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பதிப்புடர
தமிழ் நமாவலகடளைச் ‘சரித்திர நமாவலகள்’, ‘சமூக நமாவலகள்’ என்ற, இரு வபரும பிரிவமாகப் பிரிப்பது
தற்கமாலத்தில வபரு வழக்கமாயுள்ளைது. எது சரித்திர நமாவல, எது சமூக நமாவல என்ற நிச்சயிப்பதற்கு ஒரு
வதளிவமானை விளைக்கம இலலமாவிடினும, சில நூற்றமாண்டுகளுக்கு முன் நடைந்த நிகழ்ச்சிகடளையும,
அக்கமாலச் சூழ்நிடலடயயும டமயமமாக டவத்து எழுதப்படுவது சரித்திர நமாவல என்றம, தற்கமால
நிகழ்ச்சிகள், சமுதமாயச் சூழ்நிடல இவற்டற டமயமமாகக் வகமாண்டு எழுதப் வபறவது சமூக நமாவல
என்றம வபமாதுவமாகக் கருதப் வபறகிறது.
வரலமாற்றச் வசய்திகடளை முடறயமாகத் வதமாகுத்து ஒழுங்குபடுத்தி எழுதி டவக்கும பழக்கம
நமமவரகளிடடைஜய இருந்ததிலடல. வரலமாற்றச் வசய்திகடளை அறிவதற்கு கரணபரமபடரக்
கடதகடளையும, கல வவட்டுகடளையும, இலக்கியங்கடளையுஜம நமாம வபரிதமாக நமபஜவண்டிய நிடலயில
இருக்கிஜறமாம. இலக்கியங்களும வரலமாற்றச் வசய்திகடளைத் வதளிவமாக அறதியிட்டுக் கூறவதிலடல.
சுடவ மிகு இலக்கியங்களின் நடு நடுஜவ வரும குறிப்புகடளைக் வகமாண்டுதமான் வரலமாற்றச்
வசய்திகடளையறிய ஜவண்டும.
இலக்கியங்களில வரும குறிப்டபக் வகமாண்டு வரலமாற்றச் வசய்திகடளைச் ஜசகரிப்பதற்குப் பழந்தமிழ்
இலக்கியத்தில பரந்த அறிவும ஆழ்ந்த புலடமயும ஜவண்டும. இந்த இரண்டும நிடறயப் வபற்றவர
ஆசிரியர திரு. நமா. பமாரத்தசமாரதி அவரகள். சங்க நூலகடளையும இடடைக்கமால இலக்கியஇலக்கணங்கடளையும முடறஜயமாடு பூரணமமாகக் கற்றத் ஜதரந்து பண்டிதப் பரீட்டசயில வவற்றி
வபற்றவர திரு. நமா. பமாரத்தசமாரதி.
சங்க இலக்கியங்களில கிடடைக்கும வரலமாற்றச் வசய்திகடளைக் வகமாண்டு மூன்ற தமிழ் மன்னைரகளின்
தடலநகரங்கடளைப் பற்றியும தனித்தனிஜய மூன்ற நமாவலகள் எழுத ஜவண்டும என்ற திரு. நமா. பமா. வின்
திட்டைப்படி மூன்றமாவது நமாவல இது. ‘மணி பலலவம’ ஜசமாழப் ஜபரரசின் தடலநகடரப்பற்றிப்
ஜபசுகிறது. பமாண்டியரகளின் பழமவபரு நகரமானை ‘கபமாடைபுரம’ இரண்டைமாவது நமாவலமாக உருப்வபற்ற
விட்டைது. கடைல பிறக் ஜகமாட்டிய ஜசரர வபருமமான் வசங்குட்டுவனின் கமாலச்சூழ்நிடலடய விளைக்குகிறது
இந்த ‘வஞ்சிமமாநகரம’.
இந்தச் சுடவயமானை நமாவடலத் வதமாடைரமாகத் தமது சிங்கப்பூர “தமிழ் முரசு” நமாளிதழில வவளியிட்டு
மடலநமாவடைங்கும, மற்வறமாரு மடலநமாடுடடைப் ஜபரரசன் ஜசரன் வசங்குட்டுவனின் புகழ் பரப்பிய திரு.
சமாரங்கபமாணி அவரகட்கும, இந்த வரலமாற்ற நமாவடல நூல வடிவில வவளியிடும வமாய்ப்பிடனை
எங்களுக்களித்த ஆசிரியர திரு. நமா. பமா. அவரகட்கும எங்கள் உள்ளைம நிடறந்த நன்றி உரித்தமாகுக.
வசன்டனை கண. முத்டதயமா
9–2-68 தமிழ்ப் புத்தகமாலயம
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1. மஜகமாடதக் கடரயிஜல …
பூரணவமாகினி என்ற சிறப்பித்துச் வசமாலலப்படும வபமான்வமானியமாற கடைவலமாடு கலக்குமிடைம, அன்ற
அந்த முன்னிரவு ஜவடளையில அழகு மிகுந்து ஜதமான்றியது. வபளைரணமிக்கு மறநமாளைமாடகயினைமால சிறிது
கமாலந்தமாழ்ந்து உதித்தமாலும நிலமாவின் வபமாலிவு அந்த இடைத்தின் வபமாலிவுக்கு வமருகு ஊட்டியது.
வபமான்வமானியமாற்றின் வசந்நிற நீரும மஜகமாடதக் கடைலின் நீல அடலகளும கலக்குமிடைம ஆண்டமயும,
வபண்டமயுமமாகிய குணங்கஜளை சந்தித்துக் கலப்பது ஜபமால வனைப்பு நிடறந்ததமாயிருந்தது. கடைடல
ஆண்டமயமாகவும, நதிடயப் வபண்டமயமாகவும கற்படனை வசய்யும எண்ணத்டதக் கூடை அந்தச்
சங்கமத்துடறஜய படடைத்துக் வகமாடுத்தது.
அடைரந்த மரக்கூட்டைங்களுக்கு அப்பமால வபமான்வமானியமாற்றின் கடரஜயமாரமமாகஜவ வசன்றமால
ஜசரநமாட்டின் வீரத் தடலநகரமமாகிய வகமாடுங்ஜகமாளுடர அடடைந்து விடைலமாம. கடரஜயமாரமமாகத்
வதன்ஜமற்ஜக பத்து நமாழிடகப் பயணத்தில வஞ்சிமமாநகரம இருந்தது. வகமாடுங்ஜகமாளுடர ஒட்டிக்
கடைஜலமாரமமாகஜவ இருந்த முசிறியில இரண்டு மூன்ற நமாட்களைமாகப் பரபரப்பூட்டும பயங்கரச்
வசய்திவயமான்ற பரவிப் வபமாது மக்கடளைப் பயமுறத்திக் வகமாண்டிருந்தது. ஜமற்குக் கடைலின் வகமாடிய
வகமாள்டளைக்கமாரனைமாகிய கடைமபர குறநில மன்னைன் ஆந்டதக் கண்ணன் முசிறிடயக் வகமாள்டளையிடைப்
ஜபமாகிறமான் என்ற வசய்திதமான் கமாட்டுத் தீ ஜபமாலப் பரவிக் வகமாண்டிருந்தது. வபரு மன்னைரமாகிய கடைல
பிறக்ஜகமாட்டிய வசங்குட்டுவ ஜவந்தர ஊரிலிருந்தமால கவடல இலடல. அவரும வபரும படடைகஜளைமாடு
இமயத்திற்கும குயிலமாலுவத்திற்கும வசன்றிருந்தமார. வகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடைக்ஜகமாட்டைத்தில கூடை
அதிகமமானை படடைவீரரகள் இலடல. முசிறியிலிருந்த ஜபமாரக்கலங்கடளையும, கடைற்படடைடயயும
வகமாண்டு ஆந்டதக் கண்ணடனை எதிரக்க முடியுமமா என்பதும வதரியவிலடல. மஜகமாடதக் கடரயின்
இருபது கமாத துரமும இடதப் பற்றிஜய ஜபச்சமாக இருந்தது. வகமாடுங்ஜகமாளுரக் ஜகமாட்டடையின்
நமாற்பக்கத்து வமாயிலகடளையும கூடை அடடைத்துவிட்டைமாரகள். பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகள்
விடரவமாக்கப்பட்டைனை. குணவமாயிற் ஜகமாட்டைத்து அரசு துறந்திருந்த இடளைய ஜசரர இளைங்ஜகமா அடிகள்
அரச கமாரியங்களில ஆஜலமாசடனை கூறம வழக்கமின்டமயமால அவடரயும அணுகிக் ஜகட்க
முடியமாமலிருந்தது.
வகமாடுங்ஜகமாளுரக் ஜகமாட்டடைப் பமாதுகமாப்புப் படடைத் தடலவன் குமரன் நமபிக்கு நிடலடமடய எப்படி
எதிர வகமாள்வவதன்ற சிந்தடனை எழுந்தது. மஜகமாடதக் கடரயின் இருபது கமாததுரத்தில ஜபரியமாற
வபமான்வமானி, அயிடர ஜபமான்ற பல நதிமுகத்துவமாரங்கள் அங்கங்ஜக இருந்ததனைமால ஒவ்வவமாரு
முகத்துவமாரத்திற்கும பமாதுகமாப்பு அவசியவமன்ற ஜதமான்றியது. முகத்துவமாரங்களின் வழியமாகக்
வகமாள்டளைக்கமாரரகளின் படைகுகஜளைமா, கப்பலகஜளைமா உள்ஜளை புக முடியுமமானைமால குட்டை நமாட்டு நகரங்கள்
எலலமாவற்டறயுஜம சூடறயமாடிவிடை முடியும. வபமான்னும மணியும, முத்தும பவளைமும நிடறந்த
மஜகமாடதக்கடர நகரங்களின் கதி என்னை ஆகுஜமமா என்ற பீதி எங்கும பரவத் வதமாடைங்கியிருந்தது.
ஜசடனைத்தடலவனும வபருமபடடைநமாயகனும ஆகிய விலலவன் ஜகமாடத மமாமன்னைஜரமாடு வடைதிடசப்
படடைவயடுப்பிற்குச் வசன்றிருந்தமான். வஞ்சிமமாநகரத்தின் அரண்மடனையமானை கனைக மமாளிடகக்
ஜகமாட்டைத்தில அடமச்சர அழுமபிலஜவள் மட்டுஜம இருந்தமார. வசய்தி கனைக மமாளிடகடய
எட்டுவதற்கும அதிகஜநரம ஆகவிலடல. ஆந்டதக் கண்ணன் மஜகமாடதக் கடரநகரங்கடளைக்
வகமாள்டளையிடை இருக்கிறமாவனைன்ற வசய்தி - வமய்யமாயிருந்தமாலும வபமாய்யமாகஜவ
பரப்பப்பட்டிருந்தமாலும அடமச்சர அழுமபிலஜவள் அதற்கமானை பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளைக் கவனிக்க
ஜவண்டியவரமாய் இருந்தமார. வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரடனை உடைஜனை தடலநகருக்கு அடழத்து வருமமாற
தமமுடடைய அந்தரங்க ஒற்றரகளைமாகிய வலியடனையும பூழியடனையும அனுப்பி டவத்தமார
அழுமபிலஜவள். வகமாடுங்ஜகமாளூர படடைக்ஜகமாட்டைத் தடலவனைமாகிய குமரன் இளைமபருவத்தினைன் ஜபமார முடறகளிலும எதிரிகடளை முறியடிக்கும தந்திரங்களிலும விலலவன் ஜகமாடதடயப்ஜபமால
அவ்வளைவு வலலவன் இலடல என்றமாலும ஜபரழகன். குமரனுடடைய கமபீரஜம தனி மீடச அருமபத்
வதமாடைங்கும பருவத்து இடளைஞரகளின் ஜமல அழுமபிலஜவளுக்கு அவ்வளைவமாக நமபிக்டக கிடடையமாது.
முதுடமடயயும அரசதந்திர வநறிகடளையுஜம வபரிதமாக மதிக்கிறவர அவர. என்றமாலும இப்ஜபமாது
வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரன் என்ற மீடச அருமபும பருவத்து இடளைஞடனைக் வகமாண்டுதமான் தம
கமாரியங்கடளைச் சமாதித்துக்வகமாள்ளை ஜவண்டியிருந்தது அவருக்கு. எடதக் வகமாண்டு எந்தக் கமாரியத்டத
எப்ஜபமாது சமாதிக்கலமாஜமமா அடதக்வகமாண்டு அந்தக் கமாரியத்டத அப்ஜபமாது சமாதிக்க ஜவண்டும என்பது
அழுமபிலஜவளின் முடிவு. சிறிய கருவிகடளைக் வகமாண்டும வபரிய கமாரியங்கடளைச் சமாதிக்கலமாம. வபரிய
கருவிகடளைக் வகமாண்டுதமான் வபரிய கமாரியங்கடளைச் சமாதிக்க ஜவண்டுவமன்பதிலடல. எப்படிச் சமாதித்துக்
வகமாள்கிஜறமாம என்பதுதமான் முக்கியம - என்ற கவனிக்கிறவர அவர எதனைமால சமாதிக்கிஜறமாம என்ற
கமாரணஜமமா, கமாரியம நிடறஜவறியபின் பயனைற்றதமானைமாலும ஆகிவிடைலமாம என்றம பல சமயங்களில
அவர கூறவதுண்டு. அரச தந்திரச் சிந்தடனைகளில ஜசரநமாடு முழுவதும ஜதடினைமாலும
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அழுமபிலஜவளுக்கு இடணயமானைவரகள் கிடடையமாது என்ற முடிவமாகி யிருந்தது. அத்தடகய அரசியல
வலலவர ஜபரரசரும வபருமபடடைத் தடலவரும ஊரிலிலலமாத இச்சமயத்தில வகமாடுங்ஜகமாளுரக்
குமரடனை அடழத்துவரப் பணித்திருந்தமார என்றமால அதில ஏஜதமா அந்தரங்கம இருக்க ஜவண்டுவமன்ஜற
ஜதமான்றியது. மஜகமாடதக் கடரயில வகமாடுங்ஜகமாளுரிலிருந்து ஆடைகமமாடைம வடரயில கடைற் வகமாள்டளைக்
கமாரரகடளையும அவரகள் தடலவனைமானை ஆந்டதக் கண்ணடனையும பற்றிய பயம நிடறந்திருக்கிற
சமயத்தில அதற்குத்தக்க தீரதிறனைமாகக் வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரடனை அழுமபிலஜவள் ஜதரந்வதடுப்பமார
என்பது பலர எதிரபமாரமாத ஒன்ற. ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயிலும, கனைகமமாளிடகச் சுற்றப் புறங்களிலும
வஞ்சிமமாநகர அரச கரும வட்டைங்களிலும இச் வசய்தி வியப்டபஜய அளித்தது.
மஜகமாடதக் கடர என்ற அடழக்கப்பட்டுவந்த ஜமற்குக் கடைற்கடர நகரங்களும, சிற்றமாரகளும
ஜபரூரகளும எக்கமாலத்திலும - கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகளைமாகிய கடைமபரகள் குறமபரகள் வதமாலடலடய
அறிந்திருப்பினும ஜபரரசர தடலநகரில இலலமாத கமாலவமன்ற கமாரணத்தில எங்கும பரபரப்பு
அதிகமமாயிருந்தது. நதிகளின் முகத்துவமாரங்களிலும கடரஜயமாரத்துக் கடைற்பகுதிகளிலும அதிகமமானை
படைகுகளும மரக்கலங்களும, நமாவமாய்களும ஜபமாக்குவரவு இருக்கும. இப்ஜபமாது சில நமாட்களைமாக அந்தக்
கலகலப்பமானை கடைற்பகுதிகளும முகத்துவமாரங்களும எடதஜயமா எதிரப்பமாரத்துச் சூழ்ந்துவிட்டை
பயங்கரத்துடைனும, தனிடமயுடைனும கமாட்சியளித்தனை. வவறிச்ஜசமாடிப் ஜபமாயிருந்த கடைற்கடரப்
பகுதிகளும, முகத்துவமாரப் பகுதிகளும பமாரப்பதற்கு என்னைஜவமா ஜபமாலிருந்தனை.
அடமச்சர அழுமபிலஜவளின் ஆடணவபற்றக் வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரடனை அடழத்து வருவதற்கமாகச்
வசன்ற வலியனும பூழியனும கடைற்கடரப் பகுதிகளிலும முகத்துவமாரங்களிலும ஏற்பட்டிருந்த இந்த
மமாறதலகடளை எலலமாம கவனித்தமாரகள். வஞ்சிமமாநகடரயும வகமாடுங்ஜகமாளுடரயும இடணத்த சமாடல
மிகவும அழகமானைது. இருமருங்கிலும அடைரந்து வசறிந்த பசுடமயமானை மரங்கள் அணிவகுத்தமாற்ஜபமால
அழகுற அடமந்திருந்தனை. வலியனுக்கும பூழியனுக்கும அத்தடகய சமாடலயில குதிடரயில வசலவஜத
சுகமமாக இருந்தது. ஆயினும எங்கும நிலவிய சூழ்நிடல மட்டும மனைநிடறவு தருவதமாக இலடல.
யமாடனைப்பமாகர சிலர மட்டும தங்களுடடைய முகபடைமாமணிந்த யமாடனைகஜளைமாடு சமாடலயில
குறக்கிட்டைமாரகள். நீண்டை வகமாமபுகஜளைமாடு முகபடைமாம அணிந்த யமாடனைகள் தங்களுடடைய மணிகள்
அளைவமாக விட்டு விட்டு ஒலிக்குமபடி சமாடலயில வசலவஜத கமபீரமமாகவும கவரச்சியமாகவும இருந்தது.
வலியனும பூழியனும புரவிகளில பயணம வசய்தமாரகள். பயணத்தின்ஜபமாது இருவரும பல
வசய்திகடளைப் ஜபசிக்வகமாண்ஜடை பயணம வசய்தமாரகள்.
“வகமாடுடம மிகுந்த வகமாள்டளைக்கூட்டைத் தடலவனைமாகிய ஆந்டதக்கண்ணடனையும அவன் ஆட்கடளையும
வவலவதற்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரனின் சமாமரத்தியஜம ஜபமாதுவமன்ற நமபுகிறமாயமா நீ?”- என்ற
பூழியடனைக் ஜகட்டைமான் வலியன்.
“வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரன் - இதுவடர - வபண்களின் புன்னைடகடயத் தவிர ஜவவறடதயும
வவற்றிக்வகமாண்டு பழக்கப்படைவிலடல” என்ற மறவமமாழி கூறினைமான் பூழியன்.
“ஆனைமாலும எலலமாம வதரிந்தவரமாகிய அடமச்சர வபருமமாஜனை நம குமரடனை எதிரபமாரக்கிறமார என்றமால
அதில ஏஜதமா சிறப்பிருக்க ஜவண்டுவமன்ற ஜதமான்றகிறது.”
“அப்படியும இருக்கலமாம. ஆனைமால வபரும படடைத் தடலவரும, ஜபரரசரும வடைதிடசப் படடைவயடுப்பு
ஜமற்வகமாண்டு வசன்றிருக்கிற இச்சமயத்தில வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரடனையும விட்டைமால ஜவற யமாரதமான்
இங்கு இருக்கிறமாரகள்?”
“அதற்குச் வசமாலலவிலடல ! வபமாதுவமாக நம அடமச்சர வபருமமானுக்கு விடைடலப் பருவத்து
இடளைஞரகள் ஜமல அதிகமமாக நமபிக்டககள் கிடடையமாது.”
“எலலமாச் சமயத்திலும எலஜலமாடரயுஜம நமபமாமல இருந்துவிடை முடியமாது அலலவமா? அப்புறம
ஆந்டதக்கண்ணன் பமாடு வகமாண்டைமாட்டைமமாகி விடுஜம?”
ஜபசிக் வகமாண்ஜடை வகமாடுங்ஜகமாளுரச் சமாடலயில விடரந்தமாரகள் அடமச்சரின் அந்தரங்கத் துரதரகள்.
அவரகள் வகமாடுங்ஜகமாளுடர வநருங்கிக் வகமாண்டிருந்தஜபமாது ஊர அடமதியடடைந்திருந்தது.
இயலபமாகஜவ அடமதியடடைகிற ஜநரவமன்ற வசமாலலிவிடுவதற்கும இலடல. மஜகமாடதக்கடர
வநடுகிலும பரவியிருந்த ஆந்டதக்கண்ணன் பயம வகமாடுங்ஜகமாளுரில மட்டும குடறந்துவிடுமமா என்னை?
வகமாடுங்ஜகமாளுரக் ஜகமாட்டடை வமாயிலகள் அவரகள் வசன்ற ஜவடளையில அடடைக்கப்பட்டிருந்தனை.
ஜமற்குப் பக்கமமாக இருந்த வபருங்கதவுகளிஜல மட்டும திட்டிவமாசல சிறிதளைவு திறந்திருந்தது. உள்ஜளை
ஜபமாய்த் வதரிந்துவகமாள்ளை ஜவண்டிய அவசியமிலலமாமல வமாயிலிஜலஜய உண்டம வதரிந்தது.
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வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரன் படடைக் ஜகமாட்டைத்திலுள்ஜளை இலடலவயன்ற வலியனுக்கும பூழியனுக்கும
தகவல அறிவிக்கப்பட்டைது. என்னை வசய்வவதன்ற இருவரும திடகத்தனைர. நிடலடமஜயமா அவசரமமாக
இருந்தது.
-----------
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2. வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரன்
குமரன்படடைக் ஜகமாட்டைத்தில இலடலவயன்றறிந்த வலியனும, பூழியனும, அருகில ஜகமாட்டடை
மதிற்புறத்திலிருந்த பூந்ஜதமாட்டைம ஒன்றில நுடழந்தனைர. ஜபசிக் வகமாண்ஜடை அந்தப் பூந்ஜதமாட்டைத்தில
சுற்றிச்சுற்றி வந்த அவரகள் மிக அழகமாகக் கட்டைப்பட்டிருந்த ஒரு வசய்குன்றின் அருஜக வந்ததும அங்ஜக
வியப்புக்குரிய கமாட்சி ஒன்டறக் கண்டைமாரகள். அவரகள் எந்தக் வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரடனைத் ஜதடி
வந்தமாரகஜளைமா அந்தக் குமரஜனை அங்கு ஜபரழகியமானை இளைம வபண் ஒருத்திஜயமாடு அமரந்து வகமாஞ்சிக்
குலமாவிக் வகமாண்டிருந்தமான். வலியனும பூழியனும அருகிலிருந்த புதவரமான்றில மடறந்து நின்ற
கவனிக்கலமானைமாரகள்.
“நமாடு முழுவதும வகமாள்டளைக்கமாரரகடளைப் பற்றிய பயம சூழ்ந்திருக்கும இந்த ஜவடளையில
வகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடைக் ஜகமாட்டைத் தடலவர எத்தடகய கமாரிய்த்தில ஈடுபட்டிருக்கிறமார பமாரத்தமாயமா?”
“விவரம வதரியமாமல ஜபசுகிறமாஜய பூழியமா! உலகில ஏற்படும கமாதல நிகழ்ச்சிகஜளை வபருமபமாலும
இத்தடகய சந்தரப்பங்களில தமான் ஜதமான்றவதமாகச் வசமாலகிறமாரகள்...”
“என்னை இருந்தமாலும நம குமரன் நமபிக்கு வமாய்த்த கமாதலிடயப் ஜபமால இத்தடனை ஜபரழகி உலகில
ஜவவறங்குஜம இருக்க முடியமாது.”
“அப்படியமானைமால வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக்ஜகமாட்டைப் பமாதுகமாப்டபவிடை இந்தக் கமாரியத்டத நம குமரன்
நமபி வசமடமயமாச் வசய்யமுடியுவமன்ற வசமால!”
“ஜகமாட்டடைவிடுகிறவரகள் அதமாவது ஒரு வபண்ணிடைம தங்கள் வசமாந்த மனைத்டதஜய ஜகமாட்டடை
விடுகிறவரகள் எங்கமாவது ஜகமாட்டடைடயப் பமாதுகமாக்க முடியுமமா?”
“வபமாற ! அவரகள் இருவரும ஏஜதமா ஜபசிக்வகமாள்ளுகிறமாரகள், ஜகட்ஜபமாம.”
“கமாதலரகள் இருவரும ஜபசிக்வகமாள்வடத ஒட்டுக்ஜகட்பது பமாவம.”
“பமாவஜமமா, புண்ணியஜமமா, அவதலலமாம எனைக்குத் வதரியமாது.இந்தப் ஜபச்டச ஒட்டுக் ஜகட்டைமாலதமான்
நமாம அடமச்சர வபருமமானிடைம திருமபிச் வசன்ற ஏதமாவது விவரங்கள் கூற முடியும...”
“இடத எலலமாம அடமச்சர வபருமமானிடைம கூறினைமால அவருக்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரன்
ஜமலிருக்கிற சிறிதளைவு நமபிக்டகயுமகூடைப் ஜபமாய்விடும பமாவம !”
“விடளைவுகடளைப் பற்றி நமாம ஏன் கவடலப்படை ஜவண்டும? அடமச்சர வபருமமானின் அந்தரங்க
ஒற்றரகள் என்ற முடறயிஜல எது நம கடைடமஜயமா அடத நமாம வசய்தமாக ஜவண்டும.”
“அவரகள் ஜபசிக்வகமாள்வதிலிருந்து வகமாடுங்ஜகமாளூரிஜலஜய வபரிய இரத்தினை வணிகர ஒருவருடடைய
மகள் அவவளைன்ற வதரிகிறது.”
“உற்றக்ஜகட்டைமால இன்னும பல உண்டமகள் வதரியலமாம. வபமாறத்திருந்து ஜகட்ஜபமாம. குமரன்
நமபியும அவன் கமாதலியும இங்கிருந்து புறப்பட்டுச் வசன்ற பின் நமாமும ஜவற வழியமாக இங்கிருந்து
வவளிஜயறி - அப்ஜபமாதுதமான் புதிதமாக வருகிறவரகள்ஜபமால ஜகமாட்டடையில ஜபமாய்க் குமரன் நமபிடயச்
சந்திப்ஜபமாம” என்ற அவரகள் இருவரும தீரமமானைம வசய்து வகமாண்டைமாரகள். இப்படிவயலலமாம
இவரகள் நின்ற கவனிப்படத அறியமாத குமரன் நமபி தன் கமாதலியிடைம உருகி உருகிப் ஜபசிக்
வகமாண்டிருந்தமான்.
“வபண்ஜண இன்ற எத்தடகய சூழ்நிடலயில இங்கு நமான் உன்டனைச் சந்திக்க வந்திருக்கிஜறன்
வதரியுமமா? மஜகமாடதக் கடர முழுவதும கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகடளைப் பற்றிய அச்சம பரவியிருக்கிறது.
ஜபரரசஜரமா, வபருமபடடைத் தடலவஜரமா, தடலநகரில இலடல. வகமாள்டளைக்கமாரரகள் பயத்டதத் தவிரக்க
பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகள் வசய்யுமமாற அடமச்சர அழுமபிலஜவளிடைமிருந்து எந்த வினைமாடியில எனைக்குத்
தகவல வருவமன்ற வசமாலல முடியமாது.”
“எலலமாம எனைக்குத் வதரியும. ஆனைமால உங்கடளை ஒரு நமாள் ஒரு ஜவடளையமாவது சந்திக்கமாவிட்டைமால
என்னைமால உயிர வமாழ முடியமாது.”
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“வீரரகடளைக் கமாதலிப்பவரகள் இவ்வளைவு ஜகமாடழகளைமாக இருக்கக் கூடைமாது வபண்ஜண!”
“ஜகமாடழத்தனைமும மனைம வநகிழ்ந்து வபருகும உண்டம அன்பும எந்த இடைத்தில எந்த அளைவுஜகமாலமால
ஜவறபடுகின்றனை என்படத இன்னும நீங்கள் உணரவிலடல என்ற வதரிகிறது...”
“வதரியமாமவலன்னை? நன்றமாகத் வதரிகிறது. ஆனைமாலும அடமச்சருடடைய கட்டைடளைடயஜயமா என்
பதவிக்கமானை கடைடமகடளைஜயமா நமான் புறக்கணிக்க முடியமாதவனைமாக இருக்கிஜறன். எந்த ஆபத்தமானை
சூழ்நிடலயிலும என் டககள் விடரந்து பமாதுகமாக்க ஜவண்டிய அழகுச் வசலவம நீதமான் என்படத நமான்
உணரகிஜறன். ஆயினும நடு நடுஜவ என்னுடடைய பதவிக் கடைடமகள் என்னைமால பமாதுகமாக்கப்படை
ஜவண்டிய மஜகமாடதக்கடர முழுடமடயயும எனைக்கு நிடனைவு படுத்துகின்றனை.”
“அதனைமால என்னை? உங்கள் பிரியத்திற்குரியவள் என்ற முடறயில தனிப்பட்டை பமாதுகமாப்டப
அடடையவிலடலயமானைமாலும உங்களுடடைய பமாதுகமாப்பு எலடலக்குட்பட்டை மஜகமாடதக்
கடரயிலிருப்பவள் என்ற முடறயிலமாவது அது எனைக்குக் கிடடைக்குமலலவமா?” என்ற கூறி அவள்
சிரித்தமாள். அந்தச் சிரிப்பு எத்தடகய ஆண்டமடயயும பிடிவமாதம உள்ளைவடனையும மயக்கிவிடை
முடிந்ததமாக இருந்தது.
“உனைக்கு அமுதவலலி என்ற வபயர சூட்டியவரகடளை மறமுடறயும பமாரமாட்டை ஜவண்டும வபண்ஜண!
அமுதத்தின் அரிய தன்டம உன் புன்னைடகயிலும நிடறந்திருக்கிறது. அமுதம ஜதவரகடளைச் சமாவின்றி
நித்திய இளைடமஜயமாடு வமாழ டவக்கிறது என்கிறமாரகள். உன் புன்னைடகஜயமா - என்டனைப் ஜபமான்ற
மனிதடனைஜய நித்திய இளைடமஜயமாடு வமாழ டவத்துவிடும ஜபமாலிருக்கிறஜத?...”
“திடீவரன்ற என்டனை அளைவுக்கு அதிகமமாகப் புகழத் வதமாடைங்கிவிட்டீரகஜளை? ”
“ஒரு வபண்டண ஓர ஆண்மகன் எவ்வளைவு ஜவண்டுமமானைமாலும பமாரமாட்டைலமாவமன்ற
இலக்கியத்திஜலஜய இடைமளித்து நலம பமாரமாட்டைவலன்ற வபயரும சூட்டியிருக்கிறமாரகள்.”
“பமாரத்தீரகளைமா? அதில கூடை ஆண்களுக்குத்தமான் அதிக உரிடம அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
வபண்கடளைத்தமான் கவனிப்பமார இலடல !”
“ஏன் இலடல? அதற்குத்தமான் ஆண்கள் இருக்கிறமாரகஜளை? நமாங்கள் புகழுவதற்கமாகவும நலம
பமாரமாட்டுவதற்கமாகவும தமாஜனை நீங்கள் எலலமாம அழகமாகப் படடைக்கப்பட்டிருக்கிறீரகள்” என்ற
வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரன் நமபி கூறியஜபமாது அமுதவலலியின் முகத்தில நமாணம விடளையமாடியது. சிறிது
ஜநர உலலமாச உடரயமாடைலுக்குப்பின் அவரகள் பிரியஜவண்டிய ஜவடளை வந்தது.
“நமாடளைக்கு இஜத ஜவடளையில இங்குவர மறந்து விடைமாஜத! ஊவரலலமாம ஆந்டதக்கண்ணன்
பயமமாயிருக்கிறஜத என்ற ஜபசமாமல இருந்து என்டனை ஏமமாற்றிவிடைமாஜத. உன் தந்டதயமார வயிற்றில
வநருப்டபக் கட்டிக் வகமாண்டிருப்பமார. எங்ஜக இரத்தினைங்கடளைவயலலமாம ஆந்டதக்கண்ணன்
வமாரிக்வகமாண்டு ஜபமாய்விடுவமாஜனைமா என்ற அவருக்குக் குடைல நடுங்கும. உன்தந்டத தன்னிடைமுள்ளை
எலலமா இரத்தினைத்டதப்பற்றியும கவடலப்படைட்டும. ஆனைமால ஒஜர ஒர இரத்தினைத்டதப் பற்றி மட்டும
அவர கவடலப்படுவடத விட்டு விடைலமாம.”
“எந்த இரத்தினைத்டதப் பற்றிச் வசமாலகிறீரகள்?”
“புரியவிலடலயமா? இஜதமா என் எதிஜர நின்ற ஜபசிக் வகமாண்டிருக்குமிந்த அழகு இரத்தினைத்டதப்
பற்றித்தமான் வசமாலலுகிஜறன்” - என்ற அவள் பூங்கரத்டதப் பற்றினைமான் குமரன். பின்பு வமலலிய குரலில
அவள் வசவியருஜக வநருங்கிக் கூறலமானைமான்: “என்டனைப் வபமாறத்தவடர அவர வபற்றிருக்கும
இரத்தினைங்களில உயரந்ததும விடல மதிப்பற்றததும இதுதமான்.”
“அதிகம புகழ ஜவண்டைமாம. நமான் நமாடளைக்கு அவசியம வருகிஜறன்” - என்ற நமாணமும வமன்டமயும
இடழந்த நளினைக் குரலில கூறியபடி அவனிடைமிருந்து தன் கரங்கடளை விடுவித்துக்வகமாண்டைமாள்
அமுதவலலி. அவள் வசலலும வழிடயத் திருமபித் திருமபிப் பமாரத்தவனைமாகப் படடைக் ஜகமாட்டைத்துப்
பமாடதயில நடைந்தமான் குமரன். அவனுடடைய வநடி துயரந்த ஜதமாற்றத்திற்கும இளைடம மிடுக்கு நிடறந்த
அந்த வீர கமபீர நடடைக்கும வபமாருத்தமமாக இருந்தது. சிங்க ஏற பமாரப்பது ஜபமால அந்த எடுப்பமானை
பமாரடவஜய அவனுக்குப் வபருமிதமளித்தது. அவன் படடைக் ஜகமாட்டைத்திற்குள் நுடழயும ஜபமாஜத
வஞ்சிமமா நகரிலிருந்து அடமச்சரின் தூதரகள் வந்திருக்கும வசய்திடயக் கமாவலரகள் அறிவித்து
விட்டைமாரகள். அந்தத் தூதரகள் எங்ஜக வசன்றிருக்கிறமாரகள் என்ற உடைஜனை அறியத் துடித்தமான்.
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“சிறது ஜநரத்தில மறபடியும தங்கடளை வந்து கமாண்பதமாகக் கூறிச் வசன்றமாரகள்” - என்றமான் ஜகமாட்டடை
வமாயிற்கமாவலன். தூதுவரகள் வந்த ஜநரத்தில தமான் படடைக்ஜகமாட்டைத்தில இலலமாமற் ஜபமாய்விட்ஜடைமாஜம
என்ற கழிவிரக்கமும, அவரகள் வரடவ மீண்டும எதிரபமாரக்கும ஆவலுமமாகக் கமாத்திருந்தமான்.
வலியனும பூழியனும சிறிது ஜநரத்திஜலஜய வந்து ஜசரந்தமாரகள். அவரகடளை முகமன் கூறி வரஜவற்றமான்
குமரன். “அடமச்சர வபருமமான் தங்கடளை டகஜயமாடு தடலநகருக்கு அடழத்து வரச்வசமாலலியிருக்கிறமார”
என்ற தூதுவர இருவரும ஏககமாலத்தில கூறியவபமாழுது குமரனுக்கு ஒன்றஜம ஒடைவிலடல. அந்த
அகமாலத்தில அவரகஜளைமாடு தடலநகருக்குப் புறப்பட்டைமால அமுதவலலிக்குத் தகவல வதரியமாது
ஜபமாய்விடுஜம என்ற கவடலப்பட்டைமான் அவன். ‘மறநமாள் தமான் வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு எப்ஜபமாது
திருமபமுடியுவமன்ற வதரியமாததனைமால அநமாவசியமமாக அவள் பூந்ஜதமாட்டைத்திற்குத் ஜதடி வந்து
அடலவமாஜளை? தமான் தடலநகருக்குப் பயணமமாவடத எப்படி அவளுக்கு அறிவிப்பது?’ - என்ற
வருந்தினைமான்.
“நீங்கள் இருவரும விடரந்து வசன்ற என் வரடவ அடமச்சர வபருமமானுக்கு உடரப்பதற்குள் நமான் பின்
வதமாடைரந்து வந்து விடுகிஜறன்” என்றமான் குமரன். அடதக் ஜகட்டு வலியனும பூழியனும ஒருவர
முகத்டத ஒருவர பமாரத்துப் வபமாருள் வபமாதிந்த புன்னைடக புரிந்தனைர. அப்படிஜய வசய்வதமாகவும
கூறிவிட்டுப் புறப்பட்டைனைர. ஆனைமால அவரகள் வகமாடுங்ஜகமாளூர நகவரலடலடயக்கூடைக்
கடைந்திருக்கமமாட்டைமாரகள். அதற்குள் பயங்கரமமானை வசய்திவயமான்ற கடைற்கடரப் பக்கமிருந்து
படடைக்ஜகமாட்டைத்துக்கு வந்துவிட்டைது.
--------------
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3. ஆந்டதக் கண்ணன்
ஜமற்ஜக கடைலில கண்ணுக்வகட்டிய வதமாடலவில தீப் பந்தங்கஜளைமாடு கூடிய வகமாள்டளைக்கமாரரகளின்
படைகுகள் வதரிவதமாகக் கடைற்கடரப் பமாதுகமாப்புப் படடையினைர வந்து வதரிவித்தஜபமாது வகமாடுங்ஜகமாளுரில
பரபரப்பு அதிகமமாகி விட்டைது. அந்த நிடலயில குமரனுக்கு என்னை வசய்வவதன்ஜற வதரியவிலடல.
அடமச்சர வபருமமானுடடைய அடழப்டப ஏற்ற உடைஜனை வஞ்சிமமாநகரம வசலவதமா அலலது
வகமாடுங்ஜகமாளூரிஜலஜய தங்கிக் கடைற்கடரயிலும முகத்துவமாரத்திலும பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளை
அதிகமமாக்குவதமா? எடதச் வசய்வது என்ற சிந்தித்து மனைம குழமபினைமான் அவன்.
அடமச்சருடடைய கட்டைடளைடய அலட்சியம வசய்தது ஜபமாலஜவமா, புறக்கணித்தது ஜபமாலஜவமா,
விட்டுவிடுவதும ஆபத்தில வந்து முடியும என்பது அவனுக்குத் வதரியும. அடமச்சர வபருமமாடனைச்
சந்தித்துவிட்டு இரஜவமாடிரவமாகத் திருமபிவிடைலமாவமன்ற அவன் எண்ணினைமான். படடைக்
ஜகமாட்டைத்திலிருந்த வீரரகடளைவயலலமாம ஒன்ற ஜசரத்து உடைஜனை வசய்ய ஜவண்டிய பமாதுகமாப்பு
ஏற்பமாடுகடளை அவரகளிடைம ஒப்படடைத்துவிட்டு வஞ்சிமமாநகர புறப்பட்டைமான் அவன். புறப்படுவதற்கு
முன் எப்படியமாவது அமுதவலலிடயச் சந்திக்க ஜவண்டும என்ற அவன் முயன்ற முயற்சி
வீணமாகிவிட்டைது. அந்த அகமாலத்தில இரத்தினை வணிகருடடைய மமாளிடகடயத் ஜதடிச் வசன்ற அவடளைக்
கமாண்பது முடியமாத கமாரியம. தமான் வஞ்சிமமாநகர புறப்படுகிற வசய்திடயயும அவளைறியச் வசய்வதற்கு
வமாய்ப்பிலடல என்படத உணரந்தமான்.
முகத்துவமாரத்திலிருந்து கூப்பிடு தூரத்தில வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் வநருங்கிவிட்டைதமாகத் தகவல பரவிக்
வகமாண் டிருந்தது. எனைஜவ தடலநகருக்குப் புறப்படுவதற்கு முன் வகமாடுங்ஜகமாளுரக் கடைற்கடரக்குச்
வசன்ற நிடலடமடய ஜநரில கண்டைறிய ஜவண்டுவமன்ற ஜதமான்றியது குமரனுக்கு. அவன்
தடலநகருக்குப் புறப்பட்டை பயணத்தின் ஜபமாஜத ஜபமாகிற வழியில கடைற்கடரப் பக்கமமாகத்
திருமபினைமான். வமாத்தியங்களின் ஒலிகளும, கீதங்களும ஜகட்கும கலகலப்பமானை வகமாடுங்ஜகமாளூர வீதிகள்
அன்ற இருண்டு கிடைந்தனை. எங்கும வவறிச்ஜசமாடிப் ஜபமாயிருந்தது. கடைற்கடர ஓரத்துச் ஜசமாடலகளும,
மணல வவளிகளுமகூடை ஆளைரவமற்ற இருந்தனை. வகமாடுங்ஜகமாளுரச் ஜசரமமான் படடைக்ஜகமாட்டைத்டதச்
ஜசரந்த வீரரகள் மட்டும ஆங்கமாங்ஜக புதரகளில மடறந்து கமாவல புரிந்த வண்ணம இருந்தனைர.
படடைக்ஜகமாட்டைத் தடலவனைமானை குமரடனைப் பமாரத்ததும அவரகளில சிலர ஓடி வந்து வணக்கம
வசலுத்தினைர. கடைலில வதமாடல தூரத்தில வசமபுள்ளிகளைமாகத் தீப்பந்தங்கள் எரியும மரக்கலங்கள்
இருளில மிதந்து வரும ஒரு நகரம ஜபமால வதரிந்தனை. பயந்த மனைப்பமான்டமஜயமாடு பமாரப்பவரகளுக்குக்
வகமாள்ளிவமாய்ப் பூதங்கஜளை வமாழும பயங்கரமமானை தீவு ஒன்ற வமலல வமலல கடரடய ஜநமாக்கி நகரந்து
வருவது ஜபமால ஜதமான்றியது. அப்ஜபமாது அந்தக் வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் இருந்த இடைத்தில இருந்து
கடரடய வநருங்க எவ்வளைவு கமாலமும என்வனைன்னை முயற்சிகளும ஜதடவ என்பனைவற்டறயும
அனுமமானைம வசய்து தமான் கடரயிஜல வசய்திருக்கும பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளையும ஒப்பு ஜநமாக்கிச்
சிந்தித்த பின்புதமான் தடலநகருக்குப் ஜபமாய்விட்டு வர அவகமாசம இருப்படதத் வதளிந்தமான் குமரன்.
வகமாடுங்ஜகமாளுரிலிருந்து வஞ்சிமமாநகரத்துக்குப் பயணம வசய்யும ஜவடளையில வமாயு ஜவகமமாகிப்
பறக்கும புரவி மீது அமரந்திருந்தமாலும மனைம அடமதி இழந்திருந்தது. ஜசர நமாட்டுப் ஜபரடமச்சர
அழுமபிலஜவள் என்னை கட்டைடளையிடுவமாஜரமா - எவ்வவவ்வமாற பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளைச் வசய்யச்
வசமாலவமாஜரமா என்வறலலமாம சிந்தித்துக்வகமாண்ஜடை வசன்றபடியினைமால பயணத்தில நிடனைவு
அழுந்தியிருக்கவிலடல. முன்னைமால வசன்ற தூதரகளைமானை வலியனும பூழியனும அடமச்சர
வபருமமானிடைம என்னை கூறியிருப்பமாரகஜளைமா என்ற தயக்கமும அச்சமும கூடைக் குமரனிடைம இருந்தது.
ஜபரரசரும வபருமபடடைத் தடலவரும ஜகமாநகரிலிருக்கும சமயமமாயிருந்தமால இப்படி அடமச்சர
வபருமமான் தன் வடரக்கும கீழிறங்கிக் கட்டைடளையிடைத் துணிந்திருக்கமமாட்டைமார என்படதக் குமரன்
உணரந்துதமான் இருந்தமான்.
வஞ்சிமமாநகரம வநருங்க வநருங்க அவன் கவடல அதிகரித்தது. ஜகமாட்டடை வகமாத்தளைங்களும
மமாடைமமாளிடககளும, கூடை ஜகமாபுரங்களுமமாக இரவின் விளைக்வகமாளி விஜநமாதங்கஜளைமாடு வஞ்சிமமாநகரம
வதன்படைலமாயிற்ற. ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில வந்து அடமச்சர அழுமபிலஜவடளைச் சந்திக்குமமாற
அவருடடைய ஒற்றரகளும தூதுவரகளுமமானை வலியனும பூழியனும கூறிவிட்டுச் வசன்றிருந்தடத நிடனைவு
கூரந்தபடிஜய நகருக்குள் நுடழந்தமான் குமரன். தடலநகரத்தின் வீதிகள் திருவிழமாக்ஜகமாலம
பூண்டைடவஜபமால ஜதமான்றினை. ஜபரரசர தடலநகரத்டத விட்டுப் பல கமாத துரம வசன்றிருக்குமஜபமாஜத
இப்படிவயன்றமால அவர ஜகமாநகரில இருந்தமால நகரம இன்னும எத்துடண மங்கலமமாக இருக்கும
என்படத எண்ணிக் கற்படனை வசய்து பமாரத்தமான் குமரன். ஒளிமயமமானை இரத்தினை வணிகர வீதி,
முத்துவணிகர வீதி, வபமான் வணிகர வீதி முதலியவற்டறக் கடைந்து பூக்களும சந்தனைமும, பிற வமாசடனைப்
வபமாருட்களும விற்கும வீதியில அமுதவலலிடய நிடனைவு கூரந்து ஜவளைமாளைர வதருக்கடளையும, அந்தணர
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வதருக்கடளையும கண்டைபின் அரச வீதிகளில புகுந்தமான் குமரன். அரசவீதியின் நீளைமும அகலமும இரு
மருங்கிலும நிரமபியுள்ளை - நிமிரந்து பமாரப்ஜபமாடரப் பிரமிக்க டவக்கும கட்டிடைங்களும குமரடனை
மருட்டினை.
