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-------க ைர
ெகாங்கு நாட்
ந்த ேவளிர்க ள் ஒ வரான ெகாங்கு ேவளிர் என்பரால் பல
ற்றாண் க க்கு ன் தமிழில் அகவல் பாக்களால் இயற்றப் ெபற்ற ெப ங்கைத
ெயன் ம்
ன் கைதப்ேபாக்ைகத் த வி எ தி அதற்கு அங்கமாக அதேனா
ேசர்த் ப் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற இவ்வசன ைலச் சில அன்பர்கள் வி ம்பியப
தனியாக ம் ெவளியிடலாயிற் .
கு குலத்தில் பிறந்தவ ம் ெகளசாம்பி நகரத் அரச ம் சதானிக ைடய
தல்வ மான உதயணன் என்பவன் பிறந்த
தல் அவன் ற
ண்டைம
இ தியாக ள்ள வரலா கள் இதன் பால் விாிவாகக் காணலாகும்.
பண்ைடக்காலத்

அரசாட்சி

ைறைய ம் நா களின் அைமதிகைள ம்,

நீதிகைள ம், சிற்பம் த ய பலவைகக் கைலகளின் ட்பங்கைள ம் இ கா ம்
அறியப்படாத இன் ம் எத்தைனேயா அாிய ெபாிய விஷயங்கைள ம் அறிந்
ெகாள்வதற்குத் தக்க க வியாகும் இ .
இக்கைதயின் சம்பந்தமாக வடெமாழி த யவற்றில் இயற்றப்பட் ள்ள ல்கள்
பல வழங்கப்ப
ம் குணாட் யர் என் ம் மஹாகவியால் ைபசாச பாைஷயில்
த ல் இயற்றப் ெபற்ற பி ஹத் கைதைய தல் லாகக்ெகாண் கங்கநாட்
அரசனாகிய ர்நீதன் இயற்றியதாகத் ெதாியவ ம் ஒ வட ேல ெகாங்கு ேவளிர்
இயற்றிய ெப ங்கைதக்கு தல் லாக இ த்தல் ேவண் ெமன்ப சில அறிஞர்கள்
க த் .
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இந்

ல் உஞ்ைசக் காண்டம், இலாவாண காண்டம், மகத காண்டம், வத்தவ

காண்டம், நரவாண காண்டம், ற க் காண்டம் என் ம் ஆ பகுதிகைள உைடய .
ப ப்பவர்கள் லத்தின் இனிைமைய ஒ வா அறிந் இன்
ம்ெபா ட்
க்கியமான இடங்களில் சில சில லப்பகுதிகள் அங்கங்ேக ேசர்க்கப்பட் ள்ளன.
கிைடத்த ெப ங்கைதக் ைகெய த் ப் பிரதியில், மகத காண்டத்தின்

ற்பகுதி ம்,

நரவாண காண்டத்தின் பிற்பகுதி ம், ற க் காண்ட ம் இல்லாைமயால் அந்தப்
பகுதிக க்குாிய கைதைய உதிேதாதய காவ்யம் த ய ேவ
ல்களி
ந்
அறிந் எ தி இ
ர்த்திெசய்யப் ெபற்ற .
அ ம்பதங்க க்கு உைர ம், அபிதான விளக்க ம் ப ப்பவர்க க்கு
உபேயாகமாக இ க்குெமன்ெறண்ணி இதன்பால் ேசர்க்கப்ெபற் ள்ளன.
"சிதம்பரம்" இங்ஙனம்,
20-8-26 ேவ. சாமிநாைதயர்.
--------------உதயணன் சாித்திரச் சு க்கம்
1. உஞ்ைசக் காண்டம்
சம் த்தீவிற் சுதர்சனெமன்

ம் மைலயின் ெதற்ேக ள்ளதான பாரதவ டத்தி

ள்ள

1த ம கண்டத்தில் 2வத்தவநாட் ல் 3 ெகளசாம்பி நகரத்தில் கு குலத்திற் பிறந்
அதைன விளக்கிய சதானிகெனன் ம் அரசன் ேசதிநாட்
ள்ள ைவசா
நகரத்தரச ம் 4ஏயர்குலத்தவ மாகிய 5ேசடெனன்ப ைடய தல்வி மி காபதி
என்பவைள மணஞ்ெசய் இல்லறத்ைத இனி நடத்தி அரசாட்சி ெசய் வந்தான்.
அவன், அரசர்க்குாிய குண விேசடங்கைள ைடயவனாத ன், மந்திரச்சுற்றத்தா ம்
ஏைனயா ம் மிக்க இன்ப ற் அவன் குைடநிழ ல் வாழ்வாராயினர். இங்ஙனம் சில
ஆண் கள் ெசன்றன.
சரற்காலத்தில் ஒ

நாள் ேமகந் ேதான் வைத ம் அழிவைத ம் கண்டேபா

ைவராக்கியம் பிறந்தைமயால், ேமற்கூறிய ேசடகராஜன், ஞாலங் காவைல நஞ்ெசன
ெவ த் த் தன் தல்வ ள் பதின்மர்க

ள்

த்தவனான தனமித்திரைன அைழத் ,

"இனித் தவஞ் ெசய்யச் ெசல்ேவன்; நீ இந்த இராச்சியபாரத்ைத ஒப் க்ெகாள்ள
ேவண் ம்" என்றான். அவன், "யா

ம் தவஞ் ெசய்தற்கு வ ேவன்" என்

கூறி ம ப்ப,

ேசடகன், அவன் தம்பிகள் எண்மைரத் தனித்தனிேய அைழத் தைழத் ச் ெசால்ல
அவர்க ம் த்தவன் கூறியைதேய கூறி ம த் விட்டனர். அப்பால் அவன் பத்தாம்
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பிள்ைளயாகிய விக்கிரைன அ கைழத் மிக ம் வற்
த்திக் கூறித் தன்
அரசாட்சிைய அவனிடம் ஒப் த் விட் ச் ெசன் வி லெமன் ம் மைலெயான்றின்
சார ல் ஆ ங்கானத்தில் தவஞ் ெசய் ெகாண்
ந்த
தரெரன் ம் னிவைரச்
சரணமைடந் உபேதசம் ெபற் த் தவஞ் ெசய்வானாயினன்.
-------1. ஆாிய கண்டெமன ம் வழங்கப்ப ம். 2. வத்ஸேதசம்.
3. ேகாசம்பிெயன இந்

ள் வழங்கப்ப ம். 4.ேஹஹயர்.

5. உதிேதாதய காவியத்தில் இப்ெபயர் காணப்ப கின்ற .
தந்ைத த யவர்க ைடய பிாிவாற்றாமல் வ த்த ற்ற விக்கிரன்,
நிகழ்ந்தவற்ைறச் சதானிக க்கும் தன் தங்ைக மி காபதிக்கும்
வர் லமாகத்
ெதாிவித் விட் த் தந்ைதயின் கட்டைளயின்ப அரசாட்சி ெசய் ெகாண்
ந்தான்.
இச் ெசய்திைய அறிந்த சதானிகன் வியந்தான்; மி காபதி மிக்க வ த்தத்ைத யைடந்
ர்ச்ைச ற்றாள். பின் கணவன் பலவா ேதற்றத் ேதறி அவள் ஒ வா ஆ த ற்
றி ந்தாள். இ வ ம் இங்ஙனம் சில நாள் வாழ்ந் வந்தார்கள். சில காலம் ெசன்றபின்
மி காபதி க ப்ப ற்றாள். அக்க ப்பத்தில் ண்ணிய
டனாகிய ேதவெனா வன்
வந் தங்கினான். அவ க்குேவண் ய ெபா ள்கைள வ வித்தளித் ம் வி ம்பிய
இடங்க க்கு அைழத் ச் ெசன் ம் அவள மயற்ைக (மசக்ைக)ையப் ேபாக்கி அரசன்
அவைளப் பா காத் வந்தான். க ப்பம் நிரம்பிய . அக்காலத்தில் ஒ நாள் இரவில்
ேமல்மாடத் ள்ள நிலா ற்றத்தில் தான் இ ந்த இடங்கைளெயல்லாம் சாதி ங்க
த யவற்றாற் சிவந்த நிற ள்ளனவாகச் ெசய்வித் ச் சிவந்த மலர்மாைலகைள ம்
சிவந்த அணிகலங்கைள ம் தான் அணிந் ெகாண் தன்ைனச் சூழ்ந் ள்ள
ேதாழியர்கைள ம் அங்ஙனம் அணிந் ெகாள்ளச் ெசய் விட் அவர்களின் இைடேய
ஒ மஞ்சத்தின் ேமல் சிவந்த பட்டாைட ெயான்ைறப் ேபார்த் க்ெகாண் அவள்
அயர்ந் நித்திைர ெசய்தாள்.
அப்ெபா
ஆகாய வழிேய ெசன்ற ம் பல்வன்ைம ைடய மான 1சரபப் பறைவ
ெயான் ஈரம் லராத தைசத்ெதாகுதி ெயன் நிைனத் அவைள மஞ்சத் டன்
க்கிக்ெகாண் பறந் ெசன் வி லகிாியிற் ேசடக னிவ ைடய பள்ளின ேக
ெமல்ல ைவத்

உண்ணத் ெதாடங்குைகயில், அவள் விழித் க்ெகாண்டாள். அதைனக்

கண்ட அப்பறைவ, "இ தைசத்ெதாகுதியன் . உயிேரா கூ ய ஒ ெபண்வ வம்"
என் நிைனத் உண்ணாமல் திடீெரன் ெற ந் தன்னிடம் ெசன் விட்ட . அப்பால்
அவள் நாற் றத்ைத ம் பார்த் த் தான் ேவறிடம் வந்தி த்தைல யறிந் திைகத்
அஞ்சி வ ந் வாளாயினள். பின் அச்சத்தா ம் ஆகாய வழிேய வந்த வ த்தத்தா ம்
க ப்ப ேவதைன அதிகாிக்கப்ெபற் ச் சூாிேயாதய காலத்தில் எல்லாக் ேகாள்க ம்
நல்வழி ேநாக்கத் தி மணி விளக்கம் திைசநின் றழல ஓர் ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்றாள்.
-------
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1. கண்டப் ள்ெளன் ம் கண்டேபரண்டெமன் ம் க டப் பறைவ ெயன் ம்
ேவ
ல்கள் கூ ம்.
--"ெபா கடற் ப திேபாலப் ெபான்னனான் பிறந்த ேபாழ்ேத
ம

ைடய மாத

ற்ற மம்மர்ேநாய் மைறந்த " (சீவ.304)

பின் அவள் மிக்க வி ப்பத்ேதா அக்குழந்ைதையத் த வி ெய த் அந்தச்
சமயத் ள்ள தன் நிைலைமைய நிைனந் பலவா
லம்பினாள். அப்ெபா
நீரா தற் ெபா ட் இயல்பாக அந்த வழிேய அவ்விடம் வந்த ேசடக னிவ ைடய
காதிற்கு அவ ைடய லம்பெலா எட் ய . உடேன அவர் வந் கண் அவைளத்
தம் ைடய மகெளன் றறிந்த தன்றி நிகழ்ந்தவற்ைற ம் தம் ைடய ஞானத்தா
லறிந் ெகாண் , "அஞ்சாேத" என் அபய மளித் க் குழந்ைத டன் அவைள
அைழத் ச் ெசன் தம் ைடய பள்ளியின் ஒ பால் இ க்கச் ெசய் ஆதாித்
வ வாராயினர். அவைரத் தன் தந்ைதெயன்றறிந்த மி காபதி ஒ வைகயாக
ஆ த ற்றி ந்தாள். அங்ேக தவஞ் ெசய் ெகாண்
ந்த பரமவி
கள்
பல்ேலா க்குத் தைலவ ம், த மத்ைத ம் விரதத்ைத ம் தாங்கிய மாகிய பிரமசுந்தர
னிவ ம் அவர் மைனவி பழிப்பில் கற்பிற் பரமசுந்தாி ம் ேசடக னிவ ைடய
வி ப்பத்தின்ப மி காபதிையக் குழந்ைத டன் பா காத் வந்தைமயின் அவள்
சிறி ம் கவைலயின்றி யி ந்தனள்.
சூாிேயாதய காலத்திற் பிறந்தைமயின் அவன் உதயணெனன் ம் ெபயர் ெப தற்கு
உாியெனன் ேசடக னிவர் நாமகரணஞ் ெசய்ததன்றி அவ ைடய வரலா
அேநக ைடய வரலா க க்கு இடமாக விளங்குெமன் ங் கூறினர்:
"அதிரா ஞாலத் தரசு ற் றி ந்த
கைத ைரக் ெகல்லாங் காரண மாத ற்
ைதயி ளகற் ம் ெபாங்ெகாளி மண் லம்
உதய மிவர்தர தித்ேதான் மற்றிவன்
உதயண னாெகனப் ெபயர் தற் ெகாளீஇ" (2.11:79-83)
உதயணன், பிைறேபால் வளர்ந் ேமற்கூறிய பிரமசுந்தர னிவர்க்குப்
பரமசுந்தாிபாற் ேறான்றிய கி டன் நட் ற் வி ம்பி விைளயா ப் பின்
அம் னிவாிடத் ம் ேசடக னிவாிடத் ம் அரசர்க்குாிய பலவைகக் கைலக்ைள ம்
ேவ கைலகைள ம் அவ டன் கசடறக் கற் இயற்ைக அறிவா ம் ெசயற்ைக
அறிவா ம் ேமம்பட் விளங்கினான். அவர்க ைடய ஆக்கத்ைதக் கண்ட னிவர்கள்
மிக ம் பாராட் ஆசி கூறினார்கள்.
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அப்பால் ஒ நாள் பிரமசுந்தர னிவர் யாைனயின் ேகாபத்ைத அடக்கி வயப்ப த்தி
ஆ தற்குாிய மந்திரெமான்ைற உதயண க்கு உபேதசித்ததன்றி இைசப் பயிற்சி
பண் வித் , ன் இந்திரனால் தமக்குக் கிைடத்தி ந்த ம் யாைன த யவற்ைற
வயமாக்குவதற்குாிய மாகிய ேகாடபதிெயன் ம் யாைழ அவ க்குக் கற்பித்
அதைன அவன் வாசித் வ ைகயிற் ேகட்ட காட் யாைனகள் த யன ம்
பறைவக ம் பிற யிர்க ம் மிகுந்த உவைக டன் வந் அவ க்கு ேவண் ய
ஏவல்கள் ெசய்தைலக் கண்

வியந்

அந்த யாைழ அவ

க்ேக ெகா த் , "நீ இந்த

வித்ைதயில் மிக்க ஆற்றைல அைடவாயாக" என் ஆசி கூறினர். கூறியவர், "இவன்
உனக்கு அைடக்கலம்" என் தன் தல்வனாகிய கிைய ம் அவன்பால் ஒப்பித்தனர்.
"கடந் ேளார்க ங் கடப்பேரா மக்கண்ேமற் காதல்." பின் உதயணன் கிைய
உயிர்த் ைணயாகக் ெகாண் எல்லா வைகயி ம் சிறப் ற் விளங்கினான்.
ஒ நாள், தான் ெசன்ற காட் ல் பல பி கள் சூழப் ெபற்ற ம் பதினாயிரம்
யாைனகளின் பல ள்ள மான ஒ ெதய்வயாைன நின்ற . அதைனக் கண்ட
உதயணன் மந்திரத் தியானத்ேதா ேகாடபதிைய வாசித்தான். வாசிக்கேவ அஃ
அவன ேக வந் மிக்க அன் பாராட் அவன் ஏவிய ெதாழில்கைளச் ெசய்த . அதன்
நிைலையக் கண்ட உதயணன் அதன் ேமேலறித் தன்னிடமைடந்தான். அஃ
அவைனவிட் ப் பிாியாமல் அவ க்குாிய பணிகைளச் ெசய் வந்த . சில நாட்கள்
ெசன்ற பின் ஒ நாள் இரவில் அந்த யாைன அவன் கனவில் ேதான்றி, "என்ேமற்
பாகைர ேயற்றினா ம் ேதாற்கயிற்றால் என்ைனக் கட் னா ம் யான் உண் தற்கு
ன்னேம நீ உண்டா ம் உன்ைனவிட் நீங்கிவி ேவன்" என்ற . ேகட்ட உதயணன்
உடேன விழித்ெத ந் அ
தல் ேமற்கூறிய ன் தவ க ம் உண்டாகாதப
சாக்கிரைதயாக நடந் வந்தான். ெதய்வ யாைன ம் அவைன விட் நீங்காமற்
பணி ாிந் ஒ கிய .
இப்ப யி க்குங் காலத்தில் அரசாட்சியில் ெவ ப் ற் த் றவறம்
தற்கு
வி ம்பிய விக்கிரமன் தனக்குச் சந்ததியில்லாைமயினால் தன் இராச்சியத்ைதப்
பா காத்தற்கு யா ம் இல்ைலேயெயன்
ன்ப ற் ப் பின் தன் தந்ைதயாகிய ேசடக
னிவர்பாற் ெசன் வணங்கி த ல் தன் க த்ைதத் ெதாிவித் அப்பால்
அவ ைடய உபேதச ெமாழிகைள வி ப்பத் டன் ேகட் க் ெகாண்
இயல்பாகேவ அவ்விடம் வந்த உதயணைனக் கன் , ஒளியா
ெபா வா

ம் சிறப் ற்

ேகட்டனன். ேகட்கேவ

ந்தெபா

,

ம் ேதாற்றப்

விளங்கிய அவைன நன்கு மதித் , "இவன் யார்?" என்
னிவர், "கு

குலத்தரசனாகிய சதானிகன் ேதவி ம் உன்

தங்ைக மாகிய மி காபதியின் தல்வன் இவன்; ஊழ்விைன வயத்தால் அவள் இங்ேக
வந் அவைனப் ெபற்றனள். கல்வி ேகள்விகளில் அவன் சிறந்தவனாயினன். உாிய
பிராயம் வந் விட்டைமயால் இவ க்கு இனி அறிவிக்க ேவண் யவற்ைற
அறிவித் க் ெகௗசாம்பி நகர்க்கு அ ப்ப எண்ணியி க்கிேறன்" என்றனர். உடேன
விக்கிரன் மிக ம் உவந் , "இவைன அ ேய க்கு அளித்தால் ஏயர்குலத்திற்கு உாிய
உாிைமைய இவன்பால் ஒப்பித் இவைன அரசனாக்கிவிட் த் ற
ண் தவஞ்
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ெசய் உய்ேவன்" என்
த ல் அவைர ம் அப்பால் மி காபதிைய ம் இரந்
அவர்க ைடய அ மதி ெபற்
கிேயா உதயணைன ம் மி காபதிைய ம்
ைவசா நக க்கு அைழத் ச் ெசன் அங்ேக ள்ள மந்திாிக க்கும் ேசைனத்
தைலவர்க க்கும் மற்றவர்க க்கும் ெதாிவித் த் தன் அரசாட்சிைய அவன்பால்
ஒப்பித் விட் த் தன் எண்ணத்ைத நிைறேவற்றிக் ெகாள் தற்குத் தவவனஞ்
ெசன்றான்.
ேமற்கூறிய ெதய்வ யாைன உதயண டேன ைவசா க்கு வந் வழக்கப்ப ேய
உதயண க்குச் ெசய்தற்குாிய ஏவல்கைளச் ெசய் ெகாண் அவ ைடய
யாழிைசைய கர்ந் அந்நகாில் இ ந்த .
அப்பால் உதயணன் கிையத் தன் ைடய தல் மந்திாியாக்கி அரசாட்சி
ெசய் ெகாண் ைவசா நகரத்தி
ந்தான். அப்ேபா அவன் தன் ைடய
ரத்தா ம் கியின் உதவியா ம் ெதய்வ யாைனயின் உபகாரத்தா ம் பல
பைகவர்கைள ெவன் அடக்கி அவர்க ைடய நா கைளத் தன்வயமாக்கி வாழ்ந்
வந்தான்.
நிலா ற்றத்தில் உறங்கிய ேதவிையக் காணாமற் சதானிகன் தி க்கிட்

நிகழ்ந்தைத

அறியாமல், பல இடங்க்க க்கும் தன் பாிவாரங்கைள அ ப்பித் ேத வித் க்
ெகாண்ேட காலங் கழித் வந்தான். வ ைகயில் ஒ நாள் அவன் க்கால
உணர்சி ள்ள ஸுவ் தெரன் ம் னிவைர யைடந் தன் குைறையத் ெதாிவித்
வ ந்தினான். அவர் மி காபதிையச் சரபப் ள் எ த் ச் ெசன் வி லகிாியில்
ைவத்த
தல் உதயணன் ைவசா யில் அரசாட்சி ெசய் ெகாண்
ப்ப
இ தியாக ள்ள ெசய்திகைளெயல்லாம் விளங்கக் கூறியதன்றிச் சதானிக ைடய
பிற்காலச் ெசய்திகைள ம் ெதாிவித்தனர். உடேன சதானிகன் ைவசா நகரத்ைத
யைடந் மி காபதிையக் கண் அவ ைடய குணவிேசடங்கைளப் பாராட் ப்
கழ்ந்தனன். பின் அவள் வாயிலாக உதயணைனக் கண் அவனால்
உபசாிக்கப்ெபற் ச் சில நாள் அங்ேக யி ந் , அப்பால் அவைன அந்நகாிேலேய
அரசாட்சி ெசய் ெகாண்
க்கும்ப ெசால் விட் த்தான் ேதவி டன்
ெகளசாம்பிைய யைடந்
ன்ேபால அரசு ாிந் வந்தான். அப்ேபா மி காபதி
இரண்
தல்வர்கைளப் ெபற்றாள். அவர்கள் ைறேய பிங்கலன், கடகன் என
வழங்கப்ெபற்றனர். அவர்கள் கல்வி ேகள்விகளிற் சிறந் விளங்கினார்கள். உதயணன்
இைடயிைடேய ெகளசாம்பிக்கு வந் தந்ைத டன் சில காலமி ந் விட் ச்
ெசல்வ ண் . இங்ஙனம் சில ஆண் கள் ெசன்ற பின், சதானிக

க்குத் தன்

அரசாட்சியில் ெவ ப் ம் றவில் வி ப்ப ம் உண்டாயின. அதனால், உதயணைன
வ வித் அவன்பால் அரசாட்சிைய ஒப்பித் விட் த் தான் எண்ணியவாேற தவஞ்
ெசய்தற்கு வனஞ் ெசன்றான்.
அப்பால் உதயணன், ெகளசாம்பி, ைவசா ெயன் ம் இரண் இராச்சியங்கைள ம்
ெகளசாம்பியிேல யி ந் ெகாண் ெசவ்வேன சில நாள் ஆண் பின்
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ைவசா யிேலயி ந் அரசு ாி ம்ப
கிைய நியமித் விட் த் தான்
ெகௗசாம்பிைய மட் ம் ஆ வானாயினன். கிையயல்லாமற் கல்வியறிவிற்
சிறந்தவர்க

ம்

றத்ேத ெசன்

உலாவி வ ம் உயிர் ேபான்றவர்க

மான வயந்தகன்,

உ மண் வா, இடவகெனன் ேவ
ன் மந்திாிக ம் உதயண க்கு உண் .
அவர்க ம் ேவ சில ேதாழ ம் அவ க்கு அங்ேக உதவி ாிந் வந்தார்கள்.
ேமற்கூறிய ெதய்வ யாைன ம் அவ க்கு ேவண் ய பணிகள் ாிந் அங்ேக உதவி
ெசய் வந்த . அப்ேபா உதயணன் பல பைகவர்கைள ெவன் அவர்க ைடய
இடங்கைளக் ைகக்ெகாண்
ரத்தா ம், ஆட்சி
எங்கும் பரவிய .

ைறயா

இங்ஙன மி க்ைகயில் ஒ

மிக ேமம்பா ற்
ம், பிரதாபத்தா

விளங்கினான். கல்வியா

ம்,

ம், உதயணன் சிறந்தவெனன்ற கழ்

நாள் உதயணன், ேசைனைய ம் ெதய்வ யாைனைய ம்

ஊாில் நி த்திவிட் உ மண் வா த ய சில ேதாழேரா ம், சில ரேரா ம்
மட் ஞ் ெசன் ஒ காட் ல் ேவட்ைடயா க் கைளத் மயங்கி நீர் ேவட்ைக ற்
வ ந்தினன். மற்றவர்க

ம் அப்ப ேய வ த்தமைடந்தார்கள். பின் எல்ேலா ம்,

"இந்தக் காட் ல் ஏேத ம் ெதய்வமி க்குமாயின் இரங்கி நம் ைடய தாகத்ைத அ
ேபாக்கிய
ம்" என் நிச்சயித் க் ெகாண்டவர்களாகி அங்ேக ஒ
ரசமரத்தி
னிழ ேல ேசார்ந் கிடந்தார்கள். கிடக்ைகயில், ெவண் கில் உ த்திய வண்ணம் மிக
ெமல் ய ேமற் ேபார்ைவைய ைடயவ ம் அைரயிற் கச்சணிந்தவ ம் சந்தனம் சிய
மார்ைப ைடயவ ம் ஒளிவிட்
சுகின்ற ேமனிைய ைடயவ ம் பிைறவடம்
விளங்குகின்ற க த்ைத ைடயவ ம் ெசங்க நீர் மாைலையச் சூ ய குஞ்சிைய
ைடயவ ம் ஆயிரம் இதைழ ைடய ெசந்தாமைர மலர் ேபான்ற கண்கைள
ைடயவ

மாகிய மிக அழகிய ஓாிைளஞன் அங்ேக வந்

அவர்கைள ேநாக்கி, "நீவிர்

யாவிர்? மிகுந்த இைளப்ைப யைடந்தி க்கிறீர்கேள; ேநர்ந்த ன்பம் யா ?" என்
வினாவினன். அவர்கள் தமக்கு அப்ேபா ள்ள நீர் ேவட்ைகத் ன்பத்ைதக் கூறினர்.
அவன் உடேன இனிய நன்னீைரக் ெகாணர்ந் அவர்க ைடய தாகத்ைத நீக்கினன்.
நீக்கிய பின் ேவெறான்ைற ம் எதிர்பாராமல் அவன் ெசல்லத் ெதாடங்கியெபா
அவர்கள் அவ
ேபான்ற

ைடய உபகாரத்ைத மிக ம் பாராட்

ன்பம் இனி எங்க

ேபாக்கிக் ெகாள்ளக் க
ேவண் ம்" என்

க்கு ஏேத

அவைன ேநாக்கி, "இ

ம் உண்டாகுமாயின், உம்ைம நிைனத் ப்

கின்ேறாம்; நீர் இன்னாெரன்

எமக்குத் ெதாிவிக்க

ேகட்டனர். ேகட்கேவ அவன், "நான் குேபர

க்குத் ெதாண்

ெசய் ம் இயக்கர்களில் ஒ வன். என் ெபெயர் நஞ்சுகெனன்ப ; உங்க
நட்பினனாக என்ைனக் க

க; நீங்கள் எந்தச் சமயத்தில் நிைனத்தா

ைடய இனிய
ம் உடேன நான்

வந்
ம் குைறையத் தீர்த்தற்குாிய கடப்பா ைடேயன்; என்ைன நிைனத்தற்குாிய
மந்திரம் இஃ " என் ெசால் அம் மந்திரத்ைத உ மண் வா க்கு
உபேதசித் விட் த் தன்னிடஞ் ெசன்றனன்; அவர்கள் அவ ைடய ேப தவிைய
மறவாதவர்களாகி அவைனப் பாராட் க் ெகாண் நகரம் வந் ேசர்ந்தார்கள்.
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பின் ஒ நாள் நாடக அரங்கில் ஆ ய ஆடன் மகளி ைடய கூத்தி ம் பாட்
ம்
மனத்ைதச் ெச த்தி மயங்கிப் ேபாய்ப் பசி மிகுதியால் உதயணன் ேமற்கூறிய ெதய்வ
யாைனக்கு வழக்கம்ேபாேல உணவளித்தைல மறந் தான் ந்தி ண்டான்.
அதைனயறிந்த அந்த யாைன,"உதயணன் எனக்கு வாக்களித்தைத மறந் விட்
உண்ட தன் ண்ணியக் குைறவாேலதான்" என்ெறண்ணி உடேன தன்னிடம்
ெசன் விட்ட . பின் ேகாடபதிைய வாசிக்கும்ேபா ேகட்பதற்கு வழக்கப்ப ேய
ெதய்வ யாைன வாராைமைய அறிந்த உதயணன் தான் ெசய்த பிைழைய நிைனந்
மிக ம் வ ந்தினன்; அதைன அறிந்த மந்திாிமார், "அந்த யாைனைய எப்ப யாவ
ேத த் த ேவாம்" என் வாக்களித்தனர். அங்ஙனம் வாக்களித் ம் வ த்தந்
தணியாதவனாகிக் கவைலக் கட ல் அ ந்திய உதயணன் அேநக இடங்க க்குத் தன்
பாிசனங்கள் பலைர அ ப்பி அதைனத் ேதடச் ெசய்தனன். ெசய் ம் அஃ
அகப்படாைமயால் யா ங் ைக மாகத் தாேன கா க க்கு நாள்ேதா ஞ் ெசன்
ெசன் அதைனத் ேத த் திாிவானாயினன்.
அவந்தி நாட் ல் உச்ைசனி நகரத்தில் 1பிரச்ேசாதனெனன் ஞ் சக்கரவரத்தி, ரம்
த யவற்றால் சிறந் பல அரசர்க ம் திைற ெகா க்க அரசாட்சி ெசய் ெசங்ேகால்
ெச த்தி வந்தான். அவ ைடய பதினாயிரந் ேதவிமார்களில் தன்ைம வாய்ந்த
ப மகாாிைக ெயன்பவள்பால் அவ க்கு இந்திர ைடய அ ளினாற் ெபண் ஒ த்தி
உதித்தனள். அதனால் அவ க்கு வாசவதத்ைத ெயன் ெபயாிடப்பட்ட . அவள்
மிக்க அழகுைடயவள்:
-----1. பிரத்திேயாதனன்.
---"யாற்றற லன்ன கூந்தல் யாற் ச்
சுழிெயனக் கிடந்த குழிநவில் ெகாப் ழ்;
வில்ெலனக் கிடந்த
வம் வில் ன்
அம்ெபனக் கிடந்த ெசங்கைட மைழக்கண்;
பிைறெயனச் சுட ஞ் சி
தல் பிைறயின்
நிைறெயனத் ேதான் ங் கைறயில் வாண் கம்;
கிளிெயன மிழற் ங் கிளவி கிளியின்
ஒளிெப வாயி னன்ன ெவாள் கிர்;
ேவெயனத் திரண்ட ெமன்ேறாள் ேவயின்
விளங்கு த் தன்ன ளங்ெகாளி
வல்;
காந்தண் கி ழன்ன ெமல்விரல் காந்தட்
ந்

ப் பன்ன ைனவைள

ன்ைக" (4.11:64-79)
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அவள் மற்ற எல்லாவைகயி ம் சிறந்தவள்; ேவ ள்ள பட்டத் ேதவியர்களிடம்
பிரச்ேசாதன க்கு உதித்த பிள்ைளக ம் ெபண்க ம் மிகப் பலர். பிள்ைளக ள்ேள
மிகச் சிறந்தவர்கள் பாலகன், பாலகுமரன், ேகாபாலகன் என்பார். மிக்க
ாிய ைடய ம் மிகப் ெபாிய மான ஒ பட்டத் யாைன அவ க்கு உண் . அதன்
ெபயர் நளகிாி ெயன்ப . அவ க்கு மந்திாிகள் பதினாறாயிரவர்.
அந்தச் சக்கரவர்த்தி ஒ

நாள், "எல்லா அரசர்க

ம் கப்பம் ெச

த்திவ கிறார்களா?"

என் விசாாித்த ெபா
கணக்கர், "வத்தவ நாட்டரச ம் ைவசா நகரத்தரச ம்
வழக்கப்ப ெச த்தவில்ைல" என் ெதாிவித்தனர்.அதற்குாிய காரணத்ைத
வினாவியதன்றி அவர்கைளப் பி த் வ ம்ப ெசய் விசாாிக்க ேவண் ெமன்
அரசன் மந்திாிகைள ேநாக்கிக் கூற, அவர்க
பயிற்சியி

ம் தந்திரத்தி

ம் மிக்கவ

ள்ேள

தன்ைம வாந்தவ

ம் நீதி

ற்

மாகிய சாலங்காயெனன்பவன்,

"உதயண க்குத் ெதய்வயாைனெயான் ம் பராக் கிரமசா களான மந்திாிக ம்
ைணயாக இ த்த ன் அவன் இப்ெபா
ெவல்லப்படான். இப்ேபா ைவசா
நகரத்தரசனாக இ ப்பவ ம் உதயண ைடய நண்ப மாகிய கி ம்
ெவல் தற்காியன். அவ ம் உதயண ம் ேசராம
க்கும்ப
த ற் ெசய்ய
ேவண் ம்.

கி டன் ேபார் ெசய்தற்காகச் ச ரங்க ேசைனகைள ம், தக்க

ரர்கைள ம் நாம் ைவசா க்கு அ

ப்பினால்,

கி தன் ேசைனகேளா

வந்

நம் ைடய ேசைனக டன் ேபார் ெசய்வான்; அவன் வந் உதயண க்கு உதவி
ெசய்ய இடமிரா . இயல்பாகேவ எல்லா நல ம் வாய்ந்த உதயணன் தனக்குப் பணி
ாிந் வந்த ெதய்வ யாைனையப் பிாிந்தைமயால் இப்ேபா அதைனத்
ேத க்ெகாண் யா ங் ைக மாகக் கா களில் அைலகிறான். அதனா ம், கி வந்
உத வதற்கு இட மில்லாைமயா ம் உதயணைன நாம் பி த் க்ெகாண்
வ வதற்குத் தக்க சமயம் இ . யாம் மாய யாைன ெயான்ைற நி மித் அ ப்பி
மயக்கி உதயணைனப் பி த் வரச் ெசய்வ தான் தக்க உபாயம்" என்றான். ேகட்ட
பிரச்ேசாதனன் உடேன கி டன் ேபார் ெசய்வதற்காகச் சில ரர்கைளச்
ேசைனக டன் ைவசா க்கு அ ப்பினன். சிறந்த சிற்பிகைளக் ெகாண் அரக்கு
த யவற்றா ம், மரங்களா ம் மிகப் ெபாிதாக எந்திரயாைன ெயான்ைறச்
ெசய்வித் ஆ தபாணிகளான ெதாண்
ற்றா ேபார் ரர்கைள அதன் வயிற்றில்
இ க்கும்ப ெசய் அதன் திக்ைக ள் ம், நான்கு கால்க ள் ம் பல வைகயான
ஆ தங்கைள ைவப்பித் அ ப்பியதன்றிப் பதினாறாயிரஞ் ச ரங்கப் பைடக டன்
ேமற்கூறிய சாலங்காயைன ம் ஒ ேசைனத் தைலவைன ம் அதன்பின்
ெகளசாம்பிக்கு அ ப்பினான்.
பிரச்ேசாதனன் கட்டைளப்ப ேய ெசன் ேசைனக டன் ைவசா நகரத்ைதச்
சூழ்ந் ெகாண்ட ரர் த யவர்க க்கும் கிக்கும் ெப ம் ேபார் நிகழ்ந்த .
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உதயணன் ேத க்ெகாண்
க்கும் காட் ன் ந வில் நீலமைல ேபான்ற அந்த
எந்திர யாைனயான ேமகம் ேபாற் பிளிறிக்ெகாண் ெசன் உலாவிய . சாலங்
காயன் பிறர் அயாதப ெப ம் பைடேயா ெசன் அதன் பின்ேன ேவறிடத்
ஒளித்தி ந்தான். அந்த வஞ்ச யாைன தன்ைன உயி ள்ள யாைனேபாற் காட் ப் பல
பி கள் சூழ அக்காட் ல் உலா ைகயில் அதைனக் கண்ட காட் ேவடர்கள் ன்னம்
காணாமற்ேபான ெதய்வ யாைனெயன் நிைனத் மகிழ்ந் உடேன ெசன்
உதயண க்குத் ெதாிவித்தார்கள். அப்ேபா உதயணன் மகிழ் ற் அவர்க க்கு
ேவண் ய சம்மானங்கைளச் ெசய் விட் யா டன் றப்பட்டான். பைகப்பைட
வ ெமன் வயவெனன் ம் பறைவயின் ஒ யால் ெதாியவந்த . பின் ம் பல தீய
நிமித்தங்கள் காணப்பட்டன. உடன்வந்த வயந்தகன் த த்தான்.
உதயணன் அவற்ைறச் சிறி ம் உட்ெகாள்ளாமல் விைரந் கா ெசன் அந்த
யாைனையக் கண் தனக்குப் பழக்க ள்ள ெதய்வ யாைனயாகேவ நிைனந்
மதிையக் கண்ட சேகாரம்ேபால் மகிழ்ந் தன் டன் வந்த ேசைனகைள ெவகு
ரத்திற்கப்பால் நி த்திவிட் த் தான்மட் ம் அதன கிற் ெசன் 1இனிய இராக
ெமான்ைற யாழில் வாசித்தான். அப்ேபா அ யாழிைசயில் மிக்க வி ப்ப
ள்ள ேபால்வந் அவன் எதிேர நின்ற . அவன் மகிழ்வைடந் ெமய்ம்மறந்
நின்றான்; நின்ற டன் உள்ளி ந்த ேபார் ரர்கள் மிக விைரவாக அதன் ெபாறிகைளக்
கழற்றிக்ெகாண் திடீெரன் ெவளிேய வந் ெகா ய ெசாற்கைளச்
ெசால் க்ெகாண் ேபார் ெசய்யத் ெதாடங்கினார்கள். இ மிகச் சிறியவர்க ைடய
ெசயெலன் எண்ணிப் ன்
வல் ெசய் ெகாண் உதயணன் கம்பீரமாக நின்றான்.
நிற்ைகயில், ஐந்
ேபார் ரர்கேளா பின்ேன நின்ற வயந்தகனால் அந்தத்
ெதாண்
ற்ற வ ம் ெகால்லப்பட்டார்கள். மைறந் ேசைன டன் பின்ேன
ஒ பா
ந்த சாலங்காயன் மிகுந்த ேகாபங்ெகாண் பல ரர்கேளா வந்
எதிர்த் ப் ேபார் ெசய்

உதயணனால் ேதால்வி ற்றான்;

-------1. மாளவராகெமன் ம் தக்கராகெமன் ம் ேவ

ல்கள் கூ ம்.

ேசனாதிபதி ம் மாண்டான். சாலங்காயைன ெவட் வதற்குத் தன் வாைள
உயர்த்திய உதயணன், மந்திாிையக் ெகால்லலாகாெதன்ற ல் விதிைய ட்ெகாண்
அவைனக் ெகால்லாமல் விட் விட் அவ்வாளாற் பல்யாைனகைள ெவட்
ழ்த்திப்
பின் ஒ யாைனைய ெவட்டத் ெதாடங்கியெபா
அதன் ெகாம்பிற் பட்
அவ்வாள் ஒ ந் ேபாயிற் . ஆ தமின்றித் தனிேய நின்ற உதயணைனப்
பி த் க்ெகாள் தற்குச் சாலங்காயன் த ேயார் சூழ்ந் ெகாண்டார்கள்.
அப்ெபா
உதயணன் நிகழ்ந்தவற்ைற ஓர் ஓைலயிெல தி அதைன கியிடம்
ேசர்ப்பிக்கும்ப வயந்தகனிடம் ெகா த்த ப்பிவிட் த் தான் அவர்கள் வசமாயினன்.
அப்பால், ஒ மதயாைனையத் தாமைரத் தண் ன் லாற் கட் வ ேபாலத் தன்
ேமலாைடயாற் சாலங்காயன் உதயணைனக் கட் ஒ ேதாின் ேமேலற்றிக் ெகாண்
உச்ைசனி ெசன் பிரச்ேசாதனனிடம் ெதாிவித் அவன் கட்டைளப்ப ேய
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ெப ஞ் சிைறயிற் கால்களில் விலங்கிட்

மிகத்

ன்ப

ம்ப

அவைன ைவத் விட்டான். இஃதிவ்வாறாக;
வயந்தகன் விைரந் ெசன் ைவசா யின் றத்ேத ெப ம் ேபார்
நிகழ்த்திக்ெகாண் நின்ற கிையக் கண் நிகழ்ந்தவற்ைறக் கூறி உதயணன
தி
கத்ைத அவனிடங்ெகா த்தான். அதைனப் பிாித் ப் ப த்தறிந்த கி த ல்
மிகுந்த

ன்ப ற் த் தன் தைலவன

நிைலைமக்கு வ ந்தி, அப்பால் மிக்க சினம்

ெகாண் 2 "இ ம்ைப எ வி ங்கிற் " என்றதற்கு, "குழந்ைதையப் ப ந்
ெகாண் ேபாயிற் " என்ற ேபால உலகில் வஞ்சகச் ெசயல் ெசய்தவைன
வஞ்சகசெசயல் ெசய்ேத.
----1 "ேவழ ேவட்டத்

ழ

றி ய ஞ்சிைறப் பள்ளி யாப்ெபா

க்க

ெப ஞ்சிைறப் பள்ளிப் ேபாி ள்" {1.15:132-4) எனப் ெப ங்கைதயி

ம் "வான்றைள

விடீஇய"(15:63) என மணிேமகைல யி ம், வாரார் வன ைல வாசவ தத்ைதெயன்
றாரா ஞ் ெசால்லப் ப வா ளவ ந்தன் ேபராய ெமல்லா ெமாழியப்
ெப ந்ெத ேவ,காரார் தடந்ேதாட் டைனக்காலன் பின் ேபானாள், ஊரா ாிகழ்ந்திடப்
பட்டாேள?" (சிறிய தி மடல் 66-8) எனத் தி மங்ைகயாழ்வார் வாக்கி

ம்

காணப்ப தலால், உதயணனி ந்த சிைறச்சாைல மிக்க இ ண்மயமாக
இ ந்தெதன் ம் அவன் கா ல் விலங்கு இடப்பட்
ந்த ெதன் ம் ெதாிகின்றன.
------------2. உதிேதாதய காவியம்.
ெவல்லேவண் ெமன்

தன்

ள்ேள நிச்சயித் க்ெகாண்

அங்ேக சூழ்ந்

நின்ற

நண்பர்கைள ேநாக்கி, "கள்ள யாைனயால் மயக்கி எம்மரசைனப் பி த் த் தன்னகர்க்கு
வ வித்த பிரச்ேசாதன ைடய நகரத்ைத யான் ஒ யாைனயாேலேய அழிப்பித்
உதயணைன மீட்பதல்லாமல் உஞ்ைச நகரத்ைதத் தீக்கிைரயாக்கி ம்
அவைனக்ெகாண் வாசவதத்ைதையப் பிாித் ப் பிரச்ேசாதனன் அறியாமல் வ த் க்
ெகாண் வரச் ெசய் ம் அவ க்கு அவைள மணஞ் ெசய்விப்ேபன்" என் சபதஞ்
ெசய் விட் ைவசா நகரத்ைதப் பா காத் வ ம்ப தன் சுற்றத்தார்கைள
நியமித்தான். ெகளசாம்பி நகரத்ைதப் பா காக்கும் வண்ணம் பிங்கல கடக க்குச்
ெசால் அ ப்பினான்.
அவந்திநாட் ன் எல்ைலப் றத்ததாகிய ட்பக நகரத்தில் உதயண ைடய
சுற்றத்தார்கைள இ க்கச் ெசய் ேசைனகேளாேட அங்கி ந் அவர்கைளப்
பா காப்ப டன் பின் ெசய்ய ேவண் வனவற்ைற அப்ெபா தப் ெபா
ஆேலாசித் ச் ெசய் வ ம்ப ெசால் இடவகைன அந்த நக க்கு அ ப்பினான்.
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வாைவ இ க்கச் ெசய்தான்; இங்ஙனம் இன்

ேவண் யவைறச் ெசய்

த்த

வ ந்திய

கி, இறந்

கி, "உதயண

ைடய பிாிவி

ம் ெசய்ய

க்கு ஆற்றாமல்

ேபாய்விட்டான்" என்ற ெசய்திைய எல்லா நா களி

ம்

நகரங்களி ம் பரவச் ெசய் விட் ஒ வ க்குந் ெதாியாதப தான் மைறந் நின் ,
ஒ பிணத்ைதத் தன் ைடய பிணமாகப் பிறர் நிைனக்கும்ப ெசய் அதைனத்
தன் ைடய அணிகல த யவற்றாற் ைனந் அைதச் சு விக்கும்ப
ெசய் விட் த் தான் மா ேவடம் ண் அப்ப ேய ேவ ேவடம் ண்ட பல
ரர்கேளா ம் வயந்தகன் த ய ேதாழர்கேளா ம் கூனர், குறளர், சித்தர்
த யவர்கேளா ம் உஞ்ைசைய யைடந் அதன் றத்ேத ள்ள தனியிடெமான்றில்
இ ந் ேமல் நிகழ்த்த ேவண் யவற்ைற எல்ேலா க்கும் ெதாிவித் விட் ப்
பிரச்ேசாதனன அரண்மைனயி ம் அகநகரத்தி ம், றநகரத்தி ம், அய ர்களி
பிறர் அறியாதப அவ்வவ்விடத்திற்ேகற்ற ேவைலகைளப் ெபற் இ ந் வ ம்
வண்ணம் ெசால் அவர்கைள அ ப்பிவிட் ச் ெசன் தான் அந்த நகர்ப்
றத்ேத ள்ள மாகள வனத்ேத யி க்கும் காளி ேகாயி ல் இ ந் ேமல் ஆக
ேவண் யவற்ைற த ல் ஆராய்ந்தான்.
கி இறந் விட்டா ெனன்பைதக் ேகட்ட பிரச்ேசாதனன் மிக மகிழ்ந்

ம்

ேபா க்குச்

ெசன்ற ேசைனகைள ைவசா யினின் ம் வ வித் விட் க் கவைல நீங்கி,
உதயண ைடய நா களிற் சில பகுதிகைள ம் வ ந் ைகப்பற்றினான்.
பிங்கல கடகர் கி, இறந்தாெனன்ற ெசய்திையக் ேகள்வி ற் வ ந்திப் லம்பி
மயான மைடந் அங்ேக ள்ள சாம்ப ல் அவ ைடய அணிகலன்கள்
த யவற்ைறக் கண் மிகத் ன் ற் க் ெகளசாம்பி நகர்க்கு மீண்டனர்.
அப்பால் கி உச்ைசனியின் றத்ேத ள்ள1 ஓர் ஊைர யைடந் அங்ேக
ஒ வ மில்லாத பாழ் ெடான்றில் வயந்தகன் த ய சில அன்பர்க டன் இ ந்
ஆேலாசித் ேவ பாைஷகைள அவர்க க்குக் கற்பித் க்
கைட தி த ய இடங்களில் வியாபார த யவற்ைறச் ெசய் ம்ப அவர்கைள
அ ப்பினான். வயந்தகன் பிரச்ேசாதன ைடய குமாரர்கேளா ேசர்ந் கல்வி
கற்பானாகி அவர்க க்கு ஏவல் ெசய் ெகாண் மி ந்தான்.
--------1 அவ் ர்ப் ெபயர் பாகெமன்

ெதாிகிற ; உதிேதாதய காவியம், உதயண.

கியால் அ ப்பப்பட்ட ரர்களிற் சிலர் ஊைம ேவட ம் சிலர் ெசவிடர் ேவட ம்
தாித் க் ெகாண் அரண்மைன த ய இடங்களில் தாம்தாம் ெசய்தற்குாிய
ேவைலகைளப் ெபற் அவற்ைற நன்கு ெசய்பவர்களாகி அப்ெபா தப்ெபா
அங்ேக நிக ம் ெசய்திகைள ம் ஆண் ள்ளார் ெசய் ம் ஆேலாசைனகைள ம் ெமல்ல
அறிந் வந்
கிக்குச் ெசாலவாராயினர். மற்ைறேயாாிற் பலர் பிறரறியாமல்
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அங்கங்ேக ெசன் தாங்கள் அவ்வவ் விடங்களில் அறிவனவற்ைற கிக்கு
அறிவித் ம் அவன் கூ வனவற்ைறத் தாம் அறிந் ெகாண் ம் தத்தம் இடம்
ெசல்வார்கள். பிாிந்தவர்கள் ஒன் ேசர்வதற்ககும் ேசர்ந்தார்கள் பிாிந் ெசல்வதற்கும்
சில குறிப்ெபா க ம் குறிப் க்க ம் அவனால் அறிவிக்கப்பட்
ந்தன.
அவர்கள் அப்ப யி க்ைகயில் ேசதிநாட் ன் அயல்நாடான பாஞ்சால ேதசத்
அரசனாகிய ஆ ணிெயன்பவன், ஏயர் குலத்தவர்க்கும், தன் குலத்தவர்க்கு ள்ள
பரம்பைர ைவரத்தால் அக்குல ாிைம ண்ட உதயணன்பாற் பைகைம
ெகாண்டவனாத ன், அவன் சிைறப்பட்டைத அறிந் உடேன ேசைனகள்டன்
றப்பட் ப்ேபாய் ெகௗசாம்பி நகரத்ைதக் ைகப்பற்றி அதைனேய தன் ைடய
இராசதானியாகக் ெகாண் ஆளத் ெதாடங்கி விட்டான். அவ க்கு அஞ்சிப்
பிங்கல ம் கடக ம் சில ேசைனகேளா அய டஞ் ெசன் மைறந்தி ப்பாராயினர்.
உச்ைசனி நகாில் இங்ஙனம் சங்ேகதமான சில ஏற்பா கைளச் ெசய் ெகாண்
றத்ேத இ ந்த கி, ஒ நாள் மிகுந்த ேநா ைடயவன் ேபால ம் ெதய்வாேவசங்
ெகாண்டவன் ேபால ம் தன்ைனக் காட் நீர்க் கரகம் ஒன்ைறத் தைலயில்
ஏந்திக்ெகாண் ம் ைகையத் தட் க்ெகாண் ம் பா க்ெகாண் ம் நகர
" ேதவ ேலாகத்தி

ந்

ஒ

தியிற் ெசன் ,

ேதவன் இந்நகாில் வந்தி க்கிறான். அவன் என்

தைலவன்: யான் அவைனப் பின்ெதாடர்ந்
இவ் ர் அரசன் ைவத்தி க்கிறான். அஃ

ைடய

வந்ேதன்;1 ஐந்தைல நாகம் ஒன்ைற
எவ்விடத்ேத

ள்ள ?" என்

மயக்க ம்

ெதளி
ள்ள பல வைகயான வார்த்ைதகைளச்ெசால் க்ெகாண்ேட2 பல சனங்கள்
வியந் ம் பயந் ம் இரங்கி ம் தன்ைனச் சூழ்ந் வர ந த் க்ெகாண் ம் உதயணன்
இ க்கும் சிைறச்சாைலயின் பக்கத்ைத யைடந்தான். அைடந்தவன் உதயண ம்
தா ேம கற்ற ம் பிறர் அறியா மான ஒ பாட்ைடப் பா னான். ேகட்ட உதயணன்
கி வந்தி க்கிறாெனன் ெதாிந் மகிழ்ந் கவைல தீர்ந் தான் அங்கி த்தைல
ேவய்ங்குழைல ஊதி அவ க்குத் ெதாிவித் விட் ச் சிைற காப்பாளாிடஞ் ெசால் க்
ெகாண் ேவ க்ைக பார்ப்பவன் ேபாலப் றத்ேத வந்தான். கி ம் அவ டன் வந்த
ரர்க ம் உதயணைனக் கண் ஆ த ற்றார்கள். பின்
கி பிறர்
தன்ைனப்ேபெயன் நிைனக்கும்ப ந த் க்ெகாண் தான் இ க்கும் இடஞ்
ெசன்றான்.
------1 'ஐந்தைல நாகம்’ என்ற , ேதாழர் நால்வர்க்கும் உதயண

க்கும்

உயிெரான்றாக இ த்தல்பற்றி; "ஐந்தைல யரவின் சீற்றத் தாரழல் குளிக்க

ற்றார்"

(சீவக சிந்தாமணி, 746) " ற்றினி

ைற ம் ெபாறிவாி ையந்தைலப் பற்ற

நாகம்

பற்றிவந் தினிதா,

ட்சிைற ைவத்தார்" (உதயண குமார காவியம்,

ற்றவிந் நகரத்

1:76), "உடம்பாறிரண் ற் குயிெரான் ெறன" (தி விைளயாடல், 46:13) என்பைவ
அறியற் பாலன.
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2 "ெகா க்ேகா சம்பிக் ேகாமக னாகிய, வ த்ேதர்த் தாைன வத்தவன் றன்ைன,
வஞ்சஞ் ெசய் ழி வான்றைள விடீஇய, உஞ்ைசயிற் ேறான்றிய
உ

க் ெகாவ்வா

ேநாய்கண் , பாி

கி யந்தணன்,

மாக்களிற் றாம்பாி ெவய்தி" மணிேமகைல,

15: 61-6.
---கி ேமற்கூறியவா ேவடம் ண் சனங்கள் ஐ
தற்கிடமான சில
வார்த்ைதகைளச் ெசால் க்ெகாண் பின் ம் சில நாள் திகளில் உலாவி
வ ைகயில், சிைறச்சாைல ேவைலக்காரர்களிற் கூர்த்த த்திைய ைடய ஒ வன் பிரச்
ேசாதனனிடஞ் ெசன் வணங்கி, "அரசர்க்கரேச! சில தினங்களாகப்பல சனங்கள்
தன்ைனச் சூழ்ந் வர ேநாயாளி ஒ வன் விேனாத ேவடம் ண் ஆ க்ெகாண் ம்
பா க் ெகாண் ம் சிலவற்ைறச் ெசால் க்ெகாண் ம் தியில் வ கின்றான். அவன்
பாட்ைடக் ேகட்குஞ் சமயங்களில் உதயணன் ேவய்குழல் ஊ கின்றான். இவற்ைறத்
ெதாிவிக்க வந்ேதன்; பா காத்த ள்க" என்றான். என்றெபா

, அரசன் அ கி

ந்த

மந்திாிகைள ேநாக்க, அவர்களிற் சாலங்காயன், "அரேச, அவன் கியாக
இ க்கலாெமன் நான் ஐ
கிேறன்: அவன் இறந்தி க்கமாட்டான். அவன்
மார்பில்1 யாைனக் ெகாம் குத்தியதால் உண்டாகிய த ம் ஒன் உண் . அதைன
எப்ப ேய ம் அறிந் வ ம்ப ெசய்தல் நன் " என் ெதாிவித்தான். அதைனக்
ேகட்ட அரசன் அைதப்பற்றி நன்கு ஆராய்ந் அைத அறிந் ெகாள் தற்கு ேவண் ய
யற்சிையச் ெசய்விப்பானாயினன். தான் ேகளாதவன் ேபால அவற்ைற எல்லாம்
அறிந் ெகாண்
ந்தவ ம் ெசவிடன் ேவடம் ண்டவ மாகிய ( கியின் ஒற்றன்)
ஒ வன் உடேன வந் நிகழ்ந்தவற்ைற கியினிடம் ெதாிவித்தான். அப் பால் கி தன்
மார்பி ள்ள த ம்ைப அயலார் ஒ வ ம் ெதாிந் ெகாள்ளாதப கந்ைதகளால்
மைறத் க் ெகாண் வழக்கம்ேபாேல தியிற் ேபாய் வ வானாயினன்.
------1 "வ ந் ேமற் ெசன்ற க ங்கத் தரசன், குஞ்சர ம ப்பிற் குறியிடப் பட் ச்,
ெசஞ்சாந்

ெம கிய ேச ப

ெசல்வத் , மார்பின

வனப் ந் ேதாளின

திரட்சி ம்"

ெப ங்கைத,1.45: 20-23.
இப்ப ச் சில தினங்கள் ெசன்றன. பின் ஒ

நாள்

கி, "இனி உதயணைனச்

சிைறயினின் ம் வி வித்தற்கு உாிய உபாயம் யா ?" என்

தன்

ள் ஆராய்ந்

ேபய் வ வங் ெகாண் நள்ளிரவில், பிறர் அறியாமல் நகரத் ள்ேள ெசன் , குணஞ்
சிைதந் ெகட் மயங்கித் திாிந் பிறைர வ த் ம்ப ந்ளகிாிக்கு அகிற் ைக
ட்
ம் ஒ வைக ம ந்ைதக் ெகா த் ம் மதெவறிைய ம் ேகாபத்ைத ம்
பலத்ைத ம் உண்டாக்கி அதன கிற் ெசன் , "இந்நகரத்ைத அழித் அரசன்
த ேயார்க க்குக் கவைல உண்டாகும்ப ெசய் உதயணைனச் சிைறயினின் ம்
நீக்கல் உன் ைடய கடன்" என் ெசால் உச்சாடன மந்திரம் ஒன்ைற அதன்
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ெசவியில் ஓதினான். ஓதிய டன் அ மிகுந்த ேகாப ற் மதெவறி ெகாண்
கட் த்தறிைய றித் த் தன்ைனக் கட் ய சங்கி ைய ம் அ த் விட் ப் ெப
ழக்கம் ெசய் ெகாண் சுழன் ஓ ஓ ஊைர அழிக்கத் ெதாடங்கிற் . அ கண்ட
கி உடேன தானி ந்த ஊைர அைடந்தான்.
பழகிய பாகர்கள் அத்ைன அடக்குவதற்கு மிக்க யற்சி பண்ண ம் அந்த யாைன
அடங்காமல் அவர்கள் எல்லாைர ம் ெகான் விட்ட . நகரத்தார் யாவ ம்
ந ங்குவராயினர்; இச் ெசய்திையக் ேகள்வி ற் ,
"நாவாய் கவிழ்த்த நாய்கன் ேபால
ஓவா வவலெமா

காவலன் கலங்கி"(2.9:46-7)

மிக்க கவைலைய யைடந் , அரண்மைனயின் சூளிைகயில் ஏறி நின்
அந்த யாைன, மாளிைககள் பலவற்ைற ம் ேகா ர

பார்த்தான்.

த யவற்ைற ம் தன்

ெகாம் களாற் குத்தி அழித்தைல ம், சனங்கள் ெகால்லப்ப தைல ங் கண்டான். அந்த
யாைன ஐந்
ரர்கைளக் ெகான் விட் மதிற் றம் ேபாந் அ
ற்ைறம்ப
ேசாிகைள ம் இரண்டாயிரத் ெதண்
பா கைள ம் பல உய்யானங்கைள ம்
அழித்த . நகரம் நிைல குைலந்த , அதனால் கவைலக் கட ல் அ ந்திய
பிரச்ேசாதனன், இத் ன்பத்ைத நீக்குவதற்குாிய உபாயம் யா ?" என்
ேகட்டெபா

, "இந்த யாைனயின் ேகாபத்ைத அடக்குதற் குாிய க வி

சிைறச்சாைலயில் இ க்கும் உதயண ம் அவன் ைகயி ள்ள யா ேம. ஆதலால்,
அவைன யா டன் இவ்விடம் அ ப்பின் இந்த யாைனைய அடக்கி வி வான்" என்
சாலங்காயன் கூறினன். பிரச்ேசாதனன், "ெவல்ல
யாமல் வஞ்சைனயால் மாய
யாைனையக் காட் ப் பி ப்பித் வ வித் ச் சிைறயில் ைவத்ததன்றி உதயணைன
மதங்ெகாண்ட யாைனயின் ன் ம் அ ப்பிேனாெமன்ற பழி நமக்கு வ ேம" என்
தன்

ள் எண்ணி, "அ

ெசய்தற்கு என் மனம்

ணிந்தில " என்

ம த்தான்.

சாலங்காயன், "இந்திர ைடய யாைனயாக இ ந்தா ம் அவ ைடய யாழிைசக்கு
வசமாகி அடங்கி நடக்குேமயன்றி யா ம் ெசய்யா . ஆதலால் அவைன நளகிாியின்
ன் அ ப்பலாம். இல்ைலயாயின் இனி என்ன என்ன தீங்கு விைள ேமா!" என்
வற்

த்திக் கூற அரசன், "இச் ெசய்திைய உதயணனிடம் ெதாிவித்

நீேய அவைன

அைழத் வ க" என் ெசால்ல, அவன், "வஞ்சைனயாற் பி த் வந்ேதனாத
அவனிடம் ெசல் தற்கு அச்ச ம் நாண ம் உைடேயன்" என் ம த்தான்.
பின் சிேவதெனன்

ம் மந்திாிைய அ

ப்ப அவன் ெசன்

ன்,

உதயணைனக் கண்

பலபடப் பாராட் , 'அரசர் கட்டைளப்ப இங்ேக வந்ேதன். இப்ேபா இவ்
நளகிாி ெயன் ம் யாைனயால் ேநர்ந்தி க்கிற ெப ந் ன்பத்ைத நீக்குதல்
உம் ைடய கடைம. சிைறயினின் ம் நீக்கி உம்ைமக் ெகளசாம்பி நக க்கு

க்கு
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அ

ப் தல் தம் ைடய கடைமெயன்

அவர் ெதாிவிக்கச்ெசான்னார்; ஆதலால்,

அ ள் ெசய்ய ேவண் ம்; மனத்தில் யாெதான்ைற ம் ைவத் க்ெகாள்ள ேவண்டாம்"
என் பல ைற வணக்கத் டன் ெசால் உடன்ப வித் மிக்க மாியாைதேயா
ெமல்ல அைழத் க்ெகாண் ெவளிேய வந் அவைனச் சிவிைகயில் ஏற் வித் க்
கண்ேடார் இன்
ம்ப அைழத் ச் ெசன் , பல ப ந் க ம் க குக ம் ேமேல
வட்டமிடக் கீேழ மிகுந்த ேகாபாேவசத்ேதா உலாவித் திாி ம் அந்த நளகிாியின்
ன் இறக்குவித் நி த்தினான். உதயணன், மந்திரத்தின் மகிைமயால் த ல்
அதைன அைசவறச் ெசய் விட் அங்ேக நின் மிகுந்த க ைண டன் பா
யாைழ ம் வாசித்

அ கிற் ெசல்ல, ேகட்ட யாைன உடேன சினந் தனிந்

1ஆைணயாசாற் க
ைற ெசய் ம் மாணி ேபால மிக ம் அடங்கி அவன கில் வந்
அன் டன் அவைன வணங்கி அவ ைடய ஏவல் ேகட் நின்ற . கண்ேடார் மிக ம்
வியந்தார்கள். உதயணன், வணங்கி நிற்கும் அதன் ம ப்பின் மீ

அ ைவத்ேதறி

அதன் பிடாியில் இ ந் ெகாண்

ஞ் ெசய்யாமேல

அஃ

எல்லா

திகளி

ெச

த்த, யாேதார் இைட

ம் உலாவிய . உலாவேவ, கண்டவர்கள்,

------1. "பிாிந்தாற் தல்வர் வந்

ெபற்றதந் தந்ைத பாதம்,பாிந்தநற் காதலாேல தாம்

பணிந்தி வேதேபால், இ ந் தற் பணிந்த யாைன ெயழின்ம ப் ப ைவத் ேதறிப்,
ெப ந்தைக ேயவல் கூறப் ெப ங்ைகயாற் ேறாட் ெகாண்டான்" (உதயண குமார
காவியம், 1:91) என இந் நிகழ்ச்சிக்கு ேவ

உவைம கூறப்பட் ள்ள .

------"மன்னவன் வாழ்க வத்தவன் வாழ்க
ஒ ெக நகரத்
பிணி நீக்கிய
வ ெக தடக்ைக வயவன் வாழ்ெகனப்
த்

ய்

திேதா ேறத்தின ெரதிர்ெகாள." (2.9:62-5).

பிரச்ேசாதனன் இதைனக் ேகட்
உதயணைனக் கா
ெச த்திக்ெகாண்

மகிழ்ந்

ேதவிமாேரா ம்

க மாடத்

வந்

தற்கு வி ம்ப, உதயணன் அதைன யறிந் யாைனையச்
ெசன் அவன் ன்ேன நி த்தினன். அந் நிகழ்ச்சிையக் கண்ட

பிரச்ேசாதனன் மிகுந்த மகிழ்ச்சி யைடந்

உதயணைன ேநாக்கி, "நீ ண்ணியவான்;

ய்ைம யைமந்த குலத்திற் பிறந்தவன்; குணக் கடல்; மிக்க பராக்கிரமசா ; மந்திர
ல் வ ைய; உன் நிைலைய யறியாமல் யான் உனக்கு மிக்க தவ
ெசய் விட்ேடன்; ெபா த்தி க" என் ெசால் விைல வரம்பில்லாத ஆரெமான்ைற
அணிந் ெகாள் ம்ப அவன்பால் அ ப்பினான். உதயணன் அதைன ஏற் க்
ெகாண் அவன் வி ம்பியப எதிேர வந்தான்.
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பிரச்ேசாதனன், உதயணைன ம், யாைன அவ
ெதாழில்கைளச் ெசய் ெகாண்
அ ைமச் ெசயல்கைளக் கண்

நிற்றைல ம் கண்

க்கு அடங்கி அவன் ஏவிய
மகிழ்ந் , "உன்

ைடய

மகிழ்ந்ேதன். நீ கற்ற வித்ைதகள் யாைவ? அவற்ைற

அறிந் ெகாள்ள என் மனம் அவா கின்ற " என்

ெசால்ல, 1உதயணன் தான் கற்ற

கைலகள் இன்னைவ ெயன் அவற்ைற விாித் விளங்கச் ெசால் ய டன், "இந்த
இளைமயில் இவ்வள வித்ைதகள் இவன்பால் நிைறந்தி ப்பதற்குக் காரணம் இவன்
பழம் பிறப்பிற் ெசய்த ெப ந் தவேம யாகும்" என் தன் உள்ேள வியந் அன் ற்ற
பிரச்ேசாதனன், "இங்ேக எம்மால் இயன்ற அள உனக்கு ேவண் வனவற்ைறச்
ெசய்யா நிற்ேபாம். ெகளசாம்பி நகர்க்கு உன்ைன அ ப் ம்ெபா
உன் தம்பியர்
வந் உன்ைன வழிப வார்களாகுக" என் ெசால் மதிப் ப் ெபற்ற
இராசகுமாரர்கள் சிலைர அவன் ைடேய நின் குற்ேறவல் ெசய் ம்ப
நியமித் விட் மனங்கலந் ேபசிக்ெகாண்
ந்தான். இ ந்த அவன் பின் ம்
உதயணைன ேநாக்கி, "இந்த யாைன தன் நிைலைம திாிந்ததற்குக் காரணம் என்ன?"
என்

ேகட்ப, உதயணன், அதைனக் கூ வதற்குத் தைலெய த் ப்

பிரச்ேசாதனைனப் பார்த்த ெபா

, அவன் பின்ேன தாய்மார்களின் இைடேய நின்ற

வாசவதத்ைதையக் கண்டான். காணேவ ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் ேநாக்கி,
மதங்ெகாண்ட களி ம் பி
ம் பாகர்க க்கு அடங்காமல் ஒன்ைற ெயான்

உற்

ேநாக்கி, இன் ற்றாற்ேபால் இன் ற் ேவெறான்ைற ம் அறியாராகி ஒ வர்
உள்ளத்தில் ஒ வர் மாறிப் குந் நின்றனர்.
--------1. கிைடத்த ெப ங்கைத ேயட் ப் பிரதியில் இ வைரயி
பகுதி யில்ைல.
அப்பால், இடம் அரசன்

ள்ள கைதயின்

லப்

ன்னிைல யாதலால், உதயணன் தன் மனத்ைத ஒ வா

ேதற்றிக் ெகாண் , நளகிாி தன்ைம திாிந்ததற்குாிய காரணத்ைதத் தக்க
ஆதாரங்க டன் விளங்க விாித் க் கூறினன். அப் ேபா பாகர்க ம் சைபயில்
உள்ளவர்க ம் அவன் ேதர்ச்சிைய அறிந் ைகவிதிர்த் ப் கழ்ந்தார்கள். அரசன்
அய ல் நின்ற பாிசனங்கைள அ ப்பிவிட் க் கணக்கர் த யவர்கைள அைழத் த்
தான்எண்ணியவற்ைறத் தன் ைகயி
ந்த ஏட் ல் வைரந் அதைன அவர்க க்குக்
காட் க் குறிப்பித் "இவற்ைற யாைனச் ேசாியி ள்ள அரண்மைனயில் விைரவில்
ஆயத்தஞ் ெசய் விட் வந் ெதாிவித்தி க" என் கட்டைளயிட்டனன். அவர்க ம்
அப்ப ேய ெசன்
"பன்மணி விளக்கும் பள்ளிக் கட்
ம்
ெபான்னி னைடப்ைப ம் ரண கலச ம்
கவாி ங் கட ங் கதிர் த் தார ம்
நிகாின் மாண்கல நிதிெயா நிைறந்த
ஆாியச் ெசப் ம் யவனமஞ் சிைக ம்
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ெபான்ெசய் ேபைழெயா ெபாறித்தாழ் நீக்கி
நன்கனம் ப த் நகுமலர் பரப்பி
விைரவிாி யாளர் ைர றப் ணர்த்த
பண்டம் ைதத்த வண் ப வளநகர்
மைடய மகளி மல்ல மைமச்ச ம்
கைடய ங் கணக்க ங் காப்ப
ளப்பட
இைறவிைன திாியாப் பழவிைன யாளைர
வழி ைற மரபிற்றந் ெதாழின் ைற நிறீஇ (1-32:72-84)
எல்லாம் நிைறேவறின" என்
உதயணைன ேநாக்கி, "இஃ
உனக்குாியவர்கேள.

பணிந்

உன்

விண்ணப்பஞ் ெசய்தார்கள். அரசன்

ைடய நகர்; யாங்கள் யாவ ம்

எம் ைடய ெபா ள்கெளல்லாம் உன் ைடயனேவ. ஆதலால் இனி உன் ைடய
மாளிைக ெசன் இைளப்பா க" என்
க மலர்ந் அ ப்பி அவன் பின்னர்ச்
ெசல் ம்ப ஊர்திைய ம் ெச த்திவிட் த் தான் அரண்மைனைய அைடந்தான்.
உதயணன், கண்ேடார் யாவ ம் எ ந் எ ந் தன்ைனக் ைகெதா
கழ்ந் மிகப்
பாராட் ம்ப
திவழிேய ெசன் குஞ்சரச்ேசாிைய அைடந் நளகிாியினின் ம்
இறங்கித் தனக்கு அைமத்தி ந்த மாளிைகைய அைடந்தான்.
பின்னர் அவன், அம்மாளிைகயில் உள்ள பல வாயில்கைள ம் கடந்

ெசன்

அங்கங்ேக அைமந் ள்ள,
"அந்தக் ேகணி ெமந்திரக் கிண ம்
தண் ங் கா ந் தைலத்ேதான் ற விய
ெவண்சுைதக் குன்ெறா ேவண் வ பிற ம்
இைளேயார்க் கியற்றிய விைளயாட் டத்த
சித்திரப்

மி வித்தக ேநாக்கி" (1.33:2-7)

வியந் , " ாிேயாதனாதியர் பாண்டவர்கைள அகப்ப த்தற்குச் ெசய்த அரக்கு
மாளிைகையப்ேபாலப் பிரச் ேசாதனன் நம்ைம அகப்ப த்தற்கு வஞ்சைனயாக
அைமத்த இடமாக ம் இவ்விடம் இ த்தல் கூ ம். இதன் உண்ைமைய ஆராய்ந்ேத
ெதளிய ேவண் ம்" என் எண்ணி உடனி க்கும் ேவைலக்காரர்க டன்
ஒவ்ேவாாிடத் ம் ெசன்

ெசன்

அம்மாளிைகயி

ட்
க்கு மிட் ைட கழி ம்
கரப்பைற தி ங் கள்ளப் மி ம்
மரத்தி மண்ணி மதிேயார் ணர்க்கும்

ம் அதன் சுற் ப் றத்தி

ள்ள,
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எந்திர ம ங்கி னி க்க மின்ைமைய (1.33:16-9)
ஆராய்ந் ஆராய்ந் பார்த் ப் பார்த் ப் அதிற் சிறி ம் தீங்கில்ைல ெயன்றறிந்
ேதறி அதன்பா ள்ள ேசாைலயின் வளத்ைதக் கண் அங்குள்ள இரட்ைடகளான
பறைவக ம் மான் த ய மி கங்க ம் தம் ள் ஒன்ைற ெயான் அன் டன்
பாராட் தைல யறிந்

" மதராி ெந ங்கண் ேவற்கைட கான்ற, ள்ளி ெவம்பனி கரந்த

கள்விதன், காாிைக ண்டெவன் ேபாிைச யாண்ைம, ெச நர்
யின்றிப் ெப ேவன் ெகால்" என் வாசவதத்ைதைய நிைனந்

ன்னர்ச் சி ைம
நிைனந்

காமபரவசனாகிக் கவைல ற்றான். உ ைகயில், 1உலைகெயல்லாம் ஆண்ட
சக்கரவர்த்தி தன்னிைலைம ேவ பட் க் குைறந்த ேபாலச் சூாியன் அத்தமித்த .
உ க்கள் விளங்கின;
-------1. பிரச்ேசாதன ைடய ெப ைமயின் குைற
வ ணைனயாற் குறிப்பிக்கப்ப கின்ற .

இங்ேக கூறிய சூாியாஸ்தமய

---------" ைலப்பாற் காலத்

ைற ெயய்திக்

குைட ற் றி ந்த குழவி ேபால்" (1.33: 52-3)
பிைற உதித்த . அப்ேபா
மயங்குவானாயினன்.

உதயணன் வாசவதத்ைதயின் நிைனவால் வ ந்தி

க மாடத்தி
ந் தாய்மா டன் ெசன்ற வாசவதத்ைத ேதாழிமார்க டன்
கன்னிமாடத்ைதச் சார்ந்த ஞ்ேசாைலயின் ஒ பக்கத்ைத யைடந் உதயணைன
நிைனந் நிைனந் மயங்கி, "அரசிளங் குமரைனச் சுற்றத்தினின் ம் பிாித்
வ வித் ச் சிைறப்ப த்தியதன்றித் தனியெனன் நிைனயாமல் நளகிாிைய
அடக்குவதற்கு யாெழா ெசல்கெவன் ங் கூறி அவன் அதைன அடக்குஞ் ெசயைல
உற் ேநாக்கிக்ெகாண்ேட நின்ற அரசன் கண்கள்தாம் மரத்தால் இயன்றனேவா!"
என்

தந்ைதைய ெவ த் ப் ெபாறியற்ற பாைவ ேபாலச் ெசயலற்

நிைறயழிந் ,

"காமெனன் நாமத்ைத மைறத் வத்தவெனன் ம் நற்ெபயர் ெகாண் யாைனையப்
பிணித்ததன்றி என் உள்ளத்ைத ம் பிணித்த கள்வைன இன் ம் காண ம்
ெப ேவேனா" என்
லம்பி அவன் ேபாலக் காமபரவைசயாகி உ வம்
ேவ பட்டனள். அவைளப் பிாிந் தனித்தனிேய க்ெகாய்தல் த யவற்றிற்கு ேவ
ேவறிடங்க க்குச் ெசன்ற ேதாழிமார்கெளல்ேலா ம் வந் அவ ைடய
ேவ பாட்ைட யறிந் , "தத்ைதேய! இந்த நிைலைம உனக்கு வந்ததற்குக் காரணம்
என்ன?" என்

வினாவி வினாவி ஒன் ம் அறியாதவர்களாகி அவைள ெமல்ல
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அைழத் ச் ெசன் மலரைணயிற் ப க்கச் ெசய்தனர். அவள் அதிற் கிடந்
ெபா ந்தாளாய் மிகத் ன் ற்றனள்.

இைம

இங்ஙனம் இ வர் ெநஞ்ச ம் அந்த இரா ற் ம் இப்ப ேய நிைல குைலந்
வ ந்தின; அப்ேபா

1"எல்லாம்,வி ந்த

வி ந்தெதன்ன வி ந்த

கங்குற் காலம்."

உதயணைனேய நிைனந் ெகாண்
ந்த பிரச்ேசாதனன் யி ணர்ந் ெத ந் ,
கண்க க்கு ைமெய திப் பசுைவத் தாிசித் க் காைலக்கடைன
த் க்ெகாண்
மக உத் றந்த மாச ப வத்ைத ைடய றவிகைள வணங்கிப் ெபாிேயார்
மந்திாித் அளித்த தீர்த்தத்ைத உட்ெகாண் ேபரத்தாணியில் மாைல ெதாடர்ந்த
மங்கலப் பந்தாின் கீேழ விாி லந்தணர் இ க்கும் ெவண்மைண சூழ்ந்த ஆசனத்ேத
இ ந் ேகட்க ேவண் ய த மங்கைள ம் பிறவற்ைற ம் அறிஞர்பால் ேகட்டான்.
--------1. தி க்குற்றாலப் ராணம், 12, 72.
ேகட்டபின், அங்ேக வந்தவர்கைள அ
உதயணேனா

ப்பிவிட்

அரண்மைன ெசன்

தனிேய ேபச வி ம்பி, அவைன விைரந்

உைழயர்கைள அ
'இைழயணி இ ம்பி

ப்பினான். அவர்கள் ஓ ச் ெசன்

அைழத்

வ கெவன்

ெதாிவிக்கேவ உதயணன்,

ெய த்த ேமறிக் கைடயணி யாவணம் ைகெதா ம்ப ’ வந்

அரண்மைன வாயி ல் நிற்க; அதைன யறிந்த அரசன், த மணல் ற்றத் த் தான்
எதிர்ெசன் மிக்க உபசாரத் டன் அைழத் க்ெகாண் உள்ேள ெசன் மணியம்பல
ெமான்றில் இரட்ைடத் தவிசில் அவைன த ல் இ க்கச்ெசய் தா ம் அதில்
உடனி ந் , "இஃ
என்ப

உன்

ைடய இடெமன்

இனி நான் ெசால்

ேபான்ற உபசார வார்த்ைதகள் பலவற்ைறச் ெசால் ,

யளித் , "இனி உாிைம

ண்

எண்ணியவா

வ

மிைக"

கவாச

நீ நடப்பாயாக" என்

த யவற்ைற

ெசால்

அவைன அங்ேக இ க்கச் ெசய் விட் , "உதயணைன எந்த வைகயாலாவ
காலம் இவ்விடத்திேலேய இ க்கும்ப
தான் அரண்மைனக் குள்ேள ெசன்

ெசய்ய ேவண் ம்" என்கிற எண்ணத்ேதா ,

சிேவதைன வ வித்

உதயணனிடஞ் ெசன் , 'இராசகுமாரர்க்கு ஆ தவித்ைத
கைலகைள ம் வாசவதத்ைதக்கு

சில

அவைன ேநாக்கி, "நீ
த ய பலவைகக்

ைணைய ம் பயிற் விக்க ேவண் ம்; இஃ

எம் ைடய குைற’ என் யாம் வி ம் வதாகச் ெசால் எப்ப ேய ம் அவைன
உடன்ப வித் வ க" என் ெசால்ல அவ ம் அப்ப ேய ெசன் அரசன்
ெசால் யவற்ைற உதயண க்கு மிக்க வணக்கத் டன் ெதாிவித்தனன்.
அப்ெபா

உதயணன் ெந ேநரம் ேயாசித் , "அரசன் கூறியவண்ணம் இத்

ெதாழிைலச் ெசய்தல் நமக்குச் சி ைமெயன்
ெப தற்கு ேவ

நாணினால், வி ம்பிய கன்னிையப்

விழியில்லாைமயின் யாம் பிைழத்தற்கு இடமில்ைல; அங்ஙனம்
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கற்பிக்குமிடத் ப்
கமாடத்தில் அன் கண்ட கன்னியாைர யாம் கா
கூ ம்: காணின் நாம் உய்தற்கு வழி உளதாம்: நமக்கு

தல்

'உயிர்ெகட வ வழி ெயா க்கங் ெகாள்ளார்
ெசயிர

ேகள்வி ேதர்ந் ணர்ந் ேதார்’ (1.34: 88-9);

என்ன சி ைம வாி

ம் இனி அரசன் கூ வனவற்ைறச் ெசய்வேத நன் " என்

ெதளிந் , "வி ம்பிய வண்ணம் ெசய்ேவெனன்பைதச் ெசால் மின்" என் ெசால்ல,
சிேவதன் ெசன் அரச க்கு உதயணன் உடன்பட்டைதத் ெதாிவித்தனன். அப்பால்
அரசன் தன் ேதவியர் பலர் ெபற்ற மகளி ள் ெப ம்ைபப் ப வத் மகளிர்கள் யாவ ம்
வ வார்களாக என்

ெசால்

வி ப்ப, ெசவி த் தாயார்

த ேயார்,

"பளிக்கைறப் மி ம் பந்ெதறி களத் ம்
மணிக்கயிற் சன் மற ய விடத் ம்
ெகாய்ம்மலர்க் கா ம் ெபாய்ைகக் கைர ம்
அந்தக் ேகணி ம் வந் ெபயர் கூவி (1.34: 115-18)
த்தின ம், உத்திய ம்,

ம்மணிக் காசின ம், கச்சின ம், கண்ணிய ம்,

ெவள்வைளயின ம், சில்கலத்தியன்ற அணியினரல்ல

பல்கலஞ் ேசரா ெமல்ெலன்

யாக்ைகய மாகிய அவர்கைள அைழத் க்ெகாண் வர, அவர்கள் பால்பரந்தன்ன
பஞ்சு ெமல்லைணயிற் ேசக்ைக ெம யச் ெசம்மாந்தி ந்த
ெக தந்ைத ன்னர்த்
ேதான்றி வணங்கி நின்றனர். நின்றவர்கைள ெயல்லாம் அரசன் ைறேய ேநாக்கி
அவர்க

ள்ேள,

"ஒண்ைம நிைற ம் ஓங்கிய ெவாளி ம்
ெபண்ைம ம் ெப ைம ம் பிற
ைடைமயிற்
பாசிைழ யாயத் ப் ைபெயன நின்ற
வாசவ தத்ைத வல்ல ளாெகன" (1.34: 151-4)
எண்ணி, பந் ம், கிளி ம், பசும்ெபாற்
ைவ ம், கழங்கும், கச்சும்,

ற்றி

இவற்றில் வி ம்பியவற்ைற அவர்க

ைத ம், கந்தியன் மயி

ம், கரந் ைற

ம் பவழப் பாைவ ம், பளிக்குக் கிளிக்கூ மாகிய
க்கு அளித் , "நீங்கள் இ

அ சில் விைன ம் யாழின் ைற ம்
க மலர்ச் சிப்ப ங் கரந் ைற கணக்கும்
வட் ைக வைரப் ம் வாக்கின் விகற்ப ம்

வைரயிற் கற்ற,
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கற்றைவ ெயல்லாங் காட் மி ெனமக்கு" (1.34:166-9)
என உைரத்

ஒ வைகயாக மகிழ்வித்

அவர்கைள ெயல்லாம் அ

ப்பிவிட் ,

அய ல் நின்றவர்கைள ேநாக்கி, "இனி வாசவதத்ைத உதயணகுமரன்பால் யாழ்
கற் க் ெகாள்ளத் ெதாடங்குவாள்; அதற்கு ேவண் யவற்ைற விைரவில் அைமமின்"
என்றனன். அதைனக் ேகட்ட தற் ெப ந்ேதவி தன் மக க்கு இப்பயிற்சி மிக்க
மாட்சிைமையத் த வதற்குாிய என் தன் ள் மகிழ்ந்தாள். மற்ற ேதவியர் மிகப்
கழ்ந்தார்கள். சக்கரவர்த்தியின் மக க்கு யாழ் கற்பித்தற்குாிய ஆசானாக வ பவன்
ெப ம் ண்ணிய ைடேயான் என் அ யவ ம் ஆயத்தா ம் வியந்தார்கள்.
வத்தவர்ெப மா க்குாிய ைண விச்ைச தத்ைதக்ேக உாியெதன்
ற்றத்ேத
நின்ற்வர்கள் தம் ள் ெமல்லப் ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.
அப்ெபா
ெசவி யர்கள் க்கள் த யைவ ைவக்கப்பட் ள்ள ெபான்
அகல்கைள அங்ேக அலங்காரமாக ைவத் இைசக்குாிய ெதய்வங்கைள அைழத் த்
தித் வாச்வதத்ைதையச் சந்தன ந் நீரால் ஆட் அலங்காிப்பாராய்
யாைனத்தந்தத்தாற் ெசய்த மங்கலச் சீப்பாற் கூந்தைல வாாிப் ெபான்னாணாற் கட்
த் ப் ெபாற் சின்னங்கைள அதன்ேமேல சிதறி, ெநற்றியிற் சுட் ைய ம்
த்தணிகலங்கைள ஞ் ேசர்த்தி,

ன்னமி ந்த ஓைலைய ம் குைழைய ம் நீக்கிக்

கா களிற் க ப்பிைணகைள யணிந் , சந்தனக் குழம்பால் ேதாள்களில்
ஒன்ைற எ தி, மார்பில்

த்தவள்ளிைய ம்

ங்ெகா

ம்மணிைய ம் ெபாற்ேறாைரைய ம்

ட் , இைடயிற் கட் ய மட்டஞ் ெசய்த பட் ைடமீ

ேமகைலையச் ேசர்த்தி,

பின் ம் அணிய ேவண் ய ெமல் ய ஆபரணங்கைள யணிந் , நைடப்
ெப ந்தவிசின்மீ அவைள ெமல்ல நடத்தி வ வாராயினர். அப்ேபா மிக ம்
அழகிய நான்கு ஆலவட்டங்கள் பக்கத்ேத கன்னியர்களால் அைசக்கப்பட்டன. அவள்
தன் தாய்மாேரா ெமல்ெலன வந் ெபாற்றக ெபாதிந்த சுவர்கைள ைடய ம்
யாைனக் ெகாம் பாலாகிய ண்கைள ைடய ம் ேமற்கட் கட் ய மாகிய
கீதசாைலயின் ேவதியின்மீ ெசவ்வரக்கு வழித்த மியின் ேமேல சுற்றத்ேதா
குந்
ெமல் ய பலவைகயான மலர் பரப்பிய தனியிடம் ஒன்றில் திைர மைறயில் நின்றனள்.
அப்ேபா தாய்மார்கள், "யாைழப் சித்தற்கும் அதைனக் கற்பிக்கத்
ெதாடங்குவதற்கும் உாிய நல்ல ேவைள வந் விட்ட . இதைன உதயண க்குத்
ெதாிவிக்க ேவண் ம்" என் ெசான்னார்கள். உடேன சில மகளிர் ஓ ச் ெசன்
ெதாிவிக்கேவ அவன் வந் அங்ேக அைமக்கப்பட் ள்ள ெமல் ய ஆசனத்தின்ேமல்
ற்றி ந்தனன். வாசவதத்ைதைய அைழத் வந் ேமற் கூறிய திைரமைறவிேலேய
ேவெறா தவிசில் இ க்கச் ெசய்தனர்.
அப்ேபா

"யாழ் கற் க்ெகாள்ள இங்ேக வந்தி ப்பாள் என் மனத்ைத

ன்

கவர்ந்த ெபண் மணிேயா, இல்லேளா?" என் உதயணன் எண்ணிக்
ெகாண்
ந்தான். "நமக்கு யாைழக் கற்பித்தற்கு இங்ேக வந்தி ப்பவன் அன்
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நளகிாிைய அடக்கி அதைன ஊர்ந்
மனத்ைதக் கவர்ந்

க மாடத்தின் எதிேர நின்

ெசன்ற ஆடவர் சிங்கேமா, ேவ

வாசவதத்ைத ம் எண்ணிக் ெகாண்
"ஆசிாிய

வந்

யாேரா?" என்

ந்தாள்.அந்தச் சமயத்தில் ேதாழிமார்,

க்குக் ெசய்ய ேவண் ய வழிபா

வாசவதத்ைதயின் ைகையக் குவிக்கச் ெசய்
ஒ வைர ஒ வர் கண்

நம்

இ வ ம் களித்

இ வாகும்" என்

ெசால் ,

திைரையத் திறந்தனர். திறந்தெபா

,

ஐயம் நீங்கி இன் ற்றனர்;1 "ெசம் லப்

ெபய்ந்நீர்ேபால அன் ைட ெநஞ்சந் தாம்கலந்தன"2 "பிாிந்தவர் கூ னாற் ேபச ம்
ேவண் ேமா?" அப்பால், தாய்மா ம் ைகக்ேகாற் சிலத ம் கன்னிய ம் றத்ேத
பா காத் நின்றனர். அப்ேபா அவன் யாைழ அளித் க் கற்பியாநிற்க, அவள்
அதைன ஏந்திக் கற்பாளாயினள்.
--------1. கு ந்ெதாைக, 40 2. கம்பராமாயணம், மிதிைல. 37.
இங்ஙனம் அவன் நாேடா ம் வந்

வாசவதத்ைதக்கு யாைழப் பயிற் விக்ைகயில்

அந்நகரத் ள்ள வம்ப மாக்களில் ஒ சாரார், "பைகவர் கு க ெவாண்ணாத
அந்தப் ரத்தி
த்தற்குாிய தன்மகள் ஒ த்திக்கு யாழ் கற்பிக்கும்ப அயலானாகிய
அரசிளங் குமரன் ஒ வைன ஆராயாமல் ெதளிந் ஆசானாக நியமித்த நம் ேபைத
மன்னன் அதனால் விைள ந் தீங்ைகச் சில காலஞ் ெசன்ற பின்னராவ நன்றாகத்
ெதாிந் ெகாள்வான்" என்றனர். இப்ப ேய மற்ைறேயா ம் தத்தமக்குத் ேதாற்றிய
க த் க்கைளத் ேதான்றியவா

விைரவாகச் ெசால் விட் , அப்பால் அச்ச ற்

அய டங்கைளப் பார்த் க்ெகாண் , "இஃ அரசன்பால் நிக ஞ் ெசய்தியாத ன்,
யாம் யாெதான்ைற ம் ெசால்லலாகா " என் வாயடங்கினர்.
தந்ைதயின் கட்டைளப்ப இராசகுமாரர்கள் உதயணன்பால் வில்வித்ைத
த யவற்ைற ம் யாைனேயற்றம் த யவற்ைற ம் ேபார் ெசய் ம் விதங்கள்
பலவற்ைற ம் பிறவற்ைற ம் ைறேய நாேடா ம் கற் வ வாராயினர். இங்ஙனம்
சில நாட்கள் ெசன்றன.
உ ப்பன, சுவன, அணிவன, உண்பனவற்ைற ம், பிறவற்ைற ம் உாிய
காலத்தில் தக்கவர்கள் கமாகத் தவறின்றி உதயணகுமர க்கு நாேடா ம் அரசன
கட்டைளயால் அ ப்பிக்ெகாண்ேட வ ம் பாலகுமாரன், தன் டன் கல்வி பயி ம்
வயந்தகனிடமாக ஒ நாள் அவற்ைற அ ப்பினன். அங்ஙனம் அ ப்பப்ப வந்த
வயந்தகைனக் கண்

உதயணன், 'இவர் எனக்கு

ன் பழக்க ள்ளவர்

ேபால்கின்றார்’ என் அய ல் நின்றவர்கைள ேநாக்கிக் கூற, வயந்தகன் ம த்தனன்.
"இவர் ெசப்ப ைடயவராக இ த்த ன் எனக்கு அ ப்ப ேவண் வனவற்ைற
இவர்பால் அ ப்பி வ க" என் உதயணன் ெசால் வி த்தைமயால் அன்
தல்
பால குமரன் அ ப்ப ேவண் யவற்ைற வயந்தகனிடமாகேவ அ ப் வானாயினன்.
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அங்ஙனம் அ ப்பிவ ைகயில் தன் ைடய ேதாழர், ரர் த ேயார் ேவ
வ வ ம் ேவ ெபய ங் ெகாண் ஒவ்ெவா ேவைலையப் ெபற் அந்நகரத்தின்
அகத் ம் றத் ம் இ த்தைல ம் அவர்கள் ெசய் வ ம் அாிய ெசயல்கைள ம்
அவற்றிற்ெகல்லாங் காரணமான கியின் இைடவிடாத யற்சிைய ம் வயந்தகன்
கமாக உதயணன் அறிந் ெகாண்டான்.
றத்ேத ள்ள அவ

ைடய ேதாழர்

த

ேயார்க

ம் உதயண

ைடய

நிைலைமைய ஒவ்ெவா நா ம் வயந்தகனால் அறிந் , "எண்ணியவற்ைற எப்ப
நிைற ேவற் ேவாம்" என் ஆ த ற் மிக்க ஊக்கம் உைடயவர்களாய் இ ந்
வ வாராயினர்.

