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3.1. நாைளக்கு நாண்மங்கலம்
கட ன் அ
ைல ம், ெதா வான ம் ஒன் ப கிற இடத்தில் அள ம்,
பரப் மற்ற ெபான்னிறத் ப் ேபெராளிப் ெப மலர் ஒன் பல்லாயிரம் ேசாதிக்
கதிர்கைள நீட் க் ெகாண் ேமெல ந்த ! அந்த ஒளியின் எ ச்சியில் கடல் நீர்
மாணிக்கக் குழம்ெபன மாறிச் ெசம்ைம ஒளிர மின்னிய . அைலகள் கைரயில் ேமா ம்
ஒ
ம், ஊழியர்கள் கப்பைல இ த் நங்கூரம் பாய்ச்சும் ேபா பா ம் ஒ வைகப்
பாட் ன் கூட்டமான குரல்க ம் ேகட்டன. ைவகைறக் காலத்தின் கீதெமன்காற்
உடைலத் த வித் தண்ைம சிச் ெசன்ற . கடற் பறைவகளின் குரல்க ம் ேகட்டன.
குமாரபாண் யன் இராசசிம்மன் உறக்கம் கைலந்
ரண்
இைமகள் கனத் ப் ேபாய் விழிக க்குள் எாிச்சலாக இ ந்த

ப த்தான். கண்
அவ க்கு.

"இளவரேச! எ ந்தி ங்கள்; கைர வந் விட்ட " என் ெமல்லத் தட்
சக்கேசனாபதி. குமாரபாண் யன் கண்கைளத் திறந்தான்.

எ ப்பினார்

அடடா! என்ன அற் தமான காட்சி அவன் கண்க க்கு ன் விாிகிற ! நீலக்கடல்
மிடத்தில் தைரேமல் ஒ பசுைமக் கடல் ெதன்ப கிறேத! கைரக்கு ேமல்
கண்பார்ைவ எட் ப் பி க்கிற ெதாைல வைர அடர்த்தியான பசுைமக்கா
ெதாிகிற . கைரேமல் பிரயாணத் க்கு ஏற்ற ைறயில் அலங்காிக்கப்பட்ட இரண்
உயர்ந்த சாதிக் குதிைரகேளா நாைலந்
ரர்கள் நின் ெகாண்
ப்பைத ம்
இராசசிம்மன் பார்த்தான்.
"சக்கேசனாபதி! காசிப மன்னர் வரவில்ைல ேபா
க்கிற ! யாேரா ரர்கள் தான்
குதிைரேயா வந் காத்தி க்கிறார்கள். இவர்கள் எப்ப இவ்வள கணக்காக நாம்
இன் வ ேவாெமன் ெதாிந் ெகாண்டார்கள்? நாம் இந்தத் ைறயில்
இறங்குேவாெமன் இவர்க க்கு எப்ப த் ெதாிந்த !" என் ேகட்டான்
குமாரபாண் யன்.
"நான் இங்கி ந்
றப்ப ம்ேபாேத இரண்
ன் நாட்கைளக் குறிப்பிட் அதில்
ஏதாவ ஒ நாள் வ வதாகச் ெசால் விட் த்தான் இைடயாற் மங்கலத் க்கு
உங்கைளச் சந்திக்க வந்ேதன். எந்த இடத்தில் இறங்குவெதன் அப்ேபா நான்
உ தி ெசய்யாததால் மாேதாட்டம், த்தளம் இரண்

இடங்களி

ம் ெதாடர்ந்

4
இரண்
ன் நாட்கள் குதிைரக ம் ஆட்க ம் காத்தி க்குமா ஏற்பா ெசய்
விட் வந்ேதன். காசிப மன்னர் இன்ைறக்கு அ ராத ரத்தில் இ ப்பார். நாம்
அ ராத ரத்தில் அவைரச் சந்திக்கலாம். அடடா! உங்களிடம் நான் ன்ேப ெசால்ல
மறந் விட்ேடேன! நாைளக்குக் காசிப மன்னாின் பிறந்த நாள். ெவள்ளணி
விழாவாகிய நாண்மங்கல தி நாைளக் ெகாண்டாட அ ராத ரத்தில் பிரமாதமான
ஏற்பா கள் நடந் ெகாண்
க்கும். தம் ைடய ெவள்ளணி விழாவன் ெபௗத்த
பிட்சுக்கைளெயல்லாம் அவர்கள் இ ப்பிடம் ெசன் வணங்கி ஆசிெபற
ேவண் ெமன்பதால் தான் ேகாநகரமாகிய ெபாலன்ன ைவயில் ெகாண்டாட
ேவண் ய இவ்விழாைவ அ ராத ரத் க்கு வந் ெகாண்டா கிறார் அரசர்."
"சக்கேசனாபதி! அந்த ஒ நாளிலாவ உள் ம் ற ம் ெவள்ைளயாகத்
ய்ைமேயா இ க்க எண்ணிப் பிறந்த நாைள ெவள்ளணி விழாவாக
அைமத்தி க்கும் நம்

ன்ேனார் மர எவ்வள

'வாழ்நாெளல்லாம், ெபாய்க்காக வாழ்ந்தா

அற் தமான

ம் அந்த ஒ

பார்த்தீர்களா?

நாளாவ

உண்ைமக்காக

வா ' என் அறி
த் வ ேபாலல்லவா அந்தப் ெபயைர ைவத்தி க்கிறார்கள்"
என் சிாித் க் ெகாண்ேட கூறினான் இராசசிம்மன்.
"இளவரேச! ெதன்பாண் நாட் க்குாியவர் என்பைத நீங்கள் தமிைழப் பற்றிப்
ேபசும் ேபாெதல்லாம் நி பித் வி கிறீர்கள். ேநற் க் கப்பல் ேமல் தளத்தில் நின்
ெகாண் பா ய கவிைதேயா உங்கள் நாவன்ைமைய ம் எனக்குப்
ாியைவத் விட்ட . உங்கள் கவித் திறைனப் பற்றி இ வைர காசிப மன்ன க்குத்
ெதாியா . ெதாிந்தால் மிக ம் ெப ைமப்ப வார்."
அவர்கள் இப்ப ப் ேபசிக் ெகாண்
க்கும் ேபாேத கப்பல்
பாய்ச்சப்பட் க் கைரைய அ கியி ந்த .

ைமயாக நங்கூரம்

"இங்கி ந் அ ராத ரம் வைரயில் நாம் குதிைரயில்தான் ேபாக ேவண் ம்.
கடற்காய்ச்சேலா உங்களால் குதிைரப் பயணம் ெசய்ய
மா என் தான்
தயங்குகிேறன்" என்

கூறி, அ கில் ெந ங்கிக் குமாரபாண் யனின் ெநற்றிைய ம்

மார்ைப ம் ெதாட் ப் பார்த்தார், சக்கேசனாபதி.
"அ ஒன் ம் எனக்கு அவ்வள சிரமமான காாியமில்ைல. பசுைம ம், வனப் ம்,
குளிர்ச்சி ம் நிைறந்த இந்தக் காட் வழியில் பயணம் ெசய் ம் ேபா
கடற்காய்ச்சைலேய மறந் வி ேவன் நான். உங்கள் நாட் ன் வனங்களில் வழி
ெந கப் ெபௗத்த ஆலயங்க
அன் ள்ள இடங்க
யாராவ

ம், பிட்சுக்களின் சா சங்கங்க

ம், அன் நிைறந்த மனிதர்க

ெபா ட்ப த் வார்களா?"

ம் நிைறய இ க்குேம.

ம் இ க்கும் ேபா

ன்பங்கைள
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"அப்ப யானால் இறங்கி வா ங்கள். அேதா குதிைரகைள ைவத் க் ெகாண்
நம்ைம எதிர்பார்த் க் காத்தி க்கின்றார்கள். நாம் ேபாகலாம்."
"நாம் ேபாவ சாி, கப்பல் அைறக்குள் இ க்கும் பாண் நாட் ன் அரசுாிைமப்
ெபா ள்கைள த ல் பத்திரமாகக் ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்க்க ேவண் ெமன்பைத
மறந்

விட்டீர்களா?"

"அைதப் பற்றித் தங்க

க்கு கவைலேய ேவண்டாம் இளவரேச! கப்பல்

ஊழியர்க ம், நம்ைம வரேவற்க வந்தி க்கும் ஈழ நாட்
ரர்க ம் அவற்ைறப்
பா காப்பாக எ த் ச் ெசன் அரண்மைனயில் ேசர்த் வி வார்கள். அதற்கு நான்
ெசால் ஏற்பா ெசய் வி கிேறன்" என் சக்கேசனாபதி உ திெமாழி கூறிய ம்
தான் குமாரபாண் ய க்கு மனச் சமாதானம் ஏற்பட்ட .
கப்ப
ந் இறங்கி ஈழ நாட் மண்ணில் கால் ைவக்கு ன் கைடசியாகத்
தி ம்பிப் பார்த்தான் இராசசிம்மன். கடந் வந்த கடல் ஆர்ப்பரவம் ெசய்
ெகாண்
ந்த . திடீெரன் அந்தப் ெபாிய கடல்
வ ம் தன் தாய் வ த்த
கண்ணீேரா என அவன் மனத்தில் ஒ பிரைம எ ந்த . யரத்ைத
மனத் க்குள்ேளேய அடக்கிக் ெகாண் ேமல் தளத்தி
ந் கீேழ ெசன்
சக்கேசனாபதி டன் கைரயில் இறங்கினான்.
"சக்கேசனாபதி! இந்த இடத்தில் கடல் ைற மிக அழகாக இ க்கிறேத? இதற்கு
சில ைற உங்கள் நாட் க்கு வந்தி ந் ம் இைதப் பார்க்கும் வாய்ப் எனக்கு
ஏற்படேவ இல்ைலேய!" என் அந்தப் பகுதியின் அழைகப் பார்த் வியந்
வினவினான் இராசசிம்மன்.

ன்

"இ வைர பார்க்க வாய்ப்பில்லாமல் ேபானதால் தாேன இப்ேபா உங்களால்
இைதப் பார்த் வியக்க
கிற . இளவரேச! இந்தப் த்தளம் ைறக்குப்
பழைமயான ெபயர் 'தமனன் ேதாட்டம்' என்பதாகும். உங்கள் நாட் ல் கடற்கைரத்
ைறகெளல்லாம் பாைலவனம் ேபால் மணல் ெவளிகளாகேவா, வறண்ட பைனமரக்
கா களாகேவா இ க்கின்றன. ஆனால் இங்ேக கடற்கைரயி ம் பசுைம வளம்
இ க்கும் ைறகள் உண் . அதனால் தான் அவற்ைற மா(ந்)ேதாட்டம், தமனன்
ேதாட்டம் என்ெறல்லாம் வளமாகப் ெபயர் சூட் அழகாக அைழக்கின்ேறாம் நாங்கள்."
"ஏேத ? உங்கள் நாட் மண் க்கு வந் இறங்கிய டன் தற்ெப ைம ேபசும்
பண் உங்கைளப் பற்றிக் ெகாண் விட்டேத! உங்கள் இலங்ைகைய நீங்கேள கழத்
ெதாடங்கிவிட்டீர்கள்!" என் சக்கேசனாபதிைய வம் க்கு இ த்தான் இராசசிம்மன்.
ஆனால் அவேரா ேபச்ைச ேவ திைசக்குத் தி ப்பினார். "இளவரேச! ெசம்பவழத்
தீவில் ஏேதா ஒ

ேசாழ நாட் க் கப்பைலப் பார்த்ததாக நீங்கள் கூறினீர்கள் அல்லவா?
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அந்தக் கப்பைலப் பற்றி எ ம் சில சந்ேதகங்கள் இன் ம் என் மனத்தில் நீங்காமல்
இ ந் ெகாண்ேட பய
த் கின்றன. எந்த வைகயிலாவ சூழ்ச்சி ெசய்
உங்கைளத் ன்
த் வதற்ெகன் ேசாழ நாட் ஆட்கள் அந்தக் கப்ப ல்
மைறவாகப் பின் ெதாடர்ந் வ கிறார்கேளா என் நான் சந்ேதகப்ப கிேறன்" என்
ெசால் க் ெகாண்ேட, குமாரபாண் யனின் கத்ைத உற் ப் பார்த்தார்
சக்கேசனாபதி. அவர் கூறிய வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட ம் இராசசிம்மன் திைகத்தான்.
அவன் கத்தில் ம ட்சி ம், அச்ச ம் ெதன்பட்டன. சக்கேசனாபதியால் அவ்வள
சாியாக எப்ப அ மானிக்க
ந்த என்ேற அவன் வியந்தான். தான் தற்ெசயலாக
அந்தச் ேசாழ நாட் க் கப்பைலப் பற்றிக் கூறியைத அவர் ஏன் இன் ம் மறக்காமல்
நிைன ைவத் க் ெகாண் கவைலப்ப கிறார் என்ப தான் அவ க்கு
திைகப்ைபயளித்த .
"சக்கேசனாபதி! அந்தக் கப்பல் எக்ேக ெகட் ப் ேபானால் என்ன? நமக்கு
இனிேமல் அைதப் பற்றிக் கவைல இல்ைல. நாம் தான் வரேவண் ய இடத் க்குப்
பத்திரமாக வந் ேசர்ந் விட்ேடாேம!" என் அவாிடம் பதி க்குக் ேகட்டான் அவன்.
"அப்ப யல்ல, இளவரேச! எப்ேபா

நம் பைகவர்களின் கப்பல் நம் ைடய

வழிகளில் ெதன்பட் விட்டேதா, அப்ேபாேத அ கைடசிவைர நம்ைமப் பின்
ெதாடரலாம் என் நாம் சந்ேதகப்பட ேவண் ய தான். அந்த மாதிாிக் கப்பல்கள்
எைவேய ம் வந்தால் த த் நி த்தி, அதி
க்கும் ஆட்கைளச் சிைறபி க்குமா
ஏற்பா ெசய் வி வதற்காகத்தான் உங்கைளக் ேகட்கிேறன். அந்தத் த ப்
ஏற்பாட்ைட இப்ேபாேத இங்ேகேய ெசய் வி ேவன் நான்."
"அந்த மாதிாி ஓர் ஏற்பா நீங்கள் ெசய்ய
மானால் நல்ல தான்" என்
ஒப் க் ெகாண்டான் குமார பாண் யன். உடேன சக்கேசனாபதி அங்கி ந்த

அதற்கு

கடல் ைற ஆட்களிடம், "நான் ெசால்வைதக் கவனத்தில் ைவத் க் ெகாள் ங்கள்!
இந்த இடத்திேலா அல்ல மாேதாட்டத்திேலா இறங்குவதற்காக இன்றி
ந்
இன் ம் சில நாட்க க்குள் தமிழ்நாட் க் கப்பல்கள் எைவேய ம் வந்தால்
அவற்ைறத் த த் நி த்தி ைவத் க் ெகாண் எங்க க்குத் தகவல் அ ப்ப
ேவண் ம். இந்தக் கட்டைள அவசர ம், அவசிய ம் வாய்ந்த . நிைனவி க்கட் ம்"
என் கண் ப்பான குர ல் உத்தரவிட்டார். பின் குதிைரகேளா காத்தி ந்த ஈழ
நாட்
ரர்களிடம் "நீங்க ம் கப்பல் ஊழியர்க மாகச் ேசர்ந் கப்பல் அைறயில்
இ க்கும் பாண் ய நாட் அரசுாிைமப் ெபா ள்கைளத் தக்க பா காப் டன்
அரண்மைனயில் ெகாண் ேபாய் ேசர்த் விட ேவண் ம்" என் வற்
த்திக்
கூறினார். குமார பாண் யனின் வரைவ அ ராத ரத்தி
க்கும் காசிப மன்ன க்கு
ன் ெசன் அறிவிப்பதற்காக அவர்கள் இ வ ம் றப்ப வதற்கு ன்ேப ஒ
வா ப ரன் குதிைரயிற் பறந்தான்.
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அங்ேக பசுைமயான ெதன்ைன மரங்க க்கு ந ேவ மிகப் ெபாிய ேதங்காய்
ெயான்ைறக் கு மிேயா தைலகீழாகக் கவிழ்த்த ேபால் ெவண்ணிறத் டன்
கூ ய ெபௗத்த விஹாரக் கட்டடம் ஒன் ெதாிந்த . குதிைரயில் ஏறிக்ெகாள்வதற்கு
ன்னால் அந்த ஆலயத் க்குப் ேபாய்க் குமாரபாண் ய
ெப மாைன வணங்கிவிட் வந்தார்கள்.

ம், சக்கேசனாபதி ம் த்தர்

ெமாட்ைடத் தைல ம் ஒளி நிைறந்த மஞ்சள் நிற ஆைட மாகக் காட்சியளித்த
த்தபிட்சு ஒ வர் அந்த ஆலயத்தில் இ ந்தார். அவர்கைள அன் டன் வரேவற் ,
"உங்க ைடய பிரயாணம் சுகம் நிைறந்ததாக இ க்கட் ம்" என்
வாழ்த் க் கூறி அ ப்பினார் அவர்.

ன்னைகேயா

குதிைரகள் றப்பட்டன. ெவயில் படாத காட் ல் விைரவாகச் ெசல்லவல்ல சாதிப்
ரவிகளில் பயணம் ெசய்வ காற்றில் பறப்ப ேபால் இன்பமாக இ ந்த . நண்பகல்
ேநரத் க்கு ஒ காட் ச் சிற்
கடன்கைள ம் உணைவ ம்

ாில் இ ந்த பிட்சுக்களின் சங்கம் ஒன்றில் தங்கி, நாட்
த் க் ெகாண்டனர். பழகிய மனித க்ேக வழிகள்

மறந் ேபாகக்கூ ய கா அ ! ெகாஞ்சம் வழி தவறி, இடம் தவறி ந க்காட் ல்
ேபாய் மாட் க் ெகாண்டால் கூட்டம் கூட்டமாகத் திாி ம் யாைன மந்ைதகளிடம்
சிக்கித் திண்டாட ேவண் ய தான்.
"இளவரேச! இ ட் கிற சமயத்தில் எந்த ஊர் வ கிறேதா அங்ேக தங்கிவிட் ,
ம ப
ம் காைலயில் பயணத்ைதத் ெதாடங்கி அரச ைடய ெவள்ளணி விழா க்கு
அ ராத ரம் ேபாய்வி ேவாம். இந்தக் கா களில் இர ப் பயணம் ஆபத்தான !"
என்றார் சக்கேசனாபதி. குமாரபாண் யன் அதற்கு ஒப் க் ெகாள்ளவில்ைல. "கண்ட
இடங்களில் தங்கித் க்கத்ைதக் ெக த் க் ெகாண் கிடப்பைத விட இரவி ம்
பயணம் ெசய்தால் சற்
ன்பாகேவ ேபாய் அரச ைடய நாண்மங்கலத்தில் கலந்
ெகாண் ெவள்ளணிக் ேகாலத்தில் அவைரக் கண் மகிழலாம்" என்றான் அவன்.
"இரவில் தங்கி வி வதற்கு ஐந் நாழிைக இ க்கும் ேபா
றப்பட்டா ம்
விழா க்கு நாம் ேபாய்விட
ம். இந்தப் பக்கத் க் கா களின் நிலவரத்ைத நன்கு
ெதாிந் ெகாண் நான் ெசால்கிேறன். என் வார்த்ைதையத் தட்டாதீர்கள். இர ப்
பயணத் க்கு இந்தக் கா ஏற்றதில்ைல" என் மீண் ம் இராசசிம்மைனக்
ெகஞ்சினார் அவர். அவேனா 'இரேவ ேபாக ேவண் ம்' என்
கா ல் நின்றான்.

பி வாதமாக ஒற்ைறக்

அப்ேபா மாைல மயங்குகிற ேநரம் ஆகியி ந்த . ஆதி ரம் என்ற ஊைரக் கடந்
வடகிழக்காக அ ராத ரத் க்குச் ெசல் ம் காட் ப் பாைதயில் அவர்க ைடய
குதிைரகள் ெசன் ெகாண்
ந்தன. அப்ேபா அவர்கள் ெசன் ெகாண்
ந்த பகுதி
மிக மிக அடர்ந்த பயங்கரமான வனப் பகுதி. நாகராகப் ெப வனம் என் வழங்கும்
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அந்த இ ண்ட காட் ல் அவர்கள் குந்த ேபா
இ ந்த இ ள் ெப கிக் கனத்த .

கதிரவன் மைறந்தான். ஏற்ெகனேவ

குமாரபாண் யனின் பி வாதத்ைத எண்ணி மனம் வ ந்திய சக்கேசனாபதி,
'க ைண நிைறந்த எங்கள் த்தர் ெப மாேன! எங்க
காப்பாற் ங்கள்' என்

க்கு ஒ

ன்ப ம் ேநராமல்

மனத்தில் தியானம் ெசய்தவாேற குதிைரையச் ெச

த்திக்

ெகாண்
ந்தார். காட் ல் அங்கங்ேக பி ம்மாண்டமான த்தர் சிைலகைள ம்,
ெபௗத்த விஹாரங்கைள ம் கண்ட ேபாெதல்லாம் தி ம்பத் தி ம்ப இந்த ஒேர
தியானம் தான் ஈழ நாட் ப் பைடத்தைலவாின் மனத்தில் உண்டாயிற் .
காட் ல் ஓாிடத்தில் ெபௗத்த விஹாரத்தில் விளக்ேகற்றிக் ெகாண்
ந்த த்த பிட்சு
ஒ வர் விளக்ேகா ஓ வந் அவர்கள் குதிைரகைள வழிமறித் நி த்தினார்.
விளக்ேகா பதறிப் ேபாய் ஓ வந்த அவைரக் கண் என்னெவன் அறிந்
ெகாள் ம் ஆவ டன் அவர்க ம் குதிைரகைள நி த்தினார்கள். "ெபாியவேர! நான்
ெசால்வைதக் ேக ங்கள். இந்த இ ட் ல் பயணம் ேவண்டாம். என்ேனா நீங்க ம்
இந்த இைளஞ ம் இந்தப் ெபௗத்த விஹாரத்தில் தங்கிவிட் அதிகாைலயில்
ேபாகலாம். நான் கூட அரசாின் ெவள்ளணி விழாைவக் காண்பதற்காகக் காைலயில்
அ ராத ரம் றப்படலாெமன்றி க்கிேறன்" என் சக்கேசனாபதிைய ேநாக்கிச்
ெசான்னார் த்த பிட்சு. சக்கேசனாபதி இராசசிம்மனின் கத்ைதத் தி ம்பிப்
பார்த்தார்.
"அ
எங்க
எங்க
என்

கேள! உங்க ைடய அன் க்கு நன்றி. பயத்ைத நாங்கள் மறந் விட்ேடாம்.
க்கு அவசரமாகப் ேபாக ேவண் ம். திய இடத்தில் இந்தக் காட் க் குளிாில்
க்கு உறக்கம் வரப் ேபாவதில்ைல. ஆகேவ எங்க க்கு விைட ெகா ங்கள்"
இராசசிம்மேன கத்தில த்தாற் ேபால் ம த் ப் பதில் ெசால் விட்டான்.

"உங்கள் வி ப்பம் அ வானால் சாி! ம ப்பதற்கு நான் யார்?" என்
விலகி நின் ெகாண்டார் த்த பிட்சு. குதிைரகள் மீண் ம் ஓ ன.

வழிைய விட்

"இளவரேச! அந்தப் த்த பிட்சு வ வில் ஓ வந் கூறியைதக் ேகட்டீர்களா? இந்தக்
கா கைளப் பற்றி விவரம் ெதாிந்தவர்கள் யா ம் நம் ைடய பிரயாணத்ைத
அ மதிக்க மாட்டார்கள்" என்றார் சக்கேசனாபதி. அதற்குக் குமாரபாண் யன்
ம ெமாழி கூறவில்ைல. அந்தச் சமயத்தில் ெதாைலவில் எங்ேகா கூட்டமாக
யாைனகள் பிளி ம் ஒ கா
வ ம் எதிெரா த்த . ேமேல தைலயில்
இ க்கிறார் ேபால மரக்கிைளகள் பின்னிப் பிைணந்தி ந்த ஒ பகுதியில் ேதர் வடம்
ேபாலப் ெபாிய மைலப் பாம் ஒன் ெதாங்கிக் ெகாண்
ந்த . கூர்ந் பார்த்
அைதக் கண் ெகாண்டார் சக்கேசனாபதி. இராசசிம்மன் அதன் ேமேல இ த் க்
ெகாள்கிறாற் ேபாலக் குதிைரையச் ெச த்திக் ெகாண் ேபாவதற்கு இ ந்தான்.
நல்லேவைளயாக சக்கேசனாபதி அவைனத் த த் நி த்திக் குதிைரைய விலக்கிச்
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ெச த்திக் ெகாண் ேபாகச் ெசய்தார். வனத்தின் அந்த அடர்ந்த பகுதிக்குள் ேபாகப்
ேபாகத்தான் தன் ைடய ணி அசட் த்தனமானெதன் இராசசிம்ம க்குப்
ாிந்த . அப்ேபாேத சக்கேசனாபதி ெசான்னைதக் ேகட்
க்கலாெமன்பைத அவன்
உணரலானான். இரண்டாவதாக அந்தப் த்த பிட்சு வந் த த்த ேபாதாவ
ேகட்
க்கலாேம என் தன்ைனேய ெநாந் ெகாள் ம் நிைல அவ க்கு
ஏற்பட்ட . பயங்கரமான காட் மி கங்களின் கூக்குரல்கெளல்லாம் பாைதக்கு மிக
அ கில் ேகட்கத் ெதாடங்கின. இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர் ேபசிக் ெகாள்ளாமேல
குதிைரகைளச் ெச த்திக் ெகாண்
ந்தனர். இ ள் ஒ வர் கத்ைத மற்ெறா வர்
பார்க்கவிடாமல் ெசய்த . 'இளங்கன் பயமறியா என்ப சாியாகத்தான்
இ க்கிற . அப்ேபாேத கண் த் ச் ெசால் த் த க்காமல் உடன் றப்பட்ட
தவ ' என்

சக்கேசனாபதி சிறி

சினத்ேதா

என்

நிைனத்தார். அவ ைடய கண்களின்

பார்ைவ கூர்ைமயாகி, எதிேர வழிையேய உற் ப் பார்த் க் ெகாண்

வந்தன.

'இன் ம் சிறி ெதாைல ெசன்றால் ெதன் கிழக்ேக விசித ரத்தி
ந்
அ ராத ரத் க்கு வ ம் சாைலெயான் காட் ச் சாைலேயா ஒன் கூ ம். அந்த
இடத் க்குப் ேபான ம் இளவரசைரக் க ைமயாகக் கண் த் விசித ரத் க்குக்
கு க்கு வழியாக அைழத் ப் ேபாய்விட ேவண் ம்' என் மனத் க்குள்
திட்டமிட்
ந்தார் சக்கேசனாபதி. விசித ரத்தில் ஆயிரம் பிட்சுக்கைள
உ ப்பினர்களாகக் ெகாண்ட மகாெபௗத்த சங்கம் ஒன் உண் . அந்தச் சங்கத்தின்
தைலவர் தத் வேசன அ கைளச் சக்கேசனாபதிக்கு நன்கு ெதாி ம். அங்ேக
தங்கிவிட் வி ந்த ம் அ ராத ரப் பயணத்ைதத் ெதாடரலாெமன்ப அவர்
திட்டமாயி ந்த . ஆனால் அந்தத் திட்டப்ப எ
ம் நைடெபறவில்ைல. ற்றி ம்
ேவறான பயங்கர நிகழ்ச்சி ஒன் நடந்த .
காட் ச் சாைல ம் விசித ரத் ச் சாைல ம் சந்திக்கிற இடம் வந்த ேபா
இ
ழக்கம் ேபால் யாைனகள் பிளி ம் ஒ
காேட கி கி க்கும்ப எ ந்தன.

க

ம், மரக்கிைளகள்

றிகிற சத்த ம்

"இளவரேச! குதிைரைய நி த் ங்கள்..." என் கூச்ச ட்டார் சக்கேசனாபதி.
குதிைரகள் நின்றன. எதிேர வழி மறிக்கிறார்ேபால் பத்தி ப க ங்குன் கள் நீண்ட
தந்தங்கைள ஆட் க் ெகாண் நின்றன. அந்த யாைனகளின் தந்தங்கள் அவ்வள
இ ட்
ம் 'பளிச்'ெசன் ெதாிந்தன. சக்கேசனாபதி "ேபசாமல் நான் ெசய்வ ேபால்
ெசய் ங்கள்" என் இராசசிம்மனிடம் கூறிவிட் க் குதிைர ேமல் எ ந் நின்றார்.
அப்ப நின்ற டன் ேமேல தாழ்வாக இ ந்த ஒ மரக்கிைள அவர் ைகக க்கு
எட் ய . அைதப் பற்றிக் ெகாண் மரத்தில் ஏறினார் அவர். இராசசிம்ம ம் அேத
வழிையப் பின்பற்றி அேத மரத்தில் ஏறினான். யாைனகளின் மதம் மரக்கிைளகைளச்
சா க் ெகாண்
ந்த . "உயிைரப்பற்றி உ தியாக நம் வதற்கில்ைல.
குலெதய்வங்கைளத் தியானித் க் ெகாள் ங்கள்! விதி இ ந்தால் பிைழப்ேபாம்"
என் ந ங்கும் குர ல் குமாரபாண் ய க்குச் ெசான்னார் சக்கேசனாபதி. தங்கள்

10
உயிர்கைளப் பற்றி அவர்கள் நம்பிக்ைகயிழந்
சாைலயில் ஒ ெபாிய ஆச்சாியம் நிகழ்ந்த .

விட்ட அந்தச் சமயத்தில் விசித ரத் ச்

----------3. 2. ெவள்ளணி விழா
குமாரபாண் யன் இராசசிம்ம ம் சக்கேசனாபதி ம் ஏறி உட்கார்ந்தி ந்த
மரக்கிைள கம்பம் ஏற்பட் ஆ வ ேபால் ஆ ய ! ஒ யாைனக் கூட்டேம சுற்றி
ெமாய்த் க் ெகாண் ஆட் னால் மரம் பிைழக்குமா? அவர்கள் ஏறக்குைறயத் தங்கள்
உயிாின் ேமல் ைவத்தி ந்த
நம்பிக்ைகைய ம் இழக்கத் ெதாடங்கிய
சமயத்தில்தான் விசித ரத் ச் சாைலயில் அந்த ஒளி உதயமாயிற் .
ைகயில் தீப்பந்தங்கேளா ஒேர மாதிாி மஞ்சள் உைட அணிந்த ெபௗத்த மதத்
றவிகளின் ெப ங்கூட்டெமான் அந்தச் சாைலயி
ந் வந் ெகாண்
ந்த .
ஒன் க்ெகான் உயர் தாழ் ஒ ேவ பா ன்றி ஒேர விதமான ெதானியில் அந்தத்
றவிகள் ேசர்ந் பா க் ெகாண் வந்த ெபௗத்த சமய சுேலாகங்கள் அந்தக் கா
வ ம் சாந்தி உணர்ைவ அள்ளிப் பரப் வ ேபா
ந்த . 'அைமதி அைமதி'
என் ெப ங் குரெல த்
ழங்கிய அந்த இனிைம ழக்கம் க ைண மயமாக
ஒ த்த . உயிாினங்களின் ெவறித்தனங்கைளெயல்லாம் அடக்கிக் கட் ப்ப த்தித்
தன் வசமிழக்கச் ெசய்
வற்ற ேபரைமதியில் ஆழ்த் ம் ஆற்றல் அந்த
இன்ெனா யில் இ ந்த ேபா ம். "ஐேயா! பாவம் இத்தைன பிட்சுக்க ம் வந்
இந்த யாைனக் கூட்டத்தில் மாட் க் ெகாண் திண்டாடப் ேபாகிறார்கேள" என்
ெமல் ய குர ல் இராசசிம்மன் சக்கேசனாபதியின் காத கில் ெசான்னான்.
சக்கேசனாபதி அைதக் ேகட் ப் பலமாகச் சிாித்தார்.
"ஏன் சிாிக்கிறீர்கள்?"
"பார்த் க் ெகாண்ேட இ ங்கள், என் சிாிப்பின் காரணம் உங்க

க்குப் ாி ம்."

விளக்ெகாளி ம், கீத ஒ
ம், பிட்சுக்களின் கூட்ட ம் அ கில் ெந ங்க ெந ங்க
அங்ேக ஓர் அற் தமான மா தல் ஏற்பட்ட . யாைனகளின் பிளிறல்கள் சிறி
சிறிதாகக் குைறந் ,
வில் ஒ யற் ஓய்ந்தன. மரங்கள் ஆட்டப்படவில்ைல;
கிைளகள் றிக்கப்பட வில்ைல. ஒ ஓைசகைளெயல்லாம் அடக்கிக் ெகாண் நிற்கும்
ஒ ேபரைமதி தானாகத் திடீெரன் அந்தக் காட் ன் ேமல் கவிழ்வ ேபால் இ ந்த .
குமாரபாண் யன் வியப் டன் கீேழ பார்த்தான். மந்ைத மந்ைதயாகச் சாைலைய
அைடத் க் ெகாண் நின்ற யாைனக் கூட்டம் ெம வாக அடங்கி, ஒ ங்கி, விலகி,
காட் க்குள் குந் மைறவ ெதாிந்த . யாைனகள் நடந் ேபாவதற்குாிய ரட் த்
தன ம், கூப்பா ம் சிறிதாவ

இ க்க ேவண் ேம! இ ளில் வா ம், உணர் மில்லாத

11
க ங்குன் கள் சில எதன் ேபாக்கிேலா கவரப்பட் விலகிச் ெசல்வ ேபால் ெமல்ல
மைறந்த யாைனக் கூட்டம். த்த பிட்சுக்கள் அந்த இடத்ைத அ கும் ேபா சாைல
ெவறிச்ேசா த் ய்ைமயாக இ ந்த .
"சக்கேசனாபதி! இ
இராசசிம்மன்.

என்ன விந்ைத?" என்

வியப் ேம

ட்ட குர ல் ேகட்டான்

"விந்ைத மல்ல, தந்திர மல்ல! லன் உணர் கைள ெவன்ற

ய்ைமக்கு

உயிர்களின் மாியாைத! அன் ம், க ைண ம் நிைறந்த குரல்கள் ஆயிரக்கணக்கில்
ஒ க்கும் ேபா அந்த ஒ ெவள்ளத்தில் மி கத் தன்ைம ேதய்ந் ெநகிழ்ந்
வி கிற . தவத் க்கு மட் ேம உள்ள வ ைம இ ."
"ஆச்சாியமான நிகழ்ச்சி தான்!"
"இப்ேபாேத நா ம் கீேழ இறங்கி இந்தப் த்த பிட்சுக்கைளத் ெதாடர்ந்ேத
அ ராத ரம் ேபாய்வி வ நல்ல . இவர்கள் கூட அரச ைடய நாண்மங்கலத் காக
அ

ராத ரம் ேபாகிறவர்களாகத் தான் இ க்க ேவண் ம். வா ங்கள், இறங்கி

விசாாிக்கலாம்" என் சக்கேசனாபதி ம், இராசசிம்ம ம் கீேழ இறங்கினார்கள்.
அவர்க ைடய குதிைரகள் மரத்தின் கீழி
ந் சிறி ெதாைல தள்ளி
ைலக்ெகான்றாக நின் ெகாண்
ந்தன. த்தபிட்சுக்கள் அவர்களி வ ம் நின்
ெகாண்
ந்த இடத் க்கு மிக அ கில் வந் விட்டனர். சாைலயில் ெந ந் ரத் க்குத்
ெதாிந்த பிட்சுக்களின் வாிைசையப் பார்த்த ேபா ஆயிரம் ேப க்குக் குைறயாமல்
இ க்கும் ேபால் ேதான்றிய .
"இளவரேச! இவர்கள் எல்ேலா ம் விசித ரத்
பிட்சுக்கள். இேதா, கூட்டத்தில் எல்ேலா க்கும்

மகாெபௗத்த சங்கத்ைதச் ேசர்ந்த
ன்னால் ைகயில் சுவ ேயா

நடந்

வ கிறாேர, இவர் தான் மகாெபௗத்த சங்கத்தின் தைலவர் தத் வேசன அ கள்.
வா ங்கள்...! உங்கைள அவ க்கு அறி கப்ப த்தி ைவக்கிேறன்" என்
குமாரபாண் யனின் ைகையப் பற்றி அைழத் க் ெகாண் பிட்சுக்களின் கூட்டத் க்கு
ன்னால் ெசன்றார் சக்கேசனாபதி.
மரத்த
ெகாண்

இ ட்

ந்

யாேரா இ வர் ேவகமாகத் தங்கைள ேநாக்கி வந்

ப்பைதப் பார்த்த ம், சாைலயில்

ன்ேனறிக் ெகாண்

கூட்டம் தயங்கி நின்ற . சக்கேசனாபதி ம், குமாரபாண் ய
அ க க்கு ன்னால் ேபாய் வணங்கி நின்றார்கள்.

ந்த பிட்சுக்களின்

ம் தத் வேசன
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"நான் என் கண்க க்கு ன்னால் காண்ப உண்ைமதானா? வி ந்தால்
அரச ைடய நாண்மங்கல விழா க்கான ஏற்பா கைளக் கவனிக்க ேவண் ய
ஈழநாட் ப் பைடத்தைலவர் காட் ல் காட்சியளிக்கிறாேர?" என் கலகலெவன்
சிாித்தவாேற சக்கேசனாபதிைய ேநாக்கிக் ேகட்டார் பிட்சுக்களின் தைலவரான
தத் வேசன அ கள்.
"அ கேள! கடந்த சில நாட்களாகத் ெதன்பாண் நாட் ல் சுற்றிக் ெகாண்
இ ந் விட் இன் தான் இலங்ைக மண்ணிேலேய கால் ைவத்ேதன். இேதா என்
அ ேக நிற்கும் இைளஞர் குமாரபாண் யர் இராசசிம்மன் ஆவார்" என் ெதாடங்கி,
காட் ல் வந் ெகாண்
க்கும் ேபா யாைனகள் கு க்கிட்டதால் தங்க க்கு
ஏற்பட்ட ன்பம் தலானவற்ைற ம் கூறினார் சக்கேசனாபதி. குமாரபாண் யைன
அன் டன் அ கில் அைழத் த் தட் க் ெகா த் ஆசி கூறினார் அ கள். அவ ைடய
க ைண நிைறந்த மலர்ந்த கத்ைதப் பார்க்கும் ேபா அ ராத ரத் க் காட் ல்
அங்கங்ேக கண்ட த்தர் சிைலகளின் கங்கைளெயல்லாம் ஒன் ேசர்த் ப் பார்ப்ப
ேபா
ந்த குமார பாண் ய க்கு.
"பரவாயில்ைல! நீங்கள் இ வ ம் வி ம்பினால் எங்க டேனேய
அ ராத ரத் க்கு வரலாம். நாண்மங்கல விழா க்காக நாங்க ம் அ ராத ரம் தான்
ேபாகிேறாம். கூட்டமாகப் ேபாகும்ேபா வனவிலங்குகளின் ெதால்ைல இ க்கா !"
என் கூறிவிட் ச் சிாித்தார் அவர். அந்தத் றவியின் மலர்ந்த கத்தில் சிாிப் த்
ேதான்றி மைற ம் அந்த ஒ கணம் எதிேர இ ந் காண்பவர்களின் கண்களில் ஒ
னிதமான ஒளிையக் காட் மைறத்த . ய ெவள்ைள நிறத் ப் ஒன் மலர்ந்த
ேவகத்தில் மைறந் வி வ ேபான்றி ந்த அந்தச் சிாிப் . இராசசிம்மன் ைகயில்
இ ந்த வலம் ாிச் சங்ைகச் சற் வியப் டன் பார்த்தார் அ கள்.
"இ

நல்ல பயன்கைளத் த ம் உயர்ந்த சாதி வலம் ாிச் சங்காயிற்ேற? உங்க

க்கு

எங்ேக கிைடத்தேதா?" என் குமாரபாண் யைன ேநாக்கிக் ேகட்டார் அவர்.
றவிக்கு ம ெமாழி ெசால்லத் தயங்கிக் ெகாண்ேட சக்கேசனாபதியின் கத்ைதப்
பார்த்தான் அவன்.
"அ கேள! குமாரபாண் யர் இந்தச் சங்கின் ேமல் மிக ம் ஆைசப்பட்
இரண்டாயிரம் ெபாற்கழஞ்சுகைள வாாிக் ெகா த் இைத வாங்கியி க்கிறார்கள்.
யாைனக் கூட்டத் க்குப் பயந் ெகாண் மரத்தில் ஏ ம் ேபா கூட இைதக் கீேழ
ேபாட் விட் ஏற மனம் வரவில்ைல இவ க்கு. இைத ம் இ ப்பில் கட் த்
ெதாங்கவிட் க் ெகாண் ஏறினாேர பார்க்கலாம்!" என் பிட்சுக்களின் தைலவ க்கு
ம ெமாழி கூறிவிட் ஓரக் கண்ணால் கு ம் த்தனமாகக் குமார பாண் யைனப்
பார்த்தார் சக்கேசனாபதி. இராசசிம்மன் அந்தப் பார்ைவக்கு நாணி எங்ேகா
ேநாக்குவ ேபால் தைலையக் குனிந்தான். குதிைரகைள அவரவர் பக்கத்தில் நடத்திச்
ெச த்திக் ெகாண்ேட அவர்க ம் பிட்சுக்கேளா பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தார்கள்.
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பிட்சுக்களின் பிரயாண காலத்தில் பா க் ெகாண் ெசன்ற கீதங்கைள அவர்க
ேசர்ந் பா னார்கள். அ ள் நிைறந்த மனிதர்கேளா நடந் ெசன்ற அந்தப்
பயணத்தில் ெபா
கழிந்தேத ெதாியவில்ைல.

ம்

கிழக்கு ெவ க்கத் ெதாடங்கும் லர் காைல ேநரத்தில் அவர்கள்
அ ராத ரத் க்குள் ைழந்தார்கள். அந்தப் ெப ம் நகரம் தான் அன்ைறக்கு
ைவகைறயிேல எவ்வள ேகாலாகலமாக இ ந்த ! எங்கு பார்த்தா ம்
மணல்
பரப்பிய அலங்காரப் பந்தல்கள், வாைழ ம், பைன ம், க கும், மாவிைல ம் கட் ய
தி த்ேதாரணங்கள், ெசவிகள் நிைறய இைடவிடாமல் ேகட்கும் மங்கல
வாத்தியங்களின் இனிய ஒ கள்; நகரம்

வ ம்

க்களின் ந மண ம் அகிற் ைக

வாசைன ம் பரவின. ெத க்கெளல்லாம் ஒேர கூட்டம்.

கபடாம் அணிந்த யாைனகள்,

நன்றாகச் சிங்காரம் ெசய் ெகாண்ட ெபண்கள், குழந்ைதகள், ஆண்கள், தாம்
அணிந்தி க்கும் மஞ்சள் நிற ஆைடயின் காரணமாக அவ்வள காட்சிக ம் ேசர்ந்
ெகாண் அந்த ஊைர அன்ைறக்குக் கந்தர்வ நகரமாக மாற்றியி ந்தன.
ெபௗத்த விஹாரங்களிெலல்லாம் ஒளிச் சுடர்கள்

த்த

ேபால் தீபாலங்காரம்

ெசய்தி ந்தார்கள். பிட்சுக்களின் கீத ஒ கள், 'அரச க்கு நீண்ட ஆ ைளக்
ெகா க்குமா ' ேவண் க் ெகாண்
ந்தன. ெத
விஹாரங்க க்கு அ கி ம் வண்ணக் கா கள்

ஓரங்களி ம் ெபௗத்த
ைளத் ப் படர்ந் மலர்ந்த

க்கைள மைல மைலயாகக் குவித்தி ந்தார்கள். ெபான் நிற உட

ேபால்

ம், மின்னெலன

இைட ம், ன்னைக இதழ்க ம், அன்ன நைட மாகத் ேதவேலாகத் நாட் ய
சுந்தாிகைளப் ேபால் இளம் ெபண்கள் இரண் உள்ளங் ைககளி ம் மலர்கைள ஏந்திக்
ெகாண்
த்தர் ெப மாைன வழிபடச் ெசன் ெகாண்
ந்தார்கள்.
அக நகரத் க்குள் ைழ ம் எல்ைல வந்த டேன ெபௗத்தத் றவிகள்
விைடெபற் க் ெகாண் ெசன்றார்கள். அவர்க ைடய மடம் றநகரத்தில்
இ ந்ததால் அங்ேக ேபாய் நீராடல் த ய காைலக் கடன்கைள
த் க் ெகாண்
அதன் பின் அரசைரக் காண வ வதாகக் கூறிச் ெசன்றார் தத் வேசன அ கள்.
குமாரபாண் ய ம், சக்கேசனாபதி ம் தங்கள் குதிைரகளில் ஏறிக் ெகாண்
அரசைரக் காண விைரந்தார்கள். திகளில் கூட்டமாக இ ந்தவர்களில் அைடயாளம்
ாிந் ெகாண் சில ம், ாிந் ெகாள்ளாமற் சில ம் குதிைரகளில் ெசல் ம்
அவர்கைள வியப்ேபா ஏறிட் ேநாக்கினார்கள். நன்றாக ஒளி பரவாத அந்த
ெமல்
ள் ேநரத்தில் நகரத்தின் அலங்கார ஒளிகள் அங்கங்ேக இ ந்த ஏாிகளின் நீர்ப்
பரப்பில் பிரதிப த்தன. நகாின் கிழக்ேக ெதாைலவில் மகிந்தைலக் குன்றத்தின்
உச்சியில் ெபாிதாக எாிந் ெகாண்
ந்த ேசாதிையக் கா ம் ேபா
குமாரபாண் ய க்கு ஏேதேதா ன் நிைன கள் உண்டாயின. பழைமயான
காலத்தின் சுவ க

ம், கைலச் சுவ க

ம் ப ந்த ெபௗத்த நாகாிகத்தின் கம்பீரத்ைதக்
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காட் ம் அந்த நகரத்தின்

திகளில் குதிைரயில் ெசன்ற ேபா

உற்சாக ம், சு சு ப் ம் வந்

விட்டாற் ேபா

ந்த

ேசார்ைவ விரட் ம்

இராசசிம்ம

க்கு.

அவர்க ைடய குதிைரகள் அரச மாளிைகயின் அண்ைமயில் தி ம்பிய ேபா
ற்றி ம் யாைனத் தந்தத்தினால் இைழத் ச் சித்திர ேவைலப்பா கள் ெசய்யப்பட்ட
அழகிய பல்லக்கு ஒன் எதிேர வந்த . ம்பட் த் திைரைய விலக்கிக் ெகாண்
அந்தப் பல்லக்கி
ந் ஒ ெசந்தாமைர கம் ெவண் ல்ைலச் சிாிப்ேபா
க ங்குவைளக் கண்கைள விழித் க் குமாரபாண் யைனப் பார்த்த . "அேடேட!
கனகமாைலயல்லவா? நீ எப்ேபா இவ்வள ெபாிய ெபண்ணாக வளர்ந்தாய்?"
என் பல்லக்கி
ந் தைல நீட் ய அந்தப் ெபண்ைண விசாாித் க் ெகாண்ேட
குதிைரைய நி த்திக் கீேழ குதித்தான் இராசசிம்மன்.
"ஓ! இளவரசி ெபௗத்த விஹாரத் க்கு வழிபா ெசய்வதற்குப் றப்பட் விட்டாற்
ேபா
க்கிற " என்
ன்சிாிப் டன் அந்தப் ெபண்ைண ேநாக்கிக் கூறியவாேற
சக்கேசனாபதி ம் கீேழ இறங்கினார்.
கா ம் கண்கைள மயக்கி அறிவிழக்கச் ெசய் ம் அ ர்வ எழில் நிைறந்த அந்த
இளம் ெபண் ேமட்
ந் பள்ளத் க்குத் தா ம் ள்ளி மாைனப் ேபால்
பல்லக்கி
ந்
ள்ளிக் குதித் க் கீேழ இறங்கினாள். அவள் ைகயில் ஒ
க்கூைட
இ ந்த . பனித் ளி நீங்காத
மலர்ச்சிேயா கூ ய தாமைரப் க்கள் அந்தக்
கூைடயில் நிைறந்தி ந்தன. நிலவின் குளிர்ச்சி ம், கதிாின் ஒளி ம்,

வின்

மலர்ச்சி ம், க வண் ன்
ப் ம் ெபா ந்திய தன் காவிய நயனங்களால்
தைலைய ஒ பக்கத்தில் நளினமாகச் சாய்த் க் குமாரபாண் யைன ேநாக்கி
த்தாள் அந்தப் ெபண். சிவந்த வாயிதழ்க க்கு ந ேவ வாிைசயாக ல்ைல

வல்

மலர்ந்த . அந்தச் சிாிப்பில், அந்தப் பார்ைவயில் இங்கிதமான நளினத்
தைலயைசப்பில் இளம் ெபண் க்ேக உாிய நாணத்தின் கனி
த்த .
"சக்கேசனாபதி! காசிப மன்னாின் ெபண் கனகமாைலதானா என்
நிற்கிறாள்? இவ்வள

நாண ம், ெவட்க ம் வாய் திறந்

இவ

வந்தன?" என்

க்கு எங்கி ந்

ேபச

ன்ேன
யாத கூச்ச ம்

ேகட்டான் குமாரபாண் யன்.

"ேசனாபதித் தாத்தா! குமாரபாண் ய க்காக அரசர் அரண்மைனயில் காத் க்
ெகாண்
க்கிறார். விைரவாக அவைர அைழத் க் ெகாண் ெசல் ங்கள்" என்
குமார பாண் யனின் கத்ைத ேந க்கு ேநர் பார்த் க் ெகாண் , ேபச
ெவட்கப்ப கின்றவைளப் ேபால் சக்கேசனாபதியிடம் கூறினாள் கனகமாைல.
மதமதெவன் வளர்ந் கனிந் நிற்கும் அந்தப் ெபண்ைமயின் ெசழிப்
இராசசிம்மனின் கண்கைளக் கூசச் ெசய்த . தன் ைகயி
ந்
க்கூைடைய
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அவர்கள் இ வ ைடய ைகயி ம் ெகா த் த் தி ப்பி வாங்கிக் ெகாண்டாள் அவள்.
ேகாவி க்குப் றப்பட் ச் ெசல் ம் ேபா எதிேர தங்க க்கு ேவண் ய
மனிதர்கைளச் சந்தித்தால் க்கைள அவர்கள் ைகயில் ெகா த் த் தி ப்பி வாங்கிக்
ெகாள்வ ஒ மாியாைதயான வழக்கம். குமார பாண் யன் க்கூைடையக் ைகயிேல
வாங்கிக் ெகாண் தி ப்பிக் ெகா ப்பதற்குள் ஒ கு ம் ெசய்தான்.
"கனகமாைல! இந்த நாண நாடகங்கெளல்லாம் என்னிடம் ேவண்டாம்! நான்
உனக்கு அந்நியனில்ைல. என்னிடம் வாய் திறந் ேபசினாெலாழிய கூைட தி ம்பக்
கிைடக்கா !" என்றான்.
"ஆகா! அதற்ெகன்ன? இப்ேபா
க்கூைடையத் தி ப்பிக் ெகா ங்கள்.
ேகாவி க்குப் ேபாய்விட் அரண்மைனக்குத் தி ம்பிய ம் உங்களிடம் வட்
ம்
த மாகப் ேபசித் தீர்த் வி கிேறன்" என் தைலையக் குனிந் ெகாண்
ெவட்கத்ேதா பதில் கூறினாள் அவள். குமாரபாண் யன் சிாித் க் ெகாண்ேட
க்கூைடைய அவளிடம் தி ப்பிக் ெகா த்தான். அவள் ள்ளிக் குதித் ப் பல்லக்கில்
ஏறி உட்கார்ந் ெகாண்டாள். பல்லக்குப் றப்பட்ட . அவர்கள் குதிைரக ம் அரச
மாளிைகைய ேநாக்கி ன்ேனறின.
சக்கேசனாபதி இராசசிம்மைன ேநாக்கிக் ேகட்டார். "இளவரேச, நீங்கள் தன்
ைறயாக இலங்ைகக்கு வந்தி ந்த ேபா இந்தப் ெபண் க்குச் சிறி காலம் தமிழ்
இலக்கியங்கைளக் கற்பித்தீர்கேள நிைனவி க்கிறதா?"
"நன்றாக நிைனவி க்கிற ! ஆனால் இவ்வள
எதிர்பார்க்கவில்ைல" என்றான் இராசசிம்மன்.

மா தல்கைள

"ெபண்கள் ப வ காலத்தில் க யாண
ங்ைக மரம் ேபால் மிக ேவகமாக
வளர்வ இயல் இளவரேச!" என் கூறி நைகத்தார் சக்கேசனாபதி.
அரச மாளிைகயின் வாச ல் காசிப மன்னர் பிறந்த நா க்குாிய ெவள்ளணித்
தி க்ேகாலத் டன் அைமச்சர்கள் பிரதானிகள் ைட சூழ இராசசிம்மைனக்
ேகாலாகலமாக வரேவற்றார். அவன் குதிைரயி
ந் இறங்கிய ேம ஓ வந்
அன்ேபா அைணத் த் த விக் ெகாண்டார் ஈழ நாட் மன்னர். "இராசசிம்மா! நீ
இன் வந்த மிகப் ெபா த்தமான வர . என் ைடய பாக்கியம்" என்
ெப மிதத்ேதா கூறினார். அவன் தங்குவதற்கான ஏற்பா கெளல்லாம் பிரமாதமாகச்
ெசய்யப் பட்
ந்தன. அதன் பின் அன்
வ ம் குமாரபாண் ய க்குத் தன்ைன
நிைனத் ப் பார்க்கேவ ேநரம் இல்ைல. ெவள்ளணி விழாவின் உற்சாகத்தில் ழ்கிப்
ேபானான் அவன். காசிப மன்னர் அ ராத ர நகரத்தி ள்ள ஒவ்ெவா ெபௗத்த
விஹாரத் க்கும் அவைன ம் உடன் அைழத் க் ெகாண் ெசன் வழிபா
ெசய் விட்

வந்தார். கைலஞர்க

க்கும், லவர்க

க்கும் பிறந்த நாள்
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பாிசளிப் கைள வழங்கினார். அந்த ஆரவாரங்க க்கு ந ேவ குமாரபாண் ய க்கு
அவாிடம் அதிகம் ேபச ேநரமில்ைல. அவ க்கும் குமாரபாண் யனிடம் விாிவாக
எைத ம் விசாாித் த் ெதாிந் ெகாள்ள அவகாசமில்ைல. கனகமாைல இரண்ெடா
ைற அவைனச் சந்தித்த ேபா
ன்
வல் ாிந்தாள். இப்ப யாகக்
குமாரபாண் யன் அந்த நாட் ல் கால் ைவத்த தல் நாள் உல்லாசமாகக் கழிந்த .
-------------3.3. கனகமாைலயின் ன்னைக
இந்தக் கைதயில் திடீெரன்
குமாரபாண் யைன ம், நம

எழிேலாவியமாக வந்

ேதான்றிக்

ேநயர்கைள ம் வியப்பில் ஆழ்த்தியி க்கும்

'கனகமாைல' என் ம் ேபரழகிையப் பற்றி இங்ேக சிறி
ேவண் ய அவசியம் ஏற்பட்
க்கிற .
வரலாற் ப் ெப ைம வாய்ந்த பைழய ஈழநா

ன்

விவாித் ச் ெசால்ல

ெப ம் பிாி களாக

இலங்கிய . ெதன் கிழக்குப் பகுதி 'உேராகண ரதம்' என் ம், ந ப்பகுதி 'மாயா ரதம்'
என் ம், வடபகுதி 'இராச ரதம்' என் ம் ெபயர் ெபற்றி ந்தன. வடக்குப் பகுதியாகிய
இராச ரத நாட் ல் தான் அ ராத ரம், ெபாலன்ன ைவ த ய ேகாநகரங்கள்,
கைலவளம் நிைறந்த ஊர்கள் எல்லாம் இ ந்தன. ெதன்கீழ்ப்பகுதியாகிய உேராகண
ரதத்தி
ந் சிற்றரசன் ஒ வனின் தல்விையக் காசிப மன்னர் தம் இளைமயில்
காத த் மணம் ாிந் ெகாண்
ந்தார். அவளிடம் அவ க்குப் பிறந்த ெபண் தான்
கனகமாைல. காசிப மன்னாின் உள்ளத்தில் அந்தப் ெபண்ணின் ேமல் தனிப்பட்ட
பாச ம் உாிைம ம் உண் . அவ ைடய ெசல்லப் ெபண் கனகமாைல.
கனகமாைலக்குப் பத் வய நடந் ெகாண்
ந்த ேபா தான் தன் ைறயாகக்
குமாரபாண் யன் இலங்ைகக்கு வந்தி ந்தான். அப்ேபா காசிப மன்ன ைடய
ேவண் ேகாளின்ப சிறி காலம் கனகமாைலக்குத் தமிழ் கற்பித்தான் அவன்.
கனகமாைலக்கு நிைன மலராத ேபதைமப் ப வம் அ . இரண்டாவ
ைற ம்,
அதன் பின் ம் அவன் ஈழ நாட் க்கு வந்த ேபா கனகமாைலையச் சந்திக்க
யவில்ைல. அப்ேபாெதல்லாம் தன் தாேயா கனகமாைல உேராகண ேதசத் க்குச்
ெசன் தங்கியி ந்ததால் குமாரபாண் யன் அவைளக் காண
யாமற் ேபாயிற் .
மீண் ம் இப்ேபா ப வச் ெச ைம கனிந்த கன்னியாக அவைளத் தன் ன் கண்ட
ேபா அவ க்கு அளவிலடங்காத வியப் ஏற்பட்ட . அவன் ஏறக்குைறய
மனத் க்குள்ேளேய மறந்
வளர்ந்

எழில் கனிந்

ேபாய்விட்ட அழகிய உண்ைம ஒன்

நிற்கிேறன்' என்

ன் வந்

'நான் வளமாக

நிைன ட் வ

ேபா

ந்த

கனகமாைலைய மீண் ம் சந்தித்த . சிாிப் ம், விைளயாட் ம், ேக
ம்,
கும்மாள மாகப் ெபாலன்ன ைவயின் அரண்மைனயில் அந்தச் சி மிக்குத் தமிழ்
ெசால் க் ெகா த்த பைழய நாட்கைள நிைனத் ப் பார்த்தான் அவன். அந்த நிைனப்

17
ஆ தலாக, இனிைமயாக, நிைற ைடயதாக அவன் மனத்தில் விளங்கிய .
ெவள்ளணி விழா
ந்த ம நாள் மாைலயில்தான் இராசசிம்ம ம், காசிப மன்ன ம்
தனிேய சந்தித் விாிவாகப் ேபசுவதற்கு ேநரம் வாய்த்த . ெதன்பாண் நாட்
நிைலைய அவ க்கு விளக்கிச் ெசான்னான் இராசசிம்மன். வடக்ேகயி ந்
பைகயரசர்கள் பாண் நாட் ன் ேமல் பைடெய க்க ேநரம் பார்த் க்
ெகாண்
ப்பைத ம் அவாிடம் குறிப்பிட்டான் அவன். எல்லாவற்ைற ம் ேகட் க்
ெகாண்
ந் விட் அவர் கூறலானார்: "இராசசிம்மா இ வைரயில் நீ
கூறியவற்ைறெயல்லாம் ேகட்ேடன். ெதன் பாண் நாட் ன் உண்ைமயான நிைல
இப்ேபா எனக்குப் ாிகிற . இம்மாதிாி பைகவர் பைடெய ப் ஏற்ப ம் நிைல
வந்
எப்ப எப்ப ஆகுேமா என் பயந் தான் ெதன்பாண் நாட்
அரசுாிைமப் ெபா ள்கைள ம் உங்க டன் இங்ேகேய எ த் க் ெகாண் வந்
வி ம்ப

சக்கேசனாபதியிடம் நான் கூறிய

ப்பிேனன். ெவற்றிேயா, ேதால்விேயா

விைள எப்ப இ ந்தா ம், நாம் நம் ைடய ெபா ள்கைளத் தற்காப்பாக ைவத் க்
ெகாண் விட ேவண் ம்." காசிப மன்னர் இப்ப க் கூறிக் ெகாண் வந்த ேபா
குமாரபாண் யன் கு க்கிட் ச் ெசான்னான்: "என் உயிாி ம் ேமலான மதிப் க்குாிய
ெபா ைள நான் இன்
சிம்மாசனத்ைத ம்,
வந்

ம் பா காக்கேவ இல்ைல, காசிப மன்னேர! இந்தப் ெபாற்
ர வாைள ம், சுந்தர

ைய ம் பா காப்பாக இங்ேக ெகாண்

விட்டதற்காக நான் ெப ைமப் பட் க் ெகாள்வ

ெபாிதன் ; என்

அன்ைனையக் காப்பாற்ற ேவண் ம், நான் பிறந்த கு யின் மானத்ைத ம்
மதிப்ைப ம் காப்பாற்ற ேவண் ம். அைவகைளக் காப்பாற்றிப் பா காக்காத
வைரயில் நான் ெப ைமப்ப வதற்ேக தகுதியற்றவன்."
"உன் மனக்குைற எனக்குப் ாிகிற , இராசசிம்மா! இப்ேபா

ெசால்கிற

வார்த்ைததான். நீ என்ைன உ தியாக நம்பலாம். ெதன்பாண் நாட் க்ேகா, உன்
அன்ைனக்ேகா ஒ சி
ன்பம் பைகயரசர்களால் ஏற்ப கிறெதன் ெதாிந்தா ம்
உனக்கு உதவியாகச் சக்கேசனாபதியின் தைலைமயில் ஈழ மண்டலப் ெப ம்பைட
வைத ம் கடல் கடந் அ ப்பி ைவப்பதற்கு நான் எந்த விநா
ம் சித்தமாக
இ க்கிேறன். அதற்காக நீ கவைலப்படாேத!" என் உ தியான அ த்தம் ஒ க்கும்
குர ல் காசிப மன்னர் ம ெமாழி கூறிய ேபா குமாரபாண் ய க்கு நம்பிக்ைக
ஏற்பட்ட .
அதன் பின் இைடயாற் மங்கலம் நம்பி, தளபதி வல்லாளேதவன் என்
ெதன்பாண் நாட் அரசிய ல் ெதாடர் ைடய க்கியமானவர்கைளெயல்லாம்
பற்றிக் காசிப மன்னர் அவனிடம் விசாாித்தார். ேபசிக் ெகாண்
க்கும் ேபா அவன்
ைகயி
ந்த வலம் ாிச் சங்ைக அவ ம் பார்த்தார். சிாித் க் ெகாண்ேட அைதப் பற்றி
ஆவ டன் விசாாித்தார். அைதக் ைகயில் வாங்கிப் பார்த் வியந்தார். வ கிற வழியில்
ஒ தீவில் விைலக்கு வாங்கிய என்பதற்கு ேமல் அதிகமாக அவாிடம் ஒன் ம்
ெசால் க் ெகாள்ளவில்ைல அவன். அவ ம் அதற்குேமல் அைதப் பற்றித் ண் க்
ேகட்கவில்ைல. அவர்கள் இ வ ம் இவ்வா

ேபசிக் ெகாண்

ந்த ேபா

ஓட்ட ம்,
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நைட மாகத் ள்ளிக் ெகாண் கனகமாைல அங்கு வந்தாள். தந்ைத மட் ம்தான்
அந்த இடத்தில் இ ப்பாெரன்ற எண்ணத்தில் சுதந்திரமாகத் ள்ளிக் குதித் வந்த
கனகமாைல, குமாரபாண் ய

ம் அங்கி ந்தைதப் பார்த்த டன் ெவட்கமைடந்தாள்.

"கனகமாைல! குமாரபாண் யர் உனக்குத் தமிழ் ெசால் க் ெகா த்தெதல்லாம்
நிைன ைவத் க் ெகாண்
க்கிறாயா! எல்ேலா க்கும் சாதாரணமாக ஆசிாியர்கள்
தாம் கற்பிப்பதற்குக் கிைடப்பார்கள். உனக்ேகா தமிழ் ெமாழி சுரக்கும் பாண் நாட்
இளவரேச ஆசிாியராகக் கிைடத்தார். இவைர விட் விடாேத, இன்
ேகட் த் ெதாிந்
ேகட் த் ெதாிந்

ம் என்ெனன்ன

ெகாள்ள ேவண் ேமா, அவ்வளைவ ம் இவர் இங்கி க்கும் ேபாேத
ெகாண் வி " என்றார்.

"இந்தச் சில ஆண் க

க்குள் நாேன அைடயாளம் கண் பி க்க

யாதப

வளர்ந் விட்டாேள, என் மாணவி! அந்த நாட்களில் நான் ஒன்ைறச் ெசால் க்
ெகா ப்பதற்கு ன் ஒன்ப ேகள்விகைளக் ேகட் த் திணறச் ெசய்த உங்கள் ெபண்
இப்ேபா என் கத்ைதப் பார்த் ப் ேபசுவதற்ேக ெவட்கப்ப கிறாள்."
"இவாிடம் ேபசுவதற்கு ெவட்கெமன்ன அம்மா? இவர் நம் ட் மனிதர் மாதிாி.
அந்த நாளில் தமிழ்ச் சுவ
ம் ைக மாக நான் கூப்பிட்டா ம் என்னெவன்
ேகட்காமல் சதாகால ம் இவைரேய சுற்றிக் ெகாண்
ப்பாய் நீ. இப்ேபா
திடீெரன்

என்ன வந் விட்ட

உனக்கு? நீ கூடக் கலகலப்பாக இவாிடம்

பழகாவிட்டால் இவ க்கு வந்த இடத்தில் எப்ப த்தான் ெபா

ேபாகும்?"

"சுத்தப் ெபாய், அப்பா! இவர் ெசால்வைத நீங்கள் நம்பேவ நம்பாதீர்கள். நான்
ஒன் ம் இவேரா ேபச மாட்ேடெனன் ெசால்லவில்ைல. ெபௗத்த விஹாரத் க்கு
வழிபா ெசய்யப் ேபாய்க் ெகாண்
ந்த ேபா இவ ம் ேசனாபதி தாத்தா ம்
குதிைரயில் வந் ெகாண்
ப்பைதப் பார்த்ேதன். அப்ேபாேத ந த்ெத வில் நின்
ெகாண் இவேரா எப்ப அப்பா ேபச
ம்? இவரானால் அங்ேகேய ெத வில்
நின் ெகாண் என்ைனக் ேகள்வி ேகட் த் ைளத்ெத த் விட்டார்" என்
ெபாய்க் ேகாபத்தின் சாயல் திக ம் கத்ேதா படபடப்பாக ம ெமாழி கூறினாள்.
"ஆ! இப்ேபா தான் உன்ைனக் கனகமாைல என் ஒப் க் ெகாள்ள
கிற .
க்குத்தனமான ேபச்சும் சு சு ப் ம் உள்ள ெபண் திடீெரன் ஊைமயாக
நின்றால் யா க்குத்தான் ேகாபம் வரா ?" என் அவைளப் பார்த் க் கூறிவிட் ச்
சிாித்தான் இராசசிம்மன். கனகமாைலக்கு அவ ைடய கத்ைத ேந க்கு ேநர்
பார்ப்பதற்குக் கூச்சமாக இ ந்த . ஆனா ம் பார்க்க ேவண் ெமன் ஆைசயாக ம்
இ ந்த . இராசசிம்ம க்குக் கனகமாைலயிடம் ஏற்பட்ட கவர்ச்சிையக் காதல் என்
ெசால்வதற்கில்ைல. அ ஒ வைகக் கவிைதக் கவர்ச்சி. இராசசிம்ம க்குச் சுைவயான
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பாடல் கிைடத்தால் ஏற்ப கிற நிைற ேபால், கனகமாைலயின் நளினப்
ன்னைகயில் அவன் காவியச் சுைவையக் கண்டான். தத் வேசன அ கேளா
உைரயா ம் ேபா ம், சக்கேசனாபதிேயா

ேபசும் ேபா ம், காசிப மன்னேரா

பழகும் ேபா ம் மாியாைத ம், ெகௗரவ ம் அவைனப் ெபா ப் ள்ளவன் என்
நிைன ட் க் ெகாண்ேட இ ந்தன. ஆனால், கனகமாைலயின் ன்னைக என்

ம்

கவிைதையச் சுைவக்க ேந ம் ேபாெதல்லாம் அவன் சி குழந்ைதயாகி, அந்தக் காவிய
அழகில் மயங்கித் தன் ெபா ப் க்கைள ம் கவைலகைள ம் மறந் வி கிறான். அந்த
மறதி மயக்கம் அப்ேபாைதய சூழ்நிைலயில் அவ க்குத் ேதைவயாக இ ந்த .
அ

ராத ரத் க்கு வந்த திதில் இரண்ெடா

நாட்கள் தான் அவ

ம்,

கனகமாைல ம் ஒ வைரெயா வர் காணாம ம், ேபசாம ம் நாணம்
திைரயிட்
ந்த . பின் அந்தப் ெபண்ணாகேவ வ வில் கலகலப்ேபா பழகத்
ெதாடங்கி விட்டாள். பைழயப தமிழ்ச் சுவ க ம் ைக மாக அவைனச் சுற்றி வரத்
ெதாடங்கினாள். அந்தக் கன க் கன்னிைகேயா மகிந்தைலக் குன்றின் உச்சி
வைரயில் ஏறிச் சுற்றினான். அ ராத ரத் ஏாிகளில் படகில் ஏறிக் ெகாண்
மிதந்தான். சிம்மகிாிக்குைக ஓவியங்கைளப் ேபாய்ப் பார்த்தான்.
"நீங்கள் ஏன் எப்ேபா ம் இந்தச் சங்ைகக் ைகயில் ைவத் க் ெகாண்ேட
சுற் கிறீர்கள்?" என்

ஒ

நாள் கனகமாைல ம் அவைனக் ேகட்

"கனகமாைல! இந்தச் சங்கில் நான் என்ெறன் ம் மறக்க
நிைன மைறந்தி க்கிற . இ
நிைன கள் சூனியமாகி விட்ட
நான்" என்றான் உ க்கமாக.

விட்டாள்.

யாத ஒ

இனிய

என் ைகயில் இல்லாவிட்டால் மனம் ஏைழயாகி,
ேபால் ஒ ெப ங் குைறபாட்ைட உணர்கிேறன்

ெவள்ளணி விழா
ந்த சில நாட்களில் அவர்கள் எல்ேலா ம்
ெபாலன்ன ைவக்குப் பயணமானார்கள். அங்ேக குமாரபாண் யனின் நாட்கள்
கனமாைலக்குத் தமிழ் கற்பிப்பதி
சிாிப்பில் தன் கவைலகைள மறந்

ம், அவ ைடய அ தத்தன்ைம நிைறந்த காவியச்
வி வதி ம் கழிந் ெகாண்
ந்தன.

