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பாண் மாேதவி 
1.1. நீலத் திைரக்கடல் ஓரத்திேல 

 
    இன்பம் நிைறந்  ெபாங்கும் இயற்ைகயின் மகிழ்ச்சி ெவள்ளம் ேபால் ெபான்னிறம் 
ேபார்த்தேதார் அழகிய மாைலப் ெபா , ேமேல மஞ்சள் வானம்; கீேழ நீலத் 
திைரக்கடல்; கைரேமல் குமாியன்ைனயின் ஓங்காரம் ழங்கும் ேதவேகாட்டம். 
 
    'ஏ! கடேல? சங்கமி ந்  தமிழ் வளர்த்த கபாட ரத்ைத ம், ெதன் ம ைரைய ம் 
வி ங்கி உன் தமிழ்ப் பசிையத் தீர்த் க் ெகாண்டாய்! இனி உன்ைன இந்தத் தமிழ் 
மண்ணில் அ கள  கூடக் கவர விடமாட்ேடன்' என்  கட க்கு எச்சாிக்ைக 
ெசய்வ  ேபால் குமாி கன்னியா பகவதியார் ேகாயி ன் மணிேயாைச ழங்குகிற ! 
சங்ெகா  விம் கிற ! ஆயிரமாயிரம் அைலக் குரல்களால் ஓலமி ம் அந்தப் 
ெப ங்கடல் குமாித்தாயின் ெசந்தாமைரச் சி  பாதங்கைளப் பயபக்திேயா  எட் த் 
ெதாட்  மீள்வ  ேபால் நீண்ட மதிற்சுவாில் ேமாதி மீண்  ெகாண் க்கிற . 
 
    அந்த மாைலப்ெபா  ஒவ்ெவா  நா ம் வந்  ேபாகிற சாதாரண மாைலப் 
ெபா களில் ஒன்றா? அல்லேவ அல்ல! பல  ஆண் க க்கு ன்னால் 
ெசந்தமிழ் நாட் ன் சாித்திரத்தில் காலத்தால் அழிக்க யா நிைன க்கும் 
நிகழ்ச்சிக்கும் இடமாக அைமந்த மாைலப் ெபா  அ ! 
 
    ெதன்பாண் ப் றத்தாய நாடாகியா நாஞ்சில் நாட் ன் அரசுாிைம ம், அைமதி ம், 
குழப்பமான சூழ்நிைலகளால் அவதி ற் க் ெகாண் ந்த ேபா  அதற்கான நல்ல, 
அல்ல  தீய ைவ உ வாக்க ேவண் ய ெபா ப்  அந்த அழகிய மாைல 
ேநரத் க்கு ஏற்பட் ந்த . ெதன் தமிழ்நாட் ன் காவற் ெபா ப்ைப ஏற்க ேவண் ய 
ெபா ப்ைப தம் வாழ்நாளில் அந்தப் ரத்தினின் ம் ெவளிேயறியறியாத ஒ  
ெபண்ணின் தைலயில் சுமத்தப்பட ேவண் ய நிைல. 
 
    அண்ைட நாட் ல், ேசாழ அரசன் ஆதரவற்ற ெதன்பாண்  நாட்ைட எப்ேபா  
ைகப்பற்றலாெமன்  பைட வசதிகேளா  த் க் ெகாண் க்கிறான். 
 
    மகா மன்ன ம், தி வனச் சக்கரவர்த்தி ம், ெசன்ற ேபாெரல்லாம் ெவற்றிேய 
அைடந்தவ மான சைடயவர்ம பராந்தக பாண் யர் பள்ளிப்பைட எய்தி இைறவன  
ேசர்ந் விட்டார். பாண் ய நா  யரத்தில் ஆழ்ந்தி க்கும் சமயம். பராந்தக 
பாண் யாின் தல்வராகிய இராசசிம்ம பாண் யன் இைளஞன். காலஞ்ெசன்ற மகா 
மன்னாின் ேகாப்ெப ந்ேதவியான வானவன்மாேதவியார் கணவைன இழந்த 
அதிர்ச்சியி ந்  இன் ம் மீளவில்ைல. யாராவ  பைடெய த்  வந்தா ம் 
எதிர்த் ப் ேபார் ெசய்ய இயலாத இந்த நிைலயில் ேசாழ அரச ம் ெகா ம்பா ர்க் 
கு நில மன்ன ம் பைடெய த்  வடபாண்  நாட்ைடக் ைகப்பற்றிவிட்டனர். 
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இைளஞனான இராசசிம்ம பாண் யன் ேசாழனா ம், ெகா ம்பா ர்க் கு நில 
மன்னனா ம் ரத்தப்பட்  அவர்க க்கு அஞ்சி இலங்ைகத் தீ க்கு ஓ  விட்டான். 
 
    ேகாப்ெப ந்ேதவியாகிய வானவன்மாேதவி ெதன்பாண்  நாட் ல் பறளியாற்றின் 
கைரயி ந்த றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடயில் ேபாய்த் தங்கியி ந்தார். கணவைன 
இழந்த கவைல, ேபாாில் ேதாற்  இலங்ைகத் தீ க்கு ஓ ய மகைனப் பற்றிய வ த்தம், 
வடபாண்  நாட்ைட அபகாித் க் ெகாண்ட எதிாிகள் ெதன்பாண்  நாடாகிய நாஞ்சில் 
நாட் க்கும் பைடெய த்  வந்  வி வார்கேளா என்ற பயம் ஆகியவற்றால் தவித் க் 
ெகாண் ந்த வானவன்மாேதவிையத் ணிவான ஒ  க்கு வரச் ெசய்த ெப ைம 
அந்த மாைல ேநரத் க்குத்தான் உண் . 
 
    றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடயில் வந்  தங்கியி ந்த வானவன்மாேதவி 
ெதன்பாண் க் குலெதய்வமாகிய குமாியன்ைனையத் ெதா வதற்காக வந்தி ந்தார். 
பறளியாற்றின் கைரயி ந்  குமாித் ைற வைரயி ம் அங்கங்ேக வாைழ ம், 
ேதாரண ம், பாைள ம் கட்  மகாராணியாாின் வ ைகயில் தங்க க்குள்ள 
ஆர்வத்ைத அலங்காித் க் காட் யி ந்தனர் நாஞ்சில் நாட் ப் ெப மக்கள். 
ேகாட்ைடயி ந்  இ ற ம் திறந்த அைமப் ள்ள பல்லக்கில் பயணம் ெசய்த 
ேதவிக்கு கூட்டத்ைதக் கண்  திய ஊக்கம் பிறந்த . கணவன் மைறந்த ேசாக ம், 
மகன் ஓ ப்ேபான ன்ப ம் நிைனவின் அ ப்பள்ளத்தில் அ ங்கிவிட்டன. 
 
    ' வன ைடய மகாராணி வானவன்மாேதவி வாழ்க!' என்  நாஞ்சில் நாட்  
ேவளாளப் ெப மக்களின் பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் குரல்கள் வாழ்த்ெதா  
ெசய்தேபா , ேசாகத்தில் ங்கிய அரசியின் உள்ளம் ெப மித ற்ற . 
 
    'எதிாிகள் ைகப்படாமல் எஞ்சியி க்கும் ெதன்பாண்  நாட்ைட என் உயிாின் இ தி 

ச்சு உள்ளவைரயில் அன்னியர் வசமாக விடமாட்ேடன்' என்ற சபதத்ைதத் தனக்குத் 
தாேன ெசய்  ெகாண்டார், மகாராணி வானவன் மாேதவி. கன்னியாகுமாிைய 
வானவன்மாேதவி அைடந்தேபா  ஏற்ெகனேவ ேவ  சில க்கியப் பிர கர்கள் 
அங்கு ன்ேப வந்  காத்தி ந்தனர். அப்ப க் காத்தி ந்தவர்கள் எல்ேலா ம் நாஞ்சில் 
நாட்  அரசியல், கைல, அைமதி ஆகிய பலப்பல ைறகளில் அக்கைற ள்ளவர்கள் 
ஆவர். 
 
    ேகாட்டாற்றில் தங்கியி க்கும் பாண் யர்களின் ெதன் திைசப் ெப ம் பைடக்குத் 
தளபதியான வல்லாளேதவன், நிலந்த  தி விற்பாண் யன் காலத்தி ந்  வழி ைற 
வழி ைறயாக அறி ப்பணி ாிந் வ ம் ஆசிாிய மரபில் வந்த அதங்ேகாட்டாசிாியர், 
காந்த ர்ச்சாைல மணியம்பலங்காக்கும் பவழக்கனிவாயர் த ய பிர கர்கள் 
மகாராணியாைரப் பணிவன் டன் எதிர்ெகாண்  வரேவற்றனர். 
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    கன்னியாகுமாிக் கடைலக் காண ேவண் மானால் ெபௗர்ணமி தினத்தின் மாைல 
ேநரத்தில் காண ேவண் ம். அன்  தற்ெசயலாக வாய்த்த ஒ  ெப ம் வாய்ப்ைபப் 
ேபாலப் ெபௗர்ணமி ம் வாய்த்தி ந்த . 
 
    "மகாராணி! இப்ப  வா ங்கள்? உங்க க்கு ஓர் அதிசயத்ைதக் காட் கிேறன்" 
என்  சிாித் க் ெகாண்ேட கூறினார் அதங்ேகாட்டாசிாியர். வானவன்மாேதவிைய ம் 
மற்றவர்கைள ம் கடேலாரத் ப் பாைற ஒன் க்கு அைழத் ச் ெசன்  கிழக்கி ம், 
ேமற்கி ம் சுட் க் காட் னார் அவர். 
 
    ன்  ற ம் நீல ெந ங்கடல் தரங்கங்கள் என் ம் கரங்ெகாட் ப் பண்பா ம் 
அந்த இடத்தில் அவ்வற் தக் காட்சிைய மகாராணி அதற்கு ன் கண்டதில்ைல. 
"ஆசிாியப் ெப ந்தைகேய! இ  என்ன விந்ைத! இந்த இடத்தில் மட் ம் இரண்  
சூாியன்களா?" என்  கிழக்கி ம் ேமற்கி ம் தனித்தனிேய கட ன் இ  ேகா  
விளிம் களி ம் ெதாி ம் இரண்  ஒளி வட்டங்கைளப் பார்த் க் ெகாண்ேட 
அதங்ேகாட்டாசிாியைர வியப் டன் ேகட்டார் அரசி. 
 
    அந்தக் ேகள்விையக் ேகட்  அதங்ேகாட்டாசிாியர் சிாித்தார். 
 
    "மகாராணி! இைவ இ  சூாியன்கள் அல்ல. ஒன்  சந்திரன்; மற்ெறான்  சூாியன். 
ெபௗர்ணமி நாட்களில் மட் ம் குமாித்தாய் இந்த அற் தக் காட்சிைய  அழேகா  
நமக்குக் காட் கிறாள். சந்திேராதயத்ைத ம், சூாியாஸ்தமனத்ைத ம் ஒேர சமயத்தில் 
இந்த இடத்தில் நின்  காணலாம். சக்கரவர்த்தி இங்கு வ ம்ேபாெதல்லாம் ெபௗர்ணமி 
நாளாகப் பார்த் த்தான் வ வார். எத்தைன ைற பார்த்தா ம் இ  அவ க்கு 
அ க்கா ." 
 
    காலஞ்ெசன்ற கணவைரப் பற்றிய ேபச்ைசக் ேகட்க ேநர்ந்த ம் மகாராணியா க்குக் 
கண் கலங்கி விட்ட . அதங்ேகாட்டாசிாியர் உதட்ைடக் க த் க் ெகாண்டார். ேபச்சுப் 
ேபாக்கில் தாம் ெசய்த தவ  அவ க்குப் ாிந்  விட்ட . 
 
    "அடாடா, மகாராணியா க்கு வ த்தத்ைத நிைன  கூ ம்ப யான விதத்தில் 
அல்லவா சக்கரவர்த்திையப் பற்றி ஞாபகப்ப த்தி விட்ேடன்; என்ைன 
மன்னிக்கேவண் ம்" என்  அவர் ெமல் ய குர ல் கூறினார். 
 
    வானவன்மாேதவி கண்கைளத் ைடத் க் ெகாண்டார். ம ப ம் அந்த அதிசயக் 
காட்சிையப் பார்த்தார். அேத சமயத்தில் தளபதி வல்லாளேதவன் மற்ெறா  அதிசயக் 
காட்சிையக் கண் இைமக்காமல் உற் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட நின்றான். 
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    எந்தப் பாைறயில் நின்  மகாராணியா ம், மற்றவர்க ம் கட ல் ெதன்பட்ட 
அதிசயத்ைத ேநாக்கிக் ெகாண் ந்தார்கேளா, அதன் வடேமற்கு ைலயில் மாட் க் 
ெகாம்  ேபாலக் கீேழ விாிந்  ேமேல னிகள் ஒன்  கூ ம் பாைறகள் இரண்  
இ ந்தன. அந்தப் பாைறகளின் க்ேகாண வ வான இைடெவளியில் இரண்  
சிவப் த் தைலப்பாைககள் ெதாிந்தன. பாைறயின் ேமல் நின்ற மற்றவர்க க்கு அ  
கண் பார்ைவயிேல பட் க்க யா . பாைறயின் உயர்ந்த இடம் எ ேவா, அதில் 
வல்லாளேதவன் நின்  ெகாண் ந்ததனால் தற்ெசயலாக அ  அவன் பார்ைவயில் 
பட்ட . தங்கேளா  வந்தி ந்த பாிவாரத்ைதச் ேசர்ந்த ரர்களில் யாராவ  இ வர் 
கடற்காட்சிைய ேவ க்ைக பார்ப்பதற்காக இறங்கிப் ேபாய் அந்தப் பாைற இ க்கில் 
நின்  ெகாண் க்கிறார்கேளா என்ற இயல்பான எண்ணம் தளபதிக்கு 
உண்டாயிற் . 'பாிவாரத்  ரர்கள் ேகாவில் வாச ேலேய தங்கிவிட்டார்கேள! தவிர 
அவர்களில் யா ம் சிவப் த் தைலப்பாைக அணிந்தவர்கள் இல்ைலேய?' என்  ஐயம் 
ெமல்ல அவன் மனத்தில் எ ந்த . 'தான், அதங்ேகாட்டாசிாியர், மகாராணியார், 
பவழக்கனிவாயர் ஆகிய நால்வைரத் தவிர ேவ  ரர்கள் எவ ம் கடற்கைரப் 
பாைறக்கு வரேவ இல்ைல' என்  உ தியாகத் ெதாிந்  ெகாண்டபின் தளபதியின் 
சந்ேதகம் வ ப்பட்ட . பாைறைய ஒட் த் திடீர் திடீெரன்  ஆள் உயரத் க்கு 
அைலகள் எ ம்ேபா  அந்தத் தைலப்பாைககள் அவன் கண் பார்ைவக்குத் ெதாியாமல் 
மைறந்  வி ம். அைலகள் தணிந்த ேபா  ம ப ம் ெதாி ம். 
 
    தளபதி வல்லாளேதவன் நீண்ட ேநரமாக அந்தப் பாைற இ க்ைகேய கூர்ந்  
பார்த் க் ெகாண் ந்தான். மற்ற வ ம் ேதவியின் ஆலயத் க்குத் 
தி ம் வதற்காகப் பாைறயி ந்  இறங்கத் ெதாடங்கிவிட்டனர். 
 
    "என்ன ஐயா, தளபதியாேர! ேகாவி க்கு வரவில்ைலயா? ரர்க க்கு அழகு 
உணர்ச்சி குைற  என்  ெசால் வார்கள். நீர், கட ன் அழைக ைவத்த கண் 
வாங்காமல் காண்பைதப் பார்த்தால் ரர்க க்குத்தான் அழகு உணர்ச்சி அதிகெமன்  

ணிந்  கூறிவிடலாம் ேபா க்கிறேத?" என்றார் அதங்ேகாட்டாசிாியர். 
 
    "அழைக எங்ேக அவர் பார்க்கப் ேபாகிறார்? இந்தக் கட ல் எத்தைன ேபார்க் 
கப்பல்கைள எப்ப  எப்ப ெயல்லாம் ெச த்தலாம் என்பைதப் பற்றிச் சிந்தித் க் 
ெகாண் ப்பார்," என்றார் பவழக்கனிவாயர். 
 
    "உங்கள் இரண்  ேப ைடய அ மானங்க ேம தவ . நான் ேவெறா  காாியமாக 
நிற்கிேறன். சிறி  தாமதமாகலாம். நீங்கள் மகாராணியாைர ஆலயத் க்கு அைழத் ச் 
ெசல் ங்கள்" என்  தளபதி அவர்க க்கு ம ெமாழி கூறி அ ப்பினான். 
 
    அவர்கள் வ ம் பாைறயி ந்  இறங்கிச் ெசல்லத் ெதாடங்கிய அேத சமயத்தில் 
கீேழ கடற்கைரப் பாைறயின் பிளவில் ெதாிந்த அந்தச் சிவப் த் தைலப்பாைககள் 



 7

ெமல்ல நகர்ந்  அைசவைத வல்லாளேதவன் கண்டான். எண்ணற்ற தீரச் 
ெசயல்கைளச் ெசய்  பழக்கப்பட்டவ ம், ெதன்கடற் ேகா யில் பல கடற்ேபார்களில் 
வாைக சூ யவ மான ெதன் திைசத் தளபதியின் மனத்தில் இனம் ாியாத திகில் 
பரவிய . சந்ேதகங்க ம், குழப்பங்க ம் அ க்க க்காகத் ேதான்றின. 
 
    மாைல ஒளி குைறந்  ெபா  மங்கிக் ெகாண்ேட வந்த . ஆனா ம் மதியின் 
நிலா ஒளியில் அந்த இடத்ைத அவன் நன்றாகப் பார்க்க ந்த . பார்த் க் 
ெகாண் க்கும் ேபாேத ஒ  ெபாிய அைல பாய்ந்  வந்  அந்தப் பாைறப் பிளவவ 
மைறத்த . வல்லாளேதவன் தி ம்பிப் பார்த்தான். ேகாவில் வாயி ல் கண்ைணக் 
கவ ம் தீபாலங்காரங்க க்கிைடேய அர்ச்சகர்களின் வாழ்த்ெதா ம், மங்கள 
வாத்தியங்களின் இன்னிைச ம், அ கள்மார் பா ம் பண்ணிைறந்த பாட்ெடா மாக 
மகாராணியா க்கு வரேவற்  நடந்  ெகாண் ந்த . 
 
    ஒேர ஒ  கணம்! அவன் மனத்தில் ஒ  சிறிய ேபாராட்டம்! ேகாவில் வாயி க்குப் 
ேபாய்க் ேகாலாகலமான வரேவற்பில் கலந்  ெகாள்வதா? கீேழ இறங்கி அந்தக் 
கடேலாரத் ப் பாைறப் பிளவில் மைறந்  ெகாண் க்கும் 'தைலப்பாைக'கைளப் பின் 
ெதாடர்வதா? இன் ம் ஓாி  விநா கள் தாமதித்தா ம் ேம ம் பள்ள மாக ண் ம் 

ச்சுமாக ெந ந் ரம் பரவியி க்கும் அந்தப் பாைற பிரேதசத்தில் குறிப்பிட்ட 
உ வங்கள் எந்த வழியாகச் ெசன்  எப்ப  மைற ெமன்  கூற யா . ஆர அமரச் 
சிந்தித்  நிதானமாக ஒ  க்கு வர அவ க்கு அவகாசமில்ைல. 
 
    அைரப் பைன உயர ள்ள அந்தப் பாைற விளிம் க்கு வந்  ேவகமாகக் கீேழ மணற் 
பரப்பில் தாவிக் குதித்தான். ழங்காலள  கடல் நீாில் நடந்  ெசன்றால் தான் அந்தப் 
பாைறப் பிளைவ ெந ங்க ம். தளபதியின் கால்களில் அதற்கு ன்பில்லாத 
சு சு ப் ம் விைர ம் ஏற்பட்டன. நீைரக் கடந்  ெசல் ம் ேபா  கு க்கிட்ட 
இரண்ெடா  அைலகள் அவைன நன்றாக நைனத் விட்டன. ேவகமாக வந்  

கத்தில் அைறந்த கடல் நீர் க்கின் வழிேய வாயில் குந்  உப் க் காித்த . கண்கள் 
காந்தின. எதிேர பார்க்காமல் நடந்ததால் பாைறகளில் இ த்  ழங்கா ல் இரத்தம் 
கசிந்த . 
 
    இ ப்பி ந்த உைடவாைள இ க்கிப் பி த் க் ெகாண்  தட் த் த மாறி ஏறி, 

ன்  சிவப் த் தைலப்பாைககள் ெதாிந்த பாைறயின் இைடெவளியில் குதித்தான். 
சுற் ம் ற் ம் பார்த்தான்; யாைர ம் காணவில்ைல. 
 
    'இெதன்ன மாயமா? மந்திரமா? இவ்வள  ேவகமாக அந்த உ வங்கள் எப்ப  
ெவளிேயறியி க்க ம்? ஒ ேவைள அைவ ெபாய்த் ேதாற்றமாக நம் ைடய 
கண்க க்கு மட் ம் ெதாிந்த பிரைமயா' என்  எண்ணிக் ெகாண்ேட மற்ெறா  
வழியாகக் கீேழ ெசல் ம் பாைதயில் ேவகமாக நடந்தான். இரண்  ன்  அ கேள 
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நடந்தி ப்பான்; வழியின் தி ப்பத்தி ந்  இ ற ம் இரண்  வாள் னிகள் 
பாய்ந்  நீண்டன! 
    ---------  
 

1.2. ஆலயத்தில் ஆபத்  
 
    ஆலயத்  வாச ல் மகாராணி வானவன்மாேதவியா க்கு வரேவற்  நடந்  
ெகாண் ந்த ேபா  ேவ  இரண்  திய ெபண்கள் அங்ேக பல்லக்கு லமாக வந்  
ேசர்ந்தனர். இந்தக் கைதயின் எதிர்கால நிகழ்ச்சிகளில் எத்தைனேயா பல 
மா தல்கைள உண்டாக்கப் ேபாகும் அழகும் இளைம ம் நிைறந்த அந்தப் 
ெபண்மணிகைள இங்ேகேய ேநயர்க க்கு அறி கப்ப த்தி விட ேவண் ய  
அவசியம் தான். தைரப் பிரேதசத்தின் விடமாகிய அந்தக் கன்னியாகுமாிக் ேகாவில் 

ன்றி ல் வடக்கி ந் ம், கிழக்கி ந் ம், ேமற்கி ந் ம் ன்  ெபாிய 
சாைலகள் திாிசூலத்தின் னிையப் ேபால வந்  ஒன்  கூ ன. 
 
    ேநர் வடக்ேக ெசல் ம் சாைல றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைட வழிேய ம ைரக்கும், 
அதற்கப்பால் உைற ர், காஞ்சி த ய வடபால் நாட் த் தைல நகரங்க க்கும் 
ேபாவதற்குாிய மிக க்கியமான இராஜபாட்ைடயாகும். 
 
    கிழக்ேக ெசல் ம் சாைல அழகிய பாண் ய ரம், தப்பாண் , ஆரல்வாய் ெமாழி, 
ேகாட்டா  த ய நாஞ்சில் நாட் க் கீழ்ப்பகுதி ஊர்க க்குப் ேபாவ . 
 
    ேமற்ேக ெசல் ம் சாைல, சாித்திர ஏ களில் இடந்ேதா ம் ெபான் எ த் களால் 
எ தப்பட ேவண் ய ெப ைமைய உைடய . அ ேவ காந்த ர்ச்சாைல. கடற்கைர 
ஓரமாகேவ ேமற்ேக ெசன்  ெதன் ேமற்குக் ேகா யி ள்ள விழிஞம் என் ம் 

ைற கத்ேதா  வைடகிற  அ . ெதன்பாண்  நாட் ன் பைடெய ப் க க்கும், 
ெவற்றி ேதால்விக க்கும் இந்த ப்ெப ம் இராஜபாட்ைடகள் எவ்வள க்கு 
எவ்வள  காரணமாக இ ந்தி க்கின்றன என்பைதக் கைதப் ேபாக்கில் ேநயர்கள் 
ெதாிந்  ெகாள்வார்கள். 
 
    மகாராணியாைரக் ேகாவில் வாயி ல் நி த்தி விட்  ந ேவ இந்தச் சாைலகைளப் 
பற்றிக் கூற ேநர்ந்ததற்குக் காரணம், கைதயில் திதாகப் பிரேவசிக்கும் ெபண்கள் 
இ வ ம் ைறேய கீழ்ப் றத் ச் சாைலயி ந் ம், ேமல் றத் ச் சாைலயி ந் ம் 
பல்லக்குகளில் வந்  இறங்குவ தான். 
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    ேகாவி க்குள்ேள ெசல்வதற்கு இ ந்த வானவன்மாேதவி, அதங்ேகாட்டாசிாியர், 
த யவர்கள் இ றத் ச் சாைலகளி ந் ம் பல்லக்குகள் வ வைதப் 

பார்த் விட் ச் சற் த் தயங்கி நின்றனர். 
 
    சிறி  ெதாைலவில் அந்தப் பல்லக்குகள் வந்  ெகாண் க்கும் ேபாேத அைவகளில் 
வ கிறவர்கள் யாராயி க்கலாம் என்பைதப் பற்றி அதங்ேகாட்டாசிாியர் 
ெசால் விட்டார். "மகாராணி! என் ைடய ெபண் அநங்க விலாசினி தங்கைளத் 
தாிசிப்பதற்காகக் காைலயிேலேய என்ேனா  றப்பட்  வ கிேறெனன்றாள். நான் 
காந்த ர் மணியம்பலத்தி ந்  பவழக்கனிவாயைர ம் அைழத் க் ெகாண்  வர 
ேவண் யி ந்ததனால் அவைள உடன் அைழத் க் ெகாண்  வர யாமற் 
ேபாய்விட்ட . ேமற்கி ந்  வ கிற பல்லக்கு அவ ைடயதாகத்தான் இ க்க 
ேவண் ம். கிழக்ேகயி ந்  வ கிற பல்லக்கு வல்லாளேதவனின் தங்ைக 
பகவதியி ைடய . நீங்கள் வ வதற்கு ன் நா ம் வல்லாள ம் ேபசிக் 
ெகாண் ந்த ேபா , தன் தங்ைக உங்கைளக் காண வரப்ேபாவதாகச் ெசான்னான்" 
என்  அதங்ேகாட்டாசிாியர் மகாராணி வானவன்மாேதவியிடம் கூறிய அ மானம் 
பிைழயில்லாமல் இ ந்த . 
 
    "மிக ம் நல்ல ! ெதன்பாண்  நாட் ல் தமிழறி  பரப் ம் உங்கள் மகைள ம், ரப் 
ெபா ப்ைப ேமற்ெகாண் க்கும் தளபதியின் சேகாதாிைய ம் கா ம் ேப  
எனக்குக் கிைடத்தேத! அ  என் ைடய பாக்கியம்" என்  உபசாரமாகச் ெசான்னார் 
மகாராணி வானவன்மாேதவி! 
 
    ேகாவி க்ெகதிேர கூப்பி  ரத்தில் இரண்  சாைலக ம் ஒன்  கூ மிடத்தில் 
பல்லக்குகள் இறங்கி ைவக்கப்பட்டன. இரண்  ெபண்க ம் கீேழ இறங்கி 
மகாராணிக்கு மாியாைத ெசய் ம் பாவைனயில் அடக்க ஒ க்கமாக நடந்  வந்தனர். 
அவர்களில் வல  றமாக நடந்  வ கிறாேள, ெசந்தாைழ மடல் ேபான்ற நிற ம், 
சிாிப்ைபச் சிைற பி த்  ைவத்தி க்கும் ெசவ்வா மாக; அவள் தான் 
அதங்ேகாட்டாசிாியாின் மகள் அநங்க விலாசினி. ெகா  வள்வ  ேபால ஒற்ைற 
நா யான உடல்; ஒ ைற பார்த்தால் எவ்வள  மறதி ள்ளவர்க க்கும் நன்றாக 
மனத்தில் பதிந்  விடக்கூ ய எழில் ெபாழி ம் வட்ட மதி கம், அஞ்சனம் தீட் ய க  
ெந ங்கண்கள், இப்ப த்தான் நடக்க ேவண் ெமன்  மாதிாிக்கு நடந்  காட் வ  
ேபால், மானின் குைழ ம் அன்னத்தின் ெமன்ைம ம் கலந்த ஒ வைக நைடயில் 
அவள் ெமல்ல நடந்  வந்தாள். கால  ெபயர்த்  ைவக்கும் ேபாெதல்லாம், 'இந்தப் 
பட் ப் பாதத்தின் ேமல் ெதாட் த் த ம் உாிைம எனக்கு இ க்கிற ' என்  தன் 
ெப ைமைய வாய்க்கு வாய் ெசால் க் ெகாள்வ  ேபாலச் சிலம்  ஒ த்த . 
கூந்தைலக் ெகாண்ைடயாக உயர்த்தி ந்  அதில் ெபயர் ெபற்ற நாஞ்சில் நாட்  

ல்ைலப் க்களின் சரத்ைதப் பிைறச் சந்திர வ வில் சூ க்ெகாண் ந்தாள். 
ெசம்ெபான்னில் வார்த்ெத த்த உயிர்ச்சிைல ஒன்  நடந்  வ வ  ேபால் 



 10

அதங்ேகாட்டாசிாியாின் மகள் வந்  ெகாண் ந்தாள் என்றால் ேபா ம்; அதற்கு 
ேமல் விவாிக்கத் ேதைவயில்ைல. 
 
    இனி அவ க்கு இட றம் மாநிற ம் சற்ேற உயர்ந்  வாளித்த ேதாற்ற மாக 
நடந் வ ம் ெதன்பாண் த் தளபதியின் தங்ைக பகவதிையக் காணலாம். 
அதங்ேகாட்டாசிாியாின் மகைளப் னிதமான பாாிஜாதப் வின் அழகுக்கு 
ஒப்பிட்டால், தளபதியின் தங்ைகைய, ேமாந்  பார்க்குமளவில் மனத்ைத மயக்கிப் 
ேபாைத ட் ம் குைட மல் ைகப் க்குத்தான் ஒப்பிட ேவண் ம். 
 
    பாைல ப கினால் க த்  வழிேய பால் ெதாண்ைடக்குள் இறங்குவ  ெதாி ம் 
என்  ெசால் ம்ப யான அவ்வள  சிவப் ைடயவள் விலாசினி; பகவதிேயா 
மாநிறத்தாள்; ஆனால் விலாசினியின் அழகி ம் இல்லாத ஒ  வைக மி க்கும், 
கம்பீர ம் பகவதியின் கட்டைமந்த ேதாற்றத்தில் ெபா ந்தியி ந்தன. நிமிர்ந்த நைட! 
ேநரான பார்ைவ; கணீெரன்ற ேபச்சு; க ெரன்ற சிாிப் ; இளைமப் ப வத்தின் 

ப்  ஒவ்ேவார் அ வி ம் நிைறந்  ெபாங்கிப் ாித்  நிற்கும் அ தக் 
கலசத்ைதப் ேபான்ற உடல்; ேகா  கீறினாற் ேபான்ற வங்களின் கீேழ ேசல் 
மீன்கெளன ஆண்ைமயின் ெநஞ்சாழத்ைதக் கிழித் ப் பார்க்கும் கூாிய விழிகள்; நீண்ட 
நாசி; அலட்சிய பாவமான ஒ வித ெநளி  திக ம் வாயிதழ்கள். ெபண் யாைன நடந்  
வ வ  ேபான்ற நைட. 
 
    "சந்ேதகேம இல்ைல. இவள் ஒ  ர ஷனின் தங்ைகதான்" என்  பார்த்த டேன 
ெசால்  விடலாம். 
 
    பகவதி ம் விலாசினி ம், ேமக ம் மின்ன ம் அ க ேக நடந்  ெசன்ற  ேபால் 
ெசன் , ேகாவில் வாச ல் மகாராணிைய வணங்கினார்கள். 
 
    "குழந்ைதகேள! வா ங்கள்! உங்கள் பல்லக்குகள் வ வைதப் பார்த் விட் த்தான் 
உள்ேள ேபாகாமல் நிற்கிேறாம். உங்கைளப் பார்த்ததில் மிக ம் மகிழ்ச்சி. 
இப்ேபா தான் நீங்கள் இ வ ம் வ கிற ெசய்திைய அதங்ேகாட்டாசிாியர் 
ெசான்னார். வா ங்கள்; ேகாவி க்குள் ெசன்  தாிசனத்ைத த் க் ெகாண்  
வ ேவாம்" என்  ெசால் , அந்த இ  ெபண்கைள ம் தன் இ ற ம் அைணத்தாற் 
ேபாலக் ைககளால் த விக் ெகாண்  ேகாவி க்குள் ைழந்தார் மகாராணி. 
 
    "ஆசிாியேர! வல்லாளேதவைன ஏன் இன் ம் காணவில்ைல? அந்தப் பாைறயில் 
நின்  ெகாண்  இன் ம் என்ன ெசய்  ெகாண் க்கிறாேனா?" என்  



 11

ஆலயத் க்குள் ைழ ம் ேபா  பவழக்கனிவாயர் அதங்ேகாட்டாசிாியாின் கா  
அ ேக ெமல்லக் ேகட்டார். 
 
    "வராமல் எங்ேக ேபாகப் ேபாகிறான்? அவ ைடய தங்ைக ேவ  வந்தி க்கிறாள். 
ஏதாவ  க்கியமான காாியம் இ க்கும்! விைரவில் வந் வி வான். நீங்கள் 
வா ங்கள்; நாம் உள்ேள ேபாகலாம்" என்  ஆசிாியர் அவ க்குச் சமாதானம் 
கூறினார். 
 
    கடற்கைரேயாரக் ேகாவிலாைகயினால் மிக ம் தணிவாகக் கட்டப்பட் ந்த . 
மதிற் சுவர்களில் பலகணிகள் அைமயப் ெபறவில்ைல. உள்ேள ெவளிச்சம் 
வ வதற்காக ேமற் றத்  விதான சுவாில் வட்ட வட்டமாக இைடெவளிகள் 
விடப்பட் ந்தன. 
 
    காற்  ைழவதற்கு வசதிகேள இல்லாம ந் ம் கடைல ஒட்  இ ந்ததால் 
குளிர்ச்சியாக இ ந்த . மகாராணியாாின் விஜயத்ைத ன்னிட் க் ேகாவி க்குள் 
விேசஷ தீபாலங்காரங்கள் ெசய்தி ந்த ேபாதி ம் ைல க்குகளில் ேதங்கி நின்ற 
பயங்கர இ ைளச் சின்னஞ் சி  தீபங்களால் ஒன் ம் ெசய்ய யவில்ைல. 
 
    கல்பேகா  காலமாக ன்  மகா ச த்திரங்க ம் ஒன்  ேச ம் அந்த இடத்தில் 
கன்னித் தவம் இயற்றிக் ெகாண் க்கும் குமாித் தாயின் தாிசனம் 
வானவன்மாேதவியின் மனத்தில் நிர்மலமானெதா  சாந்திைய உண்டாக்கிய . 
கர்ப்பக்கி கத்தில் குமாித் ேதவியின் ெநற்றியி ந்  மின்னல் கீற் ப் ேபால் ைவர 
ைவ ாியங்களில் இைழத்த திலகம் ஒளி சி மின்னிய . 
 
    'அரசி! நான் தமிழ் நிலத்தின் எல்ைலையக் காக்கும் தமிழ்த்ேதவி. நீ தமிழகத்ைதேய 
ஒ  குைடக்கீழ் ஆண்ட மன்னாதி மன்னனான ஒ வைன மணந்த பாண் மாேதவி. 
அஞ்சாேத! என் அ ள் உனக்கு உண் ' என்  தி த ன் வங்க க்கிைடேய 
அ ெளாளி சும் திலகச் சுடர் ெசால்லாமல் ெசால் கிறேதா? 
 
    "ேத ! இந்தச் சந்நிதிக்கு ேநேர கடல் ெதாி ம்ப யாக மதிற் சுவாில் ஒ  வாரம் 
இ ந்ததாம். அன்ைனயின் திலகச் சுடெராளி கண்  கவரப்பட்ட எத்தைனேயா 
மரக்கலங்க ம், கப்பல்க ம் ேபாக ேவண் ய ைற இ தாேனா என மயங்கி வந்  
பாைறகளில் ேமாதிச் சிைதந்த ண்டாம். இப்ேபா  அந்தத் வாரத்ைத  
விட்டார்கள்" என்  கூறினார் பவழக்கனிவாயர். 
 
    பக்திப்பரவசம் நிைறந்த கபாவத்ேதா  சந்நிதிையேய உற் ப் பார்த் க் 
ெகாண் ந்த மகாராணி பவழக்கனிவாயர் கூறியைதக் ேகட் த் தைலயைசத்தார். தன் 
இ ற ம் நின்  ெகாண் ந்த இளம் ெபண்கைளப் பார்த்  ஒ ைற ன் வல் 

த்தார். பகவதி ம் விலாசினி ம் பதி க்கு மாியாைதயாகப் ன்னைக ெசய்தார்கள். 
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    அர்ச்சகர் எல்ேலா க்கும் குங்குமம், சந்தனம் ஆகிய பிரசாதங்கைளக் ெகாண்  
வந்  அளித்தார். குங்குமம் த யவற்ைற அர்ச்சகர் ெகாண்  வந்த ேபா  மகாராணி 
ைககூப்பி வணங்கிவிட் த் தி நீற்ைற மட் ம் எ த்  அணிந் ெகாண்டார். 
 
    "இந்தக் குழந்ைதக க்கு நிைறயக் குங்கும ம் சந்தன ம் ெகா ங்கள். இவர்கள் 
தான் ம் குங்கும மாகச் சந்தன ம் மஞ்ச ம் சிப் ெப வாழ்  வாழ 
ேவண் யவர்கள். எங்கைளெயல்லாம் விடக் கன்னியாக்குமாியம்மன் ேமல் 
இவர்க க்குத்தான் உாிைம அதிகம். அவைளப் ேபாலேவ இவர்க ம் கன்னிைககள். 
ஆனால் என்ைறக்குேம அப்ப  இ ந்  விடமாட்டார்கள்!" என்  மகாராணி சிாித் க் 
ெகாண்ேட கூறிய ேபா  எல்ேலா ம் சிாித்தார்கள். தாழ்வான கு கிய அந்த ன் 
மண்டபத்தில் ஏககாலத்தில் அத்தைன சிாிப்ெபா க ம் எதிெரா த்தன. ேக க்கு 
ஆளான பகவதி ம் விலாசினி ம் கன்னஞ் சிவக்க வ த்தவா  தைல 
குனிந்தார்கள். குனிந்த தைல நிமிராமேல குங்கும ம், சந்தன ம் எ த் க் 
ெகாண்டார்கள். 
 
    "குழந்ைதகேள! வா ங்கள். கர்ப்பக்கி கத்ைதச் சுற்றியி க்கும் இந்தப் பிரகாரத்ைத 
வலம் வரலாம்" என்  அவர்கள் இ வைர ம் இரண்  ைககளி ம் பற்றிக் ெகாண்  
பிரகாரத் க்குள் ைழந்தார் மகாராணி. 
 
    இ ண்  கு கலாயி ந்த அந்தச் சிறிய பிரகாரத்தில் ஒளி மங்கிய அகல் விளக்குகள் 
எாிந்  ெகாண் ந்தன. மகாராணியா ம் ெபண்கள் இ வ ம் தவிர மற்றவர்கள் 
எல்ேலா ம் மண்டபத்திேல நின்  விட்டார்கள். கு கலான வழியில் எல்ேலா ம் ஒேர 
சமயத்தில் ைழந்தால் இைட றாக இ க்குெமன்  எண்ணி அதங்ேகாட்டாசிாியர், 
பவழக்கனிவாயர் த யவர்கள் கூட ெவளிேய நின்  ெகாண்டனர். 
 
    விலாசினியிட ம், பகவதியிட ம் ஏேதேதா சிாித் ப் ேபசிக் ெகாண்ேட 
பிரகாரத்தில் நடந்தார் மகாராணி. பிரகாரத்தின் ேமற் றச் சுவாில் ன்  பாகத் க்கு 
ஒ  வாரமாக வட்டத் வாரங்கள் இ ந்தன. 
 
    அந்த வட்ட இைடெவளிகளின் லம் நீலவானத்தின் சின்னஞ் சி  நட்சத்திரப் 

க்கள் ெபௗர்ணமி நிலா ஒளியில் அழகாகத் ேதான்றின. 
 
    மகாராணியின் ைகையப் பி த் க் ெகாண்ேட நடந்த பகவதி ேமேல பராக்குப் 
பார்த்தவாேற ெசன்றாள். விலாசினி தைரையப் பார்த் க் ெகாண்ேட குனிந்  
ெசன்றாள். அவர்கள் இ வ க்கும் ந ேவ தியானத்தினால் குவிந்த 
கண்ணிைமக டேன பரவசத்ேதா  ெமல்ல நடந்  ெகாண் ந்தார் மகாராணி 
வானவன்மாேதவி. 
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    பிரகாரத்தின் கிழக்கு ைல ம் வடக்கு ைல ம் சந்திக்கிற தி ப்பத்ைத 
ெந ங்கிய ேபா  ேமேல பார்த் க் ெகாண்ேட வந்த பகவதி ' ல்' என்  பயங்கரமாக 
அலறினாள்! ன்னால் நடந்  ெகாண் ந்த மகாராணியாைர ம் விலாசினிைய ம் 
குபீெரன்  பாய்ந்  நாைலந்த  பின் க்கு இ த் க் கீேழ தள்ளினாள் அவள். 
தள்ளிய ேவகத்தில் அவர்கைளப் ேபாலேவ தா ம் நிைல குைலந்  கல் தளத்தில் 
வி ந்தாள். "என்ன? ஏன் இப்ப ச் ெசய்தாய்?" என்  மகாராணி ம், விலாசினி ம் 
இைரந்த குர ல் கத்தினார்கள். ஆனால் அவர்க க்குப் பகவதி பதில் ெசால்வதற்கு 

ன்ேப அதன் காரணம் கண் காணத் ெதாிந்  விட்ட . 
 
    பிரகாரத் தி ப்பத்தின் ேமற் றத் த் வாரத்தில் கூர்ைமயான ெபாிய ேவல் னி 
ஒன் ம் அைதப் பி த் க் ெகாண் க்கும் வ ைம வாய்ந்த ரட் க் ைக ம் 
ெதாிந்தன. ம கணம் படீர் என்ற ஓைசேயா  அந்த ேவல் கல்தளத்தில் வி ந்  ைன 
ம ங்கிய . 
 
    அவர்கள் ெதாடர்ந்  ெசன்றி ந்தால் வாில் ந நாயகமாக நடந்த 
மகாராணியாாின் ேமல் பாய்ந்தி க்க ேவண் ய ேவல் அ . ேவல் கல்தளத்தில் வி ந்த 
ஓைச அடங்குவதற்குள் ேமேல விதானத்தில் யாேரா ஆள் ஓ ம் ஓைச தி தி ெவன்  
ேகட்ட . 
 
    அதற்குள் பகவதியின் அலறைல ம் கல் ல் ேவல் வி ந்ததனால் உண்டான 
ஓைசைய ம் ேகட்  ன் மண்டபத்தில் நின்  ெகாண் ந்த அதங்ேகாட்டாசிாியர் 

த யவர்க ம் மற்ற ரர்க ம் பதறிய த் க் ெகாண்  பிரகாரத் க்குள் ேவகமாக 
ஓ வந்தனர்! 
 
    "என்ன? என்ன? இங்ேக என்ன நடந்த ? ஏ  இந்த ேவல்?" என்ற ேகள்விக் 
குரல்கள் கிளம்பின. 
 
    "ேமேல இ ந்  யாேரா வாரத்தின் வழியாக ேவல் எறிந்  விட்  ஓ கிறான். 
மதில் வழியாக ேமேல ஏறிப் பி ங்கள் ஓ ங்கள்!" என்  ரர்கைள ேநாக்கிக் 
கூச்ச ட்டாள் பகவதி. 
    ----------------  
 

1.3. தளபதி ைகப்பற்றிய ஓைல 
 
    இேதா இன் ம் ஓாி  விநா யில் இறப்ப  உ தி என்  எண்ணி, எல்லாம் ஓய்ந்  
தளர்ந்  சா க்குத் தயாராகும்ப யான சூழ்ச்சிகெளல்லாம் தளபதி வல்லாளேதவனின் 
வாழ்வில் கணக்கின்றி ஏற்பட் க்கின்றன. தன் எதிாிகள், தன்ைனக் ெகால்வதற்காகத் 

த் க் ெகாண் ப்பவர்கள் - இவர்க க்கிைடயில் கூட ேவ க்ைகக்காக வ வில் 
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ேபாய் மாட் க் ெகாண்  வில் சிாித்தப ேய தப்பி வ வ  அவன் வழக்கம். 
எதற்கும், எப்ேபா ம் அஞ்சியறியாத ெநஞ்சுரம் ெகாண்ட வல்லாளேதவன் அன்  
அந்த இரவில் கடேலாரத் ப் பாைறகளின் ந வில் இரண்  பக்கமி ந் ம் பாய்ந்  
தன் ேதாள்பட்ைடயில் உரசும் வாள் னிகைளப் பார்த்த ம் ஒ  கணம் அப்ப ேய 
திைகத்  நின் விட்டான். 
 
    அவன் பாதங்கள் ன் ம் நகரவில்ைல; பின் ம் நகரவில்ைல. உயி ள்ள ஆளாக 
இயங்கி நடந்  வந்தவன் திடீெரன்  சிைலயாக மாறிவிட்ட  ேபால் ஆடா  
அைசயா  நின்றான். ெகாஞ்சம் நகர்ந்தாேலா, அைசந்தாேலா வாள்கள் ேதாளில் 
அ ந்திவி ம். அவன் இைடயி ம்தான் வாள் இ ந்த . இ ப்பில் உைறக்குள் 
ெதாங்கும் அந்த வாைள உ வி எ க்கக் கூட அவன் ைககள் அைசய யா . 
அப்ப ப்பட்ட நிைல! 
 
    கத்ைதத் தி ப்பாமல் நின்ற வண்ணேம விழிகளின் இ பக்கத் ப் பார்ைவ ம் 
பக்கவாட் ல் சாய்ந்  நிற்பவர்கைளப் பார்க்க யன்றான் தளபதி. அவன் விழிகள் 
இரண் ம் காைதத் ெதாட்  விட்டன ேபால் நீண்டன. பார்க்காத  ேபால் பார்த்த அப் 
பார்ைவயிேல ஒ  மிரட்சி இ ந்த . 
 
    "ெதன்பாண்  நாட்  ரத் தளபதியா க்கு வாள் ைனயில் வணக்கம் 
ெச த் கிேறாம்." 
 
    அவர்கள் குரல் தான். ஏளன ம் மமைத ம் ெதானித்தன அதில். தளபதி பதில் 
ெசால்லாமல் சிாித்தான். கைடக் கண் பார்ைவயாேலேய இ றம் வாைள நீட் க் 
ெகாண்  நின்றவர்கைளப் பார்த் க் ெகாண்  விட்டான். ன்  ெதாிந்த சிவப் த் 
தைலப்பாைகப் ேபர்வழிகள் தான் அவர்கள். சாமர்த்திய ம் சமேயாசித சா ாிய ம் 
ெகாண்  எத்தைனேயா சூழ்ச்சிகைளக் கடந்தி க்கும் அவன் மனத்தில் 
சிந்தைனயைலகள் ஒன்ேறா  ஒன்றாக ேமாதிப் ரண்டன. 
 
    தளபதியின் கத்தில் மின்னி மைற ம் சிந்தைன ேரைககைள ம், அவன் 
சலனமற்  நிற்பைத ம் பார்த் , அவர்கள் மனத் க்குள் என்ன நிைனத் க் 
ெகாண்டார்கேளா? ெதாிந்  ெகாள்ள யவில்ைல. 
 
    "தளபதி அவர்கேள! தங்கள் இைடயி க்கும் வாைள இப்ப க் கழற்றி 
ைவத் விட்டால் நன்றாயி க்கும். ணாக நாங்கள் சிரமம் எ த் க் ெகாள்ள 
ேவண் யி க்கா " என்றனர். 
 
    வல்லாளேதவன், "ஆகா! அதற்ெகன்ன? இேதா கழற்றி ைவத்  வி கிேறன்" என்  
ெசால் க் ெகாண்ேட குபீெரன இரண்ட  ன்னால் நகர்ந்  ெகாண்  
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இைடயி ந்த வாைள உ வினான். அவன் இப்ப ச் ெசய்வாெனன்பைத அவர்கள் 
எதிர்பார்க்கவில்ைல. 'வாைள உ விக் கீேழ ைவப்பதற்குத்தான் குனிகிறான்' என்  
அவர்கள் நிைனத் க் ெகாண் க்கும் ேபாேத தளபதி வாைள உ விக் ெகாண்  
அவர்கள் ேமல் பாய்ந்தான். இரண்  ேப ைடய வாள்களில் அவன  ஒேர வாள் 
ேமாதிய . 
 
    "ெதன்பாண்  நாட் ப் பைடத் தைலவ க்கு இன்  நம் ைடய ைகயால்  
காலம் ேபா க்கிற !" என்றான் அந்த ரர்களில் ஒ வன். 
 
    "ஐயா, தளபதியாேர! இந்த ஏமாற்  ேவைலகெளல்லாம் எங்களிடம் ேவண்டாம்!" 
என்  மிகுந்த ஆத்திரத்ேதா  ெசால் க் ெகாண்ேட வாைளச் சுழற்றி சினான் 
இன்ெனா வன். 
 
    "அ  சாி! சா  யா க்கு என்பைத உங்கள் ைககளி ம், என் ைகயி ம் சுழ ம் 
இந்த வாள்கள் அல்லவா தீர்மானிக்க ேவண் ம்? பாண்  நாட் த் தளபதிக்குச் சா  
ேநர்ந்தா ம் அ  இன்ெனா  உண்ைம ரன் ைகயால் தான் ேந ம். உங்கைளப் 
ேபால யாேரா ஊர் ேபர் ெதாியாத ஒற்றர்களின் ைககளால் அல்ல! ெதாிந்  
ெகாள் ங்கள்!" என்  ரெமாழி கூறி அைற கூவியவாேற வாைள ேவகமாகச் 
சுழற்றினான் வல்லாளேதவன். 
 
    ேபார்ப் பழக்கம் மிகுந்த தளபதியின் வாள் ச்சுக்கு ன்னால் அந்த இரண்  
ஒற்றர்க ம் திணறிப் ேபாய் விட்டனர். அவர்களில் ஒ வைனப் பாைற விளிம்  
வைரயில் ரத்திக் ெகாண்  ேபாய்க் கட க்குள் தள்ளிவிட்டான் தளபதி. கட க்குள் 
வி ந்தவன் பாைறகளில் ேமாதி அ பட்  ர்ச்ைசயாகிக் கீேழ பாைறத் திட ன் 
ேமல் கிடந்தான். மற்ெறா வ ைடய வாைளத் தண்ணீ க்குள் 'படீர்' என்  
தட் விட்ட பின் ைகேயா  அவைன இ க்கிப் பி த் க் ெகாண்டான். 
 
    "அேட, பதேர! நீ எந்த நாட்  ஒற்றன்? என்னிடம் உண்ைமையச் ெசால்ல 
ேவண் ம். பாண்  நாட்  ரர்கள் எப்ேபா ம் உண்ைமையத் தான் ேபசுவார்கள். 
மற்றவர்களிடமி ந் ம் உண்ைமையத்தான் ேகட்பார்கள்." 
 
    பி பட்டவன் பதில் ெசால்லாமல் தி ட்  விழி விழித்தான். "பதில் ெசால்கிறாயா? 
உன்ைனச் ெசால்ல ைவக்கட் மா?" என்  ைகைய ஓங்கினான் தளபதி. பி பட்ட 
ஒற்றனின் உடல் 'கி கி 'ெவன்  ந ங்கிய . கலக்க ம் சஞ்சல ம் அவன் கத்தில் 
பதிந்தன. வாையத் திறக்காமல் ஊைம ந ப்  ந த்தான். 
 
    வல்லாளேதவன் தன்ைன அதட் க் ெகாண் க்கும் ேபாேத திடீெரன்  தன  
இ ப் க் கச்ைசயி ந்  ஏேதா ஒ  ெபா ைள உ வி எ த் க் கட க்குள் எறிய 
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யன்றான் அந்த ஒற்றன். அவன் ைக இட  பக்கத்  இ ப்ைபத் தடவி எைதேயா 
எ க்க யல்வைத அவைனப் பி த்த கணத்தி ந்ேத கவனித் க் ெகாண் ந்த 
தளபதி, வி ட்ெடன்  எறிவதற்கு ஓங்கிய அவன் ைகையப் பி த்  அதி ந்த 
ெபா ைளப் பறித் க் ெகாண்டான். அ  ஒ  தி க ஓைல. ஒ  ைகயால் அவைனப் 
பி த் க் ெகாண்  இன்ெனா  ைகயால் அந்தத் தி க ஓைலையக் கண்க க்கு 
அ ேக ெகாண்  ேபாய், நிலா ஒளியில் அதில் என்ன வைரந்தி க்கிறெதன்  வாசிக்க 

யன்றான். 
 
    ஆனால் அேத சமயத்தில் ேகாவி ன் ேமல் தளத்தில் ரர்கள் ஏறி ஓ ம் ஓைச ம், 
"விடாேத பி ! மகாராணியின் ேமல் ேவைல எறிந்  விட்  ஓ கிறான்!" என்ற 
கூக்குரல்க மாகக் ேகட்கேவ அவர்கள் இ வ ைடய கவன ம் ஒேர சமயத்தில் 
ேகாவி ன் பக்கம் தி ம்பிய . 
 
    அவர்கள் தி ம்பிப் பார்த்த சமயத்தில் ேகாவில் மதி ன் பின் றமாக உள்ள 
ஆழமான கடற்பகுதியில் ேமல் தளத்தி ந்  ஓர் உ வம் குதிப்ப  மட் ம் ெதாிந்த . 
ேமல் தளத்தில் ேகட்ட கூக்குர ம் நடந்த நிகழ்ச்சி ம் தன்ைன விடத் தன் ைகயில் 
பி ப்பட் ந்த ஒற்றைனேய அதிகமாகக் கலவரத் க்கும் தி க்கி த க்கும் 
உள்ளாக்கியி க்கின்றன என்பைத அவன் கக் குறிப் களால் ஒ வா  ெதாிந்  
ெகாண்டான் வல்லாளேதவன். 
 
    தளபதியின் மனம் ந ங்கிய . "ஐேயா! மகாராணியின் ேமல் ேவல் எறியப்பட்  
விட்டதா? தளபதி அ கி ந் ம் இப்ப  நடந் விட்டெதன்  உலகம் பழிக்குேம! 
இ  என்ன? ேபாதாத காலேமா?" என்  பதறினான். 'ேமல் தளத்தி ந்  ேவல் 
எறிந்  விட் க் கட ல் குதித்தவ க்கும் இந்தச் சிகப் த் தைலப்பாைக 
ஒற்றர்க க்கும் ஏதாவ  ெதாடர்பி க்குேமா?' என்  அவ க்குச் சந்ேதகம் 
உண்டாயிற் . உடேன தன் ைகயில் கிைடத்த ஓைலேயா ம் ஒற்றேனா ம் 
அங்கி ந்  இறங்கிக் ேகாவி க்கு விைரந்தான். "இந்த ஒற்றைனப் பா காத்  
ைவத்தி ங்கள். தப்பிவிடாமல் ஜாக்கிரைதயாக இ க்க ேவண் ம்" என்  கூறி, 
பாிவாரத்  ரர்களிடம் தன் ைகயில் பி பட்ட ஒற்றைன ஒப்பைடத்  விட் , தி க 
ஓைலேயா  மகாராணிையப் பார்க்க விைரந்  உள்ேள ெசன்றான். 
 
    ேமேல இ ந்  விதானத் வாரத்தின் வழிேய சி எறியப்பட்ட ேவ னால் 
மகாராணியா க்கு எந்த விதமான ஆபத் ம் ஏற்படவில்ைல என்  அறிந்  ெகாண்ட 
பின் தான் தளபதிக்கு நிம்மதியாக ச்சு வந்த . ேகாவி ன் கர்ப்பக்கி கத் க்கு 

ன்னால் இ ந்த மணி மண்டபத்தில் மகாராணி வானவன்மாேதவி, பவழக்கனிவாயர், 
அதங்ேகாட்டாசிாியர், தன் ைடய தங்ைக பகவதி, ஆசிாியர் மகள் விலாசினி 
ஆகிேயார் ற்றி க்கும் ேபா  தளபதி வல்லாளேதவன் அங்ேக பிரேவசித்தான். 
"மகாராணி! நான் ேகள்விப்பட்ட  ெமய்தானா? யாேரா வஞ்சகன் ேவைல எறிந்  
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விட்  ஓ னான் என்றார்கேள? இெதன்ன ெகா ைம? ஆலயத் க்குள் ெதய்வ 
தாிசனத் க்காக ைழ ம் ேபா  கூடவா அரசியல் சூழ்ச்சிகள்? இத்தைகய பயங்கர 
நிகழ்ச்சியின் ேபா  மகாராணியாாின் அ கி க்க இயலாமற் ேபானதற்கு 
அ ேயைன மன்னிக்க ேவண் ம். தீய சக்திகள் ெதன்பாண்  நாட்ைட வட்டமிட் க் 
ெகாண் க்கின்றன. சற்  ன் அ ேயன் கடற்கைரப் பாைறயில் பின் தங்கி 
நின்றதன் காரணம் இங்கு ஒ வ க்கும் ாிந்தி க்கா . அ ம் நம்ைமச் சூழ்ந்  
ெந ங்கிக் ெகாண் க்கும் ஒ  பயங்கரச் சதியின் உண்ைமையப் ாிந்  
ெகாள்வதற்காகத்தான். இேதா இந்த ஓைலையப் பா ங்கள்" என்  ஒற்றனிடமி ந்  
ைகப்பற்றிய தி க ஓைலைய எ த்  மகாராணிக்கு ன்னால் ைவத்தான் தளபதி. 
 
    "தளபதியாேர! இன்ைறக்கு மகாராணியார் உயிர் பிைழத்த  யாரால் ெதாி மா? 
உங்கள் தங்ைக பகவதியின் ரச் ெசயல்தான் ேதவிையக் காப்பாற்றிய . ஒ  மகா 

ரனின் தங்ைக என்பைத உங்கள் சேகாதாி நி பித்  விட்டார். பாய்வதற்கு இ ந்த 
ேவைலப் பார்த்த டன் மகாராணிையப் பின் க்கு இ த் க் கீேழ தள்ளியதால் தான் 
ஆபத்தில்லாமல் ேபாயிற் " என்றார் ேகாவில் அர்ச்சகர். 
 
    அைதக் ேகட்ட ம், "பகவதி! நீ எப்ேபா  இங்ேக வந்தாய்?" என்  தங்ைகைய 
விசாாித்தான் தளபதி. 
 
    "மகாராணியார் ஆலயத் க்குள் ைழவதற்கு ன்ேப நா ம் ஆசிாியர் மகள் 
விலாசினி ம் இங்ேக வந்  ேசர்ந்  ெகாண்ேடாம் அண்ணா!" என்  பதில் கூறினாள் 
பகவதி. 
 
    தளபதி ெகா த்த ஓைலையக் ைகயில் எ த்த மகாராணி அப்ேபாேத அந்த இடத்தில் 
அைதப் ப த்  அறிந்  ெகாள்ள வி ம்பவில்ைல. மண்டபத்தில் இ ந்த எல்ேலார் 

கங்களி ம் ஒ வைகக் கலவரத்தின் சாைய ப ந்தி ந்த . தளபதி ெகாண்  வந்த 
ஓைலயில் அடங்கியி க்கும் ெசய்திைய அறிந்  ெகாள்ளத் க்கும் ஆவல் அவர்கள் 
எல்ேலார் பார்ைவயி ம் இ ந்த . தளபதி கூறிய சில ெசாற்களி ந்  பைகச் 
சக்திகள் எதிர்ப்பதற்கு ஒன்  கூ கின்றன, என்  மற்றவர்கள் அ மானிக்க ந்த . 
 
    ஓைலையப் பார்த் விட்  மகாராணி வானவன்மாேதவி என்ன கூறப் ேபாகிறார் 
என்பைதக் ேகட்க எல்ேலா ம் காத்தி ந்தனர். ஆலயத் க்குள் அசாதாரணமான 
அைமதி நிலவிய . ரர்கள், பாிவாரங்கள், அர்ச்சகர்கள் எல்ேலா ம் அடங்கி ஒ ங்கி 
மகாராணியாாின் கத்ைதேய இைமயாமல் பார்த் க் ெகாண் ந்தனர். 
மகாராணியாேரா ஓைலையப் ப க்க மில்ைல, வாய் திறந்  ேபச மில்ைல. ஊசி 
வி ந்தா ம் அ  ெதளிவாகக் ேகட்கும் ப யான அந்த அைமதி சில விநா கள் 
நீ த்த . தளபதியின் பார்ைவயில் ேணாரமாக வைளந்  ெநளிந்  கிடந்த ேவல் 
ெதன்பட்ட . அ தான் மகாராணியின் ேமல் எறியப்பட்ட ேவலாக இ க்க 
ேவண் ெமன்  அவன் எண்ணிக்ெகாண்டான். 
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    "தளபதி! ேகாட்ைடயி ந்  றப்பட்ட ேபா  ஆலயத் க்குப் ேபாகிேறாம் என்ற 
அைமதியில் மனக்குழப்பங்கைள மறந்  நிம்மதிேயா  றப்பட்ேடன். இப்ேபாேதா 
இங்கு வந்த பின் நடந்த நிகழ்ச்சியல் மனம் குழம்பிப் ேபாயி க்கிற . வார்த்ைதகளால் 
விவாித் ச் ெசால்ல யாத அதிர்ச்சியில் ழ்கிக் ெகாண் க்கிேறன். என்ன 
ேபசுவ ? எைதச் சிந்திப்ப ? எைதச் ெசய்வ ? ஒன் ேம எனக்குப் ாியவில்ைல. 
வரவர அரசாட்சியில் பற் க் குைறந்  ெகாண்ேட வ கிற . ஒன் , இந்த அரைச ம் 
ஆட்சிைய ம் ைகப்பற் வதற்காகப் ெபாய் ம், சூழ்ச்சி ம் ெசய் ம் எதிாிகளிடம் 
இைத உதறிவிட்  எங்காவ  ேபாய்ப் த்த மதத்தில் ேசர்ந்  பிறவிப் பிணிக்கு ம ந்  
ேதட ேவண் ம்; அல்ல  ஓ ப்ேபான இராசசிம்மைனத் ேத ப் பி த் க் ெகாண்  
வந்  சூட்  விட்  நான் நிம்மதியாக இ க்க ேவண் ம். இந்த இரண் ல் 
ஏதாவெதான்  நடந்தாெலாழிய என்னால் இப்ப ேய மதில் ேமல் ைனயாக 
காலங்கழிக்க யா . என்ைனப் ேபால் நாயகைன இழந்த ஒ  ெபண்ைண இந்தத் 
ெதன்பாண்  நாட் க்குப் ேபரரசியாக உாிைம ெகாண்டா , இன்பத்தி ம் 

ன்பத்தி ம் எவ்வளேவா ஒத் ைழக்கிறீர்கள். அதற்காக நான் ெப ைமப்படத்தான் 
ேவண் ம். ஆனால் இந்தப் ெப ைமையத் ெதாடர்ந்  ஏற் க் ெகாள் ம் ெநஞ்சு உரம் 
எனக்கு இல்ைல. என் அ ைமக் குமார ம் உங்கள் இைளய சக்கரவர்த்தி மான 
இராசசிம்மன் இலங்ைகத் தீவில் ேபாய்ச் சுற்றிக் ெகாண் ப்பதாகச் 
ெசால் கிறார்கள். மகாமன்னரான பராந்தக பாண் யாின் வழி ைறயினர்தான் 
உங்கைள ஆளேவண் ெமன்ற உ தி உங்க க்கு இ க்குமானால் இலங்ைகத் 
தீ க்குப் ேபாய் இைளய சக்கரவர்த்திையத் ேத க் ெகாண்  வா ங்கள். தளபதி! இந்த 
ஓைலைய இப்ேபா  நான் ப க்க வி ம்பவில்ைல. இ  உம்மிடேம இ க்கட் ம்." 
 
    உ க்கம் நிைறந்த நீண்ட ேபச்சுக்குப் பின் தி க ஓைலைய வல்லாள ேதவனிடேம 
தி ப்பிக் ெகா த்  விட்டார் மகாராணி. பின் ம் அங்கு நிலவிய அைமதி 
கைலயவில்ைல. அதங்ேகாட்டாசிாிய ம், பவழக்கனிவாய ம், தளபதி ம் ஒன் ம் 
ேபசத் ேதான்றாமல் ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் பார்த் க் ெகாண்டனர். ஆலயத்தில் 
எாிந்  ெகாண் ந்த தீபச் சுடர்கள் கூட ஆடாமல் ஸ்தம்பித் ப் ேபானைவ ேபால 
விளங்கின. மகாராணியார் மனம் ெவ ம்பி விரக்தியைடந்  ேபாயி க்கும் அந்த 
நிைலயில் என்ன ேபசுவெதன்  ெதாியாமல் மைலத் ப் ேபாய் அப்ப ேய நின்றான் 
தளபதி. 
 
    "தளபதி! நாைளேய றத்தாய நாட்  மகாசைபையக் கூட் ங்கள். இந்தப் 
பிரச்சிைனக க்கு ஒ   கண்டாக ேவண் ம். நாஞ்சில் நாட் க் கூற்றங்களின் 
பிரதம மந்திராேலாசைனத் தைலவராகிய இைடயாற் மங்கலத்  நம்பிைய அைழத்  
வா ங்கள். இந்த ஓைலைய ம், இ  சம்பந்தமான எதிாிகளின் சூழ்ச்சிகைள ம் கூட 
நாைள மகாசைபக் கூட்டத்தில் ஆேலாசித் க் ெகாள்ளலாம். இப்ேபா  நாம் 

றப்படலாம்" என்  மீண் ம் உ தியான குர ல் கூறினார் மகாராணி. அப்ேபா  
ேகாயில் வாயி ல் பாிவாரத்  ரர்களில் க்கியமான ஒ வன் தளபதியின் காத ேக 



 19

வந் , "பிர ! நீங்கள் எங்களிடம் ஒப்பைடத்தி ந்த அந்த ஒற்றன் தப்பிவிட்டான்" 
என்  ெமல் ய குர ல் கூறினான். தளபதி வல்லாளேதவன் தி க்கிட்டான். 
    ---------  
 

1.4. இைடயாற் மங்கலம் நம்பி 
 
    இந்தக் கைதைய ேமேல ெதாடர்வதற்கு ன்னால் பன்  ஆண் க க்கு 

ற்பட்ட ெதன்பாண்  நாடாகிய நாஞ்சில் நாட் ன் பல்ேவ  உட்பிாி கைளப் பற்றி 
இங்ேக ஒ  சில ெசய்திகைளத் ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் ய  
இன்றியைமயாததாகிற . 
 
    ேதாவாைழக் கூற்றம், ம ங்கூர்க் கூற்றம், ெபான்மைனக் கூற்றம், அ விக்கைர 
கூற்றம், பாேகாட் க் கூற்றம் ஆகிய ஐந்  ெப ங் கூற்றங்களாக நாஞ்சிற் றத்தாய 
நா  பிாிக்கப்பட் ந்த . ஒவ்ெவா  கூற்றத் க்கும் பாண் யர் ஆட்சிைய 
ேமற்பார்க்கும் இராஜப் பிாிதிநிதியாக ஒ  தைலமகன் நியமிக்கப்பட் ந்தான். இந்தக் 
கூற்றத் தைலவர்களின் ெதாகுதிக்கு நாஞ்சில் நாட்  மகாசைப என்  ெபயர். இந்த 
மகாசைபயின் மந்திராேலாசைனத் தைலவராக அறிவி ம், தி வி ம், ஒ க்கத்தி ம், 
வயதி ம் த்த சான்ேறார் ஒ வைரப் பாண் ய மன்னன் தாேன ேதர்ந்ெத த்  
நியமிப்ப  வழக்கம். அவ க்குப் றத்தாய நாட்  மகாமண்டேலசுவரர் என்  ெபயர். 
 
    திாி வனச் சக்கரவர்த்திகளாகிய பராந்தக பாண் யேதவர் காலத்தில் பாண் ய 
சாம்ராஜ்யம் வடக்கி ம் ெதற்கி ம் ெபாிதாகப் பரந்தி ந்தா ம் ம ைரையத் 
தைலநகரமாகக் ெகாண்  ஆண்  வந்த அவரால் ெதன்ேகா  ைலயி ள்ள நாஞ்சில் 
நாட்ைட ேநர யாகக் கவனித்  ஆள யாததா ம் இந்த ஏற்பாட்ைடச் ெசய்தார். 
இந்த ஏற்பாட் ன்ப  ம ங்கூர்க் கூற்றத்  இைடயாற் மங்கலம் நம்பி என்ற நாஞ்சில் 
நாட்  ேமைத மகாமண்டேலசுவரராக நியமிக்கப்பட் ந்தார். 
 
    பராந்தகச் சக்கரவர்த்திகள் ஆண்ட இ பதாண் க் கால ம் அதன் பின் ம் 
இைடயாற் மங்கலம் நம்பிேய ெதாடர்ந்  அம் மாெப ம் ெபா ப்ைப நிர்வகித்  
வந்தார். சக்கரவர்த்திகள் ேதகவிேயாகமைடந் , அமரரான பின்  வடபாண்  
நாட்ைடச் ேசாழ ம், அவேனா  ேசர்ந்தவர்க ம் ைகப்பற்றிக் ெகாண்ட ம், குமார 
சக்கரவர்த்தி இராசசிம்மன் இலங்ைகத் தீ க்கு ஓ ய ம் ேநயர்கள் ஏற்ெகனேவ 
அறிந்த ெசய்திகள். அந்தப் பயங்கரமான சூழ்நிைலயின் ேபா  மகாராணி 
வானவன்மாேதவியாைரத் ெதன்பாண்  நாட் க்கு அைழத்  வந்  றத்தாய நாட் க் 
ேகாட்ைடயில் இ க்கச் ெசய்  மகாராணிக்கு அளிக்க ேவண் ய இராஜ ெகௗரவ ம் 
மாியாைத ம் அளித்தவர் மகாமண்டேலசுவரரான இைடயாற் மங்கலம் நம்பி 
அவர்கேள. 
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    நாஞ்சில் நாட் ன் உயிர்நா  ேபான்ற பகுதி ம ங்கூற்றம், கன்னியாகுமாி, 
சுசீந்திரம், தா மாலய விண்ணகரம், ெதன் திைசப் ெப ம்பைட தங்கியி க்கும் 
ேகாட்டாற் ப் பைடத்தளம், றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைட, மகாமண்டேலசுவராின் 
வாசஸ்தலமாகிய இைடயாற் மங்கலம் ஆகிய எல்லா க்கிய இடங்க ம் ம ங்கூர்க் 
கூற்றத்திேலேய அைமந்தி ந்தன. பார்க்குமிடெமங்கும் பரந்  கிடக்கும் ெநல்வயல் 
ெவளிக ம், சாைலக ம் நிைறந்த ம ங்கூர்க் கூற்றத்தின் பசுைம ெவளியில் 
இரட்ைட வடமாகிய த் மாைலெயான்ைற ெநளியவிட்ட  ேபால் பஃ ளியா  என 

தற் சங்கக் காலத்  அைழக்கப்பட்ட பறளியா ம், த்தனா ம் பாய்ந்  ஓ கின்றன. 
 
    பறளியா ம், த்தனா ம் கடேலா  கலக்கும் சங்கம கத் வாரத் க்கு ன்னால் 
தனித்தனிேய விலகிப் பிாிந்  ஒ  சிறிய அழகான தீைவ உண்டாக்கியி க்கின்றன. 
அ ேவ இைடயாற் மங்கலம். ெதன்பாண்  நாட்  மகாமண்டேலசுவர ம், 

ெப ம் ேபரறிஞ மாகிய நம்பியின் மாளிைக இந்தத் தீவில்தான் அைமந்தி ந்த . 
இந்தத் தீவின் ெப ம்பாகத்ைத நிரப்பிக் ெகாண்  நின்ற  மகாமண்டேலசுவராின் 
கம்பீரமான மாளிைகதான் என்றால் அ  எவ்வள  ெபாிதாக இ க்குெமன்பைத 
ேநாில் பார்க்காமேல கற்பைன ெசய்  ெகாள்ள ம். மைலத் ெதாடர்ேபால் அந்த 
மாளிைகையச் சுற்றி வைளந்  ெசல் ம் பிரம்மாண்டமான ேகாட்ைட 
மதிற்சுவர்க க்கு இப்பால் ெவட்டப்படாத இயற்ைக அகழிகைளப் ேபால் த்தனா ம், 
பறளியா ம் இ  கைர ம் நிரப்பி நீர் ஓ க் ெகாண் ந்தன. 
 
    பகல் ேநரத்தில் கதிரவன் ஒளியில் இந்த மாளிைகையப் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக, ந  
இரவில் உலகேம ஆழ்ந்த அைமதியின் மாெப ம் ஒ க்கத்தி ள் உறங்கிக் கிடக்கும் 
ேபா  பார்க்கும்ப யான அவசர வாய்ப்ைப இந்தக் கைத ஏற்ப த்தி வி கிற . ந  
இரவானால் என்ன? மடல் விாித்த க கம் பாைளையப் ேபாலப் ெபௗர்ணமி நிலா 
ஒளிக்கதிர்கைள உமிழ்ந்  ெகாண் க்கிறேத! குளிர்ந்த கடற்காற்றின் சுகத்ைத 
அ பவித் க் ெகாண்ேட வளம் நிைறந்த நாஞ்சில் நாட்  இராஜபாட்ைடயில் நடந்  
ெசல்வதற்கு ேசாம்பல் அைடவார்களா? 
 
    இைடயாற் மங்கலத் க்குச் ெசல் ம் கீழ்த் திைசச் சாைலயில் ஆளரவமற்ற அந்த 
ந  யாமத்தில் ஒ  ெவண்ணிறப் ரவி கன ேவகமாகப் பாய்ந்  ெசன்ற . அதன் ேமல் 
வல்லாளேதவேன ற்றி ப்பைத நிலா ஒளியில் நன்றாக அைடயாளம் கண் ெகாள்ள 

ந்த . அவன் கத்தில் அவசர காாியத்ைத எதிர்ேநாக்கிப் பிரயாணம் ெசய் ம் 
பரபரப்ைபக் காண ந்த . 
 
    வான ம், மி ம், திைசக ம், திைசக் ேகாணங்க ம் அைமதியில் கட் ண்  
கிடந்த அந்த யாமப் ெபா தில் யாேரா, மத்தளத்தின் ற கில் 'தடதட' ெவன்  
தட் வ  ேபால் குதிைரயின் குளம்ேபாைச எதிெரா த்த . வா  ேவகம், 
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மேனாேவகம் என்பார்கேள, அைவெயல்லாம் பிச்ைச வாங்க ேவண் ம்! ெதன் திைசத் 
தளபதி வல்லாளேதவனின் குதிைர நா  கால் பாய்ச்ச ல் பறந்  ெகாண் ந்த ! 
 
    சாதாரணமாகக் கன்னியாகுமாியி ந்  இைடயாற் மங்கலத் க்கு ஒன்றைர 
நாழிைக ேநரம் குதிைரப் பயணத் க்கு ஆகும். காாியத்தின் அவசரத்ைத ன்னிட் க் 
ெகாண்  வந்தி ந்த வல்லாளேதவன் ஒ  நாழிைக ேநரத் க்கு ன்னதாகேவ 
இைடயாற் மங்கலத்ைத ெந ங்கிவிட்டான். 
 
    மண்டேலசுவராின் மாளிைகக்குத் ெதன் றம் கண் க்ெகட் ய வைர 
ெந ந் ரத் க்கு ெந ந் ரம் ஒேர தண்ணீர்ப் பிரவாகமாகத் ெதாிந்த பறளியாற்றின் 
இக்கைரயில் வந்  தளபதியின் குதிைர நின்ற . மிக்குக் குைட பி த்த  ேபால் 
பரந்  வளர்ந்தி ந்த ஒ  ெபாிய ஆலமரத்தின் கீழ் அவ ம் அவன் ஏறிக் ெகாண்  
வந்த குதிைர ம் நின்ற ேபா , நிலா ேமகத்தில் மைறந்  ெமல் ய இ ள் பரவிய . 
கைரேயாரத்  ஆலமரத்தின் அடர்த்தியால் ன்ேப ஒளி மங்கியி ந்த அந்த இடம் 
இன் ம் அதிகமாக இ ண்ட . 
 
    ஆற்றில் தண்ணீர் குைறவாக ஓ னால் நைனந்தா ம் பரவாயில்ைலெயன்  
குதிைரைய ம் பி த் க் ெகாண்  இறங்கி நடந்  அக்கைறயி ள்ள மாளிைகக்குச் 
ெசன்  விட ம். ஆனால் ஆற்றில் அப்ேபா  ஆள் இறங்க யாத ெவள்ளம் 
ேபாய்க் ெகாண் ந்த . தளபதி தன் குதிைரைய மரத்த யிேலேய நி த்திவிட் க் 
கைரயில் விளிம்ப ேக ெசன்  ஆற்றின் நிைலைய நிதானிக்க யன்றான். இ  
தினங்களாக நாஞ்சில் நாட்  மைலத் ெதாடர்களில் நல்ல மைழ ெபய்தி ந்ததால் 
பறளியாற்றில் நீர் இ  கைர ம் நிமிர ஒ க் ெகாண் ந்த . இறங்கிப் 
ேபாவெதன்ப  சாத்தியமில்ைல என்  ெதாிந்த  வல்லாளேதவ க்கு. தி ம்பி 
வந்தான். குதிைரைய ஆலமரத்தின் ேவாில் கட்  விட்  நின்றான். 
 
    இதற்கு ன்  இத்தைகய திைகப் க்குாிய அ பவம் நாஞ்சில் நாட் ப் 
பைடத்தைலவ க்கு ஏற்பட்டதில்ைல என் தான் ெசால்ல ேவண் ம். ேமற்ேக சிறி  

ரம் கைரேயாரமாகேவ நடந்தான். இைடயாற் மங்கலம் மண்டேலசுவரர் 
மாளிைகக்குத் ேதாணி வி ம் ைற இ ந்த . ேதாணித் ைறயில் ெதாண்டாற் ம் 
அம்பலவன் ேவளான் ைறயில் இ க்கிறாேனா, இல்ைலேயா! ெப ம்பா ம் இர  
ஏெழட்  நாழிைகக்குள் ேதாணிப் ேபாக்குவரத்  ந்  வி ம். அதன் பின் படகுடன் 
அக்கைரயிேலேய தங்கிவி வ  ேவளானின் வழக்கம். பக ல் வந்தி ந்தால் 
இைடயாற் மங்கலம் ேபாவதற்கு இவ்வள  அவதிப்பட ேவண் யதில்ைல. 
மாளிைகத் ேதாணி டன் அைதச் ெச த் ம் ேவளான் காத்தி ப்பான். இரவில் அகால 
ேவைளயில் வர ேநர்ந்ததனால் தான் இவ்வள  ன்ப ம். 
 
    'சாி! எதற்கும் ேதாணித் ைற வைரயில் ேபாய்ப் பார்க்கலாம். நம் ைடய 
நல்விைனப் பயனாக அம்பலவன் ேவளா ம் அவன் ேதாணி ம் இக்கைரயில் 
இ ந்தால் நல்லதாகப் ேபாயிற் ' என்  நிைனத் க் ெகாண்ேட கைரேயாரத் ப் தர் 
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மண் ய பாைதயில் ேமற்ேக ேதாணித் ைறைய ேநாக்கி நடந்தான் தளபதி. 
ஒற்ைறய ப் பாைதயின் இ ற ம் அடர்த்தியான தாழம் தர் இ க்குமிடம் 
ெதாியாமல் மலர்ந்தி ந்த தாழம் க்களின் மண ம், நதிக்கைரக் குளிர்ச்சி ம், 
நிலாவின் இன்ப ம், தளபதியின் மனத் க்ேகா உட க்ேகா சுகத்ைத அளிக்கவில்ைல. 
கவைல நிைறந்த சூழ்நிைலயில் கடைமைய ேநாக்கி ஓ க் ெகாண் ந்தான் அவன். 
 
    கன்னியாகுமாிக் ேகாவி ந்  மகாராணியார், அதங்ேகாட்டாசிாியர், 
பவழக்கனிவாயர், பகவதி, விலாசினி எல்ேலாைர ம் பாிவாரங்கேளா  
அரண்மைனக்கு அ ப்பிவிட் , தப்பிச் ெசன்ற ஒற்றைனத் ேத ப் பி ப்பதற்காகத் 
தளபதி ம் ேவ  சில ரர்க ம் அங்ேகேய தங்கிவிட்டனர். மகாராணி 
மனக்குழப்பமைடந்தி க்கும் நிைலையப் ாிந்  ெகாண்டதால் கடற்கைரப் 
பாைறகளிைடேய, தான் கண்ட ஒற்றர்கைளப் பற்றிேயா, அவர்களில் ஒ வைனப் 
பி த் க் ெகாண்  வந்தைதப் பற்றிேயா அவன் கூறவில்ைல. ஓைலைய மட் ம் 
ெகா த்தான்; அைத ம் அவர் ப க்காமேல தி ப்பிக் ெகா த்  விட்டார். மகாராணி 

த ேயார் ேகாட்ைடக்குப் றப்பட் க் ெகாண் ந்த ேபா  தன் காத ேக வந்  
பாிவாரத்  ரன், ஒற்றன் தப்பியதாகக் கூறிய ெசய்திைய ம் அவன் யா க்கும் 
அறிவிக்கவில்ைல. 
 
    "மகாராணி! நீங்கள் எல்ேலா ம் ேகாட்ைடக்குப் ேபாய் இ ங்கள். எனக்கும் இந்த 

ரர்க க்கும் இங்ேக ெகாஞ்சம் ேவைல இ க்கிற . உங்கள் உத்தர ப்ப ேய 
நாைள மகாசைபக் கூட்டத் க்கு ஏற்பா  ெசய்  வி கிேறன். இன்றிரேவ 
இைடயாற் மங்கலத்தில் நம்பிையச் சந்தித்  விவரம் கூறிவி கிேறன். மற்றக் கூற்றத் 
தைலவர்க க்கும் இரேவா ரவாக ஆள் அ ப்பி வி கிேறன்" என்  கூறினான் 
தளபதி! 
 
    "அப்ப யானால் இன்றிர  நீ ேகாட்ைடக்கு வ வ  சந்ேதகந்தான். இவ்வள  
ேவைலகைள ம் ெசய்ய இர  வ ம் சாியாயி க்கும்!" என்றார் 
அதங்ேகாட்டாசிாியர். 
 
    "எங்ேக வர யப் ேபாகிற ? நீங்கள் ேபாய் வா ங்கள். ஒ ேவைள 
இைடயாற் மங்கலத்தி ந்  விைரவில் தி ம்பினால் உடேன ேகாட்ைடக்கு வந்  
வி கிேறன்" என்  ெசால் த் தளபதி அவர்கைள அ ப்பிவிட்டான். அவர்கள் 
ெசன்ற ம் பி பட்ட ஒற்றைன அஜாக்கிரைதயாய் தப்ப விட்  விட்ட ரர்கைளத் 
திட் னான். ேகாபத்ேதா  க ந்  ெகாண்டான். ம ப ம் அவர்கைள அைழத் க் 
ெகாண்  பாைற இ க்குகளி ம், கடேலாரத்  இடங்களி ம் ேகாவிைலச் சுற்றி ம் 
ேத னான். ஏற்ெகனேவ தளபதியால் அ பட்  மயங்கி வி ந்தி ந்தவைன ம் 
இப்ேபா  அந்தப் பாைற ேமல் காணவில்ைல. ' ன்  ேபர்கள் வந்தி க்கிறார்கள். 
ேவைல எறிவதற்காக ஒ வன் ேகாவில் ேமல்தளத்தில் ஏறிக் காத்தி க்கிறான். மற்ற 
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இ வ ம் பாைற இ க்கில் இ ந்தி க்கிறார்கள்' - நடந்தைத ஒ வா  உணர 
ந்த  அவனால். 

 
    'எப்ப யானால் என்ன? ன்  ேபர்க ேம தப்பி விட்டார்கள்! நமக்குக் கிைடத்த  
இந்த ஓைல ஒன் தான்' என்  ேம ம் ேத ம் யற்சிையக் ைகவிட் விட்  
இைடயாற் மங்கலம் றப்பட்டான் வல்லாளேதவன். தன்ேனா  இ ந்த ரர்கைள 
மகாசைபயின் ஐந்  கூற்றத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்கும் தனித்தனிேய ம நாள் கூ ம் 
சைபையப் பற்றிய ெசய்திையத் ெதாிவிக்குமா  இரேவா ரவாக அங்கி ந்ேத 
குதிைரகளில் அ ப்பினான். 
 
    இவ்வள ம் ெசய்  த்  விட்  அவன் கன்னியாகுமாியி ந்  
இைடயாற் மங்கலம் றப்ப ம் ேபா  இர  பதிேனா  நாழிைகக்கு 
ேமலாகிவிட்ட . அப்ப ப் றப்ப வதற்கு ன் ேகாவில் தீபத்தின் ஒளியில் தனியாக 
மீண் ம் ஒ  ைற ஒற்றனிடமி ந்  கிைடத்த அந்த ஓைலையப் ப த்த ேபா தான் 
தளபதியின் இதயத்தில் அதன் விைளவான பயங்கர ம் ெகா ய சூழ்நிைல ம் நன்றாக 
உைறத்தன. 'மகாராணி இந்தத் தி கத்ைதப் ப க்காமல் ெகா த்த ம் ஒ வைகக்கு 
நல்ல தான். கூ மானால் மகாமண்டேலசுவராிடம் கூட இந்த ஓைலையப் பற்றிக் 
குறிப்பிடாமல் இ ப்ப  நல்ல !" என்ற வான தீர்மானத்ேதா  தான் 
மகாமண்டேலசுவரைரச் சந்திப்பதற்குக் கிளம்பியி ந்தான் அவன். 
 
    பறளியாற்றங்கைர ஆலமரத்த யில் குதிைரையக் கட் விட் த் ேதாணித் ைறைய 
ேநாக்கித் தாைழ மரக்கூட்டத்தின் இைடேய வைளந்  வைளந்  ெசல் ம் கு கிய 
பாைதயில் நடந்  ெகாண்ேட அன்  மாைலயில் நிகழ்ந்தவற்ைறெயல்லாம் மீண் ம் 
ேமற்கண்டவா  நிைனத் ப் பார்த் க் ெகாண்டான் தளபதி வல்லாளேதவன். 
 
    ேதாணித் ைறைய ெந ங்கியேபா  அங்ேக தீப்பந்தங்களின் ெவளிச்ச ம், ேபச்சுக் 
குரல்க ம் இ ப்பைதக் கண்  அவன் கம் மலர்ந்த . தன் நம்பிக்ைக ண் 
ேபாகாமல் காப்பாற்றியதற்காகத் ெதய்வத் க்கு நன்றி ெச த்திக் ெகாண்ேட 

ைறயில் இறங்கினான். ேதாணி அக்கைரக்குப் றப்ப வதற்குத் தயாராக இ ந்த . 
 
    அதில் உட்கார்ந்தி ந்தவர்கைளப் பார்த்தேபா தான் தளபதியால் தன் 
கண்கைளேய நம்ப யவில்ைல! 'ேதாணிேய இ க்கா  இந்த நள்ளிரவில்' என்  
அவநம்பிக்ைகேயா  அங்கு வந்த அவன் ேதாணிைய ம் அைதச் ெச த் ம் 
படேகாட்  அம்பலவன் ேவளாைன ம் மட் ம் பார்த்தி ந்தால் கூட அவ்வா  
ஆச்சாியப்பட் க்க மாட்டான். 
 
    ஆனால், ேதாணியில் ற்றி ந்தவர்கள் யார்? யாைரக் கண்  தளபதி இவ்வள  
வியப்பைடகிறான்? 
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    யாைரத் ேத  வந்தாேனா அந்த இைடயாற் மங்கலம் நம்பிேய படகில் 
உட்கார்ந்தி ந்தார். அவேரா  அவ ைடய தி க்குமாியாகிய குழல்வாய்ெமாழி 
நாச்சியா ம், அவன் இதற்கு ன் பார்த்திராத ஒ  வா பத் றவி ம் படகில் 
அமர்ந்தி ந்தனர். தா  மீைசேயா  காட்சியளித்த அந்தத் றவியின் கைள ெசாட் ம் 

கம் பார்ப்பதற்கு அழகாக இ ந்த . தளபதியின் உ வத்ைதத் ைறயின் அ கில் 
கைரயின் ேமல் கண்ட ம் ேதாணி நின்ற . "யார  கைரயில் நிற்ப ? இந்ேநரத் க்கு 
ேவற்றாட்கைளத் ேதாணியில் ஏற் ம் வழக்கம் இல்ைல" என்  கூச்ச ட்டான் 
அம்பலவன் ேவளான். 
 
    அைதக் ேகட்  ெமல்லத் தனக்குள் சிாித் க் ெகாண்ேட, "மகாமண்டேலசுவரர்க்குத் 
தளபதி வல்லாளேதவனின் வணக்கங்கள் உாியனவாகுக!" என்  கூறியவா , தீப்பந்த 
ெவளிச்சம் தன் கத்தில் ப ம்ப  படகு அ ேக வந்  நின்  ெகாண்டான் தளபதி. 
 
    கம்பீரமான ேதாற்ற ம், அறிெவாளி சும் கத்தில் கூர்ந்  ேநாக்கும் கண்க ம் 
ெகாண்ட இைடயாற் மங்கலம் நம்பி, "யார் வல்லாளேதவனா? ஏ  இந்த அர்த்த 
இராத்திாியில் இப்ப  இங்ேக திடீர் விஜயம்?" என்றார். அப்பப்பா! என்ன மி க்கான 
குரல்! 
 
    "மகாராணியார் ஓர் அவசர காாியமாக அ ப்பி ைவத்தார்கள்." 
 
    "சாியான சமயத் க்குத்தான் வந்தாய்! இன் ம் கால் நாழிைக கழித்  வந்தி ந்தால் 
எங்கள் ேதாணி அக்கைர ெசன்  அைடந்தி க்கும். வா! நீ ம் படகில் ஏறிக்ெகாள். 
மாளிைகயில் ேபாய்ப் ேபசிக் ெகாள்ளலாம்!" 
 
    "தளபதியாேர! வா ங்கள்" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட அவ க்கு இடம் 
ெகா த்தாள் மகாமண்டேலசுவராின் தல்வி. படகி ந்த ன்றாவ  ஆளாகிய 
வா பத் றவி 'உம்'ெமன்றி ந்தார். அவர் ேபசேவயில்ைல. படகு ம கைரைய 
அைடகிறவைரயில் அவர் ேபசேவயில்ைல! 
 
    -------------  
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1.5. வானவன்மாேதவியின் விரக்தி 
 
    ஆலயத் க்கு வந்  தி ம்பினால் அைல ேமா ம் யரம் மைறந்  மனத்தில் சாந்தி 
பிறக்குெமன்  ெபாிேயார்கள் ெசால்வார்கள். ஆனால் நில  ெபாழி ம் அந்த 
நீளிரவில் பாிவாரங்கேளா  கன்னியாகுமாியி ந்  தி ம்பிக் ெகாண் ந்த ேபா  
மகாராணி வானவன்மாேதவியாாின் இதயத்தில் கவைலகள் திர்ந்  விரக்தி வளர்ந்  
ெகாண் ந்த . 
 
    அவர் தனியாகச் ெசல்லவில்ைல. ஆ த ம் அன் ம் நிைறந்தவர்கள், ஞான ம், 
அ பவ ம் ெசறிந்த இரண்  ெபாிேயார்கள், குழந்ைதகள் ேபால் சிாித் ச் சிாித் ப் 
ேபசும் நிர்மலமான ெநஞ்சம் பைடத்த இரண்  கன்னிைககள் ஆகிய எல்ேலா ம் 
அவேரா  வ கிறார்கள். பாிவாரத்  ரர்கள் சங்கு, ெகாம் , தம கம், ேபாிைக, 

ழ , தி ச்சின்னம் ஆகிய பிரயாண கால இன்னிைசக் க விகளால் கீத ெவள்ளத்ைத 
உண்டாக்குகின்றனர். உடம்பில் ெபாதியமைலச் சந்தனக் குழம்ைப ஒ  சி  குழந்ைத 
தன் பிஞ்சு விரல்களால் அள்ளித் தட வ  ேபால் கடல்காற்  சுகிற . ஆனால் 
அவற்றில் எ ம் வானவன்மாேதவியின் மனத் க்குச் சுகத்ைத அளிக்கவில்ைல. 
குமாியன்ைன ேகாவி ன் க ப்பக் கி கத் ப் பிரகாரத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிைய 
நிைனக்கும் ேபாேத அவர் உடம்  ல்லாித்த . ஒ  கணம் தவறியி ந்தால், எவேனா 
குறி ைவத்  எறிந்த அந்தக் கூர்ைமயான ேவல் அவர் ெநஞ்ைசப் பிளக்காமல் 
விட் க்குேமா? அப்ப  ஏதாவ  விபாீதமாக நடந்தி ந்தால் இப்ேபா  பல்லக்கில் 
ெசன்  ெகாண் ப்பதற்குப் பதிலாக...? ஐேயா! இந்த மாதிாி எண்ணிப் பார்ப்பதற்ேக 
அ வ ப்பாக இ ந்த . வானவன்மாேதவியின் எண்ணங்கள் பல்லக்ைகத் க்கிச் 
ெசல் ம் ரர்களின் நைடையப் ேபாலேவ ாிதமாக ேமெல ந்  ெசன்றன. 
 
    'இந்தத் ெதன்பாண்  நாட்ைட ஏேதா நான் அாியைணயில் அமர்ந்  ஆண்  
ெகாண் க்கிற மாதிாி அல்லவா எண் கிறார்கள்? இல்ைலயானால் என்ைனச் 
சுற்றி ஒற்றர்க ம் வஞ்சகர்க ம் உலாவக் காரணெமன்ன? தாிசனத்திற்குப் ேபான 
இடத்தில் ன்ேனற்பாடாக மைறந்தி ந்  என்ைனக் ெகால்லச் சதி நடக்கிற . இ  
எனக்குப் ேபாதாத காலம் ேபா க்கிற . சக்கரவர்த்திகள் காலமான பின் நான் 
அமங்க யாக மட் ம் ஆகவில்ைல; எவ்வள  ரதி ஷ்டங்க ம் ர்பாக்கியங்க ம் 
உண்ேடா, அவ்வள ம் என்ைன வந்  சார்ந் விட்டன ேபா க்கிற . கணவைன 
இழந்ேதன், அ ைமக் குமாரன் இராசசிம்ம மா என்ைன விட்  ஓ ப்ேபாக 
ேவண் ம்? ேபாாில் ேதாற் விட்டால் என்ன? அதற்காகப் ெபற்றவளிடம் கூடச் 
ெசால் க் ெகாள்ளாமல் இலங்ைகக்கும் ட்பகத் க்குமா ஓட ேவண் ம்? பாழாய்ப் 
ேபான எதிாிக மா வட பாண்  நாட் ன் ேமல் பைடெய க்க ேவண் ம்? நா  தான் 
ேபாயிற் , இவ ம் இப்ப  எதற்காக ஓ ப் ேபானான்? 
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    'எங்காவ  சமணப் பள்ளியிேலா, ெபௗத்தப் பள்ளியிேலா, தீட்ைச ெபற்  
மணிேமகைல, குண்டலேகசி இவர்கைளப் ேபால் எஞ்சிய வாழ்நாைளத் ற  
மார்க்கத்தில் கழித் விட எண்ணியி ந்தவைள இந்த மகாமண்டேலசுவரர் ஏன் தான் 
இங்கு அைழத் க் ெகாண்  வந்தாேரா? இந்த இைடயாற் மங்கலம் நம்பி 
இ க்கிறாேர, அப்பப்பா! எைத ம் சில ன்னைககளா ம், சில வார்த்ைதகளா ம் 
சாதித்  வி கிறார். எவ்வளேவா விரக்திேயா  இ ந்தவைள மனத்ைத மாற்றி இங்கு 
அைழத் க் ெகாண்  வந்  இந்தப் றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடயில் ம ப ம் 
இராஜ ேபாகங்க க்கும், அரசியல் சூழ்ச்சிக க்கும் ந ேவ சிக்கைவத் விட்டாேர! 
இதி ந்  எப்ப த் தப் வ ? தப்பாமல் இப்ப ேய இ க்கத்தான் மா? 
மகாமண்டேலசுவரர் எனக்கு அளித்தி க்கும் ெகௗரவம் மிக மிகப் ெபாிய தான். 
அதில் சந்ேதகேம இல்ைல. ஐம்ெப ங் கூற்றத் தைலப் ெப மக்க ம், 
மந்திராேலாசைனத் தைலவ ம் இ க்கும் ெதன்பாண்  நாட் ன் அரசிையப் ேபான்ற 
மாியாைதைய அந்த மகா ஷரான இைடயாற் மங்கலம் நம்பி எனக்கு 
அளித்தி ந்தா ம் இதி ந்  நான் தப்பித் த்தானாக ேவண் ம். காலஞ்ெசன்ற என் 
நாயகர் மீ  நாஞ்சில் நாட்டா க்கு இ க்கும் அள  கடந்த அன்பினால் 
மகாமண்டேலசுவரர் இைதச் ெசய்தி க்கிறார். 
 
    'அேத சமயத்தில் இதன் விைள  என்ன ஆகுெமன்பைத அவர் சிந்திக்காமல் 
விட் க்க ம் யா . அபாரமான சாணக்கியத் திறைம பைடத்த 
இைடயாற் மங்கலம் நம்பிக்கா சிந்தைனைய நிைன ப த்த ேவண் ம்? 
 
    'ெதன்பாண் ப் றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடயில் நான் இ ப்பதால் தான் 
ஒற்றர்க ம் ெகாைலக்கு ஏவப்பட் க்கலாம்! வடபாண்  நாட்ைடக் ைகப்பற்றிய 
எதிாிகள் இங்ேக பைடேயா  ைழய எவ்வள  நாட்களாகும்? என் ஒ த்தியின் 
ெபா ட்  அைமதி ம், வள ம், அழகுச் ெசல்வ ம் ெகாழிக்கும் இந்த நாஞ்சில் 
நாட் ல் ேபார் ஏற்படத்தான் ேவண் மா? இன்  மாைல ன்னிர  ேநரத்தில் 
கன்னியாகுமாியில் நடந்த தீய நிகழ்ச்சிகள் எைதக் குறிக்கின்றன? மகா ேமைதயான 
மண்டேலசுவரர் தளபதி லமாக அவற்ைறக் ேகள்விப்பட்ட பின்பாவ , தம் க த்ைத 
மாற்றிக் ெகாள்வாரா? அல்ல  அவ ைடய ெமௗனத் க்கும், அைமதிக்கும் ேவ  
ஏதாவ  காரணம் உண்டா? சில சமயங்களில் அவர் ெபாிய திராக மாறிவி கிறாேர? 
'இராசசிம்மைனத் ேத  இலங்ைகத் தீ க்கு ஒற்றர்கைள அ ப் ங்கள்' என்  ன்  
தினங்களாக அவாிடம் ெசால்  வ கிேறன்; ஓர் ஏற்பா ம் ெசய்யாமல் தண்ணீ க்குள் 
ேபாட்ட கல் மாதிாி இ க்கிறார். சமீப காலமாக இங்ேக ம் ேகாட்ைடக்கு 
வ வதில்ைல. எப்ேபாதாவ  வந்தா ம் ெசால்வைதெயல்லாம் ேகட் விட் ப் பதில் 
ெசால்லாமல் வழக்கம் ேபால் சிாித் விட் ப் ேபாய்வி கிறார். 
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    'வரட் ம்! நாைளய மகாசைபக் கூட்டத் க்கு அவர் எப்ப ம் வந் தானாக 
ேவண் ம். அப்ேபா  எல்லாவற்ைற ம் ெதளிவாக மனம்விட் ச் ெசால்  
வி கிேறன். 'மகாமண்டேலசுவரேர! என்ைன இந்தப் ெபாிய ேகாட்ைடயி ந்  
வி தைல ெசய்  வி ங்கள். என்னால் இனி ம் இங்கி க்க யா . நான் சமண 
மதத்தில் ேசர்ந்  தீட்ைச ெபற் ச் சந்நியாசினியாகப் ேபாகிேறன். என் மகைன ம் 
ேத  அைழத்  வராமல் என்ைன ம் இந்தக் ெகௗரவ வைலயில் அைடத்  
வைதக்காதீர்கள். என் மனம் விரக்தியைடந் விட்ட ' என்  ெசால்லத்தான் 
ேவண் ம்.' 
 
    "மகாராணி! என்ன? இன் ம் பல்லக்கி ள்ேளேய உட்கார்ந்  
ெகாண் க்கிறீர்கள்? ஏதாவ  சிந்தைனேயா?" - அதங்ேகாட்டாசிாியாின் குரைலக் 
ேகட்  வானவன்மாேதவிக்குச் சுய நிைன  வந்த . ெவளிேய பார்த்தார். பல்லக்குகள் 

றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடக்குள் ெகாண்  வந்  நி த்தப்பட் ந்தன. பகவதி ம், 
விலாசினி ம் தங்கள் பல்லக்குகளி ந்  இறங்கிக் கீேழ நின்  ெகாண் ந்தனர். 
 
    சிந்தைன ேவகத்தில் அரண்மைனைய அைடந்  விட்டைத உணர்ந்  ெகாண்  
பல்லக்கி ந்  கீேழ இறங்கச் சிறி  ேநரமாயிற்  வானவன்மாேதவிக்கு. பகவதி ம், 
விலாசினி ம் கன்னங்குழியச் சிாித் க் ெகாண்ேட மகாராணியின் அ ேக வந்  நின்  
ெகாண்டனர். கக் குறிப்ைப ம் ெமௗனத்ைத ம் பார்த்த ேபா  பவழக்கனிவாய ம் 
அதங்ேகாட்டாசிாிய ம் மகாராணியின் மனம் நிம்மதியற்  இ க்கிறெதன்  ெதாிந்  
ெகாண்டனர். அந்த நிைலயில் ேபசாம ப்பேத நல்லெதன்  அவர்க க்குத் 
ேதான்றிய . 
 
    உண  ந்த பின் நிலா ற்றத்தில் ேபாய் எல்ேலா ம் உட்கார்ந்  
ெகாண் ந்தனர். ஒ வேரா  ஒ வர் ேபசிக் ெகாள்ளவில்ைல. அந்த அைமதி 
அதங்ேகாட்டாசிாியாின் மனத்தில் ஒ வைக ேவதைனைய உண்டாக்கிற் . அங்ேக 
மகிழ்ச்சி ம், கலகலப் ம் நில வதற்காக ஏதாவ  ஒ  மா தைல உடேன உண்டாக்க 
ேவண் ம் என்  நிைனத்தார். 
 
