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பம்மல் சம்பந்த த யார் அவர்களின் 
"விஜய ரங்கம் (நாடகம்)" 

 
    source: 
    விஜய ரங்கம் 
    --அல்ல  -- 
    "ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க" 
 
    இந்த ந ன நாடகம் 
    ராவ் சாெஹப் ப.சம்பந்த த யார், பி.ஏ., பி. எல்., 
    அவர்களால் இயற்றப்பட்ட . 
 
    தல் பதிப் , 1916 
    ெசன்ைன.    ெடௗடன் கம்ெபனியாரால் அச்சிடப்பட்ட . 
    காபி-ைரட்         விைல அணா 12. 
    ----------------------------------------------------------- 
 
இந்த லாசிாியரால் இயற்றப்பட்ட மற்ற தமிழ் நாடகங்கள்:- 
 
    "லீலாவதி-சுேலாசைன", கள்வர் தைலவன்", இரண்  நண்பர்கள்", 
    "மேனாஹரன்", "சத் ஜித்", "சாரங்கதரன்", "ேவதாள உலகம்", 
    "யயாதி", "காலவாிஷி", "அமலாதித்யன்", "மார்க்கண்ேடயர்", 
    "ேபயல்ல ெபண்மணிேய", "ரத்னாவளி", "ெபான் விலங்குகள்", 
    "மகபதி", "நற்குல ெதய்வம்", "வி ம்பிய விதேம", "ெமய்க்காதல்", 
    "வாணீ ர வணிகன்", "காதலர் கண்கள்", "சி த்ெதாண்டர்", 
    "சிம்ஹளநாதன்", ரஜ த்ர ரன்", " ஷ்பவல் ", த யன. 
 
    ------------ 
    INSCRIBED 
    TO 
    THE BELOVED MEMORY OF 
    MY PARENTS. 
    ------------------ 
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    PREFACE. 
 
    With reference to the Indian Stage, though the days of the Romantic drama are not 
yet over, yet I feel that the theatre going public are beginning to appreciate the great 
usefulness and educative value of social dramas depicting Indian life of the present 
day. My first attempt at such a drama was, "The Golden Fetters", and the success 
with which that was received, has induced me to write this one entitled "Vijia 
Rangam". 
 
    I take this opportunity to mention, that I have resolved to charge a small Royalty, 
for each one of my dramas being staged-the money to go at present to the Building 
Fund of the Suguna Vilasa Sabha-to erect a suitable theatre at Madras. I feel certain 
that considering the object, Societies both professional and amateur, will not grudge 
paying a small sum, every time they stage this or any other drama of mine. 
 
    I think it will be better if I clear a misconception; my formal permission is necessary 
every time any one of my dramas is staged by anybody. 
 
    PAMMAL LODGE, 
    MADRAS         THE AUTHOR 
    1st September '16. 
------------------------------- 
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     விஜய ரங்கம் -அல்ல - 
    "ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க" 
 
    நாடக பாத்திரங்கள். 
 
    விஜயரங்கப் பிள்ைள  ஓர் லாசிாியன் 
    ரங்கநாதப் பிள்ைள, நண்ப ம்  விஜயரங்கப் பிள்ைளயின் பந் ம் 
    தாேமாதரம் பிள்ைள.  விஜயரங்கப் பிள்ைளயின் மாமனார். 
    சுப்பராய ஐயர்.  ஓர் வக்கீல் 
    தி ெமஞ்ஞான த யார் ஓர் பணக்காரச் சீமான்; 
    காி கி ஷ்ண நாயக்கர்  ஓர் வேயாதிகன் 
    பரஞ்ேசாதி  விஜயரங்கம் பிள்ைளயின் ேவைலயாள் 
    கி ஷ்ண ராவ்  ஓர் வயித்தியர் 
    ேகாவிந்தராஜ த நார் ஓர் உதவி வயித்தியர் 
    அ.ர. . த்ைதயன் ெசட்   ஓர் நாட் க்ேகாட்ைடச் ெசட்  
    கி ஷ்ணசாமி த யார், 
    த் கி ஷ்ண நா  }  நாடகமா பவர்கள் 
    சாமிநாதன்  விஜயரங்கப் பிள்ைளயின் மகன் 
    மங்ைகயர்க்கரசி  விஜயரங்கப் பிள்ைளயின் மைனவி 
    ராேஜஸ்வாி  ரங்கநாதப் பிள்ைளயின் மைனவி 
    அன்ன ரணி  ஓர் ைகம்ெபண் 
    மேனான்மணி  தி ெமஞ்ஞான த யார் குமாரத்தி 
    ேலாகநாயகி  நாடகமா பவள் 
   ஓர் பிச்ைசக்காரன், ஜனங்கள், ஓர் ேவைலக்காரன், எட் ன ரம் 
    ஜமீன்தார், ேவஷதாாிகள், ஓர் கான்ஸ்ெடபில், ஓர் குதிைரக்காரன் த ேயார். 
    -------------------------------- 
 

விஜய ரங்கம் அல்ல  ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க. 
 
    கைத நிகழ் இடம்:- தி ெநல்ேவ யி ம், ெசன்ைனயி ம். 
    கைத நிகழ் காலம்:- 1926 
 

தல் அங்கம் - தல் காட்சி 
 
    இடம்- தி ெநல்ேவ யில் தாம்ரபர்ணியின் கைரேயாரமா ள்ள 
    ஓர் ெமத்ைத ட் ன் ேமல்மா யில் ஓர் அைற. 
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    கிழக்குப் றத்தில் திறந்தி க்கும் பலகணி வழியாக ஓ கிற நதி ெதாிகிற . 
    அைறயின் ேமற்குப் றத்  வாயில் வழியாக மா க்கு வ கிற ப க்கட்  
    ெதாிகிற . அைறயி ள்ள சாமான் கெளல்லாம் மிக ம் ஒ ங்காய் 
    ைவக்கப்பட் க்கின்றன. ஒ  ைலயில் ைண த ய வாத்தியக் 
    க விகள் இ க்கின்றன. இன்ெனா  ைலயில் சித்திரப் படம் எ ம் 
    க விக ம், இப்ெபா  தான் எ தி ந்த பட ெமான் ம்   
    ைவக்கப்பட் க்கின்றன. அைறயின் வடக்கு ெதற்கு சுவர்களின் ஓரமாக  
    ஆங்கிேலய தமிழ்ப் ஸ்தகங்கள் வாிைச வாிைசயாக அ க்கப்பட் க்கின்றன.  
    பச்ைசப்பட்  ஜாலர் கட்டப்பட்ட தீபெமான்  அைறயின் மத்தியி ள்ள 
    ேமைஜயின்மீ  எாிந் ெகாண் க்கிற . அதன் இ பக்கங்களி ம் பிைழ  
    தி த்தேவண் ய அந்தக் காகிதங்கள் ைவக்கப்பட் க்கின்றன. 
 
    ப க்கட் ன் வழியாக ைககைளத் ைடத் க்ெகாண்  விஜயரங்கப் 
    பிள்ைள ம் ரங்கநாதப் பிள்ைள ம் அைறக்குள் வ கிறார்கள். 
 
    [சிாித் க்ெகாண்ேட] ஆம், ஆம்! இன்ைறத்தினம் மைழ 
    எப்ப  திடீெரன்  வந்தேதா, அப்ப த்தான் திடீெரன்  நீ ம் வந்தாய். 
    [இ வ ம் பிரம்  நாற்கா கைள இ த் க்ெகாண்  பலகணி 
    ஓரமாக உட்கா கிறார்கள்] 
 
    ர. என்ன மைழ! என்ன காற் ! என்ன இ  மின்னல்! 
            அ ம் பகற்ெபா தில்! 
 
    வி. காைலயில் சூர்ேயாதய காலத்தில் என்ன களங்கரஹிதமாயி ந்த  
            ெதாி மா ஆகாயம்? திடீெரன்  இன்ைறக்குள் இப்ெப ம் யல் 
            அ க்குெமன்  எவனா ம் கூறியி க்க யா . 
 
    ர. அப்ப த்தான் வ கின்ற நமக்கு ேநாி ம் தீைமக ம் 
            -திடீெரன் - ன்குறிப்  ஒன் மின்றி 
 
    வி. ரங்கநாதம், நீ யாைரேயாபற்றி ேபசுகிறாய்-யா க்கு 
            அப்ப  ேநாிட்ட  இப்ெபா ? 
 
    ர. [ஒ வா  நைகத் ] யா க்காவ  அப்ப  ேநாிட்டால்தான் ெசால்ல 
            ேவண் ேமா? ெபா வில் ஊகிததறியலாகாதா? நீேய உன் திய கைதப் 
            ஸ்தகங்களில் இைதப்பற்றி எத்தைன ைற எ தியி க்கிறாய்? 
 
    வி. அ  சாிதான்-நீ கூறியேபா  எைதேயா குறிப்பிட்ட ேபால் ேதாற்றிய - 
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            அதி க்கட் ம்-என்கைடசி ஸ்தகம் உனக்குச் ேசர்ந்ததா? 
 
    ர. "ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க" என்ப தாேன? 
 
    வி. ஆம்-அைத ற்றி ம் ப த்தாயா? அல்ல  ஸ்தகம் அ ப்பியப ேய 
            இ க்கிறேதா? - த ல் ஸ்தகம் இ க்கிறதா, எங்ேகயாவ  
            ேபாக்க த்  விட்டாயா? 
 
    ர. இல்ைல இல்ைல! இ க்கிற -அைத நான்கு ஐந்  ைற ப த்ேதன், 
            தி ம்பித் தி ம்பி. 
 
    வி. ஆஹா! என்ன ஆச்சாியம்!-அ  தான் காற் மைழ அ த்த  இன் . 
 
    ஒ  தட் ல் தி த்தப்பட்ட பழம் த யன எ த் க்ெகாண்  
            ப  வழியாக மங்ைகயர்க்கரசி வ கிறாள். 
 
    ம. நான் வரலாேமா ? 
 
    வி. வா சீக்கிரம். 
 
    ர. யார் அ ?-- நீயா! என்ன அம்மா, நீ வ கிறதற்குக் 
            கூடவா ேகட் க்ெகாண்  வரேவண் ம்? 
 
    ம. அப்ப த்தான் உத்தர  ெசய்தி க்கிறார்கள். 
 
    ர. இெதன்ன விஜயரங்கம்? உனக்ெகன்ன பய த்தியமா? 
 
    வி. உனக்ெகன்ன ெசால்லாமல், அந்த கஷ்டம் எனக்கல்லேவா ெதாி ம். 
            இல்லாவிட்டால் நான் ஏதாவ  மிகுந்த க னமான விஷயத்ைதப்பற்றி 
            ஒேர சிந்ைதயாய் ேயாசித் க்ெகாண் க்கும்ெபா , பா ல் மிளகு 
            ள் ேபாடவா அல்ல  கல்கண்  ேபாடவா என்  ேகட்கவ வாள். 
            அவ்வள தான் அவள் த்தி-- 
 
    ம. [ஒன் ம் ேபசாமல் அவர்களி வ க்கும் மத்தியில் ஒ  சி  
            ேமைஜையப்ேபாட்  அதன் மீ  தான் ெகாண் வந்த தட்ைட 
            ைவக்கிறாள்]. 
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    ர. இெதல்லாம் என்ன ? நிஜமாகேவ எனக்கு வி ந்  
            பண் கிறீர்களா என்ன ? 
 
    வி. ஆம், உனக்குக் க யாணமானபின் இ தாேன தல் ைற 
            நீ இங்ேக வ வ  ? 
 
    ம. ஆம் நல்ல க யாணம்தான்! என்னதானி ந்தேபாதி ம் உற்றார் உறவினர் 
            என்  ேவண்டாமா? ெசாந்த உடன்பிறப்பா யில்லாவிட்டா ம், 
            இரண்டாங்காலாகத்தான் இ ந்தால் என்ன? க யாணம் என்  ஒ  
            க தமாவ  ேபாடேவண்டாமா? தகப்பனாாில்லாததற்கு 
            சிற்றப்பாராயி க்கிறாேர என்  அண்ணா க்காவ  ெதாிவிக்கலாகாதா? 
    வி. [பழத்ைதத் தின் க் ெகாண்ேட] சாிதான்- அவ க்குத் ெதாி 
            வித்தி ந்தால், ேவண்டாம் என்  ஒேர ஆட்ேசபைன 
            ெசய்தி ப்பார்-- அவ்வள  தான் பலன். 
 
    ர. இல்ைல அம்மா, நீ ேகாபித் க் ெகாள்ளாேத-- அங்ேக ேபாயி ந்த 
            இடத்தில், திடீெரன்  ம தினம் கூர்த்தம் என்  நிச்சயிக்கப்பட்ட . 
            அன்றி ம் இங்கி ந்  அவ்வள  ரம் யாழ்ப்பாணத்திற்கு 
            வரப்ேபாகிறீர்களா என்  ன்பாகத் ெதாிவிக்கவில்ைல. 
 
    ம. இல்ைல-- எனக்ேகேதா சந்ேதகமாயி க்கிற -- அவர்கள் ெசால் யப  
            [ தன் கணவைனப் பார்த் ] ஏேதா காரணமி க்கேவண் ம். 
 
    ர. இல்ைல அம்மா, அப்ப  ெயான் மில்ைல. 
 
    ம. ஏன் அண்ணிைய அைழத் க்ெகாண்  வரவில்ைல? 
 
    ர. திடீெரன்  நான் றப்பட்  வரேவண் யதாயிற் . 
 
    ம. என்ன அப்ப  அவசரமான ேவைல? 
 
    வி. [ரங்நாதத்தின் கத்ைத உற் ப் பார்க்கிறான்]. 
 
    ர. ஒ  காரணமாய் வரேவண்  ேநர்ந்த -- 
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    [வாயில் பழத்ைதப் ேபாட் க்ெகாண் ] 
            இன்ெனா ைற--வந்தால்--வ ம்ெபா  அைழத்  வ கிேறன். 
 
    ம. சந்ேதாஷம்--அதி க்கட் ம்--அண்ணி எப்ப  யி க்கிறார்கள்— 
            சிகப்பா யி க்கிறார்களா--மாநிறமா யி க்கிறார்களா? 
 
    வி. சாி, ஆரம்பித்தாயா?, அப் றம் என்ன நைக ேபாட் க் 
            ெகாள் கிறார்கள், என்ன ைடைவ கட் க்ெகாள் கிறார்கள், 
            எல்லாம் ேகட்க ஆரம்பிப்பாய் நீ! த்திசா தான்-- 
 
    ம. [தன் கணவைன உற் ப் பார்க்கிறாள்]. 
 
    வி. நீ கீேழ ேபா. 
 
    ம. [ேபாகும் ெபா ] இன்ெனா ைற வ ம்ெபா  எப்ப ம் 
            அண்ணிைய அைழத் க் ெகாண் தான் வர ேவண் ம். 
    [கீேழ இறங்கிப் ேபாகிறாள்] 
 
    வி. ப ப்பில்லாததின் ெக தி இ  தான்-ரங்கநாதம், என்ன 
            ேயாசித் க்ெகாண் க்கிறாய்?- 
 
    ர. அடடடா! என்ன மைடயனாயி க்கிேறன்! இ  வைரயில் 
            ேதாற்றாமல் ேபாயிற்ேற.- 
 
    வி. என்ன அ  ரங்கநாதம்? 
 
    ர. இங்ேகவா இப்ப -ெசால் கிேறன்- 
    [அைறயின் ைலயில் ைவக்கப் பட் க்கும் திதாய் எ தி ந்த 
    சித்திரப்படத்தின் எதிராக அைழத் க்ெகாண்  ேபாய்] இந்தப்படம் 
            ஒ வ ைடய கத்ைத ம் பார்த்  எ தியதல்ல ெவன்கிறாயா? 
 
    வி. இல்ைலெயன்  உனக்கு எத்தைன ைற ெசால்  யி க்கிேறன், 
            இ வைரயில், நீ வந்த  தல்? 
 
    ர. உண்ைமயில்? 
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    வி. இன்ெனா ைற என்ைன இப்ப க் ேகட்பாயாயின் எனக்குக் 
            ேகாபம்வ ம்-எத்தைன ைற ெசால்வ ?- இதில் நான் ஒளிப்பாேனன் 
            உன்னிடம்? –எனக்ெகன்ன பயமா? 
 
    ர. பயமில்லாதி க்கலாம்-ெவட்கமாயி க்கலாம்! 
 
    வி. ெவட்கமாவ ? உனக்ெகன்ன பயித்தியம் பி த்தி க்கிறதா என்ன? 
 
    ர. அப்ப யானால் உன்ைன  மறியாதப  நீ இைதச் ெசய்தி க்கேவண் ம்- 
            இந்தப் படம் மங்ைகயர்க்கரசியின் ஜாைடயாயி க்கிறதா இல்ைலயா? 
            இப்ப  வந் பார். 
 
    வி. என்ன? மங்ைகயர்க்கரசியின் ஜாைடயா? உனக்ெகன்ன பயித்தியம் 
            த்திவிட்டதா? அல்ல  இன்ைறத்தினம் இ ண்  மைழ ெபய்தெபா  
            மின்னிய மின்ன னால் கண் ெபாட்ைடயாய் விட்டதா? இந்தப் படத்தின் 
            அழெகங்ேக, மங்ைகயர்க்கரசிெயங்ேக? 
 
    ர. பி வாதம் பி க்காேத-இப்ப  அ கில்வா- அந்த கண் க்கு வாய் 
            எல்லாம் அப்ப ேய இ க்கிறதா இல்ைலயா பார்-அவசரப்படாேத- 
            அவள் அணிந்தி க்கும்ப யான ெதற்குத்திய ஆைட ஆபரணங்கைள 
            ெயல்லாம் கழற்றிவிட் , இேதமாதிாியான ஆபரணங்கைள ம் 
            ஆைடைய ம் அணிவித் ப் பக்கத்தில் நி த்திப்பார், அப்ப ேய அச்சில் 
            வார்த்த ேபா ல்லாவிட்டால் என் ெபயர் ரங்கநாதம் அல்ல! 
 
    வி. [ெகாஞ்சேநரம் படத்ைத உற் ப் பார்த் ] ஆம்-அந்த ஜாைட யி க்கிற - 
            வாஸ்தவம்தான்-இ வைரயில் நான்-இைதக் கவனிக்கவில்ைல. 
 
    ர. அம்மாதிாியாக நீ கவனிக்காத விஷயங்கள் அேநகம் இ க்குெமன்  நிைன. 
 
    வி. நிரம்ப ெகட் க்காரன்தான்-வா இப்ப  உட்கார்- 
    [இ வ ம் ன்பி ந்த இடம் ேபாய் உட்கா கிறார்கள்] 
            என்ன ேபசிக்ெகாண் ந்ேதாம் ெகாஞ்சம் ன்பாக?- ஆம்-நான் 
            கைடசியாக அச்சிட்டப் ஸ்தகத்ைதப்பற்றி. 
 
    ர. ஆம். 
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    வி. ஆமாம்-ஏன் வழக்கத்ைதப்ேபால் அப் ஸ்தகத்ைதப்பற்றி உன் 
            அபிப்பிராயத்ைத எனக் ெக தவில்ைல?- நன்றாகயில்ைலயா என்ன? 
 
    ர. நன்றாக இல்ைலயாவ ! - உனக்கப்ெபா ேத எ த ேவண் ெமன்றி ந்ேதன். 
            ஏேதா அவசரத்தில் மறந்ேதன். அந்த ஸ்தகம் வந்த டன் சாப்பாட்  
            ேவைள தவிர ஒேர ச்சாய் ப த் க்ெகாண் ந்ேதன்; இர  பன்னிரண்  
            மணியாகிவிட்ட ; அப்ப ேய ங்கி விட்ேடன். பிறகு ஐந்  மணிக்கு 
            விழித் க்ெகாண்  பார்த்தால், ராேஜஸ்வாி-அந்தப் ஸ்தகத்ைத ப த் க் 
            ெகாண் க்கிறாள்-இரெவல்லாம் கண் விழித் - என்னெவன்  ேகட்டால், 
            ஆரம்பித்த பிறகு மத்தியில் விட் விட யவில்ைல என்  ெசால் , பிறகு 
            கைடசி பக்கம் வைரயில் ப த்தபிறேக என்னிடம் ெகா த்தாள் 
            -பிறகு விசாாித்ததில் நீ அச்சிட் க்கும் ஸ்தகங்கைளெயல்லாம் சற்ேறறக் 
            குைறய ைம ம் கு ட் ப் பாடமாக ஒப்பிக்கிறாள். 
 
    வி. அடடா! நான் ெபாிய லாசிாியனாய் விட்ேடன் ேபா க்கிறேத; 
            அதி க்கட் ம்-அதில் என்ன குைறகளி ந்தன ெசால். 
 
    ர. அப்ப  க்கியமான குைறயி ந்ததாக நான் கவனிக்கவில்ைல. 
 
    வி. க்கியமான குைறகளகப்படாவிட்டா ம், க்கியமில்லாத 
            குைறகைளத்தான் கூ . 
 
    ர. எனக்ெகான் ம் ஞாபகத்திற்கு வரவில்ைல. 
 
    வி. அெதல்லாம் உதவா  ெசால். 
 
    ர. ஞாபகமி ந்தால் ெசால்ல பயெமன்ன? 
 
    வி. உம்-எந்ேநர ம் சி ங்காரேம எ திக்ெகாண் க்கிேறன் என்றாேய, 
            இதற்ெகன்ன ெசால் கிறாய்- தல் தல் கைடசி வைரயில் எங்ேகயாவ  
            சி ங்காரத்தின் அ கிற் ெசன்ேறனா? 
 
    ர. ஆமாம்-அ தான் எனக்கு மிக ம் சந்ேதாஷத்ைதக் ெகா த்த .-ஆயி ம்- 
 
    வி. ஆயி ம், என்ன ெசால். என்ன அஞ்சுகிறாய்?-ஏதாவ  குைறயி ந்தால் 
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            கிழி கிழி ெயன்  கிழி! நான் என்ன பயப்படப் ேபாகிேறனா? 
            ேகாபங்ெகாள்ளப் ேபாகிேறனா? 
 
    ர. அப்ப  நீ ேகாபித்தா ம் நான் பயப்படப் ேபாகிேறனா? -அெதான் மில்ைல- 
            அ  இன்னெதன்  ெசால்வ  கஷ்டமாயி க்கிற -அ - [ேயாசிக்கிறான்] 
 
    ப ேயாரமாகப் பரஞ்ேசாதி வ கிறான். 
 
    ப. எசமான்-எசமான் 
 
    வி. யார் அ ? 
 
    ப. நான்தான். 
 
    வி. மைடயா! உன் ெபயரா நான்தான்? உனக் ெகத்தைன ைற ெசால் - 
            யி க்கிேறன் ெபயைரச் ெசால்லேவண் ெமன் . 
 
    ப. த்தி- 
 
    வி. இங்ேக யார் வரச்ெசான்ன  உன்ைன இப்ெபா ? 
 
    ப. அம்மா ெவற்றிைல பாக்ைகப் ெகாண் ேபாய்க் ெகா க்கச் ெசான்னார்கள். 
 
    வி. இத்தைன நாழிைக கழித்தா? ெகாண் வா சீக்கிரம்? வாடா சீக்கிரம். 
 
    ப. [விைரவாக நடக்க யன்  கால்த க்கி, தட்ைடக் கீேழ 
            ேபாட் க்ெகாண்  வி கிறான்] 
 
    வி. த க்க ைத! [பரஞ்ேசாதியின் கன்னத்தில் ைடக்கிறான்] எத்தைன ைற 
            ெசால் யி க்கிேறன் ஜாக்கிரைதயாக நடக்க ேவண் ெமன் . 
 
    ர. விஜயரங்கம், வா இப்ப  ேபா ம்-பாபம்! 
 
    வி. என்ன விழித் க்ெகாண்  நிற்கிறாய்! ேபா க ைத! 
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    [தட்ைட எ த் க்ெகாண்  ெமல்ல பரஞ்ேசாதி ேபாகிறான் ப வழியாக] 
 
    ர. ஏன் அந்தக் கிழவைன அ த்தாய்? பாபம்! 
 
    வி. உனக் ெகான் ம் ெதாியா ; நான் எத்தைன ைற ெபா ப்ப ? வரவரக் 
            கு ட் க் க ைதயாகப் ேபாகிறான். 
 
    ர. அதனால்தான் அவன்மீ  நீ ேகாபித் க் ெகாள்ளக் கூடா ; அவன்மீ  
            பாிதாபம் அல்லேவா நீ ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
    ர. அப்ப  பாிதாபப்ப வதினால்தான் இன் ம் அவைன ேவைலயில் 
            ைவத் க்ெகாண் க்கிேறன். இல்லாவிட்டால் எப்ெபா ேத அவைன 
            நாட் ப் றத்திற்கு அ ப்பிவிட் ப்ேபன் ெதாி மா? நான் பிறந்ததற்கு 
            ன்பாக இந்த ட் ல் ேவைலக்காரனா யி க்கிறானாம்; ஆம் ஊம் 
            என்றால், எசமான் தகப்பனார் தாயார் சின்ன வயசிேலேய இறந்தேபா  
            நான்தாேன எசமாேன எ த்  வளர்த்ேதன் என்கிறான்; அவைன என்ன 
            ெசய்கிற ?- ஒ  ேவைல ம் ெசய்ய யவில்ைல-அவனால் எனக்கு 
 
            ஒ  பிரேயாஜன மில்ைல. 
 
    ர. உனக்கு ஒ  பிரேயாஜன  மில்லாவிட்டா ம் எனக்குப் ெபாிய 
            பிரேயாஜனமானான் இப்ெபா . 
 
    வி. என்ன அ ?-விைளயா கிறாயா என்ன? 
 
    ர. இல்ைல உண்ைமயில்-சற்  ன்பாக உன  ஸ்தகங்களில் ஒ குைற 
            யி க்கிற ; அைத இன்னெதன்  குறிப்பிட் ச் ெசால்வ  எனக்குக் 
            கஷ்டமா யி க்கிறெதன்  ேயாசித் க்ெகாண் ந்ேதேன.-அைத 
            விளக்கினான் அவன். 
 
    வி. எப்ப ? 
 
    ர. மற்ெறல்லாம் நீ அேநகமாய் அறிந்தி ந்த ேபாதி ம், உலக வாழ்க்ைகயின் 
            கஷ்ட மிப்ப ப்பட்ெதன்  உண்ைமயில் நீ நன்றாயறியவில்ைல இன் ம். 
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    வி. ஏன்? என் கைடசி ஸ்தகத்தில் மதிவாணன் கஷ்டங்கைளப்பற்றி நான் 
            எ திய  சாியாக வில்ைலேயா? 
 
    ர. ஒ வாறி ந்த -- ஆயி ம்--எப்ப  யி ந்தேபாதி ம் பிறந்த  தல், 
            தகப்பனார் தாயாரால் சிட்சிக்கப்படாமல், மாமனாரால் ெசல்வக் குழந்ைதயாய் 
            வளர்க்கப்பட் , சுகத்திேலேய வாழ்ந்  வந்  விட்டாய். உலகத்தின் 
            கஷ்டம் என்ப  இத்தன்ைமய  என்  அைதக்ெகாஞ்சம் அ பவித்தால்தான், 
            அதன் உண்ைமைய யறிவாய். என்னதான் ஊகித்தறிந்தா ம் அ பவ 
            ஞானத்திற்கு ஈடாகா  அ  அந்தக்குைற உன் சுபாவத்தி  மி க்கிற . 
            உன் ஸ்தகங்களி  மி க்கிற . அக்குைறைய மாத்திரம் நீ தீர்ப்பாயாயின் 
            எல்லா விதத்தி ம் மிக ம் ேமலாம். 
 
    வி. ஆனால்-- நீ ெசால்வைதப் பார்த்தால்-- எனக்கு ஏதாவ  ெப ங்கஷ்டம் 
            ேநாிடேவண் ெமன்  ேகா கிறாயா என்ன? 
            
    ர. சீச்சீ! அப்ப  ஒன் ம் ேநாிடாவண்ணம் ஈஸ்வரன் 
            உன்ைன ரட்சிப்பாராக! 
 
    வி. பிறகு என்ைன என்ன ெசய்யேவண் ெமன்கிறாய்? 
 
    ர. உம்--எனக்கு ஒ  ேயாசைன ேதான் கிற -- இந்த ெசல்வாக்ைக ெயல்லாம் 
            விட் , ஒ வ க்கும் ெதாியாமல் எங்ேகயாவ  ரேதசம் ேபாய், ன்  
            மாத காலம் ஒ  எளிய ேவைலக்காரனாய் கஷ்டப்பட்  ஜீவனம் ெசய் பார். 
            அப்ெபா  இல்லாைமயின் ெகா ைம இப்ப ப்பட்டெதன்  உண்ைமயாய் 
            அறிவாய், அன்றி ம் உன் குணத்தி ள்ள ெக திகைள ம் அ  விலக்கும். 
 
    வி. நான் ஏன் அப்ப  ெசய்யக்கூடா ?-- அ ம் ஒ  
            ேவ க்ைகயா யி க்கும். 
 
    ர. ேவ க்ைகயா யி க்கிறேதா இல்ைலேயா அைத அப் றம் 
            ெசால் என்னிடம். 
 
    வி. அப்ப ேய ஆகட் ம்-- 
 
    [சுவற்றின் ஒ றம் இ க்கும் ெபாிய க யாரம் ஒன்ப  மணி அ க்கிற ]. 
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    ர. ஒன்பதாகிவிட்டதா!-- ஆனால் சீக்கிரம் உன் ேமாடார் வண் ையக் 
            ெகாண் வரச் ெசால்--நான் ெறயி க்குப் ேபாக ேநரமாய் விட்ட . 
 
    வி. ன்ேப உத்தர  ெசய்தி க்கிேறன்--சாியாக வ ம்-- இன் ம் எவ்வள  
            நாழிைக இ க்கிற , இதற்குள் அவசரமா? 
 
    ர, பிறகு ெறயில் தவறிப்ேபானால்?-- 
    [ தன் சட்ைட தைலகுட்ைட த யன ேபாட் க் ெகாள் கிறான்]. 
 
    வி. ரங்கநாதம், இப்ெபா தாவ  நீ திடீெரன்  யாழ்ப்பாணம்விட்  
            வந்ததற்குக் காரணம் ெசால்லமாட்டாயா? 
 
    ர. அறி  ன்பம் த வதாயின் அறியாைமேய ேமலாகும் 
            என் ம் வாக்கியம் நீ ேகட்டதில்ைலயா? 
 
    வி. ஆனால் உன் இஷ்டம், ஆயி ம்--நீயாகக் கூறாவிட்டா ம், நான் 
            ஒன்  கூ கிேறன், அ  சாியா இல்ைலயாெவன்  அைதயாவ   
            ெசால் கிறாயா? 
 
    ர. உன்னால் கூற யா . சாப்பிட்  இைளப்பா வைத விட்  உன் த்திக்கு 
            ஏன் வி தாவாகக் கஷ்டம் ெகா க்கிறாய்? 
 
    வி. ஏேதா திடீெரன்  ெப ங் கவைலக்குள்ளாகி திடீெரன்  யாழ்ப்பாணம் 
            விட்  வந்தி க்கிறாய்? உண்ைமயா இல்ைலயா? 
 
    ர. அைதக்கூற, விஜயரங்கம்--ெபயர் ெபற்ற லாசிாியன்! 
            ஒ வன் ேவண் ேமா? 
 
    வி. நான் ெபயர் ெபற்ற லாசிாியன் அல்ல--இப்ெபா -- 
 
    ர.இப்ெபா  தில்லாவிட்டா ம் சீக்கிரத்தில் அப்ப  ஆவாய் என் ேஜாஸ்யத்ைதப் 
            பார்--நான் வரவா? 
 
    வி.ரங்கநாதம்--என்ைன மன்னிப்பாய்--அக்கவைல—விைரவில் ந்த உன் 
            விவாஹத்ைதப் ெபா த்த —என்  என் த்தியில் ஏேதா ப கிற -- 
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    ர.[அவன் எதிாில் வந்  அவன  ேதாள்மீ  தன்ைகையைவத் ] 
            நான் ஒன்  ேகட் க்ெகாள் கிேறன், அதன்ப  ெசய்கிறாயா? 
 
    வி.ஆகட் ம். 
 
    ர.ைக ேபாட் க்ெகா . 
 
    வி.[ைகய த் ] ஆகட் ம். 
 
    ர.[அவனிடம் ஒ  க தத்ைதக் ெகா த் ] இக்க தத்ைத நான் ேபானபின் 
            ஐந்  நிமிஷம் ெபா த் ப் பிாித் ப் ப த் ப்பார். அதில் உன்ைன ஒன்  
            ேவண்  யி க்கிேறன் கைடசியில், அதன்ப  ெசய்கிறதாக வாக்களி. 
 
    வி.அப்ப ேய 
    [ம ப  ைகய த் க் ெகா க்கிறான்] 
 
    ர.[அப்ப ேய அவன் கரத்ைத ெகட் யாகப் பி த் க் ெகாண் ] 
            நீ கைடசியில் அச்சிட்ட ஸ்தகத்தின் ெபயெரன்ன? 
 
    வி.ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க. 
 
    ர.அஃதிலார்? 
 
    வி.ேதான்ற ற் ேறான்றாைம நன் . 
 
    ர.அ  வாஸ்தவமாயின் என்மீ  குைற கூறமாட்டாய்-- 
    [ெவளியில் ேமாடார் வண்  சத்தம் ேகட்கிற ] 
            இங்குதான் நில். கீேழ இறங்கி வரேவண்டாம் வண்  வைரயில்— 
            நான் வ கிேறன்--விஜயரங்கம்--நான் வ கிேறன். 
 
    [திடீெரன்  ைகையவிட் , கண்களில் நீர் த ம்ப, விைரந்  ெவளிேய ேபாகிறான்] 
 
    வி. [சற் ேநரம் நின் விட் , க யாரத்ைதப் பார்த் , பிறகு ேமைஜயின்மீ  
            அக்க தத்ைத ைவக்கிறான்] ெறயில் தவறமாட்டான் -சாியாகக் 
            ெகாண் ேபாய்வி ம் வண் - 
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    [நாற்கா யின்மீ  சாய்கிறான்] 
 
    ப வழியாக மங்ைகயர்க்கரசி, ஒ  தட் ல் ெவற்றிைலப்பாக்கு எ த் க்ெகாண்  
    வ கிறாள். 
 
    ம. நான் வரலாேமா? 
 
    வி. வா. 
 
    ம. அண்ணா ேபாய்விட்டார்ேபா க்கிறேத? 
 
    வி. ஆம். 
 
    ம. பரஞ்ேசாதி ன்  அ ப்பிய ெவற்றிைலையக் கீேழ கால் த க்கிக் 
            ெகாட் விட்டதாகச் ெசான்னான்.-ேவேற ெகாண்  வந்தி க்கிேறன்- 
            ேபாட் க் ெகாள் கிறீர்களா? 
 
    வி. இப்ெபா  ேவண்டாம்-ஓ  றமாய் ைவ. 
 
    ம. என்ன ஒ வா றி க்கிறீர்கள்? -நான் ேகட்டால் ெசால் ர்களா? 
 
    வி. இப்ப  வா. 
 