எங்கும அகிற்புடக வமாசடனை, மமாடைங்களில எலலமாம விதவிதமமானை விளைக்வகமாளிகள், அங்கங்ஜக
மணிஜயமாடசகள், இனிய மங்கல வமாத்தியங்களின் ஒலிகள், ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயும
அரண்மடனையமாகிய கனைக மமாளிடகயும அருகருஜக இருந்தனை. இரவு ஜநரமமாக இருந்துங்கூடை அரச
கமபீரம நிடறந்த அந்த மமாளிடககளின் முன்றிலுக்கு வந்தவுடைன் குமரனுக்கு மடலப்புத் தட்டியது.
இரவில யமாரும அடடையமாளைம கண்டு தன்னிடைம ஜபசவர வமாய்ப்பிலலமாத அந்த இடைத்திலகூடை
கட்டிடைங்களின் வபருமிதத் ஜதமாற்றத்திற்கு முன் ஒருவிதமமானை தமாழ்வு மனைப்பமான்டமடய உணரந்தமான்
அவன்.
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்குச் வசலலுமுன் பல அரங்க ஜமடடைகடளையும, அத்தமாணி
மண்டைபங்கடளையும, ஜவத்தியல நடைனைசமாடலகடளையும, பூங்கமாக்கடளையும, வமாவிகடளையும கடைந்து
வசலலஜவண்டியிருந்தது. கனைக மமாளிடகயமாகிய அரண்மடனைப் பகுதிக்கும, ஜவளைமாவிக்ஜகமா
மமாளிடகக்கும இடடைஜய அடைரந்த மரத்ஜதமாட்டைம இருந்தது. அந்த மரக் கூட்டைங்களுக்கு அப்பமால
முகிலகள் மடறத்த வவண்மதிஜபமால அழகிய ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக வதரிந்தது. ஜவளைமாவிக்ஜகமா
மமாளிடகயருகில சிறிது வதமாடலவில ஜபரரசரின் வசந்த மமாளிடகயமாகப் பயன்படும இலவந்திடக
வவள்ளிமமாடைம அடமந்திருந்தது. ஜசர அரசரகஜளைமா, அடமச்சர வபருமக்கஜளைமா ஜதரந்வதடுத்த
கமாரியங்கடளை மட்டுஜம ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில டவத்துப் ஜபசுவது வழக்கம.
ஆந்டதக்கண்ணனின் வகமாள்டளைக் கூட்டைத்டத ஒடுக்குவது பற்றித் தன்னிடைம ஜபசுவதற்கு அடமச்சர
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகடயத் ஜதரந்வதடுத்ததிவிருந்ஜத அதன் இன்றியடமயமாடமடயக் குமரனும
உணரந்து வகமாண்டிருந்தமான். ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு இதற்கு முன்பு எப்ஜபமாதும தனியமாக அவன்
வர ஜநரந்ததிலடல. வபருமபடடைத்தடலவர விலலவன் ஜகமாடதஜயமாடு ஜசரந்து இரண்வடைமாருமுடற
வந்திருக்கிறமான். விலலவன் ஜகமாடத ஜபரரசருடைன் குயிலமாலுவத்துக்குச் வசன்றிருந்ததனைமால
முதன்முதலமாகத் தனிஜய ஜவளைமாவிக்ஜகமாமமாளிடக என்னும அரசதந்திரக் கட்டிடைத்திற்குள் புகுந்து
அடமச்சடர எதிரவகமாள்ளும வமாய்ப்புக் குமரனுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது. அடமச்சர அழுமபிலஜவள் அரச
தந்திரப் ஜபச்சுக்களிலும விவமாதங்களிலும வலலவன் என்படதயும குமரன் அறிவமான். ஆனைமால அவடர
எண்ணி அவன் ஒஜரயடியமாக அஞ்சிவிடைவிலடல. ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகடய வநருங்கி அதன்
முன்றிலில புரவிடய நிறத்திவிட்டு உள்ஜளை ஜபமாகிறவடர அவன் மனைம பரபரப்பமாயிருந்தது. மமாளிடக
வமாசலில வகமாடுங்ஜகமாளூருக்குத் துதுவந்து திருமபிய அடமச்சரின் ஒற்றரகள் குமரடனை
எதிரவகமாண்டைமாரகள். அவரகள் வதரிவித்த வசய்தி குமரனுக்கு ஓரளைவு ஏமமாற்றத்டத அளித்தது.
“ஐயமா ! இப்ஜபமாது அகமாலமமாகிவிட்டைது. தங்கடளை அடமச்சரவபருமமான் நமாடளை டவகடரயில சந்தித்துப்
ஜபசுவமார. அதுவடர இந்த ஜவளைமாவிக்ஜகமாமமாளிடகயில உள்ளை விருந்தினைர பகுதியில தங்கள்
விருப்பப்படி கடளைப்பமாறலமாம” என்றமாரகள் அடமச்சரின் தூதரகள். அடமச்சர தன்டனை
வரச்வசமாலலியிருந்த அவசர உணரவு குமரனுடடைய மனைத்தில தளைரந்துவிட்டைது. ஒற்றரகளைமானை
வலியனும பூழியனுஜமமா, “ஆந்டதக்கண்ணன் வகமாடுங்ஜகமாளூரக்கடரடய வநருங்கி விட்டைமானைமாஜம?
கணக்கற்ற வகமாள்டளைக்கமாரரகளும, மரக்கலங்களும உடைன் வந்திருப்பதமாகப் ஜபசிக் வகமாள்கிறமாரகஜளை?
உண்டமயமா?” என்ற வகமாள்டளைக் கமாரர வரவு பற்றி விசமாரிக்கத் வதமாடைங்கிவிட்டைமாரகள். அவரகளிடைஜம
இடதவயலலமாம பற்றிப் ஜபசலமாமமா கூடைமாதமா என்ற தயக்கம ஜமலிட்டு குமரன் வமளைனைமமாக இருக்க
ஜவண்டியதமாயிற்ற. ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக நடடைமுடற கடளைப் பற்றியும, அடமச்சர அழுமபிலஜவள்
மனிதரகடளைப் பரீட்டச வசய்து ஜதறம விதங்கடளைப் பற்றியும வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரன் நிடறயக்
ஜகள்விப்பட்டிருந்தமான். ‘தன்னிடைம ஜபசஜவண்டிய வசய்திகடளைத் தனைது ஏவலமாளைரகளிடைஜம ஜபசி
முடித்துவிடுகிற ஒரு படடைத் தடலவடனைப் பற்றி அடமச்சர அழுமபிலஜவள் என்னை நிடனைப்பமார?’
என்படத எண்ணிஜய அவன் நடுங்கஜவண்டியவனைமாக இருந்தமான். அவரகஜளைமா அவடனை ஜமலும
ஜமலும ஜசமாதடனை வசய்தமாரகள்.
“வகமாடுங்ஜகமாளுர ஆந்டதக்கண்ணன் டகயில சிக்கிற்றமானைமால அதன்பின் ஜசரநமாஜடை ஒன்றமிலடல
என்றமாகிவிடும. எப்பமாடுபட்டைமாவது முதலில வகமாடுங்ஜகமாளுடரக் கமாப்பமாற்றி விடை ஜவண்டும. அதன்
வபருட்டுத்தமான் அடமச்சர வபருமமான் எங்கள் இருவடரயும அவ்வளைவு அவசரமமாக அனுப்பினைமார” என்ற ஜபச்சுக் வகமாடுத்துப் பமாரத்தமாரகள். அதற்வகலலமாம பிடிவகமாடுத்துப் பதில கூறமாத குமரன்,
“இவ்வளைவு அவசரமமாக என்டனை வரவடழத்த அடமச்சர வபருமமான் இரவிஜலஜய எனைக்கமானை
கட்டைடளைடய இட்டு என்டனைக் வகமாடுங்ஜகமாளூருக்கு அனுப்பியிருப்பமாரமானைமால மிகவும
நலலதமாகியிருக்கும. நமான் அதிக ஜநரம இங்ஜக தங்கத் தங்கக் வகமாடுங்ஜகமாளூர நிடலடமடயப் பற்றிய
கவடலதமான் என் மனைத்தில அதிகமமாகிறது” - என்ற மட்டும பலமுடற அவரகளிடைம வற்புறத்தி
வினைவினைமான். அதற்கு அவரகள் கூறிய பதிடலக் ஜகட்டு அவன் திடுக்கிட்டைமான். ‘தங்கடளைப் ஜபமாலஜவ
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கவடல மிகுந்து வகமாடுங்ஜகமாளூர நிடலடமடய அறிந்து வர அடமச்சர வபருமமாஜனை அங்ஜக
வசன்றிருக்க நியமாயமிருக்கிறதலலவமா?’ - என்ற சிரித்துக் வகமாண்ஜடை குமரடனைக் ஜகட்டைமாரகள் அவரகள்.
‘விடளையமாட்டைமாக அப்படி அவரகள் கூறகிறமாரகளைமா? அலலது தன்டனை ஆழம பமாரக்கிறமாரகளைமா’ என்ற
புரியமாமல திடகத்தமான் குமரன். “ஜபரடமச்சருக்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுர வரஜவண்டுவமன்ற உத்ஜதசம
இருந்திருக்குமமானைமால அடிஜயன் அங்ஜகஜய அடமச்சர வபருமமாடனை எதிரவகமாண்டு
சந்தித்திருப்ஜபஜனை?” என்ற ஜதடவக்கு அதிகமமானை விநயத்துடைஜனைஜய - அவரகடளைக் ஜகட்டைமான்.
உடைஜனை அவரகள் ஜபச்சு ஜவற விதத்தில மமாறிவிட்டைது.
“ஐயமா படடைத்தடலவஜர ! அடமச்சர வபருமமான் எங்ஜக ஜபமாயிருக்கிறமார என்ற எங்களுக்கு உறதியமாக
எதுவும வதரியமாது. தமாமமாகஜவ எங்ஜகமா வசன்ற உண்டம கண்டைறியும நகர பரிஜசமாதடனை ஜநமாக்குடைன்
அவர புறப்பட்டுப் ஜபமாயிருக்கிறமார. எப்ஜபமாதுஜம உடைனிருப்பவரகளைமாகிய எங்கடளைக்கூடை உடைன்
அடழத்துச் வசலலவிலடல என்றமால பமாரத்துக்வகமாள்ளுங்கஜளைன். நமாங்கள், அவர வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குச்
வசன்றிருக்கலமாஜமமா என்ற ஓர அநுமமானைத்தில கூறிஜனைமாஜம அன்றி உறதி கூறவிலடல. ஒருஜவடளை
அவர ஜவவறங்கமாவது வசன்றமாலும வசன்றிருக்கலமாம” என்ற அந்தப் ஜபச்சுக்குத் தனிச்சிறப்பு
அளிக்கமாமல அடதப் வபமாதுவமாக்கி விட்டைமாரகள். அவரகள் ஜபச்டசக் ஜகட்டு ஜமலும குழப்பம
அடடைந்தமான் குமரன். அந்த விநமாடியில ஆந்டதக்கண்ணடனைவிடைக் வகமாடியவரகளைமாகத் ஜதமான்றினைமாரகள்
அவரகள். ஜமலும அதிக ஜநரம ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக முன்றிலிஜலஜய அவரகளிடைம ஜபச்டச
வளைரத்துக் வகமாண்டிரமாமல தங்குவதற்கமாக விருந்தினைர பகுதிக்குச் வசன்றமான் குமரன். கவடல நிரமபிய
மனைநிடலயும, உறக்கம வரமாத சூழ்நிடலயுமமாகக் கழிந்த அந்த இரவில பலமுடற அவன்
அமுதவலவிடய நிடனைவு கூரந்தமான். அவடளைநிடனைத்த சுவட்ஜடைமாடு ஆந்டதக்கண்ணனின் வகமாள்டளை
மரக்கலங்கள் வகமாடுங்ஜகமாளுடர வநருங்கி முகத்துவமாரத்தில புகுந்திருந்தமால என்வனைன்னை பயங்கரங்கள்
விடளையும என்ற விருப்பமிலலமாமஜல மனைத்தினுள் ஒரு கற்படனை வளைரந்து கிடளைத்தது.
--------------
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4. அடமச்சர கூறிய வசய்தி
மறநமாள் டவகடரயில நீரமாடிக் கமாடல ஜவடளையில கமாத்திருந்த குமரடனை அடமச்சரின் தூதுவரகள் வந்து
அடழத்துச் வசன்றமாரகள். கமபீரமமானை ஜதமாற்றமும எதிஜர வந்து நிற்பவரகடளை ஊடுருவிப் பமாரக்கும
கண்களுமமாக அடமச்சர அழுமபிலஜவள் பமாரடவயில பட்டைதுஜம குமரன் அவருக்குப் வபமாருத்தமமானை
வமாரத்டதகடளைப் வபமாருத்தமமானை இடைத்தில பதில தரஜவண்டிய எச்சரிக்டகடயத் தன் மனைத்திற்கு
அளித்தமான். ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயின் நடு மண்டைபத்தில அங்கும இங்குமமாக உலமாவிக்வகமாண்ஜடை
சிந்தித்துக் வகமாண்டிருந்த அழுமபிலஜவள் அஜத நிடலயிலதமான் குமரடனை வரஜவற்றமார.
“படடைத் தடலவடர ஓர இரவு தமாமதிக்க டவத்து விட்ஜடைன். ஒரு ஜவடளை வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக்
ஜகமாட்டைத் தடலவருக்கு என்ஜமல சிறிது ஜகமாபம கூடை உண்டைமாகியிருக்கும ஜபமால ஜதமான்றகிறது......”
“அப்படிவயலலமாம ஒன்றமிலடல. மதியூகியமானை தமாங்கள் எடத உடைஜனை வசய்ய ஜவண்டும, எடதச்
சிறிது தமாமதித்துச் வசய்யலமாம என்படத என்டனைவிடை நன்கு அறிந்திருப்பீரகள்.”
இடதக் ஜகட்டு பதில ஒன்றம கூறமாமல அவன் முகத்டதஜய சில விநமாடிகள் வமளைனைமமாகக் கூரந்து
ஜநமாக்கினைமார அவர. அவனுடடைய அந்தப் புகழ்ச்சி விநயத்தின் அடியமாகப் பிறந்த உண்டமப் புகழ்ச்சியமா?
அலலது வஞ்சப் புகழ்ச்சியமா என்ற வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரனின் கண்களில ஜதடினைமார. அவர பின்பு
சுபமாவமமாகக் ஜகட்கிறவரஜபமால அவடனைக் ஜகட்கலமானைமார:“நமமுடடைய தூதுவரகள் வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு வந்திருந்த சமயத்தில நீயுமகூடைப் படடைக் ஜகமாட்டைத்தில
இலடல ஜபமாலிருக்கிறது.”
“ஆம! பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளைக் கவனிப்பதற்கமாகச் வசன்றிருந்ஜதன்.”
“என்னை பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகஜளைமா?” - இதற்கு மற வமமாழி கூறவதற்குச் வசமாற்கள் கிடடைக்கமாமல
குமரனுக்கு நமாக்குழறியது. அவனுடடைய அந்தப் பலவீனைத்டத ஜமலும வதமாடைரந்து தமாக்கமாமல,
“அதனைமால என்னை குமரமா? பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளைத் தக்க சமயம பமாரத்துக் கவனித்து வசயலபடை
ஜவண்டியது உன் கடைடமதமாஜனை?” என்ற அந்தப் ஜபச்டசயும சுபமாவமமாகத் திருப்பினைமார.
அடுத்தமாற்ஜபமால அவர ஜகட்டை ஜகள்விதமான் வபருஞ் சந்ஜதகத்டதக் கிளைரச் வசய்வதமாயிருந்தது.
“ஆமமாம ! உன்னிடைம ஒன்ற ஜகட்க ஜவண்டும குமரமா I வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக் ஜகமாட்டைத்திற்கு
அருஜக ஓர அழகிய பூந்ஜதமாட்டைம உண்டைலலவமா?”
“ஆம ! உண்டு....”
“அந்தப் பூந்ஜதமாட்டைம முன்ஜபமாலஜவ இப்ஜபமாதும வசழிப்பமாயிருக்கிறதமா? வகமாடுங்ஜகமாளுர நகரத்தில
எனைக்கு மிகவும விருப்பமமானை இடைம, இயற்டகயழகு வகமாழிக்கும அந்தப் பூந்ஜதமாட்டைமதமான்.”
இப்ஜபமாது மறவமமாழி கூற நமாக்குழறியது அவனுக்கு.
“என் வயதுக்கும முதுடமக்கும இப்படிப்பட்டை அழகிய பூங்கமாக்களில பிரியம டவப்பது
அவ்வளைவமாகப் வபமாருத்தமிலடல என்ற உனைக்குத் ஜதமான்றலமாம குமரமா ! பூங்கமாக்கடளையும,
வபமாழிலகடளையும உன் ஜபமான்ற மீடச அருமபும பருவத்து வமாலிபப் பிள்டளைகள்தமான் நன்றமாக
அநுபவிக்க முடியும என்றமாலும என் ஜபமான்ற முதியவரகளுக்கு இயற்டகயழகின் ஜமலுள்ளை பிரியம
ஒருநமாளும ஜபமாய் விடுவதிலடல.”
அந்தப் பூங்கமாடவப் பற்றி அவருடடைய ஜபச்சு வளைர வளைர அவனுடடைய பயம அதிகமமாகியது. ஜபச்சு
எங்ஜக எப்படி வந்து முடியும என்படத அவனைமால கணிக்க முடியமாமல இருந்தது. தன்டனை
வரச்வசமாலலியிருந்த கமாரியங்கடளை எலலமாம விட்டுவிட்டு எதற்கமாக இப்படிப்பூங்கமாடவப் பற்றி ஜபசத்
வதமாடைங்கி விட்டைமார என்பது புரியமாமல தவித்தமான். எதற்கமாகச் சுற்றி வடளைத்து அந்தப் ஜபச்டச
இழுக்கிறமார என்பது புரிந்தது ஜபமாலவும இருந்தது. அஜத சமயத்தில அவர ஒருவித உள்ளைரத்தமும
இலலமாமல சுபமாவமமாகப் ஜபசுவது ஜபமாலவும இருந்தது. எனைஜவ தடுமமாற்றம வதரியமாதபடி அவருக்கு
முன் நிற்க இயலமாமல தவித்தமான் அவன். அவஜரமா ஜபச்டச மீண்டும இயலபமாகத் திருப்பினைமார.
“எதற்கமாகச் வசமாலல வந்ஜதன் என்றமால அத்தடகய அழகிய பூங்கமாக்களும, வபமாழிலகளும, வமாவிகளும,
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நீஜரமாடடைகளும நிடறந்த வகமாடுங்ஜகமாளூர நகரத்டத நமாம உயிடரக் வகமாடுத்தமாவது பமாதுகமாக்க
ஜவண்டும. வகமாடுங்ஜகமாளூர நகரிலதமான் ஜசர நமாட்டிஜலஜய புகழ்வபற்ற இரத்தினை
வணிகரகவளைலலமாரும இருக்கிறமாரகள். இந்தச் ஜசரநமாட்டிஜலஜய அழகமானை வபண்களும
வகமாடுங்ஜகமாளுரிலதமான் இருக்கிறமாரகள். அது மட்டும அன்ற குமரன் நமபி ! உன்டனைப் ஜபமால
வமாளிப்பமானை உடைற்கட்டுள்ளை சுந்தர வமாலிபரகளும கூடைக் வகமாடுங்ஜகமாளுரிலதமான் இருக்கிறமாரகள்” என்ற
கூறி நிறத்திவிட்டு அந்த வமாரத்டதகள் வகமாடுங்ஜகமாளுரக் குமரன் நமபிடய எந்த அளைவுக்கு நிடல
தடுமமாற டவத்திருக்கின்றனை என்ற கவனிக்கத் வதமாடைங்கினைமார அழுமபிலஜவள். அவருடடைய
வசமாற்கடளைத் தமாங்குவடதக் கமாட்டிலும பமாரடவடயத் தமாங்குவடதக் கடுடமயமாக உணரந்தமான் குமரன்
நமபி.
“அடமச்சர வபருமமானுக்கு என்னை கமாரணத்தினைமாஜலமா இன்ற என்ஜமல அளைவுகடைந்த கருடண
பிறந்திருக்கிறது. என்டனையும ஒரு வபமாருட்டைமாக மதித்து புகழுவடதக் ஜகட்டு வவட்கமமாக இருக்கிறது.”
“வபமாதுவமாக வீரரகள் எதற்கும வவட்கப்படைக் கூடைமாவதன்ற வசமாலலுவமாரகள். வீரரகள் நமாணமும
வவட்கமும படைக் கூடைமாவதன்றமால வீரரகளுக்வகலலமாம தடலவனைமாகிய படடைத்தடலவன் நிச்சயமமாக
வவட்கப்படைக் கூடைமாது.”
“அடமச்சர வபருமமான் என்டனைக் கூப்பிட்டைனுப்பிய கட்டைடளைடய அறிந்து வகமாள்ளை மிகமிக
ஆவலமாயிருக்கிஜறன்.”
“அடத நமான் வசமாலலித்தமான் இனி நீ அறிந்துவகமாள்ளை ஜவண்டும என்பதிலடலஜய? வகமாள்டளைக்
கூட்டைத்தமாரிடைம இருந்து மஜகமாடதக் கடர நகரங்கடளைக் கமாக்கஜவண்டும. ஜநற்றிரவு நமான் இங்கிருந்து
வகமாடுங்ஜகமாளுரவடர மமாற ஜவடைத்தில நகர பரிஜசமாதடனைக்கமாகச் வசன்ற வந்ஜதன். உன்டனை இங்ஜக
வரச் வசமாலலிவிட்டு - உனைக்குத் வதரியமாமல நமான் வகமாடுங்ஜகமாளுர வசன்றதற்கமாக நீ என்டனைத் தவறமாகப்
புரிந்து வகமாள்ளைமாமல இருக்க ஜவண்டும. நமான் அனுப்பியிருந்த துரதரகஜளைமாடு கூடைஜவ நீயும
வந்திருந்தமால இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்க மமாட்ஜடைன் நமான். விநமாடிக்கு விநமாடி வகமாடுங்ஜகமாளுடரப்
பற்றிக் கவடலப் படுமபடியமானை வசய்திகள் வந்துவகமாண்ஜடை இருந்தனை. அதற்ஜகற்றமாரஜபமால நீயும
அங்கிருந்து வரமாமற்ஜபமாகஜவ எனைக்கு ஒன்றம புரியவிலடல. தடலநகரிலிருந்து வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு
வரும வபருஞ்சமாடலயில நமான் வசலலவிலடலயமாதலமால உன்டனையும இடடை வழியில சந்திக்க
வமாய்ப்பிலடல. வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு நமான் ஜபமாயிருந்த ஜபமாது ஜகள்விப்பட்டை ஒரு வசய்தி என்டனைப்
வபருங் கலக்கத்துக்கு ஆளைமாக்கிவிட்டுவிட்டைது-”
“அப்படி என்னை பரபரப்பமானை வசய்தி அது? ஜநற்ற முன்னிரவிலதமாஜனை நமானும அங்கிருந்து
புறப்பட்ஜடைன்? எந்தச் வசய்திடயயும நமான் ஜகள்விப்படைவிலடலஜய?”
“என்னை வசய்வது? நீ அங்கிருந்து புறப்பட்டைஜபமாது அப்படிப்பட்டை வசய்தி எடதப்பற்றியும நீ
ஜகள்விப்படை ஜநரவிலடல; நமான் ஜபமாயிருந்தஜபமாது ஜகள்விப்படை ஜநரந்து விட்டைது.”
“என்னை நடைந்தது வகமாடுங்ஜகமாளுரில?" “வபரிதமாக ஒன்றம நடைந்துவிடைவிலடல ! ஜசர நமாட்டிஜலஜய
அழகமானை வபண்கள் வகமாடுங்ஜகமாளுரிலதமான் இருக்கிறமாரகள் என்ற கூறிப் வபருடமப்பட்ஜடைஜனை?”
“ஆம! வபருடமப்பட்டீரகள். அதற்கும வகமாடுங்ஜகமாளுரில ஜநற்றிரவு நடடைவபற்ற சமபவத்திற்கும
என்னை வதமாடைரபு?”
“வதமாடைரபு இருப்பதனைமாலதமான் வசமாலகிஜறன் குமரன் நமபி! வகமாடுங்ஜகமாளூரிஜலஜய அழகிற் சிறந்த
வபண்வணமாருத்திடயக் கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகள் வகமாண்டுஜபமாய்விட்டைமாரகள் ! அடத.
நிடனைக்குமஜபமாதுதமான் வயிற்வறரிச்சலமாக இருக்கிறது.”
“அப்படி ஒன்றம நடைந்திருப்பதற்ஜக சமாத்தியமிலடலஜய? ஏவனைன்றமால நமான் அங்கிருந்து
புறப்படுமஜபமாஜத வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் கடைலில வவகுதுரத்தில அலலவமா இருந்தனை?”
“என்னை நடைந்தது? எப்படி அந்தப் வபண்டணச் சிடறப் பிடித்துக் வகமாண்டு ஜபமானைமாரகள் என்பஜத
ஒருவருக்கும வதரியவிலடல. கடைற்கடரப் பக்கமமாக உலமாவப் ஜபமானைவடளைக் கமாணவிலடல என்ற
இரத்தினை வணிகர மனைம குமுறிக் வகமாண்டிருக்கிறமார.”
“என்னை? இரத்தினை வணிகரமா?”
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“ஆம! வகமாடுங்ஜகமாளுரிஜலஜய வபரிய இரத்தினை வணிகரின் மகளைமானை அமுதவலலிடயத்தமான்
கமாணவிலடல. கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரரகளைமானை ஆந்டதக்கண்ணனின் ஆட்கள்தமான் சிடறப்
பிடித்துக்வகமாண்டு ஜபமாயிருக்க ஜவண்டும என்ற ஜபசிக்வகமாள்கிறமாரகள்.”
“ஆ” என்ற அலறல குமரனின் வமாயில வசமாலலமாக ஒலிக்கத் வதமாடைங்கித் தடடைப்பட்டைது. அவன்
முகத்திலிருந்த தடுமமாற்றத்டதக் கவனித்த அடமச்சர வபருமமான், “ஏன் இவ்வளைவு பதற்றமடடைகிறமாய்?
உனைக்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுர ரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடயத் வதரியுஜமமா?” என்ற ஜகட்டுவிட்டு
அவன் நிடலடயக் கூரந்து கவனிக்கலமானைமார அடமச்சர.
-----------
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5. குமரனின் சீற்றம
'வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகரின் மகள் அமுதவலலிடயக் வகமாள்டளைக்கமாரரகள் சிடறப்படுத்தி
விட்டைமாரகள்′ என்ற வசய்திடய அழுமபிலஜவள் கூறியஜபமாது குமரனைமால தன் உணரச்சிகடளைக்
கட்டுப்படுத்திக்வகமாள்ளைஜவ முடியவிலடல. அவன் முகத்தில ஜகமாபம வதரிந்தது. மீடச துடி துடித்தது.
கண்களில கிளைரச்சி ஜதமான்றியது. அவனுக்குப் புரியமாதபடி தமான் அவடனை நன்றமாகப் புரிந்து
வகமாள்வதற்கு அந்த விநமாடிகடளைப் பயன்படுத்திக் வகமாண்டைமார அடமச்சர அழுமபிலஜவள்.
“உடைஜனை என்டனைக் வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு அனுப்ப அடமச்சர வபருமமான் மனைமிடசய ஜவண்டும.
இத்தடகய அக்கிரமங்கள் வகமாடுங்ஜகமாளுரில நடைப்படத என்னைமால ஒரு கணமும வபமாறக்க முடியமாது”
என்ற அவன் குமுறியடதக் கூடை அழுமபிலஜவள் வதளிவமானை நிதமானைத்துடைன் ஆரமாய்ந்தமார.
“இரத்தினை வணிகரின் மகள் அமுதவலலிடய நீ ஏற்வகனைஜவ அறிந்திருப்பமாய் ஜபமாலிருக்கிறது குமரமா !”
“......”
அழுமபிலஜவளின் ஜகள்விக்கு மறவமமாழி ஏதும கூறமாமல தடல குனிந்தமான் குமரன். ஜமலும அவடனை
விடைமாமல ஜகள்விகளைமால துடளைக்கலமானைமார அழுமபிலஜவள். அவஜனைமா அவருடடைய எலலமாக்
ஜகள்விகடளையும வசவிமடுத்தபின், “அறிந்தவரகஜளைமா, அறியமாதவரகஜளைமா - யமாருக்குத் துன்பம
ஜநரந்தமாலும வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக் ஜகமாட்டைத்தின் தடலவன் என்ற முடறயில என் கடைடமடய
நமான் வசய்தமாக ஜவண்டும. அதற்கமானை கட்டைடளைடய எனைக்கு அளியுங்கள் அடமச்சர வபருமமாஜனை !”
என்றமான் குமரன். இவ்வமாற கூறியபின் அழுமபிலஜவள் ஜமலும அவடனைச் ஜசமாதிக்க விருமபவிலடல.
“கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரரகளின் படடைவயடுப்பிலிருந்து வகமாடுங்ஜகமாளுடரப் பமாதுகமாக்கும
ஏற்பமாடுகடளைச் வசய்யுமமாற இப்ஜபமாது உனைக்குக் கட்டைடளை இடுகிஜறன். உனைக்கு உதவியமாயிருக்கவும
வசய்திகடளை அவ்வப்ஜபமாது நமாம அறியச் வசய்யவும இந்த மமாளிடகயின் ஊழியரகளைமானை வலியனும
பூழியனும உன்னுடைன் வகமாடுங்ஜகமாளூர வருவமாரகள். அவரகடளையும உடைனைடழத்துக்வகமாண்டு நீ
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குப் புறப்படைலமாம” என்ற கட்டைடளையிட்டைமார அடமச்சர.
குமரன் எதற்கமாகஜவமா தயங்கி நின்றமான். அடமச்சர அழுமபிலஜவடளை அந்த விநமாடியில அவனைமால
புரிந்துவகமாள்ளை முடியவிலடல. தன்ஜனைமாடு வலியடனையும பூழியடனையும எதற்கமாகக்
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு அனுப்புகிறமார என்பஜத அவனுக்குச் சந்ஜதக மூட்டியது. ஜவளைமாவிக்ஜகமா
மமாளிடகக்குச் ஜசரநமாட்டின் அரசதந்திர மமாளிடக என்ற மற்வறமாரு வபயர உண்டு. மமாளிடகயில
உருவமாகிற முடிவுகளுக்கும, பின்னைமால ஏதமாவவதமாரு அரச தந்திர ஜநமாக்கம நிச்சயமமாக இருக்கும
என்படத அவன் அறிவமான். தன்டனை நிதமானைம வசய்து வகமாண்டு அடமச்சர வபருமமானிடைம மறபடி ஜபச
அவனுக்குச் சில விநமாடிகள் பிடித்தனை.
“ஐயமா ! வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக் ஜகமாட்டைத்திலுள்ளை வீரரகடளையும கடைற்படடையினைடரயும துடணக்
வகமாண்ஜடை ஆக ஜவண்டிய பமாதுகமாப்புக் கமாரியங்கடளை நமான் கவனித்துக் வகமாள்ளை முடியும. தங்களுக்கு
எப்ஜபமாதும உறதுடணயமாயிருக்கும ஊழியரகடளை என்ஜனைமாடு அனுப்பினைமால தமாங்கள் சிரமப்படை
ஜவண்டியிருக்குஜமமா?”
“அப்படி ஒன்றம சிரமமிலடல ! என் அந்தரங்க ஊழியரகளைமானை வலியனும பூழியனும உன்ஜனைமாடு
துடணவரமாமல இங்கு தங்கினைமாலதமான் வகமாடுங்ஜகமாளுரச் வசய்திகள் வதரியமாமல நமான் சிரமப்படுஜவன்.
அந்தச் சிரமம, சற்றமுன் வகமாடுங்ஜகமாளூர இரத்தினை வணிகரின் மகள் கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகளைமால
கடைத்திக் வகமாண்டு ஜபமாகப்பட்டைமாள் என்ற வசய்திடயக் ஜகட்டைவுடைன் நீ அடடைந்த சிரமத்டதப்
ஜபமாலிருக்கும” என்ற கூறிவிட்டுப் புன்னைடகஜயமாடு அவடனை நிமிரந்து பமாரத்தமார அடமச்சர. அவர
மனைத்தில ஏஜதமா உள்ஜநமாக்கம டவத்துக் வகமாண்டு ஜபசுகிறமாவரன்பது அவனுக்குப் புரிந்துவிட்டைது. அந்த
நிடலயில அவஜரமாடு அதிகம ஜபசி விவமாதிக்க விருமபவிலடல அவன். ஆனைமால, குமரனின்
மனைத்திஜலமா சீற்றம வபமாங்கிக் வகமாண்டிருந்தது.
அமுதவலலி சிடறப்பட்டைமாள் என்றறிந்ததனைமால வந்த சீற்றத்டத அடமச்சரின் உடரயமாடைலகள் ஜவற
அதிகமமாக்கினை. ஆனைமாலும, தன் சினைம வவளிஜய வதரியமாமல அடைக்கிக் வகமாண்டு அவருக்குப் பணிந்தமான்
அவன். உடைஜனை அவன் அங்கிருந்து வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குப் புறப்படை விருமபியதற்குக் கமாரணம,
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகடளை எதிரத்து அடைக்கும ஜநமாக்கம ஒன்றமட்டுமலல, ஜவளைமாவிக்ஜகமா
மமாளிடகயிலிருந்து எவ்வளைவு விடரவமாக வவளிஜயற முடியுஜமமா அவ்வளைவு விடரவமாக
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வவளிஜயறிவிடைஜவண்டும என்பதும ஒரு ஜநமாக்கமமாயிருந்தது. எத்தடனை வபரிய தீரனைமாக இருந்தமாலும
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்குள் நுடழந்துவிட்டைமால அவனுக்கு ஒரு தமாழ்வு மனைப்பமான்டம வந்துவிடும.
பிறரஜமல ஜகமாபம வருவதற்குப் பதில தனைக்குத் தன்ஜமஜலஜய ஒரு டகயமாலமாகமாத ஜகமாபம வரும.
இதனைமால எலலமாமதமான் குமரனுக்கு அங்கிருந்து விடரவில வவளிஜயற ஜவண்டுவமன்ற எண்ணம
உண்டைமாயிற்ற.
நண்பகலில குமரன் ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயிலிருந்து புறப்படை முடிந்தது. அடமச்சர வபருமமானின்
கட்டைடளைப்படி வலியனும பூழியனும கூடை உடைன் வந்தமாரகள். வஞ்சிமமா நகர எலடலடயக்
கடைக்கிறவடர புரவிகடளை விடரவமாகச் வசலுத்திக் வகமாண்டு ஜபமாகமுடியவிலடல. அரசவீதிகளும
வமாணிகப் வபருந் வதருக்களும கலகலப்பமாயிருந்தனை. நகர எலடலடயக் கடைந்ததும
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குச் வசலலும சமாடலயில விடரந்து வசலல முடிந்தது. வழியில
எதிரப்பட்டைவரகளிடைம எலலமாம வகமாடுங்ஜகமாளுர நிடலடயப்பற்றி அவரகள் ஜகட்டைறிந்தமாரகள்.
வகமாடுங்ஜகமாளூர முழுவதும வகமாள்டளைக்கமாரரகடளைப் பற்றிய பயம பரவியிருப்பதமாக
வழிப்ஜபமாக்கரகளிடைமிருந்து வதரிந்து வகமாள்ளை முடிந்தது. வழிப்ஜபமாக்கரகள் சிலரிடைம இரத்தினை வணிகர
மகள் அமுதவலலிடயப் பற்றிக் ஜகட்டைமான் குமரன்நமபி. வகமாடுங்ஜகமாளூர நகரிலும அந்தப்
வபண்கமாணமாமற் ஜபமாய்விட்டை வசய்தி பரபரப்டப உண்டு பண்ணியிருப்பதமாக அவரகள்
வதரிவித்தமாரகள். குமரன் இவ்வமாற வழியிடடை எதிரப்பட்டைவரகடளை விசமாரித்த ஜபமாவதலலமாம
வலியனும பூழியனும உள்ளூர நடகத்துக் வகமாண்டைமாரகள். “அந்த ஆந்டதக்கண்ணடனையும அவன்
குலத்தினைடரயும பூண்ஜடைமாடு ஜவரறப்ஜபன்” என்ற வஞ்சினைம கூறினைமான் குமரன். தடலநகருக்கும
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கும இடடைப்பட்டை சிற்றமாரகளிலும அமபலங்களிலும கூடைப் பயமும பரபரப்பும
பரவியிருந்தனை.
கதிரவன் மடலவமாயில விழுவதற்கு முன்னைதமாகஜவ அவரகள் வகமாடுங்ஜகமாளூடர அடடைந்து
விட்டைமாரகள். படடைக் ஜகமாட்டைத்தில இருந்த வீரரகள் யமாவரும வபமான்வமானியமாற்ற முகத்துவமாரத்திலும
கடைற்கடரஜயமாரப் பகுதிகளிலும கமாவலுக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்ததனைமால ஜகமாட்டைத்தில வீரரகள்
அதிகமமாக இலடல. இரண்வடைமாரு கமாவலரகளும மிகச்சில வீரரகளுஜம இருந்தனைர. அவரகடளைக்
ஜகட்டைஜபமாதும “வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகரின் மகள் அமுதவலலி கமாணமாமற்ஜபமானைது
உண்டமஜய” - என்ற வதரிவித்தமாரகள். அஜத சமயத்தில இன்ஜனைமார உண்டமஜயமாடு
முரண்படுவதமாகவும இருந்தது இந்தச் வசய்தி.
கடைலில வகமாள்டளைக்கமாரரகளின் மரக்கலங்கள் முதல நமாள் மமாடல எந்த இடைத்தில நின்றிருந்தனைஜவமா
அந்த இடைத்திலிருந்து முன்ஜனைறஜவமா, பின் வமாங்கஜவமா இலடல என்ற கூறினைமாரகள். அமுதவலலி
கமாணமாமற் ஜபமாய்விட்டைமாள் என்ற வசய்தியும வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் கடைலில அஜத இடைத்திலதமான்
இருக்கின்றனை என்படதயும இடணத்துப் பமாரத்தஜபமாது ஒன்ஜறமாவடைமான்ற வபமாருந்தவிலடல. ஆனைமால
சிந்திப்பதற்கு ஒரு கமாரணமும இருந்தது. முகத்துவமாரத்திலிருந்து நகருக்குள் வர ஏற்றபடி
வபமான்வமானியமாற்றின் கமாலவமாய் ஒன்ற இரத்தினை வணிகரின் மமாளிடகப் புறக்கடடைடய ஒட்டிச்
வசலகிறது. அந்தக் கமாலவமாய் வழிஜய சிற மரக்கலங்கள், பமாய்மரப் படைகுகள் ஊருக்குள் ஜபமாக்கு வரவு
உண்டு என்படத நிடனைவு கூரந்தமான் குமரன்.
ஒருகணம இரத்தினை வணிகளின் மமாளிடகக்ஜக ஜநஜர வசன்ற நிடலகடளை அறியலமாமமா என்ற
ஜதமான்றியது அவனுக்கு. அடுத்த கணம அப்படிச் வசய்யப் புகுவது சரியிலடல என்ற ஜதமான்றியது.
அடமச்சர வபருமமானைமால தன்ஜனைமாடு அனுப்பப்பட்டிருக்கும வலியனும பூழியனும தமான் எங்கு
வசன்றமாலும உடைன் வருவமாரகள் என்பதும அவன் அப்படிச் வசலவதற்கு ஒரு தடடையமாயிருந்தது. ஜமலும
வகமாடுங்ஜகமாளுர நகரம முழுவதுஜம கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரரகடளைப் பற்றிய பரபரப்பில ஆழ்ந்திருக்கும
ஜபமாது படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் தடலவனைமாகிய தமான் இரத்தினை வணிகருடடைய மமாளிடகடய மட்டும ஜதடிச்
வசலவது பலருக்குச் சந்ஜதகங்கடளை உண்டைமாக்கக்கூடும என்றம அவனைமால உணர முடிந்தது.
அந்த ஜவடளையில அவனுக்கு உண்டைமாகிய சீற்றம உடைஜனை வசயலமாற்ற முடியமாத சீற்றமமாக இருந்தது.
எப்படியும அன்றிரவு ஜதரந்வதடுத்த வீரரகள் சிலஜரமாடு படைகில வகமாள்டளை மரக்கலங்கள்
நிறத்தப்பட்டிருக்கும பகுதிக்குள் நுடழவவதன்ற திட்டைமிட்டைமான் அவன். கடைமபரகள் என்னும
வகமாள்டளைக்கமாரர கூட்டைத்டத நிரமூலமமாக்கிவிடைஜவண்டும என்னும அளைவிற்கு அவனுள் ஆத்திரம
நிடறந்திருந்தது. எங்கும பயமும பரபரப்பும நிடறந்திருந்த சூழ்நிடலயில வகமாடுங்ஜகமாளுர நகரஜம
உறங்கும நள்ளிரவு ஜவடளையில கடைற் பிரஜவசம வசய்வவதன்ற தீரமமானித்தமான் குமரன் நமபி,
வலியடனையும பூழியடனையும கூடை இயன்றவடர தவிரக்க விருமபினைமான் அவன். அதனைமால அவரகள்
உறங்கியபின்தன் குழுவினைருடைன் வபமான்வமானிக் கமாலவமாய் வழிஜய படைகில புறப்படைஜவண்டுவமன்பது
அவன் திட்டைம.
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“அஜத கமாலவமாய் வழியமாக நமாம புறப்படுகிற ஜவடளையில வகமாள்டளை மரக்கலத்டதச் ஜசரந்தவரகள்
கடைலிலிருந்து நகருக்குள் வந்து வகமாண்டிருந்தமால என்னை வசய்வது?”- என்ற வினைவினைமான் குமரனின் வீரர
குழுவில ஒருவன். அதற்குக் குமரன் மறவமமாழி கூறினைமான்.
“இத்தடகய கடைற்ஜபமாரில வவலலும நுணுக்கங்கடளை நம ஜபரரசரும கடைற்பிறக்ஜகமாட்டியவர என்ற
சிறப்பு அடடைவமமாழி வபற்றவருமமானை மமாமன்னைர வசங்குட்டுவர நமக்குப் பழக்கியிருக்கிறமார
என்றமாலும இரவுஜவடளையில நமாம முன்வனைச்சரிக்டகயமாகஜவ வசலலஜவண்டும.”
“ஆம; இத்தடகய பலக்குடறவமானை ஜவடளைகளில புத்திடயவிடை யுக்திடயஜய அதிகம
பயன்படுத்தஜவண்டும” என்றமான் குமரன்.
-------------
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6. நள்ளிரவில நிகழ்ந்தது
வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக் ஜகமாட்டைத்திற்கு அருகிலிருந்த வபமான்வமானியமாற்றக் கிடளைக்
கமாலவமாயிலிருந்து நள்ளிரவு ஜவடளையில அந்தப் படைகு புறப்பட்டைது. படைகில வகமாடுங்ஜகமாளுர குமரன்
நமபியும அவனுக்கு அந்தரங்கமமானைவரகளைமாகிய படடைக் ஜகமாட்டைத்து வீரரகள் மூவரும இருந்தனைர.
அடமச்சர அழுமபிலஜவளின் ஊழியரகளைமாகிய வலியனும பூழியனும படடைக்ஜகமாட்டைத்தில உறங்கிக்
வகமாண்டிருந்தஜபமாது அவரகளுக்குத் வதரியமாமஜல குமரன் புறப்பட்டிருந்தமான். முகத்துவமாரத்டத
வநருங்குகிறவடர அந்தக் கமாலவமாயின் இருபுறமும அடைரந்த ஜசமாடலகள் இருந்தனை. இயலபமாக
இருண்டிருந்த சூழடல இந்தச் ஜசமாடலகள் ஜமலும இருளைமாக்கியிருந்தனை. எனைஜவ பிறரறியமாமற்
வசலவதற்கு அந்தச் சூழ்நிடல மிகவும துடண வசய்தது.
