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பதப்புமர

"கபபாடபுரம" என்ற வசபால் எந்தத் தமிழ்
மகமனயும தமலநிமிர்ந்து சிந்தக்க மவெக்கும
ஆற்றல் பமடத்தது. தமிழர் நபாகரிகமும, தமிழ்
இலக்கியச் வசல்வெமும வசழித்து வெளர்ந்த
வபருநிலப் பரப்பின்தமலநகரம கபபாடபுரம.
வெரலபாற்றுச்வசய்தகள மிகவும குமறவெபாகசவெ
கிமடக்கின்ற கபபாடபுரக் கபாலத்துச்
சூழ்நிமலமய மவெத்துக் வகபாண்டு ஒரு
அற்புதமபான நபாவெமலப் பமடத்துத்
தந்தருக்கிறபார் ஆசிரியர் நபா.பபார்த்தசபாரத
அவெர்கள.
பழந்தீவுகமளவயல்லபாம வவென்று வதற்குமபா
கடல் முழுதும தன் ஆட்சிமய வசலுத்தும

பபாண்டியப் சபரரமச நிறுவெ விருமபும வபரிய
பபாண்டியர் வவெண்சதர்ச்வசழியரின் அரசியல்
ஆமசயும சிகண்டியபாசிரியரபால் பண்படுத்தப்
வபற்ற இமசயுளளமும வமன்மமயும பமடத்த
சபாரகுமபாரனின் இனிய கனவுகளும
ஒன்சறபாவடபான்று சமபாதுமசபபாது நம உளளம
தடுமபாறபாமல் இருக்க முடியபாது.
முதுமமயபால் உடல் தளர்ச்சியுற்றசபபாதும
உளளம உருக்கினும கடினமபாய் அமமந்த
வவெண்சதர்ச்வசழியர், இலக்கிய அறிவெபாலும
இமசப் பயிற்சியபாலும தன் சபரன்
வமன்மமயுளளம வபற்றிருப்பமதக் கண்டு
மனங் கலங்கும நிமல நம உளளத்மதக்
கவெர்கிறது.

இந்த நல்ல நபாவெமல வவெளியிடும வெபாய்ப்பிமன
எங்களுக்களித்த ஆசிரியருக்கு மனப்பூர்வெமபான
நன்றி உரித்தபாகுக

கமத முகம

இந்தக் கமதமயயும இது இங்கு வதபாடங்கும
கபாலத்மதயும இடத்மதயும இமணத்துக் குறித்து
உங்களுக்கு அறிமுகம வசய்யப் சபபாவெமதசய
‘கமத முகம’ என்னும அழகிய பதச்
சசர்க்மகயபால் மகுடமிட்டுளசளன். ‘முகஞ்
வசய்தல்’ - என்றபால் பழந்தமிழில் வதபாடங்குதல்,
முமளத்து வெளரும நிமல, என்வறல்லபாம
வபபாருள விரியும. இந்த மபாவபரும வெரலபாற்று
ஒவியத்மத இங்கு முகம வசய்யும கபால சதச
இடச் சூழ்நிமலகமளக் கமத வதபாடங்குமமுன்
சுருக்கமபாக வெபாசகர்களுக்குச் சுட்டிக் கபாட்டுவெது
அவெசிய வமன்று கருதுவெதபால் தபான் இமத
இப்சபபாது எழுதுகிசறன்.

இனி இங்கு அறிமுகம வசய்யப் சபபாகின்ற
கபாலத்மதப் பற்றியும ஒரு வெபார்த்மத. தமிழ்
இலக்கிய வெரலபாற்று ஆசிரியர்கள விரிவெபாக
எழுதபாததும, கடல் வகபாண்டு மமறத்த மிகப்
பழங்கபாலத்மதச் சசர்ந்ததுமபான ஒரு
சூழ்நிமலயில் இந்தக் கமத நிகழ்கிறது. இன்றும
தமிழ் வமபாழிக்குப் வபருமமயளித்துக்
வகபாண்டிருக்கிற மபாவபரும இலக்கண
இலக்கியங்களும, சபரபாசிரியர்களும, என்சறபா
உருவெபாகி உறவெபாடி-வெளர்ந்த, வெபாழ்ந்த ஒரு வபபாற்
கபாலம இந்தக் கமதயில் வசபாற் சகபாலமபாக
வெமரயப் படவிருக்கிறது. தமிழ் மக்கள
தங்களுமடய கடந்தகபாலத்தன் வபருமமக்குரிய
நிகழ்ச்சிகள நிகழ்ந்த சந்தர்ப்பங்கமளப்
படிக்கிசறபாம என்ற வபருமிதத்சதபாடும,
ஏக்கத்சதபாடும இந்தக் கமதமயப் படிக்கலபாம.

ஏக்கத்மத மறு புறமபாகக் வகபாளளபாத தனிப்
வபருமிதம தபான் உலக வெரலபாற்றில் ஏது?
சசபாழர்களின் புகழுக்குரிய துமறமுக நகரமபான
கபாவிரிப் பூம பட்டினத்மதப் சபபான்றதும அதற்குப் பல்லபாயிரம ஆண்டுகள
முற்பட்டதுமபாகிய பபாண்டியர்களின் துமறமுகத்
தமல நகரமபான கபபாடபுரத்மதப்பற்றி இன்று
நமக்கு அதகமபாகத் வதரிந்தருக்க நியபாய
மில்மல. தமிழரசர்கள மூவெருசம கடல்
வெபாணிகம, தமரகடசலபாடிப் பயணம வசய்து
வெளம சசர்த்தல், ஆகிய
குறிக்சகபாளகளுமடயவெர்களபாயிருந்ததனபால்
கடலருகில் அமமயுமபாசற தங்கள
சகபாநகரங்கமள ஏற்படுத்தக்
வகபாண்டிருந்தபார்கள. இந்த வெமகயில்
பபாண்டியர்கள ஆண்டு அமமத்து வெளர்ந்து

வெபாழ்ந்த கமடசிக் கடற்கமரக் சகபாநகரபான
கபபாடபுரம கடல் வகபாளளப்பட்டு அழிந்து
விட்டது. இதன் பின்சப பபாண்டியர்களின் தமல
நகர் மதுமரக்கு மபாறியது. கபபாடபுரம அழிந்த
பின்னரும சசபாழர்கள அதர்ஷ்டசபாலிகளபாகசவெ
இருந்தனர். ஏவனன்றபால் கபபாடபுர நகரம கடல்
வகபாளளப்பட்ட பல தமல முமறகளுக்கும
பற்பல ஆண்டுகளுக்கும பின்பு கமடச் சங்க
கபாலத்தற்கும கூடக் கபாவிரிப்பூம பட்டினம
சசபாழ நபாட்டுப் புலவெர்கள பபாடும இலக்கிய
நகரபாக இருந்தது.
பபாண்டியர்களின் வபபான் மயமபான-வபபாலிவு
மிகுந்த இரபாச கமபீரம நிமறந்த கபபாடபுரசமபா
இமடச் சங்கத்து இறுதயிசலசய அழிந்து
கடலுக்கிமரயபாகி விட்டது. பட்டினப்
பபாமலயும, சிலப்பதகபாரமும, கபாவிரிப்பூம

பட்டினத்மதச் சித்தரிப்பது சபபாலக்
கபபாடபுரத்மதச் சித்தரித்துச் வசபால்ல இன்று
நமக்கு இலக்கிய மில்மல. தமிழரசர்களின்
அழிந்த சகபா நகரங்கமள என்னுமடய எளிய
எழுது சகபாலினபால் மறுபடி வெமரந்து
உருவெபாக்கிப் பபார்க்க சவெண்டுவமன்று எனக்கு
ஒரு நியபாயமபான ஆமச உண்டு. அந்த இலக்கிய
ஆமசயின் விமளவெபாகச் சசபாழர்களின் சகபா
நகரபாயிருந்து கட்ல் வகபாளளப்பட்ட கபாவிரிப்பூம
பட்டினத்மதப் பற்றி
ஏற்வகனசவெ 'மணிபல்லவெம' - என்ற வபயரில்
ஒரு வெரலபாற்றுப் பின்னணி யுமடய நபாவெல்
புமனந்து விட்சடன். இப்சபபாது
பபாண்டியர்களின் கபபாடபுரத்மதப் புமனயும
பணியில் இமத எழுத முமனந்தருக்கிசறன்.
கபால முமறப்படிப் பபார்த்தபால் கபபாடபுரத்மதத்
தபான் நபான் முன்னபால் எழுதயிருக்க சவெண்டும.

ஆயினும கபபாடபுரத்மத விடக் கபாவிரிப்பூம
பட்டினத்மதப் பற்றி அறிய வெரலபாறும
இலக்கியங்களும நிமறய இருந்ததனபாலும
கபபாடபுரத்மதப் பற்றிய ஒர் இலக்கிய அநுமபான
ஒவியம என் மனத்தல் வெமரயப்வபற்று முற்றுப்
வபறச் சிறிது அதக கபாலம பிடித்ததனபாலுசம
இவ்வெளவு கபாலந்தபாழ்ந்தது. இமமுமறசய சசரர்
சகபா நகமர விளக்கி அணி வசய்தும இனி ஒன்று
பின்னர் எழுத எண்ணமிருக்கிறது. இனிசமல்
இந்தக் கமதயின் முகத்தற்கு வெருசவெபாம.
முதலூழிக் கபாலத்தல் குமரிக் கண்டத்தல்
குமரியபாற்றங் கமரயில் இருந்த வதன் மதுமரத்
தமிழ்ச்சங்கமும பபாண்டியர் சகபா நகரமும
பல்லபாயிரம ஆண்டுகள சிறப்பபாய் அரசபாண்டு
கடல் வகபாளளப்பட்டு அழிந்த பின்
வபபாருமநயபாறு கடவலபாடு கலக்கும

முகத்துவெபாரத்தல் கபபாடபுரம என்ற புதய சகபா
நகமரச் சமமத்து ஆளத் வதபாடங்கினபார்கள
பபாண்டியர்கள.
முத்தும இரத்தனமும ஏற்றுமத வசய்து அற்புதமபான பலவெமகத் சதர்கமளச் சமமத்து இலக்கண இலக்கியங்கமளப் வபருக்கி இந்த
நகமர உலவகலபாம புகழ் வபறச் வசய்த முதல்
பபாண்டிய மன்னன் வவெண் சதர்ச் வசழியன்.
பபாண்டியர்களின் சதர்ப்பமட இவென் கபாலத்தல்
அற்புதமபாக வெளர்த்து உருவெபாக்கப்பட்டது.
கபபாடபுரத்தன் வபயர் வபற்ற வவெண் முத்துக்கள
பதத்த பல அழகிய இரதங்கள
இவெனுக்குரியனவெபாயிருந்தன என்று வதரிகிறது.
வவெண் முத்துக்கள பதக்கப் வபற்று ஒளி வீசும
பிரகபாசமபான ரதங்களில் வவெளமள மின்னல்கள
சபபாலும ஒளிமயமபான பல புரவிகமளப் பூட்டி

இவென் அமமத்தருந்த சதர்ப்பமடசய
இவெனுக்குப் பின்னபாளில் இலக்கிய ஆசிரியர்கள
‘வவெண்சதர்ச் வசழியன்’ என்று சிறப்புப்
வபயரளிக்கக் கபாரணமபாயிருந்தது.
கபபாடபுரம என்ற நகமரப் வபபாருத்தமபான
இடத்தல் உருவெபாக்கிய வபருமமயும
சதர்ப்பமடமய வெளர்த்த வபருமமயும வவெண்
சதர்ச் வசழியமனசய சசரும. இவ்வெரசன்
கபபாடபுரத்தல் அமமத்த தமிழ்ச் சங்கமபாகிய
இமடச் சங்கத்தல் ஐமபத்வதபான்பது தமிழ்ப்
வபரும புலவெர்கள இருந்தனர். நூலபாரபாய்ந்தனர்.
கவியரங்கசகறினர்.
வவெண்சதர்ச் வசழியன் அழகிய வபபாருமந நத
நகமரத் தழுவினபாற் சபபால வெந்து கடவலபாடு
கலக்கும முகத்துவெபாரத்தல் இந்த நகர் மிகப்
வபபாலிவெபாக அமமயுமபடி உருவெபாக்கியிருந்தபான்.

இன்மறய ஹபாங்கபாங், சிங்கப்பூர், பமபபாய்,
வகபாச்சி சபபான்ற கடற்கமர நகரங்கமள விடப்
வபரியதும கமபீரமபானதுமபான கபபாடபுரத்தல்
முத்துக் குளித்தலும இரத்தனம முதலிய
மணிகமள எடுத்துப் பட்மட தீட்டி உலகின் பல
பகுதகளுக்கு ஏற்றுமத வசய்தலும நிகழ்ந்து
வெபாணிகத்மதப் வபருக்கின. ஹபாங்கபாங்மகசயபா,
சிங்கப்பூமரசயபா, பமபபாமயசயபா, மனக்
கண்ணில் நிமனத்துக் வகபாண்டு அவெற்மற விடப்
வபரியதும, வபபாலிவு நிமறந்ததும ஆனசதபார்
சரித்தர கபாலப் வபரு நகமரக் கற்பமன வசய்ய
முயலுங்கள! உங்கள கற்பமன மனக் கண்ணில்
வவெற்றிகரமபாக உருவெபானபால் அந்தப் வபரிய
கற்பமன தபான் அன்று கபபாடபுரமபாயிருந்தது.
அத்தமகய வபருமம வெபாய்ந்த கபபாடபுரத்தல்
இரத்தனக் கற்கமளத் சதபாண்டி எடுக்கும
இரத்தனபாகரங்களில் (இரத்தனச் சுரங்கம) பல

நபாட்டினர் வெந்து உமழத்தனர். எக்கபாலமும
ஆண்களும, வபண்களுமபாக அந்த
இரத்தனபாகரங்கமளப் பபார்க்க வெருசவெபார்
கூட்டம மிகுந்தருக்கும. முத்துக்குளிக்கும
துமறகளிலும அசத கூட்டமிருக்கும.
கூமட கூமடயபாகப் பட்மட தீட்ட
அளளிக்வகபாண்டு சபபாகப்படும இரத்தனக்
கற்கமளப் பபார்ப்சபபார் மனம ஆமசப்படும தன்
நபாட்டில் விமளபமவெ அமவெ என்று
வபருமமயும படும. கபபாடபுரத்தன்
துமறமுகத்தல் பல நபாட்டுக் கப்பல்கள
வெருவெதும சபபாவெதுமபாக எப்சபபாதும வபருங்
கலகலப்பு நிமறந்தருக்கும. சுங்கச்சபாவெடிகளில்
அடல்வெபாள யவெனர் கபாவெலுக்கு நின்றிருப்பர்.
இமச மண்டபங்களிசல பண்வணபாலிக்கும.
ஆடலரங்குகளிசல அவிநயம அழகு பரப்பும.

சங்கங்களிசல தமிழிலக்கண இலக்கிய
ஆரபாய்ச்சிகள நிகழும. இத்தமகய வவெற்றித்
தருநகமர உருவெபாக்கிய வவெண்சதர்ச்
வசழியனின் தளளபாத முதுமமக் கபாலத்தல்
அவென் மகன் அநபாகுல பபாண்டியன் பட்டத்துக்கு
வெந்த பின் இந்தக் கமத வதபாடங்குகிறது. இந்தக்
கமத வதபாடங்கும கபாலத்தல் அநபாகுல
பபாண்டியனின் ஒசர மகனும பபாண்டிய நபாட்டுக்
கபபாடபுரத்து இளவெரசனும வவெண்சதர்ச்
வசழியனின் சபரனுமபாகிய சபாரகுமபாரன்
மபாசறபாக மண்டலத்துக் வகபாற்மகயிலும
பூழியிலும மணலூரிலுமபாகத் தமிழ்ப்
புலவெர்களிடம சில ஆண்டுகள குரு குல வெபாசம
வசய்துவிட்டு நகர்மங்கல விழபாவுக்கபாகக்
கபபாடபுரத்துக்குத் தருமபுகிறபான்.

அந்த ஒரு நன்னபாளில் இங்சக அவெமனச்
சந்தக்கிசறபாம நபாம. ஆண்டு சதபாறும வெசந்த
கபாலத்தல் சித்தமரத் தங்கள சித்தமர நபாளன்று
கபபாடபுரத்மத நிறுவிய வவெண்சதர்ச் வசழிய மபா
மன்னர் அந்த மபாநகர் உருவெபான ஞபாபகத்மதக்
வகபாண்டபாட விருமபி ஒரு நகர்மங்கல
விழபாவுக்கு ஏற்பபாடு வசய்தருந்தபார். ஆண்டு
சதபாறும அவெர் நிகழ்த்தயமதவிட நன்றபாக அவெர்
கண் கபாணசவெ இன்றும சிறப்பபாக - இந்த நகர்
மங்கலத்மதக் வகபாண்டபாடி வெந்தபான் அநபாகுலன்.
முத்துக் குளியலும, இரத்தனபாகரங்களில் மணி
குவித்தலும சிறப்பபாக நமடவபறும கபாலமும
இந்த வெசந்த கபாலசமயபாமகயினபால்
கபபாடபுரத்தல் பல நபாட்டு மக்களும கூடுகிற
மபாவபரும விழபாக்கபாலம இது தபான். இனி
வெபாருங்கள. கபபாடபுரத்தன் இந்த நகரணி மங்கல

நபாளில் நபாமும அங்கு சபபாகலபாம.
கபபாடபுரத்மதக் கண் குளிரக் கண்டு மகிழலபாம.

1. நகரணி மங்கல நபாள

வெசீகர சக்தவெபாய்ந்தவெனும சபரழகனுமபான
இளவெரசன் சபாரகுமபாரமனக் கபாணப் பபாண்டியர்
சகபாநகரத்துக்கு வெடபபால் சிறிது வதபாமலவில்
அமமந்தருக்கும மணிபுரம எனப்படும
மணலூர்புரத்துக்கு முதலில் சபபாகலபாம,
வெபாருங்கள. மபாசறபாக மண்டலத்துக்
வகபாற்மகயினருசக வபபாருமந நதக் கமரயிசல
பசுஞ்சசபாமலகளிமடசய - ஊரிருப்பசத
வவெளிசய உருத்வதரியபாத பசுமமயில்
மமறந்தருக்கும இந்த மணலூரின் அமமத
கபபாடபுரத்தல் இரபாது. நபாமளக்கு விடிந்தபால்
கபபாடபுரத்தல் நகரணி மங்கல நபாள.

சகபாநகரத்தல் எங்கு சநபாக்கினும
கண்வகபாளளபாக் கபாட்சியபாயிருக்கும.
வபரிய மபாமன்னர் வவெண்சதர்ச் வசழியரின்
சதர்க் சகபாட்டத்தலிருந்து அவெருமடய
மூவெபாயிரம முத்துத் சதர்களும
அலங்கரிக்கப்வபற்றுச் சித்தரபா வபளர்ணமி
நிலவவெபாளியில் மின்னி மின்னிப் பல்லபாயிரம
எதர் நிலவுகள நிலமவெ சநபாக்கிப் பிறந்து
வெருவெனசபபால் கபபாடபுரத்தன் அரசவிதகளில்
உலபாவெரும. இந்த ஆண்டின் சிறந்த
முத்துக்களும, இரத்தனபாகரங்களில் எடுத்துக்
குவித்துப் பட்மட தீட்டிய மணிகளும கமட
வீதகளில் வெந்து குவிந்து கிடக்கும.
நகரின் குமரி வெபாயிலபாகிய முதன்மமக்
சகபாட்மட வெபாயிலில் வபரிய மன்னர் கபாலத்தல்

முதல் முதலபாக நிறுவி நிமலமவெக்கப்பட்ட
இரண்டு வபரும பமனயுயரமும - இரண்டு
வபரும பமனயகலமு முளள வதய்விகச்
வசமவபபாற் கபபாடங்களில் முத்துச்சரங்கமளத்
வதபாங்கவிட்டுத் தீபபாலங்கபாரம வசய்ததுசபபால்
பிரகபாசம உண்டபாக்கியிருப்பபார்கள. மறுபடி
கடல் வபபாங்கி வெந்தபாலும தபாங்க சவெண்டும
என்பது சபபால் இந்த வெலிமமயபான
கபபாடங்கமளயும சகபாட்மடமதற்
சுவெர்கமளயும வவெண்சதர்ச் வசழியர் வபருமுயற்சி வசய்து அமமத்தருந்தபார். சகபா
நகரத்மத வநருங்கும வவெளியூர்ச்
சபாமலகளிலிருந்தும, கடல் வெழிகளிலிருந்தும
நீண்ட வதபாமலவிசலசய இந்த ஒளிமயமபான
கபபாடங்கள வெபானளபாவிய சகபாட்மட
மதல்களுடன் கமபீரமபாய்த் வதரியும. இந்தக்
கபபாடங்களின் வநருப்பு நிறம

அருசணபாதயத்தன் வபபான் வவெயில் பட்டுத்
தகதக வவென்று மின்னுமசபபாது
வதபாமலவிலிருந்து கபாண்பதற்குப் சபரழகு
நிமறந்ததபாயிருக்கும. மணலூர் புரத்துச்
சசபாமலகளில் நபாணி வவெட்கி நகுவெது சபபால்
அழகபாயிருக்கும வபபாருமந நதப் பூமவெ
கபபாடபுரத்மதச் சுற்றித் தழுவி மணப்பதுசபபால்
வெந்து வபருமிதமபாகக் கடலில் கலக்கிறபாள.
சில கபாதப் பரப்புக்கு விரிந்து பரந்தருந்த
கபபாடபுரநகரின் ஒரு மருங்கில் வபபாருமநயும
மறு மருங்கில் வநடுந்துபாரத்துக்கு வநடுந்துரம
நீலவநடுங்கடலுமபாக அமமந்தருந்தபடியபால் மிக ஆழமபாயிருந்த வபபாருமந முகத்துவெபாரத்தன்
வெழிசய சிறு கப்பல்களும பபாய்மரப் படகுகளும
வெந்து நிற்கும துமற ஒன்றும மறுபுறம கடலில்
மபாவபரும வவெளி நபாட்டு மரக்கலங்கள வெந்து

நிற்கும வபருந்துமறமுகம ஒன்றுமபாக இருந்தன.
வதன்கடலிலும, கீழ், சமல் கடல்களிலும
அங்கங்சக இருந்த சிறு தீவுகள,
வபருந்தீவுகளுக்குப் சபபாகும
பயணமரக்கலங்கள எல்லபாம வபபாருமந
முகத்துவெபாரவெழிசய வெந்து சபபாகும.
அவெற்றுக்குச் சுங்கச் சபாவெடிகள முதலியன
இல்மல. கடல் முகத்துமறயிசலபா - பல
சுங்கச்சபாவெடிகளும கபாவெலர்களும உண்டு.
கிழக்சக வபபாருமநயும, வதற்கும, சமற்கும,
கடலும இயற்மக அகழிகளபாக இருந்ததனபால்
வெடக்கு சநபாக்கி விரியும நிலவவெல்மலயில் ஒரு
பகுத மட்டும வபபாருமநக் கபால்வெபாய் ஒன்றின்
மூலம சிறிது வதபாமலவு ஆழமபான அகழி
வவெட்டி நீர் நிரப்பப் பட்டிருந்தது.

சுற்றிலும அகழிக்கமரயில் அடர்த்தயபாக ஞபாழல்
மரங்கள - குங்கும நிறத்தல் சரம சரமபாகப்
பூத்தருப்பமதக் கபாணக் கண்சகபாடி சவெண்டும
சபபாலத் சதபான்றும. நகரத்தன் ஒருவபரும
பகுதமய இயற்மகசய வபரு விருப்பத்சதபாடு
மலர்ச்சரங்களபால் அலங்கரித்தருப்பது சபபால
இந்த ஞபாழல் மரங்கள சதபாற்றமளிக்கும
கபபாடபுரத்தல் கிமடத்த முத்துக்கள உலகின்
எல்லபாப் பகுதகளிலுசம ஒளியினபாலும,
தரத்தனபாலும சிறந்தருந்ததன் கபாரணமபாக நல்ல
முத்துக்களுக்குப் வபயசர கபபாடம - என்று
மவெத்தருந்தனர் வவெளிநபாட்டு வெபாணிகர்.
பபாண்டியர் கபபாடம - என்சற வவெளிநபாட்டுக்
கவிஞர் யபாவெரும இந்நகருக்கு இலக்கியப் புகழ்
தந்தனர்.

மிக நீண்ட கபாலமபாகத் தமலநகருக்கு வெரசவெ
வெபாய்ப்பின்றி மணலூரில் வபரும புலவெர்களபான
அவிநயனபாரிடமும, சிகண்டியபாரிடமும
இலக்கண இலக்கியங்கமளப் பபாடங் சகட்டுக்
குருகுலவெபாசம வசய்து வெந்த சபாரகுமபாரன் இவ்வெபாண்டு எப்படியும நிச்சயமபாக
நகரணிமங்கல நபாளில் சகபா நகருக்கு வெந்துவிட
சவெண்டுவமன்று அன்பபாகக்
கட்டமளயிட்டிருந்தபார் பபாட்டனபார் வவெண்சதர்ச்
வசழியர். பபாட்டனபாருக்கு இந்தப்
சபரப்பிளமளயின் சமல் வகபாளமள ஆமச.
ஒளிநபாட்மடச் சசர்ந்த சபரழகி ஒருத்தமயக்
கபாதலித்துக் கடிமணம புரிந்துவகபாண்ட அநபாகுல
பபாண்டியனுக்கு மிக இளம பருவெத்தல் பிறந்த
வசல்வெமகன் சபாரகுமபாரன்.

வபற்சறபார்க்கு மிக இளம பருவெத்தல்
பிறந்ததனபாலும வபற்சறபார் இருவெரும சபரழகு
வெபாய்ந்தவெர்களபாகவும கமலயுளளம
பமடத்தவெர்களபாகவும இருந்ததனபாலும
சபாரகுமபாரன் குழந்மதமமயிசலசய மிகவும
வெசீகரமபானவெனபாகவும,
வபபாலிவுமடயவெனபாகவும இருந்தபான்.
அவெனுமடய குழந்மதப் பருவெத்தன் அரச
குடுமப வெழக்கப்படி அவெனுக்கு ஐமபமடத்தபாலி
அணிந்து நபாண்மங்கலம வகபாண்டபாடியசபபாது
அதமனப் புகழ்ந்து கவி பபாடி வெபாழ்த்த வெந்தருந்த
புலவெர்களுக்கு எல்லபாம நடுசவெ, "இதுவெமர
இந்தக் கபபாடத்தல் விமளந்த முத்துக்களில்
எல்லபாம சிறந்த முத்து இதுதபான்" - என்று
குழந்மதமயக் மகயிவலடுத்துக்
வகபாஞ்சியபடிசய பபாட்டனபார் வவெண்சதர்ச்
வசழியர் கூறிய அந்த ஒரு வெபாக்கியத்துக்கு ஈடபான

வபபாருட் வசறிவுளள கவிமதமய இன்னும
இயற்றமுடியவில்மலசய என்று நீண்டகபாலமபாக
ஏங்கியிருந்தபார்கள பபாண்டிய நபாட்டுப்
புலவெர்கள. சபாரகுமபாரனுக்கு இந்த அழகிய
வபயமரச் சூட்டியவெர்கூடப் பபாட்டனபார்
வவெண்சதர்ச் வசழியர் தபான். இந்தப் வபயமரச்
சூட்டியதற்குக் கபாரணமபாக மருமகள
(சபாரகுமபாரனின் தபாய்) தசலபாத்தமமயிடமும,
மகன் (சபாரகுமபாரனின் தந்மத) அநபாகுலனிடமும,
பபாண்டிய நபாட்டுப் புலவெர்களிடமும முதயவெர்
வவெண்சதர்ச் வசழியர் கூறிய விளக்கம பலமுமற
நிமனத்து நிமனத்து இரசிக்கத்தக்க தபாயிருந்தது.
சதர்கமளக் கட்டி வெளர்த்த முதயவசழியரின்
சிந்தமன வசபாற்கமளக் கட்டி வெளர்த்தமத
அவெர்கள வியந்தனர்.

"இந்தச் சிறுவெமனத் வதபாட்டுத் தழுவி உச்சி
சமபாந்து பபார்த்தபால்கூட இவென் உடமபு நமது
மலய மமலச் சந்தனம சபபால் மணக்கிறது.
இவென் நிறமும சந்தன நிறமபாயிருக்கிறது. சந்தன
மணத்தல் மிக உயர்ந்த பக்குவெமபான
மணத்துக்குச் 'சபார கந்தம' என்று வபயர். சபாரம
என்பதற்கு மிக இனியது - என்றும ஒரு வபபாருள
உண்டு. இவெசனபா, சதனிற் வசய்தபாற் சபபான்ற
இனிய குரமல உமடயவெனபாயிருக்கிறபான். பபால்
பசித்து அழுதபால்கூட இனிய குரலில்
அழுகிறபான். இந்தத் சதசத்துக்கு எதர்கபாலத்தல்
இவென் மிகவும பயன்படப் சபபாகிறபான்.
எனசவெதபான் இமவெவயல்லபாவெற்மறயும
இமணத்து மனத்தல் வகபாண்டு இவெனுக்குச்
சபாரகுமபாரன் என்று வபயரிட்சடன்" - எனச்
சமயம சநரும வபபாவதல்லபாம மற்றவெர்களிடம

வபருமமயபாகச்வசபால்லிக் வகபாளவெபார் முதய
வசழிய மன்னர்.
புலவெர் வபருமக்கள இந்தப் வபயர் விளக்கத்மத
உணர்ச்சி பூர்வெமபாக இரசித்துக் சகட்பதுண்டு.
வபரிய மன்னரின் வமபாழி நுட்பத்தறமன
வியந்து பபாரபாட்டுவெதும உண்டு. ஒளி நபாட்டு
மருமகள தசலபாத்தமம - மபாமனபாரின் இந்தப்
வபயர் விளக்கத்மதக் சகட்கும
சபபாவதல்லபாமசபாரகுமபாரனின் தபாய் என்ற
முமறயில் மனம பூரித்தருக்கிறபாள.
அநபாகுலனுக்கும இதல் மகிழ்ச்சிதபான். ஆனபால்
அந்த மகிழ்ச்சிமய அவென் வவெளியிற் கபாட்டிக்
வகபாளவெதல்மல. முதய வசழியர்
இப்சபபாவதல்லபாம அதகமபாக வவெளிசய
வெருவெதும சபபாவெதும - சதர்க் சகபாட்டத்தல்
சபபாய்ச் சுற்றுவெதும கூட நின்று விட்டது.

முதுமமத் தளர்ச்சியின் கபாரணமபாகப்
பளளிமபாடத்தசலசய ஒடுங்கி விட்டபார். இந்த
ஒடுக்கமும, தளர்ச்சியுசம, மணலூரிலிருந்து
சபரப்பிளமளமய வெரவெமழத்துப் பபார்க்க
சவெண்டுவமன்ற ஆமசமயயும, பபாசத்மதயும
அவெருளவெளர்த்துவிட்டிருந்தன.
மணலூர்வகபாற்மக - பூழி முதலிய பபாண்டிய
நபாட்டின் வெடகிழக்குப் பகுத ஊர்களிசலசய
அகத்தயரிடம சநர்முகமபாகக் கற்றுப்
புலமமவபற்ற சிகண்டி, அவிநயனபார், சபபான்ற
வபரும வபரும புலவெர்கள எல்லபாரும
இருந்ததனபால் இமளயபபாண்டியனபான
சபாரகுமபாரமன மணலூரில் தங்கிக் குருகுலவெபாசம
வசய்விக்க விருமபிய அநபாகுலன் அவ்வெபாசற
வசய்தருந்தபான்.

தந்மத முதய வசழியரின் விருப்பத்மதப் பூர்த்த
வசய்ய சவெண்டி நகர் மங்கல விழபாவென்று
இமளய பபாண்டியன் சபாரகுமபாரமனயும
அவெனுக்கு ஆசிரியர்களபான சிகண்டியபாமரயும
அவிநயனபாமரயும சகபாநகருக்கு அமழத்து
வெருமபாறு மணலூருக்கு விமரந்து வசன்று
அமழத்துவெர வெல்ல பரிகள பூட்டிய சதர் ஒன்று
அனுப்பப்பட்டிருந்தது. மறுநபாள நகரணி மங்கல
நபாளபா மகயினபால் கபபாடபுரத்தலிருந்து
மணலூர்வெமர வபபாருமந நதக்கமரமய
ஒட்டினபாற் சபபாலசவெ வசல்லும வபரும
பபாண்டிய ரபாஜ பபாட்மடயில் எங்கு பபார்த்தபாலும
தருவிழபாக் கூட்டமபாயிருந்தது. கடவலபாடு
கலப்பதற்கபாகப் வபருகி விமரயும
வபபாருமநமயப் சபபாலசவெ கபபாடபுரத்தன்
விழபாக்சகபாலத்சதபாடு சபபாய்க் கலப்பதற்கபாக
மக்கள வவெளளம வபருகி ஓடிக் வகபாண்டிருந்த

இந்தப் வபருவெழிகளில் கவெனமபாக முயன்று
எவ்வெளவு சவெகமபாகச் வசலுத்தயும அந்த
மயங்குகிற சநரத்துக்குத் தபான் சதர்ப்பபாகனபால்
மணலூரில் சிகண்டியபாரும அவிநயனபாரும
வெபாழ்ந்து வெந்த நதக்கமரத் சதபாட்டத்மத
அமடய முடிந்தது. மணிகள ஒலிக்கத் சதபாட்ட
முகப்பில் வெந்து நின்ற சதமர முதலில்
வெரசவெற்றவெசன
இமளயபபாண்டியன்சபாரகுமபாரன் தபான். ஆசிரியர்
பபாடஞ் வசபால்லுமுன் மூல நூமல மனனஞ்
வசய்துவிட சவெண்டு வமன்கிற முமறப்படி
'அகத்தயப் சபரிலக்கணத்தன் - எழுத்ததகபார
நூற்பபாக்கமள வமல்ல வெபாய்விட்டுச் வசபால்லித்
தனக்குத் தபாசன சகட்கும ஆத்மபார்த்த சுகம
நபாடும இனிய குரலில் மனனம வசய்து
வகபாண்டிருந்த சபாரகுமபாரன் பபாட்டனபாரின்
முத்துப் பதத்த அலங்கபாரத்சதர் மணிகள ஒலிக்க

வெந்து நின்றமதக் கண்டதும மகிழ்ச்சி பிடிபடபாத
மனத்துடன் சதரருசக எழுந்து ஓடினபான்.
சதர்ப்பபாகன் முடிநபாகன் சதமர நிறுத்தத்
சதர்த்தட்டிலிருந்து கீழிறங்கித் தபானிருக்குமிடம
வெரும வெமரயிற்கூடச் சபாரகுமபாரனபால்
வபபாறுத்துக் வகபாளள முடியவில்மல.
"முடி நபாகபா! தபாத்தபா நலமபாயிருக்கிறபாரபா? நகர்
மங்கல விழபாவில் ஒடியபாடித் தரியும பமழய
உற்சபாகம தபாத்தபாவுக்கு இப்சபபாது இருக்கிறதபா?
என்மனப் பற்றி அவெர் ஞபாபகம மவெத்தருந்து
அடிக்கடி சபசுகிறபாரபா?"
"ஆகபா சகட்க சவெண்டுமபா? தங்கள தபாத்தபாவுக்கு
இப்சபபாவதல்லபாம அவெருமடய சதர்க்
சகபாட்டத்மதச் சசர்ந்த மூவெபாயிரம முத்துத்
சதர்கமளப் பற்றிக் கூட மறந்துசபபாய் விட்டது.

எக்கபாலமும உங்கள ஞபாபகம தபான் நபாள
தவெறபாமல் இமளயபபாண்டியருக்குப் சபர்
மவெத்த வபருமமமய யபாரிடமபாவெது வசபால்லிக்
வகபாண்டிருக்கிறபார். 'முடி நபாகபா! அநபாகுலன்
மட்டும என் பிளமளயில்மல! இந்த மூவெபாயிரம
முத்துத் சதர்களும என் வசல்வெப்
பிளமளகளதபான். இமவெகளில் ஏதபாவெவதபான்று
சட்டம முறித்தபாசலபா சகடம உமடந்தபாசலபா என்
குழந்மதயின் மகவயபாடிந்தபாற் சபபால நபான்
உணர்ந்து மனம சநபாசவென் என்பமத மறந்து
விடபாசத' என்று தமமுமடய சதர்ச்
வசல்வெங்கமளப் பற்றி ஒரு கபாலத்தல் என்னிடம
மனம உருகியிருக்கிற உங்கள தபாத்தபாவுக்கு
இப்சபபாது ஒசர ஞபாபகம நீங்கள ஒருவெர்தபான்
இமளயபபாண்டியசர!” - என்றபான் சதர்ப்பபாகன்
முடிநபாகன். தபாத்தபாமவெப் பற்றிப் பிரியமபாக
விசபாரித்தபின்சப தபாய்தந்மதயமரப்பற்றி

விசபாரிக்க ஞபாபகம வெந்தது சபாரகுமபாரனுக்கு.
அநுபவெமும முதுமமயும நிமறந்த பமழய
சதர்ப்பபாகனபாகிய முடிநபாகன் தபாத்தபா
வவெண்சதர்ச் வசழியருக்கு மிகவும
சவெண்டியவென். அந்த சவெமளயில் அவெனுமடய
ஆசிரியப் வபருமக்களபாகிய சிகண்டியபாரும,
அவிநயனபாரும, வபபாருமநயபாற்றிற்கு மபாமல
நீரபாடச் வசன்றிருந்தனர். ஒவ்வெபாரு முமறயும
இத்தமகய விழபாக்கபாலங்களில் புலவெர்களுக்குச்
வசய்யும இரபாசவகளரவெங்கமளப் சபபால் இம
முமறயும புத்தபாமடகள - முத்துக்கள - பழங்கள
ஆகிய பரிசுப் வபபாருளகமள
அரண்மமனயிலிருந்து வகபாண்டு வெந்தருந்த
சதர்ப்பபாகன் முடிநபாகன், "புலவெர்
வபருமக்கமளக் கபாணவில்மலசய? எங்சக
சபபாயிருக்கிறபார்கள இமளயபபாண்டியசர?
வெழக்கமசபபால் அவெர்களுக்கு இரபாச

வகளரங்கமளக் வகபாண்டு வெந்தருக்கிசறன்.
அவெற்மற அளிப்பதுடன் அவெர்கமளயும
தங்கசளபாடு சகபாநகரத்துக்கு அமழத்து
வெரச்வசபால்லித் தபாத்தபா கட்டமளயிட்டிருக்கிறபார்.
மறுக்கபாமல் அவெர்களும உடன் நமசமபாடு
சகபாநகருக்குப் புறப்படுமபடி வசய்ய
சவெண்டியது இமளயபபாண்டியரின் வபபாறுப்பு" என்று விநயமபாக சவெண்டினபான்.
"அதற்வகன்ன? என் ஆசிரியப் வபருமக்களும
சகபாநகருக்கு வெந்து இந்த மங்கல நபாளில்
தபாத்தபாமவெப் பபார்த்து அளவெளபாவெ மிகவும
ஆவெலபாயிருக்கிறபார்கள. மறுக்கபாமல் அவெசியம
வெருவெபார்கள. அவெர்களுமடய வெரமவெப்பற்றி
உனக்குச் சிறிதும கவெமல சவெண்டபாம முடி
நபாகபா” என்று இமளய பபாண்டியன் சபார குமபாரன்
மறுவமபாழி கூறியசபபாது மீண்டும மீண்டும

எமதயபாவெது சகளவி சகட்டு இமளய
பபாண்டியருமடய இனிய குரமலச் வசவிமடுத்து
மகிழ சவெண்டும சபபால ஆமசயபாயிருந்தது
முடிநபாகனுக்கு. இந்தக் குரமலயும இந்தப்
புன்முறுவெல் வபபாலியும வபபான் முகத்மதயும
கண்டுசகட்டு மகிழ்வெதற்கபாகத்தபாசன வபரிய
பபாண்டியர் உருகி உருகி உயிர் விடுகிறபார்?
என்வறண்ணி உளளுர வியந்துவகபாண்டிருந்தபான்
அவென். இப்சபபாது பட்டத்தலிருக்கும - இமளய
பபாண்டியர் சபாரகுமபாரரின் தந்மதயபாரபான
அநபாகுல பபாண்டியரிடமுளள வதபாடர்மப விட,
முதய பபாண்டியரிடமதபான் முடிநபாகனுக்கு
அதகத் வதபாடர்பு இருந்தது. முதயவெரபாகிய
வபரிய பபாண்டியரின் ஆட்சிக் கபாலத்து
இறுதயில்தபான் - சதர்க்சகபாட்டத்மதயும - அதன்
உமடமமயபான மூவெபாயிரம முத்துத்
சதர்கமளயும -- சமற்வகபாண்டு

கண்கபாணித்துக்வகபாளவெதற்கபாக அவென் நபாக
நபாட்டிலிருந்து தருவிக்கப்பட்டிருந்தபான்.
இதனபால் வபரிய பபாண்டியரிடம அவெனுக்கு
அளவெற்ற விசுவெபாசமும நன்றியும அந்தரங்கமபான
பக்தயுசம ஏற்பட்டிருந்தன. வபரியவெரின்
அன்புக்கும, பிரியத்துக்கும பபாத்தரமபான
சபரப்பிளமள என்பதனபால் அசத விசுவெபாசமும
அன்பும இமளய பபாண்டியர் சபாரகுமபாரனிடமும
முடிநபாகனுக்கு உண்டு. சதனிற் வசய்தது
சபபான்று சன்னமபாக இமழயும இனிய குரலில்
வெபார்த்மதகமளத் வதபாடுத்துத் வதபாடுத்து
அழகபாகச் சபாரகுமபாரன் உமரயபாடுவெமதக் சகட்டு
அந்தக் குரலிசலசய வமய்ம மறந்து சபபாகிறவென்
முடிநபாகன்.
"எதர்கபாலத்தல் இந்தக் குரல் பபாண்டிய நபாட்டின்
பல்லபாயிரம பல்லபாயிரம மக்கள கூட்டத்மத

வயல்லபாம வெசியப்படுத்த மயக்கப்சபபாகிறது"
என்று தனக்குள பலமுமற நிமனத்து நிமனத்துக்
கற்பமன கூடச் வசய்தருக்கிறபான் முடிநபாகன்.
வயளவெனப் பருவெத்துக் கந்தருவெ இமளஞமனப்
சபபால் கண்களும, சதபாற்றமும எப்சபபாதும
சிரித்துக் வகபாண்சடயிருக்கின்றனசவெபா
என்வறண்ணுமபடி வபபாலிவெபான முகத்சதபாடு வபபான் வெடிந்து வெபார்ந்தமத வயபாத்த
சதபாளகளுமபாக விளங்கும
சபாரகுமபாரபபாண்டியமர இன்வறல்லபாம
வகபாலுவிருக்கச்வசய்து பபார்த்துக்வகபாண்சட
யிருக்கலபாம சபபாலத் சதபான்றும. வபரிய
பபாண்டியர். வவெண்சதர்ச் வசழியர் மட்டுமன்றிச்
சபாதபாரணமபான அரண்மமன வமய்க் கபாவெல் வீரர்
முதல் சதர்க்சகபாட்டத்து
சமற்பபார்மவெக்கபாரனபான முடிநபாகன் வெமர எவெர்
இமளய பபாண்டியர்சபார குமபாரமன

எதசர கண்டபாலும முகம மலர இளமம வபபாங்க
அவெர் நின்று சபசுவெமத இரண்டு கணம
வசவியபாரக் சகட்டு மகிழ்ந்துவிட்சட அப்பபால்
நகர சவெண்டுவமன்பதுசபபால் ஒர் இனிய
வெசீகரம அல்லது முகரபாசி சபாரகுமபாரனுக்கு
இருந்தது. சபாரகுமபாரனின் தபாய் தசலபாத்தமமக்கு
இப்படி ஒரு முகவெசீகரம உண்டு. அதுவெபாவெது
வபண்மமயின் இயல்பபான வபபாலிவு என்று
சதபான்றி அமமதவபறும. ஆனபால் சபார
குமபாரனின் அழசகபா, வபபாலிசவெபா, நிறசமபா,
தந்மதயின் கமபீரமும தபாயின் எழிலும கலந்த
அற்புதத் சதபாற்றத்சதபாடு கூடியனவெபா யிருந்தன.
தந்மத அநபாகுல பபாண்டியரின்
ஆஜபானுபபாகுவெபான உயரமும கபாமபீர்யமும தபாய்
தசலபாத்தமமயின் அழகும
நிறமுமபாகச்சபாரகுமபாரன் நடந்து வெரும சபபாது
அவெனுமடய பபாட்டனபார் வவெண்சதர்ச் வசழியர்

அரும பபாடுபட்டு உருவெபாக்கிய சிறந்த முதல்
தரமபான முத்துத் சதர் ஒன்று வபபான்னிறம
வபற்று நடந்து வெருவெதுசபபால் ஒரு வெசீகரத்
சதபாற்றம உண்டபாகும. அதுவும இப்சபபாது இந்த
இருள மயங்கும அந்த சவெமளயில்
எளிமமயபான குருகுல வெபாசத்துக் சகபாலத்தல் மிக
வெனப்பபான சிகண்டியபாரின் நதக்கமரப் வபபாழில்
வீட்டின் சூழ்நிமலயில் மகயில் ஏடுகளுடனும
முகத்தல் புன்னமகயுடனும கந்தர்வெ
இமளஞமனப் சபபாலசவெ சதபாற்றமளித்தபான்
சபாரகுமபாரன்.
இமளய பபாண்டியரின் சபரழமக - வியந்த
நிமலயில் பரிகமளத் சதர்ப் பூட்டிலிருந்து ஒய்வு வகபாளளப் பிரித்துத் தனிசய விட்டுவிட்டு
முடிநபாகனின் பபார்மவெ நதக்கமரப் பக்கமபாகத்
தருமபியசபபாது சிகண்டியபாரும, அவிநயனபாரும,

சபசியபடிசய வெந்து வகபாண்டிருப்பது வதரிந்தது.
முது வபரும புலவெர்கள இருவெமரயும மக கூப்பி
வெணங்கினபான் சதர்ப்பபாகன் முடிநபாகன்.
புலவெர்கள அரண்மமனயிலுளள அமனவெரின்
நலமனயும அன்சபபாடு அவெனிடம
சகட்டறிந்தனர். "குமபாரபபாண்டியசரபாடு
தபாங்களிருவெரும கூட நகரணி மங்கலத்துக்கு
எழுந்தருள சவெண்டுவமன்று முதய வசழியர்
வசபால்லியனுப்பியிருக்கிறபார். முதய வசழியர்
தங்களிருவெமரயும பபார்த்து நீண்ட நபாளபாயிற்றபாம.
அதனபால் அவெசியம தங்களிருவெர் வெரமவெயும
எதர்பபார்க்கிறபார். மற்ற சங்கப் புலவெர்கள
ஐமபத்வதழுபதன்மருக்கும தூது வசபால்லி
அமழப்பனுப்பியிருக்கிறபார் வபரியவெர்.
அமனவெருசம நகரணி மங்கல நன்னபாளில்
கபபாடபுரத்துக்கு வெந்து சங்கமிருந்து தமிழபாரபாய
சவெண்டுவமன்று மக்கவளல்லபாம ஆர்வெத்சதபாடு

கபாத்தருக்கிறபார்கள" - என்று பணிவெபாகத்
வதரிவித்த முடிநபாகமன சநபாக்கிப் புலவெர்கள
இருவெரும புன்முறுவெல் பூத்தனர்.
“கபபாடபுரத்தலிருந்து அமழத்துச் வசல்வெதற்குத்
சதர் வெந்தருக்கிறவதன்றவுடன் நம
சபாரகுமபாரனின் முகத்தல் தபான் எத்தமன
மகிழ்ச்சி வபபாலிகிறது பபார்த்தீர்களபா
அவிநயனபாசர?" என்று சிரித்தபடிசய
சபாரகுமபாரமனச் சுட்டிக் கபாட்டி அவிநயனபாரிடம
கூறினபார் சிகண்டியபாசிரியர். அமதச்
வசவியுற்றபடிசய அவெர்கமள சநபாக்கி வெந்து
வகபாண்டிருந்த சபாரகுமபாரன் "அந்த மகிழ்ச்சிக்கு
ஒசர கபாரணம ஆசிரியர் பிரபான்களபாகிய
தபாங்களும அடிசயனுடன் சகபாநகரத்துக்கு
வெந்தருளப் சபபாகிறீர்கள என்பதுதபான்சுவெபாமீ!"
என்று சபாதுரியமபாக அவெர்களுக்கு மறுவமபாழி
கூறினபான்.

கீழ்த்தமச வெபானில் நிலபா எழுந்து நதக்கமரச்
சசபாமலமயப் பபால் முழுக்கபாட்டினபாற்சபபால
இரமமியமபாக்கியது. ஆசிரியர்களும,
சபாரகுமபாரனும, இரவு உணமவெ மணலூர்ப்
வபபாழில் மபாளிமகயிசலசய
முடித்துக்வகபாண்டனர். முடிநபாகனும அங்சகசய
உண்டபான். உணவுக்குப் பின்னர் இமளய
பபாண்டியன் சபாரகுமபாரனும, புலவெர்
வபருமக்களும புறப்பட்டனர். நீண்ட
நபாட்களுக்குப்பின் பபாட்டனபாரின் முத்துத்
சதமரயும முதன்மமயபான சவெகம வபபாருந்தய
சதர்ப்புரவிகமளயும பபார்த்துச்சபாரகுமபாரனுக்குத்
சதர் வசலுத்தச்வசல்லும ஆமச சமலிட்டது.
புலவெர்கமளத் சதரினுள இருக்மககளில் அமரச்
வசய்து முடிநபாகமனத் தன்னருசக சதர்தட்டுச்
சட்டத்தல் இருத்தக் வகபாண்டு நிலபா ஒளி
நிரமபித் வதளிவெபாயிருந்த வபருமபபாண்டிய

இரபாஜபபாட்மடயில் சதமரச் வசலுத்தனபான்
சபாரகுமபாரன். குதமரகள தபாவிப் பறந்தன.
மறு நபாள நகரணி மங்கல விழபா இருந்ததனபால்,
இரமவெயும அகபாலத்மதயும
வபபாருட்படுத்தபாமல், நிலபா ஒளி பகல் சபபாலக்
கபாய்ந்து வகபாண்டிருந்த கபபாடபுரப்
வபருஞ்சபாமலயில் கூட்டம கூட்டமபாகவும
மூட்மட முடிப்புக்களுடனும, கரி, பரி,
சதர்களுடனும மக்கள பயணம
வசய்துவகபாண்டிருந்தனர். வபபாருநரும,
பபாணரும, கூத்தரும, விறலியரும ஆகிய
கமலஞர்கள வெழிப் பயனத்தன் கமளப்புத்
வதரியபாமலிருப்பதற்கபாகப் பபாடல்கமளயும
வெரிக்கூத்துச் வசய்யுளகமளயும இமரந்து பபாடி
இமசத்துக் வகபாண்டு வசன்றனர். புலவெர்
வபருமக்கள அங்கங்சக இமட வெழியில்
சிகண்டியபாரும, அவிநயனபாரும சதரில் பயணம

வசய்து விமரந்து வகபாண்டிருப்பமதயும,
இமளய பபாண்டியர் சபாரகுமபாரர் அந்தத் சதமரச்
வசலுத்தச் வசல்வெமதயும கண்டு ஆரவெபாரமிட்டு
வெபாழ்த்வதபாலி முழக்கினர். இரவிலும
கபபாடபுரத்துக்குச் வசல்லும அந்த அரசவீத தரு
விழபாக்சகபாலங் வகபாண்டிருந்தது. இருமருங்கும
வபரிய வபரிய ஆலமரங்கள வசறிந்ததும வெழிப்சபபாக்கர் தங்கிச் வசல்லும வெழிப்சபபாக்கர்
மபாடங்களும, அறக்சகபாட்டங்களும,
நிமறந்துமபான அந்தப் வபரும பபாண்டிய
இரபாஜபபாட்மட கபபாடபுரத்மதயும அந்தக்
சகபாநகரத்மதப் சபபாலசவெ வெடகிழக்சக பபாண்டிய நபாட்டின் மற்வறபாரு கடல் வெபாணிக
நகரமபான வகபாற்மகமயயும இமணத்தது.
இமடசய மணலூர், பூழி, முதலிய சபருர்கள
அமமந்தருந்தன. சபாமலயின் இருபுறமும
ஆலமரங்களுக்கப்பபால் சதபாட்டங்களும, வநல்

வெயல்களுமபாக வெளம வபபாங்கிய சூழ்நிமலகள
சதபான்றின. வமல்லிய கபாற்று நிலபா இரவின்
தண்மமசயபாடு வீசிக்வகபாண்டிருந்தது.
சிகண்டியபார் இமளய பபாண்டியனுக்கு இமசயும
கற்பித்து வெந்தபாரபாமகயினபால் அந்த சநரத்துக்குப்
பபாட ஏற்ற பண் ஒன்மறக் கூறி
இமளயபபாண்டியமனப் பபாடுமபாறு சவெண்டிக்
வகபாண்டபார்.
இமளயபபாண்டியனும ஆசிரியருமடய
சவெண்டுசகபாளின் படி தன் அமுதக்குரலில்
சதனிமச வபபாழிந்து வகபாண்சட சதரின்
சவெகத்மதக் குமறத்துப் பரிகமளச் சற்சற
வமல்லச் வசலுத்தனபான். தக்கரபாகப் பண்ணில்
சிகண்டியபார் கற்பித்த பபாடவலபான்றிமனப் பபாடி
முடித்தபின் சகட்பவெர்கமள உருக்கிச் சுழன்று
துவெளச்வசய்யும இரங்கற் பண்ணபாகிய விளரிமய

இமளய பபாண்டியன் வதபாடங்கியசபபாது
சிகண்டியபார் அது முடிகிற வெமர சதமரச்
சபாமலசயபாரமபாக நிறுத்த விடுமபாறு
வசபால்லிவிட்டபார். சதமர நிறுத்தவிட்டுச்
வசவிமடுத்து மகிழுமளவுக்கு ஒன்றமர நபாழிமக
சநரம விளரிமய இமழத்து இமழத்துப்
பபாடினபான் சபாரகுமபாரன். நடுநடுசவெ சிகண்டியபார்
அவெனுக்குச் சில தருத்தங்கள கூறித் தபாசம
பபாடிக்கபாட்டினபார். சிகண்டியபார் இமசப்
புலமமயின் நிமற குடமபாயினும முதுமம
அவெருமடய குரமலத் தளர்த்தயிருந்தது.
சபாரகுமபாரசனபா கனிந்த குரலில் இனிமமபிழியும
இரங்கற்பண்ணபாகிய விளரிமயப் வபபாழிந்து தன்
ஆசிரியர்கமளயும, சபாமலகமளயும,
சசபாமலகமளயும, மரங்கமளயும, மண்மணயும,
விண்மணயும உருக்கினபாற்சபபான்றவதபாரு
பிரமமமய உண்டபாக்கினபான்.

"குழந்தபாய்! உன்னுமடய குரலிலும நபாவிலும
வதய்வெம குடிவகபாண்டிருக்கிறது. என்னுமடய
இமச ஞபானத்மத வயல்லபாம வகபாண்டு நீ பபாடும
குரலுக்கபாகவும முமறக்கபாகவுசம ஒரு புதய
மபாவபரும இமசயிலக்கணத்மதப் பமடக்கலபாம
சபபாலத் சதபான்றுகிறது. உன் குரல் பபாடி
முடிப்பதற்கு உலகம இதுவெமர பமடத்துளள
இமச வெரமபுகள சிறியமவெயபாகசவெ எனக்குத்
சதபான்றுகின்றன" என்று சபாரகுமபாரமன வியந்து
வெபாழ்த்தனபார் சிகண்டியபார். அவிநயனபாரும
பபாரபாட்டினபார். முடிநபாகசனபா வமய்மறந்து
சபபானபான்.
"சுவெபாமீ! தங்கள வெபாழ்த்துக்கும புகழுக்கும
தகுதயபானவெனபாக இந்தச் சிறுவெமன இமறவென்
என்றும மவெத்தருக்க சவெண்டும" - என்று
அவெமரப் பணிந்து வெணங்கினபான் சபாரகுமபாரன்.

சதர் புறப்பட்டது. சிறிது வதபாமலவு வசன்றதும
சபாரகுமபாரனின் மற்சறபார் ஆசிரியரபாகிய
அவிநயனபார் அவெனுமடய இயற்றமிழ்ப்
புலமமமய உமறத்துப் பபார்க்க விருமபிய வெரபாய்
ஒரு சசபாதமன மவெத்தபார். "சபாரகுமபாரபா இப்சபபாது
உனக்கு நபான் ஓர் ஈற்றடி வகபாடுக்கிசறன். சதர்
இந்தச் சமயத்தல் வசன்று வகபாண்டிருக்கும இசத
இடத்தலிருந்து இன்னும கபால் நபாழிமகத்
வதபாமலமவெ அமடவெதற்குள என்னுமடய
ஈற்றடிமய நபான் வசபால்லுகிற வபபாருள
அமமயும படி நீ சதமர நிறுத்தவிட்டுச்
சிந்தக்கபாமல் சதமரயும வசலுத்தக் வகபாண்சட
சிந்தத்து முடிக்கசவெண்டும."
"ஈற்றடிமயச் வசபால்லியருள சவெண்டும சுவெபாமீ.
தபாங்கள கற்பித்த யபாப்பும வசய்யுட் சகபாப்பும
இந்தச் சசபாதமனயில் அடிசயமனக் கபாப்பபாற்றி

வவெற்றியளிக்கும என்ற நமபிக்மகசயபாடு
தங்கமள வெணங்கி இந்த ஈற்றடிமய ஏற்று
முயல்சவென்” என்றபான் சபாரகுமபாரன்.
உடசன அவிநயனபார் சதர் ஒடும ஒமசயின்
விமரவில் தம குரல் கபாற்றில் சபபாய்விடபாதபடி
நிறுத்த நிதபானமபாக இமரந்து "கபாயும நிலவுக்
கனல்" - என்று முன் புறம சதர்த்தட்டிலிருந்த
சபாரகுமபாரனுக்குக் சகட்குமபடி கூறிவிட்டு,
"தமலவி தமலவெனது பிரிமவெ நிமனந்துருகி
நிலமவெயும கடமலயும, வதன்றமலயும மபாமல
சவெமளமயயும எண்ணி அமவெ தன்மன வெபாட்டி
வெருத்துவெதபாகச் வசபால்லுவெது சபபால்
உன்னுமடய வவெண்பபா நிமறய சவெண்டு"
வமன்று வபபாருளும பபாட்வடல்மலயும வெகுத்து
விளக்கிச் வசபான்னபார். "மபாணவெமன அதகமபாகச்

சசபாதக்கிறீர்கள அவிநயனபாசர" என்று
சிரித்தபடிசய கூறினபார் சிகண்டியபார்.
"விளரிப்பண் பபாடியமத விட இது ஒன்றும
வபரிய சசபாதமன அல்லசவெ?" என்று மறுவமபாழி
கூறிச் சிகண்டியபாமரப் சபச்சில் மடக்கினபார்
அவிநயனபார். ஆசிரியர்கள இருவெரும இப்படித்
தங்களுக்குள உமரயபாடிக் வகபாண்டிருக்கும
சபபாசத, "சுவெபாமீ வவெண்பபா என் மனத்தல்
உருவெபாகி விட்டது. கூறட்டுமபா?" என்று
முன்புறம சதர்த்தட்டிலிருந்து சபாரகுமபாரன்
வினபாவினபான். "குழந்தபாய்! கவெனம. அவெசரத்தல்
சீர், தமள வகட்டுப் சபபாய் விடப்சபபாகிறது.
நபான்றபாக நிமனத்துப்பபார்த்து எல்லபாம
ஒழுங்கபாயிருப்பதபாக நீசய மன நிமறவு
அமடந்த பின்பு வசபால். இன்னும கபால் நபாழிமக

வதபாமலவு வெரவில்மலசய? அதற்குள
உனக்வகன்ன அவெசரம?"
"அவெசரம ஒன்றுமில்மல. ஆனபால் பபாட்டுக்
கனிந்து விட்டது. வசபால்லலபாம."
"எங்சக? வசபால், பபார்க்கலபாம."
"நீலக் குறிஞ்சி வநடுவெமர நீழலிற்
சபாலப் பலவசபால்லி நீத்தனர் . சவெலவெர்
பபாயும தமரயபாழி வதன்றலுடன் மபாமலவயலபாம
கபாயும நிலவுக் கனல்"
என்று சபாரகுமபாரன் நிறுத்த நிறுத்த
ஒவ்சவெபாரடியபாகக் கூறி முடித்ததும
வியப்பமடந்த அவிநயனபார், "வெபாழ்க!

இமறயருளும கமலமகளருளும உனக்கு
நிமறவெபாகத் துமண நிற்கின்றன. வவெண்பபா மிக
நன்றபாக வெந்தருக்கிறது. உன் பபாட்டனபார்
சகட்டபால் வபருமமப்படுவெபார். கபபாடபுரத்மத
யமடந்ததும முதல் சவெமலயபாக உன்பபாட்டனபார்
வவெண் சதர்ச்வசழியரிடம நீ இயற்றிய இந்த
வவெண்பபாமவெத்தபான் வசபால்லப்சபபாகிசறன்
நபான்" என்றபார்.
"ஐசயபா! சவெண்டசவெ சவெண்டபாம சுவெபாமீ!
வபரியவெருக்கு உடசன சகபாபம வெந்துவிடும.
இத்தமன சிறிய வெயதல், அகப்வபபாருள
வதபாடர்புமடய கபாதற் பபாடமலப் பபாடி
முடிக்குமபாறு இந்தப் பசமலப் பிளமளக்கு
நீங்கள எப்படி இத்தமகயசதபார் ஈற்றடிமயக்
வகபாடுக்கலபாவமன்று உங்களிடம பபாட்டனபார்
வசபாற் சபபாருக்சக வெந்துவிடுவெபார்" - என்று

இமளயபபாண்டியனுக்கபாகப் பரிந்து முடிநபாகன்
கூறியதும புலவெர்கள பபாட்டனபாரிடம
அவெனுக்குளள பயத்மதக் கண்டு புன் முறுவெல்
பூத்தனர்.

2. கண்ணுக்கினியபாள

இமசக் கருவிகளின் பல்சவெறு வெமககமளயும,
பல்சவெறு வெடிவெங்கமளயும சுமந்து நின்ற
வபபாருநரும, பபாணரும, விறலியருமபாகக்
கூடியிருந்த அந்தக் கூட்டம
தன்மன இன்னபாவரன்று இனங் கபாண்பித்துக்
வகபாளளபாது அமமதயபாக நுமழந்து
இமளயபபாண்டியமரக் கண்டதும வமளனமபாக
விலகி வெழி விட்டது. கூட்டத்தனிமடசய
வபபான்னிறப் பூமபாமல ஒன்று சரிந்து தளர்ந்து
விழுந்து கிடப்பதுசபபால் இளமபபாண் மகள
ஒருத்த விழுந்தருந்தபாள. அவெளருசக யபாழ்
ஒன்றும விழுந்து கிடந்தது. மயங்கி
விழுந்தவெமளக் கண்ட இமளயபபாண்டியரின்
விழிகள 'இவெள யபார்? ஏன் இப்படி விழுந்து

கிடக்கிறபாள? - என்று வினபாவுவெது சபபான்ற
பபாவெமனயில் சுற்றி நின்றவெர்கமளத் துழபாவின.
புததபாக வெந்த அவெமனக் கண்டதும அவெர்கள
அழுமகயும கண்ணிரும நின்றன.
"எல்லபாசரபாடும உடன் நடந்து
வெந்துவகபாண்டிருந்தவெள தடீவரன்று
நமடதளர்ந்து மயங்கி விழுந்துவிட்டபாள" என்று ஒசர சமயத்தல் பல குரல்கள இமளய
பபாண்டியரின் வசவியில் ஒலித்தன.
துயரமும, சசபார்வும, பயமும வகபாண்ட அந்தக்
கூட்டத்தல் மலர்ந்த முகமும, புன் சிரிப்பும,
ஒளிர இமளயபபாண்டியர் புகுந்தது இருளில்
மின்னல் சதபான்றிப் வபபாலிவெது சபபாலிருந்தது.
இமளயபபாண்டியமரப் பின் வதபாடர்ந்து
வெந்தருந்த முடிநபாகன் குறிப்பறிந்து வசய்ய

சவெண்டியமத உணர்த்தவெனபாகச் சபாமல
சயபாரமபாய் மரக் கூட்டத்தற்கு அப்பபாலிருந்த
வநற் கழனிகளுக்கு நீர்பபாயும வெபாய்க்கபாமலத்
சதடி ஓடினபான். பக்கத்தலிருந்து மரங்களில்
இமலகள வபரிதபாயிருந்த மரவமபான்றிலிருந்து
நபாமலந்து இமல மடல்கமள இமணத்துப்
சபமழசபபாற் வசய்து நீர் முகந்து வகபாண்டு
விமரந்தபான் அவென். தண்வணன்று குளிர்ந்த
வெபாய்க்கபால் நீமர ஒரு மக அளளி அவெள
முகத்தல் வதளித்தசபபாது - தண்ணீரின்
குணத்தனபாசலபா அமதத் வதளித்த
சபாரகுமபாரனின் மனத்தல் நிரமபியிருந்த
கருமணயினபாசலபா அங்கு மயங்கிக்
கிடந்தவெளின் உடலில் அமசவுகள
புலப்படலபாயின.

அல்லி மலர்வெதுசபபால் அவெள விழிகளில்
மலர்ச்சியும வதரிந்தது. அவெள பருகுவெதற்கு
வெசதயபாக இமலப் சபமழயிலிருந்த நீமர
வெபாயிதழ்களினருசக சபாய்த்த
இமளயபபாண்டியமன சநபாக்கி அவெள கண்களில்
நன்றி சுரந்தது. உடலிசல சிறிது வதமபு வெந்ததும
கூடியிருந்த கூட்டத்தனமரயும, அருசக அமர்ந்து
நீமரயும, குளிர்ந்த பபார்மவெமயயும சசர்த்சத
வபபாழியும சுந்தர இமளஞமனயும கண்டு அவெள
நபாணியபடிசய எழுந்து நிற்க முயன்றபாள.
மின்னல் பபாய்வெதுசபபால் விமரந்து வதரிந்த அந்த
நபாணம அவெளுக்கு மிகமிக அழமகக்
வகபாடுத்தது.
"உண்ணபாமல் வெயிற்றுப் பசிசயபாடும கமளப்
சபபாடும வநடுந்துரம நடந்து வெந்தபாள
சபபாலிருக்கிறது. சசபார்வுக்கும மயக்கத்துக்கும

அதுதபான் கபாரணம." - என்று
சுற்றியிருந்தவெர்களிடம கூறினபார்
இமளயபபாண்டியர்.
"ஆர்வெத்தன் கபாரணமபாக இவெசள உண்டபாக்கிக்
வகபாண்ட சசபார்வுதபான் ஐயபா இது! வெயது முதர்ந்த
வபற்சறபார்கள பின்னபால் வெருகிற கூட்டத்சதபாடு
வெந்து வகபாண்டிருக்கிறபார்கள. மணிபுரத்தலிருந்து
இன்றிரவு இமளய பபாண்டியர் சகபாநகருக்கு
வெருகிறபாரபாம. நகரின் முதற் சகபாட்மட
வெபாயிலிசலசய அவெமரப் பபார்த்து விட
சவெண்டுவமன்று இவெளுக்கு ஆமச. அதனபால்
முதுமமயின் கபாரணமபாக விமரந்து நடக்க
முடியபாத வபற்சறபார்கமள அவெர்கள ஏற்கனசவெ
வெந்து வகபாண்டிருந்த கூட்டத்தனசரபாடு விட்டு
விட்டு இவெள முன்னபாள விமரகிறபாள.
கபபாடபுரத்மத அமடந்த இமளய பபாண்டியரின்

சுந்தரத் சதபாற்றத்மதக் கண்டு மயங்க
சவெண்டியவெள; பபாவெம இங்சகசய
அவெசரப்பட்டு மயங்கி விழுந்துவிட்டபாள" என்று
கூட்டத்தலிருந்த முதயவெர் ஒருவெர் முதுமம
தமக்களித்தருக்கும உரிமமசயபாடும
துணிசவெபாடும கூறியசபபாது கூட்டத்தல்
சிரிப்வபபாலி அமல அமலயபாக எழுந்தது.
சிரிப்புக்குக் கபாரணமபாயிருந்தவெசளபா நபாணித்
தமல கவிழ்ந்தபாள. இந்த நிமலயில் உடனிருந்த
முடிநபாகனுக்சகபா தன் ஆவெமலச் சிறிதும அடக்க
முடியவில்மல. அந்தக் கூட்டத்தனமரயும, விண்
மீன்களுக்கிமடசய முழுநிலவு தளர்ந்து
கிடப்பதுசபபால் துவெண்டு நிற்கும அந்தப்
வபண்மணயும சநபாக்கி, "பபாண் மக்கசள!
விறலியர்கசள சபரழகு வெபாய்ந்த இமசச்
வசல்விசய! நீங்கள எல்சலபாரும கபாணத்

தவித்துக் வகபாண்டிருக்கும இமளய பபாண்டியர்
சபாரகுமபாரமரத்தபான் இப்சபபாது உங்களருசக
கபாண்கிறீர்கள" - என்று வசபால்லி அவெர்களுமடய
முக மலர்ச்சிமயயும, மன மகிழ்ச்சிமயயும,
அன்மபயும அந்தக் கணசம இமளயபபாண்டியர்
சநருக்கு சநரபாகப் வபறுமபடி வசய்துவிட
சவெண்டும சபபால முடிநபாகனின் நபாவும
இதழ்களும முந்தன.
ஆனபால் முடிநபாகனுக்கு அந்த சவெமளயில் அந்தச்
சூழ்நிமலயில் அப்படி ஒர் ஆவெல் வெருவெது
இயல்பு என்பமத முன்சப அதுமபானித்தருந்த
இமளயபபாண்டியர், அமதச் வசபால்ல சவெண்டபாம
- என்ற பபாவெமனயில் மசமக வசய்து அவெனது
ஆவெமல அடக்கிவிட்டபார். இரபாச கமபீரத்துக்
குரிய வபபாற்சகபாலங்களும, அலங்கபார்ப்
புமனவுகளுமின்றித் வதபான் பபாண்டி நபாட்டின்

பல்லபாயிரம க்ஷத்தரிய இமளஞர்களில் சற்சற
அழகு மிகுந்த ஒர் இமளஞமனப் சபபாலசவெ
அந்தக் குருகுலவெபாசத் சதபாற்றத்தல் இமளய
பபாண்டியர் இருந்ததனபால் அவெர்களபாலும
அவெமரக் கண்டு வகபாளள முடியவில்மல.
தன்மனக் கபாட்டிலும பருவெத்தல் மிக மிக
இமளயவெளபாகத் சதபான்றிய அந்தப் வபண்மண
சநபாக்கி, "உன் வபயர் என்னவவென்று எனக்குச்
வசபால்வெபாயபா வபண்சன?" - என்று
உரிமமசயபாடும பபாசத்சதபாடும கனிவெபாய்
வினபாவினபான் சபாரகுமபாரன்.
நபாணம நபாமவெ அமடக்கும கபாதல் மழமலயபாக
ஒலித்தது அவெள குரல் : "கண்ணுக்கினியபாள.
வசவிக்கினிதபாக ஒலித்த இந்த மறுவமபாழி
சபாரகுமபாரனின் வநஞ்மசத் வதபாட்டது.
வபண்ணின் குரலுக்கு வெசீகரமபான அழகு வெருகிற

இடம நபாவில் வசபால் பிறக்கும நிமலயும - அசத
கனத்தல் அந்தச் வசபால்மல உமடக்கும
நபாணமுமபாகத் தடுமபாறி வவெளி வெருகிற குதமலச்
வசபால்தபான். வபண்ணின் உணர்ச்சிகளில் மிக
நளினமபான உணர்ச்சி இந்தக் குதமலச்
வசபால்தபான். வபண்சனபாடு உடன் பிறந்த
அந்தரங்க சங்கீதசம இந்தக் குதமல வமபாழி தபான்
என்று வசபால்ல சவெண்டும.
மலரக் கபாத்தருந்து மலர்ந்ததும ′கம′வமன்று
மணம விரியும நறுமண மிகுந்த பூமவெப்சபபால
ஒவ்வவெபாரு வபண்ணிடமும அவெள
மலருமசபபாது நபாணமும வசபால்லுமபாகத்
தடுமபாறிப் பிரியும இந்த அழகிய வமபாழி
பிறக்கிறது. இன்வனபாரு முமற அவெள
குரலிசலசய அந்தப் வபயமரக் சகட்க
சவெண்டும சபபால ஆமசயபாயிருந்தது

சபாரகுமபாரனுக்கு. உலகத்தன் முதற் பண்மணப்
வபண்ணின் குதமலயிலிருந்து தபான் மனிதன்
கண்டு பிடித்தருக்க சவெண்டு வமன்று அப்சபபாது
சதபான்றியது அவெனுக்கு. அவெள சபசினபாளபா
அல்லது தளர்ச்சியினபால் அவெளிடமிருந்து கீசழ
பிரிந்து கிடந்த யபாழ் அவெளுக்கபாகப் சபசியதபா
என்று பிரமமயமடயுமபடி இன்னும அவென்
வசவிகளிசலசய ரிங்கபார மிட்டுக்
வகபாண்டிருந்தது அந்த ஒரு வபயர்.
"என்ன இருந்தபாலும நீ வசய்தது தவெறுதபான்
வபண்சண முதுமமயினபால் தளர்ந்த
வபற்சறபார்கமள வெழி நமடயபாளர்கசளபாடு
பின்தங்க விட்டுவிட்டு நீ மட்டும இப்படித்
தனிசய வெரலபாமபா?"