    "மகாராணி! என் குமாாி விலாசினிக்குப் பரத நாட் யம் ம் கற்பித்தி க்கிேறன். 
அபிநய ம் நி த்திய ம் அவ க்கு அழகாகப் ெபா ந்தியி க்கின்றன. தி வாசகம் 
தி க்ேகாைவயாாி ள்ள மாணிக்கவாசகாின் அற் தமான பாடல்க க்ெகல்லாம் 
அபிநயப் பயிற்சி அளித்தி க்கிேறன். இப்ேபா  எல்ேலா ம் ஓய்வாக 
உட்கார்ந்தி க்கிேறாம். மகாராணியாாின் நிம்மதியற்ற குழம்பிய மனத் க்கும் 
ஆ தலாக இ க்கும்" என்  ெம வாகப் ேபச்ைசத் ெதாடங்கினார் 
அதங்ேகாட்டாசிாியர். 
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    "மிக ம் நல்ல ! உங்கள் ெபண்ணின் நாட் யத்ைதப் பார்த்தாவ  என் மனக் 
கவைலகைளச் சிறி  ேநரத் க்கு மறக்க யல்கிேறன்" என்  கூறினார் மகாராணி. 
"குழந்தாய், விலாசினி! உனக்கு நடனமாடத் ெதாி ெமன்  நீ என்னிடம் ெசால்லேவ 
இல்ைலேய? வா இப்ப ! ஏதாவெதா  நல்ல பாட் க்கு அபியம் பி த் க் காட் , 
பார்க்கலாம்" என்  ஆசிாியாின் மகளிடம் தி ம்பிக் கூறினார். விலாசினி சிாித் க் 
ெகாண்ேட எ ந்தி ந்தாள். நிலா ற்றத் ச் சுவேராரமாக மைறவில் ெசன்  
உைடைய நாட் யத் க்கு ஏற்றப  வாிந்  கச்சும், தா மாகக் கட் க்ெகாண்  
வந்தாள். 
 
    "வல்லாளனின் தங்ைகக்கு நன்றாகப் பாட வ ம் என்  நிைனக்கிேறன். அவேள 
பாடட் ம்" என்  பவழக்கனிவாயர் சும்மா இ ந்த பகவதிைய ம் அதில் ேசர்த்  
ைவத்தார். 
 
    "பழம் ந விப் பா ல் வி ந்தாற் ேபால் ஆயிற் ! இந்த இரண்  இளம் 
ெபண்க மாகச் ேசர்ந்  நமக்குக் கைல வி ந்  அளிக்கட் ம்." 
 
    "மகாராணியாேர பார்த்  ஆசிெமாழி கூ வதற்கு ன்வந்தி க்கிற ேபா  எங்கள் 
கைலக்கு அைதவிடப் ெப ம் ேப  ேவெறன்ன இ க்க ம்?" என்றாள் சிலம்  
கு ங்க நாட் ய உைடேயா  வந்  நின்ற விலாசினி. பகவதி மகாராணிைய வணங்கி 

ைணைய ஏந்திப் பா வதற்குத் தயாராக ன்னால் வந்  உட்கார்ந்  ெகாண்டாள். 
 
    "ேதவி! கன்னியாகுமாியி ந்  றப்பட்  வந்ததி ந்  இந்த விநா வைர 
உங்கள் மனத்தில் ஏற்பட்ட ெபாிய கவைலகளால் நிம்மதியற் க் குழம் கிறீர்கள் 
என்  ேதான் கிற . வல்லாளேதவனின் தங்ைக ம், அதங்ேகாட்டாசிாியாின் 
குமாாி மாகச் ேசர்ந்  ேபாட்  ேபாட் க் ெகாண்  உங்கள் கவைலையத் ரத்தப் 
ேபாகிறார்கள், பா ங்கள்!" என்றார் பவழக்கனிவாயர். மகாராணி அைதக் ேகட்  

கத்தில் மலர்ச்சிைய ம், உத களில் சிாிப்ைப ம் வ வித் க் ெகாள்ள யன்றார். 
ஆனால் அந்தச் சிாிப்பில் இயற்ைகயின் உயிர்ப்  இல்ைல. 
 
    அ த்த கணம் நிலா ற்றத்தில் சிலம் ம் சலங்ைக ம் கு ங்கும் ஒ  எ ந்த . 
நாட் யத் க்கு என்ேற பைடக்கப்பட்டைதப் ேபான்ற விலாசினியின் உடல் வைளந்  
ெநளிந்  அபிநயம் பி த்த அழைக எப்ப  வ ணிப்ப ? இ  என்ன? குயி ன் 
இனிைம இந்த மானிட நங்ைகயின் ெதாண்ைடக்கு எப்ப க் கிைடத்த ? பா வ  
வல்லாளேதவனின் தங்ைக பகவதிதானா? அல்ல  ேதவேலாகத் ச் சங்கீத ேதவைத 
ஒன்  ைணைய ஏந்தி வந்  இந்த நிலா ற்றத்தில் உட்கார்ந்  பா கிறதா? 
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        'சூடகந் ேதாள்வைள யார்ப்ப வார்ப்ப 
              ெதாண்டர் குழாம் எ ந்தார்ப்ப வார்ப்ப 
        நாடவர் நந்தம்ைம யார்ப்ப வார்ப்ப 
              நா ம் அவர் தம்ைம யார்ப்ப வார்ப்ப 
        பாடக ெமல்ல  யார்க்கு மங்ைக 
              பங்கினன் எங்கள் பராபர க் 
        காடக மாமைல யன்ன ேகா க் 
              காடப் ெபாற் சுண்ணம் இ த் ம்நாேம!' 
 
    தி வாசகத் தி ப்ெபாற் சுண்ணப் பதிகத்தி ந்  ஒ  பாடைல வாி வாியாக 
நி த்தி, அபிநயத் க்கு அவகாசம் ெகா த் , நிதான கதியில் ைணைய மீட் ப் 
பா ம் பகவதி அங்கி ந்த எல்ேலாைர ம் ற்றி ம் திய உலகத் க்கு அைழத் ப் 
ேபாய்விட்டாள். விலாசினியின் நடனேமா பாட் ன் ஒவ்ெவா  எ த்ைத ம் 
தத் பமாக அபிநயத்தில் சித்தாித் க் காட் ய . விரக்தியின் எல்ைலயில் குைமந்  
ெகாண் ந்த மகாராணி சகலத்ைத ம் மறந்  அந்தப் பாட் ம் நடனத்தி ம் 
லயித் ப் ேபாயி ந்தார். ஆனால் உள்ளத்ைத உ க்கும் மாணிக்கவாசகாின் அந்தப் 
பாட்  இன்ெனா  வைகயில் அவர் மனத்ைத விரக்தி ெகாள்ளச் ெசய்த . 
 
    'பார்க்கப் ேபானால் ெபான் ம், ெபா ம், அரச ேபாக ம், அதிகார 
ஆணவங்க ம் என்ன பயைனக் ெகா க்கப் ேபாகின்றன? ன்பத்ைத ம், 
சூழ்ச்சிைய ம், குேராதத்ைத ம் உண்டாக்கவல்லன. ேபாட் தான் இவற்றால் 
உண்டாகின்றன. பரம்ெபா ைள நிைனந்  அல் ம், பக ம் அ வரத ம் பா த் 
திாிவதில் மாணிக்கவாசகர் ேபான்ற அ யார்க க்குக் கிைடத்த ஆத்மீகமான இன்பம் 
என்ைனப் ேபால ஒ  நாட் ன் அரசிேய வி ம்பினா ம் கிைடக்குமா? இந்தப் 
பாடைல ைணேயா  இைழத்  பா ம் பகவதியின் குரைல ம், இதற்கு அழகாக 
அபிநயம் ெசய் ம் விலாசினியின் ேதாற்றத்ைத ம் பார்க்கும் ேபா  என் மனத்தில் ஏன் 
இந்தக் கிளர்ச்சி ஏற்ப கிற . இந்தக் கிளர்ச்சிக்குப் ெபா ள் என்ன? ேகாட்ைட, 
ெகாத்தளம், அரண்மைன அரசேபாகம், எல்லாவற்ைற ம் விட்  விட்  இப்ப ேய, 
இப்ேபாேத எ ந்தி ந்  எங்காவ  ஓ ப்ேபாய் விடலாம் ேபாலத் ேதான் கிறேத? 
இ  ஏன்? ஏன்?' 
 
    ேமேல பால் மாாிெயன நிலா, சீதமா த ெமன்காற் , பாட் ன் குரல் இனிைம, 
க த்தாழம், சலங்ைக ஒ க்கும் பாதம், இைவெயல்லாம் ேசர்ந்  மகாராணிையத் 
ெதய் கம் நிைறந்த னிதமானெதா  மானஸீக மிக்குத் க்கிக் ெகாண்  
ெசல்வைதப் ேபா ந்த . 
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    கிண்கிணிச் சி சலங்ைகயின் ஒ ம் பகவதியின் பாடற் குர ம் நின்ற ேபா தான் 
மகாராணி வானவன்மாேதவி இந்த உலகத் க்கு வந்  கண்ைணத் திறந்  எதிேர 
பார்த்தார். பகவதி ம் விலாசினி ம் பவ்வியமாக அடக்க ஒ க்கத் டன் ைககைளக் 
கூப்பி வணங்கினார்கள். 
 
    "அற் தமான நி த்தியம்! அற் தமான கீதம்!" என்  சிரக்கம்பம் ெசய்தார் 
பவழக்கனிவாயர். தம் ன்ேன அழகின் மாசுபடாத ெபாற்சிைலயாக வணங்கி நிற்கும் 
அந்த வதிகளிடம் எந்த வார்த்ைதகைளச் ெசால்  எப்ப ப் பாராட் வெதன்ேற 
மகாராணிக்குத் ெதாியவில்ைல. 
 
    "மகாராணி! தங்கள் வாயால் குழந்ைதகைள ஆசிெமாழி கூறி வாழ்த்த ேவண் ம்" 
என்  அதங்ேகாட்டாசிாியர் ேகட் க் ெகாண்டார். 
 
    "ஆசிாியேர! இந்தக் குழந்ைதகைள எப்ப  வாழ்த் வெதன்ேற எனக்குத் 
ேதான்றவில்ைல. ஒ  ேவைள இந்த மாெப ம் கைலச் ெசல்விகைள வாழ்த் வதற்கு 
ேவண் ய அவ்வள  தகுதி கூட எனக்கு இல்ைலேயா என்  நான் பயப்ப கிேறன். 
உங்கைளப் ேபால ஆன்ேறார்கள் தாம் இம்மாதிாிப் ெப ங் கைலக க்கு 
வாழ்த் வதற்கு உாிைம உைடயவர்கள். குழந்ைதகேள! என்ைன வணங்காதீர்கள். 
ஆசிாியர் பிராைன ம், பவழக்கனிவாயைர ம் த ல் வணங்குங்கள்." 
 
    "நீங்கள் இப்ப ச் ெசால்லக்கூடா . அன்ைன கன்னியாகுமாித் ெதய்வத் க்கு 
அ த்தப  இந்தத் ெதன்பாண்  நாட் ன் மாெப ந்ேதவி தாங்கள். உங்கள் மனத்தில் 
எ கின்ற அன்  நிைறந்த வார்த்ைதகளால் வாழ்த் ங்கள்" என்றார் 
அதங்ேகாட்டாசிாியர். 
 
    "குழந்ைதகேள! இப்ப  அ கில் வா ங்கள்." பகவதி ம் விலாசினி ம் அ ேக 
ெசன்றார்கள். உட்காரச் ெசால் க் ைகயமர்த்தினார் மகாராணி. இரண்  ெபண்க ம் 
இ ற ம் மண் யிட்  அமர்ந்தனர். இரண்  ெபண்கைள ம் ைகச் ேசர்த் த் 
த விக் ெகாண்டாற் ேபால் இ  ைககளா ம் பாசத்ேதா  அைணத் க் ெகாண்டார் 
மகாராணி வானவன்மாேதவி. 
 
    "அ ைமக் குழந்ைதகேள! உங்க க்கு எல்லா மங்கலங்க ம் உண்டாகட் ம். 
அறி ம், தி ம் மிக்க நல்ல நாயகர்கள் வாய்க்கட் ம்!" 
 
    மகாராணி இப்ப  அவர்கைள வாழ்த்திக் ெகாண் ந்த ேபா  நிலா ற்றத்தின் 
ெதன் பக்கம் மதிற்சுவ க்குக் கீேழ இ ந்த அரண்மைன நந்தவனத்தி ந்  ஒ  
கு ரமான கூப்பா  எ ந்த . அைதய த் ச் சடசடெவன்  ஒ  ெபாிய மரக்கிைள 

றிந்  வி ம் ஓைச ேகட்ட . ஆந்ைதகள் அலறின. 'தி  தி ' ெவன ஆட்கள் ஓ ம் 
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கால  ஓைச ம், இனம் ாிந்  ெகாள்ள யாத ேவ  சில சத்தங்க ம் அரண்மைன 
நந்தவனத்தி ந்  கிளம்பின. நந்தவனத்தில் ைலக் ெகான்றாகத் தீப்பந்தங்கள் 
மின்னிக் ெகாண் ந்தன. நிலா ற்றத்தி ந்த மகாராணி உட்பட எல்ேலா ம் 
தி க்கிட்  எ ந்தார்கள். 'என்ன? என்ன?' என்ற ேகள்வி ஒவ்ெவா வர் 
வாயி ந் ம் ந்தி எ ந்த . எல்ேலா ம் நந்தவனத்தின் பக்கமாக மிரண்ட 
பார்ைவயால் தி ம்பிப் பார்த்தனர். அங்ேக தீப்பந்தங்கேளா  ரர்கள் ஓ வ ம், 'பி ! 
விடாேத!' என்ற கூப்பா க ம் கண்  அவர்கள் திைகத்தனர். 
    -------------  
 

1.6. யார் இந்தத் றவி? 
 
    ேதாணித் ைறயி ந்  இரவின் அகால ேநரத்தில் றப்பட்ட அந்தப் படகு 
பறளியாற்ைறக் கடந்  ெகாண் ந்த . ஆற்றில் ெவள்ளத்தின் ேவக ம், சுழிப் ம் 
மிகுதியாக இ ந்ததால் அம்பலவன் ேவளான் படைக ெமல்லச் ெச த்திக் ெகாண்  
ேபானான். 
 
    படகில் ெசன்  ெகாண் ந்த ேபா  மகாமண்டேலசுவரர் தளபதி 
வல்லாளேதவனிடம் கலகலப்பாகப் ேபசினார். அவ ைடய தி க்குமாி 
குழல்வாய்ெமாழி நாச்சியா ம் சிாித் க் ெகாண்ேட ேவ க்ைகயாக ம், 
கலகலப்பாக ம் ேபசினாள். படேகாட்  அம்பலவன் ேவளா ம் ேபசினான். 
குழல்ெமாழிக்குப் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தி ந்த அந்த வா பத் றவிதான் 
ேபசேவயில்ைல. எப்ப யாவ  அந்தத் றவிையப் ேபச ைவத் விடேவண் ெமன்  
தளபதி ஆனமட் ம் யன்றான். ேவண் ெமன்ேற ேபச்சினிைடேய றவிகைளப் 
பற்றிப் ேபசினான். அப்ேபாதாவ  அந்த இளம் றவி வாய் திறந்  ேபசுவாெரன்  
அவன் எதிர்பார்த்  ஏமாற்றம் அைடந்தான். உத கைள ெநகிழ்ந்  ெமௗனமாக ஒ  

ன்னைக ெசய் விட் ப் ேபசாம ந்தார் அவர். 'மனிதர் வாய் ேபச யாத 
ஊைமேயா?' என்  சந்ேதகம் உண்டாகிவிட்ட  அவ க்கு. 
 
    மகாமண்டேலசுவரராவ  அவ ைடய தல்வியாவ  அந்தத் றவிையத் தனக்கு 
அறி கம் ெசய்  ைவப்பார்கள் என்  தளபதி எதிர்பார்த்தான். ஆனால் அவர்கள் 
அைதச் ெசய்யேவ இல்ைல. ேவண் ெமன்ேற அறி கம் ெசய்யாம ப்ப  ேபால் 
ேதான்றிய  அவ க்கு. 'இந்தத் றவி யார்? எங்கி ந்  வ கிறார்? ஏன் இபப் ப் 
ேபசாமல் ஊைம ேபால் ெமௗனமாக உட்கார்ந்  ெகாண்  வ கிறார்?' என்  
ெவளிப்பைடயாக இைடயாற் மங்கலம் நம்பியிடம் ேந க்கு ேநர் ேகட் விடலாம். 
ஆனால் அந்தத் றவிைய ம் அ கில் ைவத் க் ெகாண்ேட அப்ப க் ேகட்ப  
அவ்வள  சிறந்த ைறயாகா . பண்பற்ற ரட்  விசாரைணயாக ந் வி ம் 
அ ! 
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    அவர்கள் ேவண் ெமன்ேற பி வாதமாக அைதத் தன்னிடம் ெசால்ல வி ம்பாத  
ேபால் மைறக்கும் ேபா  ேகட்ப  நாகாிகமில்ைல. ஆனால் ஒ  உண்ைமையத் தளபதி 
வல்லாளேதவன் ெதளிவாகப் ாிந்  ெகாள்ள ந்த . தி மணமாகாத தம் 
குமாாிைய அந்த வா ப வய த் றவிேயா  ெந ங்கிப் பழகவி வைதக் கண்ட 
ேபா , றவிக்கும் இைடயாற் மங்கலம் நம்பிக்கும் ெந ங்கிய விதத்தில் உறேவா 
ெதாடர்ேபா இ க்க ேவண் ெமன்  ெதாிந்த . குழல்ெமாழி அந்தத் றவியிடம் 
நடந்  ெகாண்ட விதம் எவ்வளேவா நாள் ெதாிந்  பழகிய மாதிாி கூச்சேமா, 
நாணேமா இல்லாமல் இ ந்த . தன் பக்கத்தில் கன்னிப் ப வத்  அழகு ாித்  
நிற்கும் ஓர் இளம் ெபண் படகில் உட்கார்ந்தி க்கிறாேள என்  றவி 
கூச்சமைடந்ததாகத் ெதாியவில்ைல. அேத ேபால் தளதளெவன்  உ க்கிய 
ெசம்ெபான் ேபான்ற நிற ம், இளைமக் கட்டைமந்த காைள ேபான்ற உட ம், அழகு 
த ம் ம் கத் ேதாற்ற மாக ஓர் ஆண் மகன் தன் அ ேக உட்கார்ந்தி க்கிறாேன 
என்  மகாமண்டேலசுவராின் குமாாி ம் கூசியதாகத் ெதாியவில்ைல. அவள் ெந ங்கி 
உட்கார்ந்  ெகாண் ந்தாள். அ க்க  சிாித் க் ெகாண்ேட றவியின் கத்ைத 
ஏறிட் ப் பார்த்தாள்! இவற்ைறெயல்லாம் பார்த் த்தான் தளபதி மனம் குழம்பினான். 
படகு ேமேல ன்ேனறிச் ெசன்  ெகாண் ந்த . 
 
    ஆண்பிள்ைளயாகிய வல்லாளேதவைனேய அந்த இளந் றவியின் ேதாற்றம் 
மயக்கிய . 'இந்த கத்ைத இன்ெனா  ைற பார்!' என்  பார்த்தவன் அல்ல  
பார்த்தவைள மீண் ம் மீண் ம் ண்டக்கூ ய அதிசயமானேதார் அழகு றவியின் 

கத்தில் இ ந்த . 
 
    தங்கத் தாம்பாளத்தில் அைரக்கீைர விைதையக் ெகாட்  ைவத்தாற்ேபால் அந்தப் 
ெபான்னிற கத்தில் க க ெவன்  வளர்ந்தி ந்த தா  எ ப்பாக இ ந்த . தளபதி 
மீண் ம் நிலா ஒளியில் படகுக்குள் தன் எதிேர உட்கார்ந்தி க்கும் றவிையப் 
பார்த்தான். 
 
    அந்தக் கம்பீரமான பார்ைவ, அழகிய கண்கள், நீண்ட நாசி, ன்னைக தவ ம் 
சிவந்த உத கள் இவற்ைறெயல்லாம் இதற்கு ன் எங்ேகா, எப்ேபாேதா, பல 

ைறகள் பார்த்தி ப்ப  ேபால் ஒ  பிரைம. ஒ  தற்ெசயலான நிைன  திடீெரன்  
வல்லாளேதவனின் மனத்தில் ஏற்பட்ட . 
 
    மாளிைகக் கைரயி ள்ள ைறயில் ேபாய்த் ேதாணி நிற்கிறவைர 
இைடயாற் மங்கலம் நம்பி ம், அவ ைடய ெபண் ம் எைத எைதேயா 
ேபசினார்கள். மகாராணியாாின் உடல்நலம், வடபாண்  நாட் ன் அரசியல் நிைலைம, 

ைற கத்திற்கு வந்  ெசல் ம் ெவளிநாட்  மரக்கலங்கள், ேகாட்டாற்றி ள்ள 
ெதன்பாண் ப் ெப ம் பைடகளின் நிைலைம என்  எத்தைனேயா ெசய்திகைளப் 
பற்றி விாிவாக விவாதித் ப் ேபசினார்கள். ஆனால் தப்பித் தவறிக் கூட அந்த வா பத் 

றவிையப் பற்றிப் ேபசவில்ைல. 
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    'இந்த அகால ேவைளயில் இவர்கேளா  எங்ேக ேபாய்விட்  மாளிைகக்குத் 
தி ம் கிறார் இைடயாற் மங்கலம் நம்பி?' என்  இன்ெனா  சந்ேதக ம் தளபதிக்கு 
ஏற்பட்ட . கைரயில் இறங்கிய ம் மகாமண்டேலசுவரர் ெசய்த தல் காாியம் 

ரத்தளபதி வல்லாளேதவ ைடய சந்ேதகத்ைத ேம ம் வளர்ப்பதாகேவ இ ந்த . 
 
    "குழல் ெமாழி! தளபதி ஏேதா க்கியமான ெசய்தி ெகாண்  வந்தி க்கிறார். 
அவேரா  நான் தனியாகப் ேபச ேவண் ம். நீ 'சுவாமி'கைள அைழத் க் ெகாண்  
ேபாய் வசந்த மண்டபத்தில் தங்குவதற்கு ேவண் ய ஏற்பா கைளச் ெசய்  ெகா " 
என்  தீவின் ேமற்குக் ேகா யி ந்த வசந்த மண்டபக் கட்டடத்ைதச் சுட் க் 
காட் னார் மகாமண்டேலசுவரர். "ஆகட் ம் அப்பா! 'இவைர' நான் கவனித் க் 
ெகாள்கிேறன். நீங்கள் தளபதியாைர அைழத் க் ெகாண்  ேபாய் உங்கள் 
காாியத்ைதக் கவனி ங்கள்" என்  ெசால் விட் , அவ ைடய ெபண் குழல்ெமாழி 
அந்த இளந் றவிைய அைழத் க் ெகாண்  அேத ேநரத்தில் தனிேய வசந்த 
மண்டபத்ைத ேநாக்கி நடந்தைதப் பார்த்த ேபா  தளபதி திைகத் ப் ேபாய் 
நின் விட்டான். அவன் மனத் க்குள் நிகழ்ந்  ெகாண் ந்த மர்மக் குழப்பம் 
இன் ம் ஒ  ப  அதிகமாகிவிட்ட . 
 
    "என்ன தளபதி? நாம் ேபாகலாமா? அந்தரங்க மண்டபத்தில் ேபாய் நாம் 
ேபசேவண் யைதப் ேபசுேவாம்" என்  கூறிக் ெகாண்ேட ன்னால் நடந்தார் 
இைடயாற் மங்கலம் நம்பி. தளபதி வசந்த மண்டபத்ைத ேநாக்கி நடந்  
ெகாண் க்கும் அந்தத் றவிைய ம், ங்ெகா  அைசந்  வள்வ  ேபால் அவர் 
அ ேக நைட பயி ம் குழல்ெமாழிைய ம் தி ம்பித் தி ம்பிப் பார்த் க் ெகாண்ேட 
மகாமண்டேலசுவரைரப் பின்பற்றி நடந்தான். 
 
    "தளபதி! வழிையப் பார்த்  நடந்  வா! மைழ ெபய்த ஈரம்; வ க்கி விடப் ேபாகிற . 
எங்ேகேயா பார்த் க் ெகாண்  நடக்கிறாேய?" என்  அவர் குறிப்பாகத் தன் 
ெசயைலக் கண் த்த ேபா  தான் தி ம்பிப் பார்ப்பைத வல்லாளேதவன் நி த்திக் 
ெகாண்டான். அப்ேபா  மகாமண்டேலசுவர ம் தா ம் தனியாக இ ப்பதால் அந்தத் 

றவிையப் பற்றி அவாிடம் விசாாிப்ப  தவறில்ைல என்  அவ க்குத் ேதான்றிய . 
 
    "மகாமண்டேலசுவராிடம் அ ேயன் ஒ  சந்ேதகம் ேகட்கலாேமா?" என்றான். 
 
    ன்னால் 'வி வி ' ெவன்  விைரந்  நடந்  ெகாண் ந்த இைடயாற் மங்கலம் 
நம்பி நின்  அவைனத் தி ம்பிப் பார்த்தார். இைமயாமல் அவர் பார்த்த அந்தப் 
பார்ைவயில் ஆத்திரமா? திைகப்பா? ெவ ப்பா? ேகாபமா? - எ  நிைறந்தி ந்த  
என்பைத வல்லாளேதவனால் விளங்கிக் ெகாள்ள யவில்ைல. 
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    "சந்ேதகமா! என்ன சந்ேதகம்?" நிதானமான குர ல் பதற்றமில்லாமல் ெவளி வந்த  
அவ ைடய ேகள்வி. 
 
    மகாமண்டேலசுவரர் தி ம்பிப் பார்த்த விதத்ைத ம் ேகட்ட ேகள்விைய ம் பார்த்  
ஒ  கணம் அப்ப ேய அயர்ந்  ேபாய் நின் விட்டான் ரத்தளபதி. தான் ேகட்க 
நிைனத்தைத ேகட்காமேல இ ந்  விடலாமா என்  ஒ விதத் தயக்கம் கூட 
அவ க்கு உண்டாயிற் . அறிவி ம், அ பவத்தி ம், சூழ்ச்சியி ம், எைத ம் ஆ ம் 
திறைமயி ம் மைல ேபால் உயர்ந்த மகாமண்டேலசுவராிடம் எைத ம் மைறக்க 

யா . ஒவ்ெவா  ெசால் ம், ஒவ்ெவா  பார்ைவயி ம், ஒவ்ெவா  அைசவி ம் 
மனத்தின் ஆழத்தில் ப ங்கியி க்கும் அதற்கு லமான எண்ணத்ைத ஊ வி 
அறியக்கூ யவர் இைடயாற் மங்கலம் நம்பி. எனேவ ேகட்க நிைனத்தைத 
மைறக்காமல் ேகட்  வி வெதன்  உ தி ெசய்  ெகாண் , "நம்ேமா  படகில் 
வந்தாேர, அந்தத் றவி..." என்  ெதாடங்கி, அவன் தன் ேகள்விையக் ேகட்  

ப்பதற்குள்ேளேய அவர் இைடமறித் ப் பதில் ெசால்லத் ெதாடங்கிவிட்டார். 
 
    "அவர் இன்னாெரன்  அறிவதற்காகப் படகு றப்பட்ட ேபாதி ந்  நீ 

த் க் ெகாண் ப்ப  எனக்குத் ெதாி ம். வல்லாளா! அவைர வாய் திறந்  
ேபச ைவப்பதற்காக நீ ெசய்த சாகஸங்கைள ெயல்லாம் பார்த்  உள் ரச் சிாித் க் 
ெகாண் தான் வந்ேதன் நான். அவைரப் பற்றி நீ கட்டாயம் ெதாிந்  ெகாள்ளத்தான் 
ேவண் ம். ஆனால் இப்ேபா  ேவண்டாம், அதற்ெகா  சமயம் வ ம்" என்  
ெசால் விட் க் கு ம் த்தனமானெதா  சிாிப்ைப இதழ்களில் மலரச் ெசய்தார் 
இைடயாற் மங்கலம் நம்பி. 
 
    தன் ேகள்விக்கு விைட ெசால்லாமல் அவர் சாமர்த்தியமாக அைத ம த்த விதம் 
தளபதிைய அதிர்ச்சியைடயச் ெசய்த . "வல்லாளேதவா! நீ வந்தி க்கிற ேநரத்ைத ம் 
அவசரத்ைத ம் பார்த்தால் மிக மிக இன்றியைமயாத காாியமாகத்தான் வந்தி ப்பாய் 
என்  எனக்கு ேதான் கிற . இந்தத் றவிையப் பற்றி விசாாித்  உன் ேநரத்ைத 

ணாக்கிக் ெகாண் க்காேத. வந்த காாியத்ைதப் ேபசுேவாம், வா!" என்  ெசால் க் 
ெகாண்ேட மாளிைகயின் அந்தரங்க அைற வாச ல் வந்  நின்றார் 
மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    அங்கி ந்த ேசவகன் ஒ வன் ஓ  வந்  அந்தரங்க அைறயின் மணிகள் 
ெபா த்தப்பட்ட கத கைளத் திறந்  விட்டான். கத களில் ெதாங்கிய மணிகள் 
அைமதியான இரவில் கலகலெவன்  ஒ த்தன. உள்ேள எாிந்  ெகாண் ந்த 
தீபங்கைளத் ண்  விட்டான். ப கலசங்களி ந்த அனைல ஊதிக் கனியச் ெசய்  
அதில் அகில் ெபா ையத் வினான். தீபங்களின் ஒளி ம், பங்களின் 
ந மண மாக அற் தச் ேசாைப டன் விளங்கிய அந்த அைறக்குள் இ வ ம் 

ைழந்த டன் ேசவகன் ெவளிப் றமாக வந்  நின்  ெகாண்  கத கைள இ த் ச் 
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சாத்தினான். ம ப ம் ஒேர சமயத்தில் இ  கத களி ம் இ ந்த எல்லா மணிக ம் 
ஒ த்  ஓய்ந்தன. ேசவகன் அங்ேகேய காவலாக நின்  ெகாண்டான். 
 
    இைடயாற் மங்கலம் மாளிைக கடல் ேபால் ெபாிய . ெசால்லப் ேபானால் 
இரண்  ஆ க க்கு ந ேவ நதிகளின் ெசல்லப் பிள்ைள ேபால் அைமந்தி ந்த அந்தத் 
தீவின் க்கால் பகுதி இடம் அந்த மாெப ம் மாளிைகதான். கட க்கு அ யில் 
எத்தைன இரகசியங்கள் மர்மங்கள் அ ர்வப் ெபா ள்கள் ழ்கிக் கிடக்கின்றனேவா 
ெதாியா . ஆனால் இைடயாற்  நாஞ்சில் அரசிய ல் எண்ணற்ற மர்மங்கள் 
மைறந்தி க்கின்றன என்பார்கள். 
 
    மாளிைகயின் க்கியமான அைறகளின் கத களிெலல்லாம் நிச்சயமாக மணிகள் 
ெபா த்தப்பட் க்கும். எவ்வள  ெம வாகக் கதைவத் திறக்க யன்றா ம் சி  சி  
ெவண்கல மணிகள் நா  அைசந்  கணீெரன்  ஒ ையக் கிளப்பிவி ம். தனியாக 
உட்கார்ந்  அந்தரங்கமான ெசய்திகைளப் ேபசும்ேபாேதா மந்திராேலாசைனயில் 
இ க்கும் ேபாேதா அன்னியர் எவ ம் ன்னறிவிப்பின்றி உள்ேள ைழந்  விட 

யாதப  கத கைள இப்ப  க்கமாக அைமத்தி ந்தார் இைடயாற் மங்கலம் 
நம்பி. 
 
    அரசியல் ேமைத ம், அறி ச் ெசல்வ ம், இராஜ தந்திரங்களின் இ ப்பிட மான 
இைடயாற் மங்கலம் நம்பியின் எண்ணங்கைள ம் ெசயல்கைள ம், மனத்ைத ம் 
வல்லாளேதவன் எப்ப   அளவில் இன் வைர ெதாிந்  ெகாள்ள 

யவில்ைலேயா, அேத ேபால் அந்த மாளிைகயி ம் ெதாிந்  ெகாள்ளாத அல்ல  
ெதாிந்  ெகாள்ள யாத இன் ம் எத்தைன எத்தைனேயா விசித்திரமான இடங்கள் 
இ ந்தன. 
 
    வாிைச வாிைசயாக அணிவகுத்  நிற்கும் ஆயிரக்கணக்கான பைட ரர்க க்கு 
ந ேவ ேபார்க்களத்தில் நின்  அஞ்சாமல் கட்டைளகைள இட் ம், ைகயில் 
வாேளந்தி ம், ஒ  ெப ம் பைடயிைன ன்னின்  நடத்தி ெவற்றி ெப ம் திறன் 
அவனிடம் இ ந்த . ஆனால் றத்தாய நாட்  மகாமண்டேலசுவரர் ெசய்ய 
நிைனக்கும் ெசயல்கைள ம் எண்ணங்கைள ம் ணிந்  ன்னின்  ஆரா ம் இதயத் 
திடம் அவ க்கு இல்ைல. அந்த ஒ  விஷயத்தில் மட் ம் அவன் மனம் இந்த ெநா  
வைர பல னம் என்ற எல்ைலக்ேகாட்ைட மீறி அப்பாற் ெசன்றேத இல்ைல. இதற்குப் 
பல காரணங்கள் உண் . மகாமண்டேலசுவராின் கத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்  
அவ க்கு எதிேர உட்கார்ந்  ேபசும் ேபா  இதயத்ைத மைறத்  எந்தப் ெபாய்ைய ம் 
ேபச யா . உயர்ந்ேதாங்கி, வானமண்டலத்ைத அைணந்  நிற்கும் பிரமாண்டமான 
ஒ  மைலச்சிகரத்ைதக் கண்ெணதிேர பார்க்கிற உணர்ச்சி உண்டாகும், அந்த 
மனிதாின் கத்ைத பார்க்கும் ேபா . ஆகேவ எவ்வள தான் மைறக்க யன்றா ம் 
உண்ைமதான் வாயில் வ ம். தன்னிடம் யார் ேபசிக் ெகாண் ந்தா ம் 
ேவெறங்காவ  பராக்குப் பார்த் க் ெகாண்  அந்தப் ேபச்ைசக் ேகட்கும் வழக்கம் 
அவாிடம் கிைடயேவ கிைடயா . ேபசுகிறவனின் கத்ைத ம் அதி ள்ள 
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கண்கைள ம் பார்த் க் ெகாண்ேட தான் ேபச்ைசக் ேகட்பார். அந்தப் பார்ைவ 
ேபசுகிறவனின் மனத்தில் ைதந்  ெகாள்ள ய கிற உண்ைமகைளெயல்லாம் குத்தி 
இ த்  ெவளிேய ெகாண்  வந்  வி ம். அவ்வள  கூர்ைம அதற்கு! 
 
    அவசியம் ஏற்பட்டாெலாழிய இைடயில் கு க்கிட்  எைத ம் ேகள்வி ேகட்காமல், 
எதிராளியின் ேபச்ைசக் கூர்ந்  ேகட் க் ெகாண்ேட ேபாவார். 
 
    அவாிடம் இப்ப ப் பல ைற அ பவப்பட் ந்த தளபதி வல்லாளேதவன் அன்  
அந்தரங்க அைறக்குள் அவேரா  ைழந்த ேபா  மிக ம் ன்ெனச்சாிக்ைக டன் 
அவசியமானவற்ைறத் தவிர ேவெறைத ம் ேபசக் கூடாெதன்  மனத்ைத 
உ திப்ப த்திக் ெகாண்  தான் ைழந்தான். கன்னியாகுமாியில் ைகப்பற்றிய 
ஓைலையப் பற்றி அவாிடம் வாய் தவறி உளறி விடக்கூடாெதன்  தீர்மானித் க் 
ெகாண்டான் வல்லாளேதவன். 
 
    ஆனால், இைடயாற் மங்கலம் நம்பியிடம் ேபசத் ெதாடங்கிவிட்ட ம் தளபதி 
வல்லாளேதவன் எைத எைத மகாமண்டேலசுவராிடம் ெசால்லக் கூடாெதன்  
நிைனத் க் ெகாண் ந்தாேனா, அைவெயல்லாம் அவைனயறியாமேல அவன் 
வாயில் வந்  விட்டன. அவர்கள் உட்கார்ந்தி ந்த அந்தரங்க அைற ஒளிமயமாக 
இ ந்த . பப் ைகயின் ந மணம்! அன்னக்ெகா  விளக்குகளின் ஒளி! நாற் ற ம் 
சுவர்களில் அழகான ஓவியங்கள்! அைற வ ம் கட் த் ெதாடங்க விடப்பட் ந்த 
மல் ைகப் ச்சரங்கள்!  மண ம் அகிற் ைக ம், தீப ஒளி ம், எதிேர நிமிர்ந்  
உட்கார்ந்  தன்ைனேய இைமக்காமல், பார்த் க் ெகாண் க்கும் 
இைடயாற் மங்கலம் நம்பியின் பார்ைவ ம் ஒன்  ேசர்ந்  தளபதிைய என்னேவா 
ெசய்தன! 
 
    றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடயி ந்  மகாராணியார் கன்னியாகுமாிக்குப் 

றப்பட்ட , பாைறயி க்கில் ஒற்றர்கைளச் சந்தித்த , தாிசனத்தின் ேபா  
மகாராணிக்கு ஏற்பட்ட ஆபத் , ம நாள் நாஞ்சில் நாட்  மகாசைபையக் கூட் மா  
மகாராணி ஆைணயிட் ப்ப  ஆகிய எல்லா விஷயங்கைள ம் 
மகாமண்டேலசுவராிடம் அவன் கூறினான். ஒற்றர்களிடமி ந்  ைகப்பற்றிய 
ஓைலையப் பற்றி மட் ம் அவன் ெசால்லேவ இல்ைல. 
 
    எல்லாவற்ைற ம் ேகட் விட்  மகாமண்டேலசுவரர் சிாித்தார். "தளபதி! எல்லாம் 
சாி. உன் ைடய இ ப்பி க்கும் அந்த ஓைலயில் என்ன எ தியி க்கிறெதன்  
எனக்குத் ெதாி ம். ஆனா ம் அைத என்னிடம் எ த் க் காட்  வி வ தான் ைற!" 
என்றார். 
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    இைதக் ேகட்ட ம் வல்லாளேதவன் ெவலெவலத் ப் ேபானான். அவன் உடல் 
ந ங்கிய . மகாமண்டேலசுவரர் அவைன ேநாக்கி ெவற்றிப் ன்னைகப் த்தார். 
அேத சமயம் கத களின் மணிகள் ெமல்ல ஒ த்தன. 
    -----------   
 

1.7. நந்தவனத்தில் நடந்த குழப்பம் 
 
    நிலா ற்றத் ப் ப களில் ேவகமாக இறங்கி எல்ேலா ம் கீேழ ெசன்றனர். 
அத்தைன ேப ைடய மனத்தி ம் திகில் சூழ்ந்தி ந்த . ேவற்றவர் ைழய யாத 

றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடக்குள் அைமதியான நள்ளிரவில் நந்தவனத்தில் அப்ப  
ஒ  பயங்கரக் குழப்பம் ஏற்பட்டால் யா க்குத்தான் திகில் உண்டாகா ? 
 
    மகாராணி வானவன்மாேதவியாாின் மனம் காரணமின்றி ந ங்கிய . 'இன்  
மாைல கன்னியாகுமாிக்குப் றப்பட்டதி ந்  என் ைடய ேபாதாத கால ம் 
என்ேனா  றப்பட் விட்ட  ேபா க்கிற . இன்ைறக்குக் குைற இர  
கழிவதற்குள் இன் ம் என்ெனன்ன நடக்கப் ேபாகின்றனேவா? ஐேயா! 
இைடயாற் மங்கலம் நம்பியின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்  இந்தப் றத்தாய நாட் க் 
ேகாட்ைடக்கு எதற்காக வந்  தங்கிேனன் என்  எண்ணி அவர் மனம் வா னார். 
பகவதி ம், விலாசினி ம் மிரண்  ேபாய் உடன் நடந்தனர். ஆடவர்களான 
பவழக்கனிவாய ம், அதங்ேகாட்டாசிாிய ம் ேவகமாக நந்தவனத்ைத ேநாக்கி ஓ னர். 
'நடக்கிற கலவரம் என்ன என்  நந்தவனத் க்கு ேநாில் ேபாய் விசாாித்  அறிய 
ேவண் ம்' என்ற ஆவல் மகாராணியின் உள்ளத்தில் அ வள ம் இல்ைல. 'என்ன 
ேவண் மானா ம் நடக்கட் ம்! எ  நடந்தால் எனக்ெகன்ன? நாைளக்கு மகாசைபக் 
கூட்டம் நடந்  கிற வைர பல்ைலக் க த் க் ெகாண்  ள்ளின் ேம ப்ப  
ேபால் இந்த மாளிைகயில் இ ந்  தீர ேவண் ய தான். அப் றம் எந்தத் தவப் 
பள்ளியில் ேபாய் எப்ப  வாழ்வின் எஞ்சியி க்கும் பாவ நாட்கள் கழியப் 
ேபாகின்றனேவா?' என்ற பைழய விரக்திதான் மகாராணியின் உள்ளத்தில் 
உ திப்பட்ட . 
 
    அந்த இரண்  ெபண்கைள ம் தன் இ  ைககளா ம் பற்றிக் ெகாண் , தான் ெபற்ற 
மக்கைள அைழத் ச் ெசல்வைதப் ேபால் பாிேவா ம் பாசத்ேதா ம் அைழத் க் 
ெகாண்  அந்தப் ரத் க்குச் ெசன்றார் மகாராணி. 
 
    இனி நிலா ற்றத்தில் நடன ம், பாட ம் நிகழ்ந்  ம் த வாயில் ஏற்பட்ட 
அந்தக் குழப்பம் என்னெவன்பைதத் ெதாிந்  ெகாள்ளலாம். அைதத் ெதாிந்  
ெகாள்வதற்கு ன் ஏற்ெகனேவ நமக்குத் ெதாியாமல் இந்தக் கைதயில் நடந்  ந்  
விட்ட சில ன் நிகழ்ச்சிகைள ம் இங்ேக ெதாிந்  ெகாண் தான் 
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ஆகேவண் யி க்கிற . அவற்ைறத் ெதாிந்  ெகாண்டால் கைத ெதாடர்விட் ப் 
ேபாகாமல் விளக்கமாகப் ாிவதற்கு இய ம். 
 
    'மகாராணி வானவன்மாேதவி கன்னியாகுமாி ஆலயத் க்கு வந்தி ந்த அன்ைறய 
தினம் மாைலயில் நாஞ்சில் நாட் ன் தளபதி வல்லாளேதவன், ெப ம் லவராகிய 
அதங்ேகாட்டாசிாியர், காந்த ர்ச்சாைல மணியம்பலங்காக்கும் பவழக்கனிவாயர் 
ஆகிய எல்ேலா ம் ஆலயத் க்கும் வந்தி ந்தார்கேள! மகாமண்டேலசுவரராகிய 
இைடயாற் மங்கலம் நம்பி ம் அவ ைடய தல்வி ம் மட் ம் ஏன் வரவில்ைல' என்ற 
சந்ேதகம் ேநயர்க க்கு உண்டாகவில்ைலயா? இந்தச் சந்ேதகம் இ வைர 
ேநயர்க க்கு ஏற்படவில்ைலயானால், 'உடன் ஏற்ப த்திக் ெகாள் ங்கள்' என்  
வற் த்திவிட்  ேமேல ெதாட கிேறன். 
 
    அேத தினம் மாைலயில் மகாமண்டேலசுவர ம் அவ ைடய தல்வி குழல்வாய் 
ெமாழி ம், இன் ம் இந்தக் கைதயில் இ வைர நமக்கு அறி கமாகாத ஒ  திய 
பாத்திர ம் ெதன்பாண்  நாட் ன் ேமல் றம் ேமைல மண்டலக் கடற்கைரயின் 

க்கியத் ைற கப் பட் னமாகிய விழிஞத்தில் நின்  ெகாண் ப்பைதக் 
காண்கிேறாம். 
 
    சாாி சாாியாக ஏற் மதிக்கு அ க்கி ைவக்கப்பட் ந்த மிளகுப் ெபாதிகள், 
ெகாற்ைக த் ச் சலாபத்தி ந்  த்திைரயிட் க் ெகாண்  வரப்பட் ந்த த்  

ட்ைடகள், ஏலக்காய், இலவங்கம், சாதிக்காய், கிராம்  ஆகிய வாசைனத் 
திரவியங்கள் அடங்கிய ெபாதிகள் எல்லாம் கிடந்தன அந்தத் ைற கத்தில். நாஞ்சில் 
நாட்  அரசாங்க இலச்சிைனயாகிய ேமழிேயா  கூ ய கலப்ைப ம், அதன் ஒ  

ைலயில் பாண் யர் மீன் இலச்சிைன ம் பதித்த ெபாிய ெபாிய ெகா கள் 
மரக்கலங்க ன் கூம்பில் அைசந்தா க் ெகாண் ந்தன. பல ேதசத்  வியாபாாிகளின் 
கூட்ட ம், பிரயாணம் ெசய்  வந்  இறங்கியவர்கள், பிரயாணம் ெசய்வதற்காகக் 
கப்பேலற வந்தி ப்பவர்களின் கூட்டங்க மாகத் ைற கம் கலகலப்பாக இ ந்த . 
 
    இைடயாற் மங்கலம் நம்பி ம், அவர் மக ம், அவர்கேளா  இ ந்த குட்ைடயான 
ஓர் இைளஞ ம், ைற கத் க்கு வந்  ேசர ேவண் ய கப்பெலான்ைற 
எதிர்பார்த் க் காத்தி ப்பவர்கைளப் ேபால் நின்  ெகாண் ந்தனர். அவர்கேளா  
இ ந்த அந்த இைளஞன் பார்ப்பதற்கு விசித்திரமான ேதாற்றத்ைத உைடயவனாக 
இ ந்தான். 'தமிழ் னிவர் அகத்தியைரப் பார்த்தி ந்தால் இவைனப் பார்க்க 
ேவண்டாம்' - என்  ெசால்லத் தக்க குட்ைடயான ேதாற்றம், பீமேசனைனப் ேபாலக் 
கட்டைமந்த உடல், உ ண்ைட கம், க்கும் விழி மாக எ ப்பான ேதாற்றம். 
ெநற்றியில் தீபச் சுடர்ேபால் சிவப்  நிறத்தில் ஒ  சிந் ரக் கீறல் - இ  அவன் இட் க் 
ெகாண் ந்த திலகம். ெசவிகளில் சங்கு சக்கர வ வமாக த் கள் பதிக்கப் ெபற்ற 
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இரண்  த் க் க க்கன்கள் மின்னின. லத்தாராகக் கச்சம் ைவத் க் கட் க் 
ெகாண் ந்த ஆைட ழங்கா க்கு ேமல் ெதாங்கிய . அ க்க  எைதயாவ  
ெசால் க் ெகாண்ேட இ  இ ெயன்  சிாித் க் ெகாண் ந்தான் அவன். அப்ப ச் 
சிாிக்கும் ேபா  ன் றமாக ந்தி ந்த அவன் தைலயின் சிறிய கு மி ஆ வ  
காண்பதற்கு ேவ க்ைகயாக இ ந்த . அவன் கூ வனவற்ைறக் ேகட்  
மகாமண்டேலசுவரர் அவ்வளவாக இரசித்  சிாிக்கவில்ைலயானா ம் அவ ைடய 
குமாாி குழல்ெமாழி தன் ல்ைலப் பற்கள் ெதாியச் சிாித்  அ பவித் க் 
ெகாண் ந்தாள். அதிகமாகச் ெசான்னா ம் இ பத்ெதட்  வய க்கு ேமல் 
மதிப்பிட் ச் ெசால்ல யா  அந்த இைளஞ க்கு. அவ ைடய ைவதிகமான இந்த 
எளிய ேகாலத் க்கு ஒ  சிறிய விதிவிலக்குப் ேபால் இைடயில் ஒ  வாள் உைறேயா  
ெதாங்கிய . 
 
    அவர்கள் நின்  ெகாண் ந்த வழியாக வந்  ேபாய்க் ெகாண் ந்த 
கூட்டத்தினாில் அந்த இைளஞனின் விசித்திரத் ேதாற்றத்ைத ம், அவன் சிாித் ச் 
சிாித் ப் ேபசும் ேவ க்ைகயான காட்சிைய ம் ஒ  கணம் நின்  வியப் டன் 
பார்த் விட் ப் ேபாகாதவர்கேள இல்ைல. மகாமண்டேலசுவரர் ெதன்ேமற்குத் 
திைசயில் கடைலேய உற் ப் பார்த் க் ெகாண் ந்தார். 
 
    திடீெரன்  அந்த இைளஞனின் பக்கமாகத் தி ம்பி, "ேசந்தா! கிளம் . இன்  
மாைல மகாராணியார் கன்னியாகுமாிக்கு வரப் ேபாவைத மறந்  விட்டாயா? இங்ேக 
நின்  ெகாண்  உன் சிாிப்ெபா யால் கடற்கைரையேய அதிர அ த் க் 
ெகாண் க்கிறாேய! கப்பல் வந்த ம் நா ம், குழல்ெமாழி ம் அவைர மாளிைகக்கு 
அைழத் க் ெகாண்  ேபாகிேறாம். எவ்வள  நாழிைகயானா ம் நாங்கள் இங்ேக 
இன்றிர  தங்க மாட்ேடாம். மாளிைகக்கு வந்  ேசர்ந்  வி ேவாம். அேத ேபால் நீ ம் 
மாளிைகக்கு வந் வி . உனக்காகத் ெதன்கைரயில் அம்பலவன் ேவளாைனத் 
ேதாணிேயா  காத்தி க்கச் ெசய்ேவன். மகாராணி கன்னியாகுமாியி ந்  
ேகாட்ைடக்குத் தி ம்பிப் ேபாய்ச் ேசர்கிறவைர என்ெனன்ன நடக்கிற  என்பைத 
ஒன்  விடாமல் கவனித் க் ெகாண்  வந்  ெசால்ல ேவண் ம். நீ அங்ேக ெசன்  
கவனிப்பைத ேவ  யா ம் ெதாிந்  ெகாள்ளாதப  மைறந்  கவனிக்க ேவண் ய  
மிக க்கியம். நீ வந்  தகவல்கைளக் கூ கிற வைரயில் நான் உறங்காமல் உனக்காக 
விழித் க் ெகாண்  காத்தி ப்ேபன்." 
 
    மகாமண்டேலசுவராின் இந்தக் கம்பீரமான கட்ட்டைளையக் ேகட்ட ம் சிாித் ப் 
ேபசிக் ெகாண் ந்த அந்த இைளஞனின் கத்தில் ெபா ப் ம் கடைம உணர்ச்சி ம் 
கு  ெகாண்டன. 
 
    "அப்ப ேய ெசய்கிேறன் பிர " என்  ெசால் க் ைககூப்பி வணங்கி விட் க் 
கிளம்பினான் அவன். 
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    "ேசந்தா! ெகாஞ்சம் இப்ப  அ ேக வா. இைத ம் ேகட் க் ெகாண்  ேபா." சிறி  
ரம் நடந்  ெசன்  விட்ட அவைன மீண் ம் ைக நீட் க் கூப்பிட்டார், 

இைடயாற் மங்கலம் நம்பி. அவன் தி ம்பி நடந்  வந்தான். 
 
    நாஞ்சில் நாட்  ேவளாளப் ெப மக்கள் ெநல் ேபாட்  ைவத்தி க்கப் பயன்ப த் ம் 
கு கிய தாழி ஒன்  உ ண்  உ ண்  வ வ  ேபால் அந்தக் குட்ைட இைளஞன் 
நடப்ப  பார்ப்பவர்க க்குச் சிாிப்ைப ட் ய . 
 
    "ேசந்தா! நா ம் குழல்ெமாழி ம் இங்ேக விழிஞத் க்கு வந்தி க்கும் ெசய்திைய 
ேவ  யாாிட ம் ெசால்  விடாேத. எச்சாிக்ைகயாக நடந்  ெகாள்! நா ம் 
குழல்ெமாழி ம், 'கப்ப ல் வ கின்றவ ம்' தி ம்பிச் ெசல்கிற வழியில் சுசீந்திரம் 
தா மாலய விண்ணகரத்தில் சிறி  ேநரம் தங்கித் தாிசித் விட்  ேபாகலாம் என்  
நிைனத்தி க்கிேறன். இர  மாளிைகக்கு வ வதற்கு ன்ேப அவசரமான ெசய்தி 
ஏதாவ  என்னிடம் ெசால்ல ேவண் யி ந்தால் சுசீந்திரத் க்கு ஒ  நைட வந்  
ெசால் விட் ப் ேபா" என்  அவன் காத ேக குனிந்  தணிந்த குர ல் கூறினார் 
அவர். அவ ைடய உ ண்ைடத் தைல ம் அதில் யப்பட் ந்த கு மி ம் 
சம்மதத் க்கு அறிகுறியாக அைசந்தன. "சாி! அவ்வள தான். ேபாய்வா" என்றார் 
அவர். 
 
    ைற கத்தின் சுங்கச் சாவ க்கு அ கில் கட் யி ந்த தன் குதிைரைய அவிழ்த்  
அதன் ேமல் தாவி ஏறிக் ெகாண்டான் அந்தக் குட்ைட இைளஞன். குதிைர சாைலயில் 
தி ம்பி ேவகமாகச் ெசன்ற . வாமனாவதாரம் ேபான்ற அந்தக் குறள் வ வ 
இைளஞன் குதிைரக் க வாளத்ைதப் பி த் க் ெகாண்  சவாாி ெசய் ம் காட்சிையத் 

ைற கத்தில் நின்  ெகாண் ந்தவர்களில் சிலர் வியப் டன் தி ம்பிப் பார்த் க் 
ெகாண் ந்தார்கள். அவன  குதிைர கிழக்ேக காந்த ர் இராஜ பாட்ைடயில் 
தி ம்பிக் கன்னியாகுமாிைய ேநாக்கி விைரந்  ெசன்ற . 
 
    வியப் க்கும், விந்ைதக்கும் காரணமான இந்த இைளஞன் யார், ெதாி மா? 
மகாமண்டேலசுவரரான இைடயாற் மங்கலம் நம்பிையத் ெதாிந்தவர்க க்கு 
இவைன ம் ெதாிந்தி க்க ேவண் ம். 'நாராயணன் ேசந்தன்' என் ம் ெபயைர ைடய 
இந்தக் குட்ைட இைளஞன் மகாமண்டேலசுவர க்கு வல  ைகையப் ேபால உதவி 
வ பவன். 
 
        'உ  கண்  எள்ளாைம ேவண் ம் உ ள் ெப ந் ேதர்க்(கு) 
        அச்சாணி யன்னா ைடத் .' 
 
    என்ற தி வள் வ நாயனார் கூறிய ளிய தி க்குற க்குப் ெபா த்தமானவன் 
நாராயணன் ேசந்தன். 'நாடக அரங்கில் வந்  ேபாகின்ற வி டகைனப் ேபாலத் 
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ேதான் ம் இந்தக் குட்ைட மனிதனால் ஒ  ெபாிய சாம்ராஜ்யத்ைதேய நிர்வகிக்கும் 
மகாமண்டேலசுவர க்கு என்ன ஆகப் ேபாகிற ?' என்  யாராவ  நிைனத்தால் அ  

தல் தரமான தவ . நாஞ்சில் நாட் க்கும் அதன் அரசாட்சி அைமப் க்கும் 
இைடயாற் மங்கலம் நம்பி எவ்வள  க்கியமானவேரா அவ்வள க்கு அவ க்கு 

க்கியமானவன் இந்த நாராயணன் ேசந்தன். இவைன அவ ைடய உதவி ஆள் 
என்பதா, அந்தரங்க ஒற்றன் என்பதா, நண்பன் என்பதா, மாணவன் என்பதா 
என்ெறல்லாம் தனித்தனிேய ஆராய்ந்  ெகாண் ப்பைத விடச் சு க்கமாக ஒன் ச் 
ெசால் விடலாம். எந்ெதந்தச் சமயங்களில் எப்ப  எப்ப ெயல்லாம் பயன்பட 

ேமா, அப்ப ச் சமய சஞ்சீவியாகப் பயன்ப பவன் இவன். 
 
    இவன் உட ன் உயரத்ைத விட அறிவின் உயரம் அதிகம். பார்ப்பதற்குப் 
பாமரைனப் ேபால் தான் இ  இ ெயன்  சிாித் ப் ேபசிக் ெகாண் ப்பான்; ஆனால் 
ஏதாவ  ஒ  காாியத்தில் இறங்கி விட்டாேலா இவன் சூரப் தான். 
 
    'நாராயணன் ேசந்தனால் ெசய்ய ந்த காாியத் க்கு நாராயணன் ேசந்தைனத் 
தவிர ேவ  யாைர ம் அ ப்ப யா ' என்  இைடயாற் மங்கலம் நம்பி அ க்க  
அவைனப் க வ ண் . அதற்கு ற்றி ம் தகுதியானவன் தான் அவன். 
 
    அன்  மாைல 'விழிஞம்' ைற கத்தி ந்  றப்பட்ட நாராயணன் ேசந்தன், 
மகாராணியா ம் அவ ைடய பாிவார ம் கன்னியாகுமாிைய அைடவதற்கு ன்ேப 
தான் அங்கு ேபாய்ச் ேசர்ந் விட்டான். குதிைரேயா  ஆலயத்த ேக ேபாய் 
இறங்கினால் தன் வரைவ ெவளிப்பைடயாகப் பல க்கு அறிவித்த  ேபால் 
ஆகிவி ெமன்  அவன் அறிவான். கூ யவைர தன்ைன அங்ேக யா ம், எதற்காக ம் 
ெதாிந்  ெகாள்ளக் கூடா ; ஆனால், தான் எல்லாவற்ைற ம் எல்ேலாைர ம் ெதாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ெமன்ப  அவ ைடய ேநாக்கம். ேகாவி ன் ேமற்குப் றமாகக் 
கடற்கைரேயாரத்தில் இ ந்த ன்ைனமரச்ேசாைல ஒன் க்குள் ைழந்  ஒ  
மைறவான இடத்தில் குதிைரையக் கட் னான். 
 
    பின்  சிறி  ேநரம் அந்தச் ேசாைலயிேலேய இங்கும் அங்குமாகச் சுற்றிய ேபா , 
ஒ  ெபாிய மரத்தின் அ யில் சில ஆைடக ம், அங்கிக ம், ன்  சிவப் த் 
தைலப்பாைகக ம் கைளந்  ைவக்கப்பட் ந்தைதப் பார்த்தான். 
 
    'இைவகைள யார் இங்ேக ைவத்தி க்கக்கூ ம்?' என்ற சந்ேதகத்ேதா  நாராயணன் 
ேசந்தன் சுற் ம் ற் ம் தி ம்பிப் பார்த்தான். ன்ைனமரத் ேதாட்டத்தின் ேவ க்கு 
அப்பால் கட ல் கைரேயாரமாக ன்  மனிதர்கள் நீரா க் ெகாண் க்கும் 
காட்சிையக் கண்டான். மரத்த யில் அவிழ்த்  ைவக்கப்பட் ந்த அந்த உைடக ம் 
தைலப்பாைகக ம், அவர்க ைடயனவாகத்தான் இ க்க ேவண் ெமன்  
நாராயணன் ேசந்தன் ாிந்  ெகாண்டான். சாதாரண மனிதர்கள் அணியக்கூ ய 
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உைடகளாகத் ெதாியவில்ைல அைவ. அரசாங்கப் பணி ாி ம் ரர்கேளா, 
ேசவகர்கேளா, அணியக்கூ ய உைடயாகத் ேதான்றின அைவ. றத்தாய நாட்  

ரர்க ம் வழக்கமாக அணியக்கூ ய உைட அவ க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். அவன் 
ன்ைன மரத்த யில் கண்ட உைடக ம் அப்ப  இ ந்தி ந்தால், 'சாிதான்! யாேரா 

பாண்  நாட்  ரர்கள் உைடகைளக் கழற்றி ைவத்  விட்  நீரா க் 
ெகாண் க்கிறார்கள் ேபா க்கிற ' என்  நிைனத் க் ெகாண்  ேபாயி ப்பான். 
ஆனால் அந்த மாதிாி உைடயணிந்த ரர்கைள அவன் பாண்  நாட் ப் பைடயில் 
எங்கும், எப்ேபா ம் கண்டேத இல்ைல. ஆகேவ, அ கில் ெந ங்கி உற் ப் 
பார்த்தான். தைலப்பாைககள் ன்றில் ஒன் க்குள் ெச கி ைவக்கப்பட் ந்த ஓர் 
ஓைல நாராயணன் ேசந்தனின் கூாிய விழிகளில் ெதன்பட்ட . சட்ெடன்  குனிந்  
அைதக் ைகயில் எ த்தான். 
 
    அந்த ஓைலையப் ப ப்பதற்குள் ேவ க்கு அப்பால் மண ல் ஆட்கள் நடந்  வ ம் 
ஒ  ேகட்ட . அவன் தி க்கிட் த் தி ம்பிப் பார்த்தான். கட ல் குளித் க் 
ெகாண் ந்த ன்  ரர்க ம் தங்கள் உைடகைள அணிந்  ெகாள்வதற்காக 
மரத்த க்குத் தி ம்பி வந்  ெகாண் ந்தனர். 
 
    ைகயில் எ த்த ஓைலைய அ  ன்பி ந்தப ேய தைலப்பாைகக்குள்ேளேய 
ைவத்  விட்  ேவ  ஓரமாகப் ப ங்கினான் நாராயணன் ேசந்தன். 
 
    அதன்பின் அன்  கன்னியாகுமாியில் ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சிைய ம் அவன் 
மைறந்தி ந்  கவனித்தான். மகாராணியார் கடற்கைரக் காட்சிையக் கண்ட , தளபதி 
ஒற்றர்கேளா  ேபாாிட்ட . ஓைலையக் ைகப்பற்றிய , கன்னியாகுமாி அம்மன் 
ஆலயத்தில் வானவன்மாேதவிக்கு ஏற்பட்ட ன்பம் ஆகியைவெயல்லாம் ஒன்  
விடாமல் ெதாிந்  ெகாண்டான். 
 
    மகாராணியா ம் பாிவார ம் ஆலயத்தி ந்  ேகாட்ைடக்குத் தி ம்பிய ேபா  
அவ ம் பின்னாேலேய றப்பட்  விட்டான். சுசீந்திரத்ைத அைடந்த டன் 
மகாமண்டேலசுவரர் தம்ைமச் சுசீந்திரத்தில் சந்திக்கச் ெசால் யி ந்த , அவ க்கு 
ஞாபகம் வந்த . உடேன மகாராணியாைரக் ேகாட்ைடக்குப் ேபாகும் சாைலயில் 
பின்பற் வைத நி த்திக் ெகாண் , சுசீந்திரம் ேகாவி க்குத் தி ம்பிப் பிாிந்  
ெசன்றான் அவன். சுசீந்திரம் ேகாவி ல் இைடயாற் மங்கலம் நம்பி ம் அவர் தல்வி 
குழல்ெமாழி ம் அவர்கேளா  ன்றாம் மனிதரான ஓர் இளம் வய  றவி ம் 
நாராயணன் ேசந்தைன எதிர்பார்த் க் காத்தி ந்தார்கள். கன்னியாகுமாியில் நடந்த 
நிகழ்ச்சிகைளக் ேகட் த் ெதாிந்  ெகாண் , "ேசந்தா! இப்ேபா  நீ மகாராணியாைரப் 
பாதியில் விட்  விட்  இங்ேக வந்தி க்கிறாய். நீ கூறியதி ந்  
வானவன்மாேதவியாைர ஏேதா தீய சக்திகள் சூழ்வதாகத் ெதாிகிற . இப்ேபா  நீ 
மீண் ம் பின் ெதாடர்ந்  ெசல். மானால் இன்றிர  ேகாட்ைடயிேலேய யா ம் 
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அறியாமல் தங்கியி ந்  கவனி, உடன் ேபா!" என்  அவைன அங்கி ந்  அ ப்பி 
விட்டார் மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    நாராயணன் ேசந்தன் மகாராணியா ம் பாிவாரங்க ம் ெசன்ற நாஞ்சில் நாட்  
இராஜபாட்ைடயில் ேபாகாமல் ேவெறா  கிைளச்சாைல வழியாகப் றப்பட் ச் 
ெசன்றான். அந்தக் கிைள வழி ஓாிடத்தில் ெந ந் ரத் க்கு ஒ  பாதிாித் 
ேதாட்டத் க்கு ந விேல குந்  ெசன்ற . கு கலான அவ்வழியில் நாராயணன் 
ேசந்தனின் ரவி ெமல்லச் ெசன்ற . ெந யர்ந்த பாதிாி மரக் கிைளக்கு இைடேய 
வழியின் ேமல் அங்கங்ேக நிலவின் ஒளி பரவிய . சில இடங்களில் மரக்கிைளகளின் 
அடர்ந்த நிழல் பட்  இைடவழி ெதாியாமல் இ ண்டாற் ேபால ம் இ ந்த . 
 
    ஓர் இடத்தில் பாைதேயாரமாக யாேரா இரண்  ன்  ஆட்கள் உட்கார்ந்  
ெமல் ய குர ல் ேபசிக் ெகாண் ப்பைதத் ரத்தில் வ ம்ேபாேத அவ ைடய 
கூாிய கண்கள் பார்த்  விட்டன. அைதப் ெபா ட்ப த்தாமல், 'யாேரா வழிப் 
ேபாக்கர்கள் உட்கார்ந்  ேபசிக் ெகாண் க்கிறார்கள்' என்  நிைனத் க் குதிைரைய 
விட் க் ெகாண்  ேபாக யன்றான். 
 
    ஆனால் அவ ைடய குதிைர அந்த இடத்ைத அைடந்த ம், சாைலேயாரத்  
இ ளில் உட்கார்ந்தி ந்த அந்த ன்  ஆட்க ம் குபீெரன்  எ ந்  பாய்ந்  மறித்த 
ேபா தான், நாராயணன் ேசந்தன் அவர்கள் இன்னாெரன்  ாிந்  ெகாள்ள ந்த . 
நிலெவாளியில் ெதாிந்த சிவப் த் தைலப்பாைககைளக் கண்ட ம் குதிைரைய 
நி த்தாமல், க வாளத்ைதச் சுண்  நா கால் பாய்ச்ச ல் ஓடச் ெசய்தான். 
    ------------  
 

1.8. நாராயணன் ேசந்தன் 
 
    குதிைர பாய்ந்ேதா வதற்காக ன் கால்கைளத் க்கிய ேவகத்தில் வழிைய மறிக்க 
வந்த வாில் ஒ வன் அ பட் த் த மாறிக் கீேழ உ ண்டான். நல்ல ேவைளயாக 
மற்ற இரண்  ேபர்க ம் ஒ ங்கி நின்  ெகாண்  வழிைய விட்  விட்டார்கள். 
இல்ைலயானால் அவர்க க்கும் மற்றவ க்கு ேநர்ந்த கதிதான் ேநர்ந்தி க்கும். 
ேசந்தன் குதிைரையச் ெச த் வதில் சில சூட்சுமங்கள் ைவத்தி ப்பான். இம்மாதிாி 
அபாயகரமான சந்தர்ப்பங்களில் குதிைரைய வா ேவகமாகப் பறக்கச் ெசய் ம் தந்திரம் 
அவ க்கா ெதாியா ? 
 
    தான் அவ்வா  விைரவாகக் குதிைரையச் ெச த்திக் ெகாண்  ஓ வந்த ேபா  
அந்த ன்  சிவப் த் தைலப்பாைக அணிந்த ரர்க ம் பின்னால் ரத்திக் ெகாண்  
ஓ  வ கிறார்களா, இல்ைலயா என்பைதக் கூட நாராயணன் ேசந்தன் தி ம்பிக் 
கவனிக்கவில்ைல. அங்ேக குதிைரைய க்கின க்கில் றத்தாய நாட் க் 
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ேகாட்ைடயின் ெதன்ேமற்கு ைலயி ள்ள ஏாியின் கைரயில் ேபாய்த்தான் 
நி த்தினான். 
 
 
    பிரதான வாசல் வழியாகக் ேகாட்ைடக்குள் ைழந்  ெசன்றால் தன் வரைவப் 
பல ம் ெதாிந்  ெகாள் ம்ப  ஆகிவி ம் என்  அவன் பயந்தான். ஏாிக்கைரயில் 
குதிைரைய நி த்திவிட் க் ேகாட்ைடக்குள் எப்ப  ைழவெதன்  அங்ேக நின்  
சிந்தித்தான். அவன் மனத்தில் குழப்ப ம், அதிர்ச்சி ம் மாறிமாறித் ேதான்றின. 
கன்னியாகுமாியி ந்  தப்பிய அந்த ரர்கள் சுசீந்திரம் பாதிாித் ேதாட்டத் க் கிைள 
வழியில் எப்ப  வந்  ேசர்ந்தார்கள்? எப்ேபா  வந்  ேசர்ந்தார்கள்? அவர்கள் தன் 
குதிைரைய ஏன் மறிக்க ேவண் ம்? சிந்திக்கச் சிந்திக்க மனம் தான் குழம்பிற்ேற தவிர 
ேவெறான் ம் விளங்கவில்ைல. 
 
    அங்ேக அந்த இரவின் தனிைமயில் நின்  மனம் குழம்பிக் ெகாண் ப்பைத விட 
உடேன ேகாட்ைடக்குள்ேள ெசல்ல யன்றால் பயனளிக்கும் என்  அவன் 
நிைனத்தான். சுற் ற் ம் ேகாட்ைட மதிைலப் பார்த்தேபா  அவ க்கு ஒ  வழி 

லப்பட்ட . ெதன்ேமற்குப் றத்தி ந்த ஏாியி ந்  ேகாட்ைடக்குள்ேள இ க்கும் 
நந்தவனத் க்கு உபேயாகப்ப வதற்காக ஒ  சிறிய தண்ணீர்க் கால்வாய் பிாிந்  
ேபாயிற் . கனத்த மதிற் சுவாில் அைரவட்ட அளவில் அந்தக் கால்வாய்த் தண்ணீர் 
உள்ேள ைழந்  ேபாவதற்காக ஒ  சிறிய வாய்க்கால் வழி உண்டாக்கியி ந்தார்கள். 
 
    தன்ைனப் ேபான்ற குட்ைட மனிதன் ைழவதற்ேக உயர ம், அகல ம் ேபாதா  
ேபால் ேதான்றிய அந்தக் கால்வாய் வழியில் நீேராட்டத்தின் ேவகத்ைத ம் சமாளித் க் 
ெகாண்  எப்ப  உள்ேள ைழவெதன்  மைலத்தான் அவன். அப்ேபா  மிக அ கில் 
ஆட்கள் ஓ  வ ம் கால ேயாைச ேகட்ட . அவன் மனத்தில் பலவிதமான 
சந்ேதகங்கள் எ ந்தன. ஒ ேவைள பாதிாித் ேதாட்டத் க் கிைள வழியில் தன்னிடம் 
வம்  ெசய்த அந்த ரடர்களாக இ க்குேமா என்  நிைனத் க் ெகாண்ேட தி ம்பிப் 
பார்த்தான். 
 
    அவ ைடய சந்ேதகம் சாியாகேவ இ ந்த . கிைள வழிச் சாைல ஏாிக்கைரைய 
அைட ம் தி ப்பத்தில் நிலா ஒளியில் அவர்கள் ெவகு ேவகமாக ஓ  வந்  
ெகாண் ப்பைத அவன் கண்டான். அவர்க ைடய சிவப் த் தைலப்பாைககள் 
நன்றாக அைடயாளம் ெதாிந்தன. 
 
    நாராயணன் ேசந்த க்கு ேயாசிக்க ேநரமில்ைல. குபீெரன்  கால்வாயில் 
குதித்தான். மார்பள  தண்ணீர் தி தி ெவன்  உட் றம் பாய்ந்  ெகாண் ந்த . 
உள்ேள நந்தவனம் இ ந்த பகுதி ெவளிப் றத்ைத விடச் சிறி  பள்ளமாக இ க்க 
ேவண் ம். இல்ைலயானால் ெவள்ளம் இ த் க் ெகாண்  ேபாவ  ேபால் அப்ப  
ஆைள இ த் ப் பறிக்குமா? நிமிர்ந்தால் தைல ேமேல மதிற்சுவாின் அ ப்பாகத்தில் 
இ த்த . இரண்  விலாப் ற ம் பக்கச் சுவர்களில் உரசின. ப த்த ேதகத்ைத 
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உைடய அவ க்கு ச்சுத் திணறிய , விழிகள் பி ங்கின. 'ஐேயா, ம றம் ேபாய்க் 
கைரேய வதற்குள் ச்சுத் திணறிச் ெசத் ப் ேபாய்வி ேவன் ேபா க்கிறேத. 
இந்தப் பாழாய்ப் ேபான கால்வாய் வழியாக உள்ேள ேபாக ேவண் ெமன்ற ஆைச 
எனக்கு ஏன் தான் உண்டாயிற்ேறா? இைடவழியிேலேய இந்த இ ண்ட 
கால்வாய்க்குள் நம் ைடய உடல் ெச கிச் சிக்கிக் ெகாண்டா ம் ஏெனன்  ேகட்பார் 
இல்ைலேய?' என்  தனக்குள் எண்ணித் க்குற்றான் அவன். ேவகமாக 
உள்ேநாக்கிப் பா ம் நீேராட்டம் ஓர் இடத்தி ம் பாதங்கைள ஊன்றி நிற்க விடாமல் 
அவைன இ த் த் தள்ளிக் ெகாண்  ேபாயிற் . 
 
    நாராயணன் ேசந்தன் மதி ன் உட் றம் நந்தவனத்தில் வந்  கைரேயறிய அேத 
சமயத்தில் ெவளிப் றம் கால்வாய் ெதாடங்குமிடத்தில் 'தி ம்தி 'ெமன்  தண்ணீாில் 
ஆட்கள் குதிக்கின்ற ஓைச உட் றமி ந்த அவ க்குத் ெதளிவாகக் ேகட்ட . தன்ைன 

ரத்திக் ெகாண்  வந்தவர்கள் தான் குதித்தி க்க ேவண் ெமன்  அவ க்குத் 
ேதான்றிய . அவன் உடேன நந்தவனத்தி ந்த ஒ  ெபாிய மரத்தில் ஏறி உட்கார்ந்  
ெகாண்டான். அ  ஒ  மகிழ மரம். அதில் அவன் உட்கார்ந்  ெகாண் ந்த கிைள 
அரண்மைன நிலா ற்றத்ைத ெதா வ  ேபால் ெந க்கமாகப் படர்ந்தி ந்த . அந்தக் 
கிைளயில் அமர்ந்  கால்வாைய இைமக்காமல் பார்த் க் ெகாண் ந்தான். அதன் 
வழிேய தன்ைனப் பின் ெதாடர்ந்  குதித்  வந்த மனிதர்களின் வரைவ எதிர்பார்த் , 
அந்தத் திைச ேநாக்கி இைமக்காமல் காத்தி ந்தன அவன் விழிகள். அந்த ந  இரவில் 
நிலா ற்றத்தில் பாட்ெடா ம், நடன ஒ ம் ேகட்பைத அவன் ெசவிகள் கூர்ந்  
கவனித்தன. ேமேல நிலா ற்றத்தில் மகாராணியா ம், ேவ  சில ம் அமர்ந்  
ெகாண்  ஆடல் பாடைல அ பவிக்கிறார்கள் என்பைத அங்கி ந்  வந்த குரல்களால் 
அவன் ெதாிந்  ெகாண்டான். 
 
    மதிேலாரமாகக் கால்வாயி ந்  உட் றம் பிரேவசிக்கும் வழியில் நிழல்ேபால் 
உ வங்கள் ஆ ன. நீர்ப் பரப்பில் கால  ெபயர்த்  ைவக்கும் ஓைச ேகட்ட . தான் 
மகிழ மரக் கிைளயில் உட்கார்ந்தி ப்ப  உள்ேள வ ம் அவர்க க்குத் ெதாிந்  
விடாத வண்ணம் கிைளகளின் அடர்த்தியில் தன்ைன மைறத் க் ெகாண்டான் 
நாராயணன் ேசந்தன். சிவப் த் தைலப்பாைககள் கால்வாய்த் வாரத்தின் வழிேய 
நிலா ஒளியில் நன்றாகத் ெதாிந்தன. ணி  மிகுந்தவ ம், ஆபத் கைளச் சாதாரண 
விைளயாட்டாக வரேவற்கும் இயல் ைடயவ மாகிய நாராயணன் ேசந்த ைடய 
மனத்தில் ஒ  விநா  இனம் ாியாத பயத்தின் சாைய ப ந்த . அவர்கள் எதற்காகத் 
தன்ைனப் பின் ெதாடர்ந்  வ கிறார்கள் என்  தன்னால் ஆனமட் ம் சிந்தித்  

 ெசய்ய யன்றான் அவன். ஆனால் அ  அவனால் யவில்ைல. 
 
    ஒன்  மட் ம் அவ க்கு நன்றாகப் ாிந்  விட்ட . சிவப் த் தைலப்பாைகேயா  
கூ ய அந்த ன்  ரட்  ஒற்றர்க ம் நல்ல எண்ணத் டேனா அல்ல  நல்ல 
காாியத்ைதச் ெசய்வதற்காகேவா, ெதன்பாண்  நாட் ற்குள் ைழந்தி க்க யா  
என்ப தான் அ . கன்னியாகுமாிக் கடற்கைரயில் ன்ைனமரச் ேசாைலக்க கில் 
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அவர்கள் நீரா க் ெகாண் ந்த ேபா  தல் தலாகப் பார்த்த டேன அவன் 
மனத்தில் இந்த எண்ணம் உ திப்பட்  விட்ட . பின்னால் கன்னியாகுமாி ஆலயத்தில் 
நடந்தைவ, பாதிாித் ேதாட்டத்  வழியில் மறிக்க யன்ற  ஆகிய நிகழ்ச்சிகளால் 
நாராயணன் ேசந்தன் அந்த ரட் ச் சிவப் த் தைலப்பாைக ஆட்கைளப் பற்றி 
அதிகமாகச் சிந்திக்கத் ெதாடங்கியி ந்தான். 
 
    இப்ேபா  அவர்கள் தன்ைனப் பின்பற்றிக் ேகாட்ைடக்குள்ேள ம் 

ைழந் விட்டைதப் பார்த்த அவ க்கு உடம்  ல்லாித்த . 
 
    அவைன ேம ம் ஆச்சாியத்தில் ஆழ்த் கிறவர்கைளப் ேபாலக் கால்வாய் வழியாக 
உட் றம் வந்  கைரேயறிய அந்த வ ம் அவன் ஏறி உட்கார்ந்தி ந்த அேத மகிழ 
மரத்ைத ேநாக்கி நடந்  வந்தனர். நிலா ஒளி தன்ைன அவர்க க்குக் காட்  ெகா த்  
விடக் கூடாேத என்ற திகில் நாராயணன் ேசந்த க்கு ஏற்பட்ட . நிலா ற்றத் ச் 
சுவாின் நிழ ம் மகிழ மரத்தின் அடர்த்தி ம் அவ க்கு அபயமளித்தன. மிக அ கில் 
மரத்தின் அடர்த்தியின் கீேழ அம் வ ம் வந்  நின்ற ேபா  அவனால் அவர்கைள 
நன்றாகப் பார்ப்பதற்கு ந்த . பீமேசனர்கைளப் ேபால் வ ம் ப த்த 
ஆகி தி ைடயவர்கள். ஒ வன  கத்தி ம், ைக கால்களி ம் சிராய்த்  இரத்தக் 
காயங்கள் ெதன்பட்டன. அந்த ஆள் இன்னாெரன்  நாராயணன் ேசந்தன் ெதாிந்  
ெகாண்  விட்டான். கன்னியாகுமாியில் தளபதி வல்லாளேதவைன வழியில் மடக்கி 
எதிர்த்  அவனிடம் நன்றாக அ பட் ப் பாைறயி க்கில் வி ந்  ர்ச்ைச 
அைடந்தவேன அவன். 
 
    கீேழ அவர்கள் வந்  நின்ற நிைல ம், சுற்றி ம் ஏேதா ேத கிறவர்கைளப் ேபால 
அவர்கள் பார்த்த வித ம் மரக்கிைளயில் ப ங்கிக் ெகாண் ந்த நாராயணன் ேசந்தன் 
மனத்தில் சந்ேதகத்ைத உண்டாக்கின. மகிழ மரத் ப் ெபாந்தில் ெந ப் க் கங்கு 
ேபான்ற விழிகேளா  உட்கார்ந்  ெகாண் ந்த ேகாட்டான் ஒன்  கு ரமாகக் 
கத்திய . ேமற் றம் நிலா ற்றத்தில் நிகழ்ந்  ெகாண் ந்த நாட் ய ஒ ம், இனிய 
பாடற் குர ம் அந்தக் ேகாட்டானின் அலற ல் கலந்  விகாரமைடந்தன. 
 
    நாராயணன் ேசந்தன் பாதங்கைள மரக் ெகாம்பில் அ த்திக் கிைளையப் 
பற்றியி ந்த ைககளின் பி ைய இ க்கினான். அவன் உட்கார்ந்தி ந்த கிைள 
கு ங்கிய . கீேழ நின்  ெகாண் ந்தவர்களின் கவனம் ஒ  கணம் அந்தச் சிறிய 
சலனத்தால் கவரப்பட்ட . அவர்கள் தங்க க்குள் இரகசியமாக ஏேதா ேபசிக் 
ெகாள்ளத் ெதாடங்கேவ நாராயணன் ேசந்தன் மைறந்தி ந்தப ேய அவற்ைற உற் க் 
ேகட்டான். 
 
    "ஏண்டா ெசம்பியன், இெதன்ன ேவ க்ைக! இ வைர ஆடாமல் அைசயாமல் 
இ ந்த மரக்கிைள ஏன் இப்ப த் திடீெரன்  கு ங்குகிற ?" - வாில் ஒ வன் 
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மற்ெறா வைனப் பார்த்  இப்ப க் ேகட்க ம், மற்ற இ வ ம் கு ம் த்தனமாகச் 
சிாித்தனர். 
 
    " த்தைரயா! ேமேல நிலா ற்றத்தில்தான் மகாராணியார் இ க்கிறார் 
ேபா க்கிற ! இேதா இந்த ஒ கைளக் கவனித்தாயா?" என் , த ல் 
ேகட்டவ ைடய ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்லாமேல ேவெறா  ேகள்விைய 
எ ப்பினான் இன்ெனா வன். 
 
    "இ ம்ெபாைற! அப்ப யானால் நம் ைடய யற்சிைய இங்ேக ெதாடர்ந்  
ெசய்தால் என்ன? நமக்கு ன்னால் குதிைரயில் வந்த அந்தக் குட்ைடத் த யன் கூட 
இங்ேக தான் எங்ேகயாவ  இ பபன். கன்னியாகுமாிக் ேகாவி ல் நிைறேவறாத 
நம  எண்ணம் இங்ேக நிைறேவறினா ம் நிைறேவறலாம். இந்த மகிழ மரத் க் கிைள 
வழியாகேவ நாம் நிலா ற்றத்தில் ஏறிக் குதிக்க ெமன்  ேதான் கிற ." - 
இப்ப  அ வைர ேபசாமல் நின்றி ந்த ன்றாமவன் கூறிய ேபா  மரக்கிைளயில் 
ப ங்கியவாேற இவற்ைற ஒட் க் ேகட் க் ெகாண் ந்த நாராயணன் ேசந்தனின் 
உடல் 'ெவடெவட'ெவன்  ஆ  ந ங்கிய . 'குட்ைடத் த யன்' என்  கீேழ நின்  
ேபசியவன் குறிப்பிட்ட  தன்ைனத்தான் என்ப  அவ க்கு நன்றாகத் 
ெதாிந் விட்ட . 
 
    அந்தச் சிவப் த் தைலப்பாைக ஒற்றர்கள் தங்க க்குள் ேபசிக் ெகாண்ட 
ேபச்சி ந்  அவர்கள் வ ைடய ெபயைர ம் கூட அவன் ஒ வா  ெதாிந்  
ெகாண்டான். ெசம்பியன், த்தைரயன், இ ம்ெபாைற - கீேழ நிற்கும் அவர்க ைடய 
இந்தப் ெபயர்கள் பாண் ய நாட் ப் ெபயர்களாகேவ ேதான்றவில்ைல. 
அவர்க ைடய ேபச்சின் உட்க த்ைத உணர்ந்த ேபா , இரண்டாவ  ைறயாக 
வானவன்மாேதவியின் உயிைரக் குறி ைவத் க் ெகாண்  அவர்கள் வந்தி ப்பைத 
அறிந்தான் ேசந்தன். 
 
    ேகாட்டான் இன்ெனா  ைற அதி பயங்கரமாக அலறிய . கீேழ நின்  
ெகாண் ந்தவர்களில் ' த்தைரயன்' என்  அைழக்கப்பட்டவன் ஒ  கூாிய 
குத் வாைள தன் இ ப்பி ந்  ெவளிேய எ த்  நிலா ஒளியில் க்கிப் பி த்தான். 
ெகா ந்  விட்ெடாி ம் ெந ப்பின் னி நாக்குப்ேபால் அ  'பளீர்' என்  மின்னிப் 
பளபளத்த . 
 
    ம கணம் ைகயில் அந்த வாைளப் பி த் க் ெகாண்ேட அவன் மகிழ மரத்தில் தாவி 
ஏறத் ெதாடங்கிய ேபா , அைதப் பார்த் க் ெகாண் ந்த நாராயணன் ேசந்த க்கு 
இதயத் ப்ேப நின் வி ம் ேபா ந்த . அப்ப ேய நிலா ற்றத்தில் குதித் த் 
தப்பி ஓ  விடலாமா என்  நிைனத்தான் அவன். வாிைசயாகக் கீேழ நின்றி ந்த 

வ ேம ஒ வர் பின் ஒ வராக மரத்தில் ஏ வைதக் கண்  அவன் 
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அதிர்ச்சியைடந்தான். அவர்கள் ேமேல ஏறி வந் விட்டால் கிைளயில் ப ங்கிக் 
ெகாண் க்கும் தன்ைனக் கண்  ெகாள்வார்கள் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. 
 
    அந்த மரத்தில் ஒேர கிைள மட் ம் தான் நிலா ற்றத்தின் ேமல் தளம் வைர ெந ங்கி 
வளர்ந்தி ந்த . அ தான் நாராயணன் ேசந்தன் உட்கார்ந்தி ந்த கிைள. 
ஏறிக்ெகாண் ந்த வ ம் ேமேல ஏறி வந்த டன் அேத கிைளயில் காைல 
ைவத்தேபா  நாராயணன் ேசந்தன் தி க்கிட்டான். ன்ைன விட அதிகப் 
பரபரப்பைடந்தான். 
 
    கைடசி நம்பிக்ைகயாக, அவர்கள் தன்ைன ெந ங்காமல் இ ப்பதற்காக ஒ  
தந்திரம் ெசய்  பார்த்தான் அவன். இரண்  ைகவிரல்கைள ம் வாய ேக குவித்  
மயிர் சி ர்க்க ைவக்கும் பயங்கரக் கூச்சல் ஒன்ைற உண்டாக்கினான். தன் ைடய 
அந்தக் கூச்சைலக் ேகட்  பயந்தாவ  அவர்கள் மரத்தி ந்  கீேழ இறங்கி, 'ேபேயா 
பிசாேசா' என்  நிைனத் க் ெகாண்  தி ம்பிப் ேபாய் விடட் ம் என்  அவன் 
நிைனத்தி ந்தான். ஆனால், நடந்தேதா ற்றி ம் எதிர்பாராத ேவெறா  நிகழ்ச்சி. 
 
    அந்தக் கூப்பாட் னால் அதிர்ச்சியைடந்த ன்  ஒற்றர்க ம் கிைள னிக்கு 
ேவகமாக ஓ  வந்  நிற்கேவ சுைம அதிகமாகி நாராயணன் ேசந்தன் உட்கார்ந்  
ெகாண் ந்த அந்தக் கிைள 'மடமட'ெவன்  றிந்த . 
 
    தான் நின்  ெகாண் ந்த கிைளக்கு ேமேல ேவெறா  கிைளயில் தாவியதால், 
நாராயணன் ேசந்தன் றிந்  வி ந்த கிைளேயா  கீேழ விழாமல் பிைழத்தான். 
ஆனால் மற்றவர்கள் கிைள றிந்  கீேழ வி வதற்குள் தாங்களாகேவ குதித்  
விட்டனர். 
 
    அரண்மைன நந்தவனத்தில் கூப்பா ம், குழப்ப ம், மரம் றிந்  வி ம் ஓைச ம் 
ேகட் க் ேகாட்ைடக்குள்ேளயி ந்த ரர்கள் தீவட் ம் ைக மாக ஓ  வரேவ, 

திதாகப் குந்தி ந்த ஒற்றர்கள் வி ந்த த் க் ெகாண்  ஓ னர்; ம ப ம் 
கால்வாயில் இறங்கி மதி க்கு ெவளிேய ேபாகாவிட்டால் அகப்பட் க் ெகாள்ள 
ேநாி ெமன்  அவர்க க்குத் ெதாியாதா, என்ன? மரத்தில் திாிசங்குைவப் ேபாலத் 
ெதாங்கிக் ெகாண் ந்த நாராயணன் ேசந்த க்குத் தான் தைலவ  ேபாய்த் 
தி குவ  வந்த கைதயாக ஆகிவிட்ட ! அவனால் கீேழ ம் குதிக்க யவில்ைல. 
ேமேல ம் பி த் க் ெகாள்வதற்குச் சாியான ஆதாரமில்ைல. அவன் அந்தக் 
ேகாட்ைடக்ேகா அரண்மைனக்ேகா அந்நியனில்ைல, மகாமண்டேலசுவர க்கு 
அந்தரங்க மனிதன். ஆனால் அப்ேபா ள்ள சூழ்நிைலயில் அவன் அகப்பட் க் 
ெகாண்டால் பலவிதமான ேகள்விகள் எ வதற்கு இடம் ஏற்பட் வி ம் அல்லவா? 
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    'எப்ப  வந்தான்? எதற்காக வந்தான்? நந்தவனத் க்குள் யா மறியாமல் ைழந்  
மரத்தின் ேமல் ஏறி உட்கார்ந்  ெகாண் க்க ேவண் ய அவசியம் என்ன?' என்ப  
ேபான்ற ேகள்விகள் பிறந்தால் அந்த நிைலயில் அவற் க்கு அவன் என்ன பதில் 
ெசால்ல ம்? பதில் ெசான்னால் இைடயாற் மங்கலம் நம்பிையேய காட் க் 
ெகா ப்ப  ேபால் ஆகும். 
 
    'உண்ைமயில் அகப்பட் க் ெகாள்ள ேவண் யவர்கள் யாேரா அவர்கேள தப்பி 
ஓ விட்டார்கள். நான் எதற்காக அகப்பட் க் ெகாள்ள ேவண் ம்? வந்த சுவ  
ெதாியாமல் இங்கி ந்  ேபாய் வி வ  நல்ல !' என்  தனக்குள் தீர்மானித் க் 
ெகாண்ட நாராயணன் ேசந்தன் கிைளயில் ெதாங்கிக் ெகாண்ேட னிவைர வந் , 
அப்ப ேய நிலா ற்றத் த் தளத்தில் இறங்கினான். 
 
    அவ ைடய நல்ல காலமாக நிலா ற்றத்தில் அப்ேபா  ேவ  யா ம் இல்ைல. 
நந்தவனத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தால் மகாராணி வானவன்மாேதவியார் உள்பட 
யாவ ம் பரபரப்பைடந்  கீேழ ெசன்றி ந்தனர். 
 
    'இந்த மரம் றிந்த ம் ஒ  வைகயில் நல்லதாகப் ேபாயிற் . இல்ைலயானால் 
அந்தப் பாவிகள் இரண்டாவ  ைறயாக மகாராணியாாின் ேமல் குறி 
ைவத்தி ப்பார்கள்' என்  எண்ணித் தி ப்திப்பட்டான் ேசந்தன். ெவகுேநரம் கழித்  
ேகாட்ைடயில் சந்த கெளல்லாம் அடங்கிய பின் வந்த வழிேய ெவளிேயறி 
இைடயாற் மங்கலத் க்குப் றப்பட்டான் அவன். 
    ---------  
 

1.9. ஓைலயின் மர்மம் 
 
    தா ம் மகாமண்டேலசுவரரான இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி ம், அந்தரங்க 
அைறயில் அமர்ந்  உைரயா க் ெகாண் ந்த ேபா  ெவளிப் றம் யாேரா கதைவத் 
தட் ம் மணிேயாைச ேகட்ட டன் தளபதி வல்லாளேதவனால் அ  யாராயி க்கக் 
கூ ெமன்  நிைனத் ப் பார்க்கக் கூட யவில்ைல. 
 
    ஆனால் மகாமண்டேலசுவரரான இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிேயா, கத  
திறக்கப்ப வதற்கு ன்ேப ெம வாகச் சிாித் க் ெகாண்  ெவளிேய நிற்பவைன 
அவ ைடய ெபயைரச் ெசால் க் கூப்பிட்டார். 
 
    "யார், நாராயணன் ேசந்தன் தாேன? வா, அப்பா! கதைவத் திறந்  ெகாண்  
உள்ேள வா! உன்ைனத்தான் எதிர்பார்த் க் ெகாண் ந்ேதன்" என்  அவர் கூறிய 
ேபா  தளபதி அைடந்த வியப் க்கு அளேவ இல்ைல. 
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    மணிகள் ஒ க்குமா  கதைவத் திறந்  ெகாண்  நாராயணன் ேசந்தன் உள்ேள 
பிரேவசித்தான். அவன் அணிந்தி ந்த ஆைடகள் நைனந்தி ந்தன. உடம்பில் ேச ம், 
சகதி மாக இ ந்த . தைல யில் இரண்ெடா  ப ப்பைடந்த மகிழ இைலக ம், 

க்க ம் ெச கிக் ெகாண்  கிடந்தன. 
 
    இந்தக் ேகாலத்ேதா  உள்ேள வந்  நின்ற அவைன ஏற இறங்கப் பார்த்தார் 
இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி. "இ  என்னப்பா ேதாற்றம்? உன் ைடய அழகான 
ேகசத் க்கு மகிழம் ச் சூட் க் ெகாள்ளவில்ைல என்றால் அ க்கிறேதா?" என்  அவர் 
ேகட்ட ேபா  அவ க்ேக ஆச்சாியமாகி விட்ட . 
 
    "என்ன ! மகிழம் வா? என் தைலயிலா?" என்  ெசால் ச் சிாித் க் ெகாண்ேட 
அவன் தைலையத் தடவி உதறினான். இைலக ம் க்க ம் கீேழ உதிர்ந்தன. 
 
    "ேசந்தா! நீ சுசீந்திரம் தா மாலய விண்ணகரத்தில் என்ைனச் சந்தித் க் 
கூறியெதல்லாம் உண்ைமதாேன? இேதா உட்கார்ந்தி க்கும் தளபதி ஓேர ஓர் 
உண்ைமைய மட் ம் ஏேனா மைறப்பதற்கு யற்சி ெசய்கிறார். அந்த ன்  
ஒற்றர்களிடம் ஏேதா ஓர் ஓைல இ ந்தெதன் ம், அந்த ஓைலையத் தளபதி 
அவர்கேளா  ேபாாிட் க் ைகப்பற்றி ைவத் க் ெகாண் ப்பதாக ம் நீ கூறினாய். 
இவர் எல்லாவற்ைற ம் ெசால் விட்டார்; ஆனால் அைத மட் ம் ெசால்லவில்ைல. 
நானாகேவ இப்ேபா தான் வ வில் அவாிடம் அைதப் பற்றிக் ேகட் க் 
ெகாண் ந்ேதன். நல்ல சமயத்தில் நீ ம் வந்தி க்கிறாய்!" 
 
 
    "சுவாமீ! என் கண்களால் கண்ட உண்ைமையத் தான் அ ேயன் சுசீந்திரத்தில் 
தங்களிடம் ெதாிவித்ேதன்.  இலச்சிைன ம், பைன இலச்சிைன ம் ஆகிய 
அரசாங்க த்திைரகள் அந்த ஓைலயில் அ த்த த்  வாிைசயாகப் 
ெபாறிக்கப்பட் ந்தன. என் ைகயாேலேய அைத எ த் ப் பார்க்கும் வாய்ப் க் கூட 
எனக்குக் கிட் ய . ரதி ஷ்டவசமாக என்னால் அைதப் ப த் ப் பார்க்க யாமல் 
சந்தர்ப்பம் ெக த்  விட்ட . ஆனால் கடற்கைரப் பாைறக க்கு ந ேவ தளபதி 
எதிாிகேளா  வாட்ேபார் ெசய்தைத ம் ஓைலைய ைவத் க் ெகாண் ந்தவன் 
அைதக் கட ல் எறிவதற்குப் ேபான ேபா  அவன் ைகைய மறித்  அவர் அைதப் 
பறித் க் ெகாண்டைத ம் என் கண்களால் கண்ேடன்." 
 
    "நீ இவ்வள  உ தியாகச் ெசால்கிறாய். அவர் அைதப் பற்றி வாய் திறக்கேவ 
பயப்ப கிறாேர!" என்  ன்னைகேயா  அ கில் அமர்ந்தி ந்த வல்லாளேதவைனச் 
சுட் க் காட் னார் மகாமண்டேலசுவரர். 



 51

 
    "ஒ  ேவைள அந்த ஓைலயில் அடங்கியி க்கும் ெசய்தி இவைர இப்ப  ெமௗனம் 
சாதிக்கச் ெசய்கிறேதா என்னேவா?" என்றான் நாராயணன் ேசந்தன். தளபதி 
வல்லாளேதவன் திக்பிரைமயைடந்  ேபாய் ேபசாமல் உட்கார்ந்தி ந்தான். அவன் 
மனத்தில் கீழ்க்கண்ட எண்ணங்கள் ஓ ன. 
 
    'ஆகா! இந்த இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி யா க்கும் ெதாியாமல் எவ்வள  
அந்தரங்க ஏற்பா கைளச் ெசய்தி க்கிறார்! நாட் ல் நடப்பைதெயல்லாம் 
ஒன் விடாமல் அறிந்  ெகாண்  வந்  கூற இவைரப் ேபாலேவ இவ க்கு ஒ  
தந்திரசா யான ஒற்றன்! இவ க்குத் ெதாியா  என்ேறா, ெதாியவிடக் கூடா  
என்ேறா எைத ம் எவரா ம் மைறத்  ைவக்க யா  ேபா க்கிறேத! எவ்வள  

ன் ேயாசைன எவ்வள  சாமர்த்தியம்' என்  அவைரப் பற்றிய வியப்பான 
நிைன களில் ஆழ்ந்  ேபாய் உட்கார்ந்தி ந்தான்! 
 
    "வல்லாளேதவா! இேதா நிற்கிறாேன நாராயணன் ேசந்தன், இவைன உனக்குத் 
ெதாி மல்லவா? இவன் யாாிடம் ெபாய் ெசான்னா ம் என்னிடம் ெபாய் ெசால்ல 
மாட்டான்." 
 
    இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி ெசாற்கைள ஒவ்ெவான்றாக நி த்திச் ெசான்னார். 
இ வைர அவ க்கு எ த் க் காட்டாமல் மைறத்  ைவத்தி ந்த ஓைலைய ெவளிேய 
எ த்தான். 
 
    "மகாமண்டேலசுவரர் என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம். ஒ  காரணத் க்காக நான் 
இந்த ஓைலையக் ைகப்பற்றிய விவரம் யா க்கும் ெதாியாம ப்ப  நல்லெதன்  
மைறத்ேதன். ேவ  விதத்தில் தவறாக நிைனத் க் ெகாள்ளக் கூடா " என்  
பவ்வியமான குர ல் ெசால் க் ெகாண்ேட மடங்கிச் சு ண் ந்த அந்த ஓைலைய 
எ த்  அவர் ைகயில் ெகா த்தான். 
 
    "ஆ! இந்த ஓைலதான்..." என்  அைதப் பார்த்த ம் அ கில் அடக்கமாக நின்  
ெகாண் ந்த நாராயணன் ேசந்தன் வியந்  கூவினான். 
 
    அந்த ஓைல, அதில் இடப்பட் ந்த , பைன ஆகிய த்திைரகள் 
இவற்ைறெயல்லாம் பார்த்த பின் ம் வியப்ேபா, அதிர்ச்சிேயா அைடயாத நிதானமான 

கக் குறிப் டன் அைதப் ப த்தார் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி. அந்த ஓைல அவர் 
ெபய க்குத்தான் எ தப்பட் ந்த . அதில் அடங்கியி ந்த ெசய்தி ம் சாதாரணமான 
ெசய்தியல்ல. 
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    "மகாமண்டேலசுவரரான றத்தாய நாட்  நாஞ்சில் ம ங்கூர்க் கூற்றத்  
இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி அவர்கள் தி ச் ச கத் க்கு, வடதிைசப் ெப மன்னரான 
ேசாழன் ேகாப்பரேகசாி பராந்தக ம், ெகா ம்பா ர்க் கு நில மன்ன ம், 
அரசூ ைடயா ம் ஆகிய வ ம் எ திக் ெகாண்ட தி கம். இந்தத் தி க ஓைல 
தங்கள் ைகைய அைடவதற்கு ன் தங்களால் றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடயில் 
பா காக்கப்பட்  வ பவ ம், நாஞ்சில் நாட்  மகாராணியா மாகிய, காலஞ்ெசன்ற 
திாி வனச் சக்கரவர்த்திகளான பராந்தக பாண் ய ேதவாின் தி த்ேதவி 
வானவன்மாேதவியார் விண் லக பதவி அைடந்தி ப்பார்; அல்ல  நாங்கள் 
ெசய்தி க்கும் ஏற்பா  அவ க்கு அந்தப் பதவிைய அளித்தி க்கும். 
 
    எனேவ, மகாமண்டேலசுவரராகிய தங்கைள ம், தங்க டன் இ க்கும் நாஞ்சில் 
நாட் க் கூற்றத் தைலவர்கைள ம் உடேன வடதிைசப் ேபரரசுக்கு அ பணி மா  
ேவண் க் ெகாள் கிேறாம். நாைள ம நாள் ேசாழ நாட் த் தி ப் றம்பியத்தில் 
நாங்கள் வ ம் உங்கைள எதிர்பார்க்கிேறாம். 
 
    இந்த ஏற்பாட் க்கு இணங்காவிட்டால் உடேன வடதிைச ம்மன்னர்கள் ெப ம் 
பைடேயா  நாஞ்சில் நாட்ைடத் தாக்குவதற்கு ேநாி ம். 
 
    1. பராந்தக ேசாழன் 
    2. ெகா ம்பா ர்க் கு நில மன்னன் 
    3. அரசூ ைடயான் ெசன்னிப் ேபரைரயன்." 
 
    இந்தச் ெசய்திையப் ப த்  த்த ேபா , மகாமண்டேலசுவராின் இதழ்களில் 
அலட்சிய பாவம் நிைறந்தெதா  ன்னைக மிளிர்ந்த . அவர் தைலைய நிமிர்த்தித் 
தளபதி வல்லாளேதவைன உற் ப் பார்த்தார். அ கி ந்த நாராயணன் ேசந்தைன 
ஒ  தடைவ பார்த்தார். 
 
    "சுவாமி! இந்த விநா  வைர மகாராணியா க்கு ஒ  ன்ப ம் இல்ைல. அ ேயன் 
இப்ேபா  கூட அங்ேக ேகாட்ைடயி ந் தான் ேநேர வ கிேறன்" என்  
அவ ைடய பார்ைவயில் ெபாதிந்தி ந்த ேகள்விையக் குறிப்பினால் ாிந்  ெகாண்  
பதில் கூறினான் ேசந்தன். 
 