ம்

இப்ப யி க்ைகயில், வாசவதத்ைதயின் பார்ைவயால் உதயணன் மிக்க ன்ப ற்
மன ேவ பாட்ைட ம் உடல் ேவ பாட்ைட ம் அைடந் நனவி ங் கனவி ம்
அவைளேய நிைனத்

நிைனத்

அரற் ம்ப யான காம ேநாய் அதிகாிக்கப் ெபற் ,

"தீ கத் திட்ட ெம கிற் ேறம்பி ம்
தாய் கத் தியாத்த கன்றிற் லம்பி ம்" (1.35:52-3)
வ ந் வானாகி ஒ

நாள், "இவள் காரணமாக உண்டான நம

ேவ பாட்ைடப்

பழகியவர் காணின் ஐ

தல் கூ ம்; பின் இதைன மைறப்பதற்கும் வழியிரா ;

ஆதலால், இதைன ேவ

வைகயால் மைறத்தல் ேவண் ம்" என எண்ணி

வயந்தேனா ஆராய்ந் , "அயலான் ஒ வனிடம் ஆைசெகாண் அவனிடஞ்
ெசன் வ ம் இயல் ள்ள பரத்ைத ஒ த்திைய எப்ப ேய ம் அைழத் வா" என்
ெசால்ல, வயந்தகன், அவன் கட்டைளயின்ப

றத்ேத ெசன்

நகரத்தார் அறி மா ,

" ன்னம் ெவறிெகாண்ட நளகிாியின்மீ உதயணன் உலாவியெபா
அவைன
வி ம்பி அவன் மனத்ைதக் கவர்ந் அவைன அரற்றிக்ெகாண்
க்கும்ப ெசய்த
ந மைத என்பவள் எங்ேக ள்ளாள்?" என் ேகட்ப ஊரார், "அத்தன்ைமைய
ைடயாள் பரத்ைதயர் ேசாியில் அரங் கியல் மகளிர்க்கு ஆடைலக் கற்பிக்கும்
தைலக்ேகாற் ெபண்
ள் தல்வளாகிய ஒ த்தியின் மகள் ந மைத ெயன்பாள்"
என் கூறினர்.
வயந்தகன் ைகந்நிைறய மாற் யர்ந்த ற்ெறா கழஞ்சு ெபான்ைன ஏந்திக்
ெகாண் மன்றங்களி ம் ம குகளி ம் தான் ெசல் ம் ெசய்தி பர ம்ப ெசய்
ேதர்மீ ெசன் , தமக்குாிய யாழ் த ய அ பத் நான்கு கைலகளில்
பயின்றவர்க ம் ஒன்
தல் ஆயிரத்ெதட் இ தியாகிய ெபாற் பாிசங்கைளப்
ெப பவர்க ம் பள்ளி ம ங்கிற் ப றின்றி ஒ குபவர்க மாகிய ெசல்வப்
பரத்ைதய ைடய ேசாிைய அைடந் விசாாித் க்ெகாண் ந மைதயின் ட்ைட
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அைடந்தனன், அப்ெபா
மாியாைதேயா வரேவற்

அவன் வரைவ அறிந்த தாய்க் கிழவி மிக்க
அவைன ஓர் ஆதனத்தில் இ த்தி அவன் வந்த ெசய்திைய

அறிந் , "என் மகள் உதயணன் மனத்தில் உள்ளாெளன்றான் அவள் எல்லாாி

ம் மிகப்

ெப ைம ெபற்றவேள; அவைளப் ெபற்ற நா ம் பாக்கியசா ேய; அவைளப்
ெபா ளாக நிைனந் இப்ேபா ெபான்ைன ய ப்பியவன் தான் வந்
பா காக்கவில்ைலேய" என் ெசால் விட் அவன் வந்த ேநாக்கத்ைத ந மைதக்குச்
ெசால் ய ப்ப அவள்,1 "என்ன ெகா த்தா
ெசல்ேலன்" என் ம த்தனள்.

ம் நான் அயலான்

ட் க்குச்

----1 இஃ

ஒ

சாரார் ெகாள்ைக.

அ கி
ந்த உறவினர், "இவைள வ ந் பி த் ச் ெசல்வாயாக" என் கூறேவ
வயந்தகன் அவைள அப்ப ேய ெசய் ேதாிேலற்றி தி வழிேய ெசல் ம்ெபா
அவள், "என்ைனக் ெகால்

தற்கு வத்தவன்பால் இவன் ெகாண்

கூட்டத்தாேர காண்பீராக" என்
ெசல்

ெசல்

வைதக்

அரற்ற, அவர்கள், "தக்க தைலவன்பால் அைழத் ச்

ைகயில் இங்ஙனம் அரற் கின்ற இவள் அறியாைமைய ைடயவேளா?"

என் ம், "உடன்பா ல்லாதவைளத் தன்

ைடய அதிகாரத்தால் வ ந்

அைழத் வரச்

ெசய்தைமயால் வத்தவன் காம வி ந்தினன்; அவன் ெபண் ர்கள்பால் தவ
ெசய்த

ங் கூ ம்" என் ம், "நடநவில் மங்ைகய ைடய நலத்திற்கு அவன் வி ந்தினன்

ேபா ம்" என் ம் ெசால்வாராயினர். வயந்தகன், உதயணன காம ேவ பாட் ைன
இவ்வா நகரத்தார் யா ம் அறி ம்ப ெசய்தவனாகி அவைளஅைழத் ச் ெசன்
உதயணன்பால் அன்றிர
ற் ம் இ த்தி ம நாட் காைலயில் அவைள
அ ப்பிவிட்டனன். அவ்வி வ ம் ஒ வைர ஒ வர் வி ம்பினாரல்லர். வாசவதத்ைத
பால் தனக்குள்ள வி ப்பத்ைத ம் அதனா ண்டாகிய தன் ேவ பாட்ைட ம்
மைறத்தற்கு உதயணன் ெசய்வித்த இச் ெசயல் ந மைதயின்பா ள்ள வி ப்பத்தால்
அவன் நிகழ்த்தியதாகேவ நகர்
வ ம் பரவிய .
இதைன அறிந்த ஒற்றர்கள் விைரந்ேதா ச் ெசன் ெசவ்வியறிந்
பிரச்ேசாதன க்கு உணர்த்தினர். ேகட்ட அரசன் இச்ெசய ல் ெவ ப் ற்றா
பிறைரப் பழியாத இயல்பினனாதலால், "உதயணன் இங்ஙனம் ஒ குதல்
இராஜகுமாரனாகிய அவன இளைமக்கு இயல்ேப" என்
ன்னைக டன்
ெசால் விட் ,
"சாமைர இரட்ைட ந் தமனியக் குைட ம்
மாமணி யைடப்ைப ம ப்பிய
ர்தி ம்
ைபந்ெதா யாய ம் பட்ட
ைடேயார்
ஐம்பதி னாயிர ரரங்கியன் மகளி ள் (1-34: 21-4)

ம்
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உதயணன் தன்ைன வி ம் ம்ப
இைவ உாியன" என்

நல்விைனப் பயன் வாய்க்கப்ெபற்ற ந மைதக்கு

பல ஆபரணப் ேபைழகைள ம், மரத்தாற் ெசய்விக்கப்படாமல்

யாைனத் தந்தத்தா ம் ெபான்னா ம் மணியா ம் ெசய்விக்கப்பட்ட ம், கத்தில்
த் மாைலகைள ம் க த்திற் ெபான்னாலாகிய கிண்கிணி மாைலகைல ம் அணிந்த
உயர்ந்த பாண் ெல
கள் ட் ய மாகிய ஒ வண் ைய ம் ந மைதக்கு
அ

ப்பச் ெசய்ததன்றி, "இன்

தல் அவள் நீர்விைளயாட் , தி விழா

த யவற்றிற்காக நகர்ப் றத்ேத ெசல் தைல ம், அரண் மைனயில் வந்
ஆ தைல ம் தவிர்வாளாக" என் ம் கட்டைளயிட்டான்.
வாசவதத்ைத உதயணன்பாற் கற் யாழ் வித்ைதயில் மிக்கத் ேதர்ச்சி யைடந்
விளங்கி வ தைலக் ேகள்வி ற்ற ஏைன அரசர்கள் அவைள மணஞ் ெசய் ெகாள்ள
வி ம்பி ஒ வ க்குத் ெதாியாமல் ஒ வர் மிக ம் உயர் ள்ள ெபான்னாபரணங்கைள
யாைனகளின் ேமேலற்றி மிகுந்த வணக்கத் டன் அ ப்பிய தல்லாமற்
பிரச்ேசாதன க்குத் தத்தம் க த்ைத ம் ெசால் வி த்தார்கள். அவ ம் அவற்ைற
அங்கீகாித் அவர்கள் குறிப்ைப யறிந் ம் தன் க த்ைத ெவளியிடாதவனாகி
யி ந்தான். இச் ெசய்திையத் தன் ெசவி க ள் ஒ த்தியாகிய சாங்கியத் தாயால்
அறிந்த வாசவதத்ைத ெபாறியற்ற

மரப் பாைவேபாேல வி ந்

"அரசர்கள் எனக்காகப் ெபாற்பாிசம் அ

ந ங்கி விம்மி,

ப்பிய ம் அவற்ைறத் தந்ைத அங்கீகாித்த ம்

உண்ைமயாயின் உயிைர வி ேவன்; அதன் எப்ப யாவ தந்ைத தன் க த்ைத
ற் வித் க் ெகாண் வாழ்க" என் உதயணன்பா ள்ள அன்பின் மிகுதியாற்
பலவா அரற்றிக் கண்ணீர்த் ளிகைள ழ்த்தி மயங்கிக் கலங்கிப்
லம் வாளாயினள். அந் நிகழ்ச்சிையக் கண்ட ெசவி , தன் ம மீ
ைவத் க்ெகாண்
பிற அரச

கண்ணீைரத்

ைடத்

அவள்

க்கு உன்ைன மணஞ் ெசய்விக்க அரசன்

அவைள

ன்பத்ைத மாற்றி, "என் பாைவேய!
ணிவாேனா? அங்ஙனம்

ணிவானாயின் நாெமல்லாம் அரசைன விட் ப் பிாிந் ெசன் தவஞ் ெசய்ேவாம்;
உன் ைடய எண்ணத்ைத அறிந் ெகாள் தற்காகேவ நான் இப் ெபாய்ச் ெசய்திையச்
ெசான்ேனன்" என்

அவ

ைடய கூந்தைல ம் ெநற்றிைய ம் ைகயால்ைதவந் ,

உன் தந்ைதயின் க த்ைத யான் அறிேவன்; ேகட்பாயாக;
இளைம ம் வனப் மில்ெலா வர ம்
வளைம ந் த க ம் வரம்பில் கல்வி ம்
ேதசத் தைமதி மாசில் சூழ்ச்சிேயா
ெடண்வைக நிைறந்த நன்மகற் கல்ல
மகட்ெகாைட ேநரார் மதிேயா ராத ன்’ (1.36:89-93)
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இக்குணங்கள் நிைறந்த உதயண

க்ேக உன்ைன மணஞ் ெசய்விக்க எண்ணி

யி க்கின்றனன்; இதைனத் ெதளிவாயாக" என்
கண்ணீைரத்
ஆயத்தாேரா

ேதற்ற வாசவதத்ைத தைலெய த் க்

ைடத் க்ெகாண் வ த்தம் நீங்கினள். ெசவி , "தத்ைதேய!
ெநா கைளப் ேபசிக்ெகாண்ேட யி ந்தைமயின் ேநற்றிர

ங்கவில்ைல; உதயணன் வ ம்வைரயில்

ங்குவாயாக" என்

ெசால்

வ ம் நீ

அவைளப்

ப க்கச் ெசய் காஞ்சன மாைலைய அைழத் , "காஞ்சனமாலாய்! யான் வ ம்
வைரயில் யாைர ம் இங்ேக கவிடாேத" என் கூறிவிட் க் கீதசாைல ெசன்
இயல்பாகேவ யாழ் கற்பித்தற்கு அங்கு வந்த உதயணைனத் தனியிடத்திற்கு
அைழத் ச் ெசன் இ க்கச் ெசய் , நிக ம் ெசய்திகைளக் கண்ணா ம் ெசவியா
அறிந் உடேன ெசன் ெவளிப்ப த் ேவார் அவ்விடத்தில் இல்ைல ெயன்பைத
யறிந்

ம்

உதயணைன ேநாக்கி,

"மண்ணகங் காவலன் மாெப ந்ேதவி
தி வயிற் றியன்ற ெப விறற் ெபா ேவ!
இைனைய யாவ

ெமம்மேனார் விைன" (1.36:144-6)

என் பாராட் த் தன் அன்ைபப் லப்ப த்தி, "அரசிளஞ் சிங்கேம, என் வரலாற்ைற
அறிவாயாக: நான் ெகளசாம்பி நகாி ள்ள ஒ பார்ப்பனி. கணவன் இளைமயில்
என்ைனப் பிாிந் உன் தந்ைதயின் அைவக்களத்ைதச் சார்ந் அங்ேக சில தினங்கள்
தங்கி அப்ப ேய ேவறிடஞ் ெசன் தி ம்பி வாராைமயால்; கற்பின் வரம்ைபக் கடந்
ஒ கிேனன். என் ெசய்ேகன்! அதைன யறிந்த அறங்கூறைவயத்தார் அக்குற்றத்திற்காக
மணற் குடத்ேதா கட் ய ைனயாற்றினிைடேய என்ைன ழ்த்திவி ம்ப
விதித்தனர். விதிக்கேவ ஒ
ைலயன் அவர் கூறியவா கட் ச் ெசங்கற்ெபா ைய
என்ேமேல விப் பம்ைபப் பைறைய அைறந் நகரத்தார்க்கு என் குற்றத்ைதத்
ெதாிவித் க்ெகாண்ேட ெசன் ேதாணிெயான்றிேலற்றி ய ைன யாற்றினிைடேய
ெசன்ற ெபா

, யாைனயின்ேமல் ஏறிச் ெசன்

அந்த ஆற்றில் ேதாழர்க

டன்

விைளயா க்ெகாண்
ந்த நீ ேகள்வி ற் என்ைன, அைழத் வ ம்ப ஏவலாளைர
அ ப்பிைன. அப்ேபா அப் ைலயன் கைரக்கு அ ேக ள்ள இடத்திற் ெகாணர்ந்
மிக விைரவாகத் ேதாணியினின் ம் இறக்கிய ெபா
ப் என் ைடய
ெநற்றியிற் பட்ட ; அதனா

ண்டாகிய த ம் இ வாகும்; காண்பாயாக. நீ பிற்பா

நிகழ்ந்தைத விசாாித் த் ெதாிந் ெகாண் , 'இக்குற்றத்திற்காக இவ

க்கு விதித்த

இத்தண்டம் மிக அதிகேம. இதற்குத் தக்க சிைக்ஷையச் ெசால் க’ என் அயல் நின்ற
அறிஞர்கைளக் ேகட்ட ெபா
ஒ குறிேகாளாளன் "தாம் ேமற்ெகாண்ட தவத்ைத
இைடேய ைகவிட்டார்கள் ெசய்தற்குறிய விரதத்ைத இவள் ைகப்பற் வாளாக’
என்றனன். நீ அவன் கூற்ைற அங்கீகாியாமற் பின் ம் வினாவியேபா அங்ேக நின்ற
ேகாசிகெனன்ற ெபய ள்ள ேசைனக் கணி மகெனா வன், 'மணம் ாிந்தவன்
ைகவிட் ப் றத்ேத ெசன்றைமயால் வரம்ைபக் கடந்த இவ

ற் ங்

க்குத் தவேம உாிய ;
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ெகால் வித்தல் தவறாகும்; இன் ங் கூ ேவன். யாைனயின் நிழல் தன்ேமற் ப ம்ப
நின்றைமயால் இவ்வந்தணி தான் ேமற்ெகாண்ட தவத் ைறயிற் சில காலம் ஒ கி
அப்பால் அதினின் ம் நீங்கி ஓரரச ைடய பா காப்பிற் றங்கி அவ ைடய அந்தப் ர
மகளிர்க்கு அறம் ெசவியறி
த் ம் தைலவியாக விளங்குவாள்" என் கூறினன்"
என்றனள்.
இவற்ைற ெயல்லாங்ேகட்ட உதயணன் தான் அவைள வி வித்தபின்
நிகழ்ந்தைத ங் ேகட்க வி ம்பினன். வி ம்பேவ அவள், "நீ விைடயளித்தபின்
அவ்விடம் நீங்கிச் ெசன் கங்ைகக் கைரைய யைடந் வியாபாரஞ் ெசய் ங்
கூட்டத்தா டன் வடக்ேக ள்ள ேதயத்திற் ெசன் ெப வழி ெயான்றற்கு
அயலதாகிய ஓரரச மரத்தின் கீேழயி ந்ேதன். இ ந்த காலத்தில்,
' தி மண் ம் ெபாத்தக் கட்
மா ாி ம
மந்திரக் கலப்ைப ம்
காெனா மைண ங் கட்
த் தியாத்த
கூைற ெவள் றிக் குண் ைகக் காவினர்
த ம் த க்கர் தற் றஞ் சூழப்
பாி ெம ந்த ப வப் பண் தன்
சாங்கிய னித்தேவார் சாறயர் னிவைன
ஆங்ெகதிர்ப் பட்டாங் கவெனா ம் ேபாகி’ (1.36: 225-32)
அவனிடம் கல்வி பயில்ேவா டனி ந் சாங்கிய மதக் ெகாள்ைகைய அறிந்
அதைனேய ேமற்ெகாண் மற்றச் சமய
ணர்ச்சிகைள ம் நன்கு ெபற்
அவற்ைறப் பிறர்க்கு விளங்கச் ெசால் ம் வன்ைமைய
ைடேயனாகி
இமயமைலயில் இரண் வ டம் அவ டன் தங்கிேனன். அவ்வாசிாியன்
கன்னியாகுமாியில் நீராடநிைனந் மாணாக்கர்க டன் யாத்திைரயாகப் றப்பட் த்
ெதற்ேக வந் இந் நகரத்ைதச் சார்ந்த காலத்தில் ஒராச்சிரமத்தில் தங்கி
இைளப்பாறினன். யா ம் உடன் வந் அங்ேக தங்கிேனன். பிரச்ேசாதன ைடய
அைவக்களத்தில் அ வைகச் சமயத்ேதா ம் அவ ைடய ேவண் ேகாளால் தம் ள்
வாதஞ் ெசய்கின்றார்கெளன்ற ெசய்திையக் ேகட் ேமற் கூறிய ஆசிாியன் அங்ேக
ெசன் வாதம் நிகழ்த்தி மற்றச் சமயத்தவைர ெவன் சாங்கிய சமயேம சிறந்த ெதன்
தாபித்தான். ேகட்ட ஆண் ள்ேளார் அச்சமயத்ைத ேமற்ெகாண்டார்கள். அரசன்
அவ்வாசிாியைன நன்கு மதித் த் தன் ட னி க்கும்ப வி ம்பினைமயால் அவன்
மாணாக்க டன் இங்ேக இ ந்தனன். யா ம் இ ந்ேதன். இ க்ைகயில் அரசன் ேதவி
என்பால் அறங் ேகட்டைல வி ம்பி என்ைனத் தன் பாங்கியாகக்ெகாண் பா காத்
வந்தாள். அக் காலத்தில் இளங் குழந்ைதயாக இ ந்த வாசவதத்ைத அ க்க
என்னிடம் வந் விைளயாடக்கண்ட நற்றாய் அவ க்குச் ெசவி த்தாயாக
இ க்கும்ப ேகட் க்ெகாண்ைடைமயால் அப்ப ேய இ ந் வ கின்ேறன். இ
நிற்க; தகாத இடத்தில் மனத்ைதச் ெச

த்தாத நீ ந மைத ெயன்

ங் கணிைக
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ஒ த்திைய வி ம்பி அவைள வ வித்தாெயன்
ன்பத்ைத உண் பண்

ஊரார் கூ ம் பழிெமாழி மிக்க

கின்ற . அதற்குக் காரணம் யா ?" என்

வினவினாள்.

உதயணன், "பழைமயாளெரன் நிைனந் , பைகவர் பா ள்ளவைர நம்பி
உண்ைமக் க த்ைத ெவளியி தல் தவேறயாயி ம் இவைளயன்றி இப்ேபா இங்ேக
நம் ைடய குைறைய நீக்குேவாாில்ைல" என்
ணிந் ந மைதையத் தன்பால்
வ வித்ததற்குாிய காரணத்ைதத் ெதாிவித்தனன். அவள் ேகட் மகிழ்ந் அவன்பால்
வாசவதத்ைதக்குள்ள ேவணவாைவ ம் உ திைய ம் விளங்க விாித் அவ க்குக்
கூறியதல்லாமல், வாசவதத்ைதைய மணஞ்ெசய்தற்குாிய நன் யற்சிகைள
ேமற்ெகாள்வாயாக; நின்

ைடய மணம் தனக்கு ேநராதாயின் வாசவதத்ைதயானவள்

தனக்கு ேநர்ந்த பழிக்கஞ்சி, ’மண்ெக மடந்தாய் மைறவிடந்தா’ என் ேவண் ப்
மிக்குள்ேள ஒளித் த் தன் கைழ எங்கும் விளங்கச் ெசய்த சீதாேதவிேபால எந்த
வைகயாலாவ தன் யிைர விட்வி வாெளன் அஞ்சுகின்ேறன். நான் அவளிடம்
ேபாய்ச் ெசால் வி க்குமள ம் இங்ேக இ ப்பாயாக" என் அவனிடம்
ெசால் விட் வாசவதத்ைதைய யைடந் உதயணன்பால் நிகழ்ந்தவற்ைற
அவ க்குக் கூறி அவள் மயக்கத்ைதத் தீர்த்தனள். தீர்த்த பின் காஞ்சனமாைலைய
ேநாக்கி, "தத்ைத கற்றற்குாிய ேநரம் ஆய்விட்டைமயால், தன்
அரண்மைனக்குச் ெசல்லலாெமன் நீ உதயணனிடம் ெசால்

ைடய
வ க" என்

கூறினள்.

அவள் அங்ஙனேம ெசன் ெதாிவிக்க உதயணன், "வாசவதத்ைத யாழ் வித்ைதைய
ற்றக் கற்றனள். அரச குமாரர்க ம் யாைனேயற்ற த யவற்ைற ம் வில்வித்ைத
த யவற்ைற ம் நீதி ல்கைள ங் கற் க் கைரகண்டனர். விைரவில்
அரங்ேகற் விக்க அரசர்பிரன் எண்ணியி க்கின்றனன். ஆதலால் ைண வாசித்தைல
நன்றாகப் பயின் ைவத் க்ெகாள்க ெவன் வாசவதத்ைதக்குச் ெசால்வாயாக" என்
காஞ்சனமாைலயிடம் ெசால் விட் , அவன் ேகாவலர் சூழ்ந்
கு ம் ைழ வழிேய ேபாய்த் தன்னிடத்ைதச் சார்ந்தான்.

பா காத்

வரக்

த ல் ைமந்தர்கைள அரங்ேகற் விக்க எண்ணிய அரசன் ம நாட் காைலயில்
ஐயாயிரம் இராசகுமாரர் த யவர்கள் தன்ைனச் சூழ்ந் வர அைவக்களத்ைத
அைடந் சந்தனப் பீ ைகயி ள்ள சார்வைணயின்கண் ற்றி ந்தான். அப்ெபா
,
நகரத்தி ள்ள அறிஞர் த ேயார் வந் தத்தமக்கு அைமக்கப்பட் ள்ள ஆசனத்தில்
இ ந்தார்கள். அரசன் கட்டைளப்ப இராசகுமாரர்கள் வந் தாம் கற் க்ெகாண்ட
பலவைகப் பைடக்கலக் கல்விகைள ம் பிறவற்ைற ம் தனித்தனிேய நன்கு
அரங்ேகற்றினர். கண்

சைபேயார் மிக வியந்தார்கள். அப்ப ேய வியந்த அரசன்,

"தனக்கும் எமக்கு ள்ள விேராதத்ைதப் பாராட்டம
மக்கைளக் கற்பித்த உதயண

ம் கபடமில்லாம

க்கு யாம் ெசய்தற்குாிய ைகம்மா

ஒன்பதின் ேகா ெயாண்ெபா ள் ெகா ப்பி ம்
பண்ெபனக் ெகாண்டவன் பண்டஞ் ெசய்யான்

ம் நம்

யா ள ?
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நங்கு த் தைலைம யிங்கிவற் கியற்றி
நாமிவன் குைடக்கீழ்க் கா றக் கலந்திவன்
ேவண் ய

ெசய்

மாண்பல திலம்." (1.37: 64-8).

என் மிகப் பாராட் , "ெகௗசாம்பி நகர்க்கு விைரவில் இவைன அ ப்பி மணம்
ாிந் ெகாண் கவைலயின்றி வா ம்ப ெசய்வ தான் நம கடன்" என்
பிறேரா ேபசிக்ெகாண்ேட இ ந்
கமன்கைளக் கூறி அவைன இ க்ைகக்கு
அ ப்பிவிட் அந்தப் ரம் ெசன் ைமந்தர்கள் கல்வியால் நிரம்பியைத ம்
அரங்ேகற்றியைத ம் ேதவிக்குக் கூறினன். அவள் ேகட் , "தத்ைதயின் கல்விைய ம்
நல்ல தினம் ஒன்றில் அைவயார் அறி ம்ப ெசய்விக்க ேவண் ம்" என்
ெதாிவித்தாள். அதனி உதயண க்கு அறிவிக்க அவ ம் உடன் பட்டான். அரசன்
ெசால் வி ப்பக் ேகட் அறி ம் வன்ைம ள்ள பலவைக இைசப்பயிற்சியாள ம்
வந் அைவக்களத்தில் நாற் றத் ம் நிரம்பினர். ேதாழிமா டன் வாசவதத்ைத
அைவக்கண் வந்

விதிப்ப

வத்தவைனப் கழ்ந்

யாழ் வாசித்தனள்; பின் பா னள். ேகட்டவர்

த ல்

பின் பிரச்ேசாதனைன ேநாக்கி,

"வத்தவ நாடன் வாய்ைமயிற் ற க்கும்
ெகாற்ற ைண ங் ெகா ங்குைழ ெகாண்டனள்
இைரெக குமர ேமைன விச்ைசத்
ைறெநறி ேபாகிய ணிவின ராயினர்
ேதயாத் தி வ நீ ந் ேதாின்
நிலங்ெகாைட னியாய் கலங்ெகாைட கடவாய்
ேவள்வியிற் றிாியாய் ேகள்வியிற் பிாியாய்
இைனேயார் தாணிழற் றங்கிய நாேட
வயிர ெவல்பைட வானவ ாிைறவன்
ஆயிரங் குஞ்சரத் தண்ணல் காக்கும்
மீமிைச

லகி

ந் தீதிகந் தன் " (1.37:137-47).

என் ெகாண்டா னார்கள். வாசவதத்ைத வந் தந்ைதைய வணங்கினள். அவன்
மிக ம் பாராட் அவைள நற்றாய்பா ல ப்பினான். நற்றா ம் மற்ைறத் தாய ம்
அவைளத் த விக் ெகாண்டா னர்.
பிரச்ேசாதனன் கற்றறிவாளர் சுற்றிய ஆசனத்ேதயி ந்
"தாம் பிைழத்தி த்தற்கு வி ம்பிய உலகத்தார்,
மர தல் சாய ம ந் ெகாண் டாஅங்கு
நங்கு வ த்தல் ேவண் ய நம்பி
தன்கு

ெக த்த தகவி லாளேனன்" (1.37: 188-90).

உதயணைன அைழத் ,
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என் ெசால் வ ந்தி ஆ ணிைய ெவன் உதயணைனக் ெகளசாம்பி நகரத்திற்கு
அ ப்பி
சூட்டத் ணிந் மந்திாிக டன் ஆேலாசித்தனன். அங்ஙனம்
ெசய்வித்தல் நன்ெறன் அவர்கள் ெசான்னார்கள். பின் , "ேகாசம்பி ம்
உஞ்ேசைன ம் ன் ள்ள பைகைம ெயாழிந் ெபான் ம் ெநல் ம் வழங்குவன
வாகுக" என்

பல ம் அறி ம்ப

ரசைறவித் ,

" ன்யா னிவைன
க்க ம் ேவண் ேனன்
பின்யா னிவைனப் ெப க்க
ற்றெனன்
எமர னாயி னிைறெகா த் தகல்க
அமர னாயி னைமெவா

நிற்க (1.37:192-202).

உதயண க்குப் ேபார்த் ைணயாக என் ைடய குமாரன் பாலக ம் வ வான்"
என்ற க ஞ்ெசாற்கைள அைமத்ெத திய ஓைலெயான்ைற ஒ
தன் லமாக
ஆ ணிக்கு அ

ப்பிவிட்

உதயண

க்கு வாிைசகள் பலவற்ைற அளித் ,

"ேசைனக ம் ேசைனத் தைலவர்க ம் பாலக
என் கட்டைளயிட் விட் ப் ேபாயினன்.

ம் நாைள உதயண

டன் றப்ப க"

இதைனக் ேகள்வி ற்ற கி, "உதயண குமாரன் பாலகன் த யவர்கேளா
ெகளசாம்பிக்கு இப்ேபா ெசல்வானாயின் ன்னேம நாம் ெசய்த சபதம்
நிைறேவறாமற் ேபாம். ஆதலால், இதைன இப்ெபா
நைட ெபறாமற் ெசய்வித்
நம் ைடய சபதத்ைத நிைறேவற்ற ேவண் வ இன்றியைமயாத " என் தன் ள்
நிச்சயித் க்ெகாண் , குறி ெசால் பவளாகிய பாகீரதி என்பைள வ வித் , "நீ
ஆேவச ற்றவள் ேபால நகரத் ள்ேள ெசன் அரண்மைனயி ள்ளா ம்
றத் ள்ளா ம் அறி ம்ப குறிெசால் எல்ேலா க்கும் மிக்க கவைலைய
உண்டாக்கி விைரவில் நீர்விழா நடக்கும்ப ெசய்க" என்றதன்றிச் ெசால்லேவண் யவற்ைற ம் அறி
த்தி அவைள அ ப்பினன். உடேன அவள்
ெதய்வாேவச ைடயவள் ேபாலக் ைகைய சி ஆ க் ெகாண் ெசன் நகாி ள்ள
இ பாலா ம் ேகட்கும்ப , "ெசன்ற யாண் ல் நீர் விழாைவ இந் நகரத்தார்
ெசய்யாமல் நி த்தி விட்டைமயாற் ேகாபங்ெகாண்
ன் நளகிாிைய
ெவறிெகாள்வித்

ஊைர அழிக்கும்ப

ெசய்த ெதய்வம் யான்; இப்ெபா

விழாைவ நீங்கள் ெசய்யீராயின்,
பிணக்குைற ப த் ப் பிளி

சீறிய

இன் ஞ் ெசன்றியான் குஞ்சரம் குவல்" (1.37:249-50)

ம் அவ்

33
என் ெசால்ல, பன்றியால் மிக ம் ன் ற்ற நாய் ேசாற் ப் பாைனையக்
கண்டெபா
ம் அதைனப் பன்றிெயன் நிைனத் மிக அஞ்சுவ ேபால ஊரார்
ெபாய்யா ேவசங் ெகாண்டவள கூற் க்கும் அஞ்சினவராகி அரச க்கு அதைனச்
ெசால் வி த்தனர். ேகட்ட அவன் நீர் விழாைவ நடத் ம்ப கட்டைளயிட்டான்.
ேசைனத் தைலவன், 'நாைல நீராட்டணி’ என்

ரசைறவித்

ஊராெரல்லார்க்கும்

அறிவித்தான். அறிவித்த டன் இயல்பாகேவ நீர் விழாவில் வி ப்ப ள்ள நகரத்தார்,
ேதாணி மர ந் ைறநா வா ம்
நீாியன் மாட நீந்தியற் ைண ம்
சுண்ண ஞ் சுட் ஞ் சுைவந ந் ேதற ம்
ெசண்ணச் சிவிைக ந் ேத ம் ைவய ம்
கண்ணார் பி ைக ங் கட்டைம ர்தி ம்
பண்ணி ம் பி

ம் பண்

வனர் மற ப் (1.37:266-71)

றப்ப வாராயினர். இச் ெசய்திைய உதயண க்குத் ெதாிவிக்கும்ப அரசன்
லறிவாளர் நால்வைர ய ப்பினன். எல்லாச் ேசாியி ம் சங்கங்க ம் ெகாம்
த யைவக ம் ழங்கின. பலவைகக் ெகா க ம் அைசந்தன.
ஆர்வ மகளி மாய்கழன் ைமந்த ம்
ர குமர ம் வி ம் வன ேரறிய
மா ங் களி ம ப்பிய
ர்தி ம்
கா
ம் பி
ங் க ங்காற் பி ைக ம்
ேத மாக்க ந் ெத வகத் ெத த்த
எ

கள் சூழ்ந் ’ (1.38:9-14.

எ ம்பிச் சூாிய

ைடய கிரணங்கைள மைறத்தன. யாைனகளில் வ ம் நகர

நம்பிய ம் இராசகுமார ம், "ெசல்

தற்கு வழியில்ைல; யாைனகள் வ கின்றன;

வழிவிலகுமின்; அரசனாைண இஃ " என்
ஆைணக்கு யாம் அஞ்ேசாம்; இப்
ெந ங்கினார்கள்.

நீராட்

ெசால்ல ம், இைளஞர், "அரசன்
எமக்ேக உாிய " என்

’ைவய நிைர ம் வயப்பி ெயா க்கும்
ைக ைன சிவிைக ங் கச்சணி மாட ம்
ெசற்
ெசறிந்தைவ ெமாக்குக ளாக
மக்கட் ெப ங்கடன் மைடதிறந் த ேபால்
எத்திைச ம ங்கி

மிவர்ந் ’ (1.38: 42-6)

கூறி
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எல்ேலா ம் பலவைகச் சிறப் க்க டன் நகரத்தின் வாயிைலக் கடந் 1ஆற்றி னி
கைரைய ம் ஒ ேயாசைன யள ள்ளதாகிய ெபாய்ைகயின் நாற்கைரைய ம்
அைடந் அங்கங்ேக ள்ள அேசாகம்ெபாழில் த ய ேதாட்டங்களில்
மரவ கள்ேதா ம் படமாடங்கள் அைமத் ப் பலவைகப்பட்ட கர்ெபா ள்க டன்
தனித்தனிேய தங்கினர். பல பண்டங்கள் விற்கப்ப ம் கைடகள் அங்கங்ேக அைமக்கப்
ெபற்றன. அரசன் வாராைமயால் யா ம் விழாச்ெசய்யத் ெதாடங்கவில்ைல; அச்
ெசய்திையத் தர்கள் பிரச்ேசாதன க்கு அறிவித்தனர். அவன் உாிைம மகளிேரா
றப்பட நிைனந் , "மதம்பட்ட களி கைள நகர் றத்ேத ள்ள ேசாைல களின்பாற்
ேசர்த்தி க;
----------1ஆ

- சிப்பிராநதி; உதிேதாதய காவியம்

--------ேவந் பிைழத் தகன்ற விைனவ ராயி ம்
ேசர்ந்ேதார்த் தப்பிய ெச ந ராயி ம்
கலங்கவர்ந் தகன்ற கள்வ ராயி ம்
நிலம்ெபயர்ந் ைறத ென ந்தைக ேவண்டான்
ெதாகுதந் தீண் க் கிைளஞ ராகிப்
குதந் தீகவிப் னலாட் டகத் " (1.38: 94-9)
என்
ரசைறவித் யாவர்க்கும் ெதாிவிக்கச் ெசய் தன் ெமய்காப்பாளைரயன்றி
மற்ற ரர் யாவ ம் அந்த விழா நைடெப ம் இ பத்ெதா நாட்களி ம்
ஆ தங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளாெதாழிக ெவன் ம் கட்டைளயிட்டான்;
'தாழ் னற் றாைர ந் தமேரா த க்கும்
நாழிைகத் ம் ம் ந மலர்ப் பந் ம்
சுண்ண வட் ஞ் சுழிநீர்க் ேகா ெமன்
ெறண்ணிய பிற ம்’ (1.38:105-8).
ஆகிய ேதவியர்க்குாிய நீர்விைளயாட் க் க விகள் யாைனகளின் மீ

ெசன்றன.

பிரச்ேசாதனன், அரசர்கள் ைகெகா ப்பக் 1க ைகயாரங் க த்தில் மின்ன
அண்ணாந் ெசன் ஆயிரம் பி களினிைடேய அலங்காிக்கப்பட் நின்ற
நளகிாியின்மீ ஏறிச் ெசன்றனன். மந்திாிகள் த ேயார் தத்தம் ஊர்திகளிேலறி
அவைனச் சூழ்ந் ெசன்றனர். உாிைம மகளி ம் தத்தமக்கைமந்த ஊர்திகளிற்
ெசன்றார்கள்.
--------1 நாழிைகைய அறிந் ெகாள்

தற்குாிய க வி (க யாரம்).
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------'கைடப்பகச் ெசப்ேப கவாி குஞ்சம்
அைடப்ைபச் சுற்றேமா டன்னைவ பிற ம்
அணிகலப் ேபைழ மாைட வட்
ம்
மணிெசய் வள்ள ம மகிழ் குட ம்
ப்ெபய் ெசப் ம் ைகயகி லைற ம்
சீப்பி சிக்க ஞ் ெசம்ெபாற் கலச ம்
காப்பியக் ேகாச ங் கட்
ம் பள்ளி ம்
சுட் க் கல ஞ் சுண்ணகக் குற்றி ம்
வட் ைகப் பலைக ம் வ
ைலக் கச்சும்
ட் ைன வட்
கக்கண் ணா
ம்
நக்கிரப் பலைக ந ஞ்சாந் தம்மி ம்
க த்தி கழங்குங் கவ ங் கண்ணி ம்
பந் ம் பாைவ ம் ைபங்கிளிக் கூ ம்
யா ங் குழ மாிச்சி பைற ம்
தாழ

ழவ ந் தண்

ைமக் க வி ம்’ (1.38:161-75)

ஆகிய ெபா ள்கள் அவர்கள் ைடேய கூனர் த ேயார்களாற் ெகாண்
ெசல்லப்பட்டன. ேதவியர்கள் வாசவதத்ைத வாராத கண் ஏவன் மகளிாிடமாகச்
ெசால் ய ப்பிவிட் அவள வரைவக் கதிர்விரற் கவிய ட் கண்ணிைண பிறழ
ேநாக்கிக்ெகாண்

வழியிற் காத்தி ந்தனர். ெசன்றவர்கள், ேசனாபதி மகைள

அலங்காித் க்ெகாண்

ந்த வாசவதத்ைதயிடஞ் ெசால்ல, அவள் ேதாழியர்க்கு

ேவண் வனவற்ைற யளித்

அவர்க

டன் ெசன்றனள். அவைளக் கண்ட நற்றாய்,

" ற்றத் றந்த னிவர்கைள ம் நிைலகுைலயச் ெசய் ம், இவள் கண்கள்" என்
கூறி இன் ற் அவ ைடய பாங்கிமாைர ம் உயிர்த்ேதாழியாகிய
காஞ்சனமாைலைய ம் பார்த் , "இவள் உமதைடக்கலம்" என்

கூறி ஒப்பித் விட் ச்

ெசல்ல, வாசவதத்ைத ஒ ைவயத்திேலறினள். அதிற் ட் ய காைளகளின் குளம் கள்
வ க்கக் கண்ட பாகன் அவற்ைற அ ப்பிவிட் மல்லர் பலர் தாங்கும் ஒ மாடச்
சிவிைகயின்மீ அவைள ஏற்றினன். அவள் ெபாய்ைகக் கைரைய யைடந்தாள்.
அரசன், பி க ட் சிறந்த ம் இலக்கண மிக்க ம் மங்கலகரமான யாக்ைகைய
ைடய ம் ாிய ைடய ம் ெந ந் ரஞ் ெசல் ம் வன்ைமைய ைடய ம் மத்தக
மாைலைய யணிந் மணமகள் ேபால விளங்குவ ம் நிகாில்லாத மான பத்திராபதி
ெயன் ம் ெபண்யாைனையச் சிேவதன் கமாக உதயண க்கு அ ப்பி அதைன
ஊர்ந் வ ம்ப ெசய் விட் த் தான் ேமற்கூாிய ெபாய்ைகக்கைரயிற் ெசன்
தங்கினான். உதயண ம் அரச ைடய வி ப்பத்தின்ப அந்த யாைனைய ஊர்ந்
வயந்தகேனா அங்ேக ெசன்றனன். நால்வைகப் பைடக ம் தம்ைமச் சூழ
அரசகுமாரர்கள் வந் தமக்கு அைமந்த இடங்களில் தங்கினார்கள். சிவப் க்
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ெகா கைள எங்கும் பி க்கச் ெசய்
இடங்களில் வந் அமர்ந்தார்கள்.

பாிவாரங்க

டன் நகர நம்பியர்கள் தமக்குாிய

நீரா தற் குாிய நற்காலத்ைத மங்கலக் கணிகள் கூறினர். அரசன் இ ப
யாைனகைள ம் எண்ப
ரவிகைள ம் ஐம்ப ேதர்கைள ம் றாயிரத்ெதா
கழஞ்சு மாைசைய ம் தானம் ெசய்தான்; தக்கைண யளித்தான்; ெபாிேயார்கைள
வணங்கினான்; இரணிய கர்ப்பம் நடத்தினான்;
ேசர்ப்பித்தான்; பின்

ேகாயி

க்குப் ெபாற்

ஆயிரஞ்

ம் ெசய்ய ேவண் யவற்ைறச் ெசய்தான்; ெநற்கதிர் சூட்

ெவண் கி ட்ட விசய ரசத்ைத ன்ேன ய ப்பினான்; நீராடப் றப்ப ம்ப
ஏைனேயார்க்குக் கூறியதன்றி வி ம்பிய இடங்களிற் ெசன் ஆ மிெனன் இராச
குமாரர்க க்கும் நீர்விழாவின் காட்சிகைள அங்கங்ேக ெசன் கண் நீரா
வ கெவன் உதயண க்கும் ெசால் ய ப்பிவிட் ப் பின் ம் பலவைகப்பட்ட
தானங்கள் ாிந்

நீரா னன். உடன்வந்ேதார்,

’ ைற ைற ேதா
ைறவிடம் ெபறாஅர்
தண் ன லாட் ன் றக்கைண ேயற்கும்
அந்த ணாள ரைடக விைரந்ெதனப்
பயி
லாளைரப் பயிர்வனர் கூஉய்க்
கவர்வனர் ேபாலக் காத
ய்த்
நன்கல ேமற்றி நாளணி யணிந்
மங்கல ேவள்வி ண் மகளீ ேவா ம்
ெசம்ெபாற் ாிைச ெவண்சுைத மாடத்
ைழக்கலம் பரப்பி
விய மகளிேரா
ைழக்கல நிறீஇ யில் ேவா ம்
ஆைலக் க ம் மாி
ெசந்ெந ம்
பாைளக் க கின் ப
ஞ் சுட் ப்
யல்ேச ணீங்கி ம் வளங் குன்றா
வய ந் ேதாட்ட ம் வழங்கு ேவா ம்
நாகுசூ னீங்கிய ேசதாத் ெதாகுத் க்
குளம் ங் ேகா ம் விளங்கு ெபான் றீஇத்
தைள ந் தாம் மைளகைட மத் ம்
க
ங் கல ம் வ வில பிற ம்
ைபம்ெபானி னியன்றைவ பாற்பட வகுத் க்
குன்றாக் ேகா ெகா த் வப் ேபா ம்
இன்னைவ பிற ெமன்ேனார்க் காயி ம்
உைடயைவ தவாஅக் ெகாைட ாி ப வேமா
லெமன் மாககைள யிரெவாழிப் பவர்ேபாற்
கலங்ெகாைட ண்ட ைகய ராகி
ெவண் கில் ட் ய ேவழக் குழவி ம்
ஒண்பைட யணிந்த வண்பாிப் பரவி ம்
உண்
ைட ங் ெகாண்டகஞ் ெசறித்த
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பண்
ர்தி ங் ெகாண்டன ழிதந்
தந்தணர் சாைல ம ந்தவர் பள்ளி ம்
தந்தற ம ங்கிற் றைலைவப் ேபா ம்
நிலம்ெபய் ேவா நிதிெபய் ேவா ம்
களி ெபய் ேவா ம் பாிெபய் ேவா ம்’ (1.39:50-81)
ஆகித் தத்தமக்கு இயன்ற தானங்கைளச் ெசய்தனர். நீராட்
சிறப் டன் நைட ெப வதாயிற் .

விழ

இங்ஙனம் மிக்க

நகரமாந்தர் அங்கங்ேக ள்ள1 பலவைகயான காட்சிகைளத் தாம் கண்
காட்

பிறர்க்குங்

இன் ற் ,
"பணிவி னல்விைனப் பய ண் டாயின்
மணி
பன்ன னணி ஞ் ேசைன ள்
ஏ ைமப் பிறப் ெமய் கம் யாம்" (1.40: 386-8)

என்

இன் ற் க் கூறினர்.

---------1. இந்தப்பகுதி மிக விாிவாக ம் அழகாக ம் இதன்

த

ற்

காணப்ப கின்ற ; பக்கம், 60-71.
ெபாய்ைக ம் ெபாய்ைகக் கைர ம் பலவைகச் சிறப் க்களா
ஓைசகளா ம் விளங்குத ற்றன.
அரச குமர ம் ேபைத மகளிர்

த ய 2ஏ

ம் பலவைக

ப வ மகளி ம் நீரா

மகிழ்ந்தனர்.

அப்பால், காஞ்சன மாைல ம் மற்றத் ேதாழிமா ம் வாசவதத்ைதைய,
ெவயிலழல் கவியா வியலக வைரப்பின்
உயிரழல் கவிக்கு யர்ச்சித் தாகிப்
ந்தா ரணிந்த ேவந்தல் ெவண்குைட
ேவந்தன் மகேள விைரயா ெதன்ம ம்
பண்ைட மகளிர் ப ைமயிற் பிைழயா
தண்டந் க்கித் தைலப் னல் விழவிைனக்
ெகாண் வந் தா ங் ெகா மலர்த் தடங்கட்
ெபாங்குமலர்க் ேகாதாய் ேபாற்ெறன் ேபா ம்
நின்ைன வக்குநின் ெப மா ேனந்திய
ெவன்ேவல் க க்கும் ெவன்ைம ேநாக்கத் ப்
ெபான்ேன ேபாற்றி ெபா ெகன் ேபா ம்’ (1.42:44.54)
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ஆகி மிக்க உபசாரத் டன் அைழத் ச் ெசன்
ராயினர்.

விதிப்ப

நீராட்

அலங்காிப்பா-

---------2. இந்தப் பகுதி, மற்ற எந்த
த

ங் காணப்படாத இன்ப ைடயதாய் இதன்

ற் காணப்ப கின்ற ; பக்கம், 72-6.

அந்தண மகளி ம், அரச மகளி ம், ேசனாபதி மக
மகளி ம், ெப ங்கு

ம், திைண மகளி ம், காவிதி

மகளி ம்,

நீர்த்தைலக் ெகாண்ட ெந ம்ெப ந் ைறவயிற்
ேபார்தைலக் ெகாண் ெபாங்கு மற க்
ெகாங்கலர் ேகாைத ெகாண்
றத் ேதாச்சி ம்
அஞ்ெசஞ் சாந்த மாகத் ெதறிந் ம்
ந நீர்ச் சிவிறிப் ெபாாிநீ ெரக்கி ம்
கிழ்விரற் றாைர கேநர் விட் ம்
மதிம
கத் ெததிர்நீர் வி ம்
ெபாதி ம் பந்தி ெனதிர்நீ ெரறிந் ம்
சிவந்த கண்ணினர் வியந்த த னர்
அவிழ்ந்த கூந்தலர் ெநகிழ்ந்த வாைடயர்
ஒசிந்த ம ங்குல ரைசந்த ேதாளினர்
நல்கூர் ெப ம் னல் ெகாள்க ெவன் தம்
ெசல்வ ெமல்லாஞ் ேசர்த்திைறத் த ளி
இைளயா வி ப்பிற்றம் விைளயாட்
ைனஇக்
கயம்பா டவியப் றங்கைர ேபாந் ’ (1.42:184.98)
கூந்தல் உலர்த்திப்

மாைலகைள

த் ,

'ைபங்கூற் பாதிாிப் ேபா பிாித் தன்ன
அங்ேகா சிக ம் வாங்கச் சாத ம்
ெகாங்கார் ேகாங்கின் ெகாய்ம்மல ரன்ன
ைபங்ேகாழ்க் க ங்க ம் பட் த் சும்
நீல மரத்த ம் வா ைழ வட்ட ம்
ேகாலெமா
ணர்ந்த ேவ ேவ றியற்ைக
லண்
நாாி மியன்றன
யாைவ யாைவ யைவயைவ மற்றைவ
ேமவன ேமவன கா ற வணிந் ’ (1.42:20-12)
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பின் ஏற்ற ஆபரணங்கைள ம் அணிந் ெகாண்டனர்.
அந்தச் சமயத்தில், உதயணன் தன்ைனச் சிைறப் ப த்திய பிரச்ேசாதன

ைடய

ெசல்வ மிகுதி ம் அங்ேக நீரா ேவா ைடய இன்ப விேசட ம் தன் மனத்ைத வ த்த,
"பத்திராபதியின் ேமேல ஏறிய இந்தப் பக லாவ நம் எண்ணத்ைத
க்க
ேவண் ம்" என்ற க த் ள்ளவனாகிப் பிரச்ேசாதனைன வஞ்சித் வ த் வதற்குாிய
உபாயம் யாெதன் ம் ேயாசைனேயாேட அந்தப் பி யின்ேமல் இ ந்தனன்.
இ ந்தெபா

, உதயணன் குறித்தைத அறிந்த வயந்தகன், பிரயாணத் க்குச்

சாதனமானவற்ைறச் ேசகாித்
ெதாிவிக்கும்ப

ைவத் க்ெகாண்

அவைன ேநாக்கி, "உனக்குத்

கி ெசால் வி த்தவற்ைற விண்ணப்பஞ் ெசய்ேவன்; ேகட் க்

ைகக்ெகாள்ள ேவண் ம்; உதயணன் இப்ேபா பிரச்ேசாதன ைடய பா காப்பில்
உள்ளானாயி ம் பாம்ைபப்ேபாலச் சமயம் பார்த் ப் பைகைய ெவல் தல் அரசர்க்குக்
கடைமயாதலா ம், தான் பத்திராபதியின் ேமல் ஏறியி த்தலா ம், வாசவதத்ைத
தனிேய நீரா தலா ம் ைகப்பற்றி அவைள அந்த யாைனயின் ேமேலற்றிச்
ெசல்

தற்குாிய சமயம் இ ேவயாம்;

ன்னேம என்னால் நியமிக்கப்பட் ள்ள சில

கள்ள மகளிர் விைரவில் அந் நகரத்ைதத் தீக்கு இைரயாக்குதல் கூ ம்; அங்ேக ைக
ேதான்றிய டன் சிறி ம் பாணித்த ன்றி வாசவதத்ைதையப் பி யின் மீ ஏற்றிச்
ெசல்வானாக; ஏற்றிய டன் த க்க வந்த பிரச் ேசாத

ைடய

ரர்கைள,

நாற்றிைசகளி ம் மைறந் திாி ம் நம் ரர், 'வாழ்க உதயணன்' என் கூறிக்
ெகாண் ம் அங்கங்ேக மரப்ெபாந்
த யவற்றில் ஒளித் ைவத்தி க்கும்
ஆ தங்கைள ெவளிப்பைடயாகத் தாங்கிக்ெகாண் ம் ேபார் ெசய் ெதாைலத்
வி வார்கள். அ பற்றிய கவைல தனக்குச் சிறி ம் ேவண்டாம்.
பைகயரச ைடய நாட் ன் அக எல்ைலயினளவாகிய1 ஐந் ைற ம் கடந்
ெசல் தற்கு இப்பி க்கு வன்ைம யில்ைலயாயி ம் நா ெறல்ைல யள
ெசன்
ழ்ந்தா ம் ழ்க, அதனால் நமக்குத் ன்பமில்ைல. அப்பா ள்ள நாட் ன்
பகுதி ேவடர் த ேயாைர ைடயதாதலால் ெசல் தற் காிய . ஆனா ம் தான்
வாசவதத்ைத த யவர்க டன் அங்ேக வந்தாற் பா காத் க் ெகாண் ேபாய்
வி ம்ப அவ்விட ள்ள ேவடர்களின் தைலவ ம் என் ைடய நண்ப மாகிய
ஒ வனிடம் ன்னேம ெசால் ைவத்தி க்கிேறன்.
-----1. இங்ேக ஐந்
குேராசம், விற்கிைட

ெறன்ற , காதம், ேயாசைன, கல்வி கி, அம்
த ய நீட்டலளைவ க

ள் இன்னெதன்

ெழல்ைல,

விளங்கவில்ைல.

ஆதலால், அவன் பா காப்பான். அவ்விடத்திற் சிறி
ன்பம் ேநாி ம் அதைனப்
பாிகாித் க்ெகாண் அப்பா ள்ள எல்ைல ைற ம் கடந் வி க. பைகவைர
ெவல் ம் ஆற்றைல ைடய நம்மவர் அங்ேக உள்ளார். அங்ேக தங்குக. யான்
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எண்ணித் ணிவ எந்தக் காாியமாயி ம் தீதின்றி நிைறேவ ெமன்பைத இதன்
கமாகத் ெதளிக. கிெயன் ம் ெபயர் எங்கும் பர ம்ப மான் கூட்டத்திற்
குந்தாற்ேபாலப் பைகவர்க ைடய ரைர வாளால் ழ்த்திவிட் விைரவில்
தன்னிடம் வந் ேச ேவன். யான் ெசால் யவண்ணம் ெசய்யாவிட்டால்
அரசாட்சிையத் தான் இழந் வி தல் நிச்சயம் என்பைவேய" என் ெசால்ல
உதயணன், "அவ

ம் யா

ம் உயிேரா

ப்பின் வா

லகத்ைத ம் வணங்கச்

ெசய்ேவாம்; மற்றைவ மிக எளியன" என் ெசால் ப் ன்
வ டன் அங்கங்ேக
நிக ங் காட்சிகைளப் பார்ப்பதற்குச் ெசல்பவன்ேபாேல பத்திராபதிைய
நடத்திக்ெகாண் ெசன் வாசவதத்ைத ஆ ம் ெப ந் ைறைய அைடவானாயினன்.
அப்ெபா
நீ ைட ேமக ம் காற் ம் கலந் மிகக் க ைமயாகத் ேதான்றின.
அதைனக் கண்ட கி கனாவிற் கண்ட ெபா ைளக் ைகயிற் ெபற்ற வறியவன்ேபால
மிக மகிழ்ந் அங்ேக மைறந் திாி ம் ரர்கள் தன் க த்ைத அறிந் ெகாள் ம்ப
ரச ெமான்ைறக் ெகாட் னன். அஃ இ ையப்ேபால் ழங்கிற் . அதைனக் ேகட்ட
அவன்

ரர்கள் மிக்க ஊக்க ைடயவர்களாகித் தத்தம் வாட்பைடகைளத் தாங்கி,

"உதயண குமார ம் கி ம் வாழ்க" என்
ழக்கஞ் ெசய்பவர்களாய்
உைறயினின் ம் வாைள உ வி எ த் க்ெகாண் ஆண் ள்ளாேரா ேபார் ெசய்யத்
ெதாடங்கினர்.
உள் நகரத்தில் கியினால் ைவக்கப்பட்
ந்த கள்ள மகளிர் தங்கள்
இ ப்பிடங்கைள விட் ப் றப்பட்
கள் ேதா ம் ெந ப் ைவப்பாராயினர்.
'ஐந்தைல த்தி யர நா ணாக
மந்தர வில் னந்தணன் விட்ட
தீவா யம் திாித நகாின்
ஓவா ெத

மடங் குட்குவர' {1,43: 119-22)

எங்கும் தீக்ெகா ந் ெந ந் ரத்தி ள்ளவர்க ம் அறிந் ெகாள் ம்ப மிக
ஓங்கித் ேதான்றிய . ஆற்றங் கைரயி ம் ெபாய்ைகக் கைரயி
ள்ள மகளிர்கள்
அதைனக் கண் , "சக்கரவர்த்தி இல்லாத சமயம் பார்த் ப் பைகவர்கள் நகரத்திற்
குந்

ன்பம் விைளக்கின்றார்கேளா? நளகிாிெயன்

ம் யாைன

ன்ேபாலக்

குணஞ் சிைதந் மத ெவறியால் திேதா ஞ் ெசன் ெசன்
ன்
த் கின்றேதா?
யா ந் ெதாியவில்ைலேய!" என் ெசால் க்ெகாண் நிைலகுைலந் தத்தம்
குழந்ைதகைள ம் பிறைர ம் தம்ைம ம் பா காத்தற்கு அறியாராய்ப் பரவச ற்
ஓ ஓ ப் பலவா திாிவாராயினர். உச்ைசனியில்
'ந ெநய் பயந்த நன்னகர் த்தீ
ம ைமக் ெகண்ணிய மயல கிாிைச
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அந்தணர் ேசாி ம ந்தவர் பள்ளி ம்
ெவண்சுைத மாட ம் ேவந்தன் ேகாயி

ம்

ெதய்வத் தானேமா டவ்வழி ெயாளிய' (1.43; 173-7).
ஏைனய இடங்கள் தீக்கிைரயாயின. பின்

ம்,

'படலணி வாயின் மடலணி ேவ ள்
இைடயற வில்லா வி க்ைகயிற் ெபா ந்த
பன்னா றாயிரம் பா க் ெகாட்
ம்
ந் றாயிர ட் ைகச் ேசாி ம்
ஐந் றாயிரங் கம்மவா லய ம்
ேசைன ேவந்தன் சிறப்பிேனா
ந்த
தாைனச் ேசாி ந் தைலக்ெகாண் ேடா க்
கானத் தீயிற் க கு திைசப்ப' (1.43: 197-204)
மற்ற மாடங்க ம் எாிந் ேபாயின. அதைனக் கண்டஅரசமங்ைகயர்கள் பல ம் பல
வைகயாக அைலந்
ன் ற்றனர்.
அப்ேபா பிரச்ேசாதனன் ேவெறான் ஞ் ெசய்ய அறியாதவனாகி, "யாைனகைள
நாற் றத் ம் அரணாக நி த்தி அதன் இைடேய நம் ைடய உாிைம மகளிைர
இ க்கும்ப ெசய்க" என் கட்டைளயிட்டான். அங்ேக நின்ற யாைனக ட் சில ேமக
ழக்கத்ைதப் பைகைமைய ைடய யாைன ழக்கெமன் க தி வரம் கடந் ஓ ச்
ெசன் கூட்டங்கைள மிதிக்கத் ெதாடங்கின.
"நகாி ழக்கி மிைகெய தீயி ம்
அளவி லார்ப்பி ம ந்தைள பாிந்
கடெலன வதிர்ந் காெரனத் ேதான்றி
விடெல ஞ் சீற்றெமா ேவ பட ேநாக்கிக்
களெமனக் க திக் கனன்ற ள்ளெமா
நளகிாிக் கூற்ற நகர ழக்க
எதிெர ேவாைர யதிர றி
வத்தவர் ேகாமான் வயவர் திாிதர," (1.44:86-93)
அங்கி ந்த பிரச்ேசாதனன் தன் ஏவ ைளயைர ேநாக்கி, "தன் மாணாக்கியாகிய
வாசவதத்ைதைய எப்ப ேய ம் பா காத்தல் தன் கடெனன் யான் கூறியதாக
உதயண க்கு விைரந் ெசன் ெசால் மின்" என் கூறினன். அதைன அவர்கள்
உதயணனிடம் ெதாிவிக்கேவ அவன், " வாசவதத்ைதையப் பா காத்தல் என் ைடய
கடைம. அ பற்றிச் சிறி ம் கவைலயைடயா ெதாழிக" என் அரச க்குச் ெசால்
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அ

ப்பிவிட் ப் பத்திரா பதிையச் ெச

த்திக்ெகாண்

வாசவதத்ைதயி ந்த

அைடந்தான். அைடந்தவைன, அங்ேக இ ந்த காவலாளர்
விைரந்

த ேயார் கண்

ெசன் , "ெந ப் பற்றி எாிகின்றைமயால், இப்ெபா

ெசல்லல் எம்மால் இய

ைறைய

நகரத்தி

வதன் ; ெப ங்காற்றாற் ெபாறிகள் சிைதந்

ள்ேள

ேபானைமயின்,

ஊர்தி வைகக ம் இப்ேபா உதவா; ஆதலால், உம் மாணாக்கியாகிய
வாசவதத்ைதைய இப் பி யின்மீ ஏற்றிக்ெகாண் பா காத்தத ளல் ேவண் ம்"
என் பணிந் ைரத்தனர். மற்ைறேயா ம் அங்ஙனேம ேவண் க் கூறினர். ேகட்ட
உதயணன் தன் மனத்தி ள்ள ேப வைகையச் சிறி ம் ெவளியிடா
அடக்கிக்ெகாண் , அவர்கள் கூ வைதக் ேகட் த் தன்ைன அைடவதில் மிக்க
ஆர்வத்ேதா நிற்கும் வாசவதத்ைதையக் காஞ்சனமாைல ஏற்ற அவன் தன்
குடங்ைகயால் த விப் பி
மகிழ் ற்றான்.

மீேதற்றி, "

யா ஆள்விைன

த்தன மின் " என்

அப்பி யின்ேமல் அவ டன் காஞ்சனமாைல ம் ஏறினள். ஏறியவள் தன்
ைகயி
ந்த ேகாடபதிைய வயந்தகனிடங் ெகா த் விட் ப் பி யின் ேவகத்தால்
ந ங்கும் வாசவதத்ைதையப் பா காத் க்ெகாண்
ந்தாள். அப்ெபா
வாசவதத்ைதையப் பார்த்தற்கு வ பவள் ேபாலேவ சாங்கியத்தாய் அங்ேக வந்தனள்;
கியின் அைடயாளங்கைள அவள் ெதாிந் ெகாண் அவைன அைடந் ேயாசித்
ேமல் நிகழ்த்த ேவண் யவற்ைறச் ெசய்வித்தற்கு எண்ணிய உதயணன் ன்னேம தான்
எ தி ைவத்தி ந்த ஓைலைய அவளிடம் பிறரறியாமற் ெகா ப்பித் அவைள
மந்தணமாக அவன்பாற் ெசல் ம்ப குறிப்பித்தனன். அவ ம் அக்குறிப் பறிந்
வாசவதத்ைதயி்ன் பிாிவாற்றாமற் ெசன்றனள்.
உதயணன் பி ைய ேநாக்கி, " உங்கள் சாதியிடத் ள்ள அன்பால் யான் அைடந்த
சிைறத் ன்பத்ைத ன் நளகிாி தீர்த் தளித்த ; இப்ெபா
இவள் கண்ணால்
உண்டாகிய ன்பத்ைத இவ்வி ளில் விைரந் ெசன் தீர்த்தளிப்ப உன் ைடய
கடனாகும்"என் அதன் ெசவியிற் கூறி அதைனச் ெச த்தினன்.. ெச த் ைகயில்,
அம்ைப ம் வில்ைல ந் தாங்கிய ைகயனாகி அங்ேக வராகெனன் ம் ரன்
வந்தனன். அவைனக் கண் , " வராக! நீ அஞ்சாேத; இங்ேக சூழ்ந்
நிற்ேபார்கள்வர்களாக ம் இ த்தல் கூ ம். ஆதலால் உன் ைகயி ள்ள வில்ைல ம்
அம்ைப ம் என்னிடங் ெகா த் விட் என் ைகயி ள்ள வாைள நீ தாங்கிக்ெகாண்
இப் பி யின் மீ ஏறிக் கவைலயின்றி உடன்வ வாயாக" என் கபடமாகச் ெசால்ல,
வராகன் தன் ைகயி ள்ள வில்ைல ம் அம்ைப ம் உதயணன் ைகயிற்
ெகா த் விட் ப் பி யின் மீேத தற்கு அதன கிற் ெசன்றனன். அவன் ஏ தற்கு
இடங்ெகாடாமற் பத்திராபதிைய உதயணன் அதி ேவகமாகச் ெச த்திக்ெகாண்
ெசன்றான். அங்ேக நின்ற காவலர்கள் ெபாி ம் மனங் கலங்கி, "வத்தவ ைடய
க த்ைத நாம் அறிந் ெகாள்ளாமல் இரந் வாசவதத்ைதைய இவன் பி யின்ேமல்
ஏற்றிவிட்ேடாேம! இவன் தன் நாட்ைட ேநாக்கிச் ெசல் கின்றனேன! இனிக் கூற்ற
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வாைணெயங் ெகாற்றவன் தி
அச்ச ம் நாணம் உற்றார்.

ன் யா

ெசால் ச் ெசல்ேவம்?" என்

எண்ணி

உதயணன் ரர்களில் ஒ சாரார் அம் கைள ம் விற்கைள ம் ைகயிேலந்தி
எதிர்ப்ேபாைரப் ெபறாதவர்களாகித் தம் அரச ைடய ெவற்றிையப் பாராட் க்
ெகாண் , "எம் தைலவ க்குப் பிைழ ெசய்ேதார் விண் லைக அைடவதன்றி
மண் லகில் இ த்தற்கு உாியரல்லர்" என் ெசால் க்ெகாண்ேட பி யின் பின்
ெசன்றனர். ேவெறா சாரார், ேபார் ெசய்தற்கு வ பவர் யாேர
ளேரா என்
இைரைய வி ம்பிக் கட ல் உலாவித் திாி ம் சுறாக்கைளப் ேபான் அங்கங்ேக
ேத த் திாிந் சுழன் ெகாண் திட் விடெமன் ம் பாம்ைபப்ேபாலேவ ெந ப்ைப
உமி ங் கண்கைள உைடயவர்களாகி, எதிர்ப்ேபார்கைள ெவட்
பி த்த வாளர் ம த்த வாயராய் ந ங்குவித் த் திாிவாராயினர்.
பின்

ம்

கியால் அங்கங்ேக இ த்தப்பட்ட ஐந்

ழ்த் பவர்களாய்ப்

ற் ைறம்பத்ைதந்

ரர்கள்

ெவளிப்பட் க் ேகடகத்ைத ம் வாைள
ைடயவர்களாகி, பி ையத் த த்தற்கு
அதன்பின் ெசல் ம் ரர்கைள ன் ெசன் ெவட்
ழ்த்திக்ெகாண் ம் கூற் ைற
உலகி ள் உைறகுவி ராயின் விைரந் கு குமின் என் ெசால் க்ெகாண் ம்
திாிந்தனர்.
அந்தச் சமயத்தில் கி, இயல்பான உ வ ைடயவனாகி மயானத்தி
ந்
ெப ந்தவஞ் ெசய் தான் ெபற்ற ம் க ங் கல்ைலப் பிளந்தா ம் வ ப்படாத வாைய
ைடய மாகிய வாைளக் ைகயிேலந்தி அதைன ேநாக்கி, "வாட்பைடேய! அ ச்சுனன்
ெசந்தீக் கட
க்குக் காண்டவ வனத்ைத ற்காலத்தில் உணவாக அ த்தி அதன்
பசிையத் தீர்த்த ேபால உன் பசிைய இன் தீர்த் வி ேவன்; பா காக்க ேவண் ம்"
என் ெசால் எதிர்த்தவர்கைள எளிதிற் ெகான் ெகாண் அதி ேவகமாக
உதயணைன அைடந் பத்திராபதிைய வலம் வந் பல ைற தித் , "பத்திராபதீ!
உன் சாதியி ள்ள பிாியத்தால் எம் தைலவன் அைடந்த வ த்தத்ைதத் தீர்த்தற்கு நீ
விைரந் ெசன் இைடேய ள்ள காட் ல் தங்கி விடாமல் எம் ைடய நாட்ைட
யைடக. உனக்கு இ ெப ங்கடனாகும்" என் ஒம்பைட ெசால் அதன் காதில்
மந்திரம் ஒன்ைற உபேதசித்
என்றனன்.

அரசைன ேநாக்கி, "விைரந்

ெசல்க; சய ண்டாகுக"

உதயணன், சாங்கியத் தாயி ைடய இலக்கணங்கைள ம் இயல்ைப ம்
உதவிைய ம் அவள் ைகவி தற்காியள் என்பைத ம் விளங்கப் ெபாறித்த ஓைல
ஒன்ைற கியினிடம் ெகா ப்பித் விட் , தன் ைடய ரர்களின் ெவற்றி ம்
கியி ைடய ஆேலாசைனயின் ேமம்பா ம் அவற்றா ண்டாகிய இன்ப ம்
தன் ள்ளத்ைத நிரப்பத் தனக்காகேவ இைமயவர் நி மித் த் தந்தாற்ேபான்ற அந்தப்
பி ைய வட கீழ்த் திைசயின்வழிேய ெச

த்தத் ெதாடங்குைகயில், ேமற்கூறிய
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வராகெனன்பவன் உஞ்ைச

ரர்களின் உயிைரப் பா காப்பவனாகிப் பின்ெதாடர்ந்

அங்ேக வந்தான். அவைன ேநாக்கி உதயணன், "நீ அவந்தியர் ெப மா
தாணிழைல யைடந் , 'பா காத்தி க’ என்

ைடய

வாசவதத்ைதைய என்பால் அன் டன்

ஒப்பித்தைமயால் யான் இவைளக் ெகாண் என்னா ெசல் தற்குத் ணிந்ேதன்;
இதைன அவ க்குக் கூ வ டன் என் வணக்கத்ைத ம் ெதாிவிக்க ேவண் ம்" என்
பாெலா ேதன் கலந்தாற்ேபான்ற ெசால்ைலச் ெசால்ல, வராகன் அதைனக் ேகட்
மயங்கிப் பி யின் பின்ேன மீட் ம் ெசன் நின்றனன். உடனைழத் ச் ெசல்லாமற்
ெசய்தி ெசால் வராகைனமட் ம் தந்ைதபால் வி த்தைம ெதாிந்த வாசவதத்ைத
மயங்கி ெவய் யிர்த் த் ன் ற் க் காஞ்சனமாைலைய ேநாக்கி, "காஞ்சனமாலாய்,
என்ைனக் ைகப்பற்றிக்ெகாண் கீேழ இறங்குக" என் ெசால் வாளாய்த் தந்ைத
த ேயாாின் பிாிவாற்றாதவள் ேபால ம் அச்ச ற்றவள் ேபால ம்
லம் வாளாயினாள். அதைனக் கண்ட காஞ்சனமாைல ைககுவித் க்ெகாண் தான்
எண்ணியைத

த்

பாங்கியர் குரைவ யா

விளங்கும் உதயணைன ேநாக்கி, "அரேச! தான் ஊசலா

ம்

ம் மிக அஞ்சுகின்ற எங் ேகாமகள் ந ங்கும்ப ,

எறிவளி ைர மி ம்பி கைடஇப்
பின்வழிப் பட ெமம் ெப ம்பைட ேபணாய்
என்வ த் தைனேயா இைறவ" (1.46:185-7)
என் ெசால் வ ந்தினள். உடேன உதயணன், "நீவிர் இ வ ம் மயங்கா ெதாழிக.
அரசன் இவைள என்ேனா ேசர்த் அ ப்பியைத அறியாத ரர்கள் ேபார்
ெசய்தற்குத் ணிந் வ கின்றார்கள். யான் இவர்கைள ஒ ெபா ளாக எண்ேணன்.
இவர்கைள ெவல் தல் எனக்கு மிக எளிய காாியமாகும்; அஞ்சற்க" என்றனன்.
காஞ்சனமாைல வாசவதத்ைதையத் ெத ட் அவள் ந க்கத்ைதத் தீர்த்தனள். அவ
ந க்ெகாழிந் தி ந்தாள். அப்பால் உதயணன் தன் நாட்ைட ேநாக்கிப் பி ையச்
ெச த்தினன். அ கண்ேடார் யாவ ம், "உதயணன் வாசவதத்ைதைய
அரசனிடத்தாவ இராசமாேதவியிடத்தாவ ெகாண் ெசல்லாமல் தன் நா
ேநாக்கிச் ெசல் கின்றனேன! இனி என்ன ேந ேமா!’ என் பகற் காலத்திற்
சூாியைன இழந்தவர்கள் ேபாேல மிக ம் அஞ்சினர். ெசவி த் தாய ம் பாங்கிமா ம்
மற்ைறேயா ம் அவ ைடய ெசயல்கைள நிைனந் ெசால் ச் ெசால் அங்கங்ேக
பலவைகயாகப் லம் வாராயினர்.
சாங்கியத்தாய், எதிர்த்ேதாைர ெவன் ெகாண் திாிகின்ற கிைய
ஒற்றியைடந்தனள். அைடயேவ உதயணன் ெகா த்த ஓைலயால் அவ்வி வ ம்
ஒ வைரெயா வர் நன்கு அறிந் ெகாண் ேமல் ஆக ேவண் ய வற்ைற உணர்ந்
சாதகெனன் ம் குயவ ைடய மைனயில் மைறந்தி ந்தனர்.

ம்
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நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகைள அரச க்கு அறிவித்தற் கஞ்சி நகரத்தார் இன்ன
ெசய்வெதன் றறியாமல் தங்கள் ைகையப் பிைசந் ெகாண் அங்குமிங்கும்
திாிவாராயினர்.
உதயணனால் வி க்கப்பட்ட வராகன் மீண் வந் அரச ைடய படமாடக்
ேகாயி ன் தல் வாயி
ள்ள ேதாரண கம்பத்தின் அ ைய அைடந் வாயில்
காவலைனக் கண் , "அரசர் ெப மா
ெதாிவிக்க ேவண் வ
நின்றான்.

க்குச் சில ெசய்திகள் அ ேயன் வணங்கித்

ண் ; அதற்குச் சமயமறிந்

விைரந்

வ க" என்

ெசால்

நிற்ைகயில் உள்ேள அரசைன ேநாக்கிச் ேசாதிட ெனா வன், "காற் ம் ேமக ம்
கலந்த இந் நிமித்த மான ஊ க்கு த ல் ன்பத்ைதத் தந் பின் உமக்கு
இன்பத்ைதத் த ம்" என்
வாயில்காவலன் வந்

ெசால்ல அரசன், "அஃெதன்ன?" என்

வினாவியெபா

,

இைறஞ்சினன். அரசன், "வந்த காாியத்ைதச் ெசால்" என்

கட்டைளயிட அவன் மீட் ம் வணங்கி, " ம் ம த்தி ம் எம்ெப மா மாகிய
வாசவதத்ைதக்கு அ த்ெதாண் ெசய்பவர்க ள் ஒ வ ம் வல்வில்
இைளஞ

மாகிய வராகெனன்பவன், தான் வந்

இங்ேக சிலவற்ைறத் ெதாிவித் க்

ெகாள்வதற்குச் சமயம் ெபற ேவண் ப் றத்ேத நிற்கின்றான்; பல்லாண்
என்

இைறஞ்சினன். அரசன், "அவைன விைரவில் வரவி க" என்

வாழ்க"

ெசால்ல அவன்

வராக க்குத் ெதாிவித்தனன். உடேன வராகன் உள்ேள வந் , உலா மண்டபத்தில்
உலாவாமல் ைளக்ேகாற் ெப ந்திைர சூழ்ந்த வட்டத்தினிைடேய சிங்காதனத்திற்
சிவந்த ேமலாைடயால் தாண் தைலக் கட் க் ெகாண் ஒ தாமைரப் ைவக்
ைகயிேலந்திக் கதிரவன் ேபாலேவ ற்றி ந்த அரசர்பிராைன எ ேகால் எல்ைலக்கு
அப்பால் நின் மிக்க ந க்கத் டன் வணங்க, அரசன் அவன அச்சத் ேதாற்றத்ைதக்
கண் அவன் க தி வந்த காாியம் மிக ம் க ைமயாக இ த்தல் ேவண் ெமன்
ெறண்ணி அவைன இ ேகால் எல்ைல ள் வ ம்ப
"வாசவதத்ைதபால் நிகழ்ந்த திய நிகழ்ச்சி ஏேத

கட்டைளயிட் ,
ம் உண்ேடா?" என்

வினாவினன்.

வினாவேவ, அவன் யாெதான்ைற ம் ெசால்ல இயலாதவனாகி மீட் ம்
இைறஞ்சினன். தான் மீட் ம் மீட் ங் ேகட்க ம் அவன் விைட கூறாமற் பின்
பின் ம் மயங்குதைலக் கண் , "நிகழ்ந்தைத அஞ்சாமற் ெசால்" என்
உயிர்க்கு அபயங்ெகா த்தனன்.
அப்ேபா

ம்

அவன்

வராகன் தீயிற்பட்ட ெம குேபால் உ கிய

கத்தனாகி, :அரசர்பிரா

ைடய ஆைணயாேலா ேவெறான்றாேலா விளங்க வில்ைல;

காற்றா ம் மைழயா ம் தீயா ம் ற நக ம் அக நக ம் அ குதற் காியனவாயின;
அங்கங்ேக பலர் ேபார் ெசய்தற்குப் றப்பட்டனர். அந் நிகழ்ச்சிகைளக் கண் மிக ம்
அஞ்சி வாசவதத்ைதைய இங்ேக அைழத் வ வதற்கு ஏற்ற அரண்
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காணப்படாைமயின், நின் ஆற்றலாைண; யாங்கள் ெசயலற்ேறாமாகி இனிச் ெசய்ய
ேவண் வ

யாெதன்

குைறயிரந்

அவ

க தி

ன்னம் நளகிாிைய அடக்கிய உதயகுமjைனக்

டன் பத்திராபதியின்ேமேல ஏற்றினம்; ஏற்றிய டன் அவன்

பத்திராதிபதிையக் காற்ைறப்ேபாலேவ ெச த்திக்ெகாண் , எம்ைமப் பாராம ம் இந்
நகரத்ைத அைடயாம ம் தன் நகரம் ெசல்லத் ெதாடங்கினன். மாயி ஞாலத்
மன் யி ண் ம் கூற்ைறப் ேபான்றவராகிய நம் ைடய ரர் ஆயிரத்
ைதஞ் ற் வர் அஞ்சாமற் ெசன் த த்தனர். த க்க ம் அவ ைடய ரர் வந்
ேபார் ெசய் நம்மவர்கைளக் ெகான்
ழ்த்தி ெவற்றிெபற் த் திாியலாயினர். அப்
ெபா
ம் நான் அஞ்சி நில்லாமல் பத்திராதிபதியின் பின்ேன விைரந்
ெசன்றெபா

உதயணன் என்ைன ேநாக்கி, 'நம்மரசர்பிரான் வாசவதத்ைதைய

என்னிடம் ஒப்பித்

அ

ப்பினைமயால் நான் இவ

டன் என்னிடஞ் ெசல்கின்ேறன்;

என் வணக்கத்ைத அவ க்குச் ெசால்ல ேவண் ம்' என்
கூறிப் பி ைய நடத்திக்ெகாண்
இச்ெசயல் மாயம்ேபா

திைசேநாக்கி இைறஞ்சிக்

ெசல்வானாயினன். ெதாிவித்தற்கு வந்ேதன்;

ம், காவல! அ ள் ாிக" என்

கூறினன்.