    [அவள் கரத்ைதப்பற்றி அைழத் க்ெகாண் ேபாய் படத்தின் பக்கத்தில் 
    நி த்தி படத்ைத ம் அவைள ம் சற் ேநரம் உற் ப் பார்க்கிறான்] 
 
    ரங்கநாதன் ெசான்ன  உண்ைமதான். 
 
    ம. என்ன ெசான்னார் அண்ணா? 
 
    வி. இந்தப் படம் உன் ஜாைடயா யி க்கிறெதன் . 
 
    ம. என் ஜாைடயா யி க்கிறதா! என் படமல்ல இ ? 
 
    வி. உன் படெமன்றா நிைனத் க்ெகாண் ந்தாய்? 
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    ம. ஆம்-இல்லாவிட்டால் ேவெறா த்தியின் படத்ைத நீர் எ த நான் 
            பார்த் க்ெகாண்  சும்மா இ ப்ேபன் என்  நிைனத்தீர்கேளா? 
 
    வி. ஊம்!- [சி  நைகப்பாய் நைகக்கிறான்] 
 
    ம. உங்க க் ெகன்ன இ  நைகப்பா யி க்கிறேதா? என் படமா யில்லாவிட்டால் 
            ேவ  யா ைடய படத்ைத எ தினீர்கள் ெசால் ங்கள்.-ெசால்லாவிட்டால்- 
            நான் உங்க க்கு ஒ  க்கியமான சமாசாரம் ெசால்லலாெமன்றி ந்ேதன், 
            அைதச் ெசால்லேவ ேபாகிறதில்ைல. 
 
    வ. என்ன அப்ப ப்பட்ட சமாசாரம்? 
 
    ம. அ  ஒ  ரகசியம்- நீங்கள் இைதச் ெசான்னால் நான் அைதச் ெசால் ேவன். 
 
    வி. நான் ெசால்லாவிட்டால்? 
 
    ம. நா ம் ெசால்லேவமாட்ேடன்-என்ன? ெசால் கிறீர்களா மாட்டீர்களா? 
 
    வி. நான் ெசால் வதற் ெகான் மில்ைல-நான் ஒ த்திைய ம் 
            நிைனத்  எ தியதன்  இப்படம்- 
 
    ம. நீங்கள் உண்ைமைய எனக்குச் ெசால்லாவிட்டால் நா ம் என் 
            ரகசியத்ைத உங்க க்குச் ெசால்லமாட்ேடன். 
 
    வி. ெசால்லேவண்டாம்-ேபா. 
 
    ம. அவ்வள தாேன? 
 
    வி. நீ ேபாய் ப த் க்ெகாள்-எனக் ெகா வாறாய் இ க்கிற -என்ைனத் 
            ெதாந்தர  ெசய்யாேத. 
 
    ம. என் ரகசியத்ைத மாத்திரம் ெசான்னால் உங்கள் ெதாந்தரெவல்லாம் ேபாய்வி ம். 
 
    வி. அப் றம் உன் ரகசியத்ைதக் ேகட்கிேறன்-இப்ேபா  என்ைனத் 
            ெதாந்தர  ெசய்யாேத. 
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    ம. நான் ெதாந்தரவா ெசய்கிேறன்? -இந்த ரகசியத்ைத உங்க க்குச் 
            ெசால்கிேறனா பா ங்கள்! 
 
    வி. ெசால்லேவண்டாம் ேபா. 
 
    ம. ஆகட் ம். [ேபாகிறாள்] 
 
    வி. ஐந்  நிமிஷம் ஆய்விட்ட :- 
    [விைரந்  ேமைஜ ய கிற்ேபாய் க தத்ைதக் கிழித் ப் பிாித் ப் பார்க்கிறான்] 
    என்ன!- [கதவண்ைட விைரந்  ேபாய் திடீெரன்  நிதானித் ] 
            சீ! பிரேயாஜனமில்ைல! இந்ேநரம் ெறயில் ேபாயி க்கும்!- 
 
    [ம ப ம் க தத்ைத வாசித் ப்பார்த் ] 
 
    " நீ கூறிய வாக்குதத்தித்தின்ப  என்ைனப் பின் ெதாடராேத." 
            [திைகத்  நிற்கிறான்] 
 
    காட்சி கிற . 
    ------------------------- 

தல் அங்கம் - இரண்டாம் காட்சி. 
    
 இடம்- தாேமாதரம்பிள்ைளயின் ட் ன்கூடம். 
 
    ந வில் ஒ  ேமைஜ ேபாட் க்கிற . அைதச் சுற்றி ம் நான்கு நாற்கா கள் 
    இ க்கின்றன. ேமைஜயின்மீதி ம் தைரயின் மீதி ம் அேநகம் கணக்கு  
    ஸ்தகங்கள் கிடக்கின்றன. 
 
    தாேமாதரம்பிள்ைள மிக ம் வா ய கத் டன் ேமைஜயின கி ள்ள ஓர் 
    நாற்கா யில் சாய்ந்தி க்கிறார். 
 
    விஜயரங்கம் ைகயில் ஒ  நி பத் டன் மனக்கவைல டன் 
    உலாவிக்ெகாண் க்கிறான். 
 
    வி. [சற்ேற ெபா த் ] இந்தக் காகிதம் எப்ெபா  வந்த  உங்க க்கு? 
 
    தா. ேநற்றிர . 
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    வி. இைதேயன் என்னிடம் ன்ேப ெசால்லவில்ைல? 
 
    தா. ெசால்லலாமா-கூடாதா-எப்ப  ெசால்வ -என்  ஏங்கிேய இராத்திாி 
            ெயல்லாம் க்கமில்லாமல் கழித்ேதன். 
 
    வி. இந்த நஷ்டெமல்லாம் எவ்வள  ஆகும்? 
 
    தா. கணக்கிட் ப் பார்த்ேதன். சற்ேறறக்குைறய ன்றைர லட்சமாகும். 
 
    வி. நம் ைடய ெசாத் கெளல்லாம் ேசர்த்தால் எவ்வளவாகும்? 
 
    தா. எனக்குத் தற்காலம் இ க்கும் ெசாத் கைள ெயல்லாம் ஜாபிதா 
            ேபாட் ப் பார்த்ேதன். இேதா பார்-ெகாஞ்சம் ஏறக்குைறய ன்  
            லட்சத்திற்கு இ க்கிற . 
 
    வி. என் ெசாத் -அதாவ -என் தகப்பனார் ைவத்  விட் ப்ேபான 
            ெசாத்  எவ்வள  இ க்கிற ? 
 
    தா. ஸ்திதி ெயல்லாம் ஒ  ஐம்பதினாயிரத்திற்கு இ க்கிற - 
            ெராக்கப்பணம், இப்ெபா  அ பதினாயிரத்திற்கு வியாஜ்யம் 
            ெசய்தி க்கிேறாேம-அவ்வள தான்.- அைதேயன்ேகட்கிறாய்? 
 
    வி. ஒ  காரணமாகத்தான். -மாமா-தய ெசய்  கு க்ேக ஒன் ம் ேபசாதீர்கள்- 
            நான் ெசால்வைதக் ேக ங்கள்- இந்தக் க தத்தில் அந்த ெசன்னபட்டணத்  
            லாயர் எ தி யி க்கிறப  ஒ  ேமாச ம் ெசய்யேவண்டாம். பிறைர ேமாசம் 
            ெசய்  இப் ெபா ைள ெயல்லாம் நம்மிடம் ைவத் க்ெகாண் ப்ேபாமானால் 
            அப்ப ப்பட்ட ெபா ள் எத்தைனநாள் நிைலக்கும் நம்மிடம் என்  
            எண் கிறீர்? அப்ப  நிைலத்தா ம் அதனால் நாம் என்ன சுகம் அைடயப் 
            ேபாகிேறாம்? ேவண்டாம். உடேன நம் ைடய ெசாத் கைளெயல்லாம் விற்  
            ெராக்கமாக்கி, அந்த ன்றைரலட்ச நஷ்டத்ைத ம் அைடத் வி ம்- 
            மிகுதியாயி க்கும் அந்த அ பதினாயிரம் பாையக் ெகாண்  நாம் 
            எல்ேலா ம் ெசௗக்கியமாய் வாழலாம்- கு க்ேக ேபசாதீர் என்ேறேன!- 
 
    தா.அப்பா - நான் ெசால்வைதக்ேகள் - இப்ப  ஏதாவ  விபாீதமாய்ப் 
            ேபசுவாெயன்ேற, இக்க தத்ைத உனக்குக் காட்டலாமா ேவண்டாமா 
            என்  இ வைரயில் ேயாசித்ேதன் - நான் ெசால்வைத ம்ேகள் - சுளிக்காேத 
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            கத்ைத - என் ைமத் னைன நம்பி நான் ேமாசம் ேபானதினால் உண்டான 
            நஷ்டத்ைத, நான் என் ெபா ைளக் ெகா த்  அைடக்கேவண் ய  என் 
            கடைமயாகும். அதற்காக உன் ெபா ைள நீ ெகா ப்ப  நியாயமல்லேவ? 
 
    வி.இல்லாவிட்டால் நீர் எப்ப  இந்த நஷ்டம் வைத ம் அைடக்கப் ேபாகிறீர்? 
 
    தா. ெகா க்க ேவண் யவர்க க்ெகல்லாம் ெகாஞ்சம் குைறவாகக் 
            ெகா த் ப் ைபசல் ெசய்கிேறன். 
 
    வி. அவர்கள் வாங்கமாட்ேடன் என்றால்? - இன்சால்ெவன்ட்ெஷட் ல் 
            தாக்கல் ெசய் ர்கேளா? 
 
    தா. ஈசேன!ஈசேன!-ேவ  வழியில்ைல. 
 
    வி. அப்ப ச் ெசய் ராயின் யா க்கு சுகம்? யா க்கு சந்ேதாஷம்? உம் ைடய 
            கடன்காரர்க ம் வ த்தப்ப வார்கள்,நீ ம் வ த்தப்ப ர்! 
 
    தா.நீயாவ  சந்ேதாஷமாயி ப்பாய் - உன் ெபா ள் ஒன் ம் பறிெகா க்காமல். 
 
    வி. உமக்ெகன்ன பயித்தியம் பி த்தி க்கிறதா? – திவால் ஆனவ ைடய 
            ம மகப்பிள்ைள ெயன்  ெபயெர த்  சந்ேதாஷமயி ப்ேபனா நான்? 
            மாமா, இனி ண் வார்த்ைத ேவண்டாம். நான் ெசான்னப  உடேன 
            ெசய் ம். 
 
    தா.ஈசேன! ஜகதீசா! இக்கதி ம் எனக்கு வரேவண் மா! - எனக்கு ேநர்ந்த 
            நஷ்டத்தின் ெபா ட்  என்ெபா ளில் பாதி ம் இழக்கச் ெசய் , நீ 
            வ த்தப்பட, அைதக்கண்  நான் எப்ப  சகிப்ேபன்? 
 
    வி. .நான் வ த்தப்ப ேவன் என்  உமக்கு யார் ெசான்ன ? என் ெபா ளில் 
            பாதியல்ல வ ம் உம  
            கட க் காகக் ெகா ப்பதானா ம் வ த்தப்படமாட்ேடன் நான்; இப்ப  
            உமக்கு ஆபத்காலத்தில் உத கிேறேன ெயன்  சந்ேதாஷப்ப ேவன். 
            என்ைன நீர் நன்றா யறியவில்ைல இன் ம் - நான் கைடசியில் அச்சிட்ட 
            ஸ்தகத்ைதப் ப த்தி க்கிறீரா? - நீர் தான் என் ஸ்தகங்கள் ஒன்ைற ம் 
            ப ப்பதில்ைலேய. 
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    தா. உன் கைடசி ஸ்தகம் "ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க" என்பைத 
            ேநற்றிர தான் ப த்ேதன் - க்கம் வராம ந்தெபா . 
 
    வி.ஏ ! அம்மட் ம் என் அதிர்ஷ்டம்தான், - மாமா அைதப் ப த்த பிறகு, 
            அைத எ தியவன் ேவ  ஏேத ம் ெசய்ய உடன்ப வான் என்  
            எண் கிறீேரா? - இன் ம் என்ன ேயாசைன? 
 
    தா.ேவெறான் மில்ைல - எனக்காக நான் ஒன் ம் ேயாசிக்க வில்ைல - நான் 
            இனி ெந நாள் உயி டன் இ ப்ேபன் என்  நம்பவில்ைல நான் - நீ பிறந்த 
            நாள் தல் ெசல்வத்திேலேய வளர்ந்  வந்தவன் - 
 
    வி.எனக்காக நீர் க்கப்படேவண் யதில்ைலெயன்  ன்ேப கூறிேனேன. 
 
    தா.நீ கூறிவிட்டால் ஆேமா? நான் எப்ப  க்கப்படாம ப்ேபன்? - என் 
            ர் அதிர்ஷ்டம் உன்ைன ம் பற்ற ேவண் மா? 
 
    வி.இெதன்ன இவ்வள  நியாய ெம த் க் கூறி ம் இப்ப  ேபசுகிறீேர! 
            என் கைடசி நியாயத்ைதக் ேக ம் - உமதிச்ைசப்ப  நடப்பதானால் 
            உம் ைடய கடன்காரர்க க்கும் க்கம், எனக்கும் க்கம், உமக்கும் 
            க்கம், நான் ெசால்கிறப  நடப்பதானால், எங்க க்ெகல்லாம் சந்ேதாஷம் 
            உமக்கு மாத்திரம் க்கம் - இவ்விரண் ல் எ ேமம்பட்ட  எ  கீழ்ப்பட்ட ? 
 
    தா.[கண்ணீர்விட் ] அப்பா! விஜயரங்கம், உன் நற்குணத்திற்கு, உனக்கும் 
            இக்கதி வரலாமா, என் தீவிைனப் பயனால்? - ஜகதீசன் உனக்கு எப்ப ம் 
            அ ள் ெசய்வார். 
    [ திக்குப் ேபாகும் ந ைட வழியில் "என்னடா இழ ! நான் அவசரமாய்ப் 
    பார்க்க ேவண் ெமன்கிேறன் த க்கிறாயா!" என்  கூச்சல் ேகட்கிற ]. 
 
    வி. யார் அ ? 
            
    வக்கீல் சுப்பராய ஐயர் வாயிற்ப  வழியாக கூடத்திற்கு விைரந்  வ கிறார். 
 
    சு. இந்த ேவைலக்காரர்கள் ெதாந்திர  ெபாிய இழவாய்ப் ேபாய்விட்ட ! - 
 
    தா.வா ங்கள் - வக்கீல் அவாள் - உட்கா ங்கள் – என்ன விேசஷம்? 
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    சு. ேவேறா  இழ ம் இல்ைல - நான் அவசரமாகப் பிள்ைளயவாைளப் 
            பார்க்க ேவண் ெமன்றால் - அந்த இழெவ த்த ேவைலக்காரன் உள்ேள 
            விடமாட்ேடன் என்றான். என்ன இழ  ேபாங்கள்' - அவைன மீறிக் ெகாண்  
            வ வ  ேபா ம் என்  ேபாச்சு  - உங்க க்கு உடம்  என்ன மாயி க்கிற ? 
            ேநற்றிர  வந்தெபா , ஏேதா, மார்  ேநாய் இப்ெபா  பார்க்க 
            சாத்தியப்படாெதன்  ெசான்னார்கள். இப்ெபா  எப்ப  யி க்கிற  
            அந்த இழ  வ ? 
 
    தா. அப்ப த்த னி க்கிற  - ெகாஞ்சம் ேதைவயில்ைல - 
            தாங்கள் அவசரமாக வந்த விஷயம் என்ன? 
 
    சு. ேவேறன்ன இழ  இ க்கப் ேபாகிற ? அந்த க்கச்சி, மாப்பிள்ைள 
            ேப க்கு எ திக்ெகா த்த அண்  மாண் ன்ேபாில் வியாஜ்யம் 
            ேபாட் க்கிேறாேம - அதிேல ஒ  ெபாிய இழ  கஷ்டம் வந்தி க்கிற ? 
 
    தா. என்ன? என்ன? 
 
    சு. என்ன இழ  ேபாங்கள்! - அந்த அண் மாண் ல் சாட்சி ைகெய த் ப் 
            ேபாட்ட இரண்  ேபாில், ஒ த்தன் எங்ேகேயா இ ப்பிடம் ெதாியாமல் 
            ஓ ப்ேபாய்விட்டான். மற்ெறா வனாவ  சாட்சி ெசால்வாெனன்  
            அவன்மீ  சாட்சி சம்மன் ெசய்  ைவத்தி ந்ேதன். நம் ைடய 
            இழ  - என்னெவன்றால் அவன் இறந்  ேபாய்விட்டதாக ேநற்  ெசய்தி 
            வந்த  - இந்த இழ  இப்ப  ேநாி ெமன்  நான் நிைனக்கேவயில்ைல! 
 
    வி. என்ன கஷ்டம் அதில்? 
 
    சு. என்ன கஷ்டமாவ ? ெபாிய இழவாகவல்லேவா ந்தி க்கிற ? – 
            பிரதிவாதி தான் பத்திரத்தில் ைகெய த் ப் ேபாடவில்ைல என்  
            ம  ெகா த்தி க்கிறாள் - அவள் ெபண்பிள்ைள, க்கச்சி,ேகாஷா! – 
            இந்த இழ ெவ த்த சட்டப்பிரகாரம் அவள் ைகெய த் ப் 
            ேபாட்டதாக ம் பாய் ெபற் க்ெகாண்டதாக ம் நாம் ஜூப் 
            ப த்தேவண் ம். 
 
    தா. ஐேயா! இதற்ெகன்ன ெசய்வ ? 
 



 23

    சு. அந்த இழைவத்தான் ேகட்கலாெமன்  வந்ேதன் அவசரமாக. - நாைளக்கு 
            வாயிதா ேபாட் க்கிற  -ஒ  ேவைள அவள் ைகெய த் ப் ேபாட்டேபா  – 
            நம் ைடய - மாப்பிள்ைள பார்த்தி க்கக் கூ ேமா? 
 
    வி. என்ன ஐயா அ ? நான்தான் அன்  நீர் ேகட்டெபா ேத அப் பத்திரத்ைதப் 
            பற்றி எனக்கு ேநாில் ஒன் ம் ெதாியா  என்  கூறிவிட்ேடேன. 
 
    சு. ஆமாம் அப்ேபா  ெசான்னீர்கள் - இழ  - வாஸ்தவம்தான் – 
            இப்ெபா  இந்த கஷ்டம் - ஒ  இழ  - வந்தி க்கிறேத - 
 
    வி. அதற்காக- இப்ெபா  என்ைனப் ெபாய்யா ேபசச் ெசால் கிறீர்கள்? 
 
    சு. சும்மாகக் ேகாபித் க் ெகாள்ளாதீர்கள் - மாப்பிள்ைள- நான் ெசால்லவந்த 
            ெதன்னெவன்றால்-இழ - ெதாைக ெயனனேமா ெப ந்ெதாைகயா யி க்ேக- 
 
    வி. அதற்காகப் ெபாய்யாகப் பிரமாணம் ெசய்யலாம் ேபா க்கிற ? 
 
    சு. என்ன இப்ப  ேபசுகிறீர் இழ ?-நீர் அஷ்டப்பிராப்தியாக அந்த 
            இழ  அ பதினாயிரம் பாய் ெகா த்த  உண்ைமதாேன? 
 
    வி. ஆம். 
 
    சு. அவள் ெபற் க்ெகாண்  ைகெய த் ப் ேபாட்ட ம் உண்ைமதாேன? 
 
    வி. உண்ைமதாெனன்  நிைனக்கிேறன். 
 
    சு. அப்ப  யி க்கும்ெபா  ைகெய த் ப் ேபா ம் ெபா  பார்த்ேதன் 
            என்  ஒ  வார்த்ைத ெசால்வதில் என்ன தவ ? 
 
    வி. அ தான் ெபாய்யாகும்-நான் பார்க்கேவ யில்ைலேய. 
 
    சு. சாி-அப்ப  -இழ , ஒேர பி வாதமா யி ப்பதானால் அந்த 
            அ பதினாயிரம் பா ம் வட் ம் ேபான  தான்!-ேபாதாக் குைறக்கு- 
            இழ -பிரதிவாதியின் ெசலைவ ம் நீங்கள் கட் க் ெகா க்க ேவண் ம்- 
            நான் ெசால்லேவண் ய இழைவச் ெசால்  விட்ேடன் - பிறகு 
            உங்கள்பா -என்ன ெசால் கிறீர்? 
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    வி. ன்  ெசான்னைதத்தான். 
 
    சு. என்ன பிள்ைளயவாள்-மாப்பிள்ைளக்கு நீங்களாவ  ெகாஞ்சம் 
            த்தி ெசால்லக்கூடாதா? அவ க்கு இள வயதாைகயால் ெபா ள் 
            அ ைம ெதாியவில்ைல-அ  பதினாயிரம் பாய் ேபாவெதன்றால் 
            இேலசான இழவா? 
 
    தா. [தழதழத் ] அப்பா - விஜய - ரங்கம். 
 
    வி. [ேகாபத் டன்] மாமா! என்ன - நீங்க ம்! 
 
    தா. பரேமஸ்வரா! உகிர்ச் சுவற்றின்ேமல் அம்மி ழ்வேத ேபால், 
            ஒன்றின்ேபாில் ஒன்றாய் வ கிறேத - இப்ப ம் எங்கைளச் 
            ேசாதிக்கிறீரா? நாங்கள் எந்த ஜன்மத்தில் என்ன பிைழ ெசய்ேதாேமா? 
            [கண்ணீர் விட்ட கிறார்] 
 
    வி. மாமா! உம் ைடய மனத்ைத திடப்ப த்திக் ெகாள் ங்கள் - ன்றைர 
            லட்சம் ேபானதற்கு இவ்வள  க்கப்படவில்ைல - ேகவலம் இந்த 
            அ பதினாயிரத்திற் காகவா இவ்வள  க்கப்ப வ  தாம்? 
 
    சு. அெதன்ன இழ  ஐயா அ , மாப்பிள்ைள? 
 
    வி. இக் க தத்ைதப் பா ம். 
 
    சு. [அவசரமாய்ப் ப த் ப் பார்த் ] அடடா! ேபாிழவாயி க்கிறேத!- 
            இதற்ெகன்ன ெசய்யப் ேபாகிறீர்கள்? 
 
    வி. எங்களி வ ைடய ெசாத் க்கைள ெயல்லாம் விற்  இந்த 
            நஷ்டத்ைத அைடக்கப் ேபாகிேறாம். 
 
    சு. ஐேயா பாபம்! - என்ன இழவாயி க்கிற !- இந்த சமயத்தியேல 
            அந்த அ பதினாயிரம் பாய் ைகக்கு வந்தால் - 
 
    வி. ஐயா, தாங்கள் தய ெசய்  விைட ெபற் க் ெகாள் ங்கள் - எங்க க்குக் 
            ேகாபம் வ ம்ப ச் ெசய்யாதீர். 
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    சு. இந்த இழைவத்தான் க காலம் என்கிற ! நன்ைமையச் ெசான்னால் 
            ேகாபம் வ கிறேத! - நான் வ கிேறன். - பிள்ளயவா க்கல்லவா, 
            எனக்கு ேசர ேவண் ய பீசு இழவில் ெகாஞ்சம் பாக்கி யி க்கிற  – 
            எனக்கு இந்த சமயம் ெசலவின்ேபாில் ெசலவாய் வந்  
            ேசர்ந்த  இழ  -ஆகேவ. - 
 
    வி. ஐயா! தாங்கள் ஒன் ம் பயப்படேவண்டாம். ஒ  காசும் பாக்கியில்லாமல் 
            ெகா த் த ப் வார். 
 
    சு. அதற்கு சந்ேதகப்படவில்ைல நான் - இந்த சமயம் ேகட்ேடன் என்  
            என்மீ  வ த்தம்ேவண்டாம். இந்த சம்சார ெசலெவன்றால் – அவ்வள  
            கஷ்டப்ப த் கிற  அந்த இழ  - என்ன ெசய்கிற ? - நான் வ கிேறன். 
            [ேபாகப் றப்ப கிறார்] 
            அவசரெமான் மில்ைல -எதற்கும் நாைளத்தினம் காைல குமாஸ்தாைவ 
            அ ப்பவா? 
 
    தா. அ ப் ங்கள். 
 
    சு. நான் வ கிேறன். உங்கள் உடம்ைப ஜாக்கிரைதயாகப் 
            பார்த் க்ெகாள் ங்கள். 
            [வாயில் வைரயில் ேபாய் தி ம்பி வந் ] 
            நாைளத்தினம் எப்ப யாவ  பார்த்  அந்த பீசு பாக்கிைய ெகா த்த ப்பி- 
            வி ங்கள் - என் கைடசி ெபண்ணிற்கு - ஒ  க யாணம் இழ க்கு நாள் 
            குறித்  விட்ேடன் - அதற்காகத்தான் உங்க க்குக் கஷ்டம் ெகா க்க 
            ேவண்  யி க்கிற . 
 
    தா.உங்க க்குச் ேசரேவண் ய பாக்கி-எவ்வள ? 
 
    சு. ஏ - எ பத்ைதந்  பாய்தான். 
 
    வி. ஆனால் இன்ைறக்ேக - இப்ெபா  உம் ைடய குமாஸ்தாைவ 
            அ ப் ம் - அ ப்பிவி கிேறன். 
 
    சு. அப்ப  அவசரம் ஒன் மில்ைல - இந்த க யாண இழ  ஒன்  வந்ததில் 
            ெகாஞ்சம் கஷ்டமா யி க்கிற  - இல்லாவிட்டால் இைத ஒ  
            ெபா ட்டாகக் ேகட்க  மாட்ேடன். என்மீ  ேகாபம் ேவண்டாம். 
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    வி. இல்ைல இல்ைல 
 
    சு. நான் வ கிேறன். [ேபாகிறார்] 
 
    வி. இப்ப ம் இ க்குமா உலகம்? 
 
    தா. அ தான் எனக்குப் ெப ங் கவைலயாயி க்கிற .- உலகக் கஷ்டம் 
            இன்னெதன்  ெதாியா  வளர்ந்  வந்தாய் இ வைரயில் – அப்ப ப் 
            பட்டவைன கஷ்ட சாகரத்தில் ழ்த்திவிட்டாேர கட ள்! - எப்ப  அவர் 
            கைரேயற்றப் ேபாகிறாேரா? 
 
    வி. மாமா, அைத ம் அ பவித் ப் பார்க்கேவண் ெமன்  ெகாஞ்ச நாளாக 
            எனக்கு ஆவ ந்த . அ  ைககூ ம் சமயம் வந்தாற்ேபா க்கிற  – 
            இ  எனக்கு சந்ேதாஷத்ைதத் த கிற . 
 
    தா. அப்பா! அப்ப  கூறாேத - இந்த உலகத்தின் கஷ்டம் இப்ப ப்பட்ட  
            என்  நீ அ பவித்தி ந்தால் அப்ப  கூறமாட்டாய். 
 
    வி. ஊம் - பார்ப்ேபாம். 
 
    தா. விஜய ரங்கம் - என் மார்  ேநாய் அதிகமா யி க்கிற . ெகாஞ்சம் ஆைள 
            அ ப்  அந்த வயித்தியைர சீக்கிரம் வரவைழ. 
 
    வி. இேதா ேபாய் அ ப் கிேறன். [விைரந்  ேபாகிறான்] 
 
    [தாேமாதரம்பிள்ைள நாற்கா யில் சாய்ந் ெகாள் கிறார்] 
 
            காட்சி கிற  
            ----------- 
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தல் அங்கம் - ன்றாம் காட்சி 
             
            இடம் - ஓர் ப க்ைக  
 
    ஒ றமாக மஞ்சத்தின்மீ  மங்ைகயர்கரசி ப த் றங்குகிறாள 
 
    மற்ெறா றம் ைலயில் ேபாட் க்கும் ஒ  சி  ேமைஜயின் பக்கத்தில் 
    விஜயரங்கம் உட்கார்ந் ெகாண்  எ தியவண்ணம் இ க்கிறான் 
 
    வி. என்ன உலகம்! என்ன உலகம்!- இறந்  ேபாவதன் ன் அவர் 
            கூறிய  உண்ைமதான் - உலகி ள்ள தீைம இப்ப ப்பட்ட  என்  
            இன் ம் நன்றா யறிந்திலன் நான் - ஆயி ம் இப்ெபா  இந்த 
            பதினா  நாளாகத் ெதாிந்தேத ேபா ம்ேபா க்கிறேத! - ஒ வனாவ  
            ற்றி ம் ேயாக்கியனா யிரானா?- என் மாமனா க்காக என் ெசாத்  
            வைத ம் இக் கடன்காரர்க க்குக் ெகா த் ம், ஒ வனாவ  என் 
            உண்ைமயான மன நிைலைமைய அறிந்தவனாகக் காணப்படவில்ைலேய! – 
            எல்ேலா ம் நான் எேதா அதிகமாய் ஒளித் ைவத் , ேம க்குப் 
            பாசாங்கு ெசய்வதாகவல்லேவா எண் கிறார்கள்! - பண ஆைச பி த்த 
            இவர்கள்தான் இப்ப ேயா, அல்ல  உலகமடங்க ம் இப்ப த்தாேனா? 
            எல்லாம் சீக்கிரத்தில் அறிகிேறன் - இன் ம் யா க்காவ  எ தேவண் ய  
            இ க்கிறதா? - என்ன அ ? - விழித் க்ெகாண்டாளா என்ன? - 
            விழித் க்ெகாண்டா ம் ெபாிதல்ல. - வழக்கத்ைதப்ேபால் ஏேதா 
            காகிதத்தில் கிறிக்கிக்ெகாண் க்கிேறன் என்  எண் வாள்! - என் 
            மைனவிேய என் மனத்ைத யறியாமற்ேபானால்,உலகம் எப்ப  அறி ம்?- 
            [ தியில் ஒ  பிச்ைசக்காரன் மாைலகவளம் தாேய! என்  
            கூவிவிட் ப் பா கிறான், "வாழ்வாவ  மாயம்"] 
            வாஸ்தவம்! 
 
    பி. [ெவளியில் பா கிறான்]. 
            "இ  மண்ணாவ  திண்ணம்." 
 
    வி. நிரம்ப வாஸ்தவம்! 
            [பரஞ்ேசாதி ெவளியி ந்  "யாரடா அப்பா அ ? எல்ேலா ம் 
            ப த் க்ெகாண்டார்கள் இப்ெபா  -"] 
            
    வி. பரஞ்ேசாதி! வா இப்ப  - [தனக்குள்] இவன் இன் மா 
            விழித் க்ெகாண் க்கிறான்? 
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            பரஞ்ேசாதி உள்ேள வ கிறான் 
 
    வி. ெபா ! அவன் பாட்ைட க்கட் ம். 
 
    பி. [ெவளியில் பா கிறான்]. 
            "பாழ்ேபாவ  பிறவித் யர் பசிேநாய்ெசய்த பறிதான் 
            தாழாதறஞ் ெசய்மின் தடங்கண்ணான் மலேரா ம் 
            கீழ்ேம ற நின்றான்றி க் ேகதாரெம னீேர." 
 
    வி. பரஞ்ேசாதி, அவ க்கு ஏதாவ  சாதம் ேபாட்ட ப் .- ஊம் – 
            அ ப்பிவிட்  நீ ேபாய்ப த் க்ெகாள் - இந்தக் காகிதங்கைள ெயல்லாம் 
            நாைளத்தினம் ேமல்விலாசப்ப  சாியாகக் ெகா த் வி . 
 
    ப. எசமான் உத்தர . [ேபாகிறான்] 
 
    வி. என்ன விந்ைத! இந்தப் பாட்ைட, இேத பிச்ைசக்காரன் எத்தைனேயா 
            நாளாகப் பாடக்ேகட் க்கிேறன்.இன்  பட்ட ேபால் இதன் ெபா ள் 
            என் மனத்தில் இ  வைரயிற் பட்டேதயில்ைல. ேவ  திய அர்த்தம் 
            எவ்வளேவா ேதாற் கிறேத இதில் இப்ெபா ! - இப் ஸ்தகெமான்ைற 
            நம் டம் ெகாண்  ேபாகேவண் ம். 
            [எ ந்  ஒ  ஸ்தகத்ைத தன் ட்ைடயில் ைவத் க் கட் கிறான்]. 
            இன் ம் நான ெசய்ய ேவண் ய  என்ன இ க்கிற ? 
            [உலா கிறான்] 
            நான் சி வயதில் பள்ளிக்கூடத்தில் நாடகமாடக் கற் க் ெகாண்ட  
            எவ்வள  உபேயாகமாகிற திப்ெபா  - நான் மா ேவஷம் ண! 
            [உறங்கும் மைனவி ய கிற் ெசன் ] 
            இந்த ஒ  வ ஷகாலம் என்ைனக்காணா  வ ந் வாளா? நான் 
            நிைனக்கவில்ைல.இந்த ஒ  வ ஷம் அவள் சுகமாய் வாழ்வதற்குத்தக்க 
            ஏற்பா கள் எல்லாம் ெசய்தி க்கிேறெனன்  என க தத்தின் 
            லமாகக் கண்டறிந்த ம் - கவைலப்படமாட்டாள் என்  நிைனக்கிேறன். 
            கண்ணிற் ப ம்ப யாக இவள் க தத்ைத அ கில் ைவக்கிேறன். 
            [அப்ப ேய ெசய்கிறான்] 
            என்ன இ ? ஏேதா ஸ்தகத்ைதப் ப த் க்ெகாண் ந்தாள்ேபா ம் 
            உறங்கு ன் - என்ன ஸ்தகம் பார்ப்ேபாம் 
            [தைலயைண ய கி ந்த ஓர் ஸ்தகத்ைத எ த் ] 
 
            அடடா! "ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க!" இைதப் ப க்கும்ப யாக 
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            அவ்வள  கற் க் ெகாண்டாளா? உம்! - ப க்கட் ம் - 
    [அப்ப ேய ைவத்  வி கிறான்] 
            என்ன மணியி க்கும்? 
    [க யாரத்ைதப் பார்த் ] 
            ஓேஹா! நாம் தீர்மானித்த மணியாகிவிட்ட . இனி றப்பட ேவண் ய தான். 
    [விைரவில் மா ேவஷம் கிறான்]. 
            நான் நடப்ப  நான் எ ம் கைதகளிெலான்ைறப் ேபா க்கிற ! – 
            எப்ப  கிறேதா இ  பார்ப்ேபாம் --- 
            [மைனவி ய கிற் ேபாய்] 
            நான் வ கிேறன். 
            [ த்தமிடப் ேபாகிறான்] 
            என்ன பிரேயாஜனம்? விழித் க்ெகாண்டால் பிறகு இந்த ேவஷத்ைத 
            ெயல்லாம் காண்பாளாயின் கஷ்டமாய் ம்! - காலதாமதம் 
            ெசய்யலாகாதினி! - 
    [ஒ  ட்ைடைய எ த் க் ெகாண்  கதைவ ெமல்லத் திறக்கிறான்]. 
            ெவளியில் என்ன இ ட்டா யி க்கிற ! ஓ! அமாவாைச யல்லவா? 
            ஒ  விதத்தில் இ  நல்ல தான். 
 