    "தளபதி! இந்த ஓைலைய நீ என்னிடம் காட்டத் தயங்கியதற்குச் சிறப்பாக ேவ  
காரணம் ஏேதா இ க்குெமன்  எனக்குத் ேதான் கிற . அைத எனக்குச் ெசால்லலாம் 
அல்லவா? ெதாிந்  ெகாள்ள ஆவலாயி க்கிேறன்" என்றார் மகாமண்டேலசுவரர். தன் 
மனத்தில் யா க்கும் ெவளிப்ப த்திச் ெசால்ல இயலாத அந்தரங்கமான இடத்தில் 



 53

மைறந்தி ந்த ஓர் உண்ைமைய அவ ைடய ேகள்விக்கு பதிலாகச் ெசால்ல 
ேவண் யி ந்ததால் தளபதி வல்லாளேதவன் தயங்கினான். 
 
    ஒ ேவைள நாராயணன் ேசந்தன் அ கில் இ ப்பதால் தான் தளபதி ெசால்லத் 
தயங்குகிறாேனா என்  நிைனத்தார் மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    "ேசந்தா! ஆற்  நீாி ம் ேசற்றி ம் சகதியி ம் ரண் விட்  ஈர உைடேயா  
நின்  ெகாண் க்கிறாேய. ேபாய் உைட மாற்றிக் ெகாண்  வா," என்  ெசால்  
நாராயணன் ேசந்தைன அங்கி ந்  அவர் அ ப்பி ைவத்தார். 
 
    ஆனால் அதன் பின் ம் தளபதி வாய் திறக்கவில்ைல. "வல்லாளேதவா! உன் 
மனத்தில் இ ப்பைத நீ என்னிடம் ெசால்லத் தயங்குகிறாய்; பரவாயில்ைல. நீ 
ெசால்லேவ ேவண்டாம். பல  காத ெதாைலவி க்கும் வடதிைச ம்மன்ன ம் 
இந்தக் கணத்தில் என்ன எண்ணிக் ெகாண் க்கிறார்கள் என்பைதக் கூட என்னால் 
இங்கி ந்ேத ெசால் விட ம். நீ நிைனப்பைதத் ெதாிந்  ெகாள்வ  ெபாிய 
காாியமில்ைல. இேதா ெசால்கிேறன் ேகள்! இந்த ஓைலையப் ப த்த ம் உன் 
மனத்தில் என்ன ேதான்றிய  ெதாி மா? 'மகாமண்டேலசுவரேர வடதிைச 

ேவந்தர்க க்கு உள்ைகயாக இ ப்பார் ேபா க்கிற . இல்ைலயானால் இந்த 
ஓைல அவர் ெபய க்கு எ தப்ப மா? ஆகா! இ  எவ்வள  அநியாயம்! 
வானவன்மாேதவிையக் ெகாைல ெசய்வதற்கு ஒற்றர்கைள அ ப் மா  இவேர 
வடதிைசப் ேபரரச க்குத் ெதாிவித்தி க்க ேவண் ம். தி ப் றம்பியத்தில் அவர்கைள 
வந்  சந்திப்பதாக இவேர ெசால் யி ப்பார். மகாமண்டேலசுவரேர இப்ப ச் சதி 
ெசய்தால் இந்த நா  எங்ேக உ ப்படப் ேபாகிற ?' என்ெறல்லாம் உன் மனத்தில் 
ேதான்றிய  உண்டா, இல்ைலயா?" என்  ேகட் விட்  நைகத்தார் அவர். 
 
    தளபதி வல்லாளேதவன் தி க்கிட் ப் ேபானான். இந்த மனிதர் என்ன 
மந்திரவாதியா? இவ க்கு ஏதாவ  குறளி வித்ைத ெதாி மா? என் ைடய மனத்தில் 
ஏற்பட் க்கும் சந்ேதகத்ைத அப்ப ேய கண் பி த் ச் ெசால்  விட்டாேர! என்  
வியந்தான். 
 
    "என்ன தளபதி! உண்ைமதானா?" 
 
    தன் நிைனவில்லாமேல அவ ைடய ேகள்விக்கு 'ஆம்' என்  பதில் ெசால்வ  ேபால் 
அவன் தைல அைசந்த . 
 
    "நீ இப்ப  நிைனத்தைத நான் ஒ  பிைழயாகக் க தவில்ைல. சந்தர்ப்பத்தின் 
ேகாளா  உன்ைன இப்ப  நிைனக்கச் ெசய்தி க்கிற . ஆனால் வல்லாளேதவா! 
இந்த ஓைலைய ம் இ  கிைடத்த நிகழ்ச்சிைய ம் ெதாடர்ந்  எண்ணி மனத்ைதக் 
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குழப்பிக் ெகாள்ளாேத. இப்ேபாேத மறந்  வி !" இ வைரயில் அைமதியாகத் தைல 
குனிந்  அவர் கூறியைதெயல்லாம் ேகட் க் ெகாண் ந்த தளபதி தைல நிமிர்ந்  ஒ  
ேகள்வி ேகட்டான். 
 
    "மகாமண்டேலசுவரர் ெசால்வைத நான் அப்ப ேய ஏற் க் ெகாள்கிேறன். ஆனால் 
மகாராணி வானவன்மாேதவியாைரக் ெகாைல ெசய்வதற்காகப் பயங்கரமான சதி 

யற்சிகள் என் கண்காணேவ நடக்கும் ேபா  கடைம ம் ெபா ப் ள்ள நான் 
அைதப் பார்த் க் ெகாண்  சும்மா இ க்க மா? அ  நீதியல்லேவ?" 
 
    "தளபதி! உன் ைடய பதவிக்கு இந்தப் ெபா ப்  உணர்ச்சி அவசியமான தான். 
ஆனால் மகாராணியாைரக் ெகாைல ெசய்வ ம், றத்தாய நாட்ைடக் ைகப்பற்ற 

யல்வ ம் யாரா ம் எளிதில் யாத காாியங்கள். அப்ப ேய வதாக 
இ ந்தா ம் அதைன நீ ம் உன்ைனச் ேசர்ந்த பைட ரர்க ம் மட் ம் த த் விட 

ெமன்  எண் வ  ேபதைம! உன்ைனக் காட் ம் உன் சாமர்த்தியம், 
ெபா ப்  ஆகியவற்ைறக் காட் ம் பல மடங்கு வ ைம வாய்ந்த சக்தி ஒன்  
மகாராணி வானவன்மாேதவிைய அல் ம், பக ம், அனவரத ம் இைடவிடாமல் 
காத்  வ கிறெதன்ப  உனக்குத் ெதாி மா?" 
 
    அவ ைடய இந்தச் ெசாற்களி ந்  ஏேதா ஒ  கூர்ைமயான ள் தன் மனத்தில் 
ைதத் விட்ட  ேபா ந்த  வல்லாளேதவ க்கு. அவர் தன்ைன ம் தன் 
சக்திைய ம் ஏளனம் ெசய்யேவண் ம் என்பதற்காக அப்ப ப் ேபசுகிறாரா, அல்ல  
மைற கமாகக் குத்திக் காட் கிறாரா என்  ெதளிவாகப் ாிந்  ெகாள்ள யாமல் 
திணறினான் அவன். குபீெரன்  அவன் மனத்தில் ஆத்திரம் ைகந்த . ஒேர ஒ  
விநா க்குள் உணர்ச்சி வசப்பட்  அவைர எதிர்த் ப் ேபசிவிடத் ணிந்  விட்டான் 
வல்லாளேதவன். 
 
    அவன் நிைலையப் பார்த் ப் ாிந்  ெகாண்ட அவர் உள் ரச் சிாித் க் ெகாண்ேட, 
"வல்லாளேதவா! உனக்கு வ கிற ேகாபத்ைதப் பார்த்தால், இப்ேபாேத வாைள 
உ விக் ெகாண்  என்ேமல் பாய்ந்  வி வாய் என்  ேதான் கிற . ெபா ! 
ஆத்திரப்படாேத. மகாராணியாாின் நலத்தி ம் நாஞ்சில் நாட் ன் அைமதியி ம் மிக 
அதிகமான ெபா ப்  எனக்கும் இ க்கிற " என்  நிதானமாகக் கூறினார். 
 
    "மகாமண்டேலசுவராின் ஆற்றைலேயா, ஆைணகைளேயா அ ேயன் எப்ேபா ம் 
குைறவாக மதிப்பிட்டதில்ைல. ஆனா ம் அ ேயனிடம் அவர் இவ்வள  க ைமயாக 
நடந்  ெகாள்வாெரன் ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல. நாைள நாஞ்சில்நாட்  
மகாசைபையக் கூட்ட ேவண் ெமன்  மகாராணியார் ெதாிவிக்கச் ெசான்னதனால் 
தான் இங்கு வந்ேதன். இல்ைலயானால் இங்கு வந்  தங்க க்கு இவ்வள  சிரமம் 
ெகா த்தி க்க மாட்ேடன்." தளபதி அைமதியாகப் ேபச யன்றா ம் ேவகமாக வந்த 
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ேகாபத்ைத வ வில் அடக்கிய சாயல் அவன் ெசாற்கள் ஒவ்ெவான்றி ம் பிரதிப க்கச் 
ெசய்தன. 
 
    அவன் கூறியைதக் ேகட் விட் , ஏேதா பதில் கூ வதற்காக இைடயாற்  மங்கலம் 
நம்பி வாய் திறந்தார். அேத ேநரத் க்கு ஈர உைடகைள மாற்றிக் ெகாண்  தி ம்பிய 
நாராயணன் ேசந்தன் அந்தரங்க அைறக்குள் ைழந்  விட்டான். 
 
    இர ப் ேபா  ந ச்சாமத் க்கும் ேமலாகிவிட்ட . மகாமண்டேலசுவராின் அழகிய 
ெபாிய மாளிைகயில் அந்த ஒேர ஒ  அைறையத் தவிர மற்ெறல்லாப் பகுதிக ம் 
நிலெவாளியின் அைமதியில் அடங்கிக் கிடந்தன. பறளியாற்றில் 'கலகல'ெவன்  
தண்ணீர் பா ம் ஒ , மரப்ெபாந் களி ள்ள ஆந்ைதகளின் குரல் இைவ தவிர 
இைடயாற்  மங்கலம் தீ  நிசப்தமாகி விட்ட . 
 
    தளபதி வல்லாளேதவனின் அப்ேபாைதய மனநிைல எவ்வள  ேநரமானா ம் 
அந்தத் தீைவ விட்  அக்கைரக்குப் ேபாய் அரண்மைனக்குச் ெசன்  விட ேவண் ம் 
என்  உ தியாக இ ந்த . அன்ைறக்கு மட் ேம அதற்கு ன் அவ ைடய மனத்தில் 
ஏற்பட் ராத சில பயம் நிைறந்த உணர் கள் ஏற்பட்டன. அந்தத் தீ , அந்த மாளிைக, 
அவெனதிேர ஊ ம் விழிப்பார்ைவேயா  ெபாதியமைல சிகரெமனக் கம்பீரமாக 

ற்றி க்கும் மகாமண்டேலசுவரர், அவர் அ கில் நிற்கும் நாராயணன் ேசந்தன் என்ற 
அந்தக் குள்ளன், எல்ேலா ம், எல்லாப் ெபா ம், ஏேதா ஒ  ெபாிய மர்மத்தின் 
சின்னஞ்சி  பிாி கைளப் ேபால் ேதான்றினார்கள். 
 
    'படகு வி ம் அம்பலவன் ேவளான் மட் ம் உறங்காமல் ைறயில் 
விழித்தி ப்பானானால் எப்ப ம் இவாிடம் விைட ெபற் க் ெகாண்  றப்பட்  
விடலாம். இவர் என்னிடமி ந்  எல்லாச் ெசய்திகைள ம் ெதாிந்  ெகாண்  
விட்டார். ஆனால் இவாிடமி ந்  நான் ஒன் ம் ெதாிந்  ெகாள்ள யவில்ைல. 
இன்  மாைல கன்னியாகுமாியில் நடந்த எல்லாச் சம்பவங்கைள ம் எனக்குத் 
ெதாியாமேல இவ ைடய ஒற்றனான இந்தக் குட்ைடயன் மைறந்தி ந்  
கண்காணித்தி க்கிறான். நாேனா மகாமண்டேலசுவர க்கு ஒன் ம் ெதாிந்தி க்கக் 
காரணமில்ைல என்  பகற்கன  கண்  ெகாண் க்கிேறன். ஒ  ேகா யி ள்ள 
இந்தத் தீவின் மாளிைகயில் இ ந்  ெகாண்  நாஞ்சில் நாட்  ைல க்குகளில் 
நடப்பைதக் கூட ஒன் விடாமல் பார்த் க் ெகாண் க்கிறார் இந்த மனிதர்!' - பய ம் 
மைலப் ம் கலந்த இ  ேபான்ற திைகப் ட் ம் நிைன கள் தாம் வல்லாள ேதவனின் 
மனத்தில் கிளர்ந்தன. 
 
    "சாி! அப்ப யானால் நாைளக்கு மகாசைப கூட் வைதப் பற்றிக் கூ ங்கள். அைதத் 
ெதாிந்  ெகாண்  நான் இங்கி ந்  விைடெபற் க் ெகாள் கிேறன். 
அரண்மைனயில் மகாராணியார் என்ைன எதிர்பார்த் க் காத்தி ந்தா ம் 
காத்தி ப்பார்" என்  அவன் இப்ப க் ேகட்ட ம் அவர் ம ப ம் அவைன ேநாக்கிச் 
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சிாித்தார். அவ ைடய அந்தச் சிாிப் களில் அப்ப  என்னதான் மைறந்  
ெகாண் க்கின்றன? ஒவ்ெவா  சிாிப் க்கும் ஓர் உள்ளர்த்தம் இ ப்ப  ேபால் 
அல்லவா அவ க்குத் ேதான்றிய ! 
 
    "ேசந்தா! தளபதி தி ம்பிப் ேபாவதற்கு எவ்வள  அவசரப்ப கிறார் பார்த்தாயா? 
அவ க்கு இங்ேக இ ப்பதற்ேக பயமாக இ க்கிற . நாெமல்லாம் சிங்கம், , 
கர கள் என்  நிைனக்கிறார் ேபா ம்" என்  தளபதிக்குப் பதில் ெசால்லாமல் 
ேசந்தைன ேநாக்கிக் கூ பவர் ேபாலக் கூறினார் மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    "சுவாமீ! இவர் ேபாக ேவண் ெமன்றா ம் இப்ேபா  ேபாக யா . என்ைன 
இக்கைரக்குக் ெகாண்  வந்  விட்ட பின் அம்பலவன் ேவளான் ேதாணிையத் 

ைறயில் கட் விட் , உறங்கப் ேபாய்விட்டான். இனி நாைளக்கு ைவகைறயில் தான் 
ேதாணி ேபாகும்" என்  ேசந்தன் கூறினான். 
 
    "ேகட் க் ெகாண்டாயா, தளபதி! உன்ைன இங்ேக யா ம் வி ங்கிவிட 
மாட்டார்கள். இன்றிர  இங்ேக தங்கிவிட் க் காைலயில் ேபாகலாம். மகாசைபக் 
கூட்டத் க்காக நா ம் அரண்மைனக்கு வரேவண் யி க்கிற . நாம் இ வ ம் 
ேசர்ந்ேத ேபாகலாம். மற்ற கூற்றத் தைலவர்கைளெயல்லாம் ேநேர அரண்மைனக்குப் 

றப்பட்  வ ம்ப  தாேன ெசால்  அ ப்பியி க்கிறாய்?" 
 
    "ஆம்! அவர்கள் யாவ ம் நாைளக் காைலயில் ேநேர அரண்மைனக்குத் தான் 

றப்பட்  வ வார்கள்." 
 
    "நல்ல ! இப்ேபா  உன்னிடம் ஒ  க்கியமான ேவண் ேகாள் வி க்கப் 
ேபாகிேறன். இந்த ேவண் ேகாள் என் ைடய ெசாந்த நன்ைமக்காக மட் ம் அல்ல, 
எத்தைனேயா வைகயில் இந்தத் ேதசத்தின் நன்ைமகள் இந்த ேவண் ேகா க்குள்ேள 
ெபாதிந்தி க்கலாம். அவற்ைறெயல்லாம் விளக்கேவா விவாித் ச் ெசால்லேவா இ  
ேநரமில்ைல" என்றார் நம்பி. 
 
    "மகாமண்டேலசுவராின் பலமான அ ப்பைடையப் பார்த்தால் அ  எத்தைகய 
ேவண் ேகாளாக இ க்குேமா என்  அ ேய க்கு உண்ைமயிேல பயமாகத்தான் 
இ க்கிற " என்  தளபதி இைடமறித் க் கூறினார். 
 
    "பயப்ப வதற்கு இதில் அப்ப  ஒன் ம் இல்ைல. இந்த ஓைலைய இப்ேபா  நான் 
உன்னிடம் தி ப்பிக் ெகா க்கப் ேபாவதில்ைல. நான் பத்திரப்ப த்தி ைவத் க் 
ெகாள்ேவேனா என்  நிைனக்கிறாய் அல்லவா? அப்ப ம் ெசய்யப் ேபாவதில்ைல. 
பின் என்ன ெசய்யப் ேபாகிேறன் ெதாி மா? இேதா நீேய பார்த் த் ெதாிந்  ெகாள்" 
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என்  ெசால் விட் ப் பக்கத்தில் நின்  ெகாண் ந்த நாராயணன் ேசந்தைனச் 
சமிக்ைஞ ெசய்  கூப்பிட்  ஏேதா ெமல்லக் கூறினார். 
 
    அவன் உடேன அந்த அைறக்குள்ேள எாிந்  ெகாண் ந்த தீபங்களில் ஒன்ைற 
எ த்  வந்  அவ க்கு ன்னால் ஏந்திப் பி த் க் ெகாண்  நின்றான். தளபதி 
வல்லாளேதவ க்குப் பகீெரன்ற . "ஐேயா இெதன்ன காாியம் ெசய்கிறீர்கள்?" என்  
மகாமண்டேலசுவராின் ைகையப் பி த் த் த க்க எ ந்தான் அவன். 
 
    "நில், அப்ப ேய! ெசய்ய ேவண் யைதத்தான் ெசய்கிேறன்" என்  ெசால் க் 
ெகாண்ேட ஓைலையச் சுடாில் காட் னார் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி. அந்த 
ஓைலயில் தீப்பற்றிய . 
    --------------  
 

1.10. உைற ர்க் ேகாட்ைடயில் மந்திராேலாசைன 
 
    இந்தக் கைதயின் ஆரம்பத்தில் கன்னியாகுமாிக் கடற்கைரயில் சந்தித்த பயங்கர 
ஒற்றர்கைளப் பற்றித் ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற ஆவல் ேநயர்க க்கு 
இ க்கும் அல்லவா? அந்த ஒற்றர்கள் வந்த ேநாக்கம், அ ப்பப்பட்ட விதம் இைவ 
பற்றி இதற்குள்ேளேய ஒ  மாதிாி அ மானித் க் ெகாள்ள ந்தா ம் இங்ேக 
அைதப் பற்றிச் சற்  விாிவாகக் கூறிவிட ேவண் ய  அவசியம் தான். 
 
    மன்னாதி மன்ன ம், ெதன் திைசப் ேபரரச மாகிய பராந்தக பாண் யர் காலமான 
பின் வட திைச மன்னர் பாண் ய நாட் ன் ேமல் பைடெய த்த ம், குமார 
பாண் யனாகிய இராசசிம்மன் ஈழத்தீ க்கு ஓ ப் ேபான ம், வட பாண்  நா  
எதிாிகளின் வசப்பட்ட ம், ஏற்கனேவ ேநயர்கள் அறிந்  ெகாண்ட நிகழ்ச்சிகள். 
 
    வடதிைச ேவந்தர்களின் ஆைச வட பாண்  நாட்ைட ெவன்றேதா  அடங்கி 
விடவில்ைல; அவர்கள் ெதன் பாண்  நாட்ைட ம் ைகப்பற்ற வி ம்பினார்கள். 

க்கியமாக அந்த வி ப்பத் க்கு ன்  காரணங்கள் இ ந்தன. 
 
    தல் காரணம், பராந்தகனின் ேகாப்ெப ந்ேதவி உயி டன் தப்பிச் ெசன்  
ெதன்பாண்  நாட்  மகாமண்டேலசுவராின் பா காப்பில் வாழ்கிறாள் என்  
அவர்கள் ெதாிந்  ெகாண்ட . அவள் உயி டன் இ க்கிறவைர என்றாவ  
எப்ப யாவ  தன் தல்வன் இராசசிம்மைனத் ேத க் ெகாண்  வந்  மீண் ம் 
பாண் யர் ஆட்சிைய நிைலநி த் வதற்கு அவள் யன்  வி வாேளா என்ற பயம் 
அவர்க க்கு இ ந்த . இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி ம் ெதன் றத்தாய நாட் ப் 
ெப ம் பைட ம் வானவன் மாேதவிேயா  ஒத் ைழத்  அப்ப ச் ெசய்ய 

ற்ப வதற்குள் சில சதித்திட்டங்களின் லம் தங்க ைடய ஆைசைய த் க் 



 58

ெகாள்ளத் திட்டமிட்டனர் வடதிைச ம்மன்னர்கள். அதற்காகச் ேசாழன் 
ேகாப்பரேகசாி பராந்தக ம், ெகா ம்பா ர் மன்ன ம், அரசூ ைடயா ம் 
உைற ர்க் ேகாட்ைடயில் ஓர் இரகசிய மந்திராேலாசைனக் கூட்டம் நடத்தினார்கள். 
வடதிைச ம்மன்னர்க ம் தங்க ைடய க்கியமான இராஜாங்க அதிகாாிேயா  
உைற க்கு வந்தி ந்தனர். 
 
    ேசாழன் ேகாப்பரேகசாி பராந்தகனின் உைற ர் அரண்மைனயில் மந்திராேலாசைன 
சைபயின் கூட்டம் கூ ய . அழகும், இளைம ம், ர ம், ஒன்ேறாெடான்  ேபாட்  
ேபாட் க் ெகாண்  ஒன் பட்ட உ வம் ேபால் ேசாழ ம், பிடாி மயிேரா  கூ ய 
சிங்கத்ைதப் ேபான்ற கம்பீரமான ேதாற்றத்ைத ைடய அரசூ ைடயா ம், 
காண்பவர்கைளப் பய த் ம் வளமான அடர்ந்த மீைச ம், ெந ப்  வட்டங்கைளப் 
ேபால் சுழ ம் கண்க ம், யாைன ேபால் ப த்த ேதாற்றத்ைத ைடய 
ெகா ம்பா ர் மன்ன ம் அ க ேக ன்  சிம்மாசனங்களில் ற்றி ந்தனர். 
தி மந்திர ஓைலநாயகர்க ம் அைமச்சர் பிரதானிக ம் சுற்றி ம் இடப்பட் ந்த 
மற்ற ஆசனங்களில் அமர்ந்தி ந்தனர். 
 
    "இந்த மந்திராேலாசைனக் கூட்டம் வடபால் நாட் ப் ெப  மன்னர்களாகிய 
நமக்குள் ஓர் அவசியமான தீர்மானத்ைத ஏற்ப த்தி  ெசய்  ெகாள்வதற்காகக் 
கூட்டப்பட் க்கிற . நாம் வ ம், நம் ைடய பைடக மாகச் ேசர்ந்  சமீபத்தில் 
பாண்  நாட் ன் வடபகுதிைய ெவற்றி ெகாண்ேடாம். சி  பிள்ைளயாகிய பாண் ய 
இளவரசன் இராசசிம்மன் நமக்கு அஞ்சிக் கடல் கடந்த நாட் க்கு ஓ விட்டான். 
அவைனப் பற்றி நமக்குக் கவைல இல்ைல. ஆனால் காலஞ்ெசன்ற பராந்தக 
பாண் யனின் ேகாப்ெப ந்ேதவி ம், இராசசிம்மனின் தா மான வானவன்மாேதவி 
ெதன்பாண்  நாட் ல் ேபாய் வ ைமமிக்க ஆதர கேளா  வாழ்ந்  வ கிறாள். 
அதனால் நமக்கு ஓரள  நிம்மதிக் குைற  ஏற்பட் க்கிற  என்பைத நாம் வ ம் 
நன்கு உணர்ேவாம்" என்  ேசாழன் ேபச்ைசத் ெதாடங்கி ைவத்தான். அ வைரயில் 
ஏேதா ெசால்வதற்காகத் த் க் ெகாண் ந்த அரசூ ைடயான் ஒ  கைனப் க் 
கைனத் க் ெகாண்  ேபசுவதற்கு ற்பட்டான். 
 
    "நண்பர்கேள! ெதன்பாண்  நாட்ைட ம் அங்ேக மகாராணி வானவன்மாேதவிக்குக் 
கிைடத்தி க்கும் பலமான ஆதரைவ ம் சாதாரணமாக மதிப்பிட்  விட்  நாம் 
ேபசாமல் இ ந் விட யா . அமர பதவி அைடந்  விட்ட பராந்தகனின் ரம் 
உங்க க்குத் ெதாியாததன் . அந்த வழி ைறயில் இரண்  ெகா ந் கள் 
எஞ்சியி க்கின்றன. மகாராணிைய ம், குமார பாண் யைன ம் தான் இப்ப க் 
குறிப்பி கிேறன். மதி ட்ப ம் அறிவாற்ற ம் உைடயவரான ெதன்பாண்  நாட்  
மகாமண்டேலசுவராின் சிந்தைன ம், நாஞ்சில் நாட் ப் ெப ம்பைடத் தளபதியான 
வல்லாளேதவனின் ர ம் ஒன்  ேசர்ந்தால் பின்  நம்ைமேய கதிகலங்கச் ெசய்  
வி வார்கள்." 
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    ேபசும்ேபா  அரசூ ைடயான் கண்களில் உ தியான ஒளி மின்னிய . குர ல் 
அ த்தம் ெதானித்த . "அன் க்குாிய ேசாழ ேவந்தேர! அரசூ ைடய ெசன்னிப் 
ேபரரசேர! நீங்கள் இ வ ம் கூறியவற்ைற அப்ப ேய ஏற் க் ெகாள்கிேறன். நீண்ட 
ேநரம் ேபசிக் ெகாண்ேட கழிப்பதால் என்ன பயன்? ெசயைல நிைறேவற்ற ேவண் ம். 
அதற்கு உடன யாக ஒ  வழி ெசால் ங்கள்." 
 
    இப்ப க் கூறியவன் ெகா ம்பா ர் மன்னன். அப்பப்பா! அவன் ேதாற்றத்ைதப் 
ேபாலேவ குர ம் க ைமயாகத்தான் இ க்கிற . இ  ழக்கத்ைதப் ேபால ைகையத் 

க்கி ஆட்  உணர்ச்சிகரமாகப் ேபசினான் அவன். அந்தச் சு க்கமான ேபச்சி ம், 
க பாவத்தி ேம 'இவன் அதிகம் ேபசுவைத வி ம்பாத காாியப் ' என்  ெதாிந்  

ெகாள்ள ந்த . 
 
    " ன்  ெசய்த  ேபாலேவ நாம் வ ம் ஒன்  ேசர்ந்  நாஞ்சில் நாட் ன் ேமல் 
பைடெய த்  விடலாம்" என்றான் அரசூ ைடயான். 
 
    மற்ற இ வ ம் அதற்கு இணங்கவில்ைல. "இப்ேபா தான் ஒ  ெபாிய ேபாாில் 
ஈ பட்  அ த் ப் ேபான பைடகைள ம ப ம் உடன யாகத் ன் த்த 

யா . ேபாைரத் தவிர ேவ  தந்திரமான வழிகள் எைவேய ம் இ ந்தால் 
பார்க்கலாம்" என்  ேகாப்பரேகசாி ம் ெகா ம்பா ரா ம் ஒ  கமாக 
ம த் விட்டனர். அங்கி ந்த வரசாின் அைமச்சர் பிரதானிக ம் ேபார் 
ேயாசைனைய அவ்வளவாக வரேவற்கவில்ைல. 
 
    "நான் ஒ  வழி ெசால் கிேறன். ஆனால் அ  க ைமயான வழி. பயங்கர ம் 
இரகசிய மாக இ க்க ேவண் ய  ஆகும் அ !" என்  ெசால் யவாேற சுற்றி ம் 
இ ந்தவர்கைளப் பார்த்  ேமேல ெசால்வதற்குத் தயங்கினான் ெகா ம்பா ர் 
மன்னன். அவ ைடய தயக்கம் நிைறந்த அந்தப் பார்ைவயின் அர்த்தத்ைத 
அரசூ ைடயா ம் ேசாழ ேகசாி ம் ாிந்  ெகாண்  விட்டனர். 
 
    உடேன ேசாழன் ேகாப்பரேகசாி அங்கி ந்த மற்றவர்க க்குச் ைசைக ெசய்தான். 
அவர்கள் ெமௗனமாக எ ந்  மந்திராேலாசைன மண்டபத் க்கு ெவளிேய 
ெசன்றார்கள். மண்டபத் க்குள் அரசர்கள் வ ம் தனிேய விடப்பட்டனர். 
பரேகசாி ம் அரசூ ைடயா ம் ெகா ம்பா ர் மன்னனின் பக்கத்தில் ெந ங்கி வந்  
உட்கார்ந்தனர். 
 
    ெகா ம்பா ரான் ெவறிச் சிாிப் ச் சிாித்தான். அவ ைடய ேகாரம் நிைறந்த 
பயங்கர கத் ேதாற்றத்ைத ம் அந்தச் சிாிப்ைப ம் ஒன்  ேசர்த் ப் பார்த்த ேபா , 
அ  உடனி ந்த மற்ற இ வ க்குேம அச்ச ட் ய . அவன் வாயி ந்  ெவளிவரப் 
ேபாகும்  என்னெவன்  அறி ம் ஆவ டன் இ வ ம் காத்தி ந்தனர். 



 60

 
    ஆனால் அவேனா அவர்க ைடய ஆவைல ேம ம் ேசாதிக்கிறவைனப் ேபால 
ஒன் ம் ேபசாமல் அங்ேக கிடந்த ஓைலகளில் எ த்தாணியால ைகேபான ேபாக்கில் 
ஏேதா கி க்கத் ெதாடங்கினான். அரசூ ைடயா ம் ேகாப்பரேகசாி ம் 
வியப்பைடந்  திைகத்தனர். அவன் என்ன ெசய்கிறான் என்பைதேய அவர்களால் 
விளங்கிக் ெகாள்ள யவில்ைல. பார்த் க் ெகாண்ேட மைலத் ப் ேபாய் 
அமர்ந்தி ந்தனர். சில விநா க க்குள் ஆச்சாியகரமானெதா  காாியத்ைதச் ெசய்  
காட் னான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். 
 
    எ த்தாணி ெகாண்  ன்  ஓைலகளி ம் ேகா களால் சில படங்கைள வைரந்  
விட்டான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். சில எ த் க ம் அவற்றில் ெதன்பட்டன. தன் 
மனக் க த்ைத அவன் ெவளியிட்ட சாமர்த்தியமான ைற அவர்கைளப் பிரமிக்கச் 
ெசய் விட்ட . 
 
    "இேதா, இவற்ைறப் பா ங்கள்! என் க த்  விளக்கமாகப் ாி ம்" என்  ெசால் ச் 
சிாித் க் ெகாண்ேட அந்த ஓைலகைள அவர்களிடம் நீட் னான் அவன். 
ெகா ம்பா ர் மன்னனின் ரட் க் ைகயில் அவ்வள  நளினம் மைறந்  
ெகாண் க்குெமன்  அரசூ ைடயாேனா, அல்ல  பரேகசாிேயா கனவி ம் 
எதிர்பார்க்கவில்ைல. 
 
    அவர்கள் இ வ ம் அவன் ெகா த்த அந்த ஓைலகைளெயல்லாம் ஒவ்ெவான்றாகப் 
பார்த்தனர். 
 
    தல் ஓைலயில் மகாராணி வானவன்மாேதவிையப் ேபால் ஓர் உ வம் 
வைரயப்பட் ந்த . அந்த உ வத்தின் க த் க்கு ேநேர ஆ  ரட் க் ைககள் ஒ  
கூர்ைமயான ேவைல எறிவதற்குக் குறி ைவத் ப் பி த் க் ெகாண் ப்ப  ேபால் 
சித்தாிக்கப்பட் ந்த . உ வத்தின் கீேழ வானவன்மாேதவியார் என் ம் 
எ தியி ந்த . இரண்டாவ  ஓைலயில் கட ன் ேமல் ஒ  பாய்மரக் கப்பல் 
ேவகமாகச் ெசல்வ  ேபால் வைரந்தி ந்த . அதன் அ கில் குமார பாண் யன் 
இராசசிம்மைனப் ேபால் ஓர் இைளஞனின் உ வம் சித்தாிக்கப்பட் , தல் ஓைலயில் 
கண்டப ேய கப்ப ந்  ஆ  ைககள் நீண்  ஒ  ேவைல அந்த இைளஞனின் 
ெநஞ்சில் பாய்ச்சுவதற்குத் தயாராக இ ப்ப  ேபால் வைரயப்பட்  உ வின் கீேழ 
'பாண் ய குமாரன் இராசசிம்மன்' என்  எ தியி ந்த . 
 
    எைத ம் ெதளிவாகப் ாிந்  ெகாள்ள யாத மன குழப்பத்ேதா  ன்றாவ  
ஓைலையக் ைகயிெல த் ப் பார்த்தனர் அரசூ ைடயா ம், ேகாப்பரேகசாி ம். அந்த 

ன்றாவ  ஓைலயில் அவர்க ைடய இதயத்ைதக் குழப் ம் ன்றாவ  திர் 
மைறந்தி ந்த . அைத ம் பார்த் த் திைகத்  விட்டனர் இ வ ம். 
 



 61

    ன்றாவ  ஓைலயில் இரண்  ஆ க க்கு இைடேய ஒ  சி  தீ  ேபால ம், 
அதில் ஒ  மாளிைக ேபால ம் வைரயப்பட் ந்த . மாளிைக வாச ல் இைடயாற்  
மங்கலம் நம்பி என்  ெபயர் எ தப்பட்ட ஓர் உ வ ம் வைரயப்பட் ந்த . இந்தப் 
படத்தி ம் ஆ  ைககள் இ ந்தன. ஆனால் ன் ஓைலகள் இரண் க்கும் இந்த 
ஓைலக்கும் மிகப் ெபாிய ேவ பா  ஒன் ம் இ ந்த . 
 
    ன்  ஓைலகளி ம் ெகா ம்பா ர்க் கு நில மன்னன் அவசரம் அவசரமாகக் 
கி க்கியி ந்த சித்திரங்கைள ம் எ த் க்கைள ம் பார்த் விட்  அரசூ ைடயா ம், 
பரேகசாி ம் தைல நிமிர்ந்தனர். எைத ம் விளக்கமாகப் ாிந்  ெகாண்டாற் ேபான்ற 
ெதளி  அவர்கள் கத்தில் லங்கேவ இல்ைல. 
 
    அ வைரயில் அவர்கைளேய கவனித் க் ெகாண் ந்த ெகா ம்பா ரான், 
"என்ன? ாிந்  ெகாண்டீர்களல்லவா?" என்  மிகுந்த ஆர்வத்ேதா  வினவினான். 
 
    "ெகா ம்பா ர் ேவந்தர் இவ்வள  ெபாிய ஓவிய வல் நராக இ ப்பார் என்  
இ வைரயில் எனக்குத் ெதாியேவ ெதாியா !" என்றான் அரசூ ைடயான். 
 
    "ஓவியம் மட் மா? ெசால்ல ேவண் ய ெசய்திகைளக் குறிப்பாக அறி த்த 

யன்றி க்கிறீர்கள். ஆனால் எங்கள் இ வ க்கும் அ  அவ்வளவாகப் ெபா ள் 
விளங்கவில்ைல. நீங்கள் எங்கள் சந்ேதகத்ைதப் ேபாக்கி விட்டால் நல்ல !" என்  
சந்ேதகத்ைத மனம்விட் க் ேகட்டான் பரேகசாி. 
 
    உடேன ெகா ம்பா ர் மன்னன் அந்த ஓைலகைளக் ைகயில் எ த் க் ெகாண்  
அவர்க க்கு ந வில் வந்  நின்றவா  ஒவ்ெவான்றாக விளக்கிக் கூறலானான். கால் 
நாழிைக ேநரம் அவ ைடய விளக்க ைர ெதாடர்ந்த . அந்த விளக்க ைரயி ந்  
அரசூ ைடயா ம், ேகாப்பரேகசாி ம் ாிந்  ெகாண்ட விவரங்கள் வ மா : 
நாஞ்சில் நாட்  மகாமண்டேலசுவராின் ஆதரவில் றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடயில் 
தங்கியி க்கும் மகாராணி வானவன்மாேதவிையக் ெகாைல ெசய் வி வ  தல் 
திட்டம். இலங்ைகத் தீ க்கு ஓ யி ப்பதாக எண்ணப்ப ம் குமார பாண் யன் 
இராசசிம்மைன ம், சில அந்தரங்கமான ஆட்கைளக் கப்ப ல் அ ப்பி அங்கி ந்  
தி ம்பேவா தி ம்பக் க தேவா அவகாசமின்றி அங்ேகேய யா மறியா  தீர்த்  
விடேவண் ெமன்ப  இரண்டாவ  திட்டம். யாைர ேவண் மானா ம் பைகத் க் 
ெகாள்ளலாம். ஆனால் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிையப் பைகத் க் ெகாண்டால் ஒ  
காாிய ம் நடக்கா . றத்தாய நாட் ப் பகுதிையக் ைகப்பற்றேவா, ஆளேவா அந்த 
மனிதாின் தய  நிச்சயமாக ேவண் ம். மகாராணியாைர ம், குமார பாண் யைன ம் 
ெகாைல ெசய்த பின்ன ம், மகாமண்டேலசுவரைரத் தங்கள் மனிதராக்கிக் ெகாண்  
தன்ைமயாகத் த வி ைவத் க் ெகாண்டாெலாழியத் தாங்கள் வ ம் அந்தப் 
பிரேதசத்தில் கால ெய த்  ைவக்க யா  என்  அவர்கள் உணர்ந்தி ந்தனர். 
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ஆகேவ இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிைய மட் ம் தங்க ைடய பாராட்  வைலயில் 
ழ்த்தித் ெதாடர்ந்  மகாமண்டேலசுவரராக இ க்கச் ெசய்ய ேவண் ம் என்ப  
ன்றாவ  ஓைலயில் கண்ட திட்டம். 

 
    இப்ப  ன்  ஓைலகளி ம் கண்ட திட்டங்கைள நிைறேவற் வதில் ன்  
ேப ைடய பங்கும் இ ப்பதனால் ஆ  ைககைள ஒவ்ெவா  படத்தி ம் 
வைரந்தி ப்பதாகத் தன் திட்டங்கைளக் காரண காாியங்கேளா  அவர்க க்குச் 
ெசான்னான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். 
 
    "எல்லாம் சாிதான்! ஆனால் மகாராணிைய ம், குமார பாண் யைன ம் ெகாைல 
ெசய்ய ேவண் ெமன்ப தான் நம் ைடய ெப ந்தன்ைமக்குப் ெபா த்தமான 
காாியமாகப் படவில்ைல எனக்கு" என்  அ த் க் ெகாள்வ  ேபான்ற குர ல் மற்ற 
இ வாின் கத்ைத ம் பார்த் க் ெகாண்ேட ெசான்னான் அரசூ ைடயான். 
 
    "அரசூ ைடயார் கூ வ  ேபாலத்தான் எனக்கும் ேதான் கிற . இைடயாற்  
மங்கலம் நம்பிைய ேவண் மானால் நம் ைடய சூழ்ச்சிக்குப் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்ளலாம். அவேர நமக்கு ஒத் ைழக்க இணங்கிவிட்டாரானால் எங்ேகா 
கண்காணாத இடத்தில் மைறந்  கிடக்கும் பயந்தாங்ெகாள்ளி இராசசிம்ம ம், 
வானவன்மாேதவி ம் நம்ைம என்ன ெசய் விட ம்? உயிேரா ந்தா ம் 
அவர்கள் நைடப்பிணம் ேபான்றவர்கேள. அப்ப யி க்கும் ேபா  அவர்கைளக் 
ெகாைல ெசய்வதற்காக நாம் நம் ைடய ேநரத்ைத ணாகச் ெசலவழிப்பாேனன்?" 
என்  பரேகசாி ம் ெகா ம்பா ர் மன்னைனப் பார்த் க் ேகட்டான். 
 
    அரசூ ைடயான், பரேகசாி இ வைர ம் பார்த்  ெகா ம்பா ரான் சிாித்தான். 
"நண்பர்கேள! காாியத்ைதச் சாதித் க் ெகாள்ள வி ம் கிறவர்க க்கு இந்த 
அநாவசியமான க ைணெயல்லாம் இ க்கக்கூடா . ேம ம் நாம் நிைனப்பைதப் 
ேபால இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி அவ்வள  விைரவில் நம் ைடய சூழ்ச்சிக்கு 
வசப்பட் விட மாட்டார். இராசசிம்ம ம், மகாராணி ம் ெதாைலந்  விட்டால் 
மகாமண்டேலசுவரரான இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிையக் கூடப் ெபா ட்ப த்தாமல் 
காாியங்கைளச் ெசய்கிற ணி  நமக்கு ஏற்பட்  வி ம்" என்  ேம ம் அவன் 
வற் த்திக் கூறினான். 
 
    அரசூ ைடயா ம், பரேகசாி ம் எத்தைனேயா விதங்களில் விவாதித்தனர், ம ப் க் 
கூறினர். றத் ேதாற்றத்ைதப் ேபாலேவ அகத் ேதாற்றத்தி ம் ரட் த்தன்ைம ம் 
பி வாத ம் உள்ள ெகா ம்பா ர் மன்னன் தன் ைடய க த்ைதேய நிைலநி த்திப் 
ேபசினான். அவ ைடய ேபச்சின் ேபாக்ைகப் பார்த்தால் விட் க் ெகா க்கும் 
தன்ைமக்கு அ வள ம் இடம் இ ப்பதாகப் படவில்ைல. 
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    அரசூ ைடயா ம், பரேகசாி ம் தங்க க்குள் எப்ேபா ம் ஒத் ப் ேபாகும் 
தன்ைம ைடயவர்கள். ெகா ம்பா ரானின் பி வாத குணம் அவர்க க்கு ன்ேப 
ெதாிந்த தான். ேகவலம், இந்தச் சிறிய விஷயத் க்காக மனம் ேவ பட் ப் பிாியேவா, 
ஒற் ைமக் குைலைவ ஏற்ப த்திக் ெகாள்ளேவா அவர்கள் வி ம்பவில்ைல. விந்திய 
மைலக்குத் ெதன்பால் குமாிக் கடல் ஈறாக ள்ள சகல பிரேதசங்களி ம் தங்கள் 

வ ைடய ெகா க ம் பறக்க ேவண் ெமன்ப தான் அவர்க ைடய ஆைச. அந்த 
மாெப ம் ஆைசைய எந்த வழியில் ர்த்தி ெசய்  ெகாள்ள ேவண் மானா ம் அதற்கு 
அவர்கள் சித்தமாகத்தான் இ க்கிறார்கள். "என்ன ெசால்கிறீர்கள்? இந்த ஏற்பாட் க்கு 
நீங்கள் ஒத்  வந்தால் தான் நான் உங்கேளா  ேசர்ந்தவன். இல்ைலயானால் 
என் ைடய வழிைய நான் தனிேய வகுத் க் ெகாண்  ேபாக ேவண் ய தான்" 
என்றான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். 
 
    அரசூ ைடயா ம், பரேகசாி ம் ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் பார்த் க் ெகாண்  
ேபசாமல் இ ந்தனர் சிறி  ேநரம். "நீங்கள் கற்சிைலகைளப் ேபால் வாய் திறவாமல் 
இப்ப  ெமௗனமாக உட்கார்ந்தி ப்பதற்காகவா நான் சிரமப்பட்  இந்த ஓைலகைள 
எ திேனன்? எனக்கு ேவண் ம்!" 
 
    உள்ளங் ைககைளத் தட் ப் ைடத்  மீைச க்க ஆத்திரத்ேதா  இைரந்  
கத்தினான் ன்ேகாபியான ெகா ம்பா ர் மன்னன். 
 
    "ெகா ம்பா ர் மன்னேர! கவைலப்படாதீர்கள். எதற்காக ஆத்திரமைடகிறீர்கள்? 
உங்க ைடய ேயாசைனைய எதற்காகேவ ம், எப்ெபா ேத ம் நாங்கள் 
ம த்தி க்கிேறாமா? உங்கள் திட்டப்ப ேய ெசய்ேவாம்" என்  பரேகசாி கூறிய 
பின்  தான் ெகா ம்பா ரானின் கத்தில் ேதான்றிய க க ப் ம், ஆத்திர ம் 
மைறந்தன. 
 
    "மிக ம் நல்ல ! உங்கள் திட்டப்ப ேய யா ம் நைடெபறட் ம்! நா ம் 
பரேகசாி ம் மனப் ர்வமாக ஒத் ைழக்கிேறாம். இப்ேபா  ேமேல ெசய்ய ேவண் ய 
காாியத்ைதச் ெசால் ங்கள். குமார பாண் யைன ம், வானவன்மாேதவிைய ம் 
ஒழிப்பதற்கு என்ன ெசய்யப் ேபாகிறீர்கள்?" அரசூ ைடயானின் இந்தக் ேகள்வி 
சற் த் தணிந்தி ந்த ெகா ம்பா ர் மன்னன் ேகாபத்ைத உடேன மீண் ம் கிளப்பி 
விட் வி ம் ேபா ந்த . 
 
    "என்ன ெசய்யப் ேபாகிறீர்கள்? என்  என்ைன மட் ம் பார்த் க் ேகட்கிறீர்கேள? 
ேயாசைனைய நான் ெசால் விட்ேடன். இனிேமல் ெசய்ய ேவண் யைத ன்  
ேபர்க மாகச் ேசர்ந் தான் ெசய்ய ேவண் ம். அரசூ ைடயார் என்ைன மட் ம் 
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'நீங்கள் நீங்கள்' என்  சுட் க் காட் ப் ேபசுவதில் பயனில்ைல!" என்  சீறி வி வ  
ேபால் இைரந்தான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். 
 
    அதன் பின்னர் அவைனச் சுய நிைலக்குக் ெகாண்  வந்  ேபசி ப்பதற்குள் ஒ  
மத யாைனைய அடக்குவதற்குப் பட ேவண் ய அவ்வள  சிரமங்கைள ம் 
அ பவித்  விட்டனர் ேசாழன் பரேகசாி ம் அரசூ ைடயா ம். 
 
    உைற ாில் மந்திராேலாசைனக் கூட்டம் நடந்த ம தினம் மாைல 
நாைகப்பட் னத் க் கடல் ைறயில் ஒ  காட்சிையக் காண்கிேறாம். கைரயில் ஒ  
ெபாிய பாய்மரக் கப்பல் ஈழ நாட் க்குப் றப்ப வதற்குத் தயாராக நிற்கிற . 
பாய்மரத்தின் கூம்பில் கப்ப க்ேக அழகு ெசய்வ  ேபாலப் , பைன ஆகிய 
சின்னங்கள் ஒன்றாகப் ெபாறிக்கப்பட்ட ெகா  ஒன்  காற்றில் பறந்  
ெகாண் க்கிற . 
 
    கைரயில் ெகா யிேல கண்ட அந்தச் சின்னங்க க்குாிய மாெப ம் ேவந்தர்கள் 
நின்  ெகாண் க்கிறார்கள். ஆம்! நாம் உைற ர் அரண்மைனயில் சந்தித்த அந்த 

வ ம் தான். அவர்க க்கு எதிேர சிவப் த் தைலப்பாைக அணிந்த ஆ  ரர்கள் 
அடக்க ஒ க்கமாக நின்  ெகாண் ந்தனர். ெகா ம்பா ர் மன்னன் அந்த 

ரர்களிடம் உபேதசம் ெசய்வ  ேபாலக் ைககைள ஆட் ம், கண்கைளச் சுழற்றிப் 
வத்ைத வைளத் ம் ஏேதா ெசால் க் ெகாண் ந்தான். அவன் அப்ப  என்னதான் 

க்கியமான ெசய்திைய அவர்க க்குக் கூறிக் ெகாண் க்கின்றான்? அ கில் 
ெந ங்கிச் ெசன்  நா ம் தான் அந்தச் ெசய்திையக் ேகட் த் ெதாிந்  ெகாள்ேவாேம! 
 
    "அேட! நீங்கள் வ ம் பரம ஜாக்கிரைதயாக இந்தக் காாியத்ைத த் விட் த் 
தி ம்பி வரேவண் ம். த்தைரயா! இ ம்ெபாைற! ெசம்பியா! நீங்கள் ஏறிச் ெசல் கிற 
இந்தப் பாய்மரக் கப்பல் ேநராக ேமல் கடற்ேகா யி ள்ள 'விழிஞம் ைற கத்தில் 
ெகாண்  ேபாய் உங்கள் வைர ம் இறக்கி விட்  விட்  அப் றம் தான் ஈழத் க்குப் 
ேபாகும். உங்கேளா  வ கின்ற மற்ற வ ம் கப்பேலா  அப்ப ேய ஈழ நாட் க்குச் 
ெசன்  வி வார்கள். உங்கைளப் ேபாலேவ அவர்கள் ஈழத்தில் ேபாய் ஒ  ெசயைல 

த் க் ெகாண்  ெவற்றிகரமாகத் தி ம்ப ேவண் ம். எக்காரணத்ைதக் ெகாண் ம் 
உங்கள் ெசயைல ப்பதற்கு ன் நான் ெகா த்த ஓைலைய இைடயாற்  மங்கலம் 
நம்பியிடம் ேசர்த்  விடக் கூடா !" என்  எச்சாித்தான் ெகா ம்பா ர் மன்னன். 
 
    அந்த ரர்கள் அவன் கூறியவற்ைறக் கவனமாகக் ேகட் க் ெகாண்  மாியாைத 
ெச த் கிற பாவைனயில் தைல வணங்கினர். 
 
    அப்ேபா  அந்தப் பாய்மரக் கப்பைலச் ெச த் ம் மா மி வந்  கும்பிட்டான். 
"பிர ! கட ல் காற்  அதிகமாக இ க்கும் ேபாேத றப்பட ேவண் ம். 
இல்ைலயானால் எத்தைன பாய்கைள விாித்தா ம் பயனில்ைல. ேநரமாகிற . 
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இவர்கைள ஏற்றிக் ெகாண்  றப்ப கிேறன். எங்க க்கு விைட ெகா ங்கள்" என்  
ெகா ம்பா ர் மன்னாிடம் பணிவான குர ல் அவன் ேவண் க் ெகாண்டான். 
 
    சற் த் தள்ளித் தங்க க்குள் ஏேதா ேபசியவா  நின்  ெகாண் ந்த 
அரசூ ைடயா ம், ேசாழன் பரேகசாி ம் ெந ங்கி வந்தனர். 
 
    கிங்கரர்கைளப் ேபாலத் ேதாற்றமளித்த அந்த ஆ  ரர்க ம் பாய்மரக் கப்ப ன் 

தல் தளத்தில் ஏறி நின்  ெகாண்டனர். கைரயில் நின்  தங்கைளேய பார்த் க் 
ெகாண் ந்த அரசர்கள் வைர ம் கைடசி ைறயாக வணங்கினர். 
 
    அேத சமயத்தில் ேதர் வடம் ேபால் இ த் க் கட் யி ந்த நங்கூரக்கயி  
அவிழ்க்கப்பட்ட . சிகரத்தில் அைசந்தா ம் ெகா டேன மிக ம் ெபாிய 
ெவண்ணிறப் பாைவ ஒன்  தண்ணீர்ப் பரப்ைப ஒட் னாற் ேபாலச் சிறகுகைள 
அ த் க் ெகாண்  பறப்ப  ேபால் கப்பல் கட க்குள் நகர்ந்த . 
 
    "நண்பர்கேள! இன் ம் பதிைனந்ேத தினங்கள் தான். நம் ைடய மேனாரதம் 
நிைறேவறிவி ம்!" என்  ெகா ம்பா ர் மன்னன் அரசூ ைடயாைன ம் 
பரேகசாிைய ம் பார்த் க் கூறினான். 
    -----------  
 

1.11. ன்சிைற அறக்ேகாட்டம் 
 
    ெசல்வச் ெசழிப் ம், ேவளாண்ைம வள ம் மிக்க அந்நாைளய நாஞ்சில் நாட் ல் 

ைலக்கு ைல, ஊ க்கு ஊர், இடத் க்கு இடம், அறக்ேகாட்டங்க ம், 
ஆலயங்க ம், வழிப்ேபாக்கர் தங்கக்கூ ய மன்றங்க ம் இ ந்தன. 
 
    'அறத்தால் விளங்கி ஆன்ற ேகள்விப் றத்தாயநா ' என்  லைமவாணர்கள் 

கழ்ந்த ெப ைம அதற்கு உண் . மகாமன்னர் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் 
அவ ைடய தர்மசிந்தைன மிகுந்த உள்ளத்தினா ம், மகாமண்டேலசுவராின் நிர்வாகத் 
திறைமயினா ம் திய தர்மசாைலகள் பல ெதன்பாண்  நா  வ ம் உண்டாயின. 
 
    அப்ேபா  ெதன்பாண் ப் பகுதியிேலேய தன்ைமயான ம் ெபாிய மான 
அறக்ேகாட்டெமான்  ன்சிைறயில் அைமக்கப்பட்ட . ைற கப் பட் னமான 
விழிஞத்தில் பல ேதசத் க் கப்பல்களில் வ ம் வணிகர்கள் தங்குவதற்கு ன்சிைற 
அறக்ேகாட்டத் க்கு வந்  ேசர்வ  வழக்கம். கீழ்ப் றத்தாய நாட்ைட ம், 
ேமலப் றத்தாய நாட்ைட ம் இைணக்கும் இராஜபாட்ைடயில் கிைள வழி 
பிாிகின்றெதா  தி ப்பத்தில் ன்சிைற நகரம் இ ந்ததால் கடல் வழிேய கப்ப ல் 
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வ ேவார், தீர்த்த யாத்திைரக்காக வடபால் நா களி ந்  வ ேவார், னிதம் 
நிைறந்த குமாிக் கட ல் நீரா ப் ேபாக வ ேவார் ஆகிய யாவ க்கும் எப்ேபா ம் 
தங்குவதற்கு வசதி நிைறந்ததாக ன்சிைற அறக்ேகாட்டம் ேகந்திரமான இடத்தில் 
வாய்த்தி ந்த . 
 
    நாகப்பட் னத் த் ைற கத்தில் பாய்மரக்கப்பல் றப்பட்ட பின் ஒ  நாள் இர  

ன்றாம் யாமத்தில் ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தில் ஓர் அதிசயமான சம்பவம் நடந்த . 
சத்திரத்  மணியக்காரனான அண்டராதித்த ைவணவ ம் அவன் மைனவி ம் 
அங்ேகேய ஒ  பகுதியில் கு யி ந்  வந்தனர். சாதாரணமாக, தல் யாமம் 

வதற்கு ன்ேப மணியக்காரன் பிரதான வாசைல அைடத்  உட் றமாகத் 
தாழிட் க் ெகாண் த் தன் ட் க்குப் ேபாய்வி வான். அவ ைடய கு யி ப்  

ம் உட் றேம கட் க் ெகா க்கப்பட் ந்த . 
 
    ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தின் அைமப்ைப மானஸீகக் கண்ணால் ேநாக்கிப் 
பார்த்தால் தான் ேநயர்களால் இவற்ைறெயல்லாம் நன்கு விளங்கிக் ெகாள்ள ம். 
வா ங்கள்! 'இர  ேநரேம' என்  தயங்காமல் ன்சிைறக்குப் ேபாேவாம். இப்ேபா  
நாழிைக என்ன? நாழிைகையப் பற்றி நமக்கு என்ன கவைல? இன் ம் தல் யாமம் 

யவில்ைலயாதலால் அறக்ேகாட்டத்தின் கதைவ இதற்குள் அைடத்தி க்க 
மாட்டார்கள். 
 
    ஆ! இேதா வந் விட்ேடாம். எதிேர ெதாிகிற  பா ங்கள், உயரமான ம தமரக் 
கூட்டத் க்கு ந ேவ காவி நிறக் கட்டடங்கள். ேகாட்ைட வாசல் கத கைளப் ேபான்ற 
அந்த ன்வாசல் கதவ ேக யாேரா தீவட் ம் ைக மாக நின்  ெகாண் ப்ப  
ெதாிகிற ! நிற்ப  யார்? சற்  அ கில் ெந ங்கிப் ேபாய் அவர்கைளப் பார்ப்ேபாம். 
 
    அடாடா! தல் யாமம் கிற ேநரம் ெந ங்கிவிட்ட  ேபா க்கிற . 
தீவட் ேயா  நிற்பவன் ேவ  யா மில்ைல, மணியக்காரனான அண்டராதித்த 
ைவணவன் தான். கத கைள அைடப்பதற்காக வந்  நின்  ெகாண் க்கிறான். 
ஆகா! இந்த மாதிாி கட்ைட குட்ைடயான ேதாற்றத்ைத ைடய ஆைள இதற்கு ன்ேப 
பல தடைவகள் பார்த்தி ப்பைதப் ேபால் ஒ  பிரைம உண்டாகிறேத! 
 
    ஆமாம்! இப்ேபா  நிைன  வ கிற . ைகயில் தீப்பந்தத்ேதா  கதைவச் 
சாத் வதற்காக நிற்கும் இந்த மனிதன் அைசப்பில் நமக்கு ஏற்ெகனேவ அறி கமன 
நாராயணன் ேசந்தைனப் ேபால் அல்லவா இ க்கிறான்? அேத ேபாலக் கு மி! அேத 
ேபால ெநற்றியில் கீற் த் திலகம்! அகத்திய வ வம்! 
 
    இங்ேக மணியக்காரனாக இ க்கும் இந்த அண்டராதித்த ைவணவன் ேவ  
யா மில்ைல. நம் ைடய சாட்சாத் நாராயணன் ேசந்தனின் ெசாந்தத் தி த்தைமயன் 
தான். ன்சிைறத் தர்மசாைலயின் எல்லா நிர்வாகப் ெபா ப் க ம் இவன் 
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ைகயில்தான். ஆனால் இவைன ம், இவ ைடய நிர்வாகங்கைள ம் ெமாத்தமாகச் 
ேசர்த்  ேமய்க்கும் ெபா ப்  இவ ைடய மைனவியான ேகாைத நாச்சியாாிடம் 
இ ந்த . 
 
    தன் தம்பி மகாமண்டேலசுவராிடம் மிக க்கியமான பதவிைய வகிக்கிறான் என்  
மற்றவர்களிடம் ெசால் க் ெகாள்வதில் அண்டராதித்த ைவணவ க்குத் தனிப் 
ெப ைம. தன் மைனவி எப்ேபாதாவ  தன்ைனக் கண் ப்ப  ேபால் இைரந்  
ேபசினால் அவள் வாைய அடக்குவதற்கு அவன் பிரேயாகிக்கும் கைடசி அஸ்திர ம் 
இ தான். 
 
    "இந்தா, ேகாைத! என் தம்பி இந்தத் ெதன்பாண்  மகாமண்டேலசுவர க்கு 
எவ்வள  அந்தரங்கமானவன் ெதாி மா? அவன் இல்லாவிட்டால் அவ க்கு ஒ  
காாிய ம் ஓடா . அவன் சுட்  விரைல அைசத்தால் ேபா ம், ெபாிய ெபாிய 
காாியங்கைளச் சாதித்  வி வான். அப்ப ப்பட்டவ க்கு த்தவனாகப் 
பிறந் விட்  நான் உன்னிடம் மாட் க் ெகாண்  இந்தப் பா ப கிேறேன!" என்  
தன் மைனவியிடம் கூ வான் அண்டராதித்த ைவணவன். 
 
    "ஏன் சும்மா இ க்கிறீர்களாம்? உங்கள் தம்பியிடம் ெசால் ச் சுட்  விரைல ஆட்டச் 
ெசய்  என்ைன ம் அடக்குவ தாேன?" என்பாள் அவள். 
 
    இந்த ேவ க்ைகத் தம்பதிகளால் அந்தச் சத்திரத்  நிர்வாகம் குைறவில்லாமல் 
நடந்  இவர்க ைடய ேபச்சும் சிாிப் ம் அங்ேக வந்  ெசல் ம் ற் க்கணக்கான 
யாத்திாீகர்க க்கு மகிழ்ச்சியளிப்பைவ. த்தவனான அண்டராதித்த ைவணவ க்கும், 
இைளயவனான நாராயணன் ேசந்த க்கும் சுபாவத்தில் நிைறய ஏற்றத் தாழ் கள் 
இ ந்தன. ணி ம், சாமர்த்திய ம், சூழ்ச்சிகைளப் பழகிய இராஜதந்திர ம் 
ேதர்ந்தவனான நாராயணன் ேசந்தன் எங்ேக? பயந்த சுபாவம், எளிதில் பிற க்கு 
அடங்கிவி கிற இயல் , ஒளி  மைறவில்லாத எண்ணம், அப்ப ேய ேபச்சு, 
அப்ப ேய ெசயல் எல்லாம் அைமந்த அண்டராதித்த ைவணவன் எங்ேக? 
 
    இப்ப க் குண ாீதியாகப் பார்த்தால் நாராயணன் ேசந்தைன த்தவெனன் ம், 
அண்டராதித்த ைவணவைன இைளயவெனன் ம் மாற்றிச் ெசால்ல ேவண் யதாக 
ேநாிட் வி ம். ேபாகட் ம், கைத நிகழ்ச்சிக்கு வ ேவாம். 
 
    தல் யாமம் யப் ேபாகிற த வாயில் அண்டராதித்த ைவணவன் கதைவச் 
சாத் வதற்காக அறக்ேகாட்டத்தின் வாச ல் வந்  நின்றானல்லவா? அப்ேபா  
ெதன்கிழக்குத் திைசயி ள்ள கிைள வழியி ந்  யாேரா இரண்  ன்  ஆட்கள் 
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சத்திரத்ைத ேநாக்கி வ வ  ேபால் ேதான்றியதால் தான் அவன் கதைவ அைடக்காமல் 
தயங்கி நின்றான். 
 
    "கதைவ அைடத் விட்  உள்ேள வரப் ேபாகிறீர்களா இல்ைலயா? குளிர் வாட்  
எ க்கிற !" என்  அதட் வ  ேபான்ற ெதானியில் வினவிக் ெகாண்ேட ந த்தர 
வய ள்ள ேகாைத நாச்சியார் உட் றத்தில் இ ந்  ெவளிேய வந்தாள். 
 
    "ெகாஞ்சம் ெபா , ேகாைத! கிழக்ேக ைற கச் சாைலயி ந்  யாேரா ஆட்கள் 
வந்  ெகாண் க்கிறார்கள். பாவம்! எவராவ  ெவளி ேதசத்தி ந்  கப்ப ல் 

திதாக வந்  இறங்கியி ப்பார்கள். நாம் கதைவ அைடத் க் ெகாண்  
ேபாய்விட்டால் தங்குவதற்கு இடமின்றி அவர்கள் திண்டாடப் ேபாகிறார்கள்" 
என்றான். 
 
    "ஐேயா! என்ன க ைண! என்ன க ைண! மகாமண்டேலசுவரர் சத்திரத்  
மணியக்காரர் பதவிக்குச் சாியான ஆளாகப் பி த் த்தான் நியமித்தி க்கிறார்" என்  
அழகு காட் னாள் அவன் மைனவி ேகாைத நாச்சியார். 
 
    "இேதா பார், தாேய! பரேதவைத! உனக்குக் ேகா ப் ண்ணியம் உண் ! 
வ கிறவர்க க்கு ன் என் மானத்ைத வாங்காேத. தய  ெசய்  உள்ேள ேபா, 
ேகாைத!" என்  அவள் அ ேக வந்  நின்  ெகாண்  தணிந்த குர ல் ெகஞ்சினான் 
அவன். 
 
    "ஆள் இனம் ெதாியாமல் கண்டவர்க க்ெகல்லாம் சத்திரத்தில் தங்க இடம் 
ெகா க்காதீர்கள். சத்திரத் ப் ெபா ள்கள் அ க்க  மாயமாக மைறந்  வி கின்றன. 
கள  ேபாவதற்கு இடம் ெகா ப்ப  உங்களால் வ கிற விைனதான்!" என்  
உாிைமேயா  கணவைன எச்சாித் விட்  உட் றம் இ ட் ல் மைறந்தாள் ேகாைத 
நாச்சியார். 
 
    "ஐயா! இ தாேன ன்சிைற அறக்ேகாட்டம்?" உள்ேள ெசல் ம் மைனவியின் 
ேதாற்றத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்  நின்ற அண்டராதித்த ைவணவன் இந்தக் 
ேகள்விையக் ேகட் ப் பரபரப்பைடந்  தி ம்பிப் பார்த்தான். 
 
    சத்திரத்  வாசற்ப யில் ப த்த ேதாற்ற ைடய ன்  மனிதர்கள் நின்  
ெகாண் ந்தார்கள். ைகயி ந்த தீப்பந்தத்ைத அவர்கள் க்த் க்கு ேநேர பி த் ப் 
பார்த்த அண்டராதித்தன், "உங்க க்கு எந்த ேதசம்? என்ன காாியமாக இங்கு 
வந்தி க்கிறீர்கள்?" என்  வினவினான் வைர ம் பார்த் . 
 
    " த ல் நாங்கள் ேகட்ட ேகள்விக்குப் பதில் ெசால் ங்கள்!" 
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    அதிகாரம், அல்ல  அைத ம் மிஞ்சிய க ைம அவர்க ைடய குர ல் ஒ த்தைதக் 
ேகட்  அண்டராதித்தன் சிறி  சினமைடந்தான். 
 
    தலாவதாக அவர்க ைடய ேதாற்றேம அவன் மனத்தில் நல்ல எண்ணத்ைத 
உண்டாக்கவில்ைல. காளிேகாவில் சாாிகள் உ த் க் ெகாள்வ  ேபான்  இரத்த 
நிறச் சிவப் த் ணியில் தைலப்பாைக ம் அைமதி இல்லாமல் நாற் ற ம் சுழ ம் 
விழிப் பார்ைவ மாகச் சத்திரத்  அதிகாாியான தன்னிடேம அதிகாரம் ெசய்  ேகள்வி 
ேகட்கும் அவர்கள் யாராயி க்கலாம் என்  எண்ணியவா  கத்ைதச் சுளித்  
அவர்கைளப் பார்த்தான் அவன். 
 
    "அேடேட! இவன் என்ன நம்ைம இப்ப க் க ைமயாகப் பார்க்கிறான்? காமைன ம், 
நக்கீரைன ம் ெநற்றிக் கண்ணால் எாித்  வாட் ய சிவெப மான் என்  எண்ணம் 
ேபா க்கிற  இவ க்கு" என்  வந்தவர்களில் ஒ வன் தன் பக்கத்தி ந்த 
மற்ெறா வனிடம் எகத்தாளமாகக் ேகட்டான். 
 
    "அட, அ  இல்ைல அப்பா! இந்த மனிதன் நம்ைமப் பார்த்த ம் 
ஊைமயாகிவிட்டான்" என்றான் மற்றவன். 
 
    தன் ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்லாமேல தன்ைனப் பற்றித் தன் ன்ேப அவர்கள் 
வாய்க்கு வந்தப  ேபசிக் ெகாண்  ேபாவைதக் கண்  அண்டராதித்தன் ைககள் 

த்தன. ைகயி க்கும் தீப்பந்தத்தால் அந்த ன்  ரடர்கைள ம் அப்ப ேய 
க்கு, கம் பாராமல் வாங்கு வாங்ெகன்  வாங்கிவிடலாம் என்  ேதான்றிய . 

 
    "மாியாைத ெதாியாத மனிதர்க க்கு இங்ேக பதில் ெசால்கிற வழக்கம் இல்ைல" 
என்  சுடச்சுடப் பதில் கூறினான் அண்டராதித்தன். 
 
    "ஓேகா! இனிேமல் உங்களிடம் தான் அைதக் கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம்." 
 
    "பண்பாடற்ற த யர்க க்கு இந்த நாட் ல் யா ம் எைத ம் கற்பிக்க 
வி ம் வதில்ைல." 
 
    இப்ப ேய ேபச்சு ற்றிய . அண்டராதித்தன் ஒன்  ெசால்ல அவர்கள் ஒன்  
ெசால்ல அறக்ேகாட்டத்  வாச ல் ஒேர கூப்பாடாகி விட்ட . 
 
    உள்ேள ஒ ங்கி நின்  அந்தக் கூப்பாட்ைடக் ேகட் க் ெகாண் ந்த 
அண்டராதித்தன் மைனவி ேகாைத நாச்சியார் ெபா ைமயிழந் , "அ  யார் அங்ேக 



 70

வந்தி க்கிறார்கள்? என்ன கூப்பா  ேபாட் க் ெகாண் க்கிறீர்?" என்  இைரந்  
ெகாண்ேட ெவளியில் வந்தாள். 
 
    கண்களில் கனல் ெபாறி பறக்க வந்  நின்ற ேகாைத நாச்சியாைரப் பார்த் , "யாரா? 
யாெரன்  நீேய வந்  ேகள்! இவர்கள் ேபசுவைதக் ேகட்டால் மனிதர்கள் ேபசுவ  
ேபால் ெதாியவில்ைல" என்  பதில் கூறினான் மணியக்காரன். 
 
    ஒ  ெபண் க்கு ன்னால் ச்சமான ெசால் க்ேகா ெசய க்ேகா ஆளானால் 
அ  யா க்குத்தான் ெபா க்கும்? 
 
    "அப்பேன! ஒ ங்காகப் ேபசு!" என்  ெசால் க் ெகாண்ேட ைகைய ஓங்கிக் 
ெகாண்  அண்டராதித்தன் ேமல் பாய்ந்தான் ஒ வன். 
 
    "அ கில் ெந ங்கினாேயா ெபாசுக்கி வி ேவன் ெபாசுக்கி!" என்  தீப்பந்தத்ைத 
ஓங்கினான் அண்டராதித்தன். உடேன இன்ெனா வன் இைடயி ந்த வாைள 
உ வினான். மற்ெறா வன் ைகயி ந்த ேவைல நீட் னான். 'ஐேயா! இந்தக் 
குண்டர்களிடம் எதற்காக வம்  ெசய்ேதாம்? இவர்கள் ஆ த பாணிகளாக 
வந்தி க்கிறார்கேள' என்  அப்ேபா தான் மனத்தில் பயம் உைறத்த  அவ க்கு. 
ெகா ைம தவ ம் அவர்க ைடய கண்கைளக் கவனிக்ைகயில் 'இவர்கள் எந்தத் 
தீைமைய ம் கூசாமல் ெசய் விடக் கூ யவர்கள்' என்  ேதான்றிய . 
 
    "இ தானா சத்திரம் என்  ேகட்டால் பதில் ெசால்வானா? தீவட் ைய ஓங்கிக் 
ெகாண்  வ கிறான் மைடயன்" என்  வந்தவர்களில் ஒ வன் தன் கைடசி வைச 

ராணத்ைத ெவளிப்ப த்திய அேத சமயத்தில், "இ தான் சத்திரம்! யார் ஐயா நீங்கள்? 
அகால ேவைளயில் வந்  கலவரம் ெசய்கிறீர்கள்? என்ன ேவண் ம்?" என்  வினவிக் 
ெகாண்  ெபண்  ேபால் கணவ க்கு ன் வந்தாள் ேகாைத. 
 
    ெபண்ணின் கத் க்கு இந்த உலகத்தில் எப்ேபா ம் இரண்  ெபாிய ஆற்றல்கள் 
உண் . பிறைரக் கவ வ ; பிறைர அடக்குவ . ேகாைத நாச்சியார் வந்  
நின்ற டன் வாைள ம், ேவைல ம் பார்த் ப் பயந்  சிறிேத ந ங்கிக் ெகாண் ந்த 
அண்டராதித்த ைவணவ க்குத் ெதம்  உண்டாயிற் . 
 
    "அப்ப க் ேகள், ெசால்கிேறன்! இந்த மாதிாி ரடர்க க்காகவா சத்திரத்ைதக் கட்  
ைவத்தி க்கிறார்கள்?" என்  அவேளா  ஒத் ப் பா னான் அண்டராதித்தன். 
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    "அம்மணீ! இ வைர இந்த அசட்  மனிதாிடம் சண்ைட பி த்த தான் பலன். 
நீங்கள் மிக ம் நல்லவர் ேபால் ேதான் கிறீர்கள். நாங்கள் ெவளிேதசத்தி ந்  
வந்தவர்கள். விழிஞத்தில் வந்  இறங்கிேனாம். ன்சிைறச் சத்திரத் க்குப் ேபானால் 
தங்குவதற்கு இடம் கிைடக்கும் என்  கூறினார்கள். அதனால் தான் இங்கு வந்  
ேசர்ந்ேதாம்" என்  குைழந்  ெகாண்  ேபசினான் ஒ வன். 
 
    "அ  சாி! நீங்கள் வ ம் யாெரன்  த ல் ெசால் ங்கள். வ கிறவர்கைள 
இன்னாெரன்  ெதாிந்  ெகாள்ளாமல் இங்கு யா க்கும் இடம் ெகா ப்ப  
வழக்கமில்ைல" என்றாள் ேகாைத நாச்சியார். 
 
    வாசற்ப யில் நின்ற அந்த வ ம் பதில் ெசால்லவில்ைல. தங்க க்குள் ஒ வர் 

கத்ைத ஒ வர் பார்த் க் ெகாண்  ஆந்ைதையப் ேபால் ேபந்தப் ேபந்த விழித்தனர். 
 
    "ஒ  ேவைள நீங்கள் யாெரன்  உங்க க்ேக ெதாியாேதா?" மைனவி பக்கத்தில் 
நிற்கிற ெதம்பில் குத்தலாக இப்ப  ஒ  ேபா  ேபாட்டான் அண்டராதித்த ைவணவன். 
 
    "ஏய்! கு மிக்காரச் ேசாழியா! இனிேமல் நீ கு க்ேக ேபசினால் மண்ைடையப் 
பிளந் வி ேவாம்" என்  சினம் அைடந்  கத்தினான் ஒ வன். 
 
    "யாராயி ந்தால் உங்க க்கு என்ன? சத்திரத்தில் தங்க இடம் ேகட்டால் 

ர்ேவாத்ரெமல்லாம் ெசால் த்தான் ஆகேவண் மா?" என்றான் இன்ெனா வன். 
 
    ேகாைத நாச்சியார் அவர்கைள ஒ ைற நன்றாகப் பார்த்தாள். அவர்கள் 
விவாத ம் கு க்தி ம் அவ ைடய மனத்தில் பல மாதிாியான சந்ேதகங்கைளக் 
கிளப்பின. 
 
    "ஐயா! உலகத்தில் தங்கைள இன்னாெரனச் ெசால் க் ெகாள்ள வி ம்பாதவர்கள் 
இவர்கள்தான் - தி னவர்கள், தி ட வந்தவர்கள், ெகாைல ெசய்தவர்கள், ெகாைல 
ெசய்யப் ேபாகிறவர்கள், வாழ்ந்  ெகட்டவர்கள் அல்ல  மானம் இழந்தவர்கள் இந்த 
வைகையச் ேசர்ந்தவர்கள்தாம் தங்கைள இன்னாெரன்  ெசால் க் ெகாள் வதற்கு 
நாணம் அைடய ேவண் ம்" என்  ெசால் விட் க் கு ம் த்தனமான சிாிப்ெபான்ைற 
ெநளியவிட்டாள் அவள். 
 
    "என்ன ெசான்னாய்? எவ்வள  திமிர் உனக்கு!" என்  ெசால் க் ெகாண்ேட ன்  
ேபர்க ம் சத்திரத்  வாசற் ப யின் ேமேல ஏறினர். 
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    "ஆமாம்! ெசான்ேனன், ேசாற் க்கு உப்பில்ைல என் , சீ! ேபாங்கள் ெவளிேய" 
என்  ெசால் க் ெகாண்ேட கணவைன உட் றம் இ த் க் ெகாண்  கத்தில் 
அைறந்தாற் ேபால் வாசல் கதைவப் படீெரன்  அைடத் த் தாழிட்டாள் ேகாைத. 
 
    கத  கத்தில் இ த்  வி ேமா என்ற பயத்தில் அதிர்ச்சியைடந்  பின் க்கு 
நகர்ந்த வ ம் வாசற்ப களில் த மாறி நிைலகுைலந்  ழ்ந்தனர். 
 
    "அேயாக்கியப் ெபண்பிள்ைள! என்ன ேபச்சுப் ேபசி விட்டாள்" என்  க விக் 
ெகாண்டான் ஒ வன். 
 
    "வரட் ம்! வரட் ம்! எங்ேக ேபாய்விடப் ேபாகிறாள்? நா ம் சில நாட்கள் இந்தப் 
பிரேதசத்தில் தாேன இ க்கப் ேபாகிேறாம்? இந்த அம்ைமையக் கவனித் க் 
ெகாள்ளலாம்" என்  சூ ைர கூறினான் இன்ெனா வன். 
 
    "அந்த ராணிையத் தீர்த் விட் ப் ேபாகிற ேபாக்கில் இந்தச் சத்திரத்  ராணிைய ம் 
தீர்த் விட ேவண் ய தான்!" என்  பல்ைலக் க த் க் ெகாண்  உ மினான் 

ன்றாமவன். 
 
    அப்ேபா  ேமேலயி ந்  ன்  ேபர்களின் தைலயி ம் அ வி ெகாட் வ  ேபால் 
மாட்  சாணம் கைரத்த தண்ணீர் வி ந்த . தி க்கிட்  நிமிர்ந்  பார்த்தனர். ேமல் 
மாடத்தில் அந்தப் ெபண் ேகாைத கலகலெவன்  சிாித் க் ெகாண்  நின்றாள். அவள் 
தன் ைகயி ந்த ெசப் க் ெகாப்பைரைய அவர்கள் தைலக க்கு ேநேர கவிழ்த்தாள். 
அந்த ன்  ஆண்பிள்ைளகளின் நரம் கள் யா ம் க்ேகறித் த்தன. 
    --------  

 
1.12. வசந்த மண்டபத்  இரகசியங்கள் 

 
    கன்னியாகுமாியி ந்  எவ்வளேவா அ ைமயாகப் பா காத் க் ெகாண்  வந்த 
அந்த ஓைல கைடசியில் மகாமண்டேலசுவரர் மாளிைகயின் அந்தரங்க அைறயில் 
எாிந்  சாம்பலாகப் ேபாகும்ப  ேநாி ெமன்  தளபதி வல்லாளேதவன் சிறி ம் 
எதிர்பார்க்கவில்ைல. 
 
    ஓைலைய எாித் ச் சாம்பலாக்கிவிட்ட ெப ைமேயா என்னேவா, இைடயாற்  
மங்கலம் நம்பி அவைனப் பார்த்  மிக அலட்சியமாகச் சிாித்தார். 
 
    "என்ன தளபதி? நான் இப்ப த் திடீெரன்  உன் ைடய அ மதியில்லாமேல நீ 
ெகாண்  வந்த ஓைலைய அழித் விட்ேடன் என்ற வ த்தமா? ஏன் ேபசாமல் 
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உம்ெமன்  உட்கார்ந்தி க்கிறாய்? கவைலைய விட் விட்  உறங்கச் ெசல், 
மற்றவற்ைறக் காைலயில் ேபசிக் ெகாள்ளலாம்." 
 
    அவ க்கு அவன் ஒ  பதி ம் ெசால்லவில்ைல. அதற்குள் அவேர ேம ம் கூறினார்: 
"ேசந்தா! பாவம், தளபதி இன்  மாைலயி ந்  அ த்த த் ப் பல அதிர்ச்சிக க்கு 
ஆளாகித் ெதால்ைலப் பட் க்கிறார். மிக ம் கைளத் ப் ேபாயி ப்பார். வி ந்தால் 
மந்திராேலாசைனக் கூட்டத் க்காக அரண்மைனக்குப் ேபாயாக ேவண் ம். சிறி  
ேநரமாவ  அவர் உறங்கட் ம். ேபா! வி ந்தினர் மாளிைகயில் ெகாண்  ேபாய்ப் 
ப க்ைக ஒழித் க் ெகா , ேவண் ய வசதிகைளக் கவனித் க் ெகாள்" என்  
நாராயணன் ேசந்தைன ேநாக்கிக் கூறிவிட் , வல்லாளேதவன் பக்கமாகத் தி ம்பி, 
"ேபா, வல்லாளேதவா! ேபாய் ஓய்ெவ த் க் ெகாள்" என்  ெசான்னார். அவ ைடய 
ேபச்சின் விைர ம் அவசர ம் கண்  அவ க்கு மனத்தில் ஏேதா ஒ  சந்ேதகம் 
ேதான்றிய . 
 
    எதற்காகேவா தன்ைன அந்த இடத்தி ந்  அவர் விைரவில் அ ப்பிவிட 
வி ம் கிறாெரன்  அ மானம் ெசய்த  அவ ைடய மனம். 
 
    "நான் வ கிேறன் சுவாமி!" என்  அவ க்கு வணக்கம் ெச த்திவிட் , அங்கி ந்  
எ ந்தி ந்  நாராயணன் ேசந்தைனப் பின்பற்றி வி ந்தினர் மாளிைகக்கு நடந்தான் 
அவன். வி ந்தினர் மாளிைக வசந்த மண்டபத் க்கு அ கில் இ ந்த . 
 
    க்கம்? அ  அன்றிர  மட் மல்ல, அதற்கு அப் ற ம் பத்  இர க க்குத் 
தன்ைன ெந ங்க யாத அவ்வள  கவைலகளா ம், ஐயங்களா ம், 
குழப்பங்களா ம் மண்ைட கனத் ப் பாரமாகி ெவ த் வி ம் ேபாலத் ேதான்றிய  
தளபதிக்கு. வி ந்தினர் மாளிைகயில் ெகாண்  வந்  விட்  விட்  நாராயணன் 
ேசந்தன் ேபாய்விட்டான். தளபதி வல்லாளேதவைனச் சுற்றி அவ க்குத் ைண 
இ ந்தைவ இ ம் தனிைம ம் தாம். 
 
    ேசர நாட்  யாைனத் தந்தத்தில் இைழத் ச் ெசய்த வி ந்தினர் மாளிைகயின் 
அழகான கட் ல் எண்ெணய் ைரையப் ேபான்ற பஞ்சைண ெமத்ைதயின் ேமல் 
உறக்கம் வராமல் ரண்  ெகாண் ந்தான் வல்லாளேதவன். 
 
    மாளிைகயின் பின் றத் ச் சுவாில் பறளியாற்  நீர் அைலகள் ேமா ம் ஒ , 
சுவர்க்ேகாழிகளின் 'ெகாய்' என்ற ாீங்காரம் இவற்ைறத் தவிர எங்கும் நிசப்தம் 
சூழ்ந்தி ந்த . அவன் கட் ல் ரண்டைதப் ேபாலேவ அவன் மனத்தி ம் பலப் பல 
எண்ணங்கள் ரண்  ெகாண் ந்தன. 
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    'எவ்வள  அ ம்பா பட்  ஒற்றர்களிடமி ந்  நாம் அந்த இரகசிய ஓைலையக் 
ைகப்பற்றிேனாம்? அத ள் அடங்கியி ந்த ெசய்திதான் எவ்வள  க்கியமான ? 
பார்க்கப் ேபானால் எவ்வள  பயங்கரமான ? நம  திடமான உள்ளத்தின் 
நம்பிக்ைகையேய எாிப்ப  ேபால் அல்லவா மகாமண்டேலசுவரர் அந்த ஓைலைய 
எாித் விட்டார்! அவ க்கு எவ்வள  ெநஞ்சுரம்? ஒ ேவைள அவேர வடதிைசப் 
ேபரரசர்க க்கு உள் ைகையப் ேபால இ ந்  ெகாண்  சதி ெசய்கிறாேரா? அதனால் 
தான் அந்த ஓைலைய மகாராணியாேரா கூற்றத் தைலவர்கேளா பார்க்கக் கூடாெதன்  
எாித்  விட்டாேரா?' 
 
    மகாமண்டேலசுவரைரப் பற்றித் ெதன்பாண்  நாட் த் தளபதி பதவிைய ஏற் க் 
ெகாண்ட நாளி ந்  அவ ைடய மனத்தில் ேதான்றியிராத சந்ேதகங்கெளல்லாம் 
இப்ேபா  ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் ேதான்றின. 
 
    எைத எைதேயா நிைனத் க் ெகாண்  ப க்ைகயில் தவித் க் ெகாண்  கிடந்தவன் 
குபீெரன்  வாாிச் சு ட் க் ெகாண்  ள்ளி எ ந்தான். அந்த மாளிைகயின் இ ட் ல் 
அவ ைடய ெசவிகள் எந்த ஒ ையேயா கூர்ந்  ேகட்பதற்கு யன்றன. அவன் 
உட ல் ந க்க ம் ேராமாஞ்ச ம் உண்டாயின. உற் க் ேகட்டான். இ வைர 
இயற்ைகயாகக் ேகட்ட பறளியாற் த் தண்ணீர் பா ம் ஓைசேயா, சில வண் களின் 
சப்தேமா அல்ல அ . அவ ைடய கட் க்கு அ யில் தளத்தின் ேமல் யாேரா தி ம் 
தி ெமன்  கால் ைவத்  நடப்ப  ேபாலக் ேகட்ட . மாளிைகக்கு ெவளிேய நிலா 
ஒளி இரைவப் பகலாக்கிக் ெகாண் ந்தா ம், உள்ேள இ ட்டாகத்தான் இ ந்த . 
சாளரங்கெளல்லாம் சுவாில் மிக உயரத்தில் இ ந்ததனால் உள்ேள ஒளிையத் தர 

யவில்ைல. அந்த அகால ேவைளயில் இ ட் ல் அப்ப ப்பட்ட ஓைசையக் ேகட்ட 
ேபா  தன் ப க்ைகக்கு எதிேர நிற்கும் ெபாிய வ டன் கூ ய ண்கெளல்லாம் 
க ெந ம் தங்களாக மாறிக் கால்ெபற்  ெம வாக நடப்பன ேபால ஒ  பயங்கரப் 
பிரைம உண்டாயிற்  அவ க்கு. 
 
    ஒ  விதமாக இைடயி ந்த வாைள உ விக் ைகயில் ைவத் க் ெகாண்  
ேவகமாக அ த் க் ெகாள் ம் இதயத் டன் ப க்ைகயி ந்  கீேழ இறங்கினான் 
தளபதி. தயங்கித் தயங்கி அ  எ த்  ைவத்தான். அந்த ஒ  ெமல்ல ெமல்லத் ேதய்ந்  
மங்கிய . ப க்ைகயின் கீேழ ேகட்ட ஒ  இப்ேபா  ேமற்கு ேநாக்கிச் ெசல் வ  
ேபால் திைச மாறிய . அந்த ஒ  ேகட்ட இடங்களிெலல்லாம் வி ந்தினர் 
மாளிைகயின் தைரேய அதிர்வ  ேபால் ஒ வைகச் சலனம் உண்டாயிற் . 
வல்லாளேதவ ம் ெபா ைம இழக்காமல், இ ட் ல் ண்களி ம், ப களி ம் 
ேமாதித் தட் த் த மாறி வி ந்  எ ந்  அந்த ஒ ையப் பின்பற்றிச் ெசன்றான். 
 
    மாளிைக ற்றத்தின் கைடசிச் சுவர்வைர அந்த ஒ ையப் பின் ெதாடர ந்த . 
அப்பால் ற்றத் க் கதைவத் திறந்த ேபா  கத  நிைலயின் கீேழ வாசற்ப ையத் 
த வினாற்ேபால் பறளியா  ெபாங்கிப் ெப க்ெக த்  ஓ க் ெகாண் ந்த . 
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    நிலா ஒளியின் ேமாகன மயக்கத்தில் வா லகத்  அ தக் குழம்ேப ெபாங்கிப் 
பாய்வ  ேபா ந்த ஆற்றின் அழைக அப்ேபா  அவன் கண்கள் அ பவிக்க 

யவில்ைல. 
 
    'இந்த மாளிைகயில் இர  ேவைளகளில் ஏதாவ  பிசாசு நடமாட்டம் இ க்குேமா?' 
என்  த ல் ஓர் எண்ணம் எ ந்த . 'ைச! இெதன்ன சுத்த அசட் த்தனமான 
எண்ணம்? பிசாசாவ  நடமா கிறதாவ ? நாம் தான் இந்த அர்த்த ராத்திாிப் 
ெபா க்கு ேமேல இந்த இ ண்ட மாளிைகயில் பிசாசு ேபால் அைலந்  
ெகாண் க்கிேறாம்' என்  த ல் ேதான்றிய அந்த எண்ணத்ைத அழிக்க 

யன்றான். 
 
    '  இடம்! எவ்வள  கைளப்பாக இ ந்தா ம் உறக்கம் வரா ' என்  அவன் 
நிைனத்தான். அ ேவா ெவ ம்  இடமாக மட் ம் இ க்கவில்ைல. ைமக ம் 
சூழ்ச்சிக ம் நிைறந்த இடமாக ம் இ ந்த . 
 
    'எப்ப யாவ  இ ந்  ெதாைலந்  விட் ப் ேபாகட் ம், நான் ேபாய்ப் ப க்ைகயில் 

ரண்  இந்த இரைவக் கழித்  வி கிேறன்' என்  தனக்குள் ஒ  தீர்மானத் க்கு 
வந்தவனாக ற்றத் க் கதைவ ம ப ம் ேவகமாகச் சாத்திவிட் த் தி ம்பிப் 
ப க்ைகயில் வந்  உட்கார்ந்தான். 
 
    ஒ  சில விநா கேள கழிந்தி க்கும். மீண் ம் அேத ஓைச! அேத இடத்தி ந்  
ெதாடங்கி ேமற்கு ேநாக்கிச் ெசன்ற . இப்ேபா  பாதாளக் கிணற் க்குள்ேளயி ந்  
ேகட்கிறமாதிாி 'கசு சு'ெவன்  ேபச்சுக்குர ம் ேகட்ப  ேபா ந்த . 
'மனப்பிரைமதாேனா?' என்  தன்ைன நம் வதற்ேக ம த்த  அவன் மனம். 'இ  
உண்ைமயா? அல்ல  நமக்கு மட் ேம ஏற்படக்கூ ய மனப்பிரைமயா? நாராயணன் 
ேசந்தைனப் ேபாய் அைழத் க் ெகாண்  வந்  இந்த மர்மத்ைதச் ேசாதித் ப் 
பார்த் விட்டால் என்ன? இதற்கு ன்  பக ல் எவ்வளேவா தடைவகள் இந்த 
மாளிைகயில் வந்  தங்கியேபா  இம்மாதிாி மர்மமான அ பவம் எ ம் 
ஏற்பட்டதில்ைலேய! என்ன ஆனா ம் சாி! நம்பி ம், நம்பாம ம் இப்ப த் 
தவிப்பதற்கு நாேன எ ந்தி ந்  ேபாய் நாராயணன் ேசந்தைனக் கூப்பிட்  வந்  
வி கிேறேன?' என்  ஒ  க்கு வந்தவனாக, வி ந்தினர் மாளிைகக் 
கட் ந்  இறங்கி ெவளிேயறினான் அவன். 
 
    இ ட் ல் நிதானமாக நடந்  மாளிைகயின் வாசற்ப க்கு அவன் வந்த ேபா  
ஆச்சாியத்தில் ழ்கிப் ேபானான். எதிேர ைகயில் தீபத் டன் நாராயணன் ேசந்தேன 
அங்கு வந்  ெகாண் ந்தான். 'இெதன்ன விந்ைத! ெநல் அளக்கும் தாழிையவிடக் 



 76

குட்ைடயான இந்த மனிதன் ஏதாவ  மாயம், மந்திரம் ெதாிந்தவனா? இவைனச் 
சந்திக்கப் ேபானால் இவன் விழித் க் ெகாண் ப்பாேனா, அல்ல  குறட்ைட விட 
ஆரம்பித்தி ப்பாேனா என்  சந்ேதகப்பட் க் ெகாண்ேட நான் றப்ப கிேறன். 
இவேனா நிைனப்பதற்கு ன்னால் தாேன ைகயில் சுடர்வி ம் விளக்ேகா  என் 

ன்னால் வந்  நிற்கிறாேன.' 
 
    இவ்வா  எண்ணிக் ெகாண்  மாளிைகயின் வாச ேலேய நின் விட்டான் 
வல்லாளேதவன். ஆனால் ம விநா ேய தன் அ மானம் தவ  என்ப  அவ க்குப் 

ாிந்த . அவன் ஏமாற்றமைடந்தான். அவன் நாராயணன் ேசந்தன் வ வைதப் 
பார்த் க் ெகாண்  நின்றாேன தவிர, வந்  ெகாண் ந்த நாராயணன் ேசந்தன் 
அவன் நின்  ெகாண் ப்பைதக் கவனித்ததாகேவ ெதாியவில்ைல. ேநேர வி ந்தினர் 
மாளிைகைய ேநாக்கித்தான் அவன் வந்  ெகாண் க்கிறாெனன்  வல்லாளேதவன் 
நிைனத்தான். 
 
    ஆனால் மாளிைகக்கு மிகப் பக்கத்தில் வந்த ம், சட்ெடன்  வல  பக்கமாகத் 
தி ம்பி அங்கி ந்த ெகா  மண்டபத் க்குள் ைழந்  விட்டான் நாராயணன் ேசந்தன். 
 
    "ஓ! ேசந்தா! இப்ப க் ெகாஞ்சம் வந் விட் ப் ேபாேயன்!" ெசாற்கள் னி 
நாவைரக்கு வந் விட்டன. என்ன ேதான்றியேதா, தான் ெசால்ல வந்தைதச் 
ெசால்லாமல் தளபதி உடன யாக அடக்கிக் ெகாண்  விட்டான். நின்ற 
இடத்தி ந்ேத நிலவின் ஒளியில் மரகதக் குன்றெமனக் காட்சியளிக்கும் அந்தக் 
ெகா மண்டபத்ைத நன்றாகப் பார்த்தான் தளபதி. அதற்குள்ளி ந்  ரச ப்ப  
ேபால் ஒ  வந்த . 
 
    மல் ைக, ல்ைல, மாதவி ஆகிய ெகா கைள இயற்ைகயாக அந்த இடத்தில் 
மரங்களில் படரச் ெசய்  ற்றி ம் பசுங்ெகா களாலானேதார் கட்டடம் ேபாலேவ 
காட்சி த மா  அைமக்கப்பட் ந்த  லதா மண்டபெமனப்ப ம் அந்தக் ெகா  
மணடபம். 
 
    'மைழக் குளி ம், ஈரம் மிகுந்தி க்கும் சூழ ள்ள அந்தச் சமயத்தில், உலகம் 
உறங்கும் ந  இரவில் நாராயணன் ேசந்த க்கு அங்ேக என்ன ேவைல? பால் ேபால் 
நிலா ஒளி பரவியி க்கும் ேபா  அவ க்கு விளக்கு எதற்கு?' என்  சிந்தித் த் 
திைகத்தான் வல்லாளேதவன். 'ஏ, அப்பா! இந்தக் குள்ள ம், இவைன ஆட்  ைவக்கும் 
இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி ம் எவ்வள  மர்மங்கைள அடக்கி ைவத் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள்? இைவகைள வ ம் ெதாிந்  ெகாள்வதற்கு ர ம், 
வா ம், ஆள்பல ம் மட் ம் ேபாதா  ேபா க்கிற . அறி  ட்பத்தினால் ெசாந்தச் 
சாமர்த்தியம் சா ாியம் இைவகளால் மாத்திரேம சாதிக்க ந்த காாியங்கள் இந்த 
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உலகத்தில் நிைறய இ க்கின்றன. மகாமண்டேலசுவராின் ெசயல்கெளல்லாம் இந்த 
வைகையச் ேசர்ந்தைவ.' ஏேனா ெதாியவில்ைல இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிையப் 
பற்றி நிைனக்கும் ேபாெதல்லாம் அவ ைடய மனக்கண் க்கு ன் உ ெவளியில் 
உயர ம், அகல ம் ப ம ம் அளக்கலாகா அள ம் ெபா ம் ளக்கலாகா 
நிைல ம் ேதாற்ற ம் மாெப ம் மைலச்சிகரெமான்  ேதான்றிய . 
 
    லதா மண்டபத் க்குள் ைழந்த நாராயணன் ேசந்தன் ெவகு ேநரமாகி ம் ெவளிேய 
தி ம்பி வரவில்ைல. 'அங்ேக அவன் என்ன தான் ெசய்  ெகாண் க்கிறான்? ேபாய்ப் 
பார்ப்ேபாேம' என்  வல்லாளேதவன் வி ந்தினர் மாளிைக வாச ந்  ப ங்கிப் 
ப ங்கி நடந்  லதா மண்டபத் க்குள் குந்தான். அவ க்கு ஒேர ஏமாற்றமாக 
இ ந்த . லதா மண்டபத்தில் நாராயணன் ேசந்தன் இல்ைல. 'வந்த வழிேய 
தி ம்பாமல் இந்தக் ெகா  மண்டபத்தி ந்  ெவளிேய வதற்கு ேவ  வழி ஏேத ம் 
இ க்குேமா? அப்ப  இ க்குமானால் அந்த வழியாகச் ேசந்தன் 
ெவளிேயறியி ப்பாேனா? எதற்கும் சந்ேதகமற சுற்றிப் பார்த் விடலாம்' என்  
எண்ணியவனாய் வட்ட வ வமாக அைமக்கப்பட் ந்த ஒ  ேமைடைய 
ெந ங்கினான். 
 
    பளிங்கு ேமைடயில் ஓாிடத்தில் தீபத்ைதக் கீேழ ைவத்  எ த்ததற்கு 
அைடயாளமாகிய எண்ெணய்க் கைற ப ந்தி ப்ப  இேலசாகத் ெதாிந்த . 
 
    பளிங்கு ேமைடயின் நட்ட ந வில் உட்கார்ந்த ேகாலத்தில் தி மகள் சிைல ஒன்  
ெச க்கி ைவக்கப்பட் ந்த . சிைலயின் ைகயி ந்த தாமைர ெமாட் ன் ேம ம் 
கீேழ ப ந்தி ந்த  ேபால் எண்ெணய்க் கைறயின் த ம்  ெதாிந்த . யாேரா 
எண்ெணய்பட்ட விரல்களால் ெதாட் க்க ேவண் ெமன்  சிரமம் இல்லாமல் 
ஊகிக்க ந்த . 
 
    நாராயணன் ேசந்தன் தன் ைகயில் ெகாண்  வந்த எண்ெணய்த் தீபத்ைதப் பளிங்குத் 
தைரயில் ைவத் விட்  அந்தக் ைகவிரல்களால் தி மகள் சிைலயின் ைகயி ள்ள 
தாமைர ெமாட்ைட ம் ெதாட் க்கிறான். 
 
    தளபதி வல்லாளேதவ க்கு மின்ெவட் ம் ேநரத்தில் ஒ  ேயாசைன உண்டாயிற் . 
ந ங்கும் ைகயால் தி மகள் சிைலயின் வல  றத் த் தாமைர அ ம்ைபத் 
ெதாட்டான். ெதாட்ட ேவகத்தில் அ  நன்றாகத் தி குவதற்கு வந்த . அ  தானாகத் 
தி க யாமல் இ தி நிற்கிறவைரயில் அைதத் தி கினான் தளபதி. 
 
    பன்னிரண்டாவ  ைறயாக அவன் ைகவிரல்கள் அந்த மலர் அ ம்ைபத் 
தி குவதற்கு ெந யேபா  அவ ைடய உடைலச் சுமந்  ெகாண் ந்த பளிங்கு 
ேமைட கம்பமைடந்த  ேபாலக் கி கி ெவன்  ஆ ய . அ த்த கணம் அந்தக் 
க ங்கல்லாலான தி மகள் சிைல யாேரா பி த்  இ த் க் ெகாண்  ேபாவைதப் 
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ேபாலக் கி கி ெவன்  பின்னால் நகர்ந்த . அ  இ ந்த இடத்தில் நா  ேகால் 
நீள ம் நா  ேகால் அகல ள்ள ச ரமான இைடெவளி ஒன்  ஏற்பட்ட . மிர ம் 
கண்களால் குனிந்  பார்த்தான் அவன். வாிைசயாகப் ப கள் ெதாிந்தன. அதற்கப்பால் 
'க ங்கும்' என்  ஓர் இ ட் க் குைகயாக இ ந்த . தன்ைனச் சுற்றி ம் நா ற ம் 
ஓர் பார்ைவ பார்த் விட்  அந்தச் சுரங்கத் க்குள் ணிந்  இறங்கினான் அவன். 
 
    பத் ப் பதிைனந்  ப கள் இறங்கி உள்ேள ெசன்ற ம் ேமேல பார்த்த  ேபாலேவ 
ஒ  தி மகள் சிைல. சிைலயின் இட  ைகத் தாமைர அ ம்ைபத் தி கினான் அவன். 
தளபதியின் எண்ணம் சாியாக இ ந்த . அவன் அைதத் தி கி ந்த ம் ேமேல 
சுரங்க வாயில் நகர்ந்  க் ெகாண் விட்ட . ெவளியி ந்  வந்  ெகாண் ந்த 
சிறிதள  நிலா ஒளி ம் அைடபட் ப் ேபாகேவ, ைமக்குழம்ைப வழித்  அப்பினாற் 
ேபால் இ ட்  ேகாரமாயி ந்த . 
 
    எங்ேகா ஒ  ைலயில் சி  மின்மினிப் ச்சி ேபால் சுரங்கப் பாைதயில் ெதாைல 

ரத்தில் ஒ  ெவளிச்சம் ெதாிந்த . அந்த ெவளிச்சம் சிறி  சிறிதாக நகர்ந்  ேமேல 
ெசன்  ெகாண் ந்ததனால் நாராயணன் ேசந்தன் தீபம் ஏந்திய ைக டன் ன்ேன 
ெசன்  ெகாண் க்கிறாெனன்  உய்த் ணர ந்த . 
 
    தட் த் த மாறி வழிையத் தடவிக் ெகாண்  தளபதி ேமேல நடந்தான். சிறி  ரம் 
ெசன்ற ம் கீேழ பாைற ம் மண மாக இ ந்தன. அங்ேக சலசலெவன்  தண்ணீர் 
கசிந்  இனிய ஜலதரங்க நாதத் டன் பாய்ந்  ெகாண் ந்த . அதன் காரணமாக, 
வ கிறவர்கள் நடப்பதற்குக் கல் ண்கைள நி த்தி அவற்றின் ேமல் வாிைசயாக 
மரப்பலைககைளப் பாலம் ேபாலப் பிைணத்தி ந்தார்கள். அதன் ேமல் நடக்கும் ேபா  
'தி ம்' 'தி ம்' என்ற ஓைச உண்டாயிற் . அ  வி ந்தினர் மாளிைகயில் தான் 
ப த்தி ந்த பகுதிக்கு அ யில் இ க்க ேவண் ெமன்  வல்லாளேதவன் நிைனத்தான். 
தான் ப த்தி ந்த இடத்தில் அந்த மாதிாி ஓைச உண்டானதற்குக் காரணம் அந்தச் 
சமயத்தில் சுரங்கத் க்குள் அேத மரப் பாலத்தில் யாேரா நடந்  
ெசன்றி க்கிறார்கெளன்  அவ க்குத் ேதான்றிய . பறளியாற்றில் நீர் நிைறந்  
பாய்வதால் அந்தச் சுரங்கத் க்குள் நீர் ஊறிக் கசி  ஏற்பட் க்கிறெதன்  ெதாிந்  
ெகாள்ள ந்த . 
 