சபாரகுமபாரனின் இந்தக் சகளவிக்கு மறுவமபாழி
கூறபாமல் கீசழ கிடந்த தன் யபாமழப் பபார்த்தபடி
வமளனமபாக வவெட்கம சிவெக்கும முகம அழகு
வபபாலிய நின்றபாள அவெள.
"அப்படிவயன்ன அவெசரம உனக்கு?
இமளயபபாண்டியர் எங்சக ஒடிப் சபபாகிறபார்
நகரணி விழபாநபாட்களில் என்றபாவெது ஒரு நபாள நீ
அவெமரப் பபார்க்க முடியபாமலபா சபபாய் விடப்
சபபாகிறது?"
நபாணத்தனபால் அவெள முகம இன்னும அழகபாக
இன்னும அதகமபாகச் சிவெந்தது.
இமளயபபாண்டியரின் நடிப்மபக் கண்டு
தனக்குள வபபாங்கிக் வகபாண்டு வெந்த சிரிப்மப
முயன்று அடக்கிக் வகபாண்டபான் முடிநபாகன்.
சபாரகுமபாரனின் சகளவிக்கு அவெள மறுவமபாழி

கூறபாவிட்டபாலும கூட்டத்தலிருந்த அந்தப்
வபரியவெர் மறுவமபாழி கூறினபார்.
"நீங்கள வசபால்வெதுசபபால் இமளய
பபாண்டியமரப் பபார்ப்பது அவ்வெளவு
எளிமமயபான கபாரியமபாயிருந்தபால் நபாங்கள ஏன்
இத்தமன அவெசரப் படப்சபபாகிசறபாம ஐயபா?
அவெர் தபான் குருகுலவெபாசம வசய்து வெருவெதனபால்
எப்சபபாதபாவெது அத்த பூத்தபாற் சபபாலத்தபான் அவெர்
கபபாடபுரத்துக்கு வெருகிறபாவரன்று சகளவிப்
படுகிசறபாம."
"இருக்கலபாம! இமளயபபாண்டியமரப்
பபார்ப்பதல் இவ்வெளவு பரபரப்பும அவெசரமும
ஏன் என்பதுதபான் என் சகளவி. ஒர்
அரசகுமபாரரிடம உடசன பபார்த்துத் தீர
சவெண்டுவமன்று தவிப்பதற்கு அப்படி என்ன

வபரிய சிறப்பு இருந்து விடப்சபபாகிறது?
கமலஞர்கள இன்வனபாருவெமரப் பபார்ப்பதற்கு
ஏங்குபவெர்களபாக இருத்தல் கூடபாது.
இன்வனபாருவெர் தங்கமளப் பபார்க்க ஏங்கச்
வசய்பவெர்களபாக இருக்க சவெண்டும.
பபார்க்கப் சபபானபால் அரசகுடுமபத்துப்
பிளமளகளுக்கு என்ன இருக்கிறது? பதவியும
கடமமகளும சபாகிறவெமர வநஞ்சில் மிகப்
வபரிய சுமமகளபாக இருக்கிற வெபாழ்க்மக அரச
வெபாழ்க்மக. குடிப்வபருமம கடமம என்ற
எல்மலகமளத் துணிந்து உலகத்மதச்
சுதந்தரமபாக அநுபவிக்கும வெபாழ்வு கூட
அவெர்களுக்கு இல்மல. கமலஞர்கள தங்கள
உயிர் நபாடியபாகிய கமலக்கருவிகளும கீசழ தவெறி
விழுமபடி அத்தமன சவெகமபாக இதுசபபால்
யபாமரயும சதடி ஓடக்கூடபாது. இசதபா இந்த

அருமமயபான யபாமழ இவெள ஒருகணம கீசழ
மண்ணில் தவெற விட்டிருப்பமதக் கூட
இப்சபபாது என்னபால் வபபாறுத்துக் வகபாளள
முடியவில்மல." - என்று கூறிக்வகபாண்சட கீசழ
குனிந்து நல்லசவெமளயபாக எதுவும
பழுதுபடபாமலிருந்த அந்த யபாமழக்
மகயிவலடுத்து அதல் மண் படிந்தருந்த
இடங்கமள சமலபாமடயபால் தூய்மம
வசய்தபின்,
"எந்த நிமலயிலும இமதக் கீசழ தவெற விட்டு
விடபாசத வபண்சண கவிஞனின் எழுத்தபாணியும,
பபாணனின் யபாழும . வெபாழ்க்மகயின்
சசபார்வுகளில் கூட அவெனிடமிருந்து கீசழ
நழுவெசவெ கூடபாது. வெபாழ்க்மகயின் சசபார்வுகள
கமலமய ஆளபவெமனக் கீசழ தளளலபாம.
ஆனபால் அவெனுமடய கமலமயசய கீசழ

தளளிவிடக் கூடபாது" ... என்று புன்முறுவெல்
வசய்தவெபாறு கூறி அவெளிடம யபாமழக்
வகபாடுத்தபான் சபாரகுமபாரன்.
யபாமழ வெபாங்கிக் வகபாளளுமசபபாது அவெள
மககமளயும, விரல்கமளயும பபார்த்த
சபாரகுமபாரனின் மகிழ்ச்சி சமலும அதகமபாகியது.
தபாமமர இதழ்கமள நீட்டிச் சுருட்டிப் பவெழ
நகங்கள பதத்தபாற் சபபான்ற அந்த நீண்ட நளின
விரல்கள யபாழ் வெபாசிப்பதற்வகன்சற பமடக்கப்
வபற்றமவெசபபால் சதபான்றின. ஒருமுமற
பபார்த்தபாலும மறந்து விட முடியபாத அத்தமன
அழகிய விரல்கள அமவெ. யபாமழ
அவெனிடமிருந்து வபற்றுக்வகபாண்ட அவெள
நன்றிசயபாடு சில வெபார்த்மதகள தயங்கித்
தயங்கிப் சபசினபாள.

"ஐயபா! உங்கமளப் சபபால் உதவி வசய்யும
மனமும கருமணயும நிமறந்தவெர்கள
நிரமபிக்கிடக்கிற இந்தப் பபாண்டி நன்னபாட்டின்
வெழிகளில் கமலஞர்கள எந்த இடத்தல் சசபார்ந்து
விழுந்தபாலும நிச்சயமபாக அவெர்களுக்குக் கவெமல
இருக்க முடியபாது. அவெர்களுமடய யபாழ் கீசழ
விழுமசபபாவதல்லபாம அமத நிமனவூட்டி
மறுபடியும எடுத்தளிக்க உங்கமளப்
சபபான்றவெர்கள இருக்குமசபபாது
கமலஞர்களுக்வகன்ன கவெமல."
"என்னிடம நீ வசபால்வெது சபபால் ஏதபாவெது நல்ல
குணம இருக்குமபானபால் அதற்கபாகக் கடவுமள
வெபாழ்த்து வபண்சண ! என்மன வெபாழ்த்துவெதும
வியப்பதுசம ஒரு நபாள நபான் இவெற்மற
மறப்பதற்சகபா இழந்து விடுவெதற்சகபா

கபாரணமபான அகங்கபாரத்மத என்னுள உண்டபாக்கி
விடலபாம..."
"ஐயபா! எளிமமயபாகத் சதபான்றினபாலும தபாங்கள
வபருஞ் வசல்வெக் குடிமயச் சசர்ந்தவெர் சபபால்
வதரிகிறீர்கள. தமய வசய்து தபாங்கள
யபாவரன்பமத எங்களுக்குக் கூறலபாமபா?"
"என்மனப் பற்றிக் கூறுவெதற்கு அப்படிப்
வபரிதபாக ஒன்று மில்மல வபண்சண! இந்தப்
பபாண்டி நபாட்டின் சகபாநகரமபாகிய கபபாடபுரத்தல்
நிரமபியிருக்கும மிகப்வபரிய
முத்துவெணிகர்களில் ஒருவென் நபான்..."
"இவ்வெளவு வபருந்தன்மமயும கருமணயும
கபாட்சிக்கு எளிமமயும நிரமபிய தபாங்கள
விற்கும முத்துக்கவளல்லபாம

சிறப்பபாயிருக்குவமன்பதல் ஐயசமயில்மல ஐயபா!"
இமதக் சகட்டுச் சபாரகுமபாரன் புன்னமக பூத்த
முகத்சதபாடு வமளனமபாயிருந்தபான்.
முடிநபாகனபால் சிரிப்மப அடக்கிக் வகபாளள
முடியவில்மல. எனசவெ அவென் அந்தக்
கூட்டத்தலிருந்து சிறிது வதபாமலவு விலகிச்
வசன்று நின்று வகபாண்டபான். சபாரகுமபாரசனபா
கண்ணுக்கினியபாள சபசப் சபச அவெளுமடய
குரலினிமமமயயும அதல் நிரமபியிருக்கும
குதமலத் தன்மமமயயும சகட்டு இரசிக்க
விருமபியவென் சபபால் நின்று வகபாண்டிருந்தபான்.
சிறிது சநரத்தல் உடனிருந்த பபாணர்கள
வெழிநமடமயத் வதபாடர முற்படசவெ
மற்றவெர்கசளபாடு அவெளும அவெனிடம விமட
வபற்றுக் மக கூப்பினபாள.

"நல்லது சபபாய் வெபா! உன் வபயர் என்றும என்
நிமனவிலிருக்கும வபண்சண இவ்வெளவு
அழகிய வசபாற்கமள இமணத்துச் சூட்டப்பட்ட
ஒரு வபயமர நபான் இது வெமர சகட்டசத
யில்மல" - என்று அவெளுக்கு விமட வகபாடுத்த
சபாரகுமபாரன் அவெள நமட பின்னித் தளர்வெமதக்
கண்டதும தன் முடிமவெ மபாற்றிக் வகபாண்டு,
"வபண்சண உன்னபால் இந்த நிமலயில் நடக்க
முடியபாவதன்று அல்லவெபா சதபான்றுகிறது. நீ
சமமதத்தபால் உனக்கு இன்னும ஒரு சிறிய
உதவிமயயும இப்சபபாது வசய்யச்
சித்தமபாயிருக்கிசறன் நபான். எங்களுமடய சதரில்
நீயும ஏளிக்வகபாளவெபாயபானபால் ஒரு
தளர்ச்சியுமின்றி இன்னும சிறிது சநரத்தல்
கபபாடபுரத்மத அமடந்து விடலபாம. இமளய
பபாண்டியமரப் பபாக்க சவெண்டு வமன்ற உன்
விருப்பமும நிமறசவெறிவிடும. உரிய சநரத்தல்

உன்மனக் கபபாடபுரத்தன் முதற்சகபாட்மட
வெபாயிலில் இறக்கிவிட்டு விடுகிசறன்" - என்று
கனிவெபாக சவெண்டினபான்.
இந்த சவெண்டுசகபாமளக் சகட்டுக்
கண்ணுக்கினியபாள தயங்கினபாள. முன்னபாள
கூட்டமபாக விமரந்து வகபாண்டிருக்கும
தன்னுடன் வெந்த மற்றப் பபாணர்கமளயும இப்பபால் நின்று தன்மனக் சதருக்கு அமழக்கும
சபாரகுமபாரமனயும மபாறி மபாறிப் பபார்த்து ஒரு
முடிவுக்கும வெர இயலபாமல் அவெள தடுமபாறுவெது
சபபால் சதபான்றியது. சிறிது சநரச் சிந்தமனக்குப்
பின், "எனக்குச் சமமதமபானபாலும உங்களுக்கு
அந்தச் சிரமத்மதத் தரலபாமபா என்றுதபான் நபான்
தயங்குகிசறன் ஐயபா" - என்றபாள அவெள.

"இதல் சிரமம ஒன்றுமில்மல வபண்சண!
துன்பப் படுகிறவெர்களுக்கு உதவுவெமதக்
கருமணவயன்றும வமன்மமவயன்றும கவிகள
சபபாற்றுமசபபாது அமத ஒரு சிரமமபாக மட்டும
நபான் நிமனக்க முடியுமபா?"
"நல்லது! உங்கள வபருந்தன்மமக் குணத்மத
வியக்கிசறன். இமளயபபாண்டியர் சகபா நகருக்கு
வெருவெதற்குள நபாம அங்சக சபபாய்
விடலபாமல்லவெபா?" - என்று அவெள நபாணமும
புன்னமகயுமபாக அவென் முகத்மத ஏறிட்டுப்
பபாரபாமல் பூமிமயப் பபார்த்துக் வகபாண்சட
வினபாவியசபபாது அவெளுளசள நிமறந்தருக்கும
ஆவெல் சபாரகுமபாரனுக்குப் புரிந்தது.
"வபண்சண உனக்கு நபான் உறுதசய கூறமுடியும.
எங்களுமடய இந்தத் சதர் கபபாடபுரத்தன்

சகபாட்மட வெபாயிலில் நுமழவெதற்கு முன்
இமளயபபாண்டியர் அங்கு வெந்தருப்பதற்கு
வெழிசய இல்மல. என்மன நீ நமபுவெசதபாடு
இப்சபபாசத இந்தக்கணசம
இமளயபபாண்டியமரப் பபார்த்ததபாகவெ மவெத்துக்
வகபாளளலபாம."
இந்த உறுத வமபாழிமயக் சகட்டு அவெள
அவெனுடன் நடந்தபாள. முடிநபாகன் முன்சப
சதருக்குச் வசன்று ஆயத்தமபாக இருந்தபான்.
சதமர அவென் வசலுத்தசவெ சபாரகுமபாரனும
அந்தப் வபண்ணும சதரின் பின்புறச் சட்டத்தல்
அமர்ந்து வகபாண்டனர். முன்புறம உறங்கித்
தளர்ந்தருந்த புலவெர் வபருமக்களுக்கு
இமடயூறின்றித் தபாங்கள பின்புறம அமர்வெது
நல்லவதன்று அங்சக தபானும அந்தப் வபண்ணும
இருக்க வெசத வசய்து வகபாண்டபான்சபாரகுமபாரன்.

வெழியில் அவெளிடம பல வசய்தகமளப்
சபசினபான் அவென். இமச நுணுக்கங்கள,
வசவ்வெழி, பபாமலப்பண், யபாழ் நரமபுகள, தவெவு
என்னும யபாழ்க்கட்டு உறுப்பு எல்லபாவெற்மறயும
பற்றி அவெளிடம நிமறய விவெபாதத்தபான்.
"ஏசதது? வெணிகரபாகிய உங்களுக்குக் கூட
இவ்வெளவு இமசநுணுக்கங்கள
வதரிந்தருக்கின்றனசவெ?" என்று அவெள தன்
குதமலச் வசபாற்களில் சதனிமழத்து அவெமன
வியந்து சபசிக் வகபாண்டிருந்தசபபாசத சதர்
கபபாடபுரத்மத வநருங்கி

3. சதர்க்சகபாட்டம

சபரப் பிளமளயபாண்டபான் வெரப் சபபாகிறபான்
என்ற மகிழ்ச்சியினபாலும ஆவெலினபாலும அந்த
அகபாலத்தலும உறங்கபாதபடி விழித்தருந்தபார்
வபரிய பபாண்டியர் வவெண்சதர்ச்வசழியர்.
தந்மதயபார் அநபாகுல பபாண்டியமரயும, தபாய்
தசலபாத்தமமமயயும பபார்த்து வெணங்கி நலம
சகட்டறிந்தசுவெட்சடபாடு, அவெனிடம நிமறயப்
சபச சவெண்டு வமன்கிற ஆவெசலபாடு இருந்த
தபாமயயும ஏமபாறச் வசய்து சபாரகுமபாரன் வபரிய
பபாண்டியரிடம வசல்ல சவெண்டியதபாயிற்று.
"குழந்மத வெந்ததும இங்சக அமழத்து
வெந்துவிடுங்கள" என்று கண்டிப்பபான உத்தரவு
சபபாட்டுவிட்டுக் கபாத்தருந்தபார் முதய வசழியர்.

அநபாகுலன், தசலபாத்தமம, வபரிய பபாண்டியர்
எல்லபாமரயும பபார்த்து நலமறிந்த சுவெட்சடபாடு
உறங்கச் வசன்று விட்டபார்கள அவிநயனபாரும
சிகண்டியபாரும. சபாரகுமபாரன் பபாட்டனபாமர
வெணங்கி ஆசி வபற்றுக் வகபாண்டு உறங்கப்
சபபாகலபாவமன்று நிமனத்தருந்தபான்.
பபாட்டனபாசரபா அவெனிடம - அவெனுமடய
குருகுலவெபாசத்மதப் பரிசசபாதமன வசய்து
பரீட்மச மவெப்பதுசபபான்ற சகளவிகமள
எல்லபாம ஒவ்வவெபான்றபாகக் சகட்கத்
வதபாடங்கிவிட்டபார். சந்ததகமளப் பற்றிக்
கிழவெர்களுக்சக இயல்பபாக முதுமமயில்
ஏற்படும கவெமலயும அக்கமறயும பபாசமும
அந்த முதயவெமரப்பற்றியிருந்தன.
சபரப்பிளமளமய நீண்ட நபாட்களுக்குப் பிறகு
பபார்த்தவெர் சகட்க சவெண்டிய,

சகளவிகமளவயல்லபாம சகட்டுப் பரிசசபாதத்து
விட்டபார்.
"குழந்தபாய்! சதரில் நீ வெருகிறசபபாது வெழியில்
ஏதபாவெது விசசஷமுண்டபா? இமட நிலத்து
ஊர்கள எல்லபாம வசழிப்பபாயிருக்கின்றனவெபா?
பயிர் பச்மசகள எல்லபாம வெளமபாகத்
வதரிகின்றனவெபா? அரச குடுமபத்மதச் சசர்ந்த
பிளமளக்கு இவெற்றில் எல்லபாம வபபாதுவெபாக ஒரு
கவெனம சவெண்டும. அரச குடுமபத்மதச்
சசர்ந்தவெனின் கவெனத்துக்கும கருமணக்கும
எல்மல மிகமிகப் வபரியது. வபபாதுவெபானது.
பரவெலபானது! அந்த ஞபாபகத்சதபாடு
உலமகப் பபார்க்கிற ஞபானம அரச குடுமபத்மதச்
சசர்ந்தவெனுக்கு இளமமயிசலசய வெந்துவிட
சவெண்டும."

"வெருகிற வெழியில் வபபாருநரும பபாணரும,
விறலியரு மபாயிருந்த ஒரு பபாணர் கூட்டத்மதப்
பபார்த்சதன் தபாத்தபா அந்தக் கூட்டத்தல் சிலர்
கலங்கி அழுதுவகபாண்டிருந்தனர். என்னவவென்று
அருகில் சபபாய்ப் பபார்த்தசபபாது ஒர் இளம வபண்
மயங்கி விழுந்தருந்தபாள. அவெளுமடய
மயக்கத்மத நீக்கி அந்தக் கூட்டத்தனரின்
கலக்கத்மதத் தவிர்த்சதன்... அசதபாடு..."
"அசதபாடு என்ன?"
இமளயபபாண்டியன் சமசல வசபால்லத்
தயங்கினபான். முதய பபாண்டியர் அவெனுமடய
முகத்மதக் கூர்ந்து சநபாக்கிவிட்டு மீண்டும,
"அசதபாடு என்னவவென்பமதத்தபான்
வசபால்சலன்?" - என்று அழுத்தமபாக வினபாவினபார்.

"ஒன்றுமில்மல! அந்தப் வபண்மண மட்டும
என்னுடன் சதரில் அமழத்து வெந்து நமது
நகவரல்மலயில் இறக்கி விட்சடன். பபாவெம
மிகமிகத் தளர்ந்து சபபாயிருந்தபாள..."
"துன்புறுகிறவெர்களுக்கு உதவி வசய்வெதல்
ஆண்கள வபண்கள என்று பிரிசவெபா, சபதசமபா
இல்மல. ஆனபாலும இளம வபண்களுக்கு உதவி
வசய்வெதல் கவெனமபாயிருக்கசவெண்டும. உன்
உதவி அவெர்கள மனத்மத வநகிழச் வசய்யும.
முதலில் நன்றி வதரிவிப்பபார்கள. அப்புறம
புன்னமக வசய்வெபார்கள. நிமறயப் சபசுவெபார்கள.
உன் மனமும வநகிழும. சபபாகப் சபபாக
சவெறுவிதமபாக ஆனபாலும ஆகிவிடும. இதல்
மிகவும விழிப்பபாயிருக்க சவெண்டும.
எல்லபாருக்குசம இதல் விழிப்புத் சதமவெ. அரச
குடுமபத்துப் பிளமளகளுக்சகபா அதகமபான

விழிப்பும முன்வனச்சரிக்மகயும சவெண்டும.
எந்தப் வபண்ணும ஒர் அரச குமபாரனிடம
மயங்குவெதற்குச் சபாத்தயம உண்டு.
அரசகுமபாரசனபா யபாரிடமும மயங்கபாத தயங்கபாத
கடமம வீரனபாயிருக்க சவெண்டும."
தபாத்தபாவிடம அந்த நிகழ்ச்சிமயத் தபான்
வசபால்லியிருக்கக் கூடபாவதன்று அப்சபபாதுதபான்
இமளய பபாண்டியன் உணர்ந்தபான். அவெசரபா
விடபாமல் அமதப் பற்றிசய அப்புறம அவெமனத்
துமளத்வதடுக்கத் வதபாடங்கிவிட்டபார்.
"அந்த இளம வபண் யபார் என்று
சகட்டறிந்தபாயபா? அவெள எங்கிருந்து வெந்தபாளபாம?
யபாரபாம? எந்த ஊரபாம ? என்ன வபயரபாம?"
"அவெள மகயில் யபாழுடன் வெந்ததலிருந்து
பபாண்குடிமயச் சசர்ந்தவெவளன்னு சதபான்றியது

தபாத்தபா. அவெள வபயர் 'கண்ணுக்கினியபாள' என்று
கூறினபாள. மிகவும அழகிய வபயவரன்று
நபான்கூடப் பபாரபாட்டிசனன்."
“பபாரபாட்டுவெதற்கு அதல் அப்படி என்ன
இருக்கிறது குழந்தபாய்? எந்தப் வபண்
பிளமளக்கு அந்தப் வபயமர மவெத்தபாலுமதபான்
வபபாருத்தமபாயிருக்கும. உனக்கு நபான் வபயர்
சூட்டியமத விடவெபா அது அழகு?"
"இல்மல தபாத்தபா! அவெள உண்மமயிசலசய
அந்தப் வபயருக்கபாகசவெ பிறந்து வெந்தவெள
சபபாலத் சதபான்றினபாள."
"பபார்த்தபாயபா? பபார்த்தபாயபா? என்னிடசம அவெள
புகமழப் பபாடத் வதபாடங்கிவிட்டபாசய? வபயரில்
அழமகக் கண்டு மயங்கிவிடபாசத.
அதர்ஷ்டவெசமபாக நமது வமபாழியில் உளள

வசபாற்கள எல்லபாசம வபபாருத்தமபாக
இமணயுமசபபாது அழகபாகத்தபான் இருக்கின்றன.
பதங்கள இமணயுமசபபாது இமணக்கிறவெனின்
தறனபால் அவெற்றுக்கும உயிர்-வபபாலிவு கவெர்ச்சி வெனப்பு எல்லபாம வெந்து சசரும. அந்தப்
வபருமமமய வமபாழிக்குக் வகபாடு அப்பபா
வவெறும வபண்ணுக்கு மனம தடுமபாறபாசத.
வசபால்லின் பிரதபிமபமதபான் வபபாருள.
வசபால்மல மறந்து வபபாருளுக்கபாகப் வபருமமப்
படுவெது கூடபாது."
தபாத்தபா அவெமன வெமகயபாகப் பிடித்துக்
வகபாண்டபார். சவெண்டிய அறிவுமரமயயும
வெழங்கத் வதபாடங்கிவிட்டபார். 'வசபால்லின்
பிரதபிமபமதபான் வபபாருள. வசபால்மல மறந்து
வபபாருளுக்கபாகப் வபருமமப் படபாசத' - என்ற
தபாத்தபாவின் வெபாதம பிமழயபானவதன்றும அமதப்

வபபாருத்தமபான தர்க்க நியபாய சமற்சகபாளகளுடன்
மறுக்க முடியும என்றும அப்சபபாது அவெனுக்குத்
சதபான்றினபாலும அமதப் வபபாறுத்துக்
வகபாண்டபான். வபரியவெமர எதர்த்து வெபாதடத்
துணியவில்மல அவென்.
மறுநபாள நகரணி மங்கலத்மதக் வகபாண்டபாடு
முகத்தபால் கூடிய அரசமவெயில் பபாண்டிய
நபாட்டுப் வபரும புலவெர்களும, பபாணரும,
வபபாருணரும, விரலியரும, யபாழ் வெல்சலபாரும,
குழல் வெல்சலபாரும, முழவு வெல்சலபாரும
பபாண்டிய மன்னரின் வபருமமமயயும, சகபா
நகரபாகிய கபபாடபுரத்தன் வபருமமமயயும
புகழ்ந்து பபாடியும, இமசத்தும, அவிநயமபாடியும,
பரிசில் வபற்றுச் வசன்றனர்.

அமவெயில் பபாட்டனபார் வவெண்சதர்ச்வசழியருக்கு
அருசக வகபாலுவெமர்ந்தருந்த
இமளயபபாண்டியன் அரங்கில் குழுமியிருந்த
கூட்டத்தனமர உற்றுக் கவெனித்தசபபாது முதய
வபற்சறபார்கசளபாடு மகயில் யபாழுடன் அந்தப்
வபண் கண்ணுக்கினியபாளும கபாணப்பட்டபாள.
தபான் அவெமள சநபாக்கிய அசத சவெமளயில்
அவெள தன்னுமடய வபற்சறபாரிடம தன்மனச்
சுட்டிக் கபாண்பித்து ஏசதபா வசபால்லிக்
வகபாண்டிருப்பமதயும அவென் கவெனிக்கத்
தவெறவில்மல.
அரியமணயில் வகபாலுவிருந்த தந்மதயபார்
அநபாகுல பபாண்டியமரயும, தபாய்
தசலபாத்தமமமயயும புகழ்ந்து
பபாடிய புலவெர்கள சிலர் தன்மனயும சசர்த்துப்
புகழ்ந்தருப்பமதக் சகட்டுக் கூசினபான்

சபாரகுமபாரன். அவெசன சகட்டு வவெட்கப்படுமபடி
அவெனுமடய அழமகயும, வெசீகரத்மதயும
குரலினிமமமயயும வெண்ண வெனப்மபயும
புலவெர்கள வெருணித்துப் புகழ்ந்தருந்தபார்கள.
'பபாண்டி நபாட்டுப் சபமதப் வபண்கள எல்லபாம
இமளய பபாண்டியர் உலபா வெருமசபபாது வெமள
சசபார நின்று பந்மதயும கழங்மகயும,
அமமபாமனக் கபாய்கமளயும, பிற விமளயபாட்டு
ஆயங்கமளயும அன்சற மறந்தனர்' - என்ற
வபபாருளபடப் புமனந்து சிங்கபாரரசம வபபாங்கி
வெழிய வெழியப் பபாடினபார் ஒரு புலவெர். முதய
பபாண்டியர் வவெண்சதர்ச் வசழியர் முகம சிவெக்க
மீமச துடி துடிக்கக் கடுமமயபாக உறுத்துப்
பபார்த்தபாசரபா இல்மலசயபா அந்தப் புலவெர்
பயந்துசபபாய் அடுத்த பபாடமல சவெறுவிதமபாக
மபாற்றி, "சபமதப் வபண்கசள! நீங்கவளல்லபாம

இப்படி உருகிப் பயனில்மல! ஏவனனில்
இமளய பபாண்டியருக்குப் சபபார்க் களங்களிலும,
அறிவெபாரபாய்ச்சியிலும சநரம சபபாவெது தவிர
உங்கள புறம தருமபிப் பபார்க்கவும சவெண்டபாம"
- என்று வபபாருளபடுமபடி சவெறுவிதமபாகப் பபாடி
முதய பபாண்டியரின் சகபாபத்மதத் தணித்தபார்.
இன்வனபாரு புலவெர் 'இமளயபபாண்டியமரக்
கபாண முடியபாமல் கடலருசக நீங்கள
வநஞ்சழிந்து இரங்கி உகுத்தக் கண்ணிர்த்துளிகள
எல்லபாம அல்லவெபா இப்படி இந்தக் கபபாடத்தன்
விமல மதப்பற்ற முத்துக்களபாக விமளந்தன'
என்று வபபாருள படுமபடி சபமதப் வபண்கமள
விளித்துக் கற்பமன வசய்வெதுசபபால் ஒரு
வவெண்பபா இயற்றிப் பபாடினபார்.

"ஐயபா புலவெசர சபரப் பிளமளயபாண்டபானுக்குக்
கல்வியும வீரமும, கமலகளும, வபருக
சவெண்டுவமன்று ஏதபாவெது நன்றபாக வெபாழ்த்துக்
கூறிப் பபாடுங்கள; உமக்கு இந்த ஆகபாத
கற்பமனகள எல்லபாம எதற்கு? முக்கபால்வெபாசி
அரச குடுமபத்துப் பிளமளகள உங்கமளப்
சபபான்ற புலவெர்களின்
புகழ்மயக்கில்தபான் வகட்டுப் சபபாகிறபார்கள.
வதரியுமபா?" என்று முதய பபாண்டியர் அந்தப்
புலவெமர வெபாய் தறந்து சபசிசய சபாடிவிட்டபார்.
புலவெர் கூனிக் குறுகிப்சபபாய் அப்படிசய
அமர்ந்து விட்டபார்.
நகரணி மங்கல நபாளன்று மபாமலயில் நகருக்குச்
சிறிது வதபாமலவிலிருந்த மபாவபரும
சதபாட்டத்தல் பிரமமபாண்டமபான சகபாட்மடச்
சுவெர்களுடனும மிகப் வபரிய நுமழ

வெபாயில்களுடனும அமமக்கப் பட்டிருந்த சதர்க்
சகபாட்டத்துக்குப் பபாட்டனபாருடசன
வசன்றிருந்தபான் சபாரகுமபாரன்.
அன்றிரவு அந்தத் சதர்க் சகபாட்டத்மதச் சசர்ந்த
மூவெபாயிரம முத்துத் சதர்களும நிலவில் உலபா
வெந்து தருமபுவெது வெழக்கமபான விழபா மரபபாக
இருந்தது. முதல் சதரில் அநபாகுல பபாண்டியனும
அவெனுமடய பட்டத்தரசியும, அடுத்த சதரில்
முதயவெர் வவெண்சதர்ச் வசழியரும, அதற்கடுத்த
சதரில் இமளய பபாண்டியன் சபாரகுமபாரனும,
ஏமனய சதர்களில் அரண்மமன அதகபாரிகளும,
அமமச்சர்களும, புலவெர் வபருமக்களுமபாக உலபா
வெருவெது வெழக்கம.
கடல் வகபாண்ட பழம பபாண்டி நபாட்டிற்குப் பிறகு
தமரப் பகுத அதகமுளள வெடதமச சநபாக்கிப்

பபாண்டியர்சகபாநகரம நகர நகர நீரில் ஒடும
மரக்கலங்கமளக் கபாட்டிலும தமரயில் ஒடும
சதர்ப்பமடகமள அதகமபாக்கிப் பலப்படுத்த
சவெண்டுவமன்ற எண்ணத்தல் பல்லபாயிரம
யவெனத் தச்சர்கமள வெரவெமழத்துப்
பணிக்கமர்த்த நிருதர் நபாட்டுக் கபாடுகளிலுளள
மவெரம பபாய்ந்த மரங்கமளக் கலங்கள
மூலமபாகக் வகபாணர்ந்து இந்தத் சதர்கமளச்
சமமத்தருந்தபார் வவெண்சதர்ச் வசழியர். நகரணி
மங்கல நபாளன்று நமடவபறும இந்தத் சதர்
உலபாமவெப் பபார்ப்பதற்கபாகப் பபாண்டி நபாட்டின்
பல பகுதகளிலிருந்து மட்டுமல்லபாமல் சவெறு
நபாடுகளிலிருந்தும மக்கள வெந்து கூடுவெதுண்டு.
சகபாட்மடமயச் சுற்றியிருக்கும நபான்கு வபரும
இரபாச பபாட்மடகளிலும இந்தத் சதர்கள
வெருமசபபாது எள விழ இடமின்றி மக்கள
தரண்டிருப்பபார்கள. நல்லசவெமளயபாக அன்று

சதருலபாவின் சபபாதும உடனிருந்த சபரப்
பிளமளயபாண்டபாமனத் தமமுமடய அதக
அன்பினபாசல பயமுறுத்தபாமல் தமமுமடய
தனித்சதருக்குப் சபபாய்விட்டபார் பபாட்டனபார்.
ஆசிரியர் பிரபான்களபாகிய அவிநயனபாரும,
சிகண்டியரும கூடத் தங்களுக்வகன்று
அலங்கரிக்கப் பட்டிருந்த தனித்தனித்
சதர்களுக்குப் சபபாய்விட்டபார்கள.
இமளயபபாண்டியருமடய சதமர முடிநபாகன்
வசலுத்த வெந்தபான். நிலவவெபாளியில் சதர்களில்
பதக்கப் வபற்றிருந்த முத்துக்கள அற்புதமபாய்
மின்னி நமகத்தன. சதர் புறப்படுமுன்
முடிநபாகன் இமளயபபாண்டியரிடம ஒரு வசய்த
கூறினபான். அன்று பகலில் பபாட்டனபார்
முடிநபாகமனத் தனிசய அமழத்து
"இமளயபபாண்டியன் மணலூரிலிருந்து சதரில்

இங்கு புறப்பட்டு வெருமசபபாது ஏசதபா ஒரு
நிகழ்ச்சி நடுவெழியில் நடந்ததபாசம? யபாசரபா
பபாண்மகள ஒருத்த மயங்கி விழுந்தருந்தபாளபாம.
உடசன இவென் கருமண மிகுந்து ஓடிப்சபபாய்
அவெளுக்கு மயக்கம வதளிவித்தபானபாசம? அது
என்ன கூத்து?" - என்று வினவினரபாம.
"அது ஒன்றுமில்மல! கூடியிருந்தவெர்களின்
அழுமக ஒலி சகட்டு வவெறும இரக்கத்தனபால்
மட்டும வெலிந்து வசன்று உதவி வசய்தபார். அந்தப்
வபண் நடக்க முடியபாமல் சிரமப்பட்டதனபால்
சதரில் அமழத்து வெந்து நகர் எல்மலயில்
இறக்கிவிட்டபார். இதல் குறிப்பிடத் தகுந்த
விதத்தல் ஒன்றுமில்மல. இன்னும வசபால்லப்
சபபானபால், அந்தப் வபண்ணிடசமபா
கூட்டத்தனரிடசமபா தபான் அரச குமபாரர்
என்பமதக்கூட இமளயபபாண்டியர். கபாண்பித்துக்

வகபாளளவில்மல. யபாசரபா முத்து வெணிகன் என்று
வபபாய் வசபால்லித் தப்பித்துக்வகபாண்டபார்" என்று
அவெர் மனம சிறிதும ஐயுறபாதவெபாறு தபான்
அவெருக்கு மறுவமபாழி கூறிவிட்டதபாகத்
வதரிவித்தபான் முடிநபாகன்.
பபாட்டனபாரின் எச்சரிக்மகமய எண்ணி இமளய
பபாண்டியன் தனக்குள சிரித்துக்வகபாண்டபான்.
நிலபா உதயத்துக்குப் பின் ஒரிரு நபாழிமககளில்
சதர் உலபாப் புறப்பட்டது முதலில்
வசல்லசவெண்டிய சதர்கள எல்லபாம வசன்ற பின்
இமளய பபாண்டியருமடய சதர் புறப்பட
சவெண்டிய முமறப்படி அமதப் புறப்படச்
வசய்து ஒட்டிக்வகபாண்டு நுமழவெபாயிலுக்குக்
வகபாண்டு வெந்தபான் முடிநபாகன். அன்மறக்குக்
கூடியிருந்த கூட்டத்தனரில் வபருமபகுதயினர்
இமளயபபாண்டியர் சபாரகுமபாரமரக்

கபாண்பதற்கபாகசவெ இடித்து வநருக்கிக் வகபாண்டு
கூடியிருந்தபார்கள. ஆதலபால் அவெருமடய சதர்,
சகபாட்டத்தன் நுமழவெபாயில் வெழிசய வவெளிசய
வெர இருப்பமதப் பல்லபாயிரக் கணக்கபான
விழிகள ஆவெசலபாடு எதர் பபார்த்த வெண்ணமபாக
இருந்தன.
அப்படி ஆவெசலபாடு எதர்பபார்த்துக்
கபாத்தருந்தவெர்களில் இமளஞர்களும
இருந்தபார்கள. முதயவெர்களும இருந்தபார்கள.
வபண்களும இருந்தபார்கள. ஆண்களும
இருந்தபார்கள. இளம வபண்களும இருந்தபார்கள.
முதய தபாய்மபார்களும இருந்தபார்கள. நடுத்தர
வெயதனரும இருந்தபார்கள. கபாமளகளும
இருந்தபார்கள. தளர்ந்து முதர்ந்த
கிழவெர்களுமிருந்தபார்கள. இளம வபண்கள
இமளய பபாண்டியரின் சபரழமகக்

சகளவிப்பட்டுக் கூடியிருந்தபார்கள என்றபால்
இப்படி அந்த இளம வபண்களின் ஆவெலுக்
வகல்லபாம கபாரணவமன்ன என்ற இரகசியத்மத
அறியக் கூடியிருந்தபார்கள முதயவெர்கள. அந்த
முதயவெர்கசள எப்சபபாசதபா வெபாய் தவெறி நமது
இளவெரசர் சபாரகுமபாரமரப்சபபால் சுந்தர வெபாலிபர்
ஈசரழு பதனபான்கு புவெனங்களிலும இல்மல என்று புகழ்ந்தமத ஞபாபகமபாக நிமனவு
மவெத்தருந்துதபான் இத்தமன இளம வபண்களும
இங்சக கூடினபார்கள என்ற இரகசியத்மத
முதயவெர்கள அத்தமன சபரும இப்சபபாது
மறந்தவெர்களபாகக் கபாணப்பட்டபார்கள.
இது தவிர இமளய பபாண்டியரின் இமசக் கமலத்
தறமனக் சகளவிப்பட்டுக் கூடியவெர்கள பலர்.
அவெருமடய இலக்கிய இலக்கணப் பயிற்சிமயக்
சகளவிப்பட்டுக் கூடியவெர்கள சிலர். உருண்டு

தரண்ட அவெருமடய புஜங்கள மல்யுத்த
வீரர்களுக்சக உரிய வசழிப்பு அமமயப்
வபற்றமவெ எனக் சகளவிப்பட்டதபால்
மல்யுத்தத்தல் ஆமசவகபாண்ட
கபாமளயர்கவளல்லபாம அந்தப் பரந்த வபபான்
மபார்மபயும எடுப்பபான தடந்சதபாளகமளயும
கபாணக் கூடியிருந்தனர்.
அப்படிக் கூடியிருந்த பல்லபாயிரவெரின்
ஆவெமலயும நிமறத்துக்வகபாண்டு
நுமழவெபாயிலில் வதன்பட்டு வவெளிவெந்த
இமளயபபாண்டியரின் சதர் சகபாலபாகலமபான
சபரபாரவெபாரத்சதபாடு வெரசவெற்கப்பட்டது.
கூட்டத்தனர் சபாரகுமபாரமனக் கண்கள நிமறய
ஒரு முமறயபாவெது பபார்த்துவிட சவெண்டி
ஒருவெமர ஒருவெர் இடித்து வநருக்கிக் வகபாண்டு
முந்தனர். இமளயபபாண்டியரின் சதருக்குப்

பின்னபாலும சவெறுபல சதர்கள அடுத்தடுத்து
வெரசவெண்டியிருந்ததனபால் இமளய
பபாண்டியரின் சதர் ஒரு கணமகூட நிற்கபாது,
பின்னபால் வெருகிற சதர்களுக்கு வெழி
அமமவெதற்கபாகவெபாவெது விமரய சவெண்டிய
நிர்ப்பந்தம இருந்தது.
ஆனபால் யபாருசம எதர்பபாரபாத சபரதசயமபாக
இமளய பபாண்டியரின் சதர் நுமழவெபாயிலருசக
ஒரிரு கணங்களுக்கும சமலபாக நின்றது. தபானபாக
நிற்கவில்மல. கூட்டத்தல் எமதசயபா
பபார்த்துவிட்டு இமளய பபாண்டியசர
முடிநபாகனின் சதபாமளத் வதபாட்டு அவெனுக்கு
உணர்த்தத் சதமர நிறுத்தச் வசய்தருந்தமதயும
முன்வெரிமசயில் நின்ற சிலர் கண்டிருந்தனர்.

சதர் நிறுத்தப்பட்டசதபாடு சபபாகபாமல் யபாரும
எதர்பபாரபாத வெண்ணம அழகுக்வகல்லபாம
இலட்சிய எல்மலயபான கபாமசதவெசன கீழிறங்கி
வெருவெதுசபபால் இமளயபபாண்டியர் சபாரகுமபாரசர
சதரிலிருந்து கீழிறங்கிக் கூட்டத்மத சநபாக்கி
ஓரிலக்மகக் குறிமவெத்து விமரந்தபார். ஏன்? ஏன்?
அங்சக என்ன? அங்சக என்ன? எதற்கபாக
இமளயபபாண்டியர் கீழிறங்கிப்

4. கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டம

இமளயபபாண்டியருமடய சதர் தடீவரன்று
அங்கு நின்றது எல்சலபாருக்கும ஒரு புதரபாகசவெ
இருந்தது. முன்னபால் வசன்ற சதர்கள வவெகுதூரம
சபபாய்விட்டன. பின்னபால் வெர சவெண்டிய
சதர்கள வெரமுடியபாமல்
இமளயபபாண்டியருமடய சதர், சகபாட்டத்தன்
வெபாயிலிசலசய வெழிமறித்து நின்று வகபாண்டது.
நூலிமழ சகபாத்தபாற்சபபால் வெரிமசயபாக இமட
வவெளிவிடபாமல் வீதயில் வசல்லசவெண்டிய சதர்
உலபாவில் இதனபால் இமடவவெளி உண்டபாகி
அணிவெகுப்புக் குமலந்தது.
'அத்தமன அவெசரம என்னவெபாயிருக்கும?' - என்று
எல்லபாருமடய கண்களுக்கும சதரிலிருந்து

கீழிறங்கி இமளய பபாண்டியர் வசன்ற
தமசமயசய சநபாக்கின. அங்சக அவெர்களுக்கு
ஒர் அதசயம கபாத்தருந்தது. சதர்
உலபாக்சகபாலத்தல் இமளயபபாண்டியர் மிக மிகக்
கவெர்ச்சி நிமறந்து சதபான்றினபார். வசபாந்த
சதசத்தல் விமளந்த முத்துக்களும,
இரத்தனங்களும பதத்த கிரீடத்தசனபாடு
சுருண்ட கருங்குஞ்சி பிடரியில் கற்மற
கற்மறயபாய் அமலயிட ஆண் சிங்கம சபபால
அவெர் நடந்து வசன்ற அழமகக் கண்டு
மயங்கபாதவெர்களில்மல. அவெருமடய அழகிசல
வபண்மமயின் கனிவு இருந்தது என்றபால்
நமடயிசல ஆண்மமயின் கமபீரம இருந்தது.
வபருமிதமும இருந்தது. சதரிலிருந்து கீழிறங்கி
நடந்துசபபாய் அவெர் வசய்த கபாரியத்மதப்
பபார்த்தசபபாது சதபாற்றத்தல் மயங்கியவெர்கசள

மறுபடியும அவெருமடய வதபாண்டினபால்
மயங்கினபார்கள.
கூட்டத்தல் இடியுண்டு வநருக்கப்பட்டதன்
கபாரணமபாக இளம பபாண்மகள ஒருத்தயின்
மககளிலிருந்து இசழ நழுவி விழுந்துவிட்ட
யபாமழ அவெள மககளில் எடுத்துக் வகபாடுத்த
இமளயபபாண்டியரின் அந்தக் கருமணமயக்
கண்டு வியந்தனர் யபாவெரும. அந்தப் வபண் யபார்?
இமளய பபாண்டியரின் கருமணமயயும,
கண்சணபாட்டத்மதயும அமடய அவெள
வகபாடுத்து மவெத்தவெளபாயிருக்க சவெண்டும!
அவெளுமடய பபாக்கியசம பபாக்கியம என்வறல்லபாம கூட்டத்தனர் அந்தப் பபாண்
மகமளக் கண்டு வியந்ததுசபபால் முடிநபாகன்
வியக்கவில்மல.

மணிபுரத்தலிருந்து நகரணி மங்கல
விழபாவிற்கபாகக் கபபாடபுரத்தற்கு வெருகிற
வெழியில் இமளயபபாண்டியசரபாடு சதரில்
இடமவபற்ற வபண்தபான் அவெள. மனத்தல்
ஒருவிதமபான பயத்சதபாடு முன்னபால் சதர்கள
வசல்லும வீதமயப் பபார்த்தபான் முடிநபாகன். நல்ல
சவெமளயபாகப் பபாட்டனபாருமடய சதர் முன்னபால்
வவெகுதூரம சபபாய்விட்டது. ஆனபால்
சகபாட்டத்தனுளளிருந்து வவெளிசய
வெரசவெண்டிய மற்ற இரதங்கள ஏன் பின்தங்கின
என்ற சந்சதகம முன்னபால் சபபாய்விட்ட
அவெருக்கு வெரக்கூடபாசத என்பது முடிநபாகனின்
பயமபாயிருந்தது.
இமளயபபாண்டியமரக் கபாண்பதலுளள ஆவெல்
அடங்கபாமல் சகபா நகரின் விழபா நபாளில் அவெமரக்
கபாணமுடிந்த ஒவ்சவெபாரிடத்தற்கும அந்த

பபாண்மகள வெருவெமதக் கவெனித்தருந்தபான்
முடிநபாகன். பகலில் நகரணி மங்கலத்துக்கபாக
அரசமவெ கூடியிருந்தசபபாதும அங்கு இசத
வபண்மணிப் பபார்த்ததபாக ஞபாபகமிருந்தது
அவெனுக்கு. இப்சபபாதும இமளயபபாண்டியர்
கீசழ நழுவி விழுந்தருந்த யபாமழ அவெள
மககளில் எடுத்தளித்துவிட்டு ஏசதபா கூறசவெ
முடிநபாகன் அமதச் வசவிவகபாடுத்துக்
சகட்கலபானபான்.
"மறுபடியும உன் யபாமழக் கீசழ தவெற விட்டு
விட்டபாசய வபண்சண? அதற்குள நபான்
கூறியமத மறந்து விட்டபாயபா? 'கவிஞனின்
எழுத்தபாணியும, பபாணனின் யபாழும
வெபாழ்க்மகயின் சசபார்வுகளில்கூட
அவெர்களிடமிருந்து கீசழ நழுவி விடக்கூடபாது'

என்று நபான் கூறியது இனிசமலபாவெது உனக்கு
நிமனவிருக்கும அல்லவெபா?"
"அவெர்களுமடய எழுத்தபாணியும, யபாழும கீசழ
விழும சபபாவதல்லபாம - அமத நிமனவூட்டி
மறுபடியும எடுத்தளிக்க உங்கமளப்சபபான்ற
முத்துவெனிகர்கள இருக்குமசபபாது கவெமல
எதற்கு?" - என்று குனிந்த தமல நிமிரபாமல்
அவெள கூறிய பதல் வெபார்த்மதகளில் 'முத்து
வெணிகர்களிருக்கும சபபாது - என்ற இடத்தல்
மட்டும குரமல நிறுத்த வெபார்த்மதகமள அழுத்த
'நீங்கள ஒரு முத்து வெணிகர்' - என்பதபாக
என்னிடம வபபாய் வசபால்லியிருக்கிறீர்கள.
ஞபாபகமிருக்கட்டும - என்பதுசபபால் சபசினபாள.
"அதல் சந்சதகவமன்ன? இந்தப் பபாண்டி நபாட்டுக்
கபபாடத்தன் புகழ்வபற்ற முத்துக்களுக்வகல்லபாம

வசபாந்தக்கபாரர்கள நபாங்கசள அல்லவெபா?" - என்று
அவெள சகளவியிசல குத்தக் கபாட்டப்பட்ட
குறிப்புக்கும சசர்த்சத மறுவமபாழி கூறினபான்
இமளயபபாண்டியன். அவெளும விடவில்மல.
சமலும அவெமன வெமபுக்கிழுத்தபாள.
"கபபாடபுரத்து முத்து வெணிகர்கள முத்துக்கசளபாடு
வபபாய்மயயும விமலசபசுவெபார்கள
சபபாலிருக்கிறசத?"
"வெபாணிகத்துக்குப் வபபாய் பபாவெமில்மல!..."
" ஆனபால் வபபாய்சய ஒரு வெபாணிகமபாகி
விடக்கூடபாது..."
- இதற்கு மறுவமபாழி கூறபாமல் அவெமள
சநபாக்கிப் புன்னமக பூத்த சபாரகுமபாரன்...
"கண்ணுக்கினியபாள! நீயும உன் வபற்சறபார்களும

இங்கு எங்சக தங்கியிருக்கிறீர்கள?" என்று
அவெமளப் பரிவுடன் வினபாவினபான்.
"கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்தல் எல்லபாப்
பபாணர்கசளபாடும தங்கியிருக்கிசறபாம" - என்று
அவெளிடமிருந்து மறுவமபாழி கிமடத்தது. இந்த
விஷயத்தல் இமளய பபாண்டியமனக்
கண்கபாணித்துக்வகபாளள சவெண்டிய அந்தரங்க
ஒற்றனபாகவும முதயபபாண்டியர் வவெண்சதர்ச்
வசழியர் அவெமன நியமித்து மவெத்தருந்ததனபால்
முடிநபாகன் இவெற்மறக் கவெனித்துக்வகபாளள
சவெண்டியதபாயிற்று. சமசல என்ன
சபசுகிறபார்கள என்று முடிநபாகன் கவெனிக்க
அவெசியமில்லபாமல் இமளயபபாண்டியன் அந்தப்
வபண் கண்ணுக்கினியபாளிடம
விமடவபற்றுக்வகபாண்டு சதருக்கு
வெந்துவிட்டபான். எனசவெ முடிநபாகனும சதமர

விமரவெபாக முன்சன விரிந்து கிடந்த வீதயில்
வசலுத்த சவெண்டியதபாயிற்று.
பின்னபால் தங்கிய சதர்களும அடுத்தடுத்து
விமரயலபாயின. இமளயபபாண்டியர் வெலுவில்
வெந்து சபசிவிட்டுச் வசன்ற சபறு வபற்றவெள
என்பதனபால் அப்சபபாது அந்தக் கூட்டத்தலிருந்த
இளமவபண்களுக்கு எல்லபாம
கண்ணுக்கினியபாள சமல்
வபபாறபாமமயபாயிருந்தது. கண்ணுக்கினியபாசளபா
மதுவுண்ட வெண்டு சபபான்ற மயக்க
நிமலயிலிருந்தபாள. யபாழில் மீட்டத் வதரிந்த
பண்கமள எல்லபாம அப்சபபாது தன் வநஞ்சில்
மீட்டிக் வகபாண்டிருந்தபாள அவெள.
சதர்க்சகபாட்டத்தலிருந்து புறப்பட்ட சதருலபா
நகமர வெமளத்துக் கிடந்த வபருவீதமயச்
சுற்றிக்வகபாண்டு மறுபடி சதர்க்சகபாட்டத்தன்

வெபாயிலுக்கு வெந்து சசருவெதற்குள விடிந்தபாலும
விடிந்துவிடுவமன்று சதபான்றியது.
கூட்டத்தல் பலர் சதர்க் சகபாட்டத்தன்
மதற்புறத்து சமமடகளிலும, மணல்
வவெளியிலும, மரக் கூட்டங்களின் கீழும
அமர்ந்துவிட்டனர். நகரம சசபாத மயமபான
தீபபாலங்கபாரங்களினபால் பிரகபாசித்துக்
வகபாண்டிருந்தது. எங்சக தருமபினபாலும ஒளி.
எங்சக வசவி வகபாடுத்தபாலும இமசகளின் இனிய
ஒலி. எங்சக கண்டபாலும அலங்கபாரம. எங்சக
பபார்த்தபாலும மக்கள வவெளளம. நிலபா ஒளியில்
கடலும நீலமபாகப் வபபாங்கி மின்னிக்
வகபாண்டிருந்தது. மரக்கலங்களிலும
சிறு படகுகளிலுமகூட விளக்குகள மின்னிக்
கடலிலும ஒரு வபரு நகரம உருவெபாகிவிட்டது

சபபான்ற சதபாற்றத்மத உண்டபாக்கிக்
வகபாண்டிருந்தன.
இந்த நகரணி மங்கல விழபா நபாளில் மட்டும சதச
சதசபாந்தரங்களிலிருந்து வெரும
யபாத்தரீகர்களுக்கும, வெணிகர்களுக்கும,
வதன்பழந் தீவுகளிலிருந்து வெரும கடற்
குறுமபர்களுக்கும கூடச் சுங்கக் கட்டுப்பபாடுகள
தளர்த்தப்பட்டிருந்தன. பிற நபாடுகளிலிருந்து
பண்டங்கமளக் வகபாண்டுவெந்து விற்சபபாருக்கும
கபபாடபுரத்தலிருந்து முத்துக்கமளயும,
இரத்தனங்கமளயும வகபாளமுதல்
வசய்துவகபாண்டு சபபாகிறவெர்களுக்கும இந்த
விழபா நபாட்களில் வெபாணிகம வசய்வெதற்கு
வெசதகள அதகமபாயிருந்தன.

வதன் பழந்தீவுகளில் வெசித்துவெந்த முரட்டுக்
குடிமக்களபான கடற் குறுமபர்கள குருதவவெறி
பிடித்தவெர்களபாயிருந்தும ஒவ்சவெபாரபாண்டும
கபபாடபுரத்து நகரணி மங்கல விழபாவில் ஏதபாவெது
கலகமூட்டிவிட்டுச் வசல்லும வெழக்கத்மத
அவெர்கள சமற்வகபாண்டிருந்தும, அவெர்களுக்குத்
தமடவிதக்கபாது விட்டிருந்ததற்குக் கபாரணம
வபரியபபாண்டியர் வவெண்சதர்ச்வசழியரின்
வபருந்தன்மமயும அநபாகுல பபாண்டியரின்
துணிவுசம என்று கபபாடபுரத்து மக்கள
அறிந்தருந்தனர்.
சவெறு நபாடுகளிலிருந்து கபபாடபுரத்துக்கு வெரும
கப்பல்களுக்கும, கபபாடபுரத்தலிருந்து சவெறு
நபாடுகளுக்குச் வசல்லும கப்பல்களுக்கும
வதன்பழந்தீவுகமளக் கடக்க சநரும சபபாது
இந்தக் கடற் குறுமபர்களபால் விமளயும

வதபால்மலகளும சவெதமனகளும
நீண்டகபாலமபாகத் தவிர்க்கமுடியபாதபடி
இருந்தன. வவெண்சதர்ச்வசழிய மபாமன்னர்
கபாலத்தலும அநபாகுல பபாண்டியர் கபாலத்தலும
ஒரளவு அடக்கி ஒடுக்கப்பட்ட பின்பும
இவெர்களுமடய வகபாமல வவெறிசயபா, வகபாளமள
வவெறிசயபா தணியபாமல் அவ்வெப்சபபாது
தமலவயடுப்பதும மமறவெதுமபாக இருந்தன.
இந்தத் வதன்பழந்தீவுக் கடற் வகபாமலஞர்களின்
இனத்தல் வபண்கள குமறவெபாகவும, ஆண்கள
அதகமபாகவும இருந்ததனபால் - கப்பல்கமளக்
வகபாளமளயடிக்கும கபாலங்களிலும, தமரப்பகுத
நகரங்களில் புகுந்து வகபாளமளயிடும
கபாலங்களிலும வபபான்மனயும, மணிமயயும,
இரத்தனங்கமளயும, முத்துக்கமளயும
வகபாளமளயிடுவெமதவிட அழகிய வபண்கமளக்

வகபாளமளயிடுவெதல்தபான் இவெர்கள
வவெறிபிடித்து அமலந்தனர்.
இரத்தம உமிழ்வெதுசபபால் உருண்டு
அமலபபாயும சிவெந்த விழிகளும உயரமும
பருமனமபாகத் சதபாற்றமும, உடலில் அருகமபுல்
சபபால் விகபாரமபாகச் வசழித்த சரபாம அடர்த்தயும,
வசந்தப்சபபால் சமடயிட்டுத் தரிந்த
தமலமுடியுமபாகக் வகபாமலயரக்கர்கவளனத்
சதபான்றுவெபார்கள குறுமபர்கள. ஊன்
தன்பதலும, மதுவெருந்துவெதலும அளவெற்ற
ஆவெலும பசியுமுளள இந்தக்
வகபாமலவவெறியர்களுக்கும கபபாடபுரத்துக்கும
பழம பமககள நிரமப இருந்தன. அரச
நீதமயயும ஒழுங்மகயும நிமல
நபாட்டுவெதற்கபாகப் பபாண்டிய மரபினர்
இவெர்கமளப் பண்படுத்த முயன்ற முயற்சிகமள

எல்லபாம தங்களுமடய சுதந்தர உணர்மவெயும,
வகபாளமளயிட்டுத் தரியும வதபாழிமலயும,
கட்டுப்படுத்த ஒடுக்கும ஏற்பபாடுகளபாகசவெ
இவெர்கள புரிந்து வகபாண்டதுதபான் இதற்குக்
கபாரணம.
வதன் பழந்தீவுகளில் அங்கங்சக சிறு சிறு
குழுக்களபாகத் தரிந்துவெந்த இவெர்கள வதபாமக
எண்ணிக்மகயிற் சிறிது என்றபாலும இவெர்களிடம
வெலிமமயும, சூழ்ச்சியும, வகபாடுமமயும
மிகுதயபாயிருந்தன. பபாண்டிநபாட்டின் வெலிமம
மிகுந்த கடற்பமட மரக்கலங்கமளயும, வில்
வீரர்கமளயும வபருந் வதபாமகயினரபாக அனுப்பி
இந்தத் வதன் பழந்தீவுக் கடற் வகபாமலஞர்களின்
இனத்மதப் பூண்சடபாடு அழித்துவிடுவெது
சபாத்தய வமன்று சதபான்றினபாலும அப்படிச்
வசய்து தீர்த்துவிடுவெது இரபாசதந்தரமபாகபாது

என்று விட்டிருந்தபார் வவெண்சதர்ச் வசழியர். கடல்
வெழியபாக சவெறு நபாட்டினர் எவெசரனும
கபபாடபுரத்தன் சமசலபா பபாண்டிய நபாட்டின்
சவெறு கடசலபாரப் பகுதகளின் சமசலபா
பமடவயடுத்து வெருவெதபாயிருந்தபால் முதலில்
இந்தக் கடற்வகபாமலஞர்களின் தீவுகமளக்
கடந்சத வெரசவெண்டும. பிறவிக்
கலகக்கபாரர்களும, வகபாளமளக் கூட்டத்தனரும
ஆகிய கடற் குறுமபர்கள தங்கமளக் கடந்து யபார்
எங்கு சபபாக முயன்றபாலும வெழிமறித்துத்
வதபால்மல தருவெது இயல்பபாக இருக்கும.
இந்தக் கபாரணத்மத அந்தரங்கமபாகச் சிந்தத்துப்
பபார்த்த பின்சப அவெர்கமள அடக்குவெதுசபபால
அடக்கிவிட்டுக் கபபாடபுரத்துக்சகபா மற்ற
நகரங்களுக்சகபா விழபாவெணி நபாட்களில் அவெர்கள
வெருவெமதசயபா சபபாவெமதசயபா தடுத்து

ஒடுக்கபாமல் விட்டிருந்தபார் வபரிய பபாண்டியர்.
அநபாகுலனுக்கும தந்மதயபாரின் இந்த
இரபாசதந்தர ஏற்பபாடு பிடித்தருந்தது. இந்த
ஏற்பபாட்டிற்குப் பின்னரும கடற்
வகபாமலஞர்களின் சிறு சிறு வதபால்மலகள
அங்கங்சக எழுவெதுண்டபாயினும அவெற்மறச்
சபாதுரியமபாகவும, வபரும பமக மூளபாத
வெமகயிலும பபாண்டி நபாட்டபார் எதர்வகபாண்டு
ஒடுக்கி வெந்தனர்.
இப்படிப்பட்ட கடற் வகபாமலஞர்கள சிலமர
நகரணி விழபாவென்று இரவில் சதருலபா
முடிந்ததும சபாரகுமபாரனும, முடிநபாகனும
சந்தக்க சநர்ந்தது. சதருலபா முடிந்ததும
பமழயபடி சதர்கமளத் சதர்க்சகபாட்டத்தல்
வகபாண்டுவெந்து சசர்த்துவிட்டுப் பட்டினப்
பிரசவெசத்துக்கபாகப் புமனந்து வகபாண்ட

அலங்கபாரக் சகபாலங்கமளயும கமளந்துவிட்டு
உறக்கம வெரபாத கபாரணத்தனபால் பரிகளில்
முடிநபாகனும சபாரகுமபாரனும, சகபாட்மடக்கு
வவெளிசய புறப்பட்டிருந்தபார்கள.
கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்தற்குச் சற்சற
தளளி வெடபுறமுளள சிறு சிறு குன்றுகளில்,
கபபாடபுரத்தன் புகழ் வபற்ற இரத்தனச்
சுரங்கங்கள இருந்தன. இந்த இரத்தனபாகரங்கள
அமமந்தருந்த குன்றுப் பகுத முழுதும
முகவெசீகரம - எனப்படும ஒருவெமக விசசடமபான
எலுமிச்மச மரங்கள அடர்ந்து வெளர்ந்தருந்தன.
வபபான்னிறத்தற்குத் தளதளவவென்று பருமன்
பருமனபான எலுமிச்மசக் கனிகள மரகதப்பசுமம
சபபார்த்த இமலகளின் அடர்த்தயிசல
நிலவவெபாளியில் வசய்து வதபாங்கவிட்ட தங்கப்
பழங்கமளப்சபபால் மிக அழகபாகத் சதபான்றும.

குன்றுகளில் சபாமலகளும, கிமளச்
சபாமலகளுமபாக அங்கங்சகயிருந்த பல
இரத்தனபாகரங்களுக்குப் பிரியும சிறு
வெழிகளுமபாக இருக்கும.
குன்றுகள யபாவெற்றுக்கும உயரமபான இடத்தற்கு
மசகந்தரமமல என்று வபயர் வெழங்கி வெந்தது.
மணிமமல என்றும மக்கள அமதச் வசபால்லி
வெந்தபார்கள. மணிமமலயில் சுற்றுப்புற மண்சண
சிவெப்புப் வபபாடியபாகவும, நீலப் வபபாடியபாகவும,
பச்மசப் வபபாடியபாகவும வசய்து துவினபாற்சபபால
இரத்தனங்களில் நிறக்கலமவெயும ஒளி
வெண்ணமும வசறிந்து சதபான்றும. மணிமமல
உச்சியிலிருந்து கீசழ பபார்த்தபால் முதலில்
கமரசயபாரத்துப் புன்மனத் சதபாட்டமும,
அப்புறம நகரமும கடலும நிலவவெபாளியில்
மிகமிக அழகபாகத் சதபான்றும.

அந்தக் கபாட்சிமயப் பபார்த்து நீண்ட
நபாளபாகிவிட்டபடியபால் குருகுலவெபாசத்தலிருந்து
சகபா நகருக்கு வெந்து தங்கியிருக்கும இந்த
சவெமளயில் ஆவெசலபாடு புறப்பட்டிருந்தபான்
சபாரகுமபாரன். முடிநபாகனுக்சகபா இமளய
பபாண்டியனுக்குத் துமணயபாகச் வசல்ல
சவெண்டிய கடமமமயத் தவிர வபரிய
பபாண்டியருக்கபாக இமளயபபாண்டியசனபாடு
வசன்று அவெமனக் கண்கபாணிக்க சவெண்டிய
இரகசியப் வபபாறுப்பும இருந்தது. எனசவெ
முடிநபாகனும கமளப்மபப் வபபாருட் படுத்தபாமல்
உடன் புறப்பட்டிருந்தபான். அரச குடுமபத்தபார்
வெழக்கமபாக நகர் பரிசசபாதமனக்குப் சபபாவெது
சபபான்ற எளிய சகபாலத்தல் அவெர்கள இருவெரும
புறபட்டிருந்தனர். விழபா இரவின் அமமதயிலும
நகர் வபபாலிவு மிகுந்தருந்தது.

5. வதன்பழந்தீவுக் கடற்வகபாமலஞர்

நகரணி மங்கலத்தல் பல்சவெறு விதமபான
ஆரவெபார நிகழ்ச்சிகளில் எல்லபாம ஒடியபாடிக்
கமளத்த மக்கள கூடபாரங்களிலும
அறக்சகபாட்டங்களிலும வதருத்
தண்மணகளிலும சமமடகளிலுமபாக
முடங்கிவிட்டனர். சபாமக் சகபாழி கூவுகிற
சநரமும வநருங்கிக் வகபாண்டிருந்தது.
வதபாமலவிசல கடல் அமலகளின் ஒமச
கமரசயபாடு சமபாதும சநரத்தசல வபரிதபாகியும,
மற்ற சவெமளகளில் அடங்கியும ஒலித்துக்
வகபாண்டிருந்தது. பின்னிரவின் இதமபான வமன்
கபாற்றுக் குளிமரயும வமன்மமமயயும
இசலசபாகப் பூசிக்வகபாண்டு உலபா வெந்தது.