நடுக்கடைலுக்குள் அவரகளுடடைய படைகு வசன்றஜபமாது அடலகள் அதிகமமாயிருந்தனை. கடைலில
கடைமபரகளும ஆந்டதக் கண்ணனும மரக்கலங்கடளை நிறத்தியிருந்த இடைஜமமா ஒன்றடர நமாழிடகப்
பயணத்துக்குரிய வதமாடலவு இருக்குவமன்ற ஜதமான்றியது. கடைலில அந்தப் பகுதியினைருஜக ஒரு சிற
தீவும அடமந்திருந்தது. படைகில ஜபமாய்க்வகமாண்டிருக்கும ஜபமாஜத என்னை வசய்வது என்பது பற்றிக்
குமரன் நமபி திட்டைமிடைத் வதமாடைங்கினைமான். அவன் சுறசுறப்பமாகவும தீவிரமமாகவும சிந்திக்கத்
வதமாடைங்குகிறமான் என்பதறிந்த நண்பரகள் மகிழ்ந்தனைர.
‘இந்த அகமாலத்தில ஆந்டதக்கண்ணன் உட்படை எலலமாக் வகமாள்டளைக்கமாரரகளும தத்தம மரக்கலங்களில
இருப்பமாரகளைமா? அலலது கலங்களிலிருந்து இறங்கித் தீவில ஒய்வு வகமாண்டிருப்பமாரகளைமா? தீவில
இருப்பமாரகளைமானைமால நமாம கலங்களில நுடழயலமாம. கலங்களில இருப்பமாரகளைமானைமால நமாம தீவில
துடழயலமாம. இவரகள் சிடறப்பிடித்து வந்த இரத்தினை வணிகளின் மகடளை எங்ஜக தங்க
டவத்திருக்கிறமாரகவளைன்பதும நமக்குத் வதரியஜவண்டும’ - என்வறலலமாம சிந்திக்கத் வதமாடைங்கினைமான்
அவன். வமலல வமலல அவரகள் படைகு வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் நிறத்தப்பட்டிருந்த பகுதிடய
வநருங்கியது. தீவில ஒதுங்கியிருந்த ஒரு பகுதியில இறங்கிச் சுற்றச் சூழலகடளை அறிந்த பின் ஜமஜல
என்னை வசய்ய ஜவண்டுஜமமா அடதச் வசய்வவதன்ற முடிவு வசய்தமான் குமரன்.
அவரகளுடடைய படைகு தீவருஜக ஒதுங்கியஜபமாது தீவு அடமதியமாயிருந்தது. கருமபூதங்கடளைப்ஜபமால
அடைரந்த மரங்கள் வதன்பட்டைனை. நமாலவரும படைடகக் கடரயருஜக இழுத்து அது உட்கடைலுக்கு நகரந்து
விடைமாமல மரத்துடைன் இறக்கிக் கயிற்றமால பிடணத்தபின் தீவுக்குள் வசன்றனைர. தீவில - வகமாள்டளைக்
கமாரரகள் யமாரும தங்கியிருப்பதற்கமானை எந்த அடடையமாளைமும வதரியவிலடல. தீஜவமாரமமாக நிறத்தியிருந்த
மரக்கலங்களில எந்த மரக்கலத்தில வகமாள்டளைக்கமாரரகள் தடலவனைமாகிய ஆந்டதக் கண்ணன்
தங்கியிருப்பமான் என்ற அநுமமானைம வசய்ய முடனைந்தமான் குமரன். முதலில அது அவ்வளைவு சுலபமமானை
கமாரியமமாயிலடல. ஜநரம வசலலச் வசலல கவடலயும அதிகமமாகிக் வகமாண்டிருந்தது. இறதியில
குமரஜனை தனைக்குள் ஒரு முடிவு வசய்து வகமாண்டு அடத மற்றவரகளுக்கு விவரித்தமான்.
“நண்பரகஜளை ! நீங்கள் யமாவரும இங்ஜகஜய தங்கியிருக்க ஜவண்டும நமான் திருமபி வருகிறவடர
கண்டிப்பமாக இங்கிருந்து அடசயக் கூடைமாது. நமான் திருமபுவதற்குத் தமாமதமமானைமால நீங்களைமாகஜவ எனைக்கு
ஏஜதனும அபமாயவமன்ற கற்படனை வசய்து வகமாள்ளைவும ஜவண்டியதிலடல. படைடகமட்டும நமான்
வகமாண்டு வசலஜவன். அடடையமாளைமமாக நமான்-உங்கடளை இருக்கச் வசமாலகிற இடைத்திஜலஜய நீங்கள்
இருக்கஜவண்டியது மிகமிக அவசியம. ஏவனைனில நமான் எந்த அவசரத்தில திருமபி வந்தமாலும நீங்கள்
உடைஜனை என்ஜனைமாடு புறப்படை ஆயத்தமமாயிருக்க ஜவண்டும. திருமபி வந்து நமான் தீவில இறங்கி
உங்கடளைத் ஜதடுமபடி ஆகிவிடைக் கூடைமாது.”
அவன் கூறியபடிஜய ஆயத்தமமாயிருக்க அவரகள் இணங்கினைர. குமரன் படைகில புறப்பட்டைமான். அந்தக்
வகமாள்டளை மரக்கலங்களுக்கிடடைஜய வசலவது மிகவும கடினைமமாயிருந்தது. சில மரக்கலங்களில உருவிய
வமாளுடைன் கடைமபரகள் கமாவலுக்கு நின்றமாரகள். இன்னும சில மரக்கலங்கள் அடமதியடடைந்திருந்தனை.
தமான் அந்த நிடலயில அப்ஜபமாது மிகமிக அபமாயமமானை கமாரியத்டதச் வசய்து வகமாண்டிருக்கிஜறமாம
என்படதக் குமரன் ஒவ்வவமாரு கணமும உணரந்தமான். வகமாள்டளைக்கமாரரகளின் மரக்கலங்களுக்கு
இடடைஜயதமான் படைகில வசலவடத அவரகளில யமாரமாவது பமாரத்து விட்டைமால என்னை ஆகும என்படத
நிடனைக்கத் வதமாடைங்கிய ஜபமாஜத பமாதமாதிஜகச பரியந்தம நடுங்கியது.
படைகு வசலுத்திச் வசலலுமஜபமாதும கவனைமமாக வசலுத்திச் வசலலஜவண்டியிருந்தது. இருளின்
மிகுதியினைமால வழி வதரியமாமஜலமா கவனைக்குடறவமாகஜவமா வபரு மரக்கலங்களில எங்கமாவது தன் படைகு
இடித்ஜதமா, ஜமமாதிஜயமா, ஓடச எழுந்தமால - உடைஜனை பமாய்ந்ஜதமாடி வரும முரட்டுக் கடைமபரகளிடைம தமான்
சிக்கிக்வகமாள்ளை ஜநரிடும என்படதயும நன்கு உணரந்து, தன் விழிப்ஜபமாடு இருந்தமான் குமரன். ஒன்றம
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புரியமாமல புதிர ஜபமாலிருந்த பல மரக்கலங்களின் பக்கங்களில நுடழந்து திருமபி வந்த பின்நன்கு
அலங்கரிக்கப்பட்டைதும மற்றவற்டறக் கமாட்டிலும சிறப்பமாக ஜவறபட்டுத் ஜதமாற்றமளித்ததும, மிகப்
வபரியதுமமானை ஒரு மரக்கலம வதரிந்தது. அதன் உச்சியில கபமாலமும வகமாடுவமாளுமமாகப் பறந்த
கடைமபரகளின் குரூரமமானை வகமாடி, ஜமல தளைத்தில நமாட்டியிருந்த தீப்பந்த ஒளியில மங்கலமாகத் வதரிந்தது.
எலலமா மரக்கலங்களிலுஜம கடைமபரகளின் வகமாடி பறந்தது என்றமாலும இந்தப் வபரிய மரக் கலத்தில மிகப் வபரியதமாகவும அதிக உயரத்திலும பறந்து வகமாண்டிருந்தது. தளைத்தில கமாவலரகளும நின்ற
வகமாண்டிருந்தனைர. குமரன் தனைக்குள் சிந்தித்தமான்.
‘சூழ்நிடலகடளையும ஜதமாற்றத்டதயும வகமாண்டு ஆரமாயுமிடைத்து இதுதமான் ஆந்டதக்கண்ணனின்
மரக்கலமமாக இருக்க ஜவண்டும. இந்த மரக்கலத்தில ஏறிப் பமாரப்பதற்கு மட்டும ஒரு வமாய்ப்புக்
கிடடைத்தமால என் ஆருயிரக் கமாதலி அமுதவலலி எங்ஜக சிடறப்பட்டிருக்கிறமாள் என்படதக்
கண்டுபிடித்து விடைலமாம.’
‘ஜமஜல என்னை வசய்யலமாம? என்னை வசய்தமால நமான் நிடனைத்தது டககூடும?’ - என்வறண்ணியபடிஜய
அந்தப் வபரு மரக்கலத்தின் நமான்கு பக்கத்துச் சூழ்நிடலகடளையும கணித்தறிவதற்கமாக வலம
வருவதுஜபமால படைகில ஒருமுடற சுற்றி வந்தமான்.
மரக்கலத்தின் ஒரு பகுதியில வலிடமயமானை கயிற்ற ஏணி ஒன்ற வதமாங்கிக் வகமாண்டிருந்தது.
கடைற்பரப்பிலிருந்து மரக்கலத்தின் ஜமலதளைத்திற்கு ஏறிச் வசலவதற்கு அதுதமான் ஒஜர வழி என்படத
அவனைமால உய்த்துணர முடிந்தது. ஆனைமாலும அப்படிக் கயிற்ஜறணி வழியமாக ஏறிச் வசலவதற்கு முன்,
மற்ற மரக்கலங்களில கமாவலுக்கமாகத் தளைத்தில நிற்பவரகளுக்குத் தமான் கயிற்ஜறணியில ஏறம கமாட்சி
வதரியுமமா? அந்தக் கமாட்சியினைமால அவரகள் கவரப்படுவமாரகளைமா என்படதச் சிந்திக்க ஜவண்டியிருந்தது.
நலலஜவடளையமாகக் கயிற்ஜறணி வதமாங்கிய பகுதிக்கு ஜநர எதிஜர பமாரடவயிலிருந்த மரக்கலத்தின்
தளைத்தில தீப்பந்தங்கஜளைமாடு கமாவலுக்கு நின்ற வீரரகள் அப்ஜபமாதுதமான் பந்தங்கடளை அவித்துவிட்டு
உறங்கப் ஜபமாகத் வதமாடைங்கியிருந்தமாரகள். அடதத் தவிர மற்ற மரக்கலங்களுக்குக் கமாட்சி வதரியமாதபடி
ஆந்டதக்கண்ணனின் கலஜம மடறத்துவிடும என்ற வதரிந்தது.
தமான் வந்திருந்த சிற படைடக ஆந்டதக்கண்ணனின் மரக் கலத்ஜதமாடு பிடணத்துவிட்டு கயிற்ஜறணியில
ஏறவதற்குத் வதமாடைங்கினைமான் குமரன். கமாற்றினைமால ஒரு வதமாலடல ஏற்பட்டைது. அவன் மரக்கலத்ஜதமாடு
பிடணத்த படைகு - கமாற்றில மரக் கலத்ஜதமாடு உறமாயத் வதமாடைங்கியதனைமால ஏற்பட்டை ஒடச - ஜவற
மரக்கலங்களுக்கு எட்டி யமாரமாவது அடதக் கவனிக்க ஜநரிடுஜமமா என்ற தயங்கினைமான் குமரன்.
கடைல அடலகளின் ஒடசயில அந்த ஓடச வபரிதமாகக் ஜகட்கமாததினைமாஜலமா அலலது அப்படி ஒரு சப்தம
பல மரக் கலங்கள் அருகருஜக நிறத்தியிருக்கும கடைற் பகுதியில இயல பமாகஜவ உண்டைமாகும என்ற பிறர
எலலமாம கருதிவிட்டைதினைமாஜலமா, குமரனுக்கு ஒர அபமாயமும ஏற்படை அந்த ஓடச ஏதுவமாகவிலடல.
கயிற்ஜறணியில அடிக்கடி ஏறிப் பழக்கமிலலமாத கமாரணத்தமால விடரவமாக ஏற முடியவிலடல. அந்த மனை
நிடலயில இருந்த பதற்றமும, பழக்கமிலலமாத கயிற்ஜறணியில ஏறம கமாரியமும ஜசரந்து குமரடனை
விடரவமாக இயங்க முடியமாமற் வசய்தனை. வசய்தலும, சுழலதலுமமாகிய நிடலயில கயிற்ஜறணிடயத்
தமாங்கி வமலல வமலல ஜமஜலறிய ஜவடளையில ஜமஜல கப்பவின் மரச் சட்டைங்களைமாகிய தளைத்தில யமாஜரமா
நடைந்து வசலலும கமாலடிஜயமாடச ஜகட்கஜவ கயிற்ஜறணிஜயமாடு பக்கவமாட்டில ஒண்டிக்வகமாள்ளை
ஜவண்டியதமாயிற்ற.
இவ்வமாற நீண்டை ஜநரம முயன்ற ஜமலதளைத்டத அடடைந்தமான் குமரன். ஜமல தளைத்திலிருந்து படிகளில
இறங்கி உள்ஜளை மரக் கலத்தின் பகுதிகளுக்குச் வசலல முடியமாமல அந்தப் படி இறங்குகிற வழியில
உருவிய வமாளுடைன் கடைமபன் ஒருவன் அமரந்திருந்தமான். அவன் கண்ணயரகிறவடர குமரன் நமபி
கமாத்திருந்தமான் ‘படிகளில இறங்குமஜபமாது யமாரமாவது எதிஜர வந்தமால என்னை வசய்வது?’
என்படதவயலலமாம சிந்திக்க ஜநரஜமமா வமாய்ப்ஜபமா இலடல. மரக்கலத்தின் உட்பக்கத்தில ஒவ்வவமாரு
தடுப்பமாகத் தடுக்கப்பட்டிருந்த அடறகளில எதிலமாவது வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகரின் மகளும
தன் ஆருயிரக் கமாதலியுமமாகிய அமுதவலலி சிடற டவக்கப்பட்டிருப்பமாளைமா என்ற கண்டுபிடிப்பஜத
அவனுடடைய முதன்டம ஜநமாக்க மமாயிருந்தது.
படியிறங்கியதும முதற் கூடைத்தில பூதம படுத்து உறங்குவது ஜபமால வபருங்குறட்டடை விட்டு உறங்கிக்
வகமாண்டிருந்தமான் ஆந்டதக்கண்ணன். அந்த மமாமிச மடலயின் அருஜக மதுக்குடைங்கள் கவிழ்ந்து
கிடைந்தனை. விகமாரமமாகக் கமால பரப்பி வீழ்ந்து கிடைக்கும அந்தக் வகமாள்டளையர தடலவடனைப் பமாரப்பதற்ஜக
பயமமாகவும அரு வருப்பமாகவும இருந்தது. வகமாள்டளையடிக்கிற வபமாருள்கடளையும, வபமான், மணி, முத்து
முதலியவற்டறயும பமாதுகமாப்பமாக நிடறத்து டவக்கிற பகுதிகடளையும அந்த மரக்கலத்தினுள்ஜளை சுற்றிப்
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பமாரத்தமான் குமரன்நமபி பலநமாள் முற்றடகக்குரிய உணவுப்வபமாருள்களும, ஏற்பமாடுகளும அந்த
மரக்கலத்தில இருப்படத அவனைமால புரிந்து வகமாள்ளை முடிந்தது. ஆயினும அமுதவலலிடயப் பற்றிய
விவரம எதுவும வதரியவிலடல. ஜவற சில மரக்கலங்களிலும அவன் ஏறி இறங்கினைமான். ஒரு வபரிய
முற்றடகக்கும, வகமாள்டளையிடைலுக்கும ஜவண்டிய எலலமா ஏற்பமாடுகளுடைனும அந்தக் கலங்கள்
வந்திருப்பது விநமாடிக்கு விநமாடி உறதிப்பட்டைது. அவன் மனைதில ஆள் வலிடமயும, ஆயுதங்களின்
வலிடமயும கூடை அவரகளிடைம மிகுதியமாய் இருப்படத அவன் அங்ஜக வதளிவமாகக் கண்டுணரந்தமான்.
ஒற்றறிவதற்கமாக ஏறி இறங்கிய மரக்கலம ஒன்றில கமாவலுக்கிருந்த வகமாள்டளை வீரரகள் இருவருடடைய
உடரயமாடைடல அவன் ஒட்டுக் ஜகட்க ஜநரந்தது.
“இந்த முற்றடகயினைமால நமக்குப் வபரும பயன் வரப் ஜபமாகிறது. நலல வமாய்ப்பு இது. ஜசர ஜவந்தர
வசங்குட்டுவர வடை திடசயில குயிலமாலுவம வடர படடைத் தடலவரகளுடைனும, ஜசர டசன்யத்தின்
வபருமபமான்டமயமானை வீரரகளுடைனும படடைவயடுத்துச் வசன்றிருக்கிறமார. வகமாடுங்ஜகமாளூரிஜலமா
வஞ்சிமமா நகரத்திஜலமா வீரரகள் அதிகமிலடல. இந்த இரண்டு வபருநகரங்களிலும உள்ளை
வசலவங்கடளைக் வகமாள்டளையிடை இடதவிடைப் வபமான்னைமானை சமயம நம தடலவருக்கு வமாய்க்கமாது”
என்றமான் முதற் கடைமபன்.
“ஆம! ஜநற்றிரவுகூடை நமமவரகளிற் சிலர கடைலிலிருந்து வபமான்வமானியமாற்ற முகத்துவமாரத்தின் வழிஜய
வகமாடுங்ஜகமாளுரின் நிடலடய ஒற்றறிவதற்கமாகச் வசன்ற வந்தமாரகளைமாஜம? எப்படி இருக்கிறது
நிடலடம?” என்ற முதலவடனைக் ஜகட்டைமான் இரண்டைமாங் கடைமபன்.
இந்த இடைத்தில குமரன்நமபியின் புலன்கள் கூரந்து ஒன்றமாகி அந்தப் ஜபச்டச உற்றக் ஜகட்டைனை. அப்படி
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தின் வழிஜய ஒற்றறியச் வசன்ற கடைமபர குழுவினைரமாலதமான் அமுதவலலி
சிடறப்பட்டிருக்க ஜவண்டு வமன்ற அவனைமால யூகிக்க முடிந்தது.
--------------
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7. குமரன்நமபியின் திட்டைம
அன்ற நள்ளிரவில உடைன் வந்த வீரரகடளை நடுக்கடைல தீவில கமாத்திருக்கச் வசய்துவிட்டுக் கடைமபரகளின்
வகமாள்டளை மரக் கலங்களில புகுந்து உளைவறியச் வசன்ற குமரன்நமபி திருமபி வரத் தமாமதமமானை
ஒவ்வவமாரு விநமாடியும கமாத்திருந்த வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரரகள் கணக்கற்ற சந்ஜதக
நிடனைவுகளைமால குழப்பமடடையலமானைமாரகள். ஒரு ஜவடளை குமரன் நமபி கடைமபரகளின் டகயில சிக்கிச்
சிடறப்பட்டு விட்டைமாஜனைமா என்ற சந்ஜதகமும இடடையிடடைஜய மனைத்தில ஜதமான்றி அவரகடளை
பயமுறத்தியது. நலல ஜவடளையமாக ஜமலும அவரகளுடடைய வபமாறடமடயச் ஜசமாதிக்கமாமல குமரன்
நமபி திருமபி வந்து ஜசரந்தமான்.
வந்ததும வரமாததுமமாக, “உடைஜனை வந்தது ஜபமாலஜவ கடரக்குத் திருமபி விடுஜவமாம! வகமாடுங்ஜகமாளுரப்
படடைக் ஜகமாட்டைத்திற்குச் வசன்ற மற்றவற்டறச் சிந்திப்ஜபமாம” என்ற அவரகடளை விடரவு படுத்தினைமான்
குமரன் நமபி அவன் அவ்வமாற விடரவு படுத்துவதற்கு ஏஜதனும கமாரணம இருக்க ஜவண்டுவமன்ற
உணரந்தவரகளைமாக அவரகளும உடைஜனை அவஜனைமாடு படைஜகறிப் புறப்பட்டைனைர. படைகு கடைலின் அடலகள்
நிடறந்த பகுதிடய எலலமாம கடைந்து வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்டத அடடைகின்றவடர அவரகள்
ஒருவஜரமாவடைமாருவர அதிகமமாகப் ஜபசிக் வகமாள்ளைவிலடல.
கடர ஜசரந்தபின் விடிவதற்குக் வகமாஞ்ச ஜநரஜம இருந்தது. குமரன்நமபி உட்படை யமாவருஜம
ஜசமாரவடடைந்திருந்தமாரகள். ஜபசி முடிவு வசய்ய ஜவண்டியவற்டறக் கமாடலயில ஜபசிக் வகமாள்ளைலமாம
என்ற எண்ணஜம அவரகளுக்கு அப்ஜபமாது ஜதமான்றியது. உறங்குகின்ற மனைநிடல யமாருக்குஜம இலடல
என்றமாலும உடைலுக்கு ஓய்வு வகமாடுக்க ஜவண்டியிருந்தது. மறநமாள் வபமாழுது புலரந்தது.
படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரரகள் கலந்து ஜபசினைமாரகள். குமரன் நமபியின் மனைம வகமாள்டளைக் கமாரரகளைமால
கடைத்தப்பட்டைதமாகக் கூறப்பட்டை அமுதவலலியின் நிடல என்னைஜவமா, ஏஜதமா என்படதப் பற்றிய
கவடலயில ஆழ்ந்திருந்தமாலும வீரரகளிடடைஜய அவன் சில திட்டைங்கடளைக் கூறலமானைமான்.
“பலமுடற நமமுடடைய வபருமன்னைர வசங்குட்டுவரமால ஓடை ஓடை விரட்டைப்பட்டிருக்கும இந்தக் வகமாடிய
கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரரகளைமானை கடைமபரகள் மறபடி சமயம பமாரத்து முற்றடகயிட்டிருக்கிறமாரகள். நம
மன்னைரும ஜசர நமாட்டுப் வபரும படடைகளும வடைக்ஜக படடைவயடுத்துச் வசன்றிருப்படத அறிந்ஜத
வகமாள்டளைக்கமாரக் கடைமபரகள் இந்த ஏற்பமாட்டடைச் வசய்திருக்கிறமாரகள். வகமாடுங்ஜகமாளுரப்படடைக்
ஜகமாட்டைத்திஜலமா நமாம சிலரதமான் இருக்கிஜறமாம. தடலநகரில ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயிலிருந்து தமடம
வந்து சந்திக்குமபடி அடமச்சர அழுமபிலஜவள் எனைக்குக் கட்டைடளையிட்டிருந்தமார. அவடரப் ஜபமாய்ப்
பமாரத்து வந்ஜதன். கடைற்கடரயிலும, வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்திலும வகமாடுங்ஜகமாளூர நகரிலும
பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளைப் பலப்படுத்துமமாற என்டனை அடமச்சர வபருமமான் ஜவண்டிக்
வகமாண்டிருக்கிறமார. ஜமலும...”என்ற வசமாலலிக் வகமாண்ஜடை வந்த குமரன் நமபி தயங்கிப் ஜபச்டச
நிறத்தினைமான்.
“ஜமலும என்னை?...ஏன் வசமாலல வந்தடதப் பமாதியிஜலஜய நிறத்திவிட்டீரகள்?” என்ற வினைவினைமான்
படடைக் ஜகமாட்டைத்டதச் ஜசரந்த வீரவனைமாருவன். ஆனைமால குமரன் நமபிஜயமா தன் தயக்கத்டத வதமாடைர
விட்டைவனைமாக ஜமலும சிந்தடனையில ஆழ்ந்தமான். அவன் வசமாலவதற்கிருந்த வசய்திஜயமா வகமாடுங்ஜகமாளுர
இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலி கமாணமாமற்ஜபமானைடதப் பற்றியது. அடதத் தமாஜனை படடை
வீரரகளிடைம தன் வமாய்வமமாழியினைமால வசமாலலி விவரிப்பதற்கு அவன் மனைம ஜவதடனைப்பட்டைது. என்னை
கமாரணத்தினைமாஜலமா இவ்வளைவு பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளையும மீறி வகமாடுங்ஜகமாளுரில அப்படி ஒரு
நிகழ்ச்சி நடைந்திருக்கும என்படத அவன் மனைம நமப மறத்தது.
ஆனைமால வகமாடுங்ஜகமாளுர நகவரங்கும அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடைந்தடதயும, அடத அஜத இரவில நகர
பரிஜசமாதடனைக்கமாக வந்திருந்த அடமச்சர அழுமபிலஜவள் அறிந்து வசன்றடதயும பற்றிப் பரபரப்பமாகப்
ஜபசிக்வகமாண்டிருந்தமாரகள். இரத்தினை வணிகர வீட்டில தமாஜனை ஜநரிற்வசன்ற இச்வசய்திபற்றி அறிய
குமரன்நமபி கூசினைமான். ஆனைமால இரத்தினை வணிகரின் வீட்டிலும அதற்குரிய ஜசமாகம
பரவியிருப்பதமாகஜவ மற்றவரகள் மூலம அவன் ஜகள்விப்பட்டைறிய முடிந்தது. இப்ஜபமாது வீரரகள்
திருமபத் திருமப அவடனைக் ஜகள்விகளைமால துடளைக்கத் வதமாடைங்கினைர. எனைஜவ அவன் தன் மனைத்தில
ஏற்பட்டை சந்ஜதகத்டதக் கூற ஜவண்டியதமாயிற்ற. கப்பலில கடைமபரகள் ஜபசிக்வகமாண்டிருந்தடத ஒட்டுக்
ஜகட்டைதிலிருந்து அமுதவலலி கமாணமாமற் ஜபமானை இரவில அவரகள் வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தின் வழி
வந்து திருமபியிருக்கிறமாரகள் என்ஜற வதரிந்தது. தமான் வகமாள்டளைக் கப்பலில ஒட்டுக்ஜகட்டைறிந்த
வசய்திடயக் கூறமாமஜல, “அமுதவலலி வகமாள்டளைக்கமாரரகளைமானை கடைமபரகளிடைம சிடறப்பட்டிருப்பது
சமாத்தியவமனை உங்களுக்குத் ஜதமான்றகிறதமா?” என்ற தன் நண்பரகளைமானை படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரரகளிடைம
ஜகட்டைமான் குமரன் நமபி.
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“சமாத்தியவமன்ற ஜதமான்றவிலடலதமான் படடைத்தடலவஜர. ஆனைமால சமாத்தியமிலடல என்றம எப்படி
மறப்பது?” என்ஜற அவரகளிடைமிருந்து மறவமமாழி கிடடைத்தது.
அதன்பின் அந்த வினைமாவுக்கு விடடை கமாண்படத விடுத்து முற்றடகயிட்டிருக்கும வகமாள்டளைக்கமாரரகளின்
மரக்கலங்கடளை விரட்டியடிப்பது எவ்வமாற என்படதயும அவரகளிடைமிருந்த இரத்தின் வணிகரின் மகள்
அமுதவலலிடய மீட்பது எவ்வமாற என்படதப் பற்றியுஜம படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரரகஜளைமாடு அவன்
கலந்தமாஜலமாசிக்க ஜவண்டியிருந்தது. பல வகமாள்டளைமரக் கலங்களில முற்றடகயிட்டிருக்கும
எண்ணிக்டக நிடறந்து முரட்டுக் வகமாள்டளைக்கமாரரகஜளைமாடு சில வீரரகடளைக் வகமாண்டு மட்டுஜம
ஜநருக்கு ஜநர எதிரப்பவதன்பது சமாத்தியமிலடல. ஆகஜவ சமாதுரயத்தமால எதிரிகடளை மடைக்க ஜவண்டிய
நிடலயில தமாங்கள் இருப்படத குமரன் நமபி நன்கு உணரந்திருந்தமான்.
திடீவரன்ற இருந்தமாற்ஜபமாலிருந்து நண்பரகளிடைம விஜநமாதமமானை ஜவண்டுஜகமாடளை விடுத்தமான்.
“ஜசர நமாட்டு அரச முத்திடரயமாகிய விற்வகமாடி இலச்சிடனைஜயமாடு கூடிய புத்தம புதுக் வகமாடித்
திடரச்சீடலகள் சில நூற இப்ஜபமாது உடைஜனை ஜவண்டும. நமது சூழ்ச்சிடய அடவ மூலஜம வதமாடைங்க
முடியுவமன்ற ஜதமான்றகிறது.”
“படடைத் தடலவஜர! உங்கள் ஜவண்டுஜகமாள் விஜநமாதமமாக இருக்கிறது. வலிடமயமானை ஆட்கள்
இருந்தமாஜல வகமாடியவரகளைமானை கடைமபரகடளை வவற்றி வகமாள்வது அருடம. நீங்கஜளைமா ஜசர நமாட்டுக்
வகமாடிச் சீடலகடளைக் வகமாண்ஜடை அவரகடளை வவன்றவிடை நிடனைக்கிறீரகள்” என்ற சந்ஜதகமும
தயக்கமுமமாக ஒரு வீரனிட்மிருந்து படடைத் தடலவன் குமரன் நமபிக்கு மறவமமாழி கிடடைத்தது.
குமரன் நமபி அடதக்ஜகட்டு மனைந்தளைரஜவமா தயங்கஜவமா வசய்யமாமல சிரித்த முகத்துடைஜனைஜய அந்த
வீரனுக்கு மறவமமாழி கூறலமானைமான். “மரத்டத ஜநமாக்கிக் கற்கடளை எறிஜவமாம. கற்களைமால மமாங்கமாய்கள்
உதிருமமானைமால நமக்குப் பயன்தமாஜனை? கமாய்கள் விழமாவிட்டைமால நமக்வகன்னை? மறபடி ஜவற கற்கடளை
எறிஜவமாம. அரச தந்திரச் சூழ்ச்சிகள் யமாவுஜம இப்படித்தமான். நமாம நிடனைக்கிறபடிஜய தமான்
முடியஜவண்டும என்ற திட்டைமிடை இயலமாது. ஆனைமால நமாம நிடனைக்கிறபடிஜயதமான்
முடியஜவண்டுவமன்ற திடை நமபிக்டகயுடைஜனைஜய வசயடலத் வதமாடைங்க ஜவண்டும. அதில எள்ளைளைவும
தளைரச்சியிருக்கக் கூடைமாது.”
“மமாங்கமாய்கள் விழுவதற்குப் பதிலமாக நமாம எறிந்த கற்கஜளை நமஜமல திருமபி விழுவதுஜபமால
ஜநரந்துவிட்டைமால என்னை வசய்வது?” எனை ஒரு வீரன் ஜகட்டைமான்.
"தீவிடனைவசத்தமால சிலருக்கு அப்படியும சிலசமயங்களில ஜகடுகள் ஜநரலமாம. ஆனைமால எப்படி
ஜநருவமன்பஜத நம எண்ணமமாக முன் நிற்குமமானைமால நமாம எடதயுஜம துணிந்து வசய்வதற்கு
உரியவரகளைமாக முடியமாது.”
குமரன்நமபியின் இந்த மறவமமாழிக்குப் பின் வீரரகள் யமாரும அவடனை எதுவும வினைமாவத்
துணியவிலடல. ஜசர நமாட்டு விற்வகமாடிச் சீடலகடளைக் வகமாண்டு வந்து ஜசரக்கும வபமாறப்பு வீரரகள்
சிலரிடைம ஒப்படடைக்கப்பட்டைது. குமரன் நமபி தன் மனைத்தினுள் திட்டைம வகுக்கத் தடலப்பட்டைமான்.
கடைமபரகடளை ஒடுக்கி ஒழிக்க அவன் மனைத்தில இரண்டு கமாரணங்களைமால இப்ஜபமாது அவன் சபதம
ஜமற்வகமாள்ளை ஜவண்டியிருந்தது. நமாட்டுக் கடைடமடயத் தவிர அன்புக் கடைடமயும இதில இருந்தது.
அவனுடடைய ஆளுயிரக் கமாதவிடயத் ஜதடும கடைடமயும இதில கலந்திருந்ததனைமால சபதத்துக்கு உறதி
அதிகமமாகி இருந்தது. அவனுடடைய திட்டைத்துக்கமானை எலலமா ஏற்பமாடுகளும நிடறஜவற அந்த நமாள்
முழுதும ஆயிற்ற. அன்றிரவு மீண்டும அவரகள் கலந்து ஜபசித் திட்டைமிடுவதில கழிந்தது. அடுத்த நமாள்
இரவு மீண்டும வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தின் வழிஜய கடைலிற் வசன்ற வகமாள்டளைக்கமாரரகளின்
மரக்கலங்கடளை அடடைய ஜவண்டும என்றம தங்கள் சூழ்ச்சிகடளைச் வசயலமாக்கிக் கடைமபரகடளை
முறியடிக்க ஜவண்டுவமன்றம அவரகள் தீரமமானித்திருந்தமாரகள். புத்தமபுதிய திடரச்சீடலகளில
எழுதப்பட்டை ஜசரரகளின் விற்வகமாடிகள் சில நூற ஆயத்தமமாகி இருந்தனை. அடுத்த நமாள் பகற்வபமாழுது
முழுதும ஒய்வமாக இருந்தமாரகள் அவரகள். இரவில உறக்கமின்றி கழிக்க ஜவண்டியிருந்ததமால குமரன்
நமபியும படடைக் ஜகமாட்டைத்து வீரரகளும, அன்ற பகற் வபமாழுதில கடளைப்பமாற ஜவண்டியிருந்தது.
-------------
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8. மரக்கலங்கள் எங்ஜக?
குமரன் நமபியும அவன் நண்பரகளைமானை படடைக் ஜகமாட்டைத்து வீரரகளும ஆவஜலமாடு எதிரபமாரத்திருந்த
அடுத்த நமாள் இரவும வந்தது. வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தில அவரகள் புறப்பட்டுச் வசலவதற்குப்
படைகுகள் வரிடச வரிடசயமாகக் கமாத்திருந்தனை. படைகுகடளைப் படடைக் ஜகமாட்டைத்து வீரரகஜளை வசலுத்திக்
வகமாண்டு ஜபமாவதில சில இடடையூறகள் இருந்தனை. ஒரு குறிப்பிட்டை எலடலடய அடடைந்தவுடைன்
படைகுகளில இருக்கும வீரரகள் தமாங்கள் எந்தக் கமாரியத்டதச் வசய்ய வந்தமாரகஜளைமா அந்தக் கமாரியத்டதச்
வசய்வதற்கமாகப் படைகுகளிலிருந்து நீங்கிச் வசன்றமால அவரகள் மறபடி திருமபி வருகிறவடர உரிய
இடைத்திஜல, தப்பித் திருமபிச் வசலவதற்குப் படைகுகள் நிறத்தப் பட்டிருக்க ஜவண்டுவமன்ற கருதிப்
வபமாறப்பு வமாய்ந்த படைஜகமாட்டிகடளை உடைன் அடழத்துச் வசலல ஏற்பமாடைமாகி இருந்தது அன்டறக்கு.
ஜமலும அன்றிரவு அவரகள் திட்டைமிட்டிருந்த சூழ்ச்சிடயப் ஜபமாய் நிடறஜவற்றவதற்கும, நிடறஜவற்றி
விட்டுத் திருமபி வருவதற்கும - சந்தரப்ப ஜவகத்டதயும, அவசரத்டதயும உணரந்து அதற்ஜகற்றபடி
படைடகச் வசலுத்துவதற்கும அவசியம இருந்தது. அதனைமால கடைலில எந்த நிடலயிலும படைகு
வசலுத்துவதில சூரரகளைமானை படைஜகமாட்டிகள் சிலடர முன் கூட்டிஜய துடணக்கு ஏற்பமாடு வசய்திருந்தமான்
குமரன் நமபி. படைகுகள் நடுச் சமாமத்திற்குக் கடைலுக்குள் வசலல ஜவண்டுவமன்பது ஏற்பமாடு. அதற்குமுன்
குமரன் நமபியும படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரரகளும வபமான்வமானிக்கடரப் படைகுத் துடறயில கூடி
விட்டைமாரகள். அந்த இருளில தீப் பந்தங்களின் ஒளியில மரங்கள் அடைரந்து அடமதி நிடறந்த
வபமான்வமானிக் கடரயில மனிதரகள் கூடி நிற்பது ஏஜதமா அசமாதமாரணமமானை கமாரியங்கள் நிகழப்ஜபமாகின்றனை
என்படத அறிவிப்பது ஜபமாலிருந்தது. ஒவ்வவமாரு படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரனின் முகத்திலும கண்களிலும
வசய்யப்ஜபமாகிற கமாரியத்டதப் பற்றிய கவடலயும கடைடமயுணரவும ஒளிரந்தனை. குமரன் நமபி
அவரகளிடைம தன் ஏற்பமாட்டடை விளைக்கினைமான்.
“வீரரகஜளை! உங்களிடைம நமமுடடைய ஜசரநமாட்டு வில இலச்சிடனைக் வகமாடிகள் சில தரப்பட்டுள்ளைனை.
அந்தக் வகமாடிச் சீடலகடளை இடுப்புப் பட்டடைகளிலும மமாரக்கச்டசகளிலும நமான்கமாக மடித்து மடறத்து
டவத்துக் வகமாள்ளுங்கள். வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்திலிருந்து கடைலில புறப்படும ஜபமாது படைகுகள் ஒரு
குறிப்பிட்டை வியூகத்தில தனித்தனிஜய விலகிச் வசலுத்தப்படை ஜவண்டும. எலலமாப் படைகுகளும
ஜசரந்தமாரஜபமால அணிவகுத்துச் வசலவதமால அகப்பட்டுக் வகமாள்ளை ஜநரந்தமாலும ஜநரந்துவிடும.
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்டதக் கடைந்து வபருங்கடைலுக்குள் நம படைகுகள் புகுவதற்கு முன் படைகுகளில
உள்ஜளைமார தங்கள் தீப்பந்தங்கடளை அடணத்துவிடைஜவண்டும. மறபடி அடவ நமக்குத் ஜதடவயமானைமால
வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் முற்றடகயிட்டுள்ளை கடைற்பகுதிடய அடுத்திருக்கும சிற தீடவ அடடைந்ததும
அவற்டற எரியுமபடி ஏற்றிக் வகமாள்ளைலமாம. அங்கும கூடை அவற்டற ஏற்றி எரியச் வசய்வது
அபமாயத்டதஜய தரலமாம. வகமாள்டளை மரக்கலங்களின் தளைங்களில கமாவலுக்கு நிற்கிற கடைமபரகள்
யமாரமாவது தீவில தீப் பந்தங்கள் எரிவதமால கவனைம கவரப்பட்டு நமடமக் கண்டுபிடிக்க ஏதுவமாகி
விடைக்கூடைமாது. அப்படி ஆனைமால நமாம ஜபமாகிற கமாரியம எதுஜவமா அடதச் வசய்ய முடியமாமல ஜபமாய்விடும.
இனி நமாம வசய்ய ஜவண்டிய கமாரியம என்னை என்படதக் கவனிக்கலமாம. தீடவ அடடைந்ததும,
படைகுகடளைத் துடணவகமாண்டு தனித்தனிஜய வகமாள்டளை மரக்கலங்கடளை வநருங்கஜவண்டும.
நமமிடைமிருக்கும ஜசர நமாட்டுக் வகமாடிகடளை வந்திருக்கும வகமாள்டளை மரக்கலங்களில - பமாதி
எண்ணிக்டகயுள்ளைவற்றில-பமாய்மரக் கமபங்களில ஏறி - அங்கிருக்கும வகமாள்டளைக்கமாரக் கடைமபரகளின்
வகமாடிடய அகற்றி விட்டு அதற்குப் பதிலமாகக் கட்டிவிடை ஜவண்டும. அப்படிக் வகமாடிகடளை மமாற்றிக்
கட்டுமஜபமாதும வகமாள்டளையரகளின் எலலமாமரக்கலங்களிலும கட்டிவிடைக்கூடைமாது. அவ்வமாற கட்டினைமால
ஒருஜவடளை நமது ஜநமாக்கஜம பமாழமானைமாலும ஆகிவிடைலமாம. கவனைமமாக அடரவமாசி மரக்கலங்களின்
வகமாடி மரங்களில நம வகமாடிகடளை ஏற்றி மமாற்றிவிட்டு மீதி அடர வமாசி மரக்கலங்களில கடைமபரகளின்
வகமாடிகஜளை பறக்குமபடி விட்டுவிடை ஜவண்டும.”
இந்த இடைத்தில குமரன் நமபியின் ஜபச்சில குறக்கிட்டு வீரவனைமாருவன் ஜகள்வி ஜகட்டைமான்.
“அவ்வமாற சில வகமாடிகடளை மட்டும மமாற்றிவிட்டுச் சில வகமாடிகடளை அப்படிஜய விடுவதனைமால
நமமுடடைய எந்த ஜநமாக்கம நிடறஜவறம?”
"கடைமபரகஜளை தங்களுக்குள் ஒருவரஜமல ஒருவர சந்ஜதகப்பட்டு அடித்துக்வகமாண்டு சமாவமாரகள்.
சூழ்ச்சிகளில இது மித்திர ஜபதமமாகும.”
“இந்த மித்திரஜபதம நமாம திட்டைமிடுகிறபடி மித்திர ஜபதமமாகமாமல அவரகள் தங்களுக்குள் ஒருவடர
ஒருவர புரிந்துவகமாண்டு வகமாடிகடளை மமாற்றியது பிறர சூழ்ச்சியமாக இருக்கலமாம என்ற
எண்ணுவமாரகளைமானைமால என்னை ஆகும?”
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“வபருமபமாலும இந்த மித்திர ஜபதம பலிக்குவமன்ற நமபித்தமான் வதமாடைங்குகிஜறமாம விடிந்ததும
அருகருஜக நிற்கும கப்பலகளில மமாற்றமார வகமாடிகடளைப் பமாரத்தமால அந்தக் கப்பலகடளைத் தமாக்கத்
ஜதமான்றவதுதமான் இயலபு” என்றமான் குமரன் நமபி.
படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரரகள் அதற்கு ஜமலும தங்கள் தடலவடனைக் ஜகள்வி ஜகட்டு விவமாதிக்க
விருமபவிலடல. எலலமாரும புறப்பட்டைனைர. இருளில படைகுகள் விடரந்தனை. படைகுகள் நதி
முகத்துவமாரத்டதக் கடைந்து வபருங்கடைலில துடழந்ததும முதல ஜவடலயமாக எலஜலமாரும
தீப்பந்தங்கடளை அடனைத்துவிட்டைமாரகள். வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் முற்றடக யிட்டிருந்த நடுக்கடைல
தீடவ ஜநமாக்கி வகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரரகளின் படைகுகள் விடரந்து வசலலத்
வதமாடைங்கினை. குமரன் நமபியின் படைகு தடலடம தமாங்கிக் வசலவதுஜபமால முன்னைமால வசன்றது. ஆனைமால
கடைலில ஜமஜல வசலலச் வசலலல குமரன் நமபியின் மனைத்தில குழப்பம அதிகமமாகியது. தமான்
வழிதவறிவிட்ஜடைமாமமா அலலது இருளில கடைமபரகளைது மரக்கலங்கள் நிற்பது வதரியவிலடலயமா என்பது
புரியமாமல திடகத்தமான் அவன்!
நடுக்கடைல தீடவ வநருங்க வநருங்க அவன் சந்ஜதகம அதிகமமாகியது. பமாரடவ எட்டுகிற வதமாடல
வந்ததும அவன் சந்ஜதகம தீரந்துவிட்டைது. கடைமபரகளின் மரக்கலங்களில ஒன்றகூடை முதலநமாள்
நின்றதுஜபமால அந்தத் தீடவ ஒட்டி நிற்கவிலடல. தீவு சூனியமமாயிருந்தது. கடரயிலும மனித சஞ்சமாரஜம
இலடல. இப்ஜபமாது குமரன் நமபியின் நிடல இரண்டுங்வகட்டை தன்டமயில ஆகிவிட்டைது. ‘கடைமபரகள்
தங்கள் மரக்கல முற்றடகடய இரஜவமாடிரவமாக இடைம மமாற்றிவிட்டைமாரகள் என்ற முடிவு வசய்வதமா?
அலலது மரக் கலங்கடளைத் தீவின் மறபக்க மடறவில நிறத்திவிட்டுக் கலங்களில இருந்தவரகள்
மட்டும - தீவில இறங்கி எதிரிகடளைத் திடுவமன்ற தமாக்க மடறந்திருக்கிறமாரகளைமா? ஒன்றம
புரியவிலடலஜய?’ என்ற மருண்டைமான் குமரன் நமபி. தீடவ வநருங்கிக் கடரடய அணுகவும
அவனுக்குத் தயக்கமமாக இருந்தது. மரக்கலங்களும வகமாள்டளைக்கமாரரகளும எங்ஜக மமாயமமாக மடறந்து
ஜபமானைமாரகள் என்பதும மரமமமாயிருந்தது. ஒன்றம வசய்யத் ஜதமான்றமாமல எலலமாப் படைகுகடளையும நடுக்
கடைலிஜலஜய நிற்கச் வசய்வதற்குரிய ஏற்பமாட்டடை ஜமற்வகமாண்டைமான் அவன்.