வனங்களி ம், மைலகளி ம் அந்தக் கவிைதப் ெபண்ேணா சுற்றினான் அவன்.
அப்ப ச் சுற் வ அவ க்குப் ெப ைமயாக இ ந்த . ஒ நாள் மாைல
கனகமாைல ம், அவ ம் ஒ ெபௗத்த விஹாரத் க்குப் ேபாய் வழிபா ெசய்
விட் இ ட் கிற ேநரத் க்கு அரண்மைனக்குத் தி ம்பி வந்தார்கள். அப்ப வந்த
சிறி

ேநரத் க்ெகல்லாம் சக்கேசனாபதி அவசரமாக ஓ

வந் , "இளவரேச! நான்

அன் 'தமனன் ேதாட்டத் 'க் கப்பல் ைற ஊழியர்களிடம் எச்சாித் விட் வந்த
நல்லதாகப் ேபாயிற் . ேநற் த் தமிழ் நாட்ைடச் ேசர்ந்த கப்பல் ஒன்ைற அங்ேக
த த் நி த்தியி க்கிறார்களாம். அதில் சந்ேதகப்படத்தக்க ஆட்க ம்
இ க்கிறார்களாம். தகவல் வந்தி க்கிற " என் இராசசிம்மனிடம் கூறினார்.
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---------3.4. கப்பல் ைகப்பற்றப்பட்ட
ெசம்பவழத் தீவில் மதிவதனி என்ற ெபண்ணிடம் விைடெபற் க் ெகாண்
றப்பட்ட பின் ேசந்த ம், குழல்வாய்ெமாழி ம் அந்தப் ெபண் தங்களிடம் கூறிய ஒ
க்கியமான ெசய்திையப் பற்றிேய ேபசிக் ெகாண்
ந்தனர். கூத்தன் ஒன் ம்
ேபசாவிட்டா ம், அவர்கள் இ வ ம் ேபசுவைதெயல்லாம் அ கி
ேகட் க் ெகாண்
ந்தான்.

ந்

உற் க்

"அம்மணி! அந்தப் ெபண் மதிவதனி கூ வைதக் ேகட்டதி
ந் எனக்குச்
சந்ேதகமாகேவ இ க்கிற . ஒ இைளஞன் இரண்டாயிரம் ெபாற்கழஞ்சுகள்
ெகா த் ச் சங்கு வாங்கிக் ெகாண் ெசன்றதாக அவள் குறிப்பிட்டாள் அல்லவா?
அப்ப வாங்கிச் ெசன்றவர் நம் ைடய இளவரசராக இ க்கலாெமன் நான்
நிைனக்கிேறன். குமாரபாண் ய க்கு அப்ப ஒ பண் உண் . அழகுணர்ச்சி ம்
கைல
க்க ம் அவ க்கு அதிகம். ஒ ெபா ள் அவ ைடய மனத் க்குப் பி த்
விட்டதானால் அதன் விைல மதிப்ைப எவ்வள உயர்வாக்க ம் அவர் தயாராகி
வி வார்!" என் கப்ப ல் ேபாய்க் ெகாண்
க்கும் ேபா குழல்வாய்ெமாழியிடம்
தன் சந்ேதகத்ைதத் ெதாிவித்தான் ேசந்தன்.
"நீங்கள் ெசால்வ ேபாலேவ எனக்கும் ஒ சந்ேதகம் ஏற்பட்ட . அந்த இைளஞர்
எப்ப இ ப்பாெரன் நீங்க ம் நா ம் அைடயாளம் ேகட்க ஆரம்பித்த உடேனேய
அந்தப் ெபண் வாைய
க் ெகாண் ேபாய்விட்டாேள!"
"அவள் சாமர்த்தியக்காரப் ெபண் அம்மணீ! பிற ைடய வாயி
ந்
இரகசியங்கைள அறிந் ெகாண் வ கிற திறைம எனக்கு அதிகம் என் தங்கள்
தந்ைதயாாிடம் நல்ல ெபயர் வாங்கிய என்ைனேய ஏமாற்றிவிட்டாேள அந்தப் ெபண்!"
என் ேசந்தன் கூறிய ேபா பக்கத்தில் அைமதியாக நின் ேகட் க் ெகாண்
ந்த
கூத்தன் சிாித் விட்டான்.
"ஐயா! சாமர்த்தியசா கள், அறிவாளிகள் எல்ேலா ம் அேனகமாகப்
ெபண்பிள்ைளக க்கு ன்னால் ஏமாந் ேபாகிறவர்களாகத்தான் இ ப்பார்கள்"
என் சிாித் க் ெகாண்ேட ெசால் விட் ேசந்தன் அ ப்பதற்குக் ைகைய ஓங்கிக்
ெகாண் வ வைத எதிர்பார்க்கிறவைனப் ேபாலப் பயந் ஒ ங்கினான் அவன்.
"ெபாட்ைடப் பயேல! வரவர உனக்கு வாய்க்ெகா ப் அதிகமாகி விட்ட . நாக்கு
ளிர்த்
கூப்பா

விட்ட . மட் மாியாைத இல்லாமலா ேபசுகிறாய்?" என் ேசந்தன்
ேபாட்டான். "கூத்தா! நாங்கள் க்கியமான ெசய்தி ஒன்ைறப் பற்றி
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இப்ேபா ேபசிக் ெகாண்
க்கிேறாம். சமயம் ெதாியாமல் நீ ஏதாவ கு க்கிட் ப்
ேபசி ேநரத்ைத ணாக்காேத" என் குழல்வாய்ெமாழி கூத்தைனக் க ந்
ெகாண்டாள். கூத்தன் அடங்கி நின்றான். அவ ைடய ேபச்சு ேமேல ெதாடர்ந்த .
ேசந்தன் மிக மிக அந்தரங்கமானவற்ைறெயல்லாம் மகாமண்டேலசுவராின்
தல்வியிடம் விவாிக்கலானான்.
"அம்மணி! விைரவாக ம், திட்டமிட் க் ெகாண் ெசய்ய ேவண் ய ெசயல்கள்
இனிேமல் தான் நம்ைம ெந ங்குகின்றன. விழிஞத் க்கும் இலங்ைகக்கும்
இைடயி ள்ள ெதாைலவில் ஏறக்குைறய சாிபாதிக்கு ேமல் கடந் விட்ேடாம்.
மகாமண்டேலசுவர ம், மகாராணியா ம் ஒவ்ெவா நா ம் நாம் குமாரபாண் யைர
அைழத் க் ெகாண் வ வைத எதிர்பார்த் க் காத்தி ப்பார்கள். இளவரசைர
அைழத் வ வதற்காக நாம் தான் அ ப்பப் பட்
க்கிேறாம் என்ற விவரம்
மகாராணியா க்குத் ெதாியா . ஆனால் இளவரசைர அைழத் க் ெகாண் வந்
ேசர்ப்ப தம் ெபா ப்ெபன் உங்கள் தந்ைத மகாராணியா க்கு வாக்கு தி
அளித்தி க்கிறார். இன்ெனா பரம இரகசியமான ெசய்திைய ம் இப்ேபா நான்
உங்களிடம் ெசால்லப் ேபாகிேறன். உங்கள் தந்ைதக்கு இப்ேபா மைற கமாக
எதிாிகள் அதிகமாக இ க்கிறார்கள். தளபதி வல்லாளேதவ க்குக் காரணம்
கூற
யாத ஒ வைக ெவ ப் உங்கள் தந்ைத ேமல் ஏற்பட்
க்கிற . உங்கள்
தந்ைதயின் ஒவ்ெவா ஏற்பா கைள ம் மைற கமாகத் தகர்த்
அவமானப்ப த் வதற்குத் தளபதி யற்சி ெசய்கிறான். இந்த யற்சியில்
ஆபத் தவிகள் தைலவன் மகர ெந ங்குைழக்காதனின் ஒத் ைழப் ம் மிக
இரகசியமாகத் தளபதிக்குக் கிைடத் க் ெகாண்
க்கிற . அரண்மைனயில் நடந்த
கூட்டத் க்குப் பின் கூற்றத் தைலவர்க ம் உங்கள் தந்ைத ேமல் அதி ப்தி
அைடந்தி க்கிறார்கள். ேவெறா வராயி ந்தால் இவ்வள எதிர்ப் கைளத் தாங்கிக்
ெகாண் இ க்கேவ இயலா , அம்மணி! என் மதிப்பிற்குாியவ ம், உங்கள்
தந்ைத மாகிய மகாமண்டேலசுவரைரப் பற்றி நிைனக்கும் ேபா நான்
ேகள்விப்பட்
க்கும் விேநாதமான பறைவையப் பற்றித்தான் எண்ணத்
ேதான் கிற . ேமைலக் கட ன் தீ களில் ெந ந் ரத் க்கு அப்பா ள்ள
ேதசங்களில் 'ெந ப் க் ேகாழி' என்ற ெபயாில் விந்ைதயானெதா தீப்பறைவ
இ க்கிறதாம். அ கங்குகங்காக ெந ப் த் ண் கைள வி ங்கினாெலாழிய அதற்கு
வயி நிைறயாதாம். அந்தத் தீப்பறைவையப் ேபால் ெவம்ைம ம் ெகா ைம ம்
நிைறந்த எதிர்ப் கைளெயல்லாம் வி ங்கி ஏப்பம் விட் விட் ப் பசியாறி வளர்ந்
ெகாண்
க்கிறார் மகாமண்டேலசுவரர். உங்கள் தந்ைத நம்ைம இலங்ைகக்கு
அ ப் கிற விவரம் ெதாிந்தி ந்தால், தளபதி அைதத் த க்க ம் ஏதாவ சூழ்ச்சி
ெசய்தி ப்பான். அரண்மைனயில் நடக்கிற எந்த அந்தரங்கமான ெசய்தி ம் தன்
கா க்கு எட்டச் ெசய் ெகாள்கிற அள க்கு வசதி ள்ளவன் தளபதி."
"அ

எந்த வசதிேயா?" என்

குழல்வாய்ெமாழி இைடமறித் க் ேகட்டாள்.
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"உங்க

க்குத் ெதாிந்தி க்கும் என்

வல்லாளேதவ
'மகாராணிக்குத்

க்கு ஒ

நிைனக்கிேறன் அம்மணீ! தளபதி

தங்கக இ க்கிறாள்; எமகாதகப் ெபண் பிள்ைள அவள்.

ைணயாக அரண்மைனயில் தங்கியி க்கிேறன்' என்

ெகாண் , அரண்மைனயில் நடக்கும் ஒவ்ெவா
ெகாண்
க்கிறாள் அந்தப் ெபண்."

ேபர் ெசய்

காாியத்ைத ம் உளவறிந்

"பகவதி தாேன? அந்தப் ெபண்ைண நான் சி வயதில் பார்த்தி க்கிேறன். அவள்
இப்ேபா

அவ்வள

சாமர்த்தியக்காாியாகி விட்டாளா?" என்

குழல்வாய்ெமாழி

நாராயணன் ேசந்தைனக் ேகட்ட ேபா கூத்தன் 'அச்' என் இைரந் ஒ
ம்மல்
ம்மினான். ேசந்த ம் குழல்வாய்ெமாழி ம் தங்கள் ேபச்ைச நி த்திக் ெகாண்
கூத்தைன ஒ கணம் கூர்ந் ேநாக்கினார்கள். கூத்தன் உடேன ேவ எங்ேகா
கவனிப்ப ேபால் பார்ைவைய ேவ
றம் தி ப்பிக் ெகாண்டான். ேசந்தன்
குழல்வாய்ெமாழியின் காத ேக ெந ங்கி, "அம்மணீ! ஊர் ேபர் ெதாியாத இந்தப்
பயைலப் பக்கத்தில் ைவத் க் ெகாண் நாம் இ வ ம் எைதெயைதேயா ஒளி
மைறவின்றிப் ேபசிக் ெகாண்
க்கிேறாம். எனக்கு என்னேவா ெதாடக்கத்தி
ந்ேத
இவன் ேமல் நம்பிக்ைகயில்ைல" என் ெமல்லச் ெசான்னான்.
"கூத்தா! இப்ேபா இங்ேக உனக்கு ஒ காாிய ம் இல்ைல. நீ ேமல் தளத்தில்
ேபாய் இ . உன் உதவி எதற்காவ ேதைவயானால் நான் உன்ைனக் கூப்பி கிேறன்"
என் குழல்வாய்ெமாழி அவ க்குக் கட்டைளயிட்டாள். கூத்தன் அந்த இடத்தி
ந்
ேமல் தளத் க்குப் ேபாக மனமில்லாதவைனப் ேபால் தயங்கித் தயங்கி நடந்
ப ேயறிச் ெசன்றான்.
"அம்மணி! இந்தப் பிள்ைளயாண்டானால் நமக்குக் ெக தல்கள் தான் வ ேம ஒழிய
நன்ைமயில்ைல என் என் மனத்தில் ஏேதா குறளி ெசால்கிற . நம்ைம ஏமாற்றக்
கூ ய மர்மமான அம்சம் ஏேதா ஒன் இவனிடம் இ க்கிற . நீங்கள் மட் ம் ஒ
வார்த்ைத 'சாி' என் ெசால் விட்டால் நாைளக்ேக ந வழியில் ஏதாவ ஒ தீவில்
இவைன இறக்கி விட் வி ேவன். இவன் நம்ேமா இலங்ைக வைர வந்
இறங்குவதில் எனக்குச் சம்மதேம இல்ைல. நாம் ேபாகிற காாியத்தின் இரகசியம்
இவனால் ெவளியாக ம் கூ ம்" என் ேசந்தன் ெசான்ன ேபா அதற்கு இணங்கி
விடலாமா, ேவண்டாமா என் குழல்வாய்ெமாழி மனப் ேபாராட்டத் க்கிடமானாள்.
அந்தச் சமயத்தில் ேமல் தளத் க்கு ஏ கிற ப யின் தி ப்பத்தில் அடக்கிக் ெகாள்ள
யாமல் யாேரா ம் கிற ஒ ேகட் ேசந்தன் விைரவாக நடந் ேபாய்ப்
பார்த்தான். கூத்தன் அந்த இடத்திேலேய தி ப்பத்தின் தல் ப யில் நின் ஒட் க்
ேகட் க் ெகாண்
ப்பைதப் பார்த்த ம் ேசந்த க்குக் ேகாபம் அளவின்றிப்
ெபாங்கிய .
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"ெபாட்ைடப் பயேல! ஒட் க் ேகட் க் ெகாண்டா நிற்கிறாய் இங்ேக?" என்

அவன்

இைரயத் ெதாடங்கிய ேபா , தடதடெவன் ப ேயறி ேமேல ஓ னான் கூத்தன்.
இந்த நிகழ்ச்சிையப் பார்த்த ம் குழல்வாய்ெமாழிக்குக் கூட மனம் மாறிவிட்ட .
அந்தப் பிள்ைளயின் ேமல் அவ க்கு உண்டாகியி ந்த சிறி நல்ல எண்ண ம் ேபாய்
விட்ட .
"உங்கள் வி ப்பம் ேபாலேவ கப்ப
ந் இறக்கி விட் வி ங்கள். ஆனால்
எனக்கு ஒன் ேதான் கிற . அந்த வா பன் விழித்தி க்கும் ேபா கீேழ இறக்கி
விட ேநர்ந்தால் அவ ைடய எதிர்ப்ைப ம் கலகம் த ய வம் கைள ம் சமாளிக்க
ேவண் யி க்கும். அதனால் இரவில் அவன் ங்கிக் ெகாண்
க்கும் ேபா கா ம்
கா ம் ைவத்தாற்ேபால் நம் ஆட்களிடம் ெசால் ப் ப க்ைகேயா அப்ப ேய க்கி
ஏதாவ ஒ தீவில் ைவத் விட ஏற்பா ெசய் ங்கள்" என்றாள் குழல்வாய்ெமாழி.
அன்றிரேவ அைதச் ெசய் வி வதாக மகாமண்டேலசுவராின் தல்வியிடம் ஒப் க்
ெகாண்டான் ேசந்தன். ஆனால் அன்றிர ேசந்தனின் சூழ்ச்சி ப க்காதப கூத்தன்
தப்பித் க் ெகாண்டான். கீழ்த்தளத்தி
ந்த குழல்வாய்ெமாழியின் அலங்கார
அைறக்குள் ப த் க் ெகாண் கதைவ ம் உட் றமாகத் தாழிட் க் ெகாண்
விட்டான் அவன். குழல்வாய்ெமாழி ன்னதாகேவ ப த் த் ங்கிவிட்டதால்
அவ க்கு இெதான் ம் ெதாியா . அைறக் கதைவ இ த் க் கூத்தைன ெவளிேயற்ற
யன்றால் குழல்வாய்ெமாழியின் க்கம் ெகட் வி ேமா என்பதற்காகச் ேசந்தன்
அன்றிர அந்த யற்சிையக் ைகவிட் விட்டான். ம நாள் காைல கப்பல் இலங்ைகக்
கைரைய ெந ங்கிக் ெகாண்
யா ேம எதிர்பார்த்தி க்க
'குய்ேயா

ைறேயா'ெவன்

குழல்வாய்ெமாழி, கூத்தன்

ந்த ேபா ேசந்தன், குழல்வாய்ெமாழி, கூத்தன்
யாத ஒ நிகழ்ச்சி நடந் விட்ட . கப்பல் மீகாமன்
அலறிக் ெகாண்
ன்

கீழ்த்தளத் க்கு ஓ

வந்தான். ேசந்தன்,

ேப ம் அங்ேக இ ந்தனர்.

"ஐேயா! கப்பைலத் த த் நி த்தி விட்டார்கள். இந்த அநியாயத்ைத வந்
பா ங்கள்" என் மீகாமன் ைறயிட்டான். ேபச்சு சுவாரசியத்தில் ஈ பட் ப்
ேபாயி ந்த அந்த வ ம் அப்ேபா தான் கப்பல் நின் ேபாயி ப்பைதக் கவனித்
உணர்ந்தார்கள். உடேன மா மிையப் பின் ெதாடர்ந் குழல்வாய்ெமாழி உள்பட
ன் ேப ம் ேமல் தளத் க்கு ஏறி ஓ னார்கள்.
அந்தக் கப்பைலச் சுற்றி ம் ஐந்தா படகுகள் வழிைய மைறப்ப ேபால
வைளத் க் ெகாண் நின்றன. அந்தப் படகுகளில் ஆ தபாணிகளாக ரட்

ரர்கள்

நின் ெகாண்
ந்தனர். அவர்க ைடய ேதாற்றத்தி
ந் ம், அந்தப் படகுகளில்
கட் யி ந்த சி சி ெகா களி
ந் ம் அந்த ரர்கள் ஈழநாட் க் கடற்பைடையச்
ேசர்ந்தவர்கெளன் நாராயணன் ேசந்தன் நிதானித் ப் ாிந் ெகாண்டான்.
"அம்மணீ! ஏேதா சில காரணங்க க்காகக் கப்பல்கைளச் ேசாதைன ெசய்கிறார்கள்
ேபா
க்கிற . இவர்கெளல்லாம் ஈழநாட் க் கடற்பைட ரர்கள்" என் பீதி கலந்த
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குர ல் குழல்வாய்ெமாழியிடம் ெசான்னான் ேசந்தன். குழல்வாய்ெமாழி கூத்தைன
விசாாிக்கத் ெதாடங்கிவிட்டாள். "கூத்தா! ஈழ நாட்
எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ெமன்

அப்ேபா

நைட ைறக

ம், கடற்பயண ம்

ெப ைமய த் க் ெகாண்டாேய,

இெதல்லாம் என்ன? நம் ைடய கப்பைல எதற்காக இந்த

ரர்கள் இப்ப த் த த்

நி த்தியி க்கிறார்கள்? ஏன் ஊைமயாக நிற்கிறாய்? பதில் ெசால்ேலன்."
கூத்தன் என்ன பதில் ெசால்வெதன் ெதாியாமல் 'தி தி 'ெவன் விழித்தான்.
அவ க்குத் ெதாிந்தால் தாேன ெசால்வதற்கு! ஆரம்பத்தில் கப்ப ல் இடம்
பி ப்பதற்காக அளந்த ெபாய் இவ்வள
ரத் க்குத் தன்ைனப் பாதிக்குெமன்
ெதாிந்தி ந்தால் அவன் அந்தப் ெபாய்ையச் ெசால் யி க்கேவ மாட்டான்.
"கப்பல் றப்ப ம் ேபாேத அபசகுனம் மாதிாி இந்தப் பயல் வந் வம்
பண்ணினான். அப்ேபாேத இ மாதிாி ஏதாவ ெதால்ைல வ ெமன் நான்
நிைனத்ேதன்" என் ேசந்தன் படபடப்ேபா கூத்தைன ேநாக்கிச் சீறினான்.
குழல்வாய்ெமாழி சினம் ெபாங்கப் பார்த்தாள். எல்ேலா ைடய ேகாப ம் கூத்தனின்
ேமல் தி ம்பி அ கள் உைதகளாக உ ெவ ப்பதற்கு இ ந்த சமயத்தில் அப்ப
நடக்க விடாமல் ஈழ நாட்
ரர்கெளல்லாம் கப்ப க்குள் ஏறி வந் கவனத்ைத தன்
பக்கம் தி ப்பிக் ெகாண்டார்கள்.
"இந்தக் கப்பல் எங்ேக இ ந்

வ கிற ?" ேசந்தைனப் பார்த்

மி க்குடன் இப்ப க் ேகட்டார்கள், கப்ப

அதிகார

க்குள் ஏறி வந்த கடற்பைட

ரர்கள்!

ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்லலாமா, ேவண்டாமா என்ற பாவைனயில் ேசந்தன்
குழல்வாய்ெமாழியின்

கத்ைதப் பார்த்தான்; குழல்வாய்ெமாழி கூத்தனின்

பார்த்தாள்; கூத்தன் கடைலப் பார்த்தன். இந்த ெமௗனம் ேகள்வி ேகட்டவர்க
எாிச்சைல ட் ய .

கத்ைதப்
க்கு

"இந்தா, ஐயா! ன்கு மிக்காரேர! உம்ைமத்தான் ேகட்கிேறாம். பதில் ெசால்
என் க ைமயான குர ல் மீண் ம் ேகட்டார்கள் அவர்கள். ேசந்தன் பதில்
ெசான்னான். "கப்பல் விழிஞத்தி
ந் வ கிற !"
"என்ன காாியமாக வ கிறேதா?"
"ெசாந்தக் காாியமாக."

ம்"
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"எங்களிடம் எைத ம் மைறக்காமல் ெசால்
வ த்தப்பட ேநாி ம்."

விட ேவண் ம். இல்லாவிட்டால்

"மைறப்பதற்கு எங்களிடம் ஒன் மில்ைல."
"அப்ப யானால் நீங்கள் எல்ேலா ம் யார்? என்ன காாியமாக ஈழநாட் க்குப்
றப்பட்டீர்கள் என்பைதெயல்லாம் உடேன கூ ங்கள்.
இந்தக் ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்லாமல் ம ப
ம் குழல்வாய்ெமாழியின்
கத்ைதப் பார்த்தான் ேசந்தன். குழல்வாய்ெமாழி அந்த ரர்கைள ேநாக்கித்
ணிேவா ேகட்டாள்: "நீங்கள் எங்க ைடய கப்பைலத் த த் நி த்திக் ெகாண்
எங்கைள இவ்வா

மிரட் வ

அநாகாிகமாக அல்லவா இ க்கிற ? நாங்கள்

யாராயி ந்தால் என்ன? நாங்கள் என்ன காாியமாக ஈழநாட் க்கு வந்தி க்கிேறாம்
என்பைத உங்களிடம் ெசால்லேவண் ய அவசியமில்ைல!"
அவள் சினத்ேதா படபடப்பாக எதிர்வாதம் ாிந்தைதக் ேகட்ட ம்
இன் ம் ஆத்திரம் அைடந்தனர்.

ரர்கள்

"எங்கள் ேமல் ஆத்திரப்பட் ப் பயனில்ைல, அம்மா! ஈழ மண்டலத் மகா
ேசனாபதியின் உத்தர ப்ப நாங்கள் இந்தக் கப்பைல இப்ேபா ைகப்பற் கிேறாம்.
எங்கள் கண்காணிப்பில் அப்ப ேய இந்தக் கப்பைலச் ெச த்திக் ெகாண் ேபாய்த்
தமனன் ேதாட்டத் த் ைறயில் நங்கூரம் பாய்ச்சி நி த்தி வி ேவாம். எங்கள்
மகாேசனாபதி வந் பாிேசாதித் விசாரைண ெசய்கிறவைர யா ம் இந்தக்
கப்ப
ந் கீேழ இறங்க விடமாட்ேடாம்."
"கப்ப ேல சிைற ைவத் ப் பார்ப்பதற்கு நாங்கள் ெகாள்ைளய த்

விட்ேடா,

ெகாைலக் குற்றம் ெசய் விட்ேடா இங்கு ஓ வர வில்ைலேய?" என் அைமதியாக
நின் ெகாண்
ந்த கூத்த ம் ெகாதிப்பைடந் ேகட்டான். அவர்கள் அந்தக்
ேகள்விையக் காதில் வாங்கிக் ெகாண்டதாகேவ ெதாியவில்ைல. படகுகைள ம்
கப்பல்கைள ம் தங்கள் ெபா ப்பில் ெச த்திக் ெகாண் ேபாய்த் தமனன்
ேதாட்டத் த் ைறயில் நி த்தினார்கள். கப்பைலச் சுற்றி ம் யா ம் ெவளிேயற
யாமல் ரர்கள் காவல் நின் ெகாண்டனர். கப்பல் பி த் க் ெகாண் வரப்பட்ட
ெசய்தி உடேன ஈழநாட் ப் பைடத்தைலவ க்கு அ ப்பப்பட்ட .
குழல்வாய்ெமாழி ம் ேசந்த ம் ேமல்தளத்தில் நின் கூத்தைனத் திட் க்
ெகாண்
ந்தார்கள்.
-----------
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3.5. கூத்தன் தப்பினான்
யாாிடேமா காண்பிக்க ேவண் ய ேகாபதாபங்கைளெயல்லாம் தங்க டன்
அகப்பட் க் ெகாண்ட கூத்தனிடம் காண்பிக்க ஆரம்பித் விட்டார்கள் ேசந்த ம்
குழல்வாய்ெமாழி ம். கூத்தன் இ தைலக் ெகாள்ளி எ ம் ேபால் தவித்தான்.
இன் ம் சில நாழிைககளில் அவர்கள் ேபசிப் ேபசித் தன்ைன உயிேரா சித்திரவைத
ெசய் வி வார்கேளா என் நிைனத் அஞ்சுகிற அள க்கு அவைனப் பாடாய்ப்
ப த்திவிட்டார்கள். தன் 'குட் ' ெவளிப்பட் அவர்களிடம் அகப்பட் க் ெகாண்டால்
என்ன ஆகுேமா என்ற பய ம் கூத்த க்கு ஏற்பட் விட்ட . ஈழ மண்டலப் பைடத்
தைலவர் வந் விசாரைண ெசய் ம் ன்ேப குழல்வாய்ெமாழி ம், ேசந்த ம் தன்ைன
இன்னாெரன்
ாிந் ெகாள்ள ேநர்ந்தால் தனக்கு அ ெப த்த அவமானமாகிவி ம்
என்பைதக் 'கூத்தன்' உணர்ந்

ெகாண்டான். அப்ப யில்லாமல் பைடத்தைலவர் வந்

விசாரைண ெசய்த பின் அகப்பட் க் ெகாண்டா
ன்கூட் ேய அந்தக் கப்ப
எவ்வளேவா நன்ைம உண் .

ந்

ம் அவமானம் தான். ேம

ம்,

தப்பிக் கைரேயறினால் அதனால் 'கூத்த

க்கு'

'கூத்தன்' ேநரம் எப்ேபா வாய்க்கப் ேபாகிறெதன் எதிர் பார்த் க்
ெகாண்
ந்தான். அவன் சிந்தைன கூர்ைமயாகித் தப் ம் வழிகைள ஒவ்ெவான்றாகச்
சிந்தித்த . சாத்திய அசாத்தியங்கைள ஆராய்ந்த . சற்ேற அதிகமான ணிச்ச ம்
உண்டாகியி ந்த . தப் வதற்காக எப்ப ப்பட்ட காாியத்ைத ேவண் மானா ம்
ெசய்வதற்கு உ தி ண்
ந்தான் அவன். நண்பக ல் உச்சி ெவயில் ெகா ைமயாக
இ ந்த . கைரயி
ந்த காட் ன் காற் ம், நீாின் குளிர்ச்சி ம் அந்த ெவம்ைமையச்
சிறி தணிக்க யன்றன. அப்ேபா கூத்தன் தப் வதற்கு ஒ சாியான சந்தர்ப்பம்
கிைடத்த . எல்ேலா ம் உண உட்ெகாண்
த் சிறி ேநரம் தான்
ஆகியி ந்த . உண்ட மயக்கம் ெதாண்ட க்கும் உண் அல்லவா? ேசந்தன்
ேமல்தளத்தில் உட்கார்ந் ெகாண்
ந்த இடத்திேலேய ஒ பாய்மரக் கம்பத்தில்
சாய்ந் ெகாண் காைல நீட் க் கண்ணயர்ந்தி ந்தான். குழல்வாய்ெமாழி கீழ்த்
தளத்தி
ந்த தன அைறக்குள் இ ந்தாள். மற்றக் கப்பல் ஊழியர்கள் எல்ேலா ம்
ேசந்தைனப் ேபாலேவ ேமல்தளத்தில் அயர்ந் ேபாய்க் கிடந்தார்கள். இந்தச்
சந்தர்ப்பத்ைத எதிர்பார்த் த் ங்காமல் உட்கார்ந்தி ந்த ஆள் கூத்தன் ஒ வன் தான்.
ஒ

திடமான

டன் அவன் எ ந்தான். ஓைசப்படாமல் அ ேமல் அ ைவத்

ெமல்ல நடந் , கீழ்த்தளத் க்கு இறங்கிப் ேபானான். குழல்வாய்ெமாழியின் அைற
திறந் தான் இ ந்த . கூத்த க்கு உடம்ெபங்கும் வியர்த்த . ஒ ைகயால் வாளின்
னிையப் பற்றிக் ெகாண்ேட ஓரமாக ஒ ங்கி நின் ெம வாகத் தைலைய நீட்
அைறக்குள் எட் ப் பார்த்தான். குழல்வாய்ெமாழி ப த் த் ங்கிக் ெகாண்
ந்தாள்.
கூத்தன் வி ட்ெடன் அந்த அைறக்குள் ைழந் கதைவ உட் றத்தில் தாழிட் க்
ெகாண்டான். அந்த அைறயில் ஒ
ைலயில் இ ந்த ெபாிய தந்தப் ெபட் ையத்
திறந்தான். ெபட் க்குள் மகாமண்டேலசுவராின் அ ைமக் குமாாிக்குச் ெசாந்தமான
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பட் ப் டைவக ம், மற்ற அலங்காரப் ெபா ள்க ம் அ க்க க்காக இ ந்தன
அவற்றில் ஒ
டைவைய ம் பட் க் கவச ம் எ த் க் ெகாண் குழல்வாய்
ெமாழியின் க்கம் கைலந் அவள் எ ந் விடாமல் ெம வாக நடந் அேத
அைறயின் ஒ க்குப் றமான இடம் ஒன்றில் ேபாய் மைறந்தான் கூத்தன்.
அவன் மைறந்த இடம் ெபண்கள் கப்ப ல் தங்கைள அலங்காித் க் ெகாள்வதற்காக
மைறவிடம் ேபால் பட் த் திைரகளால் த க்கப்பட்
ந்த ஒ க்கிடமாகும். அவன்
அந்தத் திைர மைறவில் ேபான சிறி ேநரத் க்ெகல்லாம் தற்ெசயலாக விழித் க்
ெகாண்ட குழல்வாய்ெமாழி ப க்ைகயில் எ ந்தி ந் உட்கார்ந் ெகாண்டாள். தான்
காற் க்காகத் திறந் ைவத் விட் ப் ப த் க் ெகாண்ட அைறக் கதைவ எப்ேபா
யார் உட் றம் வந் தாழிட்
க்க
ெமன்ற சந்ேதகம் அவ க்கு ஏற்பட்ட .
ப க்ைகயில் உட்கார்ந்தப ேய அைறக்குள் நான்கு பக்க ம் ேமேலாட்டமாகப்
பார்த் ேவ யா ம் தன் அைறக்குள் இல்ைலெயன் தீர்மானித்தாள்
குழல்வாய்ெமாழி. ஆனால் அேத சமயம் தன் ைடய 'க ங்கங்'க ம் (ஆைடக ம்)
அலங்காரப் ெபா ள்க ம் அடங்கிய தந்தப் ெபட் திறந் கிடந்தைதப் பார்த்த டன்
அவ ைடய சந்ேதக ம், பய ம் ேம ம் வளர்ந்தன. அவள்
குக்கு ேநேர பின் றம்
தான் அந்த மைறவிடம் இ ந்த . எ ந்தி ந் வாசல் கதைவத் திறந்
ேசந்தைனயாவ , கூத்தைனயாவ கூப்பிட் அைறைய நன்றாகச் சுற்றிப் பார்க்கச்
ெசால்லலாெமன் நிைனத்தாள் குழல்வாய்ெமாழி.
எ ந்தி ப்பதற்காகப் ப க்ைகயி
ந் வல காைல எ த் ைவத்தாள் அவள்.
திடீெரன் பின்பக்கமி ந் இ ெமன்ைமயான ைககள் ரட் த்தனமாக அவள்
வாையப் ெபாத்தின. பயந்
றிட் 'ஓ'ெவன் கூக்குர ட நிைனத்தால்
குழல்வாய்ெமாழி.
யவில்ைல. அவள ெமன்ைமயான ெபான்னிற உடல் பயத்தால்
ந ங்கிய . கண்விழிகள் பி ங்கின. தைலையச் சிரமப்பட் த் தி ப்பிப் பின் றம்
பார்த்தாள். வனப்ேப வ வமாக ஒ ெபண் நின் ெகாண் அவைள அந்தப் பா
ப த்திக் ெகாண்
ந்தாள். அந்தப் ெபண் உ த்தியி ந்த பட் ப் டைவைய ம்,
கச்ைசைய ம் (மார்பணி) குழல்வாய்ெமாழி கவனித்தாள். அைவ தன் ெபட் யி
ந்
எ க்கப்பட்டைவ என்

ெதாிந்த . 'ஒ

ெபண்

க்கா அவ்வள

ணி ? ஒ

ெபண்ணின் ைகக க்கா அந்த ரட் த்தனம்?' - பயத் க்கும் ந க்கத் க்கும் ஊேட
இப்ப ஒ ெபண்ணிடம் ந ங்கி நிற்கிேறாேம என்ற ஆச்சாிய ம் அவைள
ஆட்ெகாண்ட .
அந்தப் ெபண் ஒ

ைகயால் குழல்வாய்ெமாழியின் வாையத் திறக்க

அ த்திப் ெபாத்திக் ெகாண்ேட, இன்ெனா
கத் க்கு ேநேர காட் , "இைடயாற்
அநாவசியமான . ெகாஞ்சம் என்
யாெரன்ப

யாதப

ைகயால் கூர்ைமயான வாைள அவள்

மங்கலத்

அழகிேய! உன் பயம்

கத்ைத ம், குரைல ம் கவனித் ப் பார். நான்

ெதாி ம். உன் உயி க்ேகா, உட

க்ேகா என்னால் ஒ

ன்ப ம்
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ஏற்படா . ஆனால் நீ மட் ம் கூச்சல் ேபாட்

என்ைனக் காட் க் ெகா க்க

யன்றாேயா, நான் எப்ப நடந் ெகாள்ேவன் என் உ தியாகச் ெசால்ல
யா " என் கூறினாள். குழல்வாய்ெமாழி நன்றாகத் தைலையத் தி ப்பி ம ண்ட
விழிகளால் அந்த ரட் ப் ெபண்ணின் கத்ைத ஏறிட் ப் பார்த்தாள். அவ க்கு
அந்த உண்ைம ாிவதற்குச் சில விநா கள் ேதைவப்பட்டன. 'ஆகா! இந்தக் கீச்சுக்
குர ம் அழகு க ம் கூத்த ைடயைவ அல்லவா? கூத்தன் ஆணா? ெபண்ணா?
இப்ேபா நான் காண்ப தான் அவ ைடய உண்ைமக் ேகாலமா அல்ல காைல
வைரயில் கண்ட ஆண் ேகாலம் தான் உண்ைமயா?' என் எண்ணி மனம்
குழம்பினாள் குழல்வாய்ெமாழி. அவ ைடய நிைன கள் த மாறின.
"இன் ம் நன்றாக உற் ப் பார்த்தால் என்ைன நீ ெதளிவாகத் ெதாிந்
ெகாள்ளலாம் அம்மா! எந்த வல்லாள ேதவனின் தங்ைகையப் பற்றி ேநற்

நீங்கள்

ேசந்தனிடம் மிக அலட்சியமாக விசாாித்தீர்கேளா, அந்தப் ெபண் பகவதிதான்
இப்ேபா உங்கைளப் பய
த்திக் ெகாண் நிற்கிறாள்" என் சிாித் க் ெகாண்ேட
அந்தப் ெபண் தன்ைனப் பற்றிக் கூறிய ேபா குழல்வாய்ெமாழியின் கண்கள்
ஆச்சாியத்தால் அகன்றன. பகவதி ேம ம் ேபசினாள்: "இன் ம் ேகள்! நீ ம்
ேசந்த ம் சந்திப்பதற்கு ன்ேப நான் குமாரபாண் யைரச் சந்தித் வி ேவன்.
அப்ப ச் சந்தித்தால் உங்கள் வரைவப் பற்றிச் ெசால்கிேறன். என்ைன இேத கப்ப ல்
பிரயாணம் ெசய்ய விட்டதற்காக நான் உனக்கு எவ்வளேவா நன்றி ெசால்ல
ேவண் யதி க்க இப்ப க் கத்திையக் காட் ப் பய
த் கிேறேன என்
ேகாபிக்காேத. இப்ேபா ெசய்தி ப்ப ேபால் உன் வாைய அைடக்காமல்
விட்
ந்தால் இந்தச் சமயத்தில் வியப் மயமான உன் உள்ளத் உணர்ச்சிகள்
என்ைன ேநாக்கி எவ்வா

வார்த்ைதகளாக ெவளிேய ேமா? என்ெனன்ன ேகள்விகள்

என்னிடம் நீ ேகட்பாேயா? எப்ப எப்ப ச் சீ வாேயா? அவற்ைற அறிந் ெகாள் ம்
ஆவல் எனக்கு இல்ைல. நான் இப்ேபா இந்தக் கப்ப
ந் அவசரமாகத் தப்பிச்
ெசல்லப் ேபாகிேறன். இேதா இந்தக் கீழத்தளத்தி
ந் கயிற்ைறக் கட் க் ெகாண்
பின் றமாகக் கட ல் இறங்கிச் சிறி
ரம் நீந்திக் கைர ேசர்ந் வி ேவன். அதற்குள்
கூச்சல் ேபாட் நீ என்ைனக் காட் க் ெகா த் விடலாெமன் நிைனக்காேத!
கூச்சல் ேபாடேவா, நகரேவா

யாமல் உன்ைன இந்த அைறயில் கட் ப் ேபாட்

விட் த்தான் நான் றப்ப ேவன். 'ஒ
ெகா ைமயாக நடந்

ெகாள்ள

ெபண் இன்ெனா
மா?' என்

ெபண்ணிடம் இவ்வள

என்ைனப் பற்றிக் ேகவலமாக

நிைனக்காேத! சந்தர்ப்பம் தான் காரணம், அம்மா. வாைய அைடக்காம ம் கத்திையக்
காட்டாம ம் இ ந்தால் நீேய எனக்குப் பயப்பட மாட்டாய். அதனால் தான் நான்
இப்ப நடந் ெகாள்ள ேவண் யதாயிற் ."
இவ்வா ெசால் க் ெகாண் குழல்வாய்ெமாழிையப் ப க்ைகயில் தள்ளிக்
கட் ேலா கட் லாகக் கயிற்றினால் கட் விட்டாள் பகவதி. குழல்வாய்ெமாழியின்
ெமன்ைமயான ெகா
டல் ர ரத்தம் ஓ ம் தளபதியின் தங்ைகைய எதிர்த் த்
திமிறிக் ெகாண் ேபாராட
யவில்ைல. ஆகேவ கட் ண்டாள்.
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அவள் கண் காணேவ அைறக் கதைவத் திறந் ெகாண் கப்ப ன் பின் றத்
வழிேய கயி கட் இறங்கிக் கட ல் பாய்ந் விட்டாள் பகவதி. கயிற்ைறப் பி த் க்
ெகாண்

இறங்கு

ன் கைடசியாக நிமிர்ந்

பார்த் , "இைடயாற்

ெபண்ேண! நாராயணன் ேசந்தன் வந்தால் 'கூத்தன் தன்
ெகாண்

ேபாய் விட்டான்' என்

ெசால் வி !" என்

மங்கலத் ப்

ைடய கூத்ைத

த் க்

பகவதி கூறிச் ெசன்ற

ெசாற்கள் குழல்வாய்ெமாழியின் உள்ளத்ைதக் ெகாதிக்க ைவத்தன. 'ஏமாற்றப்
பட்ேடாம்' என்

நிைனக்கும் ேபா

குழல்வாய்ெமாழிக்கு ேவதைனயாக இ ந்த .

கட் ேலா கட் யி ந்த கட் கைள ெநகிழ்க்க யன்றாள்;
யவில்ைல. அைர
நாழிைகக்குப் பின் ேசந்தன் க்கம் கைலந் எ ந்த ேசார்ேவா ெகாட்டாவி விட் க்
ெகாண்ேட கீழ்த்தளத் க்கு வந்தான். அங்ேக குழல்வாய்ெமாழி இ ந்த நிைலையப்
பார்த்த ம் ெபாியதாகக் கூக்குர ட நா எ ந்த அவ க்கு. அைத வ வில் அடக்கிக்
ெகாண் , கட் கைள அவிழ்த் த் தன் நிைனவற் த் வண் கிடந்த
குழல்வாய்ெமாழிக்கு ர்ச்ைச ெதளிவித்தான். நிதானமாக - ஆனால் கலவர ற்ற
மனத்ேதா "என்ன நடந்த ?" என் அவளிடம் ேகட்டான். அவள் 'ேகா'ெவன்
வாய்விட் க் கதறி அ
விட்டாள். அவள் அ ைகையத் தணித் ஆ தல் கூறி
ெமல்ல நடந்தைத அறிந்தான் ேசந்தன். "கூத்தன் தன் ைடய கூத்ைத
த் க்
ெகாண்
றப்பட் விட்டான்" என் அவள் அைதச் ெசால்
த்த ேபா , "எனக்கு
அப்ேபாேத ெதாி ம்!" என் சர்வ சாதாரணமாகச் ெசான்னான் ேசந்தன்.
--------3.6. ெபால்லாத மைழப் யல்
சக்கேசனாபதி வந்

கூறிய ெசய்திையக் ேகட்ட ம் குமாரபாண் யனின் மனத்தில்

உணர்ச்சியைலகள் ேமெல ந் ெபாங்கின. 'தமனன் ேதாட்டத் 'த் ைறயில் ஈழ
நாட் க் கடற்பைட ரர்களால் ைகப்பற்றப்பட்
க்கும் கப்பல் யா ைடயதாக
இ க்கும்? அதில் வந்தி ப்பவர்கள் யாராயி ப்பார்கள்?' என்ற சந்ேதகம் அவன்
நிைன கைள வளர்த்த .
ஆனால், சக்கேசனாபதி அந்த நிைன கைள வளர விடவில்ைல. "நாைளக்கு
அதிகாைலயில் நாமி வ ேம தமனன் ேதாட்டத் க்குப் ேபாய்ப் பார்க்கலாம். நீங்கள்
ெசம்பவழத் தீவில் கண்ட எதிாிகளின் கப்பலாக இ ந்தால் அதி
ப்பவர்கைளக்
கீழிறக்கி விசாாிக்கிற ைறப்ப விசாாிப்ேபாம்" என் கூறினார் அவர். அப்ேபா
அவர்க டன் அங்கி ந்த கனகமாைல "ேசனாபதித் தாத்தா! நா ம் நாைளக்கு
உங்கேளா தமனன் ேதாட்டத் க்கு வரப் ேபாகிேறன். நீங்கள் ம ப் ச் ெசால்லாமல்
என்ைன ம் கூட் க் ெகாண் ேபாக ேவண் ம்!" என் பி வாதம் பி த்தாள்.
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"ஐேயா, நீ கூட வ கிற சந்தர்ப்பமில்ைல அம்மா இ ! நாங்கள் ஒ
க்கியமான
காாியமாகப் ேபாய்விட் த் தி ம்பி வி ேவாம்" என் ேசனாபதி அந்தப் ெபண்ணின்
வி ப்பத்ைத ம த்தார். பின் சக்கேசனாபதி ம் குமாரபாண் ய ம் காசிப
மன்னாிடம் ேபாய்ச் ெசால் க் ெகாண்டார்கள்.
"இப்ப ஒ கப்பல் உங்கைள இரகசியமாகத் ெதாடர்ந் பின்பற்றி வந்தெதன்ற
விவரத்ைத இங்கு வந்த ேம நீங்கள் என்னிடம் ெசால் யி க்கலாேம!
ெசால்லாததனா ம் பரவாயில்ைல. இப்ேபா உடேன ேபாய் அந்தக் கப்பைலக்
கவனி ங்கள். அதி
ப்பவர்கள் குமாரபாண் யனின் எதிாிகள் என்
சந்ேதகப்ப வதற்கு ஏற்றவர்களாயி ந்தால் அவர்கைளச் சிைறப்பி த் இங்ேகேய
ெகாண் வா ங்கள்" என் கூறி, அவர்க க்கு விைட ெகா த்தார் ஈழ நாட்
மன்னர். பயணம் ெதாடங்குவதற்கு ன் நிைனவாகத் தன் வலம் ாிச் சங்ைக
உடென த் க் ெகாண்டான் இராசசிம்மன்.
ைவகைற ெமல்
ள் விலகுவதற்கு ன் அவர்கள் இ வ ம்
ெபாலன்ன ைவயி
ந்
றப்பட்டார்கள். என் மில்லாதப அவர்க க்ெகன்ேற
வாய்த்த ேபால் அன்ைறக்கு இயற்ைகச் சூழ்நிைல மிக அற் தமாக இ ந்த .
ெமல்லச் சுழன்
சும் குளிர்ந்த காற் டேன ஊசி ஒ குவ ேபால் சாரல் ெபய்
ெகாண்
ந்த . வானம் பிறந்த ேமனியாய்த் தன நீலநிறத்ைதத் திறந் காட் க்
ெகாண் ராதப ேமகச் சு ள்கள் திட் த் திட்டாக அைடந்தி ந்தன. எல்ேலா ைடய
கவனத்ைத ம் கவரத்தக்க மிகப் ெபாிய காாியெமான்ைறத் திடீெரன் ெசய்வதற்கு
இ க்கிற மனிதன் மாதிாி, இயற்ைக அைமந் அடங்கித் தன் ஆற்றைல
ஒன் ப த்திக் ெகாண்
ப்ப ேபாலத் ேதான்றிய .
"இன்ைறக்கு மாைலக்குள் ெப மைழ வரலாம் ேபா
க்கிற !" என் குதிைரைய
ேவகமாகச் ெச த்திக் ெகாண்ேட ெசான்னார் சக்கேசனாபதி. இராசசிம்மன்
வானத்ைத அண்ணாந் பார்த்தான். ஒேர ேமகக் குழப்பம். அத்தைன ம் கனிந்த சூல்
ெகாண்ட க ேமகங்கள்.
ெபாலன்ன ைவயி

ந்

ேநர் ேமற்ேக ெசன்றால் தமனன் ேதாட்டம் தான்.

அ ராத ரத் க்குச் ெசல்லாமல் சிம்மகிாி, விசித ரம் ஆகிய ஊர்கைளக் கடந்
ேநர்வழியாகேவ பயணம் ெசய்வெதன்
ெசய் ெகாண்டார்கள் அவர்கள்.
எவ்வள ேவகமாகச் ெசல்ல
ேமா, அவ்வள ேவக மிகுதி அவர்க ைடய
குதிைரப் பயணத்தில் இ ந்த . இ வ ம் ஒ வேராெடா வர் ேபாட் ேபாட் க்
ெகாண் ெச த் வ ேபால் குதிைரகைளச் ெச த்தினர்.
"சக்கேசனாபதி! எனக்ெகன்னேவா நான் இங்ேக அதிக நாட்கள் தங்கியி க்க
ெமன் நம்பிக்ைக ஏற்படவில்ைல. எந்த விநா யி ம் என்ைனத் ேத க்
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ெகாண் ெதன்பாண் நாட்
ந் ஆட்கள் வரலாம். விைரவாக நான் தி ம்பிச்
ெசல்ல ேவண் யி க்குெமன் என் மனத்தில் ஒ ேதாற்றம் ஏற்ப கிற " என்
ேபாகும் ேபா இ ந்தாற் ேபா
ந் அவாிடம் கூறினான் இராசசிம்மன்.
"ேபார் ஏற்பட்டாெலாழிய அவ்வள

அவசரமாக உங்கைளத் ேத க் ெகாண்

யா ம் வரப்ேபாவதில்ைல. தவிர, உங்கைளத் ேத
வந்தி க்கிறீர்கள் என்

வ வதற்கு நீங்கள் இங்ேக தான்

யா க்குத் ெதாி ம்? நீங்களாக எைதயாவ

நிைனத் ப் பதற்றமைடயாதீர்கள், இளவரேச!" என்
ெசான்னார்.

அவர் அவ

மனத்தில்
க்குப் பதில்

அைதக் ேகட் இராசசிம்மன் சிாித்தான். "காணாமல் ேபான நான் எங்ேக
ெசன்றி ப்ேபன் என் அ மானிக்க
யாத அள க்குத் ெதன்பாண் நாட்
மகாமண்டேலசுவர ம், என் அன்ைன ம், தளபதி ம் சிந்தைன குன்றியவர்கள் என்
நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள் ேபா
க்கிற . நான் அங்கில்ைலெயன்றால் இங்ேகதான்
இ ப்ேபெனன் அவர்கள் மிக எளிதாகத் ெதாிந் ெகாள் வார்கள்" என்
இராசசிம்மன் கூறிய ேபா சக்கேசனாபதி அைதக் கவனித் க் காதில் வாங்கிக்
ெகாள்ளாமல், கலக்கம் நிைறந்த பார்ைவயால் வானெவளிைய நிமிர்ந் பார்த்தார்.
"இன்ைறக்கு நம் ைடய பயணம் ந வழியில் எங்ேகயாவ தைடப்படத்தான்
ேபாகிற . வானம் இ க்கிற சீைரப் பார்த்தால் தன் ஆத்திரத்ைத ெயல்லாம் ெகாட் த்
தீர்த் க் ெகாள்ளப் ேபாகிற மாதிாி இ க்கிற " என் கவைல நிைறந்த குர ல்
கூறினார். "மைழ வ வதாயி ந்தால் அைதத் த ப்பதற்கு நாம் யார்? ஈழ நாட் ப்
பைடத் தைலவ ம், பாண்

நாட்

இளவரச

ம் பயணம் ெசய்கிறார்கெளன்றால்

மைழ கூட அவர்க க்குப் பயப்பட ேவண் ெமன்கிற அவசியம் உண்டா?" என்
சற்ேற ேவ க்ைகயாகச் சக்கேசனாபதிைய ேநாக்கிச் ெசான்னான் குமாரபாண் யன்.
கவைல நிழல் ப யத் ெதாடங்கியி ந்த அவர் கத்தில் அந்த ேவ க்ைகப் ேபச்சு கூட
மலர்ச்சிைய உண்டாக்கவில்ைல.
சூாிய ஒளிேய உைறக்காத ேமக ட்டம் உச்சிப் ேபா கழிந் சில நாழிைககளான
பின் ம் நீ த்த . அதனால் அந்திக்கு இன் ம் ெந ேநரம் மீதமி ந்த ேபா ம்
அப்ேபா இ ட்டத் ெதாடங்கிவிட்ட ேபான்ற சூழ்நிைல ஏற்பட்
ந்த . இர
ேநரத்தில் தங்குவதற்குப் பா காப்பான இடத்ைத அைடந் விட்டால் மைழையப்
பற்றிக் கவைலப்பட ேவண் யிராெதன் சக்கேசனாபதி நிைனத்தி ந்தார்.
ஆனால் மைழ அவ ைடய நிைனைவ

ந்திக் ெகாண்

வந்

விட்ட . தனி

மைழயாக வரவில்ைல. பயங்கரமான காற் ம், மைழ ம் ஒன் ேசர்ந் ெகாண்டன.
அந்தச் சமயத்தில் ந க்காட் ல் கடல் ேபாலப் பரந் ேதங்கிக் கிடந்த ஓர் ஏாிைய
ஒட் அவர்கள் ெசன் ெகாண்
ந்தார்கள். தண்ணீைரப் பாளம் பாளமாக யாேரா
சீவி எறிவ ேபால் அைலேமாதிய . ஏாியின் நான்கு ற ம் கா ெசவி ப கிறாற்
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ேபால் ஒேர பிரளயப் ேபெரா யில்
கட

க்கும் ேபார்

ண்

ழ்கி விட்டனவா? காற் க் கட

விட்டதா இ

ஓைச ம், காட்

மரங்கள்

க்கும் மைழக்
றிந்

வி ம்

ஓைச ம், காற்ெறா யி ம் மைழ ஒ யி ம் கலந் சிறிதாகி ஒ த்தன. ஊழிக் காற் ,
ஊழி மைழ என்ெறல்லாம் ெசால் வார்கேள அைவயிரண் ம் ஒேர சமயத்தில் ஊழி
எல்ைலையக் காண ஆைசப்பட் விட்டைவ ேபாலக் கிளர்ந் எ ந் விட்டன என்
ெசால்லத்தக்க நிைல.
ஏாியின் இக்கைரயில் அவர்க ைடய வழிேமல் ஒ
உயரமான ெபாிய த்தர் சிைல ம் ெதாிந்தன.

ெபௗத்தப் பள்ளி ம், அ கில்

"இளவரேச! ேவ வழியில்ைல. இங்ேக தங்கிவிட ேவண் ய தான். இந்த இடம்
ஏாி நீர்ப்பரப்ைபக் காட்
ம் ேமட் ப் பாங்கான . இேத வழி ேபாகப் ேபாக தாழ்ந்
பள்ளமான நிலத்தில் ெசல்கிற . இந்தக் காற்றி ம், மைழயி
இப்ப ேய தங்குவ தான் நல்ல " என்றார் சக்கேசனாபதி.

ம் எப்ப

ஆகுேமா?

இந்தத் தீர்மானத் க்கு வ வதற்குள் அவர்கள் இ வ ைடய உடல்க ம்
ெதப்பமாக நைனந் விட்டன. இ வ ம் தங்கள் குதிைரகைள விரட் க் ெகாண்
ேபாய் அந்தப் ெபௗத்தப் பள்ளிக்கு ன்பாக நி த்தினார்கள். ஆள் ழக்கமில்லாத
காரணத்தால் கட்டடம் இ ண் பாழைடந்தி ந்த .
"மைழக்கும் ய க்கும் பயந் ெகாண் ந வழியில் தங்கி நாம் ஆர அமரப்
ேபாய்ச் ேச வதற்குள் தமனன் ேதாட்டத்தில் பி பட்ட கப்ப ம் ஆட்க ம் தப்பிப்
ேபானால் கூட ஆச்சாியப் ப வதற்கில்ைல" என் ெசால் க் ெகாண்ேட
குதிைரயி
ந் இறங்கிக் கட்டடத் க்குள் ைழந்தான் குமாரபாண் யன்.
"அப்ப த் தப்ப விட் வி வதற்கு ஈழ நாட் க் கடற்பைட ரர்கள் ட்டாள்கள்
அல்லர்!" என் பதில் கூறிக் ெகாண்ேட அவைனப் பின்பற்றி உள்ேள ெசன்றார்
சக்கேசனாபதி.
ஈர ஆைடேயா ேசார்ந் ேபாய் ஓாிடத்தில் உட்கா வதற்காகக் குனிந்த
குமாரபாண் யன் ஒ விதமாகப் பயங்கலந்த கூப்பாட்ேடா அந்த இடத்தி
ள்ளித் தாவினான்.

ந்

"என்ன? ஏன் இவ்வள பயம்" என் அந்த இடத்தில் சிறி குனிந் பார்த்த
சக்கேசனாபதி ம் த ல் மைலத் ப் பின் வாங்கினார். அ த்த கணம் ணிவாக
ெசன் கயிற்ைறப் ரட் இ ப்ப ேபால் எைதேயா சரசரெவன் பி த்
இ த்தார். ஓங்கிச் சுழற்றி சி எறிந்தார்.

ன்
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பளபளெவன் ெநளிந் க ைம மின் ம் அந்தப் ெபா ள் ேபாய் வி ந்த இடத்தில்
சீறி எ ந் படத்ைதத் க்கிய ! அப்பப்பா! எவ்வள பயங்கரமாயி க்கிற ! அவர்
சி எறிந்த ஒ க நாகம்!
"சக்கேசனாபதி! உங்க ைடய ணி ஈ ெசால்ல
யாத . எனக்கானால்
நீங்கள் அதன் வாைலப் பி த் இ த்த ேபா குடல் ந ங்கிய " என் அவைரப்
பார்த் வியந் கூறினான் இராசசிம்மன்.
ஓங்கிய படத்ைதத் தைரயில் அ த் விட் ப் தாில் குந்

மைறந்த

அ .

"ஐேயா! ேவண்டேவ ேவண்டாம். மைழயில் நைனந்
ன் ற்றா ம் சாி. ேமேல
பயணத்ைதத் ெதாடரலாம். இந்தக் கட்டடத்தில் தங்கிக் க பட ேவண்டாம். அந்தக்
க நாகத்ைதப் பார்த்ததி
ந் எனக்கு இந்த மண்டபம்
வதி ம் பாம் இ க்கும்
ேபாலத் ேதான் கிற " என்றான் குமாரபாண் யன்.
"அெதல்லாம் ண் பிரைம. இப்ேபா ள்ள சூழ்நிைலயில் இந்த இடத்ைத விட்
நகர்வ நடவாத காாியம்" என் சக்கேசனாபதி உ தியாகக் கூறினார்.
குமாரபாண் யன் அந்த இடத்தில் உட்கா வதற்ேக பய ம் அ வ ப் ம்
அைடகிறவைனப் ேபால் ஒ ங்கி நின்றான்.
"அேதா! இன்

ம் யாேரா நமக்குத்

ைணயாக இேத கட்டடத்தில் தங்குவதற்கு ஓ

வ கிறார், பா ங்கள்" என் ெவளிேய ைகைய நீட் க் காண்பித்தார் சக்கேசனாபதி.
ந த்தர வய மதிக்கத்தக்க ேதாற்ற ள்ள த்தபிட்சு ஒ வர் ஓ வந்
கட்டடத் க்குள் ைழந்தார்.
"அ கேள! இந்த மைழயி

ம், காற்றி

ம் ஏன் இப்ப த்

ன்பப்பட் க் ெகாண்

ஓ வ கிறீர்கள்? ஏாிக்கு அக்கைரயில் இ க்கிற தவப்பள்ளியிேலேய
தங்கியி க்கலாேம! இப்ேபா ஏாிக்கைரேயாரமாக நடந் வழிையக் கடப்பேத
பயப்பட ேவண் ய ெசய்தியாயிற்ேற?" என்
விசாாித்தார் சக்கேசனாபதி.
ெமாட்ைடத் தைலயில் வழிந்த தண்ணீைரத்

அ

தாபத்ேதா

வந்தவைர

ைடத் க் ெகாண்ேட பதில்

ெசான்னார் பிட்சு: "அப்ப த்தான் ெசய்ய நிைனத்ேதன், ஐயா! யாேரா ஒ சி
ெபண்பிள்ைளக்கு இரக்கப்படப் ேபாக இந்தக் கதிக்கு வர ேநர்ந்த . நிமிர நிமிர
தண்ணீேரா அைல பாய்ந் ெகாண்
க்கிற ஏாிக்கைரயில் சி வய ப் ெபண்
ஒ த்தி வழி ெதாியாமல் தயங்கி நின் ெகாண்
ந்தாள். எனக்குப் பாிதாபமாக
இ ந்த . 'எங்ேக அம்மா ேபாக ேவண் ம்?' என்
அரசாின் அரண்மைனக்குப் ேபாக ேவண் ம்' என்

ேகட்ேடன். 'எனக்கு இந்த நாட்
ணிச்சேலா

ெசான்னாள்
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அவள். ந க்காட் ல் நின் ெகாண் அரண்மைனக்குப் ேபாக ஆைசப்ப ம் அந்தப்
ெபண் ைபத்தியேமா என் எனக்குத் ேதான்றிய .
"மைழ ம் காற் மாக வ கிற . பக்கத்தி
க்கிற தவப்பள்ளியில் ேபாய்த்
தங்கிவிட் க் காைலயில் அரண்மைனக்குப் றப்ப அம்மா! நா ன் உன்ேனா கூட
அரண்மைனக்கு வ கிேறன் என்ேறன். அந்தப் பாவிப் ெபண் என்ைனப் பற்றித்
தவறாக நிைனத் க் ெகாண் காட் ப் பாைதயில் மனம் ேபான ேபாக்கில் நடக்க
ஆரம்பித்தாள். அவ க்கு ஏதாவ ஆபத் வந் விடக் கூடாேத என்
அவைள மறியாமல் பின் ெதாடர்ந்ேதன். நான் பின்பற் வைத அவள் கண்
ெகாண்டாள். என்ைனப் பற்றி ேவ விதமாக நிைனத் க் ெகாண் எங்ேகா ஓ
மைறந் விட்டாள். இவ்வள ெதாைல வந்த பின் அக்கைரயி ள்ள
தவப்பள்ளிக்குப் ேபாக ேவண்டாெமன் தான் இங்ேக ஒண் க் ெகாள்ள வந்ேதன்"
என்

அவர் கூறி

த்த ம், "ஐேயா பாவம்! அந்தப் ெபண் இந்தப் பக்கமாக வந்தால்

நாம் ன் ேப மாகச் சமாதானப்ப த்தி யாெரன் விசாாிக்கலாேம?" என்
அ தாபத்ேதா ெசான்னார்கள் சக்கேசனாபதி ம் இராசசிம்ம ம்.
"அவைளப் பார்த்தால் ெவகு ெதாைலவி
ந் வந்த ேவற் நாட் ப் ெபண் மாதிாி
இ ந்த . அதனால் தான் நான் உதவி ெசய்யப் ேபாேனன். அந்த ரட் த்
ணிச்சல்காாி என் ேமேலேய சந்ேதகப்பட் விட்டாள்" என் கூறிக் ெகாண்ேட
இ ண்ட ைல ஒன்றில் சாய்ந் ெகாள்ளப் ேபானார் த்தபிட்சு.
க நாகம் இ ந்த ெசய்திையச் ெசால் அவைர எச்சாித்தார்கள் அவர்கள். பிட்சு
சிாித்தார். "நாமாக ஏற்ப த்திக் ெகாள்கிற பயங்கள் தான் வாழ்க்ைகயின் ன்பத்ைத
வளர்ப்பன. ங்கும் ேபா என் உடல் பற்றிய நிைன எனக்கு உாிைம இல்ைல.
ஆகேவ நான் பாம்ைபப் பற்றிக் கவைலப்ப வதில்ைல. அ என்ைனத் தீண் ம்
உாிைம ெபற்றி ந்தால் அைதத் த க்க நான் யார்?" என் கணீெரன் பதில்
ெசான்னார் அவர். கால் நாழிைகக்குப் பின் பிட்சு நன்றாகத் ங்கும் குறட்ைட ஒ
ேகட்ட . இ ந்த பாம் ேபான பின் இல்லாத பாம்ைப நிைனத் த் ங்காமல்
விழித்தி ந்த அவர்கள் இ வ க்கும் அவர் ேமல் ெபாறாைமயாக இ ந்த . அவ்வள
ய்ைமயான றவி ேமல் சந்ேதகப்பட்ட ெபண்ைண மனத்தில் சபித்தார்கள் அவர்கள்.
மைழ ம் தணியவில்ைல, காற் ம் தணியவில்ைல. எங்ேகா ஒ
ைலயில் ஏாி
உைடத் க் ெகாண் தண்ணீர் பாய்கிற ஓைசைய அவர்கள் ேகட்டார்கள். சிறி
ேநரத்தில் ஒ ெபண்ணின் பயங்கர ஓல ம் எ ந்த . சக்கேசனாபதி பிட்சுைவ எ ப்பி
அந்த ஓலத்ைதக் ேகட்கச் ெசான்னார். சிறி
"அவ

ேநரம் உற் க் ேகட்ட பிட்சு,

ைடய குரல் ேபாலத்தான் இ க்கிற " என்

--------------

தீர்மானமாகச் ெசான்னார்.
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3.7. இ ளில் எ ந்த ஓலம்
"பிட்சுைவ ம் கூட் க் ெகாண்

வா ங்கள்.

ன்

ேப மாக ஓ ப் ேபாய்ப்

பார்க்கலாம். அந்த அறியாப் ெபண் எங்ேக தவிக்கிறாேளா?" என் இராசசிம்மன்
சக்கேசனாபதிையத் ாிதப்ப த்தினான். அத்தைன ஓைசக க்குமிைடேய அந்தப்
ெபண் குர ன் ஓலம் இன் ம் அவர்கள் ெசவிகளில் வி ந் ெகாண் தான்
இ ந்த .
"ஓர் உயிைரக் காப்பாற்ற உத ம் தி ப்பணியில் இந்த ஏைழயின் உடல் எந்த
விதத்திலானா ம் தன்ைன இழக்கத் தயாராயி க்கிற " என் கூறிக் ெகாண்
தாமாகேவ எ ந் வந்தார் த்த பிட்சு. அந்த மைழைய ம் காற்ைற ம்
ெபா ட்ப த்தாமல் அவர்கள் ன் ேப ம் சிறி
ரம் ஓ ப் ேபாய் ேத ப்
பார்த்தார்கள். அதற்கு ேமல் ஓ வதற்குப் பாைதேய இல்ைல. ஏாி உைடப்ெப த் க்
கு க்ேக பாய்ந் ெகாண்
ந்த . "இனி நம்மால் ஆவ ஒன் மில்ைல. அவ க்கு
வகுத்த விைனப்பயனின்ப ஆகும்" என் ெசால் க் ெகாண்ேட தி ம்பி நடந்தார்
பிட்சு. அவர்க ம் தி ம்பி நடந்தார்கள். பிட்சு ம ப
ம் நிம்மதியாகத் ங்கினார்.
பாம் ப் பயத்ைத மறந் சக்கேசனாபதி கூடத் ங்கத் ெதாடங்கி விட்டார்.
தண்ணீைரத் தாங்குகிற பளிங்குக் கிண்ணம் மாதிாி உணர்ச்சிகைள உணர்ந் ம்
அவற் க்கு இைரயாகாமல் வாழ இந்த இரண் வயதான மனிதர்க ம் எங்ேக தான்
கற்றார்கேளா என் விழித்தி ந்த இராசசிம்மன் எண்ணி வியந்தான். அந்தப்
ெபண்ணின் ஓலம் நின் விட்டா ம் ேகட் க் ெகாண்ேட இ ப்பதாக விழித்தி ந்த
அவன் ெசவிக க்குப் பிரைம உண்டாயிற் . காற்றி ம், மைழயி ம், இ ளி ம்
அந்தக் காட் க் கட்டடத்தில் விழித் க் ெகாண் உட்கார்ந்தி க்கும் தன் ேமல்
தானாகேவ ஒ ெவ ப் உண்டாயிற் அவ க்கு.
'மைழ ெபய்த ஈர மண்ணில், அ பவமில்லாத சி பிள்ைள
விைளயாட் த்தனமாகக் கீறி ைவத்த அைரகுைறச் சித்திரங்கள் மாதிாி இ க்கிற
இ வைர நான் வாழ்ந்த வாழ்க்ைக. வாழ்வின் உணர்ச்சிகளில் ஒன்றிலாவ
ைமயின் ஆழத்ைதப் பார்க்கவில்ைலேய! ெபா ப்பில்,

ரத்தில், ெவற்றியில் -

எதி ம்
ைம ெதாியவில்ைலேய. அன் அல்ல காதல்; காத ம் அல்ல பாசம்.
இவற்றில் கூட
ைமயாக வாழவில்ைல நான். எத்தைன நாட்கைள இப்ப க் கழிக்க
ம்? கல்பேகா க் காலம் வாழ ேவண்டாம். ஒ திங்கட் காலம் வாழ்ந்தா ம்
ஏதாவெதா உணர்ச்சியில்
ைமயாகத் ேதாய்ந் வாழ ேவண் ம். ஊழி ழியாக
வாழ்வைத விட இந்தச் சிறி

காலத்

ைம உயர்ந்த , ெபாிய , இைணயற்ற .'

ைமையப் பற்றி நிைனத்த ேபா அவ க்கு மதிவதனியின் நிைன வந்த .
இ ப்பில் இைடக் கச்சத் டன் ேசர்த் ப் பிைணத் க் ெகாண்
ந்த சிறிய பட் ப்
ைபையத் திறந்தான். இ ளி

ம் தன் நிறத்ைத ம், ஒளிைய ம் தனிேய காட் ம்
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அந்தப் ெபான்னிற வலம் ாிச் சங்ைக எ த்தான். பித்தன் ெசய்வ ேபால் கண்களில்
ஒற்றிக் ெகாண்டான். ைகவிரல்களால் வ
யவா ம யில் ைவத் க் ெகாண்டான்.
கப்ப ல் தான் பா ய கவிைத நிைன வந்த அவ க்கு. உணர்ச்சித்
ப்ைபச்
ெசாற்களின் நளினமாக்கிய விந்ைதைய நிைனத்த ேபா மட் ம் மனத்தில்
ைம
ேதான் வ ேபா
ந்த அவ க்கு. அரசாட்சிைய ம் ெவற்றி ேதால்விகைள ம்
எண்ணிப் பார்த்த ேபா அவன் உணர்ச்சிகளில்
ைம ேதான்றவில்ைல.
'அ ைம அன்ைன ம் மகாமண்டேலசுவர ம் தன்னிடமி ந் எதிர்பார்த்த
கடைமகைள நிைனத்த ேபா அவற்றில்
ைம ேதான்றவில்ைல. ஏெனன்றால்
அந்தக் கடைமகைள அவன் இன் ம் நிைறேவற்றேவயில்ைல. இைடயாற்
மங்கலத்தின் அழகிய சூழ்நிைலயில் குழல்வாய்ெமாழி என்ற ெபண்ேணா பழகிய
பழக்கத்ைத நிைனக்கும் ேபா
ைம ஏற்படவில்ைல. மதிவதனி என்ற ெபண்ைணச்
சந்திக்க ேநராம
ந்தி ந்தால் ஒ ேவைள இைடயாற் மங்கலத் அழகியாவ ,
கனகமாைல என்ற ேபெரழில் நங்ைகயாவ அவைனக் கவர்ந்தி க்கலாேமா
என்னேவா? ெவள்ளத்தில் பைழய தண்ணீர் அ த் க் ெகாண்

ேபாகப் ப கிற மாதிாி

அவன் மனத்தின் அைரகுைற நிைன கைளெயல்லாம் 'மதிவதனி' என்ற
இ த் க் ெகாண்
பார்க்கப் ேபானால்

விட்டதா? அல்ல

அந்த

ைமயான வாழ்

ைமயில் அவன்

ைம

ழ்கி விட்டானா?