    ன்னால் விளக்குடன் ேபாய்க் ெகாண் க்கிற நாராயணன் ேசந்தன் தான் 
நடக்கிற ஓைசையக் ேகட் த் தி ம்பிப் பார்த் விடக் கூடாேத என்பதற்காக, 
மரப்பாலத்தில் பாதங்கைள அ த்தி ஊன்றாமல் ெமள்ள நடந்  ெசன்றான் 
வல்லாளேதவன். கால் நாழிைக நைடக்குப் பின் மிக்கு அ யிேலேய 
கட்டப்பட் ந்த ஒ  விசாலமான மண்டபம் ேபான்ற இடம் அவ ைடய 
கண்பார்ைவயில் பட்ட . 
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    அந்த மண்டபத்தில் ெவளிச்சமாக இ ந்த . ேபச்சுக் குரல்கள் ேகட்டன. சுரங்கப் 
பாைதயின் வில் மண்டபத் க்குள் ைழ ம் இடத்தில் சுவேரா  சுவராகப் ப ங்கி 
நின்  ெகாண்  பார்த்தான் வல்லாளேதவன். 
 
    அந்தப் பாதாள மண்டபத்தின் நாற் றத்  இ ண்ட ைலகளி ம் அம்பாரம் 
அம்பாரமாகக் குவித்  ைவக்கப்பட் ந்த வாள்கைள ம் ேவல்கைள ம், 
ேகடயங்கைள ம், ஈட் கைள ம் கவசங்கைள ம் பார்த்த ேபா  அவ க்குத் 
திைகப்  ஏற்பட்ட . 
 
    சற்  ன் அந்தரங்க மண்டபத்தி ந்  அவ க்கு விைட ெகா த்  அ ப்பிய 
மகாமண்டேலசுவரர் இப்ேபா  அந்தப் பாதாள மண்டபத் க்குள் நின்  
ெகாண் ந்தார். அவ ைடய தி ப் தல்வி குழல்ெமாழி நாச்சியா ம் இ ந்தாள். 
இ ட் ல் ெகாள்ளி ஏந்தி நிற்கும் குட்ைடப் ேபயற் ேபால் நாராயணன் ேசந்தன் 
தீபத்ைதப் பி த் க் ெகாண்  நின்றான். அவர்கள் மட் ம் அங்ேக அப்ேபா  
இ ந்தி ந்தால் தளபதிக்கு ஆச்சாியம் ஏற்பட் க்கக் காரணேம இல்ைலேய! 
 
    வடதிைச வரச க்கும், அரச பாரத்ைதத் தாங்கும் சுைமக்கும் பயந்  இலங்ைகத் 
தீ க்கு ஓ  விட்டதாக நிைனக்கப்பட்ட குமார பாண் யன் இராசசிம்ம ம் அங்ேக 
அவர்கேளா  நிற்ப  ேபால் தளபதிக்கு ஒ  பிரைம கண்களில் ஏற்பட்ட . ஆனால் 
அந்த பிரைம ம கணேம நீங்கிவிட்ட . அவ க்குக் குமார பாண் யைரப் ேபால் 
காட்சியளித்  அவன் கண்கைள ஒ  கணம் ஏமாற்றத் க்கு உள்ளாக்கிய  அந்த 
இளம் றவியின் ேதாற்றம் தான். படகில் வ ம் ேபா  றவிைய எங்ேகா 
கண் ப்ப  ேபால் வந்த நிைன  மனத்தில் இப்ேபா  உ திப்பட்ட . 
 
    "ேசந்தா! அ  என்ன? அந்த ைலயில் யாேரா ஒளிந்  நிற்ப ேபால் ெதாிகிறேத? 
இப்ப  விளக்ைகக் ெகாண்  வா" என்  மகாமண்டேலசுவரர் தளபதி நின்ற 

ைலையச் சுட் க் காட் னார். 
 
    உடேன ேசந்தன் விளக்ேகா  வர, மகாமண்டேலசுவரர் அவைனப் பின்பற்றித் 
தளபதி நின்  ெகாண் ந்த ைலக்கு ேவகமாக வந்தார். 
 
    சுவேராரமாக நின்  ெகாண் ந்த தளபதிக்கு ச்ேச நின்  வி ம் ேபால் 
இ ந்த . 
    ---------- 
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1.13. பகவதி காப்பாற்றினாள் 
 
    ேமல் மாடத்  நிலா ற்றத்தில் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சியால் அைரகுைறயாக ந்த 
நாட் யத் க்குப் பின் மகாராணியா ம் அவேரா  இ ந்த ெபண்க ம் 
பரபரப்பைடந்  அந்தப் ரத் க்குச் ெசன்றார்களல்லவா? அதன் பின் அங்கு நடந்த 
ெதாடர்பான நிகழ்ச்சிகைளக் கவனிப்ேபாம். 
 
    திடீெரன்  ஏற்பட்ட குழப்பத்தினால் சூ வாதறியாத அந்தக் கன்னிப் ெபண்களின் 
மனத்தில் தன்ைனப் பற்றித் தவறான எண்ணம் ஏற்பட் க்குேமா என்  மகாராணி 
வானவன்மாேதவி கலக்க ற்றார். இந்தப் பரந்த உலகத்தில் எத்தைன 
ெகா ைமகைளச் ெசய்தா ம் அவற்றி ந்  தப்பலாம். கள்ளங் கபடமற்ற நல்ல 
மனங்களில் தீைமைய விைதத்தவர்கள் எந்த விதத்தி ம் தப்ப யா . மகாராணி 
வானவன்மாேதவியின் மனத்தில் எப்ேபா ம் நிரந்தரமாக நிைலத்தி க்கக் கூ ய 
சிந்தைனயில் இ ம் ஒன் . 
 
    "குழந்ைதகேள! பகவதி! விலாசினி! உங்க ைடய ஆடல் பாடல்கைள இன் ம் 
சிறி  ேநரம் காண ம், ேகட்க ம் ஆவலாயி ந்ேதன். என் ைடய எத்தைன, 
எத்தைன கவைலகள் இ ந்த இடம் ெதாியாமல் மைறந்  விட்டன ெதாி மா? ஒ  
ேதசத்தின் மகாராணியாக இ ந்  கா கிற சுகத்ைத விட உங்கைளப் ேபால் இரண்  
ெபண்களின் தாயாக ஒ  சாதாரணக் கு ம்பத்தில் பிறந்தி ந்ேதனானால் இன் ம் 
எவ்வளேவா சுகத்ைத ம், நிம்மதிைய ம், கண் ப்ேபன்" என்  கூறினார் 
வானவன்மாேதவி. 
 
    "மகாராணியாாின் தி வாயி ந்  இத்தைகய வார்த்ைதகைளக் ேகட்க ேநாி வ  
எங்கள் ெப ம் பாக்கியம்! தாங்கள் சாதாரணக் கு ம்பத் த் தாயாகப் பிறந்தி ந்தால் 
நாங்கெளல்லாம் அஞ்ச  ெசய் ம் மதிப் க்குாிய பாண் மாேதவியாகத் தங்கைள 
அைடந்தி க்க மா?" என்  உபசாரமாக ம ெமாழி கூறினாள் விலாசினி. 
 
    "எங்க ைடய ஆட ம், பாட ம் எங்ேக ஓ ப்ேபாய் விடப் ேபாகின்றன? 
மகாராணியா ைடய அன் க் கட்டைள எந்த விநா யில் கிைடத்தா ம் ஓ  வந்  
ஆட ம், பாட ம் காத்தி க்கிேறாம். கைலகைள அர்ப்பணம் ெசய்ய ேவண் ய 
இடேம இ தாேன?" என்  விநயமாகக் கூறினாள் பகவதி. 
 
    அவர்கள் இ வ ம் கூறியவற்ைறக் ேகட்ட வானவன்மாேதவியின் வதனத்தில் 
எத்தைனேயா அர்த்தங்கைள உள்ளடக்கிக் ெகாண் க்கிற அற் தமான ன்னைக 
ஒன்  மலர்ந்த . உலக அ பவங்களின் வாசைனைய அதிகம் கர்ந்தறியாத அந்த 
இளம் ெபண்க க்கு மகாராணியின் சிாிப் ப் ாியவா ேபாகிற ? 
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    "குழந்ைதகேள! இந்த வயதில் உங்கைளப் ேபான்றவர்க க்கு இப்ப த்தான் 
ேதான் ம். பதவி, படாேடாபம், இராஜேபாகம் எல்லாவற்றா ம் கிைடக்கக்கூ ய 
ஆடம்பரம் இைணயற்ற ெப ம் ேப  என்  நிைனப்பீர்கள். ஆனால் அவற் க்குப் 
பின்னால் மைறந்தி க்கக்கூ ய ன்பங்கள், ஆசாபாசங்கள் எல்லாம் உங்க க்குப் 

ாியாதைவ, விலாசினி! உன் தகப்பனார் உனக்குச் சிலப்பதிகாரம் கற்பித்தி ப்பாேர? 
ெதால்காப்பியத்ைத அரங்ேகற்றிய மாெப ம் அதங்ேகாட்டாசிாியாின் வழியில் வந்  
இன்  தா ம் அேத ேபர் ண்  விளங்கும் உன் தந்ைத தமிழ் இலக்கியக் கடல். 
அவாிடம் அேநகமாக நீ எல்லா ல்கைள ம் கற் க் ெகாண் ப்பாய். என்ன, நான் 
நிைனப்ப  சாிதானா?" 
 
    "ஆமாம், ேதவி! என் தந்ைத குழந்ைதப் ப வத்தி ந்  என்ைன வற் த்தி 
ஆவேலா  அவற்ைறெயல்லாம் எனக்குக் கற்பித்தி க்கிறார். சிலப்பதிகாரத்ைதப் 
பல ைற அவாிடம் பாடம் ேகட் க்கிேறன். அந்த த்தமிழ்க் காவியம் என் 
மனத்ைதக் கவர்ந்தைதப் ேபால் ேவ  எ ம் கவரவில்ைல" என்றாள் விலாசினி. 
 
    "அந்த மகா காவியத்தில் ஓர் அ ைமயான கட்டம் எனக்கு நிைன க்கு வ கிற . 
குழந்தாய்! ம ைரயில் கண்ணகிக்கு தவறிைழத்த பாண் யன் உயிர் றந்த 
ெசய்திையச் சாத்தனார் என்ற லவர், ேசர நாட் ல் ேபராற்றங்கைரப் ப ைகயில் 
ெசங்குட் வன் வந்  தங்கியி க்கும் ேபா  அவ க்குக் கூ கிறார். அந்த அவலச் 
ெசய்திையக் ேகட்ட ெசங்குட் வன் இதயத்தில் ெப ந்தன்ைமயான ைறயில் 
அ தாபம் சுரக்கிற . அந்த அ தாபத்ைதச் ேசரர் ெப ேவந்தனான ெசங்குட் வன் 
எவ்வள  நாகாிகமாக ெவளியி கிறான், ெதாி மா? 
 
    'ஆகா! என்ைனப் ேபால் சக அரசனாகிய பாண் யன் ஒ  ெபண் க்குத் தவறாக 
நியாயம் வழங்கியதற்கு நாணித் தன் உயிைரேய விட் விட்டான். அரசா கிற 
பரம்பைரயில் பிறப்ப  மகத்தான அதிர்ஷ்டம் என்  எத்தைன ேபர்கள் கன  கண்  
ெகாண் க்கிறார்கள். மைழ ெபய்யாமற் ேபானால், 'அரசன் சாியில்ைல; மைழ 
தவறிவிட்ட ' என்பார்கள். மைழ அதிகமாகப் ெபய்  ெவள்ளச் ேசதம் 
ஏற்பட் விட்டாேலா அப்ேபா ம், 'அரசன் சாியில்ைல' என்பார்கள். நியாயம் தவறி ஓர் 
உயிைரக் ெகான்  விட்டால் ெப ம்பழிைய அரசன் சுமக்க ேநாி ம். ஓர் அரச ைடய 
ேதாளில் இத்தைன ன்பச் சுைமகள். அப்ப  இ ந் ம், அரசா ம் கு யில் 
பிறக்கவில்ைலேய என்  இந்த அசட்  மனிதர்கள் ணாக ஏங்குகிறார்கேள!' என்  
ெசங்குட் வன் சாத்தனாாிடம் கூறியதாகச் சிலப்பதிகாரத்தில் வ கிற ." 
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    "ேதவி! இந்த இடத்தில் லவர் ெப ந்தைகயான இளங்ேகாவ கள் 
ெசங்குட் வனின் இதயப் பண்ைப மிக அ ைமயாகச் சித்தாித்தி க்கிறார்; உயர்ந்த 
காவியப் பண் க்காகப் பாராட் வதாக யி ந்தால் இைத அல்லவா பாராட்ட 
ேவண் ம்?" 
 
    "ெபண்ேண, விலாசினி! உங்கள் கழ்ச்சி ம், மகாராணிப் பட்ட ம், இந்தக் 
ேகாட்ைட ெகாத்தளம் த ய அரசேபாக ஆடம்பரங்க ம் எனக்குச் ெசங்குட் வன் 
கூறிய இந்தக் க த்ைத ஞாபகப்ப த்தின." 
 
    மகாராணி இவ்வா  ெசால் க் ெகாண் ந்த ேபா  நந்தவனத்தில் ஏற்பட்ட 
குழப்பத்ைதப் பார்த் விட்  வ வதற்காகப் ேபாயி ந்த பவழக்கனிவாய ம், 
அதங்ேகாட்டாசிாிய ம் அங்ேக தி ம்பி வந்  ேசர்ந்தனர். 
 
    "என்ன! ெசங்குட் வைனப் பற்றி ஏேதா ேபச்சு நடக்கிறாற் ேபா க்கிறேத? 
மகாராணியாாின் சுவாரஸ்யமான இலக்கியச் சம்பாஷைணயில் நாங்க ம் கலந்  
ெகாள்ளாமல்லவா?" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட ேகட்டார் அதங்ேகாட்டாசிாியர். 
 
    "நான் எைத ம் உங்கைளப் ேபால வைக ெதாைகயாக விவாித் ச் ெசால்ல 

மா? அெதல்லாம் சாி! நந்தவனத்தி ந் தாேன வ கிறீர்கள்? அ  என்ன 
குழப்பம் அங்ேக? விவரம் ெதாிந்  ெகாண்  வந்தி ப்பீர்கேள! ெசால் ங்கள். 
நாங்க ம் ெதாிந்  ெகாள்கிேறாம்" என்  மகாராணியார் அதங்ேகாட்டாசிாியைர 
ேநாக்கிக் ேகட்டார். உடேன அதங்ேகாட்டாசிாியர் பக்கத்தில் தி ம்பி, 
"பவழக்கனிவாயேர! மகாராணியா க்குச் ெசால் ம். நீர் தான் இம்மாதிாி விஷயத்ைத 
நன்றாக வ ணித் ச் ெசால்ல ம்" என்  தம் சமீபத்தி ந்த பவழக்கனிவாயைரத் 

ண் னார். 
 
    "கலகத்ைதப் பற்றிச் ெசால்ல நான் தான் சாியான ஆள் என்  தீன்மானித்  
விட்டீராக்கும். பரவாயில்ைல! நாேன ெசால் கிேறன்," என்  சிாிப்ேபா  பீ ைக 
ேபாட் ப் ேபச்ைசத் ெதாடங்கினார் பவழக்கனிவாயர். 
 
    "மகாராணி! ேகாட்ைடக்கு ெவளியி க்கும் ஏாியி ந்  அரண்மைன 
நந்தவனத் க்குத் தண்ணீர் ெகாண்  வ ம் கால்வாய் வழியாக யாேரா 
நந்தவனத் க்குள் குந்தி க்கிறார்கள். அப்ப ப் குந்தவர்கள் யார், என்ன 
ேநாக்கத்ேதா  குந்தார்கள், என்பனெவல்லாம் ெதாியவில்ைல. நிலா ற்றத் ச் 
சுவைர ஒட் னாற்ேபால் இ க்கும் மகிழ மரக்கிைளயில் வந்தவர்கள் ஏேதா ஒ  
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காரணத்ைத உத்ேதசித்  ஏறியி க்க ேவண் ம். அதனால் தான் சுைம தாங்காமல் 
அந்தக் கிைள றிந்தி க்கிற ." 
 
    "இெதன்ன? எல்லாம் அ மானம் தானா? ேநர யாக ஒன் ம் பார்த் த் ெதாிந்  
ெகாண்  வரவில்ைலயா நீங்கள்?" என்  வானவன்மாேதவி கு க்கிட் க் ேகட்டார். 
 
    "ேத ! நாங்கள் என்ன ெசய்ய ம்? வந்தவர்களில் எவ ம் பி படவில்ைல. 

ரர்கள் அரண்மைன நந்தவனத்தில் சல்லைடக் கண் இட ம் விடாமல் ேத ப் பார்த்  
விட்டார்கள். நந்தவனத்  ஈர மண்ணி ம், கால்வாய்க் கைரயில் தைரயில் 
பதிந்தி க்கும் அ ச்சுவ களி ந் ம் ஒ வன் தனியாக வரவில்ைல என்  
ெதாிகிற . அைதத் தவிர மகிழ மரத்த யில் ஒ  குத் வா ம், கால்வாய்க் கைரப் 
ப யில் ஒ  தைலப்பாைக ம் வி ந்  கிடந்தன. ேகாட்ைட ெமய்க்காப்பாளர்கள் 
அவற்ைற எ த் க் ெகாண்  ேபாய்ப் பத்திரப்ப த்தி ைவத்தி க்கிறார்கள். 
ஒ ேவைள இந்த இரண்  ெபா ள்கைள ம் ெகாண்  வந்தவர்கைளக் கண் பி க்க 

யன்றால் ெவற்றி கிைடத்தா ம் கிைடக்கும்" என்  பவழக்கனிவாயர் கூறி த்த 
ேபா , ேகட் க் ெகாண் ந்த வானவன்மாேதவியின் கத்தில் சிாிப்பில் மலர்ச்சி 
ஒளிர்ந்த . 
 
    "ஏன் சிாிக்கிறீர்கள்?" 
 
    "சிாிக்க ேவண் ய காரணம் இ ந்த  சிாித்ேதன். பவழக்கனிவாயேர! உலகியல் 
அறிைவ ம், ஞானச் ெசல்வத்தின் விைளைவ ம் வளர்க்கக் கூ ய காந்த ர் 
மணியம்பலத்தின் தைலவராகிய உமக்குக் கூடவா இதிெலல்லாம் நம்பிக்ைக 
இ க்கிற ?" 
 
    "இதில் எல்லாம் என்றால்...?" 
 
    "ேகாட்ைடயின் உயரமான ெபாிய சுவர்கள், அைவகைளச் சுற்றி ம் ஆழமான 
அகழி, ேபா ம் ேபாதாதற்கு வா ம், ேவ ம் சுமந்த ெமய்க்காவல் ரர்கள், சீவல்லப 
மாறைனப் ேபால அவர்க க்கு ஒ  தைலவன் - எல்லாம் எனக்கு 
ேவ க்ைகயாகத்தான் இ க்கின்றன. ேகவலம் ஐம் லச் ெசங்கற்களால் உ வான 
நிைலயற்ற இந்த உடற்ேகாட்ைடையப் பா காக்க இவ்வள  ஏற்பா களா? எனக்குச் 
சிாிப் த்தான் வ கிற . மனிதர்க க்கு ஆத்மபலம் குைற ம் ேபா  றக்க விகளின் 

ைணயால் கிைடக்கும் பா காப்பில் நம்பிக்ைக வி கிற . உண்ைமயில் இந்த 
ஏற்பா களால் என் ைடய ஆத்ம பலத்ைத ந யச் ெசய்கிறீர்கள் நீங்கள்! 
ேகாட்ைடக்குள் தி ட் த்தனமாக ைழந்தவர்கள் கன்னியாகுமாியில் என்ைனக் 
ெகாைல ெசய்ய யன்  யாமல் ஏமாந்  ேபானவர்களாகேவ இ க்கலாம். 
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அவர்கைளப் ேபான்ற ஒ  சிலாின் ைகயால்தான் எனக்குச் சா  என்றி க்குமானால் 
அைத உங்களால் த த் விட மா?" 
 
    "ேத ! இன்  மாைலயி ந்  உங்கள் ேபச்சு பற்றற்ற விரக்தி நிைலையேய 
காட் கிற . இவ்வள  நம்பிக்ைக இழக்கும்ப யான ெப ந் ன்பங்கள் எைவ ம் 
வரவில்ைலேய?" என்  உ க்கம் நிைறந்த ெதானியில் விசாாித்தார் 
அதங்ேகாட்டாசிாியர். 
 
    "ஆசிாியேர! இ வைரயில் வந்த ன்பங்கள் ேபாதாதா? இன் ம் என்ன 
வரேவண் ம்?" 
 
    "ஒ  ன்ப மில்ைல! நீங்களாகேவ என்ெனன்னேவா நிைனத் க் ெகாள்கிறீர்கள். 
குமாித் ெதய்வத்தின் அ ம் ெதன்பாண்  நாட்  மக்களின் குைறவில்லாத அன் ம் 
இ க்கிறவைர உங்க க்கு எவரா ம் ேக  சூழ யா . தங்க ைடய அ மந்தப் 

தல்வ ம் குமாரபாண் ய மான இளவரசர் அ கில் இல்ைலேய என்  
கவைலப்படலாம். நாைளக் காைலயில் நடக்க இ க்கும் மகாசைபக் கூட்டத்தில் 
ெசய்யப் ேபாகிற ஏற்பா களின் லம் அந்தக் கவைலைய ம் ேபாக்கிவி கிேறாம். 
இளவரசர் எங்கி ந்தா ம் அவைர உடேன அைழத் க் ெகாண்  வ வதற்கு 
ேவண் ய ெசயல் திட்டங்கெளல்லாம் நாைளக் கூட்டத்தில் உ வாகிவி ம்" என்றார் 
ஆசிாியர். 
 
    "அேதா  விட்  விடமாட்ேடாம். இளவரசர் தி ம்பி வந்த ம் உடன யாக 
மகுடாபிேஷகத்ைத ம் கூடேவ தி மணத்ைத ம் ெசய்  த்  விட்டால் தான் 
மகாராணியா க்குப் ரணமாகத் தி ப்தி ஏற்ப ம்" என்  பவழக்கனிவாயர் 
கூறியேபா  அங்ேக அவர்கேளா  உட்கார்ந்தி ந்த விலாசினி ம், பகவதி ம் தைல 
குனிந்  ெகாண்டனர். அந்த இளம் ெபண்களின் கன்னங்களில் ஏன் அந்தச் சிாிப் ; 
கண்களில் மின் ம் அந்த ஒளிக்கு என்ன ெபயர் ெசால் வ ? 
 
    எப்ேபாேதா, சில ஆண் க க்கு ன்னால் ம ைர அரண்மைனயில் கண் ந்த 
குமார பாண் யாின் சுந்தரத் ேதாற்றம், அவர்கள் நிைனவில் அப்ேபா  
காட்சியளித்தி க்க ேவண் ம். ெபண்க க்கு நாணம் எவ்வள  அழகாக இ க்கிற ! 
எத்தைனேயா சமயங்களில் எத்தைனேயா காரணங்க க்காகப் ெபண்க க்கு நாணம் 
ஏற்ப கிற . ஆனால் ஒேர ஒ  சமயத்தில் மட் ம் நாணத்தில் ைமயான கனிைவக் 
காண கிற . தி மணமாகாத இளம் ெபண்க க்கு ந வில் தி மணத்ைதப் பற்றிப் 
ேபசினால், உண்டாகிற நாணம் இ க்கிறேத அதற்கு ஈ ம் இல்ைல, இைண ம் 
இல்ைல. 
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    ேம ம் சிறி  ேநரம் வானவன்மாேதவிக்கு ஆ தைல உண்டாக்குகிற விதத்தில் 
ேபசிக் ெகாண் ந்  விட் ப் பவழக்கனிவாய ம், அதங்ேகாட்டாசிாிய ம் 
உறங்குவதற்குச் ெசன்றனர். ேபாகும்ேபா  பகவதிைய ம், விலாசினிைய ம் தனிேய 
அைழத் , "ெபண்கேள! இன்  மகாராணியின் மனநிைல சாியில்ைல. கசப் ம், 
விரக்தி ம் அைடந்த நிைலயில் ண்பட்  ெநாந்  ேபாயி க்கிறார். எந்த விநா யில் 
அவ க்கு என்ன ேதான் ெமன்  ஒன் ம் உ தியாகச் ெசால்வதற்கில்ைல. நீங்கள் 
இ வ ம் இங்ேகேய மகாராணிேயா  ப த் க் ெகாள் ங்கள். ஆடவர்களாகிய 
நாங்கள் இவ்வள  நாழிைகக்கு ேம ம் இங்ேக அந்தப் ரப் பகுதியில் நின்  ேபசிக் 
ெகாண் ப்ப  ைறயல்ல. கீேழ மாளிைகயில் ேபாய்ப் ப த் க் ெகாள்கிேறாம். 
நீங்கள் இ வ ம் மகாராணிையக் கவனித் க் ெகாள் ங்கள்" என்  கூறி எச்சாித்  
விட் ச் ெசன்றனர். இர  நீண்ட ேநரம் ஆகிவிட்ட . அந்தப் ரத் ப் பணிப்ெபண்கள் 
தீபங்கைள அைணத் க் கத கைள ஒவ்ெவான்றாக அைடத் க் ெகாண் ந்தனர். 
 
    சயனக் கி கங்களின் ப கலசங்களி ந்  கிளம்பிய அகிற் ைகயின் ந மணம் 
காற்ேறா  இைழந்  எங்கும் பரவிக் ெகாண் ந்த . 
 
    வானவன்மாேதவியின் பள்ளியைறயில் விளக்கு ஒன்  மங்கலாக எாிந்  
ெகாண் ந்த . அங்கி ந்த ன்  மஞ்சங்களில் இரண் ல் ெகா கள் வண்  
ெநளிந்  கிடப்ப  ேபால் பகவதி ம், விலாசினி ம் ப த் க் ெகாண் ந்தனர். 
ந வாக இ ந்த ன்றாவ  மஞ்சத்தில் வானவன்மாேதவி உட்கார்ந்தப ேய ஏேதா 
சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தி ந்தார். "ேத ! இப்ப ேய வி கின்றவைர விழித் க் ெகாண்  
உட்கார்ந்தி க்கப் ேபாகிறீர்களா? கைளப் த்தீர உறங்கினால் என்ன?" என்றாள் 
பகவதி. 
 
    " க்கம் வரவில்ைலேய, குழந்தாய்! நான் என்ன ெசய்ேவன்? நீ ங்கு!" என்  
பதில் கூறினார் மகாராணி. விலாசினிேயா ப த்த சில வினா க க்குள்ேளேய ஆழ்ந்த 
உறக்கத்தில் ஈ பட்  விட்டாள். 
 
    பகவதி அதற்கு ேமல் மகாராணிைய வற் த் ம் உாிைம தனக்கு இல்ைலெயன்  
கண்கைள க்ெகாண்  தைலயைணயில் சாய்ந்தாள். நன்றாக உறங்க மில்ைல. 
நன்றாக விழித் க் ெகாண் க்க மில்ைல. இரண் க்கும் ந ப்பட்ட ஒ  நிைலயில் 
அவள் ப க்ைகயில் கிடந்தாள். 
 
    உறக்கத் க்கும் விழிப் க்கும் ந ேவ ஒ வைகச் சாதாரண ஓய்வில் கிடந்த பகவதி 
சிறி  ேநரத் க்குப் பின் தற்ெசயலாகக் கண் விழித்தாள். விழித் க் ெகாண்டவள் 
மகாராணிையக் காணவில்ைல. மஞ்சத்தின் ேமல் விாித்தி ந்த விாிப் கள், திண் கள், 
அைணகள் எல்லாம் அப்ப ேய இ ந்தன. வாயிற் கத ப் பக்கம் தி ம்பிப் பார்த்தாள்! 
அ  இேலசாகத் திறந்தி ந்த . அதங்ேகாட்டாசிாிய ம், பவழக்கனிவாய ம் 
எச்சாித்  விட் ப் ேபான  அவ ைடய நிைனவில் மின்னைலப் ேபால் ேதான்றிய . 
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உடேன எ ந்தி ந்  கதைவத் திறந்தி ந்த வழியாகப் பகவதி ம் கீேழ இறங்கினாள். 
அந்த அைறயின் ெவளிேய அந்தப் ரத்தி ந்  பிற இடங்க க்குச் ெசல் ம் 
இரண்  ன்  வழிகள் பிாிந்தன. ப க்கட் ல் இறங்கிக் கீேழ வந்த பகவதி ஒ  
கணம் வழிகள் பிாி ம் இடத்தில் தயங்கி நின்றாள். அந்த அர்த்த ராத்திாி ேவைளயில் 
என்ன ேநாக்கத்ேதா , எந்த வழியில் மகாராணி ெசன்றி க்கக் கூ ம் என்  அவளால் 
ஊகிக்க யவில்ைல. 'திைகத்  நின்  ெகாண் ப்பைதக் காட் ம் மனத் க்குத் 
ேதான்றிய ஏதாவ  ஒ  வழியில் ேபாய்ப் பார்க்கலாேம! நம் ைடய நல்லகாலமாக 
மகாராணியா ம் அேத வழியாகச் ெசன்றி க்கலாமல்லவா?' என்  நிைனத்தவளாய் 
ேநேர ெசல் ம் வழியில் நடந்தாள். தீபங்கெளல்லாம் அைணக்கப்பட் ந்ததனால் 
இ ள் சூழ்ந்தி ந்த . வழி வைளந்  வைளந்  கீழ் ேநாக்கி இறங்கிய . அந்த 
இ ளில் அம்மாதிாிப் பழக்கமில்லாத பாைதயில் பகவதிையத் தவிர ேவ  எந்தப் 
ெபண்ணா ம் அவ்வள  ணிவாக நடந்  ெசன்றி க்க யா . அைத ஒ  
சாகஸம் என்  தான் ெசால்ல ேவண் ம். 
 
    கைடசியாக, அவைளக் ேகாட்ைடக்குள் ஒ  திறந்த ெவளியான இடத்தில் ெகாண்  
ேபாய் விட்ட . அந்த வழி, 'கம்'ெமன்  பவழ மல் ைகப் க்களின் மணம் கமழ்ந்த . 
 
    அ  அரண்மைனப் ெபண்கள் நீரா ம் பகுதி. சி சி  குளங்கள். அவற்றில் நிலா 
ஒளிைய ம் வாைன ம் பிரதிப க்கும் ெதளிவான நீர். குளங்களின் ந ேவ நீராழி 
மண்டபங்கள். சுற்றி ம் அடர்ந்த பவழ மல் ைக மரங்கள். நிலாத் திக ம் 
வானெவாளியின் நட்சத்திரங்கெளல்லாம் அந்த மரக் கிைளயில் வந்  அப்பிக் 
ெகாண்ட  ேபால் ெவண்ணிற மலர்கள் மலர்ந்தி ந்தன. 'கீ' என்ற ஓைச 
நிைறந்தி ந்த . அேதா  யாேரா ெமல் ய குர ல் விசும்பி அ கிற ஒ ! - பகவதி 
நாலா பக்க ம் மிரண்  பார்த் க் ெகாண்ேட அந்த ஒ  வ கிற இடத்ைதக் 
கண் பி ப்பதற்காகச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தாள்; பவழ மல் ைக மரங்கைள ம் நீராழி 
மண்டபத்ைத ம் கடந்  ெதன் ேகா யில் வந்  பார்த்தாள். ேகாட்ைடச் சுவைர 
ஒட் னாற் ேபா ந்த ஒ  பா ங் கிணற்றின் விளிம்பில் மகாராணி விாித்த கூந்த ம் 
அ த கண்க மாக அமர்ந்  ெகாண் ந்தார். ஓைசப்படாமல் பின் றமாக ெம வாக 
நடந்  ேபாய் மகாராணி வானவன்மாேதவியின் ைககைளப் பற்றிக் ெகாண்டாள் 
பகவதி. 
    ---------  
 

1.14. ரட் க் கரம் 
 
    அன்ெறா  நாள் இர  ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தில் வந்  அண்டராதித்த டன் 
வம்  ெசய்த பின் அவன் மைனவியால் அவமானப்ப த்தப்பட் த் தி ம்பியவர்கள் 
இன்னாெரன்பைத ேநயர்கள் இதற்குள் ஒ வா  ெதாிந்  ெகாண் ப்பார்கள். 
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    நாைகப்பட் னத்தி ந்  றப்பட்  விழிஞத்தில் வந்திறங்கிய ஒற்றர்கேள அந்த 
ஆட்கள். ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தில் தங்குவதற்கு இடம் கிைடக்காமல் திண்டா ய 
அந்த இர க்குப் பின் அவர்கள் ெதன்பாண்  நாட் ல் இரண்ெடா  நாட்கைள ஒளி  
மைறவாகக் கழித்  விட்டார்கள். நாஞ்சில் நாட்  அரசாட்சி நிைலகைளப் பற்றி ம் 
மகாராணி வானவன் மாேதவிையப் பற்றி ம் எத்தைனேயா ெசய்திகைள அறிந்  
ெகாண்டார்கள். தாங்கள் அங்ேக வந்த ம நாைளக்கு ம நாள் மகாராணி ெபௗர்ணமி 
தினத்தன்  கன்னியாகுமாியில் தாிசனத் க்காக வரப்ேபாகும் ெசய்தி ம் 
அவர்க க்குத் ெதாிந்த . 
 
    தங்களின் எந்தக் காாியத்ைத நிைறேவற் வதற்காக வந்தார்கேளா அைத 
நிைறேவற் வதற்கு மகாராணியின் கன்னியாகுமாி விஜயத்ைத பயன்ப த்திக் 
ெகாள்வெதன்  தீர்மானித்தனர். அங்ேக இங்ேக தங்குவதற்கு இடம் ேதடாமல் ேநேர 
கன்னியாகுமாிக்ேக ேபாய்ச் ேசர்ந் விட்டனர். அங்ேக ம் தங்குவதற்குச் சாியான 
இடம் கிைடக்கவில்ைல. கடற்கைரேயாரத் ச் ேசாைலகளி ம், ேதாட்டங்களி ம் 
தங்குவைத மட் ம் யா ம் த க்க ன் வரவில்ைல. 
 
    மகாராணி விஜயம் ெசய்வதற்கு ன் தினேம கன்னியாகுமாிக்குச் ெசன்  
விட்டதால் சில ன்ேனற்பா கைளச் ெசய்  ெகாள்வதற்கு அவர்க க்கு வசதியாக 
இ ந்த . எங்ேக ஒளிந்தி ப்ப ? தங்கள் திட்டத்ைத எப்ப  நிைறேவற் வ ? 
எப்ப த் தப் வ ? என்ப  ேபான்ற ன்ேனற்பா கைளப் பக்குவமாகச் ெசய்  
ைவத் க் ெகாண்  விட்டனர், வடதிைசப் ேபரரசாின் அந்த ஒற்றர்கள். இதன் 
விைளவாக ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகைள கடந்த அத்தியாயங்களில் ெதாிந்  ெகாண்  
விட்ேடாம். அந்த ஒற்றர்கள் எண்ணியப ேயா, திட்டமிட்டப ேயா எ ம் 
நடக்கவில்ைல. கன்னியாகுமாியி ந்  தப்பி வ வ  பிரம்மப் பிரயத்தனமாகி 
விட்ட  அவர்க க்கு. அன்ைறய தினம் இரண்  ெபாிய அதிர்ச்சிக க்கு 
ஆளாகிவிட்டனர் அவர்கள். ஒன்  அவர்கள் வ ம் திட்டமிட்  எதிர்பார்த்தி ந்தப  
குமாிக் ேகாவில் பிரகாரத்தில் வானவன் மாேதவியின் ேமல் ேவைல எறிந்  ெகால்ல 

யாமற் ேபான ; மற்ெறான்  இைடயாற்  மங்கலம் நம்பியிடம் ெகா க்கப்பட 
ேவண் ய தி கேவாைல, அந்த ஓைலயில் குறிப்பிட் ந்த நிகழ்ச்சிகைளச் ெசய்  

ப்பதற்கு ன்ேப தளபதி வல்லாளேதவனின் ைகயில் சிக்கிய . 
 
    இந்த இரண்  எதிர்பாராத அதிர்ச்சிகளி ந் ம் வி பட் த் தாங்கள் 
அ ப்பப்பட்ட ேநாக்கத்ைத நிைறேவற்றித் தி ம்பவில்ைலயானால் 
ஆத்திரக்காரனான ெகா ம்பா ர் மன்னன் தங்கள் தைலைய வாங்கி வி வான் 
என்ப  அவர்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். என்ன ெசய்வ  என்  திைகத்தனர், அந்த 

ன்  ஒற்றர்க ம். 
 
    " த்தைரயா! ஊ க்குத் தி ம்பின பின் நாம் உயிேரா  இ ப்ப ம் இல்லாத ம் 
ெசால் விட்ட காாியத்ைத த் க் ெகாண்  ேபாகிேறாமா, இல்ைலயா என்பைதப் 
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ெபா த்தி க்கிற . ஆகேவ இன் ம் காலம் கடந்  விடவில்ைல. இன்  மீதமி க்கும் 
இந்த இராப்ேபா  ந் , நாைளப் ெபா  வி வதற்குள்  ெகாைலகைளச் 
ெசய்யலாம்.  ஓைலகைள எ தலாம்" - என்றான் ெசம்பியன் என் ம் ஒற்றன். 
 
    "எனக்கு அப்ேபாேத ெதாி ம். ன்ைன மரத் த் ேதாட்டத்தில் நாம் ஆைடகைளக் 
கைளந்  ைவத் விட் க் கட ல் நீரா க் ெகாண் ந்த ேபா  அந்தக் குட்ைடத் 
த யன் வந்  பார்த்தாேன; அப்ேபாேத ஏேதா ேகாளா  நடக்கப் ேபாகிறெதன்  
என் ைடய மனத்தில் குறளி ெசால் விட்ட " என்றான் த்தைரயன். 
 
    "நடந்தைதப் ேபசி என்ன ஆகப் ேபாகிற ? அந்தக் கு மிக்காரத் த யைன 
ம ப ம் எங்காவ  காண ேநர்ந்தால் உடேன ெவட் ப் ேபா ேவாம். இப்ேபா  
நடக்க ேவண் யைதக் காண்ேபாம். ெசம்பியா! உன் ைடய ேயாசைனையச் ெசால். 
ஏேதா கூறினாேய?" என்றான் இ ம்ெபாைற. 
 
    "நான் ெசால்கிற வழிையக் ேகட்டால் தான் ெகா ம்பா ர் மன்னாின் ேகாபத் க்கு 
ஆளாகிச் சாகாமல் தப்ப ம். த ல் ஒ  ேபா  ஓைல தயார் ெசய்ய ேவண் ம். 
தளபதி நம்மிடமி ந்  பறித் க் ெகாண்ட ஓைலயில் என்ன எ தியி ந்தேதா, அைத 
அப்ப ேய இந்தப்  ஓைலயில் எ தி வி ேவாம். ஓைலயில் வடதிைச வரசாின் 
அைடயாளச் சின்னங்கைள ம் எ த்தாணியால் வைரந்  ெகாள்ளலாம். அந்த 
ஓைலையப் பத்திரமாக ைவத் க் ெகாண்  றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடக்குப் 
ேபாேவாம். எப்ப  நம்மால் ேகாட்ைடக்குள் ைழய ம்? எந்த விதத்தில் 
மகாராணிைய ெந ங்கிக் ெகாைல ெசய்ய ம் என்பைதெயல்லாம் இப்ேபா  
நான் விவாித் ச் ெசால்ல யா . இந்த நள்ளிரவில் ேவற்  நாட்  ஒற்றர்களான 
நாம் ேகாட்ைடக்குள் ைழவ ம், குறிக்ேகாைள த் க் ெகாள்வ ம் நம் ைடய 
சாமர்த்தியத்ைதப் ெபா த்தி க்கின்றன. இ  நம் ைடய கைடசி விநா  யற்சிகள்" - 
என்  ெசம்பியன் ஆணித்தரமாகக் கூறிய ேபா  மற்ற இரண்  ேபர்க ம் ம க்க 

யவில்ைல. 
 
    " த ல் இப்ேபா  ஓைலக்கும் எ த்தாணிக்கும் எங்ேக ேபாவ ?" 
 
    "ஆ! ேபாவதற்கு ஓர் இடம் இ க்கிற . எனக்கு இப்ேபா தான் நிைன  வ கிற . 

ன்சிைற அறக்ேகாட்டத் க்குப் ேபானால் இப்ேபா  ஓைல ம் எ த்தாணி ம் 
தயாாித்  விடலாம். அந்தச் சத்திரத்  மணியக்காரன் கணக்ெக வதற்காக ஓைல 
எ த்தாணி நிச்சயம் ைவத்தி ப்பான். அேதா  அந்தத் த ய ம், அவன் 
மைனவியான அந்தத் க்குக்காாி ம் அன்  நம்ைம அவமானப்ப த்தினதற்குச் 
சாியானப  பழிவாங்கி விடலாம்" என்  இ ம்ெபாைற ேயாசைன கூறிய ேபா , 
"பாராட் கிேறன் இ ம்ெபாைற! உன் ைடய மண்ைடக்குள்ேள இவ்வள  
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ஞாபகசக்தி ஒளிந்  ெகாண் க்கிறெதன்ப  எங்க க்கு இ வைரயில் ெதாியாமல் 
ேபாய் விட்டேத!" என்  அவன் கில் தட் க் ெகா த்தனர் ெசம்பிய ம் 

த்தைரய ம். 
 
    இந்தத் தீர்மானத் க்குப் பின் அவர்கள் வ ம் ேவகமாக ன்சிைற 
அறக்ேகாட்டத் க்குப் றப்பட் ச் ெசன்றனர். அப்ப ச் ெசல் ம் ேபா  எங்காவ , 
யாாிடமாவ  அகப்பட் க் ெகாண்  விட ேநாி ேமா என்ற பயத்தினால் ஊர்க க்கும், 
நகரங்க க்கும் ஊேட ெசல் ம் நாட் ப் றத் ச் சாைலகளிேலா, வழிகளிேலா 
ெசல்லாமல் காட் ப் பாங்கான கிைள வழிகளிேல மைறந்  ெசன்றனர். 
 
    இந்த வ ம் இப்ப  ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்ைத ேநாக்கிச் ெசன்  
ெகாண் ந்த ேநரத்தில் தான் தளபதி வல்லாளேதவன் கன்னியாகுமாியில் தன் 

ரர்கேளா  இவர்கைளத் ேத க் ெகாண் ந்தான். நாராயணன் ேசந்தன் சுசீந்திரம் 
தா மாலய விண்ணகரத்தில் மகாமண்டேலசுவரைரச் சந்தித் க் கன்னியாகுமாியில் 
நடந்த நிகழ்ச்சிகைளக் கூ வதற்காகக் குதிைரப் பிரயாணம் ெசய்  ெகாண் ந்தான். 
சுசீந்திரம் தா மாலயம் ெப மாள் ேகாவி ல் தம் ைடய ெசல்வக் குமாாி 
குழல்ெமாழி ட ம் விழிஞத்தி ந்  அைழத் க் ெகாண்  வந்த இளந் றவி ட ம் 
நாராயணன் ேசந்தைன ம் அவன் ெகாண்  வரப்ேபாகும் ெசய்திகைள ம் 
எதிர்பார்த் க் காத் க் ெகாண் ந்தார் மகாமண்டேலசுவரர். மகாராணி, 
அதங்ேகாட்டாசிாியர் த யவர்கள் குமாிக் கடற்கைரயி ந்  றத்தாய நாட் க் 
ேகாட்ைடக்குத் தி ம்பிக் ெகாண் ந்தனர். 
 
    ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தில் தல் யாமம் வதற்குள்ேளேய அன்  
அசாதாரணமான அைமதி நிலவிய . 'ெபௗர்ணமி' தினமாைகயினால் சத்திரத்தில் 
வந்  தங்கியி ந்த யாத்திாீகர்களில் ெப ம்பாேலார் கன்னியாகுமாிக்கும் 
சுசீந்திரத் க்குமாகத் தாிசனத் க்குச் ெசன்  விட்டனர். யாத்திைர வந்தவர்கள் 
ெபௗர்ணமி என்பதற்காக மட் ம் அன்  கன்னியாகுமாி ெசல்லவில்ைல. அன்ைறக்குச் 
ெசன்றால் உலகமாேதவியாகிய கன்னியாகுமாி அம்மனின் தாிசனத்ேதா  
பாண் மாேதவியாகிய மகாராணியின் தாிசன ம் அங்ேகேய கிைடக்கும் என்ற 
ெசய்தி ம் அவர்க க்குத் ெதாிந்தி ந்த . மகாராணிையப் பார்க்க ேவண் ெமன்ற 
ஆவ ம் கட் க் கடங்காமல் இ ந்ததால் அவர்கள் அண்டராதித்த ைவணவைன 
வழிகாட் யாகத் ைணக்கு அைழத் க் ெகாண்  கிளம்பினர். 
 
    சத்திரத்ைதப் பார்த் க் ெகாள்வதற்கு ேவ  யாராவ  ஆள் இ ந்தால் ேகாைத 
நாச்சியாாிடம் ெசால்  வற் த்தி அவைள ம் தங்கேளா  அைழத் க் ெகாண்  
ேபாயி ப்பான் அண்டராதித்தன். ஆனால் அதற்கு வழியில்லாமல் இ ந்த  நிைலைம. 
யாத்ாீகர்க ம், தா ம் தாிசனத்ைத த் க் ெகாண்  தி ம்பி வ ம்ேபா  
சாப்பி வதற்கு உண  தயாாித்  ைவத்தி க்க ேவண் ம். ேகாைதேயா, தாேனா 
இ ந்தால் தான் அைத நிைறேவற்ற ம். 
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    "ேகாைத! இந்த யாத்ாீகர்கைளெயல்லாம் அைழத் க் ெகாண்  நீ 
கன்னியாகுமாிக்குப் ேபாய்விட்  வா. நான் இங்ேக இ ந்  ஆக ேவண் ய 
காாியங்கைளக் கவனித் க் ெகாள்கிேறன்" என்  அவன் அவளிடம் ெசால் ப் 
பார்த்தான். ஆனால் அவள் அதற்கு இணங்கவில்ைல. அதற்கு ேமல் இன் ம் 
வற் த்தியி ந்தால் இணங்கியி ப்பாேளா என்னேவா? அவன் வற் த்தவில்ைல. 
தாேன யாத்ாீகர்கைள அைழத் க் ெகாண்  றப்பட்  விட்டான். 
 
    "ேகாைத! யா க்ெகன்ன வந்தெதன்  நீ பாட் க்குச் சத்திரத் க் கதைவ அைடத் க் 
ெகாண்  ங்கிவிடாேத. நாங்கள் இரண்டாவ  யாமம் வதற்குள் எப்ப ம் 
தி ம்பி வந் வி ேவாம். வயிற்ைறக் காயப்ேபாட்  விடாேத" என்  ேபாகும் ேபா  
சிாித் க் ெகாண்  ெசால் விட் ப் ேபானான் அண்டராதித்தன். 
 
    ேகாைதயின் கணவ ம், சத்திரத்தில் தங்கியி ந்தவர்க ம் மாைலயிேலேய 

றப்பட் ச் ெசன் விட்டார்கள். ஒேர சமயத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தங்க 
ம் அள க்குப் ெப ம் பரப் ள்ள அந்தச் சத்திரத்தில் இப்ேபா  ன்ேற ன்  

ெபண்கள் மட் ம் தனித்தி ந்தனர். சத்திரத்  மைடப்பள்ளிகளில் சைமயல் ேவைல 
ெசய் ம் இரண்  பணிப்ெபண்கள் தவிரக் ேகாைத நாச்சியார் ஒ த்தி ஆக ெமாத்தம் 

ன்  ேபர்கள் தான். பணிப்ெபண்கள் இர ச் சாப்பாட் க்காக அ ப்  ட் ச் 
சைமயல் ேவைலயில் ஈ பட் ந்தனர். ேகாைத நாச்சியார் சைமய க்கு ேவண் ய 
ப த்தரப் ெபா ள்கைள உக்கிராணத் க் கட்டைள அைறயி ந்  எ த் க் 
ெகா த்  விட்  ேமற்பார்த் க் ெகாண் ந்தாள். சைமயல் ேவைலயில் ஈ பட் ந்த 
பணிப்ெபண்கள் இரண்  ேப ம் ேகாைதயின் நைகச்சுைவயில் ஈ பட்  அ க்க  
கு ங்கக் கு ங்கச் சிாித்தார்கள். ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தில் தங்குபவர்க க்குச் 
சுைவயான வசதிகள் இரண் . ஒன் : அங்ேக வ ேவாைர உபசாிக்க 
வி ந்ேதாம் கிற ைற. இரண்டாவ : அந்த அறக்ேகாட்டத்ைத நிர்வாகம் ெசய் ம் 
அண்டராதித்தன் - ேகாைத - இந்தத் தம்பதியின் நைகச்சுைவ நிைறந்த சரளமான 
ேவ க்ைகப் ேபச்சு. 
 
    அ ம் ேகாைத ேபசத் ெதாடங்கிவிட்டால் ஒேர ெகாண்டாட்டம் தான். 
மைடப்பள்ளியில் ேவைல பார்க்கும் பணிப் ெபண்கள் தங்கள் ைகக் 
காாியங்கைளெயல்லாம் மறந்  ேகட் க் ெகாண்ேட இ ப்பார்கள். ஒ  ைற 
ேகாைதயின் நைகச்சுைவப் ேபச்சு ெவள்ளத்தில் ழ்கியி ந்த பணிப்ெபண்கள் ஒ  
ெபாிய விபாீதமான காாியத்ைதேய ெசய்  விட்டார்கள். அதாவ  சர்க்கைரப் 
ெபாங்க ல் ேபாடேவண் ய ெவல்லத்ைதப் ளிக் குழம்பி ம் ளிக்குழம்பில் ேபாட 
ேவண் ய உப் , காரம் த யவற்ைறச் சர்க்கைரப் ெபாங்க ம் ேபாட் ச் சைமயல் 
ெசய்  ைவத்  விட்டார்கள். அதன் விைளவாக அன்ைறக்குச் சத்திரத்தில் சாப்பிட 
உட்கார்ந்த அத்தைன ேப ம் அவதிப்பட்டனர். "இந்தா, ேகாைத! இனிேமல் 
மைடப்பள்ளியில் ேவைல நடந்  ெகாண் க்கும் ேபா  பணிப்ெபண்களிடம் ேபாய் 
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ேபச்சுக் ெகா த்தாேயா ெதாி ம் ேசதி!" என்  அன்ைறக்கு அவைளக் க ைமயாக ம் 
ேவ க்ைகயாக ம் எச்சாித்  ைவத்தான் அண்டராதித்த ைவணவன். 
 
    இதனால் பணிப்ெபண்கள் ேகாைதேயா  ேபசிக் ெகாண்ேட மைடப்பள்ளி 
காாியங்கைளக் கவனிக்க ேநர்ந்தால் உஷாராக ேவைல ெசய்வ  வழக்கம். ேகாைத 
ஏேதா ேபச ஆரம்பித்த ம், "அம்மணீ! தய  ெசய்  இப்ேபா  நி த்திக் 
ெகாள் ங்கள். நாங்கள் மைடப்பள்ளி ேவைலகைள த் விட்  வ கிறவைர 
ெபா த் க் ெகாள் ங்கள்" என்றார்கள். 
 
    "சாிதான்! நீங்கள் ேவைலையக் கவனி ங்கள். நான் ேபாய்ச் சத்திரத்தின் அந்தி 
விளக்குகைள ஏற் கிேறன். இ ட் கிற சமயமாகிவிட்ட " என்  கூறிவிட்  
மைடப்பள்ளியி ந்  ெவளியில் வந்தாள் ேகாைத நாச்சியார். 
 
    தீபங்கைள ஏற்றிய பின் வாசற் றத் க்கு அ கில் உள் பக்கமாக இ ந்த சத்திரத் க் 
குறட் ல் உட்கார்ந்  ஓைலச் சுவ ைய எ த்  அன்ைறயப் ப த்தரக் கணக்கு 
விவரங்கைள அதில் எ திடலானாள். அவ ைடய கணவன் அன்றாடம் ெசய்ய 
ேவண் ய வழக்கமான ேவைல அ . அன்  அவன் ெவளிேய ெசன்றி ந்ததால், தான் 
ெகா த்தி ந்த ப த்தரத் க்குத் தாேன கணக்கு எ தினாள். 
 
    அ க்க  எ திப் பழக்கப்படாத அவள் ைக எ த்தாணிையப் பி த்  ஒவ்ெவா  
எ த்தாக ஓைலயில் எ திக் ெகாண் ந்த . ஏேதா ேகட்பதற்காக அப்ேபா  அங்கு 
வந்த மைடப்பள்ளிப் பணிப்ெபண், "என்ன அம்மா! ஓைலயில் ஏதாவ  சித்திரம் 
வைரகிறீர்களா? இவ்வள  ெம வாக எ திக் ெகாண் க்கிறீர்கேள?" என்  
விைளயாட்டாகச் சிாித் க் ெகாண்ேட ெசால் விட் ப் ேபானாள். 
 
    "சாி! சாி! ேபாய்க் காாியத்ைதச் ெசய். நான் எ தி விட்  வ கிேறன்" என்  
அவ க்குப் பதில் ெசால் விட்  ேம ம் குனிந்  ெகாண்ேட எ தலானாள் ேகாைத. 
 
    பக்கத்தில் கால  ஓைச ேகட்ட . பணிப்ெபண்கள் தாம் ஏதாவ  ேகட் ப் ேபாக 
வந்தி ப்பார்கள் என்  தைல நிமிராமல் எ திக் ெகாண்ேடயி ந்தாள் அவள். 
 
    குபீெரன்  விளக்ைக ேநாக்கி வாயால் ஊ ம் காற்ேறாைச. விளக்கு உடேன 
அைணந்த . "சீ! இெதன்ன  உங்க க்கு இந்தத் திமிர்? எ  விைளயா கிற ேநரம் 
என்  உங்க க்குத் ெதாியாதா?" என்  ெசால் க் ெகாண்ேட தைல நிமிர்ந்த ேகாைத 
எதிேர தனக்கு ன் இ ட் ல் நின்றவர்கைளப் பார்த்  ' ல்' என்  அல வதற்கு 
வாையத் திறந்தாள். ஆனால் அவ ைடய வாயி ந்  அலறல் ெவளி வ வதற்குள் 
வ ைம வாய்ந்த ரட் க் கரம் ஒன்  அவள் வாயில் ணிையத் திணித்த . 
எவ்வளேவா யன் ம் ஒ  சி  னகல் கூட அவள் வாயி ந்  ெவளிப்பட 



 92

இயலாமற் ேபாய்விட்ட . இன்ெனா  ரட் க் ைக அவள் ைகயி ந்  
ஓைலைய ம் எ த்தாணிைய ம் பறித் க் ெகாண்ட . ேகாைத ைக கால்கைள 
உைதத் க் ெகாண்  திமிறினாள். அவள் கத் க்கு மிக அ கில் இ ளில் ஒ  
மின்னல் மின்னிய . ேகாைத ச்சுத் திணறிப் பி ங்கும் விழிகளால் பார்த்தாள். 
பார்ைவ கூசிய . அ  மின்னலல்ல. ஒ  கத்தி! ம  விநா  அந்தப் ெபண் 

ர்ச்ைசயாகித் வண்  வி ந்தாள். 
    ---------  
 

1.15. தளபதிக்குப் ாியாத ! 
 
    நாராயணன் ேசந்த ம், மகாமண்டேலசுவர ம் விளக்ேகா  தான் நின்  
ெகாண் ந்த பக்கமாகத் தி ம்பிய ேபா , 'ஐேயா இப்ேபா  இங்ேக இவர்கள் 
பார்ப்பைதக் காட் ம் இந்தச் சுரங்கத் க் கற்பாைறகள் ேம ந்  ெமாத்தமாக 
இ ந்  வி ந்  என்ைன இப்ப ேய அ க்கி விட்டா ம் பரவாயில்ைலேய! 
அகப்பட் க் ெகாண்டால் மகாமண்டேலசுவரர் என்ைனப் பற்றி எவ்வள  ேகவலமாக 
நிைனப்பார்? நான் தான் அவர் கத்தில் எப்ப  விழிப்ேபன்? எதற்காக எந்த விதத்தில் 
இந்தச் சுரங்கப் பாைதக்குள் இறங்க ேநர்ந்தெதன்  சமாதானம் ெசால் ச் 
சமாளிப்ேபன்? நான் என்ன ெசான்னால்தான் என்ன? நம்பவா ேபாகிறார்கள்?' என்  
இப்ப  எத்தைன எத்தைன எண்ணங்கள் தளபதி வல்லாளேதவனின் மனத்தில் 
ேதான்றின ெதாி மா? 
 
    இவ்வள  ரத் க்கு அவர்கள் ெந ங்கி வந்  விட்ட பின் தப்ப ெமன்ற 
நம்பிக்ைகேய ெசத் விட்ட  அவன் மனத்தில். அந்த நிைலயி ம் மனித க்கு 
இயற்ைகயாக ஏற்ப கின்ற தற்காப்  உணர்ச்சிைய ம், பயத்தின் ண் த ம் 
த கின்ற சுயபல ம் அவைனக் ைகவிட்  விடவில்ைல. 
 
    தன்ைனயறியாமேல ெமல்ல ெமல்லப் பின் க்கு நகர்ந்  ெகாண் ந்தான் அவன். 
பத் ப் பன்னிரண்  பாக ரம் பின் க்கு நகர்ந்த பின் ஒ  பாைற இ க்கில் 
வல்லாளேதவன் ஒட் ப் ப ங்கிக் ெகாண்டான். 
 
    சுரங்கப் பாைத தி ப்பத் க்கு வந்த ேம நாராயணன் ேசந்த ம் 
மகாமண்டேலசுவர ம் நின் விட்டனர். "இந்த இடத்தில்தான் யாேரா நிற்ப  ேபாலத் 
ெதாிந்த . இப்ேபா  பார்த்தால் ஒ வைர ம் காேணாம். ஒ  ேவைள என் 
கண்க க்கு மட் ேம ெதாிந்த ெவ ம் பிரைமேயா?" என்றார் இைடயாற் மங்கலம் 
நம்பி. 
 
    "சுவாமி! அப்ப  நம்ைமத் தவிர ேவற்றவர் எவ ம் இந்த மாளிைகயில் 

ைழந்தி க்க வழியில்ைல!" என்  நாராயணன் ேசந்தன் அவ க்குப் பதில் கூறினான். 
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    "எனக்ெகா  சந்ேதகம் ேசந்தா! தளபதி வல்லாளேதவைன வி ந்தினர் 
மாளிைகக்குக் ெகாண்  ேபாய் தங்கச் ெசய்தாேய? அவன் நீ அங்கி க்கும் ேபாேத 
ப த்  உறங்கத் ெதாடங்கி விட்டாேனா? அல்ல  விழித் க் ெகாண்  
உட்கார்ந்தி ந்தாேனா?" என்  இ ந்தாற் ேபா ந்  எைதேயா நிைனத் க் 
ெகாண்  ேகட்பவர் ேபால் ேகட்டார் இைடயாற் மங்கலம் நம்பி. 
 
    "சுவாமி! தளபதி வல்லாளேதவைனப் பற்றி நீங்கள் சிறி ம் சந்ேதகப்பட 
ேவண்டாம். அவர் இந்ேநரத்தில் வி ந்  மாளிைகயில் சுகமாகக் குறட்ைட விட் த் 

ங்கிக் ெகாண் ப்பார்!" என்  நாராயணன் ேசந்தன் பதில் கூறிய ேபா  
மைறவாகப் ப ங்கியப  அவர்க க்குள் நிகழ்ந்த உைரயாடைலக் ேகட் க் 
ெகாண் ந்த தளபதிக்குச் சிாிப் ப் ெபாங்கிக் ெகாண்  வந்த . 
 
    "சாி அப்ப யானால் இங்ேக தளபதி வந்  நிற்ப  ேபால் என் கண்க க்குத் 
ெதன்பட்ட ேதாற்றம் ெவ ம் பிரைமயாகத்தான் இ க்கும். ண் மனச் சந்ேதகத்தால் 
ஏற்பட்ட நிழல் உ வம் தான். அப்ப ேய இங்ேக ஆள் வந்தி ந்தா ம் அதற்குள் நம் 
கண்களில் மண்ைணத் விவிட்  எங்ேக ஓ யி க்க ம்?" என்  கூறிவிட்  
அவைன ம் அைழத் க் ெகாண்  தி ம்பி நடந்தார் மகாமண்டேலசுவரரான 
இைடயாற் மங்கலம் நம்பி. 
 
    அவர்கள் அந்தச் சுரங்கப் பாைதயின் தி ப்பத்தி ந்  தி ம்பி ன்  நின்  
ெகாண் ந்த அந்த இடத் க்குப் ேபான ேபா தான் அசுர ேவகத்தில் அ த் க் 
ெகாண் ந்த தளபதியின் ெநஞ்சு சுபாவ நிைலக்கு வந்த . 'இந்த நாராயணன் 
ேசந்தன் நீ ழி வாழ்க! நான் குறட்ைட விட் த் ங்கிக் ெகாண் ப்பதாக இவன் 
மட் ம் ெசால் யிராவிட்டால் மகாமண்டேலசுவராின் சந்ேதகம் இேலசில் அவைர 
விட்  நீங்கியி க்கா . சுரங்கப் பாைத வ ம் விளக்ேகா  ேத  என்ைனக் 
கண் ப்பார்!' என்  தனக்குள் எண்ணிக் ெகாண்டான். 
 
    இப்ப  மகிழ்ந்  ெப ைமப்பட் க் ெகாண் க்கும் ேபாேத இன்ெனா  
சந்ேதக ம் பீதி ம் அவன் மனத்தில் கிளம்பி அவைனப் பய த்தத் 
ெதாடங்கிவிட்டன. 'இைடயாற் மங்கலம் நம்பி த யவர்கள் இந்தப் பாதாள 
மண்டபத்தி ந்  ேமேல ஏறிப் ேபாவதற்கு நீ நின்  ெகாண் க்கும் இேத 
வழியாகத்தாேன தி ம்பி வ வார்கள்! அப்ேபா  என்ன ெசய்வாய்? அதற்குள் நீ வந்த 
வழிேய தி ம்பி ேமேல ேபாகாவிட்டால் நிச்சயமாக அவர்கள் உன்ைனப் பார்த் விடப் 
ேபாகிறார்கள். நீ அவர்களிடம் நிச்சயம் அகப்பட் க் ெகாள்ளத்தான் ேபாகிறாய்' 
என்  தளபதி வல்லாளேதவ ைடய உள் மனம் அவைன எச்சாித்த . 
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    'அடாடா! இ வைர இந்த ேயாசைனேய நமக்கு ஏற்படவில்ைலேய. நான் நின்  
ெகாண் க்கும் இடத் க்கு அவர்கள் தி ம்பி வ வதற்குள் நான் ேமேல ஏறிப் 
ேபாய்விட ேவண் ம்' என்  எண்ணியவனாய்ப் ப ங்கிக் ெகாண் ந்த 
இடத்தி ந்  ெமல்ல எ ந்தான் தளபதி வல்லாளேதவன். 
 
    அவன் அப்ப  எ ந்தி ந்  தி ம் வதற்குத் தயாரான நிைலயில், கைடசி 

ைறயாக அவ ைடய விழிகள் பாதாள மண்டபத் ப் பக்கமாகத் தி ம்பிப் பார்த்தன. 
அப்ேபா  சிறி  ேநரத் க்கு ன் தன் மனம் எண்ணியதற்கு மாறாக அவர்கள் 
ேவேறார் ப் பாைத வழிேய ேமேல ஏறிச் ெசன்  ெகாண் ப்பைத அவன் 
கண்டான். 
 
    அவன் நின்  ெகாண் ந்த இடம் பாதாள மண்டபத்தின் கிழக்குக் ேகா  ைல. 
அந்த ைலயின் ேமேல பளிங்கு ேமைடயில் தி மகள் சிைலக்க ேக ெகாண்  ேபாய் 
வி ம் சுரங்கப்பாைத ஆரம்பமாகிற . 
 
    ம பக்கம் ேமற்குக் ேகா  ைலயில் அேத ேபால் ஒ  ப க்கட்  சாிவாக ேமேல 
ேநாக்கி ஏறிச் ெசன்ற . அந்தப் ப யில் நாராயணன் ேசந்தன் தீபத்ைதப் பி த் க் 
ெகாண்  ன்னால் ெசல்ல, அவ க்குப் பின் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி, குமார 
பாண் யர் ேபால் அவன் கண்க க்குப் பிரைமயளித்த றவி, அவ க்கு அ கில் 
சிாித் ப் ேபசிக் ெகாண்  ெசல் ம் குழல்ெமாழி - ஆக நால்வ ம் ேமேல ஏறிச் ெசன்  
ெகாண் ப்பைதத் தளபதி வல்லாளேதவன் பார்த்தான். 
 
    ேமல் ேகா யி ந்  உயரச் ெசால் ம் அந்தப் ப க்கட்  வழி எங்ேக ெகாண்  
ேபாய் வி வதாயி க்கும் என்  அவனால் தீர்மானிக்க யவில்ைல. அந்த ஒ  
கணத்தில் அவ ைடய மனம் வ ம் நிைறந்தி ந்த ஆவல் ஒன்ேற ஒன் தான். 
அங்குள்ள மர்மங்கைள ம் இரகசியங்கைள ம் ஒேரய யாகப் ாிந்  ெகாண்  விட 
ேவண் ெமன்ற ஆைசதான் அ . 
 
    அவர்கள் கண்பார்ைவக்கு மைறகின்ற வைரயில் ெபா த்தி ந் விட்  அடக்க 

யாத ஆைச டன் பாதாள மண்டபத் க்குள் அ ெய த்  ைவத்தான் அவன். 
ஆனால் அவன் நிைனத்தப  அப்ேபா  அங்ேக எைத ம் பார்க்க யவில்ைல. 
அங்ேக இ ந்த ஒேர ஒ  தீபத்ைத ம் நாராயணன் ேசந்தன் ேபாகும் ேபா  ேமேல 
எ த் க் ெகாண்  ேபாய் விட்டதனால் மண்டபம், அதி ந்  கிழக்ேக ம் 
ேமற்ேக ம் ெசல் ம் வழிகள் யா ம் பைழயப  பயங்கர அந்தகாரப் ேபார்ைவயில் 

ழ்கிவிட் ந்தன. 
 
    'இந்த மகாமண்டேலசுவரர் மாளிைகயில் வந்  என் ைடய ைளேய குழம்பிப் 
ேபாய்விட்டதா? ன் ேயாசைனேயா, விைளேவா ெதாியாமேல ஒவ்ெவா  
காாியத்ைத ம் ெசய்  ெகாண்  ேபாகிேறேன! பிள்ைளயார் பி க்கப் ேபாய்க் 
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குரங்காக அல்லவா ந்  விட்ட ? ெவளிேய வதற்கு வழிகூடத் ெதாியாத 
ைமயி ட் ல் இந்த மண்டபத் க்குள் ைழந்  மாட் க் ெகாண்ேடேன' என்ற 
மனத்தவிப் டன் இ ட்ைடத் ழாவினான் வல்லாளேதவன். 
 
    ஒ ைற அங்ேக குவிந்தி ந்த ேகடயங்களின் குவிய ல் ேமாதி நிைல குைலந்  
த மாறினான் அவன். அப்ேபா   ெவண்கலக் கைடகளில் ஆயிரமாயிரம் மத 
யாைனகள் குந்  அமளி ெசய்தாற் ேபான்ற அவ்வள  ஒ ம் எதிெரா ம் அங்ேக 
உண்டாயின. தளபதி ந ங்கிப் ேபானான். இவ்வள  ெபாிய ஓைச ேமேல 
இ ப்பவர்க க்குக் ேகட்காமலா ேபாகும்? அவன் மனக்கண்க க்கு ன்னால் 
அவனாகேவ ஒ  காட்சிையக் கற்பைன ெசய்  ெகாண்  பார்த்தான். 
 
    அந்த ஓைசையக் ேகட்  நாராயணன் ேசந்த ம் எமகிங்கரர்கைளப் ேபான்ற 
நாைலந்  ரர்க ம் ைகயில் உ விய வாள்கேளா  சுரங்கத் க்குள் இறங்கி 
ஒ வ கிறார்கள். அவர்கைளப் பார்த்த ம், 'ஐேயா! நான் ஒ  குற்ற ம் 
ெசய்யவில்ைல. ெதாியாமல் இதற்குள் இறங்கி வந்  விட்ேடன். தய  ெசய்  இ  
மகாமண்டேலசுவர க்குத் ெதாிய ேவண்டாம்!' என்  நாராயணன் ேசந்தனின் 
ைககைளப் பி த் க் ெகாண்  அபயக் குர ல் ெகஞ்சுகிறான் அவன். 
 
    குட்ைடக் க ம் ேபய் ேபால் கு ரமாகத் தன் ெபாிய கண்கைள விழித் ப் பார்க்கும் 
நாராயணன் ேசந்தன், 'அெதல்லாம் யா ! தளபதியாயி ந்தால் என்ன? 
யாராயி ந்தால் என்ன? உாிைமகைளத் தவறாகப் பயன்ப த்திக் ெகாண்டவர்கைள 
அவர்கள் யாராக இ ந்தா ம் சாி, இங்கி ந்  உயிேரா  தப்ப வி கிற வழக்கம் 
எங்கள் மகாமண்டேலசுவராிடம் கிைடயேவ கிைடயா !' என்  நிர்த்தாட்சண்யமான 
க ைம நிைறந்த குர ல் பதில் ெசால் கிறான். இந்தக் கற்பைனைய நிைனக்கும் 
ேபாேத பயமாக இ ந்த  தளபதிக்கு. 
 
    அந்தப் பாதாள மண்டபத்தில் ஊசி னி இட ம் விடாமல் சுற்றிப் பார்த்  எல்லா 
மர்மங்கைள ம் ெதாிந்  ெகாண்  விட ேவண் ெமன்  அவன் மனத்தில் ெபாங்கி 
எ ந்த ஆவல் இப்ேபா  இ ந்த இடம் ெதாியாமல் வற்றிப் ேபாய்விட்ட . 
 
    ஆனால் என்ன ரதிர்ஷ்டம்? அந்த வழியின் ப க்கட்  இ ந்த திைச ாியாமல் 
மண்டபத் க்குள்ேளேய சுற்றிச் சுற்றி வந்  ெகாண் ந்தான் அவன். 'சாி! வி கிற 
வைர இப்ப ேய சுற்றி அைலக்கழிந்  ெகாண் க்க ேவண் ய தான்! வி ந்தால் 
மட் ம் என்ன? இதற்குள் ெவளிச்சமா வரப்ேபாகிற . இதற்குள் பகலானா ம், 
இரவானா ம் ஒேர மாதிாிதான் இ க்கப் ேபாகிற ' - என்  எண்ணிப் பாிதவிப்பின் 
எல்ைலக்கு அவன் மனம் வந் விட்ட ேபா  அந்த வழி அவன் கால்களில் இடறிய . 
'அப்பா! பிைழத்ேதாம்!' என்  எண்ணி ேமேல ஏறிச் ெசன்றான். 
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    அந்தச் சுரங்கப் பாைதயில் தவித் த் த மாறி இ தியாக வசந்த மண்டபத் த் 
ேதாட்டத்தி ள்ள இ பாடைடந்த ேகாவி க்குள் வந்  நின்றான். அந்த வழி அவைன 
அங்ேகதான் ெகாண்  வந்  விட்ட . 
 
    தனக்கு ன்னால் மகாமண்டேலசுவரர், ேசந்தன் ஆகிேயார் ஏறி வந்த வழி 
அ தானா? அல்ல  அவர்கள் ஏறிச் ெசன்ற வழி ேவெறான்றா? என்  
சந்ேதகமாயி ந்த  அவ க்கு. அங்கு நின்  சிந்தைனயில் லயித் த் த மாறிய  
அவன் உள்ளம். 
 
    'எதற்காக இந்த ஏற்பா கள்? இவ்வள  மைறவாக ஆ தங்கைள ம் 
ேபார்க்க விகைள ம் மகாமண்டேலசுவரர் ேசகாித்  ைவக்க ேவண் ய அவசியம் 
என்ன? ெதன்பாண்  நாட் க் கூற்றத் தைலவர்க க்கும், பைடக க்கும் 
ெபா ப்பாளியாக இ க்கும் எனக்கும், மகாராணியாைரப் ேபான்  நாட் ன் 
உாிைமையச் ெசாந்தமாகக் ெகாண் ப்பவ க்கும் ெதாியாமல் இவ்வள  மைறவான 
காாியங்கைள எந்த ஒ  அந்தரங்க ேநாக்கத் டன் இவர் ெசய்  ெகாண் க்க 

ம்? இைவதான் ேபாகட் ம்! இவற் க்காகெவல்லாம் கூட இந்த மனிதைர 
மகாராணி வானவன்மாேதவியாாின் ெப ந்தன்ைம மிகுந்த உள்ளம் மன்னித்  
வி வதற்கு தயங்கா . 
 
    'ஆனால் மகாராணியாாின் உயி க்குயிரான தல்வராக ம் எதிர்காலத்தில் சூ  
இந்த நாட்ைட ஆளேவண் யவராக ம் இ க்கும் குமார பாண் யர் ஈழத் தீ க்குள் 
ஓ விட்டதாகப் ெபாய்ச் ெசய்திையப் பரவவிட்  அைதத் தா ம் நம் வ  ேபால் 
ந த் க் ெகாண் க்கும் இந்த மனிதர் அேத இளவரசைரப் ேபால் ேதான் ம் ஒ  

றவிைய உலகத் க்குத் ெதாியாமல் தம் டன் ைவத்தி க்கும் மர்மம் என்ன? றவி 
மகாமண்டேலசுவர க்குக் கட் ப்பட்  வி ப்பத்ேதா  இங்ேக தங்கியி க்கிறாரா? 
அல்ல  பயந்த சுபாவ ைடயவராக இ ந்  பய த்திச் சிைறப்ப த்தி 
ைவத்தி ப்ப  ேபால் இவர் தம் ைடய வசந்த மண்டபத்தி ம் பாதாள 
மண்டபத்தி ம் அைடத்  ெவளிேயற விடாமல் த த்தி க்கிறாேரா? உண்ைம 
எ ேவா? 
 
    'ஐேயா! ெவ த்தெதல்லாம் பால் என்  நம் ம் இயல் ைடயவராகிய நம் 
மகாராணியார் இந்த இைடயாற் மங்கலம் நம்பியின் ேமல் எவ்வள  நம்பிக்ைக ம், 
பயபக்தி விசுவாச ம் ெகாண் க்கிறார்? இவேரா, உண்ட ட் க்ேக இரண்டகம் 
நிைனக்கிறாேர! இவைரேய நம்பியி க்கும் மகாராணியா க்கு இவர் ெசய்  
ெகாண் க்கிற ேராகம் எவ்வள  ெபாிய ? இ  ெதாிந்தால் மகாராணியின் மனம் 
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என்ன பா ப ம்? எவ்வள  ேவதைன ஏற்ப ம்? என் ைடய மனேம இந்தப் 
பா ப கின்றேத? 
 
    'ஆகா பசுத்ேதால் ேபார்த் க் ெகாண்  திாி ம் ேவங்ைகையப் ேபால் இந்த 
மகாராணியாைரப் றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடக்கு அைழத்  வந்த ம், 
ஆதரவளித்த ம் இதற்குத்தானா? இ  ெதாியாமல் ஊர் உலகெமல்லாம் இ  
இவ ைடய ராஜபக்திையக் குறிப்பதாக எண்ணிப் ெப ைம ெகாண்டா கிறேத? 
ேப க்கு மகாராணிையப் 'பாண் மாேதவி' என்  இங்ேக ெகாண்  வந்  உட்கார்த்தி 
விட்  ஈழத் தீ க்கு ஓ விட்டதாக நாட் ள்ளவர்கள் எண்ணிக் ெகாள் ம்ப  ெசய்த 
குமாரபாண் யைனப் பய த்தி ைவத் க் ெகாண் க்கிறார். வடதிைசப் 
ேபரரசர்க க்கு உதவி ெசய்  இந்தத் ெதன்பாண்  நாட்ைட ம் அவர்களிடம் 
பறித் க் ெகா த்  விட்  அவர்கள் தயவால் தாேம இந்நாட் க்கு மன்னராகி 
விடலாம் என்  இவர் கன  காண்கிறாேரா?' 
 
    'இல்ைலயானால் இவர் ெசயல்க க்கு என்னதான் ெபா ள்? இவர் தான் மர்மமாக 
இ க்கிறார் என்றால் இவாிடம் வ கிற ஆட்க ம் அப்ப த்தான் இ க்கிறார்கள். 
நம்ேமா  படகில் வந்தாேன, அந்தத் றவி, அந்த மனிதன் வாய்திறந்  
ேபசிவிடாதப  அவைனக் கட் ப்ப த்தி ைவத்தி ந்த  கூட மகாமண்டேலசுவராின் 
சாகஸம்தான். எனக்கு உண்டாகும் பிரைமயின்ப  அவன் குமாரபாண் யனாக 
இல்லாத பட்சத்தில் அந்தத் றவி யாராவ  ஒற்றேனா, வடதிைச வரசரால் 
இவ க்கு த ப்பப்பட்ட கபட சந்நியாசிேயா? அவன் எவ்வள  அ த்தமான ஆள்! 
சிாித் ச் சிாித் க் க த்ைத அ த்தாேன ஒழிய ஒ  வார்த்ைதயாவ  ேபசினானா? 
உண்ைமயில் அவன் யாேரா க்கியமான ஆளாகத்தான் இ க்க ேவண் ம். 
இல்லாவிட்டால் கன்னிைகப் ப வத் ப் ெபண்ணான தம் தல்வியிடம் அவ்வள  
ெந ங்கிப் பழக அ மதிப்பாரா! அடேட! அவன் கூட இந்த வசந்த 
மண்டபத்தில்தாேன தங்கப் ேபாவதாகச் ெசான்னார்? இங்ேக அவன் எப்பகுதியில் 
தங்கியி க்கிறாேனா ெதாியவில்ைலேய? பார்க்கலாம்' என்  ெவகுேநரமாக அந்தப் 
பா ங் ேகாவில் வாச ல் நின்  இவ்வள  சிந்தித்த தளபதி வல்லாளேதவன் வசந்த 
மண்டபத்தின் உட்பகுதி ேநாக்கி விைரந்  நடந்தான். 
 
    அவன் மனத்தில் திய ெதம் ம், எல்லா உண்ைமகைள ம் உைடத் த் ெதாிந்  
ெகாண் வி ம் ஆத்திர ம் உண்டாகியி ந்தன. மைலச்சிகரம் ேபால் ெப மிதமாக 
யாைரப் பற்றி எண்ணி வந்தாேனா அந்த இைடயாற் மங்கலம் நம்பி இப்ேபா  
அவ க்கு ஒ  கு ரமான சூழ்ச்சிேயா  கூ ய சுயநலவாதியாகத் ேதான்றினார். 
எத்தைனேயா ஆண் களாக எண்ணி வந்த மதிப்பான எண்ணத்ைதச் சில நாழிைக 
ேநரத் ச் சம்பவங்கள் மிக ம் எளிதாக மாற்றி ைவத்  விட்டன. 
 



 98

    சிற்பங்க ம் ஓவியங்க ம் ெசய்குன்றங்க ம் ங்ெகா ப் பந்தல்க ம் நிைறந்த 
அழகான வசந்த மண்டபம் இரவின் நிலா ஒளியில் மயன் சைமத்த வித்தியாதர 
உலகத்  மணி மண்டபம் ேபாலக் காட்சியளித்த . அதற்குள் ைழந்த 
வல்லாளேதவன் ந  ைமயத்தில் இ ந்த அலங்காரக் கி கத் க்குள்ேளயி ந்  தீப 
ஒளி ெதாிவைதக் கவனித்தான். பப் ைகயின் ந மண ம் காற்றில் கலந்  வந்த . 
அவன் ெம வாக நடந்  ெசன்  அலங்காரக் கி கத்தில் பலகணி வழிேய உள்ேள 
எட் ப் பார்த்தான். 
 
    ெபான் தக கள் பதிக்கப்ெபற்  ஒளி நிைறந்த த் ச் சர விதான ம் பட்  
ெமத்ைத மாக விளங்கிய சப்ரமஞ்சக் கட் ல் ஒன்றில் அந்த இளம் றவி நிம்மதியாகப் 
ப த்  உறங்கிக் ெகாண் ந்தான். தைலப்பக்கத்தில் ைவரக்கற்கள் இைழத்த 
பி ேயா  கூ ய கவாி, ஆலவட்டம், தண்ணீர்க்குடம் த யன இ ந்தன. 
 
    'சந்நியாசிக்கு இவ்வள  சுகம் ேகட்கிறதா?' என்  எண்ணிய தளபதி 
வல்லாளேதவனின் மனத் க்கு அந்தத் றவிையப் பற்றிப் ரணமாக எைத ம் ாிந்  
ெகாள்ள யவில்ைல. 
    ----------  
 

1.16. கூற்றத் தைலவர் கூட்டம் 
 
    இ ட் ல் திடீெரன்  பின் றமி ந்  யாேரா தன் ைகைய இ க்கிப் பி த்தைதக் 
கண்  மகாராணி பயந்  கூச்ச ட்  வி வதற்கி ந்தாள். "மகாராணி! நான் தான் 
பகவதி!" என்  பகவதி ெமல்லக் கூறியைதக் ேகட்ட பின்ேப வானவன்மாேதவியின் 
அதிர்ச்சி நீங்கிய . தைலவிாி ேகாலமாக அ  ெகாண்  நீராழி மண்டபத் க்க ேக 
இ ந்த பா ங்கிணற்  விளிம்பில் உட்கார்ந்  ெகாண் ந்த வானவன்மாேதவி 
சற் ம் எதிர்பாராத நிைலயில் பகவதிைய அங்ேக கண்ட ம் சிறி  நாணமைடந்  
விட்டாள். 
 
 
    "ெபண்ேண! நீ எப்ேபா  இங்ேக வந்தாய்? நான் எ ந்தி ந்  வந்த  உனக்கு 
எப்ப த் ெதாி ம்? நீதான் நன்றாகத் ங்கிக் ெகாண் ந்தாேய?" - மகாராணியின் 
குர ல் ெவகு ேநரம் அ  ெகாண் ந்தைதக் காட் ம் கரகரப்  இ ந்த . 
 
    "ேதவி! இன்றறக்கு உங்கள் மனநிைல சாியில்ைல. இப்ப  ஏதாவ  ெசய்ய 

ற்ப ர்கள் என்  எதிர்பார்த்ேத உறங்காமல் இ ந்ேதன். என்ைன ம் மீறிக் 
கண்கள் சிறி  அயர்ந்  விட்ேடன். நான் விழித் க் ெகாண்ட ேபா  உங்கைளப் 
ப க்ைகயில் காணவில்ைல. எ ந்தி ந்  ஓ  வந்ேதன். இங்ேக வந்  பார்த்தால் 
நீங்கள் ெபாிய அநியாயத்ைதச் ெசய்வதற்கு இ ந்தீர்கள். இப்ப ச் ெசய்யலாமா 
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தாேய? இந்தத் ெதன்பாண்  நாட்  மக்கள் மாமன்னரான பராந்தகச் சக்கரவத்திைய 
இழந்  விட்டார்கள். குமார பாண் யர் எங்கி க்கிறார் என்  ெதாியவில்ைல. 
மக்கெளல்லாம் ைககூப்பி வணங்கத்தக்க ெதன்பாண்  மாேதவியாக கண்கண்ட 
ெதய்வமாக விளங்கி வ கிறீர்கள். தாங்க ம் எங்கள் தைலயில் கல்ைலத் க்கிப் 
ேபாட் விட்  இந்த மாதிாிப் ேபாக யற்சி ெசய்தால் நாங்கள் யாைரத் தாேய 
ைககூப்பி வணங்கிப் ெப ைமப்ப ேவாம்" என்  உ க்கமாகப் ேபசினாள் பகவதி. 
 
    "குழந்தாய்! சாகத் ணிந்  விட்டவ க்குச் ச த்திரத்தின் ஆழத்ைதப் பற்றி என்ன 
கவைல. மனத்தில் அளவற்ற ெவ ப்  ஏற்பட்  விட்டால் எைதச் ெசய்ய ம் ணி  
வந்  வி கிற . இேதா இன் ம் சில ெநா ப் ேபா  நீ இங்ேக வராம ந்தால் 
என் ைடய ன்ப உடல் கூ  நாைள இந்தப் பா ங்கிணற்றில் மிதந்  
ெகாண் ப்பைதப் பார்ப்பீர்கள். ஆனால் எவற்ைற ேவண் மானா ம் இவ் லகில் 
நம் வி ப்பப்ப ேய ெசய்  ெகாண்  ேபாவதற்கு இடமில்ைல. 'இைறவன் சித்தம்' 
என்  ஒன்றி க்கிற . சாவேதா, பிைழப்பேதா, அந்தச் சித்தப்ப தான் நடக்கிற . 
இேதா என் ெசாந்த அ பவத்ைதத்தான் பாேரன்! இன்  மாைலயி ந்  நான் ப ம் 
கவைலக க்கு ஒ  ம் காண யாமல் இந்த க்கு வந்ேதன். நீ பின் 
ெதாடர்ந்  வந்  இைத ம் நிைறேவற்றிக் ெகாள்ள யாமல் ெசய் விட்டாய்." 
 
    "எவ்வள  ண்ணிய பலன் இ ? நான் மட் ம் விழித் க் ெகாண்  ேத ப் பின் 
ெதாடர்ந்  வந்தி க்கவில்ைலயானால் நாைளக் காைல இந்த நா  வ ேம 
கதிகலங்கிப் ேபாய் அலறிப் பைதபைதக்கும் ப யான காட்சிையயல்லவா காண 
ேநர்ந்தி க்கும்?" 
 
    "உனக்குப் ண்ணியமாக இ க்கலாம். என்ைனப் ெபா த்தவைரயில் இ  பாவக் 
கணக்குத்தான். தண்ணீர் ேதங்கத் ேதங்க அ கி நா வைதப் ேபால் இந்த உலகத்தில் 
வா ம் நாட்கள் ெப கப் ெப கப் பாவச் சுைமைய அதிகமாகக் கட் க் 
ெகாள்கிேறாம்." 
 
    "ேதவி! தாங்கள் அறியாத ஞான ல்கைள ம் க த் க்கைள ம் நானா 
உங்க க்குச் ெசால்லப் ேபாகிேறன்? 'இந்த உலகில் பிற க்குப் பயன்ப மா  
வாழ்வதனால் பாவேமா ன்பேமா ெப குமானால் அத்தைகய ன்பத்ைத விைல 
ெகா த்தாவ  வாங்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம்' என்  நம் ைடய தி வள் வப் 
ெப மான் கூறிய ளிய க த்  தங்க க்குத் ெதாியாததல்லேவ?" 
 
        "ஒப் ரவி னால்வ ம் ேக எனின் அஃெதா வன் 
        விற் க்ேகாள் தக்க ைடத் ." 
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    என்ற குறளின் க த்தால் மகாராணிையச் சமாதானப்ப த்தி அைழத் க் ெகாண்  
ேபாக யன்றாள் பகவதி! சிறி  ேநரத் த் தர்க்க விவாதங்க க்குப் பின், "வா, 
குழந்தாய்! சாியானப  மடக்கிவிட்டாய் நீ. ேபாகலாம் வா" என்  பகவதியின் 
ைகையப் பற்றி அைழத் க் ெகாண்  அந்தப் ரத் க்குத் தி ம்பினார் மகாராணி 
வானவன்மாேதவி. 
 
    அரண்மைன நிகழ்ச்சிைய இவ்வளவில் நி த்திக் ெகாண்  எல்லா வைகயி ம் 

க்கியத் வம் வாய்ந்த அந்த ஒ  நாள் மாைலப் ெபா க்குப் பின் வந்த இரவில் 
ேவேறார் பகுதியிேல நடந்த எதிர்பாராத சில நிகழ்ச்சிகைளக் ெகாஞ்சம் கவனிப்ேபாம். 
 
    யாத்திாீகர்கைள அைழத் க் ெகாண்  கன்னியாகுமாியி ந்  தி ம்பிய 
அண்டராதித்த ைவணவன் ன்சிைறக்குத் தி ம் ம் ேபா  இர  ெவகு ேநரம் 
ஆகிவிட்ட . அவர்கெளல்ேலா ம் சத்திரத்  வாசைல அைடந்த ேபா  அங்ேக 
மைடப்பள்ளியில் ேவைல ெசய் ம் பணிப் ெபண்கள் ைகையப் பிைசந்  ெகாண்  
நின்றார்கள். அவ்வி வர் கத்தி ம் கவைல ம், பரபரப் ம் ேதான்றின. 
 
    "ெபண்கேள! என்ன நடந்த ? ஏன் இப்ப க் ைகையப் பிைசந்  ெகாண்  
நிற்கிறீர்கள்? ேகாைத எங்ேக? அதற்குள் ங்கிவிட்டாளா? எனக்குத் ெதாி ேம, 
அவள் ேசாம்ேபறித்தனம்!" என்  தன் வழக்கப்ப  ேவ க்ைகயாகப் ேபச்ைச 
ஆரம்பித்த அண்டராதித்த ைவணவன் அந்தப் ெபண்களின் கம் ேபான ேபாக்ககப் 
பார்த் த் தி க்கிட்டான். ஏேதா நடக்கத் தகாத  நடந்தி க்கிறெதன்  அவன் மனதில் 
பட் விட்ட . 
 
    "ஏன் ெமௗனம் சாதிக்கிறீர்கள்? என்ன நடந்த ? ெசால் ங்கேளன். வாயில் 
ெகா க்கட்ைடயா அைடத்தி க்கிற ?" என்  இைரந்தான். அவேனா  நிற்கும் 
யாத்திாீகர்களின் கூட்டத்ைதப் பார்த்  அந்தப் பணிப்ெபண்கள் சிறி  
தயக்கமைடந்தனர். 
 
    அந்தக் குறிப்ைபப் ாிந்  ெகாண்ட அண்டராதித்தன் வாயிற் கத  வைத ம் 
நன்றாகத் திறந் விட் , "நீங்கள் உள்ேள ெசல் ங்கள். நான் இேதா இவர்களிடம் 
என்னெவன்  விவரம் ேகட் க் ெகாண்  வ கிேறன்." அ கில் இ ந்தவர்களிடம் 
கூறி அவர்கைள உள்ேள அ ப்பினான். 
 
    அந்தப் பணிப்ெபண்கள் அவன் பக்கத்தில் வந்  ெந ங்கி நின்  ெகாண்  
பயத்தால் ஒ ங்கிப் ேபான குர ல், "ஐயா! திடீெரன்  அம்மாைவக் காணவில்ைல. 
இ ட்  இரண்  நாழிைக இ க்கும். தீபங்கைள ஏற்றிவிட்  இங்ேக சத்திரத் க் 
குறட் ல் உட்கார்ந்  ெகாண்  ஓைலயில் ப த்தரக் கணக்கு எ திக் 
ெகாண் ந்தார்கள். சிறி  ேநரம் கழித்  நாங்கள் வந்  பார்த்த ேபா  அம்மாைவக் 
காணவில்ைல. இங்கி ந்த ஓைல எ த்தாணி ஆகியவற்ைற ம் காேணாம். தீபம் 



 101

அைணக்கப்பட்  இ ளைடந்தி ந்த . ம ப ம் தீபத்ைத ஏற்றிக் ெகாண்  வந்  
இங்ேக பார்த்த ேபா  இந்த உைடந்த வைளயல் சில் கள் தான் கிடந்தன" என்  
அவனிடம் அவற்ைறக் காட் னர் பணிப்ெபண்கள். 
 
    அவன் திைகத்தான்! க்குற்றான். ேகாைத காணாமற் ேபாய் விட்டாள் என்ற 
ேபா  அவன் மனத்தில் பலவிதமான ஐயப்பா கள் உண்டாயின. 
 
    அண்டராதித்தன் உணர்ச்சிமயமானவன். இம்மாதிாி சமயங்களில் நிதானமாகச் 
சிந்தித்  என்ன ெசய்வ  என்  அவ க்குத் ெதாியா . 'தம்பி நாராயணன் 
ேசந்தைனப் ேபாய்ச் சந்தித்தால் அவன் ஏதாவ  உ ப்ப யான வழிையக் கூ வான்; 
உதவி ம் ெசய்வான். தம்பிையத் தவிர ேவ  யாாிட ம் இந்தச் ெசய்திையச் ெசால்  
உதவி ேகட்கப் ேபாவேத ெவட்கக் ேக ' - என்  நிைனத்தான். 
 
    "ெபண்கேள, இந்தச் ெசய்தி உங்கேளா  இ க்கட் ம். ேவ  யா க்கும் ெதாிய 
ேவண்டாம். யாராவ  ேகட்டால் ேகாைதைய அைழத் க் ெகாண்  நான் அவசர 
காாியமாக இைடயாற்  மங்கலம் ேபாயி க்கிேறெனன் ம், தி ம்பி வ வதற்குச் சில 
நாட்கள் ஆகுெமன் ம் ெசால் ங்கள்! இப்ேபா  நான் அவைளத் ேத க் ெகாண்  
ேபாகிேறன். சத்திரத் க் காாியங்கைள ஒன் ம் குைறவில்லாமல் நீங்கள் தான் 
இன் ம் சில நாட்க க்குக் கவனித் க் ெகாள்ள ேவண் ம்." 
 
    "நீங்கள் சாப்பிடவில்ைலேய! சாப்பிட் விட் ப் ேபாங்கள்" என்  பணிப்ெபண்கள் 
கூறினர். 
 
    "இல்ைல. யாத்திாீகர்கைளக் கவனி ங்கள். நான் றப்ப கிேறன்" என்  
சத்திரத்திற்குள்ேள காைல ைவக்காமல் அப்ப ேய தி ம்பி நடந்தான் அண்டராதித்த 
ைவணவன். அவன் நிைல பாிதாபத் க்குாியதாக இ ந்த . என்ன ெசய்யலாம்? 
உலகத்தில் எந்தப் ெபா ள் காணாமற் ேபானால் மற்றவர்களிடம் ெசால் க் 
ெகாள்வதற்குக் கூட ெவட்கப் பட ேவண் ேமா, அந்தப் ெபா ைளக் காணவில்ைல 
ெயன்றால் மன ேவதைனைய என்னெவன்  ெசால்ல ம்! ஏற்ெகனேவ நடந்  
நடந்  ஓய்ந்  ேபாயி ந்த அவன் கால்கள் அந்தக் கைளப்ைப ம் மறந்  இைடயாற்  
மங்கலத்திற்குச் ெசல் ம் கிைள வழியில் ேவகமாக நடந்தன. சுசீந்திரம் வைரயில் வழி 
ஒேர சாைலயாகச் ெசன்  பாதிாித் ேதாட்டத் க்குத் ெதற்ேக விழிஞம், குமாி, 
இைடயாற்  மங்கலம் என்  ன்  இடங்க க்கும் தனித்தனிேய பிாிகிற . 
 
    ஜனசஞ்சாரமற்ற, ஓைச ஒ கள் அடங்கிப் ேபான அந்த நள்ளிரவில் தன்னந்தனியாக 
மனத்தில் கவைலகைள ம், குதிகா ல் கைளப்ைப ம் சுமந்  ெகாண்  நாராயணன் 
ேசந்தைனக் கண்  ஒ  வழி ெசய்யலாம் என்ற ஒேர நம்பிக்ைகேயா  அண்டராதித்தன் 
நடந்  ெகாண் ந்தான். 
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    பாதிாித் ேதாட்டத்ைத ெந ங்கிய ேபா  சாைலயில் அவன் ேமேல நடந்  ெசல்ல 

யாத நிைல ஒன்  ஏற்பட்ட . யாேரா ஓர் ஆள் அசுர ேவகத்தில் குதிைரைய 
விரட் க் ெகாண்  வந்தான். குதிைர பாய்ந்ேதா ச் ெசன்ற ேவகத்தில் அதன் ேமல் 
உட்கார்ந்  ெகாண் ந்தவனின் ேதாற்றத்ைதக் கூடச் சாியாகப் பார்க்க 

யவில்ைல. அ த்  அந்தக் குதிைரக்குப் பின்னால் தைலெதறித் ப் ேபாகிறாற் 
ேபான்ற ேவகத்தில் இரண்  ன்  ஆட்கள் ரத்திக் ெகாண்  ஓ வைத ம் அவன் 
பார்த்தான். சாைலேயாரத்தில் ஒ  மரத்த யில் ஒ ங்கி நின்  ெகாண்  அவர்கள் 
ெசல்கிற வைர தாமதித்தான் அண்டராதித்த ைவணவன். 
 
    சாைலயில் ஏற்பட்ட தி அடங்குவதற்காகக் கண்கைள க் ெகாண்  ஓரமாக 
ஒ ங்கி நின்றவன், 'சாி! யார் குதிைரயில் ேபானால் என்ன? எனக்கு என்ன வந்த ?' 
என்  நிைனத்தவனாய் அந்த இடத்தி ந்  றப்பட்  ேமேல நடப்பதற்காக அ  
எ த்  ைவத்த ேபா  சாைலேயாரத்  மரத்த யில் யாேரா னகுவ  ேபால் 
தீனக்குர ல் ஒ  எ ந்த . 
 
    "யார் அங்ேக?" என்  ஒ  ேகள்விையக் ேகட் க் ெகாண்ேட மரத்த க்குத் தி ம்பிச் 
ெசன்றான் அண்டராதித்தன். அவன் உடல் ந ங்கிய ! மனத்தில் பய ம் பதற்ற ம் 
ஏற்பட்டன. பக்கத்தில் ெசன்ற ேபா  வாயில் ணிைய அைடத்  யாேரா ஓர் ஆைள 
அ  மரத்ேதா  ேசர்த் க் கட்  ைவத்தி ப்ப  ேபால் ெதாிந்த . இன் ம் ெந ங்கிச் 
ெசன்  உற் ப் பார்த்ததில் அப்ப க் கட்  ைவக்கப்பட் ந்த  ஒ  ெபண்பிள்ைள 
என்  அறிந்தான். மரக்கிைளகளின் அடர்த்தியா ம், இைலகளின் ெசறிவா ம் அந்த 
இடத்தில் நிலா ஒளி படரவில்ைல. 
 
    'என்ன அக்கிரமம் ெபண்பிள்ைளைய மரத்தில் கட் ப் ேபாட் த் ன் த்திக் 
ெகாள்ைளய க்கிற அள க்கு இந்த நாட் ல் ெகாள்ைளத் ெதாழில் ேகவலமான 

ைறயில் வளர்ந்  விட்டதா?' என்  எண்ணிக் ெகாண்ேட பரபரப்பைடந்  அந்தப் 
ெபண்ைண அவிழ்த்  அவ ைடய ெமன்ைமயான உடைலத் தன் ைககளால் தாங்கிக் 
ெகாண்  வந்  ெவளிச்சத்தில் ைவத்தான். நிலா ஒளியில் அந்தப் ெபண்ணின் 

கத்ைதப் பார்த்த ம் அவன் வாயி ந் , "ஆ! ேகாைத! நீயா?" என்ற அலறல் 
கிளம்பிப் பாதிாித் ேதாட்டத் ப் பிரேதசெமங்கும் எதிெரா த்த . ஆம்! அவள் 
அவ ைடய மைனவி, காணாமற் ேபான ேகாைதேயதான்! 
 
    அண்டராதித்தன் பதறிப் ேபாய் அவ ைடய வாைய க் கட்டப்பட் ந்த 

ணிைய அவிழ்த்  எ த்தான். தண்ணீர் ெகாண்  வந்  கத்தில் ெதளித்  
மயக்கத்ைதப் ேபாக்கினான். ேகாைதக்குக் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகப் பிரக்ைஞ 
வந்த டன் தன் பக்கத்தில் கணவைனப் பார்த்த ேபா  அவ க்கு ஆ தலாக 
இ ந்த . "ேகாைத! என்ன நடந்த ? எப்ப  இங்கு வந்தாய்? யார் உன்ைன இந்த 
மரத்தில் கட் ப் ேபாட்டார்கள்?" அண்டராதித்தன் ெகாதிப்பைடந்த உள்ளத் டன் 
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இந்தக் ேகள்விைய அவளிடம் ேகட்டான். அவள் கண்களில் நீர் ளிர்த்த . தான் 
சத்திரத் க் குறட் ல் கணக்ெக திக் ெகாண் ந்த ேபா  நடந்த  மட் ம் தான் 
அவ க்ேக ெதளிவாக நிைனவில் இ ந்த . அைதக் கணவனிடம் கூறினாள். 
 
    "அப்ப யானால் உன்னிடமி ந்  அவர்கள் ஆபரணங்கைளத் தி டவில்ைல. ேவ  
எந்த விதத்தி ம் உன்ைனத் ன் த்தவில்ைல. உன் ைகயி ந்த ஓைலைய ம் 
எ த்தாணிைய ம் மட் ம் ைகப்பற்றிக் ெகாண்டார்கள் என்  தாேன 
ெசால் கிறாய்?" 
 
    "ஆமாம்! அப்ேபா  நான் கூச்ச ட யன்ேறன். அவர்கள் என் வாயில் ணிையத் 
திணித் த் க்கிக் ெகாண்  வந் விட்டார்கள். நான் ர்ச்ைசயைடந்  விட்டதால் 
அதற்குப் பின் நடந்தெதான் ம் ெதாியா . இப்ேபா  தான் ெதளிவைடந்  இங்ேக 
உங்கைள என் கண் ன்னால் காண்கிேறன்" என்றாள் ேகாைத. 
 
    "அப்ப யானால் அந்த ஆட்கள் உன்ைன அநாவசியமாக இவ்வள  ரம் க்கி 
வந்  இந்த மரத்தில் ஏன் கட் ப் ேபாட் ந்தார்கள்?" 
 
    "அ தான் எனக்கும் விளங்கவில்ைல! ஓைலகைள ம், எ த்தாணிகைள ம் 
தி வதற்காகக் கூடச் சில ஆட்கள் கிளம்பியி க்கிறார்கள் ேபா க்கிற . ஆனால் 
ேவெறா  சந்ேதக ம் உண்டாகிற !" என்  ேகாைத ெசால்ல ம், "என்ன சந்ேதகம்? 
ெசால்ேலன்" என்றான் அண்டராதித்தன். 
 
    "விளக்ைக வாயால் ஊதி அைணத்  விட்டார்கள். அதனால் அந்தத் த யர்கைள 
இ ட் ல் என்னால் அைடயாளம் கண்  ெகாள்ள யவில்ைல. ஒ  ேவைள 
அன்ெறா  நாள் இர  சத்திரத் க் கதைவ அைடக்கிற ேநரத் க்கு வந்  வம்  
ெசய்தார்கேள, அவர்களாக இ க்கலாேமா?" 
 
    "இ ந்தா ம் இ க்கும். நீ ெசய்த ம் வம் தாேன? கதைவ அைடத் , 
'இடங்ெகா க்க மாட்ேடாம்' என்  ெசான்ன  சாி. அேதா  ேபாகாமல் ேமேல நின்  
ெகாண்  சாணத்ைத ேவ  கைரத் க் ெகாட் னாய். எல்லாம் உன்னால் வ கிற 
விைனதான். உன் க்குத் தனத்தால் எனக்கு இல்லாத வம்ைபெயல்லாம் விைலக்கு 
வாங்கி ைவக்கிறாய்." 
 