“என்னை ஆயிற்ற? ஜநற்ற இரவும, அதற்கு முந்திய தினைமும மடலமடலயமாக இந்த இடைத்தில நின்ற
வகமாள்டளை மரக் கலங்கடளைத் திடீவரன்ற கமாணவிலடலஜய?” என்ற திடகப்ஜபமாடு தங்கள்
படடைத்தடலவடனை ஜநமாக்கினைமாரகள் உடைனிருந்த வீரரகள். கடைமபரகள் முரட்டு இனைத்தவரமாயினும
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகளுக்ஜக உரிய சூழ்ச்சிகள் யமாவும நிடறந்தவரகள். மடறவதுஜபமால மடறந்து
ஜதமான்ற மமாட்டைமாரகள் என்ற நமபியிருக்கிற ஜவடளையில திடீவரன்ற வடதக்கும வகமாடிய கமாரியத்டத
அவரகள் வசய்ய மமாட்டைமாரகள் என்பதற்கு எந்த உறதியுமிலடல. படைகுகஜளைமாடு பின் வமாங்குவஜத
நலலவதன்ற குமரனுக்குத் ஜதமான்றியது. எலலமாப் படைகுகடளையும பின்வமாங்குமபடி ஆடணயிடும
எண்ணத்ஜதமாடு அவன் ஏஜதமா கட்டைடளையிடை வமாய் திறந்தஜபமாது, உடைனிருந்த வீரன் ஒருவன் “அஜதமா,
அஜதமா!” என்ற ஜவஜறமார திடசடயச் சுட்டிக் கமாட்டினைமான். எலலமார கண்களும ஆவஜலமாடு அத்திடசயில
திருமபினை.
-------------
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9. கடைமபர சூழ்ச்சி
உடைனிருந்த வீரன் சுட்டிக் கமாட்டிய திடசயில பமாரத்த குமரன் நமபி திடுக்கிட்டைமான். கடைமபரகள் இன்னை
இடைத்தில இவ்வளைவு கப்பலகஜளைமாடு முற்றடக இட்டிருக்கிறமாரகள் என்பதமாக முந்டதய தினைங்களில
ஜநரில கண்டைறிந்து உறதி வசய்த திட்டைவமலலமாம வபமாய்யமாகுமபடி அவரகள் ஜவவறமாரு திடசயில
முன்ஜனைறி நகரத்டத ஒட்டிய கடைற்பகுதிக்குச் வசன்றிருப்பது வதரியவந்தது. எதிரபமாரமாத விதமமாகக்
கவனைத்துக்குக் வகமாண்டு வரப்பட்டை இந்த உண்டம அதிரச்சிடய அளிப்பதமாய் இருந்தது. தன்னுடடைய
முன்ஜனைற்பமாடும திட்டைங்களும இப்ஜபமாது கமாலங் கடைந்தடவயமாயும பயனைற்றடவயமாயும ஆகிவிட்டைடத
அவன் உணரந்தமான். சுற்றி இருந்த அடனைவர முகத்திலும கலவரம வதரிவடதயும - கலக்கம
படைரவடதயும அவன் உணரந்தமான்.
இரவு முழுவதும கண்விழித்து நுணுக்கமமாகவும அரச தந்திரத்ஜதமாடும வசய்த ஏற்பமாடுகள் எலலமாம
வீணமாகிவிட்டைனை என்வறண்ணுமஜபமாது ஜவதடனையமாய் இருந்தது. கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரரகளுடடைய
முற்றடகடயத் தகரத்துத் தன் ஆருயிரக் கமாதலியும வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகர மகளுமமாகிய
அமுதவலலிடயச் சிடறமீட்டு - ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக என்னும அரச தந்திரக்கூடைத்தில அடமச்சர
அழுமபிலஜவடளை வவற்றிப் வபருமிதத்ஜதமாடு சந்திக்கலமாம என்ற எண்ணத்திலிருந்த அவனுக்கு இந்த
ஏமமாற்றம அதிரச்சிடய அளிப்பதமாயிருந்தது. இனி உடைனைடியமாக என்னை வசய்வது என்படத அவன்
விடரந்து முடிவு வசய்யஜவண்டிய நிடலயில இருந்தமான். விடிவதற்குள் ஏஜதனும வசய்ய ஜவண்டும
அலலது கடரயடடைவதற்கும திருமபுவதற்கும முயற்சியமாவது ஜமற்வகமாள்ளை ஜவண்டும. விடிந்தமால
உட்புறக் கடைலின் வநடுந்வதமாடலவில இருக்கும இவரகள் படைகுகள் கடரடய ஒட்டி இருக்கும
கடைமபரகளுக்கு மிகவும வதளிவமாகத் வதன்படைலமாம. அதனைமால அவரகஜளை இவரகடளைக் கடரயடடைய
விடைமாமல வழிமறிக்கவும ஜநரிடைலமாம.
‘என்னை வசய்வது?’ - என்ற சிந்தடனைக் குரியதமாக இருந்தது. உடைன் வந்தவரகளில படைஜகமாட்டிகடளைத்
தவிர மற்றவரகளின் கருத்டதக் ஜகட்டு முடிவு வசய்ய விருமபினைமான் குமரன் நமபி.
“வகமாள்டளைக்கமாரரகளின் மரக்கலங்கடளை வடளைத்து விரட்டுவதற்கு எதுவும வசய்யமாமல இப்படிஜய
இருஜளைமாடு இருளைமாகக் கடரதிருமபுஜவமாமமானைமால இரண்டு இரவுகள் அயரமாது கண் விழித்துப்
பமாடுபட்டைது வீணமாகிவிடும. மறபடியும நமாடளை நமாம திட்டைமிடுவதற்குள் எது-எது எப்படி எப்படி
இருக்குஜமமா? இப்ஜபமாஜத நமாம முற்றிலும எதிரபமாரமாத விதத்தில கடைமபரகள் மஜகமாடதக் கடரடய
வநருங்கிய முடறயில தங்கள் முற்றடகடய மமாற்றிக் வகமாண்டைமாரகள். ஆகஜவ வந்தது வந்துவிட்ஜடைமாம,
முடிந்தடதச் வசய்ய முயன்ற பமாரக்கலமாமமா? உங்கள் கருத்து என்னை? இதில எந்த அளைவு நீங்கள்
என்ஜனைமாடு ஒத்துடழக்கத் திட்டைமமாயிருக்கிறீரகள்?” - என்ற அவரகடளை நன்கு உணரவதற்கமாக
வினைவினைமான் குமரன் நமபி.
“படடைத் தடலவர எப்படிக் கட்டைடளையிடுகிறமாஜரமா அப்படிச் வசய்ய சித்தமமாயிருக்கிஜறமாம” என்றமாரகள்
அவரகள். உடைஜனை எலலமாருமமாகச் ஜசரந்து விடரந்த முடிவு ஒன்றிற்கு வந்தனைர.
கடைமபரகள் அப்ஜபமாது கடைலில தங்கள் மரக்கலங்கடளை நிறத்தியிருந்த இடைம மஜகமாடதக் கடரயிஜல
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்துக்கு அருகில இருந்தமாலும விடிவதற்குள் இருஜளைமாடு இருளைமாக அந்த
இடைத்திற்ஜக வசன்ற அவரகடளையும அவரகளுடடைய கலங்கடளையும வடளைத்துவிடுவது என்ற முடிவு
வசய்தனைர. ஏற்வகனைஜவ திட்டைமிட்டிருந்த சூழ்ச்சிடய நிடறஜவற்றி முடிப்பது என்ற உறதி பிறந்த பின்
படைகுகள் மறபடி விடரந்தனை. மஜகமாடதக் கடரயிஜல வகமாள்டளை மரக் கலங்கள் நின்ற திடசடயஜநமாக்கி
இந்தப் படைகுகள் விடரந்த ஜபமாது ஏற்வகனைஜவ திட்டைமிடைப்பட்டை மித்திரஜபத சூழ்ச்சிஜய இவரகள்
மனைதில நிடறந்திருந்தது.
ஆனைமால கமாரிய அவசரத்திலும, திடீவரன்ற எதிரிகளின் கலங்கள் இடைம மமாறியிருந்தடதக் கண்டைதிலும
பரபரப்பு அடடைந்திருந்த அவரகள் சிலவற்டற நிதமானைமமாகச் சிந்திக்கத் தவறியிருந்தமாரகள்.
தீப்பந்தங்கடளை எலலமாம அடணத்திருந்ததனைமாலும, வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் நின்றிருந்த பகுதி சற்ஜற
வதமாடலவிலிருந்ததனைமாலும அருகில வநருங்கிய பின்புதமான் சில உண்டமகள் அவரகளுக்குப்
புரியவரலமாயினை. கடைமபரகளின் தடலவனைமானை ஆந்டதக்கண்ணன் எவ்வளைவு முன்வனைச்சரிக்டகஜயமாடு
இருந்தமான் என்பது அருகில வநருங்க வநருங்கத்தமான் வதரிந்தது.
வகமாள்டளை மரக்கலங்களில உள்ளைவரகள் யமாவரும விழிப்ஜபமாடிருந்தனைர. கலங்கவளைலலமாவற்டறயும
வட்டைவடிவில சக்கரவியூகமமாக ஒரு ஜகமாட்டடைஜபமால நிறத்தியிருந்தனைர. நடுவில நீர இடடைவவளிபடை
மரக்கலங்கடளைஜய வட்டைவடிவமாக நிறத்தி ஒரு கடைற்ஜகமாட்டடை கட்டினைமாற்ஜபமால வசய்து ஒவ்வவமாரு
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தளைத்திலும வீரரகள் கமாவலுக்கு ஜவற நின்றமாரகள். நடுக்கடைலில இருந்தவடர எப்படியமானைமாலும
கடரடய வநருங்கிய பின்பு பமாதுகமாப்பு அவசியம என்ற எண்ணியதுஜபமால ஏற்பமாடுகடளைச்
வசய்திருந்தமான் ஆந்டதக்கண்ணன். அதனைமால இவரகள் நிடலடம திருப்பத்திற்குள்ளைமாகியது.
கடைவில ஓர எலடலவடர எதிரிகளின் முற்றடகப் பகுதிடய வநருங்கிய பின்ஜப இவற்டற எலலமாம
குமரன் நமபியும உடைனிருந்த நண்பரகளும அநுமமானித்துத் வதரிந்துவகமாள்ளை முடிந்தது. ஆனைமால மறபடி
வந்த வழிஜய திருமபுவதற்கு முடியமாது. வந்தது வரட்டும என்ற அவரகள் துணிய ஜவண்டியிருந்தது.
கடைமபரகளின் மரக்கலங்களைமாகிய கடைற்ஜகமாட்டடைடய வதருங்க வநருங்க விடளைவுகள் ஜவறவிதமமாக
மமாறத் வதமாடைங்கினை. ஒரு குறிப்பிட்டை வதமாடலவிஜலஜய இவரகள் வந்து வகமாண்டிருப்படதக் கப்பலில
இருந்தவரகள் பமாரத்து விட்டைமாரகள் ஜபமாலும, அதன் விடளைவமாக வகமாள்டளைக்கமாரரகள் படைகுகளில
கமாத்திருந்து வடளைக்கத் வதமாடைங்கினைமாரகள். திடீவரன்ற முற்றிலும எதிரபமாரமாத விதமமாகச் சூழ்நிடல
மமாறதல அடடைந்தது. குமரன் நமபியும அவஜனைமாடு வந்தவரகளும கடைமபரகளின் மரக்கலங்கடளை
வடளைப்பதற்குப் பதில - அவரகளுடடைய சிற படைகுகடளை - ஆயத்தமமாகக் கமாத்திருந்த கடைமபரகள் தங்கள்
படைகுகள் மூலம வடளைத்துப் பிடித்தனைர. குமரன் நமபியும, நண்பரகளும எப்படித் தப்புவது என்ற
ஜயமாசிப்பதற்குக்கூடை வமாய்ப்பிலலமாத வநருக்கத்தில திடீவரன்ற கடைமபரகளிடைம சிக்கினைமாரகள்.
குமரன் நமபி முதலியவரகளுடடைய கரங்கள் முறக்ஜகறிய தமாழங்கயிறகளைமால பிணிக்கப்பட்டைனை.
அவரகள் ஏறிவந்த படைகுகளும கடைமபரகளைமால டகப்பற்றிக்வகமாள்ளைப்வபற்ற, அவரகளுடடைய
மிகப்வபரிய மரக்கலங்கஜளைமாடு பிடணத்து மிதக்கவிடைப்பட்டைனை.
குமரன் நமபியும அவஜனைமாடு சிடறப்பிடிக்கப்பட்டைவரகளும ஆந்டதக்கண்ணனின் கப்பல தளைத்திஜல
வகமாண்டுஜபமாய் நிறத்தப்பட்டைமாரகள். வமாயில கள் நமாற்றமும, உருண்டு உருண்டு விழிக்கும குரூரமமானை
ஆந்டதக்கண்கஜளைமாடு கூடிய முகமும, பூதமாகமாரமமானை உயரந்த ஜதமாற்றமுமமாக அந்தக் வகமாள்டளைக்கமாரர
தடலவன் அவரகளுக்குத் ஜதமாற்றமளித்தமான். அவடனைக் கண்டைஜபமாது கயிறகளைமால
பிடணக்கப்பட்டிருந்தவரகளைது வநஞ்சு ‘திக் திக்’ என்ற அடித்துக்வகமாண்டைது. அவஜனைமா பமாதி கிறங்கிய
விழிகளுடைன் தளைத்தில வந்து நின்ற ஏஜதமா புழுப் பூச்சிகடளைப் பமாரப்பதுஜபமால அவரகடளைப்
பமாரக்கலமானைமான். யமாடரயுஜம கருடண ஜநமாக்ஜகமாடு பமாரக்க இயலமாதபடி பிறவி இயலபிஜலஜய
வகமாடூரமமாக அந்தக் கண்கடளைப் படடைத்திருக்க ஜவண்டும கடைவுள். அந்தப் ஜபருருவம வந்துநின்ற
விதத்திஜலஜய கப்பலின் தளைம அதிரந்தது. இவரகடளைப் பமாரத்துக் குரூரமமாக ஒரு ஜபய்ச் சிரிப்புச்
சிரித்தமான் அவன்.
“இவரகள் ஜசரநமாட்டுக் வகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடைக் ஜகமாட்டைத்து வீரரகள். நமது மரக்கலங்கடளை ஜநமாக்கிப்
படைகுகளில வந்தமாரகள், டகப்பற்றிஜனைமாம” என்பதமாக ஒரு வகமாள்டளைக்கமாரக் கடைமபன் தங்கள்
தடலவனைமானை ஆந்டதக்கண்ணனிடைம இவரகடளைப்பற்றி எடுத்துக் கூறினைமான்.
“வதரிகிறது ! வதரிகிறது ! இன்றள்ளை சூழ்நிடலயில இவ்வளைவு குடறந்த வதமாடகயுள்ளை வீரரகள்
ஜசரநமாட்டிலிருந்துதமான் வந்திருக்க முடியுவமன்ற நன்றமாகத் வதரிகிறது. பமாவம, ஜசர நமாட்டுப் படடை
முழுவதும வடைதிடசப் படடைவயடுப்பிற்குச் வசன்றிருக்கிறதுஜபமால ஜதமான்றகிறது; நமாம வகமாடுத்து
டவத்தவரகள். இந்த ஜவடளை நமக்குத்தமான் நன்டமயமாகவும சமாதகமமாகவும வமாய்த்திருக்கிறது.
வகமாடுங்ஜகமாளுடரயும வஞ்சிமமாநகடரயும ஏன் மஜகமாடதக் கடரயிலுள்ளை வசழிப்பு வமாய்ந்த எலலமா
நகரங்கடளையும - நமாம வகமாள்டளையிடுவதற்கு இடதவிடை வமாய்ப்பமானை ஜநரம ஜவற கிடடைக்க முடியமாது.
இரத்தினை வணிகரகடளையும, முத்து வணிகரகடளையும ஜதடிப் பிடித்துக் வகமாள்டளையிடை ஜவண்டும” என்ற
ஜகட்க அருவருப்பமானை கடுங்குரலில முழங்கினைமான் ஆந்டதக்கண்ணன்.
குமரன் நமபி மனைம வகமாதிக்கப் வபமாறடமயமாகக் ஜகட்டுக்வகமாண்டு நின்றமான். அவஜனைமாடு உடைனிருந்த
ஜசரநமாட்டு வீரரகள் தங்கள் தடலவனைமானை அவனுடடைய முகத்டதஜய பமாரத்துக் வகமாண்டிருந்தமாரகள்.
அவஜனைமா எதுவுஜம ஜபசவிலடல. உள்ஜளை பலவிதமமானை சிந்தடனைகளைமால அவன் மனைம தவித்துக்
வகமாண்டிருந்தது. ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயின் நடுக்கூடைத்தில டவத்து அடமச்சர அழுமபிலஜவள்
தன்னிடைம கூறியவற்டற எலலமாம நிடனைவு கூரந்தமான் அவன். அவ்வளைவு திட்டைமும இப்ஜபமாது இந்த
விநமாடியில பமாழமாகிவிட்டைடத உணரந்து அவன் மனைம வகமாதித்தது.
அந்த இரவில தங்களிடைம சிடறப்பட்டு விட்டை குமரன் நமபி முதலிய வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகடளைக்
கப்பலின் கீழ்த்தளைத்து இருளில வகமாண்டுஜபமாய் அடடைத்தமாரகள் கடைமபரகள். அதிலிருந்து எப்படித்
தப்புவது என்ற வழிஜய ஜதமான்றமாமல ஜசர நமாட்டு வீரரகள் இருளில தவித்தமாரகள். அவரகளுடடைய
மனைத்தில கடைமபரகள் தங்களிடைம அகப்பட்டுக் வகமாண்டைவரகடளை எப்படி எப்படி எலலமாம சித்திரவடத
வசய்திருக்கிறமாரகள் என்ற ஜகள்விப்பட்டிருந்தடவ எலலமாம நிடனைவுக்கு வந்து பயமுறத்தினை.
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குமரனுடடைய உள்ளைத்திஜல எவ்வளைஜவமா கவடலகள் இருந்தமாலும ஒரு சிற நமபிக்டகயும மின்னி
மின்னி மடறந்தது. வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலி கடைமபரகளைமால
சிடறப்படுத்தப்பட்டிருந்தமால இஜத மரக்கலத்திஜலமா, அலலது இங்குள்ளை ஜவற மரக்கலங்களிஜலமா
ஜதடி இருப்பிடைம அறிய முயலலமாம என்பதுதமான் அந்த நமபிக்டகயமாயிருந்தது. மறநமாள் வபமாழுது
புலரந்ததும அவரகள் மறபடியும கப்பலின் தளைத்தில ஆந்டதக்கண்ணனுக்கு முன்பு வகமாண்டு ஜபமாய்
நிறத்தப்பட்டைமாரகள். அவரகளில குமரன் நமபியின் ஜதமாற்றத்டதக் வகமாண்டும, மற்றவரகள் அடிக்கடி
அவன் முகக் குறிப்டபஜய எதிரபமாரத்ததில இருந்தும, அவன்தமான் குழுவின் தடலவன் எனை
ஆந்டதக்கண்ணனைமால அநுமமானிக்க முடிந்தது. எனைஜவ அவன் ஜசர நமாட்டு நிடலபற்றியும,
வகமாடுங்ஜகமாளூர நகரில பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகள் எப்படியுள்ளைனை என்பது பற்றியும ஜகள்விகடளைக்
ஜகட்கத் வதமாடைங்கினைமான். குமரன் நமபி அந்தக் ஜகள்விகளுக்கு எலலமாம மறவமமாழி கூறமாமல வமளைனைம
சமாதிக்கஜவ ஆந்டதக்கண்ணனின் விழிகளில சீற்றம பன்மடைங்கமாகியது.
“கடைமபரகளிடைம சிடறப்பட்டைவரகள் உயிஜரமாடு மீண்டு வசலல ஜநரந்ததிலடல என்ற நீ
ஜகள்விப்பட்டிருப்பமாய் !”
“ஆம ! அஜத கடைமபரகடளை எங்களுடடைய ஜபரரசர கடைல பிறக்ஜகமாட்டிய வசங்குட்டுவர பலமுடற ஓடை
ஓடை விரட்டியிருக்கிறமார என்படதயும ஜசரத்துதமான் ஜகள்விப்பட்டிருக்கிஜறன்.”
“இருக்கலமாம இடளைஞஜனை ! ஆனைமால அதற்வகலலமாம ஜசரத்துப் பழிவமாங்குவதற்குத்தமான் இப்ஜபமாது
சமயம பமாரத்து வந்து இந்த மஜகமாடதக் கடரடய முற்றடகயிட்டிருக்கிஜறமாம என்படத
மறந்துவிடைமாஜத-” எனை இடி முழக்கம ஜபமான்ற கடுடமயமானை குரலில குமரன் நமபிக்கு மறவமமாழி
கூறிவிட்டுக் கடைகடைவவனை அரக்கச் சிரிப்புச் சிரித்தமான் ஆந்டதக்கண்ணன். ஜபச்ஜசமாடு ஜபச்சமாக
அவனிடைம இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடயக் வகமாடுங்ஜகமாளுரில இருந்து சிடறப்பிடித்து வந்த
வகமாடுடமடயக் கடிந்து குமுறலமாமமா என்வறண்ணி அப்படி எண்ணிய சுவட்ஜடைமாடு அடத அடைக்கிக்
வகமாண்டைமான். ஒரு ஜவடளை அமுதவலவி அங்ஜக சிடறப்பட்டிருப்பமாஜளையமாகில தமான் குமுறவது
கமாரணமமாகஜவ ஆந்டதக் கண்ணன் அவடளைத் தன்ஜனைமாடு ஜசரத்து உணரந்து - அவள் தன்டனைச்
ஜசரந்தவஜளை என்ற கருத்தினைமாஜலஜய - அவன் அவடளைக் வகமாடுடமப்படுத்தக் கூடுஜமமா எனை அஞ்சி
அந்த எண்ணத்டதக் குமரன் நமபி டகவிட்டைமான். “நமாடளை இரவில உங்கள் வகமாடுங்ஜகமாளுர நகடரச்
சூடறயமாடுஜவமாம. அப்படி உங்கள் அருடமயமானை நகரம சூடறயமாடைப்படுவடத நீங்களும இஜத
கப்பலின் ஜமல தளைத்திலிருந்து கமாணலமாம. உங்கடளை இந்தக் கப்பலின் பமாய் மரங்களிலும
சட்டைங்களிலும கட்டி டவத்துவிடுஜவமாம...”
“ஒருநமாளும இது நடடை வபறப்ஜபமாவதிலடல.”
“நிச்சயமமாக நமாடளை நடடைவபறப் ஜபமாகிறது! அடத நீயும பமாரக்கத்தமான் ஜபமாகிறமாய் இடளைஞஜனை!” என்ற
தன்னுடடைய ஒரு டகயில இன்வனைமாரு டகவிரலகடளை மடைக்கி ஓங்கிக் குத்தியபடிஜய கூறினைமான்
ஆந்டதக்கண்ணன். ஒவ்வவமாரு தடைடவ ஜபசி முடிக்கும ஜபமாதும அவன் பற்கடளை நறநறவவன்ற கடித்து
ஓடச எழுப்புவது ஜகட்கக் ஜகமாரமமாக இருந்தது.
----------------
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10. ஒஜர ஒர இரவு
கடைமபரகளிடைமிருந்து எப்படித் தப்புவது என்ற சிந்தடனை குமரன் நமபிடய வமாட்டியது. கமாலமும
அதிகமிலடல. ஒரு பகலும ஓர இரவுஜம மீதமிருந்தனை. என்னை வசய்வது எப்படித் தப்புவது என்ற
சிந்தடனைக்கு விடடையமாக ஓர உபமாயமும ஜதமான்றவிலடல. அடுத்த நமாள் இரவில வகமாடுங்ஜகமாளூடரச்
சூடறயமாடிக் கப்பலகளில வமாரிக் வகமாண்டு ஜபமாவதற்கமானை ஏற்பமாடுகள் தங்கடளைச் சூழ நடைந்து
வகமாண்டிருப்படத அவரகஜளை அங்கு கண்டைமாரகள். பல முடற ஜசர மமாமன்னைர வசங்குட்டுவரிடைம
ஜதமாற்ற ஜதமாலவிகளுக்வகலலமாம பழி வமாங்குவது ஜபமால இமமுடற அறஜவ வகமாள்டளையடித்துக்
வகமாண்டு ஜபமாகும எண்ணத்துடைன் ஆந்டதக் கண்ணன் ஏற்பமாடுகடளைச் வசய்து வகமாண்டிருப்பது
யமாவருக்கும புரிந்தது.
குமரன் நமபிக்ஜகமா சிடறபட்டை ஜவதடனைடயப்ஜபமாலஜவ பிறிஜதமார ஜவதடனையும உள்ளைத்டத வமாட்டிக்
வகமாண்டிருந்தது.
‘இந்தக் கப்பலகளில ஏஜதமா ஒன்றில அமுத வலலி சிடறப்பட்டிருந்தும அவள் எங்ஜக எப்படிச்
சிடறப்பட்டிருக்கிறமாள்? அவடளை எவ்வமாற விடுவிப்பது?’ என்ற கவடலகள் அவடனை வமாட்டினை.
நகரத்டதயும நமாட்டடையும கமாப்பமாற்ற ஜவண்டிய கவடலகள் ஒரு பக்கம என்றமால இதயத்டதக்
கவரந்தவடளைத் ஜதடிக் கண்டுபிடித்துக் கமாப்பமாற்ற ஜவண்டிய கவடலகள் மற்வறமாரு பக்கம சூழ்ந்தனை.
கடைமபரகளின் கட்டுக்கமாவஜலமா மிக அதிகமமாகவும கடுடமயமாகவும இருந்தனை. தப்புவதற்கமானை வழிகள்
அரிதமாயிருந்தனை.
பகலில அவரகளுக்கு முடறயமாக உணவு கூடை வழங்கப்படைவிலடல. நமாற்றிடசயும கடைல நீடரத் தவிர
உதவிக்கு வருவமார யமாரும வதன்படைமாத நிடலயில இரடவ எதிரபமாரத்து நமபிக்டகஜயமாடு இருந்தமான்
குமரன் நமபி. அவனுடடைய பயவமலலமாம அடமச்சர அழுமபிள்ஜவள் தன்டனைப் பக்குவ மடடையமாத
விடைடலப்பிள்டளை என்ற கூறமபடி வமாய்ப்பளித்து விடைலமாகமாஜத என்பதுதமான்.
அவரகள் வகமாடுங்ஜகமாளுரில இருந்து வகமாண்டு வந்திருந்த படைகுகடளை எலலமாம ஆந்டதக்கண்ணன்
டகப்பற்றிக் வகமாண்டைஜதமாடு மட்டும அன்றிப் படைஜகமாட்டிகடளையும சிடற படுத்திவிட்டைமான். குமரன்
நமபி முதலிய வீரரகடளை ஒரு மரக் கலத்திலும, இவரகளுக்குப் படைஜகமாட்டி வந்தவரகடளை ஜவவறமாரு
மரக்கலத்திலுமமாகப் பிரித்துப் பிரித்துச் சிடற டவத்திருந்ததனைமால ஒருவஜரமாவடைமாருவர சந்திக்கவும
வமாய்ப்பின்றி இருந்தது.
ஜநரம ஆகஆகத் தப்பிக்கவும-திருமபவும முடியுவமன்ற நமபிக்டக குடறந்துவகமாண்ஜடை வந்தது.
கதிரவன் மடறகின்ற ஜநரமும வநருங்கியது. கடைமபரகளின் வகமாள்டளை மரக் கலங்களில மறநமாள்
வகமாடுங்ஜகமாளூர நகடரக் வகமாள்டளையிடுவதற்கமானை ஏற்பமாடுகள் தீவரமமாக நடடைவபற்றக்
வகமாண்டிருந்தனை. எலஜலமாரும தப்ப முடியமாவிட்டைமாலும யமாரமாவது ஒரிருவர தப்பினைமாலும ஜபமாதும என்ற
குடறந்த நமபிக்டகடயயும நிடறஜவற்றிக் வகமாள்ளை வழி வதரியவிலடல அவரகளுக்கு. எடதச்
வசய்வதமாயிருந்தமாலும அந்த இரவுக்குள் வசய்து முடித்துவிடைஜவண்டும. முன்வனைச்சரிக்டகயமாக
நகருக்குள் ஒருவர வசலல முடிந்தமாலும வபமான்வமானி முகத்துவமாரக் கமாவல படடைடயயும,
மஜகமாடதக்கடர கடைற் படடைடயயும கட்டுப்பமாடைமாக எதிர நிறத்திக் கடைமபரகடளை முறியடிக்கலமாம
என்ற குமரன் நமபிக்குத் ஜதமான்றியது. ஆனைமால வழிதமான் பிறக்கவிலடல. முன்னிரவும வந்தது. மறபடி
ஆந்டதக்கண்ணன் ஜகமாரமமானை ஏளைனைச்சிரிப்புடைன் அவரகள் முன் வந்தமான்.
“உங்களில சிலர உயிர பிடழக்கலமாம! ஆனைமால அதற்கும நிபந்தடனை உண்டு. வபமான்வமானியமாற்றின்
முகத்துவமாரத்திற்குள் நுடழவதற்கும-நகரில வசலவங்கடளைக் வகமாள்டளையிடுவதற்கும எங்களுக்கு
வழிகமாட்டியுதவுகிறவரகளுக்கு - நமாங்கள் உயிரப் பிச்டசயும வகமாள்டளையில சிறிது பங்கும தரலமாம.
ஆனைமால அப்படி எங்கடளை நமப டவத்து நடித்துவிட்டு நடுவிஜல கமாடல வமாரிவிடுகிறவரகடளைச்
சித்திரவடத வசய்வதற்கும தயங்க மமாட்ஜடைமாம” என்ற கூறினைமான் அவன்.
அவனுடடைய அந்தப் ஜபச்டசக் ஜகட்டு ஒருவர முகத்திலமாவது மலரச்சி ஏற்படைவிலடல. மமாறமாக
வவறப்புடைன் ஏறிட்டுப் பமாரத்தமாரகள் அவரகள். ஆனைமால இவதன்னை?
அவரகள் கண் கமாணஜவ முற்றிலும எதிரபமாரமாத இடைத்திலிருந்து ஆந்டதக்கண்ணனுக்கு வரஜவற்புக்
கிடடைத்தது. அந்த வரஜவற்டப அளித்தவன் தடலவஜனை ஆயினும அவடனை ஒரு புழுடவப்
பமாரப்பதுஜபமால துச்சமமாகவும, ஆத்திரமமாகவும உறத்துப் பமாரத்தமாரகள் மற்ற வீரரகள். அவரகள்
மனைங்கள் குமுறினை.
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ஆம! வகமாடுங்ஜகமாளுரப்படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் தடலவனைமாகிய குமரன் நமபிதமான், அந்தக் வகமாடுந்
துஜரமாகத்டதப் புரியவும ஆந்டதக்கண்ணனுக்கு நகடரக் வகமாள்டளையிடுவதில உதவி புரியவும
முன்வருவதுஜபமால முகமலரந்திருந்தமான்.
“ஒருவனுடடைய உதவிடய நமாடுமஜபமாது டககடளைப் பிணித்துச் சிடறடவத்துக்வகமாண்டு நமாடுவது
உங்களுக்ஜக நன்றமாயிருக்கிறதமா? ஒருஜவடளை நீங்கள் பிணித்திருக்கிற டககளினைமால உங்களுக்ஜக உதவி
ஜவண்டுமமானைமால அப்படிச் வசய்வது அழகமாயிரமாஜத?” என்ற குமரன்நமபி புன்முறவஜலமாடு தமானைமாகஜவ
வலுவில ஆந்டதக் கண்ணஜனைமாடு ஜபச்சுக் வகமாடுத்தது மற்றவரகளுக்கு ஒரு சிறிதும பிடிக்கவிலடல.
ஜகவலம உயிடரயும வமாழ்வின் ஆடசகடளையும கமாப்பமாற்றிக் வகமாள்வதற்கமாகப் வபமாறப்பு வமாய்ந்த
வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக் ஜகமாட்டைத்தடலவன் இவ்வளைவு இழிவமானை கமாரியத்டதச் வசய்ய முன்
வருவமான் என்படத அவரகளைமால நமபஜவ முடியவிலடல. ஆனைமால அவரகள் நமபியும ஆக
ஜவண்டியிருந்தது.
குரூரமமானை அந்தக் வகமாள்டளைக் கூட்டைத் தடலவன் ஆந்டதக்கண்ணடனை - அணுகி ஓர அடிடமடயவிடைப்
பணிவமாகவும குடழவமாகவும ஜபசத் வதமாடைங்கிவிட்டைமான் குமரன்நமபி.
“உங்களுக்குத் ஜதடவயமானை உதவிடய நமான் வசய்ய முடியும. ஆனைமால அதற்கு நீங்கள் என்டனை
முழுடமயமாக நமப ஜவண்டும. நமாடளைக் கமாடலயில நீங்கள் நகரில வகமாள்டளையிடை வருகிறீரகள் என்றமால
இன்றிரஜவ நகரத்டத அதற்கு ஏற்றபடி உங்களுக்கு ஒரு தடடையுமின்றிச் வசய்துடவக்க என்னைமால
முடியும. ஆனைமால என்னை இருந்தமாலும நமான் அப்படி வசய்து டவக்கிஜறன் என்ற வசமாலகிற வமாரத்டதடய
மட்டுஜம நமபி என்டனைத் தனியமாக என்னுடடைய நகரத்துக்குள் அனுப்பி டவக்கும நமபிக்டக
உங்களுக்கு வரமாது. எனைஜவ என்ஜனைமாடு நமான் உங்களுக்குத் துஜரமாகம வசய்து விடைமாமல எனைது
வமாக்குறதிடயக் கமாக்கிஜறனைமா இலடலயமா என்ற கண்கமாணிக்க என்டனைவிடை வவியவரகளைமானை
கடைமபரகள் சிலடரயும உடைன் அனுப்பி டவத்தமாலகூடை நமான் மறக்க மமாட்ஜடைன். அவரகடளையும
உடைனைடழத்துச் வசன்ற நகரத்தில எலலமாப் பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளையும நீக்கி உங்கள் வருடகக்கு
வமாய்ப்பமாக டவத்திருப்ஜபன். அப்படி நமான் வசய்யத் தவறினைமால என்ஜனைமாடு உடைன் வருகிற உங்கள்
ஆட்களிடைஜம என்டனைக் வகமான்ற ஜபமாடுமமாற ஆடணயிட்டு அனுப்புங்கள்” என்ற குமரன் நமபிஜய
ஆந்டதக்கண்ணனிடைம உருகியஜபமாது உடைனிருந்த ஜசர நமாட்டு வீரரகளுக்கு அந்தப் பச்டசத்
துஜரமாகத்டதக் கண் முன்ஜனை கண்டு இரத்தம வகமாதித்தது. ‘சீ! இவனும ஒரு ஆண்மகனைமா?’ என்ற குமரன்
நமபிடய இழிவமாக எண்ணினைர அவரகள்.
அஜத சமயத்தில ஆந்டதக்கண்ணனும குமரன் நமபியின் திடீர மனைமமாற்றத்டத உடைஜனை
நமபிவிடைவிலடல என்ற வதரிந்தது.
“துஜரமாகம வசய்ய முன்வருகிறவரகடளை அவரகள் நண்பரகளும நமபக்கூடைமாது, விஜரமாதிகளும
நமபக்கூடைமாது என்பமாரகள். அதனைமாலதமான் உன்டனை நமப முடியவிலடல இடளைஞஜனை?” என்ற கூறி
அவன் முகத்டதஜய கூரந்து கவனிக்கலமானைமான் ஆந்டதக்கண்ணன். அவனுடடைய உருளும விழிகள்
குமரடனைத் துடளைத்தனை.
“என்டனை முற்றிலும நமபஜவண்டைமாம! உங்கள் ஆட்கடளையும உடைன் அனுப்புங்கள் என்றதமாஜனை நமானும
கூறகிஜறன்” என்றமான் குமரன்.
“இதில நயவஞ்சகம ஏதுமிலடலஜய?” என்ற மறபடியும மிரட்டினைமான் ஆந்டதக் கண்ணன்.
“உங்கடளை எதிரத்து யமாரமாலும நயவஞ்சகம புரிய முடியமாது” என்ற ஆந்டதக்கண்ணடனைப் புகழ்ந்து
மறவமமாழி கூறினைமான் குமரன். ஆந்டதக்கண்ணனின் முகத்தில நமபிக்டக ஒளி படைரலமாயிற்ற.
----------------

32

11. அடமச்சரின் சிந்தடனைகள்
இரஜவமாடிரவமாகக் கடைலுக்குள் வசன்ற குமரன் நமபியுடைன் உடைன் துடணவசன்றவரகளும
திருமபவிலடல என்பஜதமாடு வகமாள்டளைக்கமாரரகளின் மரக்கலங்கள் வகமாடுங்ஜகமாளுடர
வநருங்கிவிட்டைனை என்பதும அடமச்சர அழுமபிலஜவளின் கவனைத்துக்குக் வகமாண்டுவரப்பட்டைனை.
உடைஜனை அவர அதிகப் பரபரப்படடைந்து விடைவிலடல என்றமாலும ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில ஓர
மந்திரமாஜலமாசடனை நிகழ்த்தினைமார.
“குமரன் நமபியும அவனுடடைய வகமாடுங்ஜகமாளுர படடைக் ஜகமாட்டைத்து வீரரகளும வகமாள்டளைக்கமாரர
முற்றடகடய முறியடிக்கத் தவறினைமால அடுத்து என்னை ஏற்பமாடு வசய்வவதன்ற இப்ஜபமாது நமாம சிந்திக்க
ஜவண்டும?” என்ற அடமச்சர கூறியஜபமாது ஜசரநமாட்டு அரசடவஜயமாடு வபருந்வதமாடைரபுடடைய
வஞ்சிமமாநகரத்து மூதறிஞர சிலர குமரன் நமபியின் குடறந்த ஆற்றடலயும இளைம பருவத்டதயும
குடறவமாக மதிப்பிட்டுக் கருத்துத் வதரிவித்தமாரகள். முற்றடகயிலிருந்து ஜசரநமாட்டுக் கடைற்கடர
நகரங்கடளை மீட்கும வபமாறப்டபக் குமரன்நமபிடயப் ஜபமான்ற ஓர இடளைஞனிடைம ஒப்படடைத்தது தவற
என்ற கூடை அவரகளில சிலர கருதுவதமாகத் வதரிந்தது.
“வபருமவீரரும வபருமபடடைத் தடலவரும மமாமன்னைஜரமாடு வடைதிடசப் படடைவயடுப்பிற்குச்
வசன்றிருக்கிறமாரகள். இந்நிடலயில குமரன்நமபிடயத் தவிர ஜவவறவரும இலடல. நீங்கள்
நிடனைப்பதுஜபமால எலலமாக் கமாரியங்கடளையும வயது முதிரந்தவரகஜளை நிடறஜவற்றித் தருவமாரகள் என்ற
எதிரபமாரக்க முடியமாது. சில கமாரியங்கடளை வயது முதிரந்தவரகடளைவிடை இடளைஞரகள் ஆரவத்ஜதமாடு
நிடறஜவற்றித் தரமுடியும. இது அப்படிப்பட்டை கமாரியஜமமா இலடலஜயமா? நமான் இடத அப்படிப் பட்டை
கமாரியமமாக ஆக்கிஜய குமரன் நமபிடய அனுப்பி டவத்திருக்கிஜறன்” என்றமார அழுமபிலஜவள்.
மந்திரமாஜலமாசடனையில கலந்து வகமாண்டிருந்த மற்றவரகளுக்கு இது பிடிக்கவுமிலடல, புரியவுமிலடல.
ஆனைமால ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக எலடலயில இருந்துவகமாண்டு அழுமபிலஜவடளை எதிரத்துப் ஜபசவும
அவரகள் அஞ்சினைமாரகள். அழுமபிலஜவஜளைமா முற்றடகடய நீக்குவதற்கு குமரன்நமபிடயவிடை ஜவற
தகுதியமானை ஆளிலடல என்ஜற வமாதித்தமார. தடலநகரப் பமாதுகமாப்பிற்வகன்ற இருந்த சில வீரரகளும,
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு அனுப்பப் வபற்றனைர. ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக என்ற அரசதந்திரக் கட்டிடைம
இதற்குமுன் இவ்வளைவு பரபரப்டப அடடைந்தஜத கிடடையமாது.
அந்த மமாளிடகயின் தூண்கள் கட்டிடைத்டத மட்டும தமாங்கி நிற்பதிலடல. மமாவபரும அரசதந்திர
நிகழ்ச்சிகடளையும அதிரமாமல தமாங்கி நின்றிருக்கிறது. ஜசர நமாட்டின் வபரிய வபரிய அரசியல முடிவுகள்
எலலமாம இந்த அரசதந்திர மமாளிடகயிலதமான் தீரமமானிக்கப்பட்டிருக்கின்றனை. அழுமபிலஜவள்
வஞ்சிமமாநகரத்தின் முதியவரகஜளைமாடு மந்திரமாஜலமாசடனை முடித்து அவரகடளை எலலமாம விடடைவகமாடுத்து
அனுப்பி விட்டைமாலும தமக்குள் தவிரக்கமுடியமாத சிந்தடனையில ஆழ்ந்தமார. இந்தப் வபமாறப்டப
வகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் தடலவனைமானை குமரன் நமபி எந்த அளைவு
நிடறஜவற்றியிருக்கிறமான் அலலது நிடறஜவற்றவிலடல என்படத அவரமால இன்னும கணித்தறிய
முடியமாமலிருந்தது.
வசமாந்தமமாகஜவ பரபரப்புக் கமாண்பிக்க ஏற்ற கமாரணம வதளிவமாகஜவ கூறப்பட்டிருந்தும அடத அவன்
விடரந்து நிடறஜவற்றினைமானைமா இலடலயமா என்பது வதரியவிலடல. மஜகமாடதக் கடரயில
வகமாடுங்ஜகமாளுரிலிருந்தும, முசிறியிலிருந்தும ஒவ்வவமாரு விநமாடியும வசய்திகடளை எதிரபமாரத்த
வண்ணம விழித்திருந்தமார அழுமபிலஜவள். வலியனும பூழியனும அவருக்கு உறதுடணயமாக
உடைனிருந்தனைவரன்றமாலமாவது சிறிது ஆறதலமாயிருக்கும. அவரகடளையும குமரஜனைமாடு வகமாடுங்ஜகமாளுர
அனுப்பியமாயிற்ற. வகமாடுங்ஜகமாளுரிலிருந்து அவரகள் கடடைசியமாக அடமச்சர வபருமமானுக்கு அனுப்பிய
வசய்தி: குமரன் முதலில ஒருமுடற நிடலடமயறிவதற்கமாகக் கடைலுக்குள் வசன்றவந்தது தவிர மீண்டும
சில வீரரகஜளைமாடு கடைமபர மரக்கலங்கள் உள்ளை கடைற்பகுதிக்குப் ஜபமாயிருக்கிறமான். ஜபமானை இடைத்தில
அவனுக்கும அவனுடைன் வசன்றவரகளுக்கும என்னை ஜநரந்தவதன்ஜற இதுவடர வதரியவிலடல. ஆனைமால
ஒரு மமாறதல மட்டும மமாஜகமாடதக் கடர மக்கள் யமாவரும வவளிப்படடையமாகக் கமாணுமபடி
ஜநரந்திருக்கிறது. முன்பு கடைலில வவகுவதமாடலவில ஒரு தீவினைருஜக நின்றிருந்த கடைமபர மரக்கலங்கள்
இப்ஜபமாது வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கும, முசிறிக்கும மிக மிக அருஜக வநருங்கியிருக்கின்றனை. இந்தச்
வசய்திடயத் தமமுடடைய அந்தரங்க ஊழியரகளைமாகிய வலியனும பூழியனும அனுப்பியிருந்ததனைமால ஒரு
வமாரத்டதயும மிடகயமாகஜவமா, குடறவமாகஜவமா இருக்குவமன்ற ஜதமான்றவிலடல.
‘குமரன் தன்னுடைன் வசன்றவரகஜளைமாடு கடைமபரகளிடைம பிடிபட்டிருப்பமாஜனைமா?’ என்ற சந்ஜதகமும அவர
மனைத்தில இருந்தது. தடலநகரத்தில ஜபரரசரும, படடைத் தடலவரும, பிறரும உள்ளை ஜநரமமாயிருந்தமால
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அடமச்சர அழுமபிலஜவன் மிக மிக இன்றியடமயமாத இந்தப் பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாட்டிற்கு இப்படிக்
குமரன் நமபிடயப் ஜபமான்ற ஓர இடளைஞடனை நமபி அனுப்பியிருக்க மமாட்டைமார. ஆனைமால யமாரும
தடலநகரில இலலமாத நிடலடய எண்ணி இருப்பவரகடளைக் வகமாண்டு எலலமாவற்டறயும நிடறஜவற்ற
ஜவண்டியிருந்தது.
எனைஜவதமான் குமரன் நமபிடயயும நமபி அந்தப் பமாதுகமாப்பில அவனுடடைய வசமாந்தக் கமாதலிஜய
முதலில பமாதிக்கப்பட்டிருப்படதயும அவன் கவனைத்துக்குக் வகமாண்டு வந்து - அதன் பின் அவனிடைம
அந்தப் வபமாறப்டப ஒப்படடைத்து அனுப்பி யிருந்தமார அடமச்சர. வபமாதுக்கமாரியமமாக உள்ளை ஒன்டற
ஆற்றஜவண்டியவனிடைம அடத அவனுடடைய வசமாந்தக் கமாரியமமாகவும மமாற்றி ஒப்படடைக்குமஜபமாது
அதற்கு இரட்டடைப் வபமாறப்பு வந்து விடுகிறது. குமரன் நமபியும அன்ற ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில
தன்டனைச் சந்தித்தஜபமாது அத்தடகய வபமாறப்ஜபமாடும, உணரச்சி ஜவகத்ஜதமாடுமதமான் திருமபிச்
வசன்றிருந்தமான் என்படத அனுமமானித்திருந்தமார அவர. அந்த அனுமமானைம வபமாய்யமாகமாவதன்றமாலும
ஜபமாரக்களைச் சூழ்நிடலயில மனிதரகடளை மீறியும கமாரியங்கள் நடடைவபற முடியும-என்றம எண்ண
முடிந்தது.