என்ப தான் என்ன? என்ைனப் ேபால் அரச

கு ம்பத்தில் பிறந்தவ க்குப் ேபார்க ம், அவற்றில் ெவற்றி வாைக சூ வ ம் தான்
ைமயான வாழ் என் அரசியல் அறம் ெசால்லலாம். அப்ப ச் ெசால் வ
இதற்கு இலக்கணமாக இ க்கலாம். ஆனால் அ மட் ம் எனக்கு
ைமயான
வாழ்வாகத் ேதான்றவில்ைலேய?

ைமயாவ

மண்ணாங்கட் யாவ ? அரசனாகப்

பிறந்தாெலன்ன ஆண் யாகத் ேதான்றினாெலன்ன? பிறப்ப

மண்ணில்தாேன

வாழ்வ ம் மனிதனாகத்தாேன! மனித ைடய வாழ்க்ைக, அ ஒ ஓட்ைடப் பாைன.
ஒ பக்கம்
ைம கண்டால் இன்ெனா பக்கமாக ஒ கி வி கிறேத! ஒன்ைற
நிைறவாக அ பவித்தால் இன்ெனான்ைற இழக்க ேவண் ய தான். நிைற ,
ைமெயல்லாம் அமர வாழ்க்ைகயில் தான் உண் ேபா
க்கிற . ேதனீக்கைள
விரட்டாமல் ேதனைடயி

ள்ள ேதைனக் கு க்க

ன்பங்கைளப் ேபாக்காமல், குைறகைள நீக்காமல்

மா? வாழ்வி

ள்ள

ைம ம் நிைற ம் காண்ப

எங்ேக?
'அறத்ைத ம், அன்ைப ம், க ைணைய ம் ெகாண்ேட வாழ்ந்
ஆைச. அறிைவ ம், சூழ்ச்சிைய ம் ெகாண்ேட வாழ்ந்

விட என் தாய்க்கு

விட மகாமண்டேலசுவர க்கு

ஆைச. பைடகைள ம், ேபார்க்களங்கைள ம், உடல் வன்ைமைய ம் ெகாண்ேட
வாழ்ந் விட வல்லாளேதவ க்கு ஆைச. இந்த ஆைசகள் தான்
ைமயான
வாழ்வா? குழல்வாய்ெமாழி என்ற ெபண்
ஆடம்பரங்கைள ம் தனதாக்கிக் ெகாள்

க்குக் கூட என்ைன ம் என
ம் ஆைசயி க்கிற . என்

அரச ேபாக

ைடய பதவி ம்,
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ெப ைம ம், தகுதி ம் ெதாியாமேல என் ேமல் அன் ெச த்த ம் ஒ ெபண்
இ க்கிறாள். அவ க்கு என் ேமல் இ க்கும் அன்ேபா எனக்கு அவள் ேம
க்கும்
அன்ேபாதான்

ைமயானதா?

'எ
ைம? எ நிைற ? அழியாத எ ? பாி ரணமான வாழ் எ ?
என்ைனப் ேபான் ெபாிய அரச மரபின் வழித் ேதான்றலாக வந்த ஓர் இைளஞ

க்கு

அ எப்ப க் கிைடக்கும்?' என் இப்ப உ க்கமான பல நிைன கைள மனத்தில்
அைச ேபாட் க் ெகாண்
ந்தான் இராசசிம்மன்.
ெபா
வி வதற்குச் சிறி ேநரத் க்கு ன் சக்கேசனாபதி ம் த்தபிட்சு ம்
க்கம் விழித் எ ந்தி ந்த ேபா வாசற்ப யில் சாய்ந் உட்கார்ந்தவாேற
இராசசிம்மன் கண்ணயர்ந்தி ப்பைதக் கண்டனர். அவன் ம யில் சிறிய குழந்ைத
ஒன் ப த் த் ங்குவ ேபால் அந்தச் சங்கு கிடப்பைதப் பார்த் ச் சக்கேசனாபதி
சிாித் க் ெகாண்டார்.
தல் நாள் காற் ம், மைழ ம் ஓய்ந் ேபாயி ந்தன. எனி ம், அந்த மைழ ம்
ய ம் உண்டாக்கிய சீரழி க ம் அலங்ேகாலங்க ம் கண்பார்ைவ ெசன்ற
இடெமல்லாம் ெதாிந்தன. வானம் அ க்கு நீக்கி ெவ த் விாித்த நீலத் ணி ேபால்
ெவளிவாங்கியி ந்த . அவர்க ைடய குதிைரகள் நைனந் நிறங்கைலந்த
ேமனிேயா கட்டடத் க்கு அ கில் ஒண் க் ெகாண் நின்றன. குமாரபாண் யைனத்
ெதாட் எ ப் வதற்காக அ கில் ெசன்றார் சக்கேசனாபதி. ஆழ்ந்த க்கமில்லாமல்
கண்கைள
ச் ேசார்ந் உட்கார்ந்தி ந்ததால் அவ ைடய கால ஓைசையக்
ேகட்ேட விழித் க் ெகாண்டான் அவன். சங்ைக எ த் ப் பட் ப் ைபக்குள் ேபாட் க்
ெகாண்

எ ந்

நின்றான். சக்கேசனாபதிையப் பார்த் , "அடடா! ெபா

ேபாகிற ேபா
க்கிற . நாம் றப்படலாமா? நண்பக
ேதாட்டத்தில் இ க்க ேவண் ம் நாம்" என்றான்.

க்குள் எப்ப

வி யப்
ம் தமனன்

"அவசரப்படாதீர்கள், இளவரேச! ேநற் மைழயி ம் காற்றி ம் மரங்கள் ஒ ந்
பாைதெயல்லாம் சீர்ெகட்
க்கிற . ஏாி உைடப்பினால் ேவ வழிகள்
அழிந்தி க்கலாம். த ல் சிறி ெதாைல சுற்றித் திாிந் பாைதகைளச் சாிபார்த் க்
ெகாண் வ ேவாம்" என்றார் சக்கேசனாபதி.

"தம்பி! ெபாியவர் ெசால்கிறப ேகள். நிதானமாகப் பாைதையப் பார்த் க் ெகாண்
றப்ப வ தான் நல்ல ! அவசரம் ேவண்டாம். நா ம் உங்கேளா தான் வரப்
ேபாகிேறன்" என்
த்தபிட்சு ம் கூறினார்.
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குதிைரகைள அங்ேகேய விட் விட்
வ ம் வழிகைளச் சுற்றிப் பார்க்கக்
கிளம்பினார்கள். ெபாிய ெபாிய மரங்கெளல்லாம் ேவெரா சாய்ந்தி ந்தன.
அங்கங்ேக தண்ணீர் ேதங்கி வழிெயல்லாம் ேச ம் சகதி மாக இ ந்த . ஏாி
உைடத் க் ெகாண் பாய்ந்ேதா ய நீர்ப்பிரவாகம் சில இடங்களில் பாைதையப்
பயங்கரமாக அ த் க் குைடந்தி ந்த . காற் ம் மைழ ம் ெகாண்ட ேகாபத்திற்கு
ஆளாகி அந்தக் காட் ன் அைமதியான அழகு தா மாறாகித் ேதாற்றமளித்த .
"கண் க்குத் ெதாிகிற காட்சிகைளப் பார்த்தால் ேநற்றிர அந்தப் ெபண் உயிர்
பிைழத்தி க்க
ெமன் என்னால் நம்ப
யவில்ைல. பாவம்! அவள் தைலயில்
எ தியி ந்த அவ்வள தான் ேபா
க்கிற " என்
த்தபிட்சு பாிதாபமான
குர ல் கூறினார். அவர் தம் வார்த்ைதையச் ெசால்

க்க ம், "அேதா பா ங்கள்

அ கேள! யாேரா வி ந் கிடக்கிறாற் ேபா
க்கிற " என்
கத்தில் பய ம்,
வியப் ம் படரச் சக்கேசனாபதி ஒ
தைரக் ைகநீட் க் காட் க் கூச்ச ட ம் சாியாக
இ ந்த . தல் நாளிர தண்ணீர் பாய்ந் ஓ ய அைடயாளம் அங்ேக ெதாிந்த .
மரக்கிைளகளின் றி க ம் ெச ெகா த் ர்க ம் அடர்ந் பின்னிக் கிடந்த
தாில் தண்ணீர் இ த் வந் ெச கினாற் ேபால் அந்த உடல் கிடந்த .
ேதாற்றத்தி
ந் ெபண் டல்தான் என்பைதத் ெதாிந் ெகாள்ள
ந்த .
"அந்தப் பாவிப் ெபண்ணாகத்தான் இ க்கும். ேநற் நான் எவ்வள ஆதரேவா
அவளிடம் ேபசிேனன். எப்ப யாவ அவைளக் காப்பாற்றிவிட ேவண் ம் என்ற
எண்ணம் தான் என் உள்ளத்தில் உ தியாயி ந்த . ஆனால் த்த பகவான்
தி
ள்ளம் ேவறாயி ந்தி க்கிற . அடப் பாவேம! ேநற்ேற நான் ெசால் யப
ேகட்
ந்தால் இப்ப ஆகியி க்காேத! வா ங்கள் ேபாய்ப் பார்க்கலாம்" என்
ன்னால் ஓ னார் த்தபிட்சு. இராசசிம்ம

ம், சக்கேசனாபதி ம் அவ க்குப்

பின்னால் ஓ னார்கள். பிட்சு அந்தப் ெபண்ணின் உைடகைளச் சாி ெசய் விட் ,
"அவள் தான் ஐயா! அநியாயமாகச் ெசத் த் ெதாைலத்தி க்கிறாள்!" என்

கூறிக்

ெகாண்ேட, அந்த உடைலப் த க்குள்ளி ந் ெவளிேய க்கி வந்
கம்
ெதாி ம்ப தைரயில் கிடத்தினார். சக்கேசனாபதியின் விழிகளில் அ தாபம்
மின்னிய .
கண்களில் சந்ேதக ம் பீதி ம் மிளிரக் ெகாஞ்சம் கீேழ குனிந் அந்த கத்ைத
உற் ப் பார்த்தான் இராசசிம்மன். அவன் கம் பயத்தால் ெவளிறி வாய் ேகாணிய .
அ த்த கணம் அவன் வாயி
ந் ெவளிேயறிய ஒ ெபயர் அந்தக் கா
வ ம்
எதிெரா த் அலறிக் ெகாண்
ந்த .
---------
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யர நிகழ்ச்சி

ெவள்ளத்தி ம், ய
ம் சிக்கிக் ெகாண் மீ ம் வழி ெதாியாமல் இறந் ேபான
அந்தப் ெபண்ணின் கத்ைத உற் ப் பார்த் க் குமாரபாண் யன் ெபயர் ெசால்
அலறியைதக் கண்ட ம் சக்கேசனாபதிக்கும் த்தபிட்சு க்கும் அடக்க
யாத
வியப் ஏற்பட்ட .
கத்ைதப் பார்த் இனங்கண் ெகாண்ட ம் அவன் வாயி
ந் அலறலாக
ஒ த்த அந்த ஒேர ஒ வார்த்ைததான். அதன் பின் அவன் வாயி
ந்
வார்த்ைதேய பிறக்கவில்ைல. விழிகள் விாிய கத்தில் மைலப் ம், பீதி ம் ெதாிய,
வாய் ேபசும் ஆற்றல் இழந் விட்ட ேபால் அப்ப ேய அைசயாமல் நின்றான் அவன்.
"இந்தப் ெபண்ைண உங்க க்குத் ெதாி மா? இவள் யார்?" என் ஒேர சமயத்தில்
சக்கேசனாபதி ம் பிட்சு ம் அவைன ேநாக்கிக் ேகட்டார்கள். சிறி ேநரம் அவர்கள்
ேகள்விையேய காதில் ேபாட் க் ெகாள்ளாதவன் ேபால் மைலத்த மைலத்தப ேய
நின்ற இராசசிம்மன் பின் ெமல்ல தைல நிமிர்ந்தான்.
"சக்கேசனாபதி! இ
வந்

என்ன பாிதாபம்! ெதன்பாண்

இறங்கி இந்தப் ெபண் தனியாக எப்ப

இங்ேக வந்
ய ேவண் ெமன்
அவைர ேநாக்கிக் கூறினான்.

நாட்

இங்ேக வந்தாள்? இவ

தான் இ ந்ததா?" என்

"இந்தப் ெபண் யாெரன்ேற நீங்கள் இன்
ேகட்டார் அவர்.

ந்

கடல் கடந்
ைடய விதி

பாிதாபம் மிக்க குர ல்

ம் எனக்குச் ெசால்லவில்ைலேய?" என்

"சந்ேதகேமயில்ைல! இவள் ெதன்பாண் நாட் த் தளபதி வல்லாளேதவனின்
தங்ைக! பகவதி என் ெபயர்! இவள் எப்ப எதற்காக யா ைடய உதவியால் இங்ேக
வந்தாள் என்பதல்லவா எனக்குப் திராக இ க்கிற . எப்ப யானா ம் இந்த அவலக்
காட்சி என் ெநஞ்ைச உ க்குகிற . இந்த வயதில் இந்தப் ெபண் க்கு இப்ப
ஏற்பட்
க்க ேவண்டாம்" என் நா த த க்கக் கூறிவிட் க் கண்களில் திரண்ட
நீைரத் ைடத் க் ெகாண்டான் குமாரபாண் யன்.
"இளவரேச! நீங்கள் பிைழயாக அ

மானம் ெசய்கிறீர்கள். இவள் அந்தப்

ெபண்ணாக இ ப்பாெளன் என்னால் நம்ப
யவில்ைல. அவளாவ , ெதன்பாண்
நாட்
ந் இங்ேக ஓ வ கிறதாவ . தளபதியின் தங்ைக மாதிாிேய க
அைமப் ம், ேதாற்ற
சக்கேசனாபதி.

ள்ள யாேரா ஒ

ெபண்ணாக இ ப்பாள் இவள்" என்றார்
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"எனக்கும் அப்ப ச் சந்ேதகமாகத்தான் இ க்கிற . ஆனா ம் இந்த ஆண்ைம
மதர்ப் ம் ெபண்ைம நளின ம் கலந்த அழகு கம் அந்தப் ெபண் ைடய ேபாலேவ
இ க்கிறேத!" என்

இராசசிம்மன் கூறிய ேபா , 'சா ம், ேநா ம் கூடத் தனக்கு

ேவண் யவர்க க்கு வந்தால் தான் மனித க்கு அ தாபப்பட
கிற . ேவண்டாத,
ன் பின் ெதாியாதவ க்காக அ தாபத்ைதக் கூட அநாவசிய ெசல ெசய்ய மனிதன்
தயாராயில்ைல' என்

மனத் க்குள் எண்ணிச் சிாித் க் ெகாண்டார் பிட்சு.

"நான் ெசால்வைத நம் ங்கள். இ நிச்சயமாகத் தளபதியின் தங்ைகயாக இ க்க
யா . ேதாற்றத்தி ள்ள ஒற் ைமேய உங்கள் கண்கைள ஏமாற் கிற .
கவைலைய வி ங்கள்" என் சக்கேசனாபதி உ தியாகக் கூறினார்.
"நீங்கள் ெசால்கிற மாதிாி இ ந்தால் நல்ல தான். ஆனால் நமக்காக அப்ப
இ க்குமா? இந்தப் பாவிப் ெபண் ேநற்றிர
வந்தி க்கக் கூடாேதா? இப்ப
மைழயி

ம் ய

அ கள் ெசான்னைதக் ேகட்

அவேரா

உயிர் விடவா அ கள் ேமல் சந்ேதகப்பட்

ம் திண்டா னாள்? ஐேயா! விதியின் ெகா ைமேய!" என்

த்த

பிட்சுவிடம் பிரலாபித்தான் இராசசிம்மன். " யரம் ெபா வான , யாராயி ந்தா ம்
மனம் வ ந்திக் கலங்க ேவண் ய இளைமச் சா இ . ஆனா ம் நம் ைகயில் என்ன
இ க்கிற ? நாம் ன்பங்கைளக் காண ம், கர ம், உண்டாக்க ேம பிறந்தவர்கள்.
ெவ ம் மனிதர்கள்" என் உணர்ச்சி ெகாந்தளிக்கும் ெசாற்களால் இராசசிம்ம க்கு
ஆ தல் கூறினார் பிட்சு.
"நாம் என்ன ெசய்யலாம்? ேநற்றிர அவ்வள மைழயி ம் காற்றி ம் இந்தப்
ெபண்ணின் ஓலம் ேகட்ட ம் நம் உயிர்கைளக் கூடப் ெபா ட்ப த்திப் பயப்படாமல்
எ ந் உதவ ஓ வந்ேதாம். தண்ணீர் உைடப் நம்ைமத் த த் விட்டேத.
த்திசா ப் ெபண்ணாயி ந்தால் பிட்சு கூப்பிட்ட ேபாேத இக்கைரக்கு வந்தி க்க
ேவண் ம். பாவம், விதி
பகுத் ணராமல் பிறழ்ந்

கிற சமயத்தில் அறி கூட நல்ல ெகட்டைதப்
வி கிறேத! இல்ைலயானால் கள்ளங்கபடமறியாத இந்த

அ கைளப் பற்றி ஐய ற் ப் பயந்தி ப்பாளா இவள்?" என்
ேசாகத்ேதா ெசான்னார்.

சக்கேசனாபதி ம்

ஆ தல்கைள ம் மீறி இறந் கிடக்கும் அந்தப் ெபண் டல்
பகவதியி ைடய தான் என் குமாரபாண் யனின் மனம் உ தியாக எண்ணிய .
ஆனால் அைதத் திடப்ப த்திக் ெகாள்ள இன் ம் சாியான சான் இ ந்தால் சந்ேதகம்
தீர்ந் வி ம். 'தளபதி வல்லாளேதவனின் தங்ைகைய நன்றாகப் பார்த் ப்
பழக்கப்பட் அைடயாளம் ெசால்லக் கூ ய ஒ வர் இ ந்தால் அவள் தானா என்பைத
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இப்ேபாேத உ திப் ப த்திக் ெகாண்

விடலாம். ஆனால் அவன் ஒ வைனத் தவிர

அவைள அைடயாளம் ெதாிந்தவர்கள் யார் இ க்கிறார்கள் அங்ேக?'
இராசசிம்மன் மனத்தின் உணர்ச்சிப் பரப்ெபல்லாம் ேசாகம் கவ்விட, ேமேல என்ன
நிைனப்பெதன் ேதான்றாமல் மயங்கி நின்றான்.
"சக்கேசனாபதி! எனக்குத் ெதாிந்த ெபண்க

க்குள்ேள வல்லாளேதவனின்

தங்ைகக்கு ஒ தனிக் குணம் உண் . ெபண்ணின் அழகும், ஆணின் ெநஞ்சு உர ம்
ெகாண்டவள் பகவதி. ஒ ெபாிய ரனின் தங்ைக என் ெசால்வதற்கு ஏற்ற எல்லா
இலட்சணங்க ம் பகவதியிடம் உண் " என் கண்களில் நீர் மல்க அவன் கூறினான்.
"நீங்கள் மனத்ைதத் ேதற்றிக் ெகாள் ங்கள். இறந் கிடப்ப அந்தப் ெபண்ணாக
இ க்க
யாெதன்ேற எனக்குத் ேதான் கிற . நாம் இந்த விவரத்ைதத் தமனன்
ேதாட்டத்தில் விசாாித் உ தி ெசய் ெகாள்ளலாம். இவள் பகவதியாயி க்கும்
பட்சத்தில் தமனன் ேதாட்டத் ைறயில் வந் இறங்கினால் தான் இந்தப் பாைதயாகப்
றப்பட்

க்க

ம். இந்தப் ெபண்ைண அைடயாளம் ெசால் , 'இவள் எப்ேபா ,

யா டன் எந்தக் கப்ப ல் வந் இறங்கினாள்' என் கப்பல் ைற ஊழியர்களிடம்
விசாாிப்ேபாம். அந்த விசாாிப் க்குக் கூட அவசியமில்ைல. ஏெனன்றால் இவள்
பகவதியாயி ந் கப்ப ல் ெதன்பாண் நாட்
ந் வந்தி ந்தால் தமனன்
ேதாட்டத் ைறயிேலேய கப்பைல விட் க் கீழிறங்க
யாமல் நம் ரர்கள்
சிைறப்பி த் நி த்தியி ப்பார்கள். நான் தான் கப்பைலத் த த் நி த் ம்ப
கண் ப்பான கட்டைளயிட் வந்தி க்கிேறேன. ேநற்ைறக்கு ன் தினம் இர
தமனன் ேதாட்டத்தி
ந் எனக்கு வந்த தகவ
ந் ஒேர ஒ கப்பல் தான்
பி பட்
ப்பதாகத் ெதாிகிற . அந்தக் கப்ப ல் வந்தி ந்தால் இந்தப் ெபண்ைண
இறங்கி வர விட்
க்க மாட்டார்கேள!" என் சக்கேசனாபதி விளக்கமாகச் ெசான்ன
ேபா , அவர் ெசால்கிற ப ேய இ க்கலாெமன்

இராசசிம்ம

க்கும் ேதான்றிய .

'ஒேர மாதிாி க அைமப் ம், ேதாற்ற ம் உள்ள ெபண்கள் ேவ இடங்களில்
இ க்க
ம். இறந் கிடக்கும் ெபண் பகவதிையப் ேபான்ற ேதாற்ற ைடய
ேவெறா த்தியாக ம் இ க்கலாம்' என்

நிைனத்

மன அைமதி அைடய

யன்றான். மனத்தின் ேவதைன ம், குழப்ப ம், பி வாதமாகத் தணிவதற்கு
ம த்தன. சலனமில்லாத கபாவத்ேதா நின் ெகாண்
ந்தவர் த்த பிட்சு ஒ வர்
தான். 'நன்றாகப் ப த்த பழங்கெளல்லாம் உதிராமல் இ க்கும் ேபா

காற்றின்

ெகா ைமயால் பிஞ்சுக ம், காய்க ம் மரத்தி
ந் உதிர்ந் வி வ ேபால் ேதால்
சு ங்கி நைர திைர ப் கண்டவர்க க்ெகல்லாம் வராத சா இைளஞர்க க்கு
வந் வி கிற . அவரவர்க க்ெகன் அளந் வகுத்த நாட்க க்கு ேமல் யா ம்
வாழப் ேபாவதில்ைல' என் உலக நியாயங்கைள எண்ணிப் பார்த் க் கலக்கத்ைதத்
தவிர்த்தவர் அவர் ஒ வர் தாம்.
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"இந்தச் ேசாக

ைவ எண்ணிக் கலங்கி இப்ப ேய நின்

ெகாண்

ந்தால்

ெசய ம், பய ம் நிைறந்த நம் ேநரம் கடந் ேபாய்வி ம். நாம் தமனன் ேதாட்டம்
ேபாக ேவண் ேம!" என் தங்கள் காாியத்ைத நிைன ப த்தினார் சக்கேசனாபதி.
குமாரபாண் யன் குனிந்த தைல நிமிராமல் நீண்ட ெப
ச்சு விட்டான்.
"இனி ம் இப்ப ேய ெசய ழந் கவைலப்பட் நிற்பதில் பயனில்ைல. வா ங்கள்!
யாராயி ந்தா ம் இறந் கிடக்கும் இந்தப் ெபண் ெகா ந் நம் ைடய
பாிதாபத் க்கும் இரக்கத் க்கும் உாியவள். ெசய்ய ேவண் யைதச் ெசய் விட் நம்
வழிகளில் நாம் நடப்ேபாம்" என் ெசால் விட் த் தண்ணீர் ஓ அாித்தி ந்த ஒ
பள்ளத்தில் அந்தப் ெபண்ணின் உடைல எ த் இட்டார் த்தபிட்சு. சக்கேசனாபதி ம்
அவ மாக இ பக்கங்களி ம் உட்கார்ந் ைககளால் மண்ைணத் தள்ளிக் குழிைய
ட ஆரம்பித்தார்கள். மண்ேணா அவர்கள் கண்ணீ ம் குழியில் சிந்திய . தாில்
மலர்ந்தி ந்த காட் ப் க்கள் சிலவற்ைறக் ைக நிைறயப் பறித் க் ெகாண் வந்
அந்தக் குழிக்குள் ெசாாிந் விட்
கத்ைத
க் ெகாண் விசும்பினான்
இராசசிம்மன்.
"தம்பீ! உணர்ச்சிைய அடக்கு. நீ கத்ைத
க் ெகாண் அ வைதப் பார்த்தால்
இவள் நீ நிைனக்கிற ெபண்ெணன்ேற உன் மனம் நம்பிவிட்டதாகத் ெதாிகின்ற .
மண்ைணச் ெசாாிந்தா ம், மலைரச் ெசாாிந்தா ம் ேவ பா ெதாியாத நிைலைய
இந்தப் ெபண் அைடந் விட்டாள். உன் அ தாபத் க்குாிய உயிர் இப்ேபா இந்த
உடம்பில் இல்ைல. இ எ ம் ச் சட்டம் ேவய்ந் நரம்
ட் த் ைதத்த ேதால்
ைப. இந்தக் காிய கூந்த ம், நீல ெந ங் கண்க ம், ேகாலப்
வ ம்,
காலக்கனெலாியில் அழி ம் மாயங்கள். இந்தப் ெபாியவர் அ க்க உன்ைன
'இளவரேச' என் கூப்பி வதி
ந் நீ ஓர் அரசகுமாரெனன் ெதாிகிற .
ஆ ங்கு யிற் பிறந்தவ க்கு இ கிய மனம் ேவண் ெமன் அரசியல் ல்கள்
ெசால் ம். நீேயா ன்பங்கைளக் கண்டேபாெதல்லாம் இப்ப ெநகிழ்ந் வி வாய்
ேபா
க்கிற . உன் மனத்தில் நான் ெசால் ம் உைரகைளப் பதித் க் ெகாள்ளப்பா"
என்

குழியில் மண்ைணத் தள்ளிக் ெகாண்ேட கூறினார் த்த பிட்சு. அப்ேபா ,
"நீல நிறத்தனவாய் ெநய்யணிந் ேபாதவிழ்ந்
ேகாலங் குயின்ற குழல்வாழி ெநஞ்ேச!
ேகாலங் குயின்ற குழ ம் ெகா ஞ்சிைக ம்
காலக் கனெலாியில் ேவம்வாழி ெநஞ்ேச
காலக் கனெலாியில் ேவவன கண்டா ம்
சால மயங்குவ ெதன் வாழி ெநஞ்ேச..."
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என் அவர் 'ைகய நிைலயாக' (ஒ வர் மரணத் க்கு வ ந்திப் பா ம் பாட் )
பா ய பாட் தன் ெநஞ்சுக்ெகன்ேற பா ய ேபால் ேதான்றிய இராசசிம்ம க்கு.
குழிைய மண்
க் ெகாண்ட . உடம் மைறந்த . எங்ேகா சிறி
ரம் நடந்
ேபாய் ஒ சி அரசங் கன்ைற ேவேரா பி ங்கி வந் அந்த இடத்தில் ஊன்றினார்
த்த பிட்சு. பக்கத்தில் ேதங்கியி ந்த தண்ணீைர ம் வாாி இைறத்தார். பின் தைல
நிமிர்ந் மற்ற இ வைர ம் பார்த் ச் ெசான்னார்: "நாம் ேபாகலாம். ஓர் உயிாின்
கைதைய மண் க்குள் பத்திரப் ப த்தி விட்ேடாம். இதற்கு ன் ம் இப்ப
எத்தைனேயா உயிர்களின் கைதகைள மண் ஒளித் ைவத் க் ெகாண்
க்கிற .
இன்

ம் எத்தைனேயா? மண்

க்கு ஒன் ம் திதில்ைல."

ன் ேப ம் ெமௗனமாகத் தி ம்பி நடந்தார்கள். இர தங்கியி ந்த கட்டடத்தின்
வாயிற்ப க்குப் பக்கத்தில் ேபான ேபா
தல் நாளிர உறக்கம் வராமல் அந்தப்
ப யில் உட்கார்ந் வாழ்க்ைகயின்
ைமையப் பற்றித் தான்
ைபத்தியக்காரத்தனமாகச் சிந்தித்த சிந்தைனகள் இராசசிம்ம க்கு நிைன க்கு
வந்தன. '

ைமயாம்

ைம! எங்ேக இ க்கிற

அ ?'

"உங்கள் இ வ க்கும் குதிைரகள் இ க்கின்றன. நான் நடந் ேபாக
ேவண் யவன். எனக்கு விைட ெகா ங்கள்" என் அந்த இடத் க்கு வந்த ம்
த்தபிட்சு விைட ெபற் க் ெகாண்டார். பிாிந் ேபாகும் ேபா மீண் ம் அவர்
இராசசிம்மன் கத்ைதப் பார்த் , "தம்பீ! கவைலைய வி . நீ அரசகுமாரன்;
ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கைளக் ெகால் ம் ேபாாில் கூடக் கலங்காம
க்க
ேவண் ய உனக்கு அறம். இந்த ஓர் உயி க்காகேவ இப்ப
ேபா! உன் காாியத்ைதப் பார்க்கக் கிளம் !" என்றார்.
சிறி

ேநரத்தில் மைழயா

ம், காற்றா

ம் சிைதந்த காட்

மயங்கிச் ேசார்கிறாேய?

வழியில் அவர்கள்

குதிைரப் பயணம் ெதாடங்கிய . 'காலக் கனெலாியில் ேவம் வாழி ெநஞ்ேச' என்ற த்த
பிட்சுவின் ெசாற்கள் மனத்தாளத்தி
ந் நீங்காமல் ஒ க் கூத்தாட சிந்தைன கவி ம்
மனத்ேதாேட ெசன்றான் குமாரபாண் யன்.
ந வழியில் நிகழ்ந்த அந்தத் யர நிகழ்ச்சி ெபாலன்ன ைவயி
ந்
றப்ப ம்
ேபாதி ந்த உற்சாகத்ைத இ ந்த இடம் ெதாியாமல் அழித் விட்ட . த்த பிட்சுவின்
வார்த்ைதகள், வாழ்க்ைகயின்
ைமையப் பற்றி அவன் தல் நாள் நிைனத்த அேத
நிைன கைள ேவெறா விதத்தில் அவ க்குத் தி ப்பிக் கூ வன ேபால் ஒ த்தன.
அந்த வார்த்ைதகைள நிைனத் க் ெகாண்ேட பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தான் அவன்.
இந்தச் ேசாக நிகழ்ச்சிைய உண்டாக்குவதற்ெகன்ேற ேநற்
வந்தனவா? இந்தச் ேசாகத்ைத எதிர்பார்த்ேத ேநற்றிர

மைழ ம், காற் ம்

அவன் மனத்தில் வாழ்வின்
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ைமையப் பற்றிய அந்தத் ேதாற்றங்கள் உண்டாயினவா? ஒன் ம் ாியவில்ைல.
அப்ேபா அவன் மனநிைல எப்ப இ க்கும் என்பைத உணர்ந்தவர் ேபால்
சக்கேசனாபதி ம் ேபசாமல் உடன் வந் ெகாண்
ந்தார்.
அவர்களி வ ம் தமனன் ேதாட்டத் க் கப்பல் ைறைய அைடவதற்குச் சிறி
ெதாைல இ க்கும் ேபாேத ஈழ நாட் க் கப்பற்பைட ரர்கள் சிலர் எதிேர வந்
அவர்கைளச் சந்தித்
த த்

விட்டனர். அவர்கைளச் சந்தித்த உடேன ஆவேலா , "நீங்கள்

நி த்தியி க்கும் கப்ப ல் வந்தி ப்பவர்கள் யார்? அவர்கள் எங்கி ந்

வ கிறார்கள்? இந்த ஒ கப்பைலத் தவிர ேவ ஏதாவ கப்பல் வந்ததா? இந்தச் சில
நாட்களில் யாராவ ஓர் இளம் ெபண் கப்ப ல் வந் இறங்கித் தனியாக இந்தக்
காட் வழியில் றப்பட்டைத நீங்கள் பார்த்தீர்களா?" என் எத்தைன சந்ேதகங்கள்
தன் மனத்தில் இ ந்தனேவா அத்தைனக்கும் ேசர்த் க் ேகள்விகைளக் ேகட்டார்
சக்கேசனாபதி.
"இந்தச் சில நாட்க க்குள் இங்கு வந்தேத இப்ேபா பி பட் ள்ள ஒேர
கப்பல்தான். கப்பல் விழிஞத்தி
ந் வ கிறெதன் அறிந்ேதாம். அதில் ஒ
ன்கு மிக்கார மனித ம், ஓர் இளம் ெபண் ம், இன்ெனா இைளஞ ம் ஆக
ன் ேபர்கள் வந்தார்கள். ஆனால் கப்ப ல் பி பட்ட தினத்தன் மாைல அந்த
இைளஞன் மட் ம் காணாமல் ேபாய்விட்டான்" என் கடற்பைட ரர்கள் பி பட்ட
கப்ப ன் நிைலைமைய விவாித் ம ெமாழி கூறினர்.
---------3.9. அவசரப் பயணம்
பாதி வழியில் எதிர்ெகாண் சந்தித்த தமனன் ேதாட்டத் க் கடற்பைட ரர்கள்
கூறிய ெசய்தியி
ந் இறந்த ெபண் கப்ப ல் வந் இறங்கியவளாக இ க்க
யாெதன் ெதாிந்த . அவ்வளவில் தாற்கா கமான தி ப்தி ஒன் ஏற்பட்ட
இராசசிம்ம க்கு. 'கப்ப ல் வந்த ன் ேபர்களில் ஒேர ஓர் இைளஞன் தான்
காணாமற் ேபாய்விட்டாெனன் இவர்கள் கூ கிறார்கள். எனேவ பகவதி இந்த
கப்ப ல் வந்

இறங்கியி க்க

"சக்கேசனாபதி! என்ைனத்

ன்

யா ' என்

தன் மனத்ைத ஆற்றிக் ெகாண் ,

த் வைதேய ேநாக்கமாகக் ெகாண் , என்

பைகவர்கள் அ ப்பிய ரட் ஒற்றர்கள் சிலர், பி பட்
க்கும் இந்தக் கப்ப ல்
வந்தி க்கலாம் என் நீங்க ம் நா ம் வந் பார்த்ேதாம். ஆனால் கப்பல்
விழிஞத்தி
ந் வந்த என் ம் அதில் ஏற்ெகனேவ தப்பிச் ெசன்ற இைளஞைனத்
தவிர ஒ
ன்கு மிக்கார ம், இளம் ெபண்ெணா த்தி ம் இ க்கிறார்கெளன் ம்
இவர்கள் கூ வதி
ந் அவர்கள் யாராயி க்கலாம் என்பைத இப்ேபாேத நான்
கூறிவிட
ம்" என் அவாிடம் ெசான்னான் இராசசிம்மன்.
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"
மானால் ெசால்
அவைனக் ேகட்டார்.

ங்கள், பார்க்கலாம். யார் அவர்கள்?" என்

அவர்

"ேவ யாராயி க்க
ம்? மகாமண்டேலசுவரர்தான் தம் ெபண்ைண ம்
நாராயணன் ேசந்தைன ம் அ ப்பியி ப்பார் என் எனக்குத் ேதான் கிற ."
"அவர் அவ்வா

அ

ப் வதற்கு இப்ேபா

என்ன அவசியம் வந்

"எனக்கு ஏதாவ

அந்தரங்கமான ெசய்திைய அவர் ெசால்

அ

விட்ட ?"
ப்பியி க்கலாம்

அல்லவா?"
"அவாிடம் தங்கியி ப்ப ேபால் இ ந் அவைர ம் ஏமாற்றி விட் அரசுாிைமப்
ெபா ள்கைள ம் ெசால்லாமல் கடத்திக் ெகாண் என்ேனா இங்கு ஓ
வந்தி க்கிறீர்கள் நீங்கள். இவ்வள அவமதிப்பாக நடந் ெகாண்ட பின் ம்
உங்கைளத் ேத க் கடல் கடந்
எப்ப

அ

தம் ெபண்ைண ம், அந்தரங்க ஒற்றைன ம் அவர்

ப் வார்?"

"எல்லா மனித உணர்ச்சிகைள ம் அளவி வ ேபால் மகாமண்டேலசுவர ைடய
உணர்ச்சிகைள ம் சாதாரணமாக அளவிட யல்கிறீர்கள். அதனால் தான் உங்க க்கு
இப்ப த் ேதான் கிற சக்கேசனாபதி."
"அ எப்ப ேவண் மானா ம் இ க்கட் ம், இளவரேச! த ல் உங்க க்கு ஒ
சந்ேதகம் ஏறக்குைறய தீர்ந் விட்ட . இந்தத் ைறயில் நாம் வந் இறங்கிச் ெசன்ற
நா க்குப் பின் எந்தக் கப்ப
ம் வல்லாளேதவனின் தங்ைக பகவதி வந் இறங்கிச்
ெசன்றதாக யா ம் அைடயாளம் கூறவில்ைல. அதனால் ேநற்றிர காட் ல் இறந்த
ெபண்ைணப் பற்றி நீங்கள் சந்ேதகப்பட் அ த
ண் மனப்பிரைம தான். உ வ
ஒற் ைம உங்கள் கண்கைள ஏமாற்றிவிட்ட ."
"இல்ைல, சக்கேசனாபதி! நீங்கள் என்ன சமாதானம் ெசான்னா ம் இப்ேபாைதக்கு
அைத நான் தீர்மானிப்பதற்கு இயலா . இறந்த அந்தப் ெபண்ணில்ைல என்பைத
அங்ேக ெசன் அவைள உயி டன் பார்த்தாெலாழிய நான் நம்பமாட்ேடன்" என்ற
இராசசிம்மன் அப்ேபா ம் பி வாதமாகத்தான் அவ க்குப் பதில் கூறினான்.
தமனன் ேதாட்டத் க் கப்பல் ைற ெந ங்க, ெந ங்க அவர்கள் இ வ ைடய
மனத்தி ம் ஆவல் அ த் க் ெகாண்ட .
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அவர்க ைடய குதிைரக க்குப் பக்கத்திேலேய அடக்கமாகக் கடற்பைட
ரர்க ம் நடந் வந் ெகாண்
ந்தார்கள்.
"பி பட்ட கப்ப

ந்

யாேரா ஓர் இளம் பிள்ைள மட் ம் தப்பி விட்டதாகக்

கூ கிறீர்கேள! நீங்கள் ஏன் அவ்வள

கவனக் குைறவாக நடந்

உங்க க்குத் ெதாியாமால் அவன் எப்ப த் தப்பினான்?" என்
க ைமயான குர ல் ேகட்டார் சக்கேசனாபதி.

ெகாண்டீர்கள்?
அந்த

ரர்களிடம்

"அைத எங்களால் ெதாிந் ெகாள்ள
யவில்ைல. கப்பல் பி பட்ட அன்
ந ப்பக ல் அந்த இைளஞன் கீழ்த்தளத்தி ள்ள அைறக்குப் ேபானான். அதன் பின்
அவைன நாங்கள் காணேவயில்ைல. ன்கு மிக்காராிட ம் அந்தப் ெபண்ணிட ம்
விசாாித்ததில், 'அந்த இைளஞன் கப்ப

ந்

தப்பிச் ெசன்

விட்டான்' என் ம்,

எப்ப த் தப்பினான், எங்ேக ேபானான் என்ப தங்க க்குத் ெதாியாெதன் ம்
அவர்கள் கூறிவிட்டார்கள். நாங்க ம்
ந்த வைரயில் ேத ப் பார்த்ேதாம். அந்த
இைளஞன் அகப்படேவயில்ைல" என் கடற்பைடையச் ேசர்ந்த ரர்கள் கூறினர்.
" ன் கு மிக்கார ம், அந்தப் ெபண் ேம அவைன உங்க க்குத் ெதாியாமல்
தப்பச் ெசய் விட் உங்களிடம் ஒன் ம் ெதாியாத ேபால் ந த்தி க்கிறார்கெளன்
எனக்குத் ேதான் கிற . எல்லாவற் க்கும் உங்கள் பா காப் க் குைற தான்
காரணம்."
"அப்ப யி ப்பதற்கில்ைல, மகாேசனாபதி! ஏெனன்றால் ன்கு மிக்கார ம் அந்தப்
ெபண் ம் தப்பிச் ெசன்ற இைளஞன் ேமல் ேகாபமாக இ க்கிறார்கள். அவர்கள்
இ வ ம் அந்த இைளஞைனப் பற்றித் தங்க க்குள் ெவ ப்பாக ம், ேகவலமாக ம்
ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள். அவன் அவர்க க்கு ேவண் யவனாக இ க்க
யா ."
"இவர்கள் ெசால்வைதக் ேகட்டால் எல்லாம் ஒேர திராக அல்லவா இ க்கிற ?"
என்றான் அ வைரயில் கு க்கிட் ப் ேபசாமல் அைமதியாகக் குதிைரையச் ெச த்தி
வந்த குமாரபாண் யன்.
தமனன் ேதாட்டம் வந்த . எதிேர கட
ைற ம் ெதாிந்தன.
"ேநற்

ம், நி த்தப் பட்

மைழயால் இந்தப் பகுதியில் ஒன் ம் அழி

ந்த அந்தக் கப்ப

ேநரவில்ைலயா?"

ம்,
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"இங்ேக கப்ப ன் பாய்கைளெயல்லாம் இறக்கி, நங்கூரத்ைத வன்ைமயாகக் கட்
ைவத்ேதாம். அதனால் ஒன் ம் அழி இல்ைல" என் ஊழியர்களிடமி ந் அவ க்கு
ம ெமாழி கிைடத்த .
"சக்கேசனாபதி! அேதா பா ங்கள். நான் அ

மானித் க் கூறியப தான்

நடந்தி க்கிற . நாராயணன் ேசந்த ம், குழல்வாய்ெமாழி ம் தான்
வந்தி க்கிறார்கள். கப்பல் ேமல்தளத்தில் நிற்கிறார்கள் பா ங்கள்..." என்
வியப்ேபா சுட் க் காட் னான் குமாரபாண் யன். அவர் பார்த்தார். தங்கள்
இளவரசைனக் கண்ட மகிழ்ச்சிேயா
கம் மலரக் கப்பல் ேமல்தளத்தில் நின்றார்கள்
ேசந்த ம் குழல்வாய்ெமாழி ம். சக்கேசனாபதிக்குப் ெப த்த ஏமாற்றமாகிவிட்ட .
குமாரபாண் யனின் பைகவர்களால் அ ப்பப் ெபற்றவர்கள் அந்தக் கப்ப ல்
வந்தி க்கலாெமன் எதிர்பார்த்த அவ க்கு உண்ைமயிேலேய வந்தி ப்பவர்கைளப்
பார்த்த டன் ஏமாற்றத்ைதத் தவிர ேவ எ
ம் உண்டாகவில்ைல.
குதிைரைய விட் இறங்கிய ம் சக்கேசனாபதிைய ம் ந்திக் ெகாண்
குமாரபாண் யன் ஓட்ட ம் நைட மாகக் கப்பைல ேநாக்கிச் ெசன்றான். ஆவ ன்
உள்ளத்

ப் ம், கால்களின் ேவக ம் ேபாட் யி ம் நைட அ .

"அடடா! நான் எவ்வள பாக்கியசா ... மகாமண்டேலசுவராின் அ ைமப்
தல்வி ம் அந்தரங்க ஒற்ற ம் ேசர்ந் என்ைனப் பார்க்கக் கடல் கடந்
வந்தி க்கிறார்கேள?... வரேவண் ம்... வர ேவண் ம்..." என்
ன்னைக ெசய்
ெகாண்ேட அவர்க டன் ேபாய் ேமல் தளத்தில் நின்றான் இராசசிம்மன்.
குழல்வாய்ெமாழி ம் ேசந்த ம் மாியாைத ெசய் வரேவற்கிற பாவைனயில்
வணங்கினர். குழல்வாய்ெமாழி ேபசவில்ைல. கத்ைதத் தி ப்பிக் ெகாண் நின்றாள்.
அவன் இைடயாற் மங்கலத்தி
ந் ெசால் க் ெகாள்ளாமல் வந் விட்டதற்காகத்
தன் ேமல் ேகாபம் ெகாண்
க்கிறாள் என் நிைனத்தான் இராசசிம்மன். அந்தப்
ெபண்ைமத்தனமான ெபாய்க் ேகாபம் அவ க்கு ேவ க்ைகயாக இ ந்த . அந்தச்
சமயத்தில் ேசந்தன் அ கில் வந் கூறலானான்: "குமார பாண் ய க்கு மிக
அவசரமான ெசய்திையக் ெகாண் வந்தி க்கிேறன். இங்ேகயி க்கும் கடற்பைட
ரர்கள் இரண் நாட்க க்கு ேமல் அநியாயமாக எங்கைளத் த த் நி த்தித்
தாமதமாக்கி விட்டார்கள். நாங்கள் உங்கைளத் ேத வந்த காாியம் மிக க்கியமான .
அவசியத்ேதா கூ ய அவசரம் நிைறந்த . மகாமண்டேலசுவரர் எங்கைள
அ ப் வதற்கு ன் இந்த அவசரத்ைத மிக ம் வற்
த்தியி க்கிறார்."
ேசந்தன் இராசசிம்மனிடம் இப்ப ச் ெசால் க் ெகாண்
க்கும் ேபா
சக்கேசனாபதி ம் அங்கு வந் ேசர்ந்தார். அவைரப் பார்த்த ம் நாராயணன் ேசந்தன்
ேபச்ைச நி த்தி விட்டான். குழல்வாய்ெமாழி ம ண் நின்றாள்.
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"நான் எதிாிகளின் கப்பல் ஒன்ைற நிைனத்

இந்தக் கட்டைள இட்

ந்ேதன்.

இவர்கள் விவரம் ெதாியாத குைறயினால் உங்கள் கப்பைலத் த த் நி த்தி,
அநாவசியமாக உங்க க்குத் ன்பத்ைதக் ெகா த் விட்டார்கள். நீங்கள் இ வ ம்
தய ெசய் மன்னிக்க ேவண் ம்" என் வந் நின்ற டன் ேசந்தனிட ம்
குழல்வாய்ெமாழியிட ம் மன்னிப் க் ேகட்டார் அவர். மன்னிப் க் ேகட்டவ க்குக்
ேகட்கப்பட்ட இ வ ேம பதில் எ
ம் ெசால்லவில்ைல.
இரண்
ன் விநா கள் அைமதியில் கைரந்தன. "ேசந்தா, மகாமண்டேலசுவரர்
ஏேதா அவசரமான ெசய்தி ெசால் அ ப்பியி க்கிறாெரன்றாேய! அைத இன் ம் நீ
எனக்குச் ெசால்லேவ இல்ைலேய?" என்
ேகட்டான்.

அந்த அைமதிையக் கைலத்

இராசசிம்மன்

"மன்னி ங்கள், அைத உங்களிடம் கூ வதற்கு நீங்கள் என்ேனா இப்ப க்
ெகாஞ்சம் தனிேய வரேவண் ம்." ேசந்தனின் இந்த ெசாற்கைளக் ேகட் இராசசிம்மன்
சிறி தயங்கினான். சக்கேசனாபதியின் கத்ைத ஏறிட் ப் பார்த்தான்.
"ேபாய் வா ங்கள்! எனக்குப் பிற ைடய இரகசியங்கைளத் ெதாிந்
அக்கைற கிைடயா . நான் இங்ேக நின் ெகாண்
க்கிேறன்" என்
ெகாண்ேட ெசான்னார்.

ெகாள்வதில்
அவர் சிாித் க்

ேசந்தன் குமாரபாண் யன் பின் ெதாடரக் கீழ்த் தளத் க்கு இறங்கிக்
குழல்வாய்ெமாழியின் அைறக்குள் ேபானான். குழல்வாய்ெமாழி ம், அவர்கள்
இ வ க்குப் பின்னால் ெசன்றாள். அவர்கைள கப்பல் அைற வாச ேலேய த த்
நி த்தினான் ேசந்தன். ேசந்தனின் இந்தச் ெசயல் இராசசிம்மைனத் திைகக்க ைவத்த .
குழல்வாய்ெமாழிக்கு கத்தில் அ த்தாற் ேபால் இ ந்த .
"என் ைடய அைறக்குள் நான் ைழவைத நீங்கள் யார் த ப்பதற்கு?" என்
சிவந்த உத கள்
க்க ஆத்திரத்ேதா ேசந்தைனக் ேகட்டாள் குழல்வாய்ெமாழி.
"இ உங்க ைடய அைற தான் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல, அம்மணி! ஆனால்
இப்ேபா நாங்கள் ேபச ேவண் ய ெசய்தி எங்க ைடய " என் அ த்தமாகக்
கூறிவிட் த் தா ம் உள்ேள ேபாய்க் ெகாண் , கதைவ உட்பக்கம் தாழிட் க்
ெகாண்டான் ேசந்தன்.
கத்தில் அைறந்த ேபால், 'படீ'ெரன் அைடபட்ட கத க்ெகதிேர நின்ற
குழல்வாய்ெமாழியின் அழகிய கத்தில் ேகாபம் விைளயா ய .
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'ெநட்ைடயைன நம்பினா

ம் குட்ைடயைன நம்பக் கூடா

என்ற பழெமாழி

சாியாகத்தான் இ க்கிற ' என் ஆத்திரந் தீரத் தனக்குத் தாேன ெசால் க்
ெகாண்டாள் அவள். ேகாபத்தில் இரண் ைகவிரல்கைள ம் ேசர்த் ெநாித் ச்
ெசா க்கிக் ெகாண்ேட ேவகமாக ேமல் தளத் க்கு ஏறிப் ேபானாள் குழல்வாய்ெமாழி.
அங்ேக சக்கேசனாபதி நின் ெகாண்
ந்தார். ேவெறா பக்கமாகப் பாய்மரத்தில்
சாய்ந்தப அவ ம் ேபாய் நின் ெகாண்டாள்.
"அம்மா! நான் உங்களிடம் ஒன்

ேகட்கிேறன். உண்ைமைய எனக்குத் ெதாிவித்

விட்டால் நல்ல . இேத கப்ப ல் உங்கேளா

யாேரா ஓர் இைளஞ

ம் வந்தானாேம?

இப்ேபா அவன் எங்ேக தப்பி ஓ னான்? அவனாகத் தப்பியி ந்தா ம், நீங்களாகத்
தப்பவிட்
ந்தா ம் நடந்தைத மைறக்காமல் என்னிடம் கூறிவி ங்கள். அந்த
வா பன் யாெரன்பைத ம் எனக்குச் ெசால் வி ங்கள்" என் சக்கேசனாபதி
குழல்வாய்ெமாழியிடம் ேகட்டார்.
"எனக்கு ஒன் ம் ெதாியா . எல்லாம் அந்தக் குட்ைட மனிதாிடேம ேகட் த்
ெதாிந் ெகாள் ங்கள். இப்ேபா அவர் தான் இங்ேக சர்வாதிகாாி!" என்
எாிச்சேலா பதில் ெசான்னாள் அவள். அேத சமயத்தில் ேசந்தன் பின் ெதாடர
இராசசிம்மன் அங்ேக வந்தான். அவன் கம் இ ண்
ந்த .
"சக்கேசனாபதி! மிக அவசரமான சூழ்நிைல என்ைன இப்ெபா
அைழக்கிற .
நான் உடேன இேத கப்ப ல் தாய்நா தி ம்பப் ேபாகிேறன். காசிப மன்னர் எனக்கு
வாக்களித்தப இன் ம் எட் நாட்க க்குள் ஈழத் ப் பைடேயா உங்கைள எனக்கு
உதவியாக அ ப் வார்" என் பதற்றத்ேதா கூறினான் இராசசிம்மன்.
--------3.10. பயங்கர உண்ைம
இராசசிம்மன் பதற்றத்ேதா

'இப்ேபாேத தாய்நா

தி ம்பப் ேபாகிேறன்' என்

கூறியைதக் ேகட்ட ேம சக்கேசனாபதிக்கு நிைலைம ாிந்
நாட் ல் பைகவர் பைடெய ப் ெந ங்கிக் ெகாண்
அவரால் உணர
ந்த .
ேசந்தன் ேசார்ந்

ேபாய் உட்கார்ந்தி ந்த தன்

க்கிற

விட்ட . 'ெதன்பாண்
ேபா

ம்' என்பைத

ைடய கப்பல் ஊழியர்கைள ம்

மா மிகைள ம் கூப்பிட் , "பாய் மரங்கைளச் சாி ெசய் பாய்கைள விாி ங்கள்.
இன் ம் சிறி ேநரத்தில் றப்ப வதற்கான ஏற்பா கள் தயாராகட் ம்" என்
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இைரந் உத்தர கள் ேபாட ஆரம்பித்தான். சக்கேசனாபதி இராசசிம்ம
கத்ைதேய பார்த் க் ெகாண் நின்றார்.
"வந்த ம் வராத மாக இப்ப

உடேன தி ம்பிப் ேபாகிேறேன என்

ைடய

நிைனத் க்

ெகாள்ளாதீர்கள். என் தாைய ம், நாட்ைட ம் காப்பாற்ற ேவண் மானால் நான்
ேபாய்த்தான் ஆக ேவண் ம். ெந க்க யான சமயம் இ . காசிப மன்னாிடம்
ெசால் ங்கள் அவ ைடய பைட உதவி ேதைவ. அதற்கு நீங்கள் தைலைம தாங்கி
வந்தால் தான் எனக்கு நம்பிக்ைக பிறக்கும். இ க்கிற நிைலைமையக்
ேகள்விப்பட்டால் நான் ேபாவதற்குள்ேளேய அங்ேக ேபார் ண் வி ேமா என்
பயமாயி க்கிற " என் அவாிடம் உணர்ச்சிகரமாக ேவண் க் ெகாண்டான் அவன்.
அைதக் ேகட் க் ெகாண் அவர் கூறினார், "இளவரேச! காசிப மன்னர் கூட நீங்கள்
ெசால்லாம ம் விைடெபற் க் ெகாள்ளாம ம் தி ம்பிச் ெசல்வைத மன்னித்
வி வார். ஆனால் அந்தப் ெபண் கனகமாைலதான் நான் தி ம்பிச் ெசன்ற ம்,
என்ைனக் ேகள்விகைளக் ேகட் த் திணற அ க்கப் ேபாகிறாள். கு ம் க்காரப்
ெபண்ணாயிற்ேற அவள்!"
"கனகமாைலயிட ம் என் அன்ைப ம் வாழ்த் க்கைள ம் ெசால் ங்கள்.
பிைழத் க் கிடந்தால் எல்ேலா ம் எல்ேலாைர ம் ம ப
ம் சந்திப்ேபாம்" என்
ெசால் ம் ேபாேத குரல் த த த் க் கண்களில் ஈரம் கசிந் விட்ட
இராசசிம்ம க்கு.
கப்பல் றப்ப வதற்கு எல்லா ஏற்பா க ம் தயாராகி விட்டதாக ேசந்தன் வந்
ெதாிவித்தான். சக்கேசனாபதி குமார பாண் யனின் காத கில் ஏேதா ெசால் ச் சற்
ஒ க்குப் றமாக ஒ
ைலக்கு அைழத் க் ெகாண் ேபானார். "இளவரேச!
இவர்கேளா கப்ப ல் வந் தப்பி ஓ ப்ேபான வா பன் யாெரன் ெகாஞ்ச
ேநரத் க்கு ன் இைடயாற் மங்கலத் அம்மணியிடம் ேகட்ேடன். அ
ேசந்த க்குத் தான் ெதாி ெமன் ெவ ப்ேபா பதில் ெசால் விட்டார்கள். நீங்கள்
அ பற்றிச் ேசந்தனிடம் ேகட்டீர்களா?" என் ேகட்ட அவ க்கு, "நான் ேசந்தைனக்
ேகட்ட தல் ேகள்விேய அ தான். ஆனால் அவன் அந்த வா பைனப் பற்றிய
இரகசியத்ைதக் கப்ப ல் ேபாகும் ேபா விாிவாகச் ெசால்வதாகக் கூறிவிட்டான்.
அந்த வா பைனப் பற்றித் ெதாிந் ெகாள் ம் ஆவைல விடக் காட் ல் இறந்த
ெபண்ைணப் பற்றிேய எனக்கு அதிகம் கவைலயாயி க்கிற !" என்
குமாரபாண் யன் பதில் ெசான்னான்.
"சாி விைட தா ங்கள். இன் ம் சில நாட்களில் பைடேயா வந் விழிஞத்தில்
சந்திக்கிேறன்" என் ைககூப்பி வணங்கிவிட் ச் சக்கேசனாபதி கப்ப
ந் கீேழ
இறங்கினார். கப்ப ன் நங்கூரக் கயி கள் அவிழ்க்கப்பட்டன. குழல்வாய்ெமாழி
ேகாபத்ேதா ஒ
ைலயில் நின் ெகாண்
ப்பைத இராசசிம்மான் பார்த் க்
ெகாண்டான்.
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"ேகாபப்ப கிறவர்கெளல்லாம் அைத என் ேமேலேய ெச
ெகாண்டால் நான் ஒ வன் என்ன ெசய்ய

த் வெதன்

ைவத் க்

ம்? குழல்வாய்ெமாழியின்

ேகாபமில்லாத கத்ைத ம், சிாிப்ைப ம் நான் பார்க்க ஆைசப்ப கிேறன்" என்
ெசால் க் ெகாண்ேட அவள் அ கில் ெசன்றான் இராசசிம்மன். அேத ேநரத்தில் கப்பல்
ைறயி
ந் ெம வாக நகர்ந்த .
எங்ேகா பராக்குப் பார்த் க் ெகாண்
தி ம்பினாள். அப்பப்பா! அந்த

நின்ற குழல்வாய்ெமாழி வி ட்ெடன்

கத்தில் தான் எவ்வள

ேகாபம்?

"மகாமண்டேலசுவர ைடய கண் பார்ைவக்குத் தான் ஆற்றல் அதிகம். இப்ேபா
பார்த்தால் அவ ைடய ெபண்ணின் கண்கள் அைத விட அ த்தமாகப் பார்க்கும் சக்தி
வாய்ந்தைவ என்றல்லவா நிைனக்கத் ேதான் கிற ?"
"நிைனப்பீர்கள்! நிைனப்பீர்கள்! ஏன் நிைனக்க மாட்டீர்கள்? றவிையப் ேபால்
ேவடம் ேபாட் ேவண் யைதத் தி
க் ெகாண் ெசால்லாமல் ஓ ப் ேபாகிற
இளவரச க்கு எ ேவண் மானா ம் நிைனக்க
ேம? ஆண்க க்ேக வஞ்சகக்
குணம் அதிகம். ெநஞ்சு அ த்தம் அதிகம். இல்லாவிட்டால் அந்தக் குட்ைட மனிதர்
என்

ைடய அைறயிேலேய என்ைன

ைழயவிடாமல் த த்

நி த்தி விட் ,

உங்கேளா இரகசியம் ேபசுவதற்குத் ணிய
மா? திடீெரன் இரகசிய
விஷயங்கைள அறியத் தகுதியற்ற ன்றாவ ேபராக மாறிவிட்ேடன் ேபா
க்கிற
நான்! அப்ப த்தாேன?"
"ேசந்தன் ெசய்ததில் தவெறன்ன குழல்வாய்ெமாழி! அரசாங்கக் காாியங்கைளப்
ேபசும் ேபா

ெபண்கள் கூட இ ப்ப

நல்லதில்ைல தாேன?"

"அப்ப யானால் என் தந்ைத ேசந்தைன மட் ேம தனியாக இந்தக் கப்ப ல்
அ ப்பியி க்கலாேம!"
"உண்ைமதான்! நீ ஏன் ணாக அைலய ேவண் ம்?" என் இராசசிம்மன்
ெசான்ன ம் குழல்வாய்ெமாழியின் கம் ேபான ேபாக்ைகப் பார்க்க ேவண் ேம!
குங்குமச் சிவப்பில் திைளத்த அந்த கம் சினத்தின் எல்ைல இ தான் என் ெசால்வ
ேபா
ந்த .
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"குழல்வாய்ெமாழி! இப்ேபா

உன்

ைடய

கம் இந்தச் சங்கின் நிறத்ைதப் ேபால்

அழகாக இ க்கிற " என் ேவ க்ைகயாகச் ெசால் க் ெகாண்ேட, தன் பட் ப்
ைபயி
ந் வலம் ாிச் சங்ைக ெவளிேய எ த்தான் குமாரபாண் யன்.
அந்தச் சங்ைக அவ ைடய ைகயில் பார்த்த ம் அவள் கத்தில் ேகாபத்தின் சுவ
குன்றி வியப்பின் சாயல் படர்ந்த . ெசம்பவழத் தீவில் வ ம் ேபா சந்தித்த
படகுக்காரப் ெபண் கூறியைத நிைனத் க் ெகாண்டாள் அவள். அப்ேபா ேசந்த ம்
அங்ேக வந்தான்.
"ஆ! ெசம்பவழத் தீவில் அந்தப் ெபண் கூறிய ேபாேத நிைனத்ேதன். இைத
இவ்வள விைல ெகா த் வாங்கியவர் நீங்களாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் என் .
நான் நிைனத்த சாியாகேவ இ க்கிற " என் ேசந்தன் கூறினான்.
இராசசிம்ம

க்கு ஆச்சாியமாக இ ந்த . அவர்கள் வ கிற வழியில் தாங்கள்

ெசம்பவழத் தீவில் இறங்கியைத ம், அந்தப் ெபண்ைணச் சந்தித்
கூறினார்கள்.

விட்

வந்தைத ம்

"அவள் ஓர் அ ர்வமான ெபண்1 ஒ விதத்தில் நான் இப்ேபா உயி டன்
இ ப்பதற்குக் கூட அவள் தான் காரணம். அவைள என்னால் மறக்கேவ
யா "
என் குமாரபாண் யன் மதிவதனிையப் பற்றி உ க்கமாகப் ைனந் ெசான்ன
ேபா குழல்வாய்ெமாழியின்
வங்கள் வைளந் கண்கள் சு ங்கின.
'ஒ

ெபண்ணிடம் இன்ெனா

ேபசுவதில் எவ்வள
ெகாண் வாய்த்

ெபண்ைணப் பற்றி மனம் விட் ப் கழ்ந்

இடர்ப்பா இ க்கிற ?' என் மனத் க்குள் நிைனத் க்
ப்ைப அடக்கினான் இராசசிம்மன்.

"குமாரபாண் ய க்கு என்ன? எல்லாப் ெபண்க

ம் அவ க்குப் ேபாட்

ேபாட் க்

ெகாண் உதவி ெசய்ய ன் வ கிறார்கள்! ெதாிந் ம், ெதாியாம ம், சுய உ வி ம்,
மா ேவடத்தி ம் அவைரத் ேத க் ெகாண் வ கிறார்கள். ெபண்களின் உதவிைய
அேமாகமாக ெப கின்ற இந்த ஓர் அம்சத்தில் அவர் ெகா த் ைவத்தவர் தான்"
என் கண்களி ம், இதழ்களி
குழல்வாய்ெமாழி.
"எந்தப் ெபண்

ம் நீ ெசால்

ம் கு ம் மிளிரக் குத்தலாகச் ெசான்னாள்

கிற மாதிாி மா ேவடம் ேபாட் க் ெகாண்

எனக்கு

உதவி ெசய்ய இ வைர வரவில்ைலேய, குழல்வாய்ெமாழி! நீ உள்படச் சுய உ
டன்
தான் எனக்கு உதவி ெசய்தி க்கிறாய்!" என் நைகத்தவாேற அவ க்குப் பதில்
ெசான்னான்.
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"ஏன் தங்க க்கு மா ேவடத்தில் அதிகப் பற் உண்ெடன் சமீபகாலத்
நிகழ்ச்சிகளால் ெதாிய வ கிறேத" என்றான் ேசந்தன். அவன் ெசாற்கைள
இைடமறித் க் குழல்வாய்ெமாழி, "ஐயா, ெதன்பாண் நாட் இளவரேச! ெகாஞ்சம்
நான் ெசால்கிறப ேகட் என்ேனா கீழ்த்தளத் அைறக்கு வந்தீர்களானால்
உங்கைள ஆண் ேவடத்ேதா சந்திக்க வ கிற ெபண்க ம் உண் என்பதற்குச்
சாியானெதா அைடயாளம் என்னால் காட்ட
ம்" என் இராசசிம்மைன
அைறகூவி அைழத்தாள். அவள் ஏேதா விைளயாட் த் தனமான ெபாய்க் ேகாபத்ேதா
அப்ப ச் ெசால்கிறாள் என் எண்ணிக் ெகாண் , "ஆகா! நான் தாராளமாக
உன்ேனா கீழ்த்தளத் அைறக்கு வரத் தயாராயி க்கிேறன்! கப்பல் விழிஞத்ைத
அைடகிற வைரயில் நீ ம் ேசந்த ம் எைத எைதச் ெசால்கிறீர்கேளா அைதெயல்லாம்
அப்ப ேய ேகட் வி வெதன் இ க்கிேறன். விழிஞத்ைத அைடந்
அரண்மைனக்குப் ேபான பின் தான் என் தாயா ம் மகாமண்டேலசுவர ம்
ெசால்கிறப ேகட்க ேவண் ம்" என் ெசால் க் ெகாண்ேட கீேழ இறங்கித்
தளத் க்குப் ேபாவதற்காக நடந்தான் இராசசிம்மன். குழல்வாய்ெமாழி ம், ேசந்த
அவன் பின்னால் ெசன்றார்கள்.

ம்

"அம்மணி! சற்
ன் குமாரபாண் யாிடம் தங்கள் தந்ைதயின் அவசரச் ெசய்திையக்
கூ வதற்காக அைழத் ப் ேபானேபா தங்கைள அைறக்குள் விடாமல் கதைவத்
தாழிட்டதற்கு மன்னிக்க ேவண் ம். தங்கைள அவமானப்ப த்த ேவண் ெமன் நான்
அப்ப ச் ெசய்யவில்ைல. தங்கள் தந்ைதயின் கட்டைளக்கு மாியாைத ெசய்யேவ
அப்ப ச் ெசய்ேதன். தாம் கூறிய ப்பிய ெசய்திைய இளவரசாிடம் நான் ெசால் ம்
ேபா எங்கள் இ வைர ம் தவிர ேவெறவ ம் உடனி க்கலாகாெதன்ப
மகாமண்டேலசுவராின் கட்டைள" என் ேபாகும் ேபா குழல்வாய்ெமாழியின்
அ கில் நடந் ெகாண்ேட கூறினான் ேசந்தன்.
குழல்வாய்ெமாழி அதற்கு ஒன் ம் பதிேல ெசால்லவில்ைல. ேவகமாகத் தன்
அைறக்குள் ேபாய் ஆண்கள் அணிந் ெகாள்ளக்கூ ய அங்கி, தைலப்பாைக
சில உைடகைள எ த் க் ெகாண் வந் குமாரபாண் ய க்கு ன்னால்
ேபாட்டாள். ேசந்த ம் அ கில் நின்றான்.
அவற்ைறப் பார்த்
இராசசிம்மன்.

விட் , "இைவ யா ைடயைவ?" என்

த ய

ேகட்டான்

"எங்கள் கப்ப ல் எங்க க்குத் ெதாியாமல் மா ேவடம் ேபாட் க் ெகாண் ஏறிக்
கைடசியில் எங்கைளேய ஏமாற்றி விட் ப் ேபான ஒ நயவஞ்சகப்
ெபண்ணி ைடயைவ இைவ. அந்தப் ெபண் இவ்ேவடத்தில் உங்கைளத்தான் ேத க்
ெகாண் வந்தி க்கிறாள். இதற்குள் உங்கைளச் சந்தித்தா ம் சந்தித்தி ப்பாள். என்
வாயில் ணிையத் திணித் என்ைனக் கட் ப் ேபாட் விட் த் தப்பிப் ேபாகும்
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ேபா அந்த நன்றி ெகட்டவள் உங்கைளச் சந்திப்பதற்குப் ேபாவதாகத்தான்
கூறினாள்" என் சினம் ெபாங்கப் படபடப்ேபா வார்த்ைதகைள இைறத்தாள்
மகாமண்டேலசுவராின் ெபண்.
"குமாரபாண் யேர! தப்பிப்ேபான இைளஞைனப் பற்றி என்னிடம் தனியாகக்
ேகட்டீர்களல்லவா? அைத இப்ேபா ெதாிந் ெகாள் ங்கள். இந்த உைடகளில் தான்
அந்த இரகசியம் இ க்கிற " என் ெசால் விட் ச் ேசந்த ம் ேசர்ந் ெகாண்
சிாித்தான்.
"விளங்கும்ப யாகத்தான் ெசால்

ங்கேளன்! நீங்கள் இரண்

ேப மாக என்

சிந்தைனையக் குழப் கிறீர்கேள? இந்த உைடகைள அணிந்தி ந்த
எங்ேக?" என்
"ேவ

யார்? இப்ேபா

ேகட்டான் இராசசிம்மன்.