ேகட்ட டன் பிரச்ேசாதன க்குக் கண்கள் தீையப்ேபாேல மிகச் சிவந்தன. சூழ்ந்
நின்ற உ திச் சுற்றத்தார்கைளச் சு பவன் ேபாலப்பார்த் அ ேகயிள்ள ைணப்
ைடத் பைகச்சிங்கத்தின் ெகா ங்குரைலக் ேகட்ட சி்ங்கேவற்ைறப்ேபாேல ெப
ழக்கஞ் ெசய் , ெகா யணி ேத ம் குதிைர ம் யாைன ம் வ ேவ

ைளய ம்

வல்விைரந்ேதா , இப் ண்ணிய விழவிற் சமயம் பார்த் ஒற்றி நம் ைடய ேசார்ைவ
யறிந் வாசவதத்ைதையக் ைகப்பற்றிக் ெகாண் நம்ைம இகழ்ந் ெசன்ற
பைகவைனப் பி த் க் ெகாண் விைரவில் வ க" என்
ரர்க க்குக்
கட்டைளயிட்டனன்; அவர்க

ம் அப்ப ேய ெசன்றனர். அப்ேபா

அங்ேக பல

மந்திாிமா டனி ந்த சாலங்காயன், " உதயணன் வாசவதத்ைதையப் பி த் ச்
ெசன்ற

குற்றமாகா ; ஆேலாசித் ப் பார்க்கு மிடத் ,

'குலத்தி ங் குணத்தி நலத்தகு நண்பி ம்
நிலத்தினி னின்ெனா நிகர்க்குந னாத ன்
ேமல்வைக விதியின் வி மிேயார் வகுத்த
பால்வைக யல்ல
ஆதலால், இப்ேபா

பழிக்குந ாில்ைல.' (1,47:137.40)
சினந் தணிதல் நலமாகும்" என்

ெசால்லக் ேகாபந் தணிந்த

பிரச்ேசாதனன், " இச் ெசய்திைய மற்ைறேயார் ெதாிவித்தற்கு ன்னதாக நாேம
பட்டத்ேதவிக்குத் ெதாிவிக்க ேவண் ம்" என் ெறண்ணி ரசைறகின்ற
வள்

வ

மகைன வ வித் . "இப் னலா

மைழத் ளியில் நகரத் க்குச் ெசல்

விழாவிண் கண், மாைலயில்

தல் நன்றன் ; ஆதலால் இப்ேபா

ெசல்ல
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ேவண்டாம்; காைலயிற் ெசல் க; இஃ அரசன் கட்டைள ெயன் நீர்த் ைற
நகரத்தார் அறி ம்ப
ரசைறவித் த் ெதாிவித்தி க" என் கட்டைளயிட்டான்.
அவ ம் அவ் வண்ணஞ் ெசய்தனன். அப்பால் அரசன் தற் ெப ந்ேதவிைய
அைடந் அங்ேக பள்ளிெகாள்ளானாகி அவைள ேநாக்கி, "வாசவதத்ைதைய
உதயண க்கு மணஞ் ெசய்வித் அவ ைடய நாட் ற்கு அ ப்ப என் மனம்
வி ம்பிய ; உனக்கு இ

உடன்பாடாகுேமா?" என்

ேகட்டனன். அவள்,

"நளகிாிைய அடக்கி நமக்கு ன் ெகாணர்ந் நி த்திய அன்ேற அவ ைடய
இளைமக் ேகால ம் பிற ம் அவன் வாசவதத்ைதக்கு உாியவெனன் நிைனக்கும்ப
ெசய்த ; எனக்கு அச் ெசய ல் யாெதா

ெவ ப் மில்ைல; வி ப்பேம" என்

உவந் கூறினள். அதைனக் ேகட் உட்ெகாண்ட அரசன், ெந ப்பில் காய்ந்த
நாராசத்ைதக் காதிற் ெசறித்த ேபால வாசவதத்ைதயின் பிாி ச் ெசய்திையப் பின்
கூறினன்; கூறிய டன் அவள்,
"இைசெகாள் சீறியா ழின்னிைச ேகட்ட
அசுண நன்மா வந்நிைலக் கண்ேண
பைறெயா

ேகட் த்தன் ப மறந் த ேபால் (1.47; 241-3)

ர்ச்சித் ப் பின்

லம் வாளாயினள்; அரசன் தக்க காரணங்கைளக் கூறித்

ேதற்றினன். அவள் சிறி ெதளிந்தி ந்தாள்; மற்ைற அந்தப் ரமகளிர் தத்ைதயின்
பிாிவாற்றாைமயாற் பலவா
லம் வாராயினர். ெபாய்ைகக் கைரக் கண்
விழாவிற்காக அைமக்கப்பட்ட அப் திய நகரத் ள்ள மகளிர் பல ம்
வாசவதத்ைதையப் பிாிந்தைமயால் திங்கைள யிழந்த விண்மீன்கைளப்ேபாலப்
ெபா வில்லாதவர்களாய் விலாவித் க் ெகாண்
ந்தனர்.
ன்னம் உதயணைனப் பி த் வ ம்ப பிரச்ேசாதனனால் அ ப்பப்பட்ட
ேபார் ரர் பலர் நால்வைகப் பைடக டன் ெசன் கடல் ைடெபயர்ந்தாற்ேபாலேவ
ன் ம் பின் ம் பக்கங்களி ம் வந் த க்ைகயில் அங்கங்ேக கியால்
ைவக்கப்பட் ப் ப ங்கியி ந்த ரர்கள் அவர்கைள ெவன் மீளச்ெசய்தார்கள்.
பத்திராபதி உஞ்ேசைனக்கு அப்பால் இரண் காத ரம் ெசல் தற்கு ன் சூாியன்
அஸ்தமித்தான்; மதி ேதான்றிய . பி

விைரந்

ெசன்ற

அதன் அ ேயாைசக்கும்

ேவகத்திற்கும் வாசவதத்ைத அஞ்சினள்; அவைள ேநாக்கிக் காஞ்சைன, "உன் தந்ைத
விதிப்ப மணஞ் ெசய் ெகா க்கவில்ைல என்கிற குைறைய யன்றி ேவ குைற
யா ம் இல ; நீ வி ம்பிய அணி

யண்ணல் வ ய வந்

உன்ைன அ த்தான்;

ஆதலால், நீ கவைல அைடயாேத; பி யின் ேவகத்தால் சந்திர மண் ல ம்
நக்ஷத்திரங்க ம் விண்ணில் ஒ நிைலயாக இராமல் சுழ வனேபாலத்
ேதான்றாநின்றன; மைலக

ம் மரங்க

ம் பிற ம்

கத்ைதத் தாக்குவதற்கு விைரந்

வ வனேபாலேவ மண்ணிற் காணப்ப கின்றன; நீ ஒன் ைற ம் பாராம

ப்பாயாக''

48
என் அவள
தல் ேவர்ைவையத் ைடத் க் கூட்டமாகச் ெசல் ங் க டப்
பறைவக ைடய சிறகுகளின் ஒ ையப் ேபாலேவ திம்ெமன ஒ க்கும் பி யின்
அ ேயாைச ேகளாதப அவள் காதிற் பஞ்சிையச் ெசறித் அவைளத் த விக்ெகாண்
ந்தாள். இ ந்த காலத்திற் பி யான ,
'பாைளக் க கும் பைன ம் பழக்கிய
வாைழக் கான ம் வார்குைலத் ெதங்கும்
பல ம் பயி மிைலவளர் மா ம்
ன்ைன ஞ் ெச ந்தி ம் ெபான்னிணர் ஞாழ ம்
இன்னைவ பிற மிைடயற வின்றி
இயற்றப் பட்டைவ ெயாிகதிர் விலக்கிப்
பக
ள் பயக்கும் ப மத் தாகி
அகல மைமந்த வயிர்மண ல க்கத் க்
காேறாய் கைணக்கதிர்ச் சாேறாய் சா
வரம்பணி ெகாண்ட நிரம்பணி ெந விைட
உழவ ெரா
ங் களமர் கம்ப ம்
வளவய ைடயிைடக் கைளகைள கைடசியர்
பதைல யாியல் பாசிைலப் ப கிய
மதைலக் கிளியின் மழைலப் பாட ம்
தண் ைம ெயா
ந் தடாாிக் கம்ப ம்
மண்ணைம ழவின் வயவ ரார்ப் ம்
மைடவாய் தி த் மள்ளர் சும்ைம ம்
இைடயற வின்றி யிைரயா தழீஇ
வயற் லச் சீ ரயற் லத் த கி
ம தந் தழீஇய ' (1.48:151-70)
அம்ம தத்திைணையக் கடந் விைரந் ெசன்ற . ெசல் ைகயில், வயந்தகன், "
இங்ேக ேதான் ம் அ ட்ட நகரத்தார் இதன் ஓைசையக் ேகளாதப இந் நகரத்தின்
வலப்பக்கமாக உள்ள ெப வழியில் இதைனச் ெச த் தல் நன் " என்
ெதாிவித்தனன்; உதயணன் அவ்வா

ெச

த்த, அப்பி ,

'இறங்குகுர ற யி ங்கைட நீ க்
கைவக்கதிர் வரகுங் கார்பயி ெலள் ம்
கர்ப் வவைர ம் ெபாங்குகுைலப் பய ம்
உ ந் ங் ெகாள் ங் ெகா ந் ப சணா ம்
ேதாைர ந் வைர மாய ம் பிற ம்
அடக்க லாகா விடற்க விைள ட்
ெகால்ைல பயின் வல்ைல ேயாங்கிய
வைரயி ன கா மைரயா மடப்பிைண
ெச த்தற் றீம்பால் ெச ம் படப் பி ற்றி
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ெவண்
சுண்ைடப் ைபங்குைழ ேமயச்
சி பிைண தழீய திாிம ப் பிரைல
ெசறியிைலக் காயா சி
றத் ைறப்பத்
தட நிைலக் ெகான்ைறெயா

பிட தைலப் பிணங்கிய' (1.49;104-16)

ல்ைலத்திைணைய ம்,
'ஈரமில் குறவ ாிதண்மிைசப் ெபாத்திய
ஆரத் ணிேயா காரகில் க மிய
ெகாள்ளிக் கூெராி ெவள்ளி விளக்கிற்
கவாிமா ேன கண்பைட ெகாள் ம்
தகரங் கவினிய தண்வரச் சாரல்
கைற நாக
ைறயி ேவாி ம்
வ க்ைக மா ம் வைழ ம் வாைழ ம்
ம ப்பிைட நிவந்த வாசினி மர ம்
ெப ஞ்ெசண் பக ம் பிண்
ம் பிரம் ம்
க காற் குறிஞ்சி ங் க நாள் ேவங்ைக ம்
சுள்ளி ஞ் சூர ம் வள்ளி மர ம்
வால்ெவள் வசம் ம் வள்ளிதழ்க் காந்த ம்
பால்ெவண் ேகாட்ட ம் பணிச்ைச ந் திலக ம்
ேவ ம் ெவதிர ம் ெவட்சி ங் குளவி ம்
ஆய் ந் தில்ைல மணிமா ேராட ம்
ஆர ஞ் சந் மகி ந் தமால ம்
ஏாில வங்க

ேமல

மி ப்ைப ம்’ (1.50:17.33

ெசறிந்த குறிஞ்சித்திைணைய ம்,
விஞ்ைசயம் ெப மைல ெநஞ்சகம் பிளந்
கல் ட் பிறந்த க வாக் கதிர்மணி
மண் ட் பிறந்த மாச பசும்ெபான்
ேவ ட் பிறந்த வாய்கதிர் த்தம்
ெவதிாிற் பிறந்த ெபாதியவி ழ ெநல்
ம ப்பி ட் பிறந்த மண்ணா த்தம்
வைரயிற் பிறந்த வயிரெமா வரன்றி
…. …. …. …. …. …. …. …. …
டந்தாட் பாலாவின் குடம் ைர யமிழ்த ம்
ெந ந்தாண் மாவி ெனய்ப கனி ம்
க ந்தாள் வாைழப் ப ங்குைலப் பழ ம்
ெப ந்ேதன் ெறாைடய ம் விைரந் ெகாண் டைளஇ
நறவஞ் சாரற் குறவர் பாீஇய

50
ஐவன ெநல் ங் ைகவளர் க ம் ம்
க ந்திைனக் குர ம் ெப ந்திைனப் பிறங்க
பாைவ யிஞ்சி ங் கூைவச் சுண்ண ம்

ம்

நாகத் தல்
ேமலத் திண ம்
கட்சா ேலக
ட்கா ழகி ம்
குங்குமத் தா ம் ைபங்கறிப் பழ ம்
கிழங்கு மஞ்ச ங் ெகா ங்காற் றகர ம்
க ப்ப கனி ங் காழ்த்திப் பி
ம்
சிற்றிைல ெநல் ச் சி காய்த் ண ம்
அரக்கின் ேகாேலா டன்னைவ பிற ம்
ஒ ப்ப த் ெதாழியா வி ப்பிேனந்தி
மைலயிற் பிறந்த மாண்
ெப ங்கலம்
நிைலவயின் வாழ்நர்க்குத் தைலவயி ய்க்கும்
பகர்விைல மாந்தாின் கர்ெபா ளடக்கிப்
பன்மைலப் பிறந்த தண்ணிற வ விய
அமைல ய ங்கல மடக்கு தழீஇத்
தன்னிற் கூட் ய தாைனச் ெசல்வேமா
கைர ம ங்கி ம் ெப கு தழீஇத்
அணிக்கு க் கத்தி மதிர ம க்கி
மணிச்ைச மயிைல ெமௗவ மயக்கி
ஞாழ ம் ன்ைன ம் ழ க்கிக்
கு ந் ங் ெகான்ைற ம் வ ந்த வணக்கித்
தட ம் பிட ந் தாழச் சாய்த்
ள
க்கு
ங்க ெவாற்றி
மா ம
ம் ேவரறப் ய்த் ச்
ேச ங் குர ஞ் சிைனபிளந் தைளந்
நைற நாக
ைறந
க்கி
வைழ ம் வாைழ ங் கைழ ங் கால்கீண்
டா மரசுங் காெலா
ளக்கிப்
ன்கு நாவ ம் ரள ெவற்றிக்
ெகாங்கார் ேகாடேலா ெகாய்யல் குைழஇ
அனிச்ச மேசாக மடர வைலத் த்*
பனிச்ைச ம் பயி ம் பறியப் பாய்ந்
வள்ளி வர ந் தன்வழி வணக்கிப்
ள்ளி மா ம் ல்வாய்த் ெதாகுதி ம்
ஆமா வின ந் தாமா ேறா ' (1,51:8-56)
வ ம் ந மைதயாற்ைற ங் கடந்
பார்த் க் கால ெவல்ைலைய அளந்
நடத்திய ெபா

, அரத்தின்

ெசல் ம்ெபா
, வயந்தகன் விண்மீன்கைளப்
கூறினன். உதயணன் விைரவாகப் பி ைய

தி ேபான்ற ப க்ைகக் கற்களாலாகிய
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ரம் கைள ைடய பாைல நிலம் காணப் பட்ட . "எயினர் அதி ள்ள
ர்க்காேதவியின் கற்சிைறக் ேகாட்டத்தின் ஒ சார் ஒ ங்கி மைறந்தி ந் ெகாண்
அவ் வழிேய ெசல் ம் வணிகர் திரைள ம் மற்றவர்கைள ம் வ த்திப் ெபா ள்கைளப்
பறித் க்ெகாள் ம் ந கல் உழைல ம், இறந்தவர்களின் உடம் கைள அவர்கள்
தைழகளால்
அவற்றின் ேமற் குவிக்கப்பட்
க்கும் கற்குவியல்கைள உைடய
இடங்க

ம், சி

கள் பிணங்கி இ க்கும் இடங் க

ஆட்கைளச் சும்மா ேபாகட் வி ம் குழிக

ம், ெகால்லப்பட்ட

ம், இைவ ேபான்ற பிற ம் மிக்கதாய்த்

தட்பக் காலத் ம் ெவப்பம் நீங்காததாய்,
'ஓைம
ழிஞ்சி
லைவ
கா ம்
க
ந் தான்றி ங் ெகா
ட் ெடாடாி ம்
அர மரசு மா மாத்தி ம்
இர மிண் ங் குர ங் ேகாங்கும்
தணக்கும் பலாசுங் கைணக்கான் ெஞைம ம்
ஈங்ைக மில ந் ேதங்காய் ெநல்
ம்
வாைக ம் பிற ம்' (1.51: 37-44)
ஆகிய மரங்கைள உைடயதாய்த் ேதான் ம் இப்பாைலத் திைணப் ெப வழியிற்
பக ற் ெசல்

தல் இய

வதன் ; இரவிேலேய ெசல்ல ேவண் ம்" என்

ெசால்ல, உதயணன் பி ைய விைரவாக நடத்தினன். நடத்தியெபா
யாழ் கட்டவிழ்ந்

ழ்ந்

1

ங்கிற்காட் ல் ஒ

வயந்தகன்
அவ

ைடய

ங்கி ற் சிக்கிக் ெகாண்ட .

--------1 இக்காட் ன் ெபயர் பஞ்சவனெமன்ப ; உதிேதாதய காவியம்.
அதைன யறிந்த வயந்தகன், "நின் யாழ் கீேழ வி ந்த ; பி ைய நி த் க" என்ன ,
உதயணன், "பி

எண்

விற்கிைடத்

ரம் வந் விட்ட ; இனி நம்மாற்

ெசய்யற்பால யாெதான் ம் இல்ைல; தந்த ெதய்வம் தாேன த ம்" என் ெசால் ப்
பறந் ெசல்வ ேபாலத் ேதான் ம்ப பி ைய விைரவாக நடத்தினன். நடத்தேவ
காலேவகெமன் ம் ேநாய் கனற்ற அப்பி ெமல்லச் ெசன் பிரச்ேசாதன ைடய
நாட் ன் எல்ைலயாகிய ஐந் ற்றி ள் ெம
வதாயிற் . அதைன அறிந்த
உதயணன் வயந்தகனிடம், "இப்பி ேநாயால் ெம
ற்ற ; இனி ழ்ந் வி ம்;
காஞ்சைன டன் நீ பின்பக்கத் வழிேய இறங்குவாயாக" என் கூறித் தான்
வாசவதத்ைதையத் த விக் ெகாண்டான்;
"உைமெயா

ணர்ந்த விைமயா நாட்டத் க்

கண்ணணங் கவிெராளிக் கட ள் ேபால" (1.53;15-6)
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அதன் தைலப்பக்கத்

வழிேய ெமல்ல இறங்குைகயில் அப்பி

சாயாமற் காைலப்

பரப்பிெகாண் , "நான் ெசய்த குற்றத்ைதப் ெபா த்த ள்க" என் உதயணைன
வணங்குவ ேபாலத் தன் தைல அவன் கா ற்ப ம்ப
ழ்ந்த . உதயணன் அ
ழ்ந்த இயல்ைப ம் அ ேநாக்கிய திைசைய ம் நிமித்த ல்வழிேய ஆராய்ந்
பார்த் , த ல் தனக்குத் ன்பம் உண்டாகு ெமன் ம் அப்பால் அத் ன்பம் நீங்கப்
ெபற் த் தன் இடத்ைதத் தான் அைடதல் கூ ம் என் ம் ெதாிந் ெகாண்டான். பின்
அத

ைடய மணிகள், ேராைசக் கயி , தவிசு, க த்தகம் என்பவற்ைறக் கைளந்

ேவறிடத்ேத ைவத்தான். ைவத்தவன், "இதன் உயிர் விைரவில் நீங்கும்" என்
வயந்தக க்குச் ெசால் விட் த் தான் அதன் மத்தகத்தைதச் சார்ந் உடம்
குளி ம்ப

அதைனத் ைதவந் , இ திக் காலத்திற் ெசால்

தற்குாிய உ தியாகிய

ஓம்பைட ெமாழிகைளக் கூறி, நற்கதிைய அைடவிக்க எண்ணிப் 1பஞ்ச மந்திரத்ைத
அதன் ெசவியில் உபேதசித் விட் , 'இப்பிறப்பில் என் ைடய யரத்ைதத் தீர்த்த
பி ேய! வ பிறப்பில் என்ேனா உடன்வாழ்வாயாக" என் கண்ணீர்த் ளி டன்
ெசால் த் தாங்க
யாத மனக்கவைல உைடயவனாகி வயந்தகைன ேநாக்கி, "
இவ்வி வைர ம் யிலச் ெசய் பா காத்தி க" என் ெசால் வில்ைல ம்
அம்ைப ம் அவன் ைகயிற் ெகா த் விட் க் ேகடகத்ைத ம் வாைள ம் தான்
ைகக்ெகாண் யாைனக்கு நீர்க்கடன் கழித்தற்ெபா ட் அங்ேக நீர்நிைல உளேதா
என் ேத த் திாிபவன் ஓர் அம்
ழ் ரத்தில் ஒ
ட்கரணிையக் கண்டனன்.
------1பஞ்ச நமஸ்காரெமன வழங்கும்.
அப்ெபா
ெவள்ளி ைளத் த் ேதான்றிய ; ேதான்றேவ உதயணன் வாள்
த யவற்ைற அதன் கைரயில் ைவத் விட் அதில் ஆ த் தன் ைடய நியமங்கைள
நிைறேவற்றிப் பி நல்ல கதிைய அைடயக் கடவெதன் அதற்கு நீர்க்கடனாற்றி
வயந்தகைன அைடந் , "இனிப் பகற் காலத்தில் யாம் மைறந்தி க்க ேவண் ய
இடத்ைத அறிய ேவண் வ இன்றியைமயாத " என் ெசால் ஆேலாசிக்ைகயில்
வயந்தகன், " இவ்விடம் நாட் ச் சந்தி; அன்றி ம் காட்டகத் ைற ங் க விைன
வாழ்க்ைக ேவட் வர் பயி ம் இடம். ஆதலால் இந்த இடம் இ த்தற்குத் தகுதி ள்ள
தன் . இனி இரண் காத வழித் ரம் ெசன்றால் நம்மவர் இ க்கும் நகரத்திற்குச்
ெசல் ம் வழிைய நாம் அறிந் ெசல்லலாம்" என் ெசான்னான். ேகட்ட உதயணன்
தன் ைகயி
ந்த வாைள ம் ேகடகத்ைத ம் அவன் ைகயிற் ெகா த் விட் அவன்
ைகயி
ந்த வில்ைல ம் அம்ைப ம் தான் வாங்கிக் ெகாண் காஞ்சனமாைலைய
ேநாக்கி, "இனி வாசவதத்ைதைய எ ப்பிக்ெகாண் நடந் ெசன்
ன்பமில்லாத
இடத்ைத யாம் அைடய ேவண் ம்" என்றனன். காஞ்சன மாைல அவைள எ ப்பி
நடந்

வ ம்ப

ேவண் னள். ேவண்டேவ,

மலர்க் ேகாைத ம் ெபாைற

என்பவளாகிய வாசவதத்ைத உதயணன்பா ள்ள காதன் மிகுதியால், தன்
ெமன்ைமைய அறியாமல் மிகுந்த ஊக்கத்ேதா நடப்பாளாயினள். அப்ெபா
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அவ

ைடய

ன்னிடத்ைத உதயண

காஞ்சைன ம் காத் க்ெகாண்

ம் பின்னிடத்ைத வயந்தக

ம் பக்கத்ைதக்

ெசன்றனர்;

"ெகா ப்பைட ேகாமக னாகக் கூைழ
வ த்தீர் வயந்தகன் வாள்வலம் பி த் க்
க த்தகப் ம்பைட ைகவயி னடக்கிக்
காவல் ெகாண்ட க த்தின னாகப்
ாிைசச் சுற்றங் காஞ்சைன யாக" (1.53:138-42)
வாசவதத்ைத விைரவாக நடந் ெசன்றனள். ெசல் ைகயில், அனித்த மிதிப்பி
பனித்த லானாத அவ ைடய கால்கள் ெகாப் ளங்ெகாண் வ ந்தின. அதைன
அறிந்த உதயணன், "இவள் வ ந்தினள், இனிச் ெசல்

தல்

ம்

ைறயன் . மைறந்

தங்கும் இடத்ைத விைரந் அறிவாயாக" என் ெசால்ல, வயந்தகன் ெசன் பார்த்
அவ்விடத்ேத ஒ ெபாய்ைக ம் அதன் கைரயில் கிைளகள் பக்கத்திற்
றாழ்ந்தி த்தலால் உள்ளிடம் றத்ேதார்க்கு அறிவாியதாக ம் ள்ளின ம் குதற்கு
அாியதாக ம் உள்ல ள்ளிலவமரப் ெபா ம்பைர ங் கண் ெதாிவிக்க, இ வ ம்
அவ்விடம் இ த்தற்குாியெதன் எண்ணி அந்த இடத்ைதத் த் இைலகளாற்
ப க்ைக அைமத் வாசவதத்ைதையத் யிற்றிக் காஞ்சைனைய அங்ேக இ க்கச்
ெசய் விட் த் தாம் றத்ேத நின் பா காப்பாராயினர்.
அப்ெபா
பறைவக

சூாியன் அத்தமித்தான்; சந்திரன் உதித்தனன். விலங்குக
ம் எங்கும் ஒன்ேறா ெடான்

பைகத்

ம்

ழங்கத் ெதாடங்கின. வயந்தகன்,

"அரேச! உ மண் வா உைற ம் சயந்தி நகரத்ைத இனி யாம் அைடயலாம்
என்றாேலா இ ட்காலமாதலால் வழியிற் பலவைகயான ன்பங்கள் நமக்கு
உண்டாகும். மிக ெமல் யலான வாசவதத்ைத ம் வ ந் வாள்; ஆதலால் கிக்கு
மிக்க அ கூலங்கைளச் ெசய் ெகாண் பரந்த பைடேயா இடவகன் தங்கியி க்கும்
ட்பகநகரத்ைத இவ்வி ளிேலேய அைடந் மிக்க ேசைனக டன் காைலயில்
வ ேவன். அ வைரயில் பா காத் க்ெகாண் இவ்விடத்ேத இ ந்தி க" என்
கூறினன். ேகட்ட உதயணன் இடவக ம் தா ேம அறிந்த ஓரைடயாளச் ெசய்திைய
அவ க்குச் ெசால் "உன்ைன நம் ம்ப இச்ெசய்திைய த ற் ெசால் விட்
அப்பால் வாசவதத்ைதைய உச்ைசனியி
ந் யான் பி ேமேலற்றிப் ேபாந்த
தல்
இவ்விடத்ேத வந் தங்கியி த்தல் இ தியாக ள்ள ெசய்திகைளக் கூறிச்
ேசைனகைளத் ெதாகுத் க்ெகாண் காைலயில் வ வாயாக" என் ெசால் அவைன
அ

ப்பிவிட் , வாசவதத்ைதயின் காட்சிையேய அத்

ன்பக் கடைலக் கடத்தற்குப்

ைணயாக எண்ணிக் கைணெயா திாித காமன் ேபாலத் தான் உலாவிக்ெகாண் ,
அவைளக் காஞ்சனமாைலேயா
யில்வித் த் தான் வாைள வலத்ேத ஏந்திப்
பா காப்பவனாகி ன் றத்ேத நின்றான். நிற்ைகயில் இர
லர்ந்த .
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அப்பால் உதயணன் கண்கைளக் க விக் காைலக்கடைன
த் விட் த்
தன் ைடய தனிைமைய நிைனந் வ ந் பவனாகிச் ேசைன டன் வயந்தகன்
வ தைலப் பார்த் க்ெகாண்ேட நின்றனன். அப்ெபா
, கு மி ெநற்றிைய ம்
கூ ள்ளியன்ன வல்வாைய
ைடய வயவ ெனன் ம் பறைவ ெயான்
இலவமரத்தின் உச்சியிற் பல ைற ஒ த்த . அதைனக்ேகட்ட உதயணன், "இனி
விைரவிற் பைகப்பைட வ ெமன்பைத இ ெதாிவிக்கின்றேத" என்
அச்சங்ெகாண்டவனாகி அம்ைபத் தி த்தி வில்ைல இடக்ைகயிற் றாங்கிக்ெகாண்
நிற்பானாயினன். அப்ெபா
பத்திராபதி ழ்ந்த மைலச்சாரற்காட்
ள்ள
சிற் ர்களில் உைறபவர்க ம் அவ்வழிேய ெசல் பவர்கைள வ த்தி அவர்க ைடய
அ ம் பண்டங்கைளக் கவர்ந் சி விைலக்கு விற் ண்பவர்க ம் இன் ம் பற்பல
தீச்ெசயல்கைள உைடயவர்க மாகிய சவர ம் ளிஞ ம் கூ நின் அ ச்சுவ கைள
உற் ேநாக்கிக்ெகாண்ேட வந் யாைன அ ச்சுவட்ைடக் கண் "இங்ேக நடந்
ெசன்ற

காட் ப்பி யன் ; நாட் ப்பி ேய " என்

அதன் உதிரம்

ழ்ந்த வழிேய

ஓ ச்ெசன் பார்த்தனர். பார்க்ைகயில், பி
ழ்ந் கிடத்தைல ம், அதன் அயல்
ேதான் மகளிர் ஆடவர்களின் காற்சுவ கைள◌ுங் கவனித் "ேநற்றி ளில்
இவ்வழிேய ெசன்றவர்க ைடய அ ச்சுவ கள் இைவ; இனி அவர்கைள யாம்
கா தல் அாி ." என் பரபரப் அடங்கி நிற்கும் ெபா
அங்ேக உண்டான
ட்குரல் ஒன்ைறக்ேகட்ட நிமித்திகனாகிய திய ேவடன் ஒ வன் அவர்கைள
இகழ்ந் கூறி "இப்ெபா ேத நாம் ெசல்ேவாமாயின், ெப ம்ெபா ைள உைடய ஒ
தைலவைனக் காண்ேபாம். த ல் அவன் நம்ைமத் ன்
த்திப் பின் நம் ைடய
ைகயில் அகப்ப வான்" என்

கூறினன். ேகட்ட அவர்கள் உடேன றப்பட் ,

"வான்மரப் ெபா ம் ங் கான ங் கட ம்
ைழவளர் குன் ங் கைழவளர் கான ம்
பயம் ம் பாழி மியங்குவனர் வதி ம்
மரப் ெபாந் ம்
மலர்ப் ெபாய்ைக ம்
இைனயைவ பிற மைனயவ ள்வழிச்
ெச க்கய ண்கட் சீைதையத் ேதர் ழிக்
குரக்கினத் தன்ன பரப்பின ராகி" (1:55: 104-10)
ஊன்றி ஊன்றிப் பார்த் க்ெகாண்ேட ெசல் ைகயில் உதயணைனக் கண்டனர்.
பலவைகப்பட்ட ஒ கைள ம் எ ப்பினர். நாற் ற ஞ் சூழ்ந் தாக்கினர். அதைனக்
கண் ந ங்கும் வாசவதத்ைதையப் பா காக்கும்ப காஞ்சனமாைலயிடம்
ெசால் விட் உதயணன் றத்ேத வந் ஒ ேகாங்க மரத்தின் அ ைய யைடந்
நின் வில்ைல வைளத் அவர்கள் மீ அம் கைளத் ெதா த் த் ெதா த் மிக
வ த் வானாயினன். அதைனக்கண் ம் அவர்கள் சிறி ம் அஞ்சாமல் அவைன
ெந ங்கி "பி
ழ்ந்த டன் யாம் பிைழக்கலாெமன் நீ ஒளித் வந்தவ
னல்ைலேயா? உன் உயிைர உண்ேபம்; எங்ேக ெசல் கின்றாய்? நீ யாவன்?
உண்ைமையச் ெசால்வாயாக" என் ெகா ய ெமாழிகைளக்கூறி அவன்மீ
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வினர். அவன் சிறி ம் அஞ்சானாகி அவற்ைற விலக்கி அவர்கள்

ெமய்ையத் ைளத் க்ெகாண்
மியிற் ைத ம்ப அம் கைள எய்தனன்;
எய்ைகயில் நாற்பத்ெதான்ப மறவர்கள் இறந்தனர். இறக்கேவ அச்ச ற் அவர்கள்
ஆற்றாராகி, "அழகிய வ வத்ேதா

நம்ைமக் ெகால்வதற்கு இம்மைலயிடத்ேத வந்த

காலேனா இவன்?" என் ெசால் அவ ைடய வில் க்கு எதிேர நிறச்றற்கும்
ஆற்றல் இல்லாதவராகி நிமித்தங் கூறிய தியவைனப் பலவா பழித் க் ெகாண்ேட
மீட் ம் உதயணைன வைளத் நின்றார்கள்.
பின் அவர்கள் ேமேல ெசய்வ

இன்னெதன்பைத அறியாதவர்களாகி "இவன்

ஒ வன்; யாம் பலராயி ந் ம் இவனால் அழிக்கப்பட்ேடாம். ேமேல யாம்
ெசய்யேவண் யவற்ைற அறிந் கூ மின்" என் பறைவ நிமித்தங் கூ ேவாைனக்
ேகட்ப, "இலவம் ெபா ம்பைரச் சூழ்ந்த இடங்கைள நீங்கள் தீக்கு இைரயாக்கிவிட்
உள்ேள இ ப்பவர்கைளப் றப்படச் ெசய்
ன்
த் ங்ேகாள்" என் அவன்
கூறினன். உடேன எல்லாப் பக்கங்களி ம் தீைய ட் விட் ஒ சிங்கத்ைதப் பல
நாிகள் சூழ்ந்த ேபால அவர்கள் உதயணைனச் சூழ்ந் நின்
ன்
த்தினார்கள்.
அதைனக்கண்ட வாசவதத்ைத மிகுந்த

யரமைடந்தாள். அப்ேபா

உதயணன்,

"காஞ்சனமாலாய், இவைள அைழத் க்ெகாண் ேவெறா பக்கத்தின் வழிேய
ெசல்வாயாக. யான் இவ் வழிேய ெசன் அவர்கைள ெவன் மீள்ேவன்" என்
ெசால் அ ப்பிவிட் த் தான் குைகயினின் ம் ெவளிப்ப ம்
ேபால
ள்ளிலவமரப் ெபா ம் பாினின் ம் றப்பட்டனன். கண்ட ேவடர்கள்,
அத்தியாளிையக்கண்ட யாைனகள்ேபாலேவ அஞ்சி நீங்கினர். அப்ெபா
வாசவதத்ைதைய ெமல்ல நடத்திக்ெகாண் உதயணன் றப்ப வானாயினன்.
அவ்ேவடர்கள் தி ம்ப ம் நாற் ற ம் வந் ெந க்கி அவன விற்ேபார் அடங்கும்ப
ெபா
வில் நாைண அ த்தனர். அ க்கேவ ெயாெதான்ைற ம் ெசய்வதற்கு
இயலாைம◌ால் வைலயிற் சிக்குண் அகப்பட்ட சிங்கம்ேபான் ெசய்தற்குாிய
இன்னெதன்பைத அறியாதவனாகிப் பாரதப்ேபாாிற் பல ரர்க்கு இைடயில்
கர்ணனால் நாணற் ப்ேபான வில்ைல ைடயவனாகித் தனிேய நின் ேபார்ெசய்த
அபிமன் ைவப்ேபாலேவ உதயணன் அவர்கள் எய் ம் அம் கைள வில்லாேல
விலக்கிக்ெகாண் நின்றனன். அதைனக்கண் ஆற்றாத வளாகி வாசவதத்ைத
ந ங்கித் தான் அணிந்தி ந்த ஆபரணங்கைளக் கைளந் , "இவற்ைற ேவட் வர்
ைகயிற் ெகா " என் காஞ்சனமாைலயின் ைகயிற் ெகா த் விட் ேவடைர ேநாக்கி
" நீங்கள் வ த்தாதீர்கள்" என் கூறி அ தனள். காஞ்சனமாைல, "இவற்ைற
ேவடர்கள் ைகயிற் ெகாேடமாயின் மிக்க ெகா ந் ன்பம் விைள ம்" என் கூறி
ஆபரணங்கைள உதயணன் ைகயிற் ெகா த்தனள்.
அ கண்டேவடர் "நீங்கள் யார்?" என் ேகட்ப, உதயணன் "ேவடர்கேள!
உதயண ைடய வாணிகர் யாங்கள். வத்தவநாட் னின் ம் பிரச்ேசாதனன
ெசன்
அப்பி

நா

ெபா ள்கைள ஈட் அவற்ைறப் பி மீேதற்றிக் ெகாண் வந்ேதாம்; வழியில்
ழ்ந் விடேவ அப்ெபா ள்கைள இ ளில் ஒ ேசாைலயிடத்திற் ைதத்
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க்கின்ேறாம். அவற்ைறப் ெபற் க்ெகாள்

த ல் உங்க

க்கு

மனம் இ ப்பின் இக்ெகாைலத்ெதாழிைல ஒழிமின், எம் டன் வாின் அப் ெபா ைளக்
காட் ேவாம்" என் கூறினன்.
"உதயண ைடய வாணிகர் யாங்கள்" என்ற ெசால்ைலக் ேகட்ட ேவடர்களின்
தைலவன் சினந்தணிந் தன்வில்ைல மடக்கிக்ெகாண் ேபார்ெசய் ம்
ஏைனேயார்கைள ம் அடக்கி ஆ தங்கைளத் ரத்திற் ேபா ம்ப ெசய்
ேமலாைடயால் உதயணன
ன்ைகையக்கட் "அப் ெபா ைளக் காட் தற்கு
எ வாயாக" என் கூற உதயணன் அந்த இடத்ைதப் பார்ப்பவன்ேபாலேவ விைரந்
சிறி
ரம் ெசன் பார்த் "நாம் பாைல நிலத் வழிேய வந்தைமயால் ெம
ற் த்
தங்கிய ேசாைல ஒன்றில் அவற்ைறப் ைதத்ேதாம்; நீங்கள் ட் ய ெந ப்பா ம்
ைகயா ம் ைதத்த இடத்ைதக் காண
யவில்ைல. இவ்வழல் ஆ மள ம் நீங்கள்
சும்மா நில் ங்கள்" என் கூறினன். அவர்கள் மனந்ெதளிந் , "அழல் அவிந்தபின் நீ
காட்டாயாயின் உன்ைனக் ெகான் வி ேவாம்" என்றனர்.
அதைன அறிந் வாசவதத்ைத மிக ம் ந ங்கி அ தனள். உதயணன் "யாம்
ைதத்த ஆபரணங்கைளப் ெப தற்கு வி ப்பமி ப்பின் எம ைகக்கட்ைட அவிழ்த்
வி ங்கள்; இவ ைடய யரத்ைத நீக்கிப் ைக தீர்ந்த டன் ஆபரணங்கைளக்
காட் ேவாம்" என் கூற. அவர்கள் "ெசால் யவண்ணஞ் ெசய்யானாயின் இவன்
பிைழத்தற்கு வழியில்ைல" என் ெசால் க் ெகாண் ைமயணி யாைனையத் த த் த்
த ம்பிய அவன் ைககளின் கட்ைட அவிழ்த் விட் அவைனச் சூழ்ந் நின்றார்கள்.
உதயணன் இனிய ெமாழிகளால் வாசவதத் ைதையத் ேதற்றித் தன் ெமல் ய கரத்தால்
ைதவர அவள் கண்களினின் ம் நீர்த் ளிகள் சிந்தின. ஒ வைர ஒ வர் ேநாக்கி
அவலங்ெகாண்

நிற்பாராயினர்,.

இவர்கள் இப்ப யி க்க, கன்ைறப்பிாிந்த கறைவேபால உதயணன
பிாிவாற்றாமல் அவன் கட்டைளயால் இ ளிற் ெசன்ற வயந்தகன் ட்பகநகரத்ைத
அைடந்தான்.
அங்ேக இடவகன் "உதயண

ைடய குண மிகுதிகைள எல்லாம் அறிந்த

பிரச்ேசாதன ைடய தமர், உதயணன் எல்லாவற்றி ம் சிறந் மிக்க
ெச க்குைடயவனாக இ த்தலால் அவைன எப்ப ேய ம் அடக்கிவிட
ேவண் ெமன்ெறண்ணி உள்ேள ஆ தங்கைளப் பரப்பிய ெபாய்ந்நிலெமான்ைறக்
காட் அதில் ழச் ெசய்தனர்" என் ம் ெபாய்ெமாழிையச் சிலர் கூறக் ேகட் மிகுந்த
கவைலைய உைடயவனாகி, " இச்ெசய்தி உண்ைமயாயின் யாம் உயிர்

றப்ேபம்"

என் எண்ணி, உச்ைசனிநகர் ெசன் நிகழ்ந்தைத அறிந் வ ம் ஆற்றைல உைடய
ஒற்றன் ஒ வைன வ வித் அவனிடம் அச் ெசய்திையக் கூறி அந்நக க்கு
அ

ப் தற்கு வந்

நின்றனன். அந்தச் சமயத்தில், அங்கு எதிேர வந்த வயந்தகைன
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அவன் கண் , ேதாழனாகிய உதயணன் உயிேரா

த்தைல

த ல் அறிந்

மன வந் , த்தி உலகத்ைதப் ெபற்றவன் ேபால இன் ற் உதயண ைடய
ெசௗக்கிய த யவற்ைற விசாாித் த் ெதாிந் ெகாண் அவன் வந்த காாியத்ைத
அறிந் ஆராய்தற்கு அவேனா தனிேய ெசன்றனன்; உச்ைசனிநகரத் நிகழ்ந்த
நீர்விழவிற் பிரச்ேசாதன ைடய ேசார்ைவ அறிந் வாசவதத்ைதையப்
பி மீேதற்றிக்ெகாண் இ ளிற் ேபாந்த
த ய ெசய்திகைள ம் உதயணன் கூறிய
அைடயாளச் ெசய்திைய ம் வயந்தகன் கூறினன். அவற்ைறக் ேகட்ட இடவகன்,
"ேசைனகைள அைமத் நாம் விைரவில் ெசல்ல ேவண் ம்" என் எ ந் ,
உதயண க்கும் வாசவதத்ைதக்கும் ேவண் ய ஊர்திகள் த யவற் டன் பின்ேன
வ ம்ப ேவைலக்காரர்க க்குக் கட்டைளயிட் வயந்தக டன் றப்பட் ச்
ேசைனகேளா ெசன் உதயணனி ந்த ள்ளிலவம் ெபா ம்பைர அைடந்தனன்.
அைடந்தெபா
இரத்தத்ைத உண்

அங்ேக உதயண ைடய அம் களால் ழ்ந்த ேவடர்களின்
மரங்களின்மீ அங்கங்ேக இ ந்த காக்ைகக் கூட்டங்கைள ம்

க கின் கூட்டங்கைள ம் ைகப்படலத்ைத ங் கண் , "இ

நம் இைறவன் இ ந்த

இடம்"; அவ க்கு ஏேதா ஒ
ன்பம் ேநர்ந்த ேபா ம்; யாம் உயிைர, வி தேல
நலம்" என் வயந்தகன் லம்பினன்: இடவக ம் வ ந் வானாயினன். அப்ேபா
உடன்வந்த பைட ரர், அங்ஙனம் நடந்தி க்க மாட்டாெதன்பைதத் தக்க
காரணத் டன் ெசால் அவர்க ைடய வ த்தத்ைதப் ேபாக்கி அப்பாற் சிறி

ரம்

அைழத் ச் ெசல் ைகயில், வரசவதத்ைத டன் உதயணன் நிற்றைல ம் ேவடர்கள்
சூழ்ந் ெந க்குதைல ங் கண் சிறி ஆ த ற்றனர்.. குதிைர ர ம் யாைன
ர ம் விைரந் வந் ேவடர்கைள வ த்தத்ெதாடங்கினர். அப்ேபா "நீங்கள்
விைரவில் ஓ ப்ேபாமின்; ேபாகீராயின் உங்கள் உயிர் இப்ேபாேத ெக ம் என் ஒ
பறைவ ெதாிவிக்கின்ற " என்
ன் நிமித்தங்கூறிய
மகன் ேவடர்க்குக்
கூறினன். கூறி ம் அதைன மதியாமல் த்தாிக் ெகாம் கைள ஊதி ழக்கினர்.
உதயணன் அங்ேக வந்ேதார் தம்மவர் என்பைத அறிந் ம் அதைன ெவளிப்ப த்தாமல்
மனத்தில் அடக்கிக்ெகாண் அவ்ேவடர்கைள ேநாக்கி "இங்ேக வந்த பைட
ம் ைடயேதா பிற ைடயேதா?" என்

வினவினன். வினாவேவ இப்பைட

உதயணன் மந்திாியாகிய இடவகன் பைட; நீ எம்ேமா வா; வாராயாயின்
இப்பைடயால் ன்
ைவ" என் தம் உ ைவ மைறத் க்ெகாண் சிலர் ேபான
இடம் ெதாியாதப ஓ ேய ேபாயினர். சிலர் ல்
ம் தாி ம் மைறந் தம்ைமப்
பா காத் க்ெகாண்டனர். சிலர்மட் ம் எதிர்த் ப் ேபார்ெசய் நின்றனர். அங்ஙனம்
நின்றவர்கைள இடவகன் ரர் ஆ தங்களாற் பலவா வ த்தினர். வ த்தேவ,
அவர்க ம் ஓ விட்டனர். தம்மவர் வழங்கும் பைடக ம் ேவடர்கள் வழங்கும்
பைடக ம் தங்கள் ேமேல படாதப உதயணன் பா காத் க் ெகாண்ேட அங்கு
நின்றனன். இங்ஙனம் குறவர்கைள ெவன்ற பைட ரர், திங்கைளச் சூழ்ந்த
விண்மீன்ேபால உதயணைனச் சூழ்ந் பா காத் நின்றனர், உதயணன்
கமலர்ச்சி டன் வாசவதத்ைதேயா அப்பைடயிைடேய விளங்கி நின்றான்.
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அப்ேபா , வயந்தக ம் இடவக ம் அ ேக வந் உதயணைனப்
பாராட் னார்கள். அவர்கள் பணித்த ஏவல்கைளக் ேகட் இயற்றிக் ெகாண்ேட
பைட ரர் சூழ்ந் நின்றார்கள். அவ்வி வைர ம் ேநாக்கி உதயணன் " ன்பமாகிய
ெப ங்கடைலக் கடத்தற்கு நீவிர் ெப ம் ைணயாயினீர்" என் அன் டன்
பாராட் னன். அப்ெபா
சயந்தி நகரத்ைதச் சார்ந்த மைலச்சார ற்
பலவைகயின ம் தனித் தனிேய தங்குதற்ேகற்ற ெகாட் ல்கள் அைமந்த மிக
விசாலமான பா நகரெமான் அைமக்கப்ெபற்ற . உதயண க்கும்
வாசவதத்ைதக்கும் உாிய படமாடங்கள் அதில் அைமக்கப்ெபற்றன. அவற்றில்
பலவைகப் ெபா ள்க ம் ஆயத்தஞ்ெசய் நிைறத் ைவக்கப்ட்டன. உதயணன்
வாசவதத்ைத டன் வந் அப்பைட ட் ல் தங்கி இன் ற்றி ந்தனன்.
வாசவதத்ைதக்கு அைமந்தனவாகிய பாைவ,

ற்றில், ேவய்ங்குழல், ெபாற் கவ ,

பளிக்கு நாய், சந்தனப் பலைக, சந்தனப் ேபைழ, சாந்தைர அம்மி, அகிற்
ைகத் ைளயகல், சிக்கம், ேகாைதச்ெசப் , கிளி, மயில்,

ைவ, ெபாற்கர ண்டம்,

அணிகலப் ேபைழ, மணிக் கண்ணா , மணிவிளக்கு, மயிர்விைனத்தவிசு, பட்டமளி,
ஆலவட்டம், சாந்தாற்றி, மாைலப்பந் ,
நின்றனர். உதயண
ேவல், ெகா , கவாி,

த

யவற்ைற ஏந்திய மங்ைகயர் ஒ பால்

க்கு அைமந்தனவாகிய பாிமா, யாைன, ேதர், ெகாற்றக்குைட,
ரசு, சங்கம், படவம், விதானம், சிங்காதனம், ெபாங்கு

ந்தவிசு,

த யவற்ைற ைடய வர்களாய்ச் சிலத ம், இயவ ம், சிந் ேதசத் ள்ள பலவைகப்
பாைஷமாக்க

ம் ஒ பால் நின்றனர். ைகக் ேகால் இைளஞ ம், கணக்க ம்,

ெமய்காப்பாள ம், ர ம், பிற ம் ற்றி
கூ ச் சூழ்ந் நின்றனர்.
நாழிைகக் கணக்கர் வந்த உண்
ஊர்ந்

வந்த ந

வா

ம்,

ந்

றப்ப ம் ஈயற் கணம் ேபால் வந்

தற்குாிய காலத்ைதத் ெதாிவிக்க, இ ளிற் பி ைய

யில் ெகாள்ளாத ெம வா

ம், ேவடர்கேளா

ேபார்ெசய்த ன்பத்தா ம், பல ெபா
உண்ணாத பசி மிகுதியா ம் மிக்க
வ த்த ற்றி ந்த உதயணன் வல்லவன் வகுத்த வாச எண்ெணய் சிக் காப் ைட ந
நீரா , ம த் வர் வகுத்த அ ம்ெபறல சிைலத் ேதாழேரா

உண்

மகிழ்ந்தான்.

வண்ண மகளிர் த ேயார் வந் மிக உபசாித் நீராட் அலங்காித்
வாசவதத்ைதைய உண்பித்தார்கள். அவ ம் மிக்க ஆ தைலயைடந் மகிழ்ந்தாள்.
படமாடங்களின் வாிைசகளா ம் யாைனகளின் ெப
ழக்கத்தா ம்
அைலகைள ைடய பாற்கடைல ம் பலவைகயான இன்ப கர்ச்சிகளால் உத்தர
கு ைவ ம் ேபான் அப்
நகர் சிறந் விளங்கிற் .
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அப்ெபா
சயந்திநகரஞ் ெசல் தற்கு யாைன ஒன்ைற அலங்காித் க் ெகாணர்ந்
நி த்தினர். உதயணன் ேமகத்தின்ேமேல ேதான் ம் ப தியஞ் ெசல்வன்ேபால
அதைன ஊர்ந் விளங்கினன். ர்ணசந்திரைனப்ேபாேல ெவண்ெகாற்றக் குைட
நிழற்றிய ; ேதாழர் களி களிேலறி அவன் இ
றத் ஞ் ெசன்றனர். க ங்கட்காவலர்
சட்ைடயிட் வாைளேயந்திப் பா காத் க் ெகாண் வந்தார்கள். யாைனக ம்
குதிைரக ம் காலாட்பைடக ம் சூழ்ந் ெசன்றன. ெபாதியிற்சந்தனம்
விந்தமைலயி

ள்ள யாைனத்தந்தம், வடமைலப்ெபான், ேமல்கடற் ெகா ப்பவழம்,

ெகாற்ைகத் ைற
இமயத்

த்தம், விஞ்ைசயம்ெப மைல ெவள்ளி, இலங்ைகயீழத் ச் ெசப் ,

வயிரம், கடாரத்

இ ம் ஆகிய இவற்ைறக் ெகாண் ,

'யவனத் தச்ச மவந்திக் ெகால்ல ம்
மகதத் ப் பிறந்த மணிவிைனக் கார ம்
பாட ற் பிறந்த பசும்ெபான் விைனஞ ம்
ேகாசலத் தியன்ற ேவாவியத் ெதாழில ம்
வத்த நாட்

வண்ணக் கம்ம ம்' (1.58:40-44)

தத்தம் ைகத்ெதாழில் திறைம லப்ப ம்ப
உ ப் க்கைள ம், நாண்மீன் ேகாண்மீன்

இயற்றிய ஆரம்

த ய

த யவற்றின் எ ச்சி அத்தமயங்கைளப்

லப்ப த் ம் ெபாறிமண்டலம் அைமந்த உள்ளிடத்ைத ம், சாமைரயிரட்டல்
த யவற்ைறச் ெசய் ம் எந்திரப் பாைவகள் பல நிற்கும் பக்கங்கைள ம், பின் ம்
பற்பல விசித்திர ேவைலப்பா கைள ம் உைடயதாய் விளங்கும் ஒ ேதாின்மீ
காஞ்சன மாைலயின் ேதாைளப் பற்றிக்ெகாண் வாசவதத்ைத ஏறி இந்திர ைடய
ெசல்வக்குமாாிேபால் விளங்கிப் பின்ேன வ வாளாயினள்.
த் ைணமகளிர்
அவ ைடய அ யீ கைள ஏத்தினர். ேகாற்ைகக் காவலாளர் பக்கத்ேத பா காத்
வந்தார்கள். பலவைகக் ெகா கள் அைசந் ேதான்றின. மைலயில் எதிெரா
உண்டகும்ப
ரசங்கள் ழங்கின.
அப்ேபா

மைலையச் சார்ந்த சிற்

மைலத்ேதன், பலாக்கனி
பன்றியின் எறி,
ஏந்திக்ெகாண்

ர்களில் வா ங் கு ம்பர்கள் யாைனக்ெகாம் ,

த ய கனிகள்,

ணத்தண் ,

த்ேதால், ஊகம், பிைண
வந்

அரசன்

ன்ேன ைவத்

த் , அகில்,

த் ய காணிக்ைகப் ெபா ள்கைள
வணங்கி, "அரேச!

அற்ற காலத்
ற்ற ேநாக்கி
அ
ைற ெசய்ெதாழிற் கு
தல் பிைழத்தல்
இ நிலம் ெபயாி

ங்கில்

ெமம்மாட் ல்" (1.58: 90-92)
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என்

பணி டன் ெமாழிந்

பைடகேளா

கூ த்தா ம் பா காத்

வந்தனர்.

மிைலச்சமன்னர் ற்பைடயி ம், ரர் பிற்பைடயி ம் காவல் ெசய் ெகாண்
வந்தார்கள். பல ம் இங்ஙனேம பணிெசய் வர இைடயிேல உள்ள
சிற்றரண்கைள ைடய ஊர்கள் பலவற்ைறக் கடந் உதயணன் சயந்தியம்பதிைய
அைடந்தனன்.
----------------2. இலாவாண காண்டம்
உதயணன் வாசவதத்ைத டன் வ தைலக் ேகட்ட சயந்தி நகரத்தார் மிகுந்த
மகிழ்ச்சியைடந்
திகள் ேதா ம் நைடக்காவணமிட் க் கீேழ க்கைளப் பரப்பிப்
ப க்குைலக்க கு, குைலவாைழ, க ம்
த யவற்ைற இரண் பக்கங்களில்
ைறேய கட்
த்த மாைலகைள ம் பவழமாைலகைள ம் அங்கங்ேக நாற்றி
வாயில்ேதா ம் ேதாரண கம்பங்கைள நாட் ப் ெப ங்ெகா கைள ம் சி
ெகா கைள ங் கட் ப் பின் ம் பலவைகயான அலங்காரங்கைள ஞ் ெசய்தனர்.
ெசய் , ெவந் ய 1ர விைன

ட் ய 2 அண்ணைல இந்திர லகம் எதிர்

ெகாண்டாற்ேபால, அவர்கள் உதயணைன எதிர் ெகாண்டார்கள்.

ரசங்கள்

ழங்கின; பலவைகயான வாத்தியங்கள் ஒ த்தன. மகளி ம் ைமந்த ம் வாயில்களில்
வந்
"எங்க

நின்

அவைன ம் வாசவதத்ைதைய ங் கண்

ைடய

கண்குளிர்ந்

மனங்களித் ,

ன்பமாகிய இ ைளப் ேபாக்குதற்குச் சூாியன்ேபாலேவ ேதான்றிய

ெபாங்குமலர்த் தாேராய்! குக" என்ேபா ம், "ெதய்வயாைனையப் ெபறேவண் ச்
ேசைனயின்றித் தனிேய ேபாய்ப் பைகவனாற் பற்றப்பட் உச்ைசனி ெசன் ெவன்
அப்பைகவ ைடய ெசல்வப் தல்விையக் ைகப்பற்றி அைழத் க்ெகாண் வந்த
ஆண் சிங்கேம! வ க" என்ேபா ம்,
-------1.அ விைன - காதிகர்மம். 2. அண்ணல் - அ கன்.
"நீ இல்லாத சமயம் பார்த் க் ெகௗசாம்பி நகரத்ைதக் ைகப்பற்றிய ஆ ணி அரசைன
ெவன்
தல்வர்களாகிய எங்கைளப் பா காத் ச் ெசங்ேகால் ெச த்திக்ெகாண்
ெந ங்காலம் வாழ் வாயாக" என்ேபா ம், "தி மால் மார்ைபச் சார்ந்
இன் ற்றி க்குந் தி மகள்ேபால எங்கள் அரசைனச் சார்ந் இன்
தற்கு
ற்பிறப்பில் தவஞ்ெசய்த ண்ணியப் பாைவேய! எங்கைளப் பா காத்த ள்வாயாக"
என்ேபா ம், " ெசந்தாமைரக் கண்ணனாகிய நம்மரச டன் பிரச்ேசாதனச்
சக்கரவர்த்தியின் அ ைமப் தல்வியாகிய வாசவதத்ைத மகிழ்ந் வ தைலக்
கண்ேடாம்; யாேம மிக்க ண்ணிய ைடேயாம்; இப்பிறப்பில் இனி யாம் அைடய
ேவண் ய பயன் யா ள ?" என்ேபா ம், "பிரச்ேசாதன ைடய ெபண்கள் பல ள்
வாசவதத்ைதெயன்பவள் ேபரழகினெளன் ம் கா தற்கு அாியெளன் ம் ெசால்லக்
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ேகட்
ந்த ண் ; கண்டதில்ைல; அந்தக் கட்டழகிைய நாம் எளிதிற் கண் கண்கள்
ெபற்ற பயைன அைட ம்ப அைழத் வந் நமக்குக் காட் ய மன்னர்மன்னன்
மன் க" என்ேபா ம் " பிரச் ேசாதனன் காட் ல் மாயயாைனையக் காட் வஞ்சித்
நம் ெப மாைனப் பி ப்பித் த் தன் நகர்க்கு வ வித் ச் சிைறப்ப த்திய ெசய்திையக்
ேகட் த் தான் இறந் விட்டதாக யாவைர ம் நிைனக்கச் ெசய் விட் மா ேவடம்
ண் உச்ைசனியிற் குந் ெசய்தற்காியவற்ைறச் ெசய் தன் தைலவைனச்
சிைறமீட் ப் பைகமன்ன ைடய நங்ைகையக் ைகக்ெகாண் ெசல்க என்
ெசால் ப் ேபாய்வ கெவன் அ ப்பிய ேபராற்றைல ைடய கி இவ் லகில் நீ ழி
வாழ்வானாக" என்ேபா ம், "நம் அரச க்கு வந்த ெப ந் ன்பம்
வாசவதத்ைதைய அவன் அைட ம்ப ச் ெசய்ததன்றி நம் ைடய
தீர்த் விட்ட . ஆதலால், இ

வில்
ன்பத்ைத ந்

மிக ம் வியப்ைபத் த கின்ற " என்

அவன

ண்ணியத்ைதப் கழ்ேவா ம், "யாழில் மிக்க ேதர்ச்சி ற் த் த க்கி இைணயற்
விளங்கும் உதயண க்கு வாசவதத்ைதைய மணஞ் ெசய் ெகா க்க எண்ணிய
பிரச்ேசாதனன், ' நம் மகைள மணஞ் ெசய் ெகாள்
ெசய்

ெகாள்ள மாட்டான்; இவைள அவன்பால் அ

மணஞ்ெசய்விப்ேபாமாயின், குலத்திற் சிறியவெனன்

ம்ப

இரப்ேபாமாயின் அவன்

ப்பி அவ

க்கு

நம்ைம உலகம் இக ம்’ என்

நாணி, யாைன மாயத்தால் நம் ேசைனக்கிழவைனப் பி ப்பித் ச் சிைறப்ப த்தி
வாசவதத்ைதக்கு யாழ் கற்பிக்கும் வண்ணஞ் ெசய் அவ ைடய அழகில் ஈ ப ம்ப
பண்ணி அவ டன் அவைள அ ப்பினன். மகளிைரக் ெகா ப் ேபா ைடய குறிப்
இ வாகும்" என்ேபா ம், தத்தமக்குத் ேதாற்றியவாேற இன்

ம் இைவேபான்ற

பலவற்ைறச் ெசால் பவர்க மாய் அங்கங்ேக நிற்க, உதயணன் அமராபதியிற் கும்
இந்திரன் ேபாலேவ சயந்தி நகரத்திற் குந் தன் ைடய அரண்மைனைய அைடந்
ற்றி ந் விளங்குவானாயினன்.
இ க்கும் நாட்களிேல ஒ

நாள், குைட, ஆசனத்தி த்தல், ெச ப்ெபா

குதல்,

ேசைனெய ச்சி, யாைன, தாைன த ய மாியாைதகைளத் தன் ைடய கல்விப்
ெப ைமயாற் ெபற்றவனாகிய ெப ங்கணியானவன் வந் மணஞ் ெசய்தற்குாிய நல்ல
நாைளத் ெதாிவித்தனன். ெதாிவிக்கேவ தி நாள், பைடநாள், மணநாெளன்
நாட்களிலன்றி மற்ைற நாட்களில்

ரசைறயாத வள்

வ

ம்

மகன், ெவண்சாந்

சி

ெவண்மலர் மாைலகைள அணிந் ெவந் கில் உ த் ச் ெசன் , ெபான்வார் விசித்
த்தமாைல மலர்மாைலகைள அணிந் ஏற் ாி ேபார்த்தப்ெபற்றதாகிய அரச ைடய
ெகாற்ற ரசத்ைதப் ெப ம்பைணக் ெகாட்
ற் சித் க் ெகாற்றைவையத் தித்
அதைன யாைனயின பைண எ த்தத்தில் ஏற்றிப் பலர் தன்ைனச் சூழ்ந் வரத் தான்
அந்த யாைனயின்
திகேடா ம் ெசன்

கி

ள்ள அைணயில் இ ந் ெகாண் , ேதேரா ம்

நகரத்தாெரல்லா ம் அறி ம்ப , "அரசன் ேவல் ெவற்றிெபற்

விளங்குக! மகள் ணர்க: மண்மகள் ம க; நகரத்தீர்! நான் கூ வனவற்ைறக்
ேக ங்கள்: பாவச்ெசயல்கைள நீக்கித் தி ைவ ைடயீராய்ப் கழ்ெபற்
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விளங்குங்கள்; பிரச்ேசாதன சக்கரவர்த்தியின் குலமகளாகிய வாசவதத்ைதைய
நம் ைடய அரசர்பிரான் மணஞ்ெசய் ம் நாள் இன்னதாகும்" என் கு ந்த யால்
அம் ரைச அைறந் ெதாிவித்தனன். ேகட்ட நகரத்தார்கள் மகிழ்ந் அதிக
வி ப்பத் டன் தத்தம் வாயில்கேடா ம் ேதாரணங்கைள நாட் மிக ம் விசாலமான
பந்தர்கைளப் ேபா வித் அவற்றின் அகத் ம் றத் ம் விசித்திரமாகிய
அலங்காரங்கைளச் ெசய்வித்தனர்.
பலவைகயான பழங்க ம் ெவற்றிைல ம் பலவைகப் பாக்குக்க ம் நிரம்பிய
ெபட் கைள ம் சுண்ணப் ெப ங் குடங்கைள ம் தம் பக்கத்தில் ைவத் க்ெகாண்
வந்ேதார்க்கு வைரவின்றி அவற்ைறக் ெகா ப்ேபார் ழக்க ம்,
ரட்ேகா ைளயர்களின் காவல் சூழப் ெபற் க் கீேழ ெவண்மணல் பரப்பிய
தண்ணிழற் பந்தைரச் சுற் ப்பக்கத்தி ைடயன ம் மைடத்ெதாழில் வ வாத
வாழ்க்ைகயர் பயின்றன மாகிய அறச்ேசாற்றட் ல்களின் அகத் ம் றத் ம்
அந்தணாளர்க்கும் அல்லாத பிறர்க்கும் அ தினன்ன அ சில்கைள ம் ெநய்யாலாக்கிய
சிற் ண் கைள ம் எப்ேபா வி ம்பினா ம் அப்ேபாேத அளித்தைலத் தவறின்றிச்
ெசய்ேவார்

ழக்க ம், ெகா ப்பவர்கள்

ேவதியர்களின்

ட்

ெதாகுப்ேபார்களின்

ழ்த்திய குங்குமக் களி ம் மலர்க

வாயில்களிற் சிந்திய சமிைதக
ட்

ம்

ம், வாசைனப்ெபா ள்கைளத்

வாயில்களிற் சிந்திய வாசச்சுண்ண ம், லந்த மகளிர்

எறிந்த மலர்மாைலக ம், சிறார் ழ்த்திய ெசம்ெபாற் கண்ணிக ம், திகளின்
ெதய்வங்க க்குக் ெகா க்கப்ப ம் ப க ம் தம்பல மாகிய குப்ைபகைளத் த் ச்
சந்தனக் குழம்பால் கைள அவித் ப்ேபா பல பரப்பிய வாயில்களிற்
ெசய்யப்பட் ள்ள அலங்காரங்கைள அழித் விட்ட சி பிள்ைளகைளப்
பி த் க்ெகாண் ெசன் அவர்க ைடய குற்றச்ெசயல்கைளத் தாய்மார்க க்கு
அறி
த் ம் ஏவன் மகளி ைடய ழக்க ம், சக்கர வ வத்தினவாகிய ஆ
எந்திரங்கள் ஒன்றற் ெகான் மாறாய் நின் நீைரச் ெசாாியாநிற்கச் சந்திராதித்த
த ய க்குைடகள் எந்திரத்தாற் ைடெபயர்ந் அைசயாநிற்க விளங்கும்
சினாலயங்களில் தீர்த்தங்கரர்க ைடய சாித்திரங்கைள விளங்க எ த் ைரத் ப்
ெபாிேயார்கள் அ கைனப்
ெசய் ம்

சிக்கும்

ழக்க ம், கண்ணாற் கண்டவற்ைறக் ைகயாற்

ல்விைனக் கம்மியர் பைனேயாைல, ெநட் ,

ேதாற்றங்களிற் சிறி ம் ேவற் ைமயில்லாதப

கில்

த

யவற்றால் நாற்றம்

இயற்றிய இைல, ெகா ந் ,

கிழ்,

ேபா , மலர் என் பவற்ைற ைடய பலவைக மரங்கைள அங்கங்ேக பந்தர்க்
கால்ேதா ங் கட் , அப்ப ேய ன்சுவர்களில் ஓவியங்கைளத் தீட் க் 1காலத்ைதப்
லப்ப த் ம் எந்திரங்கைள உாிய இடங்களில் அைமத் ப் பார்த்தவர் கண்கைள
மீளவிடாதப பின் ம் ெசய்யேவண் ய அலங்காரங்கைளெயல்லாம் அங்கங்ேக
ெசய்பவர்களிடத் ண்டாகிய

ழக்க ம், அரச

ைடய ேவைலக்காரர்களில்

தியவர்கள் பலர் நாற் றத்
ள்ள கைட திகேடா ம் வந் , "கிாீடமல்லாத
ெப ங்கலங்க ள் எவற்ைற யாவர் ேவண் னா ம் உடேன அன் டன் அவற்ைறக்
ெகா த் விடலாம்.
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---------1காேலந்திரம்.
ெகா த்தவற்றிற்கு இரண்
என்

வாணிகர்க

மடங்கு அரசன் பின் மகிழ்ந்

க்குச் ெசால்

ம் ெப

அளிப்ப

திண்ணம்"

ழக்க ம், அலங்காரமின்றிச் சும்மா ஓ

விைளயா கின்ற தம் ைடய பிள்ைளகைள அைழத் , "எந்ைதமீர்! இங்ேக வ க; நம்
அரசர்பிரா ைடய க யாண மண்டபத்திற்குப் தியவற்ைற அணிந்
ம்
தந்ைதமார்கேளா ெசல் ங்கள்" என் ெசால் நல்ல உைடகைள உ த்தி
அவர்க ைடய உச்சி தல் பாதம்வைரயில் அணிய ேவண் யவற்ைற அணிந்
த வி த்தமளித் அவர்கைள அ ப் ம் அாிைவமார்களின் ழக்க ம், உண்டவர்
ைகவிட
யாத பலவைகப்பட்ட பானவைககைளத் தம் இல்லங்கள்ேதா ம்
ெதாகுத் ைவத் , "வள்ளத்திற் ெபய் ங்கள்; பிறர்க்குக் ெகா ங்கள்; தா ங்கள்" என்
மிக்க ஊக்கத்ேதா

கூ ங் கள்

ண்ணாள ைடய ெப

ழக்க ம், பைகவைர

ெவன் அவர்க ைடய குடைர மாைலயாகச் சூ வன ம், த்ேதார் ெபண் ர்
றவியர் பாலெரன்பவர்க க்கு ஒ ெபா
ம் ன்பஞ் ெசய்யாதன ம் உத்தம
இலக்கணங்கள் உைடயன மாகிய ஆயிரத்ெதட் யாைனகைள அலங்காித் அரசன்
ஆ தற்குாிய மண் நீர் ெகாணர்தற்காக அவற்ைறச் ெச த் கின்ற பாகர்க ைடய
ெப

ழக்க ம், மிக்க அழைக ைடயவர்க

ம் ஈன்ேறாைர ம்

எதிர்ேநாக்காதவர்க மாகிய கன்னி மகளி ள், "மண் நீர் சுமத்தற்குாிய
ண்ணிய ைடயவர்கேள! வா ங்கள்" என் எதிர்ெகாள் ம் ேகாயின்மகளிர்களின்
பாடகேவாைச ம், இைவேபான்ற பல்லாயிர ஓைசக ம் தம் ள் கலக்கப்பட் நகர்
க மணச் ெசல்வத்தால் விளங்கிய . கல்யாணத்திற்கு ேவண் ய எல்லாம் அைமக்கப்
ெபற்றன. அப்ெபா
ேசாதிடர் வந்
கூர்த்தேவைளையத் ெதாிவித்தனர்.
அ ெதாழில், த்தீ அ ந் ைற ேபாகிய மைறநவில் நாவிைன ைடய ேராகிதன்
வந் மணப்பந்தாில் உதயணைன ம் வாசவதத்ைதைய ம் ஆசனத்தில் இ க்கச்
ெசய் எதிாில் அக்கினிையவளர்த் உாிய ெபா ள்கைளக் ெகாண் ஆகுதிபண்ணித்
திைசகேடா ம் உாிய ெதய்வங்கைளப் பிரதிட்ைடெசய்

சித் , நிேவதித் ,

அம்மிேயற் தல் த ய விேசடங்கைள நிகழ்த்தி, "நன்னிைல லகி னாவல் ேபால ம்,
ெபான்னணி ெந மைல ேபால ம் மன் க இவர்" என வாழ்த்தினன். பின்னர்
வாசவதத்ைதயின் ன்ைகையப் பற்றிக் ெகாண் உதயணன் தீைய வலம்
வந்தனன்.அ ந்ததி காட்டல் தலாகிய மற்றச் சடங்குக ம் விதிப்ப
நிைறேவறியபின் இ வைர ம் கட் ேலற்றினர்.
அப்பால் ஆறாந்திங்களிற் ெப ங்கணிச் சங்கத்தா ம், திைணக ம் கணக்க ம்,
பிற ம் வந் உடல்மயிர் கைளதலாகிய விேசடத்ைத ம் விதிப்ப நிகழ்த்தினர்.
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பின் , உதயண

க்கு மண்

நீர் ஆட் தற் ெபா ட்

ஐம்ெப ங்கு

ம்,

எண்ேபராய ம் உ திச் சுற்றத்தா ம், பிற ம் பக்கங்களில் ெந ங்கி வாராநிற்க,
ஆயிரத்ெதட் யாைனகளின் ேமல் குைடகள் கவிப்ப ஆயிரத்ெதட் ப் ெபாற்குடங்கள்
ெசன்றன. அக்குடங்கைள இ கப் பி த் க்ெகாண் அவற்றின் இ
றத் ம் கன்னி
மகளிர் இ ந்தார்கள்.
சங்கங்கள் ஒ த்தன; சி

ழ ம் பிற வாத்தியங்க
ெகா க

ழங்கின;

ம் ெப ங்ெகா க

விளங்கின; ேமற்கட் களின் கீேழ பதினா
மங்கல மகளிர்

ம்

ரசங்கள் சிைலத்தன;

ம் உயர்ந்

அைசந்

மங்கலப் ெபா ள்கைள ஏந்திக்ெகாண்

ன்ேன ெசன்றனர்; ேவல் வாள் ேகால் இவற்ைறக் ைகயிற் ெகாண்ட

காவ ைளயர் பா காத் ச் ெசன்றனர்; இந்தச் சிறப் டன் ெசன்

ஒ

வாவியில் நீைர

கந் ெகாணர்ந் , உதயண ைடய இடப்பக்கத்தில் வாசவதத்ைதைய ைவத்
இ வ க்கும் விதிப்ப நீராட் அலங்காித்தனர். பின் நிகழ்த்த ேவண் யைவ
ைறப்ப நைடெபற்றன. அப்பால் இ வ ம் இனிய உண கைள உண் அன்
மிக்கவர்களாகி இன்
வாராயினர்.
அக்காலத்தில் அறிஞர் சிலர் உதயணைன அைடந்

"ேதவாலயத்ைத ம்

நகரத்ைத ம் வலஞ்ெசய்தல் விவாகத்திற்குாிய விதியாகும்" என் கூற, உதயணன்
அதைன அங்கீகாித்
ைறப்ப வாசவதத்ைதேயா ேகாயிைல அைடந்
க்குைடக்கீழ் விளங்கும் அ ந்தவக் கிழவனாகிய அ கேதவைனத் தாிசித் த்
தன் ைடய பிரார்த்தைனைய நிைறேவற்றிக்ெகாண்
றத்ேத ேபாந் மிக்க
ைவபவத் டன் நகர்வலஞ் ெசய்தனன். ெசய்த ெபா
, அவ ைடய
மணக்
ேகாலத்ைத ம் வாசவதத்ைதைய ம் உலாச்சிறப்ைப ம் பார்த்தற்கு நகரத் ள்ள
இ பாலா ம் வாயில் மாடங்களின்மீ ம் கட் மைலகளின்மீ ம், நகர்காண்
ஏணியின்மீ ம், ஏறிக் கண் களித்தார்கள். அதன்பின் அவ்வி வ ம் அரண்மைனைய
அைடந் ஒ வைர ஒ வர் விட் ப்பிாியாமல் மிக்க காதைல உைடயவர்களாகி
ஒப்பற்ற இன்பமைடந் வாழ்வாரயினர்.
அவ்வி வ ம் இங்ஙனம் வாழ்ந் வ ைகயில், கழின் ெப ைமைய ம் ேவ
ேவறிடத் ப் பிறந்த ஆன்பா ம் ேத ம் கலந்தாற்ேபாலத் ேதாழர் ேவ பட்ேடகி ம்
கூ பட் யலாத அன் மிக்க நண்பின் அைமதிைய ம் இராச காாியங்களில்
த ம் பட்ட அைமச்சின் ஆற்றைல ம் இைவேபான்ற பிற குணங்கைள ம் தன்பால்
தாங்கி உச்ைசனியில் எல்லாவற்றி

ம் ெவற்றிெபற்

விளங்கிய

கி, உதயணன்

சிைறப்பட் ச் ெசல்வத்ைத நீத்தன ெனன் நிைனயாமல், பிரச்ேசாதனன் தன் மகள்
வாசவதத்ைதைய அவ க்கு அன்ேபா ெகா த்தைமயாேலதான் அவன்
பி ேமேலற்றிக்ெகாண்

தன் நகர் ெசன்றனன் என்பைத ம் பிறவற்ைற ம்,

'ேகாயின் ற்றத் ம் வாயின் ம ங்கி
வம்பலர் ெமாய்த்த வம்பலத் தகத் ம்

ம்
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யாைனத் தானத் ம ந்தவப் பள்ளி ம்
தாைனச் ேசாி ந் தாென த் ைரக்கும்
பாைட யறியாத் ேதசிகச் ேசாி ம்
ஓ நர் சாைல யகத் ேமாவாச்
சூ ெபா கழகத் த க ந் ேதாமில்
நல்ல ந் தீய மறிந்தகத் தடக்கா
மட் மகிழ் மகளிர் ட்டச் ேசாி ம்
காாிைக பக ங் க ங்கைட மைழக்கண்
வார்ெகா மகளிர் வளநகர் வைரப்பி ம்
குதிைரப் பந்தி ங் ேகா கர் வைரப்பி ம்
மதிமயக் கு உ ம கணி கைடயி ம்
நீர்த் ைறக் கைரயி ம் கூத் ைற ேசாி ம்
மன் ஞ் சந்தி ம்’ (2.8 : 56-70)
ஆகிய இடங்களிற் ேபசுவித்

நகரத்தாெரல்லா ம் அறி ம்ப

பண்ணி, அங்ேக

உள்ளவர்கள் ேபசுவனவற்ைறெயல்லாங் ேகட் , மாகளவனத்திற் காளி ேகாயி
இ ந்த தன் ேதாழர்கைள ம்

ரர்கைள ம் பிறைர ம் ஓாிடத்திற் கூட்

ல்

கமன் கூறி,

"இந்நகர் வ ைம அைட ம்ப இனி நீங்கள் ெப வழிேய தனித்தனியாகச் ெசன்
விைரவில் நம் மன்னைன அைட மின்" என் ெசால் அவர்கைளப் றப்படச்
ெசய்தான்.
அப்பால் அவன் ஆகேவண் யவற்ைற நா னன். நா , றந்ேதார்களின் ேவடம்
ண் நகரத்தா ைடய மனங்கைளக் கவர்ந் காாியங்கைள
ப்பவர்களாய்க்
கிராமங்களி
க்கும் தன் ேதாழர்கைளக் கண் அங்குள்ள னிவர்
ெதாிந் ெகாள்ளாதப ேவற்ேறான்ேபாலத் தன்ைனக் காட் ச் ெசால்ல
ேவண் யவற்ைறச் ெசால் அவர்கைள உதயணன்பாற் ெசல் ம்ப அ ப்பினான்.
அ ப்பியபின், ஆண் ள்ள னிவர்களிடம் சமய விகற்பங்கைள ம் நீதிகைள ம்
பகற்கால
வ ம் ேபசிக்ெகாண்ேட இ ந் விட் இரவிற் றப்பட் த் தன் டன்
ன்னேம வந் ஆக ேவண் யவற்ைறப் பிறரறியாமற் ெசய் ெகாண்
ந்த
சாதகெனன் ங் குய மகன இல்லத்ைத அைடந் அங்ேக இ ந்த சாங்கியத் தாையக்
கண் நிகழ்ந்தவற்ைற ம் நிகழ்த்த ேவண் வனவற்ைற ம் அவ க்குக் கூறிப்
பசிைய ம் ெவப்பத்ைத ம் ேபாக்கும் ம ந்ெதா கலந்த அவல் ைவத் ள்ள
கிழிைய ம் தண்ணீர்க் கரகத்ைத ம் ைகக்ெகாண்
றப்ப தற்கு ஆயத்தமாக
இ க்கும்ப அவ க்குச் ெசான்னான்.
பின்னர் அவன், உதயண ைடய நண்பனானயவனப்பா த் தைலவைன அைடந்
ெசால்ல ேவண் வனவற்ைற ம் தன் றப்பாட்ைட ம் அவ க்குச் ெசால் அவன்
ெகா த்த யந்திர வண் யாகிய ணியின்றி ம் ெபாறியின் இயங்கும் ைவயத்ைதக்
ைகக்ெகாண் , "ஈண்

எஞ்சி ள்ள ேதாழர்கைளெயல்லாம் றப்படச் ெசய் விட்ேட
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நீ றப்படேவண் ம்" என்பைத அவ க்குச் ெசால் த் தனக்கு
ேவண் வனவற்ைறெயல்லாம் அவ் வண் யில் ைவத் க்ெகாண் சாங்கியத்
தாைய ம் அதில் ஏற்றி அைத ஊர்ந்
றப்பட் ப் றநகர் கடந்
மியில்
விமானேமறிச் ெசல் ம் இந்திரகுமரன் ேபாலப் ட் பக நகரத்ைதேநாக்கிச் ெசன்றான்.
அப்ேபா பிறர் அறியாமல் தங்கேவண் ய இடங்களில் தங்கிச் ெசன் நா ற்
நாற்பெதல்ைலயில் அந்த வண் ைய நி த்த ேவண் ய ைறப்ப ேய நி த்திச்
சாங்கியத்தாைய ஒ பா காப்பான இடத்தில் இறக்கிப் பின்ேன வ ம்ப ெசால்
விட் த் தான் மாத்திரம் ட்பக நகரத்ைதக் இரவில் அைடந் ஒ வ ம்
ெதாிந் ெகாள்ளாதப தன் வண் ையப் பிாித் ஒ பால் ைவத் விட் இடவகைனக்
கண் மன்னவ ைடய ெசௗக்கியத்ைதக் ேகட் த் தன் ைடய
இைளப் கைளெயல்லாம் அங்ேக இ ளிற் ேபாக்கிவிட் ேமேல நிகழ்த்த
ேவண் யவற்ைற ேயாசித்தற்கு எண்ணி ெவந்திறன் மிைலச்சர் வந்ேதாைர
விலக்கிக்ெகாண் பா காத்தி க்கும் மந்திரமாடத்தில் அவ டன் மைறந்தி ந் ,
யாைன மாயத்தாற் பி
ண் சிைறயில் அகப்பட்ட உதயணைன வி த்தல் ேவண் த்
தான் இறந் விட்டதாகப் ெபயர் பண்ணி உச்ைசனிைய அைடந்த
த ய
ெசய்திகைள ெயல்லாம் அவ

க்குக் கூறினன்; ேகட்ட இடவகன்,

"ெகட்ட காைல விட்டன ெரன்னா
நட்ேடா ெரன்ப

நாட் ைன நன் ". (2.9:118-9)

எனப் பாராட் னன்.
பின்னர்

கி, உதயணன் நீர்விழவின் கண்ேண வாசவதத்ைதையப் பி மீேதற்றி

வந்த பின் நிகழ்ந்த ெசய்திகைளச் ெசால்" என்

ேகட்ப இடவகன், " பத்திராபதி

ஐந் ெறல்ைலயள ஓ ப் பாைல நிலத்தின் இைடயிேல உயிர் றந்த ; உதயணன்
த ேயார் நடந் வந் பகற்காலம் நீங்கும் வைரயில் ஒ
ள்ளிலமரப்
ெபா ம்பாில் மைறந் தங்கினர். இரவிற் பைடகைளத் ெதாகுத் ச் ெசல் வதற்கு
வயந்தகன் வந்தனன். உதயணன் வாசவதத்ைதையப் பா காத் க்ெகாண் தனிேய
அங்கி ந்தனன். இ க்ைகயில் சூாியன் உதித்தபின் அக் காட்
ள்ள சவரர்,
ளிஞர்கள் இவர்க ைடய அ ச் சுவ கைள ம் பி யின் அ ச்சுவ கைள ம்
பாத் க் ெகாண்ேட வந் உதயணைனக் கண் சூழ்ந் ேபார் ெசய்யத் ெதாடங்கினர்.
அவர்கைளக் கண் வ ந்திய வாசவதத்ைதைய உதயணன் 'அஞ்சற்க" என்
ெசால் க் காஞ்சைனேயா அவைளத் தனிேய நி த்திவிட் ப் ேபாந் வில்ைல
வைளத் அம் கைள எய் நாற்பத்ெதான்ப மறவர்கைள ழ்த்தினன். ழ்த்தேவ
இறந்தவ ைடய தமர் அச்ச ற் ப் ேபார்ெசய்தைல நி த்தி அந்தப் ெபா ம்பாின்
நாற் றத் ம் ெந ப்ைப ைவத்

ட் விட்

ஓ னர்" என்

ெசான்ன டன்,

கி

ர்ச்சித் த் திடீெரன் கீேழ வி ந்தனன். இடவகன், அவைன எ த் த் த வித் தான்
அச்ெசய்திையச் ெசால்ல ேவண் ய ைறப்ப ெமல்லச் ெசால்லாததற்குக் கவன்
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ைசத்திேயாபசாரஞ் ெசய்

உணர்ச்சிைய உண்டாக்கி, "உதயணனன் உயி டன்

இ க்கின்றனன்" என் கூறினன். உடேன
நிகழ்ந்தவற்ைறக் கூ " என் ேகட்டனன்.

கி எ ந்தி ந் , "அதன்ேமல்

அப்ேபா இடவகன், "ஆ களின் இைடேய பா ம் சிங்கம் ேபாலேவ அவ்ேவடர்
கூட்டத்தினிைடேய உதயணன் பாய்ந் ேபார்ெசய்யத் ெதாடங்குதைலக் கண்ட
வாசவதத்ைத அஞ்சி ந ங்கினள். அவைள ெமல்ல நடத்திக்ெகாண் ஓாிடத்தில்
அவன் நிற்ைகயில், உேராகிணிேயா

நின்ற திங்கைளச் சூழ்ந்த ஊர்ேகாைளப் ேபால

ேவடர்கள் அவர்கைள வைளந் ெகாண்

ன்

த்தத் ெதாடங்கினர். உதயணன்,

'யாம் ைதத்தி க்கும் ெபா ட்ெடாகுதிைய உமக்குக் காட் ேவாம்;

ன்

த்தாமல்

இ ம்’ என்றனன். அதைனக்ேகட் அவர்கள் சும்மா நின்றனர். அப்ெபா
நாங்கள்
ேசைனகேளா ெசன்ேறாம். உதயணன் எங்கைள அறியாதவன் ேபாலேவ
அவர்கேளா ேசர்ந்
த ல் நின் அப்பால் வாசவதத்ைதேயா ஒ பக்கத்தில்
நின்றனன். ேசைனயின் ெப க்கத்ைதக் கண் அவ்ேவடர்கள் ஓ விட்டார்கள். பின் ,
அவ்வி வைர ம் ைறப்ப அைழத் க் ெகாண் சயந்திநகரம் அைடந் மணம்
ெசய்வித்ேதாம். உதயணன் வாசவதத்ைதேயா இன் ற் வாழ்வானாயினன்.
சூாியசந்திரர் உதித்த ம் அத்தமித்த ம் அவ க்குத் ெதாியா; தன் ைடய
இராசதானியாகிய ெகௗசாம்பிையக் ைகப்பற்றிக்ெகாண் ஆ ணிெயன் ம் அரசன்
ஆண் வ தைல ம் அறிந்திலன். உயிர்ேபான்ற தன் தம்பியர்களாகிய பிங்கல
கடகைர ம் நிைனக்கின்றானில்ைல. நகுடராசன் ேபாலக் காம இன்பம் ஒன்ைறேய
நிைனந் அதைனேய பாராட் க்ெகாண் பிறர்க்குச் சமயங் ெகாடானாயினன். நாம்
என் ெசய்ேவாம்!" என் வ த்த ற் க் கூறினன். அ ேகட்ட கி ன்
வல்
ெசய் , "அன்ேப! இ கா ம்

ன் ற்றி ந்த அரசன் இைடவிடாமல் இன்பத்ைத

கர்வ இயல்ேப!" என்
த ற் கூறிவிட் , அப்பால் அங்ேக வந்தி ந்த
சாங்கியத்தாைய வ வித் த் த ம் இயல்ைபக் ேகட்பவன்ேபாலேவ சில ேநரம்
ேபசிக்ெகாண்

ந் , நீங்காமல் அய ல் நிற்கும் ஒற்றர் ேபான்றவர்க

ஒவ்ெவா

காாியத்ைதக் கூறி அ

ப்பிவிட்

இனிேம

ம் பா காத்தல் உம் ைடய கடைமயாகும்;

க்கு

அவைள ேநாக்கி, "உதயணைன

'அற்றங் காத்த னாண்ைம ேபால ம்
குற்றங் காத்த ற் குரவர் ேபால ம்
ஒன்றி ெயா க
யிேர ேபால ம்
நன்றி யன்றிக் கன்றிய க தற்குத்
தகவில ெசய்த ற் பைகவர் ேபால ம்' (2.9; 219-23)
ஒ குதல் அன்பர ெசயெலன்ப நீர் அறிந்தேத. உதயணன் இன்பச்ேசற் ள்
இறங்கினன். ஆதலால் இனி இலாவாண நகரத்தின் பக்கத்ேத ள்ள மைலையச் சார்ந்த
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ேசாைல ஒன்றில் அவைன உண்டா ம்ப ெசய்வித் அவன் அங்ஙனம் ெசய் ம்
நாட்க ள் ஒ நாள் வாசவதத்ைதைய அவன் பிாி ம்வண்ணஞ் ெசய் அங்ஙனம்
பிாிந் ெசன்றெபா
அவள் இ ந்த ட்ைடத் தீக்கிைரயாக்கி அவைளச்
சு ங்ைகவழிேய அைழத் வந் நீர் என்னிடம் ேசர்ப்பிக்க ேவண் ம். ெந ந் ர
வழிப்பிரயாணத்திற்காக ைவத்தி ந்த அவைல உண் விக்கி " கி
இறந் விட்டாெனன்பைத ம் அவ க்குச் ெசால் அவைன அரசாட்சிக்கு
உாியவனாகச் ெசய்தல் உம் ைடய கடைம. இ நாங்கள் எல்ேலா ம் ஆேலாசித்த
ெசய்தியாகும்" என் விாிவாகச் ெசால் , இன்ன இடத்தில் தன்ைன வந் பார்க்க
ேவண் ம் என் அவ க்கும் ேதாழர்க்கும் ெதாிவித் விட் அவைல உண் விக்கி
இறந்தவன்ேபாலத் தன்ைனப் லப்ப த்தினன். உடேன இடவக
"எம் ைடய உயிர்த்ேதாழனாகிய
என்

அ

தம் ைடய

ம் ஏைனேயா ம்,

கி இறந்தபின் யாம் இனி உயிேரா

இேரம்"

க்கத்ைதப் பிறர்க்குப் லப்ப த்தினர். பின் அவர்கள்,

"சிறந்த அறி ைடேயானாகிய இவைனச் சு தல் ைறயன் ; இவன் உடம்ைபக்
கங்கா தீரத்தில் இ வ தான் ைற" என் ெசால் ப் பிறரறியாமல் அவன் உடம்ைப
மைறத் ைவத்தனர். சாங்கியத்தாைய ேநாக்கி, "நீர் ெசன் அரசனிடத் ம்
அரசியிடத் ம் ன்ேபாலேவ அன்ேபா பழக ேவண் ம். கி கூறியவற்ைற உாிய
காலத்தில் நிைறேவற்ற ேவண் ம்" என் அவைள உதயணன்பால் அ ப்பினர்.
அங்ஙனேம அவள் றப்பட் த் தயங்கிதழ்த் தாமைரத் தண்பைண தழீஇய சயந்தியம்
ெப ம்பதிைய அைடந்தாள்.
உண்ட அவல் விக்கியதால்

கி இறந்தாெனன்ற ெசய்தி எங்கும் பரவிய .

சயந்திநகைர அைடந்த சாங்கியத்தாய் உதயணகுமரைனக் கண்டாள். தாையக்
கண்ட கன்ைறப்ேபால அவன் வி ப்பங்ெகாண் உபசாித் ப் பீடெமான்றில் அவைள
இ க்கச்ெசய்தான். இ ந்த அவள் அவ

க்கு உபசார ெமாழிகைளக் கூறி,

"வாசவதத்ைதைய நீ அைழத் வந்த பின் உச்ைசனி நகரத்தில் நிகழ்ந்தைவ இைவ"
என்

கூறினள். கூறிய டன், "இனிய நண்பர்க

ம் டன் வந்திலேனா?" என்

ைடய கடைமையத் தீர்த்த

கி

அவன் வினாவினன். அதற்கு அவள் விைரவாக

விைட கூறாமற் சற் ேநரம் ஆராய்ந் பின், "நீ வாசவதத்ைதையப் பி ேமல்
ஏற்றிக்ெகாண் வந்த இரவில் அங்ேக ேபார் ெசய்தற்கு வந்த ரர்கைளெயல்லாம்
ெவன் அந் நகாின் அகத் ம் றத் ம் உள்ளார் தத்தமக்குத் ேதாற்றியவாேற
கூ வனவற்ைறெயல்லாம் ேகட் ப் பின்னர்ச் ெசய்விக்கேவண் யவற்ைற ெயல்லாம்
அங்ேக ெசய்வித் விட் இ ட்ெபா தில் மைறந் எந்திர ைவயெமான்றில்
என்ைன ம் ஏற்றிக்ெகாண் இப்பால் வந் பா காப் ள்ள இடெமான்றில் என்ைன
இ க்கச்ெசய் , "ேவடர். க

ைடய உைறவிடமாகிய இவ்விடத்திற் ெசய்தற்குாிய

காாியங்கைளச் ெசய் வ ேவன்; நீர் அரசைன அைட ம்' என்

பின்ேன தங்கி

விட்டான்" என்றனள். என்றவைள ேநாக்கி உதயணன், "வாசவதத்ைதையப்
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பார்த் விட்

வ க" என்றனன்.

சாங்கியத்தாய் கன்ைறக் கா ம் கறைவையப்ேபால ஆவ டன் ெசன்
வாசவதத்ைதையக் கண்டனள். அவள் இளைம ெதாடங்கித் தன்ைனப் பா காத் வந்த
ெசவி யாத ன், கண்ட டன் எ ந்

உவைகக் கண்ணீர் ெப கச் சாங்கியத்தாையத்

த வி மிகப் பாராட் னள். பாராட்டேவ அவள்," தாய்மார் பதினாறாயிரவ ம்
ேதாவிமார்க

ம் பிற ம் உன்

ைடய பிாிவாற்றாமற் லம் ைகயில், பிரச்ேசாதனன்.

'யாேன வாசவததத்ைதைய உதயண டன் அ ப்பிேனன்' என்ற ெசால்லக்ேகட்
அவர்கள் வ த்தந் தணிந் உய்ந்தனர்" என்றனள். என்ன ம் வாசவதத்ைத பின் ம்
தம்மவைர நிைனந் வ ந் வாளாயினள். சாங்கியத்தாய் அவ ைடய கண்ணீைரத்
தன் விரலால்

ைடத் , "பாைவேய! பிறந்த

ட் னைரேய நிைனந்

நீ இங்ஙனம்

அவலங்ெகாள்ளாேத; ெகாள் தல் மங்கல மகளிர்க்கு மரபன் " என் கூறி அவைள
உடனைழத் ச் ெசன் அங்ேக மிக உயர்ந்ததாக ள்ள கட் மைல ஒன்றின் ேமல்
ஏற்றி அதன் உச்சியில் அவைள நி த்தி, "நங்ைகேய! பார்ப்பாயாக; அரசர்
ெப மானாகிய உன் தந்ைதயின் நகரம் அேதா ேதான் வதாகும்; ஏன் கவைல
அைடகிறாய்?" என்

அவள் உவப்பக் கூறிப் பின் காம இன்பத்தில் அ ந்தித் தன்

அரச உாிைம.ைய ம், பைகவன் நகைரக் ைகக்ெகாண்
த்தைல ம்
நிைனயாம
க்கும் உதயண க்கு நல்லறிைவ உண்டாக்குதற் ெபா ட்

கி கூறிய

அழற்க மத்ைத மந்தணமாகச் ெசால் ய டன், நன்ெனறி ல்வழித்
திண்ணறிவாளன் வ ந்தி ேநாற்ற அ ந்தவம் ேபாலப் பிற்பய ைடைமையத் ெதளிந்
வாசவதத்ைத உடன்பட்டாள்.
அப்பால் சாங்கியத்தாய் மைறந்தி ந்த கிைய அைடந் நிகழ்ந்தவற்ைறக் கூறேவ,
அவன் உதயணன வ வம் ேபான்ற ஓவிய ெமான்ைறப் படத்தில் எ தி
அவ்
வத்தில் நான்கு கண்கைளப் ெபாறித் அவற் ள் ேமேல ள்ள கண்ைண
ம க்கியதாக அைமப்பித் அப்படத்ைத அவளிடங் ெகா த் , "இதைன
உதயண க்குக் காட் ம்" என்றனன். அவள் ெசன் வாசவதத்ைதேயா அவன்
இ ந்த சமயம் பார்த் அப்படத்ைதக் காட் னள். அவன் அதைனப் பார்த் அதில்
அைமந்த

ட்ப ேவைலகைளக் கண்

வியந்

மனித ைடய உ ப் க்க

"அ கேள ஆட்கள்; ேதாள் மைனவி; பல் மக்கள்; கண் ேதாழர்; தைல இ
என்

ம்

ற்க த்ைத அறிந்தவனாத ன், நான்க

ள்,
குரவர்"

ள் ேமலாய கண்

ம ங்கியி த்தைல அறிந் ,"நம் ைடய ேதாழர்கள் நால்வ ள் ேமம் பட்டவனான
கிக்கு ஏேதா

ன்பம் உள " என்

கவைல ற்

ேநாக்கியெபா

சாங்கியத்தாய்,

"உச்ைசனியி
ந் வ ைகயில் அவைல உண் விக்கி இறந் ேபாயினன் அவன்"
என்றனள். எனேவ உதயணன் ெபாறிெகட்ட எந்திரம்ேபாலக் கண்ேசார்ந் கீேழ
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ழ்ந் தன்ைன மறந் கிடந்தனன். அதைனக் கண்ட வாசவதத்ைத ம் இ ேய ண்ட
நாகம்ேபால் ய ற் அவன் மார்பில் ழ்ந்தாள். அ ெதாிந் அரண் மைனயில்
உள்ளார் எல்லா ம் ன் ற்றனர். அப்ெபா
அ கி
ந்ேதார் ைசத்திேயாபசாரத்தால் அவ ைடய ர்ச்ைசையப் ேபாக்கேவ அவன் எ ந் கண்களினின் ம்
அவலக் கண்ணீர் ெப க,
" விண்ேடாய் கானத் ேவழ ேவட்டத் ச்
சிைறெகாளப் பட் யான் ெசல்சார் வ த்தபின்
மைறெகாண் மாயெமா
ைறநகர் விழவி ள்
ஏதின் மன்னன் காத பயந்த
மாதைரத் தழீஇப் ேபாதரப் ணர்த் ப்
ேபா வ ெலன்ேறாய் ெபாய்த்த ைனேயா? (2.10: 125-30)
இனி வாழ்தல் ஆற்ேறன். இளைமெதாடங்கித் தாயி

ம்என்பால் அன் ைடயாய்!