குமரடனைப்பற்றிய எந்தச் வசய்தியும வதரியவிலடல என்ற வதரியவந்ததும, ‘வகமாள்டளை மரக்கலங்கடளை
வடளைத்துப் பிடித்துத் தமாக்கஜவண்டும என்படதயும துரத்த ஜவண்டும என்படதயுமவிடை அந்த
மரக்கலங்களில ஏதமாவவதமான்றில வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலி
சிடறப்பட்டிருப்பதமாகக் கருதி அவடளை முதலில மீட்பஜத தன் கடைடம என்ற எண்ணத்தில வசயலபட்டு
அதன் கமாரணமமாகஜவ குமரன் அகப்பட்டுக்வகமாண்டிருப்பமாஜனைமா’ - என்றம உய்த்துணர முடிந்தது
அடமச்சரமால. ஆனைமாலும அவர அயரந்து விடைவிலடல. நமபிக்டகஜயமாடு ஜவளைமாவிக்ஜகமா
மமாளிடகயிலிருந்த ஜவவறமாரு வீரன் மூலம - வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குக் கட்டைடளைகடளை அனுப்பினைமார.
‘குமரனும அவஜனைமாடு வசன்றவரகளும திருமபவிலடல என்பதற்கமாகக் கலங்கஜவண்டைமாம. எந்தச்
சமயத்தில மஜகமாடதக் கடரயில எந்தப் பகுதியிலிருந்து - கடைமபரகளின் மரக்கலங்கள் நகரத்டதக்
வகமாள்டளையிடை வநருங்கினைமாலும அந்தப் பகுதியின் கடரப்பகுதியில எலலமாவிதங்களிலும எதிரத்துத்
தமாக்கவும, தடுக்கவும ஆயத்தமமாக இருக்குமமாற - வசய்திகள் வதரிவிக்கப் பட்டிருந்தனை.
வகமாள்டளைக்கமாரரகள் மஜகமாடதக்கடர நகரங்களில ஊடுருவதற்குக் கமாரணமமானை இடைங்களைமாகப்
வபருமபமாலும வபமான்வமானி, ஆயிடர ஜபரியமாற ஜபமான்ற ஆறகளின் முகத்துவமாரங்கஜளை பயன்படைக்
கூடுமமாதலமால அந்த முகத்துவமாரங்களில கமாவடலயும கட்டுத் திட்டைத்டதயும, விழிப்பமாகச்
வசய்யுமமாறம வதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இவ்வளைவு ஏற்பமாடுகடளையும வசய்திருந்தும, ஜவளைமாவிக்ஜகமா
மமாளிடகயிலிருந்த அடமச்சர அழுமபிலஜவளுக்கு மனை நிமமதியிலடல. உள்ளைம ஒரு விநமாடிகூடை
விடுபடைமாத சிந்தடனைகளில மூழ்கியிருந்தது.
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு உடைன் வசன்ற பூழியனும வலியனும அங்ஜக படடைக் ஜகமாட்டைத்தில இருப்பதமால
சமஜயமாசிதமமாக ஏதமாவது வசய்து அவரகள் நகரத்டதக் கமாப்பமாற்றவமாரகள் என்ற நமபிக்டகயும இருந்தது.
நலல ஜவடளையமாக எலலமா நிடலயிலும, எலலமாச் சமயங்களிலும குமரன் நமபிஜயமாடு உடைன் வசலவஜத
தங்கள் கடைடம என்ற எண்ணி அந்த இருவரும கடைமபர மரக்கலங்கள் இருந்த கடைற்பகுதிக்குச் வசன்ற
அகப்பட்டுக் வகமாண்டு விடைவிலடல என்பது அடமச்சருக்கு நமபிக்டக அளித்தது. அவரகளும
கடைற்பகுதிக்குச் வசன்ற குமரடனைப்ஜபமால திருமபமாமலிருந்தமால தமக்குச் வசய்தி வதரியவும, தமாம
வசய்திகடளைத் வதரிவிக்கவும, வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக் ஜகமாட்டைத்தில நமபிக்டக வமாய்ந்த மனிதரகஜளை
இலலமாமல ஜபமாயிருப்பமாரகள் என்படத அடமச்சரும உணரந்துதமான் இருந்தமார. அடமச்சர இவ்வமாற
சிந்தித்துக் வகமாண்டிருந்த ஜவடளையில கடைமபர மரக்கலங்களில இருந்த குமரனும அவனுடைன்
வசன்றவரகளும என்னை ஆனைமாரகள் என்படத இனிஜமல கவனிக்கலமாம.
--------------
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12. குமரன் திருமபுகிறமான்
தங்கள் தடலவனைமாகிய வகமாடுங்ஜகமாளுர குமரன் நமபி ஆந்டதக்கண்ணனுக்கு விட்டுக் வகமாடுத்து
அப்படித் திடீவரன்ற மனைம மமாறியடதச் சிடறப்பட்டிருந்த ஜசரநமாட்டு வீரரகள் யமாருஜம
விருமபவிலடல.
‘என்டனை உங்கள் வீரரகஜளைமாடு வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்திற்கு அனுப்புங்கள் ஜவண்டிய உதவிகடளை
நமான் வசய்கிஜறன்’ என்ற குமரன் நமபிஜய ஆந்டதக்கண்ணனிடைம முகமலரச்சியுடைஜனை ஜவண்டியஜபமாது
யமாரமாலும அடத நமபமுடியவிலடல. முதலில ஆந்டதக்கண்ணஜனை அடத நமபவிலடல. குமரஜனைமாடு
வந்திருந்த ஜசர நமாட்டு வீரரகஜளை அவனுடடைய இந்தச் வசமாற்கடளைக் ஜகட்டு அவடனை வவறப்பு உமிழப்
பமாரத்தடதயும, கமாறித் துப்பியடதயும கண்டை ஆந்டதக் கண்ணன், இவன் இனைத்து வீரரகஜளை இதற்கமாக
இவடனை வவறப்பதமால இந்தத் துஜரமாகத்டத உயிருக்குப் பயந்து வகமாண்டு இவன் உண்டமயிலதமான்
வசய்ய முன்வருகிறமான் ஜபமாலும என்ற தன் மனைத்துக்குள் நிடனைத்தமான். எந்த எதிரிடய அவனுடைன்
உள்ளை அவன் இனைத்தவஜர வவறப்பதமாகக் வதரிகிறஜதமா அந்த எதிரிடயத் தனைக்கு நண்பனைமாக்கிக்
வகமாள்ளை முடியும என்ற முடிவுக்கு ஆந்டதக்கண்ணன் வந்த பின் அவன் குமரடனைத் தன் இனைத்தவரமாகிய
கடைமபரகஜளைமாடு வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்திற்கு நிடலடம அறிந்து வர அனுப்பி டவப்பது என்ற
முடிவு வசய்து வகமாண்டுவிட்டைமான்.
“உன் இனைத்தவருக்குத் துணிந்து இப்படி துஜரமாகம வசய்ய முன்வருகிற நீ அடுத்த விநமாடிஜய எனைக்கும
துஜரமாகம வசய்யத் துணியமமாட்டைமாஜய?” என்பதுஜபமால ஒரு வினைமாடவ இரண்டு மூன்ற முடற
குமரனிடைம ஆந்டதக்கண்ணன் வினைவினைமான்.
என்றமாலும குமரடனைத் தன் கமாரியத்திற்குச் சமாதகமமாகப் பயன்படுத்திக் வகமாள்வவதன்ற தீரமமானைம
ஆந்டதக்கண்ணனின் அந்தரங்கத்தில ஏற்பட்டுவிட்டைது. குமரஜனைமாடு ஜசரத்து சிடறப் பட்டை மற்ற
வீரரகடளை டவத்துக்வகமாண்டு குமரடனை மட்டுஜம தன் ஆட்கஜளைமாடு ஆற்ற முகத்திற்கு அனுப்பி
டவப்பதற்கமானை ஏற்பமாடுகடளை ஆந்டதக்கண்ணன் வசய்யலமானைமான்.
ஆந்டதக்கண்ணனின் மமாவபரும வகமாள்டளை மரக்கலத்தின் அருஜக சிற படைகு ஒன்றம வந்து நின்றது.
சுற்றிலும படைகில தன் ஆட்களைமாகிய முரட்டுக் கடைமபரகடளை அமரச் வசய்து நடுஜவ குமரடனை இருக்கச்
வசய்யஜவண்டும என்ற நிடனைத்தமான் ஆந்டதக்கண்ணன். குமரனின் கமாது ஜகட்கஜவ தன் ஆட்களிடைம
அவ்வமாற கூறவும வசய்தமான்.
“இந்தப் படடைத்தடலவன் உங்கஜளைமாடு வருகிறமான் என்பதற்கமாக இவடனைஜய முற்றிலும
நமபிவிடைமாதீரகள். வபமான் வமானி முகத்துவமாரத்டத வநருங்கியதும இவடனை உடைன்டவத்துக் வகமாண்டு
என்வனைன்னை நிடலடமகடளை அறிந்து வகமாள்ளை முடியுஜமமா அடத மட்டுஜம அறிந்து வமாருங்கள்.
முகத்துவமாரத்தின் வழிஜய கடரப் பகுதியில அதிகமமாக உள்ஜளை நுடழந்து விடைவும கூடைமாது. அப்படிச்
வசய்தமால ஒருஜவடளை நீங்கஜளை இங்ஜக திருமபி வரமுடியமாத நிடலடமகள் ஏற்பட்டைமாலும ஏற்பட்டு
விடைலமாம” எனை ஆந்டதக்கண்ணன் தன் வீரரகளுக்குக் கட்டைடளையிட்டை ஜபமாது அந்தக் கட்டைடளையின்
ஒவ்வவமாரு வசமாலடலயும, ஒவ்வவமாரு வசமாலலின் வபமாருடளையும, வபமாருளுக்குப் பின்னிருந்த
வதமானிடயயும, அதற்குப் பின்னைமாலிருந்த அரச தந்திரக் குறிப்புகடளையும குமரன் நமபி கூரந்து
கவனித்துக் வகமாண்டுதமான் இருந்தமான்.
“கடைமபரகஜளை! நமாம வகமாடுத்து டவத்தவரகள், ஏவனைன்றமால நமது முற்றடகடயக் கடரயிலிருந்து
எதிரத்து முறியடிக்க ஜவண்டிய ஜசரநமாட்டு வகமாடுங்ஜகமாளுரக் ஜகமாட்டடையின் படடைத் தடலவஜனை
நமக்குத் துடணயமாக கடரவடர வரப்ஜபமாகிறமான் என்பது எவ்வளைவு வபரிய உதவி என்படதச் சிந்தித்துப்
பமாருங்கள். வீரரகளில யமாரமாவது உயிருக்குப் பயந்து அலலது வபமான்டனை, வபமாருடளை தயந்து
துஜரமாகிகளைமாக மமாறவமாரகள். நமாஜமமா ஒரு கட்டைத்தின் தடலவஜனை துஜரமாகியமாக மமாறி நமக்கு உதவிபுரிய
முன்வருமமாற சந்தரப்பத்டத உண்டைமாக்கிவிட்ஜடைமாம” என்ற வகமாள்டளைக் கூட்டைத்தின் தடலவன்
கூறியஜபமாது, அடதக் ஜகட்டுத் தனைக்குள் நடகத்துக் வகமாண்டைமான் குமரன் நமபி.
குமரன் நமபிஜயமாடு உடைனிருந்தவரகஜளைமா வவறப்டபயும கடைந்து இப்படியும ஒரு பச்டசத் துஜரமாகம
உண்டைமா? என்ற வவறக்கும எலடலயிலிருந்து விரக்தி எலடலக்குப் ஜபமாய் நிடனைக்கத்
வதமாடைங்கியிருந்தமாரகள்.
அவரகளுடடைய வவறப்டபஜயமா, விரக்திடயஜயமா வபமாருட்படுத்தமாமல கடைமபரகஜளைமாடு ஆற்ற
முகத்திற்குப் புறப்படை ஆயத்தமமாகிவிட்டைமான். ஜபமாகுமஜபமாது தன்னுடைன் வந்த ஜசர வீரரகடளை ஜநமாக்கி,
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‘ஜபமாரக்களைத்திலும ஆபத்தமானை சூழ்நிடலகளிலும குறிப்பறிதல மிக மிக அவசியம’ என்ற கூறிய
வமாக்கியத்துக்கு என்னை அரத்தம எனைப் புரிந்து வகமாள்ளை முயன்றனைர. குமரன் நமபி அந்த வமாக்கியத்டத
எதற்கமாக என்னை வபமாருளில தங்கடளை ஜநமாக்கி கூறிவிட்டுச் வசன்றமான் என்படதப் புரிந்துவகமாள்ளை
அவரகள் வபருமுயற்சி வசய்ய ஜவண்டியிருந்தது.
கடரடய ஜநமாக்கிப் புறப்படுவதற்கு முன் குமரன் நமபி ஜவண்டிக் வகமாண்டிருந்தபடி அவனுடடைய
டககடளைப் பிணித் திருந்த கட்டுக்கடளை அவிழ்த்து விடுமமாற ஆந்டதக்கண்ணன் கட்டைடளையிட்டைமான்,
கட்டைடளையிட்டைவன் குமரனிடைம எச்சரித்தமான்.
“உன் உதவிடய நமாடுகிற சமயத்தில டககடளைப் பிணித்துச் சிடற டவத்துக் வகமாண்டு நமாடைக்கூடைமாவதன்ற
சற்ற முன் நீ கூறினைமாய்! அதனைமால உன் கட்டுக்கடளை அவிழ்க்கச் வசய்து விட்ஜடைன். இந்த நிடலடய நீ
தவறமாகப் பயன்படுத்திக் வகமாள்ளை முயன்றமால உயிஜரமாடு தப்பமமாட்டைமாய் என்படத மட்டும நிடனைவு
டவத்துக்வகமாண்டைமால ஜபமாதும.”
"நமான்தமான் அப்வபமாழுஜத கூறிஜனைஜனை கடைமபர தடலவஜர! உங்கடளை எதிரத்து யமாரமாலும நயவஞ்சகம
புரிய முடியமாவதன்பது எனைக்குத் வதரியமாதமா என்னை? எடதச் வசய்ய ஜவண்டுஜமமா அடத நமான் அவசியம
வசய்ஜவன் என்ற நமபிக்டகஜயமாடு என்டனை அனுப்புங்கள்” என்றமான் குமரன் நமபி.
படைகு கடரடய ஜநமாக்கிப் புறப்பட்டைது. குமரன் நமபிடயக் கட்டைவிழ்த்து விட்டு விட்டைமாலும படைகில
அவடனைச் சுற்றி வமாஜளைந்திய முரட்டுக் கடைமபரகள் அமரந்து வகமாண்டைமாரகள். அவரகஜளைமா
எண்ணிக்டகயில ஐவர. அவஜனைமா ஒருவன். அவரகளிடைம கருவிகளும படடைக்கலங்களும இருந்தனை.
அவஜனைமா வவறங்டகயனைமாக ஆக்கப்பட்டிருந்தமான். கடர வநருங்க குமரன் நமபியின் சிந்தடனை
விடரவமாக ஜவடல வசய்தது. கடைமபரகளின் வகமாள்டளை மரக்கலங்களிஜலஜய சிடறப்பட்டுத்
தங்கிவிட்டை தன் நண்பரகள் ஜவற தன்டனைத் தவறமாகப் புரிந்து வகமாண்டு விட்டைமாரகஜளை என்ற
கவடலயும அவன் மனைத்தில இருந்தது.
கடரக்கு அருகில வந்ததும படைகில அவடனைச் சூழ இருந்த கடைமபரகள் அவடனைச் சுற்றி வநருக்கமமாக
வடல பின்னினைமாற் ஜபமால இன்னும வநருக்கமமாக உட்கமாரந்தமாரகள். அவனிடைம ஜகள்விகடளையும
ஜகட்கத் வதமாடைங்கினைமாரகள்.
“முகத்துவமாரத்டத ஒட்டிஜயமா, கடர ஓரத்திஜலமா எங்கும ஜசரநமாட்டுப் படடைவீரரகள் ஆயுதங்கஜளைமாடு
மடறந்திருப்பமாரகஜளைமா? உள்ளைடதக் கூற. எங்களிடைம எடதயமாவது மடறத்துப் வபமாய் கூறினைமாஜயமா உன்
உயிரதமான் ஜபமாகும...”
“ஜசர நமாட்டில இப்ஜபமாது வீரரகள் இருந்தமாலதமாஜனை மடறந்திருந்து உங்கடளைத் தமாக்க முடியும? ஜசர
நமாட்டிலதமான் இப்ஜபமாது வீரரகஜளை இலடலஜய? எலலமா வீரரகளும வடைக்ஜக குயிலமாலுவப்
படடைவயடுப்பில அலலவமா இருக்கிறமாரகள்?” என்ற குமரன் நமபி அவரகளுக்கு மறவமமாழி கூறினைமான்.
“ஆற்றமுகத்திலிருந்து நகரத்திற்குள் ஜபமாகும நீர வழியின் இருபுறமும ஒஜர மரஞ் வசடி வகமாடிகளைமாகப்
பசும புதர அடைரந்திருக்கும அலலவமா?”
“ஆமமாம! அடைரந்திருக்கும”
“அந்தப் புதரகளிடடைஜய ஆற்றக்கமால வழிஜய படைகில நமாம வசன்ற திருமப இடடையூற எதுவும
கிடடையமாஜத?” “ஏன் இப்படி அடிக்கடி ஐயப்படுகிறீரகள்? ஆற்றின் இரு புறமும பசுடம வசழித்து
அடைரந்திருப்பது நலல வளைத்தின் கமாரணமமாகத்தமாஜனையன்றி வீரரகள் மடறந்திருந்து தமாக்குவதற்கமாக
அன்ற.”
“அதற்கமாக வசமாலல வரவிலடல. ஜசரநமாட்டில மிகக் குடறந்த வீரரகள்தமான் இருப்பதமாக நீஜய கூறியதமால
தந்திரமமானை வழிகளில அன்றி ஜவற விதங்களில அவரகள் படகவரகடளை எதிரத்துச் சமர புரிய முடியமாது.
தந்திரமமாகச் சமர புரியும வழிகளில இதுவும ஒன்ற. இருபுறமும வநருங்கிய மரக்கூட்டைங்களிடடைஜய
உள்ளை வபமான்வமானியமாற்றக் கமால வழிஜய நமாம ஜபமாகிறஜபமாது நமடம வடளைக்க முடியுவமன்ற தமான்
இடதக் ஜகட்ஜடைமாம. இதற்கு நீ வசமாலலும மறவமமாழியிலிருந்துதமான் நமாம உள்ஜளை எவ்வளைவு துரம
ஜபமாகலமாம அலலது ஜபமாகக்கூடைமாது என்படதப்பற்றி ஒரு முடிவு வசய்யலமாம.”
“என்டனை நமபி நமான் எவ்வளைவு தூரம உங்கடளை அடழத்துச் வசலகிஜறஜனைமா அவ்வளைவு தூரம நீங்கள்
பயமின்றி வரலமாம.”
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குமரன் இவ்வமாற கூறமஜபமாது அவரகள் வசன்ற படைகு வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்திற்குள்
நுடழந்திருந்தது. கடைமபரகள் குமரனின் முகத்டதஜய டவத்தவிழி வமாங்கமாமல ஜநமாக்கினைர. அவன்
உண்டமயமாகஜவ தங்களுக்கு எலலமாவற்டறயும கமாண்பிக்க அடழத்துக்வகமாண்டு ஜபமாகிறமானைமா அலலது
ஏமமாற்றகிறமானைமா என்பதில இன்னும அவரகளுக்குச் சந்ஜதகம தீரவிலடல.
“வபருமரக்கலங்கடளை கடரயிலிருந்து சிறிது வதமாடலவில ஆழமமானை கடைற்பகுதியிஜலஜய நிறத்தி
டவத்துவிட்டுச் சிற சிற படைகுகளில வபமான்வமானி, ஆயிடர, ஜபரியமாற மூலம ஜசரநமாட்டு நகரங்களில
அங்கங்ஜக வகமாள்டளையிடை நுடழந்தமால எங்கடளை எதிரக்கப்ஜபமாதுமமானை வீரரகள் இருக்கிறமாரகளைமா
அலலது எங்கள் ஜநமாக்கம ஈஜடைறமமா” என்ற குமரனிடைஜம மறபடியும ஜகட்டைமான் ஒரு கடைமபன்.
எதிரியின் படடைத்தடலவன் தங்களிடைம தற்கமாலிகமமாகச் சிடறப்பட்டிருக்கும ஜவடளையில அவனிடைஜம
இந்தக் ஜகள்விகடளைக் ஜகட்பது எந்த அளைவு உறதியமானைது எந்த அளைவு ஆபத்தமானைது என்படதக் கூடைப்
புரியமாத மனைநிடலஜயமாடு அவரகள் ஜகள்வி ஜகட்படதக்கண்டு குமரனுக்குச் சிரிப்புத்தமான் வந்தது.
ஆனைமால தன் உள்ளுணரவுகடளை வவளிக் கமாட்டிக் வகமாள்ளைமாமல அவரகளுக்குத் டதரியமும
நமபிக்டகயும ஊட்டிக்வகமாண்ஜடை வசன்றமான் அவன். வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தின் வநடுந்துமாரம
கடரக்குள்ஜளை அவரகள் அடழத்துச் வசலலப்பட்டு விட்டைனைர. இன்னும சிறிது உள்ஜளை வசன்றமால
வகமாடுங்ஜகமாளூர நகரஜம வந்து விடும என்ற நிடலடமக்கு முன்ஜனைறிச் வசன்ற விட்டைமாரகள்.
“உள்ஜளை வசலலச் வசலல நிடலடமகடளை நீங்கள் இன்னும நன்றமாக அறியலமாம” - என்ற குமரன்
புன்முறவஜலமாடு அவரகளுக்குக் கூறினைமான்! புதர அடைரந்திருந்த ஓரிடைம வந்ததும படைகு ஜமஜல
ஜபமாவடத விருமபமாமல அங்ஜகஜய நிறத்தி விட்டைமாரகள் கடைமபரகள்.
“ஆற்றின் இருபுறமும வீரரகள் யமாரும மடறந்திருக்கவிலடல என்பது உறதியமானைமாலதமான் இந்த
இடைத்திற்கு ஜமஜல நமாம ஜபமாகலமாம” என்றமாரகள் அவரகள்.
“என்டனை அதற்கமாக என்னை வசய்யச் வசமாலகிறீரகஜளைமா, அடத நமான் வசய்கிஜறன்” - என்றமான் குமரன்.
“நீஜய ஒரு விநமாடி கடரயில இறங்கிப் பமாரத்துச் வசமால! வீரரகள் யமாரமாவது வதன்பட்டைமால
படடைத்தடலவன் என்ற - முடறயில அவரகடளை திருமபப்ஜபமாகச்வசமாலலி விடைலமாம. தமாங்கஜளை
இறங்கிப் புதரகளில ஜதடினைமால வீரரகள் மடறந்திருப்பமாரகளைமாயின் அவரகளுக்கும எங்களுக்கும
டககலப்பு மூளும”
“இறங்கிப் பமாரப்பதில எனைக்கு மறப்பு ஒன்றம இலடல. ஆனைமால அஜத சமயத்தில நீங்கள் என்டனை
நமபஜவண்டும. இறங்கிப் பமாரப்பதற்குப் பதில நமான் தப்பி ஓடி விடுஜவஜனைமா என்ற என்ஜமஜலஜய
உங்களுக்குச் சந்ஜதகம வந்துவிடைக் கூடைமாதலலவமா?”
இடதக் ஜகட்டைதும படைகிலிருந்த கடைமபரகள் ஒருவர முகத்டத ஒருவர பமாரத்துக் வகமாண்டைனைர. குமரன்
அவ்வமாற வவளிப்படடையமாகத் தன்னுடடைய மனைத்திலிருந்தடதக் ஜகட்டைஜத அவரகளுடடைய
சந்ஜதகத்டதத் தணித்துவிட்டிருந்தது. அவரகள் அவடனைக் கடரயிறங்கிப் புதரகளில வீரரகள்
மடறந்திருக்கிறமாரகளைமா என்படதப் பமாரக்கச் வசமான்னைமாரகள். அவ்வமாற அவரகள் முதன் முடற
கூறியஜபமாது அவன் வமாளைமா இருந்து விட்டைமான். மூன்றமாவது முடறயும வற்புறத்தியஜபமாது படைடக
ஒதுக்கச் வசமாலலிக் கடரயில வமலல இறங்கினைமான்.
இவ்வமாற தயங்கித் தயங்கி அந்தக் கமாரியத்டத அவன் வசய்ததினைமால அவனுக்குத் தங்களிடைமிருந்து தப்பி
ஓடும எண்ணம இலடல என்பது ஜபமால அவரகள் புரிந்து வகமாண்டைமாரகள். ஆனைமாலும அவரகள் டகயிஜல
உருவி டவத்தபடி இருந்த வகமாடுவமாள்கள் இன்னும அப்படிஜய இருந்தனை. கடரயிறங்கிய குமரன்
புதரில வமலல வமலல மடறந்தமான். சில விநமாடிகள் அவன் வதன்படைவிலடல. கமால நமாழிடகக்குப்பின்
மறபடியும புதர சலசலத்தது. குமரன் திருமபினைமான். குமரன் மட்டுமலல, அவனுக்குப்பின்
ஒவ்வவமாருவரமாகப் பல ஜசர வீரரகளும வந்தனைர.
----------------
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13. ஒற்றன் ஒருவன்
ஒடசப்படைமாமல குமரன் தன் பின்ஜனை அடழத்து வந்த ஐமபது ஜசர நமாட்டு வீரரகளும புதரகளிலிருந்து
அந்தப் படைடக வியூகமமாக வடளைத்ததுஜபமால பலஜவற திடசகளிலிருந்து வவளிப்பட்டைனைர. திடீவரன்ற
இப்படி ஒரு நிடலடமடய எதிரபமாரமாத கடைமபரகள் ஒன்றம வசய்ய முடியவிலடல. உருவிய
வமாள்கஜளைமாடு கடரயில குதித்தனைர. முதலில குமரன் ஜமல பமாய்ந்து அவடனைக் குத்திக் வகமாலவது
அவரகள் முயற்சியமாய் இருந்தது. ஜசர வீரரகளில பலர விலலும அமபுமகூடை டவத்திருந்ததனைமால
புதரகளில பலஜவற ஜகமாணங்களிலிருந்து கடைமபரகள் ஜமல அமபுமடழ வபமாழியலமாயிற்ற. அந்த
அமபு மடழயினிடடைஜயயிருந்து தப்பிக் குமரடனைக் வகமாலல அவரகளைமால முடியவிலடல.
அதற்கு ஜநரமமாறமாகக் குமரஜனைமாடு படைகில வந்த முரட்டுக் கடைமபரகளில மூவர இறந்து ஜபமாயினைர.
இருவர வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகளிடைம சிடறப்பட்டைமாரகள். அவரகள் வந்த படைகு ஜசர நமாட்டு வீரரகளைமால
டகப்பற்றப்பட்டைது. இறந்தவரகளின் சடைலங்கடளை அந்தப் படைகில ஜபமாட்டுக் கடரஜயமாரமமாக அடதக்
வகமாண்டுஜபமாய் மிதக்க விட்டுவிடுமமாற தன்ஆட்களுக்குக் கட்டைடளையிட்டைமான் குமரன்நமபி அப்படிஜய
வசய்யப்பட்டைது. உடைஜனை மஜகமாடதக்கடர நகரங்களுக்குக் கடைல வழிஜய சிற மரக்கலங்களிஜலமா,
படைகுகளிஜலமா உள் நுடழயும மூன்ஜற வழிகளைமானை ஆயிடர, வபமான்வமானி, ஜபரியமாற ஆகியவற்றின்
வழிகடளை வில அமபுகஜளைமாடு கூடிய வீரரகள் பமாதுகமாக்க ஏற்பமாடு வசய்யப்பட்டைது. கடைமபரகளின் ஒஜர
பலம கடைலதமான். மரக் கலங்களில இருந்தபடிஜய ஜபமார புரியஜவமா, கடைற்வகமாள்டளைகள் வசய்யஜவமா,
அவரகளுக்குத் வதரிந்த அளைவு தடரயில எதிரப்பவரகடளை முடறயமாக எதிரவகமாண்டு ஜபமார வசய்ய
அவரகளுக்குத் வதரியமாது. அவரகளுடடைய ஒஜர பலம கடைலும மரக்கலங்களுமதமான். தடர என்பது
அவரகளுடடைய பலவீனைமமானை களைம என்படதக் குமரன் நமபி மிக நன்கு அறிந்திருந்தமான்.
சிடறப்பிடிக்கப்பட்டை இரண்டு கடைமபரகடளைக் வகமாடுங்ஜகமாளுர ஜகமாட்டடையின் உள்ஜளை பத்திரமமானை
அடற ஒன்றில அடடைத்தஜபமாது, ‘உள்ஜளை வசலலச் வசலல நிடலடமகடளை நீங்கள் இன்னும நன்றமாக
அறியலமாம’ என்ற முன்பு அவரகளிடைம கூறியிருந்த ஒரு வமாக்கியத்டதஜய ஜவற அரத்தம வதமானிக்கும
படி இப்ஜபமாது திருமபவும கூறிவிட்டு ஏளைனைமமாக நடகத்தமான் குமரன் நமபி.
வகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடைக்ஜகமாட்டைத்தில அடமச்சர அழுமபிலஜவளைமால அனுப்பப்பட்டுத் தங்கியிருந்த
வலியனும பூழியனும குமரன் நமபிடய அவன் மிகவும சமாமரத்தியமமாகக் கடைமபரகளிடைமிருந்து
தப்பிவந்ததற்கமாகப் பமாரமாட்டினைமாரகள். அந்த விவரங்கடளை உடைஜனை ஒரு வீரன் மூலமமாகத் தடல
நகரிலுள்ளை ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்குச் வசமாலலி அனுப்பினைமாரகள். அதன் பின்பும அவரகள்
இருவரும குமரன் நமபியிடைம ஜபசுமஜபமாவதலலமாம ஒரு வசய்திடய வற்புறத்திக் வகமாண்டிருந்தமாரகள்.
அடத ஏன் அவரகள் அவ்வளைவு தூரம தன்னிடைம வற்புறத்துகிறமாரகள் என்படதக் குமரன் நமபியமாலும
புரிந்து வகமாள்ளை முடியவிலடல. தற்வசயலமாக வற்புறத்துகிறமாரகளைமா? அலலது ஏதமாவவதமாரு
அரத்தத்ஜதமாடு எடதயமாவது புரிந்துவகமாண்டு வற்புறத்துகிறமாரகளைமா என்படத அவனைமால விளைங்கிக்
வகமாள்ளை முடியமாமல இருந்தது.
“படடைத்தடலவர கடைமபரகளின் வகமாள்டளை மரக்கலத்திலிருந்து அவரகள் துடணயுடைஜனைஜய தப்பி
வந்தது சமாமரத்தியமமானை கமாரியமதமான் என்றமாலும இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடய
மீட்கிறவடர நமாம வபருடமப்படுவதற்கு ஒன்றஜம இலடல- என்படதயும நிடனைவிற்
வகமாள்ளைஜவண்டும”- என்ற அடமச்சர அழுமபிலஜவளின் ஆட்களைமாகிய அவரகள் தன்னிடைம அடிக்கடி
கூறி வந்ததன் பின்புலத்தில என்னை சிந்தடனை மூலமமாக இருக்கிறவதன்படத அறிய முயன்றமான் குமரன்
நமபி.
ஆனைமால அஜத சமயத்தில அவரகள் அப்படி அடிக்வகமாரு முடற இரத்தினை வணிகர மகளும தன் ஆருயிரக்
கமாதலியும ஆகிய அமுதவலலிடய நிடனைவூட்டிக் வகமாண்டிருந்ததில அவனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியும
இருந்தது. கடைமபரகடளை எப்படியும முறியடித்து அவடளை மீட்கஜவண்டுவமன்ற ஆவலும துணிவும
உறதிப்படை அவரகளுடடைய வமாரத்டதகள் துடணவசய்கின்றனை என்ற முடறயில அவற்டற அவன்
விருமபினைமான், வரஜவற்றமான்.
அடுத்து அவனுடடைய சிந்தடனை ஆந்டதக்கண்ணனிடைம சிடறப்பட்டிருக்கும மற்றவரகடளை எப்படி
விடுவிப்பது என்பதில வசன்றது. தன்னிடைம சிக்கியிருக்கும கடைமபரகள் இருவடரக் வகமாண்டு
அவரகளிடைம சிக்கியிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகள் இருவடரயும எப்படி மீட்பது என்ற
சூழ்ச்சிகடளை ஒவ்வவமான்றமாகச் சிந்திக்கலமானைமான் குமரன் நமபி. ஏற்வகனைஜவ கடைமபரகளிடைம
சிடறப்பட்டிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகள் தமான் திருமபி வருமஜபமாது தன்னுடடைய சூழ்ச்சி
ஜநமாக்கத்டத விளைங்கிக் வகமாள்ளைமாமல தன்டனைத் தவறமாகப் புரிந்து வகமாண்டிருக்கிறமாரகள். தமான்
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உயிரதப்புவதற்கு ஆடசப்பட்டுக் வகமாண்டு கடைமபரகளுக்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுடரக் கமாட்டிக்
வகமாடுப்பதற்கமாகப் புறப்பட்டு விட்டைதமாக அவரகள் நிடனைத்து விட்டைது அவனுக்குத் வதரிந்துதமான்
இருந்தது.
அவரகள் அடனைவடரயும சமாமரத்தியமமாகக் கடைமபரகளிடைமிருந்து மீட்கிறவடர எதுவுஜம ஜமஜல
வசய்வதற்கு இலடல என்படதயும குமரன் தமபி உணரந்தமான். அந்த வீரரகடளை மீட்பதற்குமுன்
முற்றடக இட்டிருக்கும கடைமபர மரக் கலங்கடளைத் தமாக்கவும முடியமாது. அலலது கடைமபரகஜளை
வகமாடுங்ஜகமாளுடர வநருங்கினைமாலுமகூடை அவரகளிடைம சிடறப்பட்டிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகள்
தப்பிவிடை முடியமாது. நகருக்குள் கடரடய வநருங்கி வந்துவிட்டைமால இங்குள்ளை நிடலடமடயயும நமான்
தப்பிவிட்ஜடைன் என்படதயும ஆந்டதக் கண்ணன் அறிய ஜநரிடும. அடத அவன் அறிய ஜநரந்ததும
அவனுக்கு ஏற்படுகிற முதற் கடுங்ஜகமாபத்துக்குப் பலியமாகிறவரகள் அவனிடைம சிடறப்பட்டிருக்கும
வகமாடுங் ஜகமாளுர வீரரகளைமாகத்தமான் இருப்பமாரகள் என்பது நிச்சயம. அப்படி ஒரு நிடல ஏற்படுவதற்கு
முன் வகமாடுங்ஜகமாளூர வீரரகடளை அங்கிருந்து கமாப்பமாற்றிவிடைஜவண்டும என்பதில குமரன் நமபி அதிகக்
கவனைமமாயிருந்தமான். அதற்கமாகவும அவன் ஒரு சூழ்ச்சி வசய்ய ஜவண்டியிருந்தது.
தன்னிடைம சிடறப்பட்டிருக்கிற கடைமபரகளில ஒருவனிடைமிருந்து ஆந்டதக்கண்ணனுக்கு அவன்
தமானைமாகஜவ எழுதுவது ஜபமால ஒர ஒடல எழுதிவமாங்க ஜவண்டியிருந்தது. அந்த ஒடலயில “வழிகடளைக்
கமாட்டுவதற்கமாகச் ஜசர நமாட்டு வீரரகளின் துடணஜயமாடு-மூன்ற படைகுகளில நம கடைமபரகடளையும
ஜசரத்து இன்றிரவு வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தின் வழிஜய நகருக்குள் அனுப்பவும. இங்கு யமாவும
நமக்கு உறதியமானை நன்னிடலயிலுள்ளைனை. இந்த ஒடலடயக் வகமாண்டு வருபவன் ஒரு வசவிட்டு ஊடம,
குமரன் நமபி நமக்கு மிகவும துடணயமாயிருக்கிறமார. இந்த ஒடலடயக் வகமாண்டு வருபவன் ஜமலும
என்ஜமலும தமாங்கள் சந்ஜதகப்படைமாமலிருப்பதற்கமாக - இடத நமாங்கள் இங்கு வந்த அஜத படைகில
அனுப்புகிஜறன் - என்ற எழுதி ஆந்டதக்கண்ணனுக்கு ஓர ஊடமயிடைஜமமா அலலது ஊடமஜபமால நடிக்க
முடிந்தவனிடைஜமமா வகமாடுத்து, அன்ற கடைமபரகளின் பிணங்கஜளைமாடு கடைற்கடரயில மிதக்கவிட்டை
படைகில பிணங்கடளை நீக்கிவிட்டு அவடனை அனுப்புவவதன்ற திட்டைமிட்டைமான் குமரன் நமபி.
இந்தத் திட்டைம நிடறஜவறவது அவன் டகயில மட்டுமிலடல. எழுதுகிற ஒடலயில சிடறயிலிருக்கும
கடைமபரகளில யமாரமாவது ஒருவனுடடைய டகச்சமாத்துக் கிடடைக்க ஜவண்டும. இலலமா விட்டைமால
ஆந்டதக்கண்ணன் அடத நமபுவது அரிவதன்பது குமரனுக்குத் வதரியும. ஒற்ற ஜவடலகளில - ஜபமாரக்
கமாலங்களில வகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடைக்ஜகமாட்டைத்துக்குப் பயன்படுவதற்கமாக ஊடமகள் ஜபமாலவும
வசவிடைரகள் ஜபமாலவும நடித்துப் படகவடர ஏமமாற்றி இரகசியங்கடளை அறிந்து வருவதற்குச் சிலர
இருந்தனைர. அவரகளில ஒருவருடடைய உதவிடய இப்ஜபமாது நமாடுவது என்ற குமரன்நமபி முடிவு வசய்து
வகமாண்டைமான்.
கடைமபரகளிடைம சிடறப்பட்டிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளூர வீரரகடளை மீட்பஜதமாடு - அந்த வீரரகஜளைமாடு
கடைமபரகளில பலடரயும வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்துக்கு வரவடழத்துக் வகமான்றவிட்டைமால,
ஆந்டதக்கண்ணனின் முற்றடக ஜபரளைவில வலிடம குன்றியதமாகப் ஜபமாய்விடும. தன்வசமுள்ளை
வீரரகளின் வலிடம குடறயக் குடறய ஆந்டதக்கண்ணனின் முற்றடக ஜதமாலவிடய அடடைவடதத் தவிர
ஜவற வழி இலடல. அலலது அவன் தன்னுடடைய வகமாள்டளை மரக்கலங்கஜளைமாடு ஜமலும சில நமாட்கள்
தமாமதித்தமால கூடை நலலதுதமான் என்வறண்ணினைமான் குமரன் நமபி. முற்றடக நீடிக்க நீடிக்கக்
குயிலமாலுவத்திற்குச் வசன்றிருக்கும வபருமபடடைஜயமாடு வபருமன்னைர திருமபி வருகிற சமயமும
வநருங்கிவிடைலமாம. படடைகளின் வரஜவமாடு மன்னைரும திருமபிவிட்டைமால பின்பு ஆந்டதக்கண்ணடனை
ஓடை ஓடை விரட்டைலமாம.
ஆனைமாலும அந்த வழிடயவிடை முதலில சிந்தித்த வழிஜய நலலது என்வறண்ணினைமான் அவன். ஒடல
எழுதப்பட்டைது. கடைமபரகளில சிடறப்பட்டிருந்த இருவரும அந்த ஒடலயிற் டகச்சமாத்திடை மறத்தனைர.
நீண்டை ஜநரம சித்திரவடத வசய்து வடதத்தபின் ஒருவன் டகச்சமாத்திடை இனைங்கினைமான். அதற்குப் பின்
மற்வறமாருவடனையும எவ்வளைஜவமா வகமாடுடமப் படுத்தி வற்புறத்தியும பயனிலலமாமல ஜபமாயிற்ற.
அதற்கப்புறம படடைக் ஜகமாட்டைத்து ஒற்றரகளில தன்னைந்தனிஜய வசவிட்டூடமப்ஜபமால நடித்து
ஆந்டதக்கண்ணடனைச் சந்திக்கப் ஜபமாவதற்கு ஒரு தீரடனைத் ஜதடை ஜவண்டியிருந்தது. சூழ்நிடலடய
எண்ணி ஆந்டதக்கண்ணனிடைம வசன்றமால, உயிருக்கு ஆபத்தமாகுஜம என்ற நடுக்கத்தினைமால பலர
அஞ்சினைமாரகள். குமரன் நமபியின் நீண்டை உறதிவமமாழிகளுக்குப் பின் ஒர இளைமபருவத்து ஒற்றன் அந்த
ஜவடலடயச் வசய்ய முன் வந்தமான்.
-------------
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14. கடைமபன் ஏமமாறினைமான்
கடைலுக்குள் வசன்ற ஆந்டதக்கண்ணடனைச் சந்திக்க முன்வந்த ஒற்றனுக்கு ஜவண்டிய உதவிகடளை
எலலமாம தமாஜனை அருகிலிருந்து கவனித்துச் வசய்தமான் குமரன் நமபி.
“எப்படிவயப்படி எலலமாஜமமா ஆந்டதக்கண்ணன் உன்டனைச் ஜசமாதடனை வசய்வமான். முதலில
வசவிட்டூடமயமாக நீ நடித்தமால கடடைசிவடர அப்படிஜய நடித்துவிடை ஜவண்டும. அவ்வமாறின்றி அவன்
திடீவரன்ற ஏதமாவது இடரய அடதக் கமாதில வமாங்கிய ஜவகத்தில ஊடமயமாக நடிக்க ஜவண்டியடத
மறந்து உணரச்சி வசப்பட்டு மறவமமாழி ஜபசிவிடைக்கூடைமாது.
“நீ வகமாண்டுஜபமாகிற ஒடலயிஜலஜய இந்த ஒடல வகமாண்டு வருகிறவன் வசவிட்டூடம என்ற
குறிப்பிட்டிருப்பதனைமால நீ கவனைமமாயிருக்க ஜவண்டும. அங்ஜக ஆந்டதக்கண்ணனுடடைய மரக்கலத்தில
சிடறப்பட்டிருக்கும நமமவரகடளைப் பமாரத்த உடைஜனை உணரச்சிவசப்பட்டு நீ எடதயமாவது ஜபசிவிடைக்
கூடைமாது. நீ தூதனைமாக வந்திருக்கிறமாய் என்ற வதரிந்தமால நமமவரகள் உன்டனை நிச்சயமமாக
ஆந்டதக்கண்ணனிடைம கமாட்டிக் வகமாடுக்க மமாட்டைமாரகள். நீயும பிறர புரிந்து வகமாள்ளைமாதவமாற
நமமவரகளுக்கு நீ அவரகளுக்கு உதவி, அவரகடளை மீட்டுக் வகமாண்டு ஜபமாக வந்திருப்பதமாகஜவ
ஏஜதனும டசடக கமாட்டை முடியுமமானைமால நலலது. அந்தச் டசடகடய ஆந்டதக்கண்ணன் பமாரத்து
விடைக்கூடைமாது. பமாரத்தமால அவனுக்கு உன்ஜமஜலஜய சந்ஜதகம வந்து உன்டனைக் கண்டைம - துண்டைமமாக
வவட்டிப் ஜபமாட்டு விடுவமான். கவனைமமாகப் ஜபமாய்வமா” - என்ற கூறித் துதுவடனை வழியனுப்பி டவத்தமான்
அவன். துதுவஜனைமா புறப்படு முன்பமாகத் திடீவரன்ற ஜவவறரு ஜகள்வி ஜகட்டைமான்.
“ஐயமா எனைக்வகமாரு சந்ஜதகம. இந்த ஒடலடய நமான் ஆந்டதக் கண்ணனிடைம வகமாடுத்தவுடைன் நீங்கள்
நிடனைப்பது ஜபமால அவன் என்டனையும, சிடறப்பட்டிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகடளையும
துடணயமாகச் சில கடைமபரகடளையும இங்ஜக அனுப்பி டவக்கமாமல எலலமா வீரரகளுடைனும தமாஜனை
புறப்பட்டுவிட்டைமால என்னை வசய்வது?
“அப்படி நடைக்கமாது, அஜநகமமாக ஒடலயில எழுதியிருக்கிறபடிதமான் அவன் வசய்வமான். வசய்யமாமல
அவஜனை எலலமாஜரமாடும புறப்பட்டு வருவமானைமாயினும கவடல இலடல. அப்படி வரும ஜபமாது நமமவரும, நீயுமுள்ளை படைகுகள் வபமான்வமானியமாற வழிஜய முன்னைமால வருமமாற கவனித்துக்வகமாள்.