புட்பகத்தலிருந்தும, சபாவெகத்தலிருந்தும,
தருவித்துப் பயிர் வசய்து வெளர்க்கப்பட்ட
முகவெர்ணம முகவெசீகரம ஆகிய சபாத எலுமிச்மச
மரங்களின் பூக்கள கமவமன்று மணம பரப்பி
அந்த மசகந்தரமமலக் குன்றுகமளச் வசபாப்பன
புரியபாக்கிக் வகபாண்டிருந்தன.
அடி வெயிற்றின் உள மண்ணில் இரத்தனக்
கற்கமள விமளவிக்கும அசத நிலவெளம சமசல
வபபாற்கனிகளபாக மின்னும எலுமிச்மசப்
பழங்கமளக் வகபாத்துக் வகபாத்தபாகக் கனிய
மவெத்தருந்தன. பூக்களின் வெபாசமனசயபாடு
பழங்களின் வெபாசமனயும விரவி வெந்து அந்தப்
பகுதயில் நடந்து வசல்வெமதசய
சபபாமதயுண்டபாக்கும ஒருகபாரியமபாகச் வசய்து
வகபாண்டிருந்தன. அங்கங்சக இரத்தனக்
கற்கமள எடுப்பதற்கபாக அகழ்ந்து சதபாண்டப்

பட்டிருந்த வபருங்குழிகளில் நீர் சதங்கியிருந்து
கண்ணபாடியபாய் மின்னியது. குழிகளின் அருசக
குவிக்கப்பட்டிருந்த கற்களில் பட்மடத்
தீட்டப்பட்டும, இரத்தனமபாகியும, வபருமம
வபறபாது கழிக்கப்பட்ட சபாதபாரணக் கற்களகூடத்
தங்களிடமிருந்த ஏசதபா ஒரு நிறச் சிறப்பபாலும
வெடிவின் தனித் தன்மமயபாலும நிலவவெபாளியில்
பிரகபாசமபாகத் சதபான்றின.
மசகந்தர மமலக் குன்றுகளில் நீர்வெளம அதகம.
ஈரப்பபாங்கபான அந்த மண்ணில் மககளபால்
அகழ்ந்து சிறுகுழி சதபாண்டினபால் கூட நீர்
வபருகிவிடும. கிணறுகள சபபால் வவெட்டப்பட்ட
குழிகளில் விமரந்து ஊறும நீமர உடனுக்குடன்
சமசல இமறத்துக் வகபாட்டினபால்தபான்
சதபாண்டுகிறவெர்களுக்கும கற்கமள வெபாரிப்
வபரிது சிறிதபாகச் சலித்து எடுக்கிறவெர்களுக்கும

வெசதயபாயிருக்கும. அவ்வெபாறு நீர் இமறத்துக்
வகபாட்டுவெதற்கபாக மிடபா மிடபாவெபாய்க் கவிழ்த்துக்
கிடந்த வசப்புச் சபால்கள அங்கங்சக சதபான்றின.
கீசழ சகபா நகரில் விழபா நிகழும
கபாலமபாமகயினபால் இரத்தனபாகரங்கள
எனப்படும இரத்தனச் சுரங்கங்கள இருந்த
மசகந்தர மமலக் குன்றுகள
வவெறிச்சசபாடியிருந்தன. உடமபில் மண்ணும
சசறும படக் குழிகளில் இறங்கி சவெமல
வசய்யும பணியபாளர்களின் கூட்டமும
அவெரவெர்களுக்குக் கட்டமளயிடும இரத்தன
வெணிகர்களபாகிய சீமபான்களின் கூட்டமுமின்றி
மசகந்தர மமலசய வெறுமமயபாகிப்
சபபாய்விட்டது சபபாலிருந்தது. அந்த இரவின்
ஒடுக்கத்தல் குன்றுப் பகுதகளில் எங்சகபா நரிகள
ஊமளயிடும ஓமசமயயும கீசழ

கடலமலசயபாமசமயயும தவிர சவெறு
ஆரவெபாரங்கள இல்மல.
சிறிது சநரம மசகந்தரமமலக் குன்றுகளில்
சுற்றிவிட்டு அப்புறம கடற்கமரப் புன்மனமரத்
சதபாட்டத்தன் பக்கமபாகச் வசன்று அங்குத்
தங்கியிருக்கும பபாணர்களும விறலியர்களும,
ஒருவிதமபான குமறவுமின்றித்
தங்கியிருக்கிறபார்களபா என்பமதக்
கவெனித்துவிட்டு அப்புறம சகபாட்மடக்குள
சபபாய் அகநகரில் அரண்மமனமய அமடயலபாம
என்று புறப்படுமசபபாது எண்ணியிருந்தபான்
இமளயபபாண்டியன். ஆனபால், மசகந்தரமமலக்
குன்றுகளில் சுற்றிவிட்டுத் தருமபுமசபபாசத
அதக சநரமபாகிவிட்டது. தருமபி வெருமசபபாது
தற்வசயலபாக முடிநபாகனிடம வினபாவினபான்
சபாரகுமபாரன் :

"சகபா நகரிசலபா நமது கடற்பகுதகளிசலபா
குறுமபர்களின் வதபால்மலகள இப்சபபாதும
இருக்கின்றனவெபா? அல்லது அவெர்கள அடங்கி
வெழிக்கு வெந்து விட்டபார்களபா?"
"முழுமமயபாக அடங்கி விட்டபார்கள என்று
வசபால்ல முடியபாது. அவ்வெப்சபபாது கடற்
குறுமபர்களின் வதபால்மலகள ஏற்படத்தபான்
வசய்கின்றன. கடற்பகுதகமளத் தவிரக் சகபா
நகரிலும குறுமபர்களின் இரகசியக் குழுக்கள
உண்டு. இந்தக் குழுக்களபாலும அவ்வெப்சபபாது
கலகங்கள வெரும."
"பபாட்டனபாரும, என் தந்மதயும மனம மவெத்தபால்
இவெர்கமள ஒரு வநபாடியில் அழித்வதபாழித்து
விடலபாம. ஏன் சகபா நகருக்குளசளசய
இவெர்கமளக் கலகக் குழுக்களபாகவும,

வகபாளமளயிடுசவெபார்களபாகவும இன்னும விட்டு
மவெத்தருக்கிறபார்கவளன்று வதரியவில்மல..."
"கபாரணமில்லபாமல் வபரியவெர் எமதயும வசய்ய
மபாட்டபார். தவிரவும இந்தக் குறுமபர்கமளப்
பூண்சடபாடு அழிப்பவதன்பது அறசவெ
சபாத்தயமில்லபாத கபாரியம. சகபாமரப்
புற்கமளப்சபபால் அழித்து விட்சடபாவமன்று
நபாம நிமனக்கும சபபாசத தமலவயடுத்து
முமளக்கக் கூடியவெர்கள இவெர்கள.
இவெர்களுமடய ஆணிசவெரும, மூலமும
எங்வகங்சக ஊன்றியிருக்கின்றன என்பமதக்
கண்டு தீர்க்க முடியபாது. ஒருவென் அழிந்தபால் பலர்
எந்வதந்தத் தீவுகளிலிருந்சதபா வெருவெபார்கள.
குமபாரபபாண்டியர் நிமனப்பதுசபபால் இவெர்கமள
அவ்வெளவு எளிதபாக அழித் வதபாழித்து விட
முடியபாது..." என்றபான் முடிநபாகன்.

சபசிக்வகபாண்சட அருகருசக வெந்ததனபால்
இருவெரும தத்தம குதமரகமள விமரந்து
வசலுத்துவெதற்கு முயலவில்மல. கடற்கமரப்
புன்மனத் சதபாட்டத்மத அவெர்கள சுற்றியசபபாது
அங்சக தங்கியிருந்த கமலஞர்களின் கூடபாரங்கள
அமமதயில் ஆழ்ந்து சபபாயிருந்தன.
"அந்தப் வபண் கண்ணுக்கினியபாளும தன்
வபற்சறபார்களுடன் இங்சகதபான்
தங்கியிருப்பதபாய்க் கூறினபாள" என்று ஏசதபா
நிமனவுவெந்தவெனபாக முடிநபாகனிடம கூறினபான்
சபாரகுமபாரன். புன்மனத் சதபாட்டத்துக்கு அப்பபால்
கடசலபாரத்து நீர்க்கழிகளின் கமரயிசல
வெரிமசயபாக அடர்ந்து வசழித்தருந்த தபாழம
புதரில் பூக்கள நிமறய மடலவிழ்ந்ததன்
கபாரணமபாகசவெபா என்னசவெபா, மணம கபாற்றில்
மிதந்து வெந்து புன்மனத் சதபாட்டத்மத

நிமறத்தது. அந்தப் வபண்மணப் பற்றி நிமனவு
கூர்ந்த சவெமளயும இந்தத் தபாழமபூ நறுமணத்மத
உணர்ந்த சவெமளயும ஒன்றபாயிருந்த மங்கலத்மத
எண்ணிச் சபாரகுமபாரன் தனக்குள வியந்து
வகபாண்டபான்.
அமதயடுத்துப் புறநகரில் கமடசியபாக அவெர்கள
புகுந்த பகுத கடலிற் குளித்த முத்துக்கமளப்
பல்சவெறு வெணிகர்கள தரட்டி மவெத்தருந்த
கிடங்குகளபாகிய பண்டசபாமலகள நிமறந்த
வீதயபாகும. ஒவ்வவெபாரு பண்டசபாமலயும
முன்புறம வீதமய சநபாக்கிய வெபாயிலும,
பின்புறம பளளத்தல் படியிறங்கினபால்
அப்படிசய கடலில் படகுகள மூலம
மரக்கலங்களுக்கு ஏற்றி அனுப்ப
வெசதயுளளதபாகவும அமமந்தருந்தன. நகரணி
விழபாவுக்கபாகப் பண்டசபாமலகள மூடப்வபற்றுக்

கலகலப்பின்றி இருந்ததனபால் அப்பகுத
இருண்டுகிடந்தது. புறப்படுமசபபாது,
'இமளயபபாண்டியர் நகர் பரிசசபாதமனக்குப்
சபபாய் வெர ஆமசப்படுகிறபார். நபானும உடன்
சபபாய் வெருகிசறன் - என்று வபரியவெரிடம
வசபால்லிக் வகபாண்டு அவெர் அநுமதயுடன்தபான்
புறப்பட்டிருந்தபான் முடிநபாகன். அதனபால் அவென்
சநரமபாவெமதப்பற்றிக் கவெமலப்படபாமல்
சபாரகுமபாரன் சபபாகிற இடங்களுக்வகல்லபாம
உடன் சபபானபான்.
'அரசகுடுமபத்துக் கடமமகமளப் பழகிக்
வகபாளவெது சபபான்ற எந்தச் வசயமல
இமளயபபாண்டியர் வசய்தபாலும வபரியவெர்
அமதத் தடுக்கமபாட்டபாவரன்பது முடிநபாகனுக்குத்
வதரியும. விமலயுயர்ந்தமவெயும,
வபருமதப்புளளமவெயுமபான முத்துக்களடங்கிய

பண்ட சபாமலகள உளள வீதயில் அவெர்கள
வசல்லுமசபபாது சற்று முன் அவெர்களிருவெரும
எந்தக் கடற் வகபாமலஞர்கமளப் பற்றிப் சபசிக்
வகபாண்டிருந்தபார்கசளபா, அசத கடற்
வகபாமலஞர்கள சிலமரச் சந்சதகத்துக்குரிய
சூழ்நிமலயில் சந்தக்க சநர்ந்தது. ஒரு வபரிய
முத்துப் பண்ட சபாமலயின் வெபாயிலில் அவெர்கள
கூட்டமபாக நின்றிருந்தனர். இமளய
பபாண்டியரும, முடிநபாகனும, இருசளபாடு
இருளபாக அவெர்கள முத்துப் பண்டசபாமலயின்
வெபாயிற்கதவெருசக ஒதுங்கி நிற்பமதப் பபார்த்தும
பபார்க்கபாதவெர்கமளப்சபபால் குதமரகமள
விமரவெபாகச் வசலுத்தக் வகபாண்டு வதருவின்
மறுசகபாடிக்கு வெந்துவிட்டபார்கள என்றபாலும
வதருக்சகபாடியில் ஒர் ஒரமபாகச் சிறிதுசநரம
நின்றுவகபாண்டு அமதப்பற்றித் தங்களுக்குள
சபசிக் வகபாண்டபார்கள.

"சகபா நகரத்தன் இந்த மங்கலவிழபா
குறுமபர்களின் வகபாமலசயபா வகபாளமளசயபா
இல்லபாமல் நிமறவெமடய முடியபாவதன்று
வசபால்லுகிற அளவுக்கு இது ஒரு
வெழக்கமபாகிவிட்டது. புற வீதயின் இந்தப்
பண்டசபாமலகளினுளசள வகபாளமளயிட
இவெர்களுக்கிருக்கும வெசதகளசபபால் சவெறு
வெசதகள எங்கும கிமடக்கபாது. வகபாளமளயிட்ட
பண்டங்கமள அப்படிசய பின்புறம
வகபாண்டுவெந்து நிறுத்தய படகில்
ஏற்றிக்வகபாண்டு கடலுக்குள சபபாய்விடலபாம" என்று முடிநபாகன் கூறியமதக் சகட்டு
இமளயபபாண்டியருக்கு வநஞ்சம வகபாதத்தது.
முடிநபாகன் அப்படிப் சபசியதும அவெனுமடய
மனத்துக்குப் பிடிக்கவில்மல.

"இவதன்ன முடிநபாகபா? இந்தச் சமயத்தல் கமத
வசபால்லுவெமதப்சபபால் இந்த அரக்கர்கமளப்
பற்றி எனக்குச் வசபால்லிக் வகபாண்டிருக்கிறபாசய
நீ? இவெர்கமளத் தடுக்க நபாம ஏதபாவெது
வசய்யசவெண்டபாமபா? கண்ணபால் கண்ட பின்பும
வெபாளபா சபபாவெது நல்லதல்லசவெ? 'இவெர்களுமடய
வகபாமலசயபா, வகபாளமளசயபா இல்லபாமல்
விழபாசவெ நிமறவெமடயபாது' என்று நீ
வசபால்வெதுசபபால் நபாம நிமனத்துக்வகபாண்டு
சபசபாமல் சபபாய்விடமுடியுமபா?"
"முடியபாவதன்றபாலும சவெவறன்ன வசய்யலபாம
குமபார பபாண்டியசர? குறுமபர்களுமடய
உடலில் ஒடும குறுதயின் ஒவ்சவெபாரணுவிலும
வகபாமலவவெறி கலந்தருக்கும. யபார்
இன்னபார் என்று பபார்க்கபாமல் வநஞ்சுக் குழிமய
சநபாக்கி வெபாமளப் பிடிப்பது அவெர்கள இயல்பு.

பபாதுகபாப்பு ஏற்பபாடுகசளபா கருவிகசளபா இன்றி
வெந்தருக்கும நபாம இருவெரும பலரபாகக் கூடி
நிற்கும அவெர்களிடம சபபாய்ச் சிக்கிக் வகபாளவெது
நல்லவதன்றபா நிமனக்கிறீர்கள?"
"எப்படி இருந்தபாலும இமதத் தடுத்தபாக
சவெண்டும. அதற்கு வெழி வசபால் எந்த வெணிகரின்
முத்துக்களபாயினும அமவெ நமது கடலில்
விமளந்தமவெ. அவெற்மற நபாம வகபாளமளசபபாக
விடக்கூடபாது" - என்று மனம குமுறிப்
பிடிவெபாதமபாகப் சபசினபான் சபாரகுமபாரன்.
"இதற்கு ஒசர ஒரு வெழிதபான் இருக்கிறது! இந்த
இடத்தல் அதற்கு வெபாய்ப்பு உண்டபா இல்மலயபா
என்பமத இசதபா, பபார்த்துச் வசபால்லிவிடுகிசறன்"
- என்று விதயின் எதர்ச் சபாரியில் வெபானளபாவெ
மறித்துக் வகபாண்டிருந்த சகபாட்மட மதற்க வெமர

நிமிர்ந்து பபார்த்தபான் முடிநபாகன். அப்படிப்
பபார்த்த மறுகணசம அவென் முகம மலர்ந்தது.
கண்களிலும நமபிக்மக ஒளி வெந்து நிமறந்தது.
சமசல சகபாட்மடப்புற மதற்கவெரின் உச்சிமயப்
பபார்த்தபின் தருப்தசயபாடும நமபிக்மக நிமறந்த
குரலிலும இமளயபபாண்டியமர சநபாக்கிக்
கூறலபானபான் முடிநபாகன் :
"ஒரு வெழி இருக்கிறது குமபாரபபாண்டியசர! இந்த
இடத்தல் இப்சபபாது இந்த அகபால சவெமளயிசல
நமக்குப் பயன்படக்கூடிய உதவி அது
ஒன்றுதபான். நபாம அவெர்களிடம
சிக்கிக்வகபாளளபாமசல அவெர்கள நமமிடம
பயந்து ஒடுமபடி வசய்ய சவெண்டுமபானபால்
இமதத் தவிர சவெறு வெழியில்மல. என்சனபாடு
தமய வசய்து தபாமதமின்றி உடசன நபான்

கூப்பிடுகிற இடத்துக்குக் குமபாரபபாண்டியரும
வெரசவெண்டும."
"இத்தமன அவெசரமபாக என்மன எங்சக
அமழக்கிறபாய் முடிநபாகபா?"
"அவெற்மற எல்லபாம விவெரம வசபால்லி விவெபாதக்க
இப்சபபாது சநரமில்மல. புறநகரிலிருந்து
சகபாட்மட மதல்சமல் ஏறுவெதற்குளள
வெழிகளில் ஒன்று இந்த இடத்தலிருந்து மிக
அருகிலுளள மதற்கவெர்ப் பகுதயில் உளளது.
இப்படிப் புற நகரிலிருந்து மதல் சமல்
ஏறுவெதற்குளள வெழிகளுக்குப் வபருங்கதவும
அந்தப் வபருங்கதவினூசட அமமந்த சிறிய
தட்டவெபாயில் கதவும அவெற்றிற்குக் கபாவெலபாக
ஆயுதந்தபாங்கிய யவெனக் கபாவெல் வீரனும உண்டு

என்றபாலும, நபாம எப்படியும அவெற்மறக் கடந்து
மதல்சமல் ஏறியபாக சவெண்டும."
"ஏறி என்ன சபாதத்துவிட முடியும?"
"முடிகிறதபா இல்மலயபா என்றுதபான்
பபாருங்கசளன்?"
-இருவெரும தத்தம குதமரகமள விமரந்து
வசலுத்தச் வசன்று அந்த இடத்மத அமடந்தனர்.
குதமரகளிலிருந்து கீழிறங்கிப் படிவெழிக்கு
நுமழவெபாயிலபான வசப்புத்தட்டி வெபாயிற் கதமவெத்
தட்டியதும பூதபாகபாரமபான சதபாற்றத்மதயுமடய
கருங்குன்று சபபான்ற யவெனக் கபாவெல் வீரன்
ஒருவென் வெந்து கதமவெத் தறந்தபான். அவென்
மகயிலிருந்த தீப்பந்தத்தன் ஒளியின் இமளய
பபாண்டியர் தனது வெலது கரத்மத முன் நீட்டி
முத்தமர சமபாதரத்மதக் கபாண்பித்தசபபாது

பயபக்தயுடன் மககூப்பி வெணங்கி
வெழிவிட்டபான் அவென். இமளய பபாண்டியனும,
முடிநபாகனும உளசள நுமழந்துவகபாண்டு
தட்டிவெபாயிற் கதமவெ மறுபடியும அமடத்துத்
தபாழிட்டு விடுமபாறு அவெனுக்குச் மசமக
கபாட்டினர்.
அவென் வவெளிசய நின்ற குதமரகமளச் சுட்டிக்
கபாண்பித்துச் மசமகயபால் முடிநபாகனிடம ஏசதபா
வினவினபான். 'குதமரகள அங்கு நின்றபால்
நின்றுவிட்டுப் சபபாகட்டும நீ கதமவெ அமடத்து
உடசன உட்புறமபாகத் தபாழிடு' என்று முடிநபாகன்
கடுமமயபான முகக்குறிப்சபபாடு விளக்கியவுடன்
அவென் கனமபான வசப்புத்தட்டி வெபாயிற்கதமவெ
உட்புறமபாகத் தபாழிட்டபான்.

6. கபபாடத்தல் ஒரு களவு

மதல்சமல் அந்த இடத்தற்கு வெந்த பின்புதபான்
முடிநபாகன் வசய்த சமசயபாசிதமபான
சயபாசமனயின் சிறப்பு இமளய
பபாண்டியனுக்குப் புரிந்தது. முடிநபாகனின்
அனுபவெ அறிமவெயும, கபபாடபுரத்தன்
சகபாட்மட மதற்கவெர்களில் எங்வகங்கு எந்வதந்த
நுணுக்கங்கள அமமந்தருக்கின்றன என்பது
பற்றி அவெனுக்கிருந்த ஞபாபகத்மதயும வபரிதும
வியந்தபான் சபாரகுமபாரன். நூற்றுக்கணக்கபான
கடற்குறுமபர்கள எதர்த்து நின்றபாலும தபாக்கி
அழிப்பதற்கு சவெண்டிய வெசதகள அப்சபபாது
அந்த இடத்தல் இருந்தன. பபாட்டனபார் அந்த
மதமலயும, சகபாட்மடமயயும
அமமத்தருக்கும விதத்மதயும நுணுக்கத்மதயும

இமளயபபாண்டியனபான சபாரகுமபாரன்
வியந்துவகபாண்டிருக்குமசபபாசத கீசழ குனிந்து
அமர்ந்த முடிநபாகன் அந்த இடத்தல் கயிற்றபால்
பிமணக்கப்பட்டிருந்த மபாவபரும மரஉருமள
ஒன்மறக்குறித்து, "இசதபா பபார்த்தீர்களபா?" என்று
வியப்பு நிமறந்த குரலில் கூறிக்வகபாண்சட
சுட்டிக் கபாண்பித்தபான். அந்த உருமளமயப்
பிமணத்தருந்த கயிறுகமளச் சுழற்றி முடிநபாகன்
சவெகமபாக அவெற்மற இயக்கியசபபாது மிக
விமரவெபாக அடுத்தடுத்துப் பல அற்புதங்கள
நிகழ்ந்தன.
இயந்தரப் வபபாறிகளபால் நுணுக்கமபான
சவெமலப்பபாடுகள வசய்யப்பட்டிருந்த அந்த
இடத்து மதற்சவெரிலிருந்து அடுக்கடுக்கபாக
அமபுகள பபாயத் வதபாடங்கியசபபாது கீசழ
முத்துப் பண்டசபாமலமயக்

வகபாளமளயிடுவெதற்கபான ஏற்பபாடுகமளச்
வசய்துவகபாண்டிருந்த கடற்வகபாமலஞர்கள
தமகத்துப் பதுங்கலபாயினர். கூரிய முமனயுடன்
கூடிய அமபு மமழயிலிருந்து தப்புவெதற்கபாகப்
பண்டசபாமலயின் சுவெசரபாடு சுவெரபாக
ஒண்டிக்வகபாளவெமதத் தவிர அவெர்களபால்
சவெவறதுவும வசய்யமுடியபாத நிமல
ஏற்பட்டுவிட்டது.
வில்வலறி வியன்வபபாறி - கல்லிடு கூமட
சபபான்ற பல்வெமக இயந்தரப் வபபாறிகள அந்த
மதலில் அங்கங்சக அமமக்கப்பட்டிருந்தமதத்
தக்கசமயத்தல் நிமனவூட்டியதற்கபாக
முடிநபாகமனப் பபாரபாட்டினபான் சபாரகுமபாரன்.
இந்தச் சமசயபாசிதமபான கபாரியத்தனபால்
முத்துப்பண்டசபாமல வகபாளமள சபபாகபாமல்
கபாப்பபாற்றிய அவெர்கள அசதசமயத்தல் தங்கள

குதமரகமளக் வகபாளமளசபபாக விடுமபடி
சநர்ந்தது. மதலிலிருந்து எதர்பபாரபாத
தபாக்குதமலக் கண்ட வகபாமலஞர்களில் சிலர்
பின்பக்கமபாகக் கடலில் நிறுத்தயிருந்த
படகுகளில் எறித் தப்பினர். சவெறு சிலர்
வீதவெழிசய ஓடிவெந்த சபபாது மதற் சுவெரருசக
நிறுத்தப்பட்டிருந்த இவெர்களுமடய
குதமரகளில் ஏறித் தப்பிவிட்டனர். முத்துப்
பண்டசபாமலமயக் கபாப்பபாற்றிய
வபருமமசயபாடு தங்கள பரிகமள இழந்து
நடந்சத அரண்மமனக்குத் தருமபினபார்கள
முடிநபாகனும சபாரகுமபாரனும.
மறுநபாள கபாமலயில் விடிந்ததும பபாட்டனபார்
வவெண்சதர்ச் வசழியர் இமளயபபாண்டியமனச்
சந்தத்தசபபாது சகட்ட முதல் சகளவி, "இரவில்
நகருலபா முடிந்த பின்பும வநடுசநரம நீ

தருமபிவெரவில்மலசய? உன்னுமடய
பளளியமறயில் கூட உன்மனக்
கபாணமுடியவில்மல. அவ்வெளவு சநரம எங்சக
சபபாயிருந்தபாய்?" - என்பதுதபான்.
இமளயபபாண்டியனிடம அவெர் இந்தக்
சகளவிமயக் சகட்டசபபாது, சதர்ப்பபாகன்
முடிநபாகனும அங்கு உடனிருந்ததனபால் அவெசன
பபாட்டனபாருக்கு மறுவமபாழி கூறிவிட்டபான்.
"இமளயபபாண்டியர் நகர் பரிசசபாதமனக்குப்
சபபாக சவெண்டுவமன்று ஆமசப்பட்டபார்.
மசகந்தரமமலப் குன்றுகளிலுளள
இரத்தனபாகரங்கமளயும கடற்கமரசயபாரத்துப்
புற வீதயிலுளள முத்துப் பண்டசபாமலகமளயும
சுற்றிப் பபார்த்துவிட்டு அரண்மமனக்குத்
தருமபிசனபாம" - என்று முடிநபாகன்
கூறியவுடசன, "குறிப்பிடக்தக்க நிகழ்ச்சிகள

எமவெசயனும உண்டபா?" - என்று அவெமனசய
சமலும சகட்டபார் வபரியவெர்.
முடிநபாகன் உடசன முத்துப் பண்டசபாமல
நிகழ்ச்சிமய விவெரித்தபான். அப்படி விவெரித்துச்
வசபால்லுமசபபாது தபான் பபாட்டனபாரிடம
அமதப்பற்றிச் வசபால்லுவெமத
இமளயபபாண்டியர் விருமபுகிறபாரபா,
விருமபவில்மலயபா, என்பமத அறிய
இமடயிமடசய அவெருமடய முகபபாவெத்மதயும
கவெனித்துக் வகபாண்டபான். அவென்
எல்லபாவெற்மறயும கூறி முடித்ததும முத்துப்
பண்டசபாமலயிற் வகபாளமள சபபாகபாமல்
கபாப்பபாற்றியதற்கபாக அவெர்களிருவெமரயும
மனமபாரப் பபாரபாட்டினபார் வவெண்சதர்ச் வசழியர்.

"இப்படிக் கபாரியங்களதபான் அரச குடுமபத்தன்
சிறப்மபயும, குடிப் வபருமமமயயும
கபாப்பபாற்றக் கூடியமவெ. 'நபாடு எங்கும வெபாழ சகடு
ஒன்றுமில்மல' - என்று வெசனசம வசபால்வெபார்கள.
நபாடு எங்கும வகபாமல களவு வபபாய்
வெஞ்சகமின்றிக் கபாப்பது நமது கடமம.
கபபாடபுரம சகபா நகரபாக அமமந்ததலிருந்து
ஒவ்சவெபார் நகரணி மங்கல நபாளிலும இந்தக்
கடற்குறுமபர்கள இப்படி ஏதபாவெது சிறிதபாகசவெபா,
வபரியதபாகசவெபா கலகம வசய்யத் தவெறுவெசத
இல்மல. இவெர்களுக்கு ஒரு கண் நம நகரத்து
விமலமதப்பற்ற முத்துப் பண்டசபாமலகளின்
மீவதன்றபால் இன்வனபாரு கண் நமது மபாவபரும
கபபாடங்களின் உச்சியில் பதத்துளள
இரத்தனங்களின் மீது இருக்கிறது. அவுணர்
வீதயிலுளள முரச சமமடக்கருசக இந்தக்
கடற்குறுமபர்களுக்கு ஒற்றுச் வசபால்லும

துசரபாகிகள சிலரும இருப்பதபாக
விவெரமறிந்தவெர்கள வசபால்லுகிறபார்கள. அந்தக்
கயவெர்கள யபாவரன்றும இன்று வெமர
கண்டுபிடிக்க முடியவில்மல..."
"முயன்றபால் அமதயும கண்டு பிடித்து விடலபாம"
என்று பபாட்டனபாருக்குப் பயந்துவகபாண்சட
அவெருமடய முகத்மதப் பபார்க்கத்
தயங்கியவெனபாக முடிநபாகனிடம
வசபால்வெதுசபபால் கூறினபான் சபாரகுமபாரன். அமதக்
சகட்ட பபாட்டனபாரிடமிருந்து அவெனுக்கு
நீண்டசதபார் அறிவுமரசய கிமடத்தது.
"கண்டு பிடிக்க முடியுவமன்பதல் எனக்கும
ஐயமில்மல குழந்தபாய்! ஆனபால் இதல் சிறிது
இரபாஜதந்தரமும சவெண்டியிருக்கிறது.
இங்கிருக்கும முரட்டு அவுணர்களில் பலர்

புததபாக இந்த நகமர அமமக்குமசபபாது நமது
மபாவபரும சகபாட்மட மதல்கமள
உருவெபாக்கவும, அகழிகமள வவெட்டவும,
சதர்க்சகபாட்டம சமமக்கவும பணியபாட்களபாக
வெந்து பின் இங்சகசய தங்கிவிட்டவெர்கள.
அவெர்கள ஒன்றபாக இமணந்து தங்கித் தங்கள
குடியிருப்பு வீதமயசய இந்நகரின் புறத்சத
அமமத்துக் வகபாண்டவெர்கள. சகபா நகருக்கு
அப்பபாலுளள கடற்பகுதகளில் இருக்கும
தீவுகளில் அங்கங்சக கூட்டம கூட்டமபாக
வெபாழும இந்த இரபாட்சசக் குழுவினர்கமள
முழுமமயபாகப் பமகத்துக் வகபாளவெதல் சகடு
உண்டு. பமக வநஞ்சமுளள இவெர்கள
வகடுதல்கமள இப்படிசய வெளர விடுவெதலும
சகடு உண்டு. பிற்கபாலத்தல் இந்த நபாட்மட
ஆளும வபபாறுப்பு உன் மகக்கு வெருமசபபாது
இவெற்மற எல்லபாம பற்றி நீ இன்னும மிக

அதகமபாகச் சிந்தக்க சவெண்டியிருக்கும.
பமகவெர்கமளவிடக் வகட்டவெர்கள
நண்பர்கமளப் சபபால் தரியும பமகவெர்கள
தபான்." என்றபார் அவெனுமடய பபாட்டனபார்.
அப்சபபாது அவெருமடய நமரத்த மீமசயும
சுருக்கம விழுந்த முகமும குழிந்த கண்களும
எத்தமனக்வகத்தமன முதுமமயபாகத் தளர்ந்து
சதபான்றினசவெபா அத்தமனக்கத்தமன
அநுபவெச்சபாயமல நிமறத்துக்
வகபாண்டனவெபாகவும இமளய பபாண்டியனின்
கண்களுக்குத் சதபான்றின. கபபாடபுரம என்னும
வபபான்மயமபான புதுக் சகபா நகமர
இத்தமகயவதபாரு கமபீரம வெபாய்ந்த
தமலநகரமபாக உருவெபாக்கப் பபாட்டனபார் பட்ட
சிரமங்கமளயும, துன்பங்கமளயும பற்றிப்

பிளமளப் பருவெத்தலிருந்து கமத கமதயபாகக்
சகளவிப்பட்டிருந்தபான் அவென்.
ஒருகணம அந்த முதயவெர்தன் பபாட்டனபார் என்ற
உறமவெ மறந்து, 'கபபாடபுரத்மத எண்ணத்தல்
உருவெபாக்கிப் பின் இயல்பிலும உருவெபாக்கியவெர்
என்ற வியப்புடன் ஏறிட்டுப் பபார்த்தசபபாது
அந்தச் சபாதமனமயச் வசய்தவெமரப் பற்றிய
ஞபாபகம மமலப்பூட்டுவெதபாயிருந்தது அவெனுக்கு.
அவெசரபா அவெனிடம சமலும சமலும
உற்சபாகமபாகப் பல வசய்தகமளக் கூறத்
வதபாடங்கிவிட்டபார்.
"இந்த நகரத்மத உருவெபாக்கிய புததல் எத்தமன
இரவுகள எத்தமன விதமபான சகபாலங்களில்
உறக்கமின்றி நகர் பரிசசபாதமனக்கபாக நபான்
அமலந்தருக்கிசறன் வதரியுமபா? தருடர்களும,

கபாமுகர்களுமதபான் எந்தக்கபாலத்தும ஆட்சியின்
எதரிகள. இவெர்கள விழித்தருக்கும சநரசமபா
இரவு. இவெர்கமளத் தருத்தக் கபாவெல்
வீரர்கமளயும நீதமயயுசம நமபி இரபாமல்
நபாசன சுற்றி அமலய விருமபுசவென் குழந்தபாய்!
"மபாவபரும துமறமுகத்தல் வதன்கடல் வெழி
வெரும பல நபாட்டுக் கப்பல்களும நின்று
சபபாவெதபால் இங்கு நபாலபா சதசத்து மக்களும
தரிகின்றனர். அவெர்கமள அறிவெதும,
உணர்வெதும அரசனுக்குப் பயன்படும என்பமத
நீயும ஒப்புக் வகபாளவெபாய்! அவிநயனபாரும,
சிகண்டியபாரும, உனக்கு நூலறிமவெக்
கற்பிக்கலபாம. உலகியமல நீசய கற்றுத்தபான்
அறியசவெண்டும. அநுபவெம மட்டும சதடி
அமலந்சத அமடய முடிந்தது.
'இரவில்கபால்கடுக்க நகர் சுற்றுவெதபா என்று

தயங்கக் கூடபாது. குறுமபர்களும,
அவுணர்களுமபாகத் தரியும கடற்வகபாமலஞர்கள
ஒருவெமகயில் நமக்குப் பபாதுகபாப்பு. சவெவறபாரு
வெமகயில் அந்தரங்கமபாக நமக்குப் பமக.
"மபார்பின் சமல் விழுந்துவிட்ட பபாமமப
வெபாளபால் வவெட்ட முடியபாது. வவெட்டினபால் நம
மபார்பிலும வவெட்டுப்படும. இந்தக்
கடற்வகபாமலஞர்களின் பமகயும ஒருவிதத்தல்
அப்படிப் பட்டது. இவெர்கமள ஒடுக்குமசபபாது
மிகவும கவெனமபாகச் வசயல்படசவெண்டும.
அவெர்கள நமமம அழிக்க விட்டுவிடவும
கூடபாது. அவெர்கமள அழிப்பதபாக எண்ணி நபாசம
நமமம அழித்துக்வகபாண்டுவிடவும கூடபாது.
சநற்று நீ முடிநபாகசனபாடு நகர் பரிசசபாதமனக்குச்
வசன்றமத நபான் மனமபாரப் பபாரபாட்டுகிசறன்
குழந்தபாய்! மீன்குஞ்சுக்கு நீந்தக் கற்றுக் வகபாடுக்க

சவெண்டியதல்மல. சபபாகப் சபபாக நீயபாகசவெ
எல்லபாம வதரிந்துவகபாளள சநரிடும. உனக்சக
எல்லபாம வதரிந்து வகபாளளசவெண்டும என்ற
ஆவெலும வெரும" என்றபார் வபரிய பபாண்டியர்.
பபாட்டனபாரிடம விமடவபற்றுச் வசன்று அன்று
பகலில் தபாய் தசலபாத்தமமயபாருடன் வநடுசநரம
உமரயபாடிக் வகபாண்டிருந்தபான் சபாரகுமபாரன்.
இமசத்துமறயிற் வபருவெல்லமம பமடத்த
அவென் தபாய் அன்பபாகவும கனிவுடனும
அவெனுமடய இமசத்தறமமமயப்
பரிசசபாதத்தபாள. குருகுல வெபாசத்துச்
வசய்தகமளப் பற்றியும அவெனுமடய தபாய்
அவெனிடம ஆவெசலபாடு ஒவ்வவெபான்றபாகக்
சகட்டபாள. பிற்பகலில் முடிநபாகனுடன்
சதர்க்சகபாட்டத்தற்குப் சபபாயிருந்தபான்
இமளயபபாண்டியன். சதர்க்சகபாட்டத்தலிருந்து

முன்னிரவில் அரண்மமனக்குத்
தருமபியபின்னர் முதல்நபாள சபபாலசவெ,
'நளளிரவில் இன்றும நகர் பரிசசபாதமனக்குப்
சபபாகலபாம' என்ற இமளயபபாண்டியனின்
விருப்பத்தற்கு முடிநபாகனும இணங்கினபான்.
வதபாடர்ந்து ஒசர விதபாகப் சபபாவெதும, வெருவெதும
சந்சதகத்துக்கு இடம தரும என்பதனபால்
அன்றிரவு குதமரகளில் வசல்லபாமல் நடந்சத
வசல்லலபாம என்று முடிவு வசய்தருந்தபார்கள
அவெர்கள. சதசபாந்தரிகளபாக யபாத்தமர வசல்லும
யபாத்ரீகர்கமளப் சபபான்ற சகபாலத்தல் புறப்பட்ட
அவெர்களிருவெரும சகபாட்மடக்கு வவெளிசய
புறவீதக்கு வெந்து சுற்றினர். அவெர்கள புறவீதக்கு
வெந்த சிறிது சநரத்தற்வகல்லபாம புறநகமரயும
அகநகமரயும பிரிக்கும சகபாட்மடக்
கபபாடங்கமள அமடந்து விட்டனர். இரண்டு

கபபாடங்களிலுமபாகச் சசர்த்து ஈரபாயிரம
வவெண்கல மணிகளுக்கு சமல் உளள அந்தக்
கபபாடங்கமள இழுத்தமடக்குமசபபாது கபபாடபுர
நகரின் சுற்றுப்புறத்தல் சில கல் வதபாமலவுவெமர
கணிர் கணிர் என்று மணிகளின் ஒலி எழுந்து
சகட்பது வெழக்கம. பல்லபாயிரம மணி நபாக்குகள
கலீர் கலீவரன்று ஒலித்துச் சிதறும அந்த
ஓமசமயச் வசவியுற்றுத் 'தமலநகரில்
சகபாட்மடக் கதமவெ அமடத்து விட்டபார்கள' என்று அக்கமபக்கத்துச் சிற்றுபார்களில்
உளளவெர்கள சபசிக் வகபாளவெதுண்டு.
அன்றும நகர் பரிசசபாதமனகபாகப் புறநகருக்கு
வவெளிசய வெந்துவிட்டபின் இமளய
பபாண்டியரும, முடிநபாகனும, இந்த ஓமசமயக்
சகட்சட கபபாடங்கள அமடக்கப்படுவெமத
உணர்ந்தனர். முதல் கபபாடத்மத அமடக்கும

மணிசயபாமசமயக் சகட்சட வவெளிசய
வெந்தருந்தவெர்களில் சகபாட்மடக்குள
கபாரியமுளளவெர்கள விமரந்து உளசள சபபாய்விட
முடியும. அதற்கு வெபாய்ப்பபாகசவெ முதல்
கபபாடத்மத அமடப்பதற்கும இரண்டபாவெது
கபபாடத்மத அமடப்பதற்கும நடுசவெ அமர
நபாழிமகப்சபபாது இமட சநரம வகபாடுத்து
வெழக்கமபாக அமடத்தனர்.
முதல் நபாள சதருலபாவின் கபாரணமபாகக்
கபபாடங்கள அமடக்கப்படவில்மல. நகரின்
வபயமரசய தங்கள வபயரபாகக் வகபாண்டிருக்கும
அந்தப் புகழ்வெபாய்ந்த கபபாடங்கள ஆண்டின்
நபாட்களில் அமடக்கப்வபறபாத ஒசர தனம இந்த
நகரணி மங்கல நபாள மட்டுமதபான்.
கபபாடங்களின் பல பகுதகளில் விமலயுயர்ந்த
முத்துக்களும உச்சியிலுளள குமிழ்களில் விமல

மதப்பு அற்ற வபரிய வபரிய சிவெப்பு
இரத்தனக்கற்களும பதக்கப் வபற்றிருந்தன.
அவெற்மறத் தருடும சநபாக்குடசனபா, வபயர்த்து.

7. அவுணர் வீத முரச சமமட

இரவில் புறவீத வெழிசய வெபானளபாவி நிற்கும
கபபாடங்கமள சநபாக்கி அவெர்கள நடந்து வசன்ற
கபாட்சி வபருமமலமய எதர்த்துச் சிறு
கருங்குன்றுகள விமரவெபாக உருண்டு வசல்வெது
சபபாலிருந்தது.
"எமதச் சுமந்துவகபாண்டு இப்படி கபபாடங்கமள
சநபாக்கிப் சபபாகிறபார்கள இவெர்கள?
அமடத்துவிட்ட கபபாடங்கமள இவெர்களுக்கபாக
இனி யபார் தறக்கப் சபபாகிறபார்கள? உன்னபால்
ஏதபாவெது அதுமபானம வசய்ய முடிகிறதபா?" என்று
முடிநபாகமனக் சகட்டபான் இமளயபபாண்டியன்.
உடசன பதல் கூற முடியபாமல் சில விநபாடிகள
சிந்தமனசயபாடு தயங்கிய பின் "முன்பும இப்படி

நடந்தருக்கிறது. ஒருசவெமள இன்றும அப்படி
ஒரு முயற்சி வசய்கிறபார்கசளபா என்னசவெபா?
எமதயும வபபாறுத்தருந்து பபார்த்தபால்தபான்
வதரிந்துவகபாளள முடியும. என் அநுமபானம
சரியபாகவும இருக்கலபாம. முற்றிலும
பிமழயபாகவும சபபாய்விடலபாம..." என்றபான்
முடிநபாகன்.
"எந்த அநுமபானம?"
"தமய வசய்து சில விநபாடிகள வபபாறுத்தருங்கள
இமளய பபாண்டியசர! சநருக்கு சநர்
யபாவெற்மறயும பபார்த்து விடலபாம."
"ஆவெமல அடக்க முடியவில்மல! ஆத்தரமும
வெருகிறது..."

"ஆவெல் கபாரியத்மதக் வகடுத்துவிடும! ஆத்தரம
இப்சபபாது இந்த இடத்தல் பயன்படபாது."
"இந்தத் தடியர்களுக்கு இரவு சவெமளயில்கூட
உறக்கம, கமளப்பு, சசபார்வு எதுவுசம
கிமடயபாதபா?"
"அதுதபான் தருடனும, கபாமுகனும, மற்றவெர்கள
உறங்கும சநரத்தல்கூட உறங்குவெதல்மல என்று
கபாமலயில் உங்கள பபாட்டனபார் அழகபாகச்
வசபான்னபாசர!"
"அவெர்கமளக் கண்கபாணிக்க சவெண்டிய
நமமமயுமல்லவெபா உறக்கமிழக்கச்
வசய்கிறபார்கள?" என்று இமளயபபாண்டியர்
சலிப்பும, சகபாபமுமபாகப் பதலுமரத்தசபபாது
கபபாடத்தன் பக்கசம மவெத்த கண் மபாறபாமல்
கூர்ந்து சநபாக்கிக் வகபாண்டிருந்த முடிநபாகன்,

"இப்சபபாது பபாருங்கள அங்சக என்ன நடக்கிறது
வதரிகிறதபா?" என்று சுட்டிக் கபாட்டினபான்.
வகபாண்டு வசன்ற வபபாதகளிலிருந்து
கபபாடத்துக்கு முன்னபால் வவெண் சமகமசபபால்
எமதசயபா வகபாட்டிக் குவித்தபார்கள அந்த
அவுணர்கள.
"என்ன அது?"
"பஞ்சு இமழகள."
"பஞ்மசக் வகபாண்டு என்ன வசய்யப்
சபபாகிறபார்கள இங்சக?"
"என்ன வசய்கிறபார்கள என்றுதபான்
பபாருங்கசளன்?"

-முடிநபாகசனபாடு இமளயபாண்டியனும
அவெர்களுமடய விசித்தரச் வசயமலக் கூர்ந்து
கவெனிக்கலபானபான் . வபபாதகமள எல்லபாம
அவிழ்த்து உதறியபின் கபபாடங்களில் கீழிருந்து
வெரிமச வெரிமசயபாகக் குமிழ்களில் இமணந்து
வதபாங்கிய வவெண்கல மணிகமளப் பக்கத்துக்கு
இருவெர் வீதம நிமிர்த்தப் பிடித்து உளபுறமிருந்த
நபாக்குகமளயும மணிகளின் உடல்கமளயும
நடுசவெ பஞ்சு இட்டுத் தணித்து
ஒமசவயழபாதபடி வசய்தனர் அவெர்கள. நபாக்குகள
அடித்துக் வகபாண்டு மணிசயபாமச எழுப்பபா
வெண்ணம உளசள பஞ்சு இட்டுத் தணித்த பின்
மணிகள எவ்வெளவு ஆடினபாலும ஒலி எழபாது.
ஒலி எழபா விட்டபால் கதவுகளின் குமிழ்கமளப்
பற்றிப் பயமின்றி சமசல ஏறி முத்துக்கமளசயபா
இரத்தனங்கமளசயபா வபயர்க்கலபாம. மிகவும
தந்தரமபாக இந்த ஏற்பபாட்மடச் வசய்யலபாயினர்

அவுணர்கள. இமதக் கண்டு பரபரப்பும
ஆத்தரமும அமடந்த இமளயபபாண்டியன்,
"இவதன்ன முடிநபாகபா! நபாம ஏன் இந்த
அக்கிரமத்மதப் பபார்த்துக் வகபாண்டு நிற்க
சவெண்டும? இரண்டு கதவுகளிலும முதல்
வெரிமச மணிகமள முழுவெதும பஞ்சிட்டு
அமடத்து ஊமமயபாக்கிவிட்டபார்கசள? இன்னும
பத்து வெரிமசயும இப்படிச் வசய்து விட்டபால்
சுலபமபாகக் கதவில் ஏறி முத்துக்கமளப்
வபயர்க்கலபாசம? இருபது வெரிமச பஞ்சு
தணித்து விட்டபால் சமசலயிருக்கும
இரத்தனங்கமளக்கூடப் வபயர்த்து விடலபாம!
இந்த நிமலயில் கதவுகளின் அருசகயுளள
கபாவெல் மபாடங்களிலிருக்கும வீரர்கமளயபாவெது
நபாம கூக்குரலிட்டு எழுப்பலபாசம?" என்று

பதறினபான். முடிநபாகசனபா மிகவும நிதபானமபாக
இமளயபபாண்டியனுக்கு மறுவமபாழி கூறினபான்.
"இப்படிப் பலமுமற வசய்து சதபாற்றும இவெர்கள
இதல் இன்னும நமபிக்மக இழக்கவில்மல
என்பதுதபான் எனக்கு வியப்மப அளிக்கிறது.
வகபாக்கின் தமலயின் வவெண்வணமய மவெத்துப்
பிடித்து விடலபாவமன்பது சபபான்ற முயற்சி இது
இதல் அவெர்கள கபாரியம ஒருசபபாதும
நிமறசவெறபாது" என்ற முடிநபாகனின்
வெபார்த்மதகமளக் சகட்டு
இமளயபபாண்டியனுக்கு சகபாபசம வெந்து
விட்டது.
"இன்னும நபாம வெபாளபாவிருந்தபால் நகரின்
உமடமமகள வகபாளமள சபபாய்விடும உன்
நிதபானம என் வபபாறுமமமயச் சசபாதக்கிறது."

"ஒரு வகபாளமளயும சபபாகபாது பதறபாமலிருங்கள
இந்த இடத்தல் இயற்மக நமக்கு
அற்புதமபானவதபாரு வெசதமயச் வசய்து
வகபாடுத்தருக்கிறது. இப்சபபாது நபாம மனம
மவெத்தபால் தபான் இந்த இடத்தலிருந்சத
அத்தமன கபபாடத்து மணிகமளயும ஊசர
எழுந்தருக்குமபடி ஒலிக்கச் வசய்து விட
முடியும..."
"நீ சபசுவெது கமத கபாரியத்தல் நடப்பமதச்
வசபால்! சபாத்தயமபானமத விட்டுவிட்டுக்
கற்பமனயில் மூழ்கபாசத... முடிநபாகபா!"
"நபான் வசபால்வெது எதுவும கற்பமனயில்மல!
எத்தமனசயபா முமற தங்கள பபாட்டனபாருடனும,
தந்மதயபாருடனும நகர் பரிசசபாதமனக்கு
வெந்தருக்கிசறன் நபான். உலகியலனுபவெத்தல்

தங்கள பபாட்டனபாமரவிடச் சபாமபார்த்தயசபாலி
இனிசமல் பிறந்து வெந்தபால்தபான் உண்டு.
சமசயபாசித ஞபானத்தல் அவெருக்கு இமண
அவெர்தபான். அவெரிடமிருந்தும நபான் கற்ற எதுவும
பயன்படபாத கற்பமனயபாயிருந்து விடமுடியபாது
இமளயபபாண்டியசர!"
"அவதல்லபாம உன் வசபாந்தப் வபருமம! அந்தப்
வபருமம இப்சபபாது இங்கு எப்படிப்
பயன்படுவமன்பதுதபான் எனக்குப்
புரியவில்மல?"
"இதல் வபருமம எதுவுமில்மல! எல்லபாசம
அனுபவெமும ஞபாபகமும தபான்! நபாமலந்து
தடியர்களபாக இருக்கும அவெர்கமள
அருகிற்சபபாய் எதர்க்க இப்சபபாது நமமபால்
ஆகபாது. சதசபாந்தரிகளபாகத் சதபான்றும நமமம

ஈவு இரக்கமின்றிக் வகபான்று சபபாட்டபாலும
சபபாட்டுவிடுவெபார்கள பபாவிகள! கபாவெலர்கமள
எழுப்ப நீங்கள இங்கிருந்து கூக்குரலிடுவெதும
பயன்படபாது. எனசவெதபான் நபான் இந்த
சயபாசமனமயச் வசய்சதன்" என்று
கூறிக்வகபாண்சட கீசழ குனிந்து பருமன்
பருமனபான புன்மனக் கபாய்கள ஐந்தபாமறப்
வபபாறுக்கிய முடிநபாகன் அவெற்மறக்
கனசவெகமபாக அருகிலிருந்து புன்மன
மரங்கமளவயல்லபாம சநபாக்கி ஒமசவயழுமபடி
வீசினபான்.
கபாய்கமள வீசியதும அந்தப் புன்மன
மரங்களிலிருந்து சபசரபாமசசயபாடு
புயவலழுமபியதுசபபால் கத்தயபடி பறமவெகள
சமவலழுமபின. வபரிய வபரிய
சிறகுகமளயுமடய அந்த கடற்பறமவெகள

வபரும கூட்டமபாகப் பறந்துசபபாய் எதசர
இருந்த கபபாடங்களின் குமிழ்களில் அமர்ந்ததும
கணிர் கணிவரன்று நகமரசய
எழுமபுவெதுசபபான்ற மணிஒலிப் பிரளயம
அதசமபாய் நிகழ்ந்தது. கீசழ சிலவெரிமச
மணிகளில் மட்டுசம அவெர்கள பஞ்சு
தணித்தருந்தனர். பஞ்சு தணிக்கபாத
சமல்வெரிமசயின் மற்ற மணிகளில் எழுமபிய
ஒலிசய வசவிகமள அதரச் வசய்தது.
வகபாமலஞர்கள பஞ்சுப் வபபாதகமளப்
சபபாட்டுவிட்டு ஒட்டவமடுத்தனர்.
மணிசயபாமசசயபா நிற்கபாமல் அவெர்கமளத்
துரத்தயது.
"இந்தக் கடற்பறமவெகள பகலில் மதலிலும
கதவுக் குமிழ்களிலுமதபான் அமர்வெது வெழக்கம.
இரவில் மரத்தலிருந்து இவெற்மறக்

கிளப்பிவிட்டபால் எப்சபபாதும உடன் இமர
சதடும வெழக்கமபான மபாற்றிடமபாக எதசர மிக
அருகிலிருப்பமவெ மதற்கவெரும
கபபாடங்களுசம. இமவெ கபபாடங்களின்
குமிழ்களில் அமர்ந்தபால் மணிஓமச கிளர்வெமத
நபான் பலமுமற சகட்டிருக்கிசறன். அதுதபான்
இதன் நுணுக்கசம தவிர இவெற்றிற்கு நபான்
இப்படிச் வசய்யுமபடி மந்தரம எதுவும
சபபாடவில்மல இமளயபபாண்டியசர!" என்று
முடிநபாகன் அமதச் சபாதபாரணமபாக
விளக்கினபாலும - மந்தரம சபபாட்டு
அனுப்பியதபால்தபான் அந்தப் பறமவெகள
அப்படிச் வசய்தன சபபால்
இமளயபபாண்டியனுக்கு அது ஒர் அற்புதமபாகசவெ
சதபான்றியது.

இந்தச் சபாதுரியமபான சிந்தமனக்கபாக
முடிநபாகமனத் தருமபத் தருமபப்
பபாரபாட்டினபான் அவென். ஆனபால் முடிநபாகசனபா
அந்தப் பபாரபாட்வடல்லபாம
வபரியபபாண்டியருக்குரியமவெ என்று பணிந்து
விநயமபாகத் வதரிவித்தபான். பறமவெகள
மணிவயபாலி எழுப்பிய சிறிது
சநரத்தற்வகல்லபாம சகபாட்மடக் கபாவெல் வீரர்கள
வெந்து கூடவிட்டதனபால் கபபாடங்கமளப் பற்றிய
கவெமலமய விட்டுவிட்டு ஒடிய அவுணர்களின்
வெழியில் அவெர்கமளப் பின்பற்றி மமறந்து
மமறந்து நடந்தனர் இமளயபபாண்டியனும,
முடிநபாகனும. புறவீதயில் தபாங்கள
குடியிருப்பிற்கு அண்மமயில் இருந்த முரச
சமமடயினருசக வசன்றதும அங்சக இந்த
அவுனர்கமள எதர் பபார்த்து சவெறு சிலரும
கபாத்தருப்பமதத் வதபாமலவிலிருந்த படிசய

கண்ட முடிநபாகன் இமளயபபாண்டியருக்கு
அதமனச் சுட்டிக்கபாட்டினபான்

8. கண்ணுக்கினியபாள கருத்தல் கலந்தபாள

அவுணர்வீத முரச சமமடயிலிருந்து
நுணுக்கமபான உள வெழியில் புகுந்து
கபாணசவெண்டுவமன்று இமளய பபாண்டியன்
விருமபியும முடிநபாகன் அப்சபபாது அதற்கு
இணங்கவில்மல. 'இளங்கன்று பயமறியபாது' என்பதுசபபால் சபசினபான் சபாரகுமபாரன் :
"வகபாளமளயிடுவெதும
ஊனுண்ணுவெதுமபாகத்தரிந்த இந்த இரபாட்சதக்
கூட்டத்தற்கு நபாகரிக வெபாழ்வு வகபாடுத்தபாசர
பபாட்டனபார்; அவெருக்கபாவெது நன்றி வசலுத்த
சவெண்டபாமபா இவெர்கள? இந்தக் கூட்டத்தனரபால்
எப்படித்தபான் இவ்வெளவு நன்றி
விசுவெபாசமில்லபாமல் வெபாழ முடிகிறசதபா?"

"மனம பண்படப் பண்படத்தபான் நன்றிமயப்
சபபான்ற உயர்ந்த குணங்கள எல்லபாம
வெருவமன்று தங்கள பபாட்டனபார் அடிக்கடி
கூறுவெபார். எத்தமன கபாலம நீரினுள கிடந்தபாலும
கல் இளகசவெபா வமன்மம வபறசவெபா முடியபாது.
இந்தக் குறுமபர்கள குணமும அப்படித்தபான்..."
"இருக்கலபாம! ஆனபால் இவெர்கமள அப்படிசய
விட்டுவிட முடியபாது. 'ஓர் குறிக்சகபாளுடன்
வெபாழ்கின்ற வபருங்குடி மக்களின் நகரமிது'
என்பதுசபபால் வதய்வீகக் கபபாடங்களுக்கு
நிமலமவெத்துப் பபாட்டனபார் பமடத்த நகரமிது.
இந்தக் கபபாடங்களுக்கு வவெளிசய யபார் எப்படி
வெபாழ்ந்தபாலும கவெமலப்படபாமல்
விட்டுவிடலபாம. உளசள இருக்கிறவெர்களின்
தகுதமயயும ஒழுக்கத்மதயுமபற்றி நபாம
கவெமலப்பட்டுத்தபான் ஆகசவெண்டும."

"இமளயபபாண்டியர் கவெமலப்படுவெதலும, இந்த
உட்பமகமய நீக்குவெதற்கபான வெழிவெமககமளச்
சிந்தப்பதலும கவெனம வசலுத்துவெதும சரிதபான்!
ஆனபால் ஒன்றில் மட்டும அவெசரப் படக்கூடபாது.
சற்சற வெயதுமுதர்ந்தவென் என்ற முமறயில் என்
அறிவுமரமயச் வசவிசபாய்த்துக் சகட்க
சவெண்டும. இந்த அகபாலத்தல் முரசசமமடக்குக்
கீசழ உளள சுருங்மக வெழிமய ஆரபாயும முயற்சி
மட்டும சவெண்டபாம. அதனபாற் சில பல
அசமபபாவிதங்கள சநரிடலபாவமன்று
சதபான்றுகிறது."
"சமபவிக்கக் கூடிய நிகழ்ச்சிகள எல்லபாம நபாம
நிமனக்கிறபடிதபான் நடக்கசவெண்டுமபா என்ன?
அசமபபாவிதங்கள சநருவமன்பமதசய ஒரு
வபரிய பயமுறுத்தமலப் சபபாலத்
வதரிவிக்கிறபாசய முடிநபாகபா!"

"பயமுறுத்தல் அல்ல வவெறும
சவெண்டுசகபாளதபான் நகர் பரிசசபாதமனக்கபாக
அமழத்து வெந்த தங்கமளப் பத்தரமபாகப்
பபாட்டனபாரிடம வகபாண்டுசபபாய் ஒப்பமடக்க
சவெண்டுவமன்பது என் விருப்பம. தமயகூர்ந்து
இதற்குமட்டும இமளயபபாண்டியர் வசவிசபாய்க்க
சவெண்டும."
முடிநபாகனின் சவெண்டுசகபாளுக்கு இணங்கினபான்
இமளய பபாண்டியன். அவுணர்வீத
முரசசமமடயிலுளள இரகசியங்கமள
அறிந்துவகபாளளத்துடிக்கும துடிப்பும, துணிவும,
ஆவெலும, அதகமபாயிருந்தும அவெற்மற
அடக்கிக்வகபாண்டு இருவெரும புறநகரிலுளள
கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்தற்குச்
வசன்றனர். குளிர்ந்த கபாற்று வீசும மரங்களடர்ந்த
புறநகர் விதகள இரவில் மிக வெனப்பபாயிருந்தன.

யபாருக்கபாகசவெபா உரத்த குரலில் அமலகமள
எற்றி எற்றி அரற்றுவெதுசபபால் கடல் ஒமச
வதபாமலவில் சகட்டுக்வகபாண்டிருந்தது!
கடற்கமரக் சகபாடியில் உயரமபான பபாமற
ஒன்றின் சமல் அமமந்தருந்த கலங்கமர
விளக்கின் உச்சியில் விறகுகள தீக்வகபாழுந்துகள
எழ எரிந்துவகபாண்டிருந்த கபாட்சியபானது.
அந்தரத்தல் பற்றி எரியும வசந்தீப்சபபால்
சதபாற்றமளித்துக் வகபாண்டிருந்தது.
புறநகரப் புன்மனத் சதபாட்டத்தல் நிலபா
ஒளியிலும, கடற்கபாற்றிலும
உற்சபாகமமடந்ததபாசலபா என்னசவெபா அங்கு வெந்து
தங்கியிருந்த பபாணர்களும, விறலியர்களும,
இமசயிலும, கூத்தலுமபாக உறங்கபாமற்
வபபாழுமதக் கழித்துக் வகபாண்டிருந்தனர்.
யபாவழபாலியும, இமசக் குரவலபாலியும ஆடும

பபாதங்களின் அழகு ஒலியும நிமறந்து
கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டம
கந்தர்வெசலபாகமபாயிருந்தது. நகர்
பரிசசபாதமனக்கபாகப் புமனந்துவகபாண்ட மபாறு
சவெடங்களில் இருந்த கபாரணத்தபால்
கூட்டத்சதபாடு கூட்டமபாக ஒதுங்கி நின்று
சபாரகுமபாரனும, முடிநபாகனும அவெற்மற எல்லபாம
கபாண வெபாய்ப்பிருந்தது. நகரணி மங்கல
நபாளுக்கபாகக் சகபாநகருக்கு வெந்தருந்த
கமலஞர்கள வெந்த இடத்தல் தங்கள வசபாந்த
மகிழ்ச்சிக்கபாகத் தங்களுக்குளசளசய பபாடிய
பபாடல்களும, இமசத்த இமசகளும, ஆடிய
ஆட்டங்களும, இமணயற்ற தரத்தலிருந்தன.
"சநபாக்கமும பயனும எதர்பபாரபாத எல்மலயில்
கமலகள தபான் எத்தமன அழகபாயிருக்கின்றன
பபார்த்தபாயபா முடிநபாகபா! பரிசிமல எதர்பபார்த்து

அரண்மமனக் வகபாலு மண்டபத்துக்கு
வெருமசபபாது இவெர்களில் பலர் தரமிழந்து
விடுகிறபார்கள. வசபாந்த மனத்தன் தருப்தமயசய
ஒரு சித்தயபாக எதர்பபார்த்து அதற்கபாக
ஏங்கிக்வகபாண்சட பமடக்குமசபபாது அந்தக்
கமலத்தறனுக்கு இமண வசபால்லமுடியபாமல்
அது உயர்ந்துவிடுகிறது பபார்!" என்று
முடிநபாகனின் கபாதருசக வமல்லக் கூறினபான்
இமளயபபாண்டியன்.
முடிநபாகனும அந்தக் கருத்மத வெரசவெற்றுப்
பபாரபாட்டுவெதுசபபால் இமளயபபாண்டியமர
சநபாக்கிப் புன்முறுவெல் பூத்தபான்.
மணிபுரத்தலிருந்து இமளயபபாண்டியமரக்
சகபாநகருக்கு அமழத்து வெருமசபபாதுஇமடவெழியில் உதவிவபற்ற அந்தப் வபண்ணும
தன் வபற்சறபார்களுடன் அசத கூட்டத்தல்

இருந்தபாள. அவெள அங்சக கூட்டத்தனிமடசய
அமர்ந்தருப்பமத முடிநபாகன் பபார்த்தபான்.
சபாரகுமபாரனும அவெமளப் பபார்த்தருக்க
முடியுவமன்று முடிநபாகனபால் அநுமபானம வசய்ய
முடிந்தது. அவெமளப் பபார்த்துவிட்டதன்
கபாரணமபாக-அவெள அக்கூட்டத்தல் பபாடும முமற
வெந்து அமதயும சகட்டுவிட்டுப்
சபபாகசவெண்டுவமன்ற ஆவெலிசலசய
இமளயபபாண்டியன் அங்சக தபாமதம வசய்வெதபாக
முடிநபாகன் உய்த்துணர்ந்து வகபாண்டபாலும அமத
இமளயபபாண்டியர் வெபாயிலபாகசவெ வெரவெமழக்க
விருமபி அவெமரப் சபச்சுக்கு இழுத்தபான் அவென்.
"அரண்மமனக்குத் தருமபலபாமபா?
சநரமபாகிறசத? பபாட்டனபார் ஒருசவெமள நமமம
நிமனத்து உறங்கபாமல் கபாத்துக்
வகபாண்டிருப்பபாசரபா என்னசவெபா?"

"சபபாகலபாம! இன்னும சிறிதுசநரம
வபபாறுமமயபாக இரு" என்றபான்
இமளயபபாண்டியன். அவெனுமடய கண்கள
அந்தக் கூட்டத்தனிமடசய விண்மீன்களுக்கு
நடுசவெ முழு மதசபபால் வீற்றிருந்த
கண்ணுக்கினியபாமளச் சுற்றிச் சுற்றி மீளவெமத
முடிநபாகன் கவெனித்தும கவெனியபாததுசபபால்
உளளுற நமகத்துக்வகபாண்டபான். 'கபாதல்
குற்றவெபாளிகமளக் மகயும களவுமபாகப் பிடிப்பது
கூடபாது' என்று கருதயவெமனப்சபபால்
வெபாளபாவிருந்தபான் அவென்.
அந்தக் கூட்டத்தல் 'கண்ணுக்கினியபாள' பபாடும
முமற வெந்தது. அமுதமபாரி வபபாழிந்தபாற்சபபால
அவெள பபாடியசபபாது இமளயபபாண்டியன்
சிரக்கமபம வசய்து இரசித்துக்வகபாண்டிருந்தபான்.
அவெள கூத்தலும வெல்லவெளபாக இருந்ததனபாசலபா

என்னசவெபா அக்கூட்டத்தலிருந்த முதய
பபாணரும, வபபாருநரும, அவெள சிறிது சநரம
ஆடவும சவெண்டினர். யபாமழப் வபற்சறபார்யபால்
வகபாடுத்துவிட்டுப் வபபாற் வகபாடி மின்னவலன
அவெள பதம வபயர்த்து ஆடியசபபாது சபாரகுமபாரன்
அந்த எழிலின் வெசப்பட்டு மனம
பறிவகபாடுத்தபான். அவெனுமடய இதயத்தல்
பதயும அன்பின் முதல் மலர்ச்சியபாக இருந்தது
அது.
சிகண்டியபாரும, அவிநயனபாரும அவெனுக்கு
நூல்கமளயும கமலகமளயும
கற்பித்தருந்தபார்கள. அவெற்றின் கபாரணமபாக
அவென் வபற்றிருந்த நுண்ணுணர்வுகள எல்லபாம
இந்தப் சபமதப் வபண்ணுக்குத் சதபாற்றுப்சபபாய்
விட்டபாற் சபபாலிருந்தது இப்சபபாது. உலகில் சில
அழகுகள கவெனத்மதக் கவெரும, இன்னும சில

அழகுகள இதயத்தல் பதயும. மிகச் சில
அழகுகசளபா இதயத்மதசய பறித்துக்
வகபாண்டுசபபாய் மறுபடி வெந்து இதயமபாக
உளசள உமறயும. இந்த மூன்றபாவெது வெமக
அழகுணர்ச்சி உயிசரபாடு இரண்டறக்
கலந்துவிடும ஆற்றல் வெபாய்ந்தது.
கண்ணுக்கினியபாளின் அழகும கமலயும
அவெமன அந்த நிமலக்கு ஆளபாக்கியிருந்தன.
தபாமமரப் பூப்சபபான்ற அவெள மககளும,
பபாதங்களும, வசதுக்கி நிறுத்தனபாற் சபபான்ற
மின்னலிமடயும, கமலவெளர்ச்சியின்
நிமறமவெப் சபபாலசவெ வெஞ்சகமின்றிச்
வசழித்தருந்த அவெள உடல் வெனப்பும,
அங்கங்களின் வசழுமமயும, கூத்தன் சபபாது
உணர்வுகமள ஏந்த விமரயும விழிகளின்
நயமும, மலரும சிரிப்பின் கவெர்ச்சியும அவென்
மீது மபாரசவெள கமணகமளத் வதபாடுத்தன.

"அழமக நிரூபிப்பதற்கபாகசவெ ஒரு கபாப்புக்
கட்டிக் வகபாண்டு இந்தப் வபண்மணப்
பமடத்தருக்கிறபான் இமறவென்..."
"இந்தப் வபண்மண மட்டுவமன்ன? எல்லபாப்
வபண்கமளயும இமறவென் அசத
கபாரியத்தற்கபாகத்தபான் பமடத்தருக்க
சவெண்டும!" என்று முடிநபாகன் அமதப்

9. முதயவெர் முன்னிமலயில்

அந்த சநரத்தல் வபரிய பபாண்டியமர அங்சக
எதர்பபாரபாத கபாரணத்தபால் முடிநபாகனும,
இமளயபபாண்டியனும சிறிது தமகத்தனர்.
ஆனபாலும வபரியவெர் அப்படிக் கவெமலப்பட்டுக்
கண் விழித்தருப்பமத முடிநபாகன்
வியக்கவில்மல. அவெவரதரில் இருவெரும அடக்க
ஒடுக்கமபாகச் வசன்று நின்றபார்கள. வபரியவெர்
இருவெமரயும நன்றபாக ஒரு முமற ஏற இறங்கப்
பபார்த்தபார். "நகர் பரிசசபாதமனமய மிகவும சுறு
சுறுப்பபாகச் வசய்து வெருவெதபாகத் வதரிகிறது."
"இமளய பபாண்டியர் விருமபினபார் அமழத்துச்
வசன்சறன்."

"எங்வகங்சக வசன்றிருந்தீர்கள? என்வனன்ன
நிகழ்ந்தது? என்பமதவயல்லபாம நபான் அறிந்து
வகபாளளலபாமபா முடிநபாகபா! இந்தக் கிழவெனுக்கு
இன்வறன்னசவெபா உறக்கம வெரசவெ மறுக்கிறது"
என்றபார் வபரியவெர். அப்சபபாது
இமளயபபாண்டியரின் விழிகள, 'தமயவசய்து
கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்து நிகழ்ச்சிமய
மட்டும வசபால்லி விடபாசத' -என்பதுசபபால்
முடிநபாகமனக் வகஞ்சின.
முடிநபாகனும அந்தக் குறிப்மப ஏற்றுக்
வகபாண்டபான். வபரியவெரிடம அவென் மற்ற
நிகழ்ச்சிகமளவயல்லபாம கூறினபாலும
இமளயபபாண்டியனுமடய விருப்பத்மத
மீறபாமல் கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்துப்
பக்கம வசன்றமதப் பற்றி மட்டும கூறபாமல்
மமறத்து விட்டபான். வபரியவெசரபா முடிநபாகன்

கூறியவெற்மற எல்லபாம சகட்டுவிட்டுப்
புன்முறுவெல் பூத்தபார். அடர்ந்த மீமசயினிமடசய
வதரிந்த அந்தத் தளர்ந்த பற்களின் சிரிப்பு
வெழக்கத்மத மீறியதபாகவும புதுமமயபாகவும
இருந்தது. "முடிநபாகபா! உங்கள இருவெரிடமும
நபான் ஒன்று சகட்கசவெண்டும? ஏன்சகபாட்மட
மதற்பக்கத்சதபாடு நகர்பரிசசபாதமனமய
முடித்துக் வகபாண்டு தருமபி விட்டீர்கள?
கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்துப் பக்கமும
சபபாயிருக்கலபாசம?”
"இன்வறன்னசவெபா அங்சக சபபாக
சநரிடவில்மல... வபரிய பபாண்டியர்
கட்டமளயிட்டபால் நபாமள அவெசியம அங்சக
வசன்று வெருசவெபாம..."