என்ைன ம் உடனைழத் ச் ெசல்லேவண் ்ம் அன்ேறா? நீ மட் ம்
ெசன்ற
ைறேயா!" என் பலவா விலாவித்தனன்.

ன்ேன தனித் ச்

அங்கி ந்த அறிஞர், "விேராதிக க்கு ன் இங்ஙனம் நீ வ ந் தல் இைறைம
அன் . தளர்ச்சியின்றி இ த்தல் ேவண் ம். நல்விைன ைணெசய் மாயின் கிையப்
ெபறலாம்" என் ேதற்ற அவன் ேமல் ஆக ேவண் யவற்ைற நிைனந் சிறி வ த்தந்
தணிந்தி ந்தான். ஆனா

ம்

கியின் நிைனவால், அபரபக்கத் த் திங்கள் ஒளி

குன் வ ேபால் அவன் எல்லா வைகயி ம் குைற
வைத அறிந்த ேதாழர்,
அரச க்குாிய எல்லாக் காாியங்கைள ம் கிையப் ேபாலேவ ெசய்தற்குாியவன்
உ மண் வாேவ என்றறிந் அக்காாியங்கைள எல்லாம் அவனிடமாகச் சார்த்தினர்.
அவன் அங்ஙனேம அரச க்குாிய எல்லாவற்ைற ம் அறிந் ெசய்வானாயினன்.
அப்ப
"அரச

நிக ங்காலத்தில் ஒ நாள் உ மண்
ைடய

பைகவைரெவன்

வா ேதாழைர ேநாக்கி,

ன்பத்ைத நீக்குதற்குாிய பாிகார வழிகள் பல உள. அைவ
அவர் ெகா க்கும் கப்பங்கைளக் ெகாணர்ந்

ன்னி தல்,

மகளி டன் ெதப்பத்திேலற்றி நீர் விைளயாடச் ெசய்தல், உண்டாட்டயர்வித்தல்
த யனவாம்.. அவற் ள் ஏேத ம் ஒன்றால் அரசன் கவைலையப் ேபாக்குவ டன்
மைலச்சார
ள்ள னிவைர அைடந் வினாவின் நிகழ்ந்தவற்ைற ம்
நிகழ்வனவற்ைற ம் கூ வாெரன்பைதச் ெசால் அங்ஙனேம ேகட்பித் ம், அவன
க்கத்ைதப் ேபாக்கேவண் ம்" என்றனன். அதைனச் ெசால்ல ேவண் ய
ைறப்ப ேய மற்றத் ேதாழர் உதயண க்குக் கூறினர்.
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ேகட்ட உதயணன், " அங்ஙனங் கூ ம்

னிவ ம் உளேரா?" என்ற ெபா

அ கி
ந்த உ மண் வா, "அரேச! நின்ைனக் க
ற் ப் ரண கர்ப்பிணியாக
இ ந்த மி காவதி நிலா ற்றத்திற் சிவந்த ஆைடையப் ேபார்த் க்ெகாண்
யி ம்ெபா
அவைளத் தைசத் திரெளன் கிம் ட்பறைவ ஒன் எ த் ச் ெசன்
வி லகிாியில் ைவக்க, நீ அங்ேக உதித் வளர்ந் கற் த் ேதர்ந் உன் மாமன்
விக்கிரனால் ஏயர்குலத்திற்குாிய இைறைம ெபற் அரசாட்சி ெசய் ெகாண்
ந்தாய்.
அப்ேபா , இந்நிகழ்ச்சிையச் சிறி ம் அறியாத உன் தந்ைத ெகௗசாம்பி நகரத்தின்
அயலதாகிய வனத்தில் உள்ள ஒ
னிவைர அைடந் வணங்கித் தன் குைறைய
விண்ணப்பஞ் ெசய்தனன். அம் னிவர் நிகழ்ந்தவற்ைற ம் நிகழ்வனவற்ைற ம்
தம் ைடய ஞானத்தால் அறிந் கூறினார். அதைனக் ேகட்ட சதானிகன் உன்ைன ம்
உன் தாைய ம் ெகௗசாம்பிக்கு அைழத் ச் ெசன் தன் ைடய அரசாட்சிைய ம்
உன்னிடம் ஒப்பித் த் றந்தனன். அப்ப ேய இப்ெபா
ம் ஒ
னிவைர அைடந்
ேகட்பின் எல்லாம் ெதாிந் ெகாள்ளலாம். கி ன் ேபாலேவ இறந்
க்குங்
காாியம் யாேத ம் இ த்த ம் கூ ம். அ விளங்கவில்ைல" என்றனன். ேகட்ட
உதயணன் உண்டாட்டயர்த க்கு உடன்பட்டான். ேதாழ ம் உண்டாட்டயர்தல்
உ தி ைடத் என்றனர். அச்ெசய்திைய வள் வ
மகன் ரசைறந்
நகரத்தார்க்குத் ெதாிவித்தனன்.
உடேன மடெமாழி மகளி ம் ைமந்த ம் வான் த் தன்ன அந்நகரம் வ விதாகும்ப
ேவண் யவற்ைறக் ைகக்ெகாண் நல்ல நாளிற் றப்பட் த் ேதர் த யவற்ைற
ஊர்ந் ஒ காலத்தில் இலாவாண நகாின் அய ல் உள்ள ம் தக்ேகார் உைற ம்
தாபதப்பள்ளிகைள ம் கற்ேறார் உைற ம் கட ட்டானங்கைள ம், ஆடப் குந்தவர்
மீ

வதற்குத்

ணியாத சுைனகைள ம், ேகாயில்கைள ம், குரம்ைபகைள ம்

தன்பால் உைடய ம், பலா த ய பலவைக மரங்கள் ெகா ப்பந்தர்
த யவற்ேறா ெசறிந்த மாகிய மைலச்சாரைல அைடந்தனர். உதயணன்
வாசவதத்ைத த யவர்கேளா ம் மற்றப் பாிசனங்கேளா ம் வந் அங்ேக
தங்கினன். சக்கு ைஞ, லாமண்டபம், பல் காழ்த்திைர, படாைகக்ெகாட் ல், கூடம்
த யவற்ைற இ
றத் ம் ெபற்ற திகளா ம் அங்கங்ேக ள்ள மன் களா ம்
ெறய்தி, இந்திரன் தன் ைடய நந்தனவனத்ேதா ம் உாிைமேயா ம் வந்
தங்கினாற்ேபான்ற அழகு ெபற் விளங்கிய அப்பா . ைமந்த ம் மகளி ம்
சுைனப் க் குற் ம், சுள்ளி சூ

ம், சுைனப்

அணிந் ம், ெகா ப் க்ெகாய் ம்,

மகிழின் வட்டமலர்கைளத் ெதாகுத் ம், அேசாகின் ெசந்தளிர்களாற் கண்ணி கட்
மாைல ெதா த் ம், மைலவளம் கழ்ந் ம், குரைவயா

ம்,

ம், மயில்களின்

ஆடல்கைளக் கண் உவந் ம், கிளிகளின் மழைலச் ெசாற்கைளக் ேகட் இன் ற் ம்,
பல மகளிாின் இைடேய களிப் ற் விளங்கும் அரசர்கைளப்ேபாலப் பல பி களி
னிைடேய விைளயா க்ெகாண்

இ மாந்

நிற்குங் களிற்றினங்கைள ேநாக்கி ம்,

நீர் விைளயா
ம், திைனக் ெகால்ைலகளி ம் சுைனையச் சூழ்ந்த பாைறகளி ம் மிக
உயர்ந்த மரங்கள் ெசறிந்த கா களி ம் ஞ்ேசாைலகளி ம் ெகா
களி ம்
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மாறாத்தாைன மன்னைன வ த்தி ஆறாக் காதெலா
அைமயாதவர்களாகி ஆ
ஓ
ம் ஒளித் ம், நா
இன்
வாராயினர்.
இங்ஙனம் இ

ம், பா

ம் கூ

ம், பிாிந் ம், ஊ

ம் நயந் ம், நலம் பாராட்

பாலார்க

ம் அன் ற்

திைளத் ம்,
ம் உணர்ந் ம்,

ம் விைளயா

அம்மைலச் சார ல் விைளயா க்ெகாண்

க்ைகயில், ஐம்ெப ங் கு வின ம் எண்ேபராயத்தா ம் உதயண

க்கு

அங்கங்ேக ள்ள இனிய காட்சிகைளக் காட் க்ெகாண் ெசன் , அவைனத்
ெதாடர்ந் வ ம் உாிைமச்சுற்றத்தாைரப் பின்ேன வ ம்ப ெசய் அவர்க க்குத்
தக்க பா காப்ைப அைமத் விட் ப் பண்ைட ற்ெபா ள்கைள அறிந் பிறர்க்கும்
அறிவித் த் தவம் ெசய் விளங்கும் ஒ
னிவ ைடய தவப்பள்ளியாகிய ேசாைல
ஒன்ைற அைடந்தார்கள். க்குற்றங்கைள ம் நீக்கிய ெபாிேயார் தங்கியி த்த ன்
ட்ட விலங்குகள் த யவற்றால் உண்டாகும் அச்சத்திற்கு அதிற் சிறி ம்
இடமில்ைல. காவைலேய ேவண்டாத அ . ேம ம் மிகுந்த வளத்ைத உைடயதாகி
ஐந்திைண மரங்க

ம் ைபந்தளிர்க் ெகா க

ம் ெந ங்கப்ெபற்

ெவப்பம்நீங்கி, நீ ட்

குந்தாற்ேபான்ற தண்ைம ற் , ஊாின் உள்ளிடத்ைதப் ேபான்ற விாிந்த இடங்கைள
உைடயதாய் மலர்த் தவிசு அ த் த் தளிர்க்குைட ஓங்கிப் ங்குைலக் கவாி ைட ைட
சி மிஞி ம் சு ம் ம் வண் ம் ம்பி ம் குயி ம் பா ம் மழைல ம் பாடலாற்
ேகட்ேபா ைடய மனத்ைத வயப்ப த் வதாகிப் பிறர்க்குக் ெகா க்கக் க தித் தாங்கி
ைவத்தி ந்தாற்ேபாலேவ ேதாற் ம்ப அ தமயமான கனிகைள ஏந்திப் பய ள்ள
மரங்கைளேய ற் ம் ெபற் விளங்குவ அச்ேசாைல.
அவர்கள், அதன் றத்ைத அைடந் , "உதயணன் ஒ காாியத்ைதக் க தித் தாிசிக்க
வந்தி க்கின்றனன்" என்பைத அம் னிவ க்கு ைறப்ப ேய ெசால் வி த்தனர்.
னிவர் அவ ைடய ெப ங்குலப் பிறப்ைப ம் அ ம்ெபா ள் வைகைய ம்
மன் யிைரத் தன் யிர் ேபாலேவ எண்ணிப் பா காக்கும் கடப்பாட்ைட ம் மதித்
அவைனக் கா

தற்கு வி ம்பி, இந்திரைன எதிர் ெகாள்

ம் ெதய்வ

னிவைரப்ேபாலேவ ைறப்ப வரேவற் , அேசாக மரத்தின் அணிநிழ ல்
மண ன்மீ கிடந் ள்ள பலவைகப்பட்ட மலர்த் ெதாகுதியாகிய இயற்றாத் தவிசில்
இ க்கும்ப ைகயாற் குறிப்பித்தனர். அவன் அந்த னிவைர வணங்கி அவர் காட் ய
இடத்தில் இ ந்தனன். இ ந்தவன் பின்னர் அம்மரத்தின் அ ையச் சார்ந்
கிையேய
நிைனந் கவைல ெகாண்
ந்தான். இ க்ைகயில், அவன் பி த்தி ந்த ெவள்ைளப்
ஒன் ைகயினின் ம் ந விக் கா ன்கீேழ ழ்ந்த . அவற்ைற ெயல்லாம் அறிந்த
னிவர், நிமித்தப் பயைன அறிந்

ெசால்

வதில் மிக்க வல்

நராத ன் அவைன

ேநாக்கி, "அரச! நீ பசுமரத்ைதச் சார்ந்தி ந்தைமயால், அ நின் உயிர்த்ேதாழன்
உயிேரா
த்தைல ம் அவன் பின் வந் உன்ைன அைடதைல ம் நன்கு
லப்ப த் ம். இ தவறா ; ெதளிவாயாக. பி த்த ெவண் வின் ழ்ச்சி நீ இப்ேபா
அ பவிக்கும் ேபாகத்திற்கு இைட
உண்ெடன்பைத அறிவியா நிற்கும். அந்தப்
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ேவறிடம் ெசல்லாமல் உன் கா ன் கீழிடத்ைத அைடந்தைமயால் அந்தப் ேபாகத்ைத
மீட் ம் அைடைவ. நீ மியின்ேமல் இ ந்தைமயால் நின் தைலநகரத்ைத ம்
நாட்ைட ம் ெபற் அரச உாிைமைய ம் அைடைவ. சிறி ம் ஐயமில்ைல.
பிற்காலத்தில் உனக்குச் சாரண ைடய உபேதச ம் உண் . உன் ைடய ஆ ள்
நாளின் அள இத் ைணயாகும்" என் கூறினர். உதயணன், "இவ ைடய
அ ள்ெமாழி நிச்சயமாகேவ இ த்தல் கூ ம்" என் எண்ணி கிைய அைடந்தவன்
ேபான்றவனாகி வணங்கி அவாிடம் விைட ெபற் ப் றம்ேபாந் வாசவதத்ைதைய
அைடந் அவ டன் அங்ேக தனக்கு அைமக்கப்பட்
க்கும் பட மாடத்தில்
உைறபவனாயினன்.
அங்ஙனம் உைறந்த உதயணன், ஒ வா

கவைல தீர்ந்

வாசவதத்ைத டன்

ெசன் கான்யாற் க் க ம் னலா
ம்;பலநிற மலர்கள் த் , ேமல்
ையத் திறந்த
ஆபரணப் ெபட் ேபாலத் ேதான் ம் கு வாய்ச் சுைனநீாில் ழெவா ையப்
பிறப்பித்

அத்தாளத்திற் ேகற்பப் பா

ம்; காட்

ள்ள அரமகளிர்ேபான்றவ ம்

குைழயர், ேகாைதயர், இைழயர், இணர்த்தைழயர், தாாினர்க
மகளிர்களின் இைடேய நின்

அவர்க

மாகிய பலவைக

ைடய ஆடைலக் கண் ம்; பாடல்கைளக்

ேகட் இன் ற் ம்; பாைறயாகிய உர ல் ஐவனெநல்ைலச் ெசாாிந் யாைனக்
ெகாம்பாகிய உலக்ைகயால் தம் ஐய ைடய இயல் கைளப் கழ்ந் ெகாண் பாசவல்
இ க்கும் ேவட மகளி ைடய அம்மைன, வள்ைளப்பாட்ைடக் ேகட் ம்;
அ வியா

ம்; சுைன விைளயா

ம்;

ங்குைழமகளிர் ெபான்வள்ளத்ேதந்திய

ேதறைல ம் ம ைவ ம் உண் ம்; ஓர் உயிைர உைடய இ
ஒட்

தைலப் ள்ைளப்ேபால்

இன் ற் ம்; அம்மைலச் சார ல் உண்டாட்டயர்ந்தனன்.

உடன்வந்த மகளிர், ெவண் த்தங்களாற் சிற்றில் இைழத் ம், ேகாங்கம்
பறித் இைவ ெபாற் பணிெயன்
அேசாகஞ்சிைனகளிற் கட்டப்பட்
ஆ

ம்,

க்கைளப்

பாைவகளின் தைலயில் ைவத் ம்,
க்கும் தைழக்கயிற் ஊஞ்சல்களில் இ ந்

ல்ைலப் ேபா கைளப் பறித் க் கத்திைக ெகா த் ம், பித்திைக

பிைணத் ம், தளிர்கைளக் ைகயிற்ெகாண்

பல விசித்திர வ வங்கள் ேதான் ம்ப

கிள்ளி ம், சண்பகச் ேசாைல அைடந் தைழ உைடகைள அைமத் ம்,
வாசவதத்ைதயின் ெசல்வத்ைத ம் சிறப்ைப ம் பா க்ெகாண்ேட குராமரத்தின்
நிழ ல் வைளகள் ஒ

ப்ப மற க் குறைவயா

ம், பந்தா

ம், பாைவ ைனந் ம்,

தளிர்ப்ப க்ைகயின்ேமேல கண்பைட ெகாண் ம், பானவைககைள உண் ம்
விைளயா னர். மற்ைறேயார்க ம் தத்தமக்கு இயன்றவண்ணம் இப்ப ேய
விைளயா க் களித் இன் ற்றனர்.
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இங்ஙனம் உண்டாட்டய ம் நாட்களில் ஒ நாள், யாத்திைர ெசய்பவர்கள் வந்
தங்கும் ெகாட் ல்கைள ம் ெகா ப்பந்தர்கைள ம் பின் ம் இைலேபான்ற இனிய
பல இடங்கைள ம் உைடயதாய்க் காண்பானாயின் இந்திர ம் ேவறிடம் ெசல்லத்
ணியாத மிக்க அழைகப் ெபற் , இனிய பழமரங்கைள ம் ந விய மரங்கைள ந்
தன்பால் ெகாண் மயில் த ய பறைவகளின் ெசறிைவ உைடயதாய் என் ம்
ந ேவார் இல்லாைமயால் உயிர்த்ெதாகுதிகள் கவைலயின்றி வா ம் ெபா ைவ
உைடயதாய் விளங்கும் ெபாழில் ஒன்றில் மர ாி உ க்ைக ம் சிவந்த சைடைய ம்
உண்ைம ஞானத்ைத ம் விரதத்ைத ம் உைடய னிவர் ஒ வர் தவஞ்ெசய் ம்
ஆச்சிரமத்ைத அைடந் அேசாக மரத்தின் நிழ ல் மணற்பரப்பில், உதயணன்
வயந்தக டன் இ ந்தான்.
இ ந்தெபா
அவனிடம் விைடெபற் வாசவதத்ைத காஞ்சைனேயா ேசாைல
வளங் கா தற்குச் ெசன்றாள். ஏவலாளர்க ம் ஒவ்ெவா காாியத்ைத ன்னிட்
ேவ ேவறிடங்கள் ெசன்றனர். அரசாட்சி ையத் றந் மைனவி டன் வந் அங்ேக
தவம் ெசய் ெகாண்
க்கும் ஓர் அரச னிவ ைடய த்திாி ம் ேபரழகின மாகிய
விாிசிைகெயன் ம் ெபய ைடய சி பிராயத்தாள் ஒ த்தி அங்ேக இ ந்தனள். அவள்
னிவர்கைள அன்றி ேவ ஆடவர்கள் யாைர ம் கண்டறியாதவள். அவள்
உதயணைனக் கண் , "இவன் காமன்" என் எண்ணிக் காதல்ெகாண் தான்
ைவத்தி ந்த பாைவ பந் கைள ஓாிடத்ேத ைவத் விட் ெமல்லச் ெசன்
நந்தியாவர்த்தம், நாகம், சிந் வாரம், ேசபா ைக, கு க் கத்தி, சுள்ளி, சி ேசடம்,
சண்பகம் ஆகிய இவற்றின் க்கைளப் பறித் த் தன் குடங்ைகயில் அடக்கிக்ெகாண்
வந்

உதயணைன அைடந் , "ஐயா! இம்மலர்கைளப் பிைணயல்களாகத் ெதா த்

ஈமின்; ஈந்தாற் பாைவ ம்யா

ம் அணிந் ெகாள்ேவாம்" என்

ெசால்

இரந்

அம்மலர்கைள நீட் னள். அவன் அவைளப் பார்த் , "இத் தவவனத்தில் உைற ந்
தி மகேளா இவள்?" என்

த

ல் எண்னி, அவ

ைடய கண்களின் இைமகள்

ஆ தைல ம் அணிந்தமாைலகள் வா தைல ம் கண் , "இவள் னிவர் மகேள"
என் ெதளிந் ெதய்வத் திகிாிைய ைடய அரசர் மகளிர்க்குாிய சிறந்த
இலக்கணங்கைள அவள்பால் கண் யாழ்நரம்ைப வ
தலா ம் பைடக் கலங்கைளப்
பைகவர்ேமற் ெச த் தலா ம் த ம் பட் த் தி ந்திய அங்ைகயால் தன்
ேமலாைடைய விாித் அதில் அம்மலர்கைள வாங்கிப் பல நிற ள்ள மணிகள் நிறம்
மா பட அ த்தப்ெபற்ற இரத்தினமாைலேபாலத் ேதாற் ம்ப பல வைக நிற ள்ள
அம்மலர்கைள உாிய இடங்களில் ைவத் ப் பலவைக மாைலகள் கட் அவ க்குக்
ெகா க்க, அவள் அம்மாைலையத் தக்கவா

அணிந்

ெகாள்

தற்கு அறியாதவளாகி

வ ந்தி அலமந்தனள். அதைன அறிந்த அவன், "இங்ேக வா" என் அைழத்
அவைளத் தன் ம ேமல் ைவத் அவற்ைற அவள் உச்சியி ம் தைலப்பக்கத்தி
மயிர்
யி ம் அலங்காரமாகப் ைனந்
அவள் ெசன்றாள்.

பாராட் , "ெமல்லச் ெசல்" என்

ம்

வி க்க

75
உதயணைன விட் ப் பிாிந்த சில ேநரத்ைத ஒ வ டமாக நிைனந் அவன்
பிாிவாற்றாைமயால் வ ந்தித் தைழகைள ம் கண்ணிகைள ம் ஏந்திக்ெகாண் நற் ங்
ெகாம்பர் நைடெபற்றாங்கு நடந் விைரந் வ ம் வாசவதத்ைத, தன் ன் வ ம்
விாிசிைகைய ம் அவள் கூந்த ல் அணியப்பட்
க்கும் மாைலகைள ங் கண்
அம்மாைலகள் உதயணனால் ெதா த் ச் சூட்டப்பட்டன என்பைத அறிந் சினந்
கண்களினின் ம் ெவய்ய நீர்த் ளிகைளச் சிந்திக் ைகயி
ந்த கண்ணிகைள ம்
தைழகைள ம் எறிந் விட் , "கிைடத்த தாமைரப் வி ள்ள ேதைன உண்பதற்குச்
ெசல் ம் வண்ைடப் ேபால்வார் ஆடவர் என்பைத இன் கண்கூடாகக் கண்ேடன்."
என்

க ஞ் சினம்ெகாண் , உடன்வ ம் சாங்கியத்தாைய ம் காஞ்சைனைய ம்

ேநாக்கி, " என் தந்ைதயின் அணி நகரத்திற்கு என்ைன அ ப்பிவி ங்கள்" என்
ெசால் த் தன் ைடய ேகாலங்கைளச் சிைதத் க்ெகாண்ேட அச்ேசாைலயின் ஒ
பக்கத்ேத ெசல்வாளாயினள். அதைனக் காஞ்சைனயால் அறிந்த உதயணன்
அச்ச ற் ச் ெசன்
கிண்கிணிையத்

அவைளத் த வி அவ
ைடத் ம்

ைடய

கள்ேபாக்கி ம், கூந்தல் அணிகைளப் ைனந் ம்,

வைளகைலக் ைகயில் ஏற்றி ம், கண்ணீர்த் ளிகைளத்
சாியாக அணிந் ம்,

யணிகைளத் தி த்தி ம்; பாத
ைடத் ம் காதணிகைளச்

த் தளிர்கைளக் ைகயிற் ெகா த் ம், றத்ைதத் ைதவந் ம், '*நீ

இங்ஙனம் ேகாபிப்பாயாயின் அன் உயி க்குப் ெப ந் தீங்கு விைளத்தாயாவாய்'
என் கூறி ம் பலவா ேதற்றினான். ேதற்ற ம் அவள் சிறி ம் ஊடல் தணியாமற்
க ஞ்சினத்ேதாேட இ ந்தனள். அப்ேபா அம் மைலச்சார
ள்ள ஒ
பலாமரத்தி
ந்த ஆண் குரங்ெகான் திடீெரன் குதித் வந்த . அதைனக் கண்ட
வாசவதத்ைத அஞ்சி ந ந ங்கி விைரந் அவைனத் த விக்ெகாண்டனள். அவன்
மனம் உவந் ேவ யாெதா கவைல ம் இல்லாதவனாகி அக்கணத்தில் அவ டன்
காலத்ைத இனி கழிப்பானாயினன்.
இலாவாணநகாின
றத்ேத ஒ ங்கியி ந்த கி அந்நகரத்தி ள்ள
அரண்மைனக்கும் தான் இ க்கும் இடத்திற்கும் பிறர் அறியாமல் ஒ சு ங்ைக
வழிைய இயற் வித் ப் பின் ெசய்ய ேவண் வனவற்ைற உ மண் வாவிற்கும்
வயந்தக க்கும் உணர்த்தினன். அவர்கள் அவன் கூறியைதச் சாங்கியத்தாய்க்குத்
ெதாிவித்தனர். சாங்கியத்தாய் உதயணைன அைடந் , "அரேச, ெகா ய விலங்குகள்
உலா ம் மைலச்சார ல் இ ந்தால் ஒ சமயம் யாேத ம் ஒன்றால் வாசவதத்ைத
அச்சம் அைடயக்கூ ம். ஆதலால் இனிேமல் இலாவாண நகரத் ள்ள அரண்மைனச்
சார்ந்தி த்தல் நலமாகும்" என்றனள். உதயணன் அதைன அங்கீகாித்
வாசவதத்ைதேயா ம் றப்பட் அந் நரத்ைத அைடந் அரண்மைனயில்
வாழ்வானாயினன். இங்ஙனம் சில நாட்கள் ெசன்றன.
இப்ப யி க்ைகயில் ேதாழர்கள் உதயணைன ேநாக்கி, "ஒ காாிய ம் இல்லாமல்
சும்மா இ ந்தால் தி மகள் நம்ைம ெவ ப்பாள். ஆதலால் எங்ேக ம் ெசன் வர
ேவண் ம்" என் கூறினார். ேகட்ட உதயணன் வாசவதத்ைதயின் பிாிவிற்கு அஞ்சி
அதற்கு உடன்படவில்ைல. சில தினம் ெசன்றபின் பிாிதற்குாிய ஊழ்விைன
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வந்தைமயால், அரசைன ேநாக்கி வாசவதத்ைத, "அ கேள, ேவட்டஞ் ெசன்

அ ம் ,

மலர், தளிர் என்பவற்றாற் கண்ணி கட் எனக்குத் தந்த
க" என் ேவண் னள்.
அ ெசய்தற்கு வி ம்பிய உதயணன் ம நாள் காைலயிற் பாிமா ஊர்ந் காட் ற்குச்
ெசன்றனன்; மந்திாிகள் தாம் எண்ணியைத நிைறேவற் தற்கு அ

நல்ல சமயம் என்

நிைனத் , "அரசன் காம இன்பத்ைதேய வி ம்பி ஊக்கம் இலனாயினாெனன்
ேவடர்கள் ஊைரச் சு தற்கு வந் சூழ்ந் ெகாண்டனர்" என்ற ேபச்ைச எங்கும்
பரவச்ெசய் ஏவலாளர்கைளக்ெகாண் அரண்மைனயின் நாற் றத்ைத ம் தீக்கு
இைரயாக்கி அந்தப் ரத்திற் ெசன் , ெவளிேய றப்பட் ச் ெசல்

தற்கு

யாமல்

தவித் அலமந் நிற்கும் வாசவதத்ைதைய ம் சாங்கியத் தாைய ங் கண் , " இந்தச்
சு ங்ைக வழியாகச் ெசல் ங்கள்" என் அவர்கைள அ ப்பிவிட் அவர்கள் இ ந்த
இடத்திற் ெகாைலசிைறயாளர் இ வைர வ ந்
குத்தி வாசவதத்ைதயின்
அ க்கல தல் தைலக்கலம் இ தியாக உள்ள ஆபரணங்கைள எல்லாம் ஓாிடத்திற்
சிதறிைவத் தார்கள். அரண்மைனயின் நாற் றத்ைத ம் தீக்கிைறயாக்கிய க மக்
கள்வைரத் தாக்க்கிக்ெகாண்ேட உ மண் வா ஒ பாற் ெசல்வானாயினன்.
அப்ேபா சாங்கியத்தாய் ெவய் யிர்த் ந ங்கும் வாசவதத்ைதைய சு ங்ைக
வழிேய அைழத் ெகாண்
கி இ க்கும் இடம்ெசன்றாள். ெசல் ைகயில்
வாசவதத்ைதைய ேநாக்கி அவள்,"நீ சிறி ம் அஞ்சாேத. உன் ைடய
உயிர்த் ைணவ க்கு ஆக்கமளிக்க வி ம்பி அவ ைடய உயிர் நண்பனாகிய
ெசய்த மாயச் சூழ்ச்சியாகும் இ " என்
எண்ணிய

ந்தெதன்

ன்

கூறினள். அந்தச் சமயத்தில்

வல் ெகாண்

அங்ேக வந்

கி

கி, தான்

வணங்கி, "தாேய!

மறமாச்ேசனன் காதல் மகேள! ேகட்ட ள்க; உன் ைடய தந்ைத ேசைனகளின்
இைடேய உதயணைனச் சிைறப்ப த்தித் தைளயிட்டைமயால் பாஞ்சாலராயன்
ெகௗசாம்பி நகரத்ைதக் ைகப்பற்றிக்ெகாண்டான். பிங்கல கடகர் அஞ்சிேயா னர்.
அவற்ைற அறியாத உன் தைலவன் யாெதான்ைற ம் நிைனத்த ன்றிக் கவைலயற்
உன் டன் இைடவிடாமல் உைறவானாயினன். பைகவைனக் ெகான் உன்
தைலவைன நல்ல பதவியில் நி த்த ேவண் மாயின் நீ சில நாள் பிாிந்தி க்க
ேவண் வேத, ஆதலால், உங்கள் கு க்கு வந்த சி ெசால் நீங்கும்ப
ெசால்

ஆவைதச்

ம் உயிர் ேபான்ற என்ைன ேநாக்கி ம், நின் குலத்ைத ேநாக்கி ம் தைலவன்

தன் தைலைமயினின் ம் வ விய நிைலைமைய ேநாக்கி ம், நிலம் ைட ெபயாி

ம்

விசும் வந்திழியி ம் சிறி ம் கலங்காத நின் கட ட் கற்ைப ேநாக்கி ம், இந்த
வரத்ைத அ ளிச் ெசய்ய ேவண் ம்" என் மிக ம் இரந் ேவண் னன்.
வாசவதத்ைத, "நம் ைடய அரசர்பிரா

க்கு இையந்த

ல் வல்லாளர்களாகிய

மந்திாிகள் நால்வ ள் கி இறந்தனன்; இவன் யாேரா?" என் எண்ணிக் கவைல ற்
விைரந் விைடெகாடாமல் ஆராய்வாளாயினள். அவ ைடய நிைலைமைய அறிந்த
சாங்கியத் தாய், "இவன்

கிேய. அரசன் கவைலயற்றி ப்பைத மாற் வதற்ேக தான்
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இறந் விட்டதாகப் ெபயர் பண்ணிவிட் இவன் இங்ேக வந்தி க்கிறான். நீ
கவைலைய விட் வி " என் ெதாிவிக்கேவ அவள் ேதறினள். கி கூறிய
நியாயங்கைள ெயல்லாம் உட்ெகாண்டவளாயி ம் அவள் உதயணன் பிாிைவ
நிைனந்

வ ந்திப் பின் , "இவன் எண்ணிய

உ தி பயப்பதாகும்" என்

ணிந் ,

"என் இைறவன், ன் மாய யாைனயாற் சிைறப் பட்டெபா
அவைன மீட்பதற்கு
மாய இ தி வல்ைலயாகிய நீதியாள! நீ ேவண் யைதச் ெசய்வாயாக" என்
அவ க்கு உபசார ெமாழிகைளக் கூறி ஒ வா கவைல ெயாழிந்தி ந்தனள்.
வாசவதத்ைதயின் பிாிவால் அரசன் தீங்கில்லாமல் இ த்தைல அறிந் ெகாள்
வைரயில் அவ்விடத்திேலேய இ த்தற்கு நிச்சயித் க் ெகாண்
கி அவ்
வி வேரா ம் ேமேல ஆக ேவண் ய காாியங்கைளப் பற்றி ஆராய்பவனாகி
அவர்க

டன் அங்ேக இ ந்தான். இ

ம்

நிற்க;

உதயணகுமரன் வாசவதத்ைத வி ம்பியப ேய தைழ ம், தா ம், கண்ணி ம்,
பிைணய ம் ைகக்ெகாண் குதிைரைய ஊர்ந் அவைளக் காண விைரந்
வ ைகயில் இடக்கண் ஆ ய . இடத்ேதாள் அைசந்த . பின் ம் சில
ர்நிமித்தங்க ம் தீய சகுனங்க ம் ேதான்றின. அவற்றின் பயைன ஆராய்ந்
பார்க்ைகயில், "உயிர்க்கிழத்தி நீங்கினள்; இங்ேக இலள்; அவைளக் காணாத
வ த்தத்தால் ேதாழர்கேளா தான் சிலகாலம் றத்ேத இயங்குதல் கூ ம்" என்ப
ெதாியவந்த . அதனால் மிக்க கவைல ற்

வ ம் அவன், எதிேர ெப ம் ைகயின்

எ ச்சிையக் கண் மிக ம் விைரந் வ ைகயில், வாசவதத்ைத இ ந்த இடத்தி ம்
ெந ப் ப் பரவித் ேதான்றக் கண்டான். கண் ஊக்கங் குன்றியவனாகிச் ெசல் ம்
ெபா
தனக்கு ஒ ேசார் ம் ேநராதப உ மண் வா ம் வயந்தக ம் மாய
மள்ளைரக் கூட்டத் ேதா
ரத்தி அ ப்பவர்களாகித் தன் வர பார்த் க் ெகாண்
எதிேர நிற்பைதக் கண்டனன். அப்ேபா , காஞ்சனமாைல,
"நாவலந் தண்ெபாழி னண்ணா ேராட் ய
காவலன் மகேள ! கனங்குைழ மடேவாய் !
மண்விளக் காகி வரத்தின் வந்ேதாய் !
ெபண்விளக் காகிய ெபறல ம் ேபதாய் !
ெபான்ேன ! தி ேவ ! அன்ேன ! அாிவாய் !
நங்காய் ! நல்லாய் ! ெகாங்கார் ேகாதாய் !
ைணக் கிழத்தீ! வித்தக
!
ேதேனர் கிள ! சி
க் குைற !
உைதயண குமர யிர்த் ைணத் ேத !
ைதயழ லகவயிற் க்க ைனேயா!" (2.18:76-85)
என் காட் த் தீயின் இைடேய அகப்பட் வ ந் ம் மயிைலப்ேபால
இைடவிடாமற் லம்பி அலமந்
ழ்ந்
ரண்
ரண் அ தைல அவன்
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பார்த்தனன். பார்த் வாசவதத்ைதக்கு ஏேதா ஒ
ன்பம் வந் விட்ட ெதன்
நிச்சயித் அறி மயங்கிச் ேசார்ந் ெபாறியற்ற பாைவேபாலக் குதிைரயினின் ம்
திடீெரன் நிலத்தில் ழ்ந்தனன். ழ்ந் அறிவற் க் கிடக்கும் அரசைனத் ேதாழர்
அ கி ர்ச்ைசைய மாற் தற்குாிய ெபா ள்கைளக் ெகாண் மாற்ற, எ ைம ந்
ெதாடர்ந்த அன் ைடய அவைள நிைனந் அரற்றிக்ெகாண்ேட அவன் எ ந்தான்.
எ ந்தவைன அவர்கள் சூழ்ந் பல வைகயான சமாதானங்கைளச் ெசால் த்
ேதற்ற ம் அவன் ேதறாமல், "என் உயிர்த் ைணவி
என்

அத்தீயிற் குவானாயினன். அப்ேபா

மகி ம்ப

நீ இங்ஙனம் எண்

ழ்கிய தீயில் யா

ேதாழர், "உன்

ம் குேவன்"

ைடய பைகவர்

தல் மிக ம் தவறாகும்; ' கி இல்லாவி ன்

உதயண க்கு யா ம் ெசய ல்ைல' என் அறிவிலார் ெசால் ஞ் ெசால் எங்கள்
மனத்ைதச் சுடா நிற்கும். அதைன நீ அறிந் உன் குலத்ைதத் தாங்குதல் நன் " என்
விலக்க, கடல் கைரையக் கடவாத ேபால அவன் ேதாழர்கள் வார்த்ைதையக்
கடவானாகி, "என் உயிர்த் ைணவியின் உடம்ைபப் பார்க்க ேவண் ம்; ஆதலால்
விைரந் ெந ப்ைப அவித் அதைனக் காட் மின்" என்றனன்.
அவர்கள், "அரசர் காிப்பிணத்ைதக் காண்ப மரபன் " என் வற்
த்த ம் அவன்
தைடப்படாமற் காண்பைதேய வி ம்பித் ன் ற்றனன். "நம் ைடய ெப ந்ேதவி
உயிர் நீங்கும்ப இவர் பார்த்திராெரன் அரசன் எண் வானாயின், அ நாம்
எண்ணிய காாியத்திற்கு மிக்க இைட றாகும்" என் ேதாழர் அவைன
அைழத் க்ெகாண் ஒ வைகயாகப் பள்ளிப்ேபரைற ெசன் அங்ேக
அைமக்கப்பட் ள்ள சு ங்ைக அவ க்குத் ேதான்றாதப அதன் வாயிைல நன்றாக
த ல் மைறத் விட்

அங்ேக காிந்

கிடந்த இரண்

குைறப் பிணங்கைளக் காட் ,

"சாங்கியத்தா ம் தத்ைத ம் இறந்தைம ெபாய்யன் ; உண்ைமேய!" என் அவன்
மனங்ெகாள்ளச் ெசய் அங்கங்ேக சித ண் கிடந்தன ம் தீயில் ழ்கினைமயால்
ஒளிவிட் விளங்குவன மாகிய அவ ைடய ஆபரணங்கைளப் ெபா க்கிவந்
அவ

க்கு

ன்ேன இட்டனர். ெபான்னாிமாைல, ெநற்றிப்பட்டம், திலகம், ெசவியணி,

ெபாற்ெகா , இைலப்ெப ம் ண், இதயவாசைன, களிைக,

த்தாரம், பன்மணிப் ண்,

சின்மணித்தா , த்தணிவடம், சித்திர த்தி, நாண், ெதாடர், ேதாளணி, இைடயனி,
விரலணி த ய அணிகலங்க ள் ஒவ்ெவான்ைற ம் அவன் தனித்தனிேய
எ த்ெத த் ப் பார்த் ப் பார்த் விளித் விளித் ப் பலவா
லம்பி அரற்றினன்.

பின் அவ ைடய ெம ைவ ம் கவைலைய ம் அறிந்த மந்திாிமார், "இவன்
ேசார்ைவ அறிந் பாஞ்சாலராயன் ேபார் ெசய்வதற்கு வ வானாயின்
இந்நகரத் ள்ேள வரவிடாமல் த த் வி க" என் ெசால் ச் ச ரங்கப் பைடக டன்
ரர்கைள அந்நகரத்ைதச் சூழ அைமத் அவர்க க்கும் ேசைனக க்கும் ேவண் ய
ேபார்க்க விகைள ம் அளித் , உண ப் ெபா ள்கைள ம் அங்கங்ேக நிரம்ப
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ைவத்ததன்றி ெப ம்பைடகைளத் திைசேதா ம் அ ப்பிப் பா காக்கும்ப
ெசய்வித் உதயண க்கும் அதைனத் ெதாிவித் அவன
ன்பத்ைத ஒ வா
தீர்த் வ வாராயி ந்தனர். பின் ம் அவர்கள் காமத்தால் உண்டாகும் தீங்குகைளப்
பலவா எ த்ெத த் உைரத்
ஆ த ற்றி ந்தனன்.
அதைன அறிந்த ேதாழர், "அரச

அவ

ைடய வ த்தத்ைதப் ேபாக்க, அவன்

க்கு யாெதா

தீங்கும் இல்ைல. இனி

ேவறிடத்திற்கு ெசல் தல் நலம்" என்
கிக்குத் ெதாிவிக்க, அவன் வாசவதத்ைதக்கு
அச் ெசய்திையத் ெதாிவித்தனன். அவள் மந்திரத்தாற் பிணிப் ண்ட
நாககன்னிைகேபால கியி ைடய நீதிெமாழியாற் பிணிப் ண்டவளாகித்
தன் ைடய குைறைய ெவளிப்ப த்தாமல் தைலவன் ஆக்கமைடதைலேய ெப ம்
பயனாக நிைனந் ஆ த ற்றனள். பின் அம் வ ம் உடம்ைப
ேவ ப த் வதாகிய ம ந்ெதான்றால் ேவ நிறம்ெபற் அந்தண வ வங்ெகாண்
ெமல்லப் றப்பட் ஒ மைலையச் சார்ந் அங்ேக தவம் ெசய் ெகாண்
ந்த
உ மண் வாவின் தந்ைதயாகிய னிவைன அைடந் தாம் இன்னாெரன்பைத
அவ க்கு லப்ப த்தாமல் ஆகேவண் யவற்ைற அவனிடஞ் ெசால் மிக
அ காம ம் மிக அகலாம ம் அவன தவப்பள்ளியில் தங்கியி ந்தனர்.
வாசவதத்ைதயின் பிாிவாற்றாமல் வ ந் கின்ற காஞ்சைனக்குத் தாம் எண்ணிய
காாியத்ைத உ மண் வா மந்தணமாகத் ெதாிவித் த் ேதற்றி அவைள அைழத்
வந் வாசவதத்ைதயிடம் ேசர்ப்பித் விட் ச் ெசன்றனன். அவள் வாசவதத்ைதையத்
ேதற் வித்

அவ

டன் இ ந்தனள். இ க்கும் நாட்களில் ஒ

நாள் அந் நால்வ ம்,

"நாம் இங்ேக இ த்தைல அயலார் அறியின், நம் ைடய காாியம் ப

ப ம்" என்

எண்ணி, "இனி யாம் இ த்தற்குாிய இடம் யா ?" என் ஆேலாசித் ஒ வ க்குந்
ெதாியாமல் றப்பட் ச் ெசன் உ மண் வாவின் தந்ைதயின் ேதாழ ம் உக்கிர
குலத்திற் பிறந்தவ மாகிய விசயவரெனன் ம் அரச ைடய இராசதானி ம் அங்க
நாட் ல் உள்ள மான சண்ைபெயன் ம் ெப நகரத்தில் வா ம் ெப ஞ்
ெசல்வவானாகிய மித்திரகாமெனன் ம் வணிகர்ெப மா ைடய ட் ல் தங்கிக்
காலம் கழிப்பாராயினர்.
-----------------------------3. மகத காண்டம்
ஏயர் குலத்திற்குப் பழம்பைகவ

ம் அ பற்றிேய ெகௗசாம்பி நகரத்ைத

ைகப்பற்றியவ மாகிய பாஞ்சால அரசன், கி இறந்த ெசய்திைய ம்
வாசவதத்ைதைய இழந்தைமயால் உதயணன் ெம
ற்றி த்தைல ம் அறிந்
அப்பால் தனக்கு யாெதா தீங்கும் உண்டாக மாட்டாெதன் எண்ணிக்
ெகௗசாம்பிநகரத்ைதப் பா காவாமல் ெசல்வக்களிப்பால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி
அைடந்தி ந்தனன். அதைன அறிந்த உ மண்

வா

த ேயார், "இனி மகத
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மன்னேனா

நட் ப் ண்

அவ

ைடய பைடகைள ம் ேசர்த் க்ெகாண்

பைகவைன ெவல்ல ேவண் ம்." என்

உதயண

த யவைர இழந்தபின் எனக்கு ேவண் வ

க்குக் கூறினர். அவன், " கி
யா ? என்

ம த்தனன். நா

க்கு

நாள் உதயண ைடய உடம் ெம
ற்ற . அப்ெபா
ேதாழர், "சிறந்த
வித்ைதயில் வல்லவனாகிய இலாமயெனன் ம் ஒ
னிவன் இ ந்த வனங்கூடத்
தீயால் ெவந் விட்ட " என் எ த் க் கூறி, "தீயால் ன்ப
விலக்கற் பாலதன் " என் ேதற்றிக்ெகாண்
ந்தனர்.

தல் யாவரா

ம்

அங்ஙனம் இ க்ைகயில் பார்ப்பனத் ேதாழனாகிய இைசச்செனன்பவன், "யான்
கூ வைதக் ேகட்
க; மந்திரத்தால்
யாத காாியம் யா ம் இல்ைல. வாசவதத்ைத
இறந் ேவ பிறப்ைப அைடந்தி ப்பி ம் பைழய உ வத்ேதா அவைளத்
த வதற்கு உாித்தான மந்திரம் ஒன் உண் . அதைனக் கற் வல்ேலானாகிய
அந்தணன் ஒ வன் இராசகிாியெமன் ம் நகரத்தின்பால் உள்ளான். அவைன
அைடந்

வழிபாடாற்றி ேவண் ன், வாசவதத்ைதைய யாம் ெப தல் எளியதாகும்"

என்

கூறினன். ேகட்ட உதயணன், "அங்ஙனம் ெசய் ம் மந்திர ம் உண்ேடா?"

என்

வியந் , தைலெய ப்ப அந்த வழிேய இனி

"இங்ஙனம் ெபாிேயார் ெசால்லக் ேகட்

யல ேவண் ம் என்

க்கிேறன்" என்

நிச்சயித் ,

இைசச்சன் பின்

ம்

கூறினன். ேகட்ட உதயணன், "இப்ெபா ேத அவ்விடத்திற்கு யாம் விைரந் ெசல்ல
ேவண் ம்" என் ெசால்லத் ேதாழர்கள் அவைனக் கூட்டத்தினின் ம் தனிேய பிாித்
அைழத் க்ெகாண் வந் மிக்க ஆற்றைல ம் கல்விைய ம் உைடயவர்களாகிய
ரர்கைள வ வித்
ெகாண்டனர்.

ேவ

வ வம் ெகாள்

ம்ப

ெசால்ல, அவர்கள் அங்ஙனேம

அரச ம் தா ம் யாத்திைரக்கு ஏற்ற பார்ப்பன வ வங் ெகாண்டவர்களாகிப்
றப்பட் ப் ன்றாளகெமன் ம் நாட்ைட ம் காள வனத்ைத ம் கடந் க ப்பாச
ெமன் ம் காட்டா ஒன்ைறத் தாண் அப்பா ள்ள காட் ன்வழிேய ெசன்றனர்.
அப்ேபா

உதயணன், அங்ேக திாி ம் கைலமான் பா காப்பப் ெபண்மான் ம ண்

ேநாக்கி நிற்றைலக் கண் , வாசவதத்ைதயின் பார்ைவைய நிைனந்

மனம்

ங்கி,

"பிைணேய! என் உயிர்த் ைணவி ெசன்ற இடத்ைத நீ கூ வாயாயின் யான்
அவ்விடம் ெசன்
வண் , ெதன்றல்
ெசல்

உய்ேவன்; நீ கூ க" என்

லம்பி ம் அப்ப ேய மயில், ற ,

த யவற்ைறத் தனித்தனிேய விளித்

தைல அறிந்த ேதாழர் இரங்கி அவ

' றக்கம் ாி ந் ெதால்ைலயி னியன்ற
பிறப்பற ய ம் ெபாிேயார் பிறந்த

டன்,

அரற்றிக்ெகாண் ம்
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சிறப்பிைட யறாத ேதசிக ைடய
மறப்ெப ந் தைகய மாற்ேறா ாில்ல
விறற் க ைடய
ாிய மைமந்த
உலகிற் ெகல்லாந் திலகம் ேபால்வ
அலைக ேவந்த னாைண ேகட்ப
அரம் மல்ல ங் கரம் மில்ல
ெசல்வப் ெப ங்கு சிறந்தணி ெபற்ற
நல்குர வாளைர நா
மில்ல
நன்ெப ம் லவர் பண் ளிப் பன்னிய
கழ்ச்சி ற்றா மகிழ்ச்சியின் ம ந்த
இன்னைவ பிற ெமண் வரம் பிகந்த
மன்ெப ஞ் சிறப்பின் மகதநன் னா ' (3.3:41.54)
ெசன்

சார்ந்தனர்.

சார்ந்தவர்கள் அவ

க்கு மிக்க ஆ தல் ெசால்பவர்களாகி அந் நாட் ன் ஐந்திைண

வளங்கைள ம் ேநாக்கிக் ெகாண்ேட அதன் தைலநகராகிய இராசகிாியத்ைத அைடந் ,
அதன் அகழி, மதில், பலவைகச் சாதியா ைடய ேசாிகள், நால்வைக
வ ணத்தா ைடய ெத க்கள் த யவற்ைற எல்லாங் கண் மிக ம் உவைக ற்
உள்நகர் ெசன்றனர். உதயணன் அதன் வளங்கைளெயல்லாங் கண்
வாசவதத்ைதயின் பிாி மனத்ைத வ த்த மிகுந்த வாட்ட ற் அவர்க டன்
தங்கினான்; தங்கியவன்,
வி ப்ெப ஞ் ெசல்வெமா ெவன்றி தாங்கிய
ஐம்பதி னிரட் யவனச் ேசாி ம்
எண்பதி னிரட் ெயறிபைடப் பா
ம்
அளப்ப ஞ் சிறப்பி னாயிர மாகிய
தைலப்ெப ஞ் ேசைனத் தமிழச் ேசாி ம்
ெகாைலப்ெப ங் க ந்திறற் ெகால்லர் ேசாி ம்
மிைலச்சச் ேசாி ந் தைலத்தைல சிறந்
வித்தக விைனஞர் பத்தியிற் குயிற்றிய
சித்திர சாைல ெமாத்திையந் ேதாங்கிய
ஒட் விைன மாட ங் ெகாட் விைனக் ெகாட்
தண்ணீர்ப் பந்த ந் தைகயைம சாைல ம்
அறத்தியல் ெகாட்
மம்பலக் கூட ம்
மறப்ேபார்க் ேகாழி மரபிற் ெபா த் ம்
விறற்ேபா ராடவர் வி ம்பிய கண் ம்
மறக்களி யாைன வ க்கும் வட்ட ம்
க ெசல் ரவி
கும் தி ம்
அ த்ெதா யறாஅ வரங்க ங் கழக ம்
அறச்ேசாற் றட்
மம்பலச் சாைல ம்

ம்
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..............................................................ெந ங்கி' (3.4: 7 - 29)
விளங்குவ ம் அதன் அய ல் உள்ள மான றநகரத்தில் காமன்ேகாயி ன்
பக்கத்ேதஉள்ள ெபாய்ைகக் கைரயில் விளங்கும் இளமரக்காவில் இ க்கும் தாபதப்
பள்ளி ஒன்றில் அவர்க டன் தங்கி வாசவதத்ைதயின் பிாிவாற்றாமல் மிக ம்
வ ந் வானாயினன்.
அவன் உயிைரக் காப்பாற்ற நிைனந்த ேதாழர் அங்ேக ள்ள கண்கவர் ேபெராளிக்
காக ண்டகெரன் ம் ஒ ெபாியவைர அைடந் தம் ைடய குைறகைளெயல்லாம்
அவாிடம் விளங்கக் கூறி, உதயண க்குத் ைதாியம் உண்டாக ேவண் ய வழிகைள
இன்ன இன்ன வைகயாகச் ெசால்ல ேவண் ெமன் ெசால் உடன்ப வித் அவைர
அைழத் வந் அவ க்குக் காட் , " ன்னம் யாம் கூறிய ெபாிேயார் இவேர"
என்றனர். உதயணன் மிகுந்த ஆவேலா அவர் கூ வைதக் ேகட்பதற்கு வி ம்பி
அவைர வணங்கினன். அவர் அவைன ேநாக்கி, "இரண் மாதம் விரதத்ேதாேட நீர்
இங்ேக இ த்தல் ேவண் ம். அப்பால் ஈமத்தில் யாம் ெசய்ய ேவண் ய சாதைன ஒன்
உண் ; அ
ந்தபின் வாசவதத்ைத பைழய உ வத்ேதா வ தல் ஒ தைல.
உம் ைடய இராச்சிய ம் உமக்குக் கிைடக்கும். இதைன நீர் நம் ம் என் ெசால் க்
ைகக்ெகாள்ள ேவண் ய விரதத்ைத ம் அதன் விதிைய ம் ெதாிவித் த் தம்மிடம்
ெசன்றனர்.
ேகட்ட உ மண் வா த ேயார், "நிலத்திற் குத ம் விசும்பிற் ெசல் த ம்
கடல் நீைர வாய்க்" ெகாண் உமிழ்த ம் மைலைய ஏந் த ம் ஆகிய இைவ ேபான்ற
விச்ைச பயின்றவர்கைளக் கண்கூடாகேவ கண்
க்கிேறாம், ெசத்ேதாைர மீட்கும்
விச்ைசைய உைடேயாைர இ வைரயிற் ேகட் ம் அறிந்திலம். ெப ம் ண்ணியம்
உைடேயாமாத ன் இவைரக் கண்ேடாம்.
இவர் வாசவதத்ைதைய வ வித் அளித்தல் ஒ தைல" என் வியப் ற் க்
கூறியவராகி அரசைனத் ேதற்றிப் றநகரத்ேத ன் கூறிய இடத்தில் அவ டன்
தங்கினர். "நம் அரசைன மகத மன்ன க்கு நண்பனாக எப்ப ேய ம் ெசய் விட
ேவண் ம்" என்ற ஆேலாசைன அவர்க க்கு மிகுதியாக இ ந்த .
அப்ேபா

அந்நகாில் காமேதவ

க்கு விழா நடந்த . நடக்ைகயில் அரசன்

கட்டைளப்ப , "ப மாபதி காமைன வழிப தற்கு இன் ெசல்வாள்; நகரத்ைத
அலங்காித்தி மின்" என் வள் வ
மகன் ரசைறந் ெதாிவித்தனன்.
ேகட்டவர்கள் அங்கங்ேக அலங்காரஞ் ெசய்வித்தார்கள். தி மகளாயி ம் உ வி
உணர்வி ம் ஒப் ைமயாற்றாப் ப மாபதி, நீரா
யாப்பியாயினி த ய ேதாழிய ம் காஞ்சுகியர்

ம்

அலங்காரஞ் ெசய் ெகாண்
த ேயா ம் சூழ ஒ ைவயத்ைத
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ஊர்ந் ெசல்
நின்ற .

ைகயில், அ

றநகரத்ேத உள்ள காமன் ேகாட்டத்

வாயி ல் வந்

ைவயம் நின்ற ெபா
அதைன
ய திைர காற்றால் விலகிய . விலகேவ
அத ள்ேள இ ந்த ப மாபதிைய எதிாில் ன்ைனமரத்தின் கீேழ வாசவதத்ைதயின்
நிைன டன் இ ந்த உதயணன் கண்டான். ப மாபதி ம் அவைனக் கண்டாள்;
ஒ வைர ஒ வர் வி ம்பி மனம் குைழந்தார்கள். வாசவதத்ைதக்கும் அவ க்கும்
ேவற் ைம ேதான்றாைமயால், "நாம் க தி வந்த ெபாிேயார் வாசவதத்ைதைய மீட்
அளித்தனேரா?" என்
என

உதயணன் எண்ணினான்; "இவன், தன்ைன வழிபடவந்த

நிைறைய அளத்தற்கு என்

ன்னர்த் ேதான்றிய காமேதவேனா?அன்றி அந்தண

வ வத்ேதா ேதான்றிய ேவ ேதவகுமாரேனா?" என் ப ைம எண்ணினள்.
அப்ெபா
ேதாழி வந் வணங்கினள். அவள் ேதாைளப் பற்றிக்ெகாண்
வண் யி

ந்

இறங்கிய ப மாபதி, ேகாயி

மாடத்ைத வலம்வந் , விதிப்ப

ள்ேள ெசன்

தானங்கைளச் ெசய்

காமேதவ

ைடய

ேநான்பியற்றத் ெதாடங்கினள்.

ெதாடங்கினவள், தன் ன்ேன நின்ற திய காவலாளர்கைள ேநாக்கி, "இங்ேக தானம்
ெபற வ ம் அந்தணர்கைளத் தைடெசய்யாமல் உள்ேள வரச் ெசய்ம்மின்" என்
கட்டைளயிட்டனள்.
"எல்லா நல ம் அைமந்த உதயணைனப்ேபான்ற தைலவைன இவள்
அைடதற்குாியள்" என் அங்ேக நின்ற தியவள் ஒ த்தி ஒ பாட்ைடப் பா னள்.
அதைனக் ேகட்ட ப ைம, 'இப்ேபா
ேபான்றவேன' என்

ன்ைனயின் கீேழ நின்ேறான் அவைனப்

க தினள். விழாவின

தல் நாளிற் ெசய்ய ேவண் ய

தானங்கள் விதிப்ப ெசய்யப்பட்டன. அப்ெபா
அத்தமித்தற்கு ன்ேப நாம் கன்னிமாடம் ெசல்வ
ெசல்

தற்கு அவ

மகளிர், "சூாியன்
நலம்" என் கூறினர். கூறேவ

ைடய மனம் த மாறிய . ேதாழிமார் வந்

ைவயேமறிக் கன்னிமாடம் ெசன்றனள். ெசன்றபின், "இவ

ஏற்ற, ப மாபதி

ைடய ேநான் இந்த

விழாவில்
ெப ம்; அந்தக் காலத்தில் இவள் தானம் ெசய்வாள்; வாங்க
வ பவர்கைள நீவிர் விலக்க ேவண்டாம்" என் சிலதியர் ெசாற்றனர். அைதக் ேகட்ட
உதயணன், "மீட் ம் இவைள நாம் பார்த்தல் கூ ம்" என்
ஆ தல் ெசய் ெகாண்
ந்தான்.
இ ந்தெபா

பின்ேன ெமல்லச் ெசல்

தன்

ம் ஐராவதிெயன்

ைடய மனத்திற்கு

ம் அவள் ேதாழிையக்

கண் , "இவள் யார்? இவள் ெபயெரன்ன? இச் ேசாைலயின்கண் இவள் வந்த காாியம்
யா ?" என்

உதயணன் வினவினன். "இந்த அந்தணாளன் ெபா ள் நைசயால்

வந்தவன்" என்

நிைனத்

ஐராவதி, "இவள் இந்நகரத்

ேதவியாகிய, சிவமதிெயன்பவ

அரசன் பட்டத் த்

ைடய சேகாதாி ம் காசிராசன் மைனவி மான
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உதையேயாைட என்பவ

ைடய மகள்; ப மாபதிெயன்

ம் ேப ைடயாள்;

க யாணமாகாதவள்; மன்மத க்கு நகரம் ெசய் ம் விழாவின்
வில்
ேவதியர்க க்கு ேவண் யவற்ைறக் ெகா க்க எண்ணியி க்கின்றாள். ெபா ளில்
வி ப்பம் இ ப்பின் நீர் இங்ேக இ ம்" என்

ெசான்னதன்றி, "உம் ைடய நா

எ ?

ஊர் எ ? ேகாத்திரம் யா ?" என் ம் ேகட்டனள். உதயணன் அவள் ேகட்டைதக்
குறித்

உள்ேள மகிழ்ந் , "என்

ைடய நா

காந்தாரம்; ஊர் இரத்தின ரம்;

என் ைடய தந்ைத சாண் யெனன் ம் அந்தணன்; என் ெபயைர மாணகெனன்
ெசால் வர்" என் கூறினான். ேகட்ட ஐராவதி மகிழ்ந் விைரந் கன்னிமாடஞ்
ெசன்றாள்.
அப்பால் உதயணன் ேதாழைர அைடந்தான். சூாியன் அத்தமித்த ;

ல்ைல

மலர்ந்த ; தாமைரகள் குவிந்தன; பின் ம் உள்ள மாைலக்கால நிகழ்ச்சிகைளக் கண்
காம ேவகம் அதிகாிக்கப்ெபற்ற உதயணன் வாசவதத்ைதைய மறந் ப மாபதியின்
அழைகேய நிைனந் ,
"வனப்பைம ைவயம் தனக்குமைற யாகிய
கஞ்சிைக க வளி ெய ப்ப மஞ்சிைட
வானர மகளிாிற் றானணி சுடர
ைகநலக் காந்தண் கிழ்விர ேனாவத்
தைகமலர்ப் ெபாய்ைகத் தண்ெசங் க நீர்
சில்ெலனப் பி த் ெமல்ெலன விழிந்
நண்ண வ ேவாள் ேபா ெமன்கண்
ஆற்ேறன்; (3.7: 47-54)
தவஞ்ெசய்ேத ம் யான் இவைள அைடேவன்" என்
ேதழர்க க்குக் கூறி வ ந்தினன்.
ெசன்ற ப மாபதி ம் அவைனேய நிைனந்
பின் அமளியில் ஏறி,
'ந மலர்க் காவி ட்
மிய ந் ணர்க்
ெகா க்கு க் கத்திக் ெகா ந்தளிர் பி த்
நாண்மலர்ப் ன்ைனத் தாண் த லைணந்
ப கு வன்ன ேநாக்கெமா ைபயாந்
உ கு ள்ளேமா ெடா மர ெனா ங்கி
நின்ேறான் ேபால ெமன்ேறாள் பற்றி
அகலத் ெதா க்கி கர்ேவான் ேபால ம்
அாிமலர் ெந ங்க ணகவயிற் ேபாகாப்

வ ந்திப்

ணிந்

தன் க த்ைதத்
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ாி ன் மார்பன் ண்ணிய ந ந்ேதாள்
தீண் ம் வாயில் யா ெகா ெலன் தன்
மாண்ட சூழ்ச்சி மனத்ேத ம கி
ஆசி லணியிைழ தீயயல் ைவத்த
ெம குெசய் பாைவயி
கு ெநஞ்சினள்
பள்ளி ெகாள்ளா

ள்

வதிய (3.7: 77-90)

இவ்வண்ணம் இ வ ம் இ வயிெனாத்த இயற்ைக ேநாக்கெமா
உள்ள ேநாைய உைடயவர்களாய்த்
வந்த

ேபாலேவ அவர்க

ஒ வயிெனாத்த

ன் ற்றனர்; அந்த இராத்திாியான

ெகால்ல

க்குத் ேதாற்றி 1ஏழி ள் ேபாலச் ெசன்ற .

----------------------1 "ெந நற் ச் ெசன்றாெரங் காதலர் யா ம், எ நாேள ேமனி பசந் " தி க்குறள்,
1288.
ம நாள் காைலயில் மீட் ம் அவைனக் காண ேவண் ெமன் ம் வி ப்பத்ைத
மனத்திேலேய அடக்கிக்ெகாண் ப மாபதி கண்கைளக் க வித் ெதய்வத்ைத
வழிபட் க் கவைல டன் இ ந்தாள். இ ந்தெபா
அவ ைடய ேவ பாட்ைடக்
கண்ட ெசவி த்தாய்

த ேயார்கள் பலவா

கவைல ற் ச் சமயம் பார்த் ,

"ைவயேமறிச் ேசாைலக்குச் ெசல்ேவாமா?" என்

அவைள வினாவினர். அவள்,

"ேநான்
ற் ம்வைரயில் என்ைனக் ேகட்க ேவண் வதில்ைல; அரச ைடய
கட்டைள இல்ைலயாயி ம் ெசல்ல ேவண் வேத ைற" என்றனள். உடேன அவர்கள்
அவைள ைவயத்தில் ஏற்றிச் ேசாைலக்கு அ ப்பினர். அ ப்பியெபா
தல்நாளிற்ேபாலப் ன்ைனமரத்தின் கீேழ நின்ற உதயண ம் அவ ம் ஒ வைர
ஒ வர் ேநாக்கித் தம் விைழைவப் லப்ப த்திக்ெகாண் மயங்கினர்.இப்ப ேய சில
தினங்கள் ெசன்றன.
ஒ நாள் அங்ேக வந்த ப மாபதி தன் காமேநாைய ெவளிப்ப த் ம்
ஊக்க ைடயவளாகி ஐராவதியின் க த்தில் தன் ைகையச் ேசர்த் த் த விக்ெகாண்
ஒ மண்டபத்தின்ேமல் ஏறி நின்றாள். அப்ப ேய உதயணன் தன் வி ப்பத்ைத
ெவளிப்ப த் ம் குறிப்ேபா வயந்தகன் ேதாைள ஒ ைகயால் த வி மற்ெறா
ைகயால் மிக அழகிதாகிய ம்பந்ெதான்ைற உ ட் க் ெகாண்
ன்ைனயின்கீேழ
நின்றான். அங்ஙனம் நின்ற வைனக் கண்ட ப மாபதி ஐராவதிைய ேநாக்கி, "அந்தண
உ வத்ேதா

அங்ேக நிற்பவன் யாவன்? நீ அவைன அறிவாேயா?" என்

வினாவினள், ஐராவதி, " ன்ெனா நாள் நீ கன்னிமாடம் ெசன்றபின் நான் அன்பின்
மிகுதியால் அவன் வரலாற்ைறக் ேகட் அறிந் ெகாண்ேடன். மாணகெனன்ப
அவன் ெபயர். அவன் அந்தணன்; இந்நா பார்த்தற்கு வந்தான். அவ ம் அவ ைடய
ேதாழர்க ம் உன் ைடய தானத்ைத வி ம்பிேய இங்ேக தாமதித்தனர் ேபா ம்.
விைரவில் தி ம்பிச் ெசல்வாரல்லர்" என்றனள்.
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ேகட்ட ப ைம, "பிறர் அறியாமல் குறிப்பித்

அவன் ைகயி

ள்ள பந்ைத வாங்கித்

த தல் கூ ேமா?" என்ன, ஐராவதி ைகையத் தட் அவைன ேநாக்கி, "உன்
ைகப்பந்ைத இவ க்குத் தர ேவண் ம்" என் கண்ணா ம் ைகயா ம் அவ

க்குத்

ெதாிவித்தனள்.அதைன அறிந் மனத்தில் அடக்கிக்ெகாண்ட அவன், "தத்ைதைய
நிைனந் உழ ம் என் மனத்ைதத் தன்பால் இவள் இ த் க்ெகாண் தன் மனத்ைத
என்னிடத்ேத நி த்திக் கலந்த ேநயம் உள்ளவளாக இ க்கின்றனள்" என் ேதாழர்க்கு
உணர்த்தினன். ேகட்ட ேதாழ ள் இைசச்ச ெனன்பவன், "இந்த நாட்

மகளிர்

நிைறைய உைடயார்; மனத்ைதப் பிறர்பாற் ெச த்தார். அரச ைடய கட்டைள ம்
அ ேவ. ப மாபதி ம் அத்தன்ைமயேள. அஃதன்றாயின் தன் மைனவி தீப்பட்டா
ெளன்ப ெதாிந் வ ந்தி உதயணன் பார்ப்பன ேவடங்ெகாண்
வந் ளாெனன்பைத அறிந்ேதார் ெசால்லக் ேகட் அவனிடம் நம் ைடய க த்ைதத்
ெதாிவித்தல் குணெமன் தன் ைடய க த்ைத ெவளியிட்
த்தல் கூ ம்.
அன்றாயின் ேதாற்றப்ெபா வால் மிக்க இவர்கள் வந் தானம் ஏற்றல் தகுதி அன்
என் நன்மதிப்ேபா ம் நம்ைம ேநாக்கியி த்தல் கூ ம். ஆதலால், அவளிடத்தில்
வி ப்பத்ைதச் ெச த் தல் ைறயன் " என் த த்தனன். மற்றத் ேதாழர்க ம் அக்
க த்ைதேய த விக் கூறினர்.
அவ

க்கும் தனக்கும் உள்ள அன்ைப அறியாத மற்றத் ேதாழர்கைளத் ேதற்ற

ேவண் உதயணன், "மலர் த யவற்றாற் ெசய்த கண்ணிைய இப்ெபாய்ைகயின்
பக்கத் ள்ள மரக்கிைள ஒன்றில் அவள் காணக் கட் விட் நான் மைறந்தி ப்ேபன்.
அவள் அக் கண்ணிையக் ைகக்ெகாள்வாளாயின் யான் கூறியைத உண்ைமெயன்
ெகாள்க" என் அவர்க க்குக் கூறினன். பின் அவன் அப்ப ேய கண்ணிெயான்
கட் த் தான் க திய ேசாைலயிற் ன்ைன, ஞாழல், மகிழ் ஆகிய மரங்களின் ெசறிவிற்
கிைளெயான்றில் அவள் கா ம்ப அதைனக் கட் விட் ப் பின் ம் தான் அவைள
த ல் கண்ட காமன் ேகாட்டம் த யவற்ைற ம் தம் ள் நிகழ்ந்த ெசய்திகைள
லப் ப த் ம் சித்திரங்கைள ம் வாைழக் கு த்தில் நகத்தாற் ெபாறித் அவற்ைற
ஆண் ள்ள ஞாழல் மரத்தின் கிைளயில் ெதாங்கச் ெசய் விட் த் தான் அய டஞ்
ெசன்றனன்.
ப மாபதி, யாப்பியாயினிேயா ெசன் அப்ெபாய் ைகயில் நீரா த் தன்ைன
அலங்காித் க்ெகாண் கைரயில் தனிேய ெசன் ேசாைலையப் பார்த்தெபா
அங்ேக உதயணன் கட் நாற்றிய கண்ணி த யவற்ைறக் கண்டாள். கண்
ன்
வல்ெகாண் , ஒ க நீர்ப் ைவக் ைகயில் பற்றி அதன் தண் ல் தன் ெபயர்
ெபாறிக்கப்பட் ள்ள ேமாதிரத்ைதச் ெசறித் அதைன ம் பிைணயைல ம்
சந்தனத்ைத ம் அவன் ைவத்த கண்ணிையச் சார ஒ பால் ைவத்தனள். பின் அவன்
ைவத்த கண்ணி த யவற்ைற எ த் வந் அக்கண்ணிையத் தன் ெசன்னியில்
அணிந் பிறவற்ைற மார்பில் அப்பிக்ெகாண் மிக அழகு ெபற் விளங்கிநின்றாள்.
நின்றவைள அங்கு வந்த யாப்பியாயினி கண் , "நீ யார்? உன்ைனப்ேபான்றவ

ம்
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என் உயிர்த்ேதாழி ம் த சகன் தங்ைக மாகிய ப மாபதிைய யான் பிாிந்ேதன்"
என்றனள். தன் ேவ பாட்ைட அறிந் அவள் ேகட்கின்றாெளன் ப மாபதி நாணி
கம் கவிழ்ந்தனள். பின் அவ்வி வ ம் தம்மிடஞ் ெசன்றார்கள்.
அங்ேக நிகழ்ந்தவற்ைற மைறந்தி ந்த உ மண் வா கண் மற்ைரத் ேதாழர்க்குக்
கூறினன். எல்ேலா ம் ஒத்த மன ைடயவர்களாயினர். வயந்தகன் ெசன் ஆராய்ந்
அவள் உதயண க்காக அங்ேக ைவத் தி ந்த பிைணயல், சாந்தம், க நீர்ப் ,
மணியாழி இவற்ைறக் கண் எ த் வந் உதயண க்குக் ெகா த்தனன். அவன்
கி த யவர்கைளப் ெபற்றவன்ேபால மகிழ் ற் ப் ப மாபதி ஆ ய ெபாய்ைகயில்
நீரா அவள் ைவத்த சந்தனத்ைத மார்பி ம் ேதாளி ம் சி அப் பிைணயைலச் சூ
ேமாதிரத்ைதப் பிறர் அறிந் ெகாள்ளாதப தன் விர ற் ேசர்த்திக் க நீர்மலைரக்
ைகயிற் பி த் க்ெகாண் சிறி ம் கவைலேய இல்லாமல் கமலர்ச்சிேயா ம்
ேபாந்தெபா
மாடத்தின்ேமேல நின்ற ப மாபதி கண் , " யாம் கண்ணாற் கூ ய
கூட்டமன்றிக் கண்ணி த யவற்றா ம் கலப் ைடேயமாயிேனம். ெநஞ்ேச!
கவைலப்படாமல் இ " என் தன் ள் சில வார்த்ைதகைளச் ெசால் க்ெகாண்
தன்னிடம் ெசன்றனள். உதயணன் தனக்கு அவள் உாிைம ண்டனெளன்
ேதாழர்க்குத் ெதாிவித் விட் ச் ெசன் கவைல யின்றித் யின்றான்.
அப்ெபா
அவ ைடய கனவில் வாசவதத்ைத ெம ந்
ேதான்றினள். ேதான்றேவ

வா ய உடம்ேபா

"மாசில் கற்பின் வாசவ தத்தாய்!
வன்க ணாளேனன் ன்கண் தீர
வந்தைனேயா" (3.1;158-60)
என உதயணன், வாய்திறந்
என்ைனத்

றந்

அரற்றினன். அரற்றேவ அவள், "அயல்நாட் ற்கு

ெசன்றாய்; அன் ைடயார்ேபால் கூ ங் கட் ைரைய ஒழிவாயாக"

என் ெசால் அகல்வாளாயினள். அகலேவ அவன் கு கி, "உன்ைனப்
பிைழப்பித் த் த பவன் இவ் ாில் உள்ளான் என்பைதக் ேகட்ேட பல மைலகைள ம்
கா கைள ங் கடந் இங்ேக வந்ேதன். நீ ெவகுளாேத" என் இரக்க, அவள், "
ப மாபதியினிடத்ேத அன் ற் அவள் ைவத்த மாைலைய ம் சந்தனத்ைத ம்
இப்ெபா
அணிந்தாயன்ேறா" என் ெசால் விட் ப் பின் ம் நீங்க அவன், "
ப மாபதிெயன்கின்ற ெபயைர இன் தான் நின் வாயால் ேகட்ேடன். ேவ
அறிேயன்" என் பின் ம் இரக்கும்ெபா
அவள் மைறந்தனள். சூாியன்
உதித்தனன்.
விழித்ெத ந்த உதயணன் தான்கண்ட கனைவத் ேதாழர்க்குக் கூறினன். அவர்கள்,
"வாசவதத்ைத சினங் ெகாண்டாளாதலால், ப ைமயின் மாைல

த யவற்ைற நீ
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அணிந்த பிைழயாகும்: இவள்பால் ைவத்த காமத்ைத விட்ெடாழிவாயாக" என் மிக
வற்
த்த ம் அவன் தன் ெகாள்ைகைய விடானாகிப் ப ைமைய அைடவதற்கு மிக்க
யற்சி ெசய்வானாயினன். அதைனக் கண் ற்ற ேதாழர், "இவைனத் த சக க்கு
நண்பனாகச் ெசய்தற்கு வந்த நமக்குஇங்ஙனம் ேநர்ந்ததற்குக் காரணம் ஊழ்விைனயின்
வ " என்

மன வந்

"ப ைமேயா

ஆேலாசிப்பாராயினர். அப்ெபா

மாடத்திற் குந்

அவ

உதயணன்,

டன் இேரனாயின் என் உள்ளம்

கலங்காநிற்கும்" என் தன்குைறையத் ெதாிவித்தனன். ேதாழர், "அவ ைடய
மாடத்தில் நீ குவாயாயின் உண்டாகுந் தீங்குகள் இன்னைவ" என்பைதக் கூறித்
த ப்ப, உதயணன் உடன்பட்டானாகி ஒ

நாள் 1 ேதாழர்கைளப் பிாிந்

ைம

ேவடம் ண் , தானம் வாங்கச் ெசல்பவர்க டன் ெசன் காமன் ேகாட்டத்தின்
உள்ேள இ க்கும் க யைறயில் ஒ வ ம் அறியாதப ஒளிந்தி ந்தான்.
---------1 இதன் ேம

ள்ள

லப்பகுதி ைகெய த் ப்பிரதியிற் சிைதந்

ேபாய்விட்டைமயால், அதற்குப் பின் ம் ன் ம் உள்ள ஆதாரங்கைளக்ெகாண் ம்
ேவ
ல்கைளக்ெகாண் ம் ஆராய்ந் கைத இங்ேக எ தலாயிற் .
இ க்ைகயில், ப மாபதி தனிேய அவ்வைறயின் உள்ளிடத்ைத அைடந்தாள்.
அைடந்தெபா
உதயணன் தன் இளைமக் ேகாலத்ேதா எதிேர நின்றான்.
நின்றவைன மனம் ட்ெகனக்கண் அவள் நாணிக் ெகா ேபால அைசந் ஒ ங்கி
நின்றாள். அவன் பாராட் , "தீண் ேலனாயின் உய்ேயன்; அ ள்" என் ேவண்
னன். அப்ேபா அவ்வி வ க்கும் காந்த வ மணம் நைடெபற்ற . பின் அவள்
றம்ேபாந் ேதாழிமாேரா ைவயம் ஊர்ந் தன் மாடஞ் ெசன்றாள். அவள்
ெசன்றபின், பிறர் அறியாமற் றம்ேபாந்த உதயணன், ஒ நாள் ேவற் வ வத்ேதா
த சகன் அரண்மைன வாயிைல அைடந் அங்ேக நின்ற ேபரறிவாளன் ஒ வைனக்
கண் , "த சகராச

க்கு எந்த வித்ைதயில் வி ப்பம் உண் ? " என்

வினாவ, அவன்,

"தன் ைடய தகப்பன் ஈட் ய ெப ம்ெபா ள் ைவக்கப்பட்ட இடம் ெதாியாைமயால்
த சகன் கவைல ற் வ ந் கின்றான். அதைன அறிந் ெசால்ேவா க்கு அவன்
தன்

ைடய உயிைர ம் அளிப்பான்" என்

கூறினன். கூறேவ., " ைதயல் எ க்கும்

வித்ைதயி ம் கீழ்நீர்கைள அறி ம் ல்களி ம் நான் மிக்க பயிற்சி உைடேயன்;
அரசைனப் பார்த்த ல் எனக்கு வி ப்பம் மிகுதியாக உண் " என் உதயணன்
ெசால்ல, அம் திேயான் ெசன் , " ைதயல் எ த்தல் த ய வித்ைதகளில் மிக்க
பயிற்சி ள்ள ஒ வர் ம்ைமக் கா தற்கு வி ப்பங்ெகாண் வாயி ல் வந்
காத்தி க்கின்றனர்" என்

த சகனிடம் ெதாிவித்தான். ெதாிவிக்கேவ த சகன்,

"கற்றவர்கைளக் காண்ப அரசாட்சியால் ஆகிய பயனாகும்" என் ெசால்
அைழத் வரச் ெசய் தனிேய ெசன் ஓர் ஆசனத்தில் இ த்திக் கற்ற
வித்ைதகைளெயல்லாம் வினாவி அறிந் , "என்

அவைன

ைடய தந்ைத ைதத்த ெபா ள்கைள
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யான் அறி ம்ப ெசய்ய ேவண் ம்" என் ெதாிவிக்க, உதயணன் தான் ைதத்
ைவத்த ெபா ள்கள் உள்ள இடத்ைதக் காட் பவன் ேபாலேவ அவ க்கு
அவ்விடத்ைத காட் னான்.
காட்டேவ அவற்ைறக் கண் அரசன் மிக ம் வியப் ற் ,"இவன் ெப தற்காியன்.
எதைன வி ம்பினா ம் அதைன இவ க்குக் ெகா த்தற்குக் கடப்பா ைடேயன்"
என்

ெசால் ப் பின் , "இவ்வரண்மைனயி

ம் இதைனச் சார்ந்த இடங்களி

ம் நல்ல

நீர் இ க்குமாயின் அதைன ம் காட்ட ேவண் ம்" என் கூற, உதயணன் அப்ப ேய
நீர் நிைலகைள அறிதற்குாிய இலக்கணங்கைள ைறேய ெதாிவித்ததன்றி நல்ல
நீ ள்ள இடத்ைத அகழ்வித் க்காட் மகிழ்விப்ப, த சகன் மகிழ்ந் அவைன
அரண்மைனயின் அகத்ேத இ க்கும்ப ெசால் ப் ெபான்னைறப் பா காவலராகிய
கணக்கு விைனயாளைர அவ டன் இ ந் பா காக்கும்ப ெசய்தனன்.
உதயணன் அங்கி ப்பவன்ேபாலத் தன்ைனக் காட் ப் பிறர் அறியாமல் உாிய
காலத்திற் ெசன் காமன் ேகாட்டத் ள்ள க யைறயில் இ ந் வ வானாயினன்.
அதைன அறிந்த உ மண் வா ேவற் வ வங்ெகாண் ெசன் அரசன்பால் ஒ
ேவைலையப் ெபற் அதைன நன்கு ெசய்பவனாகி அரண்மைனயிேலேய இ ந்
உதயணைனப் பா காத் வ வானாயினன். அங்ஙனேம இைசச்ச ம் வயந்தக ம்
அவைனப் பா காத்தற் ெபா ட் ேவற் வ வங் ெகாண் த ம ல்
த யவற்ைறப் ப ைமயின் தாய்க்குச் ெசால்பவர்களாகி ம் கண்ேடார் வியக்கும்ப
மலர்கைளப் பலவைகப் பிைணயல் களாகக் கட்
ம் கட் வித் ம் ப ைமக்கு
அ ப் பவர்களாகி ம் அங்ேக இ ந்தனர். உடன்வந்த ஏைன ரர்க ம் ேவ ேவ
வ வங்ெகாண் தத்தமக்கு ஏற்ற ெதாழில்கைளச் ெசய்பவர்களாகிச் சமீபமான ேவ
ேவ இடங்களில் தங்கினர்.
இப்ப இ க்ைகயில் ப ைம உதயணைனத் தன் டன் கன்னிமாடத்திற்குப் பிறர்
அறியாமல் அைழத் க் ெகாண் ெசல்ல நிைனந் அதற்குாிய உபாயம் ஒன்ைற
ஆராய்ந் , "பலவைகயான தானங்கைளச் ெசய்தற்கு நிச்சயித்தி க்கிேறன்" என்
ெசால் அதைனப் பல ம் அறியச் ெசய்தனள். ெசய்தபின் சிவிைகைய வ வித்
அதில் ஏறிச் ெசன் காமன்ேகாட்டத்தின் வாயி ல் இறங்கித் தான் இ க்கும்
அைறயின் வாயி ற் சிவிைகைய ைவக்கும்ப கட்டைளயிட் விட் த் தனிேய
அைற ட் ெசன் அங்ேக ஒ ங்கியி ந்த உதயணைனக் கண் உவந் அவ டன்
அங்ேக காலத்ைதப் ேபாக்கினள். பின் தன ேநான்பிற்குகுாிய நாட்களின் இ தித்
தினம் அன்றாதலால் வந்த யாவர்க்கும் மணி ம்,

த் ம், பவழ ம், மாைச ம்,

அணி ம், ஆைட ம், ஆசில் உண்
ம்,
ம், நான ம், சுஞ் சாந்த ம் யாைவ
யாைவ அைவயைவ அவரவர் ேவண்டாராயி ம் ஈண்ட சி அவர்க ைடய
ஆசிகைளப் ெபற் அவர்கைள அவள் அ ப்பினள். பின் காமன் ேகாயி ல்
மணிவிளக்ேகற்றி மகளிர் பா னர். அப்ெபா
உயிர்த்ேதாழியாகிய யாப்பியாயினி
அவள

குறிப்பறிந்

வந்

ஆங்கு நின்றாைர ேநாக்கி, "எம் இைறவி இன்
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பட் னி ற்றாள். ஜன ெந க்கத்தால் ெவப்பமைடந் வ ந் கிறாள். நீவிர்
எல்ேலா ம் றத்ேத ெசல் மின்" என் ெசால்ல எல்ேலா ம் உடேன றத்ேத
ேபாயினர்.
மைறந் வந் கஞ்சிைகச் சிவிைகயில் உதயணன் தங்கினன்; ப ைம ம் ெசன்
அதில் தங்கினள். அப்ெபா
சு க்குத்திைரைய விாித் அச் சிவிைகைய
மைறத்தனர். காவலாளர்கள், "இச் சிவிைகையக் கன்னி மாடத் ள்ள
பள்ளியைறயி ள்ேள ெசன் ைவத்தி க" என் ெசால் க்ெகாண் பின்ெசன்றனர்.
யா ம் அ காதப க ங்காவலராகிய சிலத மாக்கள் உசும்பிக் ெகாண் அய டஞ்
ெசன்றார்கள். ற நகரத் ள்ள கா ம் வாவி ம் காமன்ேகாட்ட ம்
ழ்ெகா யிற்
ெபா விலவாக அகநகரஞ் ெசன் பல திகைள ங் கடந் அரண்மைன ட் ெசன்
கன்னிமாடம் குந் மல்லர் உள்ேள ெசன் சிவிைகைய ைவத்தனர்.
அப்ெபா

ப ைம, "எனக்கு மிக ம் ெவப்பம் உண்டாகின்ற ; எல்ேலா ம்

ேபாமின்" என் கட்டைளயிடேவ, ஆங்குச் ெசறிந் நின்ற யாவ ம் றத்ேத
ெசன்றனர்.உடேன திைரைய அகற்றிப் ப ைம தன் ைடய பள்ளியைறயிற் ெசன்
குந்தனள். யாப்பியாயினி பள்ளியைறயின் நாற் றத் ஞ் ெசன் ஆராயந் யா ம்
இல்ைல என்பைதச் ெசான்னபின் , உதயணன் பிறர் அறியாமற் ெசன் அங்ேக தங்கி
மிக்க மகிழ்ச்சி ைடயவனாயினன். "யாவராய் இ ப்பி ம் சமயம் அறியாமல் இங்ேக
வாரற்க" என்பைதப் ப ைம ேதாழிமார்க்குத் ெதாிவித்ததன்றி, "யா ம் பாட் ம் இனி
நன்றாகப் பயி ம் எண்ணம் உைடேயனாத ன் எனக்குாிய உண வைககள்
இங்ேகேய வ வனவாக" என் ம் கட்டைளயிட்டனள். அங்ஙனேம அைவ
வ வனவாயின. பின் அவள் எ நிைல மாடத்தில் உயர்நிைல அைறயிற் ெசன்
ஆண் ள்ள அைணயின்மிைச உதயணேனா இ ந் அளவளாவி
மகிழ்ச்சியைடந்தி ந்தனள்.
இ ந்தெபா

உதயணன் ஒ

நாள் நாற் றத் ம் உள்ள

ட்பமான

சிற்பேவைலகைளப் பார்த் ப் பார்த் வியப் ற்றான். ப மாபதி, அவன் தன்ைனப்
பாராமல் ேவறிடத்திற் க த்ைதச் ெச த்திக்ெகாண்ேட இ த்தைல அறிந்
லந்
க ய ெசாற்கைளச் ெசால் உடல் வியர்த் க் கண்ணீர் ெப க்கித் தன் ைடய
அணிகலங்கைள ம் மாைலகைள ம் எ த் எறிந் விட் க் கலங்குவாளாயினள்.
அதைன அறிந்த உதயணன், "நங்காய்! யான் யாெதா

குற்ற ம் ெசய்திேலன்;

நிைனத் ம் இேலன்; வ ந்தல் ேவண்டா; ெபா த்தி க" என் பல ைற
குைறயிரந் அவ ைடய றத்ைதத் ைதவந் ேதாட்ைடக் காதில் அணிந் மற்ற
ஆபரணங்கைள ம் தி த்தி நலம் பாராட் ச் சந்தனத்ைதப் சித் த
வதற்கு
ெந ங்குைகயில் அவள், "என்ைனத் தீண்டாதீர்" என்

சினந்

ைரத்

ேவறிடஞ்

ெசல்லப் ைடெபயர்ந்தனள். அப்ெபா
, பக்கத் ள்ள ஞ்ேசாைலயின்
கிைளயி
ந்த ேகாட்டான் ஒன் வந் அம்மாடத்தின்ேமல் உள்ள சூலத்தில்
ஏறியி ந் ேகட்ேபார் அஞ்சும்ப ஒ த்த . ஒ க்கேவ ப ைம ந க்க ற்
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ஓ வந்

உதயணைனத் த விக்ெகாண்டாள். உதயணன் அவ

அச்ச யக்கத்ைத மிக வி ம்பி, "அஞ்சற்க" என்
ெநஞ்சத் ள்ேள பாராட் அவைலப் ல்
எனப் கழ்ந் ம் ஒ குவானாயினன்.
இங்ஙனம் ஒ கும் நாட்களில் ஒ
வித்ைதகைள நாம் ஆராய்ந்

ைடய

கூறிக் கூைகயின் உதவிைய

ம் திைளத் ம், "அமரராக்கிய அமிழ்ேத!"