நமானும வீரரகளும வபமான்வமானியமாற்றின் இரு மருங்கிலுமுள்ளை புதரகளில, மடறந்திருப்ஜபமாம.
எங்களுடடைய சமாதுரியமமானை ஜபமாரினைமால உங்கடளை மீட்டுக் கடைமபரகடளை அழிப்ஜபமாம.
ஆந்டதக்கண்ணன் வரமாமல ஒடலயில எழுதியிருக்கிறபடி கடைமபரகடளையும சிடறப்பட்டிருக்கும
வகமாடுங்ஜகமாளூர வீரரகடளையும மட்டுஜம உன்ஜனைமாடு அனுப்பி டவப்பமானைமாயின் எங்களுக்கு ஒரு
கவடலயும இலடல. உங்கஜளைமாடு வரும கடைமபரகடளைப் வபமான்வமானி முகத்துவமார வழியிஜலஜய
வகமான்ஜறமா, சிடறப்பிடித்ஜதமா உங்களைடனைவடரயும அவரகளிடைமிருந்து மீட்டு விடுஜவமாம.”
“எலலமாம நலலது. ஆனைமால என்டனைத் திருப்பி அனுப்பமாமல அங்ஜக டவத்துக்வகமாண்டு,
கடைமபரகடளையும வகமாடுங்ஜகமாளூர வீரரகடளையும மட்டும படைகுகளில, அனுப்பிவிட்டைமால என்னை
வசய்வது?”
“வசய்வவதன்னை? எப்படிஜயனும சமாமரத்தியமமாகத் தப்ப முயற்சி வசய்ஜத ஆகஜவண்டும.”
“அதுவும முடியமாது. - நமான் ஊடமயும வசவிடுமமாகஜவ இறதிவடர நடிக்கஜவண்டும” எனைச்
வசமான்னைமான்.
ஆந்டதக்கண்ணன் ஒடலடயப் படித்து - உடைன் அடதக் வகமாண்டு வந்தவடனையும சிடறப்பிடித்து ஏற்வகனைஜவ சிடறப் பட்டிருந்த பிற வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகஜளைமாடு டவத்துக் வகமாண்டு உண்டம
நிடலடய அறிவதற்கமாகக் கடைமபரகளில ஒரு நூற ஜபடரப் வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்திற்கு
அனுப்பினைமாலும அனுப்பிவிடைலமாம. அப்படி அவன் வசய்துவிடுவமாஜனையமாகில குமரன் எதற்கமாக இடதத்
திட்டைமிட்டுச் வசய்தமாஜனைமா அந்த ஏற்பமாடுகள் அடனைத்தும வீணமாகிவிடும. ஆனைமாலும எடத எதிர
வகமாள்ளைவும துணிந்திருக்க ஜவண்டுவமன்ற நமபிக்டகஜயமாடு தமான் அவன் இருந்தமான்.
இதற்கிடடைஜய அவன் இடுகிற ஒவ்வவமாரு திட்டைத்டதயும வசய்கிற ஒவ்ஜவமார ஏற்பமாட்டடையும
அடமச்சர அழுமபிலஜவளின் ஆட்களைமாகிய வலியனும பூழியனும அருகிலிருந்து கவனித்துக்
வகமாண்ஜடை இருந்தமாரகள். கவனிப்பவதலலமாம நடடைவபறவனை பற்றிய வசய்திகடளை அடமச்சருக்கு
அனுப்பவதற்குத்தமான் என்படதக் குமரன் நமபி விளைங்கிக் வகமாண்டைமான்.
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ஒவ்வவமான்றமாகச் சிந்தித்துக்வகமாண்ஜடை வருமஜபமாது, புதிதமாக ஜவவறமாரு கவடலயும அவனுக்கு
உண்டைமாகியது. வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடயக் கடைலிலுள்ளை தங்கள்
வகமாள்டளை மரக்கலங்களில ஏதமாவது ஒன்றில கடைமபரகள் சிடற டவத்திருப்பமாரகளைமானைமால அவடளையும
அதிலிருந்து அந்தரங்கமமாக விடுவித்தமாக ஜவண்டும. எலலமாக் கடைமபரகளும ஒஜரயடியமாக
ஆந்டதக்கண்ணஜனைமாடு சிறசிற படைகுகளில வபமான்வமானி முகத்துக்கு வந்துவிடுவமாரகஜளையமானைமால
கடைலில அவரகள் கலங்கள் தனியமாயிருக்கும. இரண்டு மூன்ற ஜசரநமாட்டு வீரரகஜளைமாடு தமாஜனைமா ஜவற
யமாஜரமா, அவரகள் கலங்கடளை ஜதடிப் - ஜபமானைமால அமுதவலலிடய மீட்டிக்வகமாண்டு
வந்துவிடைலமாவமன்ற ஜதமான்றியது. ஆனைமால வகமாடுத்தனுப்பியிருக்கும ஓடலக்கு எதிர விடளைவமாக
ஆந்டதக்கண்ணன் என்னை வசய்யப் ஜபமாகிறமான் என்படதப் வபமாறத்ஜத ஜமற்வகமாண்டு எடதயும
திட்டைமிடைலமாம ஜபமாலத் ஜதமான்றியது. எக்கமாரணத்டதக் வகமாண்டைமாவது கடைமபரகள் அஞ்சிக் கடைலில
பின்வமாங்குவமாரகஜளையமானைமால அவரகள் தங்கள் மரக்கலங்கடளைத் திருப்பிக்வகமாண்டுதமான் விடரந்து
ஓடுவமாரகள். அப்படி ஓடுமஜபமாது - மரக்கலங்களில ஏதமாவது ஒன்றினுள் சிடற
டவக்கப்பட்டிருப்பதமாகக் கருதப்படும அமுதவலலியும கலத்ஜதமாடு ஜபமாக ஜநரிடும. அப்படி
ஜநருவதற்குள் முந்திக்வகமாண்டு விடைஜவண்டும.
‘இவ்வளைவு அருமபமாடுபட்டும இறதியில என் உயிரக் கமாதலிடய நமான் இழந்துவிடைக் கூடைமாது என்ற
நிடனைத்தமான் குமரன் நமபி. ஆந்டதக்கண்ணனுடடைய எதிரவிடளைவு எப்படியமானைமாலும அதற்ஜகற்பத்
திட்டைங்கடளை நிடனைத்துடவத்துக் வகமாண்டைபின் அவனும வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்துக்குச் வசன்ற
பதுங்கி இருந்தமான். ஜநரம ஆக ஆகக் கவடல அதிகமமாகியது. நடுஇரவும கடைந்தது. முகத்துவமாரத்தில
படைகுகள் எடவயுஜம வதன்படைவிலடல. தமாங்கள் எதிரபமாரக்கிற ஜநரத்டத விட்டு விட்டு எலலமாரும
அயரந்தபின் எதிரபமாரமாத ஜநரத்தில திடீவரன்ற வந்து தமாக்கலமாவமன்ற எண்ணத்தில ஆந்டதக் கண்ணன்
தமாமதம வசய்கிறமாஜனைமா என்றம ஜதமான்றியது. குமரன் நமபிடயப் ஜபமாலஜவ ஜபமார நிடல அறிந்து
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு உடைனுக்குடைன் அறிவிப்பதற்கமாக அடமச்சர அழுமபிலஜவளின் ஆட்களும
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்துப் புதரகளில பதுங்கியிருந்தனைர. குமரன் பதுங்கியுருப்படத அவரகளும,
அவரகள் பதுங்கியிருப்படத குமரனும முதலில கவனிக்கவிலடல என்றமாலும சிறிது ஜநரத்தில
இருசமாரமாருஜம சந்திக்குமபடி ஜநரந்துவிட்டைது. முதலில வலியன் தமான் குமரன் நமபியிடைம ஜபசினைமான்:“கடைமபரகளிடைமிருந்து தப்பி வந்ததற்கமாகவும படடைத் தடலவருக்குத் தமது மனைம நிடறந்த
பமாரமாட்டுதலகடளைத் வதரிவிக்குமமாற கூறியனுப்பியிருக்கிறமார நம அடமச்சர வபருமமான்”
“இதில என்டனைப் பமாரமாட்டுவதற்கு எதுவும இலடல! சந்தரப்பம ஒத்துடழக்கமாமல ஜபமாயிருந்தமால
நமாஜனை தப்பியிருக்க முடியமாது. நமான் தப்பி வந்துவிட்டைமாலும என்ஜனைமாடு ஜசரந்து சிடறப்பட்டை
வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகள் இன்னும கடைமபரகளின் வகமாள்டளை மரக்கலங்களிஜலதமான் சிடறப்பட்டு
வமாடியிருக்கிறமாரகள். அவரகடளை இனியும கமாலதமாமதமின்றி மீட்கஜவண்டும. இலலமாவிட்டைமால என்
உயிருக்கு ஆடசப்பட்டு நமான் மட்டும தப்பி விட்ஜடைன் என்பதமாக எண்ணி அவரகள் மனைங்குமுற
ஜநரிடும. இந்த நிடலகள் எலலமாம வதளிவமாக ஜவளைமாவிக்ஜகமாமமாளிடகக்கு
அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனைஜவமா இலடலஜயமா, எனைக்குத் வதரியமாது!’ என்ற குமரன் நமபி
கூறியவுடைஜனை அவனுக்கு மறவமமாழி கூறமாமல வலியனும பூழியனும தங்களுக்குள் ஒருவர முகத்டத
ஒருவர பமாரத்துக் வகமாண்டைனைர.
சிறிது ஜநர வமளைனைத்துக்குப் பின் குமரன் நமபிடய ஜநமாக்கி “வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகடளையும
கமாப்பமாற்றஜவண்டும, இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடயயும ஜதடிப் பிடித்துக் கமாப்பமாற்றி மீட்டு
வரஜவண்டும என்படத அதற்குள் மறந்துவிட்டீரகளைமா, படடைத்தடலவஜர?” என்ற அவரகள் இருவரும
ஜகட்டைனைர.
குமரன்நமபி உடைஜனை சிறிதும தயங்கமாமல “ஒரு ஜவடளை நமான் மறந்துவிட்டைமாலும, வகமாடுங்ஜகமாளுர
இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடயப்பற்றி எனைக்ஜக அடிக்கடி நிடனைவூட்டுவதற்கு நீங்களிருவரும
இருக்குமஜபமாது நமான் ஏன் கவடலப் படைஜவண்டும” என்ற குறமபுத்தனைமமாகச் சிரித்துக் வகமாண்ஜடை
கூறினைமான். படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் தடலவனைமானை அவன் அவ்வமாற கூறியடத அவரகளும தவறமாக எடுத்துக்
வகமாள்ளைவிலடல.
“ஒரு ஜபச்சுக்கமாக இப்படி மறவமமாழி வசமாலகிறீரகள் என்ற நிடனைக்கிஜறமாம படடைத் தடலவஜர
உண்டமயில உங்கள் இதயம இவற்டற எலலமாம அவ்வளைவு எளிதமாக மறந்துவிடை முடியுமமா, என்னை?”
பதிலுக்கு வினைவினைமாரகள் அவரகள்.
அதற்குப்பின் குமரன் நமபி அவரகளிடைம எதுவும ஜபச விலடல. கீழ்த்திடச வவளுத்து விடிந்துவிடுஜமமா
என்ற பயப்படுமளைவுக்கு ஜநரம ஆகிக்வகமாண்ஜடை இருந்தது. ஜபமானைவஜனைமா, படைகுகஜளைமா ஏன் இன்னும
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திருமபவிலடல என்ற குமரன் நமபிக்குச் சந்ஜதகம தட்டியது. ஒடலடய எடுத்துச் வசன்ற வசவிட்டூடம
என்னை ஆனைமான், அவனுக்கு என்னை ஜநரந்தது என்படதப்பற்றி எலலமாம ஒன்றம வதரியமாதது
கவடலக்கிடைமமாக இருந்தது. அந்த ஜவடளையில வபமான்வமானி முகத்தில துடுப்புகள் நீடர அடளையும ஒலி
வதமாடலவில வமலலக் ஜகட்கலமாயிற்ற. எலலமாரும வசவிகடளைத் தீட்டிக்வகமாண்டு ஜகட்கலமாயினைர.
புதரில மடறந்திருந்த வீரரகடளை எழுச்சிஜயமாடும உணரச்சிஜயமாடும இருக்குமமாற ஜவண்டினைமான் குமரன்
நமபி.
--------------
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15. நமபியின் நமாடைகம
வபமான்வமானிக்கடரயின் இருமருங்கும புதரகளில மடறந்திருந்த ஜசர நமாட்டு வீரரகள்
முகத்துவமாரத்திற்குள் முன்ஜனைறம படைடகப் பமாரத்ததும - என்னை வசய்வவதன்ற குமரன் நமபியின்
டசடகடய எதிரபமாரத்திருந்தமாரகள்.
படைகில வருகிறவரகளில கடைமபரகடளை மட்டும தனிஜய பிரித்துத் தமாக்குவஜதமா, அமபு வசலுத்துவஜதமா
சமாத்தியவமன்ற ஜதமான்றவிலடல. அப்படிஜய ஒவ்வவமாருவரமாகத் ஜதடிக் குறிடவத்துக் கடைமபரகள்ஜமல
அமபு வசலுத்திவிடைலமாம என்றமாஜலமா அதன் விடளைவமாக உடைனிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகளுக்குக்
கடைமபரகளிடைமிருந்து என்வனைன்னை வகடுதலகள் உடைஜனை உண்டைமாகுஜமமா என்ற தயக்கமும இருந்தது.
இந்த நிடலயில தயக்கத்துடைன் கூடிய விநமாடிகள் நகரந்து வகமாண்டிருந்தனை. படைகும வநருங்கிக்
வகமாண்டிருந்தது. முடிந்தவடர சமாதுரயமமாக நிடலடமடய எதிரவகமாள்ளை விருமபினைமான் குமரன் நமபி.
படைகிலுள்ளை கடைமபரகளிடைம ஆயுதங்கள் இருந்தனை. வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகளிடைம ஆயுதங்கள் எதுவுஜம
இலடல. கடைமபரகளிடைம சிடறப்பட்டைவரகள் என்ற முடறயிலதமான் இன்னும வகமாடுங்ஜகமாளூர
வீரரகள் இருந்தனைர.
தமான் கடைலுக்குள் அனுப்பியிருந்த ‘வசவிட்டூடம’ ஒற்றன் - படைகில திருமபி வரவிலடல என்படதயும
குமரன் நமபி கவனித்திருந்தமான். படைகிலிருந்த வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகடளைச் சூழ்ந்து முரட்டுக்
கடைமபரகள் ஆயுதங்கஜளைமாடு அமரந்திருந்ததனைமால, அவரகடளை எதிரத்துத் தமாக்கஜவமா, எவடரயும
தமாக்கமாமஜல வகமாடுங்ஜகமாளூர வீரரகடளை மட்டும மீட்கஜவமா முடியமாமலிருந்தது. படைகிலிருந்த
கடைமபரகளின் கண்களிலும, முகத்திலும வதளிவமானை தீவிரமமானை நமபிக்டக எதுவும வதரியவிலடல.
‘வசவிட்டூடம’ - ஒற்றடனை நமபமாமல அவடனைத் தன்னிடைஜம டவத்துக்வகமாண்டு, வகமாடுங்ஜகமாளூர
வீரரகடளை அனுப்புவது ஜபமால அனுப்பி அவரகளுக்குக் கமாவலமாகக் கடைமபரகடளையும ஜசரத்து
அனுப்பியிருப்பதமால - ஆந்டதக்கண்ணன் முழு நமபிக்டகஜயமாடு எடதயும வசய்யவிலடல என்ற
குமரன் நமபியமால அநுமமானைம வசய்துவகமாள்ளை முடிந்தது.
தன்னைமால அனுப்பப்பட்டை ‘வசவிட்டூடம’ ஒற்றடனை எப்ஜபமாது ஆந்டதக்கண்ணன் திருப்பி
அனுப்பவிலடலஜயமா அப்ஜபமாஜத அந்த ஒற்றடனை அவன் முழுடமயமாக நமபவிலடல என்படதயும ஒற்றனின் ஒடலயில இருந்த வசய்திடயயும முழுடமயமாக நமபவிலடல என்படதயும உய்த்துணர
முடிந்தது.
வகமாடுங்ஜகமாளூர வீரரகடளையும உடைன் டவத்துக்வகமாண்டு படைகில வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தின்
வழிஜய முன்ஜனைறம அந்த ஜவடளையில கடைமபரகளின் மனைநிடல என்னைவமாக இருக்கும என்படத
எண்ணிப்பமாரக்க முயன்ற வகமாண்டிருந்தமான் வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக்ஜகமாட்டைத் தடலவன்.
‘வழிகடளைக் கமாட்டுவதற்கமாகச் ஜசரநமாட்டு வீரரகளின் துடணகஜளைமாடு நம படடைகடளைச் ஜசரந்த
கடைமபரகடளையும ஜசரத்து இன்றிரவு வபமான்வமானியமாற்ற முகத்துவமாரத்தின் வழிஜய நகருக்குள்
அனுப்பவும. இங்கு யமாவும நமக்கு உறதியமானை நன்னிடலயில உள்ளைனை. இந்த ஓடலடயக்வகமாண்டு
வருபவன் ஒரு வசவிட்டூடம. குமரன்நமபி நமக்கு மிகவும துடணயமாயிருக்கிறமார. இந்த
ஓடலடயக்வகமாண்டு வருபவன் ஜமலும என் ஜமலும தமாங்கள் சந்ஜதகப்படைமாமலிருப்பதற்கமாக இடத
நமாங்கள் இங்கு வந்த அஜத படைகில அனுப்புகிஜறன்’- என்றதமான் அனுப்பியிருந்த ஓடலயின் வசய்திடய
மீண்டும நிடனைவு கூரந்தமான்.
படைகில உள்ஜளை வந்து வகமாண்டிருப்பவரகள் தங்கடளைக் குமரன் நமபி எதிரவகமாண்டு வரஜவற்பமான்
என்ற எதிரபமாரக்கவும கூடும.
அஜத ஜவடளையில படைகில உடைன்வரும ஜசரநமாட்டு வீரரகஜளைமா ஒன்றஜம வதளிவமாகப் புரியமாமல
தயங்கவும கூடும. குமரன் நமபிஜய வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தில எதிரவகமாண்டு வரஜவற்பமான் என்ற
எதிரபமாரத்தபடிஜய படைகில வரும ஆந்டதக் கண்ணனின் வீரரகளுக்கு யமாருஜம தங்கடளை
எதிரவகமாள்ளைமாத இந்த நிடல வியப்டபத் தரமாமல ஜபமாகமாது.
தமாங்கள் கடரஜசரப் ஜபமாவடதஜயமா, கடைமபரகளின் டககளிஜல சிக்கி அழியப்ஜபமாவடதஜயமா எடதயுஜம நிரணயிக்க முடியமாமல படைகில உடைன் வரும வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகளும மனைம
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குழமபிப்ஜபமாய் குமரன்நமபியின் ஜமற் ஜகமாபமமாயிருப்பமாரகள்.
இப்படிப்பட்டை ஒரு நிடலடமயில படைகில வருகிற கடைமபரகடளை அழிக்கவும உடைன்வருகிற
வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகடளை அழியமாமல கமாப்பமாற்றிக் கடர ஜசரத்து மீட்கவும ஒஜர சமயத்தில முயல
ஜவண்டிய நிடலயில இருந்தமான் அவன்.
தீவிரமமாக அவன் இப்படிவயலலமாம சிந்தித்துக்வகமாண்டிருந்த சமயத்தில வலியனும பூழியனும அருகில
வந்து ஏஜதமா ஜபச்சுக் வகமாடுத்தமாரகள். உள்ளுற அவரகள் இருவர ஜமலும அவனுக்குத் தமாங்க முடியமாத
ஜகமாபம ஏற்பட்டைமாலும அடத வவளிக்கமாட்டிக் வகமாள்ளை முடியமாமல இருந்தது.
“நமாம இங்கிருந்து அனுப்பிய வசவிட்டூடம ஒற்றன் இன்னும திருமபி வரவிலடல. அந்த ஒற்றடனை
மட்டும ஆந்டதக் கண்ணன் ஏன் திருப்பி அனுப்பவிலடல என்பது உங்களுக்கு சந்ஜதகத்டத
அளிக்கவிலடலயமா படடைத்தடலவஜர!” - என்ற பரபரப்படடைந்து வினைவினைமான் வலியன்.
“ஒற்றன் ஏன் திருமபி வரவிலடல என்ற கவடலப்படுவடத விடை வந்திருப்பவரகளில நமக்கு
ஜவண்டியவரகடளை எப்படிக் கமாப்பமாற்றிக் கடர ஜசரப்பது என்படதப்பற்றிக் கவடலப்படுவது
பயனுள்ளைதமாக இருக்கும. ஜநரமமாகிறது. வபமாழுது நன்றமாக விடிந்து விட்டைது. படைகு உள்ஜளை வரவர
இங்கு நிலவும மயமானை அடமதிடயப் பமாரத்து அவரகள் மனைத்தில சந்ஜதகம அதிகமமாகுஜம தவிரக்
குடறயப் ஜபமாவதிலடல. படைகிலுள்ளை ஆந்டதக்கண்ணனின் வீரரகடளைத் தவிர நமமுடடைய
வீரரகளுக்கும சந்ஜதகம உண்டைமாவடத இனிஜமல தவிரக்க முடியமாது. எனைஜவ நிடலடமடயத்
தந்திரமமாக எதிரவகமாண்டு என்வனைன்னை வசய்யலமாம என்ற ஜயமாசித்து வருகிஜறன் நமான்” - என்ற
வலியனுக்கு குமரன் நமபி கூறிய பதிலில அவனுடடைய ஜகமாபமும வமலல ஒலித்தது.
“அதற்கமாகக் ஜகட்கவிலடல படடைத்தடலவஜர அடமச்சர வபருமமான் இங்கு நிகழும நிகழ்ச்சிகடளைத்
வதரிந்துவகமாள்ளை ஆவலமாக இருப்பமார. அவருக்குச் வசய்தி வசமாலலி அனுப்பஜவ உங்கள்
உள்ளைக்கிடைக்டகடய வினைமாவிஜனைமாம” என்ற சிறிது தணிவமானை குரலிஜலஜய பதில கூறினைமான் பூழியன்.
அவரகள் இருவரும இவ்வமாற அடிக்கடி அடமச்சர வபருமமானின் வபயடர
நிடனைவூட்டிக்வகமாண்டிருப்படதயும குமரன் நமபி விருமபவிலடல. ஆனைமால மறவமமாழி எதுவும
கூறமாமல ஜமஜல ஆகஜவண்டிய கமாரியத்டதச் வசயற்படுத்தலமானைமான் அவன். இஜத அடமதிடயத்
வதமாடைரவிட்டைமால ஒன்ற படைகில வரும கடைமபரகள் ஜசரநமாட்டு வீரரகடளையும திருமப
அடழத்துக்வகமாண்டு வந்த வழிஜய மீண்டும வசன்ற விடுவமாரகள். அலலது-தங்களுக்கு ஏற்பட்டை
வவறப்பினைமாலும உடைனிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகடளைத் துன்புறத்தத் வதமாடைங்குவமாரகள். இந்த
இரண்டு விடளைவுகளுஜமமா அலலது இரண்டில ஏதமாவது ஒன்ஜறமா ஏற்படைமாமல தவிரக்க ஜவண்டுமமானைமால
உடைனைடியமாகச் வசயலபடைஜவண்டும. சிறிது ஜநரத் தமாமதமகூடை விடளைடவ மமாற்றிவிடும.
மின்னைல ஜநரத்தில குமரன் நமபியின் உள்ளைத்தில ஒரு சூழ்ச்சி ஜதமான்றியது. தமானும சில வீரரகளும
எதிரப்பட்டு - முகத் துவமாரத்தில வந்து வகமாண்டிருக்கும கடைமபரகளின் படைடக - அவரகளுடடைய
சதிக்குத் துடணயமாகிற விதத்தில வரஜவற்பது ஜபமால வரஜவற்ற கடரயிறக்குவவதன்றம
கடரயிறங்கியதுஜம கடைமபரகடளை மட்டும சிடறபிடிப்பவதன்றம முடிவு வசய்து வகமாண்டைமான் அவன்.
இந்த முடிவுக்கு உடைன்துடண வருவதற்கு ஏற்ற வீரரகள் பலடர அருகிஜலஜய புதரகளில
மடறந்திருக்கச் வசய்வவதன்றம தீரமமானித்துக் வகமாண்டைமான். இதில ஒரு வதமாலடலயும இருந்தது.
படைடக எதிரவகமாண்டு கடைமபரகடளைத் தமான் அவரகளுக்கு ஜவண்டியவன்ஜபமால நடித்து வரஜவற்றக்
வகமாண்டிருக்டகயில படைகிலிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகள்-தன்டனைத் தவறமாகப் புரிந்துவகமாண்டைமால
என்னை வசய்வது என்றம தயங்கினைமான் குமரன் நமபி இந்தத் தயக்கமும சிறிது ஜநரம தமான் இருந்தது.
குமரன்நமபியின் மனைம துணிந்து விட்டைது. அந்த நமாடைகத்டத நடித்ஜத தீர ஜவண்டிய நிடலயில, தமான்
இருப்படத அவன் உணரந்தமான். தன்னுடைன் வரஜவண்டிய வீரரகளுக்கும வலியன், பூழியன்
ஆகிஜயமாருக்கும திட்டைத்டத விளைக்கிவிட்டுச் வசயலில இறங்கினைமான் குமரன் நமபி.
அவனும அவனுடைன் அந்த வஞ்சக நமாடைகத்தில நடிக்க இருந்த வீரரகளும புதரகளிலிருந்து
வவளிப்பட்டுத் ஜதமான்றினைர.
குமரன் நமபி முன்னைமால நடைந்து வசன்ற கடரயில நின்ற படிஜய படைடக ஜநமாக்கிப் புன்முறவல பூத்தமான்.
“வரஜவண்டும வரஜவண்டும நண்பரகஜளை ஆந்டதக்கண்ணரின் திட்டைத்துக்கு நன்றிஜயமாடு உதவிவசய்ய
நமாம ஜசரந்து பமாடுபடுஜவமாம. இன்னும சிறிது ஜநரத்தில இந்தக் வகமாடுங்ஜகமாளூர- கடைமபர வசமமாகி
விடும” என்ற இடரந்த குரலில அவன் படைடக ஜநமாக்கிக் கத்திய ஜபமாது படைகிலிருந்த கடைமபரகளில
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முகத்தில மலரச்சியும, வகமாடுங்ஜகமாளூர வீரரகளின் முகத்திஜல சீற்றமும ஜதமான்றலமாயினை. அடதக்
குமரன் நமபியும கவனிக்கத் தவறவிலடல.
படைகு கடரடய வநருங்கிற்ற. ஒவ்வவமாருவரமாகத் தயங்கியபடிஜய கடரயில இறங்கினைர.
கடைமபரகடளை ஒர ஒரமமாகவும, ஆந்டதக்கண்ணனின் கப்பலிலிருந்து சிடற மீண்டுவந்த வகமாடுங்ஜகமாளுர
வீரரகடளை ஒர ஒரமமாகவும கடரயில பிரித்து நிறத்தினைமான் குமரன் நமபி. அப்படி இருசமாரமாடரயும பிரித்து
நிறத்துவது கடைமபரகளின் மனைத்தில உடைனைடியமாக எந்தவிதமமானை சந்ஜதகத்டதயும உண்டைமாக்கிவிடைக்
கூடைமாஜத என்ற கருதி, “இந்தச் ஜசரவீரரகள் நமமிடைம சிடறப்பட்டைவரகள். ஆடகயமால இவரகடளைத்
தனிஜய பிரித்து பமாதுகமாக்கஜவண்டும பமாருங்கள்! இப்ஜபமாது இவரகடளை என்னை வசய்யப்ஜபமாகிஜறன்
வதரியுமமா? இவரகள் தப்பி ஓடைமாமல இவரகடளைப் பிடித்துக் கட்டிப்ஜபமாடைவும என் ஆட்கடளை நமடமச்
சுற்றிலும ஆயுதபமாணிகளைமாக மடறந்திருக்கச் வசய்திருக்கிஜறன். அவரகடளை இஜதமா இந்த விநமாடிஜய
டகதட்டி அடழத்துவரச் வசய்கிஜறன்! அவரகள் வந்து அடைக்கினைமாலதமான் இவரகளுடடைய வகமாழுப்பு
ஒடுங்கும” என்ற கூறியபடிஜய இரண்டு டககடளையும ஜசரத்துத் தட்டி ஒலிஎழுப்பினைமான் குமரன் நமபி.
அடுத்த விநமாடிஜய அந்த ஒலியின் விடளைவமாகச் சுற்றிலும இருந்த புதரகளிவிருந்து நூற்றக்கணக்கமானை
வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகள் திரண்ஜடைமாடி வந்தனைர. அப்படி ஓடி வந்தவரகள் முற்றிலும எதிரபமாரமாத
வண்ணம கடைமபரகள் நின்ற வகமாண்டிருந்த பக்கமமாகத் திருமபி விடரந்து அவரகடளை வடளைத்துக்
வகமாண்டைமாரகள்.
கடைமபரகஜளைமா புதரகளிலிருந்து வரும ஜசர வீரரகள் தங்கடளை ஒன்றம வசய்யப் ஜபமாவதிலடல என்ற
எண்ணத்தில எந்த விதமமானை முன் எச்சரிக்டகயுமின்றி நின்ற வகமாண்டிருந்தமாரகள். இப்படி ஒரு
தமாக்குதடல எதிரபமாரமாத கடைமபரகள் அடனைவரும வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகளிடைம சிடறப்படை ஜநரந்தது.
“எப்படி என் தந்திரம? உங்கடளை ஆபத்தின்றி மீட்கஜவ இப்படி ஒரு தந்திரம வசய்ஜதன்” என்ற
கூறியபடிஜய புன் முறவல பூத்த முகத்ஜதமாடு ஆந்டதக்கண்ணனிடைமிருந்து சிடறமீண்டு வந்த தன்
நண்பரகடளை வநருங்கினைமான் படடைக் ஜகமாட்டைத் தடலவன் குமரன் நமபி.
“இப்படி ஒரு திருப்பம இதில நிகழுவமன்படத நமாங்கஜளை கூடை நமபமுடியமாதபடி வசய்து விட்டீரகஜளை?
எங்கடளைப் வபமாருத்தருளை ஜவண்டும படடைத் தடலவஜர ஆந்டதக் கண்ணனுடடைய மரக்கலத்தில
இருந்து நீங்கள் தப்பிவந்த விநமாடியிலிருந்து இந்த விநமாடி வடர எங்கள் மனைத்திலிருந்த சந்ஜதகங்கள்
யமாவும இப்ஜபமாதுதமான் நீங்கினை படடைத்தடலவஜர! உங்கள் தந்திரங்கடளை அப்ஜபமாஜத
புரிந்துவகமாள்ளைமாமற் ஜபமானைதற்கமாக நமாங்கள் வபரிதும வருந்துகிஜறமாம” என்ற அவரகள் குமரன்
நமபியிடைம மன்னிப்புக் ஜகட்கலமானைமாரகள்.
குமரன் நமபிஜயமா அவரகளில ஒவ்வவமாருவடரயும தனித் தனியமாகப் வபயர வசமாலலி அடழத்து
அன்புடைனும கருடணயுடைனும உடரயமாடைலமானைமான்.
அவரகளும அவடனை அன்புடைன் எதிரவகமாண்டைனைர.
--------------
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16. மீண்டும ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக
சிடறப்பட்டை கடைமபரகடளைச் சிடறயிலடடைத்தும, சிடற மீட்கப்பட்டை ஜசர வீரரகளுக்கு உண்டைமாட்டு
நிகழ்த்தியும வகமாண்டைமாடிக் வகமாண்டிருந்த குமரன் நமபி மறநமாள் படடை வீரரகளுடைன் கடைலிற் புகுந்து
ஆந்டதக்கண்ணடனை வடளைக்கத் திட்டைமிட்டிருந்தமான்.
கடைமபரகளில பலடரச் சமாதுரியமமாகப் வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்திற்கு அடழத்துச் சிடறபிடித்து
விட்டைமாலும, குமரன் நமபியின் முதன்டமயமானை ஜநமாக்கம என்னைஜவமா இன்னும நிடறஜவறமாமஜலஜய
இருந்தது. ஆந்டதக்கண்ணனிடைம சிடறப்பட்டுவிட்டை இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடய மீட்க
ஜவண்டுவமன்பஜத அவனுடடைய ஜநமாக்கமமாயிருந்தும அந்த உயிர ஜநமாக்கம இந்த விநமாடிவடர
நிடறஜவறஜவ இலடல. அதற்கமானை வழித்துடறகடளைச் சிந்தித்துச் சிந்தித்து முடிவில ஆந்டதக்கண்ணன்
ஜமல படடைவயடுத்து அவனுடடைய மரக்கலங்கடளை மறித்துச் ஜசமாதடனையிடுவவதன்ற முடிவுக்கு
வந்திருந்தமான்.
ஆனைமால அதற்கு முன்ஜப இரத்தினை வணிகர வீட்டிலும இரத்தினை வணிகர வீதியிலும அவன்
அந்தரங்கமமாக அறிந்து வகமாள்ளை ஜவண்டிய சில வசய்திகள் இருந்தனை. அவற்டற அறிவதற்கு அவன்
முயன்றமான். கமாலதமாமதத்தமால வரும விடளைவுகடளையும அவன் சிந்தித்து டவத்திருந்தமான். இந்த
ஜவடளையில மீண்டும உடைஜனை வஞ்சிமமாநகரத்துக்கு வந்து தன்டனைச் சந்திக்குமமாற அடமச்சர
அழுமபிலஜவள் அடழத்து விட்டைமார.
மீண்டும ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில நுடழவதற்குரிய டதரியத்டத அவன் தன்னுள் நிரப்பிக்வகமாள்ளை
ஜவண்டியிருந்தது. அடமச்சர அழுமபிலஜவடளை சந்தித்துச் வசலவதமாயிருந்தமால - அதுவடர
ஆந்டதக்கண்ணடனை வடளைப்பதற்கமாகக் கடைலுக்குள் வசலவடதத் தள்ளி டவக்க ஜவண்டியிருக்கும.
அப்படித் தள்ளி டவப்பதனைமால - தமான் ஆந்டதக்கண்ணடனை ஜநமாக்கிச் வசலலஜவண்டிய அவசியம
ஜநருமுன் ஆந்டதக் கண்ணஜனை வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தின் வழிஜய வகமாடுங்ஜகமாளுடரயும
தன்டனையும ஜதடிவரக்கூடிய நிடல ஏற்பட்டு விடைக் கூடைமாஜத என்ற பயமும அவனுக்கு இருந்தது.
அடமச்சரின் கட்டைடளைடய அறஜவ மறத்து ஒதுக்கவும துணிவிலடல. தன்னுடைஜனைஜய சுற்றிக்
வகமாண்டிருந்து மகமா மண்டைஜலசுவரருக்கு இடணயமானை அடமச்சருக்கு அடிக்கடி வகமாடுங்ஜகமாளுர
நிடலடமகடளைச் வசமாலலிவரும வலியன், பூழியன் ஆகிய இருவர ஜமலும அவனைது சினைம திருமபியது.
சினைம வகமாண்டு அவரகடளை அவனைமால ஒன்றம வசய்துவிடை முடியமாது. என்றமாலும, அடமச்சர
அடழத்தனுப்பக் கமாரணமமானை ஏதமாவவதமாரு வசய்தி வகமாடுங்ஜகமாளுரிலிருந்து ஜவளைமாவிக்ஜகமா
மமாளிடகக்கு வந்திருக்க முடியுமமானைமால அது வலியனைமாலும பூழியனைமாலுமதமான் வந்திருக்க
முடியுவமன்படதக் குமரன் நமபி அநுமமானித்துத் வதரிந்துக்வகமாள்ளை முடிந்தது. எவ்வளைவுக் வகவ்வளைவு
விடரவமாக ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்குச் வசன்ற திருமபுகிஜறமாஜமமா, அவ்வளைவுக்கவ்வளைவு விடரவமாக
மற்றக் கமாரியங்கடளைக் கவனிக்கலமாம என்ற ஜதமான்றஜவ உடைஜனை அவன் வஞ்சிமமாநகரத்துக்குப் பயணம
புறப்பட்டைமான்.
அந்தப் புரவிப் பயணத்டதத் வதமாடைங்குமஜபமாது முன்மமாடல ஜநரம. முன்னிரவு ஜநரத்திற்குள்
அடமச்சடரக்கண்டு ஜபசிவிட்டு நள்ளிரவுக்குள் மீண்டும வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குத் திருமப
எண்ணியிருந்தமான் அவன் என்னை கமாரணத்தினைமாஜலமா அவன் வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குப் புரவிப் பயணம
புறப்பட்டை ஜவடளையில - அடமச்சர வபருமமானின் அந்தரங்க ஊழியரகளைமானை வலியனும பூழியனும
உடைன் புறப்படைமாமல வகமாடுங்ஜகமாளூரிஜலஜய தங்கி விட்டைமாரகள். இது ஜவற குமரன் நமபியின்
மனைத்தில சந்ஜதகத்டத உண்டைமாக்கியது.
தன்டனை ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு அனுப்பிவிட்டு இவரகள் இருவரும மட்டும வகமாடுங்ஜகமாளுரில
தங்குவதன் மரமம என்னைவவன்படதத் தன்னைமால ஆனைமட்டும சிந்தித்துப் புரிந்துவகமாள்ளை முயன்றமான்
குமரன் நமபி. முடியமாத கமாரியமமாகப் ஜபமாயிற்ற அது.
வகமாடுங்ஜகமாளுடரயும - ஜகமாநகரமமானை வஞ்சிமமா நகரத்டதயும இடணக்கும வநடுஞ்சமாடலயில
இயலடபமீறிய அடமதி நிலவியது. இயலபமானை வழக்கமமானை ஜபமாக்குவரஜவமா மக்கள் நடைமமாட்டைஜமமா
அந்தச் சமாடலயில இலடல. அந்த அடமதி புதியதமாகவும வபரியதமாகவும இருந்தது. ஏஜதமா ஒரு பயம,
அலலது இயலபற்றநிடல நமாடு முழுடமயும பற்றி ஆட்டிக் வகமாண்டிருப்படத அவன் உணர முடிந்தது.
ஒரு வடகயில அந்த அடமதி அவனுக்குப் பயன்பட்டைது. புரவிடய மிக ஜவகமமாகச் வசலுத்திக்
ஜகமாநகரத்டதக் குறகிய ஜநரத்தில அடடைவதற்கு அந்த அடமதி உதவுவதமாக இருந்தது.
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ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக வநருங்க வநருங்க - அந்த அரசதந்திர மமாளிடகடய அணுகும ஒவ்வவமாரு
முடறயும ஏற்படும தயக்கமும, மனைப்பதற்றமும இன்றம தவிரக்க முடியமாமல ஏற்பட்டைனை.
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு அதற்கு முந்திய முடற வசலல ஜநரந்த சூழ்நிடலடயயும இன்ற வசலகிற
சூழ்நிடலடயயும ஜசரத்து நிடனைத்தஜபமாது வசன்றமுடறடயவிடை இந்த முடற அது இன்னும சூழ்ச்சியும
அந்தரங்கங்களும அதிகமமாகிவிட்டை இடைம ஜபமால மனைத்திற்குள் ஒரு பிரடம ஏற்பட்டைது.
ஜதமாட்டைத்தில புகுந்து புரவிடயக் கட்டிவிட்டு அவன் அந்த மமாளிடகயில நுடழயுமஜபமாது
ஜமலவமானைத்தில மமாடலடயப் ஜபமாலஜவ அவன் மனைமும குழமபிக் கலங்கிப்ஜபமாய்த்தமான் இருந்தது.
அரண்மடனையின் மற்ற பகுதிகளில அந்தி விளைக்குகடளை ஏற்றிக்வகமாண்டிருந்தமாரகள். கீதசமாடலகளில
மகளிர முணுமுணுக்கும இனிய பண்வணமாலிகள் அரண்மடனை அந்தப்புரப் பகுதியிலிருந்து
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகச் சுவர வடர எதிவரமாலித்தது. அதற்கப்பமால அந்த அரசதந்திர
மமாளிடகக்குள்ஜளை நுடழய அஞ்சுவதுஜபமால வந்த வழிஜய திருமபிவிடுவது ஜபமால ஜதமான்றியது குமரன்
நமபிக்கு.
அடமச்சடர அணுக இடசமுதலிய நளினை கடலகளுக்குக்கூடை அச்சம ஜபமாலிருக்கிறது. ஜவளைமாவிக்ஜகமா
மமாளிடகடய வநருங்க மனிதரகள் பயப்படுவமாரகள் என்றமால இடசயின் ஒலிகூடைப் பயப் படுவதுஜபமால
அலலவமா வதரிகிறது - என்ற தனைக்குத்தமாஜனை நிடனைத்துப் பமாரத்தஜபமாது குமரன் நமபியின் இதழ்களிஜல
புன்னைடக தவழ்ந்து மடறயத் தவறவிலடல.
மமாளிடகயின் கூடைத்தில அடமச்சடரச் சந்திப்பதற்கமாக அவன் நுடழயஜவண்டிய கூடைத்தில மட்டும
இரண்டு கமாவலரகள் ஜவஜலந்தியபடி நின்றமாரகள். அடமச்சரிடைம தன் வரடவத் வதரிவிக்குமமாற
அவரகளில ஒருவனிடைம குமரன் நமபி ஜவண்டினைமான். ஆனைமால கமாவலன் கூறிய மறவமமாழி அவடனைத்
திடகக்க டவப்பதமாக இருந்தது.
“அடமச்சர வபருமமான் இப்ஜபமாது மமாளிடகயில இலடல. இன்னும சிறிது ஜநரத்தில வந்துவிடுவமார.
தமாங்கள் அதுவடர கமாத்திருக்க ஜவண்டுவமன்பது கட்டைடளை ” - இடதக் ஜகட்டுக் குமரன் நமபி
ஆத்திரமடடைந்தமாலும -தன் ஆத்திரத்டத அவனைமால வவளிக்கமாட்டிக்வகமாள்ளை முடியமாமலிருந்தது.
ஒவ்வவமாருமுடறயும அடமச்சர அழுமபிள்ஜவள் தன்டனைத் ஜதடி வருகிறவனுக்குத்
தமாழ்வுமனைப்பமான்டம உண்டைமாகும படியமாக இப்படி ஏதமாவது வசய்து வகமாண்டிருப்படத அவன்
வவறத்தமான். ஜதடி வருகிற எதிரமாளிடயச் சந்திக்கும முன்ஜப அவனுடடைய அகங்கமாரத்டத
வவற்றிக்வகமாண்டு விடுவதுதமான் ஜதரந்த அரசதந்திரக்கமாரரகளுடடைய முடறஜயமா என்ற அவனுள் ஒரு
சந்ஜதகம எழலமாயிற்ற.
அவன் அடமச்சர வபருமமாடனைச் சந்திக்கிற ஒவ்வவமாரு முடறயும ஜகமாபத்ஜதமாடு வருகிறமான். வந்த
ஜவகத்தில தன்னுடடைய அகங்கமாரத்டத இழக்கிறமான். அப்படி அகங்கமாரத்டத இழந்த மறகணஜம
அவடரச் சந்திக்க ஜநரிடுகிறது. அவஜரமா அவன் மனைத்தில தமாழ்வு மனைப்பமான்டம கிளைறமபடி வசய்து
விடுகிறமார. தமாழ்வு மனைப்பமான்டமஜயமா அவனுடடைய அகங்கமாரத்டத அவஜனை மறந்துப்ஜபமாகுமபடி
வசய்துவிடுகிறது. இன்றம அஜத நிடலயிலதமான் அவன் இருந்தமான். அவர வருகிற வடர ஜதமாட்டைத்தில
உலமாவிக்வகமாண்டிருக்கலமாம என்ற அவன் புறப்பட்டைஜபமாது அவடனை அவ்வமாற வசய்யவிடைமாமல
அவஜர வந்துவிட்டைமார. அவடரத் திடீவரன்ற எதிஜர பமாரத்தவுடைன் அவனுக்கு டகயும கமாலும
ஒடைவிலடல. அந்தக் கமபீரத் ஜதமாற்றத்டத எதிரவகமாள்வது கடினைமமாயிருந்தது. அவருக்கு வணக்கம
வசலுத்தி வரஜவற்ற சுவட்ஜடைமாடு - உடைன் உள்ஜளை வசன்றமான் குமரன் நமபி.
“வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக்ஜகமாட்டைத் தடலவன் இந்தச் சில நமாட்களில அரசியல சமாகஸங்களில
ஜதரந்துவிட்டைதமாகத் வதரிகிறது. கடைமபரகளின் தடலவடனைஜய ஏமமாற்றம அளைவிற்கு வளைரந்த
திறடமடயப் பமாரமாட்டை ஜவண்டியதுதமான்” என்ற அவர வதமாடைங்கியஜபமாது அவனுக்கு மறவமமாழி
எதுவும கூறவதற்குச் வசமாற்கள் கிடடைக்கவிலடல. அவன் வமாளைமா நின்றமான்.