            [ெவளிேய திக்குப் ேபாகிறான்] 
 
    காட்சி கிற . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

இரண்டாம் அங்கம் - தல் காட்சி 
 
    இடம் - ெசன்னபட்டணத்தில் தி ெமஞ்ஞான த யார் 
            ட் ல் ெமத்ைதயின்மீதி ள்ள ஓர் அைற. 
    விைல யர்ந்த நாற்கா கள், ேமைஜகள், படங்கள் நிைறந்தி க்கின்றன. 
 
    விஜயரங்கம் ேவைலக்காரன் உைடயில் ஒ  ைலயில் நின் ெகாண் , 
            ெவற்றிைல கிழித்  ஒ  ெவள்ளித் தட் ல் ைவத் க்ெகாண் க்கிறான். 
 
    வி. வி அடடா! ேததிையத் தி ப்பிைவக்க மறந்ேதன், அதற்காக இரண்  
            திட்  ேகட்கேவண்  வ ம் இன் ம் - 
            [ேததிையத் தி ப்பி ைவக்கிறான்] 
            இன் ம் நான்கு நாளி க்கிறதா நம  வ ஷம் ய? எப்ெபா  அந்த 



 30

            நான்கு தின ம் ெதாைல ெமன்றி க்கிற . ஏறக்குைறய இவ் லகி ள்ள 
            எல்லாவித கஷ்டங்கைள ம் இந்த ஒ  வ ஷமாக அ பவித் ப் 
            பார்த்ேதன். ெத த் திண்ைணகளில் ங்கிேனன், பசியால் கைளப் ற்ேறன், 
            ெவயி ம் மைழயி ம் அ பட்ேடன், எல்லாவித கஷ்டத்ைத ம் 
            அ பவித்ேதன்! அைவகெளல்லாம் எனக்கு ஒ  விதத்தில் சந்ேதாஷத்ைதேய 
            தந்த . இந்த ஒ  வ ஷமாக நான் சந்தித்த மனிதர்க ம் ஸ்திாீக ேம 
            எனக்கு வ த்தத்ைத ண்  பண்ணினர். உலகம் இவ்வள  பாழான  என்  
            இப்ெபா தான் அறிகிேறன். இப்ப  யி க்குெமன்  ன்  நான் 
            கனவி ம் எண்ணி யி க்கமாட்ேடன். ஒ  மனிதனிடத்திலாவ  - ஒ  
            ஸ்திாீயிடத்திலாவ - ஏதாவ  ஒ  தீைமேய ம் - தீய குணேம ம் –இல்ல 
            தி க்குமா?- இைதத்தாேனா நம  ர் கர க காலெமன்  கூறினர்? இ  
            ேபானாற் ேபாகிற .- 
 
            எவர்களாவ  சிறி  நற்குண ைடயவர்களாக இ ந்தால்,அவர்கள் 
            ன் க்கு வ வதாகக் காேணாம்! அவர்கேளல்லாம் வறிஞர்களா ம் 
            கழற்றவர்களா ம் காலம் கழிக்கின்றனர். தர்மம் தைல ெய க்கக் 
            காேணாேம! பாபேம ேம க்கு வ கிற . பாபிகேள விர்த்தி யைடகின்றனர். 
            ர்க்குண ம், பாப ம் எங்கு ெசறிந்தி க்கிறேதா, அங்ேகேய ஐஸ்வாிய ம், 
            உலகத்தின் க ம் நிைறந்தி க்கிற ! இப்ப ப்பட்ட கைழக் க திேயா 
            தி வள் வர் "ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க" என்  எ தினார்! இைதப் 
            ெப தைலவிட நான் பிறவாதி த்தேல ேமலாகும். இவ் லகம் இப்ப ப்பட்ட 
            ெதன்  இப்ெபா தான் உண்ைமயில் அறிகிேறன்! சீ! என்ன உலகம்! 
            என்ன ெசல்வம்! என்ன கழ்! -- நான் இவ் ெவா  வ ஷமாக 
            அ பவித்தைதெயல்லாம் எ தினால் நல்ல கைதயாகும். கட் க் கைதயில் 
            நான் எ வைதவிட நான் கண்ணாரக்கண்ட  அதிக விந்ைதயாயி க்கும். 
            இந்த நான்கு தினங்கைள ம் இவ்விடம் ஒழித் விட்  நம  ஊ க்குப் 
            ேபான டன் இைதேய ஒ  ஸ்தகமாக எ தேவண் ம். நான் இ வைரயிற் 
            பட்டெதல்லாம் எனக்குப் பாரமாகத் ேதாற்றவில்ைல. இந்த நான்கு 
            தினங்கைள ம் இந்தப் பா ம் எஜமானனிடம் எப்ப  கழிக்கப்ேபாகிேறா 
            ெமன்பேத ெப ங் கவைலயா யி க்கிற ெதனக்கு! நற்குண ைடயவர்க 
            ெளல்லாம் நசிக்க, இப் பா ம் பாபி சுகமாய் சகல சம்பத் க டன் 
            வாழ்வைதப் பார்க்குமிடத் , பரேமஸ்வரன் என்  ஒ வனி ப்பதாக 
            நான் எவ்வா  நம் வ ! ஏதாவ  தீயகுண மில்லாதி க்க ேவண் ேம 
            இவனிடம்! இவன  சிற்றப்பாைவ விஷம் ெகா த் க் ெகான்ேற, இவன் 
            இப் ெப ஞ் ெசல்வத்ைத ெயல்லாம் ெபற்றதாக ஜனங்கள் கூ வ , 
            உண்ைமயாகத்தானி க்க ேவண் ெமன்  நிைனக்கிேறன். தைய ெயன்ப  
            இவன  ெபாிய உட ல் எங்ேகயாவ  ஒ  அ வளேவ ம் 
            ஒளித் க்ெகாண்டாவ  இ க்குமா என்  நா ம் பார்த்  வ கிேறன் 
            இத்தைன தினங்களாக! இப்ப  யி ந் ம், இவன் என்ன ன்பம் 
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            அ பவிக்கிறான்? எல்லாச் ெசல்வங்க டன், மைனவி மக்க டன், 
            சுகமாய் வழ்ந்  வ கிறான்! பாபிக க்குத் தான் இப் பா ம் உலகம்! 
            நம  ெபாிேயார்கள் ற்காலத்தில் இவ் லக வாழ்ைவ ெவ த்ததற்குக் 
            காரணம் இ  தான் ேபா ம்-- 
 
            அன்ன ரணி கதவின் வழியாகத் தைலைய நீட் கிறாள். 
 
    அ. [ெமல் ய குர டன்] ஐயா, எசமான் சாப்பிட்டாச்சு ங்களா? 
 
    வி. அம்மா! வந்தீர்களா ம ப ம் நீங்கள்! ஐேயா! உங்க க்கு எத்தைன 
            தரம்தான் ெசால்ேவன்! நீங்கள் என்ன ேகட்டேபாதி ம் அவர் மனம் 
            கைரயப் ேபாகிறதில்ைல. எல்லாம் வட் டன் சாியாகக் ெகாண்  
            வந்தி க்கிறீர்களா பணெமல்லாம்? 
 
    அ. ஏறக்குைறய எல்லாம் ெகாண்  வந்தி க்கிேறன் - ஒ  
            பன்னிரண்  பாய்தான் குைறகிற - 
 
    வி. ஐஐேயா! ஒ  காசும் குைறந்  வாங்கிக் ெகாள்ள மாட்டாேர அவர்! 
            நீங்கள் என்ன அ  ேகட்டேபாதி ம் பிரேயாஜன மில்ைல. ஒ  காசு 
            குைறவாகக் ெகாண்  வந்தா ம், உள்ேளவிடக்கூடாெதன்  எனக்கு 
            கட்டைள யிட் க்கிறாேர-- நீர்தான் ேநற்ைறத்தினம் அைதக் ேகட்டீேர. 
            அேதா சாப்பிட் விட்  ைகயலம்பிக் ெகாள்கிறார்ேபா க்கிற . 
            தய ெசய்  இங்கிராேத ம் - பிறகு இங்ேக உம்ைம உள்ேள விட்டதற்காக 
            எனக்கு இரண்  திட் தான் லாபம்! ணாக எனக்கும் ஏன் கஷ்டம் 
            ைவக்கிறீர்கள்? ெகாஞ்சம் தய ெசய்  ேபாய் வி ங்கள். -- 
 
    அ. அப்பா, உன் கவாய்க்கட்ைடையப் பி த் க் ெகாள் கிேறன். 
            ெகாஞ்சம் நீயாவ  என்மீ  பச்சாத்தாபப் படலாகாதா? என்ைனத் 
            ரத்திவிடாேத அவர் வந்த டன் அவர் கா ல் ழ்ந்தாவ  கைடசி 
            ைற ேகட் ப் பார்க்கிேறன். அவ்வள  தய ெசய் நீ--ேபா ம். 
            
    வி. சாி-நடக்கப்ேபாகிற ெதன்னேமா எனக்குத் ெதாி ம்-- 
            அப் றம் உங்கள் பா .-- 
 
    தி ெமஞ்ஞான த யார் ஏப்பமிட் க்ெகாண்  வ கிறார். 
    அவ க்குப் பின்னாக மேனான்மணி வ கிறாள். 
 
    தி. அேட த்தா!-- 
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    வி. இேதா வந்ேதன். 
 
    தி. எங்ேகயடா ெவற்றிைல?-- 
 
    [சாய்  நாற்கா யின் மீ  சாய்ந் ெகாள் கிறார்}. 
 
    வி. இேதா. 
 
    தி. அேட! இவைள யாரடா இங்ேக உள்ேளவிட்ட ?-- என்ன அன்ன ரணி, 
            ெகாண் வந்தாயா பாெயல்லாம் சாியாக? 
 
    அ. இேதா--ெகாண்  வந்தி க்கிேறன். 
 
    தி. ஆத்ெதாி!-- இப்ெபா என்னமா  கிைடச்சு ! ேநற்  என்ன பாசாங்கு 
            ேபாட்டாய் மாயக்கள்ளி!--ெகாண்  வந்தததற்குேமல் ஒ காசும் கிைடயா  
            என்  ஒேர அைழயாய் அ தாேய, இப்ேபா  அந்த மிகுதிப்பணம் எப்ப  
            கிைடச்சு ?--எண்ணிைவ சாியாக ேமைஜயின்ேமல்--யாைர நம்பினா ம் 
            நம்பலாம் இந்த கம்மினாட் கைள மாத்திரம் நம்பக்கூடா . 
 
    அ. ஐயா, என்ேபாில் ேகாபித் க்ெகாள்ளாதீர்கள்—இேதா எாிகிறாேன 
            சூாியபகவான் அவனறியச் ெசால் கிேறன், இந்த மிகுதிப் பணம் என் 
            கூைறப் டைவைய விற் க்ெகாண்  வந்ேதன். 
    [ பாய்கைள எண்ணிக் குவியல் குவியலாக ைவக்கிறாள்]. 
 
    தி. [ெவற்றிைலைய விஜயரங்கம் ெகா க்க வாங்கி ேபாட் க்ெகாண்ேட] 
            ஏன், அைத ன்ேப ெசய்தி ந்தால்? 
 
    அ. எங்களவர்கள் மணப் டைவேயா  ஸ்மசானத் க்கு ேபாகேவண் ம் 
            என்  ெசால்வார்கள், அதற்காக ைவத்தி ந்ேதன். 
 
    தி. இப்ெபா  மாத்திரம் என்னமாக விற்றாய்? 
 
    அ. ெபற்ற வயி  ேகட்கவில்ைல - அதற்காகத்தான்- இல்லா 
            விட்டால் அைத விற்ேபனா? 
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    தி. அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? 
 
    அ. உங்க க்குத் ெதாியாததல்ல - எனக் கி க்கிற  ஒேர ெபண் – 
            மற்றெதல்லாம் வாாிக் ெகா த் விட்  அனாைதயா யி க்கிேறன். 
            அந்த ெபண் க்கு இரண்  வ ஷமாக ஒ வித க்ஷயம். அவள் 
            இப்ேபா  ஏ மாதமாய் கர்ப்பமா யி க்கிறாள். வயித்தியர்கள் இந்த 
            கண்டம் தப் வ  அசாத்தியம் என்கிறார்கள். இந்த கம்மைல மீட் க் 
            ெகாண் ேபாய் - அவள் காதில் ேபாட் , அவ க்குப்  த் ப் 
            பார்க்கேவண் ம் என்  பத கிற  - இந்தப் பா ம் வயி ! - அவைள ம் 
            வாாிக் ெகா ப்பதிற்கு ன்பாக! [அ கிறாள்] 
 
    தி. அ கிற  அப் றம் இ க்கட் ம் - எத்தைன பாைய ைவத்தாய்? 
            எேதா குைறகிறாற் ேபா க்கிறேத! - 
 
    அ. ஐயா! ஐயா! - ஒ  பன்னிரண்  பாய்மாத்திரம் குைறகிற ! – 
            அ  மாத்திரம் ெபாிய மனசு பண்ண ேவண் ம் - உங்கள் காைலப் 
            பி த்  ேவண் க்ெகாள் கிேறன். 
 
    தி. அப்ப யா சமாசாரம்! - வி  காைல! 
            [காைல உதறிக்ெகாண் ] 
            க ைத ண்ைட! நான் ேநற்ைறத்தினெமல்லாம் கிளிப்பிள்ைளக்குச் 
            ெசால் கிற ேபால் ெசால் ம் - குைறவாகக் ெகாண்  வ கிறாயா! 
            அந்த பன்னிரண்  பாைய ம் ன்ேன ைவக்கிறாயா என்ன? 
 
    அ. ஐேயா! என்னிடத்தில் அதற்குேமல் அரக்காசு மில்ைல. ஐயா!- ஐயா! 
            பன்னிரண்  பாய்தாேன! லட்சாதிபதி உங்கள் கால் சுக்குக் கா மா? 
            அைத மாத்திரம் மன்னித் விடலாகாதா? 
 
    தி. ஊம் ஊம்! அெதல்லாம் உதவா ! இந்த மாயாக் கள்ளித்தனெமல்லாம் 
            எனக்கு நன்றாய்த் ெதாி ம். ேபாய் எப்ப யாவ  ெகாண் வா அந்த 
            பன்னிரண்  பாைய ம் தி ட்  ண்ைட! 
 
    அ. ஈஸ்வரா! ஈஸ்வரா!- ஐயா, என்னிடத்தில் அந்த பாய்க்கு ஏதாவ  
            வழி யி ந்தால் உங்களிடம் இந்த வார்த்ைத ெயல்லாம் ேகட்ேபனா? – 
            ெகாஞ்சம் மனசு இரங்குங்கேளன்? சாகக் கிடக்கிறாள் என் ெபண் - 
            அவள் கத்ைதயாவ  பார்த்  இந்த பன்னிரண்ட பாைய மன்னித்  
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            வி ங்கேளன்? 
 
    தி. பழய கைதைய ம ப ம் ஆரம்பித்தாயா? - ஏனடா மைடயா, 
            சாியாக பாெயல்லாம் ெகாண்  வராவிட்டால் இங்ேக உள்ேள 
            விடக்கூடா ெதன்ேறேன, ஏன் இவைள விட்டாய் இப்ெபா ? 
            த க்க ைத! உனக்ெகன்ன உைத ேகட்கிறதா என்ன? 
 
    அ. ஈஸ்வரா! ஈஸ்வரா! - ஐயா, அந்த பிள்ைளயானண்டான் ேபாில் 
            ேகாபித் க்ெகாள்ளாதீர்கள் - இந்த ஒ  வார்த்ைத மாத்திரம் தய  
            ெசய்  ேக ங்கள் - இந்த ன் ற்  எண்பத்திரண்  பாைய ம் 
            நீங்கேள ைவத் க் ெகாள் ங்கள் - அந்த கம்மைல இரண்  நாள் 
            இரவலாகக் ெகா ங்கள். அவள் காதில் ேபாட் ப் பார்த் விட்  – 
            ெகாண் வந்  ெகா த் வி கிேறன். - பிறகு எப்ெபா  அந்த 
            பன்னிரண்  பாய் கிைடக்கிறேதா அப்ெபா  ெகாண் வந்  
            ெகா த்  நைகைய மீட் க் ெகாண்  ேபாகிேறன். 
 
    தி. ஓேகா! அ வைரக்கும் என் வட்  நஷ்டமாகிறதா? அந்த நஷ்டத்ைத யார் 
            ெகா க்கிற ? உன்ேனா  வாதா க்ெகாண் க்க எனக்கு ேநரமில்ைல. 
            உன்ைன கைடசி ைற ேகட்கிேறன். அந்த பன்னிரண்  பாைய ம் 
            ன்ேன ைவக்கிறாயா இல்லயா? எங்ேகயாவ  த் ைவத்தி ப்பாய். 
 
    அ. ஐேயா! இல்ைலேய!- 
 
    தி. ஆனால் இைத வாங்கமாட்ேடன் இப்ேபா  - எல்லாம் 
            ெமாத்தமாய்க் ெகாண் வா ேபா! 
            [ பாையக் கீேழ தள்ளி] 
 
            அ. ஆ! ஆ!- இ ம் என் விதியா! 
            [ பாய்கைளப் ெபா க்கிக்ெகாண் ] 
            சூாிய பகவாேன! இைத ம் நீ பார்த் க் ெகாண் க்கிறாேய அப்பா! 
 
    தி. ஏ! க ைத ண்ைட! என்ன அதிகமாகப் ேபசுகிறாய்? ேபசாேத வாைய 
            க்ெகாண்  உன் பாைய எ த் க்ெகாண்  ேபா! ஒ  வார்த்ைத 
            ேபசினால், க த்ைதப் பி த் த் தள்ளச் ெசால் ேவன். 
 
    அ. [ைககூப்பி வணங்கி] ஐயா! ேகாபித் க் ெகாள்ளாதீர்கள். என்ைன 
            மன்னி ங்கள் - ஏேதா வாய்தவறிச் ெசால்  விட்ேடன்! உங்கள் ேபாில் 
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            தவறில்ல. ேபான ஜன்மத்தில் நான் யார் வயி ெறாி ம்ப  என்ன பாபம் 
            ெசய்ேதேனா அைத நான், இந்த ஜன்மத்தில் அ பவிக்கிேறன். 
            உங்கள்மீ  குைற ெசால்  என்ன பலன்? என் தைலவிதி!- 
            நான் வ கிேறன் ஐயா! [ேபாகிறாள்] 
 
    தி. ஒழிந்த சனி:-- அப்பா! 
 
    [நாற்கா யில் நன்றாய்ச் சாய்ந்  ெகாள் கிறார்] 
 
    வி. [கீேழ ைலயில் உ ண்ேடா ய ஒ  பாையக் கண்ெட த் ] 
            ஐேயா பாபம்! இங்ெகா  பாய் இ க்கிற ! இைத விட் விட் ப் 
            ேபாய்விட்டார்கள் அந்த அம்மா! இைதக் ெகா த் விட்  வ கிேறன். 
 
    தி. என்னடா மைடயா! அகப்பட்ட  லாபம் என்றிராமல் 
            அவள் பின்னால் ேபாய்க் ெகா ப்பதா? 
 
    வி. எஜமான் மன்னிக்கேவண் ம்-இேதா வந் விட்ேடன். 
 
    [ேவகமாய் ெவளிேய ேபாகிறான்] 
 
    ம. அப்பா. அந்த நாற்கா யின் கீழ் இன்ெனா  பாய் 
            கிடக்கிற தப்பா. 
 
    தி. எ  எ  அைத! 
 
    [மேனான்மணி அைத எ த் க்ெகா க்க, தன் ம யில் அைத மைறத்  ைவத் க் 
    ெகாள் கிறான்] 
 
    விஜயரங்கம் தி ம்பி வ கிறான். 
 
    தி. ஏனடா, இதற்குள்ளாகவா வந் விட்டாய்! என்ன பையக் ெகாண் ேபாய்க் 
            ெகா த்தாேயா அல்ல  நான் பார்த் விட்ேடேன ெயன்  ெகா ப்ப  
            ேபாலக் ெகாண் ேபாய், மைறத்  ைவத் க்ெகாண்  வந் விட்டாேயா? 
            என்ன ேகட்பதற்கு பதில் ெசால்லாம க்கிறாய் தி டா? 
 
    வி. இல்ைல-ெகா த் விட்ேடன். 



 36

 
    ம. அப்பா, அந்த பாைய ம்- 
 
    தி. சத்!-ேபசாம -அந்த சுேதசமித்திரைனப் ப த்  ஏதாவ  க்கியமான 
            சமாசாரம் இ க்கிறதா ெசால்- அேட! த க்க ைத! ெகாஞ்சம் விசி . 
 
    [விஜயரங்கம் விசி கிறான்] 
 
    ம. [பத்திாிைகையப் பிாித் க்ெகாண்ேட] அவ்வள  அ தாேள 
            பாவம்! அப்பா, அந்த கம்மைல இரண் நாள் இரவலாகக் 
            ெகா த்தால் என்ன ெகட் ப்ேபாகிற  அண்ணா? 
 
    தி. மேனான்மணி! இந்த விஷயங்களி ெலல்லாம் நீ தைல ைழத் க் 
            ெகாள்ளக் கூடாெதன்  எத்தைன ைற உனக்குச் ெசால் யி க்கிேறன்- 
            உன் ேவைலையப்பார் -ப த் ப்பார்த்  ஏதாவ  விேசஷமி ந்தால் 
            ெசால்-யாராவ  ெசத்தார்களா பார்--அேட! ங்கு ஞ்சி!-விசி  நன்றாக. 
 
    ம. அப்பா! அப்பா- [ப த் க்ெகாண்ேட] 
 
            "தி ெநல்ேவ  ெப ஞ் ஜனச்ேசதம்" 
 
    தி. என்ன என்ன! ப  ப ! 
 
    ம. [ப க்கிறாள்] "தி ெநல்ேவ யி ந்  தி ச்ெசந் க்குப் திதாய்ப் 
            ேபாடப்பட்ட ெறயில் மார்க்கமாய் கிர்த்திைகயின்ெபா ட் , ெவகு 
            ஜனங்க டன் இன்  காைல ஆ  மணிக்குப் றப்பட்ட ஸ்ெபஷல் 
            வண் , இைடயில் ஒ  பாலம் ஒ ந் , வண் கெளல்லாம் ஒன்றின்ேமல் 
            ஒன்றாய்விழ, உயிர்ச்ேசதத்ைத ம் ெபா ட் ேசதத்ைத ம் உண் பண்ணி 
            விட்ட . இ வைரயில் அகப்பட்ட கணக்கின்ப  இ ப  ெபய க்குேமல் 
            இறந் ேபாய் விட் க்கிறார்கள்-காயம் பட்டவர்கள்-  
            ெபய க்குேம க்கும்" 
 
    தி. அடடா! இறந் ேபானவர்கள் ெபயர் என்னவாகி ம் இ க்கிறதா பார்!- 
            நம் ைடய கடன்காரன் எவனாவ  இ க்கப் ேபாகிறான் அதில்! 
 
    ம. [ப த் க்ெகாண்ேட] "இறந்தவர்க க்குள் அைடயாளம் கண் பி க்கப் – 
            பட்டவர்கள், வக்கீல் காந்திமதியா பிள்ைள ம் அவர் மைனவி ம், 
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            மிட்டாதார் ேசாமசுந்தர ெசட் யார், ேமற்ப யா ைடய இரண்  
            பிள்ைளகள், ெசன்னப்பட்டணம் ேகச ெசட் யார், பாைளயங்ேகாட்ைட 
            குமாரசாமி த யா ம் அவ ைடய தாயா ம்- காயம் பட்டவர்கள்-" 
 
    தி. ேபா!-ெசத் ப்ேபானவர்களில் நமக் ெகா வ ம் பாக்கியில்ைல. 
 
    ம. அப்பா அப்பா! இைதக்ேக ங்கள்- 
    [ப த் க்ெகாண்ேட] 
            "இதில் ஓர் ஆச்சாியம்-ஒ ந்த வண் யின் சாமான்கைளெயல்லாம் 
            எ த் க்ெகாண்  வ ம்ெபா -ஒ  சி  காய ம் படாமல் ஒ  
            ஸ்திாீ ம் அவள  ம யில் ஒ  பச்ைசப் பாலக ம், கண்ெட க்கப்- 
            பட்டார்கள். விசாாித்ததில் அவர்கள் "ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க" 
            த ய சிறந்த ஸ்தகங்கள் இயற்றிய, தற்காலம் ேதசாந்தரம் ேபாயி க்கும் 
            லாசிாியராகிய தி  ெநல்ேவ  விஜயரங்கம்பிள்ைளயின் மைனவி ம் 
            குழந்ைத ம் என்  கண்டறிந்ேதாம்" 
 
    தி. ேபாகட் ம்!-அந்தமட் ம், அவன் தன் மாமன் பட்ட கடைனெயல்லாம் 
            நமக்குக் ெகா த் விட்டான்-அேட! விசி வதில் ஒய்யாரம் என்ன? 
            ப வில்கீேழ வி ந்  விட்டேதா? எ  ங்கு ஞ்சிக்க ைத!-இப்ப க் 
            ெகாண் வா அம்மா, பத்திாிைகைய. 
 
    [மேனான்மணி பத்திாிைகையக் ெகாண் வந்  ெகா க்கிறாள்] 
 
    அேட! விளக்ைகக்ெகாண் வா இப்ப . 
 
    [விஜயரங்கம் விளக்ைக எ த் க் ெகாண்  வ ம்ெபா , ைக ந க்க ற்  
            கீேழ விட் விட அ  உைடந்  ேபாகிற ] 
 
    த க்க ைத! [விஜயரங்கம் கன்னத்தில் ைடக்கிறான்] 
 
    அவ்வள  அஜாக்கிரைதயா? 
 
    வி. அப்பா! - [பல்ைலக் க த் க் ெகாண் ] 
            பரஞ்ேசாதி! பரஞ்ேசாதி! 
 
    தி. அ  யாரடா அவன் பரஞ்ேசாதி? உன் பரஞ்ேசாதி, உைடந் ேபான 
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            விளக்ைக வாங்கிக்ெகாண்  வந்  ைவக்கப்ேபாகிறானா? இந்த 
            நஷ்டத்ைதக் ெகா க்கப் ேபாகிறானா? 
 
    வி. இல்ைல- த்திவந்த !--இந்த நஷ்டத்ைத நாேன 
            ெகா த் வி கிேறன். 
 
    தி. எங்கி ந்தடா ெகா க்கப்ேபாகிறாய்! இந்தமாச சம்பளத்தின் 
            வாயில் மண்தான்! 
 
    வி. எசமான், ேகாபித் க் ெகாள்ளேவண்டாம்--இந்த மாச 
            சம்பளத்ைத அப்ப ேய எ த் க் ெகாள் ங்கள். 
 
    தி. அப் றம்?-நீ சாப்பாட் ற் ெகன்ன ெசய்வாய்? ஏதாவ  தி வாேயா?- 
            உனக்குக் ெகா த் ப்ேபா யி க்கிற , அ தான் இவ்வள  அதனப் 
            பிரசங்கித்தனமாய்ப் ேபசுகிறாய்- உன்ைன ேவைலயினின் ம் 
            நீக்கிவி கிேறன் பார்.! 
 
    வி. எஜமா க்கு அந்த கஷ்டம் ேவண் யதில்ைல--நானாக 
            ராஜீனாமா ெகா த் வி கிேறன். 
 
    தி. என்னடா அ ! உனக்ெகன்ன பயித்தியமா பி த்தி க்கிற ? 
 
    வி. ஒ வித பயித்தியம்தான்-என்  நிைனக்கிேறன். 
 
    தி. ஆனால் இந்த க்ஷணேம ேபா ட்ைடவிட் ? 
 
    வி. உத்தர ப . [ ட் ள்ேள ேபாகப்பார்க்கிறான்] 
 
    தி. உள்ேள எங்ேகயடா ேபாகப் பார்க்கிறாய்? 
 
    வி. என் ட்ைடெயான் றி க்கிற -அைத எ த் க் 
            ெகாண்  ேபாக. 
 
    தி. ஓேகா! அெதல்லாம் உதவா -வா இப்ப -இப்ெபா  நீயாக நின்  
            ேபாகிறாய்-ஒ  மாசம் ேநாட்டீஸ் ெகா க்காமல்- ஆகேவ உனக்கு 
            இந்த மாச சம்பளம் கிைடயா  சட்டப்ப -ஆகேவ அந்த ஒ ந்த 
            விளக்கின் விைலையக் ெகாண் வந்  ெகா த் விட்  அந்த 
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            ட்ைடைய ெய த் க் ெகாண் ேபா. 
 
    வி. அப்ப யா சட்டம்?-அப்ப ேய-பார்க்கிேறன்- 
 
    [விைரந்  ட் ற்கு ெவளிேய ேபாகிறான்] 
 
    தி. இவ க்ெகன்ன உண்ைமயில் பயித்தியம் பி த்தி க்கிறதா என்ன? – 
            இந்தா அம்மா-மேனான்மணி-அவன் ட்ைடைய எங்ேக ைவத்தி க்கிறான் 
            ெதாி மா உனக்கு? 
 
    ம. ெதாி ம் அண்ணா-இரண்டாம் கட் ல் விளக்குகள் ைவக்கும் அைறயில். 
 
    தி. அைதப்ேபாய் எ த் வா இப்ப - 
 
    ம. ஏன் அண்ணா? 
 
    தி. ெசான்னப  ெசய் ன் . 
 
    [மேனான்மணி உள்ேள ேபாகிறாள்] 
 
    இவன் வந்த  தல்-ஏேதா எனக்கு சந்ேதகமாகேவ இ ந்த -இவன் 
            ேபசுவ ம் நடப்ப ம் சாதாரண ேவைலக்காரர்கைளப்ேபால் இல்ைல- 
            ஒ ேவைள நம்மிடம் எதாவ  தி டேவண் -எங்ேக என் ெசாத் கள் 
            ெயல்லாம் ைவத்தி க்கிேறன் என்  கண் ெகாண்  ேபாக வந்தவேனா?- 
 
    மேனான்மணி ஒ  சி ட்ைடைய எ த் க்ெகாண்  ம ப ம் வ கிறாள். 
 
    ம. இேதா அப்பா-ேவைலயி ந் தான் தள்ளிவிட்டீர்கேள-இந்த 
            ட்ைடைய அவ க்குக் ெகா த்  வி கிற தாேன அப்பா? 
 
    தி. [ ட்ைடைய அவிழ்த் ] எல்லாம் ெகா க்கத் ெதாி ெமனக்கு- 
            ஸ்தகங்கள்!-ேதவாரத் திரட் !-தா மான சுவாமிகள் பாடல்!- 
            பட் னத் ப் பிள்ைளயார் சாித்திரம்-பகவத்கீைத ெமாழி ெபயர்ப் !- 
            "ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க"- 
    [உள்ேள தல் பக்கத்ைதத் தி ப்பிப் பார்த் ] 
            அடடா!-இப்ெபா  ெதாிகிற ! 
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    ம. என்ன அப்பா? 
 
    தி. ஒன்  மில்ைல. [கவைலேயா  நிற்கிறான்] 
 
    காட்சி கிற . 
    -------------- 
 

இரண்டாம் அங்கம் - இரண்டாம் காட்சி 
 
    இடம்-ெசன்னப்பட்டணம் கடற்கைர ேயாரம். 
 
    ச த்திர ஸ்நானத்திற்காக ஜனங்கள் ஓர் பாைத வழியாக ஏராளமாய்ப் 
    ேபாய்க்ெகாண் க்கின்றனர். சந்திரன் சற்ேறறக்குைறய ரண கிரஹணத்தினால் 
    பீ க்கப்பட்  இ ண் க்கிற . பாைதயின் ஒ பக்கமாக காிகி ஷ்ண நாயக்கர் 
    என் ம் வேயாதிகன் ஒ  பிட்டீைலக் ைகயில் ைவத் க்ெகாண்  வாசித் க் 
    ெகாண் ம் பா க்ெகாண் மி க்கிறான். அவன் எதிராக ஒ  ெவள்ைளத் ணி 
    பரப்பப் பட் க்கிற . அதன் ஒ  ைலயின்ேபாில் ஒ  தகர விளக்கு எாிந்  
    ெகாண் க்கிற . சில ஜனங்கள் அவைனச் சுற்றி ம் நின் ெகாண்  அவன் 
    பாட்ைடக் ேகட் , பரப்பியி க்கும் ணியின்மீ  தம்பி , ைபசா,ேபா கின்றனர். 
    ஒ  ேபாலீஸ் கான்ஸ்டபில் அ கில் சுற்றிக்ெகாண் க்கிறான். 
 
    மற்ெறா ரம் ஜனசந்த  யில்லாதவிடத்தில் விஜயரங்கம் தன் கத்ைதத் 
    ணியால் பாதி யவண்ணம் சந்திரைன ேநாக்கி நிற்கிறான். அவ க்குப் 
    பின்னால், சற்  ரத்தில் ராேஜஸ்வாி சாதாரண ஆைட த்தி க்கா ட்  
ஒ வ மறியாதப  ஒ ங்கி நின்  விஜயரங்கத்ைத உற் ப் பார்த்தவண்ணம் 
    அைசவற்  நிற்கிறாள். 
 
    வி. [தனக்குள்] சற்  ன்பாக ரண கைலக டன் அழகாய் விளங்கிய 
            சந்திரன் இப்ெபா  கி ஹணத்தினால் பீ க்கப்பட்  என்ன இ ண்  
            காட் கிறான்! இவ் லகில் சுக ம், க ம், வாழ் ம், இத்தன்ைமய தான் 
            ேபா ம்! இைவகளின் ெபா ட் , ஒ வன் கஷ்டப்பட்  கல்வி கற்பாேனன்? 
            தன் ஐம்ெபாறிகைள ம் அடக்க தர்மவழியில் நடப்பாேனன்? 
            நற்குண ைடயவனா யி ப்பாேனன்? இதனால் நான் ெபற்ற பலன்? 
            இக்கதி யைடந்தேத!-என் ெசாந்த மைனவி!-அவள  குைறகைளெயல்லாம் 
            ெபா த்  என்னா யன்ற அள  அன்  பாராட்  வந்த -என் ெசாந்த 
            மைனவிேய- எனக்குத் ேராகி யாயினேள!-நான் என்ன பாபமிைழத்ேதன் 
            இக்கதிக்கு வ வதற்கு? ேவ  ஜன்மத்தில் இைழத்த பாபத்தின் பலேனா இ ? 
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            ஐேயா! அப்ப  எண் வதற்கு என் அறிவிற்கு ஜு ஒன் ம் அகப்பட 
            வில்ைலேய! அப்ப  யி க்குமாயின் அப்பாபம் இைழக்கும்ப  என்ைன 
            ேயன் பைடத்தி க்கேவண் ம் அந்த ஈஸ்வரன்?சாி! இந்த ேகள்விக்குப் 
            பதில் அந்த ஈசைனத்தான் ேகட்கேவண் ம்! உடேன- இவ் டலாகிய 
            கவசத்ைதவிட் ப் பிாிந்  அவாிடம் ேபாய்க் ேகட் ப் பார்ப்ேபாேம! 
            தற்ெகாைல ாியலாகாெதன்  என் ள்ேள ஏேதா ஒன்  க்ஷணத்திற்கு 
            க்ஷணம் த க்கிறேத!-இல்லாவி ன் அப்ெபா ேத என் ேவைலைய ம்- 
            என்ைனப் பீ க்கும் இவ் லகெமன் ம் க்கத்ைத ம்- த்தி ப்ேபன் 
            க்ஷணத்தில்! ச த்திர ஸ்நானம் ெசய் ம்ெபா  ஏேதா ழ்கிவிட்டான் 
            என்  உலகம் தீர்மானித் வி ம், சுலபமாய் ந்  வி ம்-அப்ப  
            இத டன் எல்லாம் வதானால்- நான் ஒ  க்ஷண ம் ேயாசிக்க 
            ேவண் யதில்ைலேய! இத டன் எல்லாம் ம் என்ப  என்ன 
            நிச்சயம்? ந்தால் நலேம- யாவிட்டால்? மற்றைவகேளா  
            தற்ெகாைல ாிந்த இப் ெப ம் பாப ெமான்ைற ம் அ பவிக்க 
            ேவண் மன்ேறா ம  பிறப்பில்!- இப்ப  ேயாசித் க்ெகாண் ப்ேபனாயின் 
            எனக்குப் பித்தம் பி த் ப் ேபாம்! அப்ப ப் பித்தம் பி த்  
            இப்பா லகில் பலர் நைகக்க உழல்வைதவிட, இவ் டைல விட் ப் 
            பிாிந் , அதனால் வ ம் பாபத்ைத மற்ெறா  பிறப்பில் அ பவித்தேல 
            ேமலாகும்-அப்ெபா ம் இக்கதி வாய்த்தாேலா?- 
 
    க. [உறத்த சத்தமாய்] ஐயா ஐயா! ஐயா! ஐயா! அ க்காைதங்க! 
            அ க்காைதங்க ஐயா! 
 