நாள் ப ைம ேதாழிைய அைழத் , "இவன் கற்ற

அறிய ேவண் ம்" என்

ெசால்ல, ேதாழி அவைன

வினாவினள். வினாவேவ அவன், "ேவள்விக்குாிய வித்ைதகள் எல்லாவற்றி ம்
வல்ேலன். என் ைடய மைனவி வி ம்பியெபா
குட ழெவன் ம் வாத்தியத்ைத
அவட்குப் பயிற்றிேனன்" என்றனன். "அதில் வல்ல இவ்வந்தணன் இைசயி ம்
வல்லவனாக இ த்தல் கூ ம். இவன் சுைவத்ெதாழில் மகன்" என் ெசால் ப் ப ைம
நைகத் த் தன் யாைழ வ வித் த் தான் வாசித்தற்கு ஆற்றாதவளாகி, "இதைன
இவனிடம் ெகா " என் ேதாழிக்குக் குறிப்பால் உணர்த்தினள். அவள் அப்ப ேய
ெசன்

அதைன அவனிடங் ெகா த் , "இதைனச் ெசப்பஞ்ெசய்

அவன், "எம் ைடய குலத்திற்கு ஒவ்வாத இதைன வாசிக்கும்ப

த க" என்றனள்.
என்ைன வ த்தா

ஒழிக. யாழ் வித்ைதைய இனிக் கற்றற்கு வி ம்பிேனன்" என்றான். அவள், "நரம் கைள
வ த்

இ க்கித் தானத்தில் இ த்தைலேய யாம் வி ம்பிேனம்" என்றாள். அவன்,

"அப்ப யானால் ஒ வா

பார்ப்ேபன்; அதைனக் ெகா " என்

திவைவ இ க்கிப் பார்த் , அ

ெசால்

வாங்கித்

பட்ட மரத்தாற் ெசய்யப்பட்ட ெதன்பைத ம் பிற

இலக்கணங்கைள ங் கூறினன். ேகட்ட ப ைம,"இவன் யாழறி வித்தகன் ேபா ம்;
அதைன நன்கு அறிந் ெகாண் வாசிக்கச் ெசய்வாயாக" என் ேதாழிக்குக் கூறினள்.
அவள் வந்

குைறயிரப்பைத அறிந்த உதயணன், "இவ

எண்ணி, "யான் இதில் வல்

க்கு அறி

ெபாி " என்

நனல்ேலன்" என்றான். ப ைம, "ஒ மனம்

உைடயவர்க்குத் ெதாியாத காாியம் ஒன் ம் இல்ைல; இன்ப மயக்கம் அைடந்
எம்ைம வஞ்சித்தல் அறன் அன் ; மறாத ள்க" என்றனள். அப்ேபா
அத்தமித்தனன்; மலர்ந்த
தவழ்ந்த .

ல்ைலப்

சூாியன்

மணத் டன் ெதன்றல் சாளரத் ள்ேள வந்

உதயணன் தன யாழாகிய ேகாடபதியிைன நிைனந் வ ந்திப் பின் அந்த
யாைழத் தீண் வாசித்தனன். அவ ைடய குர ைசக்கும் யாெழா க்கும் ேவற் ைம
ேதாற்றவில்ைல;
"ெசவிச்சுைவ யமிர்த மிைசத்த ன் மயங்கி
மாடக் ெகா
மழைல ம் றா ம்
ஆடைம பயி மன்ன ங் கிளி ம்
பிற மின்னன பறைவ ம் பறவா
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ஆ கிற ெகா க்கி மாடஞ் ேசரக்
ெகாய்ம்மலர்க் காவிற் குறிஞ்சி தலாப்
பன்மர ெமல்லாம் பணிந்தன குரங்க
ைமம்மலர்க் கண்ணி மகிழ்ந் ெமய்ம் மறப்ப
ஏேனார்க் கிைசப்பி ேனதந் த ம்" (1.34:277-85)
என்

எண்ணிப் ப ைம, "யாழ்வித்ைதயிற் சிறந்தவன் காமன்; அவ

க்குப்பின்

ம்
; அவ க்குப்பின் உதயணன் சிறந்தவெனன் ெசால் வர்; அவனி ம்
இவ்வந்தணன் சிறந்ேதானாவான்" என் நிைனந் உள்ளங்ெகாள்ளா உவைகயளாகி
அவைனப் ெபாி ம் ேப வாளாய்க் கழிெப ங் காம கர்ச்சிையக் களவினிற் கழித்
ஒ குவாளாயினள்.
அந்த நாட்களில் ஒ

நாள், ப ைமயின் ேதாழி உதயணைன ேநாக்கி,

"மைறேயாம்பாள, ேகட்பாயாக; பிரமேதவன் ெகான்ைறக்காையப் ெப க்கி ம் பயற்
ெநற்ைறச் சி க்கி ம் க ம்ைபச் சு க்கி ம் ங்கிைல மிக நீட்
ம் இைசவிலவாகப்
பைடத்தான். அ ேபால யாைனைய வணக்கும் யாழில் வல்ல உதயணனி ம் மிக்க
உன் ைடய இயல்ைப ன்னம் உணேரமாயிேனம். இனி உன் மாணாக்கியராேவம்"
என்

ெசால் , "இைத ெசவ்விதாக்கித் தர ேவண் ம்" என்

ஓர் யாைழ அவன்

ைகயிற் ெகா த்தனள். அவன், "இ ெகட் ப்ேபான மரத்தாற் ெசய்யப்பட்ட
வாசித்தற்கு உதவாத " என் அைதக் கீேழ ைவத் விட்டனன். பின் த சகன்
ப ைமக்கு அன் டன் அளித்த ஓர் யாைழ அவள் அளிப்ப அவன், "இந்த யாழ் சிறி ம்
குற்றம் இல்லாதேத; ஆனா
ேவ

ம் இதி

ள்ள நரம் கள் மட் ம் மிக ம் குற்ற ைடயன;

நரம் கள் இ ந்தால் அவற்ைறத் த க" என்றனன்; அவள் அப்ப ேய ேவ

நரம் கைள வ வித்தளிப்ப அவன், "இன்ன இன்ன காரணத்தால் இைவக ம்
குற்ற ைடயன" என் ம த்தனன். பின் ம் அவள் திய ேவ நரம் கைள
வ வித்தளிப்ப அவன், "இைவக

ம் குற்ற ைடயனேவ" என்றனன். அவள்,

"குற்றங்கைள விளங்கச் ெசால்ல ேவண் ம்" என்

ேவண்ட, அவன் அவற்ைற

ஆதாரத் டன் விளங்கக் காட் னன். அவள், "யா ம் பாட் ம் யாவ ம் அறிவர்.
இவைனப்ேபால அவற்றின் குணகுற்றங்கைள அறிந் விாித் ைரப்பவர்கைளக்
கண்டதில்ைல" என் ெசால் விட் உள்ேள ெசன் ெபான்ைனத் திாித்தாற்ேபான்ற
நரம் கைளக் ெகாணர்ந்
ெசவ்ைவெசய்

ெகா ப்ப, அவன் அவற்ைற வாங்கி யாழில் அைமத் ச்

ெகா த்தனள். அதைனப் ப ைம ெபற்

'குறிவயிற் ணர்ந் ெநறிவயிற் றிாியார்
வாயி ஞ் ெசவியி ங் கண்ணி
க்கி
ேமதகு ெமய்யி ம் ஓத ன்றி
உண் ங் ேகட் ங் கண் ம் நாறி ம்

ம்

மகிழ்ந்தாள். பின் ,
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உற் மற்றிைவ யற்ற மின்றி
ஐம் ல வாயி ந் தம் லம் ெப க
ைவக ேறா ெமய்வைக ெதாிவார்
ெசய்வைளத் ேதாளிையச் ேசர்ந் நல கர்வேதார்
ெதய்வங் ெகால்ெலனத் ெதளித லாற்றார்
உ வி
ணர்வி ெமாப்ேபா ாில்ெலன
வாிவைளத் ேதாளிெயா வத்தவர் ெப மகன்
ஒ கினன்" (3.15:63-74):
இவ்வா

ஒ

திங்கள் ெசன்ற .

இப்ப யி க்ைகயில், ப மாபதியின் மணத்ைத வி ம்பி அதற்குாிய பாிசங்கைள
ன்ேன ெசல்லவிட் க் ெகாண் ேககயேதசத்தரசனாகிய அச்சுவப் ெப மகன்
என்பவன் ஒ நாள் வந் த சக க்குத் தன் வரைவத் ெதாிவித்தனன். த சகன்
நகைர அலங்காிப்பித் த் தன் பாிவாரங்கேளா எதிர்ெகாண் ெசன் அளவளாவி
அவைன அைழத் வந் தன் அரண்மைன ெசன் வி ந்தளித் மகிழ்ந்தி ந்தனன்.
அப்ேபா

த சக

ைடய 1ேமம்பாட்ைடப் ெபாறாதவர்களாகிப் பைகைம ெகாண்

ஒ குபவர்ளாகிய விாிசிகன், அாிமான், எ

ச்ெசவி, அடவி, அேயாத்தியரசன்,

மிைலச்சன், சங்கரன், மல்லன், ேவசா என் ம் அரசர்கள் ஒ ங்கு கூ ச் ச ரங்க
ேசைனக டன் றப்பட் ப் பல ாிகளாலாகிய ஒ ெப ங்கயிற்றால் யாைனையப்
பிணிப்ப ேபால இராசகிாிய நகரத்ைதச் சூழ்ந் ெகாண் ெப
ழக்கத்ைதச்
ெசய்தனர். அதைன அறிந்த த சகன் மிகுந்த கவைல ற் ெத மரல் எய்தினன்.
---------1ப ைமையக் ேககயத்தரச க்குக் ெகா க்கக் க திய *ெதாிந்
ேவற்றரசர் பைகைம ெகாண்டார்கெளன் ேவ
ல்கள் கூ ம்.

த சகன்பால்

அதைனக் ேகட்ட ப ைம, "இச் ெசய்திைய மாணக க்குச்ெசால்" என்
ஐராபதிைய வி த்தனள். அவள் காமன் ேகாட்டத்திற்கு வந் நிகழ்ந்தவற்ைற ம்
ப ைமயின் க த்ைத ம் உதயண க்குச் ெசால்ல அவன், "இங்ஙனம் பைகவர் வந்
ேபார்ெசய்தற்குச் சூழ்ந்தைம நமக்கு அ கூலமான காாியம்" என் எண்ணி
ஐராபதிைய ேநாக்கி, "இரண்
அவ

க்கு நீ ெசன்

மாதத்திற் ப ைமைய வந்

பார்ப்ேபன்; இதைன

கூறி அவைளப் பா காத் க்ெகாள்" என்

அ

ப்பிவிட் ப் பின்,

"வாணிக உ வத்ேதா பைகவ ைடய பைட ட் ெசன் அவைர அழிப்ேபாம்" என்
நிச்சயித் க்ெகாண் சின்னச்ேசாைலெயன் ம் மைலேமல் ஏறிச் சங்ேகதயமாகிய ஒ
பண்ைணப் பா னன்.
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ேகட்ட அவ

ைடய

ரர் எல்ேலா ம் அங்ேக வந்

உதயணன், "இனி எமக்கு யாெதா

கூ னர். அவர்கைள ேநாக்கி

தீங்கும் இல " என்

எண்ணி ேமேல ெசய்ய

ேவண் வனவற்ைற அவர்க க்குக் கூறிவிட் , தா ம் ேதாழர்க ம் வாணிக
ேவடங்ெகாண் வாணிகத்திற்குாிய பல ெபா ள்கைள ஞ் ேசகாித் க் ைகக்ெகாண்
பைகவ ைடய பா கைளச் சார்ந்தெபா
, ன் இடவகனால் அ ப்பப்பட்ட
இைசச்சன் பல குதிைரகேளா அங்ேக ேதான்றினன். ேதான்றியெபா
வயந்தகைனக் குதிைர வியாபாாிக க்குத் தைலவனாக நியமித் அவ டன்
பைகவ ைடய பா களிற் குந் அவர்கைள ேநாக்கி உதயணன். "யாம் குதிைர
வியாபாாிகள்; பல வ டங்களாக மகதராசேனா
அவன் எம்மிடம் மன ேவ பா

பழக்க

உைடயனாத ன், ெவன்

ைடேயாம்; இப்ெபா
அவன் எம் ைடய

நகரமாகச் ெசய் ெகாள்ள எண்ணிேனம்; நீவி ம் எமக்கு நட் ைடயவர்களாக
இ த்தல் ேவண் ம்" என் ெசால்ல, அவர்கள் அங்கீகாித் அவைன உடனி க்கச்
ெசய்தனர். ெசய்யேவ ேதாழர் தமக்குாிய இடங்கைள அைமத் அவற்றில்
இ ப்பவர்களாகப் பைகவர்பா ள்ள எல்லா இரகசியச் ெசய்திகைள ம் கால
அைடவில் அறிந் அப் பைகவர்கைள இன்னவைகயாக ெவல்ல ேவண் ம்
என்பைதத் தம் ள் நிச்சயித் க்ெகாண் தாங்கள் த்த சன்னத்தர்களாகி
ேவ ேவறாக விைரவிற் ெசன் , "விாிசிகன் வாழ்க" என்

கூறி மல்லன்பா

ரர்கைளக் ெகான் ,பைகவர்கள் தம் ள் விேராதங் ெகாண்
இப்ப ேய ேபார்ெசய்

காத்த

ஒ வேராெடா வர்

ேபார்ெசய்வ

ேபாலேவ ேதாற் ம்ப

வில், "வத்தவன்

வாழ்க" என்

கூறிப் ேபார் ெசய்தார்கள்; அதைனக் கண்ட பைகவர்கள், "நமக்குள்

யாேரா விேராதத்ைத உண்டாக்குதற்கு இங்ஙனம் ேபார் ெசய்கின்றார்கள்; இனி
இங்கி த்தல் ஆகா . ெபா
வி வதற்குள் எப்ப ேய ம் நாம் றத்ேத ெசன் விட
ேவண் ம்" என் நிச்சயித் த் தத்தம் ெபா ள்கள் பா களில் அங்கங்ேக கிடப்ப
ஓ ப்ேபாய்த் தமக்கு அரணாக உள்ள ஒ மைலைய அைடந் அங்ேக தங்கினர்.
உ மண்

வா

த ேயார் தம் ட் கூ

மாதலால், ப ைமைய வி ம்பிய உதயண

மகிழ் ற் , "பைகவைர ெவன்ேறா
க்கு இனி ஆக்க ண் " என்

எண்ணிக்

ெகாண் , "தன் ேதவி வாசவதத்ைதைய இழந் தன் வ த்தத்ைதத்
தீர்த் க்ெகாள் தற்கு இந் நாட் ற்கு வந்த உதயணன் த சக ைடய பைகவர் ேபார்
ெசய்தற்கு நகரத்ைதச் சூழ்ந்த ெதாிந் தன் தந்ைதக்கும் மகதராச க்கும் மிகுந்த
நட் உண் என்பைத அறிந்ேதானாத ன், அவ க்கு வந்த ன்பத்ைதப் ேபாக்க
ேவண் வ தன் கடைமெயன் நிைனந் வ ந் ெசன் ேபார் ெசய் பைகவைர
ெவன் ஓடச் ெசய் விட் அதைனேய ைக ைறையயாகக்ெகாண் காணவந்தான்
என்பைத நீ ெசன் ெசால் க" என் வயந்தகைன அ ப்பினர். அவன் இச்
ெசய்திைய திேதா ம் ெசால் க்ெகாண்ேட அரசன் மாளிைகக்குச்
ெசல்வானாயினன். இஃ இவ்வாறாக.
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"இந் நகரத்ைதச் சூழ்ந்த பைகவைர ெவல்

தற்கு வழி யா ?" என்

கவைல ற்

அத்தாணியி
ந்த த சக க்கு, "உதயணன் பழைமையப் பாராட் வந்
ைணவ டன் ெசன் ேபார்ெசய் ெவன் பைகவைர ஓட் விட்டான்" என்ற
ெசய்தி எட் ய . உடேன அவன் எ ந் ெவளிேய வந் , "இச் ெசய்திைய அறிந்
வந்ேதார்கைள எனக்கு ேநாில் காட்ட ேவண் ம்" என்றனன். எனேவ ஏவலாளர்
ேபாந் வயந்தகைன அைழத் வந் காட் னர். நிகழ்ந்தவற்ைற அவன் கூறக்ேகட்ட
த சகன், "விறல்ேவல் உசயணன் இவண் வரப் ெபற்ேறன்; தவமிக உைடேயன்"
என் ம், "ேகட்ட காைல ங் ேகட்ேடார் உவப்ப நட்ேடார்க் காற் ம்
நன்னராள ைடய வரைவ எதிர்ெகாள்ளக்கடேவன்" என் ம் ெசால் நகைர
அலங்காி்ப்பித் எதிர்ெகாண் ெசல் ம்ெபா
"உதயணைனத் ெதளிந்
அைழத்தல் தீ " என் சிலர் த த்தனர். த க்க ம் அதைன மதியா த சகன்
அவைனத் த வி அைழத் வந் மிகப்பாராட் த் தனிேய வசதி அைமத் அதில்
இ க்கச் ெசய் அவ க்குப் ேபார்ெசய்தலால் உண்டான வ த்தத்ைதப்
ேபாக்குவானாயினன்.
இவர்கள் இங்ேக இப்ப யி க்ைகயில், ேதாற்ேறா ய அப் பைகயரசர் தம் ள்ேள
கூ

ஆராய்ந்

தங்க

ள் யாாிடத் ம் பிைழப்பில்ைலெயன்

ெதளிந் , 'இனி

யாைர ம் நம்பித் ெதளிதலாகா ' என் நிச்சயித் க்ெகாண் சூ ற ெசய்
எல்ேலா ம் ஒன் ேசர்ந் ெப ம்பைடகேளா வந் மரங்கைள ெவட்
ழ்த்தி ம்
விைளந்த ெநற்கதிர்கைளக் ெகா த்தி ம் பிற தீங்குகைளச் ெசய் ம் நாட் ற்குப்
ெப ந் ன்பத்ைத விைளவித்தனர். அதைன அறிந்த பைடெயாற்றாளர் விைரந்
வந் த சக க்குத் ெதாிவித்தனர். அவன் மிக்க ேகாபங்ெகாண் தாேன
ேபார்ெசய்தற்குப் றப்பட நிச்சயித்தனன்.
அ ெதாிந்த உதயணன், "யாேன ெசன் ேபார் ாிந் ெவன் வ ேவன்.
தன் ைடய நால்வைகப் பைடகைள ம் அவற்றிற்குத் தைலவனாக ஒ
ரைன ம்
எனக்குத் ைணயாக அ ப் மா த சகனிடம் ெசால் வா" என் வயந்தகைன
அ ப்பினான். அவன் வந் ெசால்லக் ேகட்ட த சகன் மந்திாிக டன் ேயாசித் த்
தன் ைடய பைடகைள ம் ரர்கைள ம் அவன்பால் அ ப்பினான். அைத அறிந்த
ேககயத்தரசன், "என்ைன அ

ப்பின் நான் விைரவில் பைகவைர ெவன்

என் ெதாிவிக்க, த சகன், "என்
உதயண டனி ந் பைகவேரா

வ ேவன்"

ைடய பைடக க்குத் தைலவனாகச் ெசன்
ேபார்ெசய் வ க" என் அவைன

அ ப்பிவிட் , "தங்ைகைய வி ம்பி வந்த ேககய அரச ம் வ கின்றான். அவ க்கு
யாெதா தீங்கும் ேநராதப பா காத் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன் உதயண க்கு
ெசால்" என் வயந்தகைன அ ப்பினான். அவ ம் அப்ப ேய வந் அதைன
உதயண க்குக் கூறினன். உதயணன் யாைனமீேதறிப் ேபா க்குப் றப்பட்டனன்.
உ மண் வா த ய ந் ற்றா
ரர்கள் தமக்குாிய ஊர்திகளில் ஏறி
உதயணைனப் றங்காத் ச் ெசன்றனர். அக் காலத்தில் த சகன் வந் ,
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"ேககயத்தரசைனப் பா காத் க்ெகாள்க" என்

மட் ம் உதயண

க்கு ேநாிற்

ெசால் விட் மீண் தன்னிடம் ெசன்றனன். உதயணன், "ேசைனயின் ந ேவ,
ேககயத்தரச ம் உ மண் வா ம் எனக்கு ன்ேன ெசல் க. இன்னார் எனக்குப்
பின்ேன வ க" என் கூ ப த்தி அைமத் க்ெகாண் பைகவர பாசைறைய
அைடந்தனன். உடேன பைகவெரல்ேலா ம் தங்க க்குாிய ெப ம்பைடேயா வந்
எதிர்த்தார்கள்.
அப்ேபா இ வைகப் பைடக க்கும் ெப ம்ேபார் நிகழ்ந்த . உதயணன்
எ ச்ெசவி அரச ைடய தம்பி ஏறியி ந்த யாைனயின்ேமல் பாய்ந் அவைனப்
பி த் க் கச்சால் அவன் ேதாில் கட் னன். அதைனக் கண்ட உ

மண்

வா,

"நம் ைடய க த்ைத
த்தற்குாிய காலம் இ தான்" என் எண்ணிக்
ேககயத்தரசேனா ேசர்ந் எ ச்ெசவியரசன் பைடேயா ேபார்ெசய்தற்கு எ ந்தான்.
உடேன எ ச்ெசவியரசன் விைரந் வந் ேககயத்தரச ைடய தைலைய ெவட்
ழ்த்திவிட் த் தன் தம்பி உதயணனாற் சிைறப்பட்
த்தைல அறிந்
உ மண்

வாவின் யாைனயின்ேமல் குதித் , "என் தம்பிைய விட் வி ம்ப

ெசய்வாயாயின் நீ பிைழப்பாய்" என் ெசால்ல, அதைனக் கண்ட உதயணன், "
த சக க்கும் இவ க்கும் ேவ பா ல்ைல. இவைனப் ேபாற் வாயாயின் உன்
தம்பிையப் நீ ெப வாய்" என் ெசால் ப் ேபார்ெசய்தனன், அப்ெபா
,
ெவள்ளத்தால் உப்பைண கைரவ ேபாலப் பைகவர்பைட உைடந் ேபாயிற் .
ேபாகி ம் பைகவர் உ மண் வாைவப் பி த் க் ெகாண் தம்மிடம் ெசன்
அவைனச் சிைறப்ப த்தி விட்டனர்.
விசய ரசத்ேதா ேதாழர்கள் சூழச்ெசன் உதயணன் ெவற்றிச் ெசய்திையத்
த சக க்குத் தர் லமாக அறிவித்தான். த சகன் றம்ேபாந் உதயணைனப்
பல ைற ல் , "நிகழ்ந்தைதச் ெசால்ல ேவண் ம்" என் ேகட்க, "ேககயத்தரசன்
பைகப் பைடயின் எ ச்சிைய ம் அதனால் உண்டாகும் தீங்ைக ம் நிைனயாதவனாகி
யாம் விலக்க ம் அடங்கி நில்லாமல் விைரந்ேதா த் தமைர ம் எமைர ம் நீங்கிப்
ேபார்ெசய் எ ச்ெசவியரச ைடய வாளால் ெவட் ண்
ர சுவர்க்கம்
அைடந்தான்" என்

கூறினன்; அ ேகட்ட த சகன்,

"என்கடன் றீேர னாயி ேனனவன்
தன்கடன் றீர்ந்

தக்க தாற்றினன்" (3.20:141-2)

என்பைதக் கூறி உள்ளம் ெநகிழ்ந்
கிப் ேபார்க்களத்தில் ஆராய்ந்ெத த் அவன்
உடம்ைபத் தகனஞ் ெசய்வித் மற்றக் காாியங்கைள ம்
த் விட் உதயண டன்
அகநகர் குந்தான். குந்தெபா
கண்ேடார் மகிழ்ந் உதயணைனப் பலவா
வாழ்த்தினார்கள். அங்ஙனம் வாழ்த்திக்ெகாண்
க்கத் த சகேனா ேசர்ந்
உதயணன் அரண்மைனக்குட் குந்தான்.
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அப்ெபா
த சகன், " ாிேயாதனாதியர் ற் வைரத் தனிேய ெவன்ற
ெப விறல் வாய்ந்த மைனப்ேபாலத் தனிேய ெசன் பைகவைர ெவன்ற
உதயண ைடய சுற்றத்தாெரன் ெசால்லப்ப ம் அரசர் பழம் பிறப்பில்
தவ ைடேயார்" என்ெறண்ணித் தன் தங்ைகயாகிய ப மாபதிைய அவ க்கு மணம்
ெசய்விக்க நிைனந் அச் ெசய்திைய அவளிடத் ம் உதயணனிடத் ம்
ெசால் வ ம்ப

மகனாகிய அைமச்சன் ஒ வைன அ

ப்ப, அவன் ெசன்

தனிேய இ ந்த ப ைமையக் கண் ,"நம் ைடய பைகவைர ெவன்றவ ம்
யாைனைய வணக்கும் ைண வித்தக மாகிய உதயண க்கு உன்ைன
மணஞ்ெசய்விக்கத் தான் எண்ணியி ப்பதாக அரசன் உனக்குத் ெதாிவிக்கச்
ெசான்னான்" என்

ெசால்ல அவள் ன்

வைல உைடயவளாகி, "மந்திர நாவின்

அந்தணன் ேகண்ைம இ நிலம் ேபாி ம் தீர்தல் இன் . ஆதலால், இங்ஙனம் ேநாின்
யான் உயி டன் வாேழன்" என்ற உ தி டன் ேபசாமல் இ ந்தாள்.
அப்பால், அவ்வைமச்சன் உதயணைன அைடந்

அரசன் க தியைதச் ெசால்ல,

உதயணன் ெந ேநரம் ேயாசித் க் ெகாண்
ந் பின் , "யான் குைறெகாள் ங்
காாியத்ைத அவேன குைறேகாடல் என் தவத்தின் விைள " என உவந்த உள்ளெமா
தன் மகிழ்ைவ ெவளிப்ப த்தாதவனாகி, "வாசவதத்ைத தீப்பட்டைமயால் மிக்க
கவைல டன் என் ைடய அரசாட்சிையத் றந் விட் அவைள ம் கிைய ம்
இழந்தபின் வாழ்வதனால் உளதாகும் பயன் யாெதன் எண்ணிேனன். எனக்கு நீ
ெசால் ய காாியத்ைதச் ெசய்த ல் வி ப்பமில்ைல" என்

ம த்தான். ேகட்ட அவன்,

"நீ கூ ம் ெசால் கு ப்பிறந்ேதார்க்கு ஒத்ததன் " என் வணங்கி நின் , "மத்த
யாைனைய வணக்கும் நல்யாழ் வித்தக ர! இவ் ேவண் ேகாைள நிைறேவற்ற
ேவண் ம்" என்

மீட் ம் இரப்ப, உதயணன், "த சக

நான் ெசய்வதற்கு யா
மீண் ெசன்றான்.

தைட ள ?" என்

த் தலால்

கூறினன். அவ் வைமச்சன் மகிழ்ந்

ெசன்ற அைமச்சன் நிகழ்ந்தவற்ைறத் த சக
மகிழ்ந்தனன். இஃ

ம் நீ ம் மிக வற்

க்குச் ெசால்ல அவன் ேகட்

இவ்வாறாக;

"மாடத்தில் ஒ ங்கியி க்கும் மாணகேன நாம் என்பைதப் ப மாபதி
அறியாளாத ன், நம்ைம மணத்தற்கு உடன்படாள். ஆதலால், அவேன நாம் என்பைத
த ல் அவ க்கு ஏேத ம் ஒ வாற்றால் ெதாிவிக்க ேவண் ம். அதற்கு உபாயம்
யா ?" என்பைத நிைனந்த உதயணன் வயந்தகைன அைழத் , "என் ைடய
உயிர்த்ேதாழனாகிய இைசச்செனன்பவன் இ
குரவைர ம் இழந்ேதான்.
அவ க்கு ஓர் அந்தணக் கன்னிைய மணம் ாிவித்த பின்ேப என் ைடய மணத்ைதக்
குறித் நிைனத்தல் ேவண் ம் என்பைத என் வார்த்ைதயாகத் த சகனிடஞ் ெசால்
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அதைன
த் க்ெகாண்
வயந்தகன் ெசன் த சக
ெதாிவித்தனன்.

வ தல் உன கடைமயாகும்" என் ெசால்
க்கு உதயண ைடய க த்ைத ைறயாகத்

த சகன், "ப ைமயின் பார்ப்பனத்ேதாழியாகிய யாப்பியாயினிெயன்

அ

ப்ப

ம் கன்னி

ஒ க்கத்தி ம் குலத்தி ம் வி ப்பம் மிக்கவளாதலால், அவைள இைசச்ச க்கு மணஞ்
ெசய்வித்தல் நலம் என்பைத உதயண க்குத் ெதாிவித்தி க" என்
ெசால் ய ப்பினன். வயந்தகன் வந் அதைன உதயண க்குத் ெதாிவித்தான்.
ேதாழர்கள் ேகட் மகிழ்ந்தார்கள். பின் அந்த மணத்திற்குாிய நாள்
குறிப்பிடப்பட்ட . அதைன அறிந்த த சகன், "ப ைமைய உதயண க்கும்
யாப்பியாயினிைய அவன் ேதாழன் இைசச்ச க்கும் மணஞ் ெசய்விக்க
நிச்சயித்தி த்தைல ம் யாப்பியாயினியின் மணத்ைத ன்னதாகேவ நிகழ்த்த
ேவண் ம் என்பைத ம் தன் ைடய தாய்க்குத் ெதாிவித் த் தாயின் அ ள்வைக
அறிந் வம்மின்" என் தம்மியல் வழாப் ெப
தாளைர வி த்தனன். அவர்கள்
ெசன் ெசால்லக் ேகட்ட தாய் உண்ம உவைகயளாய் யாப்பியாயினி அணிந்
ெகாள் தற்ேகற்ற ஆபரணங்கைளக் ெகா த்த ப்பினள்.
இச் ெசய்திையக் ேகட்ட ப ைம, "மாணகைனப் பிாிந் என் ைடய ெப ந்
யரத்ைத நீக்கிக்ெகாள் தற்குப் ெப ந் ைணயாக இ ந்த யாப்பியாயினிக்கு
நீங்குதிறன் உண்ெடனின் என் உயிைரத் தாங்கும் வழிைய அறிேயன். விலக்குத
இயல்பன் . என் ெசய்ேகன்" என்

நிைனந்

ம்

ஆைட, அணிகலம், மாைல

த யவற்ைற யாப்பியாயினிக்கு அன் டன் அளித் , "வ ைவ விேசடத்தால்
என்ைன மறந்ெதாழியாமல் விைரந் வா" என் ெசால் அவைளத் த வித்
தன் ைடய கவைலையப் லப்ப த்தாமல் நற்றாய் ெசய்தற்குாிய
பாிசுகைளெயல்லாம் அவ க்குச் ெசய் தன் ைடய உைழக்கலங்கைள ம் சிறந்த
சிவிைக ஒன்றைன ம் அளித்தனள்.
த சகன், ப ைமயின் ெப ந்தைகைமைய நிைனந் மகிழ்ந்ததன்றி
யாப்பியாயினியின் வ ைவச் ெசய்திைய நகரத்தார் எல்லா ம் அறி ம்ப ெசய்வித்
மணத்திற்கு ேவண் யவற்ைற மிகச் ெசவ்ைவயாக அைமப்பித்தனன். உாிய நாளில்
வ ைவ மண்டபத்தில் இைசச்ச ம் யாப்பியாயினி ம் ஆசனத்தில் இ ந்தனர்.
வ ைவச் சடங்கு நைடெபற்ற . அச் சமயத்தில் உதயணன் அ ேக இ ந்
இைசச்சைன ேநாக்கி, "தாம் மகதத்திற்கு வந்த
தன்ைமயான ேகாசம்பிநகரத்ைத ம்
ய ைன யாற்ைற ம் பிறவளங்கைள ம் யாப்பியாயினி கண் மகிழ்ந் உைறவதற்கு
ஏ வாயிற் " என் அவள் காதில் ப ம்ப கூறினன். ேகட்ட அவள், "இக்குரல்
மாணகன் குரலாக இ க்கின்றேத" என் கைடக்கண்ணால் அவைனப் பார்த் ஐயம்
ஒழிந் , "உதயணேன பார்ப்பன உ ேவா

ப மாபதியின் யாப் ைட ெநஞ்சம்

அழித்தனன்; ஒத்த இடத்தன்றி ஒவ்வாத இடத்தில் மனம் ெசல்லாெதன்ப
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உண்ைமேய" என் நிைனந் , "இச் ெசய்திைய விைரவில் அவ க்குத் ெதாிவிக்க
ேவண் ம்" என் ம் எண்ணத்ேதா சமயம் ேநாக்கிக்ெகாண்ேட இ ந்தனள்.
வ ைவக்குாிய ஏ நாட்க ம் ெசன்றன. ெசல்லேவ மணக்ேகாலத்ேதா தன்ைனக்
காண வ ம்ப ப ைம ெசால் , வி த்த சிவிைகயில் யாப்பியாயினி ஏறிச் ெசன்
அவைளக் கண் அளவளாவிய பின்னர். "மாணகனாக வந் உன் ைடய
உள்ளத்ைதக் கவர்ந்தவன் உதயணேன; இனி வ ந் தைல ஒழிக" என்
ணிந் கூறினள்.
"உன்ைன மணந்த அந்தணன் உதயண ைடய ேதாழன் என்பைத
ேகட்டறிந் தி ப்ப உண் . மாணக க்கு உாிைம ண்ட என் நிைற
வ ப்படாதி த்தல் ேவண் மன்ேறா? ஆராய்ந்
ப ைமயின் க த்ைத யாப் பியாயினி உதயண

ன்னேம நான்

பார்" என் ப ைம ெசாற்றனள்.
க்குத் ெதாிவிக்க அவன் தன் வ

வத்ைத ஒ படத்தில் எ தி, "ஓர் இரவிற் கன்னி மாடத்தில் என் டன் இ க்ைகயில்
ேகாட்டான குரைலக் ேகட் மிக ம் அஞ்சினள். அந்த அைடயாளத்ைத ம் ெசால்"
என் ெசால் த் தன் படத்ைதக் ெகா த்த ப்பினன். படத்தில் உதயணன் வ ைவக்
கண்ட ப ைம, "மாணகன் வ வத்திற்கும் இதற்கும் சிறி ம் ேவற் ைம இல்ைல;
ஆயி ம் இதைன நன்கு ஆராய்ந்ேத ெதளிய ேவண் ம். இதைனத் ெதா த ம் தவ "
என் ெசால் அதைனக் ைகயில் வாங்காளாயினள். உடேன நள்ளிரவிற்
ேகாட்டா ைடய ஒ க்கு அஞ்சிய அைடயாளத்ைத அவள் ெசாற்றனள். ெசால்லேவ
ப ைம தன் கணவன் உயிைரக் கூற் வன் ைகயினின் ம் மீட்ட
சாவித்திாிையப்ேபால மிக்க இன்ப மைடந் ேதாழிையக் ைகயால் தட் அப்
படத்ைதத் தாங்க
யாத வி ப்பேதா மார்பில் ஒ க்கி அதன் ேதாைளத் தீண் ப்
ன்
வல் ெசய் ெகாண் , "ெநஞ்சங் ெகாண்ட ெந ெமாழியாள! வஞ்ச உ ெவா
வைலப் ப த்தைன" என் பாராட் வாளாய்க் கவைல ஒழிந்தி ந்தனள்.
சில நாள் ெசன்றபின், அரசன் கட்டைளப்ப
நல்ல

ேசைனக் கணியால் வ ைவக்குாிய

கூர்த்தம் ைவக்கப் ெபற்ற ; நகரம் அலங்காிக்கப்பட்ட , ப ைமக்கும்

உதயண க்கும் மணம் விதிப்ப நைடெபற்ற . உதயணன், "மிக விைரந்
உ மண் வாைவச் சிைறயினின் ம் மீட் வரச் ெசய்ய ேவண் ம்" என்
த சக க்குத் ெதாிவித்தனன். அவன் அதைன அங்கீகாித்ததன்றி. "உதயணன் வ ந்
வந் நம் ைடய பைகவைர ெவன்ற நட்பாளானாக இ ப்பதல்லாமல் சுற்றமாக ம்
இ த்த ன் அவன் பைகவனாகிய ஆ ணிைய ெவன் வத்த நாட்ைட ம் ெகௗசாம்பி
நகைர ம் அவ க்கு உாியனவாகச் ெசய்ய ேவண் ய நம் ைடய கடப்பா " என்
எண்ணினான். எண்ணி, தாேம ெசன்

தம் விைன

வ டகாரன், தாரகாாி, த மதத்தன் சத்தியகாயன்
'இ
அ

றாைன மிராயிரங் குதிைர ம்
ற் றிரட் யடன்மணித் ேத ம்

க்கும் மந்திாிக

ள் சிறந்த

த ய மந்திாிகைள ம்,
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அ பதி னாயிர ெமறிபைட மள்ள ம்
தி மணிச் சிவிைக ம் ெபா விைனப் படாைக ம்
ெசங்காற் பாண் ய நன்
ண்ட
ைபம்ெபா
ர்தி ம் பவழக் கட்
ம்
படாஅக் ெகாட்
ம் பண் பண் டார ம்
கடாஅக் களியாைனக் காவலற் கிையந்த
பைணத்ேதாட் சிலெசாற் ப மா நங்ைகக்கு
அைமக்கப் பட்ட வகன்பாி யாள ம்
அன்னைவ ெயல்லா மந்நிைல நல்கி' (3.23:30-40)
பின்

ம் ேவண் வனவற்ைற அப்ெபா

அப்ெபா

வரவி ேவன்" என்

மந்திாிகளிடஞ் ெசான்னதன்றி, "உதயண க்கு ஆவனவற்ைற அறிந்
அவ்வப்ெபா ேத ெசய் வர ேவண் வ உம் ைடய கடைம" என் ஒவ்ெவா
மந்திாிக்கும் தனித்தனிேய கூறினன்;
’வ த்ெதாழி லகன்ற வ ட கார!
உடற் நர்க் கடந்த உதயண குமரன்
அைடக்கல நினக்கு’ (3.23:47-9)
என்

ஓம்ப த்

மந்திாிமாைர ேநாக்கி, "ஒற்றினா

ம் உபாயத்தா

ஆ ணிையத் ெதாைலத் விட்ேட நீர் ெபயர்ந் வரல் ேவண் ம்" என்
எல்ேலா ம்
ேகாசாம்பி நகரத்ைத ேநாக்கிப் பைட டன் றப்பட்டார்கள்.
றப்படேவ த சகன் பின்

ம் ெதாடர்ந் வந்

உதயணைனக் கண்

ம்
ெசால்ல,

அன் மிக்க

ெசாற்கள் பலவற்ைறச் ெசான்னதன்றி, "வந் உதவி ெசய்ய ேவண் ெமன்பைதப்
பிரச்ேசாதன க்குத் ெதாிவித்தால் அவ ம் நமக்கு அ கூலஞ் ெசய்பவனாவான்.
ேவண் மாயின் யா

ம் வ ேவன்; ெதாிவித்தால் அன் ைடய பிற அரசர்க

வ வார்கள். எல்லாவற்ைற ம் ஆராய்ந்

ம்

ெசய்க; உனக்கு ெவற்றி ண்டாகுக" என்

கூறினன். உதயணன் த சகைன ேநாக்கி, "அைடயக்கூ ய இன்பங்கைள இன்பமாக
யான் எண் வ உ மண் வாைவ அைடந்த பின் தான். ஆதலால், அவைனப்
பதிைனந் தினத் ட் சிைறவி வித் வ வித் அ ப் வ உனக்குக் கடனாகும்"
என்பைதத் ெதாிவித்தனன். த சகன், உ மண் வாவின் ெப ைமைய ம்
அவனிடத்ேத உதயண க்குள்ள ஆர்வத்ைத ம் அறிந் மன வந் "அப்ப ேய
ெசய்ேவன்" என்

ெசால்

'அடற்ேப ாியாைன

விைட ெபற் த் தன் நகர்க்குச் ெசன்றான். ெசன்ற பின் ,

மலங்குமயிர்ப் ரவி ம்
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பைடக்கூழ்ப் பண்
ம் பள்ளி ைவய ம்
நைடத்ேத ெரா க்கும் நற்ேகாட் ர்தி ம்
ெகா ப்பைட ேபாக்கிப் ப ப்பைட நிறீஇப்
ைடப்பைட ணர்த் ' (3.24: 35-40)
உதயணன் ெசல்

தைல அறிந்த மன்னர்கள், " உதயணன் ேபாைர ேமற்ெகாண்

ெசல் கின்றான். இச் ெசல
கவைல ற்றார்கள்.

யார்ேமலேதா? இஃ

அஞ்சற்பால " என்

தம் ட்

அவன் அங்ஙனஞ் ெசன் ஓாிடத்தில் தங்கியி ந்த ெபா
, "பாஞ்சாலேனா
ேபார் ெசய்வதற்கு விைரவில் எழ ேவண் ம்" என்
கிதனக்கு இரகசியமாக எ திய
ஓைலைய வயந்தகன் பிறித்

ைவத் விட் , அங்ேக வந்த பிங்கல கடகைரக் கண்

அவர்கள் கூறியவற்ைற அறிந் , உதயணைன அைடந் , " உன் ைடய
தம்பிகளாகிய பிங்கல கடகர் ன்னம் ேகாசம்பிநகரத்ைதப்
பா காத் க்ெகாண்
ந்தனர். பின் அந் நகரத்ைதச் சூழ்ந் வந்
ற்றிய
பாஞ்சாலராச ைடய ேபா க்கு ஆற்றாராகித் ேதால்வி ற் ய ைனயாற்றில்
ழ்தற்குக் குதிைர ஊர்ந் விைரந் ெசல் ைகயில், இைடேய அர ள்ள ம்
ெபண்கள் மட் ம் உைறவ மாகிய நகரம் ஒன்ைறக் கண் ற் அதில் பன்னிரண்
திங்கள் தங்கியி ந் பாஞ்சாலராச ைடய ஆட்சிையப் ெபாறாதவர்களாகித்
தம்குைறைய உனக்குத்ெதாிவித்தற்கு இங்ேக வந்தி க்கின்றனர்" என் ெசால்ல
உதயணன் மிகுந்த ஆவேலா அவர்கைளப் பார்க்க வி ம்பிய காலத்தில், பிங்கல
கடகர் பன்னீராயிரம் ரர்கேளா ம் அற்ற காைலக்கு அைமக்கப்பட்ட ஏைனக்
ெகாற்றத் தாைனேயா ம் வந்

பணிந்தனர். அவர்கள், "உனக்கு வழிபா

ெசய்தைலத்

தவிர்ந்ததன்றிப் ெபற்ற தாய்க்குப் பணி ெசய் ெகாண்
த்தைல ம் ஒழிந்ேதம்;
நல்விைன இல்ேலம்" என் கலங்கிக் கண்ணீர் ஆறாகப் ெப கத் தைல கா ல்
ப ம்ப வணங்கினர்.
உதயணன் அவர்கைள எ த் த் த வி, "மந்திாிக ைடய எண்ணத்தின் வழிேய
நடவாத ல்லறிவிைன ைடேயன் ெசய்த குற்றத்தின் பயன் இ . நீங்கள் இனி வ ந்த
ேவண்டாம் என் இனிய ெமாழிகைளக் கூறி, " உங்கைள, அைடந்தைமயால் இனிப்
பைகவர் எாிவாய்ப்பட்ட பஞ்சி ேபால்வார். யான் யாெதா குைற ம் இல்ேலன்"
என் ம், " இனி கிைய ம் வாசவதத்ைதைய ம் யான் எளிதில் அைடேவன்;
என் ைடய தவம் உம்ைமத் தந் எல்லாத் யைர ம் நீக்கிய " என் ம் ெசால்
இன் ற் அவர்க ைடய கண்ணீைரத் ைடத் விட் மந்திாிகைள ேநாக்கி, "
பாஞ்சால ராசைன ெவல் தற்குாிய ஆேலாசைனையச் ெசய்ய ேவண் ம்" என்றனன்.
உடேன வ டகாரன், "நாம் ேமல் நடத்த ேவண் வ இன்ன " என் பைத விளங்கக்
கூறிப் பாஞ்சாலராசனிடத் ள்ள நிகழ்ச்சிகைள அறிந் வ ம்ப ஒற்றர்கைளக்
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ேகாசம்பிநக க்கு அ
விளங்கக் கூறினர்.

ப்பினன். ெசன்ற ஒற்றர் அங்ேக நிகழ்ந்தவற்ைற அறிந் வந்

அப்பால் வ டகார ம் பிற ம் இைடயிைடேய ெசய்த யற்சிகள் பல.
இ திறத்தா ம் ேபார்ெசய்யத் ெதாடங்கினர். ெப ம்ேபார் நிகழ்ந்த . இறந்ேதார்
பலர். பின்னர் பாஞ்சால ராசன் ேசைனக டன் ேபார் ெசய்யப் றப்பட்டான். தீய
நிமித்தங்கள் பல நிகழ்ந்தன.
ேபா க்குச் ெசல்

தல்

ம் மந்திாி, " இப்ெபா

ைறயன் ," தி ம்பி வி தேல நலம்" என்

ஆ ணி ேகளானாகிச் ெசன்
' சிைலத்தன

ரண குண்டலெனன்

யாம்

த ப்ப ம்

ேபார் ெசய்யத் ெதாடங்கினன். அப்ெபா

,

சி; மைலத்தன யாைன;

ஆர்த்தனர் மறவர்;

ர்த்தனர் பல்கைண!

விலங்கின ெவாள்வாள்; இலங்கின குந்தம்;
விட்டன ேதாமரம்; பட்டன பாய்மா;
ணிந்தன தடக்ைக; குனிந்தன குஞ்சரம்;
அற்றன ைபந்தைல; இற்றன பல்ெகா ;
ேசார்ந்தன பல்குடர்; வார்ந்தன கு தி;
குழிந்த

ேபார்க்களம்; எ ந்த

அழிந்தன
இப்ப

ெசந் கள்;

மி; வி ந்தனர் ேமேலார்;

நிகழ்ந்த காைல' (3.27:170-16)

ஆ ணிையச் சார்ந்த ரர்கள் பலர் உதயண ைடய ரர்களால்
ெகால்லப்பட்டனர். கார்த்த ாியார்ச்சுனைனக் ெகான்ற பரசுராமைனப் ேபாலப்
பாஞ்சாலராசைன உதயணன் ெவட்
ழ்த்தினான். அப்பால், "அரச உாிைமைய
உதயணன் ெபற்றான்" என் நாட் ன ம் நகரத்தின ம் அறிந் ெகாள் ம்ப
யாைனயின்ேமல் ெவற்றி ரசத்ைத ஏற்றி அைறயச் ெசய்தனர். உதயணன் பின்
உாியவர்கைளக் ெகாண் பாஞ்சாலராச க்கு ஈமக்கடைனக் கழிப்பித்தனன்.
வ டகாரன் ேகாட்ைட வாயிைல அைடந் கதைவ அைடத் க்ெகாண் உள்ேள
இ க்கும் நகரத்தார்கைள ேநாக்கி, "இனி நீங்கள் சிறி ம் அஞ்ச ேவண்டாம். உங்கள்
தைலவனாகிய உதயணன் பாஞ்சாலராசைனக் ெகான் விட்டான். ஆதலால் கதைவத்
திறந்தி மின்" என் கூறினன். ேகட்ட நகரத்தார், "எம் ைடய பைழய அரசனாகிய
உதயண ைடய த்திைர அைமந்த ஓைலையக் கண்டாலன்றி யாம் கதைவத்
திறேவம்" என்

ம த்தனர். உடேன அவர்க

ைடய சந்ேதகம் நீங்கும்ப ,

"உதயண ைடய மந்திாியாகிய இடவகன் வந்தி க்கின்றான்" என்பைதக் கூறினன்.
கூறேவ அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி ற் க் கதைவத் திறந் ெகா
த யவற்ைற
உயர்த்திக் ெகாண் எதிர்ெகாண்டார்கள். அங்ேக நின்ற பாஞ்சாலராச ைடய
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நண்பனாகிய கும்பன் என்பவைனக் கண்

அவைனக் ெகான்

பின்

ம்,

"பைகவ ைடய தமர் இங்கு உளராயின் அவர்கைள ம் ெகால்ேவம்" என்
ெசால் க்ெகாண் ஆ தபாணிகளாகப் பல ரர்கள் பா காக்கச் ெசன்
திேதா ம், "உதயணன் வாழ்க" என் ெசால்
யாைனயின் ேமல் பைறைய ஏற்றி வி த்தனர்.

வாராகி யாவ ம் அறி ம்ப

-------------4. வத்தவ காண்டம்
அப்பால், உதயணன் வ டகாரைனத் த வி மிகப் பாராட் த் தன் ைடய
யாைனைய ம் ஆபரணங்கைள ம் அவ க்குக் ெகா த்தனன். பின் த மதத்தைன
ேநாக்கி, "பாஞ்சாலராசைன ெவன்ற உன்னால்தான்" என்
கமன் கூறி, "அவைன
ெவன்றதற்கு இைவ அறிகுறிகள்" என் ெநய்த்ேதார்ப் பட் ைகைய ம் பத்
ஊர்கைள ம் அவ க்கு அளித்தனன். நல்ல ேவைளயில் றப்பட் யாைனயின் ேமல்
ஏறிக்ெகாண் , ேதாழர்கள் சூழ, ெவண்ெகாற்றக் குைட கவிப்ப, கவாிகள் இரட்ட,
சங்க ம் ரசும் இயம்ப, மா சனங்களின் வாழ்த்ெதா மிக, "ெந ந்தகாய்!
ெந ங்காலம் உலகத்ைதப் பா காத் வாழ்வாயாக" என் பலர் ேகா ரந்ேதா ம்
நின்
மைழ ெபாழியாநிற்ப உதயணன் அரண்மைனைய அைடந்தான்.
அைடந்தவன், ஆ ணிேயா அழற் பள்ளிைய அைடயாத அவன் மைனவியர்க க்கு
ேவண் ம் ெபான்ைன அளித் ேவறிடம் ெசன் இ க்கும்ப ெசய்வித்தான்.
"இறந்ேதார்க க்குாிய கடன்கைளக் கழிப்பீர்களாக" என் மற்றவர்க க்கு
ேவண் யவற்ைற அளித்தான். இப்ப ேய ெசய்ய ேவண் ய பலவற்ைற ம் ெசய்
த்த பின்
தன்ைமயான ேவேறார் அரண்மைனையத் தனக்கு இயற் வித் த்
தனக்கு உாியவர்களான அைமச்சர்கள், நண்பர்கள்

த யவர்கைள

ைறேய உடன்

அைமத் க்ெகாண் எல்லா அங்கங்கைள ம் நிரப்பி, அரண்மைனயி ள்ள
ேபரத்தாணியினிைடேய பைகவைன ெவன்ற மகிழ்ச்சி டன் ற்றி ந்தான்.
ஆ ணி அரசனால் இைடேய அைமக்கப்பட்ட திய ெகா ங்ேகால்
ைறகைளெயல்லாம் பின் உதயணன் அ ேயாேட அகற்றிவிட் ச்
ெசங்ேகாற்ெசல்வம் சிறப்பச்ெசய் பரம்பைரயாகக் காாியம் பார்த் வந்த
கு மக்கைள நகாி

ம் நாட்

ம் உயர்த்தினான். ேதவாலயங்கள், அ ந்தவர் பள்ளி,

அந்தணர் இ க்ைக, ேதாட்டம் வாவி, ஆவணக்கைட, நாற்சந்தி,
த யவற்ைறப்

ப்பித் , "தமக்கு உாியவற்ைற இைடேய இழந்த மாந்தர்

அவற்ைற அைடவாராக" என்
த யவற்ைற இழந்
இழந்

ச்சந்தி ெத

வ ந் ம் ெபண்

கட்டைளயிட்டான். "வ ைமைய உைடயீ ம், ஊக்கம்

ப்பால்

டங்கினீ ம், கணவன் ைகவி தலால் வாழ்ைவ

ம், உ ப் க் குைறந்தீ ம், பிற ம் வந்

ேவண் யவற்ைற
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ேவண் யவாேற ெபற் வாழக்கட ர்" என் மன்றங்கள் ேதா ம்
சாற்றி ேவண் யவற்ைற அவர்க க்கு உபகாிக்கச் ெசய்தான்.

ரசைறவித் ச்

'ேபாாின் வாழ்ந ம் லத்தின் வாழ்ந ம்
தாாின் வாழ்ந ந் தவாஅப் பண்டத் ப்
பயத்தின் வாழ்ந ம் ப யிற் றிாியா
ஓததின் வாழ்ந ம் ஒ க்கின் வாழ்ந ம்
யாத்த சிற்பக் கயிற்றின் வாழ்ந ம்
உயர்ந்ேதார் தைலயா இழிந்ேதா ாீறா' (4.2:47-52)
யாவர்க்கும் சிறிேத

ம்

ன்பம் உண்டாகாதப

ெசய்வித்தான். அறம் ஓங்கிற் ;

பாவம் நீங்கிற் ; கூற்

அகாலத்தில் வந்

உயிர்கைளக் கவர்ந்

ெசல்

தைலத்

தவிர்ந்த ; நானிலங்க

ம் ெசழித்தன. தம்பியர், பைகவ ைடய ஊர்ேதா ம் ெசன்

அவர்கைள அடக்கி வ வாராயினர்; த சக ைடய ேசைனேயா வந் உதவி
ாிந்த ரர்க க்கு ேவண் யவற்ைற அளித் அ ப்பினன். அ விைல நன்கலம்
த யவற்ைறத் தமர் கமாக அவ க்கு வி த்தனன்.
இவ்வா

உதயணன், பட்டெமய்தி, ப மாபதி டன் இன்

வானாகிச் ெசங்கதிர்ச்

ெசல்வ ைடய எ ச்சி ம், பா ம், திங்க ம், நா ம் ெதளித ன்றி மகிழ்ெவய்திச்
ெசங்ேகாேலாச்சித் தன் ைடய நாட்ைட வள றச் ெசய்தனன்.
அவன் தன் நாட் ல் உள்ளா ைடய
ேவண் வ

யா ?" என்

ஆராய்ந் , உஞ்ைசயி

ழ்ந்த இடத்ைத விளங்கச் ெசால்
ெகாண் வா ங்கள்" என்

ன்பத்ைத இங்ஙனந் தீர்த்தபின், "ெசய்ய
ந்

, "அதன் என் , ேதால்

சிலைர அ

தன்ைன ஏற்றிவந்தபி
த யைவகைள விைரவில்

ப்பிவிட் , அந்தப் பக்கத் ள்ள ேவட் வத்

தைலவர்கைள ம் கு ம்பர்கைள ம் அைழத் , "எம்ைமச் சுமந் வந் காட் ல்
வி ந்த பி ெசய்த ேப தவிக்கு யாம் ெசய் ம் ைகம்மா யா ம் இல்ைல. ஆனா

ம்

அதைன மறவாமல் இ த்தல் மாட்சிைம உைடயதாதலால், அ
ழ்ந்த இடத்தில் ஒ
மாடம் எ ப்பித் அதில் அதன் உ வத்ைத அைமப்பித் க் காைல மாைலகளில்
அதைன வழிபடல் ேவண் ம். அவ் வழிேய ெசல் பவர்க க்குப் பசி தீ ம்ப
அ சிற்சாைல அைமத் உண அளித்தல் ேவண் ம். தாகத்ைதத் தீர்ப்பதற்குத்
தண்ணீர்ப் பந்தர்கள் ைவத் உண்ணீர் அளித்தல் ேவண் ம். யாராயி ப்பி ம்
ன்பம் உற்றவர்க க்கு உாிய கர்ெபா ள்கைளக் ெகா த்தல் ேவண் ம்" என்
ெசால் அவற் க்கு ேவண் ய திரவியங்கைள அவர்க க்கு அளித் , அவர்க
அம் மாடம் எ ப்பித்தற்குாிய தச்சர் த ேயார்கைள ம் அதன் வ வம்
அைமப்ேபார்கைள ம் அ ப்பினன்.

டன்
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அதன்பின்,

ற்கூறியவா

அப் பி யின் என்

த யவற்ைறக்

ெகாணர்ந்தவர்க க்கு ேவண் யவற்ைற அளித் அ ப்பிவிட் , அவற்ைறக்
ெகௗசாம்பியினிைடேய ஓர் இடத்தில் ேசமித் ைவத் அங்ேக ஒ
ெகாற்றவாயிைல ம் அதன் ன்ேன மிக உயர்ந்த மாடம் ஒன்ைற ம் இயற் வித்
அவ் வாயி க்கு அப் பி யின் உ வத்ைத அைமப்பித் அவ் வ வத்ைத வழிப தற்கு
உாியவர்கைள ம் பிறைர ம் நியமித் அ சிற் சாைலகைள ம் தண்ணீர்ப்
பந்தர்கைள ம் அம் மாடத்தின் பக்கத்ேத அைமத் அதைனச்சூழக் கூத்தியர்
இ க்ைகைய ம் த மசாிதங்கைளப் ப ப்ேபார்க ைடய இ ப்பிடங்கைள ம்
அைமத் மாதந்ேதா ம் விழாக் ெகாள்ள ேவண் ம் என் கட்டைளயிட் ேவண் ய
ெபா ள்கைள ம் ெகா த்தனன்.
இங்ஙனம் உதயணன் தன்

ைடய கடப்பா கைள நிைறேவற்றி

மகிழ் ற்றி க்கும்ெபா
, உஞ்ைசநகரத்தி ள்ள பிரமசாாி ம் ேவதம் த யவற்ைற
நன்கு ஓதி உணர்ந்தவ ம் ேபாியாழ் த ய யாழ்வைகைய ம் பிற ல்கைள ம் மிக
நன்றாக அறிந்தவ மாகிற 1அ ஞ்சுகன் என் ம் அந்தணன் ஒ வன் ெகௗசாம்பி
நகரத்தி ள்ள தன் உறவினைரக் கா தற்ெபா ட் ப் றப்பட் வந்தான்.
இைடவழியில் நீர் உண் தற்கு எ ந்த யாைனக் கூட்டத்தினிைடேய அவன்
அகப்பட்

அச்ச ற் , அங்ேக நின்ற மிக உயர்ந்த ேவங்ைகமரம் ஒன்றின் கிைளமீ

ஏறி நின் நாற் றத்ைத ம் ேநாக்கினன். ேநாக்குைகயில், ேகாடபதிெயன் ம் யாழ்,
தைலவைனப் பிாிந்த கற் ைடயாள்ேபால அழகு ெகட் நரம் கைள ங்கில்
வ
ம்ெபா
'தாமதீம்' என்
கிடப்பைதக் கண்டான்.

ம்

ழக்கம் உைடயதாகி அங்ேக மாட் க்ெகாண்

---------1 அாிஞ்சயெனன்

இப் ெபயர் ேவ

அதன் இனிய ஓைசையக்ேகட்

ல்களில் காணப்ப கின்ற .

யாைனகள் ேகாபம் நீங்கிச் சாந்த ற் ச்

ெசன்றைத அறிந் அவன் அதன் சமீபத்தில் ெசன் , 'இ கின்னரரால்
இடப்பட்டதாயி ம் இயக்கர்கள் ெமய்ம்மறந் ேபாகட்டதாயி ம் ேவ
யாவதாயி ம் ஆகுக' என் நிைனத் ப் பல மலர்களால் அ ச்சித் அதைனக்
ைகயில் எ த் க்ெகாண் ெகௗசாம்பிைய அைடந் உதயண ைடய
அரண்மைனயின் அய டத்ேத உள்ள தன் சுற்றத்தாைரச் சார்ந் அவர்கேளா
மகிழ் ற்றி ந்தான். மாைலக்காலம் வந்த . அப்ேபா அதைன வாசித்தான்.
வாசிக்ைகயில், ேமல் மாடத்தில் சாளரத்ைதத் திறந் ைவத் க்ெகாண்
ப மாபதிேயா அளவளாவி மகிழ் ற்றி ந்த உதயணன் அந்த யாெழா ையக் ேகட்
டனன். ேகட்ட டன் அவன் விம்மித ற் ஆராய்ந் பார்த் , "இவ்ெவா
நம் ைடய யாழின் ஒ யாகும்" என் ெதளிந் உடேன அதைன வ விக்க நிைனந்
றத்ேத வந் தன் ெமய்காப்பாளைரத் ேத யெபா
அங்ேக விழிப் டன்
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ப த்தி ந்த வயந்தகன் எ ந்

விைரந்

ெசன் , "யா

நிகழ்ந்த ?" என்

ேகட்டனன். உதயணன்,"ேகாடபதியின் குரல் இங்ேக ேகட்கப்ப கின்ற ; நீ ம்
ேகட்பாயாக. விைரந் ெசன் அ வாசிப்பவைன இங்ேக அைழத் வா" என்றனன்.
உடேன வயந்தகன் மாடத்தினின் ம் கீேழ இறங்கி அவ்ெவா ேதான்றிய எதிர்
ட்ைட அைடந்

உள்ேள குந்

யாழ் வாசிப்பவைன ேநாக்கி, "இந்த யாழ் எப்ப

உனக்குக் கிைடத்த ?" என் ேகட்க, அவன், "உஞ்ைசயி
ந் நான்
ந மைதயாற்ைறக் கடந் வ ம்ெபா
ஒ மைலச்சார ல் இதைனப் ெபற்ேறன்"
என்

கூறினன். கூறேவ, அந்த யா டன் அவைன அைழத் க்ெகாண்

வந்

காட் ,"நாம் உஞ்ைசயம்பதியினின் வ ம் நாளில் நள் இ ளில் பத்திராபதி மிகுந்த
ேவகமாக வ ைகயில் விந்தமைலயின் ெதன்திைசச் சார ல் வி ந்த ேகாடபதியாகும்
இ " என் வயந்தகன் உதயணனிடம் கூறினன்.
கூறேவ, உதயணன் தாங்கா உவைகயனாகி, "வ கெவன் னல் யாழ் வத்தவ
ன தம்" என் அதைன வாங்கி, "என் உயிர்த் ைணயாகிய இந்த யாைழத் தந்த நீ
ேவண் வனவற்ைறக் கூ வாயாக" என் ெசால் ப் ேவண் ய அ ங்கலங்கைள ம்
ெப ம் ெபா ைள ம் ஓர் ஊைர ம் அ ஞ்சுக க்குக் ெகா த் , "நீ இந் நகரத்ேத
இ க்க ேவண் ம்" என் ெசால் ப் பின் ம் வி ம் வனவற்ைற அளித் அவைன
அ ப்பிவிட் , உலவா வி ப்ெபா
லர்தைலகா ம் உள்ளி ம், உ கி ம்,
அதைனப் ல்
ம் பாராட் வாசவதத்ைதைய நிைனந்ேத இராப்ெபா ைதக்
கழித்தனன்.
வி ந்த டன் அந்த யாைழப்

ப்பித்

வாசவதத்ைதைய நிைனந் ,

"வாசவதத்தாய்! நீ கற்ற யாழ் இேதா வந் விட்ட . நீ வந்

இதைன வாசித்

மகிழ்வாயாக. என்ைன மறந்தாய்" என் அவைள நிைனந் நிைனந்
லம் வானாகி,
இழந்த தம்பிகைளப் ெபற் ம் ேகாடபதிைய அைடந் ம் சிறி ம் மகிழ்வின்றிக் காலம்
கழிப்பானாயினன்.
அவன் இங்ஙனம் இ க்ைகயில் இராசகிாிய நகரத்தில், த சகன், தான் பா காத்
ைவத்தி ந்த சங்கமன்ன ைடய உாிைமப் ெபா ள்கைள அவர்களிடம் அ

ப்பிவிட் ,

"அங்ேக உள்ள அரசர்கைளச் சிைறயினின் ம் நீக்கி இங்ேக விைரவில் அ ப் க"
என்பைதச் ெசால் ம்ப தன் ைடய க மமாக்கைள அப் பைகவர்பால் வி த்தனன்.
ேகட்ட அவர்கள் மிக மகிழ்ந் ,
"இழிந்த மாக்கேளா
உயர்ந்த மாக்கேளா

ன்ப மார்த ன்
பைக யினி " (4.4:21-22)
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என் கூறி மகிழ்ந் த சகைனப் கழ்ந் உ மண் வாைவச் சிைறயினின் ம்
நீக்கி அவன்பால் அ ப்பினர். உ மண் வா வந் த சகைனக் கண்
எ ச்ெசவியரசன் தம்பியாகிய சித்திராங்கதைன ம் மற்ற அரசர்கைள ம்
சிைறயினின் நீக்கி அவர்க க்கு ேவண் யவற்ைறக் ெகா த்த ப் ம்ப
ெசய்தபின் , உதயணன்பால் நிகழ்ந்த ெசய்திகைள எல்லாம் ேகட்
மகிழ்ச்சிேயா அங்ேக இ ந்தான்.
இ ந்தெபா
உ மண்
இனி

,

எல்ைலயற்ற

கி ெகா த்ததாக ஓர் ஓைலையச் சாதகன் ெகாணர்ந்

வாவிடம் ெகா த்தான். அவ் ேவாைலயில், "யாம் எண்ணிய காாியம்

நிைறேவறினைமயின், இனி வாசவதத்ைதைய உதயணன்பால் ஒப்பித்தல்

நலம்" என்

எ தப்பட்

ந்த . அதைன அறிந்த உ மண்

வா சாதகைன ேநாக்கி,

"எம்ைம விட் ப் பிாிந்தபின் நிகழ்ந்தவற்ைறச் ெசால்லேவண் ம்" என்ன, அவன்
அவற்ைறெயல்லாம் கூறினன். உடேன உ மண் வா அவ டன் றப்பட்
இைடேய தங்க ேவண் ய இடங்களில் தங்கி., ண்டரெமன்

ம் நகரத்ைத அைடந்

அங்ேக இ ந்த கிைய ம் வாசவதத்ைத த யவர்கைள ம் பார்த் , மிகுந்த
உவைக ற் அவர்க டன் ெகௗசாம்பிைகையச் சார்ந் அதன் றத்ேத உள்ள
ம காம்பீரெமன் ம் ேசாைலயில் தியராய் வ ம் அரசர்க க்காக
அைமக்கப்பட் ள்ள மாடம் ஒன்றில், வாசவதத்ைத த யவர்கைள இ க்கு்ம்ப
ெசய் விட் த் தான்மட் ம் உதயணன்பால் ெசல்வானாயினன்.
உ மண்

வா ெசல்

வாசித் க்ெகாண்
வாசவதத்ைத கற்

வதற்கு

ன் ஒ

நாள் உதயணன் ேகாடபதிைய

மகிழ்ந்தி க்கும்ெபா
ப ைம, "அரச, நின்ைன வழிபட்
வல்லளாதற்குக் காரணமான இந்த யாைழ அ ச்சி ம் வழிபட் க்

கற்றற்கு வி ப்ப ைடேயன்; ெதாிவித்த ள ேவண் ம்" என்

ெமல்லச் ெசால்

அஞ்ச ெசய்யேவ, அவன் வாசவதத்ைதயின் நிைனவினால் மனம் ெநகிழ்ந்
விம் த ற் ப் ப ைமக்கு யாெதா விைட ம் ெகாடானாயினன்.
அதைன அறிந்த ப ைம, "இப்ெபா

உ கி

யாம் லத்தல் ெபா ந் வதன் " என் ம்,

"வாசவதத்ைதைய இவர் நிைனந் வ ந் தல் ைறேய; இஃ உயர்ந்ேதார் ஒ க்கம்"
என் ம் எண்ணி யாெதான்ைற ம் அறியாதவள்ேபால இ ந் ேவெறா காாியத்ைத
ன்னிட் எ பவள்ேபாலேவ எ ந் ேதாழியர்கள் சூழத் தன் மாடத்ைத
அைடந்தாள்.
அப்ெபா
வயந்தகன் உதயணைன ேநாக்கி, "இ கா ம் இரண்
மைனவியைர ம் சமமாக நிைனந் ஒ கிய நீ வாசவதத்ைதைய நிைனந்
இவள்பால் அன் குைறந்ததற்குக் காரணம் என்ைன?" என்

இன்

வினாவ, அவன்

அதைன ம் ேகளானாயினன்; ப மாபதிைய ம் நிைனந்திலன். பின் , நளகிாிைய
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அடக்கி அதன் பிடாில் ஏறியெபா
வாசவதத்ைதையக் கண்ட
தல் அவள்
அழல்வாய்ப்பட் இறந்தனள் என்ப இ தியாக ள்ள ெசய்திகைள இைடவிடா
ெசால் அரற்றிக்ெகாண் ப க்ைகயில் சாய்ந்தவிடத் ச் சிறி
யில் வந்த .
அப்ெபா
, பாற்கட ன் இைடேய உள்ள ெவள்ேள ஒன் வந் தங்கப்ெபற்ற
ெவண்டாமைரப் ஒன்ைற ஒ ெதய்வ மங்ைக தனக்குக் ெகா த்ததாக ஒ கனாக்
கண்டனன். கண்டபின் எ ந் அ கைனத் ெதா
ஒ
னிவைரக் கண்
வணங்கித் தான் தல் நாள் இரவில் கண்ட கனாைவத் ெதாிவித் அதன் பயைனச்
ெசால்ல ேவண் ெமன் ேவண் னன்.
ேவண்டேவ அவர், "வாசவதத்ைத தீயில் ழ்கி இறந்ததாெளன்
எண்ணியி க்கின்றைன. அ ெபாய். அவைள விைரவில் அைடவாய். அைடந்தபின்
அவளிடமாக வித்தியாதரர் உலைக ஆ ம் சக்கரவர்த்தியாதற்குாிய ஒ மகைனப்
ெப ைவ" என்

ெசால்

அதற்குாிய காரணத்ைத ம் கூறினர், ேகட்ட உதயணன்,

" னிவ ைடய வாக்கு என் ம்

ண்ேபாவதில்ைல. வாசவதத்ைதைய நாம்

எதிர்ப்ப வ ம் உளதாகுேமா?" என்
உ மண்

எண்ணிக்ெகாண்

ந்தனன். இ க்ைகயில்,

வாவின் வரைவ வாயிற்காவலர் உணர்த்தினர். உணர்த்தேவ உதயணன்,

"வ க" என் ெசால் விட் த் தான் எ ந் விைரந் ெசன் தன் அ யில் ழ்ந்த
உ மண் வாவின் ைகையப் பற்றிக்ெகாண்
கிைய அைடந்தாற் ேபான்ற
மகிழ்ச்சிையப் ெபற் த் தன் ைடய உாிைமப் பள்ளிைய அைடந்தான்.
அைடந்த உதயணன் அவ
கூ க" என்

ேகட்க, உ

டன் தனிேய ஓாிடத்தில் இ ந்

மண்

வா தான் சிைறப்பட்ட

"நிகழ்ந்தவற்ைறக்
த ய ெசய்திகைள

விளங்கச் ெசால் விட் , "இங்ேக நிகழ்ந்த ெசய்திகைளக் கூ " என்

வயந்தகைனக்

ேகட்ப, அவன் உதயணன் ேகாடபதிையப் ெபற்றைதச் ெசாற்றனன். ெசால்லேவ
உதயணன் அ கற்ற வாசவதத்ைதைய நிைனந் மீட் ம் அரற் வானாயினன்.
அப்ெபா

அவ

ைடய மனவ த்தத்ைத ஒ வைகயாக மாற்ற வி ம்பிய வயந்தகன்,

"மைனவியர் இ வ ள் அறிவி

ம் ஒ க்கத்தி

ம் சிறந்தவள் யார்? யாாிடத்தில்

உனக்கு வி ப்பம் அதிகம்?" என் ேகட்ப, "எனக்கு வாசவதத்ைதேய சிறந்தவள்; யான்
தவம் இல்ேலனாத ன் அவள் தீயில் ஒளித்தனள்" என் ெசால் உதயணன் பின் ம்
மனம் ம குவானாயினன்.
கண்ட வயந்தகன். "வாசவதத்ைதைய மீட் த் த ம் ெபாிேயாைரத் தாிசித்
வழிபாடாற் தற்கு யாம் மகத நா ெசன்றெபா
ப ைமையக் கண் ற்
வி ம்பி அவள் *மய*க இ ந்தைன; அங்ஙனம் இ ந்த
உன்

ைடய மனம் ஒ வழிப்பட்டதன் " என்

"வாசவதத்ைதக்கும் ப ைமக்கும் உ வத்தி

உனக்கு நலேமா?

ெசால்ல உதயணன்,

ம் குணங்களி

ம் சிறிேத

ம்

ேவ பா ன்ைமயின் யான் வி ம்பலாயிேனன்; அன்றி ம் ப ைமைய யான்

அவைள
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வி ம்பியதற்குக் காரணம் ஊழ்விைன ம் ஆகும்; அதைன ம த்தற்கு யாராேல
ம்?" என்
யான் ெசால்

கூறினன். ேகட்ட வயந்தகன், "அறியாதவெனன்
தைல ஊன்றிக் ேகட்

க;

என்ைன இகழற்க;

ன் இராசகிாியத்தின் றத்ேத ள்ள

ேசாைலயில் யாம் கண்ட ெப தற்காிய ெபாி ேயார் இன்

வந்தி க்கின்றனர்;

வாசவதத்ைதைய அவர் வ வித் த் த வதாக ம் வ ந் கூறினர். ஆதலால், நீ சில
தினம் ப ைமைய நீங்கித் தனிேய ையயாகியி த்தல் நன் " என் ெசான்னான்.
ெசான்ன டன் உதயணன் விைரந்

ெசன்

ப மாபதிைய ேநாக்கி, "எஞ்சி ள்ள

பைகவைரக் ெக த்தற்குாிய சிறந்த ஆேலாசைன ஒன்
தனித் ச் ெசய்ய ேவண் ம்; ஆதலால், ேதாழிமாேரா
என்

ெசால்

அ

ப்பி விட் , அவ

உண் ; அதைன யாம்
நீ ேவறிடத்திற்குச் ெசல்

ைடய அந்தப் ரத்ைதத்

க"

ய்ைமெசய்

விளக்ேகற் வித் த் தா ம் யனாகி ெவள் ைட
த் , "ெதய்வேம!
வாசவதத்ைதைய எனக்குத் தர ேவண் ம்" என் ெசால் க்ெகாண் ம் ைணையக்
ைகயால் அைணத் க்ெகாண் ம் யில்வானாயினன்.
அவன் அங்ஙனம் யி ைகயில், ேவ மகளிாிடத் அவ க்கு வி ப்பம்
இல்லாைம ம் பைகவைன ெவல் தற்குத் த சக ைடய நட்ைபப் ெபற ேவண் ேய
அவன் தங்ைகயாகிய ப மாபதிைய உதயணன் மணந்தனன் என்பைத ம் இர ம்
பக ம் வாசவதத்ைதையேய நிைனந்
யி ங்காலத் ம் அரற்றிப் பலவா
லம்பிக்ெகாண்ேட இ த்தைல ம் காட் வாசவதத்ைதையத் ேதறச்ெசய்ய வி ம்பி
மந்திாிகள் அவைள ஒ சிவிைகயில் ஏற்றிக் ெகாணர்ந் , "உன் ைடய தைலவன்
இயல்ைப நீ பார்ப்பாயாக" என் அவ்வந்தப் ரத்தி ள்ேள அ ப்பினர்.
அச் சமயத்தில் உதயணன், "வாசவதத்தாய்! உனக்கு ைணையப் பயிற் விக்கும்
ெபா
உன் ைடய பார்ைவயால் வ ந்திய யான் உன்ைனப் பிாிந்
ஆற்ேறனாயிேனன்; என்ைன மறந்தாேய" என் அரற்றிக்ெகாண் ம் அங்ேக ள்ள
மாைலகைள வாடச்ெசய் ம் ெவவ்விய *உயி**பினனாகி ம் கனவில் அவன்
வ ந் தைல வாசவதத்ைத கண்டாள். "நனவி ம் என் உயிர்த் ைணவன் இ த்தல்
இவ்வண்ணந்தாேனா? தம்ைமயன்றி ேவ ெதய்வம் இல்லாத மகளி ைடய
பிாிவின்கண் அவர்கைள நிைனந் வ ந் தல் உயர்ந்த கணவர்கள இயல்ெபன்
ல்கள் கூ வைத இன்

ேநேர கன்ேடன்" என்

ம் தணியாத உவைகயளாகி,

"இங்ஙனம் நல்ல ஒ க்கத்ைத ைடய இவ க்கு ம ைமயின்ப ம் இையவதாக" என்
ெசால் அவ க்கு அஞ்ச ெசய் ெமல்ல அ கில் ெசன் ேகாடபதிையக் கண்
பிாிந்த குழந்ைதையக் கா ம் தாையப் ேபாலேவ ஆ த ற் அதைன ெமல்ல
எ த் வாசிக்கத் ெதாடங்கினள். அவ்ெவா உதயணன் காதில்பட்ட . படேவ
அவன், "வாசவதத்தாய்! வந்தைனேயா?" என்
"என்ைன ெந நாள் பிாிந்

கூந்தன் தலாப்

ம் றம் நீவி,

நீ எங்ஙனம் ஆற்றிைன? அதைனச் ெசால்ல ேவண் ம்"
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என்

ேகட்ப, அவள் வியந்

ஒன்றற்கும் விைட கூறாளாகி வணங்கிச் சும்மா

இ ந்தனள். இ க்கேவ அவன் மீட் ம், "ெபாழில் விைளயாட்ைடக் க தி யாம்
இலாவாணக மைலச்சார ல் தங்கியெபா
ஒ நாள், "தைழ த யவற்ைறக்
ெகாணர்ந் தர ேவண் ம்" என் நீ ெசால்லக்ேகட் யான் ெகாண் வ தற்குக்
காட் ற்குச் ெசன்றவிடத்
ட் ல் ெந ப் ப்பற்ற இன் யிர் நீத்த இலங்கிைழ
மடேவாய்! உாிய அணிகைளெயல்லாம் நீக்கி ெம ந் பிறள்ேபாேல
ேதாற் கின்றாய்; ெந ப்பில் ெவந்ேதார் இயல் இப்ப ேயா? இதைனச் ெசால்ல
ேவண் ம்" என் அவள் ெமய்ையத் தீண் த் யிலத் ெதாடங்கினன்.
அப்ெபா
நாைளத்தினம்,

வயந்தகன் வந்

அவைள ேநாக்கி, "நீர் இங்ேக வர ேவண் வ

கிேயாேடதான்; தைலவன் எப்ெபா

இ ப்பைதக் காட் தற்ேக இப்ெபா

ம் உம்மிடத்

அைழத் வந்ேதம்" என்

அன்ேபா

ெசால்ல, அவள்

பிாிவிற்கு அஞ்சி, ந ங்கும் மனத்ேதா தன்ேமேல கிடந்த உதயணன் ைகைய ெமல்ல
எ த் அைணயில் ைவத் விட் அவைன வணங்கி உடம்பினின் ம் நீங்கும்
உயிர்ேபால ெவளிப்ேபாந் சாங்கியத்தாைய ம் கிைய ம் அைடந்தனள்.
உதயணன் ைடெபயர்ந் எ ந் , "எனக்கு ஏன் விைடதரவில்ைல?" என்
அவைளத் த
வதற்குச் ெசன் அவைள அங்ேக காணானாகிச் ெசயலற் த்
யில்மயக்கம் ஒழிந் , உயர்ந்த மாணிக்கத்ைதப் ெபற்ற வறியவன் ஒ வன் அதைன
ஆழமான நீர்நிைலயில் ேபாகட் விட் த் தளர்வ ேபாலத் யி ற்கண்ட தன் உயிர்த்
ைணவிைய விழித்தபின் காணாைமயால் அரற் வானாயினன்.
அதைன அறிந்த வயந்தகன் மிக விைரந் ெசன் "இங்ஙனம் இர ம் பக ம்
ன்பத்ேதா அரற் தல் அரசர்க்கு இயல்பன் " என் தக்க காரணங்கைளக் காட் க்
கூறினன். உதயணன் "வாசவதத்ைத ேநற்றிரவில் என் பள்ளியைறயில் ெமல்ல வந்
ேகாடபதிைய எ த வாசித் க் ெகாண்
ந்தனள். இ க்ைகயில், எண்ெணயின்றி
அ க்கைடந் பிணங்கிய கூந்தல் பின்னைல ைடய அவ ைடய றத்ைத ம்
ெநற்றிைய ம்; ைதவந் ெம ெவாழிந் கண்பைட ெகாண்ேடன். ெகாண்டெபா
அவள் என்ைனவிட் நீங்கினள். என் ைடய ெநஞ்சம் எனக்கு வயமாகின்றதில்ைல.
யான் என் ெசய்ேவன்?" என் ெசால்ல வயந்தகன் "கனவில் கண்ட ெபா ைள
நனவில் அைடதல் ேதவர்க்கும் இைசவதன் . இக் கூற்ைறக் ேகட்பின் பிறர் நைகப்பர்.
வாசவதத்ைதயின் வ வங்ெகாண்ட இயக்கிெயன் ம் ெதய்வம் இங்ேக உண் .
அதைனத் த த்தற்கு ஏற்ற மந்திரத்ைத யான் அறிேவன்" என் இன்ேனாரன்ன
ெபா ளில்லாத வார்த்ைதகள் பலவற்ைறச் ெசால் மிக்க ணிேவா இ ந்தனன்.
இப்ெபா
ெபா
வி ந்த .
உடேன உதயணன் கண்க வி நியமங்கைள

த் க் ெகாண்

குளம் ம், ேகா ம்,

ெபான் அ த்தியன ம், திய ஆைடகள் அணியப் ெபற்றன மாகிய பசுக்கள்
பலவற்ைற வாசவதத்ைதைய நிைனந் அ மைறயாளர்க்கு எ
ைற சித் தன்
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கனைவ ேவ

பிறர்க்குச் ெசால்லாமல், "விரக ைடயவர்க

க்கு உளதாகும் காாியம்

இ ேவா?" என் எண்ணிக்ெகாண்
ந்தனன். இ ந்த ெபா
வயந்தகன் வந்
"யாம் ன் மகதத்தில் கண்ட ெபாிேயார் இந் நகரத்ைதச் சார்ந்த ம காம்பீரவன
ெமன் ம் ேசாைலயில் வந் தங்கியி க்கின்றனர். அங்ேக ெசல்ேவாமாக" என்
ெசால்லேவ உதயணன் மகிழந் ேதர் ஏறி அவ டன் அச் ேசாைலைய அைடந்தனன்.
அங்ேக உள்ள மாடத்தின் ஓர் அைறயில் தவக் ேகாலத்ேதா
கி இ ந்தனன்.
மற்ேறார் அைறயில் சாங்கியத்தாேயா வாசவதத்ைத இ ந்தனள். வயந்தகன் த ல்
உதயணன் வரைவ கிக்கு உணர்த்திப் பின் அவேனா ெசன்
கிையக் காட்ட
உதயணன், "இவன் யாம் மகதத்தில் கண்ட
த

னிவன் அல்லன்;

கிேய. இவைனத்

தற்கு மனம் விைரகின்ற ; இதைன நன்றாக அறிதல் ேவண் ம்" என்

ஆராய்ைகயில், அவன

மார்பின்கண் யாைனக்ெகாம்பால் உள்ள த ம்

காணப்பட்ட . படேவ ஐயம் தீர்ந்

ெவய் யிர்த்

எ ந்

நின் ;

"ஊறில் சூழ்ச்சி கந்த ராய!
நாறி ங் கூந்தைல மாறிப் பிறந் ழிக்
காணத் த கு
னிவைன நீயினி
யாணர்ச் ெசய்ைக ைடத்த ெதளிந்ேதன்;
வந்தைன ெயன் தன் சந்தன மார்பிற்
ந்தார் குைழயப் ல் னன் ெபா க்ெகனத்
தீந்ேதன் கலந்த ேதம்பால் ேபால
நைக
த் ெத த
கத்த னாகித்
றந்ேதார்க் ெகாத்த தன் நின் சிறந்த
அ ள்வைக" (4.7:186-95)
என்

கூறி, "இனி எைதக் க தியாவ

நீங்குவாயாயின், என் உயிர் நீங்கிவி ம்"

என் ெசான்னெபா
கி, "வாசவதத்ைதைய விைரந் இவ க்குக் காட்ட
ேவண் ம்" என் கூறினன். உடேன ேதாழர் வாசவதத்ைத ெசவி த்தாேயா
ந்த
அைறக்கு *அவைள அைழத் ச் ெசன்றனர். வாசவதத்ைத, " மக்குப் ெபாிய அ கூலம்
பிறக்கும் என்பைத உணர்த்தி ம் அன்பர் ெசால் யைத ேமற்ெகாண்
ம
கட்டைள ெபறாைமயாகிய அபசாரத்ைத ேமற் ெகாண்ட கல்லாக் கற்பிற் கயத்திேயன்
யான்" என் மிக்க நாணங்ெகாண் ந ங்கி எ ந் ைககுவித் த் தன் கூந்தல் அவன்
கா ல் ரள ம் கண்ணீர் அவன் றவ ைய நைனப்ப ம் வணங்கிக்கிடந்தனள்.
உதயணன் அவைள எ த் ப் பல ைற த வி, அகல நின்ற சாங்கியத்தாைய ேநாக்கி,
ன்பக் காலத் த் ைணெயமக் காகி
இன்ப மீதற் கிையந் ைக விடா
ெப
தைலைமயி ெனா மீக் கூாிய
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உயர்தவக் கிழைம ம் டம்பி னாகிய
சிற் ப காரம் வற்றல் ெசல்லா
ஆல வித்திற் ெப கி ஞாலத்
நன்றி யீன்ற " (4.7:219-25)
என்

அன் மயமாகிய ெமாழிகைள அவ

க்குச் சாலக் கூறினன்.

பின் வாசவதத்ைதயின் ேதாற்றத்ைத அறிந் உதயணன் மனம் வ ந்தினான்.
அவைளத் தான் அைடந்த நற்ெசய்திைய நகரத்தார்க்கு ரசைறவித் த் ெதாிவித்தான்.
அறிந்த நகரத்தார் தத்தம் மாடங்களின்மீ ெகா ெய த் விழவயர்ந்தனர். கியின்
ஆற்றைல ம் அவன நண்பின் ேமம்பாட்ைட ம் வாசவதத்ைதயின் நிைறைய ம்
வியந் மதித் ப் பலபடப் பாராட் னார்கள். அப்பால் உதயண ம் வாசவதத்ைத ம்
கி ம் பஞ்சவண்ணத் ப் படாைககள் பல அைச ம்ப யாைனயின் பிடாியிற்
ெகாண் வரப்பட்ட ண்ணியதீர்த்த நீரா விைல வரம்பற்ற சிறந்த ஆபரணங்கைள
அணிந் ெகாண் மிக்க இன்பத்ேதா
ெபற் விளங்கினார்கள்.
அப்பால் உதயணன்

கிக்குச் ெசால்ல ேவண் ய

கமன்கைளச் ெசால்

தல்

1ேவ பாட்ைடப் லப்ப த் ம் என் எண்ணி ஒன் ம் ெசால்லாதவனாகிச்
சாங்கியத்தாயின் அ ள் மிகுதிைய மீட் ம் பாராட் னன். "உன் தவ்ைவைய வந்
பார்த் ச் ெசல்ல ேவண் ம்" என்
அவள், தைலவ

ப மாபதிக்கு அவன் ெசால்

ய

ப்ப, உடேன

க்கு வாசவதத்ைத உயிர்த் ைணவி என்பைத நன்கு

அறிந்தவளாதலால், அம் ெமாழிைய வி ப்பத்ேதா ஏற் க்ெகாண் சிறந்த
அணிகலங்கைளக் காணிக்ைகயாக ஏந்தித் ேதாழிமார் பலர் சூழ்ந் வர அரசைன
நீங்கித் தனிேய இ க்கும் சமயம் அறிந் தன் வரைவ அவ க்கு ன்னதாகேவ
ெதாிவித் க் ெகாண் ெசன் வாசவதத்ைதைய வணங்கினள்.
------1"இைணய ாிவெரமக் *கின்னமயா ெமன்

ைனயி

ம் ல்ெலன்

நட் "

தி க்குறள் 790.
வணங்கேவ அவள் ப ைமையத் த விெய த் , "கற்பில் இன் ம்
ேமம்ப வாயாக" என் ஆசிகூறி மிகுந்த இன்பமைடந்தாள். அப்பால் இ வ ம்
யாைனத்தந்தத்தால் ெசய்யப்பட்ட கால்கைள ைடய கட்
ன்ேம ள்ள ெமல்லைண
ஒன்றில் ஏறியி ந் ஒ தாமைர மலாில் ேசர்ந் தங்கிய இரண் தி மகளிர்ேபால
விளங்கினர்.
உதயணன் ேபரத்தாணியில் பல ெபாிேயார் சூழ இ ந்
கிைய ேநாக்கி, "உஞ்ைச
நகரத்தில் நான் அைடந்த சிைறத் ன்பத்ைத நீக்கியபின் மீட் ம் உனக்கு ேநர்ந்த
மாயச்சாக்காட் ற்கும் வாசவதத்ைத தீயில் பாய்ந்தனெளன்ற மாயச் ெசய்திக்கும் உாிய
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காரணங்கைள விளங்கச் ெசால்லேவண் ம்" என் ேகட்க கி, "பாஞ்சால ராசன்,
ெகௗசாம்பிையத் தன்னதாக ஆக்கிக்ெகாண்
ந்தைத ம் பிரச்ேசாதனேனா நட் க்
ெகாள் தற்கு யன் அதற்குாிய காலத்ைத அவன் பார்த் க்ெகாண்
ந்த
த யவற்ைற ம் அகத் ெதாற்றாளரால் நன்கு அறிந் அவ ைடய
மா பாட்ைட ம் ெப
யற்சிைய ம் குைறக்க ேவண் ெமன்
ணிந் ம், அவைன
ெவன் பைழய அரசாட்சிையப் ெப த ற் சிறி ம் கவைலயின்றி வாசவதத்ைதைய
ஒ

ெபா

ம் பிாியாமல் இன் ற்றி ந்த உன

இயல்ைப ேவ ப த்த எண்ணி ம்,

த சகைன உனக்குப் பைடத் ைணயாக்க நிச்சயித் ம், பிங்கலகடகைர உன்
ேசர்க்க நிைனத் ம் இங்ஙனம் ெசய்ேதன். எண்ணியெவல்லாம் ெதய்வத்தால்
ெசவ்வேன நிைறேவறின. உன் திறத் ம் வாசவதத்ைத திறத் ம் யாங்கள்
எண்ணியெவல்லாம் திண்ணியவாய் நிைறேவறியதற்குக் காரணம் அந்தச்

டன்

சாங்கியத்தாயின் ேப தவிேய. உன் ைடய கட்டைளயின்றி 1உாிைமயால் யான்
ெசய்தனவற்ைறப் ெபா த் த ள ேவண் ம்" என் கூறினன். ேகட்ட உதயணன்
"என் ைடய தைலைமைய யான் அைட ம்ப ெசய்தாய் என்பைத அயலார்
இ க்கும்ெபா
ெசால் ேவனாயின் அ ேவற் ைம பயக்கும். யாம் இ வ ம் ஓர்
உயிேர" என்
கமன் கூறி அவைன அைழத் க்ெகாண் அரண்மைன ெசன்றனன்.
------1 "விைழதைகயான் ேவண் யி ப்பர் ெக தைகயாற் ேகளா

நட்டார் ெசயின்."