வமளைனைமமாக இடதப் பமாரத்தபடி அடமச்சர அழுமபிலஜவள், உலமாவி வரத் வதமாடைங்கினைமார.
உலமாவிக்வகமாண்ஜடை வந்தவர, திடீவரன்ற ஒரு திருமுக ஒடலடய எடுத்து, “இந்த ஒடல இன்ற
கமாடலயில எனைக்குக் கிடடைத்தது. படடைமுகத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது. இடதக் கவனித்தமால நீ வசய்ய
ஜவண்டிய கமாரியங்களில உனைக்கு எவ்வளைவு விடரவு ஜதடவவயன்ற உடைஜனை புரியும.”
“ஒடலடய நமான் கவனிக்குமபடி என்னை இருக்கப்ஜபமாகிறது அடமச்சர வபருமமாஜனை! கட்டைடளை
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இடைஜவண்டியடத நீங்கஜளை இடைலமாம.”
“கட்டைடளைடய நமான் இடைமாவிட்டைமாலும வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடய மீட்க
ஜவண்டுவமன்ற படடைத்தடலவனுக்கு ஆவல இருக்கமாதமா என்னை?”
“நமாட்டடைக்கமாக்கஜவண்டிய கடைடம எனைக்கு இருக்கிறது. நமாட்டில அமுதவலலிடயக் கமாப்பதும ஒரு சிற
கடைடமஜய தவிர அமுதவலலிடயக் கமாப்பஜத என் ஜநமாக்கமமாயிருக்க முடியமாது. நமான் தங்கள்
கட்டைடளைடயச் வசய்யக் கடைடமப் பட்டைவன். எனைக்குக் கட்டைடளையிடுங்கள்...” என்ற அவன்
குடழந்தடதப் பமாரத்து அடமச்சர அழுமபில ஜவள் அவடனைஜய உற்றப் பமாரத்தமார. அவர கண்கள்
அவடனை ஊடுருவினை.
------------
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17. அமுதவலலிடயத் ஜதடி..
.
நீண்டை ஜநரம அவன்முகத்டதஜய உற்றப் பமாரத்துவிட்டு பின்பு ஒடலடய அவனுக்குப் படித்துக்
கமாட்டினைமார அடமச்சர அழுமபில ஜவள். ஒடலயிலிருந்து குயிலமாலுவப் ஜபமாரில ஜசரநமாட்டுப்
படடைகளுக்கு வவற்றிஜமல வவற்றி கிடடைத்துக் வகமாண்டிருப்பதமாகவும - விடரவில மன்னைரும,
படடைகளும தடலநகருக்குத் திருமபக்கூடும என்றம வதரிந்தது.
“இந்தச் வசய்திடய எனைக்கு அறிவிப்பதற்கமாகவமா இவ்வளைவு விடரந்து என்டனை வரவடழத்தீரகள்?
இடதத் தமாங்கள் அறிய ஜவண்டியது அவசியந்தமான். நமான் அறிந்து ஆகப்ஜபமாவது என்னை?” என்ற குமரன்
நமபி வினைமாவியஜபமாது அடமச்சர அழுமபிலஜவள் மறவமமாழி ஏதும கூறமாமல புன்முறவல பூத்தமார.
இந்தப் புன்முறவல படடைத்தடலவனின் சினைத்டதக் கிளைறச் வசய்தது. வகமாடுங்ஜகமாளுரில தமான்
விடரந்து வசய்ய ஜவண்டிய பணிகள் இருக்குமஜபமாது - தன்டனைக் கமாரணமின்றி வஞ்சிமமா நகரத்திற்கு
வரவடழத்த அடமச்சர வபருமமான் ஜமல ஜகமாபம ஜகமாபமமாக வந்தது அவனுக்கு. அவனுடடைய அந்த
ஜநரத்து மனைநிடலடய உணரந்தவரஜபமால அடமச்சர கூறத் வதமாடைங்கினைமார.
“இந்த விநமாடியில உன் மனைம என்ஜமல எவ்வளைவு ஆத்திரம வகமாண்டிருக்கிறது என்படத நமான் நன்கு
அறிஜவன் குமரமா ! ஜபரரசரும படடைத்தடலவரகளும திருமபி வருவதற்குள்ளைமாவது
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகளிடைமிருந்து நகரத்டதக் கமாப்பமாற்றி வவற்றிவமாடக சூடை ஜவண்டும. உன்
வவற்றிச் வசய்திடய மன்னைருக்குத் வதரிவிக்கும வமாய்ப்டப எனைக்குக் வகமாடு. யமாருடடைய
துடணயுமின்றிக் வகமாடுங்ஜகமாளுர படடைக்ஜகமாட்டைத் தடலவஜனை கடைற்வகமாள்டளைகமாரரகடளைத்
துரத்தினைமான் என்ற வபருடமடய நீ அடடைய ஜவண்டும. அழகுச் வசலவமமாகிய அமுதவலலிடய மீட்க
ஜவண்டும என்படதயும மறந்துவிடைமாஜத” என்ற மிக நிதமானைமமாக அவரமீண்டும வற்புறத்தியஜபமாது,
அவன் உள்ளைத்தில அவர மீதிருந்த சினைம சற்ஜற தணிந்தது.
அமுதவலலிக்கும தனைக்கும இடடைஜயயுள்ளை வதமாடைரபு வதரிந்து அவர அவ்வமாற வற்புறத்துகிறமாரமா
அலலது இயலபமாகஜவ வற்புறத்துகிறமாரமா என்ற புரியமாமல தயங்கினைமான் அவன். உள்ளைத்திலிருக்கும
நிடனைவு எதுஜவமா அடதஜய அவரும வற்புறத்தஜவ அவனுடடைய உற்சமாகம அதிகமமாகியது. அடமச்சர
வபருமமானுக்கு முன்னைமால சூளுடர கூறவும துணிந்துவிட்டைமான் அவன்.
“வபருமன்னைரும படடைத்தடலவரகளும குயிலமாலுவத்டத வவன்ற வமாடக குடித் திருமபுவதற்கு
முன்னைர கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகளைமாகிய கடைமபரகடளை வவன்ற வமாடக சூடுஜவன் எனை இன்ற இந்த
விநமாடியில ஜசரநமாட்டின் மிகச் சிறந்த மதியூகியும, அரசதந்திர வித்தகரும ஆகிய தங்கள் முன்
சூளுடரக்கிஜறன். நமான் வவற்றி வமாடக சூடுஜவன் என்ற கூறம இந்த உறதியிஜலஜய இரத்தினை வணிகர
மகள் அமுதவலலிடய மீட்ஜபன் என்ற உறதியும அடைங்கியிருக்கிறது. தமாங்கள் இனியமாவது என்டனை
நமபி விடடைவகமாடுக்க ஜவண்டும. பல விதங்களில கடரஜயமாரத்து மரக்கலத்தில தங்கியிருக்கும
ஆந்டதக்கண்ணனின் ஆத்திரத்டதக் கிளைறிவிட்டிருக்கிஜறன். ஆகஜவ, இனி ஒவ்வவமாரு விநமாடியும நமான்
வகமாடுங்ஜகமாளூரின் எச்சரிக்டகஜயமாடு கமாத்திருக்க ஜவண்டும. இந்த ஜநரத்தில தங்கள் அடழப்டபப்
வபமாருட்படுத்திஜய வந்ஜதன்.”
“நீ வபமாருட்படுத்தும அளைவிற்குப் வபமாறப்புள்ளைவன் என்பதமாஜலஜய நமானும உன்டனைக் கூப்பிட்ஜடைன்.
மமாமன்னைர வடைதிடசயிலிருந்து திருமபு முன் கடைமபர கடைல முற்றடகடயத் தீரத்துவிடைஜவண்டும.
மீண்டும அடத வற்புறத்துகிஜறன்” என்றமார அடமச்சர.
அவருக்கு மீண்டும அந்த உறதிவமமாழிடய அளித்து விட்டுப் புறப்பட்டைமான் குமரன். இடத
வற்புறத்துவதற்கமாக மீண்டும அவர தன்டனை ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு அடலய டவத்தடத அவன்
வவறத்தமாலும, ‘மன்னைர வடைதிடசயிலிருந்து திருமபுவதற்கு முன் ஜபமாடர வவற்றிகரமமாக
முடிக்கஜவண்டும’ என்ற விருமபும அவருடடைய அந்தரங்க விருப்பத்டத மனைமமாரப் ஜபமாற்றினைமான்
குமரன். கடைமபரகடளைப் வபமாருத்தவடர கடைடமக்கமாகப் ஜபமாரமாடை ஜவண்டிய அவசியமும அவனுக்கு
இருந்தது. கடடைசியமாக அமுதவலலிடயச் சந்தித்த ஜவடளைடயயும, ஜபசிய ஜபச்டசயும நிடனைவு
கூரந்தமான் அவன்.
‘நமாடளைக்கு இஜத ஜவடளையில இங்குவர மறந்துவிடைமாஜத அமுதவலலி! ஊவரலலமாம
ஆந்டதக்கண்ணடனைப் பற்றிய பயமமாயிருக்கிறஜத என்ற ஜபசமாமல இருந்து என்டனை ஏமமாற்றி விடைமாஜத.
உன் தந்டதயமார வயிற்றில வநருப்டபக் கட்டிக் வகமாண்டிருப்பமார எங்ஜக தமமுடடைய இரத்தினைங்கடளை
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எலலமாம ஆந்டதக்கண்ணன் வமாரிக்கட்டிக்வகமாண்டு ஜபமாய்விடுவமாஜனைமா என்ற அவருக்குக் குடைல
நடுங்கும. உன் தந்டத தன்னிடைமுள்ளை எலலமா இரத்தினைங்கடளைப் பற்றியும கவடலப்படைட்டும. ஆனைமால,
ஒஜர ஒரு விடல மதிப்பற்ற இரத்தினைத்டதப் பற்றி மட்டும அவர கவடலப்படுவடத விட்டுவிடைலமாம’
என்ற கூறிவிட்டு, ‘நீதமான் அந்த விடலமதிப்பற்ற இரத்தினைம அமுதவலலி!’ என்ற தமான் அவடளைப்
புகழ்ந்துடரத்தடதயும வஞ்சிமமாமநகரத்திலிருந்து வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குத் திருமபிக் வகமாண்டிருந்த இந்த
ஜவடளையில நிடனைவு கூரந்தமான் படடைத் தடலவன் குமரன் நமபி.
அமுதவலலியின் வசீகரமமானை முகமும, எழில நிடறந்த புன்சிரிப்பும, பருகும விழிச்சுடைரகளும நிடனைவு
வந்து அவடனை உருக்கினை. இரவின் குளிரந்த கமாற்றம, சமாடலயின் தனிடமயமானை சூழலும அவன்
உள்ளைத்டத வநகிழச் வசய்தனை. அந்த வநகிழ்ச்சியில மனைதுக்கினியவளின் நிடனைஜவ வபருகியது.
வழிவயலலமாம அந்த நிடனைவின் இனிடமயிஜலஜய கடைந்தமான் அவன். வகமாடுங்ஜகமாளுடர
அடடையுமஜபமாது நள்ளிரவுக்கு ஜமல ஆகிவிட்டைது. படடைக் ஜகமாட்டைத்தில வமாயிற்கமாப்ஜபமாடரத் தவிர
ஜவவறமாருவரும இலடல. வீரரகள் அடனைவரும வபமான்வமானியமாற்ற முகத்திஜலஜய கமாத்திருப்பதமாகத்
வதரிய வந்தது. அடமச்சரின் அந்தரங்க ஊழியரகளைமாகிய வலியனும பூழியனும கூடைப்
படடைக்ஜகமாட்டைத்தில இலடல. அவரகளும கூடை உறக்கத்டதக் வகடுத்துக்வகமாண்டு ஆற்ற முகத்திற்குச்
வசன்றிருப்பதமாகக் கமாவல வீரரகள் கூறினைமாரகள்.
குமரனும உடைஜனை ஆற்ற முகத்திற்கு விடரந்தமான். வீரரகள் தங்கள் தடலவடனைக் கண்டைதும
முகமலரந்தனைர. தடலவன் அடமச்சரிடைம இருந்து அறிந்து வந்த வசய்திடயப் பற்றித் தங்களுக்கு
ஏஜதனும கூறவமாஜனைமா என்ற எண்ணமும ஆரவமும படடைவீரரகளுக்கு இருந்தது. ஆனைமால அத்தடகய
ஆரவம எதுவுஜம இலலமாமல நிதமானைமமாக இருந்த இருவரும அக்கூட்டைத்தில விருப்பு வவறப்பற்றக்
கமாணப்பட்டைனைர. அவரகஜளை வலியனும பூழியனும ஆவமாரகள். அடமச்சர குமரடனை எதற்கமாகக்
கூப்பிட்டைனுப்பினைமார என்படதத் வதரிந்து வகமாள்வதில அவரகள் சிறிதும ஆரவம கமாட்டைவிலடல.
அது குமரனுக்ஜக வியப்டபயும திடகப்டபயும அளிக்கக் கூடியதமாயிருந்தது. ஏடனைய வீரரகளிடைமும
அடமச்சடரச் சந்திக்கச் வசன்றது பற்றி அவன் எதுவும கூறவிலடல. ‘முற்றடகடய விடரவில
முறியடிக்க ஜவண்டும’ என்படத வபமாதுவமாகக் கூறினைமார என்ற வதரிவித்துவிட்டு ஜமஜல ஆக ஜவண்டிய
கமாரியங்கடளைக் கவனிக்கத் வதமாடைங்கினைமான் குமரன் நமபி விடிவதற்குள் கடைமபரகள் படைகுகள் மூலம ஆற்ற முகத்துக்கு வரலமாவமன்ற குமரனின் அநுமமானைத்திற்குத் ஜதமான்றியது. அப்படி அவரகள் வந்தமால
உடைஜனை அவரகடளை எதிரத்து அழிப்பதற்கும சிடறப்பிடிப்பதற்கும ஜவண்டிய ஏற்பமாடுகடளை
இப்ஜபமாதிருந்ஜத வசய்யத் வதமாடைங்கினைமான் அவன்.
முற்றடகயிலிருக்கும வபருமபமாலமானை கடைமபரகடளை - அவரகளுடடைய கப்பலகளுக்குச் வசன்ஜற
அழிக்க முயலவஜதமா, எதிரக்க முயலவஜதமா ஆபத்தமானை கமாரியம என்பதமால அவரகடளை அணி
அணியமாகப் வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்திற்கு வரச் வசய்து அழிக்கஜவமா சிடறப்பிடிக்கஜவமா வசய்ய
ஜவண்டும என்ற கருதினைமான் குமரன் நமபி. அவன் எதிரபமாரத்தபடி நிகழுமமானைமால முற்றடகயில
இருக்கும கடைமபரகளின் வகமாள்டளை மரக்கலங்களில ஆள்பலம படிப்படியமாகக் குடறயும. ஆள்பலம
குடறயக் குடறய அந்தக் கப்பலகள் வலிடமயற்றடவயமாக ஜநரிடும. கப்பலகள்
வலிடமயற்றடவயமாகிவிட்டை பின் - குமரன் தன் வீரரகளுடைன் கடைலில புகுந்து வகமாள்டளை
மரக்கலங்கடளைக் டகப்பற்றி - அவற்றில ஏதமாவவதமான்றில சிடறடவக்கப் வபற்றிருப்பதமாகக் கருதும
அமுதவலலிடய மீட்கலமாம. அமுதவலலிடய மீட்பதற்கு இடதத் தவிர ஜவற வழி இலடல என்படதப்
படடைத் தடலவன் நன்கு அறிந்திருந்தமான்.
எனைஜவ அவன் அதற்கமானை ஏற்பமாடுகளில தீவிரமமாக முடனைந்திருந்தமான். அவன் எதிரபமாரத்தபடிஜய
நடைந்தது. பின்னிரவு வநருங்கிக்வகமாண்டிருந்த ஜவடளையில மூன்ற வபரிய படைகுகளில கடைமபரகள்
ஆயுதபமாணிகளைமாகப் வபமான்வமானியமாற்ற முகத்துவமாரத்தில நுடழந்தமாரகள். மடறந்திருந்த
வகமாடுங்ஜகமாளூர வீரரகடளை ஏற்வகனைஜவ இடத எதிரபமாரத்து எச்சரிக்டகயமாக இருக்கச் வசய்ததனைமால உடைஜனை தமாக்குதலுக்கு ஏற்பமாடு வசய்ய முடிந்தது.
படைகுகளில வந்துவகமாண்டிருந்தவரகள் - புதரகளில வகமாடுங்ஜகமாளூர வீரரகள் மடறந்திருந்தடத
எதிரபமாரத்திருக்க முடியமாத தனைமால சிதறி நிடல குடலந்தனைர. அந்த அகமால ஜவடளையில கடைமபரகள்
இடத முற்றிலும எதிரஜநமாக்கி இருக்கவிலடல. ஒரு படைகு ஆற்றில கவிழ்ந்தது. சிலர இறந்தனைர. நீந்திக்
கடரஜயறியவரகடளை வகமாடுங்ஜகமாளுர வீரரகள் உடைஜனை சிடறப் பிடித்தனைர. ஆற்ற முகத்துவமாரத்து
வழிஜய நீந்திக் கடைலுக்குள் ஜபமாய்த் தப்பிவிடைலமாவமன்ற புறப்பட்டை சில கடைமபரகடளையும நீரில
குதித்து மறித்துச் சிடறப்பிடித்தமாரகள் வகமாடுங்ஜகமாளூர வீரரகள்.
விடிவதற்குள் அந்த முகத்துவமாரத்துப் ஜபமார முடிந்துவிட்டைது. கடைமபரகளில இறந்தவரகள் தவிர
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எஞ்சிஜயமாடரச் சிடறப்பிடித்தமாயிற்ற.
இனி அமுதவலலிடயத் ஜதடிப் புறப்படைஜவண்டியதுதமான் என்ற தனைக்குள் சிந்தித்தமான் குமரன் நமபி.
படைகுகள் ஆயத்தமமாயினை. வகமாடுங்ஜகமாளூர வீரரகள் யமாவடரயும படைகுகளில அணியணியமாகப் பிரித்து
அமரச்வசய்தமான் தடலவன். கடைமபரகளின் வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் முற்றடகயிட்டிருந்த கடைற்
பகுதிடய நமாலமா திடசகளிலிருந்தும வடளைத்துக் வகமாண்டு ஒஜர சமயத்தில தமாக்க ஜவண்டுவமன்ற தன்
வீரரகளுக்குக் கூறியிருந்தமான் படடைத் தடலவன். கடைமபரகளின் வகமாள்டளை மரக்கலங்களில ஒன்றகூடைத்
தப்பிச் வசன்ற விடைமாமல எலலமாவற்டறயும வடளைத்துக் வகமாண்டு தமாக்க ஜவண்டு வமன்பதும
யமாவருக்கும வதளிவமாகக் கூறப்பட்டிருந்தது. தமாக்குதல முடிந்ததும ஒவ்வவமாரு வகமாள்டளை
மரக்கலத்டதயும ஜசமாதடனையிட்டுத் ஜதடைஜவண்டும என்றம திட்டைமிடைப்பட்டிருந்தது.
எலலமா இடைங்களுக்கும துரத்தித் துரத்தி உடைன் வந்த அடமச்சர அழுமபில ஜவளின் அந்தரங்க
ஊழியரகளைமானை வலியனும பூழியனும என்னை கமாரணத்தினைமாஜலமா கடைலுக்குள் படைகுகள் புறப்பட்டைஜபமாது
மட்டும வமலல நழுவி விலகிச் வசன்ற விட்டைமாரகள்.
கடைமபரகளின் வகமாள்டளை மரக்கலங்கடளைத் தமானும தன் நண்பரகளும வடளைத்துத் தமாக்கக் வசலவடத
அவரகள் ஏன் அவ்வளைவு அக்கடறயமாகக் கவனிக்க வரவிலடல என்பது குமரன் நமபிக்கு ஓரளைவு
ஐயப்பமாட்டடை உண்டைமாக்கியது. அமுதவலலிடயத் ஜதடிக் கண்டுபிடிக்க ஜவண்டுவமன்பது அடமச்சர
மூலமும, அவருடடைய அந்தரங்க ஊழியரகள் மூலமுஜம அதிகமமாக வற்புறத்தப்பட்டிருக்க அடதச்
வசயற்படுத்துமஜபமாது, அவ்வூழியரகள் கமாணமாததுஜபமால விலகிச் வசன்ற விட்டைடதச் சிந்தித்துப் பமாரக்க
ஜவண்டிய நிடலயில இருந்தமான் குமரன் நமபி.
ஆனைமால, தனிஜய அடத மட்டுஜம சிந்தித்துப் பமாரக்கவும அப்ஜபமாது அவனுக்கு வமாய்ப்பிலடல. ஒரு
வபரிய கடைல முற்றடகடயத் தளைரத்தி எதிரிகளின் மரக்கலங்களில புகுந்து ஜசமாதடனையிடை ஜவண்டிய
கமாரியத்துக்கமாக விடரந்து வகமாண்டிருந்தமான் அவன். அந்த நிடலயில அழுமபிலஜவளின் அந்தரங்க
ஊழியரகளைமானை அவரகள் இருவரும ஏன் தங்கடளைப் பின் வதமாடைரவிலடல என்படதப் பற்றிஜய
கவடலப்படை முடியமாமலிருந்ததற்கமாக அதிகம வருத்தப்படைமாமல தன் வசயலகடளைக் கவனித்துச்
வசய்யலமானைமான் வகமாடுங்ஜகமாளூரப்படடைக் ஜகமாட்டைத் தடலவன்.
-------------

51

18. கடைமபர மரக்கலங்களில
திட்டைமிட்டைபடியும எந்வதந்தத் திடசகளிலிருந்து எப்படித் தமாக்குவது என்ற வகுத்துக் வகமாண்டைபடியுமவகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடை வீரரகள் படைகுகளில முன்ஜனைறிக் வகமாண்டிருந்தமாரகள். நலல ஜவடளையமாகக்
கடைமபரகளின் வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் எலலமாம இன்னும முன்னிருந்த இடைத்திஜலஜய இருந்தனை. எந்த
மரக்கலமும எண்ணிக்டகயில குடறயவிலடல என்பது படடைத் தடலவனுக்குத் திருப்தியளித்தது.
வபமாதுவமாகக் கடைமபரகளின் வகமாள்டளையிடும முடற எப்படிவயன்றமால, வகமாள்டளையிட்டை
வபமாருள்களுடைனும - சிடறப்பிடித்த, படகவர நமாட்டு ஆடைவர, மகளிருடைனும கூடிய மரக்கலம
வகமாள்டளையும ஜபமாரும முடிவடடைவதற்கு முன்ஜப வசமாந்த நமாட்டுக்குத் திருமபிச் வசன்ற பத்திரமமாக
துடறடயயடடையுமபடி கடைத்தப்பட்டுவிடும. ஆனைமால என்னை கமாரணத்தினைமாஜலமா இமமுடற முதலில
எத்தடனை வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் துடறக்கு வந்தனைஜவமா அத்தடனை மரக் கலங்களுஜம அப்படிஜய
இருந்தனை.
முதல நமாள் அந்த மரக்கலங்களில ஒற்றறிவதற்கமாகச் வசன்றஜபமாது ஒரு கமாரியத்துக்கமாக அவற்டற
எண்ணிக் கணக்கிட்டு டவத்துக்வகமாண்டைமான் குமரன் நமபி. இப்ஜபமாதும அந்த மரக்கலங்கள் அப்படிஜய
இருந்தனை. ஒரு ஜவடளை கடைமபரகள் தங்களுடடைய ஜதமாலவிடயப் பற்றித் தமாங்கஜளை இன்னும சரியமாக
அறியவிலடலஜயமா என்ற ஜதமான்றியது படடைத் தடலவனுக்கு. அவரகள் எந்த விநமாடியிலும தங்கள்
வகமாள்டளை மரக்கலங்கஜளைமாடு திருமபி ஓடைலமாவமன்ற கருத்திலதமான் தன்னுடடைய வீரரகடளையும,
படைகுகடளையும விலலமபுகஜளைமாடும ஜவற பல படடைக்கலங்கஜளைமாடும கடைமபர கலங்கடளை நமான்கு
புறமும வடளைக்குமமாற வகுத்துக் வகமாண்டு முன்ஜனைறினைமான் அவன்.
முதல நமாள் இரவு முழுவதும வபமான்வமானி ஆற்றமுகப் புதரில மடறந்திருந்தும கடைமபரகடளை
எதிரத்துப் ஜபமாரிட்டுக் கடளைத்திருந்தமாலும படடை வீரரகஜளைமா, தடலவஜனைமா ஒய்ந்து விடைவிலடல.
கடைமபர வகமாள்டளை மரக்கலங்கடளைக் சூடறயமாடைப் ஜபமாகிஜறமாம என்ற உற்சமாகத்ஜதமாடும
ஊக்கத்ஜதமாடும முன்ஜனைறிக் வகமாண்டிருந்தமாரகள் அவரகள். அருகில வநருங்குகிறவடர கடைமபர
மரக்கலங்கள் அடமதியமாயிருந்தனை. சுற்றி வடளைத்துக்வகமாண்டைதும கடைமபரகளும ஒன்ற ஜசரந்து தம
மரக்கலங்களின் ஜமல தளைங்களின் விலலமபுகஜளைமாடு ஜதமான்றினைமாரகள். ஜபமார மூண்டைது. குமரன் நமபி
எதிரபமாரத்தது ஜபமால மரக்கலங்களில மீதமிருந்த கடைமபரகளின் எண்ணிக்டக மிகவும குடறவமாகஜவ
இருந்தது.
ஆயினும மிகக் குடறந்த எண்ணிக்டக உடடையவரகளைமாக இருந்தும, அந்தக் கடைமபரகள் கடுடமயமாகவும
உறதியமாகவும எதிரத்துத் தமாக்கினைமாரகள். ஜபமார சிறிது ஜநரம நீடித்தது. முடிவில கடைற்
வகமாள்டளைக்கமாரரகளைமால எதிரத்து நிற்க முடியமாமல ஜபமாகஜவ, அவரகள் தங்கள் தங்கள் மரக்கலங்களில
ஓடி ஒளிந்தமாரகள்.
அதுதமான் சமயவமன்ற - புறத்ஜத அந்த மரக்கலங்கடளை வடளைத்து முற்றடகடய நீக்கஜவமா, தளைரத்தஜவமா
வசய்யமாமல அப்படிஜய நீடிக்க விட்டுவிட்டுத் தமானும சில ஜதரந்வதடுத்த வீரரகளுமமாக ஒவ்வவமாரு
மரக்கலத்டதயும ஜசமாதடனையிட்டுப் பமாரப்பதற்கமாகப் புறப்பட்டைமான் குமரன் நமபி.
அவன் வசன்ற முதல மரக்கலத்திஜலஜய முற்றிலும எதிரபமாரத்திரமாத உதவி ஒன்ற அவனுக்குக்
கிட்டியது. அவனைமால முன்பு அனுப்பப்பட்டிருந்த வசவிட்டூடம ஒற்றன் ஒருவன் அந்த மரக்கலத்தின்
பமாய்மரத்தில கட்டிப்ஜபமாடைப் வபற்றச் சிடற டவக்கப்பட்டிருந்தமான். அவடனை விடுவித்துக்
கமாப்பமாற்றியஜதமாடு, மரக்கலங்களில ஜசமாதடனையிடுவதற்கு உதவி வசய்யுமமாற ஜவண்டினைமான் குமரன்
நமபி.
முதன் முதலமாக ஊடம ஜவடைத்டதத் துறந்து முக மலரச்சிஜயமாடு படடைத் தடலவனிடைம ஜபசத்
வதமாடைங்கினைமான் விடுவிக்கப்பட்டை வீரன்.
ஆந்டதக்கண்ணனுடடைய மரக்கலத்திலதமான் அமுதவலலி சிடற டவக்கப்பட்டிருக்கலமாம என்ற
சந்ஜதகம இருந்தமாலும ஒவ்வவமாரு மரக்கலமமாகச் ஜசமாதடனையிடைத் வதமாடைங்கினைமான் அவன்.
அப்படிச் ஜசமாதடனையிடைத் வதமாடைங்கியஜபமாது சிவ மரக்கலங்களின் கீழடறகளில பதுங்கியிருந்த
கடைமபரகள் சிலர சிடறப்பட்டைனைர.
முதல வகமாள்டளை மரக்கலத்டத அணு - அணுவமாகச் ஜசமாதடனையிட்டு முடித்ததும குமரன் நமபிக்கு ஒரு
ஜயமாசடனை ஜதமான்றியது.
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குற்றயிரும குடலயுயிருமமாய்க் களைத்தில கமாயப்பட்டைவரகடளை விட்டுவிடும வழக்கப்படி கடைற்ஜபமாரில
கமாயமுற்ற வீரரகளும ஏடனைஜயமாரும - அவரகள் தடலவனைமானை ஆந்டதக்கண்ணனும தப்பி ஓடுவதற்கு
ஒரு மரக்கலத்டதத் திருப்பி அளித்துவிட்டு மற்டறய மரக்கலங்கடளைச் ஜசமாதடனையிட்டைபின்
வநருப்புக்கிடரயமாக்கி விடைலமாம என்வறண்ணினைமான் அவன்.
எலலமா மரக்கலங்கஜளைமாடும கடைமபரகடளைத் தப்பவிட்டைமால- மறமுடற மிக விடரவிஜலஜய அவரகள்
படடைவயடுத்து வருவமாரகள் என்பது உறதி எலலமாக் கடைமபரகடளையும அவரகள் தடலவனைமானை
ஆந்டதக்கண்ணன் உட்படைச் சிடறப்பிடித்துக் வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக் ஜகமாட்டைத்தில வகமாண்டுஜபமாய்
அடடைப்பது என்பதும சமாத்தியமமானை கமாரியஜம இலடல. அப்படிச் வசய்வது அரசதந்திரமும ஆகமாது.
கடைமபரகடளைக் வகமாடுங்ஜகமாளுரில அதிகமமாகச் சிடற டவப்பது வகமாடுங்ஜகமாளுர நகரத்திற்ஜக
பிற்கமாலத்தில வகடுதலமாக முடியக் கூடியது. கடைலில வகமாள்டளைக்குப் ஜபமானைவரகள் திருமபி வரவிலடல
என்றமால அங்கங்ஜக பன்னிரமாயிரம முந்நீரப் பழந்தீவுகளில இருக்கும எலலமாக் கடைமபரகளும
ஒன்றகூடிப் பலநூற மரக்கலங்களில வகமாடுங்ஜகமாளூடர ஜநமாக்கிப் புறப்பட்டு விடுவமாரகள்.
எனைஜவ வபருமன்னைர வசங்குட்டுவரும கடைமபரகடளை அவ்வப் ஜபமாது அடைக்கித் துரத்துவது வழக்கஜம
ஒழியக் கூண்ஜடைமாடு சிடறப் பிடிப்பது வழக்கமிலடல.
அந்த முடறயிலதமான் இப்ஜபமாது குமரன் நமபியும வசயற்படை விருமபினைமான்.
எனைஜவ முதலில ஜசமாதடனைவசய்து முடித்த மரக்கலத்டத - அப்படிஜய ஆந்டதக்கண்ணன் முதலியவரகள்
தப்பி ஓடுவதற்குக் வகமாடுத்துவிடைலமாம என்பது குமரன் நமபியின் எண்ணமமாயிருந்தது.
“சிடறப்பட்டை கடைமபரகடளையும அவரகளுடடைய தடலவனைமானை ஆந்டதக்கண்ணடனையும இங்கு
அடழத்து வமாருங்கள்” என்ற தன் வீரரகளுக்கு அவன் கட்டைடளையிட்டைமான்.
ஆந்டதக்கண்ணன் டககள் பிணிக்கப்பட்டுத் தன் எதிஜர வகமாண்டுவரப் பட்டைஜபமாது “நீ
வகமாடுங்ஜகமாளுரிலிருந்து சிடறப் பிடித்துக் வகமாண்டுவந்த இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடய
எந்தக் கப்பவில அடடைத்து டவத்திருக்கிறமாய் என்படத மடறக்கமாமல உடைஜனை வசமாலலிவிடுவது
உனைக்கும நலலது எனைக்கும நலலது” என்ற அவடனை ஜநமாக்கிச் சீறினைமான் குமரன் நமபி.
இந்த வினைமாடவச் வசவிமடுத்ததும ஆந்டதக்கண்ணனின் உருண்டடை விழிகளில கனைல பறந்தது.
“என்னை உளைறல இது படடைத்தடலவஜர? வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குள் வருவதற்கு முன்ஜப எங்கள் கதி
இப்படி ஆகிவிட்டைது. நமாங்களைமாவது இரத்தினை வணிகர மகடளைச் சிடறப்பிடிப்பதமாவது நமாங்களைலலவமா
இப்ஜபமாது உங்களிடைம சிடறப்பட்டுத் தவிக்கிஜறமாம? அப்படியிருக்குமஜபமாது படடைத்தடலவர கூறம
வசய்திகள் புதுடமயமாக அலலவமா இருக்கின்றனை?” என்ற வகமாதிப்ஜபமாடு கூறினைமான் அவன்.
ஆனைமாலும குமரன் நமபிக்கு அவன் கூறியதில உடைஜனை நமபிக்டக உண்டைமாகவிலடல. மீண்டும இடரந்து
கூப்பமாடு ஜபமாட்டைமான். “கடைமபரகள் வகமாள்டளையடிப்பமாரகள் என்றதமான் இதுவடர
ஜகள்விப்பட்டிருந்ஜதன். இப்ஜபமாஜதமா அவரகள் வபமாய் வசமாலலுவமாரகள் என்றம வதரிகிறது.”
“ஜகமாடழகள்தமான் வபமாய்கடளைச் வசமாலலுவமாரகள். கடைமபரகள் என்றஜம ஜகமாடழகளைமாக
இருந்ததிலடல. உங்கள் வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகரின் விடல மதிப்பற்ற இரத்தினைங்கடளையும
முத்துக்கடளையும மணிகடளையும அடவகள் நிடறந்திருக்கும வணிகக் கிடைங்குகடளையும
வகமாள்டளையடிக்கும ஆடச எங்களுக்கு உண்டு அடத நீங்களும அறிவீரகள், உலகஜம அறியும. ஆனைமால
நீங்கள் ஏஜதமா புதுக்கடதடய அலலவமா வசமாலலுகிறீரகள்? வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகரின் மகடளை
நமாங்கள் சிடறப்பிடித்து வந்திருப்பதமாக நீங்கள் கூறவது விஜநமாதமமாக அலலவமா இருக்கிறது! அப்படி
ஒரு வணிகரின் மகடளைச் சிடறப்பிடித்து எங்களுக்கு என்னை ஆகஜவண்டும?” என்ற
ஆந்டதக்கண்ணனும பிடிவமாதமமாக மறத்துக் கூறினைமான்.
அவன் வமாரத்டதகடளை நமபுவடதவிடை எலலமா மரக்கலங்கடளையும ஜசமாதித்துப் பமாரத்துவிடுவஜத
நலலவதன்ற ஆந்டதக் கண்ணனும அவன் ஆட்களும நின்றவகமாண்டிருந்த மரக் கலத்டத முதலிஜலஜய
ஜசமாதடனை வசய்துவிட்டை கமாரணத்தமால ஜவற மரக்கலங்கடளை குமரன் நமபியும அவன் ஆட்களும
ஜசமாதடனையிடைத் வதமாடைங்கினைமாரகள்.
நிதமானைமமாகவும வபமாறடமயமாகவும, ஒரு மரக்கலம விடைமாமல ஜதடித் துடளைத்துப் பமாரத்தும53

அமுதவலலிடயக் கமாணவிலடல. கடைமபரகள் வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தின் வழியமாக நகருக்குள்
வந்து அமுதவலலிடயச் சிடறப்பிடித்துக்வகமாண்டு ஜபமாயிருந்தமால நிச்சயமமாக அவரகளுடடைய
வகமாள்டளை மரக்கலங்களில ஏதமாவது ஒன்றிலதமான் டவத்திருக்க ஜவண்டும. இத்தடனைமரக்கலங்களில
எதிலும அவள் இலடல என்றவுடைன் குமரன் நமபியின் மனைத்தில சந்ஜதகம எழுந்தது.
அடமச்சர அழுமபிலஜவளும அவருடடைய அந்தரங்க ஒற்றரகளும எதற்கமாக இப்படி ஒரு வபமாய்டயத்
தன்னிடைம கூறினைமாரகள் என்படத அவனைமால புரிந்து வகமாள்ளை முடியவிலடல.
‘உண்டமயில அப்படிஜய ஆந்டதக்கண்ணன் அமுதவலலிடயச் சிடறப்படித்திருந்தமாலும இப்ஜபமாது,
தமான் அவன் பயன் படுத்துவதற்வகன்ற வகமாடுத்திருக்கும அந்த ஒஜர ஒரு மரக்கலத்தின் மூலமமாகத்தமான்
அவடளைத் தன்னுடடைய தீவுக்குக் வகமாண்டு ஜபமாகமுடியும. அவனுடடைய கூட்டைஜமமா இப்ஜபமாது மிகமிகச்
சிறிதமாகிச் சிடறப்பட்டு விட்டைது. அந்தக் கூட்டைத்திலும வபண்கள் யமாருஜம இலடல. இருந்தமாலும
அவரகடளைக் குமரன் நமபி அறியமாமல இப்ஜபமாது ஆந்டதக்கண்ணன் திருப்பி அடழத்துச் வசலல
வமாய்ப்ஜப இலடல. எனைஜவ ஏஜதமா ஒரு கமாரணத்திற்கமாக அடமச்சர அழுமபிலஜவளும, அவருடடைய
அந்தரங்க ஒற்றரகளும தன்னிடைம உண்டமடய மமாற்றிஜயமா திரித்ஜதமா கூறியிருக்க ஜவண்டுவமன்ற
குமரன் நமபிக்குத் ஜதமான்றியது.
குமரன் நமபி - ஆந்டதக்கண்ணடனையும, அவனுடைனிருந்தவரகடளையும ஒஜர ஒரு மரக்கலத்துடைன்
விட்டுவிட்டு ஏடனைய மரக்கலங்களுக்குத் தீ டவக்க ஏற்பமாடு வசய்தமான். தீயும டவக்கப்பட்டைது.
அடதவிடைக் கடுங்ஜகமாபத்தீயுடைன் வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குத் திருமபினைமான்.
மறநமாள் - அடமச்சர அழுமபில ஜவடளைக் கமாண ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்குச் வசன்றமான்.
-----------
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19. குமரனின் ஜகமாபம
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகளைமாகிய கடைமபரகடளைத் துரத்தியஜதமாடு மட்டுமின்றி அவரகளுடடைய ஒஜரஒரு
மரக்கலத்டதத் தவிர ஏடனைய மரக்கலங்கள் அடனைத்டதயும வநருப்பிட்டு அழித்த குமரன்
வகமாடுங்ஜகமாளுரும ஜசரநமாட்டுக் கடைற்கடர நகரங்களும அந்த வவற்றிப் வபருமிதத்தில
ஆழந்திருக்குமஜபமாது தமான் மட்டும தீரக்க முடியமாத கடுங்ஜகமாபத்ஜதமாடு - ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகடய
ஜநமாக்கி விடரந்தமான்.
அடமச்சர அழுமபிலஜவள் தன்டனை ஏமமாற்றி விட்டைமார என்ற எண்ணம அவன் மனைத்டதக்
வகமாதிப்படடையச் வசய்திருந்தது. வகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் தடலவன் என்ற முடறயில
அடமச்சரின் கட்டைடளைகடளை நிடறஜவற்றக் கடைடமப் பட்டைவன் அவன்.
எந்தக் கட்டைடளைடயயும ஜநரடியமாக அவர அவனுக்கு இட்டிருக்கலமாம. அப்படி இட்டிருந்தமாஜல அவன்
அவருடடைய கட்டைடளைகடளை நிடறஜவற்றக் கடைடமப்பட்டைவன்.
ஆனைமால அவர இப்படிச் சுற்றி வடளைத்துக் கூறித் தன்டனை ஏமமாற்றியடத அவனைமால வபமாறத்துக்வகமாள்ளை
முடியவிலடல. அடமச்சர அழுமபில ஜவள் கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகளின் முற்றடகடயக் கமாண்பித்து
எவ்வளைஜவமா பரபரப்புக் கமாட்டினைமாலும - அந்த வவற்றிடய வமாங்கிக்வகமாடுத்த முயற்சியும சமாதுரியமும
தன்னுடடையடவஜய என்படதக் குமரன்நமபி நன்கு உணரந்திருந்தமான்.
எனைஜவதமான் அவனுக்கு அடமச்சர அழுமபிலஜவள் ஜமல வபமாறத்துக்வகமாள்ளை முடியமாத ஜகமாபம
வந்தது.
ஜவளைமாவிக்ஜகமாமமாளிடகடயவிடை உலகம பரந்தது-விரிந்தது என்ற உணரடவ அடமச்சருக்கு
உண்டைமாக்கிக் கமாட்டைஜவண்டும ஜபமாலத் துடி துடிப்பமாக இருந்தது அவனுக்கு.
அழுமபிலஜவளின் ஜமலும, ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயின் கட்டைடளைகள் ஜமலும அவனுக்கு
நமபிக்டகயும பயபக்தியும உண்டுதமான்.
ஆனைமால அதற்கமாக அடமச்சரிடைமும ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயிடைமும ஏமமாந்துஜபமாகிற அளைவு
தமாழ்ந்துவிடை விருமபவிலடல அவன்.
தடலநகரிலும வகமாடுங்ஜகமாளுரிலும படடைகள் குடறவமாக இருந்த சமயத்தில மிகவும கடுடமயமானை
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர முற்றடகடய மீட்டு நமாட்டுக்கு வவற்றி ஜதடிக்வகமாடுத்திருக்கிறமான் அவன்.
அவடனை ஒரு வபமாருட்டைமாக மதிக்கமாமல ஏமமாற்றகிற எந்தக் கமாரியங்கடளையும இப்ஜபமாது அவன்
வபமாருட்படுத்த முடியமாது.
ஜவளைமாவிக்ஜகமாமமாளிடகடய அவன் அடடைந்தஜபமாது இன்றம அடமச்சடர உடைஜனை சந்திக்க
முடியவிலடல. வடைதிடசக் குயிலமாலுவப் ஜபமாரில வவற்றிவபற்றப் வபருமபடடையுடைன் வஞ்சிமமா
நகருக்குத் திருமப வந்து வகமாண்டிருக்கும ஜபரரசர வசங்குட்டுவடரயும, வபரும படடைத் தடலவனைமானை
விலலவன் ஜகமாடதடயயும சிறப்பமாக வரஜவற்பதற்கமானை ஏற்பமாடுகடளை மந்திரச் சுற்றத்தினைருடைன் கலந்து
ஜபசிக் வகமாண்டிருந்தமார அடமச்சர அழுமபிலஜவள்.
நமாட்டுக்கும, கடைற்கடரஜயமார நகரங்களுக்கும உடைனைடியமானை ஆபத்திடனைத் தரவலல
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகடளை விரட்டியடித்து வவற்றிவமாடக சூடிக்வகமாண்டு வந்திருக்கும தன்டனை
ஏவனைன்ற ஜகட்கஜவமா எதிரவகமாண்டு வரஜவற்கஜவமா மனிதரகளிலடல என்படத அவன் அப்ஜபமாது
உணரந்தமான்.
அந்த உணரவு அவன் மனைத்டதப் புண்படுத்தினைமாலும அழுமபிலஜவடளைச் சந்தித்த பின்ஜப
வகமாடுங்ஜகமாளுர திருமபுவது என்ற வபமாறடமஜயமாடு கமாத்திருந்தமான் அவன்.
கடைமபரகடளை இதற்குமுன் பலமுடற வவன்றவரகள் யமாவரும இவ்வளைவு குறகிய கமாலத்தில குறகிய
படடை வசதிகளின் துடண வகமாண்டு வவன்றஜத இலடல.
வபருமன்னைர வசங்குட்டுவர ஜகமாநகரில இலலமாத சமயத்தில இத்தடகய வவற்றிச் வசயடல அவன்
புரிந்திருக்கிறமான் என்பது இன்னும சிறப்பமானை கமாரியம. அந்தச் சிறப்பமானை கமாரியத்துக்கமாகக்
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வகமாடுங்ஜகமாளுரில பலலமாயிரக்கணக்கமானைவரகள் அவடனைக் வகமாண்டைமாடைக் கமாத்திருந்தும - அவன்
அடவகடளை எலலமாம விட்டுவிட்டு வஞ்சிமமா நகரத்தின் ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில அடமச்சர
அழுமபிலஜவடளைத் ஜதடி வந்திருந்தமான்.
ஜதமாற்ஜறமாடிய கடைமபரகடளைஜயமா ஆந்டதக்கண்ணடனைஜயமா சந்ஜதகிக்க ஒன்றமிலடல என்றம
ஜதமான்றியது. அடமச்சஜரமா அவருடடைய அந்தரங்க ஊழியரகஜளைமா கூறியபடி வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை
வணிகர மகள் அமுதவலலிடய ஆந்டதக் கண்ணன் சிடறப்பிடித்து டவத்திருக்க முடியுமமானைமால அவனுடடைய மரக்கலங்கள் அடனைத்டதயும டகப்பற்றித் தமான் ஜசமாதடனையிட்டைஜபமாது அவள்
கிடடைத்திருக்க ஜவண்டும. அப்படியிலலமாததமாலதமான் அடமச்சர அழுமபிலஜவளின் ஜமல அவனுடடைய
ஜகமாபவமலலமாம திருமபியது.