    வி. யார் அ ? பாபம்! [கும்பல கில் ேபாகிறான்] 
 
    ேபா-கா. வழியிேல பாடக்கூடாதிண்  எத்தனிதரம் ெசால்ர ? 
            எ த் ம்ேபா உம் பிட்டீெல! 
 
    க. அய்ேயா! ெரண்  தந்தி அ ந்  ேபாச்ேச! -பன்ெனண்  அணா ேபாச்சு! 
            ஐயா, சும்மா ேபாகச்ெசான்னா ேபாவமாட்ேடனா? ெரண்  தந்திெய 
            அ த் ட மா? 
 
    ேபா.-கா. அேட! என்னா அதிகமா ேபசேர! இன்னம் அதிகமா 
            ேபசனா அந்த மீதி தந்தி ெரண் ம் ம்!- 
 
    [கும்பைலப் பார்த் ] 
 
    என்னா ஐயா! கும்ப ங்ேக! ேபாங்க எல்லாம்! 
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    [கும்பல் கைலகிற ; கான்ஸ்டபில் 
    ஒ  பக்கமாகப் ேபாகிறான்] 
 
    க. அைர மணி ேநரமா பா , ஒண்ணைர அணா வந்த ! இந்த பாவிக்கு 
            ெரண்டணா எங்கி ந்  நான் ெகா ப்ெபன்!-தைலவிதி! தைலவிதி! 
            நா  எங்ேக இண்  ேபாேவ? ெரண்  தந்தி! பன்ெரண்டணா! பாவி! பாவி! 
 
    வி. ஏன் ஐயா? இரண்டணாவா ேகட்டான்? 
 
    க. ஆமாம்-ைகயிேல இ ந்தா  அ தி ப்ேப அவ க்கு! இப்ேபா- 
            பன்ெரண்டணா நஷ்டமாச்சி-இனி வ ம்ப  வாயிேல ம் மண்  வி ந்த !- 
 
    வி. ெகாஞ்சம் ெபா ம் ஐயா-இேதா வ கிேறன். 
 
    [ஒ  றமாகப் ேபாய் ேபாலீஸ் கான்ஸ்டபி டன் ஏேதா ேபசுகிறான்.] 
 
    ேபா-கா. [தி ம்பி வந் ] ஏ! கிழவா! ேபானால்ேபாகி -ஒ  
            பக்கமாக உக்காந் கி  பா ேபா-[ேபாய்வி கிறான்] 
 
    க. நான் என்னாத்ெத பாட்ர ! தந்திேயதான் அ த் த் ெதாைலச்சிேய பாவி! 
 
    வி. ஐயா ெபாியவேர, அந்த பிட்டீைல இப்ப க் ெகா ங்கள் பார்க்கலாம். 
 
    [அைத இரண்  தந்திக டன் சு தி ெசய் ெகாண் ] 
 
    எனக்குக் ெகாஞ்சம் வாசிக்கத்ெதாி ம்-நீங்கள் பா ங்கள்-நான் வாசிக்கிேறன். 
 
    க. நீ-யாரப்பா நீ? 
 
    வி. எல்லாம் அப் றம் ெசால் கிேறன்-நீங்கள் பா ங்கள். 
 
    க. அப்ப ேய- 
 
    [பா கிறான்; விஜயரங்கம் வாசிக்கிறான்; ஜனங்கள் ம ப ம் 
    கும்பலாகக் கூ கின்றனர்] 
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    ஒ  மனிதன்: நண்ணா வாசிக்கிறாண்டா இவன்! 
 
    மற்ெறா வன்: ெரண்  தந்தியிேல வாசிக்கிறாண்டா! 
 
    [அேநகர் ைபசா, அைர அணா, இப்ப  ேபா கிறாரகள்; கைடசியாக 
            சற் ரமாகேவ பின் ெதாடர்ந்  வந்த ராேஜஸ்வாி ஒ  பாைய 
            பரப்பியி க்கும் வஸ்திரத்தில் எறிகிறாள்] 
 
    வி. [அைத ெய த் ] யார் அம்மா அ ? -தவறிப் ேபாட்  விட்டாற் 
            ேபா க்கிற !அைர அணா ேபா வதற்கு பதிலாக-இ ட் ல் 
            ெதாியாமல்- இேதா-வாங்கிக் ெகாள் ங்கள். 
 
    ரா. ெமல் ய குர டன்] ேவண்டாம்-ெபாிதல்ல-நீங்கேள எ த் க் ெகாள் ங்கள்- 
 
    க. அம்மா! நீங்க மஹராஜியா யி க்க ம்! 
 
    [ராேஜஸ்வாி விைரந்  ஒ  றமாய்ப் ேபாய்வி கிறாள்] 
 
    ஒ  மனிதன்: அ  யார்டா அ , இந்தப்பாட் க்கு ஒ  பா ெகா த்தவ! 
 
    மற்ெறா வன்: ஏண்டா ெகா க்கக்கூடா ? எங்கிட்ட பாயி ந்தா 
            நா ம் ெகா த்தி ப்ேபேன!-ஐயா, அந்த தா மானவர் பாடல்ேல 
            இன்ெனா  பாட் - 
    [விளக்கு அவிந்  ேபாகிற ] 
            அடடா!-இந்தாங்ைகயா தீக் குச்சி; ெகாஞ்சம் ெகா த்திகுங்ேகா!- 
 
    க. [விளக்ைகக் ெகா த்தப்பார்க்க, அ  ம ப ம் அவிந்  ேபாகிற ] 
            ஓேகா! எண்ெண ஆயி ட்டாப்ேபாேல யி க்கு -என் அதிஷ்டம்! 
            ஐயா, ெகாஞ்சம் மன்னிச்சிக்குங்ேகா-என் ெதாண்ைட ம் கட் ப்ேபாச்சி 
 
    [கும்பல் விைரவில் கைலகிற ; காிகி ஷ்ண நாயக்கன் ட்ைடெயல்லாம் 
    ெபா க்கி எண் கிறான்] 
 
    அப்பா, நீ யா  இப்பவாவ  ெசால்லமாட்டாயா? 
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    வி. தாதா, அெதன்னத்திற்கு உமக்கு?-எவ்வள  ெமாத்தம் ேசர்ந்த  தாதா? 
 
    க. ஒ  பாய் பதினாலைரயணா-அப்பா, இந்தா, இந்த 
    ஒ  பாெய நீ எ த் க்ெகா- 
 
    [ெகா க்கப் பார்க்கிறான்] 
 
    வி. [த த் ] தாதா, இதற்காகவா ேகட்ேடன் என்  எண்ணினீர்கள்?- 
            எனக்கு ஒ  காசும் ேவண்டாம்- நீங்கேள எ த் க்ெகாள் ங்கள்- 
 
    வி. அப்பா! நீயார்? 
 
    வி. அ ஏன் உங்க க்கு? 
 
    க. அப்பா அப்ப யல்ல, நீ ெசய்தெபாிய உபகாரத் க்கு, நான் என்னா 
            ெசய்யப்ேபாேர?-நீ இல்லாவிட்டா இண்ைணக்கு அந்த ஒண்ணைர 
            அணாேவாட அ  ெகாண்ேட  ேபாய்ச் ேசர்ந்தி ப்ேப! உன்னாேலதா 
            இந்த பணெமல்லாம் வந்த -ஒ  பாய்க்கு ேமேல எவ்வள  ஓ ம் 
            இண்  ேதாணனா ம் எ த் க்ேகா- உன் இஷ்டப்பிரகாரம் –எனக்கு 
            சாதாரணமா நாலணா ஆப்பி ம்-இந்த பன்ெனண்டணா அறந் ேபான 
            தந்திக்காக எ த்  ைவச்ேச-மீதி ஒ  பாெய உனக்குக் ெகா க்கேர- 
            என்ேமேல ேகாவம் வாணாம். 
 
    வி. தாதா, எனக்கு உங்கள்மீ  ெகாஞ்ச ம் ேகாபமில்ைல. எனக்கு 
            ஒ காசும் ேவண்டாம். நீங்கள் ம ப ம் ட்ைட வாங்கிக் ெகாள் ம்ப  
            ேகட்டால்தான் ேகாபம்வ ம்.- 
 
    க. அப்பா, அ  எனக்கு நியாயமில்ெல-ஏதாவ  வாங்கிக்ெகாள்- என் மனசு 
            திர்ப்திக்காவ ."காலத்தினாற் ெசய்த உதவி, சிறிெதனி ம் ஞாலத்தி ம் 
            மாணப் ெபாி " இண்  ப ச்சி க்ேக! நீ ெசய்த உதவிக்கி உனக்கு என்ன 
            ெகா த்தா ம் தீரா -நா  உனக்கு ஒண் ம் ெசய்யாப்ேபானா பாவம்- 
            அந்த ெராணம் ேவண்டாம் எனக்கு- 
 
    வி. அடடா-உம்-ஆனால்,தாதா,நான்ஒ  உதவி ேகட் 
    கிேறன் ெசய்கிறீர்களா? 
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    க. ேகளப்பா, என்னாேல மானா, மனசார ெசய்யெர. 
 
    வி. ஆனால்- த ல் என்ைன யார் என்  ேகட்காதீர்கள். 
 
    க. இல்ைலயப்பா-உன் இஷ்டப்ப . 
 
    வி. இரண்டாவ  - நீர் ஏேதா ப த்தவராகத்ெதா கிற ; பிச்ைச 
            ெய க்கும்ப  யாக இந்த கதிக்கு - எப்ப  வந்தீர்? - உண்ைமையக் கூ ம். 
 
    க. ஐேயா! அைத ேயன் ேகக்கேர? - ேகட்  வ த்தப் படப்ேபாேர – 
            அவ்வள தான். 
 
    வி.உங்க க்கு வ த்தத்ைத த வதானால் - ெசால்லேவண்டாம். 
 
    க. எனக்ெகாண் ம் வ த்தமில்ெல - நீ ேகட்  வ த்தப் 
            படப்ேபாராெய இண்ேண ேயாசிச்ேச. ெபாிதல்ல ெசால் ம்கள். 
 
    க. நீ ெநைனச்சப  நான் ெகாஞ்சம் அந்தஸ்திேல இ ந்தவன்தான். 
            அப்ெபா ேவ க்ைகயா இந்த பீட் ல் எல்லாம் கர் க்ெகாண்ேடன். 
            ெமாதல் தாரம் தப்பிப்ேபாக இரண்டாந்தரம் ஒ  பாவிெயக் கட் க்கிேனன். 
            அவள் நான் ெபன்ஷன் வாங்கிகின பிற்பா , என் ெசாத்ைதெயல்லாம் 
            எ த் க்கி  ஒ  நாள் - என் ேவைலக்காரேனாேட நடந் விட்டாள்- 
            தான் ெபத்த ஒ  ெபாண் ெகாழந்ைதெய விட் ட் - ெவளிேய ெசான்ன 
            ெவக்கக்ேக ண்  - வாெய கி  ேபசாம ந் ட்ேடன். 
            அந்த ெகாழந்ைதெய நானா வளர்த்  வர்ேரன் கஷ்டப்பட் . ராத்திாி 
            காலத்திேல எங்ேகயாவ  இப்  பா , தினம் நாலணா சம்பாதிச்சி, 
            எம்ெபன்ஷேனாெட ேசத் , அந்த ெகாழந்ைதேய காப்பாத்தி, சம்சாரம் 
            பண்ணிகி  வர்ேரன். 
 
            வி. அந்த குழந்ைதக்கு என்ன வயசாகிற ? 
 
            க. இப்ெபாதான் - பத்  வயசாகிற  - இந்த வயசுேல 
            நான் ைக உட் ட்டா அ ங்கதி என்ன ஆவர  பாவம்! 
            - அேதா கதிதான்! - அ க்காவத்தான் இந்த வயசுெல 
            நான் கஷ்டப்பட்ேரன் இப்ப  - இல்லாவிட்டால் எனக் 
            ெகன்னா- எங்ேகயாவ  அன்னதான் சமாஜத் க்கு 
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            ேபானா - அவ்வள  சாப்பா  ேபாட்ராங்க- 
 
            வி. தாதா- ஒ  கைடசி ேவண் ேகாள்- இைத நீங்கள் 
            ம க்கேவ கூடா .- ைகையப் பி ங்கள்- 
    [தன் ம யி ந்  ஒ  ைபைய எ த்  ஏ  எட்  பாைய 
            கிழவன் ைகயில் ெகாட் ] 
 
            இைத அப்ப ேய எ த் க்ெகாண் , தி ம்பிப் பாராமல்  ேபாய்ச் 
            ேச ங்கள்! ஒ  வார்த்ைத ம் இனி ேபசேவண்டாம்- நான் ேவண் க் 
            ெகாள் கிேறன்.- அப்பா!-. பார்த்தீர்களா! 
 
    க. இல்ைல இல்ைல - இேதா ேபாகிேறன்- அப்பா, அந்த பரேமஸ்வரன்தா, 
            உன்ைன ம் உன் ெபண்சாதி பிள்ைளகைள  காப்பாத்த ம்- என் மனசு 
            குளிர்ந்த  ேபாேல உன் மனசும் குளிர்ந்தி க்க ேவ ம் எப்ெபா ம்! 
            [ேபாகிறான் 
 
    . ஆம்!-என் உடல் குளிர்ந்தி க்கும் சீக்கிரம்!- என்ன பா லகம்!- 
            இக் கிழவன் கதி ம் இப்ப யா?-ரங்க நாதத்திற்கும் இவ்வாறான 
            கதி ஏேதா சம்பவித்தி க்க ேவண் ெமன்  ேதான் கிற !- இந்த 
            உலகத்தில் ஏன் ஸ்திாீகைளப் பைடத்தான் அந்த ஈசன்?- இனி தாமதிப் 
            ேபனாயின் எனக்கு ப் பயித்தியம் பி த் ப்ேபாம்- எல்லாம் அ பவித் 
            தாச்சு - இ  மாத்திரம் ஒன்  மிகுதி ைவப்பாேனன்?- "யாேன ம் 
            பிறப்பஞ்ேசன் இறப்பத க் ெகன்கடேவன்" என்றார். அ  
            என்ன அவ்வள  கஷ்டமா?- அைத ம் பார்த் வி ேவாம்- 
            அடா! சந்திரகிரஹ ணம் இப்ெபா தான் நீங்குகிற !- 
 
    [ச த்திரத்ைத ேநாக்கி விைரந்  ெசல்கிறான்; மைறவி ந்த 
    ராேஜஸ்வாி அவைனப் பின்ெதாடர்ந்  விைரந்  ெசல்கிறாள்] 
 
    காட்சி கிற  
    --------- 
 

இரண்டாம் அங்கம் - ன்றாம் காட்சி. 
 
    இடம் - அேத யிடம். 
 
    கிரஹணம் விட்  ரணசந்திரன் பிரகாசிக்கிறான். 
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    ஜனக் கூட்டம் அதிக ெந க்கமாய் இ க்கிற . 
 
    சிலர். என் ஐயா!ெபாைழச்சிகினானா? ெபாைழச்சிகினானா? 
            மற் ம் சிலர். ெபாழச்சிகினா ஐயா! ெபாழச்கிகினா ஐயா! 
 
    தல் மனிதன். அெதப்ப  ஐயா ெபாழச்சிகிவா! நான் தான் அந்த  
            கைரயா ங்க ெபாணமா க்கிகி வந்  ேபாட்டேத பாத்ேதேன! 
            ெசத்தவன் ெபாழச்சிகினாேனா? 
 
    இரண்டாம் மனிதன். அேட! நான்தான் ெசால்ரேன! நான்தான் ேநராய் 
            பாத் ட்  வந்ேதேன. அங்ேக, ஒ  டாக்டரா, எவேனா ஒ த்தன் வந் , 
            குப் ர க க்கப் ேபாட் , வயத்திேல அ க்கினா, வாய் வழியா 
            தண்னிெயல்லாம் வந் . அப் றம் மல்லாக்கப் ேபாட்  ைகெய மடக்கி 
            மடக்கி என்னேமா பண்ணா. நாைலஞ்சு ேப  ஆ ங்கேள ஒடம்ெபல்லாம் 
            நண்ணா ேதய்க்கச் ெசான்னான்.- 
 
    -ம உசிர் வந் ட் ேதா? 
 
    இ-ம. நாந்தான் ெசால்ரேன! வந் டா இண்ணா? ேபச்சு 
            ச்சில்லாெத ெகடந்தவன்- ச்சுவிட ஆரம்பிச்சா- 
 
    -ம நீ பாத்திேயா? 
 
    இ-ம அந்த டாக்டர்தான் ெசான்னாேன- ச்சு வ  ெபாழச்சிகினா- 
            இனிேமேல பயப்படேவண் யதில்ெல இண்  -அந்த ெபாம்மனாட்  கிட்ட- 
 
    ன்றாம் மனிதன். யார் அப்பா அந்த ெபாம்மனாட் ? 
 
    இ-ம. எனக்கு ெதாியா ங்க.-யாேரா பணக்காாியாட்டம் இ க்கு . 
            அந்த டாக்ட க்கு உடேன தன் ைகயிேல யி ந்த ேமாதரத்ெத கழட்  
ெகா த்தா. 
 
    .ம. அந்த கைரயா ங்க க்கு ஒண் ம் ெகா க்கைலயா? 
 
    இ-ம அவள் ெசான்னப ேய ஒவ்ெவா  கைரயா க்கும் 
            ஒவ்ெவா  சவரன் ெகா த்தா. 
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    நான்காம் மனிதன். யார் அந்த ெபாம்பேள? அவ க் ெகன்ன 
            மானா பாத்யமா? 
 
    -ம. அவன் ெபாண்டாட் யா? 
 
    இ-ம. ேச! இ க்கா . அவென பாத்தா ஏைழயாட்டம் இ க்கு ! 
            இவள் ெராம்ப பணக்காாியா யி க்கரா, ெபாடெவ மாத்திரம் 
            சாதாரணமா கட் கினி ந்த ேபாதி ம். 
            
    நா-ம. அந்த ம ஷன் யார் இண்  ெதாிஞ்சுதா? 
 
            இ-ம ெதாியல. ேபாலீஸ்கா  கூடவந்  ேகட்டாங்க, அந்த 
            ெபாம்மனாட்  தனக்குக் கூட ெதாியாதிண்ணா. 
 
            நா-ம அப் றம் அந்த ம ஷன் என்னமானா? 
 
    இ-ம ச்சு ெகாஞ்சம் வர ஆரம்பிச்ச் டேன- அந்த டாக்டர் 
            கம்பிளியாேல நண்ணா ேபாத் , அப்ப ேய ஆஸ்பத்திாிக் 
            ெகாண் ேபாவ  மிண்ணா- 
 
    ஐந்தாம்-மனிதன். இல்ெல இல்ெல-ஆஸ்பத்திாிக்கு ெகாண்  
            ேபாவேல.- அந்த ெபாம்மனாட்  தன் வண் யிேல அப்ப ேய 
            க்கிகி ேபாயி ைவக்கச்ெசால் , அந்த டாக்டைர ம் கூட 
            அைழச்சிகி  ட்டா- 
 
    -ம அவன் கூத்தியாரா இ க்கும் இண்  ெநைனக்கிேற. 
            [சிலர் நைகக்கின்றனர்] 
 
    ஐ-ம ஏண்டாப்பா அந்த ெபாம்மனாட்  பாவத்ெத ெகாட் க்ெர! அவள் 
            அவ்வள  ரம் ஓ கீ  அைலஞ்சி கஷ்டப் பட் ல்லாப்ேபானா ஆள்- 
            ஆசாமிெய-ஆப்பிட் க்க மாட்டாேன!- அந்த ட் ம் யாெரா நல்ல 
            ண்ணியவதி-பாவம்! அவள்தான், இந்த ம ஷைன யார் 
            இண்  ெதாியாதிண்ணாேள- 
 
    இ-ம. நான் கிட்ட ஞ்சிெய பாத்ேத- அந்த பிட் ல் ைவச்சிகி  ெகாஞ்ச 
            நாழிக்கு ன்ேன இங்ேக வாசிச்சிகி  இ ந்ேதனடா அந்த ெகழவேனாட- 
            அவன் ஞ்சாட்ட இ ந்த . 
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    -ம. அடேட! அந்த ெபாம்மனாட் தான், அவ க்கு ஒ  
            பா ேபாட்டாடா! இப்ப கியாபகம் வந்த ! 
 
    ஆறாம் மனிதன். ஊம்! யாராயி ந்தா ம் நமக்ெகன்னா? அவன் தைலவிதி 
            ெகட் யா யி ந்த , ெபாழச்சிகினா- இதாம் உலகம் இண்ர !- 
            யார் கிட்டவானா ஒ  தீக்குச்சி இ க்குதா? 
 
    மீ-ம. ஏன் ஐயா? 
 
    ஆ-ம. சு ட்  அவிஞ்சிப் ேபாச்சி, இந்த கல்பாவிேல-அத்ெத பத்த ைவக்க ம். 
 
    [ேபாகிறார்கள்] 
 
    காட்சி கிற . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

இரண்டாம் அங்கம் - நான்காம் காட்சி. 
 
    இடம்-ெசன்னபட்டணம்; ேதனாம்ேபட்ைடயில் ஓர் பங்களாவின் ந  அைற. 
 
    மிக ம் ஒ ங்காய் அலங்காிக்கப்பட் க்கிற . 
    ஓர் சாய்  நாரற்கா யில் சாய்ந்தவண்ணம் விஜயரங்கம் இ க்கிறான். 
    ஒ றமாக ராேஜஸ்வாி நிற்கிறாள். விஜயரங்கத்தின் பக்கத்தில் ஓர் 
    நாற்கா யில் டாக்டர் கி ஷ்ணராவ் உட்கார்ந்தி க்கிறார். 
 
    கி. இனி ஒன்றிற்கும் பயப்பட ேவண் யதில்ைல அம்மா, இவ்வள  
            சீக்கிரத்தில் உடம்  ேதறிவி ம் என்  நான் நிைனக்கவில்ைல. நன் 
            ெகா த்த ம ந்ைதவிட, நீங்கள் அவ க்கு மனத்தில் ஒ  கவைலயில்லாமல் 
            பா காத்  வந்தேத, இவைர இவ்வள  சீக்கிரத்தில் ரணமாய் 
            சுவஸ்தப்ப த்திவிட்டெதன்  நம் கிேறன். 
 
            ரா. சாிதான்!-நான் என்ன ெசய்ேதன்? 
 
    வி.என் உயிைரக் காப்பாற்றினீர்கள்-டாக்டர், எனக்காக நீங்கள் 
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            இத்தைனநாளாக எ த் க்ெகாண்ட சிரமத்திற்ெகல்லாம்-இப்ேபா  
            என் வந்தனத்ைதத் தான் அளிக்கக்கூ ம்-ஆயி ம் உங்க க்குச் 
            ேசரேவண் ய ெதாைகக்காக கணக்க ப்பினால்- 
 
    கி. அ ப் வதாவ ? ேநற்ைறயதினம் தான் கணக்குப்ப  பணம் 
            எல்லாம் அ ப்பிவிட்டீர்கேள-இன்ைறத் தினம் நான் வந்த  
            சிேநகபாவமாய் வந்ததாக எண் ம்; இைத நான் கணக்கிடமாட்ேடன்- 
            எனக்கு ேநரமாகிற -நான் வ கிேறன்.-இனிேமல் ச த்திரத்தின் 
            ஆழத்ைதப் பார்க்காதீர்கள் ம ப ம்! 
 
    வி. இல்ைல-வா ங்கள்- 
 
    கி. நான் வ கிேறன் அம்மா- இனி பத்தியம் கித்தியம் ஒன் ம் 
            ேவண்டாம், அவர் இஷ்டமானைதச் சாப்பிடட் ம்- இனி ஒன் ேம 
            பயமில்ைல-எல்லாம் பாிேசாதித் ப் பார்த்ேதன்-நான் வ கிேறன்;. 
 
    ரா. வா ங்கள். (டாக்டர் கி ஷ்ணராவ் ேபாகிறார்) 
 
    வி. அம்மா, எவ்வள  ெகா த்தீர்கள்-டாக்ட க்கு ேநற் ? 
 
    ரா. அைதேயன் ேகட்கிறீர்கள்? 
 
    வி. ன் -உட்கா ங்கள்-தய ெசய்  இத்தைன நாளின் கைத இனி 
            உதவா . நான் ேகட்பதற்ெகல்லாம் நீங்கள் தய ெசய்  பதில் 
            உைறத் த்தான் ஆகேவண் ம். என் உடம்  ரணமாய் ச க்கியமாய் 
            விட்டெதன் ம், இனி ஒ பய ம் இல்ைலெயன் ம் டாக்டேர 
ெசால் விட்டார். 
 
    ரா. சாி-உங்களிஷ்டம்-ஒ ேகள்வி தவிர ேவ  எ  
            ேவண் ெமன்றா ம் ேக ங்கள் ெசால் கிேறன். 
 
    வி. நான் ேகட்கக்கூடாத ேகள்வி என்ன? -அைதச்ெசால் ம், நான் ேகட்கவில்ைல. 
 
    ரா. நான் யாெரன்  என்ைனக் ேகட்கேவண்டாம். ேவ  
            என்ன ேவண்  ெமன்றா ம் ேக ம். ெசால் கிேறன். 
 
    வி. உம்-சாி-உங்களிஷ்டம்-நான் யாெரன்  ெதாி மா உங்க க்கு? 
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    ரா. ெதாி ம். 
 
    வி. நான்யார்? 
 
    ரா. விஜயரங்கப்பிள்ைள-"ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க" 
            த ய கிரந்தங்கள் எ திய லாசிாியர். 
 
    வி. (ெப ச்ெசறிந் ) ஊம்-எப்ெபா  இைதக் கண்  பி த்தீர்கள்? 
 
    ரா. அன்ைறத்தினம் அந்த வேயாதிக பாடக க்கு –நீர் உதவி ெசய்தெபா . 
 
    வி. ஓ!-அந்த-பாடக க்கு-ஒ  பாய்-ெகா த்த -நீங்கள்தாேனா? 
 
    ரா. ஆம். 
 
    வி. ஏன்? 
 
    ரா. என் சந்ேதகம் நிவர்த்தியாகும் ெபா ட் - 
 
    வி. இதற்கு ன் என்ைனப் பார்த்தி க்கிறீர்களா? 
 
    ரா. இல்ைல- அன் தான் தல் தல் ேநாில் பார்த்த - நீர் சந்திரைன 
            உற் ப் பார்த்தவண்ணம் ெப ச்சு விட்டீேர- இப்ப ச்ெசய்வ  யார் 
            என்  எனக்கு சந்ேதகம் பிறந்த -உம்ைமக் கவனித் ப் பின் 
            ெதாடர்ந்ேதன்-அதற்காக மன்னிக்கேவண் ம்- 
 
    வி. நீங்கள் சாதாரணமாய் உ க்கும் ஆைடயாபரணங்க டன் இல்ைலேய அன் ? 
 
    ரா. இல்ைல. 
 
    வி. ஏன் அப்ப ? 
 
    ரா. நான் மா ேவஷம் ண் ந்ேதன். 
 
    வி. மா  ேவஷத்தில்-நீங்கள்-அன்  ச த்திரக்கைரக்கு 
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            வரேவண் ய காரணம் என்ன? ெசால்லக்கூ மா? 
 
    ரா. கூ ம்-நீர் என்ன காரணத்திற்காக-அன்ைறத்தினம் 
            அங்கு வந்தீேரா, அேத-ேயாசைனேயா - நா ம் வந்ேதன். 
 
    வி. என்ன! - நான் எதற்காக வந்ேதன் அவ்விடம் என்  
            ெதாி மா உனக்கு? 
 
    ரா. ெதாி ெமன்  நிைனக்கிேறன்-காரணத்ைத காாியத்தினால் 
            ஊகித்தறியலாம் என்  நீங்கேள உங்கள் ஸ்தகத்தில் எ தியி கிறீர்கேள!- 
 
    வி. அேத காரணத்ேதாடா நீங்கள் அங்கு வந்தீர்கள்? 
 
    ரா. ஆம். 
 
    வி. ஆயின்-என்ைன ேயன் த த்தீர்கள்? -காப்பாற்றி 
 
    ரா. நான் ெசய்யத் ணிந்த  தவ -என்  எனக்கு நீர் 
            பித் -என்ைனக் காப்பாற்றினதின் ெபா ட் -நன்றியறிதலாக- 
 
    வி. நான் பித்ேதனா? உம்ைமக் காப்பாற்றிேனனா? 
 
    ரா. ஆம்-அன்ைறத்தினம் நீர் ஒ  பலைன ம் க தா  அந்த 
            வேயாதிக க் குதவியைதக் கண்டெபா - என் மனத்தி ந்த 
            ெப ம் பாரம் நீங்கிய -அ வைரக்கும் உலகமான  எனக்காகப் 
            பைடக்கப்பட்ட  என்  எண்ணியி ந்ேதன்-அப்ெபா தான், 
            உலகத்தின் நன்ைமக்காக நான் பைடக்கப்பட்ேடன் என்பைத 
            யறிந்ேதன்- இந்த உண்ைமைய உம்மிடமி ந்  அறிந்தபின்- நான் 
            எப்ப  என் யிைர மாய்த் க்ெகாள்வ ? -உம்ைம ம் எப்ப  
            தற்ெகாைல ாியவி வ ? என்ன ேயாசிக்கிறீர்? 
 
    வி. ேவெறான் மில்ைல-அப்ேபா  நான் உமக்கு 
            ஞாேனாபேதசம் ெசய்ேதனா? அல்ல  இப்ெபா  
            நீர் எனகு ஞாேனாபேதசம் ெசய்கிறீரா, என்  ேயாசிக்கிேறன். 
 
    ரா. நீங்கள் அவ்வா  ெசால்லக்கூடா -நீர் அன்ைறத்தினம் எனக்குச் 
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            ெசய்த மேஹபகாரத்திற்கு நான் எந்த ஜன்மத்தி ம் உமக்கு நன்றி 
            பாராட்டேவண் ம்- நான் அன்ைறத்தினம் உம்ைமக் கண் ராவிட்டால்- 
            என் கதி என்னாயி க்கும்? நான் இப்ெபா  எங்கி ப்ேபன்? 
 
    வி. எதன்ெபா ட் -நீங்கள்-உங்கள் உயிைரப் ேபாக்கத் 
            தீர்மானித்தீர்கள் என்  நான்-ேகட்கலாேமா? 
 
    ரா. [ெப ச்ெசறிந் ] நான் ெசால்லத் தைடயிைல-ஆயி ம் 
            இப்ெபா  நீர் அைத அறியாதி த்தல் நன்ெகனத் ேதான் கிற . 
            அறி  ன்பம் பயப்பதானால் அறியாைமேய ேமலஆகும் என்  
            நீேர எ தியி க்கிறீேர! 
 
    வி. ஆம் உண்ைம-நான் ஏன் அைத அறியவி ம்ப ேவண் ம்? என்ன 
            த்தியின்ைம! நான் அவ்வா  ணிந்ததற்குக் காரணத்ைத உங்களிடம் 
            கூற என்மனம் வி ம்பவில்ைல. உங்க ைடய காரணத்ைத மாத்திரம் 
            அறிய வி ம் கிேறன்!-நான் உங்கைளக்ேகட்ட  தவ , என்ைன 
            மன்னிக்கேவண் ம். 
 
    ரா. ஐேயா! நீங்கள் ேகட்டதில் தவெறான் மில்ைல என்  நிைனக்கிேறன்- 
            ஆயி ம் -இவ்விஷயத்ைதப்பற்றி, இனிேமல் நாம் ஒன் ம் 
            ேபச்ெச ப்பதில்ைல, என்  ஒ  ஏற்பா  ெசய் ெகாள்ேவாம்- 
            என்ன ெசால் கிறீர்கள்? 
 
    வி. அப்ப ேய ஆகட் ம்-உங்களிச்ைசப்ப ேய. 
 
    ரா. சாி-ேவ  ஏதாவ  ேபசுேவாம். 
 
    வி. ஆம்-அப்ப ேய ெசய்ேவாம்-நீங்கள் இ வைரயில் எனக்காக 
            எவ்வள  பணம் ெசலவழித்தி க்கிறீர்கள்? தையெசய்  ெசால்ல ேவண் ம்- 
 
    ரா. [சி நைகப் டன்] ேவேறேபசேவண் ெமன்றால்-இ  தாேன? 
 
    வி. இல்ைல ெசால் ங்கள். 
 
    ரா. அைதேயன் ேகட்கிறீர்கள்? 
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    வி. உங்க க்கு நான் பலவிஷயங்களி ம் கடன் பட் ந்த ேபாதி ம், 
            பணவிஷயத்தி ம் கடன்பட் க்க எனக்கிஷ்டமில்ைல. 
 
    ரா. அைத, நான்ெகா க்கேவண் ய கடனாகபாவித்தாேலா? 
 
    வி. அ  தவறாகும்-என்ேவண் ேகாைள ம க்காதீர். 
 
    ரா. ஐேயா! நான் உம  ேவண் ேகாைள ம ப்ேபனா? அப்ப ேய 
            ஆகட் ம்.-பிறகு ெசால் கிேறன் அக்கணக்ைக இப்ெபா  என்னத்திற்கு? 
 