தி க்குறள், 804.
ெசன்றபின் அவன் ப ைமைய ேநாக்கி, "வாசவதத்ைதேயா
உண்ண ேவண் ம்" என்

ெசால் யெபா

நீ ஒ

கலத்திேலேய

அவள் வணங்கி,

"ெப ந்தகு கழற்பிெனம் ெப மக டன்ெனா
பிாிந்த திங்க ெளல்லாம் பிாியா
ஒ ந்தவ
ைறதல் ேவண் வ ல கள்!
அவ்வர ம ளித் த த ெலன்குைற" (4.8:92-5)
என் ேவண் னள். உதயணன் அவைள அன் டன் மிகப் பாராட் அ ப்பினன்.
அ ெதாிந்த வாசவதத்ைத ப மாபதியிடம் அவன் ைவத் ள்ள அன்ைப நிைனந் மிக
ஊ னள். அ கண்ட உதயணன் அவைள ேநாக்கி "அறிவி ம் ேதாற்றப்ெபா வி ம்
உன்ைன ஒத்தி ந் தைமபற்றிேய ப ைமைய மணஞ்ெசய்ேதன்" என் ெதளிவித்தான்.
ஆயி ம் தன்ைனப்ேபான்றவள் அவள் என்ற ெசால் மனத்ைத வ த்த வாசவதத்ைத
கைடக்கண் சிவந்
நயந்

அப்பால் ெசன்றனள்,. அப்ேபா

பாராட் , "உ வினல்ல

அவன் அவைளப் பல ைற

ெபண்ைமயில் நின்ைன அவள் ஒவ்வாள்" என்

அவள் மகிழ்தற்குாிய இனிய ெமாழிகள் பலவற்ைறச் ெசால் த் ெத ட்

ம்,
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ெதளித் ம், ம ட்
ம் மகிழ்ந் ம் அவள
னிையத் தீர்த்தனன். அப்பால் கண்ேடார்
வியக்கும்ப ஒ வைர ஒ வர் பிாியாமல் உைறவாராயினர்.
அங்ஙனம் உைறைகயில் உதயணன் தன் ைடய பாிசனத்தார் யாவைர ம்
ைவத் க்ெகாண் உ மண் வாவிற்குச் ேசனாபதிப் பட்டத்ைத அளித் ஏனாதி
ேமாதிரத்ைதத் தாேன அவன் விர ல் ெசறித்ததன்றி, பல இலக்கம் ெபான்
வ வா ள்ள பல ஊர்கைள ம் நால்வைகப் பைடகைள ம் ெகா த் ப் ப ைமயின்
ேதாழியாகிய இராசைன என்பவைள அவ க்குப் ெப ஞ் சிறப் டன் மணம்
ெசய்வித் ச் சயந்தி நகரத்ைத ம் இலாவாணக நகரத்ைத ம் அளித் 1"குரவைரக்
கண் வழிபா ெசய் ெகாண் அவ்விடத்திேலேய இ ந் யாம் வி ம்பிய
காலத்தில் இங்ேக வந் ெசல்வாயாக" என் ெசால் அவைன அ ப்பினன்.
---------1 குரவர்-இங்ேக தந்ைதயார்.
பின் ேசதி நாட்ைட ம் ைவசா நகரத்ைத ம்
அந் நாட்டா ம் நகரத்தா ம் அறிந் ெகாள் ம்ப

கிக்கு அளித்
தி
கம் அ

அச் ெசய்திைய
ப்பித்

ெதாிவித்தனன். இடபக க்கு, ைன ர் என் ெபய ள்ள ஒ தைலநக ம்
காட் நா ஐம்ப ம் ெகா த் ப் பின் ம் சில வ வாய்கைள அளித் " ட்பக
நகரத்ைத அைடந் நட்பாளேரா மகிழ்ந்தி ந் அைழத்தபின் வ க" என்
அவைனப் ேபாக்கினன். வயந்தக க்குப் பதிெனா நகரங்கைள அளித்த டன்
ஒவ்ெவா நாைளக்கும் ஆயிரம் ெபான் ேவதனம் அளித் "எப்ெபா
ம் என் டன்
உைறக" என் கட்டைளயிட்டனன்; இைசச்சன் த ய ேதாழர்க்குப் பல ஊர்கைள
அளித் வி ம்பிய இடங்களில் ெசன் இ க்கும்ப ெசய்வித்தான். தான்
உஞ்ைசயம்பதியில் சிைறயில் இ ந்தெபா
பல இடங்களில் மைறந்தி ந்
பா காத் வந்த ரர்கைள ரசைறவித் வ வித் ேவண் யவற்ைற அளித்
அ ப்பிவிட் ப் ேபாாில் இறந்தவர்க ைடய சந்ததியாக உள்ளவர்கைளத்
ெதாிந்தைழத் அவர்க க்கு வி ம்பியவற்ைற ஈந்தனன்.
சாதகன் என் ம் குலாலைன அைழப்பித் அவ க்குப் ெப ங்குயப் பட்டம்
அளித் "நீ கவைலயின்றி இலாவாண நகாில் இ " என் ெசால் அவ க்கு
இரண் ஊர்கைளக் ெகா த்தனன். தனக்காக வந் மகத நாட் ல் உழந் உதவிய
மாந்தர்க க்கு வி ம்பிய ெபா ள்கைள அளித் த் தத்தம் ஊர்களில் ெசன்
இ க்கும்ப அ ப்பினன். ஆ த்தியத மன் என் ம் ர க்கு ஓர் ஊர் நல்கினன்.
ேபாாில் உயிர்விட்ட சத்தியகாயன் என் ம் ர ைடய மக்கைள வ வித்
அவர்க ைடய கூட்டத்தா ள் தைலைமைய ேமற்ெகாண்
க்கும் பதவிைய
அவர்க க்கு அளித்தனன். கிைய மட் ம் தன் டன் இ க்கும்ப ெசய் விட்
அவ டன் இ ந்த பைடயாளிகள் பலைர ம் உாிய இடங்களில் தங்கும்ப
ேவண் யவற்ைற அளித் அ ப்பினன். தன் ைடய தாைய அைடந் பணிந்
"ேவண் ய தானங்கைளச் ெசய்வாயாக" என் மிக்க வ வாைய உைடயெதா

115
நாட்ைடச் ேசர்ப்பித்தான். வாசவதத்ைதக்கும் ப ைமக்கும் ேதவிக

க்குக்

ெகா த்தற்குாிய வி த்திையக் ெகா த்தான். ஆடல், பாடல், அழகு,என் பவற்றில்
மிக்க ேச மார்கைள இ கூறாக்கி அளித் ப் பின் ம் அவர்க க்கு ேவண் வன
அளித்

அவர்க

டன் மிக மகிழ்ந்;

உைறவானாயினன்.

இப்ப இ க்ைகயில் ஒ நாள் வாயில்காவலன் வந் வணங்கி "பிரச்ேசாதனன்
வர் கைடத்தைலயில் வந் நிற்கின்றனர்." என் கூற உதயணன் "அவர்கைள
வரவி க" என்றனன். எனேவ,
"மண்ணியன் மன்னர்க்குக் கண்ெணன வகுத்த
நீதி நன்
ேலாதிய நாவினள்;
கற் நன் கடங்கிச் ெசற்ற மார்வ ம்
ற்ற நீங்கித் தத் வ வைகயி ம்
கண்ணி
ள்ேள...
குறிப்பி ெனச்ச ெநறிப்பட நா த்
ேதன்ேறாய்த் தன்ன கிளவியிற் ெறளிபடத்
தான்ெறாிந் ண ந் தன்ைம யறி னள்
உ ப் ப்பல
ப்பி
யிர் த ற க்கி ம்
நி த் ப்பல சி ெந ங்க ன்றி ம்
க த் ப்பல க யக் காட்
ங் காட்டா
சிறப் பல ெசயி ந் திாிந் பிறி ைரயாள்;
பிைறப் ணகலத் ப் ெப மக னவன்மாட் க்
குறித்த கூ தல் ெசல்லாக் ெகாள்ைகயள்;
இன்ன ெசய்ெகன ேவவ ன்றி ம்
மன்னிய ேகாமான் மனத்தைத ணர்ந்
ன்னிய
க்கு யற்சிய ெளான்னார்
சிறந்தன பின் ஞ் ெசயி மறியி ம்
றஞ்ெசா ற்றா
க ந் தன்ைமயள்;
ல்ேலார் வாய்ெமாழி ெயாாீஇ நல்ேலார்
ணிந்த ற்ெபா ள் ெசவி ளங் ெகழீஇப்
பணிந்த தீஞ்ெசாற் ப ைம ெயன் ங்
கட் ைர மகெளா " (4.10:13-35)
ேமம்பா ற்ற காாியக்கார ம் கணக்க ம் திைணக ம் காவலாள மாகிய இவர்கள்
ஐம்ப யவன ைவயம் த ய ெபா ள்கள் பலவற்ைறக் ெகாணர்ந் ைவத் ஆயிரம்
ேதாழிமார்கைள ம் *ேமற்கூறிய ந மைத த ய நாடக மகளிர்கைள ம் பிறைர ம்
உள்ேள அைழத் வந் நி த்தி உதயண க்குக் காட் , "இவற்ைற ம்
இவர்கைள ம் உம்மிடம் ேசர்ப்பிக்க ேவண் ெமன்ப எங்கள் அரசன கட்டைள"
என்

ெதாிவித்த ெபா

ப ைமெயன்

ங் கட் ைரமகள் வணங்கி, அ கில் ெசன்ற
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பிரச்ேசாதனன் ெகா த்த தி
கத்ைத வணக்கத் டன் உதயணன் ன் நீட் னன்.
உடேன அவன் ஆசனத்தினின் ம் இறங்கி மிகுந்த வணக்கத் டன் ைககளால் ஏற்
அதைனப் ப த் ப் பார்த்தனன்.
அதில் "பிரச்ேசாதனெனன்

ம் அரச

ைடய ஓைலைய உதயணன் காண்க;

தன் ைடய, உறைவக் ெகாள்ள வி ம்பிய யான் ேபார்ெசய் தன்ைன ெவல் தல்
அ ைம என் நிைனத் மாய யாைனையக் காட் த் தன்ைனப் பி த் வ ம்ப
ன்னம் என் ைடய மந்திாி த ேயாைர அ ப்பிேனன். இப்ெபா
அந்த
நிைனைவ விட் விட்ேடன்; தன்

ைடய தந்ைதயாகேவ என்ைனக் ெகாள்ள

வி ம்பிேனன்; யா ம் பட்டத்ேதவி ம் உவக்கும்ப வாசவதத்ைதேயா தான்
இங்ேக வந் மகிழ்ச்சிைய விைளவித்தி க. பாஞ்சாலைன ெவன் தான்
ெகாற்றங்ெகாண்டைதக் ேகள்வி ற்ேறன். யான் ெசய்ய ேவண் வைதத் தான்
ெசய்தனன். தன் ைடய குைட நிழ ல் தங்கி உலகு இன்
ம்ப குழவி
ெகாள்பவாின் இகழா ஓம்பிப் கழ்பட வாழ்க. கிைய விைரவில் இவ்விடத்திற்கு
அ ப் க. அவைனப் பா◌்க்க ேவண் ம் என் ம் வி ப்பம் எனக்கு மிகுதியாக உண் .
இதில் எ தியவற்ைற ெயல்லாம் யான் வி ப்பத்ேதா எ திேனெனன்
எண்ணிக்ெகாள்க" என்ப எ தப் பட்
ந்த .
உதயணன் எல்லாவற்ைற ம் பார்த் அவற்ைற மனத்தில் அடக்கிக்ெகாண்
ப ைமைய ேநாக்கி "வாசவதத்ைத தீயிற்பட்ட ெபாய்ச்ெசய்தி ஆயி ம் அச்
ெசய்திைய இவ் ேவாைலயில் ஏன் எ தவில்ைல?" என் ேகட்கேவ அவள்
ைககுவித் "எங்கள் சக்கரவர்த்தி இச் ெசய்திையக் ேகள்வி ற் மிக வாட்டமைடந்
அறிவில் சிறந்த ஒ
னிவர்பால் ெசன் ஒன் ம் ெசால்லாமல் கவாட்டத்ேதா ம்
அவர் ன்ேன நின்றார். உடேன அவர் உம் ைடய மந்திாிகேளா ஆராய்ந்
ெதளிந்தவர்ேபால, "வாசவதத்ைத மைறந்தி க்கும் நாட்கள் இத் ைண; அவள் உம்ைம
அைட ம்காலம் இன்ன " என் ெதா த்த மாைலைய எ த்த ேபாலச்
ெசால் யதன்றி இன் வைரயில் நிக ம் நிகழ்ச்சிகைளெயல்லாம் விளங்கக் கூறினர்.
அம் னிவர் அன் ைடயவராத ன் அதைன அரசன் ெதளிந் அடங்கினன். அரசர்
தைலவ, யான் ெசால்

யைவ ஒத் ள்ளனவா" என்

கூறினள். அதற்குள் உதயணன்,

"எல்லாம் சாியாகேவ இ க்கின்றன" என் ெசால் அம் னிவைரப் கழ்ந் இனிய
ேதாழர்கேளா ெசன் அங்ேக ைவக்கப்பட் ள்ளனவாகிய பல ெபா ள்கைள ம்
பார்த் மகிழ்ந் வந்தவர்க க்கு இனிய வார்த்ைதகைளக் கூறி அச் ெசய்திகைள
எல்லாம் வாசவதத்ைதக்கு அவர்கைளக் ெகாண் ெசால் ம்ப ெசய்வித்
அவர்க க்குத் தனி இடங்கைள ேவேற அைமப்பித் உபசாித் ேவண் யவற்ைற
அளித்தனன். கிைய ேநாக்கி "நீ பிரச்ேசாதனனிடம் ெசன் இங்ேக
நிகழ்ந்தவற்ைறெயல்லாம் ெசால் உன் ைடய நீதி ல் பயிற்சிைய ம் நன்கு
விளக்கித் தாமதியாமல் விைரவில் வ க" என் ெசாற்றனன்.
அங்ஙனம் ெசான்னபின் உதயணன் "தம் ைடய நாட் ற்கும் எங்கள் நாட் ற்கும்
இைடேய உள்ள கா ெக கு ம் ம் கனமைலவட்ட ம் நான் இங்கில்லாத ெபா
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எல்ைலயற் ப் பிறர்வசமாகி அழிந் ேபாயின. அைவ எங்கள் ஆட்சிக்கு
உட்பட்டாலன்றி எம்மவர் குதற்கு இடங்ெகாடா" என் மிக்க வணக்கத் டன்
எ திய ஓைல ஒன்ைறப் பிரச்ேசாதன க்குத் தர்வசம் அ ப்பியதன்றி "எந்தக்
காலத் ம் இ குலத்தவ ம் இனி மனம் ஒத்ேத நடக்கும்ப ெசய்வித்தி க"
என்பைத ம் ெதாிவிக்குமா ெசால் ய ப்பினன். பிரச்ேசாதன க்குக்
ெகா க்கும்ப பல ெபான்னணிகைள ம் இலக்கணத்தில் சிறந்த நாலாயிரங்
குதிைரகைள ம் ஐந்
ேதர்கைள ம்
யாைனகைள ம் பதினாறாயிரம்
பசுக்கைள ம் வாசவதத்ைதயின் நற்றாய்க்குப் பணி ாி ம்ப பாஞ் சால ைடய
உாிைமப் பள்ளியினின் ங் ெகாணர்ந்த பல மகளிைர ம் அ ப்பினன். அப்ப ேய
ேகாபாலகன் நற்றாய், ேகாபாலகன், பாலகுமரன், பரதகன், சிேவதன்
என்பவர்க க்குக் ெகா க்கும்ப தக்க ெபா ள்கள் பலவற்ைற வைக வைகயாக
அ ப்பி மிக ம் அழகிதாகிய ைவயாக்கிரம் என் ம் ேதைர கிக்கு அளித்
விண் த்தராயன் என்பவைன ெமய்காவலனாக அவ டன் ெசல் ம்ப
கட்டைளயிட் நல்ல தினத்தில் எல்ேலாைர ம் பிரச்ேசாதனன்பால் வி த்தனன்.
வி த்தபின் இரண் ேதவியர்க ம் தனக்கு வழிபா ெசய்ய அவர்கேளா பல
இடங்க க்குச் ெசன் உண்டா மிக ம் மகிழ்ச்சி ற்றி ந்தனன்.
பின் உதயணன் பாஞ்சால ராச ைடய உாிைமப் பள்ளியினின் ம்
பற்றிக்ெகாண் வந்த அரங்கியன் மகளிர் ஆயிரத்ெதண்மர்கைளப் பங்கிட் இரண்
ேதவியர்க க்கும் அளித்தனன். அளித்தபின் ேதவியர் இ வ ம் அரசன் றத்ேத
ெசன் உலாவிவ ம் சமயம் பார்த்
ற்ற ெவளியின்கண் பந்த த்தற்கு எண்ணி
நின்றார்கள். அச் ெசய்திைய அறிந்த வயந்தகன் "ேதவியர் இ வ ம் ேதாழிய டன்
பந்தா தற்கு நிச்சயித்தி க்கின்றார்கள். அ காணத்தக்க . ஆதலால் நீ றத்ேத
ெசல்லாமல் ெபண் வ வங்ெகாண் பி யின்மீ ஏறி அவர்கள் அறிந் ெகாள்ளாதப
பார்த்த ள ேவண் ம்" என் ெதாிவித்தனன். உதயணன் அதற்கு உடன்பட் த் தான்
றத்ேத ெசல்வதாகப் பிறர் நிைனக்கும்ப ெசய் ேசைனகைளமட் ம் ெவளிேய
அ ப்பிவிட் த் தான் ஒ ெபண் வ வங்ெகாண் வந் பல மகளிர்களினிைடேய
ெபண் யாைன ஒன்றன்ேமல் இ ந் காண்பானாயினன்.
அங்ேக ேதவியர் இ வ ம் தத்தம் ேதாழிமார்க டன் அந்த ற்ற ெவளியில்
ஒ வர்க்ெகா வர் எதிெரதிர் நின்றார்கள். அப்ெபா
ப ைமயின் ேதாழியாகிய
இராசைன என்பவள் ஏ பந்ைத எ த் ஆயிரங்ைக அ த் விட் ச் ெசன்றனள்.
அப்பால் காஞ்சனமாைல பந் கைளக் ைகக்ெகாண் ஆயிரத்ைதந்
ைக
அ த் விட் ச் ெசன்றாள். பின்னர் ப ைமயின் மற்ெறா ேதாழியாகிய ஐராபதி
என் ம் கூனி ஈராயிரம் ைக அ த் ச் ெசன்றாள். வாசவதத்ைதயின் ேதாழியாகிய
விச்சுவேலைக என் ம் குறளி அ த்தற்குாிய ேகாைலக் ைகக்ெகாண் பந் கைள
எ த் ஈராயிரத்ைதந்
ைக அ த் விட் ச் ெசன்றனள். ப ைமயின்
உயிர்த்ேதாழியாகிய ஆாிைய என்பவள் அதிவிசித்திரமாக வாயிரங்ைக அ த் ப்
பந்ைதப் ேபாகட் விட் ச் ெசன்றாள். அப்பால் பந் கள் அ த்தற்கு யாரா ம்
எ க்கப்படாமல் கிடந்தன.
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அப்ெபா
வாசவதத்ைத தைல சாய்த் , " அ த்தற்குாியவர் யாவர்?" என்
கைடக்கண்ணால் பார்த் க் ெகாண் சிறி மன வ த்தத் டன் நின்றாள். அக்குறிப்
பறிந் , அவளிடம் பணி ாிந் ெகாண்

ப்பவ

ம் ேபரழகி ம் மானனீைக என்

ெபயர் உைடயவ மான மங்ைக ஒ த்தி வந் அங்ேக நின் , தனக்கு ன்
ஆ யவர்க ைடய ஆட்டத்ைத இகழ்ந் கூறிச் சிாித் ப் பந்தாட்டத்தின்
இலக்கணங்கள் பலவற்ைற அங்ேக நின்ற யாவ ம் அறி ம்ப ெசால் விட்
ெதாடங்கி இ பத்ெதா பந் கைள எ த் ப் பிறர் வியக்குமா ஆ னள்.

ம்

ஆடத்

ஆ ைகயில்,
"சுழன்றன தாமம்; குழன்ற

கூந்தல்;

அழன்ற

ேமனி; அவிழ்ந்த

ேமகைல;

எ ந்த

கு வியர்; இழிந்த

சாநதம்;

ஓ ன தடங்கண்; கூ ன
வம்;
அங்ைகயி ேனற் ம் றங்ைகயி ேனாட்
தங்குற வைளத் த் தான் ாிந் த த் ம்
இைடயிைட யி கா ெநறிதர ம த் ம்

ம்

............................................
நித்திலக் கு வியர் பத்தியிற் ைடத் ம்
பற்றிய *கந் கஞ் சுற்
ைற ைரத் ம்
ெதாைட ங் கண்ணி
ைற ைற யியற்றி ம்
அ
ரன்
வைர யிைழபல தி த்தி ம்
ப ந்தவண் ெட ப்பி ங் கிடந்தபந் ெதண்ணி ம்
ேதமலர்த் ெதாைடய றிறத்திறம் பிைணத் ம்
பந் வர ேனாக்கி ம் பாணிவர ெநா த் ஞ்
சிம் ளித் த த் ங் கம்பிதம் பா
ம்
ஆழிெயன
ட்
ம் ேதாழிெயா ேபசி ம்
சாாிபல ேவாட்
ம் வாழிெயன வாழ்த்தி ம்
அந்தளிர்க் கண்ணி யவந்திைக ெவல்ெகனப்
ைபந்ெதா மாதர் பற்பல வைகயால்
எண்ணா யிரங்ைக ேயற்றின ேளற்ற

ம்" (4.12"225-45)

வாசவதத்ைத மிகவியந் , "அரசன் இவைளக் காணின் அவன
என் எண்ணி நின்றனள்.

மனம் ேவ ப ம்"

நிற்ைகயில் மானனீைகயின் சிறந்த ேதாற்றத்ைதக் கண் மயங்கி அவைள அைடந்த
தன் மனத்ைத ஒ வா மீட்பதற்கும் சிறி ம் ஆற்றல் இல்லாதவனாகி உதயணன்
உாிய வ வத்ேதா அங்ேக ேதான்றினன். அவைனக் கண்ட ேதவியர் இ வ ம்
ெதாழிமார்கேளா தம்மிடஞ் ெசன்றனர்.
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அவர்கள் அங்ஙனம் ெசல்ல, காம மிகுதியால் ெநாந் தளர்ந்த உதயணன்
பள்ளியம்பலத் ள்ேள தான் இ ந் ேதவியர் இ வைர ம் அைழத் வ ம்ப
ெசால் வி த்தனன். ேதாழியர்கள் ெசன் ெசான்ன டன் அவ்வி வ ம் அரசன்
அைழத்ததற்குக் காரணம் இன்னெதன்பைத அறியாதவர்களாகி ஐய ற்
மானனீைகையமட் ம் ஓாிடத்தில் மைறத் ைவத் விட் மற்றத் ேதாழிமார்க டன்
ெசன் அவர்கைளப் றத்ேத நி த்தித் தாம்மட் ம் அரசனிடம் ேபாய் வணங்கினர்.
வணங்கேவ உதயணன் "இவர்க ைடய ேதாழியர்கைள ம் இங்ேக வரவி க"
என்றனன். அவர்க ம் வந் வணங்கி நின்றெபா
அவர்கைளெயல்லாம் ைறேய
ேநாக்கி "உங்க ைடய சுற்றத்தாைர ம் உங்கள் ெபயைர ம் ெசால் க" என்றனன்.
அவர்கள் அவற்ைறச் ெசான்னேபா உதயணன் பாராதவன்ேபாலேவ அவர்கைள
ைறேய பார்த் வாசவதத்ைதைய ேநாக்கி "உன் ைடய ேதாழிமார்க ள்
ஒ த்திமட் ம் இங்ேக வாராைமக்குக் காரணம் என்ன" என்
"அவ

க்குச் ெசால்ல ேவண் ய

ஏேத

வினாவ, வாசவதத்ைத,

ம் இ ப்பின் அதைனத் தனிேய

பார்த் க்ெகாள்க; இக் கூட்டத்தில் ஆக ேவண் வ யா ?" என் ெசால் மிக்க
ேகாபங் ெகாண்டனள். அவ ைடய கண்கள் மிகச் சிவந்தன. அவள சீற்றத்ைதக்
கண் சிவப்பால் அறிந்த அரசன் "பாஞ்சாலராசன் ெபற்ற ெசல்வத்ைத ம்
அவ க்குள்ள பிறவற்ைற ம் அவள் நன்கு அறிவாெளன் மந்திாிகளால்
அறிந் ள்ேளன். அவற்ைறத் ெதாிந் ெகாள் தற்ெபா ட்ேட அவைளக்குறித்
இப்ெபா
யான் வினாவிேனன். காரணம் ேவேற ஒன் ம் இல்ைல" என்றனன்.
அப்பால் வாசவதத்ைத மானனீைகைய அங்ேக வ வித்தனள். அவள் வந்
அ வணங்கினள். உதயணன் அவைள ேநாக்கி "பாஞ்சால ராச க்குாிய பல
பணிகளி ம் அவ ைடய அந்தப் ரத்தார்க்கு அலங்காரஞ் ெசய்த
ம் நீ
வல்லாெயன் ெசால்லக் ேகட் ள்ேளன். உன் ெபயைர ம் உன் சுற்றத்தார்
ெபயர்கைள ம் ெசால்" என்

ேகட்க, அவள் மீட் ம் வணங்கி அஞ்ச

ெசய்

ெகாண் அரசைன ேநாக்கி, "அ ேயன் ேகாசல ேதசத் அரச ைடய
ெப ந்ேதவியாகிய வசுந்தாி என்பவ ைடய ேச யாேவன். என் ெபயர் மானனீைக.
பாஞ்சாலராசன் பைடெய த் வந் எம் அரச ைடய பைடகைள ெவன்
அவ ைடய அந்தப் ரத்தி
ந்த சிலதியேரா என்ைன ம் பற்றிக்ெகாண் ெசன்
தன் ேதவிக்கு அளித்தனன். அப்ேபா அ ச்சி அத் ேதவிக்கு வண்ணமகளாக
இ ந்ேதன். இ ஒன்றன்றித் ேதவாீர் அ ளிச்ெசய்த ேவெறா ெசயைல ம்
அறிேயன்" என் ெசால் அ
ெகாண் நின்றாள்.
நிற்கேவ உதயணன் அவைள ேநாக்கி "நீ வாசவதத்ைதக்கு இன்
தல்
வண்ணமகளாக இ ந் அவைள நாள் ேதா ம் அலங்காிப்பாயாக" என்
கட்டைளயிட அவள் அப்ப ேய ெசன் கண்ேடார் வியக்கும்ப அ
தல்
யளவாக அவைளப் ைனந்தனள். பின் வாசவதத்ைத வந் உதயண க்கு
அவ்வணிையக் காட் னள். அப்ேபா உதயணன் "மானனீைக அலங்காரம் ெசய்வதில்
வல்

நள் அல்லள்; யான் அலங்காிக்கிேறன்; பார்" என்

அவள் ெசய்த
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அலங்காரத்ைதச் சிைதத் விட் யவன பாைஷக்குாிய எ த் க்கைள மானனீைக
நன்கு கற்றவள் என்பைத ன் ேகட்
ந்தவனாத ன் ந்தாதிைன ம் சந்தனக்
குழம்ைப ம் கூட் வாசவதத்ைதயின் ெநற்றியில் "உதயணன் ஓைலைய மானனீைக
காண்க: நீ ஆ ய பந்தாட்டத்தில் உன் ைடய கண்கள் என் ெநஞ்சத்ைதப் பிளக்க
அதனால் ண் ற்ேறன்; அப் ண்ைணத் தீர்க்கும் ம ந்திைன நீ அறிவாய்.
என் ைடய யரம் ஆற் தற்கு அாிய . இரப்ேபார்க்கு அவர் வி ம்பியைத அளித்தல்
நன் . இங்ேக எ
வதற்கு இடம் இன்ைமயின் நான் சு க்கமாக எ திேனன். நீ என்
க த்ைத நன்றாக அறிந் ெகாள்ள ேவண் ம்" என் எ திவிட் வாசவதத்ைதைய
ேநாக்கி "உனக்கு யான் ெசய்த அலங்காரம் இப்ெபா
ஒத்தி க்கின்ற " என்
ெசால் அவைள அ ப்பினன். உடேன வாசவ தத்ைத தன் ைடய அந்தப் ரத்ைத
அைடந் அங்ேக வந்த மானனீைகக்கு "இந்த அலங்காரத்ைத நீ பார்" என்
காட் னள். அவள் அதைனப் ப த்தறிந் கூசி "அரசர் ெசய் ள்ள அலங்காரம் மிக ம்
அழகுைடய " என் வாசவதத்ைதைய ம ட் னள். அந்நாள் நீங்கிய .
ம நாள் காைலயில் வழக்கம்ேபாலேவ வாசவதத்ைதைய மானனீைக
அலங்காித் விட் அவன் எ திய பாைஷயாேலேய அவ க்குத் தன் க த்ைதத்
ெதாிவிக்க நிைனந் "அ ேயைனப் ெபா ளாக எண்ணித் ேதவாீர் எ திய தி
கம்
வைத ம் தவறின்றி அறிந்ேதன். அ ேயனிடத் அ ள் இ ந்தா ம் அதைன
இப்ெபா
தவிர்த்தல் ேவண் ம். ேதவியர்க்கு மிக்க வ த்தத்ைத உண் பண் ம்
ெசயைலச் ெசய்தற்கு என் மனம் ணிந்தில . காவ ல் இ க்கும் அ ேயன் பிறர்
காணார் என் தகாதைதச் ெசய்தல் இயல்பன் ; ெசய்தால் பழிப் உண்டாகும்.
த ம ம் நீங்கும். சிறிய என்னிடத்ேத ைவத்த வி ப்பத்ைத மறப்ப நன் " என்
அவ ைடய ெநற்றியில் எ தி "என்னால் ெசய்யக்கூ ய அலங்காரம் இ ேவ" என்
ெசால் அ ப்பினள்.
வாசவதத்ைத ெசன் அரசைன வணங்கினள். வணங்கேவ அவன் மானனீைக
எ தியைதக் கண் அவ ைடய க த்ைத அறிந் அழலால் உண்டாகிய ண்ணின்
ேமல் ேகா ட்டாற்ேபாலக் கலங்கி அவ்வணிைய அழித் , "உன்ைன நான் விைரவில்
அைடேயனாயின் என் உயிைரச் ெசன்றதாகேவ எண்ணிக்ெகாள்க" என் அவள்
ெநற்றியில் எ தி "இந்தப் தியேதார் அலங்கா◌ாரத்ைத அவ க்குக் காட் வாயாக"
என் கூறி மீளவி த்தனன். அதைனக்கண் தன் மனத்ைதத் திண்ணிதாக்கி ம நாள்
காைலயில் மானனீைக "இற்ைற இரவின் கண்ேண கூத்தப்பள்ளியினிடத்ேத
குச்சரக்கு ைக ேவதிைகயின்பால் வந்த ள்க" என் அந்த இட ம் லப்ப ம்ப
சங்ேகதமாக ஒ வைகக் ேகாலத்ைத எ தி அ ப்பினள். வாசவதத்ைத வந் வணங்கி
நின்றாள். அதைனக்கண்ட உதயணன் அவள் எ திய குறிப்ைப அறிந் மகிழ்ந்
"மானனீைக இன்ைறக்குப் பயந் ெசய்த அலங்காரம் மிக ம் அழகுைடய " என்
ெசால் வாசவதத்ைதேயா அளவளாவிக்ெகாண்
ந்தனன். பகற்காலம் நீங்கிய .
இரவில் வாசவதத்ைதக்குத் ெதாியாமல் மானனீைக தான் குறிப்பிட்ட இடத்தில்
ெசன்றி ந்தனள். உதயணன் "வாசவதத்ைதபால் யிலச்ெசல்ேவன்" என்
ப ைமயிடத் ம் "ப ைமபால் யிலச் ெசல்ேவன்" என் வாசவதத்ைதயிடத் ம்
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வி ப்பக் குறிப் பின்றிக் கூறினன். கூறேவ வாசவதத்ைத ஐய ற் ஓாிடத்தில் ெசன்
இ ந்தனள். அப்ெபா
உதயணன் எ ந் ஒ ங்கி ேவறிடம் ெசல்வானாயினன்.
அதைனக் கண்ட வாசவதத்ைத காஞ்சனமாைலையக் ைக ெகாட் அைழத் "அரசன்
ெசல் ம் இடத்ைத நீ அறிந் வ க" என் ெசான்னாள். ெசால்லேவ அவள் அவன்
அறிந் ெகாள்ளாதப பின்னர்ச் ெசன் , அரசன் ஆடல் ேபரைறையச் சார்ந்தபின்
அவ ம் பின் ெசன் அங்ேக ஒ பக்கத்தில் மைறந்தி ந்தனள்.
ெசன்ற உதயண ம் ன்னேம அங்கு வந்தி ந்த மானனீைக ம் ஒ வைர ஒ வர்
கண் அளவளாவி ெந ேநரம் விைளயா க்ெகாண்
ந்தபின் வாசவதத்ைதயின்
ெநற்றியில் காதேலா எ திவி த்த வாசகங்கைளெயல்லாம் இ வ ம்
ெசால் க்ெகாண்
ந்தனர். இ ந்தபின் அரசன் "நாள்ேதா ம் தவறின்றி இங்ேக வர
ேவண் ம்." என் ெசால் த் தன் ைடய சி விரல் ேமாதிரத்ைத அவ க்குக்
ெகா த் விட் நீங்கினன்.
எல்லாவற்ைற ம் பார்த் க்ெகாண்ேட இ ந்த காஞ்சனமாைல மிக்க
மனப்ெபா மேலா ெசன் நிகழ்ந்தவற்ைறெயல்லாம் வாசவதத்ைதக்குச்
ெசான்னாள். ேகட்ட வாசவதத்ைத ேகாபத்ைத மனத்தில் அடக்கிக்
ெகாண்
ந் விட் க் காைலயில் அரசைன அைடந் வணங்கி அவைன ேநாக்கி
"ேநற்றிரவில் யான் ஒ

கனாக் கண்ேடன்; அ

குற்றமற்ற " என்

ெசால்ல அவன்,

"அஃ யா ?" என் வினவினான். உடேன அவள் "நீர் எனக்குத் ெதாியாமல்
தனித் ச் ெசன் ஒ மடந்ைதேயா ஆடரங்கு ஒன்றில் ஏறி ெந ேநரம்
விைளயா க்ெகாண் தங்கி என் ெநற்றியில் மாறிமாறி எ திய வாசகங்கைள
எல்லாம் ெசால் க்காட் உம அன்ைபப் லப்ப த்திக்ெகாண்ேட இ ந்
றப்ப ம்ெபா
அவ க்கு ேமாதிரத்ைத அளித் வந் விட்டீர். அப்பால் என்
கண்கள் விழித்தன" என் ெசான்னாள். உதயணன் "என் மனத்தி ம் இல்லாதைத நீ
கண்டாயாதலால் கலக்கம் அைடந்தாய்ேபா ம்" என்ப
த யவற்ைறச் ெசால்ல
அவள் "கனவில் கண்டைதப் பிறேரா ெசான்னால் அதனால் உண்டாகும் தீைம
நீங்கும் என்
ல்கள் கூ த ன் நான் இப்ேபா ெதாிவித்ேதன். அன்றி ம்
எவற்ைறக் கண்டா

ம் அவற்ைற அரசனிடத்ததன்றி யாாிடத் ப் ேபசுவ ?" என்

ெசால் விட் மனத் ள்ேள நைகத் க்ெகாண் ெசன்றனள். உதயணன், "ேதவிக்கு
உண்டான கவைலைய ஒ வழியாகப் ேபாக்கிவிட்ேடாம்" என் உவந்தி ந்தான்.
இப்ப

இ க்ைகயில் பகற்காலம் நீங்கிற் ; இர

வந்த .

வாசவதத்ைதேயா மானனீைகையப் பி த் க் ெகாண் வரச் ெசய் காவ ல்
ைவத் விட் ப் பிறர் அறிந் ெகாள்ளாதப காஞ்சனமாைலேயா ெசன்
ஆடரங்கில் ஏறி மானனீைக இ ந்த இடத்திேல இ ந்தாள். இ க்கேவ உதயணன்
நிகழ்ந்தைத அறியாமல் ெமல்லச்ெசன் அவள் சமீபத்ைத அைடந்தான். அைடயேவ
வாசவதத்ைத "அரசன் இங்ேக என்ன ெசய்கின்றான்? அவன் இனிச் ெசய்வைத
அறிேவாம்" என் எண்ணிக் ைகயால் நீக்க உதயணன் "மானனீைக
ஊ யி க்கின்றனள்" என் நிைனந்
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" ரசு ழங்கு தாைன யரெசா ேவண்
த குவ ன்ேன ப வர ெலாழியினி

ம்

மாேன! ேதேன! மான னீகாய்!" (4.3:227-9)
என் அவள் காைலக் ைகயால் பற்றினன். பற்றேவ காைலக் ெகாடாதவளாகி
வாசவதத்ைத அப்பால் ெசன்றனள். அதைனப் ெபாறாத உதயணன் "ஏேத ம் திய
ெசய்தி ஒன்ைறச் ெசால் இவ ைடய ஊடைலத் தீர்த்
ன்னிைலப்
ப த்திக்ெகாள்ேவாம்" என் நிைனந் அவைள ேநாக்கி "ேநற்றிரவில் நம்
இ வர்க்கும் இங்ேக நிகழ்ந்தவற்ைற ெயல்லாம் கனவில் கண்டதாக வாசவதத்ைத
சிறி ம் தவறின்றிச் ெசால் ச் சினப்ப நான் "என் ெநஞ்சில் சிறி ம் அந்த எண்ணம்
இல்ைல" என் ெசால் அவ் வ த்தத்ைத நீக்கிேனன். அதைன ம் நீ
அறிந்தாயில்ைலேய. மானனீகாய்! அ ள்ெசய்ய ேவண் ம்" என் அ த்த த்
உைரப்ப ம், ஆற்றானாக ம், இந்தச் ெசால் ெசால்ல ம், வணக்கம் ெசய்ய ம்,
ஒன்ைற ம் மதியாதவளாகி வாசவதத்ைத சிாித் க்ெகாண் , "நீ கூறிய மா ம் ேத
மானனீைக ம் யான் அல்ேலன். என் ெபயர் வாசவதத்ைத" என்றனள். உடேன
உதயணன் தி க்கிட் விைரந் ஓ ச்ெசன் ேவெறா மண்டபத்தில் தனித்
ஒளித் க்ெகாண்
ந்தான். வாசவதத்ைத ம் சினங்ெகாண் அவைனப் பாராமல்
ெசன்றாள். ெசல்லேவ கங்குல் லர்ந்த .

ம்

லர்ந்த டன் வாசவதத்ைத மானனீைகைய வ வித் மிக ம் ேகாபித் க்ெகாண்
ஒ
ேணா ேசர்த் க் கட் அவைள ேநாக்கி " கூத்தப்பள்ளியில் நீ அரசேனா
ேபசிய வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ெசால்" என் கூறி அ ேக நின்ற ஒ த்திையப்
பார்த் "இவள் கூந்தைல அாிதற்கு ஒ கத்தாிைக ெகாண் வ வாயாக" என்
ெசான்னாள். அதைன அய டத்ேத இ ந்த வயந்தகன் அறிந் விைரந் ெசன்
உதயண க்குக் கூற அவன் "மானீைகயின் ஒ மயிைரக் கத்தாிைக தீண் மாயின்
என் ைடய உயிர் நீங்கும். இந்தக் ெகா ஞ்ெசயைல விலக்குவாயாக" என்றனன்.
வயந்தகன் "நிகழந்த

யா ?" என்றான்.

உதயணன் "எல்லாம் உன்னாேல
ந்த தான்" என்ன, வயந்தகன் "பந்
விைளயாட்ைட யான் பார்க்கச் ெசான்ன உண்ேடயன்றி ேவ எைதேய ம் ெசய்யச்
ெசான்ன

உண்ேடா? இராசமாேதவியி

ைடய தணியாக் ேகாபத்ைதத் தீர்க்கும்

வன்ைம யாவர்க்கு உண் ? ஆனா ம் ஆேற நாழிைக அளவில் அக் ேகாபத்ைதத்
தணிப்ேபன். அதற்குள் ேவ யாைரேய ம் அங்ேக வி த்த ள ேவண் ம்" என்ற
ெசால் விட்
என்

விைரந்

ெசன்

ேதவிைய அைடந்

ேதட, அங்ேக உள்ள காவன்மகள் ஒ த்தி "இ

சமயம்" என்

அ கில வந்

"அரசன் எங்ேக

ள்ளனன்?"

தைலவிக்குக் ேகாப ள்ள

ெமல்லச் ெசால் , "சும்மா இ ம்" என்

ைகைய

அைமத்தனள். உடேன வயந்தகன் ந ங்கி, "தைலவிக்குள்ள குைற யா ?" என்
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ேகட்டனன். அதைன வாசவதத்ைத அறிந் அவைன ேநாக்கி, "அரச வ வம்
ெகாண்
க்கும் ர்த்தக் கள்ளைனக் ேகட்பீராயின் என் ைடய ேகாபத்தின்
காரணத்ைத நீர் எளிதில் அறிந் ெகாள் தல் கூ ம்" என் ெசால் ஆண்
உள்ளாள் ஒ த்திைய ேநாக்கி, " இக் கத்திாிைகயால் இவள் கூந்தைலக் குைற" என
மிக ம் சினந் ெமாழிந்தனள். வயந்தகன், "அப்ப யானால் ேகசம் குைறத்த ல்
எனக்கு மிக்க பயிற்சி உண் " என்றனன். எனேவ அவள் குைறக்கும்ப கூற அவன்
வாசவதத்ைதைய ேநாக்கி, "கத்திாிைகயின் இலக்கணங்கள் பல ள்ளன. நின் ைகம்
மலர் மயிைரத் தீண் தல் தகா ; க விையத் த க" என் ெசால் வாங்கி அதன்
இலக்கணத்ைத விளங்கக் கூ பவன்ேபாலக் கத்திாிைகயின் ேவ பாட் லக்கணம்
பலவற்ைறக் கூறி, " இக் கத்திாிைகயால் இவள் மயிைரத் தீண் ன் இவ

க்கு மிக ம்

நன்ைம உண்டாகும்; ஆகலால் இ ேவண்டாம்" என் அதைனத் ரத்தில்
எறிந்தனன். பின் அவளால் ெகா க்கப்பட்ட கத்திாிைக ஒவ்ெவான்றற்கும் ஒவ்ெவா
குற்றம் கூறிக் கூறி எறிவானாயினன்.
அவற்ைறெயல்லாம் உட

டன் ஒற்றரால் அறிந்

ெகாண்ேட இ ந்த உதயணன்

1 கிைய வ வித் நிகழ்ந்தவற்ைறச் சு க்கிக் கூறினன். ேகட்ட கி, "யா ம்
ஆேற நாழிைக அள அவள் கூந்தைலப் பா காப்ேபன். அதற்குேமேல
யாெதான் ம் ெசய்ய அறிந்திேலன்" என் இழிந்த பலவைகப்பட்ட ெபா ள்கைள ம்
தன் உ ப் களின்ேமல் தாங்கி நீற்ைற உடம்ெபங்கும் சிக் ெகாண் பித்தர் வ வம்
ண் , கண்ேடார்

ட்ெகன்

அஞ்சும்ப

அங்ேக ெசன்றனன்.

--------1 உதயணனால் அ ப்பப்ெபற் ப் பிரேசாதனன்பால் ெசன்ற கி அவைனக்
கண் உடேன ெகௗசாம்பிக்கு வந் விட்டான் என்பைதக் கூ ம் பகுதி இதன்
த

ல் சிைதந் ேபாயி க்க ேவண் ெமன்
த யன இக் க த்ைத வ
த் ம்.

வாசவதத்ைதையச் சூழ்ந்

ெதாிகின்ற ; உதிேதாதயகாவ்யம்

நின்ற மகளிர்கள் அவைனக் கண்

அச்ச ற் ப்

பலவிடத் ம் ஓ வராய், வி ந ம், எ ந ம், ேமல்வர ந ங்கி அ ந ம்,
ேதவியின்பின்ேன அைணந ம் ஆயினர். வாசவதத்ைத அதைனக் கண்
சிாித் க்ெகாண் அக் காட்சிையேய வி ம்பி நின்றனள். அச் ெசய்திையச்
ெசால் ம்ப வயந்தகன் ஒ
திைய மந்தணமாக அரசன்பால் அ ப்பினன்.
அ ப்பேவ அரசன் ப ைமைய வ வித் ஏேதா ெசால்லத் ெதாடங்கித் திைகத்தனன்.
அத்திைகப்ைப அறிந்த ப ைம, "எனக்கு உைரயாததான ெசயல் யா ள ?
ெசால் ய ள ேவண் ம்" என் வணங்கிக் ேகட்ப அவன், "யான் ெசால் தற்குக்
கூசுகின்ேறன். உன் தவ்ைவைய அைடவாயின் அவள் ெசால் வாள். நீ என் ெசயிர்
காணாத ெதய்வமாத ன் அவள் ேகாபத்ைதத் தணித் என் உயிைரத் தர ேவண் ம்"
என் அவைள அ ப்பினன்.
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ப ைம வாசவத்ைதைய அைடந்

வணங்கினள். வணங்கேவ அவள்

நிகழ்ந்தவற்ைறக் கூறப் ப ைம, "நீர் ெபா த்தி க. இவ் வரத்ைத எனக்குக்
ெகா த்த ள ேவண் ம்" என் ெசால் த் தான் வந்த காாியத்ைதத் ெதாிவித் ப்
பின் ம் வணங்கி அவள் கத்ைதப் பார்த் க்ெகாண்ேட நிற்பளாயினள்.
அப்ெபா
வாயல்காவலன் வந் உதயணைன வணங்கி, "ேகாசலத்தரசன்
வர் வாயி ன்கண் வந் நிற்கின்றனர்" என் ெசால்லக்ேகட் உதயணன்
அவைர வ வித் , வந்த ெசய்திையக் கூ ம்ப

ெசான்னெபா

, அவர்,

"ேகாசலத்தரசர் உம் ைடய மாெப ந் ேதவியார்க்கு ஒ தி
கங்
ெகா த்த ப்பினர். அதைன அங்ேக அ ப்ப ேவண் ம்" என் ெகா த்தனர்.
அப்ேபா

உதயணன், "இச் சமயத்தில் இ

வாசவதத்ைதபால் அ
என்

வந்த ம் நலேம" என்

எண்ணி அதைன

ப்பினன். அவள் அதைன வாங்கி, 'இதைனப் ப த் ச் ெசால்"

ப ைமயின் ைகயில் ெகா த்தனள். ப ைம எ ந்

அதைன வாங்கிப் பிாித் ,

"ேகாசலத் தரசன் ஓைலைய வாசவதத்ைத காண்பாளாக; ேசார்விடம் பார்த்

என்

ஊைர எறிந்த பாஞ்சால ராசனால் 1தன் தங்ைக வாசவதத்ைத ஆயத் டன்
ைகக்ெகாள்ளப் பட் ப் ேபாயினள். பாஞ்சாலராசைன ெவன்ற உதயணனால் பல
மங்ைகய டன் அவள் கவரப்பட் ப் பின் தன்பால் பணிப்ெபண்ணாக இ ப்பைதக்
ேகட்ேடன். அவள் தன்ைன இன்னாெளன் ம் தன் ெபயர் இன்னெதன் ம்
உணர்த்தாமல் மானனீைகெயன் ெபயர் ைவத் க் ெகாண்
ப்பைத ம் அறிந்ேதன்.
விைரவில் அங்கு வ ேவன். யான் வ மள ம் யரத்ைதத் தீர்த் அவைளப்
பா காக்க ேவண் வ

தன் கடைம; இஃ

எ திய வாசகங்கைளப் ப த்

அறிந்

என்

ைடய குைறயாகும்" என்

வாசவதத்ைதையப் பார்த் , "இதனி

வாசகம் எனக்கு விளங்கவில்ைல; நீேர பார்த்த ள்க" என்

அதில்
ள்ள

அவளிடம் ெகா த்தனள்.

--------1. வாசவதைதக்குத் தாய்வ க்கத்ைதச் ேசர்ந்தவ

ைடய மகளகிப் பிராயத்தால்

சிறியவளக ம் இ ந்த பற்றி, அவள் 'தங்ைக' எனப்பட்டாள்.
வாசவதத்ைத அதைன வாங்கிப் ப த்

இைடயிைடேய ஏங்கி ஏங்கிக் கண்ணீர்

உகுத் க்ெகாண் , "ெபண்ணீர்ைமக்கு இயல் பிைழேய ேபா ம்" என் ெசால்
மானனீைக பட்ட ன்பத்திற்கு ஆற்றாதவளாகி எ ந் ப ைம டன் ெசன்
மானனீைகயின் கட்ைட அவிழ்த் விட் அவைள அைணத் க்ெகாண் , "கு உக்
களியாைன ேகாசலன் மகேள! அேழற்க என் பாவாய்! அ ம்ெபறற் ரவ்ைவ ெசய்த
ெபா " என் ெசால் அவள் கண்ணீைரத் ைடத் ச் சூழ்ந்தி ப்பவர்கைளப்
றத்ேத ேபாகும்ப ெசய் விட் அவைள உடன் இ க்கச் ெசய் அவள் கூந்தைலத்
தன் ைகயால் வகிர்ந் ஆற்றி எண்ெணய் ேதய்த் நீராட் த் கி
த் ப் ப ைம ம்
தா ம் நின் அவளிக்கு இனிய வார்த்ைதகள் பலவற்ைறச் ெசால் ச் சிறந்த
இடத்தி
ந்
வ ம் ஒ கலத்தில் உண்பாராயினர். அதைனக் கண்ட வயந்தகன்
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விைரந் ெசன் உதயண
த விக்ெகாண்டனன்.

க்குக் கூற அவன் ேகட்

மிக ம் மகிழ்ந்

அவைனத்

அப்ெபா
வாசவதத்ைத, "ேகாசலேதசத் அரசன் மகைள மணக்ேகாலஞ் ெசய்"
என் ப ைமக்குக் கூறிவிட் அரச க்கு மணச் ெசய்திையச் ெசால் வி த்தனள்.
உடேன மணக்ேகாலத் டன் அவன் வந் மணப்பந்தாில் ஆசனத்தின்மீ
இ ந்தனன். இ ந்தெபா
வாசவதத்ைத ம் ப ைம ம் வி ம்பி அளிக்க அவன்
ேகாசலவரசன் மகைள மணம் ெசய் ெகாண்டனன். அதன்பின்,
' ற்றிைழ மகளிர் வ ம் வழிபடக்
ெகாற்ற ேவந்தர் நற்றிைற யளப்ப
நல்வளந் த உம் பல்கு தைழப்பச்
ெசல்வ ேவந்தன் ெசங்ேகா ேலாச்சி' (4.14:182-5)
மகிழ்ந்தி ந்தாள்.
உதயணன் இப்ப இ க்கும் காலத்தில், இலாவாண நகரத்தின் அய
ள்ள
ேசாைலயில் ன் உண்டாட் நிகழ்ந்தெபா
இளைமப் ப வத்தில் உதயணனால்
கண்ணி த யைவ சூட்டப்ெபற்ற விாிசிைகெயன்பவள் அவன் சூட் ய
மாைலையயன்றி ேவெறான்ைற ம் அறியாதவளாகி விரதத் டனி ந் ப வ திர்ச்சி
அைடந் விளங்கினள். அதைன அறிந் அவள் தந்ைதயாகிய னிவர் விைரந்
வந்

ெகௗசாம்பி நகரம் அைடந்

தம

வரைவத் ெதாிவித்

உதயணைனக் கண் ,

"யான் கூ வனவற்ைற அங்கீகாித் க் ேகட்
க: நீ வியாசர் தலாகிய
ெபாிேயார்கள் விளங்கப்ெபற்ற கு குலத்தில் பிறந்ேதான். யான்
ெவள்ளியங்கிாியி ள்ள மந்தரவரசன். அைமச்சேரா அரசாட்சி ெசய் ெகாண்
ந்த
யான் த்திைய வி ம்பிய யற்சிைய உைடேயனாகி என் ைடய பாரத்ைதப்
தல்வனிடத்ேத ஒப்பித் விட் க் காசியரசன் த்திாி ம் நீலேகசி என் ம்
ெபயாின மாகிய என் மைனவிேயா ம் விாிசிைகெயன் ம் த்திாிேயா ம்
காெடான்ைற அைடந் தவம் ெசய் ெகாண்
ந்ேதன். இ ந்தெபா
ஒ நாள்
யான் ண்ணிய தீர்த்தம் ஆ வதற்கு அய டம் ெசன்ேறன். அச்சமயத்தில் நீ வந் என்
மகள் விாிசிைகைய ம யில் ைவத் க்ெகாண் அவ க்கு மாைலசூட் ச் ெசன்றைன.
அதைனேய தனக்குப் பற் க்ேகாடாகக்ெகாண் உன்ைனேய வி ம்பி அவள் காலம்
கழிப்பாளாயினள். உன்ைனேய வி ம்பியி க்கும் அவ ைடய உள்ளத்
தாமைரப்ேபா ேவெறா வர் ெபா ட் மலர்வ அாி . தம்மிடத் அன் ள்ள
கன்னி மகளிர் யாவராயி ம் அவைரத் தா ம் வி ம்பி அவர
யரத்ைதத் தீர்த் ப்
பா காத்தல் ஆடவர் திலகத்தின் கடப்பாெடன்ப உலகம் அறிந்தேத. "என் மகைள
யான் அளிப்ேபன். நீ ெபற் க்ெகாள்க" என் ெதாிவித் க் ெகாள் தல் மர
அன்றாயி ம் ெசால்லாநிற்ேபன். இயல்பாகேவ உன்னால் மாைல
சூட்டப்பட்டவளாத ன் அவள் உன் மைனவிேய. ஆதலால் என் ேவண் ேகாளின்ப
ெசந்தீக்கட ளின் ன் அவைள நல்ல நாளில் மணஞ் ெசய் ெகாள் தல் நன் "
என் ெதாிவித்தனர்.
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ேகட்ட உதயணன் அதைன வாசவதத்ைதக்கு அறிவித்தான். இந்நிகழ்ச்சிைய
இயல்பாகேவ ன்னம் அறிந்தவளாத ன் வாசவதத்ைத சிறி ம் ஊடாதவளாகி
அங்கீகாித்தனள். அவள உள்ளத்ைத அறிந்த உதயணன் பின் தன் உடன்பாட்ைட
அம் னிவ க்குத் ெதாிவித்தான். அம் மகிழ்ச்சியால் அரசன் யாசகர்க்கு அ ம்
ெபா ள்கைள மிக வழங்கினான். இந்த மணச் ெசய்திைய நாட் ன ம் நகரத்தின ம்
அறிந் தத்தம் இடங்கைள அலங்காித்தல் த யவற்ைறச் ெசய் ம் வண்ணம்
ரசைறவிக்கச் ெசய்தான். அலங்காரத்தின் மிகுதியால் அந் நகரம்
ேபாக மிையப்ேபால விளங்கிற் . எந்த ம ங்கி ம் நகரத்தார் அைடயாக் கைடய ம்
வைரயா வண்ைமய ம் இல்ேலார்க்கு உ ெபா ள்

சுபவ ம் ஆகி, "தாபதன்

மடமகள் இங்ேக வ வைத யாம் பார்க்க ேவண் ம்" என்

வி ம்பிச் ெசன் ,

" த்ேதாய் மாட ம்
க மாட ம்
கூத்தா ட ங் ெகா ஞ்சுைதக் குன்ற ம்
நாயின் மாட நகரநன் ாிைச ம்
வாயின் மாட மணிமண் டப ம்
ஏைனய பிற ம்" (4.15:108-112)
ஏறி நிற்பாராயினர்.
அ
நகாி

ெதாிந்த உதயணன் "பி ைக, சிவிைக த யவற்றில் ஊர்த ன்றி
ள்ேள விாிசிைக நடந்ேத வ வாளாக" என் ெசால் வி த்தனன். வி த்தவன்

" ட் வாயில்கள் ேதா ம் ந மலர் பரப் க; யாைன த யைவ தியில்
சஞ்சாித்தைலத் தவிர்த்தி க" என் ஏவலர் கமாக நகரத்தார்க்குத் ெதாிவித்தனன்.
"அரண் மைனயி
ந் மங்கலமகளி ம் ெபாிேயார்க ம் நண்பில் திாியாமல்
பண்ெபா
ணர்ந்த காஞ்சுகிக ம் எதிர் ெசன் அைழத் வ க" என்
கட்டைளயிட்டனன். அப்ப ேய அவர்கள் ெசன்றார்கள். விாிசிைகையக் காண்பதற்குச்
சனங்கள் வழியின் இ
றத் ம் ெந ங்கி நின்றார்கள். தவப்பள்ளியி
ந்
றநகரத்திற்கு அவைள அைழத் வ ம்ெபா ட் ச் சிவிைகயான பாிவாரங்க டன்
அ ப்பப்ெபற்ற .
அைழக்கச் ெசன்றவர்கள் விாிசிைகையச் சிவிைகயில் ஏற்றி அைழத் வந்
றநகரத்தின்கண் ேசாைலயி ள்ள மாடம் ஒன்றில் இறக்குவித்
வாசைனப்ெபா ள்கைள அவள் உடம்பில் சி ந நீரால் ஆட் வித் ச் சில்ெலன்
கூந்தைல ெமல்ெலன வாாி
த் அந்த மயிர்
யில் உதயணனால் ன் சூட்டப்
ெபற்ற ம் வா ய மான பிைணய டன் தளிாி ம் ேபாதி ம் ெதா த்த திய
தாமத்ைதச் சூட் ப் பனங்கு த்ேதாைலையக் காதில் ெச கி ெநற்சி தா ையக்
க த்த யில்ேசர்த்தி த்ைதக் ேகாத்த ஒ காழ்வடத்ைத மார்பில் ட் க் காவி
உைடைய நீக்கிக் ேகா த் கிைல உ த்தி ஓர் உத்தாீகத்ைத ேமேல ேசர்த்திக் ைகயில்
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பி த் க்ெகாள்
ெசய்தனர்.

ம்ப

ஒ

ெசய்தபின் உடன்வந்த
ேநாக்கி,"இவைளப் பா

குவைளப்ேபாைதக் ெகா த்

அவைள அலங்காரஞ்

னிவர்மங்ைகயாிற் சிலர், சாங்கியத்தாய்
காக்க ேவண் வ

உம

கடைம" என்

த யர்கைள

ஒம்பைட கூறி,

"இனி இவ க்குத் தா ம், தந்ைத ம், தவ்ைவய ம் உதயணேன" என்
ெசால் விட் அவர்களிடம் விைட ெபற் க்ெகாண் தம்மிடம் ெசன்றார்கள்.
ெசன்றவர்கள் விாிசிைகயின் தந்ைதக்கு நிகழ்ந்தவற்ைறச் ெசால்ல, அம் னிவர் தம்
மைனவிைய அைழத் , "விாிசிைகைய மணம் ெசய் க்ெகாள் ம்ப உதயணனிடம்
ெசால் ச் ேசர்ப்பித் விட்ேடன். இனி உன்ைன ம் றந் தவம் ெசய்யச் ெசல்ேவன்"
என் கூறினர். ேகட்ட அவள் வ ந்திப் லம்பினள். அதைன அம் னிவர் ஏற் க்
ெகாள்ளாதவராகிக் க ய தவெவா க்கத்ைத ேமற்ெகாண் ேவறிடம் ெசன்றார்.
ெசன்றபின் அவ் வனத்தி ள்ள மங்ைகயாில் ஒ சாரார் விாிசிைகயால்
வளர்க்கப்பட் அவெளா பழகிய குயில் த யவற்ைற ம் தவச்சாைலயி
அாிய ெபா ள்கைள ம் அ ங்கலன்கைள ம் ைகக்ெகாண்

உடன்வர,

ள்ள

தியில்

விாிசிைக நடந் ெசல்வாளாயினள். கண்ேடார், " இவள் னிவ ைடய ேவள்வியில்
ேதான்றிய ெதய்வ மங்ைக. இவைள மானிட மங்ைக என்றல் ெமய்ம்ைமயன் "
என் ம், "சூ ய தளிர்க்ேகாைத வா தல் த ய நிகழ்ச்சிகள் இவள் ெதய்வமங்ைக
அல்லள் என்பைதத் ெதாிவிக்கின்றன" என் ம் "இவள் கயத்தினின் ம் நீங்கிக்
குவைளமலர் பி த் ப் ேபாந்த நீரரமகளாக இ ப்பின் இவ ைடய கண்கள்
இைமக்குேமா? உதயணைன மணமகனாகப் ெப தற்குப் பழம்பிறப்பில் தவம் ெசய்த
ஒ த்தி இவள்" என் ம் "உதயணைனச் சார்ந் ேபாகம் கர்தற்கு வந்த இயக்கி"
என் ம் "உதயணன் இவைள விட்

ெந ங் காலம் பிாிந்தி ந்த

தவ " என் ம்,

"இவ க்கு உ ப் க்கேள அணிகலன்கள்" என் ம், "அழகில் தம்ைம ஒப்ேபார்
இல்ைலெயன் எண்ணியி க்கும் மகளிர் இவைளக் காண்பார்களாக" என் ம்
"உதயண க்கு இவேள ஏற்றவள்" என் ம் ெசால்லாநிற்ப விாிசிைக தன் அ கள்
சின்மலர் மிதித் ச் சிவந் ச ப்
ம்ப ெமல்ல ெமல்ல தியில் நடந் ெசன்
ேகாயில்வாசைல அைடந்தாள். அைடந்த ெபா
, அரண்மைனயி
ந்
மங்கலப்ெபா ள்கைள ஏந்திக்ெகாண் சிலர் எதிர்ெகாண்டனர். விாிசிைக
ேகா
ள்ேள ெசன்றனள். ேதவியர் வ ம் ெசய்ய ேவண் யவற்ைறச் ெசய்
அவ ைடய குரவர்ேபாலக் ெகா ப்ப உதயணன் அவைள மணம் ெசய்
ெகாண்டனன்.
அப்பால் ேதவியர் நால்வ ம் வழிபட, மிக்கெசல்வத்ேதா
உதயணன் பா காத் வ பவனாயினன்.
------------------------------

கூ ப் பல்

யிர்கைள ம்
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5. நரவாண காண்டம்
பின் ஒ நாள் மந்திாிமார்கேளா உதயணன் ேபரத்தாணியில் ெசன்
ற்றி ந்தனன். அப்ெபா
ஒ க்க ைடய வணிகர் சிலர் ெந ங்கி வந்
ைறப்ப ேய ெசன் தமக்குள்ள வழக்ெகான்ைற உதயண க்குத் ெத◌ிவித்தனர்.
அதைனத் தீர்க்கும்ப உ மண் வா க்கு அவன் கட்டைளயிட அவன் அைத நன்கு
விசாாித் த் தீர்ப் ச்ெசால் விட்

மீண் வந்

அந்த விவரத்ைதக் கூறினன். 1அந்த

வழக்கு, சந்ததியின்ைமயால் உண்டாகும் குைறைய ம் அஃ இ த்த ன் உண்டாகும்
ெப ைமைய ம் லப்ப த்தியதாத ன் உதயணன் "நமக்குச் சந்ததி இல்ைலேய.
மக்கள் இைலெயனின் மிக்குயர் சிறப்பின் நம் குலம் இைடய ேம" என்ற வ த்தத்ைத
அைடந் வாசவதத்ைதபால் ெசன்றான்.
--------1ஒ

வழக்ைகத் தீர்த்ததி

ஷ்யந்த

ந்

தனக்குச் சந்ததியில்ைலேய என்ற கவைல

க்கு உண்டானதாகச் சாகுந்தலத்தின் 6-ஆம் அங்கத்தால் ெதாிகின்ற .

ெசன்றெபா
அவள் ேநான்பிக க்கு உணவளித் அவர்க ைடய ஆசிையப்
ெபற் மங்கலக் ேகாலத்ேதா மாடத்தில் ஓாிடத்தில் இ ந்தனள். இ ந்தவள் ஒ
ற தான் வாய்க்ெகாண்
ந்த அாிய இைரையத் தன் ைடய பார்ப்பின் வாயில்
ெசாாிந்தைதக் கண் பார்ப்பின் பசிவ த்தத்ைத ம் தாய்ப் றவின அன்பின்
ெப ைமைய ம் ேநாக்கி, அதன் அன்ைபப் பாராட் க்ெகாண்
வினாவி அறிந்
யின்றான்.

ெகாண் , தாகித்தவர்க
யின்றெபா

ந்தைத அரசன்

க்குத் தண்ணீர்ேபான்ற அவ

, இைடயாமத்தில் ஒ

ெதய்வமங்ைக வந்

டன்
"எம்

இைறவனாகிய குேபரன் உம்ைம அைழக்கிறான். வ க" என்றனள். உதயணன்,
"வாசவதத்ைதைய ம் உடன் அைழத் வர என் மனம் வி ம் கின்ற . அதைன நீ
அங்கீகாிக்க ேவண் ம்" என்றனன். உடேன அவள், இ வைர ம் ைகயில்
தாங்கிக்ெகாண்

பறந் ெசன்

குேபரைன அைடய, அவன் சிங்காதனம் ஒன்ைறக்

காட் அதில் இ க்கும்ப ெசால்ல, உதயணன் ேதவிேயா அதில் இ ந்த ெபா
குேபரன் கட்டைளப்ப ஒ மணி
ைய அத் ெதய்வப்ெபண் ெகாணர்ந்
உதயண க்குக் ெகா ப்ப அவன் ெபற் வாசவதத்ைத டன் நகர்வந் அைத
அவ க்கு அளிக்க அவள் அைதத் தன் மார்பினிற் ேசர்த்தினள். ேசர்த்தேவ அ
சூாியன்ேபால் ேதான்றி அவள் வயிற்றில் குந் விட்ட . கேவ அவள் அஞ்சித்
திடீெரன் எ ந்தாள். தா ம் உடேன எ ந் விட்டதாக அவன் கனாெவான்ைறக்
கண் ஒ
னிவைர அைடந் தான் கண்டகனாைவக் கூறி அதன் பயைனச் ெசால்ல
ேவண் ம் என் ேகட்ப அவர் "ெவள்ளிமைலைய ஆ ம் சக்கரவர்த்தியாகிய ஒ
தல்வைன நீ ெப வாய். அவன் ெவற்றி ெபற் விளங்குவன். சிறி ம் ஐயமில்ைல"
என்றனர். உதயணன் ேகட் அைத வாசவதத்ைதக்குச் ெசால் மகிழ் ற்றி ந்தனன்.
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இப்ப இ க்ைகயில் வாசவதத்ைத க
ற்றாள். அதற்குாிய அைடயாளங்கள்
அவள் ேதகத்தில் காணப் பட்டன. மயற்ைகயைடந் வ ந்தினாள். ஒ நாள் வ ந்தித்
யி ைகயில் வி யற்காலத்தில் ஆகாயத்தில் ெசல் ம் ெவள்ளாைன ஒன் வந்
திக்ைகையச் சு ட் க்ெகாண் தன் வயிற்றில் குந்ததாக ம் அப் ெபா
ஆகாயத்தில் ந் பிகள் ழங்கப் பலர் தித்ததாக ம் பின் அதைன
உமிழ்ந் விடேவ அஃ இறகுகைளப் ெபற் ப் பறந் ெசன் ஒ ெவள்ளி
மைலயின்ேமல் ஏறி அதில் விளங்கிய ஒ சூாியைன வி ங்கியதாக ம் அவள்
கனெவான் கண் திடீெரன் அஞ்சி எ ந்தாள். எ ந்தவள் அைத உதயண க்குக்
கூற,"வித்தியாதரர் உலகில் ெசன் ெப ம்பைகவன் ஒ வைன ெவன் அங்ேக
சக்கரம் ெச த் ம் ஒ
தல்வைனப் ெப வாய்" என் ெமாழிந்தனன்.
வாசவதத்ைதயின் க ப்பத்தி

ந்த குழந்ைதயினிடம் சிறந்த வித்ைத ஒன்

இ ந்தைமயின், ேமேல பறந் ெசன் மைலகைள ம் பிறவற்ைற ம் பார்க்க
ேவண் ம் என்ற எண்ணம் அதற்கு உண்டாயிற் . அந்த வி ப்பத்ைத
வாசவதத்ைத ம் அைடந்தனள். அப்ெபா
க ப்பத்தின் வளர்ச்சியால் அவ ைடய
ேதகம் ெம
ற்ற . அதைனக் கண் ற்ற உதயணன் "உனக்கு ேவண் வ யா ?"
என் வினாவினன். தான் வி ம்பிய கிைடத்தற்கு அாியதாக ன் தன் ைடய
எண்ணத்ைத ெவளிப்ப த்தாமல் இ ந்தனள். அவன் "நீ எைத வி ம்பினா ம்
அதைன அளித்தற்கு உாிேயன்; ஐயம் உறாேத" என் சூள் அைறந் வற்
த்திக்
ேகட்க அவள் "என் ைடய உள்ளம் வித்தியாதரர்கைளப்ேபால ஆகாயத்தில் பறந்
ெசன்ற பல இடங்கைளப் பார்ப் பதற்கு வி ம் கின்ற " என்பைத அஞ்சித்
ெதாிவித்தனள். அவள் வி ப்பத்ைத
த்தற்குாிய ஆேலாசைனகைள
மந்திாிகட டன் அவன் ெசயாவானாயினன்.
அங்ஙனம் ஆராய்ந் ெகாண்
க்ைகயில் இலாவாண நகரத்தி
ந் வந்த
உ மண் வா க்கு வாசவதத்ைதயின் க த் இன்ன என்பைத ம் அைத
அைடதற்குச் ெசய் ம் உபாயத்ைதத் தான் நா யி த்தைல ம் உதயணன் ெதாிவிக்க
அவன் " ன்ெனா காலத்தில் வந் நம் ைடய 1தாகத்ைதப் ேபாக்கிய இயக்கைன
நிைனப்ேபாமாயின் அவன் வந் நம் ைடய க த்ைத
ப்பான்" என் அவைனத்
தியானித்தற்கு உாிய மந்திரத்ைத எ திக் ெகா த்தான். உதயணன் அதைன அறிந்
ய்ைமேயா ம் விரதத்ேதா ம் இ ந் மனத்ைத ஒன் ப த்தி அம் மந்திரத்ைத
ஓதிக்ெகாண்
ந்த காலத்தில் அந்த இயக்கன் விண்ணி
ந் இறங்கி அங்ேக வந்
அவன் ன்ேன நின்றான்.
-------1ஒ

ேதவன் வந்

தாகத்ைதத் தீர்த்த ெசய்திைய

ன் காண்க.

நின்றவன் உதயணைன ேநாக்கி "மாய யாைனையப் பி க்கச் ெசன்
ெபா

ம், ேவடர்களின் இைடேய அகப்பட்டெபா

உற்றெபா

ம், ஆ ணிேயா

ேபார் ெசய்தெபா

ம், மகத நாட் ல்

சிைறப்பட்ட
யரம்

ம் என்ைன நிைனயாமல் மிக்க
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ெசல்வத்தால் இன்ப ற்றி க்கும் நீ இக்காலத்தில் என்ைன நிைனத்தற்குக் காரணம்
யா ?" என் ேகட்ப உதயணன், " அத் ன்பங்கெளல்லாம் யாேம தீர்த்தற்கு
உாியனவாக இ ந்தைமயின் நிைனக்க வில்ைல. எங்களால் இயலாதவற்ைற
வி ம்பிய வாசவதத்ைதயின் வி ப்பத்ைதப் ர்த்தி ெசயவிக்க ேவண் யி ந்தைமயின்
இப்ேபா நிைனத்ேதன்" என்றனன். எனேவ அந்த இயக்கன், " உன் ேதவியின்
வயிற்றில் உைறபவன் வித்தியாதர சக்கரவர்த்தியாதற்கு உாியவன். அதற்குாிய
காரணத்ைதக் ேகட்பாயாக. விந்தமைலையச் சார்ந்த ந மைதயாற்றின் ஒ கைரயில்
உள்ள ப ப்பதெமன் ம் மைலயின்ேமல் குேபரன் தன் உாிைமமகளி டன்
இ ந்தெபா
, பத்திைர தலாகிய ெதய்வமகளிர் ஒன்பதின்ம ள் ஒ த்தியாகிய
பத்திராபதி என்பவைளத் தளிர் த யவற்ைறக் ெகாய் த ம்ப அவன் ெவளிேய
அ ப்பினன். ெசன்ற பத்திராபதி அங்ஙனம் ெகாய்த தளிர் த யவற்ைறக் ைகயில்
ஏந்திக்ெகாண்

நின் , ஓர் ஆண் யாைனயால் தழவப்பட்

நின்ற ெபண் யாைனைய

ேநாக்கி, 'யாைனப் பிறப் ம் வி ம்பற்பால ' என் எண்ணிக்ெகாண்
குேபரைனஅைடந்தாள். அைடந்தவ ைடய எண்ணத்ைத அறிந்த குேபரன் அவைள
ேநாக்கி, ' ெதய்வ இன்பத்ைத வி ம்பாமவ் யாைனயின் இன்பத்ைதப் ெபாிதாக
நிைனத்தைமயின், மண்
வி ம்பியப

லகத்தில் ெசன்

ெபண் யாைனயகப் பிறந்

ஆண் யாைன டன் விைளய ப் ேபாகம்

கர்க' என்

நீ

சாபமிட்டனன்.

இடேவ அவள் ந ந ங்கி, 'அப் பிறப்பினின் ம் நான் நீங்குதல் எப்ெபா
ேகட்டனள்.

?' என்

ேகட்டவ க்கு, 'நீ பிரச்ேசாதன ைடய நகாில் ஒ ெபண் யாைனயாகப் பிறந்
இந்தப் ெபயைரேய ெபற் வளர்ந் வா ம் காலத்தில் அவ்வரசனால் உதண க்குக்
ெகா க்கப்ப வாய். அவன் வாசவதத்ைதைய உன்மீ ஏற்றி இ ளில்
ெச த் ம்ெபா
நீ ெந ந் ரம் ெசன் காலகூடெமன் ம் ேநாயா ம்
ெப ம்பசியா ம் ழ்வாய். விழ்ந்த டன் உதயணன் பஞ்சமந்திரத்ைத உன் காதில்
உபேதசிப்பான். அவ் ப ேதசத்ைதப் ெபற் நீ பிறப்ெபாழிந் ெதய்வ வ வங்
ெகாண் இங்ேக வ வாய்' என் கூறினன். கூறியப ேய நிகழ்ந்தைமயின் அவள்,
உனக்கு மாற் பகாரம் ஒன்ைறச் ெசய்ய நிைனந் அதற்குாிய உபாயத்ைத நா க்
குேபரைன அைடந்

வணங்கி, 'எனக்கு ஒ

சி

வரம் தந்த ளல் ேவண் ம்' என்

ேகட்டனள். ேகட்கேவ குேபரன், நீ வி ம்பியைத மைறயாமல் ெசால்' என்
கட்டைளயிட்டனன். அப்ேபா அவள், 'யான் பிரச்ேசாதனன நாட் ன்
எல்ைலவைரயில் சுமந் ெசன் வி ந்த டன் தன்காாியம்
ந் விட்ட ெதன்
நிைனயாமல் உதயணன் என்பால் வந் நான் ெசய்த உதவிைய மிக ம் பாராட் க்
கண்ணீர் வி த் என் உடம்ைபத் ைதவந் நான் ெதய்வப்பிறப்ைப அைடந்
இன் ற் வா ம்வண்ணம் பஞ்சமந்திரத்ைத என் காதில் உபேதசித் த் தன் கடைனக்
கழித்தனன். அவ க்கு ஒ மகன் உண்டாகும்ப அ ள் ெசய் மா
ேவண் கின்ேறன்' என் ேகட்கேவ குேபரன், அந்த வரத்ைத அவ க்குக்
ெகா த் விட் விண் லகத் ள்ள ெசௗ தர்ேமந்திரைன அைடந் உன் ெப ைம
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த யவற்ைற அவ

க்குச் ெசால் , 'உதயண

தல்வன் பிறக்க ேவண் ம்' என்

க்கு மகிழ்வளிக்கத் தக்க ஒ

கூறினன்.

ெசௗதர்ேமந்திரன் "ெவள்ளியம் ெப மைலயில் சக்கர வர்த்தியாக இ க்க
ேவண் ெமன்ற வி ப்பத்ேதா ேசாதவெனன் ம் னிவன் ஒ வன் தவம் ெசய்
ெகாண்
க்கின்றனன். அவன் உதயண க்குப் த்திரனாகப்பிறந் வித்தியாதர
சக்கரவர்த்தியாகி அரசாட்சி ெசய் விட் என்பால் வ வான்" என் விைடயளித்
அவைன வ வித் "நீ வாசவதத்ைதயின் வயிற்றில் தங்கிப் பிறப்பாயாக" என்
கட்டைளயிட்டனன். ஆதலால் உனக்குச் சிறந்த குமாரன் உண்டாதல் தப்பா . அந்தப்
பத்திராபதி இன் ம் உனக்கு ஏேத ம் ஓர் உதவி ெசய்ய ேவண் ம் என்ற
வி ப்பத் டன் இ க்கின்றனள். அவைள நிைனத்தால் வந் உன் குைறையத்
தீர்ப்பாள். அங்ஙனந் தீராளாயின் யான் தி ம்ப ம் வந் தீர்ப்ேபன்" என் ெசால் ப்
பத்திராபதிைய அைழத்தற்குாிய மந்திரம் ஒன்ைற உபேதசித் விட் ப் பல உப சார
ெமாழிகளால் உதயணைனப் பாராட் த் த வி விைட ெபற் த் தன்னிடம் ெசன்றனன்.
ெசல்லேவ உதயணன் அம் மந்திரத்ைத ஓதி உ ேவற்றிக்ெகாண்
ந்தான்.
இ ந்தவன் பின் "வாசவதத்ைதயின் வி ப்பத்ைதத் தீர்த்தற்கு உபாயம் யா ?"
என் நா ப் பல இடத்தி
ந் ம் தச்சர்கைள வ வித் "வாசவதத்ைத ஊர்ந்
ஆகாயவழிேய ெசன் பல இடங்கைள ம் பார்த் வ தற்குாிய எந்திர விமானம்
ஒன்ைறச் ெசய்வித்தி க" என் ெசான்னெபா
அவர்கள் "அஃ எம்மால்
ெசய்தற்காிய " என்றனர்,.
இதைன அறிந்த பத்திராபதி "நாேம தச்சவ வங் ெகாண் ெசன் இக் காாியத்ைத
ப்ேபாம்" என் நிைனந் ஒ தச்சுவிைன இைளஞன்ேபாலேவ அங்ேக வந்
உ மண் வாவால் அரசைன அைடந் "இத் தச்சர்கள் அைதச் ெசய்ய அறியார்.
யான் அைத எளிதில் ெசய் ேவன் என் ெதாிவித்தனள். அரசன் உடன்பட்
அதற்குேவண் யவற்ைறக் ெகா க்க, அவற்ைறக்ெகாண் ெசன் சில தினத்தில்
எந்திர விமானம் ஒன்ைறச் ெசய்
த் விட் வந் அரசனிடம் ெதாிவித்தனள்.
உதயணன் ெசன் அதைனக் கண் உைமெயா
ணர்ந்த இைமயா நாட்டத் க்
கண்ணணங் கவிெராளிக் கட ைளப்ேபால வாசவதத்ைதேயா அதில் ஏறியி ந்
விளங்கினன். 1உ மண் வா த ய ேதாழர் நால் வ ம் "எங்கள் மைனவியர்க ம்
க ப்ப ற்றவர்களாத ன் இதில் ஏறிச் ெசல் ம் வி ப்ப ைடயார்" என் ெசால்ல
உதயணன் பத்திராபதியி ைடய அ மதிையப் ெபற்
கி த ய ெதாழர்
நால்வைர ம் அவர்க ைடய மைனவியர்கைள ம் அதில் ஏற்றினன். பத்திரா பதி
அதைன ஆகாயவழிேய ெச த்திக்ெகாண் ெபான்மைல தல் ெபாதியில்மைல
இ தியாக பல மைலகைள ம், பல கா கைள ம், பல ேதசங்கைள ம், பல
நகரங்கைள ம் பின் ம் காட்டேவண் ய இடங்கள் பலவற்ைற ம் காட் விட்
மீட் ம் ெகௗசாம்பிநகரம் வந் ேசர்ந்தனள்.
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---------1 உ மண் வா த ய வ க்கும் விவாகமான ெபா ேத கிக்கும்
விவாகம் ஆகியி க்க ேவண் ம் என்ப இதனால் அறியப்ப கிற .

தல் ைற

ேசர்ந்தபின் உதயணன் விமானம் ெசய்த தச்சுவிைன இைளஞன்ேபால உதவிய
பத்திராபதிைய அைழத் மிக்க உபசார ெமாழிகைளக் கூறி "எங்க ைடய ெப ம்
யரத்ைதத் தீர்த்த உனக்கு எம்மால் ெசய்தற்குாிய ைகம்மா யா ?" என் ெசால் த்
தன் ைடய அணிகலங்கைளக் கழற்றிக் ெகா க்கத் ெதாடங்கியெபா
பத்திராபதி
அவற்ைறக் ெகாள்ளாமல் தன் பைழய வரலா
வைத ம் ெசால் "நான்
பத்திராபதிெயன் ம் ெபண் யாைனயாக இ ந்தெபா
என் ைடய
மரணகாலத்தில் நீர் ெசய்த உதவிக்கு மாறாக என்னால் ெசய்தற்கு உாிய ஒன் ம்
இல்ைல. நீ ம் நா ம் ேவறலம்" என் ெசால் விைடெபற் த் தன் ைடய
பண்ைடத் ெதய்வப் ெபண் வ வத்ைதக் ெகாண்டனள்.
பின்னர் அவள் ஆகாயவழிேய ெசல்

தற்குாிய மந்திரம் ஒன்ைற அவ

உபேதசித் விட் த் தன்னிடம் ெசல்ல, உதயணன்
கழ்ந் வழிபட்டனர்.

க்கு

த ேயார் அவைள ேநாக்கிப்

உதயணன் வாசவதத்ைதைய மிக ம் பா காத் அவ க்கு ேவண் யவற்ைறச்
ெசய் வந்தெபா
அவள் நல்ல நாளில் ஆண்குழந்ைத ஒன்ைறப் ெபற்றாள்.
பின்னர்

கி

த ய நால்வர்க

ைடய மைனவிய ம் ஆண்குழந்ைதகைளப்

ெபற்றார்கள். அப்ேபா உதயண ம் ேதாழர்க ம் மற்ைறேயா ம்; மிக்க தான
த மங்கைளச் ெசய்தனர். ரசைறவித் நாட் ன ம் நகரத்தின ம் சிறப்
அய மா ம் ெதாிவித்தனர். உதயணன் இச் ெசய்திையத் த சக க்கும்;
பிரச்ேசாதன க்கும் மற்ைறேயார்க்கும் ெசால் வி த்தான். பன்னிரண் தினங்கள்
ெசன்றன. பின் நாமகரணம் ெசய்தனர். உதயணன் தல்வன் குேபரனால்
ெகா க்கப்பட்டவனாத ன், அவ
கியின் தல்வ

க்கு ம

க்கு நரவாணதத்தன் என்

திெயன் ம், உ மண்

ம் ெபயர் இடப்பட்ட .

வாவின் தல்வ

க்கு

அாிசிகெனன் ம், வயந்தகன் தல்வ க்குத் தவந்தகன் என் ம், இடவகன்
தல்வ க்குக் ேகா கெனன் ம் ெபயர்கள் ைறேய இடப் பட்டன. நகரத்தார்
பலவா பாராட் னர். பிள்ைளகள் நா க்கு நாள் பிைறேபால
வளர்ச்சியைடந்தார்கள்.
அப்பால் 1ப மாபதி க
ற் ஒ
தல்வைனப் ெபற்றாள். அவ க்குக் ேகா கன்
என் ம் ெபயர் இடப் பட்ட . உதயணனால் அ ப்பப்பட்ட தர்கள் கி டன்
உச்ைசனிைய அைடந் பிரச்ேசாதன க்கு இச் ெசய்திையத் ெதாிவித்தனர்.
ெதாிவித்தவர்க க்குப் பிரச்ேசாதனன் மிக்க சம்மானம் அளித்தான். தன் ைடய
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ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பதினாயிரம் நகரங்களில் உள்ளவர்கைள ெயல்லாம் வ வித்
அவர்க

க்கு நன்ெகாைட அளித்தனன்; விழா எ ப்பித்தனன்.

------1 இச்ெசய்தி ேவ

ல்களி

ந்

அறிந்

எ தப்பட்ட .

அப்பால் அவன் ஒ நாள் ேபாத்தாணியி
ந்
கிையக் ெகௗசாம்பிக்கு அ ப்ப
எண்ணித் தன் ைடய மந்திாிக ள் ேமம் பட்ட சாலங்காயைன ம் கிைய ம்
வ வித் எதிேர இ க்கச்ெசய் அவர்க ைடய கல்விைய அளத்தற்கு எண்ணி
நீதி ல் வாதம் ெசய்வித்தனன். அவ்வி வர்க்கும் வாதப்ேபார் நடந்த . அப்ேபாாில்
கி ெவன்றனன். அப்ெபா

,

"ஏற்ற கத்தி னிைறவ ம் வி ம்பி
நண்பின் மாட்சி ங் கல்விய தகல ம்
பண்பின் ெறாழி ம் பைடத்ெதாழின் மாண் ம்
கா மாந்த ராயி ம் யா ம்
தீயைவ கூறப் படாத திண்ைம ம்
இவற்கல தில்ைல யிவனாற் ெபற்ற
அவற்கல தில்ைல யரசின் மாட்சி" (5.7:106-112)
என்

கிையப் பலபடப் பாராட்

பரதகெனன்

ம் மந்திாியின் தங்ைகயாகிய

திலகேசைனைய ம் சாலங்காயன் தங்ைக யாப்பிைய ம் அவ

க்கு மணம் ெசய்வித் ,

"நவில்ெதா மினிய ஞானம் ேபாலப்
பயில்ெதா மினியநின் பண் ைடக் கிழைம
உள் ெதா ள் ெதா ள்ள மின் றப்
பிாி

ன்ப ெமமாட் ெடய்த (5.7:148-151)

ெகௗசாம்பி நகரஞ் ெசல்வாயாக. உதயணன் உன்ைன அ ப் ம்ப
ெதாிவித்தைமயாேலேய இப்ெபா
அ ப்பத் ணிந்ேதன். உன்ைனப்ேபான்ற
நல்ெலா க்க ைடயவர் உலகத்தில் உளேரா? என் கூறி உபசாித் அ ப்பினன்.
அவன் ெகா த்த அ ங்கல த யவற்ைற ன்னர் அ ப்பிவிட் அவன் அளித்த
ெப ம் ெசல்வத்ேதா
கி பின்
றப்பட் க் ெகௗசாம்பிக்குச் ெசன்றனன்.
ெசன்ற

கி உதயணைனக் கண்

பிரச்ேசாதனன் ெசய்த

பிறவற்ைற ம் கூற, உதயணன் மகிழ் ற் த் ேதாழர்கேளா
ெசய் ெகாண்
னந்தனன்.