"ஆம! ஆம! அவெசியம வசன்றுவெர சவெண்டும.
ஏவனன்றபால் அந்தப் புன்மனத் சதபாட்டத்துப்
பகுதகளில் தங்கியிருக்கும பபாணரும,
வபபாருநரும, விறலியரும, இரவில் வநடுசநரம
இமசயும கூத்துமபாகப் வபபாழுது
கழிக்கின்றபார்கவளன்று சகளவி. நகர்
பரிசசபாதமன வசய்து அமலந்து தரிந்து கமளத்த
பின் அங்சக சபபாய்வெருவெது உங்களுக்கும
ஆறுதலபாக இருக்குமல்லவெபா?"
வபரியவெரின் இந்தச் வசபாற்கமளக் சகட்டு
முடிநபாகனுக்கு உளசள குறு குறுத்தது.
வபபாதுவெபாகத்தபான் இவெர் இப்படிக் சகட்கிறபாரபா
அல்லது ஏதபாவெது உட்வபபாருள மவெத்துக்
சகட்கிறபாரபா என்று புரிந்துவகபாளவெது
அரிதபாயிருந்தது. வபரியவெசரபா அவெர்களிருவெரின்
முகபபாவெங்கமளயும இமமயபாமல் கூர்ந்து

கவெனித்துக் வகபாண்டிருந்தபார். தங்கள முகங்களில்
ஏற்படும சிறு மபாறுதல்கூட அப்சபபாது அவெர்
பபார்மவெயிலிருந்து தப்ப முடியபாவதன்று
சதபான்றியதனபால் இருவெரும ஆடபாது அமசயபாது
சிமலகளபாய் சபிக்கப் பட்டபாற்சபபால நின்றனர்.
எதரபாளியின் தீர்க்கமபான கண்பபார்மவெக்கு
முன்னபால் உணர்வுகள மபாறி முகத்தல் சலனம
சதபான்றினபால்கூட அகப்பட்டுக் வகபாளள
சநரிடும. இப்படி நிமலமம
உமடமமக்குரியவெர்
பபார்த்துக்வகபாண்டிருக்குமசபபாசத அவெர்
வபபாருமளத் தருடத் துணிவெமதப் சபபான்றது.
அரச தந்தரத் துமறயில் பயிற்சியும பழக்கமும
மிகுந்தவெர்களின் கண்கசள மபாவபரும
பமடகளுக்குச் சமமபானமவெ. தங்களின்
கண்பபார்மவெயிசலசய பல வவெற்றி

சதபால்விகமள நிர்ணயிக்க
அப்படிப்பட்டவெர்களபால் முடியும.
வபரியபபாண்டியருமடய கண்களுக்சக
அவெருமடய வவெற்றிகமள நிர்ணயிக்கும ஆற்றல்
உண்டு என்பமத முடிநபாகன் அறிவெபான். எதரி
பலவீனமபாயிருக்கும சநரத்மத
அறிந்துவகபாண்சட சமலும பலவீனப்
படுத்துவெதுசபபால் வபரியவெர் வதபாடர்ந்தபார்.
"நபான் வசபால்வெவதல்லபாம உங்கள
நன்மமக்குத்தபான் முடிநபாகபா ஏவனன்றபால்
புன்மனத் சதபாட்டத்தல் தங்கியிருக்கும
கமலஞர்கள தங்களுக்குள வபபாழுது
சபபாக்குவெதற்கபாக ஒரு சநபாக்கமும, பயனும
இன்றி நிகழ்த்துகிற கமலகள அதக
அழகுடனிருக்க முடியும. வசபாந்த மனத்தன்
தருப்தமயசய ஒரு சித்தயபாக எதர்பபார்த்து

ஏங்கிக்வகபாண்சட பமடக்குமசபபாது அந்தக்
கமலத்தறனுக்கு இமண வசபால்லமுடியபாமல்
அது உயர்ந்துவிடும! இல்மலயபா?"
முடிநபாகன் வெபாய்தறக்கவில்மல. வபரியவெர்
வெமகயபாகப் பிடித்துக்வகபாண்டுவிட்டபார்.
அவெரிடம வபபாய் கூறியமத எண்ணி அவென்
மனம தவித்து வமய் நடு நடுங்கி நின்றபான்.
அந்தச் சமயத்தல் அவெருக்கு இமவெவயல்லபாம
எப்படித் வதரியவெந்தன என்பதும அவென்
மனத்தல் குழப்பமபாயிருந்தன. அவெசரபா
வசபாற்களபாலும, பபார்மவெயபாலும அவெர்கமள
ஊடுருவினபார். உறுத்தும பபார்த்தபார்.

10. வபரியவெர் கட்டமள

வபரிய பபாண்டியருமடய சபாதுரியமபான
சபச்சுக்கு முன் குமபாரபபாண்டியனும
முடிநபாகனும தறனிழந்து நிற்க சநர்ந்தது.
அவெசரபா சமலும வதபாடர்ந்தபார் :
"அழமக நிரூபிப்பதற்கபாக ஒரு கபாப்புக் கட்டிக்
வகபாண்டது சபபால் கடவுள சில வபண்கமளப்
பமடப்பதும உண்டு அல்லவெபா?"
முடிநபாகனும, இமளய பபாண்டியனும இமதச்
வசவியுற்றுத் தங்கள சதபால்விமய
ஒப்புக்வகபாண்டபாற்சபபாலத் தமலகுனிந்தபார்கள.

"ஏன் இருவெரும தமல குனிகிறீர்கள? உங்கமளப்
சபபான்றவெர்கள உருக்குமலவெதற்கபாகப்
வபண்கமளயும உருவெபாக்கியிருக்கிறபாசன
இமறவென்?" என்று சமலும அவெர்
வினவியசபபாது தபான் இசத வசபாற்கமள இசத
கடுமமயபான குரலில் கடற்கமரப் புன்மனத்
சதபாட்டத்தல் சகட்டது நிமனவு வெந்தது
இமளயபபாண்டியனுக்கு.
வபரியவெர் மபாறுசவெடத்தல் அங்கு வெந்தசதபாடு
அமமயபாமல் தனக்கும முடிநபாகனுக்கும மிக
அருகிசல நின்று இருவெர் சபச்மசயும ஒட்டுக்
சகட்டிருப்பதபாகவும அவெனுக்குத் சதபான்றியது.
விருப்பமபானது, அறியும தறமன மங்கச்வசய்து
விடுகிறது என்பமத இப்சபபாது நன்றபாக
உணர்ந்தபான் இமளயபபாண்டியன்.
கண்ணுக்கினியபாளின் ஆடல் பபாடல்களில்

தமளத்த தனது விருப்பம தனது அருகில் வெந்து
நின்ற முதயவெமர உணரும ஆற்றமல இழக்கச்
வசய்தருக்கசவெண்டுவமன்று இப்சபபாது
அவெனபால் புரிந்துவகபாளள முடிந்தது. அவென்
சமலும தமலகுனிந்தபான்.
"அரசகுமபாரர்கள வதருவில் தரியும வபபாதுமக்கள
சபபால் தங்கள விருப்பு வவெறுப்புக்கமளத்
வதரிவிப்பதும சபசித் தரிவெதும விந்மததபான்.
'எமத விருமபுகிசறபாம, எமத வவெறுக்கிசறபாம'
என்பமத அருகிருக்கும அமமச்சர்களகூட
உணர்வெதற்சகபா கண்டுபிடிப்பதற்சகபா அரிதபாக
மவெத்துக்வகபாளள சவெண்டுவமன்று அரச
இலட்சணம பற்றி அரசியல் நூல்கள
கூறுகின்றன. நீசயபா பரிசுக்குப் பபாடும
பபாண்மகமளப் பமடத்த இமறவெமன வியந்து
உருகுகிறபாய்."

"தவெறு என்னுமடயதுதபான். இமளய
பபாண்டியமர அரண்மமனக்கு அமழத்து
வெரபாமல் கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்துக்குப்
சபபாவெதற்குத் துமண நின்றிருக்கக் கூடபாது"
என்று முடிநபாகன் வெபார்த்மதகமள
ஒவ்வவெபான்றபாகப் பயந்தபடி வவெளியிடலபானபான்.
அமதக் சகட்டு அவென்சமற் சீறினபார் வபரியவெர்.
"நீ என்னிடம கூறிய கூற்றுப்படி
நீங்களிருவெருமதபான் புன்மனத் சதபாட்டத்தற்சக
சபபாகவில்மலசய? முதலில் வபபாய் கூறிவிட்டு
அப்புறம ஏன் தடுமபாறுகிறபாய்? சபாதத்த
வபபாய்க்கு ஏற்பப் சபசத்வதரிய சவெண்டும.
அல்லது சபசியதற்கு ஏற்பச் சபாதக்கத் வதரிய
சவெண்டும. உங்களுக்சகபா இரண்டு
வெமகயிலுசம சதர்ச்சியில்மல" என்று வெஞ்சப்

புகழ்ச்சியில் இறங்கினபார் வபரியவெர். முடிநபாகன்
அவெருக்கு மறுவமபாழி கூறும சக்த இழந்தபான்.
"கடமமயும, ஆண்மமயுசம அரச குடுமபத்தன்
வபருநிதகள. அவெற்மற மறந்சதபா, இழந்சதபா
உருகுவெதும, வநகிழ்வெதும தமலசமலுளள
வபபாறுப்புக்கமளப் பபாழபாக்கிவிடும. இமத
நன்றபாக நிமனவு மவெத்துக்வகபாளளுங்கள.
நகரத்மதப் பரிசசபாதக்க நீங்கள புறப்பட்டுச்
வசன்றபால் உங்கமளப் பரிசசபாதக்க நபான் பின்
வதபாடர்ந்ததல் தவெவறன்ன?" - என்று வபரியவெர்
சிறிது கடுமம குமறந்து ஆறுதலபாகப் சபசத்
வதபாடங்கிய பின்சப இருவெரும தமல
நிமிர்ந்தனர்.
"தவெறு உன்னுமடயதல்மல குழந்தபாய்! அரச
குடுமபத்துப் பிளமளகளுக்கு அளவுமீறிய கமல

உணர்வு ஆகபாது உன் தபாய் வெழிவெந்த இமச
ஞபானமும, நம புலவெர் வபருமக்கள
கடமமமயக் கற்பிப்பமதவிட கமலமய
உனக்கு அதகமபாகக் கற்பித்தருப்பதுசம
இதற்குக் கபாரணம. இமசயும கூத்தும கபாமத்தன்
இரு கதவுகள. அவெற்மறக் சகட்கலபாம.
கபாணலபாம. கதவுகமள உமடத்துக்வகபாண்டு புக
முயலபாதபார் மிகவும குமறவு. உன்மனக் கபாண
நபான் நபாணப்படுகிசறன். இனி நீ இலக்கண
இலக்கியங்கமளக் கற்றமதவிட அதகமபாக அரச
தந்தரங்கமளயும, சபபார்த்துமற
நுணுக்கங்கமளயும கற்க சவெண்டும.
உன்னுமடய கல்வியில் விமரவெபாக ஒரு மபாறுதல்
சவெண்டும. இல்லபாவிட்டபால் நீ ஆட்சிக்குப்
பயன் படபாதவெனபாகிவிடுவெபாய்" என்று மீண்டும
அழுத்தமபாகக் கூறினபார் வபரியவெர். முடிநபாகன்

ஏசதபா பதல் கூறுவெதற்கு முயன்றபான். அவெர்
அவெமனப் சபச விடவில்மல.
"இமசயினபால் விருப்பம மிகுகிறது. விருப்பம
மிகுந்தபால் கடமமயுணர்வு குன்றுகிறது.
கடமமயுணர்வு குன்றினபால் ஆமச பிறக்கும.
ஆமசயின் முடிவில் வபபாறுப்புக்கள
மறந்துசபபாகும. அரச குடுமபத்துப் பிளமளகள
நல்ல விமத வநல்மலப் சபபான்றவெர்கள.
அவெர்களிலிருந்து எவ்வெளசவெபா கடமமகள
பயிரபாகி வெளரசவெண்டும. அவெர்கள சரிதத்தல்
நிற்கக்கூடியவெர்கள. சரிதம அவெர்கமள ஒரு
மூமலயில் நிறுத்தவிட்டுப் சபபாய்விடுமபடி
ஆகிவிடக்கூடபாது." கூறிவிட்டு சமசல ஒன்றும
வசபால்லபாமல் சபபாய்விட்டபார் வபரியவெர்.
அவெர்களிருவெரும தயங்கித் தயங்கி நடந்தபடிசய
சிந்தமனசயபாடு பளளிமபாடத்தற்குள

நுமழந்தனர். இருவெருசம அன்றிரவு
உறங்கவில்மல.
மறுநபாள கபாமலயிலும விடிந்ததும
விடியபாததுமபாகப் வபரியபபாண்டியசர
அவெர்கமள எதர்வகபாண்டு முதல் நபாளிரவு
அமரகுமறயபாக விட்ட உமரயபாடமலத்
வதபாடரத் வதபாடங்கி விட்டபார்.
"சநற்றிரவு புன்மனத் சதபாட்டத்தற்குச்
வசல்லுமுன் நீங்களிருவெரும ஏசதபா அவுணர்வீத
முரசசமமடப் பக்கம சபபாயிருந்தபாகக்
கூறினர்கசள. அந்த நிகழ்ச்சிமயப் பற்றி எனக்குச்
சிறிது வதளிவெபாகத் வதரியசவெண்டும."
இந்தக் சகளவிக்கு இமளயபபாண்டியனபான
சபாரகுமபாரன் மறுவமபாழி கூறத் தயங்கினபான்.

அருகிலிருந்த முடிநபாகன் சற்சற துணிசவெபாடு
விரிவெபாக மறுவமபாழி கூறலபானபான்.
"முரசசமமடக்குக் கீசழ அவுணர்களின்
இரகசியப் பமடக்கலச்சபாமல ஒன்றிருக்க
சவெண்டுவமன்று சதபான்றுகிறது" - என்பதபாக
ஏசதபா வபரிய அந்தரங்கத்மதக் கண்டு பிடித்துச்
வசபால்பவென்சபபால முடிநபாகன் கூறியும
வபரியவெர் அமதக் சகட்டுச் சிறிதும
அயரவில்மல.
"இருக்கலபாம; அப்புறம?"
"அதன் மூலமதபான் இமடயிமடசய அவுணர்கள
வகபாமல, வகபாளமள, கலகங்களில், ஈடுபடவும
மமறயவும, மீண்டும வவெளிவெரவும
வெபாய்ப்புக்கள இருப்பதபாகத் சதபான்றுகின்றன."

"சதபான்றுவெது நியபாயமதபான்... சமசல என்ன...?"
என்று தருமபவும அயரபாது சகட்டபார் வபரியவெர்.
முடிநபாகன் அயர்ந்துசபபானபான். வபரியவெர்
தீர்மபானமபாகத் தங்களிருவெமரயும சசபாதக்கிறபார்
என்று அவெனுக்குப் புரிந்துவிட்டது. அவெனும
பயந்து சபச்சிழந்து ஏற்வகனசவெ வமளனமபாக
நின்ற இமளயபபாண்டியமரப் சபபாலபானபின்
வபரியவெர் அவெர்கள இருவெரருகிலும வநருங்கிக்
கமபீரமபாக நின்று கூறலபானபார்:
"ஒற்றன் சவெறு; அரச குடுமபத்தனன் சவெறு.
ஒற்றன் அறிந்து கூறுவெமதப் சபபான்ற சபாதபாரணப்
புறச் வசய்தகமள அறிவெதற்சக அரச குடுமபத்து
மதநுட்பமும பயன்பட்டபால் அப்புறம அந்த
மதநுட்பத்தற்கு ஒரு பயனுமில்மல. சதபாற்றம,
அதன் பின்னுளள கருத்து, கருத்தன்பின்
மமறந்தருப்பதபாகத் சதபான்றும உட்கருத்து

இறுதயபாக அமவெ பற்றிய நம அதுமபானங்கள என்று எல்லபாவெற்மறயும வதபாகுத்துணரும
ஞபானம நமக்கு சவெண்டும. உண்மமயிசலசய
உங்களுமடய வதபாகுத்துணரும அறிமவெ நபான்
சசபாதமன வசய்வெதற்கு ஆமசப்படுகிசறன்.
இப்சபபாது பரிசசபாதமனக்கபாக நபான்
வசபால்லப்சபபாகும கபாரியத்மத நீங்கள எப்படி
நிமறசவெற்றப் சபபாகிறீர்கள, எவ்வெபாறு
அநுமபானங்கமளத் வதபாகுக்கப் சபபாகிறீர்கள
என்பவெற்மற எல்லபாம பபார்த்த பின்சப
உங்களுமடய அரசதந்தரத் தறமமப்பற்றி நபான்
கூறமுடியும.
"முரசசமமடப் பற்றிசயபா, அதலுளள
இரகசியங்கமளப் பற்றிசயபா முதல்முதலபாக
இன்றுதபான் நபான் சகளவிப்படுகிசறன் என்று
நீங்கள நிமனப்பதபாயிருந்தபால் உங்கள

சபமதமமமயப் பற்றி எனக்குக் கவெமல
இல்மல. அந்த முரசசமமடயில், வதபாடங்கும
சுருங்மக வெழி எங்சக சபபாகிறது எங்சக
முடிகிறவதன்று நீங்கள அறிந்துவகபாண்டபால்
என்மனவிட ஒரு சவெமள உங்களுக்கு அதக
வியப்பு ஏற்படலபாம.
"நபான் வியக்கவில்மல என்பது வபபாருளல்ல.
என்னுமடய வியப்புக்கும கபாரணமிருக்கும.
வியப்பின்மமக்கும கபாரணமிருக்கும. அமதப்
பின்னபால் வசபால்லுகிசறன். இன்றிரசவெ
அவுணர்வித முரசசமமட பற்றி நீங்கசள
உங்கள வசபாந்த அறிவுத்தறன் வகபாண்டும, சபாம,
தபான, சபத, தண்ட, முயற்சிகள வகபாண்டும
என்வனன்ன வதரிந்துவெரமுடியுசமபா, அவெற்மறத்
வதரிந்துவெர உங்களுக்கு ஒரு
வெபாய்ப்பளிக்கிசறன். இந்த முயற்சியில் உயிர்ப்

பயம, பமக, குசரபாதம எல்லபாசம உண்டு.
கரணம தப்பினபால் மரணமதபான்! ஆயினும அரச
தந்தரமுளளவெனுக்குத் தூசு மபாத்தரசம ஆகும
இது."
"நபாங்களிருவெரும இந்தக் கட்டமளமயச்
சிரசமற் வகபாண்டு இன்றிரசவெ முயல்கிசறபாம.
வபரியபபாண்டியர் இந்தக் கபாரியத்தல் எங்கமள
ஈடுபடுத்துவெதற்கு முழுமமயபாக
நமபலபாம" என்று முடிநபாகனும
குமபாரபபாண்டியனும ஒசர சுருதயில் இமணந்து
ஒலிக்கும குரலில் வபரியபபாண்டியருக்கு
உறுதவமபாழி கூறியும அவெர் அதற்கபாகப்
வபரிதபாக முகமலர்ந்து மகிழ்ச்சி கபாண்பித்து
விடவில்மல.

"இதல் நீங்கள கபாட்டும மதரியத்மதயும,
ஆர்வெத்மதயும பபார்த்சத நபான் அவெசரப்பட்டு
வியப்பமடந்து விடுசவென் என்று நீங்கள
எதர்பபார்ப்பது தவெறு. விமளமவெக் வகபாண்சட
என் முடிவுகள எனக்குள உருவெபாகும..." என்று
அழுத்தமபாகக் கூறினபார் வபரிய பபாண்டியர்.
அன்று பகலில் புலவெர் வபருமக்களபான
அவிநயனபாரும, சிகண்டியபாரும
வபரியபபாண்டியமரச் சந்தக்க வெந்தசபபாதுகூடச்
சபாரகுமபாரனும, முடிநபாகனும உடனிருந்தனர்.
அப்சபபாதும வபரியவெர் கபாமலயிலிருந்த அசத
மனநிமலயில்தபான் சபசினபார்.
"புலவெர்கசள! சபரப்பிளமளயபாண்டபானுக்கு
அறிவிலும, கமலயிலும, இலக்கியம,
இலக்கணங்களிலும ஞபானமுண்டபாக்குவெதற்கு
நீங்கள படுகிற பபாட்மடவிட அரசதந்தர

ஞபானத்மத மட்டும உண்டபாக்குவெதற்சக நபான்
அதகமபாகப் பபாடுபட சவெண்டும
சபபாலிருக்கிறசத? உங்களுக்கபாவெது ஏடுகளும,
சுவெடிகளும, இலக்கண இலக்கிய நூல்களும
இருக்கின்றன. அவெற்மற விவெரித்துக்
கற்பித்துவிடலபாம. அரச தந்தரசமபா நூல்கள
எவ்வெளவு கூறினபாலும அதற்கப்புறமும,
நிமறவெமடயபாது மீதமிருக்கும ஒருதுமற.
மனிதனின் அறிவிலுளள சநரிய மபாறுபட்ட
எல்லபா நுனிகளுக்குசமற்ற அத்தமன
சபதங்களும அரசதந்தரத்தல் உண்டு."
"மீன் குஞ்சுக்கு நீந்தத் கற்றுக்வகபாடுக்க
சவெண்டுவெதல்மல. தங்கள சபரப்
பிளமளயபாண்டபானுக்கு இமவெவயல்லபாம
தபானபாகசவெ வெரும."

"பழவமபாழி நன்றபாக இருக்கிறது" என்று மட்டும
சுருக்கமபாக மறுவமபாழிகூறிச் சிரித்தபார்
முதயபபாண்டியர் வவெண்சதர்ச்வசழியர்.
வபரியவெரின் இந்தப்
சபச்சுக்கமளயும, வசயல்கமளயும பபார்க்கப்
பபார்க்க இமளய பபாண்டியனுக்கும,
முடிநபாகனுக்கும, இரவு எப்சபபாது
வெரப்சபபாகிறவதன்று இருந்தது. இரவு வெந்தபால்
நகர் பரிசசபாதமனக்குப் புறப்படலபாம. நகர்
பரிசசபாதமனக்குப் புறப்பட்டபால் முரசசமமட
இரகசியங்கமள அறிந்து வபரியவெரிடம
விவெரித்தபின் அவெர் வெபாயபால் பபாரபாட்டப்படலபாம
என்ற ஆர்வெசம அவெர்களுக்கு அப்சபபாது இருந்த
விருப்பமபாகும.
வபரியவெருமடய கட்டமளமய ஒப்புக்வகபாண்ட
சபபாதும, அமத நிமறசவெற்றி நல்ல

வபயவரடுக்க இரமவெ எதர்பபார்த்துக்
கபாத்தருந்தசபபாதும இந்த ஆவெசல அவெர்கள
இருவெர் உளளத்தல் இருந்தது. தங்கள
தறமமயிலும ஒற்றறிதல் சூழ்ச்சியிலும
அவெர்களுக்குப் வபரிதும தன்னமபிக்மக
விமளந்தருந்தது. மிகக் குமறந்த
வியப்புக்கமளசய அவெர்கள எதர் பபார்த்தனர்.
அவுணர்வீத முரசசமமடமயப் வபபாறுத்த
மட்டும தங்களுமடய முந்மதயநபாள
அதுமபானங்களுக்கு சமல் புதய உண்மமகள
எவெற்மறயும அவெர்கள எதர்பபார்க்கவில்மல.
ஆகசவெதபான்.அமதப்பற்றி எளிதபாகவும,
கவெமலயற்றும அவெர்கள எண்ணமுடிந்தது.
முடிநபாகன் மட்டும உளளுரச் சிறிது
தயங்கினபான். வபரியவெர் கபாரணமின்றி ஒரு
கட்டமளமய இடமபாட்டபார் என்பது பலமுமற
அவென் அனுபவெத்தல் கண்ட உண்மமயபாகும.

பிறர் எளிதபாக நிமனப்பமத அவெர் மறுக்கபாமல்
விடுவெதல்கூட ஒரு சபாமர்த்தயம உண்டு.
அவுணர்வீத முரசசமமட பற்றி அவெர் எளிதபாக
எண்ணித் தங்களுக்குக் கட்டமள
இடுவெதபாகமட்டும அவெனுக்குத்
சதபான்றவில்மல. எனசவெதபான் அந்தரங்கமபாக
அவென் தயங்கினபான். அந்தரங்கத்மத
வவெளிக்கபாட்டிக்வகபாளளவில்மல.
இமளயபபாண்டியர்சபபால் அவெனும தடமபாகசவெ
புறத்சதபாற்றத்தல் அப்சபபாது விளங்கினபான்.

11. முரசசமமட முடிவுகள

அன்றிரவு நடு யபாமத்தற்குச் சற்று முன்பபாக
இமளய பபாண்டியனபான சபாரகுமபாரனும,
சதர்ப்பபாகன் முடிநபாகனும மபாறுசவெடத்தல்
முரசசமமடக்குப் புறப்பட்டபார்கள. "சபபாய்
வெருக! வவெற்றி உங்கள பக்கமபாவெதற்கு
இப்சபபாசத நபான் நல்வெபாழ்த்துக் கூறுகிசறன்"
என்று சிரித்துக்வகபாண்சட அவெர்களுக்கு
விமடவகபாடுத்து அனுப்பினபார் முதய
பபாண்டியர்.
அவெருமடய வெபாழ்த்தனபால் முடிநபாகன்
வபருமமயமடந்து விடவில்மல என்றபாலும,
தங்கமள முழுமமயபாக உமறத்துப் பபார்ப்பதற்கு
அவெர் துணிந்துவிட்டபார் என்பமத மட்டும

புரிந்துவகபாளள முடிந்தது. இந்தச் சசபாதமனயில்
வவெற்றி வபறசவெண்டுவமன்பதற்கபாக அவென்
கபபாடபுரத்தன் கபாவெல் வதய்வெங்கமளயும,
வெழிபடு கடவுளர்கமளயும மனமபார
சவெண்டிக்வகபாண்டிருந்தபான். வசய்யசவெண்டிய
சசபாதமனகமளயும, ஒற்றறிதல்
சவெமலகமளயும அவுணர்வீதமயச் சபார்ந்த
இடங்களிலும சுரங்கப் பகுதயிலுசம நிகழ்த்த
சவெண்டியிருந்ததனபால் அவுணர்கள
சபபான்றவதபாரு சகபாலத்மதசய அவெர்களிருவெரும
மபாறுசவெடமபாகப் புமனந்துவகபாண்டிருந்தனர்.
சகபாட்மடப் புறமதல்கமளக் கடந்து
அவுணர்வீதமய அமடந்தசபபாது வீத சபய்
அமமதயில் மூழ்கியிருந்தது. வெபானில் சமகம
கவிந்தருந்ததனபால் இருட்டும அதகமபாக
இருந்தது. முரசசமமடமயச் சுற்றி யபாரும

வதன்படவில்மல. சூனியமபானவதபாரு பயங்கர
நிமல நிலவியது அங்சக.
முடிநபாகன் வெலது புறமும, இமளயபபாண்டியன்
இடது புறமுமபாக முரசசமமடமயச் சூழ்ந்து
கீசழ இறங்குவெதற்கபான சுரங்க வெழி
இருக்குமிடத்மதக் கண்டுபிடிக்க முயன்றபார்கள.
சமமடயும பக்கச் சுவெர்களும, சமசல
மமலமயக் கவிழ்த்து நிறுத்த மவெத்தபாற்
சபபான்ற மபாவபரும முரசமுமபாக இருந்த அந்த
இடத்தல் முந்தய இரவு மனிதர்கள தடீர்தடீர்
என்று அங்கு வெந்ததுசம முரசடியில்
மமறவெமதக் கண்ணுக்வகதரில் கண்டிருந்தும
இன்று அந்த ரகசிய வெழிகமளக் கண்டுபிடிக்க
முடியபாமல் தணறினபார்கள அவெர்கள.

அரண்மமனயிலிருந்து புறப்பட்டசபபாது
பபாட்டனபார் சிரித்த சிரிப்பும, வெபாழ்த்தய
வெபாழ்த்தும நிமனவு வெந்தன. எமதயும ஆரபாய்ந்து
கண்டுபிடிக்க முடியபாமல் தருமபினபால்
அமதப்சபபால் வபரிய சதபால்வி சவெவறதுவும
இருக்க முடியபாது. நீண்டசநரம
முரசசமமடமயச் சுற்றிச் சுற்றி வெந்து
வகபாண்டிருந்தபாலும சவெற்றவெர் எவெசரனும
சந்சதகக் கண்சணபாடு கபாண சநரிட்டுவிடும.
இந்த மனசவெதமனயில் இருள சவெறு
அவெர்களுக்கு எதரியபாகி இருந்தது. ஒரு விதத்தல்
அந்த இருசள துமணயபாகவும இருந்தது.
இறுதயில் முடிநபாகன்தபான் அந்த அதசயத்மதக்
கண்டுபிடித்தபான்.
முரசசமமடயின் பக்கச் சுவெர்களிசல அவெர்கள
சதடிய வெழி அகப்படவில்மல. கீசழ தமரயில்

வவெண்கலத்மத மிதப்பதுசபபாலத் தமுதமு
வவென்று ஒலி அதரசவெ முடிநபாகன் மகயபால்
கீசழ வதபாட்டுத் தடவிப் பபார்த்தசபபாது
மணலுக்கு அடியில் கனமபான மரப்பலமக
தளமபாக இருந்தது. அந்தப் பலமகமய
ஒவ்வவெபாரு நுனியபாகத் வதபாட்டுப் பபார்த்தசபபாது
நடுவில் ஐந்தபாறு விரற்கமட இமடவவெளிசயபாடு
பக்கத்துக்கு ஒன்றபாய் இரண்டிடங்களில் சமசல
தூக்குவெதற்கு வெபாய்ப்பபாக இருமபு வெமளயங்கள
இடப்பட்டிருந்தன. பக்கத்தல் சமமடயருசக
மணற் குவியவலபான்றும நிரந்தரமபாக இருந்தது.
ஒவ்வவெபாரு முமற தறந்து மூடியபின்பும அந்த
இடம தமரசபபால் வதரிய
சவெண்டுவமன்பதற்கபாக சமசல மணமல இட்டு
நிரப்பிவிடுவெபார்கள சபபாலும என்று அதுமபானம
வசய்யமுடிந்தது. மணமல இட்டு நிரப்பினபாலும
தமரசமல் நடக்குமசபபாது இருக்கும ஒமசக்கும

இந்த மரப்பலமகக்கு சமல் மணல் மூடிய
இடத்தல் நடக்குமசபபாது இருக்கும ஒமசக்கும
சவெறுபபாடு இருந்தது. இதல் நடக்குமசபபாது
ஒமச அதர்ந்தது.
"வெழி வதரிந்துவிட்டது" - என்று
முடிநபாகனுமடய கபாதருகில் உற்சபாகமபாகக் குரல்
வகபாடுத்தபான்சபாரகுமபாரன்.
"இருளில் வமல்லப் சபசசவெண்டும.
முடியுமபானபால் சபசபாமசல கபாரியங்கமளத்
வதபாடர்வெதும நல்லது. இந்த விதமபான
சவெமளகளில் வமளனமும குறிப்பறிதலுசம
வபரிய துமணகள. இருளுக்குள ஆயிரம
வசவிகள இருக்கலபாம. பதனபாயிரமகண்கள
இருக்கலபாம, எனசவெ கவெனமும விழிப்புமபாகக்
கபாரியத்மத நிமறசவெற்ற சவெண்டும" - என்று

இமளயபபாண்டியனிடம மிக வமல்லிய குரலில்
கபாதருசக கூறி எச்சரித்து விட்டு இருமபு
வெமளயத்மதப் பற்றிப் பலமகமயத் தூக்கத்
வதபாடங்கினபான். மற்வறபாரு பக்க வெமளயத்மதக்
குறிப்பறிந்து சபாரகுமபாரன் சமசல தூக்கலபானபான்.
கீசழ இருளில் படிகமளப் சபபால் மங்கலபாகத்
வதரிந்தன.
இருவெரும ஆவெசலபாடு கீழிறங்கினர். பத்துப்
படிகள வெமர வெழி கீசழ இறங்கியது.
பதசனபாறபாவெது படிசய இல்மல. கீசழ பபாமற
இடறியது. பக்கவெபாட்டில் சுவெர்சபபால் வபரிய கல்
வெழி மறித்தது. இருளசவெறு வசறிந்தருந்தது.
எனசவெ இருவெரும தகிலுடனும,
பரபரப்புடனும சமசல ஏறிவெந்து அவெசர
அவெசரமபாகப் பலமகயிட்டு அந்த வெழிமய மூடி
மணலும இட்டு நிரப்பினர். அது வெழியபாக

இருக்க முடியபாவதன்று அவெர்கள இருவெருக்கும
சதபான்றியது. சுரங்கங்களிலும இரகசிய
வெழிகளிலும மற்றவெர்கள வதரிந்து
வகபாளளபாமலிருப்பதற்வகன்று உண்மமயபான
வெழிமய மமறப்பதற்கபாக வெழிகள சபபான்று
வதரியும ஆனபால் வெழிகளபாகபாத பல சபபாலி
வெழிகமள உண்டபாக்கியிருப்பபார்கள என்பமத
முடிநபாகன் அறிவெபான்.
முரசசமமடயின் நபான்கு பக்கச் சுவெர்களில் எந்தச்
சுவெர் அருகிலும வெழி இருக்கலபாம. எந்தச் சுவெர்
அருகில் எந்தச் சுவெருக்குக் கீசழயிருந்து வெழி
வதபாடங்குகிறவதன்று கபாண மருளுமபடியும
மயங்குமபடியும ஒவ்வவெபாரு
சுவெரருகிலிருந்துசம உண்மமயபான வெழி
வதபாடங்குவெதுசபபால் பபாவெமன ஒன்று
கபாட்டப்பட்டிருந்தது. ஒரு நபாழிமகப் சபபாதுக்கு

சமல் சசபாதத்துப் பபார்த்த பின்சப உண்மமச்
சுரங்க வெழி வதபாடங்குமிடம வதரிந்தது. வதற்குப்
பக்கத்துச் சுவெமரவயபாட்டி முரசசமமடயின்
கீசழ உண்மமயபான படி வெழிகள வதபாடங்கின.
பலமகமயத் தூக்கியதும, இரண்டு மூன்று
வவெளவெபால்கள சிறகடித்து சமசல வெந்தன.
கீசழயும படிகள வபரிதபாக நீண்டு கிடந்தன.
"மற்ற எல்லபாப் பக்கமும மயக்கு
வெழிகளபாயிருந்து விட்டதனபால் இதுசவெ உண்மம
வெழியபாயிருக்கசவெண்டும இமளயபபாண்டியசர!
அடிக்கடி தறந்து மூடுவெதபால்தபான் இதல்
வவெளவெபாலபாவெது உயிர் வெபாழ்கிறது. மற்ற
வெழிகளில் இமவெ கூடப் பறக்கவில்மலசய?"
என்று கூறிக்வகபாண்சட படிகளில் இறங்கினபான்
முடிநபாகன். சபாரகுமபாரனும அவெமனப் பின்

வதபாடர்ந்தபான். சிறிது வதபாமலவு வசன்றதும
உண்மம வெழி அதுசவெ என்பது முடிவெபாயிற்று.
"சமசல சபபாய் - உட்புறம நின்றபடிசய
பலமகமய மூடிவிடசவெண்டும.
இல்லபாவிட்டபால் தறந்த வெழிமயப் பபார்த்சத
சந்சதகப்பட்டு யபாரபாவெது நமமமப் பின்
வதபாடரக் கூடும” என்று கூறிய முடிநபாகன்
சமசல வெந்து உட்புறத்தல் நின்றபடிசய
பலமகமய இழுத்துப் வபபாருத்தனபான். பலமக
சமற்புறம நன்றபாகப் வபபாருந்தக் வகபாண்டதற்கு
அமடயபாளமபாக உளசள இருள சமலும கனத்துச்
வசறிந்தது. தடுக்கி விழபாமல் கீசழ இறங்கப்
படிகளில் கவெனமபாக அடி வபயர்த்து
மவெக்கசவெண்டிய நிமல ஏற்பட்டது. உளசள
வவெளவெபால் நபாற்றமும, கபாற்றுப் புகபாத
இறுக்கமுமபாக இருந்தன.

"இந்த முரசசமமடயிலிருந்து நகரில் எந்வதந்தப்
பகுதகளுக்குப் சபபாவெதற்வகல்லபாம சுரங்க
வெழிகள குமடந்தருக்கிறபார்கசளபா? இந்த
அரக்கர்கள எமத சவெண்டுமபானபாலும
வசய்வெபார்கள?" என்று சபாரகுமபாரன் கூறியசபபாது,
"வசய்தபால் என்ன? அவெர்கள இரகசியம என்று
கனவு கண்டு வகபாண்டிருக்கும
ஒவ்வவெபான்மறயும அவெர்களுக்கு முன்பபாகசவெ
உங்கள பபாட்டனபார் வதரிந்து மவெத்துக்
வகபாண்டிருப்பபார். எதரபாளி 'நபாம அவெமனப்
பற்றி எவ்வெளவு வதரிந்து வகபாண்டிருக்கிசறபாம' என்பமத உணரசவெபா, புரிந்து வகபாளளசவெபா
விடபாமல் அவெமனப்பற்றி நிமறய அறிந்து
வகபாண்டு அமமதயபாயிருப்பதுதபான் மிகப்
வபரிய அரச தந்தரம.அதல் தங்கள பபாட்டனபார்
வெல்லவெரபாயிருக்குமசபபாது யபார் எது

வசய்தபால்தபான் என்ன" என்று தடமபாக
மறுவமபாழி கூறினபான் முடிநபாகன்.
அந்தச் சுரங்க வெழியில் வெழிசபபாகும தக்மகசய
குறியபாக மவெத்துக்வகபாண்டு அவெர்கள
முன்சனறியசபபாது சில இடங்களில் கீசழ பபாமற
சபபாலிருந்தது. இன்றும சில இடங்களில்
மணற்பபாங்கபாயிருந்தது - சமலும சில
பகுதகளில் கற்படிகசள வசதுக்கப்பட்டிருந்தன.
'வெழி எங்சக சபபாய் சமசல ஏறுகிறது? எங்சக
சபபாய் முடிகிறது?' என்று வதரிந்துவகபாளவெதும
அவ்வெளவு எளிய கபாரியமபாயில்மல. எப்படியும
வபபாழுது புலர்வெதற்குள அந்த
இருட்குமகக்குளளிருந்து வவெளிசயறிவிட
சவெண்டுவமன்ற எண்ணமும அவெசரமும
அவெர்களுக்கு இருந்தன.

அயலவெர்கசளபா, பிறசரபா ஒற்றறியும
எண்ணத்துடசனபா இரகசியங்கமள அறிந்து
வசன்று வவெளிப்படுத்தும எண்ணத்துடசனபா இந்தச் சுரங்கங்களுக்குள வெந்தபால் வதளிவெபாக
எமதயும வவெளிபடுத்த முடியபாது குழப்பமமடய
சவெண்டும என்பதற்கபாகசவெ முடிவெதுசபபாலவும
வவெளிசயறுவெதற்கபான வெபாயில்
இருப்பதுசபபாலவும சதபான்றுமபாறு முடியபாததுவும - வவெளிசயறுவெதற்கபான வெபாயில்
இல்லபாததுவுமபான குழப்ப வெழிகள பல அங்கு
ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன. மிகவும ஆவெசலபாடும,
பரபரப்சபபாடும அருகில் சபபாய்
நிற்குமசபபாதுதபான் அதற்குசமல் அந்த வெழி
வதபாடரவில்மல என்பது வதரியவெரும. இருளும,
கபாற்று அதகமின்மமயும இடர் தந்த
சூழ்நிமலயில் குழப்பம விமளவிக்கும சபபாலி

வெழிகமள ஒவ்வவெபான்றபாகத் தவிர்த்து
முன்சனறினபார்கள அவெர்கள.
"புறநகரிசல எங்கபாவெவதபாரு பகுதயில் சபபாய்
இந்த வெழியின் மற்வறபாரு நுனி முடியுவமன்று
சதபான்றுகிறது!" என்பதபாக முடிநபாகன்
வதரிவித்தபான்.
"நிச்சயமபாக எனக்குத் சதபான்றுகிறது இங்கிருந்து வவெளிசயறிச் வசல்லுகிற வெழிகள
இரண்டபாக இருக்கும. பல கபாரணங்கமள
உத்சதசித்து இத்தமகய அந்தரங்கச்
சுரங்கங்களில் வவெளிசயறுகிற வெழிகமள
மட்டும இரண்டபாக அமமத்தருப்பதற்குச்
சபாத்தயமிருக்கிறது. ஆமகயபால் இத்தமக
வபபாய்வெழிகளுக்கும நடுசவெ எங்சகபா இரண்டு
உண்மமயபான வெழிகளும இருக்க

சவெண்டுவமன்பது என் அதுமபானம. இந்த இரவு
விடிவெதற்குளசளசய அந்த இரண்டு
வெழிகமளயும நமமபால் கண்டுபிடிக்க முடியுமபா,
முடியபாதபா என்பமத மட்டுசம நபாம இப்சபபாது
சிந்தத்தபாக சவெண்டு" வமன்று சபாரகுமபாரன்
உறுதயபாகத் வதரிவித்தபான். இன்சற இறுதவெமர
முயன்று முடிவு வதரிந்துவகபாண்டு சபபாவெதபா,
அல்லது நபாமள மறுபடியும சமசல
வதபாடர்வெதபா? என்பதுபற்றி
அவெர்களுக்குளசளசய ஒரு சிறிய விவெபாதம
மூண்டது.
"இப்சபபாது தருமப எண்ணினபாலும மீண்டும
வெழி வதபாடங்கிய இடத்மத அமடந்து சமசல
முரசசமமடக்குக் வகபாண்டுசபபாய்விடும
உண்மம வெழிமயக் கடுபிடிக்கச் சில நபாழிமககள
ஆகும. இவ்வெளவு சநரம முயன்ற முயற்சியும

வீண். வெந்த வெழிசய தருமபுவெதபால் ஒரு
பயனுமில்மல. மறுபடியும நபாமளக்குத் சதடத்
வதபாடங்குமசபபாது - புததபாகத்
சதடுகிறவெர்கமளப் சபபாலசவெ முதலிலிருந்து
சதட சவெண்டும.
"எல்லபாவெற்மறயும சிந்தக்குமசபபாது வெந்த
வெழியில் தருமபி வவெளிசயறுவெமதவிட
இன்னும சில நபாழிமககள வசலவெழித்தபாலும
எதர்வெருகிற புதுவெழியில் தருமபுவெதுதபான்
நல்லது. வெந்த வெழிசய தருமபி வவெளிசயறுகிற
சநரத்தல் நபாம எதர்பபாரபாதபடி இருள பிரிந்து
விடிகிற சவெமளயபாயிருந்துவிட்டபாசலபா
அவுணர்வீத நடுவில் முரசசமமடக் கருசக
யபாரிடமபாவெது நபாம அகப்பட்டுக்வகபாளள
சநரிடும. இந்த இருட்குமகக்குள இரவும
வதரியவில்மல. பகல் வெந்துவிட்டதபா

இல்மலயபா, என்பமதயும புரிந்துவகபாளள
முடியவில்மல. உறுதயபாக எதரிகளின்
சகந்தரத்தலிருக்கிறவதன்று நமக்சக வதரிந்த
அவுணர்விதமயத் தருமபி
வவெளிசயறுமிடமபாகத் சதர்ந்வதடுப்பமதவிட
எங்கிருக்கிறவதன்று நமக்சக வதரியபாத புதய
வவெளிசயறும வெழிமயக் குறிக்சகபாளபாகக்
வகபாண்டு நபாம முன்சனறுவெது நல்லது..." என்று
சபாரகுமபாரன் பிடிவெபாதமபாகக் கூறசவெ
முடிநபாகனும அதற்கு
இணங்கசவெண்டியதபாயிற்று.
சதடிக்வகபாண்டிருந்த பகுதயில் வவெளிசயறுகிற
மறுவெழி மிக அருகிலிருப்பதுசபபால இருவெர்
மனத்தலும ஒரு நமபிக்மக உணர்வு சவெறு
சதபான்றத் வதபாடங்கியது. வபருமபபாலும
இத்தமகய நமபிக்மககள வபபாய்த்துப்

சபபாவெதல்மல. துன்பங்களின் நீண்ட
வெரிமசக்குப் பின்னபால் நமபிக்மக மயமபாக
எண்ணம வெருகிறசபபாசத வவெற்றியும
வெருகிறவதன்று ஒப்புக்வகபாளளலபாம.
அவெர்களுமடய நமபிக்மகீக்குக்
கபாரணமுமிருந்தது. அதுவெமரகபாற்சற நுமழயக்
கபாணபாத சுரங்கப் பகுதயில் இசலசபாக ஒரு
நூலிமழ கபாற்றுச்சிலுசிலுத்தது. அந்தப் புதய
கபாற்று நுமழந்த வெழிமய ஆவெசலபாடு
சதடினபார்கள அவெர்கள. அப்படித் சதடியசபபாது
வவெற்றியின் மற்வறபாரு நல்வெரவெபாக ஒரு நூலிமழ
ஒளிக்கதரும எதசர தமச வதரியபாத எங்சகபா ஒரு
பகுதயிலிருந்து அவெர்கமள சநபாக்கி நீண்டது.
இருவெருக்கும நமபிக்மக வெந்தது.

12. அந்த ஒளிக்கீற்று

இருளில் எங்கிருந்சதபா எதர்வெந்த அந்த ஒற்மற
ஒளிக்கீற்சற கமரகபாணபாப் சபரிருளுக்குப் பின்
விடிந்துவிட்டபாற் சபபான்ற பிரமமமய
உண்டபாக்கிற்று அவெர்களுக்கு.
"மற்வறபாருவெருமடய ஆட்சிக்குட்பட்ட சகபா
நகரத்தல் இப்படிவயபாரு இருட்குமக வெழிமயப்
பமடக்கும துணிவு வெர சவெண்டுமபானபால் இந்த
அவுணர்களுக்கு எவ்வெளவு வநஞ்சுரம
இருக்கசவெண்டும என்று வினபாவிய
இமளயப்பபாண்டியனுக்கு முடிநபாகனிடமிருந்து
விளக்கமபான மறுவமபாழி கிமடத்தது.

"தங்கள பபாட்டனபார் இந்த அழகிய புதுக்
சகபாநகரத்மதப் பமடக்குமசபபாது கட்டிடங்கமளக் கட்டுவெதற்கும, வெபானளபாவிய
மதற்கவெர்கமள
சமவலழுப்புவெதற்கும, அகழிகமளத்
சதபாண்றுவெதற்கும - உடல் வெலிமமக்க
பணியபாட்களபாகக் கிமடத்தவெர்கள இந்த முரட்டு
அவுணர்களும, குறுமபர்களும,
கடமபர்களுமபாகத்தபான் இருந்தனர். அந்த
நிமலயில் இவெர்கமள நமபியும
ஆகசவெண்டியிருந்தது. முழுமமயபாக நமபவும
முடியவில்மல. உடனிருப்பவெர்கள
நமபிக்மகக்குரியவெர்களபாகத் சதபான்றவில்மல.
என்றபாலும மற்றவெர்கள எல்லபாரும அறிய
அவெர்கமள விசரபாதகளபாகக் கருதுவெசதபா,
பமகவெர்களபாக நிரூபித்து முடிவு கற்பிப்பசதபா
அரசதந்தரமபாகபாது.

"நமமம எதர்க்கும ஒரு விசரபாதக்கு நமமுமடய
- மற்ற விசரபாதகள எல்லபாம யபார் யபாரபாக
இருப்பபார்கள என்று அதுமபானம வசய்யும
வெபாய்ப்மபக்கூடக் வகபாடுக்கலபாகபாது
என்வறண்ணும இயல்புமடயவெர் தங்கள
பபாட்டனபார். அதனபால் தபான் சகபா நகரத்மத
அமமக்கும பணிமய இவெர்களிடம
விட்டிருந்தபார். ஆனபால் இவெர்கள அந்த
வெபாய்ப்மபப் பயன்படுத்தக்வகபாண்டு - இப்படி
இரகசிய வெழிகமளயும கரந்து பமடகமளயும
சுருங்மக மபார்க்கங்கமளயும ஏற்படுத்தக்
வகபாண்டிருக்கிறபார்கள. ஆனபால் இவெர்கள
எங்வகங்சக என்வனன்ன வசய்தருப்பபார்கள
என்பவதல்லபாம அவெருக்கு மிக நன்றபாகத்
வதரியும."

சபசிக்வகபாண்சட அவெர்களிருவெரும அந்த ஒளிக்
கீற்றுப் புறப்பட்ட இடத்மத
வநருங்கிக்வகபாண்டிருந்தபார்கள. அருகில்
வநருங்கிப் பபார்த்ததுமதபான் அந்த இடத்தல்
அவெர்கள அமடந்த வெழியின் மற்வறபாரு நுனி
சதர்க்சகபாட்டத்தன் உளசள மரங்களடர்ந்த புதர்
ஒன்றினருசக வகபாண்டுசபபாய்விடுகிறது என்பது
வதரிந்தது. சிலுசிலுவவென்று உளசள
நுமழந்துவெந்த கபாற்றும அந்த இடத்தலிருந்து
புறப்பட்டதுதபான் என்று வதரிந்தது. வெழியின்
முடிவில் சதர்க்சகபாட்டத்துப் புதரருசக
மதற்கவெமர ஒட்டினபாற்சபபால - சமசல ஏறி
நின்றசபபாது இன்னும வபபாழுதுபுலரவில்மல
என்பமதயும அறிந்துவகபாளள முடிந்தது.
'வெழிமயக் கண்டுபிடித்து முடிப்பதற்குள
விடிந்துவிடுசமபா' - என்று உளசள

இருளவெழியில் சதபான்றிய பரபரப்பும பயமும
வீண் பிரமமசய என்பதமன இப்சபபாது
அவெர்கள இருவெரும உணர்ந்தனர். உளசள
இறங்கி, அந்தச் சுரங்கவெழி சபபாய் முடிகிற
மற்சறபார் இடத்மதயும கண்டுபிடிக்கப்
சபபாதுமபான கபாலமும வெபாய்ப்பும
இருக்குவமன்று சதபான்றியது. எஞ்சியுளள
கபாலத்மத வீணபாக்கபாமல் வசயல்படலபாவமன்று
இமளயபபாண்டியனும முடிநபாகனும
எண்ணினர்.
"எதற்கும இந்தப் புதரருசக இந்தப் பகுத
எங்கிருக்கிறவதன்று அமடயபாளம
வதரிகிறபார்சபபால எதர்புறமுளள மதற்கவெரில்
ஒரு குறியீடு வசய்துமவெப்பது நல்லது.
முரசசமமட வெழியிலிருந்து இங்சக புறப்பட்டு
வெரபாமல் - இங்கிருந்து முரசசமமடப் பகுதக்குப்

சபபாகசவெண்டிய அவெசியம என்றபாவெது
வெருமபானபால் இங்கு இந்த மதற்கவெரில் உளள
குறியீட்மடப் பபார்த்து வெழி வதபாடங்குமிடத்மத
அறியமுடியும" என்று முடிநபாகன் கூறிய
சயபாசமனமய அப்படிசய ஏற்றுச்
வசயல்புரிந்தபான் இமளயபபாண்டியன்.
அந்தப் புதருக்கு சநர் எதசர மதற்கூவெரில் வெழி
இங்சக விளங்கும என்பமத மிகவும குறிப்பபாக
உணர்ந்து வகபாளவெதற்கு ஏற்ற முமறயில்
விளக்குப்சபபால் உருத் சதபான்றக் சகபாடுகள
கீறிமவெத்தபான். வபரும பரப்பபாக விரிந்துகிடந்த
சதர்க்சகபாட்டப் பகுதயில் அது எந்த இடம
என்பமதயும நன்றபாகச் சுற்றிப் பபார்த்துத்
வதளிவெபாக நிமனவு மவெத்துக் வகபாண்டபார்கள
அவெர்கள.

முரசசமமட வெழியின் மற்சறபார் நுனிமயக்
கபாண்பதற்கபாக அவெர்கள மீண்டும வெந்த வெழிசய
உளசள இறங்கிய சபபாது,
"எனக்வகபாரு சந்சதகம வெருகிறது முடிநபாகபா
இருசளபா இன்னும புலரவில்மல. வெழி முடிகிற
இந்த இடத்தசலபாவசடியும வகபாடியும,
புதருமபாயிருக்கிறது. அப்படியிருக்மகயில் நபாம
உளசள கண்ட ஒளிக்கீற்று எங்கிருந்து வெந்தருக்க
முடியும? அவ்வெளவு வதளிவெபான ஒளி இந்த
இருளில் எங்கிருந்தும, எப்படியும வெருவெதற்குச்
சபாத்தயமில்மலசய?" - என்று
ஒரு ஐயப்பபாட்மடத் வதரிவித்தபான்
இமளயபபாண்டியன். இது நியபாயமபான
சந்சதகவமன்சற முடிநபாகனுக்கும சதபான்றியது.

விளக்கபாகசவெபா, சுரங்கத்தன் சமற்புறத்தல்
எங்கிருத்தபாவெது வெருகிற ஒளியபாகசவெபா அது
இருந்தருக்க முடியபாது என்று அவெர்களுக்குள ஓர்
உறுத ஏற்பட்டபின், முன்பு நமபிக்மக
ஒளியபாகத் சதபான்றியிருந்த அசத ஒளிமயப் பற்றி
இப்சபபாது சிந்தமனயும சந்சதகமும,
கற்பமனகளும, எழுந்தன. இப்படி அந்த
ஒளிமயப் பற்றிய சந்சதகத்சதபாடும சிந்தமனக்
கலவெரங்களுடனும கீசழ இறங்கிச் வசன்றதும,
மறுபடி தருமபிச் வசல்லுகிற வெழியில் ஒரு
குறிப்பிட்ட வதபாமலவுவெமர சபபாய்
நின்றுவகபாண்டு தருமபிப் பபார்த்தபார்கள
அவெர்கள மீண்டும அந்த ஒளி சுடரிட்டது.
இருவெரும உடசன விமரந்து தருமபி அந்த
ஒளிவெந்த இலக்மகக் குறிமவெத்து நடந்தபார்கள.
முரசசமமடயிலிருந்து சதர்க்சகபாட்டத்துக்குப்
சபபாய் சமசலறுகிற வெழியில் ஒரு குறிப்பிட்ட

சகபாணத்தலிருந்து குறிப்பிட்ட
எல்மலவெமரதபான் அந்த ஒளி வதரிந்தது.
அதற்குப்பின் அந்த ஒளிமயப்பற்றி நிமனக்கசவெ
வெழியின்றி சமசலறிச்வசல்லும படிகமளக்
கபால்கள நன்றபாக உணரமுடிந்தது.
'சுரங்க வெழி முடிந்து சமசல ஏறிச் வசல்லும வெழி
இந்தப் பகுதயில்தபான் இருக்கிறது - என்பமத
உளசள நடந்து வெருகிறவெர்கள இருளிலும
தடுமபாறபாமல் விளங்கிக் வகபாளள
சவெண்டுவமன்பதற்கபாகசவெ இந்த ஏற்பபாடு
என்பமத நன்றபாக உய்த்துணர முடிந்தது.
முடிநபாகனும இமளய பபாண்டியனும அந்த
ஒளிக்கீற்று எங்கிருந்து வெருகிறது என்பமத
அறிந்து வகபாளவெதற்கபாக விமரந்தசபபாது
அவெர்களுக்கு ஏற்பட்ட அநுபவெம
விந்மதயபானதபாக இருந்தது. அமத அறிந்து

வகபாளளும ஆவெல் குமறவெதபாய் இல்மல. 'இசதபா
அருகில் வநருங்கிவிட்சடபாம. இன்னும வநபாடிப்
வபபாழுதல் இந்த ஒளிமயப் பற்றிய உண்மம
நமக்கு விளங்கிவிடும' - என்று நிமனத்த
கணத்தற்கு அடுத்த கணசம அந்த ஒளி
கண்ணுக்குத் வதரியபாமல் மமறந்சதபா தமச
தப்பிசயபா சபபாய்க் வகபாண்டிருந்தது. நீண்ட சநரத்
தடுமபாற்றத்தற்குப்பின் மிக எளிமமயபான அந்த
உண்மமமய முடிநபாகன்தபான் கண்டுபிடித்தபான்.
கபபாடபுரத்தன் வபயர்வபற்ற
இரத்தனபாகரங்களில் எடுத்த ஒளி நிமறந்த மணி
ஒன்மற அந்த இடத்தல் சுவெரில்
பதத்தருந்தபார்கள அவுணர்கள. ஒரு குறிப்பிட்ட
சகபாணத்தல் குறிப்பிட்ட வதபாமலவுவெமர
'பளிச்சிடும'படி அந்தக் கல்
பதக்கப்பட்டிருந்தது. அவுணர்களின்

சபாதுரியமபான இந்த சவெமலப்பபாட்மட
இமளயபபாண்டியன் மிகவும வியந்தபான். அந்த
மணி பதத்தருந்த இடத்மதக் கண்டுபிடிக்க
அவெர்கள அருமபபாடுபட சவெண்டியிருந்தது.
கண்டுபிடித்து முடித்ததும வவெற்றிப்
வபருமிதத்சதபாடு அடுத்த வெழிமயத் சதடிப்
புறப்பட்டபார்கள அவெர்கள.
அடுத்த வெழி பிரிகிற இடத்தலும இமதப் சபபால்
ஒரு மணி சுடர் பரப்பியது. ஆனபால் ஒரு சிறிய
சவெறுபபாடும இருந்தது. சதர்க்சகபாட்டத்து
வெழியில் பதக்கப்பட்டிருந்த மணி சிவெப்புக்
கலந்த ஒளிச் சுடமர உமிழ்ந்தது என்றபால்
மற்வறபாரு வெழித் வதபாடக்கத்தல்
பதக்கப்பட்டிருந்த மணி நீலங் கலந்த
ஒளிச்சுடமர உமிழ்ந்து வகபாண்டிருந்தது. அந்த
இரண்டபாவெது வெழி புறமசபபாய் முடிகிறஇடம

எது என்பமத அறிந்து வகபாளவெதலும அவெர்கள
அதக ஆவெல் கபாட்டினபார்கள. முதல் வெழி
சதர்க்சகபாட்டத்துப் புதரில் மதலருசக
வவெளிசயறுவெதபாய் அமமந்தருப்பதனபால்
இரண்டபாவெது வெழி சவெறு தமசயில் சவெறு
பகுதயில்தபான் அமமந்தருக்கசவெண்டும
என்பமத அநுமபானம வசய்ய முடிந்தபாலும
பிரத்யட்சமபாகக் கண்டு முடிவு
வதரிந்துவகபாளகிறவெமர அந்த ஆவெல்
அடங்கிவிடபாது சபபாலிருந்தது.
"அசுர சபாதுரியம என்பபார்கசள; அதற்கு ஏற்றபாற்
சபபாலல்லசவெபா கபாரியங்கமளச்
சபாதத்தருக்கிறபார்கள?" என்று அந்த உள
வெழிகமளயும அவெற்றின் பிரிவுகமளயும
வியந்தபான் சபாரகுமபாரன். மற்சறபார் வெழி பிரிகிற
இடத்தல் மிக அருசக கடல் அமலகளின்

ஒமசமயக்சகட்டு அந்த இடம கடற்
கமரக்குச் சமீபமபாக இருக்க
சவெண்டுவமன்பமதப் புரிந்து வகபாளள முடிந்தது.
உப்புக் கபாற்றும வமல்ல வமல்ல உட்புகுந்து
அமலவெமத அவெர்கள உணர்ந்தனர். இறுதயில்
கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்தற்கு
அருகிலுளள ஒரு பபாமறச் சரிவில்
வவெளிசயறுகிறபாற்சபபால் அமமந்தருந்தது அந்த
வெழி. உளசளயிருந்து வெருகிறவெனுக்குத்தபான்
வவெளிசயறியபாக சவெண்டுவமன்ற நிர்ப்பந்தத்தல்
அதன் வெழிசய வவெளிசயற முடியுவமன்பது
வதரியுசம ஒழியப் புன்மனத் சதபாட்டத்தன்
பக்கமிருந்சதபா, வவெளிசய கடற்புறத்தலிருந்சதபா
பபார்க்கிறவெனுக்கு அந்தப் பபாமறயருகிலிருந்து
அவுணர் வீத முரசசமமடவெமர சபபாய்ச்
சசருவெதற்சகற்ற சுரங்க வெழி ஒன்று

உளமுகமபாகச் வசல்லும என்று கற்பமன கூடச்
வசய்யமுடியபாதபடி இருந்தது.
பபாமறக்கு மிக அருசக கடலில் படகுகள
நிற்கவும புறப்படவுமபான சிறு துமற ஒன்று
யிருந்தது. வதன்பழந்தீவுகளிலிருந்து
இரகசியமபாகத் சதடி வெருகிறவெர்கமள அவுணர்
வீதக்கு அமழத்துச் வசல்லவும, அசதசபபால
அவுணர் வீதயிலிருந்து வதன்பழந்தீவுகளுக்குக்
கடத்தக் வகபாண்டுசபபாக சவெண்டியவெற்மறக்
கடத்தக் வகபாண்டுசபபாகவும இந்த இரண்டபாவெது
வெழி வபரிதும பயன்படும என்று சதபான்றியது.
வபபாருத்தமறிந்து இடமறிந்து அவுணர்கள இந்த
வெழிமய அமமத்துக் வகபாண்டிருக்கும
சூழ்ச்சிமய வியப்பமதத் தவிர சவெவறபான்றுசம
வசய்யத் சதபான்றவில்மல. படிகளில் ஏறி
வவெளிசய பபாமறச் சரிவில் கபால் மவெத்ததும

எதசர சபயமறந்தபாற்சபபாலக் கண்ணுக்கு
எட்டியதுரம கடல் வதரிந்தது. முன்பின் அந்த
வெழிகளில் வெந்து பழகபாத புதயவெர்களுக்குத்
தடீவரன்று கடல் அந்தப் பபாமறமயயும அதல்
நிற்கும தன்மனயும விழுங்க வெருவெதுசபபால்
அச்சம சதபான்றுமபடி வசய்யவெல்லது அந்த
இடம.
விடியல் சவெமள
வநருங்கிக்வகபாண்டிருந்ததனபால் சபாரகுமபாரனும,
முடிநபாகனும, அரண்மமனக்குத்
தருமப எண்ணினர். அந்த மவெகமறயின்
சுகமபான சீதளக் கபாற்றில் கடற்கமரப் புன்மனத்
சதபாட்டத்தல் பூத்தருந்த புன்மனப் பூக்களின்
நறுமணம எல்லபாம கலந்து வீசியது. எங்சகபா
ஒரிரு கபாகங்கள கமரயத் வதபாடங்கியிருந்தன.
அந்தக் கபாற்று, அதல் கலந்தருந்த புன்மனப் பூ

வெபாசமன, எல்லபாம சசர்ந்து கண்ணுக்கினியபாமள
நிமனவூட்டின. நகர் பரிசசபாதமனக்கபாகப்
புறப்பட்ட மபாறுசகபாலத்தலிருப்பசத தனக்கும
முடிநபாகனுக்கும அப்சபபாது ஒரு
நன்மமயபாயிருப்பமத இமளய பபாண்டியன்
உணர்ந்தபான். முடிநபாகசனபாடு அவென் புன்மனத்
சதபாட்டத்தற்குள புகுந்தசபபாது வமல்ல வமல்ல
விடியத் வதபாடங்கியிருந்தது.

13. வநய்தற்பண்

புன்மனப் பூக்களின் நறுமணத்சதபாடு சதபாட்டத்தன் எங்சகபா ஒரு பகுதயிலிருந்து யபாசரபா வநஞ்சு உருக உருக வநய்தற் பண்மண
இமசக்கும ஒலியும கலந்து வெந்தது. கடல்
அமலகளுக்கும சசபாகத்துக்கும ஏசதபா ஒர் ஒலி
ஒற்றுமம இருக்குமசபபாலும. கவிகளின்
சிந்தமனயில் கடல் அமலவயபாலி சசபாகத்தன்
பிரதபலிப்பபாகசவெ சதபான்றியிருக்கிறது.
குழலிமசயிலும, கடலமலயிலும, மபாமல
வெபானின் வசக்கர் நிறவவெபாளியிலும உலகில்
முதல் கவிஞசன சசபாகத்மதத்தபான் கண்டிருக்க
முடியுமசபபாலிருக்கிறது. அதனபால்தபான்
வநஞ்சின் சசபாகத்துக்கு எதவரபாலிகளபாக அமமய
முடிந்தவெற்மற வெரிமசப்படுத்துமசபபாவதல்லபாம

இவெற்மறசய ஒன்றுசசர்த்துத் வதபாகுத்து
வெரிமசப்படுத்தயிருக்கிறபார்கள. சுமவெ, ஒளி, ஊ
ஒமச, மணம இவெற்றிற்கும, மனிதனுமடய
சிந்தமனக்கும ஏசதபா வதபாடர்பிருக்க சவெண்டும.
ஒரு சுமவெசயபாடு உறவுவகபாளளும சபபாதுகளில்
எல்லபாம முதன் முதலபாக அந்தச்
சுமவெமயக்கண்ட சவெமளயின் நிமனவுகள
வெருகின்றன. ஒர் ஒமச, ஒரு மணம, ஒர் உணர்வு,
எல்லபாசம அதன் முதல் அநுபவெத்மதச் சபார்ந்த
முதல் நிமனவுகளுடசனசய வெருகின்றன.
புன்மன மரத் சதபாட்டத்தன் நறுமணம அசத
சூழ்நிமலயில் அசத இடத்தல் முன்பு
கண்ட கண்ணுக்கினியபாளின் - ஆடல் பபாடமல
நிமனவூட்டியது. இப்சபபாது வவெகு
வதபாமலவிலிருந்து வசவிமய அணுகும அந்த
வநய்தற்பண்ணும அவெளுமடய

குரமலப்சபபாலசவெ இருந்தது. எதசர
தீயமணந்து வவெறும புமகமட்டும எழும
கலங்கமரவிளக்கத்துப் பபாமறயில் அந்தப் புமக
எழுச்சியுமகூட ஒரு சமபானமபான சசபாகத்மதக்
குறிக்கும அமடயபாளமசபபால் சதபான்றியது.
வநஞ்சின் இரங்கமலத் தத்ரூபமபாக எடுத்தயமப
வநற்தற்பண்மணவிட சவெறு சிறந்த
இமசயில்மல. இப்சபபாது இந்த மவெகமறயில்
எங்கிருந்சதபா வதபாமலதுபாரத்துக் கந்தர்வெ
உலகிலிருந்து வெருவெமதப்சபபான்று வமல்லிய
ஒலியமலகளபாக வெரும இந்தக் குரசலபா - 'இது
வநய்தற்பண்' - என்று கண்டுபிடிக்க
முடிந்தமதவிட 'வநய்தற்பண் இப்படித்தபான்
இருக்கசவெண்டும' - என்று வெமரயறுக்கும
அழகிய எல்மலயபாகசவெ வகபாளளத்தக்க
தபாயிருந்தது. அருங்கபாமலயின் மங்கலபான
ஒளியில் கடலருசக புன்மனப் பூ மணக்கும

சூழலில் வெந்த இமசக் குரலில் மனமுருகி
நடந்துவகபாண்டிருந்த சபாரகுமபாரனுக்கு சவெறு
கடமமகமள நிமனவூட்டலபானபான் முடிநபாகன்.
"முரசசமமடக்கரந்துபமடயிலிருந்துவசல்லும
இரகசிய வெழிகள எங்வகங்சக சபபாய்
முடிகின்றன என்று கண்டு பிடித்துவிட்டதற்கபாக
மட்டுசம முதய பபாண்டியர் நமமமப்
பபாரபாட்டிவிடமபாட்டபார். அரச குடுமபத்து
மதநுட்பம சபாதபாரண ஒற்றர்கமளப்சபபால் புறச்
வசய்தகமள அறிவெதற்கபாக மட்டும
பயன்படக்கூடபாது. சதபாற்றம அதன் பின்னுளள
கருத்து கருத்தன் பின் மமறந்தருப்பதபாகத்
சதபான்றும உட்கருத்து - இறுதயபாக அமவெ
பற்றிய நம அநுமபானங்கள - எல்லபாவெற்றிற்கும
சமலபாகத் வதபாகுத்துணரும ஞபானம - ஆகிய
அமனத்தும சவெண்டுவமன்று கூறியிருக்கிறபார்

வபரியவெர். வவெறும மதரியத்மதயும
ஆர்வெத்மதயும கண்டு அவெர் ஏமபாறமபாட்டபார்.
ஆகசவெ இந்த முரசசமமடக்குக் கீசழ உளள
வெழிகள பற்றி இன்னும அதக நுணுக்கமபான
உண்மமகள எமவெசயனும நம
கவெனத்தலிருந்சதபா, சிந்தமனயிலிருந்சதபா
தப்பியிருந்தபால் அவெற்மறயும
கவெனித்துச் சிந்தக்க சவெண்டும
இமளயபபாண்டியசர!" என்று கபாதல் வெந்து
இமழயும வநய்தற்பண்மண இரசிக்க
முடியபாமல் உடன் சபசிக்வகபாண்சட வெந்த
முடிநபாகனின் சபச்சு சபாரகுமபாரனுக்கு
வவெறுப்பூட்டினபாலும சகட்டுத் தீர
சவெண்டியிருந்தது.
சிகண்டியபாரிடம இமசக்கமலயின் மிக உரிய
நுணுக்கங்கமளவயல்லபாம கற்றறிந்தவெனும,

அந்தக் கமலமய உயிரினும சமலபானதபாக
மதப்பவெனும ஆகிய சபாரகுமபாரசனபா வநய்தற்
பண்மண இதுவெமர சவெவறவெரும இத்தமன
வநஞ்சுருகப் பபாடிக் சகட்டதல்மல. சநரம சவெறு
வபபாருத்தமபாக அமமந்து விட்டது. அதனபாலும
அந்த இமசயின் மதப்புப் பன்மடங்கபாகப்
வபருகிவிட்டது. அருகில் வநருங்க வநருங்க
அவெனுமடய சந்சதகத்துக்குத் வதளிவு
கிமடப்பதுசபபால் அந்தக் குரல் அவெளுமடயது
என்சற வதரிந்தது. இனிமமயின்
நீவரபாழுக்குப்சபபான்ற இமடயறபாத அந்தச் வசபால்
மதுரம அவெளுக்சக வசபாந்தமபானதல்லவெபா?
இடமும பபாணர்கள தங்கியிருந்த புன்மனத்
சதபாட்டத்தற்கு அருகிலுளள கடற்கமரப்
பகுதயபாயிருக்கசவெ அவென் தன் அதுமபானத்தல்
அதக நமபிக்மகவகபாளள வெபாய்ப்பிருந்தது.
அப்சபபாது குரலுக்குரியவெளின் வபபாலிவு

நிமறந்த முகமும அவெனுள நிமனவில்
சதபான்றியது. முகத்தன் அழமகக் குரலும,
குரலின் அழமக முகமும
மிகுவிப்பனவெபாயிருந்தன.
"ஏசதது? இமச, நபாடகம, சபபான்ற கமலகள
வவெறும விருப்பத்மதத்தபான் வபருக்கும என்று
தங்கள பபாட்டனபார் கூறியது வபபாய்யபாயிரபாது
சபபாலிருக்கிறசத?" என்று குறுமபுச் சிரிப்சபபாடு
மறுபடி முடிநபாகன் குறுக்கிட்டசபபாது
இமளயபபாண்டியனுக்குக் சகபாபசம
வெந்துவிட்டது. ஒரு கணம ஒன்றும மறுவமபாழி
கூறபாமல் வமளனமபாகத் தருமபி முடிநபாகமன
உறுத்துப் பபார்த்தபான் சபாரகுமபாரன். முடிநபாகனின்
சபச்சு அவ்வெளவில் நின்றுசபபாயிற்று.
அமமதயபாக இமளயபபாண்டியமரப்
பின்வதபாடர்ந்து வசல்லசவெண்டியதபாயிற்று

அவென். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தற்கு வெந்ததும
இமசக்குரல் மிக அருசக ஒலிப்பதுசபபால்
சதபான்றசவெ தயங்கி நின்று அந்தப் புன்மனமரக்
கூட்டத்தல் சுற்றும முற்றும கவெனிக்கலபானபான்
சபாரகுமபாரன்.
அங்சக சிறிது வதபாமலவில் ஒரு புன்மன
மரத்தனடியில் வவெண்பட்டு விரித்தபாற்சபபான்ற
மணற்பரப்பில் அந்தக் கபாட்சி வதரிந்தது.
கண்ணுக்கினியபாளதபான் மணற்பரப்பில்
ஒசிந்தபாற்சபபால அமர்ந்து சவெறு யபாசரபா இரண்டு
வபண்களுக்குப் பபாடிக்
கபாட்டிக்வகபாண்டிருந்தபாள. அவெள பபாடிக்
வகபாண்டிருந்த இடத்தற்கருசக நீர் சதங்கியிருந்த
சிறு பளளம ஒன்றில் வநய்தல் பூக்கள நிமறயப்
பூத்தருந்தன. அந்தப் பளளத்தற்கு அப்பபால்
பசுமமச் சுவெவரடுத்ததுசபபால் தபாமழ மரங்கள

புதரபாய் மண்டி வெளர்ந்தருந்தன. மணற் பரப்பில்
முத்துதர்த்தபாற்சபபாலவும தற்வசயலபாய் சநர்ந்த
அவெளுமடய அந்த இமசயரங்கிற்கு ஒர்
அலங்கபாரம வசய்தபாற்சபபாலவும புன்மனப்
பூக்கள நிமறய உதர்ந்தருந்தன.
தங்களுமடய தடுமபிரசவெசத்தனபால் அவெள
தனது பபாடமல நிறுத்தவிடக்கூடுசமபா
என்றஞ்சிய சபாரகுமபாரன் - நின்ற
இடத்தலிருந்சத மமறந்து சகட்கலபானபான்.
தனிமமமயயும, தபான் எக்கபாரணத்மதக்
வகபாண்டும தயங்கசவெபா தளரசவெபா,
அவெசியமில்லபாதவெர்களுக்கு முன் பபாடுகிசறபாம
என்ற உணர்மவெயும ஒரு விநபாடி
மபாற்றிவிட்டபால்கூட அந்தப் வபண்ணின்
அழகும மபாறிவிடும. அது வதரிந்துதபான் அவெள
பபாடி முடிகின்றவெமர மமறந்து நின்று

வசவிமடுத்த பின்பு சநரில் எதசரசபபாய் நின்று
பபாரபாட்டலபாவமனக் கருதயிருந்தபான்
இமளயபபாண்டியன். கடற்கமரப் புன்மனத்
சதபாட்டத்தல் நகரணி மங்கல நபாளுக்கபாக வெந்து
பபாணர்கள தங்கியிருந்த பகுதயிலிருந்து தன்
சதபாழிகசளபாடு சிறிது வதபாமலவு விலகிவெந்து
இருந்து பபாடும கபாரணத்தபாசலசய அவென்
தனிமமமய நபாடி வெந்தருப்பமத உணர
முடிந்தது.
பபாடி முடிந்தபின் அவெள மணற்பரப்பில்
உதர்ந்தருந்த புன்மனப் பூக்கமளத் வதபாகுக்கத்
வதபாடங்கினபான். அவெள சதபாழிகசளபா நீரில்
இறங்கி வநய்தற் பூக்கமளக் வகபாய்யத்
வதபாடங்கினபார்கள. குனிந்து புன்மனப்
பூக்கமளத் வதபாகுத்துப் வபபாறுக்கிக்
வகபாண்டிருந்தவெள அருசக மணற் பரப்பில்

இசலபாசபாகத் வதரியத் வதபாடங்கியிருந்த
நிழமலக் கண்டு தடுக்கிட்டு நிமிர்ந்த சபபாது
சபாரகுமபாரன் எதசர புன்னமக பூத்தபடி நின்றபான்.
முதலில் அவெளுக்குத் தமகப்பபாயிருந்தது.
அவெனுமடய நகர் பரிசசபாதமனக் சகபாலத்மதப்
பிரித்துக் கணித்துத் தனியபாக அவெமன மட்டும
அவெள உணர்ந்து வகபாளளச் சிறிது சநரம
ஆயிற்று.
"ஓ! கபபாடபுரத்து முத்து வெணிகர் அல்லவெபா
நீங்கள?" என்று அவெள வினபாவிய குரலில்
குறுமபு நிமறந்தருந்தது.
"இந்த அதகபாமலயில் இப்படி வநஞ்சு வநகிழ
வநய்தற் பண் பபாடுமபடி அத்தமன சபரிரக்கம
என்னசவெபா வதரியவில்மலசய?" என்று
சபாரகுமபாரனும குறுமபுடசனசய வினபாவினபான்.