யாராயி க்க

ம்? தீரச் ெசயல்கைள ம்

ரர்களின் உடன் பிறந்தவர்களால்தாேன ெசய்ய

ரட் க் காாியங்கைள ம்
ம்? ெதன்பாண்

நாட் த்

தளபதி வல்லாளேதவனின் அ ைமத் தங்ைக பகவதிதான் இந்த ேவடத்தில் வந் ,
இந்தக் கப்ப ல் கூத்தன் என் ெபயர் ண் நடமா னாள். கப்பல் ஈழ நாட் க்
கடற்பைட ரர்களிடம் பி பட்ட ம் ேவடத்ைதக் கைலத் விட் த் தப்பி விட்டாள்.
அந்த ேவடத்ைதக் கைலத்த இரகசியம் எங்கள் இ வ க்கும் தான் ெதாி ம்."
இவ்வா ேசந்தன் அப்ேபா ெசால் க் ெகாண்ேட வந்த ேபா
குமாரபாண் யனின் வாயி
ந் ேசாகக் குரல் ஒன் எ ந் ஒ த்த . ெபாறியற்ற
பாைவ ேபால் ேசார்ந் கப்ப ன் தளத்தில் ழ்ந் இரண் ைககளா ம் தைலையப்
பி த் க் ெகாண்டான் அவன். ேசந்த ம் குழல்வாய்ெமாழி ம் இராசசிம்மனின்
நிைலையக் கண் பதறிப் ேபானார்கள்.
"என்ன? அந்தப் ெபண் உங்கைள ம் சந்தித் ஏதாவ ஏமாற்றி விட்டாளா? ஏன்
இப்ப ச் ேசார்ந் ேபாய்த் தைலயில் ைகைய ைவத் க் ெகாண் உட்கார்ந்
விட்டீர்கள்? அல்ல
ேகட்டான்.

கப்பல் ெசல்கிற ேவகத்தில் மயக்கம் உண்டாகிறதா?" என்

"ஐேயா! இெதன்ன? இப்ப

அல் த் தண்

மாதிாித்

வண்

வி கிறீர்கள்?

உங்கள் உடம் க்கு இ ந்தாற் ேபால் இ ந் என்ன வந் விட்ட ?" என் கூறிக்
ெகாண்ேட கீேழ குனிந் ஆதரவாகக் குமாரபாண் யனின் உடம்ைபத் தாங்கிக்
ெகாண்டாள் குழல்வாய்ெமாழி.
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குமாரபாண் யன் விழிகள் இைமயாமல் சூன்யத்ைத ெவறித் ப் பார்த் க்
ெகாண்ேட தைலயில் ைவத்த ைககைள எ க்காமல் ெந ேநரம் கிடந்தான்.
பின் நிதானமாக வாய் திறந் அவர்கள் இ வைர ம் பார்த் ஒவ்ெவா
வார்த்ைதயாகச் ெசான்னான்: "தமனன் ேதாட்டத் க்கும் ெபாலன்ன ைவக்கும்
இைடயி ள்ள காட் ல் மரணெமன் அந்தப் ெபண் க்கு விதி இ ந்த
ேபா
க்கிற . பாவம்! இங்கி ந் தப்பிேயா என்ைனச் சந்திக்க வந்த வழியில்
இயற்ைகயின் கூத் க்குப் ப யாகி இறந் ேபாய் விட்டாள் அவள்!"
----------3.11. பைடகள் றப்பட்டன
வடதிைச மன்னர்களின் ெப ம் பைடைய அணி வகுக்க ம், திட்டமிட ம்,
ெகா ம்பா ாில் இரண்
ன் நாட்கள் கழிந் விட்டன. ெதற்ேக ள்ள
குழப்பமான நிைலகள் ஒவ்ெவான்றாகத் ெதாியத் ெதாிய வடதிைசயரசர்களின்
மனத்திடம் அதிகமாயிற் .
பைடெய ப் க்கு

ன்னால் கைடசியாக அவர்க

'மகாமண்டேலசுவர க்கும், ெதன்பாண்
க த்

ேவ பா

ஏற்பட்

க்குக் கிைடத்த ெசய்தி,

நாட் ன் ஏைனய கூற்றத் தைலவர்க

க்கிற ' என்ப

க்கும்

ஆகும்.

'இராசசிம்மன் அரசுாிைமப் ெபா ள்கைளத் தி
க் ெகாண் ஓ ப் ேபாய்விட்டான்.
த் க்குளி விழாவில் குழப்பம் நடந் விட்ட . மகாமண்டேலசுவரைரக் கூற்றத்
தைலவர்கள் மதிக்கவில்ைல. கரவந்த ரத் ப் பைட ம், தங்கள் பைட ம் தவிர ேவ
பைட தவி இ வைரயில் அவர்க க்குக் கிைடக்கவில்ைல. அந்தரங்கமான பிணக்கு
ஒன் தளபதி வல்லாளேதவ க்கும் மகாமண்டேலசுவர க்கும் மனத்தளவில்
இ க்கிற ' என் இந்தச் ெசய்திகெளல்லாம் ெமாத்தமாகச் ேசர்ந் தங்க ைடய
ெவற்றிக்கு மிக ம் சாதகமான சூழ்நிைலையத் ெதன் திைசயில் உண்டாக்கி
வ வதாகச் ேசாழன் த ய ஐந் வடதிைசயரசர்க ம் எண்ணினர்.
திட்டமிட்
றப்பட்

ந்தப ேய பைடகைள இரண்

விட்டார்கள் அவர்கள். ேசாழ

பிாிவாகப் பிாித் க் ெகாண்

ம், ெகா ம்பா

ரா

ம் எதிர்பார்த்த

ேபால் ெதன் பாண் நாட் ப் பைடகள் ம ைரக்ேகா, அதற்கு அப்பாற்பட்ட
இடத் க்ேகா எதிர்ெகாண் வந் தாக்கவில்ைல. ெநல்ேவ க் ேகாட்டத் க்குள்
குந் ெதன்பாண் நாட் எல்ைலைய ெந ங்குகிற வைரயில் அவர்க க்கு
எதிர்ப்ேப இல்ைல.
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ஆனால் ெவள்
க்கு அ கில் கரவந்த ரத் ப் பைட எதிர்த் நின்ற . அேதா
ேசர நாட் ப் பைட ரர்க ம் ெப வாாியான அளவில் ெதன்பட்டனர். வடதிைசப்
பைடைய நடத்திக் ெகாண் வந்தவர்க க்கு அப்ேபா தான் உண்ைம ாிந்த .
"ஓேகா! விட் ப் பி க்கும் சூழ்ச்சிைய மனத்திற் ெகாண் பாண் நாட் பைடகள்
இந்த ஏற்பாட்ைடச் ெசய்தி க்கின்றன. ஆனா ம் மகாமண்டேலசுவரர்
ெகட் க்காரர்தான். ேசரநாட் ப் பைட உதவி இவர்க க்குக் கிைடத்தி க்க
யா
என் நாம் நிைனத் மகிழ்ந் ெகாண்
க்கிேறாம். இங்ேக வந் பார்த்தால்
எதிர்த் நிற்கும் பைடகளில் அதிகமானைவ ேசரநாட்
ந் வந்தி க்கின்றன"
என் ேபார் ஆரம்பமாகு ன் களத்தில் நின் ெகாண் தன் நண்பர்கள்
நால்வாிட ம் கூறினான் ேசாழ மன்னன்.
"இன்ெனா

ெசய்திைய ம் நாம் கவனிக்க ேவண் ம். இ

வைரயில் தளபதி

வல்லாளேதவ ம், அவன் ெபா ப்பி ள்ள பைடக ம் களத் க்கு வந்
ேசரவில்ைலெயன் ெதாிகிற . இைதப் பற்றி ம் நாம் சிந்திக்க ேவண் ம்!" என்றான்
ெகா ம்பா ர் மன்னன்.
அவன் கூறிய ெமய்தான்! வடதிைசப் பைடகைளத் த த் ப் ேபார் ெசய்வதற்காக
ெநல்ேவ க்கும் கரவந்த ரத் க்கும் இைடேய எதிர்ெகாண்ட பாண் யப் ெப ம்
பைடயில் தளபதி வல்லாளேதவன் ெதன்படவில்ைல. கரவந்த ரத் க் கு நிலேவள்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த ம், ேசர நாட்
ந் வந் பைடைய நடத்திக் ெகாணர்ந்த
பைடத் தைலவன் ஒ வ ம் தான் ேபார்க்களத்தில் ெபா ப்பானவர்களாக ன்னால்
நின்றார்கள். ேசர நாட் ப் பைட ெபாதியமைல வழியாகக் கரவந்த ரத்தில் வந்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின் பைடேயா ேசர்ந் ெகாண்
ந்த .
இரண் பைடக ம் சந்தித்த இடத்தில் தாமதமின்றிப் ேபார் ெதாடங்கிவிட்ட .
தளபதி வல்லாளேதவன் களத்தில் ெதன்படாததனால் அவன் எந்தக் கணத்தி ம்
ேவெறா திைசயி
ந் பைடக டன் வந் தங்கைளத் திடீர்த் தாக்குத க்கு
ஆளாக்கலாேமா என் வடதிைச மன்னர்க க்கு உள் ர பயம் இ ந்த . எந்த
விதத்தில் எத்திைசயி
ந் திடீர்த் தாக்குதல் ஏற்பட்டா ம் அைதச் சமாளிக்கத்
தக்கப தங்கள் ெப ம் பைடையப் பிாித் வகுத் க் ெகாண் ேபாைரச் ெசய்தனர்
வடதிைச மன்னர்கள்.
அேத நிைலயில் அேத இடத்தில் சில நாட்கள் ேபார் நீ த்த . த ல் இ
பக்கத்தி ம் ெவற்றி ேதால்விகள் அதிகமின்றி மந்தமாக இ ந்த ேபார் ன்றாம் நாள்
காைலயில் நிைல மாறிவிட்ட . தல் இரண் நாட்களி ம் தாக்குதைல நன்றாகச்
சமாளித்த கரவந்த ரத் ப் பைட சற்ேற தளர்ந்த . ேசரர் பைட உடனி ந் ம்
பயனின்றிப் பின் வாங்குகிற நிைலைம ஏற்ப ம் ேபா
ந்த . ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்
நிைலைமயின் ெந க்க ைய உடேன மகாமண்டேலசுவர க்குச்
ெசால் ய ப்பினான். பாவம்! மகாமண்டேலசுவர க்கு உண்டாகியி ந்த ேவ
ெந க்க கைளப் பற்றி அவ க்குத் ெதாியாதல்லவா? ேபார்க்களத்தி
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் அ ப்பிய அவசரத் தன் ேபாய்ச் ேச வதற்கு

ந்
ன்
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மகாமண்டேலசுவர ம், மற்றவர்க
ன்னாற் ெசன் காணலாம்.

ம் எந்த நிைலயில் இ ந்தார்கள் என்பைத

மனித க்கு அறிவின் பலம் அதிகமாக ஆக தன் ேம ள்ள நம்பிக்ைக ம் சுயபல ம்
குைறவன ேபால் ஒ பயம் அந்தரங்கமாக உண்டாவ இயற்ைக.
கூற்றத் தைலவர்களின் எதிர்ப்பால் தமக்கு எத்தைகய ெதால்ைலகள்
விைள ெமன்பைத மிகக் கு கிய காலத்திேலேய மகாமண்டேலசுவரர் ாிந்
ெகாள்ள ேநர்ந்த .
"குமாரபாண் ய ம் தி ம்பி வரவில்ைல! ெகா ம்பா ாில் வடதிைசப் பைடகள்
ஒன் ேசர்ந் விட்டதாகத் தகவல் ெதாிகிற . நம்மிடம் இ க்கிற பைட ரர்களின்
ெதாைக குைற . ஆகேவ ெதன்பாண் நாட் ன் ஒவ்ெவா பகுதியி
ந் ம்
கிைடத்தவைர ரர்கைளச் ேசர்த் க் ெகாண் பைடயின் ெதாைகையப் ெப க்குவ
உன் கடைம. எனேவ என் ைடய இந்தத் தி
கத்ைதப் ப த்த டன் நீேய ஊர்
ஊராகச் ெசன் என் வி ப்பத்ைதச் ெசால் ப் திய பைட ரர்கைளச் ேசர்க்க ம்"
என் மகாமண்டேலசுவரர் ேகாட்டாற் ப் பைடத் தளத்தி
ந்த தளபதிக்கு ஓர்
அவசரக் கட்டைள அ ப்பியி ந்தார். அதற்கு தல் நாள் தான் அம்பலவன் ேவளான்
இைடயாற் மங்கலத்தி
ந் ஆ தங்கைளக் ெகாண் வந் ெகா த் விட் ,
மகாமண்டேலசுவராின் திைகப்பான உண்ைமயடங்கிய ஓைலைய ம் தந்
ேபாயி ந்தான். அவற்றால் அவர் மீ

பய ம், ெவ ப் ம் தளபதிக்கு

உண்டாகியி ந்தா ம், கட்டைளைய நிைறேவற்றப் றப்பட்டான். தன்
அதிகாரத் க்கு உட்பட்ட சி பைடத் தைலவர்களில் சிலைர ம் உடன் அைழத் க்
ெகாண்
க்கியமான ஊர்களில் சுற்றினான் அவன்.
ன் தினங்க க்குப் பின் தளபதியிடமி ந்
கீழ்க்கண்ட பதில் ஓைல வந் ேசர்ந்த .

மகாமண்டேலசுவர க்குக்

"தங்கள் கட்டைளப்ப ேய பைட ரர்கைள ேசர்ப்பதற்கு ஊர் ஊராகச் ெசன்
அைலந்ேதன். அைலந்ததற்குப் பயனில்ைல. தங்கள் பிரேதசமாகிய ம ங்கூர்க் கூற்றம்
ஒன்றில்தான் சில
ஆட்கள் பைடயில் ேசர்ந்தனர். மற்ற கூற்றங்களிெலல்லாம்
பைடயிற் ேசர ன்வரவில்ைல. அங்கங்ேக கூற்றத் தைலவர்கைளச் சந்தித் ப்
பைடக்கு ரர்கள் ேசர்க்கும் யற்சியில் எங்கேளா ஒத் ைழக்குமா ேகட் க்
ெகாண் தங்கள் கட்டைளையக் காண்பித்ேதன். அவர்களில் எவ ம் ஒத் ைழக்க
இணங்கவில்ைல. தங்கள் பகுதியி
ந் யா ம் ேபா க்கு ஆட்கள் ேசர்க்க
வி ப்பமில்ைல என் கண் ப்பாகச் ெசால் விட்டனர். நான் தி ம்பிவிட்ேடன்.
தங்க ைடய அ த்த கட்டைளைய எதிர்பார்த் க் ேகாட்டாற் ப் பைடகேளா
காத்தி க்கிேறன்." இந்தப் பதிைலக் கண் அவர் திைகக்கவில்ைல. ஏெனன்றால்
தளபதியின் ேமற்கண்ட பதில் கிைடக்கு ன்ேப மகாமண்டேலசுவரர் ேவ ஒ
வைகயி ம் பைட உதவிக்கு ஏற்பா ெசய்தி ந்தார். மகாராணி வானவன்மாேதவி
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ைகப்படேவ பைட உதவி ெசய் மா ேவண் தல் தி
அைத மிக அவசரமாகச் ேசர நாட் க்குக் ெகா த் அ

கம் ஒன் எ தி வாங்கி,
ப்பினார்.

அவர் எதிர்பார்த்தைத விடச் ேசர மன்னனிடமி ந் ம ெமாழி கிைடத்த . தனக்கு
உடல் நலமில்லாைமயால் தாேன ேநாில் ேபாாில் உதவி ெசய்ய வர
யவில்ைல
ெயன் ம், தன் பைடகைளப் ெபாதிைக மைல வழியாகக் கரவந்த ரத் க்
ேகாட்ைடக்கு உடேன அ ப்பி ைவப்பதாக ம் ேசர மன்னன் ெதாிவித்தி ந்தான்.
அதன்ப ேய ேசரர் பைடகள் கரவந்த ரத் க்குப் றப்பட் விட்டன.
உடேன மகாமண்டேலசுவரர் கரவந்த ரத் க் கு நிலேவள்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த க்குச் ேசரர் பைட உதவி வ வைதக் குறிப்பிட் , எந்தக்
கணத்தில் வடக்ேகயி ந் பைகவர் வந்தா ம் எதிர்க்கத் தயாராயி க்குமா
அறிவித் ஒ
தைன அ ப்பினார்.
ெதன்பாண் நாட் ப் பைடகைள ம் தளபதி வல்லாளேதவைன ம் மட் ம் வடக்கு
எல்ைலயில் எதிர்த் தாக்குத க்குப் ேபாகவிடாமல் ேகாட்டாற்றிேலேய நி த்தி
ைவத்தி ந்தார் அவர். அதற்கும் ஒ காரணமி ந்த . ேசந்த ம் குழல்வாய்ெமாழி ம்
குமாரபாண் ய டன் விழிஞத் க்கு வந் ேச ம் கப்பைல அவர் ஒவ்ெவா நா ம்
எதிர்பார்த் க் ெகாண்
ந்தார். அைதப் பற்றி மகாராணியிட ம் கூறி அவ ைடய
ஆவைல வளர்த்

விட்

ந்தார். குமாரபாண் யன் வந்த ம், அவைனக் கலந்

ெகாண் ேகாட்டாற்றி ள்ள பைடகைள ம், தளபதிைய ம் ேபார் ைனக்கு
அ ப்பலாெமன்ப மகாமண்டேலசுவராின் நிைனப்பாயி ந்த . எந்த விநா யில்
குமாரபாண் யன் கப்பல் தம் ெபண் ட ம் ேசந்த ட ம் வந் இறங்கினா ம்
உடேன ஓ வந் அைதத் தமக்குத் ெதாிவிப்பதற்காக விழிஞத் க்கு ஆள்
அ ப்பியி ந்தார் அவர். தளபதிக்குத் ெதாியாமல் அவ ைடய ஆள் விழிஞத்தில்
காத்தி க்க ஏற்பா ெசய்தி ந்தார் அவர். அவ க்குத் ெதாியாமேல தன் ைடய
சார்பில் ஆபத் தவிகள் தைலவைன விழிஞத்தில் காத்தி க்க ஏற்பா ெசய்தி ந்தான்
தளபதி. குமாரபாண் யன், தம் மக ட ம், ேசந்த ட ம் வந் ேசர
ேவண் ெமன் அவர் எதிர்பார்த்தார். குமாரபாண் யன் தன் தங்ைக பகவதிேயா
விழிஞத்தில் வந் இறங்க ேவண் ெமன் வல்லாளேதவன் எதிர்பார்த்தான். அவர்கள்
இ வ க்கும் அப்பால், ஒவ்ெவா கண ம் ஆைச ம் பாச ம்
க்கத் தாய்ைமப்
ேபராவ டன் மகாராணி ம் அந்த வரைவ எதிர்பார்த் க் ெகாண்
ந்தார். இந்த
நிைலயில் தான் ெவள்
க்கு அ கில் இரண் பைடக ம் ைககலந்த ெசய்தி
ெதாிந்த . நிைலைம அவ்வள க்கு ற்றிய பின் ம் ேகாட்டாற்றி ள்ள
ேசைனகைள ம், தளபதிைய ம் ேபார் ைனக்கு அ ப்பாமல் ைவத் க்
ெகாண்
ப்ப நியாயமா என் எண்ணித் தயங்கினார் மகாமண்டேலசுவரர். ேபார்
ெதாடங்கிச் சில நாட்கள் கழிந்த பின் ம் குமாரபாண் யன் வர பற்றி ஒன் ம்
ெதாியவில்ைல. என்ன ெசய்வெதன் அவர் சிந்தித் க் ெகாண்
ந்த ேபா , ேபார்
ைனயி
ந் ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் அ ப்பிய தன் அவசரமாக வந் அபாய
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நிைலையத் ெதாிவித்தான். அவன் ெதாிவித்ததி

ந்

வடதிைசப் பைடைய எதிர்க்கக்

கரவந்த ரத்
ரர்க ம், ேசரநாட் ப் பைடக ம் காணவில்ைல என் ெதாிந்த .
மகாமண்டேலசுவரேர ேநாில் றப்பட் க் ேகாட்டாற் ப் பைடத் தளத் க்குப்
ேபானார். அவசரமாகத் தளபதிையச் சந்தித்தார். ேபார் ைன நிைலையக் கூறினார்.
"தளபதி! பைடகைள மட் ம் இப்ேபாேத அவசரமாகக் கரவந்த ரத் க்கு அ ப் . நீ
சிறி பின் தங்கிப் ேபாகலாம். எனக்கு உன்னிடம் ெகாஞ்சம் ேபச ேவண் ம்" என்றார்
மகாமண்டேலசுவரர். அவர் ெசாற்ப ேய தான் ேபாகாமல், பைடகைள மட் ம்
அ ப்பிவிட் அவைரத் தனிேய சந்தித்தான் தளபதி. மகாமண்டேலசுவரர் கண்கள்
சிவக்க ஆத்திரத்ேதா அவைனப் பார்த்தார்.
"குமாரபாண் யர் வந் உன்ைன விசாாித் த் தீர்ப் க் கூ கிற வைரயில்
ேபா க்குத் தளபதியாக நீ தைலைம தாங்கி நிற்க விட மாட்ேடன் நான். நீ குற்றவாளி.
என் ஆைணைய மீறி எனக்குத் ெதாிந் ம் ெதாியாம ம் பல சதிக் குற்றங்கைள நீ
ெசய்தி க்கிறாய்" என் திடீெரன் எாிமைல ெவ த்த ேபால் க ங்குர ல்
இைரந்தார் அவர். அறிவின் அடக்கத்ைத மீறி அவர் ஆத்திரமாகப் ேபசுவைத
வல்லாளேதவன் அப்ேபா தான் தன் ைறயாகக் கண்டான். அவ ைடய
கண்க ம் சினக் குறிப்ைபக் காட் ன. அவன் கத்தில் ேகாபம் படர்ந்த .
--------3.12. அறி ம்
பைடகைளப் ேபார் ைனக்கு அ
ெகாள்ளாமல் தந்திரமாக நடந்

ர ம்

ப்பச் ெசய்கிறவைர தன்னிடம் ேகாபித் க்

ெகாண்ட மகாமண்டேலசுவரர், காாியம்

ந்த ம்

அவ்வா கண் ப் ம், க ைம ம் காட் வாெரன் தளபதி எதிர்பார்க்கேவ இல்ைல.
ெபாங்கும் சினத்ேதா அவர் வாாி இைறத்த வரம் கடந்த ஆத்திரச் ெசாற்கள்
அவன இயற்ைகக் குணமான ரட் த் தனத்ைதக் கிளர்ந்ெதழச் ெசய்தன.
பழக்கப்படாத
ப் பாகன் பயந் ெகாண்ேட ெபாிய மத யாைனைய ெந ங்குகிற
மாதிாித் தயங்கும் மனத்ேதா ம், தயங்காமல் சிவந் சினம் கன ம் கண்கேளா ம்
மகாமண்டேலசுவரைரப் பார்த்தான் தளபதி. அந்தப் பார்ைவையப் ெபா க்காமல்
சீறினார் மகாமண்டேலசுவரர். "அப்ப ப் பார்க்காேத, நீ. உன் ேகாபம் என்ைன
ஒன் ம் ெசய் விட
யா . அன் கன்னியாகுமாியி
ந் நீ இைடயாற்
மங்கலத் க்கு என்ைனத் ேத க் ெகாண் வந்த இரவி
ந் இந்த விநா வைர
ஒவ்ெவான்றாக எத்தைனத் தவ கள் ாிந்தி க்கிறாய் என் எண்ணிக் ெகாண்ேட
வந்தி க்கிேறன் நான். ஒ க்கத்ைத ம், பண்ைப ம் ேபாற்றி ஆளத் ெதாியாத நீ
பைடகைள ஆளத் தகுதியற்றவன்."
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"நி த் ங்கள். மகாமண்டேலசுவரர் என்ற பதவிக்கும் அறிவிக்கும் என் ெநஞ்சம்
ெச த்தி வந்த மாியாைதைய நான் விட ேவண் ய காலம் இப்ேபா வந் விட்ட .
இந்தக் கணம் தல் அந்த மகாேமைதைய நான் ஒ சாதாரண எதிாியாகப் பாவிக்க
ேவண் ய தான். நான் சாதாரண எதிாியாகப் பாவிக்கத்தக்க மனித உணர்ச்சிக்கு
அவ ம் ஆளாகி விட்டார்" என் தளபதி அவர் கத்ைதத் ணி டன் நிமிர்ந்
பார்த் க் ெகாண்ேட கூறினான். அவன் வார்த்ைதகள் அவ ைடய ேகாபத்ைத ேம ம்
ண் விட்டன.
" ட்டாள்களின் மாியாைதைய அறிவாளிகள் எப்ேபா ேம எதிர்பார்ப்பதில்ைல,
தளபதி! என்ைன எதிாியாக ஏற் க் ெகாள்கிற அள க்கு நீ ெபாியவன் என்பைதக் கூட
நான் ஒப் க் ெகாள்ளத் தயாராயில்ைல. ஓர் இரகசியத்ைத நீ இந்தச் சமயத்தில்
என்னிடமி ந் ெதாிந் ெகாள். அறிவின் னி மிக ம் கூர்ைமயான . நன்றாகத்
தீட்டப்பட்ட கத்திையப் ேபால் சந்தர்ப்ப ம் சும் இலக்கும் கிைடத்தால் அதற்கு
எைத ம் குத்தி அழிக்க வ ைம உண் . சந்தர்ப்ப ம் இலக்கும் தவறிவிட்டால் ைக
தவறி வி ந் தாேன கூரழி ம் கத்திையப் ேபால் தன்ைனேய அழித் க் ெகாள்ள
ேவண் ய தான்."
தளபதியின் கத்தில் ேகாப ெவறி கூத்தா ய . ைககள் எதற்காகேவா
கம்
வ ம் க ைணக் கலப்பற்ற ெகா ைம மறம் வந் கு ெகாண்
அவன் ெவறியனாக மாறினான்.

த்தன.
ந்த .

"மகாமண்டேலசுவரேர! எனக்கு அறிவின் வ ைமையப் பற்றிய இரகசியம் ெதாிய
ேவண் யேத இல்ைல. ஆனால் ரத்தின் இரகசியம் இ தான் என்பைத இப்ேபாேத
உங்க க்குத் ெதாிவிக்கிேறன். தான் அழிவதாயி ப்பி ம் அப்ப அழி
ன் தன்
எதிாிைய த ல் அழித் த் தீர்ப்ப தான் ரத்தின் வ ைம" என் கூறிக்
ெகாண்ேட குபீெரன் வாைள உ விக் ெகாண் அவர் ேமல் பாய்ந்தான்.
அவன் நிைனத்த ேபால் அவர் பயந் ஓடேவா, தி க்கிட் க் கூச்ச டேவா
இல்ைல. அவன் அப்ப ச் ெசய்வான் என்பைத ன்ேப எதிர்பார்த்தவர் ேபால்
அைசயாமல் நின்றார். அளப்பாிய ஆற்றல் நிைறந்த தம் கண்கைள இைமக்காமல்
குத் வதற்கு வாைள ஓங்கிக் ெகாண் வ ம் அவைனேய பார்த்தார். சலன ம்
அைச மற்ற சிைலயாகி விட்டாரா அவர்? பின்னால் கட் க் ெகாண்ட ைககைள
எ க்காமல் மார்ைப நிமிர்த்திக் ெகாண் நின்ற அந்தத் ேதாற்றத்ைத ெந ங்கி
ெநஞ்சுக்குக் குறிைவத் வாைள ஓங்கிய ேபா தளபதியின் ைக ெவடெவடெவன்
ந ங்கிய . மன ம் ந ங்கிய . கால்க ம் ந ங்கின. ேநர்ெகாண் பார்க்கும் அந்தக்
கண்கள் இரண் ம் கணத் க்குக் கணம் ெபாியதாய்ப் பிரம்மாண்டமாய் அகன்
விாிந் தன்ேமற் கவிந் தன்ைன அ க்குவ ேபால் ஒ பிரைம ஏற்பட்ட
அவ க்கு.
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அந்தப் பிரைம ஏற்பட்ட அ த்த விநா அவன் கம் ெவளிறிய . கண்கள்
ம ண்டன. உடல் ந ங்கி ஓய்ந்த . ைகயி
ந்த வாள் ந விக் கீேழ வி ந்த . ஏேதா
ஒ பயம். காரணமற்ற பயம் அவைனத் த த்த . ஒவ்ேவார் அ யாக நகர்ந்
பின்வாங்கினான் அவன். என்ன ெசய்கிேறாம் என்ற உணர்ேவயின்றிப் பின்னால்
நகர்ந் ெகாண்ேட இ ந்தான் தளபதி. மகாமண்டேலசுவரர் என்ற அகண்ட மா
ேதாற்றம் அப்ப ேய நிமிர்ந் நின் ெகாண்
ந்த .
"தளபதி! ஏன் தயங்குகிறாய்? எதற்காகப் பின் வாங்குகிறாய்? என்ைன அழித்
வி வதற்கு இைதப் ேபால தனிைமயான சந்தர்ப்பம் இனி ேவ எப்ேபா உனக்கு
வசதியாகக் கிைடக்கப் ேபாகிற ? இப்ேபா கிைடத்த சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்திக்
ெகாள்" என் மகாமண்டேலசுவரர் வாய் திறந் ெசான்ன ேபா தளபதி அவ க்கு
அ கிேலேய இல்ைல. சிறி ெதாைல தள்ளி ஒ ங்கிப் பயந் நிற்பவன் ேபால்
நின் ெகாண்
ந்தான். அவன் கத்தில் வியர்ைவ அ ம்பி வழிந்த . ெதாியாமல்
பாம் ப் ற்ைற மிதித் விட் இடறி வி ந்தவன் பயத்ேதா எ ந் நிற்கிற மாதிாி
நின்றான் வல்லாளேதவன்.
வானத் க்கும் மிக்குமாக நி த்தி ைவத்த சிைல ேபால் அைசயாமல் நின்
ெகாண்
ந்த மகாமண்டேலசுவரர் ெமல்லக் கீேழ குனிந்தார். ந வி வி ந் கிடந்த
தளபதியின் வாைளக் ைகயில் எ த் க் ெகாண்டார். நிதானமாக அ ெய த் ைவத்
நடந்தார். அவைன அ கினார். ஒ வர் ச்சுக் காற்ைற மற்ெறா வர் உணர
ந்த
அள க்கு ெந ங்கி நின் ெகாண்டார்.
"இந்தா, உன்

ைடய வாள்! இப்ேபா

என் ெநஞ்சுக் குழி உன் ைகக்கு மிக அ கில்

இ க்கிற . பாய்வதற்கும், வாைள ஓங்குவதற்கும் ேவண் ய சிரமத்ைதக் கூட உனக்கு
நான் அளிக்கச் சித்தமாயில்ைல. என்ைன இந்த வாளால் ெகான் வி . நான் அழிந்
ேபாக ேவண் ய காலம் வந் விட்ட . இப்ேபா ள்ள சூழ்நிைலயில் நான் அழிவ
உன்ைனப் ேபாலேவ இன் ம் பல ேப க்கு மகிழ்ச்சிையக் ெகா க்கும். கழற்கால்
மாறனா ம், அவேரா ேசர்ந்த கூற்றத் தைலவர்க ம் என்ைன இவ்வள சுலபமாகக்
ெகான்றதற்காக உன்ைனப் பாராட் வார்கள். பைடெய த் வந்தி க்கும்
பைகயரசர்கள் ெப ைம ெகாள்வார்கள். என் ைடய அறிவின் கூர்ைமக்குப் பயந்
தங்க ைடய எண்ணற்ற ேபராைசகைள நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளத் ெதாியாமல்
தயங்கிக் ெகாண்

க்கும் எத்தைன ேப க்குத் தி ப்தியளிக்கும் ெதாி மா, இந்தக்

ெகாைல?" அவ ைடய ெசாற்களின் ேவகத்ைத ம், கண்களின் கூர்ைமயான
பார்ைவைய ம் மிக அ கில் தாங்கிக் ெகாள்ள
யாமல் தைல குனிந்தான் தளபதி.
"இவ்வள தானா உன்

ணி ! நீ உண்ைம

ரன் இல்ைல! உணர்ச்சியால்

ரடன்!

மனத்தால் ேகாைழ! என்ைன எதிாியாகக் ெகாள்வதற்ேகற்ற தகுதி ம், ெப ைம ம்
கூட உனக்குக் கிைடயா . நீ சாமான்யமானவன்" என் ஏளனமாகச் ெசால் க்
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ெகாண்ேட ைகயி
ந்த வாைள அலட்சியத்ேதா சுழற்றி ைலயில் சிெயறிந்
விட்டார் மகாமண்டேலசுவரர். வல்லாளேதவன் தைல நிமிரேவ இல்ைல.
"உன் உணர்ச்சிகைள என் சாமர்த்தியத்தினால் கிளறி ேவ க்ைகப் பார்க்க
வி ம்பவில்ைல நான். ஆயிரக்கணக்கான ரர்களின் மதிப் க்குாிய
பைடத்தைலவேன! நீ உண்ைமக் குற்றவாளி. நான் உன்ேமல் ெகாண்ட ஆத்திரம்
நியாயமான . நீ பதி

க்கு ஆத்திரப்ப கிறாேய, அ தான் நியாயமற்ற . என் ேமல்

அவ்வப்ேபா உனக்கு ஏற்பட்ட அவநம்பிக்ைகக ம், சந்ேதகங்க ம் உன்ைன
என்ெனன்னேவா ெசய்யத் ண் யி க்கின்றன. அறியாைமயால் தாயின்
ஒ க்கத்ைதப் பற்றிேய சந்ேதகப்ப ம் ேபைதப் தல்வைனப் ேபால நீ என்ைனச்
சந்ேதகத்ேதா ேநாக்கி வந்தி க்கிறாய். உன் ைடய சந்ேதகங்கைள இ வைர
மன்னித் வந்தி க்கிேறன். நீ கைடசியாகச் ெசய்த தவ , குமாரபாண் யைனக்
காண்பதற்காக உன் தங்ைகைய இரகசியமாக ஈழ நாட் க்கு அ ப்பிய .
இைவெயல்லாம் எனக்குத் ெதாியாெதன் நீ நிைனத் க் ெகாண்
க்கிறாய்.
கத்தின் கண்களால்
குக்குப் பின் நடப்பைத ம் உணர எனக்குத் ெதாி ம்."
"எல்லாம் ெதாிந்த உங்க

க்கு நீங்கேள ெசய்கிற சில தவ கள் மட் ம் ஏன்

ெதாியவில்ைலேயா? ேநற் வைர ெதன்பாண் நாட் ன் பைடகைளக் கட் க்காத்
அணி வகுத்தவன் நான். ேபா க்குப் பயிற்சி ெகா த்தவன் நான். இப்ேபா
தீடீெரன் பைடகைள ன்னால் அ ப்பிவிட் என்ைனத் தனிேய நி த்தி
அவமானப் ப த் கிறீர்கள். நான் ேபா க்குத் தைலைம தாங்கத் தகுதியற்ற
குற்றவாளி என்கிறீர்கள். குமாரபாண் யர் வந் விசாாித் த் தீர்ப் க் கூற ேவண் ம்
என்கிறீர்கள். விசாாித் த் தீர்ப் க் கூ மளவிற்கு நான் என்ன தப் ச்
ெசய்தி க்கிேறெனன் எனக்ேக ெதாியவில்ைல." தைல குனிந் நின்ற தளபதி
வல்லாளேதவன் சற்ேற நிமிர்ந் அவைரக் ேகட்டான்.
"ெதாியவில்ைலயா? நீ ெசய்தவற்றில் எ ஒ ங்கு, எ தவ என்
பகுத் ணர
ந்தால்தாேன உன் குற்றங்கைள நீ ெதாிந் ெகாள்ள
தலாக என்னிடம் ெசால் க் ெகாள்ளாமல் இைடயாற் மங்கலத்தி

உன்னால்
ம்! தன்
ந் ஓ

வந்தாேய, அந்த இரவி
ந்ேத உன் தவ கள் ஆரம்பமாகிவிட்டன. அரண்மைனயில்
உளவறிவதற்கு ஆபத் தவிகள் தைலவைன உன் ைகயாளாகப் பயன்ப த்தினாய்.
இைடயாற் மங்கலத்தில் என் மாளிைகயி
ந் இரேவா இரவாக ஆ தங்கைளத்
தி ட ஏற்பா ெசய்தாய்! குமாரபாண் யைர அைழத் வர நான் ஒ வன் ஏற்பா
ெசய் ெகாண்
ப்பைத நம்பாமல் நீ உன் தங்ைகைய அ ப்பினாய்."
"இேத வைகயில் எனக்குத் தாங்க ம் சில தவ கைள ம் குற்றங்கைள ம்
ெசய்தி க்கிறீர்கெளன்பைத நிைன ப த்த வி ம் கிேறன்."
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"ெசய்தி க்கலாம் ம க்கவில்ைல. எனக்குப் ெபா ப் கள் அதிகம். என் நிர்வாகம்
ெபாிய . நான் உன்ேமல் சந்ேதகப்பட் உன்ைனச் ேசாதைன ெசய்தி ந்தால் அ
நியாயமான . பைடகைளத் தவிர ேவெறந்தப் ெபா ப்ைப ம் பற்றிக் கவைலப்பட
ேவண்டாத நீ அநாவசியமான கவைலகைள உண்டாக்கிக் ெகாண் இப்ப ெயல்லாம்
ெசய்த மன்னிக்க
யாத தவ ."
"நான் நிைனத்தால் இன் ம் ஒ ெபாிய தவற்ைற ம் ெசய்ய
ம். இப்ேபாேத
ஓ ப்ேபாய் என் அதிகாரத் க்கு அடங்கிய அத்தைன பைடகைள ம் ேபார்
ைனக்குப் ேபாகாமல் த த் நி த்தி விட
ம். மகாமண்டேலசுவரர் அப்ேபா
என்ைனக் ெகஞ்சுவைதத் தவிர ேவ வழியில்ைல."
"கனவி ம் அப்ப நிைனக்காேத, தளபதி! உன்னால் அைதச் ெசய்ய
யா . நீ
இப்ேபா என் அதிகாரத் க்குக் கட் ப்பட் நிற்கும் சாதாரணக் குற்றவாளி.
அகந்ைதயினால் உன் நிைலையப் ாிந் ெகாள்ளாமல் ேபசாேத!"
"
கிறதா இல்ைலயா என் தான் பா ங்கேளன்" எனத் தன்மானத்ேதா
ெசால் விட் ெவளிேயறினான் அவன். பின்னால் அவர் சிாிக்கும் ஒ அவ

ைடய

ெசவிக்கு எட் ய . மகாமண்டேலசுவராிடம் றாப்பாகப் ேபசி ெவளிேய வந்த அவன்,
ேமேல நகர
யாமல் அப்ப ேய திைகத் ப் ேபாய் நின்றான். ெவளிேய அந்த
இடத்ைதச் சுற்றி ம் இைடயாற் மங்கலத் யவனக் காவல் ரர்கள் உ விய
வா டன் நின் ெகாண்
ப்பைதக் கண்டான் தளபதி. மகாமண்டேலசுவராின்
ன்ேனற்பா அவ க்குப் ாிந்த . எப்ேபா , எப்ப அந்த ரர்கைள அங்ேக
வரவைழத் க் காவல் ேபாட்டாெரன் அ மானிக்கேவ
யாதப அவ்வள
சா ாியமாகச் ெசய்தி ந்தார்.
"ஓேகா! ாிகிற ..." என் க ைமயாகக் கூறிக் ெகாண்ேட பின்னால் சிாித்தவா
நின்ற மகாமண்டேலசுவரைரத் தி ம்பிப் பார்த்தான் அவன்.
"ேவெறான் மில்ைல, தளபதி! உன் அதிகாரத் க்குட்பட்ட பைடக்
ேகாட்டத்திேலேய உன்ைனச் சிைற ைவத் ப் பார்க்க ேவண் ெமன் எனக்கு ஆைச.
அைத நிைறேவற்றிக் ெகாண்ேடன்" என்றார் அவர்.
"இ

ேகவலமான சூழ்ச்சி!"

"இ க்கட் ேம. அப்ப ேய பார்த்தா ம், நீ ெசய்த காாியங்கைள விடக்
ேகவலமானதில்ைல இ . குமாரபாண் யர் வ கிற நாளாயிற் . நான் விழிஞத்தில்
ேபாய் அவைர எதிர்பார்த் க் காத்தி க்க ேவண் ம். அவர் வந்த ம் இங்ேக அைழத்
வ கிேறன். அ வைரயில் உன் நிைல இ தான்" என் சிறி ம் இரக்கமின்றிச்
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ெசால் விட் அங்கி ந் ெவளிேயறினார் மகாமண்டேலசுவரர். கூண் லைடபட்ட
ேபால் ெவகுண் நின்றான் தளபதி வல்லாளேதவன். ேபார்க்களத்தில் பைடகைள
ஆண் ேபார் ாிய ேவண் ய நல்ல சமயத்தில் அநாைதையப் ேபால் தனிேய நி த்திக்
காவ ல் ைவக்கப்பட்ட சூழ்ச்சிைய எண்ணிக் கு றினான் அவன்.
மகாமண்டேலசுவரேரா தளபதி என்ற ரப்
ையச் சாமர்த்தியமாகச்
சிைறப்ப த்திவிட்ட ெப மிதத்ேதா மகாராணிையச் சந்திப்பதற்காக
அரண்மைனக்குச் ெசன்றார். நா
வ ம் ெவள் ாில் நடந் ெகாண்

க்கும்

ேபாாின்
என்ன ஆகுேமா என்ற பய ம், கலவர ம் நிலவிக் ெகாண்
ந்தன.
நாட் ன் வடக்கு எல்ைலயில் மாெப ம் ேபார் நடந் ெகாண்
ப்பதன் அறிகுறியாக
அங்கங்ேக வளமிகுந்த நாஞ்சில் நாட் ஊர்கள் கைளயிழந் கலகலப் க் குன்றிக்
காணப்பட்டன. பண்டங்கள் விைலேயறி விட்டன. எங்கி ந்தா ம் இந்தப் ேபார்க்
காலத்தில் குமாரபாண் யர் தி ம்பி வந் வி வாெரன்ற நம்பிக்ைக நாட் மக்கள்
எல்ேலா க்கும் இ ந்த . இந்த ெந க்க யான சூழ்நிைலயில் தான் கழற்கால்
மாறனார் த ய கூற்றத் தைலவர்கள் மகாமண்டேலசுவரைரப் பற்றிய தீய
ெசய்திகைளப் பரப்பிக் ெகாண்
ந்தார்கள்.
எல்லாக் குழப்பங்க

க்கும் மனத்ைத ஈ ெகா க்க

யாமல் அரண்மைன

அந்தப் ரேம கதிெயன் கிடந்தார் மகாராணி. க ைண ம், அன் ம் நிைறந் சாந்தம்
த ம் ம் அவ ைடய மனத் க்கு மகாமண்டேலசுவர க்கு இ ந்த ேபால்
ன்பங்கைள வி ங்கிவிட் நிமிர்ந் நடக்கும் ஆற்றல் இல்ைல. உணர்ச்சிக க்கு
ெநகிழ்ந் ெகா த் வி ம் ெமல் ய ெபண் மனம் அவ ைடய .
"குமாரபாண் யைன அைழத் வர ஏற்பா ெசய்தி க்கிேறன். இன் ம் சில
நாட்களில் தாங்கள் அவைரக் காணலாம்" என் மகாமண்டேலசுவரர் கூறிய சில
வார்த்ைதகள் தாம் மகாராணியின் உயிைரத் தாங்கிக் ெகாண்
ந்தன. அ
ம் அன்
மாைல ேகாட்டாற் ப் பண் தர் வந் ெசன்ற பின் ம நாள் காைல ண்டா
மணிவிளக்கு அைணந்ததி
ந் மகாராணியின் மனம் நிம்மதியாகேவ இல்ைல.
ஊைமக் குழப்பங்கள் மனத்ைதச் ெசல்லாித்தன. குமாரபாண் யனின் கப்பல் வந்த ம்
தகவல் ெசால் அ ப் மா விழிஞத்தில் ஆள் நி த்தியி ந்தா ம் மகாராணியின்
மனத் க்கு உற்சாக ட் வதற்காகத் தாேம அவைர ம் அைழத் க் ெகாண்
விழிஞத் க்குச் ெசல்லலாம் என் மகாமண்டேலசுவரர் நிைனத்தார். அதனால்தான்
யா ம் அறியாமல் தளபதிையச் சிைறப்ப த்தி விட் த் தாம் மட் ம் அரண்மைனக்குப்
றப்பட்டார் அவர்.
மகாமண்டேலசுவரர் அரண்மைனக்கு வந்

ேசர்ந்த ேபா

காந்த

ர்

மணியம்பலத்தி
ந் பவழக்கனிவாயர், அதங்ேகாட்டாசிாியர், விலாசினி ஆகிேயார்
ஏற்ெகனேவ அங்கு வந்தி ப்பைதக் கண்டார். அவர்கள் எப்ேபா எதற்காக
வந்தார்கள் என்
வன ேமாகினியிடம் விசாாித்தார். மகாராணிேய ஆள் அ ப்பி
அவர்கைள வரவைழத்தி ப்பதாகப் வன ேமாகினி ெதாிவித்தாள். பவழக்கனிவாயர்,
அதங்ேகாட்டாசிாியர் ஆகிேயா க்கும் மகாமண்டேலசுவர க்கும் எப்ேபா ம்
அவ்வள சு கமான உற இல்ைல. காய்ந்த மண் பிண்டத்ேதா மற்ெறா காய்ந்த
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மண் பிண்டம் ஒட்டாத மாதிாி ற்றிய அறி க்கும் திர்ந்த அறி க்கும்
இைடேய ள்ள ெபாறாைம அவர்க க்குள் ெவளிேய ெதாியாமல் இ ந்

வந்த .

சந்திக்கும் ேபாேதா, பழக ேந ம் ேபாேதா, அைதக் காட் க் ெகாள்ளாமல் நாகாிகமாக
நடந் ெகாண் வி வார்கள். ஒ வர் காாியத்தில் மற்ெறா வர் அநாவசியமாகத்
தைலயிட மாட்டார்கள். காந்த ர் மணியம்பல நிர்வாகத்தில் மகாமண்டேலசுவரேரா,
மகாமண்டேலசுவர ைடய நிர்வாகத்தில் அவர்கேளா கு க்கிடாமல் கண்ணியமாக
நடந் ெகாண் வி வ வழக்கம்.
அன்ைறக்கு அந்தச் சூழ்நிைலயில் அவர்கைள அங்ேக எதிர்பார்க்கவில்ைல அவர்.
சந்தித்த ேபா ெவ ப்பதாகக் காட் க் ெகாள்ள ம் இல்ைல. மகாராணிையச்
சந்தித் ப் ேபார்க்கள நிைலைமைய ம் பைட ஏற்பா கைள ம் கூறிவிட் ,
'விழிஞத் க்குப் ேபாகலாம்' என்பைத ம் ெதாிவித்தார். தளபதிையத் த த்
காவல் ைவத்தைத மட் ம் ெசால்லவில்ைல.

நி த்திக்

"ஆகா! இ என் வாழ்க்ைகயிேலேய நல்ல நாள். குமாரபாண் யைன வரேவற்க
நாம் எல்ேலா ேம விழிஞத் க்குப் ேபாகலாம். விழிஞத்தில் என் மகைன நான்
சந்திக்காவிட்டால், அவன் ேநேர ேபார்க்களத் க்குப் ேபானா ம் ேபாய் வி வான்.
அப் றம் ேபார்
கிற வைர எனக்கு அவைனச் சந்திக்க அவகாசேம இரா . கப்பல்
எப்ேபா வந்தாெலன்ன? இன்ேற விழிஞத்தில் ேபாய்க் காத்தி ப்ேபாம்" என்
மகாராணி மற்றவர்கைள ம் உடன் ேசர்த் க் ெகாண்டார். அவர்கள் உடன்
வரேவண்டாம் என் எண்ணி ம் மகாமண்டேலசுவரரால் அைதத் த க்க
யவில்ைல.
--------3.13. குமார பாண் யன் வந்தான்
இறந் ேபான ெபண் பகவதிதான் என்ற உண்ைமையத் ெதாிந் தாங்கிக்
ெகாள்வ க னமாயி ந்த குமாரபாண் ய க்கு. ஏற் க் ெகாள்ள
யாத அந்தத்
யர உண்ைமயி
ந் மீள வழியறியா தவித்தான் அவன். கப்பல் ேவகமாகப்
ேபாய்க் ெகாண்
ந்த . தளத்தில் அவன ேக குழல்வாய்ெமாழி ம் ேசந்த ம்
ெமௗனேம உ வாய்க் கன்னத்தில் ைக ன்றி ற்றி ந்தனர்.
"தளபதிக்கு

ன்னால் எந்த

கத்ேதா

ேபாய் நிற்ேபன்! இப்ப

அநியாயமாக

அந்தப் ெபண் இறக்கும்ப ேநர்ந் விட்டேத? ேபா ம், பைடெய ப் ம் ஏற்பட் த்
தளபதியின் ஊக்க ம் உற்சாக ம் நன்றாகப் பயன்பட ேவண் ய சமயத்தில் இந்தச்
ெசய்திையப் ேபாய்ச் ெசான்னால் அவ க்கு எப்ப இ க்கும்? நீங்கள் மட் ம்
கவனமாக இ ந்தி ந்தால் அந்தப் ெபண் கப்ப
ந் தப்பி ஓ இப்ப த்
ர்மரணமைடந்திராமல் தவிர்த்தி க்க
ம்" என் ேசந்தைன ம்
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குழல்வாய்ெமாழிைய ம் ேநாக்கித் க்கத்ேதா ெசான்னான் இராசசிம்மன். யர
ேவதைனயினால் ேபசும் ேபா ெதாண்ைட த மாறி நா குழறிய அவ க்கு.
"இளவரேச! நாங்கள் என்ன ெசய்ய

ம்? எங்கைளக் ேகட் க் ெகாண்டா அந்தப்

ெபண் இந்தக் காாியங்கைளச் ெசய்தாள்? அவ ைடய ரட் த்தனம் அவ க்ேக
அழிைவத் ேத க் ெகா த் விட்ட . விழிஞத்தில் அந்தப் ெபண் ஆண் ேவடத்ேதா
வந்த ேபாேத சந்ேதகப்பட் க் கப்ப ல் இடங்ெகா க்க ம த்ேதன் நான்.
மகாமண்டேலசுவர ைடய தி ப் தல்வியாாின் நல்ல மனத்தால் கப்ப ல் இடம்
ெபற் த் தன் ெபயர் கூத்தெனன் ெபாய் கூறி ந த்தாள் அந்தப் ெபண். கப்ப ல்
பல ைற என் ைடய சந்ேதகம் வ த் ம், ேபசாமல் அடக்கிக் ெகாண்
ந்ேதன்
நான். கைடசியில் தனக்கு இடங்ெகா த்த இைடயாற் மங்கலத் நங்ைகயிடேம
கத்திையக் காட் மிரட் க் கட் ப் ேபாட் விட் த் தப்பியி க்கிறாள் அவள். நாங்கள்
ஒ குற்ற ம் அறிேயாம்" என் அந்தச் ேசாகமயமான சந்தர்ப்பத்தி ம் ெதளிவாகப்
பதில் ெசான்னான் நாராயணன் ேசந்தன்.
"நீங்கள் ஏன் ணாக அவ க்குப் பதில் ெசால் ச் சிரமப் ப கிறீர்கள்? இப்ேபா
அந்தப் ெபண் க்குப் பதிலாக நாேன இறந் ேபாயி ந்தால் கூடக் குமாரபாண் யர்
இவ்வள
க்கப்பட மாட்டார். ெபாய் ம் வஞ்சக ம் நிைறந்தவளாயி ந்தா ம்
அவள் ெகா த் ைவத்தவள். அதிர் டக்காாி. இல்லாவிட்டால் குமார பாண் யைர
இவ்வள
ரம் அ தாபத் க்கு ஆளாக்க
மா?" என் சற்ேற அசூைய
ெதானிக்கும் குர ல் ேசந்தைன ேநாக்கிச் ெசான்னாள் குழல்வாய்ெமாழி. இந்தச்
ெசாற்கைளக் ேகட் ச் சின ம் ெவ ப் ம் அைடந்த இராசசிம்மன், "நீங்கள் இ வ ம்
ேபசுகிற விதம் ெகாஞ்சம் கூட நன்றாயில்ைல. அந்தப் ெபண் பகவதி என்னதான்
ெபாய்யாக நடந் ஏமாற்றியி க்கட் ேம! அதற்காக இப்ப யா ஈவிரக்கமின்றிப்
ேபசு ர்கள்? உங்க
மரணத் க்குப் பின்

க்கு மனித மனத் க்குாிய ெநகிழ்ச்சிேய இல்ைலயா?
ம் பைககைள மறந்
க்கப்படத் ெதாியாமல் இப்ப யா

விலகிப் ேபசுவ ?" என்

அவர்கள் இ வைர ம் க ந்

ேபசினான்.

"குமார பாண் யர் என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம். நான் ெவளிப்பைடயாக மனம்
விட் க் கூ கிேறன். ெநஞ்சில் க்கம் ஊறாமல் க்கப்ப வ ேபால் ந க்க எனக்குத்
ெதாியா !" என் ெவ க்ெகனச் ெசான்னாள் குழல்வாய்ெமாழி.
"குழல்வாய்ெமாழி! நீ கல்ெநஞ்சுக்காாி."
"நீங்க ம் சில சமயம் கல்ெநஞ்சுக்காரராக இ க்கிறீர்கள் என்பைத நிைனத் ப்
பா ங்கள்."
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"ேபா ம், நி த் ! இதற்கும் ேமல் இப்ேபா
வி ம்பவில்ைல."

உன்

டன் நான் ேபச

"ஓ! தாராளமாக நி த்தி வி கிேறன். எனக்குங்கூட வி ப்பமில்ைலதான்."
"உங்கள் இ வ ட ம் இந்தக் கப்ப ல் நான் றப்பட்டேத தப் . அைத இப்ேபா
உணர்கிேறன்" என் ெவ ப்ேபா ெசான்னான் இராசசிம்மன்.
"நீங்கள் எங்க க்காகப் றப்படவில்ைல. உங்கள் ெசாந்த நாட்ைட ம் அ ைமத்
தாைய ம் காப்பாற் வதற்காகப் றப்பட்
க்கிறீர்கள்" என்றாள் குழல்வாய்ெமாழி.
அங்ேகயி ந் அவர்கள் இ வ ட ம் ேம ம் ேபசிக் ெகாண்
ப்பைத
வி ம்பாதவன் ேபால் வி ட்ெடன் எ ந் ேமல் தளத் ப் ப களில் ஏறினான்
குமாரபாண் யன். அவன் ைகயில் எ த் ச் ெசன்ற வலம் ாிச் சங்ைக க ப் டன்
ேநாக்கினாள் குழல்வாய்ெமாழி. ேசந்த ம் வியப்ேபா பார்த் க் ெகாண் நின்றான்.
குமார பாண் யனின் உ வம் ேமல்தளத் ப் ப களில் ஏறி மைறந்த ம்
குழல்வாய்ெமாழி அவசரமாகச் ேசந்தன் பக்கம் தி ம்பினாள்.
"இைடவழியில் ெசம்பவழத் தீ வராமல் கப்பைல ேவ மார்க்கமாக விலக்கிச்
ெச த்திக் ெகாண் ேபாகேவண் ெமன் உடேன மீகாம க்கு இரகசியமாகத்
ெதாிவித் வி ங்கள்." அவ ைடய குர
ந்த உணர்ச்சிக் ெகாதிப்ைபக் கண்
ேசந்தேன திைகத் ப் ேபானான்.
"அப்ப ேய ெதாிவித் விட் வ கிேறன், அம்மணி!" என் உடேன மீகாமைனச்
சந்திப்பதற்குச் ெசன்றான். குழல்வாய்ெமாழி ஆத்திரத்ேதா இரண்
ைகவிரல்கைள ம் ேசர்த் க் ேகாத்
றித் ச் ெசா க்கினாள். விரல்கள் ெநாிந்த ஒ
அவள் சினத்ைத எல்ைலயிட் க் காட் ய . தந்ைதக்கு அறிவில் இ மாப் என்றால்
மக க்கு அன்பில் இ மாப் . தான் உாிைம ெகாண்டா அ பவிக்கும் அழைகத்
தன்ைனத் தவிர ேவெறா வர் உாிைம ெகாண்டாட விடக்கூடா . பி வாதத்தி
இ மாப்பி ம் அவள் தன் அ ைமத் தந்ைதையக் ெகாண்
ந்தாள்.

ம்,

"அம்மணி! கவைல ேவண்டாம். கப்பல் ெசம்பவழத் தீ வழிேய ேபாகா " என்
ேசந்தன் தி ம்பி வந் உ தி கூறிய ேபா தான் அவ க்கு நிம்மதியாக ச்சு வந்த .
அதன் பின் அந்தப் பயணத்தின் ேபா குழல்வாய்ெமாழி ம் இராசசிம்ம ம்
ஒ வ க்ெகா வர் ேபசிக் ெகாள்ளேவ இல்ைல. பயணம் ெதாடங்கிய ன்றாம் நாள்
மாைல, "ேபாகிற வழியில் இந்தக் கப்பைலச் ெசம்பவழத் தீவில் சிறி ேநரம்
நி த் வதற்கு ஏற்பா ெசய் ங்கள்" என் நாராயணன் ேசந்தைன அைழத் க்
கூறினான் இராசசிம்மன்.
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"குமார பாண் யர் என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம். ெசம்பவழத் தீ கடந் விட்ட .
அவசரமாக விழிஞத்ைத அைடய ேவண் ெமன்பதற்காகக் கப்பைல ேவ வழியாக
விலக்கிச் ெச த்திக் ெகாண் வந் விட்ேடாம்" என் கவைலப்ப வ ேபான்ற
கபாவத்ைத வ வித் க் ெகாண் ெசான்னான் நாராயணன் ேசந்தன்.
"நல்ல அப்ப யானால் விழிஞத்ைத எப்ேபா அைடயலாம்?" என்
மனேவதைனையக் காட் க் ெகாள்ளாமல் ேகட்டான் இராசசிம்மன்.
"வழக்கமாக ஆகிய நாட்கைளக் காட்

ம் இரண்

நாட்கள்

தன்

ன்னதாகேவ

ேபாய்விடலாம்" என் ேசந்தனிடமி ந் பதில் வந்த . குமாரபாண் யன், ேசந்தன்,
குழல்வாய்ெமாழி ஆகிய இவர்கள் வ ம் இப்ப அவசரமாகக் கப்ப ல் வந்
ெகாண்
ந்த இேத சமயத்தில் இவர்கைள எதிர்பார்த் விழிஞத்தில்
காத்தி ந்தவர்களின் நிைல என்ன என் இனிேமல் கவனிக்கலாம்.
மகாராணி, பவழக்கனிவாயர், அதங்ேகாட்டாசிாியர், விலாசினி ஆகிய
எல்ேலா ட ம் விழிஞத் க்குப் றப்பட் வந்தி ந்தார் மகாமண்டேலசுவரர்.
ேபார்க்களத்தி
ந்த ரர்கள் எவேர ம் அவசரச் ெசய்தி ெகாண் வந்தால்,
அவர்கள் தம்ைம விழிஞத்தில் வந் சந்திக்க ஏற்பா ெசய் விட் அதன் பின்ேப
றப்பட்
ந்தார் அவர். ேகாட்டாற் ப் ெப ம்பைடகைளெயல்லாம் திரட்
அ ப்பியி ப்பதால் உடன யாகக் கவைலப்ப ம்ப யான நிகழ்ச்சி எ
ம்
ேபார்க்களத்தில் நடந் விடா என்ற நம்பிக்ைக அவ க்கு உண்டாகியி ந்த .
விழிஞத் க்குப் ேபான ம் ேபாகாத மாக அவ ைடய கண்கள் ஆபத் தவிகள்
தைலவன் எங்ேக நின் ெகாண்
க்கிறான் என்பைதத் தான் ேத ன. மகாராணி
த யவர்கள் தங்குவதற்கு ஏற்பா ெசய் விட் த் தாம் மட் ம் தனிேய றப்பட் த்
ைற கப் பகுதிகளில் சுற்றினார் அவர். தளபதியின் ஏற்பாட்டால் ஆபத் தவிகள்
தைலவன் மகரெந ங்குைழக்காதன் அங்ேக எங்ேகயாவ மைறந்
காத்தி ப்பாெனன் அவர் எதிர்பார்த்தார்.
அவர் எதிர்பார்த்த
ண் ேபாகவில்ைல. ஏற் மதிக்காகக் குவிக்கப்பட்
ந்த
மிளகுக் குவியல்க க்கப்பால் ஒ ெபாிய சுர ன்ைன மரத்த யில் உட்கார்ந்
ெகாண்
ந்தான் குைழக்காதன். தாகாரமான ேதாற்றத்ைத ைடய நாைலந்
யவனக் கப்பல் மா மிகள் கு த் விட் மாமிச பர்வதங்கள் உ
வன ேபால் அந்த
மரத்த யில் ப த் ப் ரண் ெகாண்
ந்தனர். குைழக்காத ம் ெகாஞ்சம் யவனத்
ம ைவச் சுைவத்தி ப்பான் ேபாலேவ ேதான்றிய .
ஆனா ம் அவன் தன் நிைனவிழந் விடவில்ைல. திடீெரன்
மகாமண்டேலசுவரைரப் பார்த்த ம் தி க்கிட் எ ந் நின்றான். தள்ளா க்
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ெகாண்ேட வணங்கினான். அந்த நிைலயில் அவர் தன்ைன கண்
நாணமைடந்தான்.

ெகாண்டாேர என்

"ஓேகா! நீ ம் ெப ங்கு மகனாகி (நிைறய கு ப்பவன்) விட்டாயா? பரவாயில்ைல.
ெகாஞ்சம் என் பின்னால் நடந் வா... உன்னிடம் ஒ விஷயம் ேபச ேவண் ம்" என்
மகாமண்டேலசுவரர் கூப்பிட்ட ேபா அவன் ம க்காமல் அவர் பின்னால் அடக்கமாக
நடந் ெசன்றான். அப்ப ச் சிறி ெதாைல நடந் ெசன்ற ம் சற் ம்
தளர்ச்சியில்லாத குர ல் அவைன ேநாக்கிக் கூறினார் அவர்: "நான் இப்ேபா
பைடத்தளத்தில் தளபதிையச் சந்தித் விட் த்தான் வ கிேறன். உன்ைன இங்ேக
அ ப்பியி ப்பைதப் பற்றி ம் அவன் என்னிடம் ெசான்னான். பைடகெளல்லாம்
ேபார் ைனக்கு அ ப்பியாயிற் . றப்ப கிற சமயத்தில் திடீெரன் உடல்
நலங்குன்றிப் ேபாய் வல்லாளேதவன் மட் ம் பைடக்ேகாட்டத்திேலேய தங்கிவிட்டான்,
பாவம்! அைதக் கண் எனக்ேக பாிதாபமாக இ ந்த . இைடயாற்
மங்கலத்தி
ந் என் ைடய காவல் ரர்கள் சிலைர வரவைழத் ஒத்தாைசக்கு
ைவத் விட் வந்தி க்கிேறன். இந்தச் சமயத்தில் நீ ம் அங்கு ேபானால்
உதவியாயி க்கும். தளபதி எல்லா விவர ம் என்னிடம் ெசான்னான். கப்ப ல் அவன்
தங்ைக பகவதி வந்தால் அவைள நாேன அங்கு அைழத் வந் வி ேவன்.
பைடத்தளத்ைதச் சுற்றிக் காவல் பலமாக இ க்கிற . ஆனா ம் தளபதிையக்
கவனித் க் ெகாள்வதற்காக உன்ைன மட் ம் உள்ேள விடச் ெசால் நான் அ மதி
ஓைல எ தித் த கிேறன். நீ உடேன றப்ப ."
இைதக் ேகட்ட ம் குைழக்காத க்கு உடம் விதிர் விதிர்த் ப் ேபாய்விட்ட .
மதிப் க்கும் மாியாைதக்கும் உாிய அறிவின் சிகரெமன விளங்கிய மகாமண்டேலசுவரர்
மட் ம் இந்தச் ெசய்திையச் ெசால் யிராமல் ேவ யாேர ம் ெசால் யி ந்தால்
அவன் சிறி ம் நம்பியி க்க மாட்டான். ெதன்பாண் நாட்
ரத் தளபதி
வல்லாளேதவ க்கா உடல் நலம் சாியில்ைல? எத்தைனேயா ேபார்க்களங்களில்
ெப ம் பைட டன் ெசன் பைகவர்கைளப் றம்கண் ெவற்றி வாைக சூ ய
வல்லாளேதவ க்கா திடீெரன் உடல் நலக் குைற ஏற்பட்ட ? என் பல
ேகள்விகள் அவன் உள்ளத்தில் எ ந் ெப ம் ஐயத்ைத உண்டாக்கியி க்கும்.
மகாமண்டேலசுவராின் வாய்ச் ெசால்லாகேவ வ கின்ற விஷயம் எ வாயி ம் அைத
நம்பித்தாேனயாக ேவண் ம்? இந்த நல்ல சமயத்திலா தளபதிக்கு உடல் நலமில்லா
ேபாக ேவண் ம்? என்

மனம் கலங்கினான் அவன்.

"இங்ேக நின் ெகாண்
. இன் ம் சிறி ேநரத்தில் ஓைலைய எ திக் ெகாண்
வந் வி கிேறன்" என் ெசால் விட் ப் ேபானார் மகாமண்டேலசுவரர். அவன்
அங்ேக இ ந்தான். சிறி ேநரத்தில் உைறயிட் அரக்குப் ெபாறி ைவத்த ஓைலேயா
வந்தார் அவர். அைத அவனிடம் ெகா த் விட் , "ேபாய் வா! இந்த ஓைலையக்
ெகா த்த ம் உன்ைன உள்ேள அைழத் ப் ேபாய் விட் வி வார்கள்" என்றார்.
அவன் அவசரமாகப் றப்பட்டான். ேவ பக்கமாக கத்ைதத் தி ப்பிக் ெகாண்
ன்னைக த்தார் மகாமண்டேலசுவரர்.
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மகாமண்டேலசுவர ைடய ஓைலேயா ம், தளபதியின் உடல் நிைல
எப்ப யி க்கிறேதா என்ற பயத்ேதா ம் அவசரமாகப் பயணம் ெசய்
ேகாட்டாற் க்குப் ேபாய்க் ெகாண்
ந்த மகரெந ங்குைழக்காத க்கு இைடவழியில்
என்ன சந்ேதகம் உண்டாயிற்ேறா ெதாியவில்ைல. மகாமண்டேலசுவராின் ஓைலையப்
பிாித் ப் ப த் விட்டான்.
'இந்த ஓைலையக் ெகாண்

வ ம் ஆபத் தவிகள் தைலவைன ம், தளபதிையச்

ெசய்த ேபாலேவ ெசய்ய ம் - இப்ப க்கு மகாமண்டேலசுவரர்' என்ற ஓேர வாக்கியம்
தான் அந்த ஓைலயில் இ ந்த . ஆபத் தவிகள் தைலவன் திைகத்தான். அவ ைடய
சந்ேதகம் உ திப்பட்ட . 'ஏேதா சூழ்ச்சிக்கு இைரயாகப் ேபாகிறாய்' என் மனம்
எச்சாித்த . என்ன ஆனா ம் மகாமண்டேலசுவரர் ெசாற்ப க் ேகட்பதில்ைல என்ற
மன உ தி டன் விழிஞத் க்ேக தி ம்பி, அந்த ஓைலைய ம் கிழித்ெதறிந்
விட்டான்.
---------3.14. கல் ல் வி ந்த ெகௗரவம்
தல் நாள் இரவி
ந்ேத விழிஞத்தில் மைழ ெபய் ெகாண்
ந்த . அந்த மைழ
ம நாள் காைல வைர நிற்கேவ இல்ைல. ேதய்பிைறக் காலத் இ ட்
கில்
ட்டத்தின் கவிந்த நிைல. அதிகாைல ன்றைர நாழிைகக்கு ேமல் இ க்கலாம்.
அைலகள் ேபய்த்தனமாகக் கு றி சிக் ெகாண்
ந்தன. அந்தச் சமயத்தில்
ெதற்ேகயி ந் ஒ கப்பல் ைறக்கு வந் நின்ற . மைழயில் நைனயாமல் ஒ ங்கி
நின் ெகாண்
ந்த சிலர் தீபங்கேளா ஓ ப்ேபாய்க் கப்பைலப் பார்த்தனர்.
அப்ப ப் பார்த்த டன் அவர்களிடமி ந் ஆரவார ம், மகிழ்ச்சி ம் நிைறந்த குரல்கள்
எ ந்தன. அைமதியில் ஆழ்ந் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாம
ந்த அந்த ேநரத்தில்
அந்தக் கப்ப ன் வ ைகைய எதிர்பார்த்ேத அவர்கள் காத்தி ந்தார்கள்
ேபா
க்கிற . 'குமாரபாண் ய ைடய கப்பல் வந் விட்ட !' என்ற
ஆனந்தமயமான வார்த்ைதகள் அந்த இ ளி ம் மைழயி ம் ஒ த்தன. அவர்களில்
சிலர் ஓ ப்ேபாய்த் ைற கத் க்கு அண்ைமயி
ந்த விழிஞத் அரச மாளிைகயில்
தங்கியி ந்த மகாமண்டேலசுவரர் த யவர்களிடம் அந்தச் ெசய்திையத்
ெதாிவித்தார்கள். மகாமண்டேலசுவரர் மற்றவர்கைள எ ப்பினார். மகாராணி,
அதங்ேகாட்டாசிாியர், விலாசினி, பவழக்கனிவாயர் த யவர்கள்
மகாமண்டேலசுவரைரப் பின் ெதாடர்ந் ெசன்றனர். இ ட்ைட ம் மைழக் குளிைர ம்
ெபா ட்ப த்தாமல் கப்பல் நின் ெகாண்
க்கும் ைறைய ேநாக்கி அவர்கள்
கால்கள் விைரந்தன.
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பகற்ெபா தில் மக்கள் கூட்ட ம், பலெமாழி ேபசும் பல நாட் மக்களின் நாகாிகக்
கலப் ம் ெவள்ளமாக வழிந் ஓ ம் அந்தத் ைற கப் பகுதியில் அப்ேபா மைழத்
தண்ணீர்தான் வழிந் ஓ க் ெகாண்
ந்த . மைழத் தண்ணீாில் நைனயாமல் சுங்கச்
சாவ க்குள் அ க்கப்பட்
ந்த மிளகுப் ெபாதிகளின் ஓரமாக ஒன்றிப் ப த்தி ந்த
மனிதன் ஒ வன் ெமல்ல எ ந்தான். மகாமண்டேலசுவரர், மகாராணி

த யவர்கள்

எந்தக் கப்பைல ேநாக்கிச் ெசன் ெகாண்
ந்தார்கேளா, அேத கப்பைல ேநாக்கி
அவ ம் இ ளில் ப ங்கி நடந்தான். யா ைடய கண்களி ம் தான் ெதன்பட்
விடாமல் நடந் ெசல்ல ேவண் ம் என்ப அவ ைடய ேநாக்கமாக இ க்கும்
ேபா ம். ன்னால் ெசன் ெகாண்
ந்தவர்களின் ெவளிச்சத் க்காகப் பி த் ச்
ெசல்லப்பட்ட தீப்பந்தத் ஒளி பின்னால் ப ங்கி நடந்தவ ைடய கத்தில் ப கிற .
அப்ேபா அவன் கத்ைத நன்றாகக் காண
கிற .
ஆ! அ ஆபத் தவிகள் தைலவனின் கம் அல்லவா? தளபதிக்கு உடல்
நலமில்ைல என் ெபாய் ெசால் அவைன விழிஞத்தி
ந் கிளப்பி விட்டார்
மகாமண்டேலசுவரர். அவேனா ந வழியிேலேய அவர் ெகா த் அ ப்பிய
ஓைலையப் பிாித் ப் பார்த் , அதன் சூழ்ச்சிையப் ாிந்
தி ம்பியி ந்தான்.