    வி. இப்ெபா ேத அக்கடைனத் தீர்ப்பதற்காக நான் ேகட்க வில்ைல- 
            அப்ப ச்ெசய்ய ம் எனக்குச் சக்தியில்ைல ெயன்பைத நீேர 
            அறிந்தி க்கிறீர்கள்-ஆயி ம்- இவ்வளெவன்  ெதாிந்தி ந்தால் 
            கூ ய சீக்கிரத்தில் அைதத் தீர்க்கேவண் ெமன்பேத என்க த் . 
 
    ரா. அப்ப ேய ெசய் ங்கள்-நான் கணக்கு ைவக்கவில்ைல- ஆயி ம் 
            ஞாபகமி க்கும்வைரயில் நான் கணக்கிட்  ெமாத்தம்ெசய்  
            ெசால் கிேறன்-கூ ய சீக்கிரத்தில். 
 
    வி. ஆம்-கூ யசீக்கிரத்தில் ெசால் ங்கள்- 
 
    ரா. ஆம்-அதற்கு ன்பாக, அக்கடைனத்தீர்க்க ஓர் உபாயம் 
            நான் ெசான்னாேலா? 
 
    வி. என்ன உபாயம்? 
 
    ரா. நான் இப்ெபா  ெசால்லப்ேபாகிறைதக் ேகட்  என்மீ  
            ேகாபித் க்ெகாள்ளக் கூடா . 
 
    வி. இல்ைல ெசால் ங்கள். 
 
    ரா. நான்ேநற்ைறத்தினம் உம் ைடய "ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க" 
            என் ம் கைதையப் ப த் க்ெகாண் ந்ேதன்-அைத நான் ப ப்ப  
            பதினான்காவ  ைறயாகும்! -இச் சிறந்த கைதைய நாடகமாக எ தினால்- 
            என்ன நன்றாகயி க்கும் என்  நான் ேயாசித் க்ெகாண் க்கும் 
            த ணத்தில்-ெதய்வாதீனத்தால்-ஒ  நாட் க்ேகாட்ைடச் ெசட்  வந்  
            ேசர்ந்தான்-அவன் தற்காலத்தில் ெசன்னபட்டணத்தி க்கும் நாடக 
            கம்ெபனிக க்ெகல்லாம் மிக ம் சிறந்ததான ல மி விலாச 
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            சைபயின் ஏெஜண்  -அவன் தன  கம்ெபனிக்கு ஏதாவ  திய நாடகம் 
            எ தித்தர ேவண் ெமன்  வற் த்தினான்-அவ க்கு சில சமயங்களில் 
            நம  ேதசத்திய ர் க கைதகைள நாடக பமாக எ திக் 
            ெகா த்தி க்கிேறன்.-அதற்கு அவன் பணம் ெகா த்தி க்கிறான்- 
            அவைன இன்  காைல வரச்ெசான்ேனன்-அவன் வ ம் சமய மாயிற் - 
 
    வி. நாடக பமாய் எ தினால் நன்றாயி க்குெமன்  நிைனக்கிறீர்களா? 
 
    ரா. என்மனதிற் ெகாஞ்சேம ம் சந்ேதகமில்ைல. அைதப்பற்றி, கைதயாகப் 
            பத் ெபயர் ப ப்பதானால், நாடகமாக ஆயிரம் ெபயர் சுலபமாகக் 
            கண் களிப்பார்கள். நீர் எ தித்தான் பா ம்-என் ேவண் ேகாைள 
            ம க்காதீர்- 
 
    வி. என்ன? என்ைனயா எ தச் ெசால் கிறீர்கள்? நீங்களல்லேவா 
            எ தப்ேபாகிறீர்கள் என்  பார்த்ேதன். 
 
    ரா. சாிதான்! அ  என் சக்திக்கு ேமற்பட்ட -உம்மால் தான் ம் அ . – 
            நீர் எப்ப ம் எ தி க்க ேவண் ம் அைத. -உமக்கு ஒ  கஷ்ட மாகா . 
            ஒ  வாரத்தில் நீர் அைத எ தி க்கலாம்-ஆகட் ம் என்  ெசால் ம்- 
            என்-கடைன ம் நீர் தீர்க்கலாம், நீர் வி ம்பியப  சீக்கிரத்தில். 
 
    வி. யன்  பார்க்கிேறன்-எனக்ெகன்னேவா, நன்றாயி க்குேமா 
            இராேதா,என்  சந்ேதகமாயி க்கிற . 
 
    ரா. எனக்ெகன்னேவா சந்ேதகமாகேவயில்ைல- 
    (கீேழ த்ைதயன் ெசட்  குரல் "அம்மா எங்ேக யி க்கிறார்கள்"?) 
            அேதா! வந் விட்டான். நான் இங்கைழத்  வ கிேறன்-அவன் 
            அசாத்தியன்.-பணத்ைதப்பற்றி ேபச ேவண் ய விஷயம் என்னிடம் 
            விட் வி ங்கள்.- 
 
    ஓர் ேவைலக்காரன் வ கிறான். 
 
    ேவ. . அம்மா, த்ைதயன் ெசட் யார் வந்தி க்கிறார், உங்கைளப் 
            பார்க்கவரலாமா என்  ேகட் வரச் ெசான்னார். 
 
    ரா. வரச்ெசால் (ேவைலக்காரன் ேபாகிறான்) அவன் எந்ேநர ம் 
            தன் நஷ்டத்ைதப்பற்றிேய ேபசுவான்-சம்பாதிப்பெதல்லாம் 
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            லாபம்-ேபசுவெதல்லாம் நஷ்டம்! 
 
    அ.ர. . த்ைதயன் ெசட்  வ கிறான். 
 
    . நமஸ்காரம்! 
 
    ரா. வா ங்கள் ெசட் யார், உட்கா ங்கள்- 
 
    . என்ன ேபாங்ேகா! இந்த வ ஷம் க ேத-நஷ்டத் ம் 
            ெபர்ேல நஷ்டமா வ ங்கிேற! 
 
    ரா. என்ன ஐயா,  நஷ்டம்? 
 
    . என்ன ேபாங்க!! ேநத் காலேம க்கால் பாய்க்கு ஒ  ெச ப்  
            வாங்கேன, சாயங்காலம் ஒ  நாய் குட்  அைதக் க ச்சூட் - க்கால் 
            பாய், பன்ெனண்டணா-நஷ்டம்! ெச ப்பில்லாேம நடந்  
            வந்தி க்கிேறங்கெர இப்ேபா- 
 
    ரா. அ  ேபானாற்ேபாகிற -இவர் யார் ெதாி ேமா உங்க க்கு? 
 
    . ஏ! -ெதாியைல-மன்னிக்க ம். 
 
    ரா. இவர்-(விஜயரங்கம் கண்ணாற் ைசைகெசய்ய) ஒ  ெபாிய 
            தமிழ் வித்வான்-உங்கள் கம்ெபனிக்காக ஏேதா திதாய் நாடகம் 
            எ தேவண் ெமன்றீேர-இவைரக்ெகாண்  அைத க்கலாம் 
            என்  ஒ  ேயாசைன- 
 
    . இவாள்-நாமேதய ெமன்னேவா? 
 
    ரா. இவர் ஒ  காரணம்பற்றி சிலகாலம் தன்ெபயைர ெவளியிடக் 
            கூடாெதன்  தீர்மானித்தி க்கிறார். 
 
    . இவா-ஏதாவ  நாடவம் எ தியி க்காகளா? ஆடப் பட் க்கா? 
 
    ரா. அைதெயல்லாம்பற்றி உங்க க்குக் கவைல ேவண்டாம்- நாடகம் 
            நன்றாயி ப்பதற்கு நான் உத்தரவாதம்-உங்க க்கு எப்ப ப்பட்ட 
            நாடகமா யி க்கேவண் ேமா ெசால் ங்கள்- 
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    . என்ன ேபாங்க-உங்க க்குத் ெதாியாததல்ல- இந்த நாடவம் எங்கிற 
            க ைதயி க்ேக-ேதவ யாெளப் ேபால-ேவைளக்ெகா  ேசைல 
            கட் னாதான் ெவைலயாகும்; ஆகேவநாடவக்கேத சாயி க்க ம். 
            இந்தக் க ெத ேகாவிலன் நாடகத்ைத எ த் க்ெகாண்ேடனா! 
            தல்ேல லாபம்ேபால காட்  கைடசியா –நஷ்டமா ஞ்சு . 
 
    ரா. என்னெசட் யாேர, ேகாவிலன் நாடகத்தில் வாயிரம் 
            பாய் நீங்கள் சம்பாதித்ததாகச் ெசால் கிறார்கள்- 
 
    . வாயாேல ெசால்ரவா க் ெகன்னாங்கிேற! நஷ்டப்பட்ட 
            எனக்கல்லேவா ெதாி ம்-ேபானமாசம் அதிேல ஐயாயிரம் பா நஷ்டம்- 
 
    ரா. எப்ப ? 
 
    . ேபானமாமாங்கம் வந் ேத, அப்ேபா கும்பேகாணத் க்கு இந்த 
            க ெத நாடக கம்ெபனிேய அைழச்சிகிண்  ேபாயி க்ேக, ஐயாயிரம் 
            பாய் லாபம் கிைடச்சி க்கும்-ெகாட்டேக அங்ேக ஆப்பிடாேம- 
            க ேத ஐயாயிரம் பாய் நஷ்டம் ைவச்சூட் திங்கிேர! 
 
    ரா. நிரம்பசாி!-அதி க்கட் ம்-நீங்கள் ேகா கிறப ேய திய கைதைய 
            ைவத்  நாடகமாக எ தச்ெசால் கிேறன். 
 
    . அதிேல ம் பா ங்க-இந்த க ேத-ஜனங்க க்கு ெதாிந்த கைதயா 
            யி ந்தாதான், காசு வ ங்கிேர- இந்த கேத ஸ்தகம் நீங்க ப ச்சி 
            இ க்ைககளா?- யாெரப்பாத்தா ம் இந்தக் கெதேய நாடவமா 
            ேபாட்ர தாேன எங்கிரா!- 
 
    (ஒ  ஸ்தகத்ைத ராேஜஸ்வாி ைகயில் ெகா க்கிறான்) 
 
    ரா. "ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க"! 
 
    (விஜயரங்கம் ைகயில் ெகா க்கிறாள்) 
 
    வி. (அைதப்பார்த் ) இ  யா ைடய ஸதகம்? 
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    . நம்மிடகம்ெபனியிேல அயன் ஸ்திாீபார்ட் ேலாகநாயகி வாங்கனா. 
            ஒ த்தர் தவறாேத எல்லாம் ப ச்சாச்சி- எல்ேலா ம் இெத நாடவமா 
            ேபாட்டா நண்ணாயி க் குங்கிராக, அத்ேத அம்மா க்கு காட்டலாமிண்  
            எ த்  வந்ேத-நீங்க இெதப ச்சி இ க்கிகளா? 
 
    ரா. நன்றாகப் ப த்தி க்கிறார்-அவர் சீக்கிரம் நாடகமாக 
            எ திக்ெகா ப்பார்-அதற்கு என்ன- ஏற்பா ? 
 
    . ஏற்பாெடன்னாங்கிேர? அல்லாம் உங்க க்கு ெதாிஞ்சி க்ேக- 
            இந்த க ேத நாடவத்திேல ெராம்ப நஷ்டப்பட் க்கிேற ன்ைனேய- 
            ஆகேவ ஏதாவ  ெகாைறச்சி- 
 
    ரா. குைறக்கிறதாவ ! இெதன்ன நான் எ கிேறேன அம்மாதிாி 
            நாடகெமன்றா நிைனத்தீர்கள்? இதில் ேபரம் ஒன் ம் ேவண்டாம். 
            ஐந்  பாய் ெகா த் விட ேவண் ம் கண் ப்பாய்-அச்சி கிற 
            பாத்யைத அவ ைடய . அல்லாம ம் உங்கள் கம்ெபனி தவிர 
            மற்றவர்கள் ஆ வதானால் அவ டன் ேவ  ஏற்பா ெசய்  
            ெகாள்ளேவண் ம். 
 
    . அடடடா! அப் றம் எனக் ேக  லாபம் கிட்டர  இங்கிேர? 
            நஷ்டத்ேதாெட நஷ்டமா?-சாி, ஆனா நான் ெபாறப்படேவண் ய தான்- 
 
    ரா. சாி, றப்ப ங்கள். 
 
    . என்னாம்மா, அவ்வள  கண் ப்பா ெசால் விடைரகள்!- 
            உங்கேளாேட நான் ேபரம் பண்ண இஷ்டமில்ெல- ன்  
            பாய் ைவத் க் ெகாள் ங்கள்-கண் ப் வார்த்ைத. 
 
    ரா. ெசட் யாேர, நான் ன்ெப ெசான்ேனேன, ேபரம் ேவண்டாெமன் - 
            ேவ  ஏதாவ  ேபசுங்கள். 
 
    . ஆனா-நீங்க என்னா நா  பாயிெலயா இ க்கிைரக? 
 
    ரா. இல்ைல-ஐந் -அதற்கு ஒ  காசும் குைறந்தால் இவர் எ தமாட்டார். 
 
    . என்ன ெவஹு கண் ப்பா யி க்ேக! –ஒங்க க்காக ஒப் க்ெகாள்ளேர- 
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            அதிேல ஒ  ஐம்ப  பாய் தள்ளி வி ங்க. 
 
    ரா. ெசட் யாேர, அப்ப யானால் இந்த நாடகத்ைத விட்  
            வி ங்கள்-ேவ  ஏதாவ  எ தச் ெசால் கிேறன். 
 
    . ஏஏ!- அப்ப  ெசால்லாைதங்க இங்கிெர!-இ தான் க்கியமா 
            ேவண் யி க்கு-அயன் ராஜபார்ட் ஆசாமி கூட, தனக்கு ெராம்ப 
            நண்ணா யி க்குமிண்  ெசால் யி க்கரா- 
 
    ரா. ஆனால் ஐந்  பாய் சாியாகக் ெகா த்  வி ங்கள். 
 
    . சாி-நீங்க அவ்வள  ேகக்கும்ேபா  ஒ  ஐம்ப  பாதான் எனக்கு 
            நஷ்டமாகட் ேம-எப்ெபா  த் க் ெகா ப்பார்? எனக்கு 
            அவசரமாக ஒ  வாரத்தில் ேவ ம்-அவர் ஒன் ம் வாெய திறக்கைலேய? 
 
    வி. அெதல்லாம் சாிதான் ெசட் யாேர, இைத நாடகமாக 
            ஆ வெதன்றால், த ல் இந்த லாசிாிய ைடய உத்தர  
            ெபறேவண் ேம-அைதப் ெபற்றி க்கிறீரா? இல்லாவிட்டால் 
            கிாிமினல் சட்டத்திற்கு உள்ளாகுேம. 
 
    .அடடா! அெதன்ன க ெத அ ? அ  ெதாியாேத எனக்கு; 
            அெதன்ன சமாசாரம்? 
 
    வி.ஒ  லாசிாிய ைடய உத்தரவில்லாமல், அவர் எ திய கைதைய 
            நாடகமாக எ தினா ம், அல்ல  ஆ னா ம், ேபாலீஸ் வியாஜ்யமாகும்— 
            ஆகேவ த ல் இந்த லாசிாிய க்கு எ தி, இைத நாடகமாக 
            அைமத்  ஆட உத்தரைவப் ெபறேவண் ம் நீர். 
 
    .அடடா! எல்லாம் தீர்ந்த  இண்  பார்த்தா இந்த க ெத கஷ்டம் 
            ஒண்ணி க்குதா? ஐேயா! அவெர எனக்கு--ெதாியாேத--உங்க க்கு 
ெதாி ேமா? 
 
    ரா.ஆம், அவ க்குத் ெதாி ம் நன்றாய். 
 
    .ஐயா, நான் என்னா ெசால்ேரங்கிேர, நா  எ தி ெகட்டா,--அந்த ஆ , 
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            அதிகமா பா ேகப்பா, நீங்க எ தி ேகட்ைடங்கண்ணா--சுலபமா ம்— 
            நான் ெசால்ரத்ெத ேக ங்க--ெமாத்தத் ேல அற  பா ெகா த் டெரன்; 
            அந்த உத்தர  எல்லாம் நீங்க பாத் க ம்--எனக்கு ேவெற நஷ்டம் 
ைவக்காைதக. 
 
    ரா.சாி--அப்ப ேய ஆகட் ம். 
 
    .ஏதாவ -- தல்ெல-- பா ேவ மா? 
 
    வி.ஒன் ம் ேவண்டாம்--ேபாம். 
 
    .அப்ப யல்லாங்கிேர!--எ க்கும் இந்த ன்  
            பாெய ைவச்சுெகாள் ங்க-- 
    [ ன்   பாய் ேநாட் கைள ம யி ந்  எ த் க் ெகா க்கிறான்] 
 
    வி.எனக்கிப்ெபா  ேவண்டாம்--நாடகத்ைத எ தி 
            த்  அப் றம் வாங்கிக் ெகாள் கிேறன். 
 
    .அப்ப யல்லாங்கிேர--உங்க க்கு வியவஹாரம் ெதாியேல--அம்மா, 
            நீங்க வாங்கிக்ெகாங்ேகா அவ க்கு பதிலா? 
 
    ரா. சாி-ெகா ம். (வாங்கிக் ெகாள் கிறாள்) 
 
    வி. ஐயா, என்ைன அவசரப்ப த்தாதீர்-என்னால் கூ ய 
            சீக்கிரத்தில் எ தி க்கிேறன். 
 
    . இனிேம-உங்க பாரம் இங்கிேர-எனக்ெகன்னா? நான் வர்ேர-அம்மா, 
            நான் வர்ேரன்-ஏ-அவர் ைகயாேல ரசீ  அ ப்பிச்சூ ங்க வழக்கப்ப - 
            நான் வர்ேரன் ஒ வாரம் ெபா த் -ந விேல ம் வந்  பாத்திண்  
            ேபாேரன்-உத்தர . (ேபாகிறான்) 
 
    ரா. சீ! நாம் ஏமாந் ேபாேனாம்-இன் ம் அதிகமாய்க் ேகட் க்க 
            ேவண் ம்-அவ க்கு மிக ம் அவசியமாய் ேவண் யி க்கிறாற் 
            ேபா க்கிற .-இல்லாவிட்டால் அவ்வள  எளிதில் ஒப் க் 
            ெகாண் க்க மாட்டான்- தானாகேவ  பாய் அதிகமாய் 
            உயர்த்தினாேன- நாம் ேகளாமேல! 
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    வி. ேபானாற்ேபாகிற -என்ன பாய் இ ! என்ைன ேநராகக் 
            ேகட் ந்தால் சும்மாக எ திக்ெகா க்க இைசந்தி ப்ேபன்- 
 
    ரா. அ  தவறாகும்-சும்மாகப் ெப ம் ெபா ள்களின் மஹிைமைய 
            உலகம் உண்ைமயில் அறிகிறதில்ைல. அன்றி ம் உலகத்திற்கு 
            நன்ைம ாிய யன்றால் அதற்குாிய ெபா ள் ைகயில் ேசகாித்  
            ைவத்தல் இன்றியைமயாததாம். சாி, சாப்பிட்டான டன், 
            இன்ைறக்ேக ஆரம்பி ம்- இனிேமல் ெபா  ேபாக்குவதற்கு 
            மார்க்க மில்லாமல்-எைதேயா ேயாசித் க் ெகாண் க்க மாட்டீர்- 
 
    வி. ஆம், உண்ைமேய-என் மனதிற்கு ஏதாவ  ேவைல ேவண் ம்- 
 
    ரா. நீர் வி ம் ம்ேவைலேய கிைடத்தேத, இனி ெயன்ன? 
 
    வி. ஆயி ம்-எனக்காக-ஏன் நீங்கள் இவ்வள  கஷ்டெமல்லாம் 
            எ த் க் ெகாள் கிறீர்கள்? 
 
    ரா. என்மனதிற்கு -ஏதாவ ேவைலேவண் ேம ெயன் - 
            ேபாஜனேவைள ஆய  ேபாேவாம் வா ம்- 
    (ேபாகிறார்கள்) 
 
    காட்சி கிற . 
 
    ----------------- 
 
 
    இரண்டாம் அங்கம் - ஐந்தாம் காட்சி. 
 
    இடம்: ெசன்னபட்டணம் விக்ேடாாியா பப்ளிக் ஹால் 
 
    நாடகேமைட-திைரக்குப் பின் றம். 
 
    ஒ  ேசாபாவின் மீ  விஜயரங்கத்ைத வளர்த்தி யி க்கிற . பக்கத்தில் 
    ராேஜஸ்வாி நின்  விசிறிக்ெகாண் க்கிறாள். சுற்றி ம், கி ஷ்ணசாமி 
    த யார், ேலாகநாயகி, த ய ேவஷதாாிகள் ேவஷத் டன் சூழ்ந்  
    நிற்கின்றனர். திைரக்கு ெவளியாக ெப ங் ேகாஷ்டமா யி க்கிற . 
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    டாக்டர் கி ஷ்ணராவ் விஜயரங்கத்தின் பக்கத்தில் ழந்தாளிட்  நிற்கிறார்- 
 
    கி. ஒன் ம் பயமில்ைல-நீங்கள் எல்லாம் ஒ றம் ஒ ங்கியி ங்கள்- 
            காற்ைற அைடக்காதீர்கள்-அேதா ர்ச்ைச ெதளிகிறாற் ேபா க்கிற . 
            அந்தக் கூச்சைல நி த் ங்கள் யாராவ  திைரக்கு ெவளிேய ேபாய்!- 
 
    (கி ஷ்ணசாமி த யார் ெவளிேய ேபாகிறார்; கி ஷ்ணராவ் 
    விஜயரங்கத்தின் கத்தில் குளிர்ந்த ஜலத்ைதத் ெதளிக்கிறார்.) 
 
    வி. (கண்விழித் ) நான் எங்ேக-இ க்கிேறன்?-நான் ர்ச்ைசயாேனேனா? 
 
    கி. ஆம், ெகாஞ்சம்-அெதான் மில்ைல-அைதப்பற்றி ேயாசியாதீர்- 
            ஜனங்கள் சந்ேதாஷத்தினால் ேபாட்ட கூச்ச ல் ெகாஞ்சம் 
            ர்ச்ைசயானீர்-அவ்வள தான்- 
 
    வி. நான்-வி ந்ேதனா? 
 
    கி. வி ந்தி ப்பீர்-ஒ  பக்கமாய் நின் ெகாண் ந்த ைமதி  ஓ வந்  
            உம்ைமக் கரத்தில் தாங்கி யிராவிட்டால்-இதற்குள்ளாக நா ம் 
            ஓ வந்  பி த் க் ெகாண்ேடன். நீர் ேபசிக்ெகாண் ந்தெபா , 
            உம  நா தழதழத் ம் நான் சந்ேதகப்பட்  உள்ேள வரலாெமன்  
            விைரந் வந்தவன், நீர் ர்ச்ைசயான ம் அப்ப ேய ேமைடயின் 
            ேபாில் குதித்ேதறிப் பி த் க்ெகாண்ேடன். 
 
    வி. என்ன கஷ்டம் ைவக்கிேறன்-உங்க க்ெகல்லாம்- 
 
    கி. சாிதான்!-கஷ்டெமன்ன இதில்?- 
 
    கி ஷ்ணசாமி த யார் ம ப ம் வ கிறார். 
 
    கி. . ஐயா டாக்டர்! ஜனங்கெளல்லாம் அப்ப ேய நின்  
            ெகாண் க்கின்றனர். நான் என்ன ெசால் ம் ேபாகமாட்ேடன் 
            என்கிறார்கள்-நீங்கள் திைரக்கு ெவளிேய ேபாய் லாசிாிய க்கு 
            உடம்  ஒன் ம் இல்ைல, என்  கூறினால்தான் ேபாவார்கள் ேபா க்கிற . 
 
    கி. இைதன்னடா கஷ்டம் ஒன் ! 
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    (திைரக்கு ெவளிேய ேபாகிறார்) 
 
    ரா. என்னமாயி க்கிற  உடம் ? 
 
    வி. இப்ெபா  ஒன் மில்ைல-வண் ையக் ெகாண் வரச் 
            ெசால் ங்கள் சீக்கிரம்- 
 
    கி. . உங்கள் வண்  வ கிறதற்கு இன் ம் அைரமணிேநரம் 
            பி க்கும்! என்ன கும்பல்! என்ன ஜனம்! இ வைரயில் 
            இந்த கும்பைல விக்ேடாாியா ஹா ல் நான் பார்த்ததில்ைல. 
 
    ரா. இேதா ேபாய்ச்ெசால் ப் பார்க்கிேறன். 
 
    (பின் றமாகப் ேபாகிறாள்) 
 
    டாக்டர் கி ஷ்ணராவ் திைரயின் பக்கமி ந்  ம ப ம் வ கிறார். 
 
    கி. ேகட்பவர்க க் ெகல்லாம் பதில் ெசால்வ ெதன்றால்!- அவர்கள் 
            கூச்ச க்குேமல் நான் கூச்சல் ேபாட் ப் ேபச ேவண் யதாயிற் !- 
            உங்க க்கு எப்ப  யி க்கிற  இப்ெபா ? 
 
    வி. ஒன் மில்ைல-சாியாய் விட்ட -ஏேதா ெகாஞ்சம் பலஹீனம்- 
 
    கி. அவ்வள தான்-நீங்கள் சீக்கிரம் ட் ற்குப்ேபாய்- ேபசாமல் 
            ப த் க்ெகாண்  ங்குங்கள்-நான் நாைள காைல-வ கிேறன்- 
 
    (ெவளியில் ெபண் கள் ஏ ம் ப க்கட்  ன கி ந்  
    "டாக்டர் டாக்டர்! டாக்டைரக் கூப்பிட்  வாங்கள்!" என்  கூச்சல் கிளம் கிற ) 
 
    கி. என்ன அ ? 
 
    ேலா. டாக்டர்! டாக்டர்! யாேரா ெபாம்மனாட் -ைகயிேல குழந்ைதேய 
            ைவச்சிண் க்கிரா! அப்ப ேய ப க்கட் டண்ேட ர்ச்ைசயானா! 
            ேபாய்ப்பா ங்க! ேபாய்ப்பா ங்க! 
 
    கி. என்னடா கஷ்டம் இ ? 
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    வி. டாக்டர்! சீக்கிரம் ேபாய்ப் பா ங்கள்-என்னெவன்  -பாவம்! 
 
    கி. இேதா! 
 
    (விைரந்  பின் றமாகப் ேபாகிறார்) 
 
    ராேஜஸ்வாி ம ப ம் வ கிறாள். 
 
    ரா. வண் ையப் பின் பக்கமாகக் ெகாண் வரச் ெசான்ேனன் 
            நாம் பின் பக்கமாகப் ேபாேவாம்- 
 
    வி. ெகாஞ்சம் ெபா ங்கள்- 
 
    ரா. உங்களிஷ்டம் - எனக்ெகான் ம் அவசரமில்ைல - ஏதாவ  
            தாகத்திற்கு சாப்பி கிறீர்களா? 
 
    கி- . இேதா - ெகாஞ்சம் ேசாடா சாப்பி ங்கள். 
    (விைரந்  ேபாய் ஒ  ேசாடா ட் ையத் திறந்  ஒ  டம்ளாில் 
            விட் க் ெகாண் வந்  ெகா க்கிறான்) 
 
    வி. (அைதச் சாப்பிட் ) அப்பா, உனக்கு வந்தனம். 
 
    கி-  சாிதான் - இதற்ெகல்லாம வந்தனம் ஒன்றா - 
 
    ஒ  பக்கத்தி ந்  த்ைதயன் ெசட்  பணப்ெபட் ெயான்ைறத் 
            க்கிக்ெகாண்  வ கிறான். 
 
    . க ெத ெசனங்க! இன்னம் ேபாவமாட்ேடங்கிறாக! 
    (ஒ  நாற்கா யில் உட்கார்ந் ) 
            ஐயா க்கு உடம்  என்னமாயி க்கு? ெகாஞ்சம் ேதவைலயா?- 
 
    வி. ஒன் மில்ைல - ச க்கியமாய் விட்ட . 
 
    . அேட! யார்டா அ ? ஐயா க்கு தாகத் க்கு ெகாண்டாந்  
            ெகா டா ஏதாவ ! 
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    கி. . ெகா த்ேதன் ெசட் யாேர, ெகாஞ்சம் ேசாடா ெகா த்ேதன். 
 
    . க ெத ேசாதா என்னத் க்கு? - உப் த் தண்ணி! - 
            ெகாஞ்சம் பால் ெகாண் வந்  ெகா க்கச் ெசால் - 
 
    வி. ேவண்டாம் ெசட் யாேர - எனக்ெகான் மில்ைல இப்ெபா . 
 
    ரா. என்ன ெசட் யாேர, இப்ெபா  என்ன ெசால் கிறீர்கள்? 
            நாடகம் ஜனங்க க்குப் பிாீதியாயி க்குேமா என்னேவா என்  
            சந்ேதகப்பட் க் ெகாண் ந்தீர்கேள? இப்ெபா  என்ன ெசால் கிறீர்கள்? 
 
    .அடடா! நானா சந்ேதகப்பட்ேடங்கிைரக? ஐயா தான் 
            சந்ேதகப்பட்டார்-எனக்கு சந்ேதகேம யில்ைலேய- ஐயா க்குப்ேபாட 
            சாயங்காலேம ேராஜாப்  மாெலகூட உத்தர  ெசய்தி ந்ேதேன- 
            ஐயா க்குப் ேபாடைலயா அந்த ஜமீன்தார்?-எங்ேக அந்த மாெல? 
 
    ரா. அேதா, கழற்றி ைவத்தி க்கிற - ர்ச்ைசயானேபா  
            எ த் விடச் ெசான்னார் ைவத்தியர். 
 
    . அ  ெகடக்கட் ங்கிேர-நாைளக்கு ஐயா க்கு 
            எங்ைகயாேல ஜாிெகயாேல ேபாடப்ெபாேர! 
 
    வி. நாைளக்கா? என்ன நாைளக்கு? 
 
    . நாைளக்கு ம ப ம் ஐயா நாடவம் தான்! இந்த வாரம் எல்லா 
            இ தான்!-இண்ைணக்ேக நாைளக்காவ எத்தென திக்கட்  
            வித் ேபாச்சு  எங்கிைரக!-அ க்காத்தாேன, இத்தனி 
            நாழி ச்சு , நான் இங்குவர! 
 
    ரா. அேதா நம் ைடய வண்  சப்தம்- றப்ப ேவாம்? 
 
    . அம்மா,உங்கேளாெட ஒ  ேபச்சு- 
    (ராேஜஸ்வாிைய ஒ  றமாய் அைழத் க்ெகாண்  ேபாய்) 
            இனிேமெல ஐயா எ தர நாடவ ெமல்லாம் எனக்கு ஒப்பந்தம்- 
            நாடவம் ஒண் க்கு ஆயிரம் பாய் ெகா த்  விடெர- 
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            நீங்க எப்ப யாவ  ேபசி-ஏற்பா  பண்ணிட ம்- 
 
    ரா. எல்லாம் பிறகு ஆகட் ம் 
 
    . நீங்க அப்ப  ெசால் டக் கூடா -உங்க க்கு நான் 
            பிரத்ேயகமா-ஏதாவ  ஏற்பா  பண்ேரங்கிெர- 
 
    ரா. சாிதான்-ெகட் க்காரர்தான்!-எல்லாம் நாைள காைல ட் ற்கு 
            வா ங்கள் ேபசிக்ெகாள் ேவாம்- 
 
    டாக்டர் கி ஷ்ணரா ம் எட் ன றம் ஜமீன்தா ம் வ கிறார்கள். 
 
    வி. டாக்டர்,என்ன சமாசாரம்,ேபாயி ந்தீேர? 
 
    கி. ஒன் மில்ைல சாியாகிவிட்ட  கும்பல் ெந க்கத்தில் ர்ச்ைசயானாற் 
            ேபா க்கிற . அப்ப ேய வி ந்ததில் குழந்ைதக்கு ழங் ைகயில் 
            ெகாஞ்சம் காயம் பட்ட . குழந்ைதயின் காயத்ைதக் கட் , பிறகு 
            தாயின் ர்ச்ைச ெதளிவிக்க, இவ்வள  ேநரம் பி த்த - 
 
    வி. ேவெறான் ம் அபாயமில்ைலெய? 
 
    கி. இல்ல இல்ைல ட் க்குேபாய் விட்டார்கள் அவர்கள்- தி ம்பி 
            வ ம்ெபா  நம் ைடய எட் ன றம் ஜமீன்தார் உம்ைம ேநாில் 
            பார்த்  விசாாித் விட் ப் ேபாகேவண் ெமன்றார்-அைழத் க் 
            ெகாண்  வந்ேதன் அவைர 
 
    வி. வரேவண் ம் உங்க க்ெகல்லாம் என்னால் நிரம்ப சிரமம்? 
 
    எ-ஜ.ந ன்றாகச் ெசான்னீர்கள்!-உங்க க்கு உடம் க்கு ஒன்  
            மில்ைலேய இப்ெபா ? 
 
    வி.ஒன் மில்ைலேய இப்ெபா , தங்கைளேபான்ற ெபாிேயார்க ைடய 
            ஆசீர்வாதத்தால்-ஏேதா ெகாஞ்சம் பலஹீனம்- 
 
    எ-ஜ ஆமாம், ஒ  ஸ்தகம் எ வெதன்றால் என்ன கஷ்டமி க்கிற ! 
            ைளக்கு எவ்வள  ேவைல! உடம்ைபக் ெகாஞ்சம் ஜாக்கிரைதயாய்ப் 
            பார்த் க் ெகாள் ங்கள்- நீங்கள் இன் ம் இந்த மாதிாி எத்தைனேயா 
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            நாடகங்கள் எ தேவண் ம். பதினா ம் ெபற்  ெப வாழ்  வாழ 
            ேவண் ம்- அ ேவ என் ஆசீர்வாதம்- நீங்கள் சீக்கிரம் ட் ற்குப்ேபாய் 
            ெகாஞ்சம் நித்திைர ெசய் ங்கள், என் வண் ையத் த வதா? 
 
    வி. இல்ைல - வண் யி க்கிற . 
 
    எ-ஜ. நான் நாைள காைல வந்  பார்க்கிேறன். நான் வ கிேறன். 
 
    கி. நா ம் வ கிேறன்; நீர் சீக்கிரம் ட் ற்குப் ேபாம் 
    (இ வ மாகப் ேபாகிறார்கள்) 
 
    . யாரடா அ ? ஐயா வண் ெய சீக்கிரம் கூப்பிடச் ெசால். 
 
    ரா. ேவண்டாம், ன்ேப வந்தி க்கிற . 
 
    வி. (எ ந்தி ந் ) இந்த நாடகத்தில் ேவஷம்தாித்த உங்க க்ெகல்லாம் 
            நான் வந்தனம் ெசய்கிேறன். இப்ெபா  சாவகாசமில்ைல – 
            நாைள தினம் சாவகாசமாய் உங்கெளல்ேலா ட ம் ேபசுகிேறன். 
 
