்ேபா வி
ம் என்ற
ஆவ ேல மஞ்சத்தில் ரண் ெகாண்
ந்தான் அவன். வி ந்த ம் பரபரப்பான
மனநிைலேயா
ரவிேயறிக் கடற்கைரக்கு விைரந்தான் அவன். அங்கு ெசன் அவன்
கண்டெதன்ன? கடற்கைரப் ன்ைனத் ேதாட்டம் ெவ ைமயாயி ந்த . அங்கு
பா யிறங்கியி ந்த பாணர்கள் எல்லா ம் றப்பட் ப் ேபாயி ந்தார்கள். அ ேக
இ ந்த மீனவர்கள் சிலாிடம் விசாாித்ததில் தல் நாளிரேவ அவர்கள் ஒழித் க்
ெகாண்
றப்பட் விட்டதாகத் ெதாிந்த . அவன் தவித்தான். மனம் பதறினான்.
'இலட்சணங்கள் பிறக்கும் அவசரத்தில் இலட்சியங்கள் அழிவ ம் உண் ' என்
அவள் கூறிய ெசாற்கைளேய மீண் ம் நிைனத்தான். ஏேதா ஒ பரபரப்பில் ரவிைய
விைரந்
ெதாடர்ந்

ெச

த்திக் கபாடங்கைளக் கடந்

றநக க்கு வந்தான். 'அவைளப் பின்

பி த் விடலாம்' - என்ற ெவறிேயா

சிறி ெதாைல
மீண் ம் தளர்ந்

ெசன்றபின், 'அ
தி ம்பினான்.

ெப ம் பாண் ய ராஜபாட்ைடயில்

சாத்தியமில்ைல' என்

அவநம்பிக்ைகேயா
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எதிேர அவன் பாட்டனார் நி த்திய மாெப ம் கழ்மிக்க ெசம்ெபாற் கபாடங்கள்
ெவயிெலாளியில் மின் வ ெதாிந்த . எதிர்காலத்தில் ெபயர் ெசால்ல
ந்த பல
காாியங்கைளச் சாதிக்க வல்ல சாித்திரத்ைத உைடய அந்த இளம் ராஜகுமாரனின்
இதயம் கு திநீர் வ த்த அந்த விநா யில். மனித இதயத்தின் அந்தரங்கமான
சங்கீதத் க்கு எந்த நா ம் உலகில் வ வம் தந் பாட
யாெதன் உணர்ந்தவன்
ேபால் விரக்திேயா அந்த வானளாவிய கபாடங்கைள மீண் ம் அவன் நிமிர்ந்
பார்த்தேபா அவன அழகிய விழிகளில் நீர் மல்கிய . இப்ேபா அவ ைடய
மன ம் ஒ கபாடம் ஆகிவிட்ட . மனத் க்கினிய ஒ த்தியின் மிக இனிய
நிைன கைள உள்ேள ைவத் ப் ட் க் ெகாள்ள ேவண் ய நிைலைமயினால்
அவ ைடய தைலநகைரத் தவிர அவன் மன ம் கூட ஒ கபாட ரம் ஆகிவிட்ட .
'எதிர்கால வரலா

தன்ைன ம் - தனக்காகப் பிறந்த இைசயிலக்கண

ைல ம்

பற்றி அறிகிற அள உலகம் தன் காத ன் ஏமாற்றத்ைத எங்ேக அறியப் ேபாகிற ?'
என்ெறண்ணியவாேற குதிைரைய ெமல்லச் ெச த்தியப மீண் ம் நக க்குள்
தி ம்பினான் சாரகுமாரன். ேகா நகரத்தின் மாெப ம் கபாடங்கள் திறக்கப்பட்ட அந்த
இனிய ைவகைற ேவைளயிேல அந்த அ தாபத் க்குாிய இளவரசனின்
மன க்குள்ேள இரண் கபாடங்கள்
க்ெகாண்டன. அந்த
ய
கபாடத் க்குள்ேள ஒ நளின சங்கீதம் இைடயறாமல் ஒ த் க் ெகாண்ேட இ க்கும்.
அதற்கு ப்பில்ைல. ேசார்வில்ைல. ஓய்வில்ைல. உைலவில்ைல. ஏெனன்றால் இந்த
உலகில் எந்த நா ம் மனித இதயத்தின் அந்தரங்கமான சங்கீதத் க்கு வ வம் தந்
பாட
வதில்ைல.
ற் ம்
----------------