கமன்கைள ம்
அளவளாவி அரசாட்சி
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நரவாணதத்தன் நாள்ேதா ம் ெப குத ற் ம
தி த ய நான்கு
ேதாழர்கெளா ம் கூ த் த ம ல் த யவற்றி ம் த ர் ேவதத்தி ம் மிக்க
பயிற்சிைய உைடயவனாகிக் காைளப்ப வம் உற் க் ெகாைடக்கடம் ண் மிக்க
ேமம்பாட் டன் விளங்குவானாயினன்.
அப்ெபா
அந் நகரத்தில் கல்வி ேகள்விகளில் சிறந்தவர்களாகிய
இரண்டாயித்ைதந்
கணிைகயர்க ள் சிறந்தவளான க ங்கேசைன
அன்பவ

ைடய மகள் 1மதனமஞ்சிைக என்பவள் தன்

ைடய மாடத்தின்ேமல் உள்ள

நிலா ற்றத்தில் ேதாழிமாேரா ஆ ய பந் களில் ஒன் சாளரத்தின்வழிேய வந் ,
தியில் ேதாழர்கள் சூழ யாைனயின்ேமல் ெசல் ம் நரவாணதத்த ைடய ெமல் ய
கி ன்ேமல் வி ந்த . அதைன அவன் எ த் ப் பார்த் , "இதைன இட்டவள் யார்?"
என் யாைனயில் இ ந்தப ேய எட் ப் பார்த்தனன்.
-------1. மதனமஞ்சிைகெயன்பவள், ெகௗசாம்பியி
ந்த தனமித்திரெனன்
வணிக க்குக் க ங்கேசைனெயன்பவள்பால் ேதான்றியவெளன்
உதிேதாதயகாவ்யத்தால் ெதாிகின்ற .

ம்

பார்த்தெபா
அங்ேக காணப்பட்ட மதனமஞ்சிைகயின் அழகிய வ வம் அவன்
மனத்ைதக் கவர்ந்த . கவரேவ மயங்கிச் ெசயலற்றி ந் பின் அப் பந்ைதேய
தனக்குத் ைணயாகக்ெகாண் ெசன் ஒ ேசாைலயில் இ ந் உடன்வந்த தன்
ேதாழனாகிய ேகா கைன அைழத் , "இப்பந்ைத எறிந்த மங்ைகைய நீ அறிவாயாயில்
ெசால்ல ேவண் ம்" என் வினாவினன். சித்திரவித்ைதயில் சிறந்த ேகா கன்
அப்பந்ைதக் ைகக்ெகாண் சந்தனம் சிய ைகயால் அம் மங்ைக அ ந்தப்
பி த்தி ந்தைமயின் விரல் நிைரகளின் சுவ கள் அதில் அ ந்தியி ந்ைத அறிந்
அவ

ைடய வ வம்

வைத ம் மனத்தால் உணர்ந் ,

'விர ம் விர ற் ேகற்ற வங்ைக ம்
அங்ைகக் ேகற்ற ைபந்ெதா
ன்ைக ம்
ன்ைகக் ேகற்ற நன்கைம ேதா ம்
ேதாளிற் ேகற்ற வாெளாளி க ம்
மாம்ப வ
றழ் மலர்ெந ங் கண் ம்
ப்பன வா
த்ெதாளி
வ ம்
ஒ குெகா
க்கு ெம
நன்
வ ம்
ேசடைம ெசவி ம் சில்

ங் கூந்த

ம்' (5.8:100-107)

ஆகியவற்ைற ைடய ஒ

ெபண்வ ைவப் படத்தினில் எ

க் ெகாணர்ந்

அப்

படத்ைத நரவாணதத்த க்குக் காட் , "இவ் வ வத்ைதப் ேபான்ற வ வ ைடயாள்
இந் நகரத்தில் மதனமஞ்சிைக என்பவள்தான்" என் ெசால் விட் ப்
ெபாற்பாிசங்கேளா அவள் ட் ற்குச்ெசன் அவ ைடய நற்றாையக் கண்
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நிகழ்ந் தைதக் கூறினான். கூறேவ அவள் "வழிப ெதய்வம் வரந்த கின்ற " என்
ெசால் வி ம்பி உடன்பட்டனள். அவ ைடய சுற்றத்தார், "உதயண ைடய
அ மதிையப் ெபறாமல் அரசகுமார க்கு இவைளக் ெகா த்தல் மிக்க தவறாகும்"
என் ம த்தனர். ேகா கன் அதைன உதயண க்குத் ெதாிவிக்க, அவன் ெபாி ம்
உவந் வாசவதத்ைதயின் அ மதி ெபற் நரவாணதத்த க்கு மதனமஞ்சிைகைய
நல்லநாளில் மணம் ாிவித்தனன்.
அப்பால் ெகௗசாம்பிநகரத்தில் மிக்க சிறப் டன் விழாெவான் நைடெபற்ற .
அக்காட்சிைய வி ம்பி வித்தியாதர நகரத் ள்ள ற் ப்பத் அரசர்க ள்
சிறந்தவனாகிய மானசேவகன் என்பவன் வந் அந் நகரத் ச் சிறப் க்கைளெயல்லாம்
பார்த் க் ெகாண் ெசல் ைகயில் அரண்மைனயி ள்ேள ெசயற்ைகயாகிய நால்
வைக நில ம் சூழ்ந்த ஒ ேசாைலயினிைடேய உள்ள கட் மைல ஒன்றன் சிகரத்தில்
நின் நகாில் நிக ம் விழாவணிையப் பார்ப்பவளாகிய மதனமஞ்சிைகையக் கண்
வியந் அவைள எ த் க்ெகாண் தன் நகரஞ் ெசல் தற்குச் சமயம்
பார்த் க்ெகாண்ேட இ ந்தான். அவன் அப்ப இ க்ைகயில் நரவாணதத்த ம் மதன
மஞ்ெசைக ம் ஒ
ஞ்ேசாைலைய அைடந் அங்ேக ள்ள ெகா
ெடான்ைறச்
சார்ந் ெமல் ய மலர்கள் பரப்பிய அைணயில் அயர்ந் நித்திைரெசய்தனர்.
அதைனக் கண்ட மானசேவகன் தன் மாையயால் நரவாணைன மிக நன்றாகத்
யி ம்ப ெசய் விட் மதனமஞ்சிைகைய மட் ம் ெமல்லத் க்கி
எ த் க்ெகாண் ஆகாயத்தில் எ ந் "இன் மிகச் சிறந்த அ ைமயான ெபா ள்
ஒன்ைறப் ெபற்ேறாம்" என் 1மகிழ் ற் ச் ெசன் தன் நகைர அைடந் அவைளச்
சிறந்தேதார் இடத்தில் ெமல்ல ைவத்தனன். அவள் யி ணர்ந் எ ந்
நாற் றத்ைத ம் பார்த் "இந்த இடம் மிகப் திதாக இ க்கின்றேத. இங்ேக நாம்
வந்ததற்குக் காரணம் யா ?" என் கவைல ற் மயங்கி வ ந் வாளாயினள்.
அப்ெபா
மானசேவகன் அவைள அைடந் தன் வி ப்பத்ைதத் ெதாிவித்தனன்.
அவள் உடன்படாமல் ம த்தனள். ம க்கேவ அவன் ஏங்கி "மதனமஞ்சிைகயின்
மனத்ைத எப்ப யாவ ேவ ப த்திவிட் வா" என் தன் தங்ைகயாகிய
ேவகவதிெயன்பவைள அவள்பால் அ ப்பினன். அவள் வந் மானசேவகன
உயர்ைவ எ த் க்கூறி "நீ என் தைமய க்கு உாியவளாக இ ப்பாயாயின் மிக்க
இன்பத்ைத அைடவாய்" என் காரணங்காட் ப் பலவா வற்
த்திக்
கூறியெபா
மதனமஞ்சிைக "அழகு கல்வி ரம் த ய எல்லாவற்றி ம்
ேமம்பட் ச் சிறந் விளங்கும் என் ைடய தைலவன் நரவாணதத்தைன இனி
அைடேயனாயின் யான் உயிைரநீத்தல் ஒ தைல" என் ம த் க் கூறினள்.
--------1 இதன் பின் ள்ள கைதக்குாிய
உதிேதாதயகாவ்யம் த ய ேவ

லப்பகுதி சிைதந் ேபானைமயின்
ல்களி
ந் ப த்தறிந் எ தலாயிற் .

அப்பால் ேவகவதி தன் தைமயன கட்டைளைய மறந் நரவாணதத்தன்பால்
ேவட்ைக மிகுந் "எப்ப
ம் அவைனக் கணவனாக விைரவில் அைடந் விட
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ேவண் ம்" என்ற ேவக ைடயவளாய் உடேன விமானம் ஊர்ந்
றப்பட் வந்
ெகௗசாம்பிைய அைடந்தனள். அப்ேபா நரவாணன் மதனமஞ்சிைகயின்
பிாிவாற்றாமல் வ ந்தி மயங்கிச் ேசாைலெயங்கும் அவைளத் ேத அலமந்
உழ தைலக் கண்டாள். கண் அவன் வ ைவப் பார்த் மிக வியந் வி ப்பம்
மிகப்ெபற் ஒ விச்ைச வ யால் மதனமஞ்சிைகயின் வ வத்ைதத் தான்
எ த் க்ெகாண் ஒ ெகா
ட் ல் இ ப்ப, அங்ேக மதனமஞ்சி ைகையத் ேத த்
திாிந் ெகாண்
க்கும் நரவாணன் வந் கண் கவைலெயாழிந் மிக்க பரபரப் டன்
அவைளத் த வி இன் ற்றான். பின்னர் அவன் ஐ ற் "நீ யார்?" என்ன, அவள்தான்
இன்னாள் என்பைத ம் தன் தைமயனாகிய மானசேவகன் மதனமஞ்சிைகைய
வி ம்பிக் ைகப்பற்றிச் ெசன்றைத ம் அவள் அவ க்கு இணங்கா மல்
ஊ றக்கமின்றி வ த்த ற்றி த்தைல ம் தான் வந்ததற்குக் காரணத்ைத ம் கூறிப்
பின் தன உண்ைம உ வத்ைதக் காட் னள். கண்ட நரவாணன் மகிழ்ந்
மதனமஞ்சிைகைய மறந் ேவகவதிபால் அன் ற் க் காமபரவசனாகி அவ டன்
எப்ெபா
ம் இ ப்பானாயினன்.
இவர்கள் இப்ப யி க்க மானசேவகன் ெசன்ற தங்ைகையக் காணானாகிப் பல
இடங்களி ம் ேத க்ெகாண் வந் ெகௗசாம்பிையச் சார்ந்த ேசாைலயில் இ க்கும்
அவ்வி வைர ங்கண் சின ற் அவர்கைளப் பற்றிக்ெகாண் ஆகாய
மார்க்கமாகச் ெசன்றெபா
இைடவழியில் நாவாணைனத் திடீெரன் கீேழ தள்ளி
விட்டான். ேவகவதி தன் விச்ைசவ யால் அவ க்கு யாெதா
ன்ப ம்
ேதான்றாதப

ெசய்வித்தனள். நரவாணன்

ழ்ந்த இடம் 1சதானிக

னிவ ைடய

தவப்பள்ளியாத ன், அம் னிவ ைடய மகிைமையக் ேகட்டறிந்த அவன், தன்
ன்பத்ைத அவர் எப்ப
ம் தீர்த் வி வார் என் நிச்சயித் ச் ெசன் அவைர
அன் டன் வணங்கினான். அவர் ஞானத்தால் அவைன இன்னாெனன் அறிந்
"உதயண ைடய தல்வேன! உனக்கு மங்கள ம் அறி ம் உண்டாகுக" என்றனர்.
------1இவர் உதயணன் தந்ைத.
"நம் தந்ைதயின் ெபயைர இவர் எப்ப

அறிந்தனர்?" என்

வியப் ற்ற அவன்

"ேதவாீர் யாவர்?" என் ேகட்ட ெபா
அவர் "யான் உன் ைடய தந்ைதயின்
தந்ைத" என்றதன்றித் தம் வரலா
வைத ம் கூறினர். அவன் "வித்தியாதரர் உலக
ஆட்சிைய நான் ெப தல் கூ ெமன்
ன்னம் ேகட் ேளன். அதைனப் ெப தற்கு
உபாயம் யா ?" என் ேகட்ப அவர் "உன் ைடய நகரம் அைடந் உதயணன் பால்
ஆகாய மார்க்கமாகச் ெசல் தற்குாிய விச்ைசையப் ெபற் அதன் மகிைமயால் அந்த
ஆட்சிையப் ெப ைவ" என்றனர். பின் நரவாணன் அவைர வணங்கி அவர்
ெசால் யப ெகௗசாம்பிையச் சார்ந் தன்ைனக் காணாமல் ேத த் ேத
வ த்த ற்றி க்கும் தாய்தந்ைதயைர அைடந் வணங்கி நிகழ்ந்தவற்ைறக் கூறினன்.
உதயணன் அவ க்கு ேமற்கூறிய மந்திரத்ைத உபேதசித்தனன் . பின் நரவாணன்
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விமானம் ஊர்ந் ெசன் 1விசயார்த்தம் என் ம் மைலயின் ெதன்பாகத்தி ள்ள
தரெமன் ம் நகரத்ைத அைடந் அதன் ேகாட்ைடவாயி ல் தங்கி இ ந்தனன்.
-----1இ

வித்தியாதரர்க

க்கு உைறவிடமாகிய ஒ

ெவள்ளி மைல என்பர்.

அப்ெபா
ஒ வன் வந் வணங்கி "கந்த வ ரத்தின் அரசனாகிய
நீலேவக க்கு நாகதத்ைத என்பவள்பால் ேதான்றிய அநங்கவிலாசினி என்பவள்
ன்ெனா நாள் யி ம்ெபா
ஒ சிங்கக்குட்
மியி
ந் வந் தனக்கு
மாைல சூட் யதாகக் கனாெவான்ைறக் கண் அதைனத் தந்ைதக்கு ெதாிவித்தனள்.
அவன் சுமித்திரெனன் ம் னிவைர அைடந் வணங்கி அக் கனாைவத் ெதாிவித்
அதன் பயைன வினாவினன். அவர், ' மியி
ந் தீரனான ஓர் இைளஞன் வந்
உன் மக க்கு மாைல சூட் வான். சூட் யபின் அவன் இங்ேக சக்கரவர்த்தி மாகி
எல்லா அரசர்கைள ம் அடக்கி ஆட்சி ாிந் விளங்குவான்' என் விைடயளித்தனர்.
அளிக்கேவ உம் ைடய நல்வரைவ நாேடா ம் ேநாக்கிக் ெகாண்ேட இ க்கும் அவன்
நீர் இங்ேக வந்தைத அறிந்

தன்பால் உம்ைம அைழத் வ ம்ப

கட்டைளயிட்டனன்'

என் ெதாிவிக்க, நரவாணன் மகிழ்ந் அவ டன் அவ்வரசைன அைடந் அவன்
ேவண் ேகாளின்ப அநங்கவிலாசினிைய மணந்தான். மணந் அங்ேக
தங்கியி ந்தெபா
பழம்பிறப்பில் ெசய்த ண்ணியத்தின் பயன்கள் ைறேய
அவைன அைடவனவாயின. இந்திரன் கட்டைளயால் ேதவர்கள் வந் அவ க்கு
நவநிதிகைள ம் அளித் ச் ெசன்றனர். அவன விறைல அறிந்த அவ் லகத்
அரசர்கள் எல்ேலா ம் வந் வணங்கிப் பணிந் திைறெகா த் அவன்
கட்டைளப்ப ஒ குவாராயினர். அச் ெசய்திகைள அறிந்த மானசேவகன் மிக ம்
அஞ்சித் தன்னிடம் இ ந்த மதனமஞ்சிைகைய அைழத் வந் நரவாணன்பால்
ேசர்ப்பித் விட் , "என் குற்றத்ைதப் ெபா த்த ள ேவண் ம்" என் ேவண் னன்.
பின் அவன் தன் தங்ைக ேவகவதிைய ம் அன் டன் நரவாண க்கு மணம்
ெசய்வித்தனன்.
நரவாணன் தன் பிாிவால் வாட்ட ற்றி ந்த மதன மஞ்சிைகையத் த வி இனிய
ெமாழிகளால் மகிழ்வித் அவேளா ம் ேவகவதி, அநங்கவிலாசனி என்பவ்ர்கேளா ம்
பின் அங்ேக மணஞ்ெசய்த எண்ணாயிரந் ேதவிமாேரா ம் இன்
பவனாகி ஒற்ைறச்
ெசங்ேகால் ெச த்திச் சக்கரவர்த்தியாகி அவ் லைக ஆண் வந்தான்.
அக் காலத்தில் தன் ைடய இ
குரவர்கைளத் தாிசிக்க ேவண் ெமன்ற
வி ப்பம் அவ க்கு உண்டாயிற் . உண்டாகேவ அவன் பாிசனங்கேளா ம்
மைனவிமாேரா ம் றப்பட் க் ெகௗசாம்பி நகரம் அைடந் தாய் தந்ைதயைர
வணங்கினன். அவ ைடய ெப ைமையக் ேகட் அவர்கள் மகிழ்ந்தார்கள்.
அப்பால் நரவாணதத்தன் ப ைமயின் தல்வனான ேகா கைன இளவரசாக
நியமிக்கும்ப தந்ைதைய ேவண் அவ்வண்ணம் ெசய்வித் விட்
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விைடெபற் க்ெகாண் மைனவிமார் த யவர்கேளா வித்தியாதர உலகத்ைத
அைடந் அரசாட்சி ெசய் ெகாண் வாழ்வானாயினன்.
மனிதனாகப் பிறந் வித்தியாதர சக்கரவர்த்தியாக விளங்கிய அவ
ண்ணிய மிகுதிைய யாவ ம் அறிந் பாராட் வாராயினர்.

ைடய

----------------------------------------------------------6.
உதயணன், தனக்கு ஒப்பற்ற

ற க் காண்டம்

கி மந்திாியான ம், வாசவதத்ைத மைனவியான ம்,

வித்தியாதர சக்கரவர்த்தியாக விளங்கும் நரவாணதத்தன் தல்வனான ம், பிற
நலங்க ம் தவத்தின் பயேன ஆதலால், பின் தான்ேமற் ெகாள்ளற்பால தவேம என்
ணிந் ெசல்வத்ைத ெவ த்தனன. அதைன அறிந்த ேதவிமார் நீர் விைளயாட்
த யவற்றால் அவன் மனத்ைத ேவ ப த்தித் தம்ைமேய க தி ஒ கச்ெசய்ய அவன்
மனம் அந்த வழியில் சிலநாட்கள் ெசன்ற . பின் ஒ நநாள் அவ ைடய பட்டத்
யாைன மதங்ெகாண்
றப்பட் நகைர அழிக்கத் ெதாடங்கி யா க்கும் அடங்காமல்
பாகர்கைள ம் குத் க்ேகால்காரைர ம் பிளந்ெதறிந்த . அதனால் நகரம் ந ங்கிய .
அக் காலத்தில் அந் நகரத்ைத அ த்த ேசாைல ஒன்றில் தவத்தால் சித்திெபற்ற
சாரணர் பலர் வந் தங்கினார்கள். அவர்க க்குத் தைலவரான த ம ரர் என்பவர்
தம்ைம அைடந்தவர்க க்கு வழக்கப்ப அங்ேக த ேமாபேதசஞ்
ெசய் வ வாராயினர். அவ் பேதச ெமாழிகைள விலங்குக ம் பறைவக ம்
ேகட்பனவாய்த் தத்தஞ் ெசயல்கைள மறந் உணெவாழிந் தாம் ெசய்த பாவங்கைள
நிைனந்
ன் ற்றவண்ணமாய் அடங்கி நின்றன. ேமற்கூறிய பட்டத் யாைன ம்
இயல்பாகேவ அங்ேக வந் அந்த அற ைரையக் ேகட் க் ேகாபம் நீங்கித் தன்
பாவச்ெசயல்க க்கு அஞ்சிக் கண்ணீர் உகுத் க்ெகாண் யாெதா ெகா ஞ்ெசய ம்
இன்றி அரண்மைன வாயி ல் வந் நின்ற .
வாயில் காவலர் யாைன வந்
வந்

பார்த்

வியப் ற்

அடங்கிநிற்பைத அரச

நிற்ைகயில்

க்குத் ெதாிவிக்க, அவன்

கி, "ஏேதா அற ைரையக் ேகட்

இ

பக்குவ ற் அடங்கி நின்கின்ற ேபா ம்; இனி ஊர்ந் ெசல் தற்கு இ
தகுதி ள்ள " என்றனன். உதயணன் அதன் பிடாியில் ஏறியெபா
யாைன
அவைன மிக்க வி ப்பத் டன் தாங்கிக்ெகாண் ெசன் ேமற் கூறிய வனத்ைத
அைடந் நின்ற . அரசன் அவ் வனத்தில் ெபாிேயார் பலர் வந்தி த்தைல அறிந்
இறங்கி வழி பாட் டன் ெசன்

த ம ர னிவைர வணங்க, அவர் அவ

க்கு ஓர்

இ க்ைக அளித் த் த ேமாபேதசஞ் ெசய்தனர். அதைனக் ேகட்ட அரசன் இன் ற் ,
"இந்த யாைனயின் பண்ைட வரலா என்ன?" என் ேகட்ப அவர், "சா என்பெதா
நாட் ல் கடகம் என்பேதார் ஊாி ள்ள இடபகன் என்பவ ம் அவன் மைனவி சா
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என்பவ ம் இல்லறம் நடத்திக்ெகாண் வ ைகயில், அவன் பண்ைடப் பாவ
வசத்தால் அமாிைக என் ம் ஒ கணிைக வயத்தனாய்க் குலெவா க்கத்ைத
விட் விட் மிக்க பாவச் ெசய்ைககைளச் ெசய்வனாயினன். இறந்த பின் அவேன
இந்த யாைனப் பிறப்ைப அைடந்தனன். அதனால் இந்த யாைன த மங்கைளக்
ேகட்ட டன் ெகா ஞ்ெசய்ைககைளத் றந் அடங்கிநின்ற " என்றனர்.
ேகட்ட உதயணன் அைத நன்கு பா காக்கும்ப

பாகர்க

க்குக் கட்டைளயிட்

அதன் பக்கத்ைத அைடந் , "யாைன அரேச! உனக்கு யான் ெசய்வித்த ன்பங்கைளப்
ெபா த் க்ெகாள்" என் ெசால் அதைன அன் டன் ைதவந் தன்னிடம்
அைடந்தனன். அதன் வரலாற்ைறக் ேகட்ட யாவ ம் வியப் ற் த் த ேமாபேதசத்தின்
ெப ைமையப் பாராட் னர்.
அப்பால் அரச

க்கு ைவராக்கியம் உண்டாக அவன் நரவாணதத்தைன வ வித் ,

"நீ இந்த அரசாட்சிைய ஒப் க்ெகாள்.

றந்

தவம் ெசய்வதற்கு என் மனம்

விைரகின்ற " என் ெசால்ல, அவன் வணங்கி, "அ ேய க்கும் அரசாட்சியில்
சிறி ம் வி ப்பம் இல்ைல. றத்தற்ேக என் மனம் விைரகின்ற " என் தன்
க த்ைதத் ெதாிவித்தான். பின் உதயணன் ப ைமயின் தல்வனாகிய ேகா கைண
அைழத் அவ க்கு
சூட் விட் ச் ெசன் ேதவிய க்குத் தன் க த்ைதத்
ெதாிவித்தனன். அவர்க ம் உடன்வந் தவம் ெசய்வதாகக் கூறினர். கி த ய
மந்திாிகள் நால்வ ம் வாசவதத்ைத த ய ேதவிமா ம் பிற ம் ைடசூழ்ந் வர
உதயணன் தவவனம் ெசன் அங்ேக தவம்ெசய் ெகாண்
ந்த
த மச்சு திெயன் ம் னிவைரச் சரணம் அைடந்
தித் , "அ ேகள்! தவவழிகைள
உப ேதசித் அ ேயங்கைள உய்வித்த ள ேவன் ம்" என் பிரார்த்தித்தனன்.
அவர்சில த மங்கைள விாிவாக உப ேதசித்தனர். உபேதசித்தபின் அவன்
அப்ெபா
ெசய்யேவண் ய நியமங்கைள
த் க் ெகாண் தியானாதிகைளச்
ெசய்வானாயினன். தவெவா க்க ம் ஒளி ம் அவன்பால் சிறந் விளங்கின.
பின் உதயண னிவன் ேயாகசமாதிையச் ெசய்
த் ச் சித்தபதத்ைத
அைடந்தான். ேதவிய ம் மந்திாிக ம் தவம் ெசய் கற்பேலாகத்ைத அைடந்
இன் ற் வாழ்ந்தார்கள்.
----------------------------------------------------------அபிதான விளக்கம்
(அபிதானம்-ெபயர்)
அச்சுவப் ெப மகன்: இவன் ேககயநாட் ன் அரசன்; குற்றமற்ற கைழ
உைடயவன்;
ைட மன்னன்; மிக்க ரன்; ப மாபதிைய மணஞ்ெசய்ய வி ம்பிக்
ெகா த்தற்குாிய பாிச த யவற் டன் வந் அவள் தைமயனாகிய த சகைனக்
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கண் தன் க த்ைதக் கூறி அவன உடன்பாட்ைடப் ெபற் உடனி ந்த காலத்தில்
அவேனா ேபார்ெசய்தற்கு வந்த பைகவ டன் த்தம் ெசய்தற்கு வ ந் ேபாய்ப்
ெபா
எ ச்ெசவி அரசனால் ெகால்லப்பட்டவன்.
அடவி: இடவக
அமாிைக: சா

க்குச் சீவிதமாக உதயணனால் ெகா க்கப்பட்ட நா
நாட்

அாிசிகன்: உ மண்
அாிமான்: த சகேனா

ந்த ஒ

கணிைக.

வாவின் தல்வன்.
பைகைமெகாண்ெடா கிய அரசர்க

ள் ஒ வன்.

அ ஞ்சுகன்: உச்ைசனியில் இ ந்த ஓர் அந்தணப் பிரமசாாி; ேவத
ஓதி ணர்ந்தவன்; யாழ்வைகைய ம், பிற
ேகாடபதிெயன் ம் யாைழக் கண்ெட த்
அவந்தி: பிரச்ேசாதன அரச

ல்கைள ம் நன்கு அறிந்தவன்;
உதயணனிடம் ெகா த்தவன்.

ைடய நா ; இதன் தைலநகர் உச்ைசனி.

அனங்கவிலாசினி: கந்த வ ரத்

அரசனான நீலேவன

த்திாி;நரவாணதத்தனால் மணம் ெசய்
ஆதித்தியத மன்: ஒ

த யவற்ைற

ெகாள்ளப்பட்டாள்.

ரன்.

ஆப்பியாயினி: ப ைமயின் பார்ப்பனத்ேதாழி; அவேளா

ஒ ங்கு வளர்ந்தவள்;

அவள் தனிேய ஆேலாசித்தற்குாிய உயிர்த் ைணவி; ேதாழைமக்குாிய இயல் களிற்
சிறந்தவள்; இவளால் ப ைம அைடந்த பயன்கள் பல; உதயண
ேதாழனாகிய இைசச்செனன்பவனால் இவள் மணஞ் ெசய்
ெபயர் யாப்பியாயினி என ம் வழங்கும்.

ைடய பார்ப்பனத்

ெகாள்ளப்பட்டாள்; இப்

ஆப்பிைய: சாலங்காய ைடய தங்ைக; பிரச்ேசாதன அரசன் வி ம்பியப
மணம் ெசய்விக்கப் பட்டாள். யாப்பிைய ெயன ம் வழங்கப்ப வாள்.
ஆாிைய: ப ைமயின் ேதாழி; அவ

கிக்கு

ைடய மனக் குறிப்பறிந்ேத ஒ குபவள்; மிக்க

ேமன்ைமைய உைடயவள்; பந்த த்த ல் மிக்க ஆற்றல் வாய்ந்தவள்.
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ஆ ணி அரசன்: இவன் பாஞ்சாலேதசத்தரசன்; மிக்க பராக்கிரமத்ைத ம் மிக்க
ாிய ள்ள ேசைனைய ம் உைடயவன்; ேகாசல ேதயத்தரசைன ெவன் அவன
ஊைர அழித் அவன் மகள் வாசவதத்ைத த யவர்கைளப் பி த் வந் தன்
உாிைமமகளிர்க்குத் தாதியர்களாக அைமத்தனன்; இவ
உவைம கூறியி க்கின்றனர்; இவன் பட்டத்
ஏயர்குலத்தாேரா

க்குக் கார்த்த ாியைன

யாைனக்கு மந்தரெமன்

ெபயர்;

குலப்பைகஞனாத ன், அக் குல அரசாட்சிக்கு உாியனான

உதயணன் சிைறப்பட்ட ெபா
, ெப ம்பைடேயா ெசன் ேகாசம்பி நகரத்ைதக்
ைகப்பற்றிக்ெகாண்
ரசைறவித் த் தன் ெகாற்றத்ைத யாவர்க்கும் ெதாிவித் அந்
நகைரேய தன

இராசதானியாகக்ெகாண்

ஆட்சி ாிந்தனன்; காளமயிடெனன்

ஒற்றனால் பைகப் லத்ேத நிக ம் ெசய்திகைள அறிந்
ரணகுண்டலன் என்பவன் இவ

க்கு

ம்

ெகாண்ேட வந்தவன்;

க்கியமான மந்திாி; பின் உதயணன் வந்

ெசய்த ெப ம் ேபாாில் அவனால் ெகால்லப் பட்டான்; அவனால் ெவட் ண்டேபா
இவன்பால் அச்சகுறிகள் சிறி ம் நிகழேவ இல்ைல; இவன் பாஞ்சால ராசன்; பாஞ்சால
ராயன் என் ம் வழங்கப் ப வான்.
ஆலாங்கானம்: இப்ெபய ைடயைவ இரண் ; ஒன்

வி லகிாியின் பக்கத்தில்

மி காவதியின் தந்ைத தவம் ெசய் ெகாண்
ந்த இடம்; மற்ெறான் , க்ெகாய்தற்கு
வந்த பத்திராபதி என் ந் ெதய்வ மகள் யாைனயின் ேசர்க்ைகையக் கண் மனம்
ேவ பட் ப் ெபண் யாைனயாகப் பிறக்கும்ப குேபரனால் சாபம் ெபற்ற இடம்; இ
விந்தமைலயின் பக்கத்ேத ந மைதயாற்றங்கைரயில் உள்ள .
இைசச்சன்: இவன் உதயண

ைடய பார்ப்பனத் ேதாழன்; அவ

ைடய

அைமச்சனாக ங் கூறப்ப வன்; இளைமயில் இ
குரவைர ம் இழந்ேதான்;
வாசவதத்ைதைய ம் கிைய ம் இழந்ததனால் மிகுந்த கவைல ற் ெம ந்த
உதயணைனத் ேதற்றி அவைன ேவற் வ வங்ெகாள்வித் மற்ைறத் ேதாழர்கேளா
இராசகிாியநகர்க்கு அைழத் ச் ெசன்றவன்; ெசன்றவிடத் க் காமன் ேகாட்டத்தின்
வாயி ல் காணப்பட்ட ப மாபதி தன்ைன வி ம்பினாெளன் ேவட்ைக ற்ற
உதயண க்கு மகதேதயத் மகளிர நிைற டைமையக் கூறி அவன
காமேவகத்ைதத் தணிவித்தவன்; அவன் ப மாபதியின் கன்னிமாடத்தில் ேவற்
வ வங்ெகாண் மைறந்தி ந்த காலத்தில் மற்றத் ேதாழர்கேளா தா ம் ேவற் வ
வங்ெகாண் அய டத்தில் இ ந் அவைனப் பா காத் வந்ேதான்; த சகேனா
ெப ம்ேபார் ாிதற்கு வந்த பைகவ டன் ேபார் ெசய்தற்குச் ெசன்ற உதயண க்குத்
ைணயாகச் ெசன்றவன்; ஒ க்கி ம் குலத்தி ம் வி ப்பமிக்க ஆப்பியாயினி
என் ம் அந்தணக் கன்னிைகைய மணம் ெசய் ெகாண்டவன். மிக்க
வ வாைய ைடய பல ஊர்கைளச் சீவிதமாக உதயணன்பால் ெபற்றவன்.
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இடவகன்: உதயண

ைடய மந்திாிகளில் ஒ வன்; அவ

ைடய உயிர்த் ேதாழன்;

சூழ்ச்சி, வாய்ைம, நன்றியறி , ரம் இைவ இவ ைடய சிறப் க் குணங்கள். மனம்
குளிர்ந் உதயணனால் பாராட்டப் ெபற்ற ெப ைம வாய்ந்தவன். உஞ்ைச
நகரத்தி
ந் பிறர் அறியாதப ேநேர தனபால் தனிேய வந் வினாவிய கிக்கு
உதயணன் ெசய்தி
வைத ம் கூறி ேமேல ஆக ேவண் யவற்ைற அவன் ஆராய்ந்
ெசய் ம்ப
ண் யவன். த சகன் ெபா ட் ப் பைகவேரா ேபார் ெசய்தற்கு
உதயணன் ெசன்றெபா
அவ க்குத் ைணயாகப் பல ரர்க டன் ெசன் ேபார்
ெசய்

ெவற்றி அைட ம்ப

ெசய்தவன். உதயணனால் இவன் சீவிதமாகப் ெபற்றைவ,

ட்பகெமன் ம் நகர ம் சி நா கள் ஐம்ப ம் பிற வ வாய்க ம்; இவன்
ட்பகத்ைதேய தைலநகராக்கி அரசாட்சி ெசய் ெகாண்
ந் அைழத்தெபா
ெசன் உதயண க்கு ேவண் யைவகைளச் ெசய் வ பவனாக இ ந்தான். பல
ேதயங்கைள ம் எளிதில் பார்த் வ வதற்கு வாசவதத்ைதேயா உதயணன் ஏறிச்
ெசன்ற விமானத்தில் ெசன்றவர்களில் இவ ம் ஒ வன். இவன் ெபயர் இடபகன்
என ம் வழங்கும்.
இரத்தின ரம்: காந்தார நாட் ல் உள்ளெதா

நகரம்.

இராசகிாியம்: இ
கழ்ெபற்ற ம் மிக்க பழைமயான மான ஒ ெபாிய நகரம்.
பலவைக கர்ச்சிகைள உைடைமயா ம் அச்சத்ைத விைளவித்தலா ம் பவண
ேலாகத்ைத ம் ெசல்வமிகுதியால் அமராவதிைய ம் ஒப்ப ; மகதநாட் ன் தைலநகர்.
இதன் றத்ேத யவனச் ேசாிகள்

ம், எறிபைடப்பா கள்

ற்ற ப ம்,

தமிழ் ரர்களின் ேசாிகள் ஆயிர ம், ெகால்லர் ேசாிகள் பல ம், மிைலச்சச்ேசாிகள்
பல ம், சித்திரசாைலகள்

த ய பலவைக இடங்க

ம், தண்ணீர்ப் பந்தர்

த ய பல

த மத்தானங்க ம், பலவைகத் ேதவாலயங்க ம் இ ந்தன. அழகிய அகழிகளா ம்
பல உ ப் க்கள் வாய்ந்த மதில்களா ம் சூழப்ெபற்ற இதன் அகநகாில் ெப ம்பைடச்
ேசாி, ேபாகச்ேசாி, உழவர்ேசாி, அந்தணர்ேசாி, அைமச்சர்ேசாி த யன அைமந்த
திகள் பலவற்றால் சூழப்ெபற் இைடேய விளங்கும் இராச மாளிைக ஒ தாமைர
மலாில் பலவைக இதழ்கள் சூழப்ெபற்ற ம்ெபாகுட்ைடப்ேபால விளங்கிய . இந்
நகரத்ேதார் யாவ ம் தத்தம் குலெவா க்கங்களில் சிறி ம் வ வாமல் இ ந்தனர்.
இதன் அரசன் த சகன் என்பவன். உதயணன் பார்ப்பனப் பிரமசாாி வ வம் ெகாண்
ேதாழர் த யவர்க டன் சில மாதங்கள் மைறந்தி ந் த சக க்கு உதவி ெசய்
பின் அவ ைடய நட்ைபப் ெபற் அவன் தங்ைகயாகிய ப ைமைய மணந் சில
நாள் இதில் தங்கியி ந்தனன். இஃ இராசகிாிெயன ம் வழங்கும்.
இராசைன: ப ைமயின் ேதாழி. மிக்க அழகுைடயவள். உதயணன வி ப்பின்ப
இவைள உ மண் வா மணம் ெசய் ெகாண்டான். பந்தாட்டத்தில் ேதர்ச்சி ள்ளவள்.
இலாமயன்: ஓர் அந்தணன். இனிய ெமாழிைய உைடயவன். மந்திர வித்ைதயில்
சிறந்தவன். உதயண க்கு இவன்பால் நன்கு மதிப் ண் . இவன் இ ந்த இடம்
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காளவனம் என்ப . "வாசவதத்ைத தீக்கு இைரயாயினேள! இனி யா ெசய்ேவாம்"
என் மிக்க வ த்தம் அைடந் ெசயலற்றி ந்த உதயணன் இவன் இ ந்த இட ம்
தீக்கு இைரயாயிற்ெறன் ேதாழர் கூறினைமயால் எந்தப் ெபா
க்கும் அழி ண்
என்பைத அறிந் சிறி ஆ தைல அைடந்தான்.
இலாவாணகம்: இஃ உதயண க்கு உாிய ெபாிய நகர்க ள் ஒன் ; பைகவர்
வ தற்கு மிக அஞ்சும் ேபரரண்கள் த யவற்ைற ம் இைடேய மிக அழகியதான ஓர்
அரண்மைனைய ம் உைடய ; இதன் பக்கத்ேத பலவைக வள ள்ள ஒ

மைல

உண் ; அதன் சாரல் மிக்க இன்பம் பயப்பதாக இ ந்த ; உண்டாட் க்கு உாிய
பலவைக மரங்கைள ம் ெகா கைள ம் உைடய
நீர்நிைலக

ம், படமாடம்

இ ந்தன;

னிவர் ஆச்சிரமங்க

ஞ்ேசாைலக

ம், சுைன

த யன அைமத்தற்குாிய இட விேசடங்க
ம் ேதவாலயங்க

த ய

ம் இச் சார ல்

ம் ேமற்கூறிய ேசாைலகளில்

உண் ; தவம் ெசய் ெகாண்
ந்த ஓர் அரச னிவ ைடய த்திாியாகிய விாிசிைக
என் ம் கன்னியின் ேவண் ேகாட்கு இரங்கி அவள் ெகா த்த பலவைக மலர்கைளக்
கண்ணி த யனவாகக் கட் உதயணன் சூட் ய அச் ேசாைலக ள்
ஒன்றிேலதான்; அக் கன்னி ேவெறான்ைற ம் அணியாமல் அம் மாைல டேன இ ந்
யன்

உதயண

க்குத் ேதவியாயினள்; உ மண்

ெகா க்கப்பட்ட சீவிதங்க
வழங்கும்.

வாவிற்கு அவனால்

ள் இந் நகர ம் ஒன் ; இஃ

இலாவாணம் என் ம்

உஞ்ேசைன: உச்ைசனி நகரம்; உஞ்ைசெயன ம் வழங்கும்; இஃ
உள்ள ; பிரச்ேசாதன

ைடய இராசதானி; மதில்

த

அவந்தி நாட் ல்

ய அரண்களா

ம்.

ேசைனகளா ம், பலவைகச் ெசல்வங்களா ம், சிற்ப அைமதிகளா ம் சிறப் ற்ற ;
குளிர்ச்சி ம் பலவைக கர்ச்சி ம் இதில் அதிகம். அகநகர் ற நகர்களின்
பாகுபா களினால் மிக்க . யாெதா குற்ற ம் இல்லாத . சத்
பயம் இதற்கு
இல்ைல. இதில் வாழ்ேவார் ெப ம்பா ம்
கக்கட ைள வழிப வார் என்
ெதாிகிற . இ

ெப நகர், மாநகர் என ம் வழங்கப்ப ம். இதன் அய ல்

மகாகாளவனம் அல்ல

காளவனம் என்ற ஒ

தவ வன ம், அதில் ஒ

காளிேகாயில்

த யன ம், ஒ நதி ம், அந் நதி பாயப்ெபற் ஒ ேயாசைன அள ள்ளதான ஒ
ெபாய்ைக ம் உண் . அந் நதியின் இ கைரயி ம் அப் ெபாய்ைகக் கைரயி ம் இந்
நகரத்தார் வ டத்திற்கு ஒ
ைற நீர்விழா அயராநிற்பர். உதயணன் வஞ்சைனயால்
பி க்கப்பட் ச் சிைறயில் இ ந்த
தல் வாசவதத்ைதைய அவன் பி ேமல்
ஏற்றிச்ெசன்ற இ தியாக ள்ள கைதப்பகுதி இந் நகாில் நிகழ்ந்த . இந் நகரம்
அவந்திெயன் ம் கூறப்ப ம். இ
த்தி நகரம் ஏழ ள் ஒன் . பைழய ல்களா ம்
சிலாசாசனங்களா ம் இதில் ைசன னிவர் பலர் இ ந்ததாகத் ெதாிகிற .
வட ல்கள் பலவற்றி ம் சிலப்பதிகாரம் யேசாதரகாவியம் த ய தமிழ் ல்களி ம்
மிகப் பாராட்டப் பட் ள்ள . உச்ைசனிமகாகாளெமன் ம் ஒ சிவேக்ஷத்திரம் இதில்
உண் .
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உதயணன்: இவன் இந் ல் கதாநாயகன். கு குலத்தில் பிறந்தவன். சதானிக க்கு
மி காவதிபால் ேதான்றியவன். இவன் நா வத்தவநா . இராசதானி ேகாசம்பி நகர்.
சூாிேயாதயகாலத்தில் பிறந்த பற்றி இவ க்கு இப் ெபயர் அைமந்த . ேதவியர்
வாசவதத்ைத த ய நால்வர். தன்னிகர் இல்லாதவேன ெதாடர்நிைலச் ெசய் ட்குத்
தைலவனாக இ த்தல் ேவண் ெமன் ஆன்ேறார் கூறியதற்கு ஏற்பக் கல்வி த ய
சிறப்பியல் கள் பலவற்றா

ம் ஒப்பற்

விளங்கியவன் இவன்; அரசர்க்கு

அரசெனன் ம், ஏகச்ெசங்ேகா னன் என் ம் இவன் வழங்கப்ப வான்; இவ

டய

தாய் மர , தந்ைத மர இரண் ம் மிகப் கழ் ெபற்றைவ; தந்ைதயின் குலம் கு குலம்;
தாயின் குலம் ஏயர் குலம்; இவன் இந்த இரண்

குலத்திற்கும் உாிைம

ண்

விளங்கினான்; ஏயர் கு க்கும் ேசதிநாட் ற்கும் உாியவர் இவன் தாய் மரபினர்; வத்த
நாட் ற்கும் கு குலத்திற்கும் உாியவர் இவன் தந்ைத மரபினர்; இயற்ைக அழகி
ெசயற்ைக அழகி

ம் சிறந்தவன்; மிக்க இளைமப் ப வத்திேலேய பலவைகக்

கைலகைள ம் பழம்பிறப்பில் ெசய்த தவத்தால்
த யவற்றி
விற்பைட

ம், யாைனேயற்றம்

ஆசான்,ேதசிகன் என்

ம் சிறப் ப் ெபயர்க

ரன் என்

ற்றக் கற் த் ேதர்ந்ேதான்; விற்பைட

த யவற்றி

த ய வித்ைதகைளக் கற்பித்த

என் ம், விச்ைச

ம்

ம் யாழ் விச்ைசயி

ம் சிறந்தவன்; இ

ம் வல்

நன்;

பற்றிேய

க்கு உாியனாக இவன் விளங்கினான்

சிறப்பித் ப் பாராட் தற்கு உாியனாக இவன்

விளங்கினான் என் ம் ெதாிகின்றன; ெசல்வத் ள் ெசல்வமாகிய ேகள்விச் ெசல்வம்
இவன்பால் அைமந்தி ந்த ; இன்

ம் இவன் யாைனைய அடக்கும் ஆற்றல்

உைடயான் என் ம், யாைன இலக்கணத்ைத நன்கு அறிந்தவன் என் ம், யாைனப்
ேபச்சில் வல்லவன் என் ம் க தப்ப கிறான்; பிரச்ேசாதன ைடய
பட்டத் யாைனயாகிய நளகிாி என்ப மத ெவறி ெகாண் திாிந் ஒ வ க்கும்
அடங்காமல் உஞ்ேசைன நகரத்ைதப் பாழ்ப த்தியெபா
அவன் ேவண் ேகாட்கு
இரங்கிச் சிைறயினின் ம் ெசன் அதைன மிக எளிதில் அடக்கிய பற்றிேய
அவனா ம் மற்ைறேயாரா ம் மிக மதிக்கப்பட் விளங்கினான்; இதனாேலதான்
பிரச்ேசாதனன் உஞ்ேசைன நகாில் குஞ்சரச்ேசாியி ள்ள மாளிைகைய இவ க்கு
இ ப்பிடமாய் அைமத்தனன்; இவ

ைடய யாழின் ெபயர் ேகாடபதி என்ப ; அஃ

எக்காலத் ம் தன் தன்ைம திாியாத ; அஃ

இந்திரனால் பிரமசுந்தர

னிவ க்கும்,

அவரால் இவ க்கும் ெகா க்கப்பட்ட ; அதன்பால் இவ க்கு மிக்க அன் உண் ;
யாழிற்குாிய மரங்களின் இயல்ைப ம் நரம் களின் இலக்கணங்கைள ம் இவன் நன்கு
அறிந்தவன்; அதிவிசித்திரமான கண்ணி கட் த
ம், வாைழக் கு த்தில் நகத்தினால்
ெபாய்ைக த ய பலவைகயான சித்திரங்கள் ெபாறித்தல் த யவற்றி ம்
வல்லவனாக இ ந்தான்; தன்ைனச் சுமந் வந்தபி
அைட மா

இறக்கும் த ணதில் நற்கதி

பஞ்ச மந்திரத்ைத அதன் காதில் ஓதினன் என்

ெதாிதலா

ம்,

145
பிறவற்றா

ம் இவன் மந்திரவித்ைதயி

ம் வல்லவெனன்

ெதாிகிற ;

ஒவ்ெவான்ைற ம் ஆராய்ந்ேத ெதளிபவன் இவன்; இடவகன், உ மண்
வயந்தகன் என்

ம் நான்கு

உண் ; அவர்கள் இவ
இவ

க்கிய மந்திாிக

ம், ேவ

பல மந்திாிக

வா,

ம் இவ

கி,
க்கு

க்காகச் ெசய்த உதவிகள் மிகப்பல; இந் நால்வ ம்

ைடய ேதாழர்களாக ம் விளங்கினார்கள்; அவர்களிடத்

இவ

க்கு விேசஷ

அன் உண் ; ேமற்கூறிய மந்திாிகளாகிய ேதாழர்கைளயன்றி இைசச்சன்
அன் ைடய ேதாழர்கள் பலர் இவ

க்கு இ ந்தார்கள்; அறப்ேபாாி

ேபராற்றல் உைடயவன்; குறித்த இலக்ைக ஊ

விக்ெகாண்

த ய

ம் மறப்ேபாாி

ம்

அப்பால்

உள்ளவற்ைற ம் ைளத் உ
ம்ப எய்யவல்ல இராமன், ஓாி
என்பவர்கைளப்ேபால் அம் கைள எய் ம் ர ள் ரனாக இவன் விளங்கிய பற்றி
வல்வல் ெயன் ம் பாராட்டப்ப வான்; நன்றியறிவில் சிறந்தவன்.
உதையேயாைட: இவள் ப மாபதியின் நற்றாய்; சிவமதியின் சேகாதாி; காசியரசன்
மைனவி. உ மண் வா: இவன் பலவைகப் ெப ைம ம் வாய்ந்த உயர்கு யில்
பிறந்தவன்; உதயண ைடய மந்திாிகள் நால்வ ள் ம் அவன்
உயிர்த்ேதாழர்க ள் ம் ஒ வன். வயந்தக டன் ேசர்ந்ேத ெப ம்பா ம்
வழங்கப்ப வான். கிக்கு அ த்தப என் ம் ெப ைம வாய்ந்தவன். ேசைனகைளப்
ேபாாில் நடத் வதில் மிக்க ஆற்றல் உள்ளவன். எந்தச் சமயத்தி ம் மனந க்கம்
ெகாள்ளாதவன். மிக்க கழினன். நட் , ஊக்கம், ரம், பைகவர்க்கு அஞ்சாைம, காலம்,
இடம் த யவற்ைற நன்கு ஆராய்ந்ேத ஒவ்ெவான்ைற ம் ெசய்யத் ணிதல்
நன்றியறி
த யைவ இவன்பா ள்ள விேசட குணங்கள். வாசவதத்ைதைய வ ந்
ெகாண் வந்த உதயணைன மிக்க உபசாரத் டன் வரேவற் அைழத் ச் ெசன்
சயந்தி நகாில் அவைள அவ க்கு மணஞ் ெசய்வித் ேவண் யவற்ைறக் குறிப்பறிந்
அளித் அவ க்கு யாெதா கவைல ம் இல்லாதப பா காத் மகிழ்வித்
வந்ேதான். அவைளப் பிாிந் வ ந்திய அவ க்கு அ சில், உைட த யவற்ைறக்
ெகா க்கும்ப ேதாழர்களால் நியமிக்கப் ெபற்ற உண்ைம அன்பினன். இராசகிாிய
நகரத்தில் உதயணன் மைறந்தி ந்தெபா
தா ம் மைறந் அவைனப் பா காத்
வந்தவர்களில் இவ ம் ஒ வன். உதயண ைடய வாழ்ைவக் க தித் தன் ைடய
உயிர்க்குச் சிறி ம் இரங்காமல் ேபாாில் அவ க்கு ன் ெசன் பைகவரால் சிைறப்
ப த்தப்பட்ேடான். ேகாசம்பி நகரத்ைதப் ெபற்ற பின் தன் பிாிவாற்றாமல் வ ந்தி
"இ மணெமய்திய இன்பெமல்லா,
மண் லாவிைன ற்றதற் பின்ைன" என
உதயணனால் கூறப்ெபற்ற உத்தம சீலன். மைறந்தி ந்த கியின் க த்ைதத் தான்
அறிந் ெகாள் தற்கும் தன் க த்ைத அவ க்குத் ெதாிவித்தற்குமாகச்
சாதகெனன் ம் ஓர் அன்பைன இைடேய ைவத் க்ெகாண் சில க்கியமான
காாியங்கைள
த்தவன். மிக ம் சிக்கலான வழக்ைகத் தீர்த்த ல் வல்லவன்.
உதயணன் வி ப்பத்தின்ப ப மாபதியின் ேதாழியாகிய இராசைன என்பவைள
மணம் ெசய் ெகாண்ேடான். பல பாிவாரங்களினிைடேய உதயணன் தன் ைகயினால்
அலங்காித்

அளித்த ஏனாதி ேமாதிர

ம் ேசனாபதிப் பட்ட ம் ெபற்றதன்றி, சயந்தி,
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இலாவாணகம் என் ம் ெபாிய நகரங்கைள ம் அவற்ைறச் சூழ்ந்த இடங்கைள ம்
மிக்க வ வாைய உைடய பல ஊர்கைள ம் ச ரங்கப் பைடகைள ம் ெபற்றவன்.
றவறம் ண் தவம் ெசய் ெகாண்
ந்த தன் தந்ைதக்கு யாெதா
ன்ப ம்
ேநராதப ேவண் யவற்ைற அளித் வழிபா ெசய் ஒ கியவன். க
ற்ற
வாசவதத்ைத டன் விமான ேமறி ஆகாயவழிேய ெசன்ற உதயணேனா கூடச்
ெசன்றவர்களில் இவ

ம் ஒ வன். இவ

எ ச்ெசவி: த சகேனா

ைடய தல்வன்

பைகைமெகாண்ட அரசர்க

ஏயர் குலம் (ஏகயர் குலம்) : இ

திெயன்பான்,.
ள் ஒ வன்.

மி காவதியின் தந்ைத குலம்.

ஐராபதி: இவள் ப மாபதியின் ெசவி த்தாயின் மக ம் அவள் உயிர்த்ேதாழி மாக
உள்ளவள். கூனிய உ வம் உைடயவளாதல்பற்றிக் கூனிெயன ம் வழங்கப்ப வாள்.
இராசகிாியத்தில் காமன் ேகாட்டத் தய ல் ப மாபதிையக் கண் மயங்கி வினாவிய
உதயண க்கு அவள் வரலா கள் யாவற்ைற ம் ெசால் அவ க்கும் அவ க்கும்
தான் இைடேய நின் இ வர் க த்ைத ம் ற் வித்தவள். கூர்த்த மதியினள்.
எைத ம் மந்தணமாக
க்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தவள். பந்த த்த ல் மிக்க வல்லைம
உைடயவள்; இப் ெபயர் அயிராவதி என ம் வழங்கும்.
கடகன்: உதயணன் தம்பி. பிங்கலகடகர் என்பைதப் பார்க்க.
க ப்பாசம்: ஒ

காட்டா .

க ங்கேசைன: ேகாசம்பி நகாி ள்ள தைலக்ேகால் பட்டம் ெபற்ற
இரண்டாயிரத்ைதந்
கணிைகமார்க ள் ஒ த்தி. குற்றமற்ற கற் ைடயவள்.
மதனமஞ்சிைகயின் தாய்.
காக ண்டகன்: இராசகிாிய நகாின் றத்ததாகிய ேசாைல ஒன்றி ள்ள ஒ
ெபாியவன். ேதாற்றப்ெபா
ள்ளவன். வாசவதத்ைத இறந் விட்டாேள என்
கவைலக்கட ல் அ ந்திச் ெசயலற்றி ந்த உதயணன் கவைலைய மாற்றியவன்.
காசியரசன்: இப் ெபயாினர் இ வர்; (1) ப மாபதியின் தந்ைத. உதையேயாைட
என்பவ
தந்ைத.

ைடய கணவன். மிக்க ேசைனைய உைடயவன் (2) நீலேகசி என்பவ

ைடய

காஞ்சனமாைல: வாசவதத்ைதயின் உயிர்ப்பாங்கி; அவ ைடய கண்மணி
ேபான்றவள். ேபரழகினள். சுைவபயக்கும் இனிய ெமாழியினள். தைலவியின் குறிப்
பறிந் நடப்பவள். வாசவதத்ைதயின் க த்ைத இவள்ேபால் அறிந் நடப்பவர்கள்
இல்ைல. அவ க்கு மனக்கலக்கம் ேந ம்ேபாெதல்லாம் தக்க பாிகார ெமாழிகைள
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ெமல்லக் கூறித் ெத ட் பவள். அவள்பால் உண்ைம அன் ைடயவள். அவ ைடய
இன்பக்காலத் ம் ன்பக்காலத் ம் பிாியாதவள் இவள். பந் விைளயாட் ல் மிக்க
பயிற்சி ள்ளவள். இவள் ெபயர் காஞ்சைன, கஞ்சனமாைல என ம் வழங்கும்.
காம்ேபாசம்: சிறந்த குதிைரகள் பிறக்கும் ேதயத் ள் இஃ

ஒன் .

காளவனம்: இப் ெபய ைடய வனம் இரண் ; உஞ்ைச நகாின் றத்ேத உள்ள
ஒன் . இ மகாகாள வனம் என் ேவ
ல்களில் கூறப்ப ம். மற்ெறான்
உதயணன்பால் மிக்க அன் ைடயவனாகிய இலாமயன் என்பவன் இ ந்த வனம்.
கும்பன்: இவன் ஆ ணியரச
உைடயவ மாகிய ஒ

க்குக் கண்மணிேபான்றவ

ம் திண்ணிய அறிைவ

ரன்; பஞ்சால ராசன் இறந்த பின் ேகாசம்பி நகரத்ேத ெகால்லப்பட்டான்.
கு குலம்: ைசன

ல்களில் கூறப்ப ம் ஐவைகக் குலத் ள் ஒன் .

ேகாசம்பி (ெகௗசாம்பி நகரம்): இஃ

ஆதியில் குசாம்பன் என்

ம் அரசனால்

உண்டாக்கப்பட்ட என்பர்; இ வத்தவநாட் ன் தைலநகர்;. ய ைனயாற்ைறத்
தன்பால் உைடய . உதயணன இராசதானி. இதி
ந் அரசாட்சி ெசய் வந்த
உதயணன் சிைறப்பட் உஞ்ைச நகர்க்குச் ெசன்றெபா
பைகவனாகிய பாஞ்சால
ேதசத்தரசனால் இ ைகக்ெகாள்ளப் பட்ட . அப்பால் அவைனக் ெகான்ற
உதயணனால் ஆளப்பட்ட . வாசவதத்ைதைய உதயணன் மணம் ெசய் ெகாண்ட
பின் உஞ்ைச நகரத்தா ம் இந் நகரத்தா ம் மனக்கலப் ைடயவராய்த்
தானியங்கைள ம் நாணயங்கைள ம் ேவ பா ன்றி வழங்குவாராயினர். இந் நகாில்
சிறந்த விழெவான் நடந்ததாகத் ெதாிகிற .
ேகாசலத்தரசன்: இவன இயற்ெபயர் ெதாியவில்ைல. இவன் பிரச்ேசாதன ைடய
தல் மைனவியின் சேகாதாி கணவன். ஒ ெபா
பாஞ்சால ேவந்தன்
பைடெய த் வந் இவைன ெவன் இவன் மகள் வாசவதத்ைதைய ம்
அவ ைடய ஆயத்தாைர ம் கவர்ந் ெசன் தன் ைடய ேதவிமார்க க்குப்
பணிப்ெபண்களாக நியமித்தனன்; அவைன ெவன்ற உதயணன் அம் மகளிைரத் தன்
ேதவியர்க்குப் பங்கிட் க் ெகா த் விட் வாசவதத்ைத (மானனீைக) என்பவைள
மணம் ெசய் ெகாண்டனன்.
ேகாசிகன்: ேகாசாம்பி நகரத்தி ந்த ஒ நிமித்திகன்; ய ைனயில் ழ்த் வதற்குக்
ெகாண் ேபாகப் பட்ட சாங்கியத்தாையக் காப்பாற்ற நிைனந்த உதயணன்
வினாவியெபா
அவ ைடய வ ங்காலச் ெசய்திைய நன்கு கூறியவன்.
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ேகாடாபதி. இஃ உதயண ைடய யாழ்; யாழ்வைகயில் ேபாியாழின்பால் ப ம்;
பிரமசுந்தரர் என் ம் னிவரால் உதயண க்கு யாழ்வித்ைத டன்
ெகா க்கப்பட்ட ; ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்த ; அவன் இதைனக்
கற்பிக்கும்ெபா
தான் வாசவதத்ைதயின் அன்ைபப் ெபற்றான்; அவ்வி வ க்கும்
இதன்பால் அன் அதிகம்.
ேகாபாலகன்: இவன் பிரச்ேசாதனன் பட்டத்ேதவிமா ள் ஒ த்தியின் தல்வன்;
இவன் வாசவதத்ைதயின் சேகாதரன் அல்லன்; உதயண
இ பதின்மைர ெவன்றனன்.

ைடய விேராதிகளாகிய

ேகா கன்: இப் ெபய ைடயார் இ வர்; ஒ வன் இடவக ைடய மகன்;
உதயண க்குப் ப மாபதிபால் ேதான்றியவன் மற்ெறா வன்.
ெகௗசாம்பி: ேகாசாம்பிையப் பார்க்க.
சங்கமன்னர்: த சகேனா
சங்கரன்: த சக

ேபார்ெசய்தற்கு வந்த எ ச் ெசவியரசன்

டன் ேபார்ெசய்தற்கு வந்த அரசர்க

*சண்ைமநகர்: அங்கநாட் ல் உள்ளெதா
சிறந்

த ேயார்.

ள் ஒ வன்.

ெபாிய நகரம்; எல்லா வளத்தி

ம் மிகச்

விளங்குவ ; உக்கிரகுலத்தரனாகிய விைசயவரன் என்பவனால்

பா காக்கப்பட் வந்த ; இந்த நகரத்தில் மித்திரகாமன் என்

ம் ஒ

வணிகர்ெப மான் ட் ல் கி ம், வாசவதத்ைத, காஞ்சனமாைல, சாங்கியத்தாய்
என் ம் வ ம் தம்ைமப் பிறர் அறியாதப ேவற் வ வம் ெகாண் அவனால்
பா காக்கப்பட் த் தங்கியி ந்தனர்.
சத்தியகாயன்: இவன் த சகன் மந்திாிக ள் ஒ வன்; ஆ ணி அரசேனா ேபார்
ெசய்தற்கு உதயணன் றப்பட்ட காலத்தில் அவ க்குத் ைணயாகத் த சகனால்
அ ப்பப்பட்ட ரர்களில் ஒ வன்; அப் ேபாாில் இவன் இறந்த பற்றி இவன்
மக்க க்கு உதயணன் சீவிதங்கள் அளித் மிக ேமம்ப த்தினன்.
சதானிகன்: கு குலத்தில் பிறந்த அரசன்; உதயணன் தந்ைத.
சயந்தி: உதயண
உ மண்

ைடய ஆட்சிக்கு உட்பட்டெதா

வா பா காத்

வந்தனன்; உதயண

ெபாியநகரம்; இதைன

ககும் வாதவதத்ைதக்கும்
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இந்நகரத்திேலதான் விவாகம் நடந்த ; இ
பக்கத்ேத மிக அழகிதான மைல ஒன்

ம த நிலவளத்தால் சிறந்த ; இதன்

உண் ; இந்நகாில் வாசவ தத்ைதேயா

உதயணன் பல நாள் கவைலயின்றி வாழ்ந்தி ந்தனன்; இந்நகர ம் ேவ சில
இடங்க ம் உ மண் வா க்கு உதயணனால் சீவிதமாக அளிக்கப்பட்டன.
சாங்கியத்தாய்: இவள இயற்ெபயர் ெதாியவில்ைல! ேகாசம்பி நகரத்தில் பார்ப்பன
குலத்தில் பிறந்த இவைள மணந்த கணவன் இளைமயில் நீங்கிய பற்றி இவ க்கு
ஒ க்கத் தவ ஒ ெபா
உண்டாய ; அ ெதாிந்த அதிகாாிக ைடய
கட்டைளயால் ய ைனயாற்றில் இவைள ழ்த்திவி வதற்குச் சிலர் ெகாண்
ெசல்வைதக் கண்ட உதயணன் இரங்கி வி வித் த் தீர்த்தயாத்திைர ெசய் ம்ப
அ ப்பினன்; அப்பால் இவள் கங்ைகயா இமயமைலயில் ெசன் இரண் வ டம்
அங்ேக தங்கி ஆண் ள்ள ெபாிேயாரால் சமய விகற்பங்கைள அறிந் கன்னியா
குமாியில் நீரா வதற்கு யாத்திைரயாளேரா அங்கி ந்
றப்பட் உஞ்ைச நக க்கு
வந்தெபா
, இவ ைடய கல்வி, அறி
பட்டத் த் ேதவியாகிய
மதிக்கு நீதிகள்

த யவற்ைற அறிந்த பிரச்ேசாதனன் தன்
த யவற்ைறச் ெசால் ம்ப இவைள

நியமித்தனன்; இவள் அதனச் ெசய் வ ைகயில் ஒ பிராயத்தினளாக இ ந்த
வாசவதத்ைத இவளிடத் அன் ைவத்தைத அறிந்த பட்டத்ேதவி அவ க்குச்
ெசவி த் தாயாயி க்கும்ப ேவண்ட இவள் அங்ஙனேம இ ந் வந்தனள். சாங்கிய
சமயத்ைத ேமற்ெகாண்டைமயா ம் வாசவதத்ைதக்கு ெசவி த்தாயாக
இ ந்தைமயா
இவ

ம் சாங்கியத்தாெயன்

இவள் வழங்கப்ப வாள்; வாசவதத்ைதபால்

க்கி ந்த அன்பிற்கு எல்ைலயில்ைல; தன் உயிைரக் காப்பாற்றிய பற்றி

உதயணன்பால் இவ க்கு மிக்க அன் ண் ; வாசவதத்ைதைய ம் உதயணைன ம்
அவைனச் சார்ந்தவர்கைள ம் காப்பாற் தற்கு அவ்வப் ெபா
தன் வ த்தைதப்
பாராட்டாமல் இவள் ெசய் வந்த

யற்சிகள் மிகப்பல; தாையக் காட்

ம்

அன் ைவத் உதயணன் இவைள ஆதாித் வந்தான்; தாெயன ம், ெசவி ெயன ம்,
சாங்கிய
மகள் என ம் இவள் வழங்கப்ப வள்.
சாங்கிய னி: இவன் பல மாணாக்கர்க

டன் தீர்த்த யாத்திைர ெசய் ெகாண்

ந்த ஒ பண் தன்; சாங்கியத்தாய்க்குப் பல சமயக் ெகாள்ைககைள அறி
அவைள நல்வழிப்ப த்தியவன்.

த்தி

சாண் யன்: காந்தார நாட் ல் இரத்தின ரத்தி
ந்த ஓர் அந்தணன். இ
பைடத் க்ேகாட் ெபயர். அந்தண வ வ ற் மாணகெனன் ம் ெபயர் ெகாண்
இராசகிாியத்தில் இ ந்தெபா
உதயணன் இப் ெபயைர உைடயவன் மகன் என்
தன்ைனக் கூறிக்ெகாண்டனன்.
சாககன்: இவ ைடய ஊர் ேகாசம்பி நகரம். சாதியால் குயவன்; உதயணன்
சிைறப்பட் ச் ெசன்றெபா
அ ெபாறாமல் ேவ வ வங்ெகாண் தா ம்
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உடன்ெசன் உஞ்ைசநகாின் பக்கத்தில் உள்ளேதார் ஊாில் ஒ
ட் ல் இ ந்
உதயண க்கு ேவண் ய அ கூலங்கைளப் பிறர் அறியாமல் ெசய் வந்தவன்.
மைறந்தி ந்த கிக்கு உயிர் நட்பாளர்களாய் அவ டன் இ ந்த ரர் பதின்ம ள்
ஒ வனாக ம் இ ந்தவன். இராச விசுவாசத்தில் சிறந்தவன். வாசவதத்தைதையப்
பி மீ ஏற்றி உதயணன் றப்பட்ட பின் சாங்கியத்தாய் இவன் ட் ேல
இ ந் தான் கிையச் சந்தித் ப் ேபசினள். கிக்கும் உ மண் வா க்கும்
இைடேய நின் பிறர் அறியாமல் ஒ வர் கூ வனவற்ைற மற்ெறா வாிடம்
ெசால் க் காாியங்கைள நிைறேவற்றியவன். ஆ ணிையக் ெகான் ெவற்றியைடந்த
பின் உதயணனால் இலாவாண நகரத்தில் ெப ங்குயெமன் ம் பட்டத்ைத ம்
சீவிதமாக இரண் ஊர்கைள ம் ெபற்றான்.
சாலங்காயன்: இவன் பிரச்ேசாதன ைடய பதினாறாயிரம் மந்திாிக ள் தல்
மந்திாி. யாரா ம் தணிக்க
யாத அரசன் ேகாபம் இவ ைடய ெசாற்களால்
தணி ம்; ேபரைமச்சன் என் ம் வழங்கப்ப வான்; அவன கட்டைளப்ப மாய
யாைனையக் காட் உதயணைன வஞ்சித் ப் பி த் க் ெகாணர்ந் உஞ்ைச நகாில்
சிைற ெசய்வித்தவன்; த க்க ல் த யவற்றில் மிக்க ேதர்ச்சிைய உைடயவன்;
வாசவதத்ைதைய உதயணன் பி மீேதற்றித் தன்னகர் ெசன்றான் என்ப ேகட் க்
க ம் சினங்ெகாண் அவைனப் பி த் வ ம்ப ேசைனகைள அ ப்பத் ெதாடங்கிய
பிரச்ேசாதனைன ேநாக்கிச் சில நியாயங்கைள இவன் ெசான்னைமயால் அவன் அச்
ெசயைல நி த்தினான். கிையத் தன் நக க்கு அைழத்த பிரச்ேசாதன ைடய
வி ப்பத்தின்ப
கிேயா
ல்களில் வாதம் ெசய் ேதால்வி ற்றவன். தன் தங்ைக
ஆப்பிைய என்பவைள அரசன் ேவண் ேகாளால் கிக்கு மணம் ெசய்வித்ேதான்.
சா : இடபகன் மைனவி. ஒ

நாட் ன் ெபயராக ம் உள்ள .

சித்திராங்கதன்: எ ச்ெசவியரசன் தம்பி; த சக க்குப் பைகவன். மகத நாட் ல்
நடந்த ேபாாில் பி த் உதயணனால் சிைறயில் ைவக்கப்பட் ச் சிலநாள்
ெசன்றபின் த சகனால் வி விக்கப்பட்டான்.
சிந் : இப் ெபய ள்ள நதிகள் இரண் . ஒன்
ேம வி ம் ேதான் ம்.

இமயத்தி

ம் மற்ெறான்

சிவமதி: இவள் த சகன் தாய். உதையேயாைடயின் சேகாதாி. அவள் மகளாகிய
ப மாபதிைய அபிமானித் வளர்த் வந்தவள்.
சிேவதன்: இவன் பிரச்ேசாதன ைடய மந்திாிக ள் ஒ வன். ஆேலாசைனயில்
வல்லவன். நளகிாி என் ம் யாைன ெவறிெகாண் நகைர அழித்தெபா
பிரச்ேசாதனன் கட்டைளப்ப ேய ெசன் மிக்க ெசற்றத்ேதா சிைறயி
ந்த
உதயணைன மிக இரந் அவன் மனத்ைதக் கனிவித் ச் சிைறயினின் ம் நீக்கி
அைழத் வந் அதைன அடக்குவித் அவ க்கும் அரச க்கும் பழக்கஞ்
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ெசய்வித்தவன்; அவன் குமாரர்க க்கும் வாசவதத்ைதக்கும் உாிய கல்விகைளக்
கற்பிக்கும்ப அரசன அ மதியால் ெசன் ெசால் உதயணைன
இணங்குவித்தவன்; உதயண

க்குாிய பணிகைளெயல்லாம் பின்னர் அன் டன்

ெசய் வந்தவன்; ஐராபதம் என் ம் மைலயில் பிறந்த ெபான்னின் நாணயங்களில்
பதினாறாயிரம் நன்ெகாைடயாக உதயணனால் இவன் ெபற்றான்.
சின்னச்ேசாைல: ஒ மைல. இதன்ேமல் இ ந் உதயணன் சங்ேகதமான ஒ
பண்ைணப் பாட அவன் ரர் எல்ேலா ம் வந் கூ னர்.
சுமித்திரர்: ஒ
ெதாிவித்தவர்.

னிவர்; நீலேவக

ேசடகர்: அரசாட்சிையத்
தந்ைத.

றந்த ஒ

க்கு அவன் கண்ட கனாவின் பயைனத்

னிவர்; விக்கிர

க்கும் மி காபதிக்கும்

ேசதிநா : இ மி காபதியின் தந்ைதக்குாிய நா ; இந் நா
சீவிதமாகப் பின் அளிக்கப்பட்ட .
ேசாதமன்: ெசௗதர்ேமந்திரன். ெசௗதர்மெமன்ப

கிக்கு உதயணனால்

கற்பேலாகம் பதினாற

ள்

தலாவ . இந்த இந்திரன், பத்திராபதியின் ேவண் ேகாளால் உதயண க்கு
மகனாகச் ெசன் பிறக்கும்ப ேசாதவன் என் ம் னிவ க்குக் கட்டைளயிட்டனன்.
ேசாதவன்: ஒ
னிவன்; இவன் ெசௗதர்ேமந்திர
நரவாணனாக வந் பிறந்தவன்.
த சகன்: இவன் மகத ேதயத்

அரசன்; இவ

ைடய கட்டைளயால்

ைடய இராசதானி இராசகிாியம்

என்ப ; இவன் ப மா பதி என்பவ ைடய தைமயன்; ஆ ணிைய ெவல் வதற்கு
இவ ைடய நட்ைபப் ெபற எண்ணிய உ மண் வா த ய மந்திாிக டன்
உதயணன் அந்தணப் பிரமசாாி வ வங் ெகாண் அந் நகர்ப் றச் ேசாைலயில்
சிலகாலம் மைறந் தி ந்தனன்; இவன் தந்ைதயால் ைதத் ைவக்கப்பட்ட ைவப் த்
திரவியங்கள் உதயணனால் அறிந் எ த் க்ெகா க்கப்பட்டன; சில நீ ற் க்க ம்
அவனால் இவ க்குக் காட்டப்பட்டன. ப மாபதிையக் ேககய அரச க்குக்
ெகா த்தற்கு இவன் எண்ணினான் என்பைத அறிந் ேபார்ெசய்தற்கு வந்த அரசர்
எ வைர ம் மந்திாிக டன் ெசன் உதயணன் ெவன்றான் என்ப பற்றி அவ க்குப்
ப மாபதிைய மணஞ் ெசய்வித்தான்; தனக்கு உதயணன் ெசய்த உதவிைய நிைனந்
அவ க்கு உதவியாகத் தன் மந்திாிகைள ம் ச ரங்க ேசைனகைள ம் அ ப்பி
ெவற்றி உண்டாகும்ப

ெசய்தான்; எ

ச்ெசவி அரசனால் சிைறயில்
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ைவக்கப்பட்
உதயண

ந்த உ மண்

வாைவ வி வித்

உதயணன்பால் அ

ப்பினான்;

க்கு இவனிடத்தில் மிகுந்த அன் உண் ; ஒவ்ெவான்ைற ம் ஆராய்ந்

ெசய்பவன்; நன்றியறி ைடேயான்; இவன் தந்ைத ம் உதயணன் தந்ைத ம் மிக்க
நட் ைடேயாெரன்
என ம் வழங்கும்.

ெதாிகிற ; இவன் ெபயர் மகத மன்னன், தாிசகன், த சககுமரன்

த மச்சு தி: உதயண

க்குச் சினத மங்கைள விாிவாக உபேதசித்த

னிவர்.

த மதத்தன்: த சக ைடய மந்திாிகளில் ஒ வன்; ஆ ணிேயா ேபார் ெசய்தற்குச்
ெசன்றெபா
உதயண க்கு உதவியாக அ ப்பப்பட்
ன்பைடயில் நின்
ெபா த ரன்; அவைன ெவன்றதற்குக் காரணனாக இ ந்த பற்றி, ெநய்த்ேதார்ப்
பட் ைக ம் பத்
ம் உதயணனால் ெபற்றவன்.
த ம ரர்: சித்திெபற்ற சாரணர்களின் தைலவர்; இவ ைடய உபேதசெமாழிகைளக்
ேகட்ட விலங்குக ம் பறைவக ம் தத்தம் ெசயல்கைள மறந் அடங்கி நின்றன.
தவந்தகன்: வயந்தக

ைடய மகன்.

தனமித்திரன்: ேசடகராசன் தல்வ ள்

த்ேதான்.

தாரகாாி: த சகன் மந்திாிக ள் ஒ வன். உதயணன் ஆ ணிேயா
ேபார்ெசய்தற்குச் ெசன்ற காலத்தில் உதவியாக இ ந்தவன்.
திலகேசைன: பரதக
நஞ்சுகன்: குேபர

ைடய தங்ைக.

க்குத் ெதாண்

நரவாணதத்தன்: உதயண
பிறந்த த்திரன்; குேபரன

கியின் மைனவி.

ெசய் ம் ஓர் இயக்கன்.

க்குப் பிரச்ேசாதனன் மகளாகிய வாசவதத்ைதயினிடம்
அ ளினால் உதித்தவனாத ன் இப் ெபயர் ெபற்றான்.

(நரவாகனன்- குேபரன்); வித்தியாதர சக்கரவர்த்தியாகப் பின் ஆயினன்.
ந மைத: உஞ்ைச நகாி

ள்ள ஐம்பதினாயிரம் நாடகக் கணிைகய ள் தைலக்ேகால்

பட்டம்ெபற்ற ஒ த்தியின் மகள்; பிரச்ேசாதனனால் நன்கு மதிக்கப் ெபற்றவள்.
வாசவதத்ைதபா ள்ள அன்பின் மிகுதியால் தனக்கு உண்டான ேவ பா இவளால்
உண்டாயிற் என் பிறர் அறிந் ெகாள் ம்ப வயந்தகைனக் ெகாண்
உதயணனால் வ விக்கப் பட்டவள்.
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ந மைதயா : விந்தமைலயில் உண்டாவ . பத்திைர என் ம் ெதய்வமகள்
ெபண்யாைன ஆகும்ப குேபரனால் சாபம் ெபற்ற இதன் கைரயிேலதான்.
நளகிாி: இ பிரச்ேசாதனன பட்டத் யாைன; மிக்க ாியம் உைடய .
மதெவறிெகாண் உஞ்ைச நகைர அழித் க் கலக்கிய இதன் ேகாபத்ைத
அடக்கி ஊர்ந்தைமயாேலதான் உதயணன் சிைற
ெபற்றான்.
நாகதத்ைத: கந்த வ ரத்

அரசனாகிய நீலேவகன் மைனவி.

நீலேகசி: காசியரசன் மகள்; மந்தரவரசன் மைனவி; விாி சிைகயின் தாய்.
நீலேவகன்: கந்த வ ரத்

அரசன்.

பத்திராபதி: ஒ ெபண்யாைன; பிரச்ேசாதன

க்கு உாிய ; மிக்க ேவக ைடய .

ஊர்ந் ெசல் ம்ப உதயண க்குச் பிரச்ேசாதனனால் ெகா க்கப்பட்ட , நீர்
விழவில் இதன்ேமேலதான் வாசவதத்ைதைய ஏற்றிக் ெகாண் உதயணன் தன் நகர்
ெசன்றனன்; ெசல் ைகயில் காலகூடம் என் ம் வியாதியால் இைடேய இ
ழ்ந்
இறந் விட்ட . ேகாசம்பி நகரத்ைத அைடந் வாழ்க்ைகயில் உதயணன் இந்த
ஞாபகார்த்தமாக இ
ழ்ந்த இடத்தி ம் ேகாசம்பியி ம் ேகாயில்கள் சைமத்
அவற்றில் இதன் வ வங்கைள அைமப்பித் நித்திய ைச த யவற்ைற நடத்தி
வ ம்ப ெசய்வித்தனன்; இப் ெபயர் பத்திராவதிெயன ம் வழங்கும்; பத்திராவதி
என் ம் ெதய்வப் ெபண் குேபரன் சாபத்தால் இந்த யாைனயாகப் பிறந் இறந்த
பின் பைழய உ வத்ைத அைடந்தாள் என் ஒ வரலா காணப்ப கிற .
பத்திைர: இவள் ஒ ெதய்வ மங்ைக; குேபர
எண்ப நாடக மகளி ள் ஒ த்தி.

க்குப் பல்வைகப் பணி ாிந்ெதா கும்

ப மகாாிைக: இவள் பிரச்ேசாதன ைடய ேதவிமார் பதினாறாயிரவ ள் தல்வி;
வாசவதத்ைதயின் நற்றாய். இவள் ெபயர் வடெமாழி ல் ஒன்றில்
மதிெயன
வழங்கும்.
ப மரபசி: த சக அரசன் தாயின் சேகாதாியான உதையேயைடயின் மகள்; இவள்
தந்ைத காசி ராசன்; அபிமான த்திாியாகத் த சகன் தாய் வளர்த்

வந்தைமயின்,

இவள் த சகன் தங்ைகெயன் கூறப்ப வாள்; இராசகிாியத்தில் நடந்த காம ைடய
விழாவில் வழிப வதற்குக் காமன் ேகாட்டத்திற்குச் ெசன்றெபா
அக் ேகாயி ன்
வாயி ல் ேவற் வ வங்ெகாண் மாணகெனன் ம் ெபய டன் நின்ற
உதயண

க்கும் இவ

க்கும் நட் ண்டாகிக் காந்த வ மணம்

த ல் நடந்த ; பிறகு
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அவைனத் தன் கன்னிமாடத்திற்கு ஒ வ ம் அறியாதப

அைழத் வந்

பலநாள்

ைவத்தி ந்தனள்; பைகவர் த சகேனா ேபார் ெசய்வதற்கு வந்தேபா உதயணன்
றத்ேத இ ந் வந்தவன்ேபால வந் தன்ைன இன்னாெனன் பல ம்
ெதாிந் ெகாள்ளச் ெசய் ேதாழர்கேளா ேசர்ந் அப் பைகவைரெவன்றனன்;
அதனால் ப மாபதி உதயண க்கு மணம் ெசய்விக்கப்பட் இரண்டாம் பட்டத்ேதவி
ஆயினள்; இவள் வாசவதத்ைதேபான்ற ேதாற்றம் உைடயவள்; சிறந்த குணத்தினள்;
இனிய ெசால்ைல உைடயவள்; கல்வி ேகள்விகளில் சிறந்தவள்; வாசவதத்ைதபால்
ெபாறாைமெகாள்ளாதவள்; அவ

க்கு அ கூலத்ைதேய ேத பவள்; இராசைன,

ஐராவதி. யாப்பி யாயினி என்பவர்கள் இவ
ெபயர் ப மாபதி என ம் வழங்கும்.

ைடய உயிர்த் ேதாழியர்கள்; இவள்

ப ைம: இவள் ஒ
தி; உதயணன் ெவற்றிெபற் க் ெகௗசாம்பியில்
வாசவதத்ைத டன் அரசா ைகயில் அவன் அன்ைபப் ெபற ேவண் அவ க்கும்
அவ க்குமாகப் பல ேவைலக்காரர்க டன் பல அ ம்ெபா ள்கைள அ ப்பிய
பிரச்ேசாதனனால் சமாதானமாகப் ேபசுதற்கு அவனிடம் அ ப்பப்பட்டவள் இவள்;
அங்ஙனேம உதயணைனப் பார்த்தெபா
ேபசித் தன் தைலவன்மீ அவ க்கி ந்த
மனவ த்தத்ைதப் ேபாக்கினள்.
பரதகன்: பிரச்ேசாதன
சாலங்காய

க்கு அ த்தப

ைடய மந்திாிகள் பதினாறாயிரவ ள் ஒ வன்;
என்

ம் ெப ைம வாய்ந்தவன்; சிறந்த

ல்ெபா ள்கைள அறிந்தவன்; உதயணன்பால் மிக்க அன் ைடயவன்.
பரதன்: இவன் ஒ

சக்கரவர்த்தி; உதயண

பரமசுந்தாி: பிரமசுந்தரேயாகியின் மைனவி;
பவணம்: இ

நாகேலாகம்; ெசல்வத்தி

பாகீரதி: ேதவராட்

ைடய குல தல்வன்.
கியின் தாய்; கற்பில் சிறந்தவள்.

ம் ேபாகத்தி

ம் சிறந்த .

ேவடம் ண்ட ஒ த்தி; தன் மக்கள் உதயணன்பால் கற் க்

கல்வி ேகள்விகளில் சிறந் விளங்குவைதத் ெதாிந்த பிரச்ேசாதனன், அவைன
அைழத் ப் பாராட் ம நாள் ேசைனக டன் ெகௗசாம்பிக்கு அ ப்ப எண்ணிய
ெதாிந் , அதனால் தன் ைடய சூ ற தவறிவி ேம என் எண்ணிய கியின்
கட்டைளயால் ெதய்வாேவசங்ெகாண்டவள்ேபால் உஞ்ைசநகாின் தியில் வந்
ஆ ச் சனங்கைள அச்சு த்தி நீர்விழாச் ெசய் ம்ப ெசய்வித்தவள் இவள்.
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பாஞ்சால ேதயம்: இ

மிக்க நீர்வளம் உைடய ; ஆ ணியரச

பாலகன்: இப் ெபய ைடயார் இ வர். (1)
(2) பிரச்ேசாதனன் தல்வர்க

ைடய ேதசம்.

னிவர் ேவடங்ெகாண்ட ஒ

ள் ஒ வன்; சிறந்த

சமணன்

ரன்.

பாலகுமரன்: பிரச்ேசாதனன் தல்வன்; உஞ்ைச நகாில் உதயணன் நளகிாிைய
அடக்கிய ன் தந்ைதயின் கட்டைளப்ப அவ க்கு ேவண் யைவகைள அவ்வப்
ெபா
குறிப்பறிந் ெசய் வந்தான்.
பிங்கல கடகர்: உதயணன் தம்பிகள்; அவ க்கு உயிர் ேபான்றவர்கள்; உதயணன்
மாய யாைனயால் பி த் க் ெகாண் ேபாகப்பட்டெபா
கியின்
ேவண் ேகாளால் தாய் மி காவதிைய ம் ேகாசம்பிநகரத்ைத ம் பா காத்தார்கள்;
ஆ ணியரசன் அந் நகைரக் ைகப்பற்றியெபா
அவைன ெவல்ல
மாட்டாதவர்களாய்த் தம் உ வத்ைத மைறத் க்ெகாண் பல ரர்கேளா ேவறிடஞ்
ெசன் ஒளிந்தி ந்தார்கள்; அப்பால் உதயணன் ஆ ணிேயா ேபார்ெசய்தற்குச்
ெசல் ம்ெபா
அவைனக் கண் பணிந் பலவா
லம்பி வழிப வர்களாய்
உடனி ந்

உதவிெசய்தவர்கள்; கடகபிங்கலெரன ம் வழங்கப்ப வர்.

பிரச்ேசாதனன்: இவன் ஒ

சக்கரவர்த்தி; வாசவதத்ைதயின் தந்ைத; இவன் நா

அவந்தி; இராசதானி உச்ைசனி நகர்; உதயணைன வஞ்சத்தால் பி த் ச் சிைறயில்
ைவக்கும்ப

ெசய்தவன்; இவன் ேதவியர் பதினாறாயிரவ ள் வாசவதத்ைதையப்

ெபற்ற நற்றாயாகிய ப மகாாிைக என்பவள்

தன்ைம வாய்ந்தவள்; அப்

பதினாறாயிரவ ம் வி ம்பப்ெபற்ற கட்டழகு வாய்ந்தவன் இவன்; இவ
பாலகன், பாலகுமரன், ேகாபாலகன் என்பவர்
மந்திாிகள் பதினாறாயிரவர்; இவ

க்குள்ள

க்குப்

த ய குமாரர்கள் பலர் உண் ;
ரசம் பதினாறாயிரம்; இவன் பிறர்க்குக்

ெகா ப்பன ம் பிறர் இவ க்குக் ெகா க்குங் ைக ைறக ம் பதினாறாயிரம்;
இவ க்கு இப்ப ேய ஒவ்ெவான் ம் பதினாறாயிரம் பதினாறாயிரமாகப் பதினா
பகுதிகள் இ ந்தன; ெப
உைடய ; ஆற்ற

வண்ைமயன்; இவன் ெசால் மிக்க ெபா ள் சிறப்ைப

ம், ெவற்றியி

ம், அறிவி

ம் நிகரற்றவன்; யாவ ம்

அஞ்சுதற்குாிய க ங்ேகாபத்தினன்; ஆைணயில் சிறந்தவன்;

ாிய ேவந்தன், அவந்தி

ேவந்தன், ஏகத்திகிாி இைறவன், ெவற்றி ேவந்தன், மறமாச்ேசனன், உஞ்ைசயர் ெப
மகன், ெப ேவந்தன், ஆற்றல் ேவந்தன் என ம் இவன் ெபயர்கள் வழங்கும்.
பிரமசுந்தர

னிவர்: பல ெபாிய

னிவர்க

க்குத் தைலவர்; த மத்ைதப் பாிபாலன்

ெசய்வேத இவர் ேகாட்பா ; இவர் மைனவி பரமசுந்தாி என்பாள்! இவர்

கியின்
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தந்ைத; உதயண
ெயன்

க்கு யாைனயின் ேகாபத்ைத அடக்கும் வித்ைதைய ம் ேகாடவதி

ம் யாைழ ம் இைச

ைல ம் மற்

ள்ள பல வித்ைதகைள ம் அளித்தவர்;

கிைய உதயணன்பால் அைடக்கலமாக ஒப்பித்தவர்; கியின் பா
ஆற்றல் த ய விேசட குணங்க க்கு இவர் தவேம காரணம்.
ட்பகம்: உதயண க்குாிய ெப நகரங்க
இதைனப் பா காத் வந்த இடவக க்கு இ

ள்ள கல்வி, அறி ,

ள் ஒன் ; ேசைனக டன் இ ந்
வி த்தியாகக் ெகா க்கப் ெபற்ற .

ண்டரன்: இ வாசவதத்ைத ம், சாங்கியத்தா ம்,
வ வங்ெகாண் தங்கிய இடங்க ள் ஒன் .

கி ம் ேவற்

ன்றாளகம்: இலாவாணக நகரத்திற்கும் மகதத்திற்கும் இைடேய உள்ள நா .
ரணகுண்டலன்: இவன் ஆ ணி அரச
ேபார்ெசய்தற்கு அவன் றப்பட்டேபா
த்தி கூறியவன்.