    கி.வி. அப்ப ேய, மிக ம் சந்ேதாஷம்- இப்ப ப்பட்ட அற் தமான 
            கைதைய நாடகமாக எ தி, நாங்கள் அதில் ெபயர் ெப ம்ப யாகச் 
            ெசய்வதற்காக,நாங்கள் எல்ேலா ம் உங்க க்கு நன்றி 
            யறித ைடயவர்களாக இ க்கிேறாம். 
    (எல்ேலா ம் வணங்குகிறார்கள்) 
 
    வி. (அவர்கைள வணங்கி) நான் வ கிேறன் - ெசட் யாேர 
            நான் வ கிேறன். 
 
    வி. அெதன்னா ங்ேகா - இேதா நா ம் வர்ெர உங்கேளாேடகூட, 
            உங்கள் ட் வைரக்கும் - 
 
    ேலா. ஐயா,இந்த ேராஜாப்  மாைலெய விட் ட் ப் ேபாைரகேள – 
            இேத க த் ேல ேபாட் ண்  ேபாங்க- 
 
    வி. அம்மா, இப்ப  - ெகா  - அைத - ைகயில் 
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    ேலா. ஆமாம் - நாங்கல்லாம் ேபாட்டா நீங்க ேபாட் கிைவகளா! 
 
    ரா. (ேபாகும் ெபா  ெம வாய்) ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க! 
 
    வி. உம் - 
 
    (ெப ச்ெசறிகிறான்) 
    (ேபாகிறார்கள்) 
 
    காட்சி கிற . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

ன்றாம் அங்கம் - தல் காட்சி. 
 
    இடம் - ெசன்ைனயில் திதாய்க் கட்டப்பட்ட "விஜய ரங்கம்" என் ம் 
    நாடகசாைலயில் ஒத்திைக நடத் ம் அைற. 
 
    ந வில் சாமிநாதன் நிற்கிறான். அவைனச் சுற்றி ம் ேலாகநாயகி 

த் க்கி ஷ்ணநா  த ய நாடகமா பவர்கள் நைகத் க் 
    ெகாண்  நிற்கின்றனர். 
 
    ேலா. இன்ெனா  தரம் ெசால்லம்மா, இன்ெனா தரம் ெசால் . 
 
    சா. "மானம் ேபானபின்ேன வாழ்ேவேனா, மண்ணின் ேமல்" 
            (தன்ைனக் குத்திக் ெகாண்  சாவ  ேபால் ந க்கின்றான். 
            எல்ேலா ம் ைகெகாட்  நைகக்கிறார்கள்) 
 
    எல்ேலா ம். அச்சம், கி ஷ்ணசாமி த யார் தான்! 
 
    ேலா. இேதா வர்ரார்! 
 
    கி ஷ்ணசாமி த யார் வ கிறார் 
 
    கி. என்ன அ ? என்ன அ ? பிள்ைள அவர்கள் வரவில்ைலயா என்ன இன் ம்? 
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    ேலா. இல்ெல, இன்னம் வரேல. 
 
    கி. கூச்சல்என்ன இங்ேக? 
 
    ேலா. ேவெறான் மில்ெல.இந்தப் ைபயன் உங்கைளப் ேபால 
            ந த் க் காட்டனா,அத்ெதப் பார்த்  சிாிச்ேசாம்! 
 
    ேலா. என்ைனப் ேபாலவா? எேதா நான் பார்க்கேவண் ம் எேதா. 
 
    ேலா. எேதா இன்ெனா தரம் ெசால்லம்மா. 
 
    சா."மானம் ேபானபின் வாழ்ேவேனா மண்ணின்ேமல்?" 
 
    [ ன் ேபால் ந த் க் காட் கிறான்]. 
 
    கி. [நைகத் ] நன்றாய்க் கவனித்தி க்கிறான். த்திசா !-- அப்பா, 
            இப்ப வா, இன் ம் யார் யாைரப்ேபால் ந க்கத் ெதாி ம் உனக்கு? 
 
    -கி. ஒ த்தர் பாக்கி இல்லாமல் ேநற்  ேமைடயில் யார் யாைரப் 
            பார்த்தாேனா அவர்கைளப்ேபா ெலல்லாம் ந க்கிறான். 
 
    கி. அப்ப யா!-- எேதா-- ேலாகநாயகிையப்ேபால் ெகாஞ்சம் ந . 
 
    ேலாகநாயகி தவிர} ஆம்! ஆம்! மற்றவர்கள். } 
 
    ேலா. ைபயா என்ென எ த்தாளி ெசய்ைதேயா, ெகா ப்ேபன் 
            தவைடயில்! 
 
    கி. ஏளனமாவ ? குழந்ைத ேவ க்ைகயாக ந த் க் 
            காட் னால் அதில் தவெறன்ன? சந்ேதாஷ மல்லேவா 
            படேவண் ம். நீ ெசால்லம்மா-ெசால். 
 
    சா. அந்த அம்மா-ேகாவிச்சிக்கிவாங்க. 
 
    கி. ேகாவித் க் ெகாள் கிறதாவ ! அப்ப  ெயான் ம் 
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            ேகாவித் க்ெகாள்ளமாட்டார்கள்--நானி க்கிேறன் 
            பயப்படாேத-- [சாமிநாதைனத் தட் க் ெகா க்கிறான்]. 
 
    சா. "ெபண்ணாய்ெபாறக்கிறத்ெதவிட. ேபயாெபாறக்கலாம்!" 
 
    [ேலாகநாயகி அ வ  ேபால் அ க் காட் கிறான்]. 
 
    ேலா. தவிர மற்றவர். ஆஹாஹா! [நைகக்கின்றனர்]. 
 
    ேலா. நான் அப்பேவ ெசான்ேனேன! 
 
    [சாமிநாதன் ைகையப் பி த்தி த்  கன்னத்தில் ஒ  
    அைற அைறகிறாள். சாமிநாதன் உரத்த சப்தமாய் அ கிறான்]. 
 
    மற்றவர்: ஆ! ஆ! 
 
    விஜயரங்கம் சேரெலன்  உள்ேள வ கிறான். உடேன 
    எல்ேலா ம் அைசவற்  நின் வி கின்றனர். 
 
    சாமிநாதன் அ ைகைய அடக்கிக்ெகாள்ளப் பார்க்கிறான். 
 
    வி. என்ன இ  எல்லாம்? -ஏன் அ கிறான் குழந்ைத?- இங்ேக வாடா 
            அப்பா-(சாமிநாதன் ெமல்ல அ கில் வர) யார் இவைனக் கன்னத்தில் 
            அைறந்த  இப்ப  சூ  உண்டாக?-யார் ெசால் கிறீர்களா என்ன? 
 
    கி. . ேலாகநாயகி. 
 
    வி.ஏன்?-ஏன் அம்மா அ த்தாய் இவைன? 
 
    ேலா. அவன் என்னா ெசய்தா ேக ங்ேகா ன்ேன. 
 
    வி. என்னடா அப்பா ெசய்தாய்? 
 
    சா. (அ ெகாண்ேட) இந்த ஐயா -அந்த அம்மா-ேநத்  ஆட்டத் ெல- 
            ெசான்னா ேபாேல-ெசால்லச் ெசான்னாங்ேகா-அப்ப ேய ெசான்ேன- 
            அ க்கு தவைடயிேல அ ச்சாங்க- 
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    ேலா. நா  ேவண்டா மிண்  ெசான்னனா இல்ைலயா? 
 
    வி. அவர்கள் ேவண்டாெமன்  ெசான்னெபா  ஏன் ெசய்தாய்? 
 
    சா. இந்தஐயாதான்-ெசால்லச் ெசான்னாங்க. 
 
    வி. கி ஷ்ணசாமி த யார், நீங்கள் ெசால் னீர்களா? 
 
    கி. . இெதன்ன நீங்கள் கூட ேகட்கிறீர்கேள? குழந்ைத ஏேதா, 
            தான் ேநற்  பார்த்த ேபால் அவரவர்கைளப்ேபால் ந த் க் 
            காட் னால், அதற்கு சந்ேதாஷப்ப வைத விட் -ேகாபம் ெகாள்ளலாேமா?- 
            என்ைனப் ேபால் ந த்தான், அதற்காக நான் ேகாபம் ெகாண்ேடேனா?- 
            இல்ைல இஷ்ட மில்லாவிட்டால்-ேவண்டாெமன்றால் ேபாகிற , 
            அதற்காகக் குழந்ைதைய அ ப்பதாவ ? விரல்விரலாக 
            எ ப்பிப்ேபா யி க்கிறேத! 
 
    வி. ஆம்-ேலாகநாயகி, அப்ப த்தான் ஏதாவ  தவறிைழத்த ேபாதி ம் 
            வாயால் கண் ப்பைதவிட் , ைகயால் அ க்கலாமா?-உன் குழந்ைதயா 
            யி ந்தால் இப்ப  அ த்தி ப்பாயா? 
 
    ேலா. எங் ெகாழந்ைதய யி ந்தா அப்ப ேய ெகாண்  ேபாட் ப்ேபன்! 
            எேதா ெத விேல ேபாகிற ெகாழந்ைதக்ேக இவ்வள  பாிஞ்சி 
            ேபசைரகெள-இன் ம் உங்க ெகாழந்ைதயா யி ந்தா என்னா 
            ெசய்ைவங்கேளா? 
 
    வி. என் குழந்ைதயாயி ந்தால்-நான் ஒ கால் ெபா த்தா ம் 
            ெபா ப்ேபன்-இல்லாதப யினால்தான் நீ ெசய்த  தவ  என்  
            அதிக கண் ப்பாய்க் கூற ேவண் யி க்கிற - இனி இம்மாதிாி 
            ெசய்வாயானால் எனக்கு மிக ம் ேகாபம் வ ம், ஜாக்கிரைத. 
            சாி, ேநரமாகிற ! -இன்  நான் ெகாஞ்சம் ேநரம் ெபா த்  
            வந்ததற்காக மன்னி ங்கள்-ெகாஞ்சம் அவசரமான ேவைலயாய்ப் 
            ேபாயி ந்ேதன்-ஒத்திைக ஆரம்பி ங்கள்- தல் காட்சியில் 
            யார் ஆரம்பம் ெசய்கிற ? 
 
    ( ஸ்தகத்ைத எ த் க்ெகாண் ) 
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    -ேலாகநாயகி, ஆரம்பி- 
 
    ேலா. எனக்கு உடம்  ச க்கியமாயில்ேல-நான் ஒத்திெக 
            பண்ண யா . 
 
    வி. உம்- ணாகப் பி வாதம் ெசய்யாேத-நான் ெசால்வைதக் 
            ேகள், ஆரம்பி. 
 
    ேலா. ஆனால்-அந்த ைபய க்கு அந்த ேவஷம் ெகா க்காதி ந்தா- 
            நான் ஒத்திைக பண்ேறன். 
 
    வி. என்ன!- ணாகக் ெகட் ப்ேபாகாேத-ஆரம்பி. 
 
    ேலா. நான் ெகட் ப் ேபாேறனா, யார் ெகட் ப் ேபாறாகேளா 
            பாப்ேபாம்!-நான் மாட்ேடன்-நான் ேகட்டப  ெசய்யாப்ேபானா- 
 
    வி. என் கைடசி வார்த்ைதையக்ேகள் - உன் நிபந்தைனப் பிரகாரம் 
            நான் உனக்ேகற்ப த் ம்ப யான எந்த நாடக பாத்திரத்ைத ம் 
            நீ ேவண்டாெமன்  ம க்கலாகா . அப்ப  ம ப்பாயாயின் நான் 
            உன்ைன நீக்கிவிடலாம். 
 
    ேலா. நீங்க நீக்கிவி ரெதன்னா? நாேன விலகிப் ேபாேறன். - 
            என் சம்பளத்ெத ெகா த் வி ங்க - சரஸ்வதி விலாச சைபயில் 
            நான் எப்ேபா வ ேவேனா இண்  காத்திண் க்கா. 
 
    வி. சாி, ஆனால் - இன் ம் இந்த மாசம் ய நான்  நாளி க்கிற ; 
            நீயாக விலகிப் ேபாகிறப யால் நான் உனக்கு இந்த மாசத்திய 
            சம்பளத்ைதக் ெகா க்க ேவண் ய நிமித்தியமில்ைல. ஆயி ம், 
            இேதா ராவாகக் ெகா க்கிேறன். - ெபற் க்ெகாண்  ேபா. 
 
    (தன் ேஜபியி ந்  ஒ  ெசக் ஸ்தகத்ைத எ த்  அதில் 
            ஒ  ெசக் எ தி அவள் ைகயில் ெகா க்கிறான்.) 
 
    ேலா. சாி - ெகா ங்கள்- நானில்லாேம இந்த நாடகம் என்னமா நடக்கிறேதா 
பார்க்கிேறன்! 
 
    வி. உம் - சாிதான் - ேபாய்வா. 
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            (ேலாகநாயகி ேகாபத் டன் ேபாகிறாள்) 
    இன்ைறக்கு இனி ஒத்திைக ேவண்டாம்.ம  ஒத்திைக 
            என்ைறக்கு என்  உங்க க்ெகல்லாம் ெசால் ய ப் கிேறன். 
            நீங்கள் எல்லாம் உத்தர  ெபற் க்ெகாள் ங்கள். 
            (எல்ேலா ம் விைட ெபற் ச் ெசல்கின்றனர்). 
            கி ஷ்ணசாமி த யார் - இப்ப  வா ங்கள். 
    (கி ஷ்ணசாமி த யார்மாத்திரம் சாமிநாத டன் தி ம்பி வ கிறார்.) 
            உங்கைள ேநற்றிரேவ ேகட்கேவண் ெமன் றி ந்ேதன் - 
            இந்த குழந்ைதைய எங்ேக பி த்தீர்? நிரம்ப த்திசா யாகக் 
            காணப்ப கிறான்- 
 
    கி- . எங்கள் பக்கத்  ட் க்கும் குழந்ைத; என் ைபயேனா  
            பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஒன்றாய்ப் ேபாய்ப் ப க்கிறான். சாயங்காலத்தில் 
            என் ைபய க்கு "வ ேவ " வின் பாகத்ைதச் ெசால் க்ெகாண்  
            வ ம்ெபா , இவ ம் கூடவி ந்  அந்த பாகத்ைத ெயல்லாம் 
            அப்ப ேய ஒப்பித் க்ெகாண்  வ வான். ேநற்ைறத் தினம் 
            திடீெரன்  என் ைபய க்கு வ  காணேவ - நான் எப்ப  
            நாடகத்ைத நடத் வ  "வ ேவ " வின் பாகமில்லாமல், என்  
            ேயாசித் க்ெகாண் க்ைகயில் இந்த குழந்ைதைய அைத 
            ந க்கும்ப ச் ெசய்யலாேமெயன்  ேயாசைன பிறக்க இவன் 
            தாயாாிடம் மிக ம் மன்றா  உத்தர  ெபற்  அைழத்  வந்ேதன் 
            நம் ைடய நாடக சாைலக்கு. எங்ேக ேமைடக்கு வந்தபின் 
            பயப்ப கிறாேனா என்  பார்த்ேதன். என் ைபயைனவிட 
            நன்றாய் ந த்தான். 
 
    வி. ஆம்- அப்ப த்தான் எல்ேலா ம் ெசான்னார்கள்- எனக்கும் 
            அப்ப த்தான் ேதான்றிய -. உங்கள் ைபய க்கு இன்  
            உடம்  எப்ப யி க்கிற ? 
 
    கி. . ெகாஞ்சம் சுமாராக யி க்கிற  பார்த்தீர்களா? மறந்ேதன்! 
            அவ க்கு ஒ  ம ந்  வாங்கிக்ெகாண்  ேபாக ேவண் யதாயி க்கிற . 
            நான் ராம் வண் யில்ேபாய் வாங்கிக்ெகாண்  வ கிேறன். 
            நீங்கள் ெகாஞ்சம் ேநரம் இங்ேக இ ப்பீர்கேளா இல்ைலேயா? 
 
    வி. இ ப்ேபன். 
 
    கி. . இவன் இங்குதானி கட் ம் நான் ேபாய் அந்த ம ந்ைத 
            வாங்கிக்ெகாண்  தி ம்பிவந்  இவைன ட் ற்கு அைழத் ப் ேபாகிேறன். 
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    வி. அப்ப ேய ெசய் ங்கள். 
 
    கி. . அப்பா, இங்கு தானி - நான் இேதா வந் வி கிேறன். 
    (ேபாகிறார்) 
 
    வி. (சாமிநாதைன சற் ேநரம் உற் ப் பார்த் ) இப்ப  வா. 
            (சாமிநாதன் அ கிற் ேபாகிறான்) 
    உன்ெபயர் என்ன? 
 
    சா. சாமிநாதன் எம்ேப  எங்கம்மா சாமி இண்  கூப்பிடராங்க. 
 
    வி. உன் அம்மா ெபயர் என்ன? 
 
    சா. அம்மா ேபரா? அம்மாதான். 
 
    வி. உன் அப்பா இ க்கிறாரா? 
 
    சா. இ க்கறா . 
 
    வி. எங்ேக? 
 
    சா. ஊர்ேல. 
 
    வி. எந்த ஊாிேல? 
 
    சா. அ  அம்மா ெசால்ல மாட்ேடண்ராங்ேகா – நான் ேகட்டா அழராங்ேகா 
            அம்மா, அத்ெதாட்  நான் ேகக்ரதில்ேல. 
 
    வி. ஊாில் இ க்கிறார் என்  உனக்கு எப்ப த் ெதாி ம்? 
 
    சா. அம்மா தான் ெசால்ராங்கெள. 
 
    வி. அவர் ஊாி ந்  எப்ெபா  வ வார் ெதாி மா உனக்கு? 
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    சா. ெதாி ம். 
 
    வி. ெதாி மா? எப்ெபா ? 
 
    சா. சாமிக்கு எப்ேபா இஷ்டேமா அப்ேபா வ வா . 
 
    வி. எந்த சாமிக்கு? 
 
    சா. எனக்கல்லா ேகாவில்ேல இல்ெல சாமி? அந்த சாமிக்கி. 
 
    வி. யார் ெசான்ன  அப்ப ? 
 
    சா. அம்மா ெசான்னாங்க. 
 
    வி. (ெப ச்ெசறிந் ) உனக்கிஷ்ட மில்ைலயா உங்கள் அப்பா 
            -ஊாி ந்  வரேவண் ெமன் ? 
 
    சா. எனக்குக்கூட இஷ்டம்-அதாம் ேகா க்கு ேபா ம் 
            ேபாெதல்லாம்,-கண்ைண கி - சாமிேய ேகக்கரேன 
            எங்கப்பாெவ எங்கிட்ட அ ப்பிக்கச் ெசால் . 
 
    வி.சாமி என்ன பதில் ெசான்னார? 
 
    சா. இத்தினி நா ம் பதில்ெசால்லேல ேபான ெவள்ளிக் ெகழெம, 
            கண்ெண கி  ேகட்டனா, அப்ேபா மாத்திரம் ஆகட் ம் இண்ணா . 
 
    வி. சாமியா? 
 
    சா. ஆமா-நான் தான் காதாேல ேகட்டென. 
 
    வி. அப்ெபா , உங்கள் அப்பா வ வாரா சீக்கிரம்? 
 
    சா. ஓ! சாமி ெபாய் ேபசுவாரா? 
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    வி. மாட்டார்! உம் இைத உங்கள் அம்மாவிடம் ெசான்ைனயா? 
 
    சா. ெசான்ேன- அம்மா அத்ெத ேகட்  அ தாங்க- 
            அ தா ம் அப் றம் எனக்கு த்தி ெகா த்தாங்க. 
 
    வி. ஈசேன! அப்பா, உன் வயெசன்ன? ெதாி மா உனக்கு? 
 
    சா. ெதாி ம் எனக்கு ஆ  வயசா  நாயித் க் ெகழம 
            வந்தா ஏழாவ  வயசு ெபாறக்கும். 
 
    வி. அெதப்ப  ெதாி ம் உனக்கு? 
 
    சா. ெதாி ேம ெவள்ளிக்கிழெம வ ஷம் ெபாரப் வல்ேல? 
            பள்ளிக்கூடத்திேலகூட லீ  உடேல? 
 
    வி. ஆமாம். 
 
    சா. அண்ணக்கி தான்நான் ெபாறந்தனா வ ஷப் ெபாறப்  
            ெபாறந்த ம் நா  ெபாறந்ேதன் இண்  அம்மா ெசான்னாங்க 
            எனக்கு நண்ணா ெதாி ம்; வ ஷா வர்ஷம், வ ஷப்ெபாறப்  
            நண் , நா  ெபாறந்த நாளிண் , அம்மா எனக்கிஷ்டமான  
            என்ன மானா வாங்கி ெகா க்கிறாங்கெள! நா  நண்ணா ப ச்சாகா. 
 
    வி. ஈசேன! நான் நிைனக்கும் வண்ணம் இ க்குமாக! என்ன 
            மதிேமாசம் ேபாேனன் நான்! 
 
    சா. என்னா அ ? 
 
    வி. உன் ேபச்சல்ல- கிட்டவா உம்- இந்த ெவள்ளிக் கிழைமயா 
            உனக்கு வாங்கிக் ெகா க்கப் ேபாகிறார்கள் உங்கள் அம்மா? 
 
    சா. ஆமாம். 
 
    வி. என்ன ெகா க்கப் ேபாகிறார்கள் உனக்கு? 
 
    சா. நா , எங்ேக ஊட்  எதிர்ேல நாய்காெர ைவச்சி  
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            இ க்கிறாென நா  நாயிகுட் , அதிெல சின்னகுட் ெய 
            வாங்கிதரச் ெசான்ேன- 
 
    வி. வாங்கிக் ெகா க்கிேறன் என்றார்களா? 
 
    சா. நாய்க்காரன் ெராம்ப ெவெல ெசால்லரா-இப்ெபா பாயில்ெல, 
            எல்லாம் வாரவர்ஷம்பார்த் க்கலாம்- இந்தவர்ஷம் ெபாம்ேம 
            நாய்குட்  வாங்கி தெரண்ணாங்க- 
 
    வி. அ  உனக்கு க்கமா யி க்கிறதா? 
 
    சா. ஒ  வர்ஷத் க்குள்ேள அந்த சின்ன குண்  குச்சி 
            நாயிகுட் ேய, யாரானா ம் வாங்கிகி  ட்டா என்னா 
            ெசய்யர  இண்  ெநைனச்சிகினா எனக்கு அெழ வ - 
            ஆனா நா  அழரதில்ெல- 
 
    வி. ஏன்? 
 
    சா. நா  அ தா, அப் றம் அம்மா அ வாங்க-அம்மா க்கு 
            அழவரப் பண்ணலாமா நா ?-அம்மா எம்ேமேல எவ்வள  
            ஆைசயா யி க்கிறாங்ேகா? அத்ெதாட் . 
 
    வி. சாமி,அந்த நாய்க்குட் ைய நான் உனக்கு வாங்கித்தரவா? 
 
    சா. (சிாித்த கத் டன்) வாங்கித்தர்ைரங்களா? 
            (திடீெரன்  கம்மாறி) ஆனா 
 
    வி. என்ன ஆனால்? 
 
    சா. ஊம்-அம்மா-ஒர்த்தைர ம் ஒண் ம் வாங்கிக் ெகா க்கச் 
            ெசால்  ேகக்கக் கூடாதிண்ணாங்கேள? 
 
    வி. நீ ேகட்பதன் ன்பாக நாேன வாங்கிக் ெகா ப்பதாகச் 
            ெசான்ேனேன. 
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    சா. நீங்கேள ெசான்ைனங்கல்லா? 
 
    வி. ஆமாம் நானாகத்தான் ெசான்ேனன் ன் . 
 
    சா. அப்ெபா, அம்மா ேகாவிச்சிக்க மாட்டாங்கல்லா? 
 
    வி. ேகாபித் க் ெகாள்ளமாட்டார்கள்-என்  நிைனக்கிேறன். 
 
    சா. ஒ ேவெள அம்மா ேகாவிச்சிகினா அந்த நாயிகுட் ேய 
            நீங்க இங்கேய ைவச்சிகிங்ேகா நா எப்பவானா இங்ேக 
            வந்ேதனிண்ணா பார்த் ட் ப் ேபாேறன். 
 
    வி.அந்த நாய்க்குட் யின்ேமல் ஏன் உனக் கவ்வள  ஆைச? 
 
    சா.அ  நல்ல நாய்க்குட் - சின்னதா, குண்டா, அழகாயி க்கு  வால் 
            மாத்திரம் க ப்பா நா  கண்  கண்  இண்  கூப்பிட்டா 
            கு கு கு  இண்  ஓ யா ! அ க்கு எம்ேமெல ெராம்ப 
            ஆைச இண்  நாய்காரன் கூட ெசான்னான்.- 
 
    கி ஷ்ணசாமி த யார் ம ப ம் வ கிறார். 
 
    கி. . வாடா அப்பா, ேபாகலாம். 
 
    சா. நா  வரட் மா? 
 
    வி. ேபாய்வா. 
 
    சா. காபகம் ைவச்சிகிைரங்களா? நா  குட் யிேல சின்ன குட் . 
 
    வி. கி ஷ்ணசாமி த யார், நான் இரண்  தினம் பட்டணத்ைதவிட்  
            ெவளிேய ேபாகேவண்  யி க்கிற . நான் வ கிற வைரயில் 
            ஒத்திைகெயல்லாம் நீங்கள் பார்த் க் ெகாள் ங்கள். 
 
    கி. . எங்ேக அவ்வள  அவசரமாக? 
 
    வி. தி ெநல்ேவ  வைரயில். 
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    கி. . சாி, அப்ப ேய ஆகட் ம். 
 
    சா. அந்த நா குட் க்கி வா  மாத்திரம் க ப்பாயி க்கும் ெதாி மா? 
 
    வி. சாிதான். 
    (கி ஷ்ணசாமி த யார் சாமிநாதைன அைழத் க் ெகாண்  
    ேபாகிறார்) 
 
    வி. பிறந்த ேததிைய னிசிபல் ாிஜிஸ்டாில் பார்த்தால் ெதாிந்  
            ேபாகிற . என்ன மணி? உடேன றப்பட்டால் இன்ைறத்தினேம 
            ேபாகலாம் பரேமஸ்வரா! நீர்தான் என் சந்ேதகத்ைதெயல்லாம் 
            நிவர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம்! (விைரந்  ேபாகிறான்) 
 
    காட்சி கிற . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

ன்றாம் அங்கம் - இரண்டாம் காட்சி. 
 
    இடம்-ெசன்ைன-தி வல் க்ேகணியில் ஓர் சிறிய ட் ன் 
    ன்பாகத்தின் கூடம். 
 
    சாமிநாதன் ெபாம்ைம நாய்க்குட் ையக் ைகயில் ைவத் க்ெகாண்  
    நிற்கிறான். அ கில் மங்ைகயர்க்கரசி அவன் ைகத் தடவிக் 
    ெகா த் க்ெகாண்  நிற்கிறாள். 
 
    ம. கண்ேண!வ த்தப்படேத-நான் என்ன ெசய்வ ? உன் 
            கவாட்டத்ைதப் பார்த்  சஹிக்காமல்- பாய் ேபானால் 
            ேபாகிறெதன்  அந்த நாய்க்காரனிடம் ேபாய்ப் பார்த்ேதன். 
            அந்தக் குட் ைய ேவ  யாேரா ேநற்  சாயங்காலம் வாங்கிக்ெகாண்  
            ேபாய்விட்டதாகச் ெசால் கிறான்.மற்ற ன்  குட் களில் 
            ஏதாவெதான் -உனக் கி டமானைதச் ெசால்-வாங்கித் 
            த கிேறன்.நீயாக வந்  பார்த் ச் ெசால் கிறாயா? 
 
    சா. ேவணாம்-ேவெறாண் ம். 
 
    ம. கண்ேண!நான் ெசால்வைதக் ேகள்.இன்  நீ பிறந்த 
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            நாளில் கவாட்டத் டன் இ க்கலாமா? 
 
    சா. நா -சந்ேதாக்ஷமதா யி க்க ம் இண்  பாக்கெர- 
            அந்த நாய் குட் ேய ெநனச்சிகினா- க்கம் அ வா 
            -உள்ேள யி ந்  வ ம்மா! 
 
    ம. கண்ேண!கண்ேண!-நான் இனி என் ெசய்வ ?-ேபான  ேபாகட் ம், 
            அைதப்பற்றி நிைனயாேத-நீ க்கப்பட் -எனக்குத் க்கம் 
            வ ம்ப  ெசய்யலாமா? 
 
    சா. இல்ெல அம்மா,நீங்க- க்கப்படாைதங்ேகா-நா  
            சந்ேதாக்ஷமா யி க்கேர- 
 
    ம. அ தான் நல்ல -நீ விைளயா க்ெகாண் .நான் 
            உள்ேள ெசன்  உனக்கு ாிலட்  சுட் க்ெகாண்  வ கிேறன். 
 
    சா. ஏன் அம்மா? சாமி ெபாய் ேபசமாட்டார் அல்லா? 
 
    ம. மாட்டார் கண்ேண-ஏன் ேகட்கிறாய்? 
 
    சா. அந்த நாய்குட் ெய உனக்கு ெகா க்கேர எப்ப ம், 
            இண்  ெசான்னா - 
 
    ம. ஆனால்-எப்ெபா தாவ -ெகா ப்பார் பயப்படாேத. 
 
    ( த்தமிட் விட்  உள்ேள ேபாகிறாள்) 
 
    சா. (ெபாம்ைம நாய்க் குட் ைய ரத்தில்ைவத் ) சு சு சு! சு! 
            -இ  க ெத நாய் குட் ! க  கட்  இ த்தாதாம் வ ம்! 
 
    (ஒ பக்கமாகப் ேபாய் உட்கார்ந்  கண்ைண க்ெகாள் கிறான்) 
 
    சாமி! என் கண்  நாகுட் ெய ெகா ங்க!- 
 
    விஜயரங்கம் ஒ  நாய்க்குட் டன் வாசற்ப  ய கில் 
    வந்  நிற்கிறான். 
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    சா. சாமி! என் கண்  நாய்குட் ெய ெகா ங்க! 
 
    (விஜயரங்கம் தான் ெகாண்  வந்த நாய்க் குட் ைய அவன் 
    ன்னிைலயில் விட் விட்  சற்ேற ஒ ங்கி நிற்கிறான்) 
 
    (கண்விழித்  நாய்க்குட் ையப் பார்த் , பரபரப் டன் எ த் க் 
            கட்  யைணந்  த்தமிட் ) அம்மா! அம்மா! சாமி 
            நாகுட் ெய ெகா த்தா  எனக்கு! 
 
            (உள்ேள நாய்க்குட் டன் ஓ கிறான்) 
 
    வி. ஜகதீசேன! ஜகதீசேன! (ெப ச்ெசறிகிறான்) 
 
    மங்ைகயர்க்கரசி சாமிநாத டன் உள்ேள யி ந்  விைரந்  ம ப  வ கிறாள். 
 
    ம. ஏதடா சாமி இ ? 
 
    சா. சாமி கு த்தா  அம்மா! 
 
    ம. [விஜயரங்கத்ைதப் பார்த்  தி க்கிட்  நின் ] சாமி--இவர் 
            யார் ெதாி மா--உனக்கு ? 
 
    சா. ெதாி ம் அம்மா--அங்ேக நாடகெமல்லாம் ேபாடராங்கேள, 
            அங்ேக இ க்கிறவங்க அம்மா. 
 
    ம. அவைர--நாய்க்குட்  ேவண் ெமன் --ேகட்டாயா நீ ? 
 
    சா. இல்ெல அம்மா,--நானா ேகக்கெல அம்மா--அ ங்களா 
            ெகா க்கிேர இண் --ெசான்னாங்கம்மா ! 
 
    ம. அவர் ைகயி ந்  இைத உன்ைன யார் வாங்கச் ெசான் 
            ன  ? 
 
    சா. அவர் ைகயி ந்  வாங்கேல அம்மா !--நா  கண்ெண 
            கி --சாமிெயேகட்டனா--ஊம்--கண்ெணெதறந்  
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            பாத்தா--நாய்குட்  எதிர்ேல இ ந்  அம்மா-- 
 
    ம. என் உத்தரவில்லாமல் ஒ வாிடமி ந் ம் ஒன் ம் வாங்கக் 
            கூடாெதன்  ெசால் யி க்கிேறேனா இல்ைலேயா ? 
 
            சா. [வ த்தத் டன்]ெசால் --இ க்கைரங்க. 
 
            ம. ன் --இைதக்ெகாண் ேபாய்--அவாிடம்-ெகா த்  விட்  வா. 
 
            வி. [கஷ்டத் டன் ேபசுகிறான்] மங்ைகயர்க்கரசி--ெபா  
            ெபா --அவசரப்படாேத-- 
 
            ம. [ேகாபத் டன்]சாமிநாதன் !-- ன்  ெகா த்  விட்  வா. 
 
            சா. [கண்களில் நீர் த ம்ப] இந்தாங்க ஐயா-- 
 
    [நாய்க் குட் ைய விஜயரங்கத்திடம் ெகா க்கிறான்]. 
 
            வி. மங்ைகயர்க்கரசி !--நான் ெசய்த தப்பிதத்திற்காக-- 
            என்ைன உன் மனம் ரணமாகுமள ம்--எவ்வள  
            ேவண் ெமன்றா ம் தண் --அவன்--அறியாப் பாலன் 
            --அவைனேயன் தண் க்கிறாய் ? 
 
    ம. உமக்கு என்னத்திற்கு அ ? 
 
    வி. ெசால் கிேறன்-நான் ெசால்வைத, அவன் குழந்ைத 
            ேகட்ப  நல்லதல்ல-அவைன உள்ேள அ ப்பிவி  
            ெகாஞ்சம் ேநரம். 
 
    ம. சாமி ெகாஞ்சம் உள்ேள ேபாயி . 
 
    (சாமிநாதன் நாய்க் குட் ையத் தி ம்பி தி ம்பிப் பாரத்  
    விட்  ெமல்ல உள்ேள ேபாகிறான்; கீேழயி ந்த நாய்க்குட்  
    அவன் பின்னால் உள்ேள ஓ கிற , மங்ைகயர்க்கரசி அைதத் 
    த க்கப் பார்க்கிறாள்.) 
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    வி. (அவைளத் த த் ) ேவண்டாம், உன்ைன ேவண் க் 
            ெகாள் கிேறன். பரேமஸ்வரனாகப் பார்த்  அந்த நாய்க் 
            குட் க்கு அவைனப் பின்ெதாட ம்ப யாகப் த்தி ெகா த்தி க்கிறார்.- 
            அதைனத் த க்காேத-அவ க்கு இன் ம் வ த்தத்ைத ண் பண்ணாேத. 
 
    ம. ஆம்! அந்த பரேமஸ்வரனாகப் பார்த் , உம்ைம நான் 
            ங்கிக்ெகாண் ந்தெபா  ஒ  வார்த்ைத ம் ெசால்லாமல் 
            விட் ப் பிாியச் ெசானனாேரா? எங்கு ேபாகிறீர் என்பைத ம் 
            ெதாிவிக்காமற் ேபாகச் ெசான்னாேரா? ஆ வ ஷங்களாக 
            இவர்கள் எக்கதி யானாெலன்னெவன்றி க்கச் ெசான்னாேரா? 
            உம்ைம மாத்திரம் எேதச்ைசயாய் சுகமாயி க்கச் ெசான்னாேரா? 
 