"உணர சவெண்டியவெர்களுக்குக் கூடப் புரியபாத
இரக்கத்தனபால் பயன்தபான் என்ன?"
"புரியவில்மல என்று நீ எப்படிச் வசபால்ல
முடியும வபண்சன?"
"புரிந்தருந்தபால் வினபாவியிருக்கக் கூடபாது."
"வினவினபால் சமபந்தப்பட்டவெர்கள
வெபாய்வமபாழி யபாசலசய வமய்மயத்
வதரிந்துவகபாளளலபாம என்று
சநபாக்கமபாயிருக்கலபாம..."
"யபார் கண்டபார்கள? கூசபாமல் வபபாய்
வசபால்லுகிறவெர்களுக்கும
கல்வநஞ்சுக்கபாரர்களுக்கும எந்த சநபாக்கம
சவெண்டுமபானபாலும இருக்கலபாம!"

"கல்வநஞ்சபாயிருந்தபால் உன்னுமடய வநய்தற்
பண்ணும உருக்க முடியபாமல் அல்லவெபா
சபபாயிருக்கும?"
"உருக்கியிருக்கிறது என்பதுதபான் என்ன
நிச்சயம?" என்று சகட்டுவிட்டு ஆவெசலபாடு
அவென் முகத்மத ஏறிட்டு சநபாக்கினபாள
கண்ணுக்கினியபாள.
அவெள சதபாழிகள இன்னும வநய்தற்பூப்
பறிப்பதலிருந்து மீளவில்மல. முடிநபாகனும
முன்பு இருவெரும நின்ற இடத்தசலசய
பின்தங்கிவிட்டபான்.
"உன்னுமடய இமச ஏழுலமகயும வவெற்றி
வகபாளகிற சபபாது நபான் எமமபாத்தரம?" என்று
அவெளருசக வநருங்கி நபாத்தழுதழுக்கக் கூறினபான்
சபாரகுமபாரன். அவெள முகத்தல் நபாணமும

புன்னமகயும கலந்ததசல வபருமிதம இடம
வதரியபாது கமரந்தது.

14. எளிமமயும அருமமயும

அந்த மவெகமற சவெமளயில் புன்மனத்
சதபாட்டத்தன் குளிர்ந்த சூழ்நிமலயில்
கண்ணுக்கினியபாள ஒர் அழகிய சதவெமதசபபாற்
கபாட்சியளித்தபாள. அவெளுக்கு இயற்மகயபாகசவெ
நிரமபியிருந்த சபரழகு சபபாதபாவதன்சறபா
என்னசவெபா அவெமனக் கண்டு நபாணிய நபாணம
அவெள அழமக இன்னும சிறிது அலங்கபாரம
வசய்தது. வபண்ணுக்கு அவெள சதடி எடுத்து
அணியபாமல் தபானபாகசவெ அவெள சமல் படர்ந்து
அலங்கரிக்கும அழகு ஒன்று பருவெகபாலத்தல்
வெருவெதுண்டு. அதுதபான் நபாணம. அதுதபான்
பிறக்குமசபபாது அவெளபால் தனக்குத்தபாசன
சூட்டப்பட்டுக் வகபாண்டு வெரப்படுகிற பிறவி
அணிகலன். பிறந்த பிறகு கற்பிக்கப்படபாமல்

உயிசரபாடு ஒட்டிக்வகபாண்டு வெரும உணர்வுகள
எல்லபாவெற்றிலுசம அழகு உண்டுதபான். அந்த
அழமகயும - அவெமளயும வதபாடர்புபடுத்த
அப்சபபாது சிந்தத்தபான் சபாரகுமபாரன்.
அவெனுமடய சிந்தமன அவெமள வியக்கும
வசபாற்களபாக வவெளிப்பட்டது.
"எல்லபா நபாட்களும வபபாழுது புலர்ந்தபாலும மிகச்
சில நபாட்கள யபாசரபா மிகச் சிலருக்குப்
பபாக்கியத்சதபாடு வபபாழுதுகள புலர்கின்றன.
என்னுமடய நபாள இன்று பபாக்கியத்சதபாடு
விடிந்தருப்பதபாக நபான் நிமனக்கிசறன்
வபண்சண நபான் இப்சபபாது சற்றுமுன்
சகட்டதும அழகு. இசதபா என் முன் கபாண்பதும
அழகு."

- இப்படி அவென் கூறிக்வகபாண்சட வெந்தசபபாது
கடற்புறத்தலிருந்து பலமபாக வீசிய கபாற்றினபால்
சமசல இருந்த புன்மனமரக் கிமளகள ஆடி
அமசந்ததன் கபாரணமபாகக் வகபாட்டினபாற்சபபால
ஒரு வகபாத்துப் பூக்கள கண்ணுக்கினியபாள சமல்
உதர்ந்தன. பூக்கள சவெகமபாக உதர்ந்ததற்சக
வநபாந்து வெருந்தனபாற்சபபால் கபாற்மறக் கடிந்து
கூறியவெபாசற விலகினபாள அவெள.
"ஏன் விலகுகிறபாய்? மலமர சநபாக்கி மலர்கள
உதர்வெதுதபாசன இயல்பு?"
"ஆகபா சகட்பபாசனன்? கபபாடபுரத்து முத்து
வெணிகர்களுக்கு எது வெருகிறசதபா,
வெரவில்மலசயபா, நன்றபாகப் புகழ வெருகிறது.
இனிசமல் உங்கமள முத்து வெணிகவரன்று
வசபால்வெதுகூடத் தவெறு. அன்று முத்து

வெணிகவரன்று வசபால்லிக் வகபாண்டீர்கள.
அதற்குப்பின் ஒருநபாள அரண்மமனக்
வகபாலுமண்டபத்தல் பபார்த்சதன். பின்வனபாரு
சமயம சதர்க் சகபாட்டத்துக் கூட்டத்தல்
உலபாவில் வபரியபபாண்டியருமடய சதருக்கு
அடுத்த அலங்கபாரத் சதரிலிருந்து இறங்கி
வெந்தீர்கள. இன்று கபாமலயிசலபா அமவெவயல்லபாம வபபாய்யபாக இப்சபபாது
இப்படிப் பழந்தீவுக் வகபாமல மறவெர்களபான
அவுணர்கமளப்சபபால் சகபாலத்தல் வெந்து
நிற்கிறீர்கள... நீங்கள யபாசரபா ஒரு மபாயபா விசநபாத
மனிதரபாயிருக்கசவெண்டும... நீங்கள உங்கமளப்
பற்றிச் வசபால்லிக் வகபாளபமவெ வபபாய்கள.
அந்தப் வபபாய்கள உங்கமளப் பற்றிய
உண்மமமயத் வதரிவித்துவிடும அளவுக்குப்
பலவீனமபான வபபாய்களபாயிருக்கின்றன."

"நீ குற்றம சுமத்துவெதுசபபால் வபபாய்கள
எவெற்மறயும நபான் கூறவில்மல என்பமத
மறுபடியும வெற்புறுத்தச் வசபால்ல
விருப்புகிசறன் வபண்சண..."
"அப்படியபானபால் வபபாய்க்கும, வமய்க்கும,
இலக்கணசமபா சவெறுபபாசடபா தபாங்களதபான்
இனிசமல் எனக்குச் வசபால்ல சவெண்டும.
உண்மம அல்லபாதது வபபாய்வயன்றும வபபாய்
அல்லபாதது உண்மம என்றுமதபான் உலகியல்
ரீதயபாக என் வபற்சறபார்களிடமிருந்து நபான்
வதரிந்துவகபாண்டிருக்கிசறன்."
" நீ வதரிந்துவகபாண்டிருப்பது வெபாதத்தற்குப்
வபபாருந்தலபாம; ஆனபால் நியபாயத்தற்குப்
வபபாருந்தபாது. உண்மமமயப் சபபால் சதபான்றும

வபபாய்களும உண்டு. வபபாய்மயப்சபபால்
சதபான்றிவிடுகிற உண்மமகளும உண்டு..."
"இதல் நீங்கள முதல் வெமகமயச் சசர்ந்தவெர்கள
சபபாலிருக்கிறது."
"நீ எப்படி மவெத்துக்வகபாண்டபாலும அமத நபான்
மறுக்கத் துணியவில்மல. நபான் கூறியதல்தபான்
என்ன தவெறு? இந்தக் கபபாடத்தன் விமலயுயர்ந்த
முத்துக்கமள எல்லபாம உலகத்துக்கு
அளிப்பவெர்கள நபாங்கசள அல்லவெபா?"
"வெணிகமரப்சபபால் சபாதுரியமபாகப் சபசுகிறீர்கள.
கமலஞமரப்சபபால் இமசமய அதன்
நுணுக்கமறிந்து புகழ்கிறீர்கள. அரசமரப்சபபால்
முகக்குறியுடன் கமபீரமபாக நிமிர்ந்து
நிற்கிறீர்கள. புலவெமரப்சபபால் வசபாற்சபபாருக்கு

வெருகிறீர்கள...! இதல் எது உண்மமவயன்றுதபான்
விளங்கவில்மல?"
"ஏன்? எல்லபாவெற்றிலுசம சிறிது சிறிது
உண்மமயிருக்கலபாம! ஒன்று மட்டுமதபான்
உண்மமயபாயிருக்க சவெண்டுவமன்பது என்ன
அவெசியம?"
"அந்தக் கற்பமனகள எல்லபாம இனிசமல்
என்னிடம பலிக்கபாது ஐயபா! நீங்கள யபாவரன்ற
உண்மமமய நபான் எப்சபபாசதபா
வதரிந்துவகபாண்டபாகிவிட்டது. என்வனன்ன
தன்மமகள வபபாருந்தயவெர் என்ற உண்மமதபான்
இன்னும எனக்குத் வதரியவில்மல என்று
இப்சபபாது கூறிசனன்."
"தன்மமகமள உணர முயலசவெண்டும.
ஆரபாய்வெதற்கு ஆமசப்படக் கூடபாது..."

"உணர்வெது சவெறு; ஆரபாய்வெது சவெறு என்றபா
நிமனக்கிறீர்கள?"
"சந்சதகவமன்ன? உணர்ச்சிக்கு முடிவில்மல.
ஆரபாய்ச்சிக்கு முடிவுண்டு! 虏 என்மன உணர

சவெண்டுவமன்றுதபான் நபான் ஆமசப்படுசவெசன
ஒழிய ஆரபாய சவெண்டுவமன்று நபான் ஒருசபபாதும
ஆமசப்படமபாட்சடன்."
"அப்படியல்ல மனிதர்கமள ஆரபாய்ந்து
உணரசவெண்டு வமன்பபார் என் தந்மத..."
"உணர்ந்தவெர்கமளசய ஆரபாயசவெண்டுவமன்று
வசபால்ல வில்மலசய அவெர்?
உணரபாதவெர்கமளத்தபாசன ஆரபாயசவெண்டும
என்று வசபால்லியிருக்கிறபார்? வதரிந்த பின்பு
வதளியலபாம. வதளிந்தபின்பும வதரிய முயல்வெது
குறுமபு, அல்லது அநீத..."

"நீத எது அநீத எது என்பமத உங்கமளப்சபபால்
அரச குடுமபத்தபார் அறிந்தருப்பது நியபாயசம!
இப்படித் தர்க்கம வசய்பவெர்கள எப்சபபாதும
அறிவுக்கு மதப்பளிக்கிற அளவு உணர்ச்சிக்கு
மதப்பளிப்பதல்மல..."
"அறிவும, உணர்வும சவெறுசவெவறன்று
நிமனப்பதபால் தபான் உனக்கு இப்படிப்
சபசத்சதபான்றுகிறது. அறிவும, உணர்வும
உளளங்மகயும புறங்மகயும சபபான்றமவெ
கமலஞனிலிருந்து அரசன்வெமர இதல் மபாறுதல்
எதுவுமிருப்பதபாகத் வதரியவில்மல." "அப்படிசய இருக்கட்டும! தமயவசய்து
என்னிடம தர்க்கம வசய்யபாதீர்கள. நபான்
வசபாற்களபால் ஏமழ; என்னிடமிருப்பமவெ
ஆடமபரமில்லபாத எளிய வசபாற்கள. அமவெ

தருக்க ஞபானத்தபாசலபா, விவெகபார ஞபானத்தபாசலபா
கூரபாக்கப் படபாதமவெ..."
“எளிய வசபாற்களுக்கு அமவெ
எளிமமயபானமவெயபாய் இருப்பசத ஒரு வபரிய
வெலிமம..."
"சபபாதும அசதபா பூக்வகபாய்யச் வசன்ற என்
சதபாழிகள வெந்துவகபாண்டிருக்கிறபார்கள. இசதபா
உங்கள பின்புறம மரத்தற்கு அப்பபால் பதுங்கி
நிற்கிற உங்கள நண்பரும அதசயத்மதப்
பபார்ப்பதுசபபால் எட்டி எட்டிப் பபார்க்கிறபார்.
முடியுமபானபால் அருகிலிருக்கும எங்கள
கூடபாரத்தற்கு வெரசவெண்டுகிசறன். என்
வபற்சறபார் வெழிப்பயணத்தல் என்மனக்
கபாப்பபாற்றிக் கபபாடபுரம வெமர சதரில்
வகபாண்டுவெந்து சசர்த்ததற்கபாக உங்களுக்கு

நன்றிகற ஆர்வெத்சதபாடிருக்கிறபார்கள.
அரண்மமனக்குத் சதடிவெந்து அவெர்கள அமதக்
கூற இயலபாது. நபாங்கள ஏமழகள,
அரண்மமனக்கு வெருகிற தகுதசயபா,
வபருமிதசமபா இல்லபாதவெர்கள. தமய வசய்து
எங்கள குடிமசயில் உங்கள வபபான்னடிகள ஒரு
முமற நடக்குமபடி வசய்தபால்
பபாக்கியமுளளவெர்களபாசவெபாம..."
"எளிமமயில்தபான் அருமம இருக்கிறது. அந்த
அருமமமய விட சவெறு வபருமிதம எளிமமக்கு
எதற்கு? நீங்கள இன்னும சிறிதுகபாலம
கபபாடபுரத்தல் தங்கியிருப்பீர்கள அல்லவெபா?
இன்வனபாருநபாள நபாசன உங்கள கூடபாரத்தற்கு
வெருகிசறன் வபண்சன! இன்று எனக்கு
விமடவகபாடு என்னபால் இயலுமபானபால்
உன்னுமடய குரலுக்கபாகசவெ தனியபாய்ப் புததபாய்

ஒரு வபரிய இமசயிலக்கணசம பமடக்கும படி
வசய்சவென். அப்படி ஒரு கபாலம வெந்தபாலும
வெரலபாம."
"ஏசதபா நபாங்கள எங்களுமடய எளிய கமலமயப்
வபரிய பற்றுடன் ஆண்டுவெருகிசறபாம.
உங்களுமடய ஒயபாப் புகழ்ச்சிமயக் சகட்டபால்
எனக்குப் பயமபாயிருக்கிறது. கமலஞர்களுக்குப்
சபபாதபாத கபாலம சில சவெமளகளில் அவெர்கமள
வெந்தமடகிற புகசழபாடு சசர்ந்து வெருவமன்பபார்
எங்கள தந்மத."
"நீ கூறுவெமத எல்லபாம சகட்டபால் உங்கள
தந்மதமய உடசன பபார்க்கவும சபசவும
சவெண்டுமசபபால் ஆமசயபாயிருக்கிறது எனக்கு.
ஆனபால் அதுவும இப்சபபாது
இயலபாமலிருக்கிறது. அரசியல் கடமமயபாக

வெந்தவெனுக்கு சவெண்டிய சபபாது நிமமதயும,
தனிமமயும எங்சக கிமடக்கிறது? உயர்ந்த
இமசமயக் சகட்க சநருமசபபாவதல்லபாம வபபாற்
பூவும, வபபான்னபாரமும அளிப்பது எங்கள
குடிவெழக்கம. ஆனபால் இப்சபபாது இந்த
விநபாடியில் இந்த இடத்தல் என்னிடம வபபாற் பூ
இல்லபாத கபாரணத்தபால் உன்மனப்சபபாலசவெ
நபானும ஏமழதபான். மறுக்கபாமல் இமதப் வபபாற்
பூக்களபாக ஏற்றுக்வகபாள வபண்சண....." என்று
உணர்வு வபபாங்கக் கூறியபடிசய கிமளமய
வெமளத்து இரண்டு வபரிய புன்மனப் பூக்கமளக்
வகபாய்து அவெளிடம நீட்டினபான் சபாரகுமபாரன்.
அவெள நபாணத்சதபாடு அவெற்மற
வெபாங்கிக்வகபாண்டு வெணங்கினபாள. அவென்
முடிநபாகமன சநபாக்கி விமரந்தபான். அவெள
சதபாழிகளும அவெமள வநருங்கி

வெந்துவகபாண்டிருந்தனர். அந்தப் பூக்கமள
நுகர்ந்தசபபாது அமவெமட்டும தனிசய நிமறய
மணப்பதுசபபால உணர்ந்தபாள
கண்ணுக்கினியபாள.

15. பழந்தீவுப் பயணம

இமளயபபாண்டியனும, முடிநபாகனும
அரண்மமனக்குத் தருமபியசபபாது நன்றபாக
விடிந்து வவெயிசலறியிருந்தது. நீரபாடிக் கபாமலக்
கடன்கமள முடித்த பின்னர் இருவெரும வபரிய
பபாண்டியமரச் சந்தக்கச் வசன்றபார்கள.
முடிநபாகன் மட்டும உற்சபாகமின்றி இருந்தபான்.
"வபரியபபாண்டியரிடம நமது
சபாதமனகளபாகசவெபா, வவெற்றிகளபாகசவெபா
கூறுவெதற்கு ஒன்றுமில்லபாமல் சபபாகிசறபாம
சபாரகுமபாரசர சுரங்கப் பபாமதகள
வதபாடங்குமிடத்மதயும, முடியுமிடத்மதயும
கண்டுபிடித்து அறிந்துவகபாண்சடபாம என்று நபாம
கூறுவெமத அவெர் வபபாருட்படுத்த மதக்கசவெ

மபாட்டபார். ஏற்வகனசவெ உங்களசமல் அவெருக்கு
ஒரு குமற இருக்கிறது. அரச குடுமபத்துப்
பிளமளகளுக்குக் கமல ஆர்வெசமபா,
முமனப்சபபா அளவுக்கதகமபாக இருப்பமத
மறுக்கிற மனம அவெருமடயது. கமலகளில்
ஆர்வெம கபாண்கிறவென் விருப்பு வவெறுப்புக்களில்
அழுந்த நிற்கிற வமல்லிய மனப்பபான்மமமய
அமடந்துவிடுகிறபான். இந்த வமல்லிய
மனப்பபான்மம அரசதந்தரத்துக்கு
இமடயூறபானது. பிறர் எளிதல் கண்டுவகபாளள
முடியபாத சூழ்ச்சித் தறனும, நுணுக்கமும உளள
வெலிய மனசம அரசனுக்கு சவெண்டுவமன்பவெர்
அவெர். எனசவெ, அவெரபால் நமமுமடய
அனுபவெங்கமள வவெற்றிகளபாக
ஒப்புக்வகபாளளமுடியபாது என்று அஞ்சித்
தயங்கியபடிசய அவெருக்குமுன்

சபபாகசவெண்டியவெர்களபாயிருக்கிசறபாம நபாம"
எனறபான அவென்.
முடிநபாகன் கூறியபடிசயதபான் ஆயிற்று. அவெர்கள
கூறியவெற்மற எல்லபாம மிக அலட்சியமபாகக்
சகட்டுக்வகபாண்டிருந்துவிட்டு முடிவில் அந்த
அலட்சியத்தற்கு ஒரு முத்தமர மவெப்பதுசபபால்
புன்முறுவெல் பூத்தபார் வவெண்சதர்ச்வசழிய
மபாமன்னர். "இப்படிச் சுரங்கங்களும,
சூழ்ச்சிகளும வசய்துவகபாண்டு வெபாழ்கிற
அவுணர்கமள நமபித் சதர்க்சகபாட்டத்மத
ஒப்பமடத்தருக்கிறீர்கசள; அது என்ன
நமபிக்மகசயபா?” என்று சிறிது துணிவுடசனசய
அவெரிடம சநருக்கு சநர் வினபாவினபான்
இமளயபபாண்டியன்.

அவெனுக்கு உடன் மறுவமபாழி கூறபாமல் - அவென்
முகத்மதசய சிறிது சநரம கூர்ந்து சநபாக்கினபார்
வபரியபபாண்டியர் பின்பு நிதபானமபாகவும
சுருக்கமபாகவும அவெமன சநபாக்கிச் சில
வெபார்த்மதகமளக் கூறலபானபார்.
"உன்னுமடய சகளவிக்கு விமட இங்சக
இல்மல. இந்தப் புதய சகபா நகரத்தன்
வதன்பகுதக் கடலுக்குள அங்கங்சக
கபாடுகளபாகவும, மமலகளபாகவும, சிதறிக்
கிடக்கும ஆயிரக்கணக்கபான பழந்தீவுகளில்
இருக்கிறது அந்த விமட."
"இருக்கட்டும அந்தப் பழந்தீவுகள எல்லபாம
கபபாடபுரக் சகபா நகரத்தன் ஆமணகளுக்கு
உட்பட்ட சிற்றரசுகளல்லவெபா? அமவெகமள நம

பமககளபாகக் கருதசநர்வெது எப்படி?" என்று
சமலும விடபாமல் வினபாவினபான் சபாரகுமபாரன்.
"நீத, அநீதகளும, நியபாய அநியபாயங்களும
வதரியபாத அந்தக் கபாட்டு மனிதர்களிடம நட்பு
இருப்பதுசபபால் பபாவெமன வசய்து நமது
அரசதந்தரத்தபால் கபாரியங்கமளச் சபாதத்துக்
வகபாளகிசறபாசம ஒழிய சவெறு வபபாருள அந்த
உறவுக்கு இல்மல."
"அது உறவெபா, பமகயபா, என்பசத இன்னும
விளக்கப்படவில்மலசய?"
"விளக்கப்படபாமலிருக்கிறவெமர தபான் சில
நிமலமமகளுக்குப் பபாதுகபாப்பு அதகம. சில
சவெமளகளில் அவெசரப்பட்டு அவெற்மற விளக்கி
முடிவு கண்டுவிடுவெதுகூடச் சிறுபிளமளத்
தனமபாக முடிந்துவிடும பல்லபாயிரக்கணக்கபான

அவுணர்கள நமது சதர்க்சகபாட்டத்தல்
அடிமமகமளப்சபபால் பணிபுரிகிறபார்கள.
வதன்பழந்தீவுகளிலுளள வெபானளபாவிய
மரங்களிலிருந்து மவெரம பபாய்ந்த அடிமரப்
பகுதகளும, பிற சட்டங்களும, நமது
சதர்க்சகபாட்டத்தற்கபாகக் கிமடக்கின்றன.
கபபாடபுரத்தற்கும, அந்நிய சதசங்களுக்கும
இமடசய இரபாஜபபாட்மடமயப்சபபால
பயன்படும கடல்வெழிகள எல்லபாம இந்தத்
வதன்பழந்தீவுகமள ஊடறுத்துக் வகபாண்சட
வசல்கின்றன. அப்படி இருக்குமசபபாது இந்தப்
பழந்தீவுகளின் அவுணர்கசளபாடு நபாம
வகபாண்டிருப்பது பமகயபா, உறவெபா என்பமத
அழுத்த உமறத்துப் பபார்த்து விளங்கிக் வகபாளள
முயல்வெதுகூட அவெசியமதபானபா என்பமதயும
அதன் பலபாபலன்கமளயும சிந்தத்துப் பபார்க்க
சவெண்டும."

"இப்படிசய வதபாடரவிடுவெதலுளள பயன்
என்னவெபாக இருக்குவமன்று புரியவில்மல."
"வபரிய நன்மமகள இல்லபாவிட்டபாலும,
தீமமகள எமவெயும இல்மல. நமக்கு சவெண்டிய
மரங்களும, கபாய், கனி, கிழங்குகள,
அபூர்வெமூலிமககள முதலியனவுவமல்லபாம
இந்தப் பழந்தீவுகளிலிருந்து
கிமடத்துவிடுகின்றன. அவெர்களும
எப்சபபாதபாவெது கபபாடத்தலிருந்து
முத்துக்கமளயும, இரத்தனங்கமளயும
வகபாண்டுசபபாகிறபார்கள. கடல் சகபாளுக்குப் பின்
இந்தப் புதய சகபாநகரத்மதயும
சதர்க்சகபாட்டத்மதயும, நபான் சமமக்க
முயன்றசபபாது பல்லபாயிரக்கணக்கபான
அவுணர்கள உதவியபாக இருந்தபார்கள.
அவெர்கசளபா,

அவெர்களுமடய வெழிமுமறயினசரபாதபான்
இப்சபபாது இங்கு நமமமச் சுற்றி இருக்கும
அவுனர்களபாவெர்.
"கபாரணமகருதசய அவெர்கமள நபான் வபபாதுவெபாக
விட்டு மவெத்தருகிசறன். விசரபாதகளபாக
ஏற்றுக்வகபாண்டு அழிக்க முயலவுமில்மல.
நண்பர்களபாக ஏற்றுக்வகபாண்டு
வகபாண்டபாடவுமில்மல. மனம இமடவிடபாமல்
நிமனப்பதற்கும, பபாவிப்பதற்கும
விமளவுகளகூட நபாளமடவில்
ஏற்பட்டுவிடுவமன்ற நமபிக்மக எனக்கு உண்டு.
சிலமரக் கபாரணமின்றி பமகவெர்களபாகசவெ
பபாவிக்கத் வதபாடங்கிவிட்சடபாவமன்றபால்
நபாளமடவில் நபாம அவெர்களிடமிருந்து
பமகத்தன்மமக்குரிய தீவிரவிமளவுகமளசய
எதர்பபார்க்கலபாம. அவுணர்கமள நபான் அப்படிக்

கருதபாததற்கு இதுதபான் கபாரணம. வவெறும
சுரங்கங்களபால் என்ன வசய்துவிடமுடியும?
எங்கபாவெது அயர்ந்த இடங்களில்
வகபாளமளயடிக்கிற முத்துக்கமளயும,
இரத்தனங்கமளயும தங்கள தீவுகளுக்குக்
கடத்தக் வகபாண்டு சபபாகமுடியும. சதர்கமள ஓர் அணுவெளவுகூட அமசக்க முடியபாது.
கடல்நீரில் சதர்கமள ஒட்டிக்வகபாண்டு சபபாய்
அவெர்களுமடய தீவுகளில் நிறுத்தவிட முடியபாது.
ஆகசவெதபான் இவெர்கமளப் வபரிதபாகப்
வபபாருட்படுத்த நபான் கவெமலப்படவில்மல.
"ஆனபால் என்னுமடய கவெனம ஒரு பகுதயில்
மட்டும கூர்மமயபாக இருக்கிறது. இந்த
அவுணர்களில் சிலர் நமது சகபா நகரத்தன்
வதய்வீகக் கபபாடங்களிலுளள இரத்தனங்கமளப்
வபயர்த்துக்வகபாண்டு சபபாய்விடுவெதற்கு

ஏற்பபாடுகள வசய்து வெருவெதபாகக்
சகளவிப்படுவெமதமட்டும என்னபால்
வபபாறுத்துக் வகபாளளமுடியபாது. அவெர்கள இங்கு
குளித்வதடுக்கப்படும முத்துக்கமளயும, நமது
மசகந்தரமமல இரத்தனபாகரங்களில் விமளயும
இரத்தனங்கமளயும வெபாரிக்வகபாண்டு
சபபானபால்கூட ஒரளவு அவெற்மறப் வபபாறுத்துக்
வகபாளளலபாம. கபபாடங்கமள வநருங்கினபால்
அவெர்கள தங்களுக்சக அழிவு சதடிக்
வகபாளகிறபார்கள என்றபாகிறது... நீ ஒரு கபாரியம
வசய்ய சவெண்டும சபாரகுமபாரபா! உன்னுடன்
நகரணி மங்கலத்துக்கபாக இங்கு நம
சகபா நகரத்துக்கு வெந்தருக்கும அவிநபாயனபாரும,
சிகண்டியபாசிரியரும ஏமனய சங்கப்புலவெர்களும
சிறிது கபாலம இங்சகதபான் தங்கியிருப்பபார்கள.
அவெர்கமளப்பற்றி உனக்குக் கவெமல
சவெண்டபாம.

"முடிநபாகமனத் துமணக்கு அமழத்துக்வகபாண்டு
பழந்தீவுகளில் பயணமவசய்து
தருமபிவெரசவெண்டும நீ. அப்படிப் பயணம
புறப்படுமசபபாது உனக்கு
நிமனவிருக்கசவெண்டிய வதல்லபாம இது ஒர்
இரபாஜதந்தரச் சுற்றுப்பயணம என்பது தபான்.
ஒவ்வவெபாரு விநபாடியும இது உனக்கு
நிமனவிருக்க சவெண்டும. இதற்குப் பழுது
உண்டபாக்கும முமறயில் முடிநபாகசனபா, நீசயபா,
உங்கமள வவெளிக்கபாட்டிக் வகபாளளக் கூடபாது.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன் நபான் கண்ட அசத
நிமலகளதபான் இன்றும வதன்பழந்தீவுகளில்
இருக்கின்றனவெபா அல்லது மபாறுதல் ஏசதனும
உண்டபா - என்பது எனக்குத் வதரியசவெண்டும.
நபாசன சநரில் சபபாய்ச் சுற்றியறிந்து வெருவெதற்கு
என் முதுமம இடங்வகபாடபாது. உன் தந்மதமயப்
சபபாகச் வசபால்லலபாம என்பதற்கும வெழியில்மல.

சகபா நகரத்து அரசியற்கடமமகமள அவென்
கவெனிக்கசவெண்டும. ஆகசவெ தவிர்க்க முடியபாத
கபாரணத்தபால் உன்மனயும முடிநபாகமனயும
பழந்தீவுகளுக்கு அனுப்ப முடிவுவசய்துளசளன்.
குழந்தபாய்!
"நபான் கூறுகின்றமவெகமளக்
கவெனமபாகக்சகட்டுக்வகபாள. வகபாற்மகயிலும,
மணலூரிலும தங்கி இலக்கண
இலக்கியங்கமளக் கற்று அறிவெதுசபபால் இது
அவ்வெளவு சுலபமபான கபாரியமில்மல. நீசயபா
அரசியலின் பபாலபபாடத்மதக்கூட இன்னும
கற்கவில்மல. அரசியல் ஞபானமும, சூழ்ச்சித்
தறன்களும, படிப்படியபாய் அனுபவெங்களின்
மூலசம கிமடக்க சவெண்டும. சில அனுபவெங்கள
நமக்குப் பபாதகமபாய் முடியலபாம. அவெற்றபாலும
நபாம சில படிப்பிமனகமளக்

கற்றுக்வகபாளளலபாம. இன்னும சில
அனுபவெங்கள நமக்குச் சபாதகமபாய் முடியும.
அவெற்றபாலும நபாம சில படிப்பிமனகமளக்
கற்றுக் வகபாளளலபாம. சவெறு சில
அனுபவெங்கசளபா சபாதகமபாக முடியுமபா,
பபாதகமபாக முடியுமபா என்பமத இனங்கபாண
முடியபாமல் அமரகுமறயபாக நிற்கும.
அவெற்றிலிருந்து படிப்பிமனகமளத் சதடும
சவெமளகளில் மட்டும அவெசரப்பட்டுவிடக்
கூடபாது. பழந்தீவுகளில் பயணம வசய்யுமசபபாது
சதசபாந்தரிகமளப்சபபால்
சுற்றித்தரியசவெண்டுசம ஒழியக் கபபாடபுரத்து
அரசகுடுமபத்மதச் சசர்ந்தவெர்களசபபால்
அவெர்கள சந்சதகப்படுமபடி
நடந்துவகபாளளக்கூடபாது. அவ்வெபாறு சந்சதகப்பட
இடங்வகபாடுத்துவிட்டீர்களபானபால் நீங்கள
அவெர்கமளச் சுற்றிப் பபார்த்து அறிந்துவகபாளள

முடியபாமல் அவெர்கள உங்கமளச் சுற்றிப்
பின்வதபாடர ஆரமபித்துவிடுவெபார்கள. இதல்
பலவெற்மற முடிநபாகன் நன்றபாக
அறிந்தருப்பதபால் தபான் அவெமன உன்சனபாடு
துமணக்கு அனுப்புகிசறன்" என்றபார்
வபரியபபாண்டியர்.
பழந்தீவுப் பயணத்துக்கு முழுமனத்சதபாடு
இணங்கினபான் சபாரகுமபாரன். வபற்சறபார்களிடம
விமடவபற்று வெருமபாறு அவெமன அனுப்பினபார்
வபரியபபாண்டியர். தந்மத அநபாகுல பபாண்டியர்,
"சபபாய்வெரசவெண்டியது அவெசியமதபான்.
சபபாய்வெபா! ஆனபால் உன்சனபாடு பரிசபாகக்
வகபாடுப்பதற்சகற்ற முத்துக்கமளயும,
இரத்தனங்கமளயும வகபாண்டுவசல். பல
சவெமளகளில் அது உன்மனக் கபாப்பபாற்றுமபடி
சநரிடலபாம” என்று குறிப்பபாக ஒன்மறக்

கூறினபார். தபாய் தசலபாத்தமமசயபா அவெனுமடய
அந்தப் பயணத்மதசய மறுத்தபாள. அவெளுக்குச்
சீற்றசம வெந்துவிட்டது. "உன் பபாட்டனபாருக்கு
ஏன்தபான் இப்படிக் வகபாடுமமயபான எண்ணம
வெந்தசதபா, வதரியவில்மலசய? பழந்தீவுகளுக்கு
அனுப்புவெதற்கு நீதபானபா அகப்படசவெண்டும.
முடியபாவதன்று மறுத்துவிடு குழந்தபாய்" என்று
சீறினபாள அவெள.
"மறுப்பதற்கில்மல அமமபா! நபான் வபரியவெருக்கு
வெபாக்குக் வகபாடுத்து ஒப்புக் வகபாண்டுவிட்சடன்.
வபரியபபாண்டியருமடய கட்டமளமய
மறுக்கசவெண்டுவமன்று என்னபால்
நிமனக்கவுமகூட முடியபாது. எனக்கு அரசதந்தர
வநறிகமளயும, சூழ்ச்சித் தறமனயும
கற்பிப்பதற்கபாக அவெர் வசய்யும ஏற்பபாட்மட
நபான் எப்படி மறுக்கமுடியும? தவெறபாமல் நபானும

முடிநபாகனும பழந்தீவுகளுக்குப் சபபாசய
ஆகசவெண்டும. அதனபால் எனக்கும சில
அரசதந்தரப் பயன்கள உண்டு" என்று
புன்சிரிப்சபபாடு அன்மனக்கு மறுவமபாழி
கூறினபான் அவென்.

16. எயினர் நபாடு

தன் தபாய் தசலபாத்தமமயபாருக்குச் சபாரகுமபாரன்
நிமறய ஆறுதல் கூறசவெண்டியிருந்தது.
எவ்வெளவு ஆறுதல் கூறியும பழந்தீவுகளில்
அவென் பயணம வசய்வெமதத் தவிர்க்க
சவெண்டுவமன்பமத மகனிடம கவெமலசயபாடும,
பபாசத்சதபாடும வெற்புறுத்தக் வகபாண்டிருந்தபாள
அவெள. அறிவுக்கும, அன்புக்குமிமடசய
இமளய பபாண்டியனின் உளளம சில நபாழிமக
சநரம ஊசலபாடியது. பபாசம என்னும வமல்லிய
உணர்வும அறிவு என்னும தீவிரமபான
கடமமயும சபபாரபாடின. தபான் ஆறுதல் கூறியது
சபபாதபாவதன்று முடிநபாகமனக் வகபாண்டும
தபாய்க்கு ஆறுதல் கூறச் வசய்தபான்
இமளயபபாண்டியன்.

"இமளயபபாண்டியருக்குத் துமணயபாக
அடிசயனும உடன் வசல்லுவெதபால்
சகபாப்வபருந்சதவி - இவ்வெளவு மிமகயபாகக்
கவெமலப்படசவெண்டியதல்மல. வபபாதுவெபாக
அரசகுமபாரர்கள பட்டத்துக்கு வெருமுன் தன்
நபாட்டிற்கு நபான்கு புறத்துமுளள கடல் எல்மல,
நிலவவெல்மலகளிலுளள பகுதகமள அரசதந்தர
முமறயில் சுற்றிப் பபார்க்கசவெண்டிய அவெசியம
உண்டு என்பதனபாசலசய வபரியபபாண்டியர்
இதற்கு ஏற்பபாடு வசய்தருக்கிறபார். பட்டத்தற்கு
வெந்தபின் இத்தமகய சுற்றுப்பயணங்கமளச்
வசய்யமுடியபாதுசபபாகும. வசய்ய முடிந்தபாலும
அது தன்னிச்மசயபானதபாகவும,
சுதந்தரமபானதபாகவும இரபாது.
இவெற்மறவயல்லபாம புரிந்துவகபாண்டபால்
சகபாப்வபருந்சதவி இமளயபபாண்டியருக்கு
முழுமனத்துடன் விமடவகபாடுக்க முடியும"

என்று முடிநபாகன் எடுத்துக் கூறிய சபபாதுமகூடக்
சகபாப்வபருந்சதவி அமரகுமற மனநிமலயில்
தபான் இருந்தபாள. அவெளுமடய மனநிமலமய
மகன் சபாரகுமபாரன் மூலமபாகக் சகளவிப்பட்டு
அநபாகுலபபாண்டியன் வெந்து கடுமமயபாக எடுத்துக்
கூறியபின்சப அவெள இணங்கினபாள.
"மகனிடம உனக்குப் பபாசமும, அன்பும,
இருக்கசவெண்டியதுதபான். ஆனபால் அதற்கபாகக்
கடமமமய மறந்து விடலபாகபாது. அரச
குடுமபத்துப் பிளமளமயச் வசல்வெமபாக வெளர்க்க
நிமனப்பமதவிட அதகமபாக ஒரு தபாய்
அவெனுக்கும, அவென் பிறந்தநபாட்டிற்கும
சவெவறந்தக் வகடுதமலயும வசய்துவிட
முடியபாது என்பமத நிமனவு மவெத்துக்வகபாள. நீ
இன்று உன் மகன்சமல் மட்டும பபாசம
கபாண்பிக்கிறபாய்! அந்த மகசனபா நபாமன இந்த

நபாட்டின் உயிர்க்குலத்தன்சமல் எல்லபாம பபாசம
கபாண்பித்து ஆளசவெண்டியவென். நபாமளப் பரந்த
பபாசத்மதக் கபாண்பிக்க சவெண்டியவெர்கமள
இன்று நபாம குறுகிய பபாசத்தபால் வெளர்ப்பதுகூடத்
தவெறு.
"குறுகிய பபாசத்தபால் சபணப்பட்டுச் வசல்வெப்
பிளமளகளபாகவும, சவெமலப் பிளமளகளபாகவும
வெளர்க்கப்படுகிறவெர்கள நபாமளப் பரந்த
அன்மபயும, பபாசத்மதயும, வசலுத்த
முடியபாதவெர்களபாகிவிடுவெபார்கள. இமளய
பபாண்டியமனப் பழந்தீவுகளுக்கு
அனுப்புவெதற்கு நீ இணங்கவில்மல என்பது
வதரிந்தபால் வபரியபபாண்டியசர உன்னிடம
சபசவெருவெபார். அவெர் எதசர வெந்துநின்றபால்
உனக்குக் மககபால் பதறும. சபசுவெதற்குச்
வசபாற்கள வெரபாமற்சபபாய்விடும..." என்று

அநபாகுலபபாண்டியன் இவ்வெளவவெல்லபாம
எடுத்துக் கூறிய பின்சப தசலபாத்தமம இதற்கு
இணங்கினபாள. வபரியபபாண்டியர் தன் எதரில்
வெந்துநின்று கடுமமயபான வசபாற்களில் தடமபாக
விவெபாதப்பபார் என்பமதக் சகளவிப்பட்டதும அந்
நிமல வெமர சபபாகவிடுவெதல் பயனில்மல
என்று சதபான்றியது அவெளுக்கு.
"நபான் வபண் இதற்குசமல் அரசியல்
கபாரணங்களின் விமளவுகமள மறுக்கச்
சக்தயில்லபாதவெள. உங்கள விருப்பம சபபால்
வசய்யுங்கள" என்று சசபாகம இடறும இனிய
குரலில் கணவெனுக்குப் பதலிறுத்தபாள
தசலபாத்தமம. இமளய பபாண்டியனும,
முடிநபாகனும பழந்தீவுகளுக்குப் பயணம
வசய்வெது உறுதயபாயிற்று. சிகண்டியபார்,
அவிநயனபார் ஆகிய ஆசிரியர்களிடம கூறி

விமடவபறுவெதற்கபாக அவெர்கள தங்கியிருந்த
இடத்தற்குப் சபரப்பிளமளயபாண்டபானபாகிய
சபாரகுமபாரமன அமழத்துக்வகபாண்டு சபபானபார்
பபாட்டனபார் வவெண்சதர்ச்வசழியர்.
"புலவெர் வபருமக்கசள! இலக்கண
இலக்கியங்கமளயும இமசக்கமலமயயும
நீங்கள கற்பித்து விட்டீர்கள! பரமபமர
பரமபமரயபாக வெரசவெண்டிய அரசதந்தர
முமறகமள இவெனுக்குக் கற்பிப்பதற்கபாக நபான்
சில கபாரியங்கமளச் வசய்யப் சபபாகிசறன். இந்த
மபா வபரும பபாண்டியர் மரபில் அரச குடுமபத்துச்
சூழ்ச்சித்தறன் குமறவெபாகவும, ஒரு
கமலஞமனப் சபபான்ற வமன்மமயும,
இங்கிதமும, அதகமபாகவும வகபாண்டு
பிறந்தருப்பவென் இவென்தபான். ஆகசவெ
இவெமனப்பற்றி மட்டும நபான் சற்சற அதகமபாகக்

கவெமலப்படசவெண்டியிருக்கிறது. உங்களுமடய
நூல்கள கற்றுத்தரமுடியபாத பல கடுமமயபான
அனுபவெ பபாடங்கமளக் கற்றுத்தர நபான் ஏற்பபாடு
வசய்யசவெண்டியிருக்கிறது. இமத நீங்கள எந்த
விதத்தலும தவெறபாகப்
புரிந்துவகபாளளமபாட்டீர்கவளன்று எனக்குத்
வதரியும. ஆயினும முமற கருதயும, நபாகரிகம
சநபாக்கியும உங்களிடம விமடவபற இவெமன
அமழத்து வெந்சதன்" என்று அவெர்களிடம
சபச்மசத் வதபாடங்கினபார் வவெண்சதர்ச் வசழிய
மபாமன்னர்.
"நமக்வகல்லபாம நிகழ்கபாலத்மதப்பற்றிய
கவெமலகள என்றபால் வபரியபபாண்டியருக்கு
எப்சபபாதுசம எதர்கபாலத்மதப்பற்றிய
கவெமலகளதபான்.... " என்று சிகண்டியபாரிடம

சிரித்துக்வகபாண்சட விமளயபாட்டபாகக் கூறினபார்
அவிநயனபார்.
வபரியவெர் விடவில்மல. "ஆம! ஆம! எனக்கு
எப்சபபாதுசம எதர்கபாலத்மதப் பற்றிய
கவெமலதபான். நிகழ்கபாலத்மதப் பற்றி நபான்
நிமனத்துத் தயங்கிக் வகபாண்டிருக்கும சபபாசத
அது கமரந்துசபபாய்விடுகிறது.
இறந்தகபாலத்மதப் பற்றிக் கவெமலப்பட்டுப்
பயனில்மல. நிச்சயமபாக எனக்கு முன் நபான்
நிமனக்கவும தட்டமிடவும முடிந்த கபாலமபாக
எதசர மீதமிருப்பது எதர்கபாலம ஒன்றுதபான்.
ஆகசவெ அமதப் பற்றி மட்டும நபான் நிமறயக்
கவெமலப்டுவெது நியபாயமதபாசன அவிநயனபாசர?"
என்று அவிநயனபாமர மடக்கினபார். இதற்கு
மறுவமபாழி ஒன்றும கூறபாமல்
வபரியபபாண்டியமர சநபாக்கிப் புன்முறுவெல்

பூத்தபார் அவிநயனபார். வபரியவெர்களும
மூத்தவெர்களும சபசிக்வகபாண்டிருக்கும அந்தப்
சபச்சில் இமடசய தபான் குறுக்கிடுவெது கூடபாது
என்று கருதயது சபபால் அடக்கமபாகவும
விநயமபாகவும ஒதுங்கி நின்றபான் சபாரகுமபாரன்.
"பழந்தீவுகளுக்குப் பயணம வசல்லுமுன்
இமளயபபாண்டியமன அரச கமபீர
மரியபாமதகளுடன் இந்தக் கபபாடபுரத்தன்
பிரதபான வீதகளில் நகருலபா வெரச்வசய்யசவெண்டு
வமன்பது என் ஆமச. வெசந்தகபாலத்தன்
வசழிப்பபான மலமரப்சபபால் இளமம அருமபி
நிற்கும நம சபாரகுமபாரமனக் சகபா நகரில்
யபாவெரும கபாண ஆவெலபாயிருப்பபார்கள
அல்லவெபா?" என்று ஒரு விசநபாதமபான ஆமசமய
வவெளியிட்டபார் சிகண்டியபார், ஆனபால் என்ன
கபாரணத்தபாசலபா, அப்படிச் வசய்யமுடியபாது

வசய்யவும கூடபாது' என்று வபரிய பபாண்டியர்
அமத உடசன மறுத்துவிட்டபார்.
"நகரனிமங்கல நபாளன்றுத்பபான் எங்கசளபாடு
இவெனும சதருலபா வெந்தருந்தபாசன? இப்சபபாது
மறுபடியும தனியபாக இன்வனபாரு நகருலபாவுக்கு
அவெசியவமன்ன?"
"அது வபபாதுவெபாக நிகழ்ந்த சதருலபா மூவெபாயிரம
முத்துத்சதர்கள சதர்க்சகபாட்டத்தலிருந்து
புறப்பட்டன. அதல் ஏசதபா ஒரு சதரில்
இமளயபபாண்டியனும வெந்தபான். நீண்ட நபாள
குருகுலவெபாசத்துக்குப் பின் சபாரகுமபாரன் சகபா
நகரத்துக்கு வெந்தருப்பதபால் அவென் மட்டுசம
சிறப்பபாகவும, தனியபாகவும ஒரு சதருலபா வெருதல்
சவெண்டும..."

"இவ் சவெமளயில் அப்படிச் வசய்வெது
நல்லதல்மல. இவென் பழந்தீவுகமளச்
சுற்றிப்பபார்க்கப் புறப்படுகிறபான் என்ற
வசய்தமயப் புறத்தபார்க்கு அதகம வதரியக்
கூடபாவதன்று கருதுகிசறன் நபான். சதருலபா நிகழச்
வசய்வெது இந்தப் பயணத்மத ஊரறிய
முரசமறவெது சபபாலபாகும. பல்சவெறு தீவுகளின்
ஒற்றர்களும நிரமபியுளள நம சகபா நகரத்தல்
இப்சபபாதுளள சூழ்நிமலயில் அப்படிச் வசய்வெது
சபாத்தயமில்மல" என்று வபரியவெர் தீர்மபானமபாக
மறுத்த பின்சப சிகண்டியபாசிரியர் அடக்கினபார்.
இமளயபபாண்டியனும, முடிநபாகனும,
பழந்தீவுகளில் சுற்றுப்பயணம வசய்யும வசய்த
அரண்மமன வெட்டத்தனரிலும
அரசகுடுமபத்சதபாடு வபபாறுப்பபான வதபாடர்புளள
சிலருக்கு மட்டுசம அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

வெழக்கமபாகப் பட்டத்து அரசர்கசளபா,
அரசகுடுமபத்மதச் சசர்ந்தவெர்கசளபா கடற்
பயணம புறப்படுமசபபாது வபரிய
துமறமுகத்தல் சகபாலபாகலமபாகவும
அலங்கபாரமபாகவும வெழியனுப்பும மவெபவெம
நமடவபறுவெதுண்டு. இந்த முமற அந்த
அலங்கபார மவெபவெங்கள எல்லபாம
தவிர்க்கப்பட்டிருந்தன. பயணசம வபபாருமந
முகத்துவெபாரத்மத ஒட்டினபாற்சபபால் கடலிற்
கலக்கம சிறு துமறமுகத்தன் வெழிசய ஏற்பபாடு
வசய்யப்பட்டிருந்தது. பயணம புறப்படுமுன்
அந்தப் வபண் கண்ணுக்கினியபாமள ஒரு முமற
பபார்த்துச் வசபால்லிவிட்டு வெரசவெண்டும என்று
இமளயபபாண்டியன் எண்ணியிருந்தும அது
இயலபாமல் சபபாயிற்று. கமடசி விநபாடிவெமர
வபரியபபாண்டியர் பல எச்சரிக்மககமளயும,

வசய்தமயயும அவெனுக்குக் கூறிக்வகபாண்சட
இருந்தபார்.
சிறுதுறலபாக மமழ வபய்துவகபாண்டிருந்த
மங்கலபான நண்பகல் சவெமள ஒன்றில் அவெனும
முடிநபாகனும, தங்கள பயணத்மதத்
வதபாடங்கினபார்கள. பபாட்டனபாரும, தந்மத
அநபாகுலபபாண்டியரும, அரசகுடுமபத்தனரும,
சில புலவெர்களும வெழியனுப்ப வெந்தருந்தபார்கள.
அவெர்களுமடய பபாய் மரக்கப்பல் வபபாருமந
முகத்துவெபாரத்தலிருந்து தருப்பத்மதக் கடந்து
வதன்வபருங்கடலில் பிரசவெசித்தசபபாது கபாற்று
அவெர்கள வசல்லசவெண்டிய தமசக்கு ஏற்றதபாக
வெபாய்த்தருந்தது.
கப்பல் கடலுக்குள வெந்ததும தற்வசயலபாகத்
வதபாமலவிசல வதன்பட்ட புன்மனத்

சதபாட்டமும அதன் சுற்றுப்புறங்களும
இமளயபபாண்டியனின் கண்களிசல வதரிந்து
கண்ணுக்கினியபாமள நிமனவூட்டின. அந்த
நிமனசவெபாடு கப்பல் தளத்தல்
நின்றுவகபாண்டிருந்த இமளயபபாண்டியமன
அணுகித் வதன்பழந்தீவுகள பற்றிய தமச
விவெரங்களும, குறிப்புக்களும,
வெமரயப்பட்டிருந்த தமரச்சீமலமயப் பிரித்துக்
கபாண்பிக்கலபானபான் முடிநபாகன்.
இமளயபபாண்டியனுமடய கவெனமும அப்சபபாது
அதல் வசன்றது. சபபாது இருட்டுவெதற்குள
எயினர் தீவுகளின் ஒருமுமனயபான மரங்கள
அடர்ந்த மமலப் பகுதமய அமடயலபாம என்று
தமரச்சீமலயிற் கண்ட விவெரங்களிலிருந்து
வதரியவெந்தது.

"நமமுமடய கபபாடபுரத்துத் சதர்க்சகபாட்டத்தல்
உருவெபாகும சதர்களுக்கு சவெண்டிய மவெரம
பபாய்ந்த சதர்ச் சட்டங்களும, மரங்களும, இந்தத்
தீவிலிருந்துதபான் நமக்குக் கிமடக்கின்றன"
என்று அந்தத் தீமவெப்பற்றி விளக்கத்
வதபாடங்கினபான் முடிநபாகன். பயணத்தன்
உற்சபாகமும, கடற்பரப்பின் கருநீல அழகும,
வவெயிசல வதரியபாத மங்கலபான வெபானமும,
இமளயபபாண்டியனின் உளளத்தல் களிப்பு
நிமறயச் வசய்தருந்தன. அவெனுமடய
இதழ்களில் மனத்தன் களிப்மப
வவெளிக்கபாட்டுவெதுசபபால் இமச பிறந்தது. அந்த
இமசயபால் கப்பல் ஊழியர்களகமளப்மப
எல்லபாம மறந்தனர். முடிநபாகனும அமத
இரசிக்கலபானபான்.

17. வெலிய எயினன் வெரசவெற்பு

அந்த மயங்குகிற சவெமளயில் ஏதசர
வதபாடுவெபானமும கடற்பரப்பும சந்தக்கிற
விளிமபில் கருங்சகபாடுசபபால் ஒரு வெமரவு
வதரிந்தது. அருகில் வநருங்க வநருங்க,
மரங்களின் வெடிவெம மமலயும வமல்லத்
வதரியலபாயின. தூரதருஷ்டிக் கண்ணபாடி பதத்த
கருவியினபால் பபார்த்துவிட்டு "தீவு
வநருங்குகிறது" என்று அறிவித்தபான் முடிநபாகன்.
இமளயபபாண்டியன் அந்தக் கருவிமய வெபாங்கித்
வதபாமலவில் வதரிவெமதப் பபார்த்தசபபாது,
வெபானளபாவிய மரங்கள வசறிந்த மமல ஒன்று
கண்களில் வதரிந்தது. அவ்வெளவு உயரமபாகவும,
பருமனபாகவும, வசழிப்பபாகவும,

அடர்த்தயபாகவும மரங்கள வசறித்தருந்த
மமலமயப் பபார்ப்பசத மகிழ்ச்சியபாயிருந்தது.
அந்தத் தீவின் நமடமுமறகமளயும
ஒழுகலபாறுகமளயும பழக்கவெழக்கங்கமளயும
இமளயபபாண்டியனுக்குச் வசபால்லத்
வதபாடங்கினபான் முடிநபாகன்.
"யபாத்ரிகர்கள என்பதற்கு அதகமபாக ஒரு
வெபார்த்மதகூட நபாம அங்சக வதரிவிக்கலபாகபாது.
அப்படித் வதரிவிப்பதனபால் வபரிய வபரிய
வகடுதல்கள சமபவிக்கலபாம" என்று முடிநபாகன்
எச்சரிக்மகயபாக முன்சப கூறிமவெத்தபான். இந்த
எச்சரிக்மக கப்பல் ஊழியர்களுக்கும
ஒருமுமறக்கு இருமுமறயபாக வெற்புறுத்தத்
வதரிவிக்கப்பட்டது. பபாய் மரங்களிலும,
கப்பலின் பிற்பகுதகளிலுமிருந்த அரசியல்

அமடயபாளச் சின்னங்கள மமறக்கப்பட்டன.
தீவினர்களுக்குக் வகபாடுப்பதற்கபான
அன்பளிப்புப் வபபாருளகளபாக யபாமனத்
தந்தங்களும, முத்துக்களும, இரத்தனங்களும
எடுத்து மவெக்கப்பட்டன.
"இந்தவிதபான தீவுகளில் வமன்மமயும,
நபாகரிகமும வபபாருந்தய பண்பட்ட இரபாசநீத
முமறகள எமவெயும கிமடயபாது. இறங்கியதும
தீவுத்தமலவெமனச் சந்தத்து யபாத்தரீகர்களபாக
வெந்தருப்பதபாய்த் வதரிவித்து அன்பளிப்புக்கமள
வெழங்கிவிடசவெண்டும. மனிதர்கமளப்
பிடிக்கவில்மல என்றபால் உடசன அவெர்கமளக்
வகபாமலவசய்வெதற்குக் குமறவெபான சவெவறந்தச்
சிறிய தண்டமனமயயும வெழங்கத் வதரியபாது
இவெர்களுக்கு" என்றபான் முடிநபாகன்.

"இயல்புதபான்! நபாகரிகம அமடயமுடியபாத
வதபாடக்க நிமலயில் எல்லபாக் குடிமக்களும
இப்படித்தபான் இருக்கமுடியும. வமபாழியும,
சபச்சும, இலக்கணமும, இலக்கியமும,
இமசயும, நபாடகமும, கமலயும, கபாவியமும
சதபான்றித்தபான் மனிதனின் வதபாடக்கக்கபால
மிருகத்தன்மமகமளப் படிப்படியபாகக் கமரத்து
அவெமன வமன்மமயபாக்கியிருக்கின்றன. அந்தக்
கமல நபாகரிகமும வமபாழி நபாகரிகமும
சதபான்றபாத இப்பகுதகளில் வகபாடிய
நீதமுமறகளதபான் நிலவெமுடியும" என்று
முடிநபாகனுக்கு விளக்கம கூறினபான்
இமளயபபாண்டியன்.
நீலக்கடலினிமடசய அந்தத் தீவும அதக
உயரமில்லபாத குன்றுகளும மசனபாரமமியமபாகக்
கபாட்சியளித்தன. மரங்களும, இமல தமழகளும,

வசடி வகபாடிகளும, வநய் பூசித் துமடத்துப்
பளபளப்பபாக மவெத்தமவெசபபால் பசுமம
மின்னின. தமரப்பகுத மரங்களின் பசுமமக்கும
இந்தத் தீவுப் பகுதத் தபாவெரங்களின் பசுமமக்கும
நிமறய சவெறுபபாடு இருந்தது. இந்தப்
பசுமமயில் ஒருவிதமபான வசழிப்பும,
அடர்த்தயும மதம பிடித்ததுசபபால்
பற்றியிருந்தன. மனிதர்களும அசதசபபால்
வெலிமம மதம பிடித்தவெர்களபாய்த்
சதபான்றினபார்கள. வெலிமமமயயும, தடமனயும
கபாட்டுவெதுசபபால் கரிய நிறம. வெமளயம
வெமளயமபாகச் சுருண்ட வசமபட்மட முடி. ஒளி
மின்னும சிறிய கூர்மமயபான கண்கள. அதக
உயரமில்லபாத சதபாற்றம. சமதப் பிடிப்பு வெபாய்ந்த
தரண்ட சதபாளகள. பரந்த மபார்பு. சவெகமபாக
ஓடுவெதற்கும, துரத்துவெதற்கும ஏற்ப
வெபாய்ந்தமவெசபபால் இறுக்கமபான குதகபால்கள.

அத் தீவின் மனிதர்களபான எயினர்கள
பபார்ப்பதற்கு விசநபாதமபாயிருந்தபார்கள.
இடுப்மபச் சுற்றி ஒரு சிவெப்புநிற
மரப்பட்மடமயக் கச்மசயபாக
அணிந்தருந்தபார்கள.
இமளயபபாண்டியனும, முடிநபாகனும தங்கள
பபாய்மரக் கப்பமல நங்கூரம பபாய்ச்சி நிறுத்தச்
வசய்தனர். பபாய்களும கீசழ இறக்கிச் சுருட்டி
முடியப்பட்டன. கமரயில் குன்றினருசக
ஒட்டினபாற்சபபாலக் கப்பமலக் வகபாண்டுசபபாய்
நிறுத்த முடியபாமமயினபால் சிறிது தளளிசய
நிறுத்த சவெண்டியதபாயிற்று. கப்பல்
நிறுத்தப்படுவெமதப் பபார்த்ததும அதலிருந்த
இமளயபபாண்டியசனபா, முடிநபாகசனபா
கூப்பிடபாமல் தபாங்களபாகசவெ இரண்டு குரூரமபான
சதபாற்றத்மதயுமடய குளள எயினர்கள ஒர் சிறு

படகில் அமத சநபாக்கி வெந்தனர். எயினர்கள
சபசிய தமிழில் வெல்லின ஒலி அதகமபாயிருந்தது.
படுத்த குரலில் வசபால்லசவெண்டிய வசபாற்கமளக்
கூட எடுத்த குரலில் வெலித்துப் சபசினபார்கள.
வசபாற்கமளப் பல்மலக் கடித்துக்வகபாண்டு
வவெளியிடுவெதுசபபால் வவெளியிடும சமயங்களில்
அவெர்களுமடய முகத்தல் பளீவரன்று மின்னும
சிறிய கண்கள
பபார்ப்பவெர்களுக்குப் பயமூட்டுகின்றனமவெயபாய்
இருந்தன. கமரயிலிருந்து வகபாண்டுவெந்த அந்தச்
சிறிய படமகக் கபாண்பித்து, "கீசழ இறங்கி
இந்தப் படகுக்கு வெபாருங்கள" என்பதுசபபால்
இமளயபபாண்டியமனயும, முடிநபாகமனயும
சநபாக்கி அந்தக் குளளர்கள மசமகயபால்
அமழத்தபார்கள. சதபாற்றத்மதக்கண்டு ஏளனமபாக
எண்ணி அந்தக் குளளர்கமள அலட்சியம
வசய்யசவெபா அவெர்கள சவெண்டுசகபாமள

மறுக்கசவெபா, கூடபாவதன்பதுசபபால்
இமளயபபாண்டியனுக்குக் குறிப்பபாக
உணர்த்தனபான் முடிநபாகன்.
"இவெர்கள இந்தத் தீவிற்குத் தமலவெனபான வெலிய
எயினனின் பணியபாளர்கள. வெலிய
எயினனுமடய வெபார்த்மதக்குத் தீவிலுளள
வபருமக்கள அடங்கிக் கட்டுப்படுவெபார்கள.
வெலிய எயினர்கள அரசகுடுமபத்தனமரப்சபபால்
பரமபமரயபாகப் பட்டத்துக்கு வெந்து தீவின்
ஆட்சி உரிமமமயப் வபறுகிறவெர்கள. தீவுக்கு
வெருகிற பிறநபாட்டினமர இவெர்கள முதலில்
வெலிய எயினனிடம அமழத்துக்வகபாண்டுசபபாய்
நிறுத்தவிடுவெபார்கள. பபாட்டனபார் நமமிடம
வகபாடுத்து அனுப்பியிருக்கும அன்பளிப்புப்
வபபாருளகளில் ஒரு பகுதமய இப்சபபாது
நமமுடன் எடுத்துக்வகபாண்டுவிடசவெண்டும.

மற்வறந்த நபாட்டினர் எந்த எந்த அன்பளிப்மபக்
வகபாண்டுவெந்து வகபாடுத்தபாலும கபபாடத்து
முத்துக்கமள அன்பளிப்பபாகக் வகபாண்டு
தருகிறவெர்களிடம இவெர்கள தனிப்பிரியம
கபாட்டுவெபார்கள என்று தங்கள பபாட்டனபார்
கூறியிருக்கிறபார் அல்லவெபா? அந்த உபபாயம
இப்சபபாது நமக்குப் பயன்படும சவெமள
வெந்தருக்கிறது" என்று இமளயபபாண்டியனின்
வசவியருசக வநருங்கி சமலும கூறினபான்
முடிநபாகன்.
ஊழியர்கமள எல்லபாம கப்பலிசலசய
விட்டுவிட்டு இமளய பபாண்டியனும
முடிநபாகனும வெலிய எயினமனச்
சந்தப்பதற்கபாகத் தீவிற்குள அமழத்துச்
வசல்லவெந்த படகில் புறப்பட்டனர். படகு
கமரமய வநருங்கியதும - சவெறு இரண்டு

குளளர்கள தீப்பந்தத்சதபாடு கபாத்தருப்பது
வதரிந்தது. தீவில் இருள வசறிந்தருந்தது. சமசல
வெபானளபாவிய மரங்களும வசடிவகபாடிகளும,
அடர்ந்து படர்ந்தருந்த பகுதயில்
நூலிமழஒடுவெதுசபபால் ஒற்மறயடிப்பபாமத
ஒன்று ஊடறுத்துக்வகபாண்டு சபபாயிற்று. அந்தப்
பசுமம அடர்த்தயினிமடசய சிள வெண்டுகள
ஒமசயிடும சூழலில் ஒற்மறயடிப்பபாமத என்ற
சிறு வெழி அச்சமூட்டுவெதபாக இருந்தது.
குரமவெயிடும ஒலி வமல்லக்
சகட்டுக்வகபாண்டிருந்தது. ஆள நடந்துவெரும
ஒலியில் அமமத கமலந்து மரங்களில்
அமடந்தருந்த பறமவெகள சிறகடித்து எழுந்தன.
பறந்துவிட்டு மறுபடியும அமடந்தன.
அந்த மயங்கும சநரத்தன் இயல்பபான இருமள
மரங்களின் அடர்த்த மிமகப்படுத்த அதகமபாக்கி

இருந்தது. சதக்கு, வவெண்கடமபு, சதவெதபாரு,
ஆகிய மரங்கள வெபானளபாவெ வெளர்ந்தருந்தன.
அவெற்றின் பருத்த அடிமரங்கள இருளில்
பூதபாகபாரமபாகத் சதபான்றின. இரு குளள
எயினர்கள தீப்பந்தத்சதபாடு முன்னபால்
வெழிகபாட்டி நடக்கப் பின்னபால் சவெறிரண்டு
எயினர்கள கபாவெல் வெர இமளயபபாண்டியனும,
முடிநபாகனும நடந்து வசன்ற வெழி நீண்டு
வகபாண்சடயிருந்தது. நீண்ட சநரத்தற்குப் பின்
தபாங்கள நடந்து வசன்றுவகபாண்டிருந்த
ஒற்மறயடிப்பபாமத ஒரு பளளத்தபாக்மக சநபாக்கி
இறங்குமுகமபாகச் வசல்வெமத அவெர்களபால் உணர
முடிந்தது. வசழிப்பும, வெளமும, வபருகி ஒசர
பசுமம அடர்த்தயபாகத் தபாவெரக்குமகயபாக
இருண்டிருந்த அந்தப் பகுதயில் சமடு பளளம
உணர்வெசத அருமமயபாக இருந்தது.