ைடய அைமச்சன்; உதயணேனா

நிமித்தம் நன்றாக இல்லாைமயால், அவ

க்கு

மகதநா : த சக ைடய நா ; மிக்க சிறப்ைப உைடய ; இதன் ேவைலக்காரர்கள்
மிக்க கைழ உைடயவர்கள்.
மதனமஞ்சிைக: க ங்கேசைன என்பவ

ைடய தல்வி; நரவாணதத்தன் மைனவி;

மிக்க அழகுைடயவள்; மானசேவகன் என் ம் வித்தியாதரனால் வி ம்பி
எ த் ச்ெசல்லப்பட் த் தன் கணவனால் மீட்கப்ெபற்றவள்.
ம காம்பீரவனம்: ேகாசாம்பி நகரத்தின் றத்ததாகிய ஒ
மந்தரம்: ஆ ணி அரச

ைடய பட்டத்

ஞ்ேசாைல.

யாைன; நளகிாிையப் ேபால்வ .

மந்தரவரசன்: ெவள்ளிமைலயில் உள்ள வித்தியாதர அரச ள் ஒ வன்; இவன்
வனத்தில் வந் தவம் ெசய்ைகயில், உதயணனால் இளைமயில் மாைல சூட்டப்
ெபற்ற தன் மக க்குப் ப வம் வந்தெபா
அவைள அவ க்கு மணம்
ெசய்வித் விட் மைனவிையத் றந் தவம் ெசய்தற்குச் ெசன்றான்.
ம

தி:

கியின் தல்வன்.

மல்லன்: த சகேனா

ேபார் ெசய்ய வந்த பைகயரசர் எ வர்க

ள் ஒ வன்.

157

மாகளவனம்: உஞ்ைச நகரத்தின் றத்ேத ள்ள ஒ
ேகாயில் உண் ; அ

கிக்கும் அவ

கா ; இதில் ஒ

ைடய நண்பர்க

ஆேலாசைன ெசய்தற்குாிய இடமாக இ ந்த ; இ

ர்க்ைக

க்கும் தனிேய இ ந்

மகாகாளவனம் என ம் வழங்கும்.

மாணகன்: இஃ உதயணன் சில நிமித்தம்பற்றித் தன்ைனப் பிறர்
அறிந் ெகாள்ளாப இராசகிாியத்தில் இ ந்தெபா
ெகாண்ட ேவ

ெபயர்.

மானசேவகன்: ெவள்ளிமைல ஓரத்தி ள்ள 110 வித்தியாத அரசர்க ள் ஒ வன்;
இவன் மதனமஞ்சிைகைய வி ம்பி எ த் ச் ெசன் நரவாண தத்தனால்
ெவல்லப்பட்டனன்.
மானனீைக: இ

ேகாசலத்தரசன் மகள

ேவ

ெபயர். இவள

இயற்ெபயர்

வாசவதத்ைத என்ப ; இவள் தாய் வசுந்தாிெயன்பாள்; ேகாசல ேதசத் அரசைன
ெவன் அவன அந்தப் ரத்தி
ந் பாஞ்சாலராசன் கவர்ந் ெசன்ற
மங்ைகயர்க ள் இவ ம் ஒ த்தி; பின் அவன் பட்டத்ேதவியின் பணிப்ெபண்ணாக
இ ந் அவைனக்ெகான்ற உதயணணன் ெகாண் வந்த மகளிேரா இவ ம்
ெகாண் வரப்பட் வாசவதத்ைதயின் பணிப்ெபண்ணாக இ ந் தன்
பந்தாட்டத்ைதக் கண் ேமாகித்த உதயண க்குப் பின் மைனவியாயினள்; இவள்
யவனபைஷயி ம் சிற்பேவைல த யவற்றி ம் மிகத் ேதர்ச்சி ற்றவள்.
மித்திரகாமன்: இவன் நற்குண நற்ெசய்ைகைய உைடய ஒ

வணிகன்;

ெப ஞ்ெசல்வத்தால் மிக்கவன்; ேவ ேவடங்ெகாண்ட வாசவதத்ைத
நால்வ ம் இவன் ட் ேலதான் சில காலம் மைறந்தி ந்தனர்.
மி காபதி (மி காவதி): உதயணன் நற்றாய்; இவ
இவள் தந்ைத ஏயர் குலத்திற்குத் தைலவன்.
மிைலச்சன்: ேபாதன ரத்திற்கு அரசன்; த சகேனா
ெசய்ய வந்த அரசர்க

ள் ஒ வன்; மிக்க

ைன ர்: இஃ இடவக
தைலநகரப் ெபயர்.
ய ைன: ய னா நதி; இ

த ய

ைடய சேகாதரன் விக்கிரன்;

பைகைமெகாண்

ேபார்

ர ைடயவன்.

க்கு உதயணன் ெகா த்த நா க

ள் ஒ

ேகாசம்பிநகரத்தின் பக்கத்ேத ஓ வ .

நாட் ன
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யவனம்: இ தச்சு விைனயில் ேமம்பட்ட ஒ ேதயம்; இத்ேதயத்திற்ெகன்ேற
தனியாக ஒ பாைஷ இ ந்தெதன் ம் அதில் உதயண ம் ேகாசல ேதசத்தரசன் மகள்
வாசவதத்ைத ம் மிக்க பயிற்சி ள்ளவர்கெளன் ம், தங்கள் க த்ைதப் பிறர்
அறியாதப ஒ வ க்ெகா வர் அந்தப் பாைஷயால் ெதாிவித் க்
ெகாண்டனெரன் ம் ெதாிகின்றன.
யாப்பிைய: இவள் சாலங்காய
ெகாள்ளப்பட்டவள்.
கி: இவன் உதயண

ைடய தங்ைக;

ைடய மந்திாிக

ள்

கியால் மணம் ெசய்

தன்ைம வாய்ந்தவன்; இவ

குணவிேசடங்கள் எ தி அடங்குவனவல்ல; வில்வித்ைத
கைலகைள ம் உதயண

டன் கற் ப் பயின்

உயிர்த்ேதாழன்; சிைறத்

ன்பத்தினின் ம் அவன் நீங்கிய

த ய எல்லாக்

உடன் வளர்ந்தவன்; அவ

க்கு

த யவற்றிற்கும்,

இழந்த அரசாட்சிைய மீட் ம் ெபற்றதற்கும், பிற நலத்திற்கும் காரணம் இவ
ெப

ைடய

ைடய

யற்சிேய; பிரச்ேசாதனன் உதயணைன வஞ்சச் ெசய்ைகயால் பி ப்பித்

வ வித் ச் சிைறப்ப த்தினான் என்ற ெசய்திைய வயந்தகன் கூறக் ேகட்ட டன்,
"என் தைலவைனக் கபடமாகப் பி ப்பித் வ வித்தவன் மகள் வாசவதத்ைதைய
அவன் அறியாதப ெகாண் வ ம்ப ெசய்ேவன்" என்ப
த ய சபதம்
ெசய் விட் த் தான் இறந் ேபானதாக ஒ ெசய்திைய எங்கும் பரவச் ெசய் பிறர்
அறியாமல் உஞ்ைச நகரம் ெசன்

தான் க தியைத நிைறேவற்றியவன்;

பிரச்ேசாதனனால் பிற்காலத்தில் வ வித் நன்கு உபசாிக்கப்ெபற்றவன்; அவன்
வி ம்பிய வண்ணம் சாலங்காயேனா ெசாற்ேபார் ாிந் அவைன ெவன்ற கல்வி
ரன்; அவன் தங்ைகைய ம் பரதகன் தங்ைகைய ம் பிரச்ேசாதனன் வி ப்பத்தின்ப
மணம் ெசய்

ெகாண்டவன்; ெப விறற்ேறாழன், இடனறி சூழ்ச்சி

கி, அ ம்ெபறற்

சூழ்ச் சியவன், ஒ க்கியல் திாியா கி எனப் பாராட் க் கூறப்ப வான்; உதயணன்
த ல் ெபற்ற ேசதி நாட் ன் ஆட்சி அவனால் இவ க்குச் சீவிதமாகக்
ெகா க்கப்பட்ட ; ஊகி,
வழங்கும்.

கந்தராயணன்,

வசுந்தாி: ேகாசல நாட்
வாசவதத்ைதயின் தாய்.

அரசன் ேதவி; மானனீைக என்

வத்தவநா

கந்தராயன் என ம் இவன் ெபயர்

ேவ

ெபயர்ெகாண்ட

(வத்சஸேதசம்): இதன் தைலநகர் ெகௗசாம்பி; இதற்குத் தைலவன்

உதயணன். வச்செமன ம், வத்தெமன ம் வழங்கும்.
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வயந்தகன்: இவன் உதயண

ைடய மந்திாிக

சாதியால் அந்தணன்; வில்வித்ைத

ள் ஒ வன்; உயிர்த்ேதாழன்;

த ய பல கைலகளில் வல்லவன்; அவ

ைடய

குறிப்பறிந் நடந் மதிப் ப் ெபற்றவன்; பைகவன் வி த்த மாய யாைனயின் உள்ேள
இ ந் ம் றத்ேத வந் ம் ேபார் ெசய்தற்கு வந்த ரேரா ேபார் ெசய்ததன்றி
அவர்கள் ைகயில் அகப்பட்ட உதயணன் ெகா த்த ஓைலையக் ெகாண் ேபாய்
கியிடம் ெகா த் ேமேல நிகழ்த்த ேவண் யவற்ைற விைரவில் நிகழ்த் ம்ப
அவைன ஊக்கியவன்; உதயணேனா இைடவிடாமல் இ ந் உதவியவன்; அவன்
உஞ்ைச நகரஞ் ெசன்றபின் ேவ ேவடம் ண் அந் நகர் ெசன்
பிரச்ேசாதன ைடய குமாரர்க டன் ேசர்ந் வில்வித்ைத த யவற்ைறக் கற்கும்
மாணக்கன்ேபால் இ ந் அங்ேக நடப்பனவற்ைற அறிந்தறிந் அவ்வப்ெபா
கிக்குச் ெசால் ய

ப்பிவன்; உதயண

பாலகுமரனால் நியமிக்கப்ெபற்றவன்;
ெபா
உதயண
வாசவதத்ைதேயா

க்குப் பணி ாிந்
கி ெசால் ய

ஒ கும்ப

ப் வனவற்ைற ம் அவ்வப்

க்குத் ெதாிவித் நிைறேவற்றியவன்; பி
ழ்ந்த பின் காட் ல்
தனித் த் தங்கியேபா ேவடர்களால் அவ க்கு உண்டான

ன்பத்ைதப் ேபாக்கிச் சயந்திநகைர அைடயச் ெசய்தவன்; வானசாஸ்திரத்தி

ம்

வல்லவன்; நல்ல பயைனத் த ம் நகரங்கள் பதிெனான்ைற இவ க்கு வி த்தியாகக்
ெகா த்ததன்றி உதயணன் இவ க்கு நாேடா ம் ஆயிரம் ெபான் ங்
ெகா ப்பானாகி எப்ெபா
ம் தன் டன் இ க்கும்ப
ம் ெசய்தான்.
வராகன்: பிரச்ேசாதன ைடய அந்தப் ர ஏவலாளனாகிய ஒ வில் ரன்,
வாசவதத்ைதையப் பி மீேதற்றி உதயணன் ெசன்றெபா
சில ரம் ெதாடர்ந்
ெசன் அதைன த ல் பிரச்ேசாதன க்கு அறிவித்தவன். வ டகாரன்:
த சக ைடய தல் மந்திாி. மிகக் கபடமான ஆேலாசைனைய ம்
த கண்ைமைய ம் உைடயவன், பாஞ்சால ராசைன ெவல் தற்கு இவன் ெசய்த
ஆேலாசைனக ம் ெசயல்க ம் மிகப் பல. அந்த அரசைனக் ெகான்றபின்
உதயணன் மனம் உவந் இவைனத் த வித் தான் அணிந்த கலன்கைள ம் ஏறிய
யாைனைய ம் இவ க்கு அளித்தனன்.
வாசவதத்ைத: இவள் உதயண

ைடய ேதவியர் நால் வ ள்

தல்வி; பட்டத் ேதவி;

ப மகாாிைகயின் தல்வி;இந்;திரன் அ ளால் உதித்தவளாத ன் இவள் இப் ெபயர்
ெபற்றாள்; அழகி

ம் குணத்தி

ம் சிறந்தவள்; ெபண்பாலார்க்குாிய கைலகளில் மிகப்

பயிற்சி ள்ளவள்; அவற் ள் இைசைய ம் யாைழ ம் உதயணன்பால் கற் த்
ேதர்ந்தவள்; மாைல ெதா த்தல்
இவ

த ய ைகத்ெதாழி ல் சிறந்தவள்; சிற்பேவைலயில்

க்கு மிக்க பயிற்சி ண் ; தந்ைத

பல ள்

ம் பிரச்ேசாதன

த

யவர்பால் அன் மிக்கவள்; மற்ற மகளிர்

க்கு இவள்பால் அன் அதிகம்; தன்பால் உள்ள காதலால்

உதயணன் இராச காாியத்ைத மறந் விட்டான் என் பிறர் ெசால்லத் ெதாிந்தைமயால்,
இவள் தான் இறந் ேபாய்விட்டதாகப் ெபயர் பண்ணிச் சிலகாலம் ெசவி த்தாய்
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த யவர்கேளா

ேவற்

வங்ெகாண்

ஆக்கத்ைதக் க தி இவள் அைடந்த

மைறந்தி ந்தனள்; அவ

ன்பங்கள்பல;. உதயண

அதிகம்; இவ்வி வ ம் ஒ வைர ஒ வர் அைடந்த

ைடய

க்கு இவள்பால் அன்

தவப்பயன் என்பர்; இவ

க்குத்

ேதாழியர் பலர் இ ப்பி ம் காஞ்சனமாைலயிடத்ேததான் மிகுந்த அன் ைடயாள்;
மிக்க ய்ைமைய உைடயவளாயி ந்த பற்றிேய ேசாதவன் என் ம் னிவரன்
இவ ைடய க ப்பத்தில் தங்கி நரவாணதத்தனாகப் பிறந் வித்தியாதர
சக்கரவர்த்தியாக ஆயினன் என்பர்.
வாரணவாசி: அடவிெயன்

ம் அரசன

நகரம்; காசியம் ஆம்.

விக்கிரன்: இவன் உதயண

ைடய அம்மான்; மி காபதியின் தைமயன்; ஏயர்

குலத்தில் பிறந்தவன்; தன் அரசாட்சிைய உதயணனிடம் ஒப் வித் விட் த் தான் தவம்
ெசய்யச் ெசன்றவன்.
விச்சுவேலைக: இவள் வாசவதத்ைதயின் ேதாழிமார்க

ள் ஒ த்தி; கு கிய வ வம்

உைடயவள்; பந்தாட்டத்தில் சிறந்தவள்.
விசயவரன்: இவன் உக்கிரகுலத்தில் பிறந்த அரசன்; இவ
நாட்
ள்ள சண்ைப நகர்.
விசயார்த்தம்: வித்தியாதரர்க

க்கு உைறவிடமாகிய ஒ

விஞ்ைசயம்ெப மைல: ெவள்ளிமைல; இ
இதி ள்ள ெவள்ளி மிகச் சிறந்த .

ைடய இராசதானி அங்க

ெவள்ளிமைல.

வித்தியாதரர்கள் இ த்தற்குாிய இடம்;

விண் த்தராயன்: இவன் பிரச்ேசாதனனால் அைழக்கப்பட்ட கி, உஞ்ைசநகர்
ெசன்றெபா
அவ க்குப் பா காப்பாக உதயணனால் அ ப்பபட்
அவ டன் ெசன்றவன்.
விைதயம் (விேதகேதசம்): இ விமானத்தில் ெசன்ற வாசவதத்ைதயால்
பார்க்கப்பட்ட ேதயங்க ள் ஒன் .
விந்தம்: விந்தியமைல; இதி
ாிய ைடயைவகள்; இ

ள்ள கா

கழ் ெபற்ற ; இதி

விஞ்செமன ம் வழங்கும்.

ள்ள யாைனகள் மிக்க
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வி லம்: மி காபதியின் தந்ைத தவம் ெசய் ெகாண்
பிறந்த இம்மைலச் சார ேலதான்.
விாிசிகன்: த சக

ைடய பைகயரச ள்

ந்த ஒ

மைல; உதயணன்

தல்வன்.

விாிசிைக: இவள் ஒ ராசாிஷியின் மகள்; தவம் ெசய்ய வந்த அவ டன் இவ ம்
வந் ஒ வனத்தில் இ ந்தெபா
இளைமப்ப வத்தில் உதயணனால் மாைல
சூட்டப்ெபற் ப் பின் அவனால் மணம் ெசய்
சிறந்தவள்.

ெகாள்ளப்பட்டவள்; கற்பில்

ேவகவதி: வித்தியாதர அரசனாகிய மானசேவகன் தங்ைக; மதனமஞ்சிைகயின்
மனத்ைத ேவ ப த் ம்ப அவனால் அ ப்பப்பட்ட இவள் நரவாண தத்த ைடய
ேமம்பாட்ைடக் ேகட் அவனிடம் வி ப்பங்ெகாண் மதனமஞ்சிைகயின்
வ வத்ைதஅைடந் அவேனா இன் ற்றாள்.
ேவசா : த சக
ைவசா : விக்கிர

ைடய பைகயரச ள் ஒ வன்.
ைடய இராசதானி; உதயண

ைவயாக்கிரம்: உதயணன்

க்கு ஒப்பிக்கப்பட்ட .

கிக்குக் ெகா த்த ேதர்.

தரர்: வி லமைலயின் சார ல் தவம் ெசய் ெகாண்

ந்த

னிவர்.

ஸுவ் தர்: க்கால உணர்ச்சி ள்ள ஒ
னிவர்; மி காபதிையச் சரபப் ள்
எ த் ச் ெசன் வி லகிாியில் ைவத்த
தல் உதயணன் ைவசா யில் அரசாட்சி
ெசய்த வைரயி ள்ள ெசய்திகைள ம், சதாகனிக
அவ க்குத் ெதாிவித்தவர்.
-----------------------------------------------------------

ைடய பிற்காலச் ெசய்திகைள ம்
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அ ம்பத உைர
உஞ்ைசக்காண்டம் – உச்ைசனி நகரத்தில் நிகழ்ந்த சாித்திரங்கைளக் கூ ம் பகுதி;
உஞ்ைச-உச்ைசனி நகரம்.
தல்வி - குமாாி.
மணம் - க யாணம்.
மந்திரச்சுற்றத்தார் - மந்திாிகள்
ஏைனேயார் - மற்றவர்.
ஆண் - வ ஷம்.
சரற்காலம் - கூதிர்காலம்; ஐப்பசி கார்த்திைக மாதங்கள்.
ைவராக்கியம் - ஆைசயில்லாைம; விரக்தி.
ஞாலங்காவல் - மிையக் காத்தல்; அரசாட்சி.
நஞ்சு - விஷம்.
தல்வர் - த்திரர்.
அ கு -சமீபம்.
வற்
த்தி - உ திப்ப த்தி.
சாரல் - மைலப்பக்கம்.
ஆற்றாமல் - ெபாறாமல்.
வியந்தான் - அதிசயித்தான்.
ஆ தல் - ேத தல்.
மயற்ைக – க ப்ப ற்ற மகளிர்க்குச் சிலவற்றின்ேமல் உண்டாகும் வி ப்பம்.
சாதி ங்கம் - சிவப் நிறத்திற்குக் க வியான ஒ வைகச் சரக்கு.
அணிகலம் - ஆபரணம்.
மஞ்சம் - கட் ல்.
லராத - உலராத.
ெதாகுதி - திரள்.
பள்ளி - னிவர் ஆச்சிரமம்; தவச்சாைல.
அச்சம் - பயம்.
ேகாள் - கிரகம்.
தி மணிவிளக்கம் - இரத்தின தீபம்.
அழல - ஒளி ச.
ப தி - சூாியன்
ெபான்னனான் – ெபான்ைனப் ேபான்றவன்.
ம ள் - மயக்கம்.
மம்மர் - மயக்கம்.
லம்ெபா - அ ைகக் குரல்.
அபயம் - தைய.
பரமவி

கள் – ேமற்பட்ட

னிவர்கள்.

நாமகரணம் ெசய்தல் – ெபயர் ைவத்தல்.
அகற் ம் - நீக்கும்.
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ஒளி - பிரகாசம்.
இவர்தர - பரக்க.
ெகாளீஇ - ெகா வி - இட்
நட் ற் - சிேநகள் ெகாண்
ேமம்பா - சிறப்
பலவைகக் கைல - பலவைக வித்ைத; வில்வித்ைத
ேவட்ைக-வி ப்பம்
ெவண் கில் - ெவள்ைளயாகிய ஆைட
கசடற - குற்றமற
பிைறவடம் - சந்திரஹார ெமன் ம் ஆபரணம்
ஆக்கம் - அபிவி த்தி
ஆசி - ஆசீர்வாதம்
குஞ்சி - கு மி
இைச- சங்கீதம்
இைளஞன் - சி வன்
உவைக - சந்ேதாஷம்
நன்னீர் - நல்ல ஜலம்
ஆற்றல் - சக்தி; வன்ைம
ெதாண் - ேவைல
கடந் ேளார் - றவிகள்
இயக்கன்- யக்ஷன்.
மக்கள் - பிள்ைளகள்
கடப்பா - கடைம
காதல் - அன்
நாடக அரங்கு - நாடகசாைல
பி - ெபண்யாைன
கூத் - ஆட்டம்
தியானம் - நிைன
பணி-ேவைல
பாிசனங்கள்-சூழ்ந் நின் ேவைல ெசய்பவர்கள்.
கன - ெசாப்பனம்
தவ -பிைழ
திைற - கப்பம்
ெபா
- அழகு யாற்
அறல்-ஆற்றி ள்ள க மணல்
தல் - ெநற்றி.
பிைறயின் நிைற - ர்ண சந்திரன்
பிராயம்-வய கைற - குற்றம்
உய்ேவன்-பிைழப்ேபன்; உ ஜீவிப்ேபன்
மிழற் ம் - ெகாஞ்சும்
கிளவி - ெசால்
கர்ந் - அ பவித் .

த யைவகள்.
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உகிர் - நகம்;
வயம் - வசம்
ேவய் - ங்கில்
வல்-பல்
காந்தட் ந்
ப் -காந்தட் வின் மடல்
உறங்கிய - ங்கிய
க்கால உணர்ச்சி- ன் காலச் ெசய்திகைள ம் அறி ம் அறி .
உதித்த - பிறந்த
ெசல்வன்-நன்றாக
ச ரங்கேசைன-ேதர்ப்பைட, யாைனப்பைட, குதிைரப் பைடெயன்
நால்வைகச் ேசைன.
ெசல்வார்கள் - ேபாேவாராயினர்.
குறிப் - சந்ேதகம்.
ைவரம் - தணியாேகாபம்.
நி மித் - உண்டாக்கி. கரகம் - ஒ வைகப் பாத்திரம்.
பிளி தல் -

ழங்குதல்; இ

ெப ம்பா

ேவய்ங்குழல் - ல்லாங்குழல்;
சம்மானம் - ெவகுமதி.
ஐ
தல் - சந்ேதகித்தல்
வயவன் - ஒ

ம்

ம் யாைனச் சாதிக்ேக உாிய .

ங்கிலால் ெசய்யப்ப வ .

பறைவ; காிக்கு வி

கூர்த்த - கூர்ைம ற்ற,
ஒற்றன் - பிறர்பால் நிகழ்ந்தனவற்ைற ஒன்றி ஒன்றி ஆராய்ந்தறிபவன்.
மதி - ர்ண சந்திரன்.
சேகாரம் - நிலைவ உண் ம் ஒ வைகப் பறைவ.
ெபாறிகள் - எந்திர உ ப் க்கள்.
நள்ளிர - ந ராத்திாி.
ன்
வல் - ன்னைக.
உச்சாடன மந்திரம்-ஒன்ைற ஏ ம் மந்திரம்.
மாண்டான் - இறந்தான்.
ெசவி-கா .
ேமலாைட - ேமல்வஸ்திரம்.
ழக்கம்-சத்தம்
சிைற - சிைறச்சாைல.
சுழன் -சுற்றி.
தி
கம் - எ தப்ப ம் பைன ஓைல; நி பம்.
நாவாய்-கப்பல்
ஓவா-ஒழியாத,
சினம் - ேகாபம்.
அவலம்-ேசார் .
குளிைக-மாளிைகயின் உச்சியி
அணிகலம் - ஆபரணம். .

ள்ள அைற
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ைனந் - அலங்காித் .
பா - ரர்கள் தங்கும் ெப ந்ெத க்கள்.
குறளர் - மிகக் குட்ைடயானவர்
சிந்தர் - குறளைரக்காட்
ம் சற்ேற உயர்ந்தவர்.
உய்யானம்- ஞ்ேசாைல
உடன்ப வித் -சம்மதிக்கச்ெசய்
மகாகளவனம்-மாகாளவனம்.
சிவிைக-ஒ வைகயான பல்லக்கு
ஆண் - அவ்விடம்.
வட்டமிட - சுற்ற.
ஆசாற்கு - ஆசிாிய க்கு.
அ யிைற ெசய் ம் - ஏவல் ெசய் ம்.
மாணி - பிரமசாாி.
ம ப் - ெகாம் .
வயவன் - ெவற்றிைய உைடயவன்.
க மாடம் யின் கம் ேபான்ற வ வத்ைத உைடய மாளிைக; அஃதாவ
அரண்மைனயின் கப் .
வ ைய - வன்ைம உள்ளாய்.
ஆரம் - இரத்தினமாைல.
அவா கின்ற - வி ம் கின்ற .
ைட - பக்கம்.
குற்ேறவல் - அற்பேவைல.
களி - ஆண்யாைன.
ைகவிதிர்த் - ைக அைசத் .
வைரந் - எ தி.
அைடப்ைப - ெவற்றிைலப்ைப.
ேபைழ - ெபட் .
மஞ்சிைக - ெபட் .
நன்கனம் - நன்றாக.
ைர ற - ேமன்ைம ற.
ணர்த்த - இயற்றிச்ேசர்த்த.
மைடயர் - ேசா சைமப்ேபார்.
கைடயர் - வாயில்காப்ேபார்.
நீறிஇ - நி த்தி.
ஊர்தி - வாகனம் (ஏறப்ப வ ).
குஞ்சரச்ேசாி - யாைனச்ேசாி.
அந்தக்ேகணி - மைறந்த கிண .
கா - ேசாைல.
ெவண்சுைதக்குன் – ெவள்ளிய சுண்ணச்சாந்தாற் கட்டப் பட்ட மைல; கட் மைல.
வித்தகம் - வியப் .
ட் - வழி ெசன்ற பின் இல்ைலயான இடம்.
க்கு - வைளந்த இடங்கைள ைடய சந் .
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இட் ைடகழி - மிக ஞ் சிறிய ேரழி.
கரப் அைற தி - மைறந்தி தற்குாிய அைறகைள ைடய தி; சு ங்ைக மாம்.
இ க்கம் - தளர் .
மதர் - களிப் .
கான்ற - ழ்த்திய.
ெச நர் - பைகவர்.
உ க்கள் - நக்ஷத்திரங்கள்.
ைலப்பால்...குழவி - மிக்க இளைமயில் அரச உாிைமைய அைடந்த ேசாழன்
காிகாற் ெப வளத்தா ம் ேசாழன் தைலயாலங் கானத் ச் ெச ெவன்ற
ெந ஞ்ெசழிய ம் இங்ேக க தற்பாலர்.
இயன்றனேவா – ெசய்யப் பட்டனேவா.
ெபாறியற்ற-எந்திரப்பிணிப் பற்ற.
ம்மணிக் காசினர்ட ராகம் ைவ ாியம் ேகாேமதகம் என் ம் ன்
மணிகள் அ த்திய ெபாற்காசால் ஆகிய ஆபரணத்ைத உைடயவர்.
பிணித்த - கட் ய .
ெகாய்தல்-பறித்தல்
மலரைண- மலர்ப்ப க்ைக
சில்கலம்-சிலவாகிய ஆபரணம்
கங்குல்- வி யற்பாலம்
யி ணர்ந் -விழித்
ஒண்ைம-இயற்ைக அழகு
மக உத் றந்த -ெபண்ணாைசைய நீக்கிய
ஒளி- ெசயற்ைக அழகு
ைபெயன-ெமல்ல
மாசு-குற்றம்
ெபாற் ைத-ெபான்னாலாகிய சி பாைன
ப வம்-விரதம்; வ வ மாம்
கந் - ண்
ேபரத்தாணி-ெபாிய அரசி க்ைக மண்டபம்
கரந் ைற- மைறந் தங்குகின்ற
உைழயர்-பக்கத்தி ள்ள ேவைலக்காரர்கள்
ற்றில்- சி சுளகு.
சிப்பம்-சிற்பம்
இரட்ைடத்தவிசு-இ வர் இ த்தற்குாிய ஆசனம்
வட் ைக-எ
ேகால்
வைரப் -எ
தல்
கவாசம்-ஏலம் த யன
தத்ைத-வாசவதத்ைத
ெசயிர -குற்றமற்ற ந நீர்-மண ள்ளநீர்
ெப ம்ைபப் ப வம்-மகளிர்க்குாிய ஏ ப வங்க
ஆட் -ஸ்நானம் ெசய்வித்
நாண்-கயி

ள் இரண்டாவ
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க ப்பிைண-ஒ வைகக் காதணி
ெசவி த்தாயர்-வளர்த்த தாய்மார்
த்தவள்ளி- த் க்ேகாத்த ெகா ேபான்றேதார் ஆபரணம்
பளிக்கைற- பளிங்காலாகிய அைற
ெபாற்ேறாைர-ெபான்வடம்
மணிக்கயி - த் வடமாகிய கயி
மட்டஞ் ெசய்த-ெசப்பஞ் ெசய்த
உத்தியர்-சீேதவிெயன் ந்
கீதசாைல-சங்கீத சாைல தைலக்ேகாலத்தினர்
ேவதி-ேமைட, திண்ைண
சிலதர்- ஏவலாளர்
வம்பமாக்கள்-அன்னிய ேதசத்தி
உ ப்பன-உ த்திக்ெகாள்வன
ெசப்பம்-ெசம்ைம
ெம கின்-ெம ைகப்ேபால
கன்றின-கன்ைறப்ேபால

ந்

வந்த திய சனங்கள்

தைலக்ேகாற் ெபண் ர்-தைலக் ேகாெலன் ம் பட்டம்ெபற்ற கணிைகயர்;
இவர் பரத்ைதய ள் ஆ
திர்ந்ேதார்
ம கு- ெந ந்ெத
ப
-வஞ்சைன
அரற் கின்ற- ழங்குகின்ற
ெசவ்வி-சமயம்
தமனியம்-ெபான்
ம ப் -யாைனக்ெகாம்
பாண் ெல
-ஒ வைக எ
ஏைன-மற்ற
ைதவந் -தடவி
த கண்-அஞ்சாைம .
ெநா -ெநா ப் ேபச்சுக்கள்
அறங்கூறைவயத்தார்- த ம நியாயம் ெசால் ம் சைபேயார்
பம்ைப-ஒ வைகப் பைற
தண்டம்-தண்டைன
குறிேகாளாளன்-நிமித்திகன்; குறிெசால்பவன்
ேசைனக்கணிமகன்- ேசைனயி ள்ள நிமித்திகன்
அந்தணி-பார்ப்பனி; இங்ேக சாங்கியத்தாய்
தவத் ைற-தவவழி
ெசவியறி
த் ம் - ேபாதிக்கும்
தி-வி தி
ெபாத்தகக் கட் - த்தகங்களின் ெதாகுதி
மா ாி ம - மான்ேதாலால் ஆகிய ஆைட
கலப்ைப-கலங்கள் ைவத்தி க்கும் ைப
கூைற-ஆைட
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காவினர்-ேதாள் சுைமைய உைடயவர்;
பாி -வ ந்தி
சாங்கியம் னித்த-சாங்கிய ைலக் கூர்த்
சா -விழா
சமயம்-மதம்
தாபித்தான்-நிைல நி த்தினான்.
பாங்கி-ேதாழி
நற்றாய்-ெபற்ற தாய்
ேவணவா-மிகுந்த வி ப்பம்
அரங்கு -கற்ேறார் கூ ய சைப
ேகாலவர் -ைகக்ேகாைல உைடயவர்
உஞ்ேசைன-உச்ைசனி நகரம்.
க்கல்-அழித்தல்.

அறிந்த

கு ம் ைழ-சிறிய வாயில்; ஓாிடத்தின் பின் ற வழி.
ெப க்கல்-ெப கச் ெசய்தல்.
எமரன்-என்ைனச் சார்ந்தவர்க க்கு நண்பன்.
சந்தனப் பீ ைக-சந்தன மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட பீடம்.
அகல்க-(ேகாசம்பிைய விட் ) நீங்குக.
சார்வைண-சார்ந்தி த்தற்குாிய அைண.
அமரன்-ேபார் ெசய்தற்கு உாியவன்.
பைடக்கலம்-ஆ தம்.
ைகம்மா - பிரதி பகாரம்.
அைம -அைமதி.
பண்டஞ்ெசய்யான்-ெபா ட் ப த்தான்.
யாண் -வ டம்.
கமன்-உபசார வார்த்ைத.
விழா-தி விழா.
பிணக்குைற ப த் -குைறப் பிணங்கள் உண்டாகும்ப ெசய்
அைவ-சைப.
வத்தவ நாடன்-உதயணன். .
இைறெக குமரர்-தைலைம ெபா ந்திய இராச குமாரர்.
குஞ்சரம்-யாைன.
குவல்- குேவன்.
நிலம் ெகாைட- நிலத்ைதக் ெகா த்தல்.
நீாியல் மாடம்-நீாிற் ெசல் ம் மாடவ வமான ஓடம்.
சூட் -மாைல
கலம் ெகாைட-ஆபரணத் ைதக் ெகா த்தல்.
ேதறல்-கள்ளின் ெதளி .
ெசண்ணச்சிவிைக- வ வைமந்த சிவிைக.
ஆயிரம் குஞ்சரத் அண்ணல்- பரேதசுவர சக்கரவர்த்தி; இவர் ைசன
கூறப்ப ம் சக்கரவர்த்திக ள் ஒ வர்.
ைவயம்-வண் .

ல்களில்
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பி ைக-ஒ வர் இ த்தற்குாிய ஊர்தி.
மற -பைகத் .
இகந்தன் -நீங்கிய .
ெகாம் -ஒ வைக வாத்தியம்.
மர தல்...ெகாண்டா அங்கு- மரம் சா ம்ப உலகத்தார் ம ந்
மா-குதிைர.
கள்- சி.
வ த்தல்-வன்ைமைய உைடயதாகச் ெசய்தல்.
நகர நம்பியார்-நகரத்தி ள்ள ெசல்வக் குமாரர்.

ெகாண்டாற்ேபால.

ஆைண-ஆக்கிைன; கட்டைள.
அைற- ண்டம்.
கச்சணி மாடம்-கச்சுக்களால் அணியப்பட்ட மாடச் சிவிைக.
சிக்கம்-உறி.
காப்பியக் ேகாசம்-காப்பிய ெம திய த்தகங்கள்.
ெசற்
-ெந ங்கி.
பள்ளி-ப க்ைக
ெசற்
ெசறிந்தைவ-மிக ெந ங்கியைவ.
குற்றி-கு கிய வாைய ைடய பாத்திரம்.
இவர்ந் -பரந் .
வட் ைக-சித்திரம்.
கர்ெபா ள்-அ பவித்தற்கு ஏற்ற ெபா ள்.
வட் -உ ண்ைட வ வமாக உள்ள .
உாிைம மகளிர்- அந்தப் ர மகளிர்.
ட் ைண வட் - ஒன்ைற ஒன் ேசர்ந்த இரட்ைடவட் .
விைனவர்-ெதாழிைல ைடயவர்.
ெச நர்-தண் க்கப்ப ேவார்.
நக்கிரப் பலைக- தைல வ வமாகச் ெசய்த பலைக.
கலம்-அணிதல்.
ெதாகுதந் ஈண் - கூ ெந ங்கி.
கழங்கு-கழற்காய் வ வமாகச் ெசய்த உ க்கைள ைடய ஓர் அணிகலம்.
குதந்தீக- குக.
கவ -சூதா தற்கு உாிய க வி.
தாைர-நீர் சு க விக ள் ஒன் .
நாழிைகத் ம்
த யன: ேநர் சு க விக ள் ஒவ்ெவான்றின் ெபயர்.
தாழ ழவம்-ெமல் ய ஓைசைய ைடய ழவம்.
மலர்ப்பந் -மலர்வ வமாக ள்ள மட்டத்
த்தி; நீர்
தண் ைம-ஒ வைகப் பைற.
ைட-பக்கம்.
விரற்கவிய ள்-விரல்களின் கவித்தற்குக் கீேழ.
கண்ணவட் -சுண்ண நீர் ெபாதிந்த வட் .
கண்ணிைண-இரண் கண்கள்
ைவயம்-வண் .

சு க விக

ள் ஒன் .
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ேகா -ெகாம் .
மல்லர்-ஒ வைகச் சாதியார்;
ஊர்தி-வாகனம்.
இவர்கள் அரசாிடத் ப் பலவைகயான பணிகள் ெசய்ற்கு உாியவராக இ ந்தனர்.
கைடப்பகச் ெசப் -உட் றத்தில் கைடந்தி க்கும் ெசப் .
குஞ்சம்-ஈேயாட் .
வட் -கடகப்ெபட் .
யாக்ைக-சாீரம்.
நிகர் - ஒப் . பண் - வண் .
உழிதந் - சுழன் திாிந் .
நிதி -ெபாற்றிரள்.
மங்கலக் கணி - மங்கல நாைளக் கூ ம் ேசாதிடன்.
பணி - தாழ் .
ரவி - குதிைர.
ெபாய்ைக - மானிடர் ஆக்காத நீர்நிைல.
மாைச - ஒ வைக நாணயம்; ெபான்.
இரணிய கர்ப்பம் - அரசன் ெபான்னிலா தல்; இஃ
ண்ணியக் கிாிைய.

ஒ வைகப்

ஏ ப வமகளிர் - ேபைத, ெப ம்ைப, மங்ைக, மடந்ைத, அாிைவ, ெதாிைவ,
ேபாிளம்ெபண் என் ம் எ வைகேயார்.
பயில்வனர் கூஉய் - கூவி அைழத் .
ஏந்தல் - ஆண்ைமயில் சிறந்தவன்.
உய்த் - ெகா த் .
இைழக்கலம் - ஆபரணம்.
என்ம ம் - என்பா ம்.
இல் .
ப ைம - ஒ க்கம்.
அாி
- அ த்தற்குத் தகுதியான.
பிைழயா - தவறாமல்.
க கின் ப - பாக்கு மரத்தில் உண்டாகிய பயன்; பாக்கு மரங்கைள ைடய
ப ைக மாம்.
தண்டம் - பிராயச்சித்தம்.
ெவன்ேவல் - ெவற்றிைய ைடய ேவல்.
காவிதிமகளிர்-காவிதிப் பட்டம் ெபற்ற மகளிர்.
நாகு - பா ண் தைலவிட்ட கிடாாி.
ெப ங்கு - வணிக ள் ஒ வைகக் கு .
தைள - பசுவின் பின்காைலக் கட் ம் கயி .
ேகாைத - ஒ வைக மாைல.
றத்ேதாச்சி ம் கில் அ த் ம்.
அைள - தயிர்.
க - ங்கிற் பிளப்பின் ேகாப் .
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சாந்தம் - சந்தனம்.
தாைர - நீர் சு க விக ள்ஒன் .
ேகா - பல.
ப வம் - விரதக்ேகாலம்.
தல் - ெநற்றி.
ெகாைட - ெகா த்தல்.
ஒசிந்த - வண்ட.
ேவழக்குழவி - யாைனக் கன் .
பைட - ேசணம்.
ைனஇ - ெவ த் .
பாி - ேவகம்.
கயம் - ெபாய்ைக.
பா அவிய-ஒ அடங்க
அரணாக-காவலாக
ேபா வரம் -எல்ைல
ேகாசிகம்-பட்டாைட
வங்கச்சாதர்-வங்கேதசத்தி
ந் வந்த சாதர் என்
தைனபாிந் -கட்ட த்
சீற்றம்-ேகாபம்
களம்-ேபார்க்களம்
ெகாங்கு-ேதன்
கூற்றம்-யமன்
ேகழ்-நிறம் உழக்க-கலக்க
க ங்கம்-ஒ வைக ஆைட
அதிர றி-ந ங்க அழித்
உலண் -பட்
ல்
ஏவ ைளயர்-ஏவல் ேகட்கும் ரர்
ேமவன-ேம வன-வி ம் வன.

ம் உைட; ஸாதரா

உவைக-உவத்தல்;மகிழ்தல்
குடங்ைக-வைளந்த ைக
பாணித்தல்-தாமதித்தல்;
தமக்கு-உனக்கு
தான்-நீ
மந்தணமாக-இரசியமாக
தன்னிடம்-உன்னிடம்
கூற்றவாைண-யம ைடய ஆஞ்ைஞேபான்ற ஆஞ்ைஞ.
வறியவன்-தாித்திரன்
ெகாட் னன்-அ த்தனன்.
சுறாக்கள்-சுறாமீன்கள்
மந்தரம்-ேம
திட் விடம்-கண்களால் தீைய உமி ம் பாம் ; நஞ்சு விழி அர
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அந்தணன்-இைறவன்
நகர்- ப் ரம்
அ த்தி-உண்ணச்ெசய்
நன்னகர்-யாகசாைல
கிாிைச-கிாிைய
ஓம்பைட-பா காத்தற்குாிய ெமாழி.
ெதய்வத்தானம்-ேதவாலயம்
மடல்-பைனேயாைல த யன.
ெபாறித்த-எ திய
பா க் ெகாட் ல்-ேசைன ரர் தங்கும் சி

கு ல்

நி மித் -சி ட் த் ; உண்டாக்கி
ட் ைகச்ேசாி-ெகால்லர் ேசாி.
ெவய் யிர்த் -ெவம்ைமயாக ச்சுவிட்
கம்மவாலயம்-கம்மியர்களின் ெதாழிற்சாைல
குரைவ-ஒ வைகக்கூத்
க கு -விைரந்
வளி-வ ங்காற்
கைடஇ-ெச த்தி
பள்ளிெகாள்ளானாகி- யில் ெகாள்ளாமல்
என் வ த்தைனேயா-என்ன நிைனத்தாேயா.
நாராசம்-இ ப் க்கம்பி
இராசமாேதவி-பட்டத்ேதவி.
அசுண நன்மா-இைசைய
அறிவெதா விலங்கு.
ப மறத்தல்-ெமய்ம்மறத்தல்.
இைறஞ்சினன்-வணங்கினன்.
திங்கள்-சந்திரன்.
எம்ெப மான்-ெப மாட் : இங்ேக னகரஒற்
"தம்ெப மான் பாத
விண்மீன்-நக்ஷத்திரம்.
ெபா
-அழகு.

அ

ெபண் பாைல உணர்த்தி நின்ற ;

தீண் " (சீவகசிந்தாமணி, 2608) என்றாற்ேபால.

விலாவித் -பிரலாபித் ;
வல்வில் இைளஞன்-விற்ெறாழி ற் சிறந்த இைளய ரன்.
மதி-சந்திரன்
அணி
யண்ணல்-அழகிய கிாீடத்ைதைடய தைலவன்.
ைளக்ேகால் ெப ந்திைர- ைளகைள ைடய ேகால்களில் மாட் ய
ெபாிய திைரச் சீைல
சுழ வன-சுற் வன.
பஞ்சி-பஞ்சு.
பைண- ங்கில்.
பயின்-ஒ வைக மரம்.
ஞாழல்நகக்ெகான்ைற
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அ குதற்கு-ெந ங்குதற்கு
ப மம்-வ வம்.
மாயி ஞாலம்-மிகப்ெபாிய மி.
அயிர்மணல க்கம்- ண்மணற்குவியல்
கைண-திரட்சி
உ திச்சுற்றத்தார்-நட்பினர் த ய ஐவைகயார்
சா -ெநல்
விைட-எ
.
பால்-ஊழ் கம்பல்- ழக்கம்
மகன்-வேயாதிகன்
களமர் கம்பல்-களத்தில் ேவைல ெசய்ேவார
ழக்கம்.
நீர்த் ைற நகரத்தார்-நீர்த் ைறயில் அைமக்கப்ெபற்ற திய பா
நகரத்தி ள்ள பாிசனத்தார்.
நிரம் அணி- நிரம் தைலப் ெபற்ற
தற்ெப ந்ேதவி-பட்ட மகிஷி
கைளகைள-கைளகைளக் கைளகின்ற.
பதைலயாியல்-பத்தாில் உள்ள கள்
நைற-ஒ வைகக்ெகா
நாகம்-ஒ வைக மரம்
தடாாி-கிைணப்பைற
வைழ-சுர ன்ைன மரம்
சும்ைம-ஒ
அ ம்பிைட-அாிய வழியின் இைடேய
இைரயா - ழங்குகின்ற நதி
இறங்கு குரல்-வைளந்த கதிர்
ஆசினி-ஈரப்பலா
இற -திைன
பிண் -அேசாக மரம்
இறங்கு-ேசாளம்
க நாள் ேவங்ைக-தான் மலர்ந் மணநாைளப் லப்ப த் ம் ேவங்ைகமரம்
கர்ப் -சிவப்ைப ைடய
சணாய்- கடைல
சுள்ளி-ஆச்சாமரம்
விைள ள்-விைளச்சல்
சூரல்-ஒ வைகப் பிரம்
ெச த்தல்-ம
பால் ெவள்-மிக ெவள்ளிய
ெச ம் -ேச
பனிச்ைச-ஒ வைகமரம்
சுண்ைட- சுட்ைடக் ெகா
ேவய், ெவதிரம்- ங்கில் விேசடம்
குைழ-தளிர்
குளவி-மைல மல் ைக
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பிைண-ெபண் மான்
மாேராடம்-ெசங்க ங்கா
திாிம ப்பஇரைலக்கிய ெகாம்ைப ைடய கைலமான்
ஆரம், சந் -சந்தனமரவிேசடம்
ெசறியிைல-ெந ங்கியஇைல
தமாலம்-பச்சிைல மரம்
காயா-ஒ வைக மரம்
விஞ்ைசயம் ெப மைல-விந்த மைல
உைறப்ப-சிந்த
ெநஞ்சகம்- ங்கில்
தட நிைல-ெபாிய நிைலைய உைடய
ம ப் -யாைனத்தந்தம்
டந்தாள்-வைளந்த அ
பிட -பிடா
குடம் ைர-குடத்ைதப் ேபான்ற
ெநய்-ேதன்
ஈரம்-அன்
ேதன்ெதாைடயல்-ேதனைட
இதண்-பரண்
நறவம்-குங்குமமரம்
ெபாத்திய- ட் ய
பாீஇய-அ த்த
ஆரத் ணி-சந்தனத் ண்
ஐவன ெநல்-மைல ெநல்
ெவள்ளி-ெவள்ைள நிறம்
பிறங்கல்-திரட்சி
தகரம்-ஒ வைக மரம்
பாைவயிஞ்சி-இஞ்சிக்கிழங்கு
உழைல-இரண் பக்கத்
ள்ள கற்களில் வாரம் ெசய்த விடத்
ங்கில்
த யவற்ைறச் ெச த்தி ைவத் தி க்கும் ஒ வைக வாயில்
நாகத்தல் -நாகப் வின் உள்ளிதழ்.
இணர்-ெகாத் ..
சாேலகம்-சி ேதக்கு.
-ெச களின் ெதாகுதி. ஓைம த யன:மரவிேசடம்
உட்காழ்-உள்ேள ைவரத்ைத ைடய.
அர -நாகமரம்.
கறி-மிளகு.
இர -இ ள்மரம்.
க -க மரம்.
காலேவகம்-யாைனைய வ த் வதாகிய ஒ வைக வியாதி.
அரக்கின்ேகால்-ெகாம்பரக்கு.
அதிரல்-ேமாசிமல் ைக.
கனற்ற-வ த்த.
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மணிச்ைச-ஒ வைகமரம்.
கண்ணணங் கவிெராளி-காண்ேபார்கண்கைள வ த் கின்ற மிக்க ஒளி.
மயிைல-இ ள்வாசி (இ வாட்சி.)
ெமௗவல்-ெசம் ல்ைல.
கட ள்-சிவெப மான்.
ஞாழல்-குங்குமமரம்;
நகக் ெகான்ைற மாம்.
நிமித்த ல்-ேசாதிட ல்.
ேராைசக்கயி -யாைனக் க த்தில் கட் ம் கயி
தட -தடா (மரவிேசடம்.)
பிட -பிடா.
தவிசு-யாைனயின்
கில் ேபாடப்பட் ள்ள ெமத்ைத.
ள - ள்.
ய்த் -ெபயர்த் .
க த்தகம்-யாைனயின் பின் றத்ேத கட்டப்பட்
க்கும் ேகடகம்ேபான்ற
ஒ வைகப் பைட.
ேச-ஒ மரம்.
ேகாடல்-ெவண்காந்தள்.
ெகாய்யல், அனிச்சம், பனிச்ைச; இைவ ஒவ்ெவா மரச்சாதி.
பயின்-ஒ மரம்.
யில-நீங்க.
ஆமா-காட் ப்பசு.
நீர்க்கடன்-உதகக்கிாிைய.
தாமா -தா ம்ப .
ட்கரணி-குளம்.
ெவள்ளி-சுக்கிரன்.
இன்றியைமயாத -அவசியமான .
ரம் -ப க்ைகக் கற்களாலாகிய ேம .
ெபாைற-பாரம்.
கற்சிைற-கல்மதில்.
சார்-பக்கம்.
ெகா ப்பைட- ன்பைட.
கூைழ - பின்பைட.
ஈட் - சம்பாதித் .
க த்தகப் ம்பைட - ேகடகம் ேபால்வேதார் ஆ தம்.
ஒழிமின் - விட் வி ங்கள்
ாிைசச்சுற்றம் - சுற் ப்பைட.
அழல் - ெந ப் .
ாிைச - மதில்.
யரம் - க்கம்.
அனித்தம் - அனிச்சமலர்.
ைதவர - தடவ.
பனித்தல் - ந ங்குதல்.
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ள் - பறைவ.
த் - விளக்கி.
ெச க்கு - கர்வம்.
ைகப்படலம் - ைகயின் ெதாகுதி.
ைண - ெதப்பம்.
இைறவன் - தைலவன்.
கைண - பாணம்.
மகன் - வேயாதிகன்.
சவரர், ளிஞர் - ஒ வைக ேவடர்கள்.
த்தாிக்ெகாம் - ஒ வைக வாத்தியம்.
ட்குரல் - பறைவயின் குரல்.
விண்மீன் - நக்ஷத்திரம்.
ெபா ம் - ெசறி .
கட - அ ெநறி. பணித்த - கட்டைளயிட்ட.
பயம் - பள்ளம்.
பா நகரம் - பலவைகச் ேசைனகள் தங்குமிடம்.
பாழி - குைக.
மரப்ெபாந் - ஆலமரப் ெபாந் .
கவ - சூதா க வி.
பளிக்குநாய் - பளிங்காற் ெசய்தகாய்.
குரக்கினனம் - குரங்கின் கூட்டம்.
ேபைழ - ெபட் .
காலன் - யமன்
சிக்கம் - சீப் ; உறி மாம்.
கரண்டம் - கரண்டகம்.
பட் அமளி - பட்டாலாகிய ப க்ைக
அத்தியாளி - ஒ வைக விலங்கு; இ

யாைனைய வ த் வ .

ஆலவட்டம், சாந்தாற்றி: விசிறி விேசடங்கள்.
மாைலப்பந் - மாைலயாலாகியபந் .
ெபா
- த்தஞ்ெசய் .
வாணிகர் - வியாபாரம் ெசய்ேவார்.
படவம் - ஒ வைகப்பைற.
விதானம் - ேமற்கட் .
சிலதர்-ஏவல்ெசய்ேவார்
இயவர்-வாத்தியக்காரர்
தி மால்-விஷ்
ந
-வ த்தம்
தி மகள்-இலக்குமி
மன் க-நிைலெபற்றி க
ம த் வர்-ைவத்திய ேலார்
த க்கி-ெச க்குற்
வண்ணமகளிர்-அலங்காிக்கும் மகளிர்
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ெப ங்கணி-கணித
ல் வல்லவர்களில் ெபாியவன்
படமாடம்-கூடாரம்
உத்தரகு -ேம வின் வடக்ேக ள்ள ேபாக மி
ஏற் ாி-இடபத்தின் ேதால்
பைணக்ெகாட் ல்- ரசு இ த்தற்குாிய இடம்
கடாரம்-காழகம் (பர்மா)
பாடல்-பாட
த்திர நகரம்
ெகாற்றைவ- ர்க்ைக
ஓவியத்ெதாழிலர்-சித்திர ேவைலக்காரர்
அைண-ஆசனம்
வண்ணக் கம்மர்-வர்ண ேவைலக்காரர்
கு ந்த -சிறியத
பன்றியின்ஏறி-பன்றிப்பல்; பன்றி ள் மாம்
சுண்ணப் ெப ங்குடம்-வாசைனப் ெபா கைள ைடய ெபாிய குடங்கள்
ஊகம்-க ங்குரங்கு
அற்றகாலம்-வ ைம ற்ற காலம்
ரண்-மா பா
அறச்ேசா -த மத்திற்காகப் ேபாடப்ப ம் அன்னம்
அ
ைறெசய்ெதாழில்-அ ைமத்ெதாழில்
சமிைதகள்-சமித் க்கள்
சிற்றரண்-சிறியகாவ டங்கள்
லந்த-ஊ ய
கண்ணி-மாைல
இலாவண காண்டம்-இலா த் -விளக்கி வாணநகரத்தில் உதயணன்
இ ந்தேபா நிகழ்ந்த ெசய்திகைளக் கூ ம்பகுதி
கள்- சி
ேபா -மல ம் ப வ ள்ள அ ம்
காவணம்-பந்தல்
சந்திராதித்தம்-அ க ேதவ ைடய குைடக ள் ஒன்
தாேராய்-மாைலைய உைடேயாய்
தீர்த்தங்கரர் - ைசனாகமங்கைள இயம்பிய ஆசிாியர்கள்; இவர்கள்
இ பத் நால்வர்.
ல்விைனக் கம்மியர் - பஞ்சு லால் ெசய்யப்ப ம் ெதாழிைல ைடய
ேவைலக்காரர்.
அாிைவமார் - மகளிர்.
வள்ளம் - கிண்ணம்.
மண்
நீர் - மஞ்சன நீர்.
பாடகம் - மகளி ைடய ஒ வைகக் காலணி.
க மணம் - திய விவாகம்.
அ ெதாழில் - ஓதல், ஓ வித்தல், ேவட்டல், ேவட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல் என்பன.
த்தீ - ஆகவனியம், கா கபத்தியம், தக்ஷிணாக்கினி என்பன.
ேபாகிய - ற்றச்ெசன்ற.
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பிரதிட்ைட - பிரதிஷ்ைட.
ெப ங்கணிச்சங்கத்தார் - உயர்ந்த ேசாதிடர்களின் கூட்டத்தார்.
திைணகள் - ஒ வைக உத்திேயாகஸ்தர்.
ஐம்ெப ங்கு

- அைமச்சர், ேராகிதர், ேசனாபதியர்,

வ சாரணர் என்பார்.

எண்ேபராயம் - கணக்கர், க மகாரர், கனகச்சுற்றம், கைட காப்பாளர், நகரமாந்தர்,
பைடத்தைலவர், யாைன ரர்,குதிைர ரர்.
க்குைட - சந்திராதித்தம், நித்திய விேநாதம், சகல பாசனம்; இைவ
அ கேதவ க்கு உாியைவ.
ஆன்பால் - பசுவின் பால்.
வம்பலர் - அயல்ேதசத்தார்.
பாைட - பாைஷ.
ேதசிகச்ேசாி - பல நாட் வாணிகர் இ க்கும் ெத .
கழகம் - சூதா ம் இடம்.
அ க ம் - சமீபமான இடத் ம்.
மட் மகிழ் - கள்ைள உண் களிக்கின்ற.
காாிைக பக ம் - (தம்) அழைக விற்கும்.
மகளிர் - இங்ேக பரத்ைதயர்.
ேகா கர் - ஆைட ெநய்ேவார்.
ம கு - தி.
கூத் ைற ேசாி - கூத்தர் இ க்கும் இடம்.
நா னன் - ஆராய்ந் ேயாசித்தான்.
றந்ேதார்கள் - றவிகள்.
ேவற்ேறான் - அயலான்.
ஆண் ள்ள - அவ்விடத் ள்ள.
சமயவிகற்பம் - மத ேவ பா .
இல்லம் .
கிழி - ஆைடத் ண் .
யவனப்பா - யவனேதசத் ேவைலக்காரர் தங்கிய ெத .
ணி - வண் இ க்கும் எ
.
ஈண் - இவ்விடம்.
எஞ்சி ள்ள - மிகுந் ள்ள.
ெவந்திறல் மிைலச்சர் - மிக்க பாராக்கிரமத்ைத ைடய மைலச்சாதியர்.
மந்திர மாடம் – ஆேலாசைன ெசய்தற்குாிய மாளிைக.
காஞ்சைன - காஞ்சனமாைல.
தமர் - உறவினர்.
கவன் - கவைலயைடந் .
ைசத்திேயாபசாராம் - குளிர்ச்சியான ெபா ள்களால் ெசய் ம் உபசாரம்.
ஊர்ேகாள் - ஒ கிரகம்; இக்காலத் அ ேகாட்ைடெயன் வழங்கப்ப ம்.
நகுட ராசன் - இந்திர பதவிைய அைடயச் ெசல ைகயில் இந்திராணி இன்பம்
ஒன்ைறேய வி ம்பியி ந்த காலத் மைலப்பாம்பாகும்ப அகத்திய னிவரால்
சபிக்கப்பட்டான் என்ப
ராண வரலா .
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கர்வ - அ பவிப்ப .
அற்றம் காத்தல் - ேசார் வாராமல் பா காத்தல்.
குரவர் - ெபாிேயார்.
உண்டாடல் – ேசாைலயில் ெசன் பலவைகப் ெபா ள்கைள ம்
கர்ந் விைளயாடல்.
சு ங்ைக - நிலவைறயாக அைமந்தி க்கும் ைழவழி.
உைறவிடம் - தங்குமிடம்.
உவைகக் கண்ணீர் - ஆனந்த பாஷ்யம்.
பாைவேய - பாைவேபால்வாய்.
அவலம் - ேசார் .
அழற்க மம் - தீ ட் தலாகிய காாியம்.
திண்ணறிவாளன் - உ தியானஅறிைவ உைடயவன்.
பிற்பய ைடைம – பின்னாேல பிரேயாஜனத்ைத உைடய தாதல்.
ஓவியம் - சித்திரம்.
ெபாறித் - எ தி.
இ

குரவர் – தாய் தந்ைதயர்.

ேவழேவட்டம் – யாைன ேம ள்ள வி ப்பம்.
ெசல்சார்வ த்தபின் - பற் க்ேகாட்ைட இழந்தபின் .
மைறெகாள் மாயம் - இரகசியமாகிய வஞ்சகச் ெசயல்.
ைறநகர்விழ - நீர்விைளயாட் .
மாதைர - வாசவதத்ைதைய.
ேபா வல் - பின்வ ேவன்.
வாழ்தலாற்ேறன் - வாேழன்.
விலாவித்தனன் - பிரலாபித் ப் லம்பினன்.
இைறைம - அரசர்க்குாிய தைலைம.
அவரபக்கம் - கி ஷ்ணபக்ஷம்.
க
ற் - க ப்ப ற் .
வள் வ
மகன் - வ ங்காலச் ெசய்திைய ரசைறந் நகரத்தார்க்கு
ெதாிவிப்ேபான்.
வ வி - ெபா ளில்லாத .
தாபதப்பள்ளி - தவத்தின ைடய இடம்.
கட ட்டானம் - ேதவாலயம்.
சுைன - மைலயி ள்ள நீர்நிைல.
குரம்ைப - சி
.
ெசறிந்த - ெந ங்கிய .
சக்கு ைஞ - ெவள்ளிய ஆைடயாலாகிய சி கு ைச.
லாம் - ணின் ேம ள்ள ஓர் உ ப் .
பல்காழ்த்திைர - பல குத் க் ேகால்க டேன ெசய்யப்பட்ட திைரச்சீைல.
படாைக - ெப ங்ெகா .
ெறய்தி - ேவெறான்றிற்கு இல்லாத அழைகப் ெபற் .
நந்தனவனம் - ஞ்ேசாைல.
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உாிைம - அந்தப் ரமகளிர்; இங்ேக இந்திராணி.
குற் ம் - பறித் ம்.
சுள்ளி - மராமரம்.
வ த்தி - ேபாற்றி.
திைளத்தல் - இைடவிடாமல் அ பவித்தல்.
உாிைமச்சுற்றம் - அந்தப் ர மங்ைகயர்.
ஐந்திைணமரங்கள் - குறிஞ்சி, ல்ைல, பாைல, ெநய்தல்,ம தம் என்
ஐந் நிலங்க க்குாிய மரங்கள்.
மிஞி , ம்பி, சு ம் : வண் ன் சாதி விேசடங்கள்.
இயற்றாத் தவிசு - இயற்ைகயாகேவ அைமந்த ஆசனம்.
சாரணர் - இங்ேக ைசன னிவர்.
கான்யா - காட்டா .
கு வாய் - சிறிய வாய்.
அரமகளிர் - ெதய்வமங்ைகயர்.
குைழயர் - தளிர்கைள ஏந்தியவர்.
ேகாைதயர் - மாைலைய அணிந்தவர்.
இைழயர் - ஆபரணங்கைள உைடேயார்.
இணர்த்தைழயர் - பலவைகப் ங்ெகாத்தாலாகிய தைழெயன்
உைடைய உைடேயார்.
ஐயர் - தைலவர்.

ம்

ம்

பாசவல்-பச்ைச அவல்;வறா இ க்கப்ப ம் அவல்.
அம்மைன வள்ைளப்பாட் -உலக் ெவய் யிர்த் -ெவம்ைமயா
ைகப் பாட் கிய ெப
ச்சு விட்
இ தைலப் ள்-இரண் தைலைய ைடய ஒ வைகப்பறைவ.
சூழ்ச்சி-ஆேலாசைன
கத்திைக, பித்திைக: மாைல விேசடம்.
மறமாச்ேசனன்-பிரச்ேசாதன அரசன்
மற -மா பட்
சி ெசால்-பழிச்ெசால்
விசும் -ஆகாயம்
பயப்ப -ெகா ப்ப
ந விய-நல்ல மண ள்ள
மாயவி திவல்ைலயாகிய-வஞ்சைனயாகிய மரணத்தில் வல்லைம ைடயாயாகிய
ெசறி -ெதாகுதி
ந ேவார்-வ த் ேவார்
ெபா
-அழகு.
மர ாி உ க்ைக-மரத்ேதாலாலாகிய உைட.
உயிர்க்கிழத்தி-மைனவி.
குடங்ைக-உள்ளங்ைக.
ஊக்கம்-உற்சாகம்.
பிைணயல்-மாைல
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காவலன்-இங்ேக பிரச்ேசாதனன்
அன்ேன-தாேய
ெதய்வத்திகிாி-ெதய்வத் தன்ைம ள்ள சக்கரம்
காி-யாைன
கண்கூடாக-பிரத்தியக்ஷமாக
இதயவாசைன-ஓர் ஆபரணம்
சிைதத் -கைலத்
களிைக-க த்தில் அணியப்ப ம் ஓர் ஆபரணம்
யணி-தைலக்குாிய ஆபரணம்
உத்தி-சீேதவிெயன் ம் ஆபரணம்
கள்- சி
றம்கு
பிணிப் ண்ட-கட் ண்ட
ைதவந் -தடவி ம்
அ காமல்-ெந ங்காமல்
இயற் வித் -உண்டாக்கி
அகலாமல்-பிாியாமல்
பாிமா ர்ந் -குதிைரேயறி
மகதகாண்டம்-உதயணன் மகதநாட் ல் இ ந்தேபா நிகழ்ந்தவற்ைறக்
கூ ம் பகுதி
க மக் கள்வர்-ஒ காாியத்ைதக் க தித் தி டர் ேவடம் ண்ேடார்
நட் -சிேநகம்
ெகாட் ெவைனக்ெகாட் ல்- ெசம்
த யைவகைளக் ெகாட் ேவைல
ெசய் ம் இடம்
விலக்கற்பாலதன் -ஒழிக்கும் பகுதிைய உைடயதன்
உாித்தான-உாியதான
அறத்தியல் ெகாட் ல்-த ேமாபேதசம் ெசய் ம் இடம்
பார்ப்பன வ வம்-பிராமண
வ வம் அம்பலம்-ெபா விடம்
ம ண் -மயக்கத்ைத அைடந்
ேகாழிகைளமரபில் ெபாரச் ெசய்தல்-ேகாழிகைள அவற்றின்
இயல்பறிந் சண்ைடக்கு வி தல்
பிைண-ெபண்மான்
ேதசிகம்-ஒளி; ெகௗரவம்
மறம்- ரம்
யாைன வ க்கும் வட்டம்-யாைனகைள வயமாக்கிப் பயிற் ம் வட்டமான இடங்கள்
ாியம்-இங்ேக நிலவளம்
அலைக ேவந்தன்-மற்ற அரசர்க்கு உவைமயாக ள்ள அரசன்
அரங்கம்-நாடகசாைல
கழகம்-சூதா ம் இடம்; பைடக்கலம் பயி
அரம் -கு ம் ெசய் ம் கூட்டம்
க ெசல் ; ரவி-ேவகமாகச் ெசல்

ம் இட மாம்

கின்ற குதிைர
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கரம் -பாழ்நிலம்
ேசாிகள்-ெத க்கள்
அறாஅ-நீங்காத
எறிபைட◌்பா -ஈட் , ேவல் த ய பைடகைள ைடய ரச்ேசாி.
அறச்ேசாற் அட் ல்-த மச் ேசா சைமக்கும் மைடப் பள்ளி.
தமிழச்ேசாி-தமிழ ரர் ெத .
இளமரக்கா- இளமரச் ேசாைல.
மிைலச்சச்ேசாி-மிைலச்சநாட்
ரர் ெத
தாபதப்பள்ளி- னிவர் ஆசிரமம்.
வித்தக விைனஞர்-சிற்பேவைல ெசய்ேவார்.
ஈமம்-மயானம்.
சாதைன-விரதங்ெகாண் பயிலல்.
குயிற்றிய-ெசய்த.
ஒ தைல-நிச்சயம்.
ஒட் விைன மாடம்-ெசங்கற் கைள ஒன்ேறா ெடான் ெபா ந்த ஒட் ய
மாடம்- ெவௗவால் நத்தி
காமேதவன்-மன்மதன்
காஞ்சுகியர்-சட்ைடயிட்ட திய ேசவகர்கள்.
அகழ்வித் -ேதாண்
ேவற் ைம-ேவ பா
மாைச-ெபான்
சிலதியர்-ஏவலாட் யர்
ஈண்ட சி-விைரயக்ெகா த்
ெபா ள் நைச-திரவியத்தி ள்ள வி ப்பம்
கஞ்சிைகச் சிவிைக-திைரயால்
ய பல்லக்கு
மைறயாகிய கஞ்சிைகதிைர
சிலத மாக்கள்-ேவைலக்காரர்கள்
மஞ்சு-ெவண்ேமகம்
உசும் தல்-எ ப் தல்
அமளி-ப க்ைக
கா-ேசாைல
தாள் தல்-அ
ெபா வில-அழகில்லாதன
ப குவன்ன ேநாக்கெமா -கண்ணாற் ப கும் தன்ைமைய ெயாத்த பார்ைவேயா
ெவப்பம்-ெவம்ைம
ெசறிந் -ெந ங்கி
பள்ளியைற-ப க்ைகயைற
ைபயாந் - ன்ப ற்
பயி தல்-நன்றாகக் கற்றல்
இ வயின்-இரண் டம்; தைல வன் தைலவிகளின் உள்ளம்
ைடெபயர்ந்தனள்-நகர்ந்தனள்
ஏழி ள்-ஏழ் இராத்திாி
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சூலம்-மாடத்தின்ேம ள்ள இ தாங்கி என் ம் உ ப்
விைழ -வி ப்பம்
அச்ச யக்கம்-அச்சத்தால் உண்டாகிய த
ைக
ெசன்னி-தைல; கூந்தல்
சாந்தம்-சந்தனம் கூைக-ேகாட்டான்
ேவள்வி-யாகம்
குட ழ -குட வ வமாக உள்ள ஒ வைக வாத்தியம்
மாசு-குற்றம்
ன்கண்- ன்பம்
பயிற் தல்-கற்பித்தல்
சுைவத்ெதாழில் மகன்-ரஸக்ஞன்
க யைற-மணவைற .
காந்த வமணம்-ஒ கன்னி ம் தைலமக ம் ஒ வைர ஒ வர் வி ம்பி
மனெமாத் க் கூ ம் மணம்.
ெசப்பஞ்ெசய் -ெசவ்ைவெசய் .
தானம்-இடம்
திவ -நரம் கைள இ க்கும் யாழின்வ க்கட்
ஈட் ய- சம்பாதித்த
சாளரம்-பல்கணி
பா -பைட
ெசவிச்சுைவ அமிர்தம்-ெசவிக்கு உணவாகிய சுைவைய உைடய அமிழ்தம்;
என்ற இைசைய
அரண்-காவல்
ஆக்கம்-வி த்தி
ெகா
-மாடத்தின்ேமல் உள்ளேதார் உ ப்
ைக ைற-காணிக்ைக
பயிர்-ஒ வைகப்பறைவ
அத்தாணி-அரசி க்ைக
ேசார- ெமய்ம்மறந் விட
நட்ேடார்-சிேநகிதர்கள்.
குறிஞ்சி-குறிஞ்சிமரம்
நன்னராளன்-நன்ைமைய உைடயவன்; இங்ேக உதயணன்
குரங்க-வைளய
ைமம்மலர்க்கண்ணி-நீலமலர் ேபான்ற கண்ைண ைடய ப மாபதி
சூ ற -சபதம்
ஏேனார்-ஏைனேயார், மற்ைற ேயார்
பைடெயாற்றாளர்-ேசைனக்குாிய ஒற்றர்கள்
றங்காத் -பா காத்
ேப வாளாய்-மிகவி ம்பிப் பா காப்பாளாகி
கூ ப த் -வைகப்ப த் ; பிாித்
இைசவிலவாக-ெபா த்தமில் லாதனவாக
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உப்பைண-உப்பாலாகிய கைர
றம்ேபாந் -ெவளிேய வந்
நாறி ம்-ேமாந் ம்
ல் -த வி.
உற் ம்-த வி ம்
தமர்-தம்ைமச்ேசர்ந்தவர்
அற்றம்-சமயம்
எமர்-எம்ைமச்சார்ந்தவர்
ஐம் லவாயில்-ெமய், வாய் ஆற்றினன்-ெசய்தனன்
கண், க்கு, ெசவி
ைவகல்ேதா ம்-நாள்ேதா ம்
பாிசங்கள்-ெபண் க்காகக் ெகா க்கப்ப ம் ெபா ள்கள்
விறல்-பிரதாபம்
மகன்-வேயாதிகன்
ேகண்ைம-சிேநகம்
ெத மரல்-மனஞ்சுழன்
குைறெகாள் ம்-குைறயிரந்
வி ம் ம் வ ந் தல்
சங்ேகதம்-உத்ேதசமாகிய குறிப்
ேகாடல்-ெகாள் தல்
வி ப்பம்-சிறப்
வம்மின்-வா ங்கள்
அலங்குதல்-அைசதல்
இயல்-இயல்
பைடக்கூழ்-ேசைனக க்கு உாிய உண
வழா-வ வாத; தவறாத
ெப
தாளர்- திேயார்
பள்ளி ைவயம்-ப த்தற்குாிய வண்
உண்ம உவைகயளாய்- உள்ேள மிக்க மகிழ்ச்சிைய ைடயவளாகி
ேகாட் ர்தி-யாைனத் தந்தத்தால் ெசய்த வாகனம்
நீங்குதிறன்-நீங்கும் விதம்
ெகா ப்பைட- ன்பைட
வ ைவ-கல்யாணம்
ப ப்பைட-கூ ப்பைட
உைழக்கலம்-பக்கத்தில் ைவத் க்ெகாள் ம் பாத்திரங்கள்
ைடப்பைட-சுற் ப்பைட
ல்லறிவிைன உைடேயன்-அற்பமான அறிைவ உைடேயன்
யாப் ைட ெநஞ்சம்-உ தியான மனம்
எாிவாய்ப்பட்ட பஞ்சி-அக்கினியில் பட்ட பஞ்சு
ெசாற்றனள்-ெசான்னாள் சிைலத்தன-ஒ த்தன.
சி- ன்பைட
மைலத்தன-ேபார்ெசய்தன
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கூற் வன்-யமன்
கணி-நிமித்திகன்
விலங்கின-கு க்கிட்டன
அடல்-வ
குந்தம்-ைகேவல்
ெபா விைனப் படாைக-ேபார் ெசய்தற்கு எ க்கும் ெப ங் ெகா
ேதாமரம்-எறி ம் ஒ வைக ஆ தம்
தடக்ைக-வைளந்த ைக
படாஅக் ெகாட் ல்-கூடாரம்
அழிந்தன-மிகுந்தன
கடாஅக்களியாைன-மதத்தால் களிக்கின்ற யாைன
வத்தவ காண்டம்-உதயணன் வத்தவ ேதசத்தில் இ க்ைகயில் நிகழ்த
ெசய்திகைளக் கூ ம் பகுதி
பைணத்ேதாள்-ப த்த ேதாள்
பாியாளம்-பாிவாரம்
வ த்ெதாழில்-குற்றச்ெசய்ைக
ஓம்ப த் -பா காக்கும்ப ஒப்பித்
ெநய்த்ேதார்ப்பட் ைக- ேபார்க்களத்தில் ெவற்றி ெபற்ேறார்க்குத் தைலவனால்
ெகா க்கப்ப ம் ஒ வி ேதாைல.
கவாி - சாமரம்.
இயம்ப - ஒ க்க.
ெபாழியாநிற்ப - ெபாழிய.
அைமச்சர்கள் - மந்திாிகள்.
அகற்றி - நீக்கி.
நாற்சந்தி - நான்கு ெத க்கள் கூ மிடம்.
ச்சந்தி - ன் ெத க்கள் கூ மிடம்.
ப் ைம.
டங்கினீர் - வைளந் ெம ைவ அைடந்தீர்.
உ ப் - அவயவம்.
மன்றம் - சைப.
ேபாாின்வாழ்நர் - ரர்.
லத்தின்வாழ்நர் - கு மக்கள்.
தாாின்வாழ்நர் - ெநய்தற்ெறாழில் ெசய்பவர்.
பண்டத் ப் பயத்தின்வாழ்நர் - வாணிகஞ்ெசய்பவர்.
ப யிற்றிாியா ஒத்தின் வாழ்நர் - அந்தணர்.
ஒ க்கின் வாழ்நர் - நல்ெலா க்கத்தவர்.
சிற்பக் கயிற்றின் வாழ்நர் - சிற்ப லால் வாழபவர்.
கயி - ல்.
உயர்ந்ேதார் தைலயா இழிந்ேதார் ஈறா - ெபாிேயார்கள்
தல் இழிந்தவர்கள் எல்ைலயாக.
அறம் - த மம்.
கூற் - யமன்.
கவர்ந் - ெகாள்ைளெகாண்
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நானிலங்கள் - நால்வைகயான நிலங்கள்.
அ விைல நன்கலம் - அாியவிைல ெபற்ற நல்ல ஆபரணம்.
ெசங்கதிர்ச் ெசல்வன் - சூாியன்.
பா - அத்தமித்தல்.
திங்கள் - மாதம்.
ஒச்சி - ெச த்தி.
கு ம்பர் - கு நிலமன்னர்.
ைகம்மா - பிரதி பகாரம்.
மாட்சிைம - ெப ைம.
மாடம் - மாளிைக வ வமாகிய ேகாயில்.
வழிபடல் - வணங்குதல்.
அ சிற்சாைல - அன்னசத்திரம்.
கர்ெபா ள் - அ பவித்தற்ேகற்ற ெபா ள்
ெகாணர்ந்தவர் - ெகாண் வந்தவர்.
ேசமித் - பா காத் .
கூத்தியர் இ க்ைக - ேகாயிற்குாிய பணிெசய் ம் ெபண் ர்களின் ெத .
கடப்பா - கடைம.
வ
ம்ெபா
- தட ம்ெபா
.
இடப்பட்ட - ேபாடப்பட்ட .
இையவதாக-ெபா ந் வதாக.
விம்மித ற் -ஆச்சாிய மைடந் .
ெமய்காப்பாளர்-சாீரத்ைதப் பா காப்பவர்.
ம் றம் நீவி-அழகிய
தாங்கா உவைக-அடங்கா ைகத் தடவி.
மகிழ்ச்சி. எங்ஙனம்-எவ்வா
உலவாவி ப்ெபா -ெகடாத ஆற்றிைன-ெமா த்தாய்.
ஆைசேயா . இலங்கிைள-விளங்குகின்ற
லர்தைலகா ம்-ெபா
ஆபரணம்
வி
மள ம். பிறள்-அயலாள்
உள்ளி-நிைனந் . தீண் -பாிகசித் ;ெதாட்
அைண-ப க்ைக
க மமாக்கள்-காாியக்காரர். வறியவன்-தாித்திரன்
இழிந்த...இனி -இழிந்த ஜனங்க ைடய உறைவக் காட்
உயர்ந்ேதார்க ைடய விேராதம் சிறந்த .
கண்பைட- ங்குதல்
சி-ெகா த் .
நியமங்கள்-நித்திய க மங்கள்
விரகம்-தைலவன் தைலவிகள் தம் ள் பிாி ம் பிாி
அஞ்ச ெசய்ய-ைககுவித் வணங்க.
விைட-உத்தரம்
ஊ -இைட
கந்தராய- கிேய
அரற்றி-அ க்க கூறி

ம்
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னிவைன- னிவனாக உள்ளாய்!
அ கன்-அ கேதவன்
உாிைமப்பள்ளி-அந்தப் ரம்
இனி-இப்ெபா
யாணர்- திய .
உகுத் -ேதான்றி.
மனம குதல்-மனஞ்சுழ தல்.
கயத்திேயன்-தாழ்ைவ ைடேயன்.
ையயாகியி த்தல்-பாிசுத்த ைடைமயாய் இ த்தல்.
இையந் -உடன்பட்
ைகவிடா -தளரவிடாமல்.
ெவள் ைட-ெவள்ைள ஆைட.
மீக்கூாிய-மீக்கூர்ந்த-அதிகாித்த
ெவவ்விய-ெவம்ைமயான.
வற்றல்ெசல்லா -குைறயா
வியக்கும்ப -அதிசயிக்கும்ப
ஆலவித் -ஆலவிைத
ஏனாதிேமாதிரம்-ஏனாதிப் பட்டத்தார்க்கு உாிய ேமாதிரம்
ஞாலம்- மி
சால-மிகுதியாக
ெசறித்தல்-ேசர்த்தல்
விழவயர்ந்தனர்-தி விழாச் ெசய்தனர்
இலக்கம்-லக்ஷம்
வ வாய்-வ ம்ப
பஞ்சவண்ணப்படாைக-பஞ்ச வர்ணப் ெப ங்ெகா
வரம் -எல்ைல
ேவதனம்-சம்பளம்
-ேவெறான்றற்கு இல்லாத அழகு நல்கினன்-ெகா த்தனன்
வி த்தி-சீவிதம்(மானியம்)
கமன்-உபசார வார்த்ைத
ேச மார்-ேவைலக்காாிகள்
தவ்ைவ-தமக்ைக
கூ -பிாி
வாயில்காவலன்-வாயில்காப்ேபான்
ேமம்ப தல்-சிறப் ற் விளங் குதல்
கைடத்தைலயில்-தைலவாச ல்
மாயச்சாக்கா -ெபாய்மரணம்
ெசற்றம்-தணியாக் ேகாபம்
அகத்ெதாற்றாளர்-அக ஒற்றர்
உன்திறத் ம்-உன்னிடத் ம்
குறிப்பிெனச்ச ெநறிப்படநா - குறிப்பினாேல ஒழிந்த வற்ைற வழிப்பட ஆராய்ந்
திண்ணியவாய்-உ திைய உைடயவனாய்
கலம்-பாத்திரம்
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கிளவி-ெசாற்கள்
அ ளித்த தல்-அ ள் ாிதல்
க த் -ேகாபித்
என்குைற-எனக்கு ஆகேவண் ய காாியம்
திாிந் -ேவ பட்
பிைறப் ண்-சந்திர ஹாரம்.
ஊ னள்-பிணங்கினள்
ெப மகன் அவன்மாட் -அரசன்பால்
ேதாற்றப்ெபா
-இயற்ைக அழகு
கூ தல் ெசல்லா-கூறாத
ெபண்ைம-ெபண்தன்ைம
ெசய்ெகன-ெசய்க என
ெத ட் -அறி
த்தி
மனத்த -மனத்தில் உள்ள
ம ட் -மயங்கச்ெசய்
ன்னி- ற்பட்
ஒன்னார்-பைகவர்
ல்ேலார்-அற்பர்; ன்ைமைய உைடேயார்
னி-தணியா ஊடல்
ஒாீஇ-நீக்கி.
ெகழீஇ-ெகாண்
சிம் ளித் -கண்ைண
க்ெகாண்
கட் ைர மகள்-ெபா ள் ெபாதிந்த ெசாற்கைளக் கூ பவள்
கம்பிதம்-ந க்க ள்ள பாட்
பள்ளியம்பலம்-ப த்தற்குாிய ெபா விடம்
தன் ைடய -உன் ைடய
சீற்றம்-ேகாபம்
தன்ைன-உன்ைன
பணி-ேவைல
குழவி-குழந்ைத.
வண்ணமகள்-அலங்காரஞ் ெசய்பவள்
இத் ைண-இவ்வள
ெசாற்றனன்-ெசான்னான்
ந்தா - வி ள்ள மகரந்தப்ெபா
கா ெக கு ம் -கா கள் ெந ங்கிய குறிஞ்சிநிலத்ைதச்சார்ந்த பாைலநிலம்
கனமைலவட்டம்-ெபாியமைலகைள உைடய இடம்
அவ்வணிைய-அந்த அலங்காரத்ைத
ெபான்னணி-ெபான் ஆபரணம்
கூத்தப்பள்ளி-நாடகசாைல
குச்சரக்கு ைக-கூச்சரேதசத் ச் சிற்பம் அைமந்த கு ைச
குறளி-மிகக்குறிய வ வம் உைடயவள்
ேவதிைக-திண்ைண
ேபாகட் விட் -ேபாட் விட்
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ஆடல்ேபரைற-ஆ தற்குாிய ெபாிய அைற;ேமற்கூறிய கு ைக
தாமம்-மாைல
குழன்ற -வைளந்த
சார்ந்தபின்-அைடந்தபின
அழன்ற -ெவம்ைம ற்ற
அளவளாவி-கலந்
வியர்-ேவர்ைவ
நித்திலம்- த்
கந் கம்-பந்
தாைன-ேசைன
இைழ-ஆபரணம்
த குவல்-த ேவன்
திறத்திறம்-வைகவைகயாக
ப வரல்- ன்பம்
மாேனேதேன- மான்ேபான்ற பார்ைவைய உைடயாய்; ேதன்ேபான்ற ெசால்ைல
ைடயாய்
மகளிர் வர்-வாசவதத்ைத, ப ைம, மானனீைக என்
ேவெறா வாசவதத்ைத
ர்த்தக் கள்வன்-காமபரவச னாகிய தி டன்
திைற அளப்ப-கப்பஞ்ெச த்த
ேகசம்-மயிர்
த உம்-ெகா க்கும்
பயிற்சி-வழக்கம்
தைழப்ப-ெசழிக்க
கத்தாிைக-கத்தாிக்ேகால்
ப வ திர்ச்சி-பிராய திர்ச்சி
ைகம்மலர்-ைகயாகிய
தீண் தல்-ெதா தல்
ெவள்ளியங்கிாி-ெவள்ளிமைல
நீற்ைற-வி திைய
மந்தர அரசன்-வித்தியாதர அரசன்
ட்ெகன் -அஞ்சி
வி நர்-வி பவர்
பற் க்ேகா -ஆதாரம்
எ நர்-எ பவர்
ஆடவர்திலகம்-ஆண்மக்களில் சிறந்தவன்
அ நர்-அ பவர்
அைணநர்-அைணபவர்
கடப்பா -கடைம
ெசயிர்-குற்றம்
ேவண் ேகாள்-பிரார்த்தைன
மாெப ந்ேதவி-பட்டமகிஷி

ெபயர் இ ந்த
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ேபாக மி-ேபாகத்ைத மட் ம் க தற்குாிய இடங்கள்; ஆதியாிவஞ்சம்
ேசார்விடம்-தளர்ந்தசமயம்
ஆயம்-கூட்டம்
பணிப்ெபண்-ேவைலக்காாி
ம ங்கு-பக்கம்
தன்கடைம-உன்கடைம
இல்ேலார்க்கு-வ ைம ற்ேறார்க க்கு
குைற-ேவண் ேகாள்
பண்ணீர்ைமக்குஇயல்-ெபண் தன்ைமக்குாிய இயல்
உ ெபா ள்-மிக்கெபா ள்
சுபவர்-ெகா ப்பவர்
அேழற்க-அழாேத
சில்ெலன் கூந்தல்-சிலவாகிய கூந்தைல
பாவாய்-பிரதிைம ேபால்வாய்
அ ம்ெபறற்றவ்ைவ-ெப தற்காிய தமக்ைக(வாசவதத்ைத)
பிைணயல்-மாைல
ெநற்சி தா -ெநல்லாகிய சிறிய தா
ேபா - மல ம்ேபா ப வ ள்ள ேபரர ம் .
ஒ காழ்வடம் - ஒற்ைறச் சரட்டாலாகிய வடமன் ம் ஆபரணம்.
ேகா த் கில் - திய ஆைட.
உத்தாீகம் - உத்தாியம்;ேமலாைட.
குவைளப்ேபா - நீலமலர்.
கயம் - குளம்.
நீரரமகள் - நீாி ள்ள ெதய்வமங்ைக.
ஏற்றவள் - தகுதியானவள்.
சின்மலர் - சிலவாகிய .
ச ப் - மன இைளப் .
நரவாண காண்டம் - உதயணன் குமாரனாகிய நரவாண
பிறப்
த யவற்ைறக் கூ ம் பகுதி.
ஆசி - ஆசீர்வாதம்.
ற - றா.
பார்ப் - குஞ்சு.
இைறவன் - தைலவன்.
தல்வன் - த்திரன்.
யி ைகயில் - ங்குைகயில்.
ெவள்ளாைன - ெவள்ைள யாைன.
கண் ற்ற - பார்த்த.
சூளைறந் - சபதம் ெசய் .
தியானித்தல் - நிைனத்தல்.
விண் - ஆகாயம்.
காலகூடம் - யாைனைய வ த் வதாகிய ஒ ேநாய்.
பஞ்ச மந்திரம் - ஐந்

த யன

ைடய

மந்திரம்; அைவ பஞ்ச நமஸ்காரெமன் ம் வழங்கப்ப ம்;
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ைசன மதத்திற்கு உாியைவ.
தப்பா - தவறா .
உ ேவற் தல் - பல ைற ஜபித்தல்.
உைம - உமாேதவி.
நாட்டம் - கண்.
தச்சுவிைன இைளஞன் - இளம் ப வத்ைத ைடய தச்சன்.
மாறாக -பிரதி பகாரமாக.
சிறப்பயர்தல் - சிறப் ச் ெசய்தல்.
சம்மானம் - ெவகுமதி.
யாப்பிைய - யாப்பியாயினிைய.
உள் ேதா ள் ேதா ம் - நிைனக்குந்ேதா ம்.
ெப குத ற் - வளர்ச்சி யைடந் .
இட்டவள் - ேபாகட்டவள்; எறிந்தவள்.
கவர்ந்த - ெகாள்ைள ெகாண்ட .
விரல் நிைர - விரல்களின் வாிைச.
ஒ கு ெகா
க்கு - நீண்ட ெகா ேபா ம்
விழாவணி - தி விழாவின் அலங்காரம்.

க்கு.

ெகா
- ங்ெகா யாலாகிய
; லதாக்கி கம்.
யி ணர்ந்ெத ந் - ங்கிெய ந் .
ஒ தைல - நிச்சயம்.
ேவட்ைக - வி ப்பம்.
விச்ைச - வித்ைத.
நவநிதி - ஒன்ப வைகயான ெபா ள்களின் ெதாகுதி. ஒன்ப வைகயான
நாணய மாம்.
ற க்காண்டம் - உதயணன் த ேயார் றவறம் ண்ட
த யவற்ைறக்
கூ ம் பகுதி.
குத் க்ேகாற்காரர் - குத் க்ேகாைலக் ைகயிேல தாங்கி யாைனயின் ன் நின்
அ ெவறிெகாண்ட ெபா
கத்தில் குத்தி அதைன அடக்கும் ஒ வைக
ேவைலக்காரர்.
சாரணர் - ைசன னிவர்.
அற ைர - த ேமாபேதசம்.
இ க்ைக - ஆசனம்.
றந் - நீங்கி.
விைரகின்ற - விைரந் ெசல்கின்ற .