    வி.நான் இக்காலத்ைதெயல்லாம் சுகமாய்க் கழித்ேதேனா 
            இல்ைலேயா என்பைத பிறகு ெசால் கிேறன்- இப்ெபா  
            நீ த ல் ேகட்ட ேகள்விக க்கு பதில் ெசால் கிேறன்.- 
            இவ்வாெறல்லாம் என்ைன நடக்கச் ெசய்த  அந்த பரமாத்மாவின் 
            இச்ைசதான் என்  உ தியாய் நம் கிேறன். 
 
    ம. என்ன? பரமாத்மா ஒ கா ம் உம்ைமப் பாபமிைழக்கும்ப ச் 
            ெசால் யி க்கமாட்டார். ெசய்த  நீர் இ க்க, அவர்மீ  
            பழிையேயன் வி தாவில் சுமத் கிறீர்? 
 
    வி. நான் அவர்மீ  பழி சுமத்தவில்ைல. நான் ன் ஜன்மங்களிற் 
            ெசய்த பாபங்க க்ெகல்லாம் தக்க பிராயச்சித்தம் 
            அ பவிக்கேவண் ம் என்  ெசால்ல வந்ேதேனாெயாழிய, 
            ேவெறான் மில்ைல. 
 
    ம. என்ன நீர் பிராயச்சித்தமாகக் கஷ்டம் அ பவித்த  இந்த ஆ  
            வ ஷமாக? ெபண்சாதி பிள்ைளேயா ந்தால் கா க்குக 
            கட்டாயி க்குெமன்  எேதச்ைசயாய் மனம் ேபானவழி 
            சந்ேதாஷமாயி ந்ததா? இ  பிராயச்சித்தமானனால், உலகில் 
            எல்ேலா ம் பாபேம ெசய்ய வி ம் வார்கள். இப்ப ப்பட்ட 
            பிராயச்சித்தத்ைத அ பவிக்க! 
 
    வி. இந்த ஆ  வ ஷங்களாக- நான் அ பவித்தைதச் 
            ெசால் கிேறன், பிறகு நீேய தீர்மானம் ெசய்- நான் 
            சுகம பவித்ேதேனா ன்பம பவித்ேதேனா என்பைத, ெசால்லவா? 
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    ம. ெசால் ம் 
    . 
    வி. உன் தகப்பனார் இறந்த டன் இவ் லகத்தின்மீ  எனக்கு 
            ஓர்வித ெவ ப்  உண்டாகி இவ் லகத்தின் கஷ்டம் இன்னெதன்  
            உண்ைமயில் அறிய ேவண் ெமன் , நான் ஒ  வ ஷம் உ மாறி 
            வசிக்க எண்ணங் ெகாண்டவனாய் உன்ைன விட் ப் பிாிந்ேதன் 
            அன்றிர . பிறகு அந்த ஒ  வ ஷம் எளிய ேவைலக்காரைனப்ேபால் 
            ேவஷம் ண்  இவ் லகத்தில் எனக்கி ந்த நம்பிக்ைகெயல்லாம் 
            ேபாய் கஷ்டப்பட்ட  அந்த பரமாத்மா க்குத்தான் ெதாி ம்! 
            இவ் லகத்தில் ஒ வன் எவ்வள  மனத் யர் அ பவிக்கலாேமா, 
            எவ்வள  ேதககஷ்டம் அ பவிக்கலாேமா, 
            அவ்வளைவ ம் அ பவித் த் தீர்த்ேதன்! பிறகு ஒ  
            காரணம்பற்றி ச த்திரத்தில் ழ்ந்  என் யிைரேய 
            மாய்த் க்ெகாள்ளப் பார்த்ேதன். ெதய்வாதீனமாக 
            உயிர்ப்பிக்கப் ெபற்ேறன். 
 
    ம. ஏதாவ  திய கைத எ கிறீரா இப்ெபா ? 
 
    வி. மங்ைகயர்க்கரசி! உன் மனம் வந்தப ெசால்-நீ ெசால்லத்தகும், 
            நான் ேகட்க ேவண் யவேன. ஆயி ம் நான் இப்ெபா  
            கூ வதில் அ வளேவ ம் ெபாய்யி க்கிறெதன்  எண்ணாேத. 
 
    ம. ெசால்  ம் கைதைய. 
 
    வி. சாி, உன் இஷ்டம். நான் என் கடைமப்ப  ெசால்ல 
            ேவண் யைதச் ெசால் கிேறன். அைத நீ நம்பினா ம் 
            நம்பாவிட்டா ம் உன் இஷ்டம். பிறகு நான் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டபின், 
            உலகில் ஒ வன் ெபறக்கூ ய சகல ஐஸ்வர்யங்கைள ம் ெபற்ேறன்! 
            எல்ேலாரா ம் கழப்பட்ேடன்! ஆயி ம், இந்த ஐந்  வ ஷங்களாக 
            எனக்கு மனத்தில் நிம்மதி கிைடயா , சந்ேதாஷம் என்ப ம் கிைடயா . 
 
    ம. ஏன்? உமக்ெகன்ன குைறவாயி ந்த ? 
 
    வி. இந்த ஐந்  வ ஷ காலமாக உன்ைனப்பற்றி நான் 
            நிைனக்கும்ெபா ெதல்லாம், என் மனம் பட்டபா  
            அந்த பரமாத்மன்தான் அறிவார். சி  குழந்ைதகைளக் 
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            கா ம்ெபா ெதல்லாம் என் மனம் உள் க்குள்ேள 
            குன்றிய . அவர் ஒ வர்தான் அறிவார். எனக்குப் 
            பித்தம் பி க்காதி ந்தேத அ தான் ஆச்சாியம்! 
 
    ம. ெபாய்யான கைதகைள ம் நாடகங்கைள ம் எ ம்ெபா , 
            ப ப்பவர்கெளல்லாம் இ  ெமய்யாகேவ நடந்தி க்கும் என்  
            நம் ம்ப ச் ெசய்கிறீேர, இந்தக் கைதைய நான் நம் ம்ப ச் 
            ெசய்ய உமக்ேகன் சக்தியில்லாமற் ேபாயிற் ? 
 
    வி. அந்த பரேமஸ்வரன் பாதத்தாைணப்ப  ெசால் கிேறன்! 
            இைத உ தியாய் நம் , இதில் அ வள ம் ெபாய்யில்ைல. 
 
    ம. நம் கிேறன் இந்த ஒ  காரணத்ைதச் ெசால் வி ம், 
            பிறகு நீர் கூ வைதெயல்லாம் நம் கிேறன். இந்த 
            ஐந்  வ ஷ காலமாக என்ைனப்பற்றி ம் குழந்ைதையப் 
            பற்றி ம் ஏேதா நிைனந்  வ ந்தியதாகச் ெசான்னீேர, 
            அ  உண்ைமயாயின் அைரெநா யில் எங்களிடம் 
            வந்தி க்கமாட்டீரா? இந்த ஆ மாதமாகத்தாேன 
            ெசன்ன பட்டணம் வந்ேதன். அதற்கு ன், நாமி ந்த  
            ெதாியாமற் ேபாச்சுதா? கர்ப்பிணியாயி ந்தெபா  
            விட் விட் ப் ேபாேனாேம, என்னவானாள், எக்ேக  
            ெகட்டாள், என்றாவ  விசாாித்தீரா? அதற்குக் காரணத்ைதச் 
            ெசால் ம் ன் . 
 
    வி. நான் உன்ைனவிட் ப் பிாிந்தெபா  நீ கர்ப்பிணியாயி ந்த  
            எனக்குத் ெதாியா . 
 
    ம. ெதாியாதா? நான் உமக்குச் ெசால்லவில்ைலயா? 
 
    வி. இல்ைல. 
 
    ம. இல்ைலயா? உண்ைமயில் உமக்கு நான் ெசால்லவில்ைலயா 
            ஓர் இர ? 
 
    வி. இல்ைல. சத்தியமாகக் கூ கிேறன். 
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    ம. அப்ப ேய இ க்கட் ம். அந்த தப்பிதத்திற்காகவா அதற்காகவா 
            ஒ  வ ஷமான டன் தி ம்பி பரவில்ைல. நீர் எ திைவத் ப் ேபானப ? 
 
    வி. அல்ல. அக் காரணமல்ல. 
 
    ம. ேவ  எக் காரணம்? 
 
    வி. பரேமஸ்வரன் என்ைன மன்னிப்பார்! அந்த ஒ  வ ஷ 
            வில் தி ச்ெசந் க்குப் ேபாகிற மார்க்கத்தில் நீ ம் 
            குழந்ைத ம் ெறயில் உைடந்  ேநாிட்ட அபாயத்தில் 
            ேதய்வாதீனத்தால் தப்பியதாக, சுேதசமித்திரன் 
            பத்திாிைக லமாக, நான் கண்டறிந்ேதன் ஒ  நாள். 
            அப்ெபா தான் உனக்குக் குழந்ைத பிறந்த விஷயம் 
            எனக்குத் ெதாிந்த . 
 
    ம. நிரம்பசாி! அப்ப ப்பட்ட அபாயத்தினின் ம் தப்பியதாகவறிந் ந் 
            தி ம்பி வராம ந்தீேர! உம  குழந்ைதயின் 
            கத்ைதப் பார்ப்பதற்காவ ! 
 
    வி. பரேமஸ்வரா! பரேமஸ்வரா! நான் ெசய்த பாபங்கைளெயல்லாம் 
            அ பவித் த்தாேன தீரேவண் ம்! மங்ைகயர்க்கரசி! 
            அக் குழந்ைத என் குழந்ைதெயன்  
            அப்ெபா  நான் அறியவில்ைல. 
 
    ம. என்ன! யார் குழந்ைத என் - ஓ!- அப்ப யா சமாசாரம அவ்வள  
            ேகவலமாகேவா என்ைன எண்ணினீர்? நில் ம் ர! 
 
    வி. ஐேயா! நான் அவ்வா  நிைனத்த  தவ  என்  
            ஒப் க்ெகாள் கிேறன்! ஒப் க்ெகாள் கிேறன்! மங்ைகயர்க்கரசி! 
 
    ம. என்ைனப் ெபயாிட்டைழயாதீர்! அவ்வா  ேகவலமாக 
            எண்ணியபின் உமக்கு அந்த சுதந்தரம் கிைடயா ! 
            உம்ைமப்ேபால் என்ைன ம் எண்ணி விட்டீரா? 
 
    வி. என்ைனப்ேபாலவா? 
 
    ம. ஆம். உம்ைமப்ேபால என் தான் கூறிேனன்! 
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    வி. மங்ைகயர்க்கரசி, நான் உன்மீ  சந்ேதகப்பட்டதற்காக 
            உனக்கு இஷ்டமானப ெயல்லாம் திட்  ெபா க்கிேறன். 
            என்ைன மஹாபாபி, பாதகன், என்  அைழ ஒப் க்ெகாள் கிேறன்- 
            இந்த ஆ  வ ஷமாக உனக்குத் ேராகம் கனவி ம் நிைனத்ேதன் 
            என்  மாத்திரம் எண்ணாேத. உன்ைனக் ைகயிரந்  
            ேவண் க்ெகாள் கிேறன். 
 
    ம. தீண்டாதீர் என்ைன! இன்ெனா த்திைய தீண் ய கரத்தால்! 
 
    வி. இன்ெனா த்திையயா? ஐேயா! ேகவலம் பாமர 
            ஜனங்கள் நம் வைத நீ நம்பாேத! நான்- 
 
    ம. ஜனங்கள் கூ வைத நான் நம் வதாவ ? என் 
            கண்ணாரக் கண்டபிறகு! அன்ைறத்தினம் விக்ேடாாியா 
            பப்ளிக் ஹா ல் நடந்தைத மறந்தீேரா? 
 
    வி. நான் மறக்கவில்ைல. அந்த உண்ைமைய ம் உைறக்கிேறன். 
            நான் ேபசிக்ெகாண் ந்தெபா  என் கண்கள் உன்ைன ம் 
            குழந்ைதைய ம் சந்திக்கேவ அப்ெபா  உண்ைமயறியாதி ந்தப யால் 
            எனக்குப் ெப ம் க்கம் ேம ட ெமய்ம் மறந்ேதன். பக்கத்தில் 
            ஒ றமாய் நின் ெகாண் ந்தவள், நான் கீேழ விழாதப  
            ஓ  வந்  தாங்கியதாகக் ேகட்டறிந்ேதன் பிறகு அப்ெபா  
            என்ைனத் தீண் ன  தவிர ேவெறான்றில்ைல சத்தியமாக நம் ! 
            மங்ைகயர்க்கரசி! உன்மீ  நான் சந்ேதகப்பட்  ஐந்  வ ஷம் 
            கஷ்டம் அ பவித்ேதன். மற்ெறா  ெபண்மீ  பழி சுமத்தி 
            அப்பாபத்திற்குள்ளாகிக் ெகாள்ளாேத உன்ைன! ேவண்டாம்! ேவண்டாம்! 
 
    ம. யார் அப் ெபண்? 
 
    வி. உண்ைமயில் யார் என்  எனக்குத் ெதாியா  இ வைரயில். 
            ன்  நான் கூறிய என் விர்த்தாந்தத்தில் சிறி  பாகம் கூறாமல் 
            மைறத்ேதன், அைத ம் ெசால் வி கிேறன், ேகள். நீ எனக்குத் 
            ேராகம் ெசய்தாய் என்  நான் நிைனத்த ம் உலகத்தி ள்ள 
            என் நம்பிக்ைக ெயல்லாம் அ டன் அற்றவனாய்--என் உயிைர 
            மாய்த் க்ெகாள்ளேவ ச த்திரத்தில் ஓர்நாள் ழ்ந்ேதன்-- ம ந்ேதன் 
            என்ேற நான் ெசால்  யி க்கேவண் ம்--எப்ப ேயா அைதப் 
            பார்த் க்ெகாண் ந் , பிணமாய்க் கிடந்த என் டைல 
            ச த்திரத்தினின் ம் எ ப்பிக்கச் ெசய் , வயித்தியர்கைளக் 
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            ெகாண்  மிக ம் கஷ்டப்பட்  எனக் குயி ண்டாக்கிய 
            மா சிேராமணியவேள!--அ  தல் என்ைனத் தன் சேகாதரைனப் 
            ேபாலேவ பாவித்  வ கிறாள். 
 
    ம. அைதத்தாேனா "ெசால் கிறார்கள்--ெசால்லட் ம்" 
            என் ம் நாடகமாக எ தினீர்? 
 
    வி. ஆம்.-அைத நீ ப த்தி க்கிறாேயா? 
 
    ம. அைத மாத்திரமன் --நீர் அச்சிட் க்கும் ஸ்தகங்களில் 
            ஒன்ைற ம் விடவில்ைல. 
 
    வி. ஆனால் அந்த நாடகத்தில்--ரகுநாதன், தன்மீ  பழியில்ைலெயன்  
            பிரமாணம் பண் கிற ெமாழியைனத் ம் என் ைடய ெமாழி 
            என்  நிைன.--ரகுநாதன் மைனவி அவைன மன்னித்த  ேபால், 
            நீ என்ைன மன்னிக்கமாட்டாயா? 
 
    ம. ஆம்--ரகுநாதன் என்ன, நீர் என்மீ  சந்ேதகப்பட்ட ேபால்- 
            அவன் மைனவிமீ  சந்ேதகம் ெகாண்டனா? 
 
    வி. இைல-ஆயி ம் அந்த சந்ேதகெமல்லாம் நீங்கி நான் 
            எண்ணிய  தவ  என்  உன்னிடம் கூறேவ நான் 
            இங்கு வந்ேதன்--இனியாவ  என்ைன மன்னிக்க மாட்டாயா? 
 
    வி. எப்ெபா  அந்த சந்ேதகம் நிவர்த்தியாய ? 
 
    வி. அைத ம் ெசால் கிேறன் ேகள்-அகஸ்மாத்தாய்- 
            சாமிநாதன் ேபானவாரம் என  நாடகசாைலக்கு வர,-- இப்ெபா  
            அங்ேக நடக்கும் நாடகத்தில் க்கிய ஸ்திாீ ேவஷம் தாிக்கும் 
            ேலாகநாயகி என் ம் ெபண், சாமிநாதன் க ம்,குர ம்,அச்சம் 
            என் ஜாைடயாயி க்கிறெதன் ,என்ைன ஏளனம் ெசய்தாள்- 
            எனக்கும் அேத மாதிாியான சந்ேதகம் பிறக்க,இவன் யாெரன்  
            கண்டறிய ேவன் ெமன் , உங்கள் ட் ப் பக்கத்  ட் க்காரராகிய 
            கி ஷ்ணசாமி த யாைர, ம நாள் சாமிநாதைன நாடகசாைலக்கு 
            அைழத்  வ ம்ப  ேகட்ேடன்.பிறகு கி ஷ்ணசாமி த யார் 
            கூறிய ெமாழிகளினா ம், நான் ம நாள் காைல விசாாித்ததினா ம், 
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            நீ இன்னாள் என்  கண்டறிந்ேதன்.பிறகு ம நாள் சாமிநாத டன் 
            ேபசிக்ெகாண் ந்தெபா , அவன் பிறந்ததினம் இன்ைறக்கு 
            என்  அறிந்த டன் -நான் சந்ேதகப்பட்ட  தவ  என்  என் 
            த்தியிற் படேவ,அவன் பிறந்த தினத்ைதக் கணக்கிட் ப் பார்க்க 
            ேவண் ெமன் . உடேன அன்ைறத்தினேம,ெறயிேலறி 
            தி ெநல்ேவ க்குப் ேபாய், னிசிபல் பிறப் க் குறிப்ைபப் பார்த் - 
            சந்ேதகம் நிவர்த்தியாேனன். உடேன தந்தி ெகா த் , அவன் 
            வி ம்பிய நாய்க்குட் ைய வாங்கச் ெசால் , இன்  காைல 
            ெறயி ந்  இழிந்த ம்,அைத எ த் க்ெகாண் - உன்ைனக் 
            காண வந்ேதன்-உன் மன்னிப்ைபப் ெபற.மங்ைகயர்க்கரசி! 
            நான் இ வைரயில் அ பவித்தெதல்லாம் ேபாதாதா? 
 
    ம. நீர் அ பவித்தைதப்பற்றி ேயாசிக்கிறீேர ெயாழிய- 
            நான் இந்த ஆ  வ ஷமாக என்ன யரம் அ பவித்ேதன் 
            என்  ேயாசித்தீரா?--அன்ைறத்தினம் இர -- கண் விழித்  
            உம்ைம என் பக்க ல் காணா  நான் கலங்கிய  ெதாி மா உமக்கு? 
            --பிறகு உம  க தத்ைதப் ப த் ப் பார்த்  கதறியைத கண்டீரா நீர்? 
            பிறகு திக்கில்லாமல்,அனாைதயாய் ஒன்ப  மாதம் உம  
            பாலைனச் சுமந்  ெபற் --ஆண் குழந்ைதெயன்  கண்டெபா , 
            நம  ஷன் நம் டன் சந்ேதாஷிப்பதற்கில்ைலேய ெயன்  
            வ ந்தியைத அறி ரா? பிறகு ெறயில் ஆபத்தி ந்  தப்பியெபா  
            எல்ேலா ம் சமாதானம் ெசய் ம், உம  ெமாழி என் காதில் விழ 
            வில்ைலேய ெயன்  என் மனம் கலங்கியைதச் ெசால்லவா நான்? 
            அப் றம் நாடகசாைலயில் நம் ைடய ஷைன எல்ேலா ம் 
            கழ்கிறார்கேள என்  நானாக உம்ைமப் பார்க்க வந்தெபா  – 
            எங்கைளக் கண்ட ம் நீர் ர்ச்ைசயாக - அவள் - உம்ைமத் தாங்கியைதக் 
            கண்டெபா , என் உள்ளம் எவ்வா  பதறிய  என்பைத ம், 
            அைத நிைனத்  நான் ர்ச்ைசயாேனன் என்பைத ம், யார் 
            உமக்குச் ெசால்வ ? - பிறகு இந்த ஐந்  வ ஷ காலமாக – 
            சாமிநாத க்கு த்திவந்த டன் - மற்ற பிள்ைளகள் ஏளனம் 
            ெசய் ம்ெபா , வா ய கத் டன் என்னிடம் வந் , 
            என் அப்பா எப்ெபா  வ வார், என்  ேகட்கும்ெபா ெதல்லாம், 
            பதில் கூற வைகயறியா  ேதம்பி ய  திைகத்தைத 
            ெயல்லாம் அந்த பரேமஸ்வரர்தான் உமக்குச் ெசால்ல 
            ேவண் ம்! - என்ைன மன்னிப்  ேகளாதீர்! - அவைரக் ேக ம்! 
    [ேதம்பி அ கிறாள்.] 



 90

 
    சா. [உள்ேளயி ந் ] அம்மா! நான் வரலாமா? 
 
    வி. மங்ைகயர்க்கரசி! உன் கண்ைணத் ைடத் க் ெகாள். 
            உன்ைன நான் ேவண்  ெகாள் கிேறன் - என்ைன நீ 
            மன்னிக்காவிட்டாற் ேபாகிற  - ஈசன் என்ைன மன்னிப்பார் 
            என்  நிைனக்கிேறன் - அேதா, நம  குழந்ைத வ கிறான் – 
            நீ கண்ணீர்விட்ட  அவ க்கு இன்ைறத் தினம் க்கம் விைளவிக்காேத - 
 
    சா. [உள்ேளயி ந் ] அம்மா! நான் வரட் மா? 
 
    ம. வா - கண்ேண. 
 
    சாமிநாதன் வ கிறான்; பின்னால் நாய்க்குட்  ஓ  வ கிற . 
 
    சா. ஏம்மா அ ைதங்க? - இந்த நாய்க்குட் ெய, எம் பின்னாேல 
            நான் வரச் ெசால்லெல அம்மா! அ வா ஓ  வந்  அம்மா! 
            நான் இத்ெத ெகா த் டெரம்மா -- நீங்க அழாைதங்க – 
            இந்தாங்ைகயா நாகுட் -- 
 
    வி. மங்ைகயர்க்கரசி! -- 
 
    ம. [கண்ணீைரத் ைடத் க்ெகாண் ] சாமி, -- இப்ப  வா -- 
            ைவத் க்ெகாள் அைத நீேய -- 
 
    சா. உங்க க்கு வ த்தமில்ைலேய? 
 
    ம. இல்ைலயடா கண்மணி-- 
 
    சா. ஆனா எனக்கு ெராம்ப சந்ேதாஷம் -- என் கண் க்கு 
            கூட சந்ேதாஷம். [நாய்க்குட் க்கு த்தமி கிறான்]. 
            ஐயா, சாமி ெகா த்தாரா, நீங்க ெகா த்தீங்களா, இந்த 
            நா குட் ெய? 
 
    வி. அப்பா -- ஸ்வாமிதான் -- உனக்குக் ெகா த்தார் – 
            என்ைன ெகா க்கச் ெசான்னார் -- 
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    சா. ஏன் ஐயா -- அ வைரங்க? - அம்மா -- ஏன் அவ  
            அ வரா ? பாவம்! நாகுட்  கு த் ட்டா  
            இண்ணா? - ேவா ம் இண்ணா, நீங்கேள ைவச்சிகிங்ேகா 
            -- நா  வந்  அப்பப்ேபா பாத் ட்  வர்ெர. 
 
    வி. ேவண்டாம் அப்பா, நீேய ைவத் க்ெகாள் -- அவ க்கு 
            மனம் எப்ெபா  வ கிறேதா அப்ெபா தான் 
            மன்னிப்பார் என்ைன! அப்ெபா ேத நீ ம் மன்னிப் பாய்! – 
            மங்ைகயர்க்கரசி! நான் வ கிேறன் -- சாமி, நான் வ கிேறன். 
    [சாமிநாதைன வாாி எ த்  த்தமிட் விட் , தி ெரன்  
    கண்களில் நீர்வ ய ெவளிேய விைரந்  ேபாகிறான்]. 
 
    சா. பாவம்!அ வரா !--ஏம்மா அ கி  ேபானா ? 
            யார் அம்மா அ ? 
 
    ம. கண்ேண!-அவர்தான் உன் அப்பா! 
 
    [வாாி எ த்  மார் டன் அைணத்  த்தமி கிறாள்]. 
 
    காட்சி கிற . 
    -------------------------------------- 
 

ன்றாம் அங்கம் - ன்றாம் காட்சி.. 
 
    இடம்--ெசன்ைன-"விஜயரங்கம்"என் ம் நாடகசாைலயில் 
            ேமைடக்குப் பின் றமா ள்ள ஓர் அைற) 
 
    ஒ  ைலயில் ஒ  நாய்க்குட்  கட்டப்பட் க்கிற . விஜயரங்கம் 
    சாமிநாதைனக் ைகயில் பி த் க்ெகாண்  உள்ேள வ கிறான். 
    ராேஜஸ்வாி ம்,ேலாகநாயகி ம், பின் ெதாடர்ந்  வ கிறார்கள். 
 
    ேலா. ஐயா!ஐயா! நான் ெசய்த  தப்  இண்  ஒப் க் 
            ெகாள்ளேற--எனக்கு த்தி வந்த -இனி அந்த மாதிாி 
            ெசால்லமாட்ேட-இந்ததரம் மாத்திரம் மன்னிங்க-- 
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    வி. இ வைரயில் மன்னித்த  ேபா ம்! இன்ைறத்தினம் 
            கைடசி நிமிஷத்தில்,இவர்கள் உன் ேவஷத்ைதத் தாிப்பதாக 
            ஒப் க்ெகாண் ராவிட்டால்,என் நாடகம் என்ன 
            கதி யாயி க்கும்! 
 
    [சாமிநாதன் நாய்க் குட் ைய, அவிழ்த் க்ெகாண்  
    ெவளிேய ேபாகிறான்]. 
 
    ேலா. ஐயா! நான் ெசய்த  ெராம்ப தப் தான்! 
            த்தியில்லாேம அப்ப  பி வாதம் பண்ேண--என்ேபர்ேல 
            தய வச்சி,இந்ததரம் மாத்திரம் மன்னிங்க;என் 
            ஜன்மமி க்குர வைரயிேல நான் உங்களிடத்திேலேய 
            உைழக்கிேற;உங்க காைலப் பி ச்சி ேவண் க்ெகாள்ேறன்- 
            இந்த கைடசி ைற மன்னிங்க. 
 
    வி. இ  எத்தைனயாவ  கைடசி ைற? 
            ெதாந்தர  ெசய்கிறாய்?நீ ேபாய்ச்ேசர். 
 
            சாமிநாதன் நாய்க்குட்  யில்லாமல் உள்ேள வ கிறான். 
 
    சா. நாயினா--அம்மா உள்ேள வரலாமா இண்  ேகக்கச் 
            ெசால்ராங்க. 
 
    வி. அம்மாவா?--உடேன வ ரச்ெசால் கண்ேண! 
    ( தானாகக் கத வைரயில் ேபாய் மங்ைகயர்க்கரசிைய 
            அைழத்  வ கிறான்.) 
            மங்ைகயர்க்கரசு,நீ வ வதற்குக் கூடவா ேகட் க் 
            ெகாண்  வர ேவண் ம்?--உட்கா கிறாயா? 
 
    ம. ேவண்டாம்-சீக்கிரம் உங்கள் ேவைலைய ங்கள். 
 
    வி. இேதா வந்  விட்ேடன்-ேலாகநாயகி,என்ைன இனி 
            ெதாந்தர  ெசய்யா --நான் என் உத்தரைவ இனி மாற்ற மாட்ேடன். 
 
    ேலா. அம்மா!நீங்களாவ  ெகாஞ்சம் சிபார்சி ெசய் ங்க; 
            நான் தான் உங்க க்கு சிரமம் ெகா த்ேத--ஆனா ம் 
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            ெபண்பாலாகிய நீங்களாவ  என்ேமேல ெகாஞ்சம் 
            இரங்கக்கூடாதா? 
 
    ரா. இந்த ஒ  ைற-மன்னிக்கலாகாதா நீங்கள்? 
 
    வி. அம்மா!என்ன நீங்க ம் அவள் பக்கம் ேபசுகிறீர்கள்? 
            எல்லா ஏற்பா க ம் ெசய்தான பிறகு,ெஜனங்கள் 
            எல்லாம் கூ யபின்,இன்  நாடகம் நடத்த யா  
            என்  நான் எந்த கத் டன் ெசால் யி ப்ேபன்! 
            பணம் ேபானாற் ேபாகட் ம்-பிறகு என் ெபயர் என்னவாகும்? 
            ந  ஆற்றில் ேபானபின் கவிழ்த்  வி வ  ேபாலல்லேவா 
            ெசய்தாள்! நீங்கள் எனக்கு உதவியிராவிட்டால் என் ெபயர் 
            என்னாயி க்கும்! உங்கள் ேவண் ேகாைள ம ப்பதாக 
            எண்ண ேவண்டாம். 
 
    ேலா. அம்மா! நீங்களாவ  ெசால் ங்கேளன் உங்கள் ஷனிடம் 
            ஒ  வார்த்ெத--இங்ேக தள்ளிவிட்டா ேவெறங்ெக ம் என்ென 
            எ த் க்ெகாள்ள மாட்டாகேள! --அம்மா, உங்க க்கும் என் ேமேல 
            பாிதாபமில்ைலயா?-- அப்பா குழந்ெத!--நீயாவ  உங்க அப்பா க்கு 
            ஒ  வார்த்ெத ெசால்ல மாட்டாயா? இந்த ேவைலயி ந்  என்ென 
            தள்ளிவிட்டெத அறிந்தா, என் கடன்காரர்கெளல்லாம் என்ைனக் 
            ெகாண் வாங்க! 
 
    சா. [தன் தகப்பனிடம் ெசன் ] பாவம்! நாயினா--இந்த அம்மாெள 
            மன்னிச்சு ங்க நாயினா-இல்லாப்ேபானா அ ங்கெள 
            யாேரா ெகாண் வாங்களாம்--பாவம்! 
 
    வி. [மங்ைகயர்க்கரசிையத் தி ம்பிப் பார்த்  பிறகு தைலகுனிந் ] 
            ேலாகநாயகி,--சாிதான்ேபா, நாைள காைல வா--ெசால்  
 
    ேலா. அவ்வள  ேபா ம்--ைகெய த்  உங்கெளக் கும்பி ேறன். 
            [சாமிநாதைன ேநாக்கி] 
            அப்பா!-- என் வயத்திேல பாைலவார்த்ெத! உங்க அப்பாைவப் 
            ேபாெல ேபெர த்  நீ  வ ஷம் வாழ ம்! --நான் வர்ேரன். 
            [கண்ைணத் ைடத் க் ெகாண்  ெவளிேய ேபாகிறாள்]. 
 
    வி. மங்ைகயர்க்கரசி, இவர்கள்தான் ைமதி  அம்மாள், ன்  
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            ஒ  ைற என் யிைரக் காப்பாற்றியதாகச் ெசான்ேனேன, 
            அவர்கள்தான். இவர்கள் இன்ைறத் தினம் எனக்கு மேஹாபகாரஞ் 
            ெசய்தார்கள். இன்  சாயங் காலம் வைரக்கும் ேபசாம ந்  
            விட் , நானில்லாமல் இன்ைறத்தினம் நாடகெமப்ப  நடக்கப் 
            ேபாகிறெதன்  அகங்காரம் ெகாண்டவளாய் அந்த ேலாகநாயகி, 
            இன்ைறத்தினம் ஆட்டத்திற்கு தன் சம்பளத்ைத இ மடங்காக்கினா 
            ெலாழிய வரமாட்ேடன் என்  ெசால்  ய ப்பினாள், உடேன 
            இவர்கள், தான் அந்த ேவஷம் தாிப்பதாகத் ெதாிவித் , ெசால்ப 
            காலத்திற்குள் பாடத்ைதெயல்லாம் ப த்  ெவகு நன்றாய் 
            ந த்தார்கள் – ஜனங்கெளல்லாம் மிக ம் சந்ேதாஷப் ப ம்ப யாக. – 
            நீதான் பார்த் க் ெகாண் ந்தாேய. - 
 
    ம. ஆம் - மிக ம் நன்றாயி ந்த . 
 
    வி. அம்மா - உங்க க்கு நான் என்ன ைகம்மா  ெசய்யக்கூ ம்? 
 
    ரா. நான் ேவண் ம் ைகம்மா  ஒன்றி க்கிற . 
 
    வி. என்ன ெசால் ங்கள் - உடேன ெசய்கிேறன். 
 
    ரா. என்ைன ம ப ம் ேமைடமீ  வ ம்ப யாகக் 
            ேகட்கலாகா  என்பேத. 
 
    வி. உம் - சாி - அப்ப ேய உங்களிஷ்டப்ப . 
 
    ரா. அம்மா, உங்கைள ஒன்  ேகட்கலாமா நான்? 
 
    ம. ேக ங்கள். 
 
    ரா. சீக்கிரம் குழந்ைதைய உங்கள் ஷன் ட் ற்கு 
            அைழத் க் ெகாண் ேபாய் தி ஷ்  சுற்றிப் ேபா ங்கள். 
            இன்ைறத்தினம் நாடகம் நன்றாய் ந்தெதல்லாம் 
            அவ ைடய த்திசா த்தனத்தினால் தான் என்  
            எண் கிேறன். ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களின் கண் 
            பட் க்கும் - என் கண்ேண பட் க்கும் ஒ கால். 
 
    ம. அப்ப ேய ஆகட் ம். 
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    ரா. அம்மா, நான் வ கிேறன் "ஈன்றெபா திற் ெபாி வக்கும் 
            தன் மகைனச் சான்ேறான் எனக் ேகட்டதாய்" என்றப  
            இன்ைறத்தினம் நீர் மிக ம் சந்ேதாஷப் பட் க்க ேவண் ம்.- 
            அப்ப ேய எல்லா விஷயத்தி ம் இன்  தல், நீர் 
            சந்ேதாஷமா யி ப்பீராக!-நான் வ கிேறன்- {ேபாகிறாள்]. 
 
    சா. அம்மா,அந்த அம்மா ெராம்ப நல்லவங்கல்லா? 
    [மங்ைகயர்க்கரசி அவைன வாாி எ த்  த்தமி கிறாள்]. 
 
    வி. மங்ைகயர்க்கரசு-இப்ெபா தாவ  என்ைன 
            ம ன்னித்த தாக  ஒ வார்த்ைத கூற மாட்டாயா? 
 
    [அவ ள் க ர த்ைதப் பற் கிறான், இட்சணம் ெவளியில் 
    "குதிைர! குதிைர!குதிைர!ஒ ங்குங்க ள் ஒ ங்குங்க ள்!" 
    என்கிற  கூச்ச ல் ேகட்கிற ]. 
 
    சா. [ஜ ன்ன ல் வ ழியாக ெவளிேயபார்த் ] 
            நாயினா!நாயினா!என் நாய்குட் !என் நாய்குட் ! 
            [ெவளிேய ஓ கிறான்]. 
 
    வி-ம . சாமி!சாமி!ேபாகாேத!ேபாகாேத! 
 
    [என்  கூவிக்ெகாண்  பின்னால் ஓ கிறார் க ள்] 
 
    காட்சி கிற . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

ன்றாம் அங்கம் - நன்காம் காட்சி. 
 