ஒரளவு வபபாறுமமமயச் சசபாதக்கும
வதபாமலவுவெமர நடந்தபின்
பளளத்தபாக்கபானவதபாரு சமவவெளியில் மரங்கள
ஆகபாயத்மத மமறக்கபாத தறந்தவவெளிக்கு
வெந்தருந்தபார்கள அவெர்கள. தறந்த வவெளியில்
அங்கங்சக பரவெலபாகத் தீப்பந்தங்கள
எரிந்துவகபாண்டிருந்தன. எயினர்கள கூட்டம
கூட்டமபாகத் வதன்பட்டபார்கள. சமல் மரம
வவெட்டப்பட்டதபால் பத்துப் பன்னிரண்டுசபர்
அமர முடிந்த வெட்டவெடிவெமபான சமமடசபபால்
தபாசன சநர்ந்தருந்த ஒர் அடிமரத்தல் வெலிய
எயினன் கமபீரமபாக வீற்றிருந்தபான். அவென்
மகயில் நீண்ட சவெல் இருந்தது. அதன்
இமலசபபான்ற கூரியநுனி தீப்பந்தத்தன் ஒளியில்
பளீவரன்று மின்னிக்வகபாண்டிருந்தது.
இருளில் ஒவ்வவெபாருவெருமடய கண்களுமகூட
அந்த சவெல் நுனிமயப்சபபால் பளிவரன்று

ஒளிர்ந்துவகபாண்டிருந்தன. இமளய
பபாண்டியனும, முடிநபாகனும ஏழுசகபால்
வதபாமலவிசலசய நிற்குமபாறு வசய்துவிட்டு
உடன் வெந்த குளளர்கள - வெலிய எயினமனப்
பயபக்தசயபாடு அணுகி வெணங்கி - ஏசதபா
கூறினர்.
அந்த சநரம பபார்த்துச் சமசயபாசிதமபாகக்
கபபாடத்து முத்துக்கமளயும, சில
இரத்தனங்கமளயும இரு உளளங் மககளிலும
ஏந்தயபடிசய வெலிய எயினமன வநருங்கினபான்
முடிநபாகன். இரவில் விண்மீன்களபாக மின்னும
அந்த முத்துக்கமளயும இரத்தனங்கமளயும
கண்டவுடன் வெலிய எயினனின் குரூரமபான
முகத்தல்கூட ஒரு மலர்ச்சி பிறந்தது. இமளய
பபாண்டியன் ஏசனபா வெலிய எயினனின் அருகில்

வநருங்கிச் வசல்வெதற்குத் சதபான்றபாமல் முதலில்
நிறுத்தப்பட்ட இடத்தசலசய தயங்கி நின்றபான்.
முடிநபாகசனபா தபானபாக எடுத்துக்வகபாண்ட
உரிமமயுடன் வெலிய எயினனுக்கு அருகில்
வநருங்கி முத்துக்கமள வெழங்கியசதபாடு
அமமயபாமல், "தமலவெசர! நபாங்கள பபாண்டிய
நபாட்டு யபாத்ரிகர்கள. வதன்பழந்தீவுகளின்
இயற்மக வெளங்கமளச் சுற்றிப்பபார்க்க
வெந்தருக்கிசறபாம. தங்களுக்கு அன்பளிப்பபாக
இந்த முத்துக்கமளயும, இரத்தனங்கமளயும
வகபாண்டு வெந்சதபாம" என்று மிக விநயமபாகப்
சபசவும வதபாடங்கிவிட்டபான். வெலிய எயினன்
முகமலர்சிசயபாடு அவெற்மறப்
வபற்றுக்வகபாண்டபான்.

"ஏன் உங்களுடன் வெந்தவெர் அங்சகசய தயங்கி
நிற்கிறபார் அவெமரயும கூப்பிடுங்கள. இருவெரும
அப்படி அமர்ந்து வகபாளள சவெண்டுகிசறன்"
என்று பக்கத்தல் வமன்மமயபாக
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த இன்சனபார்
வவெட்டுண்ட அடிமரப் பகுதமயக் கபாண்பித்தபான்
வெலிய எயினன். இமளயபபாண்டியனும
முடிநபாகனுக்கு அருகில் வெந்துசசர
சவெண்டியதபாயிற்று. இருவெரும வெலிய
எயினனுமடய சவெண்டுசகபாளுக்கிணங்கி
அமர்ந்துவகபாண்டனர். வெலிய எயினன் அந்தத்
தீவில் விமளந்த விசநபாதமபான
சதபாற்றங்கமளயுமடய பல நிறக்கணிகமள
அவெர்களுக்கு உண்ணக் வகபாடுத்தபான்.
"இந்தத் தீவுக்கு வெரும விருந்தனர்கமளயும
நண்பர்கமளயும நபாங்கள சநசபபாவெத்சதபாடு

வெரசவெற்க முடிவுவசய்து
விட்சடபாவமன்றபால்தபான் இப்படிக் கனிகமள
அளித்து உபசரிப்சபபாம" என்று இமரந்து
சிரித்துக்வகபாண்சட தன் முரட்டுக் குரலில்
உரத்துக் கூறினபான் வெலிய எயினன்.
முடிநபாகனும, இமளய பபாண்டியனும கூடப்
பதலுக்குப் புன்முறுவெல் பூக்க முயன்றனர்.

18. நபாதகமபீரம

எயினர் தமலவென் அவெர்கமளத் தன்
விருந்தனர்களபாக ஏற்று மிகவும அன்சபபாடும
ஆர்வெத்சதபாடும உபசரிக்கத் வதபாடங்கிவிட்டபான்.
அவெர்கள அவெனுக்குப் பரிசளித்த முத்துக்களும
அவெற்மறவிட நயமபான வெபார்த்மதகளும எயினர்
தமலவெனின் மனத்தல் ஒரு நன்மதப்மப
உண்டபாக்கியிருக்க சவெண்டுவமன்பது
அவெனுமடய மலர்ச்சியிலிருந்சத வதரிந்தது.
இந்த முதல் இரபாசதந்தரச் சந்தப்மப
எவ்வெளவிற்கு எவ்வெளவு வவெற்றிகரமபாகச்
வசய்யமுடிகிறசதபா அவ்வெளவிற்கு அவ்வெளவு
பயணத்மதப்பற்றிய நமபிக்மக தங்கள
மனத்தல் வபருக முடியுவமன்பது இருவெருமடய
எண்ணமுமபாக இருந்தது. கூடியவெமர தங்கள

உமரயபாடல் வபபாதுவெபான உமரயபாடலபாக
இருக்குமபாறு இருவெருசம கவெனம மவெத்துக்
வகபாண்டு சபசினபார்கள.
வதபான்மமயபான வதன்பழந்தீவுகளுக்கும, கபபாட
புரத்துக்கும இமடசயயுளள அரசியல்
உறவின்மமகமளசயபா, உறவுகமளசயபா,
உமரயபாடலுக்குப் வபபாருளபாக்கி விடபாமல்
தவிர்ப்பமத இருவெருசம சபாதுரியமபாக
நிமறசவெற்ற முடிந்தது. எமத விருமபிப்
சபசுகிசறபாசமபா 'அமதசய ஏன் விருமபிப்
சபசுகிசறபாம' என்ற சகளவி எதரபாளியின்
மனத்தல் எழுந்துவிடபாமலும எமத விருமபித்
தவிர்க்க முயல்கிசறபாசமபா 'அமத மட்டும ஏன்
தவிர்க்க முயல்கிசறபாம?' - என்ற சந்சதகம
எதரிக்கு ஏற்படபாமலும சபசுவெதுதபான்
இரபாசதந்தரப் சபச்சு. இத்தமகய சபச்சுக்கமளப்

பயிலவும, பழகவுசம வபரியபபாண்டியர்
தங்கமள இந்தச் சுற்றுப் பயணத்தற்கு
அனுப்பியிருக்கிறபார் என்பது இருவெருமடய
மனத்தலும சமவலழுந்து நின்ற கபாரணத்தனபால்
இருவெருசம அமதச் வசமமமயபாகச் வசய்ய
முடிந்தது.
பகல் சநரத்தலும வவெயில் உளசள
நுமழயமுடியபாதபடி அடர்ந்து வசறிந்தருந்த
கபாடுகளபாலபான அந்தத் தீவில் கபாட்டு
விலங்குகளின் வதபால்மலகளிலிருந்து விடுபடக்
கருதசயபா, என்னசவெபா குடியிருப்புக்கமள
எல்லபாம மரங்களின் உச்சியில் அமமத்தருந்த
பரண்களில் ஏற்பபாடு வசய்து வகபாண்டிருந்தனர்.
அந்தத் தீவில் வசழித்து வெளர்ந்தருந்த ஒருவெமகப்
புல்லினபால் குடிமசகள அழகுற
சவெயப்பட்டிருந்தன. முடிநபாகனும,

சபாரகுமபாரனும, தங்குவெதற்குக்கூட அப்படி
இரண்டு பரண்களிலமமந்த புல்சவெய்
குரமமபகசள கிமடத்தன. உயர்ந்த
மரக்கிமளகளில் மவெரமபபாய்ந்த பல மககமளப்
பதத்துப் பசுமமச் சூழலில் வதபாங்குவெதுசபபால்
அமமக்கப்பட்டிருந்த அந்தக் குடிமசகளில்
தங்குவெதற்கு இதமபாக இருந்தது. நீருள
அமிழ்ந்தருப்பதுசபபான்ற தண்மம அங்கு
நிலவியது. அந்தத் தண்மமயின் சுகத்தனபாலும,
பயணம வசய்துவெந்த கமளப்பினபாலும
முடிநபாகன் நன்றபாக உறங்கிவிட்டபான்.
இமளயப்பபாண்டியனுக்குத்தபான் உறக்கசம
வெரவில்மல. அந்த இயற்மகயழகின்
தூண்டுதலில் கண்ணுக்கினியபாளின் நிமனவு
வெந்தது அவெனுக்கு. 'உண்மம அன்பிற்கும,
பரிவிற்குமதபான் எத்தமன வபரிய சக்த?

நிமனப்பதலும கபாண்பதலும, சிந்தப்பதலும,
எல்லபாவெற்றிலும நமமுள வபபாங்குகிற பரிவின்
மற்வறபாரு நுனியிலிருப்பவெர்கசள நமக்கு
ஞபாபகம வெருகிறபார்கசள?' என்வறண்ணி
வியந்தபான் அவென். மரங்களும, வசடிகளும,
வகபாடிகளுமபாக ஒசர மனத்தன் பல
உணர்வுகமளப்சபபால் வநருங்கிப்
பிமணந்தருந்ததனபால் அவென் அமர்ந்தருந்த
பரணில் கபாட்டின் பசுமம மணம கமவமன்று
வதபாகுதயபாகப் பரவியிருந்தது. 'பூக்களின்
நறுமணம நமக்குப் பிரியமபானவெர்களின்
ஞபாபகத்துக்கு ஒரு துதுசபபால வெபாய்க்கும' என்று
அகப்வபபாருள இலக்கணத்தல் ஏசதபா ஒரு
துமறக்கு விளக்கம கூறுகிறசபபாது ஆசிரியர்
கூறியது நிமனவு வெந்தது அவெனுக்கு.

அந்தத் தண்மம அந்த இயற்மகயின் மலர்ச்சி,
அந்த இரவின் ஏகபாந்தம, யபாவும
கண்ணுக்கினியபாமளசய எண்ணச் வசய்தன.
சிலருமடய நிமனவு ஞபாபகத்தன் ஒரு
மூமலயில் இருக்கும. சவெறு சிலருமடய
நிமனவு ஞபாபகத்தன் ஒரு பபாதயபாக இருக்கும.
இன்னும சிலருமடய நிமனசவெ ஒரு ஞபாபகமபாக
இருக்கும. மனத்தன் அந்தரங்க கீதங்களபாகப்
வபருகிப் பல்லபாயிரம பண்கமள ஒலிக்கும
இங்கித நிமனவுகள சிலவும இதயத்தற்கு
உண்டு. அந்த நிமனவுகள குருதயும சமதயுமபாக
இதயத்சதபாடு பிமணந்தமவெயபாக இருக்கும.
கண்ணுக்கினியபாமளப் பற்றிய நிமனவும
அவெனுள அப்படித் தவிர்க்க முடியபாததபாகசவெ
இருந்தது. இயற்மகயழகு மிகுந்த அந்தக்
குளிர்ந்த வெனத்தல் அவெமள நிமனப்பதற்கு
என்சற இரவவெல்லபாம விழித்தருந்தபாலும தகும

என்பதுசபபாலிருந்தது அவென் நிமல. 'மனித
இதயத்தற்குள கமரவகபாளளபாத் தவிப்பபாக
நிரமபியிருக்கும ஏசதபா ஒர் உணர்வுதபான் அவென்
பபாடும இமசயபாகிறது' என்று
இமசநுணுக்கங்கமளக் கற்பிக்குமசபபாது
ஆசிரியர் சிகண்டியபார் இமடக்கிமட
கூறுவெதுண்டு. கண்ணுக்கினியபாளின் இமசயும
நளினமபான குரலும ஞபாபகம வெருகிற
சவெமளகளில் எல்லபாம சிகண்டியபார் கூறும இந்த
வெபாக்கியத்மதயும உடனிகழ்சியபாகச் சசர்த்சத
நிமனத்தருக்கிறபான் அவென்.

'கண்ணுக்கினியபாள
வசவிக்கினியபாள

பண்ணுக் கினியபாள
பலப் பலவெபாய் மன
எண்ணுக் கினியபாள' என்று
அவெமளப்பற்றி நிமறசவெறியவெமர அப்படிசய
நின்று சமசல நிமறசவெறபாத கவிமதவயபான்றும
அவெனுள முகிழ்த்தருந்தது.
அடர்ந்த கபாட்டினிமடயில் இமடவவெளிகளில்
புகமுயலும கபாற்றின் உக்கிரமபான ஓமசயும,
வதபாமலவில், அதக அன்புக்குரியவெமரப் பிரிய
சநர்ந்துவிட்ட யபாசரபா வெபாயிலும வெயிற்றிலும
எற்றிக்வகபாண்டு கதறுவெது சபபான்ற கடல்
ஒமசயும ஒலித்தவெண்ணமிருந்தன. எப்சபபாது
உறங்கத் வதபாடங்கிசனபாம என்று தனக்சக
நிமனவில்லபாத சவெமளயில் உடல் கமளப்பின்

கபாரணமபாகச் சசபார்ந்து இமளய பபாண்டியனும
உறங்கத் வதபாடங்கியிருந்தபான். உறங்கத்
வதபாடங்கிய உறக்கத்மதயும, அதன் இனிய
நிமனவுகமளயும, கனவுகமளயும, சவெகமபாக
யபாசரபா ஒடிவெந்து கமலத்ததுசபபால் மவெகமற
விமரந்துவெந்து கமலத்துவிட்டது. மவெரக்
கற்களின் பட்மடகளில் இருந்து விதவிதமபான
ஒளிக்கீறல்கள பபாய்வெமதப் சபபால்
கபாமலக்கதரவெனின் கதர்க் கற்மறகள அந்த
அடர்ந்த வெனத்தல் நுமழய முயன்றன.
இமளயபபாண்டியன் கண்விழித்தவுடன் அருசக
பரணுக்குள முடிநபாகன் படுத்துறங்கிக்
வகபாண்டிருந்த இடத்மதப் பபார்த்தசபபாது அங்சக
அவெமனக் கபாணவில்மல. கீசழ தமரமயக்
குனிந்து பபார்த்தசபபாது அவென் அங்சக
நின்றுவகபாண்டிருந்தபான்.

அவெர்கள இருவெமரயும நீரபாடல் முதலிய
கபாமலக் கடன்கமள ஆற்ற அமழத்துச்
வசல்லுவெதற்கபாக எயினர் தமலவெனபால்
அனுப்பப்பட்டிருந்த பணியபாளன் ஒருவெனும
பரணுக்கடியில் கபாத்தருந்தபான். ஏற்வகனசவெ
கீசழ இறங்கிவிட்ட முடிநபாகன் அந்தப்
பணியபாளனுடன்தபான் சப இக்
வகபாண்டிருந்தபான். சபாரகுமபாரனும கீசழ
இறங்கிப்சபபாய் அவெர்கசளபாடு
சசர்ந்துவகபாண்டபான். பணியபாள அவெர்கள
இருவெமரயும பக்கத்துக் குன்றின் சரிவில் இருந்த
ஓர் அருவிக்கு நீரபாட அமழத்துச் வசன்றபான்.
அந்த அருவின் வபயர் நபாத கமபீரம என்று
கூறியசபபாது வபபாருத்தமபான அந்தப் வபயமர
வியந்தபான் சபாரகுமபாரன். பபாமறகளிலும
கற்களிலும துளளிக் குதத்து விழும சவெமளயில்
மத்தளம வகபாட்டுவெது சபபாலிருந்ததுஅந்த

அருவியின் நபாதம. அருவிமயக் கண்களபால்
அருகிலிருந்து கபாணபாமல் சிறிது வதபாமலவு
விலகிச் வசன்று மரங்களின் மமறவிசலபா,
புதரிசலபா, குன்றின் மறுபுறத்தசலபா நின்று அந்த
ஓமசமய மட்டும வசவிமடுத்தபால் யபாசரபா
வதபாமலவிலிருந்து உரத்த குரலிசல மத்தளம
வெபாசிப்பது சபபாலசவெ ஒலித்தது. அந்தத் தீவின்
அதசயங்களில் ஒன்றபாக அதமனயும
கூறினபார்கள.
'எல்லபாக் கமலகளும இயற்மகயின்
பல்சவெறுவிதமபான சங்சகதங்களிலிருந்துதபான்
பிறந்து விரிந்து பின் சநபாக்கமும, துமறயும
கற்பிக்கப்பட்டனவெபாதல் சவெண்டும' என்று
தன்னுமடய ஆசிரியர்கள முன்வபபாரு சமயம
தனக்குக் கற்பித்தருந்த பிரத்யட்சவெபாக்கியத்மத
இப்சபபாது நிமனவு கூர்ந்தபான் சபாரகுமபாரன். நபாத

கமபீரத்தன் குளிர்ந்ததுவும கபாட்டு மூலிமககள,
சவெர்கள, பூக்கள, பச்சிமலகளின் சுகமபான
வெபாசமன நிமறந்ததுவுமபாகிய நீரில்
குளித்வதழுந்த சபபாது சதவெர்களின் அமுதத்மத
உண்ட உற்சபாகம அவெர்கள உடலில்
நிமறந்தருந்தது. நீடபாடி உமடமபாற்றிக் வகபாண்டு
அவெர்கள மீண்டும எயினர் தமலவெமனச் சந்தக்க
சவெண்டியிருந்தது. "இன்மறப்
பகற்வபபாழுமதயும, இரமவெயும இங்சக
கழித்துவிட்டு நபாமளக் கபாமலயில் இந்தத் தீமவெ
விட்டுப் புறப்பட்டு யபாத்தமரமய சமசல
வதபாடர சவெண்டும" என்று கூறியிருந்தபான்
முடிநபாகன்.
எயினர் தமலவெனின் அரசியல் உள
சநபாக்கங்கமளப் வபபாதுவெபாக அறிய வெபாய்ப்பு
ஏற்படும முமறயில் அசத சமயத்தல் தபாங்கள

யபார் என்று எயினர் தமலவென் அறிந்து
வகபாளளவும முடியபாமல் தந்தரமபாகச் சில
வினபாக்கமள வினபாவிப்பபார்க்க சவெண்டும என்று
அன்மறக்கு அவெர்கள நிமனத்தருந்தபார்கள.
முதல் நபாள அவெர்கமள வெரசவெற்ற அசத
இடத்தல் அசத பமழய சுற்றப்
பரிவெபாரங்கசளபாடுதபான் இன்றும எயினர்
தமலவென் அவெர்கமள எதர்வகபாண்டபான்.
ஆனபால் அவெர்கள நிமனத்தபடி ஒரு கபாரியம
மட்டும முடியவில்மல.

19. கலஞ்வசய் நீர்க்களம

வெலிய எயினன் அப்சபபாதருந்த சூழ்நிமலயில்
அவெனிடம விரிவெபாக உமரயபாட
முடியபாமலிருந்தது. யபாமன, யபாமனயபாகத்
சதபாற்றமளித்துக் வகபாண்டிருந்த பூதபாகபாரமபான
மல்லர்கள இருவெமர மற் சபபாரிடச் வசய்து
கண்டு இரசித்துக் வகபாண்டிருந்தபான் எயினர்
தமலவென்.
"இந்தத் தீவில் தனித்து வெபாழும எங்களுக்கு
உடல் வெலிமமமயத் தவிர சவெவறந்தச்
வசல்வெங்களும இல்மல. எங்கமளச்
சுற்றியிருக்கும கடலுக்கு அப்பபாலுளள வபரிய
வபரிய சதசங்களில் நபால்வெமகப் பமடகளும,
சவெறு சபாதுரியங்களும உண்டு. எங்களுக்கு

அமவெவயபான்றும கிமடயபாது" என்று கூறிவிட்டு
மற்சபபாமர இரசித்துக் கபாணுமபாறு
விருந்தனர்கள இருவெமரயும
சவெண்டிக்வகபாண்டபான் எயினர் தமலவென்.
அவெனுமடய சவெண்டுதலபாலும யபாவெர்
கவெனமும மற்சபபாமரசய சபார்த்தருந்ததபாலும
அப்சபபாது அதகம சபச்சுக் வகபாடுத்து எயினர்
தமலவெனுமடய மனத்மத அவெர்களபால் ஆழம
பபார்க்க முடியவில்மல. எயினர்களிடம கபடு
சூதுவெபாது இல்மலவயன்றபாலும அவெர்கள
முரடர்களபாயிருந்தபார்கள. அதனபால்
அவெர்களுமடய மனப்சபபாக்குப்படிசய சபபாய்
அதன் பின்சப எமதயும
வதரிந்துவகபாளளசவெண்டியிருந்தது.

"சதச சதசபாந்தரங்களமபயும கடலிமடத்
தீவுகமளயும சுற்றிப் பபார்க்கும எண்ணத்சதபாடு
யபாத்தரிகர்களபாக வெந்தருக்கிசறபாம" என்று
வெந்தவுடசன எயினர் தமலவெனிடம கூறிய
கூற்றுக்கு மபாறுதலின்றி
நடந்துவகபாளளசவெண்டிய வபபாறுப்பும
அவெர்களுக்கு இருந்தது. மற்சபபார் முடிந்த
பின்னர் - சபபாரில் வவெற்றிவபற்ற எயின
மல்லனுக்கு அவெர்கள தமலவென் பரிசளித்தபான்.
அதன்பின் மற்சபபார் நடந்த இடத்தற்குச் சிறிது
வதபாமலவில் அடர்த்தயபான மரக்
கூட்டங்களுக்கு சமசல, மற்றவெற்மறவிடச் சற்று
விசபாலமபாகவும, வபரிதபாகவும:
அமமக்கப்பட்டிருந்த எயினர் தமலவெனின்
பரணிற்கு அவெசனபாடு அமழக்கப்பட்டுச்
வசன்றபார்கள முடிநபாகனும சபாரகுமபாரனும.
அரண்மமனமயப் சபபான்று வசழுமமயபாகவும,

வெளமபாகவும, அமமக்கப்பட்டிருந்தது அந்தப்
பரண். விருந்துண்ட பின்னர் எயினர் தமலவென்
வபபாதுவெபான சபச்சுக்கமளத் வதபாடங்கினபான்.
"மவெரம பபாய்ந்த இந்தத் தீவின் மரங்கமள
எல்லபாம பபாண்டி நபாட்டுக்கு விற்று
முத்துக்கமளப் வபறுகிசறபாம நபாங்கள. அந்த
மரங்கமள அவெர்கள சதர்களபாகவும,
கப்பல்களபாகவும அறுத்துக் கட்டுகிறபார்கள.
அதன் மூலம அவெர்களுமடய பமடவெலிமமயும
வபருகுகிறது. சதர்கமள அவெர்கள எவ்வெளவு
கட்டினபாலும - சதர்ப்பமடமய எவ்வெளவு
வபரியதபாக வெளர்த்தபாலும அமதப்பற்றி
எங்களுக்குக் கவெமல இல்மல. ஆனபால்
எங்களுமடய மரங்கமள அறுத்துக் கலங்கள
கட்டுவெமத மட்டும நபாங்கள
விருமபமபாட்சடபாம. சதர்களபால் கடல்கடந்து

வெந்து எங்கசளபாடு சபபாரிடமுடியபாது. ஆனபால்
கலங்கமளச் வசலுத்தக் கடல்கடந்துவெந்து
எங்கசளபாடு சபபாரிடமுடியும. பபாண்டியநபாட்டு
அரச குடுமபத்தனர் சதர்ப் பமடமயப்
வபருக்குவெதற்கபாகசவெ மரங்கள வபற்றுச்
வசல்வெதபாகக் கூறுகிறபார்கள. ஆனபால் பிறர்
அறியபாத வெண்ணம வபபாருமந முகத்துவெபாரத்தல்
ஆற்மற ஆழமபாக்கிக் வகபாண்டு பல்சவெறு
கலங்கமள அவெர்கள கட்டி வெருவெதபாக
எங்களுக்குத் வதரிகிறது" - என்று எயினர்
தமலவென் அவெர்கள இருவெர் முகத்மதயும கூர்ந்து
சநபாக்கிக்வகபாண்சட கூறியசபபாது, "அப்படி
இருக்க நியபாயமில்மல ஐயபா! பபாண்டிய
மன்னர்கள எமதச் வசய்தபாலும பிறருக்கு
வெஞ்சமன புரியமபாட்டபார்கள" என முடிநபாகன்
மறுத்துப் பபார்த்தபான்.

"உங்களுமடய சதசத்தன்சமல் உங்களுக்கு
இருக்கும நன்றிமயயும, நமபிக்மகமயயும
பபாரபாட்டுகிசறன். ஆனபால் நிங்கள கூறியமத
நபான் அப்படிசய ஒப்புக்வகபாண்டுவிட
சவெண்டுவமன்று எதர்பபார்ப்பதுதபான் தவெறு" என்று தீர்க்கமபான குரலில் எயினர்
தமலவெனிடமிருந்து முடிநபாகனுக்கு மறுவமபாழி
கிமடத்தது. இந்த மறுவமபாழிமயச்
வசவிமடுத்தபின் முடிநபாகனபால் சிறிதுசநரம
எதுசவெ சபசமுடியவில்மல. சபாரகுமபாரசனபா
எயினர் தமலவெனுமடய கடுமமயபான
முகத்மதசய இமமயபால்
பபார்த்துக்வகபாண்டிருந்தபான். அடுத்து எயினர்
தமலவெசன மீண்டும சபசத் வதபாடங்கினபான் :
"இப்சபபாவதல்லபாம நபாங்களும விழித்துக்
வகபாண்டுவிட்சடபாம. அவெர்கமளப்சபபால்

பபாதுகபாப்பு நலன்கள நிமறந்த விசபாலமபான
பூமிமய நபாங்கள ஆளவில்மல. எங்களுமடய
சிறிய தீமவெ நபாங்கள பபாதுகபாத்துக்வகபாளவெதற்கு
உரிய ஒசர வெழி கடல்வெழிதபான். சதர்கமளசயபா,
சகடங்கமளசயபா வசய்து நபாங்கள பயனமடய
முடியபாது. எனசவெ, நபாத கமபீரம: அருவியபாக
வீழ்ந்து ஆறபாகப் வபருகிக் கடலுளகலக்கும
இடத்தல் உளமுகமபாக வெனத்தன் அடர்ந்த
பகுதயில் ஆற்மற ஆழப்படுத்த நபாங்கசள
கப்பல் கட்டும தளம ஒன்று
அமமத்தருக்கிசறபாம. அந்தக் கலஞ்வசய்
நீர்க்களத்தல் இது கபாறும சில நல்ல
மரக்கலங்கமளக் கட்டி முடித்தருக்கிசறபாம.
இந்தத் தீவின் கடற் கபாவெல்கள அவெற்மற
வவெளசளபாட்டமபாக எடுத்துக்வகபாண்டு கடலின்
பல பகுதகளுக்குப் சபபாயிருக்கிறபார்கள.
இனிசமல் இந்தத் தீவில் கிமடக்கும மவெரம

பபாய்ந்த நல்ல மரங்கள எல்லபாம முதலில் எங்கள
கலஞ்வசய் நீர்க்களத்மத நபாடித்தபான் சபபாகும."
"பபாரபாட்டத்தக்க முயற்சிதபான் ஐயபா! ஆனபால்
இத்தமகய கலங்கமளக் கட்டுவெதற்கு அநுபவெம
வெபாய்ந்த வெல்லுநர்கள நிமறய
சவெண்டியிருப்பபார்கசள?" என்று
பபாரபாட்டுவெதுசபபால் எயினர்தமலவெனிடம ஒரு
சகளவிமயப் சபபாட்டபான் சபாரகுமபாரன்.
"அதற்குப் பஞ்சம ஒன்றுமில்மல! 'கபபாடபுரம'
முதலிய சகபாநகரங்களிசல சதரும, கலமும
கட்டிமுடித்து வவெளசளபாட்டம விடும
வித்தகர்களபாக இருப்பவெர்கசள இந்தத்
தீவிலிருந்து வசன்ற வெலிமமயபாளர்கள தபாசன?"
என்று எயினர் தமலவென் உடசன ஆத்தரத்சதபாடு
எதர்த்துக் சகட்ட சகளவியிசலசய

சபாரகுமபாரனுக்கு சவெண்டிய வசய்தயும
கிமடத்துவிட்டது.
சிறிதுசநர வமளனத்துக்குப்பின் எயினர்
தமலவெனிடம சபாரகுமபாரன் ஒரு சவெண்டுசகபாள
விடுத்தபான்.
"ஐயபா! நபாதகமபீர ஆற்மற ஆழப்படுத்தக்கப்பல்
கட்டும. தளம அமமத்தருக்கும பகுதமய
யபாத்தரிகர்களபாகிய நபாங்களும, கபாண
ஆமசப்படுகிசறபாம. எங்கள ஆமச
நியபாயமபானவதன்று தபாங்கள கருதனபால்
மட்டுசம இந்த விருப்பத்மத ஏற்கலபாம.
இல்லபாவிடில் நபாங்கசள எங்கள விருப்பத்மத
விட்டுவிடுகிசறபாம."
"வபபாதுவில் நபாங்கள அந்நிய சதசத்து
யபாத்தரிகர்கள எவெமரயும அங்கு அமழத்துச்

வசல்வெதல்மல. ஆயினும உங்களிருவெருமடய
அன்பபான சவெண்டுசகபாளிலும
நியபாயமிருப்பதபாக எனக்குத் சதபான்றுகிற
கபாரணத்தபால் நபான் அதற்கு இணங்குகிசறன்.
இன்று மபாமலயிசலசய உங்கள விருப்பத்மத
நிமறவு வசய்யப்பபார்க்கிசறன். ஆனபால் ஒசர ஒரு
நிபந்தமனக்கு நீங்கள கட்டுப்பட்சட
ஆகசவெண்டும. கலஞ்வசய் நீர்நிமலக் களனுக்குச்
வசல்கிற வெழிமயக் கூடிய வெமர சவெறு சதசத்தபார்
அறியவிடக்கூடபாது என்பது எங்கள கருத்து.
அதனபால் வசல்லுமவெழி முடிய உங்கள
இருவெருமடய கண்கமளயும சமலபாமடயினபால்
கட்டி மமறத்சத அமழத்துச் வசல்லமுடியும.
தளத்மத அமடந்தவுடசன நீங்கள சுதந்தரமபாகக்
கண்கமளத் தறந்து பபார்க்கலபாம. இந்தச் சிறிய
கட்டுப்பபாட்மட நீங்களும ஒப்புக்வகபாண்டு
மதப்பீர்கவளன நமபுகிசறன்" என்று அந்த

தீவின் தமலவென் நிபந்தமன கூறியசபபாது
இருவெரும அதற்கு இணங்கினர்.
மபாமலயில் அவெர்கள கலங்கட்டும தளத்தற்கு
அமழத்துச் வசல்லப்பட்டனர். புறப்பட்ட சில
நபாழிமகத் வதபாமலவு அடர்ந்த புதர்களுக்கு
நடுசவெ நடந்து வசல்லசவெண்டியிருக்கிறது.
மூன்று நபாழிமகப் பயணமும முடிந்தபின்
அவெர்களுமடய கண்கமள மூடிக் கட்டியிருத்த
சமலபாமடகள அகற்றப்பட்டன. பபார்த்தபால்
எதசர சகபாலபாகலமபான வியக்கத்தக்க கபாட்சிகள
வதன்பட்டன. அடர்ந்த நடுக் கபாட்டுக்குள ஆறு
ஆழப்படுத்தப்பட்டுக் கட்டிய கலங்கள
வெரிமசயபாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. மரங்கமள
அறுப்சபபாரும வகபால்லருமபாகப் பணிகளில்
சுறுசுறுப்பபாக ஈடுபட்டிருந்தனர். ஆண்டுக்
கணக்கில் கடலிசலசய மிதத்துகிடந்து

தரிந்தபாலும அயரபாத தளரபாத கலங்கமள அங்கு
கண்டபார்கள அவெர்கள.கலங்கட்டும தளத்மத
அமமத்தருந்த இடமதபான் தந்தரம
நிமறந்ததபாயிருந்தது என்றபால் ஏற்பபாடுகளும
தந்தரம நிமறந்தமவெயபாயிருந்தன. கபாட்டுக்குள
அடர்த்தயினிமடசய மமறந்தருந்ததனபால்
தடீவரன்று கடலுக்குள புகுந்து எதரிகமளத்
தபாக்கவும, தபாக்கிய சவெகத்தல் உளவெபாங்கித்
தருமபி மமறயவும ஏற்ற இடத்தல் தளம
அமமந்தருந்தது. இதுசபபால் சிறிய தீவின்
பபாதுகபாப்பு அல்லது எதரிகமளத் தபாக்கும
ஏற்பபாட்டிற்கு மிகமிகப் வபபாருத்தமபான தளமபாக
அது இருப்பமத இருவெரும உணர்ந்தனர்.
வெபார்த்மதகமள நிமறய வதபாடுத்து அந்த
தளத்மத அதகமபாகப் பபாரபாட்டினபால்கூட அந்தப்
பபாரபாட்டிலிருக்கும மிமகயபான அமசங்கமளக்
கண்டு உணர்ந்து வெலிய எயினன் சந்சதகிக்கக்

கூடுவமன்று தயங்கி அளவெபான வெபார்த்மதகளில்
பபாரபாட்டினபார்கள அவெர்கள. கப்பல்கள யபாவும
கபபாடபுரத்துக் கலஞ்வசய் சகபாட்டத்தல்
பமடக்கப் வபறுவெனவெற்மறவிட
உறுதயபாகவும, உமழக்க வெல்லமவெயபாகவும
இங்கு இருப்பமதயும அவெர்கள கண்டபார்கள.
மீண்டும கலஞ்வசய் நீர்நிமலக் களத்தலிருந்து
தருமபும சபபாது அவெர்களிருவெரும கண்
கட்டிசய அமழத்துவெரப் பட்டபார்கள.
பரணுக்குத் தருமபியதும இரண்டபாவெது
முமறயபாக மீண்டும, "உங்கமளப் சபபான்ற
யபாத்தரிகர்கள ஒரு தீவின் தந்தரமபான பபாதுகபாப்பு
ஏற்பபாட்மடக் கண்டு வியப்பது இயல்மப மீறிய
கபாரியமபாகசவெ எனக்குத் சதபான்றுகிறது?" என்று
சந்சதகம வதபானிக்க வினபாவிவிட்டு அவெர்கள
இருவெருமடய முகபபாவெங்கமளயும கூர்ந்து

கவெனிக்கத் வதபாடங்கினபான். அவெனுமடய
கழுகுப் பபார்மவெ அவெர்கமளத் துமளப்பது
சபபாலிருந்தது.

20. சந்சதகமும வதளிவும

கலஞ்வசய் நீர்க்களத்மத வெபாய்விட்டுப்
பபாரபாட்டுவெசதபா வியப்பசதபாகூட எயினர்
தமலவெனின் சந்சதகத்துக்கு உரியதபாக
இருப்பமதக்
குறிப்பறிந்துவகபாண்டசபாரகமபாரனும,
முடிநபாகனும, விமரந்து சபச்மச சவெறு
வபபாருளுக்கு மபாற்றினபார்கள. "கமலகளில்
எயினர் மரபினருக்கு ஈடுபபாடு உண்டபா?
உண்டபானபால் என்வனன்ன கமலகளில் ஈடுபபாடு
உண்டு ?" என்பதுசபபால் உமரயபாடல்
மபாற்றப்பட்டது.
சகபாநகரங்களின் அரசதந்தர நபாகரிகங்களும
உமரயபாடல் நுணுக்கங்களும

வதரியபாவிட்டபாலும நபாட்டுப்புறங்களிலும
கபாட்டுப்புறங்களிலும, உளசளபாருக்கு
இயல்பபாகசவெ வெபாய்க்கும சில சந்சதகங்கள
எயினர்களுக்கும இருந்தன. தடீவரன்று
தங்களுமடய கப்பல் கட்டும தளத்மதப் பபார்க்க
சவெண்டுவமன்று விருந்தனர்கள ஆர்வெம
கபாட்டியதும, பபார்த்து முடித்ததும - அமதப்
பற்றிய சபச்மச வெளர்த்தபாமல் - ஒரு விதமபான
அவெசரத்சதபாடு கமலகமளப்பற்றிப் சபசத்
வதபாடங்கியதும எயினர் தமலவெனுக்குக்
கவெமலமய அளித்தன. சபாதுரியமபாகத் வதபாடர்ந்து
சபசிய சபச்சினபால் சபாரகுமபாரனும, முடிநபாகனும
அந்தக் கவெமலமய மறக்கச் வசய்துவிட்டபார்கள.
எயினர் தமலவெனுக்கு ஏற்பட்ட சந்சதகத்மத
அவெனுளசளசய தளருமபடி வசய்ய அவெர்கள
அருமபபாடுபட சவெண்டியிருந்தது. முடிவில்

அவெர்கள இருவெரும அந்தத் தீவிலிருந்து
விமடவபற முயன்றசபபாது,
"ஏன் அவெசரப்படுகிறீர்கள? இன்னும சில
தனங்கள தங்கியிருக்கலபாசம?" என்று எயினர்
தமலவென் உபசபாரத்துக்கபாகக் கூறினபான். அந்த
உபசபார வெபார்த்மதகமளசய ஏணியபாகப்பற்றி ஏறி
நின்றுவகபாண்டு எயினர் தமலவெனின்
சந்சதகத்மதக் கடந்து மீண்டபான் இமளய
பபாண்டியன். ஆயினும சந்சதகத்மத முற்றிலும
கடந்துவிட்ட உறுத அவெனுக்கு வெரவில்மல.
"ஐயபா! யபாத்தரிகர்களபாகிய நபாங்கள ஒசர
இடத்தல் தங்கி நின்று என்ன பயன்? புதய புதய
இடங்கமளயும, புதய புதய கபாட்சிகமளயும,
புதய புதய மனிதர்கமளயும சந்தப்பதும,
கபாண்பதுசம, எங்களுக்குப் பயன்தரும. ஆகசவெ

தமயகூர்ந்து எங்களுக்கு விமட
வகபாடுக்கசவெண்டும. தங்களுமடய அன்புக்கும
ஆதரவிற்கும பலகபாலும நன்றி
வசலுத்தக் கடமமப்பட்டிருக்கிசறபாம" என்று
தனக்சகபா முடிநபாகனுக்சகபா அந்தத் தீவின்
சமலும வதபாடர்ந்து தங்கித் வதரிந்து வகபாளள
எதுவுமில்மல என்பதுசபபால் அசிரத்மதயபாகப்
சபசிய பின்சப சபாரகுமபாரன் எயினர்
தமலவெனின் சந்சதகச் சிமறயிலிருந்து மீள
முடிந்தது.
அறிவுக்கூர்மம மிக்கவெர்களின்
சந்சதகங்கமளயபாவெது வசபாற்களபால் வதளிவு
வசய்துவிடலபாம. 'அறியபாமமயும பிடிவெபாதமும
உளள நபாட்டுப்புறத்து மனிதர்களின்
சந்சதகங்கமளச் வசபாற்களபாசலபா, சிந்தமனத்
வதளிவினபாசலபா மட்டுசம தீர்க்கமுடியபாது.

சபாதுரியம மட்டுசம அப்படிப்பட்ட
சந்சதகங்கமளத் தீர்க்கமுடியும என்பமதச்
சபாரகுமபாரன் அந்த சவெமளயில் மிக நன்றபாக
உணர முடிந்தது. எயினர் தமலவென் தங்களுக்கு
விமடவகபாடுத்து விட்டபாலும தங்கமள
வெழியனுப்புவெதலும, தபாங்கள, வசல்லசவெண்டிய
சவெறு தீவுகளுக்கு எப்படி எப்படிப்
சபபாகசவெண்டுவமன்று வெழி வசபால்லுவெதலும
அவென் அதகமபான சிரத்மத கபாண்பிக்க
முன்வெந்ததலும ஒரு சிறப்பபான உள சநபாக்கம
இருக்கசவெண்டுவமன்று சதபான்றியது
சபாரகுமபாரனுக்கு. அமத அவென் முடிநபாகனிடம
கூறி விவெபாதக்கவும விருமபவில்மல. அந்த
உளசநபாக்கத்தன் விமளவு விமரவில்
வதரியுவமன்றும அவெனுக்குத் சதபான்றியது.

தங்களுமடய மரக்கலத்துக்கு வெந்து
பயணத்மதத் வதபாடங்கிய பின்பும
இமதப்பற்றித் தனிமமயில்கூட அவென்
முடிநபாகனிடம எதுவும கூறவில்மல.
மரக்கலத்மதச் வசலுத்தும மீகபாமனும பிற
ஊழியர்களும முடிநபாகனும வசல்ல சவெண்டிய
தமசமயக் குறித்துத் தங்களுக்குள உமரயபாடத்
வதபாடங்கியசபபாதும இமளயபபாண்டியன் அதல்
கலந்து வகபாளளவில்மல. 'இன்ன இன்ன
தமசயில் இப்படி இப்படி மரக்கலத்மதச்
வசலுத்தக்வகபாண்டு வசன்றபால் நீங்கள வசல்ல
சவெண்டிய தீவுகளுக்கு ஏற்றபடி வெழி அமமயும'
என்று விமடவபறுமசபபாதும எயினர் தமலவென்
கூறிய வெழிகமள இப்சபபாது முடிநபாகன் பிற
ஊழியர்களிடம நமபிக்மகசயபாடு விவெரிக்கத்
வதபாடங்கியசபபாதுகூட இமளய பபாண்டியன்
அதல் தமலயிடவில்மல. எல்லபாம சபசி

முடிந்து ஊழியர்களுக்கு இடசவெண்டிய
கட்டமளகமளயும இட்டு முடித்தபின்
முடிநபாகன் தனிசய நின்றுவகபாண்டிருந்த
இமளயபபாண்டியனுக்கருசக வநருங்கி,
"எந்தத் தமசயில் மரக்கலத்மதச் வசலுத்தச்
வசபால்லியிருக்கிசறன்; வதரியுமபா?" என்று
வினபாவியசபபாது
"எந்தத் தமசயில் வசலுத்தக்
வகபாண்டுசபபானபாலும ஆபத்து இருக்கிறது
என்பமத மறந்து விடபாசத" என்று பூடகமபாக
மறுவமபாழி கிமடத்தது
இமளயபபாண்டியனிடமிருந்து. அந்த
மறுவமபாழிமயக் சகட்டு முடிநபாகன் ஒரளவு
அதர்ச்சியமடந்தபான் என்சற வசபால்லசவெண்டும.
சமலும வதபாடர்ந்து இமளயபபாண்டியன்

ஏதபாவெது கூறுவெபான் என்று எதர்பபார்த்து
முடிநபாகனுக்கு அவெனுமடய வதபாடர்பபான
நீடித்த வமளனம தமகப்மபசய அளித்தது. அந்த
வமளனத்மதத் தற்வசயலபான அமமதயபாகசவெபா
சசபார்வெபாகசவெபா கருத விட்டுவிடவும
முடிநபாகனபால் இயலவில்மல. ஏசதபா வபரிய
கபாரணம இருக்கசவெண்டுவமன்றும சதபான்றியது.
ஒரு கபாரணமும தனிசய பிரிந்து
புலப்படவில்மல. அந்த நிமலயில்
இமளயபபாண்டியனின் அந்த வமளனத்மதக்
கமலத்து உமரயபாடமல வெளர்க்கவும தயக்கமபாக
இருந்தது அவெனுக்கு. நீண்ட சநரம அசத
நிமலமம நீடித்தது. இமளயபபாண்டியனிடம
ஏதபாவெது சபசியபாக சவெண்டுவமன்று
முடிநபாகசன வெபாய் தறந்தசபபாது சிறிதும
எதர்பபாரபாதவிதமபாக இமளயபபாண்டியசன சபச
முன்வெந்தபான்.

"முடிநபாகபா! நபாம இந்தத் தீவில் இன்னும
சிலநபாட்கள தங்கி நமசமபாடு எயினர் தமலவென்
சுபபாவெமபாகப் பழகத் வதபாடங்கிய பின்பு கப்பல்
கட்டும தளத்மதப் பபார்க்கும ஆவெமல
வவெளியிட்டிருக்க சவெண்டும. அவெசரப்பட்டு
விட்சடபாம. அவெசரப்படபாமல் கபாரியங்கமளச்
சபாதத்துக் வகபாளவெதலுளள நீடித்த வசளகரியம
அவெசரப்படுவெதல் எப்சபபாதுசம
இருப்பதல்மல" என்று இமளயபபாண்டியன்
கூறத்வதபாடங்கியதுமுடிநபாகனுக்கு ஒன்றும
புரியவில்மல. அவென் தனக்கு ஒன்றும புரியபாத
பபாவெமனயில் தமகப்சபபாடு சபாரகுமபாரனின்
முகத்மதப் பபார்த்தபான். சபாரகுமபாரசனபா கடமலப்
பபார்த்தபான். நபான்குபுறமும தருமபித் தருமபி
எமதசயபா எதர்பபார்ப்பதுசபபால் பபார்த்தபான்.
அதலிருந்தும முடிநபாகனபால் எமதயும
விளங்கிக்வகபாளள முடியவில்மல. அவெனுமடய

சந்சதகமும தீரவில்மல. வதளிவும
பிறக்கவில்மல. அந்நிமலயில் அவெர்கள
மனநிமலமயப்சபபால் இருளும மயங்கத்
வதபாடங்கியது.

21. ஒரு சசபாதமன

மரக்கலத்தல் தீப்பந்தங்கள ஏற்றிப் வபபாருத்தப்
வபற்றன. இருட்டிவிட்டமத உணர்வுக்குக்
வகபாணர்வெதுசபபால் அந்தப் பந்தங்களின் ஒளி
இருளின் வசறிமவெக் கபாட்டலபாயிற்று. எங்சகபா
வதபாமலவில் அசத சபபான்ற ஒளியின் தூரத்துப்
புளளிகள வதன்படத் வதபாடங்கின.
"சவெறு மரக்கலங்களும வதன்படுகின்றன. இனி
பயமில்லபாமல் சபபாகலபாம" என்றபான் முடிநபாகன்.
"அவதப்படி அவ்வெளவு உறுதயபாகச்
வசபால்லமுடியும?" - என்று பதல் வெந்தது
இமளயபபாண்டியனிடமிருந்து.

"கடற்பகுதயின் இந்த இடங்களில் முந்நீர்க்
வகபாளமளக்கபாரர்களபாகிய கடமபர்கள
மிகுதயபாயிருப்பதபாகச் வசபால்வெபார்கள. தனிக்
கப்பல்கள சிக்கிக்வகபாண்டபால் கடமபர்கள
துணிவெபாகக் வகபாளமளக்கு வெருவெபார்கள. கூட்டம
கூட்டமபாக மரக்கலங்கள வசல்லுமசபபாது
அவெர்கள வதபால்மல இரபாது" என்ற முடிநபாகனின்
சபச்மச இமடமறித்து,
"உன் கண்ணில் இப்சபபாது வதன்படும
மரக்கலங்களின் ஒளித் சதபாற்றத்மதக் வகபாண்டு
மட்டுசம அமவெ நமக்கு சவெண்டியவெர்களின்
மரக்கலங்கள என்சறபா நமமமப் சபபால்
யபாத்ரீகர்களின் மரக்கலங்கள என்சறபா எப்படிக்
வகபாளள முடியும?" என்று சகட்டபான்
சபாரகுமபாரன். அமத மறுத்துச் வசபால்லவும
முடிநபாகனபால் இயலவில்மல. இமளய

பபாண்டியசன சமலும கூறத் வதபாடங்கினபான்.
"நபான் வசபால்வெமதக் கவெனமபாகக் சகள முடிநபாகபா
வதன்பழந்தீவுகள பலவெபானபாலும தீவுகளில்
வெபாழ்பவெர்களும, தீவுகமள ஆளபவெர்களும
கடற்வகபாமலஞர்கசள. இனிவெரப்சபபாகும
எல்லபாத் தீவுகளுக்கும முன்வெபாயில் சபபான்ற
இந்த எயினர் தீவிசலசய நபாம சந்சதகத்துக்கு
ஆளபாகிவிட்சடபாம. ஆயினும தப்பி வெந்தபாயிற்று.
நபாம அரச குடுமபத்துப் பிரதநிதகளபா, அல்லது
வவெறும யபாத்தரிகர்களபா? என்ற
சந்சதகத்துடசனதபான் எயினர் தீவின் தமலவென்
நமக்கு விமடவகபாடுத்தருக்கிறபான். இமத
நிமனவில் மவெத்துக் வகபாண்டு பயணம
வசய்தபால்தபான் நபாம நமமுமடய பயணத்மத
வவெற்றிகரமபாக முடித்துக்வகபாண்டு தருமபிப்
சபபாகமுடியும. ஆகசவெ இனி நபாம ஒரு கபாரியம
வசய்ய சவெண்டும..."

"என்ன வசய்யசவெண்டும என்றுதபான்
கூறுங்கசளன்..."
"நமமம யபாத்தரிகர்களபாகசவெ நிரூபிக்க
சவெண்டும. எப்படி யபார் நமமுமடய
வபபாறுமமமயச் சசபாதத்தபாலும நமக்குக் சகபாபம
வெரக்கூடபாது. சகபாபம வெந்தபால் தன்மபான உணர்வு
வபருகும. தன்மபான உணர்வு வபருகினபால்
நமமம வீரமரபினரபாக நிரூபித்துக்வகபாளளத்
சதபான்றுசம தவிர யபாத்தரிகர்களபாக
நிரூபித்துக்வகபாளளத் சதபான்றபாது. சபபாரிடும
உணர்வு வவெளிப்படுமபானபால் 'உயர்ந்த
அரசகுடுமபத்மதச் சசர்ந்த க்ஷத்தரியர்கள
இவெர்கள' என்று வதளிவெபாக நமமமப் பற்றி
மற்றவெர்கள புரிந்து வகபாளவெபார்கள. நபாம அதற்கு
இடங்வகபாடுக்கக்கூடபாது. ஆனபால் அப்படிக்
சகபாபதபாபங்களுக்கு இடங்வகபாடுக்க சவெண்டிய

சந்தர்ப்பங்களதபான் இனி நிமறய வெரும என்று
சதபான்றுகிறது. வீரத்மதயும கபாட்டக்கூடபாது.
வசல்வெத்மதயும கபாட்டக்கூடபாது.
நமமிடமிருக்கும விமலயுயர்ந்த கபபாடத்து
முத்துக்கமள வெலிய எயினனிடம
வெழங்கியதுசபபால் இனியும வதபாடர்ந்து
வெழங்கிக்வகபாண்சட சபபாகக்கூடபாது என்று
எனக்குத் சதபான்றுகிறது. அதுவுமகூட ஒரு
நிமலமமக்கு சமல் நமமமச்
சந்சதகத்துக்குரியவெர்களபாக்கிக் கபாட்டிக்
வகபாடுத்துவிடும. யபாத்தரிகர்களிடம எவ்வெளவு
முத்துக்கள தபான் இருக்க முடியும?"
"இமதத்தபான் நபான் முன்சப கூறியிருக்கிசறசன?
'யபாத்தரிகர்கள என்ற சபபார்மவெதபான் நமக்குப்
பபாதுகபாப்பபானது. அதல் சந்சதகசமயில்மல.
ஆனபால் இவெர்களுமடய அன்மபயும

மதப்மபயும வபற நமமுமடய கபபாடத்து
முத்துக்கமள அளிப்பது பயன்படுமபானபால் நபாம
அதற்குத் தயங்குவெபாசனன்?"
"தயங்க சவெண்டிய அவெசியம எயினர் தீவில்
இறங்கிய சவெமளயில் நமக்கு இல்மல
முடிநபாகபா! ஆனபால் இனி அப்படித் தயங்கி
ஆகசவெண்டிய அவெசியம இருக்கிறது. நபாம
சந்சதகத்தற்கு ஆளபாக சவெண்டியதபாக
சநர்ந்துவிட்டபின் தயக்கத்துக்குக்
கபாரணமிருக்கிறது. நமமம வெழியனுப்பிய
சுவெட்சடபாடு எயினர் தமலவெசன நபாத கமபீர
ஆற்றின் முகத்துவெபார வெழிசய சவெறிரண்டு
கப்பல்கமள அனுப்பி நமமமச் சசபாதக்க
சநரிடலபாம. அந்தச் சசபாதமனயின்சபபாது நபாம
ஏமபாறிவிடக்கூடபாது என்பது தபான் என் கருத்து."

"அப்படி ஒரு சசபாதமன நமக்கு வெரும என்று
நீங்கள நிமனக்கிறீர்களபா இமளயபபாண்டியசர?"
என்று முடிநபாகன் வினபாவி முடிக்கவும,
"நிச்சயமபாக நிமனக்கிசறன்! அசதபா எதசர பபார்
புரியும" - என்று பரபரப்சபபாடு எதர்புறம சுட்டிக்
கபாண்பித்தபான் சபாரகுமபாரன். முடிநபாகனும அவென்
சுட்டிக்கபாட்டிய தமசயில் பபார்த்து மமலத்தபான்.
வெழிசய மறித்தபாற்சபபால் கடலில் பக்கத்தற்கு
ஒன்றபாக இரண்டு மரக்கலங்கள நிற்பதும
அவெற்றிலிருந்து தீப்பந்தங்கசளபாடு சிறுசிறு
படகுகளில் பிரிந்து இறங்கி ஆட்கள வியூகம
வெகுத்தபாற்சபபால் கடலில் வதன்படுவெதும
நல்லதற்கு என்று படவில்மல.
"முடிந்தவெமர கபபாடபுரத்து அரச சின்னங்கமள
மமறத்துமவெ. முத்துக்கமள மரக்கலத்தன்

கீழமறயில் வகபாட்டி ஒளித்துவிடு. ஒரு பபாவெமும
அறியபாத யபாத்தரிகர்களசபபால் நடிக்க இனி நீயும
நபானும துணியசவெண்டும. 'வெலிய எயினனின்
அன்பிற்குரிய விருந்தனர்களபாக இருந்துவிட்டு
சவெறு தீவுகளுக்கபாகப் பயணத்மதத்
வதபாடர்வெதபாக அவெர்களிடம கூறுசவெபாம. வெலிய
எயினன் நபாட்டில் இயற்மக யழகு மட்டுசம
நமமமக் கவெர்ந்ததபாகச் வசபால்வெது தவிரக்
கப்பல்கட்டும தளத்மதப் பபார்த்த நிமனசவெ
நமக்கு அடிசயபாடு மறந்துவிட்டதுசபபால்
நடிப்சபபாம. தப்பி சமசல வசல்ல இவெற்மறத்
தவிர சவெறு வெழி இல்மல. இவெற்மறக்
வகபாண்சட தப்பி சமசல வசன்றுவிடலபாம
என்பதற்கும உறுத இல்மல" என்றபான்
இமளயபபாண்டியன்.

"இது இப்படித்தபான் நடக்கும என்று எப்படிப்
வபபாருத்தமபாக உங்களபால் அதுமபானம
வசய்யமுடிந்தது இமளயபபாண்டியசர?" - என்று
முடிநபாகன் வியந்தபான்.
"ஏசதபா மனத்தல் சதபான்றியது. அதற்கு விமளவு
இருக்குவமன்றும நமபமுடிந்தது. நபான்
நிமனத்தபடிசய இப்சபபாது நடக்கிறது. வெழி
மறித்துக்வகபாண்டு நிற்கும கலங்கமள மீறி நம
மரக்கலத்மதச் வசலுத்த சவெண்டபாம. இங்சகசய
அடங்கிப் பணிவெதுசபபால் நிறுத்த ஏற்பபாடு வசய்.
நமது மரக்கலம நின்றவுடசன அவெர்கசள
சகபாபபாசவெசமபாக வெருவெபார்கள. பணிவெபாகசவெ
சபசுசவெபாம. வெலிய எயினனின் விருந்சதபாமபும
பண்மபப் புகழ்சவெபாம" என்று
நடக்கசவெண்டியவெற்றில் பரபரப்புக்கபாட்டத்
வதபாடங்கினபான் சபாரகுமபாரன். முடிநபாகனுக்கு

அந்த முன்வனச்சரிக்மக வியப்மப அளித்தது.
இமளயபபாண்டியருமடய 'அரசதந்தர'
மதநுட்பம வபருகிவெருவெமத உளளூரப்
பபாரபாட்டிப் வபருமமவகபாண்டபான் அவென்.
அதற்குள கடலில் நபாலபா தமசகளிலிருந்தும
படகுகள அவெர்கள கலத்மத வநருங்கின.
வகபாளமளயிடுபவெர் வெழக்கமபாகக் குரமவெயிடும
சகபார ஒலிவிகற்பங்களும கபாது வசவிடுபடும
படி ஒலிக்கலபாயின. அவெர்கசளபா இயல்மப
மீறிய நிதபானத்சதபாடு அந்தக்
கடற்வகபாளமளக்கபாரர்கமள எதர்வகபாண்டனர்.
சதபான்றியபடி சதபான்றிய இடத்தல்
சட்டங்கமளயும கயிறுகமளயும பற்றி அவெர்கள
மரக்கலத்தல் ஏறிவெந்தசபபாது அந்த ஆத்தரசம
குளிர்ந்து சபபாகுமபடி இமளய பபாண்டியனும,
முடிநபாகனும அவெர்கமளப் பணிசவெபாடும
விநயத்சதபாடும வெரசவெற்றனர்.

"உங்களுக்கு எது சவெண்டுமபானபாலும தரச்
சித்தமபாயிருக்கிசறபாம. இந்த மரக்கலத்மத
உங்கள வசபாந்த மரக்கலம சபபால் நிமனத்துக்
வகபாளளலபாம. நபாங்கள வெலிய எயினமரச்
சந்தத்த மகிழ்ச்சியிலிருக்கிசறபாம. வெலிய
எயினமரப் சபபால் வவெறும யபாத்தரிகர்களிடம
இவ்வெளவு அன்புகபாட்டுகிற கனிவு சவெறு
யபாருக்கு வெரும? எயினர் தீவின் அழமகயும
இயற்மக வெளத்மதயும எங்களபால் மறக்கசவெ
முடியபாது. சமசல உங்களுமடய யபாத்தமரமயத்
வதபாடருமசபபாது கடலில் ஒரு பயமுமின்றிச்
வசல்லலபாம' என்று வெலிய எயினர் கூறிய
வெபார்த்மதகள இன்னும எங்கள வசவிகளில்
ஒலித்தவெண்ணமிருக்கின்றன" என்று இமளய
பபாண்டியனும முடிநபாகனும அன்சபபாடு கூறிய
வசபாற்கமளக் சகட்டு வெந்தவெர்கள தயங்கித்
தயங்கி நிற்கசவெ இவெர்கள இருவெரும சமலும

உற்சபாகமபாக வெலிய எயினமனப் புகழலபாயினர்.
வெந்தவெர்கள தங்களுக்குள ஒருவெர் முகத்மத
ஒருவெர் பபார்த்துக்வகபாண்டனர். இமளய
பபாண்டியசனபா அந்தச் சசபாதமனயிலிருந்து மீள
முடிவுவசய்துவிட்ட மவெரபாக்கியத்துடன்
கபாரியங்கமளச் வசய்யலபானபான்.

22. வமபாழி கபாப்பபாற்றியது

கப்பமலச் சூழ்ந்து வகபாண்டவெர்கசளபா
இமளயபபாண்டியன் எதர்பபார்த்ததற்கும
அதகமபாகச் சசபாதமன வசய்தனர். வெலிய
எயினனின் வபருந்தன்மமமயப் புகழ்ந்து கூறிய
இவெர்களது வசபாற்களினபால் மட்டுசம அவெர்கள
தருப்த அமடந்துவிடவில்மல.
தபாங்களிருவெரும, எந்தவிதமபான அரச
தந்தரத்தலும அக்கமறயில்லபாத வவெறும
யபாத்தரீகர்கசள என்பமத இவெர்கள நிபிக்க
முயன்றதலும அவெர்கள மனநிமறவு
அமடந்துவிட்டதபாகத் வதரியவில்மல. அரசியல்
உறவுகளில் சந்சதகம வகபாண்டவெர்களுக்சக
உரிய சபய்ப் பிடிவெபாதத்சதபாடு சபாரகுமபாரனிடம

உமரயபாடமலத் வதபாடங்கித் வதபாடர்ந்தபார்கள
அவெர்கள.
"எயினர் தீவிசலசய உங்கமள வியக்கச் வசய்த
இடம கலஞ்வசய் நீர்க்களமபாகத்தபான் இருக்கும.
சிறிதும ஒளிவு மமறவின்றி அதமன
உங்களுக்குச் சுற்றிக் கபாண்பித்ததற்கபாகத்தபான்
வெலிய எயினமர நீங்கள மனமபாரப்
புகழுகிறீர்கள வபபாதுவெபாக யபாத்தரீகர்களுக்குத்
தங்களுமடய பபாதுகபாப்புப் பமடக்
சகபாட்டங்கமளச் சுற்றிக் கபாண்பிக்க யபாரும
துணியமபாட்டபார்கள. வவெளமள உளளமும,
பரந்த நல்வலண்ணமும உளள வெலிய எயின
மன்னமரப் சபபான்றவெர்கள சூதுவெபாது
அறியபாதவெர்களபாமகயினபால் யபாருக்கும எமதயும
மமறப்பதல்மல" என்று கூறிவிட்டு உடசன
சபாரகுமபாரனின் முகத்தலும கண்களிலும

பிரதபலிக்கும உணர்ச்சிகமளத்
சதடுபவென்சபபாலக் கூர்ந்து சநபாக்கினபான்
வெந்தவெர்களில் ஒருவென்.
"தீவு தீவெபாகச் சுற்றித் தரியும எங்கமள
ஒத்தவெர்களுக்கு எந்தப் புதய வபபாருமளப்
பபார்த்தபாலும வியப்புத்தபான் ஐயபா! ஆனபால் அந்த
வியப்பும, விந்மதயும, அடுத்த புதய
வபபாருமளப் பபார்க்கிறவெமரதபான் எங்கள
மனத்தசல நிமலத்தருக்கும. ஒவ்வவெபாரு
மலரபாகத் சதடிப்பறந்து தரிந்து சதனுண்ணும
வெண்டுகமளப்சபபால் அனுபவெங்களிசல
மகிழ்ச்சிவகபாளள அமலபவெர்கள நபாங்கள
வசபால்லப்சபபானபால் எயினர் தீவிசல நபாத
கமபீரம என்ற அழகிய அருவியும ஆறும
எங்கமளக் கவெர்ந்த அளவுகூட கலஞ்வசய்
நீர்க்களமும, கப்பல் கட்டும வதபாழில்

துணுக்கங்களும, எங்கமளக் கவெரவில்மல
என்றுதபான் வசபால்ல சவெண்டும"
என முகத்தல் எந்தவிதமபான
உணர்வுகளுமில்லபாத ஒரு பபாமரமனப்சபபால்
இமளய பபாண்டியன் மறுவமபாழி கூறினபான்.
அவ்வெளவில் கப்பமல வெழிமறித்தவெர்களுக்குச்
சந்சதகம படிப்படியபாகக்
குமறந்தருக்கசவெண்டும. சிறிது சநரம சவெறு
ஏசதசதபா சகளவிகமளக் சகட்டுக்
வகபாண்டிருந்துவிட்டு விமடவபற்றுக்வகபாண்டு
அவெர்கள சபபாய்விட்டபார்கள. சபபாகுமசபபாது
சபாரகுமபாரமனக் சகளவிக் கமணகளபால்
துமளத்வதடுத்தவென் ஒர் எச்சரிக்மகயும
வசய்துவிட்டுப் சபபானபான்:

"உங்கள யபாத்தமரமய இந்தக் கடற்பகுதகளில்
மிகவும கவெனத்சதபாடும, எச்சரிக்மகசயபாடும
வசய்யசவெண்டும. இங்சக இந்தத் வதன்கடற்
பகுதயில் வகபாடுமமயபான பழக்க
வெழக்கங்கமளயுமடய எத்தமன எத்தமனசயபா
தீவுகள இருக்கின்றன. யபாத்தமர
வசய்பவெர்கமளயும அரசதந்தர சநபாக்கத்சதபாடு
சுற்றுப்பயணம வசய்பவெர்கமளயுமகூடத் தனித்
தனிசய சவெறுபபாடு கண்டு பிரித்துணரும ஆற்றல்
குமறந்தவெர்களின் முன்னபால்கூட நீங்கள சபபாய்
நிற்க சநரிடலபாம."
இந்த எச்சரிக்மகமய அவென் எதற்கபாகச்
வசய்துவிட்டுப் சபபானபான் என்பமத
இமளயபபாண்டியனபால் விமரந்து புரிந்து
வகபாளள முடியவில்மலயபாயினும இதல் ஏசதபா
உட்வபபாருள இருப்பதபாக உய்த்துணர மட்டும

முடிந்தது. துன்பமும சசபாதமனகளும
வெருமசபபாது மனித மனத்தற்கு இயல்பபாகசவெ
முன்வனச்சரிக்மகயும என்ன சநரப்சபபாகிறது
என்பமத உணரும முமனப்பும வெருவெதுண்டு.
மமழ வபய்யுமுன் இயல்பபாகசவெ பூமியில்
கிளரும மண் வெபாசமனமயப்சபபால் தற்வசயலபாக
மனித இதயத்தல் சநரும முன்னறிவிப்பு இது.
கடலில் அவெர்களகலத்மத வெமளத்துக்வகபாண்டு
தடுத்த கப்பல்கள எல்லபாம மபாயமபாக
மமறந்துவிட்டன. விமரந்து நிகழ்ந்த
ஆரவெபாரமும அமதவிட விமரந்து
நிகழ்ந்துவிட்ட தனிமமயும மபாயங்கள சபபால்
சதபான்றின.
இமளயபபாண்டியன், அதுவெமர வமளனமபாகவும,
இனி என்வனன்ன சநருசமபா என்ற
தமகப்புடனும தன்னருகில்

நின்றுவகபாண்டிருந்த முடிநபாகமன சநபாக்கிக்
கூறலபானபான்
"இந்தச் சசபாதமனயில் தப்பிவிட்சடபாம. ஆனபால்
இதலிருந்து தப்பிவிட்டதற்கபாக
மகிழ்வெதற்குக்கூட சநரமும, அமமதயும இன்றி
அடுத்த சசபாதமனமய எதர்பபார்க்க சவெண்டிய
அவெசரத்தல் இருக்கிசறபாம நபாம. சில
கபாரியங்களில் வவென்றுவிட்டதற்கபாகசவெபா,
நிமறவு வபற்றுவிட்டதற்கபாகசவெபா, அந்த
வவெற்றிசயபா, நிமறசவெபா, நிகழ்ந்து
முடிந்துவிட்டதபாக நபாம நிமனத்த மறுகணசம
உடன் விமரந்து மகிழ்வெசதபா,
வபருமிதப்படுவெசதபாகூட அரச தந்தரமிபாகபாது.
நமமுமடய மகிழ்ச்சியும புறத்தபார் அறிய
வவெளிப்படலபாகபாது. நமமுமடய துயரமும
புறத்தபார் அறிய வவெளிப்படலபாகபாது.