ெகாண்

விழிஞத் க்ேக

'ஐேயா, பாவம்! தம் ைடய ெபண் ம், நாராயணன் ேசந்த ம் குமாரபாண் யைர
அைழத் க் ெகாண் இந்தக் கப்ப ல் வந்தி ப்பார்கெளன் மகாமண்டேலசுவரர்
கன

காண்கிறார். நா

ம், தளபதி ம் பகவதிைய அ

ப்பியி க்கிற ேநாக்கம்

இவ க்குத் ெதாியா ேபா ம்' என் நிைனத் க் ெகாண்ேட அவர்க க்குப்
பின்னால் நடந்தான் மகரெந ங்குைழக்காதன். மைழ ெபய் ேசறாகியி ந்த தைரயில்
இ ளில் வ க்கி விடாமல் கவனமாக நடக்க ேவண் யி ந்த . ன்னால்
ெசன்றவர்க

ம் நிதானமாகேவ நடந்

ெசன்றதால், குைழக்காத

ேவகத்ைதக் குைறத் க் ெகாண்டான். கப்ப

ந்

ம் அதற்ேகற்ப

குமாரபாண் ய

ம், பகவதி ம்

இறங்குவைத ம், அைதக் கண் மகாமண்டேலசுவராின் கத்தில் ஏமாற்றம்
படர்வைத ம் ஒ ங்ேக காணப்ேபாகிற ஆவல் அவன் மனத்தின் எல்ைலெயல்லாம்
நிைறந்தி ந்த .
அந்த ஆவ

டன் அவன் ெசன்

ெகாண்

ந்த ேபா

இ ட் ல் பின் றமி ந்

ஒ ைக நீண் அவன் கத்ைதத் ெதாட்ட . சிறிதள பய ம், ெப ம்பகுதி
ஆத்திர மாகத் தி க்கிட் த் தி ம்பினான் ஆபத் தவிகள் தைலவன். பின்னால்
நின் ெகாண்
ந்த ஆைளப் பார்த்த டன் அவனால் தன் கண்கைள நம்பேவ
யவில்ைல. மாியாைத ம் திைகப் ம் கத்தில் மிளிர, 'நீங்களா?' என்ற வினா
அவன் வாயி
ந் ெமல்ல ெவளிப்பட்ட . மைழயில் நைனந்த உடம்ேபா தளபதி
வல்லாளேதவன் அங்ேக அவ க்குப் பின்னால் நின் ெகாண்
ந்தான்.
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'இைரயாதீர்கள், ெமல்லப் ேபசுங்கள்!' என் ெசால் ம் பாவைனயில் உதட் ல்
ஆள்காட் விரைல ைவத் க் காட் னான் தளபதி வல்லாளேதவன்.
"பைடகள் றப்ப கிற சமயத்தில் உங்க

க்குத் திடீெரன்

உடல் நலமில்லாமற்

ேபாய்விட்டதாக ம், நீங்கள் பைடக்ேகாட்டத்திேலேய தங்கி விட்டதாக ம் அல்லவா
மகாமண்டேலசுவரர் என்னிடம் ெசான்னார்?" என் குரைல ேம ம் சிறிதாக்கிக்
ெகாண் தன்
ப்ைப அடக்க
யாமல் ேகட்டான் குைழக்காதன்.
"எல்லா விவர ம் ெசால்கிேறன். ெபா ைமயாக இ ங்கள்" என் ெமல்லக்
கூறிவிட் க் குைழக்காதனின் ைககைளப் பற்றி ஒ
ைலக்கு இ த் க் ெகாண்
ெசன்றான் தளபதி.
"மகாேசனாபதி! இப்ேபா நாம் இங்ேக தனியாக நின் ேபசிக் ெகாண்
அவகாசமில்ைல. எதிர்பார்த் க் ெகாண்
ந்த கப்பல் ைறயில் வந் நின்

க்க

விட்ட . மகாமண்டேலசுவரர், மகாராணி த யவர்கள் இளவரசைர
வரேவற்பதற்காக அேதா ன்னால் நடந் ேபாய்க் ெகாண்
க்கிறார்கள்" என்
பரபரப்ேபா ெசான்னான் மகரெந ங்குைழக்காதன்.
"பரவாயில்ைல, குைழக்காதேர! அவர்கெளல்லாம் கப்ப
ந் இறங்கி
வ வதற்குள் நா ம் ேபாய்ச் ேசர்ந் ெகாள்ளலாம். குமாரபாண் யேனா பகவதி
உடன் வ வாளாைகயினால் எல்லாம் அவள் கவனித் க் ெகாள்வாள்."
"பகவதி கப்ப ல் வ கிற விவரத்ைதச் ெசால் அவைள ம் ேசர்த் அைழத்
வந் விட ேவண் ெமன் தாங்கேள மகாமண்டேலசுவராிடம் ேவண் க்
ெகாண்டீர்களாேம?"
"அவர் உங்களிடம் ெசான்னாரா அப்ப ?"
"ெசால் ய மட் மில்ைல, உங்கள் உடல் நலைனக் கவனிப்பதற்காக நான்
உடேன பைடக்ேகாட்டத் க்குப் ேபாயாக ேவண் ெமன் என்னிடம் ஓர் ஓைல
ெகா த் இங்கி ந்
ரத்தினார். நா ம் த ல் அைத நம்பிப் றப்பட்
விட்ேடன்..." என்

ெதாடங்கி, நடந்த விவரத்ைதத் தளபதிக்குச் ெசான்னான்.

"நீங்கள் ெசய்த நல்லதாய்ப் ேபாயிற் . மகாமண்டேலசுவரர் ெகா த்த ஓைலைய
நம்பிப் பைடக்ேகாட்டத் க்கு வந்தி ந்தால் என்ைனப் ேபாலேவ நீங்க ம் தப்ப
யாமல் சிக்கிக் ெகாண்
ப்பீர்கள். இைடவழியிேலேய அவ ைடய ஓைலையக்
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கிழித் ப் ேபாட் விட் விழிஞத் க்ேக தி ம்பிய உங்கள் ணிைவப்
பாராட் கிேறன் குைழக்காதேர! மகாமண்டேலசுவரர் ெபாிய சூழ்ச்சி ெசய் என்ைன
ஏமாற்றி விட்டார். நயமாகப் ேபசி பைடகைள ன்னால் அ ப்பச் ெசய் விட் த்
தனிேய என்ைன அைழத் க் ெகாண் ேபானார். நான் ட்டாள்தனமாய் அவாிடம்
தனிைமயில் மாட் க் ெகாண் விட்ேடன். நான் ேபா க்குத் தைலைம தாங்கத்
தகுதியற்ற குற்றவாளி என் ம் என்னால் எவ்வளேவா தவ கள்
ெசய்யப்பட்
க்கின்றன என் ம் எாிந் வி ந்தார். நா ம் என் ஆத்திரத்ைத
அவாிடம் காட் ேனன், ப க்கவில்ைல. தந்திரமாக என்ைனப்
பைடக்ேகாட்டத்திேலேய சிைற ைவத் விட் விழிஞத் க்குப் றப்பட்டார் அவர்.
அங்ேக என்ைன ஏமாற்றிய ேபாதாெதன் இங்ேக வந் உங்கைள ம்
ஏமாற்றியி க்கிறாெரன் ெதாிகிற . இல்லாவிட்டால், பைட றப்ப ம் ேநரத்தில்
எனக்கு உடல் நலமில்லாமல் ேபாய்விட்ட என் ெசால் உங்கைள அங்ேக
அ ப்பியி ப்பாரா? என்ன இ ந்தா ம் பிறைர அஞ்சி நிற்கச் ெசய் ம் சூழ்ச்சித்
திறைம அவாிடம் இ ப்ப ேபால ேவ யாாிட ம் இ க்க
யா . நான் அவ க்கு
எதிராகச் ெசய்த ஒவ்ெவா தவற்ைற ம் வாிைசயாக எண்ணி ைவத் க் ெகாண்
ஒப்பிக்கிறாேர அவர்! பகவதிைய ஈழ நாட் க்கு அ ப்பியி க்கும் இரகசியம்
உங்கைள ம், என்ைன ம் தவிர ேவ யா க்கும் ெதாிந்தி க்க
யாெதன் நாம்
நிைனத் க் ெகாண்
க்கிேறாம். அவேரா அைத நன்றாகத் ெதாிந் ைவத் க்
ெகாண்
க்கிறார். அறிவினால் அவைர ெவல்ல நம்மால்
யா , குைழக்காதேர!
ஆனால் எப்ப
ம் அந்த மைலச்சிகரத்ைத ழ்த்தியாக ேவண் ம். அைதச்
ெசய்வதற்காகத்தான் நான் தப்பி ஓ வந்ேதன். வ ைமயான யவனக் காவல்
ரர்கைள எனக்குக் காவல் ேபாட்
ந்தார் மகாமண்டேலசுவரர். என்
சாமர்த்தியத்ைதெயல்லாம் பயன்ப த்தி என்ைனக் காவல் ெசய்த ரர்கைள
ஏமாற்றிவிட் இங்கு ஓ வந்ேதன். அவர் என்ைன இவ்வள
ரத் க்கு
அவமானப்ப த்திய பின் ம் ேபார்க்களத் க்குப் ேபாய்ப் பைடக க்குத் தைலைம
தாங்கிப் ேபார் ெசய்ய வி ப்பமில்ைல எனக்கு. நான் ேபா க்குத் தைலைம
தாங்கலாமா, இல்ைலயா என்பைதக் குமாரபாண் யர் வந்

விசாாித் த் தீர்ப் க் கூற

ேவண் மாம். எப்ப யி க்கிற நியாயம்?" என் ஆபத் தவிகள் தைலவனிடம் தம்
மனக் கு றைல ெவளியிட்டான் தளபதி வல்லாளேதவன். அைதக் ேகட் விட் க்
குைழக்காதன் கூறினான்:
"மகாமண்டேலசுவரர் ஒ வைர மட் ம் மனத்தில் ைவத் க் ெகாண்
அப்ப ெயல்லாம் ெசய் விடக் கூடா . தங்கள் தங்ைகயார்

தாங்கள்

மகாமண்டேலசுவர ைடய சூழ்ச்சிகைள ம், சர்வாதிகார மனப்பான்ைமைய ம்
குமாரபாண் யாிடம் இதற்குள் விவாித் ச் ெசால் யி க்கலாம். அைதக் ேகட்
குமாரபாண் யேர மகாமண்டேலசுவரர் ேமல் நம்பிக்ைக இழந்தி ப்பார்."
"அப்ப ச் ெசால்வதற்கில்ைல, குைழக்காதேர! குமார பாண் ய ைடய மனத்ைத
என் தங்ைக பகவதி எவ்வள தான் மாற்றியி ந்தா ம் இங்கு வந் இறங்கிய டன்
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மகாராணியா ம், மகாமண்டேலசுவர ம் ெசால்கிறப தான் ேகட்பார் அவர். ஆகேவ,
இனி நாம் ெசய்ய ேவண் யெதல்லாம் ஒேர காாியம் தான். மகாமண்டேலசுவரர் என்ற
இ மாப் சக்திைய ஒேரய யாக ழ்ச்சி றச் ெசய் விட ேவண் ம்."
" யன்

பார்க்கலாம். அேதா அவர்கள் கப்பைல ெந ங்கி விட்டார்கள். வா ங்கள்,

நா ம் ேபாகலாம், மற்றவற்ைறப் பின் ேபசிக் ெகாள்ேவாம்" என் கூறித்
தளபதிைய ம் கூட் க் ெகாண்
ைறயில் வந் நின்ற கப்பைல ேநாக்கிச் ெசன்றான்
குைழக்காதன்.
தளபதிக்கும், குைழக்காத க்கும் இ
ம் மைழ ம் ேபா மான அள மைறந்
ெசல்வதற்கு ஒத் ைழத்தன. கப்பல் நின் ெகாண்
ந்த ைறக்கு அ கில் ஒ
பாைற மைறவில் அவர்கள் இ வ ம் மைறவாக நின் ெகாண்டனர். அந்த இடத்தில்
நின் ெகாண் கப்ப
ந் இறங்குபவர்கைள அவர்கள் பார்க்க
ம்!
அங்ேக ேபசுகிற ேபச்ைச ம் ேகட்க
ம். அவர்கைள மற்றவர்கள் பார்க்க
யா . அப்ப ப்பட்ட மைறவிடம் அ .
கப்ப ன் அ ேக தீப்பந்தங்களின் ஒளியில் மகாராணி மகாமண்டேலசுவரர்,
அதங்ேகாட்டாசிாியர், பவழக்கனிவாயர், விலாசினி ஆகிேயார் நின் ெகாண்
ெதாிந்த . அவர்கள் எல்ேலா ம் மைழத் ற ல் நைனந் ெகாண் தான்
நின்றார்கள். நங்கூரக் கயி களால் இ த் க் கட்டப்பட்
ந்தா ம் அைலக்
குழப்பத்தால் கப்பல் ஆ க் ெகாண்
ந்த .

ப்ப

அடடா! அப்ேபா மகாராணி வானவன்மாேதவியின் கத்தில் தான் எத்தைன
ஆவல் நிைற ெபாங்கி நிற்கிற ! கப்ப
ந் இறங்கிவ ம் வழிையேய பார்த்
நிற்கும் அவ ைடய கண்களில் ெதன்ப ம் னிதமான உணர்ச்சி தாய்ைமப்
பாசத் க்ேக ெசாந்தமான உணர்ச்சியல்லவா? அந்த உணர்ச்சிச் சாயல் லமாக
அவ ைடய ய உள்ளத்தில் அப்ேபா எத்தைன எண்ணங்கள் ெபாங்கி
எ ந்தனேவா?
விலாசினி, அதங்ேகாட்டாசிாியர், பவழக்கனிவாயார் எல்ேலா ைடய கங்களி ம்
குமார பாண் யைரக் காணப்ேபாகும் ஆவல் நிலவிய . மகாமண்டேலசுவர ைடய
கம் ஒன் மட் ேம உணர்ச்சி நிழல் ப யாமல் வழக்கம் ேபால் இயல்பாக இ ந்த .
பக்கத்தி
ந் படர்ந்த தீப்பந்தத்தின் ஒளிச் சாய ல் அவ ைடய கூர்ைமயான
கத்தி
ந் நீண்ட சக்தி ஒன்றின் னி ேபால் பளபளத்த . அவ ைடய சக்தி
வாய்ந்த கண்க ம் கப்ப
ந் இறங்கி வ ம் மரப்ப கைளத்தான் பார்த் க்
ெகாண்
ந்தன. ஆ! அவர்கள் எதிர்பார்த்த இைணயற்ற அந்த விநா இேதா

க்கு,

வந் விட்ட . ேசந்த ம், குழல்வாய்ெமாழி ம் பின் ெதாடர குமார பாண் யன்
இறங்கி வந்தான். ஏேனா அவன் கத்தில் சிறி ேசார் ெதன்பட்ட . ேசந்தனிட ம்
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குழல்வாய்ெமாழியிட ம் கூட அவ்வளவாக உற்சாகம் ெதன்படவில்ைல.
வரேவற்றவர்களிடம் இ ந்த உற்சாக ம் பரபரப் ம் வரேவற்கப்பட்டவர்களிடம்
இல்ைல. குமாரபாண் யன் கைடசிப் ப யி
ந் இறங்கித் ெதன்பாண் நாட்
மண்ணில் கால் ைவத்தான். தீப்பந்த ஒளியில் அவன் அழகிய க ம் வல ைகயில்
இ ந்த வலம் ாிச் சங்கும் ெதாிந் மின்னின. யாேரா ஒ கந்தர்வ உலகத் ச் சுந்தர
இைளஞன் ேபால் எழிலார்ந் காட்சியளித்தான் அவன். இறங்கிய ம் கீேழ நின்ற
யாவைர ம் வணங்கினான். அப்ேபா , "குழந்தாய்! வந்தாயா?" என் ஒ பாசம்
நிைறந்த குரல் அவன் ெசவி வழிப் குந் மனத்தின் இடெமல்லாம் நிைறந்
அவைனக் குழந்ைதயாக்கி விட்ட . அ த்த விநா , "அம்மா!" என்ற ெசால் அவன்
நாவி
ந் உணர்ச்சி மயமாகக் கனிந் குைழந் ேதான்றி ஒ த்த . அந்த ஒ
எ ந் அடங்குவதற்குள் தன் தாயின் கரங்க க்கிைடேய த வப்பட் நின்றான்
அவன். தாய்ைம என்ற பாற்கட

ல் வி ந்

கிப் ப கி ம், நைனந் ம்,

உணர்ந் ம், தன்ைன இழந் அதிேலேய ஆழ்ந் விட்ட ேபால் ஒ பரவச நிைல.
தங்கேம தைசயாகத் திரண் நீண்டாற் ேபான்ற குமாரபாண் யனின் அழகிய ேதாளில்
மகாராணி வானவன்மாேதவியின் கண்கள் ஆனந்தக் கண்ணீர் ெசாாிந்தன. தாயின்
அந்தக் கண்ணீர் தன் உடம்ைப ம் உள்ளத்ைத ம் அ க்கு நீக்கிப் பாிசுத்தமாக்கி
விட்ட ேபால் ஒ மகத்தான உணர் ஏற்பட்ட இராசசிம்ம க்கு. பின்
குழல்வாய்ெமாழிைய ம் அன்ேபா த வி வரேவற்றார் மகாராணி.
தன் தந்ைத அதங்ேகாட்டாசிாியாின்
குக்குப் பின் ெவட்கத்ேதா ஒன்றிக்
ெகாண் நின்ற விலாசினி வியப்ேபா பார்த்தாள். அவ்வள வயதான மகாராணி தம்
மகைனக் கண்ட ம் சி பிள்ைள ேபால் த விக் ெகாண் கண்ணீர் ேசார நின்ற
காட்சி அவள் உள்ளத்ைத உ க்கிய . 'குழந்ைதத் தன்ைம என்ற அ ர்வமான
உணர்ச்சிைய உலகத் க்குக் ெகா த் க் ெகாண் வ பவள் தாய். அதனால் தான்
அந்தத் தன்ைம தாயிடமி ந்ேத சில சமயம் ெவளிப்பட் வி கிற ேபா ம்' என்
நிைனத் வியந்தார் அதங்ேகாட்டாசிாியர். மகாமண்டேலசுவரர் த யவர்க ைடய
பாதங்கைளத் ெதாட் வணங்கினான் குமாரபாண் யன்.
"இராசசிம்மா! நல்ல சமயத்தில் நீ தாய் நாட் க்கு வந்தி க்கிறாய். வடக்ேக
நம் ைடய எல்ைலயில் ேபார் ெதாடங்கி நடந் ெகாண்
க்கிற . உன் ைடய
வ ைகயால் நம் பைட ரர்கள் உற்சாக ம் அைடயப் ேபாகிறார்கள். ேசர ரர் பைட
உதவி ம் நமக்குக் கிைடத்தி க்கிற . இனி ெவற்றி நம் ைடயதாகத்தான் இ க்கும்"
என் அவைனச் சந்தித் விட்ட மகிழ்ச்சிேயா கூறினார் மகாமண்டேலசுவரர். அவர்
கத்ைத ேந க்கு ேநர் ேநாக்க ெவட்கினான் அவன். கீேழ குனிந் ெகாண்
பார்த்தவா , "சுவாமி! பைடக்கும், உதவிக
நாட் க் காசிப மன்னாின் பைட கூட இன்
என்றான் இராசசிம்மன்.

க்கும் ஒன் ம் குைறேவ இல்ைல. ஈழ
ம் சில நாட்களில் நம் உதவிக்கு வரலாம்"
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"உன்

ைடய

கத்தில் ேபாைரப் பற்றிப் ேபசும் ேபா

ஏற்படவில்ைலேய? இந்தச் ேசார் ம், ேசாக ம் எங்கி ந்

ஆேவசம்
உன்

கத்தில் வந்

ப ந்தனேவா?" என் அவன் கத்ைத ெவளிச்சத்தில் நன்றாகப் பார்த் விட் க்
ேகட்டார் மகாராணி. மகாராணி இவ்வா ேகட்ட ம் இராசசிம்ம ைடய கத்தில்
ேம ம் ேசாகக் கைள வந் கவிந்த . அவன் ெநட் யிர்த்தான். அவ ைடய கண்கள்
கலங்கின. எைதேயா கூ வதற்கு அவன் உத கள் தயங்கித் தயங்கித்
த்தன.
அவன் என்ன கூறப்ேபாகிறான் என்பைதத் ெதாிந் ெகாள் ம் ஆர்வத் டன்
எல்ேலா ைடய விழிக ம் அவ ைடய கத்ைதேய உற் ேநாக்கின. ஆனால்
அவன் வாய் திறந் ேபசுவதற்கு ன் கண்களின் குறிப்பினாேலேய ேவ ஒ ேபச்சும்
அங்கு நிகழ்ந்த . பயந் மிர ம் கண்களால் ஏேதா ஒ குறிப் த் ேதான்றச் ேசந்தன்
கத்ைதப் பார்த்தாள் குழல்வாய்ெமாழி.
ேசந்தன் மகாமண்டேலசுவரைரச் சிறி
ெசால் விட்

தள்ளி அைழத் க் ெகாண்

ேபாய் ஏேதா

வந்தான். அைதக் ேகட் விட் த் தி ம்பி வந்த மகாமண்டேலசுவரர்,

"குமாரபாண் யாிடம் ஒ

விநா

தனியாகப் ேபச வி ம் கிேறன். இப்ப க் ெகாஞ்சம்

என் டன் வரலாமா?" என் பதறாத குர ல் ெதளிவாகக் கூப்பிட்டார்.
குமாரபாண் யன் ம ப்பின்றி அவ டன் ெசன்றான். கப்பல் ைறக்கு அ ேகயி ந்த
ஒ பாைறக்குச் சமீபத்தில் ேபாய் மகாமண்டேலசுவர ம் குமாரபாண் ய ம்
நின்றனர். மகாமண்டேலசுவரர் இ ளில் அவன் காத ேக ஒவ்ெவா வார்த்ைதயாக
நி த்திச் ெசான்னார்: "இராசசிம்மா! சற்
ன் நீ எல்ேலாாிட ம் ெசால் வி வதற்கு
இ ந்த ேசாகச் ெசய்தி என்னெவன் நான் இப்ேபா தான் ேசந்தனிடம் அறிந்
ெகாண்ேடன். 'பகவதி இறந் ேபானாள்' என்ற ெசய்திைய இன் ம் சிறி
காலத் க்கு ெவளியிடாமல் இ ந்தால் எல்ேலா க்கும் நல்ல . நான் ெவளியிடச்
ெசால்கிறவைர அைத ெவளியி வதில்ைல என் எனக்கு வாக்குத் தத்தம் ெசய்
ெகா ."
இைதச் ெசால் விட் , வாக்கு தியாக வல ைகைய நீட் னார் அவர். "சுவாமி!
என்ைனச் ேசாதிக்காதீர்கள். நீங்கள் மிகப் ெபாியவர். எவ்வள ெபாிய க்கத்ைத ம்
அங்கீகாித் க் ெகாண் உணர்ச்சி வசப்படாமல் நிமிர்ந் நிற்கிற ெதம் உங்க க்கு
உண் . நான் அப்ப மைறத் க் ெகாண் நிற்கும் உ தியற்றவன். என்ைன
மன்னித் வி ங்கள். அந்தப் ெபண்ணின் ர்மரணத்ைத என்னால் ஒளிக்க
யா .
உங்கள் ெபண் ம் ேசந்த ம் கூட அந்தத் யர உண்ைமைய மைறத் க் ெகாண்
இ ந் வி வார்கள். என்னால்
யாேத!" என் நாத் த த க்கச் ெசான்னான்
குமாரபாண் யன்.
"நீ கட்டாயம் அைத மைறத் த்தான் ஆக ேவண் ம். இப்ேபா

நடந்

ெகாண்
க்கும் ேபாாில் ெதன்பாண் நா ெவற்றி ெபற ேவண் ெமன்றால், இந்த
வாக்ைக நீ எனக்குச் சத்தியம் ெசய் ெகா . இல்லாவிட்டால் உன் வி ப்பம் ேபால்
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ெசய். இதற்கு ேமல் உன்ைனக் ெகஞ்சிக் ெகாண்

க்க எனக்குத் ெதாியா ." - ஒ

கணம் குமாரபாண் யன் என்ன பதில் கூ வெதன்

தயங்கினான். அ த்த விநா ,

"உங்கள் வி ப்பப்ப ேய ெசய்கிேறன்" என் அவ ைடய வல ைகயில் தன் வல
ைகைய ைவத் ச் சத்தியம் ெசய் ெகா த்தான். மகாமண்டேலசுவரர் அவன்
கில்
தட் க் ெகா த்தார்.
"சுவாமி! தளபதி வல்லாளேதவைனப் ேபார்க்களத் க்கு அ
என் ேகட்டான் இராசசிம்மன்.

ப்பியி க்கிறீர்களா?"

"இல்ைல! ேகாட்டாற் ப் பைடத் தளத்தில் தனிேய சிைறப்ப த்தி
ைவத்தி க்கிேறன். இைதக் ேகட் ஆச்சாியப்படாேத. இந்த உண்ைம ம்
இப்ேபாைதக்கு உன் மனத்ேதா இ க்கட் ம்."
"இெதல்லாம் என்ன விபாீதங்கேளா? எனக்கு ஒன் ம் விளங்கவில்ைலேய?"
"கவைலப்படாேத, இராசசிம்மா? எல்லாம் ேபாகப் ேபாக விளங்கும்."
அவர் இப்ப ச் ெசால் வாய் டவில்ைல. அவர்கள் நின் ெகாண்
ந்த
இடத்ைத ஒட் அைமந்த பாைறயின் ம
றமி ந் ேதங்காய் ப ம க்கு ஒ கல்
'விர்'ெரன்
சி எறியப்பட் ப் பறந் வந்த . அந்தக் கல் மகாமண்டேலசுவராின்
மகுடத்தில் வி ந் அைதக் கீேழ ழ்த்திய . குமாரபாண் யன் வாைள உ விக்
ெகாண் ஓ னான். ஓைச ேகட் ச் ேசந்த ம் ஓ வந்தான்.
"நில் ங்கள். மகுடம் தான் வி ந்த . என் தைல இன் ம் இ க்கிற !" என்
சிாித் க் ெகாண்ேட அவர்கைளத் த த் நி த்தினார் மகாமண்டேலசுவரர்.
பாைறயின் ம
றத்தி
ந் யாேரா இ வர் வி ந்த த் க் ெகாண் ஓ ம் ஓைச
ேகட்ட .
-----------3.15. ஒ

பி

மண்

"சுவாமி! இெதன்ன அநியாயம்? எவேனா அக்கிரமம் ெசய் விட் ஓ கிறான்.
அவைனப் பி க்கலாெமன்றால் ேபாகவிட மாட்ேடன் என்கிறீர்கள்!" என்
இராசசிம்ம ம் ேசந்த ம் மகாமண்டேலசுவரேரா மன்றா க் ெகாண்
ந்த ேபா
அவர் பதில் ெசால்லாமல் இ ட் ல் கீேழ வி ந்த மகுடத்ைதத் ேத எ த் அணிந்
ெகாண்டார்.
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"இந்த

ைய நாேன ஒ

நாள் கீேழ கழற்றி ைவக்கத்தான் ேபாகிேறன். அதற்குள்

என் எதிாிகள் ஏன் இவ்வள அவசரப்ப கிறார்கேளா, ெதாியவில்ைல!" என் அவர்
கூறிய ேபா அதில் எத்தைனேயா அர்த்தங்கள் ெதானித்தன. அவர் இைதக் கூறிய
ேபா அவ ைடய கத்ைதப் பார்க்க ேவண் ெமன் ேசந்த க்கும்,
இராசசிம்ம க்கும் ஆைசயாயி ந்த . ஆனால் இ ளில் கம் ெதாியவில்ைல.
"வா ங்கள், ேபாகலாம்!" என் எ
ம் நடக்காத ேபால் கூறியப
இ வ ம் பின் ெதாடரக் கப்ப க்கு அ ேக வந்தார் அவர்.
"அ

என்ன? அங்ேக நீங்கள் ேபாய்ப் ேபசிக் ெகாண்

ேகட்டேத?" என்

அவர்கள்

ந்த இடத்தில் ஏேதா ஓைச

மகாராணி வானவன்மாேதவியார் வினவினார்.

"ஒன் மில்ைல! ஏேதா ஒ கல் கா ல் இடறிய . அைதத் க்கி எறிந்ேதன்" என்
சாதாரணமாகச் ெசால் விட் க் குமாரபாண் ய ைடய கத்ைத ம் ேசந்த ைடய
கத்ைத ம் பார்த்தார் மகாமண்டேலசுவரர்.
அப்ேபா
றிக் ெகாண்
ந்த மைழ நின் ேபாயி ந்த . கப்ப
ெபா ள்கெளல்லாம் இறக்கப்பட் விட்டன. "இங்ேகேய நின்

ந்

ெகாண்
ப்பாேனன்? வா ங்கள் எல்ேலா ம் விழிஞத் அரச மாளிைகயில் ேபாய்த்
தங்கலாம்" என்
ன்னால் நடந்தார் மகாராணி. எல்ேலா ம் ெசன்றார்கள்.
வி வதற்குச் சிறி ேநரேம இ ந்த . யா ம் உறங்கவில்ைல. குழல்வாய்ெமாழி ம்
விலாசினி ம் ஒ
ைலயில் உட்கார்ந் மகாராணி வானவன்மாேதவியாேரா
ேபசிக் ெகாண்
ந்தார்கள்.
அதங்ேகாட்டாசிாிய ம், பவழக்கனிவாய ம், குமாரபாண் ய க்குக் காந்த ர்
மணியம்பலத் நிைலகைளப் பற்றி விவாித் ச் ெசால் க் ெகாண்
ந்தார்கள்.
ேவெறா
ெகாண்
ஒ

க

ைலயில் ேசந்த ம், மகாமண்டேலசுவர ம் இரகசியமாக ஏேதேதா ேபசிக்
ந்தார்கள். வி கிற ேநரம் ெந ங்க ெந ங்கத் ைற கத்தில் வழக்கமான
ம், கலகலப் ம், ஆள் நடமாட்ட ம் அதிகமாயின.

இவர்கெளல்ேலா ம் விழிஞத் அரச மாளிைகயில் இவ்வா ேபசிக் ெகாண்
ந்த
சமயத்தில் விழிஞத்தின் ஒ க்குப் றமான மற்ெறா பகுதியில் நடந் ெகாண்
ந்த
மற்ெறா சம்பவத்ைதக் கவனிக்கலாம். அந்த இடம் கடற்கைரயி
ந்
ெந ந்ெதாைல விலகியி ந்த . ெச , ெகா க ம், ெபயர் ேவ பா ெதாியாத
பலவைகக் காட் மரங்க ம் அடர்ந்த பகுதி அ . பகற்ேபாதிேலேய மயான அைமதி
நில கிற இடம் அ .
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அங்ேக கு திக் ெகா ந் கள் ேபால்

த்தி ந்த ஒ

ெசவ்வரளிப் தாின் கீேழ

தளபதி வல்லாளேதவ ம், ஆபத் தவிகள் தைலவ ம் உட்கார்ந்தி ந்தனர். தளபதி
கு றிக் கு றி அ
ெகாண்
ந்தான். அவன் கண்கள் கள்ளிப் பழங்கைளப் ேபாலச்
சிவந்தி ந்தன. குைழக்காதன் தளபதிக்கு ஏேதா ஆ தல் கூறித் ேதற்ற யன்
ெகாண்
ந்தான்.
"குைழக்காதேர! என் அ ைமத் தங்ைகயின்
அன்ைப ம், ஆதரைவ ம், ெச

இப்ப யா ஆக ேவண் ம்.

த்த எனக்கு இனிேமல் யார் இ க்கிறார்கள்? அவள்

ேபான பின் ம் நான் இனி எதற்காக உயிர் வாழ ேவண் ம்? கடல் கடந் ேபாய்
எத்தைனேயா ெபாிய காாியங்கைளச் சாதித் க் ெகாண் வரப்ேபாகிறாள் என்
கன கண் ெகாண்
ந்ேதேன! அங்ேக ேபாய் உயிர் வி வதற்காகவா அவைள
அ ப்பிேனன்?" என் தளபதி அ
அந்தக் காட் ல் எதிெரா த்த .

லம்பிய அவலக் குரல் மனித நடமாற்றமற்ற

"மகாேசனாபதி! அந்தச் ெசய்திையக் ேகட்ட

தல் என் உள்ளம் எவ்வள

ெகாதிப்பைடந்தி க்கிற , ெதாி மா? கப்ப
ந் குமாரபாண் ய டன் தங்கள்
தங்ைகயார் இறங்குவாெரன் எவ்வள ஆவேலா பாைற மைறவி
ந் பார்த் க்
ெகாண்
ந்ேதாம் நாம்? மகாமண்டேலசுவரர் நாம் ஒளிந்தி ந்த பாைறக்கு அ கில்
வந் குமாரபாண் யாிடம் அந்த இரகசியத்ைத ெவளியிடக் கூடாெதன் ேகட் க்
ெகாண்ட ேபா தாேன நமக்ேக அந்த உண்ைம ெதாிந்த ? அந்தச் ெசய்திையக்
ேகட்ட டன் எனக்கு ஏற்பட்ட ெகாதிப்பில் எவ்வள ெபாிய கல்ைலத் க்கி
மகாமண்டேலசுவரர் ேமல் சிேனன்? அந்தப் பாழாய்ப் ேபான கல் அவர் மண்ைடைய
உைடத் ெநா க்கியி ந்தால் எனக்குத் தி ப்தியாயி க்கும். மகுடத்ைதக் கீேழ
தள்ளியேதா ேபாய்விட்டேத!" என் ேசாக ெவ ப்பில் உண்டான ேகாபத்ேதா
ெசான்னான் குைழக்காதன்.
அ கா ம் ெபாங்கி எ ம் அ ைகேயா ேசாகத்தில் வண் ேபாய் ற்றி ந்த
மா ரன் வல்லாளேதவன் திடீெரன் ஏேதா ஒ
க்கு வந்தவன் ேபால் எ ந்
நின்றான். அ ைக ஓய்ந்த . கண்ணீைரத் ைடத் க் ெகாண்டான். கத்தில் ைவரம்
பாய்ந்த உணர்ச்சி ஒன் கால்ெகாண் பரவிய . கண்களில் பழிவாங்கத்
க்கும்
உணர்ெவாளி மின்னிய . கம் சிவந் , மீைச ம் உத க ம்
த்தன. ஆேவச ற்ற
ெவறியாட்டக்காரன் ேபால் விைறப்பாக நின் ெகாண் சூ ைரத்தான் அவன்.
"குைழக்காதேர! இந்தக் கணத்தி

ந்

நான் அேயாக்கியனாக மாறப் ேபாகிேறன்.

கடைம, நன்றி, நியாயம், அறம் இைவகைளப் பற்றி நான் இனிேமல் கவைலப்படப்
ேபாவதில்ைல. க ைண ம், அன் ம், எனக்கு இனிேமல் ேதைவயில்ைல. அைவகைள
நான் யார் ேமல் ெச

த்த

ேமா, அந்த அ ைமச் சேகாதாி ேபாய்விட்டாள். என்
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ஒேர உற அழிந் விட்ட . இல்ைல! சூழ்ச்சியால் அழிக்கப்பட் விட்ட . என்
உடன்பிறந்த இரத்தம்
க்கிற . பறி ெகா த்த மனம் பத கிற . இனி யா ம்
எனக்கு ேவண் யவாில்ைல. நான் இரத்தப் பசி மிகுந்த ேகார ராட்சசனாக
உ ெவ க்கப் ேபாகிேறன். ஞானிக்குத் ன்பம் வந்தால் அேத மாதிாித் ன்பம்
பிற க்கு வராமல் காப்பான். ரட க்கு ஒ
ன்பம் வந்தால் ஆயிரம் ேப க்கு
ஆயிரக்கணக்கான ன்பங்கைள விைளவிப்பான். நான் ரடன். எனக்கு எதிாி
மகாமண்டேலசுவரர் ஒ வர் மட் ம் இல்ைல. மகாராணி, இளவரசர், அந்தக் குட்ைடச்
ேசந்தன், மகாமண்டேலசுவராின் ெபண், இந்த நா , இந்தத் ன்பத்ைத எனக்கு
அளித்த எதிாிகளின் தைலயாய விதி என் ம் எதிாி - எல்ேலாைர ம் எல்லாவற்ைற ம்
நிர் லமாக்கப் ேபாகிேறன் நான். என் தங்ைகக்கு இல்லாத உயி ம் வாழ் ம்
எவ க்கும் இல்லாமல் ெசய் விடப் ேபாகிேறன். என்ைன இ வைரயில் தைல நிமிர
யாமல் ெசய் வந்த அறிவின் பரம்பைரையப் ண்ேடா அழித்ேத விடப்
ேபாகிேறன், பா ங்கள்!" என் கூப்பா ேபாட் க் ெகாண் கீேழ குனிந் வல
ைகயால் ஒ பி மண்ைண அள்ளிக் காற்றில் வினான் தளபதி. குைழக்காதன்
பயத்ேதா பார்த் க் ெகாண் நின்றான். தளபதியின் ெவறிைய என்ன கூறி எப்ப
ஆற் வெதன்ேற அவ

க்கு விளங்கவில்ைல.

ட்டாத காலக்கைடத் தீயாக, ஊழி

ெந ப்பாக, உக்கிரமான ெகாதிப்பின் கம்பீர பிம்பமாக எ ந்

நின்றான் தளபதி.

"மகாேசனாபதி! இந்த அழிக்கும் ேவைலயில் நம்ேமா ஒத் ைழப்பதற்கு ேவ
மனிதர்க ம் இ க்கிறார்கள். அவர்கைள ம் சந்தித் நம்ேமா ேசர்த் க்
ெகாள்ளலாேமா?" என் அ கில் ெந ங்குவதற்குப் பயந்
ேகட்டான் குைழக்காதன்.

ெகாண்ேட ெம வாகக்

"யார் அவர்கள்?"
"கழற்கால் மாறனா ம் அவைரச் ேசர்ந்தவர்க

ம்."

"எங்ேக சந்திக்கலாம் அவர்கைள?"
"ெபான்மைனக்குப் ேபானால் அவர்கைளச் சந்திக்கலாம்!"
" றப்ப ங்கள் ெபான்மைனக்கு!"
தளபதி ேவகமாக நடந்தான். குைழக்காத ம் பின்பற்றினான். காட் எல்ைல
கடந் மக்கள் ழக்கம் மிகுந்த இடம் ெந ங்கிய ம் தங்கள் ேதாற்றங்கைளப் பிறர்
எளிதில் அைடயாளம் கண் ெகாள்ள இயலாதப மாற்றிக் ெகாண் ெபான்மைலக்கு
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விைரந்தனர் இ வ ம். ேபா நன்றாக வி ந்
ெதாடங்கியி ந்த அப்ேபா .

விட்ட . பகல் பவனி வரத்

------3.16. 'வாைக சூ
விழிஞத்

வ க!'

அரச மாளிைகயில் உட்கார்ந்தி ந்த அந்த ேநரத்தில் கடல் கடந்

பயணம் ெசய்த ேபா தனக்கும், ேசந்த க்கும் ஏற்பட்ட அ பவங்கைளெயல்லாம்
மகாராணிக்குச் ெசால் க் ெகாண்
ந்தாள் குழல்வாய்ெமாழி. பகவதி மா ேவடத்தில்
உடன் வந்த , கப்ப
ந் தப்பிேயா இலங்ைகக் காட் ல் மாண்ட - ஆகிய
சம்பவங்கைள மட் ம் ெசால்லாமல் தவிர்த் விட்டாள் அவள். ெசம்பவழத் தீைவப்
பற்றிச் ெசான்னாள். ஆனால் மதிவதனிையப் பற்றிச் ெசால்லவில்ைல.
"ெபண்ேண! இவ்வள அ ம்பா பட் க் கடல் கடந் ெசன் என் குமாரைன
அைழத் வந்ததற்காக உனக்கும் ேசந்த க்கும் நான் எவ்வளேவா நன்றி ெச த்த
ேவண் ம். எனக்குத் ெதாிந்த ெபண்க க்குள் தளபதி வல்லாளேதவனின் தங்ைக
பகவதி ஒ த்திதான் ணி ம், சாமர்த்திய ம் ெகாண் காாியங்கைளச் சாதிக்கும்
திறைம உள்ளவள் என் நிைனத் க் ெகாண்
ந்ேதன். இப்ேபா பார்த்தால் நீ
அவைள விடக் ெகட் க்காாி என் ெதாிகிற " எனக் குழல்வாய்ெமாழிையப்
பாராட் னார் மகாராணி. அவ ைடய பாராட் ைரயில் பகவதிையப் பற்றிப் ேபச்சு
வந்த ேபா குழல்வாய்ெமாழியின் கம் பயத்தால் ெவளிறிய . உடல் ெமல்ல
ந ங்கிய . சிரமப்பட் த் தன்ைன அடக்கிக் ெகாண்டாள் அவள்.
"ேதவி! பகவதிைய எங்ேக காணவில்ைல? நா ம் என் தந்ைத ம்
அரண்மைனயி
ந் காந்த ர் ெசன்றபின் அவைளச் சந்திக்கேவயில்ைல.
இப்ேபா

அவள் எங்ேக இ க்கிறாள்? நான் பார்த்

ேவண் ம் ேபால் ஆவலாயி க்கிற ?" என்

ெவகுநாள் ஆயிற் . பார்க்க

அப்ேபா

உடனி ந்த விலாசினி

மகாராணிையக் ேகட்கேவ, குழல்வாய்ெமாழி தன் உணர்வின் பதற்றத்ைத அடக்க
இயலாமல் கத்ைத ேவ
றம் தி ப்பிக் ெகாண்டாள்.
"விலாசினி! நீங்கெளல்லாம் ஊ க்குப் ேபான ம நாள் காைலேய அந்தப் ெபண்
பகவதி ம் ஊ க்குப் றப்பட் ப் ேபாய்விட்டாள் ேபா
க்கிற . ம நாள்
காைலயி
ந் நான் அரண்மைனயில் அவைளப் பார்க்கவில்ைல. அவ க்கு
என்னிடம் என்ன ேகாபேமா ெதாியவில்ைல, ேபாகும்ேபா ெசால் க் ெகாள்ளாமேல
ேபாய்விட்டாள். ேகாட்டாற் ப் பைட மாளிைகக்குத் தன் தைமயேனா ேபாய்
இ ப்பாெளன் நிைனத் க் ெகாண்ேடன். ம ப
ம் தளபதிையச் சந்திக்கிற ேபா
அந்தப் ெபண்ைண வரச் ெசால் ய ப்ப நிைனத்தி ந்ேதன். சந்தர்ப்பேம
வாய்க்கவில்ைல" என் விலாசினிக்கு ம ெமாழி கூறினார் மகாராணி.
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"பகவதி உடனி ந்தால் ெபா
ேபாவேத ெதாியா , ேதவி! கலகலப்பான ெபண்"
என் ேம ம் கூறினாள் விலாசினி.
"ஆமாம்! நீங்கள் இரண் ேப ம் என்ைனத் தனியாகவிட் விட் ப்
ேபாய்விட்டீர்கள். எனக்குத் தனியாக இ க்கேவ பி க்கவில்ைல. வனேமாகினி ம்
இல்லாமற் ேபாயி ந்தால் எனக்குப் ைபத்தியேம பி த்தி க்கும்" என்
மகாராணிக்கும், விலாசினிக்கும் ேபச்சு வளர்ந்த . ஓர் உண்ைமையத் ெதாிந்
ைவத் க் ெகாண்ேட ெதாியாத ேபால் ந ப்ப எவ்வள க னமான
காாியெமன்பைத அப்ேபா தான் குழல்வாய்ெமாழி உணர்ந்தாள்.
"குழல்வாய்ெமாழி! உன்ைன ம் பகவதிைய ம் ேபால் ெபாிய சாமர்த்தியெமல்லாம்
இேதா என்ன கில் உட்கார்ந்தி க்கும் இந்தப் ெபண் விலாசினிக்குக் கிைடயா .
மிக ம் அடக்கமான ெபண் இவள். காந்த ர் மணியம்பலத்தில் எத்தைன கைலகள்
ெசால் க் ெகா க்கிறார்கேளா அவ்வளவி ம் ேதர்ந்தவள். நன்றாக
நாட் யமா வாள்" என் விலாசினிையப் பற்றிப் கழ்ந் கூறினார் மகாராணி.
தங்கள் ேபச்சில் கவனம் ெச த்தாமல் எங்ேகா கத்ைதத் தி ப்பிப் பார்த் க்
ெகாண்
ந்த குழல்வாய்ெமாழியின் கவனத்ைத மீட்கேவ மகாராணி இப்ப க்
கூறினார். "ேதவி! இைடயாற் மங்கலத் நங்ைகக்கு ன் என்ைன இப்ப ெயல்லாம்
கழாதீர்கள். எனக்கு ெவட்கமாக இ க்கிற " என் விலாசினி கூறிய ெசாற்கள்
இயல்பானைவயா, தன்ைனக் ேக ெசய் ம் ெதானி ைடயைவயா என்
குழல்வாய்ெமாழிக்ேக சந்ேதகமாக இ ந்த . அவர்கள் ஒன்றாக அமர்ந் இவ்வா
ேபசிக் ெகாண்
ந்த ேபா மகாமண்டேலசுவர ம் ேசந்த ம் அங்ேக வந்தார்கள்.
மகாமண்டேலசுவரைரக் கண்ட ம் மகாராணி உள்பட வ ம் எ ந் நின்றனர்.
மாளிைகயின் மற்ேறாாிடத்தில், அதங்ேகாட்டாசிாியர், பவழக்கனிவாயேரா
உைரயா க் ெகாண்
ந்த குமாரபாண் ய ம் அவர்கேளா மாியாைதயாக
மகாமண்டேலசுவர க்கு அ கில் வந் நின்றான்.
மகாமண்டேலசுவராின் வாயி
ந் என்ன வார்த்ைதகள் வரப் ேபாகின்றன
என்பைத எல்ேலா ம் எதிர்பார்த் க் ெகாண் நின்றார்கள். "ெபா
வி ந்
விட்ட . நீங்கள் எல்ேலா ம் அரண்மைனக்குப் றப்பட் ச் ெசல் ங்கள்.
குமாரபாண் யைர ம் உங்கேளா அைழத் ச் ெசல் ங்கள். நா ம் ேசந்த ம்
இைடயாற் மங்கலம் வைர ேபாய்விட் அப் றம் அரண்மைனக்கு வ கிேறாம்.
நான், அரண்மைனக்கு வந்த பின் குமாரபாண் யைரப் ேபார்க்களத் க்கு
அ ப் கிேறன். அதற்கு ன் இலங்ைகயி
ந் வரேவண் ய பைடக ம் வந்
விடலாம்!" என் கூறிக் ெகாண்ேட வந்த மகாமண்டேலசுவரர், மாளிைக வாச ல்
குதிைரகள் வந் நிற்கிற ஒ ையச் ெசவி ற் ப் ேபச்ைச நி த்தினார். அவர்
கண்க ம் ஏைனேயார் கண்க ம் வாயிற் பக்கமாகத் தி ம்பின.

83
ேபார்க்களத்தி
ந் ெசய்தி ெகாண் வ ம் ெதன்பாண் நாட் ப் பைட ரர்
இ வர் அவசரமாகக் குதிைரகளி
ந் இறங்கி உள்ேள வந்தனர். அவர்கள்
கங்களில் பரபரப் ெதன்பட்ட . அவர்களில் ஒ வன் ன்னால் நடந் வந்
மகாமண்டேலசுவரைரத் தைலதாழ்த்தி வணங்கிவிட் ஒ தி
க ஓைலச் சு ைள
அவாிடம் அளித்தான். எல்ேலா ைடய கங்களி ம் ஆர்வம் படர்ந் நிற்க அவர்
பிாித் ப் பார்த்தார்.
"மதிப் க்குாிய மகாமண்டேலசுவர க்குக் கரவந்த ரத் க் கு நிலேவள்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் ேபார்க்களத் ப் பாசைறயி
ந் ெகாண் எ
ம் அவசர
ஓைல! தாங்கள் ேகாட்டாற் த் தளத்தி
ந் அ ப்பி ைவத்த ஐந்
பத்திப் பைட
ரர்க ம் இங்கு வந் ேசர்ந்தார்கள். ஆனால் என்ன காரணேமா, தளபதி
வல்லாளேதவைன மட் ம் தாங்கள் அ ப்பவில்ைல. நம்மிடம் பைட ரர்கள் நிைறய
இ ந் ம், தைலைம தாங்கி நடத்த ஏற்ற தளபதிகள் இல்ைல. நா ம், ேசர
நாட்
ந் வந்தி க்கும் தளபதி ம் ஆக இரண் ேபேர இ க்கிேறாம். நம்ைம
எதிர்க்கும் வடதிைசப் ெப ம்பைடயிேலா, ஐந்

திறைம வாய்ந்த பைடத் தைலவர்கள்

இ க்கிறார்கள். ேசாழ மன்ன

ரா

ம், ெகா ம்பா

ம், கண்டன் அ த

ம்,

அரசூ ைடயா ம், பர
ைடயா ம் எவ்வள ெபாிய பைடத் தைலவர்கள் என்ப
தங்க க்குத் ெதாியாததன் . நம் ைக சிறி தளர்ந்தா ம் பைகவர்கள் ெவள் ைரப்
பி த் க் ெகாண் ெதற்ேக ன்ேனறி வி வார்கள்.
"ேநற் நடந்த ேபாாில் ேசர நாட்
ந் வந் ள்ள பைடத்தைலவன் ஏராளமான
வி ப் ண்கள் ெபற் த் தளர்ந் ேபாயி க்கிறான். இன் ம் ஐந்தா நாட்க க்கு
அவன் ேபார்க்களத்தில் நிற்க
யாதப பல னமாக இ க்கிறான். எனேவ இந்தத்
தகவல் கண்ட ம் தளபதி வல்லாளேதவைனக் களத் க்கு அ ப்பி ைவக்க ம். அவன்
வந் விட்டால் நம் பைடக க்கும் திய ஊக்கம் பிறக்கும். நம் ரர்கள்
குமாரபாண் ய ைடய வரைவ ம் ஆவேலா எதிர்பார்த் க் ெகாண்
க்கிறார்கள்.
தளபதிைய அவசரமாக அ ப்ப ம்.
இங்ஙனம்,
தங்கள் கட்டைள ேமற்ெகாண்

நடக்கும்

ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்."
ப த்
த்த ம் ஓைலச் சு ைளப் பத்திரமாகத் தம் ைகயில் சு ட்
ெகாண்டார் அவர். மகாராணிைய ேநாக்கிக் கூறலானார்:

ைவத் க்
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"தாங்கள் என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம். வந்த ம் வராத மாகத் தங்கள் தல்வைர
இங்கி ந்ேத ேபார்க்களத் க்குப் ேபாகச் ெசால்லேவண் ய அவசரம் இப்ேபா
எனக்கு ஏற்பட்
க்கிற . அரண்மைனக்குச் ெசன் தங்கி நீண்ட நாள் பிாிவால்
மனங் கலங்கியி க்கும் தங்கைள ஆற் வித்த பின் களத் க்குப் றப்படச்
ெசய்யலாம் என் நான் சற்
ன் கூறிேனன். இப்ேபா ஏற்பாட்ைட மாற்றி
இங்கி ந்ேத இளவரசைர அ ப்பப் ேபாகிேறன். நம் பைடகள் உற்சாகமின்றி
இ க்கின்றனவாம். குமாரபாண் யைரக் கண்டால் ஊக்க ம், உற்சாக ம்
ஏற்ப ெமன் கரவந்த ரத் ப் ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் எ தியி க்கிறான்."
"மகாமண்டேலசுவரேர! இதில் மன்னிப்பதற்கு என்ன குற்றமி க்கிற ! ேபார்
ெசய்வதற்கும், தன் நாட்ைடக் காப்பாற்றி
சூ க் ெகாள்வதற்கும் தாேன இவ்வள
அாிய யற்சி ெசய் இராசசிம்மைன இலங்ைகயி
ந் அைழத் வரச்
ெசய்தி க்கிறீர்கள். மகைனக் கண்குளிரப் பார்த் விட்ேடன். ெந நாட்களாக என்
ெநஞ்ைச வாட் ப் பிழிந் ெகாண்
ந்த தாய்ைமத் தாகத்ைதத் தீர்த் க் ெகாண்ேடன்.
இனி அவன் ேபாைர
த் க் ெகாண் ெவற்றி வாைக சூ த் தி ம் கிற வைர
எவ்வள காலமானா ம் காத்தி ப்ேபன். தய ெசய் அ வைர உங்கள்
ெபண்ைண ம், ஆசிாியர் மகள் விலாசினிைய ம் என்ேனா அரண்மைனயில்
ைவத் க் ெகாள்ள இ வ ம் இணங்க ேவண் ம். சி வய ப் ெபண்கள் இ வர்
உடனி ந்தால் எனக்கு என் கவைலகைள மறந் விட
கிற " என் மகாராணி
கத்தில் மலர்ச்சிேயா கூறினார்.
"மகாராணி! க ம் தின்னக் கூ ேகட்பார்களா யாராவ ? என் மகள் விலாசினி ம்,
மகாமண்டேலசுவராின் ெபண் குழல்வாய்ெமாழி ம் தங்கேளா அரண்மைனயில்
இ ப்பைதப் ெப ம் பாக்கியமாக ஒப் க் ெகாள்வார்கெளன்பதில் ஐயமில்ைல"
என்றார் அதங்ேகாட்டாசிாியர்.
குமாரபாண் யன் தாயின் அ கிற் ெசன்றான். குழல்வாய்ெமாழி ம், விலாசினி ம்
விலகி நின் ெகாண்டார்கள். மகாராணிக்குக் கண்கள் கலங்கின. "அம்மா! எனக்கு
ஆசி கூறி விைடயளி ங்கள். நான் ெவற்றிேயா தி ம்பி வ ேவன். என் ைடய
எதிர்காலத்ைதப் பற்றி உங்கள் மனத்தில் நிைறந்தி க்கும் எண்ணற்ற ஆைசகைள
நிைறேவற் ேவன். ெவற்றிேயா தி ம்பிய டன் இலங்ைகயி
ந் நம் ைடய
சுந்தர
ைய ம், ெபாற்சிம்மாசனத்ைத ம், ரவாைள ம் காசிப மன்னர்
ெகா த்த ப்பி வி வார். பின் எப்ேபா ம் ேபால் இந்தத் ெதன் பாண் ய மர
வளர்ந்ேதாங்கச் ெசய் ம் ெபா ப்ைப ேமற்ெகாள்ேவன். மகாமண்டேலசுவர ம்
நீங்க ம் அவ்வப்ேபா எனக்குப் பயன்ப ம் அறி ைரகைளெயல்லாம்
ேபார்க்களத் க்குச் ெசால் அ ப்ப ேவண் ம். சிறி ம் தயக்கமில்லாத
நிைறமனத்ேதா கண்கலங்காமல் என்ைன அ ப் ங்கள், அம்மா!" அன்ைனயின்
கால யில் மண் யிட் வணங்கினான் அவன்.
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"ேபாய் வா. ெவ ம் இராசசிம்மனாகத் தி ம்பி வராேத! ெவற்றி ரன்
இராசசிம்மனாக வாைக சூ வா. பல் ழிக் காலமாக இந்தத் ெதன் பாண் நாட்ைடக்
காத் க் ெகாண் கடல் ம ங்ேக நின் தவம் ெசய் ம் குமாித்தாய் உன்ைனக் காத்
உனக்குத் ைண நின் அ ள் ாிவாள்." கண்களில் நீர் பனிக்கத் ெதாண்ைட
கரகரத் க் குரல் ஒ ம ங்க இந்தச் ெசாற்கள் மகாராணியின் வாயி
ந்
ெவளிவந்தன. இந்த வார்த்ைதகள் ெசவியில் வி ந்த அேத சமயத்தில் அவன் பிடாியில்
அன்ைனயின் கண்ணீர் த் கள் சில உதிர்ந் சிதறின. இராசசிம்மன் எ ந்
மகாமண்டேலசுவர க்கு அ கில் ெசன்றான்.
"சுவாமி! ஈழ நாட் ச் ேசைன சக்கேசனாபதியின் தைலைமயில் வந் ேசர்ந்தால்,
அைத ெவள் ர்ப் ேபார்க்களத் க்கு அ ப்பி ைவ ங்கள். நான் இப்ேபாேத
றப்ப கிேறன்" என் கூறி
க்கு ன்ேன, "அெதல்லாம் நான் கவனித் க்
ெகாள்கிேறன்! நீ தாமதம் ெசய்யாமல் றப்ப . இேதா இந்த ரர்கள் உன்ைன
அைழத் ப் ேபாகக் காத்தி க்கிறார்கள். நான் ேபார்க்களத்தில் இ க்கும் உனக்கு மிக
க்கியமான ெசய்தி ஏதாவ ெசால் அ ப்ப ேவண் யி ந்தால் ேசந்தைன
அ ப் ேவன்! ேபாய் வா... ேதால்விேயா தி ம்பாமல் இ க்கத் ெதய்வம்
ைண ாியட் ம்" என் அவசரத்ேதா இைடமறித் ச் ெசான்னார்
மகாமண்டேலசுவரர். அவன் அதிகம் ேபசிக் ெகாண்
ப்பைத வி ம்பாத மாதிாி
அவசரப்ப த்தினார். ஆசிாியைர ம், பவழக்கனிவாயைர ம் வணங்கினான் அவன்.
"ெவற்றிேயா தி ம்பி வந் தங்கள் பராந்தக பாண் யர் ேபால் ெப ம் கழ்
ெபற் வா ங்கள்" என் வாழ்த்தினார்கள் அவர்கள்.
"ேசந்தா! இளவரசர் றப்ப வதற்கு நல்ல குதிைர ஒன் ெகாண் வா. இங்ேக அரச
மாளிைகயில் யவனத்தி
ந் வந்த உயர்தரமான குதிைரகள் நிைறய இ க்கும்!"
என் தம் ஒற்றைனத் ரத்தினார் மகாமண்டேலசுவரர். அேத மாளிைகயின்
பின் றமி ந்த பாிமாளிைகக்கு ஓ ப்ேபாய் ஒ குதிைரைய அவிழ்த் க் ெகாண்
வந் நி த்தினான் ேசந்தன்.
றப்ப வதற்கு ன் கைடசியாக, "இேதா ஒ விநா யில் வந் வி கிேறன்" என்
ெசால் விட் த் தான் மட் ம் தனியாக அந்த மாளிைகயின் பின் றத் க் கதைவத்
திறந் ெகாண் ெசன்றான் இராசசிம்மன். அங்ேக குதிைரகைள ேமற்பார்த் க்
ெகாள் ம் கிழவன் ஒ வன் இ ந்தான்.
"ெபாியவேர! நான் ம ப
ம் வந் ேகட்கிற வைர இந்தப் ெபா ைளப்
பா காப்பாக ைவத்தி ங்கள்" என் தன் வலம் ாிச் சங்ைக அவாிடம் ெகா த்
விட் ச் ெசன்றான் இராசசிம்மன்.
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குதிைரகள் றப்பட்டன. எல்ேலா ம் மாளிைக வாயில் வைர வந் நின்
இளவரசைர வழிய ப்பி ைவத்தார்கள். அவர்கள் ெசன்ற சிறி ேநரத் க்ெகல்லாம்
மகாராணி ம் மற்றவர்க ம் அங்கி ந் பல்லக்குகளில் அரண்மைனக்குக் கிளம்பி
விட்டனர். ேசந்த ம், மகாமண்டேலசுவர ம் மட் ேம விழிஞத் அரச மாளிைகயில்
எஞ்சியி ந்தனர். மகாமண்டேலசுவரர் ேசந்தைன அ ப்பி விழிஞத் க் கடல் ைற
அதிகாாிகைள வரவைழத்தார். அவர்கள் வந்தனர்.
"அதிகாாிகேள! உங்களிடம் ஒ ெபா ப்பான காாியத்ைத இப்ேபா ஒப்பைடக்கப்
ேபாகிேறன். நாைள அல்ல நாளன்ைறக்குள்ளாக ஈழ நாட் ப் பைடக் கப்பல்கள்
சக்கேசனாபதியின் தைலைமயில் இத் ைறக்கு வந் ேச ம். அப்ேபா நீங்கள்
சக்கேசனாபதிையச் சந்தித் , 'இராசசிம்மன், பைடகைள இறக்கிக் ெகாண்

உங்கைள

ெவள் ர்ப் ேபார்க்களத் க்கு ேநேர வரச்ெசால் யி க்கிறார்' என் ெதாிவித் விட
ேவண் ம். இ
க்கியமான ெபா ப் " என் மகாமண்டேலசுவரர் கூறிய ேபா
அந்த அதிகாாிகள் தைல வணங்கி ஒப் க் ெகாண்டனர். அவர்கைள அ ப்பிய பின்
அவர் ேசந்தன் பக்கம் தி ம்பினார். "சுவாமி! இ வைர மற்றவர்கள்
உடனி ந்ததற்காகப் ெபா த் க் ெகாண்
ந்ேதன். இனி என்னால் ஒ கணம் கூட
என் ஆத்திரத்ைதத் தவிர்க்க
யா . ேநற்றிர இளவரச க்கு ன் தங்கள்
யில்
கல்ெலறிந் தங்கைள அவமானப்ப த்தியவன் யார் என் கண் பி த் அந்த
ட்டாளின் மண்ைடைய உைடத்தால் தான் என் ஆத்திரம் தீ ம். அப்ேபாேத
ஓ ப்ேபாய்த் த த் ப் பி த்தி ப்ேபன். நீங்கள் கூடாெதன் நி த்தி விட்டீர்கள்!"
என் ஆத்திரத்ேதா கூறினான் ேசந்தன். மகாமண்டேலசுவரர் சிாித்தார்.
"ேசந்தா, ெபா ! எனக்கு அவர்கள் யாெரன்ப ெதாி ம். இன் ம் சில நாட்கள்
கழித் ப் பார். இப்ப இ ட் ல் மைறந் எறியாமல் ேநர யாகேவ வந் என் ேமல்
கல் எறிவார்கள் அவர்கள்" என்றார் அவர்.
அந்த வார்த்ைதகைளச் ெசால் ம் ேபா அவ ைடய குரல் ெதாய்ந்
ஒ ப்பைத நாராயணன் ேசந்தன் உணர்ந்தான்.

ைநந்

"சுவாமி! எதற்கும் வ த்தப்படாத உங்கைள ம் வ ந்தச் ெசய் விட்டார்கேள?
அவர்கள் யாெரன் மட் ம் ெசால் ங்கள். இப்ேபாேத ேபாய்க் க த்ைதத் தி கிக்
ெகாண் வ கிேறன்" என்
ப்ேபா ெசான்னான் அவன்.
"ேகாபத்ைத அடக்கிக் ெகாள்! என்ேனா
றப்ப . என் ைடய அ மானம்
சாியாயி ந்தால் வாழ்க்ைகயிேலேய மகத்தான காாியம் ஒன்ைற நாைளக்கு நான்
ெசய்ய ேவண் யி க்கும். எல்லாவற்ைற ம் நடக்க நடக்கப் பார்த் க் ெகாண்
!
ஒன்ைற ம் ேகட்காேத" என் கூறிவிட் ச் ேசந்தைன ம் உடன் அைழத் க்
ெகாண் விழிஞத்தி
ந்
றப்பட்டார் அவர். அன் இர ெந ேநரத் க்குப் பின்
அவர்கள் இ வ ம் ேகாட்டாற் ப் பைடத் தளத்ைத அைடந்தனர்.
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அங்ேக ங்கி வழிந் ெகாண்
ந்த யவனக் காவல் ரர்கள் எ ந் வந் தளபதி
வல்லாளேதவன் தப்பிப் ேபாய்விட்டாெனன்ற ெசய்திைய ந ங்கிக் ெகாண்ேட
ெசான்னார்கள்.
"என் ஓைலேயா ஆபத் தவிகள் தைலவன் குைழக்காதன் இங்கு வந்தானா?"
என் ேகட்டார் அவர். "வரவில்ைல" என்ற பதில் அவர்களிடமி ந் கிைடத்த .
"ேசந்தா! இன்

மா உனக்குச் சந்ேதகம்? என் ேமல் கல்ெலறிந் விட்

யார் என் இப்ேபா கூடவா உனக்குத் ெதாியவில்ைல?" என்
காத கில் ெமல்லச் ெசான்னார் மகாம ண்டேலசுவரர்.
" ாிகிற , சுவாமி! கல்ெலறிந்த ைககைள

றிக்க ஒ

ஓ யவர்கள்

ேசந்தனிடம்

சூழ்ச்சி ெசய்ய ேவண் ம்."

மகாமண்டேலசுவரர் நைகத்தார். "அப்பேன! சூழ்ச்சிகைளக் கடந்த நிைலயில்
இப்ேபா

நான் நிற்கின்ேறன். வா, இைடயாற்

மங்கலத் க்குப் ேபாகலாம். நீ எந்த

ேநர ம் எனக்கு அந்தரங்கமானவனல்லவா? றப்ப " என்றார்.
------3.17. கு

ம் உணர்ச்சிகள்

பிறாிடம் ேசர்க்க ேவண் ய ெசல்வங்கைள அபகாித் ஒளித் ைவத் க் ெகாண்
வாழ்கிறவன் கூட நிம்மதியாக இ ந் விட
ம். ஆனால் பிறாிடம் ெசால்ல
ேவண் ய உண்ைமைய மைறத் ைவத் க் ெகாண் அப்ப நிம்மதியாக இ ந்
விட
மா? உண்ைம என்ப ெந ப்ைபப் ேபால் பாிசுத்தமான . தன்ைன ஒளித்
ைவத்தி க்கும் இடத்ைதச் சுட் க் ெகாண்ேட இ க்கும் அ !
பகவதியின் மரணம் என்ற எதிர்பாராத உண்ைமதான் மைறத் ைவக்கப்பட்ட
உள்ளங்கைளச் சுட் க் ெகாண்ேட இ ந்த . குமார பாண் ய க்கு எப்ேபா ேம
அவ ைடய அன்ைனையப் ேபால் ெநகிழ்ந் இளகிவி ம் மனம் வாய்த்தி ந்த .
இந்த ெநகிழ்ச்சிேய அரசியல் வாழ்க்ைகயில் அவ ைடய பல னங்க க்குக்
காரணமாக இ க்கலாம். அரசியல் ல்கள் அரசனின் இலக்கணமாகக் கூ ம்
ஆண்ைமயின் க ைம ம், தன் கீழ்நிைலைய எண்ணித் தன பைகைமைய அழித்
உயரக் க
ம் ைவரம் பாய்ந்த ெகாதிப் ம் ஆரம்பம் தல் அவ க்கு இல்லாமல்
ேபாயின. ேதாற்றச் சாய ல் தந்ைதையக் ெகாண்
ந்த அவன், பண்பில் தாையக்
ெகாண் பிறந்தி ந்தான். எைத ம் மைறக்கத் ெதாியாதவனாக யாைர ம் ெக க்க
நிைனக்காதவனாக இ ந்தான் அவன். விைரவில் உணர்ச்சிக க்கு இலக்காகி அைத
ெவளிப்பைடயாகக் காட் க் ெகாள் ம் தன்ைம அவனிடம் இ ந்த .