    "சாி! நீங்கள் எப்ப  இவ்வள  கணக்காக இந்த இடத் க்குத் ேத  வந்தீர்கள்?" 
என்  ேகட்டாள் ேகாைத. நடந்தைதெயல்லாம் அவ க்கு விவாித் க் கூறினான். 
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    "எப்ப யானால் என்ன? எப்ப ேயா என்ைனக் கண்  பி த்  விட்டீர்கள். உங்கள் 
தம்பியின் ஆேலாசைன ம், உதவி ம் இல்லாமேல நீங்கள் அைடந்த தல் 
ெவற்றியாகட் ம் இ . வா ங்கள், சத்திரத் க்குப் ேபாகலாம்! இந்த இரவில் இப்ப  
ந க்காட் ல் உட்கார்ந்  ெகாண் ப்பாேனன்?" என்  அவைன ம் கூப்பிட் க் 
ெகாண்  அங்கி ந்  றப்பட்டாள் ேகாைத. 
 
    ம நாள் காைல றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடயில் நாஞ்சில் நாட் ன் கூற்றத் 
தைலவர்கள் வந்  கூ விட்டனர். ேதாவாைழக் கூற்றத்  நன்கணிநாதர், 
ெபான்மைனக் கூற்றத் க் கழற்கால மாறினார், அ விக்கைரக் கூற்றத்  அழகிய 
நம்பியார், பாேகாட் க் கூற்றத் ப் பாிேம வந்த ெப மாள் த ய நாஞ்சில் நாட் ப் 
ெப மக்களில் தன்ைமயாளர்கெளல்லாம் மகாராணி வானவன்மாேதவியாாின் 
அவசரக் கட்டைளைய மதித்  ஓேடா ம் வந்  கூ யி ந்த்னர். 
 
    அவ்வள  அவசரமாக மகாசைபையக் கூட் வதின் ேநாக்கம் என்னவாக 
இ க்குெமன்  ாிந்  ெகாள் ம் ஆவல் நிரம்பிய மனத்ேதா  காத்தி ந்தனர் 
அவர்கள். 
 
    ஆனால் மகாசைபக் கூட்டம் எந்த இ வர் இல்லாவி ன் நிச்சயமாக நடக்க 

யாமல் ேபாய்வி ேமா, அந்த இ வ ம் அ வைரயில் வந்  ேசரேவ இல்ைல. 
ந்தால் தல் நாள் இரேவ வந்  வி வதாகச் ெசால்  விட் ப் ேபாயி ந்த தளபதி 

வல்லாளேதவன் ம நாள் காைல வி ந்  பத்  நாழிைகக்கு ேமலாகி ம் இைடயாற்  
மங்கலத்தி ந்  தி ம்பி வரவில்ைல. மகாமண்டேலசுவரரான இைடயாற்  
மங்கலம் நம்பி ம் வரவில்ைல. கூற்றத் தைலவர்க ம், மகாராணி ம், 
பவழக்கனிவாயர், அதங்ேகாட்டாசிாியர் த ட்ேடா ம் அவர்க க்காகக் காத் க் 
ெகாண் ந்தனர். 
    ------------  
 

1.17. எதிர்பாரா சில நிகழ்ச்சிகள் 
 
    தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின் பைடப் கள் இைடயாற் மங்கலம் மாளிைகயில் 
ம நாள் ெபா  லர்ந்த ேபா  இந்தக் கைதையப் ப க்கின்ற ேநயர்கள் ஏற்கனேவ 
எதிர்பார்த்த சில நிகழ்ச்சிக ம், ற்றி ம் எதிர்பார்த்தி க்க யாத சில 
நிகழ்ச்சிக ம் நடந்தன. 
 
    பாதாள மண்டபத் ச் சுரங்கத்தி ந்  ெவளிேயறிய தளபதி வல்லாளேதவன் 
வசந்த மண்டபத்தில் பிரேவசித்த ம், அலங்காரக் கி கத்தில் ெபான்னா ம், 
மணியா ம் இைழத்த சப்ரமஞ்சக் கட் ல் உட க்குச் சுகம் ேத வைதக் 
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ெகா ந்தவறாக எண்ண ேவண் ய றவி ெகாண்டாட்டத்ேதா  ப த் த் 
ங்குவைதக் கண்டைத ம், வியந்  நிைனத்தைத ம், ெசன்ற பகுதிகளில் கண்ேடாம். 

 
    அதன் பின் வசந்த மண்டபத்தி ந்  ெவளிேயறிச் ெசன்  ன்  ப த்தி ந்த 
வி ந்  மாளிைகக் கட் ல் ேபாய்ப் ப த் க் ெகாண்டான். உறக்கம் கண்கைளச் 
ெச க ைவக்கும் ேநரத்தில் யாேரா விளக்கும் ைக மாக உள்ேள ைழயேவ ஒளி 
கண்களில் உ த்தி விழித் க் ெகாண்டான். 
 
    விழித் க் ெகாண்  ப க்ைகயில் எ ந்  உட்கார்ந்  பார்த்த ேபா , நாராயணன் 
ேசந்தன் விளக்ேகா  எதிேர நின்  ெகாண் ந்தான். "யார்? ேசந்தனா? வா, அப்பா! 
ஏ  இந்த ேநரத் க்கு இப்ப  ம ப ம் வந்தாய்? தளபதி நன்றாகத் ங்குகிறாரா, 
இல்ைலயா என்  பார்த்  விட் ப் ேபாக வந்தாேயா? அல்ல  மகாமண்டேலசுவரேர 
ேபாய்ப் பார்த் விட்  வா என்  அ ப்பினரா?" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட சற் க் 
குத்தலாகக் ேகட்டான் ரத் தளபதி வல்லாளேதவன். 
 
    நாராயணன் ேசந்த ம் பதி க்கு ஒ  சிாிப் ச் சிாித் க் ெகாண்ேட, "தளபதி! 
உங்கள் ேகள்வி விசித்திரமாக அல்லவா இ க்கிற ? ' ங்குகிறவர்கைளத் ங்கிக் 
ெகாண் க்கிறார்களா?' என்  பாிேசாதைன ெசய்ய இங்கி ப்பவர்கள் இன் ம் 
பித்தர்களாகி விடவில்ைல. நா ம் இந்த மாளிைகயில் தான் ப த் றங்குவ  
வழக்கம். இப்ேபா தான் ப க்க வந்தி க்கிேறன். நீங்கள் ங்குகிறீர்களா, 

ங்கவில்ைலயா என்பைதப் பார்ப்பதற்காக வரவில்ைல" என்  குத்தலாகேவ 
ம ெமாழி கூறினான். 
 
    "எங்ேக அப்பா! இந்த இைடயாற்  மங்கலம் மாளிைகயில் சுலபமாக அப்ப  
எைத ம் நம்பி விடவா கிற ? இங்ேக ங்கி விட்டதாக நிைனக்கப் ப கிறவர்கள் 
எல்ேலா ம் விழித் க் ெகாண் க்கிறார்கள். இரவில் ங்காமேலா அல்ல  ங்க 

யாமேலா ெசய்ய ேவண் ய எத்தைனேயா க்கியமான காாியங்கெளல்லாம் 
மகாமண்டேலசுவராின் நிர்வாகத்தில் இ க்கலாம்?" ேவண் ெமன்ேற தான் 
ம ப ம் நாராயணன் ேசந்தனின் வாையக் கிளறினான் தளபதி. ஆனால் அவன் 
எதிர்பார்த்த  ேபால் நாராயணன் ேசந்தன் விேசடமான பதில் எைத ம் 
ெசால்லவில்ைல. 
 
    "தளபதி! நீங்கள் எைத ேவண் மானா ம் ெசால் க் ெகாண் ங்கள். எனக்குத் 

க்கம் வ கிற . நான் ப த் த் ங்கப் ேபாகிேறன்" என்  ெசால்  ம ப்பிவிட் த் 
தீபத்தின் ஒளிையக் குைறத்  ஒ  ைலயில் ைவத்த பின் எதிர்ப் றமி ந்த மற்ேறார் 
கட் ல் ஏறிப் ப த் க் ெகாண்  விட்டான் அவன். உடேன ங்கி ம் விட்டான். 
சில விநா க க்குள் வி ந்  மாளிைகயின் பலமான சுவர்கள் பிளந்  வி ந்  வி ம் 
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ேபால் 'கர் ர்' என்  பிரமாதமான குறட்ைட ஒ  நாராயணன் ேசந்தனின் 
கட் ந்  கிளம்பிய . 
 
    வல்லாளேதவன் அந்த ஓைசையச் சகித் க் ெகாள்வதற்காக இரண்  ைககளா ம் 
கா கைளப் ெபாத்திக் ெகாண்டான். அப்ப ம் அந்த ஒ  ெசவிக்குள் குந்  

ைளத்த . அப்ப ேய எ ந்தி ந்  ேபாய்க் கட் ல் மல்லாந்  கிடக்கும் அந்தக் 
குட்ைடத் த யனின் உச்சிக் கு மிைய ஒ  ைகயால் இ க்கிப் பி த் க் ெகாண்  
இன்ெனா  ைகயால் ெமாத் ெமாத்ெதன்  ெமாத்தி விடலாமா என்  ேதான்றிய  
அவ க்கு. ேவண் ெமன்ேற ஏேதா ஒ  காரணத் க்காகத் தனக்குக் காவைலப் 
ேபாலத் தன்ன ேக ப த் க் ெகாள்ளச் ெசால்  மகாமண்டேலசுவரர் அவைன 
அங்ேக அ ப்பியி க்கலாெமன்  தளபதி வல்லாளேதவனின் மனத்தில் ஒ  சந்ேதக 
எண்ணம் உைறக்க ஆரம்பித்த . 
 
    ' றவிக்கு மகாமண்டேலசுவரர் தம் ைடய மாளிைகயிேலேய எல்லா வசதிக ம் 
ஏற்பா  ெசய்  ெகா த்  விட்டார் ேபா க்கிற ? இதில் ஆச்சாியப்ப வதற்கு 
என்ன இ க்கிற ? கிளிையப் பி த் க் கூண் க்குள் அைடத்  ைவத் த் தம் ெசாந்த 
இன்பத் க்காக அதற்குப் பா ம் பழ ம் ெகா க்கின்ற மனிதர்கைளப் ேபால ஏேதா 
ஒ  ெபாிய சுயநலத்ைத நிைறேவற்றிக் ெகாள்வதற்காகத் றவிைய இைடயாற்  
மங்கலம் தீ க்குள் உலகத் க்குத் ெதாியாமல் இவர் ஒளித்  ைவத்தி க்கிறார். 
 
    'மகா ேமைதயாக ம் குல ெதய்வமாக ம் இவைர எண்ணிக் ெகாண் க்கும் 
மகாராணியிடம் இந்த இரகசியங்கைளக் கூறினால் நம்பக்கூடத் ேதான்றா . காலம் 
வ ம். அப்ேபா  ஆதாரப் ர்வமான சான் கேளா  எல்லா உண்ைமகைள ம் 
விவரமாக ெவளிப்ப த் கிேறன்.' 
 
    நாராயணன் ேசந்தனின் குறட்ைட ஒ யால் க்கத்ைத இழந்த வல்லாளேதவன் 
ேமற்கண்டவா  பலவைகச் சிந்தைனகளில் ழ்கியி ந்தான். 
 
    'அட என்னதான் ஆைச இ க்கட் ேம! மனித க்கு மானம், ெவட்கம் ஆகிய 
பண் கள் கூடவா ஆைச வந்தால் இல்லாமல் ேபாய்வி ம்? யாேரா ஒ  சாமியாைர 
மயக்குவதற்கு ெசாந்த மகைள அவேனா  சிாித் ப் ேபசுமா  ெசய்கிறார். பிறைர 
மயக்கிக் ைகக்குள் ேபாட் க் ெகாள்வதற்கும் மகளின் சிாிப் ம், ேபச்சும் தான் 
இவ க்குச் சாியான சாதனம் ேபா ம்! இவ்வள  ப த்தவ க்குப் ெபண்க க்ெகன்  
இந்த நாட் ல் பரம்பைர பரம்பைரயாக ஏற்பட் ள்ள கட் ப்பா , பண் , ஒ க்கம் 
எல்லாம் மறந்தா ேபாய்விட்டன? ஐேயா இந்த மனித ைடய அந்தரங்க வாழ்க்ைகைய 
நிைனத்தால் எனக்குச் சிாிப்பாக வ கிற . இன்ெனா  றம் பாிதாபமாக ம் 
இ க்கிற . இவ்வள ம் ஆைச ப த் கிற பா  அல்லவா?' 
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    இப்ப ேய இன் ம் என்ெனன்னேவா சிந்தித் க் ெகாண்ேட கட் ல் உட்கார்ந்  
ெகாண் ந்த தளபதி வல்லாளேதவன் ெபா  வி வதற்குள் ஏேதா ஒ  வான 
தீர்மானத் க்கு வந்தவனாகச் சட்ெடன்  எ ந்தி ந்தான். 
 
    எவ்வள  க்கியமான காாியங்கள் கு க்கிட்டா ம் தம் ைடய தினசாி 
வழக்கங்கைளக் குன்றாமல் கைடப்பி ப்பவர் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி. லாிப் 
ெபா தாகிய ைவகைறயின் பனிக்காற்  நீங்குவதற்கு ன்ேப எ ந்  ேபாய்ப் 
பறளியாற்றில் நீரா  வி வார். ஈர ஆைடகைளக் கைளயாமல் நந்தவனத் க்குச் 
ெசன்  தம் ைகயாேலேய மலர்கைளக் ெகாய்  ெகாண்  வ வார். கிழக்ேக 
கதிரவனின் ெசங்கிரணங்கள் ெபான் வண்ணக்ேகாலமிடத் ெதாடங்கும் ேநரத்தில் தான் 
அவர் ைஜைய த் க் ெகாண்  மாளிைகயி ள்ள சிவன் ேகாவி ந்  
ெவளிவ வார். அப்ேபா  அவைரப் பார்த்தால் ேகாவில் வாயி ல் ஒளி மயமான 
மற்ெறா  சூாியன் உதித்  நடந்  வ வ  ேபா க்கும். சிவந்த கம்பீரமான 
ெந யர்ந்த ேமனியில் ெவள்ளிக் கம்பிகள் பதித்தாற் ேபாலத் தி நீற் க் கீற் க ம் 
ெவண்ணிற ஆைட ம் விளங்க அவிழ்ந்  ந்த ஈரத் தைலேயா  அவர் நடந்  
வ வ  அற் தமான காட்சியாக இ க்கும். எவ்வள  தைலேபாகிற காாியமானா ம் 
இந்த அன்றாட அ ட்டானங்களில் குைறேவ ஏற்படா , மா த ம் நிகழா . 
 
    அன்ைறக்கு மகாசைபக் கூட்டத் க்காகப் றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடக்குப் 
ேபாகேவண் ெமன்ற நிைன  இ ந்ததனால் வழக்கத்ைதக் காட் ம் ன்னதாகேவ 
எ ந்  விட்டார் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி. அவர் தம் ைடய நித்திய 
கர்மா ட்டானங்கைள த் க் ெகாண்  ெவளிவந்த ேபா , நாராயணன் ேசந்தன் 
வி ந்  மண்டபத்தி ந்  பரபரப்பாக ஓ  வந்தான். 
 
    "என்ன ேசந்தா? இப்ேபா தான் தி ப்பள்ளி எ ச்சி ஆயிற்றா! தளபதி 
வல்லாளேதவன் இன் மா உறங்கிக் ெகாண் க்கிறான்?" என்  ேக யாகச் 
சிாித் க் ெகாண்ேட ேகட்டார் மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    "சுவாமி! ேநற்றிர  நான் வி ந்  மண்டபத் க்குப் ப த் க் ெகாள்ளச் ெசன்ற 
ேபா  கூடத் தளபதி அங்ேக தான் உறங்கிக் ெகாண் ந்தார். நான் ெசன்ற ம் 
விழித் க் ெகாண்  சிறி  ேநரம் என்ேனா  ேபசிக் ெகாண் ம் இ ந்தார். இப்ேபா  
காைலயில் எ ந்தி ந்  பார்த்தால் ஆைளக் காணவில்ைல" என்  ச்சுவிடாமல் 
பதற்றத்ேதா  தான் ெசால்ல வந்த ெசய்திையக் கூறி த்தான் நாராயணன் ேசந்தன். 
 
    இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி அைதக் ேகட் ச் சிறி ம் திைகப்பைடயவில்ைல. "ஏன் 
இவ்வள  பத கிறாய், ேசந்தா? பக்கத்தில் எங்காவ  எ ந்தி ந்  ேபாயி ப்பான். 
சிறி  ேநரத்தில் தானாக வந்  வி வான். இன்ைறக்கு மகாசைப கூ கிற . 
ேகாட்ைடக்குப் ேபாக ேவண் ம். இ வ ம் இங்கி ந்  றப்பட் ச் ேசர்ந்ேத 



 108

ேபாகலாம் என்  அவனிடம் ேநற்றிரேவ நான் ெசால் யி க்கிேறன். அப்ப யி க்கும் 
ேபா  அவன் என்னிடம் ெசால்லாமல் ேபாவானா?" என்றார். 
 
    "இல்ைல, சுவாமீ! அேநகமாக இைடயாற்  மங்கலம் தீ  வ ம் ேத ப் பார்த்  
விட்ேடன். கால் க க்கச் சுற்றியாகி விட்ட . காைலயில் எ ந்ததி ந்  இேத 
ேவைல தான். ஆனால் அந்த மனிதைரக் காணவில்ைல. மாளிைகக்குள் இ ந்தால் 
தான் உண் . ஆனால் இங்கும் அவர் இல்ைலெயன்  ெதாிகின்ற ." 
 
    "ேசந்தா! தளபதி எப்ப ப் ேபாயி க்க ம்? என்னிடம் அவ்வள  உ தியாகச் 
ெசால் யி ந்தவன் ேபாவானா? எதற்கும் படேகாட்  அம்பலவன் ேவளா ைடய 
கு ைசக்குப் ேபாய்க் காைலயில் யா க்காவ  அவன் படகு ெச த்திக் ெகாண்  
ேபானானா என்பைத விசாாித் த் ெதாிந்  ெகாண்  வா. பறளியாற்றில் தண்ணி 
அதிகமாகப் ேபாய்க் ெகாண் ப்பதனால் அம்பலவன் ேவளானின் உதவியில்லாமல் 
யா ம் அக்கைரக்குச் ெசன்றி க்க யா ." 
 
    நாராயணன் ேசந்தன் படேகாட் ையக் கண்  விசாாித்  வ வதற்காக அவன் 
கு ைசைய ேநாக்கிப் றப்பட்டான். அ ம் மகாமண்டேலசுவராின் ெசாற்கைளத் 
தட்டக்கூடாேத என்பதற்காகத்தான். அவன் மனத்ைதப் ெபா த்த வைரயில் தளபதி 
வல்லாளேதவன் அப்ேபா  அந்தத் தீவிேலேய இல்ைல என்ப  உ தியாகத் 
ெதாிந் விட்ட . தளபதி தல் நாள் இர  ப த் க் ெகாள்ளச் ெசன்ற ேபா  
தன்னிடம் குத்தலாகக் ேகட்ட ேகள்விகைள நிைனத் ப் பார்த்த ேபா  அவன் 
எண்ணம் வ ப்பட்ட . ஏேத ம் ஒ  விதத்தில் தளபதி வல்லாளேதவ க்கு 
மகாமண்டேலசுவராிடம் அவநம்பிக்ைகேயா அதி ப்திேயா ஏற்பட் க்க 
ேவண் ெமன்  அவ க்குத் ேதான்றிய . சாதாரணமாக இப்ப த் தனக்கு ஏற்ப கிற 
சந்ேதகங்கைள உடேன இைடயாற்  மங்கலம் நம்பியிடம் ெதாிவித்  வி வ  அவன் 
வழக்கம். அன்  ஏேனா தளபதிையப் பற்றித் தன் மனத்தில் ஏற்பட்ட சந்ேதகத்ைத 
உடன யாகத் ெதாிவித் விட ேவண் ெமன்ற எ ச்சிேயா ஆர்வேமா அவ க்கு 
உண்டாகவில்ைல. 
 
    படேகாட்  அம்பலவன் ேவளானின் கு ைச ேதாணித் ைறக்கு அ ேக 
பறளியாற்றின் கைரயில் அைமந்தி ந்த . எண்ணங்களின் சுைம கனக்கும் மனத் டன் 
தன் ேபாக்கில் அம்பலவன் ேவளானின் இ ப்பிடத் க்கு நடந்  ெகாண் ந்த 
நாராயணன் ேசந்தன் எதிேர வந்த யார் ேமேலேயா 'பட்'ெடன்  ேமாதிக் ெகாள்வதற்கு 
இ ந்தான். 
 
    "ஐயா! எங்ேக இப்ப ? அதிகாைல ேநரத்தில் கிளம்பி விட்டீர்கள்?" என்  எதிேர 
வந்த ஆள் விலகி நின்  ேகட்ட ேபா , அ  அம்பலவன் ேவளான் குரல் தான் 
என்பைதப் ாிந்  ெகாண்  நிமிர்ந்தான் நாராயணன் ேசந்தன். "நல்லேவைள! 
கும்பிடப் ேபான ெதய்வம் கு க்ேக வந்த  ேபால் நீேய வந் விட்டாய்! 
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உன்ைனத்தான் அப்பா ேத க் ெகாண்  றப்பட்ேடன். உன்னிடம் ஒ  க்கியமான 
விஷயம் விசாாிக்க ேவண் ம்" என்  தணிந்த குர ல் அவனிடம் கூறினான் ேசந்தன். 
அைதக் ேகட் க் ெகாண்ேட, "ஐயா! இந்த அநியாயத்ைதக் ேகட்டீர்களா? நான் என்ன 
ெசய்ேவன்? யாாிடம் ேபாய்ச் ெசால்ேவன்? ேநற்றிர  ைறயில் இ த் க் கட் விட்  
வந்த ேதாணிையக் காைலயில் எ ந்தி ந்  ேபாய்ப் பார்த்தால் காணவில்ைல" என்  
பதற்ற ம் ந க்க ம் ெசறிந்த குர ல் ெசான்னான் அம்பலவன் ேவளான். ேவளான் 
கூறியைதக் ேகட் ச் ேசந்தன் ேம ம் வியப்பில் ழ்கினான். 
 
    "ஐயா! நீங்கள் தான் ஏதாவ  ஒ  வழி ெசால்ல ேவண் ம். இன்ைறக்கு 
மகாமண்டேலசுவர ம் தளபதி ம் காைலயில் அக்கைரக்குப் ேபாய்க் ேகாட்ைடக்குச் 
ெசல்ல ேவண் ெமன்  கூறியி ந்தார்கள். ேகாட்ைடயில் இன்  காைல மகாசைபக் 
கூட்டமாேம? இன் ம் சிறி  ேநரத்தில் அவர்கள் இ வ ம் ைறக்கு வந்  'படகு 
எங்ேக?' என்  ேகட்டால் நான் என்ன பதில் ெசால்ேவன்? ஐேயா இன்ைறக்ெகன்றா 
இப்ப  நடக்க ேவண் ம்? எல்லாம் என் தைலெய த் " என்  அ த் க் 
கவைலப்பட் க் ெகாண்டான் படேகாட்  அம்பலவன் ேவளான். 
 
    "இன்  காைலயில், எப்ேபா  ேபாய்ப் பார்த்தாய்?" என்  நாராயணன் ேசந்தன் 
ேகட்டான். 
 
    "இப்ேபா தான். சிறி  ேநரத் க்கு ன்  ேபாய்ப் பார்த்ேதன். ேதாணிையக் 
காணவில்ைல என்  ெதாிந்த ம் பதறிப் ேபாய் உடேன உங்கைளப் பார்ப்பதற்காகப் 

றப்பட்ேடன். நீங்கேள எதிாில் வந்  விட்டீர்கள்." 
 
    "அ  சாி! ேநற்றிர  ைறயில் ேதாணிையக் கட் விட்  வ ம் ேபா  

ப் கைள ம் அதற்குள்ேளேய ேபாட் விட்  வந்தி ந்தாேயா?" 
 
    "ஆமாம், ஐயா! ப் கைள எப்ேபா ம் ேதாணிக்குள்ேள ேபாட்  ைவத் விட்  
வ வ தான் வழக்கம். அ  ேபாலேவ ேநற் ம் ெசய்ேதன்." 
 
    "ஆகா! நான் நிைனத்தப தான் நடந்தி க்கிற " என்றான் ேசந்தன். 
 
    "என்ன நிைனத்தீர்கள் ஐயா! படைக யார் எ த் க் ெகாண்  
ேபாயி க்கிறார்கெளன்  உங்க க்குத் ெதாி மா?" என்ற ஆவல் க்கும் 
ெதானியில் நம்பிக்ைகயின் சாைய மலர வினவினான் படேகாட்  அம்பலவன் 
ேவளான். 
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    "அப்பா! அைத இப்ேபா  உன்னிடம் உ தியாகச் ெசால் விட யா . ஒ  
தி சாக எனக்குள் தீர்மானித்தி க்கிேறன். படைகக் ெகாண்  ேபானவர்கள் யாராக 
இ க்கலாம் என்ப  பற்றிப் பின்  ஆராயலாம். வா! த ல் மகாமண்டேலசுவராிடம் 
ேபாய்ப் படகு காணாமற் ேபான ெசய்திையத் ெதாிவிப்ேபாம்" என்  கூறி 
ேவளாைன ம் உடன் அைழத் க் ெகாண்  தி ம்பினான் ேசந்தன். 
 
    சிவ ைஜ ெசய்  விட்  நிர்மலமான மன ம், உட மாக மாளிைக வாச ல் வந்  
நின்ற இைடயாற் மங்கலம் நம்பிக்கு நாராயணன் ேசந்தன் வந்  கூறிய ெசய்திையக் 
ேகட்  சஞ்சல ம் சிந்தைன ம் உண்டாயிற் . "வல்லாளேதவன் காைல வைர 
தங்கியி ந்  தன்ேனா  உடன் றப்ப வதாகச் ெசால் யி ந் ம் அம்மாதிாி ேமாசம் 
ெசய்வானா?" என்  சிந்தித்தார். 'ஒ  ேவைள அப்ப ேய அவன் றப்பட் ப் 
ேபாயி ந்தா ம் ேகாட்ைடையத் தவிர ேவெறங்ேக ேபாயி க்க ம்? ேபானைத 
ஒ  குற்றமாகச் ெசால் விட யா . ேபாகும் ேபா  என்னிடம் ஒ  வார்த்ைத 
ெசால் விட் ப் ேபாயி க்கக் கூடாேதா?' என்  சமாதான ம் அைடந்தார். 'தளபதி 
இல்லாவிட்டால் என்ன? படகுக்குச் ெசால் யி ந்த ேநரத்தில் ேவளாைன வரச் 
ெசால்  நாராயணன் ேசந்தைன ம் உடன் அைழத் க் ெகாண்  நாம் தனிேய 

றப்பட ேவண் ய தான்' என்  தமக்குள் அவர் ஒ  க்கு வந்த ேபா  
அம்பலவன் ேவளா ம், நாராயணன் ேசந்த ம் வந் , 'படகு காணவில்ைல' என்ற 
அந்தச் ெசய்திையக் கூறியதால் அவர் ஒ  கணம் அதிர்ச்சியைடந்தார். ேவ  படகுக்கு 
ஏற்பா  ெசய் ம்ப  கூறினார். 
    --------------  
 

1.18. ெதன்னவன் ஆபத் தவிகள் 
 
    இன்னெவன்  ாியாத எண்ணங்களா ம், அந்த இரவில் இைடயாற் மங்கலம் 
மாளிைகயில் நடந்த எதிர்பாராத சில நிகழ்ச்சிகளா ம் தளபதியின் உள்ளம் 
குழப்பமைடந்தி ந்த . நாராயணன் ேசந்தன் ஏற்றிக் ெகாண்  வந்  ைவத்தி ந்த 
சிறிய அகல் விளக்கு மங்கலாக எாிந்  ெகாண் ந்த . அதன் ஒளியில் ேசந்தைனப் 
பார்த்தான் தளபதி. ேசந்தன் நன்றாக உறங்கிக் ெகாண் ந்தான். தளபதிக்கு உறக்கம் 
வரவில்ைல. அங்கு இ ப் க் ெகாள்ள ம் இல்ைல. பய ம், கலவர ம் நிைறந்தெதா  
உணர்  அந்த இ ளிேலேய அங்கி ந்  ெவளிேயறி வி மா  அவைனத் ண் ய . 
 
    வி ந்தினர் மாளிைகயி ந்  றப்பட் ப் பறளியாற்றின் கைரயி ள்ள படகுத் 

ைறைய ேநாக்கி நடந்தான் அவன். ைறக்கு அ ேகயி ந்த கு ைசயின் கப்பில் 
யாேரா கட் ல் ப த் த் ங்கிக் ெகாண் ப்பைதத் தளபதி கண்டான். பக்கத்தில் 
ெந ங்கிச் ெசன்  பார்த்த ேபா  ப த்தி ப்ப  படேகாட்  அம்பலவன் ேவளான் 
என்  ெதாிந்  ெகாள்ள ந்த . தளபதி சுற் ம் ற் ம் பார்த்தான். தன்ைன 
அப்ேபா  அந்த நிசி ேவைளயில் இைடயாற்  மங்கலம் தீவி ள்ள யா ைடய 
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விழிக ம் எந்த இடத்தி ந் ம் பார்க்கவில்ைல என்பைத உ தி ெசய்  
ெகாண்டான். மனத்ைதத் திடப்ப த்திக் ெகாண்  கைரேயாரத் ப் ன்ைன மரத்தில் 
இ த் க் கட் யி ந்த படைக ஓைசப்படாமல் அவிழ்த்தான். நல்ல ேவைளயாகத் 

ப் கைள ம் படகிேலேய ைவத்  விட் ப் ேபாயி ந்தான் ேவளான். அப்ேபா  
பறளியாற்றில் கைர நிமிர ஓ க் ெகாண் ந்த ெவள்ளத்தின் ேவகத்ைத எதிர்த் த் 
தன்னால் படைகச் ெச த்த மா? - என்  எண்ணித் தயங்கிக் 
ெகாண் க்கவில்ைல அவன். ேகவலம், ஒ  சாதாரணப் படேகாட் யான அம்பலவன் 
ேவளானின் ைகக க்குள்ள வன்ைம, றத்தாய நாட் ன் மாெப ம் பைடத் 
தைலவனின் ைகக க்கு இல்லாமலா ேபாய் வி ம்? தளபதியின் ைககள் ப்ைப 
வ த்தன. படகு அக்கைரைய ேநாக்கி ெமல்ல நகர்ந்த . ெவள்ளத்தின் ேவகத்ைத ம், 
இ ப்ைப ம் சமாளிப்ப  க னமாகத்தான் இ ந்த . இளைம ம், வளைம ம், 
ேதாற்ற ம், ஏற்ற ம் உள்ள ற் க்கணக்கான ெசந்நிறக் குதிைரகள் ஒேர திைசயில் 
கால்கள் ேபானப  தறிெகட் ப் பாய்ந்  ெவறி ெகாண்  ஓ னால் என்ன ேவகம் 
இ க்குேமா, அந்தப் பயங்கர ேவகத்ைதத்தான் அப்ேபாைதய பறளியாற்  
ெவள்ளத் க்கு உவைம கூற ேவண் ம். 
 
    றப்பட்ட இடத்தி ந்  ேநேர அம்  பாய்வ  ேபால் அக்கைரக்குப் ேபாக 

யவில்ைல. ெவள்ளத்தின் ேபாக்கில் இ பட்  ஒ றமாகச் சாய்ந்  ெம வாகேவ 
ெசன்ற  படகு. அவர்கள் வ ம் ேபா  இ ந்தைத விட ெவள்ளத்தின் ேவகம் 
இப்ேபா  அதிகாித்தி ந்த . தளபதி வல்லாளேதவன் அக்கைரைய அைடந்த ேபா  
ெவகு ேநரமாகிவிட்ட . ெபா  வி வதற்கு இன் ம் நான்ைகந்  நாழிைககேள 
இ ந்தன. நிலா ஒளி சற்  மங்கியி ந்த . 
 
    அங்கி ந்த மரெமான்றில் படைக இ த் க் கட் விட் க் கைரேயாரமாக நடந்  

ன்னிரவில் தான் குதிைரைய விட் ந்த மரத்த ைய அைடந்தான். பின்னிர  
ேநரத்தின் குளிர்ந்த காற் ம், கைரேயாரத் த் தாழம் தர்களில் இ க்குமிடம் 
ெதாியாமல் மலர்ந்தி ந்த தாழம் க்களின் மண ம் ேசார்ந்தி ந்த தளபதி 
வல்லாளேதவனின் உட க்கும், மனத் க்கும் த் ணர்ச்சி ஊட் ன. 
 
    மரத்த யில் அவன் குதிைர வண்  ேபாய்ப் ப த்தி ந்த . அந்த அைமதியான 
ேநரத்தில் மரத்த யில் ஆளரவம் ேகட் க் கிைளகைளச் சரணைடந்தி ந்த பறைவகள் 
சிறகுகைள அ த் ம், ஒ கைளக் கிளப்பி ம் தங்கள் இ ப்ைபப் லப்ப த்தின. 
தளபதி குதிைரையத் தட்  எ ப்பினான். குதிைர கைனத் க் ெகாண்ேட எ ந்  
நின்  உடைலச் சி ர்த்த . ஓைச ஒ யடங்கிய ேபரைமதி ெசறிந்த அந்தப் ேபாதில் 
பயங்கரமாகப் பறளியாற்றங்கைர எங்க ம் எதிெரா த்த  அந்தக் கைனப்ெபா . 
 
    'சூழ்நிைல இ க்கிற விதத்ைதப் பார்த்தால் இன் ம் இனி வ ம் சில நாட்களி ம், 

றத்தாய நாட் க் ேகாட்ைடையச் சுற்றி மகாராணியா க்கு என்ெனன்ன ஆபத் கள் 
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காத்தி க்குேமா? என்ைனக் காட் ம் ெபா ப் ள்ள பதவி ம், அதிகாரங்க ம் 
மகாமண்டேலசுவர க்கு இ க்கலாம். ஆனால் பா காப் க் குைறவினால் 
மகாராணியா க்கு ஏதாவ  ேநர்ந்  விட்டால் அந்தப் பழிையத் தளபதியின் தைலயில் 
தான் சுமத் வார்கள். எதற்கும் நாம் ன்ெனச்சாிக்ைகயாக இ ந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம்.' இவ்வா  தளபதி நிைனத்தான். பின்  ஏேதா ஒ  க்கு வந்தவனாகக் 
குதிைரயில் ஏறிப் றப்பட்டான். குதிைர ேகாட்டாற்றி ள்ள ெதன் திைசப் 
ெப ம்பைடயின் ேகாட்ைடைய ேநாக்கிச் ெசன்ற . 
 
    சாைலேயாரத்  மரப்ெபாந் களில் ெந ப் க் கங்குகைளப் ேபான்ற விழிகைள 
உ ட் க் ெகாண்  ப ங்கியி ந்த ேகாட்டான்கள் இைடயிைடேய எ ப்பிய 
கு ரமான ஒ கள் தவிர ற்றி ம் அைமதியாக இ ந்த அந்த ேநரத்தில் குதிைரக் 
குளம் களின் ஒ  அளவாக வாிைசெயாத் த் ெதாடர்ந்  ஒ ப்ப  என்னேவா 
ேபா ந்த . 
 
     சிறி  சிறிதாக மலர்ந்  இதழ்களின் ந மண ம், அழகும் பர வ  ேபால் 
ஒளியின் மலர்ச்சிைய ேநாக்கி இ ள் ேதாற்  ைநந்  ெகாண் க்கும் அந்தப் 
பின்னிர  ேநரத்தில் மண் ம், விண் ம், மரங்க ம், ெச  ெகா க ம் தன்ைனச் 
சுற்றி ள்ள எங்கும் எ ம் வார்த்ைதகளின் ெபா ள் எல்ைலக்குள் சிக்காத ஒ  
ேபரழகில் ேதாய்ந்ெத ந்  ெகாண் ப்ப  ேபால் அவன் கண்க க்குத் ேதான்றிய . 
 
    ெதன் பாண்  நாட் ப் பைடத் தைலவ க்கு வாள் ைனயில் ேபாாி ம் ரச்சுைவ 
ஒன்  மட் ம் தான் ைக வந்த பழக்கம் என்பதில்ைல; ஆண்ைம ம், ப வ ம், 
ெபா ப் ம் வந்த பின்  கற் த் ெதாிந்  ெகாண்ட சுைவ அ . இரத்தத்ேதா  
இரத்தமாகப் பழக்கத்ேதா  பழக்கமாகத் தமிழ்ச் சுைவ ம், கவிச்சுைவ ம் 
பிறவியிேலேய வல்லாளேதவனிடம் இயல்பாக அைமந்தி க்கின்றன. எத்தைகய 
குழப்ப ம் கலவர ம் தன்ைன ம், தன் ெபா ப்ைப ம் சூழ்ந்தி ந்தா ம் 
சுற் ப் றத்தின் அழகில், அந்த அழகு உண்டாக்கும் சிந்தைனகளில் ேதா ம் வழக்கம் 
மனப் பண்பால் அவ க்கு இ ந்த . 
 
    தளபதி ேகாட்டாற்ைற அைடந்  பைடயி ப்பி ள் ைழ ம் ேபா  கீழ்த்திைச 
ெவ த் விட்ட . வி ந்த ம் வி யாத மாகத் திடீெரன்  தளபதி ேகாட்ைடக்குள் 
வரேவ அங்கி ந்த பலவைகப் பைடகைள ம் ேசர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான ரர்கள் 
பரபரப் க்கு உள்ளானார்கள். 'என்னேவா? ஏேதா? பைடத் தைலவ ைடய திடீர் 
வ ைகயின் விைள  யாதாயி க்குேமா?' என்  ரர்கள் தங்க க்குள் ெம வாகப் 
ேபசிக் ெகாண்டனர். நால்வைகப் ெப ம்பைடக ம், ஆ தச் சாைலக ம், 
யாைனக ம், குதிைரக ம் வாிைச வாிைசயாகக் கட்டப்பட் ந்த ெகாட்டங்க ம் 
நிைறந்த அப்ெபாிய ேகாட்ைடயில் மிகச் சில விநா க க்குள் ஒ  திய சு சு ப் ப் 
பரவிவிட்ட . எைதேயா எதிர்பார்த்  ஆவேலா  த்  நிற்கும் எ ச்சி 
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ஏற்பட் ந்த . தளபதியின் கீழ் உள்ள பைட அணிகளின் தைலவர்கெளல்லாம் 
விழிப் ம், க்க ம் ஒன்ேறாெடான்  ேபாாி ம் ேசார்ந்த கண்கேளா  ஓேடா  வந்  
அவைன வரேவற்றனர். அவன  கட்டைளைய எதிர்ேநாக்கிக் கட் க் காத்  நின்றனர் 
அவர்கள். 
 
    தளபதியின் கண்கள் அவர்க ள் யாேரா ஒ வைர மட் ம் குறிப்பிட் த் ேத வ  
ேபால் சுழன்றன. ஒவ்ெவா வராகப் பார்த் க் ெகாண்  வந்த அவன் பார்ைவ 
ஆபத் தவிகளின் பைடக்குத் தைலவனான மகர ெந ங்குைழக்காதனின் ேமல் ஒ  
கணம் நிைலத்த . அந்தப் பார்ைவயின் குறிப்ைபப் ாிந்  ெகாண்  ஓாி  அ கள் 

ன் ைவத்  நடந்  வந்  வணங்கினான் மகர ெந ங்குைழக்காதன். 
 
    "குைழக்காதேர! ஆபத் தவிகள் பைடையச் ேசர்ந்த ரர்கெளல்லாம் 
ேகாட்ைடக்குள் தாேன இ க்கிறார்கள்?" என்  ேகட்டான் தளபதி. 
 
    "ஆம்! எல்ேலா ம் ேகாட்ைடக்குள்ேள இ க்கிறார்கள்?" 
 
    "நல்ல ! மற்றவர்கள் ேபாகலாம்! குைழக்காத ம் நா ம் தனிைமயில் சிறி  ேநரம் 
ேபச ேவண் ம்..." 
 
    குைழக்காதைனத் தவிர அங்கு நின்  ெகாண் ந்த மற்றவர்கள் ெவளிேயறினர். 
ெதன்னவன் ஆபத் தவிகள் என்பார் பைடக ள் ஒ  க்கியமான பிாிவினர். 
ெதன்பாண்  நாட்  அரசமரபினாின் உயி க்குக் கவசம் ேபான்றவர். 
ெவளிப்பைடயாகத் ெதாிந்ேதா, ெதாியாமேலா ஆபத் தவிகளின் காவல் இ ந்  
ெகாண் க்கும். ஆட்சியில் குழப்பம், சூழ்ச்சி, சதி இவற்றில் ஏதாவ  ஏற்பட்டாேலா, 
ஏற்ப வதாகத் ெதாிந்தாேலா தளபதி ஆபத் தவிகைளப் பயன்ப த்தலாம். 
 
    ஆபத் தவிகைளப் பயன்ப த்த ேவண் ய அத்தைகய ெந க்க  இப்ேபா  தளபதி 
வல்லாளேதவ க்கு ஏற்பட் ந்த . யாரால் எப்ேபா  என்ன ஏற்பட ெமன்  
அவனால் சிந்திக்கேவா, ெசால்லேவா யவில்ைல. இர  நடந்தவற்ைற நிைனத்தால் 
இைடயாற்  மங்கலம் நம்பியின் ேமேலேய அவ க்கு அவநம்பிக்ைக ஏற்பட்ட . 
இரண்  ஆ க க்கு ந ேவ ள்ள அந்தச் சின்னஞ்சி  தீவில் மகாமண்டேலசுவராின் 
உள்ளத்தி ம், மாளிைகயி ம் நிைறந்  கிடந்த சூழ்ச்சிகைள எண்ணியேபா  அவன் 
திைகத்தான். 'ஒ  ெபாிய இரவின் சிறிய சில நாழிைகக க்குள் இைடயாற்  
மங்கலத்தில் இவ்வள  மர்மங்கைளப் ாிந்  ெகாள்ள மானால் சில நாட்கள் 
இர ம் பக ம் எந்ேநர ம் அங்ேகேய ைமயாகத் தங்கியி ந்தால் இன் ம் 
எவ்வளேவா ெதாிந்  ெகாள்ள ம்?' என்  எண்ணினான் அவன். 
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    தளபதியின் கத்தில் ேதான்றி மைற ம் ஆழ்ந்த சிந்தைனகளின் சாையையப் 
பார்த் க் ெகாண்ேட பயபக்திேயா  எதிாில் நின்  ெகாண் ந்தான் மகர 
ெந ங்குைழக்காதன். 
 
    "ஓ! உங்கைள நி த்தி ைவத் க் ெகாண்  நான் ஏேதா சிந்தைனயில் 

ழ்கிவிட்ேடன்!" 
 
    "பரவாயில்ைல! நான் காத்தி ப்ேபன்" என்  அடக்கமாகக் கூறினான் மகர 
ெந ங்குைழக்காதன். 
 
    "குைழக்காதேர! ேநற்  மாைல குமாித் ைறயில் மகாராணியார் வழிபாட் க்கு 
வந்தி ந்த ேபா  நடந்த நிகழ்ச்சி பற்றிக் ேகள்விப்பட் ப்பீர்கள். ெதன்பாண்  
நாட் க்கு இ  ஒ  ேசாதைனக்காலம். நமக்குத் ெதாியாமேல நம்ைமச் சுற்றிச் சதிகள் 
நடந்  ெகாண் க்கின்றன. சிறி  காலத் க்கு நாம் விழிப் டன் இ க்க ேவண் ம். 
அறிவின் பலத்ைதேயா, சிந்தைனயின் வன்ைமையேயா ெகாண்  மட் ம் இவற்ைறச் 
சமாளித்  விட யா . இப்ேபா  நான் ெசால்வைத நீங்கள் நன்றாகக் கவனித் க் 
ேகட்க ேவண் ம். ஆபத் தவிப் பைடகள் இன் ம் சிறி  காலத் க்குப் றத்தாய 
நாட் க் ேகாட்ைடயில் மகாராணியாைரச் சுற்றி இ ப்ப  நல்ல . கூ யவைரயில் 
இந்தப் பா காப்  ஏற்பா  ெவளியில் அதிகம் பரவித் ெதாிந்  விடாமல் பார்த் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். மகாராணியாைரச் சுற்றிேயா, அல்ல  ேகாட்ைடப் பகுதிகளிேலா 
சந்ேதகத் க்குாிய ஆட்கள் யார் நடமா னா ம் கண்காணித்  எனக்குத் தகவல் 
அ ப்பேவண் ம்." 
 
    "இப்ேபாேத ஆபத் தவிகேளா  றப்ப கிேறன்." 
 
    " றப்ப வ  சாி! இன்ைறக்கு அங்ேக ெதன்பாண்  மண்டலக் கூற்றத் 
தைலவர்களின் கூட்டம் நைடெப கிற . அதற்காக இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி 
அங்கு வர இ க்கிறார். அவர் ேபாய்ச் ேச வதற்கு ன்ேப நீங்க ம் ஆபத் தவிப் 
பைடக ம் அங்ேக ேபாய்ச் ேசர்ந்  விட ேவண் ம்." 
 
    "அப்ப ேய ெசய்கிேறாம்." 
 
    "இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி இன்  அல்ல  நாைள வைர அரண்மைனயில் 
தங்குவார். நீங்கள் ந்த மட் ல் அவ ைடய பார்ைவயில் ெதன்படாமல் இ க்கேவ 

ய ங்கள்." 
 
    "எங்களால் இயன்றவைர அவ ைடய கவனத் க்கு ஆளாகமேல இ க்க 

யல்கிேறாம்." 
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    "நீங்கள் றப்படலாம், தாமதம் ெசய்யாதீர்கள்" - தளபதி வல்லாளேதவன் 
ஆபத் தவிகள் பைடத்தைலவனான மகர ெந ங்குைழக்காத க்கு விைடெகா த்  
அ ப்பினான். 
 
    ெபா  வி ந்  நன்றாக ெவயில் பரவிவிட்ட . அங்ேகேய நீரா விட் க் காைலக் 
கடன்கைள த் க் ெகாண்  கூற்றத் தைலவர் கூட்டத்தில் கலந்  ெகாள்வதற்காகத் 
தா ம் ேகாட்ைடக்குப் றப்பட் ச் ெசல்ல நிைனத்தான் அவன். இவ்வா  நிைனத் க் 
ெகாண்ேட பைடக் கு யி ப்பின் வாயிற் றமாக வந்  ேமற்ேக சாைலயில் 
ஆபத் தவிப் பைடகள் அணிவகுத் க் ேகாட்ைடக்குப் றப்பட் க் 
ெகாண் ப்பைதப் பார்த்தான். பைடத் தைலவன் மகர ெந ங்குைழக்காதன் 

றப்ப வதற்கு ன்னால் இ தியாகத் தளபதி வல்லாளேதவ க்கு வணக்கம் 
ெச த்தி மாியாைத ெசய்தான். 
 
    "நீங்கள் ேபாகலாம். நான் கூட இன் ம் சிறி  ேநரத்தில் அங்கு வ ேவன்" என்  
ெசால்  அ ப் வதற்காகத் தளபதி வாய் திறந்த ேபா  கீழ்ப் றம் இைடயாற்  
மங்கலத் க் கிைள வழியில் குதிைர வ ம் ஒ  ேகட்ட . வல்லாளேதவன் வியப்ேபா  
தி ம்பிப் பார்த்தான். குதிைர ேமல் வந்  ெகாண் ந்த ரன் அவர்கைள 
ேநாக்கித்தான் வ வ  ேபால் ெதாிந்த . 
 
    "நீங்கள் றப்ப ங்கள்! தாமதிக்க ேவண்டாம்" என்  குைழக்காதைனத் 

ாிதப்ப த்தினான் தளபதி. "யாேரா வ கிறாற் ேபா க்கிறேத!" என்  ெசால் த் 
தயங்கினான் குைழக்காதன். 
 
    "வரட் ம்! நான் பார்த்  விசாாித் க் ெகாள்கிேறன். நீங்கள் நிற்கக் கூடா . 
உடேன றப்பட்  வி ங்கள்." தளபதியின் குர ந்த அவசரத்ைதப் ாிந்  
ெகாண்  குைழக்காதன் பைடக டன் கிளம்பினான். அவ ம் பைடக ம் ேமற்ேக 
சிறி  ரம் ெசன்  மைற ம் வைரயில் பார்த் க் ெகாண் ந்  விட் க் 
கிளம்பினான் தளபதி வல்லாளேதவன். யாேரா சிாிக்கும் ஒ  ேகட்ட . 
 
    "என்ன தளபதி? ஆபத் தவிகைள அ ப்பியாயிற்றல்லவா?" என்  ேக யாகச் 
சிாித் க் ெகாண்ேட ேகட்டவா  குதிைரயி ந்  இறங்கினான் நாராயணன் 
ேசந்தன். 
    --------- 
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1.19. றவியின் காதல் 
 
    இைடயாற்  மங்கலம் தீவில் ைவகைறயின் அழகிய சூழ்நிைலயில் வசந்த 
மண்டபத் ப் ெபாழி ள்ள மரங்கள் அைசந்தன. இைலகளி ம், க்களி ம், ல் 

னிகளி ம் த் ப் ேபால் திரண் ந்த ெவண்பனித் ளிகள் இளகி உதிர்ந்தன. 
ெபாழி ல் மலர்ந்தி ந்த சண்பகம், ேகாங்கு, ேவங்ைக, மல் ைக, ல்ைல மலர்களின் 
ந மணத்ைதத் ெதன்றல் காற்  வாாிக் ெகாண்  வந்த . வாவிகளி ம் சித்திரப் 

ங்குளத்தி ம், ெசம்ைம ம், ெவண்ைம மாக ஆம்ப ம், தாமைர ம் அலர்ந்  
விாிந் , வண் கைள வி ந் க்கு அைழத்தன. காதலனின் ப த்த ேதாைளத் தன் 
ெமல் ய ைககளால் அைணத் த் த ம் காத ையப் ேபால் கைரேயாரத்  
மரங்களின் ப த்த அ ப்பகுதிையப் பறளியாற்  நீர்த்தரங்கள் த விச் ெசன்றன. 
இைலகளி ம், க்களி ம், குங்குமக் கைரசல் ேபால் ெபாங்கிவ ம் ெசந்நீர்ப் 
பரப்பி ம், இளங் கதிரவனின் ஒளிக் கதிர்கள் மின்னின. வசந்த மண்டபத்  விமான 
மதிற்சுவர்களின் மாடங்களில் அைடந்  கிடந்த மணிப் றாக்கள் கூட்டமாக 
ெவளிப்பட் ப் பறந்தன. 
 
    ெபா  லர்ந்  விட்ட . ஒளியின் ஆட்சிக்கு உாியவன் கிழக்ேக அ வானத்ைதக் 
கிழித் க் ெகாண்  கிளர்ந்ெத ந்  விட்டான். ஆனால் வசந்த மண்டபத் ப் 
பள்ளியைறயின் ெபாற்கட் ல் இரத்தினக் கம்பள விாிப் களின் ேமல் ப த் க் 
ெகாண் ந்த அந்த இளம் றவி மட் ம் இன் ம் விழித் க் ெகாள்ளவில்ைல. ஐேயா, 
பாவம்! நன்றாக அயர்ந்  ங்குகிறார் ேபா க்கிற . பள்ளியைறயின் அழகிய 
ஓவியப் பலகணி வழிேய ஒளிக்கதிர்கள் கட் ன் விளிம்பில் பட் ம் அவர் உறங்கிக் 
ெகாண்  தான் இ க்கிறார். 
 
    அப்ேபா  அந்தப் பள்ளியைறயின் கத கைளச் ெசந்தாமைர மலர் ேபான்ற அழகும், 
ெசண்பக அ ம்  ேபான்ற விரல்க ம் ெபா ந்திய அந்தப் ெபண் கரம் திறந்த . ன் 
ைகயில் ெவண்ைமயான சங்கு வைளயல்கைள ம் விரல்களில் ெபான் 
ேமாதிரங்கைள ம் அணிந்தி ந்த . 
 
    வனப்  நிைறந்த அந்த மலர்க் கரத் க்கு உாியவள் யார்? அ கில் ெந ங்கிப் 
பார்க்கலாம். ஆ! இைடயாற்  மங்கலம் நம்பியின் தல்வி குழல்வாய்ெமாழி அல்லவா 
இவள்? அடடா? இந்த வி யற்காைல ேநரத்தில் இவ்வள  அழகான ம்ெபாழி ன் 
இைடேய அலங்காரமான வசந்த மண்டபத்தின் கதவ ேக தங்கப் ப ைம ஒன்  உயிர் 
ெபற்  நிற்ப  ேபால் அல்லவா நிற்கிறாள்? நீரா , அகிற் ைக ட் ய கூந்தல் ேமகக் 
கா  ேபால் விளங்கிய . அந்த ேமகக் காட் ல் மின் ம் பிைறமதி ேபால் ெகாைட 
மல் ைகச் சரத்ைத அள்ளி த்தி ந்தாள். சுழ ம் க  வண் கள் ேபால், பிற ம் 
ெகண்ைட மீன்கள் ேபால் மலர்ந்த விழிக ம், சிாிக்கும் ெசம்பவழ இதழ்க மாகக் 
கதவ ேக தயங்கி நின்றாள் குழல்ெமாழி. 
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    உறங்கிக் ெகாண் ப்பவைர எ ப்பிவிட ேவண் ெமன் ம் ஆைச; அேத 
சமயத்தில் கதைவப் பலமாகத் தட்  ஓைச உண்டாக்குவதற்கும் பயமாக இ ந்த . 
தயங்கித் வண்  மின்னேலா எனச் சிறிய இைட ெநளிய அவள் நின்ற ேதாற்றம் 
ெநஞ்சத்ைதச் சூைறயா வதாக இ ந்த . 
 
    பலகணியின் வழிேய எட் ப் பார்த் , "அ கேள!" என்  கிளி மிழற் வ  ேபால் 
ெமல்லக் கூப்பிட்டாள் அவள். பள்ளியைறக் கட் ல் ப த்தி ந்த இளந் றவி 

ரண்  ப த்தார். 
 
    "அ கேள! இன் ம் உறக்கத்ைத உதறிவிட்  எ ந்தி ப்பதற்கு உங்க க்கு மனம் 
வரவில்ைலயா? ெபா  நன்றாகப் லர்ந்  விட்டேத?" இரண்டாவ  ைறயாகச் 
சற்  இைரந்ேத கூப்பிட்டாள் குழல்ெமாழி. அதேனா  கதவி ம் தட்டேவ, தட் ய 
ஒ , அைதச் ெசய்த ெமன் ங்ைககளில் ெசறிந்தி ந்த வைளகளின் ஒ  - எல்லாமாகச் 
ேசர்ந்  றவியின் உறக்கத் க்குத் தி ப்பள்ளி எ ச்சி பா விட்டன. றவி கண் 
விழித்தார். மஞ்சத்தில் எ ந்  உட்கார்ந்தார். விரத நியமங்களா ம், தவத்தா ம் 
வ ந்திய ஒ  றவியின் உடம்  ேபாலவா ேதான் கிற  அ ? ஆகா! என்ன 
கட்டழகு? தீக்ெகா ந்  ேபால் எவ்வள  சிவப்பான நிறம்? வா பத்தின் அழகு 

ைமயாய் நிைறந் , ஆைசையக் கைள ம் தவத்ெதாழி ல் இ ந்  தம்ைமக் 
காண்ேபார் கண்களின் ஆைசைய வளர்த் வி ம் ேபா க்கிறேத இந்தத் றவியின் 
ேதாற்றம்! 
 
    "ஓ! நீயா? இந்த ேநரத் க்குள் எ ந்  நீரா , ச்சூ  அலங்காித் க் ெகாண்  
என்ைன ம் எ ப் வதற்கு வந்  விட்டாேய?" எ ந்  உட்கார்ந்த றவி அவள் 
ெவளிேய நின்  ெகாண்  தம்ைம மிகுந்த ஆவ டன் எதிர்பார்த்தி ப்பைதக் கண்  
இவ்வா  கூறினார். 
 
    "ஆமாம்! அதிகாைலயில் எ ந்தி ந்  தவக் கடன்கைள ம், நியம ஒ க்கங்கைள ம் 
தவறாமல் ெசய்ய ேவண் ய றவிகேள இப்ேபாெதல்லாம் அதிக ேநரம் ங்கத் 
ெதாடங்கி விட்டார்கள். அதன் கதி என்ன ஆவ ?" - அவள் ேவண் ெமன்ேற 
கு ம்பாகப் ேபசினாள். நீண்ட க ம், கூாிய நாசி ம், பிறைர மயக்கும் வசீகர 
விழிக ம் ெபா ந்திய அந்தத் றவி ஓாி  கணங்கள் அவைளேய உற் ப் பார்த்தார். 
அவ ைடய இதழ்களில் ேமாகனப் ன்னைக அ ம்பியி ந்த . ேதாள்கைள ம் 
மார்ைப ம் ேசர்த் ப் ேபார்த்திக் ெகாண் ந்த ெமல் ய காவித் ணி விலகி 
ந விய . அ யில் சி த்  ேமேல பரந்  அகன்ற ெபான் நிற மார் , உ ண்  
திரண்ட வளமான ேதாள்கள், அவற்ைறக் குழல்ெமாழி கைடக் கண்களால் தி ட் ப் 
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பார்ைவ பார்த்தாள். பிறகு அவள் தைரையப் பார்த்தாள். கன்னங்கள் சிவந்தன. 'இவர் 
றவியா? அல்ல  நம் ேபான்ற ேபைதப் ெபண்களிடம் உள்ளங்கைளெயல்லாம் 

ெகாள்ைள ெகாள்வதற்கு குமாரேவள் ெகாண்ட மா  ேவடமா?' என்  எண்ணி 
எண்ணி உள்ளம் உ கினாள் குழல்ெமாழி. 
 
    "ெபண்ேண நீ என் ேமல் ணாகப் பழி சுமத் கிறாய்! மான் ேதா ல் ப த் த் 

ங்கும் றவிையப் பஞ்சைணகேளா  கூ ய மஞ்சத்தில் உறங்க ைவத்தால் அவன் 
அந்தப் திய சுகத்தில் தன்ைன ம் மறந்  ேநரத்ைத ம் மறந்  வி வ  தாேன 
இயற்ைக?" 
 
    "பரவாயில்ைல! றவிைய நாங்கள் மன்னித்  விடத் தயாராக இ க்கிேறாம். 
எ ந்தி ந்  வா ங்கள். நீரா வதற்குப் ேபாகலாம்." 
 
    "நீரா வதற்கு ேவ  எங்ேக ேபாகேவண் ம்? இேதா இங்ேகேய வசந்த 
மண்டபத் க்குப் பின்னால் பறளியாற் ப் ப த் ைற இ க்கிற . நீ சிரமப்பட 
ேவண்டாம். நான் இங்ேகேய நீரா க் ெகாள்கிேறன்." 
 
    "ஐேயா! கூடா . அப்பா ெசால் விட் ப் ேபாயி க்கிறார். பறளியாற்றில் த் 
தண்ணீர் பாய்கிற . உட க்கு ஒத் க் ெகாள்ளா . நீங்கள் ேபசாமல் என்ேனா  
எ ந்  வா ங்கள். நான் ெசால்கிறப  ேக ங்கள். நீங்கள் இ க்கிற வைர 
உங்கைளக் கவனித் க் ெகாள்ள ேவண் ய  என் ெபா ப்  என்  சிறி  ேநரத் க்கு 

ன்  தான் அப்பா கூறிவிட் ப் ேபானார்" என்றாள் குழல்ெமாழி. 
 
    "அப்ப யானால் மகாமண்டேலசுவரர் இப்ேபா  இங்கு இல்ைலயா?" என்றார் 

றவி. 
 
    "இல்ைல! மகாராணியாைரச் சந்திப்பதற்காகப் ேபாயி க்கிறார்." 
 
    "என்ன காாியமாகப் ேபாயி க்கிறாேரா? என்னிடம் ெசால் க் ெகாள்ளாமேல 
ேபாய்விட்டாேர!" 
 
    "எனக்கு அெதல்லாம் ஒன் ம் ெதாியா ! அவர் தி ம்பி வ கிற வைர தங்க க்கு 
இங்கு ஒ  குைற ம் இல்லாமல் கவனித் க் ெகாள்ள ேவண் ெமன்  எனக்கு 
உத்தர ." 
 
    றவி ஒன் ம் ம ெமாழி கூறாமல் அவ ைடய கத்ைத ஏறிட் ப் பார்த் ப் 

ன்னைக ாிந்தார். 
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    க க ெவன்  அடர்ந்  வளர்ந்தி ந்த இளந் தா க்கு ேமல் சிவந்த உத கள் 
ெநகிழ அவர் சிாித்த சிாிப்  குழல்ெமாழிையக் கிறங்க ைவத்த . றவி நீராடப் 

றப்ப வதற்காக எ ந்தார். இரண்  ைககைள ம் உயர்த்தி ேமேல க்கிச் ேசாம்பல் 
றித்த ேபா , ங்கி ன் ேமல் றம் ேபால மின்னிய அந்த வளமான ஜங்களின் 

அழகு மகாமண்டேலசுவர ைடய தல்வியின் உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண்ட . 
 
    "வா ங்கள் ேநரமாகிற . அ கைள அரண்மைன நீராழி மண்டபத்தில் ெகாண்  
ேபாய் விட் விட் ப் ைசக்காக நான் மலர் ெகாய்  வரேவண் ம்" என்  
குழல்ெமாழி றவிைய அவசரப் ப த்தினாள். 
 
    அவர் சிாித் க் ெகாண்ேட அவைளப் பின்பற்றி நடந்தார். குழல்ெமாழி அன்னம் 
ேபால் நடந்  ெசன்ற நைடயின் அழைகக் கவியின் கண்கேளா  பார்த்தார் றவி. 
பாம் ப் படம் ேபால் விாிந்  சு ங்கிய அந்த நைடயின் பின் றக் காட்சி, மலர் சூ ய 
காிகுழல், ஆைமயின் றவ ேபால் ெசவ்விய பாதங்கள் ெபயர்த்  நடந்த ெப ைம, 
அத்தைன அழைக ம் கண்குளிர ேநாக்கிக் ெகாண்ேட அவ க்குப் பின்னால் ெமல்லச் 
ெசன்றார் அவர். 
 
    வழியில் ஒ  ைற பின்னால் தி ம்பி அவைரப் பார்த்தாள் அவள். அவர் வல் 

ாிந்தார். காரணமில்லாமல் சும்மா பார்த்ததாக அவர் எண்ணிக் ெகாள்ளக் கூடா  
என்பதற்காக, "அ கேள! தாங்கள் வழக்கமாக எந்த மலர்கைளக் ெகாண்  ைசயில் 
வழிப ர்கள் என்  நான் அறிந்  ெகாள்ளலாமா?" என்  ேகட்டாள். 
 
    "பயப்படாேத, ெபண்ேண! இந்த இைடயாற்  மங்கலம் தீவில் இல்லாத மலாின் 
ெபயெரைதயாவ  ெசால்  உன்ைனத் திண்டாட ைவத்  விட மட்ேடன் நான்." 
 
    "ஏன்? அ கள் ேகட் ப் பார்ப்ப தாேன? இந்தத் தீவில் இல்லாத மலர்கேள 
கிைடயாெதன்ப  அ க க்குத் ெதாியா  ேபா ம்!" 
 
    "இேதா, எனக்கு ன்னால் நடந்  ெகாண் க்கிறேத, இந்த மலைர ம் 
ேசர்த் த்தாேன ெசால்கிறாய்?" றவி கு ம் ப் பார்ைவேயா  சுட்  விரைல அவள் 
பக்கமாக நீட் க் காட் னார். குழல்ெமாழி வி ட்ெடன்  தி ம்பினாள். இ  
விழிக ம் மலர்ந்  விாிய அவ ைடய கத்ைதப் பார்த்தாள். 
 
    "நீ ேகாபித் க் ெகாள்ளாேத. தவறாக ேவெறான் ம் கூறிவிடவில்ைல. உன்ைன 
ஒ  மலராக உ வகம் ெசய்  கூறிேனன்" என்றார் றவி. 
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    "ஓேகா! உ வகம், உவைம - இந்த மாதிாிக் கவிைதத் ைறயில் கூட அ க க்கு 
அ பவம் அதிகேமா?" 
 
    "எல்லாம் சூழ்நிைலயின் சிறப் . இைடயாற்  மங்கலம் நம்பியின் தல்வி அ ேக 
இ ந்தால் கல் ம் மர ம் கூடச் ெசால் ேம கவி? என்ைனப் ேபால் ஒ  வய த் 

றவி ஏேதா ஒ  வார்த்ைத ெசால்  விட்டதில் என்ன ஆச்சாியம் இ க்க ம்." 
 
    "ஏேத ? அ கைளப் ேபச விட் விட்டால் விநயமாக நைகச்சுைவயாகப் ேபசிக் 
ெகாண்ேட இ ப்பீர்கள் ேபால் ேதான் கிறேத." 
 
    "எல்ேலாாிட ம் அப்ப ப் ேபசி விட மா? ஏேதா உள்ளத்தில் ேபச 
ேவண் ெமன்  எனக்கு ஆைசயாயி ந்த , ேபசிேனன்." 
 
    இப்ப க் கூறிய ம் ம ப ம் அவள் தன் அகன்ற நீண்ட க விழிகளால் 
அவ ைடய கத்ைத ஏறிட் ப் பார்த்தாள். றவி ம் ன்ேபாலேவ அவைளப் 
பார்த் ப் ன் வல் ெசய்தார். 
 
    ேபசிக் ெகாண்ேட இ வ ம் அரண்மைனக்குள் நீராழி மண்டபத்தின் கைரய ேக 
வந்  நின்றனர். றவி நீரா வதற்குத் தயாரானார். "நீரா த் தயாராக இ ங்கள். நான் 
நந்தவனத்தில் ேபாய்ப் ைசக்கு ேவண் ய மலர்கைளக் ெகாய்  ெகாண்  
வ கிேறன்" என்  றப்பட்டள் குழல்ெமாழி. 
 
    அவள் நந்தவனத்  வாச ல் ைழய இ ந்த ேபா  ஆற்றின் கைரயி ள்ள படகுத் 

ைறப்பக்கமி ந்  படேகாட்  அம்பலவன் ேவளான் வந்  ெகாண் ந்தான். அவன் 
அவைள ேநாக்கித்தான் வ வ  ேபால் ெதாிந்த . அவசர ம் பரபரப் ம் அவன் 
வ ைகயில் ெதாிந்தன. 
 
    "என்ைனத் ேத த்தான் வ கிறாயா?" என்  அவள் ேகட்டாள். 
 
    "ஆமாம், அம்மா! ேபாகும் ேபா  உங்களிடம் ெதாிவிக்கச் ெசால்  
மகாமண்டேலசுவரர் இரகசியமாக ஒ  ெசய்தி கூறிவிட் ச் ெசன்றி க்கிறார். அைதச் 
ெசால் வதற்காகத்தான் இவ்வள  அவசரமாக வந்ேதன்" என்  கூறிக் ெகாண்ேட 
அவைள ெந ங்கினான் படேகாட்  அம்பலவன் ேவளான். 
    ----------- 
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1.20. ேகாட்ைடயில் நடந்த கூட்டம் 
 
    நாராயணன் ேசந்தன் ேகட்ட ேகள்விையச் ெசவி ற்ற ம் தளபதி வல்லாளேதவன் 
திைகத் ப் ேபானான். 
 
    "என்ன ேகட்டாய்?" - மீண் ம் சந்ேதகத்ேதா  வினவினான் தளபதி. 
 
    "ஒன் மில்ைல! ேநற்  இரேவா  இரவாக யாாிட ம் ெசால் க் ெகாள்ளாமல் 
நீங்களாகேவ படைகச் ெச த்திக் ெகாண்  அவ்வள  அவசரம் அவசரமாய் ஓ  
வந்தீர்கேள! வந்த காாியத்ைதச் ெசய்தாயிற்ேறா இல்ைலேயா என்  தான் ேகட்ேடன்." 
 
    தளபதி ேசந்தைனச் சந்ேதகத்ேதா  பார்த்தான். அந்தக் குட்ைடயன் தன்ைன ெவற்றி 
ெகாண்  விட்ட  ேபால் எண்ணிச் சிாித்த சிாிப்  தளபதி வல்லாளேதவனின் 
உள்ளத்தில் எாிச்சைல உண்டாக்கிய . 
 
    "எனக்கு அங்ேக உறக்கம் வரவில்ைல. படகுத் ைறக்கு வந்  பார்த்ேதன். படகு 
தயாராக இ ந்த . எ த் க் ெகாண்  றப்பட்  விட்ேடன்; அவ்வள தான். நான் 
அங்கி ந்  றப்பட்டதற்கு ேவ  எந்த க்கியேமா அவசரேமா இல்ைல" என்றான் 
தளபதி. 
 
    நாராயணன் ேசந்தன் இைதக் ேகட்  நமட் ச் சிாிப் ச் சிாித்தான். 
 
    "தளபதி! ெகால்லர் ெத விேலேய ஊசி விற்க நிைனக்கிறீர்கள் நீங்கள். 
ஆபத் தவிப் பைடகைளக் ேகாட்ைடக்கு அ ப்ப ேவண் ெமன்பதற்காகேவ நீங்கள் 
இங்கு வந்த ம் எனக்குத் ெதாி ம். இப்ேபா  அ ப்பிவிட் த்தான் இங்ேக 
நிற்கிறீர்கள் என்ப ம் எனக்குத் ெதாி ம்." 
 
    தளபதி ஆத்திரத்ேதா  ேசந்தைன உற் ப் பார்த்தான். நாஞ்சில் நாட்  ேவளாளப் 
ெப மக்கள் விைத ெநல்ைலச் ேசர்த்  ைவக்கும் ெநல் க்குதிர் ேபான்ற 
உ வத்ைத ைடய ேசந்தைனக் ேகாபம் தீர உைதத்  விட ேவண் ம் ேபால் ைக 

த்த  தளபதிக்கு. 'இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிையப் ேபான்ற ஒ  மாெப ம் 
இராஜதந்திாிக்கு ஒற்றனாக ேவைல ெசய்ய இவன் ற்றி ம் தகுதியானவன் தான். 
அவ ைடய திறைமயான அரசியல் நிர்வாகத்தின் ெவற்றியில் சாிபாதி இந்த 
ஒற்ற க்கு உாிய ' என்  தன் மனத்தில் எண்ணி வியந்  ெகாண்டான். 
 
    'அவன் அந்த அதிகாைலயில் தன்ைனத் ேத க் ெகாண்  எதற்காக அங்கு வந்தான்? 
தான் அங்கி ப்பைத அவன் எப்ப த் ெதாிந்  ெகாண்டான்? ஆபத் தவிப் பைடகைள 
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அ ப் வதற்காகத் தான் அங்ேக வந்தி க்கும் ேநாக்கத்ைத அவன் எப்ப ப் ள்ளி 
பிசகாமல் அ மானிக்க ந்த ?' என்  பலவிதமாக எண்ணி மனம் குழம்பினான் 
தளபதி வல்லாளேதவன். 
 
    "ெதன் திைசப் ெப ம் பைடயின் மகா ேசனாதிபதி ம் இளைமப் ப வத்திேலேய 
பல ேபார்களில் ெவற்றிவாைக சூ யவ ம், சூழ்ச்சித் திறன் மிக்கவ மாகிய 
தங்கைள ம் கூற்றத் தைலவர் கூட்டத் க்கு அைழத்  வரச் ெசால்  
மகாமண்டேலசுவரர் அ ேய க்குக் கட்டைளயிட் க்கிறார். அைத நிைறேவற்றேவ 
இங்கு வந்ேதன்." 
 
    நாராயணன் ேசந்தன் இைதக் கூறிய ேபா  அவன் சாதாரணமான விநயத்ேதா  
தான் அப்ப ப் ேபசுகிறானா? அல்ல  தன்ைனக் குத்தலாகக் ேக  ெசய்கிறானா? 
என்  தளபதிக்குச் சந்ேதகமாக இ ந்த . அந்தச் சந்ேதகத்ைத மனத் க்குள் அடக்கிக் 
ெகாண் , "ேசந்தா! நீ என்ைன அைழத் க் ெகாண்  ேபாக வந்தி ப்ப ம், அதற்காக 
மகாமண்டேலசுவரர் உன்ைன என்னிடம் அ ப்பிய ம் ேவ க்ைகயாக அல்லவா 
இ க்கிற ? கூப்பிட்டா ம் கூப்பிடாவிட்டா ம் வழக்கமாகக் கூட்டத் க்கு 
வரேவண் யவன் தாேன நான்?" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட ேகட்டான். 
 
    "அப்ப  இல்ைல! நீங்கள் ேநற்றிர  திடீெரன்  அங்கி ந்  யாாிட ம் ெசால் க் 
ெகாள்ளாமல் றப்பட்  விட்டதால் கூட்டத் க்கு வ ர்கேளா, வரமாட்டீர்கேளா 
என்  அவ க்குச் சந்ேதகம்!" 
 
    "சில நாட்களாக மகாமண்டேலசுவர ைடய சந்ேதகத் க்கு யா ம் எ ம் தப்ப 

வதில்ைல ேபா க்கிற !" ேவண் ெமன்ேற ேசந்தனின் வாையக் 
கிண் வதற்காகத் தான் அவன் இவ்வா  கூறினான். ஆனால் தளபதியின் ேபச்ைச 
விழிப்ேபா  கூர்ந்  கவனித் க் ெகாண் ந்த ேசந்தன் சுடச்சுடப் பதில் ெசான்னான். 
 
    "ஆமாம்! ஆமாம்! இப்ேபாெதல்லாம் ெதன்பாண்  நாட்  அரசாட்சிையத் தங்கள் 
பலத்தினால் மட் ேம காப்பதாக எண்ணிக் ெகாண்  மகாமண்டேலசுவரர் ேமேலேய 
சிலர் சந்ேதகப் ப கிறார்களாேம!" 
 
    ேசந்தன் தன்ைனத்தான் குத்திக் காட் கிறான் என்  தளபதிக்குப் ாிந்  விட்ட . 
ஆனா ம் அைதப் ாிந்  ெகாள்ளாத  ேபால் ேவண் ெமன்ேற அவன் சிாித்  
ம ப்பினான். 
 
    அதன் பின் அவர்கள் இ வ ம் அதிகம் ேபசிக் ெகாள்ளவில்ைல. தளபதி 
வல்லாளேதவன் நீரா க் காைலக் கடன்கைள த் க் ெகாண்  வ கிறவைர 
ேசந்தன் காத்தி க்க ேவண் யதாயிற் . இ வ ம் கூற்றத்தைலவர் கூட்டத் க்காக 
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அரண்மைனக்குப் றப்பட்ட ேபா  ெபா  நன்றாகப் லர்ந்  ெவயில் 
பரவிவிட்ட . பைடப்பள்ளியி ந்  சிறி  ெதாைல  ெசன்ற ம் ேநேர றத்தாய 
நாட்  அரண்மைனக்குச் ெசல் ம் வழிைய விட் விட் ச் சுற்றி வைளத் த் தி நந்திக் 
கைர வழிேய அரண்மைன ெசல் ம் சாைலயில் குதிைரைய ெச த்தினான் ேசந்தன். 
அந்தப் பாைதயில் ேபாகாமல் தளபதி குதிைரயின் க வாளத்ைதச் சுண்  இ த்  
நி த்தினான். தளபதி பின் தங்கியைதப் பார்த் ச் ேசந்த ம் குதிைரயின் ேவகத்ைதக் 
குைறத் க் ெகாண்  தி ம்பி, "என்ன தளபதி ஏன் நின்  விட்டீர்கள். 
ேநரமாகவில்ைலயா?" என்  ேகட்டான். 
 
    "நீ ேபாகிற பாைதயாகப் ேபானால் கூட்டெமல்லாம் ந்த பின் தான் 
அரண்மைனக்குப் ேபாய்ச் ேசரலாம். இேதா அரண்மைனக்கு ேநர்பாைத இ க்கும் 
ேபா  ஏன் தி நந்திக் கைரையச் சுற்றிக் ெகாண்  ேபாக ேவண் ெமன்கிறாய்?" 
என்  தளபதி வல்லாளேதவன் சற் ச் சினத்ேதா  நாராயணன் ேசந்தைன 
வினவினான். 
 
    "பறளியாற்றில் உைடப்ெப த்  ெவள்ளம் அந்தச் சாைலயில் ெப ம் பகுதிைய 
அழித்  விட்டேத! அ  உங்க க்குத் ெதாியாதா? காைலயில் மகாமண்டேலசுவரர் 
கூடத் தி நந்திக் கைரவழியாகச் சுற்றித்தான் அரண்மைனக்குப் ேபாயி க்கிறார்." 
 
    "ஓேஹா! அ வா ெசய்தி? அப்ப யானால் சாிதான். தி நந்திக் கைர வழிேய 
ேபாகலாம். வி  குதிைரைய" - தளபதியின் குதிைர தி நந்திக் கைரச் சாைலயில் 
தி ம்பிய . 
 
    தளபதி வல்லாளேதவைன ம், இைடயாற்  மங்கலம் நம்பியின் ஒற்றனான 
நாராயணன் ேசந்தைன ம் இப்ப ேய தி நந்திக்கைர ேபாகும் ெந ஞ்சாைலயில் 
ெசல்லவிட்  நாம் றத்தாய நாட்  அரண்மைனக்குச் ெசன்  அங்கு நடக்கும் க்கிய 
நிகழ்ச்சிகைளச் சிறி  கவனிப்ேபாம். 
 
    ேவ  ேவ  பகுதிகளி ந்  வந்தி ந்த கூற்றத் தைலவர்கள் அரண்மைன 
மந்திராேலாசைன மண்டபத்தில் கூ யி ந்தார்கள். கூட்டத் க்கு க்கியமான இ வர் 
யாேரா அவர்கள் மட் ம் இன் ம் வந்  ேசரவில்ைல. மகாமண்டேலசுவரர் 
இைடயாற்  மங்கலத்தி ந்ேத இன் ம் வரவில்ைல. அவர் வந்த ம் தமக்குச் 
ெசால் ய ப்பினால் தாம் உடேன றப்பட்  வந் வி வதாக மகாராணி 
வானவன்மாேதவி அந்தப் ரத்தி ந்  ெசால் ய ப்பியி ந்தார். தனிைமயாக 
மண்டபத்தில் அமர்ந்தி ந்த கூற்றத் தைலவர்கள் தங்கள் மனம் ேபான ேபாக்கில் 
ேபசித் ெதன்பாண்  நாட்  அரசியல் நிைலைம பற்றி விவாதிக்கத் ெதாடங்கினார்கள். 
அப்ேபா  அங்ேக கூ யி ந்த கூற்றத் தைலவர்கைளத் தவிர ேவ  யா க்கும் 
ெதாியக்கூடாத இரகசியங்கைளக் கூட அவர்கள் ேபசினார்கள். அப்ேபா  அந்த 
இடத்தில் எைதப் ேபசலாம், எைதப் ேபசக்கூடா  என்ற கட் ப்பா  இன்றி அவர்கள் 
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தாராளமாகப் ேபசியதற்குக் காரணம் தனிைமதான். தங்கைள விடப் ெபாியவர்கள், 
தங்கைளக் கட் ப்ப த்தக் கூ யவர்கள் அப்ேபா  யா ம் இல்ைல என்ற 

ணி ந்தான். அவர்கள் எல்ேலா ம் நன்றாகத் தமிழ் ல்கைளக் கற் த் 
தன்னடக்க ம், பண் ம் நன்றாக வாயக்கப் ெபற்றவர்தாம். ெபா ப்பின்றி வாய்க்கு 
வந்தப  ேபசுதல், அள க்கு அதிகமாக உணர்ச்சி வசப்ப தல் இவற்றால் விைள ம் 
ேக கைளத் தி க்குறளில் ப த்தி ந்தார்கள். 
 
        ' னிக்ெகாம்பர் ஏறினார் அஃதிறந்  ஊக்கின் 
        உயிர்க் கி தி யாகிவி ம்.' 
 
    என்ெறல்லாம் ப த்தி ந்தால் மட் ம் ேபா மா? மந்திராேலாசைன மண்டபத்தின் 
அரங்கத்ைதச் சுற்றிக் கட் யி ந்த பட் த் திைரச் சீைலக்குப் பின்னல் மைறந்  நின்  
ெசவிப் லனின் உணர்ைவக் கூர்ைமயாக்கிக் ெகாண்  ஒன்  விடாமல் ஒட் க் 
ேகட் க் ெகாண் க்கும் ஒ  மனித உ வத்ைதப் பார்த்தி ந்தால் அவர்கள் அப்ப ப் 
ேபசியி க்க மாட்டார்கள். 
 
    "இந்தத் ெதன்பாண்  நாட் க்கு ஒ  ெபால்லாத ேசாதைனக் காலம். ேதசத்தின் 
ெபாிய ெபாிய அரசியல் ெபா ப் கள் தாய் இழந்த பிள்ைளகைளப் ேபால் 
ஆகிவிட்டன. எவேனா ஊர் ேபர் ெதாியாத ஒற்றன் மகாராணியாைர ேவல் எறிந்  
ெகால்லத் ணிந்  விட்டான் என்றால் நம் ைடய ரத் க்கு எவ்வள  ெபாிய 
அவமானம்?" என்றார் ேதாவாைழக் கூற்றத்  நன்கனிநாதர். 
 
    "மகாமண்டேலசுவரர் இைடயாற்  மங்கலம் தீைவ விட்  அந்தப் றம், இந்தப் றம் 
அைசயாமல் நாட்  நிைலையப் பற்றிக் கவைலேய இன்றி உட்கார்ந்தி க்கிறார். ெதன் 
திைசப் பைடக ம் பைடத் தைலவர்க ம் ேவைள தவறாமல் உடல் ெகா க்கத் தின்  
விட் ப் ெபா  ேபாகாமல், பைடப்பள்ளியில் தாய ம், ச ரங்க ம் விைளயா க் 
ெகாண் க்கிறார்களாேம? இப்ப  இ ந்தால் நா  எப்ப  உ ப்ப ம்?" என்  
ஆத்திரத்ேதா  ெசால்மாாி ெபாழிந்தார் பாேகாட் க் கூற்றத் ப் பாிேம வந்த 
ெப மாள். 
 
    "அ  சாி, ஐயா! தளபதி என்  ஒ வர் மகா ேசனாதிபதிப் பட்டம் கட் க் ெகாண்  
உட்கார்ந்தி க்கிறாேர! அவ க்குக் கண் அவிந்  ேபாயிற்றா? அரச 
கு ம்பத்தா க்குப் பயங்கரமான ஆபத் கள் ஏற்ப கிற சூழ்நிைலைய அறிந் ம் 
ஆபத் தவிப் பைடகைள அ ப்பாமல் இ க்கலாமா? இப்ப ப்பட்ட சமயங்களில் 
கூட உதவி ெசய்ய யாமல் அவர்கள் எதற்காகத்தான் இ க்கிறார்கள்?" என்  
ெபான்மாைனக் கூற்றத் க் கழற்கால் மாறானார் தம் ைடய மனக் ெகாதிப் ப் 

லப்ப ம்ப  ேபசினார். 
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    "காணாமற் ேபான குமார சக்ரவர்த்திையத் ேத வதற்காக இ வைர 
மகாமண்டேலசுவரேரா, தளபதிேயா ஏதாவ  யற்சி ெசய்தி க்கிறார்களா? 
ெபா ப் ள்ளவர்கேள இப்ப  இ ந்தால் நாெமல்லாம் என்ன ெசய்ய ம்? 
இளவரசர் இராசசிம்ம பாண் யர் கடல் கடந்  ஈழ நாட் ல் மைறந்  வசிப்பதாகச் 
ெசால் க் ெகாள்கிறார்கள். இன் ம் சிலர் இளவரசர் பைகவர்க க்காகப் பயந்  
ெதன்பாண்  நாட்  எல்ைலக்குள்ேளேய மைறந்  வசிக்கிறார் என்கிறார்கள். எ  
உண்ைமெயன்  நமக்குத் ெதாியவில்ைல. இன்ைறயக் கூட்டத்தில் இைதப் 
பற்றிெயல்லாம் விாிவாகப் ேபசி ஒ  க்கு வரேவண் ம்!" என்  தம் ைடய 
க த்ைதத் ெதளிவாக ம், நிதானமாக ம் ஆனால் அ த்தமாக ம் எ த் க் கூறினார் 
அ விக்கைரக் கூற்றத்  அழகிய நம்பியார். 
 
    "இந்தக் குழப்பமான சூழ்நிைலகளால் மகாராணி மனம் ெநாந்  விரக்தியைடந்  
ேபாயி ப்பதாகப் ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள். மகாராணி வானவன்மாேதவி இந்த நாட் ல் 
கன்னியாகுமாித் ெதய்வத் க்கு அ த்தப யாக மாியாைதக்கும், வழிபாட் க்கும் 
உாியவர்கள். அவர் மனம் கலங்குமா  ெசய்வ  நம் ைடய ெப ந்தன்ைமக்ேக 
இ க்கு" என்  உணர்ச்சி நிைறந்த உ க்கமான குர ல் மீண் ம் அ த்திக் கூறினார் 

த ல் ேபச்ைசத் ெதாடங்கிய நன்கனிநாதர். 
 
    "தாம் அமர பதவி அைடந்த பின்னர் இப்ப ெயல்லாம் நம் ைடய நாட் க்கும், 

தல்வ க்கும், பட்டத்தரசி வானவன்மாேதவியார்க்கும் ன்பங்க ம், 
ெதால்ைலக ம் ஏற்ப ெமன்  பராந்தக பாண் யச் சக்ரவர்த்தி கனவிலாவ  
எண்ணியி ப்பாரா? அவர் இ ந்தால் தான் இப்ப ப்பட்ட நிைலகள் ஒன் ம் 
ஏற்பட் க்க யாேத?" என்  மிகுந்த ஏக்கத்ேதா  கூறிப் ெப ச்சு விட்டார் 
மற்ெறா  கூற்றத் தைலவர். 
 
    அவர்கள் இப்ப  ஒ வேராெடா வர் ேபசிக் ெகாண் ந்த ேபா  
மந்திராேலாசைன மண்டபத்  வாச ல் யாேரா பலர் ேபசிக் ெகாண்ேட உள்ேள வ ம் 
ஒ  ேகட்ட . ஒ  ேசவகன் ன்னால் ேவகமாக ஓ  வந் , "மகாமண்டேலசுவர ம், 
மகாராணி ம் வந்  ெகாண் க்கிறார்கள்" என்  கூற்றத் தைலவர்க க்கு ன் 
தகவல் ெகா த்தான். ைலக்ெகா வராகத் தங்க க்குத் ேதான்றியப  
இ க்ைககளில் உட்கார்ந்  உைரயா க் ெகாண் ந்தவர்கள் மாியாைதயாக எ ந்  
நின்றனர். தங்கைள விட அதிகார ம், மதிப் ம், ெப ைம ம் உள்ளவர்கைள 
எதிர்பார்த் ச் சாதாரணமான மனிதர்கள் காத்தி க்கும் ேபா  ஏற்ப ம் ஒ  வைக 
அைமதி அங்ேக திடீெரன்  நிலவிய . ேவேலந்திய ரர் ஒ க்கமாக ஒ ங்கி நின்  
ெகாண்டனர். 
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    மகாராணி வானவன்மாேதவியா ம், இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி ம் 
மண்டபத் க்குள் ைழந்தனர். அவர்க க்குப் பின்னால் அதங்ேகாட்டாசிாியர் 
பிரா ம், பவழக்கனிவாய ம் வந்தனர். மகாராணிேயா  ஆசிாியர் மகள் 
விலாசினி ம், தளபதியின் தங்ைக பகவதி ம் உடன் வந்தி ந்தனர். மண்டபத்தில் 
இ ந்த கூற்றத் தைலவர்கள் எல்ேலாைர ம் வணங்கி எதிர்ெகாண்  வரேவற்றனர். 
 
    "தளபதி வல்லாளேதவன் எங்ேக? அவைன அைழத்  வரச் ெசால்  ேசந்தைன 
அ ப்பிேனேன! இன்ைறய கூட்டத்தில் அவன் கலந்  ெகாள்வ  அவசியமாயிற்ேற? 
இன் ம் வரவில்ைலேயா?" என்  அங்கி ந்தவர்களிடம் ேகட்டார் இைடயாற்  
மங்கலம் நம்பி. "வரவில்ைல" என்  அவர்களிடமி ந்  பதில் கிைடத்த . 
மண்டபத்தின் நான்கு ற ம் கண்கைளச் ெச த்திச் சிறி  ேநரம் கூர்ந்  பார்த் க் 
ெகாண் ந்தார் மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    "இெதன்ன? இந்த மண்டபத்தில் ஏற்ெகனேவ காற் க் குைறந்  க்கமாக 
இ க்கிற . இந்தப் பட் த் திைரகள் எதற்கு? இவற்ைற அகற்றி வி ங்கள்" என்  
அங்கு நின்றி ந்த ெமய்க்காப்பாளர்கைள ேநாக்கித் திடீெரன்  ஒ  கட்டைள 
பிறப்பித்தார் அவர். அப்ேபா  திைரக்குப் பின்னால் யாேரா அவசரமாக நடந்  
ெசல் ம் ஒ  ேகட்ட . 
    --------  
 

1.21. ேசந்தன் ெசய்த சூழ்ச்சி 
 
    பறளியாற்  ெவள்ளம் காரணமாகச் சுற்  வழியில் அரண்மைனக்குப் 

றப்பட் ந்த ேசந்த ம், தளபதி ம் தி நந்திக்கைரைய அைட ம் ேபா  
ஏறக்குைறய ந ப்பகல் ஆகிவிட்ட . வல்லாளேதவனின் உடல் தான் குதிைர ேமல் 
தி நந்திக்கைரச் சாைலயில் ெசன்  ெகாண் ந்தேத ெயாழிய உள்ளம் வ ம் 
அரண்மைனயில் நடந்  ெகாண் க்கும் கூற்றத் தைலவர் கூட்டத்தில் லயித்தி ந்த . 
 
    'அடடா! இந்தப் பாழாய்ப்ேபான பறளியாற்  ெவள்ளம் நம் ைடய திட்டத்ைதேய 
மாற்றிவிட்டேத? இன் மா அரண்மைனயில் கூற்றத் தைலவர் கூட்டத்ைதத் 
ெதாடங்காமல் இ க்கப் ேபாகிறார்கள்? ேநர்வழியாகப் றப்பட் ப் ேபாயி ந்தால் 
இதற்குள் நா ம் ஒ ங்காக அரண்மைனக்குப் ேபாய்க் கூட்டத்தில் கலந்  
ெகாண் க்கலாம். நாம் ேபாகவில்ைல என்பதற்காகக் கூட்டம் நின்  விடவா 
ேபாகிற ? நமக்குத்தான் பல விதத்தில் நஷ்டம்! இப்ேபா ள்ள ெதன்பாண்  நாட்  
அரசியல் சூழ்நிைலயில் மா தைலச் ெசய்வதற்கான க்கியமான பல ெசய்திகைளக் 
கூட்டத்தில் விவாதித்தி ப்பார்கள். ேபாய்க் கலந்  ெகாண் ந்தால் கூற்றத் 
தைலவர்க ம், மகாமண்டேலசுவர ம் எந்த ேநாக்கத்தில் க த் க்கைள 
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ெவளியி கிறார்கள் என்  ெதாிந்  ெகாண் க்கலாம். ஊம்! நிைனத் ப் பயன் 
என்ன? கூட்டம் வதற்குள் அங்கு எப்ப ப் ேபாக ம்!' 
 
    இத்தைகய நிைன கேளா  குதிைரயில் ெசன்  ெகாண் ந்த வல்லாளேதவன் 
அ க்ெகா தரம் ெப ச்சு விட்டான். பக்கத்தில் குதிைரைய ெம வாகச் 
ெச த்தியவாேற வந்  ெகாண் ந்த நாராயணன் ேசந்தன் தளபதியின் க 
மா தல்கைள ம் பிற ெசயல்கைள ம் உன்னிப்பாகப் பார்த் க் ெகாண்ேட வந்தான். 
அக்காலத்தில் தி நந்திக்கைர ம், அைதச் சூழ அைமந்தி ந்த இடங்க ம் 

தப்பாண்  த ய சிற் ர்க ம் சமணர்க ம் அவர்க ைடய தி மடங்க ம், 
தவப்பள்ளிக ம் நிைறந் ள்ள பிரேதசமாக இ ந்தன. காலஞ்ெசன்ற ேபரரசர் 
பராந்தக பாண் யர் ைசவ சமயத்ைதப் ேபாற்றி வளர்த்தா ம் ஏைனய சமயங்கள் 
வளர ம் உ ைண ாிந்தார். தம  அரசாட்சிக் காலத்தில் தி நந்திக்கைரயி ள்ள 
சமணப் ெப ம்பள்ளிகள் சிறப்பாக நைடெப வதற்காக அவர் அளித்த பள்ளிச் 
சந்தப்பங்கள் பல. சமணர்கள் சீராக வாழ்ந்த காலத்தில் தி நந்திக்கைர மைலப் 
பகுதிகளில் அற் தமான குைகக் ேகாவில்கைளக் குைடந்தார்கள். சமண மதம் 
இப்ேபா ள்ள சூழ்நிைலயில் அவ்வள  சிறப்ேபா ல்ைலயானா ம் அதன் 
ெப ைமக்குாிய அைடயாளங்கள் அங்கங்ேக ெதன்படத்தான் ெசய்தன. 
 
    சமணர் தி மடங்க ம், ெப ந்தவப் பள்ளிக ம் நிைறந்த ஒ  பகுதியில் தளபதி ம், 
ேசந்த ம் குதிைரையச் ெச த்திக் ெகாண்  ெசன்றனர். அ க்கைடந்த ஆைட ம் 
மயிற்பீ  தாங்கிய ைக மாக சமணத் றவிமார்கள் தியில் அங்கும் இங்குமாகப் 
ேபாய் வந்  ெகாண் ந்தனர். 
 
    "ேசந்தா! தண்ணீர் ேவட்ைக அதிகமாக இ க்கிற . இங்ேக ப குவதற்கு நீர் 
கிைடக்குமா?" என்  ஒ  சமணப் பள்ளிையச் சுட் க் காட் ச் ேசந்தனிடம் ேகட்டான் 
தளபதி. 
 
    "கிைடக்கும்! இறங்கி உள்ேள ேபாய்க் ேக ங்கள். அ வைர நான் குதிைரையப் 
பார்த் க் ெகாண்  இங்ேக இ க்கிேறன்" என்றான் நாராயணன் ேசந்தன். 
 
    தளபதி குதிைரயி ந்  இறங்கிச் சமணப் பள்ளியி ள் ைழந்தான். அங்ேக 
உட் றம் உட்கார்ந்  ஏேதா பைழய சுவ ையப் ப த் க் ெகாண் ந்த வய  

திர்ந்த றவி ஒ வர் அவைனப் ன் வல் ெசய்  வரேவற்றார். அவ ைடய 
ேதாற்றத்ைத ம், உைடகைள ம் பார்த்த டேனேய அவன் ெபாிய 
பதவியி ள்ளவனாக இ க்க ேவண் ெமன்பைத அந்தச் சமணத் றவி ெதாிந்  
ெகாண்டார். 
 
    "வா ங்கள்! உங்க க்கு என்ன ேவண் ம்?" என்  அன் டேன விசாாித்தார் அவர். 
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    "சுவாமி! தாகம் அதிகமாயி க்கிற . ப குவதற்குக் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ேவண் ம்" 
என்றான் வல்லாளேதவன். றவி எ ந்  ெசன்  அவ க்குத் தண்ணீர் ெகாண்  
வந்  ெகா த்தார். அவன் ேவண் ய மட் ம் ப கித் தாகத்ைதத் தணித் க் 
ெகாண்டான். 
 
    "ெவகு ரம் பிரயாணம் ெசய்  அ ப்பைடந்தவர் ேபால் ெதன்ப கிறீர்கள். 
இப்ப ச் சிறி  ப த்தி ந்  பிரயாணக் கைளப் த் தீர ஓய்  எ த் க் 
ெகாள் ங்கேளன்" என்  பாிவாக உபசாித்தார் அந்தத் றவி. 
 
    "இல்ைல. நான் அவசரமாகப் றத்தாய நாட்  அரண்மைனக்குச் ெசல்ல ேவண் ம். 
தங்க ேநரமில்ைல" என்  அவன் கூற ம் வியப் டன் அவன் கத்ைத நிமிர்ந்  
பார்த்த றவி, "அடாடா! இவ்வள  ரம் ணாக அைலந்தி க்கிறீர்கேள? 
அரண்மைனக்குச் ெசல்லப் பறளியாற்றின் கைரைய ஒட் னாற் ேபாலக் கு க்குச் 
சாைல ஒன்  ெசல்கிறேத. அதன் வழியாகப் ேபாயி ந்தால் இதற்குள் அரண்மைன 
ேபாய்ச் ேசர்ந்தி க்கலாேம. அைத விட்  விட்  இவ்வள  ெதாைல  
அைலந்தி க்கிறீர்கேள?" என்றார். 
 
    "சுவாமீ! அந்த வழி எனக்கும் ெதாி ம்! ஆனால் பறளியாற்றில் ெவள்ளம் வந்  
ேநற்  இரேவ அந்தக் கு க்கு வழிெயல்லாம் உைடப்ெப த்  ழ்கி விட்டதாேம? 
அதனால் தான் சுற்  வழியாக இ ந்தா ம் பரவாயில்ைல என்  நா ம் என் 
நண்ப ம் இப்ப  வந்ேதாம்." 
 
    "அப்ப யா! ெவள்ளம் உைடத் க் ெகாண்  ேபாய் விட்டெதன்  உங்க க்கு யார் 
அப்ப ச் ெசான்னார்கள்?" என்  ஒ  தி சாகச் சிாித் க் ெகாண்ேட ேகட்டார் அவர். 
 
    "ஏன்? என் டன் பிரயாணம் ெசய் ம் ஒ  நண்பன் தான் ெசான்னான்." 
 
    "நான் இன்  காைலயில் தாேன அேத பாைதயாக இங்கு வந்  ேசர்ந்ேதன்! 
பறளியாற்றில் ெவள்ளம் ேபாவ  உண்ைமதான். ஆனால் பாைத உைடப்ெப த்  

ழ்கி விட்டதாக உங்கள் நண்பன் ெசால் யி ந்தல் அ  ப் ெபாய்யாகத்தான் 
இ க்க ேவண் ம்." 
 
    ய்ைம திக ம் அந்தத் றவியின் கத்ைதப் பார்த்த ேபா  அவர் கூ வ  
ெபாய்யாக இ க்கா  என்  ேதான்றிய  அவ க்கு. திடீெரன்  தளபதியின் 
சந்ேதகம், ேகாபம் எல்லாம் நாராயணன் ேசந்தன் ேமல் தி ம்பின. அவன் 
எதற்காகேவா, தன்னிடம் ெபாய் ெசால் த் தன்ைனச் சுற்றி வைளத்  
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இ த்த ப்பதாகத் ேதான்றிய . "சுவாமீ! ஒ  ேவைள நீங்கள் வ ம் ேபா  ஆற்றில் 
ெவள்ளம் குைறவாக இ ந்தி க்கலாம். அதன் பின்  அதிகமாகிச் சாைலகைள ழ்கச் 
ெசய்தி க்கலாம் அல்லவா?" என்  தன் சந்ேதகத்ைத உ தி ெசய்  ெகாள்வதற்காக 
ம ப ம் ேகட்டான் தளபதி. அவர் கலகலெவன்  சிாித்தார். "ஐயா! நீங்கள் 
சிந்தைன உணர்ேவ இன்றிக் ேகள்வி ேகட்கின்றீர்கள். நான் இங்கு வந்  சில 
நாழிைகப் ேபா க்கு ேமல் ஆகியி க்கா . பறளியா  மிக ம் பள்ளமான இடத்தில் 
ஓ கிற . அரண்மைனக்குச் ெசல் ம் சாைலேயா கைரேமல் மைலச்சிகரம் ேபால் 
ேமடான இடத்தில் ேபாகிற . என்ன தான் ெவள்ளம் வரட் ேம, இந்த சில நாழிைக 
ேநரத்தில் சாைலகெளல்லாம் அழிந்  ழ்கியி க்க ெமன்பைத என்னால் 
நம்ப யவில்ைல." 
 
    நிதானமாகச் சிந்தித்த ேபா  அவர் கூ வ  நியாயமாகேவ பட்ட  அவ க்கு. தன் 
உணர்ச்சிகைளேயா, ேகாபதாபங்கைளேயா அங்ேக அந்தத் றவிக்கு ன் ெவளிக் 
காட் க் ெகாள்ள வி ம்பவில்ைல அவன். "சாி! நான் வ கிேறன் சுவாமீ! இவ்வள  
ெதாைல  அைலந்த  அைலந்தாயிற் . இனி எந்த வழியாகப் ேபானால் என்ன?" 
என்  அவாிடம் வணங்கி விைடெபற் க் ெகாண்டான். 
 
    'இந்த ஊர் எல்ைல கடக்கிறவைர நாராயணன் ேசந்தனிடம் எ ம் ேகட்கக் 
கூடா . எல்ைல கடந்த டன் அந்தத் தி ட் க் குள்ளநாிையக் குதிைரயி ந்  கீேழ 
பி த் த் தள்ளி இரண்  கன்னங்களி ம் ைசக்காப் க் ெகா த் , 'ஏனடா நாேய! 
என்ைனப் ெபாய் ெசால் யா ஏமாற்றினாய்?' என்  ேகட்க ேவண் ம்!' இவ்வா  
மனக் ெகாதிப் டன் எண்ணிக் ெகாண்ேட தி நந்திக்கைரச் சமணப் ெப ம் 
பள்ளியி ந்  ெவளி வந்தான் தளபதி வல்லாளேதவன். ப களில் இறங்கித் 
ெத ைவப் பார்த்த ம் அவ க்குப் பகீெரன்ற . அங்ேக நாராயணன் ேசந்தன் 
இல்ைல. நி த்திவிட் ப் ேபாயி ந்த தளபதியின் குதிைர ம் இல்ைல. 
வல்லாளேதவன் திைகத்தான். ஒ  விநா  அவ க்கு ேமற்ெகாண்  என்ன 
ெசய்வெதன்ேற ாியவில்ைல. ெநற்றி சு ங்கிய , வங்கள் வைளந்தன. விழிகள் 
சிவந்தன. ேதாள்கள் விம்மிப் ைடத்ெத ந்தன. வார்த்ைதகளில் அடக்கி விவாிக்க 

யாத ஆத்திரம் அவ ள் கு றிய . ேசந்தன் தன்ைன ேவண் ெமன்ேற ஏேதா ஒ  
காரணத் க்காக திட்டமிட்  ட்டாளாக்கி விட்ட  ேபால் இ ந்த  அவ க்கு. தான் 
அன்ைறயக் கூட்டத்தில் கலந்  ெகாள்ள அரண்மைனக்கு உாிய ேநரத்தில் 
ேபாய்விடாமல் த த்  அைலக்கழிக்கேவ ேசந்தன் ெதாடக்கத்தி ந்  சூழ்ச்சி ாிந்  
வந்தி க்கிறான் என்ப ம் அவ க்கு ஒ வா  ாிந்த . அப்ேபா  மட் ம் தப்பித் 
தவறி நாராயணன் ேசந்தன் அவ க்கு ன்னால் அகப்பட் ந்தால் பழி பாவம் 
வந்தா ம் பரவாயில்ைல என்  ெகாைல ெசய்வதற்குக் கூடத் ணிந்தி ப்பான் 
அவன். 
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    'ேசந்தன் எந்தப் பக்கமாகக் குதிைரையச் ெச த்திக் ெகாண்  ேபானான்? எப்ேபா  
ேபானான்?' என்  அக்கம் பக்கத்தில் யாாிடமாவ  விசாாிக்கலாெமன்  
எண்ணியவனாய்ச் சுற் ம் ற் ம் பார்த்தான் தளபதி. 
 