சபாதுரியத்தன் கனிந்த நிமல நமது
உணர்ச்சிகளின் பலங்கமளயும,
பலவீனங்கமளயும, பிறர் கணிக்கவும
முடியபாமல் நமமம அநுமபானத்துக்கும அப்பபாற்
பட்டவெர்களபாக மவெத்துக் வகபாளளுவெதுதபான்."
"அப்படி நபாம இருக்குமசபபாது நமமம
உய்த்துணர முயல்கிறபார்கள இங்கிருப்பவெர்கள!
அப்படியில்லபாமல் நபாசம பலவீனமபாகவும
நமமமப் பிறர் உணரமுடிந்த வவெளிப்பமடயபான
நிமலயிலும இருந்துவிட்சடபாசமபா இன்னும
துன்பம தபான்! ஏன்தபான் இந்தத் தீவுகளில்
வெசிக்கும சிற்றரசர்கள இவ்வெளவு
சந்சதகப்படுகிறபார்கசளபா, வதரியவில்மலசய?"
என்று வினபாவினபான் முடிநபாகன். இமளய
பபாண்டியன் சில விநபாடிகள அவெனுக்கு
மறுவமபாழி கூறவும சதபான்றபாமல் ஏசதபா

சிந்தமனவெயப்பட்டவெனபாக இருந்தபான். பின்பு
முடிநபாகமன சநபாக்கிக் கூறத் வதபாடங்கினபான் :
"சநருக்கு சநர் நமமம யபாவரன்று உமறத்துப்
பபார்த்துத் வதரிந்துவகபாளளத் தயங்கி
இப்படித்தபான் வெலிய எயினன் நமமம
இனங்கண்டுவகபாளள முயல்வெபான் என்ற
ஐயப்பபாடும அநுமபானமும என் மனத்தல்
முன்சப உண்டபாகிவிட்டன. அதனபால்தபான் நபான்
முன்வனச்சரிக்மக அமடய முடிந்தது. விமரந்து
மகிழ்ந்தடுதலும, விமரந்து வவெகுளியமடதலும
அரசர்குடிக்கு ஆகபாத வசயல்கள.
வீரமரபினரபாகிய அரசர் குடிக்குச் சிறப்பபாக உரிய
தன்மபானமும, சகபாபமும நமக்கு
இருக்கின்றனவெபா, இல்மலயபா, என்பமதத்தபான்
வெலிய எயினன் சசபாதத்து அறிந்துவகபாளளத்
துடித்துக் வகபாண்டிருக்கிறபான். வசபாற்களின்

மூலம மனிதர்கமள அறிந்துவகபாளள
முயல்கிறவெர்கமளவிட உணர்ச்சிகளின் மூலசம
மனிதர்கமள அநுமபானம வசய்கிறவெர்களிடம
மிக மிக விழிப்பபாக இருக்க சவெண்டும."
"உண்மமதபான் இமளயபபாண்டியசர!
சிந்தமனயின் மூலமபாகவும, வசபாற்களின்
மூலமபாகவும, மனிதர்கமள அறிந்து
வகபாளகிறவெர்கமளவிட உணர்ச்சி பபாவெங்களின்
மூலம உய்த்துணர முயல்கிறவெர்கள
குழப்பங்கமளயும பயங்கர விமளவுகமளயும
உண்டபாக்கிவிட வெல்லவெர்கள. எதற்கும நபாம
கவெனமபாகத்தபான் இருக்க சவெண்டும."
"இவ்வெளவில் அவெர்களுமடய உமரயபாடல்
நின்றது. கப்பல் ஊழியர்கமளக் கூவி அமழத்து
சமசல பயணத்மதத் வதபாடரசவெண்டிக்

கட்டமளகமள இட்டனர். சிறிது சநரத்தல்
பயணம வதபாடர்ந்தது. சமசல வசல்லச் வசல்ல
அமலகள சுழன்று சுழன்று புரட்டிக்வகபாண்டு
வெந்தன. அப்பகுதயில் இரண்டு மூன்று சிறுசிறு
தீவுகளபால் கடல் துணிக்கவும, பிரிக்கவும
பட்டிருந்ததனபால் கபாற்றும, அமலகளும
அவெர்களுமடய கப்பமல ஆட்டிமவெக்கத்
வதபாடங்கின. அந்த சநரத்தல் அவ்வெளவு
பயங்கரமபான அமலகளுக்கும கபாற்றுக்கும,
இமடசய பயணம வசய்வெமதவிட அருகிலுளள
தீவு ஏதபாவெது ஒன்றில் தங்கிவிட்டு மறுநபாள
கபாமலயின் பயணத்மதத் வதபாடர்வெதுதபான்
வபபாருத்தமபாக இருக்குமசபபாலத் சதபான்றியது.
இரவுசநரத்தல் இதுசபபால் தீவுகளபால்
பிரிக்கப்பட்ட கடல் வெழிகளில் கபாற்றுடன்
அமலயும வகபாந்தளிப்பும மிகுதயபாயிருப்பதும
பகலில் சிறிது அமமதயமடவெதும

வெழக்கவமன்று கப்பல் உழியர்களும கூறசவெ
தங்கிச் வசல்வெது என்ற முடிமவெ
இமளயபபாண்டியன் உறுதப்படுத்தக்
வகபாண்டபான்.
அசத சநரத்தல் முன்பின் வதரியபாத ஒரு புதய
தீவில் இரவுசநரத்தல் சபபாய்க்
கமரயிறங்குவெதபால் எற்படக்கூடிய
விமளவுகமளப்பற்றியும அவென் சிந்தக்கத்
தவெறவில்மல. இத்தமகய தீவுகளில் மனித
இயல்பின் சமன்மமயபான நபாகரிகங்களும,
கருமண முமறகளும பரவெவில்மல
என்பதபாலும, தற்கபாப்பு என்ற ஒசர எண்ணத்தன்
அடிப்பமடயில் புதயவெர்கள எவெமரக்
கண்டபாலும துன்புறுத்துவெது இயல்பபாகி
விட்டமமயபாலும தயங்கசவெண்டியிருந்தது.
அசத சமயத்தல் கமரசயறத் தயங்கிக்

கடலிசலசய பயணத்மதத் வதபாடர்வெதலும
துன்பங்கள இருந்தன. துணிந்து முடிவவெடுக்க
சவெண்டிய ஒரு நிமலயில் இமளய
பபாண்டியனும, முடிநபாகனும இருந்தனர். கப்பல்
சபபாய்க்வகபாண்டிருந்த வெழியிசலபா சுற்றும
முற்றும கடலிமட அங்கங்சக கரிய வபரிய
பபாமறகளும சிறு சிறு குன்றுகளும
வதன்பட்டன. நடுவெபாகச் வசல்ல இருந்த
வெழிசயபா குறுகியது. கபாற்று அதகமபாக
அதகமபாகக் கலம அமலக்கழிக்கப்பட்டது. எந்த
இடத்தல் பபாமறகளில் சமபாதுண்டு சிதற
சநரிடுசம என்ற பயமும அதகமபாகியது. என்ன
துன்பம வெருவெதபாயினும, அருவிலுளள தீவில்
கமரயிறங்குவெது என்ற முடிவிற்கு வெந்தபார்கள
அவெர்கள. அப்பகுதயிலுளள தீவுகள
சமடபாகவும, பபாமறகள நிமறந்த
பபாங்கினதபாகவும கடல் உட்குழிந்து

ஆழமபானதபாகவும அமமந்தருந்ததனபால்
கமரசயபாரமபாக எந்த இடத்தல் கலத்மத
ஒதுக்கிக்வகபாண்டு வசன்றபாலும - குன்றுகளில்
சமபாதபாமல் தங்கமளப் பபாதுகபாத்துக்வகபாண்டு
கமரசசருவெது அரிதபாயிருக்கும சபபாலத்
சதபான்றியது.
ஆயினும தறமமயபாகக் கலத்மத ஒதுக்கிக்
கமரசசர முயன்றபார்கள. கமர வநருங்க வநருங்க
அந்தக் கமரப்பகுதப் பபாமறகளிலும
குன்றுகளிலும மங்கலபாகத் வதரிந்த கபாட்சிகள
அவெர்கமளத் தடுக்கிடச் வசய்வெனவெபாக
இருந்தன. எந்தத் தீவின் வபயமரச் வசபான்னபால்
அழுத பிளமளகளும வெபாய் மூடுசமபா அத்தமகய
குருரமபாக தீமவெ அணுகியிருந்தபார்கள அவெர்கள.
ஆயினும அவென் அஞ்சவில்மல. தன்னிடமிருந்த
வமபாழியறிவு தன்மனக் கபாப்பபாற்றும என்ற

நமபிக்மகசயபாடு கமரயிறங்குவெதற்கபான
ஏற்பபாடுகளிசல தயங்கபாமல் ஈடுபட்டபான்
அவென்.

23. வகபாடுந்தீவுக் வகபாமல மறவெர்

"பயப்படபாசத முடிநபாகபா கடலில் அரக்கனின்
வெபாய்ப் பற்கமளப்சபபால் துருத்தக்
வகபாண்டிருக்கும இந்தப் பபாமறகமளவிடக்
வகபாடுந்தீவின் வகபாமல மறவெர்கள
வகட்டவெர்களபாக இருந்துவிடமபாட்டபார்கள.
எவ்வெளவுதபான் வகபாடியவெர்களபாக இருந்தபாலும
மனிதர்களுக்குளசள இதயம என்று ஒன்று
இருக்கிறது. பபாமறகளுக்குளசள அந்த இதயம
நிச்சயமபாக இருக்கமுடியபாது. பபாமறகள கல்லபால்
ஆகியமவெ என்பமத நிமனவு மவெத்துக்வகபாள!"
என்று கபாரண கபாரியத்சதபாடு சபாரகுமபாரன்
ஆறுதல் கூறிய பின்சப முடிநபாகன் மதரியமபாக
அவெசனபாடு புறப்பட்டபான். மனிதர்களின் குருத
பட்டுப் பட்டுச் சிவெப்சபறிப் சபபாயின சபபான்ற

அந்தத் தீவின் பபாமறகளில் வதபாற்றித் வதபாற்றி
ஏறித் தட்டுத் தடுமபாறிச்
வசல்லசவெண்டியிருந்தது.
தபான் பபாமறகளில் ஏறுமசபபாது ஒர் இடத்தல்
கபாலடியில் ஏசதபா இடறி வநபாறுங்கிய
சவெமளயில் பீதசயபாடு கீசழ குனிந்து அப்படி
இடறி வநபாறுங்கிய வபபாருமளத் துக்கிப் பபார்த்த
முடிநபாகனுக்குக் மககள நடுங்கின. அது ஒரு
மரித்த மனிதனின் எலுமபுக்கூடு. வெபாயில்
வசபாற்கள வெரபாமல் சபசத் தடுமபாறிய குரலில் 'ஊ
ஊ' என்று கபாற்றபாக வவெளிப்படும பீத நிமறந்த
குரலில் இமளய பபாண்டியனுக்கு அந்த
எலுமபுக்கூட்மடக் கபாண்பித்தபான் முடிநபாகன்.

அமதக்கண்ட இமளயபபாண்டியனுக்கும
வநஞ்சம ஒரு கணம துணுக்குற்றது என்றபாலும
தன்மனத் தடப்படுத்தக் வகபாண்டு,
"தீவுக்குள அடிவயடுத்து மவெக்குமசபபாசத
இப்படித் வதரியக்கூடபாதது வதரிந்து வகட்ட
சகுனம ஆகிறசத என்று எண்ணபாசத!
நிமித்தங்கள எல்லபாம நமமுமடய
மசனபாபபாவெமனக்கு ஏற்றபாற்சபபாலத்தபான்
நமக்குத் சதபான்றும. நிமித்தங்கள
நல்லமவெயபாயிருந்தபால் விமளவுகளும
நல்லமவெயபாகத்தபான் இருக்கசவெண்டும
என்பதல்மல. அசதசபபால் நிமித்தங்கள
தீயமவெயபாயிருந்தபால் விமளவுகளும
தீயமவெயபாகத்தபான் இருக்கசவெண்டும
என்பதல்மல. நிமித்தங்கள யபாவும நமது
பபாவெமனயின் பிரதபிமபங்களபாகசவெ இருக்கும.

கவெமலப்படபாமல் தயங்கபாமல் முன்சனறலபாம
வெபா!" என்று முடிநபாகனுக்கு இமளயபபாண்டியன்
உறுதகூறியும அவெனுமடய பயமும நடுக்கமும
குமறயவில்மல.
குருத முட்கமளப்சபபால் கபாலில் கடுமமயபாகக்
குத்தும சிவெந்த பபாமறகளிலும, கற்களிலும
மிதத்து மிதத்து நடந்தபார்கள அவெர்கள.
வதபாமலவில் ஒரு கபாட்சி வதரிந்தது. கூட்டமபாக
அந்தத் தீவின் மனிதர்கள ஒரு சிவெப்பு
சமமடயில் எரிந்துவகபாண்டிருந்த தீமயச்சுற்றிக்
கூத்தபாடிக் வகபாண்சட வவெறிமிகுந்த குரலில்
ஏசதபா பபாடிக்வகபாண்டிருந்தபார்கள. அந்தக்
குரலிலும கூத்தலும பண்பமடயபாத கபாட்டுக்
குரூரம மட்டுசம நிமறந்தருந்தது.
வதபாமலவிலிருந்து அமதக் சகட்குமசபபாசத
அருகில் வசல்ல அஞ்சி நடுங்கி ஓடிவிட

சவெண்டும சபபாலிருந்தது. பண்படபாமல் கரடு
முரடபாக இருந்த அந்தத் தீவின் கபாமலக்குத்தும
கற்கமளப் சபபால் சகட்கும வசவிகமளக் குத்தக்
கிழிப்பது சபபாலிருந்தது அந்த ஒமச. அருகில்
வநருங்கப் பூதபாகபாரமபான மனிதர்களின் தடித்த
உருவெங்கள கபபாலங்கமள அணிந்து
இடுகபாட்டுப் சபய்க் கணங்களசபபால் குதக்கும
கபாட்சி வதளிவெபாகத் வதரியலபாயிற்று. அவெர்கசளபா
வவெறிமயமபான கூத்தல் வெட்டவெடிவெமபாகக்
மகசகபாத்து சமமடயில் எரியும தீமயச் சுற்றி
ஆடிக்வகபாண்டிருந்ததனபால் இவெர்கள இருவெரும
வெந்தமதக் கவெனித்ததபாகசவெ வதரியவில்மல.
இமளயபபாண்டியன் மதரியமபாகவும,
துணிவெபாகவும, முன்சனறிக்வகபாண்டிருந்தபாலும
அவெமனப் பின்வதபாடர்ந்து வசன்ற முடிநபாகன்
அசத சவெகத்தல் பின் வதபாடரபாமல் தயங்கித்

தயங்கித்தபான் நடந்தபான். இந்த நிமலமயக்
கவெனித்து உணர்ந்து வகபாண்ட
இமளயபபாண்டியன் முடிநபாகமனத்
துணிவூட்டுவெதற்கபாகவும, பபாமறக்கற்களில்
நடந்து நடந்து இசிவவெடுத்து வெலிக்கும
கபால்களுக்கு ஓய்வெளிப்பதற்கபாகவும ஒரு கபாரியம
வசய்தபான். அந்த இடத்தனருசக இமலகசள
இல்லபாமல் களளிக்வகபாடிசபபால் படர்ந்து
அடர்ந்து உயரமபாகச் வசழித்தருந்த ஒரு புதரருசக
முடிநபாகமனயும அமரச் வசபால்லிக் மகயபால்
மசமக வசய்துவிட்டுத் தபானும அமர்ந்தபான்.
அருகில் அமர்ந்து சுத்தமபான கபாற்மறக்கூடச்
சுவெபாசிக்க முடியபாமல் அந்தக் வகபாடிக்களளிமயச்
சுற்றிப் வபபாறுக்க இயலபாத துர்நபாற்றம வீசியது.
அவெர்கள அடக்கி முடக்கி மமறவெபாக உட்கபார
முயன்றசபபாது அந்தக் வகபாடிக் களளியின் பசிய
கபாமபுகள முறிந்து பலபலவவென்று பபாலும

வகபாட்டி நமனந்தது. அந்தப் பபால்பட்ட
இடத்தல் சதபால் தீய்ந்து புண்படரும.
ஆமகயபால் இருவெரும தங்களபால் இயன்றவெமர
அந்தக் களளிப்பபால் சமசல வசபாட்டபாமல் தப்ப
முயன்றபார்கள. அவெர்கள முயற்சியிமன மீறியும
சில இடங்களில் பபால்பட்டு சவெதமனயளித்தது.
"வசடிகள, வகபாடிகள, தமர எல்லபாசம
இங்கிருக்கிற மனிதர்கமளப்சபபாலசவெ
வெருகிறவெர்கமளத் துன்புறுத்தும ஆற்றலில்
சிறிதுகூடக் குமறயபாமல் இருக்கின்றன’ என்று
இமளய பபாண்டியனின் கபாதருசக
முணுமுணுத்தபான் முடிநபாகன்.
"இமவெவயல்லபாம நமமபால் நிச்சயமபாக
மபாற்றசவெபா, சவெறபாக்கசவெபா, தருத்தசவெபா
முடியபாது முடிநபாகபா ஆனபால் மனிதர்கமள

மபாற்றவும, சவெறபாக்கவும, தருத்தவும முடியும
என்ற நமபிக்மகமய மட்டும நீ ஒரு சபபாதும
இழந்துவிடக் கூடபாது கபாரணம, நமக்குள
துடித்துக் வகபாண்டிருப்பது சபபால்
அவெர்களுக்குளளும ஓர் இதயம துடித்துக்
வகபாண்டிருக்கிறது என்பதுதபான்" என்று
இமளயபபாண்டியன் வமல்லிய குரலில்
தன்னமபிக்மகசயபாடு மறுவமபாழி கூறியசபபாதும
முடிநபாகனுக்கு அதல் அவ்வெளவெபாக நமபிக்மக
பிறக்க வில்மல.
அவெர்கள இருவெரும இப்படிப்
சபசிக்வகபாண்டிருந்த சபபாசத தடீவரன்று அந்த
வவெறிக்குரலும மனிதர்கள தமுதமுவவென்று
ஓடிவெருகிற கபாலடி ஒமசயும தங்கள புறமபாகத்
தருமபினபாற்சபபால் சதபான்றசவெ அவெர்கள
தடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தனர். ஆம அவெர்கள

இருவெரும அந்தப் புதரடியில் அமர்ந்தருப்பமத
யபாசரபா ஒருவென் முதலில் பபார்க்க சநர்ந்து பின்
அவென் உடசன மற்றவெர்களுக்கும வசல்லியிருக்க
சவெண்டு வமன்று சதபான்றியது. ஏசதபா
சவெட்மடயபாடுகிறவெர்கள தங்களுமடய
ஆற்றமலவிட எளிய விலங்குகளுக்கு விரித்த
வெமலயில் அமவெ தவெறபாமல் விழுந்து
சிக்கியிருப்பமதக் கண்டு மகிழ்ச்சிசயபாடு ஓடி
வெருவெதுசபபால் இருந்தது அவெர்கள வெரவு. எளிய
விலங்குகமள வெலிய விலங்குகள இமரகண்டு
மகிழ்ந்து தபாவிப் பபாய்ந்து வெருவெதுசபபால் ஒர்
வவெறிமய இவெர்களுமடய பபாய்தலில் அவெர்கள
கண்டபார்கள.
இமளயபபாண்டியன் மனத்மதத்
தடப்படுத்தக்வகபாண்டு புதரிலிருந்து எழுந்து
நின்றசதபாடு தன்மனப் பின்வதபாடர்ந்து உடன்

நிற்குமபாறு முடிநபாகனுக்கும குறிப்பினபால்
உணர்த்தனபான். கபபால மமலகசளபாடும
புலிப்பற்கள சபபான்ற சகபாரப் பற்கமளத் தறந்த
வெபாயுடனும அவெர்கள ஓடிவெந்து சூழ்ந்து
வகபாண்ட கபாட்சி மிகவும குரூரமபாக இருந்தது.
வெமலயிலகப்பட்ட மீன்கமளப்சபபால்
இமளயபபாண்டியனும, முடிநபாகனும அந்தப்
மபசபாசங்களின் கூட்டத்தல் சிக்கிக்வகபாண்டனர்.
தரிசூலங்கமளயும, சவெல்கமளயும,
வகபாமலக்கருவிகமளயும ஓங்கிக்வகபாண்டு
அந்தக் வகபாடிய கூட்டம தங்களசமல்
பபாய்ந்தசபபாது அந்தத் தீவில் முதன் முதலபாக
அடிவயடுத்து மவெத்தசபபாது தன் கபாலில் இடறிய
எலுமபுக்கூடு நிமனவிற்கு வெரப்வபற்றவெனபாக
நடுங்கினபான் முடிநபாகன். இமளய
பபாண்டியசனபா சிறிதும அஞ்சபாதவெனபாக எசதபா
ஒரு நமபிக்மகயினபால் தடம

வகபாண்டவெமனப்சபபால் அவெர்களிமடசய
இருந்தபான். அவெர்கள இமளயபபாண்டியமனயும,
முடிநபாகமனயும, சவெட்மடயபாடிய
விலங்குகமளசயபா, வெமலயில் விழுந்துவிட்ட
மீன்கமளசயபா இழுத்துச் வசல்வெதுசபபாலத்
தங்கள தமலவெனிடம இழுத்துச் வசன்றனர்.
சுற்றிலும கபபாலங்கள அடுக்கிய குருதநிறப்
பபாமற ஒன்றில் முரட்டுச் சிங்கத்மதப்சபபால்
கமபீரமபாக அமர்ந்தருந்தபான் வகபாடுந்தீவின்
தமலவென். அவெனருகிசல வநருங்கி நிற்கவும
முடியபாமல் முமடநபாற்றமும, மபாமிச வெபாமடயும
வீசியது. அவெனுமடய கண்கள வநருப்புக்
சகபாளங்கமளப்சபபால் சிவெந்து உருண்டன.
மீமசசயபாடு கூடிய அந்த முகம
பயமுறுத்துவெதபாக இருந்தது. இமளய
பபாண்டியமனயும, முடிநபாகமனயும ஏசதபா

குற்றம வசய்தவெர்கமள விசபாரிக்கக்
வகபாண்டுசபபாய் நிறுத்துவெதுசபபால் தமலவென்
முன் நிறுத்தனபார்கள வகபாமலமறவெர்கள.
அதற்கு முன்பு சிறிது சநரமவெமர
வவெறிக்குரல்களும ஆரவெபாரமுமபாக இருந்த
அந்தக் கூட்டத்தனர்தங்கள தமலவெனுக்கு
முன்னபால் வெந்ததும ஏசதபா சகபாவிலுக்கு முன்
வதபாழ வெந்தவெர்கள பயபக்தயினபால் கட்டுண்டு
நிற்பதுசபபால் அமமதயமடந்து நின்றபார்கள.
இமளய பபாண்டியன் அந்த நிமலயில் மிகவும
சமசயபாசிதமபான ஒரு கபாரியத்மதச் வசய்தபான்.
வகபாமல மறவெனுமடய தமலவெனிடம
அவெர்களுமடய வமபாழியில் நலம விசபாரித்தபான்.
அந்தத் தமலவெமனச் சந்தக்க சநர்ந்ததற்கபாகத்
தபான் வபரிதும மகிழ்வெதபாகவும அந்தத்
தீமவெக்கபாணக் வகபாடுத்துமவெத்ததற்கபாகக்

களிப்பதபாகவும அவெர்களுமடய வமபாழியில்
தன்னுமடய இனிய குரலில் இனிய யபாழ்
மிழற்றுவெதுசபபால் இமளய பபாண்டியன் சபசத்
வதபாடங்கியதும வகபாமல மறவெர் தமலவெனின்
குரூரமபான முகத்தல் சிறிசத மலர்ச்சி பிறந்தது.
கண்களில் ஒளி மின்னியது. அந்த நல்ல
விமளமவெ உடசன சமலும சமலும வெளர்த்து
உறுத வசய்துவகபாளள
விருமபுகிறவெமனப்சபபாலக் வகபாமல மறவெர்
தமலவெமனப் புகழ்ந்துகூறும வபபாருளமமந்த
பபாடல் ஒன்மற அமமத்துத் தன்னுமடய அரிய
இனிய குரலில் பபாடவும வதபாடங்கிவிட்டபான்
சபாரகுமபாரன்.
அந்தக் குரலும, அந்த இமசயமமதயும, அந்தப்
பபாடலும அவெர்கமள வெசியம வசய்வெதுசபபால்
மயக்கின. வகபாமல மறவெர் தமலவென் சிறு

குழந்மதசபபால் உற்சபாகமும மயக்கமும
அமடந்தபான். இமசயில் தபான் புகழப்படுவெமதக்
சகட்டு அவென் குமழந்து சபபானபான். அப்படி
இமசமய அவெசனபா அல்லது அவெமனச்
சசர்ந்தவெர்கசளபா அதுவெமர சகட்டசத இல்மல.
கல்மலப்சபபால் இறுகிக் கடினமபாயிருந்த
அவெனுமடய ஈவு இரக்கமற்ற மனத்தல் அந்த
இமசயும, புகழ்ச்சியும, தன் வமபாழியில் எதரி
சபசக் சகட்ட வியப்பும மபாவபரும
மபாறுதல்கமள விமளவித்தருந்தன.
அடுத்தகணம அவென் வசய்த கபாரியம
சுற்றியிருந்த எல்லபாக் வகபாமல மறவெர்கமளயும
வியப்பிலபாழ்த்தயது. தங்கள தமலவெனிடம
இப்படி ஒரு வபரிய மபாறுதமல அவெர்கள
எதர்பபார்க்கசவெ இல்மல.

24. புதய இமசயிலக்கணம

இரண்டுவிதமபான இமசகளபால் வகபாடுந்தீவுக்
வகபாமல மறவெர்கமளயும அவெர்கள
தமலவெமனயும சபாரகுமபாரன் வெசப்படுத்தனபான்.
பபாடலுக்கும, புகழுக்கும, சசர்த்சத இமச என்று
இமசவெபாகத் தமிழில் வபயர் சூட்டியவெர்கமள
வெபாயபார வெபாழ்த்தனபான் அவென். தருமபத் தருமப
மீட்டினபாலும, பபாடினபாலும சகட்பவெனுக்குச்
சசபார்வு தரபாமல் அவெமன வெசீகரம வசய்யும
இமசமயப்சபபாலத் தருமபத் தருமபச்
வசபால்லிப் புகழ்ந்தபாலும
வசபால்லப்படுகிறவெமன வெசீகரிப்பது என்ற
கபாரணத்தபால் தபான் புகழும இமசப்வபயர்
வபற்றிருக்க சவெண்டுவமன்று சிந்தத்தபான்
சபாரகுமபாரன்.

அந்தத் தீவின் பபாமறகளில் ஏறிக்
கபபாலங்கமளயும உமடந்த எலுமபுகமளயும
பபார்த்துக்வகபாண்சட நுமழந்த சபபாது
ஏற்பட்டிருந்த தகிலும, நடுக்கமும இப்சபபாது
முடிநபாகனிடம இல்மல. மனிதனின்
கல்மனத்மதயும இளகச் வசய்து
கருமணமயமபாகச் வசய்யும அபூர்வெமபான
ஆற்றல் இமளய பபாண்டியருமடய குரலுக்கு
இருப்பமதப் பல சமயங்களில்
உணர்ந்தருந்தபாலும இன்று அமத மிக அதகமபாக
உணர்ந்தபான் முடிநபாகன். வமபாழியும, வபபாருளும
மனிதனுக்குரிய நபாகரிக உணர்வுகளும
சிறிசதனும புரியபாத ஒரு வகபாடிய கபாட்டுக்
கூட்டத்மதக்கூட வெசப்படுத்தவிட முடிந்த
அந்தக் குரலுக்குரிய சபாரகுமபாரமனத் தடீவரன்று
அந்நியமபாக விலக்கி ஒரு கமலஞனுக்குரிய

உயரத்தல் மவெத்துச் சிந்தத்த சபபாது
முடிநபாகனின் வியப்பு எல்மலயற்றதபாயிருந்தது.
வகபாடுந்தீவு மறவெர் தமலவென் தனக்குச் சமமபாக
இமளய பபாண்டியனுக்கும, முடிநபாகனுக்கும,
அமர்வெதற்கு இருக்மககள அளித்தபான்.
கபாவிசயறிய சகபாரப்பற்கமளத்
தறந்து இமளயபபாண்டியமன சநபாக்கி அவென்
மகிழ்ச்சிமய வவெளிப் படுத்தும அமடயபாளமபாக
நமகத்த நமகசய பயங்கரமபாக இருந்தது. தங்கள
வெழக்கப்படி ஊனும, களளும வகபாடுத்து
இமளயபபாண்டியமனயும, முடிநபாகமனயும
உபசரிக்கத் வதபாடங்கினபான் அவென். இமளய
பபாண்டியனும, முடிநபாகனும அவெற்மற
உண்ணவும பருகவும அருவெருத்தமதக் கண்ட
அவென் விதம விதமபான சதபாற்றங்கமளயும சவெறு
சவெறு நிறங்கமளயும உமடய பல கனிகமள

வெரவெமழத்து அவெர்கள இருவெருக்கும
அளித்தபான்.
"ஏசதபா மந்தரத்தபால் எங்கமளவயல்லபாம
வெசியப்படுத்த விட்டபாய்" என்று பண்படபாத தன்
வமபாழியில் இமளய பபாண்டியமனப் புகழத்
வதபாடங்கினபான் அந்தக் வகபாடுமறவெர் தமலவென்.
தபான் பபாடியது இமச என்றும அது ஒரு கமல
என்றும இமளயபபாண்டியன் அவெனுக்கு விளக்க
முயன்றவதல்லபாம வீணபாயிற்று. அவெசனபா
விடபாப்பிடியபாக அமத மந்தரம என்சற
புகழ்ந்தபான். அந்தக் வகபாடியமனிதனிடம அவென்
கூற்மற அதகமபாக முமனந்து மறுக்க
முயல்வெதுகூடப் பமகமமமய உண்டபாக்குசமபா
என்ற தயக்கத்தல் சபசபாமலிருந்துவிட்டபான்
இமளயபபாண்டியன். பரிசுகள என்ற வபயரில்
மிருகங்களின் வகபாமபுகளினபாலும

சதபாலினபாலும வசய்த பல விசநபாதமபான
வபபாருளகமள இமளயபபாண்டியனுக்கும,
முடிநபாகனுக்கும அளித்தபான் அந்தத் தீவின்
தமலவென். அவெற்மற மறுக்கபாமல் இருவெரும
ஏற்றுக்வகபாண்டனர்.
வகபாடிய முரட்டு மனிதர்களிடம அவெர்களது
அன்மபயும, உபசரிப்மபயும மதயபாததுசபபால்
அசிரத்மதயபாக நடந்துவகபாண்டபாலும நல்ல
விமளவு இருக்கபாது. அன்மபக் கூட
அதகபாரத்சதபாடு பயமுறுத்த ஏற்றுக்வகபாளளச்
வசய்கிற மனிதர்கள உண்டு. அந்த
அதகபாரத்மதயும, பயமுறுத்தமலயும
இலட்சியம வசய்யபாததுசபபால் இருந்தபால்கூட
அப்படிப் பட்டவெர்களுக்கு உடசன விமளகிற
சகபாபம பயங்கரமபானதபாக இருக்கும. எதற்கும
தயங்கமபாட்டபார்கள அவெர்கள. அதகபாரம

வசய்யபாமசலபா, பயமுறுத்தபாமசலபா
அன்மபக்கூட அவெர்களபால் வசய்யமுடியபாது.
இந்த இயல்மப நன்றபாகப்
புரிந்துவகபாண்டு இமளயபபாண்டியனும
முடிநபாகனும நடந்து வகபாண்டபார்கள. அந்தக்
கபாட்டுமனிதர்களின் உண்டியும ஆடலும
கூத்தும, குரமவெயும, விடிய விடிய நடந்தன.
விடிகிற சநரத்துக்கு உறக்கம சசபார்ந்த
விழிகசளபாடு அந்தத் தீவின் தமலவெனிடம
விமடவபற நின்றபார்கள அவெர்கள. அவெசனபாதன்
கூட்டத்தபாசரபாடு கமரவெமர வெந்து அவெர்கமள
வெழியனுப்பச் சித்தமபாயிருந்தபான்.
விகபாரமபான கூக்குரல்களுடனும,
சகபாலங்களுடனும உடன்வெரும அந்தக் கபாட்டுக்
கூட்டத்சதபாடு நடந்துவசல்வெசத
விருமபத்தகபாததபாக இருந்தது. இறுதயபாக

அவெர்களுக்கு விமடவகபாடுக்குமசபபாதுகூட
அந்தக் கபாட்டுத்தீவின் தமலவென், "இங்குவெந்து
உயிருடன் தப்பிச் வசல்கிற மபானிடர் அரிதனும
அரியவெர். நீ ஏசதபா உன் குரலினபால் எங்களுக்கு
மந்தரம சபபாட்டுவிட்டபாய். அதனபால்தபான்
உன்மனக் வகபால்லத் சதபான்றவில்மல" என்று
மறுபடியும கூறினபான். "மறுபடி எப்சபபாதபாவெது
இந்தப் பக்கம வெந்தபால் எங்கமளப் பபார்த்து
மந்தரம சபபாட்டுவிட்டுப்சபபா" என்று அவென்
கூறியமதக் சகட்டுக்வகபாண்சட பபாமறகளில்
கீழிறங்கிக் கப்பமல சநபாக்கி விமரந்தபார்கள.
அவெர்கள கப்பலில் ஏறின. பின்சப இருவெரும
சுபபாவெமபாக மூச்சுவிட முடிந்தது. அந்தத்
தீவிலிருந்து உயிர்தப்பிக் கப்பசலறிவிட்சடபாம"
என்பது அவ்வெளவிற்கு நமபமுடியபாதபடி
இருந்தது. கப்பல் புறப்பட்டதும முடிநபாகன்

இமளயபபாண்டியமன வியந்து புகழ்ந்து
உமரக்கலபானபான் :
"இமளயபபாண்டியசர! நீங்கள பபாடுகிற
இமசக்வகன்சற புதய இலக்கணம ஒன்று
இனிசமல் உண்டபாக்கசவெண்டும. பமழய
இமசயிலக்கணம உங்களுமடய கமலயின்
எல்மலயற்ற நயங்கமள எல்லபாம வெகுத்துக்
கூறுகிற அளவு விரிவெபானசதபா வெமகயபானசதபா
அன்று. எனசவெ சிகண்டியபாசிரியமரப் சபபான்ற
இமச வெல்லுநர்கள உங்கமள
மனத்தற்வகபாண்சட ஒரு புதய
இமசயிலக்கணம கபாணசவெண்டும. ஒன்றும
புரியபாத கபாரணத்தபால் இந்தக் வகபாடுந்தீவின்
தமலவென் இமத மந்தரம என்று புகழ்ந்தபாசன;
அது முற்றிலும
வபபாருத்தமபானதுதபான்.ஏவனன்றபால்

மந்தரமதபான் இத்தமகய சபாதமனகமளச்
சபாதக்கமுடியும. ஆயுதங்கமளக் வகபாண்சட
மனிதர்கமள வவெல்லமுடியும என்ற சநற்றுவெமர
நமபிவெந்தவென் நபான். கமலகளின் உயர்ந்த
பக்குவெத்தலும மனிதர்கமள
வவெல்லமுடியுவமன்பமத சநற்று நளளிரவு
நிரூபித்துவிட்டீர்கள நீங்கள" என்றபான்
முடிநபாகன்.
இமளயபபாண்டியசனபா இந்தப் புகழ்ச்சிக்கு
மறுவமபாழி ஏதும கூறபாமல் புன்முறுவெல்
பூத்தபடி இருந்தபான். கப்பல் விமரந்து
வசன்றுவகபாண்டிருந்தது. அந்தப் பகுதமய
விமரந்து கடந்து சமசல வசன்றுவிடசவெண்டும
என்று அவெர்கள ஊழியர்களுக்குக் கட்டமள
இட்டிருந்தபார்கள. தப்பிவிட்டபாலும எங்சக
எந்தத் தீமம கபாத்தருக்குசமபா என்ற

முன்வனச்சரிக்மகயும பயமும இன்னும
அவெர்கமள விட்டபபாடில்மல. ஐந்தபாறு
நபாழிமகப் பயணத்தற்குப்பின் மறுபடி அவெர்கள
ஒரு சிறிய தீமவெ அமடந்தபார்கள. இறங்கிச்
சுற்றிப் பபார்த்ததல் அந்தத் தீவில் மனிதர்கசள
இல்மலவயன்று வதரிந்தது.
"பன்னீரபாயிரக்கணக்கபான பழந்தீவுகள இந்தத்
வதன்கடலிலும, சமற்குப் பகுதயிலும சிதறிக்
கிடக்கின்றன. இவெற்மற முந்நீர்ப் பழந்தீவு
பன்னீரபாயிரம என்று தங்கள பபாட்டனபார்
அடிக்கடி கூறுவெபார். இமவெ எல்லபாவெற்றிலுசம
வெளசமபா வெழக்கபாறுகசளபா, வெபாழ்க்மகசயபா ஒசர
விதமபாக இருப்பதல்மல. இந்தத் தீமவெப்சபபால்
சிலவெற்றில் வெபாழ்க்மகசய இல்மல. ஆயினும
இவெற்மறச் சுற்றிப் பபார்ப்பதபால் நமக்குக்
கிமடக்கும அனுபவெங்கமளசய தங்கள

பபாட்டனபார் வபரிதபாக மதக்கிறபாவரன்று
வதரிகிறது" என்றபான் முடிநபாகன்.
அன்று மபாமல இருள சூழுகிறவெமரசமலும பல
தீவுகள ஆளரவெமற்ற மயபானமசபபால்
குறுக்கிட்டுக் கழிந்தன. இருட்டுகிற
சவெமளக்குக் 'கற்பூரத்தீவு' எனப்படும
பசுமமயபான தீவுக்கு வெந்துசசர்ந்தனர் அவெர்கள.
அந்தத் தீவின் இன்வனபாரு விசநபாதம. தீவின்
ஆண்மக்கசள அதகம இல்மல;
அவ்வெளவு வபரிய தீவில் இரண்டு சபசரபா,
மூன்று சபசரபா மட்டுசம ஆண்மக்கள
இருப்பதபாக அவெர்கள சகளவிப்பட்டனர். அந்த
இரு வெமரயும அவெர்கள தங்கள கண்களபால்
பபார்க்கவில்மல. கற்பூரத்தீவும ஒரு
விந்மதயபாகசவெ இருந்தது. அந்தத் தீவின்
வபண்மக்கசள வில்லும அமபும எடுத்துக்

குறிபபார்த்து எய்வெதல் வெல்லவெர்களபாக
இருந்தனர் என்பமதயும அவெர்கள கண்டனர்.
கற்பூரத் தீவின் வபண்கள அவெர்கமள ஏசதபா
அபூர்வெ விலங்குகமளப் பபார்ப்பதுசபபாதுசபபால்
வவெறித்து வவெறித்துப் பபார்த்தனர். குறிப்பிடத்தக்க
எந்தப் பயமும அந்தத் தீவிசல இல்மல.
மறுநபாள வபபாழுது விடிந்து அவெர்கள அங்கிருந்து
புறப்படுமசபபாது கமரயில் அந்தத் தீவின்
வபண்கள கூட்டவமல்லபாம. ஏசதபா
விசநபாதத்மதக் கபாண்பதுசபபால் கூடிவிட்டது.
மறுநபாள பயணத்தன்சபபாது தங்கச் சுரங்கங்கள
நிமறந்த ஆடகத்தீவு குறுக்கிட்டது. ஆனபால்
அந்தத் தீவில் அவெர்கள இருவெமரயும, அவெர்கள
கப்பமலயுசம அருகில் கூட வெரவிடபாமல்
தடுத்துவிட்டபார்கள. தங்கத் தீவுக்கபாரர்கள
அந்நியர் வெரமவெசய தமட வசய்தருந்தனர்.

யபாரும தீமவெசய வநருங்கிவிடபாதபடி சுற்றிலும
சபபார் மரக்கலங்கமள வீரர்கசளபாடு கபாவெலுக்கு
நிறுத்தமவெத்தருந்தனர். ஆடகத் தீவில் இறங்கிப்
பபார்க்கசவெண்டுவமன்று
இமளயபபாண்டியனுக்கும, முடிநபாகனுக்கும
எவ்வெளசவெபா ஆமசயிருந்தும, அது
முடியவில்மல. உடசன நிரபாமசசயபாடு
முடிநபாகன் கூறலுற்றபான் :
"இந்தத் தீவுகமள எல்லபாம ஒன்றுசசர்த்து ஒரு
வபரும கடற்பமடவயடுப்பின் மூலம இவெற்மற
வவென்று பபாண்டி நபாட்டின் கீசழ
அடக்கிக்வகபாண்டு வெந்துவிடசவெண்டுவமன்று
தங்கள பபாட்டனபாருக்கு ஆமச இருக்கிறது. அந்த
ஆமச தங்கள கபாலத்தலபாவெது நிமறசவெறுசமபா
என்ற நமபிக்மகயில்தபான் இப்படிவயல்லபாம
உங்கமளப் பயணம அனுப்பியிருக்கிறபார்.

ஆனபால் தனிப்பட்ட ஒரு முழுப் சபரபாமசமய
வவெற்றி வகபாண்டபாலும வகபாளளலபாசம தவிர
இப்படிப்பட்ட தனித் தனித் தீவுகமள வவென்று
சசர்ப்பது என்பது அசபாத்தய
மபானது." "வகபாடுந்தீவுத் தமலவெமன
இமசயினபால் வவென்றதுசபபால எல்லபாமரயும
வவெல்ல முடியுமபானபால் வவெல்லலபாம" என்று
சிரித்துக்வகபாண்சட முடிநபாகனுக்கு மறுவமபாழி
கூறினபான் இமளய பபாண்டியன்.
இமளயபபாண்டியனுமடய மனம
கமலவிசநபாதப் பபான்மமயுமடயதபாகசவெ
இருப்பமத இந்த மறுவமபாழியின் மூலம
முடிநபாகன் உணர முடிந்தது. வபரிய
பபாண்டியரும, வவெண்சதர்ச்வசழியரும இரபாஜரீக
உணர்வுகமளசய கமலகளபாகக் கருதுகிற
நிமலயில் இமளய பபாண்டியர் இமசசபபான்ற
கமலகமளசய ஒரு தனி சபாமரபாஜ்யமபாகக்

கருதுகிற பக்குவெத்தற்கு அவெருமடய
ஆசிரியர்கள அ.வப மவப ரி
வெளர்த்துவிட்டிருப்பது நன்றபாக விளங்கியது.

25. மீண்டும கபபாடம சநபாக்கி

வதபாடர்ந்து ஒரு தங்கள கபாலம
வதன்பழந்தீவுகளில் சுற்றுப்பயணம வசய்து பல
தீவுகமளயும, பலவிதமபான மனிதர்கமளயும,
பலவிதமபான பழக்கவெழக்கங்கமளயும
பலவிதமபான ஒழுகலபாறுகமளயும அறிந்து
முடித்த பின்னர் கபபாடபுரம சநபாக்கிப் பயணம
தருமப முடிவு வசய்தபார்கள அவெர்கள. சில
இடங்களில் மகிழ்ச்சியபாக வெரசவெற்றபார்கள. சில
தீவுகளில் சபாதுரியமபாகத் தங்கமள யபாவரன்று
இனங்கபாட்டிக் வகபாளளபாமசல தப்பிக் கமரசசர
சவெண்டியிருந்தது. இன்னும சில தீவுகளில் ஒரு
பற்றுமற்ற துறவிகமளப்சபபால நடிக்க
சவெண்டியிருந்தது. இப்படிப் பல துமறயபான
அனுபவெச் வசல்வெங்கமளப் வபற்றுமுடிந்த

மனநிமறசவெபாடு தருமபிய சபபாது
இமளயபபாண்டியனும, முடிநபாகனும கப்பல்
ஊழியர்களும கபபாடபுரத்மத விமரந்து வசன்று
கபாணும ஆர்வெமும, மனசவெகமும,
பிரிவுணர்ச்சியும உமடயவெர்களபாயிருந்தனர்.
எனசவெ தருமபு கபாமலயில் எந்தத் தீவிலும
அதகமபாகத் தங்கபாமல் அவெசியமபான சில
தீவுகளில் மட்டும தங்கி விமரந்து ஊர் தருமபத்
வதபாடங்கியிருந்தனர். ஒசர மூச்சபாகப்
பயணத்மதத் வதபாடரமுடியபாமல் அங்கங்சக
அவெசியமபான சில இடங்களில் நிறுத்த
உணவுப்வபபாருள முதலிய சதமவெகமள
மரக்கலத்தல் நிமறத்துக்வகபாளள
சவெண்டியிருந்தது. இல்மலயபானபால் எங்கும
நிறுத்தபாமசல பயணத்மதத்
வதபாடர்ந்தருப்பபார்கள. ஊழியர்கள மிகவும

சசபார்ந்து கமளத்துப்சபபாயிருந்தபார்கள.
எப்வபபாழுது கமரசசரப் சபபாகிசறபாம என்ற
எண்ணத்தல் இருந்தபார்கள அவெர்கள.
முடிநபாகனும இமளய பபாண்டியனும
ஒருவெருக்வகபாருவெர் ஆர்வெத்மத மனம விட்டுக்
கூறிக்வகபாளளவில்மல என்றபாலும ஊழியர்கமள
ஒத்த அசத மனநிமலயில்தபான் இருந்தனர். வதன்
பபாண்டிநபாட்டுக்கமர வநருங்க வநருங்க
அவெர்கள ஆர்வெம அதகமபாயிற்று. "யபார் யபாரிடம
எந்த எந்த அனுபவெத்மத விவெரித்துச்
வசபால்லசவெண்டும என்பதல்
இமளயபபாண்டியருக்கு அதகக்
கவெனமசவெண்டும. பபாட்டனபாரிடம
இமசயினபால் வகபாடுந்தீவு மறவெர்களின்
மனத்மத மபாற்றி வவெற்றி வகபாண்ட நிகழ்ச்சிமயக்
கூறக்கூடபாது. எயினர் தீவின் கலஞ்வசய்
நீர்க்களத்தன் நுணுக்கங்கமள அறிய சமற்

வகபாண்ட இரபாஜதந்தர நிகழ்ச்சிகமளச்
சிகண்டியபாசிரியரிடம கூறக்கூடபாது. 'வகபாடுந்தீவு'
நிகழ்ச்சிகமளப் வபரியபபாண்டியரிடம கூறினபால்
நபாம அவெர்கமள இமசயபால் மயக்கியது
சகபாமழத்தனம என்று கருதுவெபார் அவெர்.
அதனபால்தபான் கவெனமபாயிருக்கசவெண்டும
என்சறன்" என்றபான் முடிநபாகன்.
இமளயபபாண்டியனும அவென் கூற்மற
மறுக்கபாமல் ஒப்புக்வகபாண்டபான்.
வபபாருமந முகத்துவெபாரத்மத
ஒட்டினபாற்சபபாலிருந்த சிறுதுமறமுகத்மத
வநருங்கி மரக்கலம நங்கூரம பபாய்ச்சப்படுகிற
நிமலமய அமடந்தசபபாது வசபாந்த மண்ணில்
இறங்கப் சபபாகிசறபாம என்ற ஆர்வெம
வமய்சிலிர்க்க மவெப்பதபாக இருந்தது. துமறயில்
இருந்தவெர்களும, துமற ஊழியர்களும

ஆர்வெத்சதபாடு இமளயபபாண்டியரின்
மரக்கலத்மதச்சுற்றிச் சூழ்ந்துவகபாண்டனர்.
வசய்தமய அரண்மமனயிலுளளவெர்களுக்குத்
வதரிவிப்பதற்கபாக ஒருவென் அரண்மமனக்கு
விமரந்தபான்.
துமறமுகம எங்கும இமளயபபாண்டியர்
தருமபிவெந்து விட்ட வசய்த ஒரு பரபரப்மபசய
உண்டபாக்கியிருந்தது. துமறயிலிருந்த வீரர்கள
ஒசடபாடிச்வசன்று இமளயபபாண்டியனும,
முடிநபாகனும அரண்மமனக்குச் வசல்வெதற்கபாக
இரண்டு குதமரகமள ஆயத்தம வசய்துவகபாண்டு
வெந்து நிறுத்தனர். அரண்மமன வெபாயிலில் தபாய்
தசலபாத்தமம இமளய பபாண்டியனுக்கு ஆரத்த
சுற்றித் தலகமிட்டு வெரசவெற்றபாள.
முதயபபாண்டியர்.ஆர்வெத்சதபாடு அவெமனத்
தழுவிக் வகபாண்டு சில விநபாடிகள தன்

பிடியிலிருந்து விடசவெ இல்மல. தந்மத
அநபாகுலனுக்சகபா, தபாய் தசலபாத்தமமக்சகபா,
மகனிடம அளவெளபாவிப் சபச சநரசம
அளிக்கபாமல் முதயபபாண்டியசர அவெமனத்
தமசமபாடு அமழத்துக்வகபாண்டு சபபாய்விட்டபார்.
முடிநபாகனும உடன் வசன்றிருந்தபான்.
முதயபபாண்டியருமடய மந்தரக்கிருகத்தல்
சிகண்டியபாசிரியரும, அவிநயனபாருமகூட
இருந்தனர். சிகண்டியபாசிரியமரப்
பபார்த்தவுடசன அந்தக் வகபாடுந்தீவு
அனுபவெத்மதக் கூறுவெதற்கு நபா. முந்தயது!
ஆனபால் பபாட்டனபாரும உடனிருப்பமத எண்ணி
அந்த உணர்மவெ அடக்கிக்வகபாண்டபான் இமளய
பபாண்டியன். முதயபபாண்டியருமடய
வினபாக்களுக்கும, குறுக்கு வினபாக்களுக்கும
தடுமபாறபாமல் மறுவமபாழிகூறி அவெருமடய
மனத்தருப்தமயச் சமபபாதப்பது மிகவும

சிரமமபான கபாரியமபாயிருந்தது. நல்ல சவெமளயபாக
முடிநபாகனும உடனிருந்தது ஓரளவுக்கு
உதவியபாக இருந்தது.
"எந்தத் தீவிலபாவெது குறிப்பபாகத் வதன்பபாண்டி
நபாட்டின் சமலும, கபபாடபுரத்தன் சமலும
முறுகிய பமக இருக்கிறதபா?"
"பமக என்பமதசய சவெறு விதமபாகவும
வசபால்லலபாம. நட்பும, விருப்பமும இல்மல
என்பசத பமகயின் அமடயபாளம தபான். அந்தத்
தீவிலுளளவெர்கள அவெரவெர்கள தமலவெமனசய
தங்கள கடவுளபாக வீர வெணக்கம புரிகிறபார்கள.
ஆடகத் தீவில் எங்கமளத் துமறயிறங்கசவெ
விடர்மல் மறுத்துவிட்டபார்கள. எயினர் தீவில்
கலங்கட்டும தளத்மதக் கபாண்பித்து முடித்தபின்
எங்கள சமல் கடும சந்சதகமுற்றுப் பல

சசபாதமனகள மவெத்தபார்கள. அவெர்கமள மீறித்
தப்பி சமசல வசல்ல நபாங்கள அருமபபாடுபட
சவெண்டியிருந்தது."

26. சிகண்டியபாசிரியர் மனக் கிளர்ச்சி

சிகண்டியபாசிரியரிடம இமசமயப் பற்றிய
சபச்சுக்கமளப் சபசிக்வகபாண்டிருந்தசபபாசத
சபாரகுமபாரனுக்குக் கண்ணுக் கினியபாளின்
ஞபாபகம வெந்தது. பழந்தீவுப் பயணத்மத
எதர்பபாரபாதவிதமபாக சமற்வகபாளள
சநர்ந்தருந்ததனபால் அவெமள நீண்ட நபாட்களபாகச்
சந்தக்க முடியபாமற்சபபாய்விட்டது. நகர்மங்கல
விழபாவுக்கபாகக் கபபாடபுரம வெந்த அந்த
இமசக்குடுமபம இவ்வெளவு நபாட்கள அங்சக
தங்கியிருக்கிறசதபா, அல்லது சவெறு ஊர்களுக்குப்
வபயர்ந்து சபபாய்விட்டசதபா என்று அவெனுக்குச்
சந்சதகமபாக இருந்தது. விழபாவுக்கபாக வெந்தருந்த
பபாணர்களும, விறலியர்களும, கூத்தர்களும
தங்கியிருந்த கடற்கமரப் புன்மனத்

சதபாட்டத்தற்குச் வசன்று அவெர்கள
இருக்கிறபார்களபா, புறப்பட்டுவிட்டபார்களபா என்ற
உண்மமமயத் வதரிந்துவகபாளள விருமபினபான்
அவென். என்ன கபாரணத்தனபாசலபா
சபாரகுமபாரனுமடய மனத்தல் இமசயின்
துணுக்கங்கமளப் பற்றி நிமனவு
வெருமசபபாவதல்லபாம இன்றியமமயபாதவெளபாக
அவெளும நிமனவு வெந்தபாள.
அக்கமபக்கத்துத் தீவுகமளயும நபாடுகமளயும
வவென்று பபாண்டியப் சபரரமச வெலிமமயபாக்கும
சபபார்வீரனபாக அவெமன எதர்பபார்த்தபார்
பபாட்டனபார் வவெண்சதர்ச்வசழியர். அவென்
இதயசமபா அவெமன உலகறியபாமல் உளளுறக்
கமல வீரனபாக இமசவீரனபாக வெளர்த்துக்
வகபாண்டிருந்தது. இமணயற்ற அழகியும, நளின
கமலகளில் வபருவிருப்பமுமடயவெளும,

குரலினிமமமிக்கவெளுமபாகிய தன் தபாய்
தசலபாத்தமமமயக் வகபாண்டு வெளர்ந்துவிட்டபான்
அவென். தந்மத அநபாகுலனின் சபபார்வெலிமமசயபா
பபாட்டனபார் வவெண்சதர்ச்வசழியரின் அரசதந்தரச்
சூழ்ச்சிகசளபா அவென்
இதயத்சதபாடு ஒட்டசவெயில்மல.
சிகண்டியபாசிரியருக்கு இந்த உண்மம புரிந்த
அளவிற்குப் பபாட்டனபார்
வவெண்சதர்ச்வசழியருக்குப் புரிந்ததபாகத்
வதரியவில்மல. அதனபால்தபாசனபா என்னசவெபா
சவெறு யபாரிடமுசம இமசக்கமலமயப் பற்றிய
தன் ஆர்வெங்கமளயும, அந்தரங்கங்கமளயும
வதரிவிக்கபாத அளவு சிகண்டியபாசிரியரிடம
மட்டும வதரிவித்தருந்தபான் சபாரகுமபாரன்.
இமசக் கமலயின்சமல் அந்தரங்கமபாக அவெனுள
உறங்கிக்கிடந்த கபாதல் கண்ணுக்கினியபாமளச்

சந்தத்தபின் விழித்துக்வகபாண்டுவிட்டது.
அவெமளப் பபார்க்கத் தவித்த சபபாது இமசமயப்
பபாடவும தவித்தபான் அவென். இமசமயப் பபாடத்
தவித்தசபபாது அவெமளப் பபார்க்கவும தவித்தபான்.
இமசக்கும கபாதலுக்கும ஏசதபா ஒரு வதபாடர்பு
இருக்கசவெண்டும. இமசயிசல கபாதல் பிறக்கிறது
அல்லது கபாதலிசல இமச கணிகிறது. மனிதன்
இன்வனபான்றின்சமல் வசலுத்தும அளவெற்ற
பிரியத்தன் உருவெகமதபான் இமசசயபா
என்னசவெபா?
பழந்தீவுகளில் பயணமவசய்து தருமபிய
மறுநபாள மவெகமறயில் முடிநபாகனின்
துமணயுமகூட இல்லபாமல் உலபாவெச் வசன்று
வெருவெதுசபபால் கடற்கமரப் புன்மனத்
சதபாட்டத்துப் பக்கம வசன்றபான் சபாரகுமபாரன்.

இருளபிரியபாத மவெகமற சவெமளயில்
யபாமரசயபா நிரந்தரமபாகப் பிரிந்துவிட்டபாற்சபபால
ஒலமிடும கடல் அமலசயபாமசயும, குளிர்ந்த
கபாற்றும, மனத்தற்குள ஒடும நிமனவின்
விமரவிற்சகற்ப விமரயும புரவிப்பயணமும,
மிகவும இரமமியமபாயிருந்தன. அந்த
சவெமளயில் யபாருமடய கவெனத்மதயும
கவெரபாமல் தனிமமயபாகவும தனிச்மசயபாகவும
அரண்மமனமய விட்டுப் புறப்படுவெதுகூடச்
சுலபமபான கபாரியமபாயிருந்தது அவெனுக்கு.
கடற்கமரக் கபாற்றில் வவெண்பட்டு
விரித்தபாற்சபபான்ற மணல் வவெளியில் புரவி
வசன்றசபபாது சுகமபாயிருந்தது.
புன்மனமரங்கள கபாற்றில்
ஆடிக்வகபாண்டிருந்தன. எப்சபபாதபாவெது
தற்வசயலபாகக் கீசழ உளள நீரில்

உதரும புன்மனக்கபாய் வெபாத்தயம
வெபாசிப்பதுசபபான்றவதபாரு ஒலிமய எழுப்பி
ஒய்வெதும வசவிக்குச் சுகமபான தபாயிருந்தது.
இன்னும சிறிது வதபாமலவு வசன்றபின்
அமதவிடச் சுகமபான நபாதம ஒன்று உயிரின்
குரலபாகசவெ கபாற்றுடன் உலவிவெந்து அவென்
வசவிகமள எட்டலபாயிற்று. 'சசபாகத்மத
இப்படியுமகூட இமசயினபால் சபசமுடியுமபா
என்று இமளயபபாண்டியமன வியக்கச் வசய்யும
குரலபாயிருந்தது அது. அந்தக் குரலில் புதது
புததபாக வமருசகறியிருந்த துணுக்கங்கமளயும,
அழகுகமளயும, நளினங்கமளயும இமணத்து
எண்ணியசபபாது அது சவெறபாகத் சதபான்றியசத
தவிரக் கூர்ந்து வசவிமடுத்தசபபாது குரல்
அவெனுக்குப் பழகியதபாகசவெ ஒலித்தது.

அருகில் வநருங்க வநருங்கக் குதமரயிலிருந்து
கீசழ இறங்கி அந்தக் குரல்வெரும வெழியிசல
ஒடசவெண்டுமசபபால் அத்தமன
ஆர்வெமபாயிருந்தது அவெனுக்கு. அப்படிசய
வசய்தபான் அவென். புன்மனமரத்தடியில் அமர்ந்து
குனிந்து மணற்பரப்மப சநபாக்கியவெபாறு
கண்ணுக்கினியபாள தபான்
பபாடிக்வகபாண்டிருந்தபாள. அவெளுக்கு இந்த உலக
நிமனசவெ இல்மல சபபால் சதபான்றியது. அருகில்
வநருங்கிச் வசன்றபால் அவெளுமடய பபாடமல
எங்சக நிறுத்தவிடுவெபாசளபா என்ற
தயக்கத்தனபால் விலகிசய நின்றபான்
இமளயபபாண்டியன். வநய்தற் பண்மண
இத்தமன உருக்கமபாகவும இமசக்கமுடியும
என்பமத இன்றுதபான்.அவெனபால் உணரமுடிந்தது.
வமபாழியில் இமசயும ஒரு பிரிவு என்பமதவிட
இமசசய ஒரு தனிவமபாழி என்று தனிசய

பிரித்துச் சிறப்புக் வகபாடுத்துவிடலபாவமன்று
இப்சபபாது சதபான்றியது அவெனுக்கு.
தபான் நீண்டநபாட்களுக்கு முன்பு ஒரு
மவெகமறயில் இசத கடற்கமரப் புன்மனத்
சதபாட்டத்தல் அவெமளச் சந்தத்த சபபாதும அ i ள
இந்த வநய்தற்பண்மணசய
பபாடிக்வகபாண்டிருந்தமத நிமனவுகூர்ந்தபான்
அவென். அசத வநய்தற்பண் இப்சபபாது இன்னும
ந்ன்றபாகக் கனிந்தருந்தது. சதபாகம இமசயபாக
இருமசபபாது இன்பத்மதயல்லவெபா
வகபாடுக்கிறவதன்ற விந்மதயபான சிந்தமனயில்
ஈடுபட்டபான் அவென். சிறிது நபாழிமகயில்
அவெளுமடய பபாட்டு நிமறந்தது. நிமறந்த
பின்பும அவெளுமடய குரல் வசவிகமளயும
கபாற்று வவெளிமயயுமவிட்டு அகலபாமல்
அப்படிசய நித்தய சங்கீதமபாக

நிமலத்துவிட்டதுசபபால் ஓர் இனிய பிரமமமய
நிலவெச் வசய்தருந்தது. சிலருமடய இமசக்கபாக
இலக்கணங்கள பமடக்கப்பட்டுளளன. சவெறு
சிலருமடய இமசசயபா இலக்கணங்கமளசய
புதது புததபாகப் பமடக்கிறது' என்று
அவெளுமடய இமசமயக் சகட்டு நிமனத்தபான்
சபாரகுமபாரன்.
அவ்வெளவில் தமலநிமிர்ந்த அவெள அவென் அங்கு
வெந்து நிற்பமதப் பபார்த்துவிட்டபாள. உடசன
எழுந்து சீற்றத்சதபாடு முகத்மத சவெறுபுறம
தருப்பிக்வகபாண்ட அவெமள எப்படி
ஆற்றுவிப்பவதன்று அவெனுக்குத்
தயக்கமபாயிருந்தது.
"எப்சபபாது பபாடினபாலும வநய்தற் பண்மணசய
பபாடுகிறபாசய அவ்வெளவு வபரிய நிரந்தரமபான

சசபாகம என்னசவெபா?" என்று சபச்மசத்
வதபாடங்கினபான் அவென்.
அவெளிடமிருந்து மறுவமபாழி இல்மல. சில
விநபாடிகள வமளனமபாகசவெ நின்றபாள அவெள.
மறுபடியும அவெசன சபசினபான்:
"சிலருமடய குரலுக்குச் அழகபாக இருக்கிறது..."
"சிலருமடய வசயல்கள சசபாகத்மதசய பிறர்க்குத்
தருவெதபால்தபாசனபா என்னசவெபா?" என
வவெடுக்வகன்று மறுவமபாழி கூறினபாள அவெள.
"நீ சீற்றமமடந்து பயனில்மல
கண்ணுக்கினியபாள! எதர்பபாரபாதவிதமபாக என்
பபாட்டனபார் என்மனப் பழந்தீவுகளுக்குப்
பயணம அனுப்பிவிட்டபார். உன்னிடம வசபால்லி
விமடவபறவும முடியவில்மல. எங்சக நீயும

என் குடுமபத்தனரும கபபாடபுரத்மத விட்சட
ஊர்வபயர்ந்து சபபாயிருப்பீர்கசளபா என்ற
பயத்துடசனசய இப்சபபாது இங்கு சதடி
வெந்சதன்..." "பிறமரப் பயப்படமவெப்பவெர்கள
பயப்படுவெதற்கு என்ன இருக்கிறது?..."
"கூறுவெது தவெறு! நபான் யபாமரயும
பயப்படமவெக்கிறவெனில்மல..."
"இருந்தபாற்சபபாலிருந்து மமறகிறவெர்களும இருந்தபாற் சபபாலிருந்து சதபான்றுகிறவெர்களும
பயப்படமவெக்கிறவெர்கள தபாசம?”
"சந்தர்ப்பம அப்படி சநர்ந்துவிட்டது! அது என்
தவெறில்மல" என்று கூறிய இமளயபபாண்டியன்
எயினர் தீவின் இயற்மகயழமகக் கண்ட
சவெமளயில் அவெமன நிமனவுகூர்ந்தமதயும பிற
பயண அநுபவெங்கமளயும வதபாடர்ந்து

கூறலபானபான். அவென் கூறியவெற்மறக் சகட்கக்
சகட்க அவெள சினம சிறிது சிறிதபாக அடங்கியது.
"இன்னும ஒரு தங்கள கபாலத்தல் இங்கிருந்து
புறப்படசவெண்டுவமன்று என் வபற்சறபார்
முடிவுவசய்துளளனர்" என்றபாள அவெள. அவெள
குரலில் கவெமல ஒலித்தது.
"அதற்குள எவ்வெளசவெபா நடக்கும" என்று
புன்சிரிப்சபபாடு அவெளுக்கு மறுவமபாழி
கூறினபான் அவென். இப்படிசய சிறிது சநரம
உமரயபாடிக் வகபாண்டிருந்துவிட்டுப் பிரிந்தபார்கள
அவெர்கள. மறுபடி அடுத்த நபாள அவெமளச்
சந்தப்பதபாகக் கூறினபான் அவென்.
அரண்மமன தருமபியதுசம அவென்
சிகண்டியபாசிரியமரச் சந்தத்து அன்று

மவெகமறயில் தபான் கடற்கமரயில் சகட்ட
வநய்தற்பண்ணின் புது நயங்கமள விவெரித்தபான்.
சிகண்டியபாசிரியரும அதமன ஆர்வெத்சதபாடு
சகட்டபார்.
"இமசயில் பல்லபாயிரம நுணுக்கங்கள சதபான்றிக்
வகபாண்சடயிருக்கின்றன. இப்படி இயல்மப
மீறிய அபூர்வெத்தறமமகமள விளக்கும புதய
இமசயிலக்கணம ஒன்மற நபாசன வெமரவெதபாக
இருக்கிசறன். அந்த மபாவபரும
இமசயிலக்கணத்மத இங்சகசய சகபா நகரில்
அரங்சகற்றவும முடிவுவசய்துளசளன்" என்று
மனத்தல் ஏற்பட்ட புதுமமக் கிளர்ச்சிசயபாடு
அவெனுக்கு மறுவமபாழி கூறினபார்
சிகண்டியபாசிரியர். சபாரகுமபாரனும அமதக்
சகட்டு மகிழ்ந்தபான்.

27. வபரியபபாண்டியரின் சசபாதமன

கண்ணுக்கினியபாளின் வநய்தற்பண்மணப்
பற்றிச் சபாரகுமபாரன் வியந்து கூறியமதக்சகட்டுச்
சிகண்டியபாசிரியரும அதமனக்
சகட்கசவெண்டுவமன்று ஆமசப்பட்டபார்.
அவெருமடய விருப்பத்மதச் சபாரகுமபாரனபால்
மறுக்க இயலவில்மல. மறுநபாள மவெகமறயில்
சிகண்டியபாமரயும அமழத்துக் வகபாண்டு
கடற்கமரக்குச் வசன்றபான் அவென். ஆனபால்
முன்தனம வசன்றதுசபபால் ஆசிரியமரயும
உடன் அமழத்துக் வகபாண்டு அவெனபால் புரவியில்
வசல்லமுடியவில்மல.
எனசவெ அரண்மமன இரதம ஒன்றில் ஆசிரியமர
அமழத்துச் வசன்றிருந்தபான் அவென். விடிந்ததும

அரசக்கிருகத்து இரதங்கமளச் சுற்றிப்பபார்ப்பமத
வெழக்கமபாகக் வகபாண்டிருந்த
வவெண்சதர்ச்வசழியர் ஒர் இரதம குமறவெமதக்
கண்டு முடிநபாகனிடம வினபாவினபார்.
முடிநபாகனும, சிகண்டியபாசிரியரும கடற்கமரப்
புன்மனத் சதபாட்டத்துக்கு இரதத்தல்
வசன்றிருக்கும வசய்தமய அவெரிடம
வதரிவிக்குமபடி ஆயிற்று. தவிர்க்க
முடியவில்மல. ஏற்வகனசவெ கடற்கமரப்
புன்மனத் சதபாட்டத்தல் ஒரு பபாண்மகளின்
இமசக்கூத்மத இமளயபபாண்டியன் இரசித்து
வியந்தமத மபாறுசவெடத்தல் வசன்று கண்டிருந்த
வபரியபபாண்டியர் அதனபால் சினமுற்றிருந்தபார்.
இன்று சிகண்டியபாசிரியரும
இமளயபபாண்டியசனபாடு வசன்றிருப்பமத
அறிந்து அவெருமடய ஐயப்பபாடு அதகமபாயிற்று.

"இவ் மவெகமற சவெமளயில்
சிகண்டியபாசிரியமரயும அமழத்துக்வகபாண்டு
கடற்கமரக்கு எதற்கபாகச்
வசன்றபான் சபாரகுமபாரன்?" என்று அவெர்
கடுகடுப்சபபாடு வினபாவியசபபாது முடிநபாகன்
தயங்கித் தயங்கி மறுவமபாழி கூறினபான்.
ஆயினும வபரியபபாண்டியர் சந்சதகத்சதபாடுதபான்
தருமபினபார்.
"சிகண்டியபாசிரியர் தருமபியதும அவெமர நபான்
கபாணசவெண்டும என்று வசபால்" எனக்
கூறிவிட்டுத்தபான் தருமபினபார் அவெர் என்ன
சநருசமபா என்ற பயத்தல் முடிநபாகனுக்கு வநஞ்சு
படபடத்தது. இமளயபபாண்டியமரசய
கூப்பிட்டு விசபாரமண வசய்தபாலும ஏதபாவெது
கூறித் தப்பித்துக் வகபாளவெபார்.
சிகண்டியபாசிரியமரக் கூப்பிட்டு விசபாரித்தபால்

அவெர் வபரியபபாண்டியரிடம வபபாய்
வசபால்லமபாட்டபார். அவெர் வபபாய்
வசபால்லபாவிட்டபால் இமளயபபாண்டியரின்சமல்
பபாட்டனபாருக்குத் தபாங்கமுடியபாத சினம மூளுசம
என்று எண்ணி அஞ்சினபான் முடிநபாகன்.
இமளயபபாண்டியர் அமதப் வபரியவெரிடம தபான்
வசபான்னதற்கபாகத் தன்சமற் சினந்துவகபாளவெபாசரபா
என்ற பயமகூட முடிநபாகனுக்கு இருந்தது. சதரில்
கடற்கமரக்குச் வசன்றிருந்த சிகண்டியபாரும,
சபாரகுமபாரனும தருமபி வெருகிறவெமரயில்
அரசகிருகத்தன் சதர்கள நிறுத்தப்படுகிற
இடத்தசலசய அவெர்கமள எதர்பபார்த்துக்
கபாத்தருந்தபான் முடிநபாகன்.
நன்றபாக விடிந்து சில நபாழிமககள கழிந்தபின்சப
அவெர்கள வசன்றிருந்த சதர் தருமபி வெந்தது.
உடசன முடிநபாகன் இமளயபபாண்டியமன

மட்டும ஒரு கணம தனிசய அமழத்துப்
வபரியவெர் சதர்கமளப் பபார்க்க
வெந்தருந்தமதயும, நடந்த பிற விவெரங்கமளயும
கூறினபான். இமளயபபாண்டியனபால்
முடிநபாகனிடம சகபாபித்துக்
வகபாளளமுடியவில்மல. சிகண்டியபாசிரியரிடம
வபரியவெர் வினபாவினபால் அவெருக்குச் சந்சதகம
வெரபாதபடி மறுவமபாழி கூறுமபாறு வசபால்லிவிட
முடிவுவசய்தபான் அவென். சதமர அரசகிருகத்தன்
சதர்ச்சபாமலயில் விட்டு விட்டு இருவெரும
அரண்மமனக்குளசள வசல்ல இருந்த நிமலயில்
முடிநபாகன் "வபரியபபாண்டியர் தங்கமளக் கண்டு
சபச விருமபினபார்" என்று சிகண்டியபாசிரியரிடம
வதரிவித்தபான். சிகண்டியபாசிரியரும அமதக்
சகட்டுத் தபாசம வபரிய பபாண்டியமரக்
கபாண்பதபாக அவெனிடம கூறிச் வசன்றபார். அப்படிச்
வசல்லுமசபபாது குறிப்பறிந்த சபாரகுமபாரன்

அவெருடன் வசல்லவில்மல.
சிகண்டியபாசிரியமரக் கண்ணுக்கினியபாளின்
வதய்விக இமசமயக் சகட்கச் வசய்துவிட்ட
வபருமமயில் இருந்தபான் இமளயபபாண்டியன்.
பபாட்டனபாரிடம சிகண்டியபார் விபரீதமபாக
எதுவும கூறிவிடமுடியபாது என்பதல் அவெனுக்கு
நல்ல நமபிக்மகயும இருந்தது.
சிகண்டியபார் வபரியபபாண்டியமரச் சந்தக்கச்
வசன்ற சபபாது வபரியபபாண்டியர் எதற்கபாகவுசம
சிறப்பபான கபாரணத்தற்கபாக அவெமரக் கபாண
விருமபியதுசபபால் சபசபாமல் வபபாதுவெபான பல
வசய்தமகள பற்றிப் சபசினபார். இமச நூல்கள
இமளயபபாண்டியனின் இமசப் பயிற்சி,
குருகுலவெபாசத்மத முடித்து அவெனுக்கு அரசியல்
அனுபவெங்கமள உணர்த்த சவெண்டியிருக்கிற
சமயம இது என்ற தன் உட்கிடக்மக,

எல்லபாவெற்மறயும பற்றிக் கூறிக்வகபாண்சட
வெந்தவெர் இறுதயில் இமளயபபாண்டியனும
அவெரும சதரில் சபபாயிருந்தமதப் பற்றிக்
குறிப்பிட்டுவிட்டுச் சிகண்டியபாரின் முகத்மதக்
கூர்ந்து சநபாக்கினபார்.
"ஓ! அதுவெபா? வநய்தற் பண்மணப் புதுப்புது
நுணுக்கங்களுடன் பபாடும பபாண்மகள ஒருத்த
கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்தல்
இருப்பதபாக அறிந்து கபாண்பதற்குச் வசன்சறபாம.
அந்தப் பபாண்மகளின் குரல் அற்புதமபாயிருந்தது.
அவெளுமடய குரல் இலக்கணங்கமள மீறிய
அழகுமடய தபாயிருந்தது. அந்தக் குரலுக்சக ஒர்
இலக்கணத்மதப் பமடக்கலபாமசபபால அத்தமன
அழகுமடயதபாயிருந்தது" என்று வியந்தவெபாசற
வபரியபபாண்டியருக்கு மறுவமபாழி கூறினபார்
அவெர்.