88

தங்கள் கப்பல் விழிஞத்ைத அைடந் கைரயில் இறங்கிய சிறி
ேநரத் க்குள்ேளேய பகவதியின் மரணத்ைதப் பற்றிச் ெசால் த் தன் யர
உணர்ச்சிகைள எல்ேலாேரா ம் கலந் ெகாண் விட ேவண் ெமன்
த்தான்
அவன். அவேனா வந்த குழல்வாய்ெமாழிேயா, ேசந்தேனா அந்த உண்ைம
ெதாிந்தி ந் ம் அவைனப் ேபால் அைத ெவளியி வதற்குத்
க்கவில்ைல. அைத
அப்ேபா ெவளியிடக் கூடாெதன்ேற நிைனத்தனர் அவர்கள் இ வ ம். மகாராணி
த யவர்களிடம் பகவதியின் மரணத்ைதப் பற்றிச் ெசால் வி வதற்குக்
குமாரபாண் யனின் வாய்
ப்ேபா
ைனந்தைதக் கவனித் விட்டாள்
குழல்வாய்ெமாழி. அைதச் ெசால் விடாமல் த க்க ேவண் ம் என்ற குறிப்ைபத் தன்
கண் பார்ைவயாேல ேசந்த க்குத் ெதாிவித்தாள் அவள். உடேன மகாமண்டேலசுவரர்
குமாரபாண் யைனச் சிறி

ெதாைல

விலக்கி அைழத் க் ெகாண்

'பகவதியின் மரணத்ைதப் பற்றிய ெசய்திையத் தாம் ெசால்

ேபாய்,

ன் ெவளியிடக்

கூடாெதன் ' வாக்கு தி ெபற் க் ெகாண் விட்டார். அந்த ஒ வாக்கு தி
மட் மன் . தளபதி வல்லாளேதவைனக் ேகாட்டாற் ப் பைடக் ேகாட்டத்திேலேய
தாம் சிைற ைவத் விட்ட தி க்கி ம் ெசய்திைய ம் அவனிடம் ெதாிவித் , அைத ம்
ெவளியிடக் கூடாெதன் மற்ெறா வாக்கு தி ம் ெபற் க் ெகாண்டார்.
மகாமண்டேலசுவரைரத் தவிர ேவ எவராக இ ந்தா ம் அத்தைகய ெந க்க யான
சமயத்தில் குமார பாண் யனிடமி ந் அந்த இரண் வாக்கு திகைள ம் ெபற்
விட
யா .
ஆனால் ம ங்காத கூர்ைம ெபற்ற அந்த அறிவின் ெசல்வர் எந்ெதந்த
விைள கைளத் த ப்பதற்காக குமார பாண் யனிடம் அந்த வாக்கு திகைளப்
ெபற்றாேரா, அந்த விைள கள் அப்ேபாேத அங்ேகேய அவ க்க கில் நின்றன
என்ப

பின் தான் அவ ைடய அறி க்ேக எட் ய . தா ம், குமாரபாண் ய

ம்

எந்தப் பாைறய கில் நின் ேபச ேநர்ந்தேதா, அதன் மைறவில் இ ளில் தளபதி ம்,
குைழக்காத ம் நின்றி ப்பார்கள் என் அவர் எதிர்பார்த்தி க்க மாட்டார். ேம ம்
திடீெரன் தம மகுடத்தில் கல் வி ந்த ேபா அந்த இடத்திேலேய அந்தக்
கணத்திேலேய அப்ப எறிந் விட் ஓ ம் எதிாிகள் யார் என் பி த் க்
ெகாணர்ந் பார்த் த் தம் ைடய அவமானத்ைதப் ெப க்கிக் ெகாள்ள
வி ம்பவில்ைல அவர். அதனால் தான் பி ப்பதற்காக ஓ ய ேசந்தைன ம்,
குமாரபாண் யைன ம் கட்டாயமாகத் த த் நி த்தினார் அவர். ஊழி ெபயாி ம்
தாம் ெபயராத சான்றாண்ைமேயா சிாித் க் ெகாண்ேட கீேழ வி ந்த மகுடத்ைத
எ த் க் ெகாள்ள அவரால்தான்
ம்;
ந்த . ெவளியில் உணர்ச்சிகைளக்
காட்டாமல் நடந் ெகாண்டா ம் இதயத் க்கும் இதயமான ண் ணர்வின்
பிறப்பிடத்தில் அந்தக் கல் வி ந்த நிைன உரசிய ேபா ஒ கனற்ெபாறி எ ந்த .
உள்ேள கு ற ம் ெவளிேய பரம சாந்த மாக நடந் ெகாண்டார்.
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ஆட்

ஒ

ேதசத்ைதேய

ைவத்த என் அறிவின் ெகௗரவம் இந்தக் கல் னால் வி ந் விட்டதா? ஏன்

இப்ப என் மனம் கலங்குகிற ? எத்தைன தான் ேமைதயாக இ ந்த ேபாதி ம்
நல்விைனப் பயன் தீர்கிற காலம் வ ம்ேபா ஒ மனித ைடய அறி பயனற் ப்
ேபாகும் என்கிற மாதிாி நிைலயில் வந் விட்ேடேனா நான்?' என அவ ைடய
மனத்தில் உணர்ச்சிகள் கு றின. அப்ேபா இ ளில் விளக்கு அைணந்த ம் பயந்
அ கிற குழந்ைதையப் ேபால் தல் தலாக அவ ைடய மனம் தன்ைன ம் தன்
விைனகளின் பயைன ம் உள் கமாகத் தி ம்பிப் பார்த்த . ஒ ேதசத்ைதேய
மைலக்கச் ெசய்த அந்த அறி தனக்காக ம் சிறி மைலத்த . ஆனால் அதன் ஒ
சி சாைய கூட ெவளியில் ெதாிந் ெகாள் மா காட்டப்படவில்ைல. இ வைர
பிற ைடய உணர்ச்சிகைளக் கலக்கி ஆழம் பார்த்த மனம் இப்ேபா உணர்ச்சிகளால்
கலங்கிய .
குமாரபாண் ய ைடய கப்பல் வந்த பின் ேநர்ந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்ேவார்
உள்ளத்தி ம் ஒவ்ேவார் விதமான உணர்ச்சிகைளக் கு றச் ெசய்தி ந்தன.
ெதய்வத் க்கும் ேமலாக மதித் , தான் பக்தி ெச த்திப் பணி ாிந் வந்த
மகாமண்டேலசுவராின் ேமல் கல்ெலறிந் விட் ஓ யவர்கைளப் பி த் க் கட்
ைவத் உைதக்க
யாமல் ேபாய் விட்டேத என் ேசந்தன் ெகாதித்தான். ேசந்தன்
ர வணக்கம் ெசய் ம் பி வாதக் குண ைடயவன். தன்ைன
வ ேம ஒேர ஒ
மனித க்கு மனம், ெமாழி, ெமய் ஆகிய

ன்றா

ம் அ ைமயாக்கிக் ெகாண்

ந்தான்

அவன். காலஞ்ெசன்ற தன் தந்ைதக்கும், ன்சிைறயில் அறக்ேகாட்ட மணியக்காரனாக
இ க்கும் தன் தைமய க்கும் கூட இவ்வள அடங்கி ஒ ங்கிப் பணிவிைட
ாிந்ததில்ைல அவன். மகாராணி, குமாரபாண் யன் ஆகியவர்களிடம் அவ

க்கு

அன் ம், மாியாைத ம் மட் ம் தான் இ ந்தன. மகாமண்டேலசுவரர் என்ற ஒேர ஒ
ேமைதயிடம் தான் வசப்பட் ெமய்ய ைமயாகிக் கலந்தி ந்தான். எவரா ம் மாற்ற
யாதப இந்த ர வணக்கப் பண் அவனிடம் பதிந் விட்ட . உலகம்
வ ேம மகாமண்டேலசுவர க்கு எதிராகத் திரண் வந்தா ம் ன்றைர ழ
உயர ள்ள அந்தக் குள்ளன் அவர் அ கில் ெமய்க்காவலனாக நின்
ெகாண்
ப்பான். மகாமண்டேலசுவர ைடய ெசல்லப் ெபண் குழல்வாய்ெமாழிக்குக்
கூட அவர் கத்ைத மட் ம் தான் பார்க்கத் ெதாி ம். ஆனால் ேசந்தன் அவ ைடய
அகத்ைத ம் ெந ங்கி உணர
ந்தவன்.
அதனால் தான் மகாமண்டேலசுவரர் அவமானப்பட ேநர்ந்தைதக் கண் அவன்
உள்ளம் அவ்வள அதிகமாகக் கு றிய . குமாரபாண் ய ம் அைதக் கண் மனம்
ெகாதித்தாெனன்றா ம் அந்தக் ெகாதிப் எவ்வள ேவகமாக உண்டாயிற்ேறா,
அவ்வள ேவகமாகத் தணிந் மறந் மைறக்கப்பட் விட்ட அவன் மனத்தில்.
அதற்குக் காரணம் நிைனப்பதற்கும் கு றிக் ெகாதிப்பதற்கும் ேவ நிகழ்ச்சிக ம்
இ ந்தன. அவன் மனத்தில், பகவதியின் மரணம் என்ற உண்ைமைய ெவளியிட
யாத நிைல ஏற்பட்

விட்டதால், அத் ன்பேம ேபார்க்களத் க்குப் ேபாகிற
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ந்த . இன்ெனா

ெசய்தி ம்

அவன் மனத்ைத உ த்திய . 'ஒ வ க்கும் ெதாியாமல் தளபதிைய
மகாமண்டேலசுவரர் ஏன் சிைறப்ப த்தி ைவத்தி க்கிறார்?' என் குழம் ம் நிைல ம்
குமாரபாண் ய க்கு இ ந்த . அவசரமாக விழிஞத்தி
ந்ேத ேபார்க்களத் க்குப்
றப்பட்ட ேபா இத்தைன மன உணர்ச்சிகைள ம் எண்ணச் சுைமகளாகச் சுமந்
ெகாண் தான் றப்பட்டான் அவன். ஆனால் ேபா க்குப் ேபாகிேறாம் என்ற உணர்
ெபாிதாகப் ெபாிதாக இைவ மங்கிவிட்டன.
மகாராணி வானவன்மாேதவி டன் அரண்மைனக்குப் றப்பட்ட
குழல்வாய்ெமாழியின் மனத்தி ம் உணர்ச்சிகள் கு றின. மகாராணி ம், விலாசினி ம்
பகவதிையப் பற்றிப் ேபசிக் ெகாள்ளத் ெதாடங்கினால் அவ க்கு உடனி க்கேவ
யா ேபால் ஒ ேவதைன ஏற்பட்ட . ெதாிந்த உண்ைமைய ெவளியிட
யாமல் தவித்தாள். மகாராணி டன் அரண்மைனக்கு வராமல் தந்ைதேயா
இைடயாற் மங்கலம் ேபாகலாெமன் நிைனத்தி ந்த அவைள மகாராணி தான்
வற்
த்திக் கூட் க் ெகாண் வந் விட்டாேர! இன்ெனா வ த்த ம் அவ க்கு
இ ந்த . கப்ப ல் வ ம் ேபா அவளிடம் ேகாபித் க் ெகாண் ேபசாம
ந்த
இளவரசர் விழிஞம் வந்த பின் ம் ேபா க்குப் றப்பட் ப் ேபாகிறவைர ஒ
வார்த்ைத கூடச் சு கமாகப் ேபசவில்ைல! ேபார்க்களத் க்குப் றப்ப கிற ேபா
கண்குறிப்பாலாவ விைட ெபற் க் ெகாள்வ ேபாலத் தன்ைனப் பார்ப்பாெரன்
அவள் எதிர்பார்த்தாள். அ
ம் இல்ைல. இளவரசாின் இந்தப் றக்கணிப் அவள்
மனத்ைதப் ண்ணாக்கியி ந்த . அரண்மைனயில் மகாராணி, விலாசினி, வன
ேமாகினி என் கலகலப்பாகப் பல க்கு ந வி
ந்தா ம் குழல்வாய்ெமாழியின்
மனம் எங்ேகா இ ந்த . அரண்மைனயில் தங்கியி ந்த ேபா ஒ நாள் ேபச்சுப்
ேபாக்கில் மகாராணி, " வன ேமாகினி! ேகாட்டாற் க்கு யாைரயாவ
தளபதியின் மாளிைகயில் பகவதி இ க்கிறாளா? என் விசாாித்
ெசால்ேலன்" என் கூறிய ேபா உடனி ந்த குழல்வாய்ெமாழி

அ

ப்பித்

அைழத் வரச்
க்குற்றாள். தன்

உணர்ச்சிைய அடக்கிக் ெகாள்ள மிக ம் சிரமப்பட்டாள். இராசசிம்மைனப் பற்றி ம்,
அவன் ேபாாில் ெவற்றி ெபற் த் தி ம்பப் ேபாவைதப் பற்றி ம், ெவற்றிேயா
வ ம்ேபா அரண்மைனைய எப்ப அலங்காித் , அவைன எவ்வா வரேவற்ப
என்பைதப் பற்றி ம் கு கலமாக அவர்கேளா ேபசினார் மகாராணி. அந்த மாதிாிப்
ேபச்சுகளிெலல்லாம் குழல்வாய்ெமாழி ம் மகிழ்ச்சிேயா கலந் ெகாண்டாள்.
குழல்வாய்ெமாழிையப் ெபா த்த வைரயில் 'விலாசினி' என்ற ெபண் திராக
இ ந்தாள். அவ்வளவாக மனம் விட் ப் பழகவில்ைல. மகாராணி விலாசினிைய ம்,
வன ேமாகினிைய ம் தன் டன் சமமாக ைவத் ப் பழக வி வ ம், ேபசுவ ம்
குழல்வாய்ெமாழிக்குப் பி க்கவில்ைல. அவள் இைடயாற் மங்கலம் நம்பியின்
ெபண். அன்ைபக் கூடத் தனக்ெகன் தனி மாியாைதேயா எதிர்பார்த்தாள்.
இைடயாற் மங்கலம் என்ற அழகின் கனவில் இளவரசி ேபால் அறிவின் கர்வத்ேதா
சுற்றித் திாிந்தவ க்கு எல்ேலா க்கும் சம உாிைம ெகா க்கும் மகாராணிேயா
அரண்மைனயில் தா ம் ஒ த்தியாக இ ப்ப என்னேவா ேபா
ந்த .
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வன ேமாகினிேய மகாராணிக்காகப் பகவதிையப் பற்றி விசாாித் க் ெகாண்
வரக் ேகாட்டாற் க்குப் றப்பட்ட ேபா குழல்வாய்ெமாழியின் பயம் அதிகமாயிற் .
எந்த வைகயிலாவ மகாராணிக்கு உண்ைம ெதாிந் விட்டால் என்ன ெசய்வ
என் மனம்
ங்கினாள் அவள்.
'என் மனம் இந்த உண்ைமைய மைறப்பதற்காக ஏன் இப்ப ப் பயப்ப கிற ? நான்
அந்தப் ெபண்ைணக் ெகாைலயா ெசய்ேதன்? திமிர் பி த்தவள் தானாக ஓ ப்ேபாய்
இறந்தால் அதற்கு நான் என்ன ெசய்ேவன்?' என் நிைனத் த் தன் மனத்ைதச்
சமாதானப்ப த்திக் ெகாள்ள யன்றாள் அவள். ஆனா ம் ஏேதா ெபாிய
ேக கெளல்லாம் அந்த மைறக்கப்பட்ட உண்ைம லம் வர இ ப்ப ேபால்
உண்டாகும் பீதி அவைள மீறி வளர்ந்த . யாாிட ம் ெசால்லாமல் அரண்மைனைய
விட் இைடயாற் மங்கலத்திற்கு ஓ ப் ேபாய் விடலாம் ேபா
ந்த . ஒ சமயம்
மகாராணி அவைளக் ேகட்டார்: "என்ேனா இ ப்பதில் உனக்கு ஒ கவைல ம்
இ க்கக் கூடாதம்மா! இந்த அரண்மைனைய உங்கள் இைடயாற் மங்கலம்
மாளிைகையப் ேபால நிைனத் க் ெகாள். என்ைன உன் தாய் மாதிாி எண்ணிக் ெகாள்.
வந்த
தல் நீ திடீர் திடீெரன் எைதேயா நிைனத் க் ெகாண் கவைலப்ப கிறாய்
ேபா
க்கிற . உன் தந்ைதையப் பிாிந் என்ேனா இங்கு வந் விட்டதால்
வ த்தப்ப கிறாயா? இதற்ேக இப்ப
பிாிந்

வ ந் கிற நீ அவ்வள

நாட்கள் தந்ைதையப்

இலங்ைக வைர எப்ப த்தான் ேபாய் வந்தாேயா?"

மகாராணி இப்ப க் ேகட்ட ேபா தன் உணர்ச்சிகள் அவ க்குத் ெதாி மா
நடந் ெகாண்ேடாேம என் ெவட்கப்பட்டாள் குழல்வாய்ெமாழி.
சிவிைகயில் றப்பட் த் தளபதியின் தங்ைகையப் பற்றி விசாாித் வ வதற்குக்
ேகாட்டா ெசன்ற வன ேமாகினி நள்ளிரவாகி ம் அரண்மைன தி ம்பவில்ைல.
ம நாள் ெபா
வி கிற ேநரத்தில் பரபரப்பான நிைலயில் அரண்மைனக்கு ஓ
வந்த வன ேமாகினிையக் கண் எல்ேலா ம் தி க்கிட்டார்கள்.
---------3.18. ெவள்
ெவள்

ர்ப் ேபார்க்களம்

ர்ப் ேபார்க்களத்தில் இ ந்த பாண் யப் ெப ம்பைட ம், அதற்கு

உதவியாக வந்தி ந்த ேசர நாட் ப் பைட ம், குமார பாண் ய ைடய எதிர்பாராத
திடீர் வ ைகையக் கண் ெப மகிழ்ச்சி எய்தின. இளவரசனின் வர அவர்க க்குப்
திய நம்பிக்ைகைய ம் ணிைவ ம் அளித்த . அேத சமயத்தில் தளபதி
வல்லாளேதவன் ஏன் இன் ம் வரவில்ைல என்ற ஐயப்பா ம் எல்ேலா ைடய
மனங்களி ம் உண்டாயிற் . சாதாரண ரர்கள் மனத் க்குள்ேளேய அந்தச்
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சந்ேதகத்ைத அடக்கிக் ெகாண்
அ த்த நிைலயி

ந்த சி

விட்டார்கள். ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த

பைடயணித் தைலவர்க

ம், அவ

க்கு

ம் 'தளபதி ஏன்

ேபார்க்களத் க்கு வரவில்ைல?' என்ற ேகள்விையக் குமாரபாண் யனிடேம ேகட்
வி வதற்குச் சமயத்ைத எதிர்பார்த் த்
த் க் ெகாண்
ந்தார்கள். தல் நாள்
காைல விழிஞத்தி
ந்
றப்பட்
ந்த குமார பாண் ய ம் அவ டன் வந்த
ரர்க ம் ம நாள் அதிகாைலயில் ெவள் ைர அைடந் விட்டார்கள்.
அவர்கள் அங்ேக ெசன்ற ேநரம் ெபா த்தமான . அன்ைறய நாட் ேபார்
ெதாடங்குவதற்குச் சில நாழிைககள் இ ந்தன. இ தரப் ப் பைடக ம் களத்தில்
இறங்கவில்ைல. அவரவர்க ைடய பாசைறயில் தங்கியி ந்தனர். அதனால்
மகிழ்ச்சிேயா ஒன் கூ ஆரவாரம் ெசய் குமாரபாண் யைன வரேவற்பதற்கு
வசதியாக இ ந்த . பாண் யப் பைடக க்கு நீண்ட ெதாைல பரந்தி ந்த
பைடகளின் கூடாரங்களில் தனித் தனிேய தங்கியி ந்த ேவ ேவ பிாிைவச் ேசர்ந்த
ரர்கெளல்லா ம் ஆவேலா ஓ வந்தனர். சிாித்த க ம் இனிய ேபச்சுமாகக்
குதிைரயி
ந் கீேழ இறங்கி வந்த குமாரபாண் யைனப் பார்த்த ேபா சில
நாட்களாகத் ெதாடர்ந் ேபார் ெசய் கைளத்தி ந்த வ த்தெமல்லாம் ேபாய்விட்ட
ேபால் இ ந்த அவர்க க்கு. குமாரபாண் யைன வரேவற்கு கமாக வாள்கைள ம்,
ேவல்கைள ம் வலக் கரங்களால் உயர்த்திப் பி த் வாழ்த்ெதா கைள
ழக்கினார்கள். கத்தில் மலர்ச்சி நிைறயத் தன் ரர்கைள ேநாக்கி ஆரவாரத்ைதக்
குைறத் க் ெகாள் மா ைகயமர்த்தினான் இராசசிம்மன். ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த
பைடயணித் தைலவர்க ம் அவன் தங்குவதற்கு அைமத்தி ந்த பாசைறப்பா
ட் க்கு அவைன அைழத் ச் ெசன்றனர். "இளவரேச! தளபதி இ வைர ஏன்

ம்,

ேபார்க்களத் க்கு வரேவ இல்ைல? என்ன காரணெமன் ெதாியாமல் மனம் கலங்கிக்
ெகாண்
க்கிேறாம் நாங்கள்!" என் எல்ேலா ைடய சார்பாக ம் கரவந்த ரத் ப்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் அந்தக் ேகள்விையக் ேகட்ட ேபா , அ வைர
குமாரபாண் ய ைடய கத்தில் நிலவிக் ெகாண்
ந்த மலர்ச்சி மங்கி மைறந்த .
அந்தக் ேகள்விக்கு என்ன ம ெமாழி கூ வெதன் தயங்கிக் ெகாண்ேட
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் த யவர்க ைடய கங்கைள ஏறிட் ப் பார்த்தான் அவன்.
மகாமண்டேலசுவரர் விழிஞத் க் கடற்பாைறக்க கில் தன்னிடம் தனிைமயில்
ெபற் க் ெகாண்ட வாக்கு திகள் அவன் மனத்தில் ேதான்றிப் பய
த்தின.
"கரவந்த ரத் க் கு நில மன்னேர! நீங்கள் ேகட்ட ேகள்விக்கு ஒ வைகயில்
குறிப்பான பதிைல மட் ம் தான் இப்ேபா என்னால் கூற
ம். அதற்கு ேமல்
என்னிடம் விளக்கம் ேகட்காதீர்கள். தளபதி வல்லாளேதவன் எதிர்பாராத சில
காரணங்களால் இந்தப் ேபாாில் கலந் ெகாள்ள
யாமற் ேபாய்விட்ட .
அதற்காகக் கவைலப்படாமல் நன்றாகப் ேபார் ெசய் ெவற்றிேயா தி ம்ப
ேவண் ய நம் கடைமயாகும்" என் ெபா வாகப் பதில் ெசால் த் தன்ைன
அவர்க ைடய சந்ேதகச் சூறாவளியி
ந் மீட் க் ெகாண்டான் குமாரபாண் யன்.
அவன் கூறிய ம ெமாழிையக் ேகட்ட பின் அதற்கு ேமல் அைதப் பற்றி அவனிடம்
விசாாித் த் ெதாிந் ெகாள்ள
யா என் ெமௗனமானான்
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ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன். 'தளபதி வரவில்ைல. இனி வர ம் மாட்டார்' என்ற ெசய்தி
ெமல்ல ெமல்ல எல்லாப் பைட ரர்க க்கும் ெதாிந் ஓரள பரவிய . பின்
அவர்க ைடய ேபச்சு ேபார்க்களத் நிைலகைளப் பற்றிச் சுற்றி வளர்ந்த . அன்
வைரயில் நடந்தி க்கும் ேபாாில் ஏற்பட்ட ஏற்றத் தாழ் விவரங்கைளக்
குமாரபாண் ய க்கு விவாித் ச் ெசான்னார்கள் ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்
த யவர்கள். அதிகக் காயங்கைள அைடந் ேபார் ெசய் ம் ஆற்றல் குன்றி
பாசைறயில் ப த்த ப க்ைகயாக இ ந்த ேசர நாட் ப் பைடத் தைலவைனப் ேபாய்ப்
பார்த் ஆ தல் கூறினான் குமாரபாண் யன். தன் தரப் ப் பைடகளின் அணித்
தைலவர்கள் எல்ேலாைர ம் கலந் சிந்தித்த பின் எதிர்த் தரப் ப் பைடகளின் வ ைவ
றிய ப்பதற்கு ஏற்ற விதத்தில் இரண் விதமாகப் பைட வி கத்ைதப் பிாித்தான்.
கரவந்த ரத்
ரர்க ம் ேசர நாட்
ரர்க ம் அடங்கிய கூட்டத் க்குப்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் தைலவனானான். ெதன்பாண் ப் பைட ரர்கள் அடங்கிய
ஐந்
பத்திச் ேசைனக்கும் குமாரபாண் யன் தாேன தைலைம தாங்குவெதன்
ஏற்பா ெசய் ெகாண்டான். சக்கேசனாபதி ம் ஈழ நாட் ப் பைடக ம் வந்தால்,
அப்ப ேய ன்றாவ பைடவி கமாக அைமத் க் ெகாள்ளலாம் என்ப அவன்
தீர்மானமாயி ந்த . எதிர்த் தரப் ப் பைடகேளா ஐந் வி கங்களாக ஐம்ெப ம்
தைலைமயின் கீழ் இயங்கிக் ெகாண்
க்கின்றன என் குமாரபாண் யன்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனிடம் ேகட் த் ெதாிந் ெகாண்
ந்தான். ஐந் வி கப்
பைடக்கும் ன் வி கப் பைடக்கும் ஏற்றத் தாழ் அதிகம் தான். ஆனா ம் ேபார்த்
திற

ம், சூழ்ச்சி வன்ைம ம் இ ந்தால்

வி கப் பைட ரர்கைள ஏன் ெவல்ல
குமாரபாண் யன்.

ன்

வி கப் பைட

யா ?

ரர்களால் ஐந்

ம் என்ேற நம்பினான்

பயணம் வந்த அ ப்ைப ம் ெபா ட்ப த்தாமல் அன்ைறக்குப் ேபாாிேலேய தா ம்
களத்தில் ேதான் வெதன் உ தி ெசய் ெகாண்டான் அவன். பாசைறயிேலேய
நாட்கடன்கைள
த் க் ெகாண் ேபார்க்ேகாலம் ண்டான். மார்பில் கவசங்கைள
அணிந்த ேபா பைழய ேபார்களின் நிைன க
மனக்கண் ன் ேதான்றின.

ம், ெவற்றி அ

பவங்க

ம்

குமாித் ெதய்வத்ைத ம், தன் அன்ைனைய ம் நிைனத் கண் இைமகைள
த்
தியானத்ேதா ைககூப்பி வணங்கினான். பட் உைற ேபார்த்த வட்டத் தட் ல்
ைவத் ப் ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் மாியாைதேயா ம் பணிேவா ம் அளித்த வாைள ம்
ேகடயத்ைத ம் எ த் க் ெகாண்ட ேபாேத குமாரபாண் யனின் கரங்கள் ேபார்த்
ப்ைப அைடந் விட்டன. அவன் உட
ம் உள்ளத்தி ம் ராேவச உணர்ச்சி
ெபாங்கி நின்ற . பாசைறக்கு ெவளிேய நின்ற ஆயிரக்கணக்கான ரர்கள்
குமாரபாண் யைனப் ேபார்க் ேகாலத்தில் காண்பதற்குக் காத்தி ந்தார்கள்.
மிக உயரமான பட்டத் யாைனயின் பிடாியில் அம்பாாி ைவத் ப் பாசைற
வாயி ல் ெகாணர்ந் நி த்தியி ந்தான் பாகன். அரசேவழமாகிய அந்தப்
பிரம்மாண்டமான யாைனயின் ெபான் கபடாம் ெவயிெலாளியில் மின்னிற் .
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அதற்கப்பால் ல் பி த் வாிைச நி த்தினாற் ேபால் குதிைரப் பைடக ம், யாைனப்
பைடக ம் அணிவகுத் நின்றன. காலாட் பைட ரர்கள் பி த்த ேவள்களின்
னிகள் கூாிய ேநர்க்ேகா ேபால் வாிைச பிைழயாமல் ெதாிந்தன. அதற்கும் அப்பால்
ேதர்ப் பைடகள் நின்றன. குமாரபாண் யன் ேபார்க்ேகாலத்ேதா பாசைற வாச ல்
வந் நின்ற ேபா உற்சாக ஆரவாரம் திைச க கைளத் ைளத்த .
உடனி ந்த ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் பட்டத் யாைனயில் ஏறிக் ெகாள் மா
ேவண் னான். "எனக்கு ஒ நல்ல குதிைர இ ந்தால் ேபா ேம! ேபார்க்களத்தில் இந்த
ஆடம்பரங்கெளல்லாம் எதற்கு?" என்றான் குமார பாண் யன்.
"இளவரேச! நாைளக்கு உங்கள் வி ப்பம் ேபால் குதிைரேயா, ேதேரா எ த் க்
ெகாள்ளலாம். இன் நீங்கள் யாைனயில் தான் களத் க்கு எ ந்த ள ேவண் ம்.
ெதன்பாண் ப் பைடக க்குப் ெபா ப்பான தைலைமயில்ைல என்ெறண்ணி
இ மாந் கிடக்கும் நம் பைகவர்கெளல்லாம் நீங்கள் வந் விட்டைதக் கண்
அதிர்ச்சி அைடய ேவண் ம். குதிைரேயா, ேதேரா ைவத் க் ெகாண்டால் உங்கைள
யாைனயின் ேமற் பார்க்கிற மாதிாி அவ்வள நன்றாக அவர்களால் பார்க்க
யா .
ேம ம் உயரமான இடத்தி
ந் தாங்கள் காட்சியளித் க் ெகாண்ேடயி ந்தால்
தான் நம் ரர்கள் பார்த் உற்சாகம் அைடய
ம்" என் ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்
ேவண் க் ெகாண்டான். குமாரபாண் யனால் ம க்க
யவில்ைல. யாைன ேமல்
ஏறி அம்பாாியில் அமர்ந் ெகாண்டான். மற்றப் பைட தன்ைமயாளர்கள்
குதிைரகளில் ஆேராகணித் ச் சூழ்ந்தனர். ேபார் ெதாடங்குவதற்கு அறிகுறியான
க விகள் ழங்கின. யாைன ேமல் அமர்ந் களம் ேநாக்கிச் ெசன்ற ேபா
குமாரபாண் ய ைடய கத்தில் ரம் விரவிய ஒ வைக அழகின் கம்பீரம்
தவழ்ந்த . ெதன்பாண்
ரர்களின் ஊக்கம் அந்த கத்ைத அண்ணாந் பார்க்கும்
ேபாெதல்லாம் நான்கு மடங்காகப் ெப கிய .
எதிர்ப்பக்கத்தில் வடதிைசப் ெப ம் பைட ம் ெப
ழக்கங்கேளா களத்ைத
ேநாக்கிப் பாய்ந் வந் ெகாண்
ந்த . ஒன்ேறாெடான் கு றிக் கலக்க வ ம்
இரண்

கடல் விளிம் கெளனப் பயங்கரமாகத் ேதான்றிய . பைடகளின் சங்கமம்,

ரர்களின் குரல்கள், வாத்திய ழக்கங்கள், ஓ ம் காி, பாிகளின் ஓலம், தத்தம்
தரப்பின் வாழ்த் ஒ - எல்லாமாகச் ேசர்ந் களம் பிரளய ஓைசயின் நிைலைய
அைடந்த . பைடக் கடல்கள் ஒன் கலந்தன. ேபார் ெதாடங்கி விட்ட . வழக்கம்
ேபால் அலட்சியமாகப் பாசைறகளி
ந் தி ம்பிப் ேபார்க்களத் க்கு வந்த வடதிைச
மன்னர்கள் ஐவ ம் எதிர்ப்பக்கத்தில் யாைன ேமல் ஆேராகணம் ெசய் வ ம்
குமாரபாண் யன் இராசசிம்மைனக் கண் திைகத்தனர். ம ண்ட கண்களால் ேசாழன்
ெகா ம்பா

ராைனப் பார்க்க, அவன் கண்டன் அ தைனப் பார்த்தான். கண்டன்

அ தன் அரசூ ைடயாைனப் பார்க்க, அவன் பர

ைடயாைனப் பார்த்தான்.

ஒ வைர ஒ வர் பார்த் க் ெகாண்ட அந்தப் பார்ைவ, "இனி நாம் அலட்சியமாக
இ ப்பதற்கில்ைல" என் தங்க க்குள் குறிப்பாேலேய ேபசிக் ெகாள்வ

95
ேபா

ந்த . ஒ

கணம் தான் வியப் , திைகப் , எல்லாம். ேபார்க்களத்தின்

பிரளயத் க்கு ந ேவ ஆச்சாியப்பட் க் ெகாண்

நிற்க ேநரம் ஏ ? ேபாைரக்

கவனித் அதில் ஈ பட்டார்கள் அவர்கள். திய ணி ம், ஊக்க ம் ெபற்ற
காரணத்தால் அன்ைறக்குப் ேபாாில் ெதன் பாண் ப் பைடகளின் ைககள் தான்
ஓங்கியி ந்தன. ம நா ம் அேத நிைல. குமாரபாண் யன் வந்த ன்றாவ நாள்
காைலப் ேபார் ெதாடங்குகிற சமயத்தில் சக்கேசனாபதி ம் ஈழ நாட் ப் பைடக ம்
வந் ேசர்ந் ெகாண்டார்கள். வடதிைசப் பைடத் தைலவர்க க்கு அ இரண்டாவ
அதிர்ச்சியாக அைமந்த . ெகாதிப்ேபா ேபார் ெசய்தனர் அவர்கள்.
தீவிைன வயத்தால் அன்ைறக்குப் ேபார்
குமாரபாண் ய

ந்த . பாசைறக்குத் தி ம் ம் ேபா

ம், சக்கேசனாபதி ம், அவர்க

ைடய

ரர்க

ம் ேசார் ம்

யர மாகத் தி ம்பினர். காரணம்...? அன் நடந்த ேபாாில் கரவந்த ரத் அரச ம்,
மா ர மாகிய ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் மாண் ேபானான். எதிர்த் தரப் ப்
பைடயி
ந்த கீைழப்ப
ர்க் கண்டன் அ தன் குறி ைவத் எறிந்த ேவல்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின் உயிைரக் கு த்த . சக்கேசனாபதி தன் பைடகேளா வந்
ேசர்ந் ெகாண்
க்காவிட்டால், ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் மரணத் க்குப் பின்
தன்னம்பிக்ைகையேய இழந்தி ப்பான் குமாரபாண் யன்.
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தைனய த் பாசைறயில் ப த்த ப க்ைகயாக இ ந்த ேசர
நாட் ப் பைடத்தைலவ ம் உயிர் விட் விட்டான். இந்த இ அதிர்ச்சிகளி
ந் ம்
மீட் ப் பைடகைளத் ைதாியப்ப த் வதற்காக அன் இர
வ ம்
குமாரபாண் ய

ம், சக்கேசனாபதி ம் உறக்கமின்றி அைலந்

வாட்டமைடந்தி ந்த கரவந்த ரத்

ரர்கைள ம், ேசர

உைழத்தனர்.

ரர்கைள ம்

ஊக்க ட் வதற்காக ெப ம்பா பட்டனர். ேசார் ம், ேசாக ம் ெகாண்
ந்த பைட
ரர்க ைடய பாசைறக்குத் தாேன நடந் ேபாய்த் ைதாியம் கூறினான்
இராசசிம்மன். இவ்வள ம் ெசய்த பின்ேப கலக்கமில்லாமல் ம நாள் வி ந்த ம்
களத்திற் குந் ேபார் ெசய்ய
ந்த அவர்களால். ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் இறந்
ேபானதால் பைழயப பைடகள் இரண்ேட வி கங்களாகக் கு க்கப்பட்டன.
அப்ேபா சக்கேசனாபதிேய அவைனக் கலங்க ைவக்கும் அந்தக் ேகள்விையக்
ேகட் விட்டார். "தைலைமேயற்கப் பைடத் தைலவர்கள் இல்ைலெயன் ஏன் பைட
வி கங்கைளக் கு க்குகிறீர்கள்? தளபதி வல்லாளேதவைன வரவைழத்
ெந க்க ையத் தவிர்க்கலாேம?" என் சக்கேசனாபதி ேகட்டேபா , அவ க்கு
ம ெமாழி கூ ம் வைகயறியா தயங்கினான் அவன்.
"சக்கேசனாபதி! அைதப் பற்றி இப்ேபா உங்களிடம் ேபசும் சக்தியற்றவனாக
இ க்கிேறன் நான். ஆனால் நீங்க ம் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ய சமயம் வ ம்
ேபா அந்தச் ெசய்திைய உங்களிடம் ெசால்ேவன். இப்ேபா என்ைன
விட் வி ங்கள்" என் பதில் கூறிய ேபா அவாிடம் ஏேதா ஒ
யரமான
ேவண் ேகாைளக் ேகட்ப ேபான்றி ந்த அவன் குரல்.
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சக்கேசனாபதிக்கும் அவ க்கும் இந்த விஷயத்ைதப் பற்றிப் ேபச்சு நடந்த அன்
இர ந யாமத்தில் எல்ேலா ம் உறங்கிக் ெகாண்
க்கும் சமயத்தில் பாண் ப்
பைடகளின் பாசைறகள் இ ந்த பகுதியில் திடீெரன் ஒ ெப ங் குழப்பம்
உண்டாயிற் . கூக்குரல்க ம், கூட்ட மாகச் சிலர் தி தி ெவன ஓ கிற ஓ
ம்,
தீப்பந்த ெவளிச்ச மாகக் கலவரம் எ ந்த . சக்கேசனாபதி ம் குமாரபாண் ய ம்
எ ந் அ என்னெவன் பார்ப்பதற்காகச் ெசன்றனர்.
--------3.19. ஊழிப் ன்னைக
மகாமண்டேலசுவரர் அந்த மாதிாித் தளர்ந் ேபசிச் ேசந்தன் அதற்கு ன்
ேகட்டதில்ைல. கம்பீரத்தின் சாைய குன்றி யர அைமதிேயா கூ ய சாந்தம்
நில வைத அந்த கமண்டலத்தில் அன் தான் கண்டான் அவன். ாிந் ெகாள்ள
யாத திர்த்தன்ைம நிைறந்த அந்தக் கண்களில் ஏக்கம் படர்வைத தல் தலாகச்
ேசந்தன் பார்த்தான். நிமிர்ந் அகன் நீண் ேம ட் ப் படர்ந்த அவ ைடய
ெநற்றியில் ேமதா கர்வம் மைறந் சு க்கங்கள் ெதாிந்தன. ேசந்தன் மனத்தில்
அைதெயல்லாம் பார்த் க் காரணமற்ற பயங்கள் கிளர்ந்தன.
"சுவாமி! இன் தங்க ைடய ேபச்சும் ேதாற்ற ம் இதற்கு ன் நான் காணாத
விதத்தில் இ க்கின்றனேவ! என் மனம் எைத எைதேயா நிைனத் அஞ்சுகிறேத!" ணிைவ வரவைழத் க் ெகாண் அவாிடேம ேகட்டான். அவன் இப்ப க் ேகட்ட ம்
அவர் ேந க்கு ேநர் தி ம்பி அவ ைடய கத்ைதப் பார்த்தார்! ெமல்லச் சிாித்தார்.
வா ய ைவக் காண்ப ேபால் மங்கித் ெதன்பட்ட அந்தச் சிாிப் . ேசந்தன்
பயபக்தி டேன அந்த கத்ைத ம், அந்தச் சிாிப்ைப ேம பார்த் க் ெகாண்
நின்றான். ெமல்ல நடந் அ கில் வந் தம் ெசாந்தக் குழந்ைத ஒன்ைறத் தடவிக்
ெகா ப்ப ேபால் அவன்
ைக இ ைககளா ம் வ
னார் அவர்.
"ேசந்தா! உன்ைனப் ேபால் என்னிடம் நன்றி விசுவாசங்கேளா உைழத்த மனிதர்
ேவ யா மில்ைல. உன்னிடம் எந்த அந்தரங்கத்ைத ம் நான் மைறக்கக் கூடா .
ஆனா ம் இப்ேபா என்னிடம் எ
ம் ேகட்காேத... ேபசாமல் என் டன்
இைடயாற் மங்கலத் க்கு வா." இந்த வார்த்ைதகைளச் ெசால் ம் ேபா
அவ ைடய கண்கள் கலங்கி ஈரம் கசிந் பளபளப்பைத அவன் பார்த் விட்டான்.
அைதப் பார்த்த ம் ேசந்த ைடய மனத்ைத ஏேதா ஓர் அவல உணர் இ க்கிப்
பிழிந்த . அ ைக வந் வி ம் ேபா
ந்த . அாிய யற்சியின் ேபாில் தன்
உணர்ச்சிகைள அடக்கிக் ெகாண் , அவேரா

இைடயாற்

மங்கலம் ெசன்றான்.

இைடவழியி ள்ள ஊர்களிெலல்லாம் ேபார்க்காலத்தில் நில ம் பய ம், பரபரப் ம்
நிலவிக் ெகாண்
ந்தன. ேவளாண்ைமத் ெதாழில் சாியாக நைடெபறவில்ைல.
ஊர்கள் கலகலப் க் குைறந் காணப்பட்டன. பறளியாற்றில் நீர் குைறந் காலால்
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நடந்

அக்கைர ேசர்ந்

வி மள க்கு ஆழமற்றி ந்த . கைரேயாரத்

ஆலமரங்களில் இைலகள் ப த் ம், உதிர்ந் ம் விகாரமாகத் ெதன்பட்டன.
ேசாகமயமான ெபாிய நிகழ்ச்சி ஒன் வ வதற்கு ன் கூத்தரங்கில் அமர்ந்
ெகாண்
க்கும் அைவயினாின் அைமதி ேபால இைடயாற்
மகாமண்டேலசுவரர் மாளிைக ம் நிசப்தமாயி ந்தன.

பார்த் க்

மங்கலம் தீ ம்,

ேசந்த ம் மகாமண்டேலசுவர ம் பறளியாற்ைறக் கடந் இைடயாற்
மங்கலத்ைத அைட ம் ேபா நண்பகலாகிவிட்ட . ெவயில் நன்றாய்க் காய்ந்
ெகாண்
ந்த . அம்பலவன் ேவளாைன ம், இரண்ெடா காவல்
தவிர இைடயாற் மங்கலம் மாளிைகயில் ேவ யா ம் இல்ைல.

ரர்கைள ம்

"ேசந்தா! இப்ேபா இந்த இடம் மயானம் ேபால் அைமதியாயில்ைல?" என் ஒ
தி சாகச் சிாித் க் ெகாண்ேட அவர் ேகட்டார். அவன் அதற்கு என்ன பதில்
ெசால்வெதன் ெதாியாமல் விழித்தான். அந்தச் சமயத்தில் அம்பலவன் ேவளான் வந்
அவர்கெளதிேர வணங்கி நின்றான்.
"ேவளான்! நீ உடேன அரண்மைனக்குப் றப்பட் ப் ேபா. அங்ேக மகாராணிேயா
குழல்வாய்ெமாழி தங்கியி க்கிறாள். நான் அைழத் வரச் ெசான்னதாக உடேன
அவைள அைழத் வா" என் மகாமண்டேலசுவரர் கட்டைளயிட்டார். அவேர
குழல்வாய்ெமாழிைய மகாராணிேயா அரண்மைனக்கு அ ப்பிவிட் ஏன் இப்ேபா
இவ்வள அவசரமாக அைழத் வரச் ெசால்கிறாெரன் விளங்காமல் ேசந்தன்
திைகத்தான். அவர் கட்டைள கிைடத்த டன் ேவளான் றப்பட் விட்டான்.
மகாமண்டேலசுவரர் ேசந்தன் பின் ெதாடர, மாளிைகக்குள் ேபாய் ஒவ்ேவார் இடமாக
அன் தான் திதாகச் சுற்றிப் பார்ப்பவர் ேபால் சுற்றிப் பார்த்தார். நந்தவனத் க்குப்
ேபாய் ஒவ்ெவா ெச யாக, ஒவ்ெவா மரமாக, ஒவ்ெவா ெகா யாக நின்
ேநாக்கினார். அவ ைடய ேநாக்கம் என்னவாக இ க்குெமன் ேசந்தனால் விளங்கிக்
ெகாள்ள
யவில்ைல. கைடசியாக இைடயாற் மங்கலம் மாளிைகயில்
ேமல்மாடத் நிலா ற்றத்தில் உயர்ந்த இடத்தில் ஏறி நான்கு ற ம் சுற்றிச் சுற்றிப்
பார்த்தார். அப்ேபா ம் மகாமண்டேலசுவரர் சி குழந்ைத மாதிாி கண்கலங்கி
நிற்பைதச் ேசந்தன் கண்டான். அவனால் ெபா க்க
யவில்ைல. சகலத்ைத ம்
ஆட் ப் பைடத் க் ெகாண்
ந்த அந்த அாிய மைல கண்கலங்கி நிற்பைதக் காணப்
ெபா க்காமல், "சுவாமி! ம ப
ம் இப்ப க் ேகட்பதற்காக என்ைன மன்னி ங்கள்.
உங்கள் ெசயல்கைள என்னால் ாிந் ெகாள்ள
யவில்ைல" என் அ ைகயின்
சாைய பதிந்த குர ல் ேகட்டான் ேசந்தன். ெம வாகத் தி ம்பி அவன் கத்ைதப்
பார்த்
ன் ேபாலேவ சிாித்தார் அவர். "ேசந்தா! நீ மிக ம் நல்லவன்" என் அவன்
ேகட்ட ேகள்விக்குத் ெதாடர்பின்றிப் பதில் வந்த அவாிடமி ந் .
சிறி ேநரத்தில் இ வ ம் நிலா ற்றத்தி
ந் கீேழ இறங்கி வந்தனர். "ேசந்தா நீ
ேபாய் நந்தவனத்தி
ந் எத்தைன வைக மலர்கள் இ க்கின்றனேவா
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அவ்வளைவ ம் குடைல நிைறய ெகாய் ெகாண் வா. நான் ேபாய் நீரா
வ கிேறன்" என் கூறிச் ேசந்தைன நந்தவனத்திற்கு அ ப்பிவிட் பறளியாற்ைற
ேநாக்கி நடந்தார் மகாமண்டேலசுவரர். குழந்ைதத்தனமாக ெவகுேநரம் ைளந்
ங்கி
கி நீரா னார். ஈரம் லராத ஆைடேயா இைடயாற் மங்கலம்
மாளிைகயி
ந்த சிவன் ேகாயில் வாயி க்கு வந்தார். ேசந்தன் குடைல நிைறயப் பல
நிறப் க்கேளா எதிேர வந் நின்றான். அவற்ைற வாங்கிக் ெகாண்
ஆலயத் க்குள் ெசன்றவர் ெவகு ேநரமாக ெவளிேய வரவில்ைல. ேமலாைடைய
அைரயில் பயபக்திேயா கட் க் ெகாண் ேகாயி க்குள் ைழந் எட் ப்
பார்த்தான் ேசந்தன். அங்ேக கண்ட காட்சி அவைன ெமய்சி ர்க்க ைவத்த .
சிவ ங்கத்திற்கு ன்னால் மகாமண்டேலசுவரர் தியானத்தில் அமர்ந்தி ந்தார். சற்ேற
க் குவிந்தி ந்த அவ ைடய விழிப் பள்ளங்களி
ந் மாைல மாைலயாகக்
கண்ணீர் வ ந் ெகாண்
ந்த . தம் சிரத்ைத அலங்காித் க் ெகாண்
ந்த
ையக் கழற்றி மலர்கேளா சிவ ங்கத்தின் பீடத்தில் இட்
ந்தார் அவர். ேசந்தன்
அைதக் கண்

ெமய் ம், மன ம் குைழத்

உேராம ளகெமய்தி, கண்ணீர ம்ப

நின்றான். எவ்வள ேநரம் அப்ப ேய நின்றாேனா அவன்? தன்ைன மறந்
ெகாண்ேட இ ந்தான்.

நின்

மகாமண்டேலசுவரர் தியானங் கைலந் எ ந் நின்றார். அப்ேபா தான் மலர்ந்த
ெசந்தாமைரப் ப்ேபால் அவ ைடய கத்தில் ெதய்விகமானெதா ஒளி மலர்ந்
இலங்கிய . அந்த ஒளியின் மலர்ச்சியில் அறிவின் அகங்காரம் எாிந் சாம்பலாகி
விட்ட ேபால் தி நீ
லங்கிய ெநற்றியில்.
"ேசந்தா! மகாமண்டேலசுவரைர, அேதா அந்த இடத்தில் கழற்றி ைவத் விட்ேடன்.
இனி என் தைலயில் யா ம் கல்ெலறிய மாட்டார்கள்" என் சிவ ங்கத்தின் பீடத்ைத
சுட் க்காட் ச் ெசான்னார் அவர். அப்ேபா அவ ைடய கத்தில் மலர்ந்த சிாிப்பில்
க ைண த்தி ந்த . ேசந்தன் ேபசும் உணர்விழந் நின்றான்.
"என்ேனா வா!" என் அவைனக் ைகப்பற்றி அைழத் ச் ெசன் சிவ
ஆலயத் க்கு ன் குறட் ல் ெகாண் ேபாய் உட்கார ைவத் விட் த் தா ம் எதிேர
உட்கார்ந்தார். அப்ேபா ஒளி மங்கி இ ள் சூழ ஆரம்பித்தி ந்த சமயம். காற்
இதமாகக் குளிர்ந்
சிக் ெகாண்
ந்த . சிவாலயத் க்குள்ளி ந் அகிற் ைகயின்
மண ம் மலர்களின் வாசைன ம் கலந் ெவளிவந் பரவின. அந்த அற் தமான
சூழ ல் இைடயாற் மங்கலம் நம்பியின் குரல் ேசந்தைன ேநாக்கி ஒ த்த .
"ேசந்தா, ேகள்! நீ ம் உன் மன ம் எந்தப் ேபரறிவின் ன்னால் பணிந்
ர
வணக்கம் ெச த்தி வ கிறீர்கேளா அந்த அறி இப்ேபா அழிந் விட்ட . அல்ல
தன்ைன அழித் க் ெகாண் விட்ட என் ேவண் மானா ம் ைவத் க் ெகாள்.
கயிற்றால் கட்டப்பட் க் ைக ம் கா ம் ஆ ம் மரப்பாைவ கயிற்றின் இைணப்ப ம்
ேபா ஆட்டமற் ப் ேபாவ ேபா ம் நம் விைனகளின் கழி காலத்தில் அறி ம்
மனித க்குப் பயன்ப வதில்ைல. இந்த உண்ைமையத் ெதாிந் ெகாள்ள எனக்கு
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இத்தைன காலம் வாழ்ந் பார்க்க ேவண் யி ந்த , அப்பா! அறி அளவற் ப்
ெப கிக் கூர்ைமயாகும் ேபா அைத நமக்களிக்கும் ெதய்வத்ைத ேநாக்கிச் ெச த் ம்
பக்தியாக மாற்றிக் ெகாண் விட ேவண் ம். அைத நான் ெசய்யத் தவறி விட்ேடன்.
கத்திைய நீட் ப் பய
த் ம் வழிப்பறியாளைனப் ேபால் என் அறிைவப் பிறர்
அஞ்சும் க வியாக்கிேனன். அளவற்ற அறிவின் கூர்ைமக்கு எதிாிக ம்,
ெபாறாைமப்ப பவர்க ம் ஏற்படாம
க்க ேவண் மானால் அைதப் பக்தியாக
மாற்றிக் ெகாண் விட ேவண் ம். நான் இ மாந் , ெசம்மாந் திாிந்ேதன். என் கண்
பார்ைவயால் மனிதர்கைள இயக்கிேனன். நல்விைன ைண நின்ற வைரயில் என்
அறி பயன்பட்ட . தளபதி ம், கழற்கால் மாறனா ம் என் ேமல் அசூையப் படத்
ெதாடங்குகிற சமயத்திேலேய என் நல்விைனயின் விைள குன்ற ஆரம்பித் விட்ட .
"நான் சிைறப்ப த்தி ைவத்த தளபதி தப்பி வந்தான். நான் தந்திரமாக அடக்க
எண்ணிய ஆபத் தவிகள் தைலவேனா ேசர்ந் ெகாண்டான். நான் மைறக்க
வி ம்பிய பகவதியின் மரணத்ைதத் தளபதி ம், ஆபத் தவிகள் தைலவ ேம ேகட் த்
ெதாிந் ெகாண் என் ேமல் கல்ெலறிந் விட் ஓ னார்கள். உங்கள் கப்ப ல்
உங்கேளா தற்ெசயலாக மா ேவடத்தில் வந் தன் திமிரால் இறந் ேபான பகவதி
என் சூழ்ச்சியினால் ெகால்லப்பட்டாெளன்ேற தளபதி நிைனத் விட்டான். என்
நல்விைன கழிகிற காலம் வந்ததனால்தான் அவன் மனத்தில் இந்த நிைன
உண்டாயிற் . இப்ேபா அவ ம் கழற்கால் மாறனார் த யவர்க ம் ஒன்
ேசர்ந் என்ைன அழிக்க யன் திட்டமிட் க் ெகாண்
ப்பார்கள். அைத எதிர்த் ச்
சூழ்ச்சி ெசய்ய என் அறி க்கு இப்ேபா ஆற்ற ல்ைல. நல்விைனப் பயைன அ
இழந்

விட்ட . ஒவ்ெவா வ ைடய அறி க்கும் 'ஆகூழ்' (வளர்ச்சி), 'ேபாகூழ்'

(அழி ) என இரண்

நிைலக

இனிேமல் பயன்படா . என்

ண் . எனக்கு இப்ேபா
கத்ைத நிமிர்ந்

ேபாகூழ் நிைல. என் அறி

பார்ப்பதற்ேக பயப்ப கிறவர்கள், என்

ெநஞ்சுக்குக் குறிைவத் க் கத்திைய ஓங்க ம், தைலயில் கல்ெலறிய ம்

ணிந்

விட்டார்கெளன்றால், என் அறி அவர்கைளத் த க்கும் நல்விைனத் ைணைய
இழந் விட்ட என் தான் ெபா ள். அதன் விைளவாக இந்தத் ெதன்பாண்
நாட் க்ேக ன்பங்கைள வளர்த் விட்ேடன் நான். பக்தியாக மாறாத காரணத்தால்,
ஞானமாகப் ப க்காத இயல்பால் எத்தைன பிாிவிைனச் சக்திகைள இங்ேக
உண்டாக்கிவிட்ட என் அறி ? தளபதியின் ரட்
ரத்ைதப் ேபாலேவ என்
ரட் அறி ம் எவ்வள ெக தலானெதன்பைத இன் உணர்கிேறன். ஆனால் இ
காலங்கடந்த உணர் . மகாமண்டேலசுவரர் என்ற அந்தப் பதவிைய ஏற் க் ெகாண்ட
காலத்திேலேய எனக்கு இந்த உணர் இ ந்தி ந்தால் எவ்வளேவா பயன்பட்
க்கும்.
ஒ க்கம், ேநர்ைம, 'அறிவின் அகந்ைத அழியாத ெதய்வபக்தி' இவற்ைற ைவத் க்
ெகாண்
ந்ேதன். இ வைர இைடயாற் மங்கலத் ச் சிவன் ேகாவி ல் நான் ெசய்த
அத்தைன வழிபா ம் அறிவின் ஆணவத்ேதா ெசய்தைவ. ஏெனன்றால் அந்த
வழிபா களின் ேபா நான் மன
கிக் கண்ணீர் சிந்தியதில்ைல. இன் ெசய்த
வழிபா தான் உண்ைமயான வழிபா . இன்ைறக்கு வ த்த கண்ணீாில் என் அறி க்
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ெகா ப்ெபல்லாம் கைரந் விட்ட . அப்பா! ஒவ்ெவா தைல ைறகளி
மனித க்குக் காலங்கடந்
த்தி வ வதால் தான் விதியின் ெவற்றிகள்
அதிகமாகிவி கின்றன. ேசந்தா! நான் ம ப
ம் ஒ பிறவி எ த்தால்

ம்

அறிவாளியாகப் பிறக்க மாட்ேடன். பக்திமானாகப் பிறப்ேபன். பா
ம், அ
ம்,
ெதாண் ெசய் ம் என்ைன அழித் க் ெகாண் இன்பம் காண்ேபன்." இந்தக் கைடசி
வாக்கியத்ைதச் ெசால் ம் ேபா இைடயாற் மங்கலம் நம்பியின் குர ல் அ ைக
கு றிப் பாய்ந்த . குரல் த த த் ப் ேபச்சு தைடப்பட்ட . இரண் கன்னங்களி ம்
கண்ணீர் த் கள் உ ண் வ ந்தன.
அ வைர சிைலேபால் உட்கார்ந் ேகட் க் ெகாண்
ந்த ேசந்தன், வாய்
திறந்தான். "சுவாமி! இந்த விநா ேய தாங்கள் உத்தர ெகா த்தால் தங்கள்
எதிாிகைள அழித்ெதாழித் விட என்னாலான யற்சிையச் ெசய்கிேறன். தாங்கள்
இப்ப ைநந் மனம் ண்பட் ப் ேபசுவ நன்றாகயில்ைல!" இைதக் ேகட் அவர்
பலமாக வாய்விட் ச் சிாித்தார். "ேசந்தா! நீ நன்றி ள்ள ஊழியன். ஆனால், என்
எதிாிகளால் என்ெனன்ன சீரழி கள் வரப் ேபாகின்றன என்பைத நீ உடனி ந்
காணப் ேபாவதில்ைல! அதற்குள் ஒ மாெப ம் சன்மானத்ைத - நீ கனவி ம்
எதிர்பார்த்திராத சன்மானத்ைத உனக்குக் ெகா த் , உன்னிடம் நான் பட்
நன்றிக் கடைனத் தீர்த் , உன்ைன இங்கி ந்
"சுவாமி! அப்ப ெயல்லாம் ெசால்

அ

க்கும்

ப்பி வி ேவன்" என்றார்.

என் மனத்ைதப் ண்ப த்தாதீர்கள்.

நன்றி மில்ைல; கட மில்ைல. இந்த உடல் உங்க க்குச் ெசாந்தம். உங்க க்ேக
உைழத் ச் சாவதற்குக் கடைமப்பட்ட " என் உ க்கமாகச் ெசான்னான் ேசந்தன்.
"அெதல்லாமில்ைல! நான் எைத உனக்குக் ெகா க்கிேறேனா அைத ம க்காமல்
ஏற் க் ெகாள்கிேறெனன் சத்தியம் ெசய் ெகா . இந்த நாட் மகாராணிக்கும்
குமாரபாண் ய க்கும் கூட நான் இவ்வள நன்றிக் கடன் படவில்ைல. ஆனால்
உனக்குக் கடன் பட்
க்கிேறன் ேசந்தா!" அவர் கூறியைதக் ேகட் ச் ேசந்தன்
தயங்கினான். அவர் சிாித் க் ெகாண்ேட ேம ம் கூறினார்: "பார்த்தாயா? என
நல்விைனப் பயன் தீர்கிற காலத்தில் நீ கூட நான் ெசால்கிறப ேகட்க
மாட்ேடெனன்கிறாேய!"
"ஐயா! சுவாமி! அந்தக் குற்றத்ைத என் ேமல் சுமத்தாதீர்கள். நான் நீங்கள்
ெகா ப்பைத ஏற் க் ெகாள்கிேறன். நீங்கள் ெசால்கிறப ேய ேகட்கிேறன். இ
சத்தியம்! இ சத்தியம்!" என் ைககூப்பிச் ெசான்னான் ேசந்தன்.
"சிவன் ேகாவில் குறட் ல் உட்கார்ந்

என்ைன வணங்கிக் ெகாண்ேட நீ ெசால்

ம்

இந்த வார்த்ைதகள் உ திதாேன? எந்தக் காரணத் க்காக ம் நீ ெகா த்த சத்தியத்ைத
மீற மாட்டாேய?"
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"என் ேமல் இன்
கூட் க் ெகாண்

ம் சந்ேதகமா சுவாமி?" என்
ேபாய், அவன்

கூறிய அவைன விளக்க ேக

கத்ைத உற் ப் பார்த்தார் அவர். சில விநா கள்

அப்ப ேய பார்த் க் ெகாண் நின்றவர், "ேசந்தா உன் சத்தியத்ைத நம் கிேறன்"
என் தீர்மானமான குர ல் ெசான்னார்.
"என் பாக்கியம்" என்றான் ேசந்தன். "இப்ேபா ேகட் க்ெகாள்! அதிர்ச்சிேயா
கூச்சேமா அைடயாேத. நான் பட்ட நன்றிக் கடைனத் தீர்த் க் ெகாள்வதற்காக என்
ெபண் குழல்வாய்ெமாழிைய உனக்குக் ெகா க்கப்ேபாகிேறன்!"
"சுவாமி! அபசாரம்... என்ன வார்த்ைத கூறினீர்கள்? மகாமண்டேலசுவராின்
ெசல்வப் தல்வி எங்ேக? இந்த அ ைம ஊழியன் எங்ேக? நான் தகுதியற்றவன்.
கு பி... ேம ம் தங்கள் அ ைமக் குமாாி அல் ம் பக ம் குமாரபாண் யனின்
நிைனவிேலேய ஏங்கிக் ெகாண்
க்கிறார்கள்" என் அலறிக் ெகாண்ேட,
ெந ஞ்சாண்கிைடயாக அவர் பாதங்களில் ழ்ந் பற்றிக் ெகாண்டான் நாராயணன்
ேசந்தன்.
"அவள் குமாரபாண் யைனக் காத ப்பைத நான் அறிேவன். ஆயி ம் என்
வி ப்பம் அவைள நீ ஏற்க ேவண் ம் என்ப தான். இைத மாற்ற
யா . எ ந்தி !"
சிாித்தவாேற கூறினார். அந்தச் சிாிப் ! அ

ஊழிக் காலத்தின் ன்னைகயா?

----------3.20. தீவிைனப் பர கிற
வன ேமாகினி ேபயைறயப்பட்

ஓ

வ கிறவைளப் ேபால் ஓ

வந்தைதக்

கண்ட டன் மகாராணி, குழல்வாய்ெமாழி, விலாசினி எல்ேலா ம் திைகப்ேபா
விைரந் வந் அவைளச் சூழ்ந் ெகாண்டனர்.
"என்னம்மா? ஏன் இப்ப

நிைலெகட் த் த மாறி ஓ

வ கிறாய்? என்ன

நடந்த ?" என் அந்தப் ெபண்ைண நி த்தி நிதானப்ப த்தி விசாாித்தார்கள்,
பவழக்கனிவாய ம் அதங்ேகாட்டாசிாிய ம். பயந் ெவளிறிய கண் பார்ைவயால்
தன்ைனச் சூழ்ந் நின்றவர்கைள ஒவ்ெவா வராகப் பார்த்தாள் வன ேமாகினி.
மகாராணியாைர ம், விலாசினிைய ம் பார்த் விட் க் குழல்வாய்ெமாழியின் ேமல்
அவள் பார்ைவ தி ம்பிய ேபா அவள் கண்கள் சு ங்கி ெவ ப் ப் படர கம்
சி த்த . அவைளப் பார்க்க வி ப்பம் இல்லாதவள் ேபால் கத்ைத ேவ பக்கம்
தி ப்பிக் ெகாண் விட்டாள் வன ேமாகினி.
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இைதக் கண் குழல்வாய்ெமாழியின் உள்ளம் அவமானப்பட் விட்ட ேபாலக்
ெகாதித்த . வன ேமாகினி என்ற சாதாரணமான வண்ணமகள் தன்னிடம் இப்ப
நடந் ெகாண்டாேள என் ேவதைனயாக இ ந்த அவ க்கு. 'பகவதிையப் பற்றி
விசாாித் க் ெகாண் வரப்ேபான வன ேமாகினி உண்ைமையத் ெதாிந் ெகாண்
வந்

விட்டாேளா? அதனால்தான் என்

கத்ைத இப்ப

ெவ ப்ேபா

பார்க்கிறாள்

ேபா ம்! ஐேயா, நான் ஏன் இந்தச் சமயத்தில் இங்ேக இ க்க ேநர்ந்த ? நான்
மைறத் ைவத்த உண்ைம என் ன்னாேலேய ெவளிப்பட் என்ைனத் தைலகுனிய
ைவக்க ேவண் மா?' என்
குழல்வாய்ெமாழி.

மனத் க்குள் எண்ணிப் பதற்றமைடந்தாள்

"வண்ணமகேள! ஏன் இப்ப ப் பதற்ற ம் பய ம் அைடந்
நிற்கிறாய்? நீ பகவதிையப் பற்றி விசாாித் க் ெகாண்

வாய் ேபசாமல்

வரச் ெசன்ற இடத்தில் என்ன

நடந்த ? ெசான்னால்தாேன எங்க க்குத் ெதாி ம்? ெசால் அம்மா?" என்
மகாராணி வன ேமாகினிையக் ேகட்டார். வன ேமாகினி ெவ ப் ம் அச்ச ம்
கலந்த கபாவத்ேதா ம ப
ம் குழல்வாய்ெமாழிைய நிமிர்ந் பார்த்தாள்.
பார்த் விட் பதில் ெசால்லத் தயங்குவ ேபால் நின்றாள். இனிேம ம் தான்
அங்ேகேய நின் ெகாண்
ந்தால் ெவளிப்பைடயாக அவமானப்பட் த் தைலகுனிய
ேநர்ந் வி ம் என் அஞ்சினாள் குழல்வாய்ெமாழி.
"உள்பக்கம் ேபாய்விட் இேதா ஒ ெநா யில் வந் வி கிேறன்" என் ஏேதா
அவசர காாியமாகச் ெசல்கிறவைளப் ேபால் ெசால் விட் ெமல்ல ந விச் ெசன்றாள்
குழல்வாய்ெமாழி. கத்திேலா, குர ேலா, தான் அங்கி ந் ெசல்வ மற்றவர்க க்கு
அநாகாிகமாகத் ேதான்றிவி வதற்குாிய குறிப்ேப காட்டாமல் சுபாவமாகச்
ெசால்கிறவைளப் ேபால் சிாித் க் ெகாண்ேட ெசால் விட் உட் றமாகச்
ெசன் விட்டாள் அவள். ெசன் விட்டாள் என்
த் ச் ெசால்வ தவ . ெசல்வ
ேபால் ேபாக்குக் காட் விட் அ ேகயி ந்த ஒ கத க்குப் பின் மைறந் நின்
ெகாண்டாள். வன ேமாகினி என்ன ெசால்லப் ேபாகிறாள் என்பைதக் ேகட் அறிந்
ெகாள் ம் ஆவல் அவ க்கு இ க்குமல்லவா? ெசவிகைளக் கூர்ைமயாக்கிக்
ெகாண் விநா க்கு விநா விைரவாகத்
க்கும் ெநஞ்சத்
ப் டன் கத
மைறவில் நின்றாள் அவள்.
"இன்

ம் ஏன் அம்மா தயங்குகின்றாய்? இைடயாற்

மங்கலத் ப் ெபண் இ க்கும்

ேபா தான் அவள் கத்ைதப் பார்த் ப் ேபசக் கூசி ம ண் நின்றாய்? அவேளா
உள்ேள ேபாய்விட்டாள். பயப்படாமல் நீ ெசால்ல ேவண் யைதச் ெசால்லலாம்" என்
பவழக்கனிவாயர் வன ேமாகினிையத் ண் க் ேகட்டார்.
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"ெபண்ேண! இன் ம் எங்கள் ெபா ைமையச் ேசாதித் க் ெகாண் நிற்காேத!
ெசால்" என் மகாராணி ம் ண்டேவ வனேமாகினி வாய் திறந்தாள்.
"அைத நான் எப்ப ச் ெசால்ேவன், ேதவி! ெசால்வதற்ேக நாக் கூசுகிற எனக்கு.
ேகாட்டாற் ப் பைடத்தளத் க்குப் ேபாகிற பாைதயில் மகாமண்டேலசுவர க்கு
எதிராக கலவரங்க ம் குழப்பங்க ம் நடந் ெகாண்
க்கின்றன. அந்தப்
ெபாியவைர ம் அவைரச் ேசர்ந்தவர்கைள ம் பற்றி மிகக் ேகவலமான ைறயில்
ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள். குழல்வாய்ெமாழி ம், நாராயணன் ேசந்த ம் ஈழத் க்குப்
பயணம் ெசய்த கப்ப ல் பகவதி ம் ெசன்றாளாம். மகாமண்டேலசுவரர் தம் ைடய
சூழ்ச்சியால் அந்தப் ெபண் பகவதிைய ஈழ நாட்
ந் தி ம்ப
யாதப
அங்ேகேய இறக்கும்ப ெசய் விட்டாராம். தளபதி வல்லாளேதவைனப்
ேபார்க்களத் க்கு ேபாகக்கூடாெதன் த த் ச் சிைறப்ப த்தினாராம்.
மகாமண்டேலசுவர ைடய காவ
ந் தப்பித் தளபதி ம் ஆபத் தவிகள்
தைலவ ம் கழற்கால் மாறனார் த யவர்கேளா ேசர்ந் ெகாண் ஒ ெபாிய
கலகக் கூட்டத்ைதேய உ வாக்கியி க்கிறார்கள். எங்கு பார்த்தா ம் ரட் க்
ெகாள்ைளக் கூட்டத்ைதப் ேபால் ஆ தபாணிகளாகத் திாிந் ெகாண்
க்கிறார்கள்
அவர்கள். நான் தப்பி ஓ வரத் ெதய்வம்தான் ைண ாிந்த . ேபாகிற வழியில்
இந்தச் ெசய்திகைளெயல்லாம் ேகள்விப்பட்ேடன். ஆனால், இைவ எவ்வள க்கு
உண்ைம என்ப எனக்குத் ெதாியா . த ல் என்னால் நம்பேவ
யவில்ைல.
மீண் ம் மீண் ம் பலர் கூறக்ேகட்ட ேபா நம்பாம ம் இ க்க
யவில்ைல. இந்த
நிைலயில் கலக்க ற் ப் பதறி ஓ வந்த ேபா கலகக்காராிடம் அகப்பட் க்
ெகாள்ளாமல் உயிர் பிைழத் வரேவண் ேம என்ற பயம் இங்கு வந் ேசர்கிற வைர
என்ைன விடவில்ைல. ஒ வழியாக அரண்மைனக்கு வந் உங்களிடேம நடந்தைதக்
கூறிவிட்ேடன்." ேபசி
ப்பதற்குள் வன ேமாகினிக்கு ச்சு இைரத்த .
அச்சத்தினா ம் குழப்பமான மன நிைலயினா ம் ெசாற்கள் தைடப்பட்
உ க்குைலந் ெவளிவந்தன. அவள் அவ்வா ேபசி நி த்திய பின் அங்கு ஒ
விதமான அைமதி நிலவிய .
அவள் ெசால்
த்த பின் ம் சிறி ேநரம் வைர ம் மகாராணிக்கும்
தியவர்க க்கும் அவ ைடய ெசாற்களில் நம்பிக்ைக உண்டாகேவ இல்ைல.
மகாராணி ேசாகம் ேதாய்ந்த குர ல் கூறலானார்:
"பவழக்கனிவாயேர! இெதல்லாம் உண்ைமயாயி க்கு ெமன்ேற என்னால்
நம்ப

யவில்ைலேய? பகவதி எப்ேபா

இலங்ைகக்குப் ேபானாள்?

மகாமண்டேலசுவரர் ஏன் அவைளக் ெகால்ல ஏற்பா

ெசய்ய ேவண் ம்? தளபதிக்கும்

அவ க்கும் அவ்வள ெபாிய பைகைம இ ப்பதற்கு ஒ காரண ம் இல்ைலேய?
இந்த மாதிாிச் ெசய்திகைளெயல்லாம் மகாமண்டேலசுவரர் ேமல் ெவ ப் க் ெகாண்ட
கூற்றத் தைலவர்கள் யாராவ
ெகட்ட காலம்? ஒ

ெபாய்யாகத் திாித்

விட்

பக்கத்தில் நாட் ன் எதிர்காலத்ைதேய

ப்பார்கேளா? இ
ெசய்

என்ன
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நிர்ணயிக்கும்ப யான ேபார் நடந்
பக்கத்தில் இப்ப

ெகாண்

க்கிற . இந்தச் சமயத்தில் இன்ெனா

உள்நாட் க் குழப்பம் எ ந்தால் எவ்வள

ேகவலம்?"