    இடம்- "விஜயரங்கம்" எ ம் நாடகசாைலயின் பின் றத்தில், 
            ேவஷம் தாிப்பவர்கள் பிரேவசிக்க ம் ெவளிேய 
            ேபாக ம் ஏற்ப த்தப்பட்ட வாயில். 
 
            ஜனங்கள் ஒ பக்கம் கும்பலாய் உரத்த சப்தமாய் ேபசிக் 
    ெகாண் க்கின்றனர்.மற்ெறா றம் சில ஜனங்கள் இங்கு 
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    மங்குமாய் ஓ க்ெகாண் க்கின்றனர். 
 
    சிலர். குதிெரெய ச்சாங்களா? குதிெரெய ச்சாங்களா? 
 
    மற் ம் சிலர். குதிெர எக்ெகடானா ஆ ! குழந்ேத தப் 
            பிச்சிக்கினானா ஐயா? 
 
    தல் மனிதன். ெகாழந்ைதக்கி அபாய ெமாண்  மில்ெல-- 
            அ ங்கப்ப க்கு தான் ெராம்ப அ  பட்டாப்ெபாெலயி க்கு ! 
 
    சிலர். ஐேயா!பாவம்!எப் ?எப் ? 
 
    -ம. குதெர ஓ வ ம்ேபா ,ஒ  நாய்குட்  எதிாிேல 
            இ ந் தாம், அத்ெத எ க்க ம் இண் ,ெகாழந்ேத 
            ேபானானா-அப்ப ேய கால் ச க்கி குதிெரக்கி ேநேர 
            உழ்ந் ட்டானாம்.அவங்கப்ெப ஓ வந்  ெகாழந்ைத 
            ெய இ த்  ேபாட்டானாம்.-ெகாழந்ைதக்குப் படர 
            அ , அவங் கப்ப க்கு பட் தாம். 
 
    சிலர். எங்ேக பட் தாம் அ ?எங்ேக பட் தாம்? 
 
    -ம. குதிெர ெகாளம் பட்  அப்ப ேய மண்ெட ெதறந்  
            ேபாச்சா! 
 
    சிலர். ெபாழச்சிகிவானா? ெபாழச்சிகிவானா? 
 
    -ம. ெசால்ரத் க்கில்ெல! ேமாட்டார் வண் யிேல ைவச்சி 
            இப்பதாம் எ த் ம் ேபாராங்ேகா!- 
 
    இரண்  மனிதர்கள் வ கிறார்கள். 
 
    இ-ம. பாவம்!பாக்கரத் க்குப் பாிதாபமா யி க்கு ! 
 
    -ம. என்னா! ட் தா என்னா? 
 
    இ-ம. இல்ெல-உயிாி க்கு  இண்ராங்க-அவர் ெபாண்சாதியாம் 
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            பாவம்,அந்தம்மா ம் அந்த ெகாழந்ைத ம் அழ ரேத பாக்க யேல! 
 
    -ம. அந்த சின்ன நாகுட்  கூட அ வராப்ேபாெல கத் ேத! 
 
    சிலர். அந்த நாகுட் யாெல தாேன இவ்வள  வந் , 
            அத்ேத ெகாண் ட ம் ன்ேன. 
 
    -ம. அெதன்ன ெசய் ைமயா பாவம்!-அ ங்க ங்க தெல விதி. 
 
    சிலர். யா க்ைகயா காயம் பட்ட ? 
 
    -ம. விஜயரங்கப் பிள்ைளக்கி ஐயா!அவர் ேபராெல இந்த 
            நாடகசாெல கட் ம்ேபாேத ெதாி  ெமனக்கு-திர்ஷ்  
            ெகட்டைதயா! 
 
    -ம. ஆனா அந்த ைபயன் அவர் ெகாழந்ைதயா? 
 
    -ம. ஆமாம். 
 
    சிலர். யா ?நாடகத்திெல ஆடனாேன சின்ன ைபயன், அவனா? 
 
    -ம. ஆமாம். 
 
    சிலர். ஐேயா பாவம்!இத்தினி ேப  கண் திர்ஷ் ேய 
            பட் க்கும்!பாவம்! 
            
    ஒ  குதிைரக்காரன் தள்ளா க்ெகாண்  வ கிறான். 
 
    கு. ஐயா,நாடவம் கைலஞ்சி ேபாச்சிங்களா? 
 
    இ-ம. அேட!-நீ என்னா ெசய் கி  இ ந்ெத இத்தனி நாழி? 
 
    கு. எசமாங்க ேகாவிச்சிகாைதங்க! - நாடவம் ஆய்ேபாச்சா – 
            இண்  ேகக்கெர! 
 
    இ-ம. நீ என்னா, ங்கிகி  இ ந்தியா என்னா? 
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    கு. [உரக்க] எங்கப்பா! ேகாவிச்சிகாைதங்க - நாடவம் கைலஞ்சி 
            ேபாச்சிங்களா இண்  ேகக்கெர நா ! 
 
    .ம. அேட அவன் கு ச்சீட் க்கிராண்டா! அப்பா, நாடவம் 
            அப்பேவ கைலஞ்சி ேபாச்சி - நீ ஏன் ேகக்கெர? 
 
    கு. எஜமான் வந் வா ங்க - என் குதிைரெய காேணாம் - அ க்குதா ங்க. 
 
    பலர். அடடேட! இவன் குதிெரதாண்டா! இவன் குதிெரதாண்டா! 
            இவன் கு ச்சீட்  எங்ேகேய உழ்ந்  ெகடந்தா, குதிெர 
            பிச்சிகி  ட் . 
 
    கு. எங்குதிெர - ஓ ப் ட் ண்ணா ெசால்ைரங்க! எங்குதிெர ஓடா ங்க! 
 
    சிலர். ேபாடா! க ெத! அப்பேவ ஓ ப்ேபாச்சுடா! ேபாய் பார்ரா! ஓ டா! 
 
    கு. ஏங் - குதிெர - ஓடா ங்க! [ேபாகிறான்] 
    [சிலர் நைகக்கின்றனர்] 
 
    காட்சி கிற . 
    -------------------------- 
 

ன்றாம் அங்கம் - ஐந்தாம் காட்சி. 
 
    இடம் - ெசன்ைனயில் ேதனாம்ேபட்ைடயில் விஜய ரங்கப் 
    பிள்ைளயின் பங்களாவின் ேமல்மா யில் ஓர் ெபாிய அைற. 
 
    மிக ம் விைல யர்ந்த நாற்கா கள் ேமைஜகள் ேபாட் க்கிற . ஒ றம் 
சுவற்றில் திாி ர்த்திகளின் படம் ெதாங்கவிட் க்கிற . மற்ெறா றம் ம ப் த் 
திைரெயான்  அைமக்கப்பட் க்கிற . வடக்குப் றத்தி ள்ள ப க்கத  
திறந்தி க்கிற . ேமற்குப் றமாகப் ப க்ைகயைறக்குப் ேபாகும் கத  

டப்பட் க்கிற . 
 
    சாமிநாதன் திாி ர்த்திகளின் படத்தில் கீழி க்கும் ஒ  ேசாபாவின் 
    ெமல் உட்கார்ந்  கண்ைண  ைககூப்பிக் ெகாண் க்கிறான். 
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    ரங்கநாதப் பிள்ைள ெமல்ல ப யின் வழியாக ெமத்ைதக்கு வ கிறான். 
 
    சா. சாமி! - எங்க நாயினாெவ நீங்க எப்ப யாவ  காப்பாத்த ம்! 
            - நீங்க இட் கி  டக்கூடா  - நீங்க இட் கி  ட்டா 
            அம்மா அ வாங்க! - நா ம் அ ேவன் - அ  உங்க க்கு 
            பாவம்! - நீங்க ெசால்ரப  ெயல்லாம் ேகக்கெர - எங்க 
            நாயினாெவ மாத்தம் காப்பாத் ங்க! 
    [அப்ப ேய ேசாபாவின் மீ  ப த் வி கிறான்.] 
    [ெமல் ய குர டன் ] வயித்தியர்கள் உள்ேள இ க்கிறார்கள் 
            ேபா க்கிற  - எப்ப ம் இத ண்ைமைய நான் சீக்கிரம் 
            அறியேவண் ம் - இல்லாவிட்டால் எனக்குப் பயித்தியம் 
            பி த் ப்ேபாம்! அவள் இங்குதான் வந்ததாகச் ெசான்னார்கேள – 
            அேதா அவள  குரல்! - இங்குதான் வ கிறாள் ேபா க்கிற  – 
            நான் மைறந்  ெகாள் கிேறன். 
    [திைரக்குள்ளாக மைறந்  ெகாள் கிறான்]. 
 
    ப யின் வழியாக மங்ைகயர்க்கரசி, ராேஜஸ்வாியால் 
    தாங்கப்பட்  வ கிறாள். 
 
    ரா. அம்மா, ைதாியமாயி ங்கள். பரேமஸ்வரன் க ைணயினால் 
            உம  கணவன் இக்கண்ட ம் தப் வார் என்  எனக்குள் 
            ஏேதா ேதான் கிற . அவர் எத்தைன ெபய க்கு தர்மம் 
            ெசய்தி க்கிறார் என்பைத இன்  காைல தான் கண்ேடன் – 
            அவர  ேதக ெசௗக்கியத்ைதப்பற்றி விசாாிக்க வ பவர்களிடமி ந் . 
            அவர் ெசய்த தர்மம் அவர் தைலையக் காத்தி ம், அஞ்சாதீர்கள். 
 
    ம. பரேமஸ்வரா! பரேமஸ்வரா! - ெகாஞ்சம் வயித்தியர்கைளக் 
            ேக ங்கள், தய ெசய்  - நான் உள்ேளேபாய் அவைரப் 
            பார்த் க்ெகாண்டாவ தி க்கிேறேன.- 
 
    ரா. ேவண்டாம் - நான் ெசால்வைதக் ேக ங்கள் - வயித்தியர்கள், 
            ஒ வ ம் அ கில் இ க்கக்கூடாெதன்  கட்டைளயிட் க்கிறார்கள். 
            இவ் விஷயங்களிெலல்லாம் அவர்கள் ெசால் கிறப ேய 
            நாம் நடக்கேவண் ம் - சற்  இப்ப  உட்கா ேவாம் வா ங்கள். 
    [ஒ  ேசாபாவின் மீ  உட்கா கிறார்கள்]. 
 
    ம. சாமி! - இங்ெகன்ன ெசய்கிறான் இவன்? 
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    ரா. உறங்குகிறான் ேபா க்கிற  - அவைன எ ப்பாதீர்கள். 
 
    ப க்ைகயைறயின் கதைவ ெமல்ல திறந் க்ெகாண்  டாக்டர் 
    கி ஷ்ணாரா ம் அவ க்கும் உதவியான ஒ  வயித்திய ம் 
    வ கிறார்கள். 
 
    கி. அம்மா, உங்க க்கு சந்ேதாஷமான சமாசாரம் ெகாண்  
            வந்தி க்கிேறன் - பிள்ைளயவர்க க்கு இனி ஒ  அபாய  
            மில்ைலெயன்  நம் கிேறன். - ஆயி ம் அவர் தப்பிப் 
            பிைழத்த  ெதய்வாதீனம் எனச் ெசால்ல ேவண் ம் - 
 
    ம. ஐயா! எனக்கு மாங்கல்ய பிச்ைச ெகா த்தீர்கள்! உங்க க்கு 
            நான் என்ன ைகம்மா  ெசய்யப் ேபாகிேறன்? 
 
    சி. அம்மா, நான் வயித்தியனா யி ந்தேபாதி ம் இப்ப ப்பட்ட 
            விஷயங்களில் ெதய்வத்தின் க ைணேய க்கியெமன்  
            உ தியாய் நம் கிேறன். ஆயி ம் ம ஷ்ய யத்னத்திற்காக 
            வந்தனம் அளிப்பதனால் - எங்கைள வந்தனம் ெசய்வைதவிட, 
            ைமதி  அம்மா க்கு வந்தனம் ெசய்யேவண் ம் - ஏெனனில் – 
            ரத்தச்ேசத மில்லாதப  அவ்வள  ஜாக்கிரைதயாக, அ பட்ட 
            உடேன ேநற்றிர  இவர்கள் கட் யிராவிட்டால், ரத்தப் 
            ெப க்கினால் அவர  உயிர் ேபாயி க்குெமன்  உ தியாய் 
            நம் கிேறன். கற்றறிந்த வயித்தியன் கூட அவ்வள  
            ஜாக்கிரைதயாகக் கட் யி க்கமாட்டான் - அம்மா, நீங்கள் 
            இைத எங்ேக கற்றீர்? 
 
    ரா. நான் சில வ ஷங்க க்கு ன்,காயம்பட்டவர்க க்கு 
            தல் உதவி ாி ம் விதம் இப்ப  என்  ஸ்திாீகள் 
            கற்கும்ப  ஏற்ப த்திய வகுப்பில் ேசர்ந்  கற்ேறன்- 
 
    ம. நான் உள்ேளேபாய் அவைரப் பார்க்கலாமா? – 
            நான் ஒ  வார்த்ைத ம் ேபசவில்ைல – 
 
    கி. அம்மா, இப்ெபா  ேவண்டாம் - இப்ெபா தான் 
            மயக்கம் ெதளிகிறாற்ேபா க்கிற  - அவராகக் 
            கூப்பிட்டால் ேபாங்கள். அதற்காக என் ைடய மற்ெறா  
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            அசிஸ்ெடண்ட் ேகாவிந்தராஜ த யாைர அைறக்குள் 
            உட்கார ைவத்தி க்கிேறன். அவர் உங்க க்குத் ெதாிவிப்பார். 
            - எனக்கு ெகாஞ்சம் அவசரமான ேவைலயி க்கிற . 
            நாைள காைல வ கிேறன் - நீங்கள் இனி ஒன் ம் 
            பயப்படேவண்டாம் - நான் வ கிேறன் அம்மா. நீ ஒ  
            டாக்டராக பிறந்தி க்க ேவண் ம் அம்மா ைமதி ! 
            நான் வ கிேறன். 
    [டாக்டர் கி ஷ்ணாரா ம் உதவி வயித்திய ம் ேபாகிறார்கள்.] 
 
    ம. அம்மா!நீங்கள் ன்ெபா தரம் என் கணவன  உயிைரக் 
            காப்பாற்றினீர்கள்-ம ப ம் இம் ைற ம் காத்தீர்கள்- 
            உங்க க்கு நான் என்ன ைகம்மா  ெசய்யக்கூ ம்?- 
            எைத ேவண் ெமன்றா ம் ேக ம் த கிேறன்-- 
 
    ரா. த கிறீர்களா? 
 
    ம. ஆம்.சத்தியமாக!என்னால் ெகா க்கக் கூ ய எைத 
            ேவண் ம். 
 
    ரா. ஆயின்-இந்த உ திெமாழி எனக் களி ம்-ேகவலம் 
            பாமர ஜனங்கள் சந்ேதகிப்ப ேபால்-உம  கணவன் 
            மீ  எப்ெபா ம் சந்ேதகம் ெகாள்வதில்ைலெயன் ம்-- 
 
    ம. அப்ப ேய. 
 
    ரா. [அவள  கரத்ைதப் பற்றி] அம்மா!என்ைன உமக்கு 
            இன்னாெரன்  ெதாியா .என் விர்த்தாந்தத்ைத ம் 
            நீர் அறி ர்.ெதய்வா தீன த்தால் உமக்குத் ெதாி மாயின் 
            நீர் என்மீ  பாிதாபப்ப ேர ெயாழிய,என்மீ  ஒ  
            குற்ற ம் சாற்றமாட்டீர்--ஆயி ம் இைதமட் ம் 
            உமக்கு உ தியாய்க் கூ கிேறன்.எேதா நான் ஜன் 
            மாந்திரத்திற் ெசய்த பாபத்தினால்,என் கணவனிட 
            மி ந்  நான் பிாிக்கப்பட் க்கிேறன்-ஆயி ம் 
            உம  கணவ க்கும் உமக்கும் இைடயில்,நான் கனவி ம் 
            வந்தவ ளல்லெவன்  பரேமஸ்வரன் பாதத் தாைணப்ப  
            கூ கிேறன்!--நம் ம் என் வார்த்ைதைய- என் யிைர 
            அவர் காப்பாற்றினார்,அ  தல் நான் அவைர என் 
            சேகாதரனாக ம் கு வாக ம் பாவித்  வ கிேறன்! இ  சத்யம்-- 
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    ம. அம்மா,ைமதி ,உம  வார்த்ைதைய உ தியாய் 
            நம் கிேறன்.உம்மீ  சந்ேதகப்பட்டதற்காக என்ைன 
            மன்னி ம். 
 
    ரா. மன்னித்ேதன்--உம்மீ  தவறில்ைல--ஒ  அற்ப 
            காரணத்ைதக் ெகாண் --கற்றறிந்த என் கணவேன சந்ேதகப் 
            பட்டாெரன்றால்--நீர் சந்ேதகப்பட்ட  ஓர் ஆச்சாியமாேமா?- 
 
    ரா. [கண்விழித் ெத ந் ] நாயினா கூப்பிடராங்க என்ேன!-- 
 
    ம. என்னடா சாமி? 
 
    சா. உங்க நாயினா க்கு ஒடம்  ஒண்  மில்ெல,உன்ென 
            கூப்பிடராங்க ேபா,இண்  ெசான்னாேர சாமி.- 
            நான் ெபாெர நாயினாகிட்ட. 
 
    ம. கண்ேண! ெபா !--உன்ைனக் கூப்பிடவில்ைல நாயினா-- 
            நீ கன  கண் ப்பாய் ஒ  ேவைள. 
 
    சா. கூப்பிட்டாங்கம்மா இண்ெர--என் காதிேல ேகட் ெத- 
 
    ப க்ைக யைறயின் கதைவ ெமல்லத் திறந் ெகாண்  
    ேகாவிந்தராஜ த யார் ெவளிேய தைலைய நீட் கிறார். 
 
    ேகா. அம்மா,--உங்கைள ம் குழந்ைதைய ம் பார்க்கேவ  ெமன்கிறார்.- 
 
    சா. நான்தான் ெசான்னென. 
 
    ேகா. [ெவளிேய வந் ]இனி ெபாகலாம் நீங்கள்--ஒன் ம் 
            இனி பயமில்ைலயம்மா- 
            [மங்ைகயர்க்கரசி சாமிநாதைன அைழத் க் ெகாண்  
    ப க்ைகயைறக்குள் ேபாகிறாள் கண்ைணத் ைடத் க்ெகாண் ]. 
 
    ரா. இவ் லகில் நம  அற்ப த்திக்கு எட்டாத விஷயங்கள் 
            எத்தைன இ க்கின்றன! 
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    ேகா. அவர்கள் அதிக நாழி ேபசேவண்டாம் என்  
            ெசால் ங்கள்-ெகாஞ்சம் ங்கட் ம்-இன் ம் பலஹீனமா 
            யி க்கிறார்-நான் ேபாய் சாப்பிட் விட்  வ கிேறன். 
            -- ேநற்றிர  சாப்பிட்ட . 
 
    ரா. ேபாய் வா ங்கள்-இங்ேகெய சாப்பி கிற  தாென? 
 
    ேகா. இல்ைல-நான் வந்  வி கிேறன் சீக்கிரம். 
    [ப  வழியாகக் கீேழ ேபாகிறார்] 
 
    ரா. பரேமஸ்வரா!நான் ர்வ ஜன்மங்களிற் ெசய்த 
            பாபங்க க் ெகல்லாம் பாிஹாரமாக இந்த ண்ணியமாவ  
            ெசய் ம்ப  அ க்கிரஹித்தீேர!மங்ைகயர்க்கரசி தன் 
            கணவைனக் கண்  மகிழ்வ ேபால் நான் எப்ெபா -- 
            எந்த ஜன்மத்தில்-என் கணவைனக் கண்  மகிழப் ேபாகிேறன்? 
            
    ரங்கநாதம் திைரக்குள்ளி ந்  திடீெரன்  
    ெவளிேய வ கிறான். 
 
    ரா. ஆ!-யார் அ ?-நான் கன  காண்கிேறனா? 
 
    ர. இல்ைல இல்ைல! நிைன தான்!--உன் எதிாில் நிற்பவன்- 
            உன்மீ  ணான சந்ேதகங்ெகாண் --உன்ைன இத்தைன 
            வ ஷமாக விட் ப் பிாிந் --உலகில் உழன் -- வில் 
            உன்ைனக் ெகால்வதற்காக இங்கு வந்  ஒளிந்தி ந்த 
            பாபிேய பாபிேய! 
 
    ரா. ெகாஞ்சம்-ெமல்ல-ேபசுங்கள்-அவர்கள் இைதக் 
            ேகட்பாேனன்? 
 
    ர. ஆம் ஆம்.-என் ெவட்கக்ேக  அவர்க க்குத் ெதாிவாேனன்?- 
            ராேஜஸ்வாி!--என்ைன மன்னிப்பாயா நீ?- உனக்கு நான் 
            ெப ம் தவறிைழத்ேதன்--ஒப் க்ெகாள்கிேறன்- 
            நீங்களி வ ம் சற்  ன்பாக இங்கு ேபசிய வார்த்ைதகள், 
            யி ந்த என் கண்கைள விளக்கின நன்றாய்!--நீ 
            என்ைன மன்னித்ததாகக் கூறாவிட்டால் சற் ன் உனக்கு 
            நான் தீர்மானித்தி ந்த தண்டைனைய எனக்ேக விதித் க் 
            ெகாள்ள ேவண் ய  தான்.-- 
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    ரா. ெபா ம்! 
    [அவன  கரத்ைதப் பற்றி] 
            ேவண்டாம்!-நான் ம ன்னித்ேதன் உம்ைம-உம்மீ  
            குற்ற  மில்ைல-என் ஊழ்விைனப் ப ய னாகும் இ !அம் 
            ம ட் ம்--இப்ெபா தாவ -- 
 
    ர . ப ர ேமஸ்வ ர ன்--என் க ண்க ைள விள க்கினாேர! க ண்ேன! 
            [அவ ைளக் க ட் ய ைணத்  த்த  மி கிறான்]. 
 
    காட்சி கிற . 
    ------------------------------- 
 

ன்றாம் அங்கம் - ஆறாம் காட்சி. 
 
    இட ம்-தி ெநல்ேவ யில், த ல் அங்க ம் த ல் காட்சிப்ப ேய. 
 
            பின் றத்  ப யின் வழியாக விஜயரங்கம்,ரங்கநாதம், 
            மங்ைகயர்க்கரசி, ராேஜஸ்வாி ,நால்வ ம் ேபசிக்ெகாண்  வ கிறார்கள். 
 
    ர . ஏன ம்மா,இனிேமல் என்ேபாில் ஒன் ம் குைற கூற  
            மாட்டாேய?ம ண வி ந்  கூட  சாப்பிட்டா யிற் -- 
            இனி ஏதாவ  மிகுதி இ க்கிற தா? 
 
    ம. இல்ைல--க யாணப் ெபண்ைண மாமியார் ட் ற்கு 
            அ ப்ப ேவண் ய தான்! 
            [எல்ேலா ம் நைகக்கிறார்கள்]. 
 
    சாமிநாதன் அந்தகனான பரஞ்ேசாதிையக் ைகையப் 
    பி த் க்ெகாண்  ெமல்ல ப யின் வழியாக அைழத்  வ கிறான். 
 
    ர. இந்தக் கிழவ க்கு இந்த ேவைலேயன் ைவக்கிறீர்கள் 
            இன் ம்? 
 
    வி. [அவனிடமி ந்  ெவற்றிைல பாக்கு தட்ைட வாங்கிக்ெகாண் ] 
            நானா ைவக்கிேறன்?ஏதாவ  ேவைல ெசய் ெகாண் ரா- 
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            விட்டால் அவ க்கு க்கம் வரா . - நான் ேவண்டாெமன்றால் 
            ேகட்டாலல்ேலா? 
 
    சா. [பரஞ்ேசாதிக்கு] வா, தாதா. கீேழ இட் ம் ேபாெர - 
 
    ர. என்ன தாதா என்றைழகிறான் சாமி அவைன? 
 
    வி. நான் வனவாசம் ேபாயி ந்ேதேன - அந்த சமயெமல்லாம் 
            - சாமிைய பிறந்த தல் அவன் தான் எ த்  வளர்த்  வந்தான். 
            [ெமல்ல] இவர்கள் கஷ்ட ஸ்திதியி ந்தெபா  தன் 
            சம்பளத்தி ந்  ேசர்த்  ைவத்த ெபா ைள ெயல்லாம் 
            இவர்க க்ேக சிலவழித்தி க்கிறான். அப்பணத்ைத நான் 
            தி ப்பிக் ெகா த்தால் வாங்கமாட்ேடன் என்கிறான். – 
            நான் என்ன ெசய்வ ? வய  வந்த தல், சாமி அவைன 
            தாதா என்ேற அைழத்  வந்தானாம் - அப்ப ேய இ க்கட் ம் 
            என்  நா ம் விட் விட்ேடன். 
 
    ர. நிரம்ப சாி - என்ன பரஞ்ேசாதி? 
 
    ப. ஐயா. 
 
    ர. நான் வடக்ேக காசி த ய இடங்க க்ெகல்லாம் ேபாய் 
            வ கிேறன். அங்கி ந்  உனக்ேகதாவ  ேவண் மா? 
 
    ப. ம மகப்பிள்ெள எஜமாங்க தய ! - எனக்கு என்னாேவா ம்! 
            ஒண் ம் ேவணாம் - நீங்கல்லா சுகமா யி ந்தா ேபா ம். 
 
    வி. ஆ ஆ! - நிஜத்ைதச் ெசால் வி  - பரஞ்ேசாதிக்கு 
            மனசுெல ஒ  குைறதா னி க்கிறதாம் - 
 
    ப. என்ன அ ? 
 
    வி. நான் ெசால் வி கிேறன் - தன் குட்  எஜமா க்கு 
            க யாணம் பண்ணி பார்த் விட் ப் ேபாகேவண் மாம். 
 
    ரா. சாமிக்கா? 
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    வி. ஆம். [எல்ேலா ம் நைகக்கிறார்கள்] 
 
    ர. ஆமாம் - கண் ெதாியாேத அப்பா உனக்கு? என்ன பிரேயாஜனம்? 
 
    ப. ெதாியாேபானா என்னாங்க? - மனசு தி ப்திக்கி - அ  
            ஒன் தாம் ெகாெற இ க்கு ங்க. 
 
    ர. ஒன் ம் பயப்படாேத அப்பா! ஸ்வாமி அந்தக் குைறைய ம் 
            நிைறேவற் வார் - பயப்படாேத. 
 
    ப. நா  வர்ேர ங்க. 
 
    ர. ேபாய்வா. 
    [சாமிநாதன் பரஞ்ேசாதியின் ைகையப் பி த்  கீேழ 
    அைழத் க்ெகாண்  ேபாகிறான்] 
 
    வி. எனக்கு ஞானம் கட் யவர்களில் இவைன ஒ வனாகக் 
            ெகாள்ளேவண் ம் நான்! 
 
    ர. நாேனா? 
 
    வி. நீ தான் தல் கு வாயிற்ேற! 
 
    ர. இல்ைலேயா? - நான் ஐந்தா  வ ஷங்க க்கு ன் இேத 
            அைறயில் நாமி வ ம் உட்கார்ந்  ேபசிக்ெகாண் ந்தெபா  
            - உன  ஸ்தகங்களில் இ ந்த குைறைய உனக்கு 
            எ த் க் கூறியிராவிட்டால், பிறகு உன்ைன ரதிர்ஷ்டம் 
            பீ த்தெபா  - அைதேய ஒ  பற் க் ேகாடாகக்ெகாண்  – 
            உலகத்தின் உண்ைமைய அறிந்தி ப்பாயா? - ெபாிய 
            லாசிாியன் என்  ெபயர் ெபற்றி ப்பாயா? உலகம் 
            உன்ைன இப்ெபா  கழ்வ ேபால் க மா? 
 
    ம. [சிாித் க்ெகாண்ேட] என்ைனவிட் ப் பிாிந்தி ப்பீர்களா? 
            இவ்வள  கஷ்டெமல்லாம் ேநர்ந்தி க்குமா? 



 107

 
    வி. இத்தைன நன்ைமைய ம் ேநர்ந்தி க்குமா? - மங்ைகயர்க்கரசு, 
            பரேமஸ்வரன் நமக்கு அ ப் ம் ெக திகெளல்லாம் நம்ைமப் 
            பாிசுத்தமாக்கி, வில் நமக்கு சுகத்ைதயளிக்கும் ெபா ட்ேட 
            என்  உ தியாய் நம் கிேறன். இப்ப  ெயல்லாம் 
            ேநர்ந்திராவிட்டால் உன  நற்குணத்ைத நான் அறிந்தி ப்ேபேனா? 
 
    ம. ஆம் - உண்ைமேய - நா ம் உங்கைள நன்றாய் – 
            இப்ெபா  அறிகிறப  - அறிந்தி க்க மாட்ேடன் அல்லவா? 
 
    ரா. [ரங்கநாதப் பிள்ைளயிடம்] நா ம் - ஒ வ க்ெகா வர் 
            அப்ப ேய ெசால் க் ெகாள்ளலாம்ேபா க்கிறேத! 
 
    ர. ஆம் வாஸ்தவத்தில் - ேவ  ஏதாவ  ேபசுேவாம் - 
    [மங்ைகயர்க்கரசி ம் ராேஜஸ்வாி ம் ஒ றமாய்ேபாய் 
    ேபசிக் ெகாண் க்கிறார்கள்]. 
        விஜயரங்கம், இந்த ஆ  வ ஷமாக நடந்த  எல்லாம் ஒ  கன   
        ேபா க்கிறெதனக்கு – அன்றித் தினம் நாம் ேபசிக்ெகாண் ந்தப ேய  
        உறங்கிவிட்ேடாம், ம ப ம் கண் விழித்ேதாம், என்  எண் ேவாேம! – 
         இந்த அைற ம் அன்றி ந்தப ேய இ க்கிறேத! 
 
    வி. ஆம் - அதற்ெகன்ேற ன்பி ந்தப ேய இ க்கேவண் ெமன்  
            ஏலம் ேபாடப்பட்ட ெபா ள்கைள ெயல்லாம் 
            ஒவ்ெவான்றாக அதிக விைலெகா த்  வாங்கி 
            ேசகாித்  ன்பி ந்தப ேய ஏற்ப த்திேனன் – 
            அன்றி ம் - உண்ைமயில் கண் விழித்ேதாம் நாமி வ ம்! 
 
    ர. உண்ைமயில்! 
 
    வி. பரேமஸ்வரன் அ ளால்! 
 
    ர. ஆம். 
 
    சாமிநாதன் ம ப ம் வ கிறான்; அவன் பின்னால் நாய்க்குட்  வ கிற . 
 
    சா. நாயினா, ேமாடார் வண்  வந் ட் . 
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    ர. [எ ந்தி ந் ] ஆம், ேநரமாகி விட்ட . - ராேஜஸ்வாி 
            றப்ப  - என்ன ரகசியம் ேபசுகிறாய் உன் அண்ணி டன்? 
 
    ம. [ ன்னால் வந் ] நீங்களி வ ம் மாத்திரம் ரகசியம் 
            ேபசலாம் ேபா க்கிற ? - நாங்கள் ேபசினால் தான் தவேறா? 
 
    ர. நீ ேகாபித் க்ெகாள்ளாேத யம்மா! அன்ைறக்கு அந்த 
            படத்ைதக் குறித்  நீ உன் ஷைனக் ேகாபமாகப் 
            பார்த்த பார்ைவைய நிைனத் க் ெகாண்டால் இன் ம் 
            எனக்கு பயமா யி க்கிற ! 
 
    ரா. எந்த படத்ைத? 
 
    ர. ஓ! உனக்கு நான் காண்பிக்கவில்ைலேய? – 
            இப்ப வா, இப்ப . 
    [ஒ  ைலயி க்கும் படத்த கில் ேபாய் அைத 
            யி க்கும் திைரையத் தள்ளி] 
            இந்த படம் யா ைடய  பார்த்  ெசால்? 
 
    ரா. [உற் ப் பார்த் ] மிக ம் ெதாிந்த கமா யி க்கிற . 
 
    சா. எங்கம்மா படம், மாமி. அ ! 
 
    ரா. ஆமாம்! என்ன த்தியற்றவள் நான்! இ  ெதாியாமற் ேபாச்சுேத! 
 
    ர. நீ அதற்காக கவைலப்பட ேவண்டாம் உன்ைனவிட த்திசா  ஒ வ க்குக்கூட  
         ெதாியாம ந்த ! என்ன விஜயரங்கம்? - உன்ைனவிட உன் பிள்ைள  
          த்திசா யாயி க்கிறான் ேபா க்கிறேத. 
 
    வி. 'தம்மிற்றம் மக்கள் அறி ைடைம, மாநிலத்  மன் யிர்க் ெகல்லாம் இனி ' 
 
    ரா. [ஒ றமாகத் தன் கணவனிடம்] இவர்க க்கிைடயில் கூட ஒ  படம் வந்ததா? 
 
    ர. சாி, இப்ப  ேபசிக்ெகாண் ந்தால் - ெபா  வி ந் வி ம் – 
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            நாம் றப்ப ேவாம், ராேஜஸ்வாி. 
 
    ரா. அப்ப ேய. 
 
    ர. நாங்கள் வ கிேறாம் - விஜயரங்கம் - மங்ைகயர்க்கரசு. 
            ெசய் ங்கள் - ெசான்ன தவைணப்ப  தி ம்பி வந்  ேச ங்கள் – 
            அண்ணி டன் ேநராக இங்ேக வரேவண் ம் தி ம்பி வ ம்ேபா . 
 
    ர. அப்ப ேய -ஆ!ேகட்க மறந்ேதன் - அங்கி ந்  உனக்கு 
            என்ன ெகாண்  வ வ  ெசால் - 
 
    ம. ேவ  ஒன் ம் ேவண்டாம் - ெகாஞ்சம் கங்கா தீர்த்தம் ெகாண்  வா ங்கள். 
 
    ர. அப்ப ேய - உனக்கு என்ன ேவண் ம் விஜயரங்கம்? 
 
    வி. நீங்களி வ ம் சுகமாய் வந்  ேசரேவண் ம். 
 
    ரா. உனக்ெகன்ன ேவண் ம், சாமி? 
 
    சா. எனக்கு - ஒ  ெபண்  ெபத் கி  வாங்க - நா  கண்ணாலம் பண்ணிக! 
    [எல்ேலா ம் நைகக்கிறார்கள்]. 
 
    வி. சாமி! இைத யார் உனக்கு கற் க் ெகா த்த ? 
 
    சா. தாதா - பரஞ்ேசாதி - 
    [ராேஜஸ்வாி சாமிநாத க்கு த்தமி கிறாள்.] 
 
    ர. ரா. நாங்கள் வ கிேறாம். 
 
    வி. ம. வா ங்கள் - சாமி கூறியைத மறக்காதீர்கள்! - 
    [ரங்கநாத ம் ராேஜஸ்வாி ம் ேபாகப் றப்ப கிறார்கள்] 
 
    காட்சி கிற . 
    ------------ 

நாடகம் ற்றிய . 