    சமணப் பள்ளியின் வாயிற் றத்  ேமைடயில் இ ப  இ பத்திரண்  வய  
மதிக்கத்தக்க இளம்ெபண் ஒ த்தி  விற் க் ெகாண் ந்தாள். அவள் ைகயில் 

க்கூைட ஒன்  ெதாங்கிக் ெகாண் ந்த . ைகயிேல மாைல ஒன்ைற ைவத் க் 
ெகாண் ந்தாள். கூைடயில் ஆம்பல், தாமைர, மல் ைக, ல்ைல, சண்பகம், 
ேகாங்கு, ேவங்ைக த ய பல நிறங்கைள ம், பலவைகைய ம் ேசர்ந்த  மலர்கள் 
குவிந்தி ந்தன. தான் தண்ணீர் கு ப்பதற்காகச் சமணப் பள்ளிக்குள் ைழந்த ேபா ம் 
அந்தப் ெபண் அங்ேக உட்கார்ந்தி ந்ததாக நிைனவி ந்த  வல்லாளேதவ க்கு. 
அவைளக் ேகட்டால் ேசந்தன் எங்ேக ேபானான் என்ற விவரம் ெதாியலாம் என்  
நிைனத்தான். 
 
    அந்தப் க்காரப் ெபண் நல்ல அழகியாகக் காட்சியளித்தாள். அந்த நிைலயில் மலர் 
குவியல்க க்கிைடேய அவைள எவனாவ  ஒ  கவிஞன் பார்த்தி ந்தால், 
"மலர்க க்கிைடேய - சாதாரணமான ெவ ம் மலர்க க்கு இைடேய - இளைம ம், 
ேமாக ம், ெசறிந்த திய ெப மலர் ஒன்  த் ப் ெபா டன் ற்றி க்கிற " என்ற 
க த்  அைம ம் ப  ஒ  கவிைதேய இயற்றியி ப்பான். ெசந்தாைழ நிற ம், 
ெசங்கு த இத ம் க ேமகக் கூந்த மாகப் ப்ேபான்ற ைகயில் இ வாட்சி 

ப்ேபான்ற விரல்கைளக் ெகாண்  க்கைளத் ெதா த் க் ெகாண் ந்தாள் அவள். 
சண்பகம் ெமாட் க்கைளப் ேபான்ற அவ ைடய விரல்களில் ஒளிந்  ெகாண் ந்த 
திறைம உதிாிப் க்கைள ஊழ்விைனைய வாிைசப்ப த் ம் பரம்ெபா ள் நியதி ேபால் 
வாிைசப்ப த்தி ேவகமாக ம் நளினத் ட ம் ெதா த் க் ெகாண் ந்த . 
 
    சிறி  ேநரம் தன் ைடய ெசாந்தக் கவைலகைள ம் மறந்  அந்த விரல்களின் 
நளினத்ைத விரல்க க்குாியவளின் வனப்ைப அ பவித்  ேநாக்கினான் தளபதி. 
பின்  தன் நிைன  வரப்ெபற்றவனாய் ெமல்ல நடந்  அவள் அ கில் ெசன் , 
"ெபண்ேண! சிறி  ேநரத் க்கு ன் இந்த மடத்  வாச ல் இரண்  குதிைரக ம் ஒ  
குட்ைட மனித ம் இ ந்தார்கேள, அவன் குதிைரகைளச் ெச த்திக் ெகாண்  எந்தப் 
பக்கமாகப் ேபானாெனன்  உனக்குத் ெதாி மா?" என்  தன் ைடய குர ல் 
கனிைவ ம், இனிைமைய ம் வரவைழத் க் ெகாண்  விசாாித்தான். 
 
    கீேழ குனிந்  த்ெதா த் க் ெகாண் ந்த அந்தப் ெபண் தைலைய நிமிர்த்தி 
அவைனப் பார்த்தாள். அவள் கத்தில் ஒ வித உணர்ச்சி ம் ெதன்படவில்ைல. 
உத கள் அைசந்  ேகாணின. பதில் ெசால்லவில்ைல. 
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    "உன்ைனத்தான் அம்மா ேகட்கிேறன். பதில் ெசால்ேலன்" என்  சிறி  உரத்த 
குர ல் இைரந்தான் தளபதி. அப்ேபா ம் அவள் வாயி ந்  பதில் வரவில்ைல. 
"ஐயா உங்க க்கு என்ன ேவண் ம். அந்தப் ெபண் க்குப் ேபச வரா . அவள் 
பிறவிச் ெசவி  - பிறவி ஊைம." பின்னா ந்  குரல் வந்த . 
 
    தளபதி தி ம்பிப் பார்த்தான். அந்தப் ெபண்ணின் தந்ைதேபால் ேதான்றிய வயதான 
கிழவன் ஒ வன் நின்  ெகாண் ந்தான். ேகள்விப்பட்ட உண்ைமயில் ஏற்பட்ட 
அதிர்ச்சி, தான் ேகட்க ேவண் ய ேகள்விையக் கூட மறந்  ேபாகச் ெசய்  விட்ட . 
'அவளா ஊைம? அ தக் குடம் ேபால் ப வத்தின் அழகு ெம கு ெசய்தி க்கும் அந்தப் 
ெபாற் சித்திரப் பாைவயா ஊைம?' 
 
    தளபதி பாிதாபத்ேதா  அவைளப் பார்த்தான். 'பைடப் க் கட ள் ெபால்லாதவன், 
மிகமிகப் ெபால்லாதவன்!' என்  தனக்குள் த் க் ெகாண்டான் அவன். 
 
    "என்ன ஐயா?  எதாவ  ேவண் மா? ேவண் மானால் ெசால் ங்கள். தரச் 
ெசால்கிேறன்" என்  அந்தக் கிழவன் ெதாண ெதாணத்தான். 
 
    "ஒன் ம் ேவண்டாம்! இங்ேக வாச ல் என் நண்பன் ஒ வன் குதிைரகேளா  நின்  
ெகாண் ந்தான். நான் மடத் க்குள் ெசன்  தி ம் வதற்குள் திடீெரன்  எங்ேகா 
ேபாய்விட்டான். அவன் எந்தப் பக்கமாகப் ேபானான் என்  எனக்குத் ெதாிய 
ேவண் ம்." 
 
    "எனக்குத் ெதாியா ! நான் பார்க்கேவயில்ைல, ஐயா!" என்  ைகைய விாித்  
விட்டான் கிழவன். 'இங்ேக இவர்களிடம் விசாாித் ப் பயன் இல்ைல' என்  எண்ணிக் 
ெகாண்  சாைலயில் இறங்கி நடந்தான் தளபதி. 
 
    ேபாகும் ேபா  கைடசி ைறயாக அந்தப் க்காரப் ெபண்ைண அவன் கண்கள் 
ஏக்கத்ேதா  பார்க்கத் தவறவில்ைல. தன்ைன ஏமாற்றிய ேசந்தன், அவ ைடய 
சூழ்ச்சிகள் ேவ  எத்தைனேயா க்கியமான சிந்தைனகள் - எ ம் அப்ேபா  
தளபதியின் உள்ளத்தில் ேமெல ந்  நிற்கவில்ைல. கால் ேபான ேபாக்கில் நடந்  
ெகாண்ேட, ெபா த்தமில்லாத இடத்தில் ெபா த்தமில்லாத அழைக ைவத்  வி ம் 
பைடப்பின் ரண்பாட்ைடச் சிந்தித் க் ெகாண்ேட சாைலயில் நடந்தான். எங்ேக 
ேபாகிேறாம் என்ற நிைனேவ இல்ைல அவ க்கு. 
    -------------- 
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1.22. அ கள் கூறிய ஆ டம் 
 
    றவிைய நீராடச் ெசால் விட்  அவ ைடய ைசக்கு ேவண் ய மலர்கைளக் 
ெகாய்வதற்காக நந்தவனத் க்குச் ெசன்ற குழல்ெமாழிைய அம்பலவன் ேவளான் 
சந்தித்தான் அல்லவா? மகாமண்டேலசுவரர் உங்களிடம் ெசால் ம்ப  க்கிய ெசய்தி 
கூறிய ப்பியி க்கிறார் என்  ேவளான் கூற ம், "என்ன அவசரச் ெசய்திேயா?" 
எனப் பதறிப் ேபானாள் அவள். 
 
    "அம்மா! வசந்த மண்டபத்தில் தங்கியி க்கும் றவிையக் கண் ம் க த் மாகக் 
கவனித் க் ெகாள்ளச் ெசான்னார். அ கள் மாெப ம் சித் வித்ைதகள், மந்திர 
தந்திரங்கள் எல்லாம் ைகவரப் ெபற்றவராம். சிறி  மனங்ேகாணினா ம் ெசால்லாமல் 
இங்கி ந்  மைறந்  வி வாராம். அவர் இங்கி ந்  மைறந்  விட்டால் அதனால் 
ெதன்பாண்  நாட் க்ேக பலவிதத்தி ம் தீங்குகள் உண்டாகுமாம். கண்ைண இைம 
காப்ப  ேபால் இந்தத் தீவி ந்  ெவளிேயறி விடாமல் அவைரப் பத்திரமாக காக்க 
ேவண் ம் என்  கூறி அ ப்பினார்" என்றான் படேகாட்  அம்பலவன் ேவளான். 
 
 
    இைதக் ேகட்ட ம் குழல்ெமாழிக்கு நிம்மதி ஏற்பட்ட . "அப்பா! இவ்வள தானா? 
என்ன பிரமாதமான ெசய்திேயா என்  பயந்  ேபாேனன். இைதத்தானா தி ம்ப ம் 
அப்பா உன்னிடம் ெசால் விட் ப் ேபானார். ஏற்கனேவ என்னிடம் அவர் கூறிய 
ெசய்திதாேன!" என்  அவ க்குப் பதில் ெசால் விட்  நந்தவனத் க்குள் 

ைழந்தாள் அவள். 
 
    ேவளான் வந்த வழிேய தி ம்பிப் படகுத் ைறக்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். 
இைடயாற்  மங்கலம் அரண்மைன நந்தவனத்தில் இல்லாத மலர் வைககள் 
ெதன்பாண்  நாட் ேலேய இல்ைல என்  ெசால்  விடலாம். தீவின் நிலப் பரப்பில் 
கட்டடங்க ம் மாளிைகக ம் அைமந்தி ந்த பகுதி ேபாக எஞ்சிய பகுதி வ ம், 
வானளாவிய மரங்க ம், மலர்ச் ேசாைலக ம், பசும் ல்ெவளிக ம், மலர் 
வாவிக ம் நிைறத் க் ெகாண் ந்தன. நந்தவனத் க்குள் ெசன்ற குழல்ெமாழி கால் 
நாழிைகக்குள் பலவைக மலர்களா ம் குடைலைய நிரப்பிக் ெகாண்  தி ம்பி 
விட்டாள். 
 
    அ கள் நீரா  வழிபா கைள த் க் ெகாண்ட பின் குழல்ெமாழி அவைர 
அட் ற்சாைல சைமயலைறக்கு அைழத் ச் ெசன்  உண  பாிமாறினாள். உண  

ந்த ம் குழல்ெமாழி அவைர ேநாக்கி, "அ கேள! தாங்கள் இனி வசந்த 
மண்டபத்தில் ெசன்  ஓய்ெவ த் க் ெகாள்ளலாம். மாைலயில் நான் அங்கு வ ேவன். 
ேவளானிடம் ெசால் ப் படகில் சிறி  ேநரம் பறளியாற்றில் சுற்றி வரலாம்" என்றாள். 
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    "ெபண்ேண! பக ல் உறங்கும் வழக்கம் எனக்குக் கிைடயா . இப்ேபா  நீ எனக்கு 
ஓர் உதவி ெசய்ய ேவண் ம். இந்த இைடயாற்  மங்கலம் மாளிைகையச் சுற்றிப் 
பார்க்க ேவண் ெமன்  எனக்கு ஆைசயாக இ க்கிற . நீ என்ேனா  கூட வந்  
சுற்றிக் காட்ட மா?" என்றார் அவள் கத்ைத உற் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட. 
 
    அவ ைடய வி ப்பத்ைதக் ேகட் க் குழல்ெமாழி திைகத்தாள். அவ க்கு என்ன 
பதில் ெசால்வெதன்  தயங்கினாள். அவர் ெவளியிட்ட வி ப்பம் அத்தைகயதாக 
இ ந்த . ெதன்பாண்  நாட் ன் பைடத் தைலவனான தளபதி வல்லாளேதவன் கூட 
ெவளியிட யாத வி ப்பம் அ . இன்  வைர இைடயாற்  மங்கலம் மாளிைகயின் 
ஒவ்ெவா  ைல க்குகைள ம் குைறவின்றி ைமயாகப் பார்த்தவர் 
மகாமண்டேலசுவரைரத் தவிர ேவ  யா மில்ைல. அவ ைடய அ ைமப் 

தல்வியான குழல்ெமாழிக்கும் அந்தரங்க ஒற்றனான நாராயணன் ேசந்த க்கும் கூடத் 
ெதாியாத இரகசியப் பகுதிகள், பா காப் க்குட்பட்ட இடங்கள் எத்தைனேயா அந்த 
மாளிைகயில் உண் . அப்ப  இ க்கும் ேபா  ஊர் ேபர் ெதாியாத இந்தத் றவிக்கு 
மாளிைகையச் சுற்றிக் காட் வ  எப்ப  ம்? 'சுற்றிக் காட்டலாம் என்ேற 
ைவத் க் ெகாண்டா ம் எவற்ைறக் காட் வ ? எவற்ைற மைறப்ப ?' குழல்ெமாழி 
இ  தைலக் ெகாள்ளி எ ம்பாகத் தவித்தாள். 
 
    "நீ தயங்குவைதக் கண்டால் என் ைடய வி ப்பத்ைத நிைறேவற் வதில் ஏேதா 
சில இைட கள் இ ப்பதாக அல்லவா ெதாிகிற ? ந்தால் சுற்றிக் காட்டலாம். 
இல்லாவிட்டால் நான் வற் த்தவில்ைல" என்  தணிவான குர ல் மன்னிப் க் 
ேகட்ப  ேபான்ற ெதானியில் கூறினார் றவி. 
 
    "இைட களா? அப்ப  ஒன் மில்ைல. இந்த மாளிைகையப் ெபா த்தவைரயில் 
என் ைடய தந்ைத சில கட் ப்பா க ம் வைரயைறக ம் ைவத்தி க்கிறார்." 
 
    "என்ன கட் ப்பா கெளன்  நான் அறியலாேமா?" 
 
    "எல்லா இடங்கைள ம் எல்ேலா க்கும் சுற்றிக் காட் வதில்ைல! அரண்மைனயில் 
இ ப்பவர்க ம் சாி, வந்  ேபாகிற வி ந்தினர்க ம் சாி, இன்னார் இன்ன 
பகுதிகளில் தான் பழக ேவண் ெமன்  க ைமயான கட் க்காவல் ைவத்தி க்கிறார்." 
 
    அவள் கூறியைதக் ேகட் த் றவி ம ெமாழி கூறாமல் இேலசாகப் ன் வல் 
ெசய்தார். 
 
    "என்ன நீங்களாகேவ சிாித் க் ெகாள் கிறீர்கள்?" 
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    "மகாமண்டேலசுவராின் கூர்ைமயான அறி  எப்ப ெயல்லாம் ேவைல 
ெசய்கிறெதன்  நிைனத் ப் பார்த்ேதன், சிாிப்  வந்த ." 
 
    "பரவாயில்ைல அ கேள! உங்கள் வி ப்பத்ைத நான் ெக க்கக் கூடா . எ ந்  
வா ங்கள். இந்த மாளிைகயில் எந்த இடங்கைளெயல்லாம் காட்ட ேமா 
அவற்ைறக் காட் கிேறன்." 
 
    "நீ காட்டாத இடங்கைளெயல்லாம் நான் என் ைடய தவ வ ைமையக் ெகாண்  
ஞான ேநாக்கத்தால் பார்த்  விட்டால் என்ன ெசய்வாய்?" 
 
    "அப்ப  ஞான ேநாக்கத்தால் பார்க்கிற சாமர்த்திய ள்ளவர் எல்லா இடங்கைள ம் 
இ ந்த இடத்தி ந்ேத பார்த் க் ெகாள்ளலாேம?" என்  பச்ைசக் குழந்ைத ேபால் 
ைகெகாட் ச் சிாித்  அவைரக் ேக  ெசய்தாள் மகாமண்டேலசுவராின் தல்வி. 
 
    "நீ ெபாிய கு ம் க்காரப் ெபண்! உன் தந்ைதயின் சூழ்ச்சி, சா ாியம் ஆகியவற்றில் 

க்கால் பங்கு உனக்கு வந்தி க்கிற " என்  சிாிப் க்கிைடேய கூறிக் ெகாண்ேட 
சுற்றிப் பார்ப்பதற்காக எ ந்தி ந்தார் றவி. 
 
    குழல்ெமாழி அவைர அைழத் க் ெகாண்  அவ க்கு ன் நடந்தாள். 
 
    "அ கேள! றவிக க்கு க்கால ம் உண ம் திறன் உண்ெடன்  ேகள்விப் 
பட் க்கிேறன். இத் ெதன்பாண்  நாட் ன் எதிர்காலத்ைதப் பற்றிய சில க்கியமான 
ெசய்திகைளப் பற்றி நான் உங்களிடம் ஆ டம் ேகட்கப் ேபாகிேறன்." 
 
    "ஆகா தாராளமாகச் ெசால்கிேறன். எதிர்காலம் ஒளி நிைறந்ததாக இ க்கப் 
ேபாகிற . ெவற்றிக ம், ெசல்வங்க ம் விைளயப் ேபாகின்றன. மாதந் தவறாமல் 

ன்  மைழ ெபாழியப் ேபாகிற ..." 
 
    "ேபா ம்! ேபா ம்! நி த்திக் ெகாள் ங்கள். உலகத்தில் தல் ேசாதி டன் 
பிறந்ததி ந்  இன்  வைர ெபா வாக எல்ேலா ம் ைவத் க் ெகாண் க்கிற 
நாைலந்  கு ட்ைடகைளேய நீங்க ம் அவிழ்த்  வி கிறீர்கேள? மாதம் ன்  
மைழ ெபய்வைத இன்ெனா வர் கூறியா அறிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்? வளத் க்கு 
இ ப்பிடமான நாஞ்சில் நாட் ல் மாதம் ப்ப  நா ம் எங்ேகயாவ  மைழ ெபய்  
ெகாண் தான் இ க்கிற ..." ன்னால் நடந்  ெகாண் ந்த குழல்ெமாழி தி ம்பி 
நின்  அவைரக் ேக  ெசய்தாள். 
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    அப்ேபா  அவர்கள் இ வ ம் இைடயாற்  மங்கலம் மாளிைகயில் ெதற்கு 
ைலயில் ஒ  க்கியமான பகுதிக்கு வந்தி ந்தார்கள். கண்ணா  ேபான்ற 

சுவர்களில் தீட் யி ந்த உயிர்க்கைள ெசாட் ம் ஓவியங்கைளெயல்லாம் பார்த் க் 
ெகாண்ேட நடந்தார் றவி. மகாமன்னராகிய பராந்தகப் பாண் யாின் ரச் ெசயல்கள் 
அந்த ஓவியங்களில் தீட்டப்பட் ந்தன. இன் ம் ெதன்பாண்  நாட் ன் அரச 
மரைபச் ேசர்ந்த ரர்களின் ேபார் ெசயல்கள், வாழ்க்ைகக் காட்சிகள், அறச் ெசயல்கள், 
தி ப்பணிகள் எல்லாம் தீட்டப்பட் ந்தன. அந்த ஓவியங்கைள நிமிர்ந்  பார்க்கும் 
ேபா  இளந் றவியின் மயக்கும் கத்தில் ெப மிதச் சாயல் படர்ந்த . விாிந்  
அகன்ற ர மார் ம், ெசறிந்  உயர்ந்த ேதாள்க ம் விம்மிப் ைடத்தன. விழிகளில் 
அற் தமானெதா  ஒளி மின்னிய . றவிக்கு மனதில் சுய நிைன , சூழ்நிைலகைள 
மறந்த ஒ  ெப ம் பரவசம் உண்டாயிற் . தன்ேனா  குழல்ெமாழி என்ற ெபண் வந்  
ெகாண் ப்ப  கூட அவ க்கு மறந்  ேபாய்விட்ட . சுவர்ப்பரப்பில் க்கும் 
உயிர்களாக நின்ற அந்த ஓவியங்களில் பந்த பாசங்கள் இல்லாத றவியின் 
உணர்ச்சிையக் கவர அப்ப  என்னதான் இ ந்தேதா? எதிேர பார்க்காமல் சுவைரக் 
கண்  ெகாண்ேட நடந்தவைர "நில் ங்கள்! இதற்கு ேமல் ேபாகக் கூடா . இனிேமல் 
க ைமயான பா காப் க்கு உட்பட்ட இடம்" என்  கு க்ேக ைக நீட்  வழிமறித்தாள் 
குழல்ெமாழி. 
 
    சுவர்ச் சித்திரங்கள் என்ற கன லகத்தி ந்  வி பட்  எதிேர பார்த்தார் றவி. 
அந்த இடத் க்கு எதிேர இ ந்த அைற வாயி ல் ய ெவள்ைளத் திைர ெதாங்கிய . 
திைரயில் பாண் ப் ேபரரசின் அைடயாளச் சின்னமாகிய மீனின் உ வ ம் நாஞ்சில் 
நாட் க் கலப்ைப, ேமழி வ வங்க ம் ெபாிதாக வைரயப்பட் ந்தன. திைரக்கு 
இப்பால் மின்னல் தண்  ேபால் ஒளி சும் உ விய வாள்க டன் இரண்  யவன 

ரர்கள் காவல் ாிந்  ெகாண் ந்தனர். 'அடல் வாள் யவனர்' என்ற சங்கத் தமிழ் 
ல்களின் வர்ணைனக்கு ஏற்பக் க ெம கில் பி த் ப் பி த்  உ வாக்கிய இரண்  

பயங்கரச் சிைலகள் நிற்ப  ேபால் ஆடாமல், அைசயாமல் நின்  ெகாண் ந்தனர் 
அந்த யவன நாட் க் காவல் ரர்கள். 
 
    "ஏன் இதற்கு ேமல் ேபாகக்கூடா  என்கிறாய்? ேபானால் என்னவாகிவி ம்?" 
என்  ேகட்டார் றவி. 
 
    "நான் தான் ன்னேமேய ெசான்ேனேன! இந்த மாளிைகயில் என் தந்ைதயாாின் 
வி ப்பத் க்கு இணங்கத்தான் ஒவ்ெவா வ ம் நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
அவ ைடய உத்தரைவ மீறினால் அவ க்குக் ேகாபம் வந்  வி ம். என்ன ெசய்வார் 
என்ேற ெசால்ல யா ." 
 
    "யா ம் பார்க்கக் கூடாத அைறகளில் இ ம் ஒன்ேறா?" 
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    "ஆமாம்!" 
 
    "அப்ப யானால் சாி! இதற்கு ேமல் நாம் ேபாக ேவண்டாம். உன் வார்த்ைதக்கு நான் 
கட் ப்ப கிேறன். ஆனால் அந்தத் திைறக்குப் பின்னால் என்ன இ க்கிற  
என்பைதயாவ  ெதாிந்  ெகாள்ளலாேமா?" - றவி ேகட்டார். 
 
    குழல்ெமாழி ெகாற்ைகத் ைற ஒளி த் க்கைளப் ேபான்ற தன் அழகிய பல்வாிைச 
ெதாியச் சிாித்தாள். "அ கேள! நீங்கள் ெபாிய தந்திரக்காரர். அந்த இடத் க்ேக 
ேபாகக்கூடாெதன்  நான் ெசால்கிேறன். நீங்கேளா அங்ேக என்ன இ க்கிறெதன்  
ேகட்கிறீர்கள்? ெகட் க்கார மனிதர்தாம் நீங்கள்." 
 
    "ெசால்லாவிட்டால் ேபாேயன். நான் ஆ டத்தால் கண்  பி த் த் ெதாிந்  
ெகாண்டால் அப்ேபா  என்ன ெசய்வாய்? இேதா கண்  பி த்  வி கிேறன் பார்!" 
என்  ெசால்  ஏேதா மந்திரத்ைத உச்சாிக்கிறவர் ேபால் பாவைன ெசய்தார். 
 
    "அேட அப்பா! கண் பி த்  வி ர்கேளா? எங்ேக, கண் பி த் ச் ெசால்  
வி ங்கேளன், பார்ப்ேபாம்." 
 
    "இேதா ேகட் க் ெகாள், ெதன்பாண்  ேவந்தர் மரபின் சுந்தர ம், ர வா ம், 
ெபாற் சிம்மாசன ம் ஆகிய அரசுாிைமச் சின்னங்கள் இ க்கின்றன அங்ேக." 
 
    றவியின் ஆ டத்ைதக் ேகட்  அதிர்ந்  ேபாய் நின்ற குழல்ெமாழியின் கத்தில் 
ஈயாடவில்ைல. 
    ------------   
 

1.23. ஊைம ேபசினாள் 
 
    தி நந்திக்கைரச் சமணப் ெப ம்பள்ளியின் வாச ல் அந்தப் க்கார ஊைமப் 
ெபண்ணிடம் ேசந்தைனப் பற்றி விசாாித்  விட் த் தளபதி வல்லாளேதவன் 
சாைலயில் இறங்கிச் ெசன்ற சில கணங்க க்குப் பின் ஓர் அதிசய நிகழ்ச்சி 
நைடெபற்ற . அதிசயெமன்றால் ெவ ம் அதிசயமா அ ? வியப்ைப ம், 
திைகப்ைப ம் ஒ ங்ேக உண்டாக்கக் கூ ய அதிசய நிகழ்ச்சி அப்ேபா  அங்ேக 
நைடெபற்ற . 
 
    சமணப் பள்ளியின் கிழக்குப் றம், இ ப  ப்ப  அ  பள்ளத்தாக்கு நிலமாக 
இ ந்த . அந்தப் பள்ளத்தாக்குப் பிரேதசத்தில் சிறிய காட்டா  ஒன்றின் கிைளக் 
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கால்வாய் பாய்ந்  ெகாண் ந்த . கால்வாய்க்கு அப்பால் சமெவளி நிலத்தில் 
ெந ந் ரத் க்கு ெந ந் ரம் பாக்கு மரங்க ம் ெதன்ைன மரங்க ம் அடர்த்தியாக 
வளர்ந்தி ந்தன. பாக்கு மரங்களின் ாில் மி மி ெவன்  மின் ம் க்ேகாண 
வ வப் பச்ைச இைலக ம், ெகாத் க் ெகாத்தாக மிளகுக் ெகா க ம் த விப் 
படர்ந்தி ந்தன. 
 
    தளபதியின் தைல ேமற்ேக தி நந்திக்கைரச் சாைலயின் தி ப்பத்தில் மைறந்தேதா 
இல்ைலேயா, தைரயின் இைடெவளி ெதாியாமல் படர்ந்  கிடந்த கீழ்ப் றத் ப் 
பள்ளத்தின் பசுைமயி ந்  இரண்  ெசந்நிறக் குதிைரக ம் ஒ  குட்ைட மனித 
உ வ ம் ெம வாக ெவளிேயறி ேமட் க்கு வந்தன. அந்த உ வேம நாராயணன் 
ேசந்தன். 
 
    அப்ேபா ம் அந்தப் க்காரப் ெபண் டன் அவள் தந்ைத ம் அங்ேக தான் 
உட்கார்ந்  ெகாண் ந்தார். என்ன ஆச்சாியம்? எந்த ஓர் அழகிய ெபண்ைணப் 
பிறவிச் ெசவி  என் ம் பிறவி ஊைம என் ம் தளபதி எண்ணி, பைடத்தவன் 
ைககைளத் ற்றிக் ெகாண்  ேபானாேனா, அந்தப் ெபண் இப்ேபா  நாராயணன் 
ேசந்தனிடம் வாய் திறந்  ேபசினாள். "ஐயா! நீங்கள் கூறியப ேய அந்த மனிதாிடம் 
ந த்  ஏமாற்றி அ ப்பி விட்ேடாம். நான் ஊைமயாகேவ ந த்  விட்ேடன். என் 
தந்ைத ம் தமக்கு ஒன் ம் ெதாியாெதன்  பதில் ெசால்  அ ப்பிவிட்டார்" என்  
குயி ன் இனிைம ம் யாழின் நளின ம் ெசறிந்த குர ல் நாராயணன் ேசந்தனிடம் 
கூறினாள் அந்தப் க்காரப் ெபண். 
 
    "மிக ம் நல்ல காாியம் ெசய்தீர்கள்! உனக்கும் உன் தந்ைதக்கும் நான் என் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க் ெகாள் கிேறன், ெபண்ேண!" என்  ெசால் க் ெகாண்ேட 
தன் இ ப் க் கச்ைசைய அவிழ்த்  இரண்  ெபாற்காசுகைள அந்தப் ெபண்ணிடம் 
எ த் க் ெகா த்தான் நாராயணன் ேசந்தன். வட்டமாக இ ந்த அந்தக் காசுகளின் 
ஒ றம் மகர மீன் வ வம், இன்ெனா  றம் யாைனயின் உ வம் அைமந்தி ந்தன. 
பாண் ய நாட் ல் பராந்தகனின் இ திக் காலத்தில் ெவளியிடப் ெபற்ற நாணயங்கள் 
அைவ. 
 
    காசுகைளப் ெபற் க் ெகாண்  மலர்ந்த கத்ேதா  ைக கூப்பி வணங்கினாள் 
அவள். 
 
    "ஐயா! நீங்கள் அ க்க  இந்தப் பக்கம் குதிைரயில் வந்  ேபாக ேவண் ம்!" 
உபசாரத் க்காகச் ெசால் கிறவைனப் ேபாலக் கிழவன் அந்த வார்த்ைதகைளச் 
ெசான்னான். 
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    உடேன நாராயணன் ேசந்தன் கத்தில் கு ம்  மிளிரச் சிாித் க் ெகாண்ேட 
கிழவைன ம் அவன் ெபண்ைண ம் பார்த் , "ஆகா! அதற்ெகன்ன? அ க்க  
வ வதற்கு தைடயில்ைல. ஆனால் அ க்க  என்னிடத்தில் இரண்  ெபாற்காசுகள் 
இ க்காேத?" என்  குத்தலாக ஒ  ேபா  ேபாட் விட் ப் றப்பட்டான். 
 
    அவன் றப்ப கிற சமயத்தில், "ெகாஞ்சம் க்கள் த கிேறன். உங்கள் 
இல்லத் க்குக் ெகாண்  ெசல் ங்கள்" என்  கூறிப் க்கைள அள்ளினாள் அவள். 
"அதற்குப் பயேன இல்ைல. நான் இன் ம் ஒற்ைறக் கட்ைடதான்!" என்  கூறி 
நைகத்தான் நாராயணன் ேசந்தன். 
 
    "இன் மா உங்க க்குத் தி மணம் ஆகவில்ைல?" என்  ேகட்டார் கிழவர்! 
"உங்கள் மகைளப் ேபால ஓர் அழகான நல்ல ெபண் கிைடக்கிற வைர தி மணேம 
ெசய்  ெகாள்வதில்ைல என்  கங்கணம் கட் க் ெகாண் க்கிேறன்" என்  
ெசால் க் ெகாண்ேட ஓரக்கண்ணால் அந்தப் க்காரப் ெபண்ைண ேநாக்கினான். 
அவள் தைலையக் குனிந்  ெகாண்டாள். 
 
    "வ கிேறன், ெபாியவேர!" என்  ஒ  குதிைரயில் ஏறிக் ெகாண்  இன்ெனான்றின் 
க வாளக் கயிற்ைறப் பி த்தவாேற பக்கத்தில் நடத்திக் ெகாண்  றப்பட்டான் 
ேசந்தன். 
 
    வந்த வழிேய தி ம்பிச் ெசன்  ன்  எந்தச் சாைலயில் பறளியாற்  
ெவள்ளத்தினால் உைடப்  ஏற்பட் ப்பதாகத் தளபதியிடம் ெசால்  அவைனச் சுற்  
வழியில் இ த்த த்தாேனா அேத சாைலயில் தான் இப்ேபா  ெசன்றான் ேசந்தன். 
கூற்றத் தைலவர் கூட்டத்  நிகழ்ச்சிகளில் கலந்  ெகாள்வதற்காகச் ேசந்த ம் 
அரண்மைனக்குப் ேபாகிறான் ேபா க்கிற . ேபாகட் ம். அவ க்கும் ன்ேப 
ேநயர்கைள அரண்மைனக்கு அைழத் க் ெகாண்  ேபாய் அங்கு நடக்கும் 
வி வி ப்பான நிகழ்ச்சிகைளக் காண்பித்  விட வி ம் கிேறன் நான். 
தி நந்திக்கைரச் சமணப்பள்ளியில் ேசந்தனால் ஏமாற்றப்பட்  மனம் ேசார்ந்  
கால்நைடயாகக் கிளம்பிய தளபதி வல்லாளேதவ ம், ஏமாற்றிவிட் க் குதிைரயில் 
கிளம்பிய ேசந்த ம் றத்தாய நாட்  அரண்மைனக்கு வந்  ேசர ெவகு ேநரம் 
ெசல் மாைகயினால் நாம் ந்திக் ெகாண்  விடலாம். 
 
    "திைரைய அகற்றி வி ங்கள்" என்  மகாமண்டேலசுவரர் கூறிய டேன திைரக்குப் 
பின்னா ந்  ஆள் நடந்  ெசல் ம் அரவம் ேகட்ட ம் அங்ேக கூ யி ந்த 
அத்தைன ேப ம் பரபரப்பைடந்தார்கள். "பி ! பி ! யாராயி ந்தா ம் ஓ  தப்பி 
விடக்கூடா " என்  அங்கி ந்த காவல் ரர்கைளப் பார்த் க் கூச்ச ட்டார் 
மகாமண்டேலசுவரர். அங்கு நின்  ெகாண் ந்த ெமய்க்காப்பாளர்க ம், காவல் 

ரர்க ம் வாள்கைள உ விக் ெகாண் ம், கூர்ைமயான ேவல்கைள ஓங்கிக் 
ெகாண் ம் தடதடெவன்  ஓைச ண்டாகும்ப த் திைரக்குப் பின்னால் 
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பாய்ந்ேதா னர். திைரக்குப் பின்னா ந்த பகுதியில் சாளரங்கேளா, 
கதிர்மாடங்கேளா, பலகணிகேளா இல்லாததால் பகல் ேநரத்திேலேய இ ண்  
கிடந்த . அதன் காரணமாகத் ேத ச் ெசன்றவர்கேள ஒ வர் ேமல் ஒ வர் ேமாதிக் 
ெகாண்டனர். கண் பி க்க ேவண் ய ஆள் மட் ம் அகப்படேவ இல்ைல. 
மந்திராேலாசைன மண்டபத்தின் பின் றம் சுவேராரமாக ஒ  ப க்கட்  கீழ் ேநாக்கி 
இறங்கிச் ெசன்ற . அ  அரண்மைனயின் நிலவைறக்குச் ெசல் ம் பாைத. றத்தாய 
நாட்  அரண்மைனயின் பல பகுதிகளில் அைமந்தி ந்த நிலவைறகளில் 

க்கியமான  அ தான். ேபார்க் காலங்களி ம், அரசியல் குழப்பமான சூழ்நிைலகள் 
ஏற்ப ம் காலத்தி ம், அரண்மைனயி ள்ள விைல யர்ந்த கைலப்ெபா ள்கள், 
சிைலகள், ன் ள்ள ேவந்தர்கள் வழங்கிய நாணயங்கள், உபேயாகித்த ஆ தங்கள், 
கவசங்கள் இவற்ைறெயல்லாம் அந்த நிலவைறயில் பா காப்பாகப் பத்திரப்ப த்தி 
ைவப்ப  வழக்கம். 
 
    திைரக்குப் பின்னால் ஒளிந்தி ந்தவன் தப்பிச் ெசன்றி ந்தால் கீேழ நிலவைறக்குச் 
ெசல் ம் ப க்கட்ைடத் தவிர ேவெறந்த வழியினா ம் தப்பிச் ெசன்றி க்க யா . 
சிலர் நிலவைறக்குள் ேபாகும் வழியி ம் சிறி  ரம் ெசன்  ேத னார்கள். ஆள் 
அகப்படவில்ைல. ப க்கட்  ஆரம்பமாகும் இடத்தில் ஒ  சிறிய ச ரமான ெவள்ைளப் 
பட் த் ணி கிடந்த . அைத எ த் க் ெகாண்  ேபாய் மகாமண்டேலசுவராிடம் 
ெகா த்தார்கள். 
 
    "ஆள் அகப்படவில்ைலயா?" என்  சினம் ெபாங்கும் குர ல் அதட் க் ேகட்டார் 
அவர். 
 
    "நிலவைறக்குள் ேபாய்த் தப்பிச் ெசன்றி க்கலாெமன்  ெதாிகிற . ப  இறங்கும் 
வழியில் இந்தப் பட் த் ணி கிடந்த " என்  ெசால்  ணிைய அவாிடம் 
ெகா த்தார்கள் ேத ச் ெசன்  தி ம்பியவர்கள். 
 
    "உடேன ஓ ப் ேபாய்க் கீேழ நிலவைறக்கு இறங்கும் வழியின் கதைவ அைடத்  

ன் றமாகத் தாழிட்  வி ங்கள்" என்  கூறி அவர்கைள ம ப ம் ரத்தினார் 
மகாமண்டேலசுவரர். அவர்கள் கதைவ அைடக்கச் ெசன்ற ம் அங்கு கூ யி ந்த 
அத்தைன ேப க்கும் ந வில் அந்தப் பட் த் ணிைய விாிக்காமல் ஒ  ைலயில் 

ணின் ம றம் மைறவில் ேபாய் நின்  ெகாண்  அைத விாித் ப் பார்த்தார். 
பய ம் கலவர ம் அைடந்த பீதியின் நிழல் பதிந்த கங்களால் ஒ வைரெயா வர் 
பார்த் க் ெகாண்  மகாராணியா ம் கூற்றத் தைலவர்க ம் மந்திராேலாசைன 
மண்டபத்  இ க்ைககளில் ற்றி ந்தனர். ெமய்க் காப்பாளர்க ம், ரர்க ம் 
நிலவைறக்குச் ெசல் ம் வழிைய அைடப்பதற்காக அதன் கனமான ெபாிய மரக்கதைவ 
இ த்  ம் ஓைச மண்டபம் எங்கும் எதிெரா த்த . 
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    மகாமண்டேலசுவரர் விாித் ப் பார்த்த அந்தப் பட் த் ணியில் ஏேதா ஒ  
குறிப்பிட்ட குழிவின க்கு அைடயாளச் சின்னம் ேபான்றெதா  சித்திரம் 
தீட்டப்பட் ந்த . 
 
    ஒ  ர இைளஞன் தன் வல  ைகயில் உ வி ஏந்திய வாளினால் தன  தைலைய 
அாிந்  கு தி ஒ க இட  ைகயால் தாங்கி நிற்ப  ேபால் அந்த ஓவியம் 
அைமந்தி ந்த . அந்த இைளஞர்களின் தைல றமாக மகரமீன் இலச்சிைன ம் 
ெபாறிக்கப்பட் ந்த . அவர் அந்த ஓவியத்ைதக் கவனமாகப் பார்த்தார். பட் த் 

ணியில் வைரயப் ெபற்றி ந்த அந்த அைடயாளச் சின்னம் அவ க்குப் தியதல்ல. 
ெதன்னவன் ஆபத் தவிகளின் அைடயாளம் அ . ஆபத் தவிப் பைடையச் ேசர்ந்த 
ஒவ்ெவா  ர ம் அந்த மாதிாித் ணிைய இ ப் க் கச்ைசயாக அணிந்  ெகாள்வ  
வழக்கம். 
 
    பட் த் ணிைய ம த்  ைவத் க் ெகாண்டார் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி. அவர் 
மனத்தில் பல விதமான சந்ேதகங்கள் உண்டாயின. 
 
    'ஆபத் தவிப் பைடகைளச் ேசர்ந்த யாவ ம் இப்ேபா  ேகாட்டாற்றி ள்ள ெதன் 
திைசப் ெப ம் பைடயின் கு யி ப்பில் அல்லவா தங்கியி க்கிறார்கள்? அவர்கேளா 
அல்ல  அவர்களில் ஒ வேனா இப்ேபா  இங்ேக எப்ப  வந்தி க்க ம்? 
திைரக்குப் பின்னால் ஒளிந்தி ந்தவன் ஆபத் தவிகளில் ஒ வன் தாேனா? அல்ல  
என்ைறக்காவ  ெதன்னவன் ஆபத் தவிகள் இங்ேக அரண்மைனக்கு வந்தி ந்த 
ேபா  நிலவைறக்கு அ கில் இைதத் தவறிப் ேபாட்  விட்டார்களா? இந்தப் ெபா ள் 
நிலவைறக்க கில் கிடந்ததனால் மட் ம் நாம் ஆபத் தவிகளின் ேமல் சந்ேதகப்பட்  
வி வதற்கில்ைல. ேவ  எவனாவ  நம் ைடய பைகவர்களின் ைகயாளாகிய ஒற்றன் 
வந்  ஒட் க் ேகட்  விட் ப் ேபாயி க்கலாம். நாம் இந்தத் ணி ஒன்ைற மட் ம் 
சான்றாகக் ெகாண்  யாைர ம் குற்றவாளியாக  எய்  வி வதற்கு இயலா ' - 
என்  சிந்தித்   ெசய்  ெகாண்டார் மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    அவர் ண் மைறவி ந்  ம ப ம் மந்திராேலாசைன மண்டபத்தின் ந வில் 
வந்  நின்ற ேபா  அவ ைடய உத்தர ப் ப ேய நிலவைறக் கதைவ அைடத்  
விட்டதாக ரர்கள் வந்  கூறினார்கள். 
 
    எல்லா ைடய கண்க ம் அவ ைடய கத்ைதேய கூர்ந்  பார்த் க் 
ெகாண் ந்தன. 
 
    "சந்ேதகப்பட் க் ெகாண்ேட இந்த இடத்தில் கூட்டத்ைத நடத்தக் கூடா . 
அவசியமானால் நிலவைறையத் திறந்  தீபங்கேளா  உள்ேள ெசன்  ேத ப் பார்த்  
விடலாம். இந்த மந்திராேலாசைன மண்டபத்ைத சுற்றி ம் ெவளிப் பகுதிகளில் 
சந்ேதகப்படத் தக்க திய மனிதர்கள் யா ம் இல்ைல என்  உ தியாகத் ெதாிந்  
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ெகாள்வதற்கு ன்னால் கூற்றத்தைலவர் கூட்டத்ைத இங்ேக ெதாடங்குவ  
நன்றாயிரா " என்  தம் க த்ைதக் கூறினார் பவழக்கனிவாயர். 
 
    ஏேதா கவைலயில் ஆழ்ந்  ேபாய் அமர்ந்தி ப்பவர் ேபால் தைலகுனிந்  ஒன் ம் 
ேபசாமல் உட்கார்ந்தி ந்தார் மகாராணி வானவன்மாேதவியார். 
 
    "பவழக்கனிவாயர் கூ வ  சாிேய! 'ேதரான் ெதளி ம் ெதளிந்தான் கண் ஐ ற ம் 
தீரா இ ம்ைப த ம்' - என்  ெதய்வப் லவராகிய தி வள் வர் கூறியி ப்பைதப் 
ப க்காதவர்கள் நம்மில் யா மில்ைல. ெதன்பாண்  நாட்  அரசியல் இரகசியங்கைள 
அறிவதற்காக யார் யாேரா சூழ்ச்சி ெசய்கிறார்கள் ேபா க்கிற . இல்ைலயானால் 
அந்தரங்க மந்திராேலாசைனக் கூட்டம் நைடெப ம் இந்த இடத்தில் நமக்கு மிக 
அ கில் வந்  ஒளிந்தி க்கும் அள க்கு ஒ  ன்றாவ  மனித க்குத் ணி  
ஏற்ப மா?" என்றார் பல்லாயிரங் காலத் ப் பயிர் ேபாலச் சிறந்த ெதான்ைம வாய்ந்த 
அதங்ேகாட்டாசிாியர் கு ம்பத்தில் பிறந்த ஆசிாியர். ப ப்பின் ெப மித ம் கைலயின் 
எழி ம் ஒ ங்கு ெதன்ப ம் அவ ைடய ஒளி ெபா ந்திய கமண்டலத்தில் இைதச் 
ெசால் ம்ேபா  கவைல இ ள் சூழ்ந்தி ந்த . 
 
    "மகாராணியா ம், மகாமண்டேலசுவர ம் இங்கு வ வதற்கு ன் நாங்கள் இேத 
இடத்தில் நீண்ட ேநரமாகப் பல ெசய்திகைள ம் ேபசிக் ெகாண் ந்ேதாம். 
அப்ேபாெதல்லாம் திைரக்குப் பின்னால் யா ம் ஒளிந்தி ந்ததாக எங்க க்குத் 
ெதாியவில்ைலேய" என்றார் கூற்றத் தைலவர்க ள் ஒ வராகிய கழற்கால் மாறனார். 
 
    "ஒளிந்தி க்கவில்ைல என்  நீங்க ம் நா ம் எப்ப  உ தியாகச் ெசால்ல 

ம்? ஒ  ேவைள, ேபச்சில் கவனமாக இ ந்த நாம் கவனிக்காமல் 
இ ந்தி க்கலாம். திைரக்குப் பின்னால் இ ப்பைத இங்ேக உட்கார்ந்  ேபசிக் 
ெகாண் ந்த நாம் எப்ப க் கவனித்தி க்க ம்? நம் ேபச்ைசேய தப்பி ஓ னவன் 

வ ம் ேகட் ந்தா ம் ஆச்சாியப்ப வதற்கு இல்ைல" என்  கழற்கால் 
மாறனாாின் க த்ைதத் தி த்தினார் நன்கனிநாதர். 
 
    "இந்த மந்திராேலாசைனக் கூட்டத்ைத இவ்வள  நடந்த பின் ம் இன்ேற 
நிகழ்த் வாேனன்? நாைளக்குத் தள்ளிைவத்  விடலாேம!" என்றார் அ வைர ஒன் ம் 
ேபசாமல் சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தி ந்த வானவன்மாேதவியார். 
 
    "ஆம்! அப்ப ச் ெசய்வ தான் நல்ல " என்ற குரல் எல்ேலா ைடய வாயி ந் ம் 
ஒ த்த . ஆனால் மகாமண்டேலசுவரரான இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி மட் ம் 
வாையத் திறக்கேவ இல்ைல. அவ ைடய ெமௗனத்ைத மகாராணி கவனித்  விட்டார். 
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    "மகாமண்டேலசுவர ைடய க த்  என்னேவா?" என்  ெமல்லக் ேகட்டார் 
மகாராணி. 
 
    "கூட்டத்ைத இன்ேற நடத்தி விட ேவண் ெமன்ப தான் என் க த் . 
ேவண் மானால் இந்த இடத்தில் நடத்தாமல் ேவேறார் இடத்தில் நடத்தலாம். 
இன்ைறக்கு என்  குறிப்பிட்ட கூட்டத்ைத இன்ேற நடத்தலாம். நடத்தாமல் 
ேபாவதால் எத்தைனேயா திய ெதால்ைலகள் உண்டாகலாம்" என்  அவர் 
உ திெமாழி கூறிய ேபா  அதில் தீர்மானமான பி வாதம் ஒ த்த . 
    -----------  
 

1.24. கரவந்த ரத் த் தன் 
 
    இந்த அத்தியாயத்தின் கைத நிகழ்ச்சிையத் ெதாடங்குவதற்கு ன்னால் 
ேநயர்க க்கு ஒ  சில சாித்திர உண்ைமகைளத் ெதளிவாகச் ெசால் விட ேவண் ய  
அவசியமாகிற . பாண் யர் அரச மர  பற்றி ம், அவர் ரச் ெசயல்கள் பற்றி ம் 
சிறி  அறிந்  ெகாண்டால் கைதயின் ேமற்பகுதிகைள நன்றாக விளங்கிக் 
ெகாள்வதற்கு ம். 
 
    அளவற் ப் பரந்த, காலத்தின் ேபெரல்ைலக்கும் எட்டாமல் விாிந்  ெகாண்ேட 
ேபாகின்ற பழைமையத் தன் குலச் ெசல்வமாகக் ெகாண்ட பாண் யர் மரபின் 

தலரசன் வ வம்பலம் நின்ற பாண் யன். நிலந்த  தி வின்ெந ேயான் என ம், 
மாகீர்த்தி என ம் சிறப் ப் ெபயர்கள் ண் ந்தான் இம் மன்னன். தமிழ் ெமாழியின் 

 தல் தனி லாக ம், இலக்கணக் களஞ்சியமாக ம் விளங்கும் ெதால்காப்பியம், 
இவன் அைவயில் ெப ம் லவராக விளங்கிய அதங்ேகாட்டாசிாியர் தைலைமயில் 
தான் அரங்ேகற்றம் ெபற்ற . அதங்ேகாட்டாசிாியன் வழி ைறயினரான 
ஒவ்ெவா வ ம் பிற்காலத்ேத பன் றாயிரம் ஆண் கள் அேத கு ப்ெபயர் ெகாண்  
தமிழின் கழ் பரவ வாழ்ந்தி க்கலாம். இந்தக் கைதயில் வ ம் அதங்ேகாட்டாசிாியர் 
பைழய அதங்ேகாட்டாசிாியாின் பிற்காலத் தைல ைறயினாில் ஒ வராக இ க்க 
ேவண் ெமன்  ெகாண்  இந்தக் கைதக்காகக் கற்பைன ெசய்யப்பட்ட 
பாத்திரமாவார். 
 
    வ வம்பலம் நின்ற பாண் யன் (இந்தக் கைத நிக ம் காலத்தின் ெதன்பாண்  
நாட் ன் வற்றாத நீர் வளத் க்குக் காரணமாக இ க்கும் பறளியா  எனப்ப ம் 
பஃ ளியாற்ைற ன்  தன் தலாக ெவட் வித்தான். கடல் ெதய்வத்ைத வழிபட் க் 
ெகாண்டா ம் ' ந்நீர் விழா' என்ற விழாைவ ஏற்ப த்தினான். தைலச்சங்கத்தின் 
இ தியில் ஆண்ட ெப ம் ேபரரசனான இவன் காலத் க்குப் பின் பல்யாகசாைல 

கு மிப் ெப வ தி என்ற மன்னன் குற்ப்பிடத்தக்கவன். 
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    இவர்கள் காலத் க்குப் பின் கைடச்சங்க காலத் க்கு ன் ள்ள கால இைடெவளி 
பாண் யர் வரலாற்றின் இ ள் சூழ்ந்த பகுதியாகும். கைடச் சங்கத்தின் தல் பாண் ய 
மன்னாகிய டத்தி மாறன் காலத்தில் குமாிமைலத் ெதாட ம், குமாியா ம், குமாி 
நா ம் - ஆகிய ெதன்பாண்  நாட் ன் ெதன்ேகா  நிலப்பரப்  வ ம் 
கடல்ேகாளால் அழிந்த . இனிய ெப ங்கன  ேபால், அழகிய சுைவக் காவியம் ேபால், 
சிறந்  இலங்கிய கபாட ரம் என்ற நகரத்ைதக் கடல் வி ங்கிவிட்ட . 
 
    டத்தி மாற க்குப் பின் பதிைனந்  பாண் ய அரசர்களின் வழி ைறக்கு 
அப்பால் இ தி மன்னனாகிய நம்பி ெந ஞ்ெசழியேனா  கைடச்சங்கப் பாண் யர் 
மர  ந்  வி கிற . நம்பி ெந ஞ்ெசழிய க்குப் பின் பாண் ய நாட் ல் 
களப்பிரர்களின் ஆதிக்கம் ஏற்பட்ட . பாண் யன் க ங்ேகான் தைலெய த்த பின்ேப 
பாண்  நாட் ல் களப்பிரர் ஆட்சி ஒழிந்த . 
 
        "தன்பா ாிைம நன்கனம் அைமத்த 
        மானம் ேபார்த்த தாைன ேவந்தன் 
        ஒ ங்கா மன்னர் ஒளிநக ரழித்த 
        க ங்ேகா ெனன் ம் கதிர்ேவல் ெதன்னன்" 
 
    என்  அவன் கைழ ேவள்விக் கு ச் ெசப்ேப  ேபாற்றிப் பா ய . க ங்ேகான் 

தலான பிற்காலப் பாண் யர் வழியில் ேகாச்சைடயன், இரணதீரன், 
ெந ஞ்சைடயன் பராந்தகன் த ய கழ்ெபற்ற அரசர்கெளல்லாம் ஆண்  த்த 
பின் வரகுண மகாராசன் என் ம் ஈ  இைணயற்ற ேபரரசன் சூட் க் 
ெகாண்டான். பிறவிக் கடைலக் கடக்கும் ஞானத்ேதாணியாம் தி வாசகத்ைத எ திய 
மாணிக்கவாசகப் ெப மான் இவ்வரசன் காலத்திேலேய வாழ்ந் ள்ளார். ைசவத் 
தி ைறகளின் ெதாகுப்பாசிாியராகிய நம்பியாண்டார் நம்பி தம் ைடய ேகாயில் 
தி ப்பண்ணியார் வி த்தத்தில் வரகுண மகாராசைனப் கழ்ந்தி க்கிறார். 
 
    வரகுணனின் தல்வனான சீமாறன் சீவல்லபன் தன் இ  மக்க ள் த்தவரான 
வரகுண வர்ம க்குப் பட்டம் சூட் க் ெகாண்டான்; இவ க்கும் வானவன்மாேதவி 
என் ம் பட்டத்தரசிக்கும் பிறந்த தல்வேன இந்தக் கைதயில் வ ம் இராசசிம்மன். 
 
    இனி இங்ேக தைலப்பில் கா ம் கரவந்த ரம் பற்றிக் காண்ேபாம். ெதன்பாண்  
நாட் க்கும் வடபாண்  நாட் க்கும் ந ேவ ெநல்ேவ க் ேகாட்டத் த் 
ெதன்ேகா யில் பாண் யப் ேபரரசுக்கு உட்பட்ட சிற்றரசு ஒன்  இ ந்த . 
ேகாட்ைட ம் ெகாத்தள மாகப் பா காப்  அைமப் டன் கரவந்த ரம் என்ற ெபயர் 
ெகாண்  கழ் பரப்பிய . இந்தக் கைதயில் வ ம் இராசசிம்மனின் தந்ைதயான 
சைடயவர்ம பராந்தகனின் காலத்தில் கரவந்த ரத் க் ேகாட்ைட ம் அதன் ஆட்சி 
உாிைம ம் உக்கிரன் என் ம் கு நிலேவள் ைகயி ந்த . ெச க்கின் காரணமாக 
உக்கிரன் பாண் யப் ேபரரைச அவமதித்தான். அதனால் ெப மன்னரான பராந்தக 
பாண் யர் அவைன அடக்கிச் சிைறப்பி த் க் ெகாண்  வந்தார். பாண் யனின் 
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சிைறயில் சில திங்கள் ன் ற்ற பின் ஒப் க் ெகாண்  மீண் ம் தன் ேகாட்ைடையப் 
ெபற்றான் உக்கிரன். அதி ந்  கரவந்த ரத்  ஆட்சி ம் உக்கிரன் ேகாட்ைட ம் 
பாண் யப் ேபரரசின் ன்ேனற்றத் க்கு உ ைணயாக ம், ஆதரவாக ம் 
இ ந்தன. கரவந்த ரத் க் ேகாட்ைட உக்கிர ைடய மகன் உாிைமயாயிற் . 
 
    இதன் பின் பாண்  நாட்  அரசிய ல் இளவரசனான இராசசிம்ம க்கும், அவன் 
தாய் வானவன்மாேதவிக்கும் ஏற்பட்ட குழப்பம் நிைறந்த சூழ்நிைலகைள ம், 
வடபாண்  நாட்ைட ம், ம ைரைய ம், வடதிைச மன்னர் ெவன்  
ைகப்பற்றியைத ம், இராசசிம்மன் தைலமைறவாகச் ெசன்றைத ம், கைதையப் 
ப த்  வ ம் ேநயர்கள் அறிவார்கள். எஞ்சிய ெதன்பாண்  நாட் ன் வடக்கு 
எல்ைலயாக இ ந்த  கரவந்த ரேம. ெதன்பாண்  நாட் க் ேகாட்ைடயில் கூற்றத் 
தைலவர்கள் கூ யி ந்த அேத நாளில் கரவந்த ரத் க் ேகாட்ைடயின் வடக்ேக 
பயங்கரமான சில சங்ேகத நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. அதன் சிற்றரசனாக இ ந்த ெப ம் 
ெபயர்ச் சாத்தன் அதிர்ச்சியைடந்  ேபாய் உடேன அரண்மைனயில் மகாராணிையச் 
சந்தித்  விவரங்கைள அறிவிப்பதற்காக ஒ  தைன அவசரமாக ம் பரம 
இரகசியமாக ம் அ ப்பினான். இனிேமல் கைதையப் ப ங்கள். சாித்திரச் சூழ்நிைல 
ஒ வா  விளங்கியி க்கும். 
 
    தி நந்திக்கைரயி ந்  கால்நைடயாகப் றப்பட்ட தளபதி எப்ப ம் அன்  
இர க்குள் அரண்மைனக்குப் ேபாய்விட ேவண் ெமன்  யாய்த் த்தான். 
அவன் உள்ளம் என்ன ெசய்வெதன்றறியாமல் தவித்த . தி நந்திக் கைரயிேலா, 
அைதச் சார்ந் ள்ள இடங்களிேலா பிரயாணத் க்கு குதிைர கிைடக்குெமன்  
ேதான்றவில்ைல. ' க்கியமான பல ெசய்திகைளப் பற்றி ஆேலாசிக்க 
ேவண் யி ப்பதனால் மகாமண்டேலசுவரேரா, கூற்றத் தைலவர்கேளா, 
காைலயிேலேய கூட்டத்ைத த் க் ெகாண்  ஊர்க க்குத் தி ம்பியி க்க 

யா . என்ன அவசரமாயி ந்தா ம் நாைளக்குத் தான் அரண்மைனயி ந்  
றப்ப வார்கள். இப்ேபாேத இங்கு எங்காவ  குதிைர மட் ம் கிைடத்தால் ெபா  

மங்குவதற்குள் அரண்மைனக்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்  விடலாம்!' இப்ப ப் பலவா  
சிந்தித்த பின் கால்நைடயாகேவ ன்சிைறவைர ெசல்வெதன் ம் அங்ேக 
யாாிடமாவ  ேத ப் பி த் க் குதிைர வாங்கிக் ெகாள்ளலாம் என் ம் ஒ  வான 
தீர்மானம் ெசய்  ெகாண்  றப்பட்டான் வல்லாளேதவன். 
 
    சில நாட்களாகத் ெதாடர்ந்  ெபய்த மைழயின் அளைவ ம் ேசர்த்  ெவயில் 
வாட் ப் பிழிந்  ெகாண் ந்த . சாைலயின் இ ம ங்கி ம் மரங்கள் மட் ம் 
இல்லாமல் இ ந்தால் தளபதி நடந்  ெசன்றி க்கேவ யா . நாஞ்சில் நாட் ன் 
சிறப் களிெலல்லாம் சிறப்  அதன் அற் தமான சாைலகள். ஒவ்ெவா  சாைல ம் ஒ  
பசுஞ்ேசாைலயாகக் காட்சியளிக்கும். சத்தியத்தின் ன் ம் பின் ம் அறம் 
காரணத் ைணயாக நிற்ப  ேபால் சாைலயின் இ ற ம் சிறி ம் ெவயில் ைழய 

யாதப  அடர்ந்த மரங்கள் பசுைமக் குைடயாக நின்றனெவன்றால் நிழ க்குக் 
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ேகட்கவா ேவண் ம்? 
 
 
    ன்சிைறைய ேநாக்கிச் சாைலயில் நடந்  ெகாண் ந்த ேபா  சாைலயின் 
இ ற ம் அழகிய இயற்ைகக் காட்சிகைளக் கண்டான் தளபதி. பச்ைசப் பசும்பாய் 
விாித்தாற் ேபான்ற ெநல் வயல்கள், அவற்றின் இைடேய ள்ள நீர்ப் பள்ளங்களில் 
தீப்பி த்த  ேபால் மலர்ந் ள்ள பல ெசந்நிற மலர்கள், க ம் த் ேதாட்டங்கள், 
கத க்கா கள், கன்னிப் ெபண்ைணப் ேபால் கலகலத் ப் பா ம் சிற்ேறாைடகள்! 
என்ன வளம்! என்ன அழகு! வாழ்நாள் வ ம் அந்தத் ெதன்பாண்  நாட்  
காட்சிகளில் ஒ  திய அழகு பிறந்  ெகாண் ப்ப  ேபால் ேதான்றிய . 
 
    பல  ஆண் க க்கு ன்னால் சங்க காலத்தில் ஒ சிைறப் ெபாியனார் என்ற 

லவர் நாஞ்சில் நாட்ைடப் பற்றி வ ணித் ப் பா யி க்கும் றநா ற் ப் பாட ன் 
அழகிய க த் கள் அவ க்கு நிைன க்கு வந்தன. 
 
    'விைதத்த வித் கள் தண்ணீர் இல்ைலேய என்பதனால் ைளக்காமற் 
ேபாகமாட்டா. ைளத் ச் ெசழித் க் க ம்  ேபால் வள ம். ேகாைடக் காலத்தில் 
எங்கும் வறட்சி ெதன்ப ம் ேபா  ெபண்களின் கண்கைள ஒத்த க ங்குவைள மலர்கள் 
பா க்குமிடெமல்லாம் வளமாகப் த் க் கிடக்கும். க ப்  நிற அ  மரத்ைத ைடய 
மலர்கள் உதிர்ந்  மிதக்கும்ப  நீர்க் கால்கள் கடைல ேநாக்கி ஓ ம்.' 
 
    'ஆகா! இந்தப் லவ க்குக் க ங்குவைளப் க்கைள நிைனக்கும் ேபாேத 
ெபண்களின் கண்கள் தாேன நிைன க்கு வ கிறேத! உலகத்தில் கவிேநாக்கு என்பேத 
இப்ப த்தான் இ க்கும் ேபா ம்! அழகுள்ள ஒ  ெபா ைளப் பார்க்கும் ேபா  அேத 
அழகுள்ள மற்ெறா  ெபா ளின் நிைனைவ அ  ண்  வி கிறேதா?' 
 
    தன்ைன அறியாமேல தி நந்திக்கைரயில்  விற் க் ெகாண் ந்த அந்த இளம் 
ெபண்ணின் எழில் கம், நிைன கள் ஓ  மைற ம் அழகிய தடக்கண்கள் 
எல்லாவற்ைற ம் நிைனத் ப் பார்க்கத் ெதாடங்கினான் தளபதி வல்லாளேதவன். 
 
    தனக்குத்தாேன சிாித் க் ெகாண்டான். 'சற்  ன் அந்தப் லவைரப் பற்றி 
இகழ்ச்சியாக எண்ணிேனன்! எனக்கு மட் ம் இப்ேபா  எந்த நிைன  உண்டாகிற ? 
உடம்பில் இரத்த ம் உள்ளத்தில் நிைனக்கும் உர ம் இ க்கிறவைர மனிதர்கள் 
எல்ேலா க்கும் இந்த நிைன த் ெதாத் ேநாய் ெபா வான தாேனா?' 
 
    சிந்தித்தவாேற ன்சிைறைய ெந ங்கிக் ெகாண் ந்தான் அவன். இன் ம் கால் 
நாழிைகத் ரம் நடந்தால் ன்சிைறைய அைடந்  விடலாம். ெதாைலவில் ெதன்ப ம் 
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ஓவியம் ேபால் அவன் நடந்  ெகாண் ந்த சாைலயி ந்  பார்க்கும் ேபா  ஊர் 
மங்கலாகத் ெதாிந்த . எந்த ஊைர ம் ெதாைலவி ந்  பார்க்கும் ேபா  ேகாவி ம், 
ேகா ர ம், க ம், மரங்க மாக அதன் அழேக தனிக்கவர்ச்சி மிகுந்  ேதான் ம். 
அ கில் ெந ங்கி உள்ேள ைழந்  விட்டால் அந்தக் கவர்ச்சி இ ப்பதில்ைல. 

ைழந்  பார்க்கும் ேபா  கவைல ம், ன்ப ம், ேவதைன ம், வஞ்சைன ம் தான் 
அவற் ள் ெதாிகின்றன. 
 
    ஊர் ெந ங்க ெந ங்கத் தளபதியின் மனத்தில் சிந்தைனகள் குைறந்  ெசாந்தக் 
கவைலகள் எ ந்தன. ' ன்சிைறயில் எங்ேக ேபாய்த் ேத  யாாிடம் குதிைர ேகட்ப ? 
குதிைர கிைடத்தா ம் அரண்மைனக்குப் ேபாய்ச் ேச வதற்குள் இரவாகிவி ேம? 
காைலயி ந்  கூற்றத் தைலவர் கூட்டத்தில் என்ெனன்ன க்கியமான 
ெசய்திகைளப் ேபசி  ெசய்தார்கேளா? அவற்ைறெயல்லாம் நான் அ கி ந்  
அறிந்  ெகாள்ள யாமல் ெக த்  என்ைன, இந்தக் குட்ைடயன் ஏமாற்றி 
விட்டாேன? இனி நான் இரவில் அரண்மைனக்குப் ேபானா ம் அந்தரங்கக் 
கூட்டத்தில் நடந்த  பற்றி யாாிடமாவ  ேகட் த் ெதாிந்  ெகாள்ளலாம் என்ப ம் 
இயலா . என்ன நடக்கிறேதா பார்க்கலாம். எண்ணத்தில் அவநம்பிக்ைக 
கலந்தி ந்தா ம், வல்லாளேதவ க்கு அதனிைடேய ஒ  சி  நம்பிக்ைக ம் 
இ ந்த . 'ைவகைறயிேலேய ஆபத் தவிகள் தைலவன் மகரெந ங்குைழக்காதன் தன் 
கூட்டத்ேதா  அரண்மைனக்குச் ெசன்றி ப்பதனால் அவன் லமாக ஏதாவ  நடந்த 
ெசய்திகள், ேபசப்பட்ட விவரங்கள், குறிப்பாகேவா ெவளிப்பைடயாகேவா ெதாியலாம்' 
என நம்பினான் தளபதி. மந்திராேலாசைனக் கூட்டம் நடக்கிற இடத்தில் 
எல்ேலாைர ம் உள்ேள இ க்கவிட மாட்டார்கள். ஆனால் குைழக்காதன் குறிப் த் 
ெதாிந்தவன். சமயத் க்ேகற்றாற் ேபால் சாமர்த்தியமாக நடந்  ெகாள்ள அவ க்குத் 
ெதாி ம் என்  எண்ணித் தற்கா கமாகத் தி ப்தியைடந்தான் தளபதி. 
 
    'ேநேர ன்சிைற அறக்ேகாட்டத் க்குப் ேபானால் அங்ேக பகல் உணைவ த் க் 
ெகாள்ளலாம். அறக்ேகாட்டத்தில் இ ப்பவன் கூட நாராயணன் ேசந்தனின் 
தைமயனான அண்டராதித்த ைவணவன் தாேன? அவனிடேம அவ ைடய தம்பி 
ெசய்த வஞ்சைனைய விவாித்  நம் ைடய அவசர நிைலைய ம் கூறி குதிைர 
சம்பாதித் த் த மா  ேகட்கலாம். நாராயணன் ேசந்தைனப் ேபால் அடங்காப்பிடாாி 
இல்ைல அவன் தைமயன். பரம சா , அப்பாவி மனித ங் கூட. நாம் ெசான்னால் 
உடேன ேகட்பான்' என்  எண்ணியவனாக ஊ க்குள் ைழந்  
அறக்ேகாட்டத் க்குச் ெசல் ம் பகுதியில் நடந்தான் வல்லாளேதவன். 
 
    அறக்ேகாட்டத்  வாசைல அவன் ெந ங்கிய ேபா  அங்ேக அண்டராதித்த 
ைவணவ ம், அவன் மைனவி ேகாைத ம் நின்  ெகாண்  யாேரா ஒ  குதிைர 

ரைன வழிய ப்பிக் ெகாண் ந்தனர். குதிைரயின் ேமல் ற்றி ந்தவன் 
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அவர்க க்கு வணக்கம் ெச த்தி விைடெபற் க் ெகாண்  றப்படத் 
தயாராயி ந்தான். 
 
    திடீெரன்  தளபதி வல்லாளேதவன் கால்நைடயாக அங்கு வந்  ேசர்ந்த  
அவர்க க்கு வியப்ைப அளித்த . குதிைரயின் ேமல் இ ந்தவன் பரபரப்பைடந்  
உடேன கீேழ குதித் த் தளபதிைய வணங்கினான். அண்டராதித்த ம் ேகாைத ம் 
கூட வணங்கினர். 
 
    "கரவந்த ரத் க் கு நிலேவள் ெப ம்ெபயர்ச் சாத்தனிடமி ந்  வ கிேறன். 
அவசர ஓைல ஒன் டன் அரண்மைனக்குத் த ப்பப் பட் க்கிேறன்" என்  
தளபதி வல்லாளேதவ க்குத் தன்ைன அறி கப்ப த்திக் ெகாண்டான் தியவன்.  
    ------------- 
 

1.25. நிலவைறக்குள் நிகழ்ந்தைவ 
 
    தி நந்திக்கைரயில் தளபதிைய ஏமாற்றி விட்  அவசரமாகக் கு க்கு வழியில் 
அரண்மைனக்குத் தி ம்பி வந்  விட்டான் நாராயணன் ேசந்தன். ேகாட்ைட வாயி ல் 

ைழ ம் ேபாேத குறிப்பாகச் சில காட்சிகைளக் கண்  காவல் ரர்கள் 
இரண்ெடா வராகக் கூ  நின்  ெகாண் ந்தனர். தான் ஏறி வந்த குதிைர, 
ைகப்பற்றிக் ெகாண்  வந்த தளபதியின் குதிைர இரண்ைட ேம ேகாட்ைடச் 
சுவர்களின் அ ேக ஒ  மரத்த யில் கட் விட்  அதன் பின்  தான் ேகாட்ைடக்குள் 

ைழந்தான் ேசந்தன். 
 
    அரண்மைனைய ஒட் ேய அத்தாணி மண்டப ம், ஆேலாசைனக் கூடங்க ம், 
உள்ப  க மக் ேகாட்டங்க ம் சார்பாக இ ந்தன. 
 
    ேகாட்ைடயின் தல் இரண்  பிரதான வாயில்கைளக் கடந்த பின்ேப 
மகாராணியின் அரண்மைன அைமந்தி ந்த . ேகாட்ைடயின் ஒவ்ெவா  வாயி ம் 
பாண் ய மரபின் கழ்ெபற்ற அரசர் ஒ வ ைடய ெபயைரத் தாங்கிக் 
ெகாண் ந்த . 
 
    தல் வாயிலாகிய பராந்தகப் ெப வாயிைலக் கடக்கின்றவைர நாராயணன் 
ேசந்த க்கு ஒ  தைட ம் ஏற்படவில்ைல. மதிற் சுவேராரத்தில் சி  சி  
கும்பல்களாகக் காவல் நின்  ெகாண் ந்த ரர்கள் கூட அவைன ஒ  ெபா ட்டாக 
மதித் த் த க்கேவா விசாாிக்கேவா ெசய்யாமல் ேபாகவிட் , வாயிைல ெந ங்கிய 
ேபா  தான் அன்ைறய தினம் ேகாட்ைடயி ம் அரண்மைனக்குள் ம் எவ்வள  
க ைமயான பா காப்  ஏற்பா கள் ெசய்தி க்கிறார்கள் என்ப  அவ க்குத் ெதாிய 
வந்த . 
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    அவ க்குப் பின் றம் 'சுாிைக' எனப்ப ம் பயங்கரமான சுழல் வாைள அணிந்த 
இரண்  ரர்கள் ெமௗனமாகப் பின் ெதாடர்ந்தனர். நாராயணன் ேசந்த க்கு 
ஆத்திரம் ஆத்திரமாக வந்த . ேகாபத்ேதா  பின் றம் தி ம்பித் தன் றா ட்ைட 
ேபான்ற ெபாிய கண்கைள உ ட்  விழித்  அவர்கைளப் பார்த் , "ஏன் என்ைனப் 
பின் ெதாட கிறீர்கள்? நான் மகாமண்டேலசுவராின் அந்தரங்க ஒற்றன். அவர் இங்ேக 
தங்கியி க்கும் ேபா  அவைரப் பார்ப்பதற்கு வர ம், ேபாக ம் எனக்கு  உாிைம 
உண் . நான் சந்ேதகத் க்குாியவேனா, உளவறிய வந்தி ப்பவேனா, அல்லேவ?" 
என்  சீற்றத்ேதா  ேகட்டான். அப்ேபா  ேசந்த க்குக் கண்கள் ேகாைவப்பழம் 
ேபால் சிவந் விட்டன. உத கள் த்தன. 
 
    ஆனால் அவ ைடய ேகள்விக்கு அவைனப் பின் ெதாடர்ந்த ரர்கள் பதிேல 
ெசால்லவில்ைல. அவ்வளேவன்? அவ ைடய சின ம், ெகாதிப் டன் ெவளிப்பட்ட 
ேகள்வி ம் அவர்கள் கங்களில் உணர்ச்சியின் ஒ  சிறிய மா தைலயாவ  
ேதாற் விக்க ேவண் ேம. அ  கூட இல்ைல. அவர்கள் சிைலேபால் நடந்தனர். 
அவன் நின்றால் அந்த ரர்க ம் நின்றனர். 
 
    ேசந்தன் திைகத்தான். அவன் மனத்தில் சந்ேதகேம வளர்ந்த . சிறி  திகி ம் 
எட் ப் பார்த்த . அவர்கைள அ யி ந்  வைர நன்றாகக் கவனித் ப் 
பார்த்தான். ஆபத் தவிப் பைடையச் ேசர்ந்தவர்களாக இ க்கலாெமன்  அவ க்குத் 
ேதான்றிய . அவர்கள் நடந்  ெகாண்ட வித ம் அவர்கைளப் பற்றி அ மானிக்க 
ஏற்றதாகத்தான் இ ந்த . காரணேமா ம ெமாழிேயா கூறாமல் பா காப் க்காக 
எைத ம் ெசய் ம் உாிைம ஆபத் தவிக க்கு மட் ேம உண் . 
 
    'வந்த  வரட் ம்! இவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்  ெகஞ்சிக் ெகாண்  நிற்பதில் 
பயனில்ைல. ணிந்  உள்ேள ைழகிேறன். ந்தைதச் ெசய்  ெகாள்ளட் ம்' 
என்  பின்னால் வ பவர்கைளக் கவனிக்காமல் வரகுணன் வாயி ல் ைழந்தான் 
அவன். பின்னால் ெதாடர்ந்  வந்த ஆபத் தவிகள் வரகுணன் வாயில் வைரதான் 
அவைனப் பின்பற்றி வந்தனர். அதற்கு ேமல் அவர்கள் அவைனப் பின் ெதாடர ம் 
இல்ைல; உள்ேள ேபாகக் கூடாெதன்  த க்க ம் இல்ைல. ேபசாமல் வாயி க்கு 
இந்தப் றேம ஒ ங்கி நின்  ெகாண்டனர். ஆனால் வாயிற் காவ க்ெகன்ேற 
வழக்கமாக அந்த இடத்தில் அரண்மைனையச் ேசர்ந்த ேவ  இ  காவலர்கள் 
இ ப்ப ண் . அவர்கள், "காைலயி ந்  அரண்மைனயில் கூற்றத் தைலவர்களின் 
அந்தரங்க ஆேலாசைனக் கூட்டம் நடக்கிற . உள்ேள யாைர ம் வி வதற்கு அ மதி 
இல்ைல" என்  ெசால்  நாராயணன் ேசந்தைனத் த த்  விட்டனர். தைலவ  
ேபாய்த் தி குவ  வந்த கைதயாகி விட்ட . 'ஆபத் தவிகள் அந்த மட் ல் 
விட்டார்கேள!' என்  மகிழ்ச்சிேயா  உள்ேள ைழயப் ேபாக இவர்கள் 
த த் விட்டார்கேள! என்  தயங்கி நின்றான் ேசந்தன். 
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    "காவல் ரர்கேள! உங்கள் கடைம உணர்ச்சிையப் பாராட் கிேறன். அந்தரங்க 
ஆேலாசைனக் கூட்டம் நடக்கும் ேபா  யாைர ம் உள்ேள விடக்கூடா  என்  
கட் ப்பா  நல்ல தான். ஆனால் எல்ேலாைர ம் அதற்காகத் தராதரம் பார்க்காமல் 
த த்  நி த்தி விடலாமா? நான் இப்ேபா  உடேன மகாமண்டேலசுவரைரச் சந்தித்  
ஓர் அவசரச் ெசய்திையக் கூறியாக ேவண் ேம! என்ைன நீங்கள் இப்ப த் த த்தால் 
நான் என்ன ெசய்வ ? உங்களிடம் வாதா க் ெகாண் க்காமல் நான் தி ம்பிப் 
ேபாய் விட்டாேலா, என்ைன உள்ேள விட ம த்த குற்றத் க்காக நீங்கள் தான் பிறகு 
மகாமண்டேலசுவராிடம் திட் க் ேகட்க ேநாி ம். எனக்ெகன்ன வந்த ? நான் 
ேபசாமல் இப்ேபாேத தி ம்பிப் ேபாய்வி கிேறன்" என்  நாராயணன் ேசந்தன் 
நயத் ட ம், பய த்தல் ேபால ம் ேபசி உடேன தி ம்பிப் ேபாய் வி கிறவைனப் 
ேபால் ந த்தான். 
 
    அவ ைடய தந்திரமான ேபச்சும், ந ப் ம் நல்ல பயைன அளித்தன. 
 
    "ஐயா! இ ங்கள். ேபாய்விடாதீர்கள். எங்க க்கு எதற்கு வம் ? உங்கள் ெபயைரச் 
ெசால் ங்கள். உள்ேள ேபாய் மகாமண்டேலசுவராிடேம ெசால்  அ மதி ெபற்  
வந் வி கிேறன். அ வைரயில் இப்ப  நில் ங்கள்" என்றான் காவலர்களில் 
ஒ வன். உடேன நாராயணன் ேசந்தன் மகாமண்டேலசுவராின் ெபயைரக் கூறிய ம் 
காவலன் அைடந்த பரபரப்ைபக் கண்  சிாித் க் ெகாண்ேட தன் ெபயைரக் 
கூறினான். காவலன் அைதக் ேகட் க் ெகாண்  உள்ேள ெசன்றான். ேகாட்ைடக்குள் 
ஆபத் தவிகள் இரகசியக் காவல் ாிவைத ம், காவல் பா காப்  ஏற்பா கள் 
அதிகாித்தி ப்பைத ம் பார்த்த ேபா  அன்  ஏேதா சில க்கிய நிகழ்ச்சிகள் அங்கு 
நடந்தி க்க ேவண் ெமன்  நிைனத் க் ெகாண்டான் நாராயணன் ேசந்தன். 
 
    உள்ேள ேபானவன் தி ம்பி வ கிற வைரயில் மற்றவனிடம் ேபச்சுக் ெகா த் ப் 
பார்த்தால் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் பற்றி ஏதாவ  ெதாி ம் என்  அவன் வாையக் கிளறி 
வம் க்கு இ த்தான். ஆனால் அந்த மற்ெறா  காவலன் ேசந்தனின் ேகள்விக க்கு 
அ த்தலாக இரண்ெடா  ெசாற்களில் பதில் ெசால்  த் விட்டான். 
அவனிடமி ந்  தான் எதிர்பார்த்த எைத ம் ெதாிந்  ெகாள்ள யவில்ைல 
ேசந்த க்கு. 
 
    அதற்குள் உள்ேள ெசன்றவன் தி ம்பி வந்தான். "மகாமண்டேலசுவரர் உங்கைள 
அைழத்  வரச் ெசான்னார்." 
 
    "நாேன ேபாய்க் ெகாள்ேவன். நீ ஒன் ம் என்ைன அைழத் ச் ெசல்ல ேவண்டாம்" 
என்  கூறிவிட்  வரகுணன் வாயிைலக் கடந்  உள்ேள ெசன்றான் நாராயணன் 
ேசந்தன். 
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    அரண்மைனயில் ெகா மண்டபத்தின் வடக்குப் றத்தில் லவர்கள் வாதி ம் 
இடமான அரசைவப் பட் மண்டபத்தில் கூற்றத் தைலவர்களின் கூட்டம் நடந்  
ெகாண் ந்த . 'அந்தரங்க மந்திராேலாசைனக் ெகன்ேற தனி மண்டபம் இ க்கும் 
ேபா  அரசைவ பட் மண்டபத்தில் ஏன் கூ யி க்கிறார்கள்?' என்ற ேகள்வி ேசந்தன் 
மனத்தில் உண்டாயிற் . பட் மண்டபத்தின் ெவளிப் றத்திேலேய 
மகாமண்டேலசுவர க்காகக் காத் க் ெகாண்  நின்றான் அவன். 
 
    சிறி  ேநரத்தில் அவர் ெவளிேய வந்தார். "என்ன ெசய்தி? இப்ெபா தான் 
வ கிறாயா?" என்  மலர்ந்த கத்ேதா  தம் அந்தரங்க ஒற்றைன வரேவற்றார். 
"சுவாமீ! தளபதிையத் தி நந்திக்கைர வைரக்கும் இ த்த த்  உாிய காலத்தில் 
கூட்டத் க்கு வர யாமல் ஏமாற்றி விட்ேடன்" என்  அவர் காத கில் வந்  
கூறினான் ேசந்தன். 
 
    "அெதல்லாம் சாிதான் ேசந்தா! இப்ேபா  ேவெறா  திறைமயான ெசயைல உன் 
ைககளில் ஒப்பைடக்கப் ேபாகிேறன். மந்திராேலாசைன மண்டபத்தின் பின் ற ள்ள 
நிலவைறயின் கதைவ ெவளிப் றமாக அைடத் த் தாழ் ேபாடச் ெசய்தி க்கிேறன். 
நீதான் நிலவைறக்குள் ேபாய் அங்கு ஒளிந்தி ப்பவைன யா க்கும் ெதாியாமல் 
ெவளிேய இ த் க் ெகாண்  வர ேவண் ம். என்ன ெசால்கிறாய்? உன்னால் 

மா? யாதா?" என்  ெமல் ய குர ல் அவ க்கு மட் ம் ேகட்கும்ப  
ெசான்னார் அவர். 
 
    'ஐேயா! நான் மட் ம் தனியாகவா?' என்ற ெசாற்கள் ேசந்த ைடய நாக்கு னி 
வைர வந்  விட்டன. அவாிடம் தனக்கி ந்த பயம், மாியாைதகைள எண்ணி 
அவற்ைறக் கூறிவிடாமல் 'ஆகட் ம்' என்ப  ேபால் தைலைய ஆட் னான். 
 
    "ேபா! த ல் அைதக் கவனி! ேவ  யாைர ம் உன்ேனா  ைணக்குக் 
கூப்பிடாேத! நீ மட் ம் தனியாகேவ ேபா!" என்  ரத்தினார் மகாமண்டேலசுவரர். 
 
    "சுவாமி! இன்ெனா  இரகசியம். உங்களிடம் ெசால் விட் ப் ேபாய்வி கிேறன்" 
என்றான் ேசந்தன். 
 
    "என்ன ெசால்ேலன்?" 
 
    "அரண்மைனயில் ஆபத் தவிகள் வந்தி க்கிறார்கள் ேபா க்கிறேத?" 
 
    "அ  எனக்கு ன்ேப ெதாி ம்! நீ ேபாய் உன் காாியத்ைதப் பார்." 
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    ேசந்தன் நிலவைறைய ேநாக்கிப் றப்பட்டான். இ ட்குைகயாக, அந்தகாரக் 
களஞ்சியமாக இ க்கும் நிலவைறயில் தனியாக ைழய ேவண் ெமன்பைத நிைனத்த 
ேபாேத ணி  மிகுந்தவனான நாராயணன் ேசந்த க்ேக பாதாதிேகச பாியந்தம் 
ந ங்கிய . ஒ  நாழிைக இரண்  நாழிைகயில் சுற்றித் ேத ப் பார்த்  விடக்கூ ய 
நிலவைறயா அ ? வி ய வி யத் ேத னா ம் அங்கு ஆள் ஒளிந்  
ெகாண் ப்பைதக் கண் பி க்க யாேத! ேவ  யாராவ  வந்  அவனிடம் அந்த 
ேவைலையச் ெசய் ம்ப  கூறியி ந்தால் யா  என்  ம த்தி ப்பான். அல்ல  
ெசய்வதாக ஒப் க் ெகாண்  ெசய்யாமல் இ ந்தி ப்பான். மகாமண்டேலசுவரேர 
கட்டைளயிட் க்கும் ேபா  அலட்சியமாக இ க்க மா? 
 
    ெவளிப் றம் இ த்  அைடத்தி ந்த மரக்கதைவத் திறந்  ெகாண்  நிலவைறயின் 
இ ண்ட ப களில் இறங்கினான் ேசந்தன். எந்த விநா ம் அந்த இ ள் பரப்பின் எந்த 

ைலயி ந் ம், எதிாி ஒ வாின் ரட் க் ைககள் தன் க த்திேலா, பிடாியிேலா 
பாய்ந்  அ த்தலாம் என்ற ன் எச்சாிக்ைக அவன் மனத்தில் இ ந்த . 
 
    ப கைளக் கடந்  நிலவைறக்குள் இறங்கியாயிற் . நின்ற இடத்தி ந்  மிரண்ட 
விழிகளால் நான்கு ற ம் பார்த்தான். ெவளிச்சத்தி ந்  இ ட் க்கு வந்தி ந்த 
அவன் கண்க க்கு அந்த இ ள் பழகுவதற்குச் சில கணங்கள் ஆயின. இ ைள ஓரள  
ஊ ம் கூர்ைம கண்க க்கு வந்த பின் சுற்றி ம் நிைறந்தி ந்த ெபா ள்கள் 
மங்கலாகத் ெதாிவைதக் கண்டான். 
 
    வல  றச் சுவர் வ ம் மனிதர்கள் தைலயிழந்த ண்டங்களாய்த் ெதாங்குவ  
ேபால் ெசப் க் கவசங்கள் கட் த் ெதாங்கவிடப்பட் ந்தன. இன்ெனா  றம் 
மின்னல் ண்டங்கைளச் சுவாில் பி த் ப் பதிப்பித்  ைவத்தி ந்த  ேபால் ர 
வாள்கள் வாிைசயாக விளங்கின. ைலக்கு ைல பைழய நாணயங்கள் 
குவிந்தி ந்தன. ஒ  காலத்தில் பாண்  மண்டலத்தில் ெசல்வாக்குப் ெபற்றி ந்த 
இப்ேபா  பயன்படாமல் ேபான அந்த நாணயங்கள் தன் கால்களில் இடறிய ேபா , 
'காசு எத்தைன ேபர்க் காைல இடறி வி கிற ? நான் இப்ேபா  காைச 
இடறிவி கிேறன்' என்  ேவ க்ைகயாக நிைனத் க் ெகாண்டான் ேசந்தன். 
நிலவைறயில் தன்ைனச் சுற்றி ம் சிறி ம் ெபாி மாக நி த்தி ைவக்கப்பட் ந்த 
சிைலகள் யாேரா உயி டன் கூ ய மனிதர்கள் தன்ைனப் ேபால் பயந்  ஒ ங்கி 
ெமௗனமாக அந்த இ ளில் நின்  ெகாண் ப்ப  ேபால் அவன் கண்க க்குத் 
ேதான்றின. 
 
    வல  ைகயில் தாமைர மலைர ஏந்தி அபிநயம் பி ப்ப  ேபான்ற பாவைனயில் ஒ  
நடன மங்ைகயின் சிைல, வட்டக் கண்ணா யால் தன் கத்ைத அழகு பார்த் க் 
ெகாண்ேட ெநற்றிக்குத் திலகமி ம் ேகாலத்தில் ஒ  குமாிப் ெபண்ணின் உயி ம் 
உணர் ம் க்கும் உ வம், ைககளில் விளக்குத் தாங்கி நிற்கும் விளக்குப் 
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பாைவகளின் ெவண்கலச் சிைலகள், பாண் ய அரச பரம்பைரையச் ேசர்ந்த 
மன்னர்களின் சிற்பங்கள் எல்லாம் அங்கு இ ந்தன. சுவாின் உச்சியில் ஒளி ம் 
காற் ம் சிறி  ைழந்  விட் ப் ேபாகட் ெமன்  அவ்விடத்தில் பக்கத்திற்கு 
ஒன்றாக இ  சி  வட்டத் வாரங்கள் அைமத்தி ந்தார்கள். அந்த உயிரற்ற 
சிைலக க்கும் ெபா ள்க க்கும் ந ேவ உயி ள்ள ஒ  மனிதன் ஒளிந்  
ெகாண் ந்தால் அவைன எப்ப க் கண் பி க்க ம்? ேசந்த க்கு தைலசுற்றி 
மயக்கம் வந் வி ம் ேபா ந்த . 
 
    அப்ேபா  இ ந்தாற் ேபா ந்  நடன மங்ைக சிைலக்கு அ கில் நிழல் அைசவ  
ேபால் க ப்பாக ஏேதா அைசந்த . 
 
    "நில் அங்ேகேய! ஓர் அ  நகர்ந்தா ம் உன் உயிர் உனக்குச் ெசாந்தமில்ைல" என்  
ைகயி ந்த வாைள ஓங்கியவா  கத்திக் ெகாண்ேட பாய்ந்தான் ேசந்தன். அவன் 
ைகயில் இ ந்த வாள் நடன மங்ைகயின் ெவண்கலச் சிைலயில் ேமாதி மணி அ த்தாற் 
ேபான்ற ெபாிய ஓைசைய ம் எதிெரா ைய ம் உண்டாக்கிவிட்  இரண்டாக றிந்  
கீேழ வி ந்த . 'ெவ ம் பிரைமதாேனா?' என்  திைகத்  நின்றான். யாேரா ெமல்லச் 
சிாிக்கின்ற ஒ  அவ க்கு அ கில் மிகமிக அ கில் ேகட்ட . 
 
    "யார் அ  சிாிப்ப ? மான ள்ள ஆண்பிள்ைளயானால் ேந க்கு ேநர் வந்  நிற்க 
ேவண் ம்." பயத்ைத ம் ந க்கத்ைத ம் மைறத் க் ெகாண்  தன்  ச்ைச ம் 
அடக்கி இைரந்  கத்தினான் அவன். அவன் குரல் ஆயிரம் பதினாயிரம் எதிெரா க் 
குரல்களாக மாறி அந்த நிலவைறக்குள் ஒ த்  அவைனேய பய த்தின. எதிெரா  
ஓய்ந்த ம் ன்  ேகட்ட அேத சிாிப்ெபா  ன்னி ம் பலமாகக் ேகட்ட . ேசந்தன் 
இரண்  ைககளா ம் இ ைளத் ழாவிக் ெகாண்  ன்னால் பாய்ந்தான். பிறந்த 
ேமனியராய்ப் பல கன்னிப் ெபண்கள் இ ளில் நின்  ெகாண்  இ ப்ப  ேபால் 
அவைனச் சுற்றி ம் அவன் உயரத் க்குச் சாியாக சிைலகள் நி த்தப்பட் ந்தன. 
அவற்றில் ட்  ேமாதி மண்ைடைய உைடத் க் ெகாள்ளாமல் இ ட் ல் பார்த்  
நடக்க ேவண் யி ந்த . அவன் ன்னால் நடக்க நடக்க அந்தச் சிாிப்ெபா ம் 
அவைனவிட் த் தள்ளிச் ெசன்  ெகாண்ேட இ ந்த . திடீெரன்  ஒ  ெபாிய 
ெவௗவால் ேவகமாகப் பறந்  வந்  ேசந்தன் கத்தில் ேமாதிய . அப்ேபா  
ேசந்த க்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியில் யாேரா கத்தில் ஓங்கி அ த்  விட்ட மாதிாி 
இ ந்த . ைகயி ந்த ஒேர ஒ  பா காப் க் க வியான வா ம் சிைலயில் ேமாதி 

றிந் விட்ட . 
 
    உயிாின் ேம ள்ள இயற்ைகயான ஆைச ம், பய ம் ேசந்தைனக் கட் ப்ப த்தி 
நி த்தின. சுவாில் வாிைசயாகக் கட்டப்பட் த் ெதாங்கும் வாள்களின் 
வாிைசயி ந்  ஒன்ைற உ விக் ைகயில் எ த் க் ெகாண்  அப் றம் அந்த 
நிலவைற வ ம் சுற்றலாெமன்  எண்ணினான் அவன். பயம் அந்த 

ன்ெனச்சாிக்ைகைய அவன் மனத்தில் எ ப்பி விட் ந்த . 
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    பதற்ற ம் அவசர ம் உந்தித் தள்ளச் சுவர் அ கில் ெசன்  ஒ  வாளின் னிையப் 
பி த்  இ த்தான். அ  ேமற் றம் நன்றாக இ க்கிக் கட்டப்பட் ந்ததால் 
அவ்வள  ேலசாக அவன் இ த்த மாத்திரத்தில் ைகக்கு வந் விடவில்ைல. எனேவ 
பக்கத்தில் ெசன்  இரண்  ைககளா ம் பலங்ெகாண்ட மட் ம் அைதப் பி த்  
இ த்தான். அ த்த விநா  ற் க்கணக்கான ெவண்கல மணிகைள ஒேர சமயத்தில் 
யாேரா தா மாறாக அ த்த  ேபான்  ஓர் ஒ க் குழப்பம் அங்கு உண்டாயிற் . 
மடமடெவன்  சுவாி ந்த அத்தைன வாள்க ம், ேகடயங்க ம் சாிந்  உதிர்ந்தன. 
நாராயணன் ேசந்தன் பின் க்கு விலகி நின்  ெகாண்டான். அவன் எதிர்பாராத  
நடந்  விட்ட . அந்தச் சுவாில் கட்டப்பட் ந்த எல்லா வாள்க ம் ஒ  
ேகா யி ந்  மற்ெறா  ேகா  வைர ஒேர நீளக் கயிற்றினால் கட்டப்பட் ந்தன. 
அவன் இ த்த ேவகத்தில் கயி  அ ந்  விட்ட . அந்த எதிர்பாராத நிகழ்ச்சியால் 
அவன் திைகத்  நின்  ெகாண் க்கும் ேபாேத நிலவைறயி ந்  ெவளிேய ம் 
ப யில் ேமேல யாேரா ஏறி ஓ ம் கால ேயாைச ேகட்ட . 
    --------  
 

1.26. ேவடம் ெவளிப்பட்ட  
 
    குழல்ெமாழியின் கத்தில் ெதன்பட்ட வியப்ைபக் கண்  றவி சிாித்தார். "இந்த 
அைறக்குள் இ ப்பைத நான் எப்ப  இவ்வள  சாியாகக் கண்  பி த் க் கூறிேனன் 
என்  தாேன நீ வியப்பைடகிறாய்?" 
 
    குழல்ெமாழி அவ ைடய ேகள்விக்கு ம ெமாழி ெசால்லாமல் ஒ  கணம் 
அவ ைடய கத்ைதேய உற் ப் பார்த் க் ெகாண்  நின்றாள். 
 
    "ஏன் அப்ப  என்ைனேய பார்க்கிறாய்? என் ைடய ஆ டத் திறைமையப் 
பாிேசாதிப்ப  ேபால் நீ ேகள்வி ேகட்டாய். நான் பதில் கூறிேனன். இத்தைனக் கட் க் 
காவல்கைள ம் கடந்  யவன ரர்கள் வாேளந்தி நின்  அயராமல் காக்கும் இந்த 
இடத் க்குள் இ ப்பைதப் ள்ளி பிசகாமல் ெதள்ளத் ெதளிய அ கள் எப்ப க் 
கூறினாெரன்  சிந்தித் ப் பார்க்கிறாயா?" 
 
    அ களின் ேகள்விகைளக் கவனிக்காத  ேபால் இ ந்  விட் , "சாி! வா ங்கள். 
ேமேல சுற்றிப் பார்க்கலாம்" என்  கூறி அவைர அந்த இடத்தி ந்  அைழத் ச் 
ெசல்ல யன்றாள் குழல்ெமாழி. 
 
    " யா  ெபண்ேண! நான் ஏமாற மாட்ேடன். இந்த யவன ரர்களின் காவ க்கு 
அப்பால் என்ன இ க்கிறெதன்பைதத் ெதாிந்  ெகாள்ளாமல் நான் இங்கி ந்  ஓர் 
அ  கூட நகர மாட்ேடன்!" என்  கூறி அவர் பி வாதமாக அங்கி ந்  றப்பட 
ம த்தார். 
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    "அ தான் அங்கி ப்பைத உங்கள் ஆ டத்தினால் ெசால்  விட்டீர்கேள?" 
 
    "ெசான்னால் மட் ம் ேபா மா? எங்க ைடய ன்ேனார் சுந்தர ைய ம், ர 
வாைள ம் நான் ஒ  ைறயாவ  கண் குளிரக் காண ேவண்டாமா?" றவி 
உ க்கமான குர ல் அவைளக் ெகஞ்சினார். 
 
    "அெதன்ன? 'எங்க ைடய ன்ேனார்' என்கிறீர்கள்? அ க க்குத் தமிழில் தன்ைம, 

ன்னிைல, படர்க்ைக ேவ பாெடான் ம் ெதாியேவ ெதாியாேதா? நீர் தான் 
பாண் ய மரபின் இ தி வாாிசு ேபாலல்லவா ேபசுகிறீர்?" என்  தி ப்பிக் ேகட்டாள் 
இைடயாற்  மங்கலம் நம்பியின் தல்வி. 
 
    "ஏன்? அப்ப  இ க்க யாேதா? உனக்கு ேவண் மானால் அ  ெதாியாமல் 
இ க்கலாம். இேதா ஒ  கணம் ெபா த்தி " என்  ெசால் விட்  அங்ேக 
பக்கத்தி ந்த ேவேறார் மண்டபத்தில் ைழந்  மைறந்தார் அ கள். அவர் என்ன 
ெசய்யப் ேபாகிறார் என்  அறி ம் ஆவேலா  அந்த மண்டபத்தின் வாயிைலேய 
பார்த் க் ெகாண்  தான் நின்றி ந்த இடத்ைத விட்  அைசயாமல் நின்றாள் 
குழல்ெமாழி. 
 
    சிறி  ேநரம் கழித்  மண்டபத் க்குள்ளி ந்  ெவளிவந்த ஆைளப் பார்த்த ேபா  
அவள் அப்ப ேய அதிர்ச்சி அைடந்  ேபாய் நின்றாள். அவளால் தன் கண்கைளேய 
நம்ப யவில்ைல. இளவரசன் இராசசிம்ம பாண் யன் அவள் ன்  வந்  நின்றான். 
அவ ைடய கவர்ச்சிகரமான கண்களி ம், சிாிப் க் கு யி க்கும் ெசவ்விதழ்களி ம் 
கு ம் த்தனம் குமிழியிட்ட . வியப் ம், பய ம், ெவட்க ம் ஆகிய அத்தைன 
உணர்ச்சிக ம் அந்தப் ெபண்ணின் பிைறச் சந்திரைனெயாத்த ெநற்றியில் 
சங்கமமாயின. 
 
    "நான் தான் றவி. றவி தான் நான். இந்த உண்ைம உன் தந்ைதக்கும் அவ ைடய 
அந்தரங்க ஒற்றனான நாராயனன் ேசந்த க்கும் நன்றாகத் ெதாி ம். ேவண் ெமன்ேற 
உனக்கு மட் ம் ெதாியவிடாமல் மைறத் க் ெகாண்ேடன் நான். இப்ேபா  நீ ம் 
ெதாிந்  ெகாள்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வந் விட்ட . ெதாிந்  ெகாள்" என்றான் 
இராசசிம்மன். 
 
    றவியாக ேவடம்ேபாட்  இளவரசராக மாறித் தன்ைன ஆச்சாியத்தில் ஆழ்த்தி 
நிற்கும் அவாிடம் என்ன ேபசுவெதன்  ெதாியாமல் திைகத்தாள் அவள். 
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    "இப்ேபாதாவ  ெசால்! எதிர்காலத்தில் யா ைடய தைலயில் சூ வதற்காக 
ைவக்கப்பட் க்கிறேதா அவன் கூடவா தன  ன்ேனார் பயன்ப த்திய சுந்தர 

ைய ம் ரவாைள ம் பார்க்கக் கூடா ?" 
 
    "இனி உங்கைளத் த க்க நான் யார்? அேதா அந்த பயங்கரமான அந்த யவனக் 
காவல் ரர்கேள இன்னாெரன்  ெதாிந்  ெகாண்ட டன் உ விய வாைள 
உைறக்குள்ேள ேபாட் க் ெகாண்  வணங்கி நிற்கிறார்கேள?" என்  அ வைரயில் 
வாய் திறவாமல் இ ந்த குழல்ெமாழி வாய் திறந்  ம ெமாழி ெசான்னாள். 
 
    "அந்த வாள்க க்கு நான் என் ம் அஞ்சமாட்ேடன்; இேதா கு கு ெவன்  வண்  
சுழல்வ  ேபால் என்ைனப் பார்க்கின்றனேவ இந்த வாள்கள்தான் என்ைனப் 
பய த் கின்றன" என்  நைகத் க் ெகாண்ேட அவள் கண்க க்கு அ கில் சுட்  
விரைல நீட் க் காட் னான் இராசசிம்மன். 
 
    குழல்ெமாழியின் ெபான்னிறக் கன்னங்களில் குங்குமக் ேகா கள் படர்ந்தன. 
கண்களின் விழித்திைரகளில் இன்ப நிைற  ெபாங்கும் உணர்ச்சிகளின் சாயல்கள் ஓ  
மைறந்தன. 
 
    "ேவடம் மாறியதற்கு ஏற்பப் ேபச்சும் மா கிறாற் ேபா க்கிறேத? இளவரசர் 
தைலமைறவாக இ ந்த காலத்தில் ப த் க் ெகாண்ட ேபச்சுக்கள் ேபா க்கின்றன 
இைவெயல்லாம்?" என்றாள் அவள். 
 