ஆந்டதக் கண்ணன் கூறியதிலிருந்து - அவஜனைமா அவனுடடைய ஆட்கஜளைமா - வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குள் வந்து
எடதயும கடைத்த முடியவிலடல என்ற வதரிந்தது.
ஆகஜவ அமுதவலலிடய அவஜனைமா அவனுடடைய ஆட்கஜளைமா சிடறப்பிடித்திருக்க வழிஜயயிலடல.
சிடறப்பிடித்துவிட்டு தன்னிடைம மடறக்கஜவமா, வபமாய் வசமாலலஜவமா கடைமபரகளைமால முடியமாது என்பதும
குமரன் நமபிக்குத் வதரிந்தது.
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகளிடைமிருந்து நகரத்டத மீட்கத் தன்டனை முதன் முதலமாக அடமச்சர
கூப்பிட்டைனுப்பியஜபமாது ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு வந்ததிலிருந்த இந்த விநமாடிவடர
நிகழ்ந்தவற்டற ஒன்றவிடைமாமல சிந்திக்கத் வதமாடைங்கினைமான் குமரன் நமபி.
முதன் முதலமாக அவடரச் சந்தித்தவுடைன் கடைற்வகமாள்டளைக் கமாரரகளின் கடைல முற்றடகடயப் பற்றி
எதுவுஜம விசமாரிக்கமாமல, வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக்ஜகமாட்டைத்திற்கு அருகிலுள்ளை
பூந்ஜதமாட்டைத்டதப்பற்றி அடமச்சர தன்னிடைம விசமாரித்தடத நிடனைவு கூரந்தமான் அவன். அப்படி அவர
தன்டனை விசமாரித்த நமாடளைக்கு முந்தியநமாள் மமாடல ஜவடளையிலதமான் அஜத பூந்ஜதமாட்டைத்தில
வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடயச் சந்தித்துப் ஜபசிக்வகமாண்டிருந்தடத அறிந்து
அவர அவ்வமாற ஜகட்டைமாரமா என்றறிய முடியமாமல - அப்ஜபமாது தனைக்கு ஒருவிதமமானை மனைக் கலக்கம
ஏற்பட்டைடதயும நிடனைவு கூரந்தமான் அவன்.
திடீவரன்ற அவர அந்தப்பூங்கமாடவப்பற்றிக் ஜகட்டைதும தமான் நமாக் குழறிப்ஜபமாய் அவருக்கு மறவமமாழி
கூறமுடியமாமல திடகத்த ஜவடளையில, ‘என் வயதுக்கும முதுடமக்கும இப்படிப்பட்டை அழகிய
பூங்கமாக்களில பிரியம டவப்பது அவ்வளைவமாகப் வபமாருத்தமிலடல என்ற உனைக்குத் ஜதமான்றலமாம
குமரமா! பூங்கமாக்கடளையும வபமாழிலகடளையும உன்ஜபமான்ற மீடச அருமபும பருவத்து வமாலிபப்
பிள்டளைகள்தமான் நன்றமாக அநுபவிக்க முடியு வமன்றமாலும என்ஜபமான்ற முதியவரகளுக்கு
இயற்டகயழகின் ஜமலுள்ளை பிரியம ஒருநமாளும ஜபமாய்விடுவதிலடல’ என்ற அவடனை ஜநமாக்கி
விஷமமமாகச் சிரித்துக் வகமாண்ஜடை ஜமலும வினைமாவினைமார அவர.
முன்நிற்கும படடைக்ஜகமாட்டைத்துக் கடைடமகடளை மறந்துவிட்டு அதற்குப் பக்கத்திலுள்ளை
மலரப்வபமாழிவில தமான் அமுதவலவிடயச் சந்தித்துப் ஜபசிக் வகமாண்டிருந்தடத அறிந்து டவத்துக்
வகமாண்டுதமான் அவர இப்படித் தன்னிடைம அங்கதமமாகப் ஜபசுகிறமாஜரமா என்ற அச்சம அன்ற அவடனைப்
பிடித்தமாட்டியது.
அந்த அச்சத்துடைனும பதற்றத்துடைனுஜம அன்ற அவருக்கு மறவமமாழிகடளைச் வசமாலலிக்
வகமாண்டிருந்தமான் அவன். இன்ஜறமா அவன் வந்திருக்கும நிடலடம முற்றிலுஜம ஜவறமானைது.
முன்பு ஜகமாநகருக்கு வந்த ஜவடளைகளில எலலமாம - ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயின் ஜமலும அடமச்சர
அழுமபிலஜவளின் ஜமலும இனைம புரியமாத அச்சமும, பிரமிப்பும, மடலப்பும அவனுள்
நிரமபியிருந்தனை.
இன்ஜறமா அடமச்சர தன்டனை ஏமமாற்றிவிட்டைமார என்ற ஆத்திரம மட்டுஜம அவனுள் நிரமபியிருந்தது.
ஆத்திரத்தில அச்சம, பிரமிப்பு, மடலப்பு ஆகிய பிற உணரவுகள் யமாவும அடிபட்டுப்
ஜபமாய்விட்டிருந்தனை.
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக அவடனை அச்சுறத்தவிலடல; ஆத்திரமூட்டியது. அங்ஜக வந்தவுடைஜனை அவன்
அடமச்சடரச் சந்திக்க முடியவிலடல என்பது ஆத்திரத்டத ஜமலும ஜமலும வளைரப்பதற்குக் கமாரணமமாக
அடமந்தஜத தவிரக் குடறக்க விலடல. அவன் இவ்வமாற ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயின் தடல வமாயிலில
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ஆத்திரத்ஜதமாடு உலமாவிக் வகமாண்டிருந்த ஜவடளையில ஜவடளை வதரியமாமல வலியனும பூழியனும
அவடனைச் சந்திக்க வந்து ஜசரந்தமாரகள். முடறக்கமாக அவடனைப் பமாரமாட்டைவும வசய்தனைர.
“எங்கள் மனைமமாரந்த பமாரமாட்டுதலகடளைத் தங்களுக்குத் வதரிவித்துக் வகமாள்கிஜறமாம படடைத் தடலவஜர!
கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரரகடளை இவ்வளைவு விடரவில வவற்றி வகமாண்டு மீண்டை தங்கள் திறடமடய
எவ்வளைவு பமாரமாட்டினைமாலும தகும” என்ற அவரகள் இருவரும பமாரமாட்டைத் வதமாடைங்கியஜபமாது அந்தப்
பமாரமாட்டடைப் புறக்கணித்தமாற்ஜபமால அலட்சியமமாயிருந்து விட்டைமான் குமரன் நமபி, வலியனும
பூழியனும இந்த அலட்சியத்டத எதிரபமாரக்கவிலடல.
“திறடமடயப் பமாரமாட்டுகிறவரகள் எந்த அளைவுக்கு மனைப்பூரவமமாகப் பமாரமாட்டுகிறமாரகள் என்ற வதரிந்து
வகமாள்ளைமாமல சில ஜவடளைகளில பமாரமாட்டுக்கடளைக்கூடை ஏற்றக் வகமாள்ளை முடிவதிலடல” என்ற படடைத்
தடலவன் தன் வமாரத்டதகளைமால அவரகடளைச் சமாடினைமான்.
அவரகளுக்கு அவனுடடைய ஆத்திரத்தின் கமாரணம புரிய விலடல. ஜமஜல அவனுடைன் வதமாடைரந்து
உடரயமாடை விருமபவிலடல. ஆதலமால அவரகள் அங்கிருந்து வசன்றவிட்டைனைர.
சீற்றமடடைந்த சினைஜவங்டகடயப்ஜபமால அவன் மட்டுஜம தனியமாக ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக முன்றில
உலமாவத் வதமாடைங்கியிருந்தமான்.
------------
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20. மன்னைர வருகிறமார
நீண்டை ஜநரம ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக முன்றிஜல நடைந்து நடைந்து கமாலகள் ஓய்ந்து எங்கமாவது சிறிது
ஜநரம உட்கமாரலமாம என்ற குமரன் நமபி நிடனைத்தஜபமாது அவன் முற்றிலும எதிரபமாரமாத விதமமாக
அடமச்சர அழுமபிலஜவஜளை அங்கு வந்து விட்டைமார.
“படடைத் தடலவனுக்கு எலலமா மங்கலங்களும நிடறயுமமாக ! வபருமன்னைரும வபருமபடடைத்
தடலவரும, படடைகளும ஜகமாநகரில இலலமாத ஜவடளையில வகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடைக்
ஜகமாட்டைத்திலுள்ளை மிகச் சில வீரரகடளைக் வகமாண்ஜடை கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரரகளின் முற்றடகடய
முறியடித்த உன் திறடமடய எவ்வளைவு பமாரமாட்டினைமாலும தகும. இந்த வவற்றி தந்திரமமானை வவற்றி,
சமாமரத்தியமமானை வவற்றி” என்ற வமாய் நிடறயப் பமாரமாட்டிக் வகமாண்ஜடை அவனைருகில வந்த அடமச்சர
தன்னுடடைய பமாரமாட்டுக்கள் அவன் முகத்தில எந்தவிதமமானை மலரச்சிடயயும மகிழ்ச்சிடயயும
உண்டைமாக்கமாதடதக் கண்டு திடகத்தமார.
ஆயினும திடகப்டப வவளிக்கமாட்டிக் வகமாள்ளைமாமல “மமாமன்னைரும, படடைத்தடலவர விலலவன்
ஜகமாடதயும படடைகளும குயிலமாலுவப் ஜபமாரில வவற்றி வபற்றத் திருமபி வந்து வகமாண்டிருக்கிறமாரகள்.
நீலமடலயில தற்சமயம அவரகள் பமாடியிறங்கியிருப்பதமாகத் வதரிகிறது. அஜநகமமாக இன்னும இரண்டு
நமாள் பயணத்தில அவரகள் இங்ஜக ஜகமாநகருக்கு வந்துவிடைக்கூடும! மமாமன்னைர வசங்குட்டுவடரயும,
படடைத் தடலவடரயும ஜசரநமாட்டுப் படடைவீரரகடளையும வவற்றி வீரரகளைமாக வரஜவற்க நம நகரம
விழமாக் ஜகமாலம பூணப் ஜபமாகிறது” என்ற ஜவற திடசக்குப் ஜபச்டச மமாற்றினைமார.
அடதக்ஜகட்டும வகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் தடலவன் அதிகம ஜபசமாமல, “அரசர
வபருமமானும படடைகளும வவற்றிவமாடக குடிக் ஜகமாநகருக்குத் திருமபுகிறமாரகள் என்படத அறிந்து
மகிழ்கிஜறன் அடமச்சஜர!” என்ற மட்டும அளைவமாக மறவமமாழி கூறினைமான்.
“மன்னைரின் வடைதிடசப் படடைவயடுப்பு ஒன்டற மட்டும இலடல, எங்கும படடைவயடுக்கமாமஜல
கடைமபரகடளை நீ வவன்ற வவற்றிடயயும ஜசரத்ஜத நமாம இங்ஜக வகமாண்டைமாடைஜவண்டும குமரமா!
இப்ஜபமாது நமாம வகமாண்டைமாடை ஜவண்டிய வவற்றிகள் ஒன்றலல குமரமா இரண்டு வவற்றிகடளையுஜம நமாம
வகமாண்டைமாடை ஜவண்டும” என்ற அடமச்சர கூறியஜபமாது,
“நமான் வபற்றதும ஒரு வவற்றி எனை நீங்கள் வகமாண்டைமாடை முன் வந்திருப்பது தங்கள் கருடணடயக்
கமாண்பிக்கிறது அடமச்சஜர!” என்ற ஜவகமமாக உடைன் மறவமமாழி கூறினைமான் குமரன் நமபி.
தந்திரமமானை அவனுடடைய இந்த விநயத்தின் வபமாருள் அவருக்கு உடைஜனை விளைங்கவிலடல.
“ஏன் அப்படிச் வசமாலகிறமாய் குமரமா?” என்ற அவன் கண்களில மின்னும உணரச்சி ஜரடககடளைக்
கவனித்தபடிஜய அவடனைக் ஜகட்டைமார அடமச்சர அழுமபிலஜவள்.
குமரன் நமபிஜயமா ஆத்திரத்தின் கமாரணமமாகக் கட்டுப்பமாடைற்ற மனைநிடலயில இருந்தமான் அப்ஜபமாது.
எனைஜவ அவனைமாலும அடமச்சடர எதிரவகமாண்டு வபமாருத்தமமானை மறவமமாழி கூறிவிடை முடியவிலடல.
சிறிது ஜநரம ஒருவர மனைநிடலடய ஒருவர எடடைஜபமாடும முயற்சியில வமளைனைமமாகக் கழிந்தது. அந்த
விருமபத்தகமாத வமளைனைத்திற்குப்பின் குமரஜனை ஜபசினைமான்.
“கடைமபரகடளை வவன்ற துரத்திய வபருடம எனைக்ஜக உரியதமா அலலது அடமச்சர வபருமமானுக்குரியதமா
என்பதுதமான் எனைக்குப் புரியவிலடல. ஏவனைன்றமால இந்த வவற்றியில நமான் ஒரு சமாதுரியமமானை
கருவியமாகப் பயன்படுத்திக் வகமாள்ளைப் பட்டிருக்கிஜறஜனையலலமாமல - நமபிக்டகக்குரிய படடைத்
தடலவனைமாகஜவமா வவற்றிக்குரிய வீரனைமாகஜவமா பயன்படுத்திக் வகமாள்ளைப்படைவிலடல என்ற வதரிகிறது.
ஒருவடனை நமபிக்டகஜயமாடு ஜபமாற்றவது ஜவற கருவியமாகப் பயன்படுத்திக்வகமாண்டு அதன் மூலம
வவற்றி வபற்றபின் பமாரமாட்டுவது ஜவற.”
“இப்படிவயலலமாம நீயமாக நிடனைத்தமால அதற்கு நமான் என்னை வசய்யமுடியும குமரமா?”
“இலடல! நிச்சயமமாக இதில கற்படனை எதுவுஜம இலடல. நடைந்த நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து இடத நமான்
அனுமமானிக்கிஜறஜனைவயமாழிய கற்படனை எதுவும வசய்யவிலடல.”
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“எந்த அளைவு கற்படனை? எந்த அளைவு அநுமமானைம என்படதப் படடைத் தடலவனைமாகிய நீஜய கூறிவிட்டைமால
நலலது குமரமா”
“அடமச்சர வபருமமாஜனை! ஜகள்வியிலும மறபடி தந்திரம ஜவண்டைமாம. வவளிப்படடையமாகஜவ
ஜகளுங்கள்; ஜபமாதும. கற்படனை எதுவும இலடல, அநுமமானைம மட்டுஜம உண்டு” என்ற கூறிய பின்பும,
“எந்தளைவு கற்படனை? எந்தளைவு அநுமமானைம? என்ற நீங்கள் ஜகட்பது என்டனைப் வபமாறியில சிக்க டவக்கச்
வசய்யும முயற்சியமாக இருக்கிறது என்படத இந்தக் கணத்தில நமான் உணரகிஜறன்.”
“மிகவும நலலது படடைத்தடலவமா! கற்படனைக்கும அநுமமானைத்துக்கும என்னை ஜவறபமாடு
என்படதயமாவது நீ அறிவமாய் அலலவமா?”
“அடத அறிவதற்கு நமான் தத்துவ ஞமானிஜயமா, தரக்க சமாத்திர வலலுநஜனைமா இலடல. நமான் ஒரு வவறம
படடைவீரன். படடை வீரனுக்குத் தரக்க சமாத்திரத்தில அதுமமானைத்திற்கும, கற்படனைக்கும உள்ளை
ஜவறபமாடுகள் என்வனைன்னை என்பது வதரிந்திருக்க ஜவண்டியது அவசியவமன்ற தமாங்கள்
கருதுவீரகளைமாயின் அவற்டற வதரிந்து டவத்திரமாதது என் குற்றவமன்ஜற நமான் ஒப்புக் வகமாள்ளை
ஜவண்டியிருக்கும. அவ்வமாற நமான் வசய்ய ஜவண்டுவமன்ற நீங்கள் எதிரபமாரக்கிறீரகளைமா அடமச்சஜர?”
“நமான் எடதயுஜம உன்னிடைம இருந்து எதிரபமாரக்கவிலடல குமரமா! கமாரணங்கடளை டவத்து முடிவு
வசய்வது அதுமமானைம. கமாரணங்கள் இலலமாமஜல முடிவு வசய்வது கற்படனை. என்டனைப் பற்றி நீ
வசய்திருக்கும முடிவுகள் ‘அநுமமானைங்களைமா’ ‘கற்படனைகளைமா’ என்படத இப்ஜபமாது நீ வதளிவு வசய்துவிடை
இயலும என்வறண்ணுகிஜறன். ஏவனைன்றமால, கற்படனைக்கும அநுமமானைத்துக்கும இடடையிலுள்ளை
ஜவறபமாட்டடை நமாஜனை கூறி முடித்துவிட்ஜடைன்.”
“நீங்கள் கூறியபடிஜய டவத்துக் வகமாண்டைமாலும உங்கடளைப் பற்றிய என் முடிவுகள் அநுமமானைங்கள்தமான்
அடமச்சஜர!” என்ற அவன் உறதியமாக மறவமமாழி கூறினைமான். ஜபச்சு ஒரு கடுடமயமானை திருப்பத்டத
அடடைந்திருந்தது. அடமச்சரும தளைரந்து விடைவிலடல.
“உள்ஜளை ஜபமாய்ப் ஜபசலமாம வமா”- என்ற அவடனை உள்ஜளை அடழத்துச் வசன்றமார அடமச்சர.
அந்த ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயின் உள்ஜளை வசன்ற எடத விவமாதித்தமாலும அது அடமச்சருக்குச்
சமாதகமமாக முடியுவமன்ற உணரவு ஒன்ற குமரனுக்கு உள்ளுற இருந்தது.
முதலில அவன் தயங்கியும அவர வற்புறத்தி உள்ஜளை அடழத்துச் வசன்றவிட்டைமார. குமரனைமாலும அந்த
மமாளிடகக்குள் வசன்றவுடைன் மனைத்தில ஏற்படும தமாழ்வுமனைப்பமான்டமடயயும பிரடமடயயும தவிரக்க
முடியவிலடல.
---------
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21. வவற்றி மங்கலம
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்குள்ஜளைஜய படடைத்தடலவன் குமரன் நமபிடய அடழத்துச் வசன்றவுடைன்
அடமச்சர அழுமபிலஜவள் வதளிவமானை குரலில அவனிடைம வினைமாவினைமார.
“கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரரகளைமாகிய கடைமபரகடளைத் துரத்திக் வகமாடுங்ஜகமாளுடரயும, ஜசர நமாட்டுக்
கடைற்கடர நகரங்கடளையும கமாப்பமாற்றமமாற, உனைக்கு நமான் கட்டைடளையிட்டைதில எந்த இடைத்தில எந்த
விதத்தில தந்திரம இருக்குவமன்ற நீ அநுமமானித்தமாய்? உன்டனை நமான் கருவியமாக மட்டுஜம பயன்
படுத்திக் வகமாண்ஜடைன் என்ற நீ எவ்வமாற கூறமுடியும?”
“தக்க கமாரணங்கஜளைமாடு கூற முடியுமமாயினும - உங்களுடடைய இந்தக் ஜகள்விக்கு மறவமமாழி கூறமுன்
உங்கடளை நமான் சில ஜகள்விகள் ஜகட்க ஜவண்டும. அதற்கு வமாய்ப்பளிப்பீரகள் அலலவமா?” என்ற
அடமச்சடரப் பதிலுக்கு வினைமாவினைமான் வகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் தடலவன்.
அடமச்சர அழுமபிலஜவள் சில கணங்கள் தயங்கிய பின், “என்டனை ஜகள்விகள் ஜகட்க உனைக்கு
உரிடமயிலடல என்ற நமான் கூறமுடியமாது. உன் ஜகள்விகடளை நீ இப்ஜபமாஜத என்டனைக் ஜகட்கலமாம”
என்றமார.
உடைஜனை அங்கு நிலவிய அடமதிடயத் வதமாடைரந்து அந்த அடமதிடயக் கிழிப்பது ஜபமான்ற உரத்த குரலில
குமரன் நமபி ஜபசலமானைமான்:
“மஜகமாடதக் கடரயில கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரரகளின் பயம அதிகமமாகியதும முதன்முடறயமாக நீங்கள்
என்டனை இஜத ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு அடழத்து அனுப்பினைரகஜளை, அப்ஜபமாது இங்ஜக
நமமிருவருக்கும இடடைஜய நிகழ்ந்த சில உடரயமாடைலகடளை இன்ற மீண்டும நிடனைவூட்டை ஜவண்டிய
நிடலயிலிருக்கிஜறன்.” “வகமாடுங்ஜகமாளூரிஜலஜய அழகிற் சிறந்த வபண்வணமாருத்திடயக் கடைற்
வகமாள்டளைக்கமாரரகள் வகமாண்டுஜபமாய் விட்டைமாரகள். அடத நிடனைக்குமஜபமாதுதமான் வருத்தமமாக
இருக்கிறது” என்ற கூறி அன்டறக்கு இருந்தமாற் ஜபமாலிருந்து என்டனைப் பரபரப்படடையச் வசய்தீரகள்.
“அப்படி ஒன்றம நடைந்திருப்பதற்ஜக சமாத்தியமிலடலஜய? ஏவனைன்றமால நமான் அங்கிருந்து
புறப்படுமஜபமாஜத வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் கடைலில வவகுதூரத்தில அலலவமா இருந்தனை?” என்ற
பரபரப்ஜபமாடு உங்கடளைக் ஜகட்ஜடைன் நமான்.
“என்னை நடைந்தது? எப்படி அந்தப் வபண்டணச் சிடறப் பிடித்துக் வகமாண்டு ஜபமானைமாரகள் என்ஜற
வதரியவிலடல. கடைற் கடரப் பக்கமமாக உலமாவச்வசன்ற இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடயக்
கடைமபரகள் பிடித்துக் வகமாண்டு ஜபமாய் விட்டைதமாக நகர முழுவதும பரபரப்பமாக இருக்கிறது என்ற
உறதியமாகக் கூறினிரகள் நீங்கள்.”
“ஆம! நமான் அவ்வமாற வசமாலலி முடிப்பதற்குள்ஜளைஜய பதற்ற மடடைந்த உன் வமாயிலிருந்து 'ஆ' வவன்ற
அலறல வவளிப்பட்டைது. அடதயும நமான் கவனித்ஜதன். ஏன் இவ்வளைவு பதற்றமடடைகிறமாய் குமரமா?
உனைக்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடயத் வதரியுமமா? என்ற கூடை நமான்
ஜகட்ஜடைன்.”
“ஆம! நீங்கள் என்டனைக் ஜகட்டீரகள். ஆனைமால என்னிடைம அப்ஜபமாது நீங்கள் கூறியதில ஒன்றமட்டும
வபமாய். வகமாடுங் ஜகமாளுர நகருக்குள் கடைமபரகள் வரவும இலடல, யமாடரயும கடைத்திக்வகமாண்டு
ஜபமாகவும இலடல. அப்படி எலலமாம ஏஜதமா நடைந்ததமாக நீங்கள் என்னிடைம ஏன் கூறினைரகள் என்பதுதமான்
எனைக்குப் புரியவிலடல. கடைமபரகடளை நமான் வவன்ற அவரகள் மரக்கலங்கடளைச் ஜசமாதடனையிட்டைதில
யமாருஜம அவரகளிடைம சிடறப்பட்டிருக்கவிலடல என்படதத் வதரிந்து வகமாண்ஜடைன். நீங்கஜளைமா அப்படி
ஒரு வசய்திடயக்கூறி என் ஆவடலத் தூண்டினீரகள். ஏன் அவ்வமாற வசய்தீரகள் என்படத நமான்
அறியஜவண்டும” என்றமான் குமரன்.
முதலில மறவமமாழி கூறமாமல அவன் முகத்டத ஜநமாக்கிப் புன்முறவல பூத்தமார அடமச்சர
அழுமபிலஜவள், பின்பு வமலல அவடனை ஒரு ஜகள்வி ஜகட்டைமார.
“உண்டமயிஜலஜய நமான் கூறிய வசய்தி உன் ஆவடலயும பரபரப்டபயும தூண்டியது அலலவமா?”
“ஆம! ஏன் அவ்வமாற தூண்டை முயன்றீரகள் என்பதுதமான் இப்ஜபமாது என் ஜகள்வியமாக இருக்கிறது?”
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“உன் ஜகள்விக்கு மறவமமாழி கூற இயலமாத நிடலயிலிருக்கிஜறன் குமரமா! ஆனைமால ஒன்ற மட்டும
நிடனைவு டவத்துக்வகமாள்; ஒரு நமாட்டடை ஆபத்தமானை சமயங்களில கமாப்பதற்கு ஜவண்டிய அரசதந்திர
முடறகளில எடத ஜவண்டுமமானைமாலும அதன் அடமச்சர ஜமற்வகமாள்ளைலமாம.”
“வபமாய்டயப் ஜபமான்ற ஒன்டறக் கூறவதுகூடை அரசதந்திர முடறகளில அடைங்கும என்ற இப்ஜபமாதுதமான்
முதன் முதலமாகக் ஜகள்விப்படுகிஜறன் அடமச்சஜர!”
“எடதப் வபமாய்வயன்ற வசமாலகிறமாய் நீ”
வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலிடயக் கடைமபரகள் சிடறப்பிடித்துக்வகமாண்டு
ஜபமாய்விட்டைமாரகள் என்பது வபமாய்வயன்கிஜறன்.”
“பிடித்துக்வகமாண்டு ஜபமாய்விட்டைமாரகள் என்பது உண்டமஜய. கடைமபரகள்தமான் பிடித்துக் வகமாண்டு
ஜபமானைமாரகள் என்ற நமான் உறதியமாக எதுவும கூறவிலடலஜய? கடைமபரகஜளை அடதச் வசய்திருக்கலமாம
என்பது என் அநுமமானைமமாக இருந்தது.”
“அநுமமானைமமானை ஒரு வசய்திடயக் கூறி அரசதந்திர முடறகளில ஜதரந்த ஒர அடமச்சர ஒரு படடைத்
தடலவனிடைம என்னை பயடனை எதிரபமாரத்துவிடைமுடியும என்பதுதமான் வதரியவிலடல.”
“எதிரபமாரத்த பயன் எனைக்குக் கிடடைத்துத்தமான் இருக்கிறது குமரமா! வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகர
மகள் அமுதவலலிடயக் கடைமபரகள் சிடறப் பிடித்துக்வகமாண்டு ஜபமானைமாரகள் என்ற கூறியதமாலதமான்
என்னைமால இந்த வவற்றிடயஜய அடடைய முடிந்தது.”
“இப்படி நீங்கள் கூறவதன் குறிப்பு என்னைவவன்ற வதரியவிலடலஜய?”
“இப்ஜபமாஜத வதளிவமாக உனைக்குத் வதரியத்தமான் ஜவண்டுவமன்றமால அடதச் வசமாலலுவதற்கு நமான்
தயங்க ஜவண்டிய அவசியமிலடல. படடைத் தடலவனைமாகிய உனைக்கு இந்தப் ஜபமாரில வவற்றி
கிடடைத்ததற்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலியும ஒரு கமாரணம என்படத நீ
என்னிடைம மறக்க முடியுமமா?”
“.....”
அடமச்சருக்கு மறவமமாழி கூறமுடியமாமல தயங்கிக் தடலகுனிந்து - முகத்தில நமாணம கவிழ்ந்து சிவக்க
நின்றமான் படடைத்தடலவன்.
எந்த எலடலயில நிற்குமஜபமாது அவன் மிகவும பலவீனைமமானைவஜனைமா அந்த எலடலயில அவடனைக்
வகமாண்டுவந்து நிறத்திவிட்டைமார அடமச்சர. அஜதமாடு விட்டுவிடைவிலடல, அவர ஜமலும வதமாடைரந்தமார:
“கடைமபரகளின் கடைல முற்றடகடயத் தகரப்பதற்கமானை ஏற்பமாடுகடளைக் கலந்து ஜபசுவதற்கமாக
முதன்முதலமாகப் படடைத் தடலவன் இங்கு அடழக்கப்பட்டைஜபமாது - வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை
வணிகரின் மகளிடைம தமான் விடடைவபற்றக்வகமாண்டு வந்தமான். அந்த அழகிய வபண்ணிடைம வசன்ற
தன்னுடடைய வவற்றிப் வபருமிதத்டதப் பங்கிட்டுக்வகமாள்ளை முடியவிலடலஜய என்ற
கமாரணத்தினைமாலதமான் படடைத் தடலவனுக்கு என்ஜமல ஜகமாபம வருகிறது. ஜகமாபம தவிரக்க
முடியமாததுதமான்.
“உன் தந்டத தமான் குவித்து டவத்திருக்கும எலலமா இரத்தினைங்கடளையும பற்றிக் கவடலப்படைலமாம.
ஆனைமால இந்த இரத்தினைத்டதப் பற்றி மட்டும அவர கவடலப்படைஜவண்டிய அவசியமிலடல” - என்ற
படடைத்தடலவன் அன்டறக்கு விடடைவபறமுன் அமுதவலலிக்கு அபயமும பமாதுகமாப்டபயும நமாட்டு
மக்கள் அடனைவருக்கும அளிப்பதற்கு - அடமச்சர மற்வறமாரு தந்திரம வசய்தமால அது எப்படித்
தவறமாகும?
“........”
இப்ஜபமாதும படடைத் தடலவன் மறவமமாழி எதுவும கூறமுடியமாமல தயங்கிஜய நின்றமான். வமலல
வமலல அந்த ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக வபரிதமாகி அங்கமாய்த்து வமாய் விரித்துத் தன்டனை
விழுங்கிக்வகமாண்டிருப்பது ஜபமால உணரந்தமான் அவன். தன்டனைப்பற்றி அடமச்சருக்கு இவ்வளைவு தூரம
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வதரிந்திருக்க முடியுவமன்ற அவன் எதிரபமாரக்கஜவ இலடல.
“ஜபரரசர இங்கு திருமபி வவற்றி மங்கலம வகமாண்டைமாடுகிறவடர இங்ஜக ஜகமாநகரத்தில தங்கி இரு.
வவற்றி மங்கல விழமாவில உனைக்குப் பரிசளித்துப் பமாரமாட்டைப் ஜபமாகிஜறன்” - என்ற தன் எதிஜர தயங்கித்
தடல குனிந்தபடி நின்ற வகமாண்டிருந்த படடைத் தடலவடனை ஜநமாக்கிக் கமபீரமமானை குரவில
கட்டைடளையிட்டைமார அடமச்சர அழுமபிலஜவள்.
அப்ஜபமாது அவடர எதிரத்ஜதமா மறத்ஜதமா ஜபசும மனைத் துணிவு அவனுக்கு இலடல. அரசதந்திர
மமாளிடகயமாகிய அந்த ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக இந்த முடறயும அவடனை வவற்றி வகமாண்டு விழுங்கி
விட்டைது. ஜபரரசடரயும சந்திப்பதற்கு வமாய்ப்பமாக இருக்குவமன்ற கமாரணத்தினைமால படடைத் தடலவன்
குமரன் நமபி ஜகமாநகரில ஜமலும சில நமாட்கள் தங்கினைமான். தமானும அமுதவலலியும, பூம வபமாழிலில
வகமாடுங்ஜகமாளூரப் படடைக் ஜகமாட்டைத்தின் பின்புறத்தில சந்தித்ததும உடரயமாடியதும எப்படி
அடமச்சருக்குத் வதரிந்தனை என்படத விளைங்கிக் வகமாள்ளை முடியமாமல மனைம மறகினைமான் அவன்.
அடமச்சரின் அரசதந்திர விழிப்பமாரடவயமானைது ஜகமாநகரின் ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயிலிருந்து நமாடு
முழுவதும பமாரக்கவும, அறியவும, உணரவும ஆற்றல வபற்றிருப்படத அந்த விநமாடியில அவன் வதரிந்து
வகமாள்ளை முடிந்தது. இமமுடறயும ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக அவனுக்குத் தமாழ்வு மனைப்பமான்டமடயஜய
தந்தது.
----------
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22. படடைத்தடலவனுக்குப் பரிசு
படடைத்தடலவன் கடைமபரகடளை வவற்றி வகமாண்டு துரத்திய பின் அடமச்சர அழுமபிலஜவளின் ஜமல
தீரமாத ஜகமாபத்துடைன் ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு வந்தபின் இரண்டு நமாட்கள் கழிந்து விட்டைனை.
மூன்றமாவது நமாள் டவகடரயில வஞ்சிமமாநகர பரிபூரணமமானை விழமாக்ஜகமாலம பூண்டிருந்தது.
ஜதமாரணங்கள் நிடறந்த வீதி வமாரணம பீடுநடடைஜபமாடும வபருந்வதருக்கள், வவற்றி மங்கலம பமாடைவலல
புலவரகளும, பமாணரகளும, பமாடினிகளும, கூத்தரகளும, விறலியரகளும, வதருக்கள்ஜதமாறம
கூடியிருந்தனைர. கீத சமாடலகளில கீதங்களின் ஒலிகள், ஜவள்விச் சமாடலகளில ஜவத முழக்கங்கள்
எலலமாம நிடறந்திருந்தனை.
நகரம எங்கும பூக்களின் நறமணம. இடசகளின் இன்வனைமாலி, நடைனை மகளிர கமாற்சிலமபுகளின்
கிண்கிணி நமாதம, இடவஜய நிடறந்து வபமாங்கினை. மங்கலஜவடளையில வடைதிடசக்
குயிலமாலுவத்திலிருந்து ஜகமாநகர திருமபிய ஜபரரசர வசங்குட்டுவரும வபரும படடைத் தடலவர
விலலவன் ஜகமாடதயும ஜசர நமாட்டுப் படடை வீரரகள் பின் வதமாடைரந்துவர நகருக்குள் துடழந்தனைர. நகர
மக்கள் வீதிஜதமாறம மன்னைடரயும படடைத் தடலவடரயும வமாழ்த்திய வமாழ்த்வதமாலி விண்ணதிர
ஒலித்தது. மமாடைங்களிலிருந்வதலலமாம மன்னைரமீதும படடைத் தடலவர மீதும படடைகள் மீதும பூமமாரி
வபமாழிந்தது. அரண்மடனை முன்றில வபருந்ஜதமாப் வபண்டிரும, அந்தப்புர மகளிரும மலரதூவி மங்கல
தீபம ஏத்தி ஆரத்தி சுற்றிக்வகமாட்டி அரசர வபருமமாடனை வரஜவற்றனைர.
அடமச்சர அழுமபிலஜவடளைக் கட்டித் தழுவிக்வகமாண்டைமார அரசர. அரண்மடனை ஐமவபருங் குழுவினைர,
ஆயத்தமார முகத்தில எலலமாம அரசர ஜகமாநகர திருமபிய மகிழ்ச்சி வதரிந்தது. எங்கும மலரந்த முகங்கஜளை
வதரிந்தனை. அரசரிடைம வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைத்தடலவன் குமரன் நமபிடய அடழத்துச் வசன்ற அவன்
சமாதடனைடய வியந்து கூறிய அடமச்சர அழுமபின்ஜவள்,
“இந்தச் சமாதடனைக்கு ஈடைமாக நமான் அளிக்க இருக்கும பரிடச மமாடலயில அரண்மடனைக்
வகமாலுமண்டைபத்தில நிகழ இருக்கும வவற்றி மங்கல விழமாவில அரசர வபருமமாஜனை இந்த இளைம படடைத்
தடலவனுக்கு அளிக்கஜவண்டும” - என்றம அரசடர ஜவண்டிக் வகமாண்டைமார.
“அவசியம வசய்கிஜறன்! இடளைஞரகளுக்குப் பரிசளிப்பவதன்பது எப்ஜபமாதும எனைக்கு விருப்பமமானை
வசயஜல” என்ற அரசரும மகிழ்ச்சிஜயமாடு அடமச்சரின் ஜவண்டுஜகமாளுக்கு இணங்கினைமார. இடவ
எலலமாம வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைத் தடலவனுக்கு மகிழ்ச்சிடய அளித்தமாலும அவனுடடைய உள்
மனைத்தில ஒரு கவடலயும இருந்தது. தன் உயிருக்குயிரமானை அமுதவலலி என்னை ஆனைமாள் என்படத
அறியமுடியமாத ஜவதடனை அவன் மனைத்டத வமாட்டியது.
அடத யமாரிடைமும வவளியிட்டுப் ஜபசவும வமாய்ப்பிலடல. ஜபரரசருடடைய வடைதிடச வவற்றிடயக்
வகமாண்டைமாடிக் வகமாண்டிருக்கும ஜகமாநகரின் அரச டவபவக் ஜகமாலமாகலங்களின் இடடைஜய அவனுடடைய
சிறிய மனைஜவதடனைடயப் பகிரத்து வகமாள்ளை அவனுக்கு யமாருஜம கிடடைக்க முடியமாதுதமான்.
கமாதலுக்கும அதன் சுகதுக்கங்களுக்கும அந்த உணரடவ ஆள்பவரகள்தமான் வசமாந்தக்கமாரரகள்.
இன்வனைமாருவனுடடைய துடணடய அதற்கு நமாடை முடியமாது ஜபமாலும என்வறண்ணி அந்த உணரவுகடளைத்
தன்னுள்ஜளைஜய புடதத்துக் வகமாண்டைமான் படடைத் தடலவன்.
ஜபரரசர வவற்றி வமாடகஜயமாடு நகரப் பிரஜவசம வசய்த தினைத்தன்ற மமாடலயில அரண்மடனைக் வகமாலு
மண்டைபத்தில வவற்றி மங்கலவிழமா நிகழ்ந்தது. புலவரகள் ஜபரரசருடடைய வவற்றிடயப் புகழ்ந்து பமாடிப்
பரிசிலகள் வபற்றனைர.
பமாணரகளும, பமாடினிகளும அரசருடடைய வவற்றிடய இடசத்துப் பரிசில வபற்றனைர. கூத்தரகளும,
விறலியரகளும அரசர வபருமமானுடடைய வவற்றிடய ஆடிக்களித்து மகிழ்ந்தனைர. அந்த ஆட்டைத்துக்கு
வவகுமதியமாகப் பரிசும வபற்றனைர.
இறதியமாகப் படடை வவற்றிக்குத் துடணயமாக இருந்த வீரரகளுக்கும படடையணித் தடலவரகளுக்கும
பரிசுகள் வகமாடுக்கப்பட்டைனை.
இறதியமாக அடமச்சர அழுமபிலஜவள் முன்வந்து “வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைக்ஜகமாட்டைத் தடலவன்
குமரன் நமபி, கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரரகடளை வவன்ற வவற்றிக்கமாக ஈடு இடணயற்ற
பரிசுப்வபமாருடளைப்வபற இப்ஜபமாது வருமமாற அடழக்கிஜறன்” என்ற கூறியவுடைன் குமரன் நமபி
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தயங்கித் தயங்கி அடைக்க ஒடுக்கமமாக நடைந்து முன் வந்தமான்.
அடமச்சர அரசடவயின் உள்ஜளை நுடழயும வமாயிற்புறத்தில நின்ற ஒரு பணிப் வபண்டண ஜநமாக்கி ஏஜதமா
டசடக வசய்தமார.
அவள் ஒரு விநமாடி உள்ஜளை மடறந்தமாள். அடுத்த விநமாடி அந்தப் பணிப்வபண் அடழத்துவந்து
நிறத்தியவடளைப் பமாரத்த ஜபமாது குமரன்நமபியமால தன் கண்கடளைஜய நமப முடியவிலடல. ஆம!
வகமாடுங்ஜகமாளூர இரத்தினை வணிகர மகள் அமுதவலலி தமான் சரவமாலங்கமாரங்களைமாலும
அலங்கரிக்கப்பட்டு அவன் முன் வகமாணரந்து நிறத்தப்பட்டைமாள்.
சடபயில ஒஜர மகிழ்ச்சிக் கூப்பமாடு ஆரவமாரம, சிரிப்வபமாலி எலலமாம அடைங்க நீண்டை ஜநரமமாயிற்ற.
அடமதி நிலவியவுடைன் மறபடி அடமச்சர அழுமபிலஜவளின் குரல சடபயில ஒலிக்கத் வதமாடைங்கியது:“இந்தப் வபண் அமுதவலலிடய வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைத் தடலவன் குமரன் நமபிக்கு மணமுடித்துக்
வகமாடுக்குமமாற ஜபரரசர சமாரபில இரத்தினை வணிகருக்குக் கட்டைடளையிடுகிஜறன்” என்ற அடமச்சர
கூறியவுடைன், அஜத அடவயில வணிகரகள் அமரந்திருந்த பகுதியிலிருந்த இரத்தினை வணிகர எழுந்து
வந்து மலரந்த முகத்ஜதமாடு, “அடமச்சர கூறியவமாற வசய்ய எனைது பூரண சமமதத்டதத் வதரிவித்துக்
வகமாள்கிஜறன்” - என்ற இணங்கினைமார.
அந்த ஜவடளையில அடமச்சர அழுமபிலஜவள் வகமாலு மண்டைபத்து ஜமடடையிலிருந்து இறங்கிவந்து
குமரன் நமபியின் கமாதருகில வநருங்கி, “இப்ஜபமாது உண்டமடயச் வசமாலலி விடுகிஜறன் குமரமா!
இவடளை யமாரும எங்கும சிடறப்பிடித்துக் வகமாண்டு ஜபமாகவிலடல. என்னுடடைய ஜவண்டுஜகமாளின்படி
வகமாடுங்ஜகமாளுர இரத்தினை வணிகர இவடளைத் தம வீட்டிஜலஜய சிடற டவத்திருந்தமார என்பதுதமான்
உண்டம. நீ முதன் முதலமாக இங்ஜக வஞ்சிமமாநகரத்துக்கு ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில என்டனைக்
கமாணத் ஜதடி வந்திருந்த தினைத்தன்ற இரவு நமான் உன்டனை இங்ஜக கமாக்க டவத்துவிட்டுக்
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குப் ஜபமாயிருந்தது இந்தச் சூழச்சிக்கமாகத்தமான். இப்படி ஒரு சூழ்ச்சி வசய்து
கமாரியத்டதச் சமாதித்துக்வகமாண்டைதற்கமாக என்டனை மன்னித்துவிடு. இவடளைக் கடைமபரகள்
சிடறப்பிடித்துப் ஜபமானைதமாக உன்னிடைம நமான் வபமாய் கூறியிரமாவிடில இவ்வளைவு விடரவில வவற்றி
கிடடைத்திருக்கமாது என்படத நீயும ஒப்புக்வகமாள்ளைத்தமான் வசய்வமாய்” என்றமார.
வகமாடுங்ஜகமாளுரப் படடைத் தடலவன் இடதக் ஜகட்டு அடமச்சர ஜமல ஜகமாபப்படைவிலடல.
அந்த ஒரு விநமாடியில வஞ்சிமமாநகரம முழுவதுஜம ஒரு வபரிய ஜவளைமாவிக்ஜகமா
மமாளிடகயமாகிவிட்டைதுஜபமால ஜதமான்றியது அவனுக்கு.
அவன் கடடைக்கண்ணமால அமுதவலலியின் முகத்டத ஜநமாக்க முயன்றமான். அவள் புன்முறவல பூத்து
அந்தப் பமாரடவடய வரஜவற்றமாள்.
“இந்தப் புன்முறவலுக்கமாக எடதயும வபமாறத்துக் வகமாள்ளைலமாம” என்ற அவள் கமாதருஜக வமலலிய
குரலில கூறினைமான் படடைத் தடலவன்.
அப்ஜபமாது அவரகள் இருவர தடலயிலும யமாஜரமா பூமமாரி வபமாழிந்தமாரகள். திருமபிப் பமாரத்த
படடைத்தடலவன் அடமச்சர சிரித்துக் வகமாண்ஜடை பூக்களுடைன் அருகில நிற்படதக் கண்டைமான்.
“அடமச்சருக்கு என் வசமாந்த வீரத்திலும திறடமயிலும நமபிக்டக இலடல. இவடளைக் கடைமபரகள்
சிடறப் பிடித்ததமாகக் கூறினைமாலதமான் எனைக்கு வீரஜம பிறக்குவமன்ற முடிவு கட்டிவிட்டீரகள்
ஜபமாலிருக்கிறது” என்றமான் குமரன்.
“உண்டமஜய அதுதமான் குமரமா! வீரம என்றஜம கமாதலின் மறபுறமமாகத்தமான் இருக்கிறது. சீடத
சிடறப்படைவிலடல யமானைமால இரமாமன் வீரனைமாக ஜநரந்திருக்கமாது அலலவமா?” - என்ற அடமச்சர
அவனுக்கு மறவமமாழி கூறியஜபமாது அடவ முழுவதும சிரிப்வபமாலியமால வபமாங்கியது. அந்தச் சிரிப்பு
வவள்ளைத்தில குமரனும அமுதவலலியும ஜசரந்து நடகத்த சிரிப்பின் ஒலியும கலந்துதமான்
இருக்கஜவண்டும.
( நிடறவுற்றது )
-------------
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