"மகாராணி! நீங்கள் கூ வ ேபால் எனக்கும் இதில் நம்பிக்ைக ஏற்பட மாட்ேடன்
என்கிற . பகவதி ஈழ நாட் ல் ேபாய் மரணமைடந்தி ந்தால் குமாரபாண் ய க்குத்
ெதாியாமலா ேபாகும்? அவ்வளேவன்? நம்ேமா இங்ேகேய தங்கியி க்கும்
மகாமண்டேலசுவராின் ெபண் குழல்வாய்ெமாழிையக் ேகட்டால் எல்லா விவர ம்
தாேன ெதாிந் வி கிற . எங்ேக அந்தப் ெபண்ைண உள்ேளயி ந் இப்ப க்
ெகாஞ்சம் கூப்பிட் அ ப் ங்கேளன். உடேன விசாாித் விடலாம்" என்
பவழக்கனிவாயர் கூறிய டன், "இேதா நான் ேபாய் உடேன இைடயாற் மங்கலத்
நங்ைகைய உள்ேளயி ந் கூப்பிட் க் ெகாண் வ கிேறன்" என் விலாசினி
ெசன்றாள். அப்ேபா அதங்ேகாட்டாசிாியர் கூறினார்: "மகாராணி! நம்பிக்ைக
உண்டாவ ம், உண்டாகாத ம் நம் எண்ணங்களின் அ ப்பைடையப் ெபா த்த .
ஆனால் ெந ப்பில்லாமல் ைகயா . ெவளியில் இவ்வள ெபாிய கலவரம் எழ
ேவண் மானால் அதற்கு ஏதாவ காரணம் இ க்கத்தான் ேவண் ம்."
"காரணம் இ க்கிறேதா இல்ைலேயா? இைவெயான் ம் நல்ல காலத் க்கு
அறிகுறியாகத் ேதான்றவில்ைல. மனக்கலக்கம்தான் அதிகமாகிற " என் ெசால் ப்
ெப
ச்சு விட்டார் மகாராணி. அந்தச் சமயத்தில் குழல்வாய்ெமாழிையத் ேத க்
ெகாண் உள்ேள ெசன்றி ந்த விலாசினி தி ம்பி வந்தாள்.
"மகாராணி! இைடயாற் மங்கலத் நங்ைகையக் காணவில்ைல. அேநகமாக
அரண்மைனயின் எல்லாப் பகுதிகளி ம் சுற்றிப் பார்த் விட்ேடன். எங்ேக
ேபானாெளன் ெதாியவில்ைல" என் தி ம்பி வந் விலாசினி கூறிய ேபா
எல்லா ம் அதிர்ச்சிக்குள்ளானார்கள்.
"உள்ேள ெசன்

வ கிேறன் என்

ேபானவள் அதற்குள் எங்ேக ெசன்

விட

ம்? நன்றாகத் ேத ப் பா ங்கள். அரண்மைனக்குள்ேள தான் எங்காவ
இ ப்பாள்!" என்றார் அதங்ேகாட்டாசிாியர். அவர்கள் இவ்வா திைகத் க்
ெகாண்
ந்த சமயத்தில் அரண்மைனயின் பிரதான வாயிலான பராந்தகப்
ெப வாயிைலக் காக்கும் காவலர்களில் ஒ வன் அங்கு வந் வணங்கி நின்றான்.
அவன் மகாராணிைய ேநாக்கிக் கூறினான்:
"சற்
ன் இைடயாற் மங்கலத்தி
ந் அம்பலவன் ேவளான் என்ற படேகாட்
மகாமண்டேலசுவராின் தல்வியாைரச் சந்தித் ஏேதா க்கியமான ெசய்தி ெதாிவிக்க
ேவண் ெமன அவசரமாக வந்தான்! நான் அவைன உள்ேள அ ப் வதற்குத் தயங்கிக்
ெகாண்
ந்த ேபா மகாமண்டேலசுவராின் தி ப் தல்வியாேர அந்தப் பக்கமாக
வந் விட்டார்கள். சந்தித் ப் ேபசிக் ெகாண்ட ம் அவசரமாக இைடயாற் மங்கலம்
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ேபாவதாகத் தங்களிடம் கூறிவி மா என்னிடம் ெசால் விட் ச் ெசன்
விட்டார்கள் இைடயாற் மங்கலத் நங்ைக" என் ெதாிவித் விட் க் காவலன்
ேபாய்விட்டான்.
"மகாராணியாைரச் சந்தித்

விைடெபற் க் ெகாள்ளாமல் ேபாவதற்கு அவ்வள

அவசரமான காாியம் என்ன தான் வந் விட்டேதா? இ ந்தா ம் இைடயாற்
மங்கலத் நங்ைகக்கு இவ்வள அலட்சியம் ஆகா !" என் உதட்ைடக் க த் க்
ெகாண் ெசான்னாள் விலாசினி.
"பரவாயில்ைல! அ

அந்தப் ெபண்ணின் சுபாவம். அைதப் பற்றி நான் இப்ேபா

கவைலப்படவில்ைல. வன ேமாகினி வந் ெதாிவித்த ெசய்திகள் உண்ைமதானா?
என்பைத உ திப் ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். எல்லாவற்ைற ம் ேகட் என் மனம்
ஒேரய யாகக் கலங்கிப் ேபாயி க்கிற . ேபார்க்களத்தி
ந் ஒ தகவ ம்
இல்ைல. இைடயாற் மங்கலத் க்குச் ெசன் விட் க் கூ ய விைரவில்
அரண்மைனக்கு வந் வி வதாகச் ெசால் ச் ெசன்ற மகாமண்டேலசுவரைர இன் ம்
காேணாம்" என் மகாராணி வானவன்மாேதவியார் கூறினார்.
"மகாராணிக்கு அந்தக் கவைல ேவண்டாம். வன ேமாகினி கூறியைவ உண்ைமயா,
இல்ைலயா என்பைத இன் மாைலக்குள் நா ம் அதங்ேகாட்டாசிாியர் பிரா ம்
விசாாித் க் கூறிவி கிேறாம்" என் உ தி ெதாிவித்த பவழக்கனிவாயர்
ஆசிாியைர ம் அைழத் க் ெகாண் அப்ேபாேத ெவளிக் கிளம்பினார். ஒ
நிைனவி ம் மனம் பதியாமல் அவர்கள் உண்ைமைய விசாாித் க் ெகாண் தி ம் ம்
ேநரத்ைத எதிர்பார்த் க் காத்தி ந்தார் மகாராணி. விலாசினி ம் வன ேமாகினி ம்
உடனி ந் ஆ தல் ேதான்றப் ேபசிக் ெகாண் ராவிட்டால் அன்ைறய தினம்
மகாராணிக்குத் தன் நிைன த மாறிப் பித் ப் பி த்தி க்கலாம். அந்த அள க்கு
மனம் குழம்பியி ந்த .
அந்தி மயங்கிய சிறி ேநரத் க்குப் பின் பவழக்கனிவாய ம்,
அதங்ேகாட்டாசிாிய ம் தி ம்பி வந்தார்கள். அவர்கள் என்ன கூறப் ேபாகிறார்கேளா
என் அறியப் பைத பைதத் க் ெகாண்
ந்த மகாராணியின் ெநஞ்சம். தி ம்பி
வந்தவர்களின்
மிகுந்தி ந்த .

கத்தில் மகிழ்ச்சிேயா, மலர்ச்சிேயா ெதன்படவில்ைல. வாட்டேம

"மகாராணி! காைலயில் வன ேமாகினி வந் கூறியவற்றில் ெபாய் எ
ம்
இல்ைல. எங்கு பார்த்தா ம் மகாமண்டேலசுவர க்கு எதிராகக் கலகம்
விைளவிப்பதற்குப் பலர் றப்பட்
க்கிறார்கள். கழற்கால் மாறனார் த ய கூற்றத்
தைலவர்க ம், தளபதி ம், ஆபத் தவிகள் தைலவ ம், இந்தக் கலகக் கூட்டத் க்கு
தன்ைமயாளர்களாயி க்கிறார்கள். தளபதியின் தங்ைக ஈழ நாட் ல் இறந்த
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உண்ைமதானாம். அதற்கும், தளபதி ேபார்க் களத் க்குப் ேபாய்த் தைலைம தாங்கிப்
ேபார் ெசய்ய
யாமற் ேபானதற்கும் மகாமண்டேலசுவராின் சூழ்ச்சிதான்
காரணெமன் எல்ேலா ம் ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள்" என் அவர்கள் கூறினார்கள்.
"ெபாய்!
ப் ெபாய்! நான் இவற்ைற நம்பேவ மாட்ேடன். அவர் அப்ப க்கற்ற
ேநர்ைமயாளர்" என் ஆேவச ற்றவர் ேபால் கூச்ச ட்டார் மகாராணி. மற்றவர்கள்
அவாிடம் என்ன ெசால்வெதன்
ாியாமல் வாயைடத் ப் ேபாய்த் திைகத்
நின்றார்கள்.
மகாராணிேய மீண் ம் ேபசினார். "நான் இப்ேபாேத இைடயாற் மங்கலத் க்குப்
றப்பட் ப் ேபாகிேறன். அவைரப் பார்த் க் ேகட்கிேறன். அப்ேபாதாவ உண்ைம
ெதாிகிறதா, இல்ைலயா என்

பார்க்கிேறன்."

"எங்கும் கலகக்காரர்கள் ஆ தங்கேளா திாிகிற இச்சமயத்தில் தாங்கள் தனிேய
இைடயாற் மங்கலம் றப்ப வ கூடா " என் எல்ேலா ைடய குரல்க ம்
ஒன்றாக எ ந் ஒ த் மகாராணிையத் த த்தன. மகாராணி அைதக் ேகட்கவில்ைல.
ம நாள் ெபா
லர்ந்த ம், வன ேமாகினிைய உடன் அைழத் க் ெகாண்
சிவிைகயில் இைடயாற் மங்கலம் றப்ப வதற்கு உ தி ெசய் ெகாண் விட்டார்
அவர். அந்தப் பி வாதத்ைத எப்ப த் த ப்பெதன்
பவழக்கனிவாய ம், விலாசினி ம் அஞ்சிக் ெகாண்

ெதாியாமல் ஆசிாிய ம்,
ந்தார்கள். இவர்கைளெயல்லாம்

இேத நிைலயில் விட் விட் ம ப
ம் ேபார்க்களத் க்குச் ெசன்றால், அங்ேக
குமாரபாண் யனின் நிைலையப் பற்றிய விவரங்கைள அறிந் ெகாண் விடலாம்.
நள்ளிரவில் பைட ரர்களின் பாசைறகள் இ ந்த பகுதியில் கலவர ம் குழப்ப ம்
எ ந்ததாகச் ெசன்ற பகுதியில் குறிப்பிட்
ந்ேதாம் அல்லவா? "பைட ரர்க க்குள்
ஏதாவெதா சாதாரணமான தகரா உண்டாயி க்கலாம். அைத நாமி வ ம் ேபாய்
உடேன தீர்த் விடலாம்" என் தங்க க்குள் ெசால் க் ெகாண் எ ந் ெசன்ற
குமார பாண் ய ம், சக்கேசனாபதி ம் அங்ேக ேபாய்ப் பார்த்த டன்
தி க்கிட்டார்கள்.
பைட ரர்களல்லாத ெவளி மனிதர்கள் பாசைறப் பகுதிகளில் வந்
கூட்டம் கூட் ஏேதேதா கூறி மனத்ைத மாற்றிக் ெகாண்
ந்தார்கள்.
குமாரபாண் ய ம், சக்கேசனாபதி ம் அந்த இடத்ைத அ
குரல்களாக எ ம்பின.
"மகாமண்டேலசுவராின் சூழ்ச்சிக

ரர்கைளக்

கிய டன் ஒேர எதிர்ப் க்

க்கு அ பணியமாட்ேடன்" என்ற

ஒ

குரல்.
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"தளபதி வல்லாளேதவர் வராவிட்டால் நாைளயி
ந் களத்தில் இறங்கிப் ேபார்
ெசய்ய மாட்ேடாம்!" என்ற மற்ெறா குரல். ெதாடர்ந் அேத இரண் எதிர்ப்
வாக்கிய ஒ கள் ற் க்கணக்கில் ெப கி ஒ த்தன. எந்தக் காாியங்க க்காகப்
பயந் மகாமண்டேலசுவரர் தன்னிடம் வாக்கு திகள் வாங்கினாேரா அைவ
பயனில்லாமற் ேபாய்விட்டைதக் குமாரபாண் யன் அந்த நள்ளிரவில் அங்கு
கண்டான்.
----------3.21. ெபா ள்ெமாழிக் காஞ்சி
ேசந்தன் மகாமண்டேலசுவராின் கால்களில் வி ந் ெகஞ்சிப் பார்த்தான்;
கதறினான். அ
அலறினான். ெதா
லம்பினான். "சுவாமி! நான் ஒ
வைகயி ம் தங்கள் குமாாிக்குத் தகுதியற்றவன். அழகும், இளைம ம் நிைறந்த தங்கள்
ெபண்ணின் இன்பக் கன கள் என்னால் சிைதயக் கூடா " என்ெறல்லாம் அவன்
கூறிய வார்த்ைதகைள அவர் காதில் வாங்கிக் ெகாள்ளேவ இல்ைல.
"அதிகம் ேபசாேத! நீ எனக்குச் சத்தியம் ெசய் ெகா த்தி க்கிறாய். நான்
ெகா ப்பைத வாங்கிக் ெகாண் தான் ஆகேவண் ம். என் ெபண்ணின் ைககைள ஒ
நாட் ன் இளவரசனிடம் பி த் க் ெகா ப்பைத விட உனக்குக் ெகா ப்பதில் ஆயிரம்
மடங்கு இன்பமைடகிேறன் நான். ஒ காாியத்ைத இப்ப த்தான் ெசய்ய
ேவண் ெமன் நான் தீர்மானித் க் ெகாண்ட பின் மாற்றேவ மாட்ேடன்! எனக்காக நீ
இன் வைர அ ைம ேபால் உைழத்தி க்கிறாய். ெபா ைள வாாிக் ெகா த் மட் ம்
ஈ ெசய்ய
யாத நன்றி இ " என்றார் மகாமண்டேலசுவரர்.
ேசந்தன் அதற்கு ேமல் அவ ைடய கட்டைளைய ம த் ப் ேபசும் சக்தி இழந்தான்.
சிவன் ேகாவில் குறட் ல் ஒ
ண் ல் கல்ேலா கல்லாகச் சைமந் ேபாய்
உட்கார்ந் விட்டான். தாங்கிக் ெகாள்ள
யாத ேசாதைனையத் தாங்கிக் ெகாள்ள
ேவண் ெமன்ேற அந்த இர அவன் வாழ்வில் இப்ப ஒ மாற்றத்ைதக் ெகாண்
வந் ேசர்த்ததா? தங்கத் க்கு இ ம்பால் ண் பி க்கிற ேபால் ெசல்வச்
ெச க்குடன் கூ ய இ மாப் நிைறந்த குழல்வாய்ெமாழிக்குத் தான் தகுதியற்றவன்
என்ப ேதான்றித் ேதான்றி நிைன ெந ப்பாக அவன் உள்ளத்ைத வாட் ய .
'ெசழிப் ம், ெகாழிப் மாக உயர்ந்
எங்ேக? ேநற்

நிற்கும் தங்கச் சிைல ேபான்ற குழல்வாய்ெமாழி

வைர அவைள இைடயாற்

மங்கலத்

இளவரசியாகக் க தி

ஊழியைனப் ேபால் பணி ாிந்த நான் எங்ேக? அவேளா நாேனா இப்ப ஒ
நிைனைவக் கனவில் கூட நிைனத்தி க்க
யாேத! மகாமண்டேலசுவரர் ஏன்
இப்ப ப் பி வாதமாகச் ேசாதைன ெசய்கிறார்' என் எண்ணியவாேற ெந ேநரம்
இ ந் ேபாய் உட்கார்ந்தி ந்தான். இர நீண் வளர்ந்த . ேசந்தன் கண்கைளக்
கசக்கி விட் க் ெகாண் இ ளில் எதிேர பார்த்தான். மகாமண்டேலசுவரர் உட்கார்ந்த
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இடத்திேலேய ணில் சாய்ந்தி ந்தார். கண்கள்
யி ந்தன. மகுடத்ைத எ த்த பின்
அன் அந்த மனித ைடய கத்தில் அவ்வள அைமதி எவ்வா வந்
ெபா ந்தியெதன் வியந்தான் ேசந்தன். அந்த ஒேர நாளில், ஒ சில நாழிைககளில்
அவர் கிரங்கி இைளத் த் தளர்ந் விட்ட ேபால் அவ ைடய ேதாற்றம்
காட்சியளித்த . உள்ேள எாிந் ெகாண்
ந்த சிவன் ேகாவில் விளக்கின் மங்கலான
ஒளியில் ணில் சாய்ந்தி க்கும் அந்த அறி மைலைய இைமயாமல் பார்த்தான்
அவ ைடய அந்தரங்க ஊழியன். அவர் உணேவ உட்ெகாள்ளவில்ைல என்ற நிைன
அவ

க்கு ஏற்பட்ட ம் பரபரப்ேபா

எ ந்

அ கிற் ெசன் , "சுவாமி!" என்

ெமல்லக் கூப்பிட்டான். அவர் கண் விழித் , "என்ன ேவண் ம், ேசந்தா?" என்
ன்னைகேயா ேகட்டார்.
"தாங்கள் சாப்பிட ேவண் ம்."
"ேசந்தா! நம் ைடய வள் வர் ெப மான் இந்தச் சமயத்தில் நான் நிைனத் ப்
பார்ப்பதற்ெகன்ேற ஓர் அழகான குறைள எ திவிட் ப் ேபாயி க்கிறார்."
"என்ன குறள் சுவாமி, அ ?"
"'ம ந்ேதாமற்

ஊேனாம் ம் வாழ்க்ைக ெப ந்தைகைம

பீடழிய வந்த இடத் '
என்ப தான் அப்பா அந்தக் குறள். இனிேமல் நான் சாப்பி கிற சாப்பா அ த்த
பிறவியில் இ க்கும். என்ைனத் ெதாந்தர ெசய்யாேத. நீ ேபாய்ப் ேபசாமல் ங்கு."
ேசந்தன் இைதக் ேகட் ப் ெபா க்க

யாமல் அ

விட்டான்.

"அழாேத! நீ ஏன் அ கிறாய்? ஆயிரக்கணக்கான பசுக்க க்கு ந ேவ தன் தாய்ப்
பசுைவ இனம் கண் அைட ம் கன் க் குட் ேபால் விைனப் பயன் யாைர ம்
தவறவிடா . ேமேல சி எறியப்பட்ட ெபா ள் கீேழ ழ்ந் தான் ஆக ேவண் ம்.
இ வைரயில் நல்விைனகள் என்ைன ேமேல சி எறிந்தி ந்தன. நான் உயர்ந்த
நிைலயில் இ ந்ேதன். இப்ேபா அைவ ைகவிட் விட்டன. அதனால் நான் ழ்ந்
விட்ேடன்."
"சுவாமி! இப்ப ெயல்லாம் ேபசாதீர்கள். நீங்கள் ேபசப் ேபச எனக்கு அ ைக
கு றிக் ெகாண் வ கிற ."
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"தான் அறி
ெமாழிந்

ன் உலகத் க்குத் தன் அ

விட் ப் ேபாவ

நம் தமிழ்நாட்

பவ உண்ைமகளில்

ந்தவற்ைற

மர அப்பா! அைதப் 'ெபா ள்ெமாழிக்

காஞ்சி' என்பார்கள். இ வைரயில் நான் கூறியவற்ைறெயல்லாம் அப்ப ப்பட்ட
வைகயில் ஏற் க் ெகாள். ேபா! நீ ேபாய்த் ங்கு! என்ைனக் ெகாஞ்சம் தனிைமயில்
ழ்க வி ."
ேசந்தன் எ ந் ேபானான். க்கம் வரக்கூ ய நிைலயா அ ? அத்தைன
ஆண் களாக அந்த ேமைதயின் நிழ ல் வாழ்ந்த வாழ்க்ைகைய மனத்தில் அைச
ேபாட் க் ெகாண்ேட ண்
குறட்ைட ஈரமாக்கிய .

ல் வி ந்

கிடந்தான் அவன். கண்ணீர், ேகாவில்

வி ந்த . தல் நாள் மாைல ெசய்த ேபாலேவ பறளியாற்றில் ேபாய் ெந ேநரம்
நீரா விட் ஈர உைடேயா வந்தார் மகாமண்டேலசுவரர். பிறகு சிவன் ேகாவி ள்
ேபாய்த் தியானத்தில் அமர்ந்தார். ேசந்த ம் நீரா விட் அவ க்குப் க்ெகாண்
வந் ெகா த்தான். அவர் அதிகம் ேபசிக் ெகாள்ளவில்ைல. ேசந்தைன ஓைல ம்
எ த்தாணி ம் ெகாண் வரச் ெசான்னார். ெகாண் வந் ெகா த்தான். ஏேதா
எ தத் ெதாடங்கினார்.
கதிரவன் ேமற்ேக சாய்கிற ேநரத் க்கு குழல்வாய்ெமாழிேயா அம்பலவன்
ேவளான் அங்ேக வந் ேசர்ந்தான். வ கிற ேபா இ வ ேம ெபாிய அளவில்
பதற்ற ம் பரபரப் ம் அைடந்தி ந்தனர்.
"சுவாமி! தளபதி ம் கழற்கால்மாறனா ம், ஒ ெபாிய கலகக் கூட்டத்ைதக் கூட் க்
ெகாண் இைடயாற் மங்கலத்ைத ேநாக்கி ெவறிேயா தாக்குவதற்கு ஓ வந்
ெகாண்
க்கிறார்கள். நா ம் தங்கள் தல்வியா ம் அவர்களிடம் அகப்படாமல்
இங்கு வந் ேசர்ந்தேத ெதய்வத் ைணயால்தான்" என் அம்பலவன் ேவளான்
கூறியைதக் ேகட் மகாமண்டேலசுவரர் அதிர்ச்சியைடந் விடவில்ைல.
"நான் எதிர்பார்த்த தான். வரட் ம், விைரவாக வரட் ம்" என்
சர்வசாதாரணமாகப் ன்
வேலா பதில் ெசான்னார் அவர். "அப்பா
மகாராணிக்குக் கூட இெதல்லாம் ெதாிந் விட்ட . வன ேமாகினி என்ற பணிப்
ெபண் ேபாய்ப் பார்த் க் ெகாண் வந் கூறினாள்" என் குழல்வாய்ெமாழி
ெசான்னேபா ம் வியப்பைடயவில்ைல அவர்.
"ெபண்ேண! உலகம்

வ ம் ெதாியட் ம். ெதாிய ேவண் ய தாேன?

மைறப்பதற்கு இனி என்ன இ க்கிற ? நான் இப்ேபா ப கிற கவைலெயல்லாம்
ஒன்ேற ஒன் தான்! அைதப் ேபாக்குவ உன் ைகயில் இ க்கிற !" என் தம்
ெபண்ணிடம் ெசால் விட்

அ கி

ந்த ேசந்தைன ம், அம்பலவன் ேவளாைன ம்
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சிறி ெதாைல
ெசன்றார்கள்.

விலகிப் ேபாய் இ க்குமா

குறிப் க் காட் னார்; அவர்கள்

"நான் என்ன அப்பா ெசய்ய ேவண் ம்!" என்

ேகட்டாள் குழல்வாய்ெமாழி.

"எனக்காக நீ மகத்தான தியாகம் ெசய்ய ேவண் ம் மகேள!"
குழல்வாய்ெமாழி கண்களில் நீர் அ ம்ப ம ண் தயங்கி நின்றாள். மகுடமிழந் ,
கம்பீரமற் ச் சாதாரண மனிதைரப் ேபால் சிவன் ேகாவி ல் கிடக்கும் தந்ைதையக்
கண் பிைழயப் பிழியக் கண்ணீர்ச் சிந்தி அழேவண் ம் ேபா
ந்த அவ க்கு.
"என்னம்மா அப்ப

என்ைனப் பார்க்கிறாய்? இந்த இரண்

ன்

நாட்களில் நான்

இவ்வள இைளத் ப் ேபாய்விட்ேடேன என் தாேன பார்க்கிறாய்? ேபாகட் ம்; என்
இைளப்ைபக் கண் நீ வ ந்த ேவண்டாம். நான் ேகட்டதற்கு ம ெமாழி ெசால்!"
"நான் எைதத் தியாகம் ெசய்ய ேவண் ம், அப்பா?" குழல்வாய்ெமாழியின் குர ல்
யரம் கரகரப்பைடந் ஒ மங்கிய .
"நான் ஒ மனித க்குத் தவிர்க்க
யாதப கடன்பட்
க்கின்ேறன், மகேள!
அந்தக் கடைன உன் தியாகத்தால் தீர்க்க ேவண் ம். ெசல்வச் ெச க்ேகா வளர்ந்
விட்ட உனக்கு மற்றவர்கைள அதிகாரம் ெசய்ய ம், ஆள ம் ஆட்ப த்த ம் தான்
ெதாி ம். ஆனால் இன் ெதாடங்கி நீ இன்ெனா வ க்கு ஆட்பட் அடங்க
ேவண் ய காலம் வந் விட்ட . என் ைடய அறிவின் அகந்ைத அழிந் விட்ட .
அ

ேபாலேவ உன்

ெச க்கு, பி வாதம்,
தியாகத்ைத நீ ெசய்ய
"உங்க
"இப்ேபா

ைடய அன்பின் அகந்ைத ம் அழிய ேவண் ய தான். ெசல்வம்,
ரண்

இவற்ைறெயல்லாம் மறந் விட்டால்தான் நான் கூ கிற
ம் அம்மா?"

க்காக எைத ேவண் மானா

ம் ெசய்யக் காத்தி க்கிேறன் அப்பா!"

ெசான்ன வார்த்ைத ெமய்தாேன மகேள? எனக்காக எைத ம் ெசய்வாய்

அல்லவா?"
தந்ைதயின் இந்தக் ேகள்விையச் ெசவி ற்ற ம் குழல்வாய்ெமாழி விசும்பேலா
அழத் ெதாடங்கிவிட்டாள். "நான் எப்ேபா அப்பா உங்கள் ெசால்ைல
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மீறியி க்கிேறன்? என்ைனத் தி ம்பத் தி ம்பக் ேகட்கிறீர்கேள?" என் அவள்
அ ைகக்கிைடேய ேகட்ட ேபா அவர் சிாித் க் ேகாண்ேட ெசான்னார்:
"அப்ப யானால் ேகள்! இந்தக் கணேம குமாரபாண் யைனப் பற்றிய உன்
கன கைள அழித் வி . தன் வாழ்நாளில் எனக்காகேவ தன்ைன அ ைமயாக்கிக்
ெகாண் உைழத்த இந்த நன்றி ள்ள மனிதன் ேசந்தைன மணந் ெகாண்
அவேனா

ெசல்; இ

என் கட்டைள?"

"அப்பா...!" என் அலறினாள் குழல்வாய்ெமாழி. அதற்கு ேமல் வார்த்ைதகேள
எழவில்ைல அவ க்கு. அப்ப ேய மின்னற்ெகா ேபால் சு ண் அவர் கால யில்
வி ந்தாள் அவள். 'ேகா'ெவன் கதறிய த மகளின் தவிப் அவர் மனத்ைத
மாற்றவில்ைல. "அப்பா என்ைனக் ெகான் வி ங்கள். என்னால் இந்தத் தியாகத்ைதச்
ெசய்ய
யா " என் அவள் கதறிய ேபா அவர் ஒவ்ெவா வார்த்ைதயாக
ேயாசித் ப் ேபசுபவர் ேபால் அவைளத் க்கி நி த்தி கத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்ேட
ேபசினார்.
"உன்ைன ஏன் ெகால்ல ேவண் ம் அம்மா? என்ைனக் ெகான் ெகாள்கிேறன்
நான். ெசான்ன வார்த்ைதையக் ேகட்காத ஒ
ரட் ப் ெபண்ைணப் ெபற்றதற்காக
என்ைன நாேன ெகான் ெகாள்கிேறன். தியாகம் ெசய்
கழ் ேத க் ெகாள் ம்
உயர்ந்த பண் ள்ள மகைள நான் ெபறவில்ைல ேபா
க்கிற . ெகா த்
ைவத்த தாேன கிைடக்கும்? நீ ேபா. உன் வி ப்பம் ேபால வா !" என்
ெசால் விட் ேமலாைடயால் கண்கைளத் ைடத் க் ெகாண் தி ம்பி நடந்தார்
அவர். நைட தள்ளா த் வண்ட .
"நில்

ங்கள்."

நடந் ெசன்றவர் நின் தி ம்பிப் பார்த்தார். குழல்வாய்ெமாழிதான்
கூப்பிட்
ந்தாள். அ கில் வந் நின் தந்ைதயின் கத்ைதேய பார்த்தாள் அவள்.
விநா கள் உணர்ச்சிகளில் கைரந் ெகாண்
ந்தன. அவர் கத்ைத ம்
கண்கைள ம் பார்க்கப் பார்க்க அவள் மனத்தில் கல்லாக இ ந்த ஏேதா ஓர் உணர்வின்
இ க்கம் இளகி ெநகிழ்ந்த . அ த்த கணம் அ க்குத் ைடக்கப்பட்ட
கண்ணா ேபால் அவள் கபாவம் னிதமானெதா மா தல் அைடந்த . கண்களில்
உ தியான ஒளி வந் கு ெகாண்ட .
"அப்பா! நான் ேசந்தைன மணந் ெகாள்கிேறன்" என் திடமான குர ல்
ெசான்னாள் குழல்வாய்ெமாழி. அவர் ஆச்சாியத்ேதா
கமலர்ந் அவைளப்
பார்த்தார். அவைளச் சி குழந்ைத ேபால் க தி அ கில் அைழத் த் த வி
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உச்சிேமாந்தார். "ேசந்தா! இங்ேக வா!" என்
ேசந்தன் ஓ வந் வணங்கினான்.

உற்சாகத்ேதா

அைழத்தார் அவர்.

"இந்தா! உன் மைனவிைய அைழத் க் ெகாண் ேபா! இ வ ம் பறளியாற்றில்
நீரா வா ங்கள்..." பல நாட்கள் பழகிய காதலைன அ குவ ேபால்
குழல்வாய்ெமாழி அவைன அ கி வந்தாள். ேசந்தன் கூசிப் பயந் ஒ ங்க
யன்றான். அவள் விடவில்ைல.
"ஒ ங்கினால் மட் ம் உற ேபாகா ; வா ங்கள்!" குழல்வாய்ெமாழி ணிவாக
அவன் ைகையப் பற்றி அைழத் க் ெகாண் ேபானாள். அந்தக் ைக தன் ேமல் பட்ட
ேபா மலர்க்ெகாத் ஒன் தீண் ய ேபான்ற உணர்ைவ அைடந்தான் ேசந்தன்.
அவன் உடல் சி ர்த்த . வயிற் ப் பசி ள்ள பிச்ைசக்கார க்குப் பட் ப் பீதாம்பரம்
கிைடத்த ேபால் அவன் எண்ணத்தில் தாழ் மனப்பான்ைம ம் கூச்ச ம்
உண்டாயின. குழல்வாய்ெமாழி கலகலப்பாகப் ேபசிப் பழக யன் ம் ேசந்தன் கூசிக்
ெகாண்ேடயி ந்தான். அவளால் அவ்வள சுலபமாகத் தன்ைன எப்ப மாற்றிக்
ெகாள்ள
ந்தெதன் அவ க்குப் ாியேவ இல்ைல.
இ வ ம் நீரா விட் ச் சிவன் ேகாயில் அைடவதற்குள் இைடயாற் மங்கலம்
தீைவச் சுற்றி ஒ ெப ங்குழப்பம் உண்டாயிற் . கூட்டம் கூட்டமாக ஆ தம் தாங்கிய
ரட் மனிதர்கள் ஓ வந்தார்கள். மரங்கெளல்லாம் ெவட்டப்ப ம் ஓைச காைதப்
பிளந்த . ஒேர கலகம், ஓலம் தான்; கலகக் கும்பல் தீைவ ெந ங்கிவிட்ட .
அந்த ேநரத்தில் குழல்வாய்ெமாழிைய ம், ேசந்தைன ம் சிவன் ேகாவி க்குள்
அைழத் ப் ேபாய் மலர் வி ஆசி கூறினார் மகாமண்டேலசுவரர். பின் இ வைர ம்
ெவளிேய அைழத் வந்தார். "இங்கி ந் ேபாய் எங்ேகயாவ நன்றாக வா ங்கள்.
அ ேபா ம். என்ைனப் பற்றிக் கவைல ேவண்டாம். கலகக் கூட்டம் வந் விட்ட .
ேவ வழியாகத் தப் ங்கள்" என் அவர்கைள அவசரப்ப த்தினார்
மகாமண்டேலசுவரர்.
"அப்பா! நீங்க ம் எங்கேளா
என்றாள் குழல்வாய்ெமாழி.

வந்

வி ங்கள். இங்ேக இ க்க ேவண்டாம்"

"இல்ைல! நான் வரப்ேபாவதில்ைல. நீங்கள் றப்ப ங்கள்" என்

ெசால்

விட்

உள்ேள ேபாய் ஓர் ஓைலைய எ த் வந் ேசந்தனிடம் ெகா த்தார். "ேசந்தா,
எப்ேபாதாவ
ந்தால் இந்த ஓைலைய மகாராணியிடம் ெகா த் வி " என்
ெசான்னவர் இ வைர ம் ஒ
ைற நன்றாகப் பார்த் விட் வி ட்ெடன் சிவன்
ேகாவி ள் ைழந் கதைவ அைடத் உட் றமாகத் தாழிட் க் ெகாண்டார்.
ெவறித்தனமாக கூச்சல்கேளா ஆட்கள் ஓ வ ம் ஓைச மிக அ கில் ேகட்ட .
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ேசந்தன் குழல்வாய்ெமாழிைய இ த் க் ெகாண் ஓ னான். தர்களி ம்
மரக்கூட்டங்களின் அடர்த்தியி ம் ப ங்கிப் ப ங்கி ஆற்ைறக் கடந் இரேவா
இரவாக ன்சிைறக்குப் ேபாகிற வழியில் நடந்தார்கள் அவர்கள்.
மகாமண்டேலசுவரர் சிவன் ேகாயில் கதைவத் திறந் ெகாண் வந்த ேபா
இைடயாற் மங்கலம் மாளிைக தீப்பற்றி எாிந் ெகாண்
ந்த . அழகான
நந்தவன ம், வசந்த மண்டப ம் சீரழிக்கப்பட்
ந்தன. உ க்குைலந் சீரழிந்
எாிந் ெகாண்
க்கும் அந்தத் தீைவப் பார்த் க் ெகாண்ேட ேகாவில் குறட் ல் நின்ற
மகாமண்டேலசுவரர் கால் தளர்ந் ேபானதன் காரணமாக ெம வாக உட்கார்ந்தார்.
தாகம் ெநஞ்ைச வறளச் ெசய்த . ெதாண்ைடக் குழிைய ஏேதா அைடத்த . கண்கள்
விழி ெதாி ம்ப ெசா கின. வாய் ேகாணிய . ெமல்லச் சாய்ந் ப த் க்
ெகாண்டார். பின் எ ந்தி க்கேவயில்ைல. ம நாள் காைலயில் தளபதி
வல்லாளேதவ ம் கழற்கால் மாறனா ம் தற்ெசயலாக அங்ேக வந் அவ ைடய
சடலத்ைதக் கண்டனர்.
"மனிதர் நம்ைம ந்திக் ெகாண் விட்டார்!" என் கூறிக் ெகா ைமயாகச்
சிாித்தவாேற அந்த உடைலப் ரட் த் தள்ளினான் தளபதி. பழி வாங்கி விட்ட
ெப மிதம் அவ க்கு!
அ ேணாதயத்தின் அழைக அ பவித் க் ெகாண்ேட ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தின்
வாயி ல் ேகாலம் ேபாட் க் ெகாண்
ந்த ேகாைத யாேரா வ கிற கால ஓைச
ேகட் நிமிர்ந்தாள்.
அவள் எதிேர நாராயணன் ேசந்த ம் குழல்வாய்ெமாழி ம் வந் நின்
ெகாண்
ந்தனர். ேகாைதக்கு ைமத் னைனக் கண்ட மகிழ்ச்சி பி படவில்ைல.
"வா ங்கள், ைமத் னேர! ஓய்வாக வந்தி க்கிறீர்கேள..." என்
வரேவற்றாள்.

ஆர்வத்ேதா

"ஓய் தான்! நிரந்தரமான ஓய் - ெந ங்காலத் க்கு ஓய் " என் சிாித் க்
ெகாண்ேட கூறினான் ேசந்தன். அதற்குள் அண்டராதித்த ம் அங்கு வந் விட்டான்.
ேசந்த ம் குழல்வாய்ெமாழி ம் அண்டராதித்தைன ம் ேகாைதைய ம் வணங்கி ஆசி
ெபற் உள்ேள ெசன்றார்கள்.
--------3.22. கலகக் கனல்

ண்ட

ேபார்க்களத்தில் அந்த இரவில் ண்ட கலவரங்கைள அடக்கி விட யன்றனர்
குமாரபாண் ய ம் சக்கேசனாபதி ம். கலகம் அடங்கவில்ைல. ேம ம் ேம ம்
ெப கி வளர்ந்த . கலகத் க்குக் காரணமான ெசய்திகைளப் ேபார்க்களத் ப்
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பாசைறகளில் பரப் வதற்கு வந்த ெவளியாட்கள் எல்ேலாைர ம் இ ளில் சாியாகப்
பார்க்க
யவில்ைலயாயி ம் அதில் க்கியமான ஒ வைனக் குமாரபாண் யன்
பார்த் விட்டான். அவ்வா பார்க்கப்பட்டவன் ேவ யா மில்ைல, ஆபத் தவிகள்
தைலவன் மகரெந ங்குைழக்காதன் தான்! ஆபத் க் காலங்களில்
நன்றி ணர்ச்சிேயா அரச கு ம்பத் க்கு உதவி ாிந் பா காக்க ேவண் ய அவன்
இப்ப க் கலகக்காரனாக மாறியி ப்பைதக் கண் குமாரபாண் யன் உள்ளம்
ெகாதித்தான். ேகாட்டாற்றி
ந் வந்தி ந்த ெதன்பாண் ப் பைட ரர்களில்
ெப ம்பாேலார் பாசைறகைள விட் ெவளிேயறிக் கலகக்காரர்கேளா ேசர்ந்
ெகாண் விட்டனர். குமாரபாண் ய ம் சக்கேசனாபதி ம் பார்த் க் ெகாண்
க்கும்
ேபாேத இந்தத் ேராகம் நடந்த . சாம, தான, ேபத, தண்ட
அவர்களால் அைதத் த க்க இயலவில்ைல.

ைறகளில் எதனா

"இளவரேச! காாியம் ைக மீறிப் ேபாய்விட்ட . பார்த் க் ெகாண்ேட
சும்மாயி ப்பதில் பயனில்ைல. உடேன தளபதிையப் ேபார்க்களத் க்கு அ

ம்

ப்பி

ைவக்கச் ெசால் அரண்மைனக்ேகா, மகாமண்டேலசுவர க்ேகா த ப் ங்கள்.
தளபதி வந் விட்டால் இந்தக் கலகம் அடங்கிப் ேபாகும்" என்றார் சக்கேசனாபதி.
"சக்கேசனாபதி! தளபதிையப் ேபார்க்களத் க்கு வரவைழத் வி வ அவ்வள
எளிய காாியமல்ல. அதில் எத்தைனேயா சிக்கல்கள் இ க்கின்றன. அந்தச் சிக்கல்கைள
உங்களிடம் ெவளிப்பைடயாகச் ெசால்ல
யாத நிைலயில் நான் மாட் க்
ெகாண்
க்கிேறன்."
"நீங்கள் ெசால்லாவிட்டா ம் நானாகச் சிலவற்ைறப் ாிந் ெகாண்ேடன்,
இளவரேச! மகாமண்டேலசுவர க்கும் தளபதிக்கும் உள் ரப் ெபாிய பைகைம ஏேதா
இ க்க ேவண் ம். தளபதி இந்தப் ேபாாில் கலந் ெகாள்ள
யாமற் ேபானதற்குக்
கூட மகாமண்டேலசுவரர் காரணமாயி க்கலாம். அதனால் தான் இந்தக் கலகேம
ண்
க்கிறெதன் எனக்குத் ேதான் கிற ."
"சக்கேசனாபதி! உங்க க்குத் ெதாிந்த சி பகுதிதான். ஆனால் அைவ சாியான
அ மானங்கேள! அதற்கு ேமற்பட்டவற்ைறத் ெதாிவிக்க ஆவல் இ ந் ம் ஒ வ க்கு
வாக்குக் ெகா த் விட்ட காரணத்தால் இயலாத நிைலயில் இ க்கிேறன்."
"ேவண்டாம்! அவற்ைற ெதாிந் ெகாள் ம் அவசியம் எனக்கு இப்ேபா இல்ைல.
ஆனால் இந்தக் கலகத்ைதத் த க்க உடேன ஏற்பா ெசய் ங்கள். தளபதி
எங்ேகயி ந்தா ம் சமாதானப்ப த்திப் ேபார்க்களத் க்கு வரவைழக்கச் ெசய் ங்கள்."
"நான் மகாமண்டேலசுவர க்கும் என் அன்ைனக்கும் இங்குள்ள நிைலைமைய
விவாித் உடேன தி
கங்கள் எ
கிேறன்."
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"ெசால் க் ெகாண்ேட நிற்காதீர்கள், இளவரேச! உடேன உங்கள் பாசைறயில்
ேபாய் அமர்ந் எ தத் ெதாடங்குங்கள். நான் இங்ேக சிறி ேநரம் கவனித் விட்
வ கிேறன்" என் ெசால் குமாரபாண் யைனப் பாசைறக்கு அ ப்பி விட் த் தாம்
மட் ம் தனிேய இ ளில் நடந்தார் சக்கேசனாபதி. கலகத்தின் காரணம் பற்றிக்
குமாரபாண் யர் தம்மிடம் கூறாமல் மைறக்கும் மர்மச் ெசய்திகள் எைவேயா
அவற்ைறத் ெதாிந் ெகாண் விடேவண் ெமன் கிளம்பி விட எண்ணினார். தம
ேதாற்றத்ைதத் ெதன்பாண் நாட் ன் சாதாரணமான ஒ பைட ரனின் ேதாற்றம்
ேபால எளிைமயாக்கிக் ெகாண் பாசைறகைளப் றக்கணித் க் கலகக்காரர்கேளா
ஓ ப்ேபான பாண் யப் பைடையப் பின்பற்றி அவ ம் ெசன்றார். தா ம் அவர்களில்
ஒ வைனப் ேபாலக் கலந் ெகாண் அவர்கேளா ேபச்சுக் ெகா த் ப்
பார்த்ததிேலேய எல்லாக் காரணங்க ம் அவ க்கு ஒ வா விளங்கிவிட்டன.
குமாரபாண் யர் ெசால்லத் தயக்கியவற்ைற ம் அவர் ெதாிந் ெகாண்டார். எல்லாம்
ெதாிந் ெகாண் தி ம்பி வந்த அவர் ேநேர குமாரபாண் யனின் பாசைறக்குச்
ெசன்றார். பாசைறயில் தீப ஒளி எாிந் ெகாண்
ந்த . மகாமண்டேலசுவர க்கும்
தன் தாய்க்கும் எ த ேவண் ய தி
க ஓைலகைள எ தி விட் க் காத்தி ந்தான்
குமாரபாண் யன்.
"வா ங்கள் சக்கேசனாபதி! நான் வந் எ த ேவண் ய அவசர ஓைலகைள
எ திவிட் இவ்வள ேநரமாக நீங்கள் வ
ர்கெளன் விழித் க் ெகாண்
காத்தி க்கிேறன். அதற்குள் நீங்கள் எங்ேக ேபாய் விட்டீர்கள்?" என்
ேநாக்கிக் ேகட்ட குமாரபாண் யனின் கத்ைதச் சிாித்தவாேற கூர்ந்
சக்கேசனாபதி.
"சக்கேசனாபதி! இந்த ெந க்க யான நிைலைமயில் என்
சிாிப் க்கூட வ கிறதா உங்க

தன்ைன
பார்த்தார்

கத்ைதப் பார்த்தால்

க்கு?"

"உங்கள் கத்ைதப் பார்த் ச் சிாிக்கவில்ைல இளவரேச! சில க்கியமான
ெசய்திகைள இவ்வள ேநர்ந்த பின் ம் என்னிடம் கூடச் ெசால்லாமல் மைறத்
ைவத் க் ெகாண்
"அப்ப
"ெசால்

க்கிறீர்கேள, அைத நிைனத் ச் சிாித்ேதன்."

எவற்ைற நான் உங்களிடம் மைறத்ேதன்?"
விடட் மா?"

"நீங்கள் அவற்ைறத் ேத த் ெதாிந்
ேவண் ம்?" என்

ெகாண்

ந்தால் ெசால் த் தாேன ஆக

ேசார்ந்த குர ல் ெசான்னான் குமாரபாண் யன்.
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"மகாமண்டேலசுவர ைடய சூழ்ச்சியில்தான் பகவதி ஈழ நாட் ல் இறந்
ேபானாெளன் கலகக்காரர்கள் ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள். இன் ம் அவ ைடய
சூழ்ச்சியால் பைடகள் ேபா க்குப் றப்ப கிற சமயத்தில் தளபதி மட் ம்
இரகசியமாகச் சிைற ைவக்கப்பட்டானாம். அேத ேபால் ஆபத் தவிகள்
தைலவைன ம் சூழ்ச்சி ெசய் சிைறப்ப த்த யன்றாராேம அவர்? நீங்கள் கப்ப ல்
வந் விழிஞத்தில் இறங்கிய ம் மகாமண்டேலசுவரர் உங்கைளத் தனிேய அைழத் க்
ெகாண்

ேபாய், 'பகவதியின் மரணத்ைதப் பற்றி யாாிட ம் ெசால்லக்கூடா ' என்

வாக்கு தி வாங்கிக் ெகாண்டாராேம? தளபதிைய இரகசியமாகச்
சிைறப்ப த்தியி க்கிற அந்தரங்கத்ைத ம் ெசால் அைத ம் யாாிடத்தி
ேவண்டாெமன்

ம் கூற

உங்களிடம் ேகட் க் ெகாண்டாராம். ஆனால், அேத சமயத்தில்

இ ளில் அேத இடத்தில் நின்

ெகாண் , காவைலத் தாண்

தப்பி ஓ வந்த

தளபதி ம், ஆபத் தவிகள் தைலவ ம், நீங்க ம் மகாமண்டேலசுவர ம்
ேபசியவற்ைற ஒட் க் ேகட் க் ெகாண்
ந்தார்களாம். அப்ேபா ஒ கல்ைலக் கூட
மகாமண்டேலசுவரர் ேமல்

க்கி எறிந்தார்களாேம?" இவ்வா

கூறிக் ெகாண்ேட

வந்த சக்கேசனாபதிைய இைடமறித் , "இவற்ைறெயல்லாம் இப்ேபா
யார் கூறினார்கள்?" என்

உங்க

க்கு

குமாரபாண் யன் ேகட்டான்.

"யா ம் என்னிடம் வந் கூறவில்ைல. கலகக்காரர்க க்கு ந ேவ ேபாய்க் கலந்
ெகாண் அவற்ைறத் ெதாிந் ெகாண்ேடன்!" என்றார் சக்கேசனாபதி.
"ெதாிந்

ெகாண்டைவ இவ்வள தானா? இன்

ம் ஏதாவ

உண்டா?"

"நிைறய உண் ! மகாமண்டேலசுவராின் சூழ்ச்சிகைளெயல்லாம் தங்களிடம் கூறி
தங்கைள அைழத் வ வதற்காகேவ தன் தங்ைக பகவதிைய இலங்ைகக்கு மா
ேவடத்தில் அ ப்பினானாம் தளபதி. அவள் தங்கேளா தி ம்பி வ ம் காட்சிையக்
காணேவ காவ
ந் தப்பி விழிஞத் க்கு ஓ வந் பார்த்தானாம். அவன் தங்ைக
இறந்த ெசய்திையக் ேகட்ட டன் அவ க்குத் தாங்க
யாத யரம் ஏற்பட்டதாம்.
ேபாதாதக்குைறக்குத் தாங்க ம் மகாமண்டேலசுவர ைடய சூழ்ச்சிக்கு இணங்கி
அவ க்கு வாக்கு திகள் ெகா த்த அவ க்குச் சினம் ட் யதாம். அவ ம்
ஆபத் தவிகள் தைலவ ம் ேபாய்க் கழற்கால்மாறனாைரப் பார்த்தார்களாம்.
எல்ேலா மாக ஒன் ேசர்ந்
யன் ஒ ெபாிய கலகக் கூட்டத்ைதத்
திரட் னார்களாம். அந்தக் கூட்டத்தின் ஒ பகுதிையத் தளபதி ம் கழற்கால்
மாறனா ம் தைலைம தாங்கிக் ெகாண் இைடயாற் மங்கலத்ைத வைளத் த்
தாக்குவதற்குப் ேபாயி க்கிறார்களாம். மற்ெறா பகுதிையத்தான் ஆபத் தவிகள்
தைலவன் இங்ேக கூட் க் ெகாண் வந் பைட ரர்கைள மனம் மாற் வதற்கு
யன்றைத நாம் பார்த்ேதாேம?"
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"சக்கேசனாபதி! தளபதியின் தங்ைக இறந் ேபானதற்கு மகாமண்டேலசுவரர் எந்த
விதத்தி ம் காரணமில்ைல என்ப உங்க க்கும் ெதாி ம்!"
"இப்ேபா தான் உ தியாகத் ெதாி ம். ஏெனன்றால் நீங்கள் ஈழ நாட்

ந்

கப்ப ல் றப்ப கிறவைர காட் ல் இறந் ேபான ெபண் பகவதியா, இல்ைலயா
என்ற சந்ேதகத்தி ந் மீளவில்ைலேய. அதனால் எனக்கும் அ உ தியாகத்
ெதாியாமற் ேபாய்விட்ட , இளவரேச!"
"சக்கேசனாபதி! தமனன் ேதாட்டத் த் ைறயி
ந் கப்பல் றப்பட்ட சிறி
ேநரத்திேலேய ேசந்தனிட ம் குழல்வாய்ெமாழியிட ம் விசாாித் இறந்த ெபண்
பகவதிதான் என் நான் உ தியாகத் ெதாிந் ெகாண் விட்ேடன். அதனால் என்
கடற்பயணம்
வ ம் ேசாகத்திேலேய கழிந்த . விழிஞத்தில் வந் இறங்கிய ம்
அந்தத் யர உண்ைமைய எல்ேலாாிட ம் ெசால் க் கதறிவிட
ேவண் ெமன்றி ந்ேதன். மகாமண்டேலசுவரர் வாய்ப் ட் ப் ேபாட் விட்டார்.
அதன் காரணமாகத்தான் நீங்களாகத் ெதாிந் ெகாள்கிற வைரயில் உங்களிடம் கூடச்
ெசால்ல
யாமல் ேபாயிற் . இவ்வள ெபாிய கலகங்கெளல்லாம் அதன் லம்
உண்டாகுெமன் நான் எதிர்பார்க்கேவ இல்ைல!"
"நாம் எதிர்பார்க்கிறப ேய எல்லாம் நடந்தால் விதி என்
ேபாய்வி ம் இளவரேச!"

ஒன்

இல்லாமேல

"பாசைறயி ள்ள பைட ரர்கைள மனம் மாற்றிக் கைலத் க் ெகாண் ேபாகிற
அள க்குத் தளபதி வல்லாளேதவன் ெகட்டவனாக மா வாெனன் நான்
நிைனக்கேவ இல்ைல!"
"எவ்வள நல்ல மனிதைன ம் சந்தர்ப்பம் நன்றி ெகட்டவனாக மாற்றலாம். அந்த
ஒ மனித க்காக இத்தைன ஆயிரம் பைட ரர்க ம் மனம் மா கிறார்கேள!
அதற்ெகன்ன காரணம் ெசால்

கிறீர்கள்?"

"விட் த் தள் ங்கள்! உங்க ைடய ஈழத் ப் பைடக ம், கரவந்த ரத்
ரர்க
ேசரப் பைடக ம் இ க்கின்றன. ெதன்பாண் ப் பைடகளில் சில பத்தி ரர்கள்
ேபாைரப் றக்கணித் விட் ஓ வதால் நமக்கு ஒன் ம் குைறந் விடா !"
"இப்ப அலட்சியமாகப் ேபசுவ தான் தவ ! ஆயிரமி ந்தா ம் ெசாந்தப்
பைடகைளப் பிாிந் ேபாகவி வ கூடா . நீங்கள் எந்த வைகயில் யற்சி
ெசய் ர்கேளா எனக்குத் ெதாியா . தளபதிைய ம் ஆபத் தவிகள் தைலவைன ம்,

ம்,
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அவர்கேளா ேசர்ந்தி க்கும் கழற்கால் மாறனார் த யவர்கைள ம் நம் டன்
த விக் ெகாள்ள ேவண் ம். நம் ைடய இந்த உட்பைகைய எதிர்த்தரப்பினர் ெதாிந்
ெகாள்ள ேநர்ந்தால் பின் இரண்ேட நாட் ேபாாில் அவர்கள் நம்ைம ெவன் விட
ம்?"
"நீங்கள் ெசால்வெதல்லாம் நியாயந்தான்! ஆனால் அவர்கைளச் சமாதானப்ப த்தித்
த விக் ெகாள்வ

எளிதில்

கிற காாியமல்லேவ?"

"இளவரேச! நீங்கேள ேநாில் ேபானால் இரண் நல்ல காாியங்கள்
ம். தளபதி
ெவறிபி த் ப் ேபாய் இைடயாற் மங்கலத்ைதத் தாக்கச் ெசன்றி க்கிறானாம்.
அதனால் மகாமண்டேலசுவர ம் நீங்க ம் ேசர்ந்ேத தளபதிையச் சந்தித் ச்
சமாதானப்ப த்திப் ேபார்க்களத் க்கு அைழத்

வந்

விடலாம். நீங்கள்,

உங்க ைடய அன்ைனயார், மகாமண்டேலசுவரர் வ மாகச் ேசர்ந்
சமாதானப்ப த் கிற ேபா தளபதி ஒப் க் ெகாள்வான்."
"நான் ேபாய் யற்சி ெசய்கிேறன். நீங்கள் ஒ வராகேவ இரண்
ேபாைரக் கவனித் க் ெகாள்ள ேவண் ம். நான் ேபாய் வர இரண்

நாைளக்குப்
நாட்களாகலாம்."

"ஒ வா இரண் நாட்கள் சமாளித் க் ெகாள்ள
ம். நம் பைடகளின் ைக
தளர்ந் பின் வாங்க ேநர்ந்தா ம் ன்றாம் நாள் காைல நீங்கள் தளபதிேயா ம்
பைடகேளா ம் வரவில்ைலயானால்
க்கு நான் ெபா ப்பில்ைல."
"பயங்கரமான நிபந்தைன விதிக்கிறீர்கேள, சக்கேசனாபதி!"
"அைதத் தவிர ேவ வழியில்ைல, இளவரேச! நீங்கள் தளபதிையச் சந்தித்
அைழத் வரப் ேபாகாவிட்டால் அைத விட விைரவிேலேய நாம் ேதாற் வி ேவாம்."
"இந்த வார்த்ைதையச் ெசால்லத்தான் இவ்வள

பைடகேளா

கடல் கடந்

வந்தீர்கேளா? நீங்கள் எனக்கு அளிக்கும் நம்பிக்ைக இ தானா?"
"உங்கள் நாட் ன் உட்பைகக் குழப்பங்க க்கு நான் என்ன ெசய்ய
ம்?
றப்பட் ப் ேபாய் உட்பைகக் கலகங்கைளத் தவிர்த் ஒற் ைமைய ஏற்பா ெசய்ய
யன் பா ங்கள். ஏற்பா
ந்தால் ன்றாம் நாள் காைல பதிேனா நாழிைக வர
என்னால்
ந்த மட் ம் இந்தப் ேபார்க்களத்ைதச் சமாளிக்கிேறன். அதற்குள் வர
இயலாமற் ேபானால் பின் நீங்கள் இங்கு வரேவ ேவண்டாம். நா ம் என்ேனா
வந்த ரர்களில் உயிர் பிைழத்தவர்க ம் தப்பிேயா க் கப்பேலறி வி ேவாம்!"
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"நீங்கள் இப்ப ச் ெசால்வதற்கு என்ன அர்த்தம்?"
"அந்த அர்த்தத்ைத ெவளிப்பைடயாக ேவ

ெசால்ல ேவண் மா? உங்க

க்குப்

ாியவில்ைலயா?"
" ாிகிறேத! ேதாற்

வி ேவன் என்கிறீர்கள்."

"அைத ஏன் என் வாயாற் ெசால்ல ேவண் ம்? ஒ ேவைள நீங்கள்
சமாதானப்ப த்தித் தளபதி வல்லாளேதவைன அைழத் வந்தால் நமக்ேக ெவற்றியாக
யலாம்!"
"சக்கேசனாபதி! அப்ப யானால் ன்றாம் நாள் காைல பதிேனா நாழிைக வைர
இந்தப் ேபார்க்களத்தில் ேதால்வி நிழல் நம் பக்கம் படர விடாம
க்கும்ப ப்
பார்த் க் ெகாள்

ம் ெபா ப்ைப நீங்கள் ஏற்கிறீர்களா?"

"ஆகா! உ தியாக ஏற் க் ெகாள்கிேறன்."
"நான் உங்கைள நம்பிப் ேபாய்விட்

வரலாமா?"

"தாராளமாகப் ேபாய்வரலாம்!"
"யாரங்ேக! என் ைடய பிரயாணத் க்குக் குதிைர ெகாண் வா!" என்
குமாரபாண் யன் பாசைறக்குள்ளி ந் தன் ஏவலைனக் கூவிக் கட்டைளயிட்டான்.
குதிைர ெகாண் வந் நி த்தப்பட்ட . அவன் ெவளிேய வந் ஏறிக் ெகாண்டான்.
"சக்கேசனாபதி! வ கிேறன். விதி இ ந்தால் சந்தித் ெவற்றி ெப ேவாம்" என்
பாசைற வாயி ல் நின்றவாிடம் கூறி விைடெபற் க் ெகாண் குதிைரையச் ெச த்தி
இ ளில் மைறந்தான் குமாரபாண் யன்.
---------3.23. மாேதவியின் கண்ணீர்
மகாமண்டேலசுவரைரப் பற்றி யார் ெசால்

ம் அைத நம்பாமல் ெபா

வி ந்த ம் இைடயாற் மங்கலத் க்குப் றப்ப வதற்கி ந்த மகாராணி, அப்ப ப்
றப்பட ேவண் ய அவசியேம இல்லாமற் ேபாய்விட்ட . ெபாறி கலங்க
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ைவக்கும்ப யான அந்தச் ெசய்திையக் ேகட்ட டன் மகாராணி வானவன்மாேதவி
ர்ச்ைசயாகி வி ந்

விட்டார். பலவித மனக் குழப்பங்களா

நன்றாக உறக்கம் வராததா ம், தளர்ந்
தாங்கிக் ெகாள்ள
யவில்ைல.

ம்,

தல் நாளிர

ேபாயி ந்த அவ க்கு அந்தச் ெசய்திையத்

'இைடயாற் மங்கலத்ைத ம், அைதச் சுற்றி ள்ள அழகான இடங்கைள ம்,
கலகக்காரர்கள் ெந ப் ைவத் க் ெகா த்தி விட்டார்கள். தல் நாள் இர
வ ம் மகாமண்டேலசுவரர் யார் ைகயி ம் அகப்படவில்ைலயாம். காைலயில்
இைடயாற் மங்கலத் ச் சிவன் ேகாவில் குறட் ல் அவர் இறந் கிடப்பைதக்
கண்டார்களாம்' என் ேகள்விப்பட்ட இந்தச் ெசய்திதான் மகாராணிைய
ர்ச்ைசயாகும்ப ெசய் விட்ட .
வன ேமாகினி ம், விலாசினி ம், மகாராணியின் உடைலத் தாங்கிக் ெகாண்
ர்ச்ைச ெதளிந் நிைன வ வதற்ேகற்ற ைசத்திேயாபசாரங்கைளச் ெசய்தனர்.
பவழக்கனிவாய ம் அதங்ேகாட்டாசிாிய ம் கவைலேயா நின்
ெகாண்
ந்தார்கள்.
அந்தச் ெசய்திையத் ெதாிவிப்பதற்கு வந்த அரண்மைன ெமய்க்காவற் பைட
ஒற்றைன ேம ம் சில ேகள்விகைளத் ண் க் ேகட்டார் பவழக்கனிவாயர்.
"ேநற்

காைலயில் தாேன அந்தப் ெபண் குழல்வாய்ெமாழி இங்கி ந்

இைடயாற்

றப்பட்

மங்கலத் க்குப் ேபானாள்? அவள் ேபாய்ச் ேசர்ந்தாேளா,

இைடவழியிேலேய கலகக்காரர்களிடம் மாட் க் ெகாண்

விட்டாேளா? அைதப் பற்றி

ஒன் ம் ெதாியவில்ைலேய?" என் பவழக்கனிவாயர் ேகட்ட ேகள்விக்கு ஒற்றன்
கீழ்க்கண்டவா ம ெமாழி கூறினான்.
"சுவாமி! மகாமண்டேலசுவராின் தல்வி ம் அந்தரங்க ஒற்றன் நாராயணன்
ேசந்த ம் கலகக்காரர்கள் ைகயில் சிக்கவில்ைலயாம். அவர்கைள ம் எப்ப யாவ
பி த் வி வெதன் கலகக்காரர்கள் வைல ேபாட் த் ேத க்
ெகாண்
க்கிறார்களாம்!" இவர்கள் இப்ப ப் ேபசிக் ெகாண்
ந்த சமயத்தில்
மகாராணியின் ர்ச்ைச ெதளிந்த . எ ந் உட்கார்ந் மிரள மிரள விழித்தார் அவர்.
சுற்றி ம் நிற்பவர்கைளப் பார்த்தார். தட் த் த மாறி எ ந்த பின் நீண்ட ேநரம்
அவர் அந்த அைறயி
ந் ெவளியில் வரேவ இல்ைல. "மனம்
ெநாந்தி ப்பவர்கைளத் தனிேய விடக் கூடா ! நீங்க ம் ேபாய் உடன் இ ங்கள்"
என்
வன ேமாகினிைய ம் விலாசினிைய ம் அ ப்பினார் அதங்ேகாட்டாசிாியர்.
அந்தப் ெபண்கள் இ வ ம் மகாராணி வானவன்மாேதவியாாின் அைறக்குள் தயங்கித்
தயங்கிச் ெசன்றார்கள்.
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அைற ந ேவ உட்கார்ந் பச்ைசக் குழந்ைத ேபால விம்மி விம்மி அ
ெகாண்
ந்தார் மகாராணி. அவர் ம யில் ஒ பைழய ஓைல கிடந்த .
விலாசினிைய ம் வன ேமாகினிைய ம் நிமிர்ந் பார்த் மகாராணியார் குறிப் க்
காட் அவர்கைள உட்காரச் ெசான்னார். கண்கைளத் ைடத் க் ெகாண் தன்
ம யில் கிடந்த ஓைலைய விலாசினியின் ைகயில் எ த் க் ெகா த்தார் மகாராணி.
அவள் அைத வாங்கிக் ெகாண் என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன் ேகட்ப ேபால்
மகாராணியின் கத்ைதப் பார்த்தாள்.
"விலாசினி! இந்த ஓைலயில் எ தியி க்கும் பாட்ைடப் பற்றி உனக்கு
நிைனவி க்கிறதா?" என்
ஒ

அவர் அவைளக் ேகட்டார். அந்த ஓைலயி

ந்த பாட்ைட

ைற மனத்திற்குள் ப த் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட விலாசினி, "மகாராணி! இ
ன் ஒ
ைற ேகாட்டாற் ப் பண் தாிடம் தாங்கள் எ தி வாங்கிக் ெகாண்ட

பாட்

அல்லவா? பகவதி இங்ேக தங்கியி க்கும் ேபா

இந்தப் பாட்ைடக் ெகா த்

அ க்க அவைளப் பாடச் ெசால் க் ேகட்பீர்கேள?" என்றாள். பகவதி என்ற
ெபயைரக் ேகட்ட டன் ம ப
ம் கண்ணீர் அ ம்பிய மகாராணியின் கண்களில்.
"இப்ேபா ம் அவள் பா க் ேகட்க ேவண் ம் ேபால் ஆைசயாகத்தான் இ க்கிற .
ஆனால் அந்தப் பாவிப் ெபண் கண்காணாத ேதசத்தில் ேபாய் மாண் ேபானதாகச்
ெசால் கிறார்கேள, விலாசினி! நான் இப்ேபா ெசால்லப் ேபாகிற ெசய்தி இதற்கு
ன் உனக்குத் ெதாிந்தி க்கா . ஒ நாள் இர மனேவதைன தாங்க
யாமல்
அரண்மைன நந்தவனத்தி
ந்த பா ங்கிணற்றில் ழ்ந் என்ைன மாய்த் க்
ெகாள்வதற்கு இ ந்ேதன். அப்ேபா அந்த நள்ளிரவில் என்ைனக் ைகப்பி த் த்
த த் க் காப்பாற்றிய

யார் ெதாி மா? அந்தப் ெபண் பகவதிதான். அவள்

காப்பாற்றியிராவிட்டால் இன் என்ைன யார் உயிேரா பார்க்க
ம்? அவள்
ேபாய்விட்டாள். நான் இ க்கிேறன். அவ ைடய தைமயன் ராதி ரனாகப்
ேபார்க்களத்தில் நின் ேபாாிட ேவண் யைத மறந் இந்தத் ெதன்பாண் நாட் ன்
அறி ச் ெசல்வைரக் ெகான் கலகமி ம் ெகாள்ைளக் கூட்டத் தைலவனாக
மாறிவிட்டான். எவ்வள

ேகவலமான காாியம்? மகாமண்டேலசுவரர் இறந்

விட்டார் என் ேகட்கும் ேபா என் உடல் பயத்தா
ெபண்ேண! ேநற் நாெமல்ேலா ம் ேபசிக் ெகாண்
ெகாள்ளாமல் இைடயாற்

ேபாய்

ம், க்கத்தா ம் ந ங்குகிற ,
ந்த ேபா யாாிட ம் ெசால் க்

மங்கலத் க்கு ஓ ப் ேபானாேள குழல்வாய்ெமாழி, அவள்

கதி என்ன ஆயிற்ேறா? ேபார்க்களத் நிைலைமகைளப் பற்றி ம் ஒன் ேம
ெதாியவில்ைல. வடக்ேக பைகவர்கேளா ேபார் ெசய் ெகாண்
க்கிற சமயத்தில்
நம்ேமா நாேம ேபாாிட் க் ெகாள் ம் இந்தக் கலகத்ைதத் தளபதி ஏன்
உண்டாக்கினாேனா? ேதசத்

ேராகியாக மாறேவண் ெமன்

நன்றிைய மறந்

ணிந் விட்டானா வல்லாளேதவன்? இெதல்லாம் என்ன ேபாதாத காலேமா அம்மா!
காிக் குப்ைபக்கு ந வில் ைவரத்ைதப் பார்ப்ப ேபால் இத்தைன ன்பத் க்கும்
ந வில் இந்த ஒ பாட்ைட எ த் ப் பார்த்தால் எனக்குச் சிறி ெமய் ணர்
உண்டாகிற . ெகாஞ்சம் இைதப் ப , ேகட்

ஆ தல் அைடகிேறன்" என்

ேசாகம்
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கனிந்த உணர்ச்சி ெகாந்தளிக்கும் வார்த்ைதகளால் ேவண் க் ெகாண்டார் மகாராணி.
விலாசினி ப க்கலானாள்:
"இளைம ம் நிைலயாவால் இன்ப ம் நின்றவல்ல
வளைம ம் அஃேதயால் ைவக ம் ன்பெவள்ளம்
உளெவன நிைனயாேத ெசல்கதிக் ெகன் ெமன் ம்
விைளநிலம் உ வார்ேபால் வித் நீர் ெசய் ெகாள்மின்!"
பாட்ைடக் ேகட்

விட்

மகாராணி கூறலானார்:

"நிைலயாத ெபா ள்கைள நிைலப்பனவாக எண்ணி மயங்கியி ந்தால்
இப்ப த்தாேன அந்தப் ெபா ள்கள் அழி ம் ேபா
க்கப்பட ேவண் யி க்கிற ?
நிைலயாதைதெயல்லாம் பைடத் விட் நிைலத்தி ப்ப எ ேவா அைத நிைனக்கப்
பழகிக் ெகாண்

ந்தால் இப்ேபா

என் மனம் இப்ப க் கு

மா? உணர்ச்சி

நப்பாைசகைள ம், எண்ண அ க்குகைள ம் ைவத் க் ெகாண்ேட ெமய் ணர்ைவ
இழந் விட்ேடேன? விலாசினி! க்கத்ைத ம், ஏமாற்றங்கைள ம் அ பவிக்க
இந்தப் பாட் ன் அர்த்தம் கடல் ேபால் விாிவைடந் ெகாண்ேட ேபாவ ேபால் ஒ
பிரைம உண்டாகிற , பார்த்தாயா?" அந்தப் பாட்ைடக் ேகட்

மகாராணி ேபசிய

வார்த்ைதகளால் அவ ைடய மனம் எந்த அள க்கு ேவதைன ம், விரக்தி ம்
அைடந் ேபாயி க்கிறெதன்பைத ம் விலாசினி உணர்ந்தாள்.
அைற வாயி ல் அந்தச் சமயத்தில் ஒ காவலன் அவசரமாக வந் வணங்கி
நின்றான். "ேதவி! குமாரபாண் யர் அவசரமாகப் ேபார்க்களத்தி
ந்
றப்பட்
வந்தி க்கிறார். தங்கைளச் சந்திக்க வந் ெகாண்
க்கிறார்" என் அந்தக் காவலன்
கூறிய ம், விலாசினி ம், வன ேமாகினி ம் வி ட்ெடன எ ந் அந்த
இடத்தி
ந் ஒ ங்கிச் ெசன்றனர். மகாராணியின் ெநஞ்சு ேவகமாக அ த் க்
ெகாண்ட . கண்கள் அைற வாயிைல ேநாக்கிப் பதித் நிைலத்தன.
வாட்டமைடந்த ேதாற்றத்ேதா பயணம் ெசய் கைளத் க் க த்த கத்தில்
கவைல ம் பரபரப் ம் ெதன்பட ேவகமாக அைறக்குள் ைழந்தான் குமாரபாண் யன்.
அவைனக் கண்ட ம் யரம் ெபாங்க, "குழந்தாய்! இந்த நாட் ன் அறி ச் ெசல்வைரப்
பறி ெகா த் விட்ேடாேம!" என் கதறினார் மகாராணி.
"அம்மா! என்ன நடந்

விட்ட ? நிதானமாகச் ெசால்

ங்கள். எனக்கு ஒன் ேம

ாியவில்ைல. நான் குழப்பங்கைள ம், கவைலகைள ம் சுமந் ெகாண் ேபார்க்
களத்தி
ந் இங்ேக ஓ வந்தி க்கிேறன். நீங்கள் எைதேயா ெசால் க்
கத கிறீர்கேள?" என்

அ கில் வந்

அமர்ந்

வினவினான் இராசசிம்மன்.
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"ெசால் க் கத வதற்கு இனி என்ன இ க்கிற ? இலங்ைகயில் உன்ைனத் ேத
வந்த இடத்தில் பகவதி இறந் ேபானாள் என்ற உண்ைமைய இங்கு வந்த ேம நீ
என்னிடம் ெசால் யி க்கக் கூடாதா? எல்ேலா மாகச் ேசர்ந் அைத மைறத்தீர்கள்.
தளபதிையப் ேபார்க்களத் க்கு வர விடாமல் ெசய்தீர்கள். அவற்றால் எத்தைன ெபாிய
உள்நாட் க் கலகம் எ ந் விட்ட . மகாமண்டேலசுவரர் மாண் ேபானார்.
இைடயாற் மங்கலம் தீ ண் அழிந் விட்ட . இன் ம் என்ன நடக்க ேவண் ம்
அப்பா? எல்லாவற்ைற ம் ேகட்ட பின் ம் க்கத்ைத ம் உயிைர ம் தாங்கிக்
ெகாண் சாக மாட்டாமல் உட்கார்ந்தி க்கிேறன் நான்" என் தன் தாயின்
வாயி
ந் மகாமண்டேலசுவராின் மரணச் ெசய்திையக் ேகட்ட ேபா அப்ப ேய
திக்பிரைம பி த் ப் ேபாய் அயர்ந் கிடந்தான் இராசசிம்மன். பய ம் திைகப் ம்
உண்டாக்கும் அந்தத் யரச் ெசய்தி மனத்தில் உைறந் நா க்குப் ேபசும் ஆற்றல்
உண்டாகச் சில கணங்கள் பி த்தன அவ க்கு. அவனால் அைத நம் வதற்ேக
யவில்ைல.
"அம்மா! மகாமண்டேலசுவரர் இறந்
ெசால்கிறீர்களா அல்ல

விட்டார் என்

உண்ைமயாகேவ

என்ைனச் ேசாதைன ாிகிறீர்களா?"