    "எல்லாம் அந்த நாளி ந்ேத உன்ைனப் ேபான்ற ெபண்களிடம் ப த் க் ெகாண்ட 
ேபச்சுத்தாேன? பத் ப் பன்னிரண்  ஆண் க க்கு ன்னால் ம ைர அரண்மைன 
நந்தவனத்தில் சி  குழந்ைதகளாக விைளயா க் ெகாண் ப்ேபாேம, அப்ேபா  
நடந்தெதல்லாம் உனக்கு நிைனவி க்கிறதா குழல்ெமாழி? உங்க க்ெகல்லாம் 
அப்ேபா  ஏெழட்  வய  கூட இ க்கா . பட் ப் பாவாைட மண்ணில் ரள நீ, 
தளபதியின் தங்ைக பகவதி, ஆசிாியர் மகள் விலாசினி இன் ம் இரண்  ன்  
சி மிகள் எல்ேலா மாகச் ேசர்ந்  ெகாண்  அரண்மைன நந்தவனத் க்குப் ப்பறிக்க 
வ ர்கள். நான் அப்ேபா  பத் ப் பன்னிரண்  வய ச் சி வன். வாட்ேபார் கற் க் 
ெகாண் ந்த சமயம் அ . ேவ க்ைகயாக வாைள உ விச் ெச கைள ெவட் ேவன். 
உங்கள் க் கூைடகைளத் தட்  வி ேவன். உங்க க்கு அப்ேபா  எப்ப க் ேகாபம் 
வ ம்? என்ைன என்ெனன்ன ேபச்சுப் ேபசு ர்கள்?" பைழய இளைம நிைன கைள 
நிைனத் ப் பார்க்கும் ேபா  ஏற்ப ம் ஒ வித ஏக்கம் மிகுந்த குர ல் ேபசினான் 
இராசசிம்மன். 
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    "ஏ, அப்பா! உங்க க்குத்தான் எவ்வள  நிைனவாற்றல்? நாங்கள் கூட மறந்  
விட்ேடாம். சி  வயதில் நடந்தவற்ைறெயல்லாம் மறந்  விடாமல் நிைன  ைவத் க் 
ெகாண் க்கிறீர்கேள?" என்  ெசால் ச் சிாித்தாள் குழல்ெமாழி. ெசால்  த்த ம் 
அவள் ெநஞ்சம் ேமெல ந்  தணிய ஒ  ெப ச்சு அவளிடமி ந்  ெவளிப்பட்ட . 
அவள் உள்ளத்தி ம் ள்ளித் திாிந்த காலமான அந்தப் பிள்ைளப் ப வத்  
நிகழ்ச்சிகள், அவற்ைறப் பற்றிய நிைன  அைலகள், கழிவிரக்கங்கள் எல்லாம் கு றி 
எ ந்தன. 
 
    "வய  ஆக ஆக மனித க்கு எ  தன் ைடய ெசாந்தக் கணக்கில் மீதமாகிற  
ெதாி மா, குழல்ெமாழி? பைழய இளைம நிைன கள் மட் ம் தான். இேதா என்ைனப் 
பார், எத்தைன அரசியல் குழப்பங்கள், ெவற்றிகள், ேதால்விகள், சூழ்ச்சிகள், 
ேசாதைனகள் எல்லாம் வயதான பிறகு என்ைனப் பி த் க் ெகாண்டன! ெதாிந்ேதா, 
ெதாியாமேலா என் வயைத ம் ெபா ப்ைப ம் இைவ அதிகப்ப த்தி விட்டன. அந்தப் 
பிள்ைள மனம், அந்த விைளயாட் த் தனமான கு ம் கள் எல்லாம் இப்ேபா  கல்லாக 

ற்றி விட்டன." 
 
    தன் உள்ளத்தின் அடக்க யாத ன்ப உணர்ச்சிகளின் த க்க யாத 
ெவள்ளத்ைதேய உைடத்  வி வ  ேபால் அவளிடம் மனம் திறந்  ேபசினான் 
அவன். 
 
    ேபசிக் ெகாண்ேட இ ந்தவன் ேபச்ைச நி த்திவிட்  அவள் கத்ைத ஏறிட் ப் 
பார்த்த ேபா  ெமன்ைமயான ேசாகம் ப வைதப் ேபான்ற கண்களின் 
கைடக்ேகா யில் இ  நீர் த் கள் உதிர இ ந்தன. அவன் பார்த்த ம் 
தி க்கிட்டவள் ேபாலத் தன் ைகயால் கண்கைளத் ைடத் க் ெகாண்டாள் 
குழல்ெமாழி. 
 
    "அடடா! உணர்ச்சி வசப்பட்  எைதெயைதேயா ேபசி உன் ன்பத்ைதக் கிளறி 
விட் விட்ேடன் ேபா க்கிற . இ வைர நான் கூறியவைற மறந்  வி . வா! 
உள்ேள ேபாய் அந்தச் சுந்தர ைய ம் ெபாற் சிம்மாசனத்ைத ம், ர வாைள ம் 
இ வ ேம பார்த் விட்  வ ேவாம்." 
 
    "நான் வரவில்ைல! நீங்கள் மட் ம் ேபாய்ப் பார்த்  விட்  வா ங்கள்." 
 
    "பரவாயில்ைல! நீ ம் வா!" இராசசிம்மன் அவைள வற் த்தி அைழத் க் ெகாண்  
உள்ேள ேபானான். 
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    ஆகா! அந்த அைறக்குள் தான் என்ன ஒளி! என்ன அழகு! தாமைரப் ைவப் ேபால் 
வட்டமாகப் பளிங்கு ேமைட! அந்த ேமைடயின் ேமல் ஒ  நீண்ட, ெபாிய தந்தப் ேபைழ, 
பக்கத்தில் பட்  உைறயினால் ெபாற் சிம்மாசனம்  ைவக்கப்பட் ந்த . தைரப் 
பரப்பின் ேமல் குங்குமச் சிவப்பில் ஒளி நிைறந்த இரத்தினக் கம்பளங்கைள 
விாித்தி ந்தார்கள். ேகாவி ன் கர்ப்பக் கி கத் க்குள் நிற்பைதப் ேபான்  
பயபக்திேயா  தந்தப் ேபைழக்கு ன் வந்  நின்றனர் இராசசிம்ம ம் 
குழல்ெமாழி ம். அைற வ ம் பாிமளமான மணங்கள் கலந்  நிைறந்தி ந்தன. 
ெதய்வச் சிைலக்கு ன் நின்  மாியாைத மிளி ம் கண்களால் பார்ப்ப  ேபால் அந்தப் 
ேபைழைய இைமயாமல் பார்த் க் ெகாண்  நின்றான் இராசசிம்மன். 
 
    "என்ன அப்ப ப் பார்க்கிறீர்கள்?" அவள் ேகட்டாள். 
 
    "பார்ப்பதற்கு என்ன இ க்கிற ? ஊழி ஊழியாகப் ெபாதியமைலத் ெதன்றைல ம் 

திய தமிழ்ப் லைமைய ம் ேபாற்றிப் பாராட்  அைசந்த  எ ேவா அ  
இப்ேபா  இந்த நான்கு ழ நீள ள்ள தந்தப் ேபைழக்குள் அடங்கி விட்டேத!" என்  
இரங்கிய குர ல் கூறிக் ெகாண்ேட பிறகு அ கில் ெந ங்கி அந்தப் ேபைழையத் 
திறந்தான் அவன். உள்ளி ந்  ஒ  நட்சத்திர மண்டலேம எட் ப் பார்ப்ப  ேபால் 
ஒளிக்கீற் கள் பாய்ந்தன. மஞ்சள் நிறப் பட்  விாிப்பின் ேமல் அந்த மின்னல்  
ெவண்ணிலா விாித்த . அதன ேக ேபைழயின் நீளத் க்குச் சாியாக ைவரக் கற்க ம், 
ெவண் த் க்க ம் விரவிப் பதித்த உைறக்குள் ரவாள் ஒன்  மைறந்  
ெகாண் ந்த . 
 
    'மகாமன்னரான என் தந்ைதக்குப் பின்னர் இந்த ஒளி ம், ரவா ம் இப்ப ேய 
ேபைழயில் உறங்க ேவண் ய தானா? இவற்ைறப் ேபைழக்குள் பார்க்கும் ேபா , 
கண்ணின் ந ைமயத் க் க விழிகைளக் கூச ைவக்கும் இந்த ஒளிையப் பார்க்கும் 
ேபா , என் உள்ளம் ஏன் இப்ப ப் ெபாங்கி ேமெல கிற ? உணர்ச்சிகளில் ஏன் திய 
ேவகம் உண்டாகிற ? ெவ ம் ம், வா ம் மட் மா இதற்குள் 
அைடபட் க்கின்றன? என் கண்க க்கு இைவ ேவெறா  விதமாக ம் 
ேதான் கின்றனேவ! என் தந்ைதயின் தைல ைறக்குப் பாண் யப் ேபரரசின் க ம், 

ர ேம இப்ப ச் சிைறப்பட்  விட்டனவா?' அவ ைடய உள்ளத்தில் அைல 
அைலயாகச் சிந்தைனகள் எ ந்தன. 
 
    இரண்  ைககளா ம் அவற்ைறத் ெதாட் க் கண்களில் ஒற்றிக் ெகாண்டான். 
குழல்ெமாழி எ ம் ேபசத் ேதான்றாமல் ம ண்ட விழிகளால் அவைனப் பார்த் க் 
ெகாண்ேட நின்றாள். அவன் ேபைழைய விட் க் க ைமயான காவ க்கு 
உட்பட்ட அந்தச் சிறிய அைறையச் சுற்றி ம் தன் ைடய விழிகைளச் சுழற்றினான். 
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    பின் , "ேபாகலாம் வா!" என்  குழல்ெமாழிைய ம் அைழத் க் ெகாண்  ெவளியில் 
வந்தான். யவன ரர்கள் ம ப ம், வணக்கத்ேதா  வழிவிட்  விலகி நின்  
ெகாண்டனர். 
 
    மாளிைகயின் மற்றப் பகுதிகைளச் சுற்றிப் பார்க்கும் ேபா  குழல்ெமாழி ம் 
இராசசிம்ம ம் ஒ வ க்ெகா வர் அதிகம் ேபசிக் ெகாள்ளவில்ைல. இதற்கிைடயில் 
தன் ேதாற்றத்ைதப் பைழயப  றவிேபால் மாற்றிக் ெகாண்  விட்டான் அவன். 
 
    கைடசியாக இைடயாற்  மங்கலம் மாளிைகயின் ேமல் மாடத்தில் நிலா ற்றத்தின் 
திறந்த ெவளியில் வந்  நின்றார்கள் அவர்கள் இ வ ம். அந்த மாளிைகயிேலேய 
உயர்ந்த இடம் அ தான். அங்கி ந்  கீேழ நாற் றத் க் காட்சிக ம் அற் தமாகத் 
ெதாிந்தன. இைடயாற்  மங்கலம் என்ற பசுைமப் ேபாலப் பறளியா  பாய்ந்  
ெகாண் ந்த . வர்ணக் கலைவகைள வாாி இைறத்த  ேபால அரண்மைன 
நந்தவனத்தில் பல நிற மலர்கள் ெதாிந்தன. 
 
    "உலகத்தின் சாதாரணமான அழைக உலக நிைலக்கும் ேமேல இ ந்  கண்டால் 
எவ்வள  அழகாக இ க்கிற , பார்த்தாயா?" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட கூறினான் 
இராசசிம்மன். 
 
    "உண்ைமதான்! எந்தச் சாதாரணப் ெபா ளின் நிைலைய ம் நன்றாக உணர 
ேவண் மானால் அைத விட உயர்ந்த நிைலயி ந்  தான் காண ேவண் ம்." 
குழல்ெமாழி ேபச்சில் தத் வத்ைதக் ெகாண்  வந்  குத்தினாள். 
 
    ஆனால் இராசசிம்மன் அவ ைடய ேபச்ைசக் காதில் ேபாட் க் ெகாள்ளாமல் 
ேவெறா  காட்சியில் கவனத்ைதச் ெச த்திக் ெகாண் ந்தான். 
 
    "இெதன்ன? என்னிடம் ேபச்ைசக் ெகா த் விட்  இைதக் கவனிக்காமல் எங்ேக 
பார்க்கிறீர்கள்?" என்  சிறி  சினத் டேன க ந்  ெகாண்  அவன் பார்ைவ ெசன்ற 
திைசயில் தா ம் பார்த்தாள் குழல்ெமாழி. 
 
    பறளியாற்றின் ந வில் ஒ  படகு ேவகமாக அரண்மைனைய ேநாக்கி வந்  
ெகாண் ந்த . படகில் ற்றி ந்தவர்கள் நன்றாகத் ெதாியாவிட்டா ம் ேவளான் 
தான் அைதச் ெச த்திக் ெகாண்  வ கிறான் என்  ெதாிந்  ெகாள்ள ந்த . 
படகில் இ ந்த மற்ற மனிதர்கைள இன்னாெரன்  குழல்ெமாழியால் கண்  ெகாள்ள 

யவில்ைல. ஆனால் அந்த திைசயில் பார்த் க் ெகாண் ந்த இளவரசன் 
இராசசிம்மனின் கத்தில் வியப்  மலர்வைத அவள் கவனித்தாள். 
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    "இவ்வள  அவசரமாக ேவளான் யாைரப் படகில் ஏற்றிக் ெகாண்  வ கிறான்?" 
என்  இராசசிம்மனிடேம ேகட்டாள் குழல்ெமாழி. 
 
    "ஆம், அவசரம் தான். நான் எதிர்பார்த் க் ெகாண் ந்த ஒ  க்கியமான மனிதன் 
என்ைனச் சந்திக்க வந்  ெகாண் க்கிறான். நீ சிறி  ேநரம் இங்ேகேய இ . 
அவைனச் சந்தித் ப் ேபசிவிட்  வ கிேறன்" என்  ெசால் க் ெகாண்ேட 
ேமல்மாடத்தி ந்  இறங்கிச் ெசன்  விட்டான் இராசசிம்மன். அவன் நின்  பதில் 
ெசால்லாமல் ேவகமாகச் ெசல்வைதக் கண்  திைகத் ப் ேபாய் நின்றாள் குழல்ெமாழி. 
    ------------   
 

1.27. ேசந்தன் மனத்தில் சில சந்ேதகங்கள் 
 
    நிலவைறயி ந்  ஆள் தப்பித் க் ெகாண்  ேமேல ஓ ம் கால ேயாைச 
ேகட்ட ம் நாராயணன் ேசந்த க்கு இதயத் ப்ேப நின்  வி ம் ேபா ந்த . 
அப்ப ேய இ ட் ல் தாவிப் பாய்ந்  ஓ ப் பி க்கலாெமன்றால் கால யில் அவைனச் 
சுற்றிக் கூர்ைமயான வாள்கள் சிதறிக் கிடந்தன. 
 
    அவற்ைற மிதியாதப  பதறாமல் கீேழ குனிந்  உட்கார்ந்  ெகாண்  ைக 
விரல்கைள அ த்  விடாமல் சிதறியி ந்த வாள்கைள ஒ க்கி வழி உண்டாக்கிக் 
ெகாண்டான். பின்  தப்பிச் ெசன்றவைனத் ரத்திக் ெகாண்  ப ேயறி ஓ னான். 
ஆனால் தப்பித்தவன் ேபாகிற ேபாக்கில் தாழிட் க் ெகாண்  ேபாயி ப்பைதக் 
கண்ட ம் ேசந்த க்கு என்ன ெசய்வெதன்ேற ெதாியவில்ைல. 
 
    பலங்ெகாண்ட மட் ம் கதைவத் தன் ைககளால் ஓங்கித் தட் னான். நீண்ட ேநரமாக 
அப்ப த் தட் க் ெகாண்ேட இ ந்தான். ைககள் தான் வ த்தன. "சாிதான்! வைகயாக 
மாட் க் ெகாண்  விட்ேடன். இந்த ரட் க் கதைவ வி ய வி யத் தட் னா ம் 
யா க்குக் ேகட்கப் ேபாகிற ? இந்த இ ட் க் கிடங்கில் பட் னி கிடந்  சாக 
ேவண் ெமன்  தான் என் தைலயில் எ தியி க்கிறேதா என்னேவா?" என்  
கதவ யில் கன்னத்தில் ைகைய ஊன்றிக் ெகாண்  உட்கார்ந்  விட்டான். காைலயில் 
இைடயாற்  மங்கலத்தி ந்  ேகாட்டாற் க்கும், ேகாட்டாற்றி ந்  தளபதிைய 
அைலக்கழிப்பதற்காகத் தி நந்திக்கைரக்கும் அைலந்  கைளத்தி ந்த நாராயணன் 
ேசந்தன் உட்கார்ந்தவாேற ங்கத் ெதாடங்கி விட்டான். 
 
    ம ப ம் அவன் கண் விழித்த ேபா  அவ க்காகேவ திறந்  
ைவக்கப்பட் ந்த  ேபால் நிலவைறயின் ேமற்கத  திறந்தி ந்த . கத க்கு 
அப்பால் மந்திராேலாசைன மண்டபத்தில் யாேரா ெபண்களின் சிாிப்ெபா ம் 
ேபச்ெசா ம் ேகட்டன. அதற்குள் ஒ  குட் த் க்கம் ங்கி த்தி ந்த ேசந்தன் 
ேமேல எ ந்  வந்தான். 'யார் கதைவத் திறந்  ைவத்தி க்கக் கூ ம்?' என்ற சந்ேதகம் 
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அவ க்கு ஏற்பட்ட . 'தான் ைகவ க்கத் தட் யேபா  ஒ வ ம் திறக்கவில்ைல. 
அ ப்பினால் கண் அயர்ந்  விட்ட ேபா  யாேரா ைன ேபால் ெமல்ல வந்  
கதைவத் திறந்தி க்கிறார்கள். திறந்த தான் திறந்தார்கள், கீேழ கதவ கில் 
உட்கார்ந்  ெகாண் ந்த என்ைனக் கவனிக்கவில்ைலேய!' என்  அவன் 
நிைனத்தான். 
 
    உள்ளி ந்  ெவளிேயறி ேமேல வந்த பின் கதைவ ன் ேபாலேவ அைடத் த் 
தாழிட்  விட்  மந்திராேலாசைன மண்டபத்தில் கும்மாளம க்கும் அந்தப் ெபண்கள் 
யார் என்  பார்க்க வந்தான். 
 
    தளபதியின் தங்ைக பகவதி, ஆசிாியர் மகள் விலாசினி, மகாராணியாாின் உடன் 
கூட்டத் ேதாழிகைளச் ேசர்ந்த இன் ம் இரண்  ன்  ெபண்கள் - எல்ேலா ம் 
அங்கு உட்கார்ந்  விைளயா க் ெகாண் ந்தார்கள். விைளயாட் னிைடேய 
இலக்கியச் சர்ச்ைச ம் நடந்  ெகாண் ந்த . 
 
    "ஏண் , விலாசினி? ெதால்காப்பியத்ைத இயற்றிய ெதால்காப்பியர் அகத்தியாின் 
மாணவரா? அல்ல  அதங்ேகாட்டாசிாியாின் மாணவரா?" என்றாள் பகவதி. 
 
    "ச ரங்க விைளயாட் னிைடேய இந்தச் சந்ேதகம் உனக்கு எங்கி ந்  

ைளத்த ...?" விலாசினி சிாித் க் ெகாண்ேட ேகட்டாள். 
 
    அவர்கள் இப்ப ப் ேபசிக் ெகாண் ந்த சமயத்திலா நாராயணன் ேசந்தன் அங்ேக 
தைலையக் காட்ட ேவண் ம்? 
 
    "ஆ! அேதா, அகத்தியேர நம்ைம ேநாக்கி வந்  ெகாண் க்கிறார். அவைரேய 
ேநாில் ேகட்  விடலாம்" என்  நாராயணன் ேசந்தன் குட்ைடயாயி ப்பைதச் 
ெசால்லாமல் ெசால் க் ேக  ெசய்தாள் ஒ த்தி. 
 
    "ஓ! இந்த அகத்தியரா? இவ க்கு உளவறி ம் ேவைலையத் தவிர எ ம் 
ெதாியாேத. பாவம்! இந்த உலகத்தில் எல்ேலா ைடய உடம் ம் ேமல் ேநாக்கி 
வள கின்றன என்றால் இவ ைடய உடம்  மட் ம் கீழ் ேநாக்கி வளர்ந்  
ெகாண் க்கிற " என்  ேசந்தன் காதில் ேகட்  விடாமல் ெமல்லச் ெசால் ச் 
சிாித்தாள் ஒ த்தி. 
 
    "நிலவைறக் கதைவத் திறந்த  நீங்கள் தானா?" என்  க ைமயான குர ல் 
அவர்கைளக் ேகட்டான் ேசந்தன். 
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    விைளயாட்ைட நி த்திவிட்  ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் பார்த் க் ெகாண்டார்கள் 
அந்தப் ெபண்கள். அவர்கள் பதில் ெசால்லாம ந்த  அவ ைடய க ைமைய 
அதிகப்ப த்திய . 
 
    "ெபண்களாகச் ேசர்ந்  ெகாண்  விைளயாட்டாக ஏதாவ  ெசய்  வி கிறீர்கள். 
அதனால் ெபாிய ெபாிய காாியங்கள் ெகட் ப் ேபாய்வி கின்றன." 
 
    "ஐயா! ஒற்றர் ெப மாேன! உமக்குக் ேகா  வணக்கங்கள் ெச த் கிேறன். 
எங்களிடம் வம் க்கு வராமல் ேபாய்ச் ேச ங்கள். உள்ேள இ ந்  யாேரா கதைவத் 
தட் வ  ேபா ந்த . 'திறக்கலாமா, ேவண்டாமா?' என்  நீண்ட ேநரம் 
ேயாசித்ேதாம். கைடசியில் நாங்கள் திறந்த ேபா  யா ம் உள்ேளயி ந்  ெவளியில் 
வரவில்ைல. நிலவைறக்குள் எட் ப் பார்த்ததில் ப ய கில் யாேரா உட்கார்ந்தி ப்ப  
ேபால் ெதாிந்த . இரண்  ன்  ைற 'யார்? யார்?' என்  இைரந்  ேகட் ப் 
பார்த்ேதாம். பதில் இல்ைல. நிலவைறக்குள் இ ட்டாக இ ந்ததனால் எங்க க்குப் 
பயமாக இ ந்த . ேபசாமல் தி ம்பி வந் விட்ேடாம்" என்  பகவதி அவ க்குப் 
பதில் கூறினாள். 
 
    ேசந்தன் மகாமண்டேலசுவரைரச் சந்திப்பதற்காக அங்கி ந்  ெசன்றான். அவன் 
மனத்தில் சந்ேதகங்க ம், வயிற்றில் பசி ம், உடம்பில் அ ப் ம் வளர்ந்  
ெகாண் ந்தன. அவற் க்கு இைடேய ேவெறா  வைகப் பய ம் அவ க்கு 
ஏற்பட்ட . ' ன்ேகாபக்கார ம், ெசல்வாக்கு மிகுந்தவ மான தளபதி 
வல்லாளேதவனிடம் ெபாய் ெசால்  ஏமாற்றிவிட்ேடேன, அதன் விைள  என்ன 
ஆகுேமா?' என்  உள் ர அஞ்சிக் ெகாண் ந்தான். 
 
    'தி நந்திக்கைரயி ந்  அரண்மைனக்கு வந்  ேச வதற்குத் தளபதிக்குக் குதிைர 
கிைடக்கப் ேபாவதில்ைல. தளபதி ேகாட்டாறி ள்ள பைடச்சாைலக்குச் ெசால்  
அ ப்பிக் குதிைர வரவைழக்க ேவண் ம். அல்ல  கடல் ைறயி ந்  மிளகுப் 
ெபாதி ஏற்றிவிட் த் தி ம் ம் வணிகப் ெப மக்களின் வாகனங்களில் 
ஏதாவெதான்றில் இடம்பி த்  வரேவண் ம். இந்த இரண்  வழி ேம சாத்தியப் 
படாவிட்டால் இன்றிரவிற்குள் இங்ேக வந்  ேசர யா .' இந்த ஒேர ஒ  
சமாதானம் தான் ேசந்த க்கு தற்கா கமான தன்னம்பிக்ைகையக் ெகா த்த . 
 
    'இன் ம் கூற்றத் தைலவர் கூட்டம் நடந்  ெகாண் தான் இ க்கும். அதற்குள் 
எங்ேக ந்தி க்கப் ேபாகிற ?' என்ற எண்ணத்தினால் மகாமண்டேலசுவரர் பட்  
மண்டபத்தில்தான் இ ப்பாெரன்  க திக் ெகாண்  அங்ேக ெசன்றான். ஆனால் 
பட் மண்டபத்தில் யா மில்ைல. கூட்ட ம் ந்  அவரவர்கள் தங்கும் 
இடங்க க்குப் ேபாயி ந்தார்கள். ேசந்த க்குப் ெபாிய ஏமாற்றமாக இ ந்த . 
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    பட் மண்டபத்தி ந்  அவன் தி ம்பிய ேபா  பின் றம் ேதாள்பட்ைடயின் 
வல றம் ஒ  ைக அ த்தித் ெதாட்ட . நாராயணன் ேசந்தன் அலறிவிட இ ந்தான். 
தன்ைனச் சமாளித் க் ெகாண்  பயத்ைத அடக்கியவனாகத் தி ம்பிப் பார்த்தான். 
பட் மண்டபத் த் ண் ஒன்றின் மைறவி ந்  ஆபத் தவிகளின் பைடயணியின் 
தைலவனான மகரெந ங்குைழக்காதன் ேசந்த க்கு ன்னால் வந்  நின்றான். 
அவன் அப்ேபாதி ந்த நிைலையப் பார்த்த ேபா  ேசந்த க்கு வியப்  மட் ம் 
ஏற்படவில்ைல. பயம் தான் அதிகமாக ஏற்பட்ட . மகர ெந ங்குைழக்காதனின் 
கண்கள் ெந ப் த் ண்டங்கைளப் ேபாலச் சிவந்தி ந்தன. அங்கி ம், ேமலாைட ம், 
அங்கங்ேக சி ம் அ க்கும் பட் க் கிழிந்தி ந்தன. கத்தி ம் ைக கால்களி ம் 
சிராய்த்  இரத்தக் கசி  ெதாிந்த . அந்த நிைலயில் நாராயணன் ேசந்தைனப் பார்த்  
ஒ  சிாிப் ச் சிாித்தான். அவன் சிாிக்க ேவண் ெமன்  எைதேயா நிைனத் க் 
ெகாண்  சிாித்த  ேபா ந்த . பயங்கரமாக ம் இ ந்த  அந்தச் சிாிப் . 
 
    "என்ன ஐயா? இங்ேக பட் மண்டபத் த் ண்மைறவில் நின்  ெகாண்  என்ன 
ெசய்கிறீர்?" என்  ேகட்டான் ேசந்தன். குைழக்காதன் ேசந்த க்குப் பதில் 
ெசால்லாமல் அவன் கத்ைத உற் ப் பார்த்  ெமல்லச் சிாித்தான். இயற்ைகயாகச் 
சிாிக்கிற சிாிப்பாக இல்ைல அ . 
 
    "ஆபத் தவிகளின் ெசயல் மட் ம் தான் க ைமயானெதன்  இ வைரயில் 
ேகள்விப்பட் ந்ேதன். அவர்க ைடய பார்ைவ ம், சிாிப் ம் கூட அல்லவா 
க ைமயாக இ க்கின்றன!" 
 
    ேசந்தன் அேதா  ேபச்ைச விடவில்ைல. ேம ம் ெதாடர்ந்தான். "உங்கள் 
தி ேமனியில் ெதன்ப ம் வி ப் ண் (காயங்கள்)கைள ம், கிழிசல்கைள ம் பார்த்தால் 
யா டேனா ேபாாிட் விட்  வந்தி ப்ப  ேபால் ேதான் கிறேத?" 
 
    "அப்பேன! என் உடம்ைபப் பற்றிச் ெசால்ல வந்  விட்டாய். உன்ைனேய ெகாஞ்சம் 
நிதானமாகப் பார்த் க் ெகாள். நீ எப்ப யி க்கிறாய் என்ப  ெதாியவ ம்." எைதேயா 
மைறத் க் ெகாண்  சிாிக்கிறாற் ேபான்ற அந்த மர்மச் சிாிப் , அ  ஆபத் தவிகள் 
பைடத்தைலவ க்ேக உாிய  ேபா ம். ேபச்சின் இ தியில் கைடசி வார்த்ைத அவன் 
வாயி ந்  ெவளிவந்  ந்த பின் அந்தச் சிாிப்  மலர்ந்த . குைழக்காதன் கூறிய 
பின் தான் ேசந்தன் தன் ேதாற்றத்ைதத் தாேன பார்த் க் ெகாண்டான். ஏறக்குைறய 
தன் நிைல ம் அேத ேபால் இ ந்தைதச் ேசந்தன் அப்ேபா தான் உணர்ந்தான். 
'அடேட! இந்தத் ேதாற்றத்ேதா  மகாமண்டேலசுவரைரப் பார்ப்பதற்கு ேவ  கிளம்பி 
விட்ேடேன! நல்லேவைள, இவன் இைதக் கண்  ெசால் யிராவிட்டால் இப்ப ேய 
ேபாய் அவ க்கு ன்னால் நின்றி ப்ேபன்' என்  எண்ணியவனாய் 
மகரெந ங்குைழக்காதனிடம் விைடெபற் க் ெகாண்  உைடமாற்றி வ வதற்குக் 
கிளம்பினான். 
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    நாராயணன் ேசந்தனின் தைலமைறந்தேதா இல்ைலேயா, அதற்காகேவ காத் க் 
ெகாண் ந்தவன் ேபால் பட் மண்டபத் க்குள் ைழந்  மந்திராேலாசைனக் 
கூட்டம் நடந்த இடத்தில் எைதேயா ேத னான் ஆபத் தவிகள் தைலவன். அங்ேக 
அவன் ேத ய ெபா ள் எ ேவா அ  ைகக்குக் கிைடப்பதற்கு அதிக ேநரம் 
ஆகவில்ைல. அவன் எ த் க் ெகாண்  ேபாவதற்காகேவ அங்கு ைவக்கப்பட் ந்த  
ேபால் சுலபமாகக் கிைடத் விட்ட . 
 
    பட் மண்டபத்தில் கூற்றத் தைலவர்களின் மந்திராேலாசைனக் கூட்டம் நடந்த 
ேபா  மகாமண்டேலசுவரர் எந்த ஆசனத்தில் உட்கார்ந்  ெகாண் ந்தாேரா, அதன் 
கீேழ தான் அந்தப் ெபா ள் அவ க்குக் கிைடத்த . அ  ேவெறான் மில்ைல, 
ஆபத் தவிகளின் த்திைரச் சின்னம் ெபாறித்த ஒ  பட் த் ணி. கீேழ குனிந்  
எ ப்பதற்கு ன் அைதத் தான் எ ப்பைத எங்கி ந்தாவ  யாராவ  பார்க்கிறார்களா 
என்  அவன் மனத்தில் சந்ேதகம் ஏற்பட் க்கும் ேபா ம்! ஒ  ேவைள தன்ைனச் 
ேசாதிப்பதற்காகத்தான் அைதத் ேத  வ வைதப் பார்ப்பதற்காகேவ அவ்வள  
சுலபமாகப் ேபாட்  ைவத்தி க்கலாேம என்  அவன் பயந்தி க்க ேவண் ம். 
 
    அதனால் தான் அவ்வள  தயக்கத் டன் சுற்றி ம் பார்த் க் ெகாண்  அவன் 
அைத எ த்தான். ஆனால் தன் ைடய நிதான ம் ன்ேயாசைன ம் தன்ைன 
ஏமாற்றிவிட்டன என்பைத அந்தத் ணிைய எ த்  வழக்கம் ேபால் இ ப்பில் 
அணிந்  தைல நிமிர்ந்த ேபா  அவன் ெதாிந்  ெகாண்டான். 
 
    ேமேலயி ந்  இரண்  ெபாிய குைட மல் ைகப் க்கள் அவ ைடய ன் 
தைலயில் உதிர்ந்  ெநற்றியில் ந வி வி ந்தன. அந்தப் ரத்  நங்ைகயர்கள் தங்கள் 
அளக பாரத்திற்குப் சும் வாசைனத் ைதலத்தின் மணம் அந்தப் வின் மணத்தில் 
விரவியி ந்த . மகரெந ங்குைழக்காதன் தி க்கிட்  ேமேல நிமிர்ந்  பார்த்தான். 
 
    ேமேல அந்த இடத் க்கு ேநேர அந்தப் ரத்தின் மாடத்தில் ஒ  ெபண் கம் 
வி ட்ெடன்  தி ம்பி மைறந்த . தி ம் ம் ேபா  க நாகம் ேபான்ற அந்தப் 
ெபண்ணின் சைட சுழன்  அதி ந்  மல் ைகப் க்களில் ேம ம் சில அவன் ேமல் 
உதிர்ந்தன. இளம் ெபண் கமாகத்தான் ெதாிந்த . தி ம்பிய ேவகத்தில் அவனால் 

கத்ைத அைடயாளம் கண்  நிைனவில் ைவத் க் ெகாள் வதற்கு யவில்ைல. 
'எவ்வள  ன்ெனச்சாிக்ைகேயா  நான்கு ற ம் பார்த்ேதன்! ேமேல பார்க்கத் தவறி 
விட்ேடேன!' என்  உதட்ைடக் க த் க் ெகாண்டான் மகரெந ங்குைழக்காதன். 
சிறி  ேநரம் ஏேதா சிந்தித் க் ெகாண்  அங்ேகேய நின்றான். கீேழ கிடந்த அந்தக் 
குைட மல் ைகப் க்கைள ஒன்  விடாமல் ெபா க்கித் தன் அங்கியில் மைறத்  
ைவத் க் ெகாண்  றப்பட்டான். 
 
    அவன் றப்பட் ச் ெசன்ற ம் அங்கு மற்ேறார் ஆச்சாியம் நிகழ்ந்த . உைட 
மாற்றிக் ெகாண்  மகாமண்டேலசுவரைரச் சந்திக்கச் ெசன்  விட்டதாக நாம் யாைரப் 
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பற்றி எண்ணிக் ெகாண் க்கிேறாேமா அவன் பட் மண்டபத்  ேமல் ேகா த் ண் 
ஒன்றின் மைறவி ந்  ெவளிவந்தான். உண்ைமயில் நாராயணன் ேசந்தன் 
மகரெந ங்குைழக்காதனிடம் விைடெபற் க் ெகாண்  ேபாவ  ேபால் ேபாக்குக் 
காட் னாேன ஒழிய அங்கி ந்  ேபாய் விடவில்ைல. பட் மண்டபத்தில் 
ஆபத் தவிகள் தைலவன் அலங்ேகாலமான நிைலயில் தனியாக நின்  
ெகாண் ப்பைதப் பார்த்த டேன ேசந்தைனப் ேபால் அறி க் கூர்ைம ள்ள 
ஒற்ற க்குச் சந்ேதகங்கள் ஏற்படாம க்குமா? ெதளிவற்ற பல குழப்பமான 
எண்ணங்க ம், சந்ேதகங்க ம் அவ க்கு உண்டாயின. 'ஆபத் தவிகள் தைலவன் 
பட் மண்டபத்தில் தனியாக என்ன ெசய்கிறான்?' என்பைதப் பார்த்  ைவத் க் 
ெகாண்டால் பின்  மகாமண்டேலசுவரர் ேகட்கும் ேபா  கூ வதற்கு வசதியாக 
இ க்குெமன்  தான் அவன் மைறந்தி ந்  அைதக் கண்காணித்தான். 
 
    அதன் பின் ேசந்தன் பட் மண்டபத்தி ந்  ெவளிேயறிப் பராந்தகப் ெப  
வாயி க்கு வந்  நின்றான். பராந்தகப் ெப  வாயி ந்  ேமற்கு ேநாக்கி 
இரண்டாங் ேகாட்ைட வாசல் தி ச்சுற்றி ள்ேள ெசன்றால் அரண்மைன வி ந்தினர் 
மாளிைககள் ந்ேதாட்டத் க்கு ந ேவ இ ந்தன. அந்த மாளிைகயில் ஒன்றில் தான் 
மகாமண்டேலசுவரர் தங்கியி க்க ேவண் ெமன்ப  அவ க்குத் ெதாி ம். 
 
    ேகாட்ைடக்குள் யாேரா குதிைரயில் வ ம் ஒ  ேகட்  ேசந்தன் பராந்தகப் 
ெப வாயி ன் கப்பில் தயங்கி நின்றான். வ வ  யார் என்  பார்த்  விட்  அதன் 
பின் வி ந்தினர் மாளிைகக்குப் ேபாகலாெமன்ப  அவன் எண்ணம். ஒேர குதிைரயில் 
இரண்  ேபர்கள் ஏறிக் ெகாண்  வ வைதப் பார்த்த ம் அவ க்கு ஆச்சாியம் 
உண்டாயிற் . ன்னால் உட்கார்ந்தி ந்தவன் இன்னாெரன்  ெதாிந்  ெகாள்ள 

யவில்ைல. ேதாற்றத்தி ள்ள நிைலையக் ெகாண்  பார்த்தால் ஏேதா அரசாங்கத் 
தன் மாதிாி இ ந்த . குதிைர அ கில் வந்த ம் பின்னால் உட்கார்ந்தி ந்த 

இரண்டாவ  ஆளின் கம் ெதாிந்த . அைதப் பார்த்த ம் பயத்ேதா  சேரெலன்  
ந்ேதாட்டத்தின் அடர்ந்த பசுைமக்குள் குந்  தன்ைன மைறத் க் ெகாண்டான் 

ேசந்தன். ேகாட்ைடக்குள் வந்த குதிைரயில் ற்றி ந்த இரண்டாவ  ஆள் 
வல்லாளேதவன். 
    -----------  
 

1.28. நள்ளிரவில் நால்வர் 
 
    ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தின் வாயி ல் எதிர்பாராத விதமாகக் கரவந்த ரத் த் 

வைனச் சந்திக்க ேநர்ந்த  இரண்  வைகயில் நன்ைமயாக ந்த  தளபதி 
வல்லாளேதவ க்கு. ஒன்  அந்தத் வன் ெகாண்  வந்தி ந்த அதி க்கியமான 
அவசரச் ெசய்திையத் ெதாிந்  ெகாள்ள ந்த . மற்ெறா  நன்ைம, 
'அரண்மைனக்குப் ேபாவதற்குக் குதிைரயில்ைலேய?' என்  கவைலப்பட் க் 
ெகாண் க்காமல் வ ைடய குதிைரயிேலேய இ வ ம் ேபாய்விடலாம். பசி தீர 
அறக்ேகாட்டத்தில் சாப்பிட் விட் ப் பின்  அரண்மைனக்குப் றப்படலாம் என்  
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தான் த ல் தளபதி நிைனத்தி ந்தான். ஆனால் வன் ெகாண்  வந்தி ந்த 
ெசய்தியின் அவசரத்ைத அறிந்த ேபா  பசி, கைளப்  எ ேம அவ க்கு மறந்  
ேபாய்விட்டன. வனின் குதிைரயிேலேய பின் றமாகத் தாவி ஏறி உட்கார்ந்  
ெகாண்  றப்பட்  விட்டான். 
 
    "மகா ேசனாதிபதி எங்க ைடய அறக்ேகாட்டத்ைத ம், எங்கைள ம் இப்ப  
ஒேரய யாக அவமதித்  விட் ப் ேபாவ  ெகாஞ்சம் கூட நன்றாயில்ைல. இன் ம் 
ஓாிரண்  நாழிைககள் தங்கி உணவ ந்தி எங்கள் உபசாரத்ைத ஏற் க் ெகாண்  
ேபாகலாேம!" என்  ன்சிைற அறக்ேகாட்டத்தி ள்ள அண்டராதித்த ைவணவ ம் 
அவன் மைனவி ேகாைத ம் மாியாைதயாக ேவண் க் ெகாண்டைதக் கூட அவன் 
ெபா ட்ப த்தவில்ைல. 
 
    பதில் ெசால்லாமேல அவன் குதிைரைய விட் க் ெகாண்  ெசல்வைதப் பார்த் , 
'தளபதிக்குத் தம் ேமல் ஏேதா ேகாபம் ேபா க்கிற ?' என்  எண்ணிக் ெகாண்  
ேம ம் வற் த்திச் ெசால்லாமல் பயந்  ேபாய் நின்  விட்டனர் ைவணவ ம் அவன் 
மைனவி ேகாைத ம். 
 
    " வேன! நீ ெகாண்  வந்தி க்கும் ெசய்தி மட் ம் ெமய்யாக இ க்குமானால் 
இப்ேபா ள்ள சூழ்நிைலயில் நம்ைமப் ேபால் பாிதாபப்படத் தக்கவர்கள் ேவ  
யா மில்ைல. நல்ல சமயத்தில் நீ வந்தி க்கிறாய். இப்ேபா  அரண்மைனயில் 
மகாமண்டேலசுவரர் உள்படக் கூற்றத் தைலவர்கள் எல்ேலா ம் இ ப்பார்கள். நாம் 
ெசய்ய ேவண் ய ஏற்பா கைளப் பற்றி எல்ேலாாிட ம் கலந்  ேபசிவிடலாம். 
குதிைரைய மட் ம் இன் ம் சிறி  ேவகமாகேவ ெச த்திக் ெகாண்  ேபா" என்  

வைனத் ாிதப்ப த்தினான் தளபதி. வ ம் தன்னால் இயன்ற அள  
குதிைரைய ேவகமாகச் ெச த்திக் ெகாண்  ேபானான். 
 
    பட்  மண்டபத்தில் நடந்த கூற்றத் தைலவர்களின் கூட்டத்தில் நம்பிக்ைக ம் 
ஒளி ம் நிைறந்த எதிர்காலத் தீர்மானங்கைள உ வாக்கியி ந்தார்கள். 
 
    அன்  கூற்றத் தைலவர்க க்கும் மகாமண்டேலசுவர க்கும் ன்னால் தன் 
நிைலையப் பற்றி விவாிக்கும் ேபா  மகாராணி வானவன்மாேதவிக்கு அ ைகேய 
வந்  வி ம் ேபா ந்த . 
 
    "மகாமன்னர் இறந்த பிறகு மகாமண்டேலசுவர ம் நீங்க ம் எனக்குப் ெப ம் 
பதவிைய ம் மாியாைதைய ம் அளித்தி க்கிறீர்கள். ஆனால் இந்த அரசேபாக 
ஆடம்பரங்கைள நீண்ட நாட்கள் அ பவிக்கும் ெபா ைம எனக்கு இல்ைல. என் 
அ ைமப் தல்வன் எங்ேக இ க்கிறாெனன்ேற நான் அறிய யவில்ைல. என்ைனச் 
சுற்றி ம் ன்பங்கைள ம், சூழ்ச்சிகைள ம் காண்கிேறன். என  பிறந்தகமாகிய ேசர 
நாட் க்காவ  ெசன்  அைமதியாக வாழ்ேவன். அைத ம் ெசய்ய விடாமல் உங்கள் 
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அன்  என்ைனக் கட் ப்ப த்தி ைவத்தி க்கிற . மகாமன்னைர ம் இழந்  
யா க்காக இங்கு வாழ ேவண் ம்? இப்ப  நான் வாழ்வ  கூடச் சில க்குப் 
பி க்கவில்ைல ேபா க்கிற . என்ைனேய அழித்  வி வதற்குக் கூடச் சூழ்ச்சிகள் 
நடக்கின்றன." 
 
    இப்ப  மகாராணி வானவன்மாேதவியார் ேபசிக் ெகாண்  வ ம்ேபாேத, 
"மகாராணியார் அப்ப  அஞ்சக் கூடா . ெதன்பாண்  நாட்  ரர்களின் ெநஞ்சில் 
நம்பிக்ைக ம், ைககளில் வ ைம ம், வாளில் ஒளி ம் இந்த விநா  வைர 
குன்றிவிடவில்ைல. மகாராணியாைர அழிக்க எந்தத் தீய சக்தியா ம் யா " என்  
ஆேவசம் ெபாங்கும் குர ல் உ தியாகக் கூறினார் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி. 
அைத ஆேமாதிப்ப  ேபால் அங்கி ந்த மற்றவர்க ம் சிரக்கம்பம் ெசய்தனர். 
 
    "அ  சாிதான்! குமார பாண் யர் எங்ேகயி க்கிறார் என்றறிவதற்கு நாமாகேவ 
ஏேத ம் யற்சிகள் ெசய்ய ேவண்டாமா? இப்ப  வாளாவி ந்தால் அவைரப் பற்றி 
என்ன ெதாிந்  ெகாள்ள ம்?" என்  மகாமண்டேலசுவரர் பக்கமாகத் தி ம்பி ஒ  
ேகள்விையக் ேகட்டார் சுழற்கால் மாறனார். 
 
    மகாமண்டேலசுவரர் அந்தக் ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்வதற்கு ன்ேப, 
மற்றவர்க ம் அவாிடம் சரமாாியாகக் ேகள்விகைளத் ெதா க்க ஆரம்பித்தனர். 
 
    "இைளய சக்கரவர்த்திைய உடேன அைழத்  வர ஏற்பா  ெசய்ய ேவண்டாமா?" 
என்  ேகட்டார் ஒ வர். 
 
    "மகாராணியாாின் கவைலகள் குைறந்  நிம்மதி ம், அைமதி ம் உண்டாக 
ேவண் மானால் குமார பாண் யர் எங்கி ந்தா ம் ேத க் ெகாண்  வந்  சூட்  
வி வேத ைற" என்றார் மற்ெறா வர். 
 
    "எல்ேலா ம் சற்  அைமதியாக இ ங்கள். என் ைடய க த்ைத விாிவாகச் 
ெசால்  வி கிேறன். இ வைர இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் எனக்குத் ேதான்றாமல் 
ேபாய்விடவில்ைல. அல்ல  ேதான்றி ம் எவற்ைற ம் ெசயல்ப த்தக் கூடா  
என்பதற்காக நான் ேபசாமல் இ க்கவில்ைல. என் ைடய ஒவ்ெவா  தயக்கத் க்கும் 
ஒ  க்கியமான காரணம் இ க்கும். இளவரசர் எங்ேகயி க்கிறார் என்  ேத வேதா, 
ேத க் கண் பி ப்பேதா எனக்குக் க னமான காாியமில்ைல. நிைனத்தால் 
இப்ேபாேத ெகாண்  வந்  நி த்தி விட ம் என்னால். ஆனால் நான் 
சூழ்நிைலையப் பற்றிச் சிந்திக்கிேறன். ெதன்பாண்  நாட்  அரசிய ல் ஒ ங்ைக ம் 
அைமதிைய ம் ஏற்ப த்தி விட்டால் நமக்கு இ க்கும் பிற பைககள் நீங்கும். 
அதன்பின் குமார பாண் ய க்கு சூட்டலாெமன்ப  என் எண்ணம்" என்  அவர் 
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கூறிய சமாதானத்ைதக் ேகட்ட ேபா  மற்றவர்க க்கு அவைர எதிர்த்  என்ன 
ெசால்வெதன்ேற ெதாியவில்ைல. கத்தில் ஈயாடாமல் உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். 
 
    "அைல ஓய்ந்  நீராட யா . பைகவர்கைள எண்ணிக் ெகாண்ேட எவ்வள  
நாட்க க்குப் ேபசாமல் இ க்க ம்? தவிர சூட் வதற்கும் இளவரசைரத் 
ேத க் கண் பி த்  இங்ேக அைழத்  வ வதற்கும் என்ன சம்பந்தம்?  
சூட் வைதப் பின்னால் ைவத் க் ெகாண்டா ம், இளவரசர் இப்ேபாேத இங்கு வந்  
இ க்கலாேம! அவ்வா  இ ப்ப  மகாராணியா க்கும் ஆ தல் அளிக்கும் என்  
எனக்குத் ேதான் கிற " என்  ணிந்  இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிைய ேநாக்கி 
ேந க்கு ேநர் கூறினார், அ வைர ஒன் ம் ேபசாமல் அைமதியாக ற்றி ந்த 
அதங்ேகாட்டாசிாியர். 
 
    "வடதிைச மன்னர்களின் பைடெய ப்  இந்தச் சமயத்தில் ேநரலாெமன்  
மகாமண்டேலசுவரர் எதிர்பார்க்கிறார் ேபா க்கிற . குமார பாண் யர் இங்கு 
வந்தி ந்தால் பைடெய ப்ைபச் சமாளிக்க நமக்கு உதவி கிைடக்கும். குமார 
பாண் யாின் தாய்வழி மாமன்மார்க ம், மகாராணியாாின் பிறந்த ட் ச் 
சேகாதர ம் ஆகிய ேசரர் பைட உதவிைய நாம் ெபறலாம். ேசர ேவந்தாிடம் அவர் 
பைட உதவி ெசய்வதற்கு ம க்க இயலாதப  அவ ைடய ம மகராகிய குமார 
பாண் யைரேய த ப்பலாம். இைதெயல்லாம் மகாமண்டேலசுவரர் நன்றாகச் 
சிந்தித்தி ந்தால் இளவரசைரத் ேத  உடேன இங்கு அைழத்  வர ஏற்பா  
ெசய்தி க்கலாேம!" என்  பவழக் கனிவாய ம் அதங்ேகாட்டாசிாியேரா  ேசர்ந்  
ெகாண்டார். 
 
    ேபசுவதற்கு அஞ்சி உட்கார்ந்தி ந்த கூற்றத் தைலவர்க ம் சிறி  ேநரம் கழித்  
ஒவ்ெவா வராக அேத க த்ைத ஆதாித் ப் ேபசத் தைலப்பட்டனர். மகாராணியாாின் 
வி ப்ப ம் அ வாகத்தான் இ க்கும் என்பைத இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி 
குறிப்பாகப் ாிந்  ெகாண்டார். பல்லாண் களாக நிமிர்ந்  நின்  பி வாதத்தா ம், 
அறி த் திறனா ம், தம் எண்ணேம எல்லா ைடய எண்ணமாக ம், தம் ெசால்ேல 
எல்ேலா ைடய ெசால்லாக ம், தம் ெசயேல எல்ேலா ைடய ெசயலாக ம் - ெவற்றி 
ெபற்  வந்த அவ ைடய அரசியல் வாழ்வில் தல் தலாக ஒ  வைள  ஏற்பட்ட . 
மற்றவர்கைள மாற்றி அவர்கைளத் தம் வழிக்குக் கட் ப்ப த் ம் சாமர்த்தியமான 
கைலயில் ெதாடர்ந்  ெவற்றி ெபற்  வந்த அவர் தன் தலாக மற்றவர்க க்காக 
மாறிக் கட் ப்ப ம் நிைலைய அைடந்தார். எதற்கும் எவரா ம் அைசந்  விட 

யாமல் கல்லாய் ற்றிப் ேபாயி ந்த அந்த உள்ளத்தில் சற்ேற தளர்ச்சி 
உண்டாயிற் . ஆனால் அந்தத் தளர்ச்சி ெவளிப்பட்  விடாமல் மிகத் தந்திரமாக 
மைறத் க் ெகாண்டார் அவர். ஒ  நளினமான சிாிப்பினால் மட் ேம அைத அவரால் 
மைறக்க ந்த . 
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    "நல்ல ! இன்ைறய தினம் உங்கள் எல்ேலா ைடய க த்ைத ம் குறிப்பாக ம், 
ெவளிப்பைடயாக ம், ெதளிவாக மைறக்காமல் என்னிடம் கூறிவிட்டீர்கள். நான் 
ஒப் க் ெகாள்கிேறன். இன் ம் நான்கு நாட்க க்குள் குமார பாண் யைர இங்ேக 
ெகாண்  வந்  ேசர்க்கும் ெபா ப்ைப நாேன ஏற் க் ெகாள்கிேறன்." 
 
    மகாமண்டேலசுவர ைடய இந்தப் ேபச்சில் அதங்ேகாட்டாசிாியர் ம ப ம் 
கு க்கிட்டார். 
 
    "மகாமண்டேலசுவரைர யா ம் வற் த்தேவா, அவசரப்ப த்தேவா 
வி ம்பவில்ைல. நான்கு நாட்களில் ேத க் ெகாண்  வர ேவண் ெமன்  
அவசரப்பட் த் ன்ப ற ேவண்டாம். ேவண் ய நாட்கைள எ த் க் ெகாண்  
பதறாமல் ேத ப் பார்க்கலாேம!" என்றார் ஆசிாியர் பிரான். 
 
    "ேதைவயில்ைல! நான்கு நாட்கேள அதிகம். வி ம்பினால் நான்கு நாழிைகக்குள் 
இளவரசைர அைழத்  வர என்னால் ம்?" என்  கத்தில் அ த்தாற் ேபால் 
அதங்ேகாட்டாசிாிய க்குப் பதில் ெசால் விட்டார் இைடயாற் ம் மங்கலம் நம்பி. 
 
    " ந்தால் ெசய் ங்கள்!" என்  ப த்தவ க்ேக உாிய அடக்கத்ேதா  ேபச்ைச 

த்  விட்டார் ஆசிாியர். 'ஏனடா இந்த மனிதாிடம் ேபச்சுக் ெகா த்ேதாம்' என்  
ஆகிவிட்ட  அவ க்கு. தம் ேமல் மகாமண்டேலசுவர க்கு உள் ரச் சிறி  ேகாபம் 
ஏற்பட் க்கிற  என்பைத அவ ைடய ேபச்சி ந்ேத அதங்ேகாட்டாசிாியர் ாிந்  
ெகாண்டார். 
 
    இளவரசர் அரண்மைனக்கு அைழத் க் ெகாண்  வரப்பட்ட ம் மற்ெறா  கூற்றத் 
தைலவர் கூட்டம் நடத் வெதன் ம், அதில் மற்ற விஷயங்கைளப் ேபசி  ெசய்  
ெகாள் வெதன் ம் தீர்மானித்த பின் அன்ைறயக் கூட்டம் அேதா  ந்  விட்ட . 
 
    பட்  மண்டபத்தில் கூட்டம் நடந்  ெகாண் ந்த ேபா  நாராயணன் ேசந்தன் 
வந்த ம், மகாமண்டேலசுவரர் அவைன இரகசியமாக நிலவைறக்கு அ ப்பிய ம் 
ேநயர்க க்கு நிைனவி க்கலாம். கூட்டம் ந்த ம் எல்ேலா ம் அவரவர்கள் 
தங்கியி ந்த வி ந்தினர் வி திக க்குச் ெசன்  விட்டனர். மகாமண்டேலசுவரர் 
மட் ம் தாம் நிலவைறக்கு அ ப்பியி ந்த ேசந்தன் தி ம்பி வ வாெனன்  
எதிர்பார்த் ச் சிறி  ேநரம் அங்ேக தாமதித்தார். இைடேய மற்ெறா  காாியத்ைத ம் 
அங்கி ந்தவாேற த் க் ெகாண்டார். அவர் அங்ேக ேசந்த க்காகத் தாமதித் க் 
ெகாண்  நின்ற ேபா  அந்தப் பட்  மண்டபத்தின் ேமேல இ ந்த அந்தப் ரத்  
மடத்தில் வன ேமாகினி என்ற வண்ண மகளின் உ வம் ெதாிந்த . வன ேமாகினி 
அந்த அரண்மைனயில் வண்ண மகளாகப் பணி ாிபவள். வண்ண மகளின் ேவைல 
அந்தப் ரத்தி ம், கன்னி மாடத்தி ம் உள்ள அரச கு ம்பத் ப் ெபண்க க்கு 
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அலங்காரம் ெசய்வதாகும். மற்றவர்க க்ெகல்லாம் அவள் அலங்காரம் ெசய்  
விட்டால்தான் அழகு பிறக்கும். ஆனால் அவ க்ேகா யா ம் அலங்காரம் ெசய்யாமேல 
அ ர்வமான அழகும் இளைம ம் வாய்த்தி ந்தன. உண்ைமயில் வன ேமாகினி என்ற 
ெபய க்கு அவள் ெபா த்தமானவள் தான். பின்னிவிட்ட சைட அைசயப் பிைறமதி 
ேபால் மல் ைகச் ெசண்  சூ  நடந்தாளானால் பார்க்கிறவர்களின் உள்ளெமல்லாம் 
பறிேபாக ேவண் ய தான். 
 
    கீேழ நின்  ெகாண் ந்த மகாமண்டேலசுவரர் வன ேமாகினிையக் ைகதட் க் 
கூப்பிட்டார். மதிப் க்குாிய மகாமண்டேலசுவர ைடய அைழப் க்குப் பணிந்  கீேழ 
இறங்கி ஓேடா  வந்தாள் வன ேமாகினி. 
 
    "ெபண்ேண! எனக்கு உன்னால் ஒ  காாியம் ஆக ேவண் ம். இேதா இந்த 
ஆசனத்தின் கீேழ இந்தப் பட் த் ணிையப் ேபாட்  விட் ப் ேபாகிேறன். இன் ம் 
சிறி  ேநரத் க்குள் இைத எ த் ச் ெசல்ல வ ம் மனிதைன நீ ேமேலயி ந்  
கவனித்  ைவத் க் ெகாள். அப் றம் வந்  என்னிடம் ெசால்" என்  கூறிவிட் த் தம் 
இ ப்பி ந்  ஒ  சி  பட் த் ணிைய எ த் த் தாம் உட்கார்ந்தி ந்த ஆசனத்தின் 
கீேழ ேபாட் விட் ச் ெசன்றார் மகாமண்டேலசுவரர். வன ேமாகினி அவர் 
கூறியப ேய ெசய்ய ஒப் க் ெகாண்  மாடத்தில் ேபாய் நின்  கீேழ கவனித்தாள். 
இேத சமயத்தில் விலாசினி, பகவதி த யவர்கள் மந்திராேலாசைன மண்டபத் ப் 
பக்கமாகச் ச ரங்கம் விைளயாடச் ெசன்  விட்டதனால் வன ேமாகினி 
அந்தப் ரத்தில் தனியாகேவ இ ந்தாள். அதனால் அவர் தன்னிடம் ஒப் வித் ச் 
ெசன்றி ந்த உளவறி ம் ேவைலைய அவள் சாியாகச் ெசய்ய ந்த . கூ ய 
வைரயில் தான் அங்ேக நின்  கண்காணிப்ப  கண்காணிக்கப் ப கிறவ க்குத் 
ெதாியாமல் இ க்க ேவண் ெமன்  அவள் நிைனத்தி ந்தாள். ஆனால் அவள் 
குனிந்  பார்த்த ேபா  அவ ைடய தைலயில் அணிந்தி ந்த குைட மல் ைகப் 

க்கள் அவைளக் காட் க் ெகா த்  விட்டன. அந்தப் பாழாய்ப் ேபான க்கள் கீேழ 
உதிர்ந்  அவள் எண்ணத்தில் கலக்கத்ைத உண்டாக்காமல் இ ந்தி ந்தால் எவ்வள  
நன்றாயி க்கும்? 
 
    வன ேமாகினி உடேன ஓ ப்ேபாய் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பியிடம் ெசய்திையத் 
ெதாிவித் விட்  வந்தி ந்தா ம் அவள் மனத்தில் பயம் ஏற்பட்ட . ஆபத் தவிகள் 
தைலவனின் ெந ப் ப் ேபான்ற விழிக ம், கு ரமான க ம் அ க்க  ேதான்றி 
அவைளப் பய த்தின. 'மகரெந ங்குைழக்காதன் தான் அவைன ேமேலயி ந்  
கண்காணித்த ேபா  தன்ைனப் பார்த்தி ப்பாேனா?' என்ற பயத்தினால் அன்றிர  

க்கேம அவைள அ குவதற்கு ம த்த . பழி பாவத் க்கு அஞ்சாதவன், 
ஈரமற்றவன், கல் மன ைடயவன் என்  ஆபத் தவிகள் தைலவைனப் பற்றி அவள் 
ேகள்விப்பட் ந்த ெசய்திகள் ஒவ்ெவான்றாக நிைன க்கு வந்  அவைள மிரட் க் 
ெகாண் ந்தன. 
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    வன ேமாகினி, ஆபத் தவிகள் தைலவைன எண்ணி ந ங்கி உறக்கமின்றித் 
தவித் க் ெகாண் ந்த அேத ேநரத்தில் நாராயணன் ேசந்தன் தளபதி 
வல்லாளேதவைன எண்ணி உறக்கமின்றித் தவித் க் ெகாண் ந்தான். 
 
    'ஐேயா! நான் தளபதியிடம் சிக்கி அ பட ேவண் ெமன் தான் என் தைலயில் 
எ தியி க்கிற  ேபா ம். இவ்வள  ரம் ஏமாற்றி தி நந்திக்கைர வைரயில் 
இ த்த த் ம் எவன் குதிைரயிேலா இரவல் இடம் பி த்  அரண்மைனக்கு 
வந் விட்டாேன. அவேனா  ேபாகாமல் யாேரா ஒ  வைன ம் அல்லவா 
அைழத் க் ெகாண்  வந்தி க்கிறான்? என்ன ஆகப் ேபாகிறேதா?' என்  கவைல 
ெகாண்  க்கம் இழந்தான் ேசந்தன். 
 
    அந்தப் ரத்  ேமல் மாடத்தி ந்  தன் ேமல் உதிர்ந்த க்கைள ைவத் க் 
ெகாண்  தன்ைனக் கண்காணித்த ெபண்  யாெரன்  க்கமில்லாமல் 
மண்ைடையக் குழப்பிக் ெகாண் ந்தான் குைழக்காதன். ' தல் தலாகக் கூற்றத் 
தைலவர் கூட்டத்தில் என் ேபச்சு எ படாமல் ேதாற் ப் ேபாய்விட்டேத!' என்  மனம் 

ங்கிக் ெகாண் ந்தார் மகாமண்டேலசுவரர். அன்  நள்ளிர  வைரயில் இவர்கள் 
நால்வ ம் உறங்கேவ இல்ைல. 
    -----------  
 

1.29. ெகாள்ைளேயா ெகாள்ைள 
 
    இராசசிம்மன் அப்ப  நடந்  ெகாண்ட  குழல்ெமாழிக்குச் சிறி ம் பி க்கவில்ைல. 
'அக்கைரயி ந்  படகில் வ பவர் யாராக இ ந்தால் தான் என்ன! எவ்வள  
அவசரமாக இ ந்தால் தான் என்ன? அதற்காக ஒ  ெபண்ணிடம் தனிைமயில் மனம் 
விட் ப் ேபசிக் ெகாண் ந்தவர் இப்ப யா கத்ைத றித் க் ெகாண்  ேபாவ  
ேபால் திடீெரன்  ேபாவார்?' என்  எண்ணி ெநாந்  ெகாண்டாள். வந்தவர்கேளா  
விைரவில் ேபசி த்  அ ப்பிவிட் த் தி ம்பி வந்  வி வார் என்  நிலா 

ற்றத் த் திறந்த ெவளியிேலேய அவள் இராசசிம்ம க்காகக் காத் க் 
ெகாண் ந்தாள். நீண்ட ேநரமாகி ம் அவன் தி ம்பி வராமற் ேபாகேவ அவ க்கு 
ஏமாற்றமாக இ ந்த . கீேழ இறங்கி வந் விட்டாள். 
 
    அவள் கிேழ இறங்கி வந்த சமயத்தில் படேகாட்  அம்பலவன் ேவளான் வசந்த 
மண்டபத் ப் பக்கமாகப் ேபாய்க் ெகாண் ந்தான். த ல் படகில் வந்தவர்கைள 
அைழத் க் ெகாண்  இராசசிம்மன் ன்ேப வசந்த மண்டபத்தில் தான் தங்கியி ந்த 
இடத் க்குப் ேபாயி க்க ேவண் ெமன்  குழல்ெமாழி அ மானித்  உணர்ந்  
ெகாண்டாள். 
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    'வந்தி ப்பவர்கள் யார்? என்ன காாியத் க்காக வந்தி க்கிறார்கள்?' என்  
அவனிடம் ேகட்கலாம் என்  எண்ணி ேவளான் வ வைத எதிர்பார்த்  நின்றாள் 
குழல்ெமாழி. 
 
    சிறி  ேநரத்தில் வசந்த மண்டபத்தி ந்  மாளிைகக்கு வ ம் ஒற்ைறய ப் 
பாைதயில் ேவளான் வ வ  ெதாிந்த . அவன் தான் நின்  ெகாண் க்கிற 
இடத் க்கு வந்  ேச கிற வைர ஆவைல அடக்கிக் ெகாள் ம் ெபா ைம கூட 
அவ க்கு இல்ைல. மான் ள்ளி ஓ வ  ேபால் ேவகமாக ஓ ச் ெசன்  அவைன 
எதிர்ெகாண் , "ேவளான்! வந்தி ப்பவர்கள் யார்? எதற்காக இவ்வள  அவசரமாய் 
அ கைளச் சந்திக்க வந்தி க்கிறார்கள்?" என்  அவைன ந வழியிேலேய மறித் க் 
ெகாண்  ேகட்டாள். ேவளான் சிறி  தயங்கி நின்  விட் ப் பின்  கூறலானான். 
"அம்மா! அவர்கள் இன்னாெரன்பைதப் பற்றி எனக்கு ஒன் ேம ெதாியா . அவர்கள் 
அக்கைரயி ந்  வசந்த மண்டபம் வைர என் டன் வந்தார்கள் என்  ெபயேர 
ஒழிய என்னிடம் ஒ  வார்த்ைத கூடப் ேபசவில்ைல. 'இந்தத் தீவில் 
மகாமண்டேலசுவராின் வி ந்தினராக ஒ  றவி வந்  தங்கியி க்கிறாேர, அவைர 
நாங்கள் சந்திக்க ேவண் ம்' என்  சு க்கமாக என்னிடம் கூறினார்கள். ஆனால் 
வந்தி ப்பவர்க ைடய ேபச்ைச ம் நைட ைட பாவைனகைள ம் கூர்ந்  
கவனித்தால் நம் ைடய த்தமிழ் நாட் ன் எந்தப் பகுதிைய ம் ேசர்ந்தவர்களாகத் 
ெதாியேவ இல்ைல. றவிக்கு அவர்கள் மிக ம் ேவண் யவர்கள் ேபா க்கிற . 
எல்ேலா ட ம் வசந்த மண்டபத்தில் உட்கார்ந்  ஏேதா இரகசியமாகப் ேபசிக் 
ெகாண் க்கிறார். ேவ  யாைர ம் தப்பித் தவறிக் கூட அந்தப் பக்கம் விட் விடக் 
கூடாெதன்  எனக்குக் க ைமயான உத்தர  ேபாட் க்கிறார்." 
 
    ேவளா ைடய ேபச்ைசக் ேகட் க் ெகாண் ந்த குழல்ெமாழி, "என்ைனக் கூடவா 
உள்ேள விடக்கூடாெதன்  உத்தர ?" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட ேவ க்ைகயாகக் 
ேகட்டாள். "ஆம்! உங்கைள ம் தான் விடக் கூடாெதன்றி க்கிறார்" என்  ேவளான் 
ெசால் ய ம், அவ க்கு உச்சந்தைலயில் ஓங்கி அ த்த மாதிாி இ ந்த . ஏேதா 
விைளயாட் த்தனமாகக் ேகட்டாேளயன்றி அந்தப் பதிைல எதிர்பார்த் க் 
ேகட்கவில்ைல. அந்தப் பதிைல அவனிடமி ந்  ேகட்ட ம் அவள் கண்களில் சினம் 
ெகாண்ட சாயல் ஒளிர்ந்த . வங்கள் ெநளிந்  வைளந்தன. "பரவாயில்ைலேய! 
வந்  ஒ  நாள் கழிவதற்குள் அ க க்கு இவ்வள  அதிகாரம் ெசய் ம் உாிைம வந்  
விட்டதா?" என்  ெவ க்ெகன்  ஆத்திரத்ேதா  ெசால் விட் த் தி ம்பிச் ெசன்றாள் 
அவள். அவ்வள  ேகாபத்தி ம் இராசசிம்மன் தான் அ களாக ந க்கிறான் என்ற 
உண்ைமையப் படேகாட் யிடம் கூறத் ணி  வரவில்ைல அவ க்கு. 'நான் கூட 
வரக்கூடாதாேம? அப்ப  என்ன தான் இரகசியம் ேபசுகிறார்கேளா? வரட் ம், 
ெசால்கிேறன்" என்  இராசசிம்மன் ேமல் ஊட ம், ெபாய்க்ேகாப ம் ெகாண்  
அரண்மைனக்குச் ெசன் விட்டாள் குழல்ெமாழி. இராசசிம்மன் வசந்த மண்டபத் க்கு 
வரக்கூடாெதன்  ெசால் விட்டதனால் இைடயா  மங்கலம் அரண்மைனயில் 
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ேபாவதற்கு இடேமா, ேபசுவதற்குத் ேதாழிகேளா இல்லாமலா ேபாய்விட்டார்கள் 
அவ க்கு! 
 
    அதன் பின் அன்  அவள் வசந்த மண்டபத் ப் பக்கம் வரேவயில்ைல. றவி ம் 
அவைரச் சந்திக்க வந்தி ந்தவர்க ம் கூட வசந்த மண்டபத்ைத விட்  
ெவளிேயறவில்ைல. படேகாட்  அம்பலவன் ேவளான் யாைர ம் உள்ேள விட்  
விடாமல் பா காப்பாக வசந்த மண்டபத் ப் பாைத ெதாடங்கும் இடத்தில் காவ க்கு 
உட்கார்ந்  ெகாண்டான். 
 
    இ ட் ய ம் வழக்கமாகத் றவிைய உண க்கு அைழத் க் ெகாண்  ேபாக 
வ வாள் குழல்ெமாழி. அன்  அதற்காக ம் அவள் வரவில்ைல. "நீ ேபாய் 
அவர்கைளச் சாப்பிட அைழத் க் ெகாண்  வா!" என்  ஒ  ேதாழிைய வசந்த 
மண்டபத் க்கு அ ப்பினாள். அந்தத் ேதாழி அ கைளத் ேத க் ெகாண்  வசந்த 
மண்டபத் க்குச் ெசல் ம் ேபா  இ ட்  நான்ைகந்  நாழிைககள் ஆகியி க்கும். 

றவி ம் அவைரத் ேத ப் திதாக வந்தி ப்பவர்க ம் கூ யி ப்பதால் 
தீபாலங்காரங்களினால் ஒளி மயமாக ம், பல ைடய ேபச்சுக் குரல்களால் 
கலகலப்பாக ம் இ க்குெமன்  நிைனத் க் ெகாண்  வசந்த மண்டபத் க்கு வந்த 
ேதாழி அங்கி ந்த நிைலைமையக் கண்  திைகத் ப் ேபானாள். வசந்த மண்டபம் 
இ ண்  கிடந்த . அங்ேக எவ ைடய ேபச்சுக் குர ம் ேகட்கவில்ைல. இ ம், 
தனிைம ம் ஆட்சி ாிந்த அந்த இடத்தில் நிற்பேத பயமாக இ ந்த  ேதாழிக்கு. அவள் 
வசந்த மண்டபத்தின் எல்லாப் பகுதிகைள ம் நன்றாகச் சுற்றிப் பார்க்காமல் 

கப்பிேலேய பயந்  ெகாண்  தி ம்பி விட்டாள். வசந்த மண்டபத்தின் 
பின் றமி ந்த ேதாட்டத் க்குள் ெசன்  பார்த்தி ந்தால் ஒ  சிறிய தீப்பந்தத்தின் 
ெவளிச்சத்தில் றவி ம், அவைரத் ேத  வந்தவர்க ம் ஏேதா சதிக்கூட்டம் 
நடத் கிறவர்கைளப் ேபால் அந்தரங்கமாக உட்கார்ந்  ேபசிக் ெகாண் ப்பைத 
அவள் பார்த்தி க்கலாம். ஆனால் அந்தத் ேதாழிக்குத்தான் அவ்வள க்குப் 
ெபா ைமயில்லாமல் ேபாய்விட்டேத! 
 
    "அம்மா! றவிைய ம் அவேரா  வந்தி ந்தவர்கைள ம் வசந்த மண்டபத்தில் 
காணவில்ைல" என்  குழல்ெமாழியிடம் தி ம்பி வந்  ெசால் விட்டாள் அந்தத் 
ேதாழி. 
 
    "வசந்த மண்டபத் க்குப் ேபாகிற பாைதயின் ெதாடக்கத்தில் அம்பலவன் ேவளான் 
காவ க்கு உட்கார்ந்தி ப்பாேன? அவைனக் கூடவா காணவில்ைல!" 
 
    "ஆம்! அவைன ம் காணவில்ைல!" 
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    "சாிதான், படகில் அக்கைரக்குப் ேபாயி ப்பார்கள். அ க க்குத் திடீெரன்  
சுசீந்திரத் க்குப் ேபாய்த் தா மாலய விண்ணகரத்தில் தாிசனம் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ஆைச உண்டாகியி க்கும். நமக்ெகன்ன வந்த ? எக்ேகடாவ  
ெகட் ப் ேபாகட் ம். நாம் ங்கலாம்" என்  சுவாரஸ்யமில்லாமல் ேபசினாள் 
குழல்ெமாழி. 
 
    அதன் பின் அ கள் உண  ெகாள்ள வரவில்ைலேய என்  அங்கு யா ம் 
அவ க்காகக் காத் க் ெகாண் க்கவில்ைல. இர  பத் ப் பதிெனா  
நாழிைகக்ெகல்லாம் இைடயாற்  மங்கலம் மாளிைகயில் ரண அைமதி நிலவிய . 
மகாமண்டேலசுவராின் ெசல்வப் தல்வி ம், மாளிைகயி ந்த மற்றப் பணிப் 
ெபண்க ம் தங்க க்ெகன்  ஒ க்கப்பட் ந்த கன்னிமாடப் பகுதிக்குப் ேபாய் 
உறக்கத்தில் ஆழ்ந்  விட்டனர். 
 
    இரவின் நாழிைககள் ஒவ்ெவான்றாக வளர்ந்  ெகாண் ந்தன. ந ச்சாமத்ைத 
எட் ப்பி த்  விட்ட ேபா  வான ம், நட்சத்திரங்க ம் ேசாைக பி த்த மாதிாி 
ெவ த்  ஒளி மங்கிக் ெகாண்  வந்தன. மாளிைகயில் அங்கங்ேக அவசியமான 
இடங்களில் காவல் ைவக்கப்பட் ந்த ரர்கெளல்லாம் கூடச் ேசார்ந்  கண் மயங்கும் 
ேநரம் அ . 
 
    அந்த ேநரத்தில் வசந்த மண்டபத்தின் பின் றத் த் ேதாட்டத்தி ந்  அ க ம் 
மற்ற வ ம் றப்பட்டனர். மாளிைகயின் பிரதான வாச ல் ெகாண்  ேபாய் வி ம் 
ஒற்ைறய ப் பாைதயில் வந்  படேகாட் யின் கு ைசய ேக தயங்கி நின்றனர். 
அன்  குளிர் அதிகமாக இ ந்ததனால் படேகாட்  அம்பலவன் ேவளான் 
கு ைசக்குள்ேளேய ப த்தி ந்தான். 
 
    வசந்த மண்டபத்தி ந்  வந்  நின்றவர்களில் ஒ வன் படேகாட் யின் கு ைசக் 
கதவ ேக வந்தான். ஓைசப்படாமல் கதைவ ெவளிப்பக்கமாக இ த் த் தாழிட்டான். 
 
    "அேட! படைக அவிழ்த்  ைவத் க் ெகாண்  றப்ப வதற்குத் தயாராக நீ 

ைறயிேலேய இ . நாங்கள் விைரவில் காாியத்ைத த் க் ெகாண்  வந்  
வி கிேறாம்" என்  மற்றவர்கள் அவைனத் ைறயில் இ க்கச் ெசய் விட்  
மாளிைகைய ேநாக்கி விைரந்தனர். குரல் தான் ேகட்டேத ஒழிய இ ளில் அவர்கள் 

கங்கள் சாியாகத் ெதாியவில்ைல. அதன் பின் அன்றிர  ந ச் சாமத் க்கு ேமல் 
இைடயாற்  மங்கலம் மாளிைகயில் எந்தப் பகுதியில் என்ன நடந்தெதன்  எவ க்கும் 
ெதாியா . 
 
    ெபா  வி ந்த ேபா  அலறிப் ைடத் க் ெகாண்  குழல்ெமாழியின் 
கன்னிமாடத்  வாச ல் வந்  கூக்குர ட்டனர் யவனக் காவல் ரர்கள். மாளிைக 

வ ம் கூச்ச ம் ஓல மாக ஒேர குழப்பமாக இ ந்த . அந்தக் குழப்பங்களா ம், 
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கூப்பா களா ம் க்கம் கைலந்த குழல்ெமாழி எ ந்தி ந்த டன் அந்த யவனக் 
காவல் ரர்களின் கத்தில்தான் விழித்தாள். அவர்கள் ஒன் ம் விளக்கிச் ெசால்லத் 
ேதான்றாமல் 'ஓ'ெவன்  றிட்  அலறி அழத் ெதாடங்கினர். 
 
    "ஏன் அ கிறீர்கள்? வி ந்த ம் வி யாத மாக இப்ேபா  என்ன நடந்  விட்ட ? 
விவரத்ைதச் ெசால் ங்கள். இெதன்ன? மாளிைக வ ம் கூச்ச ம் குழப்ப மாக 
இ க்கிறேத!" என்  பதறிப் ேபாய் அதிர்ச்சியைடந்  ேகட்டாள் குழல்ெமாழி. அேத 
சமயம் மாளிைகயின் எதிர்ப் றம் பறளியாற் ப் படகுத் ைறயில் 'தடால், தடால்' 
என்  ஏேதா இ ப ம் ஓைச ேகட்ட . நாைலந்  ரர்கள் என்னெவன்  
பார்ப்பதற்காக அங்ேக ஓ னார்கள். ேபாய்ப் பார்த்த ேபா  அம்பலவன் ேவளான் தன் 
கு ைசக்குள்ளி ந்  ெவளிப் றமாகத் தாழிட் ந்த கதைவப் ேபாட்  உைடத் க் 
ெகாண் ந்தான். அந்த ஓைசையக் ேகட்  அங்ேக ேபான ரர்களில் ஒ வன் 
கதைவத் திறந்  விட்டான். இல்ைலயானால் கத  பிைழத்தி க்கா . ேவளான் 
ெவளிேய வந்  பார்த்த ேபா  ைறயில் கட் யி ந்த படைகக் காணவில்ைல. 
"ஐேயா! படைகக் காணவில்ைலேய?" என்  கூச்ச ட்டான் அவன். 
 
    "ேபா, ஐயா! உன் ஓட்ைடப் படகு ேபானதனால் ஒன் ம் கு  கிவிடா . 
ெகாள்ைள ேபாகக்கூடாத மாெப ம் ஐசுவாியம் ேநற்றிர  இந்த மாளிைகயி ந்  
ெகாள்ைள ேபாய்விட்ட . மகாமண்டேலசுவரர் கண் க்குக் கண்ணாக ைவத் ப் 
பா காத்  வந்த பாண் ய மரபின் சுந்தர ம், ரவா ம், ெபாற்சிம்மாசன ம் 
காணாமல் ேபாய் விட்டனேவ!" என்  ேவளானின் வாய்க் கூச்சைல அடக்கினான் 
ஒ வன். 
    --------  
 

1.30. வன ேமாகினியின் பீதி 
 
    நள்ளிர  வைர இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிக்கு ஒற்றறிந்  கூறியதற்காக 
ஆபத் தவிகளின் தைலவன் தன்ைன எப்ேபா  எப்ப த் ன் த் வாேனா என்  
அஞ்சி மஞ்சத்தில் உறக்கமின்றி ரண்  ெகாண் ந்த வன ேமாகினி அரண்மைன 
நாழிைக மன்றத்தில் ஒவ்ெவா  யாம வி ம் அ க்கும் மணி அ த்  த்த சிறி  
ேநரத் க்ெகல்லாம் தன்ைனயறியாமேல யில் வயப்பட்டாள். நன்றாக அயர்ந்  

ங்கி விடவில்ைலயானா ம் உடல் ேசார்வைடந்  தன் ணர்ைவ இழந்தி ந்த . 
க்கத்தில் ஒ  ைற ரண்  ப த்தாள். 

 
    ரண்  ப த்த சிறி  ேநரத்தில் க த்தின் பின் றம் பிடாியில் ஏேதா ெவப்பமான 

ச்சுக்காற்  உரசிச் ெசல் வ  ேபா ந்த . தைலயில் ச்சூ க் ெகாண் ந்த 
இடத்தில் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அந்த ெவப்பக் காற் ப் பட்  உைறப்ப  
ேபா ந்த . 
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    உண்ைமதானா? அல்ல  க்கக் கலக்கத்தில் ஏதாவ  ெசாப்பனம் காண்கிேறாமா? 
என்  சந்ேதகப்பட்  ெமல்லக் கண்கைளத் திறந்தாள் வன ேமாகினி. தைலய ேக 
யாேரா குனிந்  ைவ கர்ந்  பார்ப்ப  ேபால் ஒ  பிரைம, ஒ  கு கு ப்  அவள் 
மனத்தில் உண்டாயிற் . தைலப்பக்கம் விளக்கு மங்கலாக எாிந்  ெகாண் ந்த . 
தைலமாட் ல் ஆள் நின்  ெகாண் ந்தால் தி ம்பிப் பார்த் த்தான் அைதத் ெதாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ெமன்பதில்ைல. சுவாில் நிழல் நன்றாக வி ம். வனேமாகினி 
எதிர்பார்த்த  ண் ேபாகவில்ைல. எதிர்ச் சுவாில் ஓர் உ வத்தின் காிய நிழல் 
பயங்கரமாகப் ப ந்தி ந்த . கண்கைளத் திறந்  அந்த நிழைலப் பார்த்த ம், 
பீதியினால் ' ல்' என்  அலறி விட்டாள் அவள். அந்த அலறல் அவள் வாயி ந்  

ைமயாக ெவளிப்பட்  விடாமல் ஒ  ரட் க் ைக தைலப் பக்கத்தி ந்  அவள் 
வாையப் ெபாத்திய . அச்சத்தினால் ைம தீட் ய அவள் கண் இைமக க்குக் கீேழ 
விழிகள் பி ங்கின. கம் ெவளிறிய . ப த்தி ந்தா ம் பயத்தினால் உடம்  'ெவட 
ெவட'ெவன்  ந ங்கிய . ெநஞ்சங்கள் திடீெரன்  மைலகளாக மாறிக் கனத்  இ கி 
அ த் வ  ேபால் ச்சு அைடத்த . பயத்ேதா  பயமாக தைலைய ஒ க்களித் த் 
தி ப்பி மிர ம் விழிகளால் தைலப் பக்கம் பார்த்தாள். ண்டா விளக்கின் மங்கலான 
ஒளியில் ஆபத் தவிகள் தைலவனின் கத்ைதக் கண்டாள் வன ேமாகினி. அவள் 
ெநஞ்சு 'படக் படக்' என்  ேவகமாக அ த் க் ெகாண்ட . வ ைம ெபா ந்திய 
அவன  இ ம் க் ைக அவள் வாய்க்குக் கவசம் ேபாட் ப் ட் ய  ேபால் அ த்திப் 
ெபாத்திக் ெகாண் ந்த . ஆபத் தவிகள் தைலவனின் மற்ெறா  ைக அவள் 
க த் க்கு ேநர் உயரப் பாம்  ெநளிவ  ேபான்ற சி  குத் வால் ஒன்ைற ஓங்கிக் 
ெகாண் ந்த . அந்த நிைலயில் அந்தச் சமயத்தில் எதிர்ச் சுவாில் ெதாிந்த அவன் 
நிழல் கூடப் பார்ப்பதற்குப் பயங்கரமாக இ ந்த . சிறி  ேநரம் அப்ப ேய கழிந்த . 
அவள் க த் க்கு ேநேர ஓங்கியி ந்த கத்தியாேலேய விளக்கின் திாிைய நசுக்கி 
அைணத்தான் அவன். சுடர் நாற்ற ம், திாி க கிய ைக ம் ச்சில் கலந்  ெநஞ்ைசக் 
குமட் ன. விளக்கு அைணந்  இ ள் பரவிய டன் வன ேமாகினியின் பயம் 
அதிகமாயிற் . பலங்ெகாண்ட மட் ம் அவன் ைகையப் பி த் த் தள்ளித் திமிறி 
எ ந்  மீண் ம் கூச்ச ட்டாள் அவள். இ ட் ல் அவன் ஓ விட்டான். 
 
    அவள் ேபாட்ட கூச்சைலக் ேகட்  விளக்ேகா ம் தீப்பந்தங்கேளா ம், 
அந்தப் ரத் ப் ெபண்க ம், காவல் ரர்க ம் அங்கு ஓ  வந்த ேபா  யா ம் வந்  
ேபான சுவேட ெதாியவில்ைல. அவ்வள  விைரவில் வந்த ஆள் தப்பி விட்டான். வன 
ேமாகினி கூறியைத அவர்களில் எவ ேம நம்பத் தயாராயில்ைல. "அ , 
ைபத்தியக்காரப் ெபண்ேண! ஏதாவ  ெகட்ட ெசாப்பனம் கண்டாயா? உன் கூச்சலால் 
அந்தப் ரத்ைதேய அதிரச் ெசய் விட்டாேய? என்னதான் பயங்கரமாகச் ெசாப்பனம் 
கண்டா ம் இப்ப யா கூச்சல் ேபா வார்கள்?" என்  வண்ண மகள் வன 
ேமாகினிைய விலாசினி ம், பகவதி ம் ேக  ெசய்யத் ெதாடங்கி விட்டார்கள். வன 
ேமாகினி தன் அ பவம் உண்ைம என்பைதக் கைடசி வைர அவர்கள் நம் ம்ப  
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ெசய்ய யவில்ைல. அவள் கன  தான் கண் க்க ேவண் ெமன்  பி வாதமாகச் 
சாதித்தார்கள் அவர்கள். அதன் பின் அன்றிர  அவைளச் சுற்றிப் பன்னிரண்  ேதாழிப் 
ெபண்கைளப் பக்கத் க்கு ன்  ேபர்கள் தம் நான்கு பக்க ம் ைணக்கு 
காவலாகப் ப த் க் ெகாள்ள ெசய்த பின்ேப ப க்ைகயில் ப த்தாள். இங்ேக இ  
நடந்த ேநரத்தில் தான் இைடயாற்  மங்கலத்  மாளிைகயில் அந்தப் பயங்கரக் 
ெகாள்ைள ம் நடந்தி க்கிற . ஒேர இரவில் ஒேர ேநரத்தில் இரண்  குழப்பங்கள் 
நடந்  விட்டன. 
 
    ம நாள் ெபா  லர்ந்த ேபா  ெதன்பாண்  நாட் ன் அரசியல் வாழ் க்கு 
அதிர்ச்சி த ம் உண்ைமக ம் வந்  ேசர்ந்தன. மகாமண்டேலசுவரர் கண் வி த்  
எ ந்த டன் கரவந்த ரத்தி ந்  வந்தி ந்த வைன அவ க்கு ன்னால் 
ெகாண்  ேபாய் நி த்தினான் தளபதி வல்லாளேதவன். அதற்கு ன்ேப தல் 
நள்ளிர  வன ேமாகினியின் பள்ளியைறயில் நடந்த கலவரம் அவர் கா க்கு 
எட் யி ந்த . கரவந்த ரத் த் வன் தான் ெகாண்  வந்தி ந்த த்திைரயிட்  
ஜாக்கிரைதயாகப் பத்திரப்ப த்திய ஓைலைய மகாமண்டேலசுவராிடம் ெகா த்தான். 
 
    அவசர அவசரமாக அதன் ேம ந்த அரக்கு த்திைரகைளக் கைலத்  
உதிர்த் விட்  ஓைலையப் பிாித் ப் ப த்தனர். 
 
    "ெதன்பாண்  நாட்  மகாமண்டேலசுவரர் தி ச்ச கத் க்குக் கரவந்த ரத்  
உக்கிரன் ேகாட்ைடக் கு சில் ேவள் ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன் பல வணக்கங்க டன் 
அவசரமாய் எ ம் தி கம். 
 
    "வடபாண்  நாட்  ம ைர மண்டலம் ம் ெவன்  ைகப்பற்றியேதா  ஆைச 
தணியாமல் ேகாப்பரேகசாி பராந்தக ேசாழன் ெதன்பாண்  நாட் ன் மீ  
தக்கவர்களின் பைடத் ைணேயா  பைடெய க்கக் க தி ள்ளான். இந்தப் 
பைடெய ப்  நாம் எதிர்பாராம க்கும் ேபா  மிக விைரவில் திடீெரன்  நம்ேமல் 
நிக ம் என்  ெதாிகிற . சில நாட்களாக இங்ேக உக்கிரன் ேகாட்ைடயி ம், இைதச் 
சுற்றி ள்ள இடங்களி ம் ேசாழ மண்டலத்  ஒற்றர்க ம், உளவறிேவா ம் 
இரகசியமாக உலாவக் காண்கிேறன். மிக விைரவில் வடதிைச மன்னர் 
பைடெய ப்பால் - நாம் தாக்கப்ப ேவாம் என்பதற்குாிய ேவ  சில சங்ேகதமான 
நிகழ்ச்சிகைள நம  வட எல்ைலப் பிரேதசங்களில் அ க்க  காண கிற . 
கீைழப்ப ர்ச் சிற்றரசன் ப ேவட்டைரயன் கண்டன் அ த ம், ேசாழமண்டலத் ப் 
பாம் ணிக் கூற்றத்  அரசூ ைடயான் தீரன் ெசன்னிப் ேபரைரய ம், ெகா ம்பா ர் 
மன்ன ம், பர ைடயா ம், இப்பைடெய ப்பில் பராந்தக ேசாழ க்கு 
உ ைணயாயி ப்பார்கெளன்  ெதாிகிற . ெதன்பாண்  மண்டலத்தின் வட 
எல்ைலக் காவல் ெபா ப்  அ ேயனிடம் ஒப் விக்கப்பட் ப்பதால் இந்தச் 
ெசய்திைய உடேன தங்க க்கும், மகாராணி வானவன்மாேதவியா க்கும் அறிவித்  
விட ேவண் ெமன்  இத்தி கம் எ தலாேனன். 
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    "கட்டைளப்ப  இத் தி கம் ெகாண்  வ வான் மானகவசெனன் ம் 
உத்தமேதவன் பால் ம ெமாழி ம் பைடெய ப்ைபச் சமாளிக்கும் ஏற்பாட்  
விவரங்க ம் காலந் தாழ்த்தா  அறிவித்  அ ப் க. 
 
    "இங்ஙனம் ெதன்பாண்  மண்டலப் ேபரரசுக்கு அடங்கிய கு நிலேவள்." 
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின் தி கத்ைதப் ப த்  த்த ம் இைடயாற்  மங்கலம் 
நம்பி மிகப் ெபாிய அதிர்ச்சிக்குள்ளானார். இவ்வள  சீக்கிரமாக இந்தப் பைடெய ப்  
ேந ெமன்  கனவிற் கூட எதிர்பார்க்கவில்ைல அவர். உடேன தளபதிைய ம் 
கரவந்த ரத் த் வைன ம் அைழத் க் ெகாண்  மகாராணியாைரச் 
சந்திப்பதற்காக அந்தப் ரத் க்குச் ெசன்றார் அவர். ெசய்திைய மகாராணியாாிடம் 
ப த் க் காட் யேபா  அவ ம் அதிர்ச்சிக் குள்ளானார். "மகாமண்டேலசுவரேர! ஒேர 
ஒ  வழிதான் எனக்குத் ேதான் கிற . அவசரமாக விைரவில் நீங்கள் 
இராசசிம்மைனத் ேத க் ெகாண்  வந்தால் அவைனேய ேசர நாட் க்குத் 

த ப்பலாம். அவேன ேநாில் ேபானால் மாமன்மாராகிய ேசரர்கள் பைட உதவி 
ெசய்ய நிச்சயம் ஒப் க் ெகாள்வார்கள். ேசரர் பைட உதவி கிைடத்தால் நாம் எதற்கும் 
அஞ்ச ேவண்டாம். இப்ேபா  இைதத் தவிர ேவ  ஒ  வழி ம் எனக்குத் 
ேதான்றவில்ைல. நீங்கள் உடேன இராசசிம்மைனத் ேத க் ெகாண்  வர ஏற்பா  
ெசய் ங்கள்" என்  கூறினார் மகாராணியார். 
 
    "மகாராணியார் என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம். ஓர் இரகசியத்ைத இந்தக் கணம் 
வைர உங்களிடம் ெசால்லாமேல மைறத்  வந்தி க்கிேறன். குமாரபாண் யர் சில 
நாட்களாக என் வி ந்தினராக இைடயாற்  மங்கலம் வசந்த மண்டபத்தில் தான் 
தங்கியி க்கிறார். இப்ேபாேத ெசன்  இங்கு அைழத்  வரச் ெசய்கிேறன்." 
 
    "உண்ைமயாகவா?" மகாராணியின் குர ல் அவநம்பிக்ைக ம், வியப் ம் 
ேபாட் யிட்டன. தளபதி வல்லாளேதவனின் கத்தில் ஆச்சாியத்தின் உணர் ச் 
சாையகள் ேகா ட்டன. அன்  இைடயாற்  மங்கலத்  நிலவைறயில் அந்தத் 

றவிையப் பார்த் க் குமாரபாண் யேரா எனத் தான் அைடந்த பிரைம அவ க்கு 
நிைன  வந்த . வன் திைகத் ப் ேபாய் நின்றான். "உண்ைமதான்! சில 
நாட்க க்கு ன்  தான் கடல் கடந்த நாட் ந்  இளவரசைர இரகசியமாக இங்கு 
வரவைழத்ேதன். யா க்கும் ெதாிந்  விடக் கூடாெதன்பதற்காக அவைர 
மா ேவடத்திேலேய விழிஞம் ைற கத்தி ந்  இரேவா ரவாக அைழத் ச் 
ெசன்ேறன். இைடயாற்  மங்கலத்தில் இப்ேபா ம் இளவரசர் றவி ேபால் 
மா ேவடத்திேலேய தங்கியி க்கிறார். ஒ  சில க்கியமான அரசியல் 
காரணங்க க்காக இளவரசர் வரைவத் தங்க க்குக் கூடத் ெதாிவிக்க யாமல் 
ேபாய்விட்ட . ஆனால் நான் எவ்வள  ன்ேனற்பாடாக ம், பரம இரகசியமாக ம் 
இைத மைறத்ேதேனா, அவ்வள  எதிர்பாராத விதமாக சில க்கு இந்த இரகசியம் 

ாிந்  விட்ட " என்  கூறிக் ெகாண்ேட சிாித் விட் த் தளபதியின் கத்ைத 
ஏறிட் ப் பார்த்தார் அவர். ஏற்ெகனேவ அவர் ேமேல சிறி  மனக்கசப்ேபா  இ ந்த 
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தளபதி, "மற்றவர்க க்கும் சாமர்த்தியம், அறி , சூழ்ச்சித்திறன் எல்லாம் இ க்க 
ம் என்பைதச் சில சமயங்களில் தாங்க ம் தங்க ைடய அந்தரங்க ஒற்ற ம் 

மறந்  வி கிறீர்கள்" என்  குத்தலாக அவ க்குப் பதில் ெசான்னான். 
 
    "ேசந்தன் அசட் த்தனமாக எைதயாவ  ெசய்தி ப்பான். அைதெயல்லாம் மனத்தில் 
ைவத் க் ெகாள்ளாேத தளபதி!" அவைனச் சமாதானப்ப த்தித் த விக் ெகாள்கிறவர் 
ேபால் குைழந்  ேபசினார் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி. 
 
    "ஓேகா! அசட் த்தனத்ைதக் கூடத் திட்டமிட் க் ெகாண்  ெசய்வ  தான் 
தங்க க்கும், தங்கள் ஒற்ற க்கும் வழக்கம் ேபா க்கிற . இன் தான் எனக்கு 
உங்கைளச் சாியாகப் ாிகிற " என்  சுடச்சுடப் பதில் ெகா த்தான் தளபதி. அதற்கு 
ேம ம் அவைர வம் க்கு இ க்க ேவண் ெமன்  அவன் ஆத்திரம் அவைனத் 

ண் ய . மகாராணியாாின் ன்னிைலயில் அப்ப ச் ெசய்வ  மாியாைதக் 
குைறவாகப் ேபாய்வி ம் என்  அடக்கிக் ெகாண்  ேபசாமல் இ ந்  விட்டான். 
தளபதி ம், மண்டேலசுவர ம் ேபசிக் ெகாண்ட விதத்ைதக் கவனித்ததில் 
அவர்க க்குள் ஏேதா பிணக்கு இ க்கிற  என்ற குறிப்  மட் ம் மகாராணியா க்குப் 

ாிந்த . 'அ  என்ன பிணக்கு?' என்பைத அவர்களிடேம வற் த்தித் ண் க் 
ேகட்க வி ம்பவில்ைல. "மகாமண்டேலசுவரேர! இன் ம் எைதச் சிந்தித் க் ெகாண்  
ேநரத்ைதக் கழிக்கிறீர்கள்? வன் காத் க் ெகாண் க்கிறான். அவ க்குப் பதில் 
ஓைல ெகா த்  அ ப்பி ைவ ங்கள். உடேன இைடயாற்  மங்கலம் ெசன்  
வடதிைச மன்னர் பைடெய ப்  விவரங்கைளக் கூறிக் குமாரபாண் யைன இங்ேக 
அைழத்  வா ங்கள். இன்  இரவிேலேய ம ப ம் கூற்றத் தைலவர்கைளக் கூட்  
இளவரசைன ம் உடன் ைவத் க் ெகாண்  கலந்  ஆேலாசிப்ேபாம். உடேன 

றப்ப ங்கள். தாமதத் க்கு இ  ேநரமில்ைல" என்  வானவன்மாேதவியார் அவைரத் 
ாிதப்ப த்தினார். 

 
    "தளபதி, உனக்கும் எனக்கும் என் ைடய ஒற்ற க்கும் ஒ வைரெயா வர் 
சாியாகப் ாிந்  ெகாள்ள யாத சந்தர்ப்பச் சூழ்நிைலகளின் காரணமாக 
எத்தைனேயா உட்பைககள் இ க்கலாம். அவற்ைறெயல்லாம் இந்தச் சமயத்தில் நாம் 
மறந்  விட ேவண் ம்" என்  அவனிடம் ெகஞ்சுவ  ேபால் கூறினார் இைடயாற்  
மங்கலம் நம்பி. 
 
    இந்தச் சமயத்தில் ஒ  ரன் அவர்கள் ேபசிக் ெகாண் ந்த இடத் க்கு வந் , 
"மகாமண்டேலசுவரைரத் ேத க் ெகாண்  இைடயாற்  மங்கலத்தி ந்  அவசரமாக 
ஓர் ஆள் வந்தி க்கிறான்" என்  ெதாிவித்தான். "அவைன உடேன இங்கு அைழத் க் 
ெகாண்  வா" என்  உத்தரவிட்டார் மகாமண்டேலசுவரர். 
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    படேகாட்  அம்பலவன் ேவளான் உள்ேள வந்  நின்றான். அவன் கம் 
ேபயைறபட்ட  ேபால் ெவளிறிப் ேபாயி ந்த . 
 
    "சுவாமி! மாளிைகயில் நடக்கக்கூடாத அநியாயம் நடந்  விட்ட . எந்தப் 
ெபா ள்கைள உயிாி ம் ேமலானைவயாகக் க திப் பா காத்  வந்ேதாேமா, அந்தப் 
ெபா ள்கள் ேநற்றிர  ெகாள்ைள ேபாய்விட்டன. பாண் ய மரபின் சுந்தர ைய ம் 

ர வாைள ம் ெபாற் சிம்மாசனத்ைத ம் பறிெகா த்  விட்ேடாம். இன்  காைலயில் 
தான் ெதாிய வந்த . ெகாள்ைள நடந்த பின் வசந்த மண்டபத்தில் வந்  தங்கியி ந்த 
அந்தச் சாமியாைர ம், ேநற் க் காைல அவைரத் ேத  வந்  அவேரா  தங்கியி ந்த 
ஆட்கைள ம் தீவின் எல்ைலயிேலேய காணவில்ைல." படேகாட்  ச்சுவிடாமல் 
கூறிக் ெகாண்ேட ேபானான். அங்கி ந்தவர்கள் அைனவ ம் கல்லாய்ச் சிைலயாய்ச் 
சைமந்  நின்றார்கள்.  
    ---------- 
 

1.31. ெசம்பவழத் தீ  
 
    இைடயாற்  மங்கலம் மாளிைகயில் பாண் ய மரபின் மாியாைதக்குாிய மாெப ம் 
அரசுாிைமச் சின்னங்கள் ெகாள்ைள ேபான ம நாள் அங்ேக ஒ வைகப் பய ம் 
திைகப் ம் பரவி விட்டன. சா  நிகழ்ந்த  ேபால், மைழையக் ெகாட் த் தீர்த்  
விட்ட வானம் ேபால், ஓர் அைமதி. பறிெகா க்கக்கூடாத ெபா ைளப் பறிெகா த்  
விட்டால் ஏற்ப ேம அந்த அைமதி, இைடயாற்  மங்கலத்தில் ேசாகம் கலந்  
சூழ்ந்தி ந்த . 
 
    அைமதி ம், யர ம் கலந்த இந்தச் சூழ்நிைலயி ந்  ேநயர்கைள அழகான 
கடல் பகுதிக்கு அைழத் க் ெகாண்  ேபாகப் ேபாகிேறன். ெதன் ேமற்குக் ேகா யில் 
அைலெகாட்  ழக்கும் ேமைலக் கட ன் ைழவாயிெலனச் சிறந்  விளங்கும் 
விழிஞம் ைற கத்ைதப் பற்றி நம் ேநயர்கள் ன்ேப அறிந்  ெகாண் ப்பார்கள். 
அந்தத் ைற கத்தில் தாேன நாராயணன் ேசந்தன் என்ற அ ர்வமான மனிதைன 
ேநயர்க க்கு தன் தலாக அறி கப்ப த்தி ைவத்ேதன்! 
 
    இைடயாற்  மங்கலத்தில் ெகாள்ைள ேபான ம நாள் நண்பகல் உச்சி ேவைளக்கு 
விழிஞம் ைற கத் க்குத் ெதற்ேக ஐந்  காத ரத்தில் ஒ  வனப்  மிக்க தீவின் 
கைரேயாரமாகக் கட ல் மிதக்கும் ெவண்தாமைர ேபால் அழகிய கப்பெலான்  
விைரந்  ெசல்வைதக் காண்கிேறாம். ஆ! அெதன்ன உச்சிேவைளயின் 
ஒளிக்கதிர்களில் அந்த மரக் கலத்தின் பாய்மரக் கூம்பில் ஆண் சிங்கம் ஒன்  
பாய்வதற்குத் தயாராகிக் ெகாண் ப்ப  ேபால் ஒ  காட்சி ெதாிகிறேத! அல்ல! 
அல்ல! அ  ஒ  ெகா  தான். அந்தக் ெகா  காற்றில் ஆ  அைச ம் ேபாெதல்லாம் 
அதில் தத் பமாகச் சித்திாிக்கப்பட் க்கும் சிங்கத்தின் உ வம் உயிர்ப்ெபற் ப் 
பாய்வ  ேபால் பார்க்கிறவர்களின் கண்களில் ஒ  பிரைமைய உண்டாக்கி வி கிற . 
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தீவின் ெபயர் தான் அப்ப ெயன்றால் அவர்க ைடய நிறம் கூடவா ெசம்பவழம் 
ேபா க்க ேவண் ம்? கூந்த ல் அ க்க க்காக மயில் ேதாைககைள ம்,  நீளத் 
தாைழ மடல்கைள ம் சூ க் ெகாண்  அன்ன ம், கிளி ம், குயி ம், மா ம் கூட்டம் 
கூட்டமாக ஓ  வந்தாற் ேபாலத் ள்ளி ஓ  வ ம் அந்தத் தீவின் வதிகைள எப்ப  
வ ணிப்ப ? அந்த மாதிாி ஒளி ம் வசிய ம் நிைறந்த காிய கண்கைள அவர்க க்கு 
மட் ம் தான் அைமக்க ேவண் ெமன்  பைடத்தவன் தீர்மானம் ெசய்  ைவத் க் 
ெகாண் ந்தாேனா? அவ்வள தான். அடடா? அந்தத் தீவில் தான் என்ன எழில், 
எவ்வள  இயற்ைகக் கவர்ச்சி. தீ க்கு என்ன ெபயர் என்  ெசால்ல ம் ேவண் ேமா? 
கைரேயாரமாக இரத்தக் கா  ைளத்த  ேபால படர்ந்  கிடக்கும் ெசம்பவழத்தீ ! 
எத்தைன இனிைமயான ெபயர். ேமைலக் கட ல் ைலக்கு ைல பரவிக்கிடக்கும் 
பன்னீராயிரம் ' ந்நீர்ப் பழந்தீ 'களில் அ ம் ஒன் . 
 