"உங்களுக்கு முன்சப வதரிந்த அவெமளக் கபாண
இமளயபபாண்டியமன நீங்கள அமழத்துச்
வசன்றீர்களபா? அல்லது அவெமள முன்சப அறிந்த
இமளயபபாண்டியன் அவெமளக் கபாண உங்கமள
அமழத்துச் வசன்றபானபா?"
இதற்குச் சில கணங்கள மறுவமபாழி வசபால்லத்
தயங்கினபார் சிகண்டியபார்.
"சிறப்பபான கபாரணம எதற்கபாகவும இமத
வினவெவில்மல சிகண்டியபாசிரியசர!
அறிவெதற்கபாகசவெ வினபாவுகிசறன்" என்று
அவெமர சமலும தூண்டினபார் வபரியவெர்.
"இமளய பபாண்டியர் முன்சப பலமுமற அந்த
அபூர்வெ இமசமயக் சகட்டு என்னிடம
வபருமமயபாகக் கூறியதபால்தபான் நபானும
வசன்சறன். நபான் பமடத்துவெரும இமசநுணுக்க

நூலுக்குப் வபரிதும பயன்படும அனுபவெம
அது” என்று நிர்விகல்பமபாக மறுவமபாழி
கூறிவிட்டபார் அவெர். "அப்படியபானபால் நபானும
அந்தப் பபாண்மகளின் இமசமயக் சகட்க
ஆமசப்படுகிசறன். நபாமள என்மன அமழத்துச்
வசல்வீரபா?" - என்று உளளடக்கமபான குரலில்
சிகண்டியபாமரக் சகட்டபார் வபரியபபாண்டியர்.
சிகண்டியபார் தயங்கினபார். "சவெவறபான்றுமில்மல
நல்ல இமசமய நபானும பபாரபாட்டலபாசம
என்றுதபான்" என சமலும சவெண்டினபார்
வபரியவெர்.
இமசசபபான்ற நுண்கமலகளில் விருப்பசம
அதகமில்லபாத வபரியபபாண்டியர் தடுவமன்று
இப்படிக் சகட்டதல் ஏசதபா விபரீதமிருப்பதபாக
அப்சபபாதுதபான் சிகண்டியபாருக்குப்

புரிந்துவகபாளளமுடிந்தது. அவெர் தட்டிக்கழிக்க
முயன்றபார். வபரியபபாண்டியசரபா பிடிவெபாதமபாக
அந்தப் பபாண்மகமளத் தபானும பபார்த்சத
தீரசவெண்டுவமன்றபார்.

28. கமலமபானும அரிமபாவும

வபரியபபாண்டியருமடய பிடிவெபாதத்மதச்
சிகண்டியபா சிரியருமடய வசபாற்களபால்
தகர்க்கமுடியவில்மல. கமல கபாரணமபாக
எற்படும ஆர்வெத்மதயும, அரசியல் கபாரணமபாக
ஏற்படும அக்கமறமயயும, பகுத்து
உணரமுடியபாத அளவிற்குச்
சிகண்டியபாசிரியருமடய
மதமழுங்கியிருக்கவில்மல. நபானும அந்தப்
பபாண்மகளின் இன்னிமசமயக் சகட்க
ஆமசப்படுகிசறன் என்று வபரியபபாண்டியர்
கூறியமதச் சிகண்டியபார் நமபவில்மல.
அவெருமடய சவெண்டுசகபாளில் இயற்மகயபான
ஆர்வெசமபா, கனிசவெபா இல்லபாதமத அவெர் முன்சப
கூர்ந்து கவெனித்து உணர்ந்துவிட்டபார். அந்த

சவெண்டுசகபாளில் யபாருசம விருமபத்
தக்கதல்லபாத ஒரு கடுமமயபான உளசநபாக்கம
இருப்பதுசபபால் சிகண்டியபாசிரியருக்குத்
சதபான்றியது. அதற்கு இணங்கவும மனமின்றி
அமத மறுக்கவும இயலபாத வெபாரபாய்க்
குழப்பமபானவதபாரு மனநிமலயில்தபான்
அப்சபபாது அவெர் இருந்தபார்.
கண்ணுக்கினியபாமளப் பற்றிப்
வபரியபபாண்டியரிடம எதுவும கூற சநர்ந்தபால்
அவெருக்குச் சிறிதும சந்சதகம வெரபாதபடி
கூறுமபாறு இமளய பபாண்டியன் தன்னிடம
சவெண்டிக் வகபாண்டிருந்தமத இப்சபபாது
நிமனவுகூர்ந்தபார் சிகண்டியபாசிரியர். சிறிய
கபாரணத்துக்கபாகசவெபா, வபரிய
கபாரணத்துக்கபாகசவெபா எதற்குசம அவெர் வபபாய்
வசபால்லிப் பழகியதல்மல. வபபாய் வசபால்லக்

கூடபாவதன்ற சநபான்மப அழித்துக் வகபாளளக்
கபாரணம சிறிதபாயிருந்தபால் என்ன?
வபரியதபாயிருந்தபால் என்ன? அது அவெரபால்
முடியவில்மல. வபரிய பபாண்டியமரக்
கண்ணுக்கினியபாளிடம அமழத்துப்சபபாக அவெர்
இணங்கிவிட்டபார். அப்படித் தமமம அங்கு
அமழத்துப் சபபாகும வசய்தமய
இமளயபபாண்டியனுக்குத் வதரிவிக்கலபாகபாது”
என்றும சபாமர்த்தயமபாகச் சிகண்டியபாசிரியரிடம
வெபாக்கும வெபாங்கிக் வகபாண்டுவிட்டபார் வபரியவெர்.
கமல உளளத்தன் கணிமவெயும,
வமன்மமமயயும அரசியல் கபாரணங்களுக்கபாக
அவெற்மற அணுகுகிறவெர்களபால் புரிந்துவகபாளள
முடியபாமற் சபபாகிறசத என்று உளளுற
வெருந்துவெமதத் தவிரச் சிகண்டியபாசிரியரபால்
அப்சபபாது சவெவறதுவும வசய்ய இயலவில்மல.
இமளய பபாண்டியன் தன்மனக்

கண்ணுக்கினியபாளிடம அமழத்துச்வசன்ற அசத
தன்த்தன் மபாமலசவெமளயில் வபரியவெமரத்
தபான் அவெளிடம அமழத்துச்
வசல்லசவெண்டியவெரபாக இருந்தபார்
சிகண்டியபாசிரியர்.
கபாமலயில் இமளய பபாண்டியசனபாடு
கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்தற்குச்
வசன்றசபபாதருந்த அவ்வெளவு உற்சபாகம
மபாமலயில் வவெண்சதர்ச்வசழியசரபாடு
வசன்றசபபாது அவெருக்கு இல்மல.
வகபாமலக்களத்துக்கு அமழத்துச்
வசல்லப்படுவெது சபபான்ற மனநிமலசயபாடு
இருந்தபார் அவெர். கண்ணுக்கினியபாள என்ற
புளளிமபாமனக் கபாணப் வபரியபபாண்டியர் என்ற
சீற்றம நிமறந்த முதய சிங்கத்மத
அமழத்துப்சபபாவெது சபபான்ற அவ்வெளவு

சவெதமன அந்த இமசப்புலவெருமடய
உளளத்தசல நிமறந்தருந்தது. சிகண்டியபாசிரியர்
சந்சதகப் பட்டதற்கும சவெதமனப்பட்டதற்கும
ஏற்றபாற்சபபாலசவெ வபரிய பபாண்டியரும அங்கு
நடந்துவகபாண்டபார். சிறிதுசநரம அவெளுமடய
இமசமயக் சகட்பதுசபபால நடித்த வபரிய
பபாண்டியர் அவெளிடம வினபாவிய வினபாக்களும
விசபாரித்த விசபாரமணகளும
சிகண்டியபாசிரியமரக் கலக்கத்தற்கு
உளளபாக்கின.
"இவ்வெளவு நன்றபாகப் பபாடும வெல்லமம வெபாய்ந்த
நீயும உன் வபற்சறபாரும ஏன் இந்தக்
கபபாடபுரத்தசலசய தங்கி விட்டீர்கள? பயன்
மரம நபாடிச்வசல்லும பறமவெகளசபபால்
ஊரூரபாகச் வசன்று பபாடிக்வகபாண்டிருப்பதல்லவெபா
சிறந்த பபாண்குடியினருக்கு அழகு?" என்று முதல்

வினபாவிசலசய அவெள மனத்மத ஆழம
பபார்த்தபார் வபரியபபாண்டியர்.
"நகரணி மங்கல விழபாவுக்கபாக இங்க வெந்சதபாம!
அப்படிசய தங்கிவிட்சடபாம. வெந்த
கமலஞர்கமள எல்லபாம கபாலவெமரயமறயின்றி
விருந்தனரபாக ஏற்று உபசரிக்கும பண்புளள
இந்தப் பபாண்டிய நபாட்டில் முதல் முதலபாக
நீங்கள தபான் இப்படி எங்கமள வினபாவுகிறீர்கள
தங்கள நபாட்டிற்கு வெந்த கமலஞர்கள சவெறு
ஊர்களுக்குப் புறப்பட்டுப் சபபாகபாமல் ஏன் அதக
நபாட்கள தங்கியிருக்கிறபார்கள என்று
கவெமலப்படும முதல் மனிதமர நபான் இன்று
மபாமலயில் இப்சபபாதுதபான் இங்சக
சந்தக்கிசறன்!" என்றபாள கண்ணுக்கினியபாள.

"நபான் தவெறபாகக் கூறவில்மல வபண்சண
சிறப்பபாக சவெறு கபாரணம ஏதபாவெது
இருந்தபாலன்றிக் கமலஞர்கள. ஓரிடத்தசலசய
இப்படித் தங்கமபாட்டபார்கசள என்றுதபான்
வினபாவிசனன்..."
"இது வவெறும வினபாவெபா? அல்லது கவெமலயபா
என்று எனக்குப் புரியவில்மல. உங்கள சகளவி
வினபாவெபாக மட்டும ஒலிப்பதுசபபால எனக்குத்
சதபான்றபாததுதபான் கபாரணம. கமலஞர்கள எப்படி
இருக்கசவெண்டுவமன்று கமலஞர்கசள உணரபாத
ஒன்மற வெற்புறுத்துகிறீர்கள நீங்கள..."
"அப்படியில்மல. இடத்தன்சமல் பிரியப்பட்டுச்
சிலர் தங்கிவிடலபாம. மனிதர்களசமல்
பிரியப்பட்டுச் சிலர் தங்கிவிடலபாம.

கமலயின்சமல் பிரியப்பட்டு மட்டுசம
ஒரிடத்தல் தங்கமுடியபாது...?"
"எப்படி சவெண்டுமபானபால்
மவெத்துக்வகபாளளுங்கசளன். இடத்தன்சமல்
பிரியப்படுத்துவெது தவிர மனிதர்கள சமல்
பிரியப்படத்தக்க அத்துமணச் சிறப்பபான
பண்புளள மனிதர்களும இங்கு நிமறய
இருக்கிறபார்கள என்று இன்று கபாமலவெமரயில்
நபான் எண்ணியிருந்சதன். இப்சபபாசதபா
என்னுமடய அந்த இரண்டபாவெது எண்ணத்மத
நபான் மபாற்றிக் வகபாளளசவெண்டும
சபபாலிருக்கிறது."
"நீ மிகவும சினமபாகப் சபசுகிறபாய் வபண்சண
சபச்சில் எப்சபபாதுசம நிதபானம சவெண்டும.
அதுவும என்மனப் சபபான்ற முதயவெர்களிடம

உமரயபாடுமசபபாது இன்னும அதகமபான
நிதபானம சவெண்டும."
மறுவமபாழிகூறபாமல் அவெமர
வவெறுப்பவெளசபபால் முகத்மத சவெறுபுறமபாகத்
தருப்பிக்வகபாண்டபாள அவெள. இந்தக்
சகளவிகமள விருமபபாத சிகண்டியபாசிரியர்
சவெவறங்சகபா பபார்த்துக் வகபாண்டு நின்றபார். சிறிது
வதபாமலவு விலகி நின்ற அவெள தந்மத, அருகில்
வெந்து வபரியபபாண்டியரிடம ஏசதபா சபசத்
வதபாடங்கினபார்.
"வதபாடர்ந்து ஓரிடத்தசலசய தங்கிவிடபாமல் பல
இடங்களுக்கு மபாறிமபாறிச்
வசன்றுவகபாண்டிருப்பதனபால்தபான்
கமலஞர்களின் கமல வெளர்ச்சியும வமருகும
அமடயும" என்று மீண்டும அவெளுமடய

தந்மதயிடம வெபாதடத் வதபாடங்கினபார்
வபரியபபாண்டியர்.
உடன் வெந்தருந்த சிகண்டியபாசிரியருக்சக
வவெறுப்மபத் தருவெதபாயிருந்தது அவெர் சபச்சு.
தபானும, தன்னுடன் வெந்தவெரும இன்னபார்
இன்னபாவரனச் சிகண்டியபாசிரியர்
வதரிவிக்கபாததனபால் புளளிமபான்சபபான்ற அந்தப்
வபண்ணுக்குப் வபரியபபாண்டியரிடம பயமும
இல்மல. மதப்பும வெரவில்மல. சினசம
சமவலழுந்து வபபாங்கியது. கபாமலயில் இமளய
பபாண்டியன் சிகண்டியபாசிரியமர
மபாறுசவெடத்தல் அமழத்து வெந்தருந்ததனபால்
இப்சபபாது அவெமர அவெளுக்கு அமடயபாளமும
வதரியவில்மல. ஆனபால் உடன் வெந்தருந்த
கிழச்சிங்கத்மத ஒத்த அந்த முதயவெர்
வினபாவினபாற் சபபான்ற வினபாக்கமளசய

தன்னிடம வினவெபாமல் அமமதயபாக
இருந்தசதபாடல்லபாமல் அந்த வினபாக்கமள
ஒரளவு வவெறுப்பதுசபபான்ற முகபபாவெத்மதயும
கபாண்பித்ததனபால் சிகண்டியபார் சமல்
அவெளுக்குக் சகபாபம வெரவில்மல.
வபரியபபாண்டியர் சமசலசய சினம மூண்டது.
வபரியபபாண்டியசரபா தபாம யபாவரன்று
அவெளுக்குக் குறிப்பபாகப் புரிய மவெத்து அவெமள
சமலும பயமுறுத்தவும, தமகக்க மவெக்கவும
விருமபினபார்.
அரசகுடுமபத்தனர் மட்டுசம பபாணர்களுக்குப்
பரிசளிக்கும வபபாற்பூக்கள சிலவெற்மறத்
தமசமபாடு வகபாண்டுவெந்தருந்த அவெர் அந்த
வபபாற்பூக்களில் ஒன்மற எடுத்து,
"எவ்வெபாறபாயினும ஆகுக! உன் கமலத்தறமனப்
சபபாற்றி இவெற்மற உனக்களிக்கிசறன்" என்று

அவெற்மற அவெளிட்ம நீட்டினபார். ஆனபால் அவெள
அவெற்மறப் வபற்றுக்வகபாளளவில்மல. அவெமர
எளளி இகழ்வெதுசபபான்ற புன்னமக வயபான்று
உடன் அவெள இதழ்களில் மின்னி மமறந்தது.
"தங்கமள மதயபாதவெர்களுமடய பரிமச ஏற்பது
கமலஞர்களின் இயல்பில்மல என்பமதத்
தபாங்கள அறிவீர்கள அல்லவெபா?” என்று அவெள
பதலுக்குச் சீறியசபபாது வபரியவெரின் முகத்தன்
சினம அதகமபாகியது. கடுமமயும மிகுதயபாகி
வெளர்ந்தது.
"ஏசதது? உங்கள சினத்மதப் பபார்த்தபால் எங்கமள
நபாடுகடத்தவும வசய்வீர்கள சபபாலிருக்கிறசத?"
என்றபாள அவெள.
"அவெசியவமன்று கருதனபால் அமதயும வசய்ய
முடிந்தவென்தபான் நபான்" என்று கூறிவிட்டுப்,

"சபபாகலபாம! புறப்படுங்கள" என்று
சிகண்டியபாமரயும அமழத்துக் வகபாண்டு
புறப்பட்டுவிட்டபார் வபரியவெர்.
புறப்படுகிறசபபாது முமறக்கபாக
ஒருவெபார்த்மதகூட அவெளிடசமபா அவெள
தந்மதயிடசமபா வசபால்லிக்வகபாளளவில்மல.
சிகண்டியபார் மட்டும வசபால்லி
விமடவபற்றுக்வகபாண்டபார். இருவெரும
அரண்மமனமய சநபாக்கித் தருமபினர்.

29. இமசநுணுக்க இலக்கணம

கண்ணுக்கினியபாள சமல் இமளயபபாண்டியன்
சபாரகுமபாரனுக்கு அன்பு இருப்பமதயும, அப்படி
ஓர் அன்மபசயபா வதபாடர்மபசயபா
இமணப்மபசயபா விருமபபாதவெரபாகப்
வபரியபபாண்டியர் மனம குமுறுவெமதயும
சிகண்டியபாசிரியர் வதளிவெபாகப்
புரிந்துவகபாண்டபார். சபபாகிற சபபாக்மகப்
பபார்த்தபால் வபரியபபாண்டியர் சினவவெறியில்
அந்தப் பபாண்மகமளயும அவெள
குடுமபத்தனமரயும நபாடுகடத்தனபால்கூட
வியப்பதற்கில்மல என்ற சதபான்றியது. அதற்குள
தம கமல இலட்சியமபாகிய இமசநுணுக்க
இலக்கண நூமல இயற்றி அரங்சகற்றி
முடித்துவிடுவெதல் கவெனம

வசலுத்தசவெண்டியவெரபாக இருந்தபார் அவெர்.
இமளய பபாண்டியனும, கண்ணுக்கினியபாளும
தத்தம குரலினிமமயின்மூலம
விமளவித்துக்கபாட்டிய புதுமமகமளயும,
நுணுக்கங்கமளயும, நயங்கமளயும கண்டபின்
அவெற்மற இலட்சியங்களபாகக் வகபாண்சட
இமசநுணுக்கத்மத இயற்றத்
வதபாடங்கியிருந்தபார் அவெர் கமலத்துமறமயப்
வபபாறுத்தவெமரயில் ஒர் சுமவெயின் சமலபான
எல்மலமயத் வதபாடுகிறவெர்களதபான் அதுவெமர
அந்தத் துமறக்கு என்று அமமக்கப்பட்டிருந்த
இலக்கணங்கமளயும மரபுகமளயுசம
வெளர்த்துப் புதயதபாக்கி விடுகிறபார்கள.
இப்படிப் புதய இலட்சியங்கள
பிறந்துவிட்டபின்சப அவெற்மற
எடுத்துக்கபாட்டபாகக்வகபாண்டு புதய

இலக்கணங்களும, மரபுகளும பிறக்கின்றன.
இலட்சியங்கமளப்
பமடக்கிற பமடப்பபாளியின் சபாதமன எல்மல
என்கிற உயரத்மத அமடயமுடியபாமல் சில
சவெமளகளில் இலட்சணங்கமள வெமரயறுத்துச்
வசபால்லுகிற இலக்கண ஆசிரியரின் கீழ்
எல்மலயிசலசய தளர்ந்து நின்றுவிடுவெதும
உண்டு. அப்படித் தளர்ந்து நின்று விடுவெதனபால்
அந்தக் கமலயின் எதர்கபாலத்துக்கு
வெளர்ந்துவெரும புதய மரபுகள
வசபால்லப்படபாமசல சபபாய்விடும. அந்த நிமல
ஏற்பட்டுவிடலபாகபாசத என்பதற்கபாகத்தபான்
சிகண்டியபாசிரியர் இமசநுணுக்க இலக்கணத்மத
விமரந்து இயற்றிக்வகபாண்டிருந்தபார். அந்த
இலக்கணத்மத அவெர் இயற்றுமகயில்
வபருமபபான்மம சநரம சபாரகுமபாரனும
அவெருடன் கூடசவெ இருந்தபான்.

வபரியபபாண்டியசரபாடு தபாம கடற்கமரப்
புன்மனத் சதபாட்டத்தற்குச் வசன்றுவெந்த
வசய்தமயச் சிகண்டியபாசிரியர் சபாரகுமபாரனிடம
கூறவில்மல. சபாரகுமபாரன் மட்டும
முடிநபாகனுக்குத் வதரிந்தும வதரியபாமலும சில
கபாமல சவெமளகளிலும, சில மபாமல
சவெமளகளிலும கடற்கமரப் புன்மனத்
சதபாட்டத்தற்குச் வசன்றுவெந்தபான். அப்படிச்
வசன்று கண்ணுக்கினியபாமளச் சந்தத்தசபபாதும
அவெளிடம ஆழமபான மபாறுதல் ஒன்மற
உணர்ந்தபான் அவென்.
சிரிப்பும, மகிழ்ச்சியும, கலகலப்பபான
உமரயபாடலும அற்றுக் கவெமல
நிமறந்தவெளபாய்த் வதன்பட்டபாள அவெள. அந்த
மபாறுதமலப் புரிந்துவகபாளளவும முடியபாமல்,
வினபாவித் வதரிந்துவகபாளளவும இயலபாமல்

சவெதமனப்பட்டபான் சபாரகுமபாரன்.
கபபாடபுரத்தலிருந்து தபாங்கள சவெறு ஊருக்குப்
புறப்படப் சபபாவெமதப் பற்றிசய அவெமனச்
சந்தக்க சநரும சபபாவதல்லபாம
சபசிக்வகபாண்டிருந்தபாள அவெள சபாரகுமபாரனுக்கு
இது புதுமமயபாக இருந்தசதபாடல்லபாமல்
மனவெருத்தத்மத அளிப்பதபாகவும இருந்தது.
மனத்தற்குளசளசய துயரப்பட்டபான் அவென்.
சிகண்டியபாசிரியர் வபரியபபாண்டியமர
அவெளிடம அமழத்துச் வசன்றிருந்தமதயும அவெர்
அவெளிடம வினபாவிய வினபாக்கமளயும
கூயிருந்தபாரபானபால் சபாரகுமபாரனுக்கு அவெளுமடய
இந்த மபாறுதலுக்கபான கபாரணங்கள எல்லபாம
வதளிவெபாகப் புரிந்தருக்கும. அமதயும அவெர்
கூறபாததபால் ஒன்றுமபுரியபாமல் கண்மணக்கட்டிக்
கபாட்டில் விட்டதுசபபால் இருந்தது
சபாரகுமபாரனுக்கு.

"சகபா நகரபாகிய கபபாடபுரத்தன் அரசமவெயில்
வபரும புலவெர்கள அமனவெமரயும கூட்டிய
அரங்கத்தல் இமச நுணுக்கத்மத
அரங்சகற்றசவெண்டும என்று விருமபுகிசறன்
நபான். வபரிய பபாண்டியரிடம இமத எடுத்துக்கூறி
அவெருமடய இமசமவெப் வபறசவெண்டும"
என்று சபாரகுமபாரனிடம விளக்கினபார்
சிகண்டியபாசிரியர்.
"நபாமிருவெருமபாகச் வசன்று பபாட்டனபாரிடம
கூறினபால் அவெர் அவெசியம இணங்குவெபாவரன்று
நமபுகிசறன்” என்று சபாரகுமபாரன்
கூறத்வதபாடங்கியமத மறுத்து,
"நபான் ஒருவெசன வசன்றபால் வபரியபபாண்டியர்
ஒருசவெமள இந்த அரங்சகற்றத்தற்கு
இணங்கினபாலும இணங்கலபாம.

இமளயபபாண்டியரும உடன் வெந்தபாசலபா
வபரியவெருக்கு உலகத்தல் இல்லபாத சந்சதகங்கள
எல்லபாம வெந்துவிடும. மறுத்தபாலும
மறுத்துவிடுவெபார்" என்றபார் சிகண்டியபாசிரியர்.
ஆசிரியரின் இந்தக் கருத்தல்
இமளயபபாண்டியனுக்குச் சந்சதகம எதுவும
உண்டபாகவில்மல. அதனபால் அவென் அவெர்
விருப்பப்படிசய வசய்ய இணங்கினபான். ஆனபால்
ஒன்மற மட்டும சிகண்டியபாசிரியரிடம மீண்டும
மீண்டும வெற்புறுத்தக் கூறினபான்.
"இமசநுணுக்கம என்ற தங்கள நூல் சதபான்றக்
கபாரணமபாயிருந்தவெளும அந்த அரங்சகற்றம
நிகழ்கிற அன்று இந்த அரண்மமனயில் வெந்து
இமசக்கசவெண்டும என்பது என் விருப்பம"
என்று சபாரகுமபாரன் ஒவ்வவெபாருமுமற கூறும
சபபாதும சிகண்டியபாசிரியர் உளளுற வெருந்தனபார்.

"கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்துப் பபாண்மகள
வெந்து பபாடசவெண்டும" என்று சவெண்டினபால்
வபரியபபாண்டியர் இமசநுணுக்க நூமல
அரங்சகற்றசவெ ஒப்புக்வகபாளளமபாட்டபாவரன்று
சதபான்றியது. அமத இமளயபபாண்டியனிடமும
விட்டுச் வசபால்ல முடியபாமல் தவித்தபார்.அவெர்
சபாரகுமபாரனின் தந்மத அநபாகுல
பபாண்டியனிடம இந்த அரங்சகற்றத்மதப்பற்றி
விவெரித்துக் கூறலபாம என்றபாசலபா
வபரியபபாண்டியர் வவெண்சதர்ச் வசழியரின்
விருப்பத்துக்கு மபாறபாக அநபாகுலனும ஒரு
கபாரியத்மதச் வசய்யமபாட்டபான் என்பது
சிகண்டியபாசிரியருக்கு நன்றபாகத் வதரிந்தருந்தது.
எனசவெ வபரியபபாண்டியமரசய சதடிச் வசன்றபார்
அவெர். வபரியபபாண்டியர் சிகண்டியபாசிரியமர
வெரசவெற்ற விதசம இமசமயப் பற்றிசயபா,
கமலகமளப் பற்றிசயபா, கடற்கமரப்

புன்மனமரத் சதபாட்டத்தல் தங்கியிருக்கும
பபாண்மகமளப் பற்றிசயபா எமதயும என்னிடம
வசபால்லிவிடபாசத என்பதுசபபால் இருந்தது.
"வதன்பழந்தீவுகள அமனத்மதயும ஒரு
வெலிமமவெபாய்ந்த கடற்பமடமய அனுப்பி
வவெற்றிவகபாண்டு சநரபாகக் கபபாடபுரக் சகபா
நகரின் ஆட்சிக்குக் கீசழ வகபாணர்ந்து பபாண்டியர்
வெலிமமமயப் பலப்படுத்தவிட
எண்ணிக்வகபாண்டிருக்கிசறன். அதற்கு இன்னும
ஒரு வெழி புலப்படவில்மல. வதன்கடலில் தனித்
தனிசய சிதறுண்டுகிடக்கும அந்தத் தீவுகமள
ஒரிரு நபாட்களில் வவெற்றிவகபாளவெதும
சபாத்தயவமன்று சதபான்றவில்மல. அதக
நபாட்களும, அதக முயற்சியும, அதகப்
வபபாறுமமயும அந்தக் கபாரியத்தற்குத்
சதமவெப்படும. அநபாகுலமன

அனுப்பலபாவமன்றபாசலபா, அவ்வெளவு அதக
நபாட்கள அவென் சகபா நகரத்தல் இல்லபாமல்
வவெளிசய தீவுகளுக்குப் சபபாவெது நல்லதல்ல.
நபாசன சபபாகலபாவமன்றபாசலபா என்னுமடய
முதுமமயும, தளர்ச்சியும அதற்கு
ஏற்றமவெயல்ல. இந்த நிமலயில் இந்தப்
பமடவயடுப்பிற்குத் தமலமமசயற்கச்
சபாரகுமபாரன் ஒருவெமனத் தவிர
சவெவறவெருமில்மல. முன்சப அமத
மனத்தற்வகபாண்டுதபான் அவெமனயும,
முடிநபாகமனயும வதன்பழந்தீவுகளில் ஒருமுமற
சுற்றிவெருமபாறு வசய்சதன். ஆனபால் அவெசனபா
இன்னும அரசியற் வபபாறுப்புக்களில்
அக்கமறயற்றவெனபாகத் சதபான்றுகிறபான்.
ஒர் அரசன் சபபாரற்ற அமமதக் கபாலங்களில்
மட்டுசம கமலகளின் இரசிகனபாக இருக்கலபாசம

அன்றிப் சபபார்க்கபாலங்களில் கமலகமள
மறக்கவும வதரியசவெண்டும. இரசிகனபாக
இருப்பதற்கும சமலபாக அவெசன கமலஞனபாக
இருப்பசதபா, கவிஞனபாகசவெ வெளரவிருமபுவெசதபா
அவெமனப் வபற்ற அரசகுடுமபத்துக்கு
எவ்வெளவிற்குப் பயன்படபாமல்
சபபாகுவமன்பமத உங்கமளப்சபபான்ற
புலவெர்களபால் ஒருசபபாதும உணரமுடிவெதல்மல.
ஆனபால் என் சபபான்றவெர்கசளபா ஒவ்வவெபாரு
விநபாடியும அமத மட்டுசம உணர்ந்து
கவெமலப்பட்டுக் வகபாண்டிருக்கிசறபாம. கமலகள
மனித இதயத்மத வநகிழச்வசய்து
நளினமபாக்கிவிடுகின்றன. ஒரு மனம அப்படி
வநகிழ்ந்து நளினமபாவெதனபால் அது ரபாஜதந்தர
நிமனவுகளுக்சகபா, அரசியற் சூழ்ச்சிகளுக்சகபா
பயன்படபாமல் சபபாகிறது" என்று கவெமல
சதபாய்ந்த குரலில் வபரியபபாண்டியர் தன்னிடம

வெருத்தப்பட்டசபபாது தபான் வெந்த கபாரியத்மத
அவெரிடம கூறுவெதற்கு ஏற்ற சமயம அதுதபானபா
இல்மலயபா என்பமதக் கணிக்க முடியபாமல்
தயங்கியபடிசய சபசபாமல் இருந்தபார்
சிகண்டியபாசிரியர். வபரியபபாண்டியசரபா
அவெருமடய தயக்கத்மதத் தமக்குச் சபாதகமபாக
எடுத்துக்வகபாண்டு சமலும வதபாடர்ந்து
குமறபடத் வதபாடங்கிவிட்டபார்.
"மனம அரசதந்தரத்தற்கு ஏற்றதபாக வெபாய்க்கபாத
கபாரணத்தனபாசலசய அப்படிப்பட்ட
அரசகுமபாரர்கமளப் வபற சநர்ந்த பல அரச
குடுமபங்கள வபருமமயழிந்து மரபு
வகட்டிருக்கின்றன. வதன்பழந்தீவுகமளச் சுற்றிப்
பபார்த்துவிட்டுத் தருமபியபின் அந்தத் தீவுகமள
வவென்று அடக்கி வெலிமம மிக்கவதபாரு
பபாண்டியப் சபரரமச உருவெபாக்கசவெண்டியமதப்

பற்றித் தபானபாகசவெ என்னிடம சபசவெருவெபான்
வெருவெபாவனன்று சபாரகுமபார்மன எதர்பபார்த்துக்
வகபாண்டிருக்கிசறன் நபான். அவெசனபா கபாமலயும,
மபாமலயும, சதரிலும புரவியிலுமபாக மபாற்றி
மபாற்றிக் கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்மதச்
சுற்றிக் வகபாண்டிருக்கிறபான். இந்த
நிமலயிசலசய நீங்கள சவெறு இமசயிலக்கணம
ஏசதபா இயற்றிக் வகபாண்டிருக்கிறீர்களபாம..."
என்று அவெர் கூறிக்வகபாண்சட வெந்தசபபாது அது
தபான் சமயவமன்று, "ஆம! அந்த இமசயிலக்கண
நூமலக் கபபாடபுரத்துப் புலவெர் வபருமக்கள
கூடிய சபரமவெயிசலசய அரங்சகற்றுவெது
பற்றிப் சபசத்தபான் நபான் இப்சபபாது உங்களிடம
வெந்சதன். விமரவில் அமத அரங்சகற்றி
முடித்துவிட்டபால் அப்புறம
இமளயபபாண்டியருமடய கவெனத்மத அரசியற்
கபாரியங்களில் தருப்புவெதற்கு மிகவும

வெபாய்ப்பபாக இருக்கும. அமத அரங்சகற்றக்
கபாலந் தபாழ்த்தக்வகபாண்சட சபபானபாலும
இமளயபபாண்டியருமடய கவெனம அந்த
அரங்சகற்றத்மத எதர் சநபாக்கிசய
கவெமலப்பட்டுக்வகபாண்டிருக்கும. அமதத்
தவிர்க்க ஒசர வெழி அந்த அரங்சகற்றத்மத உடன்
ஏற்பபாடு வசய்து முடிப்பதுதபான்! தங்கள
மனக்குறிப்மப அறிந்துதபான் நபானும அதமன
விமரந்து அரங்சகற்றி முடிக்க விருமபிசனன்."
சமசயபாசிதமபாக அவெர் மனப்சபபாக்கிமன அறிந்து
இப்படிப் சபச்மசத் தமச தருப்பினபார் புலவெர்.
"அரங்சகற்றம முடிந்தபின்பும சபாரகுமபாரன்
கமல கமல என்று தரியத் வதபாடங்கினபால்
எனக்கு உங்களசமல்தபான் சகபாபம வெரும" என்று
நிபந்தமனயில் இறங்கினபார் வபரியவெர். ஒரு
வெழியபாக அதற்கு ஏசதபா தீர்தறன் கூறி அவெமர

அரங்சகற்றத்துக்கு இணங்கச்வசய்து அடுத்த
வபளர்ணமி மபாமலயில் இமசநுணுக்க நூலுக்கு
அரங்சகற நபாள குறித்தபார் சிகண்டியபாசிரியர்.
"இந்த நூல் அரங்சகறிய உடசன மறுபடியும
இன்வனபாரு இமசயிலக்கணத்மத உடசன
உருவெபாக்கிவிடமபாட்டீசர?” என்று
வபரியபபாண்டியர் குத்தலபாகக் சகட்டசபபாது
சிகண்டியபாசிரியருக்கு உளளுறச் சிரிப்புத்தபான்
வெந்தது. ஆனபால் அந்தச் சிரிப்மப
அடக்கிக்வகபாண்டு அடக்கமபாகவும
நிதபானமபாகவும, "அப்படிவயல்லபாம ஒன்றும
சநர்வெதற்கில்மல" என்று வபரியவெருக்கு
மறுவமபாழி கூறினபார் சிகண்டியபாசிரியர்.

30. அரங்சகற்றம

பல தமடகமள எழுப்பிச்
சிகண்டியபாசிரியருமடய வபபாறுமமமயச்
சசபாதத்தபின் இமசயிலக்கணத்மதப்
புலவெர் வபருமக்கள நிரமபிய சபரமவெயிசல
அரங்சகற்ற இணங்கினபார் வபரிய பபாண்டியர்.
உடசன அதற்கபான மங்கல நபாளும
குறிக்கப்வபற்றது. நகரணி மங்கல விழபா முடிந்த
உடசன மீண்டும இத்தமகய வபருவிழபா ஒன்று
சகபா நகரில் நிகழ இருப்பமதக் சகட்டுச் சங்கப்
புலவெர்களும, அறிஞர் வபருமக்களும இரட்மட
மகிழ்ச்சி அமடந்தனர். வசய்தமய நகருக்கு
முரவசறிந்து வதரிவிக்கும கடமமயுமடயவெர்கள
அலங்கரிக்கப்பட்ட யபாமனகளில் ஏறி
வீதவீதயபாகப் பரப்பினபார்கள.

"இமளய பபாண்டியர் சபாரகுமபாரருக்குப் புதய
இமசயறிவிக்கும வபபாருட்டுச் சிகண்டியபாசிரியர்
இயற்றியிருக்கும இமசப் சபரிலக்கணம
அரங்சகற இருக்கிறது" என்ற வசய்த நபாலபா
தமசகளிலும நகரில் பரவியது. பபாணர்கள
தங்கியிருந்த கடற்கமரப் புன்மனத்
சதபாட்டத்தலும வசய்த அறிவிக்கப்வபற்றுப்
பரவியிருந்ததல் வியப்பில்மல. எல்லபாப்
பபாணர்களுக்கும மகிழ்ச்சிமய விமதத்த
இச்வசய்த ஒசர ஒருத்தயின் இதயத்தல் மட்டும
இனமபுரியபாத கவெமலமய உண்டபாக்கியது.
பிறருக்கு விண்டுவசபால்லி அவெர்களுடன்
பங்கிட்டுக்வகபாளள முடியபாத
சவெதமனயபாயிருந்தது அது. விழபா நிகழும
முன்பபாகசவெ தபானும தன் வபற்சறபாரும
கபபாடபுரத்மத விட்டுப் புறப்பட்டுவிடலபாமபா
என்றுகூடத் சதபான்றியது அவெளுக்கு. ஆனபால்

கூட்டம கூட்டமபாக ஓரிடத்மத விட்டு மற்சறபார்
இடத்தற்குப் பயணம வசய்யும
வெழக்கத்மதயுமடய பபாணர்கள - எல்சலபாரும
சசர்ந்து புறப்பட்டபாவலபாழியத் தனிசய புறப்பட
இயலபாது. அப்படிப் புறப்படுவெதனபால்
தனிவெழிப் பயணத்தல் பல துன்பங்கள வெரும.
எனசவெ நகரணி மங்கல விழபாவுக்கு வெந்து
அப்படிசய வதபாடர்ந்து தங்கிய எல்லபாப் பபாணர்
கூட்டமும மிகச் சில நபாட்களில் நமடவபற
இருக்கும சிகண்டியபாசியரின் இமசயிலக்கண
அரங்சகற்ற விழபாவுக்கும இருந்து கண்ட பின்சப
புறப்பட எண்ணினர்.
'இடத்தன்சமல் பிரியப்பட்டுச் சிலர்
தங்கிவிடலபாம. மனிதர்களசமல் பிரியப்பட்டுச்
சிலர் தங்கிவிடலபாம' என்று வபரியபபாண்டியர்
தன்னிடம இமரந்துவிட்டுப்

சபபானமத நிமனத்சத கவெமலப்பட்டுக்
வகபாண்டிருந்தபாள கண்ணுக்கினியபாள. பல
கபாரணங்களபால் அவெள மனத்தல்
நிமமதயில்மல. இந்நிமலயில் இமசயிலக்கண
நூலரங்சகற்ற விழபாவுக்கு இரண்டு
நபாளிருக்குமசபபாது ஒருநபாள அதகபாமலயில்
சபாரகுமபாரன் கடற்கமரயில்
கண்ணுக்கினியபாமளச் சந்தத்தபான். அப்சபபாது
வவெகு ஆர்வெத்சதபாடு சதடிவெந்த அவெனிடம
இனிதபாக முகம வகபாடுத்துப் சபசபாமல் தயங்கி
நின்றபாள கண்ணுக்கினியபாள.
"இருந்தபாற் சபபாலிருந்து புதரபாகிவிடுவெதும
வபண்களுக்கு ஒரியல்பு சபபாலிருக்கிறது" என்று
குத்தலபாகப் சபச்மசத் வதபாடங்கினபான்
சபாரகுமபாரன். அதற்கும அவெளிடமிருந்து
மறுவமபாழி இல்மல. சவெறுபுறம தருமபித்

தமலகுனிந்தபடி நின்றபாள கண்ணுக்கினியபாள.
அவெளுமடய மனமபாறுதலுக்கும,
வமளனத்துக்கும கபாரணமபாக என்ன
நிகழ்ந்தருக்க முடியுவமன்பமத அவெனபால்
அநுமபானிக்க முடியவில்மல.
சிகண்டியபாசிரியருடன் வபரியபபாண்டியரும
கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்தற்குச் வசன்று
அவெமள மருட்டியதும வவெருட்டியதும
அவெனுக்குத் வதரியபாது.
"சிகண்டியபாசிரி. ருமடய இமசயிலக்கணசம
உன்மன இலட்சியமபாகக் வகபாண்டுதபான்
பிறந்தருக்கிறது! இப்படி வயல்லபாம
மகிழ்ச்சிகரமபான நிகழ்ச்சிகள நமடவபற்றுவெரும
சபபாது நீ துயரப்படுவெதன் கபாரணமதபான்
எனக்குப் புரியவில்மல கண்ணுக்கினியபாள!"
என்று மறுபடியும அவென் அவெமள அணுகிக்

சகட்டசபபாது அவெள விழிகளில் நீர் தரளுவெமதக்
கண்டபான். வெபார்த்மதகளபால் விளக்கப்படபாத
அந்த சமபானமபான சசபாகம அவென் இதயத்மத
அறுத்தது. அழுமகக்கிமடசய ஒவ்வவெபாரு
வெபார்த்மதயபாக அவெள கூறினபாள :
"இலட்சணங்கள பிறக்கும அவெசரம சில
சமயங்களில் இலட்சியங்கமளசய
அழித்துவிடுகிறது என்பமத நீங்கள
உணரசவெண்டும."
"இருக்கலபாம! ஆனபால் நீ சபசுகின்ற 'வதபானி'மய
என்னபால் விளங்கிக்வகபாளள
முடியவில்மலசய?"
"இயல்புதபாசன? வசபாற்கமளத்தபான்
விளங்கிக்வகபாளள முடியும. வதபானிகமள
உணரத்தபான் முடியும."

இதற்கு மறுவமபாழி ஒன்றும கூறபாமல்
சிறிதுசநரம அமமதயபாயிருந்த
இமளயபபாண்டியன்,
"நல்லது! இனி நபான் வெந்த கபாரியத்மதச்
வசபால்லிவிட்டுப் புறப்படசவெண்டியதுதபான்.
இமசயிலக்கண அரங்சகற்ற விழபாவுக்கபாக
உன்மன அமழக்கவெந்சதன். சிகண்டியபாசிரியர்
இலக்கண நூற்பபாக்கமள ஒவ்வவெபான்றபாக
அமவெயில் கூறி விளக்கியதும
அதற்சகற்றமுமறயில் நபானும நீயும இமசபபாடி
இலக்கணங்களுக்கு இலட்சியம கபாட்ட
சவெண்டும."
"நீங்கள அரசகுமபாரர். எதற்கும எந்த இடத்தலும
இலட்சன இலட்சியங்கள கூறமுடியும, நபாங்கள
நபாசடபாடிப் பபாண்குடி மக்கள. எங்களுமடய

வபருமமயும, புகழ்களும வெமரயறுக்கப்பட்ட
எல்மலசயபாடு நின்றுவிடக்கூடியமவெ. நபாங்கள
சிலவெற்மற அமடயமுடிந்து பலவெற்மற
அமடய முடியபாமல் தவிக்கும ஏமழகள" என்று
அவெள கூறியசபது அழுமகயும, விமமலும
குரமல அமடத்தன.
"உன் மனத்மத யபாசரபா வெலிய முயன்று
வகடுத்தருக்கிறபார்கள. இந்த நிமலயில் நபான்
என்ன கூறினபாலும ஏற்றுக் வகபாளளமபாட்டபாய்.
அரங்சகற்ற விழபாவுக்கு வெபா அங்சக
சிகண்டியபாசிரியர் உன்மனக் கூப்பிட்டுப்
பபாடசவெண்டும சபபாது மறுக்கபாமல் யபாழுடன்
வெந்து பபாடு..." என்று சவெண்டிக்வகபாண்டு
அவெளுமடய மறுவமபாழிமய எதர்பபாரபாமசல
புரவிசயறிப் புறப்பட்டுவிட்டபான் சபாரகுமபாரன்.

அவெனுமடய புரவி அந்த இடத்மதவிட்டு
மமறந்த மறுகணசம அவெள சகபாவவென்று
கதறியழத் வதபாடங்கினபாள. அவெளுளசள
குமுறிக்வகபாண்டிருந்த உணர்ச்சிகள வவெடித்துக்
கிளர்ந்தது சபபாலபாயின. கடமலயும,
மணற்பரப்மபயும, புன்மன மரங்கமளயும,
அவெற்வறபாடு தன்மனச் சூழ்ந்துவிட்ட
தனிமமமயயும உணர்ந்தவெளசபபால் சநடுசநரம
குமுறிக் குமுறி அழுது தீர்த்தபாள அவெள.
கடற்கமரக்கும மனிதனுமடய சசபாகத்துக்கும
உலகு வதபாடங்கிய நபாளமுதல் ஏசதபா ஒரு
வதபாடர்பு இருக்கசவெண்டும சபபாலிருக்கிறது!
இல்மலயபானபால் இரங்கமலயும சசபாகத்மதயும,
சபசும வநய்தல் தமணமய ஏன் கடற்கமரயபாக
அமமத்தருக்கப்சபபாகிறபார்கள? தன்
உணர்ச்சியின் சவெதமனகள எல்லபாம தீருமவெமர

அங்கிருந்து அழுதபின்சப புன்மனத்
சதபாட்டத்தற்குத் தருமபமுடிந்தது அவெளபால்.
முதல் முதலபாக நகரணிமங்கல விழபாவிற்கு
வெருகிற வெழியில் சபாரகுமபாரமனச் சந்தக்க
சநர்ந்ததுமுதல் பமழய நிமனவுகமள
ஒவ்வவெபான்றபாக நிமனக்க முயன்றபாள அவெள.
அப்சபபாது கபபாடபுரத்து முத்து வெணிகன் என்று
இமளய பபாண்டியன் தன்மனப் வபபாய்யபாக
அறிமுகப்படுத்தக்வகபாண்டது நிமனவுக்கு
வெந்தது அவெளுக்கு. அப்சபபாதும அதற்குப்பின்பு
சந்தக்க சநர்ந்த சவெமளகளிலும
இருவெருக்குமிமடசய நிகழ்ந்த அழகிய
உமரயபாடல்கமள எல்லபாம வதபாகுத்து
நிமனவுகூர்ந்தபாள. சதருலபாவின்சபபாது
உலபாக்சகபாலத்தசல சபாரகுமபாரனின்

எழிற்சகபாலத்மதக் கண்ட கபாட்சி இன்னும
அவெள மனக்கண்களில் அப்படிசய இருந்தது.
ஒவ்வவெபான்றபாக நிமனத்துக்வகபாண்சட
வெந்தவெளுமடய நிமனவு அறுந்து சசபாகம
மீண்டும வதபாடங்குகிற இடமபாக வெபாய்த்தது
முதயபபாண்டியரும, சிகண்டியபாசிரியரும
சசர்ந்துவெந்து தன்மனச் சந்தத்த சந்தப்மப
நிமனவுகூருவெது. அந்தச் சந்தப்மப
நிமனவுகூருதசல மற்ற எல்லபா இனிய
நிமனவுகமளயும அழிப்பதபாக இருந்தது.
அவெளுமடய இனிய அநுரபாக நிமனவுகமள
எல்லபாம. மறக்கச் வசய்யும சபரிடியபாக இருந்தது
வபரியபபாண்டியரின் வெரவும வெந்து தன்னிடம
உமரயபாடிய கடுமமயபான உமரயபாடலும.

31. யபாழ் நழுவியது

கபபாடபுரத்தன் அரசமவெயில் அன்று சகபாலபாகல
வவெளளம. இமடச்சங்கப் புலவெர்கள யபாவெரும
வெரிமச வெரிமசயபாகப் புலமமச் வசருக்குடசன
வீற்றிருந்தபார்கள. கிழச்சிங்கம சபபால்
வபரியபபாண்டியர் புலவெர்களுக்கு நடுநபாயகமபாகச்
சிகண்டியபாசிரியருடன் அமர்ந்தருந்தபடியபால்
பட்டத்து முமறப்படி அநபாகுலபபாண்டியன்
தனிசய வகபாலுவீற்றிருந்ததுகூட அங்கு
எடுப்பபாகத் வதரியமுடியபாது சபபாயிற்று. வபரிய
பபாண்டியருக்கும சிகண்டியபாசிரியருக்கும
நடுசவெ அடக்க ஒடுக்கமபாகப் பணிவுடன்
இமளயபபாண்டியன் சபாரகுமபாரனும
அமர்ந்தருந்தபான். அவெனுமடய கண்கள
கூட்டத்தல் யபாமரசயபா

துழபாவிக்வகபாண்டிருந்தன. அப்படி அவென்
யபாமரசயபா துழபாவித் சதடுவெமதப்
வபரியபபாண்டியரும சிகண்டியபாசிரியரும
அவெனறியபாமல் கவெனித்துத் தங்களுக்குள ஒருவெர்
முகத்மத மற்வறபாருவெர் குறிப்பபாகப்
பபார்த்துக்வகபாண்டபார்கள.
சிகண்டியபார் ஒருவெருக்கு மட்டும அந்த
நிமலயில் இமளய பபாண்டியன்சமல் மிகவும
அநுதபாபமபாக இருந்தது. உளளுற
மனத்துக்குளசளசய அரசகுல தர்மங்களின்
கடுமமயபான வநறி துமறகமள வவெறுத்தபார்
அவெர் பிரியமுளள இருவெருக்கு நடுசவெ
ஏற்றத்தபாழ்வு - வபருமம - சிறுமம கற்பிக்கும
இரபாசகமபீர வெபாழ்வின் வகபாடுமமயினபால்
இமளயபபாண்டியன் சபாரகுமபாரன் தன்
இருதயத்தசல வெபாழ்நபாள முழுவெதும மறக்க

முடியபாத சசபாகம ஒன்மறத் தபாங்க சநரிடப்
சபபாவெமத எண்ணி அவெர் தவித்தபார். பபாவெம!
இமளயபபாண்டியனுக்குப் வபரிய பபாண்டியர்
வசய்தருக்கும ஏற்பபாடு வதரிந்தருக்க
நியபாயமில்மல. அரங்சகற்றத்தற்கபாகக்
கூடியிருந்த அமவெயின் வியூகத்தல் கமடசி
வெரிமசயபாக எங்சகபா ஒரு மூமலயில் பபாணர்கள
அமரவும, நிற்கவும இடம விடப்பட்டிருந்தது.
விழபாவில் கண்ணுக்கினியபாளும பபாடுவெதற்குப்
வபரியபபாண்டியரின் இமசமவெச் சிகண்டியபார்
சபாமர்த்தயமபாகப் வபற்றிருப்பபார் என்று
இமளயபபாண்டியன் நிமனத்தருந்தபான்.
சிகண்டியபார் நிமலமமசயபா இருதமலக்
வகபாளளி எறுமபபாக இருந்தது.
வபரியபபாண்டியருக்கு அஞ்சசவெண்டிய
நிமலயில் இருந்த அவெசர
இமளயபபாண்டியனுக்கு

அநுதபாபப்படசவெண்டிய நிமலயிலும இருந்தபார்.
முடிநபாகமன அருசக கூப்பிட்டு அரங்சகற்று
விழபாவிற்குக் கண்ணுக்கினியபாளும அவெள
வபற்சறபாரும வெந்தருக்கிறபார்களபா இல்மலயபா
என்று பபார்த்து அறிந்து வெரச்வசபால்லலபாம என்று
இமளயபபாண்டியன் எண்ணினபாலும அவ்வெபாறு
வசய்ய முடியபாமலிருந்தது. ஒரு புறம
சிகண்டியபாரும மறுபுறம வபரியபபாண்டியரும
அமர்ந்து அவெமனச் சிமற மவெத்ததுசபபாலிருந்த
அந்தச் சூழ்நிமலயில் முடிநபாகமன அருசக
கூப்பிடவும இயலபாதுசபபால் சதபான்றியது.
கண்ணுக்கினியபாள வெந்தருக்கிறபாளபா இல்மலயபா
என்று வதரிந்துவகபாளளும ஆர்வெசமபா கட்டுக்கு
அடங்குவெதபாக இல்மல. வெபாழ்க்மகயின்
உயரத்தலிருக்கும ஒருவென் அதன் கீழிருக்கும
தன்னுமடய அந்தரங்கமபான சிசனகிதமனசயபா,

சிசநகிதமயசயபா, கபாணுகிற அளவு இறங்கி
வெரமுடியபாமற் சபபாவெதுசபபால் வகபாடுமம
சவெவறபான்றுமில்மல என்று சதபான்றியது
இமளயபபாண்டியனுக்கு. புலவெர்களின் பபாயிரம,
சிறப்புப் பபாயிரங்களுடன் நூல் அரங்சகற்றம
வதபாடங்கியது. சிகண்டியபாசிரியர் - பபாண்டியர்
தமலநகமரயும, வபரியபபாண்டியமரயும,
அநபாகுலமனயும புகழ்ந்து பபாடியபின், இமளய
பபாண்டியர் சபாரகுமபாரருக்கு இமசநுணுக்கம
அறிவிப்பதன் வபபாருட்டு அந்நூல்
இயற்றப்படுவெதபாகவும வதபாடங்கி நூற்பபாக்கமள
ஒவ்வவெபான்றபாகக் கூறி விளக்கி
அரங்சகற்றலபானபார். சில பண்வெரமபுகளுக்கு
ஏற்ப இமளயபபாண்டியசன அங்கு பபாடியும
கபாண்பித்தபான். புலவெர் வபருமக்கள
சிகண்டியபாசிரியமர சநபாக்கி ஐய
வினபாக்கமளயும, தமட வினபாக்கமளயும

எழுப்பினர். அவெற்றுக்வகல்லபாம சிகண்டியபார்
மறுவமபாழி கூறினபார். இமளயபபாண்டியன் மன
நிமமதயில்லபாமல் அங்கிருந்தபான். அவெனுமடய
கண்கள கூட்டத்மதசய துழபாவிக்
வகபாண்டிருந்தன.
இறுதயில் ஒருவெபாறபாகத் தன் மனத்துக்கு
இனியவெளபாகிய கண்ணுக்கினியபாள
நின்றுவகபாண்டிருந்த இடத்மதயும
அவென் பபார்த்துவிட்டபான். கடற்கமரப் புன்மனத்
சதபாட்டத்தல் தங்கியிருந்த பபாணர்கள
எல்லபாரும நின்றுவகபாண்டிருந்த ஒரு மூமலயில்
அவெளும கண் கலங்கி நின்று வகபாண்டிருப்பமத
அவென் கண்டுவகபாண்டபான். அவென் உளளம
பதறியது. "இமசயிலக்கண நூலின்
அரங்சகற்றத்தல் பபாணர்கமளவிட சவெறு
யபாருக்கு உரிமம இருக்கிறது? அவெர்கமள

எல்லபாம எங்சகபா ஒரு சகபாடியில் இருக்கச்
வசய்தருப்பது ஏன்?" என்வறல்லபாம அவென்
மனத்தல் சந்சதகங்களும வகபாதப்புக்களும
கிளர்ந்தன. ஆயினும அவெற்மறப்
பபாட்டனபாரிடம சகட்க அஞ்சினபான் அவென்.
அவெனுமடய பபார்மவெ சபபாகிற
இடங்கமளவயல்லபாம கவெனித்துக்வகபாண்சட
அருகில் அமர்ந்தருந்த பபாட்டனபாசரபா, "எங்சக
கவெனிக்கிறபாய் சபாரகுமபாரபா? ஆசிரியருக்குச்
வசவிவகபாடுத்து நூமலக் சகள. பரபாக்குப்
பபார்க்கபாசத!” என்றபார். இதல் அவெருமடய
சூழ்ச்சி ஏசதபா இருப்பதபாகத் சதபான்றினபாலும
அவெமரக் சகட்க முடியபாமல் தவித்தபான் இமளய
பபாண்டியன். அரங்சகற்றத்மதப் பற்றியும அதல்
அவெள பபாட சவெண்டியமதப் பற்றியும
கடற்கமரப் புன்மனத் சதபாட்டத்தல் அவெளிடம

தபான் கூறியவெற்மற எல்லபாம நிமனவு கூர்ந்தபான்
சபாரகுமபாரன். அவெளமப அரங்கிற்குளளசய
வெரவிடபாமல் ஒதுங்கி நிற்கச் வசய்துவிட்ட
விதமய எண்ணி சநபாவெமதத் தவிர அப்சபபாது
அவெனபால் சவெவறதுவுசம வசய்ய முடியவில்மல.
அரங்சகற்றம மகிழ்ச்சிகரமபாக நமடவபற்றுக்
வகபாண்டிருந்தது.
"இலட்சனங்கள பிறக்கிற அவெசரம சில
சமயங்களில் இலட்சியங்கமளசய
அழித்துவிடுகிறது" என்பதபாக அன்று அவெள
கூறியது நிமனவு வெந்தது அவெனுக்கு
அரங்சகற்றம முடிந்தபின்பபாவெது அவெள நிற்கிற
இடத்மதத் சதடி ஒடசவெண்டுவமன்பது அவென்
ஆவெலபாயிருந்தது. தபான் ஒர் அரசகுமபாரனபாகப்
பிறந்ததற்கபாக அதற்கு முன்பு எப்சபபாதும
இல்லபாத அளவிற்கு அன்று வெருத்தப்பட்டபான்

அவென். ஒருவெபாறு அரங்சகற்றம நிமறகிற நிமல
வெந்தது. சிகண்டியபாசிரியர் இலக்கண நூலின்
இறுத நூற்பபாமவெ விளக்கிக்
வகபாண்டிருந்தபார். அரசமவெமயச் சசர்ந்த இமசப்
புலவெர்கள அதற்கு சமற்சகபாள பபாடிக்கபாட்டத்
வதபாடங்கினபார்கள. பபாடி முடிந்ததும,
இமளயபபாண்டியன் நிமனத்ததற்கு மபாறபாகச்
சங்கப் புலவெர்களும அமவெயிலிருந்த அறிஞர்
வபருமக்களும, அவெமனயும, அவெனுமடய
பபாட்டனபாமரயும சூழ்ந்துவகபாண்டு விட்டபார்கள.
பபாட்டனபார் அவென் மகமய அன்பபாகப் பற்றிக்
வகபாண்டு நிற்கிற பபாவெமனயில் அவென் எங்கும
நழுவெ முடியபாதபடி பிடித்துக்வகபாண்டு விட்டபார்.
புலவெர்களின் புகழுமரகள அவெனுமடய
வசவிமய நிமறக்கத் வதபாடங்கின.

"இமளயபபாண்டியருமடய
குரலினிமமக்கபாகசவெ இப்படிசயபார்
இமசயிலக்கணம சதபான்றியது சபாலப்வபபாருத்த
முமடயசத" என்றபார் ஒரு புலவெர்.
"சிகண்டியபாசிரியர் தருணமறிந்து இந்த
இமசயிலக்கண நூமல அரங்சகற்றியுளளபார்"
என்று புகழ்ந்தபார் சவெசறபார் புலவெர். யபாருமடய
வெபாயபால் புகழக்சகட்டு மகிழசவெண்டுவமன்று
அவென் ஆமசப்பட்டபாசனபா அந்தப்
புகழுமரமயக் சகட்கமுடியபாமலிருந்தது. அவெள
தன்சனபாடு வெந்தருக்கும வபற்சறபார்களுடனும
பிற பபாணர் கூட்டத்தனருடனும, அங்கிருந்து
புறப்படுவெதற்கு முன்னரபாவெது அவெமளக் கண்டு
இரண்டு வெபார்த்மதகள
சபசிவிடசவெண்டுவமன்று அவென் தவித்தபான்.
ஆனபால் முடியவில்மல. . . -

நீண்ட சநரத்துக்குப் பின் அந்த அமவெயிலிருந்து
அவெனும, அவெமனச் சுற்றிப் வபரியபபாண்டியர்,
சிகண்டியபார், தந்மத அநபாகுலன்,
முதலிசயபாருமபாக வவெளிசயறியசபபாது,
வசல்லுகிற வெழியில் கண்ணுக்கினியபாள நின்ற
பகுத வவெறுமமயபாயிருந்தது. அமவெக்கு
வவெளிசய எங்குசம யபாருசம இல்மல. ஆனபால்
இவதன்ன? அவெள நின்றுவகபாண்டிருந்த
இடத்தல் அவெளுமடய யபாழ் அல்லவெபா
சகட்பபாரற்று வீழ்ந்துகிடக்கிறது?
இமளய பபாண்டியன் பதற்றத்சதபாடு தன்மனச்
சுற்றியிருந்தவெர்களிடமிருந்து பிரிந்து விலகிச்
வசன்று அந்த யபாமழ எடுத்தபான். அது சற்சற கீறி
உமடந்தருந்தது.

'யபாருமடய யபாழ் கீசழ விழுந்தசபபாவதல்லபாம
அவென் விமரந்து எடுத்தளித்தருந்தபாசனபா அந்த
யபாழ் இப்சபபாது கீசழ விழுந்து
உமடந்சதவிட்டது' என்ற உண்மம மிகவும
சவெதமனயளிப்பதபாக இருந்தது. அது
அவெளுமடய யபாழ்தபான் என்பதல் சிறிதும
ஐயசம இல்மல. விரக்தயிசலபா, சகபாபத்தசலபா,
அல்லது தபான்
பபார்க்கசவெண்டுவமன்பதற்கபாகசவெசயபா அவெள
அமத அப்படி அங்சக சபபாட்டுவிட்டுப்
சபபாயிருக்கசவெண்டும என்று அவெனபால்
அதுமபானம வசய்ய முடிந்தது. இமத அதுமபானம
வசய்யுமசபபாது பரிதபாபத்துக்குரிய அந்த
அரசகுமபாரனின் கண்கள கலங்கின. மககள
நடுங்கின. வநஞ்சம துடிதுடித்தது. நடுங்கும
மககளபால் அந்த யபாமழ எடுத்துச் வசன்றசபபாது
அவென் கபால்கள பின்னின. நமட தளர்ந்தது.

அந்த யபாழ் ஒன்றபாவெது அவெள ஞபாபகமபாகத்
தன்னிடமிருக்கட்டும என்று அவென் அமத
எடுத்து வெந்தமதக்கூடப் வபபாறுக்கபாமல்,
"இவதன்ன உமடந்த யபாழ் சபபாலல்லவெபா
சதபான்றுகிறது? உமடந்த வபபாருளகள யபாவும
அமங்கலமபானமவெ. தருமகள விலபாசம தகழும
அரண்மமன வெபாத்தயசபாமலயில் மவெத்தற்குரிய
தகுத அமங்கலப் வபபாருளகளுக்கு என்றுசம
இல்மல" என்று அமத
இமளயபபாண்டியனிடமிருந்து வெலியப் பறித்து
அகழியில் எறித்துவிட்டபார் வபரியபபாண்டியர்.
அந்தக் கபாட்சிமயக் கபாணச் சகிக்கபாமல்
சிகண்டியபாசிரியர் கண்கமள மூடிக்வகபாண்டபார்.
இமளயபபாண்டியசனபா பபாட்டனபார்சமல்
வவெறுப்புடசன ஒன்றும எதர்த்துப்
சபசமுடியபாமல் இருந்தபான். முடிந்தபால்
அன்றிரசவெபா, மறுநபாள கபாமலயிசலபா,

கடற்கமரக்குச் வசன்று அவெமளக்
சகபாபித்துக்வகபாளளவும எண்ணினபான்.
'கவிஞனின் எழுத்தபாணியும பபாணர்களின்
யபாழும வெபாழ்க்மகயின் சசபார்வுகளில்கூட
அவெர்களிடமிருந்து கீசழ நழுவிவிடக்கூடபாது'
என்று நபான் முன்பு கூறியமத மறந்து விட்டபாயபா
மகயிலிருந்த யபாழ் உமடவெதுசபபால்
கீசழசயபாட உனக்கு எப்படி மனம வெந்தது
வபண்சண? - என்வறல்லபாம
இடித்துமரக்கசவெண்டுவமன்று
நிமனத்துக்வகபாண்டபான். ஆனபால் அன்று
மபாமலசயபா இரசவெபா, அவென் எங்கும சபபாக
முடியபாமல் சிகண்டியபாசிரியரும,
வபரியபபாண்டியரும அவெனுடசனசய
இருந்துவிட்டனர். சிகண்டியபாசிரியர் ஒன்றும
சபசவில்மல.

வபரியபபாண்டியர் மட்டும, 'ஒர் அரசகுமபாரன்
மமல குமலந்தபாலும நிமலகுமலயபாத
தடசித்தமுமடயவெனபாக இருக்கிற
மனப்பக்குவெம வபறசவெண்டும. கமலகசளபா,
கமலத்தறசனபா அவென் வதபாழிலல்ல கமலகமள
அவென் இரசிக்கலபாம. ஆனபால் ஆண்மமதபான்
அவென் சதசத்மதக் கபாக்கும' என்வறல்லபாம
சமபந்தபா சமபந்தமின்றி உபசதசம வசய்யத்
வதபாடங்கினபார். வபபாறுமமயபாக அவெற்மற
அவென் சகட்டுக் வகபாளள சவெண்டியதபாயிற்று.
அன்றிரவு சபாரகு மபாரனுக்கு உறக்கம
வகபாளளவில்மல. எப்சபபாது விடியும என்ற
ஆவெலிசல மஞ்சத்தல் புரண்டு
வகபாண்டிருந்தபான் அவென். விடிந்தது.
பரபரப்பபான மனநிமலசயபாடு புரவிசயறிக்
கடற்கமரக்கு விமரந்தபான் அவென். அங்கு வசன்று

அவென் கண்டவதன்ன? கடற்கமரப் புன்மனத்
சதபாட்டம வவெறுமமயபாயிருந்தது. அங்கு
பபாடியிறங்கியிருந்த பபாணர்கள எல்லபாரும
புறப்பட்டுப் சபபாயிருந்தபார்கள. அருசக இருந்த
மீனவெர்கள சிலரிடம விசபாரித்ததல் முதல்
நபாளிரசவெ அவெர்கள ஒழித்துக்வகபாண்டு
புறப்பட்டுவிட்டதபாகத் வதரிந்தது. அவென்
தவித்தபான். மனம பதறினபான். இலட்சணங்கள
பிறக்கும அவெசரத்தல் இலட்சியங்கள
அழிவெதும உண்டு' என்று அவெள கூறிய
வசபாற்கமளசய மீண்டும நிமனத்தபான். ஏசதபா
ஒரு பரபரப்பில் புரவிமய விமரந்து வசலுத்தக்
கபபாடங்கமளக் கடந்து புறநகருக்கு வெந்தபான்.
'அவெமளப் பின் வதபாடர்ந்து பிடித்துவிடலபாம' என்ற வவெறிசயபாடு வபரும பபாண்டிய ரபாஜ
பபாட்மடயில் சிறிது வதபாமலவு வசன்றபின், 'அது

சபாத்தயமில்மல' என்று அவெநமபிக்மகசயபாடு
மீண்டும தளர்ந்து தருமபினபான்.
எதசர அவென் பபாட்டனபார்நிறுத்தய மபாவபரும
புகழ்மிக்க வசமவபபாற் கபபாடங்கள
வவெயிவலபாளியில் மின்னுவெது வதரிந்தது.
எதர்கபாலத்தல் வபயர் வசபால்ல முடிந்த பல
கபாரியங்கமளச் சபாதக்க வெல்ல சரித்தரத்மத
உமடய அந்த இளம ரபாஜ குமபாரனின் இதயம
குருதநீர் வெடித்தது அந்த விநபாடியில். மனித
இதயத்தன் அந்தரங்கமபான சங்கீதத்துக்கு எந்த
நபாளும உலகில் வெடிவெம தந்து
பபாடமுடியபாவதன்று உணர்ந்தவென்சபபால்
விரக்தசயபாடு அந்த வெபானளபாவிய கபபாடங்கமள
மீண்டும அவென் நிமிர்ந்து பபார்த்தசபபாது அவெனது
அழகிய விழிகளிர் நீர் மல்கியது. இப்சபபாது
அவெனுமடய மனமும ஒரு கபபாடம

ஆகிவிட்டது. மனத்துக்கினிய ஒருத்தயின் மிக
இனிய நிமனவுகமள உளசள மவெத்துப் பூட்டிக்
வகபாளளசவெண்டிய நிமலமமயினபால்
அவெனுமடய தமலநகமரத் தவிர அவென்
மனமுமகூட ஒரு கபபாடபுரம ஆகிவிட்டது.
'எதர்கபால வெரலபாறு தன்மனயும - தனக்கபாகப்
பிறந்து இமசயிலக்கண நூமலயும பற்றி அறிகிற
அளவு உலகம தன் கபாதலின் ஏமபாற்றத்மத
எங்சக அறியப் சபபாகிறது?'
என்வறண்ணியவெபாசற குதமரமய வமல்லச்
வசலுத்தயபடி மீண்டும நகருக்குள
தருமபினபான் சபாரகுமபாரன். சகபா நகரத்தன்
மபாவபரும கபபாடங்கள தறக்கப்பட்ட அந்த
இனிய மவெகமற சவெமளயிசல அந்த
அநுதபாபத்துக்குரிய இளவெரசனின்
மனத்துக்குளசள இரண்டு கபபாடங்கள

மூடிக்வகபாண்டன. அந்த மூடிய
கபபாடத்துக்குளசள ஒரு நளின சங்கீதம
இமடயறபாமல் ஒலித்துக்வகபாண்சட இருக்கும.
அதற்கு மூப்பில்மல. சசபார்வில்மல.
ஒய்வில்மல. உமலவில்மல. ஏவனன்றபால் இந்த
உலகில் எந்த நபாளும மனித இதயத்தன்
அந்தரங்கமபான சங்கீதத்துக்கு வெடிவெம தந்து
பபாடமுடிவெதல்மல.