"ேசாதைன நான் ெசய்யவில்ைலயப்பா! உன்ைன ம் என்ைன ம் இந்த
ேதசத்ைத ம் விதி ேசாதைன ெசய்கிற . ெதய்வம் ேசாதைன ெசய்கிற .
நம்பிக்ைககள் ேசாதைன ெசய்கின்றன" என் ெசால் க் ெகாண்ேட கு ங்கக் கு
அ தார் மகாராணி.

ங்க

"மகாராணி மனங் குழம்பிப் ேபாயி க்கிறார்கள். நடந்தவற்ைற நாங்கள்
ெசால்கிேறாம்" என் அதங்ேகாட்டாசிாிய ம், பவழக்கனிவாய ம் அங்கு வந்தார்கள்.
எல்லாவற்ைற ம் அவர்களிடம் ேகட் அறிந்த ேபா அவ ம் தைலயில்
ைகைவத் க் ெகாண் உட்கார்ந் விட்டான். அவ க்கும் அ ைக ெபாங்கிக்
ெகாண் வந்த .
"அம்மா! விழிஞத்தில் இறங்கிய ம் பகவதியின் மரணத்ைத யா க்கும் கூற
ேவண்டாெமன் மகாமண்டேலசுவரர்தான் வாக்கு தி வாங்கிக் ெகாண்டார். தளபதி
சிைறப்ப த்தப்பட்
க்கும் ெசய்தி ம் இரகசியமாக இ க்க ேவண் ெமன் அவர்
தான் ெசான்னாரம்மா! தளபதி சிைறயி
ந் தப்பித் தங்ைகயின் மரணத்ைதத்
ெதாிந் ெகாண்ட மல்லாமல் அதற்கு மகாமண்டேலசுவரர்தான் காரணெமன்
தப்பாக அவர் ேமல் வன்மம் ெகாண் விட்டான். அதன் விைள கள் இவ்வள
ெகா ைமயாக
ெமன் நான் நிைனக்கேவ இல்ைல. அம்மா! இங்ேக தான்
இப்ப என்றால் அங்ேக ேபார்க்களத்தி ம் குந் கலகம் ெசய் பாசைறயி ள்ள
ெதன்பாண்
ரர்கைளெயல்லாம் மனம் மாற்றி இ த் க் ெகாண்
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ேபாய்விட்டார்கள். உங்கைள ம், மகாமண்டேலசுவரைர ம் கலந் ெகாண் தளபதி
வல்லாளேதவைன எப்ப யாவ சமாதானப்ப த்திப் ேபார்க்களத் க்கு அைழத் ச்
ெசல்லலாெமன் நான் ஓ வந்தி க்கிேறன். இந்தச் சமயத்தில் நீங்கள் இவ்வள
ெபாிய ேபாி ைய என் காதில் ேபா கிறீர்கள். நான் என்ன தான் ெசய்யப்
ேபாகிேறேனா? இப்ேபா ள்ள பைடகைள ைவத் க் ெகாண் இரண் நாள்
ேபாைரக் கூடச் சமாளிக்க
யாெதன் சக்கேசனாபதி ைகைய விாித் விட்டார்."
"ேபாைரச் சமாளித் ெவற்றி ெபற்றா ம் இனி என்ன பயம் மகேன? கடைமைய ம்,
நன்றிைய ம் ேபாற்றி வந்த ய ரனாக இ ந்த தளபதி கண்
த்தனமான ெவறிச்
ெசய ல் இறங்கிவிட்டான். கூற்றத் தைலவர்க ம் அவேனா ேசர்ந் ெகாண்
விட்டார்கள். எவ்வளேவா சாமர்த்தியமாக இ ந்த மகாமண்டேலசுவர ம் ெக மதி
ெந ங்கியதாேலா என்னேவா, இப்ப ெயல்லாம் ெசய்

தம்ைம ம் அழித் க்

ெகாண் விட்டார். தளபதிையச் சிைறப்ப த்தி ம், பகவதியின் மரணத்ைத மைறத் ம்
அவர் சூழ்ச்சிகள் ெசய்திராவி ல் இந்தக் கலகேம ஏற்பட் ரா . அழியப் ேபாகிற
தீவிைனயின் விைள ெந ங்கிவிட்டால் எவ்வள ெபாிய அறிவாளிக்கும் நாணயம்
தவறிவி ம் ேபா
க்கிறேத!" என் மகாராணி விரக்திேயா ம ெமாழி கூறினார்.
"அம்மா நீங்க

ம் இப்ப

மனம் ெவ த் ப் ேபசினால் நான் என்ன ெசய்வ ? ேசர

நாட் ப் பைடத் தைலவ ம், ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த ம் இந்தப் ேபாாில் ர மரணம்
அைடந்தார்கள். கடல் கடந் வந்த சக்கேசனாபதி இர ம் பக ம் நம் ெவற்றிக்காக
யல்கிறார். இந்தச் சமயத்திலா தளர்வ ? வா ங்கள்! நா ம் நீங்க மாகப்
ேபாயாவ தளபதிையக் ெகஞ்சிப் பார்க்கலாம். அவன் மனம் இரங்காமலா
ேபாய்வி வான்? அம்மா! எல்லாத் ன்பங்கைள ம் மறந்
றப்ப ங்களம்மா,
கைடசியாக யல்ேவாம்" என் தாயின் பாதங்கைளப் பற்றிக் ெகாண் ெகஞ்சினான்
இராசசிம்மன். ன்றாம் நாள் காைல பதிெனா நாழிைகக்குள் தளபதிேயா
ேபார்க்களத் க்கு வரவில்ைலயானால் ெவற்றிையப் பற்றி நிைனப்பதற்கில்ைல
ெயன் சக்கேசனாபதி கூறிய ப்பியி ந்த நிபந்தைனைய ம் தாயிடம் கூறி
ைறயிட்டான் அவன்.
அவ

க்குப் பதில் ெசால்வதற்காக மகாராணி வாையத் திறந்தார். அவர் ேபசத்

ெதாடங்கு ன் அரண்மைன வாயி ல் 'விடாேத! பி ! ெகால் ' என்ற ெவறிக்
குரல்கேளா பலர் ஓ வ ம் ஓைச ம் "ஐேயா! காப்பாற் ங்கள்" என் ஓர் ஆ ம்
ெபண் மாகச் ேசர்ந் ஓலமிட் அபயம் ேகா ம் அைடக்கலக் குர ம் எ ந்தன.
அைதக் ேகட் யாவ ம் தி க்கிட் த் திைகத்தனர். "இராசசிம்மா! ஓ ; அ
என்னெவன் ேபாய்ப் பார்!" என் மகைனத் ரத்தினார் மகாராணி. இராசசிம்மன்
உட்பட எல்ேலா ேம அந்தக் குழப்பம் என்னெவன் பார்ப்பதற்காக எ ந்
வாசற் றம் ஓ னார்கள். மகாராணி, விலாசினி, வன ேமாகினி ஆகிய ெபண்கள்
மட் ம் ேபாகவில்ைல.
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அரண்மைனயில் பராந்தகப் ெப வாயி ல்

பல்லக்கு ஒன்

ெகாண்

வந்

இறக்கி ைவக்கப்பட்
ந்த . பின்னால் உ விய வாள்க ம், ேவல்க மாக யாேரா
சில ரட் மனிதர்கள் ரத்தி ஓ வந் ெகாண்
ந்தார்கள்.
பல்லக்கு
அ கி
ந் குழல்வாய்ெமாழி ம், நாராயணன் ேசந்த ம் அபயக் குரல் ெகா த்
அலறியவா உள்ேள ஓ வந் ெகாண்
ந்தார்கள். என்ன கூப்பா என்
பார்ப்பதற்காக ெவளிேய வந்த குமாரபாண் ய ம் மற்றவர்க ம் இந்தக் காட்சிையக்
கண் திைகப் ம் வியப் ம் அைடந் ம ண் ேபாய் நின்றனர். இன்னெதன்
விளங்கிக் ெகாள்ள
யவில்ைல.
பின்னால் ரத்தி வந்த கூட்டம் கணத் க்குக் கணம் அதிகமாயிற் .
ஆ தபாணிகளாகத் தாக்குவதற்கு ஓ வ வ ேபால் வந்த அவர்க ைடய
ெவறித்தன ம் கூப்பா க ம் ெப கின. உள்ேள உட்கார்ந்தி ந்த மகாராணி
த யவர்க ம் ஆவைல அடக்க
யாமல் பார்ப்பதற்காக எ ந் ஓ வந்
விட்டார்கள். 'காப்பாற் ங்கள், காப்பாற் ங்கள்' என்

அலறிக் ெகாண்ேட ஓ

வந்த

குழல்வாய்ெமாழி ம், ேசந்த ம் மகாராணியின் கால யில் வி ந் வணங்கினார்கள்.
அவர்கள் இ வ ம் பயந் ந ங்கி கத்தில் ெகாைலயச்சம் பரவிய ேபால்
ேதாற்றமளித்தைத எல்ேலா ம் கண்டனர். இ வ ம் ஓயாமல் அ தி ந்த சாயல்
ெதாிந்த .
"தாேய! எங்கைளக் ெகால்ல ஓ வ கிறார்கள். நீங்கள் தான் அைடக்கலம் அளித் க்
காப்பாற்ற ேவண் ம்" என்
குழல்வாய்ெமாழி ம் ேசந்த
விட்ட .

மகாராணியிடம் ைறயிட் க் கதறினார்கள்,
ம். எல்ேலா க்கும் அவர்கள் நிைல ஒ வா
ாிந்

உடேன குமாரபாண் யன் வாயிற் றம் பார்த்தான். கலகக் கூட்டம் வரம் மீறிக்
காவைலக் கடந் உள்ேள ைழய யன் ெகாண்
ந்த .
"காவலர்கேள! பராந்தகப் ெப வாயிைல
விட் உட் றம் கைணய மரங்கைள
ட் க் ெகா ங்கள். ேகாட்ைடக்குள் யா ம் ைழய விடாதீர்கள்" என் சிங்க
ழக்கம் ேபான்ற குர ல் கட்டைளயிட்டன் இராசசிம்மன். அ த்த விநா ஒன்றைரப்
பைன உயர ம் க்காற்பைன அகல ம் உள்ள அந்தப் பிரம்மாண்டமான கத கள்
டப்ப ம் ஒ அரண்மைனையேய அதிரச் ெசய் ெகாண் எ ந்த .
"குழல்வாய்ெமாழி! எங்கைளெயல்லாம் தவிக்க விட் ப் ேபாய் விட்டாேர அம்மா
உன் தந்ைத? அவர் இ ந்த ெப ைமக்கு இப்ப ெயல்லாம் ஆகுெமன்
எதிர்பார்த்ேதாமா?" என்

தணிக்க

யாமல் கிளர்ந்ெத ம்

யாராவ

க்கத்ேதா

அந்தப்
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ெபண்ைணத் த விக் ெகாண்
அ தாள்.

கதறினார் மகாராணி. குழல்வாய்ெமாழி கு றிக் கு றி

"ேதவி! அவ ைடய காலம்
ந் விட்ட . எங்கைளத் தப்பி வாழச் ெசய் விட்
அவர் ேபாய்விட்டார். இரேவா இரவாக இைடயாற் மங்கலத்தி
ந் நாங்கள்
இ வ ம் ன்சிைறக்குப் ேபாய்விட் இப்ேபா ஒ
க்கிய காாியமாக வந்ேதாம்.
யா க்கும் ெதாியாமல்
பல்லக்கில் வந்ேதாம். அரண்மைனக்கு அ கில் வந்த
ேபா இந்தக் கலகக்காரர்கள் எப்ப ேயா ெதாிந் ெகாண்
ரத்தத் ெதாடங்கி
விட்டார்கள். நல்ல ேவைளயாகக் காப்பாற்றி அபயமளித்தீர்கள். தம் ைடய அந்திம
ேநரத்தில் மகாமண்டேலசுவரர் தங்களிடம் ேசர்த் விடச் ெசால் ஓர் ஓைலைய
என்னிடம் அளித் ச் ெசன்றார்" என் ெசால் க் ெகாண்ேட இ ப்பி
ந் அந்த
ஓைலைய எ த்தான் ேசந்தன். க்கம் அவன் குரைலேய மாற்றியி ந்த .
--------3.24. சிைதந்த கன கள்
அரண்மைனக் ேகாட்ைடக் கத கள் எல்லாம் டப்பட் விட்டன. ெவளிப் றம்
பராந்தகப் ெப வாயி க்கு அப்பால் கலகக் கூட்டம் ெவள்ளெமனப் ெப கிக்
ெகாண்
ந்த . கலகக்காரர்களின் ெவளிக் கூப்பா கள் பயங்கரமாக ஒ த்தன.
ேசந்தைன ம், குழல்வாய்ெமாழிைய ம் ெவளிேய அ ப்பாவிட்டால் கதைவ
இ த் க் ெகாண் உள்ேள குந் விடப் ேபாவதாகப் பய
த்திக்
ெகாண்
ந்தார்கள் அவர்கள்.
இத்தைகய பயங்கரமான சூழ்நிைல ெவளிேய நிலவிக் ெகாண்
க்கும் ேபா தான்
ேசந்தன் தான் ெகாண் வந்தி ந்த மகாமண்டேலசுவராின் இ திக் காலத்தில்
எ தப்பட்ட ஓைலச் சு ைள விாித் மகாராணியிடம் ெகா த்தான்.
"இராசசிம்மா! இைதப் ப த் ச் ெசால்" என்

குமாரபாண் யனிடம் அைதக்

ெகா த்தார் மகாராணி. க்கம் அைடக்கும் ந ந்த குர ம், நீர ம் ம் கண்க மாக
அவர் அப்ேபா ேதாற்றமளித்த நிைல எல்ேலா ைடய உள்ளங்கைள ம் உ க்கிய .
ேசந்த ம் கண்கலங்கிப் ேபாய் வாட்டத்ேதா காட்சியளித்தான். குழல்வாய்ெமாழி
தைல நிமிரேவ இல்ைல. கண்கள் சிவந்
கம் ங்கி அ த
ேசாகம் பதிந்த
ேகாலத்தில் நின்றாள் அவள். மற்றவர்கள் அைமதியாக நின் ெகாண்
ந்தார்கள்.
குமாரபாண் யன் எல்ேலா ம் ேகட்கும்ப யாக மகாமண்டேலசுவராின் இ தித்
தி
க ஓைலைய இைரந் ப த்தான்.
"அன் க்கும், மதிப் க்கும் உாிய மகாராணி வானவன்மாேதவிக்கு, இைடயாற்
மங்கலம் நம்பி இ தியாக எ
ம் தி
கம். ேதவி, இந்தத் தி
க ஓைலைய நீங்கள்
ப க்கு ன் நான் இவ் லக வாழ்வினின் விைடெபற் ச் ெசன் வி ேவன்.
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என் ைடய மரணத் க்காக நீங்கேளா, குமாரபாண் யேரா சற்ேற ம் வ ந்த
ேவண் யதில்ைல. இந்த விநா க்குப் பின் இனி ஒ கணம் வாழ்ந்தா ம் நாேனா என்
அறிேவா எதி ம் ெவற்றி ெபற
யா . தீபத்தில் எண்ெணய் வற்றிய ம் திாி ம்,
சுட ேம அழிந் வி கிற மாதிாி நல்விைனப் பயன் நீங்கிய ம் எவ்வள ெபாிய
மனிதராயி ந்தா ம் அறி ம், யற்சி ம் பயன்படா ! அ ள் கலக்காத ரட்
அறி க்கு என்றாவ ஒ நாள் இந்தத் ேதால்வி ஏற்படத்தான் ெசய் ம். தளபதி
வல்லாளேதவன் என்ைனச் சாியாகப் ாிந் ெகாள்ளாமேல என்ெனன்னேவா ெசய்
விட்டான். அைதப் ேபால் இ தியில் சில சமயம் நா ம் அவைனப் ாிந்
ெகாள்ளாமல் என்ெனன்னேவா ெசய் விட்ேடன். அறி ம் ர ம் பைகத் க்
ெகாண்டதால் ஒ
ஒ

நாட் க்கு எவ்வள

ெக தல்கள்? எப்ேபாதாவ

சந்ேதகத்ைத மட் ம் நீங்கள் தளபதிக்குத் ெதளி

ெசய்

ந்தால் ஒேர

விட ேவண் ம். 'அவன்

தங்ைகயின் மரணத் க்கு நான் காரணமில்ைல' என்ப தான் நீங்கள் அவ க்குத்
ெதளி ெசய்ய ேவண் ய ெமய். ெபாிய காாியங்கைள நிைறேவற்ற
யாமல்
இலட்சிய பங்க ம் மானக்ேக ம் ஏற்பட்டால் வடக்கு ேநாக்கி உண்ணா ேநான்பி ந்
உயிர் வி வ நம் தமிழ்க் குலத் மர . நா ம் இைடயாற் மங்கலத் ச் சிவன்
ேகாயில் குறட் ல் அமர்ந் வடக்கு ேநாக்கி இந்த வாழ்ைவ
த் க் ெகாள்ளத்
தீர்மானித் விட்ேடன். சா தீர்மானப்ப தான் வரேவண் ெமன்பதில்ைலேய? என்
தீர்மானத்ைத ந்திக் ெகாண் வந்தா ம் அைத வரேவற்க நான் தயங்க மாட்ேடன்.
"இந்தக் கைடசி ேநரத்தில் யா ம், எப்ேபா ம், எதிர்பாராத ஒ காாியத்ைத நான்
ெசய்யப் ேபாகிேறன். இத்தைனக் காலமாக என்னிடம் உண்ைமயாக ஊழியம் ெசய்த
நாராயணன் ேசந்த க்கு என் மகள் குழல்வாய்ெமாழிைய மணம்
த் க் ெகா த்
விடப் ேபாகிேறன். இைத விடப் ெபாிய நன்றி அவ க்கு நான் ேவெறன்ன ெசய்ய
ம்?..."
இைரந்த குர ல் ப த் க் ெகாண்ேட வந்த குமார பாண் யன் ப ப்பைத நி த்தி
விட் த் தைல நிமிர்ந் ேசந்தைன ம், குழல்வாய்ெமாழிைய ம் மாறிமாறிப்
பார்த்தான். அடாடா! அப்ேபா குமாரபாண் யனின் கத்தில்தான் எத்தைன
விதமான உணர்ச்சிச் சாயல்கள் சங்கமமாகின்றன. அவைனப் ேபாலேவ
மற்றவர்க ைடய பார்ைவ ம் ேசந்தன் ேம ம் குழல்வாய்ெமாழியின் ேம ம் தான்
தி ம்பிற் . ேசந்த ம், குழல்வாய்ெமாழி ம் ஏேதா ெபாிய குற்றம் ெசய்
விட்டவர்கைளப் ேபால் தைல நிமிராம
ந்தார்கள். கத்தில் உணர்ச்சிகளின்
சூறாவளி ேதான்றி விழிகள் சிவந் ேபாய்க் குழல்வாய்ெமாழியிடம் எைதேயா ேகட்
வி வதற்குத்
த்தன குமாரபாண் யனின் உத கள். அவேளா அவன் கத்ைத
நிமிர்ந் பார்க்கேவ இல்ைல. அந்தச் சமயத்தில், "ேமேல ப " என் மகாராணியின்
த த த்த குரல் அவைனத் ண் ய . குமாரபாண் யன் ேமேல ப க்கலானான்.
தற் பகுதிையப் ப த்தைத விட இப்ேபா அவன் குரல் ைநந்தி ந்த . "எனக்கு
மகளாகப் பிறந்த காரணத்தால் குழல்வாய்ெமாழிக்கு இ க்கிற அகந்ைத ம்,
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ஆணவ ம் இந்தப் திய உற

லம் அழிந்

விட ேவண் ெமன்ப

என் ஆைச. என்

ெபண்ைண ம், ேசந்தைன ம் ன்பங்க ம், பைகக ம் ெப கி வ ம் சூழ ல்
தனிேய ஒ பா காப் மின்றி விட் ச் ெசல்கிேறன். அவர்கள் வாழ ேவண் ம்.
நாட் ல் எனக்கி க்கும் எதிர்ப்பின் பைகைம அவர்கைள அழிக்க யலாமல்
உங்க க்கு அைடக்கலமாக அவர்கைள அளிக்கிேறன். எப்ப யாவ அவர்கைள
வாழவி ங்கள். என் ைடய அறிவின் பி வாதங்களால் இந்த நாட் க்கு விைளந்த
ன்பங்க க்காக என்ைன மன்னி ங்கள். குமாரபாண் யைர ம் மன்னிக்கச்
ெசால் ங்கள். 'மகாமண்டேலசுவரர்' என்ற மனிதைர ஒ
ேபால் மறக்க ய ங்கள்!"

ெகட்ட ெசாப்பனம் கண்ட

குமாரபாண் யன் அைதப் ப த்
த்தான். மைழ ெபய் ஓய்ந்தாற் ேபான்ற ஒ
வைக அைமதி அவர்களிைடேய நிலவிய . அந்த அைமதிக்கு ேநர்மாறாக ெவளிேய
கலகக்காரர்களின் ெவறியாட்டம் நடந் ெகாண்
ந்த . பராந்தகப் ெப வாயிைல
இ த் த் தகர்த் விட் உள்ேள ைழய யற்சி ெசய் ெகாண்
ந்தார்கள்.
மகாமண்டேலசுவராின் ஓைலையப் ப த்
த்த பின் சிறி ேநரம் ஒன் ம் ேபசத்
ேதான்றாமல் நின்றார் மகாராணி. குழல்வாய்ெமாழியின் உள்ளம் எப்ப அந்த
மணத் க்கு உட்பட்டெதன்
ாியாமல் மனங் கு றி நின்றான் குமாரபாண் யன்.
"இராசசிம்மா! ர ம் ெவற்றி ம் அாியைணேயறி ஆ ம் தி
ம் இன் ம் உனக்குக்
கிைடக்கிற காலம் வரவில்ைல ேபா
க்கிற ! மகாமண்டேலசுவரேரா
ேபாய்விட்டார். அவ ைடய இந்த ஓைலையப் ப த்த பின் என் நம்பிக்ைககேள
அழிந் விட்டன ேபால் யரமாயி க்கிற எனக்கு. தளபதி ஆகாதவனாகிவிட்டான்.
கூற்றத்தைலவர்க

ம் ஆகாதவர்களாகி விட்டார்கள். இனி யாைர நம்பி, எைத நம்பி

நாம் ெவற்றிைய நிைனக்க

ம்? எனக்கு ஒ

வழி ம் ேதான்றவில்ைல அப்பா!

ேபா, உன்னால்
மானால் இன் ம் சிறி ேநரத் க்குள் இந்த அரண்மைனையக்
கலகக்காரர் ைகயில் சிக்கிவிடாமல் காப்பாற் . அதற்குள் நான்
மகாமண்டேலசுவராின் ெபண்ைண ம், அவள் கணவன் ேசந்தைன ம் இங்கி ந்
பா காப்பான இடத் க்குக் கூட் க் ெகாண் ேபாய் வி கிேறன்" என்
குமாரபாண் யைன ேநாக்கி ேவண் க் ெகாண்டார் மகாராணி.
"அம்மா! இப்ப ஒேரய யாக நம்பிக்ைகயிழந் ேபசினால் என்ன ெசய்ய
நாம் இ வ ம் தளபதிைய ம் கூற்றத் தைலவர்கைள ம் சந்தித் ப் ேபசிச்
சமாதானப்ப த்தலாம்" என்றான் இராசசிம்மன்.

ம்?

"மகேன! இந்த நாட் ன் ெவற்றிையப் பற்றிக் கவைலப்பட்டால் என்னிடம்
அைடக்கலம் அளிக்கப்பட்ட இவர்கைள யார் காப்பாற் வ ? இவர்க க்கு அழி
வராமல் வாழைவக்க ேவண் ெமன்ப மகாமண்டேலசுவர ைடய கைடசி ஆைச.
அைத நான் த ல் நிைறேவற்றியாக ேவண் ம். நம்பிக்ைகையக் காப்பாற்றிய பின்
நாட்ைடக் காப்பாற்ற வ கிேறன். நீ ேபாய் நான் கூறியப வாயிற் றத் க் காவைல
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உ தியாக்கு... நிற்காேத... உடேன ெசல்!" - மகாராணியின் குர ல் பரபரப்
நிைறந்தி ந்த . கைடசியாக ஒ
ைற குழல்வாய்ெமாழிையப் பார்த் விட்
நடந்தான் இராசசிம்மன். அவன் காவைல ெகட் ப் ப த் வதற்காக பராந்தகப்
ெப வாயி க்குச் ெசன்ற ம், ேசந்தைன ம், குழல்வாய்ெமாழிைய ம் த வி
அைழத் க் ெகாண் தம அந்தரங்க அைறக்குச் ெசன்றார் மகாராணி. வன
ேமாகினிையக் கூப்பிட் , " வன ேமாகினி! இந்த அரண்மைனக் க
லத்தி ள்ள
விைலமதிப்பற்ற உயர்ந்த ஆைடயணிகலன்கைளெயல்லாம் ேதர்ந்ெத த் இந்தப்
ெபண்ைண அலங்காித் வா" என் ெசால் க் குழல்வாய்ெமாழிைய அவ டன்
ஆவேலா அ ப்பினார்.
ேசந்தன் எவ்வளேவா ம த் ம் ேகட்காமல் அவைன ம் பட் ப் பீதாம்பரங்கள்
உ த்தி மணக்ேகாலம் ண் வரச் ெசய்தார். பவழக்கனிவாயர், ஆசிாியர், விலாசினி
எல்ேலாைர ம் சூழ இ க்கச் ெசய் குழல்வாய்ெமாழிைய ம் ேசந்தைன ம் மாைல
மாற்றிக் ெகாள் மா ெசய் மணக்ேகாலம் கண் மகிழ்ந்தார். எல்ேலா மாகச்
ேசர்ந் மணமக்க க்கு மங்கல வாழ்த் க் கூறினார்கள். அந்தச் சமயத்தில்
இராசசிம்மன் ேவகமாக ம், பரபரப்பாக ம் அங்ேக ஓ

வந்தான். அவன்

கத்தில்

பய ம், குழப்ப ம் ெதன்பட்டன.
"அம்மா! பராந்தகப் ெப வாயில் தகர்ந் விட்ட . கலகக்காரர்கள் உள்ேள குந்
விட்டார்கள். இப்ேபாதி க்கிற ெவறிைய ம் ஆேவசத்ைத ம் பார்த்தால் அவர்கைளச்
சமாதானப்ப த்த

யா

ேபா

க்கிற . 'மகாமண்டேலசுவராின் மகைள ம்

ஒற்றைன ம் ெகான் பழிவாங்குேவாம்' என் கூச்ச ட் க் ெகாண் ெகாைல
ெவறிேயா ஓ வ கிறார்கள். ஒ விநா கூட இனிேமல் இங்ேக
தாமதிப்பதற்கில்ைல. எப்ப யாவ இவர்கைளக் காப்பாற்ற ேவண் ம்" என்
கலவரம் மிகுந்த குர ல் பதற்றத்ேதா கூறினான் குமாரபாண் யன்.
குழல்வாய்ெமாழிைய மணக்ேகாலத்தில் கண்ட ேபா அந்தக் குழம்பிய
சூழ்நிைலயி ம் ஏேதா சில ெமல் ய உணர்ச்சிகள் அவன் உள்ளத்ைதக் கசக்கிப்
பிழிவ ேபா
ந்த . அவன் தன் மனத்ைத ம் கண்கைள ம் அடக்கிக் ெகாண்டான்.
ஏக்கத்ைதப் ெப
ச்சாக ெவளித் தள்ளினான். எங்ேகா ெவறித் ேநாக்கியவா
நின்ற மகாராணி அவைனப் பார்த் க் கூறினார்:
"இராசசிம்மா! எல்ேலா ம் ெவளிேயறி விடலாம். உனக்கும் எனக்கும் இந்த
அரண்மைனயில் ஒ ேவைல ம் இல்ைல. உன் ைடய எண்ணங்க ம், என் ைடய
ஆைசக ம் நிைறேவ ம் காலம் இன் ம் வரவில்ைல ேபா
க்கிற . பாண் யப்
ேபரரசின் ெப ைம ம், க ம் பர வதற்குாிய நிைல உன் தந்ைதயின் காலத் க்குப்
பின் இல்ைலேயா என்னேவா? நாம் ெகா த் ைவத்த அவ்வள தான்.
கவைலப்பட் ப் பயனில்ைல. நீ ேபாய் அந்தப் ரத் க்குள் ைழ ம் பிரதான
வாயில்கைள அைடத் விட ஏற்பா ெசய். ேபார்க்காலங்களில் அரண்மைனப்
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ெபண்கள் தப்பி ெவளிேய வதற்காக நந்தவனத் நீராழி மண்டபத் க்க கி
ந்
ஒ சுரங்க வழி ேபாகிற . நீ ம் வா! நாெமல்ேலா ம் அந்த வழியாக ெவளிேயறி
விடலாம். சுசீந்திரத் க்கு அ கி ள்ள பாதிாித் ேதாட்டத்தில் ெகாண் ேபாய்வி ம்
அந்த வழி. அங்கி ந் பவழக்கனிவாயர் த யவர்கேளா ேசந்தைன ம்
குழல்வாய்ெமாழிைய ம் பா காப்பாக ன்சிைறக்கு அ ப்பி ைவத் விடலாம்.
அறக்ேகாட்டத்தில் ேபாய்த் தங்கிக் ெகாண்டால் பின் அவர்கள் பா கவைலயில்ைல"
என் மகாராணி கூறிய ேபா ேசந்தன் கு க்கிட்டான்: "ேதவி! எங்கள்
இ வ க்காக ம் தாங்கள் ன்பப்படக்கூடா . நாங்கள் ன்சிைறயில் என்
தைமயேனா ேபாய்த் தங்கிவிட்டால் பின் எங்க க்கு ஒ குைற ம் வராமல்
அவர்கள் பார்த் க் ெகாள்வார்கள். கலகக்காரர்களின் பைகைம ம், பழிவாங்கும்
ெவறி ம் உள்ளவைர நாங்க ம் இ க்கிற இடம் ெதாியாமல் மைறந்
வாழ்வதற்குத்தான் வி ம் கிேறாம்" என் நாராயணன் ேசந்தன் பணி ட ம்
குைழ ட ம் ேமற்கண்டவா ேபசினான்.
"எப்ப ேயா நன்றாக வாழேவண் ம் நீங்கள். அ

மகாமண்டேலசுவராின் கைடசி

ஆைச. அைதக் காப்பாற் வதற்கும், நிைறேவற் வதற்கும் நான் கடைமப்பட்டவள்.
வா ங்கள், நாம் இங்கி ந் ெவளிேயறிச் ெசல்ல ேவண் ய ேநரம் வந் விட்ட .
வன ேமாகினி! நீ அந்தத் தீபத்ைத எ த் க் ெகாள். சுரங்கப் பாைதக்குள் இ ட்
அதிகமாக இ க்கும்" என் கூறிக் ெகாண்ேட ன்னால் நடந்தார் மகாராணி.
குமாரபாண் யன் அந்தப் ரத் க் கதைவ அைடத் ப் பா காப் ஏற்பா கைளச்
ெசய் விட் அவர்கேளா வந் ேசர்ந் ெகாண்டான். அந்தச் சமயத்தில்
அவ ைடய கத்ைதக் காண்பவர்க க்கு உலகத்தி ள்ள நிராைசெயல்லாம் அங்ேக
வந் கு ெகாண் விட்ட ேபால் ேதான்றிய . ேபார்க்களத்தில்
சக்கேசனாபதியிடம் வாக்களித் விட் இரேவா இரவாகக் கிளம்பியேபா அவன்
மனத்தில் உ வாகி எ ந் ஓங்கி நின்ற நம்பிக்ைக மாளிைக இப்ேபா
தைரமட்டமாகி விட்டைதப் ேபால் ஒ தாழ் மனப்பான்ைம ஏற்பட்ட .
மகாமண்டேலசுவராின் மரணம், குழல்வாய்ெமாழியின் விேனாதமான தி மணம்,
கலகக் கூட்டத்தின் பழிவாங்கும் ெவறி, மகாராணியின் அவநம்பிக்ைக
எல்லாவற்ைற ம் ஒன் ேசர்த் நிைனக்கும் ேபா தன் ைடய இனிய கன களில்
ெப ம்பகுதி அழிக்கப்பட் விட்ட ேபால் உணர்ந்தான் அவன். அன்ெறா நாள்
மைழ ம், ய ம் சிய இரவில் ஈழ நாட் க் காட் ல் பாழ்மண்டபத் இ ளில்
உட்கார்ந் வாழ்க்ைகயின்
ைமையப் பற்றிச் சிந்தித்தைத ம ப
ம் நிைனத் ப்
ெப
ச்சு விட்டான் அவன்.
அவர்கள் எல்ேலா ம் நந்தவனத் க்குப் ேபாய்ச் சுரங்கப்பாைத ஆரம்பிக்கிற
இடத்ைத அைடந்தனர். விதிையப் பின் ெதாட ம் ேபைத மனிதைனப் ேபால்
குமாரபாண் ய ம் அவர்கைளப் பின்பற்றி அங்ேக ெசன்றான். அவன் கத்ைத
ஏறிட் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட க்கம் வ
ம் குர ல் "ெசல்வா! உன் ன்ேனார்
மன்னாதிமன்னராக வாழ்ந் இறந்த இந்த அரண்மைனைய இ தியாக ஒ
ைற
பார்த் க் ெகாள். இனி இந்த மாெப ம் அரண்மைன இ ப்ப ம், இல்லாத ம்
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உனக்குக் கிைடப்ப ம், கிைடக்காத ம் விதியின் ஆைணையப் ெபா த்த " என்றார்
மகாராணி. இராசசிம்மன் நிமிர்ந் பார்த்தான். கத கள் உைட ம், சுவர்கள் இ ப ம்
ஒ
மாக அந்த அரச மாளிைக
வின் எல்ைலயில் இ ந்த . எல்லா ம் சுரங்க
வழிக்குள் இறங்கிவிட்டனர். வன ேமாகினி தீபத்ேதா
ன்னால் ெசன்றாள்.
கைடசியாகக் குமாரபாண் ய ம் அதற்குள் இறங்கி மைறந்தான். ஊழ்விைனேய
சுரங்கமாகி வழிநடத்திச் ெசல்கிற மாதிாி ஒ ெபாய்த் ேதாற்றம் உண்டாயிற் .
எல்ேலா ம் சுரங்க வழியில் நடந் ெசல் ம் ேபா ஓாிடத்தில் ேசந்தன் விைரவாக
நடந்
ன்ெசன் விட்டதால் குழல்வாய்ெமாழி சற் ப் பின் தங்கிச் ெசன்றாள்.
தளர்ந்
வண் ெமன்னைடயில் ெம வாகச் ெசன் அவைள ெந ங்கினான்
குமாரபாண் யன். ெகாதிக்கும் மனத் டன் ஏேதா ஒ ேகள்விைய அவளிடம் ேகட்
விடத்
த்தான் அவன். ஆனால் குழல்வாய்ெமாழி அவைன அ கில்
ெந ங்கவிடவில்ைல. அவன் விைரந் வ வ கண் தான் ந்திக் ெகாண்
ெசன் விட்டாள். அப்ப அவள் நைடைய ேவகப்ப த்திக் ெகாண்
ந்தின ேபா
அவ ைடய கூந்த
ந் இரண் மல் ைகப் க்கள் உதிர்ந்தன. அவைள
ெந ங்கி ஏேதா ேகள்வி ேகட்கும்
ப் டேன வந்த குமாரபாண் யனின் கால யில்
அந்த மல் ைகப் க்கள் மிதிப்பட்ட ம் அப்ப ேய தயங்கி நின் விட்டான். கா ல்
மிதிபட்ட க்கைள ம் ன்னால் விைரந் ெசன் ேசந்தைன ஒட் நடக்கும்
குழல்வாய்ெமாழிைய ம் மாறி மாறிப் பார்த் க் ெகாண்ேட சிறி ேநரம் நின்றான்
அவன். அவ ைடய மனத் க்குள் ஏேதா ஒ ெமல் ய உணர் ம் அப்ப மிதிபட்
விட்ட ேபா
ந்த . மிதிபட்ட க்கைளத் தி ப்பித் தி ப்பிப் பார்த் க் ெகாண்ேட
ேமேல நடந்தான் குமாரபாண் யன். சுரங்கப் பாைத
ந் ெவளிேய கிற வைரயில்
யாேரா ம் யா ம் ேபசிக் ெகாள்ளவில்ைல.
சுசீந்திரம் பாதிாித் ேதாட்டம் வந்த . மகாராணி குழல்வாய்ெமாழிைய ம்,
ேசந்தைன ம் ைகையப் பற்றிப் பவழக்கனிவாயாிடம் ஒப்பைடத்தார்.
"பவழக்கனிவாயேர! அதங்ேகாட்டாசிாியேர! இவர்கைள ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தில்
ெகாண்

ேபாய்ச் ேசர்க்க ேவண் ய

உங்கள் ெபா ப் . கைலக

க்கும்,

மணியம்பலத் க்கும் என் ம் அழிவில்ைல. நீங்கள் உள்ளவைர ேசந்த ம்,
குழல்வாய்ெமாழி ம் வாழ்வைதக் கண் வாழ்ந் மகி ங்கள்!" என் மகாராணி
கூறிய ேபா , "ேதவி! தாங்க ம் காந்த ர் மணியம்பலத்தில் வந்
இ ந் விடலாேம!" என்றார் பவழக்கனிவாயர்.

எங்க

டேன

"நான் இ க்க ேவண் ய இடத்ைத நாேன
ெசய் ெகாண் விட்ேடன்.
நீங்கள் ேபாய் வா ங்கள்" என் கண் ப்பாகச் ெசான்னார் மகாராணி. யா ம்
ம த் ப் ேபச
யவில்ைல. மகாராணிைய ம், குமாரபாண் யைன ம் வணங்கி
விைடெபற் க் ெகாண் எல்ேலா ம் றப்பட் ப் ேபாய்விட்டார்கள். வன ேமாகினி
ஒ த்தி மட் ம் மகாராணியாேரா இ ந் ெகாண்டாள்.
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"மகேன! ேமகத்தால் மைறக்கப்ப ம் சந்திரைனப் ேபால் இன் ம் சிறி காலம்
பாண் நா பைகவர் ஆட்சியில் தான் இ க்க ேவண் ம் ேபா
க்கிற . என்ைனப்
பிறந்த ட் ல் - ேசர நாட் வஞ்சமாநகரத்தில் ெகாண் ேபாய்விட ஏற்பா ெசய்.
இந்தப் ெபண் வனேமாகினி என்ேனா
ைண வ வாள். எங்கு ேபாய் என்ன
ெசய்வாேயா? ம ப
ம் நீ ஆளாகி இந்த நாட்ைட ெவன் ஆள்வதற்கு வந்தால்
அப்ேபா நான் உயிேரா இ ந்தால் நாம் மீண் ம் சந்திப்ேபாம்" என் மகாராணி
கூறிய ேபா குமாரபாண் யன் உணர்ச்சி வசப்பட் ச் சி பிள்ைளேபால் அ
விட்டான். வஞ்சிமாநகர் றப்ப
ன் ெதன்பாண் நாட் க் ேகாவில்க க்ெகல்லாம்
கைடசியாக ஒ
ைற ெசன் தாிசனம் ெசய்ய ேவண் ெமன் மகாராணி
ஆைசப்பட்டார். அந்த ஆைசைய நிைறேவற்ற இரண் நாட்கள் ெசலவழித்தான்
குமாரபாண் யன். ன்றாம் நாள் காைல ஒ பல்லக்கும் சுமப்பதற்கு ஆட்க ம் ேத
மகாராணிைய ம், வனேமாகினிைய ம் ஏற்றி அ ப்பினான். அப்ேபா , "அம்மா!
வஞ்சிமாநகரத் க்கு இங்கி ந் அதிக நாட்கள் பயணம் ெசய்ய ேவண் ம்.
கவனமாகப் ேபாய்ச் ேச ங்கள். நான் ேபார்க்களத் க்குப் ேபாய் ேபாைரக்
கவனிக்கிேறன். நல்விைன இ ந்தால் ம ப
ம் சந்திப்ேபாம்!" என் மனங் கலங்கிக்
கூறினான்.
"இராசசிம்மா! உனக்கு என் பயணத்ைதப் பற்றிக் கவைல ேவண்டாம் வஞ்சிமாநகரப் பயணத்ைத விட நீண்ட வாழ்க்ைகப் பயணத்ைத நான் கண்டாயிற் .
இனிப் பயமில்ைல. ேபாய் வா! ெவற்றியானால் ெவன் வா. ேதால்வியானால்
எங்ேகயாவ ேபாய் ம ப
ம் ெவற்றிக்கு யற்சி ெசய்" என் அவன் மனக்
கலக்கத்ைதத் ேதற்றி வாழ்த்திவிட் நிம்மதியாக வஞ்சிமாநகரத் க்குப் றப்பட்டார்
மகாராணி. தாையத் தன்னிடமி ந் பிாிக்கும் அந்தப் பல்லக்குப் ேபாவைதேய
பார்த் க் ெகாண் நின்ற குமாரபாண் யன் அதன் ேதாற்றம் கண் பார்ைவயி
ந்
மைறந்த ம் கண்ணில் ளிர்த்த நீர் த் க்கைளத் ைடத் க் ெகாண்
தி ம்பினான். நான்கு ற ம் விழிகள் பார்க்க
ந்த அள சுற்றி ம் பார்த்தான்.
ேமேல வானத்ைத அண்ணாந்

ேநாக்கினான். அந்தத் ெதன் பாண்

நா , அதன்

வளம், அதன் அழகு, அதன் ெசல்வங்கள், அதன் ெதய்வத் தி க்ேகாவில்கள் எல்லாம்
சூனியமாய்ப் பாழ் ெவளியாய் ஒன் மற்ற பழம் ெபாய்களாகத் திடீெரன்
மாறிவிட்டன ேபா
பதவிைய ம் மறந்

ந்த . தன் ெப ைமைய ம், கைழ ம், இளவரசன் என்ற
எவேனா ஒ ேபைத இைளஞன் ேபால் நடந்தான் அவன்.

------3.25. தியேதார் ெப

வாழ்

மகாராணிைய வஞ்சிமா நகரத் க்குச் சிவிைக ஏற்றிய ப்பி விட் ேபார்க்களம்
ேநாக்கிப் றப்பட்ட குமாரபாண் யன் ந வழியிேலேய அந்தத் ன்பச் ெசய்திையத்
ெதாிந் ெகாண்டான். ேவதைனப்ப கிற அள கூட அவன் உள்ளத்தில் அப்ேபா
ெதம்பில்ைல. ' தல் நாள் காைல பதிெனா

நாழிைகயளவில் ெவள்

ைர வடதிைசப்
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பைடகள் ைகப்பற்றி விட்டனவாம். சக்கேசனாபதி ம் அவேரா
ஈழநாட்

ரர்க

எஞ்சியி ந்த

ம் விழிஞத் க்கு ஓ க் கப்பேலறி விட்டார்களாம்' என்ற

ெசய்திதான் அ . அைதத் ெதாிந்

ெகாண்ட டன், 'சக்கேசனாபதியின் ேமல்

குற்றமில்ைல! அவர் என்ன ெசய்வார்? பாவம், பதிெனா
எதிர்பார்த்தி ப்பார். நான் மட் ெமன்ன? நா

நாழிைக வைர என்ைன

ம் ேபாக ேவண் ய தான். எனக்கு

மட் ம் இங்ேக என்ன ைவத்தி க்கிற ? ெவற்றிைய நிைனத் வந்ேதன். எல்லா
வைகயி ம் ேதால்விதான் கிைடத்த . பரவாயில்ைல. இந்தப் பரந்த உலகத்தில்
எங்ேகயாவ ஒ
ைலயில் என் ஏக்கங்கைள ம் நிராைசகைள ம் சுமந் ெகாண்
வாழ்வதற்கு இடமில்லாமலா ேபாய்விடப் ேபாகிற ? ஏக்கங்க
ேதால்விக

ம், அவநம்பிக்ைகக

ம், நிராைசக

ம்,

ம் இ க்கின்றவைர நான் ெவற்றிைய எண்ணித்

த் க் ெகாண்ேட இ ப்ேபன்!' என் தனக்குத் தாேன ெமல்லச் ெசால் க்
ெகாண்டான். தன் எண்ணத்ைத மாற்றிக் ெகாண் ேவ ஏேதா ஒ
க்கு
வந்தவன் ேபால் தி ம்பி விழிஞத் க்குப் றப்பட்டான் அவன். ேசார் ம், யர ம்
தன் மனத்தி
ந் நீங்கித் ேதால்விகைள மறந் ேபாக ேவண் மானால் அப்ப
மறக்கச் ெசய்வதற்குாிய ஏற்ற பாி ரணமான உல்லாச நிைன ஒன் அப்ேபா
அவ க்குத் ேதைவப்பட்ட .
ைம ம், ெச ைம ம் நிைறந்த அந்த உல்லாசம்
தனக்குக் கிைடக்க
ெமன்ேற அவ க்குத் ேதான்றிய . கண்கைள ெமல்ல
மனத்தி
ந்த மற்ற எண்ணக் குப்ைபகைளெயல்லாம் ஒ க்கிெயறிந் நிைனைவ
ஒ ைமப்ப த்தி எைதேயா நிைனக்க யன்றான் அவன்.
அ த்த கணேம அந்த யற்சிக்கு ெவற்றி கிைடத்த . ெகாவ்ைவச் ெசவ்வா ம்
அதில் குமிண் சிாிப் மாக மண் லகத் ச் சூ வா கள் பதியாத மதிவதனம் ஒன்
குமாரபாண் யனின் உ ெவளித் ேதாற்றத்தில் ெதாிந்த . 'காலம் காலமாய்
வளர்ந்ேதா ம் நாட்களின் சுழற்சிையக் கணக்கிட் க் ெகாண் உங்க க்காகேவ
ேதய்ந் ஓய்ந் ேபாய்க் ெகாண்
க்கிேறன். நீங்கள் எப்ேபா வந் என் தவத் க்கு
ெவற்றிையக் ெகா க்கப் ேபாகிறீர்கள்?' - என் அந்த அழகு கத்தின் பவழ இதழ்கள்
திறந் தன் காத ேக ெமல்ல வின வ ேபால் ஓர் உணர்ச்சிப் பிரைம அவ க்கு
ஏற்பட்ட . 'மின்ன ல் ஒளிெய த்
கில்தனில் குழல் ெதா த் ' என் அந்த மகா
ெசௗந்தாியத்ைத வியந் அதனால் ண்டப்ெபற் த் தான் ன் பா ய கவிைதைய
அவன்
த்தான். இவ்வாறாக விழிஞத் க்குச் ெசல் ம் ேபா அவன் நடந்
ெசல்லவில்ைல. மதிவதனி என் ம் இனிய நிைன கைளத் ெதன்றல் காற்றின்
அைலகளாக்கித் தன் உணர் கைள மிதக்கச் ெசய் விைரந்தான். அந்த விைரவில்
அவன் மனம் தாங்கிக் ெகாண்
ந்த நிைன ம், கன ம், உணர் ம் எல்லாம் ஒன்ேற
ஒன் தான். அ தான் மதிவதனி என் ம் எழில்.
குமாரபாண் யன் விழிஞத்ைத அைட ம் ேபா இர நீண் வளர்ந்தி ந்த .
விழிஞத் அரச மாளிைகக்குப் ேபாய் அங்கி ந்த குதிைரக்காரக் கிழவைன எ ப்பி
அவனிடம் இ ந் வலம் ாிச் சங்ைகப் ெபற் க் ெகாண்
ைற கத் க்குச்
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ெசன்றான் அவன். ஆள் நடமாட்டம் குைறந்தி ந்த அந்த இர ேநரத்தில் தன்ைன
இன்னாெரன் எவ ம் அைடயாளம் கண் ெகாள்ள விடாமல் ஒ ங்கித் தயங்கி
நடந்தான் அவன். 'ெதன்பாண் நாட் ன் வள ம் ெப ைம ம் மிக்க ஒேர ைற கப்
பட் னமாக ேமற்குக் கடற்கைரயில் இலங்கும் அந்த நகரம் இன் ம் இரண்ெடா
நாட்களில் வடதிைசயரசர்களின் ஆதிக்கத் க்கு உட்பட் வி ம். அதன் பின் எங்கு
ேநாக்கி ம் ேசாழர்
க்ெகா பறக்கும்! அதற்கப் றம் சிறி காலத்தில் அவ்வழகிய
ைற க நகரம் ஒ காலத்தில் பாண் யர்க க்குச் ெசாந்தமாக இ ந்த என்
பழங்கைத ேபசுவேதா நின் ேபாகும்' என் இப்ப ெயல்லாம் நிைனத்த ேபா
குமாரபாண் ய க்கு மனம் ெகாதிக்கத்தான் ெசய்த . யரத்ேதா நடந் ேபாய்ப்
றப்ப வதற்குத் தயாராக இ ந்த ஒ யவனக் கப்ப ல் ஏறினான் அவன்.
இ ளாயி ந்தா ம் அவன் ஏ வைதக் கப்ப ன் தளத்தி
ந் பார்த் விட்ட
மீகாமன் ஓ வந் ஏறக்கூடாெதன் விழிகைள உ ட் க் ேகாபத்ேதா பார்த் ப்
பய
த்தினான்.
அவன் த ப்பதன் குறிப்ைபப் ாிந் ெகாண்ட குமாரபாண் யன் ெமல்லச் சிாித் க்
ெகாண்ேட தன் இரண்
ன் ைககைள ம் அழகு ெசய்திலங்கும் விைல மதிப்பற்ற
ெபாற் கடகங்கைளக் கழற்றி, "இந்தா, இைத ைவத் க் ெகாள்! என்ைன இக் கப்ப ல்
பயணம் ெசய்ய வி " என் ெசால் க் ெகா த்தான். அவற்ைற வாங்கிக் ெகாண்ட ம்
கண்கள் வியப்பால் விாியக் குமாரபாண் யைனப் பார்த்தான் அந்த மீகாமன்.
மாியாைதேயா விலகி நின் ஏறிக் ெகாள்ள வழிவிட் வணங்கினான்.
குமாரபாண் யன் கப்ப ல் ஏறி அதிகம் ஒளி பரவாத ஓாிடம் ேத த் தளத்தில்
உட்கார்ந் ெகாண்டான். அங்கி ந் பார்க்கும் ேபா , அந்த இ ளில் விழிஞம்
ைற க ம் அதற்கு அப்பால் பன்ென ந் ெதாைல இரவால்
ண்
க்கும்
ெதன்பாண் நா ம், தன்ைனக் ைகவிட் நீக்கி எங்ேகா விலக்கி அ ப் வ ேபால்
அவ க்கு ஓர் ஏக்கம் உண்டாயிற் . அந்த ஏக்கம் சில ெசாற்களாக உ ப்ெபற்ற .
நிராைசையச் ெசாற்களாக்கிக் கப்ப
ள்ள மற்றவர்கள் காதில் வி ந் விடாதப
ெமல்லத் தனக்குள்
த்தான் அவன்.
'தி

ம் அாியைண ம் ெப
ரத்
தி வா ம் நிைனப்ெபாழியக்
க தாிய ெதன்பாண் நிலம் மறந்
க ைணமிகு தாய் மறந்
சி ெதாிைவ மதிவதனி சிாிப்பி க்குச்
ெசயல்ேதாற் நிைனவைலந்
ெபா
மனம் பி த்தி க்கப் பி த்தி க்கப்
ேபாகின்ேறன் ேபாகின்ேறன்.'
உணர்ச்சித்
ப்பில் உ வான ெசாற்கைளத் திரட் இப்ப
த்த ேபா
இந்தச் ெசாற்களின் லம் தாய்த் தி நாடாகிய ெதன்பாண் நாட் னிடேம
விைடெபற் க் ெகாண் விட்ட ேபால் அவ க்கு ஒ தி ப்தி ஏற்பட்ட . கப்பல்
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றப்பட் விட்ட . ெசம்பவழத் தீவில் தன்ைன இறக்கிவி மா மீகாமனிடம் ேபாய்ச்
ெசால் விட் ம ப
ம் அந்த இ ண்ட ைலக்கு வந்தான். தன்னிடமி ந்த
வலம் ாிச் சங்ைக மார்ேபா ேசர்த் த் த வினாற் ேபால் ைவத் க் ெகாண் சாய்ந்
ப த்தான். அந்தக் கப்ப ல் யாேரா ஏளனமாகச் சிாித் க் ெகாண்ேட ேபசிய சில
வார்த்ைதகைள அவன் ெசவிகள் ேகட்டன.
"ம ப
ம் ெதன்பாண் நா ேபாாில் ேதாற் விட்டதாம் ஐயா! தளபதிேய
பாண் யப் ேபரரசுக்கு எதிராக மாறிவிட்டானாம். எல்ேலாைர ம் ஆட் ப் பைடத் க்
ெகாண்
ந்த மகாமண்டேலசுவரர் இறந் விட்டாராம். மகாராணி வஞ்சிமா
நகரத் க்குத் தப்பிப் ேபாய்விட்டாராம். அந்தப் பயந்தாங்ெகாள்ளி இளவரசன்
இராசசிம்மன் எங்ேகா ேபாய்விட்டானாம்."
"ெதாிந்த விஷயம் தாேன ஐயா! யார் ேதாற்றாெலன்ன? யார் ெவன்றாெலன்ன?
நம் ைடய கப்பல் விழிஞத் க்கு வந் ேபாவ நிற்கப் ேபாவதில்ைல. ேபச்ைச
வி ங்கள்!" என் மீகாமன் அலட்சியமாகப் பதிலளித்தைத ம் இ ளில் டங்கிப்
ப த்தி ந்த குமாரபாண் யன் ேகட்டான். அந்தச் ெசாற்கள் 'சுளீர் சுளீெர'ன்
ெநஞ்சில் அைறவ

ேபா

ந்த

அவ

க்கு. ெதன்பாண்

தன்

நா , ெவற்றி, ேதால்வி,

ேபார், இளவரசுப்பட்டம், மர எல்லாவற்ைற ம் பழங் கன கள் ேபால் மறந்
த்த அவன் உள்ளம்.

விடத்

'மறக்கத்தான் ேபாகிேறன்! நாைளக்குச் ெசம்பவழத் தீவில் இறங்கி அந்த
ெவண் த் ப் பற்களின் சிாிப்ைபப் பார்த்த பின் எல்லாவற்ைற ம் மறந்
திய
வாழ்க்ைகையத் ெதாடங்கத்தான் ேபாகிேறன்!' என் வற்
த்தி நிைனத் க் ெகாண்
மனச்சாந்தி ெபற் உறங்கினான் அவன். உறக்கெமன்றால் தானாக உண்டாக்கிக்
ெகாண்ட உறக்கம் தான் அ . அந்தப் ேபா உறக்கத்தி ம் நிைன களின்
ட்டத்தி மாகக் கப்ப ன் இர ப் பயணத்ைதக் கழித் விட்டான் குமாரபாண் யன்.
வி ந்த ம், "ஐயா! எ ந்தி ! இேதா ெசம்பவழத் தீ வந் விட்ட " என் மீகாமன்
வந் எ ப்பினான். கப்பல் ெசம்பவழத் தீவின் கைரேயாரமாக நி த்தப்பட்
ந்த .
மீகாம ம் மற்றவர்க ம் தன் கத்ைதப் பார்த் விடாமல் ேமலாைடயால்
தைலையப் ேபார்த்திய ேபால் க்கா ட் க் ெகாண் கப்ப
ந் இறங்கினான்
குமாரபாண் யன். அவன் உள்ளம் இன்பக் கிளர்ச்சி ெகாண் ெபாங்கிய . அவலக்
கவைலகளற்ற, ெவற்றி ேதால்விகள் இல்லாத ஒ
திய ேபாக மிைய மிதித் க்
ெகாண் நிற்ப ேபால் அவன் பாதங்கள் உணர்ந்தன. கவைலயற் ப் ெபாங்கும்
உற்சாகத் டன் வலம் ாிச் சங்கின் ஊ வாைய இதழ்களில் ைவத்
ழக்கினான்
அவன். நீரா எ ந்த கன்னிைக ேபால் ைவகைறயின் மலர்ச்சியில் அந்தத் தீவின்
அழகு பன்மடங்கு ேசாபித்த . அந்தத் தீவின் கைட தித் தி ப்பத்தில் நின் ெகாண்
கப்பல் வந் நிற்பைத ம், அதி
ந் ஒ வர் இறங்குவைத ம் பார்த்தவா
இ ந்தாள் ஓர் இளம்ெபண். குமாரபாண் யனின் சங்ெகா அந்தப் ெபண்ணின்
ெசவிகளில் அ தமாகப் பாய்ந்த . அந்த ஒ ையக் ேகட்ட ம கணேம அவள் ேபைதப்
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ப வத் ச் சி மிேபால் உற்சாகத்ேதா கடற்கைரைய ேநாக்கி ஓடலானாள். அந்தப்
ெபண்ணின் ஓட்டம் காட் ல் தன் ேபாக்கில் ஓ ம் ள்ளிமாைன நிைன ப த்திய .
அவள் அவைன ெந ங்கிவிட்டாள். சங்கநாதம் ெசய் ெகாண் மணல் திட ல் நின்ற
குமாரபாண் யன் அவைளக் கண்ட ம், "மதிவதனீ!" என் கூவினான். அந்தக்
கூவ ல் தான் ஊழிஊழியாகத் ேதங்கி நின் சுமந் ேபான ேபான்ற அன் த்
ப்பின் ெதானி எத்தைன உ க்கமாக ஒ க்கிற ? அவள் வந் அவெனதிேர நின்
பார்த்தாள். பார்த் க் ெகாண்ேடயி ந்தாள்.
மதிையக் கைற ைடத்தாற் ேபான்ற
கத்தில் மலர்ந் அகன்ற கயல்விழிகளால் அவைனப் ப கிவி வ ேபால் ேநாக்கிய
ேநாக்கம் ெபயரேவ இல்ைல. கல்பேகா காலம் பிாிந் நின் விரகதாபத்தில் ந ந்
அன் தாகத்தால் வா ய காத ேபால் அவள் கண்கள் காட்சியளித்தன.
"மதிவதனி! நான் வந் விட்ேடன். இனி உன்ைனப் பிாிந் ேபாகமாட்ேடன்.
அன்ெறா நாள் நீ என் உயிைரக் காப்பாற்றினாய். உன்ைனக் காப்பாற் வதற்கு
இன் நான் வந்தி க்கிேறன்!" என் கூறியவாேற அவள் அ கில் ெந ங்கி
அவைளத் த விக் ெகாண்டான் குமாரபாண் யன். அன் ப் ெப க்கில் ேபச்ெசழாமல்
வாய்
நின்ற மதிவதனி "என் தவம் ெவற்றி ெபற் விட்ட " என் ெமல்ல
வாய்திறந் நாக்குழறச் ெசான்னாள்.
"வா, ேபாகலாம்! நம் ைடய வாழ்க்ைக இனி இந்தத் தீவின் எல்ைலக்குள்
ஆரம்பமாகிற !" என் அவைளத் த வி அைணத்தவாேற நடந்தான்
குமாரபாண் யன்.
அவேளா அப்ப நடந்த ேபா அன்ைப ம் இன்பத்ைத ம் அ பவித் ச்
சுதந்திரமான எளிைம டன் காதல் வாழ் வாழ்வதற்காகேவ ஒ
திய பிறவி
எ த்தி ப்ப

ேபால் குமாரபாண் ய

க்குத் ேதான்றிய . கடல் அைலக

ம்,

இைளஞாயிற்றின் மாணிக்கச் ெசங்கதிர்க ம், காற் ம், வான ம், மி ம் அந்தக்
காதலர்க க்கு நல்வர கூ வ ேபால் அதியற் தமானெதா சூழ்நிைல அன்
காைலயில் அந்தத் தீவில் நிலவிய . எல்லா இன்ப ம் ய்த் ப் பல் ழி காலம்
வாழட் ெமன் அந்தக் காதலர்கைள வாழ்த்திவிட் வஞ்சிமா நக க்குச் ெசல்ேவாம்.
நாம் மகாராணி வானவன்மாேதவிையப் பார்க்க ேவண் மல்லவா?
ெதன்பாண்

நாட்ைட வடதிைச மன்னர்கள் ைகப்பற்றிய பின் ேசாழப்

ேபரரசுக்குட்பட்ட நிலமாகிவிட்ட அ . தளபதி ம், கழற்கால் மாறனா ம் கலகக்
கூட்டத்ைதக் கைலத் விட் எங்ேகா ஓ ப் ேபாய்விட்டார்கள். இந்த
நிகழ்ச்சிகெளல்லாம் நடந்
ந் ஆ திங்கட் காலம் கழிந் விட்ட . ேசந்த ம்
குழல்வாய்ெமாழி ம், அன் மயமான இல்லற வாழ்க்ைகைய ன்சிைறயில் நடத்தி
வ கிறார்கள். காந்த ர் மணியம்பலத்தில் ேசாழ அரசின் ஆட்சிக்குட்பட்
அதங்ேகாட்டாசிாிய ம் பவழக்கனிவாய ம் எப்ேபா ம் ேபால் தமிழ்ப்பணி ாிந்
வ கிறார்கள். அதங்ேகாட்டாசிாியர் விலாசினிக்குத் தி மணம்
ப்பதற்காகத் தக்க
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மணமகைனத் ேத க் ெகாண்

க்கிறார். ெதன்பாண்

நா

பைழய அைமதி ம்,

வள ம் ெபற் ச் ெசழிப்பாக இ க்கிற . இவ்வள ம் ெதாிந்த பின், இனி
வஞ்சிமாநக க்குப் ேபானால் நம் ைடய உள்ளத்ைத உ க்கும் உண்ைம ஒன்ைற
ெதாிந் ெகாள்ள ேந கிற . வஞ்சிமாநகரத்தின் கீழ்பால் ஊர்ப் றத்தில் குணவாயிற்
ேகாட்டெமன் ம் தவப்பள்ளி ஒன் ெந ங்காலமாக இ ந் வ கிற . ய
ேதாற்ற ம், அ ெளாளி திக ம் க ம் ெகாண்ட றவியர் பலர் அக்ேகாட்டத்தில்
வசித் வ கின்றனர். இேதா அக்ேகாட்டத்தி ள் ைழந் உள்ேள ேபாகிேறாம்
நாம். தி க்குண வாயிலாகிய இத் தவச் சாைலயின் வாயி ல் பிரம்மாண்டமான
மரங்களின் நிழ ல் இேதா ஆடவ ம் ெபண்
மாக எத்தைன றவியர்
ற்றி க்கின்றனர், பா ங்கள். மரங்கள் அடர்ந்த இம்

ன் பகுதிையக் கடந்

உள்ேள

ெசல்ேவாம். அேதா, தாமைரப் வ வமாக அைமந்த ஒ ெபாிய பளிங்கு ேமைட!
அதன் ேமல் அமர்ந்தி க்கும் தாட் ைய நன்றாக உற் ப் பார்த்தால் இன்னாெரன்
ெதாிந் ெகாள்ளலாம். நன்றாகக் கூர்ந் பா ங்கள்.
ஆம்! மகாராணி வானவன்மாேதவி அங்குத் தவக்ேகாலம் ண்
ற்றி க்கிறார்.
ேவேறார் இளம் ெபண் ம் தவக்ேகாலத்தில் அவர ேக இ ந் பணிவிைட ாிந்
ெகாண்
க்கிறாள். சற் ெந ங்கிப் பார்த்தால் அவைளப் வன ேமாகினி என்
அைடயாளம் கண் ெகாள்ளலாம். மகாராணி விழிகைள
த் தியானத்தில்
ஆழ்ந்தி க்கிறார். அைமதியான இந்தச் சமயத்தில் அங்கு ஓர் ஆச்சாியம் நிகழ்கிற .
சீரழிந் உ த் ெதாியா ேதாற்றம் மாறிப் ேபாய் வல்லாளேதவ ம், கழற்கால்
மாறனா ம் அங்கு ஓ வ கிறார்கள். "ேத ! எங்கைள மன்னிக்க ேவண் ம்.
எங்க ைடய ெவறியால் எத்தைனேயா ெக தல்கைளச் ெசய் விட்ேடாம். மகா
பாவிகள் நாங்கள்" என் கதறியவாேற ஓ வந் வணங்கினார்கள்! அவர்கள் கண்கள்
கலங்கி அ ைக ட் க் ெகாண் வர இ ந்த . மகாராணி கண்கைளத் திறந்
அவர்கைளச் சிாித் க் ெகாண்ேட பார்த்தார். அவர் கத்தில் சிறி ம் மா தல்
ஏற்படவில்ைல. ஒேர சாந்தம் நிலவிய , "ஓ நீங்களா? உட்கா ங்கள்" என்
கனி நிைறந்த குர ல் கூறினார் அவர்.
"நாங்கள் பாவிகள், ெகட்டவர்கள். உங்க
தகுதியற்றவர்கள்!"

க்கு

அ ளின்

ன் உட்காரக் ெகாஞ்ச ம்

"சந்தர்ப்பம் மனிதர்கைளப் பாவிகளாக ம், ெகட்டவர்களாக ம் ஆக்கலாம்.
இனியாவ நல்லதாக இ க்கட் ம். ேபாய் நல்விைனையத் ேதட ய ங்கள் இந்த
விசாலமான தவப்பள்ளியில் இன் ம் நிைறய இடம் இ க்கிற . உங்கைள ம்
உங்கைளப் ேபால வர இ க்கும் இன் ம் எத்தைனேயா ேபைர ம் இந்தத் தி க்குண
வாயி ன் கத கள் எப்ேபா ம் திறந்த வண்ணம் வரேவற்கக் காத்தி க்கின்றன"
என்
ன்னைகேயா ெசால் விட் அவர்கள் பதிைல எதிர்பாராமல் ம ப
ம்
கண்
த் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் மகாராணி.
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வல்லாளேதவ ம், கழற்கால் மாறனா ம் அந்தத் தவக்ேகாலத்ைத வணங்கிவிட்
அந்தக் குணவாயிற் ேகாட்டத்தின் உள்ேள ெசன்றனர். சில நாழிைகக க்குப் பின்
அவர்க ம் தவக்ேகாலத்ேதா வந் அமர்ந்த ேபா தியானத்தில் ஆழ்ந்தி ந்த
மகாராணி கண் திறந் பார்த்தார். அவர் வதனத்தில் அ ள் நைக மலர்ந்த . ஒ
கணம் தான்! ம ப
ம் அவர் விழிகள்
க் ெகாண்டன. அப்ேபா அந்தப்
பக்கமாகக் குணவாயிற் ேகாட்டத்ைதச் சுற்றிப் பார்க்க வந்தி ந்த வஞ்சிமாநகரத் ப்
ெபா மக்கள் சிலர் கீழ்க்கண்டவா தங்க க்குள் உைரயா க் ெகாண் ெசன்ற
அவர் ெசவியி ம் வி ந்த .
"அேதா பத்மப் பளிங்கு ேமைடயில் அ ெளா
தாட்

திகழ

ற்றி க்கும் அந்தத் தவ

யார் ெதாி மா?"

"யார்?"
"அவர் ேசரநாட் மன்னன் மகளாய்ப் பிறந் பாண் நாட் மன்னன்
பராந்தக க்கு வாழ்க்ைகப்பட் ப் பாண் மாேதவியாகப் ெப வாழ் வாழ்ந்தவர்.
இப்ேபா தவவாழ் வாழ்கிறார் இங்ேக!"
இந்த உைரயாடைலச் ெசவி ற்ற ேபா
யாேரா நிைன ப த்தினாற் ேபா
ந்த
'உலகம் உயிர்ப்

ன்பம் நிைறந்த ன் பிறவி ஒன்ைற
அவ க்கு. அவர் சிாித் க் ெகாண்டார்.

க்களின் நந்தவனம்! அங்ேக

ன்பங்கள் எல்லாவற்ைற ம்

பார்த் ம் பார்க்காத ேபால் ந வாக நடந் ேபாய்விட ேவண் ம்' என்
தியானத் க்கு ந ேவ நிைனத் க் ெகாண் ெமய் ணர்வில் ழ்கினார் அவர். காலம்
சுழன் வளர்ந் ெப கிக் கனத் நீண் ெகாண்ேட இ ந்த .
பாண் மாேதவி
------------

ற்றிற்