    ெகாத் க் ெகாத்தாகக் கடைல ேநாக்கித் ெதாங்குவ  ேபால் ேமகங்கள், தீவின் 
பசுைம, கப்பல் ெசல் ம் அழகு, கடல் மக்க க்குச் ெசம்பஞ்சுக் குழம்  சிய  ேபால் 
பவழக் ெகா கள் - ஆகிய இவற்றின் அழகில் மயங்கி, அந்தக் கப்ப ல் பிரயாணம் 
ெசய்ேவார் யார்? எதற்காகப் பிரயாணம் ெசய்கின்றனர்? எங்ேக பிரயாணம் 
ெசய்கின்றனர்? என்ப  ேபான்றவற்ைற நாம் கவனிக்காமல் விட் விடக் 
கூடாதல்லவா? 
 
    அேதா கப்பல் ெசம்பவழத் தீவின் கைரேயாரமாக நிற்கிற . பயங்கரமான 
மீைசேயா  காட்சியளிக்கும் ஒ  ரட்  மீகாமன் (மா மி) கீேழ குதித் த் தீவின் 
கைரேயாரத் த் ெதன்ைனமரம் ஒன்றில் கப்பைல நங்கூரம் பாய்ச்சுகிறான். ஏேதா, 
ேதர், தி விழா அதிசயங்கைளப் பார்க்க ஓ  வ கிறவர்கைளப் ேபால் அந்தத் தீவில் 
ஆண்க ம், ெபண்க ம் கப்பைலப் பார்க்க ஓ  வ கிறார்கள். ஆகா! அந்தத் தீவின் 
மக்கள் தான் என்ெனன்ன விேநாதமான ைறகளில் உைடயணிந்தி க்கிறார்கள். 
 
    கத்தி ம், விழிகளி ம், வியப் ம், ைம ம் இலங்கக் கப்பல் நின்ற இடத்ைதச் 
சூழ்ந்  ெகாண்டார்கள் அவர்கள். மீகாமன் அவர்கைள வழிவிட்  ஒ ங்கி நின்  
ெகாள் மா  அதட் னான். 
 
    இப்ேபா  அந்தக் கப்ப ந்  ெசம்பவழத் தீவின் கைரயில் இறங்கப் 
ேபாகிறவர்கைளப் பார்க்கலாம். 
 
    உள்ேளயி ப்பவர்கள் கைரயில் இறங்குவதற்காகத் க்கிக் கட் யி ந்த மரப் 
ப க்கட்ைடத் தணிவாக இறக்கி ைவத்தான் மீகாமன். 
 



 181

    த ல் குமார பாண் யன் இராசசிம்மன் சிாித்த கத்ேதா  கீேழ இறங்கினான். 
தா  மீைசேயா  கூ ய பைழய றவித் ேதாற்றத் க்கும் இப்ேபாைதய இளைமத் 
ேதாற்றத் க்கும் தான் எவ்வள  ேவற் ைம? அ த்  தல் நாள் அவைனத் ேத  
இைடயாற்  மங்கலத் க்கு வந்தி ந்தவர்க ம் கப்ப ந்  இறங்கினார்கள். 
 
    "சக்கேசனாபதி! இந்ேநரத் க்குள் ெசய்தி ெதன்பாண்  நா  வ ம் 
பரவியி க்கும். அரண்மைனயில் கூற்றத் தைலவர் கூட்டத் க்காகப் ேபாய் 
தங்கியி க்கும் மகாமண்டேலசுவர க்கு இைடயாற்  மங்கலத்தி ந்  ெகாள்ைள 
ேபான தகவல் கூறி அ ப்பப்பட் க்கும்." தன்ேனா  கப்ப ந்  
இறங்கியவர்களின் த்தவ ம், ரகம்பீரம் லங்கும் ேதாற்றத்ைத உைடயவ மான 
ஒ வைரப் பார்த்  இராசசிம்மன் நைகத் க் ெகாண்ேட இவ்வா  கூறினான். 
 
    "இளவரேச! தி னவர்கள் தி ட் க் ெகா த்தவர்க க்காக அ தாபப்ப வ  
உண்ேடா?" என்றார் சக்கேசனாபதி. 
 
    "சக்கேசனாபதி! இந்த இடத்தில் பயனப் த்தத் தகுதியற்ற ஒ  வார்த்ைதைய நீங்கள் 
பயன்ப த்தி விட்டீர்கள். யார் தி னவன்? யார் தி ட் க் ெகா த்தவன்? என்ேறா 
ஒ  நாள் என் தைலயில் சூட் க் ெகாள்ளப் ேபாகிற ைய ம், இைடயில் அணிெபற 
ேவண் ய வாைள ம் இன்ேற பா காப்பான இடத்தில் ெகாண்  ேபாய் மைறத்  
ைவக்கப் ேபாகிேறன். ெபா க்கு உாியவர்கள் ெபா ைள எ த் ச் ெசன்  
பத்திரப்ப த் வைதத் தி ட்  என்  கூறக் கூடா ." 
 
    சக்கேசனாபதி சிாித்தார். கம்பீரமான ஆண் சிங்கம் ேபான்ற அவ ைடய கத் 
ேதாற்றத்தி ம், பார்ைவயி ம் ஒ வித மி க்கு இ ந்த . அவர் கத்ைதப் பார்க்கும் 
ேபா  பிடாி மயிேரா  கூ ய ஓர் ஆண் சிங்கத்தின் நிமிர்ந்த பார்ைவ நிைன க்கு 
வராமற் ேபாகா . ரத்தின் மதர்ப் ம் ஆண்ைம ம் விளங்கும் ப த்த, உயர்ந்த 
ேதாற்றம் அவ ைடய . இந்தக் கைதயில் ேமற்பகுதிகளில் இன்றியைமயாத சில 
நிகழ்ச்சிக க்கும், மா தல்க க்கும் காரணமாக இ க்கப் ெபாகிறவர் சக்கேசனாபதி. 
 
    அவர் ஈழ மண்டலப் ேபரரசின் மகா ேசனாபதி. குமார பாண் யனின் உற்ற 
நண்ப ம் இலங்ைகத் தீவின் கழ்மிக்க ேவந்த மாகிய காசிப மன்னாின் 
பைடத்தைலவர். தந்ைத காலஞ்ெசன்ற நாளி ந்  இராசசிம்மனின் இளைமக் 
காலத்தில் அவ க்கு எத்தைனேயா ைற கடல் கடந்  ெசன்  ஒளிந்  ெகாண்  
வாழ ேவண் ய நிைல ஏற்பட் க்கிற . அப்ேபாெதல்லாம் அவ க்கு ஆதரவளித்  
உதவி ெசய்த  இலங்ைகப் ேபரரேச. அவன் மனச் ேசார்ேவா  கடல் கடந்  ெசன்ற 
ேபாெதல்லாம் வரேவற்  ஆதரவளித்தவர்கள் சக்கேசனாபதி ம், காசிப ம் தான். 
ெதன்பாண்  நாட்  இளவரசன் தன் அரசியல் வாழ்க்ைகயின் ன்பம் நிைறந்த 
சூழ ல் கழித்த சந்தர்ப்பங்கள் கணக்கற்றைவ. வளமான கடற்கைர, அழகான 
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மைலத்ெதாடர், இளமரக் கா கள், குளிர்ெபாழிற் ேசாைலகள் அத்தைன ம் நிைறந்த 
ஈழ நாட் ன் சூழ ல் ெசாந்தத் யரங்கைள மறந்  வி வான் இராசசிம்மன். 
அ ராத ரத் க் கற்கன கைளக் கா ம் ேபாெதல்லாம் ேசார் ம் ஏமாற்ற ம் 
நிைறந்த அவன் உள்ளத்தில் ஆயிரமாயிரம் திடம் வாய்ந்த எண்ணங்க ம், 
நம்பிக்ைகக ம் கிழ்ந்தி க்கின்றன. வாழ்க்ைகயின் ன்பங்கைளத் தமிழ்நாட் ம் 
அைவகைள மறக்கும் இன்பங்கைள ஈழநாட் ம் அ பவித்தான் இராசசிம்மன். 
 
    இப்ேபா ம் ஈழநாட் ன் பைடத்தைலவர் இந்த மரக்கலத்தில் அவைன அங்ேக தான் 
அைழத் க் ெகாண்  ேபாகிறார். இைடவழியில் சிறி  தங்கிச் ெசல்வதற்காக அந்தத் 
தீவில் இறங்கியி க்கிறார்கள் அவர்கள். 
 
    சக்கேசனாபதி ம், இராசசிம்ம ம் கைரயில் இறங்கி நின்  ேபசிக் ெகாண் ந்த 
ேநரத் க்குள் அந்தக் கப்ப ல் அவர்கேளா  வந்தி ந்த ஆட்கள் தீவின் கைரயில் 
இரத்தினக் கம்பளங்கைள ம் சித்திரத் ணிகைள ம் ெகாண்  தங்குவதற்கு ஓர் 
அழகான கூடாரம் அைமத்  விட்டார்கள். ெதன்ைன மரக் கூட்டங்களின் இைடேய 
காற்றில் ஆ  அைச ம் பசுந் ேதாைககளின் கீேழ எ ம்பி நின்ற அந்தச் சித்திரக் 
கூடாரம் மண்ைணப் பிளந்  ெகாண்  தாேன ேமேல வந்  ேதான் ம் மலர்  
ேபால் காட்சியளித்த . அன்ைறய இர  ய அங்ேக ெபா ைதக் கழித்  விட்  
ம நாள் காைல ம ப ம் கடற் பயணத்ைதத் ெதாடரலாம் என்ப  
சக்கேசனாபதியின் திட்டம். தங்குவதற்கு அத்தியாவசியமான ெபா ள்கள் மட் ம் 
கப்ப ந்  கூடாரத் க்குள் இறக்கி ைவக்கப்பட்டன. நீரா  உண  ந்த ம் 
அன்  பகல் வ ம் இராசசிம்ம ம், சக்கேசனாபதி ம் கூடாரத்தில் ஓய்  ெபற்  
நிம்மதியாக உறங்கினர். 
 
    கதிரவன் மைலவாயில் வி கிற ேநரத் க்குக் குமார பாண் ய ம், 
சக்கேசனாபதி ம் அந்த அழகிய தீைவச் சுற்றிப் பார்த் விட்  வரலாம் என்  

றப்பட்டனர். உடனி ந்த ஆட்கள் கப்ப க்கும் கூடாரத் க்கும் காவலாக இ ந்தனர். 
மாைல ேநரத்தில் அந்தத் தீவின் அழகு பன்மடங்கு மிகுதியாகத் ேதான்றிய . வானப் 
பரப்  வ ம் குங்குமக் குழம் ம், கீேழ கட ல் மிதக்கும் பசுைமக் கன  ேபால் 
அந்தத் தீ ம் இ ந்த . 
 
    விந்ைத ம் விேநாத ம் ெபா ந்திய கடல்ப  ெபா ள்களான சங்கு, த் , 
சிப்பிகள், சலங்ைககள், பல நிறம் ெபா ந்திய கடற்பாசிக் ெகாத் கள் 
இவற்ைறெயல்லாம் குவியல் குவியலாகக் குவித்  விற்கும் தீவின் கைட திக்குள் 
அவர்கள் ைழந்தார்கள். 
 
    சக்கேசனாபதிைய ம் அைழத் க் ெகாண்  அந்தக் கைடகளில் ஒன்ைற 
ெந ங்கினான் ெதன்பாண்  நாட்  இளவரசன் இராசசிம்மன். 
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    வனப் ம், வாளிப் ம் நிைறந்த உடேலா  சிாிப் ம் மலர்ச்சி ம் ெகாஞ்சும் 
கத்ைத ைடய இளம் ெபண் ஒ த்தி அந்தக் கைடயில் அமர்ந்  வியாபாரம் ெசய்  

ெகாண் ந்தாள். ற்றி ம் கட ல் கிைடக்கும் அலங்காரப் ெபா ள்களாேலேய 
அவள் தன்ைன அலங்காித் க் ெகாண் ந்தாள். க த்தில் த்  மாைல, ெசவிகளில் 

த் க் குண்டலம், ெநற்றியில் த் ச் சுட் , ைககளில் சங்கு வைளயல், கால்களில் 
த் ச் சிலம் , அள்ளி ந்த அளகபாரத்தில் இரண்ெடா  மயில் கண்கைளத் 

ேதாைகயி ந்  பிாித் ச் ெச கியி ந்தாள். 
 
    அவர்கைளக் கண்ட ம் ேதாைகைய விாித் க் ெகாண்  எ ந்தி க்கும் இளமயில் 
ேபால் பாதங்களில் சிலம்  ஒ க்க எ ந்  நின்  அவள் வரேவற்றாள். அடடா! 
அப்ேபா  அந்தப் ெபண் சிாித்த சிாிப் க்குத்தான் எவ்வள  கவர்ச்சி ம் ஆற்ற ம் 
இ ந்தன. 
 
    "சக்கேசனாபதி! இந்தத் தீவின் கட ல் சிப்பிகளில் மட் ம் த் ம் பவழ ம் 
விைளயவில்ைல. இங்குள்ள ெபண்களின் வாய் இதழ்களி ம், வாய்க்குள் ம் கூடப் 
பவழ ம், த் ம் விைளகின்றன ேபா ம்!" என்  ெமல்ல அவர் காத கில் சிாித் க் 
ெகாண்ேட ெசான்னான் குமார பாண் யன். அவர் கத்தி ம் ன்னைக அ ம்பிய . 
 
    சிறிய ெசவ்விளநீர் அள க்கு வலப்பக்கமாக வைளந்  ெசந்நிறத்ேதா  அழகாக 
விளங்கிய ஒ  சங்ைகக் ைகயில் எ த்தான் இளவரசன். பவழத்தில் ைகப்பி ம், 

த் க்களில் விளிம் ம் கட்  ைவத்தி ந்த அந்தச் சங்கு அவ ைடய உள்ளத்ைதக் 
கவர்ந்த . 
 
    ஆனால் இெதன்ன? அவன் அைதக் ைகயில் எ த்தைதப் பார்த்த ம், கண்களில் 
கலவர ம், கத்தில் பதற்ற ம் ேதான்ற நின்ற இடத்தி ந்  ஓ  வந்  அந்தப் 
ெபண் அவ ைடய ைககைள இ க்கிப் பி த் க் ெகாண்டாள். இளவரச க்குச் 
சிாிப்  வந்த . சிறி  சின ம் உண்டாயிற் ! ைவக் காட் ம் ெமன்ைமயான 
அந்தப் பட் க் ைககள் தன் ேமல் தீண் யதால் ஏற்பட்ட உணர்  அவன் உட ல் 
பாதாதி ேகச பாியந்தம் பரவிய . சிாிப் , சினம், சி ங்காரம் ன்  உணர்ச்சிக ம் 
பதிந்த பார்ைவயால் அவள் கத்ைத உற் ப் பார்த்தான் அவன். 
 
    அப்ேபா தான் த்த க ங்குவைளப் க்கைளப் ேபால் நீண்  
கு கு ெவன்றி க்கும் அவள் கண்களில் பயத்ைத ம், பரபரப்ைப ம் அவன் 
கண்டான். 
 
    அந்த நிைலயில் ஏேதா ெபாிய நைகச்சுைவக் காட்சிையக் கண்  விட்டவர் ேபால் 
இரண்  ைககளா ம் வாையப் ெபாத்திக் ெகாண்  அடக்க யாமல் கு ங்கக் 
கு ங்கச் சிாித்தார் சக்கேசனாபதி. ஒ  கணம் இராசசிம்மன் தயங்கினான். அந்தப் 
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ெபண்ணின் ைககளி ந்  தன்ைன எப்ப  வி வித் க் ெகாள்வெதன்  
திைகத்தான். 
 
    "ஏேத ? இந்த ெசம்பவழத் தீவில் ெபண்கெளல்லாம் ெபாிய வம் க்காரர்களாக 
இ ப்பார்கள் ேபா க்கிறேத?" அவன் சக்கேசனாபதிையப் பார்த் க் 
கூ கிறவைனப் ேபால் இதழ்களில் கு ம் நைக ெநளிய அவைளப் ேபச்சுக்கு 
இ த்தான். 
 
    "வ கிறவர்கள் அள க்கு மீறித் ணிச்சல் உள்ளவர்களாயி க்கும் ேபா  நாங்கள் 
வம் க்காரர்களாக மா வ  வியப்பில்ைலேய!" 
 
    "நீ சங்கு விற்கிறவள். நான் வாங்கப் ேபாகிறவன். வாங்க இ க்கும் ெபா ைள 
எ த் ப் பார்ப்பதற்குக் கூட நான் உாிைமயற்றவனா?" 
 
    "சங்கு என்றால் ஒ  ெபாற்கழஞ்சுக்கு ஐந் ம், ஆ மாக அள்ளிக் ெகா க்கின்ற 
சாதாரணச் சங்கு இல்ைல இ ! வலம் ாிச் சங்கு! இதன் விைல ஆயிரம் 
ெபாற்கழஞ்சுகள். இந்தத் தீவின் எல்ைலயிேலேய இந்த மாதிாிச் சங்கு ஒன்  தான் 
இ க்கிற . இைத விற்க ேவண் மானால் யாராவ  ேபரரசர்கள் வாங்க வந்தால் 
தான் ெமன்  என் தந்ைத ெசால் யி க்கிறார்!" 
 
    "ெபண்ேண! ேபரரசர்கள் கிடக்கிறார்கள்! அவர்கள் எல்லாம் ேப க்குத்தான் 
அரசர்கள். நான் இரண்டாயிரம் ெபாற்கழஞ்சுகள் த கிேறன். இந்தச் சங்ைக எனக்கு 
விற்பாயா?" 
 
    "இல்ைல, ெபாய் ெசால்கிறீர்கள் நீங்கள். உங்கைளப் பார்த்தால் உங்களிடம் 
இரண்  ெபாற்கழஞ்சுகள் கூட இ க்கா  ேபால் ேதான் கிற . நீங்கள் என்ைன 
ஏமாற்றப் பார்க்கிறீர்கள். மாியாைதயாக சங்ைக ைவத் விட் ப் ேபாகிறீர்களா...? 
இல்ைலயானால்...?" 
 
    "அேடேட! உன் ேகாபத்ைதப் பார்த்தால் என்ைன இப்ேபாேத அ த் க் ெகான்  
வி வாய் ேபா க்கிறேத? ேவண்டாம்! இேதா வாங்கிக் ெகாள்..." இப்ப ச் 
ெசால் க் ெகாண்ேட சக்கேசனாபதியின் பக்கமாகத் தி ம்பினான் இராசசிம்மன். 
 
    அவர் இ ப்பி ந்  தயாராக எ த்  ைவத் க் ெகாண் ந்த இரண்  பட் ப்ைப 

ப் கைள அவன் ைகயில் ெகா த்தார். அவன் அைத வாங்கி அந்தப் ெபண்ணின் 
ைகயில் ெகா த்தான். 
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    ைபகைள வாங்கிப் பிாித் ப் பார்த்த அந்தப் ெபண் ஆச்சாியத்தால் வாய் அைடத் ப் 
ேபாய் நின்றாள். ைப நிைறயப் ெபாற்கழஞ்சுகள் மின்னின. அவர்களிடம் மன்னிப் க் 
ேகட்க ேவண் ெமன்  தைலநிமிர்ந்  பார்த்த ேபா  அவர்கைளக் காணவில்ைல. 
 
    ெதாைலவில் கைட தி தி ம் ம் ைலயில் ைகயில் வலம் ாிச் சங்ேகா  அந்த 
இைளஞ ம் அவேனா  வந்த தியவ ம் ேவகமாகச் ெசல்வ  ெதாிந்த . 
அளெவாத்  ேமெல ம்பித் தணி ம் இ  ெசவ்விளநீர்க் காய்கள் ேபால் ெநஞ்சங்கள் 
நிமிர்ந்  தணியக் கைட தி ைலையப் பார்த் ப் ெப ச்சு விட்டாள் அந்தப் ெபண். 
    ---------  
 

1.32. மதிவதனி விாித்த வைல 
 
    இ ட்  ெவகு ேநரமாகிவிட்ட . ெதன்ைன மரங்களின் ேதாைககள் காற்றில் ஆ ம் 
ஓைச ம், கடல் அைலகளின் இைரச்ச ம் தவிரச் ெசம்பவழத் தீ  அைமதி 
ெபற்றி ந்த . பா ல் நைனத்  எறிந்த நீலத் ணி ெந ந் ரத் க்கு விாித் க் 
கிடப்ப  ேபால் கடல் நிலா ஒளியில் மிக அழகாகத் ெதாிந்த . ெதன்னங் 
கீற் களிைடேய ைழந்  நில க் கதிர்கள் நிழ னிைடேய தைர மகளின் 
ெசம்ேமனியின் ேமல் வி ந்த  ேபால் எவ்வள  அழகாகப் பதிகின்றன? 
 
    கூடாரத்தின் வாயி ல் இராசசிம்ம ம், சக்கேசனாபதி ம் அமர்ந்  உைரயா க் 
ெகாண் ந்தார்கள். இராசசிம்மனின் ம யில் மாைலயில் வாங்கிய அந்த வலம் ாிச் 
சங்கு இ ந்த . 
 
    "சக்கேசனாபதி! இந்தச் சங்குதான் எவ்வள  அழகாக இ க்கிற  பார்த்தீர்களா!" 
அதன் வழவழப்பான ேமல் பாகத்ைத விரல்களால் தடவியப ேய கூறினான் 
இராசசிம்மன். 
 
    சக்கேசனாபதி அவன் கத்ைத உற் ப் பார்த்  விஷமத்தனமாகக் கண்கைளச் 
சிமிட் னார். 
 
    "சங்கு மட் ம் தானா அழகாக இ க்கிற ! அைதக் ெகா த்த..." ெசால்ல வந்தைத 

வ ம் ெசால்  க்காமல் ம ப ம் சிாித்தார் அவர். 
 
    "சாிதான்! நீங்கேள என்ைனக் ேக  ெசய்ய ஆரம்பித்  விட்டீர்களா?" 
 
    "ேக யில்ைல, இளவரேச! அந்தப் ெபண் உண்ைமயிேலேய..." 
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    "ேபா ம் வ ணைன! உங்க க்குத் தைல, மீைச எல்லாேம நைரத்தி ப்ப  மறந்  
ேபாய்விட்ட  ேபா க்கிற ." 
 
    அவர் தன்ைன வம் க்கு இ ப்பைதத் த ப்பதற்காக அவைரேய வம் க்கு 
இ த்தான் இராசசிம்மன். 
 
    "தைல, மீைச நைரத்  விட்டால் ெபண்கைளப் பற்றிப் ேபசக்கூடாெதன்  எந்த 
அற ல் ெசால் யி க்கிற ? அந்தப் ெபண் என் ைககைளயா ஓ  வந்  பி த் க் 
ெகாண்டாள்? இளவரச ைடய வா பக் ைககைளத் தாேன அவள் வ வில்..." 
 
    "எவேனா அன்னக்காவ ப் பயல் ஆயிரக்கணக்கில் விைல ெபறக்கூ ய சங்ைகத் 

க்குகிறாேன என்  பயந்  ேபாய்க் ைகையப் பி த்தி க்கிறாள்?" 
 
    "நியாயந்தாேன? அவ க்குத் ெதாி மா, நீங்கள் ெதன்பாண்  நாட்  இளவரசர் 
என் ?" 
 
    "ெதாிந்தி ந்தால்...!" 
 
    "ைகையப் பி த்தி க்க மாட்டாள். அப்ப ேய கால யில் வி ந்  
வணங்கியி ப்பாள்!" 
 
    "அப்ப யானால் ெதாியாதேத நல்லதாகப் ேபாயிற் ." இராசசிம்மன் சிாித்தான். 
சக்கேசனாபதி அவ க்குப் பயந்  ெபாிதாக வந்த சிாிப்ைப அடக்கிக் ெகாண்டார். 
 
    "இளவரேச! நீங்கள் என்ன நிைனத் க் ெகாண்டா ம் சாி, நான் 
விைளயாட் க்காகச் ெசால்லவில்ைல. இந்தத் தீவில் எல்லாப் ெபண்க ேம 
அழகாகத்தான் இ க்கிறார்கள்..." 
 
    "சக்கேசனாபதி அவர்கேள! ம ப ம் நிைன ட் கிேறன். உங்க க்குத் தைல 
நைரத்  விட்ட . நீங்கள் இந்தப் ேபச்சுப் ேபசாதீர்கள்." 
 
    "ஏன் ெசால்லமாட்டீர்கள் இளவரேச? ஐம்ப க்கு ேமல் வய  ஆகிவிட்டெதன்ற 
ெதம்பில்தாேன என்ைன இப்ப க் ேக  ெசய்கிறீர்கள்? நா ம் உங்கைளப் ேபால் 
வய ப் பிள்ைளயாக இ ந்தால்...!" 
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    "இ ந்தால் என்ன? அப்ப  ஆவதற்கு ேவண் மானால் காயகல்ப ம ந்  
சாப்பிட் ப் பா ங்கேளன்." இளவரசனின் ேக ச் சிாிப்  பலமாக ஒ த்த . 
 
    "எனக்கு உங்கேளா  'வா பப் ேபச்சு' ேபசிக் ெகாண் க்க ேநரமில்ைல. 
காைலயில் அ ேணாதயத் க்கு ன்ேப கப்பல் றப்பட ேவண் ம். ஆக 
ேவண் யைவகைளக் கவனிக்கிேறன்" என்  எ ந்தி ந்தார் சக்கேசனாபதி. 
 
    பக ல் அ ப் த் தீர நன்கு உறங்கியி ந்ததனால் இராசசிம்ம க்கு உறக்கம் 
வரவில்ைல. நிலா ஒளியில் தீவின் கைரேயாரமாகச் சிறி  ரம் நடந்  ெசன்  
தி ம்பலாெமன்  எண்ணினான். ேசனாபதி ம், மற்ற ஆட்க ம் கூடாரத்தி ந்  
சாமான்கைளக் கப்ப ல் ஏற் வ ம், கப்பல் இயந்திரங்கைளச் சாிபார்ப்ப மாக 
ேவைலயில் ம் ரமாக ைனந்தி ந்தார்கள். 
 
    இராசசிம்மன் யாாிட ம் ெசால் க் ெகாள்ளாமல் ைகயில் அந்தச் சங்ைக ம் 
எ த் க் ெகாண்  கைரேயாரமாக நடந்தான். சில இடங்களில் கட க்கு மிக 
அ கிேல அைல நீர்த் ளிகள் ேமேல ெதளிக்கும்ப  பாைத கடைலத் ெதாட்டாற்ேபால் 
இ ந்த . இன் ம் சில இடங்களில் தாைழ மரங்க ம், ன்ைன மரங்க ம் 
அடர்த்தியாக வளர்ந்  பக்கத்தில் கடல் இ ப்பேத ெதாியாமல் மைறத் க் 
ெகாண் ந்தன. சுழித் ச் சுழித்  சும் காற் க்கும் அைல இைறச்ச க்கும் ந வில் 
தனியனாக நடந்  ெசன்  ெகாண் ந்த இராசசிம்ம க்கு, மனத்தில் எத்தைனேயா 
விதமான சிந்தைனகள் உண்டாயின. அழகான இடங்கைளப் பார்த்தால் உள்ளத்தில் 
அழகான ஆழமான சிந்தைனகள் உண்டாகின்றன. சிந்தித் க் ெகாண்ேட நீண்ட ரம் 
நடந்  விட்டான் இராசசிம்மன். 
 
    அந்த இடத்தில் கைரயின் தைரப் பரப்  வைளந்  ெதற்கு கமாகத் தி ம்பிய . 
தி ப்பத்தில் ஒ  ேவ க்ைகயான காட்சிைய இராசசிம்மன் கண்டான். கட க்கு மிக 
அ கில் சற்ேற தாழ்வான பள்ளம் ஒன்றில் அ த்தமாக ம், ெந க்கமாக ம் இ ம் க் 
கம்பிகளால் பின்னப்பட் ந்த வைல ஒன்  விாிக்கப்பட் ந்த . வைலயின் நான்கு 

ைனகளி ம் கட்டப்பட் ந்த ேதர்வடம் ேபான்ற கயி கள் ேமேல உள்ள ன்ைன 
மரத்  உச்சியில் ேதர்ச்சக்கரம் ேபான்ற ஒ  மர இராட் னத்தில் 
இைணக்கப்பட் ந்தன. இராட் னத்ைதச் சுற்றினால் வைல சு ட் க் ெகாண்  
ேமேல எ ம்பி வி ம். இராட் னத் க்குப் பக்கத்தில் மரத்தின் அடர்த்தியில் யாேரா 
உட்கார்ந்  ெகாண் ப்ப  ேபா ந்த . இராசசிம்மன் அந்தக் காட்சிைய 
ேவ க்ைக பார்த் விட் த் ெதற்குப் றமாகத் தி ம்பி நடந்தான். 
 
    தி ப்பத்தில் கைரேயாரமாக இன்ெனா  பாய்மரக் கப்பல் நின்  ெகாண் ப்ப  
அவன் பார்ைவயில் பட்ட . அைதப் பார்த்த ம் அவன் ேவ விதமாகச் 
சந்ேதகப்பட்டான். வழி ெதாியாமல் சுற்றி வைளத் த் தீைவ வலம் வந்  பைழயப  
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தங்கள் கப்பல் நின்  ெகாண் ந்த இடத் க்ேக வந்  விட்ேடாேமா என்  
மைலத்தான் அவன். 
 
    ஆனால் அந்தக் கப்ப ன் பாய்மரத்  உச்சியில் பறந்  ெகாண் ந்த ெகா  அவன் 
சந்ேதகத்ைதப் ேபாக்கிய . ம் பைனமர ம் ஆகிய இலச்சிைனகள் ெபாறித்த 
ெகா  அ . 
 
    இராசசிம்மன் சிறி  அ கில் ெந ங்கி அந்தக் கப்பைலப் பார்த்தான். 'அந்தக் கப்பல் 
எப்ேபா  வந்த ? ஏன் அப்ப  ஒ க்குப் றமான இடத்தில் நிற்கிற ?' என்  
சிந்தித்தான் அவன். 
 
    "யார் ஐயா அ  கைரயில் நிற்கிற ?" என்  அதட் கிறாற் ேபான்ற குர ல் 
ேகட் க் ெகாண்ேட அந்தக் கப்ப ன் ேமல் தளத்தி ந்  யாேரா இரண்  ன்  
ேபர்கள் இறங்கி வந்தார்கள். 
 
    "நான் ஒ  வழிப்ேபாக்கன், ஐயா! சும்மா கப்பைல ேவ க்ைக பார்த் க் ெகாண்  
நின்ேறன்" என்  அவர்க க்குப் பதில் ெசால் க் ெகாண்ேட இராசசிம்மன் 
அங்கி ந்  ெம வாக நகர யன்றான். அந்தக் கப்ப ல் இ ப்ப  யாராக 
இ ந்தா ம் அப்ேபா  அவர்கள் பார்ைவயில் தான் படக்கூடா  என்ப  அவன் 
நிைன . ஆனால் அவன் நிைனத்தப  நடக்கவில்ைல. கப்ப ந்  இறங்கி 
வந்தவர்கள் அவன் நாைலந்த  ரம் நடப்பதற்குள் அவைன ெந ங்கி விட்டார்கள். 
 
    இராசசிம்மன் நைடைய ேவகமாக்கிக் ெகாண்  ந்திவிட யன்றான். அவர்கள் 
அவைன ந்த விடவில்ைல. "இந்தா, ஐயா! ெகாஞ்சம் நில்!" 
 
    அவன் நின்றான்! கப்ப ந்  இறங்கி வந்த ன்  ேபர்களில் சற் ப் ப மனான 
ேதாற்றத்ைத ைடய ஒ வன் அ கில் வந்  இராசசிம்ம ைடய கத்ைத உற் ப் 
பார்த்தான். தன்ேனா  வந்த மற்ற இரண்  ேபர்கைள ம் பார்த்  ஏேதா ஒ  குறிப் ப் 
படச் சிாித்தான். பின்  இராசசிம்மைனப் பார்த் க் ேகட்டான். "ஐயா! நீங்கள் யார்?" 
 
    இந்தக் ேகள்விையச் ெசவி ற்ற ம் இராசசிம்ம ைடய உள் ணர்  விழித் க் 
ெகாண்ட . "நான் யாெரன்றால்... நான் நான் தான்!" 
 
    "அ  ெதாிகிற ! உங்கள் ெபயர்?" 
 
    "எனக்கு ஒ  ெபயர் இ ப்ப  உண்ைமதான். ஆனால் அ  உங்க க்குத் ெதாிய 
ேவண் ய அவசியம் என்ன?" இராசசிம்ம ைடய குர ல் க ைம இ ந்தைத 
அவர்கள் உணர்ந்தனர். 
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    கப்ப ந்  இறங்கி வந்த ன்  ேபர்க ம் அவ ைடய வழிைய மறித் க் 
ெகாண்  நிற்பவர்கைளப் ேபால் கு க்ேக நின்றார்கள். அவர்களில் ஒ வன் 
அவ ைடய ைகயி ந்த அந்த வலம் ாிச் சங்ைகப் பார்த் விட் , "இந்தச் சங்கு 
உங்க க்கு எங்ேக கிைடத்த ?" என்  ேகட்டான். 
 
    அவர்கள் ஏேதா காரணத் க்காகத் தன்ைன வம்  ேபசி வழிமறிக்கிறார்கள் என்ப  
இராசசிம்ம க்குத் ெதளிவாக விளங்கிவிட்ட . யாாிட ம் ெசால் க் ெகாள்ளாமல் 
தற்காப்பாக உைடவாள் கூட இன்றிப் பழக்கமற்ற திய தீவில் தனிேய இரவில் 
உலாவப் றப்பட்ட தவ  அப்ேபா தான் அவன் மனத்தில் உைறத்த . 
 
    "நான் ேபாக ேவண் ம். என் வழிைய வி ங்கள்" என்  அவர்கைள விலக்கிக் 
ெகாண்  ன்ேனாக்கிப் றப்பட்டான் அவன். பின்னால் எக்காளமிட் ச் சிாிக்கும் 
ெவ ச் சிாிப்ெபா  எ ந்த ! 
 
    "ெதன்பாண்  நாட்  இளவரசைர இவ்வள  சுலபமாக தப்பிப் ேபாகவிட்  வி கிற 
ேநாக்கம் இல்ைல." 
 
    எக்காளச் சிாிப் ம், இந்த எச்சாிக்ைகக் குர ம் இராசசிம்மன் கா களில் நாராசமாய் 
ஒ த்தன. அவன் ஓட்ட ம் நைட மாக அவர்களிடமி ந்  தப் ம் ேநாக்கத் டன் 
விைரந்தான். தி ப்பத்தில் தி ம்பி இ ம் வைல விாித்தி ந்த அந்தப் பள்ளத்ைத 
அவன் ெந ங்க ம் அந்த ன்  ஆட்க ம் அவைனத் ரத்திக் ெகாண்  ேவகமாக 
ஓ  வர ம் சாியாக இ ந்த . 
 
    பயத்தில் அதிர்ச்சியைடந்த இராசசிம்மன் வி ந்த த் க் ெகாண்  ஓ னான். 
அ த்த கணம் அவ ைடய உடைல ஏேதா ஒன்  ேவகமாகச் சு ட் க் 'கி  
கி 'ெவன்  ேமேல க்கிய . மர இராட் னம் ேவகமாகச் சுழ ம் ஓைச ெபாிதாக 
ஒ த்த . 
 
    ஓ  வந்த அவசரத்தில் பள்ளத்தில் விாித் க் கிடந்த இ ம் க் கம்பி வைலக்குள் 
அகப்பட் க் ெகாண்ேடாெமன்  விளங்கிக் ெகாள்ள அவ க்குச் சிறி  ேநரம் 
பி த்த . அைத உணர்ந்  ெகாண்ட ேபா  அவ ைடய உடல் மிக ம் பத்திரமாக 
ஒற்ைறப் பைன உயரத் க்கு ேமேல ன்ைனமரக் கிைள வைர ெவகு ேவகமாக 
இ த் க் ெகாண்  ேபாகப்பட்  விட்ட . 
 
    கீேழ ரத்திக் ெகாண்  வந்தவர்கள் அவைனக் குறி ைவத்  எறிந்த கூர்ைமயான 
ேவல் பக்கத்  மரத்தில் பாய்ந்  ஆழப் பதிந்  ெகாண்  அப்ப ேய நின்ற . ரத்திக் 
ெகாண்  வந்தவர்க க்கு என்ன நடந்த  என்  அ மானிக்கக் கூட ேநரமில்ைல. 
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இ ம்  வைல கீேழ கிடந்த ம், மின்னல் மின் கிற ேநரத் க்குள் இராசசிம்மைன 
ேமேல மர உச்சிக்குத் க்கிக் ெகாண்  ெசன்ற ம் அவர்க க்குத் ெதாியா . 
இராசசிம்மன் எப்ப ேயா மாயமாகத் தங்களிடமி ந்  தப்பி விட்டாேன என்  
வியந்  அவர்கள் அந்தப் பக்கத்தி ந்த தாழம் தர்கைளக் குைடந்  
ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    அவர்கள் அவைனத் தாழம் தாில் ேத க் ெகாண் ந்த அேத சமயத்தில் ன்ைன 
மரத்தின் உச்சிக் கிைளயில் வைள கு ங்கும் அழகிய ெபண் ஒ த்தியின் இரண்  
கரங்கள் அவைன வைலயி ந்  வி வித் க் ெகாண் ந்தன. 
 
    "ஐயா கவைலப்படாதீர்கள். எல்லாம் நான் இங்கி ந்  பார்த் க் ெகாண்  தான் 
இ ந்ேதன். அதிர்ஷ்டவசமாக நீங்கள் வைலயின் கு க்ேக வி ந்  ஓ னீர்கள். 
இல்ைலயானால் உங்கைள நான் காப்பாற்றியி க்க யா " என்றாள் அந்தப் 
ெபண். 
 
    மரக் கிைளயில் மங்கலான ஒளியில் அவள் கத்ைதப் பார்த்த இராசசிம்மன், 
"நீயா?" என்  வியப்  ேம ட் க் கூவினான். அவள் தன் சண்பக ெமாட் ப் ேபான்ற 
விரல்களால் அவன் வாையப் ெபாத்தினாள். "இைரயாதீர்கள். கீேழ அந்த ேவட்ைட 
நாய்கள் உங்கைளத் ேத க் ெகாண் க்கின்றன" என்  ெமல்ல அவன் காத ேக 
கூறினாள் அவள். 
 
    மரக்கிைளயில் உட்கார்ந்  அவைன வைல லம் க்கிக் காப்பாற்றிய அந்தப் 
ெபண் ேவ  யா மில்ைல. அன்  மாைல அவ க்குச் சங்கு விற்ற ெபண் தான் 
அவள். இரவில் கைரக்கு வ ம் தைலகைளப் பி ப்பதற்காக அப்ப  வைல விாிப்ப  
வழக்கெமன் ம் அன்  அந்த வைல அவைனக் காப்பாற்ற உதவியதற்காகத் தான் 
ெப ைமப்ப வதாக ம் அந்தப் ெபண் அவனிடம் கூறினாள். 
 
    "ெபண்ேண! உன் ெபயைர நான் அறிந்  ெகாள்ளலாேமா?" என்  அவ ைடய 
வைளக் கரங்கைளத் தன் இ  ைககளா ம் பற்றிக் கண்களில் ஒற்றிக் ெகாண்  நன்றி 
சுரக்கத் த த க்கும் குர ல் ேகட்டான் இராசசிம்மன். 
 
    ெசந்தாமைரப் க்கள் ேபான்ற அந்தப் ெபண்ணின் றங்ைககைளத் ெதன்பாண்  
நாட்  இளவரசன் சிந்திய ஆனந்தக் கண்ணீர் ளிகள் நைனத்தன. 
 
    "என் ெபயர் மதிவதனி" என்  தைல குனிந்  நாணத்ேதா  ெசான்னாள் அந்தப் 
ெபண். 
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    "மதிவதினி! மாைலயில் ஈராயிரம் ெபாற்கழஞ்சுகைள வாங்கிக் ெகாண்  இந்த ஒ  
வலம் ாிச் சங்ைக எனக்குக் ெகா த்தாய்! இப்ேபாேதா எத்தைன ஆயிரம் ெபாற் 
கழஞ்சுகள் ெகா த்தா ம் ஈடாகாத என் உயிைரேய எனக்கு மீட் க் 
ெகா த்தி க்கிறாய்!" 
 
    "ஐயா! ெபாற்கழஞ்சுக க்காகேவ எல்லாக் காாியங்கைள ம் மனிதர்கள் ெசய்  
வி வதில்ைல. இதயத் க்காக - மனிதத் தன்ைமக்காகச் ெசய்  தீரேவண் ய சில 
ெசயல்க ம் உலகில் இ க்கின்றன!" மதிவதனியின் குர ல் உ க்கம் 
நிைறந்தி ந்த . 
 
    அவர்கள் ன்ைன மரத்தின் அடர்ந்த கிைளயிேலேய அமர்ந்  ெந ேநரம் ேபசிக் 
ெகாண் ந்தார்கள். கீேழ தாழம் தர்களில் ேத க் ெகாண் ந்தவர்க ம் 
ஏமாற்றத்ேதா  தி ம்பிப் ேபாய்விட்டார்கள். 
 
    "ஐயா! இனி நாம் கீேழ இறங்கலாம்" என்றாள் மதிவதனி. இராசசிம்மன் மிரண்ட 
பார்ைவயால் அவள் கத்ைதப் பார்த்தான். 
 
    மதிவதனி அவ ைடய பயம் நிைறந்த பார்ைவையக் கண்  சிாித்தாள். 
 
    அேத சமயத்தில் மரத்த யில், "மதிவதனீ!... மதிவதனீ! எங்ேக, எங்ேகயி க்கிறாய்? 
மரக் கிைளயிேலேய உறங்கிவிட்டாயா?" என்  கீேழ ஓர் ஆண் குரல் இைரந்  
கூப்பிட்ட . 
    ----------   

 
1.33. மகாமண்டேலசுவரர் 

 
    இைடயாற்  மங்கலத்தில் ெகாள்ைள ேபான ெசய்திைய அம்பலவன் ேவளான் 
வந்  கூறிய ேபா  எல்ேலா ம் அைதக் ேகட்  அதிர்ச்சியைடந்தார்கள். ஆனால் 
இைடயாற்  மங்கலம் நம்பிேயா அதிர்ச்சிைய விட அதிகமாக விழிப் ம், 

ன்ெனச்சாிக்ைக ம் ெபற்றார். தாம் ெபா ப் ம், திறைம ம், சூழ்ச்சி ம் ஒ ங்ேக 
அைமந்த ஒ  மகாமண்டேலசுவரர் தான் என்பைத அந்த விநா யில் அவர் ெசய்த 
காாியத்தால் நி பித்  விட்டார். 
 
    அம்பலவன் ேவளான் ெசய்திையத் ெதாிவித்த ேபா  அவர்கெளல்லாம் எந்த 
இடத்தில் இ ந்தார்கேளா அந்த இடத்தின் ெவளிவாயிற் கத கைள உடேன 
அைடத்  உட் றமாகப் ட் க் ெகாண்  வ மா  நாராயணன் ேசந்தைன 
அ ப்பினார் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி. அவ ைடய ெசயல் எல்லா க்கும் 
வியப்ைப அளித்த . சில க்கு அர்த்தமற்றதாக ம் பட்ட ? சில க்குப் பயமாக ம் 
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இ ந்த . நம்பியின் கட்டைளப்ப  உடேன கதைவப் ட் க் ெகாண்  வந்  
விட்டான் ேசந்தன். மகாமண்டேலசுவரர் என்ன ெசால்லப் ேபாகிறாேரா என்  
எல்லா ம் அவ ைடய கத்ைதேய பார்த்தார்கள். அந்த கத்தி ம், கண்களி ம் 
ஆழம் காண யாத அைமதி ெதாிந்த . 
 
    மகாராணி வானவன்மாேதவி, தளபதி வல்லாளேதவன், நாராயணன் ேசந்தன், 
கரவந்த ரத்தி ந்  வந்த தன், இைடயாற்  மங்கலத்தில் ெகாள்ைள ேபான 
ெசய்திையக் கூற வந்த அம்பலவன் ேவளான் த ய க்கியமான ஆட்கேள 
அப்ேபா  அந்த இடத்தில் இ ந்தனர். அவர்கள் ஒவ்ெவா வர் கத்ைத ம் நின்  
நிதானித் த் தனித் தனிேய ஏறிட் ப் பார்த்தார் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி. 
ேமேலாட்டமாகப் பார்க்கின்ற சாதாரணப் பார்ைவயன்  அ ! கத்ைத, கண்கைள, 
அைவ இரண் ன் லமாக உள்ளத்ைதப் பார்க்கின்ற அ த்தமான பார்ைவ அ . 
மைழ ெபய்வதற்கு ன் மியில் ஏற்ப கின்ற ஒ வைகப் க்கம் ேபால் ெபாிய 
ேபச்சுகைள எதிர்பார்த்  நிற்கும் சிறிய அைமதி அங்ேக நிலவிய . ஆனால், அந்த 
அைமதியின் கால எல்ைல சில விநா கள் தான். அைதக் கைலத் க் ெகாண்  
மகாமண்டேலசுவராின் கணீெரன்ற குரல் எ ந்த . "மகாராணியின் ன்னிைலயில் 
இவர்க க்ெகல்லாம், இவர்க க்கு மட் ெமன்ன? எனக்கும், தங்க க்கும் கூட 
எச்சாித்  அறி த்த ேவண் ய க்கியமான ெசய்தி ஒன்  உண் ." 
 
    இைதச் ெசால் விட்  நம்பி சிறி  நி த்திக் ெகாண்  எல்ேலா ைடய 

கங்கைள ம் பார்த்தார். பின், மீண் ம் ெதாடர்ந்தார். "ேதசத்ைதக் காப்பாற் வதற்கு 
ன்னால் இரகசியங்கைளக் காப்பாற் வதற்கு நாம் ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 

நமக்குள் ேதால்விகள், பல னங்கள் இ க்கலாம். ஆனால் அவற்ைற நம் ைடய 
எதிாிகள் அறிந்  ெகாள் ம்ப யாக விட்  விடக்கூடா . இப்ேபா  நான் ேவண் க் 
ெகாள்வெதல்லாம் இ தான். இைடயாற்  மங்கலத்தில் அரசுாிைமப் ெபா ள்கள் 
கள  ேபான ெசய்தி நம்ைமத் தவிர மற்றவர் ெசவிகளில் பரவவிடாமல் 
பா காக்கப்பட ேவண் ம். கரவந்தப் ரத்தி ந்த வந்த ெசய்தி ம் அப்ப ேய. 
களைவக் கண் பி க்க ம், பைகவர் பைடெய ப்ைபச் சமாளிக்க ம் ேவண் ய 
ஏற்பா கைள நாம் ெசய்ய ேவண் ம். ஆனால் நாம் ெசய் ம் எல்லா ஏற்பா க ம் 
நமக்குள் இ க்க ேவண் ம். இப்ேபா  நாம் இ க்கும் இந்தக் கட்டடத்தின் வாயிற் 
கத கைள நான் அைடக்கச் ெசால் விட்ேடன். பிறாிடம் ெசய்திையச் ெசால் விட 
மனத்தில் ஏற்ப ம் ஆவைலேயா வாய்த் ப்ைபேயா நான் அைடக்க யா . 
நீங்கள் எல்ேலா ம் ெபா ப் ள்ளவர்களாக நடந்  ெகாள் ங்கள்." 
 
    "மகாமண்டேலசுவர ைடய இந்த ேவண் ேகாள் நம் ைடய நன்ைமக்காகேவ 
என்பைத நீங்கள் எல்ேலா ம் விளங்கிக் ெகாண் ப்பீர்கள். வய ம், அ பவ ம் 
உள்ள அவர் கட்டைளகைள என் கட்டைளகளாகேவ நிைனத் ப் ேபாற்ற ேவண் ய  
உங்கள் கடைம" என்  அைதய த்  மகாராணி வானவன்மாேதவியார் கூறினார். 
எல்ேலா ம் சிைல ேபால் அடக்கமாக நின்  ெகாண் ந்தார்கள். 
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மகாமண்டேலசுவரைர எதிர்த்  மடக்கி என்ெனன்னேவா கு க்குக் 
ேகள்விகெளல்லாம் ேகட்க ேவண் ெமன்  த் க் ெகாண் ந்த தளபதி 
வல்லாளேதவ க்குக் கூட அப்ேபா  ேபச நா எழவில்ைல. 
 
    எப்ேபா ம், எவர் ன்னிைலயி ம், சிாிப் ம் கு ம் மாகத் தன் ேபச்சுகளால் பாதி - 
தன் ேதாற்றத்தால் பாதி என்  நைகச்சுைவயைலகைளக் கிளப்பிக் ெகாண் க்கும் 
நாராயணன் ேசந்தன் இ க்குமிடம் ெதாியாமல் நின்  ெகாண் ந்தான். எதிேர 
இ ப்பவர்களின் வாைய ம், லன் உணர் கைள ம் கட்  வி கிற ஆற்றல் 
உலகத்தில் மிகச் சில ைடய கண் பார்ைவக்ேக உண் . அப்ப ப்பட்ட கண்கைளப் 
ெபற்றவர்கள் வாயில் ரெமாழிக ம், ைகயில் வா ம் இல்லாமேல கண்களால் 
காாியத்ைதச் சாதித் க் ெகாள்வார்கள். கண்கள் என்ற ஒேர ல ணர்வால் மட் ேம 
உலகத்ைத அளந்  எைட ேபாட்  நி த்திவி ம் மகாசாமர்த்தியக்காரர்கள் அவர்கள். 
அந்தச் சாமர்த்தியத்தின் சாயல் ெதன்பாண்  நாட்  மகாமண்டேலசுவராிடம் 
இ ந்த . 
 
        " ண்ணியம் என்பார் அளக்கும்ேகால் கா ங்கால் 
        கண்ணல்ல தில்ைல பிற." 
 
    என்  மகாமண்டேலசுவரைரப் ேபான்றவர்கைள நிைனத் த்தான் தி வள் வப் 
ெப ந்தைகயார் அழகாகப் பா ைவத்தார் ேபா ம். 
 
    மைழக்காலத்  மங்கிய நில  ேபால் மகாராணி வானவன்மாேதவியின் கத்தில் 
கவைலகள் ேதங்கி நின்றன. அந்த கத்தில் ஏற்கனேவ நிரந்தரமாகத் ேதங்கிவிட்ட 
கவைல ஒன்  உண் . அ  ைகம்ைமக் கவைல. கணவைன இழந்த கவைல. 
சுட் விரலால் கீறிய க ப் க்ேகாட்ைட ேம ம் கட்ைட விரலால் கீறிப் 
ெபாிதாக்கினாற் ேபால் அந்தப் பைழய கவைல திய கவைலகளால் 
விாிவைடந்தி ந்த . ஏேதா ஒ  ேசாகக் கனவில் ஆழ்ந்தி ப்ப  ேபால் 
ேமாட் வைளைய ெவறித் ப் பார்த் க் ெகாண்  ற்றி ந்த மகாராணிையத் தம் 
ேபச்சுக் குரலால் கவனம் தி ம் ம்ப  ெசய்தார் இைடயாற்  மங்கலம் நம்பி. 
 
    "மகாராணி! இ  பலவைகயி ம் ேசாதைனகள் நம்ைமச் சூழ்கின்ற காலம். இந்த 
நாட் ன் நன்ைமக்கும், பா காப் க்கும் ஏற்ற எைத ம் ெசய்கின்ற அதிகாரங்கைள 

ன்ேப நீங்கள் எனக்குக் ெகா த்தி க்கிறீர்கள். இப்ேபா ள்ள சூழ்நிைலயில் 
அவற்ைறப் ரணமாகப் பயன்ப த்த ேவண் ய சமயம் என்ைன ேநாக்கி 
வந்தி க்கிற ." 
 
    "மகாமண்டேலசுவர க்கு எந்த உாிைமைய ம் எப்ேபா ம் நான் 
ம த்ததில்ைலேய?" வானவன்மாேதவியிடமி ந்  சு க்காமாக ம் விநயமாக ம் 
ம ெமாழி பிறந்த . 
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    "தங்கள் அன் ள்ளம் ம ப்பறியாதெதன்  நான் அறிேவன். இ ந்தா ம் 
நிைலைமையக் கூறிவிட ேவண் ய  என் கடைம." இந்தச் ெசாற்கைளச் ெசால் ம் 
ேபா  ன்னைக - அல்ல, ன்னைக ெசய்வ  ேபான்ற சாயல் மகாமண்டேலசுவராின் 

கத்தில் நிலவி நின்ற . 
 
    மகராணி ம ப ம் அவர் கத்ைத நிமிர்ந்  பார்த்தார். தயக்கத்ேதா  ேகட்டார்: 
"மகாமண்டேலசுவரேர! இராசசிம்மைன இைடயாற்  மங்கலத்தி ந்  உடேன 
அைழத்  வர ஏற்பா  ெசய்வதாகக் கூறினீர்கேள...?" 
 
    வானவன்மாேதவியின் இந்தக் ேகள்வி அவைரச் சிறி  அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியி க்க 
ேவண் ம். அவர் தயங்கினார். மி க்கு நிைறந்த அவ ைடய நிமிர்ந்த பார்ைவயில் 
சற்ேற ேசார்  நிழலா  மைறந்த . 
 
    "மகாராணி! நான் அைதப் பற்றித் தங்களிடம் தனிைமயில் சிறி  ேநரம் ேபச 
ேவண் ம். திதாக வந்த ெசய்திகள் சிறி  குழப்பத்ைத உண்டாக்கிவிட்டன...!" 
 
    "இந்தச் ெசய்திக க்கும் நீங்கள் இராசசிம்மைன அைழத்  வ வதற்கும் என்ன 
சம்பந்தேமா?" 
 
    "இப்ேபா  இந்த இடத்தில் இந்தச் சூழ ல் தங்களிடம் அைதப் ேபச 
இயலாதவனாக இ க்கிேறன். தய  ெசய்  என்ைனப் ெபா த்த ள ேவண் ம். நாம் 
தனிைமயில் மட் ம் தான் ேபச ந்த ெசய்தி அ !" 
 
    மகாராணி பதில் ேபசவில்லல. 
 
    "ேசந்தா! கத  யி க்க ேவண் ய அவசியம் இனி ேமல் இல்ைல. கதைவத் 
திறந் வி ." 
 
    மகாமண்டேலசுவராின் ஆைணப்ப  ப் ட் ய கத கைளச் ேசந்தன் அவசர 
அவசரமாகத் திறந்  விட்டான். 
 
    "மகாராணி! இேதா நம்ைமச் சுற்றி நிற்கும் இவர்கள் ஒவ்ெவா வ க்கும் 
ெபா ப்ைபப் ேபசி ஒப்பைடத்  அ ப்பிவிட்  நான் ம ப ம் இங்ேக வ கிேறன். 
குமார பாண் யைரப் பற்றி அப்ேபா  நாம் ேபசலாம்." 
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    வானவன்மாேதவி மகாமண்டேலசுவர ைடய ேபச்ைசக் ேகட் த் தைலயைசத்தார். 
உணர்ச்சி ம், வி ப்ப ம், நம்பிக்ைகயின் மலர்ச்சி ம் இல்லாத ெவற் த் 
தைலயைசப்பாக அ  இ ந்த . 
 
    அங்கி ந்தவர்களில் மகாராணியாைரத் தவிர மற்றவர்கள் பின் ெதாடர 
அரண்மைனயில் தாம் தங்கியி ந்த வி ந்தினர் மாளிைகக்குப் றப்பட்டார் 
மகாமண்டேலசுவரர். தயங்கித் தயங்கிப் பின் ெதாட ம் ஆட்கேளா  அவர் 
அங்கி ந்  ெவளிேயறி நடந்  ெசன்ற காட்சி நிமிர்ந்த பார்ைவ ம் இராஜ கம்பீர ம் 
ெபா ந்திய வயதான கிழட் ச் சிங்கெமான்  சில இளம் கள் பின் ெதாடர 
அவற்ைற எங்ேகா அடக்கி அைழத் ச் ெசல் வ  ேபா ந்த . 
 
    அந்தப் ரத்தி ம், கன்னிமாடத்தி ம் இ ந்த அரண்மைனப் ெபண்கள் கூட்டமாகப் 
பலகணித் வாரங்களின் வழியாக ம், ேமல்மாடங்களில் நின்  ெகாண் ம் இந்தக் 
காட்சிைய ேவ க்ைக பார்த்தனர். வி ந்த ம் வி யாத மாக மகாமண்டேலசுவரர், 
தளபதி த ய ெபாிய ெபாிய ஆட்கெளல்லாம் அந்தப் ரத் க்குத் ேத வந்  
அவசரமாக மகாராணிையச் சந்தித் விட் த் தி ம்பேவண் ெமன்றால் விஷயம் ஏேதா 
ெபாியதாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் என்  அவர்க க்குத் ேதான்றிய . தளபதியின் 
தங்ைக பகவதி ம் அதங்ேகாட்டாசிாியாின் மகள் விலாசினி ம் கூட அந்தக் 
காட்சிையப் பரபரப் டன் பார்த்தார்கள். 
 
    இவர்க க்கு ஏற்பட்ட பரபரப்ைபப் ேபால் அல்லாமல் ன்ேப சில இரகசியங்கள் 
ெதாிந்தி ந்த காரணத்தால் வண்ணமகள் வன ேமாகினிக்கு அதிகமான பரபரப் ம், 
பீதி ம் ஏற்பட் ந்தன. தைமயன் அரண்மைனயி ந்  எங்ேகயாவ  ெவளிேயறிச் 
ெசன்  வி வதற்கு ன் அவைன ஒ ைற சந்திக்க ேவண் ம் ேபால் இ ந்த  
தளபதியின் தங்ைக பகவதிக்கு. 
 
    இப்ப யாக, அதிகாைலயில் அந்தப் ரத்தில் மகாராணியின் தனி மாளிைகயில் 
நடந்த கூட்டத்தில் என்ன ேபச்சுகள் நடந்தன என்ற ெசய்தி எங்கும் பரவாவி ம், ஒ  
பரபரப் ம் மர்மமான பீதி ம் அரண்மைனயில் பரவிவிட் ந்தன. க்கியமானவர்கள், 

க்கியமில்லாதவர்கள், காவல் ரர்கள், சாதாரணப் ெபண்கள் எல்லா ம் 
அரண்மைனக்குள் ஒ வ க்ெகா வர் சந்தித் க் ெகாள் ம் ேபா  இைதப் பற்றிேய 
ேபசிக் ெகாண்டார்கள். கா ம் கா ம் ைவத்தாற் ேபால் வாய்க ம், கா க ம் இந்தச் 
ெசய்திையப் பரப்பி விட்டன. 
 
    எல்ேலாைர ம் அைழத் க் ெகாண்  வி ந்  மாளிைகக்குச் ெசன்ற இைடயாற்  
மங்கலம் நம்பி இரண்ெடா  நாழிைகக்குப் பின் ஒவ்ெவா வைர ம் ஓேரார் 
காாியத் க்காக ெவளிேய அ ப்பினார். மகாமண்டேலசுவர ைடய ஆைண ெபற்  
அந்த மாளிைகயி ந்  ெவளிேயறிய ஒவ்ேவார் கத்தி ம் ஒவ்ெவா  விதமான 
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உணர்ச்சியின் சாயல் ப ந்தி ந்த . சிாிப் , சீற்றம், கடைம, பணி  - இன் ம் 
அவர்கள் அ ப்பப்பட்ட ேநாக்கங்க ம், ெசன்ற திைசக ம் ேபாலேவ 
அவர்க ைடய ெநஞ்சத்  எண்ணங்க ம் ஒன் க்ெகான்  ேவ பட்டனவாக 
இ ந்தன. 
 
    மகாமண்டேலசுவர ைடய கட்டைளப்ப  எல்ேலா ம் அவரவர்கள் அ ப்பிய 
இடத் க்கு உடேன றப்பட்  விட்டனர். ஆனால் தளபதி வல்லாளேதவன் மட் ம் 
உடேன றப்படவில்ைல. மகாமண்டேலசுவரர் தன்ைன அ ப்பிய ேவைல 
அவசரமாயி ம் அவசரமாக அவன் கிளம்பவில்ைல. அந்தப் ரத்தி ந்த தன் தங்ைக 
பகவதிைய ம், அரண்மைனயில் மைறந்தி ந்த ஆபத் தவிகள் தைலவைன ம் 
அந்தரங்கமாகச் சந்தித்  ஏேதா ேபசிய பின்ேப அவன் கிளம்பினான். 
    ---------------   
 

1.34. கன  கைலந்த  
 
    அன்ைறக்குப் ெபா  லர்ந்த ேபா  இைடயாற்  மங்கலம், இைடயாற்  
மங்கலமாக இல்ைல. அந்தத் தீவில் ேசாக ம், ஏமாற்ற ம், ஏக்க ம் ஒன்  ேசர்ந்  
நிரம்பிவிட்ட  ேபால் ஒ வைக அைமதி பரவியி ந்த . மகாமண்டேலசுவராின் 
மாளிைக, சா  நடந்  விட்ட  ேபால் கைளயில்லாமல் காட்சியளித்த . 
ைவகைறயில் அங்கு ஒ க்கும் வழக்கமான இன்னிைசக் க விகளின் மங்கல ஒ  
ேகட்கவில்ைல. மாளிைகயி ள்ள சிவன் ேகாவி ல் அ கள்மார் ஊ ம், உயி ம் 
உ கும் வண்ணம் பா ம் தி ப்பள்ளி எ ச்சிப் பாடல்களின் பாளப் பண்ெணா  
ேகட்கவில்ைல. மாளிைகையச் சுற்றியி ந்த நந்தவனங்களில் த்தி ந்த க்கள் யா ம் 
ெகாய்வாாின்றிக் கிடந்தன. 
 
    ெபண்களின் ைகவைள ஒ , பாதங்களின் சிலம்ெபா , கத கைளத் திறந்  ம் 
ஓைச, ரசுகளின் ழக்கம், சங்குகளின் ஒ , கன்னி மாடத் க் குமாி நங்ைகயாின் 
கு கலமான கலகலப்  - எ ம், எங்கும் இன்  அளவிட யாத ன்பத் ள் 
அடங்கி ஒ ங்கி கி விட்ட  ேபா ந்த  தீ  வ ம். கன்னி மாடத்  
வாசற்ப யில் கன்னத்தில் ைக ன்றித் யரேம உ வாக ற்றி ந்தாள் குழல்ெமாழி. 

ங்கி விழித்த ேசார்  கூட இன் ம் மாறவில்ைல அவள் கத்தில். க்கத்தில் 
கைலந்தி ந்த காிகுழல் காேதாரங்களி ம், ன் ெநற்றியி ம் சு ண்  
வைளயமிட் ந்த . உறங்கி விழித்த இளஞ்சிவப் ப் ப ந்த கண்களின் ெச கினாற் 
ேபான்ற ஒ ங்கிய பார்ைவயில் அ ப் ம் ஓர் அழகு மயக்கத்ைத உண்டாக்கிய . 
பக ன் ஒளி ம வி உறவா ய அந்தித் தாமைர ேபால் ேசாகம் ம வித் வண்ட அந்த 

கத்தில் இனம் ாியாத ஏக்கம் ெதாிந்த . அைத விட அதிகமாக ஏமாற்றம் ெதாிந்த . 
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    றத்தாய நாட்  அரண்மைனயில் கூற்றத் தைலவர் கூட்டத் க்காகப் ேபாயி ந்த 
தன் தந்ைதக்கு அம்பலவன் ேவளான் லமாக நடந்த ெசய்திையச் ெசால்  
அ ப்பிவிட்  ேமேல என்ன ெசய்வெதன்  திைகத்  ற்றி ந்தாள் அவள். இதயம் 
எண்ணங்களின் சுைமகளால் கனத்த . இன்ப ன்ப உணர்ச்சிகெளல்லாம் பாழாய்ப் 
ேபான மனித இதயத் க்குத்தான் உண்  ேபா க்கிற . அவள் கண் பார்ைவக்கு 

ன்னால் ேநற்ைறக்கு இ ந்த  ேபாலேவ இன் ம் பறளியா  கவைலயின்றி ஓ க் 
ெகாண் ந்த . கைரேயாரத் க் ெகான்ைற ெகாத் க் ெகாத்தாகப் ெபான் 

த்தி ந்த . மரக்கிைளயில் பறைவகள் மகிழ்ச்சிக் குரல் எ ப்பிக் ெகாண் ந்தன. 
'ேநற்றிர  ெகாள்ைள ேபானைதப் பற்றி இைவ சிறிதாவ  ெபா ட்ப த்தினவா? 
சிறிதாவ  கவைலப்பட்டனவா?' - குழல்ெமாழி ெந  ச்சு விட்டாள். 'உணரத் 
ெதாிந்த உள்ளத் க்குத் தான் ன்பெமல்லாம்!' தனக்குள் அவள் த் க் 
ெகாண்டாள். 
 
    அவள் இ ந்த நிைலையப் பார்த்த ேபா  அ கில் ெந ங்கேவா, ஆ தல் கூறேவா, 

ணிவின்றி அஞ்சினார்கள் உடனி ந்த பணிப்ெபண்கள். 
 
    சுந்தர ம், ரவா ம், ெபாற்சிம்மாசன ம் ெகாள்ைள ேபான யரத் க்கு 
ேமல் தன் ைடய உள்ளம் ெகாள்ைள ேபான யரம் ெபாிதாக இ ந்த  அவ க்கு. 

ற க் ேகாளத்தில் மைறந்  நின்ற அந்த இளைமயின் சிாிக்கும் கத்ைத, திரண்ட 
ேதாள்கைள, பரந்த மார்ைப, உ ெவளியில் ஒன்றாக்கி நி த்திக் கண்கைள க் 
ெகாண்  பார்க்க யன்றாள் குழல்ெமாழி. கண் ன் இ ப்பவைர விழித் க் 
ெகாண்டால் தான் பார்க்க ம்! கண் ன் இல்லாதவைரேயா கண்கள் க் 
ெகாண்டால்தாேன பார்க்க கிற ? றக்கண்ணால் எதிாில் இ ப்பவைரப் 
பார்க்கும் ேபா  அகக்கண் கிற . அகக்கண்ணால் எங்ேகா இ ப்பவைர 
நிைனவில் ெகாணர்ந்  பார்க்க ய ம் ேபா  றக்கண்கள் தாேம க் 
ெகாள்கின்றன. தியானம் ெசய் ம் ேபா  தன் தந்ைத கண்கைள க் ெகாள் ம் 
காட்சி குழல்ெமாழிக்கு நிைன  வந்த . றவியாக வந்தவர் யார் என்  தன் 
உள்ளத் க்குப் திதாகத் ெதாிந்த உண்ைமேயா  அவர் அழைக ம் இைணத்  
எண்ணிப் பார்த்த ேபா  அவ க்கும் ஏக்கம் ஏக்கமாக வந்த . ெசாந்தக்காரன் 
தனக்குச் ெசாந்தமான ெபா ள்கைள எ த் க் ெகாண்  ேபானைதக் ெகாள்ைள 
என்  ஒப் க் ெகாள்ள அவள் மனம் தயாராயில்ைல. ெசாந்தமில்லாத அவள் 
உள்ளத்ைத ம் திதாகச் ெசாந்தமாக்கிக் ெகாண்  ேபானைதக் ெகாள்ைள என்  
ெசால்லாமல் ேவ  எப்ப ச் ெசால்வ ? எப்ப க் குறிப்பி வ ? தன் தந்ைத கூற்றத் 
தைலவர் கூட்டத் க்காக அரண்மைனக்குப் றப்பட் ப் ேபானபின் றவிக்கும், 
தனக்கும் இைடேய நடந்த ேபச்சுக்கைள - நிகழ்ச்சிகைளக் கூ யவைர அவாிடம் 
கூறாமல் மைறத்  வி வெதன்  தீர்மானித் க் ெகாண் ந்தாள் அவள். றவிக்கு 
மாளிைகையச் சுற்றிக் காட் ய , அப்ப ச் சுற்றிக் காட் ம் ேபா  அவைரப் பற்றித் 
தான் அறிந்த ஒ  ெபாிய உண்ைம, அதன் பின் அரசுாிைமப் ெபா ள்கள் ைவத்தி ந்த 
அைறக்கு அவைர அைழத் ச் ெசன்ற  ஆகிய நிகழ்ச்சிகைளெயல்லாம் தன் 
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தந்ைதயிடம் கூறினால் அவர் தன்ைனேய ேகாபித் க் ெகாள்வாேரா என்ற அச்சம் 
உள் ர அவ க்கு இ க்கத்தான் ெசய்த . 
 
    ' றவி இன்னாெரன்ற உண்ைம தனக்கும் ன்ேப தன் தந்ைதக்குத் ெதாியாமல் 
இ ந்தி க்கா . அன்  விழிஞத்தி ந்  அைழத்  வ ம் ேபாேத அவ க்கு அ  
ெதாிந்  தான் இ க்கும். ேவண் ெமன்ேற என்னிடம் அவர் அைத 
மைறத்தி க்கலாம்!' - நிைனக்க நிைனக்க என்ெனன்னேவா ெசய்த , மனம் 
குழம்பிய  குழல்ெமாழிக்கு. 
 
    ஒேர இடத்தில் உட்கார்ந்  ெகாண் , சிந்தைனையக் குழப்பிக் ெகாண் ந்த 
அவ க்குப் ைபத்தியம் பி த்  வி ம் ேபா ந்த . கவைலக ம், மனக் குழப்ப ம், 
அதிகமாக உள்ள சமயங்களில் பசுைமயான ேசாைலகள், மலர்க்கூட்டங்கள், 
நீர்ப்பிரவாகங்கள் இவற்ைறப் பார்த்தால் சிறி  நிம்மதி உண்டாகும். சி  
ப வத்தி ந்ேத அப்ப  ஒ  பழக்கம் அவ க்கு. தந்ைத எதற்காவ  அவைளக் 
கண் த்தால், ேதாழிகேளா  எந்தக் காரணத்திலாவ  பிணக்கு ஏற்பட்டால், 
நந்தவனத் க்ேகா, பறளியாற்றங் கைரக்ேகா ேபாய்த் தனியாக உட்கார்ந்  வி வாள் 
அவள். கண் க்ெகட் ய ரம் பசுைமைய, நீர்ப்பரப்ைப அல்ல  மைலத்ெதாடைரப் 
பார்த் க் ெகாண்  இ ந்தால் அைவ மனத்ைதப் ைமயாக்கி அ ப்பிவி கின்றன. 
பித் ப் பி த்தாற் ேபால் கன்னிமாடத்  வாச ல் அமர்ந்தி ந்த குழல்ெமாழி 
எ ந்தி ந்  ெவளிேய நடந்தாள். மாளிைகைய சுற்றியி ந்த ேதாட்டங்களில், மலர் 
வனங்களில், மண்டபங்களில், ஆற்றங்கைரயில், இன் ம் எங்ெகங்ேகா தன் மன 
நிம்மதிையத் ேத  உலாவினாள் அவள். அகத்தின் நிம்மதி றத்தில் கிைடப்பதற்குப் 
பதிலாக ஒவ்ேவார் இட ம் ஒவ்ெவா  நிைனைவ உண்டாக்கிக் ெகாண் ந்த . 
 
    வசந்த மண்டபம் கண்களில் ெதன்பட்ட ேபா  அவர் அங்ேக தங்கியி ந்த  
நிைன க்கு வந்த . நீராழி மண்டபத்தின ேக அவள் ெசன்ற ேபா  அவர் அங்ேக 
நீரா யைத நிைனத்தாள். நந்தவனத்தில் ைழந்  மலர்கைளப் பார்த்த ேபா  
அவ ைடய வழிபாட் க்காக மலர் ெகாய்தைத நிைனத் க் ெகாண்டாள். வசந்த 
மண்டபத்  மலர்ச்ேசாைல வழிகளில் அவேரா  விைளயாட் த்தனமாகப் ேபசிக் 
ெகாண்ட ேபச்சுக்கைளெயல்லாம் எண்ணினாள். 
 
    நண்பக ன் உச்சி ெவயில் ேமேலறிக் கா ம் வைரயில் அப்ப ேய தன் 
நிைனவின்றித் திாிந்  ெகாண் ந்தாள் அந்தப் ேபைதப் ெபண். இனிைமயான, நல்ல 
கன  ஒன்ைறக் கண்  ெகாண் ந்த ேபா  யாேரா ரட் த் தனமாக அ த் த் தட்  
எ ப்பிக் கைலத்  விட்ட  ேபான்றி ந்த  அவ ைடய நிைல. 
 
    அதற்கு ேமல் பணிப்ெபண்கள் வந்  வற் த்தி அைழத் ச் ெசன்  நீராடச் 
ெசய்தனர். உண  ெகாள்ளச் ெசய்தனர். தன் வி ப்பமின்றி அவர்க ைடய 
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வற் த்த க்காக அவள் நீரா னாள்; உண்டாள். ரர்க ம் ெமய் காவற் 
பணி ாிேவா ம் அரசுாிைமப் ெபா ள்கள் கள  ேபாய்விட்டனேவ என்  கலங்கிப் 
ேபாய்ச் ெசய்வதறியா  திைகத்தி ந்தனர். அவேளா உள்ளம் கள  ேபாய்விட்டேத 
என்  உன்மத்தம் பி த்தவள் ேபா ந்தாள். 
 
    நீண்ட பகல் ேநரம் எப்ப ேயா சிறி  சிறிதாகக் கழிந்த . பால் வாய்ப் பிைறப் 
பிள்ைளைய இ ப்பில் எ த் க் ெகாண்  பகல் என் ம் கணவைனப் பறிெகா த்த 
ேமற்றிைசப் ெபண் லம் ம் மாைல ேநரம் வந்த . இ ள், ஒளிையச் சிறி  சிறிதாக 
வி ங்கத் ெதாடங்கியி ந்த . தல் நாளிர  நடந் விட்ட ெகாள்ைளயால் அரண்  
ேபாயி ந்த காவல் ரர்கள் அன் ம் பயந்  ேபாய் ஏராளமான காவல் ஏற்பா கைளச் 
ெசய்தி ந்தார்கள். மாளிைகயின் எல்லாப் பகுதிகளி ம் வசந்த மண்டபம் உட்படச் 
சிறி ம் இ ளின்றித் தீபங்கைள எாிய விட் ந்தார்கள். ெபா  வி கிறவைர 
அவற்ைற எவ ம் அைணக்கக் கூடாெதன்  ன் எச்சாிக்ைக ெசய்யப்பட் ந்த . 
 
    மாளிைகயின் நான்கு ற ம் பறளியாற்றங்கைரைய ஒட் னாற் ேபால் சுற்றி ம் 
ஆ தபாணிகளாக ரர்கள் நி த்தி ைவக்கப் பட்டார்கள். வழக்கமான மாளிைகப் 
படைகத் தவிர திய படகுகேளா, ஆட்கேளா அ மதிக்கப்படக் கூடாெதன்  
க ைமயாக உத்தரவிடப் பட் ந்த . 
 
    கள  ேபானபின் ம நாள் ெசய்யப்ப ம் அந்தப் பா காப்  ஏற்பா கைளப் பார்த்த 
ேபா  குழல்ெமாழிக்குச் சிாிப் த்தான் வந்த . காவ க்கு ஆட்கள் நி த்தி 
ைவக்கப்படாத இடங்கள் பறளியாற்  நீர்ப்பரப் ம், கைரேம ந்த உயரமான 
மரங்களின் உச்சிக ம் தான். கைரேயாரமாக இரண்  ன்  பாக ரத் க்கு 
ஒ வராக நி த்தி ைவக்கப்பட் ந்த காவல் ரர்கள் ெவளிச்சத் க்காகப் பி த் க் 
ெகாண் ந்த தீப்பந்தங்கள் தீைவச் சுற்றிக் கைர ெந கக் கார்த்திைகச் ேசாதி 
எ த்த  ேபால் ரப் பார்ைவக்குத் ேதான்றிய . ரர்கள் ஒ வ க்ெகா வர் 
எச்சாிக்ைக ெசய்  ெகாள் கிற பாராக் குரேலாைச இரவின் அைமதியில் அைல 
அைலயாகப் பரவி எதிெரா த்த . 
 
    உறக்கம் வராத குழல்ெமாழி கன்னிமாடத்  கப்பில் அமர்ந்  இவற்ைறெயல்லாம் 
பார்த் க் ெகாண் ந்தாள். காைல அ ம்பி பகெலல்லாம் நிைனவாகி மாைல மலர்ந்த 
ேநாய் அவள் யிைலக் ெக த்  உட்காரச் ெசய்தி ந்த . உட்கார்ந்தி ந்த ம் ண் 
ேபாகவில்ைல. சற்  ேநரத் க்ெகல்லாம் ஒ  பணிப்ெபண் ஓ  வந்  "நாராயணன் 
ேசந்த ம், அம்பலவன் ேவளா ம் தங்கைளப் பார்ப்பதற்காக அரண்மைனயி ந்  
வந்தி க்கிறார்கள்" என்  கூறினாள். 
 
    "எப்ேபா  வந்தார்கள்?" என்  வியப் டன் அந்தப் ெபண்ைணக் ேகட்டாள் 
குழல்ெமாழி. 
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    "இப்ேபா தான் படகி ந்  இறங்கி வந்  ெகாண் க்கிறார்கள். தங்கைள 
அவசரமாகச் சந்திக்க ேவண் மாம்." 
 
    "இப்ேபா  எங்ேக இ க்கிறார்கள்?" 
 
    "மாளிைகயின் கீழ்ப்பகுதியில் ெமய்க்காவல் ரர்களிடம் ஏேதா ேபசிக் ெகாண்  
நிற்கிறார்கள்." 
 
    "அங்ேகேய இ க்கச் ெசால்! இேதா நாேன வ கிேறன்." 
 
    பணிப்ெபண் இைதப் ேபாய்ச் ெசால்வதற்குக் கீேழ இறங்கிச் ெசன்றாள். சில 
விநா களில் குழல்ெமாழி ம் கீேழ இறங்கிச் ெசன்றாள். 
 
    பாதி இறங்கிச் ெசன்  ெகாண் க்கும் ேபாேத நாராயணன் ேசந்தன் யாாிடேமா 
இைரந்  ேபசிக் ெகாண் ப்ப  அைரகுைறயாக அவள் காதில் வி ந்த . 
 
    "யாைரச் ெசால்  என்ன ஐயா குற்றம்? மகாமண்டேலசுவராின் தல்விக்கு அவர் 
அதிகமாகச் ெசல்லம் ெகா த்  ெக த்  விட்டதால் வந்த விைனதான் இவ்வள ம்" - 
ேசந்த ைடய இந்தச் ெசாற்கைளக் ேகட்  நடந்  ெகாண் ந்தவள் அப்ப ேய 
திைகத் ப் ேபாய் நின்றாள். 
    --------  
 

1.35. ெநஞ்செம ம் கடல் நிைறய... 
 
    கிேழ மணற் பரப்பி ந்  மதிவதனியின் ெபயைரச் ெசால்  யாேரா அைழக்கும் 
குரைலக் ேகட்  கத்தில் கலவரம் ேதான்ற அவைளப் பார்த்தான் குமாரபாண் யன். 
'இர  ேநரத்தில் கடேலாரத் த் தனிைமயில் உயரமான மரக்கிைளயின் ேமல் அப்ப  
ஓர் அழகிய ெபண்ேணா  நிற்கும் இைளஞைன ன்றாவ  மனிதன் பார்த்தால் 
எவ்வள  தவறாகக் கற்பைன ெசய்  ெகாள்ள ம்?' இைத நிைனக்கும் ேபா  ஒ  

ன்பத்தி ந்  நீங்கி இன்ெனா  ன்பத்தில் சிக்கிக் ெகாண் விட்ட  ேபான்ற 
உணர்ச்சி அவ க்கு ஏற்பட்ட . அவன் அஞ்சினான். அந்த அச்சம் அவ ைடய 

கத்தில், பார்ைவயில், ேபச்சில் ெவளிப்பட் த் ெதாிந்த . 
 
    "மதிவதனி! கீேழயி ந்  யாேரா உன்ைனக் கூப்பி கிறார்கேள?" 
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    "ேவ  யா மில்ைல. என் தந்ைத தான். ேநரமாயிற்ேற என்  என்ைனத் ேத க் 
ெகாண்  வந்தி க்கிறார்." 
 
    "ஐேயா! இந்த நிைலயில் உன்ேனா  என்ைன இங்ேக பார்த்தால் என்ன நிைனத் க் 
ெகாள்வார்?" 
 
    அவ ைடய ேகள்வியின் உட்ெபா ள் விளங்காதவள் ேபால் அவன் கத்ைதச் 
சாதாரணமாகப் பார்த்தாள் அவள். பின்  ெமல்லச் சிாித்தாள். சிறி  சிறிதாகச் ெசந்நிற 
மலர் ேபால் ந  இதழில் மலர்ந்த அந்தச் சிாிப்  இதழ் ம் இடத்தில் வல  
கன்னத்தில் ஒ  சி  குழியாகத் ேதங்கி மைறந்த . அவள் சிாிக்கும் ேபாெதல்லாம் 
ெதன்ப ம் அந்த நளினச் சுழிப்  சிாிப்பின் இங்கிதங்கைளெயல்லாம் ெமாத்தமாக 
ஒன்  ேசர்த் க் காட் ம் இ தி த்திைரயாக அைமந்த . எதிேர நின்  காண்பவாின் 
எண்ணங்கைளத் ேதக்கிச் சிைறப்பி க்கும் அந்த இங்கிதச் சிாிப்பில் சற்ேற கிறங்கி 
நின்றான் இராசசிம்மன். 
 
    அப்ேபா  இரண்டாவ  ைறயாகக் கீேழயி ந்  அவள் தந்ைத அவைள இைரந்  
கூப்பி ம் ஒ  எ ந்த . 
 
    "மதிவதனீ! ேபசாமல் நீ மட் ம் கீேழ இறங்கிப் ேபாய்வி . நான் இப்ப ேய 
மரக்கிைளயில் ஒளிந்  ெகாண்  வி கிேறன்." 
 
    அவ ைடய குர ல் இ ந்த ந க்கத்ைத ம், பதற்றத்ைத ம் உணர்ந்  அவள் 
மீண் ம் ன் வல் த்தாள். அவ க்ேகா இைரந்  ேபசேவ நா எழவில்ைல. அவன் 
பயந்தான். 
 
    "ஏன் தான் இப்ப ப் பயப்ப கிறீர்கேளா நீங்கள்? மாியாைதயாக என்ேனா  கீேழ 
இறங்கி வரப்ேபாகிறீர்களா? அல்ல  நான் கீேழ இறங்கிப் ேபாய் 'மரத்தில் ஒ  
தி டன் ஒளிந்  ெகாண் க்கிறான்' என்  என் தந்ைதயிடம் ெசால்லட் மா?" 
 
    "ஐேயா ேவண்டாம் ெபண்ேண! நாேன வந்  வி கிேறன்." 
 
    த ல் மரக்கிைளயி ந்  கீேழ இறங்கிக் கால் ைவத் க் ெகாண்  ைகைய 
நீட் க் குமாரபாண் யைன இறக்கி விட்டாள் அவள். 
 
    மரத்தி ந்  ன்பின் அறி கமில்லாத இைளஞன் ஒ வேனா  தம் ெபண் 
இறங்குவைதக் கண்  ஒன் ம் விளங்காமல் திைகப் ம் சிறி  சின ம் அைடந்தார் 
கீேழ நின்  ெகாண் ந்த மதிவதனியின் தந்ைத. 
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    "அப்பா! இவர் தான் நம  வலம் ாிச் சங்ைக விைலக்கு வாங்கியவர்" என்  
அவைன இ த் க் ெகாண்  ேபாய்த் தன் தந்ைதக்கு அறி கம் ெசய்  ைவத்தாள். 
சி  குழந்ைத ட் ல் ெபாியவர்க க்குத் ெதாியாமல் கண்ெட த்த விைளயாட் ப் 
ெபாம்ைமைய அடக்க யாத ஆைசத் ப்ேபா  ெபாியவர்களிடம் ெகாண்  
ேபாய்க் காட் வ  ேபான்ற மகிழ்ச்சித் ள்ளல் மதிவதனியிடம் இ ந்த . தைலக்கு 
வைல விாித் க் ெகாண்  மரத்தின் ேமல் காத்தி ந்த , அப்ேபா  அவன் எவராேலா 

ரத்தப்பட்  வைலயின் கு க்ேக ஓ  வந்த , அவைனக் காப்பாற் வதற்காகத் தான் 
வைலையத் க்கிய  ஆகிய எல்லா நிகழ்ச்சிகைள ம் ஒேர ச்சில் தன் தந்ைதயிடம் 
ெசால் விட்டாள் அவள். 
 
    விவரங்கைளக் ேகட் த் ெதாிந்  ெகாண்ட பின் தான் அந்த மனித ைடய 

கத்தில் மலர்ச்சிையக் காண ந்த . 
 
    "விைலமதிப்பற்ற இந்தச் சங்ைக வாங்குவதற்கு யார் வரப் ேபாகிறார்கள் என்  
ெந நாட்கள் காத்தி ந்ேதாம். இத்தைன நாட்க க்குப் பிறகு நீங்கள் அந்தப் 
பாக்கியத்ைத அைடந்தி க்கிறீர்கள்" என்  ெசால் க் ெகாண்ேட குமாரபாண் யனின் 
ைகயி ந்த சங்ைக வாங்கி ேம ம் கீ ம் தி ப்பிப் பார்த்தார். பின்  அந்தச் சங்ைக 
ைவத்தி ப்பவ க்கு அதனால் என்ெனன்ன நன்ைமகள் ஏற்ப ம் என்பைத 
விவாித் விட்  அைத அவனிடம் தி ப்பிக் ெகா த்  விட்டார். 
 
    கணக்குப் பாராமல் ெபாற்கழஞ்சுகைள அள்ளிக் ெகா த்  வலம் ாிச் சங்ைக 
விைலக்கு வாங்கிய அவன் எந்த நாட்ைடச் ேசர்ந்தவன், எந்த நகரத்தில் வசிப்பவன், 
என்ன ெபயாினன் என்பைதெயல்லாம் அறிந்  ெகாள்வதில் அதிக ஆர்வம் காட் னார் 
மதிவதனியின் அ ைமத் தந்ைத. 
 
    'காவிாிப் ம்பட் னத்தில் ஏேதா ஒ  ெபாிய ெபான் வணிகாின் தல்வன்' என்  
அவர் நம் ம் விதத்தில் ெபாய் ெசால் த் தப்பித் க் ெகாண்டான் குமாரபாண் யன். 
ேம ம் ெதாடர்ந்  அவர் ேகட்ட ேகள்விக க்கு ஒவ்ெவா  ெபாய்யாக மனத் க்குள் 
உ வாக்கித் த மாற்றமின்றி ெவளியிட் க் ெகாண் ந்தான் அவன். பழகிவிட்டால் 
ெபாய்ையக் கூட அழகாகச் ெசால்ல கிற . மாெப ம் கற்பைனக் காவியங்கைளப் 
பைடத்த மகா கவிகேள அந்த ேவைலையத் திறம்படச் ெசய்தி க்கும் ேபா  
ெதன்பாண் த் தமிழ் இளவரசனால் மட் ம் யாமல் ேபாய்வி மா? 
 
    "தி ட் ப் பயேம இல்லாத இந்தத் தீவில் உங்கைள யார், எதற்காகத் ரத்திக் 
ெகாண்  வந்தார்கள்? அவர்களால் உங்க க்கு எத்தைகய ன்பம் ேநர இ ந்த ?" 
என்  மதிவதனியின் தந்ைத அவைனக் ேகட்ட ேபா , "தீவின் கைரேயாரமாகப் 
ேபாய்க் ெகாண் ந்ேதன். என் ைகயி ந்த இந்தச் சங்ைகப் பறிப்பதற்காகேவா 
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என்னேவா, யாேரா சிலர் என்ைனத் ரத்திக் ெகாண்  வந்தார்கள். உங்கள் ெபண் 
மட் ம் என்ைனக் காப்பாற்றியிரா விட்டால் நான் அவர்களிடம் சிக்கிக் ெகாள்ள 
ேநர்ந்தி க்கும். உங்கள் ெபண் மதிவதனிக்கும் நான் மிக ம் நன்றி ெச த்தக் 
கடைமப்பட் க்கிேறன்" என்  அவாிடம் கூறினான் அவன். அப்ேபா  அவன் 
கண்களின் கைடேயாரத்தில் மிதந்த கள்ளக் கு ம் ப் பார்ைவ அவள் ேமல் ெசன்ற . 
அந்தப் பார்ைவயின் விைளவாக அவள் த்த ன்னைக படர்ந்  இதழ்க் ேகா யில் 
சுழித்  மைறந்த . 
 
    "ஐயா! ெபாியவேர! உங்கள் ெபண் ணி  மிகுந்தவள்" என்  அவைள ம் அ கில் 
ைவத் க் ெகாண்ேட அவாிடம் பிரமாதமாகப் கழத் ெதாடங்கினான் 
குமாரபாண் யன். 
 
    "சி  வயதி ந்ேத தாயில்லாமல் வளர்ந்தவள். இன் ம் விைளயாட் ப் த்தி 
ேபாகவில்ைல. க்குத்தனம் அதிகமாக இ க்கிற . நிைன  ெதாிந்  ெபா ப்  வர 
ேவண் ேம என்  தான் எனக்கு இைடவிடாத கவைல." 
 
    ெபாியவர் அவனிடம் குைறபட் க் ெகாண்டார். ேபசிக் ெகாண்ேட வ ம் 
அங்கி ந்  நடந்தார்கள். 
 
    தன் தந்ைதக்குப் பக்கத்தில் ள்ளிக் குதித்  நடந்  வந்த அவள், தாய் மா க்குப் 
பக்கத்தில் வ ம் குட்  மான் ேபால் ேதான்றினாள். 
 
    "அப்பா, தைலக்காக வைல விாித் க் காத்தி ந்த  தான் மீதம். ஒ  தைல கூட 
வரவில்ைல. இந்த மனிதர் வைலயில் வி ந்  ேநரத்ைத ணாக்கியிராவிட்டால் ஒ  

தைலயாவ  தப்பித் தவறி வந்தி க்கும்." ேபசாமல் நடந்  ெகாண் ந்த அவைனப் 
ேபச ைவக்க நிைனத்த மதிவதனி தன் ெசாற்களால் வம் க்கு இ த்தாள். 
 
    "தான் ெசய்த குற்றத் க்கு பிறர் ேமல் பழி சுமத் வ  தான் ெசம்பவழத் தீவின் 
நைட ைற வழக்கேமா? தைலெதறிக்க ஓ க் ெகாண் ந்தவைன வைலக்குள் 
இ த் ச் சு க்கி ேமேல க்கிய  அல்லாமல் என் ேமல் பழி கூற ம் ெசய்கிறாேய?" 
 
    "அேட அப்பா! ஒ  வார்த்ைத ெசால்வதற்குள் இவ க்கு எவ்வள  ேகாபம் வ கிற  
பா ங்கள் அப்பா!" 
 
    "ேபா ம்! விைளயாட் த்தனமாக எைதயாவ  ேபசிக் கு ம்  ெசய்வேத உனக்கு 
வழக்கமாகப் ேபாயிற் ." 
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    தந்ைதயின் வார்த்ைதகளி ந்த கண் ப்பின் க ைம அவள் ேபச்சுக்கு 
அைணயிட்ட . வ ம் ேபசாமல் கைரேயாரமாகேவ நடந்தார்கள். 
 
    "நீங்கள் எந்த இடத் க்குப் ேபாக ேவண் ம்? உங்க க்கு வழி ெதாியாவிட்டால் 
நாங்கள் உடன் வந்  காண்பித் விட் ப் பின்   ெசல்ேவாம்" என்றார் ெபாியவர். 
 
    "ேவண்டாம் நாேன ேபாய்க் ெகாள்ேவன். அேதா கடேலாரத்தில் நிற்கிறேத ஒ  
கப்பல், அதற்கு அ கில் கைரயில் எங்கள் கூடாரம்" என்  கூறிவிட்  இ வாிட ம் 
விைடெபற் க் ெகாண்  றப்படத் தயாரானான் குமாரபாண் யன். கைடசியாக 
அந்தப் ெபண்ணின் கத்ைத ஒ  ைற கா ம் அவாேவா  அவன் கண்கள் 
தி ம்பிய ேபா  அவள் கண்கள் அதற்காகேவ காத்தி ப்ப  ேபால் அவைனப் ப கிக் 
ெகாண் ந்தன. "இங்கி ந்  என்ைறக்கு உங்கள் கப்பல் றப்ப கிற ?" என்  
ெபாியவர் ேகட்டார். 
 
    "நாைள ைவகைறயில் நாங்கள் றப்ப கிேறாம்." 
 
    "மறந்  விடாதீர்கள். எத்தைனேயா எண்ணங்க க்கு ந ேவ எங்கைள ம் நிைன  
ைவத் க் ெகாள் ங்கள். தி ம் ம் ேபா  உங்கள் கப்பல் இந்தப் பாைதயாக வந்தால் 
உங்கைள மீண் ம் சந்திக்கும் வாய்ப்ைப எங்க க்கு அளி ங்கள்" - ெபாியவர் 
த த க்கும் குர ல் ேவண் க் ெகாண்டார். 
 
    "உங்கைள நிைனப்பதற்காக நான் அதிகம் ன்பப்பட ேவண் யேதயில்ைல, 
ெபாியவேர! இந்தச் சங்கு என் ைகயில் இ க்கிற வைரயில் உங்கைள ம் உங்கள் 
ெபண்ைண ம் நான் நிைனக்காமல் இ க்க யா . இைதக் கா ம் ேபா , 
தீண் ம் ேபா , ஒ க்கும் ேபா  உங்கைள நிைனத்  மகிழ்ேவன்." 
 
    "அ தான் எங்க க்குப் ெப ைம! ேபாய் வா ங்கள். வணக்கம்." ெபாியவ ம், 
மதிவதனி ம் ைககூப்பி வணங்கி விைட ெகா த்தனர். நீண்ட ெசம்ைமயான தாமைரப் 

க்கள் இரண்  அளவாக, அழகாக ஒன் பட் க் குவிந்த  ேபால் குவிந்த 
மதிவதனியின் கூப்பிய கரங்கைள, அவற்றின் காட்சிைய அப்ப ேய தன் நிைனவில் 
பதித் க் ெகாண்  தி ம்பி நடந்தான் குமாரபாண் யன். ேபாகும் ேபா  ைகயி ந்த 
சங்ைக மார்ேபா  அைணத் க் ெகாண்டான். அவன் மனத்தில் என்ன நிைனத் க் 
ெகாண்  அைதச் ெசய்தாேனா? இரண்  வழிகளி ம் ெசன்ற நான்கு கண்கள் சிறி  
ெதாைல  ெசல்வதற்குள் எத்தைன ைறகள் தி ம்பிப் பார்த் க் ெகாண்டன என்  
கணக்கிட் ச் ெசால்ல இயலா . 
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    குமாரபாண் ய க்கும், மதிவதனிக்கும் தைரயில் நடப்பதாகேவ நிைனவில்ைல. 
வானில் நிலவில் மிதப்ப  ேபால் ஒ  ாிப் . அவர்களின் கண்கள் சந்தித் க் ெகாண்ட 
அந்தச் சில விநா கள் என் ேம நிைலக்கும் விநா கள்; மகாகவிகைளப் பாடைவக்கும் 
விநா கள் அைவ. 
 
    எதிேர சக்கேசனாபதி ேத க் ெகாண்  வந்தி க்கா விட்டால் 
குமாரபாண் ய க்குச் சுய நிைன  வர இன் ம் எவ்வள  ேநரமாகியி க்குெமன்  
ெசால்ல யா . 
 
    "இளவரேச! நீங்கள் நாைளக் காைலயில் பயணம் ெசய்ய ேவண் யைத மறந்  
இப்ப ச் சுற்றிக் ெகாண் ந்தால் உடல் என்ன ஆகும்? ேபாகும் ேபா  ெசால் க் 
ெகாள்ளாமல் ேவ  ேபாய் விட்டீர்கள். இரவில் ேநரங்ெகட்ட ேநரத்தில் நான் எங்ேக 
வந்  உங்கைளத் ேத ேவன்?" 
 
    "கடல் ஓரமாகச் சிறி  ெதாைல  உலாவி விட்  வந்ேதன். பக ல் உறங்கி 
விட்டதால் எனக்கு உறக்கம் வரவில்ைல." 
 
    ேபான இடத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிைய அவன் சக்கேசனாபதியிடம் கூறவில்ைல. 
இ வ ம் கூடாரத்தில் ேபாய்ப் ப த் க் ெகாண்டார்கள். 
 
    இர  ேநரங்கழித் ப் ப த் க் ெகாண்டதனால் காைலயில் வி ந்த ேபா  ெபா  
வழக்கத்ைத விட விைரவாகேவ லர்ந்  விட்ட  ேபா ந்த . சக்கேசனாபதி 
விைரவாகேவ பயண ஏற்பா கைளெயல்லாம் ைமயாகச் ெசய்  ைவத்தி ந்தார். 
ெபா  லர்ந் ம், லராம ம் மங்கலமாக இ ந்த ேநரத்தில் அவர்க ைடய கப்பல் 

றப்பட்ட . காைல ேநரத்தின் மணத்ேதா  கூ ய ஒ  வைகக் குளிர்க்காற்  
ெசம்பவழத் தீவின் உயிர்க் குலத்ைதக் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக எ ப்பிக் 
ெகாண் க்கும் சமயத்தில் அவர்கள் அங்கி ந்  கிளம்பி விட்டார்கள். 
குமாரபாண் ய ம் சக்கேசனாபதி ம் கப்ப ன் ேமல் தளத் த் திறந்த ெவளியில் 
நின்  ெகாண் ந்தார்கள். ேமேல ைவகைறயின் வானெவளி ெவண்ணீலப்பட்  
விாிப்ைபப் ேபால் படர்ந்  கிடந்த . அந்த ெவண்ணீலத் ணியின் கீேழ 
அ ேயாரத்  ெந ப்  நிறத்தில் சிவப் ச் சாிைக மி மி ப்ப  ேபால் சூாியன் 
உதயமாகிய . 
 
    இளவரசன் இராசசிம்மனின் ைகயி ந்த ெபான்னிற வலம் ாிச் சங்கு 
அ வானத்  ஒளிைய வாங்கி உமிழ்ந்  வண்ணம் காட் ய . ஆட்டமின்றி ெமல்ல 
நகர்ந்  ெகாண் க்கும் கப்ப ன் தளத்தில் நின்  ெகாண்  அந்த அழைகச் 
சுைவப்பதற்கு ஆைசயாக இ ந்த  அவ க்கு. 
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    அந்தச் சங்குதான் அவன் மன க்கு எவ்வள  நிைன கைளக் ெகா த்  
உத கிற ? அதன் நிறத்ைத மட் ம் பிாித்  நிைனத்தால் அவ க்கு மதிவதனியின் 
நிறம் நிைன க்கு வ கிற . அதில் பதிந் ள்ள த் கள் அவள் சிாிப் . பவழங்கள் 
அவள் இதழ்கள். சங்கு வைளந்  தி கும் இடத்தி ள்ள சுழிப்  அவள் சிாிக்கும் ேபா  
கன்னத்தில் வி ம் சுழிப் . அதன் கூம்பிய ேதாற்றம் அவள் ைககள் ெச த்திய 
வணக்கம். அந்தச் சங்ைக ஏந்தி நிற்கும் அவன் உள்ளங்ைகக க்கு அவைளேய ஏந்திக் 
ெகாண் ப்பதாக ஓர் இனிய பிரைம. 
 
    கைரயி ந்  யாேரா ைகதட் க் கூப்பி ம் ஒ  மங்கலாகக் ேகட்ட . சங்ைக 
ஏக்கத்ேதா  பார்த் க் ெகாண் ந்த இராசசிம்மன் நிமிர்ந்  தி ம்பிப் பார்த்தான். 
தீவின் கைரயி ந்  மணல் திட்  ஒன்றில் மதிவதனி இரண்  ைககைள ம் 
உயர்த்திக் ெகாண்  நின்றாள். அவள் ெதாிந்தாள். அவ ைடய ெசாற்கள் அவ க்குக் 
ேகட்கவில்ைல. அவள் தனக்கு விைட ெகா க்க வந்தைதத் தான் கண்  ெகாண்டைத 
எந்தக் குரலால், எந்த அைடயாளத்தால் அவ க்குத் ெதாிவிப்பெதன்  ெதாியாமல் 
தயங்கினான் இராசசிம்மன். கப்பல் நகர நகர அவள் உ வம் சிறி  சிறிதாக மங்கிய . 
 
    அேத ேபால் அவன் உ வ ம் அவள் கண்க க்கு மங்கியி க்கும். அவன் உயிைரக் 
காப்பாற்றி உதவிய அந்தப் ேபைதப் ெபண் தன் ெநஞ்சின் அன்ைபெயல்லாம் திரட் க் 
ெகாண்  வந்  அவ க்கு விைட ெகா க்கிறாள். அைத ஏற் க் ெகாண்ட நன்றிைய 
அவன் எப்ப த் ெதாிவிப்ப ? வார்த்ைதகளில் கூறினால் அந்த ஒ  அவள் ெசவிகளில் 
அைடவதற்கு ன் கடல் காற்  வாாிக்ெகாண்  ேபாய் வி ம். அவைளப் ேபால் 
ைககைள ஆட் த் ெதாிவிக்கலாெமன்றால் அைதப் பார்த் , "தி ம்பிப் ேபா!" என்  
அவைளத் ரத் வதாக அவள் தப்பர்த்தம் ெசய்  ெகாள்வாேளா என்ற பயம் 
உண்டாயிற்  அவ க்கு. 
 
    குமாரபாண் யன் இப்ப க் குழம்பிக் ெகாண் ந்த ேபா  அவன் ைகயி ந்த 
வலம் ாிச் சங்கு அவ க்குச் சமய சஞ்சீவியாகப் பயன்பட்ட . அதன் ஊ வாயில் தன் 
இதழ்கைளப் ெபா த்தி, ச்ைச அடக்கிப் பலங்ெகாண்ட மட் ம் ஊதினான். அந்தச் 
சங்ெகா  கைரைய எட் யி க்கும் என்பதில் சந்ேதகேம இல்ைல. அவைன நிைனத்  
ெநஞ்சில் ஆழம் வைர வற்றிக் ெகாண் க்கும் ஒ  ேபைத ெபண்ணின் உள்ளக் 
கடைல அந்தச் சங்ெகா  பாி ர்ணமாக நிைறத் ப் ெபாங்கச் ெசய்தி க்கும் என்பதில் 
ஐயமில்ைல. 
 
    கப்பல் ெவகு ரம் வந்  ெசம்பவழத் தீவின் ேதாற்றம் மங்கி மைறந்த பின் ம், 
'நான் இன் ம் பல ைற இந்தத் தீ க்கு வர ேவண் ம். எந்த வைகயிேலா நான் தள்ள 

யாத, தவிர்க்க யாத ஒ  கவர்ச்சி என்ைன இந்தத் தீ க்கு ம ப ம் 
வரேவண் ெமன்  நிைனக்கச் ெசய்கிற ' என்  எண்ணிப் ெப ச்சு விட்டான் 
குமாரபாண் யன். "இளவரேச! ெவய்யில் அதிகமாகு ன் கீழ்த் தளத் க்குப் ேபாய் 
விடலாம், வா ங்கள்" என்றார் சக்கேசனாபதி. 
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(பாண் மாேதவி - தல் பாகம் ற்றிற் ) 
